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 تقديم
 

الكنيسة    تعريب لفائدة  مهٌم  إنجاٌز  اإلنجيلية  رومية  لرسالة  المهم  التفسير  هذا  ونشر 
طوائفها.   بكافة  أن  العربية  اإلصالح  معروف  لتفجير  الرب  استخدمها  التي  هي  رومية  رسالة 

على    انتكلي بسبب رسالتها األساسية عن نعمة هللا التي تبرر البشر الخطاة البائسين باإلر اإلنجي
 عمل هللا الخالصي الكامل في المسيح يسوع.

 

ستيو  القس  يبدو صعًبا وربط  اوالدكتور  ما  تبسيط  في  بموهبة خاصة  يتمتع  أليوت  رت 
 القلوب.  ااألذهان ويطمئن ار يني نمحتويات الوحي المبارك ببعض في االنسجام والتكامل الذي

 

الن التفسير  هذا  إضافة  يسعدها  اإلنجيلية  اإلنجيلي  ع  افوالرابطة  التراث  نشرات  لقائمة 
 العربي.

 
 

 الل القس/ فيكتور عط  
 المدير/ العام المؤسس 

 الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط )ميرف(
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 مقدمة 

ن ماان ساات وسااتين هرفااة. هااذ  كااو  مكي، و ملاا لكتاااب المقاادس هااو   اارا
، نورهاااا سااااطع هابع ااا ،الااابعض ا خااار كبيااار متساااعو الغااارف بع اااها صاااغير، 

ن ماان أهااذا الق اار فااي . لكاان األماار العجيااب تنق ااا اإلضااا ةا خاار  عضالاابو 
 .الملك هناكمع قابل يتفال بد وأن  ا،يدخل أي هرفة من هرف 

 

الأمجد  ورسالة رومية هي واحدة من   الموجود   ،غرفهذ   النور  وبسبب 
ن معظم الناس يجدون ومع ذلك فإ  ،فيهاأكثر وضوح  ب؛ فإن الملك يظهر  فيها

 لدخول إلى تلك الغرفة. ا فيصعوبة كبيرة 
 

أن تااادخل  هاااذا الكتااااب المخت ااار هاااو مفتااااح، يمكناااك أن تساااتخدما فاااي
وعناادما تفعاال ذلااك، يكااون ماان السااهل عليااك أن  ،بنفسااك  إلااى رسااالة روميااة

المتاحااة، والتااي ماان الممكاان أن تقاادم لااك تف اايالت  تفاسااير الكثياارةلتسااتخدم ا
ر  ن أن يمكاا ماال ظهاار لاك كااأن ت  بعااض هاذ  التفاسااير يمكان  .أكثار فااي هااذ   يا 

 الرسالة.
 

. ال تق ي و تاك فاي مجارد اخارجً  ت  قي  ما فائدة هذ  التفاسير إذا ما ب  لكن  
أن يعلان لاك  سار  ك ي  ليات الملا  عليك أن تستخدما في الادخول.،  اختبار المفتاح

 الباب. أن تفتحعن نفسا، بمجرد 
 

 ت و ورات أولييست

 1979ليفربول اا 
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 اذا؟ ملاذا؟من؟ م                                                                       17  -1:  1رومية

 
 17 - 1: 1رومية ا رأ 

   من؟ ماذا؟ لماذا؟
كثيرا ما نو   مع أنا    ،ل كنيسة روما على اإلطالقولم يزر بولس الرس

ا  على المسيحيين  من  روما  كنيسة  تأسست  لقد  وجدوا  ذلك.  الذين  لعاديين، 
موا شهادة ألصد ائهم وجيرانهم. وألن لذين  د  وا،  حدةمدينة وافي    اأنفسهم معً 

يقدم لهم  أن  وبداًل من    ،م لم تتم؛ لذا  رر أن يكتب إليهمة الرسول بولس لهزيار 
األساسية لإلنجيلبشخ ا،   المالمح من خالل  لما    ،المالمح    ، دم لهم هذ  

المسيحية الكنيسة  كل  عمت  الفائدة  د  أن  ذلك  نتيجة  من  ن  .وكان  قرأ ليتنا 
األوائلنفأل  المسيحيون  ما كان سيسمعا  الرسول  كانت  لو    ،سنا،  رحلة بولس 

  د تمت. وهذا في حد ذاتا امتياز عظيم لنا.  اإلى روم
 

رومية  رسالة  فهم  في  المؤمن  يبدأ  الروحية    ،عندما  حياتا  أن  شك  فال 
ا ير  أيً  سو   ،ستت ح لا الحقيقة الكتابية لإلنجيل  .سوف تتأثر بشكل ملحوظ

وسوف   ،طالقعلى اإلإنجيل هللا  ليس هو  اليوم،    نجيالإالناس    حسباما ي  أن
البعض ببع ها  المقدسة  الكتب  بين  االرتباط  مد   المؤمن  سيما وال  ،يدرك 

بين   القديم و أسفار  االرتباط  الجديدكتب  العهد  المؤمن حينئذ    يندهش و   ،العهد 
أن    ر  أن ن  ذلك  بعد  المسيح من أجل الخطاة. وليس هريبً اهللا في  بما عملا  
جديد لرسالة بولس الرسول إلى  كتابية، كانت مرتبطة بفهم  روحية  كل نه ة  
      أهل رومية. 

مة مثيرة لهذ  الرسالة بمحاولة كتابة مقد     ،ب اإلنسانمن الممكن أن ي جر  
فإنك لن   ،أنك مهما حاولت أن تمتدح هذ  الرسالة  ،لكن المشكلة هي  ،المجيدة
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ح تفيها  أن  يمكن  من  بكثير  أمجد    هاإنقها.  تستطيع  ما  يقالكل  فيها.    أن 
      ، هو أن تختبرها بنفسك.إلدراك هذاق الوحيد الطري

األولااى، ولنتاارك الرسااالة تقاادم  ةنتقاادم إلااى األعااداد الساابع عشاار  ادعونااا إذً 
 نفسها.

 

 الة ؟م ْن الذي كتب الرس  :الكاتب
  

بأناا  األول العدد . ي ف بولس الرسول نفسا فيمسيحيرسالة من    إنها
ل  نعماةا  اد  نايقاول إفاي العادد الخاامس  و سيح،  عبد للم . ويقاول:  أناا أكتاب   با 

ن نااال يسااوع إلاايكم كشااخع وضااع نفسااا بالكاماال تحاات ت اارف  المساايح، وكماا 
  .في روحارحمة ال يستحقها، وحياة من هللا 

 

يكتاب إلاى  ،م، بادأ باولس المسايحي 57كورنثوس، عاام في في مكان ما 
لكان هاذ   ،لم نكن نحن على  يد الحياة في ذلاك الو ات  ين.لمسيحيا من اأتباع

نا اليوم. ليس هنااك حاجاة يهي في متناول أيد -التي ح فظت كاملة   -الرسالة  
إلى التخمين عما كان يؤمن با المسيحيون األوائل، وال عن اإلنجيل الذي كانوا 

وناا نقارأ قاب. دععلاى ع  االعاالم رأساً    لباتالتاي    رساالتهموال عن    ،يتمسكون با
 هذ  الرسالة لنفوسنا.

 

فاي أيامناا ال يوجاد رسال و  ،5 ،1، كما رأينا فاي العادديين لرسو  إنها من
يكونااوا ل تااا،ماان الرجااال الااذين شااهدوا  يام اض بع ااالم قااام فااو   إن الاارب. هااذ 
مفسرين لألمور الروحية. هؤال  الرسل كانوا أساس الكنيسة، وكان المعلمين و ال

هم المكتوباة لقد كانوا يتكلمون بسلطان المسيح نفساا، وأ اوال  .دطان فريلهم سل
بهااا الكلمااات التااي نطااق بهااا  نسااتقبل، باانفس الطريقااة التااي يجااب أن نسااتقبلها

ماان أحااد ، هااامخطاااب مجاارد جعاال رسااالة روميااة أكثاار ماان يهااذا مااا . المخلاا  ع
إنهاا كلماة  .نااماة لز  للاذا فالرساالة م   ،اا رسولي  سلطانً   لهاإن    .المسيحيين األوائل

 هللا.
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فااي العاادد األول يعلاان بااولس ف  ؛مااتحمسل ساا  ماا ر ماانإن هااذ  الرسااالة 
ر ح ا  ن لي  ويخبرناا فاي العادد الخاامس، أناا معاي    ،الرسول، أنا مفرز إلنجيل هللا

ويؤكد لناا فاي العادد التاساع أناا يخادم هللا   ،الناس من كل األمم إلطاعة اإليمان
أن كرازتااا باإلنجياال  15 ،14عااددين نااا فااي الوي ظهاار ل ،بروحااا فااي إنجياال ابنااا

ْينين هي  لآلخر  لقد كاان اإلنجيال هاو هادف حياتاا،  .ع مناال يمكن أن يتمل   د 
ن علياا أن لاذا كاان  ؛اتام   ا باوكان التزام  علياا. ايسادد دْيناً يكارز باإلنجيال كما 

ان وكاا ،شاارأنااا البااد وأن يكاارز باإلنجياال لكاال أجناااس الب وضااع فااي اعتبااار لقااد 
كتبهاا  ،ليسات رساالة جافاة . إن رسالة رومياةاق أن يكرز با في روما أيً  يتو

الهوتي  ديم، دون مشاعر أو حماس، مخبأة في مكتبة تعلوها األتربة والغباار. 
إنها رسالة من رجل ارتبط بالعمل المرسلي، من جندي في ميدان المعركاة، مان 

الجاااوع و الشاااغب،  لمثياااري  رضتعاااالإنساااان ذاق الساااجن والغااارق فاااي سااافينة، و 
كل ذلك من أجل الرسالة التي كان يكرز بها.  .والخسارةعليا والمرض واالفترا  

)األخباااار إنهااا رسااالة ماان إنساااان كااان يق ااي كاال و تاااا فااي إعااالن اإلنجياال 
، إنسان ال يمكن أن يعو ا عائق عن إتمام رسالتا. واإلنجيل الذي كارز السارة(

هاو اإلنجيال الاذي  العهاد الجدياد، ائستأسسات كنا با بولس الرسول، والذي باا
      ي رسالتا.سوف يلخ ا ف 

. علااى  لباااالكنااائس  ي ااع اهتمامااات إن هااذ  الرسااالة ماان إنسااان كااان
مان أجال باساتمرار ، لقاد كاان باولس الرساول ي الي  13–  9انظر إلى األعاداد  

ذهب وكاناات طلبتااا الخاصااة أن يفااتح لااا هللا الطريااق لياا ،المساايحيين فااي رومااا
مان وجاود   ايد هو أيً  تفتهم، وإلى أن يسإفادلقد كان يتوق إلى  ويراهم.    إليهم

إال أن محبتاا لهام  ،معهام. وباالرهم مان أناا لام يتقابال ماع معظمهام  تافي شارك
كان لدياا إحسااس بالشاركة  ومع ذلك  ،لا  لم تكن وجوههم معروفة  .كانت فائقة

لاذلك نحان   ؛رساالتا  ةلكتاباا  تاع، هي التي دف في إفادتهممعهم. لقد كانت رهبتا  
 .انحن أيً   فيدنانتو ع أن هذ  الرسالة سوف ت
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 :(الذين ك تبت لهم الرسالة)ر ا  الق
 

كال الاذين يرسال لهام تحياتاا. لبكلماات البركاة الرساول    يبعا   7في العادد  
ال افة األولاى أنهام كاانوا  خاصاة:هؤال  هم سكان روما، الذين تميزوا ب افات 

لئاااك الاااذين هااام و . إن الرساااول يكتاااب أل ن ديساااي ناااواوين ليكو دعومااا ،هلل أحباااا 
؟ عناادما تااراهم محبااة هللا األبديااة. كيااف يمكاان أن تميااز هااؤال  الناااس ضااوعمو 

لكان  ،تف ايل فاي األصاحاح الثاامنباأكثر سوف يخبرنا بولس الرسول عن ذلك 
. ياادعوهم هللاأن هااؤال  الاذين  ااد أحابهم هللا محبااة أبدياة  :هاي المااوجزةاإلجاباة 
  ض النااس  بلاو عب  ن، لكفي روما، و د سمعا الناس بآذانهمباإلنجيل    لقد ك رز

د    ختااروا أن يرتبطاوا بيساوع المسايحفي  لوبهم، وتابوا عن خطايااهم، وا م كماا  ا 
إليهم في اإلنجيل. هذ  هاي الادعوة التاي يتحادث عنهاا العهاد الجدياد، والم شاار 

أي شخع  -  ديس   الدعوة هو. وكل شخع  بل هذ7  ،6إليها في العددين  
 .اا مقدسً شخً  هللا ليكون   اختار  - مخ ع هلل

 

. 8العاددمان  ح تكما ي انماإلي  الديهم جميعً الدعوة  والذين  د  بلوا هذ   
 اإيمااان المساايحيين فااي رومااا إيمانااً  هللا. و ااد كااانت ااديق كلمااة واإليمااان هااو 

ذلااك يتحاادثون عاان كااان يساامع الناااس  ،بااولس حيثمااا ذهاابحتااى أن ، ازً متمياا   
الاذين لهام هاذا اإليماان.  هاؤال   إليمان. لقد كان باولس الرساول يكتاب لهاؤال ا

لقاد كاان يشاعر  .(9دالذين لم يكف بولس الرسول عان ال االة مان أجلهام )عاد
أن معظاام هااؤال  كااانوا ماان  . ومااع(12 – 10د)عاادد فريااد أنااا ياارتبط بهاام بتوحاا  

 بعد.ر  فيما ، كما سنوداوا يهكانأن بع هم إال ، (13 دعداألمم )
     

فااي  ،  كااانوا ماان الرجااال والنسااا  العاااديينماان المهاام أن نالحاال أن القاارا
تباات يساات رومااا. وهااذ  الرسااالة لفااي كنيسااة المحليااة ال  طااالب ليقرأهاااوثيقااة ك 

لخباااارا   اولاااام ي ق اااد بهااااا أن تكاااون بحثااااً  ،كااااديمييناأل الهااااوت أو  ال كلياااات 
ة فاي الكنيساة، وال محاضارة لقااد متخ  اةيماات  كما أنها ليست تعل  ،الهوتيين

رسااالة ألشاخاا عاااديين. إن رساالة روميااة هااي  إنهااا .والرعااةمكتوباة للوعاااظ 
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 عاا اإلنجيل، الذي آمنت با كنائس العهد الجدياد. إنهاا اإلنجيال الاذي أحباا و 
با المؤمن العادي. إنها اإلنجيل الذي آمن با الرجال والنساا ، األوالد والبناات، 

عف الكناائس روماا. إن السابب الرئيساي ل امديناة    ينعمة هللا ف ذين خل وا بال
 ون،با أناس عاادي   يينادم في تلك الكنائس، والذي اليوم؛ أن اإلنجيل الذي ي قد  

 .ةرسالة رومي الموجود فيال يحمل إال القليل من التشابا مع اإلنجيل 
 

 ؟الرسالة ما هو موضوع :وعالموض
 

باااولس  أ اااوالمااان  اح تماماااً . هاااذا يت ااان اإلنجيااالث عاااتحااادإن الرساااالة ت
(. وفاااي 1دلإلنجيااال )عاااد ازً فااار  تتاحياااة؛ حيااا  يتحااادث عااان كوناااا م  الرساااول االف 

د أن يبشار باإلنجيال فاي روماا علاى حقيقاة أناا مساتع  ؤكدي  17  –  15األعداد  
ليبشاار واإلجابااة هااي: " "؟إلااى رومااا أراد أن يااذهبلماااذا " . والسااؤال هنااا: اأي ااً 

سااول لاام أن الر " :يكتااب إلاايهم؟ الجااواب علااى ذلااكتفااى بااأن لماااذا اكو  "!باإلنجياال
. "ما لم يستطع أن يفعلاا بشافتيا  قلمايتمكن من الذهاب إلى روما؛ لذلك فعل ب

 لإلنجيل. لخيعهي شرح وت ارسالة رومية إذً 
 

 ؟ اإلنجيل هذاو أصل  ما ه
 

خطرت   (. إنا ليس فكرة  د1دإنا إنجيل هللا )عد  ،إنا ليس دعوة بشرية
الذي    .هللا   لىعمؤخرا   األمر  أسفارر أشاإنا  إليا  هناك ا  ت  ليس  القديم.  لعهد 

كل    ذروة وتحقيقرسالة في العهد القديم، وأخر  في العهد الجديد. إن اإلنجيل  
 .أنبيائا  بواسطةما وعد با هللا 
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 ل ؟   ما هو مركز اإلنجي
هاو (. اإلنجيال 3دإن مركز اإلنجيل هو ابان هللا، ربناا يساوع المسايح )عاد

ع نساابا البشااري، باا  تع أن تتهللا. إنااك تسااتطيأي ااا هااو و إنااا إنسااان،  ،شااخع
. الام يكان معروفاً و  لقاد ساار علاى أرضانا  داود.  من نسلوسوف تجد أنا ينحدر  

ةزوا  فقط هام الاذين اساتطاعوا أن يميا      ليلون   ،الحقيقياة ليساوع الناصاري   الهويا 
نت الهوية الحقيقية س. و د أ علالروح القد ةبسبب إنار ال إوهؤال  لم يدركوا ذلك 

، عندما  ام من األماوات. ومناذ انساكاب الاروح  ويةسيح ب ورة للرب يسوع الم
فاإن عادد الاذين يمكان  -بعد صعود الرب يسوع المسيح إلى الساما    -القدس  
بقاوة ن ابان هللا ب اورة هائلاة. لاذلك "  اد تعاي   ازدادزوا هويتاا الحقيقياة، أن يمي   

خع اإللهاي، (. هاذا الشا4دامة من األماوات " )عادقداسة بالقيجهة روح ال  نم
 إنجيل هللا. لبهو مركز و 

 

 ؟ اإلنجيل هذا وى ما هو محت

عما   بل أي ا إعالن  ،هو يسوع المسيح  ن اإلعالن عن م  مجردليس  انا  
واألعداد   عملا.  المفتاحية  17  ،16 د  الكلمة  أن  بوضوح  لنا   للكرازة  ت ظهر 

"اإلنجيل  ب المسيح    إن".  رب الهي  يسوع  للرجال  يوضح  إنجيل  يمكن  كيف 
أن  وا يرضيلنسا   وضع  في  وبار،    يكونوا  إن هللا  دوس  خطاة  هللا.  والناس 

يمكن    وفاسدون، هكذا،فكيف  يدخل  ألناس  مثل    واأن  مع  في عال ة صحيحة 
يس  إنا ل  .علن بر هللاففي اإلنجيل  د أ    ،ذلكعن  نا  جيبهذا اإللا؟ إن اإلنجيال ي

. اإلنجيل يبدأ  إليمان  بإيمانعلن  إنا البر الذي أ    ،نستحقا  يمكن أنر الذي  الب
ت حيح عال ة الناس مع    يةباإليمان، وينتهي باإليمان. إن كل اإلنجيل هو كيف

مبواسطة  هللا   في  اإليمان  اإللا اإليمان  ؟  ناإليمان.  المسيح،  يسوع  في 
م حبقوق النبي في  عل  و ا سبق  كم،  يحيا"باإليمان  "  البارالشخع  إن  واإلنسان.  

 العهد القديم.  
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 ؟ هذا اإلنجيل ما هي قوة
     

ساتخدمها هللا لخاالا البشار. يا الوسايلة التاي  كونتكمن  وة اإلنجيل في  
 "و أممايكال مان ياؤمن باا ا  يهاودي أ" واإلجاباة: من هم الاذين يخل اهم؟لكن  
 (. 16 د)عد

؛ يح ر هللا لةالرسا بهذ   الكرازة    إنا  وة هللا لكل م ن يؤمن با. وبواسطة 
لكن    ،وا في عال ة صحيحة معا. ليس كل من يسمع يخلعرجااًل ونساً  ليكون

يؤمن من  اليهود  ،كل  على  ينطبق  أوالً وهذا  أيً  ي  وينطبق  من  ،  كل  على  ا 
 يؤمن من األمم. 

 

إناا ألمار رهياب  .لإلنجيال اا وشرحً ا الشكل يقدم بولس الرسول تلخيً  بهذ
أن نكااون  ااد أعلنهااا هللا. وال ينبغااي وحياادة التااي ة الخااالا الرسااالجهاال أن ت

شين فيما بعد. إننا نمتلك المفتاح فاي أيادينا، و اد بادأنا ن اعا و  جاهلين أو مش  
وبقليال مان الجهاد؛ يمكان أن نادخل بالفعال  ،ح  لايالً فات  في القفل، وابتادأ البااب ي  

 .إلى إدراك ما  د  الا بولس الرسول
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 ب هللاغضخطيـة اإلنسان و              32  –  18  : 1رومية  
 

  32  – 18  :1ة ميرو ا رأ  

 ب هللا ضغة اإلنسان و خطي
 

 يعاال  موضاوعالارب يساوع المسايح،    الاذي مركاز   إنجيل هللانا أن  عرف لقد  
، يتحدث اإلنجيل عن كيفياة تبريار اإلنساان أماام خر  (. وبكلمات أ  17  دالبر )عد

 الايس باار   تااندرك أن اإلنسان بطبيعهللا. لكن هذا الكالم يكون بال  يمة؛ إذا لم 
 أمام هللا. 

 

. إناا هااوماد اإلنساان ، ي ف بولس الرساول طبيعاة خطياة  الفقرةفي هذ
 هللاأن  ااا ليخبرنااويتقادم فاي وصفا ،عان فساادنا  رهيباةيقدم لنا صورة بغي اة و 

فاي كال جاز  مان   ه اب هللاعلاى  ويؤكد    –هاضب على البشرا الرجال والنسا   
 .رةالفقهذ  أجزا  

 

 ؛ذكرهااا ساابق أن األمااور التااي نغااض الطاارف عاانذلااك ال يجااب أن ومااع 
خطايااهم  ،يمكان أن يتبارروا أماام هللا –ونسا   رجاال–اإلنجيل يعلن أن البشر ف 

ويتحااول  ،هللافااي نظاار  ابوا أباارارً ، ويمكاان لهاام أن ي حساا  ي اافح عنهااايمكاان أن 
ن .  يساتحقون ذلاكوليس ألنهام    ،هذا ينالونا باإليمانكل  . و ا عنهمبه  كال ما 

 لا هذا البر. ي حسبيؤمن يمكن أن 
 

لكنااا علااى  ؛إنجياال المساايحب سااتحيبااولس الرسااول ال يكااان ن إ وال هرابااة
. وعنادما (16 ،15د دعا)استعداد أن يبشار باا فاي كال مكاان؛ حتاى فاي روماا 

باته  ألناا ب هللا؛ يجب عليناا أن نشر اإلنسان، ومقدار ه   نتناول ا ن تفا م
 .ع مثل هؤال  الخطاةالذي يستطيع أن يخل    ،جيلثل هذا اإلنيوجد م
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 خطية اإلنسان 
 

أواًل  هاإناا ي اف .ما يقولاا باولس الرساول عان خطياة اإلنساان قرأدعونا ن
 .32 ،28 ،21 – 19ا رأ األعداد  . دةمتعم  بأنها  

 

 كتبهاا هللاالل، با فطرياةنسان لديا معرفة إ كلو كل يعرف أن هللا موجود، ال
 ي اعب علياافإن هاذا اال تنااع الاداخلي   ،ا. ومهما كان اإلنسان عنيدً اداخلي  ف 

 ،حاايط باإلنسااان تخباار  باانفس الرسااالة(. والخليقااة التااي ت19دأن يتجاهلااا )عااد
 مناذ أن عملهاا تعلان هاذ  الرساالةإنها  .لوهيتاأ  علن فاألشيا  التي صنعها هللا ت  

ا، ،  وياا  اساارمدي   اخ ااً هناااك شتشااهد بوضااوح أن  والزالاات تعلاان هااذا. إنهااا هللا
 (.20دا، هير منظور )عدعظيمً 

 

فإناا مان الساهل إدراك أن  ؛بأناا يجهال وجاود هللا  عيد  عذر إذن لمان ياال  
 ،(28 ددعاهللا موجاود ) (. كل إنسان يعارف أن20دهير منظور )عد  هناك إلها

كل وب في ضمير كل إنسان، أن هذا اإللا سيأتي بكتم بل أيً ا  ،فقط  ذلكليس 
 .(32)عددر إلى الدينونة شري

 

إنااا يحجااز الحااق  ،اإلنسااان فلننظاار إلااى مااا يفعلاااهااذ  المعرفااة  كاال رهاام
ماان اللغااة   18د دعاا لجااز  الثاااني ماانل ال ااحيحة ترجمااةالهااذ  هااي  .باااإلثم

لكناااا  ،هللا . إن اإلنساااان يعااارف الحاااق عااانالتاااي كتبااات بهاااا الرساااالة اليونانياااة
  األول واألساساااي لألشااايا   عطاااي والكاااذب، وي يساااتبدل هاااذا بماااا يعااارف أناااا

يساير  ومن هذ  النقطة(. 25 ،23د دا )عيديالمنظورة، واألشيا  التي عملها ب
 – 29 ،27 – 26 ادعادأمن سيئ إلى أسوأ. إن  ائمة الخطاياا الموجاودة فاي  

لكنهااا موجااودة فااي كااال  ،ال توجااد مجتمعااة فااي كاال إنسااان علااى األرض ،32
مااا والشاارور التااي ذكرهااا بااولس الرسااول، ة خزيااالمالرغبااات إن مجتمااع بشااري. 

رهام أناا يعارف  ،. إناا يفعال كال هاذ  الخطايااو جادوصف لإلنسان أينما إال هي  
وماع  ،ر  بالل وبالدينوناةوضمير  يذك    ،اها.  إنا يعرف ذلك جيدً أنا يجب أال يفعل

 دة.متعم   تاخطير في طريقا. إن تمذلك يس
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بهاا باولس الرساول خطياة اإلنساان.  ي افنأتي إلى ال فة الثانية، التي 
. ال يوجاد إنساان فاي أي مكاان أو زماان، يمكان أن يقادم ربال مبار   إنها خطياة 

لام  .أف ل مان ذلاكلم أكن أعرف أنا يوجد إلا، لم أكن أعرف "  :مثل هذا  ًرار   مب
لني أن هللا سايحم   لم يخطر ببالي  .ا خطأعرف أن ما أفعلأيخبرني أحد، لم أكن  

 ."بها عشتبسبب الطريقة التي سأ دان أني  اكنت أجهل تمامً  .عاليأف  مسئولية
 

ال أحد يمكنا أن يقدم مثل هذ  اإلجابات. كال شاخع علاى األرض يعارف 
 ماا هاوعارف أن هنااك يلكناا  ،يعرف القليال عان ماا هاو هللاإنا  أن هللا موجود.  
 ناااكا. إنااا يعاارف أنااا سااوف تكااون هتمامااً  أخطاا مااا هااو كهنااا، و اصااحيح تمامااً 

الرهم ماان معرفتااا بكاال هااذ  باا أنااا فااي دينونااة. إن عمااق خطيااة اإلنسااان يتمثاال
فاااي خطاياااا ؛ بااال ويساااتمتع  يساااتمرألعمالاااا، و  اأعاااذارً يقااادم إال أناااا  ،األماااور

 (.32د)عدبارتكابها  
 

 ح اإلنساان. لقاد أصابالبشاريةفيهاا  تهذ  هي الحالة المرعباة التاي ساقط
رفااض أن يعرفااا و (، 21دلااا )عاادكإ فااي هااذ  الحالااة؛ ألنااا رفااض أن يمجااد هللا

(، ورفاض أن ي بقاي 21دشكر )عدلا م لايقد   يجب أنالذي ، صالحكالخالق لكل 
 ؛ ألنااا(. إن اإلنساان لايس باار  28نا )عد  أي معرفة عن اإللا الحقيقي في ذه

 ،عان هللا  تخلاى. إناا ي18  دعاد  الكلمات الموجودة فيترتيب  ، وهذا يفسر  شرير
في كل السبب  اأيً   يفسرهذا و السبب في استمرار .   بل  هذ  هي بداية الشر،

الحاضار. إن أخال ياات اإلنساان تتناساب  لع ارمظاهر العنف على أرضنا فاي ا
 الحي الحقيقي.   اعترافا باإللامع مد  

 

 ائ  النت
، هاي أن اإلنساان ساسايةالنقطاة األاإلنسان عن هللا؟   تخليما هي نتائ   

 .كذلكأفعالا   التاليبو  ،لتويةفاسد، طبيعتا مكائن 
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 وهاذا الفسااد ياؤثر فاي  ،من الداخل  خاطئنا  إ.  افاسد داخلي  إن اإلنسان  
مااع  تتناااهمفااي اختياراتااا. إن أفعااال اإلنسااان  بالتاااليأحكامااا ومشاااعر ، و  كاال

ال يرتكبهااا صااحاح الخطايااا المااذكورة فااي هااذا األ صااحيح أنطبيعتااا الداخليااة. 
هااذ  نفااس الطبيعااة، التااي ت اادر منهااا هم . لكاان الجميااع لااديإنسااان بجملتهااا
 ماذنبون  الابعضبينماا ماذنبون فاي بعاض هاذ  الخطاياا،   كل. الالتعديات الفعلية
 فيها كلها.    

 

فإن ، هللا الذي م در   د الحقطر  ي    فعندما  ،ال يقبل الفراغإن العقل البشري  
 ياروه،  اإلنساان شارير  أفكاار  لاب ت. لقاد أصابحذا الحاقاألكاذيب تحل محل ها

ناا أكثار إلكنا مع ذلك ال يدرك الحاق.  ،. صحيح أن اإلنسان يظل عا الً معقولة
ن  لباااا مظلااام. إدراكاااا إا أن يعتناااق الشااار، مااان أن يقبااال إعاااالن هللا. اساااتعدادً 

 البهتاااانواختياراتااا لاايس فيهاااا نااور. لقااد م ااى الحاااق وحاال محلااا  مشاااعر و 
 (. 21د)عدما ة  والح

 

ظان بماا (. إناا ي22اد بأنا حكيم )عد عتقاإلنسان عن اال  يي ثنكل هذا ال  
مة في جنة عدن  – أراد أن يظنا الل. إناا ك يكون أنا  –عندما أكل الثمرة المحر 
ال يستطيع أن يكتشفا. لكن  ي جد شو ؛ و ال يشي ستحيل عليا ي  اليعتقد أنا  

. فمااثاًل عناادما ي ي شااألحقيقيااة عرفااة العاان الم  اصاارالحقيقااة أن اإلنسااان 
ا اهللا بعياادً فإنااا ي بقااي هللا   الااذي خلقااا ن كااواليبحاا  فااي   ؛عاان حساااباتا تمامااً

ا. إنا يد عي الحكماة، وفاي نفاس خاطئً   ا عن الكون يكون مفهوم  فإن كلبذلك  و 
كشاخع تاتحكم فياا طبيعتاا   الو ت يكشف عن جهلا. إنا يعايش علاى األرض

 . البهيمية
 

ير تشاا (. إن كلمااة مرفااوض هنااا28 دفاسااد ومرفااوض )عااد اذهناا نإ احقاا  
ذهان (. إن امرفوضاً ) ازائفاً  ؛ فو جادلمعرفاة نوعاا إلى معادن، أجاري علياا اختباار

الحكاام اإللهااي علااى يخلااو ماان  إنااا ذهاان، إنااا يرف ااا. اإلنسااان ال يقبلااا هللا
باال علااى النقاايض ؛ فهاام وتقاادير وحااب األمااور اإللهيااةإنااا عاااجز عاان  .األمااور

 داخلي.ال هللا. هذا هو فساد اإلنسان يغ ب تماد  في عمل ماي
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ا. ألن أي ااً  اخارجياا  فااي طبيعااة اإلنسااان، يعنااي أنااا منحاارف  االلتااوا هااذا 
الوراثااة والبيئااة والتربيااة أن شااك  ال. اتكااون أفعالااا أي ااً أفكااار  خاطئااة؛ فهكااذا 

لكان  ،إلنسااندورها في التاأثير علاى سالوك اتلعب ، وهيرها من العواملوالتعليم  
، الباد وأن يرجاع إلاى طبيعتاا وحشايتاو  يتاوأنان اإلنسان أخال يا  انحطاطتفسير  
فسااااد الطبيعاااة اإلنساااانية فاااي   اااعوأي حااال لمشاااكلة اإلنساااان ال ي ،الفاسااادة
 على اإلطالق. يكون حال   ال  ،الحسبان

 

، والمياول 24د دفاي عاوالشاهوات  25 ،23 دفي عاد المذكورة  إن الوثنية
حاح؛ تمثال صاألبقياة ا التاي تماأل، و ائمة الشرور  27  -  26د  دفي عالفاسدة  

طبيعة اإلنسان. لقد خ لق في األصل على صورة هللا؛ النحراف  ة  ر  كلها الثمار الم  
أصاابح األخال ااي ر هللا ماان خيالااا فااإن انحطاطااا عناادما حاااول أن ي ااو   لكنااا 

ا م ف عاان نظااارك لينحاار (. إنااا رفااض خااالق الطبيعااة؛ لااذلك تاا  21دد)عاا محتومااً
، وعالماااا مااان ا ثاااام حماااأةع مساااتنق ف اااار  لباااا ؛(27 - 26دالطبيعاااة )عاااد

ومااع ذلااك فهااو يسااتمتع بخطايااا ،  ،(31 – 28د)عااد ةنااو للقااذارة والعف امسااتنقعً 
ايااا ؛ (. إنااا مسااتمر فااي خط32دد)عاا ابرؤيااة ا خاارين يفعلونهااا أي ااً  ويسااتمتع

م نوهاذا يا ،با إلى الدينونةأن هذ  الخطايا ستأتي   –تمام العلم    –رهم أنا يعلم  
 ر عجز  الكامل عن خالا نفسا.ظهعن عمق شر  وإثما، وي  

 

 ب هللا ه 
علااى  ا؛ لكنااا يحتااوي أي ااً هااذا الاانع ال يتحاادث فقااط عاان خطيااة اإلنسااان

 عن ه ب هللا. إنا يعلن بكل وضوح، أن هللا هاضب.مهيب تعليم  
 

ايستحق أن نولياا    18د  دإن ع خطيار، وه اب  امو فنا. إن اخاصا   انتباهاً
علااى بعااض الخطايااا؛ ولكاان علااى كاال ط هللا يثباات ذلااك. إن هللا هاضااب لاايس فقاا

االخطاياا نفساها؛ ولكنا مانفقاط  لايسخطية. هذا الغ ب  إثام و إلاى شار  ا موجا 
إنهااا تجلااب اشاامئزاز  الخطيااة.  يتغاضااى عاان. إن هللا ال هاااالناااس الااذين يفعلون

هللا الباار علاى الخااطئ. إن ه اب هناك سيل جارف من  .اههإنا يكر   ؛المقدس
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أي مان المشااعر  مع ذلك بادون ، و وب فة شخ ية يدشدرد فعلا على الخطية  
التاااي نختبرهاااا فاااي و ااات الغ اااب. إن ه اااب هللا  ه اااب الحاااائرة اإلنساااانية 

 ال ااغينة أو الحقاادمقاادس؛ وبااالرهم ماان ذلااك هااو ه ااب. إنااا لاايس ه ااب 
الو اوع فاي هو كلة، مخيف . إن هللا نار آومع ذلك فهو ه ب ال يهدأوالخب ،  

 يدي  الرب.
 

ن فاي و ات ماا هاذا الغ اب ساوف ي علا  أن  خبرناا ببسااطةي ال  18  دعد  إن
باولس الرساول يكتاب فاي زمان الم اارع، وهاذا معناا  أن هللا إن    .في المستقبل

 دحاداث العاالم بكسال وتراخاي، وهاذا يظهار فاي عادأ. إناا ال يتاابع ا نهاضب  
 هم.تركهم لشر    . إناي هللا عن البشرعن تخل    التي تتحدث ،28 ،26 ،24

 

إن النااااس يف االون أن يتعبااادوا لألشاايا  التاااي . 24 ،23دفاااي عااد لتأماا
ا لاذلك يسالمهم هللا إلاى شاهواتهم. إناا يتاركهم  ؛هللا  عن أن يعبدواصنعوها،    تركاً

لااوا العوا ااب. إن لرغباااتهم الشااريرة، وعلاايهم أن يتحم   اا. لقااد صاااروا عبياادً فعلياا  
 في أشر انحطاط.ن رووخيمة، لذا سي ي األشيا  التي اختاروها لها تأثيرات

 

ماا ماا  اد حر   النااس يحباون أن  25د. ي ظهار عاد27 – 25دانظر إلى عد
هللا. إنهم يهتمون برغباتهم أكثر من اهتمامهم بالحق. إنهم يحباون ماا صانعو  

ا أسالمهم هللا هاذل ؛الزائال عان المجياد. إنهام يف الون همأكثر من محبتهم لخالق
يانجم واالنحرافاات الجنساية وماا    ،(27  ،26ددعا)  المفرطة للخطية  إلى رغباتهم

. إن األمااة المليئااة باالنحرافااات الجنسااية، هااي أمااة شخ اايةا ااب و ماان ع عنهااا
كمااا يشااهد بااذلك تاااري   ،ينتظرهااا مزيااد ماان االنحطاااطتحاات الدينونااة بالفعاال، و 

       سدوم وعمورة في العهد القديم.  
 

لاذلك  ؛نهمأذهاافاي  الناس ال يريادون أن يبقاوا هللاواضح أن   28د  عدفي  
دون ضاااابط إلهاااي. والاااذهن ذهااان ، وض الاااذي أرادو فاااالمر  لاااذهنلأسااالمهم هللا 

ويعقاب  ،المهذباة الحة وهير الال يستطيع أن يفعل إال األشيا  هير   مرفوضال
الاذين  اد  . إن هاؤال 32 –  29د  دفاي عا  تت اح  ، التايورالشار   ذلك خليط من
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أصابحت معاامالتهم هيار   ،نهمأذهااعن    عندما أبعدوا هللا،  لقوا على صورة هللاخ  
. والخطياااة التاااي تكاااون ضاااد هللا، تقاااود إلاااى خطاياااا ضاااد النااااس، وهاااذ  مهذبااة

 .يختتم بها األصحاحل الجز  األكبر من  ائمة الخطايا التي كالخطايا تش
 

رور التاااي يف ااالونها، لشااال سااالمهمهاااذ  دينوناااة هللا علاااى األشااارار، إناااا ي
، تزاياد تتحطمالشرور. الزيجات  تلك  وخيمة للاا ب  عو البعد ذلك يختبروا    يتركهمو 

صاحاح، ألالبشاعة الماذكورة فاي ا  األماورمعدالت الجريمة، العنف، الخوف وكال  
 تزداد أكثر وأكثر.

 

ي بأن  يدينهم  فإن هللا  النور؛  الناس  ي  ،نزعا منهمإذا رفض  إال  تفال  بقى 
أخال ي   نحرافكل ا   مهم هللا إليا. إني يسل   ذوال  ،ارو الدامس الذي اختالظالم  
طريق   إال بالرجوع إلى هللا. وال يوجد  وليس هناك عالج لذلك  ،روحيد ر  تم سببا  

للرجوع إلى هللا؛ إال تلك التي أعلنت في اإلنجيل. ورسالة رومية هي ملخع 
 ظمى لفهم هذا الكتاب. وشرح لإلنجيل. وهكذا يمكنكم أن تروا األهمية الع
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 الدينونة                       16  -1:  2رومية  

 16 – 1 : 2قرأ رومية ا
 

 ونة نالدي
 

أن هللا سي ح ار  مكتاوب ،، أنا في ضمير كل إنسانيخبرنا بولس الرسول
كل شر إلى الدينونة. إن عمق شر اإلنسان، يظهر فاي أناا باالرهم مان معرفتاا 

بال  الباا؛  بل ويسر  ؛ إال أنا يتماد  في فعلا، ح ر كل شر للدينونةأن هللا سي  
 ذلك.لى ا خرين عويشجع 

 

كرساي دينوناة هللا. إن  بد أن يمث ل كل إنسان أماامال  ،لكن ليس هناك مفر
ساتكون عليهاا دينوناة  التايوهذا النع يخبرنا عن الكيفياة   ،الدينونة  د ح ددت

 هللا.
 دان !سوف ي   ،كل م ن يستحق الدينونة

 

نونااة ديال  الرسااول بااولس فااي العاادد الثاااني. لاان تكااون هااذا مااا يعلمنااا إيااا
ستكون بحسب ماا عملاا إنها  .الناس. إنها ستكون بحسب الحق  رغباتحسب  

صحاح ألاستمع إلى  ائمة الخطايا الموجودة في ا ال شخً  تخي    .الشخع تماما
د  شجب. إنا  األول، وارتعب جدا م عنادما اساتمع لهاذ  كل هذ  الخطاياا. لقاد صا 

فااس الطبيعااة، ويفعاال . لكاان هااذا الشااخع لااا نويعارضااهامااة ماان الخطايااا القائ
ا س األشاايا ، فهاال ينجااو ماان الدينونااة؟ كااال، إنااا يسااتحق الدينونااةنفاا ، أي ااً

دان. الدينونااة سااتكون بحسااب أعمااال اإلنسااان، وبحسااب الحااق.   لاانوسااوف ياا 
 كلمت ضد الخطية. ت د  لكونكتنجو من الدينونة 

 

 وفاي ذهناا مثال هاذا الشاخع  –العدد األول  في    –ويكتب بولس الرسول  
ماا تادين هيارك  ألنك في ،كل من يدين  ذلك أنت بال عذر أيها اإلنسان: " ل ائالً 

 تحكم على نفسك، ألنك أنت الذي تدين تفعل تلك األمور بعينها ".
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 فااتظن هااذا أيهااا اإلنسااانأ: " ا لاانفس الشااخعموجاا اوالعاادد الثالاا  أي ااً 
 "؟مثاال هااذ  وأناات تفعلهااا، أنااك تنجااو ماان دينونااة هللاون الااذي تاادين الااذين يفعلاا

ن يساتحق الدينوناةكاال واإلجاباة: دان ،. إن كال ما  . وباالطبع فاإن انتقااد ساوف يا 
 ،البار الاذاتياليهاودي ذي علاى وجاا الخ اوا إلاى    االرسول بولس هنا موج  

 . فينيز مالم لحين الكما سيطبق هذا أيً ا بنفس الكيفية على المسيحيين و 
 

 ون حسب أعمال اإلنسانينونة سوف تكالد

ماه هو  أعمال  يعل     ذا  بحسب  ستكون  الدينونة  أن  السادس،  العدد  ما 
د  وتلكالشخع.     ا أم مجدً   ي اأبد  االمجازاة إن كانت عقابً   األعمال هي التي ستحد  

الذي يعل   اأبدي   الحق  المه. هذا هو  المقدس. ومن  الكتاب  أن نتو ف   هنا  مما 
مت    ،12:  24م  ، مثل أنتأمل في أعداد أخر  من الكتاب المقدسوأن   لياًل،  

ستكون 12  :22رؤ    ،10  :5كو    2  ،27  :16 الدينونة  أعمال   .  بحسب 
 لما هو عليا بالفعل.  هو الدليل الحقيقيعملا اإلنسان يألن ما  ؛الشخع

 

ماة مان عالماات أي عال ال يار   اوحااول أن تتخيال شخ اً   5  ،4  ا رأ عدد
ستمر فاي خطيتاا يأن يكون متساهاًل، لذلك فهو  البدأن هللا  ويستنت ة،  الدينون

ثاق أن هللا لايس متسااهاًل، وأناك  ؟دون توباة. تار  هال أنات مثال هاذا الشاخع
إلاى التوباة. لكان  أن يقودكسوف تدان حسب أعمالك. إن لطف هللا معك هدفا 

وطاول أناتاا. ساتهين بغناي لطفاا وإمهالاا ك تإنا  مااذا فعلات؟  بداًل من أن تتاوب
ر تائااب. إنااك تااذخر لنفسااك هيااو  و اااس  إنااك بااذلك تباارهن علااى أن  لبااك شاارير 

، اا أبادي  سوف ينفجر ويدمرك دماارً  الذي الغ ب  ذلكمن الغ ب اإللهي،    المزيد
 عند استعالن دينونة هللا العادلة. وهذ  الدينونة ستكون بحسب أعمالك.

 
 

امل اآخااار، شخ اااً  ال شخ اااً يااا  خوت 10 ،7 عااادد ا ااارأ األشاااواق إلاااى ب يئاااً
فعال الخيار. إناا ال يطلاب هيار إكارام  عاننى او إنا يعمل ال الح وال يت  .السما 
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إن كااال ساااعيا هاااو . المهااام هللا هاااو الشاااي  الوحياااد رضاااىهللا لاااا، ويعتبااار أن 
سااوف يكافااأ حسااب أعمالااا، ومكافأتااا هااي الحياااة  الشااخع أي ااً . هااذا االخلااود
لخلاود الاذي يبحا  عناا. لكان المشاكلة هناا، والمجد والكراماة والساالم وا  األبدية

مكاان  أي في –، وال أي شخع آخر أيً ا ك الشخع، وال أناأنك ليس مثل ذل
 ،إذا و جااد مثاال ذلااك الشااخع :االمساايح. لكاان المباادأ يظاال  ائمااً  إال –أو زمااان 

ل ذلاك الشاخع؛ وألنا ال يوجد بالفعل مث  ،نطبق عليا كل ما سبق أن  لنا سيف 
ولين لاد  ر كيف يمكن للخطاة أن يكونوا مقبظه  الرسالة. ك تبت لت  ذ  لذا ك تبت ه

 هللا.
 

ال يعترف شخً ا يدور في فلك ذاتا و ،  آخرا  وتخي ل شخً    9  ،8عدد  ا رأ  
وألناا ال يوجاد  ،أن يطيع الحق الذي فاي كلماة هللا  هللا عليا. إنا يرفضبسيادة  

هاو لماا  اإلثام، ويخ اع عفهاو يطيا؛ لاذلك اروحيا    اهً راف   ما يمكن أن نطلق عليا
ن هاو    ليس بحساب دانااموس هللا. كال ما  ن حساب مثال ذلاك الشاخع؛ ساوف يا 

 المق اي باا فساوف تادان. إن ه اب هللاالشاخع   أنت كذلكإن كنت  أعمالا.  
 ضد هؤال  الناس. إن ه اب هللا  اادم علايهم. هاذا هاو ساخطا. إن عا باةهو  

. إن المبدأ الثااني للدينوناة الكرب واأللم والعذاب الشديدمثل هؤال  سوف تكون  
 أعمالنا.سوف تكون حسب إن الدينونة  :اامً واضح تم

 ا دينونة سوف تكون محايدة تمامً لا
 

، كماا ينطباق علاى األمماي أوالً   ما  يل عن العقاب، ينطباق علاى اليهاودي
علاى ينطباق  دي، كمااو ماا  يال عان المكافاأة ينطباق علاى اليها ا. وأي اً (9دد)ع

 (.11د دألن ليس عند هللا محاباة )ع ،(10دداألممي )ع
 
 

بهااذا األماام و العقاااب تنطبااق علااى اليهااود و ة بااالثواب إن المبااادا المتعلقاا
.. اليهودي ليس لا وضاع خااا، واألمماي لايس الترتيب  فاي وضاع هيار ماوات 

باين شاعب وشاعب علاى أسااس  ةفر ات. لن يكون هناك مسألة ترتيب مجرد  إنها
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اليهاودي و األمماي والمسايحي   ؛ع نفاس المعاملاةجميالتراث الديني. سي عامل الا
 .اهللا محايد تمامً إن لوثني. والهرطو ي وا

 
 

ليس عند هللا محاباة، وال يمكن أن يرتشي. لن تتأثر  راراتا ببلد الشخع 
  أو ذكائاا أو  دراتاا أو مركاز  االجتمااعي. إن عدالاة هناأو لونا أو جنسا أو  

ولاو لدرجاة  –تسااهاًل أكثار أو  أكثار  ساوة يكاون   كامل. إناا لان مطلقة وبر    هللا
 .حقا خطايانا. كل طر ا حق. هو عادل وبار في نفس الو اتتست  عما  –واحدة  

عان العدالاة المطلقاة. المتازوج واألرمال،   ىتخلا  ي  يجعلاا  يمكان أن  ماليس هناك  
 في مح ر .متساوون  كلال –الوسيم والدميم، المتعلم والجاهل  

 

إذ أن كاال واحااد سااي دان حسااب اسااتحقا ا. لاان يكااون  !!يااا لهااا ماان رحمااا
. ياا لاا مان أمار مرعاب أن نساقط فاي يادي شاخع آخار تجااجحلالهناك سبب  
 !!ليحكم علينا

 

دان ن يسااتحق الدينونااة؛ سااوف ياا  الدينونااة سااوف و  ،لقااد تعلمنااا أن كاال ماا 
صااالحة أم  كاناات نإنااا . لكاان، كيااف يحكاام هللا علااى أعمالاتكااون محاياادة تمامااً 

 ما هو المقياس الذي سوف يستخدما في ذلك؟شريرة؟ 

   ن بحسب ناموس هللالدينونة سوف تكوا
 

ا أممياا   اضاانا أن هناااك شخ ااً . لااو افتر 15 – 12يت اح هااذا ماان األعااداد 
هذا الشخع لم ير ناموس هللا في حياتا، وال سمع عناا علاى اإلطاالق.   ،اوثني  

بنااموس ماا، وهاذا  ااساً ، نجد أن لدياا إحسذلك الشخع  عندما ننظر إلى أفعال
ام الوالادين. إناا يساتا  يجب علياا إكار  فهو يؤمن أنا ؛الناموس هو ناموس هللا

أذياتهم  مان يحااولنا يدافع عن حياة الاذين يحابهم، ضاد إمن سر ة ممتلكاتا.  
، ويكاون أن من الخطأ أن يأخاذ رجال آخار زوجتااب  شديد التمسكأو  تلهم. إنا  
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. إن لااد  هااذا الشااخع نفسااا أن يفعاال ذلااكمااع كاال ماان تسااول لااا  ا جاادااساايً   
 مسة والسادسة والسابعة والثامنة.يا الخابالوصا  احً واض اإحساسً 

 

هااذا لااذا فااإن ن ذلااك الشااخع لاام يااتعلم الوصااايا العشاار علااى اإلطااالق، إ
إنااا جااز  ماان تكوينااا كإنسااان.  ،تلقااا اإلحساااس بالناااموس، لاايس بساابب تعلاايم 

يحكام  ا، مكتوب على  لبا. إن لا ضميرً اطبيعتوس األخال ي مطبوع على فالنام
عض هاذا السالوك صاحيح، لوك ا خرين، ويستنت  أن ببا على سلوكا وعلى س

ا ماً دائوبع ا خطأ. هذ  القدرة علاى التميياز باين الخيار والشار، ليسات واضاحة 
 ،س مكتاوباإلنسان ليس لديا نامو   مع أن هذالكنها موجودة. و   ،في كل البشر

 داخلا.لكن لديا ناموس في 
 

جاود فاي داخلاا؟ لكن هل معنى هذا أن اإلنساان يطياع ذلاك النااموس المو 
ا كماا تعلمناا تماماً   ،ناا يتعماد كسار النااموسإإنا يتعد  عليا باساتمرار.    –كال  

 هالك.إنا هللا،  ة اإلنسان ال ترضيلذا فحيا ؛صحاح األول من الرسالةفي األ
 

ذ  األعاداد تشارح بوضاوح ها. 15 ،14 ،أ 12ن األعاداد هذا ما نتعلما م
فااس القاادر ماان النااور الااذي يمتلكااا مااا يحاادث للشااخع الااوثني. إنااا ال يمتلااك ن

صاحاح األول ، ماع األ  األعادادإذا أخاذنا هاذ  ا خرون؛ لكن لدياا بعاض الناور.
من الرسالة؛ يمكن أن نستنت  أن الوثني لا معرفة كافياة عان هللا ونااموس هللا 

وماع ذلاك  ،. إناا لايس بادون ناورعلاى اإلطاالقذر بال ع حتى أناودينونة هللا؛ 
الرجاال والنساا  الوثنياون ف لاذلك    ؛ضاد الناور الاذي لدياا  أهو مساتمر فاي الخطا

 ، ويحتاجون أن نقدم لهم اإلنجيل. هالكون 
 

 ،ال شااك أنااا أف اال حاااالً  هااذا بالنساابة للااوثني؛ لكاان ماااذا عاان اليهااودي؟
ماانح فااامتالك الناااموس ال ي ومااع ذلااك ،اياادً هااو مطلااع عليااا جديااا الناااموس، و لف 
يعمال  اللعمال باذلك النااموس. واليهاودي إلنسان عال ة صاحيحة ماع هللا؛ بال اا

لاااذا يؤكاااد باااولس الرساااول علاااى أن نفاااس النااااموس، الاااذي كسااار   ؛بالنااااموس
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دان علااى أساسااا. هااذا التعلاايم  اليهااودي؛ سااوف يكااون المقياااس الااذي سااوف ياا 
 .13 ،ب 12دي  نجد  في عد

 

النااموس الاذي بقولاا إن  ،باولس يعنيااماا  نساي  فهامأن  من المستحيل  
كال النااس لاديهم قياس الذي سوف ي دان على أساسا. نسان، هو الميمتلكا اإل 

. الاابعض لااديهم ناااموس هللا كوثيقااة مكتوبااة؛  ااورة ماان ال ااورناااموس هللا ب
ن أ   ؛وهااؤال  ماان الطبيعااي أن نتو ااع ماانهم الكثياار ا ي نتظاار منااا كثياارً  يعطااُ  فماا 

ر هللا منهم ، وهؤال  ينتظفقط  في  لوبهم  اير. والبعض لديهم الناموس مكتوبً الكث
 ن يحفظو .أ
 

. ومع أن الوثني ال محسب النور الذي لديههؤال  وأولئك ال يعيشون  لكن  
هما مذنب ي الم بنفس الدرجة التي ي الم بها اليهودي صاحب االمتيازات؛ لكن كال

 .انهما هالك، وكالأمام هللا
 

ذي  ؛ الهللا هو ناموس   –اليهودي واألممي    –  الحاسم لكل منهما  تبارواالخ
ف تكون بحسب الناموس. ومن الخطأ  و سوالدينونة    ،شل كل منهما في حفظاف 

رف هم    وأالناس أنهم سوف ي دانون على أساس  بولهم    عر  فوالت ليل أن ن
نلذا    ؛للمسيح أن  أساسف ر   عيجب  أن  ناموس  في محكمة هللا هو  الدينونة    هم 

عندم هذ  اهللا.  الشخع  فإنا  ا ي درك  ويفق   ي ل؛  اليأس،  في  إلى  أمل  كل  د 
السارة  عندئذ ستكون أعظم    ؛نفسا  خالا ، أن يسمع أن  بالنسبة لا األخبار 

 الخطاة.  قبلالمسيح ي

 بعض التفاصيل النهائية عن الدينونة 
 

التف  16يحتوي عدد   بعض  الاعلى  التي  األصيل،  تذكرها  األخر .    عداد 
ينب   إ يديننا  سوف  هللا  أن  على  التي  ،ر  الظاهرة  األشيا   فقط  عملها   ليس 

ا األشيا   لكن  أيً  اإلنسان؛  للخفية  إنها  كل   ت خف    ما.  يعلم  الذي  ذاك  عن 
الرب يسوع ي هو  قاضوسيكون ال  ،سوف تكون الدينونة في يوم محددو   شي .
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ا يعني أن  يكون "حسب إنجيلي". إنهذا سن كل  أنفسا. ويعلن بولس الرسول  
الدينونة   عن  اإلعالن  إعالنهذا  هو  أن  ،إلهي  إنما  يؤكد  كما  على   اأيً  ا 

الدينونة    حقيقة موضوعً أن  مكمل    اليست  جز   لكنها  اإلنجيل؛  عن  منف اًل 
اإلنجيل مو   ؛لرسالة  الدينونة  تكون  أن  يجب  رئيسي  ضوعً لذلك  الوعل   اا  في 

 باإلنجيل. 
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 بين هذا يال ميكن أن يص                                                            29  -17  : 2رومية

 

 29 -17 :2رومية ا رأ 
 

  هذاي يبني  أن  ال يمكن
 

الرسول   بولس  تعليم  أن  جدارهم  واضح  الدينونة  بعض عن  لكن  ؛ 
أنا مكتوب في ضمائرهم أن هللا سوف   الحق. ومع  األشخاا ال يقبلون هذا 

 ترفون بذلك. ينهم؛ لكنهم ال يعيد
 

الرسول اليهودي أن هللا  في و ت بولس  الممكن أن ي دق   لم يكن من 
  –  وهو صغير جدا  –ن  ت  آخر. لقد خ  يتعامل معا، كما يتعامل مع أي شخع  

. كما أنا  اعهدً   اهللا معه  تلك األمة التي  طعفي    ًواكعالمة على أنا صار ع 
ع أن يقبل أنا يمكن أن ي دان   يستطيثني. إنا البخالف الو   –ناموس هللا  يمتلك  

إن لسان تمتع بها.  ازات التي يهذ  االمتي  ليس لديهممثل با ي الناس؛ الذين  
 ". هذاي يبني  ال يمكن أن: "حالا

 

 ااد اعتمااد بالمااا ،  فااالكثير مانهم ،يوجاد مثاال هااؤال  الناااس فاي و تنااا هااذا
   أن ا خرين. ويعتقد هؤالمقدسةويمارس الفرائض الويسمع كلمة هللا بانتظام، 

 أنهااام تحااات ال ي اااد   ون فاااي طاااريقهم إلاااى الدينوناااة؛ لكااانهم  ممكااان أن يكوناااوا
أن ي رضاااوا هللا.  باعتقاااادهم أناااا بإمكاااانهمالدينوناااة. إنهااام يخااادعون نفوساااهم، 

 ."ي يبنا هذاالدينونة؛ فإنهم يقولون: "ال يمكن أن   بحقيقة هون ج  اوعندما ي و 
 

"ألن لاايس  : ااائالً  13ي العاادد فااعلااى هااؤال  الناااس ياارد بااولس الرسااول 
الاذين يعملاون بالنااموس؛ هام  الذين يسامعون النااموس هام أبارار عناد هللا؛ بال

بااولس  يسااتفيضرون". هااذا هااو بحااق القااول الف اال فااي هااذا الموضااوع. و ي باار  
المساتحيل علاى أي شاخع  حتاى أناا مانا ومف اًل هذا التعلايم؛ الرسول شارحً 
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ون أن الدينونااة: "ال ظناالكاال الااذين ي هااي عااداداأل  لنقطااة. هااذ  اهااذ أن تفوتااا
 يمكن أن ت يبهم".

 

  الذات تهنئة 

ي ااع بااولس الرسااول  ائمااة باااألمور، التااي كااان  ،20 – 17فااي األعااداد 
 من أجلها في ذلك الو ت:  يهنئ نفسااليهودي  

 لجانسافاي  ايجعلاا ع اوً  إذ  ،ا، ويفتخر بهاذا اللقابنفسا يهودي    سم  يإنا ي .1
 المختار.

