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   29 – 1 : 9اقرأ رومية 

  
  إسرائيل اهللا

   
أحد أهم نصوص االنتصار في الكتاب , تعتبر نهاية األصحاح الثامن من رسالة رومية

. المقدس، لكن ال يجب أن نظن بأن الفرح هو العاطفة الوحيدة التي نختبرها آمسيحيين
اطون بأناس هالكين ال إن لنا حزًنا عظيًما ووجًعا ال ينقطع في قلوبنا؛ وسبب ذلك أننا مح

هذا الوجع يكون قاسًيا إذا فشل أولئك القريبون . يعرفون شيًئا عن القوة المخلِّصة لإلنجيل
  .منا في قبول خالص اهللا

  
عندما فكر في رفقائه , لقد اختبر بولس الرسول أعمق درجات هذا النوع من األلم

لقد رفضوا . ه الكثير من الكراهيةعلى الرغم من أنهم أظهروا ل, لقد أحبهم آثيًرا. اليهود
لقد استخدم الرسول بولس َمَثل . وهذا ما أحزنه حزًنا يفوق الوصف, اإلنجيل تماًما

إبراهيم ليوضح حقيقة التبرير باإليمان، ومع ذلك فإن الجزء األآبر من نسل إبراهيم آانوا 
  .غرباء عن هذا التبرير

  
ومع , أن يبارك العالم من خالل إسرائيلما الذي يمكن قوله عن هذا؟ لقد وعد اهللا ب

ومن خالل إسرائيل جاءت الكتب المقدسة التي أعلنت نفس . ذلك فإن األمة لم تؤمن
, اإلنجيل الذي بشر به بولس الرسول؛ ومع ذلك فإن األمة لم تؤمن بتلك الكتب المقدسة

  .ولم تستطع أن تميز المسيح الُمعَلن بوضوح في تلك الكتب
  

 يفكر بولس الرسول بتمعن في مشكلة عدم 11-9في األصحاحات ! زيا له من لغ
وأثناء فحصه يكشف لنا عن أمجد , إنه يبدأ بنفسه في فحص تلك المشكلة. إيمان إسرائيل

 – آما يفعل البعض -وال يجب علينا أن نغض الطرف عن هذه األصحاحات . تعليم
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إن . إال أولئك الذين يحبون اليهودال يهتم به , أو شيء جانبي, باعتبارها جمله اعتراضيه
إذا أردنا . ل اهللا آما أعلنته رسالة روميةهذه األصحاحات هي جزء من ذلك التفسير إلنجي

فهم اإلنجيل فهًما آامًال فيجب علينا أن نلتفت باهتمام شديد إلى ما صرَّح به اإلنجيل عن 
  .والذي سنتابعه اآلن, إسرائيل اهللا الحقيقي

  
  ول على اليهودحزن بولس الرس

  
يعبِّر فيها عن ما يعانيه في روحه , يبدأ بولس الرسول األصحاح بخمسة أعداد مكثَّفة

  . من وجع وحزن وغمٍّ ال يوصف
  

 أي بعد –فهناك من يقولون إن األصحاح الحادي عشر ! أرجو أال َتْسَخر من الرسول
سرون هذه األعداد بأنها د اليهود بمستقبل مجيد، ويفِعَي –دقائق قليلة مما نقرأه هنا 
والتي تفوق بكثير آل , وعن البرآات العظيمة إلسرائيل, تتحدث عن استعادة إسرائيل

لقد آان . بما في ذلك يوم الخمسين, البرآات التي سبقتها في تاريخ الكنيسة طوال تاريخها
ي ألم ووجع بولس الرسول شديًدا إلى درجة أنه آان مستعدًّا أن يتنازل عن رجائه ف

هذا يجعلنا نقول إنه إذا آان بولس  .الخالص؛ إذا آان ذلك سيؤدي إلى خالص بني جنسه
الرسول يعرف أنه بعد دقائق من وصف حزنه سوف يذآر لنا أن آل شعب إسرائيل 

