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  مقدمة
  

ة           . الكتاب المقدس هو قصر ملوآي، مكّون من ست وستين غرف
ضها         سع، بع ر مت ر آبي بعض اآلخ غير، وال ضها ص رف بع ذه الغ ه

بعض اآلخر تنقصه اإلضاءة   ا ساطع، وال ر العجيب . نوره لكن األم
ل                  د وأن يتقاب ه، فال ب ة من غرف في هذا القصر أن من يدخل أي غرف

  .مع الملك هناك
  

، وبسبب النور غرفهذه الهي واحدة من أمجد ورسالة رومية 
 ومع ذلك فإن ،الموجود فيها؛ فإن الملك يظهر بأآثر وضوح فيها

  .معظم الناس يجدون صعوبة آبيرة في الدخول إلى تلك الغرفة
  

ي    ستخدمه ف ك أن ت اح، يمكن و مفت صر ه اب المخت ذا الكت  أن ه
ة    الة رومي ى رس سك  إل دخل بنف ل  ،ت دما تفع ن    وعن ون م ك، يك ذل

السهل عليك أن تستخدم التفاسير الكثيرة المتاحة، والتي من الممكن          
ر       ذه التفاسير يمكن أن تُ         . أن تقدم لك تفصيالت أآث ك    بعض ه ظهر ل

  .آل ما يمكن أن ُيرى في هذه الرسالة
  

ا بَ          ك     . ا خارجً  َتقيِ لكن ما فائدة هذه التفاسير إذا م ال تقضي وقت
ك   .  عليك أن تستخدمه في الدخولفي مجرد اختبار المفتاح،    ليت المل

  .أن يعلن لك عن نفسه، بمجرد أن تفتح الباب سّرُي
  

  ورات أوليوت   يست 
  1979ليفربول ــ 
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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



 

 13

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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ساء   ا ال والن شرـ الرج ى الب ى  –هللا غاضب عل د عل ن  غضب اهللاويؤآ زء م ل ج ي آ  ف

  .هذه الفقرةأجزاء 
  

ا  سبق أن  األمور التينغض الطرف عنومع ذلك ال يجب أن     ن   ف ؛ ذآره ل يعل اإلنجي
ام اهللا      – ونساء   رجاال–أن البشر    اهم يمكن أن    ، يمكن أن يتبرروا أم ا   خطاي ، يصفح عنه

سَ  م أن ُيح ن له راًرويمك ر ا بوا أب ي نظ نهم , اهللاف ضبه ع ول غ ل و. ويتح ه آ ذا ينالون ه
  . له هذا البرُيحسبآل َمن يؤمن يمكن أن .  وليس ألنهم يستحقون ذلك,باإليمان

  
إنجيل المسيح ؛ لكنه على استعداد أن       ستحي ب بولس الرسول ال ي   آان  ن  إ وال غرابة 

ا              ان؛ حتى في روم دما   و. )16 ،   15د  دع (يبشر به في آل مك اقم  عن اول اآلن تف  شر  نتن
ذي                         ل ، ال ذا اإلنجي ل ه ه يوجد مث تهج ألن ا أن نب اإلنسان، ومقدار غضب اهللا؛ يجب علين

  .ص مثل هؤالء الخطاة يستطيع أن يخلِّ
  

  ان خطية اإلنس
  

ا ن رأدعون سان  ق ة اإلن ولس الرسول عن خطي ه ب ا يقول صف.  م ه ي ا هاإن  أوًال بأنه
  .32 ، 28 ، 21 – 19اقرأ األعداد  . دةمتعمَّ

  
ود،  ال رف أن اهللا موج ل يع ة  وك ه معرف سان لدي ل إن ةآ ا اهللااهللا، ب فطري ي آتبه  ف
دً       . داخله سان عني ان اإلن ا آ داخلي          ,اومهم اع ال ذا االقتن إن ه ه    ف ه    يصعب علي  أن يتجاهل

نفس الرسالة         والخليقة التي ت  ). 19دعد( ره ب سان تخب  فاألشياء التي صنعها       ،حيط باإلن
ناهللا ُت هُأ عل ا .لوهيت الة إنه ذه الرس ن ه ا اهللاتعل ذ أن عمله ذا من ن ه ت تعل ا.  والزال  إنه

  ).20دعد(ا، غير منظور ا، عظيًم، قويًّسرمديًّاا تشهد بوضوح أن هناك شخًص
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ا            ؛بأنه يجهل وجود اهللا      عيال عذر إذن لمن يدَّ     اك إله سهل إدراك أن هن ه من ال  فإن
سان يعرف أن     ). 20دعد(غير منظور    يس    ,)28 ددع ( اهللا موجود     آل إن ك  ل ل   , فقط  ذل ب

ًضا ة            أي ى الدينون رير إل ل ش يأتي بك ه س ذا اإلل سان، أن ه ل إن مير آ ي ض وب ف  مكت
  .)32عدد(

  
ذه هي     . إنه يحجز الحق باإلثم    , اإلنسان فلننظر إلى ما يفعله    هذه المعرفة     آل رغم  ه

ةال صحيحةترجم ن  ل  ال اني م زء الث ة  18د دع لج ة اليوناني ن اللغ ا    ا  م ت به ي آتب لت
ذب، ويعطي     يستبدل هذا بما يعرف أنه     لكنه   ,إن اإلنسان يعرف الحق عن اهللا     . الرسالة  آ

). 25 ،   23د  دع (ه  يديه األول واألساسي لألشياء المنظورة، واألشياء التي عملها ب        ءوال
ا الموجودة في         .  يسير من سيئ إلى أسوأ     ومن هذه النقطة    – 26 ادعد أإن قائمة الخطاي

ى األرض32 – 29 ، 27 سان عل ل إن ة في آ ل , ، ال توجد مجتمع ا موجودة في آ  لكنه
ات   إن  . مجتمع بشري  ولس الرسول،           ة  المخزي الرغب ا ب شرور التي ذآره ا   وال إال هي   م

.   رغم أنه يعرف أنه يجب أال يفعلها       ,إنه يفعل آل هذه الخطايا    . ُوجدوصف لإلنسان أينما    
ذآِّ    ,اإنه يعرف ذلك جيدً    ة   ره   وضميره ي اهللا وبالدينون ك يس    ,ب ه  تم ومع ذل إن . ر في طريق

  .دة متعمَّتهخطي
  

سان     ة اإلن ة   . نأتي إلى الصفة الثانية، التي يصف بها بولس الرسول خطي ا خطي إنه
م أآن    " : مثل هذا  ًرارِّمبال يوجد إنسان في أي مكان أو زمان، يمكن أن يقدم            . ربال مبرِّ  ل

ا    أ لم يخبرني أحد، لم أآن       .من ذلك أفضل  أعرف أنه يوجد إله، لم أآن أعرف         عرف أن م
أ ه خط الي   .أفعل ر بب م يخط يحمِّل اليأن اهللا س سئولية أفع ل تمامً .لني م ت أجه ي  آن ا أن

  ." بهاعشتبسبب الطريقة التي سُأدان 
  

ات   ذه اإلجاب ل ه دم مث ه أن يق د يمكن رف أن اهللا  . ال أح ى األرض يع ل شخص عل آ
ه . موجود وإن ا ه ل عن م ه , اهللايعرف القلي اك ي لكن ا هوعرف أن هن ا،  صحيح تماًمم
اك ووهن ا ه ة . ا تماًمأ خط م اك دينون ون هن ه سوف تك رف أن ه يع ة . إن ق خطي إن عم
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ه  ،الرغم من معرفته بكل هذه األمور ب أنه   في اإلنسان يتمثل  دم   إال أن ه،  أعذارً يق ا ألعمال
  ).32دعد(بارتكابها  في خطاياه؛ بل ويستمتع يستمرو
  

ذه هي ا ي سقطه ة الت ة المرعب ا تلحال شرية فيه ذه . الب سان في ه د أصبح اإلن لق
ل          و،  )21دعد(الحالة؛ ألنه رفض أن يمجد اهللا آإله         ه آالخالق لك ، صالح رفض أن يعرف

ه الحقيقي               )21دعد (شكر  ال  يقدَّم له  يجب أن الذي   ة عن اإلل ، ورفض أن ُيبقي أي معرف
ه   ي ذهن د (ف ارًّ ). 28ع يس ب سان ل ها؛ ألإن اإلن ريرن سر   ش ذا يف ب ، وه ات ترتي الكلم

د  ي ع ودة ف ه ي. 18 دالموج ىإن ن اهللاتخل شر،   ,  ع ة ال ي بداي ذه ه ل ه ي  ب سبب ف و ال
.  الحاضر  لعصرفي آل مظاهر العنف على أرضنا في ا       السبب  ا   أيضً يفسرهذا  . استمراره

  .   الحي الحقيقياعترافه باإللهإن أخالقيات اإلنسان تتناسب مع مدى 
  
  ائج النت

ائن   ، هي أن اإلنسان     النقطة األساسية  اإلنسان عن اهللا؟     تخليما هي نتائج     فاسد،  آ
  .آذلك أفعاله بالتالي، ولتويةطبيعته م

  
داخل  خاطئ نه إ. افاسد داخليًّإن اإلنسان   ؤثر في    , من ال ساد ي ذا الف ل  وه ه   آ  أحكام

صحيح  .  الداخلية  مع طبيعته  تتناغمإن أفعال اإلنسان    .  في اختياراته  بالتاليومشاعره، و 
ذا األأن ي ه ذآورة ف ا الم اصحاح  الخطاي سان بجملته ا إن ديهم . ال يرتكبه ع ل ن الجمي لك

ا    صدر منه ي ت ة، الت ة نفس الطبيع ديات الفعلي ذه التع لال. ه ذه  ك ي بعض ه ذنبون ف  م
  .     فيها آلها مذنبونالبعضبينما الخطايا، 

  
شري  ل الب راغإن العق ل الف دما ،ال يقب َر ُيفعن قدط صدره اهللا الح ذي م إن ،  ال ف

د أصبح   . األآاذيب تحل محل هذا الحق      ار قلب    تلق سان شرير    أفك ة   ،  ه اإلن ر معقول . وغي
ر استعدادً   إ.  لكنه مع ذلك ال يدرك الحق     ,صحيح أن اإلنسان يظل عاقالً     ه أآث ا أن يعتنق  ن
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ل إعالن اهللا   شر، من أن يقب م إ. ال ه مظل ه و. ن قلب يس مشاعرهإدراآ ه ل ا  واختيارات  فيه
  ). 21دعد( والحماقة البهتانلقد مضى الحق وحل محله . نور

  
 ظن بما أراد أن يظنه   إنه ي ). 22عد  ( اإلنسان عن االعتقاد بأنه حكيم       ُيثنيآل هذا ال    

ه   –عندما أآل الثمرة المحّرمة في جنة عدن       – ه    . اهللاآ  يكون أن د أن ه يعتق ستحيل ي  الإن
 عن   قاصر لكن الحقيقة أن اإلنسان     . أن يكتشفه  ال يستطيع    يءجد ش و؛ و ال ي   شيءعليه  

ه ُيبقي    اهللا     الكون الذي خلقه  فمثًال عندما يبحث في     . يءي ش ألالمعرفة الحقيقية    اهللا  فإن
ا ا  بعيًد ذلك   و ؛ عن حساباته    تماًم ل   ب إن آ ّدعي   . ا خاطئً ه عن الكون يكون    مفهوم ف ه ي إن

ه      رضإنه يعيش على األ   . الحكمة، وفي نفس الوقت يكشف عن جهله       تحكم في  آشخص ت
  . طبيعته البهيمية

  
دن،       ). 28 دعد ( فاسد ومرفوض   هذهن ا إن حقًّ ى مع شير إل ا ت ة مرفوض هن إن آلم

ه اهللا  إن ). امرفوًض(ا  ؛ فُوجد زائفً   لمعرفة نوعه  أجري عليه اختبار   سان ال يقبل ، ذهن اإلن
و من      إنه ذهن  . إنه يرفضه  ى األمور        يخل م اإللهي عل ه عاجز عن        .الحك دير     إن م وتق فه

ة    ا يغضب               ؛  وحب األمور اإللهي ادى في عمل م ى النقيض يتم ل عل ساد    .  اهللا ب ذا هو ف ه
  .اإلنسان الداخلي

  
ذا  واءه رف خارجيًّ      االلت ه منح ي أن سان، يعن ة اإلن ي طبيع ًض ف اره . اا أي ألن أفك

ه أيضً       يم       أن   شك    ال. اخاطئة؛ فهكذا تكون أفعال ة والتعل ة والتربي ة والبيئ ا وغيره الوراث
سان        تلعب  ،  من العوامل  ى سلوك اإلن سير     ,دورها في التأثير عل سان  انحطاط  لكن تف  اإلن

ه و  ا وأنانيت شيته أخالقي دة    وح ه الفاس ى طبيعت ع إل د وأن يرج شكلة   ,، الب ل لم  وأي ح
  . على اإلطالق يكون حالًّال , فساد الطبيعة اإلنسانية في الحسبانضعاإلنسان ال ي

  
شهوات في ع      25 ،   23 د في عد    المذآورة إن الوثنية  ول الفاسدة     24د  د وال ، والمي

شرور      27 - 26د  دفي ع   ة ال ة ا   التي تمأل   ، وقائم ار المُ         أل بقي ا الثم ل آله ة رَّصحاح؛ تمث
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سانالنحراف  ة اإلن ه  . طبيع ى صورة اهللا؛ لكن ي األصل عل ق ف د ُخل اول أن لق دما ح عن
ا  األخالقي ر اهللا من خياله فإن انحطاطه  يصوِّ ه رفض خالق    ). 21ددع ( أصبح محتوًم إن

أة  مستنقع  فصار قلبه؛)27 - 26دعد(رك لينحرف عن نظام الطبيعة    الطبيعة؛ لذلك تُ    حم
ذارة والعف   ا، وعالمه مستنقعً   من اآلثام  ستمتع         ,)31 – 28دعد  (ةن و للق ك فهو ي  ومع ذل

ا أيضً           ة اآلخرين يفعلونه ستمتع برؤي ه مستمر في خط      ). 32ددع (ا  بخطاياه، وي اه؛  إن اي
عن عمق   نم  وهذا ي, أن هذه الخطايا ستأتي به إلى الدينونة     – تمام العلم    – أنه يعلم    رغم

  .شره وإثمه، وُيظهر عجزه الكامل عن خالص نفسه
  

  ب اهللا غض
وي أيضً               ه يحت سان؛ لكن يم      هذا النص ال يتحدث فقط عن خطية اإلن ى تعل مهيب  ا عل

  .إنه يعلن بكل وضوح، أن اهللا غاضب. عن غضب اهللا
  

ه 18د دإن ع ستحق أن نولي ا ي اإن . ا خاصًّانتباًه ر، وغضب اهللا يثبت موقفن  خطي
ة                  . ذلك ل خطي ى آ ا؛ ولكن عل ى بعض الخطاي يس فقط عل ذا الغضب   . إن اهللا غاضب ل ه
ا إثم الناس الذين يفعلون   و إلى شر     موجَّه ه الخطايا نفسها؛ ولكن   من فقط   ليس إن اهللا ال  . ه

اك سيل جارف من        . إنه يكرهها  زازه المقدس؛ إنها تجلب اشمئ  .  الخطية يتغاضى عن  هن
مع ذلك  ، و شديد وبصفة شخصية  إن رد فعله على الخطية      . اهللا البار على الخاطئ   غضب  
ا في وقت الغضب        الحائرة   أي من المشاعر اإلنسانية      بدون إن غضب اهللا     . التي نختبره

ث،   الضغينة أو الحقد  إنه ليس غضب    . غضب مقدس؛ وبالرغم من ذلك هو غضب       والخب
  .الوقوع في يدّي الربهو إن اهللا نار آآلة، مخيف . ومع ذلك فهو غضب ال يهدأ

  
 .ن في وقت ما في المستقبل     هذا الغضب سوف ُيعلَ   أن    ال يخبرنا ببساطة   18 د عد إن

إنه ال يتابع   . اآلنبولس الرسول يكتب في زمن المضارع، وهذا معناه أن اهللا غاضب            إن  
سل وتراأ الم بك داث الع دح ي ع ر ف ذا يظه ي تتحدث عن 28 ، 26 ، 24 دخي، وه  ، الت

  .هم ترآهم لشرِّإنه. ي اهللا عن البشرتخلِّ
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دوا لألشياء التي صنعوها،             . 24 ،   23دتأمل في عد   عن  إن الناس يفضلون أن يتعب

دً   . ا فعليًّ  ترًآاإنه يترآهم.  لذلك يسلمهم اهللا إلى شهواتهم  ؛هللا أن يعبدوا  د صاروا عبي ا لق
أثيرات  إن  . لوا العواقب اتهم الشريرة، وعليهم أن يتحمَّ    لرغب ا ت  األشياء التي اختاروها له

  .وخيمة، لذا سيصيرون في أشر انحطاط
  

د ى ع ر إل د. 27 – 25دانظ ر ع ون أن 25دُيظه اس يحب د حرَّالن ا ق ه اهللا م م . م إنه
الحق       ر من م            . يهتمون برغباتهم أآثر من اهتمامهم ب ا صنعوه أآث ون م م يحب تهم  إنه حب

الق ضلون  . هملخ م يف د؛ إنه ن المجي ل ع اتهم  الزائ ى رغب لمهم اهللا إل ذا أس ة  له  المفرط
ا  واالنحرافات الجنسية وما     ,)27 ،   26ددع( للخطية إن . شخصية اقب  و من ع ينجم عنه

ل، و         ة بالفع ة تحت الدينون د من    األمة المليئة باالنحرافات الجنسية، هي أم ا مزي ينتظره
        . بذلك تاريخ سدوم وعمورة في العهد القديم ، آما يشهد االنحطاط

  
 لذلك أسلمهم اهللا  ؛الناس ال يريدون أن يبقوا اهللا في أذهانهم   واضح أن    28د  عدفي  

ستطيع أن     مرفوض والذهن ال . دون ضابط إلهي  ذهن  ،   المرفوض الذي أرادوه   لذهنل  ال ي
ر   ياء غي ل إال األش ر اليفع ةصالحة وغي يط  ,المهذب ك خل ب ذل نويعق شر م يور ال  ، الت

ى صورة اهللا       الذين قد خُ   إن هؤالء . 32 – 29د  د في ع  تتضح وا عل دوا اهللا     ،  لق دما أبع عن
ة        ،عن أذهانهم  ر مهذب امالتهم غي ى             . أصبحت مع ود إل ة التي تكون ضد اهللا، تق والخطي

ا التي             كخطايا ضد الناس، وهذه الخطايا تش      ة الخطاي ر من قائم ا    ل الجزء األآب تم به يخت
   .حاألصحا

  
ه ي         شرور التي يفضلونها، و   سلمهمهذه دينونة اهللا على األشرار، إن رآهم  لل د  يت  بع

شرور  الوخيمة لعواقب  الذلك يختبروا    ك ال تحطم الزيجات  . تل ة،    ت دالت الجريم د مع ، تزاي
  .صحاح، تزداد أآثر وأآثرأل البشعة المذآورة في ااألمورالعنف، الخوف وآل 
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فال يتبقى إال الظالم , نزعه منهم يدينهم بأن يإذا رفض الناس النور؛ فإن اهللا
د رُّتمإن آل انحراف أخالقي سببه . مهم اهللا إليهي يسلِّذ وال,الدامس الذي اختاروه

طريق للرجوع إلى اهللا؛  وال يوجد.  إال بالرجوع إلى اهللا وليس هناك عالج لذلك,روحي
وهكذا . وشرح لإلنجيلورسالة رومية هي ملخص . إال تلك التي أعلنت في اإلنجيل

  .يمكنكم أن تروا األهمية العظمى لفهم هذا الكتاب
  

  16 – 1 : 2اقرأ رومية 
  

  ونةالدين
  

ل شر                     وب أن اهللا سُيحضر آ سان ، مكت يخبرنا بولس الرسول، أنه في ضمير آل إن
ه أن اهللا سيُ         . إلى الدينونة  الرغم من معرفت ه ب سان، يظهر في أن حضر  إن عمق شر اإلن
  .دينونة؛ إال أنه يتمادى في فعله، بل ويسّر به؛ ال بل ويشجع اآلخرين على ذلكآل شر لل

  
د   . البد أن يمُثل آل إنسان أمام آرسي دينونة اهللا       , لكن ليس هناك مفر    ة ق إن الدينون

  . ستكون عليها دينونة اهللالتيوهذا النص يخبرنا عن الكيفية , ُحددت
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  !دان  سوف ُي,تحق الدينونةآل َمن يس

  
اني         دد الث ولس في الع ن تكون   . هذا ما يعلمنا إياه الرسول ب ة  ل ات حسب  الدينون  رغب

ا ستكون بحسب الحق         . الناس ا             . إنه ه الشخص تمام ا عمل ا ستكون بحسب م ل تخيَّ  .إنه
دا    ألا استمع إلى قائمة الخطايا الموجودة في ا         شخًص ه  إ. صحاح األول، وارتعب ج  شجب ن

ا     ذه الخطاي ا                 . آل ه ة من الخطاي ذه القائم دما استمع له دم عن د ُص ذا    . ويعارضها لق لكن ه
ستحق      ه ي ال، إن الشخص له نفس الطبيعة، ويفعل نفس األشياء، فهل ينجو من الدينونة؟ آ

سان، وبحسب الحق         . ، وسوف ُيدان   أيًضا الدينونة ن . الدينونة ستكون بحسب أعمال اإلن  ل
  . كلمت ضد الخطيةت قد لكونكنة تنجو من الدينو

  
ذلك  : "  قائًالوفي ذهنه مثل هذا الشخص    – في العدد األول     –ويكتب بولس الرسول     ل

دين     أنت بال عذر أيها اإلنسان     ك في    , آل من ي ك                ألن ى نفسك، ألن م عل رك تحك دين غي ا ت م
  ".أنت الذي تدين تفعل تلك األمور بعينها 

  
ًض ث أي دد الثال نفس اا موجوالع شخصه ل دين  : " ل ذي ت سان ال ا اإلن ذا أيه تظن ه أف

ن     . آال : واإلجابة "؟الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها، أنك تنجو من دينونة اهللا           ل َم إن آ
ة   دان    ,يستحق الدينون ا موجَّ        .  سوف ُي ولس هن اد الرسول ب إن انتق الطبع ف ى وجه   هوب  عل
ى   صوص إل ودي ذي الخ ذاتي اليه ر ال ضً    ،الب ذا أي يطبق ه ا س ى   آم ة عل نفس الكيفي ا ب

  . المسيحيين والمصلحين المزيفين
  

  ون حسب أعمال اإلنسانالدينونة سوف تك
  

 وتلك. مه العدد السادس، أن الدينونة ستكون بحسب أعمال الشخصهذا هو ما يعلِّ
هذا هو الحق الذي . ا أبديًّا أم مجًديًّا أبدا المجازاة إن آانت عقاًبدِّداألعمال هي التي ستح
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ومن المهم هنا أن نتوقف قليًال، وأن نتأمل في أعداد أخرى من . مه الكتاب المقدسيعلِّ
الدينونة . 12 : 22 ، رؤ 10 : 5 آو 2 ، 27 : 16 ، مت 12: 24، مثل أم الكتاب المقدس

بحسب أعمال الشخص ؛ ألن ما يعمله اإلنسان هو الدليل الحقيقي لما هو عليه  ستكون
  .بالفعل

  
دد رأ ع ًص 5 ، 4 اق ل شخ اول أن تتخي ة، وح ات الدينون ة من عالم رى أي عالم ا ال ي

ة   ي  أن يكون متساهًال، لذلك فهو البد أن اهللا   ويستنتج ه دون توب رى هل   . ستمر في خطيت ت
شخص ذا ال ل ه ك؟أنت مث دان حسب أعمال ك سوف ت ساهًال، وأن يس مت ق أن اهللا ل إن .  ث

وب    لكن بدالً .  إلى التوبة  أن يقودك لطف اهللا معك هدفه      ت؟    من أن تت اذا فعل ستهين    م ك ت  إن
ك شرير   . بغني لطفه وإمهاله وطول أناته    ر تائب  وقاسٍ إنك بذلك تبرهن على أن قلب .  وغي

ارً  الذي الغضبذلك من الغضب اإللهي،     المزيدإنك تذخر لنفسك     ا  سوف ينفجر ويدمرك دم
  .حسب أعمالكوهذه الدينونة ستكون ب. ا، عند استعالن دينونة اهللا العادلةأبديًّ

  
  

ا ا ملا آخر، شخًصل شخًصيَّخ وت10 ،   7  عدد اقرأ سماء   ب يًئ ى ال ه يعمل   .األشواق إل  إن
ر    عننى  واالصالح وال يت   ل الخي ر أن                .  فع ه، ويعتب رام اهللا ل ر إآ ه ال يطلب غي  اهللا  رضى إن

ذا الشخص أيضً     . إن آل سعيه هو الخلود    .  المهم هو الشيء الوحيد   أ حسب       ه ا سوف يكاف
ه              أعماله، ذي يبحث عن ود ال سالم والخل ة وال .  ومكافأته هي الحياة األبدية والمجد والكرام

  أيفي  –، وال أي شخص آخر     أيًضا لكن المشكلة هنا، أنك ليس مثل ذلك الشخص، وال أنا         
ك الشخص        :الكن المبدأ يظل قائمً   .  المسيح إال –مكان أو زمان     ل ذل نطبق سي ف  , إذا ُوجد مث

.  وألنه ال يوجد بالفعل مثل ذلك الشخص؛ لذا ُآتبت هذه الرسالة       ,اهعليه آل ما سبق أن قلن     
  .ر آيف يمكن للخطاة أن يكونوا مقبولين لدى اهللاظِهُآتبت لُت

  
سيادة   ال يعترف   شخًصا يدور في فلك ذاته و     ،  آخرا  وتخّيل شخصً  9 ،   8 عدداقرأ   اهللا ب

ه       وألنه ال    ، أن يطيع الحق الذي في آلمة اهللا       إنه يرفض . عليه  يوجد ما يمكن أن نطلق علي
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اموس اهللا   ليس بحسب هو   لما    اإلثم، ويخضع  فهو يطيع ؛ لذلك   ا روحيًّ افراًغ ن هو      .  ن ل َم آ
إن . فسوف تدان  الشخص   أنت آذلك إن آنت   . مثل ذلك الشخص؛ سوف ُيدان حسب أعماله      

يهم     . ضد هؤالء الناس  هو    المقضي به  غضب اهللا  ادم عل ذا هو سخطه   . إن غضب اهللا ق . ه
شديد     مثل هؤالء سوف تكون      ن عاقبة إ ة     . الكرب واأللم والعذاب ال اني للدينون دأ الث إن المب

  . إن الدينونة سوف تكون حسب أعمالنا:اواضح تماًم
  
  ادينونة سوف تكون محايدة تماًمال
  

ودي  ى اليه ق عل اب، ينطب ل عن العق ا قي ي   أوًالم ى األمم ق عل ا ينطب ). 9ددع(، آم
ى األممي          وافأة ينطبق على اليه    ا ما قيل عن المك    وأيًض ا ينطبق عل  ألن  ,)10ددع (دي، آم

  ).11د دع(ليس عند اهللا محاباة 
  
  

الثواب    ة ب ادئ المتعلق ود    وإن المب ى اليه ق عل اب تنطب م والعق ب األم ذا الترتي . به
يس              ه وضع خاص، واألممي ل ر مواتٍ       اليهودي ليس ل ا مجرد مسألة       .في وضع غي إنه

ع  .  بين شعب وشعب على أساس التراث الديني ةرقفتلن يكون هناك    . ترتيب سُيعامل الجمي
  .ااهللا محايد تماًمإن .  اليهودي و األممي والمسيحي والهرطوقي والوثني؛نفس المعاملة

  
  

لن تتأثر قراراته ببلد الشخص أو لونه أو        . ليس عند اهللا محاباة، وال يمكن أن يرتشي       
رَّ       . زه االجتماعي ه أو ذآائه أو قدراته أو مرآ      غناجنسه أو    ة وب ة اهللا مطلق . ه آامل  إن عدال

ا      – ولو لدرجة واحدة     –تساهًال  أآثر   أو    أآثر قسوة  إنه لن يكون   ستحقه خطايان ا ت ل  .  عم آ
ار في نفس الوقت             . طرقه حق   اك     . هو عادل وب يس هن ا ل ه   يمكن أن   م  عن   ىتخلَّ  ي  يجعل

 متساوون في   كل ال –لدميم، المتعلم والجاهل    المتزوج واألرمل، الوسيم وا   . العدالة المطلقة 
  .محضره
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ه  ن رحم ا م ا له تحقاقه !!ي ُيدان حسب اس د س ل واح اك سبب  .  إذ أن آ ون هن ن يك ل

  !!يا له من أمر مرعب أن نسقط في يدي شخص آخر ليحكم علينا. لالحتجاج
  

دان              ة؛ سوف ُي ستحق الدينون ن ي د     و ,لقد تعلمنا أن آل َم ة سوف تكون محاي ة الدينون
ذي            آانت نإلكن، آيف يحكم اهللا على أعمالنا       . اتماًم اس ال  صالحة أم شريرة؟ ما هو المقي

  سوف يستخدمه في ذلك؟
  

  الدينونة سوف تكون بحسب ناموس اهللا 
  

داد    ن األع ذا م ضح ه صً  . 15 – 12يت اك شخ نا أن هن و افترض ذا ,اا وثنيًّا أمميًّل  ه
ال        .  عنه على اإلطالق   الشخص لم ير ناموس اهللا في حياته، وال سمع         ى أفع دما ننظر إل عن

ه إحساًس د أن لدي شخص، نج ك ال اموس اهللاذل اموس هو ن ذا الن ا، وه اموس م و ؛ا بن  فه
دين       ه     . يؤمن أنه يجب عليه إآرام الوال ستاء من سرقة ممتلكات ه ي اة     إ. إن دافع عن حي ه ي ن

تلهم     من يحاول  الذين يحبهم، ضد     تهم أو ق ه   .  أذي أ أن يأخذ   أن م ب  شديد التمسك  إن ن الخط
ك            رجل آخر زوجته، ويكون قاسيً     ل ذل ذا     . ا جدا مع آل من تسول له نفسه أن يفع دى ه إن ل

  .ا بالوصايا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنةا واضًحالشخص إحساًس
  

الق،      إ ى اإلط شر عل ايا الع تعلم الوص م ي شخص ل ك ال إن  ن ذل ذا ف ساس  ل ذا اإلح ه
يم   سبب تعل يس ب اموس، ل اهتبالن سان ،لق ه آإن ن تكوين زء م ه ج ي .  إن اموس األخالق فالن

ى سلوك       إن له ضميًر. ، مكتوب على قلبه   طبيعتهمطبوع على    ى سلوآه وعل ه عل م ب ا يحك
أ           ز        . اآلخرين، ويستنتج أن بعض هذا السلوك صحيح، وبعضه خط ى التميي درة عل ذه الق ه

سان   مع أن هذا  و. جودة لكنها مو  ,ا في آل البشر   ًمدائبين الخير والشر، ليست واضحة        اإلن
  . لكن لديه ناموس في داخله,ليس لديه ناموس مكتوب
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ال   ه؟ آ ي داخل ود ف اموس الموج ك الن ع ذل سان يطي ذا أن اإلن ى ه ن هل معن ه –لك  إن
ا في األ      ا تمامً ,نه يتعمد آسر الناموس   إ. يتعدى عليه باستمرار   صحاح األول من      آما تعلمن

  .هالكإنه  اهللا،  ترضية اإلنسان ال لذا فحيا؛الرسالة
  

ه من األعداد      ا نتعلم ذا م ا يحدث    . 15 ، 14 أ ، 12ه شرح بوضوح م ذه األعداد ت ه
إنه ال يمتلك نفس القدر من النور الذي يمتلكه اآلخرون؛ لكن لديه بعض              . للشخص الوثني 

وث         ، مع األ  ه األعداد إذا أخذنا هذ  . النور ني صحاح األول من الرسالة؛ يمكن أن نستنتج أن ال
ة اهللا؛            اموس اهللا ودينون ة عن اهللا ون ه  له معرفة آافي ال عذر   حتى أن ى اإلطالق   ب ه  . عل إن

ور دون ن يس ب ي الخط ،ل ستمر ف و م ك ه ع ذل هأ وم ذي لدي ور ال ذلك ؛ ضد الن ال ف ل الرج
  . ، ويحتاجون أن نقدم لهم اإلنجيلهالكونوالنساء الوثنيون 

  
اموس،    ف ،ال شك أنه أفضل حاالً       هذا بالنسبة للوثني؛ لكن ماذا عن اليهودي؟       ه الن لدي

إلنسان عالقة صحيحة مع اهللا؛     منح ا  ومع ذلك فامتالك الناموس ال ي      ,اوهو مطلع عليه جيدً   
اموس    الواليهودي  . بل العمل بذلك الناموس    ى أن            ؛ يعمل بالن ولس الرسول عل د ب ذا يؤآ  ل

وف يُ        ذي س اس ال ون المقي وف يك ودي؛ س سره اليه ذي آ اموس، ال س الن ى نف دان عل
  .13 ب ، 12هذا التعليم نجده في عددي . أساسه

  
ستحيل أن   ن الم م م سيء فه ا ن ه  م ولسيعني ه إن  , ب ه   بقول ذي يمتلك اموس ال الن

اموس اهللا ب       . قياس الذي سوف ُيدان على أساسه     اإلنسان، هو الم   صورة آل الناس لديهم ن
صور ن ال ن . م ؤالء م ة؛ وه ة مكتوب اموس اهللا آوثيق ديهم ن بعض ل ع ال ي أن نتوق  الطبيع
ر نهم الكثي ن أُُ؛م ًريعط فَم ر آثي ه الكثي ر من اموس مكتوًب. ا ُينتظ ديهم الن بعض ل ي اوال  ف

  .، وهؤالء ينتظر اهللا منهم أن يحفظوه فقطقلوبهم
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نفس         . محسب النور الذي لديه   هؤالء وأولئك ال يعيشون     لكن   الم ب وثني ال ُي ومع أن ال
ا اليهودي ص         ازات؛ لكن آال     الدرجة التي ُيالم به ام اهللا، وآال       احب االمتي ذنب أم ا م ا  هم هم

  .انهالك
  

؛ الذي فشل آل  هو ناموس اهللا–اليهودي واألممي  – واالختبار الحاسم لكل منهما
ومن الخطأ والتضليل أن نعرِّف .  والدينونة سوف تكون بحسب الناموس،منهما في حفظه

 لذا يجب أن نعرِّفهم أن ؛هم للمسيحرفض الناس أنهم سوف ُيدانون على أساس قبولهم أو
عندما ُيدرك الشخص هذا؛ فإنه يصل إلى . أساس الدينونة في محكمة اهللا هو ناموس اهللا

 عندئذ ستكون أعظم األخبار السارة بالنسبة له، ؛اليأس، ويفقد آل أمل في خالص نفسه
  .أن يسمع أن المسيح يقبل الخطاة

  
  بعض التفاصيل النهائية عن الدينونة

  
ر على إنه ينبِّ. صيل، التي ال تذآرها األعداد األخرىا على بعض التف16يحتوي عدد 
 ليس فقط األشياء الظاهرة التي عملها اإلنسان؛ لكن األشياء الخفية ،أن اهللا سوف يدين

 ،سوف تكون الدينونة في يوم محددو .شيء عن ذاك الذي يعلم آل  ُتخَفمإنها ل. اأيًض
حسب "ن آل هذا سيكون أويعلن بولس الرسول . لرب يسوع نفسهاي هو قاضوسيكون ال

ا  آما أنه يؤآد أيًض، إلهيإنما هو إعالنإنه يعني أن هذا اإلعالن عن الدينونة ". إنجيلي
ا منفصًال عن اإلنجيل؛ لكنها جزء مكمل لرسالة  أن الدينونة ليست موضوًعحقيقةعلى 
  .ا في الوعظ باإلنجيلا رئيسيًّ لذلك يجب أن تكون الدينونة موضوًع؛اإلنجيل
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  29 -17 : 2رومية اقرأ 

  
   هذايصيبني أن  ال يمكن

  
ن بعض األشخاص ال   دا؛ لك ة واضح ج ولس الرسول عن الدينون يم ب رغم أن تعل

ق ذا الح ون ه نهم ال . يقبل دينهم؛ لك وف ي مائرهم أن اهللا س ي ض وب ف ه مكت ع أن وم
  . يعترفون بذلك

  
ه،    لم يكن من الممكن أن يصدق اليهودي أن          في وقت بولس الرسول    اهللا يتعامل مع

د خُ   . آما يتعامل مع أي شخص آخر         دا        –ن  ِتلق ه صار         – وهو صغير ج ى أن ة عل  آعالم
ي ًواعض ي قطع ف ة الت ك األم ًدا اهللا معهتل ه . ا عه ا أن ك آم اموس اهللا يمتل  بخالف –ن
ذين            . الوثني اس؛ ال اقي الن ل ب دان مث ه يمكن أن ُي ل أن ستطيع أن يقب ديهم  إنه ال ي يس ل  ل

  ". هذا يصيبني ال يمكن أن: "إن لسان حاله. يازات التي يتمتع بهاهذه االمت
  

ة         فالكثير منهم  ,يوجد مثل هؤالء الناس في وقتنا هذا       سمع آلم اء، وي  قد اعتمد بالم
ام،   رائض المقدسة  اهللا بانتظ د هؤالء أن اآلخرين . ويمارس الف وا ويعتق   ممكن أن يكون

إنهم يخدعون نفوسهم،   .  الدينونة ن أنهم تحت  ال يصدِّقو في طريقهم إلى الدينونة؛ لكنهم      
انهم ه بإمك ادهم أن وا اهللاباعتق دما ُيو.  أن ُيرض ونَجاوعن ةه إنهم  بحقيق ة؛ ف  الدينون

  ."يصيبنا هذاال يمكن أن : "يقولون
  

ؤال     ى ه ول عل ولس الرس رد ب دد   ي ي الع اس ف ائًال 13ء الن ذين  : " ق يس ال ألن ل
د اهللا؛         رَّ           يسمعون الناموس هم أبرار عن م ُيب اموس؛ ه ون بالن ذين يعمل ل ال ذا  ". رونب ه

ذا الموضوع           ستفيض و. هو بحق القول الفصل في ه ولس الرسول شارحً      ي ا ومفصًال    ب
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ه   المستحيل على أي شخص      حتى أنه من  هذا التعليم؛    ذه النقطة    أن تفوت ذ .  ه  عداد  األ هه
  ".ال يمكن أن تصيبهم: "ون أن الدينونةظن لكل الذين يهي
  

  ت  الذاتهنئة 
  

يهنئ   ، يضع بولس الرسول قائمة باألمور، التي آان اليهودي           20 – 17في األعداد   
  :  من أجلها في ذلك الوقتنفسه

  . المختارلجنسا في ا يجعله عضًوإذ ,ا، ويفتخر بهذا اللقب نفسه يهوديًّسمِّيإنه ي .1
 .لناموسا رعايةا بأن شعبه له امتياز لناموس، ويفتخر آثيًرا هآمتالاإنه يتكل على  .2
 .إنه يفتخر بعالقته باهللا، وبأن شعبه فقط هو الذي نال استحسان اهللا .3
ا           : " ولسان حاله  ,ا بمعرفته لمشيئة اهللا   إنه يفتخر أيضً   .4 ا، إنن ذي لن ور ال ى الن انظر إل

 ".لكننا نعرف ما قاله اهللا  ين جهالء؛يِّلسنا وثن
ه م   .5 ذلك بكون ر آ ه يفتخ اإن ًي وُموافًق ى ال  ،ارض صدِّقا عل ه   وم م من ذي تعلَّ اموس ال ن

 . ويعتبره ممتاًزا
ل غرور ـ          .6 ه يفتخر ـ بك وٌ  بإن ه آف م، وأن      أن الم المظل ر الع ان، وأن يني ود العمي  أن يق

اء ي ذِّب األغبي االً   ، وأن يعلِّه رهم أطف رهم ويعتب ذين يحتق ين ال و . م األممي وٌّفه  مزه
 . بالترفُّعإلحساسه 

ذا       ". نملك الحق نحن فقط الذين    : "  لنفسه قائال  إنه يؤآد  .7 إن بولس الرسول ال ينكر ه
ار اليهودي              ا هو إظه ذلك   على اليهودي؛ لكن هدفه هن اهي ب ئ     ،  بالتب عوض أن يمتل

  .بروح العرفان بفضل اهللا عليه في اتضاع
  

ولس  أياموباختصار في    ان اليهودي     ب ه            آ اك أحد مثل يس هن ه ل ر أن ز   .  يعتب ه متمي إن
ه إذً     آل الباقين مختلفة عن   لقد عامله اهللا معاملة     . على الجميع  ه     ؛ فكيف يمكن ر أن  ا أن يفك
ذا ال يمكن   : "لنفسه بكل ثقةإنه يقول . ا سوف ُيعامل مثل اآلخرين تمامً     في الدينونة  إن ه

  ".بنييصيأن 



 

  31

  
ربما بعض الذين يقرأون هذا الكتاب يعتقدون       .  لكن الكثيرين يقعون فيه    واضحالخطأ  

ا  أن اهللا    م    آان رحيم صفة  معه ه، لكي         ف خاصة،    ب ى آلمت د استأمنهم عل ر     ق وا الكثي  يفهم
ا او منه ارة   . يحبوه ضالين، وإن ة ال ستطيعون هداي ذين ي دهم ال م وح دون أنه م متأآ إنه

ثلهم         .  بهذا يفتخرونوهم   ،العالم المظلم  ا أنت نفسك تكون م درس    ؛ربم ذلك لت ه   ل ا قال م
  .بولس الرسول بعد ذلك

  
   الذات انتفاء تهنئة 

  
دَّدة       بولس الرسول    طرحي ،  24 – 21في األعداد      د  : " سلسلة من األسئلة المح لق

اذا عن نفسك؟               م اآلخرين؛ فم ك تعّل ك؟ إن سمعت مجاهرتك بإيمانك؛ لكن ماذا عن أعمال
 يسرقوا؛ فهل أنت تفعل ذلك؟  إنك توبخ الزنا؛         ما تعظ به؟ إنك تعّلم الناس أالَّ       تمارسهل  

ت م  ل أن ن ه ورلك هط ت كال  في ن األش كل م أي ش ك  ب ست؟ إن انت دنس  كره األوث ل ت ؛ فه
ات ال – المقدس بيل المث ى س أن –  عل ادة   ب اء العب ل أثن شعر بالمل ي  ت صِّر ف ع أو تق  دف

ي   ة ف ادة الميت ا العب ز به ت تتمي ي آان ياء الت ذه األش ل ه ل مث ل تفع امعشورك هللا؟ ه  أي
  "مالخي؟ 

  
ك تكسره        ك      ! إنك تفتخر بالناموس؛ ومع ذل ة فإن ذه الطريق ا    اهللاتهين وبه ر مم ، أآث

ه من       . يفعل الوثني حينما يكسر الناموس     ّدعي أن وثني ال ي وعلى عكس ما تّدعي، فإن ال
ل    لالفتخار ا سبب   ليس لديك إذً  . شعب اهللا  وثني إن  . تضاع لال؛ ب ون صورة عن      ن يكوِّ يال ن

د آانت   . اسم اهللامن  األمميين يسخرون تجعل كإن تصرفات . ه شعب سلوكاهللا من خالل     لق
دينك               خطاياك ض  ن ي د أن اهللا ل دى اهللا من    . د النور الذي لديك؛ ومع ذلك ال تزال تعتق إن ل

  . األسباب ما تجعله يدينك أآثر من اآلخرين، وليس أقل منهم
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يهم أن  دتهم، عل اوة عقي رون بنق ذين يفتخ ك ال الزمإن أولئ ى أن ي وا عل  يحرص
ة اهللا أ        . سلوك مقدس العقيدة   م آلم ر آث من    فضل هل تعتقد أنك تفه ا؛ لكن هل     ين؟ حسنً  ي

ة المقدسة؟ هل يتناسب سلوآك مع               ك الكلم ر    استقامة تعيش حسب تل دتك؟ إن غي  عقي
إنك تخدع نفسك إذا    . الطريقة التي تعيش بها   ل  نون صورة عن اهللا من خال     المؤمنين يكوِّ 

ى يمكن  ". ال يمكن أن تحدث لك على اإلطالق  " فكرت أن الدينونة    د سوف   بل ، وبالتأآي
  .تحدث

  
  ان الثقة في الخت

  
ولس  يتحدث الرسول   حيث   ،29 – 25انظر إلى األعداد       ان       ب .  باستفاضة عن الخت

ان اليهودي ـ     ولس    آ ام الرسول ب ة في أي ه يحمل في جسده، عالم د ـ يفتخر بأن العه
ة اهللا    يبعد يعتبرها الضمان الذي     آان.  المنظورة  الدائمة الخارجية سان    .  عنه دينون ان ل آ
ا                    يتعام حاله آيف  ة التي يتعامل به نفس الطريق د ب ل اهللا مع أولئك الذين لهم عالمة العه
ه ينحدر مباشرة من      بشدَّةر اليهودي هذه العالمة؟ ينبِّليس لهممع الذين     على حقيقة أن

ه واحد       . نسل إبراهيم، الذي آان أول من حمل هذه العالمة في جسده           د أن واليهودي يعتق
ذه       . لهأعطيت  عيد التي   من أوالد إبراهيم، ووارث للموا     وعالمة العهد هي تذآار أبدي له

  ؟المفضَّل فكيف يمكن أن يدينه اهللا مع أولئك الذين ليس لهم هذا النسب ؛المواعيد
  

دو مقنعً  شة يب ن المناق اه م ذا االتج شبًعه ان م د آ ام  ا، وق ي أي ودي ف ل لليه ا بالفع
ة         . بولس ى الطقوس الخارجي اع         والمناقشات التي تكون مؤسسة عل وة إقن ا ق ، يكون له

ذا         ا ه د علَّ           . آبيرة؛ حتى في يومن شر، ق ة من الب اك آالف مؤلف اة        هن الهم في الحي وا آم ق
عمال منظورة،    أ  واآلخرون وضعوا ثقتهم في    ,األبدية، على الطقس الخارجي للمعمودية    

 اهللا ينظر فقط     لكن .مثل قراءة الكتاب المقدس وحضور الكنيسة والتناول من مائدة الرب         
ا   ق  يعلِّ األمور الخارجية المنظورة التي       لى  إإلى الداخل؛ وليس     ا   عليه رون رج هم ءالكثي
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ه       –ترى، ماذا آان لدى بولس الرسول ليقوله        . المزيف ذه     – لليهود المعاصرين ل  في ه
   ؟القضية

  
    الثقة في الختان انتفاء

  
   . 29 – 25في األعداد  ,  نقطة بنقطة, بولس الرسولجدلدعونا نتابع 

  
دد وضحي ولس الرسول في ع ة25 ب يس غاي ه ل د ذات ي ح ان ف ز , أن الخت ه رم  إن

ذه        ، هللا التخصيصإنه في الحقيقة عالمة على      . لشيء ما  ة  فإذا آنت مخصصا هللا فه دالل
 قيمة فما فائدة العالمة حينئذ؟ ما       , بكسرك للناموس  ,ا هللا كن مخصصً تإذا لم   لكن  . عظيمة

