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أحد النسبة عنوان األحد

١صفحة

(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

٢صفحة

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ



(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

٣صفحة

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ



(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

٤صفحة

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ



(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

٥صفحة

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ



(روم ١: ١-١٧)
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

مقدّمة
ادس من زمن امليالد، وفيه تدعونا الكنيسة لندرك أنَّ الضعف البشريّ  أحد النسبة هو األحد السَّ
د  يفتح اجملال أمام قدرة اهللا لتحوّل حياة االنسان، كما يظهر بشكلٍ واضح من خالل جتسُّ

٦صفحة

ً ثُمَّ لِليُونَانِيّ؛ َّال ودِيِّ أَو ن، لِليَهُ ؤْمِ َالَصِ كُلِّ مُ َّهُ قُوَّةُ اهللاِ خلِ َن ِيل، أل ي باإلِجنْ تَحِ ١٦. فإِنِّي ال أَسْ
يَا". َانِ يَحْ ُّ بِاإلِميْ كْتُوب: "البَار وَ مَ ا هُ رًا، كَمَ ً وَآخِ َّال ِيلِ أَو لَنُ في اإلِجنْ َّ اهللاِ يُعْ َنَّ بِر ١٧. أل

الة إلى أهل روما، يؤكّد بولس أنَّ اإلجنيل هو "قوَّة اهللا  في هاتَني اآليتَني األساسيَّتني في الرسّ
َّ اهللا يُعلَنُ باإلميان". شدَّد بولس على ضرورة اإلميان للحصول على  للخالص... ملن يؤمنُ"، وأنَّ "بر
، يشمل  َّالً اخلالص. ألنَّ اإلميان الَّذي يخلّص يضمُّ العقل والقلب واإلرادة، أي االنسان بكامله. أو
َّتْ معرفتُه عن طريقةِ شهودٍ عيانٍ (راجع روم ١٠: ٨، ١٧). ثانيًا،  َّه مبنيٌّ على ما مت العقل ألن
ه ويكون مستعدًّا لعيشه معتمدًا على  عَ مِ ن آمن يقبل ما قد سَ ، ألنَّ مَ يشملُ اإلميان القلبَ
ما عمله يسوع ال على قواه الشخصيَّة؛ يثق باهللا بدالً من أن يثق بنفسه. ثالثًا، يشمل اإلميان 
َّة،  اإلرادة، ألنَّ هناك جزءًا ضروريًّا جدًّا في االتكال على اهللا بدالً من االعتماد على القوى البشري

وهو وضع إرادة اهللا فوق إرادتنا.
َّ اهللا يُعلن في اإلجنيل" (روم ١: ١٧)،  : "ألنَّ بر ع بولس هذه الفكرة عن أهميَّة اإلميان قائالً وسَّ
ّ باإلميان يحيا"، أي يعيش حياته باستقامةٍ مع  وهذه عمليَّة تبدأ باإلميان وتستمرّ به، ألنَّ "البار

. َّبّ الر
 

خالصة روحيّة
ه رسول  يدعونا القدّيس بولس في رسالة اليوم إلى أالَّ "نستحي" بإجنيل املسيح. لقد وجَّ
التاريخيَّة  روف  األمم هذه الدعوة إلى أهل روما، منذ قرابة األلفي سنة، جلماعةٍ كانت الظُّ
ً "حياءَ" البعضِ من اجملاهرةِ مبسيحيَّتهم ألسبابٍ عديدةٍ منها تأثير  املرافقة لنشأتها تبرّر
املفارقة بني الديانات القدمية والديانة املسيحيَّة: فبينما كانت آلهةُ تلك الدِّيانات أبطاالً 
مالحم  ورواياتها  الدّيانات  تلك  نصوصُ  كانت  بينما  مصلوبًا؛  ا  إلهً املسيح  كان  وأقوياء، 
َّة، كانت رواية املسيح واملسيحيّني دراميَّة؛ بينما كانت معابد تلك ضخمة وفخمة،  أسطوري
كانت أماكن العبادة املسيحيَّة متواضعة، وأحيانًا في الدياميس؛ بينما كانت طقوس تلك 
قوس املسيحيَّة بسيطة؛ بينما كانت أخالقيَّات تلك متفلّتة، كانت  احتفاليَّة، كانت الطّ

