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 الحادية عشرة 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 

 
ىذا الوجود يرغب أن يكون  ؟ كل شخص فيون بياأال ترغب مستمعي أن تكون مميزًا عن اآلخرين؟ وأن تتمتع بأمور ال يتمتع

ول إلى الوصالحصول عمى ثروة أكبر أو يحتدم بين األفراد ليدف ة بو؟ وليذا نجد أن الصراع ، وأن يتمتع بأمور تكون خاصمميزاً 
 مركز أفضل، أو مكانة أعمى في المجتمع.

 
؟ وىل تدرك أن ىذا األمر ممكن بدون أي جيد تبذلو أو عمل تقوم بو؟ فعمى ديقي أنو بإمكانك أن تكون مميزاً ىل تعمم ص 

 ن يجتيد ويدرس لكي يحوز عمى الشيادات العالية. وعميو أن يتعب ويبذل جيدًا كبيرًا لكي يحصل عمىاإلنسان حسب سّنة الحياة، أ
أكون مميزًا بدون أي جيد أبذلو أو عمل أقوم بو؟ ىل ىذا ممكن أن لكن وقد تتساءل: أفضل في المجتمع.  اً مركز الثروة أو ليتبوأ 

 غاية. ولمجواب نقول: نعم، إن ىذا األمر متوفر وسيل لم
 

لى ولكي نوضح ما نريد قولو، نود أن نعود بك إلى كممة اهلل الحّية، و  ما كتبو الرسول بطرس من رسل المسيحية األوائل في ا 
، ُأمٌَّة ُمَقدَّ »قائاًل: الرسول بطرس كتب  ين االوائل.رسالتو األولى إلى المؤمن َسٌة، َشْعُب َوَأمَّا َأْنُتْم َفِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَيُنوٌت ُمُموِكيٌّ

َتُكوُنوا َشْعًبا، َوَأمَّا اآلَن َفَأْنُتْم َشْعُب اهلِل. الَِّذيَن  اْقِتَناٍء، ِلَكْي ُتْخِبُروا ِبَفَضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّْمَمِة ِإَلى ُنورِِه اْلَعِجيِب. الَِّذيَن َقْباًل َلمْ 
  .(11-2:9بطرس1) «َمْرُحوُمونَ ُكْنُتْم َغْيَر َمْرُحوِميَن، َوَأمَّا اآلَن فَ 

 
عب ، وأمة مقّدسة وشنين بالمسيح ىم جنس مختار، ومممكة كينةإنيا بالفعل آية ميمة دّونيا لنا الرسول بطرس، إذ يؤكد أن المؤم

ه اآلية بيذاآلن مرحومون. واليدف لكي ُيخبروا بفضائل اهلل الذي دعاىم من الظممة إلى نوره العجيب. سنتأمل ُمشترى، وأنيم اآلن 
 فابقوا معنا أعزائي. المعّبرة 
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صديقي المستمع، لقد أوضح الرسول بطرس لممؤمنين بالمسيح وضعيم الجديد بعد اإليمان بالمخّمص المسيح. فيم قد أصبحوا 

أوالده من ما تؤمن بالمخّمص المسيح تغدو من شعب اهلل و جنسًا مختارا، أي من شعب اهلل المختار. ىل تعمم مستمعي أنك عند
، الذين يستطيعون جماعة الكينةوليس ىذا فحسب بل إن المؤمن بالمسيح يصبح من المختارين؟ فيل ىناك من ميزة أعظم من ىذه؟ 

 مون مممكة كينة. إذ إن جميع المؤمنين بالمسيح يشكّ التقّدم إلى اهلل مباشرة دون أي وسيط بينو وبين اهلل خالقو. 
 

أما في المسيحية  الكينة في العيد القديم أن يكونوا من سبط أو قبيمة واحدة من شعب بني إسرائيل، ىو سبط الوي.عمى لقد كان 
فقد صار جميع المؤمنين بالمسيح كينة، وىو ما نطمق عميو بكينوت جميع المؤمنين. وليذا يستطيع اليوم كل مؤمن بالمسيح أن يتقّدم 

ويجد العون الذي يريده. وىذه ميزة أخرى ُتعطى تعالى بكل ثقة إلى عرش نعمة اهلل دون خوف أو وجل، لكي ينال رحمتو اىن كك
 لممؤمن بالمسيح.