 رعاياةباأن شاعبا لاا امتيااز    ا، ويفتخر كثيارً لناموسا  اكمتال اا يتكل على  إن .2
 وس.لناما

 إنا يفتخر بعال تا بالل، وبأن شعبا فقط هو الذي نال استحسان هللا. .3

: " انظر إلاى الناور الاذي ولسان حالا ،ا بمعرفتا لمشيئة هللاإنا يفتخر أيً   .4
  الا هللا ". لكننا نعرف ما  ؛ين جهالي   لنا، إننا لسنا وثن

اإنا يفتخر كذلك بكوناا م .5 م وم اد   ا علاى الناامو  ا،رضايً وم   وافقاً س الاذي تعلا 
 . يعتبر  ممتاًزامنا و 

أن يقود العميان، وأن ينير العالم المظلم،  أنا كفوٌ بإنا يفتخر ا بكل هرور ا  .6
عتباارهم أطفااااًل. م األمميااين الااذين يحتقاارهم وي، وأن يعلاا   هااذ  ب األهبيااا وأن ي

 . بالترف عإلحساسا  مزهو  هو ف 

ال  الحاق". إن باولس الرساول : " نحن فقط الذين نملاكلنفسا  ائال إنا يؤكد .7
، بالتبااهي باذلكينكر هذا على اليهودي؛ لكن هدفا هنا هو إظهار اليهودي 

 .متلئ بروح العرفان بف ل هللا عليا في ات اععوض أن ي
 

أنا ليس هناك أحد مثلا. إناا  يعتبر  كان اليهودي  بولس  أياموباخت ار في  
؛ فكيف يمكنا كل البا ينفة عن متميز على الجميع. لقد عاملا هللا معاملة مختل
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لنفساا . إناا يقاول اا خارين تماماً سوف ي عامل مثل  في الدينونة أن يفكر أنا  اإذً 
 ".يبنيي : "إن هذا ال يمكن أن بكل ثقة

 

ض الذين يقرأون هذا الكتاب بعقعون فيا. ربما لكن الكثيرين ي  واضحالخطأ  
أمنهم علااى كلمتااا، اسااتقااد ف خاصااة،  ب اافةمعهاام  كااان رحيمااايعتقاادون أن هللا 

يحبوها. إنهم متأكدون أنهم وحادهم الاذين يساتطيعون و   يفهموا الكثير منها  لكي
بهااذا. ربمااا أناات نفسااك  يفتخاارون وهاام  ،هدايااة ال ااالين، وإنااارة العااالم المظلاام

 ا  الا بولس الرسول بعد ذلك.ملذلك لتدرس  ؛لهمتكون مث
 

  الذات انتفا  تهنئة 
 

سلسااالة مااان األسااائلة باااولس الرساااول  طااارحي ، 24 – 21فاااي األعاااداد  
دة م المحااد  : " لقااد ساامعت مجاهرتااك بإيمانااك؛ لكاان ماااذا عاان أعمالااك؟ إنااك تعلاا 

يسار وا؛  ما تعل با؟ إنك تعل م الناس أال   تمارسا خرين؛ فماذا عن نفسك؟ هل 
ال  بأي شكل من ا   فياط  تور ت تفعل ذلك؟  إنك توب  الزنا؛ لكن هل أنت مفهل أن

 باأن – علاى سابيل المثاال – ؛ فهل تدنس المقدسااتألوثانتستكر  اك ال؟ إنشك
ر فايتشعر بالملل أثنا  العباادة  دفاع عشاورك هلل؟ هال تفعال مثال هاذ   أو تق ا  

 خي؟ "مال أياملميتة في األشيا  التي كانت تتميز بها العبادة ا
 

هللا،  تهااينإناك تفتخار بالناااموس؛ وماع ذلااك تكسار ! وبهاذ  الطريقااة فإناك 
ا يفعاال الااوثني حينمااا يكساار الناااموس. وعلااى عكااس مااا تااد عي، فااإن أكثاار مماا

ع ت ااع. لال ؛ بل لالفتخارسبب  اي أنا من شعب هللا. ليس لديك إذً الوثني ال يد 
تجعال  ك. إن ت ارفاتاشاعب سلوك من خالل نون صورة عن هللان يكو   يالوثنيإن  

نور الاذي لاديك؛ وماع اسم هللا. لقد كانت خطاياك ضد المن    األمميين يسخرون 
تعتقد أن هللا لن يادينك. إن لاد  هللا مان األساباب ماا تجعلاا يادينك ذلك ال تزال  

 أكثر من ا خرين، وليس أ ل منهم. 
 

أن ى علاايحرصااوا لاايهم أن إن أولئااك الااذين يفتخاارون بنقاااوة عقياادتهم، ع
؟ ينكثيار مان  ف ال. هال تعتقاد أناك تفهام كلماة هللا أسلوك مقدسالعقيدة    يالزم
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 ؛ لكاان هاال تعاايش حسااب تلااك الكلمااة المقدسااة؟ هاال يتناسااب ساالوكك مااعاحساانً 
الطريقاة ل نون صاورة عان هللا مان خاال عقيدتك؟ إن هير المؤمنين يكو     استقامة

" ال يمكان أن تحادث فكارت أن الدينوناة التي تعايش بهاا. إناك تخادع نفساك إذا 
 ، وبالتأكيد سوف تحدث.بلى يمكنلك على اإلطالق ". 

 

 لختان في ا الثقة
 

باستفاضااة  بااولس يتحاادث الرسااولحياا   ،29 – 25انظاار إلااى األعااداد  
ا يفتخاار بأنااا يحماال فااي فااي أيااام الرسااول بااولس عاان الختااان. كااان اليهااودي ا 

يعتبرهااا ال اامان الااذي  نكاااالمنظااورة.  ائمااةالد الخارجيااةالعهااد جسااد ، عالمااة 
الااذين لهاام  مااع أولئااك يتعاماال هللا ن لسااان حالااا كياافكاااعنااا دينونااة هللا.  يبعااد

هاذ  العالماة؟   ليس لهامعالمة العهد بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الذين  
ة  ر اليهوديينب    على حقيقة أنا ينحدر مباشرة من نسل إبراهيم، الاذي كاان   بشد 
المااة فااي جسااد . واليهااودي يعتقااد أنااا واحااد ماان أوالد ول ماان حماال هااذ  العأ

لا. وعالمة العهاد هاي تاذكار أبادي لهاذ  أعطيت  لتي  إبراهيم، ووارث للمواعيد ا
فكيااف يمكاان أن يدينااا هللا مااع أولئااك الااذين لاايس لهاام هااذا النسااب  ؛المواعيااد
ل  ؟المف  

 

ليهودي في بالفعل ل ان مشبعً ، و د كااهذا االتجا  من المنا شة يبدو مقنعً 
ن لها أيام بولس. والمنا شات التي تكون مؤسسة على الطقوس الخارجية، يكو

قاوا  وة إ ناع كبيرة؛ حتى فاي يومناا هاذا. هنااك آالف مؤلفاة مان البشار،  اد عل  
وا خارون وضاعوا  ،آمالهم في الحياة األبدية، على الطقس الخارجي للمعمودياة

تاب المقدس وح ور الكنيساة والتنااول را ة الكرة، مثل   عمال منظو أ  ثقتهم في
األماور الخارجياة لاى إلاداخل؛ ولايس هللا ينظار فقاط إلاى ا لكان من مائادة الارب.
هم المزيااف. تاار ، ماااذا كااان لااد   الكثياارون رجاااعليهااا ق يعلاا   المنظااورة التااي 

  ؟في هذ  الق ية –لليهود المعاصرين لا  –بولس الرسول ليقولا  
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  الثقة في الختان  انتفا 
 

  .29 – 25في األعداد   ،نقطة بنقطة ،بولس الرسول  جدلدعونا نتابع 
 

 ،أن الختاان فاي حاد ذاتاا لايس هاياة  25بولس الرسول فاي عادد    وضحي
فااإذا كناات  ،هلل التخ اايعإنااا رمااز لشااي  مااا. إنااا فااي الحقيقااة عالمااة علااى 

بكسااارك  ،هلل اكااان مخ  اااً تإذا لااام لكااان داللاااة عظيماااة.  مخ  اااا هلل فهاااذ 
وال تمتلااك  ،أن تمتلااك العالمااة  يمااةفمااا فائاادة العالمااة حينئااذ؟ مااا  ،وسللنااام

لخارجياااة عديماااة الفائااادة؛ إذا لااام تكااان م اااحوبة الداخلياااة؟ العالماااة االحقيقاااة 
  .بالنعمة الروحية الداخلية، التي ترمز لها هذ  العالمة

 

بالحقيقاة  –خع نا إذا كان لاد  الشاإ بالقول  الرسوليتابع    26في عدد    
ا إذا مااا كااان هااذا الشااخع يمتلااك فااال يهاام كثياارً  ،لنعمااة الروحيااة الداخليااةا –

، اهاااذا الشاااخع يمتلاااك ماااا هاااو مهااام حقااا   الخارجياااة المنظاااورة أم ال. العالماااة
والعالمة الخارجية ليست مهمة على اإلطالق، إذا ماا  ورنات بالنعماة الداخلياة. 

ن بالفعاال علااى أنااا فإنااا يبااره لناااموس؛يحفاال ا اضاانا أن هناااك أممياا  فااإذا افتر 
ترمز لهاا عالماة  مخ ع هلل. إنا يمتلك بالفعل النعمة الروحية الداخلية، التي

ا. لعالماة ال يهام كثيارً ا فغياابالعالماة نفساها.  لايس لااالختان؛ بالرهم مان أناا  
التاي إنا سي حسب كم ن يمتلاك هاذ  العالماة بالفعال؛ ألن لاا الحقيقاة الداخلياة؛ 

 . لها رمز مجردالعالمة الخارجية  تشكل
 

ناار  أن مثاال هااذا الشااخع األممااي يف ااح اليهااودي، الااذي  27فااي عاادد 
؛ بااالرهم يكساار ناااموس هللا. األممااي الااذي يحفاال ناااموس هللا، هااو مخ ااع هلل

واليهاودي الاذي ال يحفال النااموس هاو هيار مخ اع هلل،  ،من افتقار  للعالماة
حقيقاااة. واحاااد يمتلاااك ا مااان هاااذ  الر شااايئً ال يغيااا   (الختاااان)لعالماااة لوامتالكاااا 

خار هيار ؛ وا هللا عنادسو  الطقاس. واحاد مقباول    عندالحقيقة؛ وا خر ليس  
. هاااذ  هاااي النقطاااة اإن مجااارد اماااتالك العالماااة ال يعناااي شااايئً مقباااول. 
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الرئيسااية، التااي يحاااول الرسااول بااولس أن يؤكااد عليهااا. ال يمكاان ليهااودي أن 
ياا مان الدينوناة، ن أن ينج   باأن هللا يمكا  جاادلشير إلاى العالماة علاى جساد  ويي
ن ي اااع ثقتاااا فاااي بعاااض الطقاااوس أ) و الممارساااات وهاااذا ينطباااق علاااى كااال مااا 

 ال يمكن أن تحدث لي"." :ن الدينونةعأن يقول  وال يمكن (الخارجية
 

  ". إن كلماة "يهاوديهاذ  األماور كال  يلخاع الرساول  29  ،28في عددي  
إنهاا نعماة روحياة   ،جياةسات العالماات الخار اليهودياة الحقيقياة؛ لي  .تعني مادح
ولكن هذ  األشايا  ؛ هاو أن ير   مكنهماألشيا  التي ي  ون يمتدح   د  ناسداخلية. ال
إلاااى  نظاااري ،إلاااى حيااا  ال يمكااان لإلنساااان أن يااار   ينظااارفاااالل  ؛هللا ال يماادحها

 . القلبيقي م الشخع على أساس ما يرا  في  إناالقلب.  
 

عليااا اإلنسااان ماان  مااا يباادو ا ال يهماابااولس الرسااول أن هللا وضااحلقااد 
ع ن األمااور الخارجيااة يمكااأباام هْ  ااد حطاام الااو  وبهااذا يكااون الخااارج.  ن أن تخلاا 

ح هاذ  أن يشرح طريق الخالا،  بال أن يوضا   يستطع    من الرسول لاإلنسان. إ
ا. وا ن يتو ااف الرسااول أمااام بعااض االعتراضااات، التااي يمكاان أن النقطااة تمامااً 

عااد ذلااك يعلاان طريااق الخااالا بكاال ع، لياارد عليهااا؛ وبتثااار حااول هااذا الموضااو 
 وضوح.                 
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 بعض االعرتاضات والرد عليها                                                 20  –  1:  3  رومية

 

 20  – 1  :3رومية ا رأ  

 عض االعتراضات والرد عليهاب
 

 االعتراض األول: الرد على  
 

، ويقااول لااا: يقاطعاااا تخياال بااولس الرسااول شخ ااً ، ي4– 1 دفااي األعاادا
كاان ن إود إلاى دينوناة رهيباة، و ا جدا، إذا كان امتالك الناموس وكسار  يقا"حسنً 

فاي أن  افماا الفائادة إذً  ،وليس الختان الخاارجي ،الختان الداخلي فقط هو المهم
لاي  يبادو ذلك؟من  نا؟ وما هي االمتيازات التي يمكن أن تعود علي اكون يهودي  أ

 .نستغني عناا، يمكن أن عب  ثقيل  اإن  .الختان  منأنا ال فائدة على اإلطالق  
 000المختاار  جانسا مان الامتياز في أن تكاون واحادً س هناك أي  باخت ار لي
 ؟أليس كذلك

 

ربما تتو ع أن تكون إجابة بولس الرسول على ذلك السؤال هي: "ال يوجاد 
، واحادقاة  اائاًل: نعام يوجاد امتيااز فاي الحقي  امتياز علاى اإلطاالق"، لكناا أجااب

هاذ  االمتياازات  هامأو   ،وعليك أن تفكر في كل هذ  االمتيازات التاي لاك كيهاودي
 .هللا كلمتاا امنحها األماة التايوأعظمها هو كلمة هللا المكتوبة. إنك تنتماي إلاى 

 وال  اك،يخل    الالمتيااز لام يعطاا هللا ألي شاعب آخار. إن اماتالك كلماة هللا إنا  
مان باين كال   مإنكا  .لكن ال تظان أن هاذ  الطقاوس باال فائادة  ،سك بطقوسهاالتم

عجياب بادون فكار هللا، وهاذا امتيااز   ون تعرفا  موهي أنك  ،مكانة فريدة  ملكالناس  
 . شك

 

التاي أعطيات ا الكلماة يطيعاو  ممعظم الذين لهم هذا االمتياز، ل"صحيح أن  
خفا ااا لقااد أخفقااوا إتياااز. هااذا االم . إنهاام لاام يسااتفيدوا ماانولاام يؤمنااوا بهااالهاام 
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 يدوا مانلام يساتف . بسابب عادم إيماانهممخفاق؛ لكان هاذا ال يعناي أن هللا شديًدا
 ." بال فائدةأصبحت امتيازاتهم؛ لكن هذا ال يعني أن هذ  االمتيازات 

 

فماع أن كال  ،حاشاا .إن عدم أمانة الابعض، ال يمكان أن يبطال أماناة هللا"
هللا ال يمكن أن يكذب. هل تتذكر ما جاا  فاي  ا؛ لكنذبً إنسان يمكن أن يكون كا

ا مهماا ات  كلم  ير بخ وا هذا األمر؟ إنا يعلن أنسفر المزام هللا صاد ة دائماً
 كان ذاك الذي يشك في صحتها )لكي تتبرر في كالمك وتزكو في   ائك(".

 

 اللكانهم  ،اليهاود لاديهم النااموس  :اما يقولاا باولس الرساول واضاح تماماً 
 اماتالك النااموس لكان هاذا ال يعناي أن  ،أعظميواجهون دينونة    ا؛ لذلكنو يحفظ

بسابب اماتالكهم للنااموس؛ بال بسابب   لايس  ضرر يعانونااإن أي    .اليس امتيازً 
لديهم الختان الخارجي؛ ولكن بسبب  ألن، ليس ي يبهموأي ضرر    ،إي ا كسرهم  

 إهمالهم للختان القلبي الداخلي.     
 

 :الثاني الرد على االعتراض
د ، و يقاطعاااا آخاار ، يتخياال بااولس الرسااول شخ ااً 8 – 5فااي األعااداد  يفناا  

 التي توصل إليها.  النقاط
 

ح الرساول باولس ؛ ولكان هللا ال يمكان أخفقاواأن معظام اليهاود  اد  لقد وض 
 ي من أن إن هللا .اأمينً  يظل معظم اليهود هير أمنا ؛ ولكن هللاوأن  ،خفقأن ي

فإن  ؛الناس استخداما، وي نعون الشر ي ا يستى عندمح  ا؛يظل االمتياز  ائمً 
عتماد أن ي   تساتحقماناة التاي شرهم في الوا ع يؤكد على بار وأماناة هللا، تلاك األ

؛ خفااقإوعندما تر  ما عليا النااس مان   ،جدير بالثقة  أن هللا  إنها ت برزعليها.  
 يت ح لك أكثر وأكثر، أن هللا صالح.

 

ماان  سااتفيد هااو الوحيااد الااذي يإن هللاوا ااع فااي الل المعتاارض: وذلك يقاالاا
ان، كياف . إن خطيتاي توضاح لكال إنساتعاود علياا باالنفععدم أمانتي  ف   ؛خطيتي
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أن يعاا بني  مان العادل إذنهل   يستفيد من خطيتي بكل تأكيد.أن هللا أمين. هللا
   ؟عود عليا بالنفعهللا على خطاياي؛ مع أن هذ  الخطايا ت

 

إنا " :بهذ  الطريقة يفكرون الناس ن بعض إ،  ما يقولا بولس الرسول هنا
علاى   بني هللافكياف يعاا ،  هللا أكثار وأكثار  فاإن النااس يعظماون بسبب خطيتي؛  

  "؟تسدي إليا معروًفا كهذاتلك الخطية، التي 
 

ذلاك  د  سا  أي ف  ": حاشاا فاي العادد الساادسيجيب بولس الرساول علاى ذلاك 
هللا هااو  الخطيااة؟  يتغاضااى عاان. مااا طبيعااة ذلااك اإللااا الااذي يمكاان أن "الفكاار

 خااذ هللااتإذا  ،الاديان العااادل لكال األرض؛  فكيااف يمكان أن تكااون هنااك دينونااة
 هذا االتجا  من الخطية ؟  مثل 

 

إن كااذبي يؤكااد  مااا هااذا الااذي تقولااا،يتاابع المعتاارض فااي العاادد السااابع: و 
النتيجاة ف  تزيد من تمجيد ؛نور  الباهر. خطيتي    وظلمتي تظهر  ،على صدق هللا

وبالتأكياد لان يساتطيع هللا أن يادين تلاك الخطياة،  ،لفعلية لخطيتي هي مجد هللاا
  .جةك النتيإلى تل ؤديالتي ت

 

ويرد بولس الرسول في العدد الثامن  ائاًل، إن هذا هو بال بط ما يجيبني 
 ئفلتخطاا. نابا بعض الناس  ائلين: " كلما ازدادت الخطياة؛ ازدادت محباة هللا ل

يكفاي  .لان أجاادل ،ا ". ماع هاؤال  النااستجعل هللا ممجادً  خطيةاللو لك ف كما يح
 .نتهم عادلةأن أ ول أنهم تحت الدينونة، ودينو 
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 ق تطبيال

  فرائضا. إن مجرد ممارسة الو تنا الحاضر واضح تمامً  فيتطبيق هذا التعليم  
ك  أنهي عظيمة،  الكنسية، لن يخل ك؛ ومع ذلك فإن هذ  الممارسة لها ميزة

 فريد لتعمل إرادة هللا.  عو  مة هللا، التي ت عك في متعرف كل

يستفيدون منا؛ لكن هذا  الاز ن لهم هذا االمتي، فإن الكثيرين مم  ولألسف
ا مهم. اخفقً م  تجعل هللا ال  ،مخفقون  الناس. وحقيقة أن ا امتيازً  ي بطل كوناال 

 صالح هللا. مد   جال  برز بإن خطيتهم ت  . ايبقي أمينً  ا؛ لكننا هير أم كانوا

إنا بالفكر القائل  ال تتبنى. هلل ي سدي معروًفاال تجادل بأن خطايا هؤال  
رأيك  في  –هناك مشكلة ليست  بالتاليهللا من ذلك، و  كلما استفاد، اكلما أخطأن 

 .ننا ي؛ ألن هذا سيمجد هللا، وبالتالي لن يدخطئ أكثر وأكثرتأن  –

. كل فإنا سيدينها  ،معقوال لعذركان امهما هللا سوف يدين كل خطية. 
؛  ك الذين يفعلون الخطية باسم هللاالذين يشجعون الخطية، وال سيما أولئ

 . ، ودينونتهم عادلةأكيد م أن يتو عوا دينونة ليهع

 العالم كلا م دان
م بااولس الرسااول أن واضااح اا امتياااز أن يكااون اإلنسااان يهودأنااب يعلاا    ،ياا 

 أالعلااى الممارسااات الكنسااية.  أن تواظاابامتياااز  انااإوبلغااة ع اارنا الحاضاار، 
تيااازات فااي تجعلنااا هااذ  االم أالعلااى الخطاااة ا خاارين؟  ناااي عطااي هااذا أف االية ل

 .(أ 9 دعد)ف ل أمام هللا؟ مو ف أ
 

ا. إن فكاروا فياأن ي –الذين لهم امتيازات روحياة   –  الناس    ي جر بهذا ما  
 ؛تاا أ ال مان ا خارينندينو أن احتماال    عتقادالعقل البشري يخدع نفسا، عندما ي

لذلك يوضاح باولس الرساول بجاال ، أناا عنادما تكاون لاديك امتياازات وتهملهاا؛ 
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إناا ي ار علاى االعتقااد،  ،كون في حال  أردأ. لكان  لاب اإلنساان عنيادفإنك ست
مان ا خارين. إن هادف  شادةبأن مجارد اماتالك االمتياازات؛ يجعال دينونتاا أ ال 

جمياع النااس  بسابب أن، هو أن ي ظهر أنا 20 – 9عداد الرسول بولس في األ
 ين.ن أمام هللا؛ فلن يكون هناك احتمال بأف لية أحد على ا خر ومذنب

 

رنا الرسول بولس في العدد التاسع، بأناا  اد  ياع ثبات بالفعال أن الجمأويذك 
الجاانس  تناااول فياااصااحاح األول، الااذي  ااد أثباات ذلااك فااي األخطاااة أمااام هللا. 

اليهاااود علاااى وجاااا  ل فياااايتنااااوف  ،صاااحاح الثاااانيفاااي األ أماااا ،اموماااً البشاااري ع
عان ذاكرتاك  يطنشا، لت13  - 12 :2 رولاذا أرجاو أن تعياد  ارا ة    ؛الخ وا

   .ستنتاجاتهذ  اال
 

 اكالما اويساتمر موجهاً   "،نحن لدينا امتياازات أعظام"يقول بولس الرسول:  
طيااة؛ يااع تحاات الخلكننااا لساانا أف اال حااااًل ماان أي شااخع آخاار، الجم"لليهااود: 

 وتعلاام بااا وتلخ ااا الكتاابوضااحا ت. هااذا هااو مااا "لااذلك فااالجميع تحاات الدينونااة
اساات المناسابة بعاض اال تب  : "دعناي أ ادم لاكويواصل حديثاا باالقول  المقدسة.

؛ هاذ  اال تباساات مان كتبناا المقدساةإن    (.18  –  10من العهد القديم )األعداد
عي أناا د  أحاد يمكان أن يا(. ال  19ددعافهي تشاير بااألولى إليناا نحان اليهاود  )

(، ب 19ددعاناموس في إظهار أن الجمياع خطااة )(. لقد نجح الأ  19دد)ع  بار
 "(.20ددهللا عن طريق حفل الناموس )ع جد  بوال منيل أن تومن المستح

 

دعونا نلقي نظرة على  ائمة اال تباسات التي ا تبسها بولس الرسول، من 
 علاى جمياع النااس، بماا فايهم الاذين يهاا حكام هللاوالتاي نار  ف   ،الكتب المقدسة

 يقرأون هذا الكتاب. 
 

ال أحااد بااار.  :12 – 10عااداد ؟  اإلجابااة فااي األالعااام لحياتناااتجااا  اال مااا هااو 
ا؛ لاذا فاإن إرادتهام ال تتحارك الخطية موجودة في الجميع. الجمياع عمياان روحيا  

، لايس امعاً  ،الجمياع ،ازاهاو ، كماا توضاح كلماات "إن فساد البشر عاامنحو هللا.  
 غ ب هللا. ي   جنس  وال واحد". إنها صورة للموت الروحي، ل
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إنااا ياار    :14 ،13  اندلعاادبااذلك اخبرنااا ي؟ أ والااككيااف ينظاار هللا إلااى 
 .والمرارةباللعنة  ي ، وأنا ملمخادع وسامكالمك 

 

 – 15والتجاهاتااك الداخليااة؟ توضااح األعااداد   ،مااا هااو تقياايم هللا لساالوكك
 ، بال سالم، وبدون خوف هللا.  اتلة هادمة فارهة اهار أن هللا ي :18

 

الثمار الاذي  ؛ لكان هاذا هاومثال هيار بالطبع لايس كال شاخع فاي العاالم 
 .ا شريرةا ثمارً . والشجرة الشريرة تنت  دائمً يةا شجرة اإلنساننتجت
 

وال أناا "ويقاول األمماي:  !"ا إلاى هاذا الحادأناا لسات شاريرً "يقول اليهاودي:  
فااي نفااس الوضااع أمااام هللا.  –اا كناات أم أممياا  يهودياا   كااذلك!ك أناات . لكناا"كااذلك

س لم يخلاع أولئاك الاذين لهام امو النف  ي لحا،، وال يوجد ما فساداإلنسان في  
 الناموس؛ بل على العكس،  د أظهر لهم حالتهم الخاطئة كما هي.

 ا؟وصلنن إلى أي
 

ك خاااطئ إنااصاالت؟ أياان و إلااى  ،ماان الرسااالة ،هاال تسااتطيع أن تاار  ا ن
دان، وال يوجاد ماا يمكناك أن تعتماد عليااوتستحق الدينوناة لمناع  ،، والخااطئ ما 

. كل ما لديك من امتياازات روحياة، هاي امتياازات (2  ،1صحاح  أ)هذ  الدينونة  
 توجاااد أعاااذار(. وال 29 – 17 :2 اااك )ل   حقيقياااة؛ ولكنهاااا ال تساااتطيع أن تخ

التي تقدمها عان هاذ    –  بريراتكانت الت  هما؛ مخطاياك بأي طريقة من الطرق ل
ون أمام (. امتيازاتك امتيازات حقيقية؛ لكنك ستك8 – 1 :3معقولة )  –الخطايا  

ا،  اد أوضاح (. والنااموس الاذي تحباا كثيارً 19 ،9 :3ر )ثل أي إنسان آخهللا م
ماا يكفاي ألن (. ومهما تفعل؛ فلن تساتطيع أن تفعال 18  –  10  :3ا )ذلك تمامً 

هااا تماارد كل(. حياتااك، شاافتاك، ساالوكك، اتجاهاتااك الداخليااة 20 :3رر ا ن )تتباا
ذنب بكاال 18 – 10 :3علااى هللا )  :3معااان )مااا تحملااا الكلمااة ماان (. إنااك ماا 

19). 
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. ال يوجااد مااا يمكاان أن تفعلااا لخااالا بحالتااك هااذ ال يوجااد أي أماال لااك 
ك هاو جاا  الوحياد لام، وبالتأكيد سوف تدان. الر نفسك من الدينونة. إنك ست حاك  

 لك.  بوالذي يمكن أن ي حس  أتي لك البر من خارج نفسك، يأن 
 

مٌ واألخبار السارة هي أن   ا أن . ال عجاب إذً 22 ،21يند. ا رأ العادالبر  مقد 
 (.17 – 15 :1جيل )بولس الرسول ال يستحي باإلن

 

جيل ربنا في إن ،لإلنسان م نح   د   ،برسوف نر  أن هذا ال  تاليفي الجز  ال
 .ل نا يسوع المسيحومخ
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   يـلالطريق الوحيد للخالص قد ُأعلن يف اإلجن                                             31  -21  : 3رومية  

 31 – 21 :3 رأ رومية ا
 الطريق الوحيد للخالا  د أ علن في اإلنجيال

 

 هللا  بر  
 

ر الااذي باايواصاال بااولس الرسااول حديثااا عاان ال ،26 – 21 فااي األعااداد
. إنا يحرا على أال يكون عرضة لساو  الفهام؛ لكناا ي ايك أفكاار  ذكرنا  للتو

 حقيقاةا خمساة عشار ى الفهام، يقادم لناولكي يساعدنا علافي عبارات واضحة.  
فساوف  –   خار بعاد األ  ةواحاد  –إنها  اد تبادو كثيارة؛ لكان عنادما ناذكرها    ة:هام  

يتحاادث عنااا بااولس مااا ا وف ناادرك تمامااً ا، وسااتاادريجي   لااىفهمنااا يتجناار  أن 
 الرسول.

 

غاضاب وال(. إن هللا نفساا الاذي يادينك، 21دعاد) مقدم مان هللاال لبرإنا ا  .1
ز لك هذا المنك، والذي أنت تزدري با؛ ه . يا لهاا مان رحماة!  إناا برو الذي جه 

اإلطاالق. ياا لاا يفعل ما ال يمكن لإلنساان أن يفعلاا علاى   أن هللا  يقرر بوضوح،
 ن سلطان!م
 

إناا يمكان أن ي حساب لاك  .ن ا نلا  إناا م ع  .(21دد)عا  ا نمعروض    إنا.  2
 ا أمام هللا.ا ن. يمكنك ا ن أن تقف مبررً 

 

حح هااو الطريااق ألن ت اا روبكلمااات أخاا .الناااموس باادون  لباارإن هااذا ا .3
ئااك ألول معااد   بااروأن ت اابح مقبااواًل لديااا. إن هااذا ال (21دعاادهللا، ) مو فااك ماان
نااا لنااا أ أي ؛يسااتطيعوا أن يحفظاو  ولاان يحفظاوا الناااموس، والااذين لام الاذين لاام
ن يحفظوناااا، عااا  ا. النااااموس ي  جميعاااً  ويتوعاااد باللعناااة الاااذين ال د بالحيااااة كااال مااا 
جلناا. إناا الوحياد ألصاار لعناة   واحادا  . لكان  لذلك جميعنا تحت اللعناة  ؛نايحفظو 
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اكاان نسااتالااذي لاام ن برلااذلك فااال ؛الااذي حفاال الناااموس كااامالً  ، صااار حقا مطلقااً
 لنا ا ن. ام قدمً 

 

لفئاة خاصاة  اعاد  ا، م  مغلقاً   ا. إناا لايس سار  (21د)عاد  ""م علان  برإن هذا ال.  4
 ع، بما فيهم نحن. جميلل مقدمٌ  ،مكشوفر بمن الناس. ال

 

ا، (. إناا لايس ت اورً 21دعاد)  يشاهد لاا النااموس واألنبياا   بارهذا ال  .5
ا حاديثااخكما أنا ليس  ،حلم با الرسول بولس ن إ .علان مناذ القاديم. لقاد أ  تراعاً

عال اة  رجاال هللا فاي باا و ضاعي ذالطريق الا ا. إن.العهد القديم يشهد لهذا البر
 صحيحة مع هللا. 

 
 

(. يؤكاد لناا باولس الرساول 22ددعا) اإليمان بيسوع المسيحب  فعالإنا    .6
يمااان ال وهااذا اإل ،األعمااالذي ي قباال باإليمااان ولاايس بأنااا يتحاادث عاان الباار، الاا

 وبعملااااالسااتحقاق،  الااذي لااا ،يعماال فااي فااراغ؛ لكنااا اإليمااان بيسااوع المساايح
إليماان هاو . اإليمان في حاد ذاتاا ال يساتحق هاذا البار؛ لكان اام تاحً   أصبح البر

ع المسايح  اد اشاتر  هاذا البار، والماؤمن األداة التي بواسطتها نقبال البار. يساو 
ل . إناااا عطياااة ت قبااا  رالباااهاااذا ق يساااتحل اشااايئً  يفعااالأن  لااايس علياااا .ح ساااب لاااا
 باإليمان.

 

(. إن كال واحاد هاو 23 ،22دعد) هذا البر يح ل علىكل م ن يؤمن  .  7
لكناا لكال  ؛ة فقاطلمجموعة مختار   وهذا البر ليس  ،عجزفي نفس حالة اليأس وال

ت . التقسيماعليا يمكن الح ول م ن يؤمن بابن هللا. وحي  ال يوجد إيمان؛ فال
ا كااانوا أم يهااودً  –البشااري، ال ت طبااق فااي هااذا المجااال. الجميااع للجاانس القديمااة 

ن يمكناا   –ا  أممً  لقوا من أجلاا، ولايس هنااك ما  فشلوا في تحقيق الهدف الذي خ 
ن  ؛يمكن أن يعملا ي ، وال بأي ش  الشخ يبمجهودهللا    رضيأن ي لكن كال ما 

 ال فرق بين يهودي وأممي. .ح ل على البريؤمن ي
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(.  "التبريار هاو عمال نعماة هللا 24ددعا)  نعماة هللاب  ةعطياة مجانيا  إنا.  8
المجانية، من خاللا يغفر هللا خطايانا، ويقبلناا كاأبرار فاي نظار ، وهاذا فقاط ألن 

 "أصاول اإليماانلناا  باإليماان، وباإليماان فقاط ن، ونحن لنا  ب  ح س  بر المسيح  د  
ا التعريااف. ا هااذل يؤيااد تمامااً تعلاايم بااولس الرسااوإن  ."المخت اار ي منسااتر تويسال

 اإلنسااان بساابب األعمااال؛ وال حتااى بساابب اإليمااان، قباالإنااا يخبرنااا أن هللا ال ي
أي يس باا؛ ولاا(مااع أن اإليمااان هااو الوساايلة التااي بواسااطتها نح اال علااى الباار)
 آخر. البر الذي يتحدث عنا الرسول هاو عطياة. إناا لايس مكافاأةبشري    ي ش
ئااك الااذين يقبلااون الباار، ال فأول ؛المسااتحقين . إنااا هبااة مطلقااة لغياار"للنجاااح"

ذلك. إنا ال يعتمد على أي استحقا ات، يمكن أن نفتارض   يساهمون بشي  في
 الملك. ثياب يكسو الشحاذينثمة. إنا وجودها لديهم. إنا تبرير األ 

 

ى. 9 (. الخااالا 24ددعاا) بالفاادا  الااذي فااي المساايح يسااوع إنااا ي عطاا 
رخايع. إن كلماة "فادا "  باثمن ي ر  نا اشت  أن نفكر  ا؛ ولكن ال يجب أى مجانً ي عط  

ن الاذي دفاع  تشير  إلى إعادة شرا  الشي  مرة أخر ، عن طريق دفع ثمان. ما 
فااع ماان الااثمنالااثمن؟ المساايح. مااا  ا . إنااا لاام يتاارك لنااا شاايئً لكااال؟ نساابة مااا د 

 لندفعا. لكن ما هو الثمن الذي دفعا ؟
 

بكلماات و (. 25ددع) دمويةستلزم أن يكون هو ذبيحة كان الثمن ي.  10
ل هاذا بل والمسك   لغ ب هللا  لكان عليا أن يكون هو المحتم  ،  رأخ   ن الذي يحاو  

دماا  –و اد عمال ذلاك بالادم   ،ساجل خطاياناا  علياا أن يمحاولقاد كاان    .الغ ب
. لقااد علنااا أن يكااون هكااذاالااذي أ –نحاان  ناسااول –! إن هللا اهااذ حااب أي   –هااو

ن، وعااان طرياااق اإليماااان . وا فياااا ذلاااكتااام  الاااذيمكاااان الكاااان الجلجثاااة هاااو 
. بهاااذ  الطريقاااة ت غفااار لاااي أناااا هاااذ  الكفاااارة ت ااابح فوائااادبالمسااايح، يمكااان أن 

 خطيتي، وأنجو من العقاب الذي أستحقا.
 

(. 25ددعا)  لمساتقبلللماضاي، كماا  ل  تهاصاالحي  تمتد  ةهذ  الكفار .  11
ا علااى صاابر كثياارً  مااع ذلااك فإنااا ،بالنساابة لمطالااب العدالااة امحاياادً لاايس هللا  إن

قخطايااا الكثياارين فااي العهااد القااديم، و  كااان ساايكون ماان الظلاام أن إدانااتهم.  علاا 
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 دون عقاب، لكن علينا أن نفهم، أن العقااب الاذي يساتحقونا،  يترك هللا المذنب
رهم علاى إن   د و ع على المسيح.   رهم هللا فاي العهاد القاديم، بار  هؤال  الذين بر 

 لجلجثة.يفعلا عنهم في ا أنالمسيح على أساس ما كان 
 

تغاضاي هللا   اد يكاون (. 26ددعا) أن هللا باار أصبح واضاحا ا نلقد    .12
  أن ناار  لكننااا ا ن نسااتطيع ،ظلاام باادا وكأناااعاان خطايااا  ديسااي العهااد القااديم، 

فطوال ذلك الع ر، كانت أحداث ال ليب في فكر   ؛ح أن األمر ليس كذلكبوضو 
. باديلهميقا إلى أن يحملاا في طر   –هم اياخطل –ل عادكان العقاب الحي     ،هللا

 وهاو مااهذ  األحداث  د حدثت، ونساتطيع أن نار  كياف أن هللا باار؛ أما ا ن ف 
يعد هناك أي حجاب يستطيع الناس في الع ور القديمة. لم أن يرا   لم يستطع  

بشااكل لاام يكاان  –ا ن  –خفااي كرسااي الرحمااة. لقااد أ علاان التبرياار باإليمااان أن ي  
 ا من  بل.ًُ معروفً 

 

(. لقاد كاان ماوت المسايح 26د)عاد  عدل هللا ال يقبال الحلاول الوساط.  13
ا باادلي  ا، إرضاااً  للعاادل اإللهااي. كااان موتااا علااى ال االيب عقابااً  ؛ فقااد أخااذ اموتااً

ف  العقوبة المطلوبة ينالا ا خرون. قاب الذي كان يجب أن  المسيح الع ؛ تعا اد د 
 .عادالً  إنا يبقى .فلم يبطل عدل هللا

 

انعمة هللا أي  .14 ق علاى الخااطئ (. العقااب المساتح  26دد)عا اسات وفيت  اً
لاذلك الخااطئ الذي يؤمن بالمسيح، ي حسب على المسيح، وبر المسايح ي حساب  

نعماة هللا  ساتوفيت ا، وهكاذا أي اً بكال تأكيادخااطئ . وهكاذا يخلا ع الالذي يؤمن
منهمااا  ي  شاا؛ الهمااابيومحبتااا اسااتوفيا مطالماان عاادل هللا  كااالإن . أهراضااها

ن ياؤمن بيساوعلأ بط . ياا لهاا مان . يظل هللا عاداًل؛ ومع ذلك يوجد تبرير لكال ما 
 !!حكمة

 

(. يوجااد رجااا  للخطاااة 26دعااد) ن يااؤمن بيسااوعهااذ  لكاال ماا  كاال   .15
ضاايق اإلنجياال، ومااا أرحبااا فااي الو اات ين، لكنااا رجااا  واحااد فقااط. مااا أالهااالك

لكنا فاي الو ات نجيل؛  أفكار اإل   . ما أعمقلكل من يؤمنهي    فوائد نفسا؛ ألن  
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ل باإليمان وباإليمان فقط. هذا تبرير هللا هذا ي قب  فإن    ؛نفسا مدهش في بساطتا
نار  فياا أنناا  ايعاً . دعوناا جمالنع هو جوهر تعليم بولس الرسول عن اإلنجيل

 وباالتكاال علياا ،ناا هللاإلاى المخلاع الاذي عي  لجأنا  من خطايانا    ننحن الهاربي
إلااى ماال  هااذ  البركااات،   اشخ ااي   كاال واحااد منااا  دخلنااا – ون سااوا وحااد  د –

 .ا ن هاالتي نقرأ
 
 هامان  مونانم
 

 ناوع(. إن 28 ،27د  دعا)  الانفس  تهنئاةمجال ل  أنا الكل هذا يعني   .1
ا علاى صحاح، ال مكان لا. إننا لم نعمل شايئً األ  ذكور في نهايةخر المالتفا

 ،باإليمااانلنااا أصاابح الباار  أن هااذا وحقيقااة ،لن اامن هااذا البااراإلطااالق، 
التفاااخر. ال أحااد يسااتطيع القااول بأنااا  حااول دون هااذات ،ولاايس باإلعمااال

عملناا  أو نأمال أن  ي لاا عال اة باأي شا يستحق هاذا البار. التبريار لايس
عااان طرياااق اإليماااان فقاااط؛ ولااايس عااان طرياااق أعماااال  أتيناااا. إناااا يانعملااا

 الناموس. 
 

د د)عا األمامود و إلاا كال مان اليهاا، أن هللا هاو إن هذا يعني أي اً  .2
هللا بالناااموس اليهااودي؛  أن نكااون م رضاايين عنااد(. إذا اسااتطعنا 30، 29

ولكان األمار لايس   ؛يكون هللا حينئذ هاو إلاا اليهاود فقاط، ولايس إلاا األمام
. ويعلاان اإلنجياال عاان طريااق واحااد سااا طون كاال ماان اليهااود واألماام ف ذا، هكاا

لاى نفاس األسااس. منهما ع  يقبل كالفقط للبر؛ لكل من اليهود واألمم. هللا
منهمااا  ؛ وال يوجااد اخااتالف بااين الطريقااة التااي يقباال بهااا كااالهماااإنااا إله

 طةاسابو االخاتالف باين التعبيارين )باإليماان( و )  أكثر من)اليهود واألمم(،  
بين   فروق القديمةاإليمان(، هذا االختالف الذي ال يمكن ألحد أن يمي ز . ال

احااد فقااط للتمييااز، يمتااد عباار خااط و ا ن . يوجااد لااتبطاليهااود واألماام  ااد 
ي فاا كولكناا ،اأممياا   وا أفااي نظاار هللا، أناات لاام تعااد يهودياا  ف  ؛الجاانس البشااري 

 هالك. وأ ،عنظر هللا إما خاطئ مخل  
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 ر عتراض أخيا
 

هللا بالنااموس؛  يمكن  بولناا مان(. إذا لم 31ددعيثير سؤااًل )   قكل ما سب
 نقلااال مااان شاااأن نحااان ال –اموس باااال  يماااة؟ حاشاااا فهااال معناااى هاااذا أن النااا

 . كيف؟تار على أهمي؛ لكننا في الحقيقة ننب   الناموس
ا فااي نظاار هللا؟  ألننااا لماااذا نحتاااج للتبرياار؟ لماااذا نحتاااج أن نكااون أباارارً 

فاإذا لام نكان . فهنااك ماا هاو صاواب وماا هاو خطاأ  ؛ت التزام الناموستحا  جميعً 
   أمام هللا. كون مقبولينأن نهذا البر؛ ال يمكن  نال حسبي لم، أو تماًما أبراًرا

التغاضااي كساار الناااموس ال يمكاان  متطلبااات؟ ألن اإذً   االيبمااا ضاارورة ال
عناادما مااات  هااذاو ااد تاام  يجااب أن ت ساات وف ى،مطالااب عدالااة هللا  .ببساااطة عنهااا

  هم.جا  ليخل    أولئك الذينثمة، الخطاة األ  بداًل من – ي البر  –البديل  
 

لناااموس. إنااا الرسااالة التااي تؤيااد الباار وتاادين ا لاإلنجياال لاايس عاادو   –كااال 
مختلااف عاان الناااموس. الناااموس يثباات أن كاال إنسااان  وهااف ومااع ذلااك  ،الخطيااة

، كيااف أن هااؤال  وضااحياال ينجاإل  لكاان ؛اال يباارر أحاادً و مااذنب، وياادين الجميااع؛ 
دانين  –المااذنبين  . وألن بو أه اا هللا، الااذي لااوا ماانب  قيمكاان أن ي   –الخطاااة الماا 

؛ امادانً أحاد يكان ألناا إذا لام  ؛ود وم لاز م؛ لاذلك فاإلنجيال ضاروري النااموس موجا
 لام تكانإلاى الخاالا. إذا لام يكان هنااك نااموس؛  افلن يكون هناك أحد محتاجً 

ال ال يمكان أن ينف اال.   –الناموس واإلنجيل    –لذا فاالثنان    ؛إلنجيلل  حاجة  لنا
. هااذ  بينهمااا ااهمااً نوت اترابطااً  اناااك أي ااً ؛ لكاان هبينهمااا اأن هناااك اختالفااً  شااك

 .مرة أخر  مها ا ما ننساها، ونحتاج أن نتعل  هالبً  ةهامالالحقيقة  
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   انابإلمي  قدمي على التربيرمثال من العهد ال                                          4رومية  

 
 صحاح الرابع من رسالة رومية ا رأ األ

 

 على التبرير باإليمانمثال من العهد القديم 
 

هاو  فما ما  دما بولس من تعليم حتى ا ن كان يمكن أن ال يثير اليهود،
لقاد كاان  ؟اليهاود ي اطهدونا خاالل خدمتااجلاا كاان ألذي مان ط السبب ابال ب

صاادمت كاال الرسااول؛ وا ثالثااة أشاايا   الهااا بااولس هناااك علااى وجااا الخ اا
 -:، وهيالعقائد الراسخة في أذهانهم

 
 .الناموس ال يوجد خالا عن طريق .1
 .ا لكي تخلعا أن تكون مختونً ليس ضروري   .2
 .عن الناموس مستقالً ح لإلنسان باإليمان الخالا ي من   .3

 

 ااد  بااولس الرسااول أن حقيقااة التبرياار باإليمااان، علااى أي حااال فقااد باارهن
القااديم، إلااى العهااد  ت جاااوهااا هااو ا ن ي ،(21 :3الناااموس واألنبيااا  )بعلناات أ  

لا اليهودالذ ماع  ،. ويتابع إثباات ذلاك مان   اة حيااة إباراهيمليؤكد ذلك؛  ي يبج 
 . داود. دعونا نفند حجتا آية بآيةإلى إشارة مقت بة 

 

 إبراهيم تبرر باإليمان
كال  م ن هو أعظم من إبراهيم، من بينيتفق اليهود على أنا ليس هناك   :1عدد

 ؟فماذا عن إبراهيم إذن الرجال األبرار، في العهد القديم.
 

فاي ذلاك إباراهيم نجااح فاإن  ؛إذا كانت األعمال تبارر اإلنساان أماام هللا  أ:  2دعد
  .البا ينيكون أ ل كثيرا من معظم 
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وحي لااام يكااان هاااذا هاااو الطرياااق لتبريااار إباااراهيم. يساااجل لناااا الااا: 3 -ب 2عااادد
لقد أعطاى هللا   (.6  :15ا" )تك  بالرب، فحسبا لا بر    (إبراهيم)آمن  " ف   :المقدس

أن  –بحسااب الفكاار البشااري  –، وكااان ماان المسااتحيل امسااتقبلي   اعاادً إلبااراهيم و 
هيم بااالل،  هللا آماان إباارا –وعلااى الاارهم ماان ذلااك  –يتحقااق هااذا الوعااد. ولكاان 

 . احسب لا ذلك بر  
 

هللا. لم يكن  بولا على أساس األعمال؛ بال   مقبوال منهيم  إبرا  هكذا كان:  4عدد
ف بأنااا شااي  باار   ااد  باإليمااان. صاا  طااي لااا باإليمااان. عناادما يعماال اإلنسااان عأ  و 

كان إبراهيم يساتحق  لويمتلكا.  ي لا، إنا ش اا، فإن ذلك الشي  يكون حق  شيئً 
ف؛  بر   يكان مان  ولام هباة.يس كأو حاق لاا؛ ولا   بمثاباة أجار البر على أناا    لو ص 

إباراهيم  لاو أن بار  ؛ قاب المقدس هذ  اللغة على اإلطاال الممكن أن يستخدم الكت
 هو.نتيجة عملا  ناك
 

، ولكان ياؤمن بالاذي يبارر هوبعملا على بر    الشخع   ح لوعندما ال ي  :5عدد
لبار وي نساب يعتبار لاا ذلاك ا – اي حساب لاا بار  يمكن أن يمان  اإلالفاجر؛ فإن ذلك  

 .لا
 

د وإبراهيم ليس هو المثال الوحيد علاى ذلاك. هال تتاذكر كلماات داو :  8  -  6عدد
لهاا، أن الثالثاين؟ إناا يار  أن أعظام بركاة يمكان تخي  في مطلع المزمور الثاني و 

، حساًناب لا. إن داود هنا ال يتحادث كإنساان واثاق مان أناا فعال خطيتا ال ت حس  
لكنااا يتحاادث كإنسااان  ؛خطيااةأن ت حسااب لااا  لدرجااة أن يعتباار ماان هياار الممكاان

اإلنسااان  ات حسااب. إناا هااا الا أن الخطيااة البااد وأن ت حسااب عليااا؛ لكنيعاارف جياادً 
هللا علاى أسااس أماور أخار  هيار األعماال. ويتحادث داود فاي هاذا   لمقبول منا

ودراسة هذا المزماور ت وضاح )المزمور عن احتساب البر؛ وليس استحقاق البر. 
فساا علاى نببخطيتاا هلل، وباإليماان ألقاى  أن أساس رجا  داود، أناا  اد اعتارف  

 .(العفو ارحمة هللا طالبً 
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برياار رجااال هللا فااي العهااد القااديم لاام يكاان بااولس الرسااول أن ت أعلاانلااذلك 
بأعمالهم؛ ولكن بالنعمة، ومن خالل اإليمان. واللغة اليونانية المستخدمة ت ظهار 

سااايلة التاااي بوضاااوح أن اإليماااان لااام يكااان السااابب فاااي تبريااارهم؛ لكناااا كاااان الو 
 تبرير هللا.  ح لوا علىبواسطتها  

 

لهاام.  ح ساابلاايهم و  ،  ااد ن سااب إنااالو الباار الااذي ويجااب أن ناادرك أن هااذا 
كاملاة علاى األرض.  تهمحيا تكنهؤال  الرجال لم يتمتعوا بالكمال األخال ي، ولم 

جديادا فاي  وضاًعا، والاذي أعطاى لهام شارًعاحساب لهام ي نالوا شيئا يمكن أنلقد  
ل طبيعة جديدة مع هذا الوضع؛ وبالتالي فاإن األعماا  ، وأعطى لهم أيً انظر هللا

يعة الجديادة. إن الفكارة األساساية التاي يرياد باولس ال الحة نبعت من هذ  الطب
الرسول أن يوضحها هنا هي أن هؤال  الرجاال، وإباراهيم علاى وجاا الخ اوا، 

ل، وأن البااار  اااد ح سااابوا أباااراًرا فاااي نظااار هللا، علاااى أسااااس آخااار هيااار األعماااا
 المق ود، ح لوا عليا باإليمان.

 

 إبراهيمتبرير  دور في  نالختيكن للم 
 

ولكان هاذا  ،ذلك دركإننا نستطيع أن ن  .إن التبرير باإليمان  –جدا    حسنٌ :  9عدد
 –نسلا من الذين  د اختتنوا  أولئك  وعلى    ،المبدأ ينطبق فقط على إبراهيم نفسا
 ماع مة الخارجية والمنظورة، على عهد هللاالذين يحملون في أجسادهم تلك العال

 .جدهم )إبراهيم(
 

ا أن  ااد و لئااك الااذين يرياادون أن ييوجااد دائمااا أو إذ طاار، ماان الخهنااا مك
خر. هاذ  الفكارة كانات موجاودة، حتاى فاي آ  ي التبرير باإليمان باإلضافة إلى ش

كان هالطية. لإلى أهل  رسالة  السفر األعمال و   يوضحهابولس الرسول، كما    أيام
ول باولس وضاح الرسايالتبرير هو باإليمان فقط. انظار كياف األمر ليس كذلك: ف 

 .ذلك
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ا ؟ هال كاان الحالة التي كان عليها إبراهيم، عندما ح سب لا بار    ما هي:  10عدد
. إناا لام ي خاتن إال بعاد ذلاك هيار مختاون في ذلك الو ت؟  لقد كان    الأم    مختونا
 سنة.  عشرة  بأربع

 

كاان الختاان هاو العالماة الخارجياة والخاتم علاى   ؛تن إبراهيمعندما خ  أ:    11عدد
ا أن وواضااح تمامااً  .متااع بااا إبااراهيم  باال الختااانهااذا الباار الااذي ت ،هللا مااام  أباار   

لختاان علاى اإلطاالق. هاذ  الحقاائق عال اة باإبراهيم  د تبرر باإليمان، دون أي 
رلاة بتبريار الشاخع ظهار أناا ال عال اة للختاان أو الغت   ،التي ذكرت عن إباراهيم

 .رأيناد، كما ا اليهو لأنا إا األمم، كما م! هللا هو إلألملرجا  هذا  أمام هللا. أي  
 

: هل تستطيع أن تادرك معناى هاذا ؟ يقاول اليهاود إن إباراهيم 12  -ب    11دعد
إبراهيم هااو فاا. إنهاام مخطئاون، بهااذا االمتياازيتمتااع أي شاخع آخاار ال أباوهم، و 

عنادما تبارر، ونين؛ ألناا هاو نفساا كاان هيار مختاون أبو الماؤمنين هيار المختا
ن مثلاا؛ ولكان ألن لهاام وم مختوناالايس ألنها ،مااؤمنين المختاونينكماا أناا أباو ال

 . مثل إيمانا اإيمانً 
 

هاؤال  هام نسالا الحقيقاي.   .أولئك الذين تبرروا باإليمان هم أبنا  إباراهيم
إذا لام  ثانية بعد  ليل.وسوف نؤكد ذلك    ،إنا لم ن األهمية العظمى أن نفهم ذلك

ر ةصااااعوبات كثياااار  سااااتواجاتاااادرك هااااذ  الحقيقااااة،  ، عناااادما تحاااااول أن تفساااا 
 من هذ  الرسالة.صحاحات من التاسع وحتى الحادي عشر، األ
 ،لهاذا التبريار الزماةا لتبرير إبراهيم، ولنوالا البركات المالختان شيئً   قدما، لم يإذً 
 ا ن. رفهذا كما سنع قدميمكن للناموس أن ي مول

 إبراهيم  لم يكن للناموس دور في تبرير
 

؟  تتبااارك جميااع  بائاال األرض  إلبااراهيم بااأن فياااوعااد هللا هاال تتااذكر: 13عاادد
ن هاام الااذين نااالوا هااذا االمتياااز احساانً  ن هاام الااذين دخلااوا فااي هااذا الوعااد؟ ماا  ، ماا 

 اإللهي مثل إبراهيم؟ م ن هم الذين  بلهم هللا كما  بل إبراهيم؟ م ن هم؟
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 اإليمان.الناموس؛ لكن الذين تبرروا بواسطة   ن حفظوي: ليس الذين ة هيجاباإل
 

عاد إلباراهيم،  بال و . لقد أعطاى هللا هاذا السهولةنر  ذلك ب  يمكن أن   :14عدد  
(. إناااك ال رساااالة هالطياااة تشااايركمااا سااانة ) 430ي عطااى النااااموس بحاااوالي  أن

  – اموسماد علاى الناعد ساوف يعتا، ثم تقول إن إكمال الو تستطيع أن تقدم وعدً 
لوعاد . إذا فعلات ذلاك؛ فاإن االوعدهذا  ت عطيعندما    –ذكر    الذي لم يكن لا أي  
ا أو ، يمكان أن يكاون صاحيحً اأو ت اريحً   اإناا سايكون بياناً   ،الن يكون بعد وعادً 

 بعد. تذكرف حتا تتو ف على حفل الشروط التي لم  ؛ال
 

نساال يشااترك أن  دتعهاا  وعااد هللا هااو وعااد واضااح، وباادون شااروط. إنااا إن 
وعاد تحقياق الاموس، ولام ياذكر أن والوعد لام ياذكر النا  ،بركة إبراهيم  فيإبراهيم  

بركااات إبااراهيم عاان  ال تشااترك فاايا أنااك . ماان الواضااح إذً يتو ااف علااى الناااموس
هذ  البركات عن طريق آخر. هذا الطرياق  تشترك فيإنك   .طريق حفل الناموس
إلاى هاذ  البركاات. إناا خال إباراهيم نفساا  الذي من خاللاا د  ،هو الطريق الوحيد

 اإليمان.
 

الناااموس يفشاالون. إنهاام ينجحااون ذين يحاااولون أن يحفظااوا ك الااأولئاا :15ددعاا
ماا هاي الخطياة؟ وحيا  ال  يعار  ففقط في اساتنزال ه اب هللا علايهم. النااموس 

لنااموس. وحيا  ال يوجاد تعرياف للخطياة؛ فاال ليوجد نااموس؛ ال يوجاد انتهااك  
ا ظهار أي اً يالنااموس؛  يوجادإناا خطياة. لكان عنادما  ي ل عن شانقويمكن أن  

ا أناك ال يمكان أن تتبارر ومان الواضاح تماماً   ،النااموس. إن خطيتاك ظااهرةسر  ك
 أمام هللا عن طريق حفل الناموس.

 

تر  هل نجحت في متابعة منا شة بولس الرسول؟ إذا لم يكن األمر كذلك 
رئيساية. نسال إباراهيم الحقيقاي هام أولئاك فال تقلق؛ لكن عليك أن تفهم فكرتا ال

 والتسااؤل عانهللا باالتبرير،  الاذين وعادهم أولئكإنهم    ،يمالذين لهم إيمان إبراه
 .ال تأثير لالناموس  ل  همحفظ
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 ، تبرير إبراهيم كان باإليمان نكرر
 

دون كاناات بركااات  ،تبرياار إبااراهيم، والبركااات الم اااحبة لهااذا التبرياار: 16ددعاا
عامال والطريقاة التاي ت ،لا باإليمان، وأعطيت لا بنعمة هللا  صارت  . لقداستحقاق

  . هااذكاال أنساالاهاي نفاس الطريقااة التاي يتعاماال بهاا ماع إبااراهيم،  هللا بهاا ماع
شامل تإباراهيم    أنساالالنااموس. إن    لهامبااليهود، الاذين    ةمحدود  األنسال ليست

أن يعتباروا أنفساهم إبراهيم. كل الماؤمنين يمكان  إيمان  كل الذين لهم إيمان مثل  
 إبراهيم. أنسال

 

عناادما دعااا "أباارام" باساام يق ااد  هللا،  م ا ن مااا كااانيمكننااا أن نفهاا: أ 17ددعاا
"إبراهيم"، أي "أب لجمهور من األمم". ألنا أب لجميع المؤمنين ا اليهاود واألمام 

 على حد سوا .
 

ل فاايلكاان  ب: 17ددعاا و الااذي لقااد آماان بااأن هللا هاا ،نوعيااة إيمااان إبااراهيم تأماا 
 ودة.  ويدعو األشيا  هير الموجودة كأنها موج يحيي الموتى،

 

وسايكون عادد نسالا  ،ألمام كثيارة اإباراهيم أناا سايكون أباً  وعاد هللا  لقاد  :18ددع
علااى الارهم ماان أنااا  ،هاائاًل جاادا. وآمان إبااراهيم باذلك الوعااد؛ ألن الارب تكلاام باا
 الوعد على اإلطالق.بحسب الفكر البشري، لم يكن هناك أي رجا  بتحقيق هذا 

 

الاذي عمار ال ىوكان  د تخط ،هيم أوالدالو ت، لم يكن لد  إبرا  ذلكفي    :19ددع
ن ةوكاناات سااارة زوجتااا  ،اأن يكااون أبااً  يتو ااع فيااا ا، جاادا عاان أن تكااون أماا   م ساا 

 ا.كانت عا رً عالوة على أنها 
 

درس لقاد  ،فيما يتعلق بحقيقة المو اف ،لم يخدع إبراهيم نفسا  :21  –  20ددع
 ،دون حدوثاااتحااول  ، التاايظاهريااةالعقبااات ال ودرس كاال، بعنايااة الااا هللا  مااا

كاال االسااتنتاج بااأن هللا  ااادر أن يفعاال مااا تكلاام بااا؛ علااى الاارهم ماان ووصاال إلااى 
حادوث هاذا األمار، زادت لاالساتحالة الظاهرياة الوا اع أن . و ظهارتالعقبات التاي  
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ق ما  اد  الاا ي دبت زم نفساد أل. لقتلك الثقة من ثقتا؛ بداًل من أن تسبب تردد
 هللا.

 

 ا.حسب لا هللا بر   وبواسطة هذا اإليمان، !يمانهو اإل هذا  :22ددع

 الوعد بالتبرير ال ينطبق على إبراهيم وحد  
 

إن المباادأ الااذي تباارر إبااراهيم علااى أساسااا، ال ينطبااق علااى إبااراهيم  :23ددعاا
 وحد .

 

"إن كناا ناؤمن   يساري علينااناا  المؤمنين. إ  يسري على كلإنا    :25  -  24ددع
ن أ ااام يسااوع ربنااا ماان األ  اايم ألجاال ايانااا، وأ  أجاال خطماان ساالم مااوات، الااذي أ  بماا 

 تبريرنا ".
 

تق د اليهاود  هاأن  اقد بدلو   ،إن حجة بولس الرسول تسير في دائرة كاملة
إلينا. إن الرسالة إلاى رومياة تخبرناا عان حالتناا أماام   دارت لتعودوحدهم؛ لكنها  

لي حكما أنها تخبرنا عن بر هللا. ونحن نعلم أن هذا البر   هللا، باإليماان،  عليا   
ا. و باااول بااار هللا ال يعتماااد علاااى الطقاااوس، وال علاااى حفااال لك دائماااً وكاااان كاااذ
 . رهذا الب ح ل علىولكن باإليمان وحد ، يمكن أن ن ،الناموس

 

، عويعلمنااا الكتاااب المقاادس، أن الشااخع يعتباار  ااد نااال اإليمااان المخلاا   
، ويثااق بااا. وماان اعتمااد علياا، وي ااد   ا، ويلخالصاااعناادما يعاارف الحااق الااالزم 

والو ات الاذي  ،لنار  إن كاان لناا مثال هاذا اإليمااننمتحن أنفسانا،    ال روري أن
 ا.ا ضائعً نق يا في امتحان أنفسنا، لن يكون و تً 
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 بركات التربير                                                             11  -1:  5رومية

 

 11 –  1 :5 رأ رومية ا
 

 بركاات التباارير 
 

هاذا ماا ساوف  ؟. ماا هاي هاذ  البركااتالبركاات  تأتي كل أناواعمع التبرير  
 يشرحا لنا ا ن بولس الرسول.

