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 عودة لمجدول مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخالص في المسيحية

 

مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخالص في المسيحية 
: مقدمــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. السقكط كالمكت .ُ
( 25:5يك  + 5:20رؤ )بالفداء كانت القيامة األكلى مف مكت الخطية  .ِ
. المجيء الثاني لممسيح كبو نبدأ القيامة الثانية كنحيا فى المجد .ّ
ىذه قاؿ عنيا إشعياء أنيا لحيظة، أم فترة بسيطة . فترة الحياة عمى األرض ما بيف السقكط كالمجيء الثاني .ْ

بؿ إف ىذه الفترة يستغميا اهلل ليؤدب اإلنساف فتصير إرادتو كإرادة اهلل فيخمص . جدان بالنسبة إلى الحياة األبدية
. كيحيا لؤلبد

 

 اهلل خمق اإلنسان
 إرادة اهلل أن يحيا اإلنسان

 إلى األبد

 اهلل خمق اإلنسان ليحيا إلى األبد

بإنسان واحد دخمت الخطية إلى "بالخطية مات اإلنسان وفقد حياتو األبدية 
(12:5رو)" العالم وبالخطية الموت  

 خمق اإلنسان

1 2 
3 

4 

 الحياة األبدية في السماء
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: اهلل خمق اإلنسان ليحيا إلى األبد
كىذه ليست مصادفة، فالكحي  (1:1تؾ)..." في البدء خمؽ اهلل"أكؿ آية نقابميا في الكتاب المقدس ىي  .ُ

بيذا يريدنا أف نفيـ خيرية كصبلح كمحبة اهلل، الذم يريد أف يخمؽ حياة، فيك ال يخمؽ مكت، كال يريد أف 
. يخمؽ اإلنساف ليمكت بؿ لكي يحيا حياة أبدية يتمتع فييا بمجد اهلل

 ساعة كما ىك اآلف، بؿ كاف اليـك يقدر بمئات أك آالؼ 24إستمر اهلل يخمؽ العالـ ستة أياـ، كاليـك ليس  .ِ
ذا ىي جنة. المبلييف مف السنيف، كذلؾ قبؿ أف يخمؽ آدـ كليس مف . كذلؾ حتى يجد آدـ المحبكب األرض كا 

المعقكؿ أف يظؿ اهلل يخمؽ العالـ آالؼ المبلييف مف السنيف، ثـ يخمؽ آدـ ليعيش عدة سنيف كيمكت، بؿ أف 
إذان المنطؽ يقكؿ أف اهلل خمؽ العالـ فى آالؼ المبلييف مف السنيف، .  سنة120عمر اإلنساف اآلف ال يتعدل 
. ثـ خمؽ آدـ ليحيا إلى األبد

ككاف مف ضمف شجر الجنة شجرة الحياة . (16:2تؾ)اهلل أكصى آدـ أف يأكؿ مف جميع شجر الجنة  .ّ
. إذان كاف المتاح أماـ آدـ أف يأكؿ مف ىذه الشجرة فيحيا إلى األبد حسب إرادة اهلل. (24:3تؾ)
بعد الطكفاف أعطى اهلل لنكح عبلمة قكس قزح كدليؿ عمى إرادتو في أف يحيا اإلنساف، كأف اهلل لف يعكد  .ْ

كلكننا نجد عبلمة قكس قزح مكجكدة حكؿ العرش اإلليي في المنظر شبو الزمرد  (17-8: 9تؾ)ييمؾ العالـ 
ذا فيمنا أف الزمرد بمكنو األخضر يشير لمحياة. (3:4رؤ) يككف معنى كجكد عبلمة قكس قزح حكؿ . كا 

. العرش، أف إرادة اهلل لئلنساف أف يحيا لؤلبد، كأنو أماتو مرة، كلف يميتو ثانية بعد أف يقـك في القيامة الثانية
. حينما مات اإلنساف كاف الحؿ اإلليي بالفداء ليحيا اإلنساف إلى األبد فيذه إرادة اهلل، التي البد كستنفذ .ٓ
 

: السقوط والموت
اهلل خمؽ اإلنساف حران، كاإلنساف بحريتو سقط في الخطية، ألف آدـ إختار أف يأكؿ مف شجرة معرفة الخير كالشر 

ككاف األكؿ مف . ، ككاف ذلؾ بدالن مف أف يأكؿ مف شجرة الحياة(17:2تؾ)التي أكصاه اهلل أف ال يأكؿ منيا 
شجرة معرفة الخير كالشر يعنى تذكؽ الشر، كلضعؼ جسده أحب الشر كفى ىذا إنفصاؿ عف اهلل كاهلل حياة، 

لذلؾ مات آدـ، كما حذره اهلل، ليس ألف اهلل يريد آلدـ أف يمكت، بؿ ألف آدـ . كفى اإلنفصاؿ عف اهلل مكت
كاف ىذا ألف آدـ ". أنا إختطفت لي قضية المكت"بحريتو إختار طريؽ المكت، كما نقكؿ في القداس الغريغكرم 

ًمؽى حران، كبحريتو كانت لو إرادة غير إرادة اهلل  كبيذا ما عاد آدـ قادران أف يحيا حياة أبدية، بؿ . (37:23مت)خي
كبيذا فسد الجنس البشرل . فقد القدرة عمى أف يصنع البر، كؿ ىذا إلنفصالو عف اهلل الحي القدكس البار

(. 12:3رك)
ممعكف أنت "ىذه آلدـ كأما قاييف فكانت عقكبتو أشد . (17:3تؾ)" ممعكنة األرض بسببؾ. "كالخطية سببت المعنة

كالمعنى أف اهلل خمؽ . (6:4مبل)" لعف"كلذلؾ سمعنا أف آخر كممات العيد القديـ كانت . 11:4تؾ" مف األرض
. كبسبب خطية اإلنساف دخمت المعنة (معنى جنة عدف، جنة اإلبتياج)حياة كفرح 
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كقكلو الجميع يشير أنو ال يكجد استثناء، . (24-23: 3رك)..." ألف الجميع قد أخطأكا"كيقكؿ بكلس الرسكؿ 
ففي البداية كانت الطبيعة البشرية مخمكقة ببل عيب كبدكف أم خطيئة، . فكؿ أكالد آدـ صارت ليـ طبيعة خاطئة

فاهلل خمؽ آدـ ببل دنس، خمقو كامبلن ببل عيب، كلديو اإلرادة كاإلمكانية الحرة لكى يحيا حياة مقدسة فى الجنة، 
كلكف بخطيئتو صارت طبيعتو مريضة فاسدة، كصارت طبيعتنا مريضة كخاطئة كفاسدة ألنيا نابعة مف طبيعة 

كصار اإلنساف غير قادر مف تمقاء نفسو أف يتمـ نامكس اهلل أك أف يسمؾ فى البر، لذلؾ . جسد المعصية األكؿ
. إحتاج اإلنساف لطبيب يشفى طبيعتو

لقد صار اإلنساف الساقط كمف تركو . كىذا الذم حدث لئلنساف شرحو السيد المسيح في مثؿ السامرم الصالح
مطركحان، عاجزان، مجركحان غير قادران أف  (30:10لك)عمى قارعة الطريؽ بيف حي كميت  (الشياطيف)المصكص 

يصعد مرتفعات البر كما كاف قببلن، حتى أتى المسيح الذم ىك الطبيب الشافي، السامرم الصالح، ككضعو فى 
كصار تحت العبلج، ييكٌمؿ البر بمعكنة النعمة الشافية التي شفت طبيعتو، فأصبح قادران أف  (الكنيسة)فندؽ 

. يصنع البر تمقائيان بطبيعتو الجديدة المتعافية
فالنفس إعتمت . (4:41مز)" أنا قمت يا رب إرحمنى، إشؼ نفسي ألني قد أخطأت إليؾ"كيقكؿ داكد النبي 

كالمسيح أتى . (26:15خر)" أنا الرب شافيؾ"كصارت تحتاج هلل الذل قاؿ . كضعفت كفسدت كجرحت بالخطية
-12: 9مت)" ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بؿ المرضػى لـ آت ألدعػك أبراران بؿ خطػاة: "كطبيب ليشفى قائبلن 

13 .)
إذان دخؿ المكت كالمعنة بسبب الخطية، كلكف اهلل لـ يقؼ عاجزان، فكاف الفداء، كجاء المسيح ليمكت كيقكـ 

كيعطينا حياتو نحيا بيا حياة ابدية، كبيذا تكمؿ خطة اهلل األزلية فى أف يحيا اإلنساف لؤلبد، لقد إفتدانا المسيح 
. 14-13: 3مف لعنة النامكس لنناؿ البركة عكضان عف المعنة غؿ

كىذه  (7:2رؤ)، ىذه التي لـ يأكؿ منيا آدـ فمات "مف يغمب يأكؿ مف شجرة الحياة"كلذلؾ أيضان سمعنا الكعد 
معناىا أف كؿ مف يختار المسيح تاركان شركر ىذا العالـ يعطيو اهلل أف يأكؿ مف شجرة الحياة، أم يحيا إلى 

فبمجيئو الثاني تبدأ حياتنا  (21:22رؤ)" آميف تعاؿ أييا يسكع"لذلؾ نجد أف آخر آيات الكتاب المقدس . األبد
:- كنبلحظ أف الفداء أعطانا الحياة األبدية عمى مرحمتيف. األبدية في السماء كتنفذ إرادة اهلل

كلكف . (25:5يك)ىي ما يسمى بالقيامة األكلى، فييا نحيا عمى األرض، كفييا نقكـ مف مكت الخطية : األولى
. كسط ضيؽ العالـ، ىذا الذم يستخدمو اهلل في أف يؤدب أكالده فيككف ليـ نصيب في القيامة الثانية

كىذه تأتى بعد مجيء المسيح الثاني لمدينكنة، كفييا تككف القيامة العامة التي بعدىا ندخؿ السماء في  :الثانية
. المجد كنحيا لؤلبد

كنبلحظ أف الفترة منذ سقكط اإلنساف كحتى المجيء الثاني الذم يأتي المسيح فيو لمدينكنة، أل الفترة التي نعيشيا 
عمى األرض في ضيؽ ال تتعدل بضعة آالؼ مف السنيف، كىذه اآلالؼ مف السنيف ىي ال شئ بالنسبة لؤلبدية 

كىذا ما عبر عنو إشعياء . ككأف خطة اهلل في أف يحيا اإلنساف لؤلبد لـ تتعطؿ سكل فترة بسيطة جدان . البلنيائية
(. 7:54أش)" لحيظة تركتؾ كبمراحـ عظيمة سأجمعؾ"النبي بقكلو 
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(. 8:54إش)" بفيضاف الغضب حجبت كجيي عنؾ لحظة كبإحساف أبدل أرحمؾ قاؿ كلٌيؾ الرب"
ىذه المحيظة المذككرة في إشعياء، ىي فترة اآلالـ كالضيؽ كالمكت الجسدم الذم عانى منو اإلنساف منذ سقكط 

. آدـ كحتى المجيء األكؿ لممسيح الذم بو بدأت مراحـ اهلل التي ستكمؿ بالمجيء الثاني
 

المعنة والبركة 
فما ىي لعنة األرض؟ لسنا نعمـ . (19-17: 3تؾ)" ممعكنة األرض بسببؾ"بسبب خطية آدـ سمع آدـ قكؿ اهلل 

لكف لنا أف نتصكر أف اهلل . تمامان أبعاد ىذه المعنة، ألننا لـ نرل األرض في طبيعتيا الجميمة قبؿ أف تمعف
إذان كؿ ما نراه اآلف مف . تعنى إبتياج كفرح" عدف"كصانع خيرات ال يمكف أف يخمؽ سكل جنة كميا فرح، فكممة 

 مثؿ األمراض، األكبئة، الزالزؿ، البراكيف، الفيضانات الميمكة، الحر كالبرد …أشياء أليمة ىك مف آثار المعنة
كنرل قبؿ كؿ ىذا فساد . الشديديف كىما ييمكاف المزركعات، اآلفات الزراعية كالحشرات، التصحر كالجفاؼ

ثـ رأينا بعد ذلؾ أف ىذا الطبع الكحشي . الجنس البشرل الذم رأيناه في صكرة كحشية حيف قتؿ قاييف أخكه ىابيؿ
كربما بسبب طبع . الذم صار لئلنساف بسبب خطيتو قد إنعكس عمى الحيكانات التي صار ليا طبيعة كحشية

بعد أف كاف قد أعطاه ثمار األرض فقط ليأكؿ  (3:9تؾ)اإلنساف الكحشي سمح لو اهلل بأف يأكؿ المحـ 
مف ىذا نرل أف فساد الجنس البشرل إمتدت آثاره . (30:1تؾ)ككاف ىذا أيضان طعاـ الحيكانات . (29:1تؾ)

ككالحشرات التي تصيب .. قد يفسر البعض ىذه اآلثار تفسيران عمميان كالزالزؿ. لكؿ الخميقة الجامدة بؿ كالحيكانية
المزركعات، كلكف لك راجعنا سفر حجى النبي لرأينا، أف كؿ ىذه ما ىي إال عقكبات في يد اهلل يستعمميا ضدنا 

. حيف نخطئ
نقكؿ كأنما . (12:5رك)لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ كأنما بإنساف كاحد دخمت الخطية إلى العالـ كبالخطية المكت 

كلكف أثار الخطية ىي أبعد مف ىذا بكثير، فيناؾ . يعنى أف ما يظير أمامنا كنممسو مف آثار الخطية ىك المكت
. ما يمكننا أف ندركو، كىناؾ أيضان ما ال يمكننا أف ندركو
: 8رك)كنرل في . (20:8رك)" إف الخميقة أخضعت لمبيطؿ"كلقد شرح بكلس الرسكؿ ىذا بطريقة أخرل حيف قاؿ 

أنو حيف يستعمف المجد في أكالد اهلل ستتجدد الخميقة كستعتؽ مف عبكدية الفساد، ىذا الفساد كاف  (20-22
. إنعكاسان لفساد اإلنساف الذم كاف بسبب الخطية

ىذه البركة التي أتى بيا المسيح . ككما إمتدت آثار المعنة بسبب خطية اإلنساف، ىكذا إمتدت آثار بركة الصميب
فكاف لممؤمنيف البنكة كالميراث األبدم، . (13:3غؿ)بعد أف إفتدانا مف لعنة النامكس، إذ صار لعنة ألجمنا 

. إلخ... كالبركة في حياتيـ عمى األرض
: بؿ رأينا بركة القديسيف تمتد لتبارؾ األرض كتغٌير طبيعة الكحكش

. شاكؿ الطرسكسي تغيرت طبيعتو الكحشية فصار بكلس الرسكؿ (ُ
. شعب ركما الذم كاف يتمذذ بإلتياـ الكحكش لمناس، تحكؿ لكنيسة ركما (ِ
. قيؿ أنو بسبب األنبا بكال كاف اهلل يفيض مياه النيؿ (ّ
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. تحكؿ الثعباف فى مغارة األنبا برسـك العرياف إلى حيكاف أليؼ، فقد كحشيتو (ْ
لقد صارت البركة تشع مف القديسيف كتمتد آثارىا فيما حكليا، كما كانت آثار المعنة كالخطية تمتد كتشع كتخرب 

. ما حكليا
كبعد المسيح صار طريؽ الخطية كالمعنة كالمكت أك طريؽ البر كالحياة كاإليماف بالمسيح متاح لكؿ إنساف 

(. 20-19: 30تث)
 

: صار لعنة ألجمنا
أم البلىكت صار جسدان كىذه ال تعنى تحكالن لبلىكت إلى جسد، بؿ  (14:1يك)" كالكممة صار جسدان "ىذه تشبو 

كحيف يقاؿ أف المسيح صار لعنة ألجمنا فيذا يعنى أنو كىك القدكس . تعنى أف ما صار ظاىران أمامنا ىك الجسد
ممعكف كؿ مف عمؽ عمى "البار الذم ببل خطية، صار ظاىران أمامنا البسان المعنة فيك مصمكب، كالكتاب يقكؿ 

حامبلن عمى رأسو إكميؿ شكؾ، كالشكؾ مف آثار الخطية كلعنتيا . (23:21تث + )(13:3غؿ)" خشبة
كأنما "إذان حيف قاؿ بكلس الرسكؿ . (7:3تؾ)، كالمسيح عركه عمى الصميب، كالعرل مف أثار الخطية (18:3تؾ)

نعكاسيا عمى . (12:5رك)..." بخطية كاحد كاف الرسكؿ يٌعبر بتكاضع عف عدـ فيمو تمامان لكؿ آثار الخطية كا 
إف الككف يحكل قكل كحقائؽ ال نعرؼ عنيا إال القميؿ كلعؿ بينيا . األرض كالخميقة، ككؿ الفساد الذم حدث

. سكاء كاف ىذا بخطية الفرد أك بقداسة الفرد. تأثير الفرد في اآلخريف كفى البيئة
فالقداسة تنتقؿ تأثيراتيا لمغير كما رأينا، ككما نعرؼ أف شفاعات القديسيف كاضحة لمجميع، كصمكات البعض 

. تأثيرىا يمتد لآلخريف
ككاف إصبلح فساد الجنس البشرل بتجسد المسيح الذم أعطى جسده لمبشر قكة النصرة عمى الشر الذم فييـ 

أما الذيف يرفضكف . كفى العالـ، كصار يخمؽ في البشر طبعان جديدان يرتقى إلى الحياة كاممة النقاء في األبدية
(. 22:48إش)" ال سبلـ قاؿ الرب لؤلشرار"فعمو فيسكنيـ الشر كالقمؽ 

 
 ماذا قدم المسيح لنا؟

: الفداء- 1
كالكممة تشير في معناىا لممبمغ المدفكع فداء عف . كىذا ما حدث عمى الصميب. يقصد بو دفع الثمف أك البديؿ

ذلؾ ألف المكت األبدم دخؿ إلى البشرية بالخطية . كالمعنى ىنا قياـ الرب يسكع بالمكت عف البشرية. شخص
كالجسد الذل أخذه الرب كاف كامبلن لو ركح كجسد ككاف كاحدان مع البلىكت البلمحدكد، فصار . التي إمتزجت بيا

فمما مات ىذا اإلنساف . كغير محدكد إلتحاد البلىكت بالناسكت. اإللو المتأنس أل الذل لو كؿ صفات اإلنساف
. كاف قادران في ال محدكديتو أف يككف بديبلي لمبشرية كميا
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فكانت خطية اإلنساف غير محدكدة ألنيا كانت في حؽ اهلل كاهلل غير محدكد لذلؾ ما كاف يمكف إلنساف أك 
كال يكجد غير . مبلؾ أف يفدل آدـ كذريتو، ألف كؿ ذرية آدـ أخطأكا، بؿ كلدكا بالخطية، كالمبلئكة محدكدة

. لذلؾ كاف التجسد. محدكد، كببل خطية غير اهلل، كما كاف ممكنان أف يفدل اإلنساف سكل إنساف مثمو
: النبكات كانت الفداء ىذا كعف

( 14:13ىك )مف يد الياكية أفدييـ، مف المكت أخمصيـ 
( 15،7 :49مز)إنما اهلل يفدل نفسي ... األخ لف يفدل اإلنساف 

( 24، 23، 6:44إش )ىكذا يقكؿ الرب فاديؾ .. الرب قد فدل يعقكب كفى إسرائيؿ قد تمجد 
الكفارة - 2

فتضح كالجمد أخذه آدـ مف حيكاف قدمو . كاهلل ستر عمى آدـ بأقمصة مف جمد. لقد تعرل اإلنساف بالخطية كا 
ذبيحة، أخذ اهلل جمدىا كألبسو ككاف ىذا ليعطى اهلل فكرة عف المسيح القادـ ليقدـ نفسو عمى الصميب ذبيحة 

. ككممة كفارة معناىا تغطية. ليسترنا كيغطينا
ستتارنا فيو، ىنا نرل الفادل قد إتحد بالمفتدىل كمف يستره المسيح بأف يثبت في . كالمسيح يسترنا بإتحادنا فيو كا 

المسيح ال يعكد اآلب يراه في ضعفو كخطيتو، بؿ يرل المسيح الذم يغطيو فيخمص، لذلؾ يطمب منا المسيح 
كاهلل سبؽ كشرح فكرة الكفارة بكضكح في طقكس يـك . فيذا ىك طريؽ الخبلص (4:15يك)" أثبتكا فٌي كأنا فيكـ"

الكفارة، حيث يرش دـ ذبيحة الكفارة عمى غطاء تابكت العيد المسمى بكرسي الرحمة فيكفِّر عف الشعب 
(. 30:16ال )لتطييرىـ مف جميع خطاياىـ 

التبرير - 3
المسيح يمكت بدالن منا  =   الفداء 
صكلحنا مع اهلل بمكت أبنو = المسيح يسترنا كيغطينا بأف يكحدنا فيو =  الكفارة
المسيح يعطينا حياتو لنعيش أبراران أم نكتسب بر المسيح أم بعد أف إستترنا في المسيح لبسنا رداء بره = التبرير

.  إذ تجددت طبيعتنا، كصرنا نسمؾ في البر بسيكلة بحياتو التي أعطاىا لنا
كىكذا أصمح المسيح البشرية التي فسدت بالخطية، بعد أف عجز النامكس عف أف يبرر الييكد كعجز الضمير 

. عف أف يبرر األمـ
. ىذه الحياة أعطاىا لنا لننتصر عمى الخطية كنسمؾ فى البر. المسيح إنتصر عمى المكت كقاـ بحياة منتصرة

(. 10:5رك)كىذا معنى نخمص بحياتو 
ال يبعد كخبلصى ال . قد قربت برل  "(25:45إش )..." بالرب يتبرر كيفتخر كؿ "كىذا التبرير تنبأ عنو إشعياء 

كقكلو برل يعنى أف البر  (6:51إش " )أما خبلصي فإلى األبد يككف كبرل ال ينقض  "(13:46إش )" يتأخر
. ىنا ىك بر اهلل كليس بر اإلنساف الذاتي
كذلؾ بالفداء كالكفارة أم بإتحاد الفادل بنا، ثـ صرنا نسمؾ  (10:5رك )إذان نحف صكلحنا مع اهلل بمكت إبنو 

(. 10:5رك)" نخمص بحياتو"بالبر كأصمحت طبيعتنا إذ أعطانا المسيح حياتو التي قاـ بيا مف المكت فصرنا 
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والكتاب المقدس يدور حول محور واحد  
:-  كلنمقى نظرة سريعة عمى قصة الكتاب المقدس. ىك إصبلح البشرية التي فسدت بالخطية

نرل فييا أف اهلل يخمؽ اإلنساف ليحيا لؤلبد، ثـ يخطئ اإلنساف فيمكت، فيرسؿ لو اهلل :- موسى أسفار .ُ
كيعبركف البحر  (الصميب)كيخمص الشعب مف العبكدية بخركؼ الفصح . (رمزان لممسيح)مخمصان 

 . (حمكؿ الركح القدس)كيشربكف شرابان ركحيان  (اإلفخارستيا)كيأكمكف المف  (المعمكدية)
ثـ يككف تكىاف الشعب في البرية ىي قصة . (8-7: 5كك1 + 6-1: 10كك1)كؿ ىذا شرحو بكلس الرسكؿ فى 

. (المكت)حياتنا عمى األرض التي تنتيي بدخكلنا إلى كنعاف السماكية عبكران بنير األردف 
ثـ تتككف . (25:21 ك 1:19قض )نرل فساد الشعب إذ لـ يكف ممؾ يحكـ األرض :- التاريخية األسفار. 2

 .رمزان لمممكة التي ككنيا المسيح. المممكة

نرل فييا عبلقات المؤمف باهلل كبالعالـ ففي األمثاؿ نرل كيؼ نتصرؼ بحكمة، كفى :- الشعرية األسفار. 3
الجامعة نرل بطبلف العالـ، كفى النشيد نرل الحب بيف اهلل كالنفس المؤمنة، كفى سفر أيكب نرل تأديب 

 .(المزامير)لكف عمينا أف نحيا بركح الصبلة . اهلل لمنفس

كلكف دائمان ىناؾ . يمكف تمخيصيا في إظيار فساد الشعب رمزان لفساد الجنس البشرل:- النبوية األسفار. 4
 .رجاء في مخمص يأتي

 لنرل يسكع المخمص الفادم الذم تجسد كمات كقاـ ليعطينا حياتو، كمف يسمع الجديد العيدثـ يأتي . 5
كيسكع ىذا ىك الذم سكؼ يأتي ليديف . (25:5يك )صكتو تككف لو الحياة أك ما يسمى بالقيامة األكلى 

العالـ كبمجيئو الثاني تبدأ الحياة األبدية في المجد، ىذه التي يشتيييا كؿ مؤمف، كبيا تتحقؽ إرادة اهلل في 
حينما " آميف تعاؿ أييا الرب يسكع"ىذا ما جعؿ يكحنا يصرخ في رؤياه . أنو خمؽ اإلنساف ليحيا لؤلبد
(. 20:22رؤ )" أنا آتى سريعان "سمع السيد المسيح يقكؿ 

 

: البر وشفاء الطبيعة القديمة
كىكذا نرل أننا ال نستطيع أف نخرج مف حالة . (21:1مت)تدعكف إسمو يسكع ألنو يخمص شعبو مف خطاياىـ "

العرج كالكساح كالجراح المتقيحة إلى حالة الشفاء التاـ كالعكدة إلى المشي الطبيعي إاٌل بدكاـ تمقى المعكنة 
ألف الطبيب ال يكتفي بأف يجعؿ الجراح تمتئـ، بؿ يعطى لممريض عناصر . كالعناية مف الطبيب السماكم

ضركرية لكماؿ صحة جسده بكجو عاـ، كطريقة تغذيتو مف الطعاـ كي تستمر حالة الشفاء التي كصؿ إلييا، إف 
عناية اهلل الصالحة تمد كؿ مف يعيش في الجسد بكؿ العناصر كالكسائؿ التي يستخدميا الطبيب في عممية 

إف شفاء اهلل لنا ليس فقط في ككنو يمحك خطايانا التي ارتكبناىا، كلكف باألكثر كي يجعمنا نتجنب . الشفاء
. السقكط في الخطيئة أيضان 

إف كاف بالنامكس "كككف اإلنساف غير قادر مف نفسو عمى أف يمتـز بالنامكس فيذا يتضح مف قكؿ بكلس الرسكؿ 
كلكف المسيح مات ليعطيني أف أمكت معو عف طبيعتي . (21:2غؿ)" بر فالمسيح إذان مات ببل سبب
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كبعد أف يحؿ الركح القدس عمى المعمد . كىذا ما يتـ في المعمكدية. القديمة،كقاـ لكي أقـك معو بطبيعة جديدة
في سر الميركف يعطى الركح القدس لممؤمف أف يثبت في ىذه الحياة الجديدة، كىى حياة المسيح، كيعطيو أف 

بؿ يعطيو إرادة قكية ليسمؾ في ىذه الحياة الجديدة، فإرادة . تككف لو حياة المسيح، كتككف لو قكة ليسمؾ في البر
اإلنساف ليست كافية كحدىا كي يتجنب اإلنساف السقكط في الخطايا، بؿ أف تمؾ اإلرادة نفسيا تحتاج إلى سند 

" اهلل ىك العامؿ فيكـ أف تريدكا كأف تعممكا مف أجؿ المسرة"كمعكنة مف النعمة اإلليية، لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ 
عمؿ الركح القدس ىذا المبنى عمى أساس فداء المسيح ىك ما يسمى بالنعمة كلكف النعمة ال تمغى . (13:2فى)

:- كلذلؾ يجب عمى كؿ مؤمف أف. حرية إرادة اإلنساف
. يجاىد كيضبط شيكاتو كلسانو كأفكاره (ُ
. يصرخ طالبان المعكنة اإلليية في صبلة ببل إنقطاع (ِ

إننا عاممكف "حقان إف اهلل ىك الشافي لطبيعتنا كلكف عمينا أف نعمؿ نحف قدر إستطاعتنا كما يقكؿ بكلس الرسكؿ 
كنبلحظ أف النعمة ال تمغ حرية اإلنساف، بؿ ىي لمف يطمبيا كيستخدميا بإرادة متضعة غير . (1:6كك2)" معو

. مفتخر ال بقكتو كال بقدرتو بؿ باهلل الذم يرحـ
كالتي يقؼ أماميا . (24:3غؿ)إذان بر اهلل ليس ىك في كصايا النامكس التي تبث الخكؼ كما مف مؤدب 

. بؿ بر اهلل ىك في الطبيعة الجديدة التي يعطييا اهلل ألكالده. (10:15أع)اإلنساف شاعران بعجزه عف أف يتمميا 
. كىذه الطبيعة الجديدة تجد السند كالمعكنة مف نعمة المسيح التي بيا يستطيع اإلنساف تكميؿ كصايا النامكس

أما كؿ الذيف قبمكه فأعطاىـ سمطانان أف يصيركا أكالد . "ىذه النعمة ىي التي تعطينا أف نصير أكالدان كأبناءن هلل
األمر الذم لـ يكف عميو اإلنساف بحسب الطبيعة، كال يمكف أف يبمغو إطبلقان ما لـ يكف قد أخذ . (12:1يك)" اهلل

كما يميز ىذه الطبيعة الجديدة، المحبة، . سمطانان بالنعمة بعدما قبؿ المسيح، كبيذه النعمة تصير لو طبيعة جديدة
كالمحبة إف كيجدت تككف هلل كلكؿ إنساف حتى . (5:5رك)المحبة التي يسكبيا فينا الركح القدس المعطى لنا 

ألف المحبة ال يمكف الحصكؿ عمييا بطبيعتنا . ألعدائنا، كتككف عبلمة عمى حصكلنا عمى الطبيعة الجديدة
فالركح القدس ىك الذم يغير طبيعتنا، كيعيف . القديمة كال بإمكانياتنا البشرية، ىي عطية مف الركح القدس

(. 5:51مز)بالخطية كلدتني أمي . ضعفاتنا كيسند إمكانياتنا، كيشفى طبيعتنا المريضة التي كلدنا بيا مف آدـ
بإختصار ىك . (8:16يك)كىك العامؿ في األسرار المقدسة التي تثبتني في المسيح كىك الذم يبكتني إف أخطأت 

الركح القدس ىك . لذلؾ فالركح القدس ىك نعمة النعـ. الذم يثبتني في المسيح فتككف لي حياة المسيح فأخمص
الركح القدس ىك يعطى معكنة كقكة لنسمؾ في الحياة الجديدة التي ىي حياة . نعمة اهلل الذم بربنا يسكع المسيح

. 26:8فيك الذم يعيف ضعفاتنا رك. المسيح
 

: في المسيح
الذم .. إثبتكا فٌي كأنا فيكـ"كىذا التعبير متفؽ مع قكؿ السيد المسيح . ىك تعبير يستخدمو بكلس الرسكؿ كثيران 
كىذا التعبير يعنى عند بكلس الرسكؿ أننا بالمعمكدية . (5-4: 15يك)" يثبت فٌي كأنا فيو ىذا يأتي بثمر كثير
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كىك رأس الجسد "كمنا صرنا جسد كاحد ىك جسد المسيح، كالمسيح ىك الرأس . صرنا أعضاء في جسد المسيح
(. 18:1كك)" الكنيسة

أل دخمنا في جسد المسيح كأصبحنا فيو  )(13:12كك1)ألننا جميعان بركح كاحد إعتمدنا إلى جسد كاحد 
كقكلو سقينا عف حمكؿ (. ىذا عف حمكؿ الركح القدس في سر الميركف)كجميعنا سقينا ركح كاحد  (بالمعمكدية

مف آمف بي كما قاؿ الكتاب تجرل مف .. إف عطش أحد فميقبؿ إلٌى كيشرب"الركح القدس متفؽ مع قكؿ المسيح 
إذان كؿ مؤمف إذ يعتمد يصبح عضكان فى جسد . (39-37: 7يك)" قاؿ ىذا عف الركح. بطنو أنيار ماء حي

ف جسد المسيح، ككما أف لمجسد البشرل أعضاؤه . المسيح .. أنؼ/ رجؿ/ يد)ككؿ األعضاء تتكامؿ معان لتككِّ
ىكذا جسد المسيح مككف مف أعضاء، كلكؿ عضك مكىبتو كعممو المكٌمؼ بو  (كلكؿ منيا كظيفة تكٌمؿ األخرل

. إذان الكنيسة كياف متكامؿ كالمسيح ىك الرأس. (12-11: 4أؼ + 30-4: 12كك1 + 10:2أؼ)
(. 30:5أؼ)ألننا أعضاء جسمو مف لحمو كمف عظامو 

(. 27:12كك1)أما أنتـ فجسد المسيح كأعضاؤه أفرادان  
 + 2:1كك1)" إلى كنيسة اهلل التي في ككرنثكس المقدسيف في المسيح يسكع. "كمف ىك في المسيح فيك قديس

.." إنكـ في كؿ شئ إستغنيتـ فيو. نعمة اهلل المعطاة لكـ فى يسكع المسيح"كفى المسيح نناؿ كؿ نعمة . (1:1فى
ألستـ تعممكف أف . "كطالما نحف فى المسيح يسكع فمقد صارت أعضاؤنا ىي أعضاؤه ىك. 5-4: 1كك1

لذلؾ فالزانى . (15:6كك1)" أفآخذ أعضاء المسيح كأجعميا أعضاء زانية حاشا. أجسادكـ ىى أعضاء المسيح
" كأما نحف فمنا فكر المسيح"كبنفس المفيـك يقكؿ الرسكؿ . (18:6كك1)يخطئ فى حؽ جسد المسيح 

" إذان إف كاف أحد فى المسيح فيك خميقة جديدة"كمف ىك فى المسيح فيك لو الطبيعة الجديدة . (16:2كك1)
الذل باركنا بكؿ بركة ... المؤمنيف فى المسيح يسكع. "(14-1:1أؼ)كالحظ تكرار الفكرة فى . (17:5كك2)

الذل فيو لنا ... إذ سبؽ فعيننا لمتبنى بيسكع المسيح... كما إختارنا فيو... ركحية فى السماكيات فى المسيح
". الذل فيو أيضان إذ آمنتـ ختمتـ بركح المكعد القدكس... الذل فيو أيضان نمنا نصيبان ... الفداء بدمو

الذل . "(22-21: 2أؼ)كفى ..". ألننا نحف عممو مخمكقيف فى المسيح يسكع ألعماؿ صالحة "(10:2أؼ)كفى 
". فيو كؿ البناء مركبان معان ينمك ىيكبلن مقدسان فى الرب الذل فيو أنتـ أيضان مبنيكف معان مسكنان هلل فى الركح

محبتى مع جميعكـ فى المسيح . "(19:16كك1)" يسمـ عميكـ فى الرب كثيران أكيبل كبريسكبل"كالحظ ىذه اآليات 
فالرسكؿ بكلس يرل أف أل عبلقات بيف . (19:12كك2" )أماـ اهلل فى المسيح نتكمـ + "(24:16كك1)" يسكع

ىذا ألنو إف لـ نكف ثابتيف . األعضاء ىى مف خبلؿ ثباتيـ فى المسيح، حتى السبلـ كعبلقات المحبة، كالكبلـ
كبنفس . فى المسيح يسكع فسبلمنا لبعضنا البعض كمحبتنا بؿ ككبلمنا سيككف خاليان مف المحبة، كسيككف غاشان 

كنسمع أنو ال فرح إال فى . (8:1فى)" أشتاؽ إلى جميعكـ فى احشاء يسكع المسيح"المفيكـ نسمع الرسكؿ يقكؿ 
(. 4:4فى)" إفرحكا فى الرب"المسيح 

فالمؤمف يكلد فى المعمكدية . (1:3كك1" )أطفاؿ فى المسيح"قكلو ألىؿ ككرنثكس أنيـ  (1:3كك1)كنسمع فى 
كىذا ليس عجيبان، ألـ يكف المسيح نفسو ينمك . كيصير بيذا فى المسيح، كيبدأ كطفؿ فى المسيح ثـ ينمك كينمك
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+ 15:10كك2 + 3:1تس2)كراجع اآليات . (40:2،52لك)فى الحكمة كالقامة كالنعمة كيتقدـ فييـ 
(. 10:4تس1+15:4أؼ

ألنو فى المسيح يسكع ال الختاف ينفع  "(6:5،15:6غؿ)كلكف ثباتنا فى المسيح لو شركط نسمع عف أحدىا فى 
مما سبؽ نرل أف بكلس الرسكؿ يرل أنو بالمعمكدية نصير أعضاء ". شيئان كال الغرلة، بؿ اإليماف العامؿ بالمحبة

بؿ كؿ كاحد فينا، أعضاؤه ىى أعضاء المسيح، نحف أعضاء . ثابتة فى المسيح، كؿ عضك لو عمؿ كلو مكاىب
بؿ العبلقات بيف األعضاء ال . جسمو مف لحمو كمف عظامو، بؿ صار لمف ىك ثابت فى المسيح، فكر المسيح

. كأف المؤمنيف مقدسيف طالما ىـ فى المسيح. تكف صحيحة إاٌل لك كنا فى المسيح، حتى السبلمات كاإلشتياقات
. كبإتحادنا فى المسيح يحؿ عمينا الركح القدس. كقطعان نحف بثباتنا فى المسيح يسكع إبف اهلل نصير أبناء هلل

" يا أكالدل الذيف أتمخض بكـ أيضان إلى أف يتصكر المسيح فيكـ"كمف ىك فى المسيح يتحكؿ إلى صكرة المسيح 
بؿ البسكا الرب يسكع المسيح  + " (27:3غؿ)" ألف كمكـ الذيف إعتمدتـ بالمسيح قد لبستـ المسيح + "19:4غؿ

" كلبستـ الجديد الذل يتجدد لممعرفة حسب صكرة خالقو + "(14:13رك)" كال تصنعكا تدبيران لمجسد ألجؿ الشيكات
كمف يككف لو صكرة المسيح ىنا عمى األرض، ستككف لو صكرة المسيح فى مجده فى السماء  (10:3كك)
كىذه العطية، . لو صكرة المسيح. ككؿ مف يمبس المسيح إبف اهلل فإنو يصير بإتحاده بإبف اهلل، إبنان هلل (2:3يك1)

كىك ركح التبنى إذ أنو . (7-4: 4غؿ + 17-15: 8رك)عطية البنكة هلل تعطى بالركح القدس إذ ىك ركح التبنى 
كالركح أيضان يشيد " "كلكف الذل يثبتنا معكـ فى المسيح كقد مسحنا ىك اهلل "(21:1كك2)يثبتنا فى المسيح اإلبف 
" يا آبا اآلب"كحينما يشيد لنا الركح أننا أكالد اهلل نصرخ لآلب قائميف  (16:8رك)" ألركاحنا أننا أكالد اهلل

 7:4غؿ + 17:8رك)كاألبناء يرثكف األمجاد مع إبف اهلل الذل صار كارثان لكؿ شئ ألجمنا . (6:4غؿ)
 (.2:1عب+

 

: ماذا يعنى إثبتوا فىَّ وماذا يعنى وأنا فيكم
 لمسيحانحن فى =   إثبتوا فى 1

كاألكالد ىـ جزء مف آدـ كجزء . خمؽ اهلل آدـ كأخذ منو ضمعان ككف منو حكاء كبيذا صارت حكاء جزءان مف آدـ
.    مف حكاء كبالتالى ىـ جزء مف آدـ

آدـ رأس الخميقة                              آدـ     

 
كؿ العالـ          آدـ        آدـ كحكاء  األكالد  
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كبيذا يصير آدـ . كبيذا يككف آدـ رأس الخميقة، فكؿ منا ىك جزء مف آدـ، كطالما مات األصؿ تمكت األجزاء
. رأس لجسد ميت
 المسيح رأس الكنيسة                                

                                                                       كؿ منا يصير فى المسيح                                  
                                        
الكنيسة                                        

. كبيذا يصير المسيح رأس لمكنيسة. المسيح أتى ليككف رأسان لجسد حى فكؿ منا ينتمى لجسد المسيح بالمعمكدية
ككؿ مؤمف معمد بيذا يصير فى . كيصير كؿ مؤمف معمد يسمؾ فى كصايا المسيح داخؿ ىذا المثمث الجديد

ككؿ مف ىك فى المسيح يصير جزء . يصير فى المسيح (جسد المسيح)كؿ مف ىك فى داخؿ المثمث . المسيح
كتشبيو بكلس الرسكؿ أف كؿ منا ىك عضك فى الجسد، فأحدنا رجؿ كاآلخر يد كىناؾ مف ىك . مف جسد المسيح

كىذا الجسد . فمكؿ كاحد منا عممو الذل يتكامؿ مع عمؿ اآلخريف. ككمنا نتكامؿ (12كك1)راجع . عيف كىكذا
. حتى إف مات أعضاؤه فسيقكمكف كتككف ليـ حياة أبدية ألف المسيح أعطاىـ حياتو كىذا معنى كأنا فيكـ

  المسيح فينا=   وأنا فيكم 2
 (21:1فى)" لى الحياة ىى المسيح. "المسيح مات كقاـ ليعطينا حياتو

 (20:2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىٌ "
 (10:5رك)" فباألكلى كثيران كنحف مصالحكف نخمص بحياتو"
 (11:6رك)" كاآلف نحف أحياء هلل بالمسيح يسكع ربنا"

 (38-35: 15كك1)لقد صرنا بذرة حية حتى لك دفنت فى األرض،فبسبب الحياة التى فييا تخرج شجرة حية 
ذا كاف المسيح يحيا فينا فيك يستخدـ أعضائنا كآالت بر   (13:6رك)كا 

 
: لذلك يقول بولس الرسول

( 15:6كك1)" أفآخذ أعضاء المسيح كأجعميا أعضاء زانية. ألستـ تعممكف أف أجسادكـ ىى أعضاء المسيح"
: كالحياة التى نأخذىا ىى حياة المسيح القائـ مف األمكات فالرسكؿ يقكؿ

( 5:6رك)" ألنو إف كنا قد صرنا متحديف معو بشبو مكتو نصير أيضان بقيامتو"
: لذلؾ فالحياة التى نأخذىا ىى حياة أبدية فالرسكؿ يقكؿ

( 9:6رك)" ال يسكد عميو المكت بعد. عالميف أف المسيح بعدما أقيـ مف األمكات ال يمكت أيضان "
( 4:6رك)كىذه الحياة نأخذىا بعد المعمكدية مباشرة 

 .كطالما ىى ىكذا فمماذا نحـر منيا األطفاؿ إذا كانت ستعطييـ حياة أبدية
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: كيف نصير فى المسيح
(. 13:12كك1 )"ألننا جميعان بركح كاحد إعتمدنا إلى جسد كاحد... "ىذا يتـ بالمعمكدية 
وما ىى المعمودية؟ 

 "حتى كما . فدفنا معو بالمعمكدية لممكت. أـ تجيمكف أف كؿ مف إعتمد ليسكع المسيح إعتمدنا لمكتو
أقيـ المسيح مف األمكات ىكذا نسمؾ نحف أيضان فى جدة الحياة ألنو إف كنا قد صرنا متحديف معو بشبو 

ًمب معو ليبطؿ جسد الخطية كى ال نعكد . مكتو نصير أيضان بقيامتو عالميف ىذا أف إنساننا العتيؽ قد صي
فإف كنا قد متنا مع المسيح نؤمف أننا سنحيا . ألف الذل مات قد تبرأ مف الخطية. نستعبد أيضان لمخطية

(. 8-3: 6رك)" أيضان معو
 "مدفكنيف معو فى المعمكدية التى فييا أقمتـ أيضان معو بإيماف عمؿ اهلل الذل أقامو مف األمكات    .

ذ كنتـ أمكاتان فى الخطية كغمؼ جسدكـ أحياكـ معو مسامحان لكـ بجميع الخطايا  (.12،13: 2كك)" كا 

 "ُي منكـ لكف أغتسمتـ بؿ تقدستـ بؿ تبررتـ بإسـ الرب يسكع كبركح إلينا " كىكذا كاف أناسي
 (.11:6كك1)

 " حسانو ال بأعماؿو فى بر عممناىا بؿ بمقتضى رحمتو خمصنا كلكف حيف ظير لطؼ مخمصنا اهلل كا 
 (6-4:3تى)"بغسؿ الميبلد الثانى كتجديد الركح القدس الذل سكبو بغنى عمينا بيسكع المسيح مخمصنا

  مما سبؽ نفيـ أف المسيح مات عمى الصميب ليحمؿ خطايانا، كلكف مف الذل يستفيد مف الصميب؟
فمف يعتمد يمكت مع المسيح كمف مات ال تحتسب لو خطية، كذلؾ حتى . أحد الشركط ىك المعمكدية

كمف مات فى . فى القانكف المدنى، فمف يمكت أثناء محاكمتو تنتيى كتسقط القضية بالنسبة لو
 5:6بؿ يقـك بحياة جديدة، كطالما ىك متحد بالمسيح رك. المعمكدية يتبرأ إذف مف كؿ خطاياه السابقة

تصير حياتو الجديدة ىى حياة المسيح القائـ مف األمكات، كبيذا يصبح عضكان مبرران كمقدسان فى جسد 
كىذا ما يصنعو الركح القدس فى سر المعمكدية فيك يعطينا أف نمكت مع المسيح كنقـك ثابتيف . المسيح

لذلؾ تسمى المعمكدية كالدة . 13:12كك1فى المسيح، ألننا جميعان بركح كاحد إعتمدنا إلى جسد كاحد 
 2:1ككما كاف الركح يرؼ عمى المياه فخرجت منيا حياة فى بدء الخميقة تؾ. 5:3مف الماء كالركح يك

جدة "ىكذا اآلف، فالركح يرؼ عمى مياه المعمكدية فيخرج المعمد منيا كلو حياة جديدة، كىذا معنى 
 .4:6رك" الحياة

 " ألنو إف كنا كنحف أعداء قد صكلحنا مع اهلل بمكت إبنو فباألكلى كثيران كنحف مصالحكف نخمص
 (.10:5رك)" بحياتو

  كمعنى ىذا أننا نتصالح مع اهلل إذ تغفر خطايانا كتسقط عنا، كىذا يتـ لنا بالمعمكدية، إذ يصمب
كلكف المكت مع المسيح فى المعمكدية لغفراف الخطية ىك نصؼ . الجسد العتيؽ مع المسيح كيمكت

أما النصؼ اآلخر فيك أننا نقـك مع المسيح، كيعطينا المسيح حياتو، كىذا معنى نخمص . الحقيقة
كىك حيف يعطينا حياتو فيك يعطينا أف نسمؾ كما سمؾ ىك، أل نسمؾ فى بر، إذان ىك يعطينا . بحياتو
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فنحف ندفف مع المسيح بالمعمكدية، . المسيح يعطينا أف نقـك معو فى حياة جديدة مقامة معو. حياتو كبره
أل يدفف إنساننا العتيؽ كنخرج مف مياه المعمكدية مشتركيف فى قيامة المسيح لنسمؾ فى الحياة الجديدة 

وكون أن المسيح يعطينا حياتو لنحيا بيا . التى ظيرت أكالن فى قيامة المسيح رأس الخميقة الجديدة
:- يشرحيا بولس الرسول ىكذا

 " ٌلى الحياة ىى المسيح + "(20:2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا في "
عمى أنيا تعنى أف " نخمص بحياتو"كلكف نفيـ أيضان . كىذا ىك معنى أننا نخمص بحياتو (21:1فى)

(. 34:8رك)ىك حى بجسده الذل أخذه مف البشر . المسيح ىك حى عف يميف اآلب يشفع فينا
  تكبكا.. "ككانت ىذه دعكة يسكع . (2-1: 2يك1)كلكف شفاعة المسيح ىى لممؤمف التائب "

كشفاعة المسيح عنا ليست صبلة لآلب، بؿ مجرد كجكده بجسده أماـ اآلب فيو شفاعة . (17:4مت)
. 22-19: 10عب + 5:2تى1كاممة 

 "إذان حتى يككف لى حياة المسيح، يجب أف أصمب شيكاتى  (20:2غؿ)" مع المسيح صمبت
(. 24:5غؿ)

 
ىل المعمودية تعطى موتًا تامًا لإلنسان العتيق؟ 

 ال إلنتفت حرية اإلنساف فبالمعمكدية يمكت اإلنساف العتيؽ كلكف أنا لى كؿ . قطعان ىذا ال يحدث كا 
. الحرية ألحييو مف جديد، كأيضان لى القكة أف أبقيو ميتان، كىذه القكة يعطييا الركح القدس كنسمييا النعمة

  فاإلنساف العتيؽ يستمر فى مشاغباتو، كيظؿ الجسد بشيكاتو مقاكمان لعمؿ الركح، كىذا ال ينتيى سكل
حقان النعمة تعطينا قكة جبارة تجعؿ شيكات الجسد كأنيا ميتة، كلكف أل تياكف مف اإلنساف فى . بالمكت

: جياده أك أل إستيتار كتياكف مع الخطية يجعؿ شيكات الجسد تثكر داخمو، لذلؾ يقكؿ الرسكؿ
 " فاآلف لست بعد . لست أفعؿ ما أريده بؿ ما أبغضو فإياه أفعؿ.. أما أنا فجسدله مبيع تحت الخطية

" كيحى أنا اإلنساف الشقى مف ينقذنى مف جسد ىذا المكت. أفعؿ ذلؾ أنا بؿ الخطية الساكنة فيٌ 
(. 24-14:7رك)

 "نما أقكؿ أسمككا بالركح فبل تكممكا شيكة الجسد ألف الجسد يشتيى ضد الركح كالركح ضد الجسد، . كا 
 (.17-16: 5غؿ)" كىذاف يقاـك أحدىما اآلخر، حتى تفعمكف ما ال تريدكف

  كليس ىكذا فقط بؿ  (23:8رك)كبنفس المفيكـ فنحف بالمعمكدية نصبح أكالدان هلل، كلكف نسمع فى
فما حصمنا . نحف الذيف لنا باككرة الركح نحف أنفسنا أيضان نئف فى أنفسنا متكقعيف التبنى فداء أجسادنا

عميو حتى اآلف مف الركح القدس، إنما ىك باككرة أك عربكف، كما حصمنا عميو مف تبنى ىك أيضان باككرة 
كلكننا مازلنا كنحف فى الجسد البد كأف نخطئ . (9:3يك1)أك عربكف، فإبف اهلل الكامؿ ال يخطئ 

(. 8:1يك1)



(ِمذِح عٓ فىش تٌٛظ اٌشعٛي عٓ اٌخالص فٟ اٌّغ١ذ١ح)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح    
 

 
15 

 الذل ختمنا أيضان كأعطى عربكف الركح فى . "كنرل فى اآليات اآلتية أننا حصمنا عمى الركح القدس
ختمتـ بركح المكعد القدكس الذل ىك عربكف ميراثنا لفداء "كأيضان  (5:5كك2( + )22:1كك2)" قمكبنا

كالحظ أف بكلس يكجو كبلمو ألىؿ غبلطية كىك معمديف، بؿ قاؿ ليـ فى . (14-13: 1أؼ)" المقتنى
فالرسكؿ يكجو كبلمو إلى مسيحييف منحيـ اهلل ..." فالذل يمنحكـ الركح كيعمؿ قكات فيكـ  "(5:3غؿ)

حتى .. كمع ذلؾ يقكؿ ليـ أف الجسد يشتيى ضد الركح كيقاـك الركح . إذان فيـ معمديف. ركحو القدكس
كمعنى الجسد ىنا طبعان ليس مادة الجسد، فأنيا صالحة فى حد ذاتيا . (17:5غؿ)تفعمكف ما ال تريدكف 

ال لما أتخذ المسيح لو جسدان مثمنا كلكف المقصكد ىك العثرات الجسدانية التى ال يقدر اإلنساف أف . كا 
يتحرر منيا ال بتداريب المتنسكيف كال بأعماؿ اإلماتة، كال حتى بالمكت نفسو، فالخبلص منيا ال يككف 

بحسب ما قصد الرسكؿ بكلس أف يبينو فقاؿ " الجسد"ىذا ىك معنى . إال بنعمة المخمص يسكع المسيح
كلكنى أرل نامكسان آخر فى أعضائى يحارب نامكس ذىنى كيسبينى إلى نامكس الخطيئة الذل فى "

فالحاضر ىك الذل . كنبلحظ أنو يتكمـ بصيغة الفعؿ المضارع كليس الماضى. (23:7رك)" أعضائى
أنو يرل النامكس اآلخر ال يحارب فقط، بؿ يسبى قسران إلى . يضغط عميو كليس ذكريات الماضى

كيحى أنا اإلنساف "كمف ثـ صرخ . (23:7رك)فى أعضائو  (كليس الذل كاف)نامكس الخطيئة الكائف 
(. 24:7رك)" الشقى، مف ينقذنى مف جسد ىذا المكت

  المقصكد بو أعماؿ الجسد كليس مادة  (17:5غؿ)" الجسد يشتيى ضد الركح"إذان قكؿ بكلس الرسكؿ
الجسد، أل األعماؿ التى تصدر عف األىكاء الجسدانية أك نقكؿ مباشرة أنيا الخطيئة المذككرة فى 

فالشيكات . (12:6رك" )إذان ال تممكف الخطيئة فى جسدكـ المائت كى تطيعكىا فى شيكاتو "(12:6رك)
سكؼ تحاربنى كلكف لى سمطاف أف أممكيا عمٌى إف أستسممت ليا، كلى أيضان سمطاف أف أرفضيا طالبان 

.  معكنة النعمة اإلليية فبل يصير ليا سمطاف عمىٌ 
  إذان المقصكد بالجسد ىك اإلنساف العتيؽ، كىذا اإلنساف العتيؽ ىك المكلكد مف األب كاألـ بحسب

كىذا اإلنساف العتيؽ ىك الذل يصدر . (5:51مز)الطبيعة ىأنذا باألثـ صكرت كبالخطية حبمت بى أمى 
. منو العثرات الجسدانية

 
كيف نثبت فى المسيح وكيف تكون لنا حياة المسيح؟ 

 كلكف مف ينقاد . نحف بالمعمكدية صارت لنا حياة المسيح كصرنا أعضاء ثابتيف فى جسد المسيح
ألىكائو كشيكاتو مرة ثانية يكقظ ىذا اإلنساف العتيؽ الفاسد فيفقد ثباتو فى المسيح، فنحف نعمـ أنو ال 

: لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ. (15-14: 6كك2)شركة لمنكر مع الظممة كال إتفاؽ لممسيح مع بميعاؿ 
 " ٌ( 20:2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فى
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 إذان بقدر ما نمارس صمب النفس، بقدر ما نرل المسيح حيان فى داخمنا كبر المسيح ظاىران فى حياتنا .
لكف حياة المسيح فينا التى نناؿ إمكانياتيا كبذرتيا فى المعمكدية ىى قكة الحياة الجديدة التى نسمؾ بيا 

. كأكالد اهلل فى ىذا العالـ
 "كلكف الذيف ىـ لممسيح قد صمبكا الجسد مع األىكاء كالشيكات.. كأما ثمر الركح فيك محبة فرح "

(. 24-22: 5غؿ)
 كىذا ما قالو . كاضح أف ثمر الركح ال يظير إاٌل فيمف صمبكا أىكائيـ كشيكاتيـ كحسبكا أنفسيـ كأمكات

كمف حسب نفسو ميتان عف . (5-4: 15يك)" الذل يثبت فٌى كأنا فيو ىذا يأتى بثمر كثير"السيد المسيح 
كالحظ أيضان . أىكاء كشيكات كخطايا العالـ، ىذا يثبت فى المسيح، فيأتى بثمر كثير ىك ثمار الركح

: قكؿ الرسكؿ
 " كأما مف جيتى فحاشا لى أف أفتخر إال بصميب ربنا يسكع المسيح الذل بو قد صمب العالـ لى كأنا

(. 14:6غؿ)" لمعالـ
 "حامميف فى الجسد كؿ حيف إماتة الرب يسكع لكى تيظىير حياة يسكع أيضان فى جسدنا المائت "..

 (.11:2تى2" )إف كنا قد متنا معو فسنحيا أيضان معو + "(11-10: 4كك2)

 " ف كاف إنساننا الخارج يفنى فالداخؿ يتجدد يكمان فيكمان كنحف  + "(16:4كك2)" لذلؾ ال نفشؿ بؿ كا 
 (.5:2أؼ)" أمكاتان بالخطايا أحيانا مع المسيح

 كلكف مف يصمب . الممخص أف المسيح إفتدانا كبالمعمكدية غفرت خطايانا، كأعطانا المسيح حياتو
. أىكاءه كشيكاتو يثبت فى المسيح، فتككف لو حياة المسيح فيتبرر أل يحيا باران كيخمص

 
الخالص باإليمان 

 كلكف ماذا عف الكبار الذيف لـ يعتمدكا . نحف األقباط األرثكذكس نتمـ المعمكدية لؤلطفاؿ الصغار
صغاران؟ 

  مف "ىنا نقكؿ أف الشرط األكؿ لمخبلص ىك اإليماف، كيمى ىذا المعمكدية، لذلؾ يقكؿ السيد المسيح
كبيذا المفيكـ فإف مف أعتمد طفبلن ثـ ترؾ إيمانو بعد ذلؾ، ييمؾ كال . (16:16مر)" آمف كأعتمد خمص

كبكلس بعد  (41:2أع) نفس عمدىـ 3000كبطرس بعد عظتو يـك الخمسيف حيف آمف . تفيده معمكديتو
كالسيد المسيح يشدد عمى أىمية المعمكدية  (33:16أع )أف آمف سجاف فيمبي عمده مع أىؿ بيتو 

كلكف اإليماف ىك المدخؿ لكؿ بركات العيد الجديد، لذلؾ يقكؿ  (5:3يك)كبدكنيا ال ندخؿ الممككت 
:- بكلس الرسكؿ

  الذل قدمو اهلل .. متبرريف مجانان بنعمتو بالفداء الذل بيسكع المسيح ... بر اهلل باإليماف بيسكع المسيح
(. 25-22: 3رك)كفارة باإليماف بدمو إلظيار بره مف أجؿ الصفح عف الخطايا السالفة 



(ِمذِح عٓ فىش تٌٛظ اٌشعٛي عٓ اٌخالص فٟ اٌّغ١ذ١ح)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح    
 

 
17 

 يماف إبراىيـ . راجع اإلصحاح الرابع مف رسالة ركمية لترل أف إبراىيـ قد تبرر بإيمانو كليس بأعمالو كا 
لشيخكختو كلمستكدع سارة فيأتى منيـ إبنان بؿ لك ]ىذا كاف إيمانان باهلل الذل ىك قادران أف يعطى حياة 

ىذا اإليماف باهلل القادر أف يعطينا حياة كما أعطى [ (19-17:11عب)مات االبف فاهلل قادر أف يحييو 
 .حياة لممسيح كأقامو مف األمكات، ىذا اإليماف ىك المدخؿ لمتبرير

  (.1:5رك)فإذ قد تبررنا باإليماف لنا سبلـ مع اهلل بربنا يسكع المسيح 

قطعان ىك ال ! كلكف ىؿ يعنى بكلس الرسكؿ بأف الخبلص ىك باإليماف، أف األعماؿ ال ضركرة ليا لمخبلص؟
! فما ىك الجياد؟. يعنى ذلؾ، بؿ نراه يشدد عمى أىمية الجياد

 
الجياد واألعمال الصالحة 

فمثبلن شيكة الجسد أف يناـ كيتمذذ . الجياد ىك أف يغصب اإلنساف نفسو عمى شئ صالح، لكنو ال يريد أف يفعمو
الجياد ىك أف يصـك كىك يحب أف يأكؿ، كلكنو . بشيكات العالـ، أٌما الجياد فيك أف يقؼ ليصمى كجسده منيؾ

كالجياد السمبى ىك أف يمنع اإلنساف نفسو عف . كىناؾ جياد سمبى كجياد إيجابى. يغصب نفسو عمى ذلؾ
صبلة )كالجياد اإليجابى ىك أف يغصب اإلنساف نفسو أف يعمؿ أعماؿ البر . الخطية بأف يحسب نفسو ميتان 
لذلؾ يقكؿ السيد المسيح أف ممككت السمكات يغصب كالغاصبكف يختطفكنو  (..كصـك كخدمة كعبادة كتسبيح 

(. 12:11مت)
:- الرسول بولس يقول السمبى الجياد وعن

 إذان ال تممكف . كذلؾ أنتـ أيضان إحسبكا أنفسكـ أمكاتان عف الخطية كلكف احياء هلل بالمسيح يسكع ربنا
جياد )الخطية فى جسدكـ المائت لكى تطيعكىا فى شيكاتو كال تقدمكا أعضائكـ آالت إثـ لمخطية 

فإف الخطية لف ( جياد إيجابى)بؿ قىٌدمكا ذكاتكـ كأحياء مف األمكات كأعضاءكـ آالت بر . (سمبى
(. 14-11: 6رك)تسكدكـ ألنكـ لستـ تحت النامكس بؿ تحت النعمة 

 " (.10-5: 3كك)..." فأميتكا أعضاءكـ التى عمى األرض الزنا كالنجاسة 

 " بؿ تغيركا عف شكمكـ . كال تشاكمكا ىذا الدىر.. أف تقدمكا أجسادكـ ذبيحة حية مقدسة.. فأطمب إليكـ
 .كىذه معناىا أف يسمؾ المؤمف كميت أماـ شيكاتو كخطاياه (1،2: 12رك)" بتجديد أذىانكـ

 "(.36:8رك)" قد حسبنا مثؿ غنـ لمذبح. كما ىك مكتكب مف أجمؾ نمات كؿ النيار 

 " (.27:9كك1)" حتى ال أصير أنا نفسي مرفكضان ... أقمع جسدل كأستعبده 

 "(.1:5غؿ)" فإثبتكا إذان فى الحرية التى حررنا بيا المسيح كال ترتبككا بنير عبكدية 

 "(.13:5غؿ)" ال تصيركا الحرية فرصة لمجسد 

 "(.12-10: 6تى1) (يقصد محبة الماؿ)" أما أنت يا إنساف اهلل فإىرب مف ىذا 

 "(.22:2تى2)" أما الشيكات الشبابية فإىرب منيا 
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 " لـ تقاكمكا بعد حتى الدـ .. لنطرح كؿ ثقؿ كالخطية المحيطة بنا كلنحاضر بالصبر فى الجياد
 (.4-1: 12عب)" مجاىديف ضد الخطية

 كيقػكؿ بكلس الرسكؿ عف. كاف ىذا عف الجياد السمبى  :
:  أل لزكـ أف نعمؿ أعماالن صالحةالجياد اإليجابى

 " (. 8،7: 4تى2)..." قد جاىدت الجياد الحسف أكممت السعى حفظت اإليماف
 "الذل سيجازل كؿ كاحد .. أما الذيف بصبر فى العمؿ الصالح يطمبكف المجد كالكرامة فبالحياة األبدية

 (.7،6: 2رك)" حسب أعمالو

  نرل الرسكؿ ىنا يحدثنا كيؼ تككف أعضائنا آالت بر (21-9: 12رك)راجع. 