 
لمسيح قد وتابع الرسول بطرس قائاًل عن المؤمنين بالمسيح أنيم أمة مقّدسة، أي أمة مفرزة ومخصصة لخدمة اهلل. والسبب ألن ا

أي أصبحوا ممكًا  اقتنى أي اشترى ىذه األمة بفدائو الذي تّم عمى الصميب. فالمسيح دفع ثمن عقاب خطايا المؤمنين واشتراىم لنفسو،
خبروا العالم أجمع بفضائل نعم اهلل الذي حّررىم من الظممة عطيت لممؤمنين بالمسيح لكي يُ كل ىذه المميزات قد أٌ و لو وهلل اآلب. 

، أن المؤمنين بالمسيح لم يكونوا قباًل من شعب مع العمم كما أوضح الرسول بطرسميم إلى ممكوتو، وأضاء ليم بنوره العجيب. وأدخ
 اهلل لكنيم اآلن قد أصبحوا من شعب اهلل. 

 
يستحقون العقاب ولعّل الميزة الميمة التي يتميز بيا المؤمنون بالمسيح أنو لم تكن رحمة اهلل تشمميم كأناس خطاة، إذ كانوا 

والدينونة. لكن بعد إيمانيم بالمسيح أصبحوا مرحومون، أي نالوا رحمة اهلل وغفرانو الكامل عن خطاياىم. فيل ىناك أمر أعظم من أن 
 ان الخاطئ غفران اهلل عن ذنوبو؟ ينال اإلنس

 
ك ىو: كيف بإمكاني أن أصبح من شعب اهلل المختار، ومن الذين يحوزون صديقي المستمع، لعّل السؤال الذي قد يتبادر إلى ذىن

عمى كل ىذه المميزات التي تحّدث عنيا الرسول بطرس؟ ولمجواب نقول: لقد سبق لمرسول بطرس أن تحّدث عن كيفية أن يصبح 
 اإلنسان من شعب اهلل فكتب قائاًل: 
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َفَمُكْم َأْنُتُم الَِّذيَن «. َذا َأَضُع ِفي ِصْيَيْوَن َحَجَر زَاِوَيٍة ُمْختَارًا َكِريًما، َوالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِو َلْن ُيْخَزىنَ أى»ِلذِلَك ُيَتَضمَُّن َأْيًضا ِفي اْلِكَتاِب:

َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة. » ْأَس الزَّاِوَيةِ َفاْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُو اْلَبنَّاُؤوَن، ُىَو َقْد َصاَر رَ »ُتْؤِمُنوَن اْلَكرَاَمُة، َوَأمَّا ِلمَِّذيَن اَل ُيِطيُعوَن، 
 (.8-2:9بطرس1)«َغْيَر َطاِئِعيَن ِلْمَكِمَمةِ الَِّذيَن َيْعُثُروَن 

 
عندما يعيدنا الرسول بطرس إلى الكتاب فيو يقصد كتاب العيد القديم من الكتاب المقدس. فمقد سبق أن تنبأ النبي إشعياء عن 

ي اختاره اهلل ليقوم عميو اإليمان المسيحي. وحجر الزاوية ىو المخّمص المسيح الذي أتى، والذي عندما يؤمن بو أي حجر الزاوية الذ
إن ىؤالء الذين يؤمنون بالمخّمص المسيح ليم الكرامة، أما الذين ال  :وتابع الرسول بطرس قائالً إنسان ينال الخالص ولن ُيخزى. 

 وليذا يعثرون وال يؤمنون.  بالنسبة ليم، حجر صدمة وصخرة عثرة ،حجر الزاوية الذي ىويطيعون فقد أصبح المسيح 
 

ن ىم رجال الدين الييود، الذين ظنوا أنيم يقودون إن البنائييلكن من ىم البّناؤون الذين رفضوا حجر الزاوية الذي ىو المسيح؟ 
« اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُو اْلَبنَّاُؤوَن َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِوَيةِ »أن ىذا  قائاًل:. وقد سبق لمنبي داود أن تنبأ عنيم في االتجاه الصحيح شعبيم

 لقد رفض رجال الدين الييود المسيح، لكن اهلل جعمو رأس الزاوية أي األساس الذي يقوم عميو اإليمان المسيحي. (. 111222)مزمور
 

فيشتريك ول بطرس وأن تحظى بكل المميزات التي تحّدث عنيا الرس ؟هأوالدشعب اهلل المختار ومن أال تود مستمعي أن تكون من 
تصبح كاىنًا هلل، ومفرزًا لخدمتو، وعالوة عمى ذلك تحوز عمى غفران اهلل ورحمتو. لم ال تؤمن اآلن بالمخمص المسيح المخّمص لو، و 

  من شعب اهلل المختار. فعاًل وىكذا تصبح المسيح الذي مات من أجمك عمى الصميب؟ 
 