 

 ة البركات الحالي
      

(. لقاد كاان 1دعاد)  "السالم مع هللا بربنا يسوع المسايح"البركة األولى هي  
مثاال جميااع  مثلنااا ،ع ه اابا ودينونتااا علينااا. ونحاانجماا  تا منااا، و ااد هاضاابً هللا 

صحاحات الثالثة األولى. لكن نا  من األالبشر كنا مذنبين أمام هللا. هذا ما تعلم
(. الغ ااب 25 :3ا ن، تاام استرضااا  هللا ماان خااالل مااا عملااا فااي المساايح )

باداًل  مان هاووالعقاب الاذي كاان مان المفاروض أن ين اب عليناا، ان اب علاى 
 الفا ،نحملاالمسيح. لم يعاد هنااك عقااب لسب لنا بر اوبواسطة اإليمان يح    ،منا

ال استحساانا القلباي. لقاد زال نان بل بالعكس ؛يجد هللا فينا ما يستوجب الدينونة
ه ب هللا تجاهنا. نحن ا ن في سالم معا، بربنا يسوع المسيح. واإلشاارة إلاى 

حالتناااا العقلياااة أو  –ام األول المقااافاااي  –الساااالم هناااا، لااايس المق اااود بهاااا 
 ولكنها تحدد عال تنا بالل. ؛المزاجية

 

"الااادخول باإليماااان إلاااى هاااذ  النعماااة التاااي نحااان فيهاااا البركاااة الثانياااة هاااي     
فع عنهم ه ب هللا2ددع)  مقيمون" ولكن ح سب لنا   ،(. إننا لسنا مجرد أناس ر 

علينااا، وبااداًل ماان الغ ااب؛  هللا. لقااد انتهااى ه ااب هللا أمااام ناالباار الااذي يماادح  
، ةالملكيا رةح االمسايح إلاى مكاان البرنا ح ا  يقبلناا. لقاد أ  و  اناأصبح هللا ي سار ب

. لقد دخلنا إلى الح رة الملكية؛ ألنناا كريمة من القبول اإللهي الرائعوإلى حالة  
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نستطيع أن نخاطب هللا، وأن نسير معا،   ياة. وفي هذ  الحنلبس الثياب الملكي
   .إلهنا ، إناا عنابا. إنا لن يكون بعيدً  وأن نتمتع

(.  يمكننا أن نتمتاع 2ددع)"نفتخر على رجا  مجد هللا" أن  أي ا     ويمكننا
لايس هنااك  –لكان عنادما نماوت هال سيرف انا هللا؟  كاال   .بالل في هذ  الحيااة

فااي المساايح  بولنااا لااد  هللا كاماال وأباادي. إنااا ف  ؛ساابب ياادعو  ألن يفعاال ذلااك
د. هاذا هاو المعناى عافي بيتا المجيد. هاذا مؤكاد؛ لكناا لام يحادث ب  سوف يقبلنا

الكتاااابي لكلماااة  "رجاااا " التاااي يساااتخدمها باااولس الرساااول هناااا، والتاااي ساااوف 
ننتظار انساكاب ه اب هللا؛  ا بعد ذلاك فاي هاذ  الرساالة. إنناا اليستخدمها أيً  

أتاون جهاين صاوب ولكننا ننتظر باألحر  كشف النقاب عن مجد . إنناا لسانا مت  
ور. إن هااذا ال اامان هااو أحااد بااالبل   الزجاااجي الشاابيا نهاارر؛ ولكاان إلااى الالنااا

 البركات الحالية الم احبة للتبرير.  

 الحياة المسيحية من بركاتها؟ صعوباتل تقلل تجارب و ه
 

د هااذا سااؤال . إننااا لساانا فااي السااما  بعااد. لقااد و عاادنا باااأللم طااوال فتاارة جياا  
. ال (12 :3تيمااو  2، 22 :14، أع 33 :16انظاار يااو )وجودنااا علااى األرض 

مساتريح؛ لكان هال يساتطيع هاذا ال ايق أن ينازع ماؤمن  يطلاق علياا  من  وجد  ي
لن يستطيع على اإلطالق. إننا في الحقيقاة نفارح فاي ال ايقات، نباته    فرحنا؟

 اوهااذا ينااات  بالتبعياااة مؤمناااً  ،اا الم؛ ألن هاااذ  ال اايقات تنشااائ ثباتاااً باااونتهلاال 
، ذا الثباات الروحايهامثال   مله  أولئك الذين. إن  برة والن وجيتميز بالخ  مسيحيا

 ربااط وثياقبا  بالتأكيد اإليمان المتزايد؛ ألن الروحانياة والرجاا  مرتبطاان معاً   مله
 (.4 ،3دد)ع

 

فااإن كاال مااا نعاااني منااا علااى األرض؛ يجعلنااا نتطلااع أكثاار  ،بهااذ  الطريقااة
  هاو رجاا  أكياد. وإذا لام وأكثر إلى الميراث السماوي الاذي ينتظرناا. هاذا الرجاا

احتمال بأنناا سانخز   . لكن ليس هناك م بيننكون في خزي  ،رجا لهذا ا  جسديت
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الروح با –يقيناا ازددناا    ،فاي الرجاا   نااوْ م  نألنناا كلماا    ؛في هذا الطرياق  بطأو ن ح
وهاذا اليقاين يكاون أكثار  ،(5ددعاأن هللا يحبنا )  –  القدس الذي يعمل في  لوبنا

 .حبعنا في و ت الر   ال يقا في و ت وضوحً 
 

إن صادمات هاذا العاالم ذلك االختبار المسايحي! فا عجيبار بتخيا لا من ا
وكلماا أدار العاالم ظهار  لناا؛ كلماا تأكادنا   ،نا، واشاتيا نا إلاى الساما  تحرك رجا

هللا يحبنا. فهل يفشل ذاك الذي يحبناا كال هاذ  المحباة فاي أن يح ارنا إلاى   أن
 ؟تحققال يمكن أن ي دوس فينا رجا ،يحرك روحا الق هلبيتا؟ 

 ة: أين تجد الدليل على أن هللا يحبك؟ محبلا
 

في الظروف التي نمر بها؛ ولكن نجد  في الجلجثة.    ال نجدإننا    :8  -  6د  دع
عندما و  ،نيوضائعن ينا عاجز كن عن أن نخل ع أنفسنا.  يوعاجز    وة،  كنا بدون 

مااع أننااا كنااا  ،حاادد ماان أجلنااافااي تلااك الحالااة؛ مااات المساايح فااي الو اات المكنااا 
المحبااة  تلااك هاايهياار مسااتحقين وتحاات دينونااة هللا. تلااك هااي المحبااة! و ا أشاارارً 
 ا!!حق  

 

أن تفعاال مثاال هااذا. إنااا  هاااإنااك ال تسااتطيع أن تتخياال محبااة بشاارية يمكن
 ربمااا تجااد ومااع ذلااك  ،لاايس ماان المعتاااد أن يقااوم أحااد بهااذ  الت ااحية العظمااى

اا ع شخ اً ليخل     يموتما    اشخً   ا تحملاا مابكال )خطااة بعاد نحان و  لكان ،رائعاً
 علااى محبااة هللا لنااا برهااانالهااذا هااو مااات المساايح ألجلنااا.  (الكلمااة ماان معااان  

ا دنا أن  مع. لقد كنا أثمة، وتومقدار هذ  المحبة نكون أشراًرا وكان فسادنا داخليا 
إعاالن  إن ال اليب هاو .ومع ذلك مات المسيح ألجلنا  وخارجي ا. كنا أعدا  هللا،

  البرهان الدامك على أن هللا يحبنا. ناإة ال مثيل لها وال نظير. محب
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 في ذلك!! لنا  يعط أ  للمستقبل ضمان  أيانظر: 
 

ويترتااب  ،إن ساافك دم يسااوع المساايح هااو الااذي ضاامن تبريرنااا :11 – 9 دعااد
مان الغ اب ا تاي. فاإذا كاان الارب  اد بررناا عليناا خطار  على ذلاك عادم وجاود

ذا مساتحيل وهيار  معقاول. هامن؛ فكيف يمكن أن يتركنا للدينونة؟ بمثل هذا الث
 !ما أعظم رجا نا

 

بنااا بعناادما كنااا بعياادين عاان هللا؛   ألنناااواألكثاار ماان ذلااك،  ،مااوت ابنااا ر 
 انا عنادما كناا بعيادين؛ فكام إذا كاان ات ااعا  اد خل   .ن سنخلع بحياتااو ريب

ع معنااا كاال هااذا ال ااالح وكاام يخل اانا ارتفاعااا ونحاان  ااريبين. إذا كااان  ااد صاان
ا أعظاام ا ن ونحاان ا ؛ فبالتأكيااد سااوف ي اانع معنااا صااالحً دونحاان خطاااة وأعاا

فكاام وكاام حياتااا ت اامن لنااا   . إن كااان موتااا ي اامن لنااا الم ااالحة؛ أصااد ا
 النهائي.  خالاال

 

رجااا  مجااد هللا  علااى رح*. إننااا نفاافاارح الحياااة المساايحية هااي حياااةإن 
المسيح  ربنا يسوعبالل  ب  تخركما أننا نف  ،(3ددعفي ال يقات )  فرح(، ون2دد)ع
هاذا يجعال  لوبناا و  ،بنا إليا فاي المسايح(. إنا ا ب الم الح الذي  ر  11د  دع)

اتقفز   الخاالا تمات و والم االحة  تماتن الكفاارة إ. فرًحا وتهليال وابتهاجا وطرباً
 وفااوق الكاال ،والتقاادير متنااانلااذا تفاايض  لوبنااا بااالفرح واال ؛هااو حقيقااة حاضاارة

 العبادة هلل.
 

و ائماة البركاات لام تنتاا  ،تبريارات الم ااحبة للكاهاي بعاض البر إذن هذ   
 فاي تقادمبعد، وساوف ي ايف إليهاا باولس الرساول الكثيار مان البركاات، وهاو ي

إنجياال نعمااة هللا فااي أن  لنتحقااقيكفااي  فنااا ماااعر  هااذ  الرسااالة. لكنااا  ااد ساارد 
 ا.المسيح،  د جعلنا أهنيا  حق  

 
لقد ترج الكلمة*  التمن  ي  فتخر فإلى كلمة ن  Rejoice  مت  الداللية أو في صيغة  ال يغة  ي ترجمة فانديك وهي في 

 )نفتخر أو ليكن افتخارنا(، ألنها في األصل اليوناني تفيد معنى االفتخار.
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   مالحظتهاالتي يجب األخر  بعض األمور 
 

لتي يجب هناك بعض األمور ا  ، بل أن نترك هذا النع المخت ر والرائع
 . أن نالحظها

 

أن نالحل   فما ،  األ انيمهو عمل هللا ثالثي    الخاطئ  خالا أن  يجب 
أروع هذا التوافق واالنسجام الذي نرا  بين أ انيم الثالوث في هذا النع! فالل  

يت ومقدارها  محبتا  على  والبرهان  يحبنا،  ابنا  ا ب  لموت  استعداد   من   ح 
هللا8دد )عالوحيد   محبة  نفس  إنها  ال  (.  الروح  يسكبها  في  لوبنا التي    قدس 

من 5دد)ع هناك  لكن  تماما؛   (.  مختلف  بشكل  الخالا  رون  إنهم    ي و  
لي   –ي ورون هللا ا ب و د عقد العزم على أن يديننا؛ لكن المسيح   بموتا البد 

االمتياز   هذا  من  ا ب    –حرما  من  اهتماًما  أكثر  كان  لو  كما  االبن  فيبدو 
الغ وفي  الخطاة.  ع بخالا  يذكرون  ال  الر الب  امل  في  القدس  ختبار وح 

ي    المؤمن،  الكامل  فالنع  بولس،  مع  مختلف  األمر  للتناهم  لكن  فهما  ظهر 
أ بين  والسرمدي  هوالمجيد  الخالا  أن  وير   الثالوث،  الالهوت     انيم  عمل 

 كلا.
 

:  5في هل  . وصف بولس للشخ ية المسيحيةكما يجب أن نالحل  
: 13كو1  فيو   طول األناة، محبة والفرح والسالم و يبدأ  ائمة ثمر الروح بال  22
هذ     13 مع  تماًما  متوافق  النع  هذا  والمحبة.  والرجا   اإليمان  على  يؤكد 

إال أنا واضح بالفعل    8  –  6األوصاف. ومع أننا لم نبدأ بعد في األصحاحات  
روا، لهم أي ا حياة جديدة. ومن الواضح أي ا أن حقائق   أن أولئك الذين تبر 

، لكن  وة هذ  الحقائق يمكن لعقلك با وعية تدر  يل ليست فقط حقائق موض اإلنج
شخ ي ا،   ت ختبر  الحياة  أن  في  لكن  القدس.  الروح  عمل  هو  بالطبع  وهذا 

الحياة  العملية   هذ   صعوبات  مع  مقترنة  الحقائق  هذ   في  نتأمل  عندما 
 األرضية، فإن هذا ي غني اختبارنا المسيحي وي ثريا. 
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من ح رتا   وا ترابنا  وسالمنا مع هللاتبريرنا  حل أن  أن نال  علينا  –  أخيًرا
تنم  ي عال ة لها بظروفنا  كل هذ  ال  –الملكية   الحياة  هذ   إن ضيقات   . 

شخ يتنا المسيحية؛ لكن هذ  االمتيازات الثالثة تبقي راسخة ال تتغي ر وال تقبل  
أو  مع هللا    أو سالمي  –  يكون فيا تبريري الذي  و ت  ال  يوجد ذلكفلن    ؛التغيير

 ا.ريبي  أمرا تق –لي   بول هللا
 

عال تي  فإن  لذا  أ كمل،  الذي  المسيح  عمل  على  تستند  األمور  هذ   إن 
بالل تبقى دائما ثابتة دون تغيير. أما ال يقات وتفاعلي معها؛ فتعني أن هناك 
فيها  تكون  أو ات  وهناك  األخر ،  األو ات  من  أ ل  داسة  فيها  أكون  أو اًتا 

تبقى ثابتة ال    ال تي مع هللا ت أخر ، لكن عروحانيتي أعظم من أو اطاعتي و 
فإننا نكون   لنا  إذا لم تكن واضحة  النقطة  تتغي ر، و بولي لد  هللا كامل. هذ  

 فقدنا ما يقولا الرسول بولس في هذ  األعداد. 
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 آدم األول وآدم األخري                                                        21  -12:  5  رومية

 
 21 –  12: 5مية رو  ا رأ 

 

 آدم األول وآدم األخير 
 

ا األيام  هذ   في  الكثيرون  آدم  يوجد  أن  ينكرون  شخ ية  لذين  كان 
ة. في هذا النع تعتمد حجة بولس الرسول تماًما على حقيقة يية حقيقتاريخ

المفهوم بنفس  تاريخيين  شخ ين  كانا  ويسوع  آدم  من  كال  يعقد    ؛أن  فهو 
ين، وهذ  المقارنة ال يمكن أن تعقد لو لم يكن لكل منهما مقارنة بين الشخ 

 وجود المسيح. المنا شة تماًما مثلفوجود آدم ضروري لهذ   ،وجود
 

وجود   يكن  دم  لم  تاريخية    –لو  حقيقية  للجنس   –كشخ ية  كأب 
البشري؛ فإن كل الحج  التي يسو ها الرسول بولس تبطل. وإذا لم يكن سقوط  

 نا. تخل   الواحد لم يسقطنا جميًعا، فال معنى من البرهان على أن طاعة ا خر  
يمث     إذا كان  الذي  الشخع  إلى  يرجع  هالكنا  سبب  أن  فإن  أنكرنا  البرهان  لنا 

باطل.  على برهان  لنا هو  آخر  ممثل  بواسطة  تحقق  وبكلمات    أن خالصنا  د 
ر حقيقي ا، وط كان أمًرا  خية، وأن السق، إذا رف نا أن يكون آدم شخ ية تاريأخ 

رف نا   الوإذا  نرفض  بذلك  فإننا  با؛  واتحادنا  لنا  تمثيلا  من  مبدأ  مسيحية 
ت بقي    أن  لمبدأ اتحادنا بآدم، فال يمكنأننا كنا هالكين طبًقا    أساسها. إذا أنكرت

 على حقيقة خالصنا بمبدأ اتحادنا بالمسيح. 
 

كما   –  وجد، ولم يسقطأن آدم لم ي    لقد حان الو ت لمواجهة الحقائق. لو
فإن تو عنا الخالا بآدم الثاني يكون م يعة للو ت،   –قدس   ال الكتاب الم

–بكل ما أوتينا من  وة    –لهذا السبب علينا أن نقاوم    ونكون هير مخل  ين.
يا  را  مغاينظرية التطور الع رية. إن المسألة ليست   لكنها بنفس    –  رةت د  

ال    ال من  إن  –حة  درجة  مسألال،  كانت  ةها  فلو  خالصنا.  على  نظرية    تؤثر 
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ا الذي تحدث عنا الكتاب التطور صحيحة، فإن  إلنسان ال يكون هو اإلنسان 
داعًيا إيا    ،المقدس، وال المسيح هو المسيح الذي تحدث عنا الكتاب المقدس

 "آدم األخير".
 

بالكتاب ونؤمن  التطور،  بنظرية  نؤمن  أن  نستطيع  ال  في   إننا  المقدس 
إنك  نف الو ت.  الثالثة األولى  ال تستطيع أن تنكر ما  س  جا  في األصحاحات 

وبعد ذلك تلجأ إلى مسيح الكتاب المقدس )الذي  د   ب ل  هذ     من سفر التكوين،
تخلع.   لكي  اختياري ا، إن  األصحاحات(  أمًرا  ليس  التطور  بنظرية  االعتقاد 

 لتوبة.إنا خطية تستلزم ا ،ال .جدير بالقبول
 

إننا لسنا مجموعة من    .للتخلفني أن المسيحية الكتابية تدعو  ال يعوهذا  
العلم   في  الع ري  التقدم  عن  متعامين  الرمال،  في  رؤوسها  تدفن  النعام 
والمعرفة. إن التطور ليس إال نظرية، وهناك عدد كبير من العلما  األمنا  ال  

 مو فهم هذا.  فهم يرون أن الدالئل العلمية تستلزم –يقبلونها 
 

ي منهم،  الكثيرين  فإن  الحقيقة،  ي عب  وفي  النظرية  هذ   أن  عتبرون 
عنها في ضو  االكتشافات واألبحاث الحديثة. و د اعترف بعض الذين    الدفاع

أنها    ،يعتقدون بنظرية التطور، بأن السبب الوحيد الذي يجعلهم يتمسكون بها
 الخلق، يجب أنجرد أن تؤمن بمبالبديل الوحيد لإليمان بالخلق. وبالطبع أنا  

أننا  منت بالخالق؛ فيجب أن تعترف أننا جميعا خالئقا، و تؤمن بالخالق، وإذا آ
 مسئولون أمام ذاك الذي خلقنا.

 

ولألسف، فهذا هو فكر ال ي ريح اإلنسان الذي ال يريد لحياتا أن تتغي ر.  
عن   والثقة،  للبرهان  تفتقر  بنظرية  اعتقاد   يواصل  أن  يف ل  يسمح  إنا  أن 

 كتابي إلى عقلا.هذا الفكر ال بدخول
 

ا يشكلإليمإن  لم  التاريخي،  بآدم  م  عائًقا  ان  الم ْله  هو   ، للرسول  وها 
الرسول بولس يبدأ حجتا بأن الهالك الذي حل بنا جميًعا عن طريق آدم كان  

د  لنا بواسطة المسيح أعظم. لذلك ينا ش بولس   الذي  لكن الخالا  ،عظيما أ ع 
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لقد سبب آدم    بط هذا النع بما  بلا.وهذا هو ما ير ركات الخالا،  الرسول ب
ول فيا،  هم  الذين  لكل  الهائل  لكل الهالك  األعظم  الخالا  المسيح  أوجد  قد 

إنا   األمر.  هذا  الرسول  بولس  يوضح  كيف  إذن  نر   دعونا  فيا.  هم  الذين 
 يوجهنا أوال إلى: 

 

 الدمار النات  عن السقوط 
 

الش  :14  -12عدد كان  آ  –يطان  لقد  الخطية  –دم  وليس  أصل  فقد هو   ،
(، لكنها وطدت أ دامها 12ددم  ادمة من موضع آخر )عطية العال تحمت الخا

الحرية   لديا  وكان  من هللا،  واضحة  أخذ وصية  فآدم  آدم.  بواسطة  العالم  في 
حفظها على  لكناوالقدرة  أنا  ،  رهم  يطعها،  معرفة    لم  ذلك  عا بة  يعرف  كان 

 وت!النتيجة؟ الم فماذا كانت كاملة،
 

ضمن طبيعة تكوين ا  يكن الموت طبيعي  من الخطية، ولم    لقد جا  الموت
 د فالموت كان يعني أن شركة آدم مع هللا    إننا نخاف منا،ولهذا ف  اإلنسان؛

قد ط رد آدم من الجنة، وتبع ذلك حتما الموت الجسدي. لو لم يكن تحطمت. ل
  د أخطأ؛ لكان باإلمكان أال يموت.

 

الواهذ الخطية  عمل   التي  السبحدة،  هي  واحد  إنسان  تسل ط ها  في  ب 
، لكن أي ا األعداد من 12وهذا ما يؤكد  ليس فقط عدد  ،الموت على الجميع

عندما أخطأ آدم أخطأ الجميع.    واضح:   . والنع اليوناني لهذا الجز 19إلى15
ن ألن  ن منطلق أن آدم هو جدنا، لكإن بولس الرسول ال يبرهن هذا األمر م

توجد    فيا كل الجنس البشري.  إنا الممثل والذي كان  الجنس البشري.آدم هو  
إننا وآدم أع ا  بع نا لبعض مثل الجذر واأله ان.  لقد    في الجنس.  وحدة

رسم هللا أن نكون في هذ  العال ة مع آدم، وعندما أخطأ آدم أخطانا نحن، أي 
 اشتركنا في خطية آدم.
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ومن الحما ة أن   هذ  حقائق،  ن" أل ليس عدالً   يس حسنا أن نقول: "هذال
أفعل ما فعلا آدم"؛ ألننا نحن أنفسنا نفعل ما فعلا  ائلين: "أنا ما كنت    نعترض

آدم كل يوم في حياتنا. ومن الحما ة أن نقول: "إن ذلك ظلم"، ألن نفس المبدأ  
ال بواسطتا  الذي  المبدأ  نفس  هو  خطاًة،  منا  شك ل  الذي  وع  يسواحد  التمثيلي 

 لع الخطاة. المسيح ي خ
 

لت إلى الجنس البشري عن طريق آدم، خطية دخا أن اليرينا إذً   12ددع
ع إلى  انظر  الموت.  دخل  الخطية  في  14،  13يد دومع  الناس  مات  لماذا   .

ذلك   في  كذلك.  ليس  كال،  ياتهم؟  تعد   بسبب  هل  وموسى؟  آدم  بين  ما  الفترة 
كن على أساسا  هناك مقياس يمالو ت لم يكن هناك ناموس ليتعدو . لم يكن  

ريقة، يمكن على أساسها أن يوصف أي شخع ن هناك طي. لم تكتحديد التعد   
مذنب فذلك    ،بأنا  يموتون؛  فقط  الخطاة  وألن  يموتون،  البشر  كان  ذلك  مع 

أنهم   بوضوح  ما  كانوا  يبرهن  ناموس.  هناك  يكن  لم  أنا  من  بالرهم  خطاة، 
أنهم لم  ناموسلم يكن هناك    جعلهم خطاة ليس كسرهم للناموس، ألنا ، كما 

أ بها آدم. لكن الحقيقة أن الجميع أخطأوا في آدم،  التي أخط  بالبشاعة  يخطئوا
 وهذا كان السبب في موتهم.

 

خطية الواحد   حد أثر على الكل.إن عمل الوا  .لقد تأثروا بما فعلا نائبهم
البشري  للجنس  هناك رجا   يكن  لم  الكثيرين، وأي هالك!  ذاك  إال  أهلكت  في   

ان هو الرمز والشبيا والنموذج للمسيح.  ا لكونا ممثاًل لنا؛ كي، فإن آدم هذا ت
أ النيابي الذي تسبب في هالكنا هو أي ا الوسيلة لخالصنا. من هذ   إًذا المبد

 ا صورة لآلخر.مالناحية يوجد تشابا بين آدم والمسيح، أحده
 

اإلنسان   ن األول ويوجد األول ويوجد آدم األخير. يوجد اإلنسا   آدم  يوجد
اإلنسان يعل منا عن المسيح مخلع   فساد ، أنا حتى  ني، وتلك هي نعمة هللاالثا

 الخطاة!
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 التباين بين آدم األول وآدم األخير 
 

إًذا هناك تشابا بين آدم والمسيح، لكن هناك أي ا    :21  –  15عداداأل
تتش ال  المسيح،  في  المجانية  الخالا  عطية  إن  هامة.  مع  اختالفات  ابا 

هذ     السقوط آدم.  الفي  الرئيسية  النقطة  عهي  من  نفهمها  وحتى   15ددتي 
آدم عظيم،   في  هالكنا  إن  األصحاح.  أعظم؛ نهاية  المسيح  في    لكن خالصنا 

(، 15فبسبب خطية الواحد؛ مات الكثيرون )كما ي فهم من النع اليوناني لعدد  
والفي المجانية.  النعمة  عطية  فيض  هناك  المسيح  في  في  لكن  ليس  هنا  ض 

المسيح يوص  العدد، بالرهم "الكثيرون"من أن شعب  بأنا  لكنا ،  ف في األصل 
الخالا   على  المسيح  إن  وة  والفوائد.  االمتيازات  آدم أوفر  كثيًرا  وة  تفوق 

 لذلك نحن نأخذ في المسيح بركات أكثر مما فقدنا بالسقوط. على الهالك؛
 

ع في  هذا  الرسول  بولس  أ16ددويوضح  توجد  آ.  بين  شبا  دم  وجا 
ل اوالمسيح،  فالهالك  أن  كنها ضعيفة؛  يمكن  ال  أخطأ  الذي  الواحد  سببا  لذي 

ن با  لهبة التي جا ت بواسطة ا خر. بخطية آدم الواحدة و ع حكم الدينونة  ي قار 
على الجنس البشري، لكن نعمة المسيح المجانية تفوق هذا كثيًرا. وبالرهم من  

س الحكم، وجعل ك  ع  ، فإن المسيح  ا )من البشر(أن تلك الخطية  د تكررت كثيرً 
 يعودون إلى عال ة صحيحة مع هللا. ثيرين من الخطاة، الك

 

نظر (، لكن ا17ددبواسطة خطية واحدة  دم، م ل ك  الموت على الجميع )ع
ب  لنا بر  ،    –إلى ما  دما المسيح لنا   س  لقد همرنا بعطفا الذي ال نستحقا، وح 

 ي حياة القيامة والمجد.ا ف مع –ف نتشارك وسو  –ونحن نتشارك 
 

إل عدانظر  جميع  18دى  على  الدينونة  و عت  آدم؛  خطية  بواسطة   .
ين با. و ول المت حدوبواسطة بر المسيح؛ م نح تبرير الحياة لكل    ،دين باالمت ح

ق د با إطال ا أن كل واحد من البشر سوف  بولس الرسول "جميع الناس" ال ي  
نس أن نسبة كبيرة من الج  ،احات السابقةوضوح في األصحفقد ذكر ب  ع،يخل  
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، لكنا هنا ينا ش المبدأ النيابي. لقد أهلك آدم كل الذين البشري سوف ي دانون 
 كان يمثلهم، ويعطي المسيح تبرير الحياة لكل الذين يمثلهم. 

 

م ليعني أنا كما أن الدينونة  د و عت على الجميع   18ددع يمكن أن ي ترج 
. في هذ    مون بسبب عمل بر واحدبرير الحياة مواحدة، فإن ت  بسبب خطية

العظ العمل  إلى  الرسول  بولس  يشير  كل  الحالة  ذروة  كان  والذي  للطاعة،  يم 
حياة الطاعة للمسيح، أال وهو ضمانا لخالصنا على ال ليب. وإن ما يسعدنا 

برير الذي هو أن المسيح لم ي من فقط برا تنا؛ ولكنا ضمن بر ا لنا. إن لنا الت
 تمتع بها. الك العادل للحياة واللنا إلى االمتيؤه

 

)ع جعلنا خطاة  الذي  هو  الواحد  كان ع يان  المسيح    (،19ددلقد  لكن 
المسيح لنا، وح سب لنا شرًعا.   الكثيرين أبراًرا. لقد ن سب بر  أطاع، وهذا جعل 

 هذ  الحقيقة المجيدة وحدها، هي أساس عال تنا الجديدة مع هللا.
 

لوإع الناموس  حالطا   من  يخفف  )عدم  الهالك  اإلنسان  لقد  20د ة   .)
على   الخطية  إظهار  الناموس  دور  وكان  الناموس،  الخطية  بل  و جدت 

ال في  الناموس  لكن  العالم،حقيقتها.  في  الخطية  كم  من  زاد  هذا   وا ع  وليس 
مًعاب والبر  النقا   يمثل  فهو  الناموس،  في  لكن سبب وجود أي شي  شرير   ،

اإل  الشر  لب  ي  نسان هو  باير. وعندما  اإلنسان  ا  لب   ي ظهر  واج  فإنا  لناموس؛ 
للوصاي ع يانا  خالل  من  واضحة تمرد ،  أصبحت  هللا  وصايا  إن  اإللهية.  ا 

عمل عكس ما لدرجة أنا    لم يتغي ر وكان فاسًدا،لكن  لب اإلنسان    ،بالناموس
من عليا  مما كان  فكان العالم بعد إعطا  الناموس أكثر سوً ا    أوصى هللا با،

الخطية جد ب كال، وكث رت  ال رو ا. أي ا  المسيح  ن من  ري أن يكون خالا 
اإل  من  كثيًرا  األخال يأعظم  حي     ؛نهيار  الخطية،ألنا  النعمة    كث رت  ازدادت 

 جدا.
 

الدليل على هذا أنا كان هناك موت روحي   (، و 21ددلقد ملكت الخطية )ع
ماد  ي الم  وموت  كان  لقد  مكان.  كل  عبارة  في  تام.  عن  شهد  وهالك  خراب 
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يالها من    كثيرا عن ذلك. وأخيرا جا  المسيح.الفدا  تتزايد  وأي ا، كانت فوائد  
ف ل الناموس واستنفد عقابا، حتى أن العدل لم ي بط   هذا!   ل. أي بر   نعمة! لقد ح 

 وعلى هذا األساس فهو يعطي ا ن الحياة األبدية لشعبا.
 

لكن بالنسبة   (،21ددية )ع(، وملكت الخط17،  14ددلقد ملك الموت )ع
يالا من   بربنا يسوع المسيح.  تملك(. إنها  21ددلتي تملك )عة هي االنعم  ،لنا

 شخع عظيم! ويالا من عمل عظيم!
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 اآلن أمور خمتلفة  
 ( 11  – 6)رومية 
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 السيد القدمي والسيد اجلديد                                                                  14  -1  : 6رومية  
 

 14 – 1: 6ميةا رأ رو 
 

 القديم والسيد الجديد  السيد
 

 سؤال 
 

م األصحاحات الخمسة األولى من رسالة  ه  هناك أمران واضحان لكل من ف  
شي   موس هللا، وال بأي ع بواسطة حفل ناخل  رومية. األمر األول هو أننا لم ن  

في   طيةتكون الخ  مة هللا تزداد جدا عندماواألمر الثاني هو أن نع  آخر نعملا،
 .أشنع صورها

 

يجول   التالي  د  السؤال  فإن  الحقيقيتين،  هاتين  تفهم  أن  استطعت  إذا 
بخاطرك: "إذا كنت ال أخلع بحياة البر، فلماذا أنشغل ا ن بحياة البر؟ إن ذلك 

كلما كث رت الخطية ازدادت النعمة جدا؛ لن ي يف شيئا في خالصي حي  أنا  
 رت نعمة هللا ورحمتا بدرجة أوفر. لذلك فكلما أخطات أكثر، كلما اختب

 

السؤال؛ لكن بولس الرسول سمعا كثيرً  الناس،   ا ربما لم تسأل نفسك هذا  من 
 وهو ا ن يثير هذا السؤال في رسالتا، لكي يجيب عليا.

 

ال  ع هذا السؤال بأي شكل من ا م  أال تظن أن بولس الرسول كان متعاطفا
اشا" أي فكر فاسد. إنا يدحض فعلا عليا مرعب. إنا يقول: "ح  رد  إن  ال؟شك

ال الخبي  بأن يسأل  ائاًل: "نحن الذين متنا عن الخطية؛ كيف نعيش  هذا السؤ 
بعد فيها؟ إنك ال تستطيع أن تكون مي  تا عن الخطية وفي نفس الو ت تعيش  

 فيها. 
 

هير   –لشديد  ولألسف ا  –ل بولس موجزة وبسيطة، لكنها  إن إجابة الرسو
ها بأكثر وضوح في األعداد ن المؤمنين اليوم. لقد شرحمفهومة من الكثيرين م
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، لكن  بل أن ندرس تلك األعداد، دعنا نقدم توضيًحا بسيطا يمكن أن 11  –  3
 يساعدنا على فهمها. 

 تعليم هام
 

عبدً  هناك  كان  أن  سجيافقيرً   احدث  وكان  المستبد. ،  سيد   في  لعة  نا 
الع على  الوكان  سيد   با  يأمر  ما  كل  ينفذ  أن  يزداد  بد  العبد  وأصبح  قاسي، 

تغلا، فجعل حياتا مسلساًل من  بؤًسا يوًما بعد يوم؛ ألن السيد المستبد كان يس
الشقا  والكدح المتواصلين. و د حاول العبد الهروب باستخدام سلم من عشر 

أ يستطع  لم  لكنا  سدرجات،  يلمحا  أن  السلم  بل  على  كثيرا  ي عد   يد  ن 
قارب الموت. لم تكن هناك وسيلة  يتى  ا ح ربيبعض درجات و   ويشد  ألسفل

 للهروب من هذ  المعاناة والعبودية القاسية.
 

الملك   هذا  وبدافع حب  ملك عظيم،  القلعة  تلك  من  بالقرب  يعيش  وكان 
دب   المسكين  نحتللعبد  وال  إلطال ا.  التفاصيلر خطة عجيبة  من  أن    اج  سو  
الملك    أن  بانقول  السجين  العبد  السيد  وعندما ج  ل لب،تل  لير  ا   المستبد 

فانزع  جد أنا  د مات،  فيما  عبد ؛ وجد  منا  أن يستفيد  ا؛ ألنا لن يستطيع 
والتي  بالسيد،  العبد  عال ة  إن  سقطت.  العبد  د  على  حقو ا  كل  إن  بعد. 

 ة دائمة. استمرت لمدة طويلة،  د انتهت نهاي
 

العبد؛ جا    فن جسد  د  وأ اماوعندما  بمفرد ،  العظيم  ا  الملك  لموت،  من 
شعور باالمتنان لم ْن خل  ا من   ى بيتا الخاا. لقد همر ذلك العبدوأخذ  إل

في  نفسا  ألنا وجد  هامرا  فرحا  وكان  العجيبة.  الطريقة  بهذ   ال عبة  حالتا 
ا بالمحبة الخال ة، والتعلق  بيت سيد حكيم وكريم و وي. لقد كان  لبا مملو ً 

انتهت ن  إ  من ا ن.  –خل ا، و رر أن يخدما  الشديد بم القديمة  د  العال ة 
ام أن  ا ن  أدرك  لقد  حي ا.  يزال  ال  فهو  ذلك  ومع  الحياة  بموتا،  لهذ   تالكا 

نا يدرك أنا ال يوجد إال شخع واحد يمكن أن يخدما ا ن. لقد  الجديدة يعني أ
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لسيد    بالنسبة  ممات  لقد  الجديد.  لسيد   حي   ولكنا  الخطية  القديم،  عن  ات 
 ولكنا يعيش هلل.

 

كنت مؤمنا، فإنك تحتاج أن تفهم عال تك بالخطية، إنها السيد القديم  ا  إذ
مرة أخر    6-  2ا. ا رأ األعداد  ما ما يسود عليك. لقد اجتزت موتً الذي كان يو 

م   "ألنك  د  الفكرة.  هذ   الرسول  بولس  يعرض  كيف  الموت"،  والحل  هذا  ت 
تعد  ادرة ع لم  ميًتافالخطية  التحكم في حياتك. ولكونك  فأنت  د تحررت  لى   ،

)ع الخطية  كانت  11،  7ددمن  لقد  م ى.  فيما  الخطية  عليك  سادت  لقد   .)
الم السيد  فعل  وكما  عليك،  المسيطر  العبودية سيدك  في  وضعتك  ستبد؛ 

أنت ا ن ميٌت    –جتزت موتا  لكن هذ  العال ة  د انتهت تماًما؛ ألنك ا  والشقا .
 طية. بالنسبة للخ

 

لنسبة للخطية،  جديد، هو هللا. بعد موتك باوأنت ا ن في عال ة مع سيد  
ثانية 5،  4ددحدثت لك  يامة )ع أن تموت  مرة  يمكن  ، وال  ا ن حي  إنك   .)

(. "احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحيا  هلل بالمسيح يسوع 9، 8دد)ع
وهذا   سا لتك،لا حق م  هو الذي  –وواحد فقط    –(. سيد واحد  11دد ربنا" )ع

  نفسا. السيد هو هللا
 

أو ات  في  عليا  يسود  منهما  كل  سيدان،  لا  المؤمن  أن  اعتبرت  إذا 
. ال توجد طبيعتان للمؤمن، إنا  نك لم تفهم ما يقولا بولس الرسولفإ  مختلفة

أحياًنا ف امي ا،  بمقاييس  ليس  لطبيعة  خاضًعا  اليكون  أحيان  ها  وفي  خاصة، 
خاضًعا يكون  مختلفة.    أخر   مقاييس  لها  أخر   في  لطبيعة  أحد  كان  إن 

ج خليقة  فهو  العتيقةالمسيح  األشيا   صار    ديدة،  الكل  د  هوذا  م ت،   د 
هناك  جديًدا الجديد.  اإلنسان  هو  ا ن  والعامل  العتيق،  اإلنسان  بطل  .  د 

  ومع ذلك،   –كما سنر     –لجديد  صعوبات في أن يحيا اإلنسان حياة اإلنسان ا
 لآلخر.عن واحد ويحيا  فالمؤمن  د مات إلنسان؛اك سيدان للم يعد هن
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ومتى   الخطية؟  عن  كمؤمن  شخ ي ا  أنت  مت  متى  هذا؟  كل  حدث  متى  لكن 
  مت لتحيا هلل؟ 

 

لكي ن جيب على هذا؛ علينا أن نأخذ د ائق  ليلة في الحدي  عن االتحاد  
ؤمن بأنا "في  ف العهد الجديد المتمتع با كمؤمنين. ي، األمر الذي نبالمسيح
ح حسب اختيار هللا "الذي اختارنا في المسيح  حدتم بالمسيإنكم  د ات  ،"المسيح

)أفسس العالم"  تأسيس  عندما  4:  1 بل  على  (.  كاملة  حياة  المسيح  عا  
وهذا هو التبرير، الذي شرحنا  في   فإن هذ  الحياة حسبها هللا حياتك،  األرض،

  د حسبا هللا موتك أنت؛ إن موتا   . وعندما مات المسيح، ف 5  –  1األصحاحات  
نا ك يعلن هللا أنا ال موت عليك اجتياز  بسبب خطاياك. وهذا أي ا ما أخبر ذلل

األصحاحات   في  الرسول  بولس  عندما  ام 5  –  1با  الطريقة،  وبنفس   .
م )أفالمسيح  هللا  يامتا  يامتك  حسب  الموت،  كل  5:  2ن  إن  خالصك (. 

 يعتمد على حقيقة اتحادك بالمسيح.
 

ثانية. وهكذا مرة    11،  10  ،8  ،6  –  2بعد أن عرفت هذا، ا رأ األعداد  
سؤالنا، عن  أ جيب  عن     د  أنت  مت  ال ليب،  على  يسوع  مات  عندما  فإنا 

(،  5  –  1الخطية. إنا لم يمت هو فقط من أجلك، )كما عرفنا في األصحاحات  
ح وفي  معا.  أنت  مت  ال للكنك  على  كنت  فإنك  هللا،  مات ساب  عندما   يب 

ب ت وبنفس الطريقة    المسيح، ألنك  د اتحدت مع المسيح  بقيامتا، ف    يامتك  ح س 
لمسيح. لقد  مت عندما بحسب   د هللا، فإنا ح سب لك أنك  مت، عندما  ام ا

المسيح، األعداد     ام  في  هذا  الرسول  بولس  لقد  9  –  8،  5  –  4ويوضح   .
المسيح يحيا هلل وهكذا أنت أي   مت ال لكي تم ثانية.  ا. هذا هو السبب وت 
تحس ألجلا  في  الذي  مكتوب  هو  كما  ربنا،  المسيح  بيسوع  حيا هلل،  نفسك  ب 

. وهذا هو بال بط الحق الذي ترمز إليا المعمودية المسيحية. ويحتكم 11ددع
 بولس الرسول إلى هذ  الفكرة لكي يوضح هذ  الحقيقة الهامة لقرائا. 
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 رسة هذ  الحقيقة مما
 

أ للمؤمن  يمكن  كيف  يحيا  لكن  عملي    –ن  تحرر   –بشكل  من  حياة  ت 
عليا   سلطان ت جيب  السؤال  هذا  هللا؟  سلطان  تحت  وأصبحت  الخطية، 
 لكن دعونا نواصل الق ة التوضيحية التي سبق أن بدأناها. ،14 -12األعداد

 

الذي   للملك  خادًما  ا ن  يعيش  ثانية،  و ام  مات  الذي  من العبد  أنقذ  
فحاول السيد    ،يخدم الملك،  ابل سيد  القديم   سلطان السيد القديم. وبينما هو 

كما كان يفعل من  بل،    ،القديم أن ي دخل الرعب إلى  لبا، وأن يعطيا األوامر
 فماذا يجب على ذلك العبد أن يعمل؟  دد  بال رب إن هو لم ي طع أوامر ،بل ويه

 

عليا    ويجب أن يتذكر أنا صحيح:  كر شيئا،أول كل شي  عليا أن يتذ
أي    لكي يأمر ، وليس لا  ا أي سلطانالقديم لم يعد لا علي  أن السيد  أن يتذكر

فالخطية لم تعد هي سيد ، برهم كل   حقوق عليا أو سلطة ليفعل ما يقولا لا؛
وكل    دعا ات التي تقدمها. إن لا سيًدا شرعي ا واحًدا فقط، هو السيد الجديد،اال

م يعد لك علي  : "ال، لن السيد القديم المستبد، يجب أن يقول لاأمر ي در م
اإلطالق.أي حق عل أن    ى  ملزًما  أموًرا، لست  أفعل  إنك مغت ب وتأمرني أن 

وليس هناك ما يمكن    أفعلها. ليس لك علي  سلطان البتة. لن استسلم ألوامرك، 
 إنني أرفض أوامرك".  أن أعملا معك.

 

 غالً عليا أن يكون منش  القديم ليس كافًيا؛  د لخدمة السيدلكن رفض العب
الجديد، السيد  من  بخدمة  )الحياة األموات  كحي   الحياة  ة  جد  في  يسير   ،

الجديدة(. يجب أن يوظف كل طا اتا و دراتا لخدمة هللا. عليا أن يسلك في 
 (.16: 5ن لا، أال يكم ل شهوات الجسد )هلالروح وهذا سوف ي م

 

المعنى. لك  14  –  12إذا  رأت ا ن األعداد   ثانية؛ فسوف تفهم  ي مرة 
عليا مقدسة؛  حياة  المؤمن  انتهت،    يحيا  بالخطية  د  عال تا  أن  يتذكر  أن 

أن يقول   ليا أن يرفض أوامرها؛ وليس كافًيا أبًداوليس لها أي سلطان عليا. ع
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" دموا ذواتكم هلل، كأحيا  من األموات؛    :لها: "ال". عليا أن يخ ع نفسا هلل
)عوأع ا  هلل"  بر  آالت  ع 13د دكم  أي ا  انظر  ال  (19دد؛  القديم  السيد   .

تعد تحت الناموس، تحاول أن  يتحكم في حياتك فيما بعد. إنك لم  يستطيع أن  
لكنك بف ل رحمة هللا الغالبة،  ية، وكلما تحاول أكثر ت هزم أكثر،تهرب من الخط

 أصبحت متميًزا عند هللا. إنك تحت النعمة. 
 

التعليم عمل الحياة  هذا  في هذ   نسلك  أن  فعلينا  السيد  ي  جدا،  متجنبين 
فإذا وجدت أن كتابا أو برنامجا تليفزيونيا  د،  معنى إماتة الجسلقديم. وهذا هو  ا

أتركا فورا. أي شي  هير ضروري يمكن أن   الخطية؛ فيجب أن  يحثني على 
القديم   السيد  إن  أتركا.  أن  القديم، علي   السيد  إلى مواجهة مع  أ و   يقودني 

نحتاج وسعا ليجعلنا خاضعين لا. إننا    كثيرا مما نظن، وسوف يعمل كل ما في
 أن نبتعد عنا، كما عن وبا ؛ ألنا وباٌ  بالفعل.

 

نبتعد عنا، ومع ذلك  أن  نقابلا، مهما حاولنا  أننا سوف  متأكدون  لكننا 
فنحن نملك ا ن القوة والسلطان لرفض أوامر ، األمر الذي لم نكن نملكا في  

  ينا،للخطية؛ لم يعد لها سلطان عل  عدحياتنا  بل التجديد. إننا لسنا خاضعين ب
وسوف    يمكن أن نقول لها: ال،  –مهما كانت جاذبيتها    –فكل خطية تواجهنا  

 نر  أنا برف نا للخطية، نجني انت اًرا عظيًما.
 

ولكن لن يكون انت ارنا كاماًل، إذا لم ن خ ع نفوسنا هلل. من المهم أن  
ق ي ساعاتنا وأيامنا عاملين كل  ع  دراتنا ومواهبنا للسيد الجديد، وأن ننخ 

ب، ماذا  ما يمكن عملا لنرضيا. كانت صالة بولس األولى كمسيحي هي: "يا ر 
وهذ  يجب أن تكون صالتنا اليومية. يجب أن نر    (،6:  9ت ريد أن أفعل" )أع

عم عن  نبح   وأن  نخدما،  لكي  فرصة  ساعة  كل  وفي  يوم  كل  ما في  كل  ل 
أي  (. يجب أن31:  10كو1يمج د هللا )  ننظم و تناهللا، وأن  ادينا بعمل  تنشغل 

أ  ى طالبين    لنعمل  و تنا  كل  نق ي  عندما  البشرية.  حياتنا  با  تسمح  ما 
 بسرور إرضا  سيدنا الجديد فلن نكون أبدا فريسة سهلة للسيد القديم. 
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المسيح.  إلى  و   أن نشيرننهي هذا الجز ،     بل أنيجب علينا   ة صليب 
بْ  ي ْن   لم  من    إنا  تحريفقط  الخطية،  أجل  دينونة  من  أي ا رنا  حطم  لكنا 

.  ال ليباالبتعاد عن    كان يسود علينا. إننا ال نجرؤ على  سلطان الخطية الذي
عندما يختفي الشكر من صلواتنا الشخ ية ألجل عمل الجلجثة، وعندما يفقد  

نسمعا،   الذي  الوعل  في  مركزيتا  في ال ليب  ال ليب  تذكار  يكون  وعندما 
الجلجثة بكل ما فيها   ما تخبوم، وعندضافي هير ملز  مجرد شي  إعشا  الرب  

حياة   فيا  نفقد  الذي  الو ت  هو  سيكون  ذلك  فإن  أنظارنا؛  عن  عجائب  من 
تيالقداسة. "وأما   ه  فحاشا لي أن أفتخر إال ب ليب ربنا يسوع المسيح،    من ج 

ل ب  العالم لالذي با     (. 14: 6)هل ي وأنا للعالم"د ص 
 



76 

 

   العبودية واحلرية                                                                           6:  7  -15  : 6رومية  
 

 6: 7 – 15: 6ا رأ رومية
 

 العبودية والحرية 
 

العشر، وال بأي شي  آخر    ال يوجد من خل ع عن طريق تنفيذ الوصايا
عملا، وح     د  ألن هللا  يخلع  اإلنسان   المسيح.  لكن   بيسوع  كل د   يملك  إنا 

 إليمان.ل ها لا المسيح، عندما اجتذبا هللا لاالمتيازات التي استخ
 

طري عن  خل ع  أحد  د  يكن  لم  مكاإذا  هو  ما  إًذا  الناموس؛  حفل   ن ق 
ا  يعالجها  التي  الق ية  هي  هذ   المسيحية؟  الحياة  في  بولس الناموس  ن 

 من خالل أسئلة يسألها لقرائا.   –كما فعل من  بل  –الرسول. وهو يعالجها 
 
والسؤال الثاني في األصحاح السابع  ،23  – 15ي األعداد ألول ف سؤال الا

 .6 -1واألعداد 
 

 السؤال األول 
 

الموجود في ع ر: "في ضو  ما في كلمات أخ    15دددعنا ن وغ السؤال 
حقائق من  كن يل  إذا  الخطية؟  حياة  يحيا  أال  المؤمن  على  يجب  لماذا  ا  د  ا، 
حقا   هللا،خل نا  حفل    بنعمة  طريق  عن  العشر،وليس  نحن   الوصايا  فلماذا 

مهتمون بأمر الوصايا العشر؟ لماذا ال نستمر في الخطية ونحيا كما لو كانت  
 هذ  الوصايا هير موجودة؟" 
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فكر فاسد". إنا يسأل سؤااًل    مرة أخر  يرد بولس "حاشا"، أو "يا لا من
مشاب إجابة  ويعطي  السابق،  للسؤال  هذ  مشابًها  تكون  بأن  مهتم  إنا  هة. 

 شكلة واضحة تماما في ذهن كل مؤمن. الم
 

هب معا  ولكي ي جيب الرسول بولس على هذا السؤال، فإنا يدعونا أن نذ
ك؟ إنا  دعنا نذهب معا إلى أ رب عبد ونسألا: "م ْن هو سيد  إلى سوق العبيد.

يمكن لنا    سوف ي جيب؛ ولكننا ال نعرف إذا ما كان يقول الحقيقة أم ال. كيف
ن نالحظا، لنر  لم ْن تكون علينا أ  ابتا صاد ة أم كاذبة؟ أن نعرف إذا كانت إج

أن يفعل أمًرا، فيطيعا في الحال،   عندما يأتي إنسان ويطلب من العبد  طاعتا.
سيد .  ف  هو  اإلنسان  هذا  يكون  أن  الطريقة  البد  بهذ   دائما  تستطيع  أن إنك 

شخع، أي  انتما   تعلمون    تحدد  تقدمون  "ألستم  الذي  لأن  عبيدً ذواتكم  ا  ا 
 تطيعونا...؟"  اعة، أنتم عبيد للذيللط 

 

من  مختلفين  نوعين  يطلبان  ي  دان،  س  يوجد  أنا  الرسول  بولس  يخبرنا 
ف بأنا الخطية  ص  ين مختلفين من األ جرة. السيد األول ي و الخدمة، وي عطيان نوع

والسيد    ،19د، وبأنا النجاسة في عد23  –  22،  20،  18  -16في األعداد  
بأنا    23  –  22بأنا البر، وفي األعداد    20  –  17ألعداد  الثاني ي وصف في ا

 هللا.
 

هو  كان سيدك  إذا  الخدمة.  من  مختلفين  نوعين  يطلبان  ي  دان  الس  هذان 
تي تتوافق مع طبيعة ذلك السيد. إنك  الخطية والنجاسة؛ فإنك ستفعل األشيا  ال
سيد إن  نجسا.  أعمااًل  وستعمل  الخطية، ستخطئ  تفعل  أن  منك  سيطلب  ك 

أكثر )عو  (. سيطلب منك أن  19ددعندما تفعلها سيطلب منك أن تفعل خطايا 
(. أما ما يطلبا السيد ا خر فمختلٌف تماًما. إن إلا  21ددتفعل أموًرا مخزية )ع

أن   لخداما  سي من  المقدس البر  الكتاب  تعاليم  في  المعلنة  مشيئتا  يفعلوا 
، 19ددالقداسة )ع  يعيشون حياة ذين لهم هذا السيد  (. أولئك ال22،  17دد)ع
مت ادان 22 ولكنهما  فقط؛  مختلفين  ليسا  الخدمة  من  النوعين  هذين  إن   .)

 تماما.
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كما أن السيدين يقدمان نوعين مختلفين من األجرة. ما هي نتيجة خدمتك 
والموت في الكتاب المقدس ال   (،23،  21،  16دد األول؟ إنها الموت )ع  للسيد
ف ال عن هللا والعقاب األبدي. وما الذي  فقط الموت الطبيعي؛ لكنا االن  يعني

 (.23، 22دد! حياة أبدية )عيعطيا السيد ا خر؟ حياة
 

هاتين  من  وواحدة  سيدك،  هو  السيدين  من  واحًدا  أن  هي  هنا  الق ية 
خدمتك، وواحدة من هاتين النتيجتين هي ما سوف تح دها. إذا  الخدمتين هي  
م ْن هو سيدك وأين    واضح جدا  والنجاسة متعمًدا، فإناالخطية  كنت تحيا في  

ينتمون إلى هللا فال يسلكون هكذا. لقد أعلن   كون م يرك. لكن أولئك الذينسي
أن   الرسول بولس بكل وضوح السبب الذي يجعل المؤمن الحقيقي ال يستطيع

مؤمنا  أنا ليس    جموح. إن هذ  األعمال تثبت بوضوحالو يحيا حياة االستهتار  
وال حقي اإلطالق،  على  أنا  قيا  ادعا اتا  رهم  سيد ،  هي  الخطية  ليس    تزال 

أخر ،  ناحية  األبد. ومن  إلى  هالك  أنا شخع  تبرهن على  بذلك  إنها  كذلك. 
ب يحتاج  الحقيقي  المؤمن  يكون   ال شكفإن  أن  الح  على   أكثر خ وًعا  إلى 

)عد  الجديد  وال 19دلسيد   السقطات  من  الكثير  للمؤمن  إن  كما    –عفات  (. 
 الت من ناموس هللا. ا حياة اإلنف لكنا ال يحي –سنر  

 

ال حقيقي  مؤمن  أنك  على  فالدليل  جدا؛  ود يق  مقدس  تعليم  تثبتا  هذا   
 يبرر  هللا  ديد بأن كل م نْ بل طريقة الحياة التي تحياها. يعل م العهد الج الكلمات  

ة جديدة هنا على  سا أي ا. كل من لا سجل جديد في السما ، لا أي ا حيايقد   
هذ الاألرض.  كثيرا عنتعليا  يختلف  والتي   م  اليوم،  السائدة  التعاليم  من  كثير 

تنادي بأن كل الذين  رروا أن يقبلوا يسوع المسيح فإنهم بالتأكيد واثقون أنهم  
كان إن  حتى  حقيقيون؛  ا خرين.  مسيحيون  عن  مختلفة  ليست  حياتهم  ت 

الحال  بالوصايا العشر ضعيفا، وكذلك    الكثيرون من هؤال   د يكون اهتمامهم
ورهم ذلك تجد  ادتهم الروحيين   ة العقيدة الموجودة في كلمة هللا،بالنسبة ل ور 
لهم   هللا،  –يؤكدون  أبنا   الرسول   أنهم  بولس  فتعليم  كذلك.  ليس  والوا ع 
الناس، كذلك رب المجد، الذي أعلن: "ليس كل من يقول لي يا يستبعد هؤال   
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يد رب،  يا  يفعرب  الذي  بل  السموات،  ملكوت  في خل  الذي  أبي  مشيئة  ل 
 (. 21: 7السموات" )مت

 

أيً   يتعارض  الرسول  بولس  تعليم  أن  المسيحيين كما  مفهوم  مع  ا 
عدم سبب  الكثير من الناس أن حي  يعتقد لجسدانيين، الشائع في هذ  األيام،ا

مسيح، هو أنهم  ين الذين أعلنوا إيمانهم بالالكثير   حدوث تغيير حقيقي في حياة
وأن مثل هؤال  الناس يحتاجون إلى اختبار التكريس   تو !!مسمؤمنون دون ال

الكامل، أو "معمودية الروح القدس" أو أي شي  آخر يجعل هؤال  الناس في  
الترجمات المختلفة لهذا التعليم   ال ورة التي يجب أن يكونوا عليها. ورهم أن

أساس   أن  إال  مختلفة؛  تعبيرات  يعتقتستخدم  إنهم  واحد.  أنالتعليم  من دون  ا 
حقيقيا مسيحيا  تكون  أن  حياتلممكن  تغيير  عدم  من  بالرهم  تعليم   ك،ا؛  لكن 

إيمان يعلن  م ْن  كل  إن  تماما.  التعليم  هذا  يدحض  أن    ابولس  دون  بالمسيح، 
ليس فهو  حياتا؛  إلى   تتغير  ليست  هؤال   حاجة  إن  اإلطالق.  على  مؤمنا 

إنهم لى الخالا.  إنهم يحتاجون إ   ذج لحياة أسمى،ر آخر" وال إلى نمو "اختبا
إلى يرشدهم    بحاجة  األمن  رومية،  إلى  رسالة  من  األولى  الخمسة  صحاحات 

التي تشرح كيف يمكن للخاطئ الهالك أن يت الح مع هللا. إنهم بحاجة إلى من 
على   أنهم  يحثهم  يعرفوا  وأن  باإلنجيل،  واإليمان  فسوف التوبة  يتوبوا؛  لم  إن 

 .هالًكا أبدي ا يهلكون 
 يالسؤال الثان

 

فالمؤمن  د    لناموس، يجب أن تكون عال ة واضحة؛إن عال ة المؤمن با
ومع   يحتاج إلى حفل الناموس لكي يخلع،  تحرر من الناموس، بمعنى أنا ال

ألنا يحتاج إلى حفل الناموس ليبرهن على  ذلك فهو لم يتحرر من الناموس؛  
السه الأنا  د خل ع. ولكن ليس من  الناس أن ته م هذا  تعليم، ل على كل 

عن عال ة المؤمن    6  –  1:  7من الشرح في    لذلك ي يف بولس الرسول  ليال 
 وهو يشرح ذلك مستخدًما صورة توضيحية من الزواج. بالناموس،
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أييقول   تجهلون  "أم  الرسول:  اإلبولس  الناموس  ها  أن  ناموس    –خوة    –أي 
كل حي ا".  مادام  اإلنسان  الحقيقة. عيسود على  هذ   نعرف  نمنا  فإن ندما   وت، 

معنا؛   تموت  القبر.ديوننا  في  إنساًنا وهو  ت قاضي  أن  المستحيل  ويريدنا   فمن 
بالناموس كزوج وزوجة    نتخيل زوجين. إنهما مرتبطان مًعا  بولس الرسول أن 
نهما على  يد الحياة. إذا تزوج أحدهما شخً ا آخر؛ فإنا يكون طالما أن كال م

ما كزوج وزوجة؟ اإلجابة:  ي يربط بينهالناموس الذل هذا  كن متى ي بط  زانًيا. ل
أحدهما؛ يموت  الشخع   عندما  عال ة  وي نهي  الزوجية،  رباط  يكسر  فالموت 

م كل  ي نهي  الموت  إن  يمكن  بالناموس.  شخع.  أي  على  الناموس  طالب 
 في جملة واحدة: "إن االرتباط الشرعي ينتهي بالموت". 3 -1خيع األعدادلت
 

موس هللا، لكن التزامك الشرعي ن تحفل ناملتزم بأ  –كخليقة هللا    –وأنت  
مات   عندما  م ت   فإنك  د  مؤمًنا؛  كنت  إذا  بالموت.  ينتهي  الناموس  بهذا 

طلبات الناموس؛  المسيح. هذا ما سبق أن تعل منا . إن المسيح  د أكمل كل مت
م ت  عن الناموس؛ ألنك  متطلبات  ا ن  د تحررت من  المسيح وأنت  .  دما مات 

بول يشرحا  عددهذا  في  الرسول  أي ا  .4س  بجسد   "أنتم  للناموس  م ت م   د 
 إن العال ة التي كانت تربطك بالناموس  د انتهت.  المسيح".