 "(.6:15رك)" لكى تمجدكا اهلل أبا ربنا يسكع المسيح بنفس كاحدة كفـ كاحد 

 " (.13-2: 13كك1)" كلكف ليس لى محبة فمست شيئان ... إف كاف لى نبكة 

 "(.1:14كك1)" إتبعكا المحبة كلكف جدكا لممكاىب الركحية 

 "ككنكا راسخيف غير متزعزعيف مكثريف فى عمؿ الرب كؿ حيف عالميف أف تعبكـ ليس باطبلن فى الرب "
 (.58:15كك1)

 "(.14،13: 16كك1)" لتصر كؿ أمكركـ فى محبة. تقككا. ككنكا رجاالن . إسيركا، إثبتكا فى اإليماف 

  مكمميف القداسة فى خكؼ  (جياد سمبى)فإذ لنا ىذه المكاعيد لنطير ذكاتنا مف كؿ دنس الجسد كالركح
 (.1:7كك2) (جياد إيجابى)اهلل 

 "(. 6:9كك2)" إف مف يزرع بالشح فبالشح أيضان يحصد، كمف يزرع بالبركات فبالبركات أيضان يحصد
 .كىذه تعنى أف مف يزرع أعماالن صالحة سكؼ يجنى بركات بقدر ما يزرع

 " فإف . كمف يزرع لمركح فمف الركح يحصد حياة أبدية. ألف مف يزرع لجسده فمف الجسد يحصد فسادان
" الذل يزرعو اإلنساف إياه يحصد أيضان فبل نفشؿ فى عمؿ الخير ألننا سنحصد فى كقتو إف كنا ال نكؿ

 (.10-7: 6غؿ)

 "6:5غؿ)" ألنو فى المسيح يسكع ال الختاف ينفع شيئان كال الغرلة بؿ اإليماف العامؿ بالمحبة + 
 (.15:6غؿ

 "مسؾ بالحياة . إتبع البر كالتقكل كاإليماف كالمحبة كالصبر كالكداعة جاىد جياد اإليماف الحسف كا 
 (.12،11: 6تى1)" األبدية

 "(.8:3تى)" كأريد أف تقرر ىذه األمكر لكى ييتـ الذيف آمنكا باهلل أف يمارسكا أعماالن حسنة 

 "(.14:12عب)" إتبعكا السبلـ مع الجميع كالقداسة التى بدكنيا لف يرل أحد الرب 

 " (.14:9عب)" يطير ضمائركـ مف أعماؿ ميتة لتخدمكا اهلل الحى.. دـ المسيح 



(ِمذِح عٓ فىش تٌٛظ اٌشعٛي عٓ اٌخالص فٟ اٌّغ١ذ١ح)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح    
 

 
19 

كالمقصكد بالخدمة أل العبادة كالكجكد فى حضرة اهلل كتسبيح اهلل كالمبلئكة فدـ المسيح يطيرنا مف األعماؿ 
الميتة أل الخطايا، يطير القمب كالضمير كيحيى النفس كيقيميا كيؤىميا أف تقترب مف حضرة اهلل لتخدـ بالصبلة 

. كالحب كالتسبيح بقكة الركح القدس
 " فإف كنتـ قد قمتـ مع المسيح فأطمبكا ما فكؽ حيث المسيح جالس عف يميف اهلل إىتمكا بما فكؽ ال بما

(. 3-1: 3كك)" ألنكـ قد ميتـ كحياتكـ مستترة مع المسيح فى اهلل. عمى األرض
: والخالصة

 (جياد إيجابى)كيككف مجاىدان فى أعماؿ صالحة  (جياد سمبى)مف إعتمد كعاش مجاىدان يصمب أىكائو كشيكاتو 
(. 21:1فى)" ألف لى الحياة ىى المسيح كالمكت ىك ربح"ىذا يثبت فى المسيح كيقكؿ مع بكلس الرسكؿ 

اآلف مطمكب منى أف أميت شيكات الجسد كأف أعماؿ أعماالن صالحة، فيؿ أنا لى القدرة مف .. كىنا يثكر سؤاؿ 
: فالسيد المسيح يقكؿ. قطعان ال! كىؿ جيادل ىك الذل يدخمنى السماء؟. ذاتى عمى ذلؾ

 " كيرددىا بكلس ىكذا (5:15يك)" بدكنى ال تقدركف أف تفعمكا شيئان :
 "كالمسيح أرسؿ لنا الركح القدس ليعيننا فى . "(13:4فى)" أستطيع كؿ شئ فى المسيح الذل يقكينى

 .كقكة الركح القدس نسمييا النعمة. (26:8رك)" فنحف نجاىد كلكف الركح يعيف ضعفاتنا. جيادنا

 "(.5:2أؼ)" بالنعمة أنتـ مخمصكف 

 "(.9:2أؼ)" ليس مف أعماؿ كى ال يفتخر أحد 

كلكف . غير قادر أف يدخمنا إلى ممككت اهلل أك يخمصنا (9:17أر)فأعمالنا العاجزة كقمبنا المخادع النجيس 
لذلؾ سمعنا عف . كلكف النعمة ال تعمؿ مع المتكاسميف بؿ مع المجاىديف. النعمة ىى التى تعطينا الخبلص

لتزامنا أف نعمؿ أعماالن صالحة فمف يجاىد يستحؽ أف تعطيو النعمة معكنة كقكة بؿ إف ىذه القكة . الجياد كا 
" إف كاف أحد فى المسيح فيك خميقة جديدة"تعطيو أف يصير خميقة جديدة عمى شكؿ كصكرة المسيح 

(. 17:5كك2)
: مثال

ىذا )إنساف لو نظرة شيكانية كيقرر التكبة، يقكؿ لنفسو إف عينى قد ماتت مع المسيح كليس لى الحؽ أف أنظر 
ذ يجاىد بجدية كاضعان عينيو فى التراب كبحريتو يختار . (معنى قكؿ السيد المسيح أنو عميو أف يقمع عينو كا 

ذ لو طبيعة جديدة  طريؽ المكت عف شيكات العالـ، تتدخؿ النعمة، كيعطيو الركح القدس شيكة ميتة فيجد نفسو كا 
كتعطيو النعمة أف تكؼ عينو . ىذه الطبيعة ليست منو بؿ ىي ىبة مجانية مف اهلل لتعينو. ال تشتيى أف تنظر

كاحدة سألت مف "أف تنظر لتشتيى العالـ بشيكاتو، بؿ تبدأ فى أف تشتيى أف ترل مجد اهلل كتقكؿ مع داكد النبى 
ياىا ألتمس أف أسكف فى بيت الرب كؿ أياـ حياتى لكى انظر إلى جماؿ الرب كأتفرس فى ىيكمو " الرب كا 

كىذا يتكرر مع . ىنا تحكلت العيف مف ككنيا آلة لئلثـ إلى ككنيا آلة لمبر كىذه ىى الخميقة الجديدة. (4:27مز)
كنبلحظ إف النعمة ال . كبيذه الطبيعة ندخؿ لمسماء. كؿ عضك في أجسادنا فنصير خميقة جديدة كنمبس المسيح
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ال لك كاف ىذا صحيحان فمماذا لـ تحكؿ النعمة كؿ البشر أك عمى األقؿ كؿ . تعمؿ كحدىا بدكف جياد اإلنساف كا 
!! المؤمنيف إلى قديسيف

: عمل النعمة
كىى تعطى لمف يجاىد طبيعة . النعمة ىى عمؿ الركح القدس فى اإلنساف، ىى القكة التى تعينو كتغير طبيعتو

جديدة، كتككف فييا الطبيعة القديمة ميتة، أل أف اإلنساف العتيؽ ميت كىذا ما يسميو بكلس الرسكؿ ختاف القمب 
. أل مكت الخطية ك محبتيا فى القمب. (29:2رك). بالركح

 " كلكف إف كنتـ بالركح تميتكف أعماؿ الجسد فستحيكف.. ألنو إف عشتـ حسب الجسد فستمكتكف "
فالنعمة (. بالركح تميتكف)بجانب عمؿ النعمة (. تميتكف)فى ىذه اآلية نرل عممنا . (12،13: 8رك)

. كمف يفعؿ يصير إبنان هلل. تؤازر كتعيف مف يجاىد فى أف يميت ذاتو
 "تكبنى "كالركح القدس يدعك كيقكد . (14:8رك)" ألف كؿ الذيف ينقادكف بركح اهلل فأكلئؾ ىـ أبناء اهلل

ثـ يعطى معكنة كقكة  (8:16يك)كيبكت المؤمف إف أخطأ . (18:31أر)" فأتكب ألنؾ أنت الرب إليى
كمف يتجاكب معو يعطيو أف يصير خميقة جديدة كبيذه الخميقة الجديدة نخمص كندخؿ . (26:8رك)

فالطبيعة القديمة ميما عممت مف أعماؿ صالحة  (5:2أؼ)" بالنعمة أنتـ مخمصكف"لذلؾ نسمع . السماء
لحمان كدمان ال يقدراف أف يرثا ممككت اهلل كال يرث الفساد . (50:15كك1)ال يمكف أف تدخؿ السماء 

بؿ أف النعمة تعطى قكة حتى أف الخطية تصبح غير قادرة .(مجد السماء)عدـ الفساد  (الطبيعة القديمة)
 .أف تسكد عمينا

 "إذان فالنعمة ىى القكة . (14:6رك)" فإف الخطية لف تسكدكـ ألنكـ لستـ تحت النامكس بؿ تحت النعمة
كلكف عمى مف يشعر بعمؿ النعمة، إذ يجد نفسو يحيا حياة صالحة . الحافظة لمف يجاىد كيعمؿ

 .كالخطية ال تسكده، أف ال يفتخر بأعمالو، فأعمالو ليست ىى السبب بؿ النعمة

 "(.9:2أؼ)" ليس مف أعماؿ كى ال يفتخر أحد 

  كؿ عطية صالحة ككؿ مكىبة تامة ىى مف فكؽ نازلة مف عند أبى "كفى ىذا يقكؿ معممنا يعقكب
فإذا كاف الصبلح الذل فىَّ ىك مف اهلل، فمماذا أفتخر بما لـ أصنعو بنفسى، كيقكؿ . (17:1يع)" األنكار

كىذا معنى قكؿ السيد . (7:4كك1)" إف كنت قد أخذت فمماذا تفتخر كأنؾ لـ تأخذ"بكلس الرسكؿ 
( عمؿ بر أل عمؿ يمينى)أل إذا فعمت صدقة . (3:6مت)" فبل تعرؼ شمالؾ ما تفعؿ يمينؾ"المسيح 

 .(فإف فعمت فيذا عمؿ يسارل)فبل تفتخر كال تشعر ببرؾ الذاتى 
 ماذا قَّدم المسيح لنا؟

: معنى الخالص
كصارت . صرنا بالمعمكدية نمكت مع المسيح، تمكت حياتنا السابقة أل إنساننا العتيؽ كبيذا غفرت خطايانا. 1

 .لنا حياة المسيح كبره، أل صرنا خميقة جديدة رافضة لمخطية، تشتيى عمؿ البر
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كالنعمة تعطينا قكة حافظة ضد . النعمة تعطينا معكنة، إف أردنا كجاىدنا بصمب الجسد مع األىكاء كالشيكات. 2
 .الخطية، فبل تعكد الخطية تسكد عمينا، بؿ تككف لنا حياة النصرة عمى الخطية كالشيكات

كنحصؿ عمى كماؿ . بمكتنا مع المسيح فى المعمكدية نناؿ التبنى بقيامتنا متحديف بالمسيح اإلبف كثباتنا فيو. 3
: 15كك1)كىذا ما نراه فى . (14:1أؼ  + 23:8رك)التبنى حيف يعطينا اهلل الجسد الممجد بعد القيامة 

أصعدت "كىذا ما نصميو فى القداس الغريغكرل . (20-18: 6عب)كالمسيح كاف كسابؽ ألجمنا . (42-44
 "باككرتى إلى السماء

:  كقطعان لف يدخؿ السماء إال كؿ مف حصؿ عمى الطبيعة الجديدة التى ىى عمى صكرة المسيح، كشركط ىذا
الجياد    كىؿ ىذا ممكف لنا؟ البد أف نعمـ أف قدرة اهلل التى  [3]المعمكدية    [2]اإليماف     [1]

لى طبيعتنا . أقامت المسيح كمجدت جسده حيف جمس عف يميف اآلب ىذه القدرة ىى متجية لنا نحف البشر كا 
. لنقـك كنرتفع إلى مجد اهلل بالمسيح

كى يعطيكـ إلو ربنا يسكع المسيح أبك المجد ركح الحكمة .    ال أزاؿ شاكران ألجمكـ ذاكران إياكـ فى صمكاتى
مستنيرة عيكف أذىانكـ لتعممكا ما ىك رجاء دعكتو كما ىك غنى مجد ميراثو فى . كاإلعبلف فى معرفتو

الذل عممو فى المسيح إذ . كما ىى عظمة قدرتو الفائقة نحكنا نحف المؤمنيف حسب عمؿ شدة قكتو. القديسيف
كأقامنا معو كأجمسنا معو فى السماكيات فى المسيح ... أقامو مف األمكات كأجمسو عف يمينو فى السماكيات 

(. 6:2 -16:1أؼ)يسكع 
كىذا معنى . (23:8رك)   فنحف اآلف ننتظر عمى الرجاء التبنى الكامؿ، كما يسميو بكلس الرسكؿ فداء األجساد 

ألف ما ينظره أحد كيؼ يرجكه أيضان كلكف إف كنا . قكلو ألننا بالرجاء خمصنا كلكف الرجاء المنظكر ليس رجاء
فالخبلص يتـ عمى مراحؿ، فيك بدأ بميبلد المسيح  (25، 24:8رك)نرجك ما لسنا ننظره فإننا نتكقعو بالصبر 

ثـ صمبو ثـ قيامتو كصعكده، ثـ إرسالو لمركح القدس الذل يعطينا النعمة لنحصؿ عمى الطبيعة الجديدة التي 
ندخؿ بيا السماء كلكف ىذه الطبيعة الجديدة كنحف عمى األرض ما زالت ناقصة، فنحف نحيا لنجاىد عمى 

. رجاء أف نحصؿ عمى الجسد الممجد فى السماء كىذا ىك كماؿ الخبلص
( 2:1عب)   كطالما صرنا أبناء بثباتنا فى المسيح فنحف كارثيف لممجد مف خبلؿ إبنو الذل جعمو كارثان لكؿ شئ 

ف كنا أكالد فإننا كرثة أيضان . كىذا الميراث الذل حصؿ عميو المسيح بجسده كاف لحسابنا)  + 17:8رك)كا 
(. 20:6عب

الخبلص ليس معناه أف نتخمص مف األلـ كالتجارب كنحف مازلنا عمى األرض بؿ يعنى إمكانية أف نفرح . 4
إفرحكا فى الرب كؿ حيف كأقكؿ أيضان "كالحظ قكؿ بكلس الرسكؿ  (24:1كك)كنتعزل كسط التجارب كاآلالـ 

ىذه اآلية قاليا بكلس الرسكؿ، كىك فى سجنو مقيدان بالسبلسؿ، كلكف مع ىذا تطغى عمى  (4:4فى)" إفرحكا
 .الرسالة نغمة الفرح

ىنا نرل األلـ  (12:3تى2)جميع الذيف يريدكف أف يعيشكا بالتقكل فى المسيح يسكع يضطيدكف  . أ
. ضركرة كنحف في ىذا العالـ
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ىنا نرل  (29:1في)ألنو قد كىب لكـ ألجؿ المسيح ال أف تؤمنكا بو فقط بؿ أيضان أف تتألمكا ألجمو  . ب
. األلـ كقد صار ىبة كليس ضركرة فقط

ىنا  (6:1تس1)كأنتـ صرتـ متمثميف بنا كبالرب إذ قبمتـ الكممة فى ضيؽ كثير بفرح الركح القدس .  ج
كنفس ىذا المفيـك نجده فى رسالة . نرل أف اهلل ال يتركنا كحدنا فى األلـ، بؿ يعطينا عزاء كفرحان 

 .ككرنثكس الثانية اإلصحاح األكؿ

كمف يحتمؿ بصبر سيككف لو نصيب فى مجد . (17:8رك)إف كنا نتألـ معو لكى نتمجد أيضان معو . د
 (.18:8رك)المسيح 

     أما الراحة النيائية مف اآلالـ فمف تككف ىنا عمى األرض بؿ فى السماء حيث يمسح اهلل كؿ دمعة 
ياكـ الذيف تتضايقكف راحةن معنا عند إستعبلف الرب يسكع "كبنفس المفيـك . (4:21رؤ)مف عيكننا  كا 

(. 7:1تس2)مف السماء مع مبلئكة قكتو 
 مف إعتمد فمات مع المسيح كقاـ معو، كجاىد كقمع جسده كصمبو، يثبت فى المسيح، كيعطيو المسيح حياتو، 5

كيككف خاضعان لمركح، كالخطية ال تسكد عميو، بؿ بالنعمة يسكد ىك عمى الخطية، مثؿ ىذا ال تككف عميو 
إذان ال شئ مف الدينكنة اآلف عمى الذيف ىـ فى المسيح يسكع السالكيف ليس حسب الجسد بؿ حسب "دينكنة 
 (.1:8رك)" الركح

 

ألف .  ناؿ المؤمف بركات عظيمة بعد المعمكدية إذ إتحد بالمسيح6
كصار المسيح بيذا كرأس . المسيح كاف جسده متحدان ببلىكتو

لمكنيسة مصدران لكؿ البركات اإلليية مف مجد سماكل كمجد أرضى 
متبلء مف الركح كىذا ما شرحو  كقداسة كحياة أبدية كحكمة كنعمة كا 

النبى زكريا فى اإلصحاح الرابػع أل رؤيا المنارة، كالككز عمى 
فالمنارة ىى الكنيسة كالزيت ىك الركح القدس الذل تحصؿ . رأسيا

كالككز يمتمئ مف . عميو الكنيسة مف المسيح كرمزه ىنا الككز
زيتكنتاف، فى إشارة المتبلء المسيح مف الركح القدس يـك المعمكدية 

. فى األردف لحساب كنيستو
 

. فإنو فيو يحؿ كؿ مؿء البلىكت جسديان "بؿ أف المسيح حؿ فيو كؿ مؿء البلىكت فى جسده كما يقكؿ الرسكؿ 
تحادنا نحف بو جسديان صار مصدران  (10،9: 2كك)" كأنتـ مممكؤكف فيو كىذا يشير ألف إتحاده ىك ببلىكتو، كا 

 كؿ "لكؿ البركات، كىذا ما أسماه الرسكؿ 
: كىذا يمكف تشبييو كما يمى. أل نمتمئ مف كؿ البركات اإلليية بحسب إمكانياتنا (19:3أؼ)" مؿء اهلل
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: الخزاف الصغير يمثؿ اإلنساف المؤمف الثابت فى المسيح
بالتناكؿ  [4]بالتكبة         [3]بالمعمكدية       [2]باإليماف      [1]

كىذا الخزاف الصغير متصؿ بالكبير كيمتمئ منو إشارة إلتحادنا بالمسيح المتجسد بكاسطة المعمكدية، كبحياتنا 
: كلكف ما يحدد إمتبلءنا. كبيذا اإلتصاؿ نمتمئ. النقية كبالتناكؿ

. (خزاف صغير)محدكدية طبيعتنا  .ُ
. اإليماف كالنقاكة كقبكؿ الصميب بشكر كعدـ التذمر .ِ
 

: ىل يمكن لممؤمن أن يرتد وييمك
بعد كؿ ىذا الذل أعطاه اهلل لممؤمف، ىؿ ممكف أف يرتد كييمؾ؟ 

  فإنى لست أريد أييا اإلخكة أف تجيمكا أف أباءنا كانكا تحت السحابة كجميعيـ إجتازكا فى البحر ..
عتمدكا  مف الماء المنسكب مف )كجميعيـ شربكا شرابان ركحيان  (رمزان لمتناكؿ)كأكمكا طعامان ركحيان .. كا 

كىذه األمكر حدثت . لكف بأكثرىـ لـ ييسٌر اهلل ألنيـ طرحكا فى القفر (الصخرة رمزان لحمكؿ الركح القدس
نفيـ مف ىذا أف المعمد . (6-1: 10كك1)مثاالن لنا حتى ال نككف مشتييف شركران كما إشتيى أكلئؾ 

رتد يمكف أف ييمؾ  الذل ناؿ الركح القدس كتناكؿ مف جسد الرب كدمو، إذا إشتيى شركران كترؾ الرب كا 
. (رمز كنعاف السماكية)كما ىمؾ اآلباء فى البرية كلـ يدخمكا كنعاف 

  ديماس "قاؿ عنو بكلس الرسكؿ  (14:4كك)ديماس تمميذ بكلس الرسكؿ الذل أشار إليو كأحد تبلميذه
 (.9:4تى2)" تركنى إذ أحب العالـ الحاضر

  (.1:4عب) (أل فقده)فمنخؼ أنو مع بقاء كعد بالدخكؿ إلى راحتو ييرل أحد منكـ أنو قد خاب منو 

 ألف كثيريف . ككنكا متمثميف بى معان أييا اإلخكة كالحظكا الذيف يسيركف ىكذا كما نحف عندكـ قدكة
يسيركف ممف كنت أذكرىـ لكـ مراران كاآلف أذكرىـ أيضان باكيان كىـ أعداء صميب المسيح الذيف نيايتيـ 

 (.19-17: 3فى)اليبلؾ 

× 

خضاْ ػخُ ٍِّٛء ٠ّثً 

اٌّغ١خ اٌزٞ دً ف١ٗ وً ًِء 

 اٌال٘ٛخ جغذ٠ا

:٘زا اٌظّاَ ٠فرخ تششٚؽ  

اإل٠ّاْ (1 إٌماٚج (2     

لثٛي اٌظ١ٍة تشىش (3  

 التجسد

خزان 
 صغير



(ِمذِح عٓ فىش تٌٛظ اٌشعٛي عٓ اٌخالص فٟ اٌّغ١ذ١ح)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح    
 

 
24 

  مخيؼ ىك الكقكع فى .. بؿ قبكؿ دينكنة مخيؼ .. فإنو إف أخطأنا بإختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحؽ
 (.31-26: 10عب)يدل اهلل الحى 

  لترل إمكاف قطع المؤمف مف الزيتكنة أل الكنيسة جسد المسيح (22-17: 11رك)راجع. 

  ألف الذيف إستنيركا مرة كذاقكا المكىبة السماكية "عقكبة المرتد الرىيبة  (8-4: 6عب )كنرل فى
كقريبة مف المعنة التى ... كسقطكا ال يمكف تجديدىـ أيضان لمتكبة .. كصاركا شركاء الركح القدس 

 ".نيايتيا الحريؽ

  أقمع جسدل كأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخريف ال أصير أنا نفسى مرفكضان "بكلس يقكؿ عف نفسو "
(. 27:9كك1)

 

: عمل الروح القدس فى المؤمن
كفى سر المعمكدية . الركح القدس الذل حؿ فينا يعطينا أف نصبح خميقة جديدة، فيك الذل يعمؿ فى األسرار

ف أخطأنا يبكتنا . (14:6رك)نمكت مع المسيح كنقـك معو، كيككف لنا سمطاف عمى الخطية  فيك  (8:16يك)كا 
: 5غؿ)كيعطينا أف تككف لنا ثمار  (26:8رك)كىك الذل يعطى المعكنة . (18:31أر)الذل يتكبنا فنتكب 

كىك . (26:14يك)كىك الذل يعممنا كيذكرنا بكؿ كبلـ السيد المسيح  (11:12كك1)كيعطينا المكاىب . (23،22
فنا المسيح، كيخبرنا بمحبتو كصفاتو  (. 12-9:2كك1)كيفتح أعيننا عمى أمجاد السماء . (14:16يك)الذل ييعرِّ

كننتظر كليس لدينا سكل اإليماف كالرجاء  (12:13كك1)كما ننظره اآلف مف أمجاد السماء ننظره كما في لغز 
(. 7:5كك2)ألننا باإليماف نسمؾ ال بالعياف  (13:13كك1)كالمحبة، ىؤالء ىـ الذيف يثبتكف اآلف 

كذلؾ  (21:1كك2) كىك الذل يثبتنا فى المسيح 7:1تى2كالركح القدس ىك الذل يعطينا القكة كالنصح كالمحبة 
(. 16:8رك)كىك بيذا يعطينا البنكة كيشيد بالبنكة داخمنا . مف خبلؿ عممو فى أسرار الكنيسة

 ف كاف ركح الذل أقاـ . إف كاف المسيح فيكـ فالجسد ميت بسبب الخطية كأما الركح فحياة بسبب البر كا 
يسكع مف األمكات ساكنان فيكـ فالذم أقاـ المسيح مف األمكات سيحيى أجسادكـ المائتة أيضان بركحو 

(. 10،11: 8رك)الساكف فيكـ 
  ( 5:8رك)" (ييتمكف)الذيف حسب الركح فبما لمركح "كعبلمة مف ىك فى المسيح أنو ييتـ بالركحيات

كالركح حيف يعطى قكة تميت اإلنساف العتيؽ، تمكت  (22،23: 5غؿ)كعبلمة أخرل أف يككف ليـ ثمر 
فالختاف الجسدل ىك . (29:2رك)محبة الخطية فى القمب، كىذا ما يسميو الرسكؿ ختاف القمب بالركح 

كالختاف الركحى ىك قطع محبة الخطية مف القمب كىذا يتـ بالنعمة . قطع جزء مف الجسـ كتركو ليمكت
ىذا ألف الركح سيثبتو فى  )(14:8رك)كمف ينقاد بركح اهلل يصير إبنان هلل . أل بعمؿ الركح القدس

كالركح يعيف ضعفاتنا  (12،13: 8رك)كىذا اإلبف بالركح يميت أعماؿ الجسد فيحيا . المسيح اإلبف
كمف يشعر بعمؿ النعمة فيو . إذان ىك الذل يعطى المعكنة أل النعمة لمف يحاكؿ كيجاىد. (26:8رك)

 .عميو أال يفتخر بأعمالو
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  ال فميست النعمة بعد نعمة كنحف صرنا ىيكبلن  (6:11رك)فإف كاف بالنعمة فميس بعد باألعماؿ كا 
كالسيد . كبمقارنة اآليتيف نستنتج أف الركح القدس ىك اهلل. (19:6كك1+ 16:3كك1)لمركح القدس 

التى نتكمـ بيا  "(13:2كك1)كىذا ردده بكلس الرسكؿ فى  (26:14يك)المسيح قاؿ عف الركح أنو يعممنا 
 .أيضان ال بأقكاؿ تعمميا حكمة إنسانية بؿ بما يعممو الركح القدس

  حسانو ال بأعماؿ فى بر عممناىا نحف بؿ بمقتضى رحمتو خمصنا بغسؿ كلكف حيف ظير لطؼ اهلل كا 
حتى إذا تبررنا بنعمتو نصير كرثة حسب رجاء الحياة األبدية .. الميبلد الثانى كتجديد الركح القدس 

 (.8-4: 3تى)

  كمف ىنا نفيـ أف مف يستجيب لعمؿ . (16:5غؿ)إنما أقكؿ أسمككا بالركح فبل تكممكا شيكة الجسد
 .الركح القدس فيو الذل يقنعو كيبكتو كال يقاـك عمؿ الركح، يعطيو الركح قكة فبل يكمؿ شيكة الجسد

  (. 5:5كك2 + 22:1كك2)كما نأخذه مف الركح القدس اآلف ىك عربكف ما سنحصؿ عميو فى السماء
كبالمحبة  (24،25: 8رك)كبالرجاء  (20:2غؿ)كما نحصؿ عميو اآلف نحصؿ عميو باإليماف 

(. 6:5غؿ)
 

: معنى كممة عربون
كلكف فى . (14:8رك)ألف كؿ الذيف ينقادكف بركح اهلل ىـ أبناء اهلل "كنحف اآلف عمى األرض حصمنا عمى التبنى 

كىذا ما يسميو بكلس الرسكؿ التبنى . (21:3فى + 15كك1)السماء سنأخذ األجساد الممجدة التى ال تخطئ 
أما إبف اهلل الكامؿ ال يخطئ . كلكف اآلف مازالت أجسادنا غير ممجدة كمازالت تخطئ. (23:8رك)فداء األجساد 

(. 9:3يك1)
والروح القدس يجعمنا قادرين عمى حفظ الوصية 

: 14يك).. إف أحبنى أحد يحفظ كبلمى .. الذل عنده كصايال كيحفظيا فيك الذل يحبنى "يقكؿ السيد المسيح 
21،22 .)

(. 19:7كك1)ليس الختاف شيئان كليست الغرلة شيئان بؿ حفظ كصايا اهلل "كيقكؿ بكلس الرسكؿ 
كلكننا نفيـ مف كبلـ السيد المسيح أف حفظ . كىنا نرل إىتماـ السيد المسيح كرسكلو بكلس بأف نحفظ الكصايا

ألف محبة اهلل قد إنسكبت فى قمكبنا بالركح القدس "كىذا ما يفعمو الركح القدس . الكصايا ىك لمف يحب المسيح
الحب يحكؿ قمكبنا . فالركح يعطينا أف نحب اهلل كمف يحب ال يخالؼ كصايا مف يحبو (5:5رك)" المعطى لنا

كىذا ما تنبأ عنو حزقياؿ . نقش عمييا الركح القدس الكصايا بالحب (3:3كك2)الحجرية إلى ألكاح قمب لحمية 
بأنو سيككف لنا قمكبان لحمية لنسمؾ بيا فى فرائض الرب عكضان عف القمكب  (19:11،20حز)النبى فى 
. كمف نقش عمى قمبو كصايا اهلل بالحب ال يحتاج أللكاح حجرية منقكش عمييا الكصايا كألكاح مكسى. الحجرية

. فاهلل نقش الكصايا عمى ألكاح حجرية تتناسب مع قمكب شعب إسرائيؿ الحجرية إذ فقدكا حب اهلل
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-31: 31أر)كىذا ما تنبأ بو أرمياء قائبلن عف العيد الجديد أنو حينئذ سكؼ تكتب الشريعة عمى قمكبنا كأذىاننا 
إذان كاف النبي أرمياء يتنبأ عف العيد الجديد، حيف ينسكب الركح القدس فى قمكبنا  (12-10: 8عب + 34

. كيعطينا محبة اهلل التي بيا نطيع كصاياه
كمف أجؿ كؿ ما سبؽ صار أىـ سؤاؿ نسألو هلل ىك أف يمؤلنا مف ركحو القدكس، كما يقكؿ الرسكؿ إمتؤلكا 

 (.20-18: 5أؼ)بالركح 
: اإلمتالء بالروح

كلكف كما قاؿ األباء فالنعمة ال تعطى إال . اإلمتبلء بالركح ىك نعمة النعـ، كالنعمة تعنى عطية اهلل المجانية لنا
لمف يستحقيا، كيجاىد ليحصؿ عمييا فما ىك الجياد المطمكب لمحصكؿ عمى نعمة اإلمتبلء مف الركح القدس؟ 

      يسألونو        لمذيف       يعطى الروح القدس   يقكؿ السيد المسيح
(. 13:11لك)

 نعمة مجانية                   جياد إيجابى                       
 

. كالمطمكب الصبلة بمجاجة. فيذه النعمة المجانية كىى اإلمتبلء مف الركح القدس تستمـز جياد ىك الصبلة
  مكممين بعضكم بعضًا بمزامير تسابيح         إمتمئوا بالروح كيقكؿ بكلس الرسكؿ 

 شاكرين عمى كل شئ                      نعمــة(            20-18: 5أؼ )
خاضعين بعضكم لبعض فى خوف اهلل                                        

  جيػػاد
 

كىذه تعطى لمف يصمب الجسد مع األىكاء . (22،23: 5غؿ)كيقكؿ بكلس الرسكؿ عف ثمار الركح القدس 
كيقكؿ بكلس الرسكؿ ال تطفئكا الركح كىذه عكس إمتمئكا بالركح كيقكؿ أيضان  (24:5غؿ) (جياد سمبى)كالشيكات 

كمف ىذه اآليات نفيـ ما الذل يطفئ الركح فينا كىك الكبلـ . (17:5تس 1 + 32-17: 4أؼ)ال تحزنكا الركح 
: لذلؾ نفيـ مما سبؽ أنو لكى نمتمئ مف الركح. البطاؿ كالسمكؾ فى الخطايا

 .الصبلة كالطمب مف اهلل بمجاجة. 1

 .االمتناع عف الكبلـ البطاؿ كترديد المزامير كالتسابيح. 2

 .الشكر فى كؿ حيف كعدـ التذمر. 3

 .التكبة عف الخطايا، كأف نحيا فى خكؼ اهلل. 4

 . صمب األىكاء كالشيكات أل نحيا كأمكات عف الخطايا. 5

 .كفيما يمى المزيد مف التفاصيؿ كالدراسة عف اإلمتبلء
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طريق اإلمتالء بالروح 
لذلؾ يكصى بكلس الرسكؿ أىؿ أفسس كيكصينا معيـ قائبلن إمتمئكا . مما سبؽ رأينا عمؿ الركح القدس فى المؤمف

كيكصى تمميذه تيمكثاكس قائبلن أذٌكرؾ أف تضـر مكىبة اهلل التى فيؾ بكضع يدل . (18:5أؼ)بالركح 
فكيؼ نمتمئ أك كيؼ يمؤلنا اهلل مف . كاإلضراـ معناه اإلمتبلء، فكمما إمتؤلنا إزدادت ثمار الركح فينا. (6:1تى2)

الركح القدس؟ 
كىكذا . (24:16 ، 14:14يك + 1:18لك + 9:11لك + 13:11لك)الركح القدس يعطيو اهلل لمذيف يسألكنو . 1

 + 13:16كك1 + 18:6أؼ +17:5تس1)" صمكا ببل إنقطاع"أكصى بكلس الرسكؿ أىؿ تسالكنيكى 
مرات 4لذلؾ تصمى الكنيسة  (4:2أع)كالركح حٌؿ عمى التبلميذ كىـ مجتمعكف لمصبلة  (2:4كك + 6:4فى

أييا الممؾ "، لطمب الركح القدس قائمة (مرة فى صبلة الساعة الثالثة كثبلث مرات فى نصؼ الميؿ)يكميان 
بأف الركح يشفع فينا بأنات ال ينطؽ بيا، كىذه تعنى أف الركح  (26:8رك)كنسمع فى ..". السمائى المعزل

كلكف ىذا يعنى أف الركح يعممنا أف . يعطينا مشاعر كأفكار، ربما ال نستطيع أف نعبر عنيا، بؿ نئف فقط
اهلل الذل أعبده "ىذا معنى قكؿ الرسكؿ بكلس، ]نصمى بتمذذ، كأف نصمى صبلة حقيقية، صبلة بالركح 

فالركح يعيف ضعفاتنا، فنصمى هلل كنسجد كنسبح، بؿ نعمؿ كؿ أعماؿ المسيح التى [ (9:1رك)" بركحى
ف لـ نكف نشعر بمذة (جياد)إذان فمنغصب نفكسنا عمى الصبلة . 20أكصانا بيا بقكة الركح القدس يو . حتى كا 

كحينما نمتمئ نصمى فى الركح كبمذة، بؿ حينما نمتمئ فمنكؼ عف الصبلة . (نعمة)كىذا يعطينا إمتبلء 
 .لنسمع الركح كنفيـ رسالتو

كنبلحظ أف . (15:13عب + 16:3كك + 19:5أؼ + 26:14كك1)التسبيح المستمر كترتيؿ المزامير . 2
كداكد النبى نفسو يقكؿ اف لسانو قمـ . (21:1بط2 + 16:3تى2)المزامير ىى مكحى بيا مف الركح القدس 

كاتب ماىر، أل أف الكاتب الماىر ىك الركح القدس، كالركح القدس ىك الذل يضع كممات المزامير عمى 
 (.1:45مز)لساف داكد فيرددىا داكد 

 (.18:5تس1 + 17،15: 3كك + 20،4: 5أؼ)الشكر المستمر . 3

كمف يسمؾ . (30:4أؼ)كال نحزنو  (19:5تس 1)كال نطفئو  (14:8رك + 51:7أع)أف ال نقاـك الركح . 4
فالركح يبكت عمى خطية كعمى بر . بحسب اإلنساف العتيؽ سالكان فى شيكات ىذا العالـ يحزف الركح القدس

إذان عمينا أف ال نسمؾ . فمف يسمع كيمتنع عف الخطية كيسمؾ فى البر ال يحزف الركح كال يطفئو (8:16يك)
كبكلس يعطى كصايا مف . (18-3: 5أؼ + 32-17: 4أؼ)بحسب اإلنساف العتيؽ متشبييف بأىؿ العالـ 

كراجع . (8-3: 4تس1 + 25-18: 3كك + 10-8: 13رك + 3-1: 6أؼ)يتبعيا ال يحزف ركح اهلل 
(. 22:5تس1)بؿ يطمب الرسكؿ أيضان اإلمتناع عف كؿ شبو شر . مف رسالة ركمية (14-12)إصحاحات

(. 22:2تى2)كىكذا يطمب مف تمميذه اليرب مف الشيكات الشبابية . كاإلمتناع عف الشر ىك الجياد السمبى
. فإف ثمار الركح القدس تظير فيمف صمبكا الجسد مع األىكاء كالشيكات (24-22: 5غؿ)ككما رأينا فى 
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إف الركح القدس حاضر فى جميع الذيف يستحقكنو كلكنو ال ييظير قكتو "كىكذا قاؿ القديس باسيميكس الكبير 
 .إال فى الذيف تطيركا مف األىكاء

: 5 +     4-1: 4أؼ)فالرسكؿ يطمب أف نتبع طريؽ المحبة لمجميع . عمينا أف نسمؾ فى الجياد اإليجابى. 5
 + 21:5تس1)كيطمب أف نتمسؾ بالحسف . (14-12: 3كك + 13كك1 + 13:16كك1 + 32:4 + 2،1
(. 13:4تى1" )اعكؼ عمى القراءة كالكعظ كالتعميـ"كيطمب مف تمميذه تيمكثاكس قائبلن . (9،8: 4فى

-1:3كك)كيطمب الرسكؿ أف نيتـ بما فكؽ . (25:11أـ)فالميركل ىك أيضان ييركىل "فبالقراءة كالكعظ نمتمئ 
فالمستيتر يطفئ  (12:2فى)كيطمب أف نتمـ خبلصنا بخكؼ كرعدة . فاإلىتماـ باألرضيات يطفئ الركح (4

 .الركح

إذ ... يطمب الرسكؿ أف نميت أعضائنا التى عمى األرض، الزنا كالنجاسة  (10-5: 3كك)فى اآليات . 6
ىنا نرل صكرة لما . خمعتـ اإلنساف العتيؽ مع أعمالو كلبستـ الجديد الذل يتجدد لممعرفة حسب صكرة خالقو

كىكذا يحدث معنا فمف يختار طريؽ . حدث فى الفداء فبعد مكت المسيح قاـ ثـ صعد ثـ أرسؿ الركح القدس
المكت عف شيكاتو يعطيو الركح القدس أف يقـك مع المسيح ثـ يحيا فى السماكيات لكف عمى األرض، ثـ 

 .يمتمئ مف الركح القدس

نبلحظ أف الركح القدس حؿ عمى التبلميذ إذ كانكا مجتمعيف بنفس كاحدة، فالمحبة التى تجمعنا فى نفس . 7
 + 4-1: 2أع)كاحدة خصكصان لك إجتمعنا لمصبلة بيذه الركح، ىذه المحبة بيا نمتمئ مف الركح القدس 

 (.2:2فى

كلنرل كيؼ يتحدث بكلس . (9-3: 2فى)ما يساعدنا عمى اإلمتبلء بالركح ىك إخبلء الذات كالتكاضع . 8
(. 7،8: 15كك1)كيسمى نفسو بالسقط  (15:1تى1)" الخطاة الذيف أكليـ أنا"الرسكؿ عف نفسو فيك يقكؿ 

كىذا ما أشار إليو أشعياء النبى أف اهلل يسكف . ىنا نرل شعكر بكلس بعدـ إستحقاقو لما ىك فيو مف نعمة
 (.15:57أش)عند المتكاضع 

ف كاف كبيران يجب أكالن أف يعمف . 9 مف البديييات أف الركح القدس يحؿ عمى المعمد بعد مسحو بزيت الميركف كا 
فبالتكبة يتجدد فعؿ الركح . كىذا ما طمبو بطرس يـك الخمسيف أف يتكبكا كأف يعتمدكا. إيمانو كتكبتو ثـ يعتمد

كىكذا يطمب . (6:19أع)كسر الميركف ىك البديؿ عف كضع اليد . (38:2أع)القدس الذل حصمنا عميو 
 (.2:12رك)بكلس الرسكؿ تغيركا عف شكمكـ بتجديد أذىانكـ 

ىتمامتنا )كأف نيخضع لو كؿ شئ فى حياتنا .  تكريس القمب لممسيح.10 كال نيتـ بالماديات بؿ  (...عكاطفنا كا 
كمف يريد أف يمجد المسيح . كنيسٌمـ لو ذكاتنا كنقبؿ الصميب ببل تذمر (18:5كك2)بما ىك فكؽ، بما ال ييرل 

( 14:16يك)" ذاؾ يمجدنى"فى حياتو يمؤله الركح القدس ليمجد المسيح فيو، فيذا ىك عمؿ الركح القدس 
 .إذان لكى نمتمئ عمينا أف نطمب أف نمجد المسيح فى حياتنا. لكف مف يريد أف يمجد نفسو فمف يمتمئ

قاؿ . إف عطش أحد فميقبؿ إلٌى كيشرب، مف آمف بى تجرل مف بطنو أنيار ماء حى"يقكؿ السيد المسيح  .ُُ
إذان األساس ىك الشعكر باالحتياج، كىذا عكس حاؿ مبلؾ كنيسة الكدكية . (39-37:7يك)" ىذا عف الركح
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كبيذا العطش مع الصبلة بإيماف يجرم داخمنا ينبكع . كالصبلة ىي التعبير عف العطش إلى اهلل. (17:3رؤ)
فمف يبدأ بإيماف بسيط كيصمى يمتمئ مف الركح . كالحظ إرتباط اإليماف باإلمتبلء مف الركح القدس. ماء حيٌ 

(. 22،23: 5غؿ)القدس، كيككف مف ثمار الركح القدس إيماف جبار 
 

: عالمات اإلمتالء من الروح القدس
لكى يعطيكـ بحسب غنى مجده أف تتأيدكا بالقكة "الشعكر بحضكر المسيح كسطنا، فالركح يشيد لممسيح . 1

ثـ بعد قميؿ أيضان  "16:16يك + 18:14يك" + بركحو فى اإلنساف الباطف ليحؿ المسيح باإليماف فى قمكبكـ
 .إذان ىك يفتح أعيننا الداخمية فنرل المسيح حاضران كنعرفو فنحبو". تركننى

 .اإلمتبلء مف الحكمة، فالحكمة ناشئة مف الثبات فى المسيح أقنـك الحكمة. 2

 .كنتيجة الفرح التسبيح المستمر (22:5،23غؿ)اإلمتبلء مف ثمار الركح . 3

 (.14:6رك)السمطاف عمى الخطية . 4

قارف مكقؼ بطرس كخكفو مف خادمة فأنكر، كمكقفو بعد حمكؿ الركح كعظتو التي آمف . االمتبلء مف القكة. 5
.  نفس3000بسببيا 

 

: نبذة عن الروح القدس
" عن كتاب الصميب والمعمودية لمدكتور نصحي عبد الشييد"

لـ يكف ممكنان أف يجئ الركح القدس المعزل إلى الكنيسة قبؿ أف يتـ تدبير المسيح نفسو، أم تتميمو لمخبلص 
فالطبيعة البشرية . (32،33: 2أع)بصعكده لمسمكات، أل دخكلو بجسده الممجد الذم أخذه مف طبيعتنا لمسماء 

أصبحت عف طريؽ جمكس المسيح عف يميف اآلب، أل حيف صار لجسد المسيح الذم أخذه مف البشر مجد 
. البلىكت، صارت الطبيعة البشرية ممجدة بمجد البلىكت

إذان كاف البد . (7،8،13،14: 16يك)" لذلؾ قاؿ المسيح خير لكـ أف أنطمؽ ألنو إف لـ أنطمؽ ال يأتيكـ المعزل
. لممسيح أف يجمس أكالن عف يميف اآلب كبشفاعتو ينسكب الركح

ال أترككـ يتامى إنى "كالركح القدس ىك الذم يعمف شخص الرب يسكع، فيجعمنا نرل المسيح ظاىران في قمكبنا 
فالركح يجعؿ حضكر المسيح فينا، كتنفتح عيكننا الداخمية فنرل المسيح الحي الممجد  (18:14يك)" آتى إليكـ

. كيصير المسيح شخصان حقيقيان حاضران بالنسبة لنا. (16:16يك)" ثـ بعد قميؿ أيضان تركننى"ساكف فى داخمنا 
أم أننا ننظر مجد المسيح . (18:3كك2)ألف الركح بممئو لنا يحضر فى أعماقنا صكرة المسيح الحي الممجد 
لذلؾ ال يستطيع أحد أف يقكؿ . (19:4غؿ)كننظره في قمكبنا فنتغير إلى صكرة المسيح التى يكشفيا الركح لقمكبنا 

. كحيف نعرؼ المسيح كندرؾ محبتو لنا سنحبو كنسٌمـ لو الحياة. (3:12كك1)أف يسكع رب إال بالركح القدس 
كالخيرات ىى الركح القدس . (11:9عب)يقكؿ معممنا بكلس الرسكؿ أف المسيح ىك رئيس كينة الخيرات العتيدة 

. فبالركح القدس نتذكؽ طعـ الحياة األبدية، كما نأخذه اآلف ىك العربكف. (13:11 مع لك7،11: 7قارف مت)
(. 13:11لك)" يعطى الركح القدس لمذيف يسألكنو"كالسيد المسيح يحثنا أف نطمبو فى الصبلة 
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كبيذا فيك يعمف لنا سر الثالكث، فيك يعمف لنا اآلب  (9:4غؿ)كالركح القدس يعمف لنا اآلب فنصرخ يا آبا اآلب 
كاإلبف، كالركح القدس ىك الذل يعد الكنيسة كعركس لعريسيا المسيح لتتحد معو فى عرسو األبدل فى مجد ال 

. يكصؼ
كىذا ما أسماه  (13:8رك)كالركح يعطى قكة لمف يريد أف يمكت عف الخطية تساعده عمى المكت عنيا فعبلن 

إذان فمنبدأ بالتغصب، كمف يغصب نفسو كيمتنع عف الخطية يتحنف الرب عميو، . الرسكؿ ختاف القمب بالركح
كيمؤله مف الركح القدس المعيف، حينئذ يستطيع أف ينفذ كؿ  (الخطية الساكنة فينا كالشيطاف)كينقذه مف أعدائو 

إف كاف أحد فى "كصايا الرب بالحؽ كبدكف تغصب كبدكف صعكبة أك تعب، كىذا ما عناه الرسكؿ حيف قاؿ 
(. 17:5كك2)المسيح فيك خميقة جديدة 

كاليدؼ مف إنضمامنا إلى جسد المسيح بالمعمكدية ىك أف نحصؿ عمى مؿء الركح المكجكد فى الكنيسة 
. كاإلمتبلء ىك إمتداد كنمك لمعطية التى نمناىا يـك المعمكدية فى سر الميركف. كالساكف فييا منذ يـك الخمسيف

فالركح منسكب بممئو . كىذا طمب الرسكؿ أف نمتمئ بالركح أل نفتح قمبنا ككياننا كمو لمركح القدس لكى يمؤلنا
. بإستمرار مف المسيح كينتظر القمب المستعد كالنفس المطيعة الخاضعة لممسيح الرأس حتى يفيض فييا بممئو

كيتكرر بحسب الحاجة خاصة فى  (31:4أع + 4:2أع)كاإلمتبلء ال يحدث مرة كاحدة، بؿ مرات ككؿ العمر 
(. 20-17: 10مت)المكاقؼ التى فييا شيادة ككرازة بإسـ المسيح 

كبقدر إمتبلئنا مف الركح القدس بقدر ما نعرؼ . كالركح القدس يعطينا كؿ ىذا مف خبلؿ الصبلة كاألسرار اإلليية
( 7:4فى)المسيح حقان كنثبت فى المسيح كنحيا فى المسيح، كيحيا المسيح فينا كنمتمئ سبلمان يفكؽ كؿ عقؿ 

جنة = جنة عدف )كنمتمئ فرحان يعيدنا لمحالة األكلى فى الفردكس . كنمتمئ محبة هلل كلمجميع حتى ألعدائنا
. (الفرح
 

الصحيح  الوسط الموقف ىى األرثوذكسية
التفكير  فى إنحرافين بين

كتنادل . تنادل بعض الطكائؼ بأف الخبلص ال يعتمد عمى ديف أك إيماف الشخص بؿ يتكقؼ عمى أعمالو فقط
بعض الطكائؼ بأف الخبلص يعتمد عمى النعمة فقط كال أىمية ألعماؿ اإلنساف، بؿ مف يؤمف يناؿ الخبلص 

. بالنعمة
:  والرد عمى الطائفة األولى

" بر فالمسيح إذان مات ببل سبب (الييكدية)ألنو إف كاف بالنامكس "نمخصو فى آية كاحدة قاليا بكلس الرسكؿ 
كالسيد نفسو كضع ! فإف كاف الخبلص ال يعتمد عمى اإليماف بالمسيح فمماذا تجسد المسيح كصمب؟ (21:2غؿ)

كبكلس الرسكؿ يقكؿ بدكف إيماف ال يمكف . (25:11يك)" مف آمف بى كلك مات فسيحيا"ىذا الشرط لمحياة 
(. 6:11عب)إرضاؤه 

:  والرد عمى الطائفة الثانية
"  الجياد كاألعماؿ الصالحة"تجده تحت عنكاف 
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:- الرأم الصحيح األرثكذكسي كما نفيمو مف الكتاب المقدس ىك لزكـ الجياد مع النعمة كلنأخذ أمثمة عمى ذلؾ
يطمب اهلل مف نكح أف يبنى فمكان ليحميو مف الماء المنيمر بغزارة كالذل سيطفك عميو الفمؾ، فيؿ كاف نكح فى . 1

. التى بيا يبنى ىذا الفمؾ الذل سيككف بمثابة غكاصة؟ قطعان ال (التكنكلكجيا)ذلؾ الكقت يممؾ الخبرات الفنية 
عشرات  (الجياد أك العمؿ)كلقد إستمر فى ىذا . كلكف كاف عمى نكح أف يبذؿ كؿ جيده فى بناء الفمؾ

اهلل " كأغمؽ الرب عميو "(16:7تؾ)ثـ يأتى دكر النعمة كىذا ما نسمعو فى اآلية . ىذا ىك جياد نكح. السنيف
لكف كاف البد أف يجاىد نكح . بنعمتو أغمؽ عمى نكح، كأكمؿ ضعفات كنقص خبرة نكح كحفظو مف الغرؽ

 .كيبنى الفمؾ

فى معجزة الخمس خبزات كالسمكتيف، طالب السيد تبلميذه أف يحضركا ما يجدكنو، ىذا ىك الجياد، أما . 2
 قفة فمماذا طمب المسيح مف التبلميذ أف يأتكا بما يجدكه، أما كاف 12المسيح فبنعمتو أطعـ اآلالؼ كتبقى 

لكف السيد أراد أف يظير أف عمى اإلنساف أف ! قادران عمى عمؿ المعجزة بدكف الخمس خبزات كالسمكتيف؟
 .يفعؿ ما يقدر أف يفعمو كىذا ما نسميو الجياد

عندما أقاـ المسيح لعازر، لماذا طمب مف الناس أف يرفعكا الحجر؟ ىذا ىك الجياد، ىذا أقصى ما يستطيعو . 3
 .البشر؟ أٌما المسيح فبنعمتو أقاـ الميت كأعطاه حياة

فى معجزة تحكيؿ الماء إلى خمر، طمب المسيح أف يمؤلكا األجراف، ككاف مؿء األجراف عممية شاقة، فكانكا . 4
يحممكف األكعية إلى أقرب عيف ماء كيمؤلكىا كيأتكف ليصبكىا فى األجراف، كىكذا عدة مرات حتى تمتمئ 

فإف كاف المسيح قد ٌحكؿ الماء إلى خمر فيك قطعان كاف يمكنو تحكيؿ اليكاء إلى خمر بدكف تعب . األجراف
 كلكف سيبقى السؤاؿ، كأيف الجياد لتأتى النعمة؟. الخداـ، ككاف بيذا سيريح الخداـ (كجياد)

ذا فيمنا أف ىذا الماء كاف لمتطيير يككف المعنى أنو عمينا أف نعمؿ ما يمكننا عممو، كبقدر إستطاعتنا     كا 
كالمسيح بنعمتو يعطينا أف نصير خميقة جديدة مممكئيف مف الركح  (جياد سمبى كجياد إيجابى)لنطير أنفسنا 

أميتكا أعضاءكـ "لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ . كمف إمتؤل مف الركح يمتمئ فرحان، كالخمر ترمز لمفرح. القدس
. كمف سيطيع ىذا سيعطيو اهلل أف يصير خميقة جديدة بعمؿ النعمة (5:3كك)" التى عمى األرض

يا "فمك قاؿ لو المسيح . فى معجزة صيد سمكة يجد بطرس بداخميا أستاران نرل مثاالن حيان لمجياد كالنعمة. 5
صطاد سمكان كبعو كبالثمف إدفع الضريبة  كاف ىذا يعنى أف الخبلص باألعماؿ "بطرس أنت صياد إذىب كا 

كلك أتى المسيح باألستار لبطرس مف اليكاء دكف تعب مف بطرس لكاف الخبلص . دكف تدخؿ المسيح
لكف نجد أف السيد المسيح يستغؿ مكىبة بطرس كصياد، كبنعمتو يصطاد بطرس سمكة بيا الماؿ . بالنعمة

 .المطمكب لدفع الجزية

 مثال من تعاليم المسيح عن النعمة والجياد. 6

أحسنكا إلى مبغضيكـ كصمكا ألجؿ الذيف يسيئكف إليكـ . بارككا العنيكـ. يقكؿ السيد المسيح أحبكا أعدائكـ
(. 44:5مت)كيطردكنكـ 
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كىى تنسكب فى قمكبنا بالركح  (23 ،22:5غؿ)كالمحبة ىى عطية مف اهلل، كىى ثمرة مف ثمار الركح القدس 
إذان ىى نعمة مف اهلل أل عطية مجانية، فكيؼ يأمرنا السيد المسيح بأف نحب أعدائنا بالرغـ . (5:5رك)القدس 

: مف
. أنو طمب صعب جدان عمى البشر .ُ
! فمماذا لـ يعطييا لنا دكف أف يأمرنا؟. المحبة ىى عطية منو .ِ

كما ىك . السبب أنو حتى نحصؿ عمى النعمة كىى ىنا محبة األعداء، عمينا أف نجاىد، فبل نعمة دكف جياد
الجياد المطمكب ىنا؟ 

أل نتكمـ عميو كبلمان طيبان مباركان، قد يككف عكس ما ىك فى قمكبنا، كىذا ال يأتى = أن نبارك من يمعننا (ُ
. كالتغضب ىك ما نسميو الجياد (12:11مت)سكل بالتغصب فممككت السمكات يغصب 

. حتى لك بالتغصب، نقدـ ليـ خدمات يحتاجكف ليا= أن نحسن ليم (ِ
. حتى لك بالتغصب= أن نصمى ألجميم (ّ

ففى ىذه اآلية نرل أف الحصكؿ عمى محبة األعداء أل النعمة نحصؿ عمييا بأف نغصب أنفسنا كنجاىد ضد 
فإف جاىدنا كغصبنا أنفسنا تنسكب النعمة فينا، . طبيعتنا الفاسدة التى تكره اآلخريف خصكصان لك كانكا أعداء ليا

(. 17:5كك2)" الخميقة الجديدة"فنجد أنفسنا قادريف بسيكلة أف نحب أعدائنا كىذا ما يسميو الرسكؿ 
 (.21-18: 5أؼ) مثال من تعاليم بولس الرسول.  7

" فى خكؼ اهلل      مكمميف بعضكـ بعضان بمزامير        شاكريف     إمتمئكا بالركح  "
 

جياد      نعمة                  جياد           جياد          
لكف حتى . ىذا ليس فى إمكاف بشر. إذان ىك نعمة. فاإلمتبلء مف الركح ىك عطية مف اهلل، ىك عطية مجانية

. نمتمئ، كحتى يسكب اهلل فينا ىذه النعمة نرل ما يمـز أف نجاىد فيو لنحصؿ عمى النعمة
 .أف ال تخرج كممة ردية مف أفكاىنا، كال تككف اجتماعاتنا لميزؿ، بؿ تككف اجتماعات صبلة كتسبيح. 1

 .كببل تذمر. الشكر فى كؿ حيف، حتى كسط اآلالـ. 2

. السمكؾ فى خكؼ اهلل كاإلمتناع عف كؿ شر ككؿ خطية. 3
 

لك كاف الخبلص بالنعمة فقط دكف أف يككف لئلنساف دكر، فمماذا لـ يجعؿ اهلل كؿ الناس قديسكف بعمؿ نعمتو، 
لك إفترضنا أف الخبلص ىك بالنعمة فقط، ىذا سيككف مبرران ! أك عمى األقؿ لماذا لـ يجعؿ كؿ المؤمنيف قديسيف؟

لـ تعمؿ فينا النعمة كما عممت فى القديسيف كبيذا ينسبكف هلل المحاباة كعدـ "لمخطاة يـك الدينكنة أف يقكلكا 
كلك كاف العمؿ ىك عمؿ النعمة فقط دكف جياد مف المؤمف، فيؿ يخمص الجميع، كنحف نعمـ أف اهلل يريد . العدؿ

. ؟ كما قمنا سابقان فإف عمؿ النعمة ال يعطؿ حرية اإلنساف(4:2تى1) (جميع الناس)أف الجميع يخمصكف 
. فاإلنساف بحريتو كلو كامؿ الحرية كاإلرادة أف يقبؿ اهلل أك أف يرفض اهلل كيعطؿ إرادة اهلل الصالحة مف نحكه
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ىنا نرل أف أكرشميـ )" كلـ تريدكا... كـ مرة أردت أف أجمع أكالدؾ ... يا أكرشميـ "كىذا ما قالو السيد المسيح 
. (كاف ليا حرية شخصية فى رفض اهلل كلكنيا عطمت إرادة اهلل الصالحة مف نحكىـ

(. 37،38: 23مت)" ىكذا بيتكـ يترؾ لكـ خرابان ... "كالنتيجة 
أف أمر خبلصنا متكقؼ عمى إرادتنا كجيادنا، كمف  (1:6كك2)" إننا عاممكف معو"كنفيـ مف قكؿ بكلس الرسكؿ 

(. 12:11مت)فممككت السماكات يغصب . يريد كيجاىد كيغصب نفسو تعطيو النعمة طبيعة جديدة بيا يخمص
جياد )حتى بعد ما كرزت لآلخريف  (جياد سمبى)أقمع جسدل كأستعبده "ف الرسكؿ يعنيو بقكلو اكىذا ما ؾ

كيتصكر البعض أف قكؿ الرسكؿ بالنعمة أنتـ مخمصكف . (27:9كك1" )ال أصير أنا نفس مرفكضان  (إيجابى
كىنا ينبغى . أف ىذا فيو إثبات لعدـ ضركرة األعماؿ. (9:2أؼ)ليس مف أعمالي كي ال يفتخر أحد  (5:2أؼ)

:- أف نفيـ أف ىناؾ نكعيف مف النعمة
رساؿ الركح القدس عمى الكنيسة .ُ فالمسيح مات . نعمة ال دخؿ لؤلعماؿ فييا، مثؿ تجسد المسيح كفدائو كا 

نحف لـ نعمؿ شيئان لنحصؿ . كككننا خرجنا لمعالـ فكجدنا أنفسنا مسيحييف. (8:5رك)عنا كنحف خطاة 
. عمى كؿ ىذا

النعمة التى ىى القكة التى تغيرنا مف طبيعتنا القديمة إلى طبيعة جديدة كخميقة جديدة عمى صكرة  .ِ
كلكف جيادنا فى حفظ . ىذه النعمة ال تعطى إال لمف يستحقيا أل لمف يجاىد. المسيح، نحيا فى بر

أنفسنا طاىريف ال يساكل أكثر مف خمس خبزات كسمكتيف، أما الخميقة الجديدة بالنعمة فيذه تساكل 
. إشباع الجمكع

كبجياد  (يميت أعضاؤه كشيكاتو كيصمبيا كمف ىك مصمكب مع المسيح)فمف يجاىد كيغصب نفسو بجياد سمبى 
( 20:2غؿ)كيحيا المسيح فيو . يعطيو اهلل بنعمتو الطبيعة الجديدة (...تسبيح / خدمة/ صكـ/ صبلة)إيجابى 

كال . كنحف لذلؾ ال نفتخر بأعمالنا. بيذه الطبيعة نخمص كليس بأعمالنا. (19:4غؿ)كيتحكؿ إلى صكرة المسيح 
نعِّرؼ شمالنا ما تفعمو يميننا، بؿ نجاىد صارخيف هلل أف يمؤلنا مف الركح القدس أل بنعمتو، كالركح القدس ىك 