األخالقيَّة املسيحيَّة متحلّية مببادئ مسيحها.
فإن كان املسيح نفسه "لم يستحِ" بأن يولد من نسبٍ بشريّ فيه خطأة، فهل ميكن اليوم، 
نا من مسيحيَّتِهم؟ تدعونا رسالةُ اليوم إلى أهل  ي سنة، أن نبرّر حياءَ بعضِ بعد مرور ألفَ
روما إلى فحصٍ ضميرٍ حول مدى عيشنا ملسيحيَّتنا. ليس املقصود هنا الغرورُ على حسابِ 
يَم  والقِ بالتَّعليم  والعلنيّ  القلبيّ  لاللتزام  استعدادنا  مدى  بل  ومعتقداتِهم،  اآلخرين 

ة كما في مجتمعنا. اإلجنيليَّة في حياتنا اخلاصَّ

رٌ  ًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكُم، لِكَي يَكُونَ لي فيكُم ثَمَ رَار تُ مِ زَمْ وَة، أَنِّي عَ ا اإلِخْ لُوا، أَيُّهَ ْهَ ١٣. وال أُريدُ أَنْ جتَ
تُ حتَّى اآلن. عْ نِ نِّي مُ ، ولـكِ ُممَ نَ األ كُم مِ ا في غَيْرِ كَمَ

توقَّع بولس أن يكون هناك اعتراضٌ من أحدهم فيقول: "لو كنتَ مشتاقًا إلى هذا احلدّ إلى اجمليء 
دُ إالَّ مبسافةٍ قصيرةٍ عن  َّات وهي ال تبعُ ؟ لقد ذهبتَ إلى مقدونية عدَّة مر إلينا، فلماذا لم تأتِ
ًا أن  تُ مرار : "ال أريد أن جتهلوا، أيُّها اإلخوة، إنّي عزمْ إيطاليا عبر بحر أدريا". لهذا تابع بولس قائالً
 َّ نعتُ حتَّى اآلن". استمر آتي إليكم، لكي يكونَ لي فيكم ثمرٌ كما في غيركم من األمم، ولكنّي مُ
نِ األوانُ الَّذي يريده اهللا، فكان عليه أن  بولس في الصالة من أجل الذَّهاب إلى روما، ولكنَّه لم يحِ
ر لي، مبشيئة اهللا" (روم ١: ١٠).  عَ إرادته إلرادة اهللا: "أن يتيسَّ ينتظر إلى حني مستعدًّا ألنْ يُخضِ

الء. هَ اءِ والـجُ كَمَ يِّني، لِلحُ يِّني وغَيْرِ اليُونَانـِ ْنًا لليُونَانـِ ١٤. إِنَّ علَيَّ دَي
سببٌ آخرُ يحثُّ الرَّسولُ بولس على الذَّهاب إلى روما هو لدفع الدَّين الَّذي كان عليه. ذِكرُهُ 
َّه  إن ليقول  إالَّ طريقة  هو  ما  واجلهالءُ"  احلكماءُ  اليونانيّني،  وغير  "اليونانيّني   : للمجموعاتِ
إعارة شيءٍ  نتيجة  الَّذي قد يكون  الدَّين  نوع  بولسُ على  يتكلَّم  . لم  النَّاسِ مديونٌ جلميعِ 
َّل، إلى أن يفي كلّ ما هو  خص الثَّاني مديونًا للشخص األو لشخصٍ ما، بحيث يكون الشَّ
مديونٌ به، بل كان دَينُه من النَّوع الَّذي يحدث عندما يعطي اهللا شيئًا لشخصٍ ما، على هذا 
خص  خص الثاني مديونًا للشَّ األخير أن يعطيه لشخصٍ ثالث. في هذه احلالة يكون الشَّ
ا كنَّا  : "لـمَّ ا في الرسالة قائالً ع بولس هذا املوضوع الحقً الثَّالث حتَّى يعطيه ما هو له. يوسّ
بعد ضعفاء، مات املسيحُ في الوقتِ احملدَّدِ عن الكافرين. وال يكادُ أحدٌ ميوتُ من أجل إنسانٍ 
َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن ّ، وقد يجرؤُ أحدٌ أن ميوتَ من أجل إنسانٍ صالحٍ، أمَّ بار
بُرّرنا اآلن بدمه، نخلص به من  إذًا، فكم باألحرى، وقد  بعدُ خطأة، ماتَ املسيحُ من أجلنا. 
ونحن  باألحرى،  فكم  ابنه،  مبوت  اهللا  صاحلنا  قد  أعداء،  ونحن  كنَّا  فإن  اآلتي!  الغضب 

