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  17 - 1: 1 روميةاقرأ
 

   من؟ ماذا؟ لماذا؟
. لم يزر بولس الرسول آنيسة روما على اإلطالق، مع أنه آثيرا ما نوى على ذلك

 في مدينة العاديين، الذين وجدوا أنفسهم مًعلقد تأسست آنيسة روما من المسيحيين ا
م لم ولس لهوألن زيارة الرسول ب. موا شهادة ألصدقائهم وجيرانهمواحدة، والذين قّد

 وبدًال من أن يقدم لهم بشخصه، المالمح األساسية ،تتم؛ لذا قرر أن يكتب إليهم
 وآان من نتيجة ذلك أن الفائدة قد عمت ،دم لهم هذه المالمح من خالل قلمهلإلنجيل، ق

ليتنا نقرأ ألنفسنا، ما آان سيسمعه المسيحيون األوائل، لو . آل الكنيسة المسيحية
  .وهذا في حد ذاته امتياز عظيم لنا.  قد تمتاالرسول  إلى رومآانت رحلة بولس 

  
عندما يبدأ المؤمن في فهم رسالة رومية، فال شك أن حياته الروحية سوف تتأثر 

 وسيرى أيًضا أن ما يحسبه , ستتضح له الحقيقة الكتابية لإلنجيل.بشكل ملحوظ
ف يدرك المؤمن مدى  وسو،اإلطالقنجيال اليوم، ليس هو إنجيل اهللا على إالناس 

سيما االرتباط بين أسفار العهد القديم  والاالرتباط بين الكتب المقدسة ببعضها البعض،
وآتب العهد الجديد، ويندهش المؤمن حينئذ بما عمله اهللا في المسيح من أجل 

ا بعد ذلك أن نرى أن آل نهضة روحية آتابية، آانت مرتبطة وليس غريًب. الخطاة
  .ة بولس الرسول إلى أهل روميةبفهم جديد لرسال

      
مة مثيرة لهذه الرسالة بمحاولة آتابة مقدِّ, من الممكن أن ُيجرَّب اإلنسان

المجيدة، لكن المشكلة هي، أنك مهما حاولت أن تمتدح هذه الرسالة، فإنك لن تستطيع 
دراك الطريق الوحيد إل. إنها أمجد بكثير من آل ما يمكن أن يقال فيها. أن تفيها حقها

  .هذا، هو أن تختبرها بنفسك
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  . األولى، ولنترك الرسالة تقدم نفسهاةا نتقدم إلى األعداد السبع عشردعونا إًذ

  
  الة ؟َمْن الذي آتب الرس: الكاتب 

   
د            . إنها رسالة من مسيحي       ه عب دد األول بأن سه في الع ولس الرسول نف يصف ب

ة  للمسيح، وفي العدد الخامس يقول إنه قد َقِبلَ        ول .  نعم يكم آشخص        :  ويق ا أآتب إل أن
وضع نفسه بالكامل تحت تصرف يسوع المسيح، وآَمن نال رحمة ال يستحقها، وحياة             

  . من اهللا في روحه
  

 م، بدأ بولس المسيحي، يكتب إلى أتباعه من        57في مكان ما في آورنثوس، عام       
ذه . المسيحيين ت، لكن ه ك الوق اة في ذل د الحي ى قي م نكن نحن عل الة ل ي -الرس  الت

وم       -ُحفظت آاملة    دينا الي اول أي ان        .  هي في متن ا آ ين عم ى التخم اك حاجة إل يس هن ل
ن        ه، وال ع سكون ب انوا يتم ذي آ ل ال ن اإلنجي ل، وال ع سيحيون األوائ ه الم ؤمن ب ي

  .دعونا نقرأ هذه الرسالة لنفوسنا. ا على عقبرسالتهم التي قلبت العالم رأًس
  

ذه         5 ،   1نا في العدديين    ، آما رأي   رسول إنها من  ا ه إن . ، وال يوجد رسل في أيامن
وّ  ام ف رب الُمق ين     ال وا المعلم ه، ليكون هدوا قيامت ذين ش ال ال ن الرج ضا م ض بع

م سلطان               . والمفسرين لألمور الروحية   ان له سة، وآ انوا أساس الكني هؤالء الرسل آ
ة يجب أن نستقبلها،     لقد آانوا يتكلمون بسلطان المسيح نفسه، وأقوالهم المكتوب        .فريد

ل رسالة        . بنفس الطريقة التي نستقبل بها الكلمات التي نطق بها المخلِّص          ا يجع ذا م ه
ل         سيحيين األوائ د الم ن أح ام، م اب ه رد خط ن مج ر م ة أآث لطانً . رومي ا س ا إن له

