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 مدخل إلى رسالة روما

من المحتمل أّن الَحواري بولس قد كتب هذه الّرسالة في أواسط الخمسينيَّات 

للميالد.  57و 55من القرن األّول، وعلى األرجح أنّه كتبها بين السنتين 

وربّما كتبها خالل رحلته الدَّعوية الثالثة عندما كان في كورنتوس )وهذه 

 من سيرة الحواريين(. 20الرحلة ذُكرت في الفصل 

ولم يحدث أن زار بولس روما من قبل، لكنه كان يعرف العديد من األصدقاء 

المؤمنين فيها، وكان يتوق لزيارة تلك المدينة منذ سنواٍت. ويبدو أّن غرض 

بولس من كتابة هذه الرسالة هو التعريف بنفسه، استعدادا للزيارة التي ينوي 

يوصل المساعدات إلى فقراء المؤمنين بمدينة القيام بها إلى روما، بعد أن 

(. ومن المرّجح أيًضا أّن بولس أراد 32 -31: 15القدس )انظر هذه الرسالة 

أن يجعل روما قاعدة لما ينوي فعله في المستقبل، بما في ذلك الدعوة إلى 

(، فروما كانت 28: 15رسالة السيد المسيح في إسبانيا )انظر هذه الرسالة 

ترة عاصمة اإلمبراطورية الرومانية إضافة إلى كونها أكبر المدن في تلك الف

وأهّمها. وكان هدف بولس أيضا أن تنتشر هذه الرسالة بين مختلف 

مجموعات المؤمنين الذين كانوا يلتقون آنذاك في بيوت في مختلف أنحاء 

 روما.

فقد تناول ومن المهّم أن نفهَم الخلفية التي أَطَّرت كتابة بولس لهذه الرسالة. 

في رسالته إلى أحباب هللا في مقاطعة غالطية الخالف الذي وقع في أنطاكية 

بينه وبين يهود مدينة القدس )انظر رسالة غالطية، الفصل الثاني(. وكان 

يهود مدينة القدس يصّرون على إخضاع أتباع السيد المسيح من غير اليهود 

شعائر األكل، ومراعاة لعاداتهم وتقاليدهم بشكل ظاهر )مثل الختان، و

السبت( ليتّم، حسب زعمهم، قبولهم عند هللا بشكل كامل كجزء من شعب هللا 

المختار، ولكن بولس عارضهم بشدّة وأصّر على أن اإليمان بسيدنا عيسى 

المسيح )سالمه علينا( هو الشرط الوحيد لالنتماء إلى أّمة هللا. ومنذ ذلك 

ادعين الذين ادّعوا أنّهم حواريو السيد الوقت أخذ بولس ينتقد الدعاة المخ

المسيح، وقد كانوا من يهود فلسطين. وكان شاغل هؤالء الدعاة هو أن يتّبع 
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المؤمنون من غير اليهود كل تقاليد اليهود وممارساتهم إذا رغبوا في 

االنضمام إلى شعب هللا المختار. ولقد حرص بولس على أن تظّل العالقة 

د المسيح من اليهود وإخوانهم من غير اليهود. وهكذا طيّبة بين أتباع السي

عمل بولس في الفترة التي سبقت كتابته للرسالة إلى مؤمني روما على جمع 

التبرعات من مؤمني الجماعات التي أسّسها، قصد إيصالها إلى فقراء مؤمني 

 مدينة القدس، تعبيًرا عن وحدة المؤمنين.

وما إلى الموضوع نفسه الذي سبق أن يتطّرق بولس في رسالته إلى مؤمني ر

تطرق إليه في رسالته إلى مؤمني غالطية )انظر مدخل رسالة غالطية(، إالّ 

أّن تناوله للموضوع في هذه الرسالة كان أكثر شموالً. فمن الواضح أن 

خطابه غالبا ما كان يوّجهه إلى أتباع السيد المسيح من غير اليهود 

ضوع العالقة بين اليهود وغير اليهود على الموجودين في روما، وهيمن مو

الرسالة، باإلضافة إلى مسائل أخرى من قبيل طرح هوية من ينتمي حقًّا إلى 

أّمة هللا، وطبيعة الرسالة السماوية التي لم تعد تقتصر على اليهود بالرغم من 

أنها ما تزال تعتبر وضعهم متميًّزا. إنها مسألة هامة حين نعلم أن عدد اليهود 

في روما كبير، إذ كانوا يعدّون بعشرات اآلالف، وكان بعضهم يؤمنون 

برسالة السيد المسيح. فقد كان في روما ما ال يقّل عن ثالثة عشر بيت عبادة 

لليهود، إضافة إلى أّن عددًا كبيًرا من غير اليهود كانوا يميلون إلى تعاليم 

ية الختان التي كانوا الديانة اليهودية، إال أن معظم هؤالء ينفرون من عمل

يعتبرونها تشويًها للجسد، فكان إقبالهم كبير على شكل جديد من اإليمان 

التوحيدي الذي يعفيهم من مسألة الختان، ويكون أقل ارتباطا بالهوية 

 اليهودية.

وربما كان من بين دوافع كتابة هذه الرسالة التنافس الذي حدث بين أفراد من 

وآخرين من اليهود حول قيادة الجماعات، خاّصة المؤمنين من غير اليهود 

إثر عودة المؤمنين من اليهود في زمن حكم اإلمبراطور نيرون إلى روما، 

 49بعد أن طرد اإلمبراطور كلوديوس كل اليهود منها في حوالي سنة 

للميالد. وقد كانوا يشرفون على بيوت العبادة بأنفسهم قبل طردهم، وعندما 

دوا بعض المؤمنين من غير اليهود قادةً للجماعات، رجعوا إلى روما وج
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 فحصل هذا التوتر الذي يشير إليه بولس في هذه الرسالة.

وعندما آمن بولس أّن سيدنا عيسى )سالمه علينا( هو المسيح الملك المنتَظر، 

لم يعتبر ذلك تحّوالً من اليهودية إلى ديانة جديدة، بل اعتبر إيمانه الجديد 

تعاليم اليهودية التي ترعرع فيها. ولم يشعر بولس مطلقا أنه ختام مقاصد ال

تخلّى عن هويّته اليهوديّة أو أنه أّسس ديانة جديدة، بل أعلن أن إنتماء 

اإلنسان إلى أُّمة هللا، وحصوله على نصيبه من ميراث الوعود التي أعطاها 

ة أو ، مسألة غير مشروطة بخروجه من اليهوديّ هللا إلى النبي إبراهيم 

إنتمائه إليها، بل إنّها مسألة مشروطة بتوّكله الكامل على هللا تعالى من خالل 

 رسالة سيدنا عيسى المسيح.
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 بسم هللا تبارك وتعالى

 

 

 رسالة الَحوارّي بولس 

 إلى أحباب هللا في روما

1 

 الفصل األّول

 تحيّة
ِمننن بننولَُس خنناِدِم َمننوالي عيسننى الَمسننيحِ، إلننى أحبنناِب هللاِ المننؤمنيَن فنني  7- 1

الّصنالحيَن. الّسنالُم َمدينِة روما، الَّذيَن استَجابوا ِلدَعوةِ هللاِ ليُصبِحوا ِمن ِعباِدِه 

َمد، وِمن َسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ )سنالُمهُ عليكُ  م والّرحمةُ ِمَن هللاِ أبينا األَحِد الصَّ

 علينا(.

سنالةَ ألّن هللاَ اختنارني أن أكنونَ  نني  إنّي أكتنُب إلنيُكم هنِذِه الّرِ َحواِريًّنا، وَخصَّ

دَ بِهنا منن قَبنُل فني الُكتُنِب الّسنماويِّة َغ ِرسالتَهُ تَعنالى. إنّهنا بُشنَراهُ الّتني َوَعنلِّ ألُبَ 

وحنّي   الّنذي يَمِلنُك الحنقَّ  على ألِسنِة األنبياِء، بُشراهُ بسيِِّدنا ِعيَسـى االبِن الرُّ

وحّي لهُ تَعالى في نََظِر البََشِر ألنّهُ َحفيندُ النَّبنّيِ داُودَ. أن يَكوَن االبن الرُّ
فني  (١)

هُ بهِذهِ  الَمكانِة بقّوةٍ خارقٍة ِعندَما بَعَثَنهُ حيًّنا ِمنن بَنيِن األمنواِت  حيِن أّن هللاَ َخصَّ

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

جاء في كتب األنبياء أن المسيح المنتظر سيأتي من نسل النبي داود ويرث عرشه )انظر    

(. كما أشار الَحواري متّى 14- 11: 7، وكتاب صموئيل الثاني 10- 1: 11كتاب النبي أشعيا 

 . ولوقا رفيق الحوارييَن إلى أّن السيد المسيح ينحدر من نسل النبي داود 
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ولقنند أنعَننَم هللاُ علننّي فَجعَلَننني َحواريًّننا بفَضننِل َسننيِِّدنا  (٢)دََّس وتَعننالى.وِحننِه تَقَننبرُ 

موا  الَمسيحِ، حتّى أُبَلَِّغ النّاَس ِمن ُكّلِ األُمِم ِرسالتَهُ ليؤمنوا بِها، فيُطيعوهُ ويُعَّظِ

سننَمهُ تعننالى. وقنند اختنناَرُكم أنننتُم أيًضننا ودَعنناُكم لتَنتَمننوا إلننى َسننيِِّدنا ِعيَسننـى ا

 الَمسيحِ.

 روما في المؤمنين زيارة ينوي بولس
دَعننوني أكتُننُب أّوالً أنّنني أشننُكُر هللاَ بفَضننِل َسننيِِّدنا ِعيَسننـى الَمسننيحِ علننى مننا  8

انُِكم بَسنيِّدنا الَمسنيحِ قند انتََشنَرت أنعََمهُ عليُكم َجميعًا ِمن إيماٍن، ألّن أخبناَر إيمن

فنني ُكننّلِ َمكنناٍن. 
وهللاُ الّننذي أخِدُمننهُ ُمخِلًصننا بتَبليننغِ البُشننرى بالَمسننيحِ االبننِن  9

وحّي لنهُ تَ  ُع لكنم دائًمنا، الرُّ عنالى بَيننَُكم، يَعلَنُم أنّني أدعنو وأتََضنرَّ
وإنّني، فني  10

ألنّني ُمشنتاقج ِجندًّا إلنى  11ِه زينارتُُكم، دُعائي، أطلُُب ِمن هللاِ أن تَتَيَّسَر لني بذذنِن

 ِمن ُروحِ هللاِ تُرَ 
فنذذا ُصنرُت بيننُكم،  12ُخ إيمانَُكم. سِّ ُمجالستُِكم ألُعطيَُكم َكرامةً

 فذنّي أُريدُ ِمنُكم أن تَُشدُّوا َعزمي وأُشدَّ َعزَمُكم أنا أيًضا.
َعديندةٍ أن أزوَرُكنم، إخوتي في هللاِ، كونوا علنى يَقنيٍن أنّني َعَزمنُت َمنّراٍت  13

ولكننّن ُظروفًننا تَمنَعُننني حتّننى اآلن. إنّنني أُرينندُ أن أُرِشنندَ َغيننَرُكم ِمننن النّنناِس فنني 

ألنّني أِجندُ فني  14روما إلى اإليماِن الَكريِم، كما كاَن شأني في سائِر الدُّروِب، 

ُكنّلِ الشُّنعوِب، يِّد الَمسنيحِ إلنى سنالةَ السَّنَغ رِ لِّنظنيٍم أن أُبَ ٍب عَ نَفسي ُشعوًرا بواجِ 

ننرةِ ِمنهننا وغَ حَ الُمتَ  ننرةِ، والُمثَ حَ يننِر الُمتَ ّضِ قّفننِة علننى َحنندٍّ قّفننِة ِمنهننا وغيننِر الُمثَ ّضِ

لننذلك فأنننا ُمشننتاقج إلننى زيننارتِكم فنني رومننا، حتّننى أدعننَو النّنناَس إلننى  15َسننواء، 
                                                                                                                                                                                           

 
(٢)

عبارة "االبن الروحي  " الواردة هنا هي ترجمة للعبارة اليونانية التي ُعّربت بصيغة "ابن    

هللا". وقد فهم الناس في العصر الروماني هذه العبارة بطرق مختلفة حسب تعدّد خلفياتهم. 

ي واعتبر الرومان الوثنيون أّن هذه العبارة إشارة إلى أن السيد المسيح منافس لإلمبراطور الذ

يحمل اللقب نفسه آنذاك. وقد ارتبطت هذه العبارة في كتب األنبياء األقدمين بالملوك من نسل 

: 1، وتحديدًا بالمسيح الملك المنتظر وهو أعظمهم وآخرهم )انظر هذه الرسالة النبي داود 

(. ويشير 27: 89، ومزمور 7: 2؛ وكتاب الزبور، مزمور 14: 7، وكتاب صموئيل الثاني 3

ي يوحنّا بهذه العبارة إلى السيد المسيح، وهو الكلمة األزلية التي صارت بشًرا، وإلى الحوار

العالقة الحميمية بين سيدنا عيسى )سالمه علينا( وبين هللا. فقد أحبّه تعالى محبّة تفوق في 

عظمتها محبة األب البنه. ويصف الحواري بولس قيامة سيدنا عيسى )سالمه علينا( باعتبارها 

 ا، به جعله هللا ملًكا على مملكته األبدية، ورائدًا لكّل من يقوم خالدًا يوم الدين.تتويجً 
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 يِّد الَمِسيحِ.سالِة السَّ اإليماِن برِ 
يِّد الَمسنيحِ، ألّن دّدُ أن أُنادي برسالِة السَّنرَ أتَ عوني، أنا ال أيُّها األحباُب اسمَ  16

َوحنندُهم بننل سننائر  هننودُ فيهننا قننّوةَ هللاِ الّتنني تُنَّجنني ُكننلَّ َمننن يننؤمُن بهننا، لَننيَس اليَ 

مننا أقاَمننهُ ِمننن  حننوَ الغِ إخالَصننهُ نََن هللاُ فنني هننذا الننبَ فقنند أعلَنن 17العننالَِميَن أيًضننا، 

 هِ هناًء بذيمانِننا، ِوفقًنا لمنا أوَحنى بِنِه وانتِ تِنن أمانَُعهوٍد وُوعوٍد مع ِعباِدِه، بدًءا مِ 

يناةَ في الكتاِب إلى النّبّيِ َحْبقوق: "ُكلُّ َمن يَرضنى هللاُ َعننهُ، يَحينا باإليمناِن الحَ 

ضيّة". الرَّ
(٣) 

 كفور ظلوم اإلنسان
هِ زَّ نَيَتَ  18 َك الَّنذيَن م، أولئنُل َغَضُب هللاِ ِمنن الّسنماِء علنى النّناِس آِلثناِمِهم وَشنّرِ

فِة هللاِ، ُب في َمعرِ أّما َمن كان يَرغَ  19ِرفونَهُ ِمن فَساٍد، يُعاِرضوَن الحقَّ بما يَقتَ 

، ألّن هللاَ قنند َكَشننَف َجليًّننا عننن َحقيقتِننِه فنني الَكننوِن للنّنناِس كَ رج علننى ذِلننقننادِ  فذنّننهُ 

 روَن ُمننذُ م قنادِ ُكلُُّهن تَعالى ال تُدِرُكنهُ األبصناُر، لكنّن النّناسَ  فَرغَم أنّهُ  20َجميعًا. 

الَحميدةِ بُكّلِ ُوضوحٍ. فال ُعذَر  لِق على ُرؤيِة قُّوتِِه السَّرَمِديِّة وِصفاتِهِ دايِة الخَ بِ 

م بِصفاتِِه الّتي فَرغَم أّن هللاَ أخبََرهُ  21عالى. وتَ  هُ إذَن للّذيَن ال يُؤمنوَن بِِه ُسبحانَ

روا شنأنَهُ م لم يُقَنيَعِرفونَها لكنّهُ  ت م، وصنارَ دوهُ، بنل زاَغنت أفكناُرهُ ولنم يَحَمن دِّ

قيقنِة م فني الحَ أنُّهن عَ عوَن الِحكمنةَ، َمندَّ وهم يَ  22وداَء ال تَفهُم وال تَعي، لوبُهم سَ قُ 

، كنانوا وبَدالً ِمن ِعبادةِ هللاِ الَجليِل الَحّيِ الّنذي ال يَمنوتُ  23تائهوَن في َغبائِهم، 

اِم الَمصنوعِة على َشكِل إنساِن فاني أو ُطيوِر أو بوَن إلى النُُّصِب واألصنرَّ قَ يَتَ 

 َحيواناِت أو َزواِحف.
، فكانوا نَِجسيَن، يُدَنِّسنوَن أجسنادَُهم لذلك تََرَكهُم هللاُ في أفكاِرِهم الشَّهوانيّةِ  24

دوَن ويَتَِّخننذوَن الباِطننَل بَنندالً مننن َحننّقِ هللاِ، ويَعبُنن 25الفَننواِحِ،،  فيمننا بَينننَُهم بُكننلِّ 

 ديَن. آمين.ِد اآلبِ ُسبحانَهُ إلى أبَ  كَ بارَ تَ ِق. فْليَ ن الخالِ دالً مِ لَمخلوَق بَ ا
، إذ واتِِهم الُمشينةِ هَ ِرفوَن في شَ األغراَب الَوثَنيّيَن يَنجَ  َك تََرَك هللاُ هؤالءِ لذلِ  26

بيعننيَّ بِوصنناٍل شنناذّ، ْت نِسنناُؤُهم الِوصنناَل الطَّ بدَلَ اسننتَ 
جنناُل َزَل مننا اعتَننكَ  27 الّرِ

هوةُ فيما بَينَُهم، وارتََكبوا الفَحشاَء، فَجلَبنوا علنى أنفُِسنِهم م الشَّ ساَء، وأحَرقَتهُ النِّ 

                                                                                                                                                                                           

 
(٣)

 4: 2أُخذت هذه الكلمات من كتاب النبي حبقوق   
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 يَتََخبَّطوَن. ِعقاَب هللاِ العاِدَل لَضالِلِهم الّذي فيهِ 
م م إلنى فَسناِد تَندبيِرِهم، يَقنودُهُ وبما أنُّهم َرفَضوا االعتِراَف با ِ، فقد تََرَكهُ  28

يناتَُهم: الفَسنادُ والطَّمنُع رُّ بُكّلِ أنواِعِه يَمألَ حَ وصاَر الشَّ  29َعَمٍل ُمهيٍن.  لِّ إلى كُ 

ميمننِة وُء. يَعيُشننوَن فنني النَّ تننُل والِخصنناُم والَمكننُر والسُّننوالُخبننُ  والَحَسنندُ والقَ 
روَن ويَمشنننوَن فننني ُخنننياَلَء، هنننم َكبَّنننموَن ويَتَ هنننوَن هللاَ ويَْشنننتُ والغَننندِر، ويَكرَ  30

اِرعوَن في فِعِل الّشّرِ وال يُطيعنوَن اآلبناَء، ب
ولَنيَس لُهنم فَهنمج وال َشنَرفج وال  31

م يُدِركوَن أّن هللاَ َحَكَم بالَهالِك على ُكنّلِ َمنن أتنى وَرغَم أنّهُ  32َمَودّةج وال َرحَمةج 

ذائلَ  هِ هذِ   قتَِرفونَها ويَمدَحوَن ُمقتَِرفيها.، فذنُّهم يَ الرَّ

2 

 الفصل الثّاني

 هللا حكم في تفرقة ال
 ، إن أدَنننتُم َهننؤالءِ ِمعوَن إلننى ِرسننالتِي ِمننن بَننني يَعقننوبَ م يننا َمننن تَسننتَ أّمننا أنننتُ  1

ِهنم فني أعمناِلِهم، َشنبَّهوَن بِ تَ َسنُكم أيًضنا ألنُّكنم تَ األغراَب الَوثَنيّيَن، فقد أدننتُم أنفُ 

ِحقّوَن م تَسنتَ األغنراِب، فنذنّكُ ! فنذذا طنالَبتُم بِعقناِب هنؤالِء كَ وال ُعذَر لُكم فني ذِلن

حننن نَعلَننُم أّن هللاَ يُننديُن ونَ 2 (٤)ئَاِت نَفَسننها!ِكبننوَن السَّننيّ رتَ م تَ ، ألنُّكننيَن الِعقننابِ َعنن

م تُندينوَن َمنن يَفعلُهنا، ثنّم وَن، وأنتُ نّ ظُ فهل تَ  3اآلثاَم.  هِ ُف هذِ قتَرِ بالعَدِل ُكلَّ َمن يَ 

أم هنل تَسنتَهينوَن بَمنن يَصنبُِر  4ن ِعقاِب هللاِ؟ مِ  م، أنُّكم ناُجونَ ِكبوَن أعمالَهُ رتَ تَ 

طيفًنا َحليًمنا لَ  كنانَ  وا أنّنهُ معالى؟ أال فاعلَ بِرِه تَ م بلُطِفِه وصَ ثيًرا ويُعاِملُكُ م كَ عليكُ 

 م إلى التَّوبِة!بُكم ِمن أجِل أن يَدفعَكُ 
جِلبوَن على أنفُِسُكم ِعقابًا َشديدًا يَِحلُّ عليكم لكنُّكم بِعناِدُكم وَغالظِة ِرقابُِكم تَ  5

يِن، يَننوَم يُنننِزُل هللاُ َغَضننبَهُ وَجننزاَءهُ العَنناِدَل علننى العننالَميَن.  يننوَم النندِّ
إّن هللاَ  6

                                                                                                                                                                                           

 
(٤)

يشير بولس هنا إلى االعتقاد السائد في زمنه بين اليهود إذ كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من   

. وقد اعتبر هؤالء أّن غير اليهود يجهلون كتاب هللا غيرهم بامتالكهم توراة النبي موسى 

 ومنحرفون أخالقيًّا.
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يُجازي بِداِر الُخلِد الَّذيَن يُواِظبوَن علنى الَخينِر  7 (٥)سيُجازي ُكالًّ على أعماِلِه.

