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 العاشرة 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 دة، شرحوا فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل عدي

 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 
 

أن يكون  ك عندما تقرأه ال بّد ىل لديك مستمعي الكتاب المقدس؟ وىل تقرأه؟ وىل تعمم أن الكتاب المقدس ىو كممة اهلل الحّية، وأنّ 
و لم يكن لو أثر فّعال فال يعتبر عندىا أنو كممة اهلل الموحى بيا؟ وأننا نستطيع بالتالي قياس وىل تعمم أنو للو أثر فعال عمى حياتك؟ 

 أي كتاب يّدعي أنو أتى من عند اهلل عمى ىذا األساس؟ 
 

مَّا اَل َيْفَنى، ِبَكِمَمِة اهلِل َمْوُلوِديَن ثَاِنَيًة، اَل ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل مِ »تحّدث الرسول بطرس في رسالتو إلى المؤمنين األوائل قائاًل: 
:  َتَتْثُبُت ِإَلى ُكلَّ َجَسٍد َكُعْشٍب، َوُكلَّ َمْجِد ِإْنَساٍن َكَزْىِر ُعْشٍب. اْلُعْشُب َيِبَس َوَزْىُرُه َسَقَط، َوَأمَّا َكِمَمُة الرَّب  » اْلَحيَِّة اْلَباِقَيِة ِإَلى اأَلَبِد. أَلنَّ

  .(12-1::1بطرس1)«َكِمَمُة الَِّتي ُبش ْرُتْم ِبَياَوىِذِه ِىَي الْ «. اأَلَبدِ 
 

تحّدث الرسول بطرس في ىذه اآلية المقّدسة، مؤكدًا عمى حقيقة ىامة وىي أثر كممة اهلل الحّية الفّعال عمى حياة اإلنسان. فكممة 
ف لو حقيقة نفسو الخاطئة، وفي نفس الوقت عندما يقرأ اإلنسان كممة اهلل تكشإذ اهلل ىي التي تساىم في أن يولد اإلنسان مرة ثانية. 

وعندما يدرك اإلنسان ىذه الحقيقة، يعمل روح اهلل القدوس في داخمو ويولده مرة ثانية، والدة لكي يطمب تطيير نفسو من الداخل. تدفعو 
ىو اإلنسان ة الباقية إلى األبد. بينما وىذه الوالدة تكون كالزرع الثابت الذي ال يفنى، والسبب ألنيا تستند عمى كممة اهلل الحيّ روحية. 

 يزوالن. بالن و يذىو كزىر العشب المذين  ه، ومجدكالعشب)وىنا استشيد الرسول بطرس بالعيد القديم(
 

ه ىي نفسيا فيذ، «َوىِذِه ِىَي اْلَكِمَمُة الَِّتي ُبش ْرُتْم ِبَيا»ثم يعود الرسول بطرس ليؤكد أن كممة الرب تثبت إلى األبد، وأضاف قائاًل: 
 جيب عنوالوالدة الروحّية؟ ىذا ما سن لكن ماذا نعني بالوالدة الثانية أو، والتي آمن من خالليا المؤمنون األوائل. مة التي ُيكرز بياالكم
 ي.فابقوا معنا أعزائ اآلن
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ّرة في العيد الجديد من الكتاب المقدس، من خالل المقاء الذي تّم بين المخّمص مستمعي الكريم، نقرأ عن الوالدة الثانية ألول م

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد »ونيقوديموس الذي كان رئيسًا لمييود. فمقد أجاب المسيح عن سؤال لنيقوديموس قائاًل لو: المسيح 
َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُىَو َشْيٌخ؟ أََلَعمَُّو َيْقِدُر َأْن :»وعندما سألو نيقوديموس «.َيَرى َمَمُكوَت اهللِ اَل ُيوَلُد ِمْن َتْوُق اَل َيْقِدُر َأْن 
ِو ثَاِنَيًة َوُيوَلَد؟ وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَمُكوَت اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد »َيُسوُع: وَأَجابَ « َيْدُخَل َبْطَن ُأم  ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

وِح ُىَو ُروحٌ  اهلِل.  .(6-:::)بشارة يوحّنا«اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
 

نية تحدث عندما يؤمن اإلنسان والدة روحية ثا إذن ىناك والدة جسدية طبيعية تحصل مع البشر جميعًا عندما يولدون، وىناك
بالمخّمص المسيح وينال خالص اهلل. وىذه الوالدة تحصل بواسطة روح اهلل القدوس. وعندىا كما قال المسيح، يدخل اإلنسان إلى 

 ممكوت اهلل، أي يختبر ممكوت اهلل.
 