  . إنها آلمة اهللا.مة لناِزل لذا فالرسالة ُم،ارسوليًّ
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ه         ففي  ؛ل متحمس  َسُمرإن هذه الرسالة من      ولس الرسول، أن ن ب دد األول يعل  الع
يَّ         ,مفرز إلنجيل اهللا   ه مع م         حضِ ن ليُ  ويخبرنا في العدد الخامس، أن ل األم اس من آ ر الن
ان ة اإليم ه    ,إلطاع ل ابن ي إنجي ه ف دم اهللا بروح ه يخ ع أن دد التاس ي الع ا ف د لن  , ويؤآ

ددين  ي الع ا ف ر لن رين هي َدْي15 ، 14وُيظه ل لآلخ ه باإلنجي ن أن  أن آرازت ن ال يمك
ه أن    ؛القد آان اإلنجيل هو هدف حياته، وآان التزامه به تامًّ. ص منه يتملَّ ان علي ذا آ  ل

ل        . ا عليه يكرز باإلنجيل آَمن يسدد دْينً     رز باإلنجي د وأن يك لقد وضع في اعتباره أنه الب
ا أيضً              ,لكل أجناس البشر   ه في روم رز ب وق أن يك ة ليست       . ا وآان يت إن رسالة رومي

ةرسال ا ،ة جاف ة تعلوه أة في مكتب اس، مخب ديم، دون مشاعر أو حم ا الهوتي ق  آتبه
دان                      . األتربة والغبار  دي في مي بط بالعمل المرسلي، من جن ا رسالة من رجل ارت إنه

شغب،         ري ال رض لمثي فينة، والتع ي س رق ف سجن والغ سان ذاق ال ن إن ة، م المعرآ
رز     آل ذلك م.والجوع والمرض واالفتراء عليه والخسارة   ان يك ن أجل الرسالة التي آ

ل               . بها سارة   (إنها رسالة من إنسان آان يقضي آل وقته في إعالن اإلنجي ار ال ، )األخب
الته    ام رس ن إتم ائق ع ه ع ن أن يعوق سان ال يمك ولس   . إن ه ب رز ب ذي آ ل ال واإلنجي

ذي سوف يلخصه في                  الرسول، والذي به تأسست آنائس العهد الجديد، هو اإلنجيل ال
  .رسالته

      
ائس  ات الكن ضع اهتمام ان ي سان آ الة من إن ذه الرس هإن ه ى قلب ى . عل انظر إل

داد  تمرار  13– 9األع صلي باس ول ي ولس الرس ان ب د آ ي  ، لق سيحيين ف ل الم ن أج م
راهم                ،روما يهم وي ذهب إل ه اهللا الطريق لي تح ل ه الخاصة أن يف ان   .  وآانت طلبت د آ لق

ستفيد هو أي          م     ًضيتوق إلى إفادتهم، وإلى أن ي الرغم  . ا من وجوده في شرآته معه وب
ة    . من أنه لم يتقابل مع معظمهم، إال أن محبته لهم آانت فائقة            لم تكن وجوههم معروف

ادتهم، هي التي       .  ومع ذلك آان لديه إحساس بالشرآة معهم       ,له لقد آانت رغبته في إف
  .اأيًضدفعته لكتابة رسالته؛ لذلك نحن نتوقع أن هذه الرسالة سوف تفيدنا نحن 

  
  ) :الذين ُآتبت لهم الرسالة(ّراء الق
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ه   ل يبعث الرسول بكلمات البرآة      7في العدد    م تحيات م   . كل الذين يرسل له هؤالء ه

ة      صفات خاص زوا ب ذين تمي ا، ال كان روم اء هللا،     : س انوا أحب م آ ى أنه صفة األول ال
سين  وا قدي دعوين ليكون ب أل. وم ول يكت ة ا وإن الرس م موضوع محب ذين ه ك ال هللا لئ

ولس الرسول            . األبدية ا ب آيف يمكن أن تميز هؤالء الناس عندما تراهم؟ سوف يخبرن
أن هؤالء الذين   : عن ذلك بأآثر تفصيل في األصحاح الثامن، لكن اإلجابة الموجزة هي          

اس              . قد أحبهم اهللا محبة أبدية يدعوهم اهللا       د سمعه الن ا، وق ل في روم لقد ُآرز باإلنجي
ن  آذانهم، لك اع بب اهم، وا    ض الن ن خطاي ابوا ع وبهم، وت ي قل وه ف اروا أن س قبل خت

ا      . م إليهم في اإلنجيل    آما ُقدِّ  يرتبطوا بيسوع المسيح   هذه هي الدعوة التي يتحدث عنه
ددين   ي الع ا ف شار إليه د، والُم د الجدي و  . 7 ، 6العه دعوة ه ذه ال ل ه ل شخص قب وآ