النندُّنيا.  هِ منناِمِهم بهننذِ ر ِمننن اهتِ رةِ وَجالِلهننا وبَقائِهننا، أكثَننَرِف اآلِخننهتَّمننوَن بَشننويَ 
دوا علينِه، أولئنكَ الَّنذيَن تََمن َضبَهُ وَغيَظنهُ علنى ُكنلِّ ويَُسلُِّط غَ  8 الّنذيَن َرفَضنوا  رَّ

، واتَّ  ذابًا ير يَهوٍد، َوينالً وَعنإّن لألشراِر، يَُهودًا كانوا أم غَ  9عوا الباِطَل. بَ الحقَّ

واًء ِب َخيٍر ذَا َسالٍم َشِريفًا َمِهيبًا، َسنُل ُكلَّ صاحِ وإّن هللاَ يَجعَ  10ِعندَ هللاِ. ديدًا شَ 

 فال ُمحاباةَ ِعند هللاِ، وما هو بَظالٍّم ِللعَبيِد. 11هودّي، ير يَ هوديًّا أم غَ يَ  كانَ 
دًا عوا أبَنمَ م لنم يَسننوَب، َرغنَم أنُّهنفنوَن النذُّ رِ ويُعاقُِب هللاُ األغراَب الّنذيَن يَقتَ  12

، َحَسنَب منا َوَردَ ِحماينِة التّنوراةِ  حنتَ ، ويُعاقُِب أيًضا ُكلَّ ُمذنٍب تَ وراةِ بذنذاِر التَّ 

فال يَكفي أن يَعِرَف النّاُس التّوراةَ حتّى يَحُصلوا على َمرضاةِ هللاِ، بل  13فيها. 

الّننذيَن ال يَمِلكننوَن  هننودِ اليَ  يننرُ وغَ  14عننالى. ن َعِمننَل بِتعاليِمهننا يَننناُل َمرضنناتَهُ تَ َمنن

عنوَن بنالِفطَرةِ منا َوَردَ فني التّنوراةِ، بِ تَّ ياتِهم ِعنندَما يَ في حَ  بدو آثاُرهُ ِكتاَب هللاِ، تَ 

َر التَّنوراةِ دَفنينج فني قُلنوبِِهم، ويَكِشنفوَن أّن َجنوهَ  15َرغَم َعدم اّطالِعهم عليهنا، 

بالَخطنذ حينًنا، وتُندافُِع عننُهم حينًنا تَِّهُمُهم م تُرِشندُُهم، فتَنم وأفكناَرهُ فذّن َضمائَرهُ 

يُحاِسنُب هللاُ أَسنراَر النَّناِس ِمنن ِخنالل َسنيِِّدنا  ومَ ُر َجليًّا يَ ُكلُّ هذا سيَظهَ  16آخَر. 

 بّانيُّ البَشيُر الّذي أُنادي بِِه.سيحِ. وهذا هو البَياُن الرَّ ِعيَسى المَ 

 يعقوب بني شريعة بشكليّات يكون ال هللا أُّمة إلى الّدخول
! أننننتَ فاسنننَمعِ اآلن، ينننا َمنننن تَفتَ  17 تَسنننتَكيُن لراَحنننِة باِلنننَك  ِخنننُر بأنّنننَك يَهنننودي 

 ِخُر أّن هللاَ َربَُّك دونَ فتَ ينَِك أساًسا ِلتُقبََل ِعندَ هللاِ، وتَ دُ على دِ مِ وَضميِرَك، إذ تَعتَ 

ِل ألنّنَك الحنّقِ والباِطن ينَ ُق بَنرِّ تَعنرُف منا يُرضنيِه، وتُفَن أََجل، أنتَ  18اآلخريَن. 

 أَعمنى تَهدينِه، وأنّنكَ  أنَّك قائِدج لَمن كنانَ  تَزُعمُ  وأنتَ  19لَّمَت الِكتاَب وما فيِه، عَ تَ 

ُر دَرَب الّساِلكيَن في َسنواِد أعمناِلِهم، تُنَ ّوِ
لِّنمج لنِة، وُمعَ دج ِللَجهَ ُمندَِّعيًا أنّنَك ُمرِشن 20

ةِ َحقَّ اليَقيِن. طاِء، ألنَّك بَلَغَت في التَّوراِللبُسَ 
فابِصْر، ينا َمنن تُرِشندُ غينَرَك،  21

كوُن لنَفِسَك ُمرِشدًا؟ فذذا نادَيَت: "أَيُّها النّاُس ال تَسنِرقوا". فهنل يَحنقُّ لماذا ال تَ 

 أن تَزني؟ أنتَ  وإذا َردَّدَت: "ال تَزنوا". فهل يَجوُز لكَ  22كوَن ساِرقًا؟ لَك أن تَ 

                                                                                                                                                                                           

 
(٥)

)انظر أيضا كتاب أمثال النبي  12: 62يقتبس بولس هنا آية من كتاب الزبور، مزمور   

 (. 12: 24سليمان 
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ِخنُر أَنَّنَك عناِلمج أَنَت تَفتَ  23 (٦)؟أن تَنَهَب َمعابِدَ الَوثَنيّينَ  تَكَرهُ األصناَم، فهل يَحقُّ 

هُ اسَمهُ بِِعصيانَِك ألَواِمِرِه تَعالى،  بِِكتاِب هللاِ، ولِكنَّك تَُشّوِ
فقد جاَء على ِلساِن  24

النَّبّيِ أشعيا: "وإنَُّكم َسبَبج يَجعَُل سائَِر األَُمِم يَستَهينوَن بِا ِ".
(٧) 

ني يَعقنوَب، إّن ِللِختناِن قيَمنةً حنيَن تَعَملنوَن بَِوصنايا التّنوراةِ. فابِصروا يا بَ  25

بِعنوَن واألَغراُب حنيَن يَتَّ  26 (٨)أّما إذا خالَفتُموها، فأنتم كالَوثَنّيِ َغيِر الَمختوِن!

ُر إلنى منا يَنُظنُر إلنيِهم كَ التّوراةَ، وإن لم يَكونوا َمختونيَن كاليَهوِد، فذّن هللاَ يَنُظن

تِننِه!  الَمختننونيَن ِمننن أُمَّ
تَّبِعننوَن َمقَصنندَ فننال َريننَب أّن َغيننَر الَمختننونيَن الَّننذيَن يَ  27

كنننوَن ترُ م تتَمسَّنننكوَن بَشنننكليّاِت التَّنننوراةِ والِختننناِن وتَ التّنننوراةِ َسنننيُدينونَُكم ألنُّكننن

ننِة هللاِ ال يَننتِمُّ َحَسننَب ظنناِهِر الّشننخِ  وال ألنّننهُ  28َمقاِصنندَُهما!  فااِلنتِمنناُء إلننى أُمَّ

يَهنودي  أو ُخننتَِن ِختَانًننا َجَسننِديٍّا، 
ننِة هللاِ َمننن أخلَننبننل يَنتَ  29 لبُننهُ  ِ. َ  قَ منني إلننى أُمَّ

أن  الّ! بَننِل الِختننانُ ولَننيَس مننا تَفِرُضننهُ التّقالينندُ عننن الِختنناِن هننو ِختانًننا َحقيقيًّننا، َكنن

طاِهًرا ُطهًرا َربّانيًّنا،  لُب اإلنساِن بُروحِ هللاِ َطهاَرةً ُروِحيَّةً. وَمن كانَ قَ  هَّرَ طَ يَتَ 

 هللاِ يَكوُن َمرضيًّا. فقد يَغفَُل َعنهُ النّاُس ولكنّهُ ِعندَ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٦)

 كان الوثنيون يخّزنون مبالغ هائلة من األموال في أماكن خاصة في معابدهم، شأن بيت هللا  

في مدينة القدس، حي  كانوا يخزنون أموالهم، العتقادهم أّن اللصوص يحترمون قدسية المكان، 

 ويخشون من انتقام إله المعبد إذا أقدموا على سرقته.

 
(٧)

في الترجمة اليونانية. )انظر أيضا كتاب  5: 52يقتبس بولس هنا من كتاب النبي أشعيا   

 (. 23- 20: 36النبي حزقيال )ذو الكفل( 

 
(٨)

بختان ذكور اليهود في نهاية األسبوع األول من والدتهم )انظر  قضت شريعة موسى   

(. والختان عالمة على دخولهم في الميثاق الذي أقامه هللا مع النبي موسى 3: 12سفر الالويين 

فوق جبل سيناء. ولكنه يفقد قيمته إذا لم يصاحبه خضوع للشريعة، وهذا شرط يلتزم به كل من 

 دخل تحت الميثاق المذكور. فقيمة الختان تكمن في كونه عالمة ظاهرة عن حقيقة باطنة. 
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3 

 الفصل الثّالث

 خّطاؤون اليهود وغير اليهود
هنوِد علنى سنائِِر النّناِس، وأنّنهُ ال ِلليَ  الِم الّسنابِِق أنّنهُ ال فَضنلَ بدو ِمن الكَ قد يَ  1

هنا ثينرةٍ، أهَ ينازاٍت كَ وَن بامتِ ولكّن الَحقيقةَ أنُّهنم يَحَظن 2ٍد. فائدةَ ِمن الِختاِن ألحَ  مُّ

ُل ؟ أيُبِطنننأمنننينٍ  ينننرَ م غَ بَعُضنننهُ  ينننَف لنننو كنننانَ فكَ  3الِمنننِه، نَُهم علنننى كَ َمنننأّن هللاَ ائتَ 

لُّ النّنناِس، فلقَنند َوَردَ فنني ذََب ُكننَصنندََق هللاُ ولننو َكننالّ! َكنن 4فنناَء هللاِ؟ ِعصننيانُُهم وَ 

بورِ  ، وأننتَ صاِدقج في ُحكِمنَك ِعنندَما تَحُكنُم علنّي ألنّني ُمنذنِ  : "اللُّهمَّ أنتَ الزَّ  بج

على الَحّقِ ِعندَما تَديُن".
(٩) 

نّنهُ دج ِمن بَني يَعقوَب: "إن لم نُخِلْ  ِلميثاِق هللاِ، فال َضنَرَر، ألوقد يَقوُل أحَ  5

َل ح، ألَنيَس ِمنن الظُّلنِم إذن أن يُننزِ فاُء هللاِ ِلعُهوِدِه بَشكٍل أوضَ ساِدنا سيَظَهُر وَ بفَ 

! حاشننا  ِ  6ريّة! َشننر بَ َظننجهننةَ نَُز وُ جنناوَ ؤالج ال يَتَ هللاُ علينننا ِعقابَننهُ؟" إّن هننذا ُسنن

عقنوَب ني يَ ذُنوِب بَ ُكن حاِكًما عاِدالً على باِدِه؟ فذن لم يَ ًما لعِ يَف يَكوُن هللاُ ظالِ كَ 

 عيَن؟!كوُن عاِدالً حين يَحُكُم على البََشِر أَجمَ طاياُهم، فهل يَ وخَ 
في  لوعوِدِه، وَ  ُر أنّهُ َعدم إخالصي  ِ يُظهِ  دُُهم قائالً: "إن كانَ جُّ أحَ وقد يَحتَ  7

روَن يَفتَنوإّن بَعنَض النَّناِس  8ُف َجالَل هللاِ؟" بًا وذَنبي يَكشِ يَف أكوُن إذَن ُمذنِ فكَ 

ُل الّشنرَّ لَكني وَل: "لمناذا ال نَفعَنيَنِسبوَن إلينا هذا القَ  حن الَحواِريّيَن حينَ علينا نَ

ل الِعقاُب العادُل على َمن افتَ نَتَ يُر؟" فِليَ يأتي ِمنهُ الخَ   !راءَ رى علينا هذا االفتِ زَّ
عقوَب فيُحِسُن إلينا حن بَني يَ إذن؟ أَتُرى هللاَ يُحابينا نَ األمرِ  فما هي ُخالصةُ  9

م سناووَن، وأنُّهنفًا أّن اليَهنودَ وسنائَِر األُمنِم ُمتَ الّ، فلقَد أّكدُت آنِ دوَن اآلخريَن؟ كَ 

َوطأةِ ذُنوبِِهم وَخطاياُهم.  تَحتَ 
تناِب هللاِ: "ال أَحندَ ُمخِلن ج  ِ ما جناَء فني كِ كَ  10

دًا، أبَ 
ُكلُُّهم َضلّوا وفََسندوا، فنال  12ُب هللاَ، دَ يَطلُ ُم حقَّ هللاِ، وال أحَ دَ يَفهَ وال أحَ  11

نتُُهم ال الُمُهننم َعِفنننج كرائَحننِة قَبننٍر َمفتننوحٍ، أَلِسننكَ  13دَ. يننَر، ال أَحننُل الخَ دَ يَعَمننأَحنن

فاِهِهم ُسمُّ الثّعابيِن، ُق إالّ بالِخداعِ والَمكِر، وعلى شِ تَنطُ 
وفي أفنواِهِهُم اللَّعنُن  14

                                                                                                                                                                                           

 
(٩)

 .4: 51كتاب الزبور، مزمور   
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ماِء، ُهننلُّ كُ  15الُم الَمريننُر. والَكنن م يُسنناِرعوَن إلننى َسننفِك النندِّ
يَنُشننرون الَخننراَب  16

والبؤَس في الطُُّرِق الّتي يَسلُكونَها، 
قنوَن تَّ وال يَ  18ويَجَهلوَن َطرينَق الّسنالِم،  17

 (١)هللاَ أبَدًا".
تناِب عِرفنوَن، فنذّن أهنَل الكِ منا تَ إّن هِذِه األقنواَل هني ِمنن ُكتُنِب األنبيناِء. وكَ  19

ّجوَن بِِه، يَهودًا كانوا حتَ تاِب أن يَُردَّ أعذاَر النّاِس وما يَ ِحمايتِِه. فَقَصدُ الكِ  تَحتَ 

ِر. َشنبَّنُق علنى ُكنّلِ البَ صناَص هللاِ يُطَ م أّن قِ أم ِمن سنائِر الشُّنعوِب، وأن يُبَنيَِّن لُهن
التّنوراةُ إلنى  فُ سُِّكِه بَشكليّاِت التّوراةِ، وإنّما تَهدُ بتَمَ  دٍ فا ُ ال يَرضى عن أحَ  20

َجعِلنا واعيَن َحقيقة اإلثِم في َحياتِنا.
(٢) 

 المسيح الّسيّد بحقّ  هللا عند القبول
ِر عن الشَّرعِ اليَهودّيِ، ظَ ولقد أظَهَر هللاُ أنّهُ أمينج في ُكّلِ ُوعوِدِه بِغَّضِ النَّ  21

بَننيُِّن ِصنندقَهُ لعُهننوِدِه وهللاُ يُ  22. مننا َوَردَ فنني التّننوراةِ وُصننُحِف األنبينناِء األّولننينَ كَ 

لَّفَهُ بِِه، فال فَرَق في يِّدَنا ِعيَسـى الَمسيحِ ُمخِل ج ِلما كَ ِعندَما يَرضى عنّا ألّن سَ 

ألّن ُكنلَّ  23يِرِه، فا ُ يَختاُر َمنن يُخِلنُ  لنهُ فني اإليمناِن، يَهودّيٍ أو غَ  ينَ بَ  كَ ذلِ 

ضني لكنّنهُ رَ  24م. الَمجيندَ الّنذي أرادَهُ هللاُ لُهنالنّاِس يُخِطئوَن وال يَبلُغوَن الَمقناَم 

َرنننا دوَن ُمقابِننعنّننا بفَضننِلِه ِمننن ِخننالِل َسننيِِّدنا عيسننى الَمسننيحِ ِعننندَما حَ  ل ِمننن رَّ

، فيَرضنى عنّنا تّنى يَمحنَو ذُننوَب المنؤمنينَ ياتِنِه حَ ّحي بحَ وَعيَّنَنهُ ليَُضن 25آثاِمنا، 

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

يقتبس الحواري بولس هنا )حسب الترتيب الوارد في الرسالة( من كتاب الزبور، مزمور   

، ومن 9: 5مزمور  ، ومن20: 7، ومن كتاب الخطيب الحكيم )أي سفر الجامعة(  3- 1: 14

 .1: 36، ومن مزمور 8- 7: 59، ومن أشعيا 7: 10، ومن مزمور 3: 140مزمور 

 
(٢)

 ergon nomouوردت كلمة "شكليات التوراة" هنا كترجمة لكلمة "إيرغون نومو"   

اليونانية، وهي تدّل في هذا السياق على مجموع العادات والتقاليد اإلنسانية المتّبعة لمرضاة هللا. 

قد أمر سبحانه في التوراة بني يعقوب أن يتّبعوا عادات وتقاليد معيّنة لتساعدهم على عبادته ف

والعي، بسالم فيما بينهم. وقد حاول بنو يعقوب وعلماؤهم وأحبارهم تأويل هذه العادات والتقاليد 

اليد إذ وسط تقلّبات ظروف حياتهم. وواصل سيدنا عيسى )سالمه علينا( تأويل هذه العادات والتق

قال )سالمه علينا( إّن التوراة تُختَصر في وصيّتين هما: "أحبَّ هللا" و"أحبَّ جارك" )انظر متى 

(. وحاول الحواري بولس أيًضا تأويل هذه العادات والتقاليد عندما اعتبر أن القبول 40 -37: 22

مة لبني يعقوب )انظر هذه عند هللا يكون بواسطة اإليمان ال بواسطة اتّباع التقاليد والعادات القدي

 (.28: 3الرسالة، 
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ظَهننُر أمانننةُ هللاِ بيِل النّنناِس. وهكننذا تَ فنني َسننضننحيتِِه بدَِمننِه ُل علننى تَ ِكننتَّ نَ حننينَ 

َع عنننن ِعقنننابِِهم. نَبنننوا سنننابِقًا، فنننامتَ َحليًمنننا علنننى الّنننذيَن أذنَ لوعنننوِدِه، ألنّنننهُ كنننانَ 
، فنا ُ يَرضنى عنن ُكنّلِ َمنن قِت الحاِضنرِ تَّى يُظِهَر ِرضاهُ في الوَ لَُهم حَ وأمهَ  26

 .ُل الحاِكمينَ هذا دَليلج على أنّهُ أَعدَ  تابِعًا ُمخِلًصا لَسيِِّدنا ِعيَسى، وإنّ  كانَ 

 جميعًا النّاس ربّ  هو هللا
لوَن، فال َمجناَل ِللتَّبناهي أبَنم ُمفَ باهى بَنو يَعقوَب بأنّهُ ِمن الَخَطذ أن يَتَ  27 دًا، ضَّ

مُّ باإليمناِن! ، بنل نَهنتَ ِرُث بَشكليّاِت التّوراةِ حن ال نَكتَ ونَ
وُخالصنةُ َحنديثِنا أّن  28

. سُّنِكِه بَشنكليّاِت التّنوراةِ يِِّدنا الَمسنيحِ، ال ِلتَمَ يَرضى عن اإلنساِن إليمانِِه بَسنهللاَ 
بُّ النّاِس َجميعًنا؟ ال َرينَب أنّنه َربُّ فهل يَكوُن هللاُ َربَّ اليَهوِد فقط، أم هو رَ  29

دَّدُ، عَننتَ دةج ال تَ ريننُق إلننى َمرضنناتِِه واِحننفننا ُ فَننردج َصننَمدج، والطَّ  30النّنناِس َجميعًننا! 

ن سنائِِر الشُّنعوِب. نني يَعقنوَب أم ِمن، َسنواءج ُكنّنا ِمنن بَ ريُق هنذا اإليمنانِ وهي طَ 
الّ، ال َسنَمَح هللاُ! بنل إنّننا بذيمانِننا فهل نَعنني بُكنّلِ هنذا أنّننا نُلغني التّنوراةَ؟ َكن 31

 (٣)نُسانِدُ التَّوراةَ.

4 

 الفصل الّرابع

 المؤمنين وأُّمة إبراهيم النّبي
نَذُكِر اآلن النّبيَّ إبراهيَم، َجدَّ آبناِء بَنني يَعقنوَب، مناذا َرأى َعنن قُبنوِل هللاِ ول 1

َح إبنراهيَم ِلطاعتِنِه َشنرَع التَّنوراةِ، ألصنبَ  فلو َرضَي هللاُ عن النّبّيِ  2؟ ِللمؤمنينَ 

وراةِ: فَلقند جناَء فني التّن 3ِخَر أمناَم النَّناِس، ولَكنن لَنيَس أمناَم هللاِ، ِمن حقِِّه أن يَفتَ 

                                                                                                                                                                                           

 
(٣)

لم يكن بولس ينوي الطعن في التوراة أو إلغاؤها أو نسخها عندما قال إن القبول عند هللا ال   

يكون باتّباع العادات والتقاليد التوراة، بل كان يتصدّى فقط لليهود الذين يسيئون استخدام التوراة 

في كونها عالمة تميّزهم عن غيرهم. ومن هنا تتجلّى القيمة  عندما حصروا وظيفتها األساسيّة

اإليجابية التي أوالها بولس للتوراة رغم انتقاده لليهود الذين يفرضون على غيرهم اتّباع العادات 

 والتقاليد المذكورة فيها.



