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. باقي القراء فلم يسبق له أن تقابل معهم، ولم يتوقعوا أن يرسل إليهم تحيات مماثلة

آإنسان، فإن وآما مكَّننا األصحاح السابق من أن نلقي نظرة على الـرسول بولس 
امتياز هذا األصحاح ُيعطي لنا امتياز أن نلقي نظرة على الكنيسة األولى نفسها، و

  .ين بهامقابلة بعض المؤمنين الموجود
  

  فيبي
  
. ابل معهم من قبليوصي بولس الرسول آنيسة رومية بشخصية لم تتق : 2، 1ددع

لقد آانت . ا أن تكون فيبي هي حاملة الرسالة التي نقوم بدراستهاومن المحتمل جد
 تقوم برحلة إلى روما، وآان بولس الرسول يتوق أن تقوم آنيسة روما – بالتأآيد –

  .ل احتياجاتهابالترحيب بها، وتسديد آ
  

لقد ُسمَِّيت على اسم إلهة، وهذا يدل على : ماذا آانت فيبي من قبلإننا نرى 
ومن المهم أن نالحظ أنه لم يكن مطلوًبا منها أن تتخلى . أنها جاءت من خلفية وثنية

 آما ُتصر بعض المجموعات – بكل ما يحمله من معان وثنية –عن اسمها 
ريا التي تقع شرق إننا نقرأ أنها أتت من آنَخ.  ذلكاإلرسالية المعاصرة على

كنها آانت ُتستخدم آميناء خارجي لقد آانت مدينة منفصلة، ل. آورنثوس في أخائية
انت آورنثوس في ذلك الوقت  ولقد آ.لمدينة األآبر، وتوجِّه تجارتها إلى بحر إيجةل

قد جاءت فيبي ل.  منحال أخالقيا، وآلمة آورنثوس في اليونانية تعني فاسقمجتمًعا
  .من منطقة سيئة السمعة

  
ي آلمة تحمل ، وه"أخت"يدعوها بولس الرسول : يًضا آيف أصبحت فيبيأ نرى

 في –هنا . خاصة عندما نفهم بوضوح تعليمه المبكر عن التبنيالكثير من المعاني، 
 دليل حي على حقيقة أن اإلنجيل ليس مجرد مجموعة من –األصحاح األخير 
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: 1انظر أيضا (الوسيلة الفعلية التي يستخدمها اهللا لخالص البشر العقائد، لكنه 
16.(  

 آما في األصل diakonosأو دياآون " خادمة"وُتوصف فيبي أيًضا بأنها 
 مثلها –اليوناني، وهذا ال يعني أنها آانت تشغل وظيفة شماس؛ ألن تلك الوظيفة 

  .)12: 3تيمو1( آانت قاصرة على الرجال –مثل وظيفة الشيخ 
  

 ُتستخدم لوصف وظيفة شماس، لكن هناك معان Diakonosصحيح أن آلمة 
آل ما يمكننا قوله هو إن فيبي آانت تمارس مواهبها وملكاتها . أخرى آثيرة لها

 حتى أنها سميت بالتسمية ،بشكل ملحوظ، وآان ذلك لخير الكنيسة المحلية
خل الكنيسة، ألن وصايا إنها لم تنشغل بالتسلط أو بالتعليم دا". خادمة"الصحيحة 

إن طبيعة خدمتها ُعبِّر عنها بكلمة .  تلغي ذلك تماًما12: 2تيمو1الرسول في 
هذه الكلمة ُتستخدم لتصف أولئك الذين . 2ددفي ع" مساعدة"أو " مسعفة"

لقد استفاد الكثيرون من . ُيظهرون الرحمة للفقراء، والمرضى والمهجورين
ربما تكون فيبي قد . 2 في نهاية عددآما يقرُّخدمتها، بما فيهم الرسول نفسه، 
ويبدو أن فيبي آانت ميسَّرة الحال، وليست . استضافته آما فعلت ليديا في فيلبي

امرأة تقبل مساعدة من الكنيسة المحلية، بالرغم من أن هذا ليس مستحيًال ألنه 
 – 3: 5تيمو1(توجد دالئل تثبت أن الكنيسة األولى آانت تدّعم نساء بخالف األرامل 