  .اا مقدًس اختاره اهللا ليكون شخًص- أي شخص مخصص هللا -قديس 
  

دد  آما يتضح من     انماإليا  والذين قد قبلوا هذه الدعوة لديهم جميعً       ان  . 8الع واإليم
ة اهللا صديق آلم و ت ا إيمانً . ه ي روم سيحيين ف ان الم ان إيم د آ ى أن ًزا متميِّوق ا، حت

ب  ا ذه ولس حيثم ان   ،ب ك اإليم ن ذل دثون ع اس يتح سمع الن ان ي ولس  .  آ ان ب د آ لق
هؤالء الذين لم يكف بولس الرسول عن        .   هذا اإليمان  الرسول يكتب لهؤالء الذين لهم    

د    لقد آان يشعر أنه يرتبط بهم بتوحُّ       .)9عدد(الصالة من أجلهم     ). 12 – 10دعد (د فري
ع م   وم ن األم انوا م ؤالء آ م ه د( أن معظ ا   )13 دع ودا، آم انوا يه ضهم آ ، إال أن بع

  .سنرى فيما بعد
      

انوا من           راء آ اديين      من المهم أن نالحظ أن الق ساء الع سة     ، الرجال والن  في الكني
ات  الالهوت أو               . المحلية في روما   وهذه الرسالة ليست وثيقة ُآتبت ليقرأها طالب آلي

راء الهوتيين     ولم ُيقصد بها أن تكون بحثً       ،األآاديميين ا ليست تعليمات         ,ا لخب ا أنه  آم
اة     اظ والرع ة للوع رة مكتوب سة، وال محاض ي الكني ادة ف الة  إ. متخصصة لق ا رس نه

د             . ألشخاص عاديين  د الجدي ائس العه . إن رسالة رومية هي اإلنجيل، الذي آمنت به آن
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ادي         ه الرجال            . إنها اإلنجيل الذي أحبه وعاش به المؤمن الع ذي آمن ب ل ال ا اإلنجي إنه
ا     ة روم ي مدين ة اهللا ف صوا بنعم ذين خل ات، ال ساء، األوالد والبن سبب . والن إن ال

اد         اليوم؛ أن اإلنجيل الذي ُيقدَّ     الرئيسي لضعف الكنائس   ذي ين ائس، وال  يم في تلك الكن
اديُّ  اس ع ه أن الة    ب ي رس ود ف ل الموج ع اإلنجي شابه م ن الت ل م ل إال القلي ون، ال يحم

  .رومية
  

  ؟ الرسالةما هو موضوع: وع الموض
  

ل   ن اإلنجي دث ع الة تتح ضح تمامً  . إن الرس ذا يت ول   ه ولس الرس وال ب ن أق ا م
ة؛ حي ه ُماالفتتاحي َرث يتحدث عن آون ل ًزف د(ا لإلنجي داد ). 1دع ي األع  17 – 15وف

ا أيضً           ا  . ايؤآد على حقيقة أنه مستعد أن يبشر باإلنجيل في روم سؤال هن اذا  : " وال لم
أن يكتب     و "!ليبشر باإلنجيل: " واإلجابة هي"أراد أن يذهب إلى روما؟   اذا اآتفى ب لم
ك ى ذل يهم؟ الجواب عل تم" :إل م ي ل أن الرسول ل ذلك فع ا؛ ل ى روم ذهاب إل كن من ال

  .ا هي شرح وتلخيص لإلنجيلرسالة رومية إًذ". بقلمه ما لم يستطع أن يفعله بشفتيه
  

  ؟ل اإلنجيو أصل هذاما ه
  

إنه ليس فكرة قد خطرت مؤخرا ). 1دعد( إنه إنجيل اهللا ,إنه ليس دعوة بشرية
ليس هناك رسالة في العهد . مت إليه أسفار العهد القدير إنه األمر الذي أشا. اهللاعلى

إن اإلنجيل ذروة وتحقيق آل ما وعد به اهللا بواسطة . القديم، وأخرى في العهد الجديد
  .أنبيائه
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  ل ؟  ما هو مرآز اإلنجي
   

ل هو شخص     ). 3عدد (إن مرآز اإلنجيل هو ابن اهللا، ربنا يسوع المسيح             ,اإلنجي
ضا اهللا  و أي سان، وه ه إن ستطيع أن تت. إن ك ت ه  بَّتإن د أن شري، وسوف تج سبه الب ع ن

سل داود      م يكن معروفً             . ينحدر من ن ى أرضنا ول د سار عل ذين      . الق م ال ون فقط ه قليل
ةزوا استطاعوا أن يميِّ ك إال الهويَّ درآوا ذل م ي سوع الناصري، وهؤالء ل ة لي  الحقيقي