14 

 

"آَمَن إبنراهيُم بَوعنِد هللاِ فَحَسنبَهُ تَعنالى َمرضنيًّا".
إّن ِللعناِمليَن ِعنندَ النّناِس  4 (٤)

أّمننا َمننن ال يَنُظننُر إلننى أعماِلننِه بننل  5أُجننَرةً، وهنني َحقُُّهننم ولَيَسننت َهديّننةً أو ِمنّننةً. 

وهكنذا أخبَنَر  6. وبنةَ اآلثمنينَ تَ قَبَّنُل تَ ُل على هللاِ، فيَحَسبُهُ هللاُ َمرضيًّا، ألنّهُ يَ كَّ وَ تَ يَ 

النَّبيُّ داودُ بِالَوحي عن َهناِء َمن َحَسنبَهُ هللاُ َمرضنيًّا بِغَنّضِ النََّظنِر َعنن طاعتِنِه 

نيئًنا هَ  8طايناهُ. عفنو عنن خَ ذُنوبَنهُ ويَ  "َهنيئًا لَمنن يَغِفنُر هللاُ لنهُ  7: فقالَ  (٥)ِللشَّرعِ،

 ".َخطاياهُ  لَمن ال يَحِسُب هللاُ لهُ 
الَمختونيَن؟ فقند  يرَ هوِد فقط، أم يَشَمُل أيًضا األغراَب غَ ناُء لليَ فهل ُكتَِب الهَ  9

بَّنَل إبنراهيَم وَحَسنبَهُ َمرضنيًّا علنى أسناِس ذََكرنا منا َوَردَ فني الِكتناِب، أّن هللاَ تَقَ 

ِه أم وعنن إيمانِنِه؟ أقَبنَل ِختانِن تى َرِضَي هللاُ عنهُ فمَ  10عالى. إيمانِِه بَوعِدِه تَ 

المننةً وبُرهانًننا أّن هللاَ ِختانُننهُ عَ  وكننانَ  11 (٦)قَبننَل الِختنناِن، كَ ذِلنن بَعنندَهُ؟ لقنند كننانَ 

يِر مؤمٍن ِمن غَ  النَّبيُّ إبراهيُم أبًا لُكلِّ  َرِضَي عنه قَبَل أن يَكوَن َمختونًا. فصارَ 

أبننو  كَ وهننو كننذلِ  12م. ِب إيمننانِهِ بَ بَسنن م هللاُ ِمننن الَمرضننيّينَ يَحَسننبُهُ  هننوِد، الّننذينَ اليَ 

ِمنندوَن علننى ِختننانِِهم، بننل يَسننيروَن علننى ُخطننى إيمنناِن أبينننا اليَهننوِد الّننذيَن ال يَعتَ 

 إبراهيَم قَبَل ِختانِِه.
ن لَُهنم َوَرثنةً للعنالَِم، لنم يَُكنولّما َوَعدَ هللاُ النَّبيَّ إبراهيَم وَوَعندَ نَسنلَهُ أن يَجعَ  13

بقُروٍن، لكنّنهُ َرِضنَي  ها بَعدَهُ لتّوراةِ، ألّن هللاَ أنَزلَ ِب انتِمائِِهم إلى أهِل ابَ ذلك بسَ 

دج أّن عنى أَحنفلو ادَّ  14عالى. َل على َوعِدِه تَ كَّ عن إبراهيَم وعن إخالِصِه ألنّهُ تَوَ 

َح اإليمننناُن بَوعنننِد هللاِ عننندَ، ألصنننبَ كوَن هنننذا الوَ م َوحننندَُهم يُننندرِ أهنننَل التّنننوراةِ ُهننن

ا! ثًننبَ حقيِقننِه عَ ظنناُر لتَ واالنتِ 
ننَح ألهِلهننا أنُّهنن 15 م ِمننن ألّن غايننةَ التّننوراةِ أن تَُوّضِ

                                                                                                                                                                                           

 
(٤)

ها في ( أين يكّرر هللا الوعود التي أعطا6: 15يقتبس بولس هنا من التوراة )سفر التكوين   

(. وحين صدّق النبي إبراهيم الوعود التي 7، 3- 2: 12البداية للنبي إبراهيم )انظر سفر التكوين 

، أقّر هللا هذا الميثاق بواسطة شعيرة األضحية. ولم 6: 15تضّمنها الميثاق كما جاء في تكوين 

يثاق )انظر سفر يفرض هللا الختان إالّ الحقًا باعتباره عالمة ظاهرة في الجسد تميّز أهل الم

 (. 17التكوين 

 
(٥)

قبوالً كامالً بناء على ثقته بوعوده قبل الختان، فال يمكن االدعاء  قبل هللا إيمان إبراهيم   

 أن هللا ال يقبل األشخاص دون اتّباعهم للتقاليد اليهودية ومنها الختان. 

 
(٦)

تّم على أساس إيمانه، وكان ذلك قبل أن يختتن بـ  يشير بولس إلى أن قبول هللا إلبراهيم   

 سنة.  13
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فيَن. وَحينُ  ال يُوَجندُ َشنرعج أو بَهُ علنى ُكنّلِ الُمخنالِ َضنُل غَ فيَن، وهللاُ يُرسِ الُمخالِ 

، ال يُوَجدُ ُمذنِبوَن أو ُمخاِلفوَن.  قانونج
 وَضنمانج لَجمينعِ آِل إبنراهيَم الّنذينَ  16

ّكلنوَن علنى هللاِ، وَ يَتَ  إّن الَوعدَ إذَن َهديّةج

يِهم إيمنانج ِمثنل دَ موَن إلنى أهنِل التّنوراةِ أم ال، َشنرَط أن يَكنوَن لَنَسواءج كانوا يَنتَ 

ِدُر ِمننهُ، األصنُل الَّنذي نَنَحن إيماِن النّبنّيِ إِبنراهيَم. إنَّنهُ أبوننا َجميعًنا، َمهمنا كنانَ 
 واآلنَ  (٧)أَبًنا أِلُمنٍم َكثينِرةٍ". عَلتُنكَ "جَ : ما َوَردَ في التّنوراةِ قَنوُل هللاِ لنهُ كَ  17

المؤمِن بَوعِد هللاِ الَّنذي يُحيني الَمنوتى ويَخلُنُق ِمنن  حن َحقًّا ِمن ُساللِة إبراهيمَ نَ

 العَدَِم.
لُهُ ألَُمنٍم َن إبنراهيُم يَقينًنا، بنأنَّ هللاَ سنيَجعَ حيالً، فقد آَمنبَدا ُمستَ  كَ فَرغَم أّن ذلِ  18

عنالى: "ويَكنوُن نَسنلَُك َكنالنُّجوِم ال يُعَندُّوَن".تَ  منا قنالَ ، كَ ثيرةٍ أصالً أَصنيالً كَ 
(٨) 

َف ُعمنُرهُ علنى ظَمنهُ َوَهنَن وشنارَ أّن عَ  عَ وما َوَهَن اإليمناُن ِعنندَ إبنراهيَم، َمن 19

ت ِمنن ت َعجوًزا ويَئَسننٍة، وَضعَُف ِجسُمهُ عن اإلنجاِب، وساَرةُ صارَ الِمئِة سَ 

يمنناُن إبننراهيَم بننأّن هللاَ صنناِدقج فنني َوعننِدِه، بننل قَننِوَي فلننم يَضننعُف إ 20اإلنجنناِب. 

ماًما أّن هللاَ قاِدرج علنى ُمتَيَقِّنًا تَ  وكانَ  21عالى. لَجالِلِه تَ  كَ إيمانُهُ با ِ، فَخَضَع بذلِ 

 فَحَسبَهُ هللاُ َمرضيًّا. 22عِدِه، الَوفاِء بوَ 
وِعننندَما ذََكننَرت التّننوراةُ أّن هللاَ َرِضننَي عنننهُ، لننم يَقِصنند هللاُ إبننراهيَم فقننط،  23
نؤمُن  حن الّذينَ حيَن، نَباِدِه الّصالِ حن أيًضا، ألّن هللاَ يَعُدُّنا ِمن عِ بل قََصدَنا نَ 24

ِب بَ َسنألنّنهُ َجعَلَنهُ يَمنوُت ب 25األمنواِت.  ينِ دَنا عيسنـى ِمنن بَنيِّ با ِ الّذي بَعَنَ  َسن

 يِل َمرضاتِِه.ّكَن ِمن نَمَ تَ ذُنوبِنَا، ثُّم بَعَثَهُ حيًّا خاِلدًا لنَ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٧)

 .5: 17يقتبس بولس من التوراة، سفر التكوين   

 
(٨)

 .5: 15التوراة، سفر التكوين   
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5 

 الفصل الخامس

 المؤمنين على هللا سالم
 حننن اآلنَ يِّدنا عيسننى الَمسننيحِ، فقنند َرضننَي هللاُ عنّننا، ونَنّننا بَسننوبِمننا أنّنننا آمَ  1

لَننا هللاُ إلنى ِرحناِب فَْضنِلِه وبِنِه )سنالُمهُ عليننا( أدخَ  2هللاِ.  عَ بالَمسيحِ في َسالٍم مَ 

بننل إنّنننا  3عُنا إلننى َمقنناٍم َمجيننٍد. رفَ قِّنننوَن أّن هللاَ سننيَ يَ َحيننُ  نُقننيُم، وفَِرحنننا ألنّنننا ُمتَ 

نبَر، لِّ دائِِد، الّتي تُعَ ِرحوَن في الشَّ لفَ  ُمننا الصَّ
نبِر يُمنتََحُن َمْعنِدنُنا، والفَنوُز  4 وبالصَّ

ُ  فينا اليَقيَن، حاِن يَبعَ في االمتِ 
لُنا خنائبيَن، فقند أفناَض هللاُ وهذا اليَقيُن ال يَجعَ  5

 دََّس وتَعالى على قُلوبِنا، فنُدِرُك بِها َمدى َمحبَّتِِه لنا.ُروَحهُ تَقَ 
دُ الَمسننيُح فنني الَوقننِت الّننذي َحنندَّدَهُ هللاُ يِّ َعَجزنننا عننن نَجاتِنننا، جنناَء السَّنن وحننينَ  6

ي الَمنرُء بنَفِسنِه ِمنن أجنِل َرُجنفلَنيَس يَسنيًرا أن يَُضن 7منيَن. وَجعَلَهُ فِديةً لآلثِ  ٍل ّحِ

ي ِمن أجِل أمثاِلنِه. دج أن يُضَ ّرأُ أحَ جَ حٍ، ولكن قد يَتَ صالِ  ّحِ
ينَر أّن هللاَ أبناَن لننا غَ  8

فِسنِه ِمنن ّحي بنَحنن منا ِزلننا علنى ذَنبِننا، ليَُضنسنيَح ونَدَ المَ يِّ َل السَّ َعطفَهُ إذ أرسَ 

 هُ ضنحيِة دَِم الَمسنيحِ، فذنّننا سننَنجو بفَضنِلِه )سنالمُ وألنّنهُ َرضنَي عنّنا بتَ  9أجِلنا. 

 فقنند عادَينننا هللاَ، ولكنّننهُ أعادَنننا إليننهِ  10ِب اآلتنني ال َمحالَننةَ. علينننا( ِمننن الغََضنن

وحنّي لنهُ يِّ بتَضحيِة السَّ  ُح أيًضنا ِمنن النّناجيَن عنالى. ونُصنبِ تَ  ِد الَمسيحِ، االبِن الرُّ

وإنّنا لفَخنوروَن بنأّن هللاَ  11وِت ال َرينب. عليننا( ِمنن الَمن هُ نبِعاثِِه )سنالمُ بفَضِل ا

 .ِدنا عيسـى الَمسيحِ يِّ نا إليِه ِمن ِخالِل سَ عَ أرجَ 

 المسيح من والخلود آدم من الموت
آدَُم أّوَل َمن أَذنََب ِمن النّاِس، ففَتََح بناَب اإلثنِم علنى الندُّنيا، ونَنتََج عنن  كانَ  12

وُت، وَسرى الَهالُك إلى ُكّلِ النّاِس ألنُّهم َخّطاؤوَن َجميعًا. المَ  كَ ذلِ 
نعم، ُكنلُّ  13

النّنناِس كننانوا َخّطننائيَن، حتّننى قَبننَل َعهننِد النَّبننّيِ موسننى، ولكننّن هللاَ لننم يُحاِسننبُهم 

لَنهُ بَعندُ. ن قند أنزَ ُكن، ألّن هللاَ لنم يَ بالّشرعِ الَّذي أُنِزَل علنى موسنى 
ولقند  14

بّيِ موسى، حتّى الّذيَن ُكلُّ النّاِس للَموِت، ِمن َزَمِن أبينا آدَم إلى َزَمِن النَّ  َخَضعَ 
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 (٩)َر ِمثَل أبينا آدَم.لم يُخاِلفوا أمَر هللاِ الُمباشِ 

ِر َشنِدنا عيسى )سالُمهُ علينا( بمنا آتناهُ ِمنن تنأثيٍر علنى البَ يِّ وأبونا آدَم َشبِيهج بسَ 

الَخطيئِة  ينَ يِِّدنا عيسى وال يُدانيِه. فالفَرُق بَ رقى إلى سَ ولكّن آدَم ال يَ  15َجميعًا. 

وِت إلى دًا، وهو آدُم، أتى بالمَ ظيمج، ألّن إنسانًا واحِ بِة الغُفراِن عَ هِ  ينَ األُولى وبَ 

ِر فَضنِل هللاِ دُنا عيسنى الَمسنيُح، أتنى بنوافِ يِّ دج وهنو َسنَجميعِ النّاِس، وإنسانج واحِ 

وَمنِِّه للنّاِس َجميعًا! 
الَخطيئِة،  ينَ نَتيجِة ِهبَِة هللاِ وبَ  ينَ بيرج بَ الفج كَ ويوجدُ اختِ  16

ضنِل هللاِ علنى سنائِِر وِت. لكّن نَتيجنةَ فَ بالمَ  فآدُم أتى ذَنبًا َوحيدًا، فَحَكَم هللاُ عليهِ 

. يِِّدنا الَمسنيحِ َعننُهم بفَضنِل َسن العالَميَن الَّذيَن َغِرقوا فني النذُّنوِب هني َمرضناتُهُ 
ر. َشنُر علنى البَ يطِ يَُسن ٍد، أي أبيننا آدَم، َجعَلَنت الَمنوتَ إّن َخطيئةَ إنسناٍن واِحن 17

ضا عليننا ُهمنا أعَظنولكّن فَضَل هللاِ الوَ  ُم ِمنن َخطيئنِة آدم بَكثينٍر، فيَر، وِهبَةَ الّرِ

ِر القَنديِر، َسنيِِّدنا عيسنى َظننتَ ِد المُ ويُسبِغُُهما على ُكّلِ َمن يؤمُن باإلنسناِن الواِحن

 لُُهم أشرافًا في داِر البَقاِء.الَمسيحِ، فيَجعَ 
ريننِق الَهننالِك، فننذّن دةُ النّنناَس َجميعًننا إلننى طَ مننا قننادَت َخطيئننةُ آدَم الواِحننوكَ  18

م لَمرضنناةِ هللاِ ودُخننوِل داِر َحننت البنناَب أمنناَمهُ تَ دةَ فَ يِِّدنا عيسننى الواِحننَحَسنننةَ َسنن

ِب طاعننِة بَ بيَن، وبَسننُر ُمننذنِ َشننالبَ  ٍد صننارَ ِب ِعصننياِن إنسنناٍن واِحننبَ وبَسنن 19الُخلنِد. 

م أن يَننالوا َمرضناةَ هللاِ. ثينٍر ِمننهُ ُن لكَ ٍد يُمِكنإنساٍن واِحن
ولقند أنِزلَنت التّنوراةُ  20

ُع ازدادوا إثًما، وفَضُل هللاِ أوسَ م، ولكّن النّاَس م َمدى ُخطورةِ َمعاصيهِ يَِّن لهُ لتُبَ 

ِمن ُكّلِ اآلثاِم. 
م منا َغَمنَرهُ وِت، كَ م إلنى الَمنم وقنادَهُ يَمَن إثُم النّاِس عليهِ لقد هَ  21

بذيمانِِهم بَسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ، وهو ما َجعَلَُهم يَنالوَن ِرضا هللاِ  فَضُل هللاِ اآلنَ 

 في داِر الُخلوِد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٩)

بفترة طويلة. وهذا المقطع يكشف  بعد زمن آدم  أنزل هللا التوراة على النبي موسى   

هللا قبل نزول التوراة بزمن طويل. لذلك، فالتوراة نزلت أن الناس قد ارتكبوا اآلثام وعصوا 

 لتبيّن للبشر خطورة خطاياهم، ومدى حاجتهم إلى مغفرة هللا.
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6 

 الفصل الّسادس

 المسيح بسيّدنا اإليمان بعد الخطايا بتجنّ 
وقد يَقنوُل أَحندُُهم: "ِلنَم ال نَنزدادُ إثًمنا ِليَنزدادَ فَضنُل هللاِ عليننا؟"  1

حاشنا  ِ،  2

ألنّنا نَحنُن أتبناُع السَّنيِِّد الَمسنيحِ قند انقََطعننا عنن النذُّنوِب والَخطاينا َكمنا يَنقَِطنُع 

نندُ االسننتِمراَر فنني ارتِكابِهننا؟  الَمْيننُت عننن النندُّنيا، فَكيننَف نَتَعَمَّ
أال تَعلَمننوَن أَنّنننا  3

لَمسننيحِ؟ وبننذِلَك انتَهننى نَهننُج ِحينَمننا تََطهَّرنننا بالمنناِء ِصننبغةً  ِ، اتََّحنندنا بالسَّننيِِّد ا

فالنُّزوُل في الماِء كدَفِن الَمينِت، ونَحنن دُفِنّنا َمنَع السَّنيِِّد الَمسنيحِ  4َعيِشنا القَديِم. 

بعاَلمِة التَّغطيِس في المناِء تأكيندًا للَمنوِت، فَكمنا مناَت السَّنيِّدُ الَمسنيُح ودُفنَن ثُنمَّ 

حمُن بَجالِلننهِ  ، تََطهَّرنننا بالمنناِء وَولَّننْت عنَّننا َحياتُنننا القَديمننةُ، بَعَثَننهُ هللاُ األُب الننرَّ

 وأعطانا هللاُ َحياةً خاِلدةً ِمثلَهُ.
ى السَّننيِّدُ الَمسننيُح بَحياتِننِه ِمننن أجِلنننا، ونَحننن حننيَن نَنننِزُل فنني المنناِء  5 لقنند َضننحَّ

ا بُِعَ  السَّيِّدُ نَموُت، وسنُبعَُ  خاِلديَن ألنّنا نَحُن ُمتَِّحدوَن بِِه )سالُمهُ علينا(، َكم

فقد ُصِلَب َمعَهُ )سنالُمهُ عليننا( ُسنلطاُن الننَّفِس، َحتّنى نَقتُنَل أهواَءهنا  6الَمسيُح، 

َر ِمننن اإلثننِم.  فنَتََحننرَّ
فننذذا تََخلَّصنننا ِمننن َحينناةٍ َمليئننٍة بالَخطايننا، انقََطننَع ُسننلطاُن  7

 الشَّهوةِ َكما يَنقَِطُع الَميُت عن َحياةِ الدُّنيا.
أنّنا انَضَممنا إلى السَّنيِِّد الَمسنيحِ بَموتِنِه، فذنّننا سننَحيا َمعَنهُ َحيناةً َجديندةً  وبما 8

بُكّلِ تأكيد. 
فنَحن نَعلَُم أّن السَّيِّدَ الَمسيَح قد بُِعَ  ِمن الَموِت إلى الُخلنوِد، وأَنّنهُ  9

ّرةِ األولنى. لن يَموَت َمّرةً أُخرى. فلم يَعُد للَموِت ُسلطةج عليِه َكما كناَن فني الَمن
وِعندَما ماَت )سالُمهُ علينا(، ماَت ِليَمحَو ذُنوَب النّاِس َمّرةً واِحدةً. أّما اآلَن  10

ندَهُ.  فهو يَعيُ، ِليَرفََع شأَن هللاِ ويَُمّجِ
فاسنتَيِقنوا أيُّهنا األحبناُب أنُّكنم ُمنقَِطعنوَن  11

اًء َمَع عيسنـى الَمسنيحِ )سنالُمهُ أيًضا عن اإلثِم، وأنُّكم تُبعَثوَن ِلَمرضاةِ هللاِ أَحيَ 

 علينا(.
وال  13ولهننذا، ال تَتُركننوا الَخطايننا تَتََسننلَُّط علننيُكم وال تَخَضننعوا للشَّننَهواِت.  12

تَجعَلوا أعضناَء أجسناِمُكم أدواٍت لإلثنِم، بنل َسنلِّموا أنفَُسنُكم  ِ تَسنليًما، ألّن هللاَ 
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وا أعضنناَء أجسنناِمُكم  ِ طاعننةً وتَعظيًمننا، نَقَلَُكننم ِمننن الَمننوِت إلننى الَحينناةِ، فَسننلِّم

فال ُسلطاَن ِللَخطاينا علنيُكم، بمنا أنُّكنم لَسنتُم تَحنَت  14كأنّها أدواتج إلرضاِء هللاِ. 

 ِحمايِة التَّوراةِ، بل أنتُم تَتََظلَّلوَن بِِظّلِ فَضِل هللاِ.

 الحللصّ  تابعين صرنا
لَخطاينا، ألنّننا لَسننا تَحنَت ِحماينِة التّنوراةِ ثُّم ماذا؟ هل نَستَِمرُّ في ارتِكابِنا لِ  15

إنُّكم تَعلَموَن أّن َمنثَلَُكم َمثَنُل الّنذيَن َخَضنعوا  16بل تَحَت ِحمايِة فَضِل هللاِ؟ َكالّ! 

