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 الثامنة 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 

 
فرح معو يىناك مناسبات عديدة قد يفرح فييا اإلنسان. فعندما يولد طفل جديد تفرح العائمة بمولده، وعندما يتزّوج اإلنسان يفرح، و 

يفرح.  صل الطالب عمى الشيادة يفرح. وأيضًا عندما يربح اإلنسان في عممو، أو يزداد معاشووعندما يحكل أىمو وأقربائو وأصدقائو. 
يفقد اإلنسان فرحو ويعود إلى األسباب لكن كل أنواع ىذه األفراح محدودة بأسبابيا، إذ عندما تنتيي ىذه وىناك غيرىا من األمثمة. 

ال أساس لو في داخل اإلنسان. فيل بإمكان المرء  ، وال يتمتع باالستمرارية، ألنيةوضعو السابق. فيذا النوع من الفرح لو أسباب خارج
 يا ترى أن يحصل عمى الفرح الدائم بالرغم من الظروف المحيطة؟ 

 
ىذا ما سنتحّدث بو في لقاء اليوم مستمعي. وسنبّين أن الفرح ممكن وسط عالم مميء بالمآسي والكوارث. قد تتساءل وىل ىذا 

مجواب نقول: كتب الرسول بطرس من رسل المسيحية األوائل في رسالتو إلى المؤمنين الذين كانوا يجتازون اضطيادًا شديدًا معقول؟ ول
 قائبًل: 
 
نْ  ...ُتْحَزُنوَن َيِسيرًا ِبَتَجاِرَب ُمَتَنوَِّعةٍ  ِإْن َكاَن َيِجُب  الَِّذي ِبِو َتْبَتِيُجوَن، َمَع َأنَُّكُم اآلَن » ْن ُكْنُتْم  الَِّذي َواِ  َلْم َتَرْوُه ُتِحبُّوَنُو. ذِلَك َواِ 

ََ النُُّفوسِ اَل َتَرْوَنُو اآلَن لِكْن ُتْؤِمُنوَن ِبِو، َفَتْبَتِيُجوَن ِبَفَرٍح اَل ُيْنَطُق ِبِو َوَمِجيٍد، َناِئِميَن َغاَيَة ِإيَمانِ  ََا ََ  .(9-8، 1:1بطرس1)«ُكْم 
 فابقوا معنا أعزاءي. بما دّونو الرسول بطرس اآلن سنتأمل 

 
تحّدث الرسول بطرس إلى المؤمنين المسيحيين األوائل مشجعًا إياىم أنو بالرغم من كل االضطيادات المؤلمة التي يواجيونيا فيم 

بل إن ابتياجيم ن بو. وليس ىذا فحسب يبتيجون بالمسيح. وأنيم بالرغم من عدم رؤيتيم لممخّمص المسيح فيم يحبونو، ويؤمنو 
 ع ـــوتاب. «دــــو ومجيـــق بـــــــبفرح ال ُينط»عندما قال: الرسول بطرس وىو ما قصده  .يفوق الوصف مميء بالفرح العجيب الذيبالمسيح 
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ََ النُُّفوسِ »الرسول بطرس كبلمو قائبًل:  ََا ََ إيمانكم، وىو ََاَ  إذ بمغتم ىدف» :وفي ترجمة أخرى«. َناِئِميَن َغاَيَة ِإيَماِنُكْم 

  .أكيدىو  يمأن خبلص يبرىن . وىذاأنكم قد حققتم غاية إيمانكم وىو خبلص نفوسكمأي . «نفوسكم
 

الفائق الوصف وكيف يسود الفرح لعلّ  السؤال اآلن ىو: كيف تمؤل البيجة المؤمن بالمسيح بالرغم من اآلالم والتجارب الصعبة؟ 
د؟ ولئلجابة نقول: إن ىذه البيجة وىذا الفرح مصدرىما اهلل نفسو، بواسطة روحو القدوس الذي قمبو من الداخل وسط االضطياد الشدي

إن ىذه البيجة وىذا الفرح يمآلن قمب المؤمن باستمرار، وال عبلقة ليما بالظروف التي وليذا عندما يؤمن بالمسيح. يحل في اإلنسان 
المجيد يشددانو لكي الفرح ىذه البيجة وىذا باب المحيطة بو. ال بل عمى العكس إن فيما ينبعان من داخمو وال يتأثران باألسيمر بيا. 

 يواجو المحن، ويعزيانو وسط االضطياد والتجارب القاسية. 
 

