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 عشرة سادسةال 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 فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل 
 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 

ىل تود مستمعي أن تصبح من أوالد اهلل؟ وماذا يعني أن يغدو اإلنسان من أوالد اهلل؟ وىل تعمم أن ىذا امتياز عظيم لك إذا 
من الممكن أن يصبح اإلنسان من أوالد اهلل؟ وكيف؟ ىذا ما سنجيب عنو في لقاء اصبحت من أوالد اهلل؟ قد تتساءل وتقول: وىل 

 اليوم. 
 

عن كالم الرسول بولس عن من ىم أوالد أو بنو إبراىيم. وتبّين لنا أن كل من يؤمن بالمخّمص  كّنا قد تحّدثنا في المقاء الماضي
، وقد وعده اهلل أن بنسمو أي بالمسيح المخّمص تتبارك جميع ر باإليمانالمسيح يعتبر من أوالد إبراىيم. والسبب ألن إبراىيم قد تبرّ 

 فكتب قائاًل: مناقشتو ليذا الموضوع، وتابع الرسول بولس  كإبراىيم يتبرر أمام اهلل.ن كل من يؤمن ىكذا إاألمم. و 
 
ُد ِمْن ِإيَماِن َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلمَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن. َولِكْن َقْبَمَما َجاَء اإِليَماُن ُكنَّا لِكنَّ اْلِكتَاَب َأْغَمَق َعَمى اْلُكلِّ َتْحَت اْلَخِطيَِّة، ِلُيْعَطى اْلَمْوعِ »

َر ِباإِليَماِن. ِإًذا َقْد َكاَن النَّاُموُس ُمَؤدَِّبَنا ِإَلى اْلَمِسيَمْحُروِسيَن َتْحَت النَّاُموِس، ُمْغَمًقا َعَمْيَنا ِإَلى اإِليَماِن اْلَعِتيِد َأْن ُيْعَمَن.  ِح، ِلَكْي َنَتَبرَّ
ِسيِح َيُسوَع. أَلنَّ ُكمَُّكُم الَِّذيَن اْعَتَمْدُتْم ِباْلَمِسيِح َولِكْن َبْعَد َما َجاَء اإِليَماُن، َلْسَنا َبْعُد َتْحَت ُمَؤدٍِّب. أَلنَُّكْم َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن ِباْلمَ 

. َلْيَس َعْبٌد َواَل َقْد َلِبْسُتُم اْلَمِسي . َلْيَس َذَكٌر َوأُْنَثى،َح: َلْيَس َيُيوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. َفِإْن ُكْنُتْم  ُحرٌّ
أجل إن اإليمان بالمخّمص المسيح ال يجعمنا من أوالد  .(2:-2:::)غالطية«ِلْمَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبرَاِىيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثةٌ 

 فابقوا معنا.بيذه اآليات اليامة  أعزائياآلن إبراىيم فحسب، بل من أوالد اهلل. سنتأمل 
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أن جميع البشر إن كشف الكتاب المقّدس ، أن لحظات اآليات التي اقتبسناىا قبلىذه مستمعي الكريم، أكّد الرسول بولس في 

حتى كانت عندىم الشريعة أو الناموس، أو إن كانوا من األمم الوثنيين، ىم جميعًا خطاة، وأنيم بحاجة لكي يؤمنوا بالمخّمص المسيح 
إلى أن ُيعمن اإليمان عن وأوضح الرسول بولس أن الشريعة أو الناموس قد ُأعطي لفترة مؤقتة ينالوا وعد اهلل بالتبرير أو الخالص. 

فمقد كان ىدف ىذه الشريعة التي أعطاىا اهلل لكميمو النبي موسى، أن تضع لشعب إسرائيل الوصايا والشرائع طريق المخّمص المسيح. 
 التي تحفظو أو تحرسو خالل ىذه الفترة المؤقتة فقط. 

 
اُن ُكنَّا َمْحُروِسيَن َتْحَت النَّاُموِس، ُمْغَمًقا َعَمْيَنا ِإَلى اإِليَماِن اْلَعِتيِد َأْن َولِكْن َقْبَمَما َجاَء اإِليمَ »وليذا كتب الرسول بولس قائاًل: 

َر ِباإِليَماِن.إ»ثم أضاف قائاًل: . «ُيْعَمنَ  ْسَنا َبْعُد َتْحَت َولِكْن َبْعَد َما َجاَء اإِليَماُن، لَ  ًذا َقْد َكاَن النَّاُموُس ُمَؤدَِّبَنا ِإَلى اْلَمِسيِح، ِلَكْي َنَتَبرَّ
ولكن اإلنسان باإليمان. عندىا يتبرر و ، المخّمص لقد كان الناموس ىو الحارس أو المؤّدب المؤّقت إلى أن يأتي المسيحإذن  .«ُمَؤدِّبٍ 

لشرائع بعدما جاء المسيح وأصبح اإليمان ُمعمنًا، لم يعد اإلنسان بحاجة إلى ىذا المؤّدب أي الناموس لكي يحفظو ويفرض عميو ا
 اإلليية. 