م               وال تمتلك ال   ,أن تمتلك العالمة   دة؛ إذا ل ة الفائ ة عديم ة الخارجي ة؟ العالم حقيقة الداخلي
   .تكن مصحوبة بالنعمة الروحية الداخلية، التي ترمز لها هذه العالمة

  
القول  الرسول يتابع   26في عدد       دى الشخص          إ  ب ان ل ه إذا آ ة    –ن ة   –بالحقيق النعم

ة  ة الداخلي رً  ,الروحي م آثي ال يه ك ا    ف شخص يمتل ذا ال ان ه ا آ ة  ا إذا م ة الخارجي لعالم
م حقًّ      . المنظورة أم ال  ا هو مه ك م ة     هذا الشخص يمتل ة ليست مهم ة الخارجي ا، والعالم

ة      ة الداخلي ت بالنعم ا قورن الق، إذا م ى اإلط اك أمميًّ   . عل نا أن هن إذا افترض ظ  ف ا يحف
ه مخصص هللا            ى أن ل عل ة          . الناموس؛ فإنه يبرهن بالفع ة الروحي ل النعم ك بالفع ه يمتل إن

ه             الداخلية الرغم من أن ه   ، التي ترمز لها عالمة الختان؛ ب يس ل سها    ل ة نف اب .  العالم  فغي
رً ا م آثي ة ال يه ة      . العالم ه الحقيق ل؛ ألن ل ة بالفع ذه العالم ك ه ن يمتل سب آَم ه سُيح إن

  .  لها رمزمجرد العالمة الخارجية التي تشكلالداخلية؛ 
  

 الذي يكسر ناموس     نرى أن مثل هذا الشخص األممي يفضح اليهودي،        27في عدد   
ة      . اهللا اره للعالم ن افتق الرغم م و مخصص هللا؛ ب اموس اهللا، ه ظ ن ذي يحف ي ال  ،األمم

ه             ر مخصص هللا، وامتالآ اموس هو غي ة  لواليهودي الذي ال يحفظ الن ان (لعالم  ال )الخت



 

  34

يًئ ر ش ةيغّي ذه الحقيق يس . ا من ه ة؛ واآلخر ل ك الحقيق د يمتل دهواح .  سوى الطقسعن
ول     دعنواحد مقبول    ة ال يعني شيئً           .  اهللا؛ واآلخر غير مقب تالك العالم ذه  . اإن مجرد ام ه

ا                د عليه ولس أن يؤآ ال يمكن ليهودي أن      . هي النقطة الرئيسية، التي يحاول الرسول ب
ادل   سده ويج ى ج ة عل ى العالم شير إل ن أن ينجِّي أن اهللا يمك ة،   ب ن الدينون ه م ذا (ي وه

 أن  وال يمكن  )طقوس أو الممارسات الخارجية   ينطبق على آل َمن يضع ثقته في بعض ال        
  ".ال يمكن أن تحدث لي" :ن الدينونةعيقول 

  
ددي  ي ع ل يلخص الرسول29 ، 28ف ور آ ذه األم ة .  ه ودي"إن آلم ي "يه   تعن

اس ال.  إنها نعمة روحية داخلية    , اليهودية الحقيقية؛ ليست العالمات الخارجية     .مدح د  ن  ق
ذه األشياء        ون ير  أ مكنهم األشياء التي ي   ونيمتدح دحها  ها؛ ولكن ه اهللا    ؛ اهللا ال يم  ينظر  ف

ى القلب    نظر ي ,إلى حيث ال يمكن لإلنسان أن يرى       ه .  إل ا           إن ى أساس م ّيم الشخص عل  يق
  . القلبيراه في 

  
سان من الخارج    ه بولس الرسول أن اهللا ال يهموضحلقد   ه اإلن ذا  .  ما يبدو علي وبه

ون  َويك م ال د حط ور الخارأبم ْهق سان ن األم ن أن تخّلص اإلن ة يمك ول ل. جي  مإن الرس
ستطع  ل أن يوضِّ   ي الص، قب ق الخ شرح طري ة تماًم  أن ي ذه النقط ف . اح ه واآلن يتوق

ا؛            رد عليه ذا الموضوع، لي ار حول ه الرسول أمام بعض االعتراضات، التي يمكن أن تث
  .                 وبعد ذلك يعلن طريق الخالص بكل وضوح
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  20 – 1 : 3رومية  اقرأ

  
  بعض االعتراضات والرد عليها

  
  :االعتراض األولالرد على 

  
دا، إذا    حسنً : "، ويقول له  يقاطعها  ، يتخيل بولس الرسول شخصً    4– 1 في األعداد  ا ج

ة، و             ة رهيب ى دينون ود إل ان   ن  إآان امتالك الناموس وآسره يق داخلي فقط هو        آ ان ال الخت
دة إذً    ,ي وليس الختان الخارج   ,المهم ازات        اآون يهوديًّ   أا في أن      فما الفائ ا هي االمتي ؟ وم

عبء  ه إن . الختان من من ذلك؟ يبدو لي أنه ال فائدة على اإلطالق           ناالتي يمكن أن تعود علي    
ل ن أن ثقي ه ، يمك ستغني عن دً   . ن ون واح ي أن تك از ف اك أي امتي يس هن صار ل ن باخت ا م
  أليس آذلك؟ 000 المختار جنسال
  

سؤال هي        ربما تتو  ك ال ى ذل ولس الرسول عل ة ب از   : "قع أن تكون إجاب ال يوجد امتي
از     : ، لكنه أجاب في الحقيقة قائالً     "على اإلطالق  ر في        واحد نعم يوجد امتي ك أن تفك ، وعلي

ودي      ك آيه ي ل ازات الت ذه االمتي ل ه مأو ,آ ة اهللا     ه و آلم ا ه ازات وأعظمه ذه االمتي  ه
ه   امنحه  األمة التي إنك تنتمي إلى    . المكتوبة ه    . اهللا آلمت م يعطه اهللا ألي شعب          إن از ل المتي

ذه الطقوس         ،صك، وال التمسك بطقوسها    يخلِّ الإن امتالك آلمة اهللا     . آخر  لكن ال تظن أن ه
اس          مإنك . بال فائدة    ل الن ين آ دة ، وهي أنك     ملك من ب ة فري ذا   ون تعرف م مكان ر اهللا، وه  فك

  . عجيب بدون شكامتياز 
  

ذي   صحيح أن   " از، ل        معظم ال ذا االمتي م ه و  من له ة     يطيع م       ا الكلم م  التي أعطيت له ول
ا شديًدا  . إنهم لم يستفيدوا من هذا االمتياز. يؤمنوا بها  ذا ال يعني    لقد أخفقوا إخفاق ؛ لكن ه
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انهم    . مخفقأن اهللا    ذه               بسبب عدم إيم ذا ال يعني أن ه ازاتهم؛ لكن ه ستفيدوا من امتي م ي ل
  . "بال فائدةأصبحت االمتيازات 

  
ا . إن عدم أمانة البعض، ال يمكن أن يبطل أمانة اهللا           " سان يمكن       , حاش ل إن فمع أن آ

ر بخصوص    هل تتذآر ما جاء في سفر المزام        . ا؛ لكن اهللا ال يمكن أن يكذب      أن يكون آاذبً   ي
لكي  (آلمات اهللا صادقة دائًما مهما آان ذاك الذي يشك في صحتها      هذا األمر؟ إنه يعلن أن    

  )".تزآو في قضائكتتبرر في آالمك و
  

ولس الرسول واضح تمامً          اموس      :اما يقوله ب ديهم الن نهم    ، اليهود ل ه؛ ن  يحفظو ال لك
ة      ذا ال يعني أن        ،أعظم لذلك يواجهون دينون اموس     لكن ه تالك الن ازً     ام يس امتي  إن أي   .ا ل

صيبهم  وأي ضرر     ،إيَّاه بسبب امتالآهم للناموس؛ بل بسبب آسرهم        ضرر يعانونه ليس   ، ي
  .      لديهم الختان الخارجي؛ ولكن بسبب إهمالهم للختان القلبي الداخليألنليس 

  
  :الرد على االعتراض الثاني

داد  ي األع ًص8 – 5ف ولس الرسول شخ ل ب ر ، يتخي ها آخ اط، ويقاطع د النق ي يفنِّ  الت
  .توصل إليها

  
ولس      د         لقد وضَّح الرسول ب وا  أن معظم اليهود ق  ,خفق ؛ ولكن اهللا ال يمكن أن ي        أخفق

از قائمً           .ا أمينً   يظل  معظم اليهود غير أمناء؛ ولكن اهللا      وأن   ؛ ا إن اهللا يضمن أن يظل االمتي
ر     ؛ الناس استخدامه، ويصنعون الشر    يءحتى عندما يس   ى ب  فإن شرهم في الواقع يؤآد عل

ي    ة الت ك األمان ة اهللا، تل ستحقوأمان ا  أن ُيت د عليه ا ُت. عتم رز أن اهللاإنه ة  ب دير بالثق  ،ج
  .؛ يتضح لك أآثر وأآثر، أن اهللا صالحإخفاقترى ما عليه الناس من وعندما 

  
ع     : ل المعترض وذلك يق ل ذي ي         في الواق د ال دم  ف ؛ من خطيتي    ستفيدإن اهللا هو الوحي ع

ستفيد من   . إن خطيتي توضح لكل إنسان، آيف أن اهللا أمين        . تعود عليه بالنفع  أمانتي   اهللا ي
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د   ل تأآي دل إذن هل  .خطيتي بك ا    أن من الع ذه الخطاي اي؛ مع أن ه ى خطاي اقبني اهللا عل يع
   ؟عود عليه بالنفعت

  
ا،         ولس الرسول هن ه ب اس   إما يقول رون ن بعض الن ة  يفك ذه الطريق سبب   " : به ه ب إن

ر     فإن الناس يعظمون  خطيتي؛   ر وأآث ة، التي              ،   اهللا أآث ك الخطي ى تل اقبني اهللا عل  فكيف يع
   "؟تسدي إليه معروًفا آهذا

  
سادس     ل على ذلك    يجيب بولس الرسو   دد ال ا   : في الع ر    َدَسأي فَ  "حاش ك الفك ا  . " ذل م

ة؟        ل األرض؛       طبيعة ذلك اإلله الذي يمكن أن يتغاضى عن الخطي ادل لك ديان الع اهللا هو ال
  خذ اهللا مثل هذا االتجاه من الخطية ؟  اتفكيف يمكن أن تكون هناك دينونة ، إذا 

  
سابع      و دد ال ذا   : يتابع المعترض في الع ا ه ه،  م ذي تقول ى صدق     ال د عل ذبي يؤآ  إن آ
ده؛     خطيتي  .  نوره الباهر  وظلمتي تظهر  ،اهللا د من تمجي ة لخطيتي هي        ف تزي النتيجة الفعلي

   . إلى تلك النتيجةؤدي وبالتأآيد لن يستطيع اهللا أن يدين تلك الخطية، التي ت،مجد اهللا
  

ضبط م                ذا هو بال ه بعض       ويرد بولس الرسول في العدد الثامن قائًال، إن ه ا يجيبني ب
ائلين اس ق ا: " الن ة اهللا لن ة؛ ازدادت محب ا ازدادت الخطي ك ئفلتخط. آلم و ل ا يحل  آم

ًدا  ل اهللا ممج ة تجع ادل  ". فالخطي ن أج اس ، ل ؤالء الن ع ه م تحت  .م ول أنه ي أن أق  يكف
  .الدينونة، ودينونتهم عادلة
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  قتطبيال
  

رائض ن مجرد ممارسة ال     إ. ا وقتنا الحاضر واضح تمامً      فيتطبيق هذا التعليم     سية،   ف  الكن
ة اهللا، التي       هي  عظيمة،   لن يخلصك؛ ومع ذلك فإن هذه الممارسة لها ميزة         أنك تعرف آلم

  . فريد لتعمل إرادة اهللاوقعتضعك في م
  

رين ممَّولألسف إن الكثي از ، ف ذا االمتي م ه ذا ال الن له ه؛ لكن ه ستفيدون من ُيبطل  ي
 ه؛ لكن  ناء غير أم  مهما آانوا . اخفًقُمتجعل اهللا   ال   ،مخفقون الناسوحقيقة أن   . ا امتيازً آونه

  .برز بجالء مدى صالح اهللاإن خطيتهم ُت. ايبقي أميًن
  

ل      ال تتبنى .  هللا ُيسدي معروًفا ال تجادل بأن خطايا هؤالء       ر القائ ه   بالفك ا  إن ا أخطأن ، آلم
ر   ت أن –رأيك  في   –هناك مشكلة   ليست   بالتالي اهللا من ذلك، و    آلما استفاد  ؛ خطئ أآثر وأآث

  .ننايألن هذا سيمجد اهللا، وبالتالي لن يد
  

شجعون      . فإنه سيدينها  مهما آان العذر معقوال،   . اهللا سوف يدين آل خطية     ذين ي ل ال آ
ة        ك الذين يفعلون الخطية باسم اهللا     الخطية، وال سيما أولئ    وا دينون ده ؛ عليهم أن يتوقع ، أآي

  .ودينونتهم عادلة
  

  العالم آله ُمدان
  

م   بولس الرسول  أن واضح سان يهود        أن ب  يعلِّ از أن يكون اإلن ا ه امتي ة عصرنا     ،يًّ  وبلغ
سية      أن تواظب   امتياز   إنهالحاضر،   ى الممارسات الكن ضلية ل   أال.  عل ذا أف ا  ُيعطي ه ى  ن  عل

  ). أ 9 دعد(  تجعلنا هذه االمتيازات في موقف أفضل أمام اهللا؟ أالالخطاة اآلخرين؟ 
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ا   ذا م رَّبه ة   – اسالن  ُيج ازات روحي م امتي ذين له روا في أن ي – ال ل . هفك إن العق
 لذلك يوضح بولس    ؛ته أقل من اآلخرين   ن أن احتمال دينو   عتقدالبشري يخدع نفسه، عندما ي    

اٍل أردأ                لكن  . الرسول بجالء، أنه عندما تكون لديك امتيازات وتهملها؛ فإنك ستكون في ح
اد،       ،قلب اإلنسان عنيد   ى االعتق ه        إنه يصر عل ل دينونت ازات؛ يجع تالك االمتي أن مجرد ام ب

ل  دةأق رينش ن اآلخ داد .  م ي األع ولس ف ه 20 – 9إن هدف الرسول ب ر أن و أن ُيظه ، ه
سبب أن ذنب  ب اس م ع الن ى      و جمي د عل ضلية أح ال بأف اك احتم ون هن ن يك ام اهللا؛ فل ن أم
  .اآلخرين

  
د            ه ق ل   أويذّآرنا الرسول بولس في العدد التاسع، بأن ام     أن الجم  ثبت بالفع اة أم ع خط ي

ك في األ . اهللا د أثبت ذل ذي ق ه صحاح األول، ال اول في شري عموًمتن ا في ،ا الجنس الب  أم
راءة    ؛ اليهود على وجه الخصوص  فيتناول فيه  ،صحاح الثاني األ د ق  2 رو لذا أرجو أن تعي
   .ستنتاجاتعن هذه اال ذاآرتك نشيط، لت13  - 12: 
  

ازات أعظم  نحن لدينا  ": يقول بولس الرسول   ستمر موجهً  ،"امتي :  لليهود ها آالم  وي
الجميع تحت                        " ذلك ف ة؛ ل ع تحت الخطي اًال من أي شخص آخر، الجمي سنا أفضل ح لكننا ل

القول   . وتعلم به وتلخصه الكتب المقدسة    وضحه  تهذا هو ما    . "الدينونة ه ب : ويواصل حديث
ديم             دعني أقدم لك  " د الق ذه  إن   ).18 – 10داداألع ( بعض االقتباسات المناسبة من العه ه

ة ا المقدس ن آتبن ود   االقتباسات م ا نحن اليه األولى إلين شير ب د(؛ فهي ت د ). 19دع ال أح
 19ددع(لقد نجح الناموس في إظهار أن الجميع خطاة         ). أ 19ددع (عي أنه بار  دَّيمكن أن ي  

  ").20ددع( اهللا عن طريق حفظ الناموس جد قبوال من، ومن المستحيل أن ت)ب
  

ا  ب  دعون ولس الرسول، من الكت سها ب ي اقتب ة االقتباسات الت ى قائم رة عل ي نظ نلق
  .  والتي نرى فيها حكم اهللا على جميع الناس، بما فيهم الذين يقرأون هذا الكتاب،المقدسة
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ة في األعداد         العام لحياتنا تجاه  االما هو    ار     :12 – 10؟  اإلجاب ة موجودة    .  ال أحد ب الخطي
ع ي الجمي ع عمي. ف م ال تتحرك نحو اهللاان روحيًّالجمي إن إرادته ذا ف شر . ا؛ ل ساد الب إن ف

ام ات  ع ا توضح آلم وا،"، آم ع، مًعزاغ د الجمي يس وال واح وت  ". ا، ل ورة للم ا ص إنه
  . غضب اهللاُي جنٍسالروحي، ل

  
د    ي؟  أقوالكآيف ينظر اهللا إلى      ذلك الع رى  آالمك    :14 ، 13  اندخبرنا ب ه ي مخادع   إن

  .والمرارةاللعنة  بيء، وأنه ملوسام
  

سلوآك يم اهللا ل و تقي ا ه داد  ،م ة؟ توضح األع ك الداخلي  أن اهللا :18 – 15 والتجاهات
  . ، بال سالم، وبدون خوف اهللاقاتلة هادمة فارغة اهاير
  

ره   بالطبع ليس آل شخص في العالم        ل غي ذي ت      مث ذا هو الثمر ال ه شجرة  نتج ؛ لكن ه
  .ا شريرة ا ثماًروالشجرة الشريرة تنتج دائًم. اإلنسانية

  
ذا الحد      أنا لست شريرً   ": يقول اليهودي  ى ه ول األممي    !"ا إل ذلك    ":  ويق ا آ . "وال أن

ام اهللا         –اا آنت أم أمميًّ    يهوديًّ !آذلكلكنك أنت    سان في     .  في نفس الوضع أم ساد اإلن ، وال  ف
ا     صلحه، يوجد م د                ف ي ى العكس، ق ل عل اموس؛ ب م الن ذين له ك ال م يخلص أولئ اموس ل الن

  . لهم حالتهم الخاطئة آما هيأظهر
  

  ا؟وصلنإلى أين 
  

رى اآلن   ستطيع أن ت ل ت لت؟      ،ه ن وص ى أي الة، إل ن الرس اطئ  م ك خ ستحق إن وت
صحاح أ(  لمنع هذه الدينونة     ،، والخاطئ ُمدان، وال يوجد ما يمكنك أن تعتمد عليه         الدينونة

ة؛ ولك                 ). 2 ،   1 ازات حقيقي ة، هي امتي ازات روحي ديك من امتي ستطيع أن      آل ما ل ا ال ت نه
ا آانت   ل توجد أعذار وال ). 29 – 17 : 2(صك لِّ تخ ة من الطرق؛ مهم أي طريق اك ب خطاي
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رات ا  – التبري ذه الخطاي دمها عن ه ي تق ة  –الت ازات ). 8 – 1 : 3(معقول ك امتي امتيازات
سان آخر            حقيقية؛ لكنك ستك   ل أي إن ام اهللا مث ه      ). 19 ، 9 : 3(ون أم ذي تحب اموس ال والن

ل        ). 18 – 10 : 3(ا  ا، قد أوضح ذلك تمامً    آثيًر ستطيع أن تفع ن ت ا يكفي   ومهما تفعل؛ فل م
ى اهللا       آلحياتك، شفتاك، سلوآك، اتجاهاتك الداخلية      ). 20 : 3(ألن تتبرر اآلن     رد عل ا تم ه

  .)19 : 3(ما تحمله الكلمة من معان إنك ُمذنب بكل ). 18 – 10 : 3(
  

ك    ل ل د أي أم ذه ال يوج ك ه ن      ال. بحالت سك م الص نف ه لخ ن أن تفعل ا يمك د م  يوج
ك هو أن       . م، وبالتأآيد سوف تدان   إنك سُتحاآَ . الدينونة د ل ر من    ي الرجاء الوحي ك الب أتي ل

  .  لكبوالذي يمكن أن ُيحَسخارج نفسك، 
  

ي أن    سارة ه ار ال دَّمٌ واألخب رَّ مق د . الب رأ الع ب إًذ. 22 ، 21ينداق ولس ال عج ا أن ب
  ).17 – 15 : 1(جيل نالرسول ال يستحي باإل

  
 لإلنسان ، في إنجيل ربنا ومخلصنا       ُمنَح ، قد    بر سوف نرى أن هذا ال     تاليفي الجزء ال  

  .يسوع المسيح 
  

  31 – 21 : 3اقرأ رومية 
  الطريق الوحيد للخالص قد ُأعلن في اإلنجيـل

  
  برُّ اهللا 

  
ا            26 – 21في األعداد    ذي ذآرن ر ال و ، يواصل بولس الرسول حديثه عن الب ه  . ه للت إن

ارات واضحة               ولكي  . يحرص على أال يكون عرضة لسوء الفهم؛ لكنه يصيغ أفكاره في عب
ة        ة هاّم دما       :يساعدنا على الفهم، يقدم لنا خمسة عشر حقيق رة؛ لكن عن دو آثي د تب ا ق  إنه

   – ىخرة بعد األ واحد–نذآرها 
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رى أن   سوف ن ى ف ا يتجل دريجيًّفهمن درك تماًم   ت وف ن ا ا ا، وس ولس   م ه ب دث عن يتح

  .الرسول
  
دم من اهللا      . 1 دينك،         ). 21دعد  (إنه البر المق ذي ي سه ال ذي      والإن اهللا نف ك، وال غاضب من

ه  !  يا لها من رحمة. برأنت تزدري به؛ هو الذي جّهز لك هذا ال         رر بوضوح،  إن  أن اهللا يق
  !يا له من سلطان.  لإلنسان أن يفعله على اإلطالقيفعل ما ال يمكن

  
روض اآلن. 2 ه مع ه ُمع.)21ددع (إن ك اآلن.ن اآلنَل إن ن أن ُيحسب ل ه يمك ك .  إن يمكن

  .ا أمام اهللاآلن أن تقف مبرًر
  
اموس      .3  اهللا،  حح موقفك من    وبكلمات أخر هو الطريق ألن تص           .إن هذا البر بدون الن
ر إن هذا ال  . لديهوأن تصبح مقبوًال     )21دعد( اموس،             ب م يحفظوا الن ذين ل ك ال ّد ألولئ  مع

ستطيعوا أن يحفظوه   ولنوالذين لم  ا جميعً   أ أي ؛ ي ه لن اموس يَ . ان ن    عِ الن ل َم اة آ د بالحي
نَّ .  لذلك جميعنا تحت اللعنة    ؛يحفظونه، ويتوعد باللعنة الذين ال يحفظونه      دا  لك  صار   واح

ة  األلعن ا. جلن ظ الن ذي حف د ال ه الوحي امًالإن ال؛موس آ ذلك ف م نبر ل ذي ل ستحقه  ال ن ن ك
  .ا لنا اآلن، صار ُمقدًممطلًقا

  
يس سرًّ     ). 21دعد ("ُمعلن "إن هذا البر  . 4 ه ل دًّ  ا مغلقً  إن اس        ا، ُمع ة خاصة من الن . ا لفئ
  .  للجميع، بما فيهم نحنمقدٌم ،مكشوفر بال
  
اء      برهذا ال . 5 اموس واألنبي يس تصورً     ). 21دعد  ( يشهد له الن ه ل ه الرسول       إن م ب ا، حل

يس      ،بولس ديثا    آما أنه ل ا ح د أُ  . اختراًع ديم     لق ذ الق ن من ذا        إ .عل شهد له ديم ي د الق ن العه
  . عالقة صحيحة مع اهللا  رجال اهللا فيبه ُوضعي ذ الطريق الهإن.. البر 
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ه يتحدث عن          ). 22ددع (إنه فعال باإليمان بيسوع المسيح    . 6 يؤآد لنا بولس الرسول أن

ان              ، ُيقبل باإليمان وليس باألعمال    البر، الذي  ه اإليم راغ؛ لكن  وهذا اإليمان ال يعمل في ف
ر ُمتاحً     وبعمله االستحقاق،   الذي له  ،بيسوع المسيح  ه ال         . ا أصبح الب ان في حد ذات اإليم

ر               ل الب ان هو األداة التي بواسطتها نقب ر؛ لكن اإليم ذا الب د    . يستحق ه سوع المسيح ق ي
ه    اشترى هذا البر، والمؤمن     ه   . ُحسب ل يس علي ل شيئً  ل ستحق  لا  أن يفع ذا  ي ه  . رالب ه إن

  .ل باإليمانعطية ُتقَب
  
ر يحصل علىآل َمن يؤمن    . 7 ة       ). 23 ، 22دعد  ( هذا الب ل واحد هو في نفس حال إن آ

ابن اهللا                     عجز،اليأس وال  ؤمن ب ن ي ل َم ه لك ارة فقط ؛ لكن يس لمجموعة مخت .  وهذا البر ل
ه   الحصول يمكن وحيث ال يوجد إيمان؛ فال     شري، ال         . علي ة للجنس الب سيمات القديم التق

ع   . ُتطبق في هذا المجال    انوا أم أممً      يهودً  –الجمي ذي           –ا  ا آ شلوا في تحقيق الهدف ال  ف
ه أن ي  ن يمكن اك َم يس هن ه، ول ن أجل وا م أي رضيُخلق وده الشخصي، وال ب  اهللا بمجه

  .رق بين يهودي وأممي ال ف.حصل على البر لكن آل َمن يؤمن ي؛ يمكن أن يعملهيءش
  
ة   إنه. 8 ة اهللا   ب  عطية مجاني ة، من             ).  "24ددع  (نعم ة اهللا المجاني ر هو عمل نعم التبري

د            ر المسيح ق ذا فقط ألن ب أبرار في نظره، وه ا آ ِسَب  خالله يغفر اهللا خطايانا، ويقبلن ُح
ان فقط     ن، ونحن  لنا ان، وباإليم اه باإليم ان  "لن ستر تويسال أصول اإليم  ." المختصر يمن

د تمامً إن  ول يؤي ولس الرس يم ب فتعل ذا التعري ا أن اهللا ال ي. ا ه ه يخبرن لإن سان قب  اإلن
ان،  سبب اإليم ى ب ال؛ وال حت سبب األعم ي بواسطتها  (ب ان هو الوسيلة الت مع أن اإليم

ر    أي ش      )نحصل على الب يس ب ه الرسول هو            . آخر بشري    يء؛ ول ذي يتحدث عن ر ال الب
ة أة . عطي يس مكاف ه ل ا "إن ستحقين  . "حللنج ر الم ة لغي ة مطلق ه هب ذين  ؛إن ك ال  فأولئ

ر، ال      ساهمون بشيء في     يقبلون الب ك  ي ى أي استحقاقات، يمكن أن       .  ذل د عل ه ال يعتم إن
  . الملكيكسو الشحاذين ثيابإنه . ثمةإنه تبرير األ. نفترض وجودها لديهم

  



 

  44

ا؛ ولكن ال     مجانً  ىالخالص ُيعطَ   ). 24ددع ( بالفداء الذي في المسيح يسوع     إنه ُيعَطى . 9
تشير  إلى إعادة شراء الشيء      " فداء"إن آلمة   .  رخيص  بثمن يِرنه اشتُ أيجب أن نفكر    

ع ثمن      ثمن؟ المسيح     . مرة أخرى، عن طريق دف ع ال ذي دف ن ال ا  . َم ع من     م ا ُدف سبة م ن
  لكن ما هو الثمن الذي دفعه ؟. ا لندفعهإنه لم يترك لنا شيًئ. كلال؟ الثمن

  
ة    سآان الثمن ي  . 10 ه   ر، وبكلمات أخَ  ). 25ددع  (تلزم أن يكون هو ذبيحة دموي ان علي آ

ان   .ن الذي يحوِّل هذا الغضب بل والمسكِّ  لغضب اهللا    لأن يكون هو المحتمِ    ه أن  لقد آ علي
س –إن اهللا ! ا هذحب  أيُّ–هو دمه – وقد عمل ذلك بالدم      ، سجل خطايانا  يمحو  نحن  نا ول

واآلن، وعن   . الذي تم فيه ذلك   مكان  الالجلجثة هو   لقد آان   . علنه أن يكون هكذا    الذي أ  –
ارة    تصبح فوائد طريق اإليمان بالمسيح، يمكن أن       ذه الكف ا     ه ي أن ر      .  ل ة ُتغف ذه الطريق به

  .خطيتي، وأنجو من العقاب الذي أستحقه
  

يس    اهللا   إن). 25ددع  (لمستقبلللماضي، آما   ل تها صالحي ة تمتد هذه الكفار . 11 دً ل ا محاي
ديم،       صبر آثيرً  مع ذلك فإنه   ،ب العدالة بالنسبة لمطال  د الق رين في العه ا على خطايا الكثي

قو تهمعلَّ ذنب.  إدان رك اهللا الم م أن يت ان سيكون من الظل ا أن آ اب، لكن علين  دون عق
ّررهم اهللا في         إن  . نفهم، أن العقاب الذي يستحقونه، قد وقع على المسيح         ذين ب هؤالء ال

  .يفعله عنهم في الجلجثةأن المسيح على س ما آان العهد القديم، بّررهم على أسا
  

حا اآلن  . 12 بح واض د أص ارلق ون ). 26ددع(  أن اهللا ب د يك ا   ق ن خطاي ي اهللا ع  تغاض
يس             ، ظلم بدا وآأنه قديسي العهد القديم،     رى بوضوح أن األمر ل  لكننا اآلن نستطيع أن ن

اب ال     حيث  ، فطوال ذلك العصر، آانت أحداث الصليب في فكر اهللا         ؛آذلك ان العق اد آ  –ل  ع
ا ه  –هم لخطاي ى أن يحمل ه إل ي طريق ديلهم ف ا اآلن ف. ب دثت، أم د ح داث ق ذه األح ه

ار؛   ف أن اهللا ب رى آي ستطيع أن ن اون و م ستطع  وه م ي راه  ل صور  أن ي ي الع اس ف الن
ة ة . القديم ي آرسي الرحم ستطيع أن ُيخف اب ي اك أي حج د هن م يع ر . ل ن التبري د ُأعل لق

  .ا من قبل بشكل لم يكن معروفًً–ن  اآل–باإليمان 
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ول الوسط . 13 ل الحل دل اهللا ال يقب د (ع صليب   ). 26دع ى ال سيح عل وت الم ان م د آ لق
ه     . ا، إرضاًء للعدل اإللهي    عقاًب ان موت دليًّا   آ ا ب ان            موًت ذي آ اب ال د أخذ المسيح العق ؛ فق

  . عادًالإنه يبقى .؛ فلم يبطل عدل اهللاتعقد ُدِفالعقوبة المطلوبة . يجب أن يناله اآلخرون
  

ُتوفيت . 14 ًضا اس ة اهللا أي ستَح). 26ددع (نعم اب الم ؤمن  العق ذي ي اطئ ال ى الخ ق عل
ر المسيح ُيحسب             ؤمن       بالمسيح، ُيحسب على المسيح، وب ذي ي ذلك الخاطئ ال ذا  . ل وهك

 من عدل اهللا   آالإن . أغراضها نعمة اهللا    ستوفيا ت ، وهكذا أيضً  بكل تأآيد يخُلص الخاطئ   
ر          . ُأبطل منهما   يء؛ ال ش  همابياستوفيا مطال ه  ومحبت ك يوجد تبري يظل اهللا عادًال؛ ومع ذل

  !!يا لها من حكمة. لكل َمن يؤمن بيسوع
  

ه رجاء         ). 26دعد (آل هذه لكل َمن يؤمن بيسوع       .15 الكين، لكن يوجد رجاء للخطاة اله
ط د فق سه؛ ألن  . واح ت نف ي الوق ه ف ا أرحب ل، وم ا أضيق اإلنجي دهم ن ي  هفوائ ل م لك

إن    ؛ما أعمق أفكار اإلنجيل؛ لكنه في الوقت نفسه مدهش في بساطته          . يؤمن ر اهللا   ف تبري
ذا ُيقبَ  ط  ه ان فق ان وباإليم ن      . ل باإليم ول ع ولس الرس يم ب وهر تعل و ج نص ه ذا ال ه
ا     ننرى فيه أننا نحن الهاربي    ا  دعونا جميعً . اإلنجيل ا    من خطايان ذي      لجأن ى المخلص ال إل

ا  شخصيًّ         دخلنا – وحده دون سواه     – باالتكال عليه و ،نه اهللا عيَّ ل واحد من ى ملء       آ ا  إل
  .اآلن هاهذه البرآات، التي نقرأ

  
  
  

  مضمونان هامان
  
ة  مجال ل  أنه ال آل هذا يعني     .1 نفس  تهنئ وع إن  ). 28 ،   27د  دع  ( ال ذآور     ن اخر الم  التف

ى اإلطالق،   إننا لم نعمل شيئً . صحاح، ال مكان له   في نهاية األ   ر،  لن ا عل ذا الب  ضمن ه
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ذا   ت ، وليس باإلعمال  ،باإليمانأصبح لنا   وحقيقة أن هذا البر      اخر حول دون ه ال .  التف
أي ش          . أحد يستطيع القول بأنه يستحق هذا البر       ة ب ه عالق يس ل اه   يءالتبرير ل عملن

ه  ل أن نعمل ه ي. أو نأم اإن ال     أتين ق أعم ن طري يس ع ط؛ ول ان فق ق اإليم ن طري  ع
 . الناموس

 
إذا استطعنا ). 30، 29د دع (ي أيًضا، أن اهللا هو إله آل من اليهود واألمم    إن هذا يعن   .2

ط،          أن نكون َمرضيين عند     اهللا بالناموس اليهودي؛ يكون اهللا حينئذ هو إله اليهود فق
م    ذا،          ؛وليس إله األم يس هك م         ف ولكن األمر ل ل من اليهود واألم ن  . ساقطون ك ويعل

م   اإلنجيل عن طريق واحد فقط للبر؛ لكل م        ل آال    . ن اليهود واألم ى     اهللا يقب ا عل  منهم
ا آال             هماإنه إله . نفس األساس  ل به ا   ؛ وال يوجد اختالف بين الطريقة التي يقب  منهم

ان ( االختالف بين التعبيرين أآثر من ،  )اليهود واألمم ( ان بواسطة (و ) باإليم ، ) اإليم
زه           ة   ال. هذا االختالف الذي ال يمكن ألحد أن يمّي روق القديم ين  ف د      ب م ق  اليهود واألم

ر الجنس البشري    اآلن  يوجد  . بطلت في نظر اهللا،   ف ؛خط واحد فقط للتمييز، يمتد عب
 . هالكو أ،صي نظر اهللا إما خاطئ مخلَّف ك ولكن،ا أمميًّوا أأنت لم تعد يهوديًّ

  
  ر اعتراض أخي

  
ى   اهللا بالناموس؛ فهليمكن قبولنا منإذا لم ). 31ددع(آل ما سبق ُ يثير سؤاًال        معن

ا          ة؟ حاش ل من شأن     نحن ال –هذا أن الناموس بال قيم ة     نقل ا في الحقيق اموس؛ لكنن  الن
  آيف؟. تهر على أهميننبِّ

رارً           اج أن نكون أب ا جميعً      لماذا نحتاج للتبرير؟ لماذا نحت ا تحت  ا في نظر اهللا؟  ألنن
اموس  زام الن أ   ؛الت ا هو خط ا هو صواب وم اك م راًرا  . فهن م نكن أب إذا ل م، أو اتماًم ف  ل

  . أمام اهللاكون مقبولين لنا هذا البر؛ ال يمكن أن نحسبي
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رورة ال ا ض اتا؟ ألن  إًذصليبم ن متطلب اموس ال يمك سر الن ا آ ي عنه  التغاض
ديل      هذا وقد تم    ،يجب أن ُتسَتوَفى   مطالب عدالة اهللا     .ببساطة ر  – عندما مات الب  – يء الب
  .صهميخلِّ جاء لأولئك الذينثمة،  الخطاة األبدًال من

  
 ومع  ،إنه الرسالة التي تؤيد البر وتدين الخطية. ا للناموساإلنجيل ليس عدوًّ  –آال  

ع؛             .  مختلف عن الناموس   وهفذلك   دين الجمي ذنب، وي سان م ال والناموس يثبت أن آل إن
دانين      –، آيف أن هؤالء المذنبين      وضح اإلنجيل ي  لكن ؛ايبرر أحدً  اة الُم  يمكن أن    – الخط

ل ضروري           . أغضبوه  اهللا، الذي  نلوا م َبقُي ذلك فاإلنجي ِزم؛ ل  ؛وألن الناموس موجود وُمل
اك أحد محتاجً     مداًناأحد يكن  ألنه إذا لم     ن يكون هن ى الخالص  ا؛ فل اك    .  إل م يكن هن إذا ل
اموس؛  نن م تك ال ة لن لل  حاج ان ؛إلنجي ذا فاالثن ل – ل اموس واإلنجي ن أن – الن  ال يمك
اك اختالًف. ينفصال ًضاالشك أن هن اك أي ن هن ا؛ لك ا وتاا ترابًط بينهم ا بينهم ذه . ناغًم ه
  .مرة أخرىمها ا ما ننساها، ونحتاج أن نتعّل غالًبةهامالالحقيقة 

  
  صحاح الرابع من رسالة روميةاقرأ األ

  
  مثال من العهد القديم على التبرير باإليمان

  
ر اليهود،                     ان يمكن أن ال يثي يم حتى اآلن آ ضبط      ما قدمه بولس من تعل ا هو بال فم

ى وجه                            اك عل ان هن د آ ه؟ لق ان اليهود يضطهدونه خالل خدمت ه آ ذي من أجل السبب ال
انهم،                  د الراسخة في أذه ل العقائ الخصوص ثالثة أشياء قالها بولس الرسول؛ صدمت آ

  -:وهي 
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  .ال يوجد خالص عن طريق الناموس  .1
  .ليس ضروريًّا أن تكون مختوًنا لكي تخلص  .2
 .الخالص ُيمَنح لإلنسان باإليمان مستقًال عن الناموس .3
  

ت         د ُأعلن ان، ق ر باإليم ة التبري ول أن حقيق ولس الرس رهن ب د ب ال فق ى أي ح عل
ه اليهود؛   ، وها هو اآلن يتَّجه إلى العهد القديم     )21 : 3(الناموس واألنبياء   ب ، الذي يبّجل

ك د ذل ى داود . ليؤآ ضبة إل ارة مقت ع إش راهيم ، م اة إب صة حي ك من ق ات ذل ابع إثب . ويت
  . دعونا نفند حجته آية بآية

  
  إبراهيم تبرر باإليمان

ل                   : 1عدد ين آ راهيم، من ب الرجال  يتفق اليهود على أنه ليس هناك َمن هو أعظم من إب
  ؟ عن إبراهيم إذنفماذا. األبرار، في العهد القديم

  
ل           : أ 2عدد ك يكون أق راهيم في ذل إذا آانت األعمال تبرر اإلنسان أمام اهللا ؛ فإن نجاح إب

  . آثيرا من معظم الباقين 
  

آمن  : " يسجل لنا الوحي المقدس    . لم يكن هذا هو الطريق لتبرير إبراهيم      : 3 -ب  2عدد ف
ا، مستقبليًّ  اأعطى اهللا إلبراهيم وعًدلقد  ).  6 : 15تك  " (ا بالرب، فحسبه له برًّ    )إبراهيم(

ستحيل  ن الم ان م شري –وآ ر الب د– بحسب الفك ذا الوع ق ه ن .  أن يتحق ى –ولك  وعل
  . ا آمن إبراهيم باهللا، واهللا حسب له ذلك برًّ–الرغم من ذلك 

  
ان        . هكذا آان إبراهيم مقبوال من اهللا     : 4عدد . لم يكن قبوله على أساس األعمال؛ بل باإليم

شيء       . عطي له باإليمان  د ُوِصف بأنه شيء أُ    بره ق  ك ال إن ذل عندما يعمل اإلنسان شيًئا، ف
لو آان إبراهيم يستحق برَّه؛ لُوِصف البر على أنه بمثابة     .  يمتلكه يءيكون حقًّا له، إنه ش    
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ة   ولم يكن من الممكن أن يستخدم الكت. أجره أو حق له؛ وليس آهبة     ذه اللغ اب المقدس ه
  .ن نتيجة عمله هواأن برَّ إبراهيم آ؛ لو على اإلطالق

  
اجر؛                  : 5عدد رر الف ذي يب ؤمن بال وعندما ال يحصل الشخص على برِّه بعمله هو، ولكن ي

  .لبر وُينسب له يعتبر له ذلك ا– ايمكن أن ُيحسب له برًّيمان فإن ذلك اإل
  

ك       : 8 - 6عدد ذآر آلمات داود في م         . وإبراهيم ليس هو المثال الوحيد على ذل ع  هل تت طل
ه المزمور الثاني والثالثين؟ إنه يرى أن أعظم برآة يمكن تخيُّ        . لها، أن خطيته ال ُتحَسب ل

ر الممكن                     إن داود هنا ال يتحدث آإنسان واثق من أنه فعل حسًنا، لدرجة أن يعتبر من غي
ه؛                ؛أن ُتحسب له خطية    د وأن ُتحسب علي ة الب  لكنه يتحدث آإنسان يعرف جيًدا أن الخطي

ا ال  ال  . ُتحسبلكنه ر األعم ور أخرى غي ى أساس أم ن اهللا عل ول م سان المقب ه اإلن . إن
ر                 يس استحقاق الب ر؛ ول ساب الب ذا    . (ويتحدث داود في هذا المزمور عن احت ودراسة ه

سه           المزمور ُتوضح أن أساس رجاء داود، أنه قد اعترف بخطيته هللا، وباإليمان ألقى بنف
  .)ا العفوعلى رحمة اهللا طالًب

  
الهم؛                   لذلك أ  م يكن بأعم ديم ل د الق ر رجال اهللا في العه ولس الرسول أن تبري علن ب

واللغة اليونانية المستخدمة ُتظهر بوضوح أن اإليمان       . ولكن بالنعمة، ومن خالل اإليمان    
  . لم يكن السبب في تبريرهم؛ لكنه آان الوسيلة التي بواسطتها حصلوا على تبرير اهللا

  
م        ويجب أن ندرك أن هذا البر ا       هؤالء الرجال    . لذي نالوه، قد ُنسب إليهم وُحسب له

لقد نالوا شيئا يمكن أن     . لم يتمتعوا بالكمال األخالقي، ولم تكن حياتهم آاملة على األرض         
ة    يحسب لهم شرًعا، والذي أعطى لهم وضًعا        ًضا طبيع م أي جديدا في نظر اهللا، وأعطى له

دة      جديدة مع هذا الوضع؛ وبالتالي فإن األعمال الصا        إن . لحة نبعت من هذه الطبيعة الجدي
ال،         ؤالء الرج ي أن ه ا ه حها هن ول أن يوض ولس الرس د ب ي يري ية الت رة األساس الفك
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ر                           ى أساس آخر غي راًرا في نظر اهللا، عل سبوا أب د ُح ى وجه الخصوص، ق وإبراهيم عل
  .األعمال، وأن البر المقصود، حصلوا عليه باإليمان

  
   إبراهيملم يكن للختان دور في تبرير

  
دا  : 9عدد  ان –حسٌن ج ر باإليم ك   . إن التبري درك ذل ستطيع أن ن ا ن دأ  ، إنن ذا المب  ولكن ه

ون     – وعلى أولئك الذين قد اختتنوا من نسله         ،ينطبق فقط على إبراهيم نفسه     ذين يحمل  ال
  ).إبراهيم(في أجسادهم تلك العالمة الخارجية والمنظورة، على عهد اهللا مع جدهم 

  
ن الخ  ا مكم ر   هن صدقوا أن التبري دون أن ي ذين يري ك ال ا أولئ د دائم ر، إذ يوج ط

ى ش   افة إل ان باإلض ريءباإليم ولس     .  آخ ام ب ي أي ى ف ودة، حت ت موج رة آان ذه الفك ه
ة           ذلك       . الرسول، آما يوضحها سفر األعمال والرسالة إلى أهل غالطي يس آ : لكن األمر ل

  .س ذلكانظر آيف يوضح الرسول بول. فالتبرير هو باإليمان فقط
  

ا أم         : 10عدد ان مختون ما هي الحالة التي آان عليها إبراهيم، عندما ُحسب له برًّا ؟ هل آ
  . إنه لم ُيختن إال بعد ذلك بأربع عشرة سنة. ال في ذلك الوقت؟  لقد آان غير مختون

  
رِّ             عندما خُ :  أ 11عدد ى ب تم عل ة والخ ام  تن إبراهيم ؛ آان الختان هو العالمة الخارجي ه أم
ان  اهللا ل الخت راهيم قب ه إب ع ب ذي تمت ر ال ذا الب رر .  ، ه د تب راهيم ق ا أن إب وواضح تماًم

راهيم ،             . باإليمان، دون أي عالقة بالختان على اإلطالق       ائق التي ذآرت عن إب ذه الحق ه
ام اهللا             ُت ر الشخص أم م      أيُّ. ظهر أنه ال عالقة للختان أو الغرلة بتبري ذا لألم اهللا !  رجاء ه

  .ه اليهود، آما رأينالم، آما أنه إهو إله األم
  
وهم، وال                  : 12 - ب   11دعد راهيم أب ول اليهود إن إب ذا ؟ يق هل تستطيع أن تدرك معنى ه

از  ذا االمتي ر به ع أي شخص آخ ر  . يتمت ؤمنين غي و الم و أب إبراهيم ه ون، ف م مخطئ إنه
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ؤمنين  و الم ه أب ا أن رر، آم دما تب ون عن ر مخت ان غي سه آ و نف ه ه ونين؛ ألن  المخت
  .  مثل إيمانهاالمختونين، ليس ألنهم مختونون مثله؛ ولكن ألن لهم إيماًن

  
راهيم         اء إب سله الحقيقي        .أولئك الذين تبرروا باإليمان هم أبن م ن ن    .  هؤالء ه ه لِم إن

ك    م ذل ى أن نفه ة العظم ل    ،األهمي د قلي ة بع ك ثاني د ذل وف نؤآ ذه   .  وس درك ه م ت إذا ل
ى   ما تحاول أن تفّسر األالحقيقة، ستواجه صعوبات آثيرة، عند     صحاحات من التاسع وحت

  .الحادي عشر، من هذه الرسالة
م                         ر، ول ذا التبري ة له ات المالزم ه البرآ راهيم، ولنوال ر إب ان شيًئا لتبري دم الخت إًذا، لم يق

  .يمكن للناموس أن يقدم هذا آما سنعرف اآلن

   إبراهيملم يكن للناموس دور في تبرير
  

م    هللا إلبراهيم بأن فيه تتبارك جميع قبائل األرض؟  حسنً         هل تتذآر وعد ا   : 13عدد ا، َمن ه
م                     ن ه راهيم؟ َم ل إب الذين دخلوا في هذا الوعد؟ َمن هم الذين نالوا هذا االمتياز اإللهي مث

