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 والعشرونالوحدة  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 

 

السابق وما ىي الصفات التي يجب أن يتحّمى بيا؟ كّنا ذكرنا في المقاء  ىل نحن مستمعي بحاجة إلى وسيط بيننا وبين اهلل خالقنا؟
ان عيده القديم مع شعب إسرائيل من خالل الشريعة التي أعطاىم إياىا. ثم أقام عيده الجديد مع اإلنس أن اهلل أقام في الماضي

 بواسطة المخّمص يسوع المسيح. 
 

أيضًا يقومون بإداء المراسيم والذبائح. وكان يتضمن كانوا وكّنا ذكرنا أن العيد القديم كان يقضي بوجود الكينة في الييكل الذين 
 ،، والمعروف بقدس األقداس، مرة واحدة فقط في الّسنةفي أورشميم لكينة الذي كان يدخل إلى القسم الداخمي من الييكلوجود رئيس ا

لقد كان رئيس الكينة في العيد القديم ىو بمثابة الوسيط بين اهلل والشعب. لعّل  يقّدم الذبيحة عن نفسو وعن خطايا الشعب. لكي
كينة في لمقد يتفاجأ البعض إذا قمنا: نعم يوجد رئيس ة في العيد الجديد؟ ومن ىو؟ وما ىو دوره؟ السؤال اآلن: ىل يوجد رئيس كين

 العيد الجديد، وىو يختمف بالكمّية عن رئيس الكينة في العيد القديم. 
 

ُس ال َكاَلِم َفُيَو: َأنَّ َلَنا َرِئيَس َوَأمَّا رَأ  »فكتب قائاًل: الجديد، العيد القديم و  في العيدقارن كاتب سفر العبرانيين، بين رئيس الكينة 
َكِن ال َحقِ  ِش ال َعَظَمِة ِفي السََّماَواِت َخاِدًما ِلأَلق َداِس َوال َمس  َبُو الرَّ ُّ  َا ِِن َسان.  َكَيَنٍة ِمث َل ىَذا ،َقد  َجَمَس ِفي َيِميِن َعر  ََ أَلنَّ يِقي  الَِّذ  َن

ء. ُيَقد ُمُو  َكي  ُيَقد َم َقرَاِبيَن َوَذَباِئَح ُكلَّ َرِئيِس َكَيَنٍة ُيَقاُم لِ  َفِإنَُّو َلو  َكاَن َعَمى اأَلر ِض َلَما َكاَن  َفِمن  َثمَّ َيم َزُم َأن  َيُكوَن ِليَذا َأي ًضا َشي 
ِدُموَن ِشب   الَِّذينَ  َكاِىًنا، ِِذ  ُيوَجُد ال َكَيَنُة الَِّذيَن ُيَقد ُموَن َقرَاِبيَن َحَس َُّ النَّاُموِس، َل َعَمى     َو السََّماِويَّاِت َوِظمََّياَيخ  ََ َولِكنَُّو اآلَن َقد  َح

َظَم، َقد  َتثَ  ٍد َأع  َمٍة َأف َضَل ِبِمق َداِر َما ُىَو َوِسيط. َأي ًضا ِلَعي  أعزائي اآلن (. سنتأمل 3-8:1)سفر العبرانيين«بََّت َعَمى َمَواِعيَد َأف َضلَ ِخد 
   فابقوا معنا.  ة بيذه اآليات اليام
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تحّدث كاتب سفر العبرانيين عن المخّمص يسوع المسيح الذي ىو رئيس الكينة في العيد الجديد. والذي دخل إلى قدس األقداس 

موجودًا في الييكل بأورشميم، والذي كان يدخمو الحقيقي في السماء الذي أقامو اهلل. وىذا يختمف بالكمية عن قدس األقداس الذي كان 
يقّدمون كانوا الذين وأوضح الكاتب أن السبب يعود إلى أن الكينة ورئيس الكينة . مرة واحدة في السنة رئيس الكينة في العيد القديم

صورة لمحقيقة الموجودة ّميا. أي كانوا يخدمون شبو السماويات وظكانوا بيذا ، حسب شريعة اهلل في الييكلالحيوانية القرابين والذبائح 
الحقيقي لمخّمص المسيح، دخل إلى قدس األقداس ابينما  لمحقيقة في السماء. الظلّ كفي السماء، وليست الحقيقة نفسيا. فيم كالصورة و 

سس عمى مواعيد أفضل. تأوليذا كانت خدمتو أفضل، ألنو وسيط لعيد جديد أعظم،  في السماء، بعد قيامتو الظافرة من بين األموات.
 التي قّدميا بدل الذبائح الحيوانية؟  نوعية الذبيحةوماىي لعّل السؤال اآلن: لماذا كانت خدمة المسيح أفضل؟ 

 
َظِم »قائاًل:  عن ىذا السؤالأجابنا كاتب سفر العبرانيين  َكِن اأَلع  َوَأمَّا ال َمِسيُح، َوُىَو َقد  َجاَء َرِئيَس َكَيَنٍة ِلم َخي رَاِت ال َعِتيَدِة، َفِبال َمس 