ومع . مرأة نافعة بدرجة فائقةعلى أي حال، آانت فيبي ا. بكر جدا، منذ وقت م)16
أن آلمة اهللا تمنع النساء من بعض الخدمات، لكن علينا أن نتذّآر أن الخدمات 

  .المسموح بها لهن من أجل المسيح، ال ُتقدر بثمن
  

ه يطلب أن ُتقبل  إن:ماذا يطلب الرسول بولس من آنيسة روميةبعد ذلك نرى 
أن ُتقبل آما ينبغي أن ُيقبل المؤمن، ". في الرب "–فيبي آعضو في نفس األسرة 

وهذا يوضح لنا العالقات الجيدة التي آانت . وأن ُيقدَّم لها العون في آل ما تحتاجه
س األولى تساعد أعضاء لقد آانت تلك الكنائ. بين الكنائس في ذلك الوقت المبكر
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نتماء لبعضها آان لدي تلك الكنائس اإلحساس بااللقد . وترحب بهم خَرالكنائس األ
  . نادر الوجود في يومنا هذا– ولألسف –البعض، األمر الذي أصبح 

  
  بعض المسيحيين اآلخرين

  
 التي آانت موجودة مع بولس الرسول وهو –دعونا ننتقل من فيبي : 16 – 3ددع

لقد قابلهم بولس .  الذي يذآرهم إلى بعض المؤمنين اآلخرين–يكتب هذه الرسالة 
الرسول في أماآن مختلفة من العالم، لكنهم آانوا في ذلك الوقت في روما، وفي 

وبدًال من أن نمر عليهم اسًما بعد اسم؛ دعونا نأخذ وقًتا . شرآة مع الكنيسة هناك
  .في النظر لمميزاتهم الخاصة

  
د ومشقة من أجل تقدم لقد آانوا من الرجال والنساء الذين عملوا بكل اجتها

بريسكال وأآيال ُوصفا بأنهما عامالن مع بولس الرسول، وقد آانت الكنيسة . اإلنجيل
ومريم التي تعبت آثيًرا ). 5 – 3ددع(تجتمع في بيتهما  –  في وقت آتابة الرسالة–

أوربانوس وتريفينا وتريفوسا وبرسيس . 6ددمن أجل آنيسة رومية، ُتمتدح في ع
ُترى آم من ). 12، 9ددع(هؤالء يعلق الرسول على أعمالهم المحبوبة، آل 

المؤمنين اآلخرين في آل مكان من العالم يمكن للرسول أن يضيفهم إلى هذه 
القائمة؟ لقد آانت الكنيسة األولى غنية بأولئك الذين ال يعرفون الكسل، وإنما آانوا 

  .يعملون بكل طاقتهم من أجل اإلنجيل
  

خرى، آان الرسول بولس ناسبة لوصف نوعية أ تبدو م"عنق"إن آلمة 
 عن مناسبة غير مسجلة، عندما خاطر تتحدث 4 – 3 فاألعداديتحدث عنها؛

بريسكال وأآيال بحياتهما من أجل بولس الرسول، وبذلك استحقوا العرفان بالجميل 
 أندرونكوس 7ددويذآر ع. من آل آنائس األمم، الذين يدينون آثيًرا للرسول بولس

لقد آانا قريبي بولس الرسول، . مرأةوال نعلم إن آانا رجلين أم رجل واس، ويونيا
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 للرسل، وآانا أيًضا معروفين جيًدا. نجيلوقد ُسجنا معه في وقت ما من أجل اإل
لقد قبال اإليمان في مرحلة مبكرة، ويحتمل أنهما . وظاهرين بينهم آمؤمنين بارزين

وهناك مؤمن آخر من . األولى في اليهوديةآانا منضمين إلى دائرة الرسل في األيام 
لقد ُجرِّب بشدة؛ لكنه صار آالذهب . 10ددنفس النوعية هو أَبلِّس المذآور في ع

ن؟ نحن ال ض لخطر أو متاعب أو سجهل تعرَّ). المزآَّى(النقي، آما نفهم من آلمة 
ا آواحد من المجموعة التي ُعرفت بصمودها نعرف؛ لكنه آان معروًفا جيد