دىا ن لممؤمنين بالمسيح في كل العصور. وكانا السبب الرئيس في انتشار الكنيسة وامتداانت ىذه البيجة وىذا الفرح مبلزميلقد ك
قبمون إلى في كل البمدان. إذ عادة ما يستغرب الناس عندما يرون المؤمنين بالمسيح وىم مبتيجين وفرحين وسط اآلالم والشدائد، في  

  .بو وناإليمان لكي يحصموا ىم أيضًا عمى ما يتمتع
 

 قموب المؤمنين بالمسيح. وىي أيضًا إن الكتاب المقدس كممة اهلل الحّية مميئة باآليات التي تتحدث عن الفرح الغامر الذي يمؤل
ر الروح القدس الذي يمؤل قموب امميئة باآليات التي تحث المؤمنين عمى الفرح حتى في وسط الضيق. ال بل كان الفرح من ثم

 .، كما كتب الرسول بولسالمؤمنين
  

رحين ألن الشياطين تخضع ليم باسم المسيح، فلكي يكرزوا ببشارة ممكوت اهلل، عندما رجع السبعين تمميذًا الذين أرسميم المسيح 
َضُع َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا ِباْلَحِريِّ َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكِتَبْت ِفي السََّماَواتِ  َولِكْن اَل َتْفَرُحوا ِبيَذا:»قال ليم المخّمص المسيح:  َْ )بشارة «َأنَّ اأَلْرَواَح َت

خاطئ أن اسمو قد ك تب في سفر الحياة في السموات، أي أن لو حياة أبدية، ال بد أن أن يعرف اإلنسان الإن مجّرد  .(02:12لوقا
يفرح ىذا الفرح الفائق الوصف الذي كتب عنو الرسول بطرس، أي الفرح الذي ال ي نطق بو ومجيد. وىذا الفرح مستمر ودائم ألن 

 مصدره الروح القدس كما ذكرنا. 
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يخبرنا يذا الفرح العجيب الذي ال ي نطق بو ومجيد؟ بقمبو اهلل أنو بمجرد إيمان الشخص بالمخّمص المسيح يغمر م مستمعي ىل تعم

بّشر تمميذ المسيح فيمبس خصي وزير لكنداكة ممكة  عيد الجديد من الكتاب المقدس، عّما حصل عندماسفر أعمال الرسل في ال
وكان ىذا الوزير يقرأ من سفر النبي إشعياء عن النبوءة التي تتحدث عن آالم المسيح وصمبو ده. الحبشة وىو عائد من أورشميم إلى ببل

وموتو من أجل ذنوب البشر. وعندما سأل الوزير فيمبس عن َمن يقول النبي ىذا. عن نفسو أم عن واحد آخر؟ أخذ فيمبس يبّشره عن 
 المخّمص المسيح، مبتدأ من سفر النبي إشعياء. 

 
أن آمن ىذا الوزير الخصي بالمسيح أنو ىو المخّمص الذي أرسمو اهلل، ثم اعتمد بالماء. أي تعّمد بالماء حسب وصية وكان 

( والسبب ألنو 22-01:8: أن وزير الحبشة ىذا ذىب في طريقو فرحًا. )أعمال الرسلعندىا ودّونت لنا كممة اهلل .لتبلميذه المسيح
 الفرح والسرور. بقمبو  اهللاختبر خبلص اهلل العجيب، فغمر 

 
فًى ِفي َحْقل، َوَجَدهُ »وقد قال المخّمص المسيح في أحد أمثالو عن ممكوت السموات ما يمي:  َْ َأْيًضا ُيْشِبُو َمَمُكوُت السََّماَواِت َكْنزًا ُم

َفاُه. َوِمْن َفَرِحِو َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُو َواْشَتَرى ذِلَك ا َْ إن الحصول عمى خبلص اهلل أو  .(12:11)بشارة مّتى«ْلَحْقلَ ِإْنَساٌن َفَأ
 متبلك كنز عظيم، يفّرح اإلنسان ويجعمو يضّحي بكل شيء من أجمو. الدخول في ممكوتو ىو كا

 
حتى في وسط االآلم الدائم أال تود مستمعي أن تنال ىذا الفرح المجيد الفائق الوصف؟ أو ال تود أن يغمرك فرح اهلل وسبلمو 

وىكذا تحظى بيذا الفرح العجيب، ويسود سبلم  قّدم نفسو كّفارة من أجل خطاياك؟ محن؟ لم ال تؤمن اآلن بالمخّمص المسيح الذيوال
     غفر خطاياك وتنال الحياة األبدية!اهلل قمبك من الداخل، وت  

 