سوع المسيح بصورة       . بسبب إنارة الروح القدس  رب ي ة لل ة الحقيقي وقد ُأعلنت الهوي
روح القدس       . قوية، عندما قام من األموات     سوع         -ومنذ انسكاب ال رب ي د صعود ال  بع

ة، ازداد بصورة         فإن عدد الذين يمكن أن يميِّ       -المسيح إلى السماء     ه الحقيقي زوا هويت
يَّ  " لذلك  . هائلة ة من األموات            قد تع وة من جهة روح القداسة بالقيام ن اهللا بق " ن اب

  . هو مرآز ولب إنجيل اهللاهذا الشخص اإللهي،). 4دعد(
  

  ؟يلاإلنجوى هذا ما هو محت
. انه ليس مجرد اإلعالن عن من هو يسوع المسيح، بل أيضا إعالن عما قد عمله

 ُتظهر لنا بوضوح أن الكلمة المفتاحية للكرازة باإلنجيل هي 17 ، 16واألعداد 
كونوا في إن إنجيل يسوع المسيح يوضح آيف يمكن للرجال والنساء أن ي". البر"

إن اهللا قدوس وبار، والناس خطاة وفاسدون، فكيف يمكن ألناس . وضع يرضي اهللا
 ,هكذا، أن يدخلوا في عالقة صحيحة مع مثل هذا اإلله؟ إن اإلنجيـل يجيبنا عن ذلك

 إنه البر الذي ُأعلن ,إنه ليس البر الذي يمكن أن نستحقه. ففي اإلنجيل قد ُأعلن بر اهللا
إن آل اإلنجيل هو آيفية . إلنجيل يبدأ باإليمان، وينتهي باإليمانا. بإيمان إليمان

اإليمان في من؟ اإليمان في يسوع . تصحيح عالقة الناس مع اهللا بواسطة اإليمان
م حبقوق علَّ، آما سبق و"باإليمان يحيا"إن الشخص البار . المسيح، اإلله واإلنسان
  . النبي في العهد القديم
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  ؟يلما هي قوة هذا اإلنج
      

شر        آونتكمن قوة اإلنجيل في      من  لكن   . ه الوسيلة التي يستخدمها اهللا لخالص الب
  ). 16 دعد ("آل من يؤمن به ـ  يهودي أو أممي" : واإلجابةهم الذين يخلصهم؟

  
؛ يحضر اهللا رجاًال بهذه الرسالةوبواسطة الكرازة .  إنه قوة اهللا لكل َمن يؤمن به

 لكن آل من ,ليس آل من يسمع يخلص. حيحة معهونساًء ليكونوا في عالقة ص
  .ا على آل من يؤمن من األمم، وينطبق أيًضي أوًال وهذا ينطبق على اليهود،يؤمن

  
ًص ولس الرسول تلخي دم ب شكل يق ذا ال ل ا وشرًحبه ر رهيب أن . ا لإلنجي ه ألم إن

ا اهللا  ت د أعلنه ي ق دة الت الة الخالص الوحي ل رس اهلي . جه ون ج ي أن نك ن أو وال ينبغ
دأ                      . شين فيما بعد  وَّمَش ل، وابت دأنا نضعه في القف د ب دينا، وق اح في أي ك المفت ا نمتل إنن

ولس       ,ح قليالً فَتالباب يُ  ه ب  وبقليل من الجهد؛ يمكن أن ندخل بالفعل إلى إدراك ما قد قال
  .الرسول 

  
   32 – 18 : 1رومية اقرأ 

  
  ب اهللاغضة اإلنسان وخطي

  
زه   ال  نا أن إنجيل اهللا   عرفلقد   سوع المسيح،        ذي مرآ رب ي الج موضوع    ال ر   يع  الب

ام اهللا      خَروبكلمات أُ ). 17 دعد( سان أم ذا   . ، يتحدث اإلنجيل عن آيفية تبرير اإلن لكن ه
  . ا أمام اهللا ليس بارًّتهالكالم يكون بال قيمة؛ إذا لم ندرك أن اإلنسان بطبيع

  
دا  ، يصف بولس الرسول طبيعة خطية اإلنسان      ه الفقرة في هذ  ا      . ها وم دم لن ه يق إن

  أن اـه ليخبرنـويتقدم في وصف , عن فسادنارهيبةصورة بغيضة و
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	ما هي قوة هذا الإنجيل؟
	 إنه قوة الله لكل مَن يؤمن به. وبواسطة الكرازة بهذه الرسالة؛ يحضر الله رجالاً ونساءً ليكونوا في علاقة صحيحة معه. ليس كل من يسمع يخلص, لكن كل من يؤمن، وهذا ينطبق على اليهودي أولاً، وينطبق أيضًا على كل من يؤمن من الأمم.
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