لَسننيٍِّد وأطنناعوهُ فنني ِخدمتِننِه، فننأنتُم كننذِلَك أصننبَحتُم ُمسننتَعبَديَن، وبذمكننانُِكم أن 

ؤدّي بُِكننم إلننى الَهننالِك، أو بذمكننانُِكم أيًضننا أن تُصننبِحوا َعبينندًا للَخطايننا الّتنني تنن

تَختاروا طاعةَ هللاِ الّتي تَقودُُكم إلى َمرضاتِِه تَعالى. 
لكنن الَحمندُ  ِ، بَعندَ أن  17

ُكنتُم َعبيدًا لَخطاياُكم، أصبَحتُم على دَرِب ِسيرةِ الَمسنيحِ الّنذي أسنلَمتُم لنهُ بُكنّلِ 

قُلنننوبُِكم وَجنننوارِحُكم، 
رتُم ِمنننن اإلثنننِم، وأننننتُم َعبيننندج اآلَن  ِ ُمتَّقنننوَن فتََحننن 18 رَّ

وَمجاًزا استَعَملُت تَعبيَر العُبوديِة َحتّنى أُسناِعدَُكم علنى فَهنِم هنِذِه  19ُمخِلصوَن. 

األُمننوِر ألنُّكننم بََشننرج ُضننعفاء، وقنند َجعَلننتُم أجسنناَمُكم فنني الماضنني لِخدمننِة الشَّننّرِ 

مونَها اآلَن إلرضناِء هللاِ فتَماديتُم فني اِرتِكابِنِه، فُكننتُ  م َعبيندًا ُمدَنَّسنيَن، فَهنالَّ تُقَندِّ

 وتَكونوَن لهُ َعبيدًا لتَصيروا ِعبادَ هللاِ الّصالحيَن؟
وِعننندَما ُكنننتُم ُمسننتَعبَديَن لَخطاينناُكم، لننم تَكونننوا ُمقَيَّننديَن بمننا يُرضنني هللاَ.  20
فما َجنَْت أيِديُكم ِمن تِلَك السَّيِّئَاِت َخيًرا، وهنا أننتُم اآلَن تَخَجلنوَن بهنا، ألنّهنا  21

ي إلننننى الَهننننالِك.  تُننننؤدِّ
رتُم ِمننننن اإلثننننِم، فننننأنتُم ِعبننننادُ هللا  22 ولكنننننُّكم اآلَن تََحننننرَّ

الُمطيعوَن، تَسعَوَن إلى الَخيِر ومآلُهُ داُر البَقاِء. 
. أّمنا واإلثنُم َجنزاؤهُ الَهنالكُ  23

 فَضُل هللاِ الَّذي أنعََم بِِه َعلينا ِمن ِخالِل َسيِِّدنا عيسـى الَمسيحِ فمآلُهُ الُخلودُ.
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7 

 الفصل الّسابع

 يعقوب بني شريعة حكم من تحّررنا
أيُّها اإلخوةُ في هللاِ، وخاّصةً ِمنُكم الُمطَِّلعيَن على الشَّريعِة، أال تَعِرفوَن أّن  1

جناُت، َحَسنَب العُنرِف  2تَسري على األحياِء فقط؟ الشَِّريعَةَ إنَّما  فالنِّساُء الُمتََزّوِ

 ُُ الُمتَّبِعِ، ُمرتَبِطاتج بأزواِجِهنَّ ما داَم أزواُجُهّن على قَيِد الَحياةِ، فذذا مناَت َزو

باُط.  إحداهّن، يُلغى هذا الّرِ
أّما إذا َسعَْت إحداُهنَّ إلى َرُجٍل آَخر، وَزوُجها ال  3

على قَينِد الَحيناةِ، فذنّهنا تُعتَبنُر زانينةً. أّمنا إذا مناَت َزوُجهنا، فذنّهنا تُصنبُِح يَزاُل 

جت َرُجالً آَخَر، في هِذِه الحالنِة لنن تُصنبَِح  ةً َحَسَب َشرعِ التّوراةِ، فذذا تََزوَّ ُحرَّ

 زانيةً.
اتََّحندتُم بِنِه، يا إخنوتي، كنذِلَك شنأنُُكم أننتُم، فبِتَضنحيَِة السَّنيِِّد الَمسنيحِ بَحياتِنِه  4

وانفََصلتُم َعن نُفنوِذ َشنريعِة بَنني يَعقنوَب، بَعندَ أن أصنبَحتُم تنابِعيَن لنهُ )سنالُمهُ 

علينا(، هو الّذي بُِعَ  ِمن الَموِت َحيًّا خاِلدًا، لَكي نَعنودَ َجميعًنا إلنى هللاِ وأيندينا 

األَّمنارةَ بالسُّنوِء، أثناَرِت  وِعندَما اتَّبَعننا الننَّفسَ  5َمليئةج بَحصاِد أعماِلنا الَحَسنِة. 

الشَّننريعةُ فينننا أهننواَء النننَّفِس وَجعَلَتْنننا نَسننتَِحقُّ ِعقنناَب الَهننالِك. 
أّمننا اآلَن فقنند  6

رنا ِمن هِذِه الشَّريعِة، ألّن َحياتَنا القَديمةَ انتََهْت ولم نَعُد ُمقَيَّديَن بها. ولهذا  تََحرَّ

ٍة َجديدةٍ، كأهِل ُروحِ هللاِ، ولم نَعُد نَخَضُع للطَّريقِة السَّبَِب نَحن نَعبُدُ هللاَ بَطـريق

 القَديمِة كأهِل َشريعِة بَني يَعقوَب.

 خطايانا أظهرت موسى النّبيّ  شريعة
فما هو الَمغزى إذن ِمّما ذََكرناهُ سابِقًا؟ هل يُعقَُل أن نَقوَل إّن َشنريعةَ النَّبنّيِ  7

؟ َكالّ، لقد َجعَ  . فلنو لنم موسى ُكلُّها َشر  لَنت هنِذِه الشَّنريعةُ النّناَس يَعِرفنوَن الشَّنرَّ

يَقُِل هللاُ في التّوراةِ: "ال تَحُسد"، ما كاَن النّاُس ِليَنتَبِهوا إلنى َخطيئنِة الَحَسنِد.
(١) 

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

(. ويقّر أّن الناس لم يعودوا تحت حماية 17: 20يقتبس بولس هنا من التوراة )سفر الخروُ   

أنّه اعتبر شريعة النبي الشريعة اليهودية، لكّن بعض خصومه ظلوا يفترون عليه ويقولون 
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بّانيَّ فَجعََل النّاَس يَرَغبوَن في ارتِكاِب أنواعِ الشُّروِر  8 واستَغَلَّ اإلثُم الَمنَع الرَّ

ولننو لننم تَمنَننعِ الّشننريعةُ هننِذِه السَّننيِّئات، مننا اسننتَطاَعت أن تَتََملَّننَك إرادتنني. ُكلِّهنا، 
عاَش النّاُس في القَديِم دوَن َشريعٍة، ولّما َعِلموا، َمثالً، منا َوَردَ فني التَّنوراةِ:  9

"ال تَحُسنند"، تََولَّنندَت فنني قُلننوبِِهم َرغبننةج َشننديدةج فنني ارتِكنناِب اإلثننِم، وبَِسننبَِب 

إّن غايةَ هللاِ ِمنن َوصناياهُ هني ُخلنودُ النّناِس فني  10اُهم َحلَّ عليُهم الَموُت. َخطاي

النَّعننيِم، ولننوال اإِلثننُم لَقننادَتُهم الَوصننايا إلننى النَّعننيِم، ولكننّن وجننودَ اإلثننِم َجعَلَهننا 

 فاسنتَغَلَّ اإِلثنُم الَوصنايا وَجعَلَهنا َسنبيالً لنهُ  11تَقودُُهم إلى الَهالِك حيَن أخَطنأوا. 

وَرغنَم ُكنّلِ ذِلنَك فنذّن التّنوراةَ  12فَخدََع النّاَس وِمن ِخالِلهنا قنادَُهم إلنى الَهنالِك. 

، وُكلُّ َوصاياها ُمقَدَّسةج ُمستَقيمةج وطاِهرةج.  ِكتابج صاِلحج

 واإلثم الّشريعة بين الّصراع
ولكن َكيَف يَكوُن هذا؟ هنل قنادَت الشَّنريعةُ الّصناِلحةُ النّناَس إلنى الَهنالِك؟  13

َكننالّ! بننل َجعَننَل اإِلثننُم الشَّننريعةَ الّصنناِلحةَ دَربًننا يَهِلننُك فيننِه النّنناُس، وهكننذا تَبَنندَّت 

ُخطورةُ اإلثِم بَينَُهم. 
ا لَيَس العَيُب في الشَّريعِة، َكالّ، فهي ِمنن ُروحِ هللاِ، إنّمن 14

فنَحن نَجَهنُل َحقيقَنةَ أنفُِسننا، َحتّنى لنو  15انقادَ النّاُس للنَّفِس واستَعبَدَتُهم ذُنوبُُهم، 

كانَت غايتُننا فِعنَل الَخينِر، إال أنّننا، بَندالً ِمنن ذِلنَك، نَفعَنُل منا نُبِغُضنهُ. 
ونَحنن  16

َمَع أحكاِم َشريعِة  نُبِغُض السُّوَء، َحتّى وإن آتيناهُ، وفي هذا دَليلج على أنّنا نَتَفِّقُ 

 . موسى، وإنّنا لَنَراها على َحّقٍ
فَجلي  إذن، أنّنا ال نَفعَُل السَّيِّئاِت َطوًعنا، بنل  17

يننأُمُر الشَّننرُّ نُفوَسنننا اآلثِمننةَ فنَنقننادُ إليننِه. 
ونَحننن نَعننِرُف أّن النننَّفَس خاليَننةج ِمننن  18

نَحن َمثالً نَرَغنُب فني فِعنِل الَخينِر، الَخيِر، أعني بذِلَك النَّفَس األّمارةَ بالسُّوِء، ف

أجل، نحن نَعُجُز عن فِعِل الَخيِر الّذي نُريدُهُ، ونَفعَُل  19ولكنّنا نَعُجُز عن ذِلَك. 

الشَّرَّ الّذي ال نُريندُهُ. 
فننَحن فني الَحقيقنِة، ال نَقِصندُ فِعنَل السَّنيِّئاِت، بنل الشَّنرُّ  20

 عَلُها َكرًها.الكاِمُن فينا هو الّذي يأُمُرنا فنَف
والُخالصةُ أنّي َوَجدُت َشريعةَ النَّبّيِ موسى تَجعَلُنني أَعلَنُم الَخينَر، فأسنعى  21

                                                                                                                                                                                           

كلّها شّر. ولكن بولس فنّد هذا القول ُمبيّنًا أن الوظيفة الحقيقية لشريعة هللا هي إظهار  موسى 

بشاعة الشّر. ويتّخذ بولس في خطابه باللغة اليونانية صيغة المتكلّم ابتداء من هذا المقطع حتّى 

ى أنه يتكلّم بصفة مطلقة عن أمور تتعلّق نهاية الفصل السابع. ولكن معظم المفّسرين يجمعون عل

 بكل البشر معتمدًا في ذلك على قصة أبينا آدم. 
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إلى العََمِل بِِه، ولكنّي َوَجدُت أّن السُّوَء أقوى فأسنعى إلينِه. 
نَحنن فني باِطنِننا  22

يُحناِرُب إرادتَننا،  ولَِكنّن السُّنوَء الّنذي تََسنلََّل إلنى قُلوبِننا 23فَِرحوَن بَشريعِة هللاِ، 

ويَجعَلُنا تَحَت َسيَطرتِِه عن َطريِق الشَّنريعِة. 
يننا  24 ينا لننا ِمنن تُعَسناَء! َمنن يُنَّجِ

ولكننن الَحمنندُ  ِ أنّننهُ أَرَسننَل لنننا َسننيِّدَنا  25ِمننن هننِذِه النننَّفِس الَّتنني سننتَلقى الَهننالَك؟ 

 عيسـى الَمسيَح ليُنِقذَنا!

ةِ: نُريدُ ِمنن ُكنّلِ قُلوبِننا أن نَعَمنَل بَشنريعِة هللاِ، فنَفعَنُل َكذِلَك نَحن في هِذِه الَحيا

 الَحَسنات، َولكّن نُفوَسنا ُمقَيَّدةج إلى السُّوِء.

8 

 الفصل الثّامن

 هللا بروح االقتداء
1 

ّن   اااعنَن  هللانااّ عنااَ عحنحن  د ننُاا ن ي  ااعََّ حن سعااا ف ينمن ّن حنُ نَسااِّد نان أّماان حن ااّ ينّااَع
2 

ٍٍ  عحانن وألحّحن حن ّّ ينشَّرعُةن نِّ  نكدّ أ يةن إثٍِّ وهناال هد سهللاعحن(ن  إ ح نمي إنعَه )االمد
هللاااَ    واَ  َ إنااف ين د ر َسااريقون عن و دحاان ن ااّوةَ رد ونكحّهاان أنساانن ن
3 

َر  اا ن   اا  سنزن
ّّ  ن  ٍن  دنعاارن أ ُنهللان هاان دنعاارن ىاانَ رةٍ سهللاااف ََناا َن زن ّّ ينااحَّع عحاانن أل ينشَّااَرعُةد أّ  دحنّزَ

ننف كنرَّ  و يَّ نهد  ُن ّن ينرُّ ر  عَه ينّشرعُةدن  أرانلن انعَّ نحن سعاف يالن حن نمن ىنسَّرن من
ين نحنعَااَه  اّ َ قعةاَةن نعدحن  ي َزاٍِّ ننشنرّيٍ عدشنَهد َزاِّن ننحي آ ِّن ينَّي عنمعلد إناف ين ن
ََ َماّ اداو ٍ  قنعن ينننشنَرن ونكني عن حي سهللاف مان  اي يناحَّع   ىدرننحون نهللا َّكععَر سّ  ن

4 
ََ من نَسَ  ينشَّرعَُةن ألنحّحان حن  نا ي  ّن َمّ  نحعع كَّ حنُِّن إحّهد أرانلن انعَّ نحن سعاف نحن نمن

 ََ واَ  َن ال نأنهويَ  ينحَّع  نرد
5 

ّن  ََ  أّمن ينّاَع َّ ينحَّع ّن إالّ نشدؤو رو ّن نأنهويَ  حدعوَاَهِّ ال عدعنّكَ ّن عناعرو ّّ ينَّع إ
واَ  َن  كداا ّن ناارد ااننف  عن  ناا و وَ ااَه  ُن ااِّ هااو إرحاان د رد هد مُّ لُّ ماان عنهد

6 
ٍن  ااال ّّ ينهن إ
ا لد كداّلَ  هللااو د ويناَّاالِّد  من ن أّمان ين د ََ ري ن شناهنوير يناحَّع ينمن  وِّن منسعرد يناَّاُي ون

واَ  َ   اّ عن  نا ي نَاارد من
7 

َد ال  ََ سنا يوةف لَن  ااننحَّع ّّ يالح عان ن إناف أهااويَ  يناحَّع أل
ن  دقععد شنرعُةن  َ  ٍن زد د سّ ََنا ن ألحّهن  ُن

8 
ّن أحعداناهدِّ يألّمانرةن  ّن عدقعُاو ّّ ينّاَع إ

ّن سّ إرحنَ   َ   ننناُّوَ  عنُزد و
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9 
اناا ن هنااو   عشااوي  ن واَ  َ  ااعكدِّن  هللاااّ  ُن هللاااوَل رد ّن ن د أّماان إَي كدحاا دِّ  نحُنمااو
واَ  َن  ااّ نااِّ عنَعااِ ىنهللاندااهد ناارد ااننف  ومن وَ ااَه  ُن ّن نَه يعااَة رد عشااو َُ ن ناال ا ن ََ ينااحَّع

ااعنَ   واد ينمن وان رد ّّ ينارُّ ااعنَن أل َن  ننَُوان َنهللااَّاعَّ  ينمن  هللانع
10 

ااعند  اي  ويناَّاعَّ د ينمن
هللاوَ  ىد  ّن ناانن د ااننَ  يكثااَِّن نكااحّكدِّ ااا نحُنمو ّّ أزااان نكدِّ ااا نعحف نان دِّن أ هللاااونَكدِّن  اارن

ّّ  ن و يٌّ نوسوَ َه   واَ  َن إ نعنحَل رد
11 

ّّ  ن أىنِّن نروَ َه انعَّ نحن سعاف َمّ  إ
هد  عكدِّ   كنمن ننُنثن  د انعَّ نحن سعاف َمّ ينمن  و ن لَّ رد وَر  نَن وين وأ ن وَرن  إحّهد ينمن

ّن  وَ َه وعنزُنهللادكدِّ َمّ ين نَن ع ن نرد  اعننُنثدكدِّ أعحو
12 

ََ وأنهويةَهاان   اااعن نهللااااحَّع  عاان إ اااويحين عنَزاا د أّن ال حن حن
13 

ألحّحااان إَي ي َّننُحااان 
واَ  اعَّةن َهن نعنحاَل رد وي َهن وان هللاَّساحن َماّ شناهن ََ هنهللانكحان  ونكاّ إَي  ن ن شنهنوير ينحَّع

ّن   َن أسنن حن َمّ  ين ننَ ع
14 

واَ  َ هداِّ َماّ أهاَل ننع َاَه  ّن نارد ّن عن  ن و وكدلُّ ينَّع
ننف    ُن

15 
اوَبن نال  ّد سننعا وي نهللا ن واَ  َ  عحنن  اال حنكاو هللاوَل رد أزلن إحّحن حنحُنِّد ن د

ّن   عاان  د  وَ ااَه حن  ناا ين وحناا سوهد هاان َعع ن أحاارن أنوحاان إحّحاان َمااّ أهااَل ننعااَر  َ ونرد
ّد  !  ينرَّ م

16 
واَ  َ حن أّكا د أنحّحان َسعننداهد   ونرد

17 
ّد  اعن  ونمان أحّحان َسعانلد  َن  احن  من

اااعنَ  ااي  ااعََّ حن ينمن ااعن ان ااننفن شناارقن أّ حد ناااين من ثااةد ننركن َااَه  ُن رن اااعنَ ون ااعَّ حن ينمن ان
ُنهد نرن ععَ ينمن نَِّ   ين ُّحعن ي الِّنن  حن نمن َّعن من

 مينللعال هللا بيت أهل كشف
وإنِّي أُخبُِركم أّن ما نُعانيِه في هِذِه الدُّنيا ِمنن أوجناعٍ ال يُسناوي َشنيئًا أمناَم  18

الَمقاِم الَمجيِد الّذي أَعدَّهُ هللاُ لنا في اآلِخرةِ. 
فالَمخلوقناُت ُكلُّهنا تَنتَِظنُر بفنارغِ  19

بِر يَوَم يَكِشُف هللاُ أهَل بَيتِنِه للعنالَميَن.  الصَّ
لوقناِت أخِضنعَت لتَزينَغ ألّن الَمخ 20

فةج  عن غايتِها األساسيِّة بَسبَِب آثَاِم اإلنساِن، وَرغَم ذِلَك فذنّها ُمتَلَّهِ
للُحصنوِل  21

ُر الَمجيندُ الّنذي سنيَنالُهُ ِعيناُل هللاِ.  ِر ِمنن الفَنناِء، وهنو التََّحنرُّ على نَفَحاِت التََّحرُّ
تَنننزاُل تَنننئِنُّ إلنننى اآلَن ِمنننن آالٍم َشنننبيهٍة ونَحنننن نَعلَنننُم أّن ُكنننلَّ الَمخلوقننناِت منننا  22

ونَحن، البََشُر الُمؤمنوَن، ما ِزلنا نَئِنُّ أيًضنا َرغنَم ُحلنوِل بَنواِدِر  23 (٢)بَمخاض.
                                                                                                                                                                                           

 
(٢)

تذكر الكتابات اليهودية المنتشرة في ذلك الزمن أّن فِتَنا عظيمة ستحدث قبل مجيء المسيح   

ك الفتن المنتظر ونهاية العالم، ثم يبدأ زمن حكم السيّد المسيح )سالمه علينا(. وشبّه الناس تل

بمخاض الوالدة. وينحو بولس المنحى نفسه حين يرى أن كل فتن عصره شبيهة بمخاض 

 الوالدة، وهي تَِعدُ ببزوغ عهد جديد. 
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تََجلِّينناِت ُروحِ هللاِ فينننا، ومننا ِزلنننا نَنتَِظننُر تَحريننَر أجسنناِمنا ِمننن أَثننِر الَخطايننا 

ولَنا علننى َجميننعِ ُحقوقِنننا كأهننِل بَيننِت هللاِ والننذُّنوِب، ونَحننن نَتََرقَّننُب كننذِلَك ُحصنن

وقد َوَهبَنا هللاُ هذا اليَقيَن ِعندَما أنجانا ِمنن  24ِعندَما تُبعَُ  أجسادُنا يَوَم القيامِة. 