  الذين قبلهم اهللا آما قبل إبراهيم؟ َمن هم؟
  .نليس الذين يحفظون الناموس؛ لكن الذين تبرروا بواسطة اإليما: اإلجابة هي

  
ل أن          . يمكن أن نرى ذلك بسهولة    :  14عدد   راهيم، قب  ُيعطى   لقد أعطى اهللا هذا الوعد إلب

ة    آما تشير ( سنة   430الناموس بحوالي    ًدا،          ).  رسالة غالطي دم وع ستطيع أن تق ك ال ت إن
دما   –ذآر   الذي لم يكن له أي  – ثم تقول إن إآمال الوعد سوف يعتمد على الناموس   عن

ذا الوعد ًدا.ُتعطي ه د وع ون بع ن يك د ل إن الوع ك؛ ف ت ذل ا أو ، إذا فعل ه سيكون بياًن  إن
ذآر               م ت شروط التي ل تصريًحا، يمكن أن يكون صحيًحا أو ال؛ فصحته تتوقف على حفظ ال

  .بعد
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راهيم في            . إن وعد اهللا هو وعد واضح، وبدون شروط        سل إب شترك ن د أن ي إنه تعهَّ
راهيم  ة إب اموس،    ،برآ ذآر الن م ي د ل ى      والوع ف عل د يتوق ق الوع ذآر أن تحقي م ي ول

اموس                   . الناموس راهيم عن طريق حفظ الن ات إب . من الواضح إًذا أنك ال تشترك في برآ
ذي من            . إنك تشترك في هذه البرآات عن طريق آخر        د، ال هذا الطريق هو الطريق الوحي
  .إنه اإليمان. خالله دخل إبراهيم نفسه إلى هذه البرآات

  
ذي: 15ددع ك ال شلونأولئ اموس يف وا الن اولون أن يحفظ ي . ن يح ط ف ون فق م ينجح إنه

اموس؛ ال            . استنزال غضب اهللا عليهم    ة؟ وحيث ال يوجد ن ا هي الخطي رِّف م الناموس يع
ه   يءوحيث ال يوجد تعريف للخطية؛ فال يمكن أن نقول عن ش          . يوجد انتهاك  للناموس     إن

ك ظاهرة    . اموسلكن عندما يوجد الناموس؛ يظهر أيًضا آسر الن         . خطية  ومن   ،إن خطيت
  .الواضح تماًما أنك ال يمكن أن تتبرر أمام اهللا عن طريق حفظ الناموس

  
ترى هل نجحت في متابعة مناقشة بولس الرسول؟ إذا لم يكن األمر آذلك فال تقلق؛                

سية      ه الرئي م فكرت ك أن تفه ان         . لكن علي م إيم ذين له ك ال م أولئ راهيم الحقيقي ه سل إب ن
أثير            أولئك  هم   إن ،إبراهيم اموس ال ت م للن الذين وعدهم اهللا بالتبرير، والتساؤل عن حفظه

  .له
  
  
  

  ، تبرير إبراهيم آان باإليمان نكرر
  
ر       : 16ددع ذا التبري ات دون استحقاق      ،تبرير إبراهيم، والبرآات المصاحبة له .  آانت برآ

ة اهللا       ه بنعم ت ل ان، وأعطي ه باإليم ارت ل د ص ل ا  ،لق ي تعام ة الت ع   والطريق ا م هللا به
ساله     ل أن سال ليست محدودة     . إبراهيم، هي نفس الطريقة التي يتعامل بها مع آ ذه األن ه
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اموس      م الن ان                   . باليهود، الذين له ل إيم ان مث م إيم ذين له ل ال شمل آ راهيم ت سال إب إن أن
  .آل المؤمنين يمكن أن يعتبروا أنفسهم أنسال إبراهيم. إبراهيم

  
، "إبراهيم"باسم  " أبرام" ما آان يقصده اهللا، عندما دعا        يمكننا أن نفهم اآلن   :  أ 17ددع

  .ألنه أب لجميع المؤمنين ـ اليهود واألمم على حد سواء". أب لجمهور من األمم"أي 
  
وتى،           ، نوعية إيمان إبراهيم   تأمَّل في لكن  :  ب 17ددع  لقد آمن بأن اهللا هو الذي يحيي الم

  . ويدعو األشياء غير الموجودة آأنها موجودة
  
دا         ،ا ألمم آثيرة  لقد وعد اهللا إبراهيم أنه سيكون أبً      : 18ددع ائًال ج سله ه .  وسيكون عدد ن

شري،                   ر الب وآمن إبراهيم بذلك الوعد؛ ألن الرب تكلم به، على الرغم من أنه بحسب الفك
  .لم يكن هناك أي رجاء بتحقيق هذا الوعد على اإلطالق

  
راهيم أو          : 19ددع دى إب د تخط      في ذلك الوقت، لم يكن ل ان ق ع       ىالد، وآ ذي يتوق  العمر ال

ون أبً   ه أن يك ا      ،افي ى أنه ا، عالوة عل ون أمًّ دا عن أن تك ِسنَّة ج ه ُم  وآانت سارة زوجت
  .آانت عاقًرا

  
ه                    : 21 – 20ددع ا قال د درس م ة الموقف، لق ا يتعلق بحقيق لم يخدع إبراهيم نفسه ، فيم

ى االستنتاج      ،دون حدوثه اهللا بعناية، ودرس آل العقبات الظاهرية، التي تحول           ووصل إل
ات التي ظهرت                       ل العقب رغم من آ ى ال ه؛ عل ع أن   . بأن اهللا قادر أن يفعل ما تكلم ب والواق

. االستحالة الظاهرية لحدوث هذا األمر، زادت من ثقته؛ بدًال من أن تسبب تردد تلك الثقة              
  .بتصديق ما قد قاله اهللا لقد ألزم نفسه

  
  .اوبواسطة هذا اإليمان، حسب له اهللا برًّ!  هو اإليمانهذا : 22ددع
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  الوعد بالتبرير ال ينطبق على إبراهيم وحده 
  
  .إن المبدأ الذي تبرر إبراهيم على أساسه، ال ينطبق على إبراهيم وحده: 23ددع
  
ا        . إنه يسري على آل المؤمنين    : 25 - 24ددع ام         "إنه يسري علين ن أق ؤمن بَم ا ن إن آن

  ".قيم ألجل تبريرنا سلم من أجل خطايانا، وُأالذي ُأيسوع ربنا من األموات، 
  

 ولقد بدا أنها تقصد اليهود وحدهم؛          ،إن حجة بولس الرسول تسير في دائرة آاملة       
ا ود إلين ا دارت لتع ا   . لكنه ا أنه ام اهللا، آم ا أم ن حالتن ا ع ة تخبرن ى رومي الة إل إن الرس

ر اهللا ا عن ب َصل عل . تخبرن ر ُيح ذا الب م أن ه ا ونحن نعل ذلك دائًم ان آ ان، وآ ه باإليم . ي
اموس ظ الن ى حف وس، وال عل ى الطق د عل ر اهللا ال يعتم ول ب ده، ،وقب ان وح  ولكن باإليم

  . يمكن أن نحصل على هذا البر
  

ان المخلِّ            دما يعرف     صويعلمنا الكتاب المقدس، أن الشخص يعتبر قد نال اإليم ، عن
ه، ويث   د علي صدِّقه، ويعتم الزم لخالصه، وي هالحق ال تحن  . ق ب ضروري أن نم ن ال وم

ن          ،لنرى إن آان لنا مثل هذا اإليمان      أنفسنا،   سنا، ل ذي نقضيه في امتحان أنف  والوقت ال
 .يكون وقًتا ضائًعا
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  11 – 1 : 5قرأ رومية ا

  
  برآـات التبــرير

  
ا اآلن         ؟ما هي هذه البرآات   . تأتي آل أنواع البرآات   مع التبرير    شرحه لن  هذا ما سوف ي
  .بولس الرسول

  
  ةالبرآات الحالي

       
ان     ). 1دعد " (السالم مع اهللا بربنا يسوع المسيح      "البرآة األولى هي     د آ ا غاضبً اهللا  لق

ا ونحن . ه ودينونته علينا ع غضب جمَّتمنا، وقد    ام اهللا      ، مثلن ذنبين أم ا م شر آن ع الب ل جمي .  مث
ه          . صحاحات الثالثة األولى  هذا ما تعلمناه من األ     لكن اآلن، تم استرضاء اهللا من خالل ما عمل

ا، انصب                   ). 25 : 3(في المسيح    ان من المفروض أن ينصب علين ذي آ اب ال الغضب والعق
اب         . سب لنا بر المسيح    اإليمان يحُ  وبواسطة   ، بدًال منا  من هو على   اك عق د هن م يع ه لل  ،نحمل

العكس            الف ل ب ة ؛ ب د زال غضب     . ال استحسانه القلبي    ن ن  يجد اهللا فينا ما يستوجب الدينون لق
سوع المسيح   . اهللا تجاهنا  ا ي يس      . نحن اآلن في سالم معه، بربن ا، ل سالم هن ى ال واإلشارة إل

  .نا العقلية أو المزاجية؛ ولكنها تحدد عالقتنا باهللا حالت– في المقام األول –المقصود بها 
  

ا مقيمون             "    البرآة الثانية هي     ة التي نحن فيه ). 2ددع " (الدخول باإليمان إلى هذه النعم
ذي يمدحُ    ،إننا لسنا مجرد أناس ُرفع عنهم غضب اهللا       ر ال ا الب ام  نا ولكن ُحسب لن د  .  اهللاأم لق

د أُ . يقبلناو الغضب؛ أصبح اهللا ُيسر بنانتهى غضب اهللا علينا، وبدًال من ا      المسيح  برنا حضِ لق
ان ال  ى مك ضرةإل ة  ة الملكيح ى حال ي ال رائع، وإل ول اإلله ن القب ريمة م ى  . ك ا إل د دخلن لق

اب الملكي     الحضرة الملكية؛ ألننا     بس الثي ذه الح    . نل اة وفي ه ستطيع أن نخاطب اهللا، وأن        ي  ن
  .إلهناا عنا، إنه يًدإنه لن يكون بع. نسير معه، وأن نتمتع به
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ذه       ).  2ددع" (نفتخر على رجاء مجد اهللا    "أن   أيضا     ويمكننا يمكننا أن نتمتع باهللا في ه

ضنا اهللا؟  آال    .الحياة ك      – لكن عندما نموت هل سيرف ل ذل دعوه ألن يفع اك سبب ي يس هن  ؛ ل
د        . في المسيح قبولنا لدى اهللا آامل وأبدي      ف ه المجي ذ . إنه سوف يقبلنا في بيت ه     ه د؛ لكن ا مؤآ

ة      . لم يحدث بعد   ا،      " رجاء "هذا هو المعنى الكتابي لكلم ولس الرسول هن ستخدمها ب التي ي
ذه الرسالة          والتي سوف يستخدمها أيضً     ك في ه د ذل ا ال  . ا بع سكاب غضب اهللا؛        إنن  ننتظر ان

سنا متَّ    . ولكننا ننتظر باألحرى آشف النقاب عن مجده        ا ل ار؛ ولكن         إنن ون الن جهين صوب أت
رى الإل البلُّنه شبيه ب اجي ال صاحبة   . ور الزج ة الم ات الحالي د البرآ و أح ضمان ه ذا ال إن ه

  . للتبرير
  

   الحياة المسيحية من برآاتها؟صعوباتهل تقلل تجارب و
  

د  هذا سؤال   د         .  جيِّ سماء بع سنا في ال ا ل ى              . إنن ا عل رة وجودن األلم طوال فت د ُوعدنا ب لق
يطلق عليه مؤمن    ال يوجد من    ). 12 : 3 تيمو   2،  22 : 14، أع   33 : 16انظر يو   ( األرض  

ا؟            زع فرحن ضيق أن ين ى اإلطالق       مستريح؛ لكن هل يستطيع هذا ال ستطيع عل ن ي ا في   . ل إنن
تج   ،ااآلالم؛ ألن هذه الضيقات تنشئ ثباًتبالحقيقة نفرح في الضيقات، نبتهج ونتهلل       ذا ين  وه

ة مؤمًن  ضوج   بالتبعي الخبرة والن ز ب سيحيا يتمي ذين ن إ. ا م ك ال ات   م لهأولئ ذا الثب ل ه  مث
ة والرجاء مرتبطان معً               مالروحي، له  د؛ ألن الروحاني ان المتزاي د اإليم اط وثيق   ا   بالتأآي  برب

  ).4 ، 3ددع(
  

 فإن آل ما نعاني منه على األرض؛ يجعلنا نتطلع أآثر وأآثر إلى الميراث              ،بهذه الطريقة 
م يت   . دهذا الرجاء هو رجاء أآي        . السماوي الذي ينتظرنا   ذا الرجاء    جسد وإذا ل  نكون في     ، ه

ا      ؛ في هذا الطريق    بطحى أو نُ  احتمال بأننا سنخزَ  لكن ليس هناك    . ُمبينخزي   ا آلم ا  ألنن  نَمْون
ا  ،في الرجاء   ا   ازددن ا    ب  –يقين ذي يعمل في قلوبن ا   – الروح القدس ال  ،)5ددع(أن اهللا يحبن

  .حبوقت الر عنه في ا في وقت الضيقوهذا اليقين يكون أآثر وضوًح
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الم تحرك رجا        !  ذلك االختبار المسيحي   عجيبار  بيا له من اخت    ذا الع ا،  ءفإن صدمات ه ن

دنا     ،واشتياقنا إلى السماء   ا تأآ ا أن وآلما أدار العالم ظهره لنا؛ آلم فهل يفشل ذاك   .  اهللا يحبن
، ال   يحرك روحه القدوس فينا رجاء      هلالذي يحبنا آل هذه المحبة في أن يحضرنا إلى بيته؟           

  ؟تحققيمكن أن ي
  

  أين تجد الدليل على أن اهللا يحبك؟: ةالمحب
  
ة هال نجدإننا  : 8 - 6د  دع دون  .  في الظروف التي نمر بها؛ ولكن نجده في الجلجث ا ب وة،  آن  ق

دما   و ،نين وضائع  ينا عاجز  آ. ن عن أن نخّلص أنفسنا    يوعاجز ا   عن ة؛ مات        آن ك الحال في تل
ة اهللا          مع أننا آنا أشرارً    ،المسيح في الوقت المحدد من أجلنا      ر مستحقين وتحت دينون . ا وغي

  !!ا المحبة حقًّتلك هي! تلك هي المحبة
  

اد أن   .  أن تفعل مثل هذاهاإنك ال تستطيع أن تتخيل محبة بشرية يمكن   إنه ليس من المعت
ى ضحية العظم ذه الت د به وم أح ك  ،يق ع ذل د وم ا تج ا ا شخًصربم يخلِّيموت م ا ص شخًص ل

انٍ         (خطاة  بعد  نحن  و كنل ،رائًعا ة من مع ه الكلم ا      )بكل ما تحمل ذا هو    .  مات المسيح ألجلن ه
ان   .  ومقدار هذه المحبة على محبة اهللا لنا   برهانال لقد آنا أثمة، وتعمدنا أن نكون أشراًرا وآ

صليب هو إعالن       . آنا أعداء اهللا، ومع ذلك مات المسيح ألجلنا       . فسادنا داخليًّا وخارجيًّا   إن ال
   . البرهان الدامغ على أن اهللا يحبناإنه. ال مثيل لها وال نظيرة محب
  !!في ذلك لنا يعطُأللمستقبل  ضمان أي: انظر

  
ا        : 11 – 9 دعد ذي ضمن تبريرن سوع المسيح هو ال ك عدم      ،إن سفك دم ي ى ذل ويترتب عل

فإذا آان الرب قد بررنا بمثل هذا الثمن؛ فكيف يمكن أن         . من الغضب اآلتي  علينا   خطر   وجود
  !ما أعظم رجاءنا. يترآنا للدينونة؟ هذا مستحيل وغير  معقول

  



 

ه   قرَّبنا ب عندما آنا بعيدين عن اهللا؛       ك،        ،موت ابن ر من ذل ا  واألآث ن سنخلص   و قريب  ألنن
ه د خلَّ .بحيات ضاعه ق ان ات دين  إذا آ ا بعي دما آن ن  صنا عن ه ونح صنا ارتفاع م يخل م وآ ؛ فك
د سوف يصنع                      . قريبين اة وأعداء؛ فبالتأآي ذا الصالح ونحن خط إذا آان قد صنع معنا آل ه

ه             . هءا أعظم اآلن ونحن أصدقا    معنا صالحً  م حيات م وآ إن آان موته يضمن لنا المصالحة؛ فك
  . النهائيخالصتضمن لنا ال

  
 في  فرح، ون )2ددع( رجاء مجد اهللا     على *حرإننا نف .  فرح الحياة المسيحية هي حياة   إن  

سوع المسيح       باهللا  ب  تخر  آما أننا نف   ،)3ددع(الضيقات   ا ي ه اآلب المصالح     ). 11د  دع (ربن إن
ذي قرَّ سيح ال ي الم ه ف ا إلي ز  و ،بن ا تقف ل قلوبن ذا يجع ا ه ا وطرًب يال وابتهاج ا وتهل ن إ. فرًح
ارة  تالكف صالحة تم ت و والم رة  تم ة حاض و حقيق الص ه الفرح   ل؛الخ ا ب يض قلوبن ذا تف

  .العبادة هللاوفوق الكل  ،والتقدير متنانواال
  

ر       إذن  هذه   ات المصاحبة للتبري د، وسوف             ،هي بعض البرآ ه بع م تنت ات ل ة البرآ  وقائم
دم يضيف إليها بولس الرسول الكثير من البرآات، وهو ي         ذه الرسالة    سرد     في  تق د    . ه ه ق لكن

  .ا اهللا في المسيح، قد جعلنا أغنياء حقًّإنجيل نعمةأن  لنتحقق يكفي عرَّفنا ما
  
  

 إلى آلمة نفتخر في ترجمة فانديك وهي في الصيغة الداللية Rejoiceلقد ترجمت الكلمة * 
، ألنها في األصل اليوناني تفيد معنى )نفتخر أو ليكن افتخارنا(أو في صيغة التمنِّي 

  .االفتخار
    مالحظتهاالتي يجب األخرى بعض األمور 

  
  . أن نترك هذا النص المختصر والرائع، هناك بعض األمور التي يجب أن نالحظهاقبل
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، فما أروع هذا التوافق  هو عمل اهللا ثالثي األقانيمخالص الخاطئيجب أن نالحظ أن 
فاهللا اآلب يحبنا، والبرهان على ! واالنسجام الذي نراه بين أقانيم الثالوث في هذا النص

إنها نفس محبة اهللا التي ). 8عدد(استعداده لموت ابنه الوحيد ضح من محبته ومقدارها يت
رون الخالص بشكل مختلف لكن هناك من يصوِّ). 5عدد(يسكبها الروح القدس في قلوبنا 

 بموته البَدلي –تماما؛ إنهم يصورون اهللا اآلب وقد عقد العزم على أن يديننا؛ لكن المسيح 
. ا لو آان أآثر اهتماًما من اآلب بخالص الخطاة فيبدو االبن آم–حرمه من هذا االمتياز 

وفي الغالب ال يذآرون عمل الروح القدس في اختبار المؤمن، لكن األمر مختلف مع بولس، 
ظهر فهمه للتناغم المجيد والسرمدي بين أقانيم الثالوث، ويرى أن الخالص فالنص الكامل ُي

  .هو عمل الالهوت آله
  

 يبدأ قائمة ثمر 22: 5 في غل.لشخصية المسيحيةوصف بولس لآما يجب أن نالحظ 
 يؤآد على اإليمان والرجاء 13: 13آو1الروح بالمحبة والفرح والسالم وطول األناة، وفي 

 6ومع أننا لم نبدأ بعد في األصحاحات . هذا النص متوافق تماًما مع هذه األوصاف. والمحبة
ومن الواضح أيضا .  لهم أيضا حياة جديدة إال أنه واضح بالفعل أن أولئك الذين تبرَّروا،8 –

ك بالعقل، لكن قوة هذه الحقائق يمكن أن حقائق اإلنجيل ليست فقط حقائق موضوعية تدَر
لكن في الحياة العملية عندما نتأمل . أن ُتختبر شخصيًّا، وهذا بالطبع هو عمل الروح القدس

ن هذا ُيغني اختبارنا المسيحي في هذه الحقائق مقترنة مع صعوبات هذه الحياة األرضية، فإ
  .وُيثريه

 آل –تبريرنا وسالمنا مع اهللا واقترابنا من حضرته الملكية  علينا أن نالحظ أن –أخيًرا 
إن ضيقات هذه الحياة تنمِّي شخصيتنا المسيحية؛ لكن هذه . عالقة لها بظروفنا هذه ال

يكون الذي وقت ال يوجد ذلك؛ فلن االمتيازات الثالثة تبقي راسخة ال تتغّير وال تقبل التغيير
  .اأمرا تقريبيًّ – أو سالمي مع اهللا أو قبول اهللا لي –فيه تبريري 

  
إن هذه األمور تستند على عمل المسيح الذي ُأآمل، لذا فإن عالقتي باهللا تبقى دائما 

اسة أما الضيقات وتفاعلي معها؛ فتعني أن هناك أوقاًتا أآون فيها أقل قد. ثابتة دون تغيير
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من األوقات األخرى، وهناك أوقات تكون فيها طاعتي وروحانيتي أعظم من أوقات أخرى، 
هذه النقطة إذا لم تكن . لكن عالقتي مع اهللا تبقى ثابتة ال تتغيَّر، وقبولي لدى اهللا آامل
  .واضحة لنا فإننا نكون فقدنا ما يقوله الرسول بولس في هذه األعداد

  
  21 – 12: 5مية  رواقرأ

  
  دم األول وآدم األخيرآ

  
في . ةييوجد الكثيرون في هذه األيام الذين ينكرون أن آدم آان شخصية تاريخية حقيق

هذا النص تعتمد حجة بولس الرسول تماًما على حقيقة أن آال من آدم ويسوع آانا شخصين 
عقد ين، وهذه المقارنة ال يمكن أن تمقارنة بين الشخصتاريخيين بنفس المفهوم؛ فهو يعقد 

  .لو لم يكن لكل منهما وجود، فوجود آدم ضروري لهذه المناقشة تماًما مثل وجود المسيح
  

 آأب للجنس البشري؛ فإن آل – آشخصية حقيقية تاريخية –لو لم يكن آلدم وجود 
وإذا لم يكن سقوط الواحد لم يسقطنا جميًعا، فال . الحجج التي يسوقها الرسول بولس تبطل

  ى أن طاعة اآلخر معنى من البرهان عل
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إذا أنكرنا أن سبب هالآنا يرجع إلى الشخص الذي آان يمثِّلنا فإن البرهان . تخلِّصنا

ر، إذا وبكلمات أَخ. أن خالصنا قد تحقق بواسطة ممثل آخر لنا هو برهان باطلعلى 
رفضنا أن يكون آدم شخصية تاريخية، وأن السقوط آان أمًرا حقيقيًّا، وإذا رفضنا 

إذا أنكرت أننا . به؛ فإننا بذلك نرفض المسيحية من أساسهامبدأ تمثيله لنا واتحادنا 
آنا هالكين طبًقا لمبدأ اتحادنا بآدم، فال يمكن أن ُتبقي على حقيقة خالصنا بمبدأ 

  .اتحادنا بالمسيح
  

 آما قال –لو أن آدم لم ُيوجد، ولم يسقط . لقد حان الوقت لمواجهة الحقائق
آدم الثاني يكون مضيعة للوقت، ونكون غير  فإن توقعنا الخالص ب–الكتاب المقدس 

نظرية التطور – بكل ما أوتينا من قوة –لهذا السبب علينا أن نقاوم . مخلَّصين
 –درجة من الصِّحة لكنها بنفس ال – مغايرة إن المسألة ليست تصدِّيا آلراء. العصرية

اإلنسان ال فلو آانت نظرية التطور صحيحة، فإن . ال، إنها مسألة تؤثر على خالصنا
يكون هو اإلنسان الذي تحدث عنه الكتاب المقدس، وال المسيح هو المسيح الذي 

  ".آدم األخير"تحدث عنه الكتاب المقدس، داعًيا إياه 
  

إننا ال نستطيع أن نؤمن بنظرية التطور، ونؤمن بالكتاب المقدس في نفس 
األولى من سفر إنك ال تستطيع أن تنكر ما جاء في األصحاحات الثالثة . الوقت

) الذي قد َقِبَل هذه األصحاحات(التكوين، وبعد ذلك تلجأ إلى مسيح الكتاب المقدس 
ال، إنه . إن االعتقاد بنظرية التطور ليس أمًرا اختياريًّا، جدير بالقبول. لكي تخلص

  .خطية تستلزم التوبة
  

من النعام إننا لسنا مجموعة . وهذا ال يعني أن المسيحية الكتابية تدعو للتخلف
إن التطور . تدفن رؤوسها في الرمال، متعامين عن التقدم العصري في العلم والمعرفة
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 فهم يرون أن –ليس إال نظرية، وهناك عدد آبير من العلماء األمناء ال يقبلونها 
  .الدالئل العلمية تستلزم موقفهم هذا

  
ب الدفاع عنها وفي الحقيقة، فإن الكثيرين منهم، يعتبرون أن هذه النظرية يصع

وقد اعترف بعض الذين يعتقدون بنظرية . في ضوء االآتشافات واألبحاث الحديثة
 أنها البديل الوحيد لإليمان ،التطور، بأن السبب الوحيد الذي يجعلهم يتمسكون بها

وبالطبع أنه بمجرد أن تؤمن بالخلق، يجب أن تؤمن بالخالق، وإذا آمنت . بالخلق
  .ف أننا جميعا خالئقه، وأننا مسئولون أمام ذاك الذي خلقنابالخالق؛ فيجب أن تعتر

  
إنه يفضل . ولألسف، فهذا هو فكر ال ُيريح اإلنسان الذي ال يريد لحياته أن تتغيَّر

أن يواصل اعتقاده بنظرية تفتقر للبرهان والثقة، عن أن يسمح بدخول هذا الفكر 
  .الكتابي إلى عقله

  
يشكل عائًقا للرسول الُمْلَهم، وها هو الرسول إن اإليمان بآدم التاريخي، لم 

بولس يبدأ حجته بأن الهالك الذي حل بنا جميًعا عن طريق آدم آان عظيما، لكن 
لذلك يناقش بولس الرسول برآات . الخالص الذي ُأِعدَّ لنا بواسطة المسيح أعظم
ل لكل الذين لقد سبب آدم الهالك الهائ. الخالص، وهذا هو ما يربط هذا النص بما قبله

دعونا نرى إذن آيف . هم فيه، ولقد أوجد المسيح الخالص األعظم لكل الذين هم فيه
  :إنه يوجهنا أوال إلى. يوضح بولس الرسول هذا األمر

  
  الدمار الناتج عن السقوط

  
قتحمت الخطية  فقد ا هو أصل الخطية،– وليس آدم –لقد آان الشيطان : 14 -12عدد

. ، لكنها وطدت أقدامها في العالم بواسطة آدم)12عدد(آخر العالم قادمة من موضع 
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فآدم أخذ وصية واضحة من اهللا، وآان لديه الحرية والقدرة على حفظها، لكنه لم 
  ! فماذا آانت النتيجة؟ الموت آان يعرف عاقبة ذلك معرفة آاملة،يطعها، رغم أنه

  
يعة تكوين اإلنسان؛ ا ضمن طب من الخطية، ولم يكن الموت طبيعيًّلقد جاء الموت

قد ُطرد ل. قد تحطمتولهذا فإننا نخاف منه، فالموت آان يعني أن شرآة آدم مع اهللا 
لو لم يكن قد أخطأ؛ لكان باإلمكان أال . آدم من الجنة، وتبع ذلك حتما الموت الجسدي

  .يموت
  

هذه الخطية الواحدة، التي عملها إنسان واحد هي السبب في تسلُّط الموت على 
والنص . 19إلى15، لكن أيضا األعداد من 12ميع، وهذا ما يؤآده ليس فقط عددالج

إن بولس الرسول ال . عندما أخطأ آدم أخطأ الجميع: اليوناني لهذا الجزء واضح
 إنه . لكن ألن آدم هو الجنس البشرييبرهن هذا األمر من منطلق أن آدم هو جدنا،

إننا وآدم أعضاء . د وحدة في الجنستوج. الممثل والذي آان فيه آل الجنس البشري
لقد رسم اهللا أن نكون في هذه العالقة مع آدم، .  بعضنا لبعض مثل الجذر واألغصان

  .وعندما أخطأ آدم أخطانا نحن، أي اشترآنا في خطية آدم
  

ألن هذه حقائق، ومن الحماقة أن " هذا ليس عدًال: "يس حسنا أن نقولل
؛ ألننا نحن أنفسنا نفعل ما فعله آدم آل " ما فعله آدمأنا ما آنت أفعل: "نعترض قائلين
، ألن نفس المبدأ التمثيلي الذي "إن ذلك ظلم: "ومن الحماقة أن نقول. يوم في حياتنا

  .شكَّل منا خطاًة، هو نفس المبدأ الذي بواسطته الواحد يسوع المسيح ُيخلص الخطاة
  

ي عن طريق آدم، ومع ا أن الخطية دخلت إلى الجنس البشر يرينا إًذ12عدد
لماذا مات الناس في الفترة ما بين آدم . 14، 13انظر إلى عددي. الخطية دخل الموت

في ذلك الوقت لم يكن هناك ناموس . وموسى؟ هل بسبب تعدِّياتهم؟ آال، ليس آذلك
لم تكن هناك طريقة، . لم يكن هناك مقياس يمكن على أساسه تحديد التعدِّي. ليتعدوه
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اسها أن يوصف أي شخص بأنه مذنب، مع ذلك آان البشر يموتون، يمكن على أس
وألن الخطاة فقط يموتون؛ فذلك يبرهن بوضوح أنهم آانوا خطاة، بالرغم من أنه لم 

ما جعلهم خطاة ليس آسرهم للناموس، ألنه لم يكن هناك ناموس، . يكن هناك ناموس
لكن الحقيقة أن الجميع أخطأوا في .  بالبشاعة التي أخطأ بها آدمآما أنهم لم يخطئوا

  .آدم، وهذا آان السبب في موتهم
  

خطية الواحد أهلكت . إن عمل الواحد أثر على الكل. لقد تأثروا بما فعله نائبهم
 إال في ذاك اآلتي، فإن آدم لم يكن هناك رجاء للجنس البشري!  وأي هالكالكثيرين،

إًذا المبدأ النيابي الذي .  لنا؛ آان هو الرمز والشبيه والنموذج للمسيحهذا لكونه ممثًال
من هذه الناحية يوجد تشابه بين آدم . تسبب في هالآنا هو أيضا الوسيلة لخالصنا

  .ا صورة لآلخرموالمسيح، أحده
  

يوجد اإلنسان األول ويوجد اإلنسان الثاني، . يوجد آدم األول ويوجد آدم األخير
  ! اإلنسان يعّلمنا عن المسيح مخلص الخطاةفسادنعمة اهللا، أنه حتى وتلك هي 

  
  التباين بين آدم األول وآدم األخير

  
إًذا هناك تشابه بين آدم والمسيح، لكن هناك أيضا اختالفات : 21 – 15األعداد

هذه هي . إن عطية الخالص المجانية في المسيح، ال تتشابه مع السقوط في آدم. هامة
إن هالآنا في آدم .  وحتى نهاية األصحاح15ددرئيسية التي نفهمها من عالنقطة ال

آما (عظيم، لكن خالصنا في المسيح أعظم؛ فبسبب خطية الواحد؛ مات الكثيرون 
، لكن في المسيح هناك فيض عطية النعمة )15ُيفهم من النص اليوناني لعدد 

لمسيح يوصف في األصل والفيض هنا ليس في العدد، بالرغم من أن شعب ا. المجانية
تفوق إن قوة المسيح على الخالص . ، لكنه أوفر االمتيازات والفوائد"الكثيرون"بأنه 
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 لذلك نحن نأخذ في المسيح برآات أآثر مما فقدنا آثيًرا قوة آدم على الهالك؛
  .بالسقوط

  
توجد أوجه شبه بين آدم والمسيح، . 16ويوضح بولس الرسول هذا في عدد

فالهالك الذي سببه الواحد الذي أخطأ ال يمكن أن ُيقاَرن بالهبة التي لكنها ضعيفة؛ 
بخطية آدم الواحدة وقع حكم الدينونة على الجنس البشري، . جاءت بواسطة اآلخر

وبالرغم من أن تلك الخطية قد تكررت . لكن نعمة المسيح المجانية تفوق هذا آثيًرا
 وجعل الكثيرين من الخطاة، يعودون ، فإن المسيح َعَكس الحكم،)من البشر(آثيًرا 

  .إلى عالقة صحيحة مع اهللا
  

نظر إلى ما  لكن ا،)17عدد(بواسطة خطية واحدة آلدم، َمَلَك الموت على الجميع 
 لقد غمرنا بعطفه الذي ال نستحقه، وَحَسَب لنا برَّه، ونحن نتشارك –قدمه المسيح لنا 

  . معه في حياة القيامة والمجد– وسوف نتشارك –
  

بواسطة خطية آدم؛ وقعت الدينونة على جميع المتَّحدين به، . 18انظر إلى عدد
وقول بولس الرسول . وبواسطة بر المسيح؛ ُمنح تبرير الحياة لكل المتَّحدين به

 فقد ذآر ص،ال ُيقصد به إطالقا أن آل واحد من البشر سوف يخُل" جميع الناس"
رة من الجنس البشري سوف ُيدانون، بوضوح في األصحاحات السابقة، أن نسبة آبي

لقد أهلك آدم آل الذين آان يمثلهم، ويعطي المسيح . لكنه هنا يناقش المبدأ النيابي
  .تبرير الحياة لكل الذين يمثلهم

  
 يمكن أن ُيترَجم ليعني أنه آما أن الدينونة قد وقعت على الجميع بسبب 18عدد

في هذه الحالة يشير . ل بر واحدخطية واحدة، فإن تبرير الحياة مضمون بسبب عم
بولس الرسول إلى العمل العظيم للطاعة، والذي آان ذروة آل حياة الطاعة للمسيح، 

وإن ما يسعدنا هو أن المسيح لم يضمن فقط . أال وهو ضمانه لخالصنا على الصليب
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لحياة إن لنا التبرير الذي يؤهلنا إلى االمتالك العادل ل. براءتنا؛ ولكنه ضمن برًّا لنا
  .والتمتع بها

  
، لكن المسيح أطاع، وهذا )19عدد(لقد آان عصيان الواحد هو الذي جعلنا خطاة 

هذه الحقيقة المجيدة . لقد ُنسب بر المسيح لنا، وُحسب لنا شرًعا. جعل الكثيرين أبراًرا
  .وحدها، هي أساس عالقتنا الجديدة مع اهللا

  
لقد ُوجدت ). 20عدد(هالك وإعطاء الناموس لم يخفف من حالة اإلنسان ال

لكن الناموس . الخطية قبل الناموس، وآان دور الناموس إظهار الخطية على حقيقتها
سبب وجود أي شيء شرير في  وليس هذا بواقع زاد من آم الخطية في العالم،في ال

وعندما ُيواَجه . ، لكن قلب اإلنسان هو الشرير فهو يمثل النقاء والبر مًعاالناموس،
إن . إلنسان بالناموس؛ فإنه ُيظهر تمرده، من خالل عصيانه للوصايا اإللهيةقلُب ا

وصايا اهللا أصبحت واضحة بالناموس، لكن قلب اإلنسان لم يتغّير وآان فاسًدا، لدرجة 
أنه عمل عكس ما أوصى اهللا به، فكان العالم بعد إعطاء الناموس أآثر سوًءا مما آان 

أيضا آان من الضروري أن يكون خالص المسيح . رت الخطية جداُث وآ،عليه من قبل
  .أعظم آثيًرا من اإلنهيار األخالقي؛ ألنه حيث آُثرت الخطية، ازدادت النعمة جدا

  
الدليل على هذا أنه آان هناك موت روحّي وموت ، و)21عدد(لقد ملكت الخطية 

نت فوائد وأيضا، آا. خراب وهالك تامعن لقد آان المشهد عبارة .  في آل مكانمادِّي
لقد َحِفظ الناموس !  يالها من نعمة.وأخيرا جاء المسيح. آثيرا عن ذلكالفداء تتزايد 

وعلى هذا األساس فهو يعطي ! أي برٍّ هذا. لواستنفد عقابه، حتى أن العدل لم ُيبَط
  .اآلن الحياة األبدية لشعبه
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نا، ، لكن بالنسبة ل)21عدد(، وملكت الخطية )17، 14عدد(لقد ملك الموت 
ياله من شخص . إنها تملك بربنا يسوع المسيح). 21عدد(النعمة هي التي تملك 

  !وياله من عمل عظيم! عظيم
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  14 – 1: 6ميةاقرأ رو

  
  السيد القديم والسيد الجديد

  
  سؤال

  
هناك أمران واضحان لكل من َفِهم األصحاحات الخمسة األولى من رسالة 

موس اهللا، وال بأي شيء آخر خُلص بواسطة حفظ نااألمر األول هو أننا لم َن. رومية
خطية في أشنع  واألمر الثاني هو أن نعمة اهللا تزداد جدا عندما تكون النعمله،
  .صورها

  
: إذا استطعت أن تفهم هاتين الحقيقيتين، فإن السؤال التالي قد يجول بخاطرك

إذا آنت ال أخلص بحياة البر، فلماذا أنشغل اآلن بحياة البر؟ إن ذلك لن يضيف "
شيئا في خالصي حيث أنه آلما آُثرت الخطية ازدادت النعمة جدا؛ لذلك فكلما 

  .برت نعمة اهللا ورحمته بدرجة أوفرأخطات أآثر، آلما اخت
  

ربما لم تسأل نفسك هذا السؤال؛ لكن بولس الرسول سمعه آثيًرا من الناس، وهو 
  .اآلن يثير هذا السؤال في رسالته، لكي يجيب عليه

  
أال تظن أن بولس الرسول آان متعاطفا مع هذا السؤال بأي شكل من األشكال؟ 

إنه يدحض هذا السؤال . أي فكر فاسد" حاشا: "إنه يقول. إن رد فعله عليه مرعب
نحن الذين متنا عن الخطية؛ آيف نعيش بعد فيها؟ إنك ال : "الخبيث بأن يسأل قائًال

  .تستطيع أن تكون ميِّتا عن الخطية وفي نفس الوقت تعيش فيها
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 غير – ولألسف الشديد –إن إجابة الرسول بولس موجزة وبسيطة، لكنها 
 – 3لقد شرحها بأآثر وضوح في األعداد . من المؤمنين اليوممفهومة من الكثيرين 

، لكن قبل أن ندرس تلك األعداد، دعنا نقدم توضيًحا بسيطا يمكن أن يساعدنا 11
  .على فهمها
  تعليم هام

  
وآان على . ، وآان سجينا في قلعة سيده المستبدا فقيًراحدث أن آان هناك عبًد

لقاسي، وأصبح العبد يزداد بؤًسا يوًما بعد يوم؛ العبد أن ينفذ آل ما يأمر به سيده ا
ألن السيد المستبد آان يستغله، فجعل حياته مسلسًال من الشقاء والكدح 

وقد حاول العبد الهروب باستخدام سلم من عشر درجات، لكنه لم . المتواصلين
 بعض درجات شده ألسفليستطع أن يصعد آثيرا على السلم قبل أن يلمحه سيده  وي

لم تكن هناك وسيلة للهروب من هذه المعاناة . قارب الموتيبه حتى ويضر
  .والعبودية القاسية

  
وآان يعيش بالقرب من تلك القلعة ملك عظيم، وبدافع حب هذا الملك للعبد 

 سوى أن نقول أن الملك وال نحتاج من التفاصيل. ر خطة عجيبة إلطالقهالمسكين دبَّ
عبده؛ وجد أنه قد جاء السيد المستبد ليرى  وعندما لصلب،قتل العبد السجين با

إن آل حقوقه على . ا؛ ألنه لن يستطيع أن يستفيد منه فيما بعد فانزعج جدمات،
إن عالقة العبد بالسيد، والتي استمرت لمدة طويلة، قد انتهت . العبد قد سقطت

  .نهاية دائمة
  

الموت، وأخذه وعندما ُدفن جسد العبد؛ جاء الملك العظيم بمفرده، وأقامه من 
 شعور باالمتنان لَمْن خّلصه من حالته الصعبة لقد غمر ذلك العبد. ى بيته الخاصإل

وآان فرحه غامرا ألنه وجد نفسه في بيت سيد حكيم وآريم . بهذه الطريقة العجيبة
لقد آان قلبه مملوًءا بالمحبة الخالصة، والتعلق الشديد بمخلصه، وقرر أن . وقوي
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. إن العالقة القديمة قد انتهت بموته، ومع ذلك فهو ال يزال حيًّا . من اآلن–يخدمه 
نه يدرك أنه ال يوجد إال شخص تالآه لهذه الحياة الجديدة يعني ألقد أدرك اآلن أن ام

. لقد مات بالنسبة لسيده القديم، ولكنه حّي لسيده الجديد. واحد يمكن أن يخدمه اآلن
  .لقد مات عن الخطية ولكنه يعيش هللا

  
ذا آنت مؤمنا، فإنك تحتاج أن تفهم عالقتك بالخطية، إنها السيد القديم الذي إ
 مرة أخرى والحظ 6- 2اقرأ األعداد . القد اجتزت موًت. ما ما يسود عليكآان يو

، فالخطية لم تعد "ألنك قد ُمت هذا الموت. "آيف يعرض بولس الرسول هذه الفكرة
، 7ددع(ا، فأنت قد تحررت من الخطية ولكونك ميًت. قادرة على التحكم في حياتك

لقد آانت سيدك المسيطر عليك، وآما فعل . لقد سادت عليك الخطية فيما مضى). 11
 لكن هذه العالقة قد انتهت تماًما؛ .ستبد؛ وضعتك في العبودية والشقاءالسيد الم

  . أنت اآلن ميٌت بالنسبة للخطية–ألنك اجتزت موتا 
  

بعد موتك بالنسبة للخطية، حدثت .  جديد، هو اهللاوأنت اآلن في عالقة مع سيد
). 9، 8ددع(إنك اآلن حيٌّ، وال يمكن أن تموت  مرة ثانية ). 5، 4ددع(لك قيامة 

" احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء هللا بالمسيح يسوع ربنا"
 وهذا السيد هو  هو الذي له حق مساءلتك،– وواحد فقط –سيد واحد ). 11ددع(
  .هللا نفسها

  
نك فإ إذا اعتبرت أن المؤمن له سيدان، آل منهما يسود عليه في أوقات مختلفة

 ال توجد طبيعتان للمؤمن، إنه ليس فصاميًّا، أحياًنا. لم تفهم ما يقوله بولس الرسول
 لطبيعة خاصة، وفي أحيان أخرى يكون خاضًعايكون خاضًعا لطبيعة بمقاييسها ال

 إن آان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، األشياء .أخرى لها مقاييس مختلفة
قد بطل اإلنسان العتيق، والعامل اآلن .  قد مضت، هوذا الكل قد صار جديًداالعتيقة

 آما –هناك صعوبات في أن يحيا اإلنسان حياة اإلنسان الجديد . هو اإلنسان الجديد
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ت عن واحد ويحيا  فالمؤمن قد ماإلنسان؛ لم يعد هناك سيدان ل ومع ذلك،–سنرى 
  .لآلخر

  
لكن متى حدث آل هذا؟ متى مت أنت شخصيًّا آمؤمن عن الخطية؟ ومتى قمت لتحيا 

  هللا؟
  

لكي ُنجيب على هذا؛ علينا أن نأخذ دقائق قليلة في الحديث عن االتحاد 
في "صف العهد الجديد المؤمن بأنه ي. ، األمر الذي نتمتع به آمؤمنينبالمسيح
الذي اختارنا في المسيح قبل "تحدتم بالمسيح حسب اختيار اهللا  إنكم قد ا،"المسيح

فإن  عاش المسيح حياة آاملة على األرض،عندما ). 4: 1أفسس" (تأسيس العالم
 – 1 وهذا هو التبرير، الذي شرحناه في األصحاحات هذه الحياة حسبها اهللا حياتك،

لذلك يعلن اهللا أنه ال  د حسبه اهللا موتك أنت؛وعندما مات المسيح، فإن موته ق. 5
نا به بولس الرسول في وهذا أيضا ما أخبر. موت عليك اجتيازه بسبب خطاياك

ن الموت، حسب اهللا وبنفس الطريقة، عندما قام المسيح م. 5 – 1األصحاحات 
  .إن آل خالصك يعتمد على حقيقة اتحادك بالمسيح). 5: 2أف(قيامته قيامتك 

  
وهكذا قد . ثانية مرة 11، 10 ، 8 ، 6 – 2 بعد أن عرفت هذا، اقرأ األعداد

إنه .  فإنه عندما مات يسوع على الصليب، مت أنت عن الخطيةُأجيب عن سؤالنا،
. ، لكنك مت أنت معه)5 – 1آما عرفنا في األصحاحات (لم يمت هو فقط من أجلك، 

 وبنفس الطريقة يب عندما مات المسيح،وفي حساب اهللا، فإنك آنت على الصل
ألنك قد اتحدت مع المسيح بحسب قصد اهللا، فإنه ُحسب لك ُحِسَبت قيامتك بقيامته، ف
 ويوضح بولس الرسول لقد قمت عندما قام المسيح،. لمسيحأنك قمت، عندما قام ا

المسيح يحيا هللا وهكذا . لقد قمت ال لكي تموت ثانية. 9 – 8، 5 – 4هذا في األعداد 
جله تحسب نفسك حيا هللا، بيسوع المسيح ربنا، هذا هو السبب الذي أل. أنت أيضا

وهذا هو بالضبط الحق الذي ترمز إليه المعمودية . 11ددآما هو مكتوب في ع
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ويحتكم بولس الرسول إلى هذه الفكرة لكي يوضح هذه الحقيقة الهامة . المسيحية
  .لقرائه

  
  ممارسة هذه الحقيقة

  
ة تحررت من سلطان  حيا– بشكل عملي –لكن آيف يمكن للمؤمن أن يحيا 

 لكن ،14 -12األعدادالخطية، وأصبحت تحت سلطان اهللا؟ هذا السؤال ُتجيب عليه 
  .دعونا نواصل القصة التوضيحية التي سبق أن بدأناها

  
العبد الذي مات وقام ثانية، يعيش اآلن خادًما للملك الذي أنقذه من سلطان 

 فحاول السيد القديم أن ُيدخل ،لقديموبينما هو يخدم الملك، قابل سيده ا. السيد القديم
دده بالضرب إن  آما آان يفعل من قبل، بل ويه،الرعب إلى قلبه، وأن يعطيه األوامر