مصاحلُون، نخلص بحياته!" (روم ٥: ٦-١٠).

ا. لَ رُومَ ا يَا أَهْ ْتُم أَيْضً َن رَكُم أ دٌّ أَنْ أُبَشِّ تَعِ سْ ١٥. لِذلِكَ فإِنِّي مُ
َّر في بولس، فوق كلّ شيء، هو احلقيقة العجيبة أنَّ يسوع لم يخلّصه فحسب، بل أودعه  ما أث
َّبّ  ة التبشير باإلجنيل ألهل روما. أعطاه املسيح البشارة لكي يأتي آخرون إلى الر ا مهمَّ أيضً

وينالوا البركات نفسها الَّتي كان يتمتَّع هو بها.
مكانتِهم  عن  النَّظرِ  ضِّ  بِغَ مكان،  كلّ  في  النَّاس،  جلميع  مديونٌ  َّه  بأن أحسَّ  بب  السَّ لهذا 
َّة، أو مستوى التَّعليم، أو العرق، أو اخللفيَّة، أو السنّ... وبالرغم من كلَّ  االجتماعيَّةِ، أو احلالة املادي
ات الَّتي تعرَّض لها مبا يكفي من األذى، لم يضعف حماسه بأيّ حالٍ من األحول لتبشير  املشقَّ

أهل روما.

َّت ترقيتهم بعد موتهم إلى  هنا" بطريقةٍ غير صحيحة. فهي ال تشير إلى قلَّة من البشر مت
ا".  مصافِ "القدّيسني"، ألنَّ الكتاب املقدّس يعلّمنا أنَّ كل مسيحيّ "مدعو ليكون قدّيسً
زَ من قِبَل اهللا، وبعد ذلك يُطالب بأن يحيا حياةَ  رِ فالكلمة اليونانيَّة hagios تُشير إلى من فُ
نَ  المُ مِ ةُ لَكُم والسَّ مَ ويل في سبع آيات بتحيَّة: " أَلنِّعْ "القداسة". اختتم بولس هذا اجلزء الطَّ
كلمة  بينما  يونانيَّة،  حتيَّة  هي  "نعمة"  كلمة  كانت  يح!".  سِ الـمَ وعَ  يَسُ َّبِّ  والر أَبينَا  اهللاِ 
ا إلى أنَّ بولسَ يناشدُ كالًّ من اليهودِ  َّة عند اليهود. بهذا جندُ تلميحً "سالم" هي التحيَّة العادي
النعمة  مصدر  املسيح".  يسوع  َّبّ  والر أبينا  "اهللا  ن  مِ يأتيان   " المُ و"السَّ  " "النِّعمةُ  . واألممِ

املطلقة هو اهللا، والسالم الوحيد الَّذي يدوم هو في املسيح يسوع.

َانَكُم يُنَادَى بِهِ  َنَّ إِميْ ا، أل يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ سيحِ مِ وعَ الـمَ ي بِيَسُ كُرُ إِلـهِ يء، أَشْ ٨. قَبْلَ كُلِّ شَ
الَمِ كُلِّهِ. في العَ

اع، طَ ْقِ يْرِ ان هِ، أَنِّي أَذْكُرُكُم بِغَ ْنِ ِيلِ اب بِ إِجنْ سَ بُدُهُ بِرُوحِي، بِحَ دُ علَيَّ اهللا، الَّذي أَعْ هَ ٩. يَشْ
يئَةِ اهللا، أَنْ آتيَ إلَيْكُم. َشِ ا، مبِ رَ لي يَوْمً لَوَاتِي على الدَّوَامِ أَنْ يتَيَسَّ ا في صَ ارِعً ١٠. ضَ