ذُنوبِنا وَخطايانا، لكنّنا ما ِزلنا نَنتَِظُر النَّعيَم الّذي لم نَمِلكهُ بَعد. ولكن أيُعقَُل أن 

َكالّ، نَحنن نَتََرقَّنُب الندّاَر الّتني ال نَراهنا، فَلنَصنبِر  25نَنتَِظُره؟  نَكوَن ماِلكيَن ِلما

 َحتّى حيٍن.
إّن هللاَ يُعينُنا بُروِحِه ِعندَ ُضعِفنا، فننَحن َمنثاَلً ال نَعلَنُم تَحديندًا منا نَندعو هللاَ  26

عنالى ِمن أجِلِه دائًما، عاِجزيَن عن اإلفصناحِ بمنا هنو َخينرج لننا، ولكنّن ُروَحنهُ تَ 

وهللاُ َعلننيمج بننذاِت  27تَقودُنننا وتَشننفَُع لنننا ِعننندَهُ بأنّنناٍت ال تُفصننُح عنهننا الَكِلمننات. 

وحِ، إذ أرَسنننَل ُروَحنننهُ تَقَننندََّس وتَعنننالى بذذنِنننِه  ننندُوِر، ويَعنننِرُف ُمبتَغنننى النننرُّ الصُّ

وبِِرضنناهُ َحتّنننى تَشنننفََع لِعبنناِدِه الصننناِلحيَن، 
ُكنننلَّ  ونَحنننن نُنندِرُك أّن هللاَ يَُسنننيِّرُ  28

ننّراِء، نَحننَو الَخيننِر ِلُمِحبِّيننِه تَعننالى، للّننذيَن دَعنناُهم  األحننواِل، السَّننّراِء ِمنهننا والضَّ

فقد َعَرَف هللاُ أحبابَنهُ ِمنن قَبنِل َخلنِق الَكنوِن، وقَندََّر  29َحَسَب تَدبيِرِه فاستَجابوا. 

وحنن ّي لننهُ تَعننالى، أنُّهننم سننيَكونوَن علننى ِمثنناِل ِصننفاِت َسننيِِّدنا عيسننى، االبننِن الرُّ

وأنُّهم سيُصبِحوَن ِمن أهِل بَيِت هللاِ، وَسيِّدُنا عيسى يَحَظى بأشَرِف َمكاننٍة فهنو 

األّوُل بَيَن إخوةٍ َكثيريَن. 
أَجل، َكتََب هللاُ لنا أن نَكنوَن ِمنن أهنِل بَيتِنِه، فندَعانا  30

 وَرضَي عنّا وَرفََع َمقاَمنا.

 هللا محبّة عن يفصلنا شيء ال
ماذا نَقوُل في هذا الشأِن العَجيِب؟ إن كاَن هللاُ َمعَنا، فَمن علينا؟ إذن  31

إّن  32

ي  وحنّيِ لنهُ تَعنالى، بنل َجعَلَنهُ يَُضنّحِ هللاَ لم يَبَخل َعلينا بَسيِِّدنا عيسى، االبنِن الرُّ

ُر لنا ُكلَّ َشيٍء؟  بنَفِسِه ِمن أجِلنا َجميعًا، فذضافةً إلى ذِلَك َكيَف ال يَُسّخِ
ن وَمن 33

يَجرُؤ أن يَتَِّهَم ِعبادَ هللاِ الُمختاريَن؟! فا ُ هو َمن َرضَي عنّا. 
وَمنن ذا الّنذي  34

ى بنَفِسنِه فِنداًء لننا، وبَعَثَنهُ هللاُ  يَحُكُم علينا؟ ال أَحدَ! فَسيِّدُنا عيسـى الَمسيُح َضنحَّ

 َحيًّا وأجلََسهُ على يَمينِِه، وهو َمن يَشفَُع فينا اآلَن.
نننيُق، وال النننباَلُء، وال ال َشننني 35 َء يَحِرُمننننا ِمنننن َمحبَّنننِة الَمسنننيحِ لننننا: ال الّضِ

االضننِطهادُ، وال الجننوُع وال العُننرُي وال الَخَطننُر، وال الَمننوُت بالسَّننيِف. 
َكمننا  36
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بوِر الشَّريِف: "فني َسنبيِلَك اللَُّهنمَّ نُواِجنهُ الَمنوَت ِمنن أعندائِنا  َوَردَ في ِكتاِب الزَّ

 (٣)ويَذبَحونَنا كاألغناِم".ُكلَّ يَوٍم، 
وَرغَم هِذِه االبتاِلءاِت ُكلِّها فذنّنا نَنتَِصُر عليها نَصًرا َعظيًما بفَضِل َسنيِِّدنا  37

الَمسيحِ الّذي أَحبَّنا! 
نعم، إنِّي على يَقيٍن أن ال َشيَء يَحوُل بَينَنا وبَنيَن َمَحبَّنِة  38

ئكننةُ وال الّشننياطيُن، وال أُمننوُر النندُّنيا وال هللاِ، ال الَمننوُت وال الَحينناةُ، وال الَمال

وال قِننوى الكائِننناِت الغَيبِيّننِة الّتنني بَينَنننا أو تَحننَت  39أُمننوُر اآلِخننرةِ، وال الِجنننُّ 

األرِض، ال َشيَء في هذا الَكوِن يُمِكنُنهُ أن يَفِصنَل عنَّنا َمَحبَّنةَ هللاِ، تِلنَك الَمَحبَّنة 

 الَمسيحِ.الّتي تََجلَّت في َموالنا عيسى 

9 

 الفصل التّاسع

 يعقوب لبني وعده يحقّق هللا
وإنّي أقنوُل الحنقَّ لَُكنم ومنا أننا ِمنن الكناِذبيَن، ألنّني ُمعتَِصنمج بالسَّنيِّد الَمسنيحِ  1

، وفني قَلبني ألَنمج َشنديدج بَسنبَِب بَنني  2وَضميري على ُهدى ُروحِ هللاِ.  إنّي َحزينج

يَعقننوَب 
تنني الّتنني أنتَمنني إليهننا. فأنننا ُمسننتَِعد  أن أُحننَرَم عننِن السَّننيِِّد الَمسننيحِ  3 أُمَّ

تي.  وأنفَِصَل َعنهُ فِدًى ألُمَّ
فبَنو إِسرائيَل لُهم الحنقُّ فني االنِضنماِم ألهنِل بَينِت  4

الُوعنودَ. هللاِ، وقد تََجلَّى هللاُ لَُهم فقَدََّم إليِهم العُهنودَ، والشَّنريعةَ والِعبنادةَ الحنقَّ و
وكننانوا ِمننن نَسننِل األنبينناِء األّولننيَن، وِمنننُهم يَنَحننِدُر السَّننيِّدُ الَمسننيُح. فليَتَبنناَرِك  5

 الُمتَعالي فَوَق العالَميَن إلى أَبَِد اآلبِديَن، آمين.
فُكلُّ ما ذُكنَر ال يَعنني أّن هللاَ ال يَحفَنُو َوَعندَهُ لبَنني يَعقنوَب، ألّن َمنن َرفَنَض  6

 ِمن بَني يَعقوَب لَيَس ِمَن األَخياِر، ِرسالةَ هللاِ 
ولَيَس ُكنلُّ الّنذيَن يَنَحنِدروَن ِمنن  7

النَّبّيِ إبراهيَم ُهم ِمنن َوَرثَتِنِه وِمنن ِعيناِل هللاِ. فالَوَرثنةُ ُهنم الّنذيَن َحَصنلوا علنى 

َرثنةُ َوَعِد هللاِ. فقد أوحى إليِهم في التّوراةِ: "ينا إبنراهيُم، ِمنن إسنَحَق يَنَحنِدُر الوَ 

وبِِهننم أَُحقّننُق َوعنندي لننَك".
وهننذا الننَوحي يَعننني أنّننهُ لَننيَس باألصننِل البََشننرّيِ  8 (٤)

                                                                                                                                                                                           

 
(٣)

 .22: 44كتاب الزبور، مزمور   

 
(٤)

 .12: 21التوراة، سفر التكوين   
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ُهم هللاُ بَوَعِدِه ُهم ِعيالُهُ تَعالى.  نَنَضمُّ إلى ِعياِل هللاِ بل الّذيَن َخصَّ
فقد َوَعندَ هللاُ  9

على ِلساِن الَمالِك بُخصنوِص إسنحَق فقناَل: "سنأعودُ العناَم  النَّبيَّ إبراهيَم 

." القاِدَم في ِمثِل هذا الَوقِت، ويَكوُن ِلساَرةَ ابنج
(٥) 

لقند اختنناَر هللاُ إسننحَق ِمننن بَننيِن أبننناِء النَّبنّيِ إبننراهيَم، َكمننا اختنناَر أَحنندَ ابنَنني  10

فقَبنَل أن يُولندا، ويَكوننا ِمنن  11إسحَق، َمَع أّن َزوجتَهُ ِرفقَةَ قد أنَجبَت تنوأَمين، 

أهِل الّشّرِ أو ِمن أهِل الَخيِر، جاَءها َوحُي هللاِ ُمبَيِّنًنا أنّنهُ سنيَختاُر بَعنَض النّناِس 

ا،  َحَسَب تَدبِيِرِه تَعالى. نعم، يَختناُر هللاُ النّناَس ِمنن قَبنل أن يَفعَلنوا َخينًرا أو َشنرًّ
نغيِر،وأَخبََر الَوحُي ِرفقَةَ أّن أكبََر  12 األَخنويِن يَكنوُن خاِدًمنا للصَّ

واختناَر  13 (٦)

َم بِِه َمقَصدَهُ. َكما قاَل تَعالى فني ِكتناِب النَّبِنّيِ  هللاُ يَعقوَب دوَن أخيِه العيِ  ِليُتَّمِ

َمالكي: "أَحبَبُت بَني يَعقوَب وَرفَضُت بَني الِعيَ ".
(٧) 

 للعالمين رحمةً  النّاس يختار هللا
ّلِ هذا؟ إّن هللاَ يَختاُر بَعَض النّناِس ويَنرفُُض البَقيّنةَ، فهنل هنو فأيُّ َمعنى لكُ  14

ا،  بذِلَك َظلنومج؟ َكنالّ، تَعنالى هللاُ عنن ذِلنَك ُعلنوًّ
فقند قناَل تَعنالى لنَبيِّنِه ُموسنى:  15

"إنِّني أَرَحننُم َمنن أَشنناُء، وأُشننِفُق علنى َمننن أَشناُء".
إّن هللاَ يَختنناُر النّنناَس ال  16 (٨)

تِِهم في هذا االختِياِر أو َسعيِهم إليِه، بل يَختاُرُهم هللاُ بَرحَمتِِه. ِوفَق َرغب
ولقد  17

جاَء في الِكتاِب قَولُهُ تَعنالى لِفرَعنون: "إنّني لهنذا الغَنَرِض َرفَعتُنَك إلنى َعنرِش 

ِمصر: َحتّى يَتَبَدَّى فيَك َجبَروتي ويُعَظََّم اسمي في العالَميَن".
فا ُ يَنرَحُم  18 (٩)

                                                                                                                                                                                           

 
(٥)

 .14: 18التوراة، سفر التكوين   

 
(٦)

 .23: 25التوراة، سفر التكوين   

 
(٧)

: 25وتجدر اإلشارة إلى أن القصة األصلية في سفر التكوين . 3- 2: 1كتاب النبي مالكي   

، تتعلّق باألقوام المنحدرين من نسل النبي يعقوب وأخيه العي ، ال بيعقوب والعي  23

 كفردين. 

 
(٨)

(، فقد خاطب هللا بني يعقوب 19: 33يقتبس الحواري بولس هنا من التوراة )سفر الخروُ   

بهذه الطريقة عندما عبدوا العجل فعصوه عصيانًا فظيعًا. لذلك استحقّوا الموت أو النبذ كعقاب 

إلى الصبر  22أدنى، لكّن هللا رحمهم واستمّر في اعتبارهم قوم ميثاقه. ويشير بولس في اآلية 

 ذي أبداه هللا تجاه هؤالء. ال

 
(٩)

 (.16: 9االقتباس هنا من التوراة )سفر الخروُ   
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ن يَشاُء، ويَجعَُل َمن يَشاُء ُمتَعَنِّتًا.مَ 
(١) 

وِلقائِننٍل ِمنننُكم أن يَقننوَل: "إن َكتَننَب هللاُ علننى النّنناِس أن يَكونننوا مننؤمنِيَن أو  19

كافِريَن، فلماذا يَلوُمُهم علنى أعمناِلِهم؟" 
فاسنَمعوا َجنوابي: أيُّهنا اإلنسناُن، ال  20

نيِن ِلَمنن َصننَعَهُ: "لمناذا حقَّ لَك أن تَعتَِرَض على هللاِ! هل يَقوُل  ِوعاءج ِمنَن الّطِ

َجعَلتَني على هِذِه الصُّورةِ؟"
اِر أن يَصننََع ِمنن  21 (٢) أَفَلَيَس ِمن َحّقِ عاِمِل الفَخَّ

ننيِن نَفِسننها إننناًء لغَننَرٍض َرفيننعٍ، وآخننَر  ننيِن مننا يَشنناُء، فيَصنننََع ِمننن قِطعننِة الّطِ الّطِ

 (٣)لغََرٍض َوضيعٍ؟
 أن يُظِهَر َغَضبَهُ للنّاِس، ويُعِلَن قُدرتَنهُ علنى الِعقناِب، ولكنّنهُ كذِلَك شاَء هللاُ  22

َصننبورج َحلننيمج بهننؤالِء الُمتَعَنِّتننيَن الَمغضننوِب علننيِهم، الّننذيَن يَسننتَِحقّوَن الَهننالَك. 
أّما نَحن فقد نِلنا َرحمةَ هللاِ لكي تَتََجلّى َعظمةُ شأنِِه وَجالِلِه، فا ُ قند َهيّنأ لننا  23

باعتِباِر أنّهُ اختاَرنا ِمن ِعباِدِه، ال ِمَن اليَهوِد فقط بل  24نذُ القَديِم َمقاًما َمجيدًا، مُ 

ِمن سائِِر الشُّعوِب أيًضا. 
َكما قاَل على ِلساِن النَّبّيِ ُهوَشَع: "الّذيَن لم يَكونوا  25

تني، والّنذيَن لنم يَكوننوا أَحبنا تي سأَجعَلُُهم اآلَن ِمنن أُمَّ بي، سنأَجعَلُُهم اآلَن ِمن أُمَّ

نعننم، َحيننُ  قنناَل هللاُ للنّنناِس سننابِقًا: "لَسننتُم ِمننن أهننِل ميثنناقي"  26 (٤)أَحبننابي".

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

 8: 7جعل هللا فرعون متعنّتا ألنه تعنّت وعصى هللا. وقد جاء في التوراة، سفر الخروُ   

، أّن هللا أمر فرعون مّرات عديدة أن يطلق بني يعقوب، لكن فرعون تعنّت مّرة تلو 7: 9حتّى 

. وقد جعل هللا فرعون متعنّتًا بعد أن أمهله مّرات عديدة لتنفيذ أمره تعالى، لكنّه لم يفعل األخرى

(. وتضّمنت كتب األنبياء أمثلة عديدة عن صبره تعالى. 27: 10 – 8: 9)انظر سفر الخروُ 

وغل ولكن لم يذكر أي مقطع، بما في ذلك هذا المقطع، أن هللا جعل أحد من عباده متعنّتا إال إذا أ

في عصيان هللا. وقد كتب بولس أن القصد من صبر هللا على المذنب هو دفعه إلى التوبة. وهذا 

 (.4: 2من لطفه تعالى بعباده )انظر رسالة روما 

 
(٢)

 .9: 45و 16: 29يحيل هذا االستفهام البالغي على كالم النبي أشعيا   

 
(٣)

: 18ص بني يعقوب )كتاب النبي إرميا يحيل كالم بولس هنا على ما قاله النبي إرميا بخصو  

1 -12.) 

 
(٤)

نبيّا في الوقت الذي كان فيه  . كان هوشع 23: 2هذا االقتباس من كتاب النبي هوشع   

ُعِزيّا ملًكا على مملكة يهوذا في المنطقة التي تحيط بمدينة القدس، وقد امتدّ حكمه بين سنتي 

الملك يَربعام الثاني على المنطقة الموجودة قبل الميالد. وأيًضا في وقت حكم  746و  783

 قبل الميالد(. 746 – 786شمال يهوذا أو ما يسّمى اليوم بالضفّة الغربية )
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سننيُخبُِرُهم اآلَن: "إنّننا َجعَلننناُكم ِمننن أهننل بَيننِت هللاِ الَحننّي".
أّمننا بِشننأِن بَننني  27 (٥)

قوَب َكَرمِل البَحِر، فلن يَعقوَب فَقَد قاَل النّبيُّ أَشعيا: "َحتّى لو كاَن َعدَدُ بَني يَع

يَنَضمَّ إالّ قَليلج ِمنُهم إلى النّاجيَن. 
ألّن هللاَ سنيُنِزُل ُحكَمنهُ علنيِهم فني األرِض  28

ّوات أن وكنذِلَك قناَل أَشنعيا: "لنو لنم يَكتُنب َربُّ القُن 29 (٦)ُحكًما َسريعًا حاِسًما".

 (٧)ْي َسدوَم وَعمورةَ".يَنجو بَعضج ِمن َشعبِنا، ألصبَحنا هاِلكيَن كأهِل َمدينتَ 

 هللا إرضاء في يعقوب بني من عدد فشل
أّن ُهناك ِمن َغيَر اليَهوِد أُناًسا لم يَسنعَوا إلنى  فأيُّ َمعنى ِلما ذََكرناه؟ َمعناهُ  30

َمرضننناةِ هللاِ، ولكنننن ِعنننندَما اعتََصنننموا بَسنننيِِّدنا عيسنننى )سنننالُمهُ عليننننا( ننننالوا 

َمرضنناتَهُ بذيمننانِِهم. 
أّمننا بَنننو يَعقننوَب، فقنند َسننعوا إلننى َمرضنناةِ هللاِ ِمننن ِخننالِل  31

َشنننريعتِِهم، لكننننُّهم فَِشنننلوا فننني تََمسُّنننِكِهم بِهنننا. 
فِلمننناذا فَِشنننلوا إذَن؟ ألنُّهنننم لنننم  32

يَعتَِصننموا بَِحبننِل اإليمنناِن، بننل اسننتَنَدوا إلننى َكننونِِهم ِمننن أَهننِل الِكتنناِب، فِعننندَما 

وهنو منا  33 (٨)عيسنى، كنانوا كَمنن َعثَنَر بَحَجنٍر فَسنقََط، َرفَضوا اإليماَن بَسيِِّدنَا

أوَحى هللاُ بِِه على ِلسناِن النَّبنّيِ أَشنعيا: "هنا أننا فني القُندِس أََضنُع َحَجنًرا يَجعَنُل 

النّاَس يَعثُروَن، بل َصخرةً تَجعَلُُهم يَسقُطوَن، وال يَخيُب ُكلُّ َمن َوثِق بِِه".
(٩) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٥)

 .10: 1كتاب النبي هوشع   

 
(٦)

في مملكة يهوذا في الفترة الممتدة ما  . عاش النبي أشعيا 23، 22: 10كتاب النبي أشعيا   

 ق. م. 701و  740بين 

 
(٧)

 .9: 1كتاب النبي أشعيا   

 
(٨)

: 12يشير بولس في كالمه عن حجر العثرة إلى سيدنا عيسى )سالمه علينا(. )انظر مرقس   

10.) 

 
(٩)

 .16: 28و 14: 8كتاب النبي أشعيا   
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10 

 الفصل العاشر

 النّاس لكلّ  اةالنّج
إخوتي، إنّي في َشوٍق َعظيٍم، وأتََوسَُّل إلى هللاِ أن يَنجَو َشعُب بَني يَعقنوَب،  1
سننوَن  ِ، ولكنننُّهم ال يَفَهمننوَن.  2 وأشننَهدُ أنُّهننم ُمتََحّمِ

وألنُّهننم ال يَفَهمننوَن َكيننَف  3

افِظوا علننى يَرضننى هللاُ عننن النّنناِس بفَضننِل السَّننيِّد الَمِسننيحِ، فقنند حنناولوا أن يُحنن

ُهم فقط، فَرفَضوا َطريَق هللاِ.  َطريقٍة تَُخصُّ
وإّن الغايةَ القُصوى للشَّريعِة هني  4

 اإليماُن بالَمسيحِ الُمنتََظِر، وُكلُّ َمن يَتََمسَُّك بِِه يَناُل َمرضاةَ هللاِ.
 ولقنند قيننَل إّن َكننالَم النَّبننّيِ موسننى يَحِمننُل دَلننيالً علننى أّن هللاَ ال يَرضننى عننن 5

النّاِس إالّ بانتِمائِِهم للشَّرعِ اليَهودّيِ حيَن قاَل: "َمن يَتََمسَّنَك بُكنّلِ هنِذِه الوصنايا 

ولكنّنننا نَحننن نَعلَننُم أّن هللاَ يَرضننى عنّننا باإليمنناِن، وهننذا  6 (١)يَحيننا َحينناةً َرضننيّةً"

ضا لَيَس ُمستَحيالً، وهو ما جاَء في التّوراةِ: الّرِ
ع (٢) وِد إلنى "لَسَت بحاجٍة للصُّ

ُُ أن تَعودَ بالسَّنيِّد الَمسنيحِ ِمنهنا لتَننال َمرضناةَ هللاِ.  السَّماِء"، وكأنَّك تَحتا
وال  7

ُُ أن تَجعَننَل السَّننيّدَ  أنننَت بحاجننٍة "للنُّننزوِل إلننى أعمنناِق األرِض" وكأَنّننك تَحتننا

الَمسيَح يَقوُم َحيًّا ِمن بَنيِن األمنواِت لتَنناَل َمرضناةَ هللاِ أيًضنا. 
ا النَّجناةُ فني إنّمن 8

ُمتناوِلننَك، أال وهنني التََّوكُّننُل علننى َسننيِِّدنا الَمسننيحِ، وهننذا َمضننموُن دَعوتِنننا بَننيَن 

النّاِس، َكما َوَردَ في التَّوراةِ: "ما أقنَرَب بَنالَغ هللاِ ِمننَك، وِمنلء قَلبِنَك تَشنَهدُ بِنِه 

دُ العنالَِميَن، وإن ُكننَت كذِلَك إن ُكنَت شاِهدًا بِلسانَِك أّن عيسى َسيِّ  9 (٣)َشفتيَك".