   فماذا يجب على ذلك العبد أن يعمل؟هو لم ُيطع أوامره،
  

 عليه أن يتذآر :آر شيئا، ويجب أن يتذآر أنه صحيحأول آل شيء عليه أن يتذ
 أي حقوق عليه أو  لكي يأمره، وليس لهله عليه أي سلطان القديم لم يعد أن السيد

دعاءات التي  فالخطية لم تعد هي سيده، برغم آل االقوله له؛سلطة ليفعل ما ي
 وآل أمر يصدر من السيد إن له سيًدا شرعيًّا واحًدا فقط، هو السيد الجديد،. تقدمها

 إنك . حق على اإلطالقم يعد لك علّي أيال، ل: "القديم المستبد، يجب أن يقول له
. ليس لك علّي سلطان البتة. مغتصب وتأمرني أن أفعل أموًرا، لست ملزًما أن أفعلها

  ". إنني أرفض أوامرك. وليس هناك ما يمكن أن أعمله معكلن استسلم ألوامرك،
  

غًال بخدمة  عليه أن يكون منشد لخدمة السيد القديم ليس آافًيا؛لكن رفض العب
يجب أن ). الحياة الجديدة(حّي من األموات، يسير في جدَّة الحياة  آالسيد الجديد،



  

 74

ن عليه أن يسلك في الروح وهذا سوف يضم. يوظف آل طاقاته وقدراته لخدمة اهللا
  ).16: 5غل(له، أال يكّمل شهوات الجسد 

  
لكي يحيا .  مرة ثانية؛ فسوف تفهم المعنى14 – 12إذا قرأت اآلن األعداد 

؛ عليه أن يتذآر أن عالقته بالخطية قد انتهت، وليس لها أي المؤمن حياة مقدسة
عليه ". ال: " أن يقول لهاليه أن يرفض أوامرها؛ وليس آافًيا أبًداع. سلطان عليه

قدموا ذواتكم هللا، آأحياء من األموات؛ وأعضاءآم آالت بر  ":أن يخصص نفسه هللا
يع أن يتحكم في حياتك السيد القديم ال يستط). 19دد؛ انظر أيضا ع13ددع" (هللا

ية، وآلما تحاول أآثر إنك لم تعد تحت الناموس، تحاول أن تهرب من الخط. فيما بعد
إنك تحت .  لكنك بفضل رحمة اهللا الغالبة، أصبحت متميًزا عند اهللاُتهزم أآثر،

  .النعمة
  

. لقديمهذا التعليم عمليٌّ جدا، فعلينا أن نسلك في هذه الحياة متجنبين السيد ا
فإذا وجدت أن آتابا أو برنامجا تليفزيونيا يحثني على ذا هو معنى إماتة الجسد، وه

أي شيء غير ضروري يمكن أن يقودني إلى . الخطية؛ فيجب أن أترآه فورا
إن السيد القديم أقوى آثيرا مما نظن، . مواجهة مع السيد القديم، علّي أن أترآه

 إننا نحتاج أن نبتعد عنه، آما .وسوف يعمل آل ما في وسعه ليجعلنا خاضعين له
  .عن وباء؛ ألنه وباٌء بالفعل

  
لكننا متأآدون أننا سوف نقابله، مهما حاولنا أن نبتعد عنه، ومع ذلك فنحن 
نملك اآلن القوة والسلطان لرفض أوامره، األمر الذي لم نكن نملكه في حياتنا قبل 

 فكل خطية طان علينا، للخطية؛ لم يعد لها سلإننا لسنا خاضعين بعد. التجديد
 وسوف نرى أنه برفضنا ال،:  يمكن أن نقول لها– مهما آانت جاذبيتها –تواجهنا 

  .للخطية، نجني انتصاًرا عظيًما
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من المهم أن نخضع . ولكن لن يكون انتصارنا آامًال، إذا لم ُنخضع نفوسنا هللا
ين آل ما يمكن قدراتنا ومواهبنا للسيد الجديد، وأن نقضي ساعاتنا وأيامنا عامل

ب، ماذا ُتريد أن يا ر: "آانت صالة بولس األولى آمسيحي هي. عمله لنرضيه
يجب أن نرى في آل يوم .  وهذه يجب أن تكون صالتنا اليومية،)6: 9أع" (أفعل

: 10آو1(وفي آل ساعة فرصة لكي نخدمه، وأن نبحث عن عمل آل ما يمّجد اهللا 
 ما تسمح به ، وأن ننظم وقتنا لنعمل أقصىاهللايجب أن تنشغل أيادينا بعمل ). 31

عندما نقضي آل وقتنا طالبين بسرور إرضاء سيدنا الجديد فلن . حياتنا البشرية
  .نكون أبدا فريسة سهلة للسيد القديم

  
إنه لم . إلى قوة صليب المسيح أن نشير ننهي هذا الجزء، قبل أنيجب علينا 

خطية، لكنه حطم أيضا سلطان الخطية  فقط من أجل تحريرنا من دينونة الُيْنَصْب
عندما يختفي الشكر . الصليب االبتعاد عن إننا ال نجرؤ على.  آان يسود عليناالذي

من صلواتنا الشخصية ألجل عمل الجلجثة، وعندما يفقد الصليب مرآزيته في 
عشاء الرب مجرد شيء الوعظ الذي نسمعه، وعندما يكون تذآار الصليب في 

، وعندما تخبو الجلجثة بكل ما فيها من عجائب عن أنظارنا؛ فإن مإضافي غير ملِز
 فحاشا لي أن من ِجَهتيوأما . "ذلك سيكون هو الوقت الذي نفقد فيه حياة القداسة
 "د ُصِلَب العالم لي وأنا للعالمأفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به ق

  ).14: 6غل(
  

  6: 7 – 15: 6اقرأ رومية
  

  لحريةالعبودية وا
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ال يوجد من خُلص عن طريق تنفيذ الوصايا العشر، وال بأي شيء آخر قد 
إنه يملك آل االمتيازات . عمله، لكنَّ اإلنساَن يخلص ألن اهللا وحَّده بيسوع المسيح

  .التي استخلصها له المسيح، عندما اجتذبه اهللا لإليمان
  

و مكان الناموس إذا لم يكن أحد قد خُلص عن طريق حفظ الناموس؛ إًذا ما ه
وهو . في الحياة المسيحية؟ هذه هي القضية التي يعالجها اآلن بولس الرسول

  .  من خالل أسئلة يسألها لقرائه– آما فعل من قبل –يعالجها 
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  .6 -1، والسؤال الثاني في األصحاح السابع واألعداد 23 – 15سؤال األول في األعداد لا

  
  السؤال األول

  
في ضوء ما قيل من : " في آلمات أَخر15دعنا نصوغ السؤال الموجود في عدد

خلصنا حقا بنعمة اهللا، حقائق، لماذا يجب على المؤمن أال يحيا حياة الخطية؟ إذا آنـا قد 
طريق حفظ الوصايا العشر، فلماذا نحن مهتمون بأمر الوصايا العشر؟ لماذا ال وليس عن 

  "نستمر في الخطية ونحيا آما لو آانت هذه الوصايا غير موجودة؟
  

إنه يسأل سؤاًال مشابًها ". يا له من فكر فاسد"، أو "حاشا"مرة أخرى يرد بولس 
ن هذه المشكلة واضحة تماما إنه مهتم بأن تكو. للسؤال السابق، ويعطي إجابة مشابهة

  .في ذهن آل مؤمن
  

ولكي ُيجيب الرسول بولس على هذا السؤال، فإنه يدعونا أن نذهب معه إلى سوق 
َمْن هو سيدك؟ إنه سوف ُيجيب؛ ولكننا : "دعنا نذهب معه إلى أقرب عبد ونسأله. العبيد

ا آانت إجابته صادقة أم آيف يمكن لنا أن نعرف إذ. ال نعرف إذا ما آان يقول الحقيقة أم ال
عندما يأتي إنسان ويطلب من العبد أن . علينا أن نالحظه، لنرى لَمْن تكون طاعته آاذبة؟

إنك تستطيع دائما . يفعل أمًرا، فيطيعه في الحال، فالبد أن يكون هذا اإلنسان هو سيده
ه م لألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتك"بهذه الطريقة أن تحدد انتماء أي شخص، 

  "؟... تطيعونهعبيًدا للطاعة، أنتم عبيد للذي
  

يخبرنا بولس الرسول أنه يوجد َسيِّدان، يطلبان نوعين مختلفين من الخدمة، 
 - 16ف بأنه الخطية في األعداد السيد األول ُيوَص. وُيعطيان نوعين مختلفين من اُألجرة
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 – 17وصف في األعداد ، والسيد الثاني ُي19دد، وبأنه النجاسة في ع23 – 22، 20، 18
  . بأنه اهللا23 – 22 بأنه البر، وفي األعداد 20
  

إذا آان سيدك هو الخطية . هذان الَسيِّدان يطلبان نوعين مختلفين من الخدمة
إنك ستخطئ وستعمل . والنجاسة؛ فإنك ستفعل األشياء التي تتوافق مع طبيعة ذلك السيد

الخطية، وعندما تفعلها سيطلب منك أن إن سيدك سيطلب منك أن تفعل . أعماًال نجسه
أما ما يطلبه ). 21ددع(سيطلب منك أن تفعل أموًرا مخزية ). 19ددع(تفعل خطايا أآثر 

إن إله البر سيضمن لخدامه أن يفعلوا مشيئته المعلنة في . السيد اآلخر فمختلٌف تماًما
يشون حياة القداسة أولئك الذين لهم هذا السيد يع). 22، 17ددع(تعاليم الكتاب المقدس 

إن هذين النوعين من الخدمة ليسا مختلفين فقط؛ ولكنهما متضادان ). 22، 19ددع(
  .تماما

  
ما هي نتيجة خدمتك للسيد . آما أن السيدين يقدمان نوعين مختلفين من األجرة

 والموت في الكتاب المقدس ال يعني فقط الموت ،)23، 21، 16ددع(األول؟ إنها الموت 
! وما الذي يعطيه السيد اآلخر؟ حياة. لكنه االنفصال عن اهللا والعقاب األبديالطبيعي؛ 
  ).23، 22ددع(حياة أبدية 

  
القضية هنا هي أن واحًدا من السيدين هو سيدك، وواحدة من هاتين الخدمتين هي 

إذا آنت تحيا في الخطية . خدمتك، وواحدة من هاتين النتيجتين هي ما سوف تحصدها
لكن أولئك الذين . ًدا، فإنه واضح جدا َمْن هو سيدك وأين سيكون مصيركوالنجاسة متعم

لقد أعلن الرسول بولس بكل وضوح السبب الذي يجعل . ينتمون إلى اهللا فال يسلكون هكذا
إن هذه األعمال تثبت . المؤمن الحقيقي ال يستطيع أن يحيا حياة االستهتار والجموح

 ادعاءاتهطالق، وال تزال الخطية هي سيده، رغم بوضوح أنه ليس مؤمنا حقيقيا على اإل
ومن ناحية أخرى، فإن . إنها بذلك تبرهن على أنه شخص هالك إلى األبد. أنه ليس آذلك

المؤمن الحقيقي يحتاج بالشك إلى الحث على أن يكون أآثر خضوًعا لسيده الجديد 
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نه ال يحيا حياة  لك– آما سنرى –إن للمؤمن الكثير من السقطات والضعفات ). 19دعد(
  .اإلنفالت من ناموس اهللا

  
هذا تعليم مقدس ودقيق جدا؛ فالدليل على أنك مؤمن حقيقي ال تثبته الكلمات بل 

آل من له . يعّلم العهد الجديد بأن آل َمْن يبرره اهللا يقدِّسه أيضا. طريقة الحياة التي تحياها
هذا التعليم يختلف آثيرا . ضسجل جديد في السماء، له أيضا حياة جديدة هنا على األر

عن آثير من التعاليم السائدة اليوم، والتي تنادي بأن آل الذين قرروا أن يقبلوا يسوع 
المسيح فإنهم بالتأآيد واثقون أنهم مسيحيون حقيقيون؛ حتى إن آانت حياتهم ليست 

ا، الكثيرون من هؤالء قد يكون اهتمامهم بالوصايا العشر ضعيف. مختلفة عن اآلخرين
وآذلك الحال بالنسبة لصورة العقيدة الموجودة في آلمة اهللا، ورغم ذلك تجد قادتهم 

فتعليم بولس الرسول يستبعد .  أنهم أبناء اهللا، والواقع ليس آذلك–الروحيين يؤآدون لهم 
ليس آل من يقول لي يا رب يا رب، يدخل : "هؤالء الناس، آذلك رب المجد، الذي أعلن

  ).21: 7مت" ( الذي يفعل مشيئة أبي الذي في السمواتملكوت السموات، بل
  

آما أن تعليم بولس الرسول يتعارض أيًضا مع مفهوم المسيحيين الجسدانيين، 
الشائع في هذه األيام، حيث يعتقد الكثير من الناس أن سبب عدم حدوث تغيير حقيقي في 

وأن مثل !!  دون المستوىحياة الكثيرين الذين أعلنوا إيمانهم بالمسيح، هو أنهم مؤمنون
أو أي " معمودية الروح القدس"هؤالء الناس يحتاجون إلى اختبار التكريس الكامل، أو 

ورغم أن . شيء آخر يجعل هؤالء الناس في الصورة التي يجب أن يكونوا عليها
إنهم . الترجمات المختلفة لهذا التعليم تستخدم تعبيرات مختلفة؛ إال أن أساس التعليم واحد

عتقدون أنه من الممكن أن تكون مسيحيا حقيقيا؛ بالرغم من عدم تغيير حياتك، لكن تعليم ي
إن آل َمْن يعلن إيمانه بالمسيح، دون أن تتغير حياته؛ . بولس يدحض هذا التعليم تماما
وال إلى نموذج " اختبار آخر"إن حاجة هؤالء ليست إلى . فهو ليس مؤمنا على اإلطالق

صحاحات األإنهم بحاجة إلى من يرشدهم إلى . يحتاجون إلى الخالصلحياة أسمى، إنهم 
الخمسة األولى من رسالة رومية، التي تشرح آيف يمكن للخاطئ الهالك أن يتصالح مع 
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إنهم بحاجة إلى من يحثهم على التوبة واإليمان باإلنجيل، وأن يعرفوا أنهم إن لم . اهللا
  .يتوبوا؛ فسوف يهلكون هالًآا أبديًّا

  
  
  لسؤال الثانيا

  
إن عالقة المؤمن بالناموس، يجب أن تكون عالقة واضحة؛ فالمؤمن قد تحرر من 

 ومع ذلك فهو لم يتحرر من  يحتاج إلى حفظ الناموس لكي يخلص،الناموس، بمعنى أنه ال
ولكن ليس من السهل . الناموس؛ ألنه يحتاج إلى حفظ الناموس ليبرهن على أنه قد خُلص

: 7 من الشرح في اس أن تهضم هذا التعليم، لذلك يضيف بولس الرسول قليالعلى آل الن
 عن عالقة المؤمن بالناموس، وهو يشرح ذلك مستخدًما صورة توضيحية من 6 – 1

  .الزواج
  

 يسود على – أي ناموس –خوة أن الناموس أم تجهلون أيها اإل: "بولس الرسوليقول 
عندما نموت، فإن ديوننا تموت معنا؛ فمن . الحقيقةآلنا نعرف هذه ". اإلنسان مادام حيًّا

. ويريدنا بولس الرسول أن نتخيل زوجين. المستحيل أن ُتقاضي إنساًنا وهو في القبر
إذا تزوج . إنهما مرتبطان مًعا بالناموس آزوج وزوجة طالما أن آال منهما على قيد الحياة

ل هذا الناموس الذي يربط بينهما لكن متى ُيبَط. أحدهما شخًصا آخر؛ فإنه يكون زانًيا
عندما يموت أحدهما؛ فالموت يكسر رباط الزوجية، وُينهي : آزوج وزوجة؟ اإلجابة

يمكن . طالب الناموس على أي شخصإن الموت ُينهي آل م. عالقة الشخص بالناموس
  ".إن االرتباط الشرعي ينتهي بالموت: " في جملة واحدة3 -1لخيص األعدادت

  
 ملتزم بأن تحفظ ناموس اهللا، لكن التزامك الشرعي بهذا –ة اهللا  آخليق–وأنت 

هذا ما سبق أن . إذا آنت مؤمًنا؛ فإنك قد ُمتَّ عندما مات المسيح. الناموس ينتهي بالموت
إن المسيح قد أآمل آل متطلبات الناموس؛ وأنت اآلن قد تحررت من متطلبات . تعّلمناه
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أنتم أيضا . "4دهذا يشرحه بولس الرسول في عد. يحالناموس؛ ألنك ُمتَّ عندما مات المس
  .إن العالقة التي آانت تربطك بالناموس قد انتهت". قد ُمتُّم للناموس بجسد المسيح

  
وبالرغم من أن هذا العقد قد انقضى وانتهى بالموت؛ إال أن عقد زواج آخر قد ُعِقد 

 في اللحظة التي ُمتَّ فيها عن .هذه هي الفكرة األساسية لهذا الجزء. بمجرد انتهاء األول
 في ارتباط آخر؛ فالمؤمن إًذا ليس في ِحلٍّ من أي عهد أو التزام، لكن في الناموس، دخلَت

وهذا الُمقام من .  فيها عن الناموس، فإنك ارتبطت بالذي ُأقيم من األمواتلحظة التي ُمتَّال
  .تطلبات الناموس تمامااألموات هو نفسه الذي أعطى الناموس، وهو الذي استوفى آل م

  
أنا حر، أنا لست تحت التزام أو ارتباط شرعي بأي : ليس معنى هذا، أن تقول

إنك لست حرا من أي التزام، إنك تحت . شخص، ألنك قد ارتبطت بالمسيح برباط زواج
لقد آنت مرتبًطا بمبادئ شرعية وضعتك في قيود، أما اآلن فأنت مرتبط برباط . التزام آخر
شخص الُمعطي لهذه المبادئ والذي حفظها، وأنت تعيش في طاعة الحب بكل زواج بال
لكي "إنك ال تسلك في العالم دون أي قيود؛ لكنك اآلن مرتبٌط بابن اهللا الُمقام، . سرور

  ."تصيروا آلخر، للذي ُأقيم من األموات لنثمر هللا
  

ك األيام  في الجسد ماذا آان يعني ارتباطك بقرينك السابق؟ لقد آنت في تل. 5دداقرأ ع
وآانت الخطية هي التي توجِّهك وتسود عليك، وآلما حاولت أن تحفظ الوصايا العشر؛ 
آانت الخطية التي فيك ُتثير فيك األهواء بطريقة تؤدي إلى آسر الناموس، وتقودك للموت 

  .دائما
  

ا  يخبرنا، أنك اآلن ميت بالنسبة لذاك الذي آنت ُمْمَسًكا فيه، وعندم6ددلكن ع
فإن الهامش في هذه " Authorized Version"نستخدم ترجمة الكتاب المقدس 

إنك قد خُلصت من تلك العالقة، وارتبطت : "الترجمة يقدم لنا الترجمة الصحيحة، ومؤداها
بشريك زواج جديد، والنتيجة أنه بدًال من أن تحاول حفظ مبادئ ميتة مكتوبة؛ فإنك اآلن 
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 إنك لن تحاول أن تحيا بحسب مجرد قوانين ". أبد اآلبدينتحاول أن ترضي ذاك الحي إلى
حتى . "دئ وحفظهاموضوعة؛ لكنك ارتبطت بسرور بطاعة ذلك الذي قد أعطى هذه المبا

  ". ال بعتق الحرفنعبد بجدة الروح
  

  الخالصة 
  :دعنا نلخِّص ما قد تعلمناه فيما يلي

  
 المؤمن الحقيقي أو الشك أن المؤمن  ُيخطئ، لكن الخطية ليست صفة من صفات )1

  .رغبة من رغباته
؛ لذلك )4: 3يو1انظر (إنك بواسطة الناموس تستطيع فقط أن تعرِّف ما هي الخطية  )2

 .يجب أن يكون المؤمن الحقيقي متميًزا بحفظ الناموس
 بل – ليس آمجرد قوانين يمارسها دون أي مشاعر –إن المؤمن يحفظ ناموس اهللا  )3

. طيعة لزوجها الذي تحبه، محبة الطاعة بكل سروربالحري آما تخضع الزوجة الُم
 .إنك قد ارتبطت برباط زواج بذاك الذي أآمل الناموس تماما

  
من المفروغ منه أن المؤمن ليس شريًرا، ال يهتم بالناموس على اإلطالق، وال هو 

 يستخدم مبدأ الخالص بالنعمة ليحيا آما يحلو له، وال هو مرتبط  ،مناقض للمبادئ
ة قوانين وضعية، ارتباطا ميتا، بل مسرته أن يحفظ الناموس حفًظا قلبيًّا، ويسلك بمجموع

لقد أجاب بولس الرسول بكل وضوح على األسئلة التي أثارها، . هكذا بدافع محبته للمسيح
  .آما أنه أوضح لنا إذا ما آنا مؤمنين حقيقيين أم ال

  
         25 – 7: 7اقرأ رومية 

  
  ماضي المؤمن وحاضره 

  ل آخرمثا
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قبل أن ندرس هذا النص، لنأخذ مثاًال آخر لمساعدتنا، وهذا بالطبع ليس مثاًال حقيقيًّا 
  .قد حدث بالفعل

آان رجل أعزب يعيش بمفرده، فقرر أن يوظِّف مدبرة لمنزله، وعندما اتضح أنها لم 
تفهم ما هو مطلوب منها؛ وضع قائمة بتعليمات مفصلة على حائط المطبخ، وقد آانت 

  :عليمات هكذاالت
  

  تعليمات هذا البيت
  .ُتقدم الوجبات في الساعة الثامنة والواحدة ظهًرا والسادسة -
 .يجب غسل األطباق فوًرا بعد آل وجبة -
 .عدم إلقاء بقايا الشاي في البالوعة -
 .وهكذا... يتم تغيير الفراش مرة أسبوعيا -
  

 نظرت إليها ازداد وعندما رأت مدبرة المنزل هذه التعليمات، استاءت منها، وآلما
استياؤها، لكنها وجدت أنه يمكنها تنفيذ القليل من هذه التعليمات، لذا قررت أن تحاول 

لكن هذا لم يقلل من غضبها ومرارتها، وفي آل مرة آانت ترى فيه . تنفيذ هذه التعليمات
َمْن هو هذا الذي يأمرني بما يجب أن : "هذه التعليمات؛ آانت تفكر في نفسها قائلة

  ".أعمله
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إنها قصة طويلة، لكن يكفي أن نقول إنه في النهاية قد تزوجت مدبرة المنزل من 

إنها اآلن لن تكتفي بعمل ما .  ألنها أحبتهب المنزل، وتغّيرت األمور تماًما؛صاح
يطلبه؛ بل تحاول تنفيذ أتفه رغباته، لذلك قام صاحب المنزل بتمزيق قائمة التعليمات 

 استمرت – لمعرفتها أن هذه األمور ترضيه –المرأة ولكن . التي على حائط المطبخ
لقد رغبت في أن .  أنها عملتها بكل حماس وسرور–في عملها، واألآثر من ذلك 

لقد آان هناك اختالف آبير بين . تعمل هذه األمور؛ ألنها آانت تحب زوجها آثيرا
  .اختبار الماضي الذي مرت به واختبار الحاضر الذي تعيشه

  
. 6 –4بط الفرق بين حالتك قبل اإليمان وبعده، آما تشرحها األعداد هذا هو بالض

 تطلب أن – بعدما تجددت –واآلن !! قبل أن تتجدد آنت تستاء من وصايا اهللا العشر
هذا ألنك قد ارتبطت بالفعل بذاك الذي قد أعَطى . تعملها وتجد سرورا في ذلك

  .روحالناموس، وألنك تخدمه، ال بعتق الحرف، بل بجدة ال
  

  مدبرة المنزل
  

 دعونا نتحدث قليًال عن الوقت الذي آانت فيه المرأة ،13 – 3ونحن نقرأ األعداد 
لقد . مدبرة للمنزل؛ لكي نطّبق هذا على اختبارك مع ناموس اهللا قبل وبعد التجديد

ظلت مدبرة المنزل وقتًا قليًال قبل أن تظِهر التعليمات المكتوبة، وبمجرد ظهور هذه 
هذا . مات، أصبحت تدرك جيًدا أنها لن تستطيع أن تفي بمتطلبات هذه الوظيفةالتعلي

لم يحدث أبًدا أنها ألقت بقايا الشاي في . لكن يوجد تأثير آخر. هو التأثير األول
لقد آان تأثير التعليمات عليها أن تفعل . إنها لم تسمع عن أحد يفعل هكذا. البالوعة

  . ضد هذا العمل، ألنه أصبح هناك قانونله من قبلهذا الشيء الذي لم تفع
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العيب هو في .  على اإلطالق–َمْن المخطئ في هذا؟ هل العيب في التعليمات؟ آال 
إًذا االتعليمات آان لها . المرأة، مع أنها لم تكن لتفعل ذلك لو لم تكن هناك تعليمات

، لذلك فهي األول إنها أظهرت للمرأة أنها أضعف مما يجب أن تكون عليه: تأثيران
ت أنها لقد عِلم. ا لم تكن تفكر فيها من قبلآما أن التعليمات دفعتها لتفعل أمور. فاشلة

  .آانت مخدوعة أآثر مما آانت تتصور
  

. ويعترف بولس الرسول أن هذا آان اختباره في الماضي فيما يتعلق بناموس اهللا
رك أنه عاجز، إذا ما األمر األول أنه أد: عندما احتك بناموس اهللا، حدث له أمران

ال يوجد عيب ما في الناموس، لكن االحتكاك بالناموس، جعله . قيس بمقاييس اهللا
إنه لم يكن يعرف ". لم أعرف الخطية إال بالناموس. "يرى أن هناك خطأ ما في داخله

آذلك لم يكن يدرك قبال أنه مذنب بسبب . أنه من الخطأ أن يشتهي حتى ذلك الحين
  .له ناموس اهللا أنه خاطئلقد أظهر . ذلك

  
ثيره ليفعل نفس األمور التي ويعترف بولس الرسول أيضا بأن الوصية آانت ُت

ن الوصية بأن ال بل إلقد اآتشف أنه ارتكب خطية الشهوة، .  عنها الناموسينهى
لقد وصل إلى أبعاد من الشهوة، لم يكن يعرفها من . يشتهي دفعته لمزيد من الشهوة

 اهللا، وأنه يرضغير مدرك للوصايا آان يعتقد أنه عائشا بحسب ما ُيعندما آان . قبل
في سبيل الوصول إلى المستوى المطلوب، لكنه لما احتك بالوصية؛ عاشت الخطية 

  ).9ددع(لقد آسر الوصايا فمات . الساآنة فيه
  

 لماذا أعطى اهللا الوصايا؟ لقد أعطى الرجل التعليمات لمدبرة منزله، لكي –إذًا 
لقد أعطى اهللا الوصايا العشر لكي . ما هو مطلوب منها، وما الذي يرضيهتعرف 

لكن وألن الناموس يحرك الخطية، فإن التأثير الحقيقي . تعرف إرادته وتفعلها؛ فتحيا
لق باللوم ال ُت. الوصية التي ُوضعت للحياة؛ ُوجدت أنها تقود للموت. آان هو أنك ُمت
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وجِّه اللوم إلى طبيعتك ). 12ددع(وصالحة على الوصايا، ألنها مقدسة وعادلة 
  ". ألن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني: "الخاطئة الفاسدة

  
إنك اآلن مكروه من السيد، ومحكوم عليك بالموت، ولم يكن من الممكن أن تصل 

إًذا . ايا ولم يكن ممكنا أن تتحرك الخطية بدون الوصلحال، لو لم ُتوجد الوصايا،لهذه ا
إنه خطُأك، فلو لم تكن قد أعطيتي هذه التعليمات : هل تذهب إلى رب البيت وتقول له

لم يكن من الممكن أن أآسرها؟ حاشا، الوصايا مقدسة وعادلة وصالحة؛ فال لوم 
عليها، لكن طبيعتك الفاسدة هي التي تخدعك بأن ُتمسك بالشيء المقدس وبه تجعل 

  . مدى شر تلك الطبيعة الفاسدةهذا ُيظهر. الموت يعمل فيك
  

ل اإنها الخبرة السابقة لمدبرة المنزل في المث. آل ذلك في صيغة الماضي
السابق، وهي في الحقيقة خبرة المؤمن الماضية أيضا؛ فقبل أن تتجدد آان الناموس 

ال يوجد شيء خطأ في . يمألك استياًء، إذ ُيظهر لك إثمك، ويحرآك لتخطئ أآثر
  .إن الخطأ يكمن في طبيعة البشر الفاسدة. الوصايا العشر

  
  الزوجة

  
 مدبرة منزل آانتلقد . اآلن دعنا نتحدث أآثر عن خبرة تلك المرأة بصفتها زوجة

 25 -14 زوجة، لذلك األعداد اآلن وهي – هي في صيغة الماضي 13 – 7 واألعداد –
  .للمؤمنة  الحاضروسيبدأ بولس الرسول الحديث عن الخبرة. هي في صيغة الحاضر

  
إن مدبرة المنزل سابًقا، والتي أصبحت اآلن زوجة، ليس لديها رغبة أعظم من 

إنها في . هذا هو المبدأ الثابت والدائم لحياتها. أن تسعد ذاك الذي أصبح زوجها اآلن
 ومع ذلك فهناك شيء ما في داخلها، ال زوجها،) بناموس(ا تبتهج بتعليمات أعماقه

أنا ال أعرف ماذا جرى : إن لسان حالها. ي أعماقها أن تكونيدعها تكون آما تريد ف
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لي؟ أنا أعرف ما الذي يريده زوجي، لكني ال أفعله والذي ال يريدني أن أفعله هو الذي 
إني ال . آزوجةلقد ازداد إدراآي بالفشل . آلما أحاول أن أرضيه، أفعل األسوأ. أفعله

 فهذا ال ثقة أني لست أنا الذي يفعل ذلك؛إني وا.  لكن هذا هو حاليأريد أن أآون هكذا،
آيف أتخلص من ... آه.  فالذي يسكن في قلبي شيء والذي أفعله شيء آخريناسبني،

  هذا التناقض؟
  

ل التوضيحي، ألن بولس الرسول يتطلع إلى الوقت اعند تلك النقطة يبطل المث
  في جسد هذا إلى وقت القيامة، حيث ال يكون بعد موجودا–الذي يكون فيه مختلفا 

ل االزوجة المسكينة في المث. صحاح الثامنوهذا هو ملخص تعليم األ. الموت
  .التوضيحي لم يكن يمكنها التطلع إلى وقت آهذا

  
إن المؤمن ثابت تماما في أعماقه، إذ أن مبدًأ واحًدا يتحكم في عواطفه ورغباته، 

ن أعماله ال تتفق مع ذلك أنه يريد أن ُيرضي اهللا، وأن يحفظ ناموسه؛ لكنه يجد أ
ويلخص بولس . إنه يجد نفسه يعمل األمور التي هي ضد طبيعة المؤمن. رغباته

إًذا بذهني أنا نفسي أخدم ناموس اهللا؛ ولكن بالجسد ناموس : "الرسول قائال
  ". الخطية

، لنشرح بوضوح أآثر ما يعنيه بولس الرسول 25 – 14دعونا نعيد صياغة األعداد 
  :إنه يقول. فيها

. آل ما سأآتبه إليكم، ليس هو ما ينطبق عليَّ فحسب؛ بل ينطبق على آل المؤمنين"
اآلن أنا أعلم أن الناموس ". نحن"سأآتب، آنت في الواقع أقصد " أنا"عندما قلت 

ما أدنى حياتي، إنها حياة ! روحي وصالح، لكن آم أنا عاجز وناقص في موازين اهللا
وأنا في هذا . دية لكني صرت أسيرا دون إرادتيأنا لم أسلم نفسي للعبو. جسدانية

إنني . ل تناقضا واضحاإنني أمثِّ. الوضع المرعب، ال أستطيع أن أآون وفق ما أريد
  ".أعمل الصالح، ولكني ال أعمل شيًئاأقرر أن 
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إنني لست من . هذا التناقض هو بين ما أنا عليه داخليا، وما أنا عليه خارجيا"
أريد . بدأ الثابت والدائم فيَّ هو أنني أريد أن أفعل الصالحإن الم. الداخل شخصين

  ."ذلك هو الطريق الوحيد الذي أعرف أنه صالح. السير في طريق اهللا
  

إن . هذا ليس أنا الحقيقي. أما أعمال الخطية هذه، فهي ضد طبيعتي الحقيقية"
أن أآون عليه، أنا أعرف ما أريد . حقيقة أني ال زلت أملك طبيعة آدم تحبطني تماًما

  ."وليس هناك صعوبة في ذلك، لكن المشكلة تكمن في آيفية التنفيذ
  

نني محبط تماًما بسبب بقاء الخطية في د، إفي ذاتي الحقيقية يوجد غرض موحَّ"
. إني أقرر أن أعمل ما يرضي اهللا؛ لكن هذه الرغبة ُيحبطها الشر الكامن فيَّ. تكويني

 حبًّا شديدا، وأجد سرورا آبيرا في دراسته والتأمل في أعماقي أنا أحب َناموس اهللا
فيه، لكن في آياني الذي ورثته من آدم، يعمل فيَّ ناموس آخر، وينتهي األمر بأن 

 الحال، طالما  هذانتهي أن يوليس هناك أمل في. أعمل عكس ما هو في ذهني تماما
اية سوف أآون لكن في النه. إنه جسد الموت. أنني الزلت موجوًدا في هذا الجسد

 لعمل أما في الوقت الحاضر فإن قلبي مهيٌأ. حرا، ولذلك أشكر اهللا بيسوع المسيح ربنا
  ".ناموس اهللا؛ على الرغم من أن أعمالي الخارجية، ال تتالءم مع ذلك

  
  المسيحية الحقيقية

  
عندما نصل إلى هذه النقطة من الرسالة، نكون قد حصلنا على صورة واضحة 

، وال هو بدون )6ص(إنه ليس خاضعا للخطية . أن يكون عليه المؤمنجدا، لما يجب 
، ومع ذلك هو معذب )6ص(إنه لم يعد يعرف شيئا عن سيادة الخطية ). 7ص(خطية 

إنه يختلف عن غير المتجدد؛ فغير المتجدد هو في سالم مع ). 7ص(من وجودها 
في الخطية، ولكن  يعيشون إن غير المتجددين. الخطية، ولكن المؤمن في حرب معها

إنه يتميز برغبات ). 7ص(مع أن الخطية ال زالت حية فيه ) 6ص(ليس آذلك المؤمن 
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هذا هو حاضره، واختباره . مقدسة؛ لكنه محبط بسبب الخطية التي في أعضائه
وحتى ذلك الحين فإنه ). 49 – 47: 15آو1(المستمر، إلى أن يتحرر من طبيعة آدم 

  .، وآلما ازداد في القداسة آلما ازداد صراخا"شقيويحي أنا اإلنسان ال: "يصيح
  

 يسير ليًال في طريق ضيق مليء بالطين إن المؤمن الحقيقي يشبه إنساًنا
وآلما . إنه ال ُيدرك مدى القذارة التي هو فيها حتى يقترب من ضوء الشارع. والوحل

. ه أن يتخلص منهاازداد اقتراًبا من النور آلما ازداد إدراآه لقذارته، وآلما صُعب علي
آلما اقترب المؤمن من اهللا، آلما ازداد إدراآه بأنه خاطئ ونجس، وآلما ازداد 

  إنه يتوق بشدة إلى الطهارة،.اهتمامه بأن يعمل شيئا بشأن هذه الخطية المهينة له
إنها صرخة اإلنسان الذي ". ويحي أنا اإلنسان الشقي: "وهنا تصبح صرخته الدائمة

لقداسة، أما اإلنسان غير المقدس، فهو في سالم مع الخطية، وال يتقدم في طريق ا
  .تشكل مشكلة له

  
لقد انتشر حديثا تعليم . إن ما عرضته أمامك هو المفهوم التاريخي لهذا النص

ة ليس هو االختبار العادي آخر، يؤآد على أن األصحاح السابع من رسالة رومي
زيمة والشقاء واختبار الدرجة الثانية في  لذا فهو يدعونا إلى الخروج من الهللمؤمن؛

إن األصحاح السابع . األصحاح السابع والدخول إلى االنتصار في األصحاح الثامن
دعونا نعبر األردن ولنترك خلفنا تيه : يشبَّه بالبرية، واألصحاح الثامن بكنعان، ويقول

  .لثامنختبار األسمى في األصحاح ااح السابع وصراعه، ولندخل إلى اإلاألصح
  

إننا نعرف عن . هذا التعليم قد يبدو جذاًبا، لكنه ال يقدم شرًحا أميًنا لهذا النص
الحياة الروحية لبولس الرسول، أآثر مما نعرف عن أي مؤمن آخر في العهد الجديد، 
آما أننا متأآدون أن  بولس الرسول لم يكن له اختبار من الدرجة الثانية بأي شكل من 

. حظة التي سقطت فيها القشور من عينيه، امتأل من الروح القدسفمن الل. األشكال
باإلضافة إلى هذا، لو أن بولس الرسول يكتب عن اختبار ماض، فلماذا لم يستخدم 
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 – 14؟ إن األعداد )مثلما فعل في بداية األصحاح السابع(صيغة الماضي في الكتابة، 
 أن بولس الرسول يكتب –  وبكل تأآيد– آلها في صيغة المضارع، وهذا معناه 25

عن حاضره، وعن اختباره المستمر آمؤمن، وهذا تؤآده مقارنة هذه األعداد بما جاء 
  .26 – 16: 5في غل

  
إنها حياة الصراع .  هو االختبار الطبيعي للحياة المسيحية25 – 14: 7إن رو

 وليست ب بسبب عدم الكمال،إنها حياة الفزع الرهي. المكثَّف ضد الخطية، دون هوادة
ق الجاد إلى المجد، وليست حياة االآتفاء بما إنها حياة التشوُّ. عاء االنتصارحياة ادِِّ

أما أولئك الذين لهم اختبار يومي مختلف؛ فال يمكن أن يكون لهم . وصلت إليه
  .الضمان بأنهم مؤمنون على اإلطالق
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  17 – 1: 8اقرأ رومية

  
  الحياة المسيحية الطبيعية

  
  مثل المصنع

  
ونحن نحاول توضيح نهاية األصحاح السابع توضيحا تاما، دعنا  نستخدم مثل 
مصنع، ُنقلت إدارته إلى مدير جديد، فليس هناك مديران بعد، المدير القديم قد مضى، 

اآلن أصبحت تسيطر . ر جديدلقد ابتدأ عص. والمصنع بالكامل أصبح تحت إدارة جديدة
على المكتب الرئيسي مبادئ مختلفة، وأصبحت تصدر عن هذا المكتب تعليمات مختلفة، 

ورغم أن هناك مديًرا . ومع ذلك فالموظفون السابقون واآلالت القديمة ال تزال موجودة
مرار ط في أهدافه باستحَبجديًدا، يعطي للمصنع اتجاها جديدا؛ فإن هذا المدير الجديد ُي

هذه هي طبيعة . )آدم(من العمال الذين ظلوا فترة طويلة تحت حكم المدير القديم 
 آاختبار حاضر المؤمن في نهاية األصحاح السابع من رسالة الموقف الذي ُوِصف

  .رومية
  

، يواصل الرسول بولس نفس الفكرة عن حاضر المؤمن 17 –1في األعداد 
إن التحديد إلى . الن معا دون أي فاصلإن األصحاحين يتواص. واختباره الطبيعي

بولس الرسول أن يكتبه في األصل؛ أصحاحات تحديد صناعي، وليس جـزًءا ممـا أراد 
، ويستمر "إًذا"فاألصحاح الثامن من رسالة رومية مرتبط مع األصحاح السابق بكلمة 

في الكتابة بنفس األسلوب وبنفس الزمن، ومن الواضح تماًما أنه يغطي نفس 
  .موضوعال
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إن نهاية األصحاح السابع ال تذآر آل ما يلزم ذآره عن الحياة المسيحية الطبيعية، 
 عن آنا سنعرف عن الصراع الناشئ. عالولو آان األمر آذلك؛ لكانت الصورة محبطة ف

. الخطية في أعضائنا؛ ولكننا آنا سنجهل األمور األخرى التي يخبرنا بها بولس الرسول
 بولس الرسول مزيًدا من الضوء على االختبار الحاضر  يلقي،4 – 1في األعداد 

 ليوضح التناقض بين المؤمن وغير المؤمن، 11 – 5للمؤمن، ثم يتقدم إلى األعداد 
 فقد استخدمت في وصف 17 – 12مظهرا االختالفات الكبيرة بينهما، أما األعداد 

  .واجبات المؤمن وامتيازاته
  

  حاضرما يمكن إضافته عن االختبار ال
  

أن تكون . ، يبدأ بولس الرسول في شرح وضعك الحاضر آمؤمن4 – 1في األعداد
التي " دينونة"والكلمة . في المسيح يسوع، فهذا معناه أنك لم تعد في حالة دينونة

لقد أخبرك الرسول بولس في ". العقاب باألشغال الشاقة"ا تفيد يستخدمها هن
الخطية، وهو هنا يلخص ما قد غطاه في  بأنك قد تحررت من جرم 5 – 1األصحاحات 

إن السيد المستبد قد . ، ويذآرك بأنك قد تحررت أيضا من سلطان الخطية7،6أصحاحي 
  .المدير القديم لم يعد يسيطر. فقد سلطانه عليك

  
إنك ال . من هنا يبدأ الرسول بولس في شرح ما تكون عليه صفات شخص آهذا

في الماضي آان .  مدير جديد محل المدير القديملقد حل. تسلك في الجسد؛ بل في الروح
الذي يحرآك ناموس الخطية والموت الذي فيك، لكنك اآلن قد تحررت من ذلك، بواسطة 

المدير الفاسد القديم . ناموس روح الحياة في المسيح يسوع وهو ناموس في داخلك
كنه قد مضى، آان يحرضك على فعل الخطية، واألجرة التي آان يدفعها لك هي الموت، ل

  . واألجرة هي الحياة،والمدير الجديد أرسى نظاما من الحرية، وهو يدفع لك أجرة
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ث عن ذلك إن بولس الرسول ال يتحدث هنا عن خطية في أعضاء الجسد، فقد تحدَّ
 في المصنع؛ لكنه يتحدث يعملباستفاضة في األصحاح السابع، آما أنه ال يتحدث عمن 

دث عن َمْن يجلس في المكتب الرئيسي ويوجِّه رؤساء العمال، إنه يتح. ُيديرهعن َمْن 
) ناموس( وهو يستخدم آلمة ُتستخدم في العمل،وال يتحدث عن اآلالت والمواد التي 

  .هنا، بنفس معنى المبدأ الداخلي أو الدافع الداخلي
  

ويوضح بولس في العدد الثالث أنه لم تكن هناك فرصة ألن يحيا حياة مقدسة في 
إن ناموس اهللا يمكن أن يعّرفه بما يجب أن يفعله، لكنه ال . األيام السابقة لتجديدهتلك 

لكن اهللا قد غيَّر آل هذا، عندما أرسل ابنه في شبه جسد . يعطيه القوة الالزمة لذلك
 وفي جسد ابن اهللا، ُنفذت لم لكي يتعامل مع الخطية تحديًدا،لقد جاء إلى العا. الخطية

ة؛ لذلك فكل الذين اتحدوا بالمسيح؛ زال عنهم سلطان الخطية العقوبة على الخطي
  .لقد باد سلطان المدير القديم إبادة تامة). 6أصحاح(
  

لماذا أزال اهللا سلطان المدير القديم من حياتك؟ وهل ال يوجد فرق في حياتك قبل 
اسُتوفي إن بر الناموس البد أنه .  فهناك تغير سيظل لألبد،وبعد زوال هذا السلطان؟ بلى

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

  
هذا النص ال يعلِّم بأنك يمكن أن تصل إلى الطاعة الكاملة هللا في هذه الحياة، وإال 

. فآان يناقض ما جاء في األصحاح السابع، ومع ذلك فهو يشدِّد على أن المؤمن مختل
لقد تقلد المدير الجديد منصبه، وصار آل المصنع يتغّير . لقد تغيَّر مبدأ حياته بجملته

لكن وأنت تستوعب هذا الحق الجديد، عليك أال تنسى ما سبق وتعلمته أنك . باضطراد
اآلن قد تحررت من سيادة الخطية؛ لكن الخطية ال تزال تسكن فيك؛ لذلك فأنت لست 

 وهذا يمثل مزيجا من يامة،ا أنك لست بارا آما ستكون يوم القشريًرا آأهل العالم؛ آم
  .التوتر والمجد في حياة المؤمن
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  المؤمن وغير المؤمن
  

 بولس الرسول في النص السابق، عندما يقارن بين المؤمن هيزداد وضوح ما ذآر
، ال يقارن الرسول بين نوعين مختلفين من 11 – 5وغير المؤمن؛ ففي األعداد 

ن، آما يعلِّم البعض، وال يقارن بين شخص يعيش في مستوى روحي أعلى، المؤمني
وآخر يعيش في مستوى روحي أدنى؛ فهذا النص ال يقبل هذا التفسير، لكنه يقارن بين 

  .مسيحي حقيقي وآخر تحت اللعنة
  

في الحقيقة يوجد هنا مصنعان، إنهما . دعونا نعود إلى مثال المصنع الذي ذآرناه
 تماما مثلما يوجد اختالف ظاهر بين شابهان، وهما في نفس الشارع،هر متفي الظا

المؤمنين وغير المؤمنين، اللذين يعيشون في نفس العالم، ويذهبون إلى نفس المدارس 
ولكي تدرك الفرق بين المصنعين، عليك أن تذهب إلى المكتب . والوظائف والمتاجر
  األنانية، وفي اآلخر يوجد روح –م   يوجد آد–في أحد المكتبين . الرئيسي لكل منهما

في مصنع آدم، تجد . آل مدير يدوِّن مالحظاته ويتجمع العمال، ليعرفوا التعليمات. اهللا
العمال موافقين بل وميَّالين لما يقرأونه من تعليمات، بينما في المصنع اآلخر فهناك 

سنين يتغير هذا، لكن بمرور ال. توتر، بين ما ُيقدَّم من تعليمات وما يحدث بالفعل
ظاهريا يبدو أن المصنعين متماثلين؛ . ويصبح للمدير الجديد سيطرة عملية أآثر وأآثر

لكنهما في الحقيقة مختلفان تماما عن بعضهما، ويزداد وضوح هذا االختالف مع مرور 
  .الوقت

  
، )أ5ددع(الناموس المسيطر في حياة الشخص الذي لم تتغير حياته بعد هو األنانية 

بعض ). ب5ددع(ما في حياة الشخص الذي تجدد فالناموس المسيطر هو روح اهللا بين
، )AVحسب هامش الترجمة اإلنجليزية (الناس جسديون، أفكارهم تهتم بأمور الجسد 
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يهتمون بأمور الروح، , والبعض اآلخر روحيون) أ6ددع(وأجرة سيدهم هي الموت 
  ).ب6عدد(وأجرة سيدهم هي الحياة والسالم 