ورغبته أن ُيحَرم من أجلهم آانت , فهذا يعني أن حزنه غير صادق, األرضي سوف يخلص
  . أو شبحوصراعه لم يكن إال مع خيال, رياء

  
توضح بجالء أنه لن تكون هناك , إن حقيقة اجتياز بولس الرسول في هذا األلم

إن إسرائيل، . لقد آان ألمه ذا طبيعة نبويَّة، وال يقبل أي تفسير آخر. استعادة إلسرائيل
، وقد  )38 : 23مت ( لذا ترك لهم بيتهم خراًبا , آأمة أرضية، لم تعد ضمن مقاصد اهللا 

مت (وقد ُنزع منهم ملكوت اهللا وُأعطي لألمم ) 16 : 2تس 1(ب إلى النهاية أدرآهم الغض
  .إذا لم يكن هذا هو الواقع فإن آالم بولس الرسول يكون بال معنى). 43 : 21
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 فبعد أن يؤآد لنا في عبارات قوية أنه يقول ،5 -1نظر إلى وصف ألمه في األعداد ا
إذا أمكن أن . ا وحقيقيًّا دائًم ِحْمًال، إن عليَّ"طعإني أختبر ألًما ال ينق: "الحق، نجده يقول

: الحظ االمتيازات التي آانت لهم. يخُلص رفقائي اليهود بعذابي األبدي آنت سأتمنَّى ذلك
لقد انقطعوا عن العبادات الوثنية المحيطة بهم بواسطة . آانوا نسل ذاك الذي هو أمير اهللا

لقد . ُيعرض بينهم] اإلعالن المنظور لمجد اهللا[نة رحمة اهللا األبوية لهم، وآان مجد الشكي
آذلك , لقد أعطاهم ناموسه المقدس. وجدد هذا العهد مرات عديدة, دخل اهللا في عهد معهم

لقد آانت األمة التي . خيمة االجتماع والذبائح التي آانت تقدم فيها، والهيكل وآل ما به
ياء الذين أعلن اهللا لهم واألنب, آلباء العظامومنهم ا, قبلت المواعيد المتعلقة بالمسيا اآلتي

  . الكائن على الكل إلًها مبارًآا,  ومن هذه األمة جاء المسيح نفسهعن نفسه،
  

البعض . هؤالء هم الناس الذين ُيظهر بولس الرسول حزنه الذي ال ينقطع عليهم
لخالص  آانت خارج دائرة ا– آأمة – آما سنرى، لكن إسرائيل –منهم آمن باإلنجيل 

إذا نسينا حقيقة . هذا هو السبب في حزن بولس الرسول. بالرغم من االمتيازات المذآورة
  .11 – 9وعمق هذا الحزن، فإننا سنجد صعوبة في فهم بقية األصحاحات من 

  
  إسرائيالن

  
لقد أعطى اهللا على مدى السنين آل أنواع الوعود إلسرائيل، ومع هذا فإن األمة قد 

 من اهللا، فهل هذا يعني أن آل هذه الوعود لم ُتسفر عن شيء؟ هل رفضت اهللا وُرفضت
  أعطى اهللا وعودا ثم نقضها بعد ذلك؟ هل سقطت آلمة اهللا؟

  
وآمالها , إنها جديرة بالثقة إلى أقصى درجة. نقض إن آلمة اهللا ال يمكن أن ُت–! حاشا

قطة حيوية علينا لكن هناك ن. رمحَتفوق آل شك؛ فالوعود التي أعطيت إلسرائيل سوف ُت
ليس آل عضو .  واحًدا ليسا آياًنااألرضي وإسرائيل الحقيقيأن نفهمها، وهي أن إسرائيل 

هذا هو المفتاح الذي يفتح لنا . في إسرائيل األرضي هو بالضرورة عضو في إسرائيل اهللا
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هذه األصحاحات الثالثة، وآل ما يحاول بولس الرسول أن يثبته تم تلخيصه في الجزء 
  ".ألن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون: "اني من العدد السادسالث