ُمتَيَقِّنًا ِمن ُكنّلِ قَلبِنَك أّن هللاَ أحيناهُ ِمنَن الَمنوِت، فذنّنَك ِمنن النّناجيَن. 
فنذن َوثِنَق  10

َشننخ ج ِمننن قَلبِننِه بالسَّننيِّد الَمسننيحِ، وَشننِهدَ بِلسننانِِه أنّننهُ َمننوالهُ، َرضنني هللاُ َعنننهُ 
                                                                                                                                                                                           

 
(١)

 .5: 18التوراة، سفر الالويين   

 
(٢)

يبيّن أنّهما تتطابقان ، و13- 12: 30إلى التوراة، سفر التثنية  7و 6يلّمح بولس في اآليتين   

وفي  4: 9و 17: 8مع ما جاء في رسالة السيّد المسيح. وربّما لّمح بولس أيضا إلى سفر التثنية 

الفكرة التي تعتبر أن صالح بني يعقوب هو  سياقها يكذّب هللا على لسان النبي موسى 

قهم العسكري وازدهارهم.  السبب في تفوُّ

 
(٣)

 . 14: 30ة، سفر التثنية يقتبس بولس هنا من التورا  
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أشنعيا: "وال يَخينُب ُكنلُّ َمنن َوثِنَق بِنِه".َكما جاَء في ِكتناِب النَّبنّيِ  11وأنجاهُ. 
(٤) 

فننال فَننرَق بَننيَن يَهننودّيٍ وَغيننِر يَهننودّيٍ، ألّن َموالنننا َسننيِّدُ ُكننّلِ النّنناِس، يَفننيُض  12

بنَعمتِِه على ُكّلِ َمن يَستَغيُ  بِِه. 
وهو ما َوَردَ في ِكتناِب النَّبنّيِ يوئينل: "ُكنلُّ  13

 (٥)ِمَن النّاجيَن".َمن يَستَغيُ  بَموالنا يُصبُِح 

 هللا رسالة يرفضون يعقوب بنو
أيُعقَُل أن يَطلُنَب النّناُس َعنوَن السَّنيِّد الَمسنيحِ، وُهنم ال يؤمننوَن بِنِه؟ وَكينَف  14

يؤمنوَن بِِه ولم يَسَمعوا َعنهُ؟ وَكيَف يَسَمعوَن ولم يُخبِرُهم أَحدج؟ 
وهل يَحِمُل  15

ِمَن الَحواِريِّين؟ نعم، إّن هللاَ أرَسَل إلى بَني يَعقوَب الباَلَغ َغيُر َمن أرَسلَُهم هللاُ 

هننؤالِء الُمخِلصننيَن، َكمننا جنناَء فنني ِكتنناِب النَّبننّيِ أَشننعيا: "مننا أحلننى ُخُطننواِت 

روَن بالَخيِر". الُمرَسليَن الّذيَن يُبَّشِ
(٦) 

وَب، إذ يَقنوُل ولكّن ِرسالةَ َسيِِّدنا الَمسيحِ لم يَقبَل بها إالّ قَلينلج ِمنن بَنني يَعقن 16

النَّبيُّ أَشعيا: "يا َموالي، ما أقَلَّ المؤمنيَن بِِرسالَتِنا!"
فال يَقِدُر أَحندج علنى  17 (٧)

 اإليماِن إالّ إذا َسِمَع الّرسالةَ، أي ِرسالةَ السَّيِِّد الَمسيحِ.
سالةَ؟ أجل، إنُّهم على  18 ِعلٍم بِها، ولكنّني أقوُل: ألَم يَسَمع بَنو يَعقوَب هِذِه الّرِ

فقد جاَء في الَمزاميِر: "َسِمعَِت األرُض ُكلُّها َصوَت الُمرَسنليَن، وبَلَنَغ َكالُمهنم 

وأعننودُ فننأقوُل: "ألَننم يَُكننن بَنننو يَعقننوَب يُنندِركوَن أّن هننِذِه  19 (٨)األرجنناَء ُكلّهننا".

سالةَ ُمَوّجهةج إلى ُكّلِ األَُمِم؟" نعم، كاَن يَِجنُب أن يُندِركوا ذِلنكَ  . فقند قناَل هللاُ الّرِ

ةً ِمن َغينِر بَنني يَعقنوَب وأَجعَلُُكنم تَغناروَن  في َزَمِن النَّبّيِ موَسى: "ألُباِرَكنَّ أُمَّ

ٍة باِل ِعلٍم فَتَغتناظوَن ِمننُهم". ِمنُهم، وأَفيُض بَِرحَمتي على أُمَّ
وكناَن النّبنيُّ  20 (٩)

                                                                                                                                                                                           

 
(٤)

 .16: 28كتاب النبي أشعيا   

 
(٥)

 .32: 2كتاب النبي يوئيل   

 
(٦)

 .7: 52كتاب النبي أشعيا   

 
(٧)

 .1: 53كتاب النبي أشعيا   

 
(٨)

 .4: 19كتاب الزبور، مزمور   

 
(٩)

. كان بنو يعقوب يعتبرون األقوام 21: 32يقتبس بولس هنا من التوراة، سفر التثنية   

تنبأ أن من بين هؤالء األقوام من سيفهم الرسالة  اآلخرين جهلة دينيا، غير أن النبي موسى 

 قبل أن يفهمها بنو يعقوب. 
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ي الّننذيَن لننم يَبَحثننوا عنّنني، أَشننعيا َجريئًننا حننيَن أعلَننَن قَننوَل هللاِ: "هننا قنند َوَجنندَن

ثُننّم اسننَمعوا قَولَننهُ تَعننالى عننن بَننني يَعقننوَب:  21 (١)وتََجلَّيننُت للّننذيَن لننم يَطلُبننوني".

ٍد َعنيٍد". حمِة يَوًما بَعدَ يوٍم لَشعٍب ُمتََمّرِ "بََسطُت يَدّي بالرَّ
(٢) 

11 

 الفصل الحادي عشر

 يعقوب بني من أقليّة إيمان
َض هللاُ بَني يَعقوَب الّذيَن اختاَرُهم ِمن بَيِن األُمِم؟" َكالّ! وُهنا أقوُل: هل َرفَ  1

أفال تَروَن أنّي أنا ِمن بَني يَعقوَب، ِمن نَسِل النَّبّيِ إبراهيَم وِمن قَبيلِة بِنيَميَن؟! 
لم يَرفُِض هللاُ أهَل الميثناِق الّنذيَن اختناَرُهم ُمننذُ القَنديِم. واذُكنروا منا جناَء فني  2

عن النّبّيِ إِلياسَ  الِكتابِ 
ن َضلَّ ِمن بَنني يَعقنوَب.  (٣) ِحيَن اشتََكى  ِ ِممَّ

فقناَل:  3

! إنُّهم قَتَلوا أنبياَءَك، وَهدَموا ُكلَّ َمكاٍن تُحَرُق فيِه القَرابيُن إكراًما لَك،  "يا َربُّ

، وهنا ُهنم اآلن يَسنعَوَن إلنى قَتلني!"  وها أنا َوحندي ُمخِلن ج لنَك أمنينج
فبمناذا  4

جابَهُ هللاُ؟ هل تَذُكروَن؟ قاَل: "إنّي اصَطفَيُت إلى جانبِنَك َسنبعةَ آالِف َشنخٍ  أ

لم يَرَكعوا للبَعِل".
وهذا َعيُن ما تُبِصروَن: يوجندُ ِمنن بَنني يَعقنوَب بَعنُض  5 (٤)

الّصاِلحيَن، اختناَرُهُم هللاُ بفَضنِلِه، لنم يَرفُضنوا ِرسنالةَ َسنيِِّدنا عيسنى.
نعنم،  6 (٥)

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

 .1: 65كتاب النبي أشعيا   

 
(٢)

 .2: 65أشعيا   

 
(٣)

 سنة قبل ميالد السيد المسيح )سالمه علينا(.  800ياس عاش النبي إل  

 
(٤)

. كان الكنعانيون والفينيقيون يعبدون 18، 14: 19هذا االقتباس من كتاب الملوك األول   

بعل، الذي أُطلق عليه بعض األسماء األخرى في آرام )سوريا( وفي بابل، مثل هدّاد وجيوبيتر. 

صوبة، ويتّم تجسيده واقفا على ثور ألن الثور يرمز إلى وكان يُعتبر إله العاصفة وإله الخ

الخصوبة والقوة. ويبدو أن الذين يعبدونه كانوا يمارسون الجنس كعبادة ويضّحون باألطفال 

 أحيانًا خالل عبادته.

 
(٥)

د بني 6: 7أقام هللا ميثاقًا بينه وبين بني يعقوب )انظر التوراة، سفر التثنية    (. غير أّن تمرُّ

وب المستمّر جعل علماءهم يميّزون بين من بقي مخلًصا لميثاق هللا )وهم الذين يعرفون يعق

بُمصطلَح "البقية"( وبين الذين ارتدّوا عنه. ويؤكد بولس هنا على أن قوم الميثاق الحقيقي يتكّون 

 من اليهود الذين ظلّوا مخلصين  ، وهم قلّة داخل قوم بني يعقوب.
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ُم هللاُ بفَضنننِلِه، ال ألنُّهنننم يَلتَِزمنننوَن بالشَّنننرعِ اليَهنننودّيِ، فلنننو اُْختينننروا اختننناَرهُ 

 ليَهوِديّتِِهم ما كاَن فَضُل هللاِ فَضالً.
فأيُّ َمعنى لُكّلِ هذا؟ لقد َسعى بَنو يَعقوَب إلى َمرضاةِ هللاِ، ولكّن أكثََرُهم لم  7

ن اختاَرُهم هللاُ، أمّ  ا الباقوَن فا ُ َجعَلَُهم ُمتَعَنِّتيَن. يَِجدوها، إالّ ثُلَّةج ِممَّ
ولقد قاَل  8

هللاُ فنني التّننوراةِ: "أعطنناُهُم هللاُ َعقننالً غننافاِلً ال يَفقَهننوَن بِننِه، وأعطنناُهم ُعيونًننا ال 

يُبِصروَن بِها، وآذانًا ال يَسَمعوَن بِهنا إلنى يَوِمننا هنذا".
وجناَء النَوحُي إلنى  9 (٦)

بورِ  نا يَقَعنوَن فينِه، لَينتَُهم يَسنقُطوَن النَّبّيِ داودَ في الزَّ : "لَيَت َوالئَمُهم تُصبُِح فَخًّ

ويَنالوَن ِعقابَُهم". 
"أال لَيَت ُعيونَُهم ُمظِلمةج فنال يُبِصنروَن، ولَينَت ُظهنوَرُهم  10

 (٧)تَنحني ذاُلًّ دائًما".
 يَرِجعنوَن وُهنا أسأُل: هل يَعني ُجحودُ بَني يَعقوَب بالسَّنيِّد الَمسنيحِ أنُّهنم ال 11

عننن َضننالِلِهم؟ َكننالّ! َغيننَر أنُّهننم حننيَن َرفَضننوا ِرسننالةَ َسننيِِّدنا عيسننى، انتََشننَرِت 

سالةُ بَيَن َغيِرِهم ِمن األُمِم، فآَمنوا بِهنا وصناروا ِمنن النّناجيَن، وكناَن قَصندُ  الّرِ

هللاِ بذِلَك أن يَغاَر بَنو يَعقوَب فيَطلُبوا النّجاةَ ألنفُِسِهم. 
َن ِعصياُن أكثََر فذن كا 12

بَني يَعقوَب يُؤدّي إلى نُزوِل بَركٍة َعظيمٍة على َغيِرِهم ِمنن األَُمنِم، فمنا أعَظنَم 

 َرحمةَ هللاِ وبََركاتَهُ حيَن يَعودوَن إليِه ُكلُُّهم!

 يعقوب بني يرحم هللا
يننا إخننوتي ِمننن َغيننِر بَننني يَعقننوَب أُلقنني إلننيُكم ِخطننابي فاسننَمعوني. إّن هللاَ  13

لَني إلى َغيِر اليَهوِد َحواريًّا، ولقد ُكنُت بِرسالتي فَخوًرا َمرضنيًّا، أرسَ 
حتّنى  14

أُلِهَب الغينرةَ فني بَعنِض إخنوتي ِمنن اليَهنوِد، ألجعَلَُهنم يَحصنلوَن علنى النّجناةِ، 
ولّما َرفََض هللاُ أكثََر بَني يَعقوَب، َرضَي عن ناٍس ِمن سائِر األُمنِم وَجعَلَُهنم  15

ِه الّصاِلحيَن، فنَتيجةُ تَوبِة بَني يَعقوَب وانِضماِمِهم إلى َجماعِة اإليماِن ِمن ِعبادِ 

ستَكوُن أعَظَم: إنّها العَودةُ ِمن الضَّالِل إلى الَحياةِ!
(٨) 

                                                                                                                                                                                           

 
(٦)

أّن هللا قد  32- 31: 9. ويضيف بولس في روما 4: 29التوراة، سفر التثنية  هذا االقتباس من  

 جعلهم متعنّتين ألنهم رفضوا اإليمان بالسيّد المسيح.

 
(٧)

 .23- 22: 69كتاب الزبور، مزمور   

 
(٨)

هناك تفسير آخر للن  اليوناني يقول: "سيكون هذا األمر عظيًما مثل عظمة القيامة من بين   

 األموات".
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وإن كنناَن النَّبننيُّ إبننراهيُم وَغيننُرهُ ِمننن اآلبنناِء َمنننذوريَن  ، فننذُّريّتُهم كننذِلَك،  16

نَجعَلُهننا قُربانًننا  ، فذنّهننا تَجعَننُل ُكننلَّ الُخبننِز طنناِهًرا كشننأِن قِطعننِة الُخبننِز الّتنني 

إّن األنبيننناَء األّولنننيَن ِعنننندَ هللاِ كننانوا ُجنننذوًرا للشَّنننجرةِ، فنننذذا كانَنننت  (٩)َمقبننوالً.

أّما بَعُض الفُنروعِ  17ُجذوُرها َمنذورةً، فكذِلَك تَكوُن الفُروُع َمنذورةً   أيًضا. 

وُهم ِمن بَني يَعقوَب، فقد قُِطعُوا ِمن َشجرةِ الّزيتوِن، وأّما ِمن َشجرةِ إبراهيَم، 

يتوننِة  أنتُم يا إخواني ِمن َغيِر اليَهوِد، ففُروعج ِمن َزيتونٍَة بَّريٍّة ُغرَسنت فني الزَّ

األصليِّة، فأصبَحتُم تَتَنَعَّموَن بالبََركاِت الَموعودةِ للنّبنّيِ إبنراهيَم وذُّريّتِنِه، ِمثنَل 

يتونِة األصليّة. الفُروعِ  الّتي تَتَغَذَّى ِمن ُجذوِر تِلَك الزَّ
فال تَتَفناخروا علنى  18 (١)

الفُننروعِ الّتنني قُِطعَننت، أولئننَك اليَهننوِد الَمنبننوِذيَن. وَكيننَف تَفتَِخننروَن؟ وأنننتُم ال 

تَحِملوَن الُجذوَر، بل ُجذوُر الشَّجرةِ هي الّتي تَحِملُكم! 
وقد يَقوُل قائلج ِمنُكم:  19

نّمننا قُِطعَننِت الفُننروُع حتّننى نَكننوَن َمكانَهننا ونُصننبَِح ِمننن أُّمننِة هللاِ". "إ
20  . َصننحيحج

قُِطعَننِت الفُننروُع ألنُّهننم ال يؤمنننوَن بالسَّننيِّد الَمسننيحِ، وإنُّكننم لَبنناقوَن فنني الشَّننجرةِ 

ألنّكننم ُمسننتَِمّروَن فنني إيمننانُِكم، فننال يأخننذَنَّكُم الغُننروُر، بننل احتَِرسننوا ألنفُِسننُكم، 
فنننذن لنننم يَنننرأف هللاُ بنننالفُروعِ الّطبيعيّنننِة، فهنننل يَنننرأَُف بُِكنننم إذا ِصنننرتُم ِمنننَن  21

 الّضالّيَن؟
أال تاُلِحظوَن أّن هللاَ لَطيفج وهو َشديدُ الِعقاِب؟! فاحذَروا، إنّنهُ َشنديدج علنى  22

طنرودج َمن َرفَضوا رسالتَهُ. لَطينفج َمعَنَك إن ُكننَت تَعتَِصنُم بلُطِفنِه، وإِالّ فذنّنَك مَ 

فذن عادَ بَنو يَعقوَب عن َضالِلِهم، أَرَجعَهُم هللاُ إلى َشجرةِ  23كالفَرعِ الَمقطوعِ. 

أّما أنتُم، فقند قُِطعنتُم ِمنن َزيتوننٍة  24الّزيتوِن ألنّهُ هو القاِدُر على ذلك التَّطعيِم. 

يٍّة ُكننتُم تَنتَمنوَن إليهنا، وَطعََّمُكنم هللاُ فني َزيتوننٍة َجديندةٍ علن ى ِخنالِف َطبيِعنِة بّرِ

                                                                                                                                                                                           

 
(٩)

وفقا لتعاليم التوراة أخذ اليهود بذور بكورة حصادهم، وصنعوا من بعض الدّقيق عجينًا   

- 17: 15ورفعوه قربانًا   حتّى يصبح كل العجين منذوًرا له تعالى )انظر التوراة، سفر العدد 

21.) 

 
(١)

في هذا  الطريقة المألوفة هي تطعيم شجرة بريّة بغصن من شجرة أصليّة. ولكن الصورة  

المقطع جاءت بطريقة عكسية، حي  ورد في اآلية تطعيم زيتونة أصليّة بغصن من زيتونة 

بريّة. وهذه الطريقة غير طبيعية، فمثل هذا التطعيم ال ينتج ثمارا عادة. أّما بولس فكان يريد أن 

تَه، حتّى وإن ك ان اختياره غير يشير بهذه الصورة إلى أن هللا يختار الناس كما يشاء ليدخلوا أُمَّ

 متوقّع.
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التَّطعننيِم المألوفننة، أّمننا بَنننو يَعقننوَب فُهننم فُننروعج َطبيعيّننةج ِمننن َزيتننونتِِهم الّتنني 

يَنتَِسننبوَن إليهننا، فمننا أيَسننَر أن يَعننودَ الَمقطوعننوَن إلننى َشننجرتِِهم الّتنني كننانوا 

 يَنتَِسبوَن إليها.

 يعقوب بني مصير
نّر، َحتّنى ال  25 تَغتنّروا. أجنل، إّن ِمنن بَنني يَعقنوَب يا إخوتي، افَهموا هنذا الّسِ

ُمتَعَنِّتيَن، ولكّن هذا إلى فَترةٍ َمحدودةٍ، حتّى يَنَضمَّ َعدَدج كاِملج ِمنن َغينِر اليَهنوِد 

وبِذِلَك يَنجو ُكلُّ َمن أصنبََح ِمنن أُّمتِنِه. وهنو منا جناَء فني ِكتناِب  26إلى أُّمِة هللاِ. 

إّن الُمنِقنذَ سنيأتي ِمنَن القُندِس ويَنُردُّ عنن بَنني النَّبّيِ أَشعيا َعنن َسنيِِّدنا عيسنى: "

يَعقننننوَب الفَسننننادَ، 
وسننننيَكوُن هننننذا ميثنننناقي َمعَُهننننم، حننننيَن أَمحننننو ذُنننننوبَُهم  27

 (٢)وَخطاياُهم".
لقنند أصننبََح أكثَننُر بَننني يَعقننوَب أعننداًء لبُشننرى َمملكننِة السَّننيِّد الَمسننيحِ، وهننذا  28

األُمم. ولكّن هللاَ اختاَر آباَء بَني يَعقوَب: إِبراهيَم لصاِلِحُكم يا َمن آَمنتُم ِمن بَقيِّة 

وإِسحَق ويَعقوَب، وإنّهُ ثابِتج على َمَحبَّتِِه لُهم وِلنذُّريّتِِهم، 
ألّن هللاَ ال يَتَراَجنُع  29

في ما َوَهبَهُ، وهو أَمينج ِلَمن دَعاهُ. 
يا َمن ال تَنتَموَن إلى اليَهوِد، لقد َعصيتُم  30

دَ بَنو يَعقوَب عليِه، هللاَ في الم اضي، ولكنّهُ كاَن َرحيًما بُكم ِعندَما تََمرَّ
وإنُّهم  31

ما زالوا في ِعصيانِِهم  ، ولكّن َرحمتَهُ َحلَّنت علنيُكم حتّنى تَتَفَنتََّح ُعينونُُهم، ثُنّم 

يَتوبننوَن ويَنننالوَن َرحمننةَ هللاِ. 
يَن لقنند َعصننا َجميننُع النّنناِس هللاَ، فَتَننَرَكهم ُمَكبَّلنن 32

 بَمعاصيِهم، فال نَجاةَ إالّ بَرحمتِِه.