. الذل يعطينا أف نككف خميقة جديدة بيا نخمص
 

: الضمير والناموس والنعمة
لكف اهلل كاف قد طبع كصاياه عمى قمب . كىكذا صار كؿ أكالد آدـ. بسقكط آدـ فسدت الطبيعة البشرية. 1

ككاف ىذا ىك الحافظ لئلنساف مف اإلندفاع فى . اإلنساف، كىذا ما يسمى الضمير أك النامكس الطبيعي
كلكف بفساد . مستخدمان عقمو (20:1رك)طريؽ الشر، ككاف لئلنساف قدرة فى معرفة اهلل مف خبلؿ الطبيعة 

كبيذا فسد . اإلنساف تحجر قمبو كتقسى كفقد طبيعة الحب التى تجعؿ الكصايا مطبكعة فى القمب
 .الضمير

ككاف ىذا النامكس كمساعد . أعطى اهلل النامكس بيد مكسى مكتكبان، كذلؾ بدالن مف الضمير الذل فسد. 2
كلكف النامكس لـ يكف قادران أف يغٌير طبيعة اإلنساف، بؿ كاف . (11،12: 20حز)لئلنساف نعمة مف اهلل 
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لكبح جماح شيكاتو، كاف الناس يخافكف مف إرتكاب الشر خكفان مف عقكبات النامكس، لذلؾ قاؿ الرسكؿ 
 ".أعطيتنى النامكس عكنان "كنصمى فى القداس الغريغكرل  (24:3غؿ)عف النامكس أنو مؤِّدب 

جاء المسيح متجسدان، كمات لنمكت معو فى المعمكدية، كقاـ لنقكـ معو فى المعمكدية، نمكت عف الطبيعة . 3
القديمة، كنقـك بطبيعة جديدة متحدة بالمسيح، كفى سر الميركف يحؿ فينا الركح القدس كيثبتنا فى المسيح 
كيعطينا نعمة تعمؿ فينا لتغٌير طبيعتنا لطبيعة جديدة بيا نستطيع أف نعمؿ بسيكلة ما عجز عنو المؤمف 

كلكف لكى تعمؿ فينا النعمة عمينا . (1:12عب)فى ظؿ النامكس، كأصبحنا نجاىد ضد الخطية بسيكلة 
 .أف نجاىد

. (نميت شيكاتنا كنصمبيا كنحيا كأمكات أماـ الخطية) جياد سمبى  -أ 
. (...فى صمكات كأصكاـ ) جياد إيجابى  -ب 

 26:8رك + 16-13: 8رك)" إف كنتـ بالركح تميتكف أعماؿ الجسد"كالركح يعطى معكنة لمف يفعؿ ىذا كيجاىد 
كبيذه الطبيعة نخمص  (19:4غؿ)كالركح يعطينا طبيعة   جديدة عمى شكؿ صكرة المسيح . (29:2رك+ 
يعنى أننا نخمص بيذه الطبيعة الجديدة التى  (8:2أؼ" )بالنعمة أنتـ مخمصكف"كقكؿ الرسكؿ  (15:6غؿ)

:- ككمثاؿ ليذا. (9:2أؼ)أعطتيا لنا النعمة كليس بأعمالنا 
كيسمع صكت اإلنجيؿ أميتكا أعضاءكـ التى  (بطبيعتو القديمة الخاطئة)إنساف مؤمف يعانى مف شيكة النظر 

فيكؼ كيجاىد حتى يكؼ عف النظر، كاضعان عينيو فى األرض، صارخان هلل أف يعينو،  (5:3كك)عمى األرض 
إلى ىنا . حاسبان نفسو ذبيحة حية، كأنو ليس مف البلئؽ لمف حسب نفسو ذبيحة حية أف يستمتع بنظرات خاطئة

فعممو ىذا لف يدخمو السماء، بؿ يجعمو أىبلن أف تنسكب النعمة عميو كتغير طبيعتو، كال يعكد يشتيى أف ينظر 
نظرات خاطئة، كيطرح عنو الخطية بسيكلة، لقد صارت لو طبيعة جديدة، لقد صار خميقة جديدة بيا يدخؿ 

كليس مف محاكالتو األكلية لذلؾ عميو أف ال يفتخر بجياده . (8:2أؼ)ىذا معنى بالنعمة أنتـ مخمصكف . السماء
(. 9:2أؼ)كبما عممو 

 
( : 20-19: 118)تأمل فى مزمور 

  (ىذه شيكة قمب المرنـ لمتبرير بالمسيح أل بالنعمة)إفتحكا لى أبكاب البر 
 (كلكف لمف؟... كىذا التبرير ىك عطية مف الرب . بر المسيح، كالمسيح ىك الباب)ىذا الباب لمرب 

لف يدخؿ مف الباب حتى يتبرر إال مف يغصب نفسو كيدخؿ مف الباب الضيؽ بأف )الصديقكف يدخمكف فيو 
 (يحسب نفسو ميتان عف شيكات العالـ الخاطئة، مجاىدان فى صبلتو

كالتبرير بالنعمة ىك . كالصديؽ ييحسب أىبلن لمدخكؿ مف الباب فيتبرر بالنعمة. كمف يغصب نفسو ييحسب صديقان 
ىذا ما إشتياه داكد دائمان إذ كاف يصرخ قمبان نقيان إخمؽ فٌى يا اهلل . الخميقة الجديدة التى بيا يدخؿ المؤمف لمسماء

(. 10:51مز)كركحان مستقيمان جدد فى داخمى 
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: األسرار والخالص
أف سر المعمكدية يعنى المكت عف اإلنساف العتيؽ كقيامة إنساف جديد، يحيا فى  (5-3: 6رك)كما رأينا فى 
. فالمعمكدية إذان ىى مكت كحياة، كىى مف الماء كالركح. (17:5كك2)" ىكذا الكؿ قد صار جديدان "حياة جديدة 

إف قمنا أنو ليس لنا "كلكف اإلنساف فى خبلؿ رحمة حياتو معرض لمسقكط، كالقديس يكحنا يعترؼ بيذا كيقكؿ 
. لذلؾ أسس السيد المسيح سران آخر ىك سر التكبة كاإلعتراؼ. (8:1يك1)خطية نضؿ أنفسنا كليس الحؽ فينا 

إف اعترفنا بخطايانا فيك أميف كعادؿ حتى يغفر لنا خطايانا كيطيرنا مف كؿ "حيث يكمؿ القديس يكحنا قائبلن 
كلكف . كحيث أف اإلعتراؼ يطير مف كؿ إثـ يسمى اآلباء، التكبة كاإلعتراؼ، معمكدية ثانية. (9:1يك1)" إثـ

كالركح القدس الذل يعمؿ فى األسرار ىك الذل يبكت كيدفع اإلنساف كييتىكِّب . سر اإلعتراؼ يجب أف يسبقو تكبة
كىك الذل يعيف . (8:16يك)كىك الذل يبكت اإلنساف لكأخطأ  (18:31أر)" تكبنى فأتكب ألنؾ أنت الرب إليى"

: 20يك)كىك الذل يعطى الغفراف فى سر اإلعتراؼ حينما يصمى الكاىف التحميؿ . (26:8رك)فى طريؽ التكبة 
قناعو لو بأف يترؾ خطيتو . (22،23 ( 7:20أر)فيك الذل يحرؾ مشاعر التكبة كذلؾ بتكبيخو كتبكيتو لمخاطئ كا 

كنبلحظ أنو بالخطية نفقد ثباتنا فى المسيح فنمكت، . فيذىب لمكاىف معترفان بخطيتو، كىناؾ يعطى الركح غفرانان 
" إبنى ىذا كاف ميتان فعاش"لذلؾ سمعنا قكؿ السيد فى مثؿ اإلبف الضاؿ . كباإلعتراؼ تغفر الخطية فنحيا

كلكف كما قمنا أف بكلس الرسكؿ يطمب منا أف نصمب ذكاتنا كنميت شيكاتنا الخاطئة كأعضائنا، بؿ  (24:15لك)
 + 20:2غؿ + 2:12رك)" تغيركا عف شكمكـ بتجديد أذىانكـ"كنقدـ أجسادنا ذبائح حية كذلؾ بقرار تكبة 

فالتكبة ىى قرار بأف أمكت عف الخطية كىك قرار يدعمو الركح القدس . (11:6رك + 5:3كك + 24:5غؿ
. إذان فسر التكبة كاإلعتراؼ ىك أيضان مكت كحياة. كبالنعمة نحيا كأمكات عف الخطية كأحياء فى المسيح. بالنعمة

. ىك سر يعمؿ فيو الركح القدس
يقكؿ فييا  ( فى الخكالجى19رقـ )كنبلحظ أف القديس كيرلس لو قسمة رائعة . كيأتى بعد ىذا سر اإلفخارستيا

كالكنيسة األرثكذكسية تتناكؿ الجسد ". كعند إصعاد الذبيحة عمى مذبحؾ تضمحؿ الخطية مف أعضائنا بنعمتؾ"
فنحف حيف نتناكؿ الجسد المكسكر نشترؾ مع المسيح المصمكب فى مكتو،كحيف أقبؿ أف . منفصبلن عف الدـ

أيٍصمىٍب مع المسيح، أل أصمب أىكائى مع شيكاتى، يعطينى الركح القدس قكة كنعمة أصير بيا ميتان عف 
ثـ بعد تناكؿ الجسد نتناكؿ الدـ، ". الخطية، ىذا ما يعنيو القديس كيرلس بقكلو تضمحؿ الخطية فى أعضائنا

مع المسيح . "فمف يقبؿ أف ييصمب مع المسيح تككف لو حياة المسيح. كالدـ فى الكتاب المقدس يشير لمحياة
تضمحؿ )إذان بالتناكؿ نشترؾ مع المسيح فى صميبو . (20:2غؿ)" صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىٌ 

(. 58-32: 6يك)كراجع أيضان . (57:6يك" )مف يأكمنى يحيا بى"كنشترؾ معو فى حياتو . (الخطية فى أعضائنا
. كبيذا نفيـ أف سر اإلفخارستيا ىك أيضان سر مكت كحياة، مكت عف اإلنساف العتيؽ كحياة كثبات فى المسيح

(. 24-22: 5غؿ)كمف . كسر الميركف ييًعطى لممعمد أف يحؿ عميو الركح القدس الذل يعمؿ كؿ ىذه األعماؿ
لذلؾ أيضان . فبل تظير ثمار الركح، أل ال يمتمئ مف الركح إال كؿ مف قبؿ أف يصمب جسده مع أىكائو كشيكاتو

إذان فاألسرار . كسر الكينكت ىك خادـ كؿ األسرار. فيذا السر ىك مكت عف أىكاء الخطية لنحيا ممتمئيف بالركح
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قد أسسيا الرب لتعيف كتعطى المؤمف مكتان عف إنسانو العتيؽ كتعطيو قيامة باإلنساف الجديد، كثباتان فى جسد 
كمف ىك ثابت فى المسيح يككف جسده ميتان عف شيكاتو، أل إنسانو العتيؽ ميتان، كلكنو تككف لو فى . المسيح

إف كاف "فعمؿ الركح يعطى مكت عف اإلنساف العتيؽ كحياة جديدة فى المسيح . الكقت نفسو حياة المسيح
بإختصار فاألسرار كميا . (10:8رك)" المسيح فيكـ فالجسد ميت بسبب الخطية كأما الركح فحيكة بسبب البر

كاألسرار ىى نعمة غير منظكرة . ىدفيا تثبيتنا فى جسد المسيح السرل، بأف نمكت عف العالـ كنحيا فى المسيح
فالمعمكدية ىى غفراف لمخطايا، كىى مكت عف الحياة الماضية كقياـ . نحصؿ عمييا تحت أعراض منظكرة

كتعريؼ المعمكدية . كأٌما المنظكر فيك الغمر كالتغطيس فى الماء مع الصمكات. إنساف جديد حاصؿ عمى التبنى
، فيؿ فعبلن كؿ مف أعتمد يصير ميتان عف العالـ؟ نقكؿ (10-3: 6رك)بأنيا مكت كقيامة مع المسيح فنجده فى 

كذلؾ أنتـ أيضان إحسبكا أنفسكـ أمكاتان "لذلؾ ييكمؿ الرسكؿ بقكلو .  فإنو يمـز الجياد بأف نحسب أنفسنا أمكاتان …ال 
. إذان ال نعمة بدكف جياد. (11:6رك)" عف الخطية كلكف أحياء هلل بالمسيح يسكع ربنا

كسر الميركف ىك سر حمكؿ الركح القدس عمى المعمد، فيؿ كؿ مف ييمسىح بالميركف أك كضعت عميو اليد يككف 
ال لما قاؿ بكلس الرسكؿ لتمميذه . ممتمئان مف الركح القدس؟ قطعان ال فميذا السبب أذٌكرؾ أف تضـر أيضان مكىبة "كا 

(. 6:1تى2)اهلل التى فيؾ بكضع يدلَّ 
لكف ىذا لمف يجاىد بأف يحسب نفسو ميتان . (9:1يك1)كىكذا فى التكبة كاإلعتراؼ، فمف يعترؼ تغفر لو خطيتو 

(. 11:6رك + 13:8رك + 5:3كك)عف الخطية 
+ 5:3كك)كىكذا في التناكؿ، فالتناكؿ ثبات في المسيح، كلكف ىذا الثبات لمف يحسب نفسو ميتان عف الخطية 

(. 11:6رك+ 13:8رك
كلكف . كىكذا فى سر الزكاج، فالركح القدس يجمع بيف الزكجيف فى محبة ركحانية، كيجعميما متكافقيف كفي محبة

ىذا لمف يجاىد كيصمى كيصكـ كيتناكؿ تائبان عف خطاياه، أما مف ليس لو عبلقة باهلل كيحيا فقط ساعيان كراء 
. ممذات العالـ كشيكات جسده، ال يعمؿ فيو الركح القدس ىذا العمؿ فيكره زكجتو كتدب الخبلفات بينيما

لذلؾ نفيـ أننا مف خبلؿ األسرار نحصؿ عمى نعمة تعطينا حياة ثابتة فى جسد المسيح، لذلؾ فيى أساس 
ال تطفئكا "كىذا ما قصده الرسكؿ بقكلو . لكف ىذه النعمة تزداد بجيادنا كتضمحؿ بإستيتارنا كتياكننا. الخبلص
كىذا يعنى أف مف يسمؾ فى شيكات العالـ يطفئ  (30:4أؼ" )ال تحزنكا الركح"كبقكلو  (19:5تس1)" الركح

إذان النعمة التى نأخذىا مف األسرار ىى رصيد يمكننا أف نزيده بالجياد ]. الركح كيحزنو فيفقد عمؿ النعمة فيو
. [كيمكننا أف نخسره إذا لـ نجاىد

 
مفيوم األلم والتجارب 

بكلس الرسكؿ الذل كرز فى أكركبا كميا تقريبان، ىذا اإلناء المختار كالذل كتب نصؼ أسفار العيد الجديد نرل 
:- أنو عانى معاناة شديدة جدان 
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( 12:19أع)ككاف جسده يفرز صديدان مستمران . (11:6غؿ + 15:4غؿ)كاف يعانى مف ضعؼ فى عينيو . 1
كلعؿ ىذه ىى ما قصدىا بكلس بالشككة فى الجسد الذل ضربو بيا . (13،14: 4غؿ)يجعؿ رائحتو منفرة 

 (.7:12كك2)مبلؾ الشيطاف 

 .(راجع سفر األعماؿ)كاف الييكد يقاكمكنو فى كؿ مكاف، بؿ كالكثنيكف أيضان . 2

 (.15،16: 1فى)بؿ حتى مف المؤمنيف كاف ىناؾ مف يقاكمكنو . 3

أثاركا ضده شائعات أنو ليس برسكؿ كليس فى مستكل تبلميذ المسيح، لذلؾ كاف مضطران أف ييدافع عف نفسو . 4
 (.1،11: 1غؿ)لتثبيت تعاليمو كاإليماف الذل يبشر بو 

أثاركا ضده أنو ينتفع بالعطايا العينية لذلؾ أصر أف تككف العطايا العينية لفقراء أكرشميـ عف طريؽ أناس . 5
 (.24-16: 8كك2)يعرفكنيـ 

 (.28-23: 11كك2)ىك لخص بعض اآلالـ التى عانى منيا فى . 6

(. 27:9كك1)بؿ ىك فرض عمى نفسو قمعان لمجسد . 7
 

!  ؟ األمين الرسول ليذا اآلالم ىذه كل رب يا فمماذا
(. 37،38: 20أع)كاف بكلس محبكبان بشكؿ غير عادل  (ُ
(. 6:28 + 15-8: 14أع)حسبو البعض إليان كقدمكا لو ذبائح  (ِ
(. 6-1: 12كك2)كاف يختطؼ إلى السماء  (ّ
(. 11-7: 20أع)كاف يصنع آيات عجيبة حتى أنو أقاـ ميتان  (ْ

(. 7:12كك2)لذلؾ خاؼ عميو اهلل أف ينتفخ فيضيع بكلس الرسكؿ العظيـ، لذلؾ سمح لو اهلل بيذه التجارب 
بؿ ىك فيـ أف اآلالـ صارت . (22:14أع)" أنو بضيقات كثيرة ينبغى أف ندخؿ ممككت اهلل"كبكلس فيـ ىذا فقاؿ 

ًسبى أف كؿ األمكر  (28:8رك)لذلؾ يقكؿ أف كؿ األشياء تعمؿ معان لمخير . (29:1فى)ىبة مف اهلل  كىك حى
فما يسمح بو اهلل مف آالـ مصمـ خصيصان مف أجؿ خبلص . الحاضرة كالمستقبمة ىى لصالح قضية الخبلص

أبمكس أـ بكلس أـ صفا أـ العالـ أـ الحيكة أـ المكت أـ األشياء الحاضرة أـ "كىذا معنى . نفكس أكالده األحباء
(. 22:3كك1) (أل لخيركـ كخبلص نفكسكـ)" المستقبمة كؿ شئ لكـ

كىذا ما فعمو بكلس الرسكؿ مع . كراجع قصة أيكب، فاهلل سمح بآالـ أيكب ليتنقى مف خطايا ال يعرفيا أيكب
كلكف تخمص الركح فى يـك الرب  (باألمراض مثبلن )خاطئ ككرنثكس إذ أسممو لمشيطاف لييمؾ الجسد 

كبيذا نجد بكلس يسٌمـ الخاطئ لمبلؾ الشيطاف لينقيو مف خطية مكجكدة فيو، كاهلل يسٌمـ بكلس . (5:5كك1)
كبيذا نرل أف . الرسكؿ لمبلؾ الشيطاف أيضان لكف ليحميو مف خطية ىى اإلنتفاخ، كىك معرض لمسقكط فييا

:-  لمتجارب فائدتيف
. تنقية مف خطية مكجكدة .ُ

 . حماية مف خطية يككف اإلنساف معرضان ليا- 2 
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بؿ أف بكلس رأل أف اآلالـ ىى شركة صميب مع المسيح . كالمعنى أف التجارب يسمح بيا اهلل لخبلص اإلنساف
إف خفة ضيقتنا "كيقكؿ أيضان . (17:8رك)" إف كنا نتألـ معو لكى نتمجد أيضان معو"إستعدادان لشركة المجد 

فاآلالـ فى رأل بكلس الرسكؿ إذان ىى إعداد لممجد  (17:4كك2)الكقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقؿ مجد أبديان 
. األبدل

فاأللـ ". حكلت لى العقكبة خبلصان "كىذا ما كاف يقصده القديس غريغكريكس كاضع القداس الغريغكرل حينما قاؿ 
كلكف بعد المسيح صارا خبلصان أل سبب خبلص، بؿ حتى المكت الذل . كالمرض كانا نتيجة كعقكبة لمخطية

. كاف عقكبة لمخطية صار القنطرة الذىبية التى نعبر بيا مف ىذا العالـ المظمـ إلى نكر كمجد كفرح األبدية
(:  14:7رؤ)تأمل فى اآلية 

". ىـ الذيف أتكا مف الضيقة العظيمة كقد غسمكا ثيابيـ كبيضكا ثيابيـ فى دـ الخركؼ"المتسربمكف بالثياب البيض 
الضيقة العظيمة ىى ىذا العالـ الذل نعيش فيو بضيقاتو كآالمو فمماذا يسمح اهلل بالضيقات فى ىذا العالـ؟ رأينا 

فمك . لكف اهلل سمح بيا ألكالده األحباء ألجؿ تنقيتيـ. فيما سبؽ أنيا نتيجة حتمية بسبب دخكؿ الخطية إلى العالـ
أما لك كجدىا إنساف . كجد شخص عادل قطعة حديد يعمكىا الصدأ لرماىا إذ سيجدىا ببل فائدة كال تصمح لشئ

خبير ماىر سيأتى بمبرد كيقـك بتمميعيا فتصبح صالحة ألشياء عديدة، فاآلالـ كالتجارب ىي ىذا المبرد الذم 
ينقى اإلنساف، كلكف ىؿ حقان أف اآلالـ ىى التى تعطينا النقاكة كالثياب البيض التى ندخؿ بيا لمسماء كما نرل 

بؿ كما نرل مف ىذه اآلية أف التنقية ىى بدـ المسيح، . قطعان ال! فى ىذه اآلية، ىؿ اآلالـ قادرة عمى تنقية أحد؟
. بدـ المسيح (عبلمة البر)كالثياب البيض ىى عبلمة النقاكة، ثيابنا أل حياتنا صارت بيضاء 

 إذًا ما ىى فائدة التجارب؟ 
كنحف بعد السقكط صار فينا إنحراؼ، إذ أصبحنا . (4:4يع)كما ىك مكتكب فإف محبة العالـ عداكة هلل . 1

كاف المفركض أف . اهلل أعطانا العالـ لنستعممو كلكنو صار ىدفان لنا. نشتيى العالـ بممذاتو كشيكاتو كأمجاده
يككف ىدفنا ىك السماء كمجد اهلل، لكف بسبب الخطية صارت شيكاتنا لممذات العالـ لذلؾ صار مف يشتيى 
العالـ معاديان هلل، فاهلل مف محبتو يسمح بيذه اآلالـ حتى نزىد فى ىذا العالـ كنشتيى الراحة فى السماء، 

 .كأمجاد السماء

فاهلل خاؼ عمى بكلس أنو بسبب ما رآه كيراه مف أمجاد السماء كحب الناس لو . فى حالة كحالة بكلس الرسكؿ. 2
كلكف إذ يرل آالمو ييدرؾ ضعفاتو، كيتعمؽ فى . كمعجزاتو، يبدأ يرل فى نفسو أنو يقـك بأعماؿ عظيمة فينتفخ

ىك عمؿ النعمة التى تؤازره أما ىك . داخمو فكر أنو ال يعمؿ كؿ ىذا بنفسو بؿ أف ما يعممو إنما ىك عمؿ اهلل
 (.15:1تى1 + 10:15كك1)فضعيؼ فبل ينتفخ 

دـ المسيح ىك الذل ينقى كيبيض، كلكف ينقى مف؟ ىؿ ينقى كؿ إنساف؟ قطعان ال بؿ ىك ينقى كؿ مف  .ّ
فكانت فائدة . (المبلبس البيضاء)يحتمى بو، راجعان بتكبة حقيقية كاإلبف الضاؿ الذل ألبسو أبكه الحمة األكلى 

. المجاعة التى حدثت لو كفائدة اآلالـ لنا أف نترؾ ممذات العالـ كنعكد ألحضاف اهلل فنتطير بدـ المسيح
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ف كاف إنساننا الخارج يفنى "لذلؾ قاؿ القديس بكلس الرسكؿ  .ْ  (يقصد بالتجارب كاآلالـ)لذلؾ ال نفشؿ بؿ كا 
. كمف ىنا نفيـ أف اآلالـ ىي معكنة مف اهلل لتساعدنا لتجديد الداخؿ. (16:4كك2)فالداخؿ يتجدد يكمان فيكمان 

ألنو قد كىب لكـ ألجؿ المسيح ال أف تؤمنكا بو فقط بؿ "لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ أنيا صارت ىبة مف اهلل 
 (.29:1في)" أيضان أف تتألمكا ألجمو
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 عودة لمجدول مقدمة رسالة رومية
 

 المقدمة
 

كبنيت عمي مكاف مرتفع، عمي . فحممت إسمو. ـ. ؽ753  ركما سميت ىكذا ألف الذم أسسيا ىك ركمميكس سنة 1
. أكمة مف األكاـ السبع تـ اتسعت لتمتد فتشمؿ كؿ األكاـ

.   إتسع نطاقيا كنفكذىا حتى صارت عاصمة الدكلة الركمانية التي استكلت عمي حكض البحر المتكسط كمو2
كصارت ركما ممتقى ساسة العالـ كقادتو، كمركزان لمعمكـ كاآلداب كالفمسفة، كاشتيرت بالقانكف الركماني الذم ال 

ككبمد مفتكح امتؤلت ركما بقبائح الرجاسات الكثنية القادمة مف كؿ العالـ، . يزاؿ ييدىٌرس في أغمب جامعات العالـ
بؿ نعرؼ مف التاريخ أف شعبيا في كثنيتو كاف ليـ طبعان كحشيان . كيظير ذلؾ بكضكح مف اإلصحاح األكؿ

. كيتمذذكف بإلقاء العبيد لمكحكش تأكميـ، كيتمذذكف بصراعات العبيد حتى المكت كذلؾ في مبلعبيـ
ككاف بالمدينة عدد كبير مف . ككاف ثمث سكانيا مف العبيد.  مميكف2  يقٌدر سكاف ركما في القرف األكؿ بحكالي 3

ـ كأسكنيـ قسماي في . ؽ63الييكد الذيف قادىـ بمبيكس القائد الركماني كأسرم حينما إستكلي عمي سكريا سنة 
ككاف ىؤالء . ألؼ نسمة في عيد بكلس الرسكؿ16ثـ تحرر ىؤالء الييكد كتكاثركا حتي أصبحكا حكالي . المدينة

كفي عيد كمكديكس قيصر سنة . ـ19الييكد في سبلـ كراحة معظـ كقتيـ في ركما، إال في عيد طيباريكس سنة 
كذلؾ غالبان بسبب شغب الييكد ضد المسيحييف، فكاف أف . (2:18أع )الذم أمر بطردىـ جميعان مف ركما . ـ49

. طرد طيباريكس الييكد كالمسيحييف
   نشأة المسيحية في روما 4

ركمانيكف "أ  جاء في سفر أعماؿ الرسؿ أنو في يكـ الخمسيف حضر ييكد أتقياء مف كؿ أٌمة مف بينيـ 
ىؤالء قبمكا اإليماف بالسيد المسيح كعادكا مف أكرشميـ إلي ركما يكرزكف " 10:2مستكطنكف ييكد كدخبلء أع 

ذا عرفنا أف مف آمف كاعتمد يكـ الخمسيف كانكا . بيف إخكتيـ الييكد  شخص مف كؿ الجنسيات، 3000كا 
ككاف الركح القدس يعمؿ بشدة مع الكارزيف . كليكف بينيـ عدة مئات مف ركما، ىؤالء كانكا الخميرة لممسيحية
ـ 57كالرسالة إلي ركمية كتبت حكالي سنة . في الكنيسة األكلي لذلؾ سريعان ما إنتشرت المسيحية في ركما

. في ىذه المدة نمت الكنيسة في ركما.  سنة مف عظة بطرس يـك الخمسيف23أم بعد ما يقرب مف 
ب  إذ تميزت الدكلة الركمانية بالحرية كسيكلة االنتقاؿ فيما بينيا كخاصة بيف البمداف المختمفة كالعاصمة، 

ككانت ركما ممتقى كبار القادة كالتجار، فقد دخميا ببل شؾ جماعة منيـ سكاء مف أصؿ ييكدم أك أممي، 
مف بيف ىؤالء أناس سمعكا تعاليـ بكلس الرسكؿ في بعض مدف إخائية . جاءكا يشيدكف لمرب في ركما

، كمدف أسيا الصغرل كآمنكا بيذه التعاليـ، كيؤكد ذلؾ سبلـ القديس بكلس عمي (ببلد اليكناف)كمكدكنية 
كثيريف ذكرىـ بأسمائيـ في اإلصحاح األخير مف الرسالة، مما يدؿ عمي أنيـ كانكا مف تبلميذه كمعارفو مع 
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المكجكديف  "(6:1،7رك )كالحظ قكؿ بكلس الرسكؿ في . أنو لـ يكف قد ذىب إلي ركما قبؿ كتابة ىذه الرسالة
. إذان ىـ ليسكا مف أىميا األصمييف بؿ إنتقمكا إلييا أك نزحكا إلييا مؤخران ..." في ركمية

ج  إذ طيًرد كثير مف الييكد إف لـ يكف جميعيـ مف ركما بأمر كمكديكس إلي مدف أخرم ثـ عادكا إلييا مرة 
أخرم، كاف بعضيـ قد آمف بالسيد المسيح مثاؿ ذلؾ أكيبل كبريسكبل المذاف إلتقيا مع بكلس الرسكؿ في 

( 5:16رك )ىذاف كغيرىما قد إشترككا في تأسيس الكنيسة ىناؾ . كآمنا عمي يديو (1:18،2أع )ككرنثكس 
كىما حمبل أخبار كنيسة ركمية لبكلس كمنيما عرؼ مىٍف ًمفى المؤمنيف الذيف . فكاف ليما كنيسة في بيتيما

.  مف رسالتو16آمنكا عمي يديو قد سكف في ركما فأرسؿ يسمِّـ عمييـ في اإلصحاح 
د  كاضح مف الرسالة أف أحدان مف الرسؿ لـ يكف قد أنشأ ىذه الكنيسة حتي كتابة ىذ الرسالة، فقد كاف مبدأ بكلس 

ذ . (2:15رك)كنت محترصان أف أبشر ىكذا، ليس حيث سيمِّيى المسيح لئبل أبني عمي أساس آلخر "الرسكؿ  كا 
( + 9:1،10رك)يكتب في نفس الرسالة معمنان شكقو الشديد لمتكجو إلييـ، كانو منع مراران كأخيران قرر زيارتيا 

كنرم أشكاؽ بكلس لزيارة . ىذا يؤكد أف أحدان مف الرسؿ لـ يكف قد زار ركما مف قبؿ. (24-22:15رك)
جابة اهلل عمي أشكاقو21:19ركمية أيضان في أع  كلقد تكجو بكلس إلي . (1:23أع) نجدىا في  كا 

(. 15-13:28أع )كىك قد كجد فييا مسيحييف . ركما فعبلن كلكف كأسير كلكنو كرز فييا مف خبلؿ سجنو اكالن 
لذا أحس بالمسئكلية تجاه ىذه المدينة كعاصمة  (7:2،11غؿ)ج  كاف بكلس الرسكؿ يشعر أنو رسكؿ األمـ 

. العالـ األممي في ذلؾ الحيف
-7:12أع)ـ بعد أف أخرجو الرب مف السجف 41ح  يقكؿ األخكة الكاثكليؾ أف بطرس تكجو إلي ركما سنة 

كيقكؿ الكاثكليؾ أف ركما ىي . يقكؿ أف بطرس خرج كذىب إلي مكضع آخر (17:12أع)كفي . (17
كلكف غالبية الدارسيف .  سنة ككاف أكؿ أسقؼ ليا25كيقكلكف أف بطرس إستمر في ركما . المكضع األخر

فمف جية كاف بطرس حاضران في أكرشميـ حتى المجمع الرسكلي الذم . في الشرؽ كالغرب ال يقبمكا ىذا الرأم
كلك . (13:5ابط)ـ حيث إجتمع مع بكلس ىناؾ 55ككاف في إنطاكية سنة . (15أع ) ـ تقريبان 50إنعقد سنة 

كاف بطرس ىك الذم أسس كنيسة ركما لما كتب بكلس رسالتو إلي ركمية كلما أعمف إشتياقو لزيارتيا فيك ال 
كلك كاف بطرس في ركما لكاف بكلس الرسكؿ قد ذكر إسمو أكؿ األسماء التي يسمـ . يبشر حيث سيمِّيى المسيح

. كرسائؿ األسر التي كتبيا بكلس كىك في سجنو في ركما ال يذكر فييا اسـ بطرس. (16رك )عمي أصحابيا 
ـ 67 ، سنة 62لكف تنظيـ كنيسة ركمية تـ بعد ذلؾ بكاسطة بكلس كبطرس فيما بيف سنة 

  زمان ومكان كتابة الرسالة 5
كذلؾ بعد . (24-23:15رك)كقد قرر ذلؾ فى طريقو الى أسبانيا .كتب الرسكؿ ىذه الرسالة كىك يتكقع زيارتو لركما 

 + 25،26: 15رك)ذىابو إلى أكرشميـ حامبلن معو عطايا مسيحيي مكدكنية كاخائية إلى إخكتيـ فقراء أكرشميـ 
بيذا يككف قد كتبيا أثناء رحمتو التبشيرية الثالثة مف ككرنثكس، فى بيت رجؿ إسمو . (4-1:8كك2 + 16-1:16اكك

كىك أحد اثنيف قاـ الرسكؿ . (23:16رك)غايس كصفو الرسكؿ أنو مضيفى كمضيؼ الكنيسة كميا 
كقد حممتيا إلى ركما .أمبلىا الرسكؿ عمى ترتيكس، فبكلس الرسكؿ كاف نظره ضعيفان جدان  (14:1كك1)بتعميدىما
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ذ ذىب بكلس الرسكؿ إلى أكرشميـ فى . ككنخريا ميناء شرقي ككرنثكس (1:15)الشماسة فيبى، خادمة كنيسة كنخريا كا 
. ـ58،       سنة 57ـ، لذا يرل غالبية الدارسيف أنيا كتبت ما بيف سنة58ربيع سنة 

  بولس الرسولعاصرىماألباطرة الذين  6
سنة 18ـ حكـ 37 طيباريكس     فى أيامو آمف بكلس        مات سنة 1
ـ   41 كاليجكال مات سنة 2
ـ 54 كمكديكس مات مسمكمان سنة 3
ـ 68مات منتحران سنة        (فى أيامو إستشيد بكلس ) نيركف 4

   جدول تواريخ خدمة بولس الرسول7
ـ  36قبكؿ بكلس لئليماف المسيحي 
 38أكؿ زيارة لبكلس ألكرشميـ  
 44ثانى زيارة لبكلس ألكرشميـ 

 45بدء أكؿ رحمة تبشيرية 
 49أكؿ مجمع لمرسؿ في أكرشميـ + ثالث زيارة لبكلس ألكرشميـ 

 50بدء ثاني رحمة تبشيرية 
 54رابع زيارة ألكرشميـ 

 54بدء ثالث رحمة تبشيرية 
 58خامس زيارة ألكرشميـ كىي آخر زيارة 

  60 – 58السجف في قيصرية 
 61 - 60خريؼ                                       الترحيؿ إلي ركما

 63 - 61أكؿ سجف لبكلس في ركما 
 67البراءة كبدء كرازتو في أكركبا ثانية 

 68أك  67إعادة القبض عميو كسجنو 
 68اإلستشياد 

  أىمية الرسالة وغايتيا 8
ككانت ىذه الرسالة ىي السبب . ألىمية ىذه الرسالة كاف القديس يكحنا ذىبي الفـ يقرأىا مرتيف أسبكعيان - أ

كلقد سميت ىذه الرسالة كاتدرائية اإليماف المسيحي إذ تحكم . المباشر لتكبة كتغيير القديس أغسطينكس
ىذه الرسالة . كيسمكف اإلصحاح الثامف مف ىذه الرسالة قدس أقداس الكاتدرائية. عناصر اإليماف المسيحي

" إنجيؿ بكلس"قدميا بكلس الرسكؿ كمقاؿ يمس إيماف الكنيسة كيعٌبر عف الحياة اإلنجيمية بدقة حتى دعيت 
ألنو كاف مزمعان أف يتكجو لزيارة ركما، أراد الرسكؿ أف يعالج المشاكؿ المكجكدة في ركما قبؿ تكجيو -  ب

. إلييا
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كاف أعضاء الكنيسة األكلي في ركما خميطان مف الييكد المتنصريف كاألمـ المتنصريف، كربما كاف -  ج
ككاف كبلـ الرسكؿ مكجيان لكبل العنصريف حتى يتعايشكا في محبة كسبلـ كينعمكا . العنصر الييكدم غالبان 

بكحدانية الركح كأعضاء في جسد كاحد ألف الييكد بتربيتيـ المتعصبة المتزمتة كتعصبيـ الشديد لجنسيـ 
كثقافتيـ كفكرىـ الديني لـ يقدركا اف ينزعكا أنفسيـ بسيكلة عف شعكرىـ باإلمتياز عف غيرىـ حتى بعد 

: قبكليـ لئليماف المسيحي فكانكا يستخفكف باألمـ المتنصريف تحت دعكم
أنيـ أبناء إبراىيـ كأصحاب الكعد كنسؿ إبراىيـ   -ُ
. أنيـ مستممك النامكس المكسكم دكف سكاىـ  -2
. أنيـ شعب اهلل المختار كحدىـ   -ِ

كلذلؾ فخبلؿ ىذا الفكر الذم عاشكه في ماضييـ الييكدم تأٌصؿ فييـ الكبرياء عف عدـ فيـ لمبنكة 
إلبراىيـ كال غاية النامكس كال معني اختيار اهلل لشعبو فظنكا أنيـ حتى بعد قبكؿ اإليماف بالمسيا يبقكف في 

كأٌما األمـ فقد أخذكا مكقفان مضادان كرد فعؿ لمفكر الييكدم، فإحتقركا الييكد . مرتبة أسمي مف غيرىـ
كنظركا إلييـ كشعب جاحد كأف الباب قد أغمؽ عمي الييكد لينفتح عمي مصراعيو لؤلمـ، باإلضافة 

. إلعجابيـ بفمسفتيـ كعمكميـ كعظمتيـ
ككتب بكلس رسالتو ليشرح لمييكد معني البنكة إلبراىيـ كأف بنكتيـ إلبراىيـ أك النامكس لف يككنا سبب 

كأف ال فضؿ إلنساف في قبكلو الخبلص كقبكلو . ككتب لؤلمـ أف فمسفتيـ لف تخمصيـ. خبلص ليـ
أما . فالنامكس يشير لمخطية لكنو ال يعطيني قكة لكي أتجنبيا. اإليماف بؿ ىي نعمة كرحمة مف اهلل

لذلؾ تحدث الرسكؿ عف إحتياج الجميع ييكدان كأمـ . فمسفات األمـ فمقد قادتيـ لمسقكط في النجاسات
كشرح . كأف الباب قد إنفتح لؤلمـ كما لمييكد خبلؿ اإليماف. لمخبلص، كتحدث عف عمكمية الخبلص
. بكلس مفيـك اإليماف ضركرتو لمخبلص

. د  نراه في ىذه الرسالة يدعك إلحتراـ الحكاـ كدفع الجزية بالرغـ مف إضطيادىـ لمكنيسة
 :  المواضيع الرئيسية في الرسالة9

األيمان والخالص المجاني  .1
ففي الخارج يظير إنسانان معتدان بجنسو كبره . عاش القديس بكلس قبؿ اإليماف بالسيد المسيح في صراع داخمي مر

كفريسيتو، بككنو عبرانيان أصيبلن مف شعب اهلل المختار كفريسيان كحافظان لمنامكس، يمارس الطقكس في جدية كيحفظ 
الطقكس كالكصايا، لكنو في أعماؽ نفسو الدفينة متي صارح نفسو يجد أنو ضعيؼ لمغاية أماـ الخطية كعاجز عف 

كالحظ إفتخاره ببره قبؿ . التمتع بالحياة المقدسة الداخمية، محتاج ال إلي كصايا كتعاليـ بؿ بالحرم إلي تجديد طبيعتو
كصعكبة الحياة المقدسة في ظؿ النامكس  (6-4:1)مف جية البر الذم في النامكس ببل لـك في .. إيمانو بالمسيح

بَّرى عنيا التبلميذ أنفسيـ بقكليـ لمف أرادكا الزاـ األمـ المتنصريف بالنامكس  فاآلف لماذا تجربكف اهلل بكضع نير عمي "عى
كلقد كجد الرسكؿ بكلس في اإليماف بربنا يسكع، . (10:15أع)" عنؽ التبلميذ لـ يستطع أباؤنا كال نحف أف نحممو
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كباإليماف كحده ال بأعماؿ النامكس الحرفية مف ختاف كغسبلت كتطييرات أنو يدفف مع المسيح كيقكـ في مياه 
(. 17:5كك2)" خميقة جديدة، األشياء العتيقة قد مضت، ىكذا الكؿ قد صار جديدان "المعمكدية ليصير 

كلكف لما . ىنا نرم أف كضع البشر قبؿ المسيح يشبو كضع التبلميذ عندما حاكلكا صيد السمؾ طكاؿ الميؿ ببل فائدة
صطادكا سمكان كثيران  لقد عجز العالـ أف يعيش في البر قبؿ المسيح كتساكم . دخؿ الرب يسكع المركب تغير الكضع كا 

في ذلؾ األمـ الذيف ليس لدييـ نامكس مع الييكد الذيف ليـ النامكس، كالفارؽ أف النامكس كاف يخيؼ الييكد فيمتنع 
كلكف ىذا ال يمنع مف أنو . (24:3غؿ)البعض عف الخطية خكفان، لذلؾ قاؿ الرسكؿ أف النامكس مؤدبنا إلي المسيح 
شتياؽ لمخطية، كىذا ما عبر عنو التبلميذ في  لكف لما جاء المسيح . (10:15أع)كاف يكجد داخؿ النفس كبت كا 

كلقد إختبر بكلس الحياة الجديدة في المسيح . كدخؿ حياتنا كأعطي الخبلص باإليماف ناؿ المؤمنيف التبرير الحقيقي
لقد تمتع بقكة اإليماف الحي كتغيير شامؿ في .. يسكع ال كتغيير مظيرم كال إعتناقان لتعاليـ جديدة إنما ما ىك أعظـ

حياتو الجديدة فيو تقديس لمقمب كاألحاسيس كالفكر كالعكاطؼ ككؿ طاقات النفس كالجسد بالركح القدس الذم يسكف 
ىذا التغيير يتحقؽ خبلؿ تغيير مركز  (26:23أـ)" يا ابني إعطني قمبؾ..."تقديس أم تكريس كتخصيص هلل)... فيو

 (ألنو لـ يكجد اإلنساف الذم إستطاع تنفيذ كؿ أكامر النامكس)اإلنساف مف حالة العداكة مع اهلل خبلؿ نامكس الخطية 
التي نحصؿ عمييا باإليماف بالرب يسكع كالمعمكدية التي بيا نثبت كنتحد بالمسيح اإلبف فنصير )إلي حالة البنكة هلل 

. األمر الذم كاف نامكس مكسى عاجزا عنو (أبناء هلل اآلب
كحينما يتحدث الرسكؿ ىنا عف اإليماف كحده دكف األعماؿ فيك ال يتحدث عف الجياد الركحي النابع عف اإليماف 

كال يتحدث عف أىمية األعماؿ كالجياد حتى تعمؿ النعمة في المؤمف المعمد بؿ  (جياد ايجابي كجياد سمبي)الحؽ 
ىك يتحدث عف 

األعماؿ النامكسية في حرفيتيا، فقد كاف الخبلؼ بيف عنصرم الكنيسة األكلي مف متنصريف ييكد - أ
نما أعماؿ النامكس، إذ طالب الييكد المتنصريف التزاـ  كمتنصريف مف األمـ ال في أمر الجياد الركحي كا 
. األمـ بأف يتيكدكا أكالن بالختاف كممارسة الغسبلت الييكدية كالتطييرات حتى ييقبمكا في اإليماف المسيحي

. كالرسكؿ يياجـ ىذه الحركة التي ترد المؤمف إلي حرفية النامكس كمظيرية إتماـ أعمالو
أعماؿ اإلنساف قبؿ اإليماف بالمسيح فميما عمؿ اإلنساف مف بر دكف إيماف بالمسيح، فيذا ال فائدة -  ب

(. 9:17أر)منو، فالداخؿ نجس 
األعماؿ التي يعمميا المؤمف كيتفاخر بيا عمي أنيا السبب في خبلصو، كىذا يعتبر بر ذاتي، سقط -  ج

أما الرسكؿ فمقد ركز عمي اإليماف الحي العممي  (3:10رك)فيو الييكد إذ كانكا يبحثكف عف بر أنفسيـ 
كيصمب معو  (5:6رك)كالذم بو يرتبط المؤمف بربنا يسكع كيتحد معو بالمعمكدية  (6:5غؿ)العامؿ بالمحبة 

كيتألـ  (17:8رك)كيرث معو  (17:8رك)كيتمجد معو  (8:6رك)كيحيا معو  (5:6رك)كيقـك معو  (6:6رك)
لقد مات إبف اهلل عكضان عنا ألجؿ غفراف خطايانا كاآلف يحيا فينا ألجؿ تحريرنا مف . (17:8رك)معو 

حياتو فينا ىي التي تعطينا . (10:5رك + 20:2غؿ)نحف اآلف نحيا بحياتو فينا فنخمص . سمطاف الخطية
. أف نصبح خميقة جديدة ال سمطاف لمخطية عمييا
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: عمومية الخالص .2
إيماف الرسكؿ بكلس بالسيد المسيح زعزع أساسات فكره المتعصب، فبعد ما كاف مثؿ كؿ الييكد يعتنؽ فكرة أف العالـ 
كمو قد خمؽ مف أجؿ الرجؿ الييكدم كلخدمتو، أدرؾ حب اهلل الشامؿ لكؿ البشر بغض النظر عف جنسيتو أك جنسو 
أك إمكانياتو أك سمككو، جاء المسيح لمييكدم كما لؤلممي، لمرجؿ كما لممرأة، لمطفؿ كما لمشيخ، جاء يطمب الخطاة 

كفند .  مرة في ىذه الرسالة70أك ما يماثميا حكالي " الجميع"لذا تكررت كممة . جاء ألجؿ الجميع. كالفجار ليقدسيـ لو
الرسكؿ حجة الييكد أنيـ أبناء إبراىيـ أب األباء، فطالبيـ بالبنكة الركحية لو بحمؿ إيمانو، بؿ رفعيـ لمبنكة هلل كىذه 

كفند حجتيـ أنيـ مستممك النامكس معمنان أف غرض النامكس أنو كاف فقط كمرآة تفضح الخطايا . تيب الحرية الداخمية
النامكس أعمف الحكـ عمييـ بالمكت، كلكف قادىـ إلي المخمص كاىب . كالعيكب كلكف ال قكة لمنامكس أف يغير طبيعتنا

كأخيران فند حجتيـ أنيـ شعب اهلل المختار ليعمف بسط اهلل ذراعيو لمعالـ . (4:10رك)كىذا ىك ىدؼ النامكس . الحياة
كمو ليضـ لو شعبان لـ يكف يعرفو، كيجعؿ مف األمـ التي كانت غير محبكبة، محبكبة لو بإيمانيا بو بعد جحكد طاؿ 

. فاهلل خالؽ الكؿ كالميتـ بخبلص الجميع... زمانو
: كممات تكررت في الرسالة- 10

كالرسكؿ ال يقدـ تعاريؼ نظرية كمفاىيـ فكرية، " النعمة كالبر كالقداسة"ىناؾ مصطمحات تكررت في ىذه الرسالة كىي 
. إنما تشعر ككأنو يكد أف يدخؿ بكؿ مؤمف إلي التمتع بيذه النعـ كالعطايا اإلليية التي إختبرىا ىك

 charismaالنعمة : أوالً 
يكثر الحديث عف النعمة كمقابؿ ألعماؿ النامكس الحرفية، فقد " عمكمية الخبلص"إذ يعالج الرسكؿ بكلس مكضكع 

( 9-5:2أؼ)أراد الييكد أف يتبرركا بأعماؿ النامكس لكف جاء السيد المسيح لييب النعمة المجانية لكؿ البشر لمتبرير 
فما ننالو مف اهلل ليس أجرة عف عمؿ نمارسو، إنما ىك ىبة ". أجرة"مقابؿ كممة " نعمة"كلقد استخدـ الرسكؿ كممة 

كالحظ أننا لك تكممنا عف األجرة في حديثنا . مجانية قدميا اهلل خبلؿ ذبيحة الصميب كىي نابعة عف فيض حبو اإلليي
أما مف يشعر كيؤمف أنو . كأجرة الخطية مكت.. مع اهلل، فمف صمي أك صاـ ثـ يطمب أجرة يذكر لو اهلل خطاياه

حصؿ عمي البنكة، صار إبنان هلل كحصؿ عمي النعمة التي غيرت طبيعتو، تجده يصكـ كيصمي عف حب إبف ألبيو 
أٌما مف عاش شاعران بمحبة . غير طالبان اجرة مف أبيو، كمف يطمب األجرة فيك مازاؿ يعيش بالفكر الضيؽ الييكدم

المسيح، متمتعان بعمؿ النعمة فيو التي غيرت مركزه كإبف، ال كعبد يطمب أجرة عف أعمالو، فيذا لو حياة أبدية 
(. 15:5رك + 23:6رك)

ىي تعبير عكسرم، يستخدـ عندما يتكلي اإلمبراطكر العرش أك يحتفؿ بعيد ميبلده " خاريزما"كيبلحظ أف كممة نعمة 
ككأف السيد . حيث ييب جنكده عطايا مجانية خبلؿ كـر اإلمبراطكر كسخائو، ىي ليست في مقابؿ عمؿ معيف عممكه

المسيح إذ إرتفع عمي عرش الصميب كممؾ عمي النفكس قدـ نعمة لكؿ البشر، ىي عممو الخبلصي الذم يتركز في 
ىذه ىي عطيتو أف يتمتع المؤمف . حمكلو في النفس لتثبيت المؤمف فيو بركحو القدكس فينعـ باألحضاف األبكية

أم .. كالسؤاؿ ىنا. بالثالكث األقدس في استحقاقات الدـ الثميف، ليحمؿ الصكرة اإلليية كينعـ بسمات سماكية فائقة
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رساؿ !! عمؿ عممو اإلنساف ليستحؽ كؿ ىذا؟ بؿ كانت أعماؿ اإلنساف كميا نجاسة لذلؾ نفيـ أف فداء المسيح كا 
. الركح القدس لمكنيسة ىي نعمة مجانية ليست في مقابؿ أم عمؿ عممو إنساف ما

كيرم القديس البابا أثناسيكس الرسكلي أف ىذه النعمة اإلليية التي تجمت في كماؿ قكتيا بالصميب ليست باألمر 
الجديد، فعند الخمقة اقاـ اهلل بالنعمة الخميقة مف العدـ إلي الكجكد كبنعمتو مٌيز اإلنساف عف باقي الخميقة، بؿ خمقو 

بؿ يحيا فيو لؤلبد ببل حزف كال ألـ كال قمؽ بؿ . بؿ مف نعمتو كىبو الكصية حتي ال يفقد الفردكس. عمي صكرتو كمثالو
كعندما فقد اإلنساف النعمة اإلليية جاء إبف اإلنساف متجسدان ليرد لئلنساف ما فقده بتجديد طبيعتو بنعمة . في فرح دائـ

. أعظـ
لكنيا ال تيعطي بدكف شرط، كىي .. النعمة ىي قكة اهلل المكدعة في يدم اإلنساف مجانان "كىناؾ تعريؼ ألحد الدارسيف 

تييئ اإلنساف بالركح القدس لتقدمة الخبلص لمتمتع بالحياة األبدية الجديدة النيائية، المعمنة كالمدبرة في الكتاب 
" بكاسطة يسكع المسيح كالمقدمة لمعالـ كمو.. المقدس

لذلك نفيم أن ىناك نوعين من النعمة 
رساؿ الركح القدس ىذه نعمة مجانية مكجية لكؿ العالـ، كىي  (تجسده كصمبو كقيامتو)عمؿ المسيح كفدائو . 1 كا 

. متاحة لكؿ مف يؤمف
النعمة التي ىي قكة التغيير التي تغير المؤمف كتصيره خميقة جديدة كىي عمؿ الركح الذم يسكف في المؤمف، . 2

مف ىنا . فالنعمة ال تنزع حرية اإلرادة. ىذه النعمة متكقفة عمي جيادنا. (19:4غؿ)حتى يغيره إلي صكرة المسيح 
نما كإعبلف عف جدية قبكلنا كتجاكبنا مع  (السمبي كاإليجابي)نفيـ أف جيادنا الركحي  نحف ال نقدمو كثمف لمنعمة كا 

نعمة اهلل المجانية، أما المقاكمكف كالمعاندكف فإنيـ يخسركف عمؿ النعمة فييـ، الذيف يمتنعكف عف الجياد 
الركحي، أك الذيف يجركف كراء شيكاتيـ الحسية أك خطاياىـ معانديف صكت الركح القدس، ىؤالء يخسركف عمؿ 

إف الجياد ضركرم لخبلصنا حتي ال نخسر نعمة اهلل . النعمة فييـ، بؿ كيشتككف مف سطكة الخطية عمييـ
اإلفتخار )فالمؤمف ال يعرؼ شمالو . لكننا ال نحسب جيادنا أك أعمالنا الصالحة بران ذاتيان مف جانبنا. المجانية
 (.جياده كأعمالو الصالحة)ما تفعمو يمينو  (بعممو

كبجديتنا في تقديس المشيئة . ىذه النعمة تعمؿ فينا لتقديس مشيئتنا كأعمالنا.. إذان لنقبؿ نعمة اهلل كمبادرتو بالحب
كالعمؿ ينفتح القمب أكثر لقبكؿ العمؿ اإلليي، كىكذا نرتفع مف مجد إلي مجد، كنمارس الحياة المقدسة بجياد كتعب 

. خبلؿ النعمة المجانية
النعمة إذان ىي عطية اهلل اآلب كتدبيره الخبلصي التي يقدميا لنا في إبنو يسكع المسيح الذم بالصميب حممنا فيو لننعـ 

ككىبنا ركحو القدكس ركح الشركة الذم يسكف فينا، الذم يرفعنا إلي األحضاف األبكية كأبناء مقدسيف في . بما لو
بيذا إرتبطت كممة النعمة في ذىف بكلس الرسكؿ بعمؿ اهلل الخبلصي المجاني، غايتيا أف ترفعنا مف حالة ما . الحؽ

( 2:5رك)تحت النامكس أم تحت أحكامو إلي حالة البنكة كمركزنا الجديد 
كىناؾ حاالت مف عطايا اهلل كنعمتو التي يعطييا لمبعض مثؿ نعمة الرسكلية التي كىبيا اهلل لبكلس الرسكؿ 

( 15:15رك)
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كفي الفقرة القادمة نرم رسمان يكضح حالة اإلنساف ما قبؿ النامكس كما بعد النامكس كما بعد النعمة نرم فيو ضركرة 
لكف إذا قىٌصر . (3:8رك)الجياد حتى تعمؿ النعمة عمميا في كبح الشيكات الخاطئة كتجعؿ الخطية كأنيا ميتة 

 .كبيذا تسكد الخطية اإلنساف (19:5تس1)اإلنساف في جياده تنطفئ النعمة 
 

: عمل النعمة
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
الضمير ىك النامكس الطبيعي    + 

.   نجد ىنا أف نامكس الخطية لو قكة ضاغطة عمى اإلنساف
.  كالضمير يقاـك الخطأ كلكف نامكس الخطية لو سطكة

 
 

اإلنسان في عيد ناموس موسى * 
صار النامكس بما لو مف قكة تأديب كعقاب مساعدان لمنامكس    + 

لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ أف . الطبيعي ضد نامكس الخطية
أعطيتني النامكس  "(24:3رك)النامكس مؤدبنا إلى المسيح 

 "عكنان 
 

 
 
 
 
 
 
 

المؤمن المسيحي * 
 

 التبرير: ثانياً 
كحيث أنني كلدت مف آدـ . فأنا كنت في آدـ حيف أخطأ. الخاطئ خاطئ بطبعو، ككمنا خطاة بالكراثة مف أبينا آدـ

كليس في سمطاني أم شئ ألفعمو لكي أغٌير ىذه الطبيعة أك  (5:51مز)فأنا جزء منو، جزء خاطئ مكلكد بالخطية 
فمك كاف جدم قد مات كىك في سف الثالثة، ما كنت أنا قد كجدت . ىذه الحقيقة، حتى لك حاكلت تحسيف سمككي
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أصبلن بؿ كنت أنا قد ميتُّ فيو أيضان، فأنا كنت في آدـ حيف أخطأ ففسدت طبيعتو ككرثت أنا منو طبيعتو كنتائج 
كصار مستحيبلن عمي أم إنساف أف . (ىذا ما يسمي كحدة البشرية، فكؿ البشرية خارجة مف شخص آدـ). خطيتو
ليس فقط ال يصنع الشر بؿ أيضان يصنع البر، صار مستحيبلن عمي أم إنساف أف يمتنع عف السمبيات أك . يحيا باران 

كخبلؿ النامكس . (10:3رك)" ليس بار كال كاحد"كشعر اإلنساف بفشمو في أف يتبرر أماـ اهلل . أف يفعؿ اإليجابيات
( 134مز + 6-4: 25 +16-14:15أم+ 2:9أم)الطبيعي صرخ أيكب التقي فكيؼ يتبرر اإلنساف عند اهلل 

كاهلل أعطانا النامكس عكنان، لكف النامكس كشؼ الخطايا كالمرآة كلكف لـ يكف ليستطيع أف يغير مف طبيعتنا فنصنع 
البر، كلذلؾ لـ يستطع أم إنساف في ظؿ النامكس المكسكم أف يمتـز بو، فإنو إذ يكسر اإلنساف كصية كاحدة كلك 

( 10:15أع)بؿ كاف النامكس نير لـ يستطع أحد مف اآلباء حممو . بالفكر أك بالنية يحسب كاسران لمنامكس كال يتبرر
لكف الييكد حاكلكا أف يتبرركا في أعيف أنفسيـ، حاسبيف أف البر يكمف في إنتسابيـ إلبراىيـ أبييـ جسديان أك حفظيـ 

ككانت النتيجة انيـ سعكا كراء بر النامكس .. حرفيان ألعماؿ النامكس أك إنتمائيـ لشعب اهلل المختار إيان كانت حياتيـ
كلـ يفيمكا أف النامكس كاف غرضو أف يشعركا بضعفيـ كعجزىـ . (22:10رك)الذم يقكـ عمي حفظو شكميان 

حتياجيـ لمخٌمص " قائبلن قمبان نقيان إخمقو فٌي يا اهلل كركحان مستقيمان جدد في أحشائي"كىذا ما أدركو داكد إذ صرخ . كا 
(. 51مز)

كلذلؾ فالبر ىك صفة اهلل كحده القدكس الذم ببل . كالبر في الكتاب المقدس يعني عمؿ الصبلح كالخمك مف الخطيئة
" ليس صالحان إال اهلل كحده"لذلؾ حيف سأؿ الشاب السيد المسيح قائبلن أييا المعمـ الصالح، كاف رد المسيح . خطية

 + 6:3في)أما الييكدم فكاف يفتخر بأنو بار بحسب النامكس . كىذا ليمفت نظره أف البر ىك صفة اهلل كحده
كمف ىذا نفيـ أف الييكد لـ يككنكا فقط يفتخركف ببرىـ، بؿ يحبكف أف يعطكا أنفسيـ ألقابان رنانة تدؿ . (19:3،20رك

كنفيـ أيضا مف رد المسيح عمي الشاب أنو يصحح ىذه المفاىيـ، فالبر في المفيـك الييكدم . عمي صبلحيـ كبرىـ
شتياء  كاف ىك اإللتزاـ بكصايا النامكس، ككانكا يحاكلكف اإللتزاـ بيا رغمان مف فساد الداخؿ ككجكد الكبت داخميـ كا 

ككاف مف يمتـز خارجيان بكصايا النامكس يسقط في خطية البر الذاتي كىي كبرياء أعمي إذ كانكا ال يركا فساد . الخطية
الداخؿ لذلؾ شبييـ السيد بالقبكر المبيضة مف الخارج كداخميا عظاـ أمكات كنجاسة، فالييكد إذ ظنكا أف التزاميـ 

لذلؾ فينا السيد المسيح . بحرفية النامكس يبررىـ كاف ذلؾ سببان في إعجابيـ بذكاتيـ، كبيذا فيـ نسبكا البر لذكاتيـ
ال تبحث عف البر كالصبلح في تنفيذ كصايا بؿ في .. كالمعني مف كراء ىذا. يمفت نظر الشاب أف البر ىك هلل كحده

يمانؾ بأنني اهلل ىك الذم . كجكد اهلل داخمؾ كيعني أنو ال داعي أف تقكؿ عني صالح إف لـ تؤمف بأنني اهلل، كا 
فالمسيح أتي ال ليعطينا كصايا جديدة بؿ يعطينا حياتو كيكسكنا . كىذا ما أتي المسيح ألجمو. سيعطيؾ الحياة األبدية

بإختصار . ببره بعد أف يطيرنا بفدائو، ألبسنا المسيح رداء بره فصار العدؿ اإلليي ينظر إلينا مف خبلؿ بر المسيح
كال  (بالنامكس الطبيعي)التبرير في المسيحية ىك إكتساب بر المسيح، ألف اإلنساف لـ يستطع أف يككف باران بالطبيعة 

فنامكس مكسى ال يؤدم لمخبلص، بؿ ىك كاف مؤدبنا إلي المسيح، بينما كاف لمخطية سمطاف . بالنامكس المكسكم
أما بر المسيح . رىيب في ظؿ النامكس، كمف يمتنع عف الخطية يمتنع خكفان مف عقكبات النامكس مما يسبب كبت

كنرم في رسالة ركمية تبرير المسيح . (22:10 +14:9عب)فيك تجديد شامؿ لمحياة كتطيير لمضمائر بدـ المسيح 
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كمعني الخبلص المجاني كالتبرير المجاني أف المسيح قدـ نفسو ذبيحة . (16:2غؿ +9:5+ 24:3،25)المجاني 
كقكلنا أف اهلل بار فيذا يعني أنو قدكس، كأنو بار في  (8:5رك)عنا ليس لبر فينا، بؿ مات عنا كنحف بعد خطاة 