 

إال   بالموت؛  انق ى وانتهى  العقد  د  أن هذا  أن عقد زواج وبالرهم من 
األساسية الفكرة  هذ  هي  األول.  انتها   بمجرد  ع ق د  في   آخر  د  الجز .  لهذا 

باط آخر؛ فالمؤمن إًذا ليس  في ارت  ت  فيها عن الناموس، دخلت  اللحظة التي م  
ل    ها عن الناموس، لحظة التي م ت  فيمن أي عهد أو التزام، لكن في ال  في ح 

ألموات. وهذا الم قام من األموات هو نفسا الذي فإنك ارتبطت بالذي أ  يم من ا
 اما. استوفى كل متطلبات الناموس تم أعطى الناموس، وهو الذي

 

ليس معنى هذا، أن تقول: أنا حر، أنا لست تحت التزام أو ارتباط شرعي 
أي  من  حرا  لست  إنك  زواج.  برباط  بالمسيح  ارتبطت  ألنك  د  شخع،  بأي 

  ، لقد كنت مرتبًطا بمبادا شرعية وضعتك في  يود  التزام، إنك تحت التزام آخر.
بر  مرتبط  فأنت  ا ن  الم عطيأما  بالشخع  زواج  والذي  لهذ     باط  المبادا 
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. إنك ال تسلك في العالم دون حفظها، وأنت تعيش في طاعة الحب بكل سرور
"لكي ت يروا  خر، للذي أ  يم من    ،أي  يود؛ لكنك ا ن مرتبٌط بابن هللا الم قام

 موات لنثمر هلل." األ
 

ع ماذا5ددا رأ  السابق؟  .  بقرينك  ارتباطك  يعني  تلك    قدل  كان  في  كنت 
وكلما حاولت    هك وتسود عليك،د وكانت الخطية هي التي توج   األيام  في الجس

فيك   التي  الخطية  كانت  العشر؛  الوصايا  تحفل  بطريقة  أن  األهوا   فيك  ت ثير 
 ائما.ؤدي إلى كسر الناموس، وتقودك للموت دت
 

كً   6ددلكن ع الذي كنت م ْمس  بالنسبة لذاك  أنك ا ن ميت  ،  فيا  ايخبرنا، 
ال ترجمة  نستخدم  "وعندما  المقدس  فإن  Authorized Versionكتاب   "

"إنك  د  ومؤداها:  ال حيحة،  الترجمة  لنا  يقدم  الترجمة  هذ   في  الهامش 
ا بداًل من أن  خل  ت من تلك العال ة، وارتبطت بشريك زواج جديد، والنتيجة أن
فإنك ا ن تحاول أن ترضي   الحي إلى  تحاول حفل مبادا ميتة مكتوبة؛  ذاك 

ا بدين. لإن  "أبد  لكنك ك  موضوعة؛  مجرد  وانين  بحسب  تحيا  أن  تحاول  ن 
دا وحفظها. "حتى نعبد  ذلك الذي  د أعطى هذ  المبا  بطاعة  ارتبطت بسرور

 ال بعتق الحرف". بجدة الروح
 

 الخالصة 
 ع ما  د تعلمنا  فيما يلي:خ   دعنا نل

 

صفة من صفات المؤمن    أن المؤمن  ي خطئ، لكن الخطية ليست  ال شك (1
 و رغبة من رغباتا.الحقيقي أ

تعر    (2 أن  فقط  تستطيع  الناموس  بواسطة  )انظر إنك  الخطية  هي  ما  ف 
 بحفل الناموس. ب أن يكون المؤمن الحقيقي متميًزالذلك يج (؛4: 3يو1

نامو  (3 يحفل  المؤمن  أي    –س هللا  إن  دون  يمارسها  كمجرد  وانين  ليس 
تخ ع  –مشاعر   كما  بالحري  لز   بل  الم طيعة  الذي  الزوجة  تحبا، وجها 
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برباط   ارتبطت  إنك  د  سرور.  بكل  الطاعة  أكمل محبة  الذي  بذاك  زواج 
 الناموس تماما.

 

على  بالناموس  يهتم  ال  شريًرا،  ليس  المؤمن  أن  منا  المفروغ  من 
من هو  وال  للمبادااإلطالق،  بالنعم  ،ا ض  الخالا  مبدأ  كما يستخدم  ليحيا  ة 

رتا أن  بل مساطا ميتا،  رتب، ابمجموعة  وانين وضعية    بطرتم  يحلو لا، وال هو
حفًظا  لبي ا الناموس  ل،  يحفل  محبتا  بدافع  هكذا  أجاب ويسلك  لقد  لمسيح. 

ما بولس الرسول بكل وضوح على األسئلة التي أثارها، كما أنا أوضح لنا إذا  
 كنا مؤمنين حقيقيين أم ال.
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 ماضي املؤمن وحاضره                                                     25-  7:  7ة  ميرو 
 

      25 –  7: 7مية رو   رأ ا
   من وحاضر ماضي المؤ 
 مثال آخر 

 

هذا بالطبع ليس و   النع، لنأخذ مثااًل آخر لمساعدتنا،درس هذا   بل أن ن
  د حدث بالفعل.  مثااًل حقيقي ا
ر  يو كان  أن  فقرر  بمفرد ،  يعيش  أعزب  لمنزلا،ظ   جل  مدبرة  وعندما   ف 
أنها ل م تفهم ما هو مطلوب منها؛ وضع  ائمة بتعليمات مف لة على  ات ح 
 ، و د كانت التعليمات هكذا: حائط المطب 

 تعليمات هذا البيت 
 ت قدم الوجبات في الساعة الثامنة والواحدة ظهًرا والسادسة. -
 يجب هسل األطباق فوًرا بعد كل وجبة. -

 عدم إلقا  بقايا الشاي في البالوعة. -

 مرة أسبوعيا... وهكذا.يتم تغيير الفرا   -
 

است التعليمات،  هذ   المنزل  مدبرة  رأت  منها،  وعندما  نظرت  ا ت  وكلما 
لكنها وجدت أنا يمكنها تنفيذ القليل من هذ  التعليمات،    داد استياؤها،إليها از 

ه بها  من  يقلل  لم  هذا  لكن  التعليمات.  هذ   تنفيذ  تحاول  أن  لذا  ررت 
ف تر   كانت  مرة  كل  وفي  تفكر  ومرارتها،  كانت  التعليمات؛  هذ   نفسها  في  يا 

 رني بما يجب أن أعملا". : "م ْن هو هذا الذي يأم ائلة
 

النهاية  دإ في  إنا  نقول  أن  يكفي  مدبرة   نها   ة طويلة، لكن  تزوجت 
إنها ا ن لن   .ألنها أحبتاب المنزل، وتغي رت األمور تماًما؛  المنزل من صاح

لذلك  ام صاحب المنزل   ا رغباتا،لبا؛ بل تحاول تنفيذ أتفما يط  تكتفي بعمل
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لمعرفتها أن   –بتمزيق  ائمة التعليمات التي على حائط المطب . ولكن المرأة  
أنها عملتها بكل    –واألكثر من ذلك    ا،ملهاستمرت في ع  –هذ  األمور ترضيا  

حب زوجها حماس وسرور. لقد رهبت في أن تعمل هذ  األمور؛ ألنها كانت ت
اختالف كبير بين اختبار الماضي الذي مرت با واختبار  كثيرا. لقد كان هناك  
 الحاضر الذي تعيشا.

 

ال بال بط  هو  وبعد ،هذا  اإليمان  حالتك  بل  بين  تشرحها   فرق  كما 
وا ن    .6  –4عداد  األ العشر!!  من وصايا هللا  تستا   كنت  تتجدد  أن   – بل 

ارتبطت   هذا ألنك  د  تجد سرورا في ذلك.تطلب أن تعملها و   –بعدما تجددت  
نك تخدما، ال بعتق الحرف، بل بجدة بالفعل بذاك الذي  د أعط ى الناموس، وأل 

 الروح. 
 

 مدبرة المنزل 
 

نتحدث  لياًل عن الو ت الذي كانت   دعونا  ، 13  –  3ونحن نقرأ األعداد  
  بل وبعد فيا المرأة مدبرة للمنزل؛ لكي نطب ق هذا على اختبارك مع ناموس هللا 

لقد ظلت   المنزل و تًا  لياًل  التجديد.  المكتوبة، مدبرة  التعليمات  ر  أن تظه     بل 
جيًدا  وبمجرد ظهور تدرك  أصبحت  التعليمات،  تفي   هذ   أن  تستطيع  لن  أنها 

كن يوجد تأثير آخر. لم يحدث ت هذ  الوظيفة. هذا هو التأثير األول. لبمتطلبا
لقد   .د يفعل هكذان أحالبالوعة. إنها لم تسمع ع أنها ألقت بقايا الشاي في أبًدا

لا من  بل، ألنا كان تأثير التعليمات عليها أن تفعل هذا الشي  الذي لم تفع
 ضد هذا العمل. أصبح هناك  انون 

 

ف  المخطئ  كال  م ْن  التعليمات؟  في  العيب  هل  هذا؟  اإلطالق.    –ي  على 
  تكن هناك تعليمات. إًذا و لم  ذلك لمع أنها لم تكن لتفعل    العيب هو في المرأة،

لمرأة أنها أضعف مما يجب أن  لها تأثيران: األول إنها أظهرت ل  تعليمات كانالا
أمو  لتفعل  التعليمات دفعتها  أن  فاشلة. كما  فهي  لذلك  لم تكن ر تكون عليا،  ا 

 ت أنها كانت مخدوعة أكثر مما كانت تت ور.تفكر فيها من  بل. لقد عل م
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الرسول بولس  اختبار   ويعترف  كان  هذا  الماضيأن  في  يتعلق       فيما 
األمر األول أنا أدرك    احتك بناموس هللا، حدث لا أمران:  بناموس هللا. عندما

م عيب  يوجد  ال  هللا.  بمقاييس  ما  يس  إذا  عاجز،  لكن أنا  الناموس،  في  ا 
االحتكاك بالناموس، جعلا ير  أن هناك خطأ ما في داخلا. "لم أعرف الخطية 

حتى ذلك الحين. الخطأ أن يشتهي    اموس". إنا لم يكن يعرف أنا منإال بالن
أنا  ك ناموس هللا  لا  أظهر  لقد  ذلك.  بسبب  مذنب  أنا  يدرك  بال  يكن  لم  ذلك 

 خاطئ. 
 

ثير  ليفعل نفس األمور  ن الوصية كانت ت  ويعترف بولس الرسول أي ا بأ 
ينهى الشهوة،    التي  خطية  ارتكب  أنا  اكتشف  لقد  الناموس.  إن عنها  بل 

دفع يشتهي  ال  بأن  من   تاالوصية  أبعاد  إلى  وصل  لقد  الشهوة.  من  لمزيد 
الشهوة، لم يكن يعرفها من  بل. عندما كان هير مدرك للوصايا كان يعتقد أنا 

 سبيل الوصول إلى المستو  المطلوب،وأنا في  هللا،  ي  رضعائشا بحسب ما ي  
لقد كسر الوصايا فمات لكنا لما احتك بالوصية؛ عاشت الخطية الساكنة فيا.  

 (.9دد)ع
 

التعليمات لمدبرة منزلا،     الوصايا؟ لقد أعطى الرجللماذا أعطى هللا  –إذًا  
الو  هللا  أعطى  لقد  يرضيا.  الذي  وما  منها،  مطلوب  هو  ما  تعرف  صايا  لكي 

العشر لكي تعرف إرادتا وتفعلها؛ فتحيا. لكن وألن الناموس يحرك الخطية، فإن  
كا الحقيقي  و  التأثير  التي  الوصية  م ت.  أنك  هو  أنها  عضن  و جدت  للحياة؛  ت 
ت   ال  للموت.  وصالحة تقود  وعادلة  مقدسة  ألنها  الوصايا،  على  باللوم  لق 

ا اللوم إلى طبيعتك الخاطئة الفا12دد)ع سدة: "ألن الخطية وهي متخذة (. وج  
  ."فرصة بالوصية خدعتني بها و تلتني

 

ن  ولم يكن من الممك  عليك بالموت،و  من السيد، ومحكوم  إنك ا ن مكر 
ولم يكن ممكنا أن تتحرك الخطية   لحال، لو لم ت وجد الوصايا،أن ت ل لهذ  ا

لم تكن   فلو  ا هل تذهب إلى رب البيت وتقول لا: إنا خطأ ك،بدون الوصايا. إذً 
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أكسرها؟ أن  الممكن  من  يكن  لم  التعليمات  هذ   أعطيتي  الوصايا  حا   د  شا، 
الفاسدة هي التي تخدعك   فال لوم عليها، لكن طبيعتك  حة؛مقدسة وعادلة وصال

ت مسك بالشي  المقدس وبا تجعل الموت يعمل فيك. هذا ي ظهر مد  شر   بأن
 تلك الطبيعة الفاسدة. 

 

ل  اإنها الخبرة السابقة لمدبرة المنزل في المث  .ة الماضيكل ذلك في صيغ
ا في  أي ا؛السابق، وهي  الماضية  المؤمن  أن  لحقيقة خبرة  كان   فقبل  تتجدد 

يمأل  استيا ً الناموس  إذ  ك  يوجد  ي  ،  ال  أكثر.  لتخطئ  ويحركك  إثمك،  لك  ظهر 
 شي  خطأ في الوصايا العشر. إن الخطأ يكمن في طبيعة البشر الفاسدة. 

 

 الزوجة 
 

لقدا  زوجة.  ب فتها  المرأة  تلك  خبرة  عن  أكثر  نتحدث  دعنا   كانت  ن 
زوجة،   ا ن  وهي  –ي  صيغة الماضهي في    13  –  7واألعداد    –مدبرة منزل  

هي في صيغة الحاضر. وسيبدأ بولس الرسول الحدي    25  -14عداد  لذلك األ
 للمؤمن. الحاضرة عن الخبرة

 

مدب ا نإن  أصبحت  والتي  سابًقا،  المنزل  رغبة   رة  لديها  ليس  زوجة، 
أعظم من أن تسعد ذاك الذي أصبح زوجها ا ن. هذا هو المبدأ الثابت والدائم 

ومع ذلك فهناك   )بناموس( زوجها،  بتعليماتا تبته   ياتها. إنها في أعما هلح
شي  ما في داخلها، ال يدعها تكون كما تريد في أعما ها أن تكون. إن لسان 

أنا ال أعرف ماذا   الذي يريد  زوجي، لكني ال حالها:  أنا أعرف ما  جر  لي؟ 
أحاول أن أرضيا، أفعل    أفعلا والذي ال يريدني أن أفعلا هو الذي أفعلا. كلما

لكن هذا   كزوجة. إني ال أريد أن أكون هكذا،لقد ازداد إدراكي بالفشل    األسوأ.
إني واثق يناسبني،هو حالي.  فهذا ال  يفعل ذلك؛  الذي  أنا  أني لست  ذي  فال  ة 

هذا   من  أتخلع  كيف  آ ...  آخر.  أفعلا شي   والذي  في  لبي شي   يسكن 
 التنا ض؟
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ا ول يتطلع إلى  ل التوضيحي، ألن بولس الرسا لمثعند تلك النقطة يبطل 
إلى و ت القيامة، حي  ال يكون بعد موجودا   –كون فيا مختلفا  الو ت الذي ي

األ تعليم  ملخع  هو  وهذا  الموت.  هذا  جسد  الثامفي  الزوجة صحاح  ن. 
 كهذا.يكن يمكنها التطلع إلى و ت   ل التوضيحي لماالمسكينة في المث

 

في عواطفا يتحكم    واحًدا  في أعما ا، إذ أن مبدأً إن المؤمن ثابت تماما  
ورغباتا، ذلك أنا يريد أن ي رضي هللا، وأن يحفل ناموسا؛ لكنا يجد أن أعمالا  

ر التي هي ضد طبيعة المؤمن.  ال تتفق مع رغباتا. إنا يجد نفسا يعمل األمو 
ولكن  ناموس هللا؛  أخدم  نفسي  أنا  بذهني  "إًذا  الرسول  ائال:  بولس  ويلخع 

 بالجسد ناموس الخطية". 
، لنشرح بوضوح أكثر ما يعنيا بولس 25  –  14ياهة األعداد  نعيد صدعونا  

 الرسول فيها. إنا يقول:
إليكم سأكتبا  ما  ب"كل  فحسب؛  علي   ينطبق  ما  ليس هو  كل ،  على  ينطبق  ل 

كنت في الوا ع أ  د "نحن". ا ن أنا أعلم   ،المؤمنين. عندما  لت "أنا" سأكتب
ما أدنى    جز ونا ع في موازين هللا!موس روحي وصالح، لكن كم أنا عاأن النا
دون    سي للعبودية لكني صرت أسيرا إنها حياة جسدانية. أنا لم أسلم نف  ،حياتي

مرعب، ال أستطيع أن أكون وفق ما أريد. إنني  إرادتي. وأنا في هذا الوضع ال
 ". ال أعمل شيًئاأعمل ال الح، ولكني ل تنا  ا واضحا. إنني أ رر أن أمث   

 

التنا ض أ  "هذا  ما  بين  إنني هو  خارجيا.  عليا  أنا  وما  داخليا،  نا عليا 
ل  نني أريد أن أفعالمبدأ الثابت والدائم في  هو أ  لست من الداخل شخ ين. إن 

أنا   .ال الح أعرف  الذي  الوحيد  الطريق  ذلك هو  في طريق هللا.  السير  أريد 
 صالح." 

 

فه هذ ،  الخطية  أعمال  الحقيقية"أما  طبيعتي  ضد  ليس  .ي  أنا   هذا 
. أنا أعرف ما  زلت أملك طبيعة آدم تحبطني تماًما قيقي. إن حقيقة أني ال  الح
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أك أن  ذلك،أريد  في  صعوبة  هناك  وليس  عليا،  ال  ون  في  ت  مشكلةلكن  كمن 
 كيفية التنفيذ." 

 

مو  هرض  يوجد  الحقيقية  ذاتي  تماًماح  "في  محبط  إنني  بقا    د،  بسبب 
طها  ضي هللا؛ لكن هذ  الرغبة ي حبير ا  أعمل م  تكويني. إني أ رر أن  الخطية في

في   الكامن  أنا  الشر  أعما ي  في  سرورا  أحب  .  وأجد  شديدا،  حب ا  ن اموس هللا 
والتأمل دراستا  في  في    ا، في   كبيرا  يعمل  آدم،  من  ورثتا  الذي  كياني  في    لكن 

أعمل عكس ما هو في ذه بأن  األمر  ماما. وليس  ت  نيناموس آخر، وينتهي 
 ت موجوًدا في هذا الجسد.نتهي هذا الحال، طالما أنني الزلهناك أمل في أن ي

بيسوع   أشكر هللا  ولذلك  حرا،  أكون  سوف  النهاية  في  لكن  الموت.  جسد  إنا 
ربنا أالمسيح  مهيأٌ .  فإن  لبي  الحاضر  الو ت  في  ناموس هللا؛ على    ما  لعمل 

 "م مع ذلك.الرهم من أن أعمالي الخارجية، ال تتال 
 

 ة المسيحية الحقيقي 
 

نكون  د ح لنا على صورة   الرسالة،  النقطة من  إلى هذ   عندما ن ل 
للخطية  خاضعا  ليس  إنا  المؤمن.  عليا  يكون  أن  يجب  لما  جدا،  واضحة 

وال6)ا )ا(،  خطية  بدون  هو  سيادة  7  عن  شيئا  يعرف  يعد  لم  إنا   .)
)ا ومع6الخطية  )ا  (،  وجودها  من  معذب  هو  عن   (.7ذلك  يختلف  إنا 
المتجدد هو في سالم مع الخطية، ولكن المؤمن في حرب  ير  فغ  هير المتجدد؛

المتجددين هير  إن  المؤمن    معها.  ولكن  الخطية،  في  كذلك يعيشون  ليس 
(. إنا يتميز برغبات مقدسة؛ 7ال زالت حية فيا )ا( مع أن الخطية  6)ا

أع ائا. في  التي  الخطية  بسبب  محبط  حاضر   لكنا  هو  واختبار   هذا   ، 
ي  المستمر، أن  )تحرر من ط إلى  آدم  (. وحتى ذلك  49  –  47:  15كو1بيعة 

القداسة كلما   ازداد في  الشقي"، وكلما  أنا اإلنسان  فإنا ي يح: "ويحي  الحين 
 ازداد صراخا. 
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إنساًنا  إن يشبا  الحقيقي  ملي     المؤمن  ضيق  طريق  في  لياًل  يسير 
و   هو فيها حتى يقترب من ض  ة التيالقذار   بالطين والوحل. إنا ال ي درك مد 
من   ا تراًبا  ازداد  وكلما  كلمالشارع.  وكلما صالنور  لقذارتا،  إدراكا  ازداد  ب  ع  ا 

ا كلما  هللا،  من  المؤمن  ا ترب  كلما  منها.  يتخلع  أن  بأنا  عليا  إدراكا  زداد 
شيئا بشأن هذ  الخطية المهينة خاطئ ونجس، وكلما ازداد اهتماما بأن يعمل  

ي إنا  الطهارة،لا.  إلى  بشدة  ت   توق  صرختاوهنا  أنا   بح  "ويحي  الدائمة: 
اإل  صرخة  إنها  الشقي".  أما  اإلنسان  القداسة،  طريق  في  يتقدم  الذي  نسان 

 طية، وال تشكل مشكلة لا.فهو في سالم مع الخ اإلنسان هير المقدس،
 

إن ما عرضتا أمامك هو المفهوم التاريخي لهذا النع. لقد انتشر حديثا  
ة ليس هو االختبار ابع من رسالة رومي آخر، يؤكد على أن األصحاح الس  تعليم

للمؤمن؛ والشق  العادي  الهزيمة  من  الخروج  إلى  يدعونا  فهو  واختبار  لذا  ا  
األ في  الثانية  السالدرجة  األابصحاح  في  االنت ار  إلى  والدخول  صحاح ع 

كنعان، ويقول:  الثامن. إن األصحاح السابع يشب ا بالبرية، واألصحاح الثامن ب
األر  نعبر  األصحدعونا  تيا  ولنترك خلفنا  إلى دن  ولندخل  السابع وصراعا،  اح 

 ختبار األسمى في األصحاح الثامن.اإل
 

ش يقدم  ال  لكنا  جذاًبا،  يبدو  التعليم  د  إننا أمينً   ارحً هذا  النع.  لهذا  ا 
عن أي مؤمن آخر    نعرف عن الحياة الروحية لبولس الرسول، أكثر مما نعرف

لرسول لم يكن لا اختبار من  دون أن  بولس اكما أننا متأك   ي العهد الجديد،ف 
ال. فمن اللحظة التي سقطت فيها القشور  ال شكالدرجة الثانية بأي شكل من ا
القدس. باإلضافة إلى هذا، لو أن بولس الرسول   من عينيا، امتأل من الروح

الكتابة، )مثلما   يكتب عن اختبار ماض، فلماذا لم يستخدم صيغة الماضي في
بداية في  األعداد    فعل  إن  السابع(؟  صيغة   25  –  14األصحاح  في  كلها 

معنا    تأكيد    –الم ارع، وهذا  يكتب عن حاضر ،   –وبكل  الرسول  بولس  أن 
المست اختبار   في   كمؤمن،مر  وعن  جا   بما  األعداد  هذ   مقارنة  تؤكد   وهذا 

 .26 – 16: 5هل
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حياة إنها    حياة المسيحية.لطبيعي للالختبار اهو ا  25  –  14:  7إن رو
ب بسبب عدم ل راع المكث ف ضد الخطية، دون هوادة. إنها حياة الفزع الرهيا

اد    التشو  الكمال، وليست حياة  إنها حياة  عا  االنت ار.  المجد،  ق  ُ  إلى  الجاد 
يومي   اختبار  لهم  الذين  أولئك  أما  إليا.  وصلت  بما  االكتفا   حياة  وليست 

 مؤمنون على اإلطالق. يمكن أن يكون لهم ال مان بأنهممختلف؛ فال 
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 املسيحية الطبيعية احلياة                                                      17  -1:  8رومية  
 

 17 – 1: 8ميةا رأ رو 
 

 الحياة المسيحية الطبيعية 
 

 مثل الم نع 
 

توض السابع  األصحاح  نهاية  توضيح  نحاول  دعنا   ونحن  تاما،  يحا 
م  مثل  بعد، نستخدم  مديران  هناك  فليس  جديد،  مدير  إلى  إدارتا  ن قلت  نع، 
القديم  د إدارة ج  المدير  بالكامل أصبح تحت  ابتدأ م ى، والم نع  لقد  ديدة. 

تسيطر   أصبحت  ا ن  جديد.  مختلفة،ع ر  مبادا  الرئيسي  المكتب   على 
ت  مختلفة،وأصبحت  تعليمات  المكتب  هذا  عن  فالموظفون    معو   در  ذلك 
هم أن هناك مديًرا جديًدا، يعطي  الت القديمة ال تزال موجودة. ور السابقون وا 

في أهدافا باستمرار من    ب طحللم نع اتجاها جديدا؛ فإن هذا المدير الجديد ي  
. هذ  هي طبيعة )آدم(  ترة طويلة تحت حكم المدير القديمالعمال الذين ظلوا ف 
ف الذي و ص  نهاية األصبار حكاخت  المو ف  في  المؤمن  السابع من  اضر  حاح 

 رسالة رومية. 
 

األعداد   حاضر  17  –1في  عن  الفكرة  نفس  بولس  الرسول  يواصل   ،
الطبيعي.   إن األصحاحين يتواصالن معا دون أي فاصل. إن المؤمن واختبار  

ا أراد بولس الرسول أن  ازً ا مماالتحديد إلى أصحاحات تحديد صناعي، وليس ج
ف  ر يكتبا  من  الثامن  فاألصحاح  األصل؛  األصحاح  ي  مع  مرتبط  رومية  سالة 

في "إًذا"، ويستمر  بكلمة  الزمن،ا  السابق  وبنفس  األسلوب  بنفس  ومن    لكتابة 
 ا أنا يغطي نفس الموضوع.الواضح تمامً 

 

إن نهاية األصحاح السابع ال تذكر كل ما يلزم ذكر  عن الحياة المسيحية 
نعرف عن كنا سعال.  ورة محبطة ف لك؛ لكانت ال كان األمر كذ  والطبيعية، ول



92 

 

الناشئ  األخر     ال راع  األمور  سنجهل  كنا  ولكننا  أع ائنا؛  في  الخطية  عن 
بولس الرسول مزيًدا    ، يلقي4  –  1في األعداد    التي يخبرنا بها بولس الرسول.

األعداد   إلى  يتقدم  ثم  للمؤمن،  الحاضر  االختبار  على  ال و     11  –  5من 
هرا االختالفات الكبيرة بينهما،  هير المؤمن، مظ ض بين المؤمن و ليوضح التنا 
 فقد استخدمت في وصف واجبات المؤمن وامتيازاتا.  17 – 12أما األعداد 

 

 عن االختبار الحاضر فتاإضاما يمكن 
 

، يبدأ بولس الرسول في شرح وضعك الحاضر كمؤمن.  4  –  1في األعداد
لكلمة أنك لم تعد في حالة دينونة. واأن تكون في المسيح يسوع، فهذا معنا   

لقد أخبرك الرسول  ا تفيد "العقاب باألشغال الشا ة".  "دينونة" التي يستخدمها هن
األصحاحات   في  الخطية،بأن  5  –  1بولس  جرم  من  تحررت  هنا    ك  د  وهو 

أصحاحي   في  هطا   ما  د  من  7،6يلخع  أي ا  تحررت  بأنك  د  ويذكرك   ،
القديم لم يعد  دير  الم  د فقد سلطانا عليك.مستبد   سلطان الخطية. إن السيد ال

 يسيطر. 
من هنا يبدأ الرسول بولس في شرح ما تكون عليا صفات شخع كهذا.  

في الروح. لقد حل مدير جديد محل المدير القديم.    إنك ال تسلك في الجسد؛ بل
لكنك ا ن  د    كك ناموس الخطية والموت الذي فيك،في الماضي كان الذي يحر 

حياة في المسيح يسوع وهو ناموس اموس روح الت من ذلك، بواسطة نتحرر 
جرة التي  الفاسد القديم كان يحرضك على فعل الخطية، واألفي داخلك. المدير  

يدفع الموت،كان  لك هي  الجديد  ها  والمدير  من   لكنا  د م ى،  نظاما  أرسى 
 هي الحياة. واألجرة  ،لك أجرة الحرية، وهو يدفع

 

الرسول   بولس  عنإن  هنا  يتحدث  أع ا   ال  في  فقد   خطية  الجسد، 
  يعمل ث عن ذلك باستفاضة في األصحاح السابع، كما أنا ال يتحدث عمن تحد  

م نْ  عن  يتحدث  لكنا  الم نع؛  في ي دير   في  يجلس  م ْن  عن  يتحدث  إنا   .
التي   والمواد  ا الت  عن  يتحدث  وال  العمال،  رؤسا   ا  ويوج   الرئيسي  المكتب 
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ال في  )ناموس(    عمل،ت ستخدم  كلمة  يستخدم  المبدأ  وهو  معنى  بنفس  هنا، 
 اخلي أو الدافع الداخلي. الد

 

أنا لم تكن هناك فرصة ألن يحيا ح  الثال   العدد  ياة  ويوضح بولس في 
بما  فا  يعر  أن  يمكن  هللا  ناموس  إن  لتجديد .  السابقة  األيام  تلك  في  مقدسة 

الالزمة لذل القوة  ك. لكن هللا  د هي ر كل هذا، يجب أن يفعلا، لكنا ال يعطيا 
لم لكي يتعامل مع  عندما أرسل ابنا في شبا جسد الخطية. لقد جا  إلى العا 

تحديًدا، ن فذت    الخطية  هللا،  ابن  جسد  فكل وفي  لذلك  الخطية؛  على  العقوبة 
(. لقد باد سلطان  6أصحاحالذين اتحدوا بالمسيح؛ زال عنهم سلطان الخطية )

 مة.المدير القديم إبادة تا
 

ال أزال هللا سلطان  وهلماذا  حياتك؟  من  القديم  في مدير  فرق  يوجد  ال  ل 
السلطان؟   هذا  زوال  وبعد  لألبد.حياتك  بل  سيظل  تغير  فهناك  بر   بلى،  إن 

  –آدم    –فينا، نحن الذين ال يحكمنا المدير القديم    وفيالناموس البد أنا است  
 روح المسيح الذي يسكن فينا.  –لكن المدير الجديد 

 

النع ال يعل  م بأنك يمك الكاملةهذا  الطاعة  إلى  هلل في هذ    ن أن ت ل 
ا في  جا   ما  ينا ض  كان  وإال  يشد   الحياة،  فهو  ذلك  ومع  السابع،  د ألصحاح 

. لقد تقلد المدير الجديد لقد تغي ر مبدأ حياتا بجملتالى أن المؤمن مختلف.  ع
باضطراد يتغي ر  الم نع  كل  وصار  وأنت  .من با،  ه  لكن  الحق  تستوعب  ذا 

عليك ت  الجديد،  ا ن  د  أنك  وتعلمتا  سبق  ما  تنسى  سيادة أال  من  حررت 
ا كأهل العالم؛ لذلك فأنت لست شريرً   ية؛ لكن الخطية ال تزال تسكن فيك؛الخط

والمجد   يامة، وهذا يمثل مزيجا من التوتركما أنك لست بارا كما ستكون يوم الق
 في حياة المؤمن.
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 المؤمن المؤمن وهير 
 

الرسول في النع السابق، عندما يقارن بين  لس  بو    يزداد وضوح ما ذكر 
األعداد   ففي  المؤمن؛  بين نوعين  11  –  5المؤمن وهير  الرسول  يقارن  ، ال 

في  م يعيش  بين شخع  يقارن  وال  البعض،  يعل  م  كما  المؤمنين،  من  ختلفين 
ال فهذا  أدنى؛  روحي  مستو   في  يعيش  وآخر  أعلى،  روحي  ال  مستو   نع 

 يقارن بين مسيحي حقيقي وآخر تحت اللعنة.يقبل هذا التفسير، لكنا 
 

هنا   يوجد  الحقيقة  في  ذكرنا .  الذي  الم نع  مثال  إلى  نعود  دعونا 
إم الظا نعان،  في  الشارع،نهما  نفس  في  وهما  متشابهان،  مثلما    هر  تماما 

اللذين يعيشون في المؤمنين،  المؤمنين وهير  نفس   يوجد اختالف ظاهر بين 
ولكي تدرك الفرق بين   المدارس والوظائف والمتاجر.العالم، ويذهبون إلى نفس 

مكتبين الم نعين، عليك أن تذهب إلى المكتب الرئيسي لكل منهما. في أحد ال
ن مالحظاتا    –يوجد آدم     – األنانية، وفي ا خر يوجد روح هللا. كل مدير يدو  

في   التعليمات.  ليعرفوا  العمال،  موافقين  ويتجمع  العمال  تجد  آدم،  بل م نع 
بينما في الم نع ا خر فهناك توتر، بين ما    مي الين لما يقرأونا من تعليمات،و 

بال تعليمات وما يحدث  م من  يتغير هذا، وي بح ي قد  السنين  لكن بمرور  فعل. 
للمدير الجديد سيطرة عملية أكثر وأكثر. ظاهريا يبدو أن الم نعين متماثلين؛ 

 هما، ويزداد وضوح هذا االختالف  عبعن  في الحقيقة مختلفان تماما  لكنهما  
 مع مرور الو ت.

 

تتغ لم  الذي  الشخع  حياة  في  المسيطر  هو الناموس  بعد  حياتا  ير 
بينما في حياة الشخع الذي تجدد فالناموس المسيطر هو   أ(،5انية )عدداألن

الجسد )حسب   ب(. بعض الناس جسديون، أفكارهم تهتم بأمور5ددروح هللا )ع
أ( والبعض 6ددوأجرة سيدهم هي الموت )ع   (،AVجليزية  هامش الترجمة اإلن

روحيون ا الروح،  ، خر  بأمور  والسال  يهتمون  الحياة  هي  سيدهم  م وأجرة 
 ب(.6)عدد
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الجسد بأمور  فكر   الشخع  يشغل  أن  هو  الجسدي  في   -الفكر  وهو 
مور التي تعمل هناك ال عداوة مع هللا. الم نع األول  ائم في مملكة، لكن األ

الم اتسر  األمور  بعض  هناك  اإلطالق.  على  مع لك  متوافقة  تكون  ت عمل  لتي 
ت  كلمة   ال  أنها  مع  الملك؛الملك،  كلمة  لكونها  هير فب  عمل  الناس  عض 

وهذا يوافق وصايا الملك، ولكنهم ال يكذبون بسبب كلمة   ،المتجددين ال يكذبون 
يتم    عمل في م نع آدمإن كل شي  ي  .  ك بل هم ال يكذبون ألي سبب آخرالمل

إنا مركز التمرد ضد الملك الشرعي. من المستحيل على هير    ى.بروح الفوض
دين أن يرضوا هللا. ما دام المدي فلن يمكنهم أن يرضوا    ،ر القديم موجوًداالمجد 

 الملك. 
 

لي هذ   أن  على  ي  ر  الرسول  بولس  للمؤمن لكن  المميزة  السمة  ست 
كل    .، الذي أرسلا الملك نفسام الم نع الثاني هو الروحي يحكفالذ  الحقيقي،

"ألنا إن كان أحد ليس لا    ، ال يكون مؤمنا على اإلطالق  ، من ال يقود  الروح
 فذلك ليس لا". روح المسيح 

 

 أن يكون تحت سيطرة أحد المديرين؛   كل شخع يحيا على األرض البد
ي  فإذا لم تكن التقو  ه  التقو ، لبا يكون إما األنانية أوفالناموس الثابت في   

وعقلا مثب ت على  ،ت مسيحيا. كل مؤمن لا نفس السيدفأنت لس ،ناموس  لبك
للتقو .   العظيم  الهدف  شكنفس  الروحأ  ،ال  ب ورة    ن  البعض  على  يسيطر 

النعمة،   ،ا خر  أكثر من البعض التي أشرنا   ألنا هناك نمو في  لكن ال فات 
ف موجودة  تكون  أن  البد  مؤمنإليها  كل  يشترك    ،ي  أن  يمكن  هير  وال  فيها 

 المؤمنين على اإلطالق.  
 

في صيغة كهذ :   ما؟ دعونا ن عه11  ،10  نعددااللكن ما الذي يعنيا  
الحقيقي   الجديدالمؤمن  المدير  تحبط   ،يحكما  القديمة  فاألع ا   ذلك  ومع 
العميقة. هذا  رغباتا  الموت  جسد  لا  اشتكى  ،إن  في    الذي  الرسول  منا 

ااألصح على  لكن  السابع.  أاح  من  الخطيةلرهم  بسبب  ميت  الجسد  فإن   ،ن 
الح تتذبذب وبها  الخالدةروحا  الجديدة  إن كال   ،ياة  الجديد.  المدير  والقوة من 
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خطايا؛ لكن األمر مختلف مع المؤمن الذي   نمن وهير المؤمن يرتكبامن المؤ 
الروحية الحياة  عالمات  المؤمن  ،فيا  هير  عن  المؤمن  يختلف  أنا    كما  في 

لكن روحا    ،إن جسد  ميت بسبب الخطيةلى البر.  ويشتاق إ  ،يحزن لو سقط
 . حياة بسبب البر

 

فال يجب   أخر   ناحية  الحز  أن يظلومن  ن هذا؛ ألن  المؤمن في وضع 
سيعمل  روح هللا في داخلا هو نفس الروح الذي أ ام المسيح من األموات. إنا  

سوف    ،ما من األمواتوف يقيإنا س  .لمسيحفي المؤمن ما سبق أن عملا ل 
 .عند ذلك سينتهي حزنا وإحباطا إلى األبد  لمائت؛ي جسد  ايحي

 

ل الم نع.  كما يمكن أن ن يغها هكذا: المدير الجديد ب دد أن يفكك ك
األرضيةلقد   ال ورة  يحمل  ف   ،كان  ا ن  السماوية. أما  ال ورة  يحمل  سوف 

ون هناك بنا  وسوف يك  ،نهاالمباني القديمة وا الت القديمة سيتم التخلع م
فإنا لن يكون هناك اختالف بين المؤمن وهير المؤمن    ي؛ر م نوع باألياد هي

م عندماأعظم  القيامة  يوم  في  سيكون  الذي  ذلك  األموات،  ن  من  فإنك   تقوم 
 تخطئ ولألبد.  حينئذ لن

 

 واجبات وامتيازات 
 

شخع هير من الواضح إًذا أن المؤمن الحقيقي ال يمكن أن يحيا مثل ال
د. إنا ال يد فإنما يظهر بوضوح   ،فإذا أطاعا  م،ين بأي وال  للمدير القديالمجد 

المدير   إلى  ينتمي  ال  ال،  الجديدأنا  حكم  تحت  مازال  ما  وأنا  هو  هذا  موت. 
   .أ 13 ، 12نتعلما من عددي 

 

الطريق إلى الحياة هو هذا: أن تميت كل ما يعترض سيطرة روح هللا على  
ينبغي أن يموت. كل ما يثير الخطية  يقاوم سلطان المدير الجديد  حياتك. كل ما

ي   أن  العملية    قطع،في أع ائك يجب  أن هذ   الرسول ب راحة  ويعرفنا بولس 
ضر  يمك   المؤلمة  القدس  الروح  وأن  للحياة،  بهورية  القيام  من  المؤمن  . ان 
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م مع  ويبرز بولس الرسول حقيقة أنا ال يمكن لمؤمن حقيقي أن يكون في سال
حرب بال هوادة مع ؤمن هو أنك في  أن لك صفات الم  إن البرهان على  .الخطية

و ابن  فه  ،ألن كل من يطع أوامر روح هللا  الخطية، وأنك تميت أعمال الجسد،
 (. 14دهلل )عد

 

بإبادة كل م  ،فعالمة البنوية هلل  ،إًذا ا يعو ا من  هي أن يتعهد الشخع 
التشبيا   لبط  ع؛ وهنا ي  ابن وليس كم نوهذا يظهر  ك   أن يكون شخً ا مقدًسا،

ثبت بنويتا هلل عن طريق إصرار  الدائم والثابت على أن  السابق. إن المؤمن ي  
 يكون مقدسا مثل أبيا. 

 

الع هللاإن  مع  المؤمن  بها  يتمتع  التي  الخادم   ،ال ة  عال ة  هي  ليست 
 ة  العال  إنها  لتشبيهات األخر  التي استخدمناها.وهذ  الحقيقة تبطل ا  -بسيد 

إ وأبيا.  االبن  خبين  عال ة  ليست  العائلية؛نها  األلفة  عال ة  ولكنها   وف 
إلى هللا كأب تلقائيا وطبيعيا  يتحدث  ح هللا في  وهذا بسبب عمل رو   ،فالمؤمن 

العادي االختبار  هو  هذا  الذين    ،داخلا.  كل  با  يتمتع  امتياز  إنا  مؤمن.  لكل 
الجسد أعمال  الرو   ،أماتوا  يطيعون  الذين  أنفكل  ي عون  الذين  كل  سهم ح. 

أوالد  لإل بأنهم  الداخلي  الوعي  لديهم  يتزايد  أن  يتو عون  العملية  والطاعة  ماتة 
 هللا.

 

لهم ن يب في كل ثروات أبيهم. إن المؤمنين   ،فهم ورثة ،اوإذا كانوا أوالدً 
ووارثون مع المسيح. هير    ،إنهم ورثة هلل  .أبعد من أن يكونوا م انع أو خدم

اتحادهم أنهم يهربو  أن  إذا كان  بالمسيح ال يعني  األلم. كيف يهربون؟  ن من 
الم لكن  أيً ا.  يكرههم  فسوف  سيدهم  يكر   المجدالعالم  في  ا ن  وهم    ،سيح 

هناك أيً ا. إن رجا  القيامة الذي ذكر  بولس الرسول  بال با  ون  سوف يت حد
 أكيد.رجا  هو 
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 مقدمة للمجد  –اآلالم احلاضرة                                                      39  -18:  8رومية  

 
   39 –  18 :8رومية  ا رأ 

 

 مة للمجد قدم –ا الم الحاضرة 
 

ن هو اختبار األلم. لقد عا  ربنا يسوع المسيح لحاضر كمسيحييإن اختبارنا ا
األلم لن يستمر عندما كان على األرض، ونحن مرتبطون با. لكن    ،حياة األلم

معا معا. إن  وفي المستقبل سوف نتمجد    ،إلى األبد؛ فالمسيح ا ن في المجد
يؤدي   ، بيح  اقن آالمنا الحاضرة تشبا رو م والمجد أمران مؤكدان. إكال من األل

 إلى باب   ر مجد  يفوق الوصف.
 

  . أما با ي األصحاح فيتوسع في شرحها  ،يقرر هذ  الحقيقة  18ددإن ع
الويستعير   المحاسبة، بولس  علم  "أحسب"من  كلمة  ي يف   رسول  فالمحاسب 

مختلفين عامودين  في  واألر ام  منهما  ،البنود  كل  مجموع  يحسب  ن ويقار  ،ثم 
المجمو بين   إن  الزمان  المجموعين.  "آالم  عنوانا  الذي  العمود  في  الكلي  ع 

عنوانا   الذي  ا خر  بالعمود  يقارن  أن  يمكن  ال  أن الحاضر"،  العتيد   "المجد 
إ فينا".  ا اليستعلن  يقاس.  ال  بما  ا خر  يفوق  العمودين  أحد  الحاضرة  ن  م 

ظم من آالم كثيرين  ا، وآالم بولس الرسول كانت أعيمكن أن تبدو عظيمة جد
يقاس.28  -23:  11كو2)انظر ال  بما  أعظم  المستقبل  أمجاد  لكن  ومن    (؛ 

فالمجد ليس فقط    "."فيناهو    "الجدير بالمالحظة أن "المجد العتيد أن يستعلن 
هو  ة نكون عليها في ذلك المكان. إن ما ينتظرنا  لكنا حال  ،مكاًنا نذهب إليا

ذي فينا  للدرجة التي ي تعجب فيها من المسيح ال  واكتمال صفاتنا  ،يير أجسادناتغ
( المؤمنين  بها   .  ( 10:  1تس2نحن  فينا  بالمسيح   عجبن  يجعلنا  سيسكن 

ا هذا  البعض.  بع نا  إلى  نتطلع  معندما  يكون  سوف  لنالمجد  عندما    ،لًكا 
 ضر. ام الحاهي النظتني
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 اتثالث أن  
 

بقولا السابق يعطينا بولس الرسول ثالثة أسباب تجعلنا متأكدين من أن  
أن الخليقة تئن وأننا   ر إلى األبد. هذ  األسباب هي: ن يستمالنظام الحاضر ل

 نحن نئن، وأن الروح القدس يئن. 
 

هذ    .الخليقة تئنسول أن  يخبرنا بولس الر   22  –  19في األعداد من  
هال منذخليقة  اللعنة  تحت  اإلنسان.  ى  تلك    سقوط  من  الخالا  تنتظر  إنها 

 .  ستعلن فيا أبنا  هللاستخلع في الو ت الذي ي  اللعنة، و 
 

ست العالم  نهاية  واألشرار. عند  لألبرار  هناك  يامة  ستعرف    كون  كيف 
شب  إلى  تتغير  سوف  المؤمنين  أجساد  إن  أولئك؟  من  المسيح  هؤال   جسد  ة 

  -20:  3في    ، 18  -13:  4تس1ا  )يتقابلون معا في الهو   عندما  ،الممجد
األم   (،21 سيت ح  هللا.  أبنا   هم  من  تماما  واضًحا  يكون  سوف  ر  وحينئذ 

هلل ومن هو ليس    تماما. وحتى ذلك الو ت لن يمكننا التأكد بشأن من هو ابنٌ 
هلل؛ابنً  واالرتداد    ا  الزيف  من  الكثير  يوجد  العالمألنا  سوف    ،في  حينئذ  لكن 
شرأ ب ت تتوق إلى ذلك اليوم. إن أعنا ها اتماما. إن الخليقة    كون األمر واضًحاي

 ح من هم أوالد هللا. يتوق أن ير  بوضو  ،مثل شخع في الزحام
 

أصبح كل شي     إن سقوط اإلنسان كان لا أثر مفجع على الخليقة. لقد
الوضع  هذا  إلى  هي لم ت ل خليقة لذلك؛ ف   د أخ ع ال هللا  في الخليقة م ختال ،

الخليقة مرتبًطا بوضع رأس  لقد   ى هللا بأن يكون وضع  نفسها.  تلقا   من 
ورهم ذلك فقد    سان تأثرت الخليقة بذلك، ع ى اإلن  اإلنسان. عندما  -الخليقة  

للخليقة الحاضرة  الحالة  أن  لقد حدد هللا  الخليقة على رجا .  لن    ،أخ ع هللا 
حال هي  الدائمةتكون  تستم  .تها  لن  مشوشة  رإنها  بالخطية  ،دائما   ، خربة 

 ة بفساد اإلنسان. وفاسد
 

تشارك    سوفالخليقة    فإن  ،وال تعود هناك لعنة بعد  ،دا كتمل الفوعندما ي
لعنة  ،اليوم  في هنا  ذلك في  يكون هناك سما     كما شاركت  السقوط. سوف 
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الحاض واألرض  الحاضرة  السما   ألن  جديدة  وأرض  سوف  جديدة    ، تزوالنرة 
خلقه من  موي عاد  شي ا  يفسد  لن  للفساد.  أثر  أي  بدون  الخليقة   جديد  في 

اإلطال  على  إشراً االجديدة  تتألق  إنها سوف  مجدمعلن  ،ق.  ب ورة   ة عن  هللا 
 الخليقة الحاضرة. إعالنتفوق كثيًرا 

 

تتوق  الخليقة  إن  إن  اليوم.  هذا  الحاضرة  هاإلى  حالتها  ألنها    ،في  ليس 
مثل امرأة في    ، تتحرر  تتوق ألنهللا. إنها  ولكن ألن هذا هو تدبير    ،لكتريد ذ

النظام الحاضر  المخاض تتطلع إلى والدة طفلها. وأنين الخليقة يبرهن على أن  
األبد إلى  يبقى  التي  وأ  ،لن  الرئيسية  الفكرة  هي  تلك  تنتظرها.  أف ل  أموًرا  ن 

 يشير إليها بولس الرسول. 
 

ا  توليس هي  فقط  تئنالخليقة  نلكننا    ،لتي  أيً ا  ما ئننحن  هذا   .
إلى    ونتوق   ،لنتحرر من جسد الموت هذا  إننا نئن  .25-23األعداد  من تعلما  ن

وفي هذ  األثنا   .  11  -  10  :8  ،  24  :7في    سبق الشرحكما    ،يوم القيامة
با  نحن الروح،لنا  تعني ضمانً   كورة  المستقبل. والخطية   اوالباكورة  في  لح اد 

تجع أع ائنا  نئنفي  ذلك    ،لنا  إلى  األمور  متطلعين  فيا  تكون  الذي  اليوم 
سوف  بأن الم نع    انمال هو    فإن دخول الروح كمدير  ،ختلفة. وفوق ذلكم

النهاية. وا  ي هدم السما لروح  في  استطعام  إلى   ،هو  نتوق  يجعلنا  واالستطعام 
  الوليمة  ادمة ال   الوليمة! لكن االستطعام في حد ذاتا هو خير ضمان على أن

 محالة.
 

لنا ؤكد  أن الروح في داخلنا ي  عرفنا. لقد  خ رق بكلمات أ  نعيد ما سبدعونا  
فينا يجعلنا    هلل،  بنويتنا القدس  الروح  اليو   نتشوق وسكنى  الذي  إلى    ت ستعلن م 
البنوةفيا   فدا     .هذ   يتم  هذا عندما  يحدث  إن عرفناكما    ،ناأجسادوسوف   .

الداخلية   القأشوا نا  الروح  اليو   دس هىالنابعة من  ذلك  بأن  م سوف ال امن 
 . يأتي بكل تأكيد

 



101 

 

" في العهد الجديد ال  إن كلمة "رجا   !لكنا سيأتي  ،لم يأت هذا اليوم بعد
" المطلق؛ل  ،عزيزة"  رغبةتعني  التأكيد  تعني  أن   ،خل نا  الرجا فب  كنها  ورهم 

الي  آت  ال محالة! إن التأثير الحلكنا    ،لم يتحقق بعدالنهائي والكامل  خالصنا  
أن الرجا  هو  بال بر،لمثل هذا  ننتظر   الرسول بولس   نا  وكل هذ  يستخدمها 

سوف يتبع وأن المستقبل المجيد ليرينا أن النظام الحاضر لن يستمر إلى األبد، 
 .معاناتنا الحالية

 

.  27  ،26هذ  الفكرة نجدها في عددي    . الروح يئنفإن    ،وبجانب هذا
 ،فينا  الساكن  الروح  فلوال  وة  ائع،النق  أنواعكل    ننهزم من  -كمؤمنين  -إننا

خاصة. إننا ال  فة  ب  . إننا ضعفا  في ال الةوالعيوبهذ  ال عفات    لسحقتنا
"لكن الروح نفسا يشفع فينا    ،قدم طلباتنا هللنعرف ما ن لي ألجلا وال كيف ن

نئن   كمؤمنين  إننا  بها".  ينطق  ال  داخلنابأنات  التبني    ،في  إلى  ونشتاق 
  في داخلنا متطلعين ا نئن  ض الجديدة. إننالجديدة واألر   لى السموات إو   ،والقيامة

العالم الخروج من هذا  الذي    ،إلى  إليا. من  ننتمي  الذي  المكان  إلى  والذهاب 
لرغبات إلى يوصل هذ  ا  الذي  ومن  إنا الروح القدس!ك فينا هذ  الرغبات؟  يحر 
  ، و اهتمام الروح ه  الروح القدس. "ولكن الذي يفحع القلوب يعلم ماإنا    هللا؟

 هللا يشفع في القديسين".   سب مشيئةألنا بح
 

األن   الداخليةهذ   تعب     ،ات  أن  يمكن  الكلماتال  عنها  معنى   ،ر  لها  لكن 
هللا  إنيدركا  ويميز .  هللا  ها  مشيئة  حسب  كل  ب  ،صلوات  القدس.  الروح  عمل 

 .(14  :5يو1سمع وتستجاب )ت    طلب بحسب مشيئتاال لوات والطلبات التي ت  
أن   يعني  التبني والقيامة والسما    سوف ت بح حقيقة.  الداخليةأشوا نا  هذا 

الجديدة األن  تكون لناكل هذ  سوف    ،الجديدة واألرض  الدا. هذ   فينا  خلية  ات 
بأن الوضع الحاضر لن يستمر إلى   آخرضمان  هي    ، التي يخلقها فينا روح هللا

 .في النهاية مجدال يحل محلهاوأن آالمنا الحاضرة سوف  ،األبد
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 ح اب للفر ستة أسب
 

إال أنا    لنظام الحاضر لن يستمر إلى األبد،بالرهم أنا من المؤكد أن هذا ا
أسباب ستة  األ ل   ،يوجد  تدعو على  في،  للفرح  يقدمها   الو ت  نا  الحاضر، 

 .39 -  28الرسول بولس في األعداد 
 

األول أن  السبب  لخيرنا  هو  تعمل  اكل األشيا   في  ال.  نهائي لتحليل 
 ر. كل األشيا شرا مل ل الح األليس هناك شي   د ع  ا  أنسوف نجد    ،مورلأل
استثنا   – هذ     –  بدون  هللا.  شعب  لخير  مًعا  بة بالنسحتى    ، ةحقيقتعمل 

بالتالي أن نخطئ  يمكن  أننا    ،فال يجب أن نستنت  من هذا  ،ذلكومع    لخطايانا،
. كل الذين يحبون هللا واضح في األصحاحين السادس والسابع  ألن ذلك  عمًدا؛

الوعد  هممليش دعاهم  .هذا  ألنا  يحبونا  أن   ،إنهم  ألنا   د  دعاهم  وهو  د 
 لخير يؤول كل شي   حال وفي كل حدث، حتىفي كل   تعمل. ومقاصد  يدعوهم

للمؤمنين العظمى  التعزية  هي  هذ   هذا    عندما  ،أوالد .  في  ا الم  يحتملون 
 لذهاب إلى السما .متطلعين ل ،العالم

 

الثاني  السب أنب  تأكيدسوف    هللا  هو  بكل  دنا  واحد    .يمج   سبق كل 
صورة ابنا. هل معنى هذا أن كل  مشابها  ليكون    ق هللا وعي ناسبوعرفا هللا،  

سبق هللا  فليس كل واحد    سيكون مشابها ل ورة المسيح؟ كال،  د من البشرواح
س بالمعنى ليو   ،بولس الرسول كلمة "عرف" في معناها العبري يستخدم    وعرفا.

كما في العال ة    ،اليوم. أن تعرف معناها أن تحب محبة حميمة  الذي نستخدما
واحد من هذا وكل  سبق وأحبا هللا محبة حميمة،  هناك شعب معين  الزوجية.  

بين  هو البكر    –المسيح    –يكون االبن  ل  ،الشعب سيكون مشابها ل ورة ابنا
أبنا     عائلة العظيمة المكونة منسيكون األخ األكبر في تلك ال  هؤال  األبنا .

 هللا.
 

فعينا هللا  سبق  شخع  د  كل  هللا   ،إن  اإلنجيل  دعا   ر  وتبر    ،بواسطة 
. ليس هناك  مؤكدة الحدوث  هاألن  ،اضيالم  صيغةد. كل األفعال هي في  وتمج  
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سوف يفشل في الوصول إلى السما     ، محبة هللا  همرتهمأحد من أولئك الذين  
كثيفةو   ،اضرةالح  آالمنا  ومهما كثرت  .(39  –  37  :6انظر يو) كانت   ،مهما 

 . متأكدون أننا سن ل إلى وطننا السماوي نفرح ألننا أن كننا فيم
 

الثال  أن    السبب  أي   لناهللا للفرح هو  هناك  إلا آخر؟ هل  . هل يوجد 
 يع أن يشغ  لآخر يستط  كيان أبدي آخر؟ هل يوجد آخر كلي القدرة؟ هل يوجد  

يمكن أن ينت ر على مخطط   شي ال  إًذا    كال!؟  يئتا مش  رأيكل األشيا  حسب  
مقاصد   أو   ،هللا بالتأكيد  .يعارض  تتم  لنا سوف  يمكن  و   ،إن مقاصد   الم  ال 

 أن تغيرها. الزمان الحاضر 
 

بذل ابنا الوحيد من . لقد  هللا لن يمسك شيئا عناهو أن    السبب الرابع
عطايا ، أعظم  كانت  تلك  يمك  أجلنا.  هذا  بعد  عنا  أنن  فهل  العطايا   يمسك 

أو القوة التي تساعدنا    ؟ هل يمسك عنا السما ؟ أو النعمة أو الشجاعة لاأل
انا ف يمنحنا كل األشيا إنا سو  وسط التجارب الحاضرة؟ كال،على الحياة   .مج 

 

ن إ ،من يستطيع أن يشتكي علينا .هير مدانينهو أننا  السبب الخامس
 ، يديننايستطيع أن    من ذا الذي  لن برا تنا؟لقاضي و د أعإلا النعمة هو اكان  

الذي مات من أجل خطايانا  د  ام ثانية ألجل تبريرنا  إن كان الذي   ،ابن هللا 
 حك أن نفكر بأن  ن الم  ؟ م  فينا في نفس هذ  اللحظة  يشفعيمين هللا    هو عن

هللا  ا يمكن  أحًدا شعب  ضد  يشتكي  نفسا  ،أن  هللا  فيا  الذي  ام  الو ت    ، في 
ذل الشعبوطهر  من جرم  ك  وعقابها  بالكامل  اب  الخطية  هيبواسطة  هذ    نا. 
المحدود  التعزية للمؤمنهير  يجاهد  ،ة  الخطية  وهو  حياتا    ،ضد  في  ويعاني 
    .الحاضرة

 

 إنها كل األسباب األخر .    يجمعللفرح هو في الحقيقة    والسبب السادس
ر. ال شي   هقهي محبة ال ت  ف   ،. إنها محبة إلهيةمحبة هللا العظيمة لشعبا 

 في المسيح يسوع ربنا.التي  لنا عن محبة هللا يمكن أن يف
 



104 

 

ال الوحيإن  لنا  يوضحها  التي  وجد  أن  ،حقيقة  أينما  هللا  م  فإنه  واشعب 
ح  انون يع لقد  للذبح.  .  هنم  مثل  والقو   إن  سبوا  والمخاوف  والموت  الحياة 

 راوة؛ لكنها  كل هذ  تهاجمنا ب  –ال تح ى التي خر  األتجارب الو  ،الشيطانية
تس محبة هللاتطيال  عن  تف لنا  أن  تق  ،ع  تو ف  أن  ال  أو  السما .  نحو  دمنا 

درجة    هينما  إ  ،نامنا من مخل نا. إن كل صعوبة تواجهشي  يمكن أن يحر 
. إن الذي أحبنا  كلهاعليها    ون نت ر م  فنحن ولذلك    أخر  نرتقيها نحو السما ؛

هكذا لتكون  أ(ثانية  28دعدا رأ  )  وضعها  لقد    ، تهاو و   لنا  محبتامد     ظهر. 
ألبما   يغي   جلفعلا  مخلوق  هناك  ليس  المسيح.  في  أحبنا هللا ر  نا  لقد  الخالق؛ 

إلى األبد. هذ  هي الحقائق العظمى التي   ا ن وسيحبنانا يحبنا  محبة أبدية. إ
 أن نحيا الحياة المسيحية في العالم الحاضر.  ونحن نطلب ، لوبنا تحمي
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 إسرائيل هللا                                                                     29  -1:  9رومية  
 

   29 –  1 :9 ميةا رأ رو 
 

 إسرائيل هللا 
  

رومية رسالة  من  الثامن  األصحاح  نهاية  ن وا   ،تعتبر  أهم  أحد 
المقدس، الكتاب  في  نظنيجب  ال  لكن    االنت ار  العاطفة   أن  هو  الفرح  بأن 

الت كمسيحيين.  الوحيدة  نختبرها  ع ي  حزًنا  لنا  في إن  ينقطع  ال  ووجًعا  ظيًما 
بأناس   محاطون  أننا  ذلك  وسبب  عن   لوبنا؛  شيًئا  يعرفون  ال  وة  قالهالكين 

إذا  لإلنجيل   ةمخل   ال يكون  اسًيا  الوجع  هذا  في   فشل.  منا  القريبون  أولئك 
  بول خالا هللا. 