 هللا حكمة على بولسُ  تسبيحة
مننا أَعَظننَم ومننا أغنننى ِحكمننةَ هللاِ وِعلَمننهُ! مننا أَصننعََب إِدراَك أَحكاِمننِه وفَهننَم  33

وجاَء في ِكتاِب النّبّيِ أَشعيا: "َمن كاَن يَعِرُف َمقاِصندَ هللاِ؟ أو َمنن  34أَعماِلِه!! 

نننَل علنننى هللاِ بَمعنننروٍف وهنننو يَنتَِظنننُر َردًّا  35 (٣)؟كننناَن ُمشنننيًرا لنننهُ  أو َمنننن تَفَضَّ

ألّن هللاَ خاِلُق ُكّلِ شيٍء، وحافُِو ُكّلِ َشيٍء، وإليِه يَرِجُع ُكلُّ شنيٍء.  36 (٤)ِمنهُ؟"
                                                                                                                                                                                           

 
(٢)

 .9: 27؛ 21، 20:  59كتاب النبي أشعيا   

 
(٣)

 .13: 40أشعيا   

 
(٤)

 .11: 41يقتبس الحواري بولس هنا من سفر النبي أيوب   
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ةُ إلى األبَِد. آمـين.  فلتَُكن لهُ الِعزَّ

12 

 الفصل الثّاني عشر

 األعمال صالح من هللا يُرضي ما
تي في هللاِ، بِناًء على ما ذََكرُت لُكم عن َرحمِة هللاِ لنا، أَتََوسَّنُل إلنيُكم أن إخوَ  1

موا ذَواتُِكم لَهُ. وإّن هذا التَّقديَم قُربانج َحي  طاِهرج تَنالوَن بِِه َمرضاتَهُ تَعالى،  تُقَدِّ

فيَكننوُن هننذا ِعبننادةً َحقًّننا لننهُ. 
أهننُل النندُّنيا،  واحننذَروا أن تُقَلِّنندوا مننا اعتننادَ عليننهِ  2

ننِروَن فيننِه، فتَتََمكَّنننوا ِمننن َمعِرفَننِة مننا يُرضنني هللاَ،  ننَر هللاُ مننا تُفَّكِ واقبلننوا أن يَُطّهِ

 َمعِرفِة األَعماِل الّصاِلحِة الكاِملِة.
إّن هللاَ َجعَلَني بفَضِلِه َحواريًّا، لذا فذنّي أُنِذُر ُكلَّ واِحٍد ِمننُكم: ال تَحَسنبوا أّن  3

، بل كونوا َصريحيَن في تَقنديِر أنفُِسنُكم، واعلَمنوا أّن هللاَ قند َوَهنَب شأنَُكم كَ  بيرج

ِمقداًرا ِمن اإليماِن لُكّلِ مؤمن. 
فَمثلُننا، نَحنن المنؤمنيَن، كَمثَنِل الَجَسنِد الواِحنِد  4

فيِه أَعضاءج َكثيرةج ولُكّلِ واحٍد ِمنها دورج ُمَحدَّدج. 
وإنّا، نَحن، َجماعنةَ الَمسنيحِ،  5

دوَن بانتِمائِنا إليِه )سالُمهُ علينا(، وُكلُّنا نَعتَِمدُ على بَعِضنا رَ  ، ُمَوحَّ غَم أنّنا ُكثرج

بَعًضننا. 
ونَحننن بفَضننِل هللاِ نَتََمتَّننُع بَِكرامنناٍت َشننتّى، فَمننن يَمِلننُك َكرامننةَ النُّبننوءة  6

فعليِه أن يَتَنَبّأ بقَدِر إيمانِِه، 
َخنريَن، فليَجتَِهند فني وَمن يَمِلُك َكرامةَ ُمساعدةِ اآل 7

ُمساعدتِِهم، وَمن يَمِلُك كرامةَ اإلرشاِد، فليُرِشْدهم َحنقَّ اإلرشناِد. 
وَمنن يَمِلنُك  8

َكرامةَ َشدِّ َعزيمنِة المنؤمنيَن، فليَُشندَّ َعنزَمُهم بُكنّلِ َحماسنٍة، وَمنن يَمِلنُك َكرامنةَ 

عايِة  فليَْرَعهم بَِحمناٍس، وَمنن يَمِلنُك الُجوِد فليُعِط بَِسخاٍء، وَمن يَمِلُك َكرامةَ الّرِ

حمِة فليَرَحم النَّاَس بُكّلِ ُسروٍر.  َكرامةَ الرَّ
إّن َمحبَّةَ اآلخريَن، ال تَكوُن إالّ باإلخالِص. اُنبُذوا الّشنرَّ وتََمسَّنكوا بنالَخيِر.  9
َم الُمبنادرةِ وأَِحبُّوا بَعُضكم بَعًضا بَمودّةٍ أَخِويٍّة، وليأُخذ ُكنلُّ واِحنٍد ِمننُكم ِزمنا 10

فال تَتَكاَسلوا بل اجتَِهدوا، واخِدموا َموالنا بُكّلِ َحمناٍس.  11في إكراِم اآلخريَن. 
وافَرحوا في يَقينِكم بآخرتُِكم. واصبِروا ِعنندَ النباَلِء، وواِظبنوا علنى الندُّعاِء  12

والصَّالةِ. 
يَن، واسعَوا إلنى وابذُلوا الماَل بَكَرٍم لَسدِّ حاجاِت ِعباِد هللاِ الّصاِلح 13



36 

 

 ضيافِة الغَُرباِء.
اطلُبوا بََركاِت هللاِ لَمن يَضَطِهدُكم، بََركاٍت ال لَعَناٍت.  14

وافَرحنوا َمنَع ُكنّلِ  15

فَننِرحٍ، وابكننوا َمننَع ُكننّلِ بنناٍك. 
تَعايشننوا فنني َسننالٍم، وال يأخننذَنَّكُم الغُننروُر، بننل  16

أو أن  17سننايروا أصننحاَب الَمراِكننِز النندُّنيا. واحننذَروا أن تُصننابوا بننالغُروِر، 

وا َعَمَل الَمعروِف أماَم النّاِس أجَمعيَن.  ، بل تََحرَّ ا بَِشّرٍ تُجازوا َشرًّ
احِرصوا  18

أحبنننابي الُمخِلصنننيَن، ال تَنتَِقمنننوا  19منننا اسنننتََطعتُم أن تُسننناِلموا َجمينننَع النّننناِس. 

ألنفُِسُكم بل اتُركوا أَمَر الَجزاِء  ِ. فقد قاَل تَعالى في التّوراةِ: "لي َوحدي حقُّ 

بنِل اعملنوا َكمنا جناَء  20 (٥)الِقصاص، وإنّي ألُجازي النّاَس َجميعًنا ال َمحالنة".

َك فأَط ِعمنهُ، وإذا منا َعِطنَ، فاسنِقِه، على ِلسناِن النَّبنّيِ ُسنليماَن: "إن جناَع َعندوُّ

ُم َجمًرا ُمشنتَِعالً علنى رأِسنِه". فكأَنَّك بذِلَك تَُكّوِ
فاحنذَروا أن يَغِلنبَُكم الشَّنرُّ  21 (٦)

 بل اغِلبوا الشَّرَّ بالَخيِر.

13 

 الفصل الثّالث عشر

 للحّكام الخضوع
منوَن بنذذِن هللاِ، إّن إّن علينا أن نَخَضَع للُحّكام، فأصحاُب السُّلطِة ُكلُُّهنم يَحكُ  1

هللاَ هو الّذي أقاَمُهم.
فَمن قاَوَمُهم، فقد قاَوَم أمَر هللاِ. وَمن قاَوَم أمَر هللاِ فقند  2 (٧)

                                                                                                                                                                                           

 
(٥)

 .35: 32التوراة، سفر التثنية   

 
(٦)

أّن . وجاء في اللغة األصلية لسفر األمثال 22- 21: 25يقتبس بولس من سفر األمثال   

اإلحسان للعدّو كأنه "جمع جمر مشتعل فوق رأسه". ويعتقد بعض الباحثين أن هذه العبارة 

إشارة إلى عادة يمارسه الناس وهي شبيهة بتقاليد التوبة عند المصريين القدامى. فعندما يحمل 

شخ  الجمر في طبق على رأسه، يكون هذا دليال على ندمه على ما ارتكبَه من شّر، واعتراف 

ه بذنبه. ومن المرّجح أن للجمر دالالت إيجابية، خصوًصا أن الترجمات اآلرامية القديمة من

 لسفر األمثال )الترجوم(، صاغت العبارة كما يلي: "سوف يجعل هللا من عدّوك صديقا لك".

 
(٧)

كانت السلطات المدنية في عهد بولس وثنية. وربما ارتأى أتباع السيّد المسيح عدم الخضوع   

السلطات، وقد أصّروا أال يقدّموا الوالء إال للسيّد المسيح )سالمه علينا(. ولكن بولس قال  لهذه

 لهم إن هذه السلطات الوثنية قد رتّبها هللا للصالح.
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والّصناِلحوَن ال يَخَشنوَن الُحّكناَم، بنل يَخشناُهم َمنن يَفعَنُل  3َجلََب لنَفِسِه الِعقاَب. 

، فهل َرِغبتُم أن تَعيشوا دوَن َخوٍف ِمنن أ صنحاِب السُّنلطاِن؟ فنافعَلوا إذن الّشرَّ

إّن أَصحاَب السُّنلطاِن فني ِخدمنِة هللاِ لَخينِر النّناِس.  4الَخيَر وستَنالوَن ِرضاُهم. 

أّمننا إن ُكنننَت ِمننن األشننراِر فعَليننَك أن تَخنناَف ِمنننُهم، ألّن هللاَ لننم يُعِطِهننم قُنندرةَ 

. الِعقاِب بالسَّيِف َعبَثًنا. إنُّهنم َخندَُم هللا، يُجنازوَن  ويُعناقِبوَن ُكنلَّ َمنن يَفعَنُل الشَّنرَّ
لننذِلَك اخَضننعوا للسُّننلطِة، ال َخوفًننا ِمننَن الِعقنناِب فقننط، بننل ُمراعنناةً لَضننمائِرُكم  5

 أيًضا.
ننرائَب، فأصننحاُب السُّننلطِة يَخننِدموَن هللاَ حننيَن  6 وعلننيُكم أيًضننا أن تَنندفَعوا الضَّ

حقَّهُ: أَعطوا جاِمعي الضَّريبِة ما فأَعطوا ُكلَّ ذي حّقٍ  7يواِظبوَن على َعَمِلِهم. 

يَجَمعننوَن ِمننن َضننرائَب، واعطننوا جنناِمعي الِجزيننِة مننا يَطلُبننوَن ِمننن ِجزيننة، 

 واحتَِرموا أهَل االحتِراِم وأكِرموا أهَل اإلكراِم.

 الّشريعة روح المحبّة
 ال تُنِقصننوا ِمننن حننّقِ النّنناِس، فننذّن أعَظننَم َحننّقٍ علننيُكم هننو َمحبّننتُكم لبَعِضننكم 8

بَعٍض. فذن أحبَبتُم جيرانَُكم فقد َعِملتُم بالّشريعِة ُكلِّها. 
فالَوصنايا الّتني أُنِزلَنت  9

على النَّبّيِ موسى ِمن قَبيِل: "ال تَزِن وال تَقتُْل وال تَسِرْق وال تَحُسنْد" وِسنواها 

ِمننن الَوصننايا، يُمِكننُن َجمعُهننا فنني َوِصننيٍّة واِحنندةٍ: "أَحبِننب جنناَرَك َكمننا تُِحننبُّ 

ونَهم.  10 (٨)نَفَسننَك". إّن الّننذيَن يُِحبُّننوَن جيننرانَُهم ال يَقربننونَُهم بُسننوٍء وال يَُضننرُّ

 كذِلَك شأُن َمحبَِّة اآلَخريَن إنّها تَحقيُق ُمقتَضيات الشَِّريعِة.
افعَلوا هذا وأنتُم على يَقنيٍن أّن الّسناعةَ قند قَُربَنت، فحناَن َوقنُت تَنرِك النَّنوِم  11

جاتُننا أَقنَرُب اليَنوَم ِمنن اليَنوِم الّنذي آَمنّنا فينِه. ألصحابِِه، فنَ
كناد اللّينُل يَنَجلني  12

عوا بِِسنالحِ النّنوِر حتّنى  ويَبُزُغ النَّهاُر، فاخلَعوا عنُكم األعماَل السَّنوداء، وتَندَرَّ

علينننا أن نَتَّبِننَع دائًمننا ُسننلوًكا يَليننُق بننالنّوِر، فاحننذَروا  13نُحنناِرَب فنني األَنننواِر. 

جوَن والسُّكَر، وال تَكونوا ُخلَعاَء فاِسقيَن، وال ُمتَخاِصنميَن حاِسنديَن، المُ 
بنل  14

لوا بِخصاِل َسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ، وال تَنَشِغلوا بذشباعِ النَّفِس وأهوائِها.  تََجمَّ

                                                                                                                                                                                           

 
(٨)

: 19، وسفر الالويين 21، 19- 17: 5؛ سفر التثنية 17، 15- 13: 20التوراة، سفر الخروُ   

18. 
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14 

 الفصل الّرابع عشر

 الّدين تقاليد في يتشّدد من قبول واجب
نعَفاءِ أَوِسعوا ُصدوَرُكم  1 للمنؤمنيَن الضُّ

الَّنذيَن يَتََشندَّدوَن فني تَقالينِد الندّيِن،  (٩)

وال تُجاِدلوُهم في ما يَتََمسَّكوَن بِه. 
فِمن المؤمنيَن َمن يَرى أنّهُ يَمِلُك الحقَّ في  2

مننناِت اليَهوديّنننةَ إلنننى اآلَن، فيأُكنننُل  أكنننِل منننا يَشننناُء، وِمننننُهم َمنننن يَلتَنننِزُم بالُمَحرَّ

أّما اللَّحُم الُمقَدَّمُّ لألصنناِم فيَتََجنَّبُنهُ.  الُخضَرواِت،
وَمنن ال يَنَرى فني منا يأُكلُنهُ  3

َحرًجا، فعليِه أالّ يَحتَِقَر َمن يَلتَِزُم بَعَض التّقالينِد. وَمنن يلتَنِزُم التَّقاليندَ ال يَحتَِقنُر 

َر ِمنها، ألّن هللاَ قند قَبِلَنهُ.  الُمتََحّرِ
أّيِ حنّقٍ تَتََجنّرأُ علنى إداننِة ُكلُّننا ِعبنادُ هللاِ، فبِن 4

َغيننِرَك؟ إّن هللاَ َحسننيبج لُكننّلِ ِعبنناِدِه، وهننو َربُُّهننم، وبعَونِننِه سننيَهديِهم إلننى فِعننِل 

 الصَّواِب فيَرضى َعنُهم.
ثُّم إنّي أُنَبُِّهُكم إلى أمٍر آَخر: بَعُضُكم لَدَيِه أيّامج خاّصةج وأعيادج خاّصةج يَحتَِفنُل  5

ْر ُكلُّ واِحنٍد  (١)رى َغيُرهُ أّن األيّاَم ُمتَساويةج فال يَحتَِفُل بها.بِها، في حيَن يَ  فليُقَّرِ

فَمن يَلتَِزْم يوًما ُمعَيِّنًا يَلتَِزْم بِِه إكراًما  ِ، وَمن يأُكْل ُكلَّ أَننواعِ  6لنَفِسِه بنَفِسِه، 

ن يَعتَبِننْر أَّن بَعننَض الطَّعنناِم يأُكْلهننا إكراًمننا لننهُ أيًضننا، ويَشننُكُرهُ علننى نِعَِمننِه. وَمنن

الطَّعاِم نَِجسج فمنا يَفعَنُل ذِلنَك إالّ إكراًمنا  ، وهنو شناِكرج لنهُ. 
إنّننا ال نَحينا وال  7

فذذا ِعشنا فلهُ نَعنيُ،، وإذا ُمتننا فلنهُ نَمنوُت، فننَحن لنهُ  8نَموُت لنُرضي أنفَُسنا. 

إّن السَّنيّدَ  9)سنالُمهُ عليننا(.  بَحياتِنا وَموتِننا َسنواءج، إكراًمنا  ِ فني انتِمائِننا إلينهِ 

                                                                                                                                                                                           

 
(٩)

رة "الضعيف في اإليمان". وهذه العبارة تعني أن اإلنسان قد أوردت بعض الترجمات عبا  

يفشل في التوّكل على هللا بشكل كلّي. والضعف هنا يشير إلى التوّكل على هللا باالستعانة باحترام 

قوانين األعياد وتقاليد األكل، بدالً من التوّكل المطلق على هللا دون االستناد على هذه التقاليد، 

 العادات والتقاليد كانت قديًما ضروريّة إلرضاء هللا وهي من المآثر الثّقافيّة.  معتبًرا أن هذه

 
(١)

يقول بولس إنَّ خالفات ثانوية ستظهر دائًما بين المؤمنين بسبب اختالف معتقداتهم   

وعاداتهم، ولكن عليهم أن يتعايشوا فيما بينهم ويحترموا عادات غيرهم. فربّما تمّسك بعض 

عيسى في روما بمراعاة حرمة السبت، أو باالحتفال األعياد الدينية اليهودية، أو  أتباع سيّدنا

 بتخصي  بعض األيام لتناول أطعمة خاصة.
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الَمسننيَح منناَت ثُننّم بُِعننَ  إلننى الَحينناةِ ِمننن َجدينند، َحتّننى يَكننوَن َسننيِّدًا علننى األَحينناِء 

فال يُِدن أَحدُُكم إخوانَهُ، وال يَحتَِقْرُهم. فُكلُّنا َسواءج، وأمناَم َعنرِش  10واألمواِت. 

حمِن سنننَِقُف وسنُحاَسننُب.  الننرَّ
ي ِكتنناِب النَّبننّيِ أشننعيا: "قنناَل هللاُ: َكمننا جنناَء فنن 11

أَقَسمُت بذاتي، ُكلُُّكم سيَرَكُع لي على ُركبَيِه، ُكلُُّكم سنيُبايعُني".
وُكلُّننا إذَن  12 (٢)

 سيُحاَسُب أماَم هللاِ.

 يضلّ  أخاك تجعل ال
فاحذَروا أن يَحُكَم بَعُضكم على بَعنٍض، بنل احِرصنوا أالّ تَجعَلنوا إخنوانَكم  13

وَن في إيمانِِهم أو يَِضلّوَن. يَُشكُّ 
فأنا، بفَضِل تَعاليِم َسيِِّدنا الَمسيحِ، على يَقنيٍن  14

أن ال َشيَء نَِجسج في َحدِّ ذاتِِه، وال يَكوُن نَِجًسا إالّ ِلَمن رآهُ نَِجًسا. 
فذن كناَن  15

فوَن دوَن مَ  َحبٍَّة. فنال تَجعَلنوا قَلُب أخيُكم قد تَغَيََّر بَسبَِب ما تأُكلونَهُ، فأنتُم تَتََصرَّ

ى السَّننيّدُ  َطعنناَمُكم َسننبَبًا فنني ارتِننداِد إخننوانُِكم عننن إيمننانِِهم، أولئننَك الّننذيَن َضننحَّ

الَمسيُح بَحياتِِه ِمن أجِلِهم. 
فاحنذَروا أن يُندينَُكم النّناُس فني منا تَرونَنهُ صناِلًحا  16

وال يَُهمُّ المأكنُل والَمشنرُب فني َمملَكنِة هللاِ الَموعنودةِ، بنل الُمِهنمُّ  17في أفعاِلُكم. 

أنُّكم تَسعوَن إلى َمرضاتِِه تَعالى وإلى السَّالِم والفََرحِ ألنُّكنم تَقتَندوَن بنُروحِ هللاِ 
فالّذيَن يَخِدموَن َسيِّدَنا الَمسيَح على هذا النَّحِو، سيَرضى َعنُهم هللاُ ويَمندَُحُهم  18

 النّاُس.
ي إلنى السَّنالِم بَنيَن المنؤمنيَن، وأن نَجعَنَل َسنعينا إلنى  19 فعلينا أن نَتَّبَِع ما يَُؤدِّ

فاحنذَروا أن تُفِسندوا َعَمنَل هللاِ بمنا تأُكلونَنهُ. حقًّنا إّن ُكنلَّ  20تَقويِة أَحِدنا لآلَخِر. 

، ولكن تَبَيَّنوا أالّ تُِضلّوا اآلخريَن بَسبَبِ  فَخيرج لُكنم  21ما تأُكلونَهُ.  الطَّعاِم َحاللج

أن تَمتَنِعوا عن اللَّحِم وَغيِرِه، ِمن أن تَُسبِّبوا الضَّالَل إلخوانُِكم. 
فناتُركوا منا  22

تُؤمنوَن بِِه في هِذِه األُموِر بَينَُكم وبَيَن هللاِ، وَهنيئًا لَمن يَفعَُل الَخيَر، وال يُؤلُمنهُ 

أّما َمن أَكَل، وهو يَُشنكُّ فني ِحنّلِ الطَّعناِم أو  23. َضميُرهُ حيَن يَفعَُل ما يؤمُن بِهِ 

. فَمن ال يَقوُم بعََمِلِه على يَقيٍن، فهو واقِعج في اإلثِم.  تَحريِمِه، فهو ُمخطئج

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٢)

 .23: 45كتاب النبي أشعيا   
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15 

 الفصل الخامس عشر

 المتشّددين ضعف على الّصبر
فني تَقالينِد  نَحن األقوياُء في اإِليماِن َعلينا أن نَصبَِر على ُضعِف َمن يَتََشندَّدُ  1

يِن، وال نَسعى إلى إرضاِء أنفُِسنا.  الدِّ
بل على ُكّلِ واِحٍد ِمنّا أن يُرضنَي أخناهُ  2

ألّن السَّيِّدَ الَمسيَح لم يَحَي ليُرضني  3المؤمَن، َحتّى يَصيَر راِسًخا في اإليماِن. 