  
.  وهو في عداوة مع اهللا-الفكر الجسدي هو أن يشغل الشخص فكره بأمور الجسد

. المصنع األول قائم في مملكة، لكن األمور التي تعمل هناك ال تسر الملك على اإلطالق
هناك بعض األمور التي ُتعمل تكون متوافقة مع آلمة الملك، مع أنها ال ُتعمل لكونها 

وهذا يوافق وصايا الملك، ولكنهم , المتجددين ال يكذبونآلمة الملك؛ فبعض الناس غير 
إن آل شيء ُيعمل في . ك بل هم ال يكذبون ألي سبب آخرال يكذبون بسبب آلمة المل

من المستحيل على . إنه مرآز التمرد ضد الملك الشرعي. مصنع آدم يتم بروح الفوضى
فلن يمكنهم أن يرضوا , ًداما دام المدير القديم موجو. غير المجدَّدين أن يرضوا اهللا

  . الملك
  

لكن بولس الرسول ُيصر على أن هذه ليست السمة المميزة للمؤمن الحقيقي، 
, آل من ال يقوده الروح. فالذي يحكم المصنع الثاني هو الروح، الذي أرسله الملك نفسه

  ".ألنه إن آان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له", ال يكون مؤمنا على اإلطالق
  

آل شخص يحيا على األرض البد أن يكون تحت سيطرة أحد المديرين؛ فالناموس 
فأنت , الثابت في قلبه يكون إما األنانية أو التقوى، فإذا لم تكن التقوى هي ناموس قلبك

. وعقله مثبَّت على نفس الهدف العظيم للتقوى, آل مؤمن له نفس السيد. لست مسيحيا
ألنه هناك نمو في , بعض بصورة أآثر من البعض اآلخرأن الروح يسيطر على ال, الشك

وال يمكن أن , النعمة، لكن الصفات التي أشرنا إليها البد أن تكون موجودة في آل مؤمن
  . يشترك فيها غير المؤمنين على اإلطالق

  
المؤمن : ؟ دعونا نضعهما في صيغة آهذه11, 10 نعددااللكن ما الذي يعنيه 

 إن له .ومع ذلك فاألعضاء القديمة تحبط رغباته العميقة, الجديدالحقيقي يحكمه المدير 
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لكن على الرغم من أن .  منه الرسول في األصحاح السابعالذي اشتكى, جسد الموت هذا
والقوة من , فإن روحه تتذبذب وبها الحياة الجديدة الخالدة, الجسد ميت بسبب الخطية

 خطايا؛ لكن األمر مختلف مع نن يرتكباإن آال من المؤمن وغير المؤم. المدير الجديد
المؤمن الذي فيه عالمات الحياة الروحية، آما يختلف المؤمن عن غير المؤمن في أنه 

لكن روحه حياة بسبب , إن جسده ميت بسبب الخطية.  ويشتاق إلى البر،يحزن لو سقط
  .البر 

  
ح اهللا في ومن ناحية أخرى فال يجب أن يظل المؤمن في وضع الحزن هذا؛ ألن رو

سيعمل في المؤمن ما سبق إنه . داخله هو نفس الروح الذي أقام المسيح من األموات
سوف يحيي جسده المائت؛ عند ذلك ,  إنه سوف يقيمه من األموات.لمسيحأن عمله ل

  .سينتهي حزنه وإحباطه إلى األبد 
  

 آان لقد. المدير الجديد بصدد أن يفكك آل المصنع: آما يمكن أن نصيغها هكذا
المباني القديمة . أما اآلن فسوف يحمل الصورة السماوية, يحمل الصورة األرضية

 ون هناك بناء غير مصنوع باأليادي؛وسوف يك, واآلالت القديمة سيتم التخلص منها
فإنه لن يكون هناك اختالف بين المؤمن وغير المؤمن أعظم من ذلك الذي سيكون في 

  .، فإنك حينئذ لن تخطئ ولألبدوات عندما تقوم من األميوم القيامة
  

  واجبات وامتيازات 
  

إنه . من الواضح إًذا أن المؤمن الحقيقي ال يمكن أن يحيا مثل الشخص غير المجدَّد
فإنما يظهر بوضوح أنه ال ينتمي إلى , ال يدين بأي والء للمدير القديم، فإذا أطاعه

  .  أ13 , 12ا نتعلمه من عددي هذا هو م. ، وأنه مازال تحت حكم الموتالجديدالمدير 
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. أن تميت آل ما يعترض سيطرة روح اهللا على حياتك: الطريق إلى الحياة هو هذا
آل ما يثير الخطية في أعضائك يجب . آل ما يقاوم سلطان المدير الجديد ينبغي أن يموت

 ويعرفنا بولس الرسول بصراحة أن هذه العملية المؤلمة ضرورية للحياة، قطع،أن ُي
ويبرز بولس الرسول حقيقة أنه ال . وأن الروح القدس يمكِّن المؤمن من القيام بها

إن البرهان على أن لك صفات . يمكن لمؤمن حقيقي أن يكون في سالم مع الخطية
المؤمن هو أنك في حرب بال هوادة مع الخطية، وأنك تميت أعمال الجسد، ألن آل من 

  ).14دعد(فهو ابن هللا , يطع أوامر روح اهللا
  

هي أن يتعهد الشخص بإبادة آل ما يعوقه من أن يكون , فعالمة البنوية هللا, إًذا
إن . ل التشبيه السابقشخًصا مقدًسا، وهذا يظهره آابن وليس آمصنع؛ وهنا ُيبَط

المؤمن ُيثبت بنويته هللا عن طريق إصراره الدائم والثابت على أن يكون مقدسا مثل 
  .أبيه

  
 وهذه -ليست هي عالقة الخادم بسيده, تع بها المؤمن مع اهللاإن العالقة التي يتم

إنها . إنها العالقة بين االبن وأبيه. الحقيقة تبطل التشبيهات األخرى التي استخدمناها
 فالمؤمن يتحدث تلقائيا وطبيعيا إلى اهللا وف ولكنها عالقة األلفة العائلية؛ليست عالقة خ

إنه . لكل مؤمن, هذا هو االختبار العادي. لهوهذا بسبب عمل روح اهللا في داخ, آأب
آل الذين . آل الذين يطيعون الروح, امتياز يتمتع به آل الذين أماتوا أعمال الجسد

يضعون أنفسهم لإلماتة والطاعة العملية يتوقعون أن يتزايد لديهم الوعي الداخلي بأنهم 
  .أوالد اهللا

  
إن المؤمنين أبعد من . ل ثروات أبيهملهم نصيب في آ, فهم ورثة, اوإذا آانوا أوالًد

غير أن اتحادهم . ووارثون مع المسيح, إنهم ورثة هللا. أن يكونوا مصانع أو خدم
آيف يهربون؟ إذا آان العالم يكره سيدهم . بالمسيح ال يعني أنهم يهربون من األلم
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. ًضاوهم سوف يتَّحدون به هناك أي, في المجدلكن المسيح اآلن . فسوف يكرههم أيًضا
  .إن رجاء القيامة الذي ذآره بولس الرسول قبال هو رجاء أآيد

  
   39 – 18 : 8اقرأ رومية 

  
   مقدمة للمجد –اآلالم الحاضرة 

  
لقد عاش ربنا يسوع المسيح حياة . إن اختبارنا الحاضر آمسيحيين هو اختبار األلم

ر إلى األبد؛ لكن األلم لن يستم. عندما آان على األرض، ونحن مرتبطون به, األلم
إن آال من األلم والمجد . وفي المستقبل سوف نتمجد معا معه, فالمسيح اآلن في المجد

يؤدي إلى باب قصر مجده يفوق , إن آالمنا الحاضرة تشبه رواق قبيح. أمران مؤآدان
  .الوصف

  
ويستعير .  يقرر هذه الحقيقة، أما باقي األصحاح فيتوسع في شرحها18إن عدد

من علم المحاسبة، فالمحاسب يضيف البنود واألرقام في "أحسب"لمة بولس الرسول آ
إن المجموع . ويقارن بين المجموعين, ثم يحسب مجموع آل منهما, عامودين مختلفين

، ال يمكن أن يقارن بالعمود اآلخر "آالم الزمان الحاضر"الكلي في العمود الذي عنوانه 
إن أحد العمودين يفوق اآلخر بما ال . "المجد العتيد أن يستعلن فينا"الذي عنوانه 

اآلالم الحاضرة يمكن أن تبدو عظيمة جدا، وآالم بولس الرسول آانت أعظم من . يقاس
  .؛ لكن أمجاد المستقبل أعظم بما ال يقاس)28 -23: 11آو2انظر(آالم آثيرين 
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 فالمجد ليس فقط مكاًنا ".فينا"هو " المجد العتيد أن يستعلن"ومن الجدير بالمالحظة أن 

واآتمال , إن ما ينتظرنا هو تغيير أجسادنا. لكنه حالة نكون عليها في ذلك المكان, نذهب إليه
). 10: 1تس2(صفاتنا للدرجة التي ُيتعجب فيها من المسيح الذي فينا نحن المؤمنين 

هذا المجد سوف .  بهاء يجعلنا ُنعجب بالمسيح عندما نتطلع إلى بعضنا البعضسيسكن فينا
  .عندما ينتهي النظام الحاضر, يكون ملًكا لنا

  
  ثالث أنَّات

  
بقوله السابق يعطينا بولس الرسول ثالثة أسباب تجعلنا متأآدين من أن النظام الحاضر 

 وأننا نحن نئن، وأن الروح القدس  أن الخليقة تئن:هذه األسباب هي. ن يستمر إلى األبدل
  . يئن

  
 هذه الخليقة هى تحت .الخليقة تئن يخبرنا بولس الرسول أن 22 – 19في األعداد من 

 إنها تنتظر الخالص من تلك اللعنة، وستخلص في الوقت الذي . سقوط اإلنساناللعنة منذ
  . ستعلن فيه أبناء اهللاُي

  
 آيف ستعرف هؤالء من أولئك؟ .برار واألشراركون هناك قيامة لألعند نهاية العالم ست

عندما يتقابلون معه في , إن أجساد المؤمنين سوف تتغير إلى شبة جسد المسيح الممجد
، وحينئذ سوف يكون واضًحا تماما من هم أبناء )21 -20: 3في , 18 -13: 4تس1(الهواء 

أن من هو ابٌن هللا ومن هو وحتى ذلك الوقت لن يمكننا التأآد بش. سيتضح األمر تماما. اهللا
ليس ابًنا هللا؛ ألنه يوجد الكثير من الزيف واالرتداد في العالم، لكن حينئذ سوف يكون األمر 

, إن أعناقها اشرَأبَّت مثل شخص في الزحام. إن الخليقة تتوق إلى ذلك اليوم. واضًحا تماما
  .يتوق أن يرى بوضوح من هم أوالد اهللا
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 أصبح آل شيء في الخليقة لقد.  أثر مفجع على الخليقةإن سقوط اإلنسان آان له
لقد . ، واهللا قد أخضع الخليقة لذلك؛ فهي لم تصل إلى هذا الوضع من تلقاء نفسهاالًُّمخت

عندما عصى .  اإلنسان-قضى اهللا بأن يكون وضع الخليقة مرتبًطا بوضع رأس الخليقة 
لقد حدد اهللا أن . هللا الخليقة على رجاءاإلنسان تأثرت الخليقة بذلك، ورغم ذلك فقد أخضع ا

خربة , إنها لن تستمر دائما مشوشة. لن تكون هي حالتها الدائمة, الحالة الحاضرة للخليقة
  .وفاسدة بفساد اإلنسان, بالخطية

  
فإن الخليقة سوف تشارك في هناء ذلك , وال تعود هناك لعنة بعد, وعندما يكتمل الفداء

سوف يكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة ألن .  السقوطآما شارآت في لعنة, اليوم
وُيعاد خلقهما من جديد بدون أي أثر , السماء الحاضرة واألرض الحاضرة سوف تزوالن

معلنة , إنها سوف تتألق إشراًقا. لن يفسد شيء في الخليقة الجديدة على اإلطالق. للفساد
  .رةعن مجد اهللا بصورة تفوق آثيًرا إعالن الخليقة الحاض

  
ولكن , إنها في حالتها الحاضرة، ليس ألنها تريد ذلك. إن الخليقة تتوق إلى هذا اليوم

. مثل امرأة في المخاض تتطلع إلى والدة طفلها, إنها تتوق ألن تتحرر. ألن هذا هو تدبير اهللا
 .وأن أموًرا أفضل تنتظرها, وأنين الخليقة يبرهن على أن النظام الحاضر لن يبقى إلى األبد

  .تلك هي الفكرة الرئيسية التي يشير إليها بولس الرسول
  

-23هذا ما نتعلمه من األعداد. نحن أيًضا نئنلكننا , وليست الخليقة فقط هي التي تئن
: 7آما سبق الشرح في , ونتوق إلى يوم القيامة, إننا نئن لنتحرر من جسد الموت هذا. 25
 لحصاد اباآورة الروح، والباآورة تعني ضماًنوفي هذه األثناء نحن لنا . 11 - 10 : 8 , 24

متطلعين إلى ذلك اليوم الذي تكون فيه , والخطية في أعضائنا تجعلنا نئن. في المستقبل
فإن دخول الروح آمدير هو الضمان بأن المصنع سوف ُيهدم , وفوق ذلك. األمور مختلفة
لكن ! توق إلى الوليمةواالستطعام يجعلنا ن, والروح هو استطعام السماء. في النهاية

  .االستطعام في حد ذاته هو خير ضمان على أن الوليمة قادمة ال محالة
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لقد عرفنا أن الروح في داخلنا يؤآد لنا بنويتنا هللا، . دعونا نعيد ما سبق بكلمات ُأَخر

وسوف . وسكنى الروح القدس فينا يجعلنا نتشوق إلى اليوم الذي ُتستعلن فيه هذه البنوة
إن أشواقنا الداخلية النابعة من الروح القدس . آما عرفنا, ا عندما يتم فداء أجسادنايحدث هذ

  .هى الضامن بأن ذلك اليوم سوف يأتي بكل تأآيد
  

رغبة "في العهد الجديد ال تعني " رجاء"إن آلمة ! لكنه سيأتي, لم يأت هذا اليوم بعد
رغم أن خالصنا النهائي والكامل لم و,  فبالرجاء خلصنالكنها تعني التأآيد المطلق؛, "عزيزة

إن التأثير الحالي لمثل هذا الرجاء هو أننا ننتظره بالصبر، ! لكنه آٍت ال محالة, يتحقق بعد
وآل هذه يستخدمها الرسول بولس ليرينا أن النظام الحاضر لن يستمر إلى األبد، وأن 

  .المستقبل المجيد سوف يتبع معاناتنا الحالية
  

 - آمؤمنين-إننا. 27, 26 هذه الفكرة نجدها في عددي .الروح يئن فإن, وبجانب هذا
لسحقتنا هذه الضعفات ,  قوة الروح الساآن فينافلوالننهزم من آل أنواع النقائص، 

إننا ال نعرف ما نصلي ألجله وال آيف نقدم . إننا ضعفاء في الصالة بصفة خاصة. والعيوب
, إننا آمؤمنين نئن في داخلنا". بأنات ال ينطق بهالكن الروح نفسه يشفع فينا "طلباتنا هللا، 

إننا نئن في داخلنا . وإلى السموات الجديدة واألرض الجديدة, ونشتاق إلى التبني والقيامة
من الذي يحرك . والذهاب إلى المكان الذي ننتمي إليه, متطلعين إلى الخروج من هذا العالم
ذي يوصل هذه الرغبات إلى اهللا؟ إنه الروح ومن ال! فينا هذه الرغبات؟ إنه الروح القدس

ألنه بحسب مشيئة اهللا يشفع , ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. "القدس
  ".في القديسين

  
. لكن لها معنى يدرآه اهللا ويميزه, ال يمكن أن تعبِّر عنها الكلمات, هذه األنَّات الداخلية

آل الصلوات والطلبات التي ُتطلب . عمل الروح القدسب, إنها صلوات حسب مشيئة اهللا
هذا يعني أن أشواقنا الداخلية سوف تصبح ). 14 : 5يو1(بحسب مشيئته ُتسمع وتستجاب 
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هذه . آل هذه سوف تكون لنا, التبني والقيامة والسماء الجديدة واألرض الجديدة. حقيقة
ي ضمان آخر بأن الوضع الحاضر لن ه, األنَّات الداخلية فينا التي يخلقها فينا روح اهللا

  .وأن آالمنا الحاضرة سوف يحل محلها المجد في النهاية, يستمر إلى األبد
  

  ستة أسباب للفرح
  

 إال أنه يوجد ستة لنظام الحاضر لن يستمر إلى األبد،بالرغم أنه من المؤآد أن هذا ا
 28ل بولس في األعداد أسباب، على األقل، تدعونا للفرح في الوقت الحاضر، يقدمها الرسو

- 39.  
  

سوف نجد , في التحليل النهائي لألمور.  آل األشياء تعمل لخيرناالسبب األول هو أن
 تعمل مًعا لخير – بدون استثناء –آل األشياء . أنه ليس هناك شيء قد ُعمل لصالح األشرار

أننا , ج من هذافال يجب أن نستنت, حتى بالنسبة لخطايانا، ومع ذلك, هذه حقيقة. شعب اهللا
آل الذين . يمكن بالتالي أن نخطئ عمًدا؛ ألن ذلك واضح في األصحاحين السادس والسابع

وهو قد دعاهم ألنه قصد أن , إنهم يحبونه ألنه دعاهم. يحبون اهللا يشملهم هذا الوعد
هذه .  أوالدهومقاصده تعمل في آل حال وفي آل حدث، حتى يؤول آل شيء لخير. يدعوهم
متطلعين للذهاب إلى , عندما يحتملون اآلالم في هذا العالم, ية العظمى للمؤمنينهي التعز
  .السماء

  
آل واحد سبق وعرفه اهللا، سبق اهللا .  اهللا سوف يمجِّدنا بكل تأآيدالسبب الثاني هو أن

هل معنى هذا أن آل واحد من البشر سيكون مشابها . وعيَّنه ليكون مشابها صورة ابنه
يستخدم بولس الرسول آلمة . آال، فليس آل واحد سبق اهللا وعرفهلصورة المسيح؟ 

أن تعرف معناها أن تحب . وليس بالمعنى الذي نستخدمه اليوم, في معناها العبري" عرف"
هناك شعب معين سبق وأحبه اهللا محبة حميمة، وآل . آما في العالقة الزوجية, محبة حميمة
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 هو البكر بين – المسيح –ليكون االبن , بنهواحد من هذا الشعب سيكون مشابها لصورة ا
  .سيكون األخ األآبر في تلك العائلة العظيمة المكونة من أبناء اهللا. هؤالء األبناء

  
آل األفعال . ر وتمجَّدوتبرَّ, دعاه اهللا بواسطة اإلنجيل, إن آل شخص قد سبق اهللا فعينه

من أولئك الذين غمرتهم محبة ليس هناك أحد .  الحدوثمؤآدةألنها , هي في صيغة الماضي
ومهما آثرت آالمنا ). 39 – 37 : 6انظر يو( سوف يفشل في الوصول إلى السماء , اهللا

فيمكننا أن نفرح ألننا متأآدون أننا سنصل إلى وطننا , ومهما آانت آثيفة, الحاضرة
  .السماوي

  
ان أبدي آخر؟ هل يوجد إله آخر؟ هل هناك أي آي. اهللا لناالسبب الثالث للفرح هو أن 

هل يوجد آخر آلي القدرة؟ هل يوجد  آخر يستطيع أن يشغِّل آل األشياء حسب رأي مشيئته؟ 
إن مقاصده لنا سوف . أو يعارض مقاصده, إًذا ال شيء يمكن أن ينتصر على مخطط اهللا! آال

  .وال يمكن آلالم الزمان الحاضر أن تغيرها, تتم بالتأآيد
  

تلك آانت . لقد بذل ابنه الوحيد من أجلنا.  يمسك شيئا عنااهللا لنالسبب الرابع هو أن 
أعظم عطاياه، فهل بعد هذا يمكن أن يمسك عنا العطايا األقل؟ هل يمسك عنا السماء؟ أو 
النعمة أو الشجاعة أو القوة التي تساعدنا على الحياة وسط التجارب الحاضرة؟ آال، إنه 

  .سوف يمنحنا آل األشياء مجَّانا
  

إن آان إله النعمة , من يستطيع أن يشتكي علينا. غير مدانينخامس هو أننا السبب ال
إن آان ابن اهللا الذي مات من , هو القاضي وقد أعلن براءتنا؟ من ذا الذي يستطيع أن يديننا

الذي هو عن يمين اهللا يشفع فينا في نفس هذه , أجل خطايانا قد قام ثانية ألجل تبريرنا
في الوقت الذي قام , ن نفكر بأن أحًدا يمكنه أن يشتكي ضد شعب اهللاللحظة؟ ِمن الُمضحك أ

هذه هي . وطهر ذلك الشعب بالكامل من جرم الخطية وعقابها بواسطة ابنه, فيه اهللا نفسه
  .  ويعاني في حياته الحاضرة , وهو يجاهد ضد الخطية, التعزية غير المحدودة للمؤمن



  

 103 

  
محبة اهللا إنها . يجمع آل األسباب األخرىوالسبب السادس للفرح هو في الحقيقة 

ال شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة . فهي محبة ال ُتقهر, إنها محبة إلهية. العظيمة لشعبه
  .في المسيح يسوع ربناالتي اهللا 

  
لقد . أن شعب اهللا أينما وجدوا فإنهم يعانون, إن الحقيقة التي يوضحها لنا الوحي

والتجارب األخرى , ياة والموت والمخاوف والقوى الشيطانيةإن الح. ُحسبوا مثل غنم للذبح
أو ,   آل هذه تهاجمنا بضراوة؛ لكنها ال تستطيع أن تفصلنا عن محبة اهللا–التي ال تحصى 

إن آل صعوبة . ال شيء يمكن أن يحرمنا من مخلصنا. أن توقف تقدمنا نحو السماء
إن . لذلك فنحن منتصرون عليها آلهاإنما هي درجة أخرى نرتقيها نحو السماء؛ و, تواجهنا

بما ,  مدى محبته لنا وقوتهاأظهرلقد ).  ثانية28داقرأ عد(الذي أحبنا وضعها لتكون هكذا 
إنه يحبنا . ليس هناك مخلوق يغيِّر الخالق؛ لقد أحبنا اهللا محبة أبدية. فعله ألجلنا في المسيح
ونحن نطلب أن نحيا ,  تحمي قلوبناهذه هي الحقائق العظمى التي. اآلن وسيحبنا إلى األبد

  .الحياة المسيحية في العالم الحاضر
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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
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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
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   21 : 10 -  30 : 9 ميةاقرأ  رو

  
  إعالن الخالص الحقيقي

  خالصة األمر
في نهاية األصحاح التاسع يسأل بولس الرسول نفسه آيف يمكنه أن ُيلخِّص قوله 

  :هذا، ويعبر عن ذلك في األعداد التالية
  

وا هم اآلن الذين تبرر, إن األمم الذين لم يسعوا من قبل أن يتبرروا أمام اهللا": 30عدد
 للخطاة اهللا الذي ُيعَطىإنه بر . بالفعل، والبر الذي نالوه هو الذي أآتب عنه اآلن

  ".باإليمان
  

روا أمام اهللا، والطريق رَّد باستمرار أن يتبفقد حاول اليهو, من الناحية األخرى ":31عدد
ن بأ, رَّأن يجني البلقد حاول إسرائيل . الذي حاولوا أن يتبرروا به هو طريق الناموس
لقد فشل في حفظ الناموس بالدرجة . يكون صالًحا إلى أآبر درجة، لكنه لم ينجح

  ".المطلوبة
  

لماذا سلك إسرائيل مثل هذا السلوك؟ ألنه اعتقد أن يتبرر أمام اهللا ": 33 , 32عدد
هي حجر عثرة ضخم , للمؤمنينإن نفس فكرة التبرير الذي يقدم مجاًنا . بأعماله هو

أو أن , إما أن يكون حجر صدمة ُيَتعثَّر منه, المسيح هو الفاصل األعظم. بالنسبة إلسرائيل
هو حجر صدمة لليهود بينما لألمم هو صخرة ُيبَنى , بشكل عام. ى عليهايكون صخرة ُيْبَن

عن طريق حفظ الناموس، سوف , أولئك الذين يحاولون أن يتبرَّروا أمام اهللا. عليها
في هذا ما لن يختبره المؤمنون الذين هم يفشلون ويحبطون  بدرجة ال توصف، و

  ".المسيح
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  الطريق الخطأ والطريق الصحيح

  
أن األمم قد بحثوا عن اهللا بطريقة : وهكذا يتوصل بولس الرسول إلى هذه الحقيقة

واآلن يتناول بولس . بينما بحث اليهود عنه بطريقة أخرى ولم يجدوه, معينة ووجدوه
  .فيه قليًال، من بداية األصحاح العاشرويتوسع , الرسول هذا الموضوع

  
, في ضوء ما قد قلته يجب أال تظن أني أحمل أي مشاعر عدوانية تجاه إسرائيل": 1عدد

  ".بل بالعكس، فإن أشواقي العميقة وصالتي المستديمة هللا هي أن يخلص إسرائيل
  

م أنه لن لقد عرف وَعلَّ: يعلِّمنا بولس الرسول درًسا هاما, من خالل هذا التصريح
تكون هناك عودة واسعة من اليهود إلى اهللا، ولكن مشاعره الخاصة لم تكن تحكمها 

إنه يرغب بصدق وبكل جدِّية في خالص إسرائيل، وهذه يجب أن . مقاصد اهللا السرية
فإن الصواب هو أن ,  فمع أننا نعلم أنه ليس آل البشِر مختارين؛تكون مشاعرنا أيضا

  .ع الناسنتمنى بكل صدق خالص جمي
  

ال يوجد . المأساة هي أنها غيرة وجِّهت توجيًها خاطًئا. تأمل في غيرتهم الدينية": 2عدد
لكنهم , والتي يظهرونها في محاوالتهم أن يتبرروا أمام اهللا, نظير لليهود في غيرتهم

  ".يسيرون في االتجاه الخاطئ
  

إنهم يحاولون . ر أمام اهللاومجمل القول إن اليهود يجهلون الطريق الوحيد للتبري": 3عدد
وهكذا فُهم ال يخضعون ,  باآتسابه من خالل حفظ الناموسبطريقتهم،أن ينالوا رضى اهللا 

  ".للطريقة التي قد أعلنها اهللا
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إن المسيح يشكل نهاية محاولة التبرير أمام اهللا عن طريق حفظ الناموس، وعن ": 4عدد
ي شكل من أشكال االستحقاق أو اإلنجاز أو عن طريق أ, والجهد الذاتي, طريق األعمال

  ". آما سبق أن شرحت–الطريق الذي قد فتحه المسيح هو طريق اإليمان . الشخصي
  

هو الطريق الذي حاول اليهود أن يسلكوه ولم , الطريق الخطأ للتبرير أمام اهللا": 5عدد
ي فتحفظون فرائض"، 5 : 18ويمكن أن يلخَّص في آلمات سفر الالويين , ينجحوا

. "َفَعَلها" والكلمة المفتاحية هنا هي ".أنا الرب. وأحكامي التي إذا فعلها اإلنسان يحيا بها
  ".بَعَمِل شيء يستحق المكافأة,  إنها طريق محاولة التبرير أمام اهللا

  
يمكن أن توضحه الكلمات التي جاءت , الطريق الذي عيَّنه اهللا للتبرير أمام اهللا": 6عدد

فتصعد إلى , إنك ال تحتاج إلى القيام بأعمال مستحيلة. 14 – 11 : 30في سفر التثنية 
  ".ألن المسيح قد نزل بهذا التبرير إليك, السموات لتنال هذا التبرير

  
وال تحتاج إلى أن تفعل المستحيل وتغوص في األعماق لتحصل عليه؛ ألن ": 7عدد

  ".المسيح قد قام من األموات لينجز لنا هذا التبرير
  

إنه ليس شيًئا . هذا البر في متناول أيدينا. آال، إن هذا البر قريب منا، موجود هنا": 8عدد
إنك تحتاج فقط . وال أن تجتهد الآتسابه, إنك ال تحتاج أن تبحث عنه. بعيًدا أو صعب المنال

  ".إنه البّر باإليمان الذي نعظ به في اإلنجيل. إلى قبوله باإليمان القلبي
  
يجب أن يؤمن به القلب الداخلي حتى نحصل على البر؟ يجب أن ما الذي ": 10, 9دعد

وأنه حي إلى األبد لكي يخلِّص؛ فقد أقامه اهللا من , يؤمن بألوهية المسيح وخالصه
وحقيقيًّا بالدرجة التي تكفي ألن تقود الشخص ,  وهذا اإليمان يجب أن يكون حيًّاات،األمو

   ".المعني لالعتراف العلني
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. الذين يؤمنون هكذا يعدهم الكتاب المقدس، باستحالة أن يخيب أملهمأولئك ": 11عدد
 فإنهم لن – المجاهد لكي يتبرر أمام اهللا بمجهوده الذاتي –على العكس من ذلك اليهودي 

  ".هم بالتأآيد مخلَّصون, إن أولئك الذين يؤمنون. يفشلوا أبًدا
  

ي؛ فال يوجد فرق بين لليهودي واألمم, الخالص متاح هكذا للجميع": 13، 12عدد
آما أنه ال يوجد فرق في الطريقة ). 3أصحاح(اليهودي واألممي في موقفهما أمام اهللا 

 منهما؛ فالبر الذي أعده اهللا هو للجميع بدون تمييز، ورحمة اهللا التي يخلص بها آال
 –آل من يصرخ طالبا الخالص . صة، مقدمة بسخاء للخطاة دون تحيُّز أو محاباةالمخلِّ
  ". فإن الرب يسمعه ويخلصه–واء آان يهوديًّا أو أمميًّا س
  

ال يحتاج أحد أن يصل إلى ! ذاك الذي يبّشر به بولس الرسول, يا له من إنجيل عجيب
اهللا هو الملك الغني الرحيم العطوف؛ فالفقراء يمكن . درجة عالية من الصالح لكي يخلص

 يحتاجون إليه لخالصهم هو أن يطلبوا، آل ما.  ويطلبوا منه غنى الخالص, أن يأتوا إليه
  .ولن يطلب أحد الرب ويقابله الرب بالرفض والطرد

  
من الجدير بالمالحظة هنا أن بولس الرسول يتمسك بكل من عقيدة االختيار وعقيدة 

وال يجد ارتباآا في تمسكه هذا، ويجب أن نكون نحن أيًضا هكذا، , عطية اإلنجيل المجانية
فإننا نحرِّف ما أعلنته آلمة , إذا فعلنا ذلك. نستبعد إحداهما أو األخرىفلسنا أحراًرا أن 

 غضب أولئك الذين ، أو لنتفاَدىاهللا، ال لشيء إال لتبسيط األشياء لعقولنا المحدودة
لكننا يجب أن نبتهج بكل من العقيدتين مًعا، وأن نسر بهما . يكرهون التوازن الكتابي

أن نتمسك بما قد أعلنه بل , محاولة إثبات صحة آل منهماعلينا أال نسعى ل. بنفس الدرجة
ولكن آأمور متوافقة تكمل بعضها ,  وعلينا أال نتعامل مع هذه الحقائق آمتضاداتاهللا،
  .بعًضا
يدعون الرب   إنه يؤآد على أن جميع الذين.ونا نعود إلى مناقشة بولس الرسولدع

نتيجة لذلك . ودعوته ال تستبعد أحًدا, "للجميع" هو – في الحقيقة -سيخلصون؛ فاإلنجيل
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عند . في آل أنحاء العالمباإلنجيل  البد أن يناَدى.  شخصفإن اإلنجيل يجب أن ُيعَلن لكل
  . هذه النقطة يتحوَّل الرسول إلى موضوع آخر

  
  لكل العالم اإلنجيل

  
أن إذا لم يصدق الفقير بأن الملك يستجيب للفقراء؛ فكيف يمكن لهذا الفقير ": 14عدد

يسأل الملك أن يجعله غنيًّا؟ وآيف يمكن أن يصدق هذا؛ إذا لم يكن قد سمع على اإلطالق 
   "شيًئا عن هذا الملك؟ وآيف يمكن أن يسمع إذا لم يخبره أحد؟

  
  وآيف يمكن ألحد أن يخبَرُه، إذا لم يكن قد ُأرسل لُيخِبره؟": 15عدد

  
عهد الجديد يعلِّم بأن المهمة لكي نفهم هذا السؤال األخير، نحتاج أن ندرك أن ال

 وهذا كلفون بصفة خاصة ألن يقوموا بذلك،الرئيسية النتشار اإلنجيل يقوم بها البشر، الم
ال يقلل من مسئولية آل المؤمنين بأن يشهدوا للمسيح، فاهللا يدعو هؤالء الناس إلى 

ود بهذه المواهب عمله، مزوِّدا إياهم بمواهب ونعم ليكونوا متميِّزين في الكنائس، والمقص
ليس ألحد الحق في . هنتكليف اهللا لهم بأن يعملوا العمل الذي دعاهم بكل وضوح ليعملو

الوعاظ المستقلون الذين لم يرسلهم أحد، . أن يذهب، ما لم يكن قد ُأرسل بهذه الطريقة
 جديد بخصوص عمل الكرازة باإلنجيل،أساءوا فهم العهد ال، وغير خاضعين لمساءلة أحد

 لُيعطي صورة حيَّة تبيِّن مدى البهجة 7: 52شهد بولس الرسول بما جاء في إشويست
  .التي يسببها عمل المبشرين المكلفين التكليف الصحيح

  
لو آان األمر . ومع ذلك، فال يجب أن نظن أن آل َمْن يسمع اإلنجيل سيؤمن": 16عدد

   ").1: 53إش" (َمْن صدق خبرنا؟: "آذلك، لما قال إشعياء النبي
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على الجانب اآلخر، يجب أن يكون واضًحا لنا، أنه لن يؤمن أحد إن لم يسمع، : "17عدد
  ".فاإليمان يأتي باالستماع لكلمة اهللا

  
 الكرازة يسمعفالوثني يهلك إذا لم "هذا التعليم يجب أن يكون له تأثير عميق علينا، 

طة  ُيرَسلوا بدقة بواسباإلنجيل، غير أن المبشرين باإلنجيل ال يمكن أن يكرزوا إذا لم
 لذا يجب على الكنائس أن تصلي بجدية ليقيم اهللا مثل هؤالء الناس، لكي يذهبوا الكنائس؛
ويجب على الكنيسة أن تفحص حياة هؤالء الناس ومواهبهم حتى تميز َمْن . للهالكين

 أن باإلضافة إلى هذا، علينا جميًعا.  ليكونوا سفراَءه– المسيح –يريدهم رأس الكنيسة 
ننشغل تماًما بالشهادة للهالكين، من الرجال والنساء واألطفال المحيطين بنا، وأن نشجِّع 

ال أحد يمكن أن يؤمن بدون أن . آنائسنا أن تشرع في مبادرات آرازية جديدة باستمرار
إن اهللا الذي يختار والذي عيَّن َمْن الذي يجب أن يخلص، هو أيًضا الذي . يسمع آلمة اهللا

 وعلى ذلك فإن إدراك سيادة اهللا يصبح هو شارة باإلنجيل،نه ال خالص بدون البحكم بأ
  .الباعث األساسي الذي يقود آل مساعي الكرازة الحقيقية

  
 هو السبب في هذامع آل إسرائيل إلى الرسالة، وقد يكون تلكن، ربما لم يس": 18عدد

  ".وليست األسباب التي ذآرتها اآلن. عدم إيمان إسرائيل
  

 ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن بولس الرسول قد بيَّن لنا مسئولياتنا في التأآد من
 أن نقدم أعذاًرا – على اإلطالق –سمح لنا من أن يسمع آل الهالكين اإلنجيل، إالَّ أنه لن َي

، ليذآِّرنا بالحقيقة التي قد سبق أن 4: 19وهو يقتبس مز. عن أي شخص غير مؤمن
 أنه توجد شهادة آافية عن اهللا في الخليقة، حتى :ول، أال وهيأوضحها في األصحاح األ

  .أنه ال عذر ألحد في عدم إيمانه على اإلطالق؛ وهذا يعني أن إسرائيل أيًضا ليس له عذر
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حسًنا، ربما تكون المشكلة أنهم لم يفهموا؟ آال، فالوضع هو آما يصفه موسى ": 19عدد
ة عباداتهم لآللهة المزيفة، والتي هي في الحقيقلقد أغار إسرائيل اهللا ب. 21: 32في تث

  ".هم بمن هم ليسوا شعًبا، بأمة غبية لذلك وعد أن ُيِغيرليست آلهة؛
  

لتوصيل اإلنجيل إلى أنحاء وما يقصده بولس الرسول من هذا، هو أنه علينا أن نثابر 
قع الكثير من اليهود؛  وعلينا أال نعذر اليهود إذا هم لم يؤمنوا، وعلينا أيًضا أال نتوالعالم،

  .فقد تحوَّل اهللا عنهم، وصار أغلب إيثاره اآلن لألمم
  

 على –، فاألمم )1: 65إش(الموقف إًذا، هو آما وصفه إشعياء النبي ": 21، 20عدد
 اآلن إلى جميع امتيازات عهد اهللا، فإنهم يدخلون –الرغم من أنهم آانوا قبًال خارًجا 

 عصاة ونمم للمشارآة في هذه االمتيازات؛ لكنهم ال يزالواليهود أيًضا مدعوون مثل األ
آاألب الرحيم المنتظر، ويداه ممدودة الستقبالهم، وهم بحقد إن اهللا يحتمل . متمردين

  ".يرفضون حضنه، وهكذا يحرمون أنفسهم مما يقدمه لهم
  

  ملخص هذا الجزء
  

مها لنا ئيسية التي علَّعندما نصل إلى نهاية هذا الجزء، فمن المهم أن نبرز النقاط الر
لقد أوضح لنا أن اختيار اهللا هو الذي حدد َمْن الذي سيخلص، وأولئك . الرسول بولس

على إنهم أمم . الذين قد اختارهم اهللا هم شعبه، أبناء إبراهيم الحقيقيون، وإسرائيل اهللا
، بصفة عامة، فإن األمم هم الذين يتبررون أمام اهللا. وجه العموم، مع بعض اليهود

 وعلى الرغم من ذلك فإن اإلنجيل قد ُقدم مجانا ، بعكس اليهود،بالطريقة التي حددها اهللا
واإليمان المخلِّص هو دائًما نتيجة لسماع . لكل منهما، وآل الذين يطلبون الرب؛ يخلصون

واليهودي عادة يظل غير مبال، . آلمة اهللا؛ ولذلك يتحتم على الكنائس أن تكرز بال هوادة
 في ذلك، وال نتجاهله في الكرازة، آما ال يجب أن نندهش من عدم التمس له عذًرفال ن
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استجابته؛ ألنه على الرغم من أن اإلنجيل يقدم مجاًنا؛ فإن آل األمور تسير، آما حدد اهللا 
  .لها، وآما سبق الكتاب المقدس وتنبأ عنها

  
 وهذا  األيام،لى هذه االهتمامات في هذهإنه سيكون من المشجع أن نرى عودة إ

على . سيؤدي إلى إعالن اإلنجيل بصورة أآثر اتساًعا وإسراًعا عما آان عليه من قبل
المؤمنين أن يتذآروا دائًما أن خالصهم بجملته هو نتيجة نعمة اهللا، وأن اإلنسان ليس 

  .إن إدراك هذا، يمكن أن ُيولِّد فينا مزيدا من االتضاع. لديه أي استحقاق على اإلطالق
  
  16 -1: 11رأ روميةإق
  

  )1 (هل أنهى اهللا عالقته باليهود؟
  

إن تعاليم بولس الرسول في األصحاح العاشر، البد وأن تثير أسئلة هامة في ذهنك 
هل أنهى اهللا عالقته باليهود؟ وهل اليهودي اآلن ليس عنده أي تصور آخر عن : مثل

ي أنه قد غسل يديه تماما من تدابير اهللا ومقاصده؟ هل قبول اهللا إلسرائيل الحقيقي يعن
  .إسرائيل الطبيعي؟ وهذا هو السؤال الذي سوف يجيب عليه بولس الرسول اآلن
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  البقية المختارة

  
إذا آان األمر آذلك فكيف لي أنا ! هل أدار اهللا ظهره لشعبه تماًما؟ حاشا: "1عدد

، لكنت أنا قد ُرفضت بالكاملاليهودي من اليهود، أن أتجدد؟ لو أن األمة قد ُرفضت 
  ."معها

  
لم يكن هناك أحد أآثر يهوديًة من بولس الرسول، فلو آان آل اليهود قد ُرفضوا؛ 

ن هو باألولى من المرفوضين، لكن خالصه آشخص، يبرهن حقيقة ما سيقوله في لكا
  .العدد التالي

  
  ".لم يرفض اهللا شعبه الذي سبق فعرفه:  "2عدد

 بمعنى 29: 8في اآلية " سبق فعرفه" لقد استخدم بولس الرسول من قبل التعبير 
محبة حميمة أبدية، ، حيث أوضح أن آل الذين أحبهم اهللا "المحبة الحميمة المسبقة"

يوجد ضمن شعب إسرائيل : "وهذا يوضح ما يقوله الرسول هنا. سيمجِّدهم دون شك
أما األمة آأمة فقد . خلصهمأناس معيَّنون، قـد أحبهـم اهللا محبة أبديـة واختارهم لي

 داخل األمة اليهودية؛ فال أفراد مختارونلكن ألنه يوجد . ُرفضت، آما أوضح من قبل
  ".اهللا لم يرفض الشعب الذي سبق فعرفه. قال إن األمة قد ُرفضت بالكامليمكن أن ُي

  
هل تتذآر األيام المظلمة التي عاصرها إيليا النبي، عندما بدا أن آل ": 4 –ب 2عدد

 الذي بقيدون سواه عم النبي إيليا أنه وحده إسرائيل األرضي قد تحول عن اهللا؟ لقد ز
 ومع ذلك، ورغم هذا العصر الُمحِبط، ن األشرار سيقتلونه،ن متأآًِّدا ألقد آا. ليعبد اهللا،

  ".يؤآد له اهللا أنه يوجد سبعة آالف ال يزالون مخِلصين هللا
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في أآثر األوقات شرًّا وعدم إيمان، تظل هناك بقية من األشخاص الذين قد اختارهم 
  .الرب وحفظهم

  
 توجد بقية من الذين ال حتى في هذا الوقت الحاضر. هذا هو الحال اآلن أيًضا: "5عدد

  ".يشارآون إسرائيل في عدم اإليمان العام؛ وهذا ألنهم بالنعمة قد اختيروا من اهللا
  

لو آان األمر آذلك، لكان . إن اهللا لم يختر هؤالء، ألن فيهم شيًئا قد أعجبه": 6عدد
النعمة  ولكن اختيار اهللا هو اختيار يًّا على أعمالهم وليس على نعمته،اختيار اهللا مبن

  ".آلية، وليس موقوفا على أعمال الذين اختارهم
  

 قد – آأمة –ال يمكن أن يفوتنا ما يقوله بولس الرسول، أال وهو إن إسرائيل 
 إسرائيل اهللا الروحي،،  يرفضه اهللا هو شعب المختارينلمُرفضت، لكن الشعب الذي 

ُيذآر عن اليهود هو إن آل ما . وبعض هذا الشعب هم أعضاء أيًضا في إسرائيل األرضي
. أن إسرائيل الحقيقي بينهم آان ويكون بقية فقط، ولم يتكون من آل األمة على اإلطالق

  .هذا هو بالتحديد ما سيتحدث عنه بولس الرسول
  

 تجد البر والخالص الذي آانت تبحث عنه، لكن البقية لمإن إسرائيل آأمة ": 7عدد
 وال –لقد آانت أمة اليهود . باقون فتقسَّواالمختارة فقط، هي التي وجدت ذلك؛ وأما ال

 مكونة من أولئك المختارين للمجد، ومن أولئك المرفوضين الذين قد ُأعميت –تزال 
  ".عيونهم

  
على النقيض من ذلك ). آأمة(حتى اآلن ال يوجد ذآر عن التجديد الروحي إلسرائيل 

ألول في العدد الثامن، حيث  ا:ين بالعهد القديمقتباساآلن في ايوجد تأآيد على ما ذآر 
 وهذا يؤآد أن اهللا قد أصاب األمة  ،10: 29يستشهد بولس الرسول بما جاء في إش

بالسبات، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يروا أو أن يسمعوا؛ لذلك لم يستفيدوا من 
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التي فالظروف التي سادت في ذلك الوقت، هي نفس الظروف . امتيازاتهم الروحية
 وعلينا أن نتذآر أن موضوع نبوءة إشعياء النبي آان أن  يعلن الرسول،تسود اآلن، آما

عوًضا عن . ن بقية فقط من األمة سوف تخُلصاهللا سيرفض إسرائيل بسبب خطيتها وأ
إًذا، فإن اقتباس بولس . ذلك، فإن األمم ستدخل إلى الخالص الذي ُوعد به إبراهيم

لقد آان . ح الوضع الحاضر إلسرائيلالرسول من هذا السفر له داللة خاصة، وهو يشر
  .تعليم بولس الرسول متوافًقا تماما مع تعليم األنبياء القدامى

  
: 69هو مقتبس من مزمور ، و10، 9االقتباس الثاني لبولس الرسول هو في األعداد 

يفّسر بولس الرسول هذا االقتباس بأنه ُيشير إلى أن امتيازات اليهود . 23، 22
نفس األمور التي قصد اهللا منها .  التي آانت لهم قد صارت فخًّا لهموشرائعهم والوعود

وينتهي االقتباس . خيرهم قد أصبحت حجر عثرة روحية لهم، وأبعدتهم عن الخالص
، لُيظهر أن هذه هي الحالة بمعنى إلى األبد" في آل حين"أو  " دائًما"من داود بالقول 

  . شيئا خالف ذلكالدائمة لألمة اليهودية، وال يجب أن نتوقع
  

  القصد اإللهي
  

ولكن هل آانت عثرتهم هي مجرد سقوط دون أي . وهكذا فقد عثر اليهود": 11عدد
 فإذ لم يعد لليهود اآلن ى لكل العالم،نفنتيجة سقوطهم، صار ِغ! قصد إلهي؟ حاشا

امتيازاتهم الخاصة، فقد ُفتحت أبواب الخالص لكل العالم؛ وبهذه الطريقة أنجز اهللا 
لقد أغاروا اهللا بعبادة ما ). 21 - 19: 10(وعد، الذي اقُتبس في األصحاح العاشر ال

  "!ليست آلهة، وسوف يغيرهم الرب بقبول ما ليس أمة
  

واآلن، إذا آان رفض األمة اليهودية صار برآات عظيمة للعالم آله، فكم وآم ": 12عدد
 الذين يشكلون اليهود –دين يكون القبول المطَّرد من التيار الجارف من اليهود المتجد
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ن تأثير  بالنسبة للعالم؟ إذا آان رفضهم له هذا التأثير العجيب، فكم سيكو–المخلَّصين 
  ". على العالمالبقية المختارة بالنعمة

