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ليس هناك ما يدعوه لالستياء بما عمله . عشرين عاًما، عندما بدأ خدمته آرسول

 .إنه في الواقع يفتخر في ذلك. المسيح من خالله في ذلك الوقت
  

لقد آرز في مناطق جغرافية لم ُيذآر فيها اسم المسيح من قبل، وأعلن أن هدفه 
 – 17عدد(جيل المسيح بعد الثابت هو أن ُيكرز بالمسيح في آل مكان لم يصل إليه إن

 ثم يتطلع بعد ذلك إلى الغرب، ويكشف عن عزمه الكرازة في أسبانيا، وأن تلك ،)21
 – 22عدد(الرحلة تمثل له الفرصة التي انتظرها طويًال لزيارة المؤمنين في روما 

 لكن عليه أن يزور أورشليم أوًال؛ ليسلِّم إليهم ما جمعه من األمم لمؤمني .)24
 – يختم خدمته في الشرق بهذه الطريقة، فإنه سوف يبدأ رحلته ، وعندماأورشليم

 ،)29 – 25عدد(متكًال على برآة الرب التي ستحل عليه عندما يأتي إلى روما أخيًرا 
  ).33 – 30عدد(وهو يختم هذا الجزء بطلب الصالة والبرآة 

  
لقد تحققت . يةإننا نعلم بالطبع أن ما خطط له بولس الرسول لم ينفَّذ في النها

 ُقبض عليه وُحوآم،خطته القريبة بالذهاب إلى أورشليم، لكن بينما آان في أورشليم؛ 
ة إلى روما، في ظروف تختلف وقد أدى رفع دعواه إلى قيصر إلى أن يأتي في النهاي

  . عن تلك الظروف التي آانت في ذهنه، وهو يكتب هذه الرسالةتماًما
  

. رة من الرسالة ونحن واضعين أساسها في أذهاننائ هذه الفقواآلن دعونا نجزِّ
  :دعونا نتأمل أوال في

  
  عمل بولس

إنه يصف نفسه .  عمل بولس الرسول آما وصفهطبيعة دعونا نالحظ :21 – 15عدد
مباشرا "وهو يتحدث عن خدمة إنجيل اهللا ". خادم ليسوع المسيح" بأنه 16في عدد

ير إلى أن الرسول آان ينظر إلى عمله على ، مستخدما التعبيرات التي تش"إلنجيل اهللا
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 ،"أآمل التبشير بإنجيل المسيح"قد  إنه يفرح ألنه 19في عدد. أنه خدمة آهنوتية
، آانت طبيعة  وبكلمات أَخر–" التبشير باإلنجيل" ُيظهر أن عمله آان 20وفي عدد

إن .  اهللاًما ومبشًرا باألخبار السارة الُمعطاة له مندعمل بولس الرسول أن يكون خا
لقد آمن .  هو يسوع المسيح– آما شرحه في رسالته –ملخص ومرآز هذه الرسالة 

المسيحيون األوائل بالمسيح من خالل نشر هذه الرسالة، وآان اإلعالن الشفوي ذو 
  .السلطان هو الطريقة الوحيدة المستخدمة في نشر هذه الرسالة

  
، "لألمم"قد آان مخصصا ل.  عمل الرسول بولسمجالويكشف لنا النص أيًضا 

  ).16عدد(..." يكون قربان األمم مقبوًال"بقصد أن 
  

غير المختونين، إن المنتقدين لعمل بولس الرسول آانوا يحتقرون األمم 
 وآان رد بولس الرسول على ذلك أنهم طاهرون؛ ألنهم مقدسون ويعتبرونهم نجسين،

 لكن الذبيحة التي يقدمها اهن،هنا أن الرسول يستخدم لغة الكونالحظ . بالروح القدس
إن .  آما يفعل الكهنة اليوم في القداس–هللا ليست تمثيال، وال تكراًرا لذبيحة الجلجثة 

خدمته الكهنوتية هي مصالحة األمم مع اهللا بواسطة اإلنجيل وامتالؤهم من الروح 
  .القدس

  
لها إلى من الناحية الجغرافية آان مجال عمل بولس الرسول من أورشليم وما حو

إننا نعرف من سفر األعمال أن بولس الرسول قد بدأ آرازته ". 19عدد"الليريكيون 
باإلنجيل في دمشق، لكنه يذآر أورشليم ألنه قد خدم هناك، آما آانت هي النقطة 