بوِر الشَّريِف: "يا هللاُ، إّن اإلهاناِت الّت هونَها إليَك نَفَسهُ، َكما جاَء في الزَّ ي يَُوّجِ

وُكلُّ ما جاَء في ُكتُِب األّولنيَن هنو إلرشناِدنا، َكني يَقنوى  4 (٣)َكأنّما تَقَُع َعلّي!"

 إيمانُنا ونَتَيَقُّن ِمن ُوعوِد هللاِ، ونَحن نَنتَِظُر إتماَمها.
إنّنني أتََوسَّننُل إلننى هللاِ أن يَُشنندَّ َعننزيمتَُكم ويَجعَلَُكننم ثننابِتيَن فنني اإليمنناِن، وأن  5

يَجعَلَُكم على ِوفاٍق َكما يَليُق بأتباعِ َسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ، 
َحتّى تَُسبِّحوا بقَلنٍب  6

حيِم ِلَسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ   .واِحٍد وَصوٍت واِحٍد بَِحمِد هللاِ، األِب الرَّ

 سواء ولغيرهم لليهود النّجاة
اِقبَلوا بَعُضكم بَعًضا َكما قَبِلَُكم َسيِّدُنا الَمسيُح، َحتّى تَرفَعوا ِذكَر هللاِ.  7

وإنِّي  8

ي َجميَع النّاِس: وجاَء يُسناِعدُ اليَهنودَ  ُرُكم أّن َسيِّدَنا عيسى الَمسيَح أتى ليُنَّجِ أُذَّكِ

قًا لُكننّلِ مننا َوَعنندَ هللاُ  بِننِه اآلبنناَء األّولننيَن.  ُمَصنندِّ
وجنناَء أيًضننا لغَيننِر اليَهننوِد َحتّننى  9

بنوِر: "ينا هللاُ، لنذِلَك إنّني أَُسنبُِّح  يَرفَعوا شأَن هللاِ على َرحمتِِه، َكما جناَء فني الزَّ

بَحمِدَك بَيَن ُكّلِ األَُمِم وباسِمَك أُنِشدُ أناِشيدَ".
وَكما جناَء فني التَّنوراةِ: "ينا  10 (٤)

رِض، افَرحننوا َمننَع أُّمننِة ميثاقِننِه".ُشننعوَب األَ 
بننوِر:  11 (٥) وجنناَء أيًضننا فنني الزَّ

ويَقننوُل النَّبننيُّ  12 (٦)"َسننبِّحوا هللاَ يننا أَُمننَم العننالَِم، واحَمنندوهُ يننا ُشننعوَب األرِض".

أشعيا أيًضا: "إِّن َوريَ  َمملَكِة داودَ قاِدمج، وهو القَائُم ليَسودَ علنى األَُمنِم، الَّتني 
                                                                                                                                                                                           

 
(٣)

 .9: 69كتاب الزبور، مزمور   

 
(٤)

 .49: 18كتاب الزبور، مزمور   

 
(٥)

 .43: 32التوراة، سفر التثنية   

 
(٦)

 .1: 117لزبور، مزمور كتاب ا  
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 (٧)فيِه أََملَها". ستََضعُ 
إنّي أسنأُل هللاَ منانَِح اليَقنيِن، أن يَغُمنَرُكم بُكنّلِ فَنَرحٍ وَسنالٍم ألنُّكنم تَتََوكَّلنوَن  13

 َعليِه، حتّى تَفيضوا يَقينًا بقّوةِ ُروِحِه تَقَدََّس وتَعالى.

 التّبليغ في بولس مهّمة
وأنُّكم تَعلَموَن ُكلَّ ما ذَكرتُهُ لُكم،  أحبابِي، إنّي ُمتَيَقِّنج أنُّكم ُمفعَموَن بالَخيِر، 14

وقاِدروَن على تَعليِم بَعِضُكم بَعًضا. 
ُركم بُكّلِ هنذا، فَكتَبنُت لُكنم  15 غيَر أنّي أُذَّكِ

بُجرأةٍ َعنهُ، ألّن هللاَ أَنعََم علّي بفَضِلِه 
بأن أرَسلَني إليُكم يا َمنن لَسنتُم يَهنودًا،  16

بّ  ُم األحبناُر القَنرابيَن باسنِم هللاِ، كنذِلَك أفعَنُل ألُبَلِّغَُكم البُشنرى الرَّ انيّنةَ. وَكمنا يُقَندِّ

ِلَكي تَكوننوا قُربانًنا َمقبنوالً بَنيَن يَدَينِه، وأجعَلُُكنم ُمَخصَّصنيَن لنهُ بُروِحنِه تَقَندََّس 

 وتَعالى.
لهننذا السَّننبَِب، فننذنّي َمسننرورج بُكننّلِ األعمنناِل الّتنني يَقننوُم بهننا َمننوالي عيسننى  17

يحِ على يَدَّي. الَمس
أُ على التَّباهي بنَفسي، فما أَفعَلُهُ لَنيَس ِمنن  18 ولكنّي ال أَتََجرَّ

اني في قَولي وفِعلي، َحتّنى أَهندي إلنى طاعنِة  ذاتي، بل إّن السَّيّدَ الَمسيَح قد قَوَّ

هللاِ بَقيّننة الشُّننعوِب. 
19  ، ةِ ُروحِ هللاِ َجننَرت علننى يَنندَّي َكرامنناتج وُمعِجننزاتج وبقننوَّ

حتّى َوَصلَت البُشرى بالسَّيِّد الَمسيحِ ِمنّي إلى النّاِس في ُكّلِ األقاليِم ِمن القُدِس 

إلى اليَْرُكوَم.
إّن َهدَفي أن أكوَن ُمبَلِّغًا للبُشرى بَسنيِِّدنا فني بِنالٍد لنم تَسنَمع  20 (٨)

ن المنؤمنيَن. َعنهُ )سالُمهُ علينا(، فأنا ال أعَمُل َحيُ  أَنشأَ داعيةج آخُر َجماعةً مِ 
وأنا بذِلَك أسنيُر علنى ُخطنى منا ذُِكنَر فني ِكتناِب النَّبنّيِ أَشنعيا: "إّن الّنذيَن لنم  21

يُخبَروا بِِه يُبِصروَن، والّذيَن لم يَسَمعوا َعنهُ يَفقَهوَن".
(٩) 

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٧)

. يذكر الن  األصلي أّن سيدنا عيسى )سالمه علينا( هو سليل 10: 11كتاب النبي أشعيا   

 .يسَّى، والد النبي داود 

 
(٨)

كانت اْليَْرُكوم مقاطعة رومانية تقع في المنطقة التي تضّم اليوم: كرواتيا، البوسنة، وشمال   

األشخاص من اليركوم خالل وجوده بمقدونيا )شمال اليونان(،  ألبانيا. وربّما التقى بولس بعض

وربما يكون هؤالء األشخاص قد آمنوا بالرسالة وعادوا إلى بلدهم لينشروها. ومن المرجح أن 

 بولس قد زار هذه المنطقة خالل إقامته في كورنتوس.

 
(٩)

 .15: 52كتاب النبي أشعيا   
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 روما زيارة في الّرغبة
هنِذِه الَمنناِطِق. ولقد ُمنِعُت ِمراًرا ِمن زيارتُِكم بَسبَِب انِشغالي بالدَّعوةِ فني  22
واآلَن حيَن استَتَبَّ األمُر للدَّعوةِ في هِذِه البالِد، ولم تَعُد حاجةج إلنّي، وألنّني  23

أرَغننُب فنني ِزيننارتُِكم ُمنننذُ َزَمننٍن، 
فننأرجو أن أزوَرُكننم وأنننا فنني َطريقنني إلننى  24

روَن لي َسفَري بَعدَ أن أفَرَح بِلقائُِكم ولو وهنا  25لِحنيٍن.  إسبانيا، فألتَقيُكم، وتُيَّسِ

فأَتبناُع السَّنيِّد الَمسنيحِ ِمنن  26أنا أسيُر إلى القُندِس، وأحِمنُل ُمسناَهمةً للمنؤمنيَن. 

َغيننِر اليَهننوِد فنني َمقنندونيا فنني ِشننماِل اليُوننناِن وأَخائيننةَ فنني َجنوبِهننا، رأوا أن 

عننوا بَهديّننٍة ماليّننٍة، وأن يُسنناِعدوا الُمحتنناجيَن ِمننن بَننيِن إخننوانِهِ  م اليَهننوِد. يَتَبَرَّ
فاختاروا أن يَفعَلنوا ذِلنَك بُكنّلِ ُسنروِر، ألَنَُّهنم كنانوا يَشنعُروَن بواِجنٍب َكبينٍر  27

نَحننوُهم. وألّن المننؤمنيَن ِمننن اليَهننوِد بنناَركوا َغيننَرُهم ِمننن المننؤمنيَن ببََركنناتِِهم 

وحيّننِة، فعلننى هننؤالِء أن يُشنناِركوُهم بِبََركنناتِِهم الماديّننِة.  الرُّ
ن أَُسننلَِّمهم وبَعنندَ أ 28

ِهبنناِت إخننوانِِهم المننؤمنيَن، وأُنهنني مننا اسننتُؤِمنُت عليننِه، أَُمننرُّ علننيُكم وأنننا فنني 

وإنّي علنى يَقنيٍن أنّني حنيَن أكنوُن بَيننَُكم سنيَفيُض عليننا  29َطريقي إلى إسبانيا، 

 َخيُر السَّيِّد الَمسيحِ العَميُم.
يِِّدنا عيسننى الَمسننيحِ، أن فننذنّي أرجننو ِمنننُكم يننا إخننوتي المننؤمنيَن، بَحننّقِ َسنن 30

تُثنابِروا ِمثلنني فني النندُّعاِء واالبتِهنناِل إلنى هللاِ ِمننن أجلنني، وهنذا ألنُّكننم تُِحبّننونَني 

بفَضِل ُروحِ هللاِ، 
اُدُعوا هللاَ إذَن أن يُنِقنذَني ِمنن اليَهنوِد الّنذيَن َرفَضنوا السَّنيّدَ  31

ننَب المؤمنننوَن فنني القُنندِس الَمِسننيَح فنني ُمقاطعننِة يَهننوذا فنني فِلَسننطين، وأن يُرَ  ّحِ

دقِة للفُقَراِء.  بالصَّ
َع بَعُضننا بَعًضنا.  32 ، ونَُشّجِ فأَِصَل إليُكم بذذن هللاِ وقَلبي فَِرحج

وإنّي أَلَدعو هللاَ، السَّالَم، أن يََهَب لُكم َجميعًا السَّالَم ويَكوَن َمعَُكم َخيَر َسنٍَد.  33

 آمين.
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16 

 الفصل الّسادس عشر

 ّصةخا تحيّات
في هِذِه الّرسالِة أُوصيُكم َخيًرا بأُختِننا فيبِني، فهني تُسنانِدُ َجماعنةَ المنؤمنيَن  1

فاحتَِرموهننا باسننِم َسننيِِّدنا عيسننى، َكمننا يَِجننُب علننى ِعبنناِد هللاِ  2 (١)فنني َكنَكريّننة،

ُُ إليننِه، ألنّهننا قائمننةج علننى أُمننوري وعلننى  الّصنناِلحيَن. وسنناِعدوها فنني مننا تَحتننا

 يِد ِمن اإلخوةِ.أُموِر العَد
َرجاًء، َسنلِّموا علنى بََرَكنةَ وَعِقينٍل َرفيقَنيَّ فني الندَّعوةِ إلنى َسنيِِّدنا  (٢)واآلَن، 3

فقند خناَطرا بَحياتِِهمنا ِمنن أجلني ذاَت َمنّرةٍ. ومنا أننا َوحندي  4عيَسـى الَمسنيح، 

بِشنناِكٍر لُهمننا بننل كننذِلَك َجماعنناُت المننؤمنيَن ُكلِّهننا ِمننن َغيننِر اليَهننوِد. 
وبَلِّغننوا  5

َسننالمي لُكننّلِ المننؤمنيَن الّننذيَن يَجتَِمعننوَن فنني داِرِهمننا. وَسننلِّموا علننى َحبيبنني 

أَبينِيتي، فقد كاَن في ُمقاطعِة آسيا أّوَل الُمهتَديَن. 
وبَلِّغوا َسنالمي ِلَمنريَم الّتني  6

أَرَهقَت نَفَسها َكثيًرا ِمن أجِل إعنانتُِكم. 
ا جونِينا، َسنلِّموا علنى أَنندَروني وأُختِنن 7

فُهمننا ِمثلنني ِمننن َشننعِب بَننني يَعقننوَب، وكانننا َمسننجونَْيِن َمعنني واهتَننديا قَبلنني إلننى 

السَّيِّد الَمسيحِ، ويَحظياِن بَمقاٍم َرفيعٍ بَيَن الَحواِريِّيَن. 
وَسنلِّموا علنى أَمفيالتني  8

                                                                                                                                                                                           

 
(١)

قائدة، وهذا دليل على أن النساء كن يشغلن مناصب قيادية ذكر بولس األخت فيبي باعتبارها   

كيلومترات شرقّي  10في جماعات اإليمان األولى. وهي من ميناء كنكريّة الذي يبعد حوالي 

كورنتوس. ويرى كثير من الباحثين أن فيبي هي التي حملت هذه الرسالة من بولس إلى 

 المؤمنين في روما.

 
(٢)

ؤالء األشخاص هو شهادتهم له باعتباره حواريا وشخصا مستقيما أحد أسباب ذكر بولس له  

من أجل المؤمنين اآلخرين في روما. وكان بركة وعقيل يعيشان في روما قبل أن يغادراها مع 

للميالد. وبعد ذلك اشتغال  49بقية اليهود عندما طردهم اإلمبراطور كالوديوس حوالي سنة 

( وقد تّم السماح لليهود بالعودة 26- 18: 18الحواريين بتجارتهما مع بولس )انظر أيضا سيرة 

إلى روما عندما أصبح نيرون إمبراطوًرا قبل كتابة بولس لرسالته هذه بثالث سنوات. ومعظم 

األشخاص الذين حيّاهم بولس هنا كانوا من غير اليهود، تحديدًا من عبيٍد محّررين، أو 

شخًصا الذين حيّاهم  27ونَْرقيس. ومن بين الـ المنحدرين من عبيد محررين مثل خدم أرستوفل 

 بولس عشر نساء، ستج من بينهّن استحققن الثّناء بسبب خدمتهن لغيرهن من المؤمنين.
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َحبِيبنني المننؤِمن. 
ِد الَمسننيحِ، وعلننى أُربنناَن، إنّننهُ َزميلُنننا بَننيَن النندُّعاةِ إلننى السَّننيِّ  9

ديِق الَحبيِب.  وعلى أَساخي الصَّ
وَسلِّموا على أَفيلّي الّذي بَرهَن أنّهُ ُمخِلن ج  10

أَمينج للّسيِِّد الَمسيحِ. وعلى اإلخوةِ ِمن أَهِل بَيِت أَِرستوفَُل. 
وعلى ِهروديون  11

َمسنيحِ. قَريبي، وعلى ُكّلِ َمن كاَن فني بينِت نَنرقيَس ِمنن أتبناعِ َسنيِِّدنا عيسنى ال
َسلِّموا علنى َطريفَنةَ وَطريفُوسنة العناملتَين فني َسنبيِل الّسنيِِّد الَمسنيحِ. وعلنى  12

فارِسيّةَ الُمَحبَّبِة والُمجتَِهدةِ ِمن أَجِل َسنيِِّدنا. 
وعلنى روفُنَس، ذِلنَك األَاِ الّنذي  13

اصَطفاهُ َسيِّدُنا عيسى، وعلى واِلدتِنِه الّتني أَعتَبُِرهنا ِمنن بَنيِن المؤِمنناِت بَِمثابنِة 

وعلى ِسنقراَط وفِليغوَن وِهنرِمَس وفَتنروَب وِهرمناَس، وعلنى ُكنّلِ  14والدَتي. 

ننن يَجتَِمعننوَن ِعننندَُهم.  اإلخننوةِ واألََخننواِت ِممَّ
ا علننى فيالغنني وجوِليننا وَسننلِّمو 15

ونيننِري وأُختِننِه، وعلننى أُوليمبيّننة
ننن يَلتَقننون  (٣) وَجميننعِ اإِلخننواِن الَمنننذوِريَن ِممَّ

وقَبِّلننوا بَعُضننكم بَعًضننا بُكننّلِ ُطهننٍر. إّن ُكننلَّ َجماعنناِت أَتبنناعِ الّسننيِِّد  16ِعننندَُهم. 

 الَمِسيحِ يَُسلِّموَن عليُكم.

 ختاميّة وصايا
ميعًا أن تَحتَِرسوا ِمنن ُكنّلِ الّنذيَن يَسنعوَن لتَعلنيِمُكم أُمنوًرا وإنّي أُوصيُكم جَ  17

تُخنناِلُف مننا تَعلَمتُمننوهُ، وانتَبِهننوا أَيًضننا ِمننن النّنناِس الّننذيَن يُِضننلّونَُكم ويُثيننروَن 

االنِقسننامات بَينننَُكم، فابتَِعنندوا عنننُهم. 
فمننا ُهننم لَسننيِِّدنا الَمِسننيحِ بِخننادِميَن، بننل  18

َهوات بُطونِِهم. ويُِضلّوَن قُلوَب البَُسطاِء بما يَنُطقوَن بِِه ِمن َكالٍم ُمستَعبَدوَن لشَ 

أّما طاعتُُكم لَسيِِّدنا، فقد َسِمَع بِهنا ُكنلُّ النّناِس، ولنذِلَك فأننا َمسنرورج  19َمعسوٍل. 

 . ، وأَبِريناء ِمنن ُكنّلِ منا هنو َشنر  بُِكم. فكونوا ُحَكماَء في ُكّلِ ما هو َخينرج
وهللاُ  20

لّذي يَِهُب الّسالَم، سيَجعَُل الشَّيطاَن تَحَت أقداِمنا قَريبًا،ا
فَليَُكن فَضنُل َسنيِِّدنا  (٤)

 عيسى َمعَُكم أَجَمعيَن.

                                                                                                                                                                                           

 
(٣)

طريفة، طريفوسة، فارسية، جوليا، وأوليمبيّة أسماء لنساء، وهذا دليل آخر على الدور   

 ن األولى.القيادي الذي كانت تضطلع به النساء في جماعات اإليما

 
(٤)

( أن األفعى التي خدعت آدم وحواء ستُسحق 15: 3جاء وعد هللا في التوراة )سفر التكوين   

في يوم من األيّام تحت أقدام نسل حواء. وقد رأى بعض المفّسرين اليهود أّن نسل حواء هو أّمة 

نا(، لكن بولس بني يعقوب، بينما رأى آخرون أّن النسل يتمثّل في السيّد المسيح )سالمه علي

 اعتبر أن هذا الوعد يتحقّق في أتباع السيّد المسيح.
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يَُسننلُِّم علننيُكم تيموتنناوي 21
َرفيقنني فنني النندَّعوةِ، وأيًضننا ِلُسننيوُس ويَاسننوُن  (٥)

 َوسوباتُر، وهم ِمثلي ِمن بَني يَعقوَب.
سنالِة، أَُسنلُِّم علنيُكم باسنِم وأنا تِرتاوي، َمن  22 َل َكنالَم بنولَُس فني هنِذِه الّرِ َسنجَّ

ويَُسلُِّم عليُكم غايُِس وأنا َضيفج ِعندَهُ، ويَجتَِمنُع المؤِمننوَن  24- 23َسيِِّدنا الَمسيحِ. 

في داِرِه. ويَُسلُِّم عليُكم األَُا ُكَوارتي، واألُا أَِرستي أَيًضا
وهو األَميُن على  (٦)

 الَمدينِة.َخزانِة 

 ختامي تسبيح
تَبناَرَك هللاُ القنناِدُر أن يَجعَلَُكنم فنني اإليمناِن راِسننخيَن، ألَنُّكنم تؤمنننوَن بِبَيانِننِه  25

نرُّ  الّذي أَدعو إليِه، أال إنّهُ البُشرى الّساّرةِ بَسيِّدنا ِعيسى الَمسيحِ. وهذا هنو الّسِ

ولَقند أََمنَر ُسنبحانَهُ وتَعنالى  26ماِن. الَمكتوُم الّذي أَخفاهُ هللاُ َعن النّاِس َعبَر األز

أَن يُكَشَف ويُذاَع على ُكّلِ الشُّعوِب َحتّنى ينؤمَن بِنِه النّناُس ويُِطيعنوهُ، وهنو منا 

تَنَبَّأَ بِِه األنبياُء والُمرَسلوَن وَكَشفوهُ في ُكتُبِِهم، 
ةَ  27 أاَلّ َحكنيَم إالّ هللاُ، وأَّن الِعنزَّ

 عيسى الَمسيحِ. آمـين. والَجالَل  ِ بَِسيِِّدنا

 

                                                                                                                                                                                           

 
(٥)

تيموتاوي هو ابن ألب وثنّي وأّم يهوديّة آمنت بالسيّد المسيح، وقد اهتدى إلى اإليمان بفضل   

 (.3- 1: 16بولس )انظر سيرة الحواريين 

 
(٦)

ك إشارة إلى انتشار رسالة سيّدنا يذكر بولس هنا أَِرْستي وهو أمين بيت مال المدينة، وفي ذل   

 عيسى المسيح بين األغنياء، ولم تقتصر على الفقراء فقط.


