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 عةتاسال 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 

 
قد أعّدىا اهلل منذ األزل؟ وىل تعمم أنو قد تّم اإلعالن عنيا عند مجيء المخّمص  ىل تعمم صديقي أن خّطة اهلل لخالص اإلنسان

هلل أن يمّيد لمجيء المخّمص المسيح بتعاممو مع البشر بإعالنات ونبوءات عديدة. وعندما أتى المسيح  ؟ لقد كان البدّ فقط المسيح
أجل، لم يكن مجيء المسيح إلى عالمنا ىكذا صدفة وبدون تخطيط إليي. بل جاء بناء أن ىذا ىو المخّمص الموعود بو.  عرف الناس

شارات عديدة لمجيئو. وىذه عالمة ىامة لمتأكد من نبوءة أي إنسان عمى إعداد اهلل لمجيئو منذ األزل، ومن خالل وع ود ونبوءات وا 
 ، أو أن اهلل قد أرسمو. يّدعي النبوءة

 
اْلَخاَلَص الَِّذي َفتََّش َوَبَحَث َعْنُو »كتب الرسول بطرس من رسل المسيحية األوائل في ىذا الصدد إلى المؤمنين بالمسيح قائاًل: 

ِو ُروُح اْلَمِسيِح الَِّذي ِفيِيْم، ِإْذ َسَبَق يَن َتَنبَُّأوا َعِن النِّْعَمِة الَِّتي أَلْجِمُكْم، َباِحِثيَن َأيُّ َوْقٍت َأْو َما اْلَوْقُت الَِّذي َكاَن َيِدلُّ َعَميْ َأْنِبَياُء، الَّذِ 
يَن ُأْعِمَن َلُيْم َأنَُّيْم َلْيَس أَلْنُفِسِيْم، َبْل َلَنا َكاُنوا َيْخِدُموَن ِبيِذِه اأُلُموِر الَِّتي الَّذِ َفَشِيَد ِباآلاَلِم الَِّتي ِلْمَمِسيِح، َواأَلْمَجاِد الَِّتي َبْعَدَىا. 

وِح اْلُقُدِس اْلُمْرَسِل ِمَن السََّماِء. الَّ  « ِئَكُة َأْن َتطَِّمَ  َعَمْيَياِتي َتْشَتِيي اْلَمالَ ُأْخِبْرُتْم ِبَيا َأْنُتُم اآلَن، ِبَواِسَطِة الَِّذيَن َبشَُّروُكْم ِفي الرُّ
 فابقوا معنا أعزائي. بيذه اآليات المقّدسة اآلن (. سنتأمل 11-1::1بطرس1)

 
ء مستمعي الكريم، أوضح لنا الرسول بطرس أن خالص اهلل الذي ُأعمن من خالل المخّمص المسيح، قد بحث وفّتش عنو األنبيا

وليس عمن فيو نعمة اهلل، وخالصو. تعصر مجيد مجيء المسيح وبدء منذ القديم. وىو يقصد ىنا أنبياء العيد القديم، الذين تنبأوا عن 
تنبأوا عن قد أن أولئك األنبياء مع العمم ىذا فحسب بل أن ىؤالء األنبياء كانوا يبحثون عن الوقت الذي سيأتي فيو المسيح المخّمص. 

واألمجاد التي سيحصل عمييا بعد قيامتو المجيدة من بين األموات سيح واآلالم التي سيمر بيا عبر موتو عمى الصميب، مجيء الم
 وصعوده حّيًا إلى السماء. 
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وأضاف الرسول بطرس قائاًل: أن أولئك األنبياء أدركوا أن إعالنات اهلل ليم، عن مجيء ىذا المخّمص، لم يكن ىدفيا خدمتيم ىم، 

مة األجيال التي ستأتي بعدىم، أي عند مجيء المسيح. وأن ىذه البشارة المفرحة بخالص المسيح قد ُأعمنت لمبشر بواسطة روح بل خد
في ىذه اآليات المقّدسة أن خطة اهلل  عمنلكن األمر العجيب أن الرسول بطرس أألجميم. ي أرسمو اهلل من السماء اهلل القدوس، الذ

مالئكة أن تّطمع عمييا. والسبب ألن ىذه الخطة كان ىدفيا اإلنسان فقط، وليذا لم يكن لممالئكة معرفة أو تشتيي اللخالص اإلنسان 
 ن المالئكة ىم عبارة عن خّدام هلل ينّفذون أوامره وتعميماتو. إعالقة بيا. 