 في دلماطيةهو ساحل فأما الليريكيون . المحورية التي بدأت منها الكرازة باإلنجيل
ازة فيها لم ُتذآر مباشرة في سفر األعمال؛ لكن يحتمل أن يوغسالفيا الحالية، والكر

بولس الرسول قد ذهب إلى هناك من اليونان، قبل أن يعود إلى أورشليم حامًال عطايا 
ولكي يتجنب الرسول أن يبني على أساس آخر؛ فإنه جعل طموحه الثابت أن . األمم

ني أنه حاول أن يؤسس هذا يع). 20عدد(يعظ باإلنجيل حيث لم ُيكرز بالمسيح بعد 
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إن موهبته المتميزة والتفويض الُمعطى له، آان . آنائس في أماآن ال تعرف المسيح
  .، وهذا ما َحَكم آل جهوده10: 3آو1أن يضع األساس، آما يذآر في 

  
. ته واستحثته ليقوم بهذا العملم التي دعَّالقوةويعلِّق الرسول بولس أيًضا على 

، إنه يرآِّز على هذه النقطة "ة التي ُوهبت لي من اهللالنعم" يتحدث عن 15في عد
 عيَّن نفسه، أو أنه ي األصحاح العاشر، فهو ليس آارًزاالتي سبق أن تحدث عنها ف

وهناك . إنه معّين ومرسل من اهللا. قام بعمله على أساس رغبته الشخصية فحسب
" مسيح يسوعفي ال: "الحظ العبارات. تعبيرات أخرى يستخدمها لها أهمية آبرى

بقوة آيات وعجائب بقوة روح "، )18عدد" (ما يفعله المسيح بواسطتي"، )17عدد(
إن قوة خدمته ال ترجع إلى مواهبه أو إنجازاته أو ذآائه أو قدراته  ). 19عدد" (اهللا

 فقط لهذا  لكن هناك تفسير واحدمن هذه األشياء آان سبًبا في ذلك،ال شيء . الخاصة
  !لقد أعطاه روح المسيح معونة إلهية، وبارك العمل.  معه آاناهللاآله هو أن 

  
لقد أطاعت األمم آلمة اهللا، . 18 هذه الخدمة؟ اإلجابة في نهاية عددنتائجما هي 

 يذآر 21وفي عدد. والدليل على ذلك هو ما سمعه منهم شفاها، وما شاهده من حياتهم
شير إلى دهشة الملوك هذا العدد ي. 15: 52، حيث يقتبس من إشعياء شيئا مماثال

ويستخدم بولس الرسول هذا العدد . والشعوب عندما يرون عبد اهللا المتألم وقد تمجَّد
  .لقد أبصر الوثنيون وفهم الُجهَّال. ليصف نتائج خدمته

  
.  آيف يتقدم عمل اهللا في العالممما قاله بولس الرسول عن عمله نحن نتعلم،

 إنجيل المسيح، وعندما –فوضون من اهللا  الموهوبون والُم–عندما يعلن الرجال 
يكون اهللا بروحه معهم؛ فإن الناس رجاال ونساء سوف يبصرون ويفهمون ما قاله 

دعونا . إننا نحتاج أن نتعّلم هذا الدرس، وأن نعيه جيًدا. اهللا، ويطيعونه بالقول والعمل
 يقيم دعونا نتضرع إلى اهللا أن. نتخلى عن آل آرازة تتعارض مع هذه المبادئ
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آارزين باإلنجيل يقومون بخدمتهم بقوة روحية، ويسلِّموا بأن النتيجة ستكون ثمر 
  .حياة متجددة مطيعه

  
  قلب بولس

  
 إن عمل اهللا يتقدم بواسطة الكرازة باإلنجيل آما سبق :29 – 22، 15 – 14األعداد
 سوف تجعل ،ةلكن علينا أال نعتقد أن تبنِّي وسيلة معينة، حتى لو آانت آتابي. أن رأينا

الكرازة هي .  وليس آافًيا أيًضا أن تطلب برآة روح اهللا لتنجح الكرازة.عمل اهللا يتم
 نوع من أيَّ. الناسفيضان الحق اإللهي خالل الشخصية، إنها تتطلب نوًعا معينا من 

  .البشر آان بولس؟ دعونا نرى آيف يكشف لنا عن أعماق قلبه الداخلية
  

دة لخالصهم، وفي ؟ إنه يتوق بشتجاه الهالكين في قلبه ما هي األفكار التي آانت
ن خدمته المثمرة بين األمم هي التي منعته من تحقيق رغبته  يخبرنا أ12عدد

