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 عشرةة علتاسا 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 

 

وىل يمكن الوثوق بما أعمنو اهلل لنا؟ يظن البعض ؟ منذ خمقو وىل تكّمم اهلل مع اإلنسانوكيف؟ مستمعي ىل تعامل اهلل مع البشر 
أنو من المستحيل أن تقوم عالقة روحية بين اهلل الخالق نسان، ومن الصعب الوصول إليو. ويظن آخرون أن اهلل بعيد جدًا عن اإل

 فيل ىذا صحيح؟  واإلنسان المخموق.
 

فقد  ا كاتب سفر العبرانيين في رسالتو، التي ىي من أسفار العيد الجديد.التساؤالت عمينا أن نعود لما دّونو لنىذه  كللإلجابة عن 
ص يسوع المسيح في العيد مقارنة كاممة بين إعالنات اهلل لإلنسان في العيد القديم من الكتاب المقدس، وبين ما جاء بو المخمّ  قّدم لنا

 المعّبرة: يذه اآليات اليامة بدأ كاتب سفر العبرانيين سفره بالجديد. 
 
ْنِبَياِء َقِديًما، ِبَأْنوَ » اٍع َوُطُرق َكِثيَرٍة، َكمََّمَنا ِفي ىِذِه اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة ِفي اْبِنِو، الَِّذي َجَعَمُو َواِرثًا ِلُكلِّ َشْيٍء، َاهلُل، َبْعَد َما َكمََّم اآلَباَء ِباأَل

َمِة ُقْدَرِتِو، َبْعَد َما َصَنَع ِبَنْفِسِو َتْطِييرًا الَِّذي، َوُىَو َبَياُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَىرِِه، َوَحاِمٌل ُكلَّ اأَلْشَياِء ِبَكمِ الَِّذي ِبِو َأْيًضا َعِمَل اْلَعاَلِميَن، 
الرسالة إلى «)ًما َأْفَضَل ِمْنُيمْ ِلَخَطاَياَنا، َجَمَس ِفي َيِميِن اْلَعَظَمِة ِفي اأَلَعاِلي، َصاِئرًا َأْعَظَم ِمَن اْلَماَلِئَكِة ِبِمْقَداِر َما َوِرَث اسْ 

 .(4-1:1العبرانيين
 

منذ خمقو إلى مجيء المخّمص يسوع  طويمة من عالقة اهلل مع اإلنسان انيين بيذه اآليات المقّدسة فترةلّخص كاتب سفر العبر 
        فابقوا معنا أعزائي. ، بيذه اآليات اليامة المعّبرةاآلن المسيح الذي وعد بو منذ القديم. سنتأمل 

 
منذ خمقو. وىذه حقيقة واضحة في سفر رانيين في بداية رسالتو أنو سبق هلل الخالق أن تعامل مع اإلنسان أكد كاتب سفر العب

 ر ـــــــــة الخيــــرة معرفــــالتكوين أول أسفار العيد القديم من الكتاب المقدس. إذ نجد اهلل بعد أن عصى اإلنسان أوامره بعدم األكل من شج
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دم أنو بسبب عصيانو قد أصبحت األرض ممعونة، وأنو بالتعب يأكل منيا كل أيام حياتو، وقال اهلل آلوالشر، يتحّدث مع آدم وحواء. 

نو تكثيرًا سيكّثر أتعاب حبميا، وأنيا بالوجع تمد أوالدًا. لكن اهلل قال لمحّية التي كانت ترمز إيو يأكل خبزًا. وقال اهلل لحواء وأنو بعرق وج
وكان ىذا أول وعد أن اهلل سُينقذ اإلنسان من العصيان ومن عبودية الخطّية أسيا. لمشيطان أنو سيأتي من نسل المرأة من يسحق ر 

وذلك عن طريق المخّمص المسيح الذي سيأتي من نسل المرأة. ثم أدان اهلل الناس أيام النبي نوح عمى شّرىم، إذ أرسل التي سقط فييا. 
 وأوالده وزوجاتيم.  اً الطوفان وأىمك الناس جميعًا ما عدا نوح

 
يل الذي وعده أن من نسمو سيأتي الذي تتبارك منو جميع أمم األرض. وكانت ىذه إشارة ثانية إلى ثم تعامل اهلل مع إبراىيم الخم

المخّمص المسيح الذي سيفدي اإلنسان وتتبارك منو كل الشعوب. ومن نسل إبراىيم أتى يعقوب الذي أصبح اسمو إسرائيل، ومنو خرج 
 شعب إسرائيل في القديم. 

