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 السابعة الحمقة           كممات الرسل األوائل                   برنامج أنوار كاشفة                   

 
بعنوان: وىي سمسمة نتابع تقديم ىذه الأن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

لجماعة وضعوا كما ، التعاليم المسيحيةالحقائق و األوائل رسائل عديدة، شرحوا فييا  لقد دّون رسل المسيحمن كتابات الرسل األوائل. 
 مبادئ السموك المسيحي.و  أسسالمؤمنين 

 
عمى ماذا تعتمد مستمعي لكي تحصل عمى خالص نفسك األبدي؟ وىل تظن أن تمّسكك بأىداب الدين، والقيام بالفرائض 

ع أن الحقيقة ما زالوا يؤمنون بيذا االعتقاد. مفي أيامنا ىذه الص؟ كثيرون قديمًا وحتى والطقوس الدينية سيجعمك تحصل عمى ىذا الخ
بعد قيامة المسيح من بين األموات وصعوده حّيًا إلى السماء، وبعد حمول الروح القدس عمى التالميذ األوائل،  ىي غير ذلك تمامًا.

 انطمق ىؤالء بقوة وأخذوا يبّشرون بالمخّمص المسيح. 
 

عرج من بطن أمو يطمب منيما يدخالن الييكل في أورشميم، إذا بأظير أحد األيام وعندما كان الرسوالن بطرس ويوحّنا  بعد
ٌة »ُبْطُرُس:  َفاَلَحَظُيَما ُمْنَتِظرًا َأْن َيْأُخَذ ِمْنُيَما َشْيًئا. َفَقالَ  «اْنُظْر ِإَلْيَنا!»َفَتَفرََّس ِفيِو ُبْطُرُس َمَع ُيوَحنَّا، َوَقاَل: » صدقة. َلْيَس ِلي ِفضَّ

َفِفي اْلَحاِل َتَشدََّدْت  َيِدِه اْلُيْمَنى َوَأَقاَمُو،َوَأْمَسَكُو بِ  .«َواَل َذَىٌب، َولِكِن الَِّذي ِلي َفِإيَّاُه ُأْعِطيَك: ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريِّ ُقْم َواْمِش!
عندىا (. 8-3:4)أعمال الرسل«َف َوَصاَر َيْمِشي، َوَدَخَل َمَعُيَما ِإَلى اْلَيْيَكِل َوُىَو َيْمِشي َوَيْطُفُر َوُيَسبُِّح اللَ ِرْجاَلُه َوَكْعَباُه، َفَوَثَب َوَوقَ 

 أي بطرس ويوحنا يخاطبانيم، ويوضحان ليم أن المسيح المخّمص ىو الذي شفى ىذا الرجل األعرج. أخذاندىش الناس في الييكل، و 
 اطبان الشعب أقبل عمييما الكينة وقائد جند الييكل وألقوا القبض عمييما وسجنوىما. وبينما ىما يخ

 
وِح « ِبَأيَِّة ُقوٍَّة َوِبَأيِّ اْسٍم َصَنْعُتَما َأْنُتَما ىَذا؟»سألونيما: وفي اليوم التالي اجتمع الرؤساء والشيوخ و  ِحيَنِئٍذ اْمَتأَل ُبْطُرُس ِمَن الرُّ

يِعُكْم َوَجِميِع َشْعِب ِإْن ُكنَّا ُنْفَحُص اْلَيْوَم َعْن ِإْحَساٍن ِإَلى ِإْنَساٍن َسِقيٍم، ِبَماَذا ُشِفَي ىَذا، َفْمَيُكْن َمْعُموًما ِعْنَد َجمِ » ْم:اْلُقُدِس َوَقاَل َليُ 
، الَِّذي َصَمْبُتُموُه َأْنُتُم، ا ىَذا لَِّذي َأَقاَمُو الُل ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَذاَك َوَقَف ىَذا َأَماَمُكْم َصِحيًحا. ِإْسرَاِئيَل، َأنَُّو ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريِّ

ْحَت السََّماِء، ِه اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر تَ ُىَو: اْلَحَجُر الَِّذي اْحَتَقْرُتُموُه َأيَُّيا اْلَبنَّاُؤوَن، الَِّذي َصاَر رَْأَس الزَّاِوَيِة. َوَلْيَس ِبَأَحٍد َغْيرِ 
فابقوا معنا بكممات الرسول بطرس اليامة ىذه اآلن سنتأمل  .(21-4:3)أعمال الرسل«َقْد ُأْعِطَي َبْيَن النَّاِس، ِبِو َيْنَبِغي َأْن َنْخُمَص 

 أعزاءي. 
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: أن ىذا الرجل األعرج ليم إذ قال الييود وشيوخيم،ي وّجيو إلى رؤساء الذ المستمع، نود أن نتأمل بكالم الرسول بطرسصديقي 

قد أصبح صحيحًا، باسم يسوع المسيح الناصري، الذي صمبوه ىم، والذي أقامو اهلل من األموات. وأن ىذه العجيبة لم تحصل بقوتيم 
)أي رؤساء احتقرتم أييا البناؤون أنتم الذين أنكم ووّجو ليم الرسول بطرس أصابع االتيام عندما قال ليم: ىم الشخصية أو بتقواىم. 