ُنوِع ِبَيٍد، َأِ  الَِّذ  َلي َس ِمن  ىِذِه ال َخِميَقِة، َوَلي َس ِبَدِم تُُيوٍس َوُعُجول، َبل    َ َمِل، َغي ِر ال َم َخَل َمرًَّة َواِحَدًة َِِلى ِبَدِم َنف ِسِو، دَ  َواأَلك 
كاتب سفر العبرانيين بيذه اآليات، أن المسيح وىو الذي جاء كشف لنا   (81-88:1)سفر العبرانيين«اأَلق َداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِديًّا

بذبيحة حيوانية بل  ليس بذبيحة ،قدس األقداس الحقيقي في السماء المسكن األعظم واألكمل، أي إلى كرئيس لمكينة، قد دخل إلى
 الفداء األبدي لإلنسان. بوأنو نتيجة لذلك حقق قصد اهلل األزلي  نفسو التي قّدميا عمى الصميب.

 
ه إن كانت ىذ تي كان يقّدميا الكينة قديمًا. فقال:الالذبائح الحيوانية ب ابمقارنتيأىمية ذبيحة المسيح عن كاتب العبرانيين وبرىن 

َمال  َفَكم  ِبال َحِر   َيُكوُن َدُم ال َمِسيِح، الَِّذ  ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدََّم َنف َسُوِ هلِل ِباَل َعي  ٍُّ ، ر الجسدالذبائح الحيوانية تطيّ  ُيَطي ُر َضَماِئَرُكم  ِمن  َأع 
! ِدُموا اهلَل ال َحيَّ  (. 81-1::8الرسالة إلى العبرانيين«)َمي َتٍة ِلَتخ 

 
م نفسو ذبيحة عّنا نحن يّ قدبالنسبة لمعيد الجديد، بتالكريم، تبّين لنا أن المخّمص المسيح قد أصبح ىو رئيس الكينة معي مست

ىو عيد العيد الجديد صعد إلى السماء بعد قيامتو الظافرة، ودخل إلى قدس األقداس الحقيقي ىناك. وبذلك قد أصبح  البشر. ثم
وبين رئيس الكينة  المسيح وىذا يؤكد أنو يوجد فرق كبير بين المخّمصالوحيد ما بين اهلل واإلنسان. وغدا  المسيح ىو الوسيط  أعظم،

بحسب  وقت اإلَالحفي العيد القديم. لقد مارس الكينة ورئيس الكينة في العيد القديم خدمتيم إلى أن أتى المسيح، أي إلى أن بدأ 
 الحقيقي الذي أعّده اهلل لنا نحن البشر عن طريق المخّمص المسيح. ىذا ىو اإلصالح تعبير كاتب سفر العبرانيين. 
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َباِه ال َحِقيِقيَِّة، َبل  َِِلى السََّماِء »وقد شرح كاتب سفر العبرانيين ىذا األمر بقولو:  ُنوَعٍة ِبَيٍد َأش   َ أَلنَّ ال َمِسيَح َلم  َيد ُخل  َِِلى َأق َداٍس َم

ِمَناَعي ِنَيا، ِلَيظ َيَر اآلَن أَ  ِو اهلِل أَلج  َولِكنَُّو اآلَن َقد  ُأظ ِيَر َمرًَّة ِعن َد ان ِقَضاِء الد ُىوِر ِلُيب ِطَل ال َخِطيََّة ِبَذِبيَحِة    َماَم َوج 
المسيح إلى قدس األقداس شبو الحقيقي المصنوع باليد ىنا عمى األرض، لكنو المخّمص أجل، لم يدخل   (11:1،13)عبرانيين«َنف ِسوِ 

دخل إلى قدس األقداس الحقيقي في السماء، بعد أن أتّم عمل التكفير عن الخطّية بذبيحة نفسو التي قّدميا عمى الصميب. وىكذا أبطل 
 حقًا وفعاًل نتائج عبودية الخطّية عمى اإلنسان.

 
وىا ىو وبين اهلل القدوس. ، الذي أصبح الوسيط الوحيد بيننا الحقيقي رئيس الكينةبالمسيح ليذا عمينا كبشر خطاة أن نؤمن 

ِل أَلنَُّو ُيوَجُد ِِلو. َواِحد. َوَوِسيط. َواِحد. َبي َن اهلِل َوالنَّاِس: اإِلن َساُن َيُسوُع ال َمِسيُح، الَِّذ  َبَذَل َنف  »الرسول بولس يكتب قائاًل:  َيًة أَلج  َسُو ِفد 
وجد أيضًا وسيط واحد بين اهلل والناس، اإلنسان المخّمص يسوع المسيح. نعم، فكما يوجد إلو واحد، ي(  2:1،6تيموثاوس8)« ال َجِميعِ 

ألنو قّدم نفسو فدية عمى الصميب من أجل جميع البشر. فيل تراك تؤمن مستمعي بيذا الوسيط الوحيد والمخّمص الفريد؟ وىكذا والسبب 
   وتحظى بالحياة األبدية؟ وتصبح من أوالد اهلل تنال الغفران عن خطاياك 

 