دِّدَكُم، يَّةٍ وَأُشَ وْهِبَةٍ رُوحِ كَكُم في مَ رِ َرَاكُم، ألُشْ وَّقُ أَنْ أ ١١. فإِنِّي أَتَشَ
تَرَك. شْ َانِكُمُ الـمُ َانِي وإِميْ كُم وَبَيْنَكُم بإِميْ عَ َّى مَ ز َتَعَ ١٢. أَيْ أل

في هذه الرّسالة، بنى بولس جسرًا بينه وبني املسيحيّني الَّذين كانوا في روما. بعدما عبَّر 
عن شكره هللا من أجلهم "ألنَّ إميانهم يُنادى به في العالم كلّه" (روم ١: ٨) –  من روما (مكان 
َّة والعداوة املتزايدة نحو املسيحيَّة) أضاء نور املسيح، يسطع أكثر ملعانًا لكي  الوثنيَّة واملادي
أعبده  الَّذي  اهللا،  عليَّ  "يشهد   : قائالً اخلشوع  استخدم صيغة   – كلّها  َّة  اإلمبراطوري تراه 
يحصر  لم  َّه  أن ليؤكّد   ،(٩  :١ (روم  انقطاع"  بغير  أذكركم  أنّي  ابنه،  إجنيل  بروحي، بحسب 
ا من أجل كنائس في مدنٍ لم يزرها -  صالته باألماكن الَّتي عمل فيها فقط، بل صلَّى أيضً
الرّسالة، وهي كنيسةٌ حديثةُ  بهذه  إليها  ه  ويتوجَّ  - روما  الَّتي كانت في  الكنيسة  مثل 

النشأة، لكنَّ اإلخوةَ فيها حافظوا على اإلميان حتتَ ظروفٍ قاسيةٍ (راجع روم ١: ٢١-٣٢). 
ا في  : "ضارعً لِحٍّ عندما صلَّى بولس من أجلِ اجلماعةِ في روما، اشتملَتْ صالتُه على طلَبٍ مُ
ا، مبشيئة اهللا، أن آتي إليكم" (روم ١: ١٠). الكلمة  ر لي يومً صلواتي على الدَّوام أن يتيسَّ
ًا ما توجد في العهد اجلديد، وهي كلمة  ر لي"، نادر ة هنا "أن يتيسَّ مَ اليونانيَّة euodow املترجَ
أن  "يتشوَّق  َّه  ألن روما  إلى  املأمونة  عيدة  السَّ "الرحلة"  وفكرة  "جيّد"  كلمتَي  بني  جتمع 
َّر ذلك في نهاية الرّسالة: "أنا متشوّقٌ منذ سنواتٍ عديدةٍ أن آتي  يراهم" (روم ١: ١١). وكر
إليكم" (روم ١٥: ٢٣). يشتاق أن يراهم لكي "يُشركهم في موهبةٍ روحيَّة ويشدِّدُهم" (روم 
َّى  : "ألتعز ، وينبغي على كلّ واحدٍ أنْ يهتمَّ بتشجيعِ اآلخرِ ١: ١١)، ألنَّ احلياةَ لم تكنْ سهلةً

معكم وبينكم بإمياني وإميانكم املشترك" (روم ١: ١٢).

ٌ واحدٌ فقط هو املسيح. في ما يخصّ النسب البشريّ، ولد يسوع "من نسل  لإلجنيل محور
ا كامالً (راجع اآلية التالية). ، وفي الوقت نفسه إلهً داود"، فكان إنسانًا كامالً

وعُ  يَسُ وَ  وهُ وَات،  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ةِ  يَامَ بِالقِ أَيْ  وَّةٍ  بِقُ اهللاِ  ْنَ  اب ةِ  دَاسَ القَ رُوحِ  بِ  سَ بِحَ لَ  عِ وَجُ  .٤
َبُّنَا؛ يحُ ر سِ الـمَ

َ الفهم. أراد بولس ألهل أفسس أن "يقرأوا بفهم". فعندما يقرأون  هذا "السرّ" لم يكن متعذّر
ما قاله بولس "بإيجازٍ من قبل" (أف ٣: ٣)، في هذه الرّسالة، عن قصد اهللا هذا، يفهمون أنَّ 
َّ إعالنُه اآلن  ا منذ وقتٍ طويل، ولكن مت ا لسرّ املسيح"؛ هذا السرّ الَّذي كان مكتومً له "فهمً

بوحيٍ إلهيّ.