  .عتهاوشجا
  

إن التحيات الُمرسلة ُتوحي . مشاعرفي تلك الكنيسة المبكرة أيًضا، آانت هناك 
لقد أحب أآيال وبريسكال الرسول . بهذا، واأللفاظ الُمستخدمة توحي بأآثر من هذا

 وأبينتوس أول مؤمن بالمسيح من مقاطعة أسيا ،)4دعد(لس أآثر من حياتهما بو
). 12(برسيس و، )9(ستاخيس إو، )8دعد (، آذلك أمبلياس)5ددع" (بيحبي"هو 

، )7ددع(أندرونكوس ويونياس و، )4، 3ددع(آذلك اإلشارات إلى أآيال وبريسكال 
تريفينا وتريفوسا و، )11دعد(هيروديون و، )10دعد(وأَبلِّس ، )9ددع(وأوربانوس 

إن المناخ . صفهم جميًعا بأنهم محبوبون ي–) 13ددع(روفس وأمه و، )12ددع(
إنها الروح . ذي يسود على هذا النص هو مناخ المشاعر الدافئة والمخلصةالعام ال

التي آانت سائدة في الكنيسة األولى، والتي ُعبِّر عنها من خالل التحيات التي آانوا 
يمكن أال تروق لقراء القرن العشرين، " القبلة المقدسة"إن ). 16ددع(يتبادلونها 

ن التحية مرتبًطا بالثقافة وبالزمان والمكان، ويمكن التنبيه على أنها تمثل شكًال م
لكن إذا آانت . وال يجب أن ُتفرض على آنائس المسيح التي في ثقافات مختلفة
ه الكتاب المقدس تحياتنا للمؤمنين دون المودة والحنان، فإننا بذلك نقّصر فيما يطلب

  .منا في هذا الشأن
  

سمح لها بأن تقسم م العالم، لم ُيإن الحواجز التي تقّس.  آان مظهًرا آخرالتكامل
 ُولد وتربى في المدينة بكل تأآيد، – آما ُيوحي اسمه –) 9ددع(أوربانوس . الكنيسة
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سنبلة "الذي يعني اسمه ) 9ددع(ستاخيس إ. وُيحتمل أنه قد تربى في روما نفسها
 لكننا نجدهما معا في نفس الكنيسة، وُتذآر آان بالتأآيد يسكن في الريف،" قمح

ل لم يكونوا ائمن الواضح أن هؤالء المؤمنين األو. أسماؤهما جنًبا إلى جنب
. يعرفون شيًئا عن الشك المتبادل الموجود غالبا بين سكان المدينة والريفيين

) 10ددع(هو اسم عبد، وأولئك الذين من أهل أرستوبولوس ) 14ددع(هرميس 
 في نفس الكنيسة مع هيروديون وانهم آانوا عبيًدا أيضا، ومع ذلك آانُيحتمل أ

، الذي ُيحتمل أنه آان أحد أفراد أسرة هيرودس الحاآمة، ومع جوليا )11ددع(
أولئك الذين آانوا على . ، التي آان ُيعتقد أن لها عالقة ما باألسرة الحاآمة)15دعد(

 البعض آإخوة وأخوات في النقيض في المستوى االجتماعي، اتحدوا ببعضهم
لقد . آان مؤمًنا متميًزا، وآانت أمه آأم لبولس الرسول) 13ددع(روفس . المسيح

، وربما يكون هو سمعان الذي )21: 15مر(آان في الغالب ابن سمعان القيرواني 
فإذا آان األمر هكذا، فذلك دليل عظيم على أن . 1: 13في أع) أسود(يدعى ينجر 

  .ا في الكنيسة األولىاللون لم يكن عائًق
  

لكن علينا أال . بالجامعية آان يوجد في الكنيسة المبكرة إحساس –أخيًرا 
ل لم ائ، والمسيحيون األو"العالمية"ُنسيء فهم هذه الكلمة، ألنها تعني ببساطة 

يحية من آنيسة  تمر بهم امرأة مسعندما .قط أنهم ينتمون إلى عائلة عالميةينسوا 
هل هناك زوجان ). 2، 1ددع(ى الترحاب وتلبَّي آل احتياجاتها ؛ يجب أن تلقأخرى