 
ولمجواب اذا؟ مّ لسؤال اآلن ىو: إنقاذ اإلنسان ملعّل ا منذ األزل ليدف إنقاذ اإلنسان.خّطة الخالص وىذا يؤكد أن اهلل قد أعّد 

اهلل قد عمم بسقوط اإلنسان في  ا عندما عصى آدم وحواء اهلل. مع العمم أنان من عبودية الخطّية التي سقط فيينقول: إنقاذ اإلنس
خّطتو ىذه من خالل رجال وأنبياء العيد القديم. ولقد أعمن اهلل كما ذكرنا، عن  إلنقاذه.أزلّية الخطّية وقبل خمقو، وليذا أعّد لو خّطة 

ميل أن بنسمو فوعد اإلنسان عند سقوطو بمجيء المخّمص الذي سيسحق رأس الشيطان الحّية، ويوىبو الخالص. ثم وعد إبراىيم الخ
ص الذي سيأتي وُيعمن خالص وتنبأ أنبياء العيد القديم عن المسيح المخمّ جميع أمم وقبائل األرض.  سيأتي من ستتبارك بو ومن خاللو

وكان ىؤالء األنبياء مع األتقياء من شعب اهلل في القديم، ينتظرون ويتوقعون مجيء . اهلل واإلنسان اهلل، ويبدأ عيدًا جديدًا ما بين
 المسيح المخّمص، و بدء عصره المجيد.

 
لقد تّمم اهلل خطتو عندما أرسل كممتو األزلي المخّمص المسيح من اإلنسان؟  لعّل السؤال اآلن: كيف تّمم اهلل خطتو لخالص

السماء. وىو الذي تجّسد من العذراء مريم إذ ُحبل بو من الروح القدس. وىكذا أتى المسيح لكي يتّمم وعود اهلل لإلنسان بتحريره من 
 عبودية الخطّية، وليبدأ عيدًا جديدًا ما بين اهلل واإلنسان. 

 
)بشارة «َقْد َكَمَل الزََّماُن َواْقَتَرَب َمَمُكوُت اهلِل، َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ » :خّمص المسيح خدمتو معمنًا لمناسذا بدأ المولي
عالن ممكوتو. ودعا الناس لكي تتذيب(. و 1::1مرقس وب وتؤمن ببشارة ا أّكد المسيح أن الوقت قد حّل لتتميم وعود اهلل بمجيئو وا 

وجال المسيح في كل مدن فمسطين وقراىا يشفي المرضى، وُيجري المعجزات الباىرة، ففتح أعين نجيل المفرحة، بشارة الخالص. اإل
معّممي الييود وكل جماىير الشعب. أواًل العميان، وأقام المقعدين، وأعاد الحياة إلى الموتى، وكان يعّمم بالتعاليم اإلليية التي أدىشت 

 مخّمص المسيح أنو ىو فعاًل المخّمص الذي كان ينتظره الشعب.  وىكذا أّكد ال
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؟ لقد أّكد المسيح مرارًا لتالميذه أنو ال بّد لو أن ُيصمب ويقوم في اليوم كيف تّمم المخّمص المسيح وعود اهلل بخالص اإلنسان لكن،

سّمموه لمرومان، الذين أمروا بصمبو. وىكذا أسيح و الثالث، فداء لمجنس البشري. وىذا ما حصل فعاًل إذ قبض رؤساء الييود عمى الم
ثم ظير ليم لمدة أربعين يومًا  لكن المسيح وكما وعد تالميذه قام في اليوم الثالث غالبًا منتصرًا.المسيح عمى الصميب، وتّم دفنو.  مات

ت اهلل، والعيد الجديد الذي بدأه. أجل، إن أيضًا عن ممكو حيًا. ومبرىنًا ليم ودفنو وقيامتو عمى الصميب، معاني موتو شارحًا ليم 
 المسيح قد مات فدّية عّنا نحن البشر الخطاة، وقام لكي يحررنا من العبودية وييبنا الغفران. 

 
ىذا ىو الخالص الذي وعد بو اهلل البشر منذ القديم، والذي تنبأ عنو األنبياء. أن المسيح سيأتي ويوىب الخالص األبدي الكامل، 

. فيل ُتراك تؤمن مستمعي بيذا المخّمص الفريد؟ وىكذا تنال الغفران قيامتو المجيدةبو  ؤمن بو وبعممو الكّفاري عمى الصميبلكل من ي
   ، وتحظى بالحياة األبدية؟عن ذنوبك

 
 

 