بقيامتو الظافرة من بين األموات، المسيح المخّمص وحاربتموه ثم صمبتموه، مع أنو بالحقيقة ىو الحجر الذي صار رأس الزاوية، الدين( 
  . يمان الحقيقياألساس الذي ُيبنى عميو اإلالحجر أي 

 
َوَلْيَس ِبَأَحٍد َغْيرِِه اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماِء، َقْد ُأْعِطَي َبْيَن النَّاِس، ِبِو »ثم أضاف الرسول بطرس قائاًل:  

تي يجب أن نعرفيا نحن اليوم أيضًا: أنو ىذه ىي الحقيقة اليامة التي كان يجب أن يعرفيا أولئك الرؤساء، وال«. َيْنَبِغي َأْن َنْخُمَص 
أجل ىذا ىو المخّمص الحقيقي الذي تنازل من السماء، وقام بعمل الفداء ليس بأحد غير المسيح الذي نستطيع بواسطتو أن نخمص. 

لذي يستطيع أن يخّمصنا والسمطان. ىو الوحيد اوالُممك لمتكفير عن خطايانا، ثم أقامو اهلل، وصعد حّيًا إلى السماء، حيث أخذ المجد 
 نحن البشر الخطاة، من عبودية الخطّية، وأن يجعمنا من أوالد اهلل، ويمنحنا الحياة األبدية. 

 
َقْد  مستمعي الكريم، أجل، ليس بأحد غير المسيح المخّمص الخالص، ألنو ال يوجد اسم آخر تحت السماء أي عمى األرض،

الذي يجب أن نؤمن بو، والذي نستطيع ، الفريد أي أن المسيح ىو المخّمص الوحيد «.ْيَن النَّاِس، ِبِو َيْنَبِغي َأْن َنْخُمَص ُأْعِطَي بَ 
 بواسطتو الحصول عمى خالص نفوسنا الكامل واألبدي. 

 
لمحصول عمى خالص اهلل. ألن  أن تمّسك اإلنسان بأىداب الدين، وقيامو بالفرائض والطقوس الدينية لن يؤىمو إذن يبدو واضحاً 

إن اإلنسان بحاجة  ن يحرر اإلنسان من عبودية الخطية، وىو بيت القصيد.التمّسك بأىداب الدين والقيام بالفرائض والطقوس الدينية ل
 إلى مخّمص حقيقي ينقذه ويحرره ويجعمو مقبواًل أمام اهلل. 

 
بيذه الميمة، أي ميمة انقاذ اإلنسان وتحريره من عبودية الخطية، عن الذي استطاع القيام إذن إن المخّمص المسيح ىو الوحيد 

وجموسو عن يمين  ،طريق موتو الكفاري عمى الصميب من أجل خطايانا، وقيامتو الظافرة من بين األموات، ثم صعوده حّيًا إلى السماء
 اهلل اآلب في مركز القوة والسمطان.
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أَلنَُّو َلْم ُيْرِسِل الُل اْبَنُو ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل »: أحد رؤساء الييود نيقوديموسلوكان المخّمص المسيح نفسو قد سبق وقال 

 .(28-24:4)بشارة يوحّنا«ِحيدِ ْسِم اْبِن الِل اْلوَ ِلَيْخُمَص ِبِو اْلَعاَلُم. اَلَِّذي ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، أَلنَُّو َلْم ُيْؤِمْن ِبا
أجل، لقد أرسل اهلل ابنو الوحيد أي كممتو األزلي، أرسمو ال لكي يدين العالم بل لَيخُمص بو العالم. وىكذا إن كل من يؤمن بو سيخمص 

خطية الجنس البشري  الذي أتى إلى عالمنا وقام بعمل التكفير عنالفريد ولن ُيدان، والسبب ألنو آمن باسم المسيح المخّمص الوحيد 
 بأكممو. 

 
فيل تراك تؤمن مستمعي باسم ىذا المخّمص الوحيد؟ أي تؤمن بالمسيح المخّمص؟ أم ما زلت تعتقد أنو بإمكانك أن تخّمص نفسك 

خالص، إلى مكان آخر باحثًا عن ال تمسكك بأىداب الدين، والقيام بالفرائض الدينية. لقد أتى المخّمص الحقيقي فمماذا تذىببواسطة 
 وىكذا تحصل عمى غفران خطاياك وتنال الحياة األبدية. 

 
 