الشك أن بعض القراء سوف ُيدهشون من التفسير الذي وضعُته هنا لكلمات بولس 
تفسير الصحيح، آما سنرى عندما نصل الرسول؛ ألنه ليس التفسير المألوف، لكنه ال

، وال "العدد الكلي للمختارين"في ذلك العدد يعني ) ملء(إن تفسير آلمة . 25إلى عدد
؛ فاألعداد 25أدري لماذا ال ُتفهم هذه الكلمة هنا بنفس المعنى الذي وردت به في عدد

يء ويواصل بولس الرسول الحديث، ليس عن ش. التالية تبرهن صحة هذا التفسير
إذا آانت آلمة . وقت آتابة الرسالةسيحدث في المستقبل، ولكن عن شيء يحدث، 

فلماذا – آما يعتقد الكثيرون –تشير إلى إعادة آيان أمة اليهود مستقبال " ملء"
 الحاضر؟يستخدم بولس الرسول هذه الكلمة ليدخل نفسه في مناقشة مستمرة للوضع 

لرسول بولس امتياز آونه رسول األمم، آما وآيف يسبب الملء المستقبلي أن يمجِّد ا
؟ يبدو من المعقول أن نفكر بأن بولس الرسول يرى نفسه آواحد من ذلك 13ددفي ع

 لذا فأنا أعتبر رآة للعالم بشكل لم يسبق له مثيل؛الذي ذآره، والذي سيكون ب" الملء"
  :أنه يمكن إعادة صياغة ما قاله بولس الرسول، بالطريقة اآلتية

انظروا إلى البرآات التي جاءت بالفعل إلى . أنا واحد من ذلك الملء: "14 ،13عدد
 –إن سقوط اليهود قد أغنى األمم؛ لكن البقية المختارة ! العالم من خالل يهودي واحد

والحقيقة . هذه هي النقطة التي أريد أن أوضحها لكم.  قد أغنت األمم أآثر آثيًرا–الملء 
  !". رسول األمم؟ إنه يهودي مختارَمْن هو: هي في هذا السؤال

  
وهذا ما يجعلني أقدر آثيرا المهمة التي منحها الرب لي، ورجائي أنه عندما يرى "

اليهود أن الكثيرين من األمم يخلصون من خالل خدمة يهودي واحد، فإن ذلك يثير فيهم 
  ".إني آمل من خالل هذا أن أقود بعضهم إلى الخالص. الغيرة
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لقد . الحظة، أن رجاء بولس الرسول، ليس في خالص آل األمةمن الجدير بالم
 لخالص أداةآان رفض األمة هو السبب في حزنه العميق، لكن عنده رجاء أن يكون هو 

  . اليهودبعض
  

فإنه إذا آان رفض األمة يعني مصالحة العالم؛ فماذا يعني خالص بعض : "15عدد
  !"اليهود؟ إنه يعني حياة من األموات

  
نا أن نالحظ بعناية أن بولس لم يذآر شيًئا عن المستقبل، وال مرة واحدة؛ يجب علي

إن تقسِّي األمة قد . فكل مناقشته تدور حول تقسِّي األمة واختيار النعمة داخل هذه األمة
تسبب في فتح باب الخالص أمام األمم، أي جاء بالبرآة والمصالحة إلى العالم، لكن 

، آما يوضح لنا مثال بولس الرسول  أعظمي مصدر لبرآاتالبقية المختارة من اليهود ه
  .نفسه

  
هما الشيئان اللذان آانا يسيران جنبا إلى جنب آنذاك وال " القبول"و" الرفض"ن إ
 حتى اآلن هكذا، غير أنه ليس هناك ذآر على أنهما مرحلتان متتاليتان من نيزاال

 قة، هو فقط الذي يمكنه أنَبْسإن الشخص الذي يأتي إلى هذا النص بأفكار ُم. التاريخ
 من – باختيار النعمة – لكن أن يخلص البعض يقتنع بوجود مرحلتين من التاريخ،

حياة من "المقصود بالقول هو الخراب المطبق إلسرائيل، فالبد أن يكون هذا 
  !".األموات

  
  :ويصرِّح الرسول بولس بنفس الشيء بكلمات مختلفة

  
ليس . نى أن رفض األمة يعني رفض آل شخص فيهاال تفهموا آالمي بمع: "16عدد

مقدسة ) الخ.......إبراهيم(لقد آانت الباآورة  . هذا جزًءا من تعليمي على اإلطالق
  ".الجذر مقدس، وآذلك األغصان أيًضا. وآذلك الحصاد
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لكن ذلك الحصاد وتلك األغصان تتكون من أشخاص وليس األمة آكل، آما 

 المؤمنون هم أغصان مقدسة من أصل مقدس، أما اليهود سنكتشف بعد قليل، فاليهود
  .عوا من هذا األصل، وُطعَِّم مكانهم المؤمنون من األممِزغير المؤمنين فقد ُن

  
إن قصد الرسول هو أننا يمكن أن نتوقع أن نرى استمرار بقية النعمة من خالل 

اة، لكن الحياة التي فيه، األصول اليهودية للنبات، فالنبات القديم لم يخلو تماًما من الحي
  .تتكون من أولئك اليهود الذين سيؤمنون باإلنجيل

  
    بعض االعتبارات الهامة

  
يمكن أن يكون هناك تحفٌظ لدى بعض القّراء، بشأن التفسير الذي قدمته لهذه 

لكن هؤالء عليهم أن يدرآوا أن الرسول يكتب لكنيسة أممية، فهل من المعقول . األعداد
 ةمس هذه الرسالة، في شرح أمر ليس له أيس الرسول أآثر من ُخأن يصرف بول

   أال وهو إعادة آيان اليهود؟–عالقة حيوية بقرائه 
  

بمجرد أن نفهم األصحاحات بالطريقة التي قد أوجزناها؛ فإنها تصبح وثيقة الصلة 
بالموضوع؛ فالرسول يشرح أن األمم ليسوا مؤمنين من الدرجة الثانية، بل هم أعضاء 

ولكن مؤمني األمم مدينون . وشرآاء في شعب اهللا، الذي لن ُيرفض على اإلطالق
إن مؤمني األمم ليسوا بعد . للمؤمن اليهودي، لكنهم ليسوا أقل رتبة منه بأي شكل
منين في الماضي وفي الحاضر غرباء عن عهود الموعد؛ لكنهم شرآاء اليهود المؤ

  ).22 – 11: 2أفسس( وأهل بيت اهللا أيًضا،
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عندما يقرأ المؤمنون األمميون هذه الرسالة، سيتمكنون أن يروا أنفسهم في مرآز 
نعمة اهللا التي ل د شيء ثانوي ال قيمة له، وسيكون تقديرهممقاصد اهللا؛ وليس مجر

  .اتجهت نحوهم أآثر من ذي قبل
  

والذين ليست لهم ! إن الذين ليسوا شعًبا هللا، قد أصبحوا شعب اهللا الخاص
. ت، أصبحوا مشمولين بكل االمتيازات المحفوظة لشعب اهللا المختاراالمتيازا

إن .  هم حدقة عين اهللا– سواء آانوا من اليهود أم من األمم –المسيحيون المؤمنون 
، وقد ترآزت اهتمامات المؤمنين في الكنيسةاهللا ال يحقق قصده في أمة أرضية لكن في 

  .هذه النقطة
  

نشغل أذهان العديد من المسيحيين ، أدى إلى أن تإن المفهوم الخاطئ لهذا النص
نشغاال زائًدا بالسؤال عن مستقبل اليهود، األمر الذي أدى بالتالي إلى مشاعر مفرطة ا

 وأصبح من ،"إسرائيل"ل في الوقت الحاضر اسم بالنسبة للدولة األرضية التي تحم
ندوا إسرائيل سياسيًّا؛ المسلم به غالًبا أن آل الذين يؤمنون باإلنجيل، ينبغي أن يسا

  .وهذا عائق خطير أمام الكرازة في المنطقة العربية
  

هذه النقطة . ليكن آل منا مخلًصا للسلطات الخاصة التي وضعتها عناية اهللا علينا
ليكن اهتمامنا بدولة إسرائيل الحديثة، ال . سوف نتحدث عنها في الفصل الثالث عشر

الشك أن هناك نسبة . ألخرى، وبتقدم اإلنجيل فيهال اأآثر وال أقل من اهتمامنا بالدو
عالية جدا من اليهود، بين سكان إسرائيل الحالية، وعلينا أن نعمل ونصلِّي لدعوة اهللا 
للبقية المختارة من اليهود واألمم، وعلينا أيضا أن نعمل ونصلي من أجل اليهود واألمم 

 – نحن المؤمنين –ي صارت لنا من جيراننا، وأن نشجعهم أن يطلبوا االمتيازات، الت
  .آإسرائيل الحقيقي

  
  36 – 17: 11ميةاقرأ رو
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  )2(اليهود؟ ب عالقتههل أنهى اهللا 

  
تؤآد األعداد التالية التفسير الذي سبق اقتراحه، وتؤآد على وجه الخصوص 

  ود ـحقيقة أن بولس ال يناقش ما إذا آان إسرائيل آأمة سوف تع
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هذا ما سيوضحه . إلى دائرة امتيازات اهللا؛ لكنه باألحرى يقدم تعليًما عن خالص أفراد

  .اآلن من خالل مثله عن شجرة الزيتون
  

  التمثيل بشجرة الزيتون
  

البد أن هذا المثل آان مفهوًما للقرَّاء األصليين، بصورة أفضل آثيًرا مما يمكن 
لوقت الحاضر، ال يطعِّمون ُعقال مقطوعة إن زراع الفاآهة في ا. أن نفهمه بها اليوم

غير برية، لكن الممارسة في أراضي حوض ) طبيعية(من شجرة برِّية في شجرة 
البحر األبيض المتوسط آانت مختلفة أحيانا؛ فأحيانا آانت ُتطّعم ُعقلة مقطوعة من 

لقد آان هذا اإلجراء . شجرة زيتون برية، في شجرة زيتون قد توقفت عن اإلثمار
ؤدي إلى تنشيط الشجرة، عالوة على أن العقلة المقطوعة من شجرة برية تثمر، ي

إن هذه الممارسة . مستمدة حياتها من السائل الذي يجري في أوعية الشجرة األصلية
الشجرة الطبيعية تمثل أمة إسرائيل، والزيتونة البرية . آانت في فكر بولس الرسول

  .ترمز إلى األمم
  

ائيل األرضي قد ُرفض؛ لكن أغصانا فردية من الشجرة قد ليس آل إسر: "17عدد
هل أنت مؤمن من أصل أممي؟ إنك مثل ُعقلة ). 20بسبب عدم اإليمان، عدد(ُنزعت 

، )20باإليمان، عدد (لقد أصبحت اآلن . من زيتونة برية، قد ُطعمت في المكان الخالي
  ".براهيمفي وضع لم تكن عليه بالطبيعة، عضًوا في إسرائيل، وابًنا إل

  
 بأآثر وضوح أن يمكنه أن يشرحمن المشكوك فيه ما إذا آان بولس الرسول 

أولئك الذين ال يزالون . إسرائيل اهللا الحقيقي، مكون من أفراد مؤمنين؛ وليس من أمة
  .22 – 11: 2، عليهم أن يتأملوا ما جاء في أفهذا األمرمن شك في 
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يم وإسرائيل الوحيد الذي عرفه اهللا، هو من المؤآد أن بولس يعلِّم بأن نسل إبراه
إنه يتكون من اليهود واألمم الذين التحقوا بهذه الجماعة . جماعة من أفراد مؤمنين

ليس هناك شخص غير مؤمن .  في ربنا يسوع المسيح– باإليمان الشخصي –المفدية 
. اهيم يمكن أن يكون جزًءا من شجرة الزيتون التي أصلها إبر– مهما آانت جنسيته –

 وهذا يوضح لنا السبب، الذي جعل  هم الذين يكوِّنون إسرائيل اهللا،المؤمنون فقط
الرسل يفسرون النبوات التي ترتبط ظاهريا بأمة إسرائيل، على أنها تحققت في 

  .)18 – 13: 15، 21 – 16: 2انظر أع: على سبيل المثال(الكنيسة المسيحية 
  

لرسول مثل الزيتونة، ويطبقه بصفة خاصة ، يتابع بولس ا24 – 18في األعداد من 
والنقطة الرئيسية . على المؤمنين من األمم، والذين يشكِّلون غالبية قرَّائه األصليين

هنا، هي أن هؤالء يجب أالَّ يشمتوا آثيرا في رفض إسرائيل، ويقول لهم إن ثباتهم 
فس المصير، مثلما هو باإليمان فقط، وإذا لم يثُبت أن إيمانكم حقيقي، فسوف تالقوا ن

أما أنت فإذا . حدث لليهود، ولكن إذا رجع اليهودي عن عدم إيمانه، فإنه سُيطَّعم ثانية
  .لم تثبت في اإليمان؛ فإنك سُتقطع

  
من المهم أن نالحظ هنا أن الرسول ال يتحدث عن تطعيم أمم بَأْسرها أو قطع أمم 

اهللا، أو خارجها، على أساس  إما في داخل زيتونة ،إنه يتحدث عن أفراد. بَأْسرها
ال توجد هنا آلمة واحدة عن خالص . إيمانهم الشخصي أو عدم إيمانهم الشخصي

هذه النقطة . قومي، وال توجد آلمة ُتشير إلى التنبؤ باستعادة روحية مستقبلية لليهود
  .26يجب أن تثبت جيدا في أذهاننا، ونحن نقترب أآثر من العدد 

  
إن عماها هو . رين أو مزهوِّين؛ فلم ُترفض آل األمة أبًداال تكونوا متكب": 25عدد

عمى جزئي فقط، وحالتهم هذه سوف تستمر إلى أن يكتمل عدد المختارين من 
   ".األمم
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ويكرر بولس الرسول أيًضا؛ بأن هناك ما يعتبر منواًال للعصور، بحيث أن آل 
. ا بعض اليهودالذين يخلصون سيكون معظمهم من األمم؛ لكن سيكون ضمنهم أيًض

لكن ال يجب أن يتفاخر األمم آما لو آانوا أفضل بحال من األحوال، فإنهم ُطعموا في 
 ُمطعَّمون في زيتونتهم فإنهم – اليهود –شيء ال ينتمون إليه بالطبيعة؛ أما هؤالء 

وال يمكن الحكم بأن المؤمنين من األمم أسمى من المؤمنين من اليهود بأي . الخاصة
  ).24ددع(شكال شكل من األ

  
.  أآثر مما تحتمل– 25 في الجزء الثاني من عدد –) إلى أن(ُيحمِّل البعض آلمة 

إنهم يفسِّرون هذا العدد على أنه يعني أن الَعَمى الجزئي لليهود سوف يستمر إلى أن 
هذا األمر جعلهم يتوقعون عودة . يدخل ملء األمم؛ وبعد ذلك سوف يزول الَعَمى آليًة

 على هذا 26عادية لليهود في المستقبل، وفسَّروا الجزء األول من عددروحية غير 
  .األساس

  
فهو لم يتحدث في هذه األصحاحات مطلًقا عن !  يقصده بولسلملكن هذا ما 

إن . ومن غير المحتمل أن يبدأ في الحديث عنه اآلن– لكل األمة –خالص قومي 
من أن نفترض أنه ال موضوع الحديث آان خالص األشخاص، ومن األحكم واألض

  .يزال يكتب في نفس الموضوع
  

إنه .  عند هذه النقطة1: 110قد يكون من المفيد أن نستشهد بما جاء في مزمور
 يضع أعداءه موطًئا لقدميه؟ فهل حتىيخبرنا أن المسيح سوف يجلس عن يمين اهللا، 

إن آلمة .  ال قطًعابعد أن يضع أعداءه موطًئا لقدميه؟يعني هذا أن المسيح لن يملك 
تشير إلى حالة دائمة ومستمرة، وقد اعتاد اليهود على استخدام هذه ) إلى أن، حتى(
ر االعتقاد بأن الكلمة استخدمت بطريقة مطابقة هنا رِّوهناك ما يب. لكلمة بهذا المعنىا

  .25في عدد
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هكذا يقول الرسول إن العمى الجزئي لليهود، هو حالة دائمة ومستمرة، وسوف 
األمر الذي يتطابق مع نهاية (هذه الحالة إلى أن يدخل المختارون من األمم، تبقى 

  ).العالم بحسب إيماننا
  

  26دراسة الجزء الثاني من عد
  

إن اآتمال إسرائيل اهللا . لقد أخبرنا بولس الرسول، آيف دخل مختارو اهللا
ألمم، وقد الحقيقي يقترب أآثر فأآثر وهو يتكون من بعض اليهود؛ لكن غالبيته من ا

هذا هو الطريق الذي سيخلص به آل .  معا في الجسد المفدي باإليماناندمجوا
  .إسرائيل

  
 سيخلص وهكذا: "، لكنه قال" سيخلص آل إسرائيلعندئذ: "إن بولس ال يقول

 وآأن الرسول بساطة، هي ملخص للمناقشة السابقة،فالجملة هنا ب". آل إسرائيل
ال لكل العصور، هذا هو الطريق الذي يدخل منه إن ما رسمته لكم هو المث: "يقول

  ". مختارو اهللا، الطريق الذي سُيحِضر إسرائيل اهللا إلى الخالص
  

هل من المعقول أن الرسول . من الصعوبة بمكان أن نرى تفسيًرا آخر لهذا الجزء
 ولو –بولس، آان ُيشير هنا إلى أمة أرضية؟ هل المناقشة السابقة يمكن أن ُتوحي 

 أن آل يهودي مهما آان سوف يخلص؟ إنها تتحدث عن أمر مختلف – واحدة للحظة
 –إنها تؤآد لنا أن آل المؤمنين المسيحيين سوف يخلصون، وأن هؤالء . تماما

هؤالء .  هم أبناء إبراهيم الحقيقيين، وشجرة الزيتون اإللهية المحبوبة–وهؤالء فقط 
 نحن نتمسك بوجهة نظرنا بأن عدد فقط هم إسرائيل الذي يعرفه اهللا؛ ولهذا السبب

  .أ، هو ملخص لكل المناقشة السابقة التي عولجت بكل تدقيق26
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صين، يطبِّقون هذا الوعد على إسرائيل ولكن العديد من المسيحيين المخِل
 ألفي في مستقبل تاريخ العالم؛ سوف يرجع اليهود ه أثناء ُمْلٍكاألرضي، ويتخيَّلون أن
لكن وجهة النظر هذه ليست عادلة بالنسبة الستخدام بولس . ئلةإلى المسيح بأعداد ها

إال إذا آان المفترض أن آل اليهود الذين ماتوا في عدم " جميع"الرسول لكلمة 
اإليمان سوف يقومون في العصر األلفي، وأن آل واحد منهم سوف يغتنم الفرصة 

  .الثانية التي ستعطى له ليتوب ويؤمن باإلنجيل
  

ال تعني بالضرورة آل " جميع" ذلك، يصر الكثيرون على أن آلمة ولإلجابة على
علينا أن نتذآر . واحد، ولكنها يمكن بشكل أو آخر أن تعني الغالبية أو الغالبية العظمى

تصوُّر أي أن آل مناقشة بولس آانت تدور حول خالص األشخاص، ومن الصعب 
  ."جميع"معنى أقل لكلمة 

  
ويعتقد البعض اآلخر بتدبير يؤدي إلى أن يدخل األمم إلى الخالص بأعداد آبيرة 
أثناء فترة العمى الجزئي إلسرائيل، لكن عندما يكتمل عدد الداخلين إلى اإليمان من 

اليهود إلى المسيح على نطاق يرجع األمم؛ فإن عمى إسرائيل سوف ينتهي؛ وعندئذ 
  .ث سيؤدي بدوره إلى برآات أعظم بين األممويعتقدون أن هذا الحد. عالمي واسع

  
 على أنها تشير إلى الوضع 12في عدد" زلة"يفهم أنصار هذا الرأي آلمة 

في نفس العدد على أنها تشير إلى استعادة " ملء"الحاضر إلسرائيل، وأن آلمة 
خالص (إسرائيل المستقبلية المتوقعة، وأن الرفض الحاضر يؤدي إلى مصالحة للعالم 

، أما القبول المستقبلي؛ فسوف يأتي ببرآات أعظم بما ال ُيقاس، بحيث ُوصف )ماألم
  ".حياة من األموات" بأنه 15في عدد

  
مع ذلك، ال يوجد دليل على أن هذه األلفاظ، يمكن أن ُتفهم على أنها ُتشير إلى 
مراحل تاريخية متعاقبة، وقد قدمنا بالفعل األسباب التي تجعلنا نفهمها على أنها 
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ولقد رأينا آيف يستخلص بولس . أحداث تسير جنًبا إلى جنب، وفي نفس الزمن
الرسول من هذه األعداد ما يخص خدمته الحاضرة، ومن الصعب أن نرى آيف أن 

، أو 13هذا التفسير المذآور يجعل بولس الرسول يمجِّد خدمته، آما يذآر في عدد
  . من األممآيف يمكن أن يكون لهذا التفسير أهمية خاصة لقرائه

  
إذا آان خالص ملء األمم سوف يؤدي إلى : " مؤدَّاهلكن هناك اعتراض قوي

 إلى برآات أعظم بين – بالتالي –انتهاء العمى اليهودي؛ فكيف يمكن أن يؤدي هذا 
 هو ملء؛ ألن هناك ما سُيضاف إليه فيما ليساألمم؟ ألننا يلزم أن نفترض أن الملء 

  .بعد
وبات آؤود، وأنه من الحكمة أن نأخذ بالتفسير المقدم في أعتقد شخصيا أن هذه صع

  .هذا الكتاب
  

في " جميع إسرائيل"، "آل النسل"عندما سبق واستخدم بولس الرسول األلفاظ 
هذه الرسالة فإلى من آان يشير؟ إنه لم يشر إلى أمة اليهود؛ لكن إلى البقية المختارة 

العتقاد بأنه يقصد هنا نفس  من األفضل ايبدو أنه. خلها، وإلى المختارين بوجه عامدا
هي عبارة موجزة تشير إلى منوال " جميع إسرائيل" فإشارة الرسول إلى الشيء؛

والرسول يكتب إلى المؤمنين . العصور من حيث آيفية دخول المختارين إلى شعب اهللا
 التي من األمم، ليظهر االمتيازات المجيدة التي صارت لهم، وليعلن لهم عن االستجابة

  .يتوقعونها عندما ينشغلوا بنشر اإلنجيل
  

  ختام الجدل
  

 مع 26إن بقية عدد. ، تثبته األعداد التالية26هذا المفهوم للجزء األول من عدد
يتحدث ذلك األصحاح من عما . 21 – 20: 59 هما اقتباس من سفر إشعياء 27عدد

ث؛ لكي يبرهن ثالشعياء؟ لقد اقتبس بولس الرسول منه قبال في األصحاح السفر إ
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ي ذلك األصحاح يعلن إشعياء أن إسرائيل األرضي فاشل بسبب ف. على خطية العالم
لذلك يضع  لذي أصاب النبي إشعياء بالذهول؛خطاياه، وأنه شعب غير تائب؛  األمر ا

سيدخل العدو آنهر، . الرب على عاتقه مهمة تأسيس ملكوت يشمل جميع أنحاء العالم
 والمسيح سيأتي من األمة  ضده، وهذه الراية هي المسيح،رايةلكن الرب سيقيم 

مع أن إشعياء يعلِّم بأن (األرضية؛ لكنه لن يأتي بالخالص إلى تلك األمة المرفوضة 
  .بل إلى األمم) البقية سوف تخلص

  
 الجزء من الكتاب المقدس هو الذي يوجِّهنا بولس إليه، عندما يريد أن ُيبِرز هذا

  ".رائيل سوف يخلصجميع إس"مفهومه عن 
  

علينا أن نتذآر أن ُآتَّاب العهد الجديد، عندما يقتبسون من العهد القديم؛ فإنهم ال 
يقصدون أن يبنوا فكرتهم على نص مفرد؛ ولكنهم يلفتون االنتباه إلى آل القرينة، 

إن جميع : "والنص الذي يشير إليه بولس الرسول بقوله. التي أخذ منها هذا النص
هو النص الذي يقدم وعًدا بالخالص لكل العالم؛ لذا فمن " ف يخلصإسرائيل سو

لقد فهمنا جدل بولس . األصوب أن نفسر هذه العبارة بالطريقة التي فسرنا بها من قبل
 ويبدو أنه من المستحيل شعياء،الرسول السابق بطريقة متسقة بكل دقة مع نبوءات إ

إلى رجوع اليهود في المستقبل،  على أنه يشير 26أن نفهم الجزء األول من عدد 
فكيف يمكن للنص المقتبس من إشعياء أن يدعم هذا الفكر؟ إن بولس الرسول ال 
يتحدث عن المستقبل؛ ولكن عن نموذج لألمور الحاضرة والمستمرة، وهذا تبرهن 

إنه ال ينهي الجدل ليظهر ما سيحدث بعد زمن بعيد؛ . 28مما قاله بعد ذلك في عدد
  .ل رزانة إلى قرَّائه، عن حقيقة الوضع الحاضر ملخًصا تعاليمه السابقةلكنه يتحدث بك

  
إن أمة إسرائيل آكل هي ضدآم؛ من جهة اإلنجيل، ولكن داخل هذه األمة : "28عدد

إنهم النسل الحقيقي إلبراهيم وإسحاق . إنهم أقرباء جدا إليكم. يوجد مختارون
  ".ويعقوب، الذي فيه قد ُطعِّمتم أنتم اآلن
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  ".لقد وعدهم اهللا آنسل، وال يمكن هللا أن يتراجع في هباته أو في دعوته: "29دعد
  

إن المؤمنين الذين يقرأون رسالة بولس الرسول، هم أنفسهم تحقيق للوعود 
وقد . لقد وعدهم اهللا بنسل يفوق عدده نجوم السماء ورمل البحر. التي أعطيت لآلباء

قيقي، ليسوا  شعًبا أرضيًّا؛ لكنهم أناس علَّمنا بولس الرسول أن نسل إبراهيم الح
 وهذا يفسِّر لنا لماذا ينتقل بولس مباشرة من السؤال عن المسيح باإليمان،اتحدوا ب

. ، إلى حقيقة أن هبات اهللا ودعوته ال يمكن أن ُتْبَطل"سيخلص جميع إسرائيل"
  .ويمضي بعد ذلك مباشرة في توجيه خطاب شخصي إلى قرائه من األمم

  
 لقد آنتم في وقت ما . انظروا إلى أنفسكم–أيها المؤمنون األمميُّون " :30عدد

إن عدم إيمانهم قد جعلهم . مرفوضين من اهللا، لكنَّ رفض اليهود أدى إلى خالصكم
  ".ُيقطعون، وأنتم باإليمان شغلتم مكانهم

  
 اآلن، فكِّروا في المختارين من إسرائيل األرضي؛ لقد آانوا هم أيًضا في": 31عدد

وقت ما غير مؤمنين، فما الذي أتى بهم إلى اإليمان؟ إنه منظرآم أيها األمم وأنتم 
وهذا هو بالضبط " (.تأتون إلى الخالص، الذي فشلوا هم أنفسهم في الدخول فيه

  .)14 – 13المفهوم الذي قدمه بولس الرسول في عددي 
  

 ما لآلخر، وهما مًعا هكذا يوجد داخل الجماعة المفدية آيانان، آال منهما مدين بشيء
  .يكوِّنان شجرة واحدة

  
ُقصد به إظهار أنه ال توجد أفضلية للغالبية المخلَّصة من األمم، وال لألقلية " :32عدد

ماذا آان تقييم اهللا لكل منهما؟ لقد آانوا . المخلَّصة من اليهود، بأي شكل من األشكال
  ".لرحمة فقطآيف خلَّص اهللا آال منهما؟ با. جميًعا في عدم إيمان
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  تمجيد

  
ال يستطيع . إنها أبعد من أن ُتكَتَشف! تأمل في طرق اهللا العجيبة": 36 – 33األعداد

  ".إنه ينفِّذ إرادته حسب مسرته. ال يعتمد على أحدهو  و،أحد أن يؤاخذه
  
.  يوًما غير مؤمن، وقد أحضرك اهللا إلى آل امتيازات شعبهلقد آنَت! ر في هذافكِّ

قد اختارهم اهللا من اليهود واألمم، سيستمر دخولهم، بالطريقة التي وأولئك الذين 
لقد آانوا جميعا في . حددها، إلى نهاية الزمن، وهذا ليس بسبب أي استحقاق فيهم

  . الرحمة وحدها–عدم إيمان، والتفسير الوحيد لذلك هو الرحمة 
  

ك، وصمِّم أن  هي استجابتك لما عمله اهللا من أجل36 – 33اجعل تسبيحة األعداد 
تحيا حياتك بالطريقة التي ُترضي ذاك الذي أظهر لك هذه الرحمة العظيمة التي ال 

  .أما بقية الرسالة فتشمل التعاليم العملية لهذا الموضوع. تستحقها
  

  
 



  

 141

 
  إرادة اهللا 

  
 تلك التي قد علمنا إياها الرسول بولس، في األصحاحات ،يالها من حقائق

وما ! السابقة، والتي تشكل الجزء العقائدي من رسالته، وما أمجد تفسيره لإلنجيل
  !وآم هو عجيب تعامل اهللا مع خطاة غير مستحقين! أعظم ِغنانا بالمسيح

  
 جاوب أنا مع مثل هذه المحبة؟ بعدماآيف أت: "لكن آل هذا يثير سؤاال صعبا

ما هو رد فعلي الذي ُيظهر امتناني له؟ إني ال أستطيع قبلت مثل هذه المراحم من اهللا؛ 
أن آتي بتقدمة شكر، آما آان يحدث في زمن العهد القديم؛ ألن آل تلك الذبائح قد 

  "ذا أفعل؟ُترى ما. طبًعا إني سأسبح اهللا بشفتّي؛ ولكن هذا يبدو غير آاٍف. بطلت
  

  التكريس
  

 التكريس؛ فبدًال من أن تقدم ذبيحة، –إن حل مشكلتك يكمن في آلمة واحدة : "1عدد
دآم اجسأآما آانت تلك الحيوانات ُتقدم ذبيحة بدون تحفُّظ، هكذا قدموا !  أنت ذبيحةآن

.   أن تخدم اهللا–  التي آانت قبال في خدمة الخطية –دعوا األجساد . تحت تصرف اهللا
 آرِّس نفسك لحياة ". حياتي هللاأحياأنا لست أسلم حياتي؛ بل : "كن إستجابتكلت

هذه هي عبادتك الروحية، في مقابل طريقة تقديم الذبائح في . مقدسة، ولرضى اهللا
  ".العهد القديم

  
 لموالحقيقة هي إن مراحم اهللا قد جعلتكم شعب اهللا، لذلك ال تعيشوا آما لو : "2عدد

ال تدعوا الناس الذين من حولكم . ، ال تعيشوا مثل اآلخرينرَخات ُأبكلم. تكونوا شعبه
يضغطون عليكم لتكونوا مثلهم، ولكن عوًضا عن ذلك اجتهدوا أن تكونوا مرضيين 

  ."اهللاأمام 
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إنه يتطلب تغيير . هذا ال يمكن أن يتم بمجرد اإللتزام بممارسات خارجية معينة

. سلوب تفكيرك؛ حتى تكون مختلًفا من الخارجإنه يتطلب أن تكون مختلًفا في أ. ذهنك
اعط نفسك بجملتها في سبيل رضى اهللا، وليكن هذا هو المبدأ الثابت في ذهنك، 

   .بت لك أنها صالحة ومرضية وآاملةواختبر إرادة اهللا بهذه الطريقة، وسوف يث
  

وهكذا فإن أول ما يتبع تعليم بولس العقائدي، هي الدعوة إلى التكريس 
 إلى حياة الكمال والرضى – وبكل تأآيد –صال، األمر الذي سيؤدي بالتالي واالنف

 الوحيدة –هذه هي االستجابة .  للحياة هللا، والخضوع له آليًةإنها دعوة. والبرآة
 وعندئذ ال يجب أن نستمع التي سكبها علينا بواسطة اإلنجيل، لمراحم اهللا، –المعقولة 

ة في طريق اهللا سوف تكدِّر حياتنا، بل على العكس للشيطان عندما يؤآد لنا، أن الحيا
لقد ُصنعنا . تماًما، فإن طاعتنا إلرادة اهللا سوف تغني حياتنا إلى درجة تفوق الوصف

  .ألجله وهذا هو بالضبط ما يجب أن نتوقعه
  

 أشياءعندما نقدم هللا .  أنفسناعلينا أن نالحظ، أن الرسول بولس يدعونا أن نقدم
نوع من التكريس بالنيابة، وهذا النوع من التكريس ال يهتم به اهللا مادية فقط فهذا 

 – وهذه فقط –آثيرا، لكن عندما نضع أنفسنا بالكامل تحت تصرف اهللا، تكون هذه 
  .هي االستجابة المناسبة لما عمله اهللا لنا في المسيح

  
ت أنا قد عرفت عن مو: " هذه الفكرة في صورة مناسبة قائالC.T. Studdويصوغ 

يسوع من أجلي؛ لكني لم أفهم مطلًقا أنه إذا آان يسوع قد مات ألجلي، فأنا إًذا لم أعد 
إن الفداء يعني إعادة الشراء؛ لذلك فإذا آنت ملًكا هللا، فإما أن أآون . ِمْلًكا لنفسي

عندما أرى أن يسوع قد .  أو أن أخصص آل  شيء هللا،سارقا وأحتفظ بما ليس لي
  ".ص لهو صعًبا أن ُأَخصَّمات من أجلي؛ فال يبد
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فالمبدأ العام إًذا واضح جدا، لكن آيف أستطيع أن أقدم نفسي إلرضاء اهللا؛ إذا لم 
 هذه الصعوبة،يخبرنا بولس الرسول ما هي إرادة ولتذليلأآن أعرف ما يريده اهللا؟ 

  .اهللا لنا في عدة مجاالت
  

  استخدام المواهب: إرادة اهللا لكم في الكنيسة
  

عمله المؤمن في العهد الجديد لم يكن تعلم أن يصرف إن أول ما ": 8 – 3األعداد
 وال مع أن هذه عادة ممتازة،(، ولدراسة الكتاب المقدس "للخلوة الشخصية"وقتا 

عمله هو أن يعتمد وأن ينضم إلى آان ين أول ما إ). يجب أن تتوقف لحظة واحدة
وع إرادة اهللا للمؤمن في هذا يفسِّر لنا لماذا يعالج بولس الرسول موض. آنيسة

  ".الكنيسة أوًال، قبل أن ينتقل لمناقشة إرادة اهللا للمؤمن آشخص
  

إن المكان األول الذي فيه . إننا نحتاج أن نتخلى عن اآلراء الُمْبَهمة عن التكريس
إذا . َيْظهر التكريس هو في الطريقة التي يحيا ويتصرف بها المؤمن في جسد المسيح

عليك أن تخضع . تنانك هللا من أجل مراحمه؛ عليك أن تبدأ من هناأردت أن ُتظهر ام
إن أولئك الذين يظهرون أنهم مسيحيون أقوياء؛ . لما قد أعلنه اهللا بشأن الكنيسة

. لكنهم ال يطيعون الرب في هذا المجال، هم ليسوا مسيحيين أقوياء على اإلطالق
ذي يتوقع اهللا منهم فيه هؤالء لم يضعوا أنفسهم تحت تصرف اهللا، في المجال ال

إذا لم ُتوضع األمور األولى أوال؛ فكيف يمكن أن يكون أي شيء آخر . الطاعة أوًال
  .صحيًحا؟

  
. بداية يجب أن تكون لديكم نظرة واقعية للمواهب التي وهبكم الرب إياها": 3عدد

أن  أن أرآز عليها أوًال، والتي أريد – آرسول للمسيح –هذه هي النقطة التي أريد 
إنكم ُتجرَّبون بأن تظنوا في أنفسكم أآثر مما . أضعها في بؤرة اهتمام آل واحد منكم

قاوموا هذا اإلغراء، وعوًضا عن ذلك؛ اطلبوا أن تكونوا معتدلين وواقعيين . يجب
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ترى ما هي الوسائل التي أهَّلكم بها اهللا، لتكونوا نافعين . ومتَّزنين في تقدير مواهبكم
  "لجسد المسيح؟

  
المسيح هو الرأس، . إن آل آنيسة من آنائس المسيح مثل جسد اإلنسان: "5 ،4ددع

وآل فرد في الكنيسة هو عضو في الجسد، وهو مرتبط  ليس فقط بالرأس، بل أيًضا 
توجد أعضاء آثيرة مختلفة، آل منها له وظيفة مختلفة، ومع . بكل األعضاء األخرى

آل واحد منا لديه . عددية في وحدةالنموذج هنا هو ت. ذلك يوجد جسد واحد فقط
توجد اختالفات حقيقية وهامة بيننا في . مواهبه لكن ليس لدينا جميًعا نفس المواهب

آل عضو يعمل . هذا المجال؛ ولكن هذا ال يهدد وحدة الجسد بأي حال من األحوال
  ". أال وهو خير الجسد آكلة؛ ومع ذلك فكل عضو له نفس الهدف،بطريقة مختلف

  
تختلف المواهب حسب النعمة التي تعطي هذه المواهب، ومع ذلك فإنها  ":6عدد

  ". آل المواهب تعطينفس النعمة التي
  

ال يوجد . هذا يعني بالطبع أن آل المواهب نافعة، وآلها هامة، وآلها ضرورية
: أو" ليس هناك شيء يمكن أن أعمله: "شخص في آنيسة المسيح، يمكنه أن يقول

مثل هذا الكالم يناقض تماًما ما قالته آلمة اهللا بأن آل ".  أفعل شيًئاأنا ال أستطيع أن"
 –التي يقيم وزنا لمثل هذه االعتراضات، وبولس الرسول ال . عضو له مواهب معينة

بعد أن شجعنا الرسول على أن نكتشف مواهبنا، .  آثيًرا ما نسمعها اليوم–ولألسف 
  .يتقدم خطوة تالية إذ يحثنا أن نستخدمها

  
. هل لديك موهبة إعالن فكر اهللا للشعب؟ إًذا افعل ذلك، ال أآثر وال أقل: "ب6عدد

  ".تصرف بمقدار ما لديك من إيمان
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إذا آانت . إذا آان لديك موهبة خدمة شعب الكنيسة، استمر في هذه الخدمة: "7عدد
  ".موهبتك تعليم شعب اهللا، فعليك أن تستمر في هذه المهمة

ناس، وحثهم على وهوًبا بصفة خاصة في مخاطبة ضمائر الربما تكون م": 8عدد
إذا آان العطاء هو الجانب القوي .  ضع نفسك للقيام بهذا الدور.القيام بواجباتهم

إذا آانت موهبتك هي التدبير؛ فاحرص أن تقوم . لديك؛ فافعل ذلك بسخاء دون ضجَّة
ولئك الذين يجتازون بها بكل اجتهاد ودون تقصير، وإذا آانت موهبتك هي مساعدة أ

  ".محنة؛ فافعل ذلك بروح مسرور
  

يكتشف ما ، فإن بولس الرسول يطلب من آل واحد من قرائه أن بكلمات أَخر
نفع الجماعة، التي هي جسد المسيح بأي طريقة يمكن أن ي ":ُيجيُده، وأن يسأل نفسه

 مهما – شيء إنه ال يتوقع أن يمتلك اآلخرون نفس الموهبة التي لديه، وال" مخلِّصه؟
على آل واحد أن يفعل آل ما .  يمكن أن يمنعه من استخدام الموهبة التي لديه–آان 

يستطيع أن يعمله لفائدة الجسد الذي ينتمي إليه، والمكوَّن من جماعة المؤمنين؛ 
إنه يقدم . وهكذا ينبغي أن يبدأ المؤمن، عندما يريد أن يشكر الرب على مراحمه له

أجل حياة وخدمة جسد المسيح، الذي هو نفسه جزء منه، وأال يثنيه نفسه بال قيد من 
شيء عن التزامه بالكنيسة المحلية المكوَّنة من الرجال والنساء الذين خلصوا 

  .بواسطة إنجيل المسيح آما خُلص هو أيضا
  

   النمو في النعمة:إرادة اهللا لك آشخص
  

في الكنيسة؛ فالمؤمن من ناحية أخرى، ال يكفي أن تعمل المفروض أن تعمله 
الشاآر يجب أن يكون شخًصا له صفات خاصة؛ ولهذا السبب ُيتبع بولس الرسول 
ذلك، بسلسلة من الجمل القصيرة في موضوع السلوك الشخصي، فالشخص الُمكرس 
هو الشخص الذي يستخدم مواهبه في الكنيسة، ويسعى في نفس الوقت من أجل نمو 
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 من االثنين؛ لكنه اليس أمامه أن يختار واحًد. يةالنعمة الروحية في حياته الشخص
  .يعملهما مًعا

  
دعونا نعيد صياغة هذه السلسلة من الوصايا القصيرة؛ وسوف نكتشف بسرعة أنه ال 

وأرجو أننا نتأثر من ذلك ونصرخ إلى . أحد منا عنده أي سبب يدعوه إلى تهنئة الذات
ه في المستقبل عما آان عليه في اهللا طالبين منه أن يكون سلوآنا أآثر إرضاًء ل

  .الماضي
  

مظهرية أو مصطنعة،  لآلخرين محبة حقيقية، وليست لتكن محبتكم: "9عدد
 رفضا تامًّا، وال تخجلوا –أن يكون شرًّا  أو مشكوك فيه –ولترفضوا آل ما هو شر 

  ".من محبتكم للخير والطهارة وآل ما هو حق
  

يسة، هي روح األسرة الواحدة من مشاعر لتكن الروح التي تسود في الكن: "10عدد
هذا األمر ال يمكن أن يتحقق إال عندما نفكر في اآلخرين أآثر مما نفكر في . ومودة
  ."أنفسنا

  
ك آونوا حارِّين بدًال من ذل. ابتعدوا تماما عن الكسل وإضاعة الوقت والملل: "11عدد

  ."فسكم لخدمة الربسين أنوا بالغيرة الروحية، وآونوا مكرِّفي الروح، وامتلئ
  

نفس الوقت  وفي اث العظيم الذي ينتظرآم، وافرحوا، في الميرفكروا آثيًرا: "12عدد
وال تفقدوا اتصالكم بالسماء ولو للحظة . جتازون فيها بصبراحتملوا الضيقات التي ت

  ".واحدة
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احتياجاتهم ا إخوتكم المؤمنين من هم في احتياج، سددوإن الكثير من : "13عدد
ستخدمون فيها بيوتكم، في استضافة ابحثوا عن المناسبات التي ت.  طاقتكمبحسب

  ."غرباء بصفة مستمرةال
  

م بالحذر في آيفية رد االضطهاد هو جزء من الحياة المسيحية؛ لكن عليك: "14عدد
ال تردوا على ذمهم .  لئال تخطئوا؛ ومع ذلك بارآوا أولئك الذين يقاومونكمفعلكم عليه،
  ". بل بكلمات المحبةبكلمات الذم؛

  
. ال تكن منعزًال عن أفراح الناس وأحزانهم، لكن شارآهم فيها مشارآة تامة: "15عدد

تعامل مع أفراحهم وأحزانهم آما لو آانت أفراحك أنت وأحزانك أنت، فالواقع هو أننا 
  ."أعضاء بعضنا لبعض

  
ة والتمييز، حافظوا على وحدانية الكنيسة، وتجنبوا آل أشكال المحابا: "16عدد

ولكي تتجنبوا هذا . وتجنبوا على وجه الخصوص أن تبالغوا في تقديرآم لنفوسكم
ال تصلوا إلى النقطة التي تعتقدون . اتخذوا من الناس العاديين أصدقاء حميمين لكم

  ".)7: 3أم(فضل جدًّا من بعض الناس عندها أنكم أ
  

 لتكن .ارتكب الخطأ آان َمْن ال تنتقموا عندما ُيخطئ إليكم اآلخرون، أيا: "17عدد
  ."حياتكم خالية من آل نقد مبرَّر

  
بالطبع، ليس ". اعملوا آل ما في وسعكم لتعيشوا في سالم مع اآلخرين: "18عدد

من الممكن أن نحيا دائما في سالم مع اآلخرين، في عالم شرير؛ وهذا يفسر لماذا 
 سبيل المثال، عندما على .يستخدم الرسول هذه الكلمات للتعبير عن توجيهاته

. ور يجعله غير محبوب أو مكروًهايتعرض الحق للضياع؛ يمكن للمؤمن أن يقوم بد
 مؤمن أن يحيا في سالم مع اآلخرين،في مثل هذه الحاالت يكون من المستحيل على ال
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إنه . ومع ذلك فإن الرسول بولس يوضح أن المؤمن ال يجب أن يكون لديه ميل للنزاع
  .وسعه ليحيا في سالم مع اآلخرينيفعل آل ما في 

  
 هللا ليعمل، فإنه  أفسحوا المجال.وا ما هو حق اهللاال تنتقموا ألنفسكم، فتسلب" :19عدد

  ").35: 32تث( وقد وعد أنه سيفعل ذلك ، أن يجازي بالعدل– ال حقكم –حق اهللا 
  

 .في الحقيقة، يجب أن تجازي الشر، بكل ما يمكن تخيله من إحسان" :21، 20عدد
خجله في الوقت الحاضر، عن أن يعاني من األفضل أن يتألم اإلنسان بما يمكن أن ُي

 غلبهم، ليس باالنتقام،إدفع الذين يقاومونك للخضوع، ا. كم بعد ذلمن عقاب الجحي
يت ال تسمح للشر أن ينتصر عليك، آما يمكن أن يحدث إذا تبنَّ. لكن باللطف الحقيقي

  ".لخيراغلب الشر با. وسائل االنتقام
  

عند هذه النقطة يمكن أن تتبلور في أذهاننا صورة المؤمن الشاآر، التي قد رسمها لنا 
 أن ُيرضي ِسَوى ليس له هدفإنه الشخص الذي . الرسول بولس في هذا األصحاح

 .ه وآل ما له تحت تصرف هذا المخلص إنه الشخص الذي وضع نفس.مخلصه الرحيم
  .مهما آانت نتيجة هذه المشيئة" كن مشيئتكلت: "إنه الشخص الذي ينادي دائما

  
وعندما يطيع المؤمن مشيئة اهللا الُمعَلنة، فإنه يدخل في اتحاد قوي مع الجسد المكون 

إنه . من المؤمنين، والذي يسعى إلى خدمته وفائدته بكل طريقة حسب استطاعته
تعلق بسلوآه وحياته يما ي تعاليم ووصايا اهللا ف–ا  داخليًّا وخارجيًّ–يسعى أيًضا ليطيع 

لكن هذا ال .  لذلك، فهو مختلف تماًما عن الرجال والنساء الذين من حولهالشخصية؛
يعني أنه منعزل؛ بل باألحرى يحيا حياة نقية غير أنانية مليئة بالنشاط والحرآة 

  .وفي الوقت ذاته يراعي اآلخرينإلى أعلى ينظر إنه . والوداعة
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، يمكن بواسطته قياس درجة حرارتنا "ترمومتر"هي إن التعاليم في هذا األصحاح 
ويمكن أن . لقد تعّلمنا آيف يجب أن يعيش المؤمن الشاآر آما هو متوقع. الروحية