لقد آانت هذه الرغبة طاغية، لكنه لم يسمح لها بأن . الشخصية في زيارة أهل رومية
هذه المهمة األسمى، لإن آل رغبة يجب أن تذعن . ُتعّوق خدمته للذين هم بال مسيح

طالما أن هناك . ؛ إال أنه لم يكن مكتفيا بما عمله)19عدد(فمع أنه قد عمل الكثير 
هل ألنه وجد أن أسبانيا لم يصلها . أناسا هالكين؛ علينا أن نحاول الوصول إليهم

لقد آان الرسول مستمرا ). 28، 24عدد(اإلنجيل بعد؛ لذا آان عليه أن يذهب إليها؟ 
. صةط لمشروعات جديدة، ولم يكن ليهدأ؛ حتى يسمع الجميع الكلمة الُمخلِّفي التخطي

 إن فهمه العميق لإلنجيل، لم يتعارض مع غيرته على .إنه لم يكن الهوتًيا نظريا
  . الكرازة العملية

  
 15، 14 إنه يعلن في عددي.نحو أهل روميةلكن قلبه الكبير آان مشغوًال بأفكار 

لقد آان الرسول ُيدرك جيًدا ما لديهم من .  بقصد فائدتهمأن رسالته لهم آانت فقط
 لكنه شعر أنه يجب قدرتهم على أن يعّلم بعضهم بعًضا،معرفة، ويعلم آل مميزاتهم و
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السبب الذي جعله يكتب هذا هو . أن يذّآرهم بوضوح بالحقائق التي يعرفونها بالفعل
ليس ألنه ال ابل معهم من قبل، ه لَمْن لم يتقا بشيء من الجسارة بمشاعرإليهم، مقرًّ

صة لم يرغب في أن يراهم، فهذه هي رغبته الشديدة منذ سنين آثيرة؛ ولكن ألن الفر
 سوف يمر عليهم وهو في طريقه إلى أسبانيا، متى ُأتيح لكنه). 23، 22عدد(ُتتح له 
 وأن يكتسب تشديدهم وهو يأمل في مساعدتهم العملية أثناء مروره بهم،. له ذلك
لقد آان واثًقا من ). 24عدد(يعهم إذ يستمتع بالشرآة معهم ولو لوقت قصير وتشج

وهذا يعني أنه آان يتوقع أن ). 29عدد" (في ملء برآة إنجيل المسيح"مجيئه إليهم 
لقد توقع زيارة . مسيحخدمته سوف تكون مصحوبة بالبرآات التي ينتجها إنجيل ال

  .امثمرة روحيًّ
  

بالقديسين  روما؛ آان قلب الرسول بولس مشغوال باإلضافة إلى المؤمنين في
لقد أراد أن يخدمهم أيًضا، ورتب أن يفعل ذلك بطريقة عملية .  في أورشليمالفقراء

وبينما هو يكتب الرسالة آان يشرع في الذهاب إلى أورشليم، حامًال ). 27 – 25عدد(
ذا الجمع آان ه. عطايا سخية من آنائس مكدونية وأخائية للمؤمنين الفقراء هناك
وقد أشار بولس . تطوعيًّا تماًما، وآان مصدًرا لفرح تلك الكنائس التي قامت به

لقد آان . ة خدمته في الشرقوردة إلى قيامه بحمل هذه العطية آذالرسول مرات عدي
األمم مدينون بغناهم الروحي لليهود، وقد اعتبر الرسول أنه من المناسب جدا أن 

آان اليهود ينظرون إلى خدمة الرسول بين األمم . ايهود ماديًّيقوم األمم بمساعدة ال
 من تلك ة آان من شأنه أن ُيهّدئبارتياب، والبد أن وصول هذه العطية الماديَّ

وقد اشترك بولس الرسول في عمل مشابه من قبل، عندما أرسلت آنيسة . الشكوك
  من اليهودخوتهم عطية لتخفيف ضغوط المجاعة على إ– في سوريا –أنطاآية 

  .)25: 12، 30 – 27: 11أع(
  

إن آل هذه األعداد تساعدنا على أن ننظر إلى داخل قلب بولس الرسول، الذي 
 إننا نراه مضحًيا بكل .)والسيما الذين يكرزون باإلنجيل(يعتبر قدوة لكل المسيحيين 
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  فقد آانت رغبته العميقة خالص، يحترق في اهتمامه بخير اآلخرين؛معنى الكلمة
مثل هذا القلب هو قلب اإلنسان الذي . الهالكين، والخير الروحي والمادي لشعب الرب