. رغـ اف البشرية لـ تتجاكب مع عممو الخبلصي (3:3،4رك)كعكده لنا 
كيف يتبرر اإلنسان 

اهلل ىك الذم يبرر أم يعطي بره لئلنساف، كىذا ما عممو المسيح إذ مات عنا فإستكفي حؽ العدالة اإلليية عنا، 
الحياة . فغفرت خطايانا، كقاـ ليقيمنا معو، معطيان لنا حياتو كبره نحيا بيما، فالبر ىك تجمي سمات المسيح في حياتنا

. في بر مستحيمة عمي اإلنساف دكف عمؿ المسيح كنعمتو
التبريئ والتبرير 

.  كذلؾ ألف المسيح بمكتو عنا دفع الفدية كغفرت الخطايا السابقة. أم يصير الشخص ببل إتياـ:يبرئ
.  أم يحيا اإلنساف يعمؿ أعماؿ بر عف شغؼ كحب كحرارة:يبرر
كلنتصكر . ىذا كاف كضعنا قبؿ المسيح.  رجؿ ضبط امرأتو في كضع خيانة لو فسمميا لمقضاء ليحكـ عمييا:-مثال

لكف ىذا  ال يكفي المرأة إذ ىي ما زالت محركمة  (ىذا عمؿ دـ المسيح الغافر)أف القضاء حكـ عمي المرأة بالبراءة 
ىنا يأتي المعني الكامؿ لمتبرير، فيذا ليس معناه غفراف الخطايا فقط بؿ أف المسيح أعطانا حياتو . مف بيتيا كأكالدىا

التبرير إذان ليس فقط ىك غفراف . (ىذا يشبو رجكع المرأة لبيتيا)متحدان بنا لنحيا في بر كأكالد اهلل، مف أىؿ بيتو 
الخطايا، بؿ ككف أف المؤمف يصير مزكي عند اهلل، مف أىؿ بيت اهلل، إبنا هلل، كأكالد اهلل يحيكف ليصنعكا البر فيـ 

كىذه . عمي صكرة اهلل، كىذا ال يمكف أف يككف بقكة عمؿ اإلنساف بؿ بأف يحيا المسيح اإللو فينا معطيان لنا حياتو
-6:2رك)األعماؿ البارة التي يقـك بيا المؤمف ىي التي تنفعو يـك الدينكنة حيث يجازم اهلل كؿ كاحد بحسب أعمالو 

إذان التبرير ىك في معناه الكامؿ رفع الغضب عنا كسكب رضي األبكة اإلليية بكؿ عطاياىا، كىذا كاف بأف . (8
. المسيح غفر خطايانا بدمو كاآلب صالحنا في الحاؿ لنفسو

فينطبؽ عمينا قكؿ الكتاب )كلكف ليس معني أف المسيح أعطانا حياتو لندخؿ إلي بره أف نتياكف أك يككف إيماننا لفظيان 
لكف اهلل يطمب اإليماف العامؿ بالمحبة . (8:15مت)ىذا الشعب يسبحني بشفتيو فقط أٌما قمبو فمبتعد عني بعيدان 

مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح "كالحظ اآلية . كلنبلحظ أىمية الجياد حتي يككف لنا ىذا البر. (6:5غؿ)
ككما أف . مف ىنا نفيـ أف شرط اف يحيا المسيح فٌي أف أقبؿ صمب أىكائي كشيكاتي الخاطئة (20:2غؿ)" يحيا فيٌ 

فالركح يبكت أكالن عمي خطية أم . الركح القدس يبكتنا عمي خطية فيك يبكتنا عمي بر أم يبكتنا لك لـ نصنع البر
يقنعنا بفساد طريؽ الخطية ثـ يعطينا معكنة حتي نترؾ خطيتنا ثـ يبكت عمي بر أم يقنع اإلنساف المؤمف بأف يصنع 

فالركح القدس الذم فينا يحكلنا دائمان . (26:8رك)" فالركح يعيف ضعفاتنا"البر كحيف يقتنع يعطيو المعكنة ليفعؿ البر 
فالبر في سمبيتو ىك تكقؼ عف عمؿ الشر كفي إيجابيتو . نرفض الشر كنصنع البر (19:4غؿ)لصكرة المسيح البار 

لذلؾ . كالحظ أىمية أف نجاىد بأف نعمؿ أعماؿ بر، فالركح ال يعيف المتراخيف. ىك حمؿ سمات المسيح عاممة فينا
 (.15-12إصحاحات)فيذه الرسالة التي تكممنا عف البر المجاني، تيتـ بأف تظير أىمية أف نجاىد لنعمؿ البر 
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 ىنا ننتقل لمرحمة العيان ونرى اهلل وجيًا لوجو                        :ريق التبرير والتقديس والتمجيدط
ىذاىكالمجد العتيد  (43:15كك1)القيامة كالحصكؿ عمي الجسد الممجد 

(. 18:8رك)اف يستعمف فينا 

(. 24:7رك)المكت بالجسد 

كلكف مالنا مف المجد اآلف فيك مخفي  (5:2زؾ)مف يسكف اهلل فيو فيذا ىك المجد 
. غير ظاىر

 (.16:3كك1+)  (23:14يك)مف يتقدس يصير مسكنان لمثالكث                                                 

. التقديس ىك أف نتخصص كنتكرس هلل كتصير أعضائنا تعمؿ لحساب مجد إسمو                                          

كمما نسير في طريؽ التبرير تمكت أعضائنا عف الخطية فبل تككف آالت إثـ بؿ تتخصص 
(. 13:6رك)هلل كتككف آالت بر 

    
التبرير طريق التقديس  

( . 20:2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فيٌ " بيذا يتحقؽ           
 ( 21:5كك2)الركح يأخذ مف بر المسيح كحياتو كيعطي لممؤمف                               

                           
. أم يقنع المؤمف بأف يعمؿ أعماؿ بر إيجابية (8:16يك)الركح يبكت عمي بر                                

. يعطي لممؤمف قكة ليصمب شيكاتو فييصمىٍب مع المسيح (النعمة)عمؿ الركح القدس      
          

(. 7:20أر)لركح القدس يقنع المسيحي بفساد طريؽ الخطية                        
. ثـ سر اإلعتراؼ (8:16يك)الركح القدس يبكتنا عمي كؿ خطية نرتكبيا         

. بالمعمكدية نصير أكالدان هلل ثـ بالميركف يحؿ عمينا الركح القدس     
 .إذ دفع المسيح الثمف. (7:6رك)بالمعمكدية غفراف الخطايا كبيذا يتبرأ اإلنساف مف خطيتو          
                    

(. 8-3:6رك)الخطكة الثانية ىي المعمكدية كىي مكت كقيامة مع المسيح     
ذ قد تبررنا باإليماف"المدخؿ لمتبرير ىك اإليماف       (. 1:5رك)" كا 

 
. التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن ىذا الرسم ىو لمشرح فقط

 
 
 
 
 
 
 

 

(18:3و2ٛ)  
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التقديس : ثالثاً 
(. 16:1ابط + 2:22 + 26:20 + 44:11،45ال)القداسة سمة خاصة باهلل نفسو الذم يدعك نفسو القدكس 

كىك يسكب ىذه السمة عمي خميقتو المحبكبة لديو فيحسبيـ قديسيف ناسبان نفسو إلييـ بدعكتو قدكس القديسيف 
كالركح القدس . (9:2ابط + 6:19خر)كيسمي شعبو سكاء في العيد القديـ أك الجديد أمة مقدسة  (24:9دا)

يسمي ركح القداسة ىك الذم ييبنا الحياة المقدسة بأف يدخؿ بنا إلي الثبكت في المسيح القدكس، فنحمؿ 
ىذه اليبة المجانية . (16:1بط1 + 44:11ال)سماتو فينا كيتحقؽ القكؿ أف نككف قديسيف كما أنو قدكس 

نما مف أجؿ تجاكبيـ مع فيض نعمة اهلل المجانية ليسمككا في القداسة . تيعطي لممجاىديف ال ثمنان لجيادىـ، كا 
ليس ألنيـ بمغكا الحياة المقدسة في كماليا  (7:1رك)" مدعكيف قديسيف"كالرسكؿ يدعك المؤمنيف المجاىديف 

نما ألنيـ يسيركف فييا مشتاقيف البمكغ إلي كماليا كقكلنا أف اهلل قدكس تعني أنو المرتفع عف كؿ العالـ . كا 
كالمكاف الذم يحؿ فيو اهلل يصير مقدسان بمعني أنو ال ييقترب منو إاٌل بشركط . كاألرضيات كالماديات

لذلؾ ابتدأت تتسحب القداسة عمي كؿ ما يخص اهلل عمي األرض، فالييكؿ كأدكاتو كالكينة  (5:3خر)
فاهلل نقكؿ عنو قدكس بمعني الذم . كاألعياد كالسبت، كالشعب كأكرشميـ بؿ كؿ أرض فمسطيف ىي مقدسة

كاإلنساف المقدس أم الذم . يتسامي عف األرضيات، كما يقاؿ عنو مقدس فيك الذم صار مخصصان هلل
كالتقديس يأتي بعد . يصير مخصصان هلل بفكره كحكاسو كأعضاؤه، منشغبلن بالسماكيات كباهلل، مكرسان نفسو هلل

القديس تتحكؿ أعضاؤه تدريجيا آلالت بر . التبرير فيستحيؿ أف يقاؿ عف قديس أنو لـ تغفر خطاياه
 .مخصصة هلل بدالن مف أف تككف آالت إثـ تعمؿ لحساب العالـ
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 عودة لمجدول ممخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخالص

 
 ممخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات أكثر لفكرة الخالص

فكر بولس الرسول عن الخالص ومقدمة لرسالة رومية 
:-  اهلل خمقنا لحياة أبدية 

. فاهلل يعمف إرادتو فى إعطاء حياة فيك ال يخمؽ مكتا..." فى البدء خمؽ"أكؿ آية فى الكتاب  -ُ
اهلل خمؽ العالـ فى مميارات السنيف ليحيا اإلنساف فى جنة جميمة ، فيؿ يعقؿ بعد ذلؾ أنو يخمقو ليحيا  -ِ

. عدة سنكات قميمة ثـ يمكت
 .األكؿ منيا لما مات كلكنو إختار شجرة المعرفة بحريتو كانت شجرة الحياة متاحة آلدـ كلك إختار -ّ
ثـ نسمع فى سفر الرؤيا أف يكحنا . قكس قزح كاف عبلمة لنكح أف اهلل ال يريد أف ييمؾ العالـ مرة أخرل -ْ

كالمعنى أف اهلل يذكر ميثاقو مع اإلنساف فى  (كىك أخضر المكف)رأل قكس قزح حكؿ العرش شبو الزمرد 
 .(المكف األخضر يشير لمحياة)أنو ال يريد أف ييمكو ، بؿ أف يحيا حياة أبدية 

 .فداء المسيح كاف لنحيا أبديان  -ٓ
:- اهلل خمقنا لنفرح 

. إسـ الجنة  عىٍدٍف  كىى كممة عبرية تعنى فرح ، فيذه إرادة اهلل أف نفرح -ُ
. كالفرح ينشأ عف المحبة. كاف الفرح نتيجة حب متبادؿ مع اهلل ، فاهلل محبة كآدـ مخمكؽ عمى صكرة اهلل -ِ
 (.28 : 1تؾ)اهلل بارؾ اإلنساف  -ّ
 .(ثمار الركح القدس).... المسيح أعاد لنا المحبة كالفرح  -ْ

كاف اهلل يعرؼ أف آدـ . كسقط اإلنساف إذ إختار بحريتو إرادة غير إرادة اهلل فتذكؽ الشر فإنفصؿ عف اهلل كمات
كاف ضعيفا فمـ يرد أنو يتذكؽ الشر قبؿ أف يختار األكؿ مف شجرة الحياة ، لذلؾ نياه عف األكؿ مف شجرة 

. ككاف آدـ حرا فيك عمى صكرة اهلل. ككانت الكصية فى مقابؿ الحرية كحماية لو. المعرفة
 (القداس الغريغكرل)أنا إختطفت لى قضية الموت 

:- مخالفة الوصية أدت إلى 
رى عمر اإلنساف. كالمكت عكس الحياة. (أبدل/ جسدل / ركحى / أدبى ) بأنكاعو الموت -ُ . بؿ كقىصي
. (مصر ىى أرض العبكديةك "فحنطوه ووضع فى تابوت فى مصر" آخر كممات سفر التككيف) العبودية -ِ

 كالحظ أف المصرييف كانكا يحنطكف مكتاىـ إذ كانكا يعتقدكف أف الركح ستعكد .كالعبكدية عكس الحرية
 .كيككف معنى اآلية أف اهلل سمح بمكت اإلنساف كعبكديتو لكف عمى رجاء. لمميت فيعكد لمحياة 

 كىى لعنة (" بمعنلئبل آتى كأضرب األرض "آخر كممات العيد القديـكممة لعف ىى آخر كممات  )المعنة -ّ
كالمعنة عكس البركة  (أنت مف األرض  ممعكف) لإلنسانكلعنة  . (ممعكنة األرض بسببؾ) لألرض
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كلعنة األرض . ( اهلل عف اإلنساف أك المكاففيى فى إنفصاؿالمعنة أما   ،كالبركة تصاحب كجكد اهلل)
ىذا ما نراه مف نتائج ... الندرل مداىا إذ ال ندرل ماذا كانت كلكف ما نراه مف زالزؿ كبراكيف كأكبئة

كلعنة اإلنساف تسببت فى تحكلو لمطبع الكحشى مما إنعكس عمى الكحكش ، فسمح اهلل لئلنساف . المعنة
 .بأكؿ المحـ 

 . إذ طرد اإلنساف مف جنة الفرح كخدع الشيطاف اإلنساف بأف المذة الحسية ىي الفرحإختفى الفرح -ْ
 .(....جسدية كنفسية) بأنكاعو المرض -ٓ
كاف اإلنساف مخمكقا عمى غير فساد ، كالخطية أفسدتو ، كصارت لئلنساف  : فساد طبيعة اإلنسان -ٔ

 .صار اإلنساف غير قادر أف ينفذ النامكس كال أف يصنع البر. طبيعة فاسدة
 . مف اإلنسافنزع الروح القدس -ٕ
 .وفقدان البنوة فقدان صورة اهلل -ٖ

كىذا مف مراحـ اهلل إذ يقكؿ . (20 : 8رك)ككاف ىذا ناتجا عف أف الخميقة أخضعت لمباطؿ لكف عمى رجاء 
بفيضاف الغضب حجبت كجيى عنؾ لحظة كبإحساف أبدل أرحمؾ . لحيظة تركتؾ كبمراحـ عظيمة سأجمعؾ "

 ( .8 ، 7 : 54إش)" قاؿ كليؾ الرب
حتاج اإلنساف إلى طبيب  ككاف ىك المسيح أنا ىو الرب ....   "فماذا أخذنا بالفداء ؟     الذل قدَّـ لنا الفداءكا 

 26 : 15خر"شافيك
األلـ دخؿ نتيجة لمخطية ، كاهلل حكؿ العقكبة خبلصا فالمكت تحكؿ لقيامة أكلى ىنا عمى األرض بالتكبة   -ُ

. كفى النياية قيامة ثانية لحياة أبدية
كىكذا فى السماء  (19 : 4غؿ)فنعكد لصكرة المسيح  (السامرل الصالح)المسيح أتى لشفاء طبيعتنا  -ِ

كتغيرت طبيعة الناس فشعب ركما الدمكل تغير كشاكؿ الطرسكسى تغير كالزناة كعبدة  . (2 : 3يك1)
، بؿ كعمى الطبيعة  (األنبا برسـك العرياف كالثعباف)األكثاف تغيركا ، بؿ إنعكس ىذا عمى طبع الكحكش 

. القداسة تنتقؿ كما تنتقؿ المعنةالبركة ككرأينا كيؼ أف . فاهلل كاف يفيض ماء النيؿ بسبب األنبا بكال
لذلؾ . فبل يرانا اآلب بؿ يرل إبنو. (يغطى= يكفر )إذ تعرينا جاء المسيح ليسترنا كيغطينا  = الكفارة -ّ

 " . إثبتكا فىَّ "يقكؿ لنا الرب 
 : 5رك)" ونخمص بحياتو....  بموت إبنو صولحنا مع اهلل"يمخص بكلس الرسكؿ ىذا بقكلو  = الفداء -ْ

10. )  
دفنا معو فماتت الطبيعة القديمة كتـ تنفيذ حكـ النامكس فينا فغفرت خطايانا إذ دفع ....بموت المسيح -ٓ

ككاؼو لغفراف ، ق غير محدكد ءفالمسيح إلتحاد الىكتو غير المحدكد مع ناسكتو كاف فدا. المسيح الثمف
.  (14 : 13ىك)" مف يد الياكية أفدييـ ، مف المكت أخمصيـ. "خطايا الجميع فى كؿ زماف كمكاف 

 .          بالمعمكدية نمكت مع المسيح فنتبرأ مف خطايانا السالفة
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كبيذه .  بالمعمكدية نقـك مع المسيح متحديف بو كيعطينا حياتو ، كإلتحادنا بو نناؿ البنكة هلل....نخمص بحياتو
ف سمكنا فى بر نتبرر، كلكنو بر اهلل الذل بالمسيح   الذل إتحد بنا كأعطانا حياتوالحياة يمكننا أف نسمؾ فى بر، كا 

كىذه الخميقة الجديدة فى . (6رك)نا آلالت بر بدالن مف أف تككف أالت إثـ  راجع ءكتتحكؿ أعضا. (21 : 5كك2)
( . 24 : 5غؿ) .. األىكاء الشيكات معكلكف ىذا لمف يصمب الجسد. (15 : 6غؿ)التى تىٍخميص  المسيح ىى

(. 20 : 2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىَّ "حينئذ يقكؿ مع بكلس الرسكؿ 
مِّؽ عمى خشبة "(13 : 3غؿ) ، إذ صار المسيح لعنة ألجمناالمعنة تحولت إلى بركة -ٔ " فممعكف كؿ مف عي

ىك حمؿ كؿ     (/....شكؾ/عرل/لعنة/مكت) فيك تحمؿ عنا كؿ نتائج الخطية (23 : 21تث)
 .خطايانا

كأما عمى . (22 ، 5 : 17يك) بأف مجد ناسكتو ليعطينا ىذا المجد  ...(2 : 1عب) صار وارثا ألجمنا -ٕ
 .أما األشرار فيـ ببل سبلـ. األرض ىنا فمقد عاد لنا السبلـ كالفرح كباقى ثمار الركح القدس

وىذه قصة الكتاب المقدس 
 اهلل يعطى حياة كلكف يمكت اإلنساف كيرسؿ اهلل مكسى ليخمص الشعب مف عبكدية فرعكف كنرل :أسفار موسي 

. كؿ قصة فداء المسيح كرمكز
ف اهلل مممكة كرمز لمممكة المسيح (القضاة)فساد اؿ نرل أنو بدكف ممؾ ساد :األسفار التاريخية  . ثـ ييكىكِّ
ثـ المجكء هلل بالصبلة  (أيكب) ىى عبلقة تصاعدية لممؤمف مع اهلل ، كتبدأ بالتصادـ مع اهلل :األسفار الشعرية 

كتأتى قمة  (األمثاؿ)كالركح القدس يعطى حكمة  (المزامير)كالركح القدس يعيف كيعزل كيضع كممات عمى الفـ 
فى عبلقة الحب مع  (النشيد)كلكف قمة الركعة تصؿ فى  (الجامعة)الحكمة فى قكؿ سميماف أف العالـ باطؿ 

. اهلل
يشير كؿ ...  يتمخص كبلـ األنبياء فى إظيار بشاعة حاؿ اإلنساف ، كأنو يستحؽ اليبلؾ كلكف:األنبياء 

(. 3 : 6ىك – 8 : 5ىك)األنبياء ألف الحؿ فى المسيح الذل سيأتى لمفداء راجع مثبل 
. إنتظارًا لممسيح الذى يحول المعنة إلى بركة.... وينتيى العيد القديم بكممة لعن 

كينتيى  . (3 : 1أؼ)باركنا بكؿ بركة ركحية فى السماكيات فى المسيح " نرل تحقيؽ الكعد فيو : العيد الجديد
. لتنتيى أالـ األرض كنحيا فى الفرح كالمجد " آميف تعاؿ أييا الرب يسكع"بقكؿ يكحنا الرائى  

 الروح القدس إصبع اهللكىك تمـ الفداء كأرسؿ  (16 ، 1 : 59  + 11 – 9 : 51إش) ذراع اهلل والمسيح
. ليتمـ تجديد طبيعتنا  (20 : 11 مع لك28 : 12قارف مت)

 
عمل الروح القدس معنا فى تجديد طبيعتنا 

(. 7 : 1تى2)اهلل لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح  -1
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 كلكف ال بد .  كىذا ما يسمى بالنعمة(7 : 20إر)  قكة لنسمؾ فى البر كقكة تساند إرادتنا باإلقناع: القوة
كىى قكة فى مكاجية أل شئ . (1 : 6كك2)" فإذ نحف عاممكف معو"مف الجياد كما يقكؿ الرسكؿ 

. مخيؼ
  كبيذه المحبة تككف لنا إمكانية حفظ . ناء الركح يسكب فينا محبة اهلل كمحبة الجميع حتى أعدا:المحبة

كالركح . كبدكف الركح القدس ال تكجد محبة حقيقية . (9 : 15يك)كبالمحبة نثبت فى المسيح . الكصايا
، كبيذا يسكب محبة اهلل فى قمكبنا  (16 – 12 :16يك)يعرفنا بالمسيح كيعطينا رؤية حقيقية لو فنحبو 

 (. 2كك1)كالركح يعممنا كيذكرنا بكؿ تعاليـ رب المجد، كيفتح أعيننا عمى السماء . (5 : 5رك)
  النصح فى اإلنجميزية .  الركح يعطينا المشكرة إلتخاذ  القرار السميـ:النصح 

(sound mind. ) 16يك + 7 : 20إر) فالركح ينصح كيقنع المؤمف بأف يترؾ الخطية كيسمؾ فى البر 
 :8.) 

 
 :-كبكاسطتيا يبدأ عمؿ الركح القدس فينا : األسرار الكنسيــــــــة   -ِ

  فييا نمكت مع المسيح كنقـك متحديف معو (6رك)كبيا نستفيد مف مكت المسيح كقيامتو - :المعمودية ، 
. كلكف عمينا بعد ذلؾ أف نستمر كأمكات أماـ الخطية كالركح يعيف . كتككف لنا حياتو األبدية

  بيذا السر يسكف الركح القدس فى المعمد ، كيعمؿ الركح القدس عمى أف يثبت المعمد فى - :الميرون
يبكتنا عمى عدـ فعؿ  (2. يبكتنا عمى فعؿ الخطية  (1كىذا يتـ بأنو  . (22 ، 21 : 1كك2)المسيح 
فمماذا نمتمس ألنفسنا األعذار إذا أخطأنا فالركح يعطى نعمة أعظـ ... يبكت عمى دينكنة (3البر    

كالحظ أف المسيح داس الشيطاف . فمماذا نخطئ  (26 : 8رك)كالركح يعيف ضعفاتنا  (7 – 4 : 4يع)
أل أضعؼ سمطانيا كأماتيا كلكننا بحريتنا  (3 : 8رك)كأعطانا ىذا السمطاف، كداف الخطية فى الجسد 

أعطاىـ "، كليذا قاؿ الكتاب (14 : 6رك) كىذا كمو يعنى أف لنا سمطاف عمى الخطية. نرتد عف كؿ ىذا
 توبنا يا رب فنتوب.  فما يفصمنا عف البنكة ىك الخطية (12 : 1يك)..." سمطانا أف يصيركا أكالد اهلل

ككما رأينا فالركح القدس يسكب المحبة فى قمكبنا ، كبالمحبة نحفظ الكصايا ، كبالمحبة . (18 : 31إر)
 .كحفظ الكصايا نثبت فى المسيح

  كالركح القدس فى سر اإلعتراؼ ينقؿ . ىك قرار بالمكت عف الخطية لنحيا فى بر- :التوبة واإلعتراف
 .الخطايا التى إعترفنا بيا هلل أماـ الكاىف إلى المسيح فيغفرىا دـ المسيح فى ذبيحة اإلفخارستيا

  (.57 : 6يك)" مف يأكمنى يحيا بى- ":اإلفخارستيا 
  ليست لشفاء الجسد فقط بؿ ىى لشفاء اإلنساف كمو نفسا كجسدا كركحا بؿ قد يككف - :مسحة المرضى

إشؼ يا رب " كالحظ صمكات سر مسحة المرضى  . المرض عمؿ إليى لشفاء الركح لتخمص أبديا
ف كاف قد فعؿ خطية تغفر لو .... (فبلف) (. 16 – 14 :5يع)كىذا ما عمَّـ بو القديس يعقكب " . كا 
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كنبلحظ   .كالركح القدس يعطى مكاىب لبناء الكنيسة كجسد كاحد ليقدـ عركس كاحدة لعريسيا المسيح -ّ
عتمد خمص "......قكؿ السيد المسيح " . مف آمف كا 

 
( 16 : 16مر) خمص إعتمد و آمنمن

 
 
                        يمكت مع المسيح كيقـك مع المسيح +  آمف نظريا بالمسيح
     1 : 12رك)يستمر فى ممارسة مكت الجسد +  قىًبؿى أف يمكت مع المسيح عف خطيتو  

.  كبيذا تثبت حياة المسيح فيو (11 : 6 رك،ليقـك بحياة جديدة فى بر رافضػػا     
.    العالـ كخطاياه

إذف اإليماف ليس ترديد كممات أك قبكؿ المسيح كمخمص نظريا بؿ ىك قبكؿ المكت مع المسيح بالطبيعة القديمة، 
(. 17 : 5كك2)فيككف الخبلص ىك حياة جديدة تعمؿ البر، كخميقة جديدة 

 يعين والروح......      مف الطبيعة القديمة أن أبرأ وأنا أريد
 

ىذا جيػػػػػػػادل أنا                   كىذا عمؿ النعمة أل معكنة الركح                  
....... كىذا ما قالو الرسكؿ   

( 13 : 8رو) أعمال الجسد تميتون  بالروح  إن كنتم
 

 
 
 

عمؿ النعمة التى تعيف             إماتة أعماؿ الجسد ىى باإلرادة الحرة كىذا ىك الجياد 
( 11 : 12مت)عمى عمؿ الصالح                          كالجياد ىك التغصب

 
كليذا نقكؿ أف الركح القدس ىك الركح المحيى ، فيك يثبتنا فى اإلبف فتككف لنا حياة اإلبف كمف لو حياة تككف لو 

. فيك ركح التبنى. كالركح يشيد ألركاحنا قائبل يا آبا اآلب. كمف يثبت فى اإلبف يحصؿ عمى البنكة .  ثمار
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الجياد والنعمة 
 

 : 11مت)" ممككت السمكات يغصب "...ىك ببساطة التغصب عمى فعؿ إرادة اهلل كىذا ما عمَّـ بو الرب : الجياد
12. )  

. ىى معكنة الركح القدس كىى عطية مجانية ، كلكف بحسب فكر األباء فيى تيٍعطىى لمف يستحقيا : النعمة
 

 .    جياد إيجابى- 2جياد سمبى        - 1نكعيف  : الجياد واألعمال
. ككبل النكعيف يحتاج لمتغصب

 
( 1 : 12رك) كنرل فى  (5 : 3كك  +  14 – 11 : 6رك) ىك أف نقؼ أماـ الخطية كأمكات : الجياد السمبى

كيقكؿ بكلس . تقديـ الجسد ذبيحة حية ، كىذا يعنى أف ال ننقاد لشيكاتنا ثانية ، فبل شركة لمنكر مع الظممة= 
كىذا أيضا نراه فى كيفية التمتع بثمار . كىذا صميب إختيارل  (27 : 9كك1)" ...أقمع جسدل كأستعبده"الرسكؿ 

بؿ اهلل يساعدنا  ( .24 : 5غؿ) األىكاء الشيكات  معالركح القدس فينا ، ألف ىذه الثمار ىى لمف يصمب جسد
..." مع المسيح صمبت فأحيا"كيقكؿ الرسكؿ . بصميب مف عنده كما أعطى لبكلس الرسكؿ شككة فى الجسد

 – 10 : 4كك2)لذلؾ فبقدر ما نمارس صمب النفس بقدر ما نرل المسيح حيا فينا كبره ظاىرا فينا  (20 : 2غؿ)
إذف الجياد السمبى ىك قبكؿ أف " . نساننا الخارج بأالـ الصميب يتجدد الداخؿ يكمان فيكمان إ" فكمما يفنى  .(16

. قبكؿ الصميب المكضكع عمىَّ كالصميب اإلختيارل بدكف تذمرك  ،تمكت الطبيعة القديمة التى فىَّ 
كبذؿ الذات فى الخدمة، كفى ىذا يقكؿ الرسكؿ ... كالصبلة كالتسابيح كالصـك  عمؿ البر: الجياد اإليجابى 

كيقكؿ الرسكؿ أيضا  . (12 : 6تى1)كيكصى تمميذه تيمكثاكس بيذا  (7 : 4تى2)...." جاىدت الجياد الحسف"
سيجازل كؿ كاحد ....أما الذيف بصبر فى العمؿ الصالح"كيقكؿ . (10 : 15كك1)أنو تعب أكثر مف جميعيـ 

إذف الجياد اإليجابى ىك أف نقبؿ السمكؾ فى الحياة الجديدة التى عمى صكرة  . (7 ، 6 : 2رك)" بحسب أعمالو
(. 27 : 1فى" )عيشكا كما يحؽ إلنجيؿ المسيح.. "…، كبحياة المسيح التى فينا  (19 : 4غؿ)المسيح 

. فنستعيد صورة اهلل. إذن الحياة الجديدة ىى قبول الموت عن الخطية والحياة فى بر بحياة المسيح التى فينا
 

:- لكن ىل الجياد وحده يكفى؟      قطعا ال فمماذا 
. لك كاف الجياد كحده يكفى ما كاف ىناؾ داعو لمكت المسيح -ُ
(. 21 : 2غؿ)لك كاف بالنامكس بر إذان المسيح مات ببل سبب  -ِ
 (.5 : 15يك) "بدكنى ال تقدركف أف تفعمكا شيئا"يقكؿ السيد المسيح  -ّ
 (.13 : 4فى)" أستطيع كؿ شئ فى المسيح الذل يقكينى"يقكؿ بكلس الرسكؿ  -ْ
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لذلك كان ىناك إحتياج لمنعمة وىى معونة إليية لمن يجاىد 
نعمة تحتاج إلى جياد منا - 2دكف عمؿ منا         - 1 نكعيف  : النعمة 
رساؿ الركح القدس ليس إلستحقاؽ أل مخمكؽ  -ُ كميما عمؿ أل مخمكؽ كميما . كاف الصميب كالفداء كا 

كتقكؿ السيدة العذراء كالدة . بمغت درجة قداستو فما كاف لو إستحقاؽ فى الخبلص بدكف عمؿ الفداء 
 كىى كالدة اهلل تحتاج لمخبلص ،فيى (47 : 1لك)" تبتيج ركحى باهلل مخمصى"اإللو كأطير المخمكقات 

. كاف الفداء عطية مجانية مف اهلل لمبشر ليخمصكا. بدـ إبنيا
كىذه قيؿ . لكف ىناؾ نعمة تحتاج إلى جياد منا ، كىى معكنة اهلل لنا لنكمؿ كتتجدد طبيعتنا فنخمص -2

كيعيف  (29 : 2رك)فالركح يؤازر أعماؿ الجسد " ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد"عنيا 
كعف ىذا النكع مف . (9 : 17إر)كالنعمة تسندنا أماـ خداعات قمبنا النجيس . (26 : 8رك)ضعفاتنا 

 .النعمة نقكؿ أنيا تحتاج إلى جياد
 

 أمثمة لمجياد والنعمة
(. 16 : 7تؾ)فمـ يتسرب الماء لمفمؾ  (نعمة)لكف اهلل أغمؽ عميو  (جياد)نكح عمؿ ما إستطاعو : فمك نوح 

.  نفس5000أشبع الرب  (بالنعمة)فيذا كؿ ما إستطاعكا جمعو ، ك  (جياد)= الخمس خبزات 
.  البشرجيادقادرا عمى رفع الحجر كلكف كاف ىذا ىك  (نعمة)ألـ يكف الرب الذل أقامو : إقامة لعازر 

ؿ الرب الماء إلى خمر(بالنعمة)ك (جياد) مؤل األجراف :تحويل الماء إلى خمر  كَّ .  حى
لك الجياد بدكف النعمة لطمب الرب مف بطرس . الجياد مع النعمة مثؿ رائع لمزـك :أستار فى بطن سمكة 

. كلك النعمة بدكف جياد كافية ألحضر الرب أستارا مف السماء. أف يصطاد سمكا كثيرا ليبيعو كيدفع الجزية
لكف ىذا اإلمتبلء يحتاج إلى  ( فالركح ىك عطية مف اهلل مجانية بالنعمةكىذا)يقول الرسول إمتمئوا بالروح 

 كشاكريف عمى كؿ حاؿ مكمميف بعضكـ بمزامير كمرنميف كمسبحيف" يعممو لنا الرسكؿ بقكلو جياد
(. 21 – 18 : 5أؼ)..." كخاضعيف بعضكـ لبعض

لكنيا تعطى لمف يغصب نفسو عمى أف يتكمـ حسنا  ( فيى عطية مف اهلل نعمةالمحبة ىى)أحبوا أعدائكم 
 . جياديصمى ألجميـ ، كىذا التغصب يسمى + يحسف إلييـ + بارككا العنيكـ = عمى الناس 

" كـ مرة أردت لكنكـ لـ تريدكا"كلكف الرب يقكؿ !! لك كاف بالنعمة فقط فمماذا ال يتحكؿ الكؿ إلى قديسيف 
 ( . 37 : 23مت)

( نعمة)ال أنا بؿ ...(جياد)تعبت أكثر منيـ "  قكلو  +(1 : 6كك2)" إننا عاممكف معو"كالحظ قكؿ الرسكؿ 
 (.10 : 15كك1)اهلل التى معى 

(. 6 : 5يو)" أتريد أن تبرأ"وما زال يسأل كل منا 
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الضمير والناموس والنعمة 
 اهلل طبع كصاياه عمى قمب آدـ بالمحبة إذ كاف فى الجنة يحب اهلل فيك مخمكؽ عمى صكرة اهلل ، :- الضمير

. كالضمير ىك عطية إليية لكؿ البشر. (23 : 14يك)كمف يحب اهلل يحفظ كصاياه 
فأعطاه اهلل .  بالسقكط فسدت طبيعة اإلنساف كلـ يعد يحب اهلل ، فما عاد قادران عمى حفظ الكصايا:-الناموس 

كذلؾ لكبح جماح  (24 : 3غؿ)ليككف مؤدبا لئلنساف حتى يأتى المسيح  (القداس الغريغكرل)النامكس عكنا 
. ككانت الكصايا عمى لكحى حجر لتناسب حالة قمب البشر الذل تحجر. البشر بالخكؼ مف عقكبات النامكس 
. ككاف النامكس ىك عطية اهلل لمييكد

كلكف مف يطفئ الركح كيحزنو ال يعكد يشعر بيذه .  ىى عمؿ الركح القدس فى اإلنساف المعمد:-النعمة 
. النعمة

. كبيذا يتمتع اإلنساف المسيحى بالضمير كالنامكس كعمؿ النعمة 
 

! فأي أعمال ىذه التى يياجميا؟..بولس الرسول يياجم األعمال 
. أعماؿ النامكس الطقسية مف ختاف كخبلفو -ُ
األعماؿ بفكر ييكدل أل الذيف يشعركف أف أعماليـ تبررىـ كىى سبب خبلصيـ ، كىـ يفتخركف بيا  -2

 .كىذه ىي الفريسية.  ىـ ال يشعركف أنيـ فى إحتياج لمعكنة مف اهلل. كيفتخركف ببرىـ الذاتى 
 .(ىذا ما يناقشو بكلس الرسكؿ). كؿ أعماؿ اإلنساف قبؿ المسيح القيمة ليا لمخبلص بدكف دـ المسيح -3
 .(كىذا ما يناقشو يعقكب الرسكؿ)أما بعد اإليماف فالجياد كاألعماؿ شرط لمحصكؿ عمى النعمة  -4
 بؿ يطالب بأجر عف كؿ عمؿ كحتى اآلف فكؿ مف يشعر أنو بأعمالو ىك شئ ، كيفتخر بأعمالو ، -5

 كيتصكر أنو بأعمالو يحاسب اهلل لك .إلخ...يعممو فإف صمى يريد بركة مادية مف اهلل كىكذا لك صاـ
 .فيك ساقط فى البر الذاتى كالفريسييف... لماذا ىذا كأنا أصمى كأصكـ....سمح لو اهلل بتجربة قائبل 

 
 

 (9 ، 5 :2أف)بالنعمة أنتم مخمصون ليس من أعمال كيال يفتخر أحد  
 

! ىؿ تعنى ىذه اآلية حقا أف الخبلص ىك بالنعمة فقط كبدكف أعماؿ ؟
. كسكت لكانت األعماؿ فعبل ال لزـك ليا" بالنعمة أنتـ مخمصكف ليس مف أعماؿ"لك قاؿ بكلس الرسكؿ * 
الحظ أف بكلس الرسكؿ يركز عمى اإليماف كالنعمة ، أما القديس يعقكب فيركز عمى األعماؿ التى بدكنيا كف* 

 فما معنى ىذا كىؿ ىناؾ تعارض بيف كبل الرأييف ؟              . اإليماف يككف إيماف ميت 
 ؟  فى رسالة القديس يعقكبكما معنى اإليماف الميت كاإليماف الحى* 

:-   لنأخذ مثاال  كمولنشرح ىذا
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لك طمبت منؾ أف تنزؿ إلى البحر لترفع رجبل ضخـ الجثة كأنت ال تعمـ شيئا عف قكة دفع الماء ، فسترفض 
 أف تقكؿ أنا كاثؽ فيؾ :-األول . كمع محاكالتى إلقناعؾ سيككف أمامؾ أحد مكقفيف .....قطعا لثقؿ كزف الرجؿ 

 ستجد نفسؾ قادرا عمى حمؿ الرجؿ الثانىمع المكقؼ .  أف تنفذ كتنزؿ إلى الماء :-والثانى . لكف ال أستطيع 
ىؿ لك خرجت مف الماء كبكبرياء شديد ....لنرل اآلف. بسيكلة فقكة دفع الماء حقيقة ىى التى تحمؿ الرجؿ 

 . أفبل يستيزئ بؾ مف يعمـ نظرية دفع الماء .   كبأنؾ رفعت ىذا الرجؿ،إفتخرت بقكتؾ
:- كاآلف لنفيـ تفسير المثؿ

  (. 10 : 15أع) الكصايا كىكذا قاؿ تبلميذ المسيح =الرجل الثقيل
  فمف (.26 : 8رك)الركح يعيف ضعفاتنا .  النعمة التى تساندنا دكف أف يراىا أحد=قوة دفع الماء 

لنطرح "يغصب نفسو عمى تنفيذ الكصية سيجدىا سيمة فالنعمة تساند ، كىذا معنى قكؿ بكلس الرسكؿ 
 ( .1 : 12عب)" كؿ ثقؿ، كالخطية المحيطة بنا بسيكلة، كلنحاضر بالصبر فى الجياد المكضكع أمامنا

 اإليماف الميت=  الرافض لنزكؿ الماء كالقكؿ أثؽ فيؾ لكف لف أنزؿ الموقف األول .
 بالضبط ما قالو القديس بطرس لمسيد  اىذك ..اإليماف الحى=  كىك قبكؿ النزكؿ لمماء الموقف الثانى

(. 5 : 5لك) "عمى كممتؾ ألقى الشبكة"المسيح 
 البر الذاتى كالكبرياء = اإلفتخار. 
  سخرية الشيطاف بمف يسقط فى الكبرياء إذ أنو عمبل= إستيزاء الناس بمن يفتخر. 
  المطمكب كأف أغصب نفسى أف أنفذ الكصيةالجياد= تصديق الرجل وتنفيذ ما طمب منو بتغصب . 

إذان اإليماف الحي ىك قرار بحرية كاممة أف ننفذ الكصايا كنمكت عف الخطية كنسمؾ فى البر كاثقيف أف النعمة 
إحممكا نيرل فيك "كسنجد حينئذ أف الكصية سيمة ، فالمسيح حقيقة ىك مف يحمؿ الحمؿ ، لذلؾ قاؿ . ستساندنا 

 10رك)اإليماف الحى ىك أف يغصب اإلنساف نفسو كينفذ الكصية فيجد التنفيذ سيبل " . ىيف كحممى فيك خفيؼ
كلكنو يقكؿ . ( 12 : 11مت..." )ممككت السمكات يغصب "كلذلؾ يقكؿ السيد   (1 : 12عب + )(11 – 1: 

إف فعمتـ كؿ ما أمرتـ بو "كالحظ قكؿ الرب . أيضا أف حممو خفيؼ، فمف يغصب نفسو يجد المسيح يحمؿ عنو
 كىذا ىك دائما فكر بكلس  .كذلؾ لمنع اإلفتخار فبداية السقكط الكبرياء (10 : 17لك)" فقكلكا إننا عبيد بطالكف

ف كنت قد أخذت فمماذا تفتخر كأنؾ لـ "الرسكؿ أف اهلل ىك الذل يعطى فمماذا اإلفتخار كمصدر النعمة ىك اهلل  كا 
(. 7 : 4كك1)" تأخذ

المسيح مات كبدمو غفراف الخطايا كلكف ىناؾ ما يسمَّى .  بدكف إيماف ال خبلص : - أىمية اإليمان الحى
كأىمية اإليماف أف مف آمف . إستحقاؽ الدـ ، كأكؿ الشركط ىك اإليماف ، كتأتى بعد ىذا األسرار كجياد اإلنساف 

 1كك)بالمسيح فقد عرؼ مف ىك المسيح كأحبو ، كىذا يككف قد عرؼ اهلل ، فالمسيح ىك صكرة اهلل كرسـ جكىره 
كاإليماف  . (19 : 8يك)  فالمسيح ىك صكرة اهلل يعرؼ اهللـفمف لـ يعرؼ المسيح ىك ؿ (3 : 1عب + 15: 

. الحى يجعمنا مستعديف أف ننفذ كصايا اهلل ، كنقدـ أنفسنا ذبائح حية 
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أىمية قرار اإلنسان بأن ينفذ الوصية 
كفى ىذا يقكؿ السيد المسيح  " إف اهلل الذل خمقؾ بدكنؾ ال يستطيع أف يخمصؾ بدكنؾ"يقكؿ القديس أغسطينكس 

( .  37 : 23مت)" لكنكـ لـ تريدكا...كـ مرة أردت "
. فيؿ يخمص كؿ الناس ؟  قطعا ال  (4 : 2تى1  )"اهلل يريد أف الجميع يخمصكف"ك

 "ىكذا أحب اهلل العالـ حتى بذؿ إبنو الكحيد لكى ال ييمؾ كؿ مف يؤمف بو بؿ تككف لو حياة أبدية"كيقكؿ الكتاب
. فيؿ يخمص كؿ الناس كتككف ليـ حياة أبدية؟      قطعا ال 

 .اذان الميـ أف  يككف ىناؾ قرارا كاضحا بالمكت عف الخطية كالطبيعة القديمة كالحياة بحسب الحياة الجديدة 
 "أتريد أن تبرأ " كما زاؿ سؤاؿ الرب لكؿ كاحد   

 
:- األرثوذكسية ىى موقف وسط بين إنحرافين فى التفكير 

ىك رد عمى الييكد " ..بالنعمة أنتـ مخمصكف" قكؿ بكلس الرسكؿ :-الخالص باإليمان فقط دون أعمال
. كالمتيكديف كلكؿ مف يفتخر بأعمالو أماـ اهلل حتى اآلف كيطالب بثمف جياده

فالمسيح إذا  (أعماؿ كتنفيذ كصايا)لك كاف بالنامكس بر " كالرد عمى ىذا :-الخالص باألعمال فقط دون إيمان 
. "مات ببل سبب

تعريفات 
:- النعمة * 

ككممة النعمة فى . بكلس الرسكؿ تكمـ عف النعمة كمقابؿ لؤلجرة بحسب الفكر الييكدل فى مقابؿ برىـ الذاتى
كىى ىبة مجانية يعطييا قيصر لجيشو كرجالو يـك ميبلده أك جمكسو عمى العرش، ككانت " خاريزما"أصميا  

النعمة عطية مجانية لكنيا تُعطى كقاؿ أباء الكنيسة أف . تعبيرا عف كـر قيصر كليست فى مقابؿ عمؿ معيف
 .يستحقيا أى لمن يجاىد لمن
:- التبرير * 

كقاـ . أما المسيح فقد جاء ليمكت فيغفر خطايانا فنتصالح مع اهلل . النامكس يحكـ بالمكت عمى كؿ مف أخطأ
. كأعضاءنا التى صارت أعضاء لو تككف أالت بر.  ليعطينا حياتو لنعمؿ أعماؿ بر

تبرئ = غفران الخطايا 
تبرير = عمل البر + تبرئ 

:- التقديس * 
لذلؾ نقكؿ عف الركح القدس أنو . كالركح يكرسنا كيخصصنا هلل فنصير قديسيف مخصصيف هلل . اهلل ىك القدكس 

 .ككؿ ما يخص اهلل يقاؿ عنو مقدس. ركح القداسة
 
:- اإليمان الميت * 
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أك .      كلكف دكف أعماؿ أنا مسيحى كأؤمف بالمسيح أنو مخمصىىك مف ظف اإليماف كممات نرددىا مثؿ   
كبالتالى لى خبلص ميما أخطأت فأنا  ....كخمصنا أف المسيح بدمو غفر كؿ خطاياناكمف يخطئ كيقكؿ    

.  مؤمف
 

:- اإليمان الحى 
أف تككف ىناؾ أعماؿ تثبت ىذا، كمف يحاكؿ أف يعمؿ كلك بالتغصب سيجد ىناؾ معكنة + ىك قكؿ ما سبؽ 

 : 8رك)" إف كنتـ بالركح تميتكف أعماؿ الجسد"كىذا تعميـ بكلس الرسكؿ  . قكة مف الركح القدس = ىى النعمة 
 الخطايا المحبكبة بالتغصب قرار باإلمتناع عفأم  (29 : 2رك" )ختاف القمب بالركح"كبنفس المعنى  (13

. كالركح يعيف
 
 

( 13 : 8رك) تميتون أعمال الجسد     بالروح  إف كنتـ        
 
 
 

جيادؾ = تغصبؾ +النعمة التى تعيف                         إرادتؾ الحرة 
 
 
 
 

ثقة فى نعمة تعيف + تغصب =    مف يجاىد يختبر                  اإليماف الحي 
 

 (اإلنسان العتيق  )ىل المعمودية تعطى موتا كامال عن الجسد 
. كالجسد يستمر فى مشاغباتو بعد المعمكدية .  شيكات الجسد= المقصكد بالجسد  -ُ
ال تعطمت الحرية -ِ . قطعا المعمكدية ال تعطى مكتا كامبل كا 
(....... 26 – 16 : 5غؿ) (أعماؿ الجسد)كيظؿ الجسد يشتيى ضد الركح كالركح يشتيى ضد الجسد  -ّ

كلكف ىذا لمف يريد أف يسمؾ بالركح ، أل يطيعو كال . (9 : 4يع) "الركح يعطى نعمة أعظـ"كلكف 
 ما تسمى  المعكنة ىىمثؿ ىذا سيجد معكنة مف الركح كىذه. يقاكمو بأف يصر عمى مسمكو الخاطئ 

 . النعمةب
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لذلؾ نحف نقكؿ مع بكلس . بالتخمص مف ىذا الجسدكىذا الصراع بيف الركح كالجسد لف ينتيى سكم  -ْ
كنقكؿ معو أيضا  . ( 24 : 7رك)" كيحى أنا اإلنساف الشقى مف ينقذنى مف جسد ىذا المكت"الرسكؿ 

فبالجسد الجديد الممجد . (23 :8رك)" نحف أنفسنا أيضا نئف فى أنفسنا متكقعيف التبنى فداء أجسادنا"
أما ما حصمنا عميو . (9 :3يك1)الذل نمبسو فى السماء لف نستطيع أف نخطئ ، كىذه ىى البنكة الكاممة 

لنا )حتى اآلف مف بركات الفداء فيك عربكف ، أك باككرة البركات األبدية التى ىى نصيبنا فى السماء 
 عربون ميراثناركح المكعد الذل ىك   + 22 : 1كك1عربون الروح    + 23 : 8 ركباكورة الروح

 .كفداء المقتنى ىك فداء الجسد أل حصكلنا عمى الجسد الممجد (14 : 1لفداء المقتنى  أؼ
 

ىل يمكن لممؤمن أن ييمك ؟ 
سبؽ كقمنا أف المعمكدية ال تمغى حرية أحد كمف يريد بإرادتو الحرة أف يسمؾ بالركح ىك مف يجد معكنة  -ُ

ف أصر عمى عدـ التكبة . مف النعمة أما مف يريد أف يرضى شيكاتو حتى آخر المدل ، فيك لو حريتو كا 
. فسييمؾ

ىمؾ شعب اهلل فى البرية بعد أف إعتمدكا فى البحر مع مكسي كأكمكا طعاما ركحيا كشربكا شرابا ركحيا،  -ِ
(. 12 – 1 : 10كك1)كذلؾ إلصرارىـ عمى الخطية 

 + 1 : 4عب)    كراجع أيضا (9 : 4تى2)كديماس إذ أحب العالـ الحاضر إرتد كترؾ بكلس الرسكؿ  -ّ
  (.22 – 17 : 11رك + 8 – 4 : 6عب + 19 – 17 : 3فى

أقمع جسدل كأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخريف ال أصير أنا "يكفى أف نستمع لبكلس الرسكؿ كقكلو  -ْ
 (. 29 : 9كك1)" نفسى مرفكضا

 (. 5 : 13لك)" بؿ إف لـ تتكبكا فجميعكـ كذلؾ تيمككف"كننيى بقكؿ الرب نفسو  -ٓ
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 المؤمن المسيحي وعمل النعمة معو لكنيا تحتاج إلى جياد* 
 
 

 إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس* 
الضمير ىك النامكس الطبيعي    + 

.   نجد ىنا أف نامكس الخطية لو قكة ضاغطة عمى اإلنساف
.  كالضمير يقاـك الخطأ كلكف نامكس الخطية لو سطكة

 
 

اإلنسان في عيد ناموس موسى * 
 مساعدان لمنامكس الطبيعي ضد ،صار النامكس بما لو مف قكة تأديب كعقاب   + 

لذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ أف النامكس مؤدبنا إلى المسيح . نامكس الخطية
 "أعطيتني النامكس عكنان  "(24:3رك)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤمن المسيحي * 
 

        
فى المسيــــــــــح 

  اتحاد كامؿؼىناؾ   أما  ...... ىنا اإلتحادألجؿ ىذا نحف نجاىد ←اإلتحاد بالمسيح 
 امرأة الخركؼ”ىناؾ نسمي ”  عركس المسيح”ىنا نسمي 

 

 الضمير
 

 

 ناموس
 الخطية

 الضمير     الناموس
 

 

 ناموس  
   الخطية
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اٌؼ١ّش   إٌاِٛط 
 

 

 

 

ٔاِٛط 

اٌخط١ح 

ٔاِٛط    

 سٚح اٌذ١اج

تاٌّغ١خ واْ ٌٕا إٌعّح ٟٚ٘ 

 .لٛج جثاسج ٌٚىٓ ٌّٓ ٠جا٘ذ

 إٌعّح

 

 

ٔاِٛط 

اٌخط١ح 

أغاْ ال ٠جا٘ذ ٚٔجذ ٘زا 

اإلٔغاْ ٠شرىٟ ِٓ أْ 

 ٌٍخط١ح لٛج لا٘شج ع١ٍٗ

ٔاِٛط سٚح 

 (2:8سٚ)اٌذ١اج 

         إٌعّح

 

ٔاِٛط   اٌخط١ح 

 

 

ٕ٘ا ٔشٜ إٌعّح ذىثخ . أغاْ ِجا٘ذ

ٔاِٛط اٌخط١ح ٚوؤْ اإلٔغاْ ١ِد 

 .عٕٙا ٚأعؼاإٖ ١ِرح أِاِٙا
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فى المسيح 
فأخذ بكلس الرسكؿ ىذه العبارة كجعميا أساس فكر الخبلص " إثبتكا فىَّ كأنا فيكـ"قاؿ السيد المسيح لو المجد  

الىكت بكلس "كأطمؽ األباء عمى عبارة فى المسيح التى رددىا بكلس الرسكؿ تقريبا فى كؿ رسائمو مراران 
:-  فى المسيح  لمف ىكفالخبلص عند الرسكؿ ىك". الرسكؿ
 سكل بثباتنا فى المسيح   ال خبلص
 كؿ بر ىك فى المسيح .
 ال كانت غشا مثؿ ييكذاماحتى سبلمنا كمحبتنا بعضنا لبعض ق  ، 19 : 16كك1).  فى المسيح كا 

24 .)
  (طبعا ىناؾ درجات )ككؿ مف ىك فى المسيح ىك قديس. 

 
 

 :-      اثبتوا فىَّ 
                          آدم رأس الخميقة األولى (آدم األخير رأس الكنيسة)المسيح 

 
 

 
 

                    قاعدة المثمث ىى كؿ البشرية أبناء آدـ قاعدة المثمث ىى مف ىـ في 
  المسيح عبر العصكر 

. إذان البشرية كميا جسد كاحد.... فحكاء ىى مف آدـ ، كاألكالد مف كبلىما  :- البشر كميم جسد آدم

 االتجسد

حل المسيح 
فيو كل ملء 
الالىوت 
 جسديا

 اإليمان واالسرار
 النقاوة 
 قبول الصميب بشكر
 

جسدنا 
 االمحدود
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يتحدكف بالمسيح كخميقة جديدة كيصيركف أعضاء جسمو مف لحمو كمف عظامو    :- المؤمنين المعمدين
كصار كؿ منا عضك فى ىذا الجسد ، كبالتالى فكؿ عضك لو عممو الذل يحدده لو الركح القدس . (30 : 5أؼ)

مخمكقيف فى المسيح يسكع ألعماؿ صالحة سبؽ اهلل كأعدىا لكى نسمؾ "فنحف   (4: بط 1)كيزكده بالمكاىب 
مخموقين فى .. (الخمقة األكلى )نحن عممو .. كالحظ فى ىذه اآلية أننا لنا خمقتيف . (10 : 2أ ؼ) "فييا

     (.الثانية الخمقة )المسيح 
كالمسيح . كككف كؿ عضك لو عممو فيذا ىك ما يسمى بالتكامؿ بيف أعضاء الجسد. (14 – 1 : 1أؼ)كراجع 

جسد )كلكف مف يصر عمى الخطأ بدكف تكبة لف يستمر فى الثبات فى الجسد . (الكنيسة)ىك رأس الجسد 
كالتكبة قيامة أكلى كمف يستمر . (5 : 13لك)"....تكبكا "لذلؾ يقكؿ الرب. فبل شركة لمنكر مع الظممة (المسيح

 .وواضح طبعا أن كل ىذا بسبب تجسد المسيح . فى حياة التكبة فمو قيامة ثانية في المجد 
(. 13 : 12كك1)" ألننا جميعا بركح كاحد إعتمدنا إلى جسد كاحد"كنحف نصير فى المسيح بالمعمكدية 

فالمسيح بعدما أقيـ مف "حياتو ، كىى حياة أبدية  نخرج مف المعمكدية متحديف بالمسيح كتككف لنا:- وأنا فيكم 
 6رك)كىذه أيضا لممؤمف التائب الذل يحسب نفسو ميتا أماـ الخطية . (9 : 6رك)...." األمكات ال يمكت أيضا

  مع المسيح صمبتفمف يقكؿ    .  (11: 
الحياة ىى   لىكلو أف يقكؿ      . (20 : 2غؿ) المسيح يحيا فيَّ لو أف يقكؿ   ......(عف أىكاء الخطايا)

(. 21 : 1فى)....المسيح
كالركح القدس يثبتنا فى المسيح ، ككمما نثبت  (ركح المسيح)كحينما صرنا فى المسيح ، حؿ عمينا الركح القدس 

. ككمما إمتؤلنا مف الركح القدس ، كمما ثبتنا فى المسيح. فى المسيح نمتمئ مف الركح القدس 
ما ذا حصمنا عميو من إتحادنا وثباتنا فى المسيح 

. قبكؿ الصميب بشكر (3النقاكة   (2باإليماف كاألسرار   (1فنحف نتحد بالمسيح . راجع الرسـ الصفحة السابقة 
 صار ىذا لنا مصدرا لكؿ البركات التى نحف (19 ، 9 : 2كك)كألف المسيح حؿ فيو كؿ مؿء البلىكت جسديا 

- 5حياة أبدية  - 4بركات ركحية كمادية  - 3قداسة   - 2سكنى الركح القدس فينا   - 1فى إحتياج إلييا 
. بنكة
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كرأل فييا منارة تستمد زيتيا التى بو تنير مف ككز فكقيا ، كىذا لو زيتكنتاف كمصدر  (4زؾ )رؤيا زكريا النبى 
كليس مجاؿ شرح المعنى الكامؿ لمنبكة كلكف نقكؿ أف المنارة إشارة لمكنيسة المممكءة مف الركح القدس . لمزيت 

كالككز إشارة لممسيح رأس الكنيسة فيك المممكء بجسده مف الركح كيعطى لمكنيسة كؿ . فتككف منارة لكؿ العالـ
. إحتياجيا

 
مفيوم الصميب واأللم فى المسيحية 

مع كؿ ىذه البركات فيناؾ صميب كأالـ لممؤمف ، كلكف تغير مفيكميا عف العيد القديـ ، فما عادت  -ُ
بؿ قاؿ الكتاب  (17 : 8رك)عقابا كغضبا مف اهلل بؿ تأديب كشركة أالـ مع المسيح كيمييا شركة مجد 

. كصار شرطا لنككف تبلميذ لممسيح فنتشبو بو فى حبو الباذؿ. (39 – 37 : 7يك)عف الصميب مجد 
(.  29 : 1فى)كمف تذكؽ حب المسيح حقيقة يشتيى أف يتألـ معو بؿ قاؿ عنو الرسكؿ أنو صار ىبة 

كنحف نكمؿ باألالـ .  حتى األالـأل ليشبينا فى كؿ شئ ( =10 : 2عب)قيؿ أف المسيح تكمؿ باألالـ  -ِ
(. 1 : 4بط1)فمف تألـ فى الجسد كيؼَّ عف الخطية . (19 : 4غؿ)لنقترب مف صكرتو 

مقاكمة مف الييكد كالكثنييف بؿ مف المسيحييف + شككة فى الجسد )بكلس الرسكؿ بالرغـ مف كؿ أالمو  -ّ
( 11كك2+ الذيف أشاعكا ضده شائعات كشكككا فى صحة رسكليتو بؿ فى أمانتو فى أمكاؿ التبرعات 

كاهلل . (24 : 5غؿ)فيك الذل عمَّـ بأف ثمار الركح ىى لمف يصمب شيكاتو . نجده يقمع جسده كيستعبده 
حسبكه / إختطؼ إلى السماء / اإلستعبلنات كالرؤل )شرح لو سبب شككتو ، كأنو معرض لمكبرياء مف 

إما  (1:- فاألالـ صارت أدكية . (محبة الكؿ لو/ صنع معجزات كأقاـ مكتى / إليا كأرادكا أف يذبحكا لو 
ربطتنى بكل . (بكلس:- مثاؿ )لمحماية مف مرض  (2أك     (أيكب: - مثاؿ )لمشفاء مف مرض 

لكف المجاعة ... فقطدم المسيحكليس معنى ىذا أف األالـ تغفر الخطايا بؿ األدوية المؤدية لمخالص 
كبكلس نفسو أدب زانى ككرنثكس إذ أسممو لمشيطاف ليؤذل جسده . أعادت اإلبف الضاؿ فغفر لو

 

 ص٠رٛٔح ص٠رٛٔح ص٠د ص٠د

 وٛص

 ّ٘ا اتٕا اٌض٠د اٌٛالفاْ 2،1

 عٕذ ع١ذ األسع وٍٙا

 ِٕاسج ر٘ة ٌٙا عثع عشج

1 2 
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كقاؿ بكلس أيضا حيف يفنى الجسد الخارج يتجدد الداخؿ يكما فيكما . (5 : 5كك1)فتخمص ركحو 
 (.16 : 4كك2)

 .مف ال يستطيع أف يصمب أىكاءه يساعده اهلل بصميب مف عنده، حتى ال ينجذب لمحبة العالـ -ْ
سيككف لنا فى العالـ ضيؽ " كىك يعمـ أنو (.30 : 11مت) ..." ىيِّفإحممكا نيرل فيك"يقكؿ رب المجد  -ٓ

 (سكاء صميب أك تنفيذ كصية)إرتبطكا بى فأنا الذل سأحمؿ الحمؿ حقيقة =كالمعنى " كلكنو غمب العالـ
كىك . أل أنو يحتضف المتألـ" شمالو تحت رأسى كيمينو تعانقنى"بؿ ركعة الصكرة التى رسميا الكتاب 

 إذان ،كككنو غمب العالـ (13 : 10كك1)ال يدعنا نيجرَّب فكؽ ما نحتمؿ بؿ يعطى مع التجربة المنفذ 
يأتى ىك كيحمميا معنا فنشعر بعزاء كراحة كنحف فيو سنغمب التجربة كلكف ليس بالخركج منيا بؿ 

  . ، كىذه ىى النصرة فى المسيحية(الثبلثة فتية فى األتكف)
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 ىنا ننتقل لمرحمة العيان ونرى اهلل وجيًا لوجو                        :ريق التبرير والتقديس والتمجيدط
 

 العتيد المجدىذاىك (43:15كك1)القيامة كالحصكؿ عمي الجسد الممجد 
(. 18:8رك)اف يستعمف فينا 

(. 24:7رك)المكت بالجسد 

كلكف مالنا مف المجد اآلف فيك مخفي  (5:2زؾ)مف يسكف اهلل فيو فيذا ىك المجد 
. غير ظاىر

(. 16:3كك1+)   (23:14يك)مف يتقدس يصير مسكنان لمثالكث                                                 

.  ىك أف نتخصص كنتكرس هلل كتصير أعضائنا تعمؿ لحساب مجد إسموالتقديس
 تمكت أعضائنا عف الخطية فبل تككف آالت إثـ بؿ تتخصص التبريركمما نسير في طريؽ 

(. 13:6رك)هلل كتككف آالت بر 
 
 

التبرير طريق التقديس 
(  20:2غؿ)"مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فيٌ "بيذا يتحقؽ      
 ( 21:5كك2)الركح يأخذ مف بر المسيح كحياتو كيعطي لممؤمف                             

. أم يقنع المؤمف بأف يعمؿ أعماؿ بر إيجابية (8:16يك) الركح يبكت عمي بر                          
. يعطي لممؤمف قكة ليصمب شيكاتو فييصمىٍب مع المسيح (النعمة)عمؿ الركح القدس                        
(. 7:20أر)الركح القدس يقنع المسيحي بفساد طريؽ الخطية    
. ثـ سر اإلعتراؼ (8:16يك)الركح القدس يبكتنا عمي كؿ خطية نرتكبيا     
. بالمعمكدية نصير أكالدان هلل ثـ بالميركف يحؿ عمينا الركح القدس     

 .إذ دفع المسيح الثمف. (7:6رك)بالمعمكدية غفراف الخطايا كبيذا يتبرأ اإلنساف مف خطيتو    
      
(. 8-3:6رك)الخطكة الثانية ىي المعمكدية كىي مكت كقيامة مع المسيح       
ذ قد تبررنا باإليماف" المدخؿ لمتبرير ىك اإليماف       (.1:5رك)" كا 

 
 
 

. التبرير والتقديس والتمجيد يسيروا معا وليس كالرسم، ولكن ىذا الرسم ىو لمشرح فقط
 
 
 
 

 

(18:3و2ٛ)  
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ما ىو الخالص 
 : 7رك)كبالخطية فسدت ىذه الخمقة األكلى ، كسكنت الخطية فى داخمنا . (26 : 1تؾ)خمقنا اهلل عمى صكرتو 

ككاف الفداء كدفع  . (20 : 33خر + 5 ، 1 : 15كك1)فما عدنا نرل اهلل بسبب ذلؾ . (5 : 51مز + 20
( . 15 : 6غؿ)كبيذه الخميقة نخمص  (17 : 5كك2)المسيح ثمف خطايانا بؿ أعطانا أف نككف خميقة جديدة فيو 

إلى أف ننتيى فى المجد كاألفراح ....أنظر الرسـ العمكل.....كمدخمنا لكؿ ىذه البركات ىك اإليماف ثـ المعمكدية
كلكف عطية المسيح فاقت أضعاؼ ما خسرناه ...حقا لقد خسرنا الفردكس كمتنا بالخطية. األبدية فى السماء

فمقد حصمنا عمى جسد ممجد غير قابؿ لممكت كال يستطيع أف يخطئ ، خسرنا جنة فحصمنا . بشكؿ عجيب 
" كلكف ليس كالخطية ىكذا أيضا اليبة"كلخص الرسكؿ ىذا حيف قاؿ  (21 : 3رؤ)عمى مكاف فى عرش اهلل 

(.  15 : 5رك)
: - إذًا الخالص وىو بركات الفداء يعنى 

 
كمكت الطبيعة القديمة أل اإلنساف  (10 : 5رك)صكلحنا بمكتو = غفراف الخطايا السابقة بدـ المسيح  -ُ

كحياة المسيح . (21 : 1فى)كقياـ طبيعة جديدة فينا بالمسيح الذل يحيا فينا  (5 ، 4 : 3رك)العتيؽ 
(. 9 : 6رك +)(38 – 35 : 15كك1)فينا أبدية كحينما نمكت بالجسد نككف كبذرة تدفف لتثمر 

(. 13 : 6رك + 21 : 5كك2)نا ءنعمؿ أعماؿ بر بحياة المسيح التى فينا فيك يستخدـ أعضا -ِ
 6مت)كبإتحادنا بو كىك اإلبف صرنا أبناء هلل  (30 : 5أؼ)صرنا جسد المسيح مف لحمو كمف عظامو  -ّ

 (.22 : 17يك + 17 : 8رك)كاإلبف يرث  (5 : 3رك + 9: 
كخدعنا إبميس بأف المذة . كبالخطية فقدنا ىذا (فرح= عٍدف )آدـ فى الجنة إذ كاف يحب اهلل كاف فى فرح  -ْ

كبسكنى الركح القدس فينا عدنا لمحالة الفردكسية األكلى فيك يسكب محبة اهلل فى . الحسية ىى الفرح
ككؿ ما حصمنا عميو ىك مجرد عربكف ما . (23 ، 22 : 5غؿ). (.......محبة فرح)قمكبنا فتككف ثماره 

كىناؾ يمسح اهلل كؿ دمعة  (8 : 1بط1)سنحصؿ عميو فى السماء فيناؾ فرح أبدل ال ينطؽ بو كمجيد 
( 23 : 8رك)كالبنكة ىناؾ ستكمؿ متكقعيف التبنى .  (سفر الرؤيا)مف العيكف كىناؾ ال عطش كال جكع 

كىناؾ يقتادنا الخركؼ إلى . حقا المسيح أكمؿ الفداء لكف سنستفيد مف كؿ بركات الفداء فى السماء ....
 . أما ىنا فنحف أخذنا عربكف الركح  (17 : 7رؤ)ينابيع ماء حية 

   (راجع الرسـ الصفحة السابقة)طالما يسكف الثالكث فينا فنحف فى مجد غير مستعمف كغير مرئى  -ٓ
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 يكون لنا جسد ممجد..وىناك مجد مستعمن ونرى اهلل وجيا لوجو ..ىنا مجد غير مستعمن
 
 

 2 : 3يك1 + 21 : 3       فى 12 : 13كك1 +  18 : 8  باإليماف              رك
كبيذا الجسد الممجد نرل اهلل                                                               

   
  اإلتحاد بالمسيح  نحف ىنا نجاىد ألجؿ ىذا اإلتحاد    كىناؾ إتحاد كامؿ 

 
 

(7 : 19رؤ)تسمى الكنيسة ىنا عركس المسيح         كتسمى ىناؾ إمرأة الخركؼ           
 

صارت الكنيسة كميا جسد كاحد كعركس كاحدة لممسيح ، ككؿ منا عضك يعطيو الركح مكىبة لبناء  -ٔ
كىذا  (20 – 18 : 6عب)كسنقـك كجسد كاحد كنصعد لمسماء فالمسيح كاف باككرة كسابؽ لنا . الكنيسة

 (14يك) "أنا أمضى ألعد لكـ مكانا "= " أصعدت باككرتى إلى السماء"ما نصميو فى القداس الغريغكرل 
. 