ُيقاس مدى شكرنا من خالل رؤيتنا لمدى الجدية التي نبذلها محاولين أن نحيا حسب 
  .ما قد قرأناه
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  7 – 1: 13اقرأ رومية

  
  المسيحي والدولة

  
لقد أخبرنا الرسول بولس في األصحاح السابق عن آيفية تجاوبنا مع محبة اهللا؛ 

وهذا أمر مستحيل، إذا . فعلينا أن نعبِّر عن امتناننا بالتكريس، أن نقدم أنفسنا ارضاًء هللا
 اهللا منا آأشخاص لم نعرف ماذا يريد اهللا، لذلك يخبرنا بولس الرسول بما يتوقعه

ولكن هذا ال يفي بكل ما يطلبه اهللا منا؛ فبجانب آوننا أشخاص، تتألف منا . وآكنيسة
عضوية الكنائس؛ فإننا أيًضا مواطنون في الدولة األرضية، وعلينا في هذا المجال أن 

ويواصل الرسول بولس رسالته فيخبرنا بالطريقة التي . نسلك أيًضا بطريقة متميزة
  .لك بها آمواطنين في الدولةيجب أن نس

  
  معطي السلطةاهللا هو 

  
يستهل الرسول هذا األصحاح بأن يشرح في عدد واحد أن الدولة تستحق شرًعا 

آيف يكون هذا؟ اإلجابة هي أن السلطان الذي لها هو . خضوع آل شخص تحت حكمها
ارسة أي ال يوجد سلطان مطلق في هذا الكون إال سلطان اهللا، وال يمكن مم. من اهللا

 السلطات الحاآمة الموجودة بواسطة تلقد تأسس. سلطان في أي مكان بمعزل عن اهللا
 أن تكون موجودة؛ لكن  نحبالسلطات التيمن السهل أن نصدق هذا الكالم عن . اهللا

، فالحكومة بالفعلبولس الرسول يِصرُّ على أن هذا ينطبق على السلطات الموجودة 
  .المدنية هي تدبير إلهي
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في د نقطة البداية هذه، يجب أن نفكر آمسيحيين في آيفية سلوآنا آمواطنين عن
يعطي الدولة سلطتها هو اهللا  والذي ضة،الدولة ليست سلطة مطلقة؛ لكنها مفوَّ. الدولة
  .وهذه النقطة سوف يتوسع فيها قليال.  لذلك فمن غير المعقول أن نعصاهانفسه؛

  
على سبيل المثال، عندما تأمر .  الهامةلكن هذا التعليم يتضمن بعض المفاهيم

الدولة بشيء ال ُيرضي اهللا، الذي أعطاها سلطانها؛ فإن الدولة حينئذ تتجاوز حدودها، 
ة في هذه الحالة ال يجب من الواضح أن أوامر الدول. وتأمر بأآثر مما ُفوضت بأن تعمله

  . والواقع أن مقاومة هذه األوامر الشريرة واجب مسيحيأن ُتطاع،
  

لكن عندما يتجاوز ). 17: 12مر(إن علينا أن نعطي ما لقيصر لقيصر، وما هللا هللا 
هذا هو ما اضطر بطرس ). 29: 5أع( اهللا أآثر من الناس قيصر الحدود؛ فيجب أن نطيع

 وفعله ،)6، 3انظر دانيال(يرون من قبلهم ، وفعله الكث19: 4 أع فيويوحنا أن يفعاله
مة لقد مرت أوقات اغتصبت فيها السلطات الحاآ. كنيسةآخرون آثيرون خالل تاريخ ال

لقد طالبوا بالسلطان المطلق على نفوس .  لها من اهللاسلطاًنا، أآثر من الذي قد أعطي
 وقد حاولوا أحياًنا أن ُيديروا شئون طالبوا بما يتعارض مع ناموس اهللا،الناس، و

 ونحن أيضا في عدم طاعتهم،باؤنا على حق في مثل هذه األحوال، آان آ. آنيسة المسيح
  .علينا أن نفعل مثلهم، إذا تعرضنا لمثل هذه الظروف في عصرنا هذا

  
 ر؛ ولكنها تظهر من خالل ما يقوله،وبولس الرسول هنا ال يعالج مثل هذه األمو

ففي الوقت الذي آان يكتب فيه هذه الكلمات؛ آانت الدولة مفيدة للغاية ألولئك الذين 
 ل الدولة قد بدأ بعد،َبولم يكن االضطهاد المنظم ضد المسيحيين من ِقينادون باإلنجيل، 

لكن . لذلك فليس غريًبا أال يتناول بولس الرسول المواقف التي يجب فيها مقاومة الدولة
توجد أمثلة عديدة عليها في مواضع أخرى من الكتاب وتعليمه يتضمن مبادئ معينة، 

لجديد، اختار العديد من المؤمنين أن يستشهدوا، وقبل أن تكتمل آتابات العهد ا. المقدس
  .عن أن يخضعوا ألوامر الدولة الُمحرمة
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إن وجهة نظر بولس الرسول هنا هي أن الدولة تدبير إلهي، لذلك يجب أن نطيعها 

وهذا هو ما فعله المسيحيون األوائل؛ لذا عندما اعترضوا على . في آل الظروف العادية
  . عظيًما؛ آانت معارضتهم لها تأثيرالدولةاألوامر المحرمة ل

  
بسبب موافقة المحكومين، وال بسبب إرادة ليس الحكومات سلطانها ممارسة إن 

لو آان األمر آذلك؛ فإن . األغلبية، وال بسبب وجود بعض االتفاقيات االجتماعية
  .متها ال تكون إال مقاومة لسلطة بشرية فحسبومقا
  

ر واماأل ومقاومة  سلطتها بواسطة سلطان إلهي، تمارس إن الحكومات–آال ": 2عدد
 والذين يفعلون ذلك سوف ُيدانون وُيحاسبون على  مقاومة هللا،المشروعة للحكومة هي

  ".أعمالهم، وستكون دينونتهم بحق
  

 ألنه ني به واحد من الناس ال لشيء إالهذا ال يعني أنني يجب أن أفعل آل ما يأمر
عندما يمارس الشخص وظيفته آحاآم؛ فإنه حينئذ لكن . هو الحاآم أو موظف حكومي

نفس الشيء ينطبق على أعضاء .  الحالة خادًما للتدبير اإللهيُيطاع؛ ألنه يكون في هذه
إن سلطتهم ليست فيهم . الحكومة والوزراء وموظفي الضرائب والشرطة وغيرهم
شروعة؛ يطلبون طلبات موآأفراد، لكنهم عندما يعملون آوزراء في حكومة مدنية، 
  .فإني ملزم بأن أطيعهم في هذه، وليس في أي حالة أخرى

  
عندما .  واضًحا لنا تماًمايجب أن يكون التفويض الُمعطى ألولئك المتسلطين

ون القوانين؛ فإنهم بهذا يضعون حدودا لسرعة السيارات أو يطالبون بالضرائب أو يسنُّ
لكن إذا أمر هؤالء . مون بطاعتهمى لهم، ونحن ُملَزيعملون داخل حدود التفويض الُمعَط

إننا ال نستطيع أن نطيع السلطة . بما حرَّمه اهللا في آلمته؛ فلسنا ملزمين بطاعتهم
  .أمًرا يخالف مطالبها) اهللا(المفوضة عندما ُيصدر صاحب السلطان المطلق 
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عندما تتجاوز حدود . أما في المطالب المشروعة؛ فإن الدولة ُتطاع طاعتنا هللا

ة التي تسمح بها القوانين، أو تمأل إقرارك الضريبي متأخًرا أو بدون دقة، السرع
وعندما تلقي بالفضالت في مكان عام، وعندما تمنع ابنك من المدرسة دون عذر 
مقبول، وعندما تعبر الطريق من المكان الممنوع، وعندما تنتقل بالمواصالت العامة 

اوم اهللا، والمسيحي يجب أن يكون متميًزا دون أن تدفع األجرة الكاملة؛ فإنك بذلك تق
معناها، تفقد ) 2 -1: 12(إن النصائح في األصحاح الثاني عشر . حتى في هذه األمور

وال يمكن أن نبرر مشابهة تصرفاتنا لقواعد سلوك المجتمع . اإذا لم نتممها هكذا عمليًّ
إن شكر اهللا من أجل .  ذلك نصبح محل سخرية ويستخفوا بنالم نفعلآله لمجرد أننا إذا 

مراحمه يعني أن نحيا الحياة التي ترضيه، وهذا معناه أن نقدم طاعتنا الكاملة ألولئك 
  .الذين وضعهم اهللا علينا

  
  السلطة لخير المحكومين

  
ُترهب إنها ال .  آلها أمور حسنة،الحكومة المدنية والقانون المدني والنظام": 3عدد

هل تريد أن تحيا دون خوف من . لذين يفعلون الشر بل اأولئك الذين يصنعون الصالح،
  ".السلطات؟ إذن افعل الصالح، وسوف تلقى منهم آل مديح واستحسان

  
بهذا التعبير ُيوضح الرسول بولس أن السلطات معنية بالسلوك واألعمال، وليس 

 ُمزودون بنعمة اهللا العامة؛ ليقاوموا األعمال – مثل الضمير –إنهم . بأي شيء آخر
 أما أولئك الذين وأن يخافوا من السلطات،والناس الذين يفعلون الشر البد . شريرةال

فإذا ُوجد أناٌس أمناء . يفعلون الصالح؛ فلن يجدوا في الحكومة المدنية ما يضايقهم
خائفون من السلطات، فهذا معناه أن تلك السلطات قد تجاوزت التفويض اإللهي الُمعطى 

  .لها
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 إنها وجدت لخير .ة المدنية هي عطية اهللا لك من أجل خيركنعم، الحكوم": 4عدد
عندما تحكم الحكومة من أجل . إنها ليست لخير الحكام، بل لخير المحكومين. الناس

ها بذلك تتمم منفعة شعبها، وإرهاب فاعلي الشر، وامتداح الذين يعيشون بالصالح؛ فإن
 فإننا ،يض الُمعطى لها من اهللا للتفوجاهلهاض اإللهي لها، لكن عندما يتكرر تالتفوي
 لدى المحكومين الحق في عالج الشر،وفي هذه الحالة يكون . مين بطاعتهالَزلسنا ُم

على أال يفعلوا هذا عن طريق ارتكاب شر أعظم وهو الفوضى، وما يصاحبها من خوف 
 ة تهدف إلى تبديل الحكومة الحاضرن هو ثورةْيلكن إذا آان أقل الشرَّ. وعدم استقرار

 فعلى المؤمن أن يعتبر نفسه بريئا من ة أخرى أآثر طاعة للتفويض اإللهي،بحكوم
  ".اشترك فيهاذا فجَّر مثل هذه الثورة أو الناحية الكتابية، إ

  
لكن دعونا نرجع إلى النقطة األساسية التي يناقشها بولس الرسول؛ أن الحكومة هي 

  .لخير المحكومين
  

وضع ف، ألن اهللا قد اذا فعلت الشر، فلك الحق أن تخ فإإذا آان األمر هكذا،": 4عدد
، فإن وبكلمات أَخر. مل هذا السيف عبًثا والدولة ال تحالسيف والسلطان في يد الدولة،

لقد . ا فقط؛ لكن اهللا قد أعطاها السلطان الستخدام هذه القوةالدولة ال تحمل السيف شكليًّ
عّين اهللا السلطات الحاآمة لتكون أدواته لعقاب الناس على جرائمهم، وتنفيذ غضبه في 

  ".عاملي الشر
  

يؤآد بولس الرسول بوضوح أن الدولة يمكن أن تقرر وتنفذ عقوبات عادلة على 
 العهد مع نوح ُعمل مع آل الجنس 6: 9نظر تكا(من تثبت إدانتهم حتى عقوبة اإلعدام 
م الحرآة اإلنسانية، هذا األمر بعيد تماًما عن َس). نالبشري، وال يزال سارًيا حتى اآل

ع مع  قد نجحت في حشد تعاطف المجتم– مع نظرتها المتدنية لقدسية الحياة –التي 
بتها في إلغاء بهذه الوسائل استطاعت أن تحقق رغ. المجرم، وحوَّلته عن الضحية

وفي المناسبات التي ُتناقش فيه هذه الحرآة هذا الموضوع، تتناوله من . عقوبة اإلعدام
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غير المعقول وجهة نظرهم أنه من  فمن هذا آالم غير أخالقي،. عدام رادعحيث أن اإل
أن يفقد شخص حياته بسبب جرمه، ال لشيء إال أن يكون عائقا لَمْن يعتزم ارتكاب نفس 

الكتاب المقدس لم يتحدث عن عقوبة اإلعدام بمثل هذه الطريقة، لكنه نظر إن . رمالُج
إن الحياة اإلنسانية . لإلعدام آعقاب عادل تطالب به القدسية العظمى للحياة اإلنسانية

ا، وال شيء سوى العقوبة العظمى  العمد، هو أمر شائن جدمقدسة لدرجة أن تدبير القتل
ويؤآد بولس الرسول أن . رمجزاء المناسب لمثل هذا الُج يمكن أن يكون ال– اإلعدام –

 من الحق  ولذلك فإن لها آال– بواسطة السلطان اإللهي –الدولة تحمل سيف الحق 
  .نزل العقوبة العظمى على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم آبرىوالواجب أن ُت

  
والسلطان في أن وقوة السيف الذي في يد الدولة، تعني أيًضا أن الدولة لها الحق 

إنها قد تفعل ذلك ليس من أجل مصلحتها الذاتية؛ ألن . تشن الحرب في ظروف معينة
صلحة فرض عليها أال تأخذ في االعتبار مذا يناقض روح التفويض اإللهي، الذي يه

م عِّا آان ذلك ُيَد إذ– شن الحرب – لكنها يمكن أن تفعل هذا الحكام، عندما تتخذ قرارتها؛
ومن غير المنطقي .  لفاعلي الشراعندما يكون في ذلك مكافأة للصالحين، وعقاًبالعدالة، 

أن الدولة يمكن أن تمارس السلطة داخل حدودها الخاصة، وال يمكنها في الوقت نفسه 
 سلطان إقامة العدالة داخل مجالها يكون للدولةوبالمثل ال ُيعقل أن . حماية تلك الحدود

  .لمقاومة المعتدين الذين يأتون بالظلم من الخارجالخاص؛ ولكن ليس لها سلطان 
  
  

: هذا التعليم  متناغم تماًما مع تعليم ربنا يسوع المسيح، وعبارته المشهورة
مناقشة تتعلق بشرعية دفع لقد أآد المسيح ذلك، خالل ". أعطوا ما لقيصر لقيصر"

ؤخذ سوف  والرب يسوع آان يعرف تماًما أن جزًءا من الضرائب التي تالضرائب،
ولم . سبًبا لعدم دفع الضرائبهذا يستخدم في تدعيم جيش قيصر؛ لكنه رفض أن يعتبر 

 ولم يضع االحتالل في سلة واحدة مع الزانية، ،يطلب من جندي أن يستقيل من الجيش
والواقع أن رسله استخدموا صورة الجندي مرات آثيرة . التي قال لها أن ال تخطئ أيًضا
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تتعلق بالحياة المسيحية؛ ولم يكن ممكنا أن يفعلوا ذلك إذا آانت لتوصيل مبادئ هامة 
د العديد من الجنود األتقياء على صفحات آل من َجوهكذا، َو. مهنة الجندية مهنة شريرة

العهدين القديم والجديد، ما يفيد بأن وضعهم في الجندية لم يكن عائًقا في طريق تقدمهم 
 فالعمل في القوات جد ما يبررها في آلمة اهللا؛ب ال تإن دعوة معارضة الحر. الروحي

ولألسف فإن الكثيرين من ذوي المقاييس . المسلحة هو واجب مشرِّف للرجل المسيحي
 ال ينظرون لهذه المهنة نظرة ،الروحية المطلوبة لمقاومة تجارب الحياة العسكرية

  .جادة
  

 إنها تستمد . واضحة من اهللا، وقد ُأعطيت مهمةوهكذا فإننا نرى أن الدولة معينة
 وعندما تمارس هذا السلطان بعدل يجب أن ا من اهللا، وال تحمل السيف عبًثا،سلطانه

م على رَّا الدولة لكنها تحض بهوهناك أشياء ُتفوَّ. ينظر إليها على أنها أداة لغضب اهللا
  ). 21 – 18: 12 نظر ثانيًةا (الفرد

  
  لكي ُتطاع الدولة

  
ن يجب أن تطيعوا السلطات المدنية، وهذه الطاعة ال منيوهكذا، فأنتم المؤ": 5عدد

  ".ترتبط بالخوف مما يمكن أن يحدث لكم إذا لم ُتطيعوا، ولكن ألن الضمير يتطلب ذلك
  

. لضرائب التي تطلبها الدولة منهمعنى هذا أن المواطن المسيحي يجب أن يدفع ا
ضاء أطماع شخص ما؛ إن الهدف من الضرائب ليس إر. 6هذه النقطة نتابعها في عدد

ويجب أال ُينظر إلى جامعي الضرائب . ولكن لتوفير الموارد المالية لتدعيم أمر إلهي
وبهذا المعنى هم خدام . آطغاة، ولكن آأناس ضروريين إلتمام أمر إلهي على نحو الئق

إن األموال التي يجمعونها ليست أموالهم الخاصة، .  التامباالحتراماهللا، وعملهم جدير 
وبنفس الطريقة، . كنها أموال اهللا، وهم مسئولون أمام اهللا عن جمعها بضمير وبعدلول

األموال العامة هي أموال . فإن الدولة مسئولة أمام اهللا عن آيفية استخدام هذه األموال



  

 156

اهللا، وعندما نستخدمها ألغراض شخصية، أو إلرضاء رغبات خاصة، أو لدعم الظلم 
 وهذه لدولة؛ فإن هذا يعتبر سلًبا للرب،ق مع إرادة اهللا لوالشر، أو بأي طريقة ال تتف

  .خطية يشجبها الكتاب المقدس ويجب إدانتها
  

إن واجبنا حيال الدولة هو الطاعة والخضوع، وواجبنا حيال جامعي الضرائب، هو 
ويختلف الناس فيما يتطلبون من حقوق بحسب السلطة . تقديم ما يطلبونه من مال

  .وهناك أشياء من حقهم بفضل مناصبهم. ضهم اهللا للقيام بهاالخاصة التي قد فو
  

البعض لهم سلطان أن يطلبوا ضرائب، وآخرون . لذلك أعطوا الجميع حقوقهم: "7عدد
يمكن أن يطالبوا بمطالب مالية أخرى، وآخرون لهم الحق في أن نقدم لهم االحترام 

  ".آل َمْن له حق؛ علينا أن نعطيه حقه. واإلآرام
  

أن بولس الرسول يقصد، أننا يجب أن نحترم آل الموظفين الرسميين آأشخاص؛ الشك 
 ولكن بسبب هم وحياتهم،م غير أتقياء في آالمفمعظمهم من غير المؤمنين، والعديد منه

علينا أن ندرك هذا األمر، وأن . مناصبهم هم خدام هللا في المجاالت التي يخدمون فيها
 وأ وعندما ال ينجزون التفويض اإللهي الُمعطى لهم، .هننؤدي ما لهم الحق في أن يطلبو

 وجب علينا حينئذ أن نسعى إلبعادهم، ؛عندما يتخذون ألنفسهم سلطاًنا غير مشروع
  . أن يتم ذلك من خالل الوسائل المشروعةبشرط

  
ال .  حياة التكريس بسهولة ووضوحظهوروهكذا نحن نواصل تعّلمنا عن آيفية 

إن المؤمن . له بنفس الطريقة التي يعمل بها غير المؤمن يمكن للمؤمن أن يعمشيء
 آشيء يظهرإن التكريس . يسعى لكي يحيا لمجد اهللا؛ بينما يحيا غير المؤمن لنفسه

إن المؤمن الشاآر هو مواطن يحترم القانون ويتمسك به . غريب، وليس آشيء مفيد
 ، أن ُترى آما ينبغي يمكن أن نرى الحياة المقدسةالمواقفإنه في مثل هذه . ويطيعه

  . روحانيةال منوليس بإظهار جوٍّ 
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  14 – 8: 13ميةاقرأ رو

  تصرف المسيحي في المجتمع
  

لقد أخبرنا الرسول بولس، بأن نؤدي لكل الناس ما هو حق لهم، وهذه هي الفكرة 
إننا ال يجب أن نكون في وضع المدينين ألحد . التي تربط بين ما سبق وما سيأتي

ويتقدم بولس الرسول من هذه الفكرة، لكي يخبرنا . دننا يجب أن ُتسدَّآل ديو. بشيء
  .ك المؤمنون في المجتمع بصفة عامةآيف يسل

  
ة، وليس مجرد فرد، أو مجرد على المسيحي أن يدرك أنه ليس مجرد عضو في الكنيس

إنه يعيش في شارع معين، .  إنه جزء من المجتمع المحلي، ومن المجتمع آكلمواطن،
إنه جزء من وطنه . الئهإنه يعمل آل يوم في شرآة مع زم.  باألصدقاء والجيرانمحاط

يكون سلوآه متميًزا، بفضل ذهنه الذي تجدد،  وفي آل عالقاته يجب أن ومن قارته،
لكن ماذا يعني . فمهما آانت الظروف المحيطة به؛ عليه أن يكون مكرسا هللا آذبيحة حية

  هذا الكالم عمليًّا؟
  

  عش ُمنصًفا
  

إننا ُمجَبرون بأال نكون . العيش بإنصاف يعني أال تكون مدينا ألحد بشيء: "8عدد
 . مدينين للدولة بما هو حق لها، وهذا ينطبق أيًضا على المجتمع آكل



  

 158

 
عليه أن يؤدي للجميع حقوقهم، سواء .ال يجب أن يكون على المؤمن ديون لم يدفعها

  ."عليه أن يحيا األمانة الواضحة. آانوا من أصحاب السلطة أو من العامة
  

من السهل أن ندرك ما يقصده بولس الرسول؛ لكن ليس من السهل دائًما أن 
 وقبل أن نواصل ،21: 37 في مزدعنا نتأمل. مسدَّدةنفهم نظرة اهللا للديون غير ال
هل توجد عليَّ ديون . حصنا دعونا نتوقف وندع التعليم يف،فحص تعليم بولس الرسول

نا الجيد لهذا التعليم سوف َمْه َفه؟ إنَّها؟ هل هناك شيء يخص اآلخرين لم أردُّلم أوف
  .يتضح في  آيفية تحقيقه بشكل عملي

  
 ،ا حقيقيًّاعليك أن تحبه حبًّ.  إال أن تحبهال يجب أن يكون عليك شيء لجارك،" :8عدد

  ".والناموس الذي يتحدث عن واجبك نحو جارك؛ لن يطلب منك أآثر من ذلك
  

النواميس؛  ولكي تطيع هذه النواميس المقتبسة من ناموس اهللا،هناك بعض ": 9عدد
 :ص في تعبيربمعنى آخر، فكل هذه النواميس يمكن أن ُتلخَّ. عليك أن تحب اآلخرين
  ".المحبة الحقيقية لقريبك

  
ير من التعاليم الموجودة عند هذه النقطة يتعارض تعليم بولس الرسول مع الكث

. ٌم للمؤمنمن الواضح أن الرسول بولس يعتبر أن القانون األخالقي ُملِز. اليوم
ص بمقتضى هذا الناموس، آما سبق أن عرفنا في صحيح أنه ال يمكن ألحد أن يخُل

الحق وحقيقة أننا خلصنا بواسطة نعمة اهللا، ال يمكن أن هو لكن الحق   الرسالة،هذه
  .تغّير هذا

  
آيف يمكن . م بأن الناموس والمحبة ليسا نقيضينوالشك أن بولس الرسول يعلِّ

: 22مت(أن يكونا هكذا؟ لقد لخص ربنا يسوع المسيح آل الناموس بتعبيرات المحبة 
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إذا آان لك محبة، فإنك : "ك َمْن يقولونمع ذلك فهنا). 34 – 28: 12، مر40 – 37
 التلقائية القوانين تلغي: " وآخرون يقولون،"ال تحتاج إلى قوانين تحدد لك ماذا تفعل

ك بالحرفية، األمر الذي هو ضد وتختزل سلوآنا إلى مجرد واجب بارد وتمسُّ
 لكن الرسول بولس يعلن بالوحي أن الطريق الوحيد ألن تحب جارك آما". المحبة

  .ينبغي، وأن ُتظهر له هذه المحبة، هو أن تطيع الشرائع التي أعطاها اهللا
  

 فلن أفكر أن أسرق زوجته أو ابنته،لماذا أمتنُع عن الزنا؟ إذا آنت أحب قريبي؛ 
نفس الشيء . سبب لها حزًنا ما زوجتي؛ فال يمكن أن أخونها، أو أوإذا آنت أحب

 فالمحبة هي أن  يقتبسها بولس الرسول؛األخرى التييمكن أن يقال عن آل الشرائع 
وحيثما ُوجدت هذه . أطلب أعظم خير ممكن لقريبي، حتى عندما يكلفني هذا أآبر تكلفه

إذا آانت . المحبة، فمن المحتم أن تمنعني من القتل والسرقة واشتهاء ما لقريبي
سوف أعامل اآلخرين بما أحب أن . محبتي حقيقية، سينتج عنها أفعاٌل صحيحة

  . للمحبةنَّ حفظ شريعة اهللا هو أآمل إظهارإ. عاملوننيي
  

  عش ُمحبًّا
  

. المحبة ال ُتسيء إلى القريب؛ ولهذا فالمحبة هي حفظ وتكميل الناموس": 10عدد
 يجب أن يكون بها مادة متفجرة وماسورةصوَّب رصاصة نحو الهدف، عندما ُت
اسورة وحدها قد تكون عديمة  المادة المتفجرة وحدها قد تكون خطيرة والم.لتوجِّهها
إن الهدف الذي أسعى إليه في المجتمع هو أال أسيء إلى أحد من الذين . الجدوى
ال شيء يصلح منفصال عن . المحبة تدفع الرصاصة، وناموس اهللا يوجهها. حولي
الناموس ). الناموس والمحبة( االثنان مًعا ر؛ لكن هدفي يتحقق عندما يكون لديَّاآلخ

  ".أن يكتمل بالمحبة، والمحبة تحتاج أن تتوجَّه بالناموسيحتاج إلى 
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إنه ألمر حيوي أن نفهم جيدا ما يقوله الرسول بولس عن تصرف المسيحي في 
يجب . ال يجب أن يحجب المؤمن شيئا عن أي شخص يستحق هذا الشيء. المجتمع

ق أن  أن يرغب بصدحياة األنانية؛بدال من أن يكون آل اهتمامه هو خير قريبه؛ 
لكن عليه أال يترك لمشاعره . التصرف الصحيح في آل األوقاتقريبه  يتصرف نحو

إنه ال يشاآل . الخاصة، أو حتى مشاعر قريبه، أن تحدد له ما هو األفضل لذلك القريب
إنه ينظر إلى ناموس اهللا، ليتعلم ما هو  . هذا العالم الالديني؛ لكنه تغير بتجديد ذهنه

إنه مستمر في طاعة آل ما قد قاله . يال اآلخرين المحيطين بهُمتوقع منه ليفعله ح
  .اهللا، ويفعل ذلك بغيرة ملتهبة

  
إنه لن ُيصبح من . ىص المؤمن من أخطار ال ُتحَصخلِّهذا الطريق من السلوك، ُي

آما .  للدرجة التي ينسون فيها اهللاإلجتماعي، الذين يهتمون بالقريبأتباع اإلنجيل 
الشخص الذي يفعل ما يشعر أنه صحيح، دون الرجوع إلى أنه لن يصبح ذلك 

آما أنه ليس ذلك . الثوابت، وبالتالي يؤدي إلى تقويض المجتمع بدال من مساعدته
الشخص الذي تستحوذ على ذهنه رغبات اآلخرين الظاهرية، فينسى آل ما يتعلق 

ا باألمور جنب الخطر المضاد، بأن يكون مهتمًّإنه أيضا يت. باحتياجاتهم الروحية
  .الروحية أآثر من الالزم، فتصبح رؤيته للعالم من حوله نظرة غير واقعية

  
الذي له في آلمة اهللا الحقائق المجيدة الموجودة في هو والمؤمن الثابت، 

الذي يلهج في هذه الكلمة لكي يكتشف آيف يجب أن هو  و،11 – 1األصحاحات
إنه يعيش وقلبه . هو واجبه نحو رفقائهإنه يكتشف ما هو واجبه نحو اهللا، وما . يسلك

د االستقرار في حياته، وألنه وضع وهذا ُيوِج. مفتوح لفاديه، ويده مفتوحة لقريبه
  .قلبه على الثابت العظيم؛ فلن يتخلى عن واجبه عندما يخيِّب رفقاؤه أمله فيهم

  
المؤمن؛ فالقداسة الشخصية ليست رى نرى شيئا من الفوائد في صفات مرة أخ

شة، أو رجفة، أو نبضة في القلب، أو إظهار بعض التأثيرات التي ال يمكن رع
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إن القداسة الشخصية هي حفظ آرامة المرأة، واللطف الشامل، وحماية رباط . وصفها
م واحترام ممتلكات اآلخرين، الزواج، والتحكم في االنفعال، ورفض العنف واالنتقا

ب والنميمة ونشر الشائعات، والشكر على د العاجل للديون، واالمتناع عن الكذوالسدا
ظروفنا، ورفض حسد اآلخرين، وآل الفضائل األخرى التي يمكن تلخيصها في 

  .القوانين الخاصة الموضوعة، وفي ناموس اهللا بوجه عام
  

إنها . ُتقاس القداسة الشخصية بطهارة الفكر، والحذر، والصدق، واالستقامة
 مع قلب متلهف إلى إرضاء اهللا، توَّاق لعمل تعني التحرر من الغرور واألنانية،
ليس هناك ما هو مثير أو غامض في الشخص . الصالح لكل من هو على صورة اهللا

أنه آما . إنه حكيم وقوي وطاهر. المقدس، آما أنه ليس ضعيفا وال ضعيف الشخصية
م إن أعظ.  ليس من عالمات التقوى فذلك،تحاشاك اآلخرون، إذ  يعتبرونك غريباإن 

  .وضع ثقة جميع المحيطين بكمعالمة للتقوى أن تكون 
  

  باعش مترقِّ
  

لكن توجيهات .  يحرآه ليعيش آمسيحي– الذي يحبه المؤمن –إن ناموس اهللا 
إن إله سيناء هو . الناموس ليست هي الوحيدة التي تؤثر على فكر المؤمن وسلوآه

وف يكمل خالصه في اليوم ص المؤمن على الصليب؛ سإن الذي خلَّ. أيضا إله الجلجثة
 ويرآز عليها لى الطريقة التي يحيا بها المؤمن،هذه الفكرة لها تأثير حيوي ع. األخير

  .الرسول بولس في األعداد المتبقية من األصحاح
 فكيف يمكن ين بأنهم النائمون أو السكارى،يمكن أن ُيوصف غير المؤمن": 11عدد

 أنت تعلم أن الزمان الحاضر هو وقتي، .إنك تعرف األوقات. أن تكون أنت آهؤالء
 هو – الذي ذآرته في األصحاح الثامن –إن اآتمال خالصنا . وسوف ينقضي سريًعا

  ".اآلن أقرب مما آان حين أصبحنا مؤمنين
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 فإذا آان تفكيرآم، آتفكير أناس غير لقد تناهى الليل وتقارب النهار،" :12عدد
 تعرفون م لكنك فإنكم ستعملون أعمال الظلمة،الم؛مؤمنين، أنكم باقون دائًما في الظ

استعدوا لقدوم . ال تسلكوا بعد مثل غير المؤمنين. ستيقظواتنبهوا واغير ذلك لذلك 
  "].11 – 1: 5تس1، 20 – 10: 6انظر أفسس[الصبح؛ بأن تلبسوا أسلحة النور 

  
ن إن لغة الرسول قد تكون صعبة بالنسبة لنا، لكن الصورة التي رسمها لنا، م

 إنها صورة الليل والسكارى يترنحون عائدون لمنازلهم، يصدر. السهل أن نتخيلها
 إنهم يفعلون الكثير من األمور الالأخالقية في .عنهم الكثير من األعمال المخجلة

الطابق السفلي، وفي نفس المنزل، يوجد أناس نيام، ال يريدون أن يفعلوا شيئا آخر 
 يعيشون على وهم أن الليل سوف يستمر طويال، – الجميع سكارى ونيام. سوى النوم

  .بل هم يرجون أن يستمر إلى األبد
  

تي بأسرع إنه يعلم أن الصبح سوف يأ. لكن شخصا في المنزل يختلف عن أولئك
.  وفي نفس اللحظة التي يبزغ فيها الفجر؛ سوف يأتي الملكمما يمكن أن يتخيله أحد،

إن ذلك . عربدين، وال بالنيام في الفراشهذا الشخص ال عالقة له بالسكارى الم
إنه ال . إنه يرتدي بأسلوب يرتضيه الملك.  لمجيء الملكالشخص مستيقظ، استعداًدا

إنه بتضحيات .  في ذهنهإن سلوآه مختلف بسبب شيء يعرفه. ُيشاآل هذا العالم
ت  على الرغم من أن الجميع يعملون أعماًال مخجلة تحآبرى يستيقظ ويكون مستعدًّا

. هذه الصورة التوضيحية من السهل أن نفهمها، ومن السهل أن نفسرها. ستار الظالم
  لكن، ماذا يعني هذا االختالف في السلوك من الناحية العملية؟

.  مخجًال أو مثيرا للريبة، أو شيئا فيه مكر وخداعفلنرفض أن نفعل شيًئا" :13عدد
إن األيام مظلمة، . قيم تمامالنحيا حياة الصراحة، حيث نفعل آل ما هو حق ومست

 آما سيحدث –ولكن دعونا أال نفعل شيئا يمكن أن نخجل منه عندما يبزغ الفجر بغتة 
 الطباع، وال نجاسة من أووال يكون هناك ابتذال في السلوك   –عندما يأتي المسيح 
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 وال يجب.  ذلكأي نوع، آما في الحفالت الفاسقة أو الحديث المثير للشهوة، وما إلى
  ".أن يكون هناك تضارب سواء بالفعل أو في النوايا

  
آونوا مشابهين له، أو عوضا عن ذلك البسوا الرب يسوع المسيح، أي ": 14عدد

واصل إماتة .  وآن مثله لذلكحاد به، ولذلك فلتحيا وفًقاتمتع باالتتنك إ. نسخة منه
ء يجعل الخطية اقطع آل شي. ال تعمل أي تدبير للسيد القديم). 13: 8انظر(الجسد 

ل وقوعك في التجربة، ويصعب اقِض على آل شيء يمكن أن يسهِّ. سهلة أو محتملة
  ".مقاومتها

  
   عش مختلًفا–باختصار 

  
 والرسول بولس يختار آلماته ضح أن آل هذه األمور تتطلب تضحية،من الوا

اآلة لقد نهانا بشكل واضح ومحدد عن مش. بعناية، عندما يدعونا لنكون ذبائح حيَّة
لقد أوضح لنا ما هي إرادة . هذا العالم؛ وحثَّنا على أن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا

إن استعدادنا في أن نخضع هللا، سوف يكون . اهللا لنا في أوضح ما يمكن من ألفاظ
إذا خضعنا إلرادة اهللا، فمن المؤآد أننا . اختباًرا لتكريسنا، ومقياًسا لقداستنا الشخصية

 باإلضافة إلى ذلك عندما يرى اآلخرون .إرادة اهللا صالحة ومرضية وآاملة ثبت أنُنس
  ).16: 5مت(أعمالنا الحسنة؛ فإنهم سيمجدون أبانا الذي في السموات 
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  14رومية  اقرأ

  
  اختالف الضمائر

  
عندما يحدثنا بولس الرسول عن آيفية سلوك المسيحي في المجتمع، فإنه 

والوصايا العشر تعلِّمنا أن هناك أشياء معينة هي . يقتبس الكثير من الوصايا العشر
إنها خطأ دائما، . ، وال يحق ألحد أن يعمل أيًّا منها في أي وقتفي ذاتها ولذاتهاخطأ 

 من ال تسبب أي مشكلة بالنسبة للمؤمن،هذه األشياء . ا أنها خطأ لجميع الناسمآ
آل ما تحرمه آلمة اهللا سواء بشكل مباشر أو . حيث تقدير ما هو حق وما هو خطأ
؛ هذا الشأنوال يوجد اختالف بين المؤمنين في . بواسطة مبدأ واضح، ال يجوز عمله

  .ألن الكتاب المقدس يعطي توجيهات واضحة
  

لة  وهناك مجاالت آام تحرمها آلمة اهللا بصورة محدَّدة،لكن هناك أشياء عديدة لم
 الذين يعرفون – لهذا السبب، فإن بعض المؤمنين ال توجد توجيهات واضحة بشأنها؛

 يفعلون الكثير من هذه األمور غير المحرمة، بدون أي –الحرية التي لهم في المسيح 
ن أما المؤمنو". األقوياء"هؤالء بـ مثل يدعو قدس الكتاب المإن . تأنيب للضمير

 فيشعرون أنهم ال يستطيعون فعل هذه – الذين لهم تصور أقل عن الحرية –اآلخرون 
ويدعو الكتاب .  أن يفعلوا مثل هذه األشياء الخطأإنهم يعتبرون أنه من. األشياء

  ".الضعفاء"المقدس هؤالء بـ
  

ال تكونوا : "فإنهم يقولون لهم ما معناهعندما يرى األقوياء حيرة الضعفاء؛ 
 – التي يعتبرنها هم خطأ – يفعلون تلك األمور  األقوياَء الضعفاُء وعندما يرى!"سذج
  ".ال تكونوا عالميين: " غالبا ما يقولون لهممفإنه
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ما اختالف على القضايا المؤآد أن هاتين المجموعتين من المؤمنين ليس بينه
متَّحدون في هذه القضايا؛ ألن آلمة اهللا تعطي بشأنها توجيهات  فالمؤمنون األخالقية؛
االختالفات تظهر في األمور غير المحرمة، بسبب االختالف في الضمير بين . واضحة
مثال يشرب بعض المسيحيين الكحوليات دون أي تأنيب للضمير؛ بينما . المؤمنين

تالف في بعض األمور وهناك اخ. البعض اآلخر يعتبر أنه سيرتكب إثًما إذا شرب
قدم أو ، والذهاب إلى السينما والمسرح، أو حضور مبارايات آرة الالتلفازآمشاهدة 

 فاألقوياء يحاولون أن يبرهنوا على أنه ال يوجد شيء مجاراة الموضة في المالبس،
 بينما يشعر الضعفاء ، وأن المؤمن حر في أن يتمتع بها،من هذه األشياء شر في ذاته

  .بكيت الضمير، إذا اشترآوا في مثل هذه األموربالدنس وت
  

 :مائر أيًضا لكن في مجاالت مختلفةوالكنيسة األولى آان بها اختالفات في الض
بعض .  اللحوم التي آانت تقدم لألوثان؛ آانت تباع للناس بعد ذلك في السوق–مثًال 

ض األحيان  بعالمؤمنين جادلوا بأنه بسبب أن هذه اللحوم آانت جيدة، بل وآانت في
البعض اآلخر لم ينس أن .  فال مانع من شرائها والتمتع بهاأفضل من اللحوم األخرى،

هذا . هذه اللحوم آانت ترمز إلى العبادة الوثنية، التي آانوا يعلمون أنها شيطانية
االرتباط الموجود في أذهانهم أزعجهم، وشعروا أنهم ال يمكن أن يأآلوا مثل هذه 

الح، واعتبروا أنهم سوف يتنجسون من هذه اللحوم، وبمعنى آخر اللحوم بضمير ص
لذلك آان هناك . أنها سوف تربطهم بالطقوس الوثنية التي استخدمت هذه اللحوم فيها

  .خالف حاد بين اإلخوة واألخوات في المسيح بشأن ما يمكن أن يؤآل وما ال يؤآل
  

آان اليوم األول . اد الدينيةبنفس الطريقة آانت هناك اختالفات متعلقة بحفظ األعي
لم " األقوياء. "من األسبوع هو يوم الرب، وآان يحفظه آل المؤمنين على حد سواء

 الذي آان – وقد تعاملوا مع يوم السبت ا أي أيام أخرى خاصة على اإلطالق،يحفظو
 وعملوا نفس الشيء مع عيد الفصح واألعياد  مثل أي يوم آخر،–الكثيرون يقدسونه 

لم يشعروا بالحرية إلى هذا الحد، ففكرة التعامل مع يوم " الضعفاء" لكن ؛خرىاأل
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لقد حفظوا السبت من قبل آيوم . السبت آأي يوم آخر، سببت للضعفاء مشاآل عميقة
وهكذا . راحة، لكنهم اآلن ال يستطيعون أن يتعاملوا معه مثل أي يوم آخر بضمير نقي

 األوائل، من حيث األيام التي تعتبر خاصة آانت هناك اختالفات آبيرة بين المؤمنين
  .وتلك التي تعتبر عادية

  
وفي األصحاح الرابع عشر، يناقش بولس الرسول قضية اختالف الضمائر، 
ويكشف عن السلوك الذي يتوقعه اهللا من المؤمنين تجاه رفقائهم المؤمنين الذين ال 

 مبادئ الحرية المسيحية، إنه يبدأ األصحاح بمعالجة. يتفقون معهم في هذه المجاالت
ويوجه الرسول تعليقاته للمؤمنين األقوياء بصفة خاصة، بالرغم من أنها تمس 

   آيف أتعامل معه؟ندما أختلف مع أخي على أمر ضميري،ع. الطرفين
  

  القواعد األربع
  

  : لإلجابة على هذا؛ يضع بولس الرسول أربع قواعد
  

  .لقَبِا نلخصها في آلمة القاعدة األولى في العدد األول، ويمكن أن
  

ن، اإنكما واحد في اإليم. قد يكون أخوك في المسيح ضعيفا، ولكنه هو أخوك" :1عدد
قدِّم له . ر لهه آنظير لك، وال تسقط في فخ التنكْلَباق. ومتفقان في أساسيات الخالص

 ال يجب أن يكون لديك أي دافع خفي آالرغبة في. ه آما هوْلبْقالمودة دون تحفظ، وا
ال تجعل قبولك له فرصة، تحاول من . عرض االختالفات، أو آسب الجولة في الجدال

  ".خاللها أن تربحه إلى وجهة نظرك
  

 وهذا هو الشيء الذي يميل المؤمن .ال تحتقرهص في لخَّالقاعدة الثانية يمكن أن ُت
، يعتبرها إنه يميل إلى االزدراء برفيقه المؤمن الذي تنتابه حيرة. القوي إلى أن يفعله
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هذا النوع . ب بأن يعتبره مؤمنا أقل درجة منهإنه مجرَّ. مبررالمؤمن القوي أنها بال 
  .من التفكير ال يجب تشجيعه

  
واحد منكم يرى أن يأآل أي شيء يريده، لكن رفيقا مؤمنا له ضمير " :أ3 – 2عدد

لثاني، ا فال يجب أن يزدري األول ب أن يشعر أنه يجب أن يكون نباتيا؛ضعيف، يمكن
  ".قل شأنا منهويعتبر أنه أدنى منه، أو أ

  
إنه يحكم على أولئك .  وهي تجربة تخص المؤمن الضعيف،ال تدينالقاعدة الثالثة هي 

 لذا فهو يميل إلى إدانتهم، ويشك بقوة في  يتمتعون بما يمكن أن يؤذي ضميره؛الذين
  .إيمانهم

  
حرص على أال يدين الشخص الشخص الذي تمأله الشكوك يجب أن ي": 4 – ب 3عدد

عليه أن يتذآر أن اهللا قد َقِبل ذلك الشخص وأن اهللا . الذي ال يشارآه هذه الشكوك
من أنت . يعتبره خادما له، وهو مسئول أمام اهللا فقط، وليس أمام أي شخص آخر

حيث ثباته، فثق أن من  أما  آان خادم غيرك مسئول أمامك أيضا؟حتى تتصرف آما لو
ف عن القيام بدور السيد لذلك الشخص، واحرص على أال ُآ. لى أن يثبتهاهللا قادر ع

  ".يكون موقفك أقل قبوًال من موقف اهللا له
  

  . في عقلهامتيقًنآل واحد يجب أن يكون القاعدة الرابعة هي أن 
  

هناك من يعتبر يوًما أآثر أهمية من باقي األيام، وهناك من يتعامل مع آل ": 5عدد
بدًال من التدخل في أمور اآلخرين؛ تأآد من أن ما تفعله يتم . المساواةاأليام على قدم 

  ".بضمير نقي
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بهذه الطريقة يشجعنا بولس الرسول أن نحيا حياتنا، بالشكل الذي يحتمل امتحان 
وال . راء اآلخرين، ال أن يحدد سلوآنا  ما نتخيله آعلينا أن نحيا لكي نرضي اهللا. اهللا

 حيث ُيظهر في 2، 1: 12لمبادئ التي في األصحاح  ايزال بولس الرسول يطبق
 إن حاجتنا هي أن .ةأن تكون ذبيحة حيَّتعبيرات عملية، ما الذي يمكن أن يعنيه 

ننشغل بفحص أنفسنا، لنرى آم نحن بعيدون عن طاعة المبادئ التي أعلنها الرسول 
  .بولس

  
  ثالثة أسباب

  
 األخ  هذا النوع من التصرف تجاهييعطينا بولس الرسول ثالثة أسباب لضرورة تبنِّ

  . الذي يختلف عنا
  

 هل أنا ".ألن اهللا قبله"السبب األول قد أوضحه في العدد الثالث، وهذا السبب هو 
ف معه؛ فمن أنا حتى أفعل عكس ختل إن آان اهللا قد قبل الشخص الذي أ من اهللا؟أعظم
الل تنكرهم ألولئك الذين خ يجب أال يفكر األقوياء بأن اهللا يمكن أن يتمجد من ذلك؟
 والضعفاء ال يجب أن يظنوا أنهم يمجدون اهللا، من خالل تضخيم تزمت اهللا قبلهم،

  .ه لن يوافق اهللا عليهاَرْيبَغ
  

وهذه النقطة موضحة .  يجب أن يتصرف من منطلق تقديره هللالسبب الثاني هو أنه
  .9 – 6في األعداد

  
ا معينة بشكل خاص، بينما مؤمن آخر ال يفعل لماذا يحفظ أحد المؤمنين أياًم": 6عدد

هكذا؟ لماذا يأآل الواحد أي شيء ويشكر اهللا، بينما يتجنب اآلخر أطعمة معينة، ومع 
  ".ذلك يشكر اهللا؟ واإلجابة في آل الحاالت هي إلرضاء الرب
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إننا ال نستطيع أن ننتقد شخًصا، يعمل آل شيء في حياته بهدف إرضاء الرب، 
آيف يمكن أن نزدري بأولئك الذين . نحتقره بأي حال من األحوالوال يمكن أن 

  يعيشون حياتهم في خوف اهللا؟
  

إن هدفنا .  يعيش لذاته أو يموت لذاته– نحن المؤمنين –ال أحد منا ": 9 – 7عدد
لقد . آل ما نفعله هو من أجل الرب. الوحيد من الحياة أو الموت هو أن نرضي الرب