  
لقد أعطى اهللا وعوًدا إلسرائيل؛ لكن يجب أال نخلط بين أمة إسرائيل وبين إسرائيل 

الذي ,  فإسرائيل األرضي هو فقط صورة إلسرائيل الحقيقي الوعود؛الذي أعطى اهللا له
  .عطيت له الوعودُأ

  
لقد سبق أن قدم لنا تعليًما في . نا ال يحدثنا عن شيء جديدوبولس الرسول ه

وليس , حيث شرح أن نسل إبراهيم الحقيقي هم المؤمنون باإلنجيل, األصحاح الرابع
, هذا التعليم مهم جدًّا في الواقع. إبراهيم صلة الدمبمجرد النسل الطبيعي الذي تربطه 

إن التعليم بأن مختاري اهللا من اليهود . ه صعبويجب علينا أال نجرَّب بتجاهله إذا بدا لنا أن
  . هو أساس الفهم الصحيح لإلنجيلهم إسرائيل اهللا الحقيقي،واألمم 

  
 إن حقيقة آونك من نسل إبراهيم لن ."دعني أوضح أآثر: "يقول بولس الرسول: 7دعد

لوعد بأن ماذا آان الوعد؟ آان ا. تجعلك تلقائيا أحد أبناء إبراهيم الذين لهم االمتيازات
  .نسل إسحاق فقط هم الذين ُيحسبون نسل إبراهيم الحقيقي

  
الذين لم يحسبوا نسله، فإن , آان إلبراهيم أبناء آخرون من هاجر": 9 , 8العددان 

إسحاق هو الذي ُولد بحسب الوعد . ما يحدد أبناء إبراهيم هو الوعد؛ وليس التناسل
ألنه ليست هناك وعود أعطيت , بًنا إلبراهيماإللهي فقط، أما إسماعيل فال يمكن اعتباره ا
إنه االبن الحقيقي إلبراهيم ويمثل جزًءا من . بشأنه؛ فإن آل الوعود قد أعطيت إلسحاق

  ".مقاصد اهللا
  

 منهما عضًوا ، فهل اعتبر آالابنانفي الوقت الذي آان إلسحاق ": 13 -10األعداد 
ورفض اآلخر، وقد آان هذا حسب اختيار لقد اختار اهللا أحد التوأمين , في شعب اهللا؟ آال



  

 108

لقد ظهر هذا عندما أعلن اهللا قبوله . ولم يكن مشروًطا بصفات في أحد الولدين, اهللا الحر
  ".حتى قبل أن يولدا, ألحدهما ورفضه لآلخر

  
ما الذي يجعل شخًصا ما عضًوا في شعب اهللا؟ هل هي الوالدة الطبيعية؟ أم , لذلك

  .إنه اختيار اهللا. التناسل؟ ال هذا وال ذاك
  

 فهناك قطاع عريض وهام من نسل ذان قدمهما بولس يوضحان هذا؛الن اللوالَمث
تماًما مثل , بالرغم من أنهم ينحدرون بالطبيعة من إبراهيم, إبراهيم قد ُحرموا من الميراث

 لقد تحدد نسل إبراهيم الحقيقي بواسطة المسرة الحرة الختيار اهللا. الذين قد اختارهم اهللا
هم بالتالي قد ُدعوا ,  أن آل الذين اختارهم اهللا30 -28: 8لقد تعلمنا من . المقدس

إن أبناء إبراهيم الحقيقيين هم المؤمنون من . وتبرروا في المسيح, بواسطة اإلنجيل
دعونا نتوقف هنا ونتأمل في اآليات رو . الرجال والنساء الذين يكوِّنون الكنيسة المسيحية

 ؛ عب 3 : 3 ؛ في 16 – 14 : 6؛ غل 25 – 22 : 4 ؛ 13 – 11 : 4؛  29 -28 :    2
12 : 22 .  
  