( 1 : 8رك + 4 : 1أؼ + 28 : 1كك)كؿ مف يثبت فى المسيح يحسب كامبلن كببل لكـ كببل دينكنة  -ٕ
كلكف مف ىـ الثابتيف فى المسيح ؟  ىـ السالكيف بحسب الركح كمنقاديف لو ببل مقاكمة لمركح ، كليسكا 

كىذا معنى ما كرد فى سفر النشيد حيف قاؿ . كسنناقش اآلية فى حينو (1 : 8رك)سالكيف حسب الجسد 
بف اهلل إذا إبتعد بالخطية كعاد بالتكبة حمامتى كاممتى  العريس لعركستو   فالحماـ دائما يرجع لبيتو ، كا 

(. ألنيا فى المسيح)ككاممة  ( فنحف بيتو6 : 3ألنيا عادت لبيتيا عب)ييحسب كامبل فيسمى الحمامة 
كلكف الشككة  . (55 : 15كك1)فيك ال يمنعنا مف أف نحيا لؤلبد  لـ يعد لممكت الجسدل غمبة كال شككة -ٖ

ما زالت تكجع كتؤلـ دكف أف تميت أبديا ، لذلؾ ما زاؿ عدك ألننا نحزف عمى فراؽ أحبائنا الذيف يرقدكف 
كىذا  (10 : 6كك2)ككحزانى كنحف دائما فرحكف  (13 : 4تس1)لكف ليس كالباقيف الذيف ال رجاء ليـ 

 (.26 : 15يك)الدمكع مف خارج كالتعزية مف داخؿ .... عمؿ الركح المعزل
عمكما فالصميب مبلـز لممؤمف فكؿ  (11راجع صفحة )األلـ كالصميب صارا لنىٍكميؿ كلكف ىناؾ تعزية  -ٗ

لينا الذل يخرج مف  (12 : 3تى2)الذيف يريدكف أف يعيشكا بالتقكل فى المسيح يسكع يضطيدكف  كا 
 (.7 – 3 : 1كك2 + 13 : 10كك1راجع ). الجافى حبلكة جعؿ ىذه األالـ طريقا لنا إلى السماء

الركح القدس صار يسكف فينا كيساندنا عمى حفظ الكصية، كأف نثبت فى المسيح ، بؿ صار شريكا لنا فى - 10
(. 21 : 1كك2 + 14 : 13كك2 + 16 : 3كك1)كؿ عمؿ صالح 
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كمف يحب  (22 : 5غؿ)، كالمحبة تتحكؿ إلى فرح  (5 : 5رك)سكب الركح القدس المحبة هلل فى قمكبنا - 11
، كىذا (23 : 14يك)كمف ييحِّب يحفظ الكصايا  . (19 : 11حز)اهلل يتحكؿ قمبو الحجرل ليصير قمب لحـ 

كمثؿ ىذا اإلنساف ال يحتاج إلى نامكس . (10 : 8عب) (ىذا تـ بالحب)معنى أف الكصايا كتبت عمى قمكبنا 
كألف قمكبنا كانت حجرية كتبت الكصايا عمى ألكاح حجرية ، كبالحب كتبت عمى قمكبنا ، كليس . (23 : 5غؿ)

، فمماذا ؟  (31 : 3رك)معنى ىذا أف نمغى النامكس بؿ نثبتو 
  ىكمرشد لنا ، فيك كممة اهلل كىذه التسقط أبدان .
 ىك يقكدنا لممسيح كييظير إحتياجنا إليو فيك الذل يعيف .
  (الحركب مثبل ىى شرح لمحركب مع إبميس)ىك كسيمة إيضاح لمعيد الجديد .
 النبكات عف المسيح تثبت صحة الكتاب كتثبت محبة اهلل كخطتو األزلية فى الفداء .
  فمنسمؾ خطكة خطكة حتى نصؿ لمحب الكامؿ. حب اهلل الذل يمنعنا مف عمؿ الشر ىك درجة عالية. 
 لممسيحان الطقكس فقط بطمت فيى كانت رمز. الكصايا األخبلقية لـ تبطؿ . 
  قاؿ األباء أننا يمكننا أف نجد العيد الجديد داخؿ القديـ ، كقالكا كاف الييكد بحفظيـ لمنامكس أمناء

 فيذه المعامبلت .كقصص العيد القديـ نرل فييا معامبلت اهلل مع شعبو كاهلل ال يتغير. مكتبة المسيحية
لى األبد"ىى نفسيا معامبلت اهلل معنا  اهلل ليس عنده تغيير كال " + "يسكع المسيح ىك ىك أمسا كاليكـ كا 

 ( .17 : 1يع + 8 : 13عب)" ظؿ دكراف
د السمائييف مع األرضييف كصار ليما - 12 د المسيح كنيستو فى جسد كاحد كجعميا لو عركس كاحدة بؿ كحَّ كحَّ

كفى   كحينما تجتمع الكنيسة كجسد كاحد.(12كك1( + )6 – 1 : 4 + 23 ، 22 ، 10 : 1أؼ)رأسا كاحدا 
شكؿ )كالركح يثبتيا فى المسيح اإلبف فيحمميا إلى حضف اآلب . (133مز)محبة ينسكب عمييا الركح القدس 

 .كالركح يصرخ فينا يا آبا اآلب لنشعر بأبكة اهلل. (بناء الكنيسة
وأجمسنا = كأعطانا أف نحيا حياة سماكية كنحف ما زلنا فى الجسد  (اآلف مف مكت الخطية) أقامنا معو- 13
ألـ يقؿ السيد أنو سيككف . (9 : 18مز)" طأطأ السمكات كنزؿ"كىذا معنى  . (6 : 2أؼ) فى السماويات معو

. كحيثما يكجد المسيح يككف المكاف سماء. (20 : 18مت) كسط أل إثنيف أك ثبلثة يجتمعكف بإسمو
كيقكؿ القديس بكلس الرسكؿ أف  (4 : 1بط2 )أننا صرنا شركاء الطبيعة اإللييةيقكؿ القديس بطرس - 13

فما معنى ىذا ؟  ىؿ نحف  (10 ، 9 : 2كك) المسيح يحل فيو كل ملء الالىوت جسديا ونحن مممؤون فيو
كلكف . قطعا ال فنحف أجساد محدكدة كلف نصير آلية ......  حاشا!  نمتمئ بالبلىكت الذل إمتؤل بو المسيح ؟

تحادنا بو بالمعمكدية كثباتنا فيو ، كألف جسده مممكءان مف الىكتو ، صار المسيح مصدرا لكؿ ما  بتجسد المسيح كا 
 كىذا قاؿ  ،ىك يمؤلنا عمى قدر إحتمالنا مف كؿ البركات التى نحتاجيا.  مما ال يكجد سكل عند اهللنحتاج إليو

تصكر أف ىناؾ خزاف ضخـ جدا جدا كفى أسفؿ ... لنتصكر ىذا  . (19 : 3أؼ)" كل ملء اهلل"عنو الرسكؿ 
فسنجد أف الككز يمتمئ عمى  . (ع الرسـ تحت عنكاف فى المسيحراج)ىذا الخزاف ماسكرة متصمة بككز صغير 
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كالخزاف الكبير ىك جسد المسيح المممكء مف الىكتو ، كالككز الصغير . قدر سعتو المحدكدة مما فى ىذا الخزاف 
  . (...كقطعا بقية األسرار)ىك أنا كأنت ، كتـ اإلتصاؿ بتجسد المسيح كبالمعمكدية 

 ؟  ال تكجد سكل عند اهللفماذا نأخذ مف ىذا اإلتحاد مف بركات
  كنقكؿ ىؿ لك كضع إنساف بعض األمكاؿ فى بنؾ ليحيا مف عائدىا ، فيؿ يصير البنؾ :-حياة أبدية 

كمو ممكا لو بأمكالو كممتمكاتو كمكظفيو بحجة أنو صار شريكا فى رأس ماؿ البنؾ عف طريؽ الماؿ الذل 
كما أرسمنى اآلب الحى كأنا حى باآلب فمف . "قطعا ال إنما ىك يأخذ فقط  ما يحيا بو ....كضعو 

(. 57 : 6يك)" يأكمنى يحيا بى
  كلذلؾ  (2 : 1بط1) بالركح القدس الساكف فينا كرش دـ المسيح كبمقتضى عمـ اهلل السابؽ :-قداسة

نحف ندخؿ الشمس إلى بيكتنا :- كلنأخذ مثاال  . (7 : 1رك)كاف بكلس الرسكؿ يسمى المؤمنيف قديسيف 
كأيف ىك البيت !   فيؿ نحف ندخؿ قرص الشمس نفسو؟. لتنظيؼ كتطيير البيكت مف أل ميكركبات 
بؿ كؿ ما نحتاجو ىك شعاع مف نكر الشمس كىذا يكفى !   الذل يسع ىذا الكككب أك يحتمؿ حرارتو؟

. نكر مف نكر = اإلبف المكلكد مف اآلب = كشعاع خارج مف الشمس .  لتطيير الحجرة
 
  المسيح بناسكتو صار  . (22 : 17يك)ليعطينا ىذا المجد  (5 : 17يك)المسيح تمجد بناسكتو :- مجد

قطعا .  حاشا. ىؿ يككف لنا نفس مجده ....كالسؤاؿ   . (17 : 8رك)لنرث نحف فيو  (2: 1عب)كارثا 
 : 3رؤ)أجمس مع أبى فى عرشو = جمس عف يميف اآلب = فالمسيح صار لو نفس مجد اآلب . ال

ينعكس عميو مف = مف يغمب يجمس معى فى عرشى = أما نحف فنأخذ كؿ كاحد بحسب جياده  . (21
المسيح لو المجد فى ذاتو ،  . (41 : 15كك1)د جفنجـ يمتاز عف نجـ فى الـ. مجدل بحسب حالتو 

 (.2 : 3يك1)أما نحف فسكؼ نعكس ىذا المجد حينما نراه كما ىك 
  (.36 : 8يك).......إف حرركـ اإلبف:- حرية 
  الذل يشترؾ معنا فى كؿ عمؿ ، كيعطينا نعمة تساندنا كيجدد طبيعتنا كيعطينا :- سكنى الروح القدس

 .ا فى إحتياج إلييافككؿ بركة يجد. الخ ....مكاىب كثمار
 
 
 

رسالة رومية 
 

لمن كتبت الرسالة 
  عتمد يكـ الخمسيف فى أكرشميـ16000كاف فى ركما حكالى كاف ىؤالء ىـ .  ييكدل جاءىـ مف آمف كا 

. باإلضافة لتأثرىـ بمف أتى مف ىنا كمف ىناؾ يشيد لممسيح ، فركما مدينة مفتكحة. الخميرة
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   ككاف الركح القدس يعمؿ بشدة فى الكنيسة .  سنة 22 ـ   أل بعد عظة بطرس بحكالى 57كتبت سنة
. األكلى

 كىناؾ تجارة متبادلة بينيـ كبيف ركما. بشر بكلس فى تركيا كاليكناف .
 طرد كمكديكس قيصر الييكد مف ركما، كآمف البعض عمى يد بكلس كعادكا مؤمنيف. 
 لـ يكف ىناؾ كرازة لمرسؿ كال لبطرس كقت كتابة الرسالة. 
  بطرس لـ يكف فى ركما كالدليؿ أف بكلس يقكؿ أنو يريد أف يذىب ليـ ليمنحيـ ىبة ركحية كىك مستعد

  بؿ أف بكلس يقكؿ أنو ال يبنى عمى ،لتبشيرىـ، فيؿ يصح أف يقكؿ بكلس ىذا الكبلـ كبطرس ىناؾ
 .أساس آخر، بؿ فى إرسالو السبلـ لمف يعرؼ أنيـ ىناؾ لـ يذكر إسـ بطرس

 
:- كان مسيحيو روما قسمين 

 
. كنظركا إلييـ كشعب جاحد أغمؽ اهلل الباب فى كجكىيـ كفتحو ليـ..فإحتقركا الييكد:- من أصل أممى- 1
 

وكان ىذا كرد فعل لموقف الييود منيم فكان الييود يحتقرون األمم 
 

كىـ شعب اهلل المختار   يشعركف باإلمتياز كأكالد إلبراىيـ ، كىـ مستممك النامكس،:-من أصل ييودى - 2
. كىذا أعطاىـ شعكرا بالكبرياء بؿ تأصؿ فييـ ىذا الشعكر

 
 

وطالب الكل ...الخالص ىو لكل العالم= وفى الرسالة ىاجم بولس  كالىما وأظير إحتياج الكل لممسيح 
 بالمحبة
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 عودة لمجدول اإلصحاح األول

 
  ".ُبوُلُس، َعْبٌد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَمْدُعوُّو َرُسواًل، اْلُمْفَرُز إِلْنِجيِل اهللِ 1" -(:1)آية 
ٌُبظُب  كبكلس كاف إسمو .  ىي كممة  التينية معناىا الصغير، فمف عادة العبرانييف تسمية الشخص بإسميف =تُٛب

كىك فضَّؿ . كيقكؿ أغسطينكس أف بكلس كاف نحيؼ الجسـ قصير القامة. أيضا شاكؿ كتعني مطمكب مف اهلل
. استخداـ إسـ بكلس مف قبيؿ التكاضع كمشيران ألنو أصغر الرسؿ

١خِل  غِل َّع ٌْب ثْبذٌد ٌِل١َعغُبٛوَع ا  كالييكد عمكمان يتفاخركف ، كاف معممي الييكد يتفاخركف بألقاب مثؿ سيدم أك معممي =عَع
ذا كاف الكؿ عبيدان لممسيح فمماذا . بييكديتيـ كاألمـ بفمسفاتيـ، أما بكلس فيعمميـ أنو يفتخر بككنو عبدان لممسيح كا 

شتراه بدمو كفكو . يتفاخر الييكدم عمي األممي أك األممي عمي الييكدم كىك عبد لممسيح ألف المسيح إفتداه كا 
كنفيـ أف العبكدية لممسيح تحرر، كال يمكف أف يككف اإلنساف عبدان لممسيح حقيقة ما . مف األسر كصار ًمٍمكان لوي 

إف عبد المسيح ال ييستعبد ألم إنساف آخر كال حتي لشيكات جسده . لـ يختبر في الكقت نفسو الحرية الحقيقية
الخاصة، كال يستطيع أحد أف يبعده عف تأدية كاجبو، كال تسيطر عميو عادة معينة، كال يستطيع العالـ أف يغريو 

. نو يعيش في األرض كإنساف سماكم، كبعد أف كاف عبدان لمخطية صار كاىنان كممكان إ. بمفاتنو أك أف يجذبو إليو
كىذا ما جعؿ حتى إخكة المسيح بالجسد .  ليسكع المسيح عبدان ىك يعيش في الجسد كلكف يسمؾ في الركح

فبكلس بعد أف ظير لو المسيح . (1:1يع + 1يو)يفتخركف بأنيـ عبيد لو، كلـ يفتخركا بككنيـ أقرباء لو بالجسد 
 .    في الطريؽ شعر أنو صار مكرسان لممسيح يسكع مف كؿ قمبو كنفسو كجسده

عُبٛالًال  ُّٛو سَع عُب ذْب َّع ٌْب كىك يسمي نفسو رسكالن مثؿ .  كأف ال فضؿ لو في إيمانو كال إرساليتو بؿ ىي دعكة مف اهلل =ا
كتظير أىمية ىذه العبارة خصكصان في الرسائؿ التي حاكؿ أىميا اف يتنكركا ألحقية بكلس الرسكؿ . اإلثني عشر

ككاف بكلس مضطران ألف يثبت أنو مرسؿ مف اهلل إلثبات صدؽ تعاليمو . في الخدمة كبيذا يشكككا في تعاليمو
. لتثبيت المؤمنيف
ًِل  ١ ْٔبجِل صُب إلِل فْبشَع ُّب ٌْب أم أف بكلس إنتقؿ مف . أم مختار أك معيف (فريزم) مفرز تعني بريسي باآلرامية كمنيا فريسي =ا

. فريسيتو الييكدية إلي فريسية أخرم بنعمة اهلل، ىي فريسية اإلنجيؿ، أم أف اهلل إختاره كأفرزه لكي يبشر باإلنجيؿ
ككاف بكلس أحد . ككاف الفريسيكف الييكد مفركزكف لدراسة النامكس، ككممة فريسي تناظر دكتكراه في البلىكت

ككانت تممذتو لغماالئيؿ نكع مف اإلعداد، كلكف . كاهلل بسابؽ عممو أفرزه كعينو لمتبشير باإلنجيؿ. ىؤالء الفريسييف
ًِل  ِل ( 5 ،4:1أر + 2:13أع + 15:1غؿ)اهلل سبؽ كأفرزه مف البطف  ١ ْٔبجِل كىنا . إنجيؿ تعني بشارة مفرحة = إلِل

فاهلل ىك .  إنجيؿ ابنو(9:1رك )، كيقكؿ فىيسكع المسيح كفي مكاضع أخرم يقكؿ إنجيؿ . يقكؿ إنجيؿ اهلل
مصدر الخبلص بيسكع المسيح، جكىر اإلنجيؿ أك جكىر البشارة المفرحة ىي في مجيء الرب يسكع كفدائو 

. اهلل قد سبؽ منذ القديـ كأعد برنامج الخبلص المفرح لمبشر الذم تحقؽ بمجيء المسيح لو المجد. لمبشرية
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ستخدـ إسـ المسيح في ىذه اآلية قد إكالقديس إمبركسيكس الحظ أف  ستخدمو الرسكؿ قبؿ إسـ اهلل في الترتيب، كا 
كىذا يتضح أيضان مف ككف أف اإلنجيؿ ىك إنجيؿ اهلل . ىذا في الرد عمي آريكس أف اهلل كالمسيح متساكياف

نجيؿ ابنو في نفس الكقت   (.9، آية1آية)كا 
 

  ".الَِّذي َسَبَق َفَوَعَد ِبِو ِبَأْنِبَياِئِو ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدََّسةِ 2" -(:2)آية 
كىذه الكرازة بالخبلص سبؽ اهلل فكعد بيا في القديـ بكاسطة األنبياء، فقبؿ أف . الكتاب المقدس مكحى بو مف اهلل

يعمؿ اهلل أعماالن عظيمة يسبؽ كيييئ ليا زمانان طكيبلن، ىذا باإلضافة إلي أف نبكات األنبياء عف الخبلص 
كبكلس ىنا يطمئف . بالمسيح تشير ألف ىذا الخبلص ىك خطة أزلية، كأف اهلل قد أعد خبلص البشر منذ األزؿ

كأف كرازة بكلس ال تتعارض مع الكتاب المقدس . سامعيو أف إنجيمو الذم يبشر بو قد كضعت أساساتو منذ البدء
 .لمييكد بؿ ىي تفسره كتشرحو

 
  ".الَِّذي َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَيِة اْلَجَسدِ . َعِن اْبِنوِ 3" -(:3)آية 

ِٗل  ِٓل اتْبِٕل .  راجعة لآلية السابقة، فكعكد األنبياء كانت عف المسيح عٓ  =عَع
ِٗل  دَع . اتْبِٕل ُٚب ا ًِل دَع ْٓب َٔعغْب ِِل اسَع  كيبلحظ في كممة إبنو . لنرل سبؽ كجكد اإلبف قبؿ التجسد (3:8رك)كقارف مع = اٌَّزِلٞ طَع

انيا في أصميا اليكناني مسبكقة بأداة تعريؼ، إشارة إلي بنكة المسيح الكحيدة الفريدة، التي بالطبيعة كليست 
ذِل = كىذا اإلبف األزلي الذم ىك إبف اهلل صار إبنان لئلنساف . بالتبني مثمنا غَع ٌْبجَع َٙعحِل ا ْٓب جِل فالمسيح لو بنكتاف،  = ِِل
بف اإلنسافىك إبف اهلل، لئلنسافبنكة هلل كبنكة  دَع .  كا  ُٚب ا ًِل دَع ْٓب َٔعغْب كقيؿ عف . فالعذراء مريـ مف نسؿ داكد= ِِل

(. 16:22رؤ)المسيح أنو مف ذرية داكد 
اسَع   أخذ حالة جديدة عمي حالتو، إتحد الىكتو بناسكتو كإتحاد الحديد بالنار، كلكف الىكتو لـ يتأثر كلـ  =طَع

لقد إنتقؿ مف حالة . يتحكؿ إلي ناسكت، كناسكتو كاف ناسكتان كامبلن، شابينا في كؿ شئ ماعدا الخطية كحدىا
. كلـ يظير لمناس سكم أنو إنساف عادم. إلي حالة إبف اهلل المنظكر في الجسد (ببلىكتو)إبف اهلل غير المنظكر 

. حينما أخذ جسدان أخفي الىكتو، كلكف الىكتو ظؿ كامبلن دكف أف يزيد أك ينقص، فيك كامؿ مطمؽ ألنو الكؿ
 . ككإنساف كاف مف نسؿ داكد الممؾ.إبف اهللكلكف بقيامتو ظير أنو 

 
  ".َيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنا: َوَتَعيََّن اْبَن اهلِل ِبُقوٍَّة ِمْن ِجَيِة ُروِح اْلَقَداَسِة، ِباْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواتِ 4" -(:4)آية 
َٓع    كشيد ليابؿ لقد ظيرت لنا بنكتو هلل. ىذه ال تعني أنو صار فيما بعد إبف اهلل.  أم ظير ما كاف مخفيان =ذَععَع١َّ

/ تبيف أنو/ صدؽ عمي أنو/ شيًيدى لوي / ظير/نو أتضح إ تعني ذع١َّٓكممة .  بقكة فائقة لمطبيعةقيامتو مف األمكات
. تحقؽ بأنو ابف اهلل/ إعتيًرؼ بأنو

جٍة  َّٛ ثبات الىكتو جاء بقكة =تِلمُب اخِل فالقيامة كانت بقكة .  اإلعبلف عف بنكة المسيح هلل كا  َٛع ِْب َٓع األَع ِِل حِل  َِع ٌْبمِل١َعا  = تِلا
 . فالقيامة مف األمكات كاإلنتصار عمي المكت عمؿ قكم جدان 
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حِل  اعَع ٌْبمَعذَع ٚحِل ا َٙعحِل سُب ْٓب جِل فالركح القدس لـ يكف ىك الذم أقاـ المسيح، ألف . ركح القداسة ليس ىك الركح القدس = ِِل
؟ ىذا يعني أف سبب قيامة سٚح اٌمذاعحكلماذا قاؿ . المسيح كاف الىكتو متحدان بناسكتو، كالذم أقامو ىك الىكتو

المسيح ىك إنتصاره عمي الخطية، إذ كاف ببل خطية، فالخطية ىي التي تأتي بالمكت، كألف المسيح كاف ببل 
رئيس ىذا العالـ يأتي كليس "كألنو إنتصر عمي إبميس في حركبو كألنو قاؿ " مف منكـ يبكتني عمي خطية"خطية 

المسيح كاف كىك عمي األرض مخفيان الىكتو في ناسكتو، . نتصر عمي المكت بسبب قداستوإليذا " لو فيَّ شئ
فقكلو ركح . خرج منو نفكس األبرارأنتصاره عمي المكت كعمي الجحيـ الذم فتحو كإكلـ يظير الىكتو إال في 

 ىنا ىي في  تعيَّنالقداسة ىذا يشير ألف الذم أقاـ المسيح الىكتو، كلكف ذلؾ راجع لقداسة المسيح بالجسد ككممة
لحقيقتو التى  تشير تعيَّنك  تشير لمييئة كالشكؿ الذل ظير لنا بو،"صار" فػ .السابقةمقابؿ كممة صار في اآلية 

نكشفت لنا حيف إنتصر عمى المكت فعرفنا مف ىك، كأنو إبف اهلل   .ظيرت كا 
 

  .الَِّذي ِبِو، أَلْجِل اْسِمِو، َقِبْمَنا ِنْعَمًة َوِرَساَلًة، إِلَطاَعِة اإِليَماِن ِفي َجِميِع اأُلَممِ 5" -(:5)آية 
ِٗل  ِّل ًِل اعْب ِٗل، ألَعجْب ِٗل (. 12 ،6 ، 5 : 1أؼ) قارف مع  =اٌَّزِلٞ تِل نحف ال نحصؿ عمي شئ مف اآلب إال مف  = اٌَّزِلٞ تِل

كلذلؾ تضيؼ الكنيسة . (26 ، 24 : 16يك)لذلؾ يطمب منا المسيح أف نطمب مف اآلب بإسمو . أجؿ المسيح
 أك األدؽ طمباتنا إاٌل بالمسيحفنحف ال يمكف قبكلنا أماـ اآلب كال قبكؿ " بالمسيح يسكع ربنا"عمي الصبلة الربانية 

ِٗل كما اليدؼ؟ .  كمعني كبلـ الرسكؿ ىنا أنو أخذ ما أخذ مف خبلص كرسكلية بالمسيح.فى المسيح ِّل ًِل اعْب  = ألَعجْب
اٌَعحًال كماذا أخذ بكلس الرسكؿ؟ . سموإ كنتاجر بو ألجؿ مجد  فمنعمؿ بوقأم ما أخذنا سِلعَع َٚع حًال  َّع إرجع )نعمة  = ِٔلعْب

اٌَعحًال  (لممقدمة سِلعَع . أم إرساليتو كرسكؿ لؤلمـ = َٚع
حًال  َّع  ىنا بكلس يشير لعمؿ النعمة فيو التي حكلتو مف مضطيد لمكنيسة إلي مسيحي حصؿ عمي الخبلص،  =ِٔلعْب

لي رسكؿ (. 17:5كك2)إف اهلل دعاه كيداه ممكثتاف بالدماء ليغير طبيعتو فيصير في المسيح خميقة جديدة . بؿ كا 
ِْل : كعممو كرسكؿ كاف مف أجؿ األمـ ليطيعكا اإليماف ا َّع ٠ حِل اإلِل ؽَعاعَع نرم بكلس الذم يشعر بنعمة اهلل التي = إلِل

ِْل  .غيرتو، يرم أف اهلل قادر أف يغير األمـ أيضان فيؤمنكا كيطيعكا اهلل ا َّع ٠ حِل اإلِل تعني أننا يجب أف نتقبؿ = اِلؽَعاعَع
ف أقضايا اإليماف كحقائقو بكؿ خضكع، فحقائؽ اإليماف ىي أمكر مكحى بيا كليست لممناقشات العقمية، عمينا 

، أل نجعؿ الركح ىك الذل يقكد العقؿ ، كال نترؾ العقؿ يعمؿ باإلنفصاؿ نخضع الذىف إلعبلنات اهلل بالصبلة 
 .عف الركح فيضؿ 
ُِل  َِع ١عِل األُب ِّل  .الرسالة ىي لكؿ األمـ ببل إستثناء = فِٟل جَع

 
و َيُسوَع اْلَمِسيحِ 6" -(:6)آية    ".الَِّذيَن َبْيَنُيْم َأْنُتْم َأْيًضا َمْدُعوُّو

كال فضؿ ألحد في ىذه .  كمف بيف ىؤالء األمـ فإنكـ يا أىؿ ركمية مدعكيف لكي تككنكا مف خاصة المسيح
 (.5آية )سمو إكىذه النعمة ىي بو كألجؿ . الدعكة بؿ ىي نعمة اهلل المجانية التي لك قبميا أحد آلمف بالمسيح
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يَن ِقدِّيِسينَ 7" -(:7)آية  ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن اهلِل َأِبيَنا : ِإَلى َجِميِع اْلَمْوُجوِديَن ِفي ُروِمَيَة، َأِحبَّاَء اهلِل، َمْدُعوِّ
   ".َوالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

َٓع  ١ ٠غِل َٓع لِلذِّو ٠ ِّٛو عُب ذْب  المسيحية عند بكلس ىي قداسة، كاإليماف بالمسيح ىك تقديس، كالمؤمنيف بالمسيح قديسيف،  =َِع
كقد قبمكا ركح اهلل ليعينيـ عمي ذلؾ، كعمي أف . أم مفركزيف عف العالـ ليمتصقكا باهلل، كيككنكا مخصصيف لو

كالقداسة ىي سمـ نصعد عميو فميس الكؿ قد كصؿ لمكماؿ، بؿ القداسة . يحيكا بالتقكم كالطيارة كالقمب العابد
َٓع كقكلو . درجات ٠ ِّٛو عُب ذْب  فيك يفتخر .  كلكف لكؿ منا عمؿ مختمؼ(.1آية)فيك أيضان مدعك  إذان ىـ مثمو،= َِع

. بخدمة أحباء اهلل المدعكيف
ٌَد  الَع عَع َٚع ُْب  حٌد ٌَعىُب َّع كلكف .  كممة نعمة ىي تحية اليكنانييف ككممة سبلـ ىي تحية الييكد، فيك يكتب لئلثنيف =ِٔلعْب

 1:5بمعني آخر فالنعمة ىي عمؿ الركح القدس في المؤمف كالذم نتيجتو السبلـ، لذلؾ فالنعمة تسبؽ السبلـ رك 
رساؿ الركح القدس، ككؿ الخير الذم أعطاه اهلل لنا، كالخير  كالنعمة ىي أعماؿ رحمة اهلل عمكمان، الفداء كا 

بِّو ٠َعغُبٛوَع  .األعظـ ىك إرساؿ الركح القدس، كمف نعمة اهلل غفراف خطايانا كمنحنا رتبة البنكة اٌشَّ َٚع َٓع  ِل أَعتِل١َٕعا  ِِل

١خِل  غِل َّع ٌْب  .ىذه تشير لتساكم اآلب كاإلبف فالنعمة كالسبلـ يصدراف عف كمييما = ا
   ".َأوَّاًل، َأْشُكُر ِإلِيي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن ِجَيِة َجِميِعُكْم، َأنَّ ِإيَماَنُكْم ُيَناَدى ِبِو ِفي ُكلِّ اْلَعاَلمِ 8" -(:8)آية 

كبكلس لـ يراىـ، كلكنو فرح . الرسكؿ يبدأ بالجانب اإليجابي ليشجعيـ، فيك ىنا يمدح إيمانيـ قبؿ أف يبدأ اليجكـ
نتشار اإلنجيؿ كلنتعمـ مف بكلس أف نبدأ دائما . بنمك الكنيسة في كؿ مكاف، لذلؾ عمينا اف نصمي لنمك الكنيسة كا 

ِٙلٟ. بالشكر عمي ما يعطيو لنا اهلل، كما يعطيو مف خير لآلخريف كأنو أعطاه لنا . جميؿ جدان أف يقكؿ إليي = اٌِل
ىك يشعر بالعبلقة الخاصة التي تربطو باهلل، ىك إليي كقد إمتمكني، كأنا عبده " أنا لحبيبي كحبيبي لي"ىذه مثؿ 

مِّـ نفسي لو كعبد لثقتي في محبتو لو إسحؽ . الذم يشعر بمحبتو فأيسى كاهلل يرد في المقابؿ كيقكؿ أنا إلو إبراىيـ كا 
لو يعقكب . كا 

١خِل  غِل َّع ٌْب  .  فنحف غير مقبكليف أماـ اآلب إال بالمسيح مكضع سركره=تِل١َعغُبٛوَع ا
ُْب  أَعىُب َّع كلكف .  ىـ ليـ إيماف كلكننا سنرم أف بكلس يريد أف يصحح مفاىيميـ كيخمصيـ مف تعاليـ النامكس =اِل٠

 .كاضح أف إيمانيـ ذاع كانتشر في كؿ العالـ
 

   ".َفِإنَّ اهلَل الَِّذي َأْعُبُدُه ِبُروِحي، ِفي ِإْنِجيِل اْبِنِو، َشاِىٌد ِلي َكْيَف ِباَل اْنِقَطاٍع َأْذُكُرُكمْ 9" -(:9)آية 
ٟ ٚدِل ُٖب تِلشُب ثُبذُب كطالما نسمع ىنا عف عبادة بالركح، . (1:12رك) "عبادتكـ العقمية"  قكؿ الرسكؿكقارف مع = أَععْب

كمف يصـك كيتباىي . ىذه ىي عبادة الفركض كالكاجبات، ىي ممارسات بدكف قمب. فقطعان تكجد عبادة بالجسد
أماـ الناس أك حتى أماـ نفسو بأنو صاـ أكثر مف الجميع، كىكذا في مطانياتو كصمكاتو كلكف مثؿ ىذا ييعىرٍِّؼ 

كخطكرة ىذا النكع مف العبادة أنو لك صادفت ىذا اإلنساف تجربة، سريعان ما يمكـ اهلل أنو .  ما تفعمو يمينوشمالو
كىذه جربيا بكلس الرسكؿ في ييكديتو .. سمح لو بيذه التجربة، كلـ يذكر لو خدمتو كعبادتو كأصكامو كصمكاتو

. كلـ تشبعو كلـ تعطو فرحان كسبلمان  (فيذه طريقة الفريسييف في العبادة)
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أٌما العبادة بالركح، فيي عبادة يقكدىا الركح، ىي عبادة في القمب، كال تظير أماـ الناس، ببل مظاىر كال إدعاء، 
بؿ في إنسحاؽ لمقمب كخضكع لصكت الركح القدس، كالركح القدس ال يجبر أحد عمي شئ، بؿ ىك يقنع اإلنساف 

كبيذا تككف العبادة  (1:12لذلؾ فمقد سميت عبادة عقمية رك)المؤمف إقناعان عقميان بكؿ ما سيقكـ بو في عبادتو 
بحرية اإلرادة أم بكامؿ حريتنا، كبإرادتنا، كبإختيارنا، مف كؿ القمب كبكؿ رغبة كشكؽ كيضع اإلنساف كؿ طاقاتو 

. الركحية كالنفسية كالجسدية في خدمة اهلل كالركح يقكد كؿ شئ، كاإلنساف يكرس كؿ شئ هلل
فمثبلن يفتح الركح عيني المؤمف عمي صكرة المسيح المصمكب، كيقنع المؤمف قائبلن ىؿ تتمتع بالطعاـ المذيذ 

، ىنا يقدـ اإلنساف صكمان ال ليتباىي بو بؿ  بسبب خطاياؾ كخطايا كؿ البشر كأالـ كؿ البشركالمسيح متألـ
 عف حب، ليس طمعان في أجر ليشترؾ مع المسيح في ألمو، ىنا يككف كأـ رفضت أف تأكؿ لمرض إبنيا، كذلؾ

ستحصمو منو لذلؾ فمف يقدـ ىذا النكع مف العبادة، لف يطالب اهلل حيف كقكعو في تجربة، بأف يرفع عنو التجربة 
كمثؿ ىذا . جرأ فمف يعبد بالركح ىك يقدـ عبادتو هلل عف حب ليس طمعان في ،... كأصكامومذكران اهلل بأعمالو

تـ تبدأ  (جياد)كىكذا في الصبلة، فاإلنساف يبدأ بأف يغصب نفسو . ، فالحب مشبعكيشبع بيايتمذذ بعبادتو 
النعمة عمميا فيتمذذ اإلنساف بصبلتو كلكف في مرحمة التغصب، يسمع المؤمف صكت الركح القدس، معمنان لو 

قتنع بصكت . كتفرح قمب اهلل بؾ لقد بذؿ المسيح ألجمؾ، أفبل تقؼ لمصبلةحب المسيح لو،  كلك إستجاب كا 
فيؿ لك كاف يتمذذ في صمكاتو سيطالب اهلل بأجر مع أف اهلل قد أعطاه ىذه . الركح القدس لكجد لذة في صبلتو

الحظ أف بكلس الرسكؿ في مسيحيتو قد إختبر ىذا النكع مف العبادة، فإختبر الفرح كالسبلـ الذم يفكؽ كؿ . المذة
بؿ أف الركح القدس في ىذا النكع مف العبادة يعطي لممؤمف أف يشعر بمشاعر كأحاسيس حب اهلل فيبادلو . عقؿ

كالعبادة بالركح ال . (26:8رك)حبان بحب، كربما ال يجد كممات يعبر بيا عف ىذا الحب الذم مؤل قمبو فيئف فقط 
صمكا ببل "تككف بالضركرة بالمساف فقط، بؿ في شركة عميقة مع اهلل، ىي شركة ببل إنقطاع تنفيذان لقكؿ الرسكؿ 

كىي  (2:5نش)" أنا نائمة كقمبي مستيقظ" في النـك  أيضا كىيليقظة ،ىي شركة في ا. (17:5تس1)" إنقطاع
. في المنزؿ كفي الكنيسة، في العمؿ كفي الطريؽ

فكيؼ نسمع صكت نسمع أف إيميا إستمع لصكت اهلل في اليدكء،  (13 ، 12 : 19مؿ1)كلكف مف قصة إيميا 
البد لنا مف كقفة ىادئة في المخدع يكميان، في صبلة كفي تأمؿ لمكتاب *. (2 : 3نش) اهلل كسط ضجيج العالـ

ككيؼ نسمع صكت الركح القدس كنحف غارقيف في الخطايا التي . حتى نسمع صكت الركح القدس في داخمنا
فمف نسمع صكت الركح  (8:5مت)تغمؽ حكاسنا الركحية، إنما ألنقياء القمب فقط إمكانية رؤية اهلل كسماع صكتو 

لذلؾ *ككيؼ نسمع صكت الركح القدس إف كنا في صبلتنا نتكمـ طكاؿ الكقت، . ما لـ نقدـ تكبة أكالن *في داخمنا 
كحساسية أذاننا تزداد مع الكقت، كتضيع *. عمينا اف نصمت بعض الكقت لنعطي فرصة لمركح القدس أف يتكمـ

كيؼ نسمع صكت * = . كتزداد الحساسية حيف نخضع لصكتو*الحساسية إذا عاندنا صكت الركح القدس، 
. الركح القدس

ذا استمعنا لصكتو يعطينا اإلقناع العقمي . إذان العبادة بالركح ىي عبادة عقمية. كا 
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كمف يقدـ عبادة بالجسد ال يرم في نفسو غير أنو كامؿ، إذ أنو يفعؿ كذا ككذا، أما مف يقدـ عبادة بالركح، فإف 
" الخطاة الذيف أكليـ أنا"الركح القدس يفتح عينيو عمي خطاياه كعدـ إستحقاقو، لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ 

كبينما مف يقدـ عبادة بالجسد نجده يمـك اهلل إذا كقعت لو تجربة، نجد مف يعبد اهلل بالركح، إذا . (15:1تي1)
جاءت عميو تجربة يقكؿ أنا أستحؽ ىذا كأكثر، ألنو يرم خطاياه، بؿ سيشعر بفرح ألنو طالما أف اهلل يؤدبو، إذان 

" أخرج يارب مف سفينتي"بؿ إف أتاه خير يشعر بأنو ال يستحقو، كما صرخ بطرس . (6:12عب)ىك يحبو 
. إذ شعر بأنو خاطئ ال يستحؽ كؿ ىذه الخيرات (8:5لك)

ُْب  وُب شُب وُب ْٔبمِلطَعاوٍة أَعرْب الـ كخبلص نفكس اآلخريف، يشكر أ الذم يصمي بالركح ال ييتـ بنفسو بؿ ىك مشغكؿ ب =تِلالَع ا
عمي تكبة فبلف، كيبكي عمي خطية فبلف، ألنو سييمؾ بسببيا، كيصرخ لشفاء فبلف، يطمب السبلـ لمعالـ 

. مثؿ ىذا سيتشبو باهلل في إىتمامو بالناس. المضطرب المتألـ
ِٗل  ًِل اتْبِٕل ١ ْٔبجِل  . ىذه العبادة بالركح تظير أيضان في كرازتي كخدمتي كتبشيرم بإنجيؿ المسيح =فِٟل اِل

 
  ".ُمَتَضرًِّعا َداِئًما ِفي َصَمَواِتي َعَسى اآلَن َأْن َيَتَيسََّر ِلي َمرًَّة ِبَمِشيَئِة اهلِل َأْن آِتَي ِإَلْيُكمْ 10" -(:10)آية 

كلكف لنتعمـ أف ليس كؿ ما نريده يكافؽ . ىك يشعر بالمسئكلية تجاه ركما، فيك خائؼ عمي الكنيسة مف التيكد
 .مخططات اهلل

 
  ".أَلنِّي ُمْشتَاٌق َأْن َأرَاُكْم، ِلَكْي َأْمَنَحُكْم ِىَبًة ُروِحيًَّة ِلَثَباِتُكمْ 11" -(:11)آية 

ِ٘لثَعحًال  ُْب  ىُب َٕعذَع ِْب   اإلخكة سنة كقد أسس كرسييا كما يقكؿ16ىؿ لك كاف بطرس مكجكدان في ركما منذ ..  سؤاؿ=أَع
 . الكاثكليؾ، ىؿ كاف يصح أف يقكؿ بكلس ىذا كأيف بطرس؟ كلماذا ال يمنحيـ بطرس ىذه اليبة؟

١َّحًال كاليبة التي يريد بكلس أف يمنحيا ىي  ٚدِل ألنيا مف عمؿ الركح القدس، كىي تثبيتيـ في اإليماف = ِ٘لثَعحًال سُب
بعادىـ عف التيكد، كىي أيضان البركة الرسكلية  .الصحيح كا 

 
يَماِني12" -(:12)آية     ".َأْي ِلَنَتَعزَّى َبْيَنُكْم ِباإِليَماِن الَِّذي ِفيَنا َجِميًعا، ِإيَماِنُكْم َواِ 

تضاع بكلس الرسكؿ، فيك يظير ىنا إحتياجو ليـ، كأنو سيتعزم  فالميرًكم ىك أيضان )بإيمانيـ نبلحظ ىنا رقة كا 
كلكننا نممح ىنا أف الرسكؿ يقكؿ أف إيمانيـ مختمؼ عف . كىـ سيتعزكف أم يفرحكف بإيمانو (25:11ييركىم أـ

يقكؿ أنو مستعد  (15:1)لذلؾ ففي . إيمانو، فإيمانيـ إستممكه مف مسيحييف مف أصؿ ييكدم كمتأثريف بييكديتيـ
فحتي األمـ منيـ إستممكا اإليماف عمي يد ييكد، كىك يريد أف يصحح اإليماف . لتبشيرىـ أم تصحيح إيمانيـ

 .الخ.. كيمغي ما ىك متيكد فيو مثؿ لزـك الختاف لمخبلص
 

ُثمَّ َلْسُت ُأِريُد َأْن َتْجَيُموا َأيُّوَيا اإِلْخَوُة َأنَِّني ِمرَارًا َكِثيَرًة َقَصْدُت َأْن آِتَي ِإَلْيُكْم، َوُمِنْعُت َحتَّى اآلَن، 13" -(:13)آية 
   ".ِلَيُكوَن ِلي َثَمٌر ِفيُكْم َأْيًضا َكَما ِفي َساِئِر اأُلَممِ 
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كلنبلحظ أنو كثيران ما نطمب طمبات . الرسكؿ ال يريد الخدمة السيمة، بؿ ىك يريد أف يذىب ليصحح ليـ إيمانيـ
شٌد   .(ىذا أسماه مؿء الزماف)جيدة، كما طمب الرسكؿ ىنا كاهلل يؤجؿ اإلستجابة لكقت مناسب يراه اهلل  َّع  =  َع

حيثما يزداد الشر يريد الرسكؿ أف يذىب ليككف لو ثمر أم مؤمنيف إيمانان صحيحان، كىذا لكي تيعمىف قكة اإلنجيؿ 
 .باألكثر

 
   ".ِإنِّي َمْدُيوٌن ِلْمُيوَناِنيِّيَن َواْلَبرَاِبَرِة، ِلْمُحَكَماِء َواْلُجَياَلءِ 14": -(14)آية 

الرسكؿ يشعر أف اهلل ككَّمو عمي ككالة كأعطاه نعمة ألجؿ كؿ األمـ، كىك شعر بأف ىذا ديف في رقبتو يكد لك 
 :كىك شعر بأف ىناؾ دينان في رقبتو.  حسابو معيـ بأف يجعميـ يؤمنكفلصؼَّ 

كيريد أف يرد الجميؿ هلل الذل أعطاه كؿ ىذا .  كأنو صار مديكنا هللفيك مقدِّر لعظمة ما أخذه مف نعـ. 1
 .، كلكف كيؼ؟ فميكف ىذا بتبشير الناس فإرادة اهلل أف الجميع يخمصكف

شتياقو لخبلصيـ  .2  .لمحبتو لكؿ الناس كا 

لذلؾ شعر بنكع مف . ىك يشعر بأف ما أخذه ال يستحقو إذ يشعر ببشاعة ماضيو كمع كؿ ىذا أخذ  .3
إذ الضركرة "لذلؾ قاؿ . اإللتزاـ نحك الذيف لـ يتذكقكا حريتو التي في المسيح كالمجد الذم أخذه

 كاف اليكنانييف كالركماف يعتقدكف = البرابرة(.16:9كك1)" مكضكعة عميَّ فكيؿ لي إف كنت ال أبشر
. انيـ ىـ الحكماء كباقي الناس برابرة

ًرـى أحد مف نعمة اهلل . عمكمان فمف يتذكؽ يشعر بأنو يريد أف الكؿ يتذكؽ مف يعثر كأنا ال "بؿ يشعر بحزف إف حي
 ".ألتيب، مف يضعؼ كأنا ال أضعؼ

 
  ".َفيَكَذا َما ُىَو ِلي ُمْسَتَعدٌّ ِلَتْبِشيِرُكْم َأْنُتُم الَِّذيَن ِفي ُروِمَيَة َأْيًضا15" -(:15)آية 

َٛع ٌِٟل ُ٘ب ا   أم أف ىذا ىك عممي الذم خمقني اهلل ما ىو لي أم أنني مكمؼ بيذا، أف أكرز باإلنجيؿ بيف األمـ، :َِع
١َعحَع . ألجمو ِِل ٚ َٓع فِٟل سُب ٠ ُُب اٌَّزِل ْٔبرُب ف يبشر في ركما مركز الكثنية كالخطية كمستعد إلحتماؿ أم ألـ في أ ىك يريد =أَع

ا. سبيؿ ذلؾ ىك تعبير يشير لصعكبة التبشير في ركما التي تمجد القكة، كىك سيذىب ليبشر بنجار  = أَع٠ْبؼًال
أتمني أف ال تخطر فكرة : "مصمكب كىك مكت العبيد الذيف إرتكبكا أبشع الجرائـ، قاؿ أحد فبلسفة الركماف

" الصمب عمي باؿ إنساف ركماني شريؼ
ُْب  ١شِلوُب كلشعكره بالديف . إذان فإيمانيـ محتاج لمراجعة جذرية، بسبب التقاليد الييكدية التي دخمت إليمانيـ = ٌِلرَعثْبشِل

 .نحكىـ ىك مستعد لمذىاب إلييـ
 

ِلْمَيُيوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ : أَلنِّي َلْسُت َأْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح، أَلنَُّو ُقوَُّة اهلِل ِلْمَخاَلِص ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ 16" -(:16)آية 
  ".ِلْمُيوَناِنيِّ 
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 ٟ رَعذِل دُب أَععْب كالرسالة ىنا مكجية . (14:6غؿ)..  قاؿ في غبلطية حاشا لي أف أفتخر إال بصميب ربنا يسكع=ٌَعغْب
لكف . كىـ في ركمية يفتخركف بالقكة كالعظمة كيعيشكف في زىك ككبرياء. لمركماف أغني كأعظـ دكلة في العالـ

بكلس ال يستحي باإلنجيؿ الذم يبدك في ظاىره ضعفان، ىك ال يستحي بأف يبشر بأف نجاران مات مصمكبان بيف 
لصيف، كىذا يدعك إلشمئزاز الركماف، كربما كاف مسيحيك ركما يشعركف باإلستحياء مف ىذه الفكرة شاعريف 

 ال: بالزىك أنيـ مف سكاف ركما القكية سيدة العالـ كالرسكؿ أراد اف يكسر مف زىكىـ، كحتي ال يستحكا قاؿ
ٟ رَعذِل . أما أىؿ غبلطية فيـ بؤساء كفي مذلة لذلؾ يقكؿ ليـ أفتخر.  كىك ال يستحي ألنو شاعر بقكة عمؿ اهللأَععْب

 أتعبد المصمكب؟ أقكؿ نعـ فيذا  ...كلك سألني أحد. عمكمان فالطريؽ الذم يبدأ ببل أستحي ينتيي بأفتخر
. الصميب عبلمة محبتو اإلليية غير المتناىية لي كعنايتو بي

الَعصِل  ٍْبخَع جُب  ِل ٌِل َّٛ ُب لُب َّٗ فاإلنجيؿ ليس رسالة نظرية .  ىك ال يخجؿ مف إنجيؿ اهلل ألنو يشعر بقكة ىذا اإلنجيؿ=ألَٔع
أك فمسفة فكرية تعميمية، إنما ىك عمؿ إليي جبار، كحركة حب إليي ال تتكقؼ لتبمغ باإلنساف إلي شركة األمجاد 

ىك قكة مجاليا خبلص اإلنساف، قكة تعمؿ في . ىك قكة يشعر بيا بكلس الرسكؿ كسيشعر بيا كؿ مؤمف. اإلليية
 ألف الكممة ليا قكة جبارة غيرت 3000بعظة كاحدة مف بطرس آمف . الفكر كاإلرادة كالنفس كالشعكر كالجسد

فاإلنجيؿ قائـ عمي عممية تغيير كبرم بكاسطة المسيح، تعطي الخبلص كتيبو . الدكلة الركمانية نفسيا لممسيحية
الًال . لمذيف يؤمنكف بالمسيح َّٚ ِّٞو أَع ُٙبٛدِل ٍْب١َع كقد أخذكا المكاعيد . زمنيان فقط، فالييكد كانكا أسبؽ في إرتباطيـ باهلل= ٌِل

  كخدمة المسيح بدأت معيـ، كىكذا بدأت خدمة الرسؿ معيـ ثـ كصمت.نامكس اهلل أكالن ئتمنكا عمي إبالخبلص ك
  ثـ أف يبشركا ىـ األمـ، كليذا فعمييـ كاجبات أكثر فبل محاباة، ىـ عمييـ اإليماف بالمسيح أكالن .الدعكة لكؿ العالـ

ِّٟو  .       َٔعأِل ٍْب١ُٛب َُّ ٌِل  .فاألمـ أيضا مدعكيف:  ُب
 

 ".«َأمَّا اْلَبارُّو َفِباإِليَماِن َيْحَيا»:أَلْن ِفيِو ُمْعَمٌن ِبرُّو اهلِل ِبِإيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 17" -(:17)آية 

ٌٓد تِلشُّو  ِل  ٍَع عْب ُِب ِٗل  مِّص (16آية ) ىذا اإلنجيؿ الذم أبشر بو ىك قكة اهلل لمخبلص =فِل١ بأف يجعؿ ىذا ؟  ككيؼ ييخى
اهلل .  فعمؿ نعمة اهلل التي تبرر عمؿ قكم جدان جدان ،؟ قطعان  كىؿ يستطيع كؿ مؤمف أف يصبح باران . المؤمف باران 

يعطي لممؤمف المعمد كالممسكح بزيت الميركف، أف يحؿ عميو الركح القدس الذم لو قكة جبارة في تغيير حياة 
المؤمف، مف حياة الخطية إلي حياة البر، كتغيير شاكؿ الطرسكسي نفسو إلي بكلس الرسكؿ خير شاىد لذلؾ 

كالنعمة  (جياد إيجابي)كلنفيـ أنو عمينا أف نغصب أنفسنا كمؤمنيف لنفعؿ البر . (راجع معني التبرير في المقدمة)
كالحظ أف بر النامكس كاف . المسيح فيناكالحظ أننا نصير أبراران بحياة . تعطينا أف نتمذذ كنتعزم بعمؿ البر

 كبعد اإليماف.  فبل بر خارج عف اإليماف بالمسيح،أٌما في المسيحية فالتبرير يبدأ باإليماف بالمسيح" إعمؿ فتحيا"
كيأتي بعد ذلؾ دكر حمكؿ الركح القدس الذم . يأتي دكر المعمكدية التي فييا نمكت كنقـك مع المسيح بحياتو

كنحف نثبت في المسيح بقدر ما . ، كبقدر ما نثبت في المسيح ننمك في البر(سر الميركف) يثبتنا في المسيح
   .لذلؾ فمدخؿ التبرير في المسيحية ىك اإليماف (جياد سمبي كجياد إيجابي)نصمب أنفسنا مع المسيح كنجاىد 
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ٍْة  ا َّع ٌٓد تِلشُّو  ِل تِلبِل٠ ٍَع عْب ٍْة  ،ُِب ا َّع ٠ كاهلل قسـ لكؿ منا قدر مف اإليماف . (5:17لك+ 3:1تس2) اإليماف ينمك كيزداد  =إلِل
كنحف أٌما نينىمِّي ىذا القدر أك ننقصو ككؿ إيماف نبمغو يعبِّر عف مستكانا الركحي الذم كصمنا إليو،  (3:12رك)

مثؿ ىؤالء ينمك باستمرار مستكاىـ الركحي كبالتالي ينمك . (6:5مت).. كطكبي لمجياع كالعطاش إلي البر 
يجابي)إيمانيـ مف إيماف إليماف أعمؽ كأعمي كىذا متكقؼ عمي جيادنا   فندخؿ لمعمؽ فى معرفة (سمبي كا 

 ، بيذا ينمك(7 : 2كك) عمي خضكعنا كتسميمنا الحياة بيف يدم اهلل بشكر كببل تذمرأيضا  ككمحبة المسيح ،
كقطعان فكمما نزداد في درجتنا اإليمانية سنزداد . (18:3كك2)اإليماف، بؿ ننمك في المجد، كمف مجد إلي مجد 

كاإلمتبلء مف  (23 ،22:5غؿ)اإليماف ىك ثمرة لئلمتبلء مف الركح القدس كالحظ أف . في عمؿ البر كحياة البر
فنحب المسيح  (14 : 16يك) كالركح القدس ىك الذل يخبرنا عف المسيح .(راجع المقدمة)الركح يأتي بالجياد 

 .كنثؽ فيو فيزداد إيماننا
١َعا ِْل ٠َعذْب ا َّع ٠ ٌْبثَعاسُّو فَعثِلاإلِل ا ا َِّ ككاف حبقكؽ يقصد بيا أف بابؿ ستؤدب شعب اهلل فقط . 4:2 ىذه مف نبكة حبقكؽ  =أَع

كالذيف عبدكا األكثاف ستبيدىـ بابؿ، أٌما األبرار الذيف . لكنيا لف تبيده لسبب بسيط ىك أف ىذا الشعب شعب اهلل
 أف  عمىاآليةلكف بكلس فيـ . يؤمنكف باهلل فسيحيكف، بابؿ ستؤدبيـ فقط لىيٍكممكا، لكنيا ال تستطيع أف تبيدىـ

كبكلس عاش في ييكديتو يمارس أعماالن . كما فيـ الييكد (أعماؿ النامكس) يككف باإليماف كليس باألعماؿ البر
خبلؿ أعماؿ النامكس كاف . جيدة لكنو لـ يتذكؽ حياة البر النابعة عف إصبلح الداخؿ الذم حدث لو باإليماف