 

ا الرسول أعمق درجات  لقد   دما فكرعن  ،األلممن    هذا النوعختبر بولس 
على الرهم من أنهم أظهروا لا الكثير من   ،بهم كثيًراائا اليهود. لقد أحفي رفق

اإلنجيل   رف وا  لقد  أحزنوهذا    ،تماًماالكراهية.  الما  يفوق  حزًنا  لا  قد وصف. 
ومع ذلك   إبراهيم ليوضح حقيقة التبرير باإليمان،ل  ث  استخدم الرسول بولس م  

 هربا  عن هذا التبرير. كانوا ن نسل إبراهيم فإن الجز  األكبر م
 

هذا  عن  يمكن  ولا  الذي  خالل  ما  من  العالم  يبارك  بأن  وعد هللا  لقد  ؟ 
فإن    ،إسرائيل ذلك  تومع  لم  الكتب األمة  جا ت  إسرائيل  خالل  ومن  ؤمن. 

اإلنجيل الذي بشر با بولس الرسول؛ ومع ذلك فإن  المقدسة التي أعلنت نفس  
ت لم  الكتب األمة  بتلك  ت  ولم  ،المقدسة  ؤمن  أن  الم  تستطع  المسيح  ن عل  ميز 

 تب.بوضوح في تلك الك
 

لغز! في األصحاحات   لا من  بتمعن في    11-9يا  الرسول  يفكر بولس 
المشكلة تلك  فحع  في  بنفسا  يبدأ  إنا  إسرائيل.  إيمان  عدم  وأثنا    ،مشكلة 

عن هذ     فر طأن نغض ال   . وال يجب عليناأمجد تعليمفح ا يكشف لنا عن  
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البعض  كما    -األصحاحات   اعتراضيا  –يفعل  جملا  شي     ،باعتبارها  أو 
هي  ال    ،نبيجا األصحاحات  هذ   إن  اليهود.  يحبون  الذين  أولئك  إال  با  يهتم 

التفسير ذلك  من  رومية.  إلنجي  جز   رسالة  أعلنتا  كما  هللا  فهم  إذا  ل  أردنا 
باهتما نلتفت  أن  علينا  فيجب  كاماًل  فهًما  شديداإلنجيل  صر    م  ما  با  إلى  ح 

 .ا ن والذي سنتابعا ،الحقيقي ن إسرائيل هللاعجيل اإلن
 

 حزن بولس الرسول على اليهود 
 

أعداد   بخمسة  األصحاح  الرسول  بولس  ما يعب     ،مكث فةيبدأ  عن  فيها  ر 
 وهم   ال يوصف.   وحزن  ا من وجعروحيعانيا في 

 

ر من الرسول!أرجو أال    –األصحاح الحادي عشر  إن    فهناك من يقولون   ت ْسخ 
ويفسرون هذ    تقبل مجيد،مسد اليهود بع  ي    – ليلة مما نقرأ  هنا  د ائق    بعد  أي

عن   تتحدث  بأنها  إلسرائيل  ،إسرائيل  استعادةاألعداد  العظيمة  البركات    ، وعن 
  ،الكنيسة طوال تاريخهاالتي سبقتها في تاري   بركات  الوالتي تفوق بكثير كل  

ل شديًدا إلى درجة لس الرسولخمسين. لقد كان ألم ووجع بو بما في ذلك يوم ا
؛ إذا كان ذلك سيؤدي إلى  في الخالاتنازل عن رجائا  ا أن يأنا كان مستعد  

أنا بعد   إذا كان بولس الرسول يعرف  نقول إناهذا يجعلنا  بني جنسا.  خالا  
لنا يذكر  األرضي سوف    د ائق من وصف حزنا سوف  إسرائيل  كل شعب  أن 

أن  ،يخلع يعني  ي    ،حزنا هير صادق  فهذا  أن  أجلهم  حر  ورهبتا  من    كانت م 
 .يكن إال مع خيال أو شبح وصراعا لم ،ريا 

 

حقيقة   األلم  اجتيازإن  هذا  في  الرسول  لن  ت  ،بولس  أنا  بجال   وضح 
استعادة هناك  أ  تكون  كان  لقد  نبوي ة،لما  إلسرائيل.  طبيعة  أي    ذا  يقبل  وال 

لذا ترك لهم   ،هللا  مقاصد    مة أرضية، لم تعد ضمنكأ  تفسير آخر. إن إسرائيل،
( 16  :2تس  1و د أدركهم الغ ب إلى النهاية )   ،(38  :23مت  )  بيتهم خراًبا

هو  إذا لم يكن هذا    . (43  :21و د ن زع منهم ملكوت هللا وأ عطي لألمم )مت  
 فإن كالم بولس الرسول يكون بال معنى.  الوا ع
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ي عبارات ، فبعد أن يؤكد لنا ف5  -1نظر إلى وصف ألما في األعداد  ا
ْمالً   ي  إن عل  ،ال ينقطع"  المً تبر أ وية أنا يقول الحق، نجد  يقول: "إني أخ  ح 

بعذابي األبدي كنت سأتمن ى ع رفقائي اليهود  يخل    أمكن أن. إذا  دائًما وحقيقي ا
 أمير هللا. لقد  نسل ذاك الذي هوكانوا    ذلك. الحل االمتيازات التي كانت لهم:

ا العبادات  عن  لهمانقطعوا  األبوية  هللا  رحمة  بواسطة  بهم  المحيطة   ،لوثنية 
لقد دخل هللا في [ ي عرض بينهم. هللاالشكينة ]اإلعالن المنظور لمجد وكان مجد 
كذلك    ،قد أعطاهم ناموسا المقدسالعهد مرات عديدة. لهذا  وجدد    ،عهد معهم

ت د كانوالهيكل وكل ما با. لق  ،والذبائح التي كانت تقدم فيهااالجتماع  خيمة  
المواعي  األمة بالتي  بلت  المتعلقة  ا تيالمسيد  العظام  ومنهم  ،ا    ،ا با  
  ، جا  المسيح نفسا   ومن هذ  األمة   يا  الذين أعلن هللا لهم عن نفسا،واألنب

 الكائن على الكل إلًها مبارًكا.  
 

قطع عليهم. ظهر بولس الرسول حزنا الذي ال يني    نهؤال  هم الناس الذي
ت خارج  انك  –  كأمة  –لكن إسرائيل    كما سنر ،  –باإلنجيل    آمنالبعض منهم  

بولس    االمتيازات المذكورة. هذا هو السبب في حزن الرهم من  دائرة الخالا ب 
صعوبة في فهم بقية   . إذا نسينا حقيقة وعمق هذا الحزن، فإننا سنجدالرسول

 .11 – 9األصحاحات من 
 

 نإسرائيال 
 

هذا فإن ومع    ،كل أنواع الوعود إلسرائيلهللا على مد  السنين    ىلقد أعط
ور  رف  د    األمة من هللا،ف ت هللا  الوعود    ت  هذ   كل  أن  يعني  هذا  لم  فهل 

ت كلمة ا ثم نق ها بعد ذلك؟ هل سقطوعود؟ هل أعطى هللا  شي   ت سفر عن
 هللا؟ 

 

إلى أ  ى  ثقة  بال  لمة هللا ال يمكن أن ت نقض. إنها جديرةإن ك  –  حاشا!
كن رم. لت  حإلسرائيل سوف ت    أعطيتفالوعود التي    كل شك؛فوق    وكمالها  ،درجة

أ وهي  نفهمها،  أن  علينا  حيوية  نقطة  إسرائيل  هناك  وإسرائيل   الحقيقي ن 
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ليس كل ع و في إسرائيل األرضي هو بال رورة كياًنا واحًدا.  ليسا    األرضي
المفتاحع  هو  هذا  هللا.  إسرائيل  في  األصحاحات  يفت  الذي  و  هذ   لنا  ح 
الرسول أن يثبتا    ثالثة،ال الثاني   ي اتم تلخوكل ما يحاول بولس  الجز   في 

 ن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون". : "أل من العدد السادس
 

بين إسرائيل و   لكن يجب أال نخلط بين أمةهللا وعوًدا إلسرائيل؛    لقد أعطى
صورة إلسرائيل  ط  فإسرائيل األرضي هو فق  أعطى هللا لا الوعود؛ي  إسرائيل الذ
 لا الوعود. الذي أ عطيت ،الحقيقي

 

ال   هنا  الرسول  عنوبولس  جديد  يحدثنا  لنا  شي   أن  دم  سبق  لقد   .
الحقيقي هم المؤمنون    إبراهيمحي  شرح أن نسل    ،في األصحاح الرابع  اتعليمً 

تربطا    ،باإلنجيل الذي  الطبيعي  النسل  مجرد  هذا الة  صل  بإبراهيموليس  دم. 
جد  مهالتعليم   الوا عا  م  أال    ،في  علينا  بتجاهلويجب  بدانجر ب  إذا  أنا   ا  لنا 
 هم إسرائيل هللا الحقيقي،من اليهود واألمم    ي هللامختار بأن  التعليم    إنصعب.  

 هو أساس الفهم ال حيح لإلنجيل.
 

الرسول  :7عدد نسل  من  نك  إن حقيقة كو   أكثر".  دعني أوضح"  :يقول بولس 
تجعلك  إ لن  ماذا    اتلقائي براهيم  االمتيازات.  لهم  الذين  إبراهيم  أبنا   كان أحد 

ي   الذين  هم  فقط  إسحاق  نسل  بأن  الوعد  كان  إبراهيم الوعد؟  نسل  حسبون 
 الحقيقي. 

 

وا لم يحسب  الذين  ،من هاجر  ون آخر   ا بن: "كان إلبراهيم أ 9  ،  8  دانعدال
الذي ق هو  اسحاسل. إنتالليس  ما يحدد أبنا  إبراهيم هو الوعد؛ و فإن    ا،نسل
اإللهيو   الوعد  بحسب  فال  ، فقط  لد  إسماعيل  إلبراهيمأما  ابًنا  اعتبار   يمكن    ، 

إلسحاق. إنا    أعطيتفإن كل الوعود  د    أعطيت بشأنا؛هناك وعود    تألنا ليس
 "مقاصد هللا.  ويمثل جزً ا مناالبن الحقيقي إلبراهيم 

 

  كال   اعتبرفهل    ابنان،سحاق  إل  الذي كانفي الو ت  : " 13  -10  ادعداأل
كال في شعب هللا؟  اختار هللا  ،منهما ع ًوا  ا خلقد  التوأمين ورفض  أحد    ر،  
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حسب  و د   هذا  الحركان  هللا  يكن  ،اختيار  بم  ولم  أحد     فاتشروًطا  في 
حتى  بل   ،خرا لآلورف   هماأعلن هللا  بولا ألحد  هذا عندماالولدين. لقد ظهر  

 "أن يولدا.
 

الذ  ،لذلك يجعل  ما  هل  ع ًوا  ما    اشخً  ي  هللا؟  شعب  الوالدة  في  هي 
 ؟ ال هذا وال ذاك. إنا اختيار هللا.الطبيعية؟ أم التناسل

 

اللوالم ث فهناك  طاع عريض وهام   ذان  دمهما بولس يوضحان هذا؛الن 
بالرهم من أنهم ينحدرون بالطبيعة من   ،الميراثرموا من  من نسل إبراهيم  د ح  

م  ،إبراهيم هللاتماًما  اختارهم  الذين  د  تحددثل  لقد  الحقيقي    .  إبراهيم  نسل 
أن كل   30 -28: 8نا من لقد تعلمالحرة الختيار هللا المقدس. المسرة بواسطة 
وتبرروا في المسيح.    ،عوا بواسطة اإلنجيلهم بالتالي  د د    ،هللا  اختارهمالذين  
الحقيقيي  أبنا إن   والنساإبراهيم  الرجال  من  المؤمنون  هم  يكو   ن  الذين  نون   
  ؛29  -28      :2و  ر   ا يات  ونتأمل فينتو ف هنا    دعوناسة المسيحية.  الكني
 :12عب    ؛3  :3في    ؛16  –  14  :6  ؛ هل25  –  22  :4  ؛13  –  11  :4

22 . 
 
 ار هللا ورف ا هما مفتاح التاري اختي

 

 من يشا . رفض إنا يختار من يشا  ويهللا؟  ما يعملا تفهمهل 
 

 " ! ة ال يمكن ت ديقهار ير عادل ؟ هذ  فكه يجعل هللا هل هذا" :14 دعد
 

الرحمة ال ت بح:  15  دعد فإن  الرحمة  بعد رحمة.    "إذا كنت تد عي حقك في 
إن هللا ف   ،لهذاو   ح جبت الرحمة فلن يكون أحد مظلوًما؛إذا    ،على الجانب ا خر

ا كم  ،حريةهذ  ال  ر بهم،  هللا يمارس حر في أن يرحم ويترأف على الذين يس
 "موسى.كلماتا ل هو واضح من
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وال  فيك  داخلية    بسبب نية  فهذا ليس  ،استحسنكهللا  د  إن كان    ،إًذا"  :16دعد
إن   ارجي. ال توجد ذرة واحدة من المديح يمكن أن تعود إليك.بسبب اجتهاد خ

الرحمة  الكل أظهر لك  أن هللا  د  إال على    ،يوجد من يستحسنا هللاال    .سببا 
 "قط من أولئك الذين  د رحمهم هللا.ف   يتألفهللا وشعب  هذا األساس،

 

" 17دعد ما يشا   ،احقً :  يفعل  لماذا!  ،إن هللا  يسألا  أن  أحد  في    وال يستطيع 
نقرأ أن فرعون  اوم هللا بعناد. تر  ما سبب ذلك؟ السبب هو أن    العهد القديم

 " مجد اسما. وليمتد ،فيا  وتاهللا  د أ ام فرعون لكي يظهر 
 

إنا يرحم من يشا  ويقسي  تدرك  نتستطيع أال    هل: "18دعد  ما يعملا هللا؟ 
وهذا متناهم تماًما مع نظرة بولس السامية هلل. إن بولس الرسول "،  ن يشا م

 مقتنع بأن يعلن ال يت د  للدفاع عن هللا. إنا ببساطة    ،يعلن أنا مجرد إنسان
العظ  ويكر  ويرفض من  ، أن هللا يحب ويختار من يشا  إنا  السامي يم  يشا . 

فيا ال يتحكم  أن  يمكن  ال  صفاتا  حكما  وت  ،أحد  ذي  الكل  فقط  إن  المقدسة. 
 مسئول أماما أما هو فال يحق ألحد أن يسألا."

 

هذا نتأمل  عن  عندما  السامي  الرسول،هللا  الرأي  بولس  فكر  في  فلن    ، 
أن   لفكرة  رف ا  من  أن كلمة  نندهش  يمكن  أن  تسقط  هللا  هللا  يريد  ما  كل   .

 ن المستحيل أن يعطي هللا وعًدا يعجز عن تحقيقا. وم نا يفعلا،إف  ،يفعلا
 

فإن  لبا الشرير    ،السامي  د هذا التعليمعندما يسمع الشخع هير المجد  
منا االعتراضات؛  ويدفع  ،يستا   أنواع  علىلذا    بكل  التأكيد  عقيدة    يلزم  أن 
ح هللا صال  فقط من المؤمنين. عندما نقرأ في الكتاب المقدس أن  ت قبلاالختيار  

أعمالاف  كل  بذلك،  ،ي  نؤمن  أيً    فإننا  نقرأ  أنوعندما  البعض    ا  يقبل  هللا 
فإننا نؤمن بذلك أيً ا. إننا ال   –حسب مسرة مشيئتا    –خر  ويرفض البعض ا 

أن   ترتبطنستطيع  كيف  مًعا  نر   الحقيقتين  واختيار هللا(،   هاتين   )صالح هللا 
أناس سا طون وجهال ال ننسى  لكننا   الكتاب  أننا  المقدس هو بالحقيقة . إن 
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منا  من بكل ما يقول. إننا نؤمن با حتى إذا عل  ونحن نؤ   ،كلمة هللا المع ومة 
 .أنهما هير منسجمت ينعقيدتين  د يبدو لعقولنا 

 

يفسر   رفضهذا  المجدد    سبب  هير  االختيار،الشخع  ال   لعقيدة  ألنا 
  ، العقيدةف أيً ا هذ   يرفض المؤمن ال عي  ما  اوهالب يؤمن ب دق كلمة هللا.  

في تفكير  إال أنا    طي مكاًنا لكلمة هللاعلى الرهم من أنا يع  ى أناوهذا يرجع إل
طبيعي أكثر مما يثق . إنا ال يزال يثق في عقلا اللم ير  بعد مد  خطأ فهما

فإن عقيدة االختيار ال تمثل لا أي    ،أما بالنسبة للمؤمن الناض   في كلمة هللا.
ير  أن هذ  العقيدة م در هو  وفي الحقيقة    ، بما  الا هللا  مشكلة. إنا يؤمن 

 ال توصف.  يةتعز 
 

التأكيد على عقيدة االختيارفأين  ،مع ذلك المشروط  ما زاد  البد وأن    هير 
 :على أحد هذ  االعتراضاتا ن ويركز بولس الرسول  ات،االعتراضت قابل ب 

 

"19دعد المطلق:  السلطان  صاحب  هو  هللا  كان  اإلنسانفكيف    ،إذا    يكون 
فكيف يمكن هلل أن    مشيئة هللا مسئواًل؟ وإذا لم يكن هناك من يستطيع أن يقاوم  

 "يدين أحًدا؟
 

مسئولية  ا أن يتمل ع من أي نوع من اليحاول دائمً   إلنسان الخاطئإن ا
سأل عنها في وأنا سي    ،مع أنا يعرف تماًما أنا مسئول عن أعمالا  ،الشخ ية

األو )األصحاح  المستقل   ، شر (. إن ذروة  لالدينونة  اختيار هللا   أنا يجعل من 
بنفس   –مع أن هللا  د أوضح في كلمتا    ،عدم مسئوليتا عن أعمالا  فيسبًبا  

 أن كل إنسان مسئول عن كل ما يفكر فيا أو يقولا أو يفعلا.  –التأكيد 
 

اإلنسان  "  :20دعد أيها  أنت  هللاحتى    –من  أعمال  صالح  في  إنك    ؟ تشكك 
إنسا هللا.  ،نمجرد  المخلوق   وهو  أنت    ،أنت  من  الخالق.  من  د  وهو  لتدين 

 "؟نعكص
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الروحي.   تراض على عقيدة االختيار يبدو أنا  مة درجات التمردإن االع
في بالتشكيك    ،عترض على عقيدة االختيارهي التي تفقط    إن المكابرة األثيمة

 الذات اإللهية. كمال
 

أن يفعل    إن لا السلطان فيسأل.  ي ال ي  فإن هللا هو العظيم الذ  : "كال،21ددع
يسر  للخز  ما  إن  نفس اف   .  من  مختلفتين  آنيتين  ي نع  أن  في  الكامل  الحق 

 ".إذا أراد ذلك ، طعة الطين
 

للهالك. إنا يحتملهم ب بر    –  أمر  األزليالبعض يجهزهم هللا حسب  : "22دعد
 " .دينونتا العادلة الغاضبة بل أن يح رهم إلى  ،كثير

 

ا خ"  :23دعد ليبي   أما  اختارهم  فقد  العجيبةرون  رحمتا  مقدًما  هويعد    ،ن  م 
 " للمجد.

 

وا رحمة    ،يازاتمن هم هؤال  الذين لهم االمت" :24دعد الذين اختيروا للمجد وتلق 
هم أولئك  . إنتحدث عن اختيار أفراد ورفض أفرادفالنع كلا ي  هللا؟ إنهم أفراد؛

بواسطة اإلنجيل )و د استخدم بولس  حاد بالمسيح عوا إلى االتالذين  د د   األفراد
"د   كلمة  المختارون الرسول  من  بل(.  الرسالة  في  المعنى  بهذا  د عوا     د  عوا" 

الذين دعوا  30  –  29:  8)أصحاح المختار يتألف من أولئك  (. إن شعب هللا 
    –ين  هذا االمتياز. إن المؤمن  شملهموكل من اليهود واألمم    بواسطة اإلنجيل،

 "شعب هللا. ون ليشك     نالذي هم  –م كان جنسه مهما
 

و د     ،فيا   د  مليتم  ختار إنساًنا واحًدا، هو إبراهيم؛لقد ا  !يا لعظمة هللا
 ، قد   ب ل  فرًعا واحًدا من نسلا. لز بين نسلا بحسب مسرتا ال الحةاختار ومي  

ا خر أحد  ،ورفض  أمام  ذلك  عن  مسئواًل  يكون  أن  أراد دون  من  رحم  لقد   .  
أ من  ى  للو س  وآنية  للكرامة  آنية  ل  شك  الكتلة  نفس  من  أن راد.  دون  هوان، 

في    و لم يبق لنفساول  لقد رفض جميع أجيال اإلسرائيليين،  يعطي حسابا ألحد.
مختارة    لطفا لر ف تبقية  األمة؛  وعمورة كل    من  كسدوم  وطرحت  األمة 
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إلى النقطة  الشريرتين.  بالتحديد ي   هذ   ااألخيرة  األلرسول  ل بولس    عداد في 
 .البا ية

 

  حدث يحقق نبو ة العهد القديميما 
 

"26  ،25د  عد الحاضر:  اليهود  رفض  األمم  ،إن  من  المؤمنين  هو    ، و بول 
فقد تنبأ هوشع بأن الميراث سوف يؤخذ   ا هوشع؛بال بط ما سبق أن تنبأ ب

شعب  ك الذين لم يكونوا في ذلك الو ت من  ى ألولئعط  وي    ، من إسرائيل األرضي
إن كانوا  هللا.  الذين  الو ت    أولئك  ذلك  نعمة في  مجال  سوف    هللا،    خارج 

 " ي بحون أبنا  هللا.
 

الموضوع،  :29  –  27ادعداأل نفس  في  إشعيا   أن   "وتحدث  كيف  شرح  فقد 
فإن    وبدال من ذلك  وكيف أن البقية فقط سوف تخلع،  ،ست رفض كأمةإسرائيل  

براهيم. وأوضح إشعيا   عد با إذي و  بالخالا اليسمح لها بالتمتع  األمم سوف  
المرائكيف أن هللا سي ت رحم، ولو  ،نيقطع  فقط سوف  البقية  يترك هللا   لم  وأن 

 "كما هلكت سدوم وعمورة. ،هلكنت ستكا اكله فإن األمة ،هذ  البقية
 

ما   فهمنا  نكون  د  أن  المهم  أن من  يخبرنا  إنا  الرسول.  بولس    د  
ود هللا  لكن هذا ال يعني أن وع  ،هللاف وا من  د ر      –مثل األمم  مثلهم    –اليهود  

ن  إلسرائيل  د  –ليس من نسل إبراهيم   – بط لت؛ فإن شعب هللا الحقيقي  د تكو 
مختاري هللا،   من  المختارين  بل  إن  التاري .  مفتاح  هو  االختيار  كما   –وهذا 

وعد نون من اليهود واألمم. هذا هو بال بط ما سبق أن  كو  م  –ظهر دعوتهم  ت  
العهد البقية فقطسيتخذ عروسا  هللا    أن  ،القديم  با  اليهود سوف   جديدة.  من 

في أهلبا من األمم، وهذا   الذي سيكون مكوًنا  ،تكون من ضمن الشعب الجديد
 .هو إسرائيل هللا الحقيقي

 

واضًحا يكون  أن  فق  ،يجب  يكتب  ال  الرسول  بولس  في  أن  اعتراضية  رة 
فمعظم المسيحيين    يازات المؤمنين؛يكتب عن امت  يزال  المنا شتا الرئيسية. إنا 
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 .الذين يقرأون الرسالة اليومأهلب المؤمنين  وكذلك    ،من األممفي روما كانوا  
المؤمنين  " مؤمنين درجة ثانية " أ ل شأًنا من  يجب أن يحسبوا أنفسهمإنهم ال  
  ما وعد  كلو   إن المؤمنين من اليهود واألمم مًعا يكو  نون إسرائيل هللا،  اليهود.

هناك شعب على األرض    ليسدائما.    –كل الوعود لهم  .  با إسرائيل هو لهم  هللا
 ن من المسيحيين المؤمنين. الذي يتكو   ،لا امتياز أكثر من شعب هللا الجديد

 

التوي التعاليم  كل  نرفض  أن  علينا  اإلنجيلي    تنا ضي  جب  التعليم  هذا 
النع   هذا  إن  وأناألساسي.  من  عبإلى  يقودنا    البد  هللا  عظمتا  ادة  أجل 

 لنا ودعوتا لنا هللا  رحمة  ن  . إدهاومن أجل طر ا التي سبق أن أع  وسلطانا،
نحمد   ن  أل   لن تكفيإن كل األبدية    لهي أعجوبة األعاجيب!!  ،بواسطة اإلنجيل

   .دين مثلناوالتي أظهرها لخطاة متغطرسين ومتمر    ،نستحقهاال على رحمتا التي  
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 إعالن اخلالص احلقيقي                                                        21:  10  -30:  9رومية  
 

  21  :10 -  30 : 9 ميةا رأ  رو 
 

 إعالن الخالا الحقيقي
 خالصة األمر

التاسع األصحاح  نهاية  نفسا    في  الرسول  بولس  أن  يسأل  يمكنا  كيف 
 ية:ع  ولا هذا، ويعبر عن ذلك في األعداد التالخ   ي ل
 

الذين    هم ا ن  ، أن يتبرروا أمام هللا  من  بل  "إن األمم الذين لم يسعوا  :30ددع
نا  الذي  والبر  بالفعل،  الذي  تبرروا  هو  إنا    عنا  أكتبلو   الذي بر  ا ن.  هللا 

 " .ي عط ى للخطاة باإليمان
 

روا أمام هللا،  فقد حاول اليهو   ،خر  األناحية  المن  : "31دعد د باستمرار أن يتبر 
أن  ريق الناموس. لقد حاول إسرائيل  هو طبا  حاولوا أن يتبرروا    الذي  لطريقوا

فشل في حفل   لكنا لم ينجح. لقدأكبر درجة، صالًحا إلى  بأن يكون  ،يجني البر  
 " .الناموس بالدرجة المطلوبة

 

إسر "  :33  ،  32ددع سلك  ألنالماذا  السلوك؟  هذا  مثل  أن    ائيل  يتبرر  اعتقد 
هي    ، للمؤمنينًنا  قدم مجايفكرة التبرير الذي  نفس  إن  .  وأمام هللا بأعمالا ه

إما أن يكون   ،. المسيح هو الفاصل األعظم لحجر عثرة ضخم بالنسبة إلسرائي
هو حجر    ،ى عليها. بشكل عامن  بْ أو أن يكون صخرة ي    ،ر مناعث  ت  ي    حجر صدمة

عليها  لألمم  بينمالليهود    صدمة ي بن ى  يحاول هو صخرة  الذين  أولئك  أن .  ون 
بدرجة   فل الناموس، سوف يفشلون ويحبطون  عن طريق ح  ،أمام هللا  روايتبر  

 " .الذين هم في المسيحن ما لن يختبر  المؤمنوهذا ال توصف، و 
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 الطريق الخطأ والطريق ال حيح
 

بحثوا عن هللا  أن األمم  د  وصل بولس الرسول إلى هذ  الحقيقة:وهكذا يت
 . وا ن ريقة أخر  ولم يجدو د عنا بطبح  اليهو   بينما  ،بطريقة معينة ووجدو 

الرسول    يتناول الموضوعبولس  األصحاح    ،هذا  بداية  من  فيا  لياًل،  ويتوسع 
 العاشر. 

 

دوانية تجا   ني أحمل أي مشاعر عيجب أال تظن أفي ضو  ما  د  لتا : " 1ددع
بالعكس،  ،إسرائيل أن    بل  هي  هلل  المستديمة  وصالتي  العميقة  أشوا ي  فإن 

 "يل.يخلع إسرائ
 

م ل  ع  يعل  منا بولس الرسول درًسا هاما: لقد عرف و  ،من خالل هذا الت ريح
لم ولكن مشاعر  الخاصة    من اليهود إلى هللا،  أنا لن تكون هناك عودة واسعة

ب دق يرهب  إنا  السرية.  هللا  مقاصد  تحكمها  جد     تكن  خالا  وبكل  في  ية 
كل البشر  نا نعلم أنا ليس  فمع أن   ا؛أيوهذ  يجب أن تكون مشاعرنا    إسرائيل، 
 خالا جميع الناس. نتمنى بكل صدقفإن ال واب هو أن  ،مختارين

 

هت توجيًها خاطًئا.  هي    "تأمل في هيرتهم الدينية. المأساة  :2ددع أنها هيرة وج  
لليهود في هيرتهم يتبرروا  هرونها في موالتي يظ  ،ال يوجد نظير  أن  حاوالتهم 

 " االتجا  الخاطئ.يسيرون في نهم كل ،أمام هللا
 

د للتبرير أمام هللا. إنهم  الوحي  قول إن اليهود يجهلون الطريقمجمل الو "  :3ددع
ينالوا رضى أن  الناموس  ، بطريقتهمهللا    يحاولون   ،باكتسابا من خالل حفل 

 " م ال يخ عون للطريقة التي  د أعلنها هللا.وهكذا فه  
 

محاولة  "  :4ددع نهاية  يشكل  المسيح  أمإن  حفل التبرير  طريق  عن  هللا  ام 
األعمال  ،سالنامو  طريق  الذاتي  ،وعن  من  أو    ،والجهد  شكل  أي  طريق  عن 

هو   المسيح  فتحا  الذي  د  الطريق  الشخ ي.  اإلنجاز  أو  االستحقاق  أشكال 
 ".كما سبق أن شرحت –طريق اإليمان 
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هللا"  :5ددع أمام  للتبرير  الخطأ  اليهو   ، الطريق  حاول  الذي  الطريق  أن  هو  د 
ينج    يسلكو  ي  ،حواولم  أن  الالويين  لخ  ويمكن  سفر  كلمات  في  ، 5  :18ع 

بها"ف  يحيا  اإلنسان  فعلها  إذا  التي  وأحكامي  فرائ ي  الرب." تحفظون  أنا   .
بع م ل      ،. إنها طريق محاولة التبرير أمام هللا"ف ع ل ها"والكلمة المفتاحية هنا هي  

 " .شي  يستحق المكافأة
 

ا6ددع "الطريق  عي ن:  هللا لذي  هللا  ا  أمام  الكل  ، للتبرير  توضحا  أن  مات يمكن 
ى القيام بأعمال إنك ال تحتاج إل  .14  –  11  :30التي جا ت في سفر التثنية  

التبريرف   ،مستحيلة هذا  لتنال  السموات  إلى  بهذا    ،ت عد  نزل  المسيح  د  ألن 
 " التبرير إليك.

 

 ق لتح ل عليا؛ي األعماتفعل المستحيل وتغوا ف ال تحتاج إلى أن  "و   :7ددع
 " لنا هذا التبرير.  د  ام من األموات لينجزح   ألن المسي

 

  هنا. هذا البر في متناول أيدينا.  موجود: "كال، إن هذا البر  ريب منا،  8ددع
أو   بعيًدا  شيًئا  ليس  المنالإنا  تبح  عناصعب  أن  تحتاج  ال  إنك  أن    ، .  وال 

ان باإليم  البر  ن القلبي. إنا  باإليما  تجتهد الكتسابا. إنك تحتاج فقط إلى  بولا
 " الذي نعل با في اإلنجيل.

 

نح ل على البر؟  حتى  الذي يجب أن يؤمن با القلب الداخليما " :10 ،9دعد
فقد   ع؛وأنا حي إلى األبد لكي يخل     ،يجب أن يؤمن بألوهية المسيح وخالصا

بالدرجة التي قيقي ا  وح  ،ات، وهذا اإليمان يجب أن يكون حي اأ اما هللا من األمو 
  "لالعتراف العلني. الشخع المعني تكفي ألن تقود

 

هكذا  :11ددع يؤمنون  الذين  المقدس، يعد  "أولئك  الكتاب  أن   باستحالة  هم 
أملهم ذلك  يخيب  من  العكس  على  أمام هللا    –ي  اليهود.  يتبرر  لكي  المجاهد 

م بالتأكيد ه  ،ؤمنون ذين يإن أولئك اليفشلوا أبًدا.  إنهم لن  ف   –بمجهود  الذاتي  
 " .مخل  ون 
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  لليهودي واألممي؛ فال يوجد فرق   ،هكذا للجميع  الخالا متاح: "13،  12ددع
  فرق . كما أنا ال يوجد  (3ا أمام هللا )أصحاحبين اليهودي واألممي في مو فهم

ذي أعد  هللا هو للجميع بدون ال  فالبر  الطريقة التي يخلع بها كال منهما؛   في
محاباة. كل  ز أو  ون تحي  لخطاة د، مقدمة بسخا  ل ة المخل   ورحمة هللا  تمييز،

يهودي    –الخالا    من ي رخ طالبا كان  أممي  سوا   أو  الرب  –ا  ا  يسمعا    فإن 
 " ويخل ا.

 

ر با بولس الرسول!  ،يا لا من إنجيل عجيب ال يحتاج أحد   ذاك الذي يبش 
الرحيم ك الغني  ية من ال الح لكي يخلع. هللا هو الملأن ي ل إلى درجة عال

فا العطوف إليا  كنيملفقرا   ؛  يأتوا  الخالا  ،أن  هنى  منا  ما      .ويطلبوا  كل 
يطلبوا،لخالصه  إليا  يحتاجون  أن  هو  و أحد  يطلب    ولن  م  الرب الرب  يقابلا 

 . بالرفض والطرد
 

عقيدة   من  بكل  يتمسك  الرسول  بولس  أن  هنا  بالمالحظة  الجدير  من 
و  المجعقيدة  االختيار  اإلنجيل  يجد  وال  ،انيةعطية  هذا   تمسكا  في  ،  ارتباكا 

.  اهما أو األخر  حدنستبعد إفلسنا أحراًرا أن    هكذا،  نحن أيً اويجب أن نكون  
فعلنا تبسيط األشيا   ل  ال لشي  إال   ، ف ما أعلنتا كلمة هللافإننا نحر     ،ذلك  إذا 

المحدودة الكتابيلعقولنا  التوازن  يكرهون  الذين  أولئك  ه ب  لنتفاد    أو   ،  .
العقيدتين  أن  يجب  ننا  لك من  بكل  الدرجة. مًعانبته   بنفس  بهما  نسر  وأن   ،

بل أن نتمسك بما  د أعلنا    ،علينا أال نسعى لمحاولة إثبات صحة كل منهما
ولكن كأمور متوافقة تكمل   ،وعلينا أال نتعامل مع هذ  الحقائق كمت ادات  هللا،

 بع ها بعً ا. 
يدعون   على أن جميع الذيننا يؤكد  ونا نعود إلى منا شة بولس الرسول. إدع
 ال تستبعد   ودعوتا  ،"للجميع"هو    –في الحقيقة    -فاإلنجيل  ؛يخل ون سرب  ال

فإأحًدا.   لذلك  ي  نتيجة  أن  يجب  اإلنجيل  لكلعل  ن  يناد    ن  أن  البد   شخع. 

العالم.   أنحا   كل  في  يتحو  باإلنجيل  النقطة  هذ   موضوع عند  إلى  الرسول  ل 
 آخر. 
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 لعالملكل ا اإلنجيل
 

الفقير  ":  14ددع الملك يستجيب للفقرا ؛ فكيف يمكن لهذا إذا لم ي دق  بأن 
الفقير أن يسأل الملك أن يجعلا هني ا؟ وكيف يمكن أن ي دق هذا؛ إذا لم يكن  
 د سمع على اإلطالق شيًئا عن هذا الملك؟ وكيف يمكن أن يسمع إذا لم يخبر  

  "أحد؟
 

 لم يكن  د أ رسل لي خب ر ؟  ، إذا وكيف يمكن ألحد أن يخبر  ": 15عدد
 

لكي نفهم هذا السؤال األخير، نحتاج أن ندرك أن العهد الجديد يعل  م بأن  
كلفون ب فة خاصة ألن  المهمة الرئيسية النتشار اإلنجيل يقوم بها البشر، الم

بذلك، للمسيح،   يقوموا  يشهدوا  بأن  المؤمنين  كل  مسئولية  من  يقلل  ال  وهذا 
دا إياهم  ال  النافالل يدعو هؤ  بمواهب ونعم ليكونوا متمي  زين  س إلى عملا، مزو  

في الكنائس، والمق ود بهذ  المواهب تكليف هللا لهم بأن يعملوا العمل الذي 
ليعملو  بكل وضوح  يكن  د  ندعاهم  لم  ما  يذهب،  أن  في  الحق  ألحد  ليس  ا. 

ضعين  وهير خا  أ رسل بهذ  الطريقة. الوعاظ المستقلون الذين لم يرسلهم أحد،
أحد ف ،  لمسا لة  الأسا وا  العهد  باإلنجيل،هم  الكرازة  عمل  بخ وا   جديد 

لي عطي صورة حي ة تبي  ن مد     7:  52ويستشهد بولس الرسول بما جا  في إ 
 البهجة التي يسببها عمل المبشرين المكلفين التكليف ال حيح. 

 

ن. لو  جيل سيؤمومع ذلك، فال يجب أن نظن أن كل م ْن يسمع اإلن":  16عدد
  "(.1: 53 ال إشعيا  النبي: "م ْن صدق خبرنا؟" )إ  كان األمر كذلك، لما 

 

على الجانب ا خر، يجب أن يكون واضًحا لنا، أنا لن يؤمن أحد إن : "17عدد
 "لم يسمع، فاإليمان يأتي باالستماع لكلمة هللا.

 

"فالوثني يه تأثير عميق علينا،  لا  يكون  أن  التعليم يجب  لهذا  إذا  م  لك 
ير أن المبشرين باإلنجيل ال يمكن أن يكرزوا إذا لم  الكرازة باإلنجيل، ه  يسمع

لوا بد ة بواس لذا يجب على الكنائس أن ت لي بجدية ليقيم   طة الكنائس؛ي رس 



120 

 

الكنيسة أن تفحع  الناس، لكي يذهبوا للهالكين. ويجب على  هللا مثل هؤال  
  –المسيح    –دهم رأس الكنيسة  م ْن يريحياة هؤال  الناس ومواهبهم حتى تميز  

بالشهادة  تماًما  ننشغل  أن  جميًعا  علينا  هذا،  إلى  باإلضافة  سفرا   .  ليكونوا 
ع كنائسنا أن  بنا، وأن نشج   المحيطين  الرجال والنسا  واألطفال  للهالكين، من 
أن  بدون  يؤمن  أن  يمكن  أحد  ال  باستمرار.  جديدة  كرازية  مبادرات  في  تشرع 

ي ن م ْن الذي يجب أن يخلع، هو  إن هللا الذي يختار والذي عة هللا.  يسمع كلم
وعلى ذلك فإن إدراك   شارة باإلنجيل،أيً ا الذي حكم بأنا ال خالا بدون الب

 سيادة هللا ي بح هو الباع  األساسي الذي يقود كل مساعي الكرازة الحقيقية.
 

يس" :  18عدد لم  ربما  الرسالةتلكن،  إلى  إسرائيل  كل  يكمع  و د  هو    هذاون  ، 
 "ان إسرائيل. وليست األسباب التي ذكرتها ا ن.السبب في عدم إيم

 

من ناحية أخر ، فعلى الرهم من أن بولس الرسول  د بي ن لنا مسئولياتنا  
ي   لن  أنا  إال   اإلنجيل،  الهالكين  كل  يسمع  أن  من  التأكد  لنا  في  على   –سمح 

،  4: 19وهو يقتبس مز ير مؤمن.أن نقدم أعذاًرا عن أي شخع ه –اإلطالق 
أنا    :رنا بالحقيقة التي  د سبق أن أوضحها في األصحاح األول، أال وهيليذك   

توجد شهادة كافية عن هللا في الخليقة، حتى أنا ال عذر ألحد في عدم إيمانا  
 على اإلطالق؛ وهذا يعني أن إسرائيل أيً ا ليس لا عذر.

 

المشكلة":  19عدد تكون  ربما  لم  حسًنا،  كم  أنهم  هو  فالوضع  كال،  ا يفهموا؟ 
. لقد أهار إسرائيل هللا بعباداتهم لآللهة المزيفة،  21:  32ي فا موسى في ت 
هم بمن هم ليسوا شعًبا،  ة ليست آلهة؛ لذلك وعد أن ي غ ير والتي هي في الحقيق

 " بأمة هبية.
 

نثابر   أن  علينا  أنا  هو  هذا،  من  الرسول  بولس  يق د   لتوصيل وما 
ذر اليهود إذا هم لم يؤمنوا، وعلينا أيً ا وعلينا أال نع  نحا  العالم،يل إلى أاإلنج

ا ن   إيثار   أهلب  وصار  عنهم،  هللا  ل  تحو  فقد  اليهود؛  من  الكثير  نتو ع  أال 
 لألمم.
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)إ ":  21،  20عدد النبي  إشعيا   وصفا  كما  هو  إًذا،  (،  1:  65المو ف 
  ا ن إلى جميع فإنهم يدخلون    –ارًجا  على الرهم من أنهم كانوا  باًل خ  –فاألمم  

هللا، عهد  هذ    امتيازات  في  للمشاركة  األمم  مثل  مدعوون  أيً ا  واليهود 
يزال ال  لكنهم  يحتمل  االمتيازات؛  هللا  إن  متمردين.  ع اة  الرحيم ون  كاألب 

المنتظر، ويدا  ممدودة الستقبالهم، وهم بحقد يرف ون ح نا، وهكذا يحرمون 
 "لهم.أنفسهم مما يقدما 

 

 لخع هذا الجز م
 

إ الرئيسية  عندما ن ل  النقاط  نبرز  أن  المهم  فمن  الجز ،  نهاية هذا  لى 
مها لنا الرسول بولس. لقد أوضح لنا أن اختيار هللا هو الذي حدد م ْن التي عل  

إبراهيم  أبنا   شعبا،  هم  هللا  اختارهم  الذين  د  وأولئك  سيخلع،  الذي 
ب فة د.  ى وجا العموم، مع بعض اليهو علم أمم  الحقيقيون، وإسرائيل هللا. إنه

، بعكس  عامة، فإن األمم هم الذين يتبررون أمام هللا، بالطريقة التي حددها هللا
وعلى الرهم من ذلك فإن اإلنجيل  د   دم مجانا لكل منهما، وكل الذين   اليهود،

هللا؛  يطلبون الرب؛ يخل ون. واإليمان المخل  ع هو دائًما نتيجة لسماع كلمة  
كرز بال هوادة. واليهودي عادة يظل هير مبال، ذلك يتحتم على الكنائس أن ت ول

في ذلك، وال نتجاهلا في الكرازة، كما ال يجب أن نندهش   افال نلتمس لا عذرً 
من عدم استجابتا؛ ألنا على الرهم من أن اإلنجيل يقدم مجاًنا؛ فإن كل األمور  

 قدس وتنبأ عنها. كتاب المتسير، كما حدد هللا لها، وكما سبق ال
 

سيكون  إ  إنا  عودة  نر   أن  المشجع  هذ  من  في  االهتمامات  هذ   لى 
وهذا سيؤدي إلى إعالن اإلنجيل ب ورة أكثر اتساًعا وإسراًعا عما كان    األيام،

عليا من  بل. على المؤمنين أن يتذكروا دائًما أن خالصهم بجملتا هو نتيجة  
هذا،    حقاق على اإلطالق. إن إدراكا أي استنعمة هللا، وأن اإلنسان ليس لدي

 يمكن أن ي ول  د فينا مزيدا من االت اع. 
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 ( 1ليهود؟ )القته ابهل أهنى هللا ع                                            16  -1:  11رومية  

 
 16 -1: 11إ رأ رومية

 

 (1) هل أنهى هللا عال تا باليهود؟
 

إن تعاليم بولس الرسول في األصحاح العاشر، البد وأن تثير أسئلة هامة  
ا اليهودي  باليهود؟ وهل  أنهى هللا عال تا  عند   ن ليس  في ذهنك مثل: هل 

هللا ومقاصد ؟ هل  بول هللا إلسرائيل الحقيقي يعني    أي ت ور آخر عن تدابير
الذي سوف  السؤال  هو  وهذا  الطبيعي؟  إسرائيل  من  تماما  يديا  أنا  د هسل 

 يجيب عليا بولس الرسول ا ن.
 

 البقية المختارة
 

هل أدار هللا ظهر  لشعبا تماًما؟ حاشا! إذا كان األمر كذلك فكيف لي ":  1عدد
، لكنت أنا بالكاملأنا اليهودي من اليهود، أن أتجدد؟ لو أن األمة  د ر ف ت  

 "  د ر ف ت معها.
 

يهود  د لم يكن هناك أحد أكثر يهوديًة من بولس الرسول، فلو كان كل ال
المرفوضين، لكن خالصا كشخع، يبرهن حقيقة ر ف وا؛ لكان هو باألولى من  
 ما سيقولا في العدد التالي. 

 

 :  "لم يرفض هللا شعبا الذي سبق فعرفا".2عدد
ا ية    في  فعرفا"  "سبق  التعبير  من  بل  الرسول  بولس  استخدم   29:  8لقد 

أحبهم هللا محبة  ل الذين  بمعنى "المحبة الحميمة المسبقة"، حي  أوضح أن ك
دهم دون شك. وهذا يوضح ما يقولا الرسول هنا: "يوجد  حميمة أبدية ، سيمج  

واختارهم   أبدياة  محبة  هللا  أحبهام  معي نون،  اد  أناس  إسرائيل  شعب  ضمن 
يوجد لي ألنا  لكن  من  بل.  أوضح  كما  ر ف ت،  فقد  كأمة  األمة  أما  خل هم. 
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ر ف ت  يمكن أن ي قال إن األمة  د    دية؛ فالداخل األمة اليهو   أفراد مختارون 
 بالكامل. هللا لم يرفض الشعب الذي سبق فعرفا". 

 

هل تتذكر األيام المظلمة التي عاصرها إيليا النبي، عندما بدا  ":  4  –ب  2عدد
دون عم النبي إيليا أنا وحد   أن كل إسرائيل األرضي  د تحول عن هللا؟ لقد ز 

بقي  سوا  هللا  الذي  كا.  ليعبد  سيقتلو ن  لقد  األشرار  أن  ذلك،    نا،متأك  ًدا  ومع 
يزالون  ال  آالف  سبعة  يوجد  أنا  هللا  لا  يؤكد  الم حب ط،  الع ر  هذا  ورهم 

 " مخل  ين هلل.
 

في أكثر األو ات شر ا وعدم إيمان، تظل هناك بقية من األشخاا الذين 
  د اختارهم الرب وحفظهم. 

 

لو ت الحاضر توجد بقية من في هذا اهذا هو الحال ا ن أيً ا. حتى  : "5عدد
بالنعمة  د  ال ألنهم  وهذا  العام؛  اإليمان  عدم  في  إسرائيل  يشاركون  ال  ذين 

 " اختيروا من هللا.
 

إن هللا لم يختر هؤال ، ألن فيهم شيًئا  د أعجبا. لو كان األمر كذلك، ":  6عدد
مبن اختيار هللا  نعمتا، لكان  أعمالهم وليس على  هو    يار هللاولكن اخت  ي ا على 

 " س مو وفا على أعمال الذين اختارهم. اختيار النعمة كلية، ولي
 

كأمة    –ال يمكن أن يفوتنا ما يقولا بولس الرسول، أال وهو إن إسرائيل  
الذي    – الشعب  ، إسرائيل  يرف ا هللا هو شعب المختارين  لم د ر ف ت، لكن 

. إن كل  ل األرضيوبعض هذا الشعب هم أع ا  أيً ا في إسرائي  هللا الروحي،
هو أن إسرائيل الحقيقي بينهم كان ويكون بقية فقط، ولم ما ي ذكر عن اليهود  

يتكون من كل األمة على اإلطالق. هذا هو بالتحديد ما سيتحدث عنا بولس  
 الرسول.

 

تجد البر والخالا الذي كانت تبح  عنا، لكن   لمإن إسرائيل كأمة  ":  7عدد
وا.  ي وجدت ذالبقية المختارة فقط، هي الت لقد كانت أمة  لك؛ وأما البا ون فتقس 
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مكونة من أولئك المختارين للمجد، ومن أولئك المرفوضين   –وال تزال    –اليهود  
 " الذين  د أ عميت عيونهم.

 

على   )كأمة(.  إلسرائيل  الروحي  التجديد  عن  ذكر  يوجد  ال  ا ن  حتى 
ذكر   ما  على  تأكيد  يوجد  ذلك  من  ا تباسالنقيض  في  بالعها ن  القديم: ين    د 

ال العدد  في  إ األول  في  جا   بما  الرسول  بولس  يستشهد  حي   :  29ثامن، 
أنهم لم يستطيعوا أن   ،10 وهذا يؤكد أن هللا  د أصاب األمة بالسبات، حتى 

يروا أو أن يسمعوا؛ لذلك لم يستفيدوا من امتيازاتهم الروحية. فالظروف التي 
  د ا ن، كما يعلن الرسول، التي تسو سادت في ذلك الو ت، هي نفس الظروف  

لينا أن نتذكر أن موضوع نبو ة إشعيا  النبي كان أن هللا سيرفض إسرائيل  وع
بقية فقط من األمة سوف تخل ع.  بسبب خطيتها وأ فإن  ن  عوًضا عن ذلك، 

بولس   ا تباس  فإن  إًذا،  إبراهيم.  با  و عد  الذي  الخالا  إلى  ستدخل  األمم 
سرائيل.  صة، وهو يشرح الوضع الحاضر إلداللة خاالرسول من هذا السفر لا  

 لقد كان تعليم بولس الرسول متوافًقا تماما مع تعليم األنبيا  القدامى. 
 

األعداد   في  هو  الرسول  لبولس  الثاني  و 10،  9اال تباس  من  ،  مقتبس  هو 
ر بولس الرسول هذا اال تباس بأنا ي شير إلى أن  .  23،  22:  69مزمور   يفس 

اليه وشرائامتيازات  لهم   ود  كانت  التي  والوعود  نفس  عهم  لهم.  ا  فخ  د صارت 
األمور التي   د هللا منها خيرهم  د أصبحت حجر عثرة روحية لهم، وأبعدتهم  
حين كل  "في  أو   "دائًما"  بالقول  داود  من  اال تباس  وينتهي  الخالا.  "  عن 

جب ة، وال ي، لي ظهر أن هذ  هي الحالة الدائمة لألمة اليهوديبمعنى إلى األبد
 أن نتو ع شيئا خالف ذلك. 

 

 الق د اإللهي
 

سقوط  ":  11عدد مجرد  هي  عثرتهم  كانت  هل  ولكن  اليهود.  عثر  فقد  وهكذا 
فنتيجة سقوطهم، صار ه   إلهي؟ حاشا!  أي   د  العالم،دون  لكل  لم    نى  فإذ 

العالم؛   لكل  الخالا  أبواب  ف تحت  فقد  الخاصة،  امتيازاتهم  ا ن  لليهود  يعد 
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 - 19: 10في األصحاح العاشر )  نجز هللا الوعد، الذي ا ت بسلطريقة أوبهذ  ا
ما  21 بقبول  الرب  يغيرهم  وسوف  آلهة،  ليست  ما  بعبادة  هللا  أهاروا  لقد   .)

 " ليس أمة!
 

وا ن، إذا كان رفض األمة اليهودية صار بركات عظيمة للعالم كلا، " :  12عدد
الذين    –يهود المتجددين  رف من الفكم وكم يكون القبول المط رد من التيار الجا

المخل  ين  يشكل اليهود  التأثير    –ون  لا هذا  كان رف هم  إذا  للعالم؟  بالنسبة 
 " على العالم. ن تأثير البقية المختارة بالنعمةالعجيب، فكم سيكو

شك  هنا    ال  وضعت ا  الذي  التفسير  من  ي دهشون  سوف  القرا   بعض  أن 
التفس ليس  ألنا  الرسول؛  بولس  المأللكلمات  ال حيح، ير  التفسير  لكنا  وف، 

عددكم إلى  ن ل  عندما  سنر   العدد  25ا  ذلك  في  )مل (  كلمة  تفسير  إن   .
بنفس   الكلمة هنا  ت فهم هذ   لماذا ال  أدري  للمختارين"، وال  الكلي  "العدد  يعني 

؛ فاألعداد التالية تبرهن صحة هذا التفسير. 25المعنى الذي وردت با في عدد
تقبل، ولكن  ، ليس عن شي  سيحدث في المسول الحديويواصل بولس الرس
يحدث،   شي   الرسالةعن  كتابة  إلى  و ت  تشير  "مل "  كلمة  كانت  إذا   .

فلماذا يستخدم بولس  –كما يعتقد الكثيرون    –إعادة كيان أمة اليهود مستقبال  
وكيف    ؟الحاضرالرسول هذ  الكلمة ليدخل نفسا في منا شة مستمرة للوضع  

د الرسول بولس امتيامستقبلي  يسبب المل  ال ز كونا رسول األمم، كما  أن يمج  
؟ يبدو من المعقول أن نفكر بأن بولس الرسول ير  نفسا كواحد  13ددفي ع

ب سيكون  والذي  ذكر ،  الذي  "المل "  ذلك  لا من  يسبق  لم  بشكل  للعالم  ركة 
ريقة لذا فأنا أعتبر أنا يمكن إعادة صياهة ما  الا بولس الرسول، بالط  مثيل؛

 تية: ا 
ن ذلك المل . انظروا إلى البركات التي جا ت بالفعل  : "أنا واحد م14،  13عدد

إلى العالم من خالل يهودي واحد! إن سقوط اليهود  د أهنى األمم؛ لكن البقية  
 د أهنت األمم أكثر كثيًرا. هذ  هي النقطة التي أريد أن    –المل     –المختارة  

يهودي   ال: م ْن هو رسول األمم؟ إناهذا السؤ أوضحها لكم. والحقيقة هي في  
 مختار!". 
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"وهذا ما يجعلني أ در كثيرا المهمة التي منحها الرب لي، ورجائي أنا عندما 
ير  اليهود أن الكثيرين من األمم يخل ون من خالل خدمة يهودي واحد، فإن  

 ا". ذلك يثير فيهم الغيرة. إني آمل من خالل هذا أن أ ود بع هم إلى الخال
 

بمن   رجا   أن  بالمالحظة،  كل الجدير  خالا  في  ليس  الرسول،  ولس 
األمة. لقد كان رفض األمة هو السبب في حزنا العميق، لكن عند  رجا  أن 

 اليهود. بعضيكون هو أداة لخالا 
 

: "فإنا إذا كان رفض األمة يعني م الحة العالم؛ فماذا يعني خالا 15عدد
 !" األموات بعض اليهود؟ إنا يعني حياة من

 

ية أن بولس لم يذكر شيًئا عن المستقبل، وال يجب علينا أن نالحل بعنا 
هذ    داخل  النعمة  واختيار  األمة  ي  تقس   حول  تدور  منا شتا  فكل  واحدة؛  مرة 
أي جا    األمم،  أمام  الخالا  باب  فتح  في  تسبب  األمة  د  ي  تقس   إن  األمة. 

ا البقية  لكن  العالم،  إلى  والم الحة  م در لمختارة  بالبركة  هي  اليهود  من 
 ، كما يوضح لنا مثال بولس الرسول نفسا.ظمأع لبركات

 

جنب إ إلى  جنبا  يسيران  كانا  اللذان  الشيئان  هما  و"القبول"  "الرفض"  ن 
حتى ا ن هكذا، هير أنا ليس هناك ذكر على أنهما مرحلتان    نآنذاك وال يزاال 

بأفكار م سْ هذا الن  متتاليتان من التاري . إن الشخع الذي يأتي إلى قة، ب  ع 
ا فقط  أنهو  يمكنا  التاري ،  لذي  من  مرحلتين  بوجود  يخلع    يقتنع  أن  لكن 
من الخراب المطبق إلسرائيل، فالبد أن يكون هذا    –باختيار النعمة    –البعض  

 المق ود بالقول "حياة من األموات!". هو 
 

 وي ر  ح الرسول بولس بنفس الشي  بكلمات مختلفة:
 

يعني رفض كل شخع فيها.  ا كالمي بمعنى أن رفض األمة  ال تفهمو : "16عدد
الباكورة   كانت  لقد  اإلطالق.  على  تعليمي  من  جزً ا  هذا  ليس 
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األه ان  وكذلك  مقدس،  الجذر  الح اد.  وكذلك  مقدسة  )إبراهيم.......ال ( 
 " أيً ا.

 

لكن ذلك الح اد وتلك األه ان تتكون من أشخاا وليس األمة ككل،  
سنكتش بعد  لكما  أه ف  هم  المؤمنون  فاليهود  أصل  يل،  من  مقدسة  ان 

ن   فقد  المؤمنين  هير  اليهود  أما  مكانهم ز  مقدس،  وط ع  م   األصل،  هذا  من  عوا 
 المؤمنون من األمم. 

 

النعمة   بقية  استمرار  نر   أن  نتو ع  أن  يمكن  أننا  الرسول هو  إن   د 
ًما من الحياة، يخلو تمامن خالل األصول اليهودية للنبات، فالنبات القديم لم  

 لتي فيا، تتكون من أولئك اليهود الذين سيؤمنون باإلنجيل. لكن الحياة ا
 

  بعض االعتبارات الهامة 
 

يمكن أن يكون هناك تحفٌل لد  بعض القر ا ، بشأن التفسير الذي  دمتا 
أممية،   لكنيسة  يكتب  الرسول  أن  يدركوا  أن  عليهم  هؤال   لكن  األعداد.  لهذ  

مس هذ  الرسالة، في خ    أن ي رف بولس الرسول أكثر منالمعقول  فهل من  
 أال وهو إعادة كيان اليهود؟  –عال ة حيوية بقرائا  ةشرح أمر ليس لا أي 

 

ت بح  فإنها  أوجزناها؛  التي  د  بالطريقة  األصحاحات  نفهم  أن  بمجرد 
الدرجة   من  مؤمنين  ليسوا  األمم  أن  يشرح  فالرسول  بالموضوع؛  ال لة  وثيقة 

، الذي لن ي رفض على اإلطالق.  ل هم أع ا  وشركا  في شعب هللاثانية، بال
أ ل رتبة منا بأي  ليسوا  لكنهم  اليهودي،  ولكن مؤمني األمم مدينون للمؤمن 
شركا   لكنهم  الموعد؛  عهود  عن  هربا   بعد  ليسوا  األمم  مؤمني  إن  شكل. 

المؤ  أيً ا،اليهود  الحاضر  وفي  الماضي  في  هللا  منين  بيت    : 2)أفسس  وأهل 
11 – 22.) 
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منون األمميون هذ  الرسالة، سيتمكنون أن يروا أنفسهم  عندما يقرأ المؤ 
  د شي  ثانوي ال  يمة لا، وسيكون تقديرهمفي مركز مقاصد هللا؛ وليس مجر 

 نعمة هللا التي اتجهت نحوهم أكثر من ذي  بل. ل
 

والذين الخاا!  أصبحوا شعب هللا  ليسوا شعًبا هلل،  د  الذين  ليست   إن 
مشموليله أصبحوا  االمتيازات،  هللا  م  لشعب  المحفوظة  االمتيازات  بكل  ن 

المؤمنون   المسيحيون  األمم    –المختار.  أم من  اليهود  كانوا من  هم    –سوا  
، و د الكنيسةحد ة عين هللا. إن هللا ال يحقق   د  في أمة أرضية لكن في  

 تركزت اهتمامات المؤمنين في هذ  النقطة. 
 