  ار اهللا ورفضه هما مفتاح التاريخاختي
  

  . ما يعمله اهللا؟ إنه يختار من يشاء ويرفض من يشاءتفهمهل 
  

  "!هل هذا يجعل اهللا غير عادل ؟ هذه فكرة ال يمكن تصديقها": 14عدد 
  

على الجانب . ك في الرحمة فإن الرحمة ال تصبح بعد رحمةإذا آنت تدَّعي حق": 15عدد 
فإن اهللا حر في أن يرحم ويترأف , إذا ُحجبت الرحمة فلن يكون أحد مظلوًما؛ ولهذا, اآلخر

  ".آما هو واضح من آلماته لموسى, على الذين يسر بهم، واهللا يمارس هذه الحرية
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بسبب نية داخلية فيك وال بسبب فهذا ليس , إن آان اهللا قد استحسنك, إًذا": 16عدد
إن الكل سببه أن اهللا . ال توجد ذرة واحدة من المديح يمكن أن تعود إليك. اجتهاد خارجي

 وشعب اهللا يتألف إال على هذا األساس،, اهللاال يوجد من يستحسنه . قد أظهر لك الرحمة
  ".فقط من أولئك الذين قد رحمهم اهللا

  
في العهد القديم ! وال يستطيع أحد أن يسأله لماذا,  يشاءإن اهللا يفعل ما, حًقا": 17عدد

ترى ما سبب ذلك؟ السبب هو أن اهللا قد أقام فرعون لكي . نقرأ أن فرعون قاوم اهللا بعناد
  ".وليمتد مجد اسمه, يظهر فيه قوته

  
 ،" من يشاء؟ إنه يرحم من يشاء ويقسي ما يعمله اهللا تدركهل ال تستطيع أن: "18عدد

, إن بولس الرسول يعلن أنه مجرد إنسان. غم تماًما مع نظرة بولس السامية هللاوهذا متنا
, إنه ببساطة مقتنع بأن يعلن أن اهللا يحب ويختار من يشاء. ال يتصدى للدفاع عن اهللا
وتحكمه , إنه العظيم السامي الذي ال يمكن أن يتحكم فيه أحد. ويكره ويرفض من يشاء

  ".سئول أمامه أما هو فال يحق ألحد أن يسألهإن الكل م. فقط صفاته المقدسة
  

عندما نتأمل هذا الرأي السامي عن اهللا، في فكر بولس الرسول، فلن نندهش من 
فإنه يفعله، ومن , آل ما يريد اهللا أن يفعله. رفضه لفكرة أن آلمة اهللا يمكن أن تسقط

  .المستحيل أن يعطي اهللا وعًدا يعجز عن تحقيقه
  

, فإن قلبه الشرير يستاء منه, غير المجدَّد هذا التعليم الساميعندما يسمع الشخص 
ويدفع بكل أنواع االعتراضات؛ لذا يلزم التأآيد على أن عقيدة االختيار ُتقبل فقط من 

فإننا نؤمن بذلك، , عندما نقرأ في الكتاب المقدس أن اهللا صالح في آل أعماله. المؤمنين
 – حسب مسرة مشيئته –خر عض ويرفض البعض اآل اهللا يقبل البوعندما نقرأ أيًضا أن
صالح (إننا ال نستطيع أن نرى آيف ترتبط هاتين الحقيقتين مًعا . فإننا نؤمن بذلك أيًضا

إن الكتاب المقدس هو . ، لكننا ال ننسى أننا أناس ساقطون وجهالء)اهللا واختيار اهللا
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نا نؤمن به حتى إذا علَّمنا إن. ونحن نؤمن بكل ما يقول, بالحقيقة آلمة اهللا المعصومة
  .أنهما غير منسجمَتينعقيدتين قد يبدو لعقولنا 

  
هذا يفسر سبب رفض الشخص غير المجدد لعقيدة االختيار، ألنه ال يؤمن بصدق 

وهذا يرجع إلى أنه على , وغالبا ما يرفض المؤمن الضعيف أيًضا هذه العقيدة. آلمة اهللا
إنه ال .  بعد مدى خطأ فهمه في تفكيره إال أنه لم يَرالرغم من أنه يعطي مكاًنا لكلمة اهللا