  ".آان السبب الذي من أجله مات المسيح وقام هو أن يثبت هذه السيادة على شعبه
  

الذي وعند ذآر الحقوق المطلقة للمسيح؛ فإن هذا يقودنا إلى السبب الثالث للسلوك 
لقد لمسه في العدد الرابع، واآلن يعود إليه ثانية في األعداد . أمر به الرسول بولس

  .، وهو مسئول أمام المسيح فقطإن أخاك هو عبد للمسيح. 12 – 10
  

آيف يمكن أن تقيم من نفسك دياًنا على أخيك، وآيف تحكم أن أخاك ": 12 – 10عدد
 بل – ليس أمام بعضنا البعض –سوف نقف ل باحتقار؟ الحقيقة هي أننا يجب أن يعاَم

إنه وحده الذي سيحاسبنا بحسب وعود اهللا في العهد القديم . أمام آرسي دينونة اهللا
  ". حسابا عن نفسه إلى اهللا مباشرةآل واحد منا سوف ُيعطي. 23: 45 إشفي
  

إذا آسر أحد ناموس اهللا .  آخرموفي مجال الضمير، ليس هناك مؤمن مسئوال أما
تعليق أو القي؛ فإن الكنيسة المحلية مسئولة عن تنفيذ التأديب من خالل النصح األخ

لكن سلطان العمل في ذلك المجال ال . الحرمان، آما يوصينا العهد الجديد وأالعضوية 
ر إن أقصى ما يمكن عمله هنا هو أن نذآِّ. يجب أن يطبق في األمر الذي نناقشه اآلن

ى لتقديم دَعل بصفة شخصية أمام سيدنا، وأننا سُنبعضنا البعض، أن آل واحد مسئو
روننا لنحفظ ضمائرنا نقية، إننا نحتاج إلى مثل هؤالء الذين يذآِّ. حساب له في النهاية

لكن ليس هناك حاالت يمكن أن أفرض فيها . ويساعدوننا أن نكون مستعدين للقاء اهللا
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 وحده هو رب الضمير، المسيح. ضميري على اآلخر، وال أنا يفرض هو ضميره عليَّ
  . ت أو يسقط فإنما هو لسيدهوآل واحد منا يثُب

  
 وتجاهل أو إهمال ُتحَفظ،هذا معناه أن الحرية المسيحية يجب أن تقيَّم ويجب أن 

ت حريتهم بواسطة َديِّب أن الكثيرين من المؤمنين ُقتعليم بولس الرسول هذا سبَّ
يود اختيارية، أفرضها على حريتي في ومع ذلك؛ فأنا أحتاج أحيانا إلى ق. اآلخرين

  .سبيل المحبة المسيحية
    

  آلمة لألقوياء
  

إن الطاقات . مهناك شيء يجب أن يالحظه أولئك الذين يتمتعون بحريته
د في اإلشارة إلى حماقة وتفاهة شكوك ، ال يجب أن ُتبدَّالموجودة لدى القوي

يجب أن . ظة على حريتهميجب أن يهتم األقوياء بأمور أآبر من المحاف. الضعيف
  ).الضعفاء(تكون رغبتهم الُمِلحة هي عدم إعاقة التقدم الروحي إلخوتهم المؤمنين 

  
لذلك دعونا أال نحاآم أو ننتقد بعضنا البعض فيما بعد، لكن عوًضا عن ": 13عدد

  ".ذلك؛ دعونا نهيئ عقولنا بأال نضع أي عقبة أو حجر عثرة في طريق أخ لنا
  

أن تمتنع عن أآل اللحم، أو شرب الخمر، أو أي شيء يمكن أن ُيعثر َحسٌن ": 21عدد
إن بولس الرسول يصر على أن اهتمامي األول . أخاك، أو يعوقه، أو يضعفه روحيا

يجب أن يكون خير أخي، وإذا أهملت هذا، فإني أتلف إيمان شخص مات المسيح من 
  ". وبذلك ال يكون سلوآي بالمحبة؛أجله

  
 آان أخوك يتأذى بسبب ما تأآله؛ فإنك لست تسلك في طريق ألنه إن": 15عدد

  ". ال تهلك بطعامك أًخا، مات المسيح من أجله–المحبة بعد 
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آل األشياء طاهرة، لكن عليك أن تفهم . ال تهدم عمل اهللا من أجل الطعام": 20عدد
  ".أنها يمكن أن تكون شرًّا، للشخص الذي يتأذى ضميره من هذه األشياء

  
 لكن مور دون أن يعثرك ضميرك، فطوباك،إذا آنت تشترك في مثل هذه األ": 20عدد

دع إيمانك . ال تجعل ضميرك هو المبدأ الذي يجب على المؤمنين اآلخرين أن يطبقوه
ما  طوبى للشخص الذين ال يدين نفسه في. يكون اقتناعك الشخصي أمام اهللا

  ".يستحسنه
  

ريتنا، لكنه ال يقصد بذلك أن واضح أن بولس الرسول يريدنا أن نتمتع بح
نستعرضها، أو نفرضها على أولئك الذين يمكن أن تتأذى ضمائرهم إذا فعلوا مثل هذه 

وعلى الجانب اآلخر، فهو ال ُيجيز لنا أن نتذمر أو . األشياء، التي نتمتع نحن بها
  .نشتكي، إذا وضع ضعف أخينا ضوابط لحريتنا

  
ما نفعله ال يعدو عن أن يتأذى به أخونا؛ فإن إذا بدأنا نستمتع بما ": 19 – 16عدد

ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه، فهناك الكثير من األمور في . يكون شرًّا
إن أي نوع .  فهذه ليست األشياء التي تهمأهم من األآل والشرب؛الحياة المسيحية 

البر والسالم  المهم في الواقع هو. قع مثل اآلخرمن الطعام أو الشراب هو في الوا
 وال يجب أن نا هذه؛ فإننا نمتلك أهم األشياء،إذا آان عند. والفرح في الروح القدس

ش عن الضوابط فتِّ.  هي ليست لها أهمية حقيقية،نئن إذا لزم أن نعيش بدون أشياء
اخدمه بهذه . التي يمكن أن تضعها لحريتك، وانظر إليها آشيء تفعله من أجل المسيح

على الرغم من . تكون خدمتك مقبولة أمام اهللا، وممدوحة من الناسالطريقة، وسوف 
 عليك أن تحفظه مهما تيازات اإلنجيل، فإنها ليست أمًراأن حريتك امتياز ثمين من ام

لنسعى في .  أن تحافظ عليه هو سالم الكنيسة ونموها الروحي يجبإن ما. آلف األمر
   ".ا بعًضالى السالم، وإلى بناء بعضناألمور التي تقود إ
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  آلمة للضعفاء
  

معظم ما قد قيل حتى اآلن، آان موجًها إلى أولئك الذين يتمتعون بحريتهم، أما 
 فهؤالء أيًضا يخاطبهم الرسول – الذين لهم ضمير مفرط الحساسية –الضعفاء 

  .بولس
  

إنه من . أنا عالم ومتأآد في الرب يسوع، أن ليس شيء نجًسا في ذاته": 14عدد
سيحية أن نفعل تلك األمور التي ناقشناها، والتي يعتبرها البعض موضع الحرية الم

إن النقطة التي نحتاج أن نرآز عليها هي أن آل من يعتبر شيئا ما نجسا أو . شك
فالشيء ليس نجًسا في . آريها أو غير طاهر، فإن هذا الشيء يكون بالنسبة له هكذا

األخالقية، فإذا فعلته، تكون قد فعلت ذاته، لكنك أنت تعتبره مشكوك فيه من الناحية 
  ".شيئا مشكوًآا فيه أخالقيًّا

  
آل األشياء هي طاهرة بالتأآيد، لكن يجب أن تفهم أنها شر بالنسبة : "ب20عدد

  ".للشخص الذي يتأذى ضميره بها
  

مثل هذا العمل ال ينبع من .  آنت ترعى شكوآا وأنت تفعلها، فإنك ُمداٌنإذا": 23عدد
  ".ا فهو خطية يرضي اهللا، إًذاإليمان وال

  
الفعل . يجب أن تحترس من أن تقيس الخطية ببساطة بحسب األفعال الظاهرة

العمل المسموح به بحسب ناموس . المشروع تماما، إذا ُعمل بدافٍع خاطئ؛ فهو خطية
اهللا، ُيدان من اهللا على الرغم من ذلك، إذا آان الدافع ليس مجد اهللا، وإذا آان روح 

ال ينبغي على المؤمن أن يباشر أي عمل، إذا آان هذا العمل . ليس من اإليمانالعمل 
ال يجب أن يخالف ضميره . ظ أو ريبة أو ترددينشئ أي شك أو وخز للضمير أو تحفُّ

وال يجب على المؤمن أن يفكر أنه . تحت أي ظروف، مهما آانت ضمائر اآلخرين
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ع أن يشترك فيما يتمتع به المؤمنون ل من األشكال؛ لمجرد أنه لم يستطخاسر بأي شك
مادام لديه . الزم شكوك ضميره بفوائد ملكوت اهللا، ال يمكن أن تإن متعته. اآلخرون

  .البر والسالم والفرح في الروح القدس، فإنه يملك األهم
  

  عنها الكتاب المقدس تحل لنا،فكل األشياء التي لم ينه! تي لناما أعظم الحرية ال
 أنآل األشياء تحل لكن ليس آل األشياء يمكن .  أن آل األشياء نافعةوهذا ليس معناه

  ).33 – 19: 10، 13 – 1: 8آو1انظر (تبني شخصية مسيحية راسخة 
  

رة بكل ما ْي بكل َغيجب أن أآون مهتمًّا! ب أن نمارسهاما أعجب المحبة التي يج
لي يفوق بما ال يقاس إن أهمية هذا األمر بالنسبة . هو لصالح أخي، ولنموه في النعمة
 فال يهمني الروحية الهامة، طالما أمتلك البرآات. التمتع بمواهب اهللا في هذا العالم

  . إذا ما آنت أمتلك هذه األشياء األخرى أم الآثيًرا
  

إن المؤمن هو أعظم : " عندما قال عن الحرية المسيحيةلقد أصاب لوثر آثيًرا
اإلنسان المؤمن هو : "حبة المسيحية قالوعن الم". سيد حر للكل، ال يخضع ألحد
إن التوازن بين هذين المبدأين هو إرادة اهللا لنا في ". أعظم خادم للكل، يخضع للكل

  .المجاالت التي تختلف فيها ضمائر المؤمنين
  

  13 – 1: 15ميةاقرأ رو
  
  ة الحقيقيةخوَّاُأل
  

 ؛ هذا الجزءمن المهم أن يظل تعليم األصحاح السابق في أذهاننا ونحن ندرس
 فال يزال الرسول بولس يرينا آيف يتعامل  في الواقع استمرار لنفس الموضوع،ألنه

 د ـه تؤآـ وتعليقاتالمؤمنون الرفقاء مع بعضهم البعض،
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  .القوي والضعيف بتوجيه آالمه إلى 6 – 1إنه يبدأ األعداد . وتثبت ما سبق أن قاله

  
  ثالثة أشياء يجب عملها

  
إن الكنيسة هي شرآة ). "1عدد (يجب على األقوياء أن يحملوا ضعف الضعفاء: أوال

المؤمنين، مثلها مثل سلسلة مترابطة، وتكون قوة هذه السلسلة مساوية ألضعف حلقة 
إن األقوياء يجب أن يستخدموا قوتهم، ليس في التمتع األناني بحريتهم؛ ولكن في . فيها

إن القوي هو الذي يجب أن يحمل . مساندة أولئك الذين ال يشترآون معهم في نفس القوة
آلما آان المؤمن قويا؛ آلما يتوقع الـرب منـه . الضعيف ويراعي مشاعره، وليس العكس

إن شكوك . ة ألولئك الذين يتمتعون معه بنفس الخالصحساسية ومراعايكون أآثر أن 
يستطيع أن إن الشخص القوي الذي . وحيرة الضعيف يجب أن ُتراَعى من آل الجماعة

يحيا دون حيرة وشكوك، هو القوي إلى الدرجة التي يستطيع معها أن يحتمل حيرة 
 القوي يتحمل إن مفهوم بولس الرسول عن اُألخوَّة الحقيقية هو أن. وشكوك اآلخرين

  ".المسئولية األآبر في التعبير عن اُألخوَّة
  

إنه هنا يقول نفس الشيء ولكن بأسلوب "). 1عدد (ال يجب أن يرضي أحٌد نفسه: ثانيا
إن التفكير األناني يحطم . إن إرادة اهللا هي أن أتوقف عن التفكير فيما أريده. مختلف
أنا لم أعد أفكر في . شخًصا مَجدًّدا حقًّاإنه شيء آان في الماضي؛ إذا آنت أنا . الشرآة

أنا جزء من شرآة أخوَّة مصلحتها أآثر أهمية بالنسبة لي من رغباتي . نفسي وحدها
  ".الشخصية

  
فكروا في الشرآة التي "). 2عدد (على آل واحد أن يرضي قريبه للخير ألجل البنيان: ثالثا

  هو الفائدة فيها يكون االهتمام الرئيسي لكل شخص 
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 أن تحدث البد. هذا هو تصوُّر الرسول بولس عن الكنيسة المحلية. الروحية لآلخرين
 وأية صالة !عندئذ آم سيكون التزام آل عضو. مثورة في آنائسنا؛ إذا ما تبنينا هذا التعلي

 !سوف ُترفع من أجل اآلخرين، وآيف سيكون تعبيرنا عن عنايتنا ومساندتنا العملية
  ". األمور المحددة في ذهنهضمن آانت هذه ،ة نكون ذبائح حيَّعندما دعانا بولس لكي

  
  ثالثة أسباب لكي نفعل ذلك

  
  .5، 3، والمذآور في عددي هو مثال المسيحالسبب األول الذي يعطيه لنا لكي نفعل ذلك، 

هل أنت واحد من األقوياء، . عي عليك اسم المسيح، وعليك أن تتبع مثالهلقد ُد": 3عدد
من حرمانك حريتك من أجل شخص ال تقبل منطقه؟ هل هناك من هو مثل ولكنك تتضايق 

المسيح، الذي لم يكن لديه أية شكوك، ومع ذلك اختار طواعية أن يتحمل ضعفات 
 إذا آان ألي شخص الحق في أن يرضي نفسه، فإن ذلك الشخص هو المسيح؛ ؟اآلخرين
الواقع . رين قبل منفعته الشخصية يضع منافع اآلخلقد آان دائًما. ذا لم يكن أسلوبهولكن ه

، آما "التعييرات"حتى وإن آانت تعني بالنسبة له آان يضع إرادة اهللا قبل آل شيء، أنه 
وآم تتضاءل أمامها التضحية التي ! يالها من طاعة مدهشة). 9: 69مز(هو مذآور في 

  "!طلب منكُت
  

  .هو تشجيع الكتاب المقدس لناالسبب الثاني 
ب الكتاب المقدس ألجل ِتالعهد القديم، فقد ُآمن ت هذا عن المسيح لقد تعلم": 4عدد

 ويثير فينا ،إنه يعطينا الثبات والتعزية.  وسوف تخسر إذا أهملت أي جزء منهتعليمنا،
  ".الرجاء

  
إنه يوضح أن . ما يفعله بولس الرسول هنا هو أنه يذآرنا بأهمية المكتوب لثباتنا

وضوع المنفرد عن ر بكثير من بعض التعليم عن المآلمة اهللا تحتوي على ما هو أآث
 وعلينا أن نضع في أذهاننا آل ما يقوله الكتاب المقدس وفي آل الحرية المسيحية،
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 وُيعَطى ،إال فإن أي موضوع نفحصه سوف يدرس بعيدا عن ُبعده الحقيقيوموضوع 
  .أهمية قد ال يستحقها

  
  .صفات اهللالسبب الثالث هو 

عين الضعفاء، وإرادته هي أن إنه إله الصبر، الذي ُي!  هو إلهكلهأي إانظر ": 5عدد
 ويا ليتكم جميعا تحيون بحسب ليته يمنحكم هذا،. سجام في آنيستهتسود الوحدة واالن

  ".مثال الذي أشرت إليه من قبلال
  

خوتي عندما أتصرف دون اعتبار إل.  الجدأخذمإننا نحتاج أن نأخذ هذا التعليم 
 واألسوأ من تى لو لم يكن هذا العمل ال يضرهم، يعتبر أسلوبا شريرا، حالمؤمنين، فهذا

  .ذلك، أن يؤدي هذا العمل إلى أن يعثر أحدهم
  

  ثالث نتائج
  

الكثير يؤدي إلى عندما أتصرف بالطريقة المطلوبة، ولألسباب التي ذآرت؛ فإن ذلك 
مما الشك فيه . 2 في عددما هو مذآور، آ"البنيان"النتيجة األولى هي . من النتائج الجيدة

يا اهللا، وآذلك أخي ألنه لم ُيعَثر ولم أنني أنا شخصيًّا قد بنيت روحيا بسبب خضوعي لوصا
بهذه .  بل على العكس؛ فقد أصبح موضع محبتي وعنايتي ومساعدتييتراجع للوراء؛

  .الطريقة تستفيد آل الكنيسة، وتخلو من االرتياب واالنشقاق
  

 والتي يشير إليها الرسول بوجه خاص في ،"الوحدة"ثانية هي ولهذا فإن النتيجة ال
، حيث يتكلم عن الكنيسة التي تمجد اهللا بنفس واحدة وصوت واحد عندما يهتم آل 6عدد

ة واالنسجام ووحدة الدافع سيكون هناك بكل تأآيد الثقة والمحب. شخص بخير اآلخرين
  ). 30 :133مز( وفي هذا السياق يأمر الرب بالبرآة والغرض،

  



  

 177

 ويعطي بولس الرسول ،"التسبيح"، وهي 6وقد ذآرت النتيجة الثالثة أيضا في عدد
 ربنا يسوع المسيح بروح واحد وبصوت  يمكن للكنيسة أن تعظم إلهنا وأباتعليماته حتى

إن مجرد الوحدة الظاهرية للناس الذين يشّكون في بعضهم يؤدي إلى اتهامهم بأن . واحد
لكن ما أعظم التسبيح ). 6: 7مر" (تعد عنيبشفتيه وأما قلبه فمهذا الشعب يكرمني ب"

عندئذ يمكن ! الذي يصعد من وسط شرآة المؤمنين، التي يسود فيها الحب واالنسجام
  .لإلنسان أن يقدم نفسه في عبادة حقيقية دون خالفات

  
 7 وفي األعداد من فاء،بهذه المالحظة، ينهي بولس الرسول خطابه لألقوياء والضع

هذا ألن االختالف في األمور . اليهود واألمم يقضي بعض الوقت متحدًثا إلى 13 –
تهدد سعادة وخير الكنيسة في روما؛ فقد آان الضميرية لم يكن القضية الوحيدة التي 

 تتكون – آما رأينا –لقد آانت الكنيسة .  موضوع التمييز العرقي أو العنصريهناك أيًضا
موعة تعتبر نفسها أفضل من  هناك إمكانية أن مجتمن آل من اليهود واألمم، وآان

  . ويختار الرسول بولس هذه النقطة، ليقدم لنا بعض األمور في هذا الموضوعاألخرى،
  

  شيء واحد يجب عمله
  

يجب على الفريقين أن يقبل أحدهما اآلخر، ليس آأعظم، أو أقل، أو شيء ": 7عدد
سة أآثر من إنك ال يجب أن تنتمي إلى مجموعة في الكني. لكن آالند أو النظيرمختلف؛ و

 ويجب على آل شخص أن يقبل اآلخر، وأن يفعل ذلك بكل حرية انتمائك لمجموعة أخرى،
ألم يقبلك المسيح هكذا؟ عليك أن تفعل . ظوبترحيب حقيقي، دون جدال، بولع ودون تحفُّ

  ".ك تمجد اهللانفس الشيء، وعندما تفعل هذا؛ فإن
 ما ن آل آنيسة محلية معرضة دائما لالنقسام، وغالًبالقد آان بولس الرسول يعرف أ

إن المبدأ . يكون السبب في ذلك االعتبارات األنانية، األمر الذي يجب التخلص منه تماما
م الطريقة التي نقبل بها  وأن يحكسيح لنا يجب أال يغيب عن أذهاننا،العظيم لقبول الم
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خوته يسة في شرآة محبة مع آل واحد من إ وهكذا يكون آل مؤمن في الكنرين،اآلخ
  .المؤمنين

  
  سبب واحد لعمل هذا

  
نه من الصواب أن يستمروا متَّحدين معا، وأال إ: " آما يقول جون آالفن–وهذا السبب 

  ".يحتقر أحدهم اآلخر، ألن المسيح لم يحتقر أحًدا منهم
  

 وآانت خدمته األرضية في معظمها المسيح أوًال لكم،اليهود لقد أتى أيها ": 8عدد
قة أن المواعيد قد  وبهذه الطريقة أآد حقيحصرة في خراف بيت إسرائيل الضالة؛من

 ومغزى هذه العبارة واضح؛ فال يجب على األمم في آنيسة المسيح أن أعطيت آلبائكم،
  ".عود التي أعطيت لهم قبال، وبذلك تمم الوأوًاليحتقروا اليهود؛ ألن المسيح قد أتى لهم 

  
 إن مجيء المسيح لليهود آان إتماًما للعهد القديم، وآذلك مجيئه –أيها األمم ": 9عدد
لقد تنبأ العهد القديم بأن األمم سوف يتبارآون باإلنجيل، عندما أعلن أنهم . إليكم

يهود  يعلن بوضوح أن اهللا لم يكن إله ال49: 18في مز. سيمجدون اهللا من أجل رحمته
  ".فقط؛ ولكنه أيًضا إله األمم

  
 أن األمم سوف ينضمون إلى 43: 32لقد آشفت ترنيمة موسى أيضا في تث": 10عدد

  ".شعب اهللا في عبادة اهللا
  

آيف يمكن أن يكون .  أن األمم مدعوون ليسبحوا اهللا1: 117ونرى في مز": 11عدد
على قدم المساواة مع أولئك هذا؛ إذا لم يكن لهم رحمة؟ من الواضح أنهم سوف يعاملون 

  ".الذين آانوا قبًال شعبه
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 األمم ضمن الذين  يعلن بالتحديد، أن المسيا سيشمل10: 11شوفي إ": 12عدد
 أن إن النقطة التي يريد بولس الرسول أن يوضحها هي أن غرض اهللا آان دائًما. يخلصهم

ال أحد منهم تم . اًرا وتكرارا وقد أوضح اهللا هذا في آلمته مريخلِّص آال من اليهود واألمم،
 ولم يكن هناك وقت على اإلطالق، آان اهللا  فيه متأخرا عن غيره في خطة اهللا،التفكير

يضع قلبه فيه على فريق منهما دون اآلخر، ألنه قد خطط أن يخلصهما آليهما، وقد 
مل اآلخر ا من الفريقين يعاقبلهما مًعا في المسيح؛ لذلك، فإنه من المستحيل أن نرى أيًّ

  ". أي فريق لآلخر أقل من قبوله المفرطببرود، وال يمكن أن يقدم
  

  نتيجة واحدة
  

إن حياتكم الكنسية يجب أال تتسم باالحتكاك بين الفرق المختلفة في الكنيسة؛ ": 13عدد
حيثما يوجد هذا، يوجد فيض . ولكن تتميز بالفرح والسالم الذي نحصل عليه باإليمان

ليت إله الرجاء يمألآم بهذا الفرح .  الحقيقة قوة الروح القدسالرجاء الذي هو في
  ".والسالم

  
، وآان 17: 14لقد ذآر الرسول بولس من قبل السرور والسالم في األصحاح 

 ومع ذلك فال يمكن أن بر أهل رومية هذا السرور والسالم،متشوًقا بدرجة آبيرة ألن يخت
ا فإنه بعدما ناقش الرسول بولس قضية  لذ هذه الصفات في آنيسة بها انقسام؛تزدهر

 عندما إنهما النتيجة المتوقعة. والسالمالتفرقة، فإنه يصلي لكي ما تختبر الكنيسة السرور 
  .تطاع تعاليمه السابقة

  
نا لو  ألنق تعاليم بولس الرسول على أنفسنا؛دعونا ال نخجل وال نخاف من أن نطب

إن .  فإننا نكون في حالة روحية مشوشة،يا به ولكننا لم نحفهمنا ما قاله واقتنعنا به،
  أما اإلهمال أو عدم الطاعةب المقدس، تبشر ببزوغ فجر البرآة،الطاعة لتعاليم الكتا

 أن مراحم اهللا التي يفترض أن تدفعني للعمل، ال وسُيظهر لي فسيجعلنا في فقر روحي،
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لى أنني شخص غير  وستكون هذه أوضح إشارة ععني شيئا على اإلطالق بالنسبة لي،ت
  . وغير شاآرّنَتْمُم
  

  33 -14 :15مية اقرأ رو
  

  خطط بولس وعمله
  

ًرا ملحوظا يطرأ على في األصحاح الخامس عشر والعدد الرابع عشر، نرى تغيي
 إن أسلوب ومحتوى الرسالة قبل هذا العدد قد يجعلنا ننسى أنها رسالة .رسالة رومية

لوب الشخصي يظهر ثانية، حيث يتحدث بولس شخصية، لكن عند هذه النقطة فإن األس
هذا يعطينا فرصة فريدة، . ومية عن عمله وخططه المستقبليةالرسول بانفتاح إلى أهل ر

أي نوع من الناس آان ذلك الشخص الذي . لكي نلقي نظرة عن قرب على الرسول آإنسان
لع إليه آإنسان، آتب األصحاحات السابقة؟ لقد تعلمنا الكثير من عقيدته، لكن دعونا نتط

 .ونرى ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا النموذج
 

يبدأ بولس . قبل أن نحلل هذا الجزء، دعونا نحتفظ بأفكاره الرئيسية في أذهاننا
الرسول بالتأآيد على قرائه، أنه يقدم لهم هذا التعليم، ليس ألنه يعتقد أنهم غير قادرين أن 

). 15، 14عدد( أن يذآِّرهم بحقائق اإلنجيل األساسية يعلِّموا بعضهم بعًضا؛ بل ألنه يريد
إن بولس برغم آل شيء هو الرسول المؤتمن على إنجيل األمم، وهو يستخدم ألفاظا 

إنه يقدمهم . آهنوتية لوصف خدمته، وآيف أن األمم تجددوا عن طريق هذه الخدمة
 ى الوراء على مـدى ، وهكذا  ينظر الرسول بولس إل)16، 15عدد(آقربان مقبول لدى اهللا 
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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
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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 
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  .األصداء التي آان يريد أن يترآها ترن في أذهان قرائه وهو يستعد للف الدْرج؟ دعونا نرى

  
  تحذير

  
أوال يتوسل إليهم أن ينتبهوا إلى تحذير صريح، تعتمد عليه صحتهم : 20 – 17عدد

  .إن آل ما قاله لهم ُيصبح بال قيمة إذا لم ينتبهوا إلى هذا التحذير. الروحية
  

 هل يحاول الرسول ببساطة إعدادهم ضد ما يمكن أن باه إلى هذا التحذير؟متى ينبغي االنت
 إذا آانت  حتى،17ددع اآلن وهو يكتبمنتبهين  لكن لكي يكونوا –يحدث في المستقبل ؟ آال 

 مهما –ليس هناك آنيسة . ؛ فإنها تحتاج إلى االنتباه14: 15الكنيسة آما وصفها في رو
  .كن أن تكون بمنأى عن الخطر الذي سوف يذآره يم–آانت ناضجة أو مؤسسة جيدا 

  
 يسعون أولئك الذين م إنه.17دداإلجابة في ع من أي شيء تحتاج الكنيسة أن تتحذر؟

 إنهم يفعلون هذا عن طريق نشر عقيدة مضادة للعقيدة .ا ويجعلونها ُمعثرة روحيًّالنقسامها
إن العقيدة ة العقيدة الصحيحة؟ يمر أهَمْن يستطيع أن يقدِّ. ي قد تعلمتها الكنيسةالرسولية الت

لقد أعطى بولس .  عنها يدمر الكنيسةواالنحرافمسيحية، س آنيسة الصحيحة تؤسِّ
إنه يؤآد على أن أولئك الذين يقسمون .  عن اإلنجيلتصريًحا رسميًّاالرسول ألهل رومية 

واضح . حهشرنحرافهم عن الحق الذي يسة، يمكن تمييزهم بسهولة، بسبب اويدمرون الكن
إنه . باستمرار ما يتعلمونهنه ال يتحدث عن مؤمنين جاهلين أو غير ناضجين، ال يفهمون أ

  .تناقض التعليم الرسوليالذين ينشرون أفكارا يشير إلى أولئك 
  

عون إنهم يدَّ.  باإلجابة18برنا في عددإنه يخ  مثل هؤالء الناس؟هي المبادئ التي تحركما 
إشباع  بل غبتهم األساسية ليست خدمة المسيح،رالحقيقة أن أنهم خداٌم للمسيح؛ لكن 

قبل ة األولى لديهم، وتأخذ األولوية  لها األهمي،عهم ومصالحهم الخاصةبإن ش. شهواتهم
إن . زها، والتي نحتاج أن نميِّهذه هي سمتهم الحقيقية. اهتمامهم بالحق وخير اآلخرين
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 بين العقيدة الصحيحة والتقوى ا ارتباط آما أن هناك–تعليقات بولس الرسول توضح أنه 
 زائفةناك أيًضا ارتباط بين العقيدة اله –) ةسابقآما برهن على ذلك في أصحاحات (

  .واألنانية
  

ألنهم يظهرون بالصورة التي تجعل الناس  ؟ورة بهذه الدرجةهؤالء الناس خطيشكل لماذا 
 واللباقة في واإلقناعجاذبية الكثير من التشويق وال إنهم ُيظهرون .)18عدد (يصدقونهم

أن يبتعدوا ين هؤالء يقودون غير المتشكك.  بسهولة بهمعامةالحديث، وعادة ما ينخدع ال
من الصعب الحكم على .  الحيةأسلوب يشبه أسلوبهمإن . إلى الخطأ الُمهلكعن الحق 

ن له  هو الفيصل، ويجب أن يكو الحق. وقدرته على الكالمأخالقهشخص من خالل أسلوبه و
، يعّبر بولس الرسول عن فرحه، ألن طاعة أهل رومية 19ددفي ع. االعتبار فوق آل شيء

وا قدراتهم على مُّنلكن رغبته العظمى هي أن ي! يالسعادته بهم. لإلنجيل قد ذاعت إلى الجميع
االقتناع  وأ اتباع الشر في أما ونوا أذآياء في تمييز ما هو صالح،إنه يريدهم أن يك. التمييز

  .خطأ؛ فإنه يريدهم أن يكونوا أغبياءلبا
  
، تقطع الطريق على 17دد في عالرسول الُملَهمإجابة إن  مع المعلمين الكذبة؟ية التعامل آيف

مميَّزين وتحت يجب أن يكونوا  هؤالء إنه يعلن لهم أن. الكثير من االتجاهات الحديثة
ون لها أي اتصال مع هؤالء آنيسة المسيح الحقيقية ال يجب أن يك. المالحظة وموصومين

ال يجب .  معهم في حوارالدخول أو ، إليهمقبولهم أو اإلصغاءال يجب . المعلمين الكذبة
 17عددإن .  والضالل البشريتعامل مع الفكر البشريبنفس التعامل مع الحق الُمعلن ال

م فيه علَّيستمر في أي موقع يفي أن آتابي حق ن لكل مؤمن أنه ليس لديه يِّوحده آاٍف ليب
أن يكون يمكن  ال المثال، فالمؤمنعلى سبيل . ح بهذا الضاللُيسَم، أو ضالل عن اإلنجيل

مطيًعا للكتاب المقدس، ويظل في مجلس الكنائس العالمي، أو في أحد قطاعاته؛ ألن 
  .ةوعشرم مسيحية بصيرة يتم مناقشتها آما لو آانت رةالمستنَك ههرطقات

  
ق أقوال د درسناه، هو فقط اإلنجيل الصحيح، ويجب أن نطبِّقإن اإلنجيل الرسولي الذي 

يح أن المؤمنين صح.  معهساومالرسول بولس في التعامل مع آل شيء ينحرف عنه أو ي
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أنه  محبة غير محدودة لكل الرجال والنساء، لكن صحيح أيًضا ظهرواالمسيحيين يجب أن ُي
  .عليهم أن ال يساوموا أو يتسامحوا مع الضالل

  
بولس أن االنتصار النهائي لنا ، يؤآد 20ددفي ع الذي يشّجع الكنيسة في هذا الموقف؟ما 

  تحت أقدامنا،قريباإنه سيسحق الشيطان . االنقساملمقترفي هو في يد إله السالم، وليس 
 وسوف نقف قريبا سوف ننطلق، الكن.  أن نقاوم الضالل– آجنود –وحتى ذلك الوقت؛ علينا 

أي نعمة . العدو لئال نهلك معه أال نصادق يشجعناهذا يجب أن . يشيطان على رقبة آل ما هو
البرآة التي  لنا  هذاربما يفسر !ورتلك التي نحتاج إليها، لكي تمنعنا من أن نفعل هذه األم

  .20ددفي نهاية ع
  

  ...تحيات من
  
 لدى الرسول بولس مهمتان فإن، بعد أن أعطانا هذا التحذير الشديد: 24 – 21ددع
 لكنه ،20ربما آان ينوي أن يختم بعدد. هعليه أن يؤديهما قبل أن ُينهي رسالتضافيتان إ

. شعر أنه ال يجب أن يفعل ذلك حتى يرسل تحيات من المؤمنين الذين آانوا موجودين معه
؛ لكن إنه ال يتسامح مطلًقا مع الضالل! اإلنسان التقيأي توازن ذاك الذي آان في هذا 

إنه نفس الرجل، .  أخ ألخنية، وهو يرسل التحيات الرقيقة من ينفتح ثاسرعان ما نرى قلبه
: 1يو(ة مثل ربنا يسوع المسيح آاملصاحب القلب الممتلئ بالنعمة والحق، ليس بصورة 

إن . أآثر الناس تشبُّها بالرب يسوعبأنه ، ولكن بالدرجة التي تكفي لكي نمّيزه، )14
سل م بها ويري جانب؛ لكنه يعلن البرآة الُمنَعالرسول يحارب بكل قواه من أجل الحق ف

  .خرالتحيات األخوية في الجانب اآل
  

أن  الذي من المحتمل ستيموثاوس ذراعه األيمن، ولوآيو. ات تأتي التحيِممَّندعونا نرى 
، 7 – 6: 17أع(  الشخص الذي استضافه في تسالونيكيأما ياسون فقد يكون.  لوقايكون

سوسيباترس هو أحد أفراد الفريق الكرازي، الذي رافق بولس الرسول في هذه و ،)9
  .المرحلة من خدمته



  

 199

ولس، وهو الوحيد الذي ُيذآر وس آتب هذه الرسالة آما أمالها عليه الرسول بيتتر
روح ووفقا للقد آان مؤمًنا بكل تأآيد، .  محترًفاناسخاربما آان .  في العهد الجديدآناسخ

ا ومن الالئق جد. ل تحياته في الربآانت منتشرة في الكنائس األولى؛ فإنه يرسالمحبة التي 
سمح  أن ُي–دة مة والمتفرِّنسخ هذه الرسالة القيِّب –أن الشخص الذي قدم لنا خدمة عظيمة 

 مضيف – المتضع تحيات غايس وتلي تحيات هذا الناسخ. ه الشخصيةبإرسال تحياتله 
، والذي 7: 18من المحتمل أنه يوستس المذآور في أعو –بولس الرسول في ذلك الوقت 
إن آل آنيسة . آانت آل آنيسة آورنثوس تجتمع في بيتهو آان بيته مالصًقا للمجمع،

 ُآتبت هذه الرسالة المجيدة؛ ألن تعترف بجميل هذا البيتالمسيح في آل مكان، يجب أن 
  .داخل جدران هذا البيت

  
رصيف يحمل هذا االسم شف آُتقد او رنثوس،وآأمين خزانة مدينة آان أراستس هو 

ُترى هل هو أراستس نفسه؟ إذا آان . ل المدينةاهناك، لكن صاحب هذا االسم آان آاتب أعم
 ؛ بسبب جدارته وأمانته؟ أمأمين الخزانةي بعد ذلك إلى هو نفس الشخص، فهل يكون قد ُرقِّ
 المقصودستطيع أن نعرف بدقة ولن نا لن نعرف، ؟ إننُخفِّضت مكانته ألنه أصبح مسيحيا

 مسيحي، آان موجوًدا أثناء آتابة بولس  ببساطة أنههل يعني هذا). آوارتس األخ(بـ
أي من وس؟ يتترل آخر لذآره؟ هل آان مثًال أخا االرسول لهذه الرسالة؟ أم أن هناك سبب

  ؟أسرته
  

ن النيران تلتهب لك.  بولس الرسول البرآة، ويختم رسالته، يكتب)24ددع(عند هذه النقطة 
إنه يختار أن يعزز ما قد آتبه بترك . في قلبه ثانية ويقرر أن هناك شيئا آخر ينبغي أن يقوله

  . وهو يفعل هذا من خالل تسبحة ختاميةحظات القوية، ترن في أذهان قرائهبعض المال
  

  تسبحة ختامية
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 حقائق مختلفة؛ تبرز وهي هللا،منسوب  تمجيد عبارة عن الختامية السطور: 27 – 25ددع
إن موسيقى . ة ترن في اآلذانرائعونية عظيمة، تترك نغمة مثل ختام أي سيمفمثلها 

  .ىة، وال يمكن أن ُتنَستخبوا تدريجيا لكن النغمة األخيرة مجيدة ومشبعالرسالة ال 
  

إنه .  وهو وحده الحكيمإنه وحده اهللا،). 27ددع (َمْن هو اهللا صوت عالإنها تعلن ب
يمكن االقتراب إليه ومعرفته من خالل الرب  ومع ذلك إنه أزلي،. آرام ومجدل إالمستحق لك

، وهذه الحقيقة هي أحد الذين اهتدوا إليه أن يثّبت جيًدا أولئك قادرإنه . يسوع المسيح
  ).25ددع(الذي بشر به بولس الرسول الصحيح إلنجيل الوحيد المميِّزة لتعاليم ال
  

  يأمل أن يرى قراءه في المستقبل– آما قال من قبل –إن بولس الرسول يختم؛ لكنه 
 يديه، وإنما في  لكنهم لم يكونوا في يستطيع أن يصل إليهم على اإلطالق،ومع ذلك قد ال

 علينا أن يوجد أمان لهم أآثر من ذلك؟هل .  اإللههذاتكلم عنه هو ي الذي واإلله. يدي اهللا
 ال ،عب اهللاإنه ش. ثبيت وحفظ شعبه في الحق لتقوة يهوهنتضع وأن نتذآر دائًما أنه يلزم 

 لكن معه يستطيعون أن يستمروا، حتى إذا لم يكن هناك أي معونات يمكنه أن يستمر بدونه،
  .بشرية

  
هنا  توج26ِّ، 25األعداد. امتياز الحياة في عصر العهد الجديدالنغمة األخيرة تعلن أيًضا 

 لإلشارة إلى mystery تستخدم آلمة سر  وفي اإلنجليزيةي،إلى حقيقة أن اإلنجيل سرِّ
 قد أعلن خًفىإلى شيء ُمالكلمة سر ة؛ لكن في العهد الجديد تشير إللتباس أو الحيرة الدائما

إنه نظام الحق الذي ال يستطيع العقل البشري المائت أن . اإلنجيل هو سرإن . مؤخًرا
وقد . مؤخًرا في الوقت المحدد اهللا، وُأعلن ذهنلقد آان منذ األزمنة األزلية في . يكتشفه

 وقت آتابة بولس – لكن اآلن القرون الطويلة من خالل األنبياء،ُعرف بالتدريج عبر 
وتمضي اآليات لتخبرنا أنه قد أصبح معروًفا . تماًما أصبح معروًفا –الرسول لهذه الرسالة 

رة على اليهود، ة، التي لم تعد قاصصبح معروًفا من خالل الكتب المقدسلقد أ. لكل الشعوب
لقد أصبح . قد أصبح معروًفا للجميع بواسطة أمر اإلله األزليلو.  للجميعأصبحت ملًكابل 

  ".سر ُمعلن"إنه . معروًفا بهدف إحضار الناس إلطاعة اإليمان
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هذه المالحظات البد وأن تكون قد مألت القراء األصليين بإحساس عظيم من العرفان 

 ين لإلنجيلأن يكونوا المتلقِّو، في مثل ذلك الزمان يعيشواهذا أن أي امتياز . بالجميل
شترآوا مع بولس الرسول بفرح في تسبحته هم ا أنالبد !األزلي، الذي ُأعلن اآلن تماًما

  مختلًفا؟تأثير ذلك علينا يمكن أن يكون وهل . الختامية
  

يسة األولوية العظمى للكنإن . عمليإجراء  بيح يجب أن يكون مصحوبالكن التسب
 إن أمر اهللا األزلي يؤآد أن .)25دعد(" الكرازة بيسوع المسيح"إنها .  ُتذآر هناالمسيحية

إنه رسالة اهللا المقدمة لجميع األمم من .  معروف في آل العالم– اآلن –السر الُمعلن هو 
إطاعة " إلى نكون قد دخلناإذا لم يكن األمر آذلك؛ فنحن أنفسنا ال . الل الكتاب المقدسخ
 صامتين، ونحتفظ بالرسالة ألنفسنا؟ دعونا؛ فهل نظل اآلن اآلخرين قدَّموه لناإن ". يماناإل

  :حتى تكون هناك نغمة دائمة االرتفاع معلنة جيل المجيد لكل الناس في آل مكان؛نعلن اإلن
  

  
  .يسوع المسيح، له المجد إلى األبدهللا الحكيم وحده، ب

  .مينآ
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	هذا هو ما يعلِّمه العدد السادس، أن الدينونة ستكون بحسب أعمال الشخص. وتلك الأعمال هي التي ستحدِّد المجازاة إن كانت عقابًا أبديًّا أم مجدًا أبديًّا. هذا هو الحق الذي يعلِّمه الكتاب المقدس. ومن المهم هنا أن نتوقف قليلاً، وأن نتأمل في أعداد أخرى من الكتاب المقدس، مثل أم 24: 12 ، مت 16 : 27 ، 2 كو 5 : 10 ، رؤ 22 : 12. الدينونة ستكون بحسب أعمال الشخص ؛ لأن ما يعمله الإنسان هو الدليل الحقيقي لما هو عليه بالفعل.
	الدينونة سوف تكون محايدة تمامًا
	الدينونة سوف تكون بحسب ناموس الله 
	بعض التفاصيل النهائية عن الدينونة

	يحتوي عدد 16 على بعض التفاصيل، التي لا تذكرها الأعداد الأخرى. إنه ينبِّر على أن الله سوف يدين، ليس فقط الأشياء الظاهرة التي عملها الإنسان؛ لكن الأشياء الخفية أيضًا. إنها لم تُخفَ عن ذاك الذي يعلم كل شيء. وسوف تكون الدينونة في يوم محدد، وسيكون القاضي هو الرب يسوع نفسه. ويعلن بولس الرسول أن كل هذا سيكون "حسب إنجيلي". إنه يعني أن هذا الإعلان عن الدينونة إنما هو إعلان إلهي، كما أنه يؤكد أيضًا على حقيقة أن الدينونة ليست موضوعًا منفصلاً عن الإنجيل؛ لكنها جزء مكمل لرسالة الإنجيل؛ لذلك يجب أن تكون الدينونة موضوعًا رئيسيًّا في الوعظ بالإنجيل.

	07
	اقرأ رومية 2 : 17- 29
	لا يمكن أن يصيبني هذا 
	رغم أن تعليم بولس الرسول عن الدينونة واضح جدا؛ لكن بعض الأشخاص لا يقبلون هذا الحق. ومع أنه مكتوب في ضمائرهم أن الله سوف يدينهم؛ لكنهم لا يعترفون بذلك. 
	في وقت بولس الرسول لم يكن من الممكن أن يصدق اليهودي أن الله يتعامل معه، كما يتعامل مع أي شخص آخر. لقد خُتِن – وهو صغير جدا – كعلامة على أنه صار عضوًا في تلك الأمة التي قطع الله معها عهدًا. كما أنه يمتلك ناموس الله – بخلاف الوثني. إنه لا يستطيع أن يقبل أنه يمكن أن يُدان مثل باقي الناس؛ الذين ليس لديهم هذه الامتيازات التي يتمتع بها. إن لسان حاله: "لا يمكن أن يصيبني هذا". 
	يوجد مثل هؤلاء الناس في وقتنا هذا, فالكثير منهم قد اعتمد بالماء، ويسمع كلمة الله بانتظام، ويمارس الفرائض المقدسة. ويعتقد هؤلاء أن الآخرين ممكن أن يكونوا في طريقهم إلى الدينونة؛ لكنهم لا يصدِّقون أنهم تحت الدينونة. إنهم يخدعون نفوسهم، باعتقادهم أنه بإمكانهم أن يُرضوا الله. وعندما يُواجَهون بحقيقة الدينونة؛ فإنهم يقولون: "لا يمكن أن يصيبنا هذا".
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	اقرأ رومية 3 : 1 – 20
	بعض الاعتراضات والرد عليها

	التطبيق
	تطبيق هذا التعليم في وقتنا الحاضر واضح تمامًا. إن مجرد ممارسة الفرائض الكنسية، لن يخلصك؛ ومع ذلك فإن هذه الممارسة لها ميزة عظيمة، هي أنك تعرف كلمة الله، التي تضعك في موقع فريد لتعمل إرادة الله.
	وللأسف، فإن الكثيرين ممَّن لهم هذا الامتياز لا يستفيدون منه؛ لكن هذا لا يُبطل كونه امتيازًا. وحقيقة أن الناس مخفقون، لا تجعل الله مُخفقًا. مهما كانوا غير أمناء؛ لكنه يبقي أمينًا. إن خطيتهم تُبرز بجلاء مدى صلاح الله.
	لا تجادل بأن خطايا هؤلاء يُسدي معروفًا لله. لا تتبنى الفكر القائل بإنه كلما أخطأنا، كلما استفاد الله من ذلك، وبالتالي ليست هناك مشكلة – في رأيك – أن تخطئ أكثر وأكثر؛ لأن هذا سيمجد الله، وبالتالي لن يديننا.
	الله سوف يدين كل خطية. مهما كان العذر معقولا، فإنه سيدينها. كل الذين يشجعون الخطية، ولا سيما أولئك الذين يفعلون الخطية باسم الله؛ عليهم أن يتوقعوا دينونة أكيده، ودينونتهم عادلة.
	العالم كله مُدان
	إلى أين وصلنا؟
	اقرأ رومية 3 : 21 – 31
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	لم يكن للناموس دور في تبرير إبراهيم
	الوعد بالتبرير لا ينطبق على إبراهيم وحده 
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	البركات الحالية
	هل تقلل تجارب وصعوبات الحياة المسيحية من بركاتها؟
	المحبة: أين تجد الدليل على أن الله يحبك؟
	انظر: أي ضمان للمستقبل أُعطي لنا في ذلك!!
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