
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

 السادسة الحمقة               من كتابات الرسل األوائل                    برنامج أنوار كاشفة         
 

من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 
لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما ديدة، شرحوا فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل ع

 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 
 

مات عمى الصميب كفارة لخطّية الجنس البشري. قد ال توافق قد أي أن المسيح المسيح؟ المخّمص ب ىو رأيك مستمعي بصمما 
الئل مع العمم أن كل الدالمسيح لم ُيصمب، لكّن اهلل رفعو حّيًا إلى السماء؟  عمى ىذه الحقيقة، السيما أن البعض يقول أن المخّمص

 التاريخية تؤكد حقيقة موت المسيح وقيامتو المجيدة. 
 

وىو ما  ؟أو لينكروا أىميتيا حقيقة صمب المسيحعيا البعض لكي يقمموا من يضمتنوعة أخرى  اً أن ىناك أسبابمستمعي ىل تعمم 
ِميِب ِعْنَد اْلَهاِلِكيَن َجَهاَلٌة، َوَأمَّا ِعْنَدَنا َنْحُن »س من رسل المسيحية األوائل عندما كتب قائاًل: أشار إليو الرسول بول َفِإنَّ َكِمَمَة الصَّ

نََّنا َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُموًبا: ِلْمَيُهوِد َعْثَرًة، أَلنَّ اْلَيُهوَد َيْسأَُلوَن آَيًة، َواْلُيوَناِنيِّيَن َيْطُمُبوَن ِحْكَمًة، َولكِ  ...َخمَِّصيَن َفِهَي ُقوَُّة اللِ اْلمُ 
يَن: َيُهوًدا َوُيوَناِنيِّيَن، َفِباْلَمِسيِح ُقوَِّة الِل َوِحْكَمةِ  َف الِل الِل. أَلنَّ َجَهاَلَة الِل َأْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضعْ  َوِلْمُيوَناِنيِّيَن َجَهاَلًة! َوَأمَّا ِلْمَمْدُعوِّ

 (. 22-22، 11:1كورنثوس1)«َأْقَوى ِمَن النَّاِس!
 

منذ عصر الكنيسة المسيحية األولى كانت ىناك فئتان بالنسبة لموضوع صمب المسيح:  الفئة األولى ىم الييود أنو يبدو واضحًا 
ىانة، بينما كان المطموب من المسيح بالنسبة إلييم أن رض يبيد األعداء، ويؤسس ممكوتًا عمى األ الذين اعتبروا صمب المسيح ضعفًا وا 

المسيح  صمبُيعتبر شتيروا بالحكمة والفمسفة. فيم بالنسبة إلييم ة الثانية فيم اليونانيون الذين اُ أما الفئيكون فيو ىو الممك المتسّمط. 
اآلن يأتي عبر الموت؟ سنناقش وىل خالص البشر  نيابة عن البشر لكي يخّمصيم؟ أن يموت إنسان وراءمن جيالة، إذ ما الحكمة 

  فابقوا معنا أعزائي.ىذا الموضوع ونتأمل بيذه اآليات المعّبرة 
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ِميِب ِعْنَد اْلَهاِلِكيَن جَ »مستمعي الكريم، بدأ الرسول بولس نقاشو حول أىمية حقيقة صمب المسيح بالقول:  َهاَلٌة، َوَأمَّا َفِإنَّ َكِمَمَة الصَّ

إن البشارة برسالة الصميب أي أن المسيح مات من أجل خطايانا، تعتبر جيالة بالنسبة لمناس «. َخمَِّصيَن َفِهَي ُقوَُّة اللِ ِعْنَدَنا َنْحُن اْلمُ 
يامة، فيي قوة اهلل. والسبب ألنو لكن بالنسبة لنا نحن المخّمصين الذين آمّنا بيذه الحقيقة الالمخّمصين. المؤمنين أو اليالكين أي غير 

باإليمان بصمب المسيح نيابة عّنا، تحررنا من عبودية الخطّية، وُغفرت خطايانا، ونمنا الخالص األبدي. فيل توجد قّوة أكبر من ىذه؟ 
 أو حكمة أعظم منيا؟ 

 
ْسأَُلوَن آَيًة، َواْلُيوَناِنيِّيَن َيْطُمُبوَن ِحْكَمًة، َولِكنََّنا َنْحُن أَلنَّ اْلَيُهوَد يَ »وتابع الرسول بولس شارحًا ماذا يقصد بيذا الكالم فكتب قائاًل: 

يح، بينما أتى أي عجيبة عظيمة يقوم بيا المس إن الييود يسألون آية« َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُموًبا: ِلْمَيُهوِد َعْثَرًة، َوِلْمُيوَناِنيِّيَن َجَهاَلًة!
فيم يريدون مسيحًا قويًا، يحرر البالد ويقير األعداء الرومان ويؤسس ممكوتًا عمى لكي يشير إلى الضعف واإلىانة.  صمب المسيح