فإن , أما بالنسبة للمؤمن الناضج. يزال يثق في عقله الطبيعي أآثر مما يثق في آلمة اهللا
إنه يؤمن بما قاله اهللا، وفي الحقيقة هو يرى أن . عقيدة االختيار ال تمثل له أي مشكلة
  .هذه العقيدة مصدر تعزية ال توصف

  
فأينما زاد التأآيد على عقيدة االختيار غير المشروط البد وأن ُتقابل , كمع ذل

  : ويرآز بولس الرسول اآلن على أحد هذه االعتراضات،باالعتراضات
  

فكيف يكون اإلنسان مسئوًال؟ وإذا لم , إذا آان اهللا هو صاحب السلطان المطلق": 19عدد
  "كن هللا أن يدين أحًدا؟يكن هناك من يستطيع أن يقاوم مشيئة اهللا فكيف يم

  
إن اإلنسان الخاطئ يحاول دائًما أن يتملَّص من أي نوع من المسئولية الشخصية، 

األصحاح (وأنه سُيسأل عنها في الدينونة , مع أنه يعرف تماًما أنه مسئول عن أعماله
أنه يجعل من اختيار اهللا المستقل سبًبا في عدم مسئوليته عن , إن ذروة شره). األول
 أن آل إنسان مسئول عن آل ما – بنفس التأآيد –مع أن اهللا قد أوضح في آلمته , مالهأع

  . يفكر فيه أو يقوله أو يفعله
  

,  حتى تشكك في صالح أعمال اهللا؟ إنك مجرد إنسان–من أنت أيها اإلنسان ": 20عدد
  "؟ من قد صنعكمن أنت لتدين. وهو الخالق, أنت المخلوق. وهو اهللا
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إن المكابرة .  على عقيدة االختيار يبدو أنه قمة درجات التمرد الروحيإن االعتراض
  .األثيمة فقط هي التي تعترض على عقيدة االختيار، بالتشكيك في آمال الذات اإللهية

  
إن . إن له السلطان في أن يفعل ما يسره. آال، فإن اهللا هو العظيم الذي ال ُيسأل": 21عدد

  ".إذا أراد ذلك, يصنع آنيتين مختلفتين من نفس قطعة الطينللخزَّاف الحق الكامل في أن 
  

قبل , إنه يحتملهم بصبر آثير.  للهالك–البعض يجهزهم اهللا حسب أمره األزلي  ":22عدد
  ".أن يحضرهم إلى دينونته العادلة الغاضبة

  
  ".ويعدَّهم مقدًما للمجد, أما اآلخرون فقد اختارهم ليبيِّن رحمته العجيبة": 23عدد

  
الذين اختيروا للمجد وتلقَّوا رحمة اهللا؟ , من هم هؤالء الذين لهم االمتيازات": 24عدد

إنهم أولئك األفراد الذين قد . إنهم أفراد؛ فالنص آله يتحدث عن اختيار أفراد ورفض أفراد
" ُدعوا"وقد استخدم بولس الرسول آلمة (ُدعوا إلى االتحاد بالمسيح بواسطة اإلنجيل 

إن شعب ). 30 – 29: 8أصحاح(المختارون قد ُدعوا ). في الرسالة من قبلبهذا المعنى 
اهللا المختار يتألف من أولئك الذين دعوا بواسطة اإلنجيل، وآل من اليهود واألمم شملهم 

  ".  هم الذين يشكِّلون شعب اهللا–  مهما آان جنسهم –إن المؤمنين . هذا االمتياز
  

ز  وقد اختار وميَّ، واحًدا، هو إبراهيم؛ ليتمم فيه قصدهلقد اختار إنساًنا! يا لعظمة اهللا
دون أن , ورفض اآلخر, لقد َقِبَل فرًعا واحًدا من نسله. بين نسله بحسب مسرته الصالحة
 من نفس الكتلة شكَّل .أرادلقد رحم من أراد وقسَّى من . يكون مسئوًال عن ذلك أمام أحد