 
ية مع شعب إسرائيل عن طريق النبي موسى، الذي أعطاه الشريعة أو الناموس. لكنو وعدىم في نفس ونجد أن اهلل تعامل في البدا

نبئيم بالدمار الذي الوقت أنو سيرسل ليم المنقذ. ولقد أرسل اهلل األنبياء الكثيرين لشعب إسرائيل لكي يحّذرىم من االرتداد عنو، وي
فتنبأوا عن والدتو من  .اء عن مجيء المسيح المخّمص، الذي سيأتي وينقذ البشروفي نفس الوقت تنبأ ىؤالء األنبيسيحل عمييم. 

عن  العذراء مريم في بمدة بيت لحم، وأنو سيقوم بالعجائب الباىرة، ويتحّدث بالتعاليم اإلليية السامية. واألىم من ىذا وذاك أّنيم تنبأوا
 ، وصعوده حّيًا إلى السماء. موتو الكّفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة من بين األموات

 
ْنِبَياِء َقِديًما، ِبَأْنَواٍع »مستمعي الكريم، ىذا بالضبط ما أعمنو كاتب سفر العبرانيين عندما كتب أن  َاهلُل، َبْعَد َما َكمََّم اآلَباَء ِباأَل

، ومن خالل األنبياء، إلى أن أتى إن اهلل تعامل مع البشر بوسائل عديدة أجل،«. يَرِة ِفي اْبِنوِ َوُطُرق َكِثيَرٍة، َكمََّمَنا ِفي ىِذِه اأَليَّاِم اأَلخِ 
  اليوم المعّين الذي أرسل فيو المخّمص المسيح. 

 
ألزل. إن تعبير االبن، ىو داللة عمى االتحاد الكامل ما بين اهلل اآلب واالبن. فاآلب أرسل ابنو أي كممتو األزلي المتحد معو منذ ا

ونحن كمسيحيين نؤمن أن اهلل واحد. وعندما نقول االبن، فنحن ال نقصد البتة االبن بالمعنى الجسدي، أي أن اآلب تزوج وأنجب ابنًا، 
 .كال، ولكن نشير إلى العالقة الكائنة ما بين اآلب واالبن

 



  

 
 

3 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
لقد كان االبن ىو «. َأْيًضا َعِمَل اْلَعاَلِمينَ  ِلُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي ِبوِ الَِّذي َجَعَمُو َواِرثًا : »قائالً وليذا نجد أن كاتب سفر العبرانيين تابع 

والكائنات، ليذا نقول عنو أنو كممة اهلل األزلي. وعندما تجّسد وصار إنسانًا كممة اهلل األزلي الذي بواسطتو خمق اآلب كل العوالم 
 أعطاه اهلل اآلب كل سمطان أي جعمو وارثًا لكل شيء. 

  
ُىَو َبَياُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَىرِِه، لَِّذي، و اوضح كاتب سفر العبرانيين أكثر عن ماىية ىذا المخّمص االبن الذي أتى فقال: ثم أ

و القدرة ذي لفيو كائن في جوىر اهلل، إذ ىو متحٌد بو، وليذا ىو رسم جوىره. وىو الكممة األزلي ال«. َوَحاِمٌل ُكلَّ اأَلْشَياِء ِبَكِمَمِة ُقْدَرِتوِ 
 . الكاممة ليس عمى الخمق فحسب بل عمى حفظ الكون

 
. «ييِن اْلَعَظَمِة ِفي اأَلَعالِ َبْعَد َما َصَنَع ِبَنْفِسِو َتْطِييرًا ِلَخَطاَياَنا، َجَمَس ِفي َيمِ »لكن األمر اليام عن ىذا المخّمص الذي أتى أنو: 

لذي خطط لو اهلل منذ البداية. وعندما أكمل ىذا العمل بموتو عمى الصميب، أجمسو لقد تّمم المسيح بمجيئو عمل التكفير عن الخطّية ا
َأْعَظَم ِمَن اْلَماَلِئَكِة »وليذا صار المسيح المخّمص كما ذكر كاتب سفر العبرانيين: اهلل اآلب عن يمينو أي في مركز القوة والسمطان. 

، وصار كإنسان أعظم من عمل الخالص زلي تجّسد وصار إنسانًا، ثم أكملإن االبن الكممة األ «.ِبِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما َأْفَضَل ِمْنُيمْ 
 المالئكة.

 
ك من عبودية الخطّية؟ أو ال ير أال تود مستمعي أن تؤمن بيذا المخّمص الفريد؟ الكممة األزلي الذي أرسمو اهلل من أجل فدائك وتحر 

 لم ال تؤمن بو اآلن مخَمصًا لك وىكذا تنال الغفران الكامل والحياة األبدية!ترغب أن تمّمكو عمى حياتك ليكون ىو الممك؟ 
 