أما في ظؿ اإليماف فكجد . يشعر بفساد الداخؿ، كأنو يعمؿ أعماالن صالحة كلكف مع كجكد كبت، كحنيف لمخطية
. نفسو يعمؿ البر بسيكلة كبرغبة صادقة

عميو أف ينظر هلل بإيماف بأف اهلل .  في اآلية كما قصدىا حبقكؽ كبنفس مفيكمو، فمف يقع في تجربة اآلف:-تأمل
في . كىذا عكس مف يخاصـ اهلل كقت التجربة. سيرحمو كيتحنف عميو، كيحكؿ الضيقة لخيره فيك صانع خيرات

ىذه اآلية نجد أف المؤمف ينمك بإستمرار في بر المسيح، كلكف ىذا ال يعني أننا نصير ببل خطية، فطالما نحف 
 .في الجسد فنحف معرضكف ألف نخطئ كلكف التكبة كاإلعتراؼ يغفراف الخطية

 
ْثِمِيِم، الَِّذيَن َيْحِجُزوَن اْلَحقَّ 18" -(:18)آية  أَلنَّ َغَضَب اهلِل ُمْعَمٌن ِمَن السََّماِء َعَمى َجِميِع ُفُجوِر النَّاِس َواِ 
   ".ِباإِلْثمِ 
 َّْ ف خطايا الناس أكالمعني .  ىذه تعني أف ىذه اآلية  متعمقة بما قبميا= ألَع

اءِل = أغضبت اهلل َّع َٓع اٌغَّ ِِل ٌٓد  ٍَع عْب ُِب ةَع  ِل  لذلؾ كاف ىذا التبرير باإليماف = غَعؼَع
ىذا الغضب ظير ضد كؿ مف ال يسمؾ في صبلح ككقار مف نحك . ضركريان 

كضد مف خالؼ النامكس الطبيعي األخبلقي كلكؿ مف تنكر لمحؽ كضؿ . اهلل
كبكلس ىنا يرسـ في اآليات . كراء العبادة الكثنية كحياتيا كممارساتيا الفاجرة

التالية صكرة لمعالـ بدكف بر اهلل أم بدكف المسيح، كاإلنحدار الذم كصمت 
ككانت البشرية بحاليا ىذا تستحؽ . إليو البشرية مما إستكجب غضب اهلل

 غضة 

 هللا

 إًَاٌ

ٍَ 

 يجذ

 هالك
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اإلفناء كما حدث في الطكفاف، كلكف اهلل كعد نكح بأنو ال يكرر الطكفاف إذ 
كالرسكؿ بدأ بشركر األمـ في ىذا اإلصحاح قبؿ أف . ىك يريد حياة العالـ

.  يذكر شركر الييكد حتى ال ييتيىـ بأنو معادم لمييكد
لكف كاف األمـ قد كسركا النامكس الطبيعي كالييكد قد كسركا النامكس المكسكم لذلؾ صار الكؿ في حاجة 

، كىذا كبيذا صار ىناؾ طريقيف لمبشر، إٌما اإليماف بالمسيح لمتبرير. لتدخؿ إليي كي يتبرركا باإليماف بالمسيح
 كالنياية ىبلؾ  ، كاإلنحدار يكمان فيكـ ، كالنياية مجد، أك السير في خطايا تغضب اهللاإليماف ينمك يكمان فيكـ،

. كمف يؤمف يتبرر كمف ال يؤمف ينصب عميو الغضب. اهلل أعمف البر في المسيح ليبطؿ الغضب. (أنظر الرسـ)
(. 17 ،16آيات )ككاف البر بالمسيح معمف في الكتاب 

ُِل  كَّ تِلاإلِل ْب ٌْبذَع َْع ا ٚ ضُب جِل َٓع ٠َعذْب ٠  ىذه الخطايا التي كاف الكثنيكف يمارسكنيا حجزت الحؽ أم جعمتو غير ظاىر كال =.اٌَّزِل
 يقكد لمعميعمكمان طريؽ الخطية . كاضح، تىعىبُّدىـ لؤلكثاف الباطمة كعدـ تعبدىـ هلل الحؽ عطؿ ظيكر الحقيقة

 النقاكة فيك طريؽ اإلمتبلء مف الركح القدس الذم يفتح الحكاس الركحية، كمف حكاسو  أٌما طريؽ، (8 : 5مت)
 (الخطية أغمقت حكاسؾ الركحية)" لؾ إسـ أنؾ حي كأنت ميت"لذلؾ قيؿ . الركحية مفتكحة فيك حي، كالعكس

كالركح القدس أيضان ىك ركح ". ميتان فعاشابني ىذا كاف " كعكس ذلؾ إذ عاد اإلبف الضاؿ تائبان قيؿ. ( 1:3رؤ)
لذلؾ حيف جاء المسيح كىك الحؽ لـ يعرفو الييكد  (11:8عب)كىك الذم يعممنا كؿ شئ . (37:1تي2)النصح 

كما . فحب الماؿ كالحسد أعمي عيكف رئيس الكينة.  مف البسطاءبسبب خطاياىـ، لكف كاف ىناؾ مف عرفو
نو في خطيتو قبؿ أكفي قصة القديس أغسطينكس، يقكؿ في إعترافاتو .  بقية الحكاسفيقاؿ عمي العينيف يقاؿ ع

كانت عينو مغمقة عف رؤية الحؽ، كانت )، كتابان عاديان أقؿ مف باقي الكتب  الكتاب المقدس أفأف يؤمف كجد
كالسيد المسيح . أما بعد اإليماف كالتكبة كاف يقرأ الكتاب المقدس كىك يبكي. (خطاياه تحجز عنو رؤية الحؽ

فمف ال يختار المسيح الحؽ سيختار العالـ كالخطية أم الباطؿ، . (32:8يك) "تعرفكف الحؽ كالحؽ يحرركـ"يقكؿ 
ليان لو  ق عمي مجد مأما مف عرؼ المسيح تنفتح عيف. (كالماؿ مثبلن )كيككف مستعبدان لو، يككف ىذا الباطؿ سيدان كا 
كالعكس فمف مؤلت . كالبداية نقاكة القمب بالتكبة (8:3في)المسيح فيحسب كؿ األشياء التي في العالـ نفاية 

كاليكنانيكف عبدكا ، كغيرىـ عبدكا الحيكاناتالخطية قمبو كرفض اهلل ينحدر لمستكم متردم، فالمصرييف 
 .األمراض

 
  ".ِإْذ َمْعِرَفُة اهلِل َظاِىَرٌة ِفيِيْم، أَلنَّ اهلَل َأْظَيَرَىا َلُيمْ 19" -(:19)آية 

إنيـ يحجزكف الحقيقة بسبب إنكارىـ هلل كعبادتيـ الفاجرة لؤلكثاف فيؿ ليـ أف يعتذركا بأنو لـ يكف ليـ نامكس؟ 
. اإلجابة ال عذر ليـ

فاهلل أعد عقكؿ البشر لييتدكا إليو، اهلل . ألف المعرفة الحقيقية عف اهلل يستطيع العقؿ البشرم أف يتكصؿ ليا
(. 15 ، 14 : 2رك)كاهلل أعطي أيضان لكؿ إنساف ضمير يعرؼ بو الحؽ . غرس بذرة اإليماف في كؿ إنساف

ككثيركف مف الفبلسفة شعركا . فمجرد التأمؿ في خمقة اإلنساف أك العالـ أك الككف يثبت ضركرة كجكد ىذا اإللو
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كىذا الشعكر بكجكد . نو البد أف يككف ىناؾ إلو كراء ىذه الطبيعة ينبغي أف نعبدهأبيذا كقالكا أف األكثاف خرافة ك
كالحظ قبكؿ األطفاؿ هلل كمحبتيـ لو كتصديقيـ . إلو ندركو مف خبلؿ أعمالو ىك ما يميز اإلنساف عف الحيكاف

إذان إف كاف اهلل قد أعطي لمييكد نامكس مكسي، فيك أعمف عف نفسو لمكثنييف خبلؿ الطبيعة . لمحقائؽ اإلليية
 .فاهلل ال يبقي نفسو ببل شاىد (1:19مز)المنظكرة 

 
أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرِة ُترَى ُمْنُذ َخْمِق اْلَعاَلِم ُمْدَرَكًة ِباْلَمْصُنوَعاِت، ُقْدَرَتُو السَّْرَمِديََّة َواَلُىوَتُو، 20" -(:20)آية 

  ".َحتَّى ِإنَُّيْم ِباَل ُعْذرٍ 
جِل  سَع ْٕبظُٛب َّع ٌْب ١ْبشَع ا ُٖب غَع ٛسَع ُِب فاهلل أظير قكتو في خميقتو التي صنعيا مف .  أم قدراتو اإللييةinvisible nature =أُب

لكف تظؿ طبيعتو اإلليية غير منظكرة لئلنساف، كال يمكف بعيكننا الجسدية أف ندرؾ كمالو، كلكف . أجؿ محبتو لنا
اخِل  =ق ف ندركو مف خبلؿ أعماؿأيمكف  عَع ُٕٛب ظْب َّع ٌْب ٠َّحَع        .   تِلا ذِل َِع شْب ُب اٌغَّ ذَٗع سَع أزلية أبدية، أم ببل بداية كال  = لُبذْب

. ف اهلل لـ يخمقو أحد، ىك كاجب الكجكد، ىك القكة كراء كؿ المخمكقات كالمصنكعات أنياية، كالمعني 
سٍة  زْب ُْب تِلالَع عُب ُٙب َّ رَّٝ أِل كىـ ببل عذر ألنو إذا كاف يمكف إدراؾ اهلل بعقكلنا فبل عذر ليـ كال ألم . ىذه عف الكثنييف = دَع

 القكؿ بالنسبة لمييكد في اإلصحاح الثاني، فبل عذر اكنبلحظ أف بكلس الرسكؿ كرر ىذ. إنساف يينكر كجكد اهلل
ال عذر لمكثنييف الذيف عبدكا المخمكؽ كترككا الخالؽ، كال عذر لمييكد الذيف أخطأكا في . لمكثنييف كال عذر لمييكد

 .ككـ ككـ نحف ببل عذر نحف المسيحييف كنحف ىياكؿ لمركح القدس. حؽ اهلل
 

ُدوُه َأْو َيْشُكُروُه َكِإلٍو، َبْل َحِمُقوا ِفي َأْفَكارِِىْم، َوَأْظَمَم َقْمُبُيُم اْلَغِبيُّو "21 -(:21)آية    ".أَلنَُّيْم َلمَّا َعَرُفوا اهلَل َلْم ُيَمجِّ
ىـ ببل عذر ألنيـ عمي الرغـ مف أنيـ بكاسطة ما في المصنكعات كما في الخميقة مف عجائب، كىذه أعطتيـ 

ا  َع = أف يدرككا كيعرفكا أف كراء كؿ ىذا البد مف كجكد إلو فُٛب شَع ا عَع َّّ ُْب ٌَع ُٙب َّ نيـ أك أف أ كبلـ الرسكؿ يعني  =ألَٔع
؟ كيؼ بدأ  فما الذم حدث. اإلنساف أكالن عرؼ اهلل، كأدرؾ كجكده، كعرؼ حكمتو التي خمؽ بيا ىذه األشياء

 اإلنييار؟ 
ُٖٚب  شُب ىُب ْٚب ٠َعشْب ذُبُٖٚب أَع جِّو َّع ُْب ٠ُب طريؽ فشكر اهلل كتمجيده يرفعني في . مف أجؿ ىذه المراحـ العديدة التي كىبيا ليـ= ٌَع

كيظؿ اإلنحدار حتى يصؿ . عكضان عف تمجيد اهلل تجعمني أنحدر (الذات) كتمجيد النفس  كالعكس فالتذمر،النمك
ُّٟو  =اإلنساف لظبلـ القمب ٌْب َعثِل ُُب ا ُٙب ٍْبثُب َُع لَع ٍَع  كمف ىنا تظير أىمية التسابيح الكثيرة في الكنيسة ككثرة ترديد صبلة أَع ْب

". كؿ عطية ببل شكر ىي ببل زيادة"ككما يقكؿ ماراسحؽ السرياني . الشكر في كؿ األكقات ككؿ المناسبات
(. 19-12:17لك)كحينما شفي المسيح العشرة البرص عاد كاحد منيـ فقط ليشكر، فقاؿ المسيح فأيف التسعة 

ف المسيح لـ يكف يريد عكدتيـ ألنو محتاج لشكرىـ بؿ حتى يعطييـ ما ىك أكثر، كما حدث مع ىذا أكالحظ 
فاهلل يفرح بمف لو ركح الشكر . األبرص الذم عاد، إذ حصؿ عمي الخبلص الركحي بجانب الشفاء الجسدم

 فيقكده اهلل،الشكر يجعؿ القمب طيعان في يد . كالعكس فالتذمر أىمؾ الييكد في برية سيناء. ليزيده مف بركاتو
 يسيؿ عمي اهلل أف يتعامؿ معو كيعطيو إستنارة ليعرؼ أكثر فيمجد فمثؿ ىذا القمب الشاكر الطيِّع. لمخبلص 
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فالشفاء الركحى الذل يعطى اإلستنارة يستمـز فى بعض األحياف أف يسمح اهلل ببعض التجارب  . أكثر كىكذا
كاآلالـ، كمف ىك الذل يحتمؿ التجارب سكل القمب الشاكر الذل إكتشؼ محبة اهلل، كأف ىذه التجارب دليؿ 

 كيظمـ ىذا ، فإف سمح اهلل بتجربة يرفضيا كيتذمر،أما التذمر فيك يقسى القمب. محبتو كىى طريقو لمخبلص
  فيـ ال يركف الطريؽ لعماىـ، كراء األكاذيبفىؤالء يسيركك  . كال يدرؾ محبتو يعكد يرم اهللال  ىذاالقمب، كمثؿ

فاهلل يعطي المعرفة بطرؽ .  القمب كعيو كيصير ببل تمييز كيغيب عنو نكر اهلل كيفقد.بالباطؿف كمف ثـ يتشبثك
فإف لـ يكف . كعدـ اإلحساس بمراحـ اهلل ىك أصؿ كؿ الشركر. شتي لتنتيي إلي شكره كتمجيده عمي مراحمو

.  يرفع اهلل ىذه المعرفة، فيككف ىذا كباالن عمي اإلنساف، فيبدأ يمجد نفسو عكضان عف أف يمجد اهلل ،لممعرفة ثمر
 . كاآلف ىناؾ مف يمجد الماؿ كالشيكات…بؿ إنحدر اإلنساف فصار يمجد العجكؿ كالقركد كالفئراف

 
   ".َوَبْيَنَما ُىْم َيْزُعُموَن َأنَُّيْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجَياَلءَ 22" -(:22)آية 

بينما ىـ يعتقدكف في أنفسيـ أنيـ حكماء، فإنو لسبب عدـ إدراكيـ الحقيقة إدراكان صحيحان قد أصبحكا أغبياء 
كاليكنانييف عبدكا األمراض كالشيكات البشرية بؿ أف ىناؾ . فالمصرييف أصحاب كؿ عمـ عبدكا العجؿ. كجيبلء

كالحظ أف ىذا الكبلـ مكجو لمف آمف مف الكثنييف كظؿ يفتخر بفمسفات الكثنييف، ككأف . اآلف مف يعبد الشيطاف
 . لقد قادتكـ لئلنحطاط  ؟  الرسكؿ يقكؿ ليـ إلي أيف قادتكـ فمسفاتكـ

 
اَفاتِ 23" -(:23)آية  ، َوالزَّحَّ  .َوَأْبَدُلوا َمْجَد اهلِل الَِّذي اَل َيْفَنى ِبِشْبِو ُصوَرِة اإِلْنَساِن الَِّذي َيْفَنى، َوالطُّوُيوِر، َوالدََّوابِّ
" 

فعكضان عف اإللتصاؽ باهلل الذم .  كيقابؿ ىذا اليكاف لمف يعبد األكثاف كالحيكانات ،مف يعبد اهلل يككف لو كرامة
 .إنحط اإلنساف كعبد الفانيات فصار مصيره الزكاؿ- كىذا يقكد اإلنساف لمخمكد- لو كؿ المجد

 
   ".ِلذِلَك َأْسَمَمُيُم اهلُل َأْيًضا ِفي َشَيَواِت ُقُموِبِيْم ِإَلى النََّجاَسِة، إِلَىاَنِة َأْجَساِدِىْم َبْيَن َذَواِتِيمِ 24" -(:24)آية 

كألجؿ أنيـ سمككا ىذا السمكؾ المشيف كأىانكا اهلل لذلؾ فقد نزع اهلل منيـ نعمتو كتركيـ ليسمككا بحسب شيكاتيـ 
ُُب  ُب . الرديئة في كؿ نجاسة ُٙب َّع ٍَع  تركيـ كتخمت نعمتو  بؿ ىك،يجعميـ يفعمكف ىذااهلل لـ . مف يده لشيكاتيـأَععْب

اهلل أسمميـ أم . الحافظة عنيـ فإنحطكا ليذه الدرجة، ىـ صاركا كمريض رفض عبلج الطبيب فتدىكرت حالتو
حِل تركيـ لما إشتيتو قمكبيـ كلما أرادكا أف يعممكه، رفع اهلل عنيـ يده فأكممكا شيكة قمكبيـ في  اعَع أم عدـ  = إٌَّجَع

كلنبلحظ أف الخطية ليا أضرار . الطيارة في العبلقات الجنسية كالتي تصؿ لمشذكذ الجنسي فأىانكا أجسادىـ
. بدنية فضبلن عف األضرار الركحية

 
الَِّذيَن اْسَتْبَدُلوا َحقَّ اهلِل ِباْلَكِذِب، َواتََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُموَق ُدوَن اْلَخاِلِق، الَِّذي ُىَو ُمَباَرٌك ِإَلى 25" -(:25)آية 
   ".آِمينَ . اأَلَبدِ 
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كَّ  ِل  ا دَع ٌُٛب رَعثْبذَع  ، ليـ في كعييـ العاـستعمفإ الحؽ الذم  باألكثاف، إستبدلكاإستبدلكا اإللو الحقيقي ىؤالء =اعْب
كىكذا بدالن مف . ثـ كرسكا قمكبيـ ككجيكا عبادتيـ إلي الخميقة كالمخمكقات. باآللية الكثنية الكاذبة غير الحقيقية

ف كؿ المخمكقات، كالذم يمـز أف نقدـ لو التمجيد إلي األبد، عبدكا  أف يكرمكا كيعبدكا الخالؽ الذم خمؽ كككَّ
لقد ظير تقدير اهلل لئلنساف في أنو خمقو عمي شبيو كعمي صكرتو بينما ظيرت حماقة اإلنساف . المخمكقات

نحدار اإلنساف الذم جعؿ آليتو بيذه الصكر، فإذا إكالحظ . كظبلـ قمبو في أنو صنع اهلل عمي حسب صكرو فانية
زِلبِل كالحظ أنو يطمؽ عمي اآللية الكثنية . كانت ىذه صكرة اآللية فكـ تككف قيمة اإلنساف الذم يعبدىا ٌْبىَع  فيي ا

كأنظر لمف يتصكر أف أم شيكة خاطئة . شخصيات كىمية غير حقيقية، بؿ ىي تخفي الحؽ كال تفيد كال تضر
ف تشبعو فيجرم كراءىا العمر كمو كلكنو ال يشبع، كمف يبحث عف ماء ال يركم أك عف آبار مشققة ال أقادرة 

. فيذه المياه التي ال تركم ىي الكذب (13:2رإ)تضبط ماء تاركان اهلل المشبع ينبكع المياه الحقيقي 
نٌد الذم  ثَعاسَع ُِب َٛع   . حينما ذكر إىانات الكثنييف هلل لـ يحتمؿ إىانتيـ لو كبارؾ اهلل=ُ٘ب

 
ِلذِلَك َأْسَمَمُيُم اهلُل ِإَلى َأْىَواِء اْلَيَواِن، أَلنَّ ِإَناَثُيُم اْسَتْبَدْلَن االْسِتْعَماَل الطَِّبيِعيَّ ِبالَِّذي َعَمى 26" -(:26)آية 

   ".ِخاَلِف الطَِّبيَعةِ 
الحظ قكؿ المزمكر . مف أجؿ أنيـ عبدكا المخمكقات دكف الخالؽ فقد منع اهلل نعمتو عنيـ إذ ىـ ال يستحقكنيا

 عنيـ حمايتو بسبب قساكة قمكبيـ فتسمطت عمييـ األىكاء الجسدية فاهلل نزع، ( 4:20)" حسب قمبؾالرب يعطؾ "
 . المخجمة غير الشريفة

 كؿ إنحرافات الشيكة، شيكات الخزم كالعار، الذم كصؿ لمزنا مع الحيكانات، كىذا ما حذَّر اهلل =أىواء اليوان
غالبان كاف ىذا ما يقصده الرسكؿ ىنا . قبؿ أف يدخمكا كنعاف( إذ ىك منتشر في كنعاف )(19:22خر)الشعب منو 

ستحي مف ذكره  .كا 
 

، اْشَتَعُموا ِبَشْيَوِتِيْم َبْعِضِيْم ِلَبْعٍض، 27" -(:27)آية  َوَكذِلَك الذُّوُكوُر َأْيًضا تَاِرِكيَن اْسِتْعَماَل اأُلْنَثى الطَِّبيِعيَّ
  ".َفاِعِميَن اْلَفْحَشاَء ُذُكورًا ِبُذُكوٍر، َوَناِئِميَن ِفي َأْنُفِسِيْم َجزَاَء َضاَلِلِيِم اْلُمِحقَّ 

اءَع  شَع ٌْبفَعذْب ُْب . كنبلحظ أف الشذكذ الجنسي ال ترتكبو الحيكانات.  الفعؿ القبيح كالشذكذ الجنسي =ا ِٙل ْٔبفُبغِل َٓع فِٟل أَع ِل١ َٔعائٍِل

اءَع  ضَع نحدرت كرامتيـ، كىـ يستحقكا ىذا فيـ الذيف إختاركا طريؽ اإلنفصاؿ عف اهلل= جَع . ىـ ضركا أنفسيـ كا 
 .كنرم اآلف كباء اإليدز يحصد ىؤالء الشكاذ جنسيان 

 
َوَكَما َلْم َيْسَتْحِسُنوا َأْن ُيْبُقوا اهلَل ِفي َمْعِرَفِتِيْم، َأْسَمَمُيُم اهلُل ِإَلى ِذْىٍن َمْرُفوٍض ِلَيْفَعُموا َما اَل 28" -(:28)آية 
   ".َيِميقُ 

ىـ لـ يرغبكا أف تككف ليـ المعرفة الحقيقية عف اهلل، لذلؾ تركيـ اهلل فصار عقميـ عاجزان عف أف يميز بيف الحؽ 
إف النعمة ىي عطية اهلل لئلنساف فإذا . ككاف نتيجة ذلؾ أف فعمكا ما ال يجب كما ىك غير الئؽ أخبلقيان . كالكذب
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كالمسئكلية ال . ف يرفع اهلل عنو نعمتو كيسممو إلي أىكائو كفضائحوأأساء اإلنساف التصرؼ كأفسد سمككو إستحؽ 
تقع عمي اهلل بؿ عمي اإلنساف، كالمريض الذم رفض اإلنصياع لنصائح طبيبو كاختار أف يعالج مرضو بنفسو 

ككما يتخمي الطبيب عف تقديـ النصائح . فإذا ساءت حالة المريض ال يبلـ الطبيب. عمي الرغـ مف جيمو بذلؾ
ر عمي خطيتو  .لمريض يخالفو دائمان ىكذا يتخمي اهلل عف الخاطئ المصِّ

 
   ".َمْمُموِئيَن ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم َوِزًنا َوَشّر َوَطَمٍع َوُخْبٍث، َمْشُحوِنيَن َحَسًدا َوَقْتاًل َوِخَصاًما َوَمْكرًا َوُسوًءا29" -(:29)آية 
ٍُة اإلِل  ، كما يشار بكممة البر لمصبلح عمي كجو العمكـ = ْب .   الشر عمي كجو العمـك
شّر  . ف يحصؿ المرء عمي كسب شخصيأ يشار ىنا إلي اإلضرار بالغير دكف = َع
ثْب ٍة  ا.  الميؿ النفسي اآلثـ نحك اآلخريف=خُب ذًال غَع  . (قاييف كىابيؿ)يقكد لمقتؿ  = دَع

.  ىك اإلضرار بالغير دكف أف يصؿ األمر لمقتؿ بؿ السعي لتكدير اآلخريف=الخصام
 .عاب شخصان في غيابو كشيَّر بو ليفسد سمعتو=  مف ثمب  =ثالبين

 
َنمَّاِميَن ُمْفَتِريَن، ُمْبِغِضيَنِ هلِل، ثَاِلِبيَن ُمَتَعظِِّميَن ُمدَِّعيَن، ُمْبَتِدِعيَن ُشُرورًا، َغْيَر 30" -(:31-30)اآليات 

  .ِباَل َفْيٍم َواَل َعْيٍد َواَل ُحُنوٍّو َواَل ِرضًى َواَل َرْحَمةٍ 31َطاِئِعيَن ِلْمَواِلَدْيِن، 
َٓع  ١ ذَّعِل .  أم متعاظميف في أقكاليـ ينسبكف ألنفسيـ ما ليس ليـ =ُِب
َٓع  فْبرَعشِل٠ ا     .  المفترم ىك مختمؽ الكبلـ =ُِب ٚسًال َٓع  ُبشُب ١ عِل ثْبرَعذِل كالمبتدع ىك مف . يبتكركف أنكاع جديدة مف الشر = ُِب

 . يأتي ببدع جديدة في الشر كاليرطقات
ٍُة  تِلالَع  ْٙب ذٍة        .يرفضكف كؿ نصيحة= فَع ْٙب  .ال يمتزمكف بعيكدىـ مع اآلخريف= الَع عَع
 

الَِّذيَن ِإْذ َعَرُفوا ُحْكَم اهلِل َأنَّ الَِّذيَن َيْعَمُموَن ِمْثَل ىِذِه َيْسَتْوِجُبوَن اْلَمْوَت، اَل َيْفَعُموَنَيا َفَقْط، َبْل 32" -(:32)آية 
وَن ِبالَِّذيَن َيْعَمُمونَ     ".َأْيًضا ُيَسرُّو

َُع  ِل الرسكؿ ىنا يشير إلي األممييف الذيف عرفكا أف  ىْب كمع ىذا فيـ . ىك بمكت مف يفعؿ ىذه الخطايادُب
كىذا دليؿ عمي قساكة القمب، بؿ ىـ يفرحكف بأف غيرىـ يرتكبيا، كىذا الفرح ىك فرح بنمك مممكة . يرتكبكنيا
كىـ يفعمكف ىذه الخطايا بكؿ رغبة كشكؽ كرضي، إذان فخطأىـ خطأ متعمد يصدر عف نية كقصد ال . الشيطاف

ىنا نرم أف اإلنساف إستمر في اإلنحدار كاإلنحطاط لدرجة تشبَّو فييا بالشيطاف الذم يفرح بأف . عف غفمة كجيؿ
. بؿ صار اآلف بعض الناس يعبدكف الشيطاف. يخطئ إنساف ما

 
 قيؿ إف مف أعظـ الفبلسفة اليكناف مف كانكا يرتكبكف الشذكذ الجنسي، بؿ أف منيـ ما جعمو شريعة :تعميق

إلي ىذا المدم إنحدر ىؤالء الفبلسفة كلـ . محرمان إياه عمي العبيد، كأف فيو فضؿ يمتاز بو األحرار دكف العبيد
 .تنفعيـ فمسفتيـ
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 :-ىذا اإلصحاح نري فيو أن اإلنسان إما ينمو في الروح أو ينحدر ألسفل
ىذا مف يجاىد فينمك إيمانو، كينتقؿ مف :-  ينمو في الروحمف.  1

كىك يعمؿ  (9آية)ىك يعبد اهلل بالركح  (17آية)درجة إيمانية لدرجة أعمي 
كنياية ىذا الصعكد، نجد اإلنساف يتشبو باهلل الذم . (17آية)أعماؿ بر 

كىنا نجد الرسكؿ يفرح كيشكر اهلل عمي إيماف أىؿ . يفرح بإيماف كبر أكالده
  .(8آية)ركمية 

 عمي منحدر في سيارة، فيك إما يصعدحالة اإلنساف كمف : اإلنحدار. 2
ما ينحدر لك  مف أىمؿ ىذا ىك)=  رفع قدمو عف دكاسة البنزيف يصعد، كا 

.  (جياده
 
 

كينحدركا إلي مستكم أقؿ  (21آية)كىؤالء يظمـ قمبيـ  (27آية)كاإلنحدار ىنا يصؿ باإلنساف ألحط الدرجات 
. مف الحيكانات كفي النياية نجد ىؤالء كقد تشبَّيكا بالشيطاف

 ىك نكع مف خداع النفس أف يتصكر إنساف أنو كصؿ إلي مرحمة ركحية معقكلة، كأنو أحسف مف :ممحوظة
كثيريف فيكؼ عف جياده، مثؿ مف تصكر كىك يقكد سيارتو أنو كصؿ عمي المنحدر إلرتفاع معقكؿ، فيرفع قدمو 

. عف البنزيف كيكؼ عف القيادة، مثؿ ىذا البد كأف يبدأ في اإلنحدار سريعان 
كلكنو كيؼ ينمك؟ . فاإليماف ينمك كما قمنا (17يةآ) ىذا ىك النمك :-بإيمان إليمان

ختبرناه يزداد إيماننا بو. (27-24:7مت)بالعشرة مع اهلل، كتطبيؽ كصاياه فنعرفو . 1 كالعشرة . ككمما عرفناه كا 
. ىي بالصبلة كالتسبيح كدراسة الكتاب

كما سمح اهلل لبني إسرائيؿ في سيناء  (7:2كك)بالشكر كسط الضيقات التي يسمح بيا اهلل لنرم يده كنعرفو  .2
 .ببعض التجارب كالماء المر حتى يركا يده

 إَذذاس

يٍ َعثذ 

تانشوح ًَُى 

 إًَاَه

َرشثه 

 تاهلل

َرشثه 

 تانشُطاٌ

هللا قسى نُا 

قسى يٍ 

 اإلًَاٌ
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثاني

 
 ىذا اإلصحاح يحدثنا عف أف الييكد كانكا يدينكف األمـ كلكف حتى نستفيد مف اإلصحاح :-إدانة اآلخرين

 كلنفيـ أف ىناؾ خطأ شائع يغضب اهلل. ألنفسنا، فعمينا أف نفيـ أف ىذا اإلصحاح مكجو لنا قبؿ أف يكجو لمييكد
عتادكا أف يتجاىمكا أخطاءىـ معتمديف عمي أف الناس ال تعرفيا، كلكنيـ ال يركف عذران لغيرىـ فيما إ أف الناس ،

بينما أف اهلل يريدنا أف ال . ألنو مف السيؿ أف أديف اآلخريف كمف الصعب أف أديف نفسي. يرتكبكنو مف أخطاء
كعمينا أف نفيـ أننا إف كنا ال نخطئ بنفس . (5-1:7مت)ننشغؿ بخطايا اآلخريف إنما نقٌدـ تكبة عف خطايانا 

 فذلؾ ليس راجعان لقداستنا بؿ ألف اهلل يستر عمينا، أما مف ييزأ بمف يخطئ فاهلل يرفع ستره عنو  ،خطايا اآلخريف
مف أجؿ كبريائو، حينئذ سيخطئ نفس الخطأ، كذلؾ ليكتشؼ أنو لو نفس الضعؼ، إنما مف كاف يستر عميو ىك 

. أيضان لتنكسر كبريائو فيشفي مف أعظـ خطية كيتضع. حماية اهلل
 + 15:17أـ)كليس معني ىذا أف نحكـ عمي الخطأ بأنو صحيح أك العكس، فيذا أيضان ال يرضي اهلل 

كلكف النصيحة العامة أف نديف المكقؼ كلكف ال نديف . كلكف ىذا لمف ييسأؿ عف رأيو في قضية ما. (20:5شإ
 قيؿ .فنحف ال نعرؼ ظركؼ اآلخريف (..مشاكؿ أسرية/ مرضو/ ظركفو)الشخص، بؿ نحاكؿ أف نجد لو عذران 

ف أخطأ إنساف آخر يككف أفضؿ قاضو ضده  .أف اإلنساف إف أخطأ يككف أفضؿ محاـو عف نفسو، كا 
ىكذا .  أف نككف مثؿ قائد سيارة، فيذا عميو أف ينشغؿ بالطريؽ كليس بالراكبيف معوكلكي نتجنب اإلدانة عمينا

نتأمؿ في مزمكر كنردد )،  حيث نحف ذاىبيف كبالسماء(كالمسيح ىك الطريؽ) نحف عمينا أف ننشغؿ بالمسيح
[ 3]يدرؾ مدم نجاستو ىك شخصيان فيبكت نفسو  [2]يرم قداسة اهلل  [1: ]، كمف يفعؿ(تسابيح أك صبلة يسكع

ال يعكد ينشغؿ بخطايا اآلخريف، فيك مشغكؿ باألىـ أم حب  [4]سيزداد حبان في المسيح الذم غفر لو كؿ ىذا 
 .المسيح

كنرم في ىذا اإلصحاح مكاصفات دينكنة اهلل، كىذه ال يممكيا البشر فكيؼ يدينكف اآلخريف كليس ليـ 
. صبلحيات ىذا العمؿ

(. 2آية ).. دينكنة اهلل ىي حسب الحؽ أما اإلنساف فيديف حسب الظاىر كال يعرؼ أعماؽ اآلخريف . 1
ـى اإلنساف تكبة. 2 فمك قدـ الخاطئ تكبة لغفر لو اهلل فكيؼ أديف مف . (4يةآ).. اهلل يطيؿ أناتو فيك يكد لك قىدَّ

غفر لو اهلل، أك كيؼ أعمـ ىؿ قدـ ىذا الخاطئ تكبة أك لـ يقدـ، كاهلل ال يفرح بعقكبة الخاطئ بؿ بتكبتو 
(. 23:18حز)

(. 11..)كبدكف محاباة  (5أية).. دينكنة اهلل عادلة. 3
أما اإلنساف فسينخدع بمف  (13 ، 6آيات)…  دينكنة اهلل ليس بحسب ما ييعىمِّمو اإلنساف بؿ بحسب أعمالو.4

(. 29-17آيات)… ييعىمِّـ كثيران كيتكمـ كثيران 
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كلنفيـ أف إدانة اآلخريف ىي  (16، 15آيات)… اهلل يديف األعماؽ الداخمية لمضمير كالفكر كسرائر الناس. 5
كنرم في قصة داكد كناثاف، أف داكد أخطأ في مكضكع أكريا ثـ حكـ بمكت . إعبلف عف التعب الداخمي

كفي مكقؼ . فعندما نديف اآلخريف نحكـ عمي أنفسنا بأنفسنا. الخاطئ أماـ ناثاف النبي، فيك بيذا أداف نفسو
المسيح مف الزانية دىٍرٍس لنا، فيك بمحبتو سامحيا كلكف طمب منيا أف ال تخطئ ثانية، فاهلل يطيؿ أناتو، أما 

كلذلؾ … "مف منكـ ببل خطية فميرميا بحجر"كالمسيح كجو كبلمو لمييكد . اإلنساف فيك يريد أف يتشفى
. لذلؾ فمف حقو أف يديف (46:8يك)كلنبلحظ أف المسيح كحده ىك الذم ببل خطية . إستقالكا كقضاة

ىذا اإلصحاح مكجو حقان لمييكدم، كلكنو مكجو أكالن لممسيحي، فالمسيحي الذم ببل حياة ىك أشر مف األممي 
كعمي الخداـ أف ال يسحبيـ المجد الزمني كتميييـ الكرامات عف . (32-26:10عب + 3-1:2عب)كالييكدم 

 .الحياة الداخمية الممتيبة بالركح كالحؽ
 حتى ال يتيمو الييكد بالخيانة لشعبو، لكنو في ىذا اإلصحاح كاإلصحاح الثالث أظير  بدأ باألمـ الرسكؿكبكلس

حتياج الكؿ لممسيح  .فساد الييكد، بؿ كؿ البشر، كا 
 

أَلنََّك . أَلنََّك ِفي َما َتِديُن َغْيَرَك َتْحُكُم َعَمى َنْفِسكَ . ِلذِلَك َأْنَت ِباَل ُعْذٍر َأيُّوَيا اإِلْنَساُن، ُكلُّو َمْن َيِدينُ 1" -(:1)آية 
  "!َأْنَت الَِّذي َتِديُن َتْفَعُل ِتْمَك اأُلُموَر ِبَعْيِنَيا

 ىنا يكمـ الييكد الذيف يدينكف األمـ عمي أعماليـ، بينما ىـ يعممكف  الرسكؿفبكلس. عائدة عمي ما فات :ٌِلزٌِلهَع 
فالنامكس مرآة تكشؼ ضعؼ الييكدم، كلكنو بدالن مف أف يرم . نفس األعماؿ، بالرغـ مف معرفتيـ بالنامكس

حتقرىـ ،فييا ضعفاتو كيتكب تقسى قمبو غتصب مكاف الدياف، كحاكـ اآلخريف كا  لقد ظف الييكد أف معرفتيـ .  كا 
ىذا سيجعؿ ليـ كضعان خاصان يكـ الدينكنة، كيتغاضي اهلل أف بالنامكس، كككف أف اهلل ميزىـ بإعطائيـ النامكس 

ككيؼ ال يدينيـ اهلل، كىـ عرفكا مف . (11آية) الرسكؿ ىنا أف اهلل ليس عنده محاباة  لذلؾ يقكؿ.عف أخطائيـ
 . النامكس غضب اهلل عمي الخطية كالخطاة

سٍة  زْب كىنا نرم (. النامكس الطبيعي)إذ ليـ العقؿ كالضمير  (20:1)قاؿ الرسكؿ عف األمـ أنيـ ببل عذر = تِلالَع عُب
كالنامكس يعطي إستنارة أكثر، . أف الييكد ىـ أيضان ببل عذر إذ ليـ نامكس مكسى باإلضافة لمنامكس الطبيعي

ف كاف األممي أخطأ ضد نامكس الضمير غير المكتكب فالييكدم قد أخطأ كتعدم عمي نامكس اهلل المكتكب  كا 
أٌما المسيحي فيك ببل عذر . (13:2)فمسئكليتو أعظـ كعقابو أشد فالنامكس ال يبرر مف يسمعو بؿ مف يعمؿ بو 

أم النعمة  (2:8)أيضان كدينكنتو أشد مف الكؿ إذ لو فكؽ النامكس الطبيعي كنامكس مكسى نامكس ركح الحياة 
اٌل ما فائدة الفداء . التي تعطي قكة التغيير عمي المسيحي أف ال يحتج بأنو كإنساف ضعيؼ لو الحؽ أف يخطئ، كا 

 .كما فائدة حمكؿ الركح القدس، كما ىك عمؿ النعمة التي تعطي خمقة جديدة
 

 َوَنْحُن َنْعَمُم َأنَّ َدْيُنوَنَة اهلِل ِىَي َحَسُب اْلَحقِّ َعَمى الَِّذيَن َيْفَعُموَن ِمْثلَ 2" -(:2)آية 
   ". ىِذهِ 



 (اإلطذاح اٌثأٟ)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

92 

أٌما األسس التي يديف اإلنساف عمييا فيي ليست بحسب الحؽ، بؿ . (16:8يك)اهلل حؽ كيديف بحسب الحؽ 
 مقاييسو أيضان غير صحيحة، أما اهلل فيك كلذلؾ فإف ،فالحؽ مشكش عند اإلنساف . فاهلل كحده ىك الحؽ. باطمة

أٌما اإلنساف فمعرفتو بالحؽ نسبية كذلؾ ألف خطايانا تعمي . كحده الذم يعرؼ الحؽ المطمؽالحؽ ، كىك 
 (.18:1)عيكننا، كىذا معني يحجزكف الحؽ باإلثـ 

 
َأَفَتُظنُّو ىَذا َأيُّوَيا اإِلْنَساُن الَِّذي َتِديُن الَِّذيَن َيْفَعُموَن ِمْثَل ىِذِه، َوَأْنَت َتْفَعُمَيا، َأنََّك َتْنُجو ِمْن َدْيُنوَنِة 3" -(:3)آية 
  "اهلِل؟

بنان إلبراىيـ، كأنو مف الشعب  إذا ظف الييكدم أف اهلل لف يدينو عمي أعمالو الشريرة بسبب ككنو ييكدم كا 
لكف . كنبلحظ أننا نديف اآلخريف أماـ الناس لنظير نحف أبراران، إذ لسنا نعمؿ ىذه األعماؿ. المختار، فيذا خطأ

 .ىؿ لك تبررت أماـ الناس سكؼ أتبرر أماـ اهلل بالرغـ مف أف نفس الخطأ فيَّ 
 

ْمَياِلِو َوُطوِل َأَناِتِو، َغْيَر َعاِلٍم َأنَّ ُلْطَف اهلِل ِإنََّما َيْقتَاُدَك ِإَلى التَّْوَبِة؟4" -(:4)آية    "َأْم َتْسَتِييُن ِبِغَنى ُلْطِفِو َواِ 
تستغؿ غني رحمة اهلل كصبلحو كعظيـ صبره كطكؿ أناتو، دكف أف  (أك أييا المسيحي).. أـ أنؾ أييا الييكدم

تعمـ أف ككف اهلل يعاممؾ بمطؼ أم بشفقة بدالن مف أف يصب غضبو عميؾ بسبب أعمالؾ الرديئة، إنما ىك يقصد 
أما مف يستغؿ طكؿ أناة اهلل كيستيتر، فاهلل يعمف غضبو عميو ألف . أف يقكدؾ كيدفعؾ لمتكبة عف أعمالؾ الرديئة

 .اهلل قدكس ال يحتمؿ الخطية
 

َولِكنََّك ِمْن َأْجِل َقَساَوِتَك َوَقْمِبَك َغْيِر التَّاِئِب، َتْذَخُر ِلَنْفِسَك َغَضًبا ِفي َيْوِم اْلَغَضِب َواْسِتْعاَلِن 5" -(:5)آية 
  ".َدْيُنوَنِة اهلِل اْلَعاِدَلةِ 

هَع  تذخراهلل يطيؿ أناتو، كلكف إستيتارنا يزيد غضبو، كالرسكؿ لـ يقؿ اهلل يذخر لؾ بؿ  َعفْبغِل إذان الدينكنة ىي  = ٌِٕل
ر). نتيجة العمؿ الخاطئ ةِل . (تذخر مف تىدىخِّ ٌْب َعؼَع َِل ا ْٛب يكـ تظير دينكنة اهلل العادلة عمي جميع الناس، أٌما  = ٠َع

لك قاؿ الرسكؿ أف اهلل يذخر لنا، فيذا يعني أف اهلل يعاقب نتيجة . اآلف فيك كقت المطؼ كطكؿ األناة كالتكبة
ِْل  كىك. إنفعاؿ، أٌما قكلو أننا نذخر ألنفسنا فيذا إشارة ألف العقاب ىك العدالة رِلعْبالَع  حيث يناؿ كؿ إنساف ما =اعْب

 .يستحقو عمنان 
 

  ".الَِّذي َسُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َأْعَماِلوِ 6" -(:6)آية 
 .ىنا رد عمي اإلخكة البركتستانت فالمجازاة حسب األعماؿ كليس اإليماف

 
اِلِح َيْطُمُبوَن اْلَمْجَد َواْلَكرَاَمَة َواْلَبَقاَء، َفِباْلَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 7" -(:7)آية     ".َأمَّا الَِّذيَن ِبَصْبٍر ِفي اْلَعَمِل الصَّ
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الرسكؿ في ىذه اآلية كاآليات التالية يركز عمي حرية اإلرادة اإلنسانية، كيبدأ في ىذه اآلية بمف ليـ النصيب 
. الصالح، فاهلل يكد لك كاف ىذا نصيب الجميع، أٌما اإلنساف فيكد أف يديف كؿ أحد

ثْبشٍة كبالنسبة لمف يعمؿ األعماؿ الصالحة في  أم بإستمرار ضد المشقات كاإلغراءات كفي تأف كمثابرة،  = طَع
ٌْبثَعمَعاءَع طالبان مف اهلل  ا َٚع حَع  َِع ا شَع ٌْبىَع ا َٚع ذَع  جْب َّع ٌْب ٠َّحِل  فإف ىؤالء سينالكف ا ١َعاجِل األَعتَعذِل ٌْبذَع ىـ جاىدكا ضد الخطية إليمانيـ  = ا

كنبلحظ أنو ال يعمؿ األعماؿ الصالحة إال مف لو إيماف . كثقتيـ بأمجاد الحياة األبدية لذلؾ سينالكا الحياة األبدية
 .بمغ لمستكم الشركة مع المسيح ليتبرر

 
   ".َوَأمَّا الَِّذيَن ُىْم ِمْن َأْىِل التََّحزُّوِب، َواَل ُيَطاِوُعوَن ِلْمَحقِّ َبْل ُيَطاِوُعوَن ِلإِلْثِم، َفَسَخٌط َوَغَضبٌ 8" -(:8)آية 

بِل  ضُّو ًِل اٌرَّذَع ْ٘ب ْٓب أَع ِِل ُْب  ُ٘ب َٓع  ٠ ا اٌَّزِل َِّ أَع  :-ىؤالء ىـ .  أم التعصب كالخصاـالتحزب  =َٚع
 فأيٍسًممكا  فتخاصمكا مع رسؿ المسيح، كما عمؿ الييكد مع بكلس،الذيف رفضكا اإليماف كرفضكا المسيح (ُ

 . إلي شيكاتيـ كغرائزىـ ليفعمكا ما ال يميؽ

 ىنا الييكد المتعصبكف لجنسيـ محتقريف األمـ، مفضميف ىذا عمي إنتصار الحؽ أم دخكؿ األمـ أك ىـ (ِ
  .لئليماف
َْع  ٛ ِٚلعُب ُِل اِل ٠ُبطَعا  .رفضيـ لحؽ المسيح يجعميـ يسقطكف مباشرة في اإلثـ = إلِل ْب

 : كعمكما نبلحظ أف كؿ إنساف يقع تحت تأثير صكتيف 
النامكس  أك الضمير كىك. الصادر مف الركح القدس كىذا بالنسبة لئلنساف المسيحى  الحقصوت (ُ

 .الطبيعى لكؿ البشر
كىذا ما عبَّر عنو داكد النبى بقكلو . الصادر مف الشيكات الخاطئة المكجكدة فى الداخؿ اإلثم صوت (ِ

الخطية "كأيضا عبَّر بكلس الرسكؿ عف نفس المكضكع بقكلو . (المزمكر الخمسكف)" باإلثـ حبؿ بى"
 .أك ىك أل دعكة خاطئة مف الخارج إلرتكاب خطية . (20 : 7رك)" الساكنة فىَّ 

 . اإلثم كليس الحقكالرسكؿ يدعك الجميع أف يسمعكا كيطيعكا صكت 
 

 اْلَيُيوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ : ِشدٌَّة َوِضيٌق، َعَمى ُكلِّ َنْفِس ِإْنَساٍن َيْفَعُل الشَّرَّ 9" -(:9)آية 
  " .اْلُيوَناِنيِّ 

ِّٟو ي. كضيقات. كؿ مف يفعؿ الشر فسيكاجو شدة كأالـ َٔعأِل ٌْب١ُٛب َُّ ا الًال  ُب َّٚ ِّٞو أَع ُٙبٛدِل ألف الييكد حصمكا عمي عيكد  = ٌْب١َع
 .اهلل أكالن قبؿ األمـ كأخذكا إمتيازات أكثر كمعرفة أكثر، ثـ عمي اليكناني كسائر البشر

 
اَلحَ 10" -(:10)آية   اْلَيُيوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ : َوَمْجٌد َوَكرَاَمٌة َوَساَلٌم ِلُكلِّ َمْن َيْفَعُل الصَّ

  " .اْلُيوَناِنيِّ 
ٌَد كعمي عكس ىذا فإف اهلل ييب  الَع عَع َٚع حٌد  َِع ا شَع وَع َٚع ذٌد  جْب  لكؿ مف يفعؿ الصبلح. َِع
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الًال ي  َّٚ ِّٞو أَع ُٙبٛدِل سحؽ كيعقكب كانكا أفضؿ إ آباءىـ إبراىيـ ك ،ألف الييكد أصحاب فضؿ، فالخبلص جاء منيـ= ٌْب١َع
البشر، كالشعب الييكدم بمعرفتو السابقة باهلل كانكا الشعب الكحيد الذم يعرؼ اهلل كلو عبلقة باهلل فخبراتيـ 

فإنفتحت  ، اهلللرضأ  عاش بالتقكل منيـ، كمف.كالعمؽ الركحيليذا فيـ ليـ إمكانيات التفكؽ . الركحية أكثر
 يككف عيناه كعرؼ اهلل معرفة حقيقية فمما ظير المسيح آمف بو ألنو كجد فيو صكرة اهلل التى كاف يعرفيا، فيذا

ِّٟو     .أكالن  َٔعأِل ٌْب١ُٛب َُّ ا  كلكف اليكنانى يككف ثانيا ألنو عاش فى الخطية بينما كانت لو  نفس البركاتـفالكؿ لو=   ُب
 .(راجع اإلصحاح األكؿ)اإلمكانيات أف يدرؾ اهلل كلـ يفعؿ 

 
  ".أَلْن َلْيَس ِعْنَد اهلِل ُمَحاَباةٌ 11" -(:11)آية 

بؿ إف اهلل سيديف باألكثر . اهلل سيعامؿ كؿ الشعكب بالعدالة، الييكد كاألمـ، دكف تفريؽ ألف اهلل ال يقبؿ الكجكه
 .مف ناؿ معرفة أكفر أما المحاباة فيي صفة لئلنساف ألنو يحابي لمنفعتو

 
َوُكلُّو َمْن َأْخَطَأ ِفي النَّاُموِس . أَلنَّ ُكلَّ َمْن َأْخَطَأ ِبُدوِن النَّاُموِس َفِبُدوِن النَّاُموِس َيْيِمكُ 12" -(:12)آية 

  ".َفِبالنَّاُموِس ُيَدانُ 
ٍِلهُب  ْٙب ُِبٛطِل ٠َع ِْل إٌَّا ٚ فالسرطاف كمرض كاف يميت . فالخطية قاتمة، كسببان كافيان لممكت حتى بدكف النامكس = تِلذُب

  .كسدـك كعمكرة ىمككا دكف أف يككف ىناؾ نامكس مكتكب. قبؿ أف يكتشفو األطباء كيشخصكنو
اإلنساف الطبيعي بيف  كؿ إنساف نكر الطبيعة أم الضمير كبو يميز اهلل كىبكلكف  =من أخطأ بدون الناموس

 كالطيارة كمنع (مثؿ بحارة يكناف ) لذلؾ كجدنا كسط الكثنييف مبادئ فييا فكرة عف العدؿ كالشفقة. الخير كالشر
كأضيؼ لمييكد نكر النامكس، .  لك حاكلنا أف نسكتو كالضمير سيشيد ضد كؿ كاحد حتى،القتؿ كالسرقة كالكذب

ككمما إزدادت اإلمكانيات . فاهلل ال يترؾ نفسو ببل شاىد. كأضيؼ لنا كمسيحييف فكؽ كؿ ىذا نكر اإلنجيؿ
كىذا ىك . إزدادت المسئكلية، كبالنسبة لمييكد فالنامكس ليس مجاالن لئلفتخار بؿ لمعمؿ بو، كلكشؼ النفس كالتكبة

كلقد صار النامكس حمبلن زائدان عمي الييكد . الفرؽ بيف أف يككف اإلنجيؿ لممعرفة كاإلفتخار أك يككف حياة معاشة
بسبب زيادة المسئكلية، لكف كاف غرض ىذا الحمؿ المضاعؼ أف يكتشفكا عجزىـ عف أف يقكمكا كحدىـ بتنفيذ 

لكف لؤلسؼ تحكؿ النامكس عند الييكد إلي أداة إفتخار . متطمبات النامكس، كأف يشعركا بإحتياجيـ لمخمص
ُْب  ا  كيقكؿ يجد الخاطئ عذران  ، فبدكف النامكس ربما  أم مع كجكد نامكس تصبح الخطية تعٌدم عمي حؽ اهلل =٠ُبذَع

[ 1] تزداد عقكبة المتعدم فيك لذلؾ .ال أعرؼ ، كلكف ما عذره إذ أعطى اهلل الكصية كىك يكسرىا متعمدا 
لذلؾ قاؿ السيد المسيح يككف لسدكـ كعمكرة حالة أكثر احتماالن . يحاسب عمي تعديو [2]يمكت بسبب الخطية 

 (.15:10مت)يـك الديف مف ىؤالء الذيف رفضكا دعكة المسيح 
 

أَلْن َلْيَس الَِّذيَن َيْسَمُعوَن النَّاُموَس ُىْم َأْبرَاٌر ِعْنَد اهلِل، َبِل الَِّذيَن َيْعَمُموَن ِبالنَّاُموِس ُىْم 13" -(:13)آية 
ُرونَ     ".ُيَبرَّ
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ىناؾ مف يحفظ النامكس كيعظ بو كلكف ال يعمؿ بو فدينكنتو ستككف أشد، مثؿ ىذا قد يتبرر عند الناس بسبب 
َْع . لكف مف سيتبرر ىك مف يعمؿ بحسب النامكس. معرفتو كلكف ليس لدم اهلل عُبٛ َّع كاف الييكد يقرأكف  = ٠َعغْب

ُِبٛطِل . النامكس كؿ سبت َْع تِلإٌَّا ٍُٛب َّع َٓع ٠َععْب ٠ أىؿ )لذلؾ فاهلل سيبرر األممي الذم يعمؿ أعماالن صالحة  = اٌَّزِل
 مسيحي، أك ألنني دارس الكتاب المقدس، لكبنفس المفيكـ فأنا لف أخمص لمجرد أنني أيدعى . (كرنيميكس/ نينكم

فمف يعمؿ يختبر المسيح كيعرفو، فبل . بؿ ألنني أعيش بحسب اإلنجيؿ، كال يعرؼ قكة اإلنجيؿ إاٌل مف يعيشو
 (.27-24:7مت)ينيار مف تشكيؾ الشيطاف في محبة اهلل 

 
أَلنَُّو اأُلَمُم الَِّذيَن َلْيَس ِعْنَدُىُم النَّاُموُس، َمَتى َفَعُموا ِبالطَِّبيَعِة َما ُىَو ِفي النَّاُموِس، َفيُؤاَلِء ِإْذ 14" -(:14)آية 

   ".َلْيَس َلُيُم النَّاُموُس ُىْم َناُموٌس أَلْنُفِسِيمِ 
ىكذا مف يفعؿ ما في النامكس  (بحسب نامكس الطبيعة أم الضمير)كما أف مف يخطئ بدكف نامكس ييمؾ 

كىكذا رأينا في آبائنا البطاركة إبراىيـ . (35 ، 34 : 10أع) (كرنيميكس)بدكف نامكس يحيا بعممو الصالح 
سحؽ كيعقكب كيكسؼ كأيكب أنيـ بدكف نامكس مكتكب، كاف النامكس مكتكبان عمي قمكبيـ، كاف ىذا عمؿ  كا 

ُِل كىذا معني ىـ . الضمير ِٙل ْٔبفُبغِل ُِبٛطٌد ألَع أم عمي الرغـ مف أف ليس ليـ نامكس مكتكب فيـ ليـ نامكس =  َٔعا
، ديف بنامكسيـ الفطرمنقاـكبيذا النامكس عمؿ األمـ الذيف ليس ليـ نامكس، عممكا أعماالن صالحة . الضمير

ال يخمِّص بدكف  (الضمير)كلكف كما أف نامكس مكسى بدكف المسيح ال يخمِّص، ىكذا ىذا النامكس الفطرم 
أنتـ أييا الييكد ليس لكـ فضؿ أف عندكـ "كالمقصكد مف اآلية . فكبلىما مرشد كيؤدب لكف ال يخمِّص. المسيح

 ".النامكس، فاألممي الذم التـز بكصايا اهلل التي يممييا عميو ضميره يتساكل بالييكدم الممتـز بالنامكس
 

الَِّذيَن ُيْظِيُروَن َعَمَل النَّاُموِس َمْكُتوًبا ِفي ُقُموِبِيْم، َشاِىًدا َأْيًضا َضِميُرُىْم َوَأْفَكاُرُىْم ِفيَما َبْيَنَيا 15" -(:15)آية 
ةً     ".ُمْشَتِكَيًة َأْو ُمْحَتجَّ
ُْب  ِٙل تِل ُٛب تًالا فِٟل لٍُب رُٛب ىْب ُْب ..  مثؿ إبراىيـ كيكسؼ =َِع ُ٘ب ١شُب ِّل ا ػَع ا أَع٠ْبؼًال ِ٘لذًال ا كؿ أممي لو ما يدينو مف قبؿ اهلل أم =  َع

حًال . إذان دينكنة اهلل العادلة ستككف عمي الكؿ أممان كييكد. ضميره رَعجَّ ذْب رَعىِل١َعحًال . مدافعة بالحجة كالبرىاف = ُِب شْب  = ُِب
كيـك الدينكنة سيقؼ ضمير كؿ إنساف . ىنا الضمير بدؿ النامكس المكتكب. ف أخطأكاإضمائرىـ تحتج داخميـ 

حتج عميو، كلذلؾ سيتقبؿ حكـ اهلل عميو. شاىدان ضده حينما يدينو اهلل كلنبلحظ أف النامكس . فمقد سبؽ ضميره كا 
في ضمائر الجميع كيظيره عممو أنو ينير بصائر الناس ليميزكا بيف الحؽ كالباطؿ، لكف ىذا العمؿ مكتكب 

 كلكف مع زيادة الشر فى العالـ إنطمست عيكف .األمميكف بتصرفاتيـ األخبلقية كبإحتجاج ضمائرىـ داخميـ
أعطيتنى "البشر عف رؤية الحؽ، فأعطى اهلل النامكس مكتكبا ليساعد البشر كما قاؿ القديس إغريغكريكس 

" . النامكس عكنا
 

  ".ِفي اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِو َيِديُن اهلُل َسرَاِئَر النَّاِس َحَسَب ِإْنِجيِمي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 16 -(:16)آية 
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ائِلشَع  شَع ُٓب  ُب عَع ٠ .  الناس تديف ما ييعمىؿ في العمف، أما اهلل فيديف السرائر أم األعماؿ الخفية كاألفكار كاألسرار=٠َعذِل
كالذيف يحافظكف عمي النامكس سكؼ يحكـ اهلل ببرىـ في اليـك الذم يديف فيو األعماؿ العمنية بؿ كالخفية لمبشر، 

 الذم كرز بو بكلس، كالذم فيو كرز بيسكع المسيح كدياف لكؿ العالـ كالقاضي األعمى لمشعكب، ىبحسب إنجيل
 .كىك يديف بالحؽ

 
   ".ُىَوَذا َأْنَت ُتَسمَّى َيُيوِديًّيا، َوَتتَِّكُل َعَمى النَّاُموِس، َوَتْفَتِخُر ِباهللِ 17" -(:17)آية 

٠ّرًالا ُٙبٛدِل َّّٝ ٠َع ْٔبدَع ذُبغَع ا أَع رَع َٛع  كاف إسـ ييكدم يثير عند صاحبو الكبرياء فيـ يظنكف في أنفسيـ أنيـ أفضؿ مف  =ُ٘ب
" الميـ أشكرؾ أنؾ لـ تخمقني أمميان كال امرأة كال عبدان "باقي الناس، محبكبيف عند اهلل، مكرميف لذلؾ كانكا يصمكف 

. كالحظ إستخفافيـ بالمسيح كالناس. ىنا يكبخ الرسكؿ إستعبلئيـ كشيكتيـ لمعظمة. فيك يشعر أنو فكؽ العالـ
 لئلفتخار دكف أف ف النامكسأكؾ. (34:9يك)" تعممناكلدت في الخطية أنت بجممتؾ كأنت "كالحظ قكليـ لؤلعمي 

كلكف النامكس لمتنفيذ . كيفتخركف باهلل كما لك كاف إلييـ كحدىـ، فيـ تكبركا عمي األمـ كأسمكىـ كبلب. ينفذكه
قيؿ عف الييكد الذيف يفتخركف . لترم عقكبة مف ال ينفذ النامكس (28تث + 26ال)كراجع . كليس لئلفتخار

 .بالنامكس، أنيـ كمجـر محككـ عميو باإلعداـ كيفتخر بقانكف الجنايات
 

  ".َوَتْعِرُف َمِشيَئَتُو، َوُتَميُِّز اأُلُموَر اْلُمَتَخاِلَفَة، ُمَتَعمًِّما ِمَن النَّاُموسِ 18" -(:18)آية 
ُب  ١يَعرَٗع شِل َِع اٌِلفَعحَع .  الخبرة النظرية في معرفة مشيئة اهلل =ذَععْبشِل ُب  رَعخَع ُّب ٌْب ٛسَع ا ُِب ١ِّوضُب األُب َّع إذ .  أم تميز بيف الخير كالشرذُب

 .تثقفكا بثقافة النامكس
 

َوُمَيذٌِّب ِلأَلْغِبَياِء، َوُمَعمٌِّم ِلأَلْطَفاِل، 20 .َوَتِثُق َأنََّك َقاِئٌد ِلْمُعْمَياِن، َوُنوٌر ِلمَِّذيَن ِفي الظُّوْمَمةِ 19" -(:20-19)آية 
  " .َوَلَك ُصوَرُة اْلِعْمِم َواْلَحقِّ ِفي النَّاُموسِ 

ذَعثِلكُب  ِْل  .تنتفخ  =َٚع ١َعا ّْب ٍْبعُب َّهَع لَعائِلذٌد ٌِل قائد  يسمكف أنفسيـ فكانكا. ىذه كمماتيـ عف أنفسيـ كىي تدينيـ باألكثر=  أَٔع
حِل / لمعميان َّع ٍْب َٓع فِٟل اٌظُّو ٠ َّزِل سٌد ٌٍِل . كىذه البد أف تككف صفات المعمميف فعبلن . ِعٍُ ٌألؽفاي/ ِٙزب ٌألغث١اء/  ُٔٛب