لقد رفض جميع أجيال . حسابا ألحدآنية للكرامة وآنية للهوان، دون أن يعطي 
اإلسرائيليين، ولو لم يبق لنفسه في لطفه بقية مختارة من األمة؛ لُرفضت آل األمة 

ل بولس يصإلى هذه النقطة األخيرة بالتحديد . وطرحت آسدوم وعمورة الشريرتين
  .الباقية في األعدادالرسول 
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  ما يحدث يحقق نبوءة العهد القديم 

  
وقبول المؤمنين من األمم، هو بالضبط ما ,  رفض اليهود الحاضرإن: "26, 25 دعد

, سبق أن تنبأ به هوشع؛ فقد تنبأ هوشع بأن الميراث سوف يؤخذ من إسرائيل األرضي
إن أولئك الذين آانوا في ذلك . وُيعَطى ألولئك الذين لم يكونوا في ذلك الوقت من شعب اهللا

  ". أبناء اهللالوقت خارج مجال نعمة اهللا،  سوف يصبحون
  

وتحدث إشعياء في نفس الموضوع، فقد شرح آيف أن إسرائيل : "29 – 27األعداد
 وبدال من ذلك فإن األمم سوف يسمح وآيف أن البقية فقط سوف تخلص،, سُترفض آأمة

, ينوأوضح إشعياء آيف أن اهللا سيقطع المرائ. لها بالتمتع بالخالص الذي ُوعد به إبراهيم
فإن األمة آلها آانت ستهلك، ,  ولو لم يترك اهللا هذه البقيةسوف ُترحم،وأن البقية فقط 

  ".آما هلكت سدوم وعمورة
  

 مثلهم –إنه يخبرنا أن اليهود . من المهم أن نكون قد فهمنا ما قصده بولس الرسول
لكن هذا ال يعني أن وعود اهللا إلسرائيل قد بُطلت؛ فإن ,  قد ُرفضوا من اهللا–مثل األمم 
 بل من مختاري اهللا، وهذا االختيار – ليس من نسل إبراهيم – الحقيقي قد تكوَّن شعب اهللا

هذا .  مكوَّنون من اليهود واألمم– آما ُتظهر دعوتهم –إن المختارين . هو مفتاح التاريخ
البقية فقط من . هو بالضبط ما سبق أن وعد به العهد القديم، أن اهللا سيتخذ عروسا جديدة

الذي سيكون مكوًنا في أغلبه من األمم، , ن من ضمن الشعب الجديداليهود سوف تكو
  .إسرائيل اهللا الحقيقيوهذا هو 

  
رة اعتراضية في مناقشته أن بولس الرسول ال يكتب فق, يجب أن يكون واضًحا

 إنه ال يزال يكتب عن امتيازات المؤمنين؛ فمعظم المسيحيين في روما آانوا من .الرئيسية
  إنهم ال يجب أن يحسبوا.لب المؤمنين الذين يقرأون الرسالة اليوموآذلك أغ, األمم
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إن المؤمنين من اليهود . أقل شأًنا من المؤمنين اليهود" مؤمنين درجة ثانية " أنفسهم
 –آل الوعود لهم . واألمم مًعا يكوِّنون إسرائيل اهللا، وآل ما وعد اهللا به إسرائيل هو لهم

الذي يتكوَّن من , ض له امتياز أآثر من شعب اهللا الجديدليس هناك شعب على األر. دائما
  .المسيحيين المؤمنين

  
إن هذا . ويجب علينا أن نرفض آل التعاليم التي تناقض هذا التعليم اإلنجيلي األساسي

النص البد وأن يقودنا إلى عبادة اهللا من أجل عظمته وسلطانه، ومن أجل طرقه التي سبق 
إن آل !! لهي أعجوبة األعاجيب, لنا ودعوته لنا بواسطة اإلنجيلن رحمة اهللا إ. أن أعدها

والتي أظهرها لخطاة , األبدية لن تكفي ألن نحمده على رحمته التي ال نستحقها
  . متغطرسين ومتمرِّدين مثلنا

  
  

  