هِ؛ مِ ْدِ اسْ َ ، جملِ ُممَ ميعَ األ َانِ جَ ةِ اإلِميْ اعَ دِيَ إِلى طَ الَةَ لِكَي نَهْ ةَ والرِّسَ مَ ٥. بِهِ نِلْنَا النِّعْ
َّه لم  ني. وفي الواقع، اختار بولس رسوالً لألمم مع أن النعمة" عطيَّةُ اهللا ألناسٍ غير مستحقّ
يكن يستحقُّ ذلك أبدًا (راجع روم ١٥: ١٥-١٦؛ ١ قور ١٥: ٩-١٠؛ أف ٣: ٧-٨؛ ١ طيم ١: ١٢-١٤). 
له ليكون رسوالً "يهدي إلى طاعة اإلميان جميع  " من اهللا الَّذي أهَّ نال بولس "نعمةً ورسالةً
دُ فيها ذكر كلمة "إميان" في هذه الرسالة، وهي كلمة رئيسيَّة  األمم". إنّها املرّة األولى التي يرِ
َّنا مخلَّصون على أساسِ اإلميان بيسوع املسيح. فإن كان  فيها، يستخدمها بولس ليبرهن أن
َّد تصديقٍ  ا. لم يكن اإلميان بالنسبة إلى بولس مجر اعة دائمً ، تكن نتيجته الطَّ اإلميان أصيالً
اعة. لذلك، أينما  عقليّ وال حتَّى موقفِ ثقةٍ فقط، بل كانَ إميانًا يشمل طريقة عيش الطَّ

ذهب، قدَّم بولس احلقَّ الَّذي يجب أن يقبله النَّاس، ال طريقة حياته هو وكيفيَّة تفكيره.

يح؛ سِ وعَ الـمَ وُّونَ لِتَكُونُوا لِيَسُ دْعُ ا مَ ْتُم أَيْضً َن م أ هِ نْ بَيْنِ ٦. ومِ
ة (راجع روم ١: ٥) إلى  بعدما اختتم بولس مقدّمته، انتقل من الكالم على األمم بصفةٍ عامَّ
الكالم على األمم الَّذين في روما: "املدعوّين ليكونوا ليسوع املسيح". كلمة "مدعوّين" هي 
الكلمة نفسها الَّتي استخدمها بولس في اآلية األولى، وتوحي بدعوةٍ إلهيَّة. لم تتمّ دعوة 
يَ بولس، بل دُعوا  وا كما دُعِ َّة كما حدث لبولس، بل دُعوا باإلجنيل؛ لم يُدعَ أهل روما برؤيا سماوي

ليكونوا "ليسوعَ املسيحِ"؛ فدعوتُهم اإللهيَّة متنحهم كرامةً وقيمة.

لَكُم  ةُ  مَ أَلنِّعْ ني:  قِدِّيسِ لِيَكُونُوا  وِّيِنَ  دْعُ الـمَ بَّاءِ اهللا،  أَحِ إِلى  ا،  رُومَ الَّذينَ في  يعِ  مِ جَ إِلى   .٧
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ نَ اهللاِ أَبينَا والر المُ مِ والسَّ

ةً  ا (راجع يو ٣: ١٦)، لكنَّ له محبَّةً خاصَّ املسيحيّون هم "أحبَّاء اهللا"، واهللا يحبّ اجلميع طبعً
م كلمة "قدّيس  للَّذين قبلوا دعوته. هذا باإلضافة إلى أنَّ املسيحيّني هم "قدّيسون". تُفهَ