م هذا في آل الكنائس، ُويقَدأن ُيعرف عمال شيًئا عظيما من أجل المسيح؟ البد 
هل هناك رسالة من رسول إلى آنيسة خاصة؟ فالبد ). 4ددع(الشكر هللا من أجلهما 

ألولى لم تكن تعرف إن الكنائس ا). 16ددع(أن تحمل تحيات من آل آنائس المسيح 
إن تبادل األخبار والتحيات وخطابات التوصية وأيًضا التعبيرات . شيئا عن العزلة

 آل هذه معا تؤآد أن الكنائس آانت –مثل الصلوات والعطايا  –العملية عن الشرآة 
آنيسة "أعضاء  بتعبيرات تعترف باألخرىعلى اتصال منتظم، وآانت آل آنيسة 

  ."المسيح
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ك هذه التحيات علينا أن نالحظ أن بولس الرسول لم يرسل تحية إلى قبل أن نتر
 آما تؤآد –لو آان بطرس الرسول في روما في ذلك الوقت . بطرس الرسول

في الحقيقة، لو آان هناك .   لكان هذا مستغرب جدا–الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
نيسة هناك؟  الكرسول آخر في روما؛ فما الداعي ألن يكتب بولس الرسول إلى

إننا مضطرون إلى االستنتاج بأن . رها بأساسيات اإلنجيلآِّوالسيما أنه يكتب ليذ
 وأن دما آتب بولس الرسول هذه الرسالة،بطرس الرسول لم يكن في روما، عن

وال يوجد دليل آتابي أو تاريخي محدَّد على أن . ادعاء الروم الكاثوليك غير حقيقي
 هناك فيما بعد، بالرغم من وجود بعض األساطير عن بطرس الرسول قد ذهب إلى

ؤسس آنيسة روما وال على أية حال، من المؤآد أن بطرس الرسول لم يكن م. ذلك
 هكذا، فكيف ال يشير إليه بولس الرسول بأي شكل األمرلو آان   ألنهأسقفها األول؛
   إن نص التحيات هذا نص هام، أليس آذلك؟؟من األشكال

  
  :في الكنيسة األولىالسر الداخلي 

  
 فما السبب في ذلك؟  قبًال، آلها نادرة الوجود اليوم،الصفات التي قد الحظناها

هل الكنيسة المبكرة آان لها سر داخلي قد نعرف عنه القليل، وقد ال نعرف عنه 
لقد استخدمت . 13 -7، 3، 2شيئا؟ إن اإلجابة على ذلك نجدها في األعداد 

هذا النص، واالستخدام في عشر مرات " في الرب"أو " في المسيح: "التعبيرات
المتكرر لهذه التعبيرات ُيلقي الضوء على واحدة من أعظم االختالفات بين آنائس 

  .القرن األول والكنائس في عصرنا الحاضر
  

، 13 ،11، 8، 7تأمل في األعداد . نهذه التعبيرات المتماثلة ُتستخدم بمعنيي
عندما ُيقال أن أندرونكوس ويونياس آانا . الُمخلَّصتجدها ُتستخدم بمعنى الشخص 

وعندما . قبل بولس الرسول فهذا يعني ببساطة أنهما قد تجدَّدا قبله" في المسيح"
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وأولئك . فهذا يعني أنه آان أًخا مؤمنا محبوًبا" حبيبي في الرب"ُيقال عن أمبلياس 
 ،هم بولس الرسولالذين يسلم علي" الكائنين في الرب"الذين من أهل نرآيسوس 

فيعني أنه " المختار في الرب"أما روفس . آانوا أعضاًء في بيت ارتبط بالمسيح
  .آان مؤمًنا ومن الصفوة الخاصة

  
، إذ 12، 10، 9، 3، 2لكن هذه التعبيرات ُتستخدم بمعنى مختلف في األعداد 

" في الرب"إن قبول فيبي . تشير إلى شيء ُعِمل ألجل الرب، في سبيله، أو له
مساعدة أآيال وبريسكال لبولس . يعني قبولها قبوال يليق بشخص ينتمي إلى المسيح

