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 عشرة ةالثاني 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 عديدة، شرحوا في كتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل

 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 

أتيو يومًا ما فرح كثيرًا عندما يحصل عمى ىدّية، وُيسر عندما ينال جائزة من أي نوع كانت. وكل مّنا يتمنى أن تيأعزائي كل مّنا 
جيد بذلو  أومقابل أي بدون  بدون أي استحقاق منو، أير والفرح أعظم عندما يأخذ المرء اليدية ىدّية أو جائزة. وتكون المفاجأة أكب

؟ لكي نوضح األمر تتساءل مستمعي وىل ىذا ممكن أن يحصل اإلنسان عمى ىدية دون أي مقابل، وىكذا مجاناً قد بو.  مقاأو عمل 
إذ كتب إلى المؤمنين في كنيسة مدينة أفسس بآسيا الصغرى أي تركيا  نعود إلى ما كتبو الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل،

 اليوم، كتب قائاًل:
 
و َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْمَواتًا ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَيا، الَِّتي َسَمْكُتْم ِفيَها َقْباًل َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعالَ » ِح الَِّذي ِم، َحَسَب َرِئيِس ُسْمَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ

َيةِ َيْعَمُل اآل ِِ  ِباْلَخَطاَيا َاهلُل الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة، ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها، َوَنْحُن َأْمَواتٌ ... َن ِفي َأْبَناِء اْلَمْع
ونَ ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمخَ  ،َأْحَياَنا َمَع اْلَمِسيحِ  ُِ ِلُيْظِهَر ِفي الدُُّهوِر اآلِتَيِة  َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَمَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِويَّاِت ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، ،مَّ

وَن، ِباإِليمَ  ُِ اِن، َوذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة اهلِل. َلْيَس ِمْن ِغَنى ِنْعَمِتِه اْلَفاِئَق، ِبالمُّْطِف َعَمْيَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. أَلنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخمَّ
أجل، إنيا حقائق عظيمة كشفيا لنا الرسول بولس في ىذه اآليات  .(9-4، 1-2:1)الرسالة إلى أفسس«َأْعَمال َكْياَل َيْفَتِخَر َأَحدٌ 

، بمجرد اإليمان فقط بالمخّمص المسيح. سنتأمل الغفرانو  ةحمر لعمى نعمة اهلل أي ىباتو العظمى باالمقّدسة. أن يحوز اإلنسان الخاطئ 
 فابقوا معنا.  بيذه اآليات المعّبرة ي أعزائاآلن 
 

اتًا ْنُتْم َأْموَ َوَأْنُتْم ِإْذ كُ »مستمعي الكريم، لقد وصف الرسول بولس أواًل الوضع السابق لممؤمنين بالمسيح المخّمص. فقال ليم: 
إال أن يفعل الشر، ألن ىذه حالة كل إنسان خاطئ، فيو مّيت بالذنوب والخطايا، أي مستعبد لمخطية، وال يستطيع  «ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَيا

الَِّتي »: تتحّكم باإلنسان التي وىذا ما أّكده الرسول بولس عندما تابع قائاًل عن الخطّيةميتة، وىو في حالة انفصال تام عن اهلل. إرادتو 
وِح الَِّذي َيْعَمُل اآل َيةِ َسَمْكُتْم ِفيَها َقْباًل َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاَلِم، َحَسَب َرِئيِس ُسْمَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ ِِ  . «َن ِفي َأْبَناِء اْلَمْع
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وكما نعمم فإن ىذه ىي حالة يقوده إبميس.  الشرير، الذيالروحي إن اإلنسان الخاطئ يسمك بحسب قوانين ومفاىيم ىذا العالم 

، فيذا ىو الروح الفاسد الذي يعمل في حياتيم كأبناء لممعصية، أي أبناء لمشر والفساد. فالرسول بولس يؤكد ىنا أن جميع البشر
اة المستعبدين، ويستحقون المؤمنين بالمسيح سبق ليم أن كانوا أمواتًا بالذنوب والخطايا، ويسمكون في طرق الشر كباقي البشر الخط

 دينونة اهلل.  بالتالي 
 

َاهلُل الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة، ِمْن َأْجِل »؟ أجابنا الرسول بولس قائاًل: لمجموعة من المؤمنين بالمسيحلكن، ماذا حصل ليذه ا
ونَ  ،َمَحبَِّتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها، َوَنْحُن َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع اْلَمِسيحِ  ُِ إن اهلل ىو غني في الرحمة، أي . «ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخمَّ

وليس ىذا فحسب بل أن اهلل أحّب البشر جميعًا محبة عظمى وعميقة، حتى ة وتصل إلى كل الناس الخطاة. أن رحمتو واسعة وشامم
أنو أرسل المسيح لكي يموت عمى الصميب نيابة عّنا نحن البشر الخطاة، آخذًا عقاب خطايانا. وىذا ما أطمق عميو الرسول بولس 

 . المّجاني الكامل خالص اهللوىذه اليدّية ىي . كل من يؤمناهلل ل وصف النعمة، أي ىي ىدّية مّجانية يقّدميا
 

ونَ »وليذا قال الرسول بولس لممؤمنين بالمسيح:  ُِ أي أن خالصكم قد تّم ألنكم قد قبمتم نعمة اهلل أي ىديتو «. ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخمَّ
قد من خالل المسيح في الرحمة، ومحّبتو الكثيرة التي أحّبكم بيا العظمى لكم. فبالرغم من كونكم أمواتًا بالخطّية، لكن اهلل بسبب غناه 

 الخطّية مع المسيح الحي المقام. أحياكم من عبودية 
  

ِلُيْظِهَر ِفي الدُُّهوِر اآلِتَيِة  ُسوَع،َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَمَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِويَّاِت ِفي اْلَمِسيِح يَ »الرسول بولس قائاًل: مستمعي وتابع 
ن اهلل بعدما أحيا المؤمنين بالمسيح من الموت الروحي، أقاميم أيضًا مع إ .«ِغَنى ِنْعَمِتِه اْلَفاِئَق، ِبالمُّْطِف َعَمْيَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ 

يقوم معو روحيًا ويجمس معو أيضًا في ليذا معو روحيًا، و إن المؤمن بالمسيح يتحد م، أي أعطاىم حياة روحية جديدة. المسيح المقا
أخذ طبيعة فيو  وضع جديد تمامًا بعالقتو مع اهلل،لقد أصبح المؤمن بالمسيح في السماوّيات، أي في مركز الغمبة واالنتصار الروحي. 

  روحية سماوية جديدة لكي يغمب الشر ويعيش حياة القداسة، ويسمك في طريق الصالح والخير.
 
مدى غنى نعمتو الفائقة التي تجّمت في عمل الفداء الذي قام بو المّخمص المسيح، ومنحو الغفران ُيعمن و في األبدية اهلل  سُيظيرو 

وَن، ِباإِليَماِن، َوذِلَك َلْيَس ِمْنكُ »لكل من يؤمن. وليذا عاد الرسول بولس ليؤكد لممؤمنين بالمسيح:  ُِ ْم. ُهَو َعِطيَُّة أَلنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخمَّ
 س ىنا ــول بولـــــــد الرســــــإن كممة نعمة تعنى ىبة مجانية ُتعطى لشخص ال يستحقيا. وليذا يؤك .«اهلِل. َلْيَس ِمْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتِخَر َأَحدٌ 
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بشر خطاة. وأن ىذه لممؤمنين بالمسيح أن خالص اهلل الذي نالوه قد حصموا عميو بواسطة نعمة اهلل المجانية التي ال يستحقونيا ك

ن و  النعمة ُقّدمت ليم كعطّية مجانية من اهلل، وليس ألي صفة أخرى تتعمق بيم. ىذه النعمة المجانية بالخالص األبدي الكامل قد ا 
الخاطئ ، وليس نتيجة أي عمل صالح قاموا بو. فمكي يحصل اإلنسان باإليمان فقط، أي عندما آمنوا بالمخّمص المسيححصموا عمييا 

 الذي أتّم عمل الفداء عمى الصميب من أجمو. عميو أن يؤمن فقط بالمسيح المخمصنعمة اهلل بالخالص، ى عم
 

ال وىي أ ؟أال تود مستمعي أن تحوز عمى نعمة اهلل العظمى بالخالص؟ أوال ترغب أن تحصل عمى أعظم ىّدية مّجانية في الوجود
من أوالد اهلل الذين نالوا الغفران والحياة األبدية؟ لم ال تؤمن اآلن بالمسيح من عبودية الخطية، وأن تصبح المّجاني ىدية الخالص 

 المخّمص الذي أعمن لك محّبتو بموتو الكفاري من أجل خطاياك عمى الصميب؟
   

 