وذىب إلى الصميب، اعتبروه مسيحًا ضعيفًا، وليذا كان عثرة بالنسبة ليم. إذ كيف يؤمنون بيذا المسيح المسيح األرض. وعندما أتى 
 عيف الُميان وىم ينتظرونو منقذًا ومحررًا. الض

 
فيم يطمبون حكمة، أي يريدون من المسيح أن يقّدم ليم حكمة بشرية فائقة لكي أو األمم غير الييود أما بالنسبة لميونانيين 

صموب ن بالمسيح الم. فكيف يؤمنو وال معنى أو فائدة لويستطيعوا اإليمان بو. لكنو عندما مات عمى الصميب اعتبروا األمر جيالة 
 الذي ىو جيالة بالنسبة ليم؟

 
يَن: َيُهوًدا َوُيوَناِنيِّيَن، َفِباْلَمِسيِح »لكن الرسول بولس أوضح قائاًل:  الذين إن المدعّوين ىنا ىم  .«ُقوَِّة الِل َوِحْكَمِة اللِ َوَأمَّا ِلْمَمْدُعوِّ

ح بالنسبة ليم قّوة ، فأصبح المسيغير الييود األمممن جميع ليونانيين أي من الييود واآمنوا بالمسيح الذي ُصمب من أجل خطاياىم، 
 اهلل وحكمتو.

 
، وأنكر فاعميتياالبعض كما الحظنا قمل من أىميتيا وأن ىناك من ال يؤمن بحقيقة صمب المسيح، عممنا أن صديقي المستمع، 

أن الشيطان وحده ىو الذي حاول منع المسيح من أن نمفت االنتباه إلى حقيقة ىامة. وىي  نودوىنا  .عتبرىا عثرة وجيالةاوليذا 
 اِء اْلَكَهَنِة ـــوِخ َوُرَؤسَ َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيْذَهَب ِإَلى ُأوُرَشِميَم َوَيتَأَلََّم َكِثيرًا ِمَن الشُّيُ »فعندما أخبر المسيح مرة تالميذه الذىاب إلى الصميب. 
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! اَل َيُكوُن َلَك هَذا! َحاَشاَك َيا:»قائالً  الرسول بطرس انتيره َبِة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوَم.َواْلَكتَ   َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس:« َربُّ

 (.23-21:12)بشارة مّتى «ا ِلمنَّاسِ َما لِل لِكْن ِبمَ َشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي، أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ بِ  اْذَهْب َعنِّي َيا»
  

بدأىا الشيطان لكي يضمل الناس ويبعدىم عن ىذه الحقيقة اليامة. خدعة إذًا إن االدعاء أن المسيح لم يذىب إلى الصميب، ىو 
 ، وصعد إلى السماءمع العمم أن كل الوثائق واالدلة التاريخية تؤكد أن المسيح قد مات فعاًل عمى الصميب ثم قام من بين األموات حياً 

 . ربًا وممكاً حيث أصبح  
 

عصى  بعد أنولمجواب نقول: ىو: لماذا كان يجب عمى المخّمص المسيح أن ُيصمب؟ اآلن لعّل السؤال الذي يجب عمينا طرحو 
، هلل كممتو األزلي، وىذه الخطة اقتضت أن يرسل اإلنقاذ اإلنساندّبر اهلل المحب خّطة في الخطيئة،  ن اهلل، وسقطاأبوانا األوال

 لكي يموت نيابة عن الجنس البشري.  المخّمص المسيح
 

العادل البّد لو أن يدين الخطاة، . إن اهلل األزلية إذًا إن ذىاب المسيح إلى الصميب لم يكن ىكذا صدفة، بل كان نتيجة لخطة اهلل
ذًا عقاب خطايانا. وعندما يؤمن أي إنسان بفداء المسيح لكن اهلل ىو إلو المحبة أيضًا ليذا أرسل المسيح لكي يموت عمى الصميب آخ

 لو، ينال الغفران عن خطاياه، ويتحرر من عبوديتيا. 
 

لقد ظيرت بموت المسيح عمى الصميب، حكمة اهلل المدىشة، وقوتو العجيبة، إذ بيذه الحكمة يخّمص اهلل اإلنسان، ويغّير  ،أجل
َأنَّ َجَهاَلَة الِل َأْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضْعَف الِل َأْقَوى »ًا أن يؤكد الرسول بولس في الختام: حياتو بقوة الروح القدس. ليذا لم يكن غريب

 من أجمك عمى الصميب؟ فعاًل فيل تراك تؤمن مستمعي بيذا المخّمص الفريد الذي مات « ِمَن النَّاِس!
  

 