تعني أنهما عمال للمسيح، تماما مثل أوربانوس وتريفينا " في المسيح يسوع"
أي تحملها في " في المسيح"آذلك احتمل أبلس التجربة . وتريفوسا وبرسيس

  .سبيل المسيح، وبدافع محبته له
  

وقد اسُتخدم ". في المسيح"جديد، فإن المؤمن هو شخص وبحسب العهد ال
هذا التعبير لُيشير إلى أن المسيح قد أصبح الدائرة واألساس والجو الذي يحيا فيه 

إن ". في الرب"واألشياء التي يعملها المؤمن من أجل المسيح هي أيًضا . المؤمن
ل لم ينسوا ائألويون اوالمسيح. ما يميِّز المسيحية هو أن المؤمن له عالقة بالمسيح

لقد آانوا يعيشون حياتهم . هجل آل ما آانوا يفعلونه آان أل،للمسيح هذا، لقد آانوا
 دون التفكير في أنفسهم وال ألي –أمامه، وآانوا يفعلون آل شيء من أجله 

  .مصلحة شخصية
  

إنهم . المسيح، فإن حياتهم الشخصية والكنسية آانت تدور حول روبكلمات أَخ
. طيعوا أن يرحبوا أو يسلموا أو يكتبوا لبعضهم البعض دون أن يشيروا إليهلم يست

لقد آان المسيح حبهم األول، وهذا هو السبب في أن سراج الكنيسة آان يسطع 
ه، آيف يمكن أن وومع هذه المشاعر الحية نح). 7 – 1: 2قارن رؤ(بشدة في روما 
 لكنيسة  بعضهم متكاملين ينتمونى حانين علا شجعاًن،ن في العمليكونوا إال جادِّي
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جامعة؟ لكن عندما يخبو لهيب الصالة المرآزة في المسيح، فإن هذه الصفات تخبو 
  .وتضعف أيًضا

  
 محبتي للمسيح؟ من خالل التأمل في مراحم اهللا لي في آيف يمكن أن تتأجج

ه؟ آيف يمكن التعبير عن محبتي ل. 11- 1المسيح، آما هو ُموّضح في األصحاحات 
ت التي تختلف في الكنيسة والمجتمع، وفي المجاالعندما أخضع إلرادته لي آفرد 

  .15 – 12فيها الضمائر، آما هو ُموضح في األصحاحات
  

هناك نقطة تحتاج أن نرآز عليها، فالمكان الذي يجب التعبير فيه عن المحبة 
، وهذا هو 12حم به بولس الرسول في األصحاهذا ما علَّ. أوال هو الكنيسة المحلية

مؤمنين اللقد تقابل بولس الرسول مع األشخاص . ما آان يفعله المسيحيون األوائل
عرف آيف  جزاء مختلفة من العالم ومع ذلك في أ–الذين ذآرهم في هذا األصحاح 

لقد آان متأآًدا أنهم سيتحدون بكنيسة اهللا هناك، . يتصل بهم حينما انتقلوا إلى روما
ام الُمعطى لهم من اهللا، والذي قد ُصمم بدقة لحفظهم وأنهم سيخضعون للنظ

  .وخيرهم الروحي
  

إن المسيحي الذي ال يلتزم بكنيسة آتابية، قد فقد بالفعل محبته األولى، وهذا ال 
لكن .  هذا نادر جدا–لألسف . يعني أن آل أعضاء الكنيسة ممتلئون بمحبة المسيح
ا ُيعمل آل شيء ألجل المسيح؛ عندما تدور حياة الكنيسة حول المسيح، وعندم

  .حينئذ نبدأ أن نرى حياة المؤمنين من نوعية الحياة التي يذآرها هذا النص
 

  27 – 17: 16مية اقرأ رو
  

  تعليقات ختامية
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ما هي األمور الهامة التي . نأتي اآلن إلى الفقرات األخيرة لهذه الرسالة الهامة
قبل أن يختم رسالته؟ ما هي آان الرسول العظيم يشعر أنه يجب أن يقولها 

 الموضوعات التي يجب أن تكون آلماته الختامية؟ وما هي 