المفه الخاطإن  توم  أن  إلى  أد   النع،  لهذا  من نشئ  العديد  أذهان  غل 
نشغاال زائًدا بالسؤال عن مستقبل اليهود، األمر الذي أد  بالتالي  المسيحيين ا

ل في الو ت الحاضر اسم إلى مشاعر مفرطة بالنسبة للدولة األرضية التي تحم
نبغي نجيل، يوأصبح من المسلم با هالًبا أن كل الذين يؤمنون باإل   "إسرائيل"،

 سي ا؛ وهذا عائق خطير أمام الكرازة في المنطقة العربية.أن يساندوا إسرائيل سيا
 

علينا.  عناية هللا  التي وضعتها  الخاصة  للسلطات  مخلً ا  منا  كل  ليكن 
هذ  النقطة سوف نتحدث عنها في الف ل الثال  عشر. ليكن اهتمامنا بدولة  

نجيل  ل األخر ، وبتقدم اإل نا بالدون اهتمامإسرائيل الحديثة، ال أكثر وال أ ل م
أن هناك نسبة عالية جدا من اليهود، بين سكان إسرائيل الحالية،   ال شكفيها.  

واألمم، وعلينا   اليهود  من  المختارة  للبقية  لدعوة هللا  نعمل ون ل  ي  أن  وعلينا 
أن  نشجعهم  وأن  جيراننا،  من  واألمم  اليهود  أجل  من  ون لي  نعمل  أن  أي ا 

 كإسرائيل الحقيقي. –المؤمنين  نحن –تيازات، التي صارت لنا بوا االميطل
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 ( 2هل أهنى هللا عالقته ابليهود؟ )                                            36  -17:  11رومية  
 

 36 – 17: 11ميةا رأ رو 
 

 (2اليهود؟ )ب عال تاهل أنهى هللا 
 

وجا  على  وتؤكد  ا تراحا،  سبق  الذي  التفسير  التالية  األعداد  تؤكد 
إلى ود االخ وا حقيقة أن بولس ال ينا ش ما إذا كان إسرائيل كأمة سوف تع

ما  هذا  أفراد.  خالا  عن  تعليًما  يقدم  باألحر   لكنا  هللا؛  امتيازات  دائرة 
 سيوضحا ا ن من خالل مثلا عن شجرة الزيتون.

 

 التمثيل بشجرة الزيتون 
 

صليين، ب ورة أف ل كثيًرا مما  ر ا  األوًما للقالبد أن هذا المثل كان مفه
الحاضر، ال يطع  مون   الو ت  في  الفاكهة  إن زراع  اليوم.  بها  نفهما  أن  يمكن 
ع قال مقطوعة من شجرة بر  ية في شجرة )طبيعية( هير برية، لكن الممارسة في  

م  فأحيانا كانت ت طع    بيض المتوسط كانت مختلفة أحيانا؛أراضي حوض البحر األ
ن شجرة زيتون برية، في شجرة زيتون  د تو فت عن اإلثمار.  مقطوعة مع قلة  

لقد كان هذا اإلجرا  يؤدي إلى تنشيط الشجرة، عالوة على أن العقلة المقطوعة 
من شجرة برية تثمر، مستمدة حياتها من السائل الذي يجري في أوعية الشجرة  

الر  بولس  فكر  في  كانت  الممارسة  هذ   إن  الشاألصلية.  الطبسول.  يعية جرة 
 تمثل أمة إسرائيل، والزيتونة البرية ترمز إلى األمم. 

 

: "ليس كل إسرائيل األرضي  د ر فض؛ لكن أه انا فردية من الشجرة 17عدد
(. هل أنت مؤمن من أصل أممي؟ إنك  20ددع  ، د ن زعت )بسبب عدم اإليمان

الخالي. المكان  في  برية،  د ط عمت  زيتونة  من  ع قلة  ا ن صبألقد    مثل  حت 
إسرائيل،  (20  عدد  ،)باإليمان في  بالطبيعة، ع ًوا  عليا  تكن  لم  في وضع   ،

 وابًنا إلبراهيم".
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بأكثر وضوح  يمكنا أن يشرحمن المشكوك فيا ما إذا كان بولس الرسول 
أن إسرائيل هللا الحقيقي، مكون من أفراد مؤمنين؛ وليس من أمة. أولئك الذين 

  –  11:  2أن يتأملوا ما جا  في أف  ، عليهمرهذا األم   منشك    ال يزالون في
22. 

 

من المؤكد أن بولس يعل  م بأن نسل إبراهيم وإسرائيل الوحيد الذي عرفا 
هللا، هو جماعة من أفراد مؤمنين. إنا يتكون من اليهود واألمم الذين التحقوا  

المفدية   الجماعة  المسيح. ل  –باإليمان الشخ ي    –بهذ   يس في ربنا يسوع 
يمكن أن يكون جزً ا من    –مهما كانت جنسيتا    –مؤمن  شخع هير  هناك  

فقط المؤمنون  إبراهيم.  التي أصلها  الزيتون  إسرائيل    شجرة  يكو  نون  الذين  هم 
ترتبط    هللا، التي  النبوات  يفسرون  الرسل  جعل  الذي  السبب،  لنا  يوضح  وهذا 

المسي الكنيسة  في  تحققت  أنها  على  إسرائيل،  بأمة  سبيل    على )حية  ظاهريا 
 .(18 – 13: 15، 21 – 16: 2مثال: انظر أعال
 

، يتابع بولس الرسول مثل الزيتونة، ويطبقا ب فة  24  –  18في األعداد من  
األصليين.  هالبية  ر ائا  يشك  لون  والذين  األمم،  من  المؤمنين  على  خاصة 

  إسرائيل، والنقطة الرئيسية هنا، هي أن هؤال  يجب أال  يشمتوا كثيرا في رفض  
ل حقيقي، ويقول  إيمانكم  أن  يثب ت  لم  وإذا  فقط،  باإليمان  هو  ثباتهم  إن  هم 

فسوف تال وا نفس الم ير، مثلما حدث لليهود، ولكن إذا رجع اليهودي عن  
فإنك  اإليمان؛  في  تثبت  لم  فإذا  أنت  أما  ثانية.  سي ط عم  فإنا  إيمانا،  عدم 

 ست قطع. 
 

م أمم بأ ْسرها أو عن تطعي  ال يتحدثمن المهم أن نالحل هنا أن الرسول  
إما في داخل زيتونة هللا، أو خارجها،   ، طع أمم بأ ْسرها. إنا يتحدث عن أفراد

كلمة   الشخ ي. ال توجد هنا  إيمانهم  الشخ ي أو عدم  إيمانهم  أساس  على 
روحية  باستعادة  التنبؤ  إلى  ت شير  كلمة  توجد  وال  خالا  ومي،  عن  واحدة 
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ه لليهود.  النقطمستقبلية  أنذ   يجب  نقترب   ة  ونحن  أذهاننا،  في  جيدا  تثبت 
 .26أكثر من العدد 

 

ال تكونوا متكبرين أو مزهو  ين؛ فلم ت رفض كل األمة أبًدا. إن عماها ":  25عدد
هو عمى جزئي فقط، وحالتهم هذ  سوف تستمر إلى أن يكتمل عدد المختارين  

   "من األمم.
للع ور، بحي  أن منوااًل ا يعتبر ويكرر بولس الرسول أيً ا؛ بأن هناك م

أيً ا  ضمنهم  سيكون  لكن  األمم؛  من  معظمهم  سيكون  يخل ون  الذين  كل 
من  بحال  أف ل  كانوا  لو  كما  األمم  يتفاخر  أن  يجب  ال  لكن  اليهود.  بعض 

اليهود   –ط عموا في شي  ال ينتمون إليا بالطبيعة؛ أما هؤال     فإنهماألحوال،  
زيتو   فإنهم   – في  الخم طع مون  من    اصة. وال نتهم  المؤمنين  بأن  الحكم  يمكن 

 (. 24ددال )ع ال شكاألمم أسمى من المؤمنين من اليهود بأي شكل من ا
 

أن(   )إلى  كلمة  البعض  الثاني من عدد    –ي حم  ل  الجز   أكثر   –  25في 
رون هذا العدد على أنا يعني أن الع م ى الجزئي لليهود   مما تحتمل. إنهم يفس  

م؛ وبعد ذلك سوف يزول الع م ى كليًة. هذا  مل  األمأن يدخل  سوف يستمر إلى  
روا  األمر جعلهم يتو عون عودة روحية هير عادية لليهود في المستقبل، وفس 

 على هذا األساس.  26الجز  األول من عدد
 

يق د  بولس! فهو لم يتحدث في هذ  األصحاحات مطلًقا    لملكن هذا ما  
يبدأ في الحدي  عنا    محتمل أن ن هير الوم  –لكل األمة    –عن خالا  ومي  

أن   واألضمن  األحكم  ومن  األشخاا،  خالا  كان  الحدي   موضوع  ا ن.إن 
 نفترض أنا ال يزال يكتب في نفس الموضوع.

 

عند هذ    1:  110 د يكون من المفيد أن نستشهد بما جا  في مزمور
أعدا   ي ع    حتىالنقطة. إنا يخبرنا أن المسيح سوف يجلس عن يمين هللا،  

بعد أن ي ع أعدا   موطًئا دميا؟ فهل يعني هذا أن المسيح لن يملك  وطًئا لقم
 طًعا ال. إن كلمة )إلى أن، حتى( تشير إلى حالة دائمة ومستمرة، و د    لقدميا؟



132 

 

ا اليهود على استخدام هذ   ر االعتقاد ر   لكلمة بهذا المعنى. وهناك ما يباعتاد 
 . 25عدد  ة هنا فيبأن الكلمة استخدمت بطريقة مطابق

 

هكذا يقول الرسول إن العمى الجزئي لليهود، هو حالة دائمة ومستمرة،  
الذي  )األمر  األمم،  من  المختارون  يدخل  أن  إلى  الحالة  هذ   تبقى  وسوف 

 يتطابق مع نهاية العالم بحسب إيماننا(. 
 

 26دراسة الجز  الثاني من عد
 

رائيل هللا  كتمال إس. إن القد أخبرنا بولس الرسول، كيف دخل مختارو هللا
من   هالبيتا  لكن  اليهود؛  بعض  من  يتكون  وهو  فأكثر  أكثر  يقترب  الحقيقي 

اندمجوا و د  باإليمان.    األمم،  المفدي  الجسد  في  الذي  معا  الطريق  هو  هذا 
 سيخلع با كل إسرائيل. 

 

" يقول:  ال  بولس  "  عندئذإن  لكنا  ال:  إسرائيل"،  كل    وهكذا سيخلع 
إسرائ كل  فالسيخلع  هنايل".  السابقة،ب  جملة  للمنا شة  ملخع   بساطة، هي 

هو   هذا  الع ور،  لكل  المثال  هو  لكم  رسمتا  ما  "إن  يقول:  الرسول  وكأن 
إلى   إسرائيل هللا  ر  الذي سي ح   الطريق  مختارو هللا،  منا  يدخل  الذي  الطريق 

 الخالا".  
 

ول أن  من ال عوبة بمكان أن نر  تفسيًرا آخر لهذا الجز . هل من المعق
س، كان ي شير هنا إلى أمة أرضية؟ هل المنا شة السابقة يمكن أن  رسول بولال

واحدة    –ت وحي   للحظة  إنها   –ولو  يخلع؟  كان سوف  مهما  يهودي  كل  أن 
المسيحيين   المؤمنين  كل  أن  لنا  تؤكد  إنها  تماما.  مختلف  أمر  عن  تتحدث 

هؤال    وأن  يخل ون،  فقط    –سوف  إبراهيم  –وهؤال   أبنا   ين،  الحقيقي  هم 
هللا؛  وشجر  يعرفا  الذي  إسرائيل  هم  فقط  هؤال   المحبوبة.  اإللهية  الزيتون  ة 

عدد   بأن  نظرنا  بوجهة  نتمسك  نحن  السبب  لكل 26ولهذا  ملخع  هو  أ، 
 المنا شة السابقة التي عولجت بكل تد يق. 
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 ين، يطب  قون هذا الوعد على إسرائيل  ولكن العديد من المسيحيين المخل  
ألفي في مستقبل تاري  العالم؛ سوف يرجع   ثنا  م ْلك  ا أون أنويتخي لاألرضي،  

اليهود إلى المسيح بأعداد هائلة. لكن وجهة النظر هذ  ليست عادلة بالنسبة 
اليهود  كل  أن  المفترض  كان  إذا  إال  "جميع"  لكلمة  الرسول  بولس  الستخدام 

الع ر األلفي واحد    ، وأن كلالذين ماتوا في عدم اإليمان سوف يقومون في 
 هم سوف يغتنم الفرصة الثانية التي ستعطى لا ليتوب ويؤمن باإلنجيل. من

 

تعني   ال  "جميع"  كلمة  أن  على  الكثيرون  ي ر  ذلك،  على  ولإلجابة 
الغالبية  بال رورة كل واحد، ولكنها يمكن بشكل أو آخر أن تعني الغالبية أو 

كانت   بولس  منا شة  كل  أن  نتذكر  أن  علينا  حولالعظمى.  خالا   تدور 
ر أي معنى أ ل لكلمة "جميع"شخاا، ومن ال عب األ  . ت و 

 

الخالا  إلى  األمم  يدخل  أن  إلى  يؤدي  بتدبير  ا خر  البعض  ويعتقد 
بأعداد كبيرة أثنا  فترة العمى الجزئي إلسرائيل، لكن عندما يكتمل عدد الداخلين  

ينتهي؛ وعند إسرائيل سوف  فإن عمى  اإليمان من األمم؛  اليهود يرجع  ئذ  إلى 
لى المسيح على نطاق عالمي واسع. ويعتقدون أن هذا الحدث سيؤدي بدور   إ

 إلى بركات أعظم بين األمم. 
 

على أنها تشير إلى الوضع    12يفهم أن ار هذا الرأي كلمة "زلة" في عدد
الحاضر إلسرائيل، وأن كلمة "مل " في نفس العدد على أنها تشير إلى استعادة 

المس اإسرائيل  للعالم    لمتو عة،تقبلية  إلى م الحة  يؤدي  الحاضر  الرفض  وأن 
ال   بما  أعظم  ببركات  يأتي  فسوف  المستقبلي؛  القبول  أما  األمم(،  )خالا 

 بأنا "حياة من األموات".  15ي قاس، بحي  و صف في عدد
 

أنها   ت فهم على  أن  يمكن  األلفاظ،  أن هذ   دليل على  مع ذلك، ال يوجد 
تار  مراحل  إلى  متعت شير  و  يخية  تجعلنا  ا بة،  التي  األسباب  بالفعل  د  دمنا 

رأينا  ولقد  الزمن.  نفس  وفي  جنب،  إلى  جنًبا  تسير  أحداث  أنها  على  نفهمها 
الحاضرة،  خدمتا  يخع  ما  األعداد  هذ   من  الرسول  بولس  يستخلع  كيف 
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د  ومن ال عب أن نر  كيف أن هذا التفسير المذكور يجعل بولس الرسول يمج  
ف خدمتا، كم يذكر  أهمية   ، 13ي عددا  التفسير  لهذا  يكون  أن  يمكن  أو كيف 

 خاصة لقرائا من األمم. 
 

ا   لكن هناك اعتراض  وي  : "إذا كان خالا مل  األمم سوف يؤدي  مؤد 
إلى بركات   –بالتالي    –إلى انتها  العمى اليهودي؛ فكيف يمكن أن يؤدي هذا  

هناك ما ل ؛ ألن  هو م  ليسأعظم بين األمم؟ ألننا يلزم أن نفترض أن المل   
 سي  اف إليا فيما بعد.

بالتفسير   نأخذ  أن  الحكمة  من  وأنا  كؤود،  صعوبات  هذ   أن  شخ يا  أعتقد 
 المقدم في هذا الكتاب.

 

عندما سبق واستخدم بولس الرسول األلفاظ "كل النسل"، "جميع إسرائيل" 
اليهود أمة  إلى  لم يشر  إنا  يشير؟  فإلى من كان  الرسالة  إلفي هذ   ى  ؛ لكن 

دا  البقية عام.  المختارة  بوجا  المختارين  وإلى  األف ل خلها،  من  أنا  يبدو 
فإشارة الرسول إلى "جميع إسرائيل" هي    العتقاد بأنا يق د هنا نفس الشي ؛ا

إلى  المختارين  الع ور من حي  كيفية دخول  إلى منوال  عبارة موجزة تشير 
األ المؤمنين من  إلى  يكتب  االمتيمم، ليظهشعب هللا. والرسول  المجيدة ر  ازات 

ينشغلوا   عندما  يتو عونها  التي  االستجابة  عن  لهم  وليعلن  لهم،  صارت  التي 
 بنشر اإلنجيل. 

 

 ختام الجدل 
 

عدد من  األول  للجز   المفهوم  بقية 26هذا  إن  التالية.  األعداد  تثبتا   ،
عدد  26عدد إشعيا     27مع  سفر  من  ا تباس  عما  21  –  20:  59هما   .

شعيا ؟ لقد ا تبس بولس الرسول منا  بال في من سفر إ األصحاح يتحدث ذلك 
الثال ف األصحاح  العالم.  خطية  على  يبرهن  لكي  يعلن   ؛  األصحاح  ذلك  ي 

إشعيا  أن إسرائيل األرضي فاشل بسبب خطايا ، وأنا شعب هير تائب؛  األمر  
لذلك ي ع الرب على عاتقا مهمة تأسيس لذي أصاب النبي إشعيا  بالذهول؛ ا
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العدو كنهر، لكن الرب سيقيم  مل جميع  ملكوت يش العالم. سيدخل  راية  أنحا  
والمسيح سيأتي من األمة األرضية؛ لكنا لن   ضد ، وهذ  الراية هي المسيح، 

يأتي بالخالا إلى تلك األمة المرفوضة )مع أن إشعيا  يعل  م بأن البقية سوف  
 تخلع( بل إلى األمم. 

 

هنا هو الذي  الجز  من الكتاب المقدس    هذا بولس إليا، عندما يريد   يوج  
ز مفهوما عن "جميع إسرائيل سوف يخلع".   أن ي بر 

 

ت اب العهد الجديد، عندما يقتبسون من العهد القديم؛  علينا أن نتذكر أن ك 
فإنهم ال يق دون أن يبنوا فكرتهم على نع مفرد؛ ولكنهم يلفتون االنتبا  إلى 

ذي يشير إليا بولس الرسول والنع الا النع.  كل القرينة، التي أخذ منها هذ
"إن جميع إسرائيل سوف يخلع" هو النع الذي يقدم وعًدا بالخالا    :بقولا

لكل العالم؛ لذا فمن األصوب أن نفسر هذ  العبارة بالطريقة التي فسرنا بها من 
 بل. لقد فهمنا جدل بولس الرسول السابق بطريقة متسقة بكل د ة مع نبو ات  

على أنا   26لمستحيل أن نفهم الجز  األول من عدد  أنا من اويبدو    ،إشعيا 
كن للنع المقتبس من إشعيا   يشير إلى رجوع اليهود في المستقبل، فكيف يم

يد عن  أن  ولكن  المستقبل؛  عن  يتحدث  ال  الرسول  بولس  إن  الفكر؟  هذا  عم 
. 28عدد نموذج لألمور الحاضرة والمستمرة، وهذا تبرهن مما  الا بعد ذلك في  

لكنا يتحدث بكل رزانة  نا ال ينإ الجدل ليظهر ما سيحدث بعد زمن بعيد؛  هي 
 إلى  ر ائا، عن حقيقة الوضع الحاضر ملخً ا تعاليما السابقة.

 

: "إن أمة إسرائيل ككل هي ضدكم؛ من جهة اإلنجيل، ولكن داخل هذ   28عدد
ا النسل  إنهم  إليكم.  جدا  أ ربا   إنهم  مختارون.  يوجد  إلاألمة  براهيم لحقيقي 

 وإسحاق ويعقوب، الذي فيا  د ط ع  متم أنتم ا ن".
 

في  29عدد أو  هباتا  في  يتراجع  أن  هلل  يمكن  وال  كنسل،  هللا  وعدهم  "لقد   :
 دعوتا".
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تحقيق   أنفسهم  هم  الرسول،  بولس  رسالة  يقرأون  الذين  المؤمنين  إن 
عدد   يفوق  بنسل  وعدهم هللا  لقد  لآلبا .  أعطيت  التي  ال  للوعود  سما   نجوم 

ل البحر. و د عل منا بولس الرسول أن نسل إبراهيم الحقيقي، ليسوا  شعًبا  ورم
ر لنا لماذا ينتقل بولس    المسيح باإليمان،أرضي ا؛ لكنهم أناس اتحدوا ب وهذا يفس  

هبات هللا   أن  حقيقة  إلى  إسرائيل"،  جميع  "سيخلع  عن  السؤال  من  مباشرة 
اشرة في توجيا خطاب شخ ي  د ذلك مبويم ي بعودعوتا ال يمكن أن ت ْبط ل.  

 إلى  رائا من األمم. 
 

لقد كنتم في و ت ما   انظروا إلى أنفسكم.  –أيها المؤمنون األممي ون  ":  30عدد
إيمانهم  د  إن عدم  إلى خالصكم.  أد   اليهود  لكن  رفض  مرفوضين من هللا، 

 " جعلهم ي قطعون، وأنتم باإليمان شغلتم مكانهم.
 

المختارين من إسرائيل األرضي؛ لقد كانوا هم أيً ا   روا فيا ن، فك   ":  31عدد
أيها  منظركم  إنا  اإليمان؟  إلى  بهم  أتى  الذي  فما  مؤمنين،  هير  ما  و ت  في 

فيا.األمم   الدخول  في  أنفسهم  هم  فشلوا  الذي  الخالا،  إلى  تأتون  " وأنتم 
 .(14 – 13وهذا هو بال بط المفهوم الذي  دما بولس الرسول في عددي )
 

جد داخل الجماعة المفدية كيانان، كال منهما مدين بشي  ما لآلخر،  هكذا يو 
نان شجرة واحدة.   وهما مًعا يكو  

 

   د با إظهار أنا ال توجد أف لية للغالبية المخل  ة من األمم، وال  "   :32عدد
 ال. ماذا كان تقييم هللا لكل ال شكلأل لية المخل  ة من اليهود، بأي شكل من ا 

إيمان. كيف خل ع هللا كال منهما؟ بالرحمة  لقد كانو منهما؟   ا جميًعا في عدم 
 " فقط.
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 تمجيد 
 

ف. ال  ":  36  –  33األعداد تأمل في طرق هللا العجيبة! إنها أبعد من أن ت كت ش 
يؤاخذ  أن  أحد  حسب  هو  و   ،يستطيع  إرادتا  ينف  ذ  إنا  أحد.  على  يعتمد  ال 

 "مسرتا.
 

كنت  فك    لقد  هذا!  في  مؤمنيوًما    ر  امتيازات  هير  كل  إلى  هللا  أح رك  و د   ،
دخولهم،   سيستمر  واألمم،  اليهود  من  هللا  اختارهم  الذين  د  وأولئك  شعبا. 
بالطريقة التي حددها، إلى نهاية الزمن، وهذا ليس بسبب أي استحقاق فيهم. 

الرحمة   لذلك هو  الوحيد  إيمان، والتفسير  كانوا جميعا في عدم  الرحمة    –لقد 
 وحدها. 

 

تسب األعداد  اجعل  عم  36  –  33يحة  لما  استجابتك  أجلك، هي  من  هللا  لا 
الرحمة   الذي أظهر لك هذ   التي ت رضي ذاك  وصم  م أن تحيا حياتك بالطريقة 
لهذا   العملية  التعاليم  فتشمل  الرسالة  بقية  أما  تستحقها.  ال  التي  العظيمة 

 الموضوع.
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 ة احلياة املسيحي 
 ( 16  – 13 ومية )ر 
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 إرادة هللا                                                                  12رومية  اقرأ  
 

 إرادة هللا 
 

حقائق، من  في   يالها  بولس،  الرسول  إياها  علمنا  التي  د  تلك 
رسالتا،   من  العقائدي  الجز   تشكل  والتي  السابقة،  أمجد  األصحاحات  وما 

نانا بالمسيح! وكم هو عجيب تعامل هللا مع خطاة    لإلنجتفسير  يل! وما أعظم ه 
 هير مستحقين! 

 

المحبة؟   أنا مع مثل هذ   أتجاوب  لكن كل هذا يثير سؤاال صعبا: "كيف 
ما هو رد فعلي الذي ي ظهر امتناني لا؟   بلت مثل هذ  المراحم من هللا؛    بعدما

بتقد آتي  أن  أستطيع  كاإني ال  القديم؛  ن يحدث  مة شكر، كما  العهد  في زمن 
؛ ولكن هذا يبدو  إني سأسبح هللا بشفتي  الذبائح  د بطلت. طبًعا  ألن كل تلك 

. ت ر  ماذا أفعل؟"  هير كاف 
 

 التكريس
 

التكريس؛ فبداًل من أن تقدم   –: "إن حل مشكلتك يكمن في كلمة واحدة  1عدد
الحي  كنذبيحة،   تلك  كانت  كما  ذبيحة!  ذبأنت  ت قدم  بدووانات  تحف ل، يحة  ن 

التي كانت  بال في     –دكم تحت ت رف هللا. دعوا األجساد  اجسأهكذا  دموا  
الخطية   بل    –خدمة  أسلم حياتي؛  "أنا لست  إستجابتك:  لتكن  تخدم هللا.  أن 

هلل.  أحيا عبادتك    "حياتي  هي  هذ   ولرضى هللا.  مقدسة،  لحياة  نفسك  كر  س 
 " عهد القديم.ح في الة تقديم الذبائالروحية، في مقابل طريق

 

: "والحقيقة هي إن مراحم هللا  د جعلتكم شعب هللا، لذلك ال تعيشوا كما 2عدد
شعبا.    لم  لو أ  تكونوا  الناس رخ  بكلمات  تدعوا  ال  ا خرين.  مثل  تعيشوا  ال   ،

الذين من حولكم ي غطون عليكم لتكونوا مثلهم، ولكن عوًضا عن ذلك اجتهدوا  
 ." هللامرضيين أمام  أن تكونوا
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هذا ال يمكن أن يتم بمجرد اإللتزام بممارسات خارجية معينة. إنا يتطلب 
تكون   حتى  تفكيرك؛  أسلوب  في  مختلًفا  تكون  أن  يتطلب  إنا  ذهنك.  تغيير 
اعط نفسك بجملتها في سبيل رضى هللا، وليكن هذا هو  الخارج.  مختلًفا من 

بت لك أنها ف يثقة، وسو  بهذ  الطريالمبدأ الثابت في ذهنك، واختبر إرادة هللا 
   صالحة ومرضية وكاملة.

 

وهكذا فإن أول ما يتبع تعليم بولس العقائدي، هي الدعوة إلى التكريس 
بالتالي   سيؤدي  الذي  األمر  تأكيد    –واالنف ال،  الكمال    –وبكل  حياة  إلى 

ستجابة  هذ  هي االللحياة هلل، والخ وع لا كليًة.    والرضى والبركة. إنها دعوة
وعندئذ   التي سكبها علينا بواسطة اإلنجيل،لمراحم هللا،    –عقولة  يدة المالوح  –

الحياة في طريق هللا سوف   أن  لنا،  للشيطان عندما يؤكد  أن نستمع  ال يجب 
ر حياتنا، بل على العكس تماًما، فإن طاعتنا إلرادة هللا سوف تغني حياتنا  تكد  

نعنا   ص  لقد  الوصف.  تفوق  درجة  هو  إلى  وهذا  أن  بال بط  ألجلا  يجب  ما 
 نتو عا.

 

. عندما نقدم  أنفسنا  علينا أن نالحل، أن الرسول بولس يدعونا أن نقدم 
مادية فقط فهذا نوع من التكريس بالنيابة، وهذا النوع من التكريس   أشيا هلل  

ال يهتم با هللا كثيرا، لكن عندما ن ع أنفسنا بالكامل تحت ت رف هللا، تكون 
 ة المناسبة لما عملا هللا لنا في المسيح. الستجابهي ا –هذ  فقط و  –هذ  

 

هذ  الفكرة في صورة مناسبة  ائال: "أنا  د عرفت عن    C.T. Studdوي وغ  
موت يسوع من أجلي؛ لكني لم أفهم مطلًقا أنا إذا كان يسوع  د مات ألجلي، 

ْلًكا لنفسي. إن الفدا  يعني إعادة الشرا   ت ملًكا ؛ لذلك فإذا كنفأنا إًذا لم أعد م 
أو أن أخ ع كل  شي  هلل.   ،هلل، فإما أن أكون سار ا وأحتفل بما ليس لي

 ع لا".عندما أر  أن يسوع  د مات من أجلي؛ فال يبدو صعًبا أن أ خ    
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أ دم نفسي إلرضا    أن  أستطيع  لكن كيف  إًذا واضح جدا،  العام  فالمبدأ 
هللا؟   يريد   ما  أعرف  أكن  لم  إذا  ال  ولتذليلهللا؛  بولس  عوبة،يهذ   خبرنا 

 الرسول ما هي إرادة هللا لنا في عدة مجاالت.
 

 إرادة هللا لكم في الكنيسة: استخدام المواهب 
 

ما  8  –  3األعداد أول  "إن  أن  :  تعلم  يكن  لم  الجديد  العهد  في  المؤمن  عملا 
و تا   عادة " ي رف  هذ   أن  )مع  المقدس  الكتاب  ولدراسة  الشخ ية"،  للخلوة 

عملا هو أن يعتمد كان ين أول ما  ف لحظة واحدة(. إأن تتو وال يجب    تازة،مم
ر لنا لماذا يعال  بولس الرسول موضوع إرادة   وأن ين م إلى كنيسة. هذا يفس  
للمؤمن   هللا  إرادة  لمنا شة  ينتقل  أن  أواًل،  بل  الكنيسة  في  للمؤمن  هللا 

 " كشخع.
 

مة ن األول ن المكاعن التكريس. إ  إننا نحتاج أن نتخلى عن ا را  الم ْبه 
الذي فيا ي ْظهر التكريس هو في الطريقة التي يحيا ويت رف بها المؤمن في 
جسد المسيح. إذا أردت أن ت ظهر امتنانك هلل من أجل مراحما؛ عليك أن تبدأ 
الذين   أولئك  إن  الكنيسة.  بشأن  أعلنا هللا  لما  د  تخ ع  أن  عليك  هنا.  من 

أنهم مسيحيون   المجال، هم  ال يطيعأ ويا ؛ لكنهم  يظهرون  الرب في هذا  ون 
أنفسهم تحت ت رف  لم ي عوا  اإلطالق. هؤال   أ ويا  على  مسيحيين  ليسوا 
األمور   ت وضع  لم  إذا  أواًل.  الطاعة  فيا  منهم  يتو ع هللا  الذي  المجال  في  هللا، 

 األولى أوال؛ فكيف يمكن أن يكون أي شي  آخر صحيًحا؟.
 

يجب  ":  3عدد لديكم  بداية  تكون  واأن  الرب  نظرة  وهبكم  التي  للمواهب   عية 
أريد   التي  النقطة  هي  هذ   للمسيح    –إياها.  أواًل،    –كرسول  عليها  أركز  أن 

بون بأن تظنوا  والتي أريد أن أضعها في بؤرة اهتمام كل واحد منكم. إنكم ت جر 
اطلب اإلهرا ، وعوًضا عن ذلك؛  أكثر مما يجب.  اوموا هذا  أنفسكم  أن في  وا 

ووا عيين ومت زنين في تقدير مواهبكم. تر  ما هي الوسائل التي  عتدلين  تكونوا م
 " أه لكم بها هللا، لتكونوا نافعين لجسد المسيح؟
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: "إن كل كنيسة من كنائس المسيح مثل جسد اإلنسان. المسيح هو  5  ،4عدد
فقط  ليس  مرتبط   وهو  الجسد،  في  ع و  هو  الكنيسة  في  فرد  وكل  الرأس، 

األع ا  األخر . توجد أع ا  كثيرة مختلفة، كل منها  ا بكل  بالرأس، بل أيً  
لا وظيفة مختلفة، ومع ذلك يوجد جسد واحد فقط. النموذج هنا هو تعددية في 
المواهب. توجد  وحدة. كل واحد منا لديا مواهبا لكن ليس لدينا جميًعا نفس 

د  دة الجسهذا ال يهدد وحاختالفات حقيقية وهامة بيننا في هذا المجال؛ ولكن  
ة؛ ومع ذلك فكل ع و لا بأي حال من األحوال. كل ع و يعمل بطريقة مختلف

 "أال وهو خير الجسد ككل. نفس الهدف،
 

ذلك  6عدد ومع  المواهب،  هذ   تعطي  التي  النعمة  حسب  المواهب  "تختلف   :
 "كل المواهب. تعطي فإنها نفس النعمة التي

 

وكلها ضرورية. ال    ا هامة، هب نافعة، وكلههذا يعني بالطبع أن كل الموا
يوجد شخع في كنيسة المسيح، يمكنا أن يقول: "ليس هناك شي  يمكن أن  

أو ما :  أعملا"  تماًما  ينا ض  الكالم  هذا  مثل  شيًئا".  أفعل  أن  أستطيع  ال  "أنا 
الرسول ال   يقيم وزنا   التا كلمة هللا بأن كل ع و لا مواهب معينة. وبولس 

اال هذ   أن    –ف  ولألس  –التي  عتراضات،  لمثل  بعد  اليوم.  نسمعها  ما  كثيًرا 
أن   يحثنا  إذ  تالية  خطوة  يتقدم  مواهبنا،  نكتشف  أن  على  الرسول  شجعنا 

 نستخدمها. 
 

إًذا افعل ذلك، ال أكثر وال  6عدد ب: "هل لديك موهبة إعالن فكر هللا للشعب؟ 
 "أ ل. ت رف بمقدار ما لديك من إيمان.

 

نيسة، استمر في هذ  الخدمة. إذا شعب الكيك موهبة خدمة  : "إذا كان لد 7عدد
 "كانت موهبتك تعليم شعب هللا، فعليك أن تستمر في هذ  المهمة.

ال":  8عدد مخاطبة ضمائر  في  موهوًبا ب فة خاصة  تكون  ناس، وحثهم ربما 
بواجباتهم. القيام  هو    على  العطا   كان  إذا  الدور.  بهذا  للقيام  نفسك  ضع 

ل القوي  ذلكالجانب  فافعل  هي  بسخا     ديك؛  موهبتك  كانت  إذا  ة.  ضج  دون 
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موهبتك  كانت  وإذا  تق ير،  ودون  اجتهاد  بكل  بها  تقوم  أن  فاحرا  التدبير؛ 
 "هي مساعدة أولئك الذين يجتازون محنة؛ فافعل ذلك بروح مسرور.

 

ر يكتشف ، فإن بولس الرسول يطلب من كل واحد من  رائا أن  بكلمات أخ 
وأن ي جيد  ،  "ب   ما  نفسا:  طريقيسأل  يأي  أن  يمكن  هي  ة  التي  الجماعة،  نفع 

التي  الموهبة  ا خرون نفس  يمتلك  أن  إنا ال يتو ع  المسيح مخل   ا؟"  جسد 
شي    وال  كان    –لديا،  التي   –مهما  الموهبة  استخدام  من  يمنعا  أن  يمكن 

الذي  الجسد  لفائدة  يعملا  أن  يستطيع  ما  كل  يفعل  أن  واحد  كل  على  لديا. 
والمكو  ينتم إليا،  من  ي  المؤمن،  ن  يبدأ  أن  ينبغي  وهكذا  المؤمنين؛  جماعة 

إنا يقدم نفسا بال  يد من أجل  الرب على مراحما لا.  عندما يريد أن يشكر 
عن   يثنيا شي   وأال  منا،  جز   نفسا  هو  الذي  المسيح،  جسد  وخدمة  حياة 

خ الذين  والنسا   الرجال  من  نة  المكو  المحلية  بالكنيسة  بواسطة التزاما  ل وا 
 سيح كما خل ع هو أي ا.جيل المإن
 

 النمو في النعمة  إرادة هللا لك كشخع:
 

الكنيسة؛   في  تعملا  أن  المفروض  تعمل  أن  يكفي  ال  أخر ،  ناحية  من 
فالمؤمن الشاكر يجب أن يكون شخً ا لا صفات خاصة؛ ولهذا السبب ي تبع 

موضوع   في  الق يرة  الجمل  من  بسلسلة  ذلك،  الرسول  السلوك  بولس 
الم كرس هو الشخع الذي يستخدم مواهبا في الكنيسة،    فالشخع  الشخ ي،

الشخ ية.   حياتا  في  الروحية  النعمة  نمو  أجل  من  الو ت  نفس  في  ويسعى 
 من االثنين؛ لكنا يعملهما مًعا. اليس أماما أن يختار واحدً 

 

  دعونا نعيد صياهة هذ  السلسلة من الوصايا الق يرة؛ وسوف نكتشف بسرعة 
من نتأثر من  ا عند   أنا ال أحد  أننا  الذات. وأرجو  تهنئة  إلى  أي سبب يدعو  

ذلك ون رخ إلى هللا طالبين منا أن يكون سلوكنا أكثر إرضاً  لا في المستقبل 
 عما كان عليا في الماضي.
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محبتكم9عدد "لتكن  وليست    :  محبة حقيقية،  أو م طنعة،  لآلخرين  مظهرية 
ما هو شر   فيا  أ  –ولترف وا كل  تام ا، وال   –ر ا  يكون ش   أنو مشكوك  رف ا 

 تخجلوا من محبتكم للخير والطهارة وكل ما هو حق".
 

من  10عدد الواحدة  األسرة  روح  هي  الكنيسة،  في  تسود  التي  الروح  "لتكن   :
مشاعر ومودة. هذا األمر ال يمكن أن يتحقق إال عندما نفكر في ا خرين أكثر 

 مما نفكر في أنفسنا." 
 

ك كونوا الكسل وإضاعة الو ت والملل. بداًل من ذلاما عن  : "ابتعدوا تم11عدد
وامتلئ الروح،  في  مكر   حار  ين  وكونوا  الروحية،  بالغيرة  لخدمة  وا  أنفسكم  سين 

 الرب."
 

كثيًرا12عدد "فكروا  المير   :  وافرحوا،في  ينتظركم،  الذي  العظيم  نفس وفي    اث 
 الكم بالسما   قدوا اتا ب بر. وال تف جتازون فيه الو ت احتملوا ال يقات التي ت 

 " ولو للحظة واحدة.
 

من  13عدد الكثير  "إن  سددو :  احتياج،  في  هم  من  المؤمنين  ا إخوتكم 
تاحتياجاتهم   التي  المناسبات  عن  ابحثوا  طا تكم.  فيها بحسب  ستخدمون 

 بيوتكم، في است افة الغربا  ب فة مستمرة." 
 

الم14عدد الحياة  من  جز   هو  "االضطهاد  علي:  لكن  بالحكسيحية؛  في م  ذر 
لئال تخطئوا؛ ومع ذلك باركوا أولئك الذين يقاومونكم. ال   كيفية رد فعلكم عليا،

 "تردوا على ذمهم بكلمات الذم؛ بل بكلمات المحبة.
 

: "ال تكن منعزاًل عن أفراح الناس وأحزانهم، لكن شاركهم فيها مشاركة  15عدد
كما وأحزانهم  أفراحهم  مع  تعامل  أفراح  تامة.  كانت  و لو  أنت  أنت،  ك  أحزانك 
 فالوا ع هو أننا أع ا  بع نا لبعض."

 

: "حافظوا على وحدانية الكنيسة، وتجنبوا كل أشكال المحاباة والتمييز،  16عدد
تتجنبوا  ولكي  لنفوسكم.  تقديركم  في  تبالغوا  أن  الخ وا  وجا  على  وتجنبوا 
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لتي لنقطة اال ت لوا إلى اهذا اتخذوا من الناس العاديين أصد ا  حميمين لكم.  
ا من بعض الناس )أمتعتقدون عندها أنكم أ  ".(7: 3ف ل جد 

 

أيا كان م ْن  17عدد إليكم ا خرون،  الخطأ.: "ال تنتقموا عندما ي خطئ   ارتكب 
ر  ."لتكن حياتكم خالية من كل نقد مبر 

 

بالطبع،18عدد لتعيشوا في سالم مع ا خرين".  في وسعكم  ما  "اعملوا كل   :  
ا دائما في سالم مع ا خرين، في عالم شرير؛ وهذا  أن نحي  ليس من الممكن 

توجيهاتا. للتعبير عن  الكلمات  هذ   الرسول  يستخدم  لماذا  على سبيل   يفسر 
ور يجعلا هير المثال، عندما يتعرض الحق لل ياع؛ يمكن للمؤمن أن يقوم بد

  مؤمن أن على ال  في مثل هذ  الحاالت يكون من المستحيلمحبوب أو مكروًها.  
ومع ذلك فإن الرسول بولس يوضح أن المؤمن ال    ي سالم مع ا خرين،يحيا ف 

يجب أن يكون لديا ميل للنزاع. إنا يفعل كل ما في وسعا ليحيا في سالم مع 
 ا خرين.

 

فتسلب"  :19عدد ألنفسكم،  تنتقموا  المجالال  أفسحوا  هللا.  حق  هو  ما  هلل    وا 
و د وعد أنا سيفعل ذلك   ،بالعدل  أن يجازي   –قكم  ال ح  –ليعمل، فإنا حق هللا  

 "(.35: 32)ت 
 

تخيلا من  "  :21،  20عدد يمكن  ما  بكل  الشر،  أن تجازي  الحقيقة، يجب  في 
خجلا في الو ت الحاضر، إحسان. من األف ل أن يتألم اإلنسان بما يمكن أن ي  

الجحي عقاب  من  يعاني  أن  للخ وع،عن  يقاومونك  الذين  إدفع  ذلك.  بعد    م 
ب ليس  ينت ر    م،االنتقااهلبهم،  أن  للشر  تسمح  ال  الحقيقي.  باللطف  لكن 

 " يت وسائل االنتقام. اهلب الشر بالخير.عليك، كما يمكن أن يحدث إذا تبن  
 

التي  د  الشاكر،  المؤمن  أذهاننا صورة  في  تتبلور  النقطة يمكن أن  عند هذ  
 ليس لا هدفذي  رسمها لنا الرسول بولس في هذا األصحاح. إنا الشخع ال

أ و    الرحيم.س  مخل ا  ي رضي  نفس  ن  الذي وضع  الشخع  لا  إنا  ما  وكل  ا 
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المخلع. هذا  ت رف  مشيئتك"    تحت  "لتكن  دائما:  ينادي  الذي  الشخع  إنا 
 مهما كانت نتيجة هذ  المشيئة. 

 

وعندما يطيع المؤمن مشيئة هللا الم عل نة، فإنا يدخل في اتحاد  وي مع الجسد 
الم من  يالمكون  والذي  إلىؤمنين،  حسب    سعى  طريقة  بكل  وفائدتا  خدمتا 

يما  تعاليم ووصايا هللا ف  –ا  داخلي ا وخارجي    –استطاعتا. إنا يسعى أيً ا ليطيع  
لذلك، فهو مختلف تماًما عن الرجال والنسا    يتعلق بسلوكا وحياتا الشخ ية؛

حياة نقية هير الذين من حولا. لكن هذا ال يعني أنا منعزل؛ بل باألحر  يحيا  
إنا  أنانية   بالنشاط والحركة والوداعة.  الو ت ذاتا إلى أعلى  ينظر  مليئة  وفي 

 يراعي ا خرين. 
 

هي   األصحاح  هذا  في  التعاليم  درجة  "ترمومتر"إن  بواسطتا  ياس  يمكن   ،
هو  كما  الشاكر  المؤمن  يعيش  أن  يجب  كيف  تعل منا  لقد  الروحية.  حرارتنا 

ا لمد  الجدية التي نبذلها  ل رؤيتن  شكرنا من خال متو ع. ويمكن أن ي قاس مد
 محاولين أن نحيا حسب ما  د  رأنا .
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 املسيحي والدولة                                                                     7  -  1:  13رومية  
 

 7 – 1: 13ميةرو  ا رأ 
 

 المسيحي والدولة 
 

األص في  بولس  الرسول  أخبرنا  السابلقد  عنحاح  مع كيفية    ق  تجاوبنا 
ر عن امتناننا بالتكريس، أن نقدم أنفسنا ارضاً  هلل. محبة هللا؛ فعلينا أن نعب   

لذلك يخبرنا بولس الرسول بما   ،وهذا أمر مستحيل، إذا لم نعرف ماذا يريد هللا
  منا؛ يتو عا هللا منا كأشخاا وككنيسة. ولكن هذا ال يفي بكل ما يطلبا هللا  

أيً ا مواطنون في ف منا ع وية الكنائس؛ فإننا  ا، تتألنب كوننا أشخا فبجا
وعلينا في هذا المجال أن نسلك أيً ا بطريقة متميزة. ويواصل    الدولة األرضية،

الرسول بولس رسالتا فيخبرنا بالطريقة التي يجب أن نسلك بها كمواطنين في  
 الدولة.

 

 معطي السلطة هللا هو  
 

واحد أن الدولة تستحق   في عدد  صحاح بأن يشرحيستهل الرسول هذا األ
أن   هي  اإلجابة  هذا؟  يكون  كيف  حكمها.  تحت  شخع  كل  خ وع  شرًعا 
إال   الكون  هذا  في  مطلق  سلطان  يوجد  ال  هللا.  من  هو  لها  الذي  السلطان 
سلطان هللا، وال يمكن ممارسة أي سلطان في أي مكان بمعزل عن هللا. لقد 

الم  تتأسس الحاكمة  بواسطة  السلطات  هذا مهللا.  وجودة  أن ن دق  السهل  ن 
التيالكالم عن   ر    نحب  السلطات  الرسول ي   أن تكون موجودة؛ لكن بولس 

الموجودة   السلطات  ينطبق على  هذا  أن  المدنية هي  بالفعلعلى  فالحكومة   ،
 تدبير إلهي. 
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سلوكنا   كيفية  في  كمسيحيين  نفكر  أن  يجب  هذ ،  البداية  نقطة  عند 
يعطي والذي    ضة،سلطة مطلقة؛ لكنها مفو  ة ليست  الدولة. الدولفي  كمواطنين  

نفسا؛ هللا  هو  سلطتها  وهذ     الدولة  نع اها.  أن  المعقول  هير  فمن  لذلك 
 النقطة سوف يتوسع فيها  ليال.

 

لكن هذا التعليم يت من بعض المفاهيم الهامة. على سبيل المثال، عندما 
الذي   هللا،  ي رضي  ال  بشي   الدولة  سلطانه تأمر  فإن  أعطاها  حينئذ  ا؛  الدولة 

أوامر   أن  الواضح  من  تعملا.  بأن  ف وضت  مما  بأكثر  وتأمر  حدودها،  تتجاوز 
ت طاع،الدول أن  يجب  ال  الحالة  هذ   في  األوامر    ة  هذ   مقاومة  أن  والوا ع 

 الشريرة واجب مسيحي.
 

لقي ر، وما هلل هلل )مر لقي ر  ما  أن نعطي  (. لكن 17:  12إن علينا 
(.  29:  5هللا أكثر من الناس )أع فيجب أن نطيعلحدود؛  يتجاوز  ي ر اعندما  

يرون من  ، وفعلا الكث19:  4أع  في  هذا هو ما اضطر بطرس ويوحنا أن يفعال 
دانيال )انظر  لقد   (،6،  3 بلهم  الكنيسة.  تاري   خالل  كثيرون  آخرون  وفعلا 

 ي  د أعطيمة سلطاًنا، أكثر من الذمرت أو ات اهت بت فيها السلطات الحاك
هللا  لها و من  الناس،  نفوس  على  المطلق  بالسلطان  طالبوا  لقد  بما .  طالبوا 

كنيسة المسيح.  و د حاولوا أحياًنا أن ي ديروا شئون    يتعارض مع ناموس هللا، 
ونحن أي ا علينا    في مثل هذ  األحوال، كان آباؤنا على حق في عدم طاعتهم،

 هذا. روف في ع رنا أن نفعل مثلهم، إذا تعرضنا لمثل هذ  الظ
 

ر؛ ولكنها تظهر من خالل ما بولس الرسول هنا ال يعال  مثل هذ  األمو و 
ففي الو ت الذي كان يكتب فيا هذ  الكلمات؛ كانت الدولة مفيدة للغاية    يقولا،

ألولئك الذين ينادون باإلنجيل، ولم يكن االضطهاد المنظم ضد المسيحيين من 
بعد،ب      بدأ  الدولة  د  هريًبا    لذلك  ل  يتنفليس  الموا ف  أال  الرسول  بولس  اول 

توجد أمثلة  و التي يجب فيها مقاومة الدولة. لكن تعليما يت من مبادا معينة،  
كتابات  تكتمل  أن  و بل  المقدس.  الكتاب  من  أخر   مواضع  في  عليها  عديدة 
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يخ عوا   أن  عن  يستشهدوا،  أن  المؤمنين  من  العديد  اختار  الجديد،  العهد 
 لة الم حرمة. ألوامر الدو 

 

ة نظر بولس الرسول هنا هي أن الدولة تدبير إلهي، لذلك يجب  إن وجه
أن نطيعها في كل الظروف العادية. وهذا هو ما فعلا المسيحيون األوائل؛ لذا  

ل المحرمة  األوامر  على  اعترضوا  تأثيرا عندما  لها  معارضتهم  كانت   لدولة؛ 
 عظيًما.

 

سلطانها  ممارسة  إن   المبسليس  الحكومات  موافقة  وال    حكومين،بب 
كان  لو  االجتماعية.  االتفا يات  بعض  وجود  بسبب  وال  األهلبية،  إرادة  بسبب 

 متها ال تكون إال مقاومة لسلطة بشرية فحسب.و األمر كذلك؛ فإن مقا
 

ومقاومة    تمارس سلطتها بواسطة سلطان إلهي،  إن الحكومات  –كال  ":  2عدد
ذلك سوف ي دانون  يفعلون  والذين    هلل،   ر المشروعة للحكومة هي مقاومةواماأل 

 " وي حاسبون على أعمالهم، وستكون دينونتهم بحق.
 

يأمر  ما  كل  أفعل  أن  يجب  أنني  يعني  ال  ال  هذا  الناس  من  واحد  با  ني 
إال الشخع   لشي   يمارس  عندما  لكن  حكومي.  موظف  أو  الحاكم  هو  ألنا 

هذ  في  يكون  ألنا  ي طاع؛  حينئذ  فإنا  كحاكم؛  ل ال   وظيفتا  خادًما  لتدبير  حالة 
نفس الشي  ينطبق على أع ا  الحكومة والوزرا  وموظفي ال رائب  اإللهي.  

والشرطة وهيرهم. إن سلطتهم ليست فيهم كأفراد، لكنهم عندما يعملون كوزرا   
يطلبون طلبات مشروعة؛ فإني ملزم بأن أطيعهم في هذ ، و في حكومة مدنية،  

 وليس في أي حالة أخر . 
 

يكو أن  الم  يجب  التفويض  أل ن  المتسلطينعطى  تماًما.   ولئك  لنا  واضًحا 
يسن   أو  بال رائب  يطالبون  أو  السيارات  لسرعة  حدودا  ي عون  ون  عندما 

مون  ى لهم، ونحن م لز  القوانين؛ فإنهم بهذا يعملون داخل حدود التفويض الم عط  
ما هللا في كلمتا؛ فلسنا ملزمي ن بطاعتهم. بطاعتهم. لكن إذا أمر هؤال  بما حر 
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نإن ال  السلطان  نا  صاحب  ي  در  عندما  المفوضة  السلطة  نطيع  أن  ستطيع 
 المطلق )هللا( أمًرا يخالف مطالبها.

 

أما في المطالب المشروعة؛ فإن الدولة ت طاع طاعتنا هلل. عندما تتجاوز 
أو   متأخًرا  ال ريبي  إ رارك  تمأل  أو  القوانين،  بها  تسمح  التي  السرعة  حدود 

د ة، تلقي    بدون  من  بالف الوعندما  ابنك  تمنع  وعندما  عام،  مكان  في  ت 
المدرسة دون عذر مقبول، وعندما تعبر الطريق من المكان الممنوع، وعندما 
بذلك تقاوم هللا،  فإنك  الكاملة؛  أن تدفع األجرة  العامة دون  تنتقل بالمواصالت 

الن ائح   إن  األمور.  هذ   في  حتى  متميًزا  يكون  أن  يجب  في والمسيحي 
ا. معناها، إذا لم نتممها هكذا عملي  ( تفقد  2  -1:  12ر )ثاني عشاألصحاح ال

وال يمكن أن نبرر مشابهة ت رفاتنا لقواعد سلوك المجتمع كلا لمجرد أننا إذا  
ذلك ن بح محل سخرية ويستخفوا بنا. إن شكر هللا من أجل مراحما    لم نفعل

لة ألولئك ا الكامأن نقدم طاعتنيعني أن نحيا الحياة التي ترضيا، وهذا معنا   
 الذين وضعهم هللا علينا. 

 

 السلطة لخير المحكومين 
 

المدني والنظام":  3عدد المدنية والقانون  إنها ال    ،الحكومة  كلها أمور حسنة. 
بل الذين يفعلون الشر. هل تريد أن تحيا    ت رهب أولئك الذين ي نعون ال الح،

ال الح افعل  إذن  السلطات؟  من  خوف  مدون  تلقى  وسوف  كل  ،  مديح  نهم 
 " واستحسان.

 

بهذا التعبير ي وضح الرسول بولس أن السلطات معنية بالسلوك واألعمال،  
إنهم   آخر.  شي   بأي  ال مير    –وليس  العامة؛    –مثل  هللا  بنعمة  م زودون 

البد   الشر  يفعلون  الذين  والناس  الشريرة.  األعمال  من ليقاوموا  يخافوا  وأن 
؛ فلن يجدوا في الحكومة المدنية ما  ال الح  الذين يفعلون   أما أولئك  السلطات،

تلك  أن  معنا   فهذا  السلطات،  من  خائفون  أمنا   أناٌس  و جد  فإذا  ي ايقهم. 
 السلطات  د تجاوزت التفويض اإللهي الم عطى لها. 
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المدنية هي عطية هللا لك من أجل خيرك":  4عدد الحكومة  إنها وجدت   .نعم، 
ليس إنها  الناس.  الحكاملخير  لخير  لخت  بل  تحكم  ،  عندما  المحكومين.  ير 

الحكومة من أجل منفعة شعبها، وإرهاب فاعلي الشر، وامتداح الذين يعيشون 
فإن تجاهلهابال الح؛  يتكرر  عندما  لكن  لها،  اإللهي  التفويض  تتمم  بذلك    ها 

لها من هللا الم عطى  م    ،للتفويض  لسنا  الحالة لز  فإننا  هذ   بطاعتها. وفي  مين 
المحككون  ي اللد   الشر،ومين  يفعلوا هذا عن طريق   حق في عالج  أال  على 

ارتكاب شر أعظم وهو الفوضى، وما ي احبها من خوف وعدم استقرار. لكن 
ة أخر  بحكوم  تهدف إلى تبديل الحكومة الحاضرة   ن هو ثورةيْ إذا كان أ ل الشر  

المؤمن أن يعتبر نفسا بري  أكثر طاعة للتفويض اإللهي، الناحيةفعلى   ئا من 
 " .ذا فج ر مثل هذ  الثورة أو اشترك فيهاية، إالكتاب

 

أن   الرسول؛  بولس  ينا شها  التي  األساسية  النقطة  إلى  نرجع  دعونا  لكن 
 الحكومة هي لخير المحكومين. 

 

ف، ألن هللا  د  فإذا فعلت الشر، فلك الحق أن تخا   إذا كان األمر هكذا،":  4عدد
يد   في  والسلطان  السيف  توالدو   الدولة،وضع  ال  عبًثا. حلة  السيف  هذا  مل 

شكلي   السيف  تحمل  ال  الدولة  فإن  ر،  أخ  أعطاها وبكلمات  هللا  د  لكن  فقط؛  ا 
أدواتا   لتكون  الحاكمة  السلطات  هللا  عي ن  لقد  القوة.  هذ   الستخدام  السلطان 

 " لعقاب الناس على جرائمهم، وتنفيذ ه با في عاملي الشر.
 

بو  الرسول  بولس  الدولةيؤكد  أن  أ  ضوح  عقوبات  يمكن  وتنفذ  تقرر  ن 
تك  )انظر  اإلعدام  حتى عقوبة  إدانتهم  تثبت  من  مع   6:  9عادلة على  العهد 

ن(. هذا األمر بعيد نوح ع مل مع كل الجنس البشري، وال يزال سارًيا حتى ا 
 –مع نظرتها المتدنية لقدسية الحياة    –م الحركة اإلنسانية، التي  تماًما عن س  

لتا عن ال حية.  تمطف المجحت في حشد تعا د نج  بهذ   ع مع المجرم، وحو 
الوسائل استطاعت أن تحقق رهبتها في إلغا  عقوبة اإلعدام. وفي المناسبات 

عدام رادع.  التي ت نا ش فيا هذ  الحركة هذا الموضوع، تتناولا من حي  أن اإل
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أن يفقد شخع  هير المعقول وجهة نظرهم أنا من فمن  هذا كالم هير أخال ي،
بسح نفس  ياتا  ارتكاب  يعتزم  لم ْن  عائقا  يكون  أن  إال  لشي   ال  جرما،  بب 
الطريقة،  إن  رم.  الج   هذ   بمثل  اإلعدام  يتحدث عن عقوبة  لم  المقدس  الكتاب 

اإلنسانية.  للحياة  العظمى  القدسية  با  لكنا نظر لإلعدام كعقاب عادل تطالب 
ا، ر شائن جد، هو أمالعمد  ر القتلإن الحياة اإلنسانية مقدسة لدرجة أن تدبي

يمكن أن يكون الجزا  المناسب   –اإلعدام    –وال شي  سو  العقوبة العظمى  
بواسطة   –رم. ويؤكد بولس الرسول أن الدولة تحمل سيف الحق  لمثل هذا الج  

اإللهي   كال  –السلطان  لها  فإن  ت    ولذلك  أن  والواجب  الحق  العقوبة من  نزل 
 بر .جرائم كلذين ارتكبوا العظمى على المجرمين ا

 

الحق   لها  الدولة  أن  أيً ا  تعني  الدولة،  يد  في  الذي  السيف  و وة 
والسلطان في أن تشن الحرب في ظروف معينة. إنها  د تفعل ذلك ليس من 

ه ألن  الذاتية؛  م لحتها  يأجل  الذي  اإللهي،  التفويض  روح  ينا ض  فرض  ذا 
لكنها يمكن   ارتها؛عندما تتخذ  ر  لحة الحكام،  عليها أال تأخذ في االعتبار م

م العدالة، عندما يكون في ذلك ع   ا كان ذلك ي د  إذ  –شن الحرب    –أن تفعل هذا  
لفاعلي الشر. ومن هير المنطقي أن الدولة يمكن أن    امكافأة لل الحين، وعقابً 

تمارس السلطة داخل حدودها الخاصة، وال يمكنها في الو ت نفسا حماية تلك 
وبال ي عقل  الحدود.  ال  داخل مجالها    للدولة  يكون أن  مثل  العدالة  إ امة  سلطان 

من   بالظلم  يأتون  الذين  المعتدين  لمقاومة  سلطان  لها  ليس  ولكن  الخاا؛ 
 الخارج. 

 
 

وعبارتا  المسيح،  يسوع  ربنا  تعليم  مع  تماًما  متناهم  التعليم   هذا 
خالل   ذلك،  المسيح  أكد  لقد  لقي ر".  لقي ر  ما  "أعطوا  منا شة  المشهورة: 

ال رائب،بشرعية  تتعلق   من    دفع  جزً ا  أن  تماًما  يعرف  كان  يسوع  والرب 
أن   رفض  لكنا  جيش  ي ر؛  تدعيم  في  يستخدم  سوف  تؤخذ  التي  ال رائب 

من هذا  يعتبر   يستقيل  أن  جندي  من  يطلب  ولم  ال رائب.  دفع  لعدم  سبًبا 
له  ،الجيش التي  ال  الزانية،  مع  واحدة  سلة  في  االحتالل  ي ع  ال  ولم  أن  ا 
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لتوصيل  أيً ا.  تخطئ   كثيرة  مرات  الجندي  استخدموا صورة  رسلا  أن  والوا ع 
مبادا هامة تتعلق بالحياة المسيحية؛ ولم يكن ممكنا أن يفعلوا ذلك إذا كانت 

و   وهكذا،  شريرة.  مهنة  الجندية  على ج  مهنة  األتقيا   الجنود  من  العديد  د 
دية لم  في الجنيد بأن وضعهم  صفحات كل من العهدين القديم والجديد، ما يف

الحر  معارضة  دعوة  إن  الروحي.  تقدمهم  طريق  في  عائًقا  ما يكن  تجد  ال  ب 
هللا؛  كلمة  في  للرجل    يبررها  مشر  ف  واجب  هو  المسلحة  القوات  في  فالعمل 

المسيحي. ولألسف فإن الكثيرين من ذوي المقاييس الروحية المطلوبة لمقاومة  
 رة جادة. مهنة نظنظرون لهذ  الال ي ،تجارب الحياة العسكرية

 

معينة الدولة  أن  نر   فإننا  واضحة.  وهكذا  مهمة  أ عطيت  و د   من هللا، 
سلطانه تستمد  عبًثا،إنها  السيف  تحمل  وال  هللا،  من  هذا    ا  تمارس  وعندما 

أشيا   وهناك  لغ ب هللا.  أداة  أنها  على  إليها  ينظر  أن  يجب  بعدل  السلطان 
م على الفر ا الدولة لكنها تحض بهت فو    (. 21 – 18: 12 ثانيةً  نظرد )ار 

 

 لكي ت طاع الدولة
 

ن يجب أن تطيعوا السلطات المدنية، وهذ  الطاعة منيوهكذا، فأنتم المؤ ":  5عدد
ال مير   ولكن ألن  ت طيعوا،  لم  إذا  لكم  يحدث  أن  يمكن  مما  بالخوف  ترتبط  ال 

 " يتطلب ذلك.
 