املسيح يسوع من نسبٍ بشريٍّ يحوي خطأة. هذا ما يعلّمنا أنَّ ال شيء، وال صعوبة، وال خطيئة 
عوب وانتظار األجيال"  ز تدبير اهللا اخلالصيّ أو توقفه، في مجيء "رجاء الشَّ تستطيع أن تُعجِ
، قد أخلى  (صالة الغفران في قدَّاس أحد النسبة)، فــــ "الباري قبل األدهار صار في الدَّهر طفالَ
" (نشيد الدُّخول في قدَّاس أحد النسبة). في الرسالة إلى أهل روما  عرش األنوار وفي مذودٍ حالَّ
َّه قوَّةٌ اهللا خلالص كلّ مؤمن. فمشروع  يدعونا القدّيس بولس "أالَّ نستحي" بإجنيل املسيح "ألن
َّه يبقى أمينًا لوعوده بالرّغم من خيانة  ق، بغضّ النظر عن ضعف البشر، ألن اهللا اخلالصيّ يتحقَّ

االنسان املتكرّرة.
  

شرح اآليات
ِيلِ اهللا، زَ إلِجنْ رِ ً، وفُ وال يَ لِيَكُونَ رَسُ وع، الَّذي دُعِ يحِ يَسُ سِ بْدِ الـمَ نْ بُولُسَ عَ ١. مِ

 .(١٣  :١ روم  (راجع  بعد  روما  إلى  ذهب  قد  يكن  لم  الرسالة،  بولس  القدّيس  كتب  عندما 
َّليَّة في هذه األسطر األولى هي مبثابة مقدّمة شخصيَّة. تكلَّم بولس على  فكلماته األو
للمواطن  مألوفة  نه  تتضمَّ ما  بكلّ  "عبد"  كلمة  كانت  يسوع".  املسيح  "عبد  مكانته 
َّه من اإلساءة أن يُدعى عبدًا، ألنَّ العبد  الرُّومانيّ (نصف سكَّان روما كانوا عبيدًا)، إذ يعتبِر أن
"عبدُ  َّه  بأن ه  نفسَ فَ  وَصَ عندما  بولس  لكنَّ  شخصيَّة.  حقوقٌ  له  تكن  ولم  لغيره،  ملكٌ 
َّه عبدٌ متطوّع، لم يفكّر بنفسه، بل عاش حياته كلَّها ليعمل  املسيح يسوع" يشير إلى أن
مشيئة سيّده. نحن مثل بولس "عبيدٌ للمسيح"، أي تابعون له. سيشدّد بولس في وقتٍ 
دنا في املسيح" (روم ٦: ٣)، أصبحنا  َّه عندما "تعمَّ الحق من الرسالة إلى أهل روما على أن

"عبيدًا للبرّ" (روم ٦: ١٨).
ة الَّتي  م املهمَّ "، أي ليتمّ َّه عبدٌ، عبَّر عن امتيازه "الَّذي دُعيَ ليكون رسوالً بعد أن عبَّر بولس أن
اختاره لها املسيح بأن يكون "رسوالً لألمم" (أعمال ٩: ١٥). بالرغم من كالمه على نفسه في 
اهللا"،  زَ إلجنيل  رِ "فُ اإلجنيل:  إلى  نفسه  من  ا  انتباهه سريعً حوَّل  الرسالة،  من  األولى  اآلية 
فهدفُه في احلياة كان إخبارَ اجلميع باإلجنيل الَّذي لم يكن نتاج حكمة النَّاس، بل من اهللا 

نفسه.

ة، دَّسَ قَ ائِهِ في الكُتُبِ الـمُ ْبِيَ َن ، بَأ نْ قَبْلُ دَ بِهِ اهللاُ مِ ِيلِ الَّذي وَعَ ٢. هذَا اإلِجنْ
العهد  املكنونةَ في  العميقةَ  َّة)"  ار السَّ (البشرى  أن يعرفَ اجلميعُ جذورَ "اإلجنيل  بولسُ  أراد 
ا من العهد القدمي). ال بل، أراد  القدمي (حتتوي الرسالة إلى أهل روما على أربعة وسبعني اقتباسً

َّائه أن يفهموا أنَّ اإلجنيل يشير إلى يسوع، وهذا ما سيتكلَّم عليه في اآلية التالية. لقر

لِ داوُد، نْ نَسْ دِ مِ سَ بِ الـجَ سَ هِ الَّذي وُلِدَ بِحَ ْنِ ْنِ اب أ ٣. في شَ