 
بالغين فيم بحاجة إلى وسيمة وكأن البشر في عصر الشريعة كانوا في مرحمة الطفولة وبحاجة إلى من يؤّدبيم، لكن عندما أصبحوا 

أخرى لكي يتعامل اهلل معيم. وليذا أرسل اهلل المخّمص المسيح في ملء الزمان، أي في الوقت المعّين لكي ينقل البشر إلى مستوى 
 لم يعودوا بحاجة إلى المؤّدب، أي الناموس. وىكذا، أعمى

 
أَلنَُّكْم َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن ِباْلَمِسيِح َيُسوَع. أَلنَّ »صديقي المستمع، تابع الرسول بولس حديثو معمنًا حقيقة ىامة أال وىي: 

. َلْيَس َذَكٌر َوُأنْ ُكمَُّكُم الَِّذيَن اْعَتَمْدُتْم  . َلْيَس َعْبٌد َواَل ُحرٌّ َثى، أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي ِباْلَمِسيِح َقْد َلِبْسُتُم اْلَمِسيَح: َلْيَس َيُيوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ
باسمو، بالماء يؤمن بالمسيح، ويعتمد  أجل، لقد أصبح اآلن جميع المؤمنين بالمخّمص المسيح أوالدًا هلل. فكل إنسان .«اْلَمِسيِح َيُسوعَ 

فال  يوجد في المؤمنين يغدو من أوالد اهلل.  ،بغض النظر عن جنسو أو عرقو أو وضعو االجتماعيجديدة، الحياة اليتحد معو في و 
 بالمسيح أي فرق بين ييودي وأممي أو بين عبد أو حر، أو ذكر وأنثى. 
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أجل ىذا ىو شعب اهلل الجديد الواحد، الذي يشمل كل  احًد في المسيح يسوع.قد أصبحوا و  بل إن الجميع وليس ىذا فحسب،

المؤمنين بالمسيح. لقد كان شعب اهلل قديمًا يقتصر عمى الشعب اإلسرائيمي فقط، بينما أصبح بعد مجيء المسيح يشمل المؤمنين 
 بالمسيح من كل شعوب وأجناس وطبقات العالم. 

   
َفِإْن ُكْنُتْم ِلْمَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبرَاِىيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد »ليذا الموضوع اليام فكتب قائاًل: ثم ختم الرسول بولس مناقشتو 

بالتالي كل المواعيد التي  ويرثون الخميل، من نسل إبراىيم لمسيح يصبحونالمؤمنين باأن ىنا أّكد الرسول بولس مّرة أخرى . «َوَرَثةٌ 
وىذه إذن يصبح اإلنسان الخاطئ من أوالد اهلل عندما يؤمن بالمخّمص المسيح.  إلبراىيم، وعمى رأسيا التبرير باإليمان. أعطاىا اهلل

اًنا َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموُه َفَأْعَطاُىْم ُسْمطَ »بالطبع مّيزة أعظم بكثير من أن يكون فقط من أوالد إبراىيم. وليذا كتب البشير يوحّنا قائاًل: 
)بشارة «ٍد، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن اهللِ َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِو. اَلَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجسَ 

 .(12-1::1يوحّنا
 

من اهلل، أي يغدو خميقة روحية جديدة أواًل يولد  ؟ح من أوالد اهلليصب لكن ما ىي المميزات التي يحصل عمييا اإلنسان عندما
بواسطة روح اهلل القدوس، وينال الغفران الكامل عن خطاياه، ثم يتأكد من حصولو عمى الحياة األبدية. فيل ىناك أعظم من ىذه 

 . المميزات؟ أوال يتمنى كل إنسان أن يحصل عمييا
 

فيل تراك ؟ أن يغدو من أوالد اهلل عندما يؤمن بالمخّمص المسيحسان أن ُيعطى ىذا السمطان بأي إن بإمكانىل تعمم مستمعي أنو 
الغفران الكامل ، فتحصل عمى التي تحدثنا عنيا كل المميزاتتؤمن بيذا المخّمص الفريد وىكذا ال تصبح من أوالد اهلل فحسب، بل تنال 

   الحياة األبدية؟ تحظى بعن خطاياك و 
 