يدفع   أن  يجب  المسيحي  المواطن  أن  هذا  التي  امعنى  تطلبها  ل رائب 
منا.   عددالدولة  في  نتابعها  النقطة  ليس 6هذ   ال رائب  من  الهدف  إن   .

إلهي.   أمر  لتدعيم  المالية  الموارد  لتوفير  ولكن  ما؛  شخع  أطماع  إرضا  
ويجب أال ي نظر إلى جامعي ال رائب كطغاة، ولكن كأناس ضروريين إلتمام أمر 

خد هم  المعنى  وبهذا  الئق.  نحو  على  وعملإلهي  هللا،  جديرام  باالحترام   هم 
التام. إن األموال التي يجمعونها ليست أموالهم الخاصة، ولكنها أموال هللا، وهم  
الدولة   فإن  الطريقة،  وبنفس  وبعدل.  ب مير  جمعها  عن  هللا  أمام  مسئولون 
أموال   هي  العامة  األموال  األموال.  هذ   استخدام  كيفية  أمام هللا عن  مسئولة 
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ية، أو إلرضا  رغبات خاصة، أو لدعم  راض شخ نستخدمها أله  هللا، وعندما
لدولة؛ فإن هذا يعتبر سلًبا  الظلم والشر، أو بأي طريقة ال تتفق مع إرادة هللا ل

 وهذ  خطية يشجبها الكتاب المقدس ويجب إدانتها.  للرب،
 

جامعي  حيال  وواجبنا  والخ وع،  الطاعة  هو  الدولة  حيال  واجبنا  إن 
تق هو  يطلبونال رائب،  ما  ماديم  من  من  ا  يتطلبون  فيما  الناس  ويختلف  ل. 

التي  د فوضهم هللا للقيام بها. وهناك أشيا   الخاصة  السلطة  حقوق بحسب 
 من حقهم بف ل مناصبهم. 

 

أن يطلبوا ضرائب،  7عدد البعض لهم سلطان  الجميع حقو هم.  أعطوا  "لذلك   :
  أن نقدملهم الحق في    وآخرون يمكن أن يطالبوا بمطالب مالية أخر ، وآخرون 

 لهم االحترام واإلكرام. كل م ْن لا حق؛ علينا أن نعطيا حقا". 
 

أن بولس الرسول يق د، أننا يجب أن نحترم كل الموظفين الرسميين   ال شك
م هير أتقيا  في كالمهم  كأشخاا؛ فمعظمهم من هير المؤمنين، والعديد منه

فيها.  يخدمون  لمجاالت التي  ولكن بسبب مناصبهم هم خدام هلل في ا  وحياتهم،
ا. وعندما ال نعلينا أن ندرك هذا األمر، وأن نؤدي ما لهم الحق في أن يطلبو 

لهم،   الم عطى  اإللهي  التفويض  سلطاًنا    وأينجزون  ألنفسهم  يتخذون  عندما 
مشروع إلبعادهم،    ؛هير  نسعى  أن  حينئذ  علينا  من    بشرطوجب  ذلك  يتم  أن 

 خالل الوسائل المشروعة.
 

توهكذ نواصل  نحن  كيفية  عل منا  ا  بسهولة   ظهورعن  التكريس  حياة 
يمكن للمؤمن أن يعملا بنفس الطريقة التي يعمل بها هير   ال شي ووضوح.  

المؤمن. إن المؤمن يسعى لكي يحيا لمجد هللا؛ بينما يحيا هير المؤمن لنفسا.  
. إن المؤمن الشاكر هو هريب، وليس كشي   مفيدكشي     يظهرإن التكريس  

يمكن أن    الموا فيتمسك با ويطيعا. إنا في مثل هذ   قانون و واطن يحترم الم
 روحانية. ال منوليس بإظهار جو    أن ت ر ، نر  الحياة المقدسة كما ينبغي
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   تصرف املسيحي يف اجملتمع                                                     14  -  8:  13رومية  
 

 14 – 8: 13ميةا رأ رو 
 ت رف المسيحي في المجتمع 

 

لقد أخبرنا الرسول بولس، بأن نؤدي لكل الناس ما هو حق لهم، وهذ   
ق وما سيأتي. إننا ال يجب أن نكون في وضع  ن ما سب التي تربط بي  هي الفكرة

د. ويتقدم بولس الرسول من هذ  المدينين ألحد بشي . كل ديوننا يجب أن ت سد  
 ك المؤمنون في المجتمع ب فة عامة. الفكرة، لكي يخبرنا كيف يسل

 

ة، وليس مجرد فرد،  على المسيحي أن يدرك أنا ليس مجرد ع و في الكنيس
ز  من المجتمع المحلي، ومن المجتمع ككل. إنا يعيش  إنا ج  ،أو مجرد مواطن

يعمل كل يوم في شركة مع   إنا  باألصد ا  والجيران.  في شارع معين، محاط 
كا يكون سلو وفي كل عال اتا يجب أن    الئا. إنا جز  من وطنا ومن  ارتا،زم

  ة با؛ عليا أن فمهما كانت الظروف المحيط   متميًزا، بف ل ذهنا الذي تجدد،
 كرسا هلل كذبيحة حية. لكن ماذا يعني هذا الكالم عملي ا؟ يكون م

 

 ن ًفا عش م  
 

العيش بإن اف يعني أال تكون مدينا ألحد بشي . إننا م جب رون بأال ":  8عدد
ال  ا ينطبق أيً ا على المجتمع ككل.  نكون مدينين للدولة بما هو حق لها، وهذ

عليا أن يؤدي للجميع حقو هم، .  يجب أن يكون على المؤمن ديون لم يدفعها
أو السلطة  أصحاب  من  كانوا  األمانة    سوا   يحيا  أن  عليا  العامة.  من 

 "الواضحة.
 

ئًما سول؛ لكن ليس من السهل دامن السهل أن ندرك ما يق د  بولس الر 
دة. دعنا نتأمل في مزنفهم نظرة هللا للديون هير ال  أن و بل أن    ،21:  37مسد 
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الرسول التعليم يف  ،نواصل فحع تعليم بولس  ح نا. هل دعونا نتو ف وندع 
نا م  هْ ف     ؟ إن  ها؟ هل هناك شي  يخع ا خرين لم أرد  توجد علي  ديون لم أوف 

 شكل عملي.حقيقا بليم سوف يت ح في  كيفية تالجيد لهذا التع 
 

 اال يجب أن يكون عليك شي  لجارك، إال أن تحبا. عليك أن تحبا حب  "  :8عدد
والناموس الذي يتحدث عن واجبك نحو جارك؛ لن يطلب منك أكثر من    ا،حقيقي  
 " ذلك.

 

بعض  ":  9عدد هللا،هناك  ناموس  من  المقتبسة  هذ    النواميس  تطيع  ولكي 
آخر، فكل هذ  النواميس يمكن أن    بمعنى.  ميس؛ عليك أن تحب ا خرينالنوا
 " ع في تعبير: المحبة الحقيقية لقريبك.ت لخ  

 

الكث مع  الرسول  بولس  تعليم  يتعارض  النقطة  هذ   التعاليم  عند  من  ير 
ٌم  من الواضح أن الرسول بولس يعتبر أن القانون األخال ي م لز  الموجودة اليوم. 
صحيح   يخل  للمؤمن.  أن  ألحد  يمكن  ال  بمقت أنا  كما ع  الناموس،  هذا  ى 

هذ  في  عرفنا  أن  الحق    الرسالة،  سبق  خل نا  هو  لكن  أننا  وحقيقة  الحق 
 بواسطة نعمة هللا، ال يمكن أن تغي ر هذا.

 

شكو  يعل     ال  الرسول  بولس  نقي ين.    مأن  ليسا  والمحبة  الناموس  بأن 
يرات  ع المسيح كل الناموس بتعبكيف يمكن أن يكونا هكذا؟ لقد لخع ربنا يسو 

)متال مر40  –  37:  22محبة  م ْن 34  –  28:  12،  فهناك  ذلك  مع   .)
إلى  وانين تحدد لك ماذا تفعل فإنك ال تحتاج  "إذا كان لك محبة،  "،  يقولون: 

التلقائية وتختزل سلوكنا إلى مجرد واجب بارد   وآخرون يقولون: "القوانين تلغي 
الوتمس   األمر  بالحرفية،  الك  لكن  المحبة".  ضد  هو  بو ذي  يعلن رسول  لس 

هذ   لا  ت ظهر  وأن  ينبغي،  كما  جارك  تحب  ألن  الوحيد  الطريق  أن  بالوحي 
 المحبة، هو أن تطيع الشرائع التي أعطاها هللا.

 

فلن أفكر أن أسرق زوجتا لماذا أمتنع  عن الزنا؟ إذا كنت أحب  ريبي؛  
ا ما. سبب لها حزنً أخونها، أو أ  زوجتي؛ فال يمكن أن  وإذا كنت أحب  أو ابنتا،
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الشرائع   كل  عن  يقال  أن  يمكن  الشي   بولس نفس  يقتبسها  التي  األخر  
فالمحبة هي أن أطلب أعظم خير ممكن لقريبي، حتى عندما يكلفني   الرسول؛

هذا أكبر تكلفا. وحيثما و جدت هذ  المحبة، فمن المحتم أن تمنعني من القتل 
لقريبي. ما  واشتها   حقيقية،    والسر ة  محبتي  كانت  عإذا  أفعاٌل سينت   نها 

إ يعاملونني.  أن  بما أحب  أعامل ا خرين  ن  حفل شريعة هللا  صحيحة. سوف 
 للمحبة. هو أكمل إظهار

 

 عش م حب ا
 

وتكميل ":  10عدد حفل  هي  فالمحبة  ولهذا  القريب؛  إلى  ت سي   ال  المحبة 
ب رصاصة نحو الهدف،  الناموس. عندما ت   كون بها مادة متفجرة  يجب أن ي و 

ههالتو   ورةوماس المادة المتفجرة وحدها  د تكون خطيرة والماسورة وحدها  د    .ج  
تكون عديمة الجدو . إن الهدف الذي أسعى إليا في المجتمع هو أال أسي   
ال  يوجهها.  وناموس هللا  الرصاصة،  تدفع  المحبة  الذين حولي.  من  أحد  إلى 

ثنان  اال   دي  هدفي يتحقق عندما يكون ل  ر؛ لكنشي  ي لح منف ال عن ا خ
والمحبة   بالمحبة،  يكتمل  أن  إلى  يحتاج  الناموس  والمحبة(.  )الناموس  مًعا 

ا بالناموس.  " تحتاج أن تتوج 
 

ت رف   عن  بولس  الرسول  يقولا  ما  جيدا  نفهم  أن  حيوي  ألمر  إنا 
شخع  أي  عن  شيئا  المؤمن  يحجب  أن  يجب  ال  المجتمع.  في  المسيحي 

بدال من حياة هو خير  ريبا؛  هتماما  الشي . يجب أن يكون كل ا  يستحق هذا
نحو يت رف  أن  ب دق  يرهب  أن  كل  ريبا    األنانية؛  في  ال حيح  الت رف 

أن  مشاعر  ريبا،  حتى  أو  الخاصة،  لمشاعر   يترك  أال  عليا  لكن  األو ات. 
نا تحدد لا ما هو األف ل لذلك القريب. إنا ال يشاكل هذا العالم الالديني؛ لك

لى ناموس هللا، ليتعلم ما هو  م تو ع منا ليفعلا ينظر إ  تغير بتجديد ذهنا. إنا
حيال ا خرين المحيطين با. إنا مستمر في طاعة كل ما  د  الا هللا، ويفعل 

 ذلك بغيرة ملتهبة. 
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ي   السلوك،  الطريق من  المؤمن من أخطار ال ت ح   خل   هذا  إنا لن  ع  ى. 
اإلنجيل   أتباع  من  بااإلي  بح  يهتمون  الذين  التي  ل  لقريبجتماعي،  لدرجة 

أنا   يشعر  ما  يفعل  الذي  الشخع  ذلك  ي بح  لن  أنا  كما  فيها هللا.  ينسون 
صحيح، دون الرجوع إلى الثوابت، وبالتالي يؤدي إلى تقويض المجتمع بدال من  
رغبات  ذهنا  على  تستحوذ  الذي  الشخع  ذلك  ليس  أنا  كما  مساعدتا. 

جنب  حية. إنا أي ا يتهم الرو سى كل ما يتعلق باحتياجاتا خرين الظاهرية، فين
مهتم   يكون  بأن  الم اد،  فت بح  الخطر  الالزم،  من  أكثر  الروحية  باألمور  ا 

 رؤيتا للعالم من حولا نظرة هير وا عية.
 

الذي لا في كلمة هللا الحقائق المجيدة الموجودة في  هو  والمؤمن الثابت،  
جب  ف كيف ي  في هذ  الكلمة لكي يكتش الذي يلههو  و   ،11  –  1األصحاحات

أن يسلك. إنا يكتشف ما هو واجبا نحو هللا، وما هو واجبا نحو رفقائا. إنا 
ي وج   وهذا  لقريبا.  مفتوحة  ويد   لفاديا،  مفتوح  و لبا  في  يعيش  االستقرار  د 

عندما   واجبا  عن  يتخلى  فلن  العظيم؛  الثابت  على  وضع  لبا  وألنا  حياتا، 
 لا فيهم.يخي  ب رفقاؤ  أم

 

المؤمن؛ فالقداسة الشخ ية الفوائد في صفات  يئا من  ر  نر  شمرة أخ
ليست رعشة، أو رجفة، أو نب ة في القلب، أو إظهار بعض التأثيرات التي ال  
يمكن وصفها. إن القداسة الشخ ية هي حفل كرامة المرأة، واللطف الشامل، 

ال ورفض  االنفعال،  في  والتحكم  الزواج،  رباط  واالنتقاوحماية  واحترام عنف  م 
د العاجل للديون، واالمتناع عن الكذب والنميمة ونشر  خرين، والسداتلكات امم

الشائعات، والشكر على ظروفنا، ورفض حسد ا خرين، وكل الف ائل األخر  
التي يمكن تلخي ها في القوانين الخاصة الموضوعة، وفي ناموس هللا بوجا  

 عام.
 

الشخ ية   القداسة  وات قاس  والحذر،  الفكر،  و بطهارة  االستقامة. ل دق، 
إنها تعني التحرر من الغرور واألنانية، مع  لب متلهف إلى إرضا  هللا، تو اق  
لعمل ال الح لكل من هو على صورة هللا. ليس هناك ما هو مثير أو هامض  
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في الشخع المقدس، كما أنا ليس ضعيفا وال ضعيف الشخ ية. إنا حكيم  
ليس   ، فذلكعتبرونك هريبا، إذ  يتحاشاك ا خرون أنا إن  ما  و وي وطاهر. ك

تكون   أن  للتقو   عالمة  أعظم  إن  التقو .  عالمات  جميع  ممن  ثقة  وضع 
 المحيطين بك. 

 

 با عش متر    
 

ناموس هللا   المؤمن    –إن  يحبا  لكن   –الذي  كمسيحي.  ليعيش  يحركا 
من وسلوكا. إن  توجيهات الناموس ليست هي الوحيدة التي تؤثر على فكر المؤ 

ع المؤمن على ال ليب؛ سوف إلا الجلجثة. إن الذي خل    هو أي اإلا سينا   
لى الطريقة التي  يكمل خالصا في اليوم األخير. هذ  الفكرة لها تأثير حيوي ع

المؤمن، بها  من    يحيا  المتبقية  األعداد  في  بولس  الرسول  عليها  ويركز 
 األصحاح.

فكيف    لسكار ،ين بأنهم النائمون أو امنيمكن أن ي وصف هير المؤ "  :11عدد
يمكن أن تكون أنت كهؤال . إنك تعرف األو ات. أنت تعلم أن الزمان الحاضر 

خالصنا   اكتمال  إن  سريًعا.  ينق ي  وسوف  و تي،  في    –هو  ذكرتا  الذي 
 "هو ا ن أ رب مما كان حين أصبحنا مؤمنين. –األصحاح الثامن 

 

ير أناس هير  م، كتفكفإذا كان تفكيرك  النهار،  : "لقد تناهى الليل وتقارب12عدد
الظ في  دائًما  با ون  أنكم  الظلمة،مؤمنين،  أعمال  ستعملون  فإنكم   م لكنك  الم؛ 

لذلك   ذلك  هير  واتعرفون  المؤمنين.  تنبهوا  مثل هير  بعد  تسلكوا  ال  ستيقظوا. 
، 20  –  10:  6استعدوا لقدوم ال بح؛ بأن تلبسوا أسلحة النور ]انظر أفسس

 "[.11 – 1: 5تس1
 

الرسول لغة  تكو  إن  التي رسمها   د  ال ورة  لكن  لنا،  بالنسبة  ن صعبة 
عائدون  يترنحون  والسكار   الليل  صورة  إنها  نتخيلها.  أن  السهل  من  لنا، 

المخجلة.  لمنازلهم، ي در األعمال  من  الكثير  من   عنهم  الكثير  يفعلون  إنهم 
نزل، يوجد أناس نيام، ال األمور الالأخال ية في الطابق السفلي، وفي نفس الم
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يعيشون على    –أن يفعلوا شيئا آخر سو  النوم. الجميع سكار  ونيام  يريدون  
 وهم أن الليل سوف يستمر طويال، بل هم يرجون أن يستمر إلى األبد. 

 

سوف   ال بح  أن  يعلم  إنا  أولئك.  عن  يختلف  المنزل  في  شخ ا  لكن 
أحد،يأ يتخيلا  أن  يمكن  مما  بأسرع  نفس    تي  فيها وفي  يبزغ  التي  اللحظة 
ف يأتي الملك. هذا الشخع ال عال ة لا بالسكار  المعربدين، وال  فجر؛ سو ال

الفرا  في  استعداًدابالنيام  مستيقل،  الشخع  ذلك  إن  إنا    .  الملك.  لمجي  
مختلف   سلوكا  إن  العالم.  هذا  ي شاكل  ال  إنا  الملك.  يرت يا  بأسلوب  يرتدي 

على    ا مستعد   حيات كبر  يستيقل ويكون  في ذهنا. إنا بت  بسبب شي  يعرفا 
الظالم. هذ  ال ورة   الجميع يعملون أعمااًل مخجلة تحت ستار  الرهم من أن 
يعني  ماذا  لكن،  أن نفسرها.  السهل  نفهمها، ومن  أن  السهل  التوضيحية من 

 هذا االختالف في السلوك من الناحية العملية؟
شيًئا13عدد نفعل  أن  "فلنرفض  مثي  :  أو  ممخجاًل  فيا  شيئا  أو  للريبة،  كر را 
ع. لنحيا حياة ال راحة، حي  نفعل كل ما هو حق ومستقيم تماما. إن وخدا

يبزغ  عندما  منا  نخجل  أن  يمكن  شيئا  نفعل  أال  دعونا  ولكن  مظلمة،  األيام 
وال يكون هناك ابتذال في    –كما سيحدث عندما يأتي المسيح    –الفجر بغتة  

نجاسة   وال  الطباع،  أو  الحفال السلوك  في  كما  نوع،  أي  الفاسمن  أو ت  قة 
ذلك. وال يجب أن يكون هناك ت ارب سوا     الحدي  المثير للشهوة، وما إلى 

 " .بالفعل أو في النوايا
 

كونوا مشابهين لا، عوضا عن ذلك البسوا الرب يسوع المسيح، أي  "  :14عدد
إ منا.  نسخة  باالتتنك  أو  لذلكتمتع  وفًقا  فلتحيا  ولذلك  با،  مثلاوك  حاد  .  ن 

(. ال تعمل أي تدبير للسيد القديم. ا طع كل 13:  8)انظر  واصل إماتة الجسد
ل شي  يجعل الخطية سهلة أو محتملة. ا ض  على كل شي  يمكن أن يسه   

 "و وعك في التجربة، وي عب مقاومتها.
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 عش مختلًفا –باخت ار 
 

الوا ت حية،من  تتطلب  األمور  هذ   كل  أن  يختار   ضح  بولس    والرسول 
كون ذبائح حي ة. لقد نهانا بشكل واضح ومحدد عونا لنكلماتا بعناية، عندما يد

لقد  أذهاننا.  بتجديد  نتغير عن شكلنا  أن  العالم؛ وحث نا على  عن مشاكلة هذا 
أوضح لنا ما هي إرادة هللا لنا في أوضح ما يمكن من ألفاظ. إن استعدادنا في 

ذا  خ ية. إا، ومقياًسا لقداستنا الشأن نخ ع هلل، سوف يكون اختباًرا لتكريسن
س أننا  المؤكد  فمن  هللا،  إلرادة  أنن  خ عنا  ومرضية    ثبت  صالحة  هللا  إرادة 

فإنهم    وكاملة. الحسنة؛  أعمالنا  ا خرون  ير   عندما  ذلك  إلى  باإلضافة 
 (. 16: 5سيمجدون أبانا الذي في السموات )مت

 
 
 
 
 



162 

 

 الف الضمائر اخت                                                                14رومية  

 
 14رومية  ا رأ 

 

 اختالف ال مائر 
 

المجتمع،   في  المسيحي  سلوك  كيفية  عن  الرسول  بولس  يحدثنا  عندما 
فإنا يقتبس الكثير من الوصايا العشر. والوصايا العشر تعل  منا أن هناك أشيا   

حد أن يعمل أي ا منها في أي ، وال يحق ألذاتها ولذاتها  فيمعينة هي خطأ  
ال تسبب أي هذ  األشيا   ا أنها خطأ لجميع الناس.  خطأ دائما، كم. إنها  و ت

للمؤمن، بالنسبة  ما    مشكلة  كل  خطأ.  هو  وما  حق  هو  ما  تقدير  حي   من 
تحرما كلمة هللا سوا  بشكل مباشر أو بواسطة مبدأ واضح، ال يجوز عملا. 

المؤمنين   بين  اختالف  يوجد  المقدسالشأنهذا  في  وال  الكتاب  يعطي   ؛ ألن 
 وجيهات واضحة.ت
 

لم عديدة  أشيا   هناك  دة،  لكن  محد  ب ورة  هللا  كلمة  وهناك    تحرمها 
كام بشأنها؛مجاالت  واضحة  توجيهات  توجد  ال  بعض   لة  فإن  السبب،  لهذا 
يفعلون الكثير من    –الذين يعرفون الحرية التي لهم في المسيح    –المؤمنين  
الكتاب المقدس يدعو ن  إ مير.  ر هير المحرمة، بدون أي تأنيب للهذ  األمو 

المؤمنومثل   أما  "األ ويا ".  با  أ ل عن    –ن ا خرون  هؤال   الذين لهم ت ور 
أنا    –الحرية   يعتبرون  إنهم  األشيا .  فعل هذ   أنهم ال يستطيعون  فيشعرون 

هؤال  الخطأ  من المقدس  الكتاب  ويدعو  األشيا .  هذ   مثل  يفعلوا     أن 
 با"ال عفا ". 

 

األ   ير   حيعندما  "ال ويا   معنا :  ما  لهم  يقولون  فإنهم  ال عفا ؛  رة 
سذج ير    !"تكونوا  األمور    األ ويا     ال عفا     وعندما  تلك  التي    –يفعلون 

 هالبا ما يقولون لهم: "ال تكونوا عالميين". مفإنه –يعتبرنها هم خطأ 
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ل المؤمنين  من  المجموعتين  هاتين  أن  بينهالمؤكد  على  يس  اختالف  ما 
فالمؤمنون مت حدون في هذ  الق ايا؛ ألن كلمة هللا تعطي    ؛خال يةالق ايا األ

المحرمة، بسبب   األمور هير  االختالفات تظهر في  بشأنها توجيهات واضحة. 
االختالف في ال مير بين المؤمنين. مثال يشرب بعض المسيحيين الكحوليات  

رب.  ا إذا شبعض ا خر يعتبر أنا سيرتكب إثمً دون أي تأنيب لل مير؛ بينما ال 
كمشاهدة   األمور  بعض  في  اختالف  السينما التلفازوهناك  إلى  والذهاب   ،

ال كرة  مبارايات  ح ور  أو  المالبس،والمسرح،  في  الموضة  مجاراة  أو   قدم 
فاأل ويا  يحاولون أن يبرهنوا على أنا ال يوجد شي  من هذ  األشيا  شر في  

ا  بالدنس وتبكيت  ر ال عفبينما يشع  ن حر في أن يتمتع بها،، وأن المؤمذاتا
 ال مير، إذا اشتركوا في مثل هذ  األمور. 

 

ال  في  اختالفات  بها  كان  األولى  مجاالت  والكنيسة  في  لكن  أيً ا  مائر 
اللحوم التي كانت تقدم لألوثان؛ كانت تباع للناس بعد ذلك في    –مثاًل    مختلفة:

جاد المؤمنين  بعض  كانالسوق.  اللحوم  هذ   أن  بسبب  بأنا  جيدة،لوا  بل    ت 
بع في  األخر ،وكانت  اللحوم  من  أف ل  األحيان  شرائها    ض  من  مانع  فال 

العبادة   إلى  ترمز  كانت  اللحوم  هذ   أن  ينس  لم  ا خر  البعض  بها.  والتمتع 
أذهانهم  في  الموجود  االرتباط  هذا  أنها شيطانية.  يعلمون  كانوا  التي  الوثنية، 

وش مثلأزعجهم،  يأكلوا  أن  يمكن  ال  أنهم  ال  عروا  صالح،  هذ   ب مير  لحوم 
سوف   أنها  آخر  وبمعنى  اللحوم،  هذ   من  يتنجسون  سوف  أنهم  واعتبروا 
هناك   كان  لذلك  فيها.  اللحوم  هذ   استخدمت  التي  الوثنية  بالطقوس  تربطهم 
المسيح بشأن ما يمكن أن يؤكل وما ال  خالف حاد بين اإلخوة واألخوات في 

 يؤكل.
 

اختالفا هناك  كانت  الطريقة  متعلقبنفس  كان ت  الدينية.  األعياد  بحفل  ة 
حد  على  المؤمنين  كل  يحفظا  وكان  الرب،  يوم  هو  األسبوع  من  األول  اليوم 

يحفظو  لم  "األ ويا "  اإلطالق،سوا .  أخر  خاصة على  أيام  أي  تعاملوا   ا  و د 
الكثيرون يقدسونا    –مع يوم السبت   وعملوا   آخر،مثل أي يوم    –الذي كان 
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ال عيد  مع  الشي   واألنفس  األف ح  يشعروا    خر ؛عياد  لم  "ال عفا "  لكن 
سببت   آخر،  يوم  كأي  السبت  يوم  مع  التعامل  ففكرة  الحد،  هذا  إلى  بالحرية 
لل عفا  مشاكل عميقة. لقد حفظوا السبت من  بل كيوم راحة، لكنهم ا ن ال  

ر نقي. وهكذا كانت هناك  يستطيعون أن يتعاملوا معا مثل أي يوم آخر ب مي
بين المؤمنين األوائل، من حي  األيام التي تعتبر خاصة وتلك  كبيرة    اختالفات

 التي تعتبر عادية. 
 

اختالف  الرسول   ية  بولس  ينا ش  عشر،  الرابع  األصحاح  وفي 
رفقائهم   تجا   المؤمنين  من  هللا  يتو عا  الذي  السلوك  عن  ويكشف  ال مائر، 

صحاح بمعالجة بدأ األقون معهم في هذ  المجاالت. إنا يالمؤمنين الذين ال يتف 
ب فة   األ ويا   للمؤمنين  تعليقاتا  الرسول  ويوجا  المسيحية،  الحرية  مبادا 

ع الطرفين.  تمس  أنها  من  بالرهم  أمر  خاصة،  على  أخي  مع  أختلف  ندما 
 كيف أتعامل معا؟  ضميري،

 

 القواعد األربع
 

 ع  واعد: لإلجابة على هذا؛ ي ع بولس الرسول أرب
 

 .ا  ب ل ول، ويمكن أن نلخ ها في كلمةعدد األ القاعدة األولى في ال
 

 د يكون أخوك في المسيح ضعيفا، ولكنا هو أخوك. إنكما واحد في  "  :1عدد
ا  اإليم الخالا.  أساسيات  ف   لْ ب  ان، ومتفقان في  ا كنظير لك، وال تسقط في 
م لا المودة دون تحفل، واالتنك كما هو. ال يجب أن يكون لديك ا  لْ ب ْ ر لا.  د  
ي كالرغبة في عرض االختالفات، أو كسب الجولة في الجدال. ال  دافع خفأي  

 "تجعل  بولك لا فرصة، تحاول من خاللها أن تربحا إلى وجهة نظرك.
 

ت   أن  يمكن  الثانية  في  لخ  القاعدة  يميل    .ال تحتقر ع  الذي  الشي   وهذا هو 
تنتابا   من الذيا يميل إلى االزدرا  برفيقا المؤ المؤمن القوي إلى أن يفعلا. إن
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أنها بال   القوي  المؤمن  يعتبرها  إنا مجر  مبررحيرة،  أ ل .  يعتبر  مؤمنا  بأن  ب 
 درجة منا. هذا النوع من التفكير ال يجب تشجيعا. 

 

لا  "  :أ3  –  2عدد لكن رفيقا مؤمنا  يريد ،  يأكل أي شي   أن  منكم ير   واحد 
زدري  جب أن يفال ي  ر أنا يجب أن يكون نباتيا؛أن يشع  ضمير ضعيف، يمكن 

 "  ل شأنا منا.لثاني، ويعتبر أنا أدنى منا، أو أاألول با
 

وهي تجربة تخع المؤمن ال عيف. إنا يحكم    ،ال تدينالقاعدة الثالثة هي  
الذين أولئك  ضمير ؛  على  يؤذي  أن  يمكن  بما  إلى    يتمتعون  يميل  فهو  لذا 

 هم. إدانتهم، ويشك بقوة في إيمان
 

كوك يجب أن يحرا على أال يدين  أل  الشالشخع الذي تم":  4  –ب    3عدد
ذلك  هللا  د   ب ل  أن  يتذكر  أن  عليا  الشكوك.  هذ   يشاركا  ال  الذي  الشخع 
الشخع وأن هللا يعتبر  خادما لا، وهو مسئول أمام هللا فقط، وليس أمام أي 

لو كما  تت رف  حتى  أنت  من  آخر.  مسئو  شخع  هيرك  خادم  أمامك  كان  ل 
ثباتا،من  أما    أي ا؟ أن  حي   ك    فثق  يثبتا.  أن  القيام هللا  ادر على  ف عن 

بدور السيد لذلك الشخع، واحرا على أال يكون مو فك أ ل  بواًل من مو ف  
 "هللا لا.

 

 .في عقلا اكل واحد يجب أن يكون متيقنً  القاعدة الرابعة هي أن
 

أهمية من  ":  5عدد أكثر  يوًما  يعتبر  يتعامل  هناك من  األيام، وهناك من  با ي 
يام على  دم المساواة. بداًل من التدخل في أمور ا خرين؛ تأكد من  كل األ  مع

 "أن ما تفعلا يتم ب مير نقي.
 

بهذ  الطريقة يشجعنا بولس الرسول أن نحيا حياتنا، بالشكل الذي يحتمل 
را   ما نتخيلا آ  ، ال أن يحدد سلوكنا  امتحان هللا. علينا أن نحيا لكي نرضي هللا

  2،  1:  12لمبادا التي في األصحاح  الرسول يطبق ا  ال بولسا خرين. وال يز 
 .ةأن تكون ذبيحة حي  حي  ي ظهر في تعبيرات عملية، ما الذي يمكن أن يعنيا  
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طاعة  بعيدون عن  نحن  كم  لنر   أنفسنا،  بفحع  ننشغل  أن  هي  حاجتنا  إن 
 المبادا التي أعلنها الرسول بولس.

 

 أسباب  ثالثة
 

  هذا النوع من الت رف تجا   ل رورة تبن  ي  ة أسبابيعطينا بولس الرسول ثالث
 األخ الذي يختلف عنا. 

 

الثال ، وهذا السبب هو   العدد    ". "ألن هللا  بلاالسبب األول  د أوضحا في 
ف معا؛ فمن أنا ختل إن كان هللا  د  بل الشخع الذي أ  من هللا؟   هل أنا أعظم

ذلك عكس  أفعل  هللا  ؟حتى  بأن  األ ويا   يفكر  أال  يمكن  يجب  من    يتمجد  أن 
الذين  بلهم،خ ألولئك  تنكرهم  يمجدون   الل  أنهم  يظنوا  أن  يجب  ال  وال عفا  

   لن يوافق هللا عليها. ر  يْ هللا، من خالل ت خيم تزمت هللا بغ  
 

هو الثاني  تقدير  هلل  أنا   السبب  منطلق  من  يت رف  أن  وهذ  .  يجب 
 .9  – 6ألعدادالنقطة موضحة في ا

 

مؤمنين أياًما معينة بشكل خاا، بينما مؤمن آخر  أحد ال  لماذا يحفل":  6عدد
ا خر   يتجنب  بينما  هللا،  ويشكر  شي   أي  الواحد  يأكل  لماذا  هكذا؟  يفعل  ال 
إلرضا    هي  الحاالت  كل  في  واإلجابة  هللا؟  يشكر  ذلك  ومع  معينة،  أطعمة 

 "الرب.
 

  يعمل كل شي  في حياتا بهدف إرضا  إننا ال نستطيع أن ننتقد شخً ا،  
وال يمكن أن نحتقر  بأي حال من األحوال. كيف يمكن أن نزدري بأولئك  الرب،  

 الذين يعيشون حياتهم في خوف هللا؟ 
 

يعيش لذاتا أو يموت لذاتا. إن    –نحن المؤمنين    –ال أحد منا  ":  9  –  7عدد
ما نفعلا هو من هدفنا الوحيد من الحياة أو الموت هو أن نرضي الرب. كل  
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الذي من أجلا مات المسيح و ام هو أن يثبت هذ    ن السببأجل الرب. لقد كا
 " السيادة على شعبا.

 

وعند ذكر الحقوق المطلقة للمسيح؛ فإن هذا يقودنا إلى السبب الثال  للسلوك  
الذي أمر با الرسول بولس. لقد لمسا في العدد الرابع، وا ن يعود إليا ثانية 

األعدا للمسي.  12  –  10د  في  عبد  هو  أخاك  وهو  حإن  أمام  ،  مسئول 
 المسيح فقط.

 

كيف يمكن أن تقيم من نفسك دياًنا على أخيك، وكيف تحكم  ":  12  –  10عدد
ليس أمام    –ل باحتقار؟ الحقيقة هي أننا سوف نقف  أن أخاك يجب أن يعام  

بحسب بل أمام كرسي دينونة هللا. إنا وحد  الذي سيحاسبنا    –بع نا البعض  
حسابا   . كل واحد منا سوف ي عطي23:  45إ   فيوعود هللا في العهد القديم  
 "عن نفسا إلى هللا مباشرة.

 

أما ليس هناك مؤمن مسئوال  ال مير،  أحد   موفي مجال  إذا كسر  آخر. 
من  التأديب  تنفيذ  عن  مسئولة  المحلية  الكنيسة  فإن  األخال ي؛  هللا  ناموس 

الن ح   الع وية  أو  خالل  الج  و أتعليق  العهد  ن  ديد. لكالحرمان، كما يوصينا 
سلطان العمل في ذلك المجال ال يجب أن يطبق في األمر الذي ننا شا ا ن. 

ر بع نا البعض، أن كل واحد مسئول إن أ  ى ما يمكن عملا هنا هو أن نذك   
وأننا سن   أمام سيدنا،  إننا دع  ب فة شخ ية  النهاية.  في  لا  لتقديم حساب  ى 

م إلى  يذك   نحتاج  الذين  هؤال   لنحفلثل  أن ضمائرن   روننا  ويساعدوننا  نقية،  ا 
نكون مستعدين للقا  هللا. لكن ليس هناك حاالت يمكن أن أفرض فيها ضميري  
ال مير،   المسيح وحد  هو رب   . أنا يفرض هو ضمير  علي  ا خر، وال  على 

 ت أو يسقط فإنما هو لسيد . وكل واحد منا يثب  
 

وتجاهل    ل،ت حف  أن  ية المسيحية يجب أن تقي م ويجب  هذا معنا  أن الحر 
سب   هذا  الرسول  بولس  تعليم  إهمال  المؤمنين    أو  من  الكثيرين  أن  ت د  ي   ب 
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اختيارية،  إلى  يود  أحيانا  أحتاج  فأنا  ذلك؛  ومع  ا خرين.  بواسطة  حريتهم 
 أفرضها على حريتي في سبيل المحبة المسيحية. 

  

 كلمة لأل ويا  
 

م. إن الطا ات  تهون بحرييجب أن يالحظا أولئك الذين يتمتعهناك شي   
القوي  ت بد  الموجودة لد   أن  د في اإلشارة إلى حما ة وتفاهة شكوك ، ال يجب 

ال عيف. يجب أن يهتم األ ويا  بأمور أكبر من المحافظة على حريتهم. يجب 
المؤ  إلخوتهم  الروحي  التقدم  إعا ة  عدم  هي  الم ل حة  رهبتهم  تكون  منين  أن 

 )ال عفا (. 
 

 نحاكم أو ننتقد بع نا البعض فيما بعد، لكن عوًضا  عونا أاللذلك د" :  13عدد
عن ذلك؛ دعونا نهيئ عقولنا بأال ن ع أي عقبة أو حجر عثرة في طريق أخ  

 " لنا.
 

سٌن أن تمتنع عن أكل اللحم، أو شرب الخمر، أو أي شي  يمكن  ":  21عدد ح 
لى أن  عفا روحيا. إن بولس الرسول ي ر عأن ي عثر أخاك، أو يعو ا، أو ي 

إيمان ا أتلف  فإني  هتمامي األول يجب أن يكون خير أخي، وإذا أهملت هذا، 
 " وبذلك ال يكون سلوكي بالمحبة.  ؛شخع مات المسيح من أجلا

 

في " :  15عدد تسلك  لست  فإنك  تأكلا؛  ما  بسبب  يتأذ   أخوك  كان  إن  ألنا 
 "ًخا، مات المسيح من أجلا.ال تهلك بطعامك أ –طريق المحبة بعد 

هدم عمل هللا من أجل الطعام. كل األشيا  طاهرة، لكن عليك أن ال ت":  20عدد
 "تفهم أنها يمكن أن تكون شر ا، للشخع الذي يتأذ  ضمير  من هذ  األشيا .

 

األ ":  20عدد هذ   مثل  في  تشترك  كنت  ضميرك،  إذا  يعثرك  أن  دون  مور 
ن  خرين أالمبدأ الذي يجب على المؤمنين ا لكن ال تجعل ضميرك هو    فطوباك،

يطبقو . دع إيمانك يكون ا تناعك الشخ ي أمام هللا. طوبى للشخع الذين ال  
 "ما يستحسنا. يدين نفسا في
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واضح أن بولس الرسول يريدنا أن نتمتع بحريتنا، لكنا ال يق د بذلك أن 
الذين يمكن أن تتأذ  ضمائ إذا فعلوا نستعرضها، أو نفرضها على أولئك  رهم 

متع نحن بها. وعلى الجانب ا خر، فهو ال ي جيز لنا  التي نتمثل هذ  األشيا ،  
 أن نتذمر أو نشتكي، إذا وضع ضعف أخينا ضوابط لحريتنا. 

 

ما نفعلا ال يعدو  إذا بدأنا نستمتع بما يتأذ  با أخونا؛ فإن  ":  19  –  16عدد
أن نسلكا، فهناك الكثير  . ليس هذا هو الطريق الذي يجب  عن أن يكون شر ا

المن األمو  المسيحية  ر في  فهذ  ليست األشيا     أهم من األكل والشرب؛ حياة 
 ع مثل ا خر. المهم التي تهم. إن أي نوع من الطعام أو الشراب هو في الوا

نا هذ ؛ فإننا البر والسالم والفرح في الروح القدس. إذا كان عند  في الوا ع هو
هي ليست  ، ون أشيا يجب أن نئن إذا لزم أن نعيش بدوال نمتلك أهم األشيا ،

ش عن ال وابط التي يمكن أن ت عها لحريتك، وانظر لها أهمية حقيقية. فت   
تكون   وسوف  الطريقة،  بهذ   اخدما  المسيح.  أجل  من  تفعلا  كشي   إليها 
خدمتك مقبولة أمام هللا، وممدوحة من الناس. على الرهم من أن حريتك امتياز 

م امثمين  ليست  ن  فإنها  اإلنجيل،  كلف ع  أمًراتيازات  مهما  تحفظا  أن  ليك 
أن تحافل عليا هو سالم الكنيسة ونموها الروحي. لنسعى   يجب  األمر. إن ما

   ".لى السالم، وإلى بنا  بع نا بعً افي األمور التي تقود إ
 

 كلمة لل عفا 
 

عون بحريتهم، أما معظم ما  د  يل حتى ا ن، كان موجًها إلى أولئك الذين يتمت
فهؤال  أيً ا يخاطبهم الرسول  –مير مفرط الحساسية ن لهم ضالذي –ال عفا  
 بولس.

 

أنا عالم ومتأكد في الرب يسوع، أن ليس شي  نجًسا في ذاتا. إنا  ":  14عدد
من الحرية المسيحية أن نفعل تلك األمور التي نا شناها، والتي يعتبرها البعض  

ر شيئا  من يعتبي نحتاج أن نركز عليها هي أن كل  موضع شك. إن النقطة الت
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هكذا.   لا  بالنسبة  يكون  الشي   هذا  فإن  طاهر،  هير  أو  كريها  أو  نجسا  ما 
الناحية  من  فيا  مشكوك  تعتبر   أنت  لكنك  ذاتا،  في  نجًسا  ليس  فالشي  

 "األخال ية، فإذا فعلتا، تكون  د فعلت شيئا مشكوًكا فيا أخال ي ا.
 

"20عدد األشب:  يجب  كل  لكن  بالتأكيد،  طاهرة  هي  تفهميا   شر   أن  أنها 
 " بالنسبة للشخع الذي يتأذ  ضمير  بها.

 

"إذا23عدد العمل ال    :  هذا  مثل  م داٌن.  فإنك  تفعلها،  وأنت  ترعى شكوكا  كنت 
 "ا فهو خطية.ينبع من اإليمان وال يرضي هللا، إذً 

 

ظاهرة.  يجب أن تحترس من أن تقيس الخطية ببساطة بحسب األفعال ال
دافع  خاطئ؛ فهو خطية. العمل المسموح با  ع مل ب  الفعل المشروع تماما، إذا

بحسب ناموس هللا، ي دان من هللا على الرهم من ذلك، إذا كان الدافع ليس مجد  
المؤمن أن يباشر  العمل ليس من اإليمان. ال ينبغي على  هللا، وإذا كان روح 

  ل أو ريبة أو وخز لل مير أو تحف  أي عمل، إذا كان هذا العمل ينشئ أي شك  
ترد ضمائر أو  كانت  مهما  ظروف،  أي  تحت  ضمير   يخالف  أن  يجب  ال  د. 

ال؛  ال شكل من اا خرين. وال يجب على المؤمن أن يفكر أنا خاسر بأي شك
  ع أن يشترك فيما يتمتع با المؤمنون ا خرون. إن متعتا لمجرد أنا لم يستط

ملكوت هللا، ال يمكن أن   التبفوائد  لديا  الم بر والسالزم شكوك ضمير . مادام 
 والفرح في الروح القدس، فإنا يملك األهم. 

 

تي لنا! فكل األشيا  التي لم ينا عنها الكتاب المقدس ما أعظم الحرية ال
وهذا ليس معنا  أن كل األشيا  نافعة. كل األشيا  تحل لكن ليس كل    تحل لنا،

مسيحية   شخ ية  تبني  أن  يمكن  )انظر  األشيا   ،  13  –  1:  8كو 1راسخة 
10 :19 – 33). 

 

رة يْ بكل ه    ب أن نمارسها! يجب أن أكون مهتم ا ما أعجب المحبة التي يج
بكل ما هو ل الح أخي، ولنمو  في النعمة. إن أهمية هذا األمر بالنسبة لي  
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البركات  أمتلك  طالما  العالم.  هذا  في  هللا  بمواهب  التمتع  يقاس  ال  بما    يفوق 
 تلك هذ  األشيا  األخر  أم ال. كنت أم إذا ما الهامة، فال يهمني كثيًرا الروحية 

 

عندما  ال عن الحرية المسيحية: "إن المؤمن هو    لقد أصاب لوثر كثيًرا
"اإلنسان  المسيحية  ال:  المحبة  للكل، ال يخ ع ألحد". وعن  أعظم سيد حر 

ين المبدأين هو المؤمن هو أعظم خادم للكل، يخ ع للكل". إن التوازن بين هذ 
 الت التي تختلف فيها ضمائر المؤمنين.ي المجاإرادة هللا لنا ف 
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   األخوة احلقيقية                                                              13  -1:  15رومية  
 

 13 – 1: 15ميةا رأ رو 
 

 ة الحقيقية خو  األ  
 

من المهم أن يظل تعليم األصحاح السابق في أذهاننا ونحن ندرس هذا  
الجز ؛ ألنا في الوا ع استمرار لنفس الموضوع، فال يزال الرسول بولس يرينا 

وتثبت ما د  اا تؤكاوتعليقاتالبعض،  ف يتعامل المؤمنون الرفقا  مع بع هم  كي
 .يفالقوي وال عبتوجيا كالما إلى  6 – 1سبق أن  الا. إنا يبدأ األعداد  

 

 ثالثة أشيا  يجب عملها 
 

ي  أوال: أن  األ ويا   على  ضيجب  ال عفا  حملوا  إن  "  (.1)عدد  عف 
مترابطة سلسلة  مثل  مثلها  المؤمنين،  شركة  هي  هذ     ،الكنيسة  وتكون  وة 

السلسلة مساوية ألضعف حلقة فيها. إن األ ويا  يجب أن يستخدموا  وتهم، 
التمتع األناني بحريتهم؛ ولكن في   الذين ال يشتركون ليس في  أولئك  مساندة 

الق إن  القوة.  نفس  في  امعهم  هو  ويراعي  وي  ال عيف  يحمل  أن  يجب  لذي 
ال يتو ع  كلما  المؤمن  ويا؛  كان  كلما  العكس.  وليس  أن  مناا  رب  امشاعر ، 

الذين يتمتعون معا بنفس الخالا. إن   أكثر حساسية ومراعاة ألولئك  يكون 
ت   أن  يجب  ال عيف  القوي  راع  شكوك وحيرة  الشخع  إن  الجماعة.  كل  من  ى 

شكوك، هو القوي إلى الدرجة التي يستطيع حيرة و   يستطيع أن يحيا دون ذي  ال
األ خو ة  الرسول عن  إن مفهوم بولس  أن يحتمل حيرة وشكوك ا خرين.  معها 

 " الحقيقية هو أن القوي يتحمل المسئولية األكبر في التعبير عن األ خو ة.
 

إنا هنا يقول نفس الشي  "(.  1)عدد  يرضي أحٌد نفساال يجب أن  ثانيا:  
لف. إن إرادة هللا هي أن أتو ف عن التفكير فيما أريد . إن  لوب مختولكن بأس
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التفكير األناني يحطم الشركة. إنا شي  كان في الماضي؛ إذا كنت أنا شخً ا 
أخو   شركة  من  جز   أنا  وحدها.  نفسي  في  أفكر  أعد  لم  أنا  ا.  حق  دا  د  ة مج 

 "م لحتها أكثر أهمية بالنسبة لي من رغباتي الشخ ية.
 

البنيانعللثا:  ثا ألجل  للخير  يرضي  ريبا  أن  واحد  كل  (. 2)عدد  ى 
 هو الفائدة  فيها فكروا في الشركة التي يكون االهتمام الرئيسي لكل شخع "
 

ر الرسول بولس عن الكنيسة المحلية.   أن    البدالروحية لآلخرين. هذا هو ت و 
التزام كل  سيكون    م. عندئذ كمدث ثورة في كنائسنا؛ إذا ما تبنينا هذا التعليتح

تعبيرنا عن    ع و! ا خرين، وكيف سيكون  أجل  من  ت رفع  وأية صالة سوف 
العملية ومساندتنا  حي    !عنايتنا  ذبائح  نكون  لكي  بولس  دعانا  كانت   ، ةعندما 

 "األمور المحددة في ذهنا. ضمنهذ  
 

 نفعل ذلك ثالثة أسباب لكي 
 

، والمذكور في سيحثال المم هو  السبب األول الذي يعطيا لنا لكي نفعل ذلك،  
 . 5، 3عددي 

عي عليك اسم المسيح، وعليك أن تتبع مثالا. هل أنت واحد من لقد د  " :  3عدد
األ ويا ، ولكنك تت ايق من حرمانك حريتك من أجل شخع ال تقبل منطقا؟ 

م يكن لديا أية شكوك، ومع ذلك اختار  هل هناك من هو مثل المسيح، الذي ل
إذا كان ألي شخع الحق في أن يرضي   ؟ينت ا خر طواعية أن يتحمل ضعفا

 ذا لم يكن أسلوبا. لقد كان دائًما نفسا، فإن ذلك الشخع هو المسيح؛ ولكن ه
كان ي ع إرادة هللا  بل  ي ع منافع ا خرين  بل منفعتا الشخ ية. الوا ع أنا  

شي ،   وإن  كل  في  حتى  مذكور  هو  كما  "التعييرات"،  لا  بالنسبة  تعني  كانت 
ي9:  69)مز التي  (.  الت حية  أمامها  تت ا ل  وكم  مدهشة!  طاعة  من  الها 
 " طلب منك!ت  
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 .تشجيع الكتاب المقدس لناهو السبب الثاني 
ب الكتاب المقدس ت  العهد القديم، فقد ك  من  لقد تعلمت هذا عن المسيح  ":  4عدد

تعليمنا، الثبات  وسو   ألجل  يعطينا  إنا  منا.  جز   أي  أهملت  إذا  تخسر  ف 
 " فينا الرجا . ويثير ،والتعزية

 

إنا  المكتوب لثباتنا.  أنا يذكرنا بأهمية  الرسول هنا هو  ما يفعلا بولس 
عن   التعليم  بعض  من  بكثير  أكثر  هو  ما  على  تحتوي  هللا  كلمة  أن  يوضح 

المسيحية،الم الحرية  عن  المنفرد  ن   وضوع  أن  ما وعلينا  كل  أذهاننا  في  ع 
موضوع   كل  وفي  المقدس  الكتاب  أإالو يقولا  فإن  نفح ا سوف   موضوع  ي 

 وي عط ى أهمية  د ال يستحقها.  ،يدرس بعيدا عن ب عد  الحقيقي
 

 .صفات هللاالسبب الثال  هو 
عين ال عفا ، وإرادتا هو إلهك! إنا إلا ال بر، الذي ي    أي إلاانظر  ":  5عدد

ويا ليتكم جميعا    سجام في كنيستا. ليتا يمنحكم هذا،االنهي أن تسود الوحدة و 
 "مثال الذي أشرت إليا من  بل.الب يون بحستح

 

الجد. عندما أت رف دون اعتبار   أخذمإننا نحتاج أن نأخذ هذا التعليم  
حإل شريرا،  أسلوبا  يعتبر  فهذا  المؤمنين،  ال خوتي  العمل  هذا  يكن  لم  لو  تى 

 يؤدي هذا العمل إلى أن يعثر أحدهم.واألسوأ من ذلك، أن  ي رهم،
 

 ثالث نتائ  
 

يؤدي طريقة المطلوبة، ولألسباب التي ذكرت؛ فإن ذلك   رف بال عندما أت
ما هو مذكور في  "، ك"البنيانالكثير من النتائ  الجيدة. النتيجة األولى هي  إلى  
شك مما  .  2عدد خ وعي   ال  بسبب  روحيا  بنيت  شخ ي ا  د  أنا  أنني  فيا 
فقد  العكس؛  بل على    ، وكذلك أخي ألنا لم ي عث ر ولم يتراجع للورا ؛يا هللالوصا
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أصبح موضع محبتي وعنايتي ومساعدتي. بهذ  الطريقة تستفيد كل الكنيسة،  
 وتخلو من االرتياب واالنشقاق. 

 

والتي يشير إليها الرسول بوجا    "الوحدة"،ولهذا فإن النتيجة الثانية هي  
الكنيسة التي تمجد هللا بنفس واحدة وصوت  ، حي  يتكلم عن  6خاا في عدد 

يهتم   عندما  شخع  واحد  الثقة كل  تأكيد  بكل  هناك  سيكون  ا خرين.  بخير 
وفي هذا السياق يأمر الرب بالبركة    ة واالنسجام ووحدة الدافع والغرض،والمحب
 (. 30: 133)مز

 

ويعطي بولس   "،"التسبيح، وهي  6و د ذكرت النتيجة الثالثة أي ا في عدد
حتىا تعليماتا  وأبا  لرسول  إلهنا  تعظم  أن  للكنيسة  ا  ربنا   يمكن  لمسيح يسوع 

بروح واحد وب وت واحد. إن مجرد الوحدة الظاهرية للناس الذين يشك ون في  
بتعد  بع هم يؤدي إلى اتهامهم بأن "هذا الشعب يكرمني بشفتيا وأما  لبا فم

)مر وسط(.  6:  7عني"  من  ي عد  الذي  التسبيح  أعظم  ما  شركة    لكن 
يم عندئذ  واالنسجام!  الحب  فيها  يسود  التي  لإلنالمؤمنين،  يقدم  كن  أن  سان 

 نفسا في عبادة حقيقية دون خالفات. 
 

وال ع لأل ويا   خطابا  الرسول  بولس  ينهي  المالحظة،  وفي   فا ،بهذ  
. هذا ألن  اليهود واألمميق ي بعض الو ت متحدًثا إلى    13  –  7األعداد من  

تهدد سعادة وخير ال ميرية لم يكن الق ية الوحيدة التي  االختالف في األمور  
أيً ا  نيسة فيالك العن ري.   روما؛ فقد كان هناك  أو  العر ي  التمييز  موضوع 

هناك   تتتكون من كل من اليهود واألمم، وكان  –كما رأينا    –لقد كانت الكنيسة  
مج أن  األخر ،إمكانية  من  أف ل  نفسها  تعتبر  بول  موعة  الرسول  س ويختار 

 هذ  النقطة، ليقدم لنا بعض األمور في هذا الموضوع. 
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 جب عملا واحد ي شي 
 

يجب على الفريقين أن يقبل أحدهما ا خر، ليس كأعظم، أو أ ل، أو ":  7عدد
شي  مختلف؛ ولكن كالند أو النظير. إنك ال يجب أن تنتمي إلى مجموعة في  

أخر ،الكني لمجموعة  انتمائك  من  أكثر  كل    سة  على  يقبل  ويجب  أن  شخع 
حقيقي، وبترحيب  حرية  بكل  ذلك  يفعل  وأن  جد  ا خر،  ودون دون  بولع  ال، 

تفعل تحف   وعندما  الشي ،  نفس  تفعل  أن  عليك  هكذا؟  المسيح  يقبلك  ألم  ل. 
 "هذا؛ فإنك تمجد هللا.

أ يعرف  الرسول  بولس  كان  دائما لقد  معرضة  محلية  كنيسة  كل  ن 
لك االعتبارات األنانية، األمر الذي يجب ما يكون السبب في ذ  لالنقسام، وهالًبا

تماما منا  ال التخلع  إن  الم.  لقبول  العظيم  يغيب عن  مبدأ  أال  يجب  لنا  سيح 
وهكذا يكون كل مؤمن في    م الطريقة التي نقبل بها ا خرين،وأن يحك  أذهاننا،

 خوتا المؤمنين. يسة في شركة محبة مع كل واحد من إالكن
 

 سبب واحد لعمل هذا 
 

ال حدين نا من ال واب أن يستمروا مت  كما يقول جون كالفن: "إ  –سبب  وهذا 
 "عا، وأال يحتقر أحدهم ا خر، ألن المسيح لم يحتقر أحًدا منهم.م
 

لكم،أيها  ":  8عدد أواًل  المسيح  أتى  لقد  في    اليهود  األرضية  خدمتا  وكانت 
ة أن  قوبهذ  الطريقة أكد حقي  ح رة في خراف بيت إسرائيل ال الة؛معظمها من

العبارة واضح؛  المواعيد  د أعطيت  بائكم، األمم  فال يج   ومغز  هذ   ب على 
، وبذلك  ًُ أوالفي كنيسة المسيح أن يحتقروا اليهود؛ ألن المسيح  د أتى لهم  

 "تمم الوعود التي أعطيت لهم  بال.
 

إن مجي  المسيح لليهود كان إتماًما للعهد القديم، وكذلك  –أيها األمم ": 9عدد
، عندما  اإلنجيلا إليكم. لقد تنبأ العهد القديم بأن األمم سوف يتباركون بمجيئ
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يعلن بوضوح أن   49:  18أعلن أنهم سيمجدون هللا من أجل رحمتا. في مز
 " هللا لم يكن إلا اليهود فقط؛ ولكنا أيً ا إلا األمم.

 

ت " :  10عدد في  أي ا  موسى  ترنيمة  كشفت  سوف    43:  32لقد  األمم  أن 
 "شعب هللا في عبادة هللا.ين مون إلى 

 

ا  1:  117ونر  في مز":  11عدد عوون ليسبحوا هللا. كيف يمكن ألمم مدأن 
أنهم سوف يعاملون على  إذا لم يكن لهم رحمة؟ من الواضح  أن يكون هذا؛ 

 " دم المساواة مع أولئك الذين كانوا  باًل شعبا.
إ12عدد "وفي  المسيا سيشمل  10:  11 :  أن  بالتحديد،  مم ضمن  األ  يعلن 

ا هي أن هرض  ن يوضحهالذين يخل هم. إن النقطة التي يريد بولس الرسول أ
و د أوضح هللا هذا في كلمتا   أن يخل  ع كال من اليهود واألمم،  هللا كان دائًما

التفكير ولم    فيا متأخرا عن هير  في خطة هللا،  مراًرا وتكرارا. ال أحد منهم تم 
 ي ع  لبا فيا على فريق منهما دون يكن هناك و ت على اإلطالق، كان هللا

ما كليهما، و د  بلهما مًعا في المسيح؛ لذلك، ن يخل ها خر، ألنا  د خطط أ
ا من الفريقين يعامل ا خر ببرود، وال يمكن أن فإنا من المستحيل أن نر  أي  

 "أي فريق لآلخر أ ل من  بولا المفرط. يقدم
 

 نتيجة واحدة 
 

سية يجب أال تتسم باالحتكاك بين الفرق المختلفة في إن حياتكم الكن":  13عدد
تتميز بالفرح والسالم الذي نح ل عليا باإليمان. حيثما يوجد   ة؛ ولكنالكنيس

إلا   ليت  القدس.  الروح  الحقيقة  وة  في  هو  الذي  الرجا   فيض  يوجد  هذا، 
 "الرجا  يمألكم بهذا الفرح والسالم.