ـٍ أف اهلل يعمؿ مف خبللو  العمياف كاألغبياء كالذيف في الظممة كاف يقصد )لكف عمي المعمـ أف ال يفتخر بؿ يىٍعمى
ككاف الييكد يستيكييـ األلقاب لذلؾ حيف قاؿ الشاب لمسيد المسيح أييا المعمـ الصالح، كانت . (يفمبيـ األمـ

كالمسيح  (19 ، 18 : 18لك)" بني أنا لست مثؿ ىؤالء الذيف يعجبكف باأللقابإيا "إجابة المسيح تحمؿ معني 
 (.44:5يك)بكت مف يقبؿ مجدان مف اآلخريف كال يعطي المجد هلل 

ٌُد ٌِلألَعؽْبفَعايِل   عَعٍِّو  . الذيف في طفكلة الحياة الركحية= ُِب
 

َأْن اَل ُيْسَرَق، َأَتْسِرُق؟ : َفَأْنَت ِإًذا الَِّذي ُتَعمُِّم َغْيَرَك، أََلْسَت ُتَعمُِّم َنْفَسَك؟ الَِّذي َتْكِرزُ 21 "-(:22-21)اآليات 
" َأْن اَل ُيْزَنى، َأَتْزِني؟ الَِّذي َتْسَتْكرُِه اأَلْوثَاَن، َأَتْسِرُق اْلَيَياِكَل؟: الَِّذي َتُقولُ 22
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شِلقُب (. 16 ، 13 ، 12 : 4تي1)الرسكؿ يكبخيـ إذ أنيـ إىتمكا بالكعظ دكف الحياة ففقدت الكممة قكتيا  أَعذَعغْب

ًَع  َٙع١َعاوِل ٌْب  .كلنبلحظ أنو عمي مف ييعمِّـ غيره أف ييعمِّـ نفسو أكالن ليككف قدكة. أباح الييكد سرقة ىياكؿ األكثاف = ا
 

  "الَِّذي َتْفَتِخُر ِبالنَّاُموِس، َأِبَتَعدِّي النَّاُموِس ُتِييُن اهلَل؟23" -(:23)آية 
. كلكنيـ لـ يدرككا أنيـ حينما يخالفكنو فيـ بيذا ييينكف اهلل الذم أعطاه. ىـ يفتخركف بأف اهلل أعطاىـ النامكس

 
   ".أَلنَّ اْسَم اهلِل ُيَجدَُّف َعَمْيِو ِبَسَبِبُكْم َبْيَن اأُلَمِم، َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 24" -(:24)آية 

لذلؾ . (24:12 صـ2 + 23-20:36حز + 5:52شإ)ىـ بعصيانيـ يتسببكف في أف إسـ اهلل يياف بيف األمـ 
. فإنو ال يكجد حؿ كسط، إما أف يتقدس إسـ اهلل فينا أك يجدؼ عميو بسببنا. نصمي ليتقدس إسمؾ

سـ اهلل يتقدس فينا عندما نتقدس نحف كنعمؿ ما يميؽ بالقداسة . ليرم الناس أعمالنا الصالحة فيقدسكا إسـ اهلل. كا 
.  لو اإلىانةكاكجومبسبب أعمالنا الشريرة يجدفكا عمي إسـ اهلل أم ؼكالعكس 
يٍِّر :ممحوظة .   اهلل كاف يتمني أف يفيض مف خيراتو عمي شعبو الممتـز بنامكسو كتككف ىذه عبلمة عمي أف اهلل خى

 ،كىذا ما حدث ألبيمالؾ إذ رأم خيرات اهلل إلسحؽ فخاؼ مف إلو إسحؽ. كتككف ىذه كرازة باهلل الطيب الخيِّر
(. 31-26:26تؾ)ألبنائو كالبركات التى ييبيا اهلل فإسحؽ أظير ألبيمالؾ محبة اهلل كمجد اهلل 

فاهلل أعطاىـ النامكس ليمتزمكا بو فيفيض عمييـ مف خيراتو أماـ األمـ، كبيذا يتمجد اسـ اهلل كسط األمـ، كيككف 
 الرسكؿ يكبخ الييكد ألنيـ فشمكا فيما خمقيـ اهلل ألجمو كىنا. ، فيعرؼ األمـ اهلل كيؤمنكا بوىذا كرازة كسط األمـ

 .قكأعطاىـ النامكس ألجمو أم في أنيـ يككنكا سببان لمجد إسـ
 

 !َولِكْن ِإْن ُكْنَت ُمَتَعدًِّيا النَّاُموَس، َفَقْد َصاَر ِختَاُنَك ُغْرَلةً . َفِإنَّ اْلِختَاَن َيْنَفُع ِإْن َعِمْمَت ِبالنَّاُموسِ 25" -(:25)آية 
"  

فإف الختاف ينفع إف عممت بالنامكس، كلكف إف كنت متعديان عمي النامكس، فسيفقد الختاف كؿ قيمة لو أماـ اهلل، 
ٌَعحًال كيصير كما لك كاف  شْب المقصكد أنو يصير كمف ىك غير مختتف، فإف الختاف ىك عبلمة اإلنتماء هلل كذلؾ  = غُب

العمؿ بالنامكس ىك عبلمة إنتماء هلل، فكسر الختاف أم اإلبقاء عمي الغرلة يتساكم باإلمتناع عف عمؿ األعماؿ 
كالمقصكد ىك أف الميـ تكميؿ أعماؿ النامكس ال اإلىتماـ بمظاىره . الصالحة، فكبلىما يعني عدـ اإلنتماء هلل

 .فقط كالختاف
 

  "ِإًذا ِإْن َكاَن اأَلْغَرُل َيْحَفُظ َأْحَكاَم النَّاُموِس، َأَفَما ُتْحَسُب ُغْرَلُتُو ِختَاًنا؟26" -(:26)آية 
ا ال شؾ فيو أف ـكبنفس المفيـك السابؽ، إف كاف األمـ غير المختكنيف يحفظكف بالتماـ كصايا النامكس، فـ

فاهلل يطمب أف يككف اإلنساف ممتزمان بالعمؿ الفاضؿ حتى يصير في . غرلتيـ ستحسب ليـ كما لك كانت ختانان 
. (كرنيميكس/ نينكم)عبلقة مع اهلل، كالعمؿ الفاضؿ يجعمو منتميان هلل 
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فى البدء لـ يكف ىناؾ نامكس ، بؿ كانت كصايا اهلل مكتكبة عمى قمب آدـ، كبالخطية بدأ قمب اإلنساف يتحجر، 
فمف . فأعطاه اهلل النامكس عمى ألكاح حجرية تناسب حالة قمبو، ككاف ذلؾ عكنا لئلنساف. فما عاد يدرؾ الكصية

يسمؾ بحسب النامكس كىك بدكف نامكس، فيذا دليؿ عمى أنو ذك قمب نقى أك قؿ قمب مختكف أل مقطكع منو 
. محبة الخطية أك أنو ما زاؿ مكتكبا عميو كصايا اهلل كلـ يتحجر

  
ُل النَّاُموَس، َتِديُنَك َأْنَت الَِّذي ِفي اْلِكتَاِب َواْلِختَاِن 27" -(:27)آية  َوَتُكوُن اْلُغْرَلُة الَِّتي ِمَن الطَِّبيَعِة، َوِىَي ُتَكمِّ

  "َتَتَعدَّى النَّاُموَس؟
. فاألممي الذم حفظ النامكس الطبيعي أفضؿ مف الييكدم غير الحافظ لمنامكس. كىذا ما حدث مع كرنيميكس

 .فكرنيميكس بغرلتو أفضؿ مف قيافا المختكف كرئيس الكينة
 

   ".أَلنَّ اْلَيُيوِديَّ ِفي الظَّاِىِر َلْيَس ُىَو َيُيوِديًّيا، َواَل اْلِختَاُن الَِّذي ِفي الظَّاِىِر ِفي المَّْحِم ِختَاًنا28" -(:28)آية 
ِ٘لشِل  َّٞ فِٟل اٌظَّا ُٙبٛدِل ٌْب١َع .  الخ… ىك ييكدم أعماؿ النامكس أم طقكسو، فيك في الظاىر مختكف، كيتطير بالماء=ا

كلنفيـ أف اهلل ال ييتـ . كبسببو يجدؼ عمي اسـ اهلل في األمـ. كلكنو يتعدم عمي النامكس، إذ ال يحفظ كصاياه
إذان القصد مف قكلو الييكدم في الظاىر ىك ىذا . بالمظاىر، بؿ بالقمب التقي الذم يخاؼ اهلل كيحفظ كصاياه

 .الييكدم المكتفي باألعماؿ الظاىرية
 

وِح اَل ِباْلِكتَاِب ُىَو اْلِختَاُن، الَِّذي َمْدُحُو 29" -(:29)آية  ، َوِختَاُن اْلَقْمِب ِبالرُّو َبِل اْلَيُيوِديُّو ِفي اْلَخَفاِء ُىَو اْلَيُيوِديُّو
  ".َلْيَس ِمَن النَّاِس َبْل ِمَن اهللِ 

فَعاءِل  ٌْبخَع ُّٞو فِٟل ا ُٙبٛدِل ٌْب١َع  أم الذم يعمؿ كيحفظ كصايا النامكس ال ليراه الناس، بؿ ليراه اهلل، ىذا ييتـ بقمبو بمجد =ا
أما الييكدم في الظاىر فيك يأخذ مديحو مف الناس ألنو ييتـ بأف يظير أماـ الناس . كىذا ما يمدحو اهلل. اهلل

. ف يمدحنا اهلل عكضان عف أف نسعي لممجد الباطؿ مف الناسأإذان لنسعي . ليرضي الناس
ُّٞو  ُٙبٛدِل ٌْب١َع َٛع ا كىذا ما تعممو . (47:1يك)  كما قاؿ الرب عف نثنائيؿحقيقياؿسرائيمي اإلالييكدم الكامؿ، أك   =ُ٘ب

ؿَّ محؿ النامكس الذم أخفؽ الييكد في أف يستخدمكه لمحصكؿ عمي عبلقة  النعمة اآلف في المسيحي، فاإليماف حى
. مع اهلل

ٍْبةِل  ٌْبمَع ُْب ا رَعا ، كىذا يعنى رفض الخطية فى بأنو خمع جسـ خطايا البشرية (12، 11:2كك) عىرَّفو الرسكؿ في =خِل
. القمب

ٚحِل    ميتان قؼكم (5:3كك)ق التي عمي األرض ءبالركح لمف يميت أعضافيذا يتـ  (13:8رك)قارف مع  = تِلاٌشُّو
أٌما النعمة فتقطع حب . كىذا يتـ بالركح كليس بالنامكس الذم ليس لو قكة عمي التغيير. (11:6رك)أماـ الخطايا 

لكف ىذا لمف يصمب الجسد مع . الخطية مف القمب كتميتيا كما يقطع الختاف جزء مف الجسـ كيتركو ليمكت
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ٌْبىِلرَعابِل (. 24:5غؿ)األىكاء كالشيكات  الركح . بحسب طقكس النامكس فالختاف ىك كصية بالنامكس= الَع تِلا
(.17:5كك2)ف نككف خميقة جديدة أيعطينا 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالث

 
لـ يقؿ بكلس في اإلصحاح الثاني أف النامكس ببل نفع أك أف الختاف ببل نفع، بؿ إف مف يختتف كال يعمؿ 

كلكف . إذان ىك ال يقمؿ مف شأف النامكس، بؿ يفضح الييكد الذيف لـ يعممكا بو. بالنامكس فقد صار كاألغرؿ
 أف اهلل سيعامؿ الييكدم كما األممي، كأف الكؿ كاحدان أماـ اهلل، تصكَّر أف الييكد في  حيف قاؿ الرسكؿبكلس

 + 5:19خر + 29:33تث)ألـ يكـر اهلل الييكد كيعطييـ الختاف كعبلمة عضكية . ثكرتيـ سيتساءلكف
إذان إف كاف اهلل . كالكتاب بمغتيـ كاألنبياء منيـ. (38:7أع)كالنامكس أسماه الكتاب أقكاؿ حية . (8:41أش

السؤاؿ . كىذا ىك ما بدأ الرسكؿ بو اإلصحاح! ؟ كما فائدة الختاف! ؟ سيعامؿ الييكدم كاألممي فمماذا النامكس
 . قفالذم تصكَّر أف الييكد سيسألك

 
، َأْو َما ُىَو َنْفُع اْلِختَاِن؟1" -(:1)آية    "ِإًذا َما ُىَو َفْضُل اْلَيُيوِديِّ

. إذا كاف األممي قادران عمي أف يرضي اهلل إف عمؿ أعماالن صالحة كذلؾ بكاسطة النامكس الطبيعي الميعطىي لو
. (بمخالفتيـ لنامكس مكسى)أك ييكد  (بمخالفتيـ النامكس الطبيعي)كما داـ الكؿ قد سقط في الدينكنة سكاء أمـ 

 فما فائدة الختاف أك ماذا يميز الييكد؟
 

   ".َأمَّا َأوَّاًل َفأَلنَُّيُم اْسُتْؤِمُنوا َعَمى َأْقَواِل اهللِ ! َكِثيٌر َعَمى ُكلِّ َوْجوٍ 2" -(:2)آية 
إذان ىـ كانكا أفضؿ مف األمـ أماـ اهلل، فاهلل لـ يكف ليستأمف أحد . أكؿ مزايا الييكد أف اهلل إستأمنيـ عمي أقكالو

. ككاف الييكد ىـ أكؿ مف يستأمنيـ اهلل عمي كبلمو. عمي أقكالو إف لـ يكف جديران بذلؾ
ايِل  ِل ( 4:9رك)كىنا الرسكؿ يذكر ميزة كاحدة لمييكد كأكمؿ باقي مميزاتيـ في  َٛع ٍَٝع أَعلْب ا عَع ُٕٛب ِِل رُبئْب قيؿ أنيـ =   اعْب

كاف الكتاب في أيدييـ بنبكاتو عف . كانت التكراة فييا نبكات كاممة عف المسيح. صاركا أمناء مكتبة المسيحية
أل أف اهلل خمؽ اإلنساف حرا، ) فاهلل غير متغير أزليةالمسيح شاىدان أف خطة اهلل لخبلص العالـ كانت خطة 

كىـ كانكا ببل . (سيسقط ، كلمحبتو كاف مستعدا أف يدفع ثمف خبلصو عمى الصميب كبسابؽ معرفتو كاف يعمـ أنو
كحده كسط عالـ كثني إنحرؼ عف كاهلل إختار إبراىيـ المؤمف . شؾ أمناء عمي كتابيـ كسممكه لنا دكف تحريؼ

الحؽ، كاف إبراىيـ أحسف المكجكديف في العالـ، كأعطاه الختاف الذم كاف عبلمة عيد اهلل معيـ، فيـ فعبلن كانكا 
كاهلل إختارىـ كشعب خاص لو يخرج منيـ المسيح كالعذراء كالرسؿ كاألنبياء . مميزيف عف باقي الشعكب المحيطة

كلنبلحظ أف اهلل أعطي الضمير لكؿ الناس . ككؿ أبرار العيد القديـ، كؿ ىؤالء األبرار خرجكا في ظؿ النامكس
شاىدان لمحؽ داخؿ قمكب البشر كلما فسد الضمير أعطي اهلل النامكس عكنان لمبشر، لكنو أعطاه لمف يقدِّره، أم 

ككاف ىذا حتى يأتي المسيح كبنعمتو ييٍقبىٍؿ كؿ البشر، إذ بالنعمة سيتغير . ألحسف الناس ككاف ىؤالء ىـ الييكد
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أم أف الخبلص ليـ كمنيـ كلكنو ليس . (17:5كك2)الجميع عف طبيعتيـ القديمة الفاسدة كيصيركا خميقة جديدة 
 (.28:3غؿ)كلكف فضؿ الييكد كاف قبؿ مجيء المسيح، أما بعد المسيح فالكؿ كاحد . حكران ليـ

 
  "َفَماَذا ِإْن َكاَن َقْوٌم َلْم َيُكوُنوا ُأَمَناَء؟ َأَفَمَعلَّ َعَدَم َأَماَنِتِيْم ُيْبِطُل َأَماَنَة اهلِل؟3" -(:3)آية 

كلكف عدـ . اهلل فاض عمي الييكد مف خيراتو، كلكنو لما جاء يطمب الثمر لـ يجد سكم العقكؽ كعدـ األمانة
أمانتيـ في المحافظة عمي عيكد اهلل ككعكده ال تبطؿ أمانة اهلل في خطتو لخبلص البشرية، عدـ التزاـ الييكد 

ذلؾ ألنو إذا كجد بعض مف ىؤالء الييكد . بالنامكس لف يعطؿ خطة اهلل في أف المسيح سيأتي مف نسؿ الييكد
قد أظيركا عدـ أمانة، فإف عدـ أمانتيـ ال تعطؿ أمانة اهلل كال تبطؿ حب اهلل لمحؽ، كال تعطؿ صدؽ اهلل في 

بكلس ىنا ال يسئ لمنامكس، بؿ لمييكد مخالفي النامكس، بكلس لـ يقؿ أف النامكس ببل نفع، بؿ ىك لو . كعكده
ٌَد . نفع لك إقترف بعمؿ الصبلح ْٛب َْع لَع ا ْْب وَع ا اِل ارَع َّع فيك ال يعمـ الخطية . الرسكؿ لـ يقؿ الكؿ، بؿ إف كاف قكـ= فَع

 .لكؿؿأٌما نحف فيكجد عندنا عيب أف ننسب الخطأ كالعيب 
 

َر ِفي َكاَلِمَك، َوَتْغِمَب »: َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ . َبْل ِلَيُكِن اهلُل َصاِدًقا َوُكلُّو ِإْنَساٍن َكاِذًبا! َحاَشا4" -(:4)آية  ِلَكْي َتَتَبرَّ
  ".«َمَتى ُحوِكْمتَ 

كالرسكؿ لـ يمجأ لتاريخ الييكد في كتابيـ إلظيار . حتى لك كيًجدى العالـ كمو خاطئ لكف اهلل سيظؿ صادقان 
ٍِلةَع  خطاياىـ كعدـ أمانتيـ في مقابؿ بر اهلل، بؿ لجأ لكبلـ داكد النبي في المزمكر ذَع ْب َٚع  ، هَع ِِل الَع سَع فِٟل وَع ْٟب ذَعرَعثَعشَّ ٌِلىَع

دَع  ّْب ٛوِل رَٝع دُب  فبالرغـ مف خطيتي كخطايا البشر كخطايا الييكد، فاهلل لـ يعبأ بيا بؿ أرسؿ إبنو الكحيد ألنو كعد َِع
رَٝع . ىنا يثبت بكلس بناء عمى كبلـ داكد صدؽ اهلل كأمانتو كأنو صنع كؿ شئ لتبريرىـ كلـ يؤمنكا. بذلؾ َِع ٍِلةَع  ذَع ْب

دَع  ّْب ٛوِل لك حاكؿ خاطئ أف يبرر نفسو بأف لو عذر، فاهلل سيظير لو أنو عمؿ كؿ شئ لو حتى يخمص كلكنو  = دُب
.  كاهلل عمؿ لمييكد كؿ شئ كلـ ينتفعكا بأعمالو. ىك الذم رفض

. ال يصح أف نضطرب إذا رأينا أناسان يترككف اإليماف، فيناؾ ييكذا الذم خاف الرب بعد كؿ ما رآه: ممحوظة
. كأيضان ىناؾ الشيداء األمناء لممسيح

 
َولِكْن ِإْن َكاَن ِإْثُمَنا ُيَبيُِّن ِبرَّ اهلِل، َفَماَذا َنُقوُل؟ أََلَعلَّ اهلَل الَِّذي َيْجِمُب اْلَغَضَب َظاِلٌم؟ َأَتَكمَُّم ِبَحَسِب 5" -(:5)آية 

   ".اإِلْنَسانِ 
ستغمكه بطريقة خاطئة، حينما قاؿ  حيث كثرت الخطية إزدادت "بكلس ىنا يرد عمي بعض الذيف فيمكا كبلمو كا 

أنو بسبب خطية الييكد ظير بر اهلل "كأيضان يرد الرسكؿ عمي مف قاؿ مف الكثنييف  (20:5رك)" النعمة جدان 
فيناؾ مف يستغمكف أم شئ لتبرير خطاياىـ كلئلستمرار "  فمنزداد في الخطية ليظير بر اهلل باألكثران إذ. كتجسد
كمعني اآلية إذا . كلقد تعكد اإلنساف منذ أخطأ آدـ أكؿ مرة عمي نفي الخطية عف نفسو بؿ كتحميميا لغيره. فييا

فاهلل يصير ظالمان ألنو يغضب عمي إثمنا كتصرفاتنا  (CONTRASTبطريقة الػ)كاف إثمنا يظير بر اهلل 
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فالشر ال . أتكمـ كأفكر كما يفكر اإلنساف العادم الذم يحاكؿ أف يبرر خطيتو (بكلس يقكؿ)أنا ىنا . الخاطئة
 . يخرج مف الجافي حبلكة…يمكف أف يككف عٌمة لمخير، لكف اهلل بحكمتو يخرج مف الشر خيران 

 
  "َفَكْيَف َيِديُن اهلُل اْلَعاَلَم ِإْذ َذاَك؟! َحاَشا6" -(:6)آية 
ا ا َع فيك . فإنو مف غير الممكف أف يككف اهلل ظالمان . ىذه مثؿ إذىب عني يا شيطاف، ىي طرد لمفكر الردئ = دَع

إذان . إف كاف بره يزداد كيظير بخطيتي فكيؼ يديف ككيؼ يحكـ عمي البشرية كيجازم كؿ كاحد حسب أعمالو
 .فيذا الفكر مرفكض

 
  "َفِإنَُّو ِإْن َكاَن ِصْدُق اهلِل َقِد اْزَداَد ِبَكِذِبي ِلَمْجِدِه، َفِمَماَذا ُأَداُن َأَنا َبْعُد َكَخاِطٍئ؟7" -(:7)آية 

 .  بره تزيد...كذبى  =كانت خطيتيأف اهلل لف يستطيع أف يديف العالـ إف :- معني اآلية
عدك الخير يمزج جزء مف الحقيقة ) كؿ خطية فييا شئ مف الكذبالرسكؿ يسمى الخطية كذب فمماذا؟ =  بكذبى

 كالخطية ىى سمكؾ يخالؼ كصية اهلل، كاهلل أعطى الكصية ال ليتحكـ فى البشر بؿ .(مع جزء مف الكذب
كلكف الخطية مخادعة ككاذبة تىًعٍد بالمذة، كال . ليحفظيـ مف الشرير كمف اليـ كالغـ كالذؿ الذل ينتج عف الخطية

تِٟل  ىناق كقكؿ.تعطى سكل لذة لمحظات يعقبيا أالـ اليـ زِل ادَع تِلىَع دَع  أٌ خطُرً أو كزتً ذظهش تاألكثش تش هللا = لَعذِل اصْب

 .وصذقه
ًمؽى ليحيا هلل أم حسب الحؽ ك فمف ال يعيش هلل إنما يعيش لنفسو فقد ترؾ الحؽ . اهلل ىك الحؽ، كاإلنساف قد خي

ًمؽى ليعيش بو.  ألنو صار يحقؽ إرادة نفسو، ال إرادة اهلل،كصار كاذبان   كلنبلحظ أف أم. صار يعيش بغير ما خي
إذان فالخطية عمكمان ىي كذب أم . كمف يجرم كراء شيكتو فيك في ضبلؿ. إنحراؼ عف الحؽ ىك كذب كضبلؿ

 . حؽ البل
 

؟ الَِّذيَن «ِلَنْفَعِل السَّيِّ ِت ِلَكْي تَْأِتَي اْلَخْيرَاتُ »:َأَما َكَما ُيْفَتَرى َعَمْيَنا، َوَكَما َيْزُعُم َقْوٌم َأنََّنا َنُقولُ 8" -(:8)آية 
   ".َدْيُنوَنُتُيْم َعاِدَلةٌ 

ٍَع١ْبَٕعا ٜ عَع ا ٠ُبفْبرَعشَع َّع ا وَع َِع ـٍ رب. األقكاؿىناؾ قكـ إفتركا كظممكا بكلس كنسبكا لو ىذه  = أَع  المجد نفسو بأنو كقد ًإتًُّي
لقاء التيـ عمي خداـ الرب ىي لعبة شيطانية قديمة. يتعاكف مع بعمزبكؿ فيـ إفتركا عمي بكلس الرسكؿ بأنو . كا 

كىؤالء مف العدؿ أف يدينيـ اهلل فيـ جعمكا مف أنفسيـ أداة . يدعك المؤمنيف أف يفعمكا السيئات كاألفعاؿ الرديئة
       . في يد الشيطاف
١ِّوآخِل  ًِل اٌغَّ َعفْبعَع . ىـ يبرركف أنفسيـ فيما يفعمكف= ٌِٕل

الرسكؿ يظير ىنا أف .  ىي إدانة لمكؿ ييكد كيكنانييف حتى يستد كؿ فـ، كيطمب الكؿ الرحمة:18-9اآليات 
كالتبرير نعمة . الكؿ أخطأ سكاء ييكدان أـ أمـ، كصار البشر كميـ بأشد اإلحتياج لممسيح فيتبرر الكؿ باإليماف

حقان الخبلص مف الييكد . في ىذا التبريرمجانية ال يسكغ معيا اإلفتخار بأعماؿ النامكس، كليس ألحد فضؿ 
 . آمف أك مف يؤمف بالمسيح منيـ حتى اآلف يقبمو اهللكمف. ألف ليـ العيكد كمنيـ جاء المسيح (13:4يك)
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   ".أَلنََّنا َقْد َشَكْوَنا َأنَّ اْلَيُيوَد َواْلُيوَناِنيِّيَن َأْجَمِعيَن َتْحَت اْلَخِطيَّةِ ! َفَماَذا ِإًذا؟ َأَنْحُن َأْفَضُل؟ كَّاَل اْلَبتَّةَ 9" -(:9)آية 
ُٓب  َعذْب كىك ىنا يتساءؿ ىؿ نحف أفضؿ مف الكجية . يقصد الييكد الذيف دخمكا اإليماف كمنيـ بكلس نفسو = أَٔع

َٔعا        .ألنو سبؽ كأكضح إدانة الكؿ سكاء ييكد أـ أمـ. كىك يجيب ببل. الركحية كاألخبلقية مف األمـ ْٛب ىَع  =  َع
 .إتيمنا كأقمنا الحجة

 
   ".َلْيَس َمْن َيْطُمُب اهللَ . َلْيَس َمْن َيْفَيمُ 11. َأنَُّو َلْيَس َبارٌّ َواَل َواِحدٌ »:َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 10" -(:11-10)اآليات 

ذٌد  ادِل َٚع الَع  َٚع ُُب ( 20:7مقتبسة مف جا) ٌَع١ْبظَع تَعاسٌّر  َٙع ْٓب ٠َعفْب َِع ْٓب ٠َعطْبٍُبةُب كأيضا  (2:53، 2:14مقتبسة مف مز) ٌَع١ْبظَع  َِع ٌَع١ْبظَع 

ال يكجد إنساف ما لو فكر نقي غير ممتصؽ بالظبلـ، ظبلـ الخطيئة، أك . ال يكجد شخص بار، كال كاحد =  َع 
 كرغبة شديدة لكي يعرؼ اهللليس ىناؾ إنساف ما يبحث بشكؽ . قادر أف يدرؾ كيتفيـ الحقائؽ األخبلقية كالدينية

د كيبحث في طمب . كيطمب مف قمبو أف يرضى اهلل بأف يحفظ كصاياه رافضا شيكات قمبو الخاطئة كليس مف يىجِّ
.  الخاطئةكىذا ناتج عف التعمؽ بالشيكات. معرفة اهلل

مثاؿ ذلؾ آدـ إذ . كحينما يخطئ اإلنساف تنطمس عيكف ذىنو فبل يعكد قادران أف يرم كيدرؾ األسرار اإلليية
كحتى اآلف ليس مف يفيـ كليس مف يطمب اهلل، . أخطأ لـ يعد قادران أف يدرؾ محبة اهلل فإختبأ كىرب مف كجو اهلل

كلكف . فكـ مف المؤمنيف يجدكا لذتيـ كفرحتيـ في الجمكس مع اهلل، مف الذم إكتشؼ ىذا؟ ليس كثيريف لؤلسؼ
غراءاتو لكف كمما يتنقى القمب يستطيع اإلنساف أف يبصر . الكثيريف لؤلسؼ أيضان ال يعرفكف سكم ممذات العالـ كا 

 .كىذا ما تفعمو التكبة (أنقياء القمب يعاينكف اهلل)كيدرؾ لذة اهلل 
 

   ".َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلًحا َلْيَس َواَل َواِحدٌ . اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا12"-(: 12)آية 
 .حينما ترككا اهلل كترككا طريؽ الفضيمة فسدكا. (3:53 + 3:14مز)راجع 

 
  .ِسمُّو اأَلْصاَلِل َتْحَت ِشَفاِىِيمْ . ِبأَْلِسَنِتِيْم َقْد َمَكُروا. َحْنَجَرُتُيْم َقْبٌر َمْفُتوحٌ 13" -(:13)آية 
حٌد ( 3:140مز( + )سبعينية )(9:5مز)راجع  فْبرُٛب َِع ُْب لَعثْبشٌد  ُٙب ذُب شَع ْٕبجَع حنجرة ىؤالء األشرار تشبو قبران مفتكحان فيـ  = دَع

ٚا. كالكبلـ خارج منيـ لو رائحة عفكنة. يدبركف المكت لمقريب شُب ىَع َِع ُْب لَعذْب  ِٙل َٕعرِل ٌْبغِل يتكممكف كممات معسكلة ألجؿ  = تِلؤَع
كالحظ قكؿ السيد عف الشيطاف أنو الكذاب كأبك الكذاب، فيؤالء يتاجركف بالكذب كالخداع، . أغراض خبيثة

كفي ىذا إشارة ألنيـ بكبلميـ يسيئكف لمناس كيشيركف بيـ . ككبلميـ الردمء يقطر مف شفاىيـ الخاطئة كالسـ
 .جمع صؿ كىي األفعى السامة= أصالل. فيقتمكنيـ أدبيان، كربما إساءة السمعة تؤدم لمقتؿ الجسدم

 
ِفي ُطُرِقِيِم اْغِتَصاٌب 16. َأْرُجُمُيْم َسِريَعٌة ِإَلى َسْفِك الدَّمِ 15. َوَفُمُيْم َمْمُموٌء َلْعَنًة َوَمرَاَرةً 14" -(:18-14)اآليات 
  ".«َلْيَس َخْوُف اهلِل ُقدَّاَم ُعُيوِنِيمْ 18. َوَطِريُق السَّاَلِم َلْم َيْعِرُفوهُ 17. َوُسْحقٌ 
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جًال  اسَع شَع َِع َٚع َٕعحًال  ءٌد ٌَععْب ٍُٛب ّْب َِع ُْب  ُٙب ُّب  7 : 59إش + 16:1أـ + 7:59شإراجع . )كممات لعنة عمي اهلل كالبشر (7:10مز) فَع
 .كمف ليس عنده خكؼ اهلل يرتكب أم شر. بالترتيب (1:36مز + 8، 

َوَنْحُن َنْعَمُم َأنَّ ُكلَّ َما َيُقوُلُو النَّاُموُس َفُيَو ُيَكمُِّم ِبِو الَِّذيَن ِفي النَّاُموِس، ِلَكْي َيْسَتدَّ ُكلُّو َفٍم، 19" -(:19)آية 
    ".َوَيِصيَر ُكلُّو اْلَعاَلِم َتْحَت ِقَصاٍص ِمَن اهللِ 

أم أف . كؿ ما يقكلو النامكس فيك يقكلو لمخاضعيف لمنامكس أم الييكد، كىك بيذا يفضحيـ ليكسر كبريائيـ
 كيظير مدم سكء الداخؿ دكف أف يقدـ  يفتح الجرحالنامكسلكف ) النامكس الذم يفتخركف بو ىا ىك يدينيـ

 ، مكسى الييكدية بنامكس.ييكدان كأمـكبيذا ينتيي بكلس بأف الجميع قد أغمؽ عمييـ في العصياف . (العبلج
كالكثنية بنامكس الضمير عجزتا عف خبلص أتباعيـ، كصار العالـ في حاجة إلستعبلف بر اهلل في البار الكحيد 

. يسكع المسيح
 .نبلحظ في اآليات السابقة أف بكلس إستخدـ آيات النامكس ليستد فـ الييكد المتكبريف كال يعترضكا

 
ُر َأَماَموُ 20" -(:20)آية     ".أَلنَّ ِبالنَّاُموِس َمْعِرَفَة اْلَخِطيَّةِ . أَلنَُّو ِبَأْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّو ِذي َجَسٍد اَل َيَتَبرَّ
فمىف ًمف البشر لـ يخطئ . (10:2يع) "مف أخطأ في كاحدة فقد صار مجرمان في الكؿ" يعقكب أف القديسيقكؿ 

. فالنامكس كضع ليحكـ عمي الخطايا كيديف الخطاة، كلكنو عاجز أف يبرر أحد ليقؼ أماـ اهلل ببل لكـ. في كاحدة
ككاف كضع النامكس لمحاصرة الخطية كالخطاة تمييدان لظيكر بر اهلل الذم كحده لو القدرة عمي محك الخطية 

١َّحِل . كتبرير الخاطئ بأف يكلد مف جديد طِل ٌْبخَع شِلفَعحَع ا عْب َِع ُِبٛطِل  َّْ تِلإٌَّا النامكس ليس عمَّة الخطية كلكف بكاسطة  = ألَع
 النامكس ىنا كالمرآة أظير ما عميو البشرية مف خطية كفساد. النامكس تكشؼ كضعنا في الحياة الركحية

 كلـ يستطع النامكس أف يبرر اإلنساف، ألف البشر .(فالمرآة تظير عيكب الكجو كلكنيا ال تصمح ىذه العيكب)
. كىكذا بالنامكس تأكد ما يستحقو البشر جميعان مف قصاص اهلل نتيجة الخطية. عجزكا عف أف يتممكا كصاياه

الذم يدينو طالبان العفك، أٌما  (أم النامكس)كمف المنطقي أف المجـر ال يستطيع أف يمجأ لقانكف العقكبات 
 .المنطقي أف يطمب الرحمة كالغفراف

 
ْنِبَياءِ 21" -(:21)آية     ".َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَيَر ِبرُّو اهلِل ِبُدوِن النَّاُموِس، َمْشُيوًدا َلُو ِمَن النَّاُموِس َواأَل

فشؿ اإلنساف في أف يتبرر بنامكس مكسى كبالنامكس الطبيعي كصار العالـ في ظبلـ دامس كفقد الكؿ البر، 
َْع . كاف ىذا ليؿ اليـك السابع لمخميقة ا ا٢ َِّ أَع  أم أتى المسيح ليقدـ لنا بر اهلل بإتحاده بنا أشرؽ شمس البر= َٚع

 . فنحمؿ سمات اإلبف فينا كيصير بره بران لنا
ُِبٛطِل  ِْل إٌَّا ٚ .  أم اهلل مصدر كؿ بر فيَّ تش   = تِلشُّو  ِل تِلذُب

ُِبٛطِل  ِْل إٌَّا ٚ  =  تِلذُب
كمثاؿ لذلؾ . فإنتفخكا (4 ، 3 : 10+  32 ، 31 : 9رك) ألن الييود إستغموا الناموس ليثبتوا بر أنفسيم .1

نرم بكلس نفسو يقكؿ عف نفسو أنو مف جية النامكس ببل لكـ، أما في ظؿ النعمة فقاؿ عف نفسو أنو أكؿ 
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كلماذا يمقت التائب نفسو، ألف التائب . (43:20حزقياؿ)كلنفيـ أف عبلمة التكبة أف نمقت أنفسنا . الخطاة
 كنكر اهلل، كفى نكر كأيضان تنفتح عينو ليرم نقاكة اهللتنفتح عينو فيرم كـ ىي نجسة خطاياه التي يفعميا، 

الخطاة الذيف أكليـ "المسيح الشديد يرل خطاياه أكضح فيمقت نفسو، كىذا النكر جعؿ بكلس الرسكؿ يقكؿ 
كمف ييغفر لو .  الذم قبمني مع كؿ قذارتي مع أنني ال أستحؽ،كلكف ىذا يتحكؿ لمحبة كتسبيح لممسيح. "أنا

. كىذا عكس بر النامكس الذم يسبب الكبرياء. أكثر يحب أكثر
كاف باإليماف كالمعمكدية التي فييا يمكت اإلنساف فبر اهلل ،  ليكون لألمم كما لمييودبر اهلل بدون الناموس .2

 . كىذا لمكؿ ييكد كأمـ.العتيؽ مع المسيح، كيقـك مع المسيح، يعطيو المسيح حياتو ليككف خميقة جديدة
. كطالما ظير المسيح إنتيي دكر النامكس إذ قد كصؿ إلي غايتو العظميالناموس ىدفو أن نصل لممسيح . 3

. إذان دكف عمؿ النامكس ظير البر الذم ييبو اهلل
البر الذم لممسيح ىك لمكؿ ييكدان كأممان، فكاف البد أف يككف بدكف النامكس   =األمم ال يعرفون الناموس. 4

. ليتبرر األمـ الذيف ال يعرفكف نامكس مكسى
ْٔبثِل١َعاءِل  األَع َٚع ُِبٛطِل  َٓع إٌَّا ِِل ُب  ا ٌَٗع ُٙبٛدًال شْب أم سبؽ النامكس كاألنبياء كأخبركا عف المسيح كالبر الذم بالمسيح  = َِع

إذان كاف البر الذم بالمسيح . (24:9دا  + 6:64 + 11-1:61 + 5 ، 4 : 51اش + 13 ، 12 : 46شإ)
 .في فكر اهلل األزلي كظير في مؿء الزماف

 
  ".أَلنَُّو اَل َفْرقَ . ِبرُّو اهلِل ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكلِّ َوَعَمى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ 22" -(:22)آية 

كلكف ىناؾ . (راجع المقدمة لمتبريركاإليماف ىك المدخؿ ) مف اهلل بكاسطة اإليماف بالمسيح يسكع لىذا البر ييعطى 
كالحظ أف اإليماف ليس ىك اإليماف النظرم . (5:15يك) "فبدكف المسيح ال نقدر أف نفعؿ شيئان ". خطكات متعددة

 لكف اإليماف بأف المسيح قادر أف يعطيني حياة، كأف عممو في حياتي ىك عمؿ …بأف اهلل كاحد مثمث األقانيـ
راجع تفسير )كىذا معناه أف الخبرات اإليمانية تزداد يكمان فيكـ . قكم، كأنو إلو حنكف كؿ ما يسمح بو لمخير

:-  كاإليماف يزداد (17:1رك
.  يا رب أعف عدـ إيماني= بالصبلة . 1
 16يك) كبيذا يفتح الركح القدس عينى فأعرؼ المسيح (كتاب مقدس/ تسبيح/ صبلة)بالعشرة مع اهلل . 2

. فتزداد محبتى لو كثقتى فيو أل يزداد إيمانى بو (14: 
 (.7:2كك)بالشكر كسط الضيقات كببل تذمر . 3

َٝع وُبً النعمة ستصؿ ..  إلي كؿ الذيف يؤمنكفلكىذا البر ييعطى  ٍَٝع نمف يؤمف كمنسكبة مف السماء اٌِل مف  يعَع
قَع بيؤمف مف الييكد كاألمـ  كليذا ال معني أف يرفضكا بعضيـ بعضان أك يحتقركا بعضيـ أك يتفاخركا  = الَع فَعشْب
ٍَٝع وُبً كىناؾ مف فسر قكؿ الرسكؿ. عمي بعضيـ البعض كميؿ يكضع عمي رأس عَع أف البر سيككف كتاج كا 

، أل يرل (14:  13رك)كالبر ىك المسيح الذل نمبسو ( 11 -10 :61راجع إش) بؿ ىك كرداء يمبسو .المؤمف
. الناس فينا صكرة المسيح البار 
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كىذا معني الثياب البيضاء  . (8- 5 : 23إر)" الرب برنا"كفي نبكة كاضحة عف المسيح أسماه إرمياء النبي 
( . 14 – 9: 7رؤ)التي رآىا يكحنا في رؤياه 

. ليس بار ليس كال كاحد : بر االنسان
رشاد كلكف مف حاكؿ اإللتزاـ بو فشؿ، كحينما نفذ بعض : بر االنسان بالناموس اهلل أعطى النامكس كمعيف كا 

 .(كىذا ما يسمى البر الذاتى)الكصايا إغتر كحسب نفسو باران 
. كممة بر كعدؿ ىما ليما نفس المعنى . كال عادؿ سكل اهلل . ال يكجد بار ببل خطية سكل اهلل  : بر اهلل

كالمسيحى الحقيقى . نحف فى المسيح البار نحسب أبراران إف ثبتنا فيو ( 21: 5كك2 : )نصير نحن بر اهلل فيو
.  يفيـ أف كؿ بر يعممو راجع لحياة المسيح فيو كعمؿ النعمة معو

 
   ".ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُىْم َمْجُد اهللِ 23" -(:23)آية 

كلقد لمع كجو مكسى حيف رأم جزءان مف . إفتقركا لممجد الذم يمنحو اهللؼليس ىناؾ تمييز ألف الجميع قد أخطأكا 
كنحف بالخطية خسرنا صكرة ىذا المجد كخسرنا نعمة اهلل، بؿ . مجد اهلل، فماذا كاف عميو مجد آدـ في الفردكس

فمجده يظير كسط أكالده، ال بؿ . (5:2زؾ)كلنفيـ أف المجد ىك كجكد اهلل كسطنا . (15:45شإ)فقدنا رؤية اهلل 
كالمسيح أتي ليعيد لنا صكرة . ىذا ىك مجدنا الحقيقي أف يككف اهلل كسطنا كيسكف فينا. (2:3يك1)ينعكس عمييـ 

نحف اآلف في مجد غير ظاىر لسكني اهلل فينا كلكف ىذا . ، كيسكب عمينا مف نعمتو كبره(22:17يك)المجد 
(. 18:8رك)المجد سيستعمف فينا في األبدية 

ا  طَعؤُٚب ١عُب أَعخْب ِّل ٌْبجَع  ال نحتمؿ أف نرم مجد اهلل بسبب صرنابؿ بسبب الخطية، نحف فقدنا صكرة المجد = اِلرِل ا
ستمر  الضعؼ الذم حدث في طبيعتنا بسبب الخطية، فآدـ لـ يحتمؿ أف يرم اهلل بعد أف أخطأ، لذلؾ إختبأ، كا 

ىذه  (20:33خر)الضعؼ، حتى أف مكسى حينما طمب أف يرم مجد اهلل، قاؿ لو اهلل ال يراني اإلنساف كيعيش 
كلذلؾ قاؿ بكلس الرسكؿ أف لحمان . مثؿ مف يريد أف ينظر لمشمس كلكف ضعؼ عينيو لف يحتمؿ نكر الشمس

ىذا لف يككف إال . فكيؼ نرث المجد كنحف غير قادريف عمي أف نراه. (50:15كك1)كدمان لف يرثا ممككت اهلل 
 .بعد أف نمبس األجساد الممجدة

 
اًنا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 24" -(:24)آية  ِريَن َمجَّ    ".ُمَتَبرِّ

َٓع  سِل٠ رَعثَعشِّو . راجع المقدمة: ُِب
أًالا جَّ  أنيـ صنعكا دكاء (ربما قصة رمزية لمشرح) ييقاؿ. ليس ألف الثمف رخيص، بؿ ألنو ال ييقَّدر بماؿ = َِع

ككانت امرأة ىناؾ ليا إبف مصاب . لمسرطاف تكمؼ مئات المبلييف مف الجنييات اإلسترلينية كأرادكا أف يجربكه
فقالكا ليا عندنا دكاء تحت التجربة فقالت ليـ .  ىذا المستشفي طالبة العبلج إلبنيا، كذىبت إليبمرض خطير

فمنستعممو، كشفي الكلد، فسألت عف ثمف العبلج، كلما كاف الثمف باىظان، كىي ال تتصكر الثمف، قالكا ليا أف ىذا 
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فقط عمينا أف نؤمف فنخمص . (17:22رؤ)" مف يرد فميأخذ ماء الحياة مجانان "لذلؾ قاؿ السيد . الدكاء مجانان 
. (راجع المقدمة. اإليماف مدخؿ كىناؾ خطكات أخرم)بالنعمة 

 
ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَياِل 25" -(:25)آية  الَِّذي َقدََّمُو اهلُل َكفَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِمِو، إِلْظَياِر ِبرِِّه، ِمْن َأْجِل الصَّ
  ".اهللِ 
جًال  فَّاسَع فالمسيح غطانا بدمو، كلـ يعد اآلب يرم مف ىك ثابت في المسيح، في .  أم غطاءCOVERمف  = وَع

كيشرح ىذا تمامان تابكت العيد في العيد . كضعو الضعيؼ، بؿ يرم المسيح نفسو فيرضي عمي مف ىك ثابت فيو
القديـ فكاف مكضكعان في التابكت لكحي الشريعة كىما ينادياف بالمكت لكؿ مف خالؼ كصية مكتكبة فييما، كمف 

كالغطاء مغطي بدـ ذبيحة الكفارة،  (COVERكافكرت مف )كلكف كاف التابكت لو غطاء  ىك الذم لـ يخالؼ؟
كاف ىذا رمزان لما عممو المسيح بصميبو، كىذا .  الدـلككاف اهلل يرضي عمي الشعب كيغفر خطاياىـ حيف ير

ليس بدـ تيكس كعجكؿ بؿ بدـ نفسو دخؿ مرة كاحدة إلي  + (25:7عب)معني أف المسيح حيُّ ليشفع فينا 
ُٗب  ُب (. 22:9عب)األقداس فكجد فداءن أبديان  َِع ـى اهلل اآلبأف بمعني = اٌَّزِلٞ لَعذَّ  قيٌدامو  ذبيحة كيككف ليككفإبنو  قىدَّ

، كيعطي بره لمف يؤمف، كليككف كساطة لمصمح بينو كبيف اإلنساف،  لمف يككف ثابتا فيودائمان، فيغفر برحمتو
بسفؾ دمو أظير المسيح عدؿ اهلل، اهلل الذم ال يحتمؿ الخطية، = اإليمان إلظيار بره ىك كالمدخؿ لكؿ ذلؾ

اٌِلفَعحِل  .  عدلو=  تشٖ  .كالبد لمخطية مف عقاب، ىذا العقاب تحممو المسيح فْبخِل   . السابقة = اٌغَّ ًِل اٌظَّ جْب
ْٓب أَع  = ِِل

َٙعايِل  ِل وكان ىذا    .لقد أميؿ اهلل األباء كلـ يعاقبيـ عمي خطاياىـ ِْب فاهلل لـ ييًرد أف ييمؾ البشرية حتى  = تِلبِل
كنفيـ مف ىذه اآلية أف دـ المسيح كفدائو شمؿ األباء األبرار مف آدـ لممسيح . يأتي المسيح ليصمح حاؿ البشر

 .بأثر رجعي
 

َر َمْن ُىَو ِمَن اإِليَماِن ِبَيُسوعَ 26" -(:26)آية    ".إِلْظَياِر ِبرِِّه ِفي الزََّماِن اْلَحاِضِر، ِلَيُكوَن َبارًّيا َوُيَبرِّ
ِٖل  َٙعاسِل تِلشِّو فالعدؿ كالرحمة تبلقيا . إلظيار عدلو، فاهلل لـ ييسامح البشر مجانان بؿ تحمؿ ىك عقكبة الخطية= إلِل ْب
شِل . عمي الصميب اػِل ٌْبذَع ِْل ا ا َِع أف المسيح بذؿ دمو كفارة، لكي يظير عدلو في الكقت الحاضر الذم ىك  = فِٟل اٌضَّ
ا (. 4:4غؿ)مؿء الزماف  َْع تَعاسّرًال ٛ عدلو في  [1]ال يكجد بار سكم اهلل، كلقد ظير بره في فداء المسيح = ٌِل١َعىُب

 ، 22 : 44شإ)في تحقيؽ كعكده التي كعد بيا البشر أنو سيخمصيـ كيفدييـ  [2 ].عقاب الخطية إذ ىك قدكس
َر َمْن ُىَو ِمَن اإِليَمانِ =فى ككف المسيح يعطينا حياتو فتككف لنا إمكانية أف نحيا فى البر  [3]. (24 كالحظ .َوُيَبرِّ

 أف اآلية السابقة تظير أف المسيح برر األباء الذيف أتكا مف قبمو، بدمو، كىذه اآلية تظير أف التبرير بدمو
ألنو ىكذا ىك بار، كرحمتو ستشمؿ كؿ البشرية كىذا التبرير سيؿ . سيككف لكؿ مف يؤمف حتى إنقضاء الدىر

. كيككف شاعران باإلحتياج ليذا التبرير (ىذا ىك المدخؿ)المناؿ لكؿ مف يؤمف 
القديـ، ثـ تعكد كىذا ىك تفسير رجكع الشمس أياـ حزقيا الممؾ ، فيذا يعنى أف بر المسيح شمؿ أبرار العيد 

 .الشمس لمسارىا الطبيعى فيشمؿ بر المسيح مف يؤمف لنياية الزماف 
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   ".َبْل ِبَناُموِس اإِليَمانِ . ِبَأيِّ َناُموٍس؟ َأِبَناُموِس اأَلْعَماِل؟ كَّالَّ . َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27" -(:27)آية 

اسُب  َٓع االفْبرِلخَع ما فيمناه أف التبرير يككف باإليماف بدـ المسيح فبماذا نفتخر، أنفتخر بنامكس مكسى؟ ىذا  بعد = أَع٠ْب
 ؟ كىؿ أعمالنا كانت تعطي لنا حياة ؟ ىؿ نفتخر بأعمالنا أك نفتخر بنامكس األعماؿ!! الذم يحكـ عمينا بالمكت

ِْل  بؿ نفتخر بعمؿ المسيح الذم أعطانا حياة نحصؿ عمييا باإليماف !. ؟ ا َّع ٠ ُِبٛطِل اإلِل . نامكس أم قانكف = َٔعا
كىك . (6:5غؿ)فاإليماف ليس فكضي، بؿ لو قانكف نمتـز بو، ىك نامكس الحب كالحرية، ىك إيماف عامؿ بمحبة 

. تدبير الركح الجاد المدقؽ
( 6:3في)" مف جية النامكس أنا ببل لكـ"كالحظ أف قكؿ بكلس ىذا ىك قكؿ رجؿ عيناه مفتكحتاف، فيك كاف يقكؿ 

ذ شعر بخطاياه فيـ أف أعمالو ال  (15:1تي1)" الخطاة الذيف أكليـ أنا"كبعد النعمة إنفتحت عيناه، فقاؿ  كا 
 .تخمِّص كال تعطي حياة

 
ُر ِباإِليَماِن ِبُدوِن َأْعَماِل النَّاُموسِ 28" -(:28)آية    ".ِإًذا َنْحِسُب َأنَّ اإِلْنَساَن َيَتَبرَّ

كلكف . كالنامكس ىنا أم التطييرات كالغسبلت كالختاف. ألنو لك كاف لمنامكس فاعمية لظيرت قبؿ مجيء المسيح
 .ىذا ال ييفيـ منو أف الرسكؿ يريد أف يبطؿ الكصايا األخبلقية كالكصايا العشر مثبلن 

 
   ".َأِم اهلُل ِلْمَيُيوِد َفَقْط؟ أََلْيَس ِلأُلَمِم َأْيًضا؟ َبَمى، ِلأُلَمِم َأْيًضا29" -(:29)آية 

بكلس يكضح لمييكد أف إحتقارىـ لؤلمـ يييف مجد اهلل، ألنيـ يريدكنو إليان ليـ كحدىـ، كال يريدكنو إليان لمجميع، 
فإف كاف إليان لمجميع، يحاسب الجميع كيضبط الجميع كخالؽ الجميع، فيك كإلو لمجميع فإنو عميو أف ييتـ 

 . بالجميع كيخمِّص الجميع بذات الطريؽ أم اإليماف
ُٙبٛدِل  ٍْب١َع َِل  ُب ٌِل بكلس ىنا يكمـ الييكد الذيف آمنكا بالمسيح قائبلن، إذا كنتـ قد فيمتـ أف الخبلص ليس بالنامكس = أَع

 .كال باألعماؿ، بؿ باإليماف، فاألمـ أيضان يمكنيـ الخبلص بنفس الشرط أم اإليماف
 

ُر اْلِختَاَن ِباإِليَماِن َواْلُغْرَلَة ِباإِليَمانِ 30" -(:30)آية    ".أَلنَّ اهلَل َواِحٌد، ُىَو الَِّذي َسُيَبرِّ
 .اهلل كاحد لمييكد كلؤلمـ، كسيبرر كمييما باإليماف بالمسيح يسكع

 
   ".َبْل ُنَثبُِّت النَّاُموَس ! َأَفُنْبِطُل النَّاُموَس ِباإِليَماِن؟ َحاَشا31" -(:31)آية 

 5مت)" ما جئت النقض بؿ ألكمؿ"كالسيد المسيح قاؿ . ىذه اآلية تظير إرتباط العيديف، فاهلل أكحي بيما كمييما
كلكف بكلس يثبتو فمماذا؟ . ككما فيمنا فإف النامكس يعجز عف تحقيؽ الخبلص. (18 ، 17: 
. كلكف ليس بالنامكس كحده بؿ بالمسيح (4:8رك)ألنو باإليماف تتحقؽ غاية النامكس في أف يتبرر اإلنساف  .ُ

فمف يتبع النامكس البد كسيصؿ لممسيح، كأكبر دليؿ عمي . (4:10رك)بؿ إف غاية النامكس ىك المسيح 
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ذلؾ ىـ تبلميذ المسيح، الذيف عاشكا في بساطتيـ متبعيف كصايا النامكس ببل كبرياء لذلؾ عرفكا المسيح، 
 ألف عينيـ كانت مثبتة عمى أنفسيـ يعرفكا المسيحأٌما الكينة كالفريسييف فيـ عاشكا ليثبتكا بر أنفسيـ فمـ 

 .كليس عمى اهلل
ظير ضعفاتنا كعدـ قدرتنا أف نحفظ كصاياه فنمجأ لممسيح، النامكس يعمف مالنامكس يفضح خطايانا ك .ِ

. إحتياجنا الدائـ لممسيح
. بالمسيح نككف كامميف كما أراد النامكس .ّ
. النامكس سبؽ كتحدث عف المكاعيد التي حققيا المسيح .ْ
. المسيح صمب ليصفح عف خطايا تعدياتنا ضد النامكس .ٓ
.  فعمينا أف نتبع الكصايا األخبلقية فيو. النامكس مرشد لنا في جيادنا .ٔ

 بؿ .نفيـ مما سبؽ أف العكس ىك الصحيح، فعدـ اإليماف بالمسيح يبطؿ النامكس ألف النامكس يشيد لممسيح
نفيـ أننا نثبت النامكس فشيادة النامكس بنبكاتو عف المسيح ىي إثبات لفكر اهلل األزلي عف الفداء الذم بالمسيح 

 .كىي شيادة لمييكد كلمجميع عف المسيح فالنبكات تحمؿ صكرة كاضحة عف المسيح منذ ميبلده حتي صعكده . 

 

ذُب  ِل  جْب َِع ُْب  ُ٘ب صَع َٛع أَععْب َٚع ا  طَعؤُٚب ١عُب أَعخْب ِّل ٌْبجَع  (23: 3رك ) ا

ماذا تعني كممة خطية؟ 
. خطية باليكنانية ىى مف يخطئ اليدؼ كاليصيبو فتضيع منو المكافأة

.  كركحيان فكؿ مف يخالؼ كصايا اهلل فيذا خطية عميو لذلؾ تضيع منو المكافأة
كىذا معنى أعكزىـ مجد اهلل، أل حرمكا أنفسيـ مف مجد اهلل، كالكجكد في .  ىى مجد اهللوما ىى المكافأة؟

. (كممة معكز أل فاقد لمشئ أك فقير إليو  ). حضرتو، إذ الشركة لمنكر مع الظممة
 

لماذا أعطى اهلل الوصية؟  
كلما كاف اهلل قد خمقنا أحراران . اهلل اليريد أف يتحكـ في الناس يؿ يريد لمناس أف يتمتعكا بالمجد الذم يريده ليـ

المجد، فالكصية ىى أفضؿ ماأعده اهلل عمى صكرتو كاف البد أف يعطينا الكصية كإرشاد لنا حتى النفقد ىذا 
اهلل لـ يقؿ أنو شؽ ليـ البحر أك حررىـ . (11: 20حز )فبل نعكد معكزيف لممجد   لئلنساف كبيا نصؿ لممجد،

إذان إف قمنا أف . إلخ بؿ اهلل يرل أف أفضؿ ما أعطاه ليـ ىك الكصية إذ ىى طريؽ الحياة كالمجد .... مف مصر
: فمنرى كيف خمقنا اهللاليدؼ ىك أف نحصؿ عمى مايريده اهلل لنا، 

ىذا إف أكمنا مف شجرة الحياة، كشجرة الحياة معناىا . اهلل أعطانا حياة لنحيا إلى األبد : لنحيا أبديا .ُ
.  اإلتحاد باهلل

  . في حضرة اهلل في مجد منعكس عمينا مف مجد اهلل كنا:لنكون فى مجده  .ِ
.      اهلل خمقنا فى جنة عىٍدف ككممة عىٍدف تعني فرح، فاهلل يريد لنا أف نفرح:لنفرح  .ّ

 فرح - 3مجد              - 2حياة أبدية           - 1:    إذان اهلل يريد لنا
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      ولما أخطأنا أى إخترنا إختيارًا خاطئًا فقدنا اليدف  
.  الشركة لمنكر مع الظممة، كاهلل حياة، خسرنا الحياة كدخؿ المكت إلى العالـحيف إنفصمنا عف اهلل إذ .ُ

قنا لمخطية جعمنا ننفصؿ عف اهلل كنمكت ، ألف اهلل حياة  . كىذا معنى شجرة معرفة الخير كالشر، فتذكي
. ككاف ىذا إختياران حران لكنو خاطئ إذ ضاعت المكافأة، إذ ضاع اليدؼ الذم أراده اهلل

.    فقدنا المجد إذ ما عدنا نرل اهلل، كال عاد مجده ينعكس عمينا .ِ
 . طيردنا مف جنة الفرح كصرنا في حزف في العالـ .ّ

 فماذا حدث حين ضاع الفرح من اإلنسان؟ 

إستبدؿ اإلنساف الفرح الحقيقي الذم يعطيو اهلل بشئ آخر ىك الممذات الحسية كأسماىا عف طريؽ الخطأ فرح، 
ًمما أنيما عرياناف"لذلؾ فبعد الخطية مباشرة نسمع  لكف مع الممذات الحسية  (7، 6: 3تؾ)" فإنفتحت أعينيما كعى

. دخؿ الحزف كالشقاء
 

إذًا الخطية ىى أن نبحث عما نريده نحن ال ما يريده اهلل فننفصل عن اهلل، 
. ويضيع منا كل ما أعده لنا اهلل

: 4تس1)كما يريده اهلل ىك القداسة كمعناىا أف نرتفع عف كؿ ماىك خاطئ في األرض طالبيف الحياة السماكية
3 . )

وتجسد المسيح  .......... ولم يتركنا اهلل 
كألف المسيح . (4: 15يك)"  إثبتكا فىَّ كأنا فيكـ"ليتحد بطبيعتنا، كلكف مازالت لنا الحرية، لذلؾ يقكؿ  .ُ

. حياة، فسنحيا لؤلبد
كلكنو مجد غير ميعمف اآلف . (5: 2زؾ )" أككف مجدان في كسطيا"إذ صار المسيح فينا، عاد لنا المجد  .ِ

 17يك)كالمسيح  بتجسده تمجد بالجسد ليعطينا نحف أف نتمجد بيذا المجد  قارف اآليتيف  . (18: 8رك)
(. 22  : 17)ك  (5: 

كىذه إرادة اهلل أف نفرح لذلؾ يقكؿ  (22: 16يك)أعاد المسيح لنا الفرح بالرغـ مف الحزف الذم في العالـ  .ّ
يقكؿ ىذا كىك في السجف  (4:4في)" إفرحكا في الرب كؿ حيف كأيضان أقكؿ لكـ إفرحكا"بكلس الرسكؿ 
= أف ينتصر الفرح الذم فينا بالرغـ مف اآلالـ الخارجية كىذه ىى النصرة في المسيحية . مقيد بسبلسؿ

بؿ صارت األالـ سبب تعزية كفرح إذ . الفرح ينتصر عمى األالـ الخارجية ميما كانت شدة ىذه األالـ
، كما أحبلىا مف  (6 : 2نش)" شمالو تحت رأسى كيمينو تعانقنى"أف المتألـ يجد المسيح يحتضنو 

كىب لكـ مف أجؿ المسيح ال أف تؤمنكا بو فقط بؿ "شركة، كمف حبلكة ىذه الشركة قاؿ بكلس الرسكؿ 
 ( .29 : 1فى)" أف تتألمكا ألجمو

 وأرسل المسيح لنا الروح القدس 
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كبيذا يظؿ إتحادنا بالمسيح الذم يبدأ  (26: 8رك)كييعيننا  (8: 16يك)ليثبتنا فيو بأف ييبكتنا لك أخطأنا  .ُ
القدس ثـ المساعدة عمى الثبات في المسيح عف طريؽ   بالمعمكدية ثـ األسرار التي ىى عمؿ الركح

. التبكيت كالمعكنة
. كجكد المسيح فينا كثباتنا فيو يجعمنا أحياء، كلك كيجدت الحياة يكجد ثمار، كمف ثمار الركح القدس الفرح .ِ
فندرؾ حبلكتو  إذ عرفناه، فنبحث عنو عف  (14: 16يك)الركح القدس يكجينا لممسيح كيحكي لنا عنو  .ّ

 .كىذا معنى ظيكر الركح القدس يـك المعمكدية عمى ىيئة حمامة التي تشير لمبساطة. حب إذ عرفناه 

 SINGLE  HEARTED= كممة بساطة باإلنجميزية  .ْ

بقمب كاحد غير منقسـ بيف . أل يككف لنا ىدؼ كاحد ىك أف نتجو إلى المسيح كما يعكد الحماـ الزاجؿ إلى بيتو
كالنطمب . كبيذا نثبت في المسيح. (26: 23أـ)" ياإبني إعطني قمبؾ"البحث عف المسيح كالبحث عف الخطية 
(. 22: 6مت)سكاه، كالمسيح نكر، فنستنير كنككف نكران 
!  فيؿ نسمع لو؟...... كلكف ىذا يتطمب أف النقاـك الركح القدس 

ران تمامان   فاإلنساف كاف كمايزاؿ حي
(. 6: 5يك ) فيل تريد أن تبرأ

تسمسل عمل اهلل مع البشر  
.  خمؽ اهلل آدـ عؿ صكرتو كاهلل محبة، فكاف قمب آدـ مممكء محبة .ُ
لذلؾ كاف آدـ الذم عمى صكرة اهلل يحب اهلل، كيجد لذتو في اهلل  (31: 8أـ)اهلل يقكؿ لذاتي في بنى آدـ  .ِ

. 

