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 عشرةالخامسة  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 المسيح من كتابات الرسل األوائل. 
 مبادئ السموك المسيحي.و  أسسالمؤمنين 

 

أوالد إبراىيم. فما مدى أتباع أو ىم من  يةمقولة شائعة تقول أن جميع أتباع األديان الثالثة: الييودية والمسيحية واإلسالمىناك 
 تقّدم لنا نظرة أخرى عن الموضوع؟ذا تقول كممة اهلل الحّية كما جاءت في الكتاب المقدس عنيا؟ ىل تؤيدىا أم صّحة ىذه المقولة؟ وما

عمى الييود الذين آمنوا بالمسيح، وأرادوا ىذا الموضوع بكل تفصيل، وكان يرد في ذلك من رسل المسيحية األوائل عالج الرسول بولس 
، وال التي أعطاىا اهلل لكميمو موسى. فأوضح ليم أن أوالد إبراىيم ىم الذين يؤمنون فقط بالمسيح في نفس الوقت أن يتمّسكوا بالشريعة

 . فكتب قائاًل: عالقة لذلك بالشريعة أو الناموس
 
ُهْم َبُنو ِإْبرَاِهيَم. َواْلِكتَاُب ِإْذ َسَبَق َفرََأى َأنَّ  اْعَمُموا ِإًذا َأنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن ُأولِئكَ  «.آَمَن ِإْبرَاِهيُم ِباهلِل َفُحِسَب َلُه ِبرِّا»َكَما »

ُر اأُلَمَم، َسَبَق َفَبشََّر ِإْبرَاِهيَم َأْن  ِإًذا الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن َيَتَباَرُكوَن َمَع ِإْبرَاِهيَم  «.ِفيَك َتَتَباَرُك َجِميُع اأُلَممِ »اهلَل ِباإِليَماِن ُيَبرِّ
َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ِفي َجِميِع َما ُهَو َمْكُتوٌب »أَلنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهْم ِمْن َأْعَماِل النَّاُموِس ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، أَلنَُّه َمْكُتوٌب:  ..ِن.اْلُمْؤمِ 

ُر بِ  «.ِفي ِكتَاِب النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبهِ  َولِكنَّ النَّاُموَس «. اْلَبارَّ ِباإِليَماِن َيْحَيا»النَّاُموِس ِعْنَد اهلِل َفَظاِهٌر، أَلنَّ َولِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبرَّ
ِمَنا، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: اَْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة أَلجْ  «.ي َيْفَعُمَها َسَيْحَيا ِبَهااإِلْنَساُن الَّذِ »َلْيَس ِمَن اإِليَماِن، َبِل 

وحِ «. َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعمَِّق َعَمى َخَشَبةٍ »   (14-3:6)غالطية«ِلَتِصيَر َبَرَكُة ِإْبرَاِهيَم ِلأُلَمِم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، ِلَنَناَل ِباإِليَماِن َمْوِعَد الرُّ
 ابقوا معنا أعزائي. فاليامة المعّبرة بيذه اآليات اآلن سنتأمل 

 
لكي يرد الرسول بولس عمى أولئك الذين أرادوا التمسك بالشريعة التي أعطاىا اهلل لكميمو موسى، قّدم مثااًل عن صديقي المستمع، 

 باإليمان فقط، مقتبسًا من العيد القديم ىذه قد بّرره اهللإبراىيم الخميل. فقال إن إبراىيم والذي كان موجودًا قبل أن يعطي اهلل الناموس، 
 «.آَمَن ِإْبرَاِهيُم ِباهلِل َفُحِسَب َلُه ِبرِّاكما »اآلية: 
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أي كما ُحسب إيمان إبراىيم لو  .«اْعَمُموا ِإًذا َأنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن ُأولِئَك ُهْم َبُنو ِإْبرَاِهيمَ »فقال: وتابع الرسول بولس موضحًا 

البتة. وبالتالي يغدو بيذا األمر بّرًا، ىكذا ُيحسب اليوم لكل من يؤمن بالمخّمص المسيح، أنو يتبرر باإليمان فقط، وال عالقة لمشريعة 
 كل من يؤمن من بني إبراىيم. 

 
ُر األُ »ثم أضاف الرسول بولس قائاًل:  ِفيَك َتَتَباَرُك َجِميُع »َمَم، َسَبَق َفَبشََّر ِإْبرَاِهيَم َأْن َواْلِكتَاُب ِإْذ َسَبَق َفرََأى َأنَّ اهلَل ِباإِليَماِن ُيَبرِّ

يب البر إلى كل الشعوب عن طريق يكي إن المقصود باألمم ىو كل الشعوب من غير بني إسرائيل. فمقد سبق هلل أن خطط ل «.اأُلَممِ 
أي ييب اهلل البر لجميع األمم. وكما  ،وكممة فيك تعني بنسمك تتباركاإليمان، وليذا أعمن  إلبراىيم أن فيك تتبارك جميع األمم. 