  .يستخدمه الرب
  

  التماس بولس الرسول
  

لكرازة باإلنجيل، والمؤمن ل الغيور –لكن هل آان هذا الشخص : 33 – 30عدد
ه  لقد آان في ذاته ومن ذات– رجًال غير عادي؟ آال –المليء بالمحبة وإنكار الذات 

السبب الذي جعله يختم هذا الجزء بالتماس هو  وهذا بالتحديد  مثلنا جميعا،ضعيًفا
  .مخلص وجاد

  
إنه . إنها لغة قوية. في الصالةرَّاؤه  ُقيصارعما يطلبه الرسول بولس هو أن إن 

 إنه يطلب أن .)30دعد (يحثهم على أن يقدموا أنفسهم في الصالة بجهاد وإلحاح
ه الصالة يفعلوا ذلك مجتمعين معه، وأن توجَّكنيسة المحلية وأن يفعلوا ذلك معا في ال

 يتوجب عليهم ذلك؟ عليهم أن يقوموا لماذا. هللا ولتكن ألجل الرسول بصفة محددة
 إن الدعوة للمسيح معرضة .)30عدد (ألجل الرب يسوع المسيح ولمحبة الروحبذلك 

  .للخطر، ويجب أن يقوموا بها بدافع المحبة للمسيح
  

 يوضحان لنا أن 32 – 31د يمكن أن نضع إطارا لمثل هذه الصالة؟ عدآيف
 الذي – Ignatiusوعلى العكس من أغناطيوس . الطلبات يجب أن تكون محددة

م والذي طلب من أصدقائه أن يصلوا من أجله 117 – 110اسُتشهد في الفترة ما بين
 الصالة من أجله حتى  فإن بولس الرسول يطلب– تى ال يفقد امتياز أن يصير شهيًداح

ويظهر هذا . ينقذه الرب من مكائد اليهود غير المؤمنين الذين يعيشون في اليهودية
التعصب اليهودي ضد بولس الرسول بالتفصيل في سفر األعمال من خالل معارضتهم 

 قبوًال من  أن تكون العطية التي يحملها تلقىآما آان بولس الرسول مهتما. لخدمته
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ربما آان يخشى أن ُيساء فهم الدوافع وراء هذا . رسل لهمصدت أن ُت ُقنأولئك الذي
أخيًرا، يطلب منهم . على أية حال؛ فإنه يودع هذا المشروع لشفاعة قرائه. العمل

  حتىهإلى روما، وأن يصلُّوا من أجلوا حتى يأتي إليهم في النهاية الرسول أن يصلُّ
وأن تكون هذه الزيارة سبب راحة له تكون زيارته لهم بفرح وإلتمام إرادة اهللا، 

  .بينهم
  

ومن خالل فتح قلبه لهم بهذه الطريقة؛ يختم الرسول بولس هذا الجزء ببرآة 
  ).33عدد ("آمين.. إله السالم معكم أجمعين "مختصرة 

  
.  ُتظهر لنا أين توجد حاجتنا اليوم,هذه اللمحة المختصرة لخطط الرسول وعمله

ذين يكرزون باإلنجيل في آل مكان، بسلطان روحي، وبثمر إننا نحتاج إلى الرجال ال
ين، وأن يكونوا هؤالء يحتاجون أن يكونوا غير أنانيين، ودودين ومضحِّ. دائم

إننا ال نستطيع أن . دوا صلوات المؤمنين اآلخرين لحسابهمشاعرين بضعفهم وأن يجنِّ
 أجل أولئك الذين  نستطيع أن نصلي مننا آارزين باإلنجيل، لكننا جميًعانكون آل

من اليوم دعونا أال ننشغل عن الصالة المحددة . عينهم الرب لهذه المهمة المقدسة
من "ودعونا أن نفعل ذلك . والمتحدة والجادة من أجل أولئك الذين يكرزون باإلنجيل

  ).30ددع" (أجل ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح
  

  16 – 1: 16اقرأ رومية 
  

  لائن األولمحة عن بعض المسيحيي
  

صحاح األخير من الرسالة، بالتحيات التي يوجهها إلى يفتتح الرسول بولس األ
 ا ـأم. العديد من المسيحيين الذين آانوا معروفين لديه شخصيا