، رهتنّقيو وتطيّ الحّية، فإنيا  ولنالحظ أن لكممة اهلل الحّية دورًا كبيرًا في ىذه الوالدة الروحية أو الثانية. فعندما يقرأ اإلنسان كممة اهلل
وعندىا يختبر الوالدة الروحية الثانية بواسطة الروح القدس، فيتحرر من وتدفعو لكي يطمب خالص اهلل عن طريق المخّمص المسيح. 

 لخطية، ويصبح إنسانًا جديدًا.  ودية اعب
 

ْحَساُنُو اَل ِبَأْعَمال ِتي ِبّر »كتب الرسول بولس إلى تيطس عن ىذه الوالدة الثانية قائاًل:  َولِكْن ِحيَن َظَيَر ُلْطُف ُمَخم ِصَنا اهلِل َواِ 
وِح اْلُقُدِس، الَِّذي َسَكَبُو ِبِغًنى َعَمْيَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ َخمََّصَنا ِبُغْسِل اْلمِ  َعِمْمَناَىا َنْحُن، َبْل ِبُمْقَتَضى َرْحَمِتِو   ياَلِد الثَّاِني َوَتْجِديِد الرُّ

، إذ ىي تغسل اإلنسان أي تطّيره بغسل الميالد الثانيإذن إن الوالدة الروحية الثانية توصف:  .(6-::3)الرسالة إلى تيطس«نامخًمصَ 
. ىذا الروح القدس الذي يسكبو المخّمص المسيح تجّدد اإلنسان ثانية بواسطة الروح القدسي أيضًا وتحرره من عبودية الخطّية. وى

 عمى كل من يؤمن بو. 
 

َحيٌَّة َوَتعَّاَلٌة  أَلنَّ َكِمَمَة اهللِ »، فمقد كتب كاتب سفر العبرانيين واصفًا إياىا قائاًل: الحّية كممة اهللالكتاب المقدس نعود لمحديث عن 
وِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُممَ  -11:3)عبرانيينْتَكاَر اْلَقْمِب َوِنيَّاِتوِ ي َزٌة أَ َوَأْمَضى ِمْن ُكل  َسْيٍف ِذي َحدَّْيِن، َوَخاِرَقٌة ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّ

1:.)  
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كممة حّية وفّعالة أي تحيي نفس اإلنسان من الداخل وتعمل عمميا في قمبو. إذن إن كممة اهلل كما جاءت في الكتاب المقدس ىي 

وىي أمضى من كل سيف ذي حّدين، ألنيا تخترق إلى كل جوانب نفس اإلنسان وروحو وذىنو. وىي في نفس الوقت تكشف لإلنسان 
 حقيقة نفسو الخاطئة وحاجتو إلى خالص اهلل. 

 
وأنارت ىذه الكممة  ،الماليين من البشر عندما قرأوا كممة اهلل، فأحّسوا بالراحة النفسّيةىل تعمم مستمعي أن ىذا األمر اختبره 

ولقد كتب النبي داود عن كممة اهلل في سفر المزامير أصحاحًا  طمبوا خالص اهلل؟وعرفوا عندىا حقيقة نفوسيم الخاطئة، ف ،أذىانيم
   اإلنسان. كاماًل، يشرح مزاياىا المتعددة ودورىا الكبير في حياة 

 
إن كممة اهلل ىي كالسراج الذي  .(112:111)مزمور«ِسرَاٌج ِلِرْجِمي َكاَلُمَك َوُنوٌر ِلَسِبيِمي» ، األول:نقتبس فيما يمي عددين منو

 يضيء الطريق أمام اإلنسان، وىي كالنور الذي يكشف لو سبيمو في طرق ىذه الحياة الكثيرة. وعندما يقتدي المرء بكممة اهلل فإنو
 المختمفة. الصعبة الحياة ىذه يعرف كيف يسمك في دروب 

 
كمنا  (.1:111)مزمور «ِبَم ُيَزك ي الشَّابُّ َطِريَقُو؟ ِبِحْفِظِو ِإيَّاُه َحَسَب َكاَلِمكَ »يقول: فأما العدد الثاني الذي نقتبسو من ىذا المزمور 

يقرأ الشاب كممة اهلل فإنيا تجعل طرقو مستقيمة، وتحفظ سموكو  نعمم أن فترة الشباب ىي فترة صعبة تمر عمى اإلنسان، لكن عندما
 لكي ال ينحرف. 

 
صديقي الشاب، صديقتي الشابة: ىل عممتما مدى أثر كممة اهلل الحّية عمى حياتكما؟ أو ال تودان أن تحصال عمى نسخة من 

خالص اهلل بواسطة المخّمص المسيح.  سيكما، وتطمبانفحقيقة  نرجو أن تسرعا وتطمباه، فينير اهلل ذىنكما، وتعرفاالكتاب المقدس؟ 
   وعندىا يجدد الروح القدس حياتكما، وتختبران الوالدة الروحية الثانية. 

    
  

 