أوضح الرسول بولس بعدئذ أن المقصود بنسل إبراىيم ىو المخّمص المسيح الذي تباركت بو جميع األمم. وىنا استنتج الرسول بولس 
 فكل من يؤمن سيتبارك كإبراىيم المؤمن. «. اْلُمْؤِمنِ  ًذا الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن َيَتَباَرُكوَن َمَع ِإْبرَاِهيمَ إ» قائاًل:
 

أَلنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهْم ِمْن َأْعَماِل النَّاُموِس ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، أَلنَُّه »قائاًل: كتب ولكي يبرىن الرسول بولس عمى صحة كالمو، 
إن من يريد أن يتمّسك في الناموس  إذن «.ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِكتَاِب النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبهِ َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ِفي َجِميِع َما »َمْكُتوٌب: 

 ىو تحت لعنة، والسبب ألنو ال يستطيع أن يعمل بكل ما جاء بو. 
 

ُر ِبالنَّاُموِس ِعْنَد اهلِل فَ »ثم أضاف الرسول بولس حجة أخرى فقال:  «. اْلَبارَّ ِباإِليَماِن َيْحَيا»َظاِهٌر، أَلنَّ َولِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبرَّ
أمام اهلل،  برر اإلنسانأو الشريعة ال ت إن الناموس إذن «.اإِلْنَساُن الَِّذي َيْفَعُمَها َسَيْحَيا ِبَها»َولِكنَّ النَّاُموَس َلْيَس ِمَن اإِليَماِن، َبِل 

  يبرره.ذي ىو البينما اإليمان ألنيا تقوم عمى األعمال الصالحة، 
 

اَْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر »فكتب قائاًل: أو الناموس  الشريعةالتمسك بوختم الرسول بولس براىينو عن بطالن 
سبق أن ذكر الرسول بولس أن جميع الذين يريدون أن يعمموا  «.ةٍ َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعمَِّق َعَمى َخَشبَ »َلْعَنًة أَلْجِمَنا، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: 

 دينا من ىذه المعنة. تبالناموس ىم تحت لعنة. لكن المسيح أتى ليف
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أجابنا الرسول بولس قائاًل: أن المسيح صار لعنة ألجمنا، وذلك لعّل السؤال اآلن ىو: كيف افتدانا المسيح من لعنة الناموس؟ 

مع العمم أنو سبق لمشريعة  .عوضًا عّنا دينونة خطايانارفع عّنا لعنة الناموس، وأيضًا أخذ شبة الصميب، وىكذا عندما ُعّمق عمى خ
ِلَتِصيَر َبَرَكُة ِإْبرَاِهيَم »وىنا وصل الرسول بولس إلى ىذه النتيجة اليامة:  «.َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعمَِّق َعَمى َخَشَبةٍ »: لنا دّونتنفسيا أن 

وحِ ِلأُلمَ  كل المؤمنين بالمسيح من األمم، وىذا كان  إن بركة إبراىيم المؤمن تشمل. «ِم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، ِلَنَناَل ِباإِليَماِن َمْوِعَد الرُّ
 قصد اهلل منذ البداية. واليدف لكي ينال كل من يؤمن موعد الروح القدس، إذ يسكن الروح القدس في قمبو. 

 
اْعَمُموا ِإًذا َأنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن ُأولِئَك ُهْم َبُنو »دأ الرسول بولس معالجتو ليذا الموضوع قائاًل: مستمعي الكريم، لقد ب

أوالد أو أتباع إبراىيم ىم فقط الذين يؤمنون بالمسيح باألدلة القاطعة والبراىين الساطعة عن صحة ما بدأ بو. أي أن  ثم بّين .«ِإْبرَاِهيمَ 
أن أيًا من أتباع الديانات الثالثة، الييودية والمسيحية واإلسالمية، إن لم يؤمن بالمسيح المخّمص، لن يكون من وىذا يؤكد ّمص. المخ

أوالد إبراىيم أو من أتباعو. وليذا نقول عن إبراىيم الخميل أنو أبو المؤمنين، أي أب لكل مؤمن حقيقي بالمسيح، وليس أبًا ألتباع 
 الثة بشكل عام.  الديانات الث

 
من أوالد إبراىيم؟ لم ال تؤمن اآلن بالمسيح المخّمص الذي مات عمى الصميب لكي يكّفر عن حقًا أال تود مستمعي أن تصبح 

خطاياك وييبك الغفران الكامل عنيا، وقام من بين األموات لكي تنال الحياة الروحية الجديدة، وتصبح من أوالد اهلل، وتحظى بالحياة 
 ية؟األبد

 
  

 

 