 

، 17:  14السالم في األصحاح  لقد ذكر الرسول بولس من  بل السرور و 
كبيرة ألن   بدرجة  متشوً ا  أيختوكان  والسالم،بر  السرور  هذا  ومع    هل رومية 

انقسام؛  ذلك فال يمكن أن تزدهر فإنا بعدما    هذ  ال فات في كنيسة بها  لذا 
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الكنيسة  تختبر  ما  لكي  ي لي  فإنا  التفر ة،  بولس   ية  الرسول  نا ش 
 عندما تطاع تعاليما السابقة. المتو عةوالسالم. إنهما النتيجة السرور 

 

وال نخجل  ال  م  دعونا  نطبنخاف  أن  على ن  الرسول  بولس  تعاليم  ق 
فإننا نكون في   ،ولكننا لم نحيا با  نا لو فهمنا ما  الا وا تنعنا با،ألن  أنفسنا؛

الكتا لتعاليم  الطاعة  إن  مشوشة.  روحية  فجر  حالة  ببزوغ  تبشر  المقدس،  ب 
أن   وسي ظهر لي  فسيجعلنا في فقر روحي،  ل أو عدم الطاعةأما اإلهما  البركة،

عني شيئا على اإلطالق بالنسبة التي يفترض أن تدفعني للعمل، ال ت  حم هللا مرا
 وهير شاكر.  ن  ت  مْ وستكون هذ  أوضح إشارة على أنني شخع هير م   لي،
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 خطط بولس وعمله                                                              33  -  14:  15رومية  

 
 33 -14 :15ا رأ رومية 

 

 خطط بولس وعملا 
 

ًرا ملحوظا يطرأ الرابع عشر، نر  تغييفي األصحاح الخامس عشر والعدد  
وب ومحتو  الرسالة  بل هذا العدد  د يجعلنا ننسى إن أسل  على رسالة رومية. 

يظهر   الشخ ي  األسلوب  فإن  النقطة  هذ   عند  لكن  شخ ية،  رسالة  أنها 
ومية عن عملا وخططا ثانية، حي  يتحدث بولس الرسول بانفتاح إلى أهل ر 

ف المستقبلية.   يعطينا  الرسول  هذا  نظرة عن  رب على  نلقي  لكي  فريدة،  رصة 
ن الناس كان ذلك الشخع الذي كتب األصحاحات السابقة؟ ي نوع مكإنسان. أ

الذي  إليا كإنسان، ونر  ما  الكثير من عقيدتا، لكن دعونا نتطلع  لقد تعلمنا 
 يمكن أن نتعلما من هذا النموذج.

 

لرئيسية في أذهاننا. يبدأ  بل أن نحلل هذا الجز ، دعونا نحتفل بأفكار  ا
ا يقدم لهم هذا التعليم، ليس ألنا يعتقد  ائا، أنبولس الرسول بالتأكيد على  ر 

يعل    أن  هير  ادرين  يذك   أنهم  أن  يريد  ألنا  بل  بعً ا؛  بع هم  بحقائق  موا  رهم 
األساسية الرسول   .(15،  14)عدد  اإلنجيل  هو  شي   كل  برهم  بولس    إن 

وهو يستخدم ألفاظا كهنوتية لوصف خدمتا، وكيف  المؤتمن على إنجيل األمم،  
األمم   الخدمة.  تجددوا  أن  كق  إناعن طريق هذ   مقبول لد  هللا  يقدمهم  ربان 

الورا  (،16،  15)عدد إلى  بولس  الرسول  ينظر  ماد وهكذا   على  عشرين     
بدأ عندما  ليس    عاًما،  كرسول.  ماخدمتا  عملا   هناك  بما  لالستيا   يدعو  

 و ت. إنا في الوا ع يفتخر في ذلك.المسيح من خاللا في ذلك ال
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لقد كرز في مناطق جغرافية لم ي ذكر فيها اسم المسيح من  بل، وأعلن 
ي كرز أن  هو  الثابت  هدفا  إنجيل    أن  إليا  ي ل  لم  مكان  كل  في  بالمسيح 

)عدد بعد  بعد  (،21  –  17المسيح  يتطلع  إل  ثم  عن ذلك  ويكشف  الغرب،  ى 
عزما الكرازة في أسبانيا، وأن تلك الرحلة تمثل لا الفرصة التي انتظرها طوياًل 

لكن عليا أن يزور أورشليم أواًل؛    (.24  –  22لزيارة المؤمنين في روما )عدد
إلي أورشليمليسل  م  لمؤمني  األمم  من  جمعا  ما  وعندماهم  في   ،  خدمتا  يختم 

الطريقة بهذ   فإنا  الشرق  رحلتا  ،  يبدأ  التي    –سوف  الرب  بركة  على  متكاًل 
وهو يختم هذا الجز    (،29 – 25ستحل عليا عندما يأتي إلى روما أخيًرا )عدد

 (.33 – 30بطلب ال الة والبركة )عدد
 

لا بولس الرسول لم ينف ذ في النهاية. لقد    إننا نعلم بالطبع أن ما خطط
  بض لكن بينما كان في أورشليم؛  رشليم،  تحققت خطتا القريبة بالذهاب إلى أو 

وح وكم، النهاي  عليا  في  يأتي  أن  إلى  إلى  ي ر  دعوا   رفع  أد   إلى  و د  ة 
تماًما  في ذهنا، وهو    روما، في ظروف تختلف  كانت  التي  الظروف  تلك  عن 

 سالة.يكتب هذ  الر 
 

نا. ا هذ  الفقرة من الرسالة ونحن واضعين أساسها في أذهانوا ن دعونا نجز   
 نا نتأمل أوال في:دعو 

 

 عمل بولس
نالحل    :21  –  15عدد إنا    طبيعةدعونا  وصفا.  كما  الرسول  بولس  عمل 

المسيح". وهو يتحدث عن خدمة    16ي ف نفسا في عدد بأنا "خادم ليسوع 
ل هللا"، مستخدما التعبيرات التي تشير إلى أن الرسول  إنجيل هللا "مباشرا إلنجي

أن  إلى عملا على  ينظر  يفرح ألنا    19كهنوتية. في عددا خدمة  كان   د إنا 
المسيح"، بإنجيل  التبشير  عدد  "أكمل  "التبشير    20وفي  كان  عملا  أن  ي ظهر 

ر  –باإلنجيل"   الرسول أن يكون خا وبكلمات أخ  ًما د، كانت طبيعة عمل بولس 
  –ًرا باألخبار السارة الم عطاة لا من هللا. إن ملخع ومركز هذ  الرسالة  ومبش
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شر  ر كما  في  األوائل    –سالتا  حا  المسيحيون  آمن  لقد  المسيح.  يسوع  هو 
بالمسيح من خالل نشر هذ  الرسالة، وكان اإلعالن الشفوي ذو السلطان هو 

 الطريقة الوحيدة المستخدمة في نشر هذ  الرسالة.
 

لنا   أيً ا  ويكشف  لقد كان مخ  ا   مجالالنع  الرسول بولس.  عمل 
 (.16)عددمقبواًل..." األمم   "لألمم"، بق د أن "يكون  ربان

 

هير المختونين، إن المنتقدين لعمل بولس الرسول كانوا يحتقرون األمم  
نجسين، ألنهم    ويعتبرونهم  طاهرون؛  أنهم  ذلك  الرسول على  بولس  رد  وكان 

و  القدس.  بالروح  الكاهن،نالحل  مقدسون  لغة  يستخدم  الرسول  أن  لكن    هنا 
تمث التي يقدمها هلل ليست  الجلجثة  يال، والالذبيحة  كما يفعل    – تكراًرا لذبيحة 

هللا   مع  األمم  م الحة  هي  الكهنوتية  خدمتا  إن  القداس.  في  اليوم  الكهنة 
 بواسطة اإلنجيل وامتالؤهم من الروح القدس.

 

مجال كان  الجغرافية  الناحية  وما   من  أورشليم  من  الرسول  بولس  عمل 
"عدد  الليريكيون  إلى  من  19حولها  نعرف  إننا  األ".  بولس  سفر  أن  عمال 

خدم  ألنا  د  أورشليم  يذكر  لكنا  دمشق،  في  باإلنجيل  كرازتا  بدأ  الرسول  د 
أما  باإلنجيل.  الكرازة  منها  بدأت  التي  المحورية  النقطة  هي  كانت  كما  هناك، 

ساحل  ف الليريكيون   ت ذكر   لماطية دهو  لم  فيها  والكرازة  الحالية،  يوهسالفيا  في 
مل أن بولس الرسول  د ذهب إلى هناك من لكن يحتمباشرة في سفر األعمال؛  

اليونان،  بل أن يعود إلى أورشليم حاماًل عطايا األمم. ولكي يتجنب الرسول أن  
لم حي   باإلنجيل  يعل  أن  الثابت  فإنا جعل طموحا  آخر؛  أساس  على    يبني 

)عدد بعد  بالمسيح  في  20ي كرز  كنائس  يؤسس  أن  حاول  أنا  يعني  هذا   .)
تعر  ال  المسيأماكن  أن  ف  كان  لا،  الم عطى  والتفويض  المتميزة  موهبتا  إن  ح. 

ك م كل جهود .10: 3كو1ي ع األساس، كما يذكر في   ، وهذا ما ح 
 

هذا تا واستحثتا ليقوم بمالتي دع    القوةويعل  ق الرسول بولس أيً ا على  
يتحدث عن "النعمة التي و هبت لي من هللا"، إنا يرك  ز على   15العمل. في عد
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 ي األصحاح العاشر، فهو ليس كارًزا قطة التي سبق أن تحدث عنها ف هذ  الن
عي ن نفسا، أو أنا  ام بعملا على أساس رهبتا الشخ ية فحسب. إنا معي ن  

لها يستخدمها  أخر   تعبيرات  وهناك  هللا.  من  الحل    ومرسل  كبر .  أهمية 
)عدد يسوع"  المسيح  "في  بواس17العبارات:  المسيح  يفعلا  "ما  طتي"  (، 

)عدد18دد)ع هللا"  روح  بقوة  وعجائب  آيات  "بقوة  ال  19(،  خدمتا  إن  وة   .)
من هذ   ترجع إلى مواهبا أو إنجازاتا أو ذكائا أو  دراتا  الخاصة. ال شي   

 هللا فقط لهذا كلا هو أن    ر واحداألشيا  كان سبًبا في ذلك، لكن هناك تفسي
 عمل! بارك الكان معا. لقد أعطا  روح المسيح معونة إلهية، و 

 

. لقد أطاعت األمم  18هذ  الخدمة؟ اإلجابة في نهاية عدد  نتائ ما هي  
كلمة هللا، والدليل على ذلك هو ما سمعا منهم شفاها، وما شاهد  من حياتهم. 

هذا العدد .  15:  52قتبس من إشعيا   ، حي  ييذكر شيئا مماثال  21وفي عدد
عب يرون  عندما  والشعوب  الملوك  دهشة  إلى  هللا  يشير  د. د  تمج  و د  المتألم 

الوثنيون   أب ر  لقد  نتائ  خدمتا.  لي ف  العدد  هذا  الرسول  بولس  ويستخدم 
ال.  وفهم الج ه 

 

كيف يتقدم عمل هللا في    مما  الا بولس الرسول عن عملا نحن نتعلم،
إنجيل المسيح،   –الموهوبون والم فوضون من هللا    –ندما يعلن الرجال  عالعالم.  

يكون  ب  وعندما  يب رون  هللا  سوف  ونسا   رجاال  الناس  فإن  معهم؛  روحا 
هذا   نتعل م  أن  نحتاج  إننا  والعمل.  بالقول  ويطيعونا  هللا،  ما  الا  ويفهمون 

  المبادا. الدرس، وأن نعيا جيًدا. دعونا نتخلى عن كل كرازة تتعارض مع هذ
 روحية،  دعونا نت رع إلى هللا أن يقيم كارزين باإلنجيل يقومون بخدمتهم بقوة 

 ويسل  موا بأن النتيجة ستكون ثمر حياة متجددة مطيعا.
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  لب بولس 
 

إن عمل هللا يتقدم بواسطة الكرازة باإلنجيل كما  : 29  –  22،  15  –  14األعداد
تب أن  نعتقد  أال  علينا  لكن  رأينا.  أن  كانت  سبق  لو  حتى  معينة،  وسيلة  ن  ي 

تطلب بركة روح هللا  ً ا أن  وليس كافًيا أي  ، سوف تجعل عمل هللا يتم.كتابية
تتطلب  إنها  الشخ ية،  اإللهي خالل  الحق  الكرازة هي في ان  الكرازة.  لتنجح 

نوع من البشر كان بولس؟ دعونا نر  كيف يكشف    . أي  الناسنوًعا معينا من  
 الداخلية. لنا عن أعماق  لبا

 

في  لبا   كانت  التي  األفكار  هي  الهالكينما  بشتجا   يتوق  إنا  دة  ؟ 
أ  12وفي عددالصهم،  لخ منعتا  يخبرنا  التي  األمم هي  بين  المثمرة  ن خدمتا 

الرغبة  هذ   كانت  لقد  رومية.  أهل  زيارة  في  الشخ ية  رهبتا  تحقيق  من 
ق خدمتا للذين هم بال مسيح. إن كل رغبة  طاغية، لكنا لم يسمح لها بأن ت عو 

ال (؛ إ19دهذ  المهمة األسمى، فمع أنا  د عمل الكثير )عدليجب أن تذعن  
أنا لم يكن مكتفيا بما عملا. طالما أن هناك أناسا هالكين؛ علينا أن نحاول  
الوصول إليهم. هل ألنا وجد أن أسبانيا لم ي لها اإلنجيل بعد؛ لذا كان عليا 

)عدد إليها؟  يذهب  التخطيط  (.  28،  24أن  في  مستمرا  الرسول  كان  لقد 
 ة. إنا لم  كلمة الم خل   جميع اللمشروعات جديدة، ولم يكن ليهدأ؛ حتى يسمع ال

نظريا. الهوتًيا  على   يكن  هيرتا  مع  يتعارض  لم  لإلنجيل،  العميق  فهما  إن 
 الكرازة العملية.  

 

بأفكار مشغواًل  كان  الكبير  رومية  نحو  لكن  لبا  في   .أهل  يعلن  إنا 
الرسول    15،  14ديعد كان  لقد  فائدتهم.  بق د  فقط  كانت  لهم  رسالتا  أن 

ما جيًدا  و لديهم    ي درك  مميزاتهم  كل  ويعلم  معرفة،  يعل م من  أن  على   درتهم 
لكنا شعر أنا يجب أن يذك رهم بوضوح بالحقائق التي يعرفونها   بع هم بعً ا،

هو   هذا  مقر  بالفعل.  إليهم،  يكتب  جعلا  الذي  بشي   السبب  الجسارة  ا  من 
 م، فهذ ليس ألنا ال يرهب في أن يراه  لم ْن لم يتقابل معهم من  بل،  بمشاعر 
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الفر  منذ سنين كثيرة؛ ولكن ألن  الشديدة  لا )عددهي رهبتا  ت تح  لم  ، 22صة 
. سوف يمر عليهم وهو في طريقا إلى أسبانيا، متى أ تيح لا ذلك  (. لكنا23

مر  أثنا   العملية  مساعدتهم  في  يأمل  بهم،وهو  تشديدهم   ور   يكتسب  وأن 
لقد كان واثًقا (. 24ددوتشجيعهم إذ يستمتع بالشركة معهم ولو لو ت   ير )ع

(. وهذا يعني أنا كان 29من مجيئا إليهم "في مل  بركة إنجيل المسيح" )عدد
مسيح. يتو ع أن خدمتا سوف تكون م حوبة بالبركات التي ينتجها إنجيل ال

 ا. ي  لقد تو ع زيارة مثمرة روح
 

مشغوال   بولس  الرسول  كان  لب  روما؛  في  المؤمنين  إلى  باإلضافة 
أيً ا، ورتب أن يفعل   الفقرا بالقديسين   أراد أن يخدمهم  في أورشليم. لقد 

(. وبينما هو يكتب الرسالة كان يشرع في  27  –  25ذلك بطريقة عملية )عدد
و  مكدونية  كنائس  من  سخية  عطايا  حاماًل  أورشليم،  إلى  أخائية الذهاب 
رح تلك للمؤمنين الفقرا  هناك. هذا الجمع كان تطوعي ا تماًما، وكان م دًرا لف

دة إلى  ياما بحمل  الكنائس التي  امت با. و د أشار بولس الرسول مرات عدي
العطية كذ الروحي و ر هذ   الشرق. لقد كان األمم مدينون بغناهم  ة خدمتا في 

المنا من  أنا  الرسول  اعتبر  و د  بمساعدة  لليهود،  األمم  يقوم  أن  جدا  سب 
األمم بارتياب، والبد    سول بين ا. كان اليهود ينظرون إلى خدمة الر اليهود مادي  

من تلك الشكوك. و د    ة كان من شأنا أن ي هد اأن وصول هذ  العطية المادي  
اشترك بولس الرسول في عمل مشابا من  بل، عندما أرسلت كنيسة أنطاكية  

سوريا    – اليهود  عطية  –في  من  إخوتهم  على  المجاعة  ضغوط   لتخفيف 
 .(25: 12، 30 – 27: 11)أع

 

داد تساعدنا على أن ننظر إلى داخل  لب بولس الرسول،  ذ  األعإن كل ه
باإلنجيل( يكرزون  الذين  المسيحيين )والسيما  لكل  يعتبر  دوة  نرا     .الذي  إننا 

فقد كانت رهبتا   ين؛، يحترق في اهتماما بخير ا خر م حًيا بكل معنى الكلمة
القلب   مثل هذا العميقة خالا الهالكين، والخير الروحي والمادي لشعب الرب.  

 هو  لب اإلنسان الذي يستخدما الرب. 
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 التماس بولس الرسول 
 

لكرازة باإلنجيل، والمؤمن ل الغيور    –: لكن هل كان هذا الشخع  33  –  30عدد
لقد كان في ذاتا ومن   –؟ كال  رجاًل هير عادي  –الملي  بالمحبة وإنكار الذات  

علا يختم هذا الجز   الذي ج  السببهو  وهذا بالتحديد    ذاتا ضعيًفا مثلنا جميعا،
 بالتماس مخلع وجاد.

 

. إنها لغة في ال الةر اؤ        ي ارعما يطلبا الرسول بولس هو أن  إن  
 (. 30)عدد   وية. إنا يحثهم على أن يقدموا أنفسهم في ال الة بجهاد وإلحاح

وأن  إ المحلية  الكنيسة  في  معا  ذلك  يفعلوا  أن  يطلب  مجتمعين  نا  ذلك  يفعلوا 
الرسول ب فة محددة.  ن توج  معا، وأ يتوجب    الماذا ال الة هلل ولتكن ألجل 

بذلك   يقوموا  أن  عليهم  ذلك؟  ولمحبة  عليهم  المسيح  يسوع  الرب  ألجل 
يقومو   .(30)عدد  الروح أن  ويجب  للخطر،  معرضة  للمسيح  الدعوة  بها  إن  ا 

 بدافع المحبة للمسيح.
 

ان  يوضح  32  –  31ديمكن أن ن ع إطارا لمثل هذ  ال الة؟ عد  كيف
أهناطيوس  من  العكس  وعلى  محددة.  تكون  أن  يجب  الطلبات  أن  لنا 

Ignatius  –  م والذي طلب من 117  –  110الذي است شهد في الفترة ما بين
فإن بولس    –  ر شهيًداتى ال يفقد امتياز أن ي يأصد ائا أن ي لوا من أجلا ح

اليه مكائد  من  الرب  ينقذ   حتى  أجلا  من  ال الة  يطلب  هير  الرسول  ود 
ضد   اليهودي  التع ب  هذا  ويظهر  اليهودية.  في  يعيشون  الذين  المؤمنين 
بالتف يل في سفر األعمال من خالل معارضتهم لخدمتا. كما   الرسول  بولس 

 بواًل من أولئك    ها تلقىأن تكون العطية التي يحمل  كان بولس الرسول مهتما
فع ورا  هذا  م الدوارسل لهم. ربما كان يخشى أن ي سا  فه دت أن ت       نالذي

يطلب   أخيًرا،  لشفاعة  رائا.  المشروع  هذا  يودع  فإنا  حال؛  أية  على  العمل. 
إلى روما، وأن ي ل وا من وا حتى يأتي إليهم في النهاية  منهم الرسول أن ي ل  
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ا لهم بفرح وإلتمام إرادة هللا، وأن تكون هذ  الزيارة سبب  تكون زيارت  أجلا حتى
 راحة لا بينهم. 

 

تح  لبا لهم بهذ  الطريقة؛ يختم الرسول بولس هذا الجز  ببركة  خالل ف   ومن
 (.33دد)ع ""إلا السالم معكم أجمعين.. آمين مخت رة 

 

ت ظهر لنا أين توجد حاجتنا    ، هذ  اللمحة المخت رة لخطط الرسول وعملا
مكان، بسلطان   باإلنجيل في كل  يكرزون  الذين  الرجال  إلى  نحتاج  إننا  اليوم. 

ودودين وبثمر    روحي، أنانيين،  هير  يكونوا  أن  يحتاجون  هؤال   دائم. 
دوا صلوات المؤمنين ا خرين  ين، وأن يكونوا شاعرين ب عفهم وأن يجن   وم ح   

نستطيع    لكننا جميًعا  نا كارزين باإلنجيل،لحسابهم. إننا ال نستطيع أن نكون كل
اليوم   دسة. من أن ن لي من أجل أولئك الذين عينهم الرب لهذ  المهمة المق 

الذين  المحددة والمتحدة والجادة من أجل أولئك  دعونا أال ننشغل عن ال الة 
يكرزون باإلنجيل. ودعونا أن نفعل ذلك "من أجل ربنا يسوع المسيح وبمحبة  

 (.30ددالروح" )ع
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 حملة عن بعض املسيحيني األوائل                                                            16  -  1:  16رومية

 
 16 –  1: 16ا رأ رومية 

 

 ل ائلمحة عن بعض المسيحيين األو 
 

األ بولس  الرسول  األخير  يفتتح  الرسصحاح  التي من  بالتحيات  الة، 
أم شخ يا.  لديا  معروفين  كانوا  الذين  المسيحيين  من  العديد  إلى  ا  ايوجهها 

هم تحيات  رسل إليبا ي القرا  فلم يسبق لا أن تقابل معهم، ولم يتو عوا أن ي
المماثلة. وكما مك   نلقي نظرة على  أن  السابق من  رسول بولس اننا األصحاح 

كإنسان، فإن هذا األصحاح ي عطي لنا امتياز أن نلقي نظرة على الكنيسة األولى 
 مقابلة بعض المؤمنين الموجودين بها. امتياز ا، و نفسه

 

 فيبي 
 

ابل معهم من  تتق   ية لميوصي بولس الرسول كنيسة رومية بشخ  :2،  1ددع
ا أن تكون فيبي هي حاملة الرسالة التي نقوم بدراستها.   بل. ومن المحتمل جد

كانت   أن    –بالتأكيد    –لقد  يتوق  الرسول  إلى روما، وكان بولس  تقوم برحلة 
 تقوم كنيسة روما بالترحيب بها، وتسديد كل احتياجاتها. 

 

م  ي  ماذا كانت فيبي من  بلإننا نر    إلهة، وهذا    ت على: لقد س  اسم 
يكن   لم  أنا  نالحل  أن  المهم  ومن  وثنية.  خلفية  من  جا ت  أنها  على  يدل 

اسمها   تتخلى عن  أن  منها  وثنية    –مطلوًبا  معان  من  يحملا  ما  كما   –بكل 
المعاصرة علىت  ر بعض   أنها أتت من    المجموعات اإلرسالية  ذلك. إننا نقرأ 

كنها قد كانت مدينة منف لة، لئية. لريا التي تقع شرق كورنثوس في أخاكنخ  
ل ت ستخدم كمينا  خارجي  إيجةكانت  إلى بحر  تجارتها  ا  األكبر، وتوج     . لمدينة 
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الو ت مجتمًعاولقد ك  كلمة كورنثوس  منحال أخال يا، و   انت كورنثوس في ذلك 
 في اليونانية تعني فاسق. لقد جا ت فيبي من منطقة سيئة السمعة. 

 

ي كلمة  دعوها بولس الرسول "أخت"، وهي:  يبييً ا كيف أصبحت فأ  نر  
المعاني،   من  الكثير  عن  تحمل  المبكر  تعليما  بوضوح  نفهم  عندما  خاصة 

نجيل ليس دليل حي على حقيقة أن اإل   –في األصحاح األخير    –التبني. هنا  
مجرد مجموعة من العقائد، لكنا الوسيلة الفعلية التي يستخدمها هللا لخالا  

 (.16: 1 البشر )انظر أي ا
دياكون   أو  "خادمة"  بأنها  أيً ا  فيبي  في    diakonosوت وصف  كما 

تلك   ألن  شماس؛  وظيفة  تشغل  كانت  أنها  يعني  ال  وهذا  اليوناني،  األصل 
الشي  –الوظيفة   وظيفة  مثل  )  –   مثلها  الرجال  على  : 3تيمو1كانت  اصرة 

12.) 
 

ك ت ستخدم لوصف وظيفة شماس، لكن هنا  Diakonosصحيح أن كلمة  
أخر  كثيرة لها. كل ما يمكننا  ولا هو إن فيبي كانت تمارس مواهبها   معان

المحلية الكنيسة  لخير  ذلك  وكان  ملحوظ،  بشكل  سميت   ،وملكاتها  أنها  حتى 
"خادمة" ال حيحة  دابالتسمية  بالتعليم  أو  بالتسلط  تنشغل  لم  إنها  خل  . 

في   الرسول  وصايا  ألن  تمامً   12:  2تيمو1الكنيسة،  ذلك  إن  تلغي  طبيعة ا. 
. هذ  الكلمة ت ستخدم 2ددخدمتها ع ب  ر عنها بكلمة "مسعفة" أو "مساعدة" في ع

لقد   والمهجورين.  والمرضى  للفقرا ،  الرحمة  ي ظهرون  الذين  أولئك  لت ف 
الكث يقر  استفاد  كما  نفسا،  الرسول  فيهم  بما  خدمتها،  من  نهاية   يرون  في 

ف 2عدد كما  است افتا  فيبي  د  تكون  ربما  لي.  أن  علت  ويبدو  فيلبي.  في  ديا 
المحلية،   الكنيسة  من  مساعدة  تقبل  امرأة  وليست  الحال،  رة  ميس  كانت  فيبي 

ا الكنيسة  أن  تثبت  دالئل  توجد  ألنا  مستحياًل  ليس  هذا  أن  من  ألولى بالرهم 
بكر جدا. (، منذ و ت م16  –  3:  5تيمو1كانت تدع م نسا  بخالف األرامل )

ا فيبي  كانت  حال،  أي  نعلى  تمنع  مرأة  كلمة هللا  أن  ومع  فائقة.  بدرجة  افعة 
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بها  المسموح  الخدمات  أن  ر  نتذك  أن  علينا  لكن  الخدمات،  بعض  من  النسا  
 لهن من أجل المسيح، ال ت قدر بثمن.

 

نر    ذلك  روميةمابعد  كنيسة  من  بولس  الرسول  يطلب  إنا    : ذا 
ما ينبغي قبل ك"في الرب". أن ت    –يطلب أن ت قبل فيبي كع و في نفس األسرة  

لنا   يوضح  وهذا  تحتاجا.  ما  كل  في  العون  لها  م  ي قد  وأن  المؤمن،  ي قبل  أن 
العال ات الجيدة التي كانت بين الكنائس في ذلك الو ت المبكر. لقد كانت تلك  

كان لدي تلك  وترحب بهم. لقد    س األولى تساعد أع ا  الكنائس األخر  ائالكن
  –ولألسف    –عض، األمر الذي أصبح  ها البنتما  لبع الكنائس اإلحساس باال 

 نادر الوجود في يومنا هذا.
 

 بعض المسيحيين ا خرين 
 

التي كانت موجودة مع بولس الرسول   –: دعونا ننتقل من فيبي  16  –  3ددع
يكتب   الرسالة  وهو  لقد    –هذ   يذكرهم.  الذي  ا خرين  المؤمنين  بعض  إلى 

لكنهم كانوا في ذلك الو ت   لعالم، ابلهم بولس الرسول في أماكن مختلفة من ا
بعد   اسًما  نمر عليهم  أن  من  وبداًل  هناك.  الكنيسة  في روما، وفي شركة مع 

 اسم؛ دعونا نأخذ و ًتا في النظر لمميزاتهم الخاصة.
 

م كانوا  أجل  لقد  من  اجتهاد ومشقة  بكل  الذين عملوا  والنسا   الرجال  ن 
بأنهما   صفا  و  وأكيال  بريسكال  اإلنجيل.  و د   عامالنتقدم  الرسول،  بولس  مع 

الكنيسة   الرسالة  –كانت  (. 5  –  3ددتجتمع في بيتهما )ع  –  في و ت كتابة 
في ع ت متدح  كنيسة رومية،  أجل  كثيًرا من  تعبت  التي  أوربانوس 6ددومريم   .

أعمالهم  الرسول على  يعلق  كل هؤال   المحبوبة،  وتريفوسا وبرسيس  وتريفينا 
المؤ 12،  9دد)ع من  كم  ت ر   ا(.  يمكن منين  العالم  من  مكان  كل  في   خرين 

الكنيسة األولى هنية بأولئك   القائمة؟ لقد كانت  إلى هذ   للرسول أن ي يفهم 
 من أجل اإلنجيل.  الذين ال يعرفون الكسل، وإنما كانوا يعملون بكل طا تهم
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خر ، كان الرسول بولس تبدو مناسبة لوصف نوعية أ  " "عنق  إن كلمة 
  عن مناسبة هير مسجلة، عندما خاطرتتحدث    4  –  3ادفاألعد  يتحدث عنها؛

العرفان  استحقوا  وبذلك  الرسول،  بولس  أجل  من  بحياتهما  وأكيال  بريسكال 
  7دد رسول بولس. ويذكر عبالجميل من كل كنائس األمم، الذين يدينون كثيًرا لل

أم رجل واأندرونكوس ويونياس،   إن كانا رجلين  مرأة. لقد كانا  ريبي وال نعلم 
الب اإل ولس  أجل  من  ما  و ت  في  معا  جنا  س  و د  أيً ا رسول،  وكانا  نجيل. 

اإليمان في    معروفين جيًدا لقد  بال  بارزين.  بينهم كمؤمنين  للرسل، وظاهرين 
كانا من مين إلى دائرة الرسل في األيام األولى في  مرحلة مبكرة، ويحتمل أنهما  

ل    .  10ددمذكور في عس الاليهودية. وهناك مؤمن آخر من نفس النوعية هو أب 
لقد ج ر  ب بشدة؛ لكنا صار كالذهب النقي، كما نفهم من كلمة )المزك ى(. هل  

حد  ا كوان؟ نحن ال نعرف؛ لكنا كان معروًفا جيدض لخطر أو متاعب أو سجتعر  
 من المجموعة التي ع رفت ب مودها وشجاعتها. 

 

ت الم رسلة  التحيا. إن  مشاعرفي تلك الكنيسة المبكرة أيً ا، كانت هناك  
ت وحي بهذا، واأللفاظ الم ستخدمة توحي بأكثر من هذا. لقد أحب أكيال وبريسكال 

وأبينتوس أول مؤمن بالمسيح من   (،4لس أكثر من حياتهما )عددالرسول بو 
(، 9ستاخيس )(، وإ 8(، كذلك أمبلياس )عدد5بي" )عدد ة أسيا هو "حبي مقاطع

أندرونكوس و (،  4،  3دديسكال )عال وبر (. كذلك اإلشارات إلى أكي12برسيس )و 
)ع )ع7دد ويونياس  وأوربانوس  ل  س  (،  9دد(،  هيروديون  و (،  10د)عدوأب 

)عو (،  11د)عد وتريفوسا  )عو (،  12ددتريفينا  وأما   فهم ي  –(  13ددروفس 
يًعا بأنهم محبوبون. إن المناخ العام الذي يسود على هذا النع هو مناخ  جم

وح التي كانت سائدة في الكنيسة األولى،  ها الر المشاعر الدافئة والمخل ة. إن
(. إن "القبلة 16ددوالتي ع ب  ر عنها من خالل التحيات التي كانوا يتبادلونها )ع

ن، ويمكن التنبيا على أنها تمثل المقدسة" يمكن أال تروق لقرا  القرن العشري
ت   أن  بالثقافة وبالزمان والمكان، وال يجب  مرتبًطا  التحية  ى فرض علشكاًل من 

كنائس المسيح التي في ثقافات مختلفة. لكن إذا كانت تحياتنا للمؤمنين دون  
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يطلب فيما  ر  نق   بذلك  فإننا  والحنان،  هذا  المودة  في  منا  المقدس  الكتاب  ا 
 .الشأن

 

ي    لالتكام لم  العالم،  م  التي تقس  الحواجز  سمح لها كان مظهًرا آخر. إن 
أوربانوس )ع الكنيسة.  اسما  كما    –(  9ددبأن تقسم  في    –ي وحي  لد وتربى  و 

أنا  د تربى في روما نفسها إالمدينة بكل تأكيد، وي حتمل  ( 9د دستاخيس )ع. 
ا نجدهما معا  لكنن  مح" كان بالتأكيد يسكن في الريف،الذي يعني اسما "سنبلة 

هؤال    أن  الواضح  من  جنب.  إلى  جنًبا  أسماؤهما  وت ذكر  الكنيسة،  نفس  في 
ونوا يعرفون شيًئا عن الشك المتبادل الموجود هالبا بين  لم يك  لائالمؤمنين األو 

)ع هرميس  والريفيين.  المدينة  من  14ددسكان  الذين  وأولئك  عبد،  اسم  هو   )
في    واانوا عبيًدا أي ا، ومع ذلك كان( ي حتمل أنهم ك10ددأهل أرستوبولوس )ع

ة اد أسر (، الذي ي حتمل أنا كان أحد أفر 11ددنفس الكنيسة مع هيروديون )ع
)عد جوليا  ومع  الحاكمة،  ما 15دهيرودس  عال ة  لها  أن  ي عتقد  كان  التي   ،)

االجتماعي،  المستو   في  النقيض  على  كانوا  الذين  أولئك  الحاكمة.  باألسرة 
البع ببع هم  )عاتحدوا  روفس  المسيح.  في  وأخوات  كإخوة  كان  13ددض   )

الب ابن سمعان في الغمؤمًنا متميًزا، وكانت أما كأم لبولس الرسول. لقد كان  
(، وربما يكون هو سمعان الذي يدعى ينجر )أسود( في 21: 15القيرواني )مر

. فإذا كان األمر هكذا، فذلك دليل عظيم على أن اللون لم يكن عائًقا  1:  13أع
 الكنيسة األولى.  في

 

المبكرة إحساس    –أخيًرا   الكنيسة  في  . لكن علينا  بالجامعيةكان يوجد 
ل  ائلكلمة، ألنها تعني ببساطة "العالمية"، والمسيحيون األو هذ  ا  أال ن سي  فهم

يحية من  تمر بهم امرأة مس عندما  ط أنهم ينتمون إلى عائلة عالمية.لم ينسوا 
أخر   التكنيسة  تلقى  أن  احتياجاتها )ع؛ يجب  (. هل 2،  1ددرحاب وتلب ي كل 

المسيح؟ البد   في كل    هذا رف  أن ي عهناك زوجان عمال شيًئا عظيما من أجل 
يقد   (. هل هناك رسالة من رسول إلى  4د دم الشكر هلل من أجلهما )عالكنائس، و 

المسيح )ع (. إن 16ددكنيسة خاصة؟ فالبد أن تحمل تحيات من كل كنائس 
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األولى والتحيات    الكنائس  األخبار  تبادل  إن  العزلة.  عن  شيئا  تعرف  تكن  لم 
العملية التعبيرات  وأيً ا  التوصية  ال  وخطابات  ال لوات   –شركة  عن  مثل 

كل هذ  معا تؤكد أن الكنائس كانت على ات ال منتظم، وكانت كل   –والعطايا  
 . "كنيسة المسيحأع ا  "بتعبيرات   تعترف باألخر  كنيسة 

 

هذ  نترك  أن  يرسل     بل  لم  الرسول  بولس  أن  نالحل  أن  علينا  التحيات 
 –ك الو ت  في ذل  تحية إلى بطرس الرسول. لو كان بطرس الرسول في روما

الرومانية   الكاثوليكية  الكنيسة  تؤكد  في     –كما  جدا.  مستغرب  هذا  لكان 
بولس   يكتب  ألن  الداعي  فما  روما؛  في  آخر  رسول  هناك  كان  لو  الحقيقة، 

رها بأساسيات اإلنجيل. إننا ك   يسة هناك؟ والسيما أنا يكتب ليذنالرسول إلى الك
الرسو بطرس  بأن  االستنتاج  إلى  يم طرون  لم  عنل  روما،  في  كتب كن  دما 

. وال يوجد  ادعا  الروم الكاثوليك هير حقيقيوأن    بولس الرسول هذ  الرسالة،
د على أن بطرس الرسول  د ذهب إلى هناك فيما   دليل كتابي أو تاريخي محد 

بعد، بالرهم من وجود بعض األساطير عن ذلك. على أية حال، من المؤكد أن  
م يكن  لم  الرسول  كنيسؤسبطرس  األول؛س  أسقفها  وال  كان  ألنا  ة روما  لو 

ا  األمر من  بأي شكل  الرسول  بولس  إليا  يشير  ال  فكيف  إن    ؟الال شكهكذا، 
 نع التحيات هذا نع هام، أليس كذلك؟

 

 كنيسة األولى:السر الداخلي في ال
 

فما السبب في     باًل، كلها نادرة الوجود اليوم،  ال فات التي  د الحظناها
الك هل  اذلك؟  ال نيسة  و د  القليل،  عنا  نعرف  داخلي  د  سر  لها  كان  لمبكرة 

. لقد  13  -7،  3،  2نعرف عنا شيئا؟ إن اإلجابة على ذلك نجدها في األعداد  
"ف  أو  المسيح"  "في  التعبيرات:  الرب" عشر مرات  استخدمت  النع،  في  ي  هذا 

أعظم  من  واحدة  على  ال و   ي لقي  التعبيرات  لهذ   المتكرر  واالستخدام 
 فات بين كنائس القرن األول والكنائس في ع رنا الحاضر.الختالا
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، 11،  8،  7ن. تأمل في األعداد  هذ  التعبيرات المتماثلة ت ستخدم بمعنيي
الم خ،  13 الشخع  بمعنى  ت ستخدم  أندرونكوس  تجدها  أن  ي قال  عندما  ل ع. 

أنهما   ببساطة  يعني  فهذا  الرسول  بولس  المسيح"  بل  "في  كانا   د ويونياس 
كان  تجد   أنا  يعني  فهذا  الرب"  في  "حبيبي  أمبلياس  ي قال عن  دا  بلا. وعندما 

أًخا مؤمنا محبوًبا. وأولئك الذين من أهل نركيسوس "الكائنين في الرب" الذين 
كانوا أع اً  في بيت ارتبط بالمسيح. أما روفس   ،لس الرسوليسلم عليهم بو 

 فوة الخاصة.من ال "المختار في الرب" فيعني أنا كان مؤمًنا و 
 

التعبيرات ت ستخدم بمعنى مختلف في األعداد   ،  10،  9،  3،  2لكن هذ  
، إذ تشير إلى شي  ع م ل ألجل الرب، في سبيلا، أو لا. إن  بول فيبي 12

ي  بولها  بوال يليق بشخع ينتمي إلى المسيح. مساعدة أكيال "في الرب" يعن
أن تعني  يسوع"  المسيح  "في  لبولس  عموبريسكال  مثل  هما  تماما  للمسيح،  ال 

"في  التجربة  أبلس  احتمل  كذلك  وبرسيس.  وتريفوسا  وتريفينا  أوربانوس 
 المسيح" أي تحملها في سبيل المسيح، وبدافع محبتا لا. 

 

الجديد، العهد  و د   وبحسب  المسيح".  "في  شخع  هو  المؤمن  فإن 
وا الدائرة  أصبح  المسيح  د  أن  إلى  لي شير  التعبير  هذا  والجو ألساس  است خدم 

هي   المسيح  أجل  من  المؤمن  يعملها  التي  واألشيا   المؤمن.  فيا  يحيا  الذي 
بالمسيح.  لا عال ة  المؤمن  أن  هو  المسيحية  يمي  ز  ما  إن  الرب".  "في  أيً ا 

ا كانوا  والمسيحيون  لقد  هذا،  ينسوا  لم  يفعلونا   ،للمسيحألوائل  كانوا  ما  كل 
وكانوا يفعلون كل شي  من أجلا  ماما،  ا. لقد كانوا يعيشون حياتهم أجلكان أل

 دون التفكير في أنفسهم وال ألي م لحة شخ ية. –
 

ر أخ  حول وبكلمات  تدور  كانت  والكنسية  الشخ ية  حياتهم  فإن   ،
يستطيعواالمسيح لم  إنهم  البعض    .  لبع هم  يكتبوا  أو  يسلموا  أو  يرحبوا  أن 

المسيح حبهم األول، وهذا  كان  لقد  إليا.  أن يشيروا  ال  دون  سبب في أن  هو 
رؤ ) ارن  روما  في  بشدة  يسطع  كان  الكنيسة  هذ   7  –  1:  2سراج  ومع   .)

نح الحية  يالمشاعر  جاد   إال  يكونوا  أن  يمكن  كيف  العملو ،  في    اشجعانً   ،ن 
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لكنيسة جامعة؟ لكن عندما يخبو لهيب   م متكاملين ينتمون ى بع هحانين عل
 عف أيً ا.بو وت ال الة المركزة في المسيح، فإن هذ  ال فات تخ

 

محبتي للمسيح؟ من خالل التأمل في مراحم هللا لي    كيف يمكن أن تتأج 
ح في األصحاحات   . كيف يمكن التعبير عن  11-  1في المسيح، كما هو م وض 

عن لا؟  كفرد  محبتي  لي  إلرادتا  أخ ع  وفي دما  والمجتمع،  الكنيسة  في 
م وضالمجاال كما هو  ال مائر،  فيها  تختلف  التي  ا ت  في    –  12ألصحاحاتح 

15. 
 

التعبير فيا عن  الذي يجب  فالمكان  هناك نقطة تحتاج أن نركز عليها، 
عل   ما  هذا  المحلية.  الكنيسة  هو  أوال  في  المحبة  الرسول  بولس  با  م 

بولس  ،  12األصحاح تقابل  لقد  األوائل.  المسيحيون  يفعلا  كان  ما  هو  وهذا 
األشخاا   مع  ف الالرسول  ذكرهم  الذين  هذا  مؤمنين  أ  –األصحاح  ي  جزا   في 

عرف كيف يت ل بهم حينما انتقلوا إلى روما. لقد مختلفة من العالم ومع ذلك  
م عطى كان متأكًدا أنهم سيتحدون بكنيسة هللا هناك، وأنهم سيخ عون للنظام ال

مم بد ة لحفظهم وخيرهم الروحي.  لهم من هللا، والذي  د ص 
 

 د فقد بالفعل محبتا األولى،  ابية،  إن المسيحي الذي ال يلتزم بكنيسة كت
هذا    –وهذا ال يعني أن كل أع ا  الكنيسة ممتلئون بمحبة المسيح. لألسف  
ي ع وعندما  المسيح،  حول  الكنيسة  حياة  تدور  عندما  لكن  جدا.  كل  نادر  مل 

شي  ألجل المسيح؛ حينئذ نبدأ أن نر  حياة المؤمنين من نوعية الحياة التي 
 يذكرها هذا النع. 
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 تعليقات ختامية                                                                     27  -  17:  16رومية

 
 27 – 17: 16مية  رأ رو ا
 

 تعليقات ختامية 
 

نأتي ا ن إلى الفقرات األخيرة لهذ  الرسالة الهامة. ما هي األمور الهامة  
ن يختم رسالتا؟ ما  التي كان الرسول العظيم يشعر أنا يجب أن يقولها  بل أ

األصدا  التي  هي الموضوعات التي يجب أن تكون كلماتا الختامية؟ وما هي  
 . ؟ دعونا نر  وهو يستعد للف الدْرج  رائاأذهان رن في ا تكان يريد أن يتركه

 

 تحذير 
 

إليهم  :20  –  17ددع  تعتمد عليا  صريح،أن ينتبهوا إلى تحذير    أوال يتوسل 
إذا لم ينتبهوا إلى هذا    الا لهم ي  بح بال  يمة  كل ما  صحتهم الروحية. إن

 التحذير. 
 

التحذير؟ هذا  إلى  االنتبا   ينبغي  ببساطة   متى  الرسول  يحاول  هل 
المستقبل في  يحدث  أن  يمكن  ما  ضد  كال    إعدادهم  يكونوا   –؟  لكي   لكن 

يكتبمنتبهين   وهو  في   حتى  ،17عدد   ا ن  وصفها  كما  الكنيسة  كانت  إذا 
فإنه14:  15رو كنيسة  ؛  هناك  ليس  االنتبا .  إلى  تحتاج  كانت    –ا  مهما 

جيدا   مؤسسة  أو  سوف   –ناضجة  الذي  الخطر  عن  بمنأ   تكون  أن  يمكن 
 يذكر . 

 

أن   الكنيسة  تحتاج  شي   أي  عاإلجاب  ؟تتحذرمن  في    مإنه  .17ددة 
إنهم يفعلون هذا عن    .ايسعون النقسامها ويجعلونها م عثرة روحي  أولئك الذين  

ع  طريق التنشر  الرسولية  للعقيدة  م ادة  م ْن  قيدة  الكنيسة.  تعلمتها  ي  د 
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أه ر  يقد   أن  ال حيحة؟  يميستطيع  العقيدة  س ة  تؤس   ال حيحة  العقيدة  إن 
يدمكنيسة   عنها  واالنحراف  الرسول مسيحية،  بولس  أعطى  لقد  الكنيسة.  ر 

رومية   رسمي األهل  ا  ت ريًحا  أولئك  أن  على  يؤكد  إنا  اإلنجيل.  لذين  عن 
نحرافهم عن الحق  يسة، يمكن تمييزهم بسهولة، بسبب اقسمون ويدمرون الكني

أالذي   نا ال يتحدث عن مؤمنين جاهلين أو هير ناضجين، ال شرحا. واضح 
يتعلمونيفهمون   ما  أولئك  ا باستمرار  إلى  يشير  إنا  أفكارا .  ينشرون  الذين 

 تنا ض التعليم الرسولي. 
 

  18برنا في عددإنا يخ  الناس؟هؤال   ما هي المبادا التي تحرك مثل  
هبتهم األساسية  ر الحقيقة أن  عون أنهم خداٌم للمسيح؛ لكن  باإلجابة. إنهم يد  

خاصة، لها  عهم وم الحهم البإشباع شهواتهم. إن شبل    ليست خدمة المسيح،
 بل اهتمامهم بالحق وخير ا خرين. هذ   ة األولى لديهم، وتأخذ األولوية  األهمي 

ا سمتهم  نمي   ةلحقيقيهي  أن  نحتاج  والتي  الرسول ،  بولس  تعليقات  إن  زها. 
)كما برهن بين العقيدة ال حيحة والتقو     اكما أن هناك ارتباط  –توضح أنا  

أصحاحات   في  ذلك  أيً  ه  –(  ةسابق على  الزائفةناك  العقيدة  بين  ارتباط   ا 
 واألنانية.

 

 ورة  ون بالألنهم يظهر   لماذا يشكل هؤال  الناس خطورة بهذ  الدرجة؟
ي د ونهم الناس  تجعل  ي ظهرون    (.18)عدد  التي  التشويق إنهم  من  الكثير 

بسهولة.   بهم  عامة ناع واللبا ة في الحدي ، وعادة ما ينخدع الوالجاذبية واإل
يقودون   المتشككهؤال   الحق  ين  هير  يبتعدوا عن  إن أن  الم هلك.  الخطأ  إلى 

شخع من خالل أسلوبا  م على  الحية. من ال عب الحك  أسلوبيشبا    أسلوبهم
هو الفي ل، ويجب أن يكون لا االعتبار    الحق  و درتا على الكالم.  أخال او 
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الرسول عن فرحا، ألن طاعة أهل  19ددفوق كل شي . في ع ، يعب ر بولس 
إلنجيل  د ذاعت إلى الجميع. يالسعادتا بهم! لكن رهبتا العظمى هي  رومية ل

ونوا أذكيا  في تمييز ما هو يدهم أن يكإنا ير وا  دراتهم على التمييز.  م  نأن ي
 خطأ؛ فإنا يريدهم أن يكونوا أهبيا .لاال تناع با وأاتباع الشر  فيأما  صالح،

 

التعامل  كيف الكذبة؟ية  المعلمين  ا  مع  إجابة  مإن  الم له  في   لرسول 
 ، تقطع الطريق على الكثير من االتجاهات الحديثة. إنا يعلن لهم أن17ددع

ييجهؤال    أن  وموصومينكونوا  ب  المالحظة  وتحت  المسيح  ممي زين  كنيسة   .
الحقيقية ال يجب أن يكون لها أي ات ال مع هؤال  المعلمين الكذبة. ال يجب  

اإلصغا  أو  حوار  الدخولأو    ،إليهم   بولهم  المعهم  في  يجب  ال  مع .  تعامل 
الم علن   الالحق  البشري بنفس  الفكر  مع  البشري   تعامل  إن  وال الل    17عدد. 

ليبي  ن لكل مؤمن أنا ليس لديا   يستمر في أي في أن  كتابي  حق  وحد  كاف  
المثال، على سبيل  ي سم ح بهذا ال الل.  ، أو  مو ع يعل م فيا ضالل عن اإلنجيل

أن يكون مطيًعا للكتاب المقدس، ويظل في مجلس الكنائس يمكن  ال    فالمؤمن
هرطقات ألن  أحد  طاعاتا؛  في  أو  لو   ةستنك ر الم   االعالمي،  كما  منا شتها  يتم 

 ة. وعشر ممسيحية  ب يرةكانت 
 

د درسنا ، هو فقط اإلنجيل ال حيح، ويجب إن اإلنجيل الرسولي الذي   
  ساوم شي  ينحرف عنا أو ي  ق أ وال الرسول بولس في التعامل مع كلأن نطب   

محبة هير محدودة لكل   يح أن المؤمنين المسيحيين يجب أن ي ظهروامعا. صح
أنا عليهم أن ال يساوموا أو يتسامحوا مع لنسا ، لكن صحيح أيً ا  جال واالر 

 .ال الل
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بولس  لنا  ، يؤكد  20ددفي ع  ما الذي يشج ع الكنيسة في هذا المو ف؟
في هو  النهائي  االنت ار  وليس    أن  السالم،  إلا  إنا  لمقترفي  يد  االنقسام. 

أن   –كجنود    –ينا  وحتى ذلك الو ت؛ عل    ريبا تحت أ دامنا،سيسحق الشيطان  
ال الل لكننقاوم  هو    ا.  ما  كل  ر بة  على  نقف  وسوف  ننطلق،  سوف   ريبا 

العدو لئال نهلك معا. أي نعمة تلك  يشجعنا أال ن ادق  هذا يجب أن  ي.  شيطان
إل نحتاج  األمالتي  هذ   نفعل  أن  من  تمنعنا  لكي  يفسر  ور!يها،  لنا   هذا  ربما 

 .20ددالبركة التي في نهاية ع
 

 ...تحيات من
 

لد  الرسول بولس   فإن،  بعد أن أعطانا هذا التحذير الشديد:  24  –  21ددع
ا. ربما كان ينوي أن عليا أن يؤديهما  بل أن ي نهي رسالتإضافيتان  مهمتان  

بعدد شعر  ،20يختم  من    لكنا  تحيات  يرسل  حتى  ذلك  يفعل  أن  يجب  ال  أنا 
اإلنسان  هذا    كان فيالمؤمنين الذين كانوا موجودين معا. أي توازن ذاك الذي  

ال الل مع  مطلًقا  يتسامح  ال  إنا  ينفتح  التقي!  نر   لبا  ما  سرعان  لكن  ؛ 
أخ ألخ. إنا نفس الرجل، صاحب القلب    نية، وهو يرسل التحيات الر يقة منثا

ب ورة    الممتلئ ليس  والحق،  )يوكاملبالنعمة  المسيح  يسوع  ربنا  مثل  : 1ة 
نمي  14 لكي  تكفي  التي  بالدرجة  ولكن  بالرب  بز ،  (،  تشب ها  الناس  أكثر  أنا 

. إن الرسول يحارب بكل  وا  من أجل الحق في جانب؛ لكنا يعلن البركة يسوع
 خر.سل التحيات األخوية في الجانب ا م بها وير الم نع  

 

الذي من    ات. تيموثاوس ذراعا األيمن، ولوكيوستأتي التحي   م م ننر     دعونا
يكون المحتمل   ياسلو ا.    أن  فقدأما  في    يكون   ون  است افا  الذي  الشخع 
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سوسيباترس هو أحد أفراد الفريق الكرازي، و   (،9،  7  –  6:  17)أع  تسالونيكي
 الذي رافق بولس الرسول في هذ  المرحلة من خدمتا. 

الرسالة كما أمالها عليا الرسول بوس كتب هذيتتر  الوحيد     ولس، وهو 
حترًفا. لقد كان مؤمًنا م  اسخان في العهد الجديد. ربما كان    الذي ي ذكر كناس 

تأكيد،   لبكل  فإنا  ووفقا  األولى؛  الكنائس  في  منتشرة  كانت  التي  المحبة  روح 
جديرس الالئق  ومن  الرب.  في  تحياتا  خدمة ل  لنا  الذي  دم  الشخع  أن  ا 

ا بإرسال تحياتلا  سمح  أن ي    –دة  مة والمتفر   بنس  هذ  الرسالة القي     –عظيمة  
م يف بولس   –المت ع تحيات هايس    ناس هذا الالشخ ية. وتلي تحيات  
،  7:  18من المحتمل أنا يوستس المذكور في أعو   –الرسول في ذلك الو ت  

مع في بيتا.  كانت كل كنيسة كورنثوس تجتو   والذي كان بيتا مالصًقا للمجمع،
البيتإن كل كنيسة المسيح في كل مكان، يجب أن   ؛ ألن  تعترف بجميل هذا 

ت دةهذ  الرسالة المجي  . بت داخل جدران هذا البيتك 
 

شف رصيف يحمل كت  و د ا  رنثوس، و أمين خزانة مدينة ككان أراستس هو  
  ل المدينة. ت ر  هل هو اهذا االسم هناك، لكن صاحب هذا االسم كان كاتب أعم

إذا كان هو نفس الشخع، فهل يكون  د ر      إلى أراستس نفسا؟  ي بعد ذلك 
؟ خ ف   ت مكانتا ألنا أصبح مسيحيا  ؟ أمأمانتاأمين الخزانة؛ بسبب جدارتا و 

نعرف،  إنن لن  بد ة  ا  نعرف  أن  نستطيع  هل    المق ودولن  األخ(.  با)كوارتس 
أنا  يعني هذا أثنا  كتابة ب  ببساطة  الرسول لهذ  مسيحي، كان موجوًدا  ولس 

سبب هناك  أن  أم  أخا    االرسالة؟  مثاًل  كان  هل  لذكر ؟  من  وس؟  يتلتر آخر  أي 
 ؟ أسرتا 
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يكتب24النقطة )عددد هذ   عن البركة، ويختم رسالتا. لكن    (،  الرسول  بولس 
إنا   ثانية ويقرر أن هناك شيئا آخر ينبغي أن يقولا.  النيران تلتهب في  لبا 

 حظات القوية، ترن في أذهان  رائا ترك بعض الماليختار أن يعزز ما  د كتبا ب
 وهو يفعل هذا من خالل تسبحة ختامية.
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 ية تسبحة ختام
 

السطور27  –  25ددع تبرز  وهي    منسوب هلل،تمجيد    عبارة عنالختامية    : 
ة ترن  رائعونية عظيمة، تترك نغمة  حقائق مختلفة؛ مثلها مثل ختام أي سيمف

ال الرسالة  موسيقى  إن  ا ذان.  مجيدة   في  األخيرة  النغمة  لكن  تدريجيا  تخبوا 
 ى. ة، وال يمكن أن ت نس  ومشبع

 

وهو وحد    (. إنا وحد  هللا، 27)عدد  هللاْن هو  م     وت عالإنها تعلن ب
يمكن اال تراب إليا  كرام ومجد. إنا أزلي، ومع ذلك  الحكيم. إنا المستحق لكل إ

إنا   المسيح.  الرب يسوع  يث   ادرومعرفتا من خالل  أولئك  أن  جيًدا  الذين  ب ت 
إليا أحد  اهتدوا  هي  الحقيقة  وهذ   لتعاليم  ال،  الوحيد  الممي  زة   حيح  الإلنجيل 

 (. 25ددلذي بشر با بولس الرسول )عا
 

يأمل أن ير   را      –كما  ال من  بل    –إن بولس الرسول يختم؛ لكنا  
م لم لكنه  في المستقبل ومع ذلك  د ال يستطيع أن ي ل إليهم على اإلطالق،

. هل اإللا  هذاتكلم عنا هو  ي الذي    يديا، وإنما في يدي هللا. واإللا  يكونوا في
أمان له أكثريوجد  أنا يلزم    من ذلك؟  م   وة علينا أن نت ع وأن نتذكر دائًما 

  عب هللا، ال يمكنا أن يستمر بدونا، لتثبيت وحفل شعبا في الحق. إنا ش  يهو 
 لم يكن هناك أي معونات بشرية. لكن معا يستطيعون أن يستمروا، حتى إذا

 

أيً ا   تعلن  األخيرة  الجديدالنغمة  العهد  في ع ر  الحياة   . امتياز 
وفي اإلنجليزية تستخدم   هنا إلى حقيقة أن اإلنجيل سر  ي،توج     26،  25اداألعد

ا  mysteryكلمة سر   إلى  الدائملإلشارة  الحيرة  العهد  إللتباس أو  ة؛ لكن في 
اإلنجيل هو سر.  إن   د أعلن مؤخًرا.    خًفىإلى شي  م  الكلمة سر  الجديد تشير  
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أن يكتشفا. لقد كان منذ    المائتإنا نظام الحق الذي ال يستطيع العقل البشري  
في   األزلية  ع رف   ذهناألزمنة  و د  المحدد.  الو ت  في  مؤخًرا  وأ علن  هللا، 

بولس  و ت كتابة –لكن ا ن  القرون الطويلة من خالل األنبيا ،بالتدري  عبر 
. وتم ي ا يات لتخبرنا أنا  د تمامًاأصبح معروًفا    –الرسول لهذ  الرسالة  

ة، التي  صبح معروًفا من خالل الكتب المقدسعوب. لقد أكل الشأصبح معروًفا ل
بل   اليهود،  على  تعد  اصرة  ملًكالم  و   أصبحت  معروًفا لللجميع.  أصبح  قد 

مع أصبح  لقد  األزلي.  اإللا  أمر  بواسطة  الناس  للجميع  إح ار  بهدف  روًفا 
 إلطاعة اإليمان. إنا "سر م علن". 

 

  األصليين بإحساس عظيم  القرا  هذ  المالحظات البد وأن تكون  د مألت
امتياز   أي  بالجميل.  العرفان  يعيشوامن  أن  الزمان  هذا  ذلك  مثل  أن  و ،  في 

شتركوا مع  هم اأن   البد  األزلي، الذي أ علن ا ن تماًما!  ين لإلنجيليكونوا المتلق   
يكون  أن  يمكن  وهل  الختامية.  تسبحتا  في  بفرح  الرسول  ذلك    بولس  تأثير 

 مختلًفا؟ علينا 
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التسب م حوبالكن  يكون  أن  يجب  إن  إجرا   ب  يح  األولوية  عملي. 
المسيحية للكنيسة  المسيح"   العظمى  بيسوع  "الكرازة  إنها  هنا.  ت ذكر 

معروف في    –ا ن    –ن هو  إن أمر هللا األزلي يؤكد أن السر الم عل  (.25دعد)
. إذا  المقدسالل الكتاب  كل العالم. إنا رسالة هللا المقدمة لجميع األمم من خ

إلى "إطاعة اإليمان". إن   نكون  د دخلنالم يكن األمر كذلك؛ فنحن أنفسنا ال  
مو  لنا  صامتين، ونحتفل بالرسالة ألنفسنا؟ دعونا؛ فهل نظل ا ن  ا خرين  د 

اإلن النعلن  الناس في كل مكان؛جيل  لكل  دائمة    مجيد  نغمة  تكون هناك  حتى 
 االرتفاع معلنة:

 

 
 وع المسيح، لا المجد إلى األبد.يس ، بهلل الحكيم وحد

 . آمين
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 هذا الكتاب

 تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية
 

 

مه  تعريب إنجاٌز  اإلنجيلية  رومية  لرسالة  المهم  التفسير  هذا  الكنيسة  ونشر  لفائدة  ٌم 
طوائفها.   بكافة  أن  العربية  لتفجيمعروف  الرب  استخدمها  التي  هي  رومية  اإلصرسالة  الح  ر 

اإلنجيلي بسبب رسالتها األساسية عن نعمة هللا التي تبرر البشر الخطاة البائسين باإلرتكان على  
 عمل هللا الخالصي الكامل في المسيح يسوع.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