أل كاف آدـ يحيا في . لذلؾ كاف آدـ في جنة عىٍدف كعىٍدف كممة عبرية تعنى فرح. كالفرح كاف نتيجة ىذا .ّ
 . فرح

ىكذا جبؿ اهلل اإلنساف كالكصايا . كاف آدـ يطيع اهلل عف حب، كالقمب المممكء حبان ييسمى قمب لحـ  .ْ
 .مطبكعة عمى قمبو المحمي كىذا ماييسمى الضمير أك النامكس الطبيعي

كلكثرة اإلثـ تبرد المحبة . (بني آدـ)سقط آدـ، كبدأ ييرب مف اهلل بؿ بدأ حيب العالـ يدخؿ لقمب البشر  .ٓ
ختفى الفرح، كحمت المذة . (12: 24مت ) كتحكؿ القمب إلى قمب حجر، كماعاد البشر يحبكف اهلل كا 

عتاد اإلنساف الخطية. الخادعة مكاف الفرح  ( .16: 15أل)كصار يشرب اإلثـ كالماء . كا 

كلكنو أعطاه  . (النامكس عكنان )ككاف أف أعطى اهلل لئلنساف . اهلل المحب لمبشر يعمـ أف الخطية تييمؾ  .ٔ
 .النامكس عمى لكحى حجر كطبيعة قمب اإلنساف الحجرية

ككعد آخر بأف . (26: 36حز)كعىدى اهلل اإلنساف أنو سيأتي يكـ كيحكؿ لو قمب الحجر إلى قمب لحـ  .ٕ
كالمعنى كاحد فالقمب المحـ ىك قمب مممكء محبة، كيطيع  (33: 31إر)يعكد كيكتب الكصية عمى القمب 

(.     23 : 14يك)اهلل ألنو يحب اهلل 
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. ككاف الفداء، كحؿ الركح القدس عمى المؤمف الميعمَّد، ليسكب محبة اهلل في القمكب كيحكليا لقمكب لحـ .ٖ
 (. 23 ، 15: 14يك)فكؿ مف يحب المسيح يطيعو . (1 : 12عب)كصار تنفيذ الكصية سيبلن 

مىف لو ثمار الركح فيك مممكء مف حب اهلل لذلؾ اليحتاج لكصايا النامكس، فيى مطبكعة عمى قمبو -    9
كالمقصكد ليس أف يمغي النامكس، كلكف النامكس  . (23 ، 22: 5غؿ)المحمي كما قاؿ بكلس الرسكؿ 

 .كلكف ليس خكفان مف عقكبات ينفذ الكصايا بؿ محبة هلل. ىك ميرشد لكؿ كاحد
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع
 

 ببنكتيـ الجسدية ف فيـ يفتخرك،راء الييكد كمعتقداتيـ كيفند حججيـأيرد الرسكؿ عمي  (11-4)في اإلصحاحات 
كمما سبؽ فيمنا مف . إلبراىيـ، كبأف ليـ النامكس كالشريعة، كأنيـ ىـ الشعب المختار، شعب اهلل المختار

. كبالتالي يككف لو حياة، الرسكؿ أنو عمي كؿ كاحد أال يفتخر إال باإليماف بالمسيح، فيذا اإليماف ىك الذم يبرره 
يعني أف عمى الييكد أال يفتخركا بأنيـ أبناء إبراىيـ بالجسد  (11-4)ككبلـ الرسكؿ بيذا، في ىذه اإلصحاحات 

الخ بؿ باإليماف بالمسيح، كبيذا فيـ يتشبيكف بأبييـ .. كال بنامكسيـ كال بككنيـ الشعب المختار كال بالختاف
. إبراىيـ الذم تبرر باإليماف

  مع أف ىؤالء كغيرىـ كثيريف كانكا أبراران … نكح أك ىابيؿإبراىيـ بالذات؟ كلـ يختار بكلس الرسكؿ كلماذا إختار
-: 
كلكف تفاخرىـ ىذا أدم لعجرفتيـ ككبريائيـ دكف أف يحاكلكا . (33:8يك)ألف الييكد كانكا يتفاخركف بإبراىيـ  .ُ

. أف يتشبيكا بو
. اهلل كعد إبراىيـ أف يجعمو أبان لجميكر كثير مف األمـ، كلـ يكف ىذا الكعد إال إلبراىيـ .ِ
 6:15تؾ)في الغرلة عاش متبرران باإليماف كىك بعد . إبراىيـ ىك حمقة الكصؿ بيف أىؿ الغرلة كأىؿ الختاف .ّ

تبرر أل أعمف ك. لكنو تبرر قبؿ الختاف، أم بدكف ختاف. كحصؿ عمي الختاف كعبلمة لمعيد (10:17تؾ+ 
. بدكف أعماؿ النامكس، فمـ يكف ىناؾ نامكس أياـ إبراىيـاهلل بره 

فإبراىيـ أعمف لو اهلل  *بكلس يرم أف الفداء كالتبرير باإليماف لـ يبدءا بالمسيح كلكنيما بدءا مف أياـ إبراىيـ، .ْ
مف جسده كما خرج إسحؽ ) يخرج حياة مف المكت  اهللأفب  طريؽ التبريركشؼ لوكاهلل * .أنو تبرر إذ آمف

ف آمنكا . المسيح يبرر الخطاة الذيف ىـ أمكات بالخطية، ؼ  عمى نفس النمطككاف فداء المسيح. (المائت كا 
كىذا التبرير كاف  (32:15لك) "أخاؾ كاف ميتا فعاش= "كتابكا ييٍحيىٍكا أل ينتقمكا مف المكت إلى الحياة 

( 21 : 17 + 3 : 12تؾ)كبركة ىذه الحياة يأتى مف نسؿ إبراىيـ كمف إسحؽ  *. إبراىيـكما تبررباإليماف 
 .

إيمان إبراىيم 
كقبؿ  أف . (10:17تؾ) سنة 25ككاف ىذا قبؿ الختاف بحكالي . (6:15تؾ)إبراىيـ قيؿ عنو أنو تبرر باإليماف 

 فيـ ببل عيد ككاف ىذا لمصمحة األمـ.  سنة430كأيضان قبؿ نامكس مكسى بحكالي (.22تؾ)يقدـ إبنو ذبيحة 
 يتشبيكا بإبراىيـ الذم تبرر باإليماف قبؿ النامكس كقبؿ عيد الختاف،  أفىـصار مف حؽؼ، ختاف كببل نامكس

فكؿ مف يشابو إبراىيـ في . إبراىيـ= كلذلؾ أسماه اهلل أب لجميكر مف األمـ . كقبؿ األعماؿ أم تقديـ إبنو ذبيحة
 . إيمانو يتبرر

يماف إبراىيـ كاف يتمخص    .اهلل قادر أن يخرج من الموت حياةفي أف كا 
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 ىك خرج مف أكر أعظـ المراكز التجارية أياميا، ككانت عمي الخميج، إلي المجيكؿ، خرج بإيماف أف .1
.  اهلل سيعطيو حياة

 إيماف إبراىيـ ظير في صراع رجالو مع لكط كرجالو، فترؾ لمكط كؿ ما أراد مؤمنا أف اهلل يعطيو حياة .2
.  إذ أف لكط كرجالو إستكلكا عمي األراضي الجيدة تاركيف األراضي الصحراكية إلبراىيـ

 ظير إيماف إبراىيـ في أف اهلل البد كسيعطيو إسحؽ طالما كعد بذلؾ، حتي مع شيخكختو كمماتية  .3
 .مستكدع سارة 

ظير إيمانو في تقديـ إبنو إسحؽ ذبيحة، مؤمنان بأف اهلل سيقيمو إذ أف اهلل كعده أنو بإسحؽ يككف لو . 4
. نسؿ

. كمف يتشابو إيمانو اآلف بإيماف إبراىيـ، أم أف اهلل قادر أف يخرج مف المكت حياة يصير إبنان إلبراىيـ باإليماف
فأم إنساف ىك ميت بالخطية، كمف يؤمف بالمسيح كيعتمد يمكت إنسانو العتيؽ مع المسيح في . كىذه قصة الفداء

. فيذا ىك إيماف إبراىيـ، أف اهلل يخرج حياة مف المكت. المعمكدية كيخرج ثابتان في المسيح كلو حياة المسيح
كيريد أف كحتى اآلف فمف ىك غارؽ في خطاياه . فإيماف إبراىيـ يتطابؽ مع قصة الخبلص كخطة اهلل لمخبلص

 فيو حياة المسيح ظيريحيا بدالن مف مكتو كخاطئ، عميو أف يبدأ بإيماف في أف يحسب نفسو ميتان عف الخطية فت
 مف ىذا المكت، كما أخرج حياة فالخاطئ ميت كلكف اهلل قادر أف يخرج حياة. (11 ، 10 : 4كك2 + 11:6رك)

لكف . بؿ المسيح أتي مف مستكدع ببل أمؿ في خركج حياة منو، إذ ىك مستكدع عذراء. مف مستكدع سارة المائت
كبنفس الطريقة فالركح القدس يرؼ عمي كجو . الركح القدس أعطي جسدان حيان ىك جسد المسيح في بطف العذراء

مياه المعمكدية، فيعطي لممعمد حياة، ىي حياة المسيح كما كاف الركح القدس في القديـ يرؼ فكؽ المياه فخرجت 
سمعيؿ في كالدتيـ فإسحؽ ىك إبف المكعد أم ليس . (2:1تؾ)حياة في العالـ  كىذا ىك الفارؽ بيف إسحؽ كا 

كمعني كبلـ بكلس ىنا . بحسب الطبيعة كإسمعيؿ، لكف بحسب ما آمف بو إبراىيـ، أف اهلل يخرج حياة مف المكت
مف آمف بي كلك مات "كىذا لكؿ مف يؤمف . أف ىذا ىك الخبلص أم اإليماف بأف اهلل يخرج حياة مف المكت

بإبراىيـ ألف إيمانو كاف متطابقان مع خطة اهلل كاهلل فرح . فمف يؤمف بالمسيح تككف لو حياة (25:11يك)" فسيحيا
 الذم سيعطي حياة مف المكت، لذلؾ يقكؿ بكلس  المسيح يسكعلمخبلص، لذلؾ جعؿ اهلل إبف إبراىيـ رمزان إلبنو

كالختـ ىك .  ككاف الختاف عبلمة ظاىرية أك ختـ إليماف إبراىيـ(.28:4غؿ)الرسكؿ نحف أكالد المكعد كإسحؽ 
سأضع "كجاء اهلل ليقكؿ إلبراىيـ . لقد ظؿ إبراىيـ سنكات طكيمة يؤمف باهلل. تصديؽ عمي معاىدة بيف طرفيف
ىي قطع جزء مف جسدؾ كتركو ليمكت كبيذه . كىذه العبلمة ىي الختاف" عبلمة في جسدؾ شاىدة إليمانؾ

العبلمة تدخؿ في معاىدة معي كتصير مف شعبي، كمف يدخؿ في معاىدة مع اهلل كيصير مف خاصتو تككف لو 
حياة إبراىيـ إذ )كحياة  (جزء المحـ المقطكع)كبالتالي فإف ىذه العبلمة ىي نفس إيماف إبراىيـ، ىي مكت . حياة

كىذا ما يعممو الركح القدس، فيك . كصار الختاف رمزان لممعمكدية التي ىي مكت كحياة.  (دخؿ في عيد مع اهلل
 + 29:2رك) أسماه الرسكؿ ختاف القمب بالركح ، كىذا ما لمف يعمؿ عمى إماتتياالخطية في القمبيميت حب 

 (.13:8رك
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 "َفَماَذا َنُقوُل ِإنَّ َأَباَنا ِإْبرَاِىيَم َقْد َوَجَد َحَسَب اْلَجَسِد؟1" -(:1)آية 
يُب  ا َٔعمُٛب ارَع َّع بعد أف قمت ما قمتو عف اإليماف كالتبرير باألعماؿ، تعالكا نأخذ مثاالن، أنتـ كمكـ تحبكنو كتعرفكنو، = فَع

ذَع     .أال كىك إبراىيـ أبكنا جَع َٚع  . ماذا إستفاد= لَعذْب 
ذِل  غَع ٌْبجَع غَعةَع ا كلكف لماذا لـ يقؿ حسب األعماؿ؟ بدالن مف . يقصد حسب أعمالو، أم الختاف كتقديـ إبنو ذبيحة = دَع

 فيعطييـ مثبل بأعماؿ إبراىيـ كماذا إستفاد باألعماؿف يياجـ اإلفتخار أىك يريد أكالن  [1]. قكلو حسب الجسد
ىك يريد أف يياجـ الييكد الذيف يفتخركف ببنكتيـ إلبراىيـ بحسب الجسد ككؿ ما يفكركف فيو ىك  [2 ].منيا

ميراثيـ األرضي ألراضي كنعاف، كلكنيـ ال يفكركف في الميراث السماكم، ىذا الذم ينالكنو باإليماف، مثؿ 
لك كاف . ىك يريد أف يقكؿ ليـ، ماذا أخذتـ ببنكتكـ الجسدية إلبراىيـ، حتى تفتخركا بيا، أك بأعمالكـ. إبراىيـ

إبراىيـ قد إفتخر بأعمالو أماـ اهلل مثبلي في أنو ترؾ أكر، لكاف اهلل قد حسب ىذا دينان عميو كألعطاه مكانان أفخـ 
كلقد . أما بسبب إيمانو فمقد جعؿ اهلل إبراىيـ عظيمان في األرض كفي السماء. مف أكر، كإلنتيي المكضكع بيذا

ككبلـ بكلس ىذا يفسح المجاؿ لؤلمـ ليؤمنكا فيتبرركا ىـ . (6:15تؾ)قيؿ أف اهلل برره بإيمانو كليس بأعمالو 
أما إصرار الييكد عمي أف إنتمائيـ إلبراىيـ ىك بالجسد فيذا يضعؼ صمتيـ بو، فالصمة الركحية أقكم . أيضان 

 . كىي باقية في السماء
 

َر ِباأَلْعَماِل َفَمُو َفْخٌر، َولِكْن َلْيَس َلَدى اهللِ 2" -(:2)آية    ".أَلنَُّو ِإْن َكاَن ِإْبرَاِىيُم َقْد َتَبرَّ
إبراىيـ قطعان كاف أحسف المكجكديف أيامو، كمع ىذا فعميو أف ال يفتخر أماـ اهلل ال بختانو كال بأعمالو الصالحة 

اهلل ىك الذم أعطاه كيعطي كؿ أحد أف يعمؿ  [2 ].مف ناحية الختاف فاهلل ىك الذم أمره بأف يختتف[ 1]لماذا؟ 
 فيك يفتخر بما ليس لو، فاهلل  بأعمالو، أحدفإذا إفتخر إبراىيـ أك أل(. 17 ، 16 : 1يع)األعماؿ الصالحة 
 كاهلل ىك العامؿ فينا أف نريد كأف . بما تعممو يمينوكمف يفتخر فيك يعرؼ شمالو. (7:4كك1)صاحب الفضؿ 

بؿ عميو أف يفتخر بإيمانو باهلل  [3 ].فكيؼ نفتخر أماـ اهلل كىك الذم عمؿ فينا ىذا العمؿ (13: 2في )نعمؿ 
كلك قكرف إبراىيـ بمعاصريو مف البشر فيك األحسف، كلكف إف إفتخر فميفتخر أماـ . الذم أعطاه كؿ ىذه البركات

كلكف اهلل ييتـ )أك بأعمالو، فالناس ييتمكف بالمظاىر، . الناس، مثبلن بالختاف فيذا معناه أنو في عيد مع اهلل
بؿ يفتخر بإيمانو الذم بو . كلكف ال يفتخر أماـ اهلل بكؿ ىذا، ألف اهلل ىك مصدر كؿ عمؿ صالح. (بالقمب

، اإلفتخار عمكمان يقكد لمكبرياء ،  ليغتصب المكاعيد مف اهلل كيحسب باران في عينيو ،إرتمي في حضف اهلل
كالكبرياء بداية السقكط، كىذا ىك معنى ماقصده السيد المسيح بأف ال نعرؼ شمالنا ماتعممو يميننا مف أعماؿ بر، 

اهلل بكاسطتنا أك بنا،  ككصية الرب لنا أنو إف فعمنا كؿ البر نقكؿ أننا عبيد بطالكف حتى نحف نفتخر بما عممو 
 .ال ندخؿ فى الكبرياء

 
 . «َف َمَن ِإْبرَاِىيُم ِباهلِل َفُحِسَب َلُو ِبرًّيا»أَلنَُّو َماَذا َيُقوُل اْلِكتَاُب؟ 3 -(:3)آية 
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اقيؿ  (6:15تؾ)في  ُب تِلشّرًال ةَع ٌَٗع غِل ُُب تِلاهللِل فَعذُب ِ٘ل١ ا َٓع اِلتْبشَع َِع ًسبى لو كما لك كاف قد تمـ كؿ أكامر النامكس = فَعآ . إيمانو حي
نجده يستخدـ نفس اآلية إلثبات أف إبراىيـ قد تبرر باألعماؿ . (23-21:2يع)كلكف بالرجكع لرسالة يعقكب 
فيؿ ىناؾ تعارض بيف ما .." أف اإليماف عىًمؿى مع أعمالو كباألعماؿ أكمؿ اإليماف"كلكف معممنا يعقكب يقكؿ 
بكلس يرد . فبكلس يناقش مكضكع مختمؼ عف المكضكع الذم يناقشو يعقكب. أبدان ! قالو يعقكب كما قالو بكلس؟

كبكلس يقكؿ ال تفتخركا عمي اهلل بأعمالكـ،  ( الفريسي كالعشارمثؿ)بأعماليـ في بر ذاتي عمي الييكد المنتفخيف 
إذا أراد أف .. فيؿ يعقؿ أف يقؼ الييكدم ليفتخر عمي اهلل بأنو مختكف كاهلل ىك الذم قاؿ لو إعمؿ كذا ككذا

باإلضافة أنو يجب أف نعمـ أف كؿ عطية صالحة ىي نازلة مف . (7:4كك1)يفتخر فميفتخر عمي جيرانو الغمؼ 
(. 17 ، 16 : 1يع)فكؽ 

كبكلس مع أنو مؤمف . ركحيان، يجب أف نقؼ أماـ اهلل كنقكؿ كؿ عمؿ صالح أنا عممتو أنت الذم أعطيتني إياه
  ..."جاىدت الجياد الحسف"لـ يمتنع عف العمؿ بؿ قاؿ 

متنع عف أف يعمؿ أعماالن ،أما يعقكب فيك يعالج نقطة أخرم، فيك يرد عمي مف قاؿ أنا آمنت تكؿ عمي ىذا كا   كا 
لك كاف إيمانؾ صحيحان لظير ىذا "كمعني كبلـ يعقكب ". أنا آمنت إذان أنا دخمت السماء"مثؿ مف يقكؿ . صالحة

كمف يؤمف بأف ىناؾ .  مف يؤمف أف ىناؾ قيامة، لماذا يحزف بيأس عمي إنتقاؿ أحد أحبائو-:أمثمة". في أعمالؾ
كمف يؤمف بأف اهلل مكجكد لماذا يخطئ كأف اهلل . ميراث سماكم في المجد لماذا يحزف عمي ضياع أشياء أرضية

. ىذه أمثمة عمي اإليماف الحي. ال يراه
فيعقكب يناقش أىمية أف يككف لؾ أعماؿ بعد اإليماف، كبكلس يقكؿ أف أعمالؾ ميما كانت فيي ال تخمِّص دكف 

طالب دخؿ :- كبلـ يعقكب عمي أىمية األعماؿ نفيمو مف المثاؿ اآلتي. إيماف، بدكف إيماف أعمالؾ ببل فائدة
مثؿ المؤمف يجب أف يعمؿ )مثؿ ىذا البد أف يذاكر لينجح كيصبح طبيبان  (مثؿ إنساف آمف بالمسيح)كمية الطب 

 (كالمؤمف المستيتر ييمؾ)أما الطالب الذم ال يذاكر فسيفشؿ كيرفت . بجانب إيمانو، كىذا معني كبلـ يعقكب
إذان معني كبلـ بكلس كيعقكب . (5 : 3رؤ)" مف يغمب لف أمحك إسمو مف سفر الحياة األبدية"كىذا ما قالو الرب 

فبكلس كاف مؤمنان كجاىد الجياد الحسف . مف أكالن، لكف بعد اإليماف عميَّ أال أكؼ عف العمؿؤأف عميَّ أف أ
كلكف بعد . (6:11عب)كأعماؿ بكلس كانت نابعة عف إيماف، فبدكف إيماف ال يمكف إرضاؤه . (8 ، 7 : 4تي2)

  مف كرازة كجياد أف يصير ىك نفسو مرفكضان ، كبكلس خاؼ بعد ماعممو اإليماف البد مف أف نعمؿ كنجاىد
( . 7: 12كك2)كاهلل أيضان خاؼ عميو مف أف ينتفخ كيضيع فأعطاه شككة في الجسد   (27: 9كك1)

. كالطبيعة تعمـ ىذا، فاألرض ال تطرح أرغفة خبز، بؿ قمحان يجب أف تجرم عميو أعماالن كثيرة ليتحكؿ إلي خبز
متنعكا عف العمؿ، أرسؿ ليـ الرسكؿ يقكؿ ليـ  " مف ال يعمؿ ال يأكؿ"كحينما تكاسؿ أىؿ تسالكنيكي كا 

فالطبيعة تعممني اف أعمؿ حتى آكؿ فمماذا يعمِّـ البعض في الناحية الركحية أف النعمة كافية  (10:3تس2)
( 7:3كك1)" ليس الزارع شيئان كال الساقي لكف اهلل الذم ينمي"كيقكؿ بكلس الرسكؿ . لمخبلص كال داعي لمعمؿ

كسفر التككيف يعممنا أف األرض كانت خربة إذ . لكف األرض ال تعطي الزرعة بدكف أف يزرع أحد كيركم أرضو
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كنحف كخميقة جديدة . (15:2تؾ)كاهلل خمؽ آدـ ليعمؿ الجنة كيحفظيا . (5:2تؾ)لـ يكف إنساف يعمؿ األرض 
(. 10:2أؼ) …في المسيح مخمكقيف ألجؿ أعماؿ صالحة

كلكف عمي اإلنساف أاٌل يفتخر . تنسكب فيو النعمة فيفرح كيتعزم (كمف يصمي بالغصب)كمف يغصب نفسو 
ربما . فالفبلح ال يفتخر أماـ اهلل بأف األرض أخرجت زرعان فاهلل ىك الذم أخرج الزرع. بعممو فاهلل ىك الذم ينمي

كلكف ىذا يحدث مع البعض منا في كقت التجربة، . يفتخر الفبلح عمي زميمو بأنو أكفأ منو، كلكف ليس عمي اهلل
أك لـ تعطني خيران كنت ..  كمع ىذا سمحت بيذه التجربة لي…لقد صميت لؾ كصمت لؾ"إذ يقكؿ البعض هلل 

مع أف الصبلة ليست تفضبلن منا بؿ ىي تفضؿ مف اهلل عمينا، إذ يسمح بأف نقؼ أمامو كالمبلئكة، فنحف " أرجكه
أخرج يا رب مف سفينتي فأنا رجؿ "جميؿ أف يقكؿ بطرس لمسيد . الذيف نأخذ في الصبلة كرامة كنحف ال نستحؽ

اإلفتخار )إذان عمينا أف نعمؿ كلكف عمينا أف نقكؿ دائمان أننا ال نستحؽ، كال نعرِّؼ شمالنا  (8:5لك)" خاطئ
". يا رب مف يدؾ أعطيناؾ"كنقكؿ مع داكد ( عمؿ الخير)ما تعممو يميننا  (بالعمؿ
.  إذان ال داعي ألف تذكرني بيا حينما أبدأ في العتاب معؾ…اهلل يقكؿ أنا عارؼ أعمالؾ (2:2رؤ)كفي 

مف يفتخر بأعمالو يحسبيا اهلل لو كديف عمي اهلل كيعكضو كثيران، فمثبلن إف كاف إبراىيـ قد إفتخر عمي اهلل 
بأعمالو، لكاف اهلل قد بارؾ لو في ماشيتو كأمكالو كأكالده كإلنتيت قصتو بذلؾ، لكف إيماف إبراىيـ ماذا أعطي لو؟ 

أنا لحبيبي "كبيذا صار إبراىيـ يتغني مع عركس النشيد  (1:15تؾ)" أنا ترسه لؾ"لقد أعطى اهلل نفسو لو 
". كحبيبي لي

:- واإليمان الذي يبرر ىو
 كأنو صانع خيرات فبل نعترض كال نتذمر عميو فكؿ ما يسمح بو ىك حب اهلل كتقديرنا لسمكه كاإللتجاء إليو . 1

عدادنا لمسماء . طريقنا كا 
.  فنجاىد ببل يأس يبرر الخاطئ قادر كيريد بؿ كيفرح بأفإيماننا أنو  .2
.  اآلب الذم يصالحنا معو كبأنو المخمصلأنو الشفيع لد  .3
 فنتخذ .، فيك يخرج مف المكت حياة قديسيفبو نقدر عمي كؿ شئ، كبو نتحكؿ مف ككننا أشرار إلي أبرار . 4

فنجد النعمة تعيننا، فننتقؿ مف مكت إلى حياة  (1 : 12رك)قرارا بإماتة شيكاتنا كنقدـ أجسادنا ذبيحة حية 
أقبؿ أف أمكت مع المسيح عف الخطايا كبيذا تككف لى حياة  فاإليماف الذم يبرر ىك أف. كتفرح بنا السماء

عتمد خمص"المسيح ، كىذا معنى  ىذه ) مكت مع المسيح (1:- كالمعمكدية ىى  (16: 16مر)" مىف آمف كا 
كىذه عطية ) ىى قيامة مع المسيح (3 .  (كىذا قرارل بحريتى) حياة إماتة عف الخطية (2.   (عطية مف اهلل

   (.11 ، 10 : 4كك2مف اهلل كتثبت فينا مع ممارسة اإلماتة  
فبدكف المسيح كتبريره كعممو الفدائي ما كانت كؿ . كبيذا نرل تكامؿ أقكاؿ بكلس الرسكؿ مع يعقكب الرسكؿ

كاإليماف بالمسيح ىك البداية . أعماؿ الدنيا قادرة أف تخمص، فخطية كاحدة بحسب النامكس تقكد لممكت 
أما األعماؿ فيى أف . كتأتي بعد ىذا المعمكدية كىى مكت كحياة مع المسيح. لئلستفادة مف بركات ىذا الفداء

 (.12 ، 11 : 6رك )الخطية ، كىذا ما نسميو اإلماتة ، فأناؿ حياة أبدية بالمسيح أقبؿ أف أحيا كميت أماـ 
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  ".َأمَّا الَِّذي َيْعَمُل َفاَل ُتْحَسُب َلُو اأُلْجَرُة َعَمى َسِبيِل ِنْعَمٍة، َبْل َعَمى َسِبيِل َدْينٍ 4" -(:4آية )

ىؿ معني ىذا أف ال ك (27 :3رك) الرسكؿ يقصد ىؤالء الذيف يعممكف كيفتخركف بأعماليـ =أما الذي يعمل
أف الفاعؿ مستحؽ  (7:10لك)فنسمع في . فمف الخطأ أف نمسؾ آية كاحدة كنبني عمييا عقيدة. نعمؿ؟ قطعان ال

( 13:14رؤ)كفي .  ال يضيع أجره…مف سقي أحد ىؤالء الصغار كأس ماء بارد (42:10مت)كفي . أجرتو
كلكف المطمكب أف ال نيعىرِّؼ شمالنا ما تعممو . كراجع المقدمة (13 ، 12 : 20رؤ)+ األعماؿ تتبع المؤمنيف 

أنظر إلي )" الذم يفتخر بأعمالو أماـ اهلل، أك الذم يظف أف أعمالو تخمصو"فالرسكؿ يقصد بمف يعمؿ . يميننا
بمعني أننا ال نستحؽ شئ، كال نطمب " يا رب إرحـ"جماؿ طقس قداس الكنيسة األرثكذكسية، فنحف دائمان نردد 

 . (سكم رحمتؾ يا رب
حٍة  َّع ًِل ِٔلعْب ثِل١ ٍَٝع عَع جُب عَع شَع ُب األُبجْب غَعةُب ٌَٗع :- كلنأخذ إبراىيـ كمثاؿ = فَعالَع ذُبذْب

 كلـ نسمع أنو قاؿ هلل، أنا عممت كذا ككذا فأيف أجرم، ىك …"فآمف إبراىيـ "(6:15تؾ)إبراىيـ كتب عنو في 
 لذلؾ كانت أجرتو أكبر مف تصكر مخمكؽ، كانت أجرتو اهلل نفسو، فاهلل …أطاع اهلل في إيماف كلـ يطمب أجران 

أف اهلل " + أنا أجرؾ العظيـ جدان "كفي ترجمة أخرم .. أنا ترسه لؾ، أجرؾ كثير جدان  (1:15تؾ)يقكؿ لو في 
. برره

ٍٓة  ٠ْب ًِل دَع ثِل١ ٍَٝع عَع ًْب عَع حدثت لو مشكمة ما ضايقتو، فيقكؿ هلل، لقد خدمتؾ . ج يكميان 20مكظؼ مرتبو :- مثاؿ = تَع
ىنا فاهلل . التجربةق فمماذا تسمح لي بيذ. (29:15نفس خطأ األخ األكبر لئلبف الضاؿ لك)سنيف ىذه مقدارىا 

يحسب لو خدمتو عمي سبيؿ أف اهلل مديكف لو، كيقكؿ كـ يـك خدمتني ككـ كاف أجرؾ فييـ، كسأعطيؾ أكثر مما 
 أف اهلل إبراىيـ كقارف باألجر الذم حصؿ عميو  عدة جنييات، ميما كاف كبيرا فيككسيككف المبمغخدمتني بو، 

 العشار الذم صمي بشعكر عدـ اإلستحقاؽ خرج مبرران ألنو قاؿ يا رب إرحمني أنا الخاطئ، ، كالحظ أفترس لو
لـ يتبرر، كالمرأة  (كتكمؼ في المأدبة الكثير)كالفريسي الذم إستضاؼ رب المجد . أٌما الفريسي فمـ يتبرر

 .الخاطئة تبررت
 

ُر اْلَفاِجَر، َفِإيَماُنُو ُيْحَسُب َلُو ِبرًّيا5" -(:5)آية    ".َوَأمَّا الَِّذي اَل َيْعَمُل، َولِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
ًُب  َّع ا اٌَّزِلٞ الَع ٠َععْب َِّ أماـ اهلل، بؿ يقكؿ هلل ىذه تعني مف يعمؿ كلكنو ال يفتخر بعممو بالمقارنة باآلية السابقة ؼ = أَع

ال لماذا قاؿ بكلس اللكنيا ال تعني أف". أنت يا رب الذم تعمؿ فيَّ " جاىدت الجياد " نفسو  الرسكؿ نعمؿ، كا 
 بؿ نثؽ  بأعمالناكنحف ال نفتخر. بكلس ىنا يرد عمي الييكد الذيف يتشامخكف بأعماليـ كنامكسيـ. " …الحسف

 (.26:2يع + 9:3كك1 + 3:2في + 5:15يك)أف اهلل ىك العامؿ فينا 
لـ " سألت مذيعة مثمث الرحمات قداسة البابا شنكدة عف أعمالو التى عمميا فى فترة حبريتو، فأجابيا :-قصة

 . "نتعكد أف نتكمـ عف األعماؿ التى عممناىا بؿ التى عمميا اهلل بنا
شَع  ٌْبفَعاجِل سُب ا ُٓب تِلاٌَّزِلٞ ٠ُبثَعشِّو ِِل كيؤمف . (1:3رؤ + 32:15لك)الفاجر في نظر اهلل ميت، فالخطية تعني مكت  = ٠ُبئْب

فاهلل قادر أف . بالذم يبرر الفاجر يعني أف اهلل قادر أف يخرج مف المكت حياة، كىذا ىك نفس إيماف إبراىيـ
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قيؿ عف الفناف العظيـ مايكؿ أنجمك أنو كاف ينظر بإعجاب لقطعة مف الرخاـ قائبلن ما ]يحكؿ الفاجر إلي قديس 
أجمميا، فتساءؿ الكاقفكف عف سر إعجابو بيا، كىي مازالت رخاـ خاـ، فقاؿ أنا ال أنظر إلييا بحالتيا اآلف، بؿ 

فإذا كاف مايكؿ أنجمك قادران أف يخرج تمثاالن رائعان مف الرخاـ، فما الذم يستطيعو اهلل  [ماذا أستطيع اف أعممو بيا
ىذا النكع مف اإليماف، أف اهلل يبرر الفاجر، أك أف اهلل يخرج . كاهلل أخرج مف األمـ الكثنييف شعكبان مقدسة. فيَّ 

 يبرر الفاجر .اإليماف ىك الباب الذم ندخؿ منو لحياة البر. (أنظر المقدمة)مف المكت حياة، ىك مدخؿ التبرير 
 .يغفر لو اهلل خطاياه فقط، بؿ بعد أف يغفر خطاياه، يكمؿ معو كيعينو ليعمؿ أعماؿ بر يبرر ال تعنى أف = 
 

ُطوَبى »7: َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيًضا ِفي َتْطِويِب اإِلْنَساِن الَِّذي َيْحِسُب َلُو اهلُل ِبرًّيا ِبُدوِن َأْعَمال6" -(:8-6)اآليات 
  ".«ُطوَبى ِلمرَُّجِل الَِّذي اَل َيْحِسُب َلُو الرَّبُّو َخِطيَّةً 8. ِلمَِّذيَن ُغِفَرْت آثَاُمُيْم َوُسِتَرْت َخَطاَياُىمْ 

ُْب  ُ٘ب طَعا٠َعا خْب خَع رِلشَع عُب َٚع ُْب  ُٙب ُِب خْب   َعا فِلشَع نرم في ىذه اآلية غفرانان لمخطية كستر عمييا أم تبرير، فما عادت الخطية  = غُب
. (دـ تيس الكفارة عند الييكد)اهلل ستر بكفارتو . كنرم أيضان أف الغفراف كالستر لـ يحدثا نتيجة أم عمؿ. ظاىرة

كالكفارة ىي بدـ المسيح الذم يستر عمينا بكفارتو فأم عمؿ كاف يساكم دـ المسيح، لذلؾ فما أعطاه المسيح لنا 
ليس . كدـ المسيح غطي كستر عمي كؿ خطايانا. كاف نعمة أم عطية مجانية أحصؿ عمييا باإليماف كمدخؿ

إذان التبرير ال يعني محك الخطية مف . معني ىذا أنو ال تكجد خطية، ال بؿ ىناؾ خطية، كلكف أيضان ىناؾ ستر
كداكد ال يذكر أم أعماؿ في مقابؿ ىذا الستر، بؿ غفرت ىذه الخطايا . الكجكد، بؿ أف اهلل ال يحسبيا عمينا
. فمف آمف كتبرر يتأىؿ باألكثر لمبركة التي خبلليا ينزع الخزم ليحؿ المجد. بالنعمة، كناؿ صاحبيا التطكيب

. كداكد في ىذا يشير لنفسو، فاهلل ستر عمي خطيتو بنعمتو، دكف أف يككف ىذا التبرير في مقابؿ أعماؿ صالحة
 .بؿ أف تبرير اهلل مبني عمي رحمتو كفضمو كمحبتو، لذلؾ كـ تغنَّي داكد بمراحـ  اهلل الذم برره كلـ ييمكو

 
ِإنَُّو ُحِسَب : َأَفيَذا التَّْطِويُب ُىَو َعَمى اْلِختَاِن َفَقْط َأْم َعَمى اْلُغْرَلِة َأْيًضا؟ أَلنََّنا َنُقولُ 9" -(:10-9)اآليات 

  "!َفَكْيَف ُحِسَب؟ َأَوُىَو ِفي اْلِختَاِن َأْم ِفي اْلُغْرَلِة؟ َلْيَس ِفي اْلِختَاِن، َبْل ِفي اْلُغْرَلةِ 10. إِلْبرَاِىيَم اإِليَماُن ِبرًّيا
 سنة، أم أف 430 سنة كقبؿ النامكس بمدة 25-14إذان إبراىيـ تبرر باإليماف، قبؿ الختاف بمدة تتراكح بيف 

إذان ىذا التطكيب يخص . التطكيب الذم نالو إبراىيـ كالتبرير الذم أخذه كاف كىك في الغرلة، كقبؿ أف يختتف
. (3راجع مقدمة ىذا اإلصحاح نقطة رقـ )إذان ىك لكؿ مف آمف . األمـ كما يخص الييكد

 
َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلِختَاِن َخْتًما ِلِبرِّ اإِليَماِن الَِّذي َكاَن ِفي اْلُغْرَلِة، ِلَيُكوَن َأًبا ِلَجِميِع الَِّذيَن 11" -(:12-11)اآليات 

َوَأًبا ِلْمِختَاِن ِلمَِّذيَن َلْيُسوا ِمَن اْلِختَاِن َفَقْط، َبْل َأْيًضا 12. ُيْؤِمُنوَن َوُىْم ِفي اْلُغْرَلِة، َكْي ُيْحَسَب َلُيْم َأْيًضا اْلِبرُّو 
  ".َيْسُمُكوَن ِفي ُخُطَواِت ِإيَماِن َأِبيَنا ِإْبرَاِىيَم الَِّذي َكاَن َوُىَو ِفي اْلُغْرَلةِ 

براىيـ .  تبرر نتيجة إيمانو إيمانو، كأنو نكعيةكختـ يؤكد كيظيرأخذ إبراىيـ عبلمة الختاف، كعبلمة خارجية،  كا 
ًسب ليـ . كىكذا صار إبراىيـ أبان ركحيان لكؿ ىؤالء الذيف لـ يختتنكا كلكنيـ آمنكا. آمف كتبرر كىك في الغرلة كحي

كصار أيضان أبان لمييكد الذيف لـ يقتصركا عمي الختاف، كلكنيـ سمككا في اإليماف الذم سمؾ فيو . ىذا اإليماف بران 
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 ، 39 : 8يك)إبراىيـ كىك في الغرلة، فبل ييدعي الييكد أكالدان إلبراىيـ إف لـ يسمككا في خطكاتو كيعممكا أعمالو 
كنبلحظ أف أبكة إبراىيـ . كنبلحظ بنفس المفيكـ أف ال يدعي مسيحيان إال مف يتبع نفس خطكات المسيح. (44

كبيف  (الختاف)كنرم أنو ال تعارض بيف أعماؿ النامكس . لمف ىـ في الغرلة تسبؽ أبكتو لمف ىـ في الختاف
الختاف صار عبلمة تميز المؤمف عف باقي . بؿ جاء الختاف كختـ مؤكدان اإليماف كلكنو جاء الحقان لو. اإليماف

كنبلحظ أف الختاف يعني أننا . األمـ، عبلمة عمي إيمانو، ككؿ مف يحمؿ ىذه العبلمة عميو أف يمتـز باإليماف
كىذا الختاف صار بيذا رمزان . كلدنا بطبيعة فاسدة يمزميا الختاف الركحي الذم يرمز لو الختاف الجسدم

ىى إعبلف أف ىناؾ جزء ميت في داخمي كىك  الختاف ىك عبلمة في الجسد كلكنيا ليست لمفخر، بؿ .لممعمكدية
شيكة الخطية، كبيذا كؿ مف يحيا ىكذا مائتان عف خطاياه، قاببلن ىذا أف ييصمب جسده مع أىكاءه كشيكاتو فيك 

. فثمار الركح ىى لمف يصمب جسده فيحيا ركحيا (24- 22: 5غؿ)كىذا تعميـ القديس بكلس الرسكؿ . يحيا
فالثمار تككف لئلنساف الحى ككما رأينا فإف حياة المسيح تظير فى أجسادنا المماتة أل التى نخضعيا لممكت عف 

( . 11 ، 10 : 4كك2)الشيكات 
 

  ".َفِإنَُّو َلْيَس ِبالنَّاُموِس َكاَن اْلَوْعُد إِلْبرَاِىيَم َأْو ِلَنْسِمِو َأْن َيُكوَن َواِرثًا ِلْمَعاَلِم، َبْل ِبِبرِّ اإِليَمانِ 13" -(:13)آية 
. رأينا مف قبؿ أف إبراىيـ تبرر باإليماف كىك غير مختكف، كفيمنا مف ىذا أف الختاف لـ يكف شرطان لمتبرير

كىنا يضيؼ الرسكؿ في اآليات .  سنة25-14فالختاف أتي بعد إعبلف اهلل عف إبراىيـ أنو تبرر باإليماف بحكالي
 سنة، أم أف 430التالية أف إبراىيـ تبرر أيضان بدكف نامكس، فالنامكس أعطاه اهلل لمكسى بعد إبراىيـ بحكالي

. إبراىيـ لـ يرم النامكس أصبلن، كىذا يقكلو الرسكؿ ردان عمي الييكد الذيف يقكلكف أنو ال تبرير بدكف نامكس
 .  يصيركا مسيحييف قبؿ أف، أل يمتزمكا بالنامكس،يتيكد األمـكيريدكف أف 

ذُب  عْب َٛع ٌْب َْع ا ا ُِبٛطِل وَع اهلل أعطي كعدان إلبراىيـ كىك في الغرلة كيتبارؾ في نسمؾ جميع أمـ األرض = ٌَع١ْبظَع تِلإٌَّا
كمعني الكعد ىك مجيء المسيح الذم ).  سنة430ككاف ىذا الكعد بالبركة إلبراىيـ قبؿ النامكس بػ. (18:22تؾ)

أف الكتاب قاؿ نسمؾ كلـ يقؿ أنساؿ، فيك  (16:3غؿ)كيعمؽ بكلس الرسكؿ في . (فيو يتبارؾ كؿ أمـ األرض
 مف سفر التككيف أف إبراىيـ حيف آمف بكعد 22كالحظ في إصحاح . يتكمـ عف كاحد فقط كليس كؿ نسؿ إبراىيـ

 .إذان كعد اهلل إلبراىيـ لـ يكف أبدان بكاسطة نامكس مكسى. اهلل، زاد اهلل الكعد بأف يككف مف نسمو المسيح
 

  :أَلنَُّو ِإْن َكاَن الَِّذيَن ِمَن النَّاُموِس ُىْم َوَرَثًة، َفَقْد َتَعطََّل اإِليَماُن َوَبَطَل اْلَوْعدُ 14" -(:14)آية 
. ( 5 ، 4 : 15تؾ)الكعد إلبراىيـ بأف يرث كاف في 

 (. 18:22تؾ)كالكعد بأف يتبارؾ في نسمو كؿ األمـ كاف في 
 فمك قمنا أف  ىناؾ .ككعكد اهلل كانت بناء عمي إيماف إبراىيـ فقط.  سنة تقريبان 430 قبؿ النامكس بػ كاناكىذا كذاؾ

 سنة حتى يأتي النامكس 430شركطان أخرم لينفذ الكعد مثؿ النامكس، فمعني ىذا أف الكعد ظؿ معطبلن لمدة 
عمي يد مكسى، في حيف أف الكعد لـ يستمـز إال اإليماف فقط، بؿ أف حتى الكعد إلبراىيـ ما كاف إبراىيـ قد 

 لـ يكجد أم إنساف إستطاع اإللتزاـ تمامان بالنامكس، فيؿ  بؿ أنو.إستفاد بو، إذ لـ يكف ىناؾ نامكس أياـ إبراىيـ
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معني ىذا أف كعد اهلل كاف ببل معني كغير قابؿ لمتطبيؽ، بؿ حتى مكسى نفسو كاضع النامكس لـ يمتـز 
 .بالنامكس تمامان 

 
   ".أَلنَّ النَّاُموَس ُيْنِشُئ َغَضًبا، ِإْذ َحْيُث َلْيَس َناُموٌس َلْيَس َأْيًضا َتَعدٍّو 15" -(:15)آية 

النامكس كامؿ كمقدس، كليس ىناؾ عيب في النامكس، لكف بسبب ضعؼ اإلنساف لـ يكجد مف يمتـز بالنامكس، 
  = اهللاهلل يغضبكأصبح مف يخطئ مع كجكد النامكس فيك يتعدَّل عمي كصايا اهلل، كمف يتعدَّل عمي كصايا 

ثًالا ؼَع ئُب غَع ْٕبشِل ُِبٛطَع ٠ُب إف كسر كصية كاحدة كاؼو إلغضاب اهلل فبدكف النامكس يخطئ اإلنساف، كلكف  = إٌَّا
فربما مع عدـ كجكد نامكس يبرر اإلنساف نفسو كيقكؿ ال أعمـ، كلكف . الغضب ينشأ باألكثر حيث يكجد نامكس

 َتَعدٍّو  خطية صارتفمع كجكد النامكس فالخطية باإلضافة لككنيا . ما عذر اإلنساف بعد أف أعطي اهلل النامكس
 (. 10:3غؿ) النامكس عمي

 فالنامكس مثؿ القانكف، ال يكافئ مف ال يقتؿ، ،كنبلحظ أف الكعكد كانت في ظؿ إيماف إبراىيـ كليس النامكس
فنجد أف اهلل يعطى مكافآت كبركات بدكف نامكس، بينما أف .  كالبركة ىى نكع مف المكافأة.لكنو يعدـ مف يقتؿ

ليذا كمو قاؿ بكلس الرسكؿ أف النامكس كاف مؤدبنا إلى أف يأتى . النامكس يمعف مف يخطئ كيحكـ عميو بالمكت
(. 24 : 3غؿ)المسيح 

 
َلْيَس . ِليَذا ُىَو ِمَن اإِليَماِن، َكْي َيُكوَن َعَمى َسِبيِل النِّْعَمِة، ِلَيُكوَن اْلَوْعُد َوِطيًدا ِلَجِميِع النَّْسلِ 16" -(:16)آية 

  ".ِلَمْن ُىَو ِمَن النَّاُموِس َفَقْط، َبْل َأْيًضا ِلَمْن ُىَو ِمْن ِإيَماِن ِإْبرَاِىيَم، الَِّذي ُىَو َأٌب ِلَجِميِعَنا
َٛع  ُ٘ب ا  زَع   .(14آية )يقصد الكعد = ٌِٙل
ِْل  ا َّع ٠ َٓع اإلِل الكعد كاف بسبب إيماف إبراىيـ ، كلكف لماذا أعطي اهلل الكعد باإليماف؟  = ِِل

حِل .1 َّع ًِل إٌِّوعْب ثِل١ ٍَٝع عَع َْع عَع ٛ ْٟب ٠َعىُب  فمك أعطي اهلل إلبراىيـ حسب أعمالو، ألعطي لو غني مادم ،كليس الديف:  وَع
. تعكضو عف تركو ألكر (ماشية كأمكاؿ)

ا.2 ١ذًال ؽِل َٚع ذُب  عْب َٛع ٌْب َْع ا ٛ . بسبب ضعؼ الجسد المستمر كسقكطو (ثابتان كراسخان )عيد األعماؿ كطيدان فمـ يكف :  ٌِل١َعىُب
 كانت ، فمك كصمكاتى كأصكامىخطأ شديد أف نقكؿ أنني سأدخؿ السماء بسبب أعمالي الجيدةؿفإنو :- لذلك

لذلؾ فمنصرخ دائمان قائميف يا .. البركة في مقابؿ األعماؿ، لما كانت ثابتة ككطيدة، فمـ يكجد مف ىك كامؿ
.  كىذا ىك المنيج األرثكذكسي كما نراه في القداس…رحـإرب 

َْع .3 ٛ ًِل   ٌِل١َعىُب ١عِل إٌَّغْب ِّل كأما حيف يككف باإليماف  (4:9رك)فمك كاف بالنامكس لكاف محصكران في الييكد  = ٌِلجَع
أب لجميكر مف األمـ، = إبراـ إلي إبراىيـ كلذلؾ غيَّر اهلل إسـ . فسينتفع بو كثيركف مف الييكد ككذلؾ األمـ

 أل لكؿ مف يككف إيمانو مشابيا إليماف إبراىيـ كأف اهلل ثؿ بإيمانوتـأم يككف أبان لكؿ مف م. (5-3:17تؾ)
َٕعا  =قادر أف يخرج حياة مف المكت، كأنو بإيمانو بالمسيح تككف لو حياة بعد مكت الخطية ١عِل ِّل  .أَعبٌد ٌِلجَع

لك كاف الكعد بالنامكس لجمب غضب كلعنة، فالكؿ سقط في التعدم فالنامكس يبعدنا عف ميراث المكاعيد، . 4
 .لذا كاف مف اإليماف لييرفع الحظر
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َأَماَم اهلِل الَِّذي آَمَن ِبِو، الَِّذي ُيْحِيي اْلَمْوَتى، . «ِإنِّي َقْد َجَعْمُتَك َأًبا أُلَمٍم َكِثيَرةٍ »:َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 17" -(:17)آية 

  ".َوَيْدُعو اأَلْشَياَء َغْيَر اْلَمْوُجوَدِة َكَأنََّيا َمْوُجوَدةٌ 
جٍة  لَعذْب ؟ ألف اهلل قاؿ لو  في اآلية السابقة قاؿ أف إبراىيـ صار أب لجميعنا، كىنا يقكؿ لماذا ثِل١شَع ٍُة وَع َِع ٍْبرُبهَع أَعتًالا ألُب عَع  جَع

ََع  ِل   ( سبعينية5:17تؾ) ا َِع ٍْبرُبهَع أَعتًالا  أم في إعتبار اهلل صرنا أكالدان إلبراىيـ، اهلل كىك يقكؿ ىذا إلبراىيـ= أَع عَع جَع

جٍة  ثِل١شَع ٍُة وَع َِع  ىذا لكؿ مف آمف … أننا سنككف بإيماننا أكالدان إلبراىيـ كنرث بركتو كاف اهلل يضع في إعتباره = ألُب
ذَٝع= بحسب شكؿ إيماف إبراىيـ  ْٛب َّع ٌْب ١ِٟل ا فيك آمف بأف اهلل قادر أف يحيي مستكدع سارة الميت، كأف  = اٌَّزِلٞ ٠ُبذْب

كالمسيح أقاـ لعازر مف المكت، كأقاـ . (19:11عب)يخمؽ مف العدـ، كيقيـ إسحؽ بعد أف يقدمو محرقة 
قصة اإلبف )الشعكب الكثنية مف مكت الخطية باإليماف، كىكذا كؿ خاطئ فاهلل قادر أف يقيمو مف مكت الخطية 

فالحجارة الميتة يقاـ منيا  (9:3مت)ففي  (9:3مت + 14:5 +5:2أؼ)" + إبني ىذا كاف ميتان فعاش"الضاؿ 
ف كاف اهلل قد كىبنا الكجكد مف العدـ أفبل ييتـ بنا كنحف اآلف مكجكديف. أحياء  . كا 

جٌد  ٛدَع جُب ْٛب َِع َٙعا  َّ ؤَٔع جِل وَع ٛدَع جُب ْٛب َّع ٌْب ١ْبشَع ا ١َعاءَع غَع ٛ األَع ْب عُب ٠َعذْب فكؿ األمـ الكثنية الميتة التي آمنت قد رآىا اهلل قبؿ آالؼ  = َٚع
براىيـ أبان ليا باإليماف كككف إبراىيـ أبان ألمـ كثيرة . السنيف أنيا صارت حية بإيمانيا، كصارت أكالدان إلبراىيـ، كا 

 يعنى بيا الرسكؿ األمـ الكثنية التى دخمت فاأل ١اء غ١ش اٌّٛجٛدج .فيذا يعني األمـ الكثنية كليس الييكد فقط
 .ِٛجٛدج وؤٔٙااإليماف، ككاف اهلل بسابؽ معرفتو كىك يقكؿ إلبراىيـ أنو يصير أبا ألمـ كثيرة، كاف اهلل يراىا 

 
ىَكَذا َيُكوُن »:َفُيَو َعَمى ِخاَلِف الرََّجاِء، آَمَن َعَمى الرََّجاِء، ِلَكْي َيِصيَر َأًبا أُلَمٍم َكِثيَرٍة، َكَما ِقيلَ 18" -(:18)آية 
 ".«َنْسُمكَ 

براىيـ آمف،إلبراىيـاهلل أعطي المكاعيد   كصار لو رجاء في أف يككف لو نسؿ مف سارة، كىذا الرجاء عكس  كا 
الرجاء الطبيعي، إذ أف إبراىيـ بمغ عمران يجعمو يفقد الرجاء في أف يككف لو إبف، كامرأتو سارة ببل رجاء طبيعي 

كاهلل . ىكذا ليتنا نؤمف بأف اهلل قادر أف يتمـ مكاعيده ميما كانت العكائؽ. فمستكدعيا ميت كال تصمح لئلنجاب
اهلل قادر أف يشفي طبيعتنا إف كاف . يفرح حينما يككف لنا رجاء أف نصير قديسيف، كليس فقط أف نيـز خطية ما

 .إف طمبنا بإيماف أكيد فاهلل يستجيب. لنا إيماف المرأة النازفة الدـ التي لمست ىدب ثكبو
 

ْذ َلْم َيُكْن َضِعيًفا ِفي اإِليَماِن َلْم َيْعَتِبْر َجَسَدُه 19" -(:19)آية  َوُىَو َقْد َصاَر ُمَماتًا، ِإْذ َكاَن اْبَن َنْحِو ِمَئِة  َواِ 
   ".َواَل ُمَماِتيََّة ُمْسَتْوَدِع َساَرةَ  َسَنٍة 

ستعداده لئلنجاب ىكذا عمي المؤمف أف . ألنو لـ يكف ضعيفان في إيمانو، فإنو لـ يقس األمكر بما يتفؽ كحالتو كا 
بؿ لنبلحظ أف القكة التي أعطاىا اهلل إلبراىيـ إستمرت معو فعاد كأنجب مف . ال يقيس قدرة اهلل بالمنطؽ البشرم

 .(الرحـ= المستودع)إف عدـ اإليماف ىك الذم يدفع اإلنساف لمتفكير في المعطبلت كالمشكبلت . قطكرة
 

  .َواَل ِبَعَدِم ِإيَماٍن اْرتَاَب ِفي َوْعِد اهلِل، َبْل َتَقوَّى ِباإِليَماِن ُمْعِطًيا َمْجًداِ هللِ 20" -(:20)آية 
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فيي حالة . (7 ، 6 : 1يع + 23:14رك)ككممة إرتاب ىي خطية . الريبة تأتي مف العقؿ كالشككؾ التي تمؤلهي 
كالحظ أف القمب . كحينما يطرح اإلنساف الشؾ، يأتيو اليقيف إتيانان ليمبلن الفراغ الذم إحتمو الشؾ. عدـ إيماف

د اهلل براىيـ لـ يعتريو أم شؾ في كعد اهلل. فاهلل يتمجد في اإليماف. المممكء ثقة يمجِّ . كا   
ِْل  ا َّع ٠ ٜ تِلاإلِل َّٛ م اهلل فمف يبدأ بإيماف ضعيؼ يقك. كمف يفعؿ يزداد إيمانو كيتقكم. تعمؽ فكره كقمبو باهلل كمنفذ= ذَعمَع

. بالتدريب لزيادة الثقة فى اهلللو إيمانو  
 

 ولكن كيف ُيَقوِّى اهلل إيمان اإلنسان ؟ 
. كلكف ىذا لمف يتجاكب مع اهلل. اهلل يريد أف يقكل إيماف كؿ إنساف  

:- كىذا التجاكب يككف  
 بالعشرة الطكيمة مع اهلل فى الصبلة كدراسة كتأمؿ كترديد آيات الكتاب المقدس ، كبيذا نعرفو فنحبو فنثؽ –( 1
كفى الجمسات اليادئة الطكيمة التى نقضييا مع . كىذا عمؿ الركح القدس الذل يأخذ مما لممسيح كيخبرنا. فيو

.التأمؿ فى الكتاب كالصمكات نسمع صكت الركح القدس  
.فيى بسماح مف اهلل ، كحينما نرل أعمالو العجيبة يزداد إيماننا (7 : 2كك) بالشكر فى التجارب –( 2  

كيبدأ اهلل مع اإلنساف بتجربة بسيطة ، فإذا لـ يتذمر بؿ شكر اهلل يرل يده كقكتو التى تسانده ، كيبدأ إيمانو فى 
ثـ يسمح اهلل بتجربة أشَّد كىكذا ، كمع مراقبة ىذا اإلنساف لعمؿ اهلل معو كسط التجارب يختبر معكنة اهلل . النمك

. العجيبة كتعزيات اهلل لو كسط الضيقات فيزداد إيمانو كينمك
كبكلس الرسكؿ يشكر اهلل ألنو كجد أف  . (5 : 17لك)" زد إيماننا"كنجد تبلميذ المسيح يطمبكف مف الرب قائميف 

( . 3 : 1تس2)إيماف أىؿ تسالكنيكى ينمك 
فيـ بدأكا يعرفكف اهلل حينما ضرب المصرييف كحيف . كىذا ما فعمو اهلل مع شعبو بعد أف أخرجيـ مف أرض مصر

فبدأ الرب فى . كلكى ينقميـ مف مستكل العياف إلى مستكل اإليماف أدخميـ اهلل فى مدرسة اإليماف. شؽ البحر
حتاجكا الماء كجدكا ماءن مران  فتذمركا عكضا عف أف يصرخكا هلل الذل سبؽ . تجربة الشعب بأنيـ حيف عطشكا كا 

زداد إيمانيـ كتكالت التجارب كلكف شعب إسرائيؿ لـ يتعمـ بؿ . كرأكا أعمالو ، كلك فعمكا لكانكا قد رأكا يد اهلل كا 
كالعكس فالشكر يجعؿ القمب لًينِّا، مرنان مستعدا لعمؿ اهلل الذل يعمؿ عمى نمك . كالتذمر ييقىسِّى القمب!  تذمركا

كلنبلحظ أف التجربة ليست لكى يعرؼ اهلل ما فى داخؿ . اإليماف داخؿ القمب إذ يرل اإلنساف الشاكر يد اهلل 
التجربة ىى كما . لكف التجربة ىى لكى أرل أنا يد اهلل فينمك إيمانى. قمب اإلنساف فيك فاحص القمكب كالكمى

.  يحدث فى المدارس ، فبعد الدركس النظرية تيجرل لمتبلميذ تجارب عممية ليثبت الدرس فى عقكليـ
:- كنجد أف ما فشؿ فيو شعب إسرائيؿ فى البرية ، لـ يفشؿ فيو إبراىيـ ، كلنرل منيج اهلل معو 

 فمما كجد أف ."أعيش كيف" فسار كراء اهلل دكف أف يتساءؿ (3 ، 2 : 7أع)اهلل دعا إبراىيـ لترؾ أكر  (ُ
فمما مات أبيو دعاه اهلل مرة  . (4 : 7أع)كلكنو تعطؿ فى حاراف بسبب أبيو . اهلل يعكلو تقكل إيمانو
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ذ كاف إبراىيـ قد نما إيمانو إستجاب هلل كسار كراء اهلل الذل كثؽ بو ، إلى  أخرل لمخركج مف حاراف،  كا 
. المجيكؿ

. يحدث صراع بيف رعاة إبراىيـ كرعاة لكط ، فيختار لكط األرض الجيدة كيترؾ إلبراىيـ األرض السيئة (ِ
، كقد تحقؽ "اهلل الذل دبَّر ما مضى لف يتخمى عنى" بؿ قاؿ فى قمبو "كيف أعيش"كلـ يتشكؾ كيتساءؿ 

 .ىذا ، فتقكم إيماف إبراىيـ باألكثر

كنحف  "كيف"كلـ يقؿ إبراىيـ . اهلل يىًعٍد إبراىيـ بنسؿ فيؤمف إبراىيـ بأف اهلل قادر إذ سبؽ كرأل أعمالو (ّ
 .غير قادراف أنا كسارة

كلـ . كبعد أف نما إيماف إبراىيـ إلى ىذه الدرجة نجد أصعب تجربة إلبراىيـ كىى أف يقدـ إبنو ذبيحة (ْ
ف ذبح إبنو فاهلل سكؼ  . "كيف سيحيا ثانية"يسأؿ  كلكنو فعؿ إذ كاف إيمانو يسمح بيذا ، فيك آمف أنو كا 
كبيذا إستحؽ  (13 : 10كك1" )فاهلل ال يدعكـ تجربكف فكؽ ما تستطيعكف. "(19 : 11عب)يقيمو 

 .إبراىيـ أف يرمز لآلب الذل بذؿ إبنو 

. كىذا نفس ما حدث مع يكسؼ ، إذ سمح لو اهلل بتجارب شديدة ، كلكف ماذا صار يكسؼ بعدىا
إف مف يريد منو اهلل ميامان عظيمة يجربو اهلل تجارب عديدة ، ال ليعرؼ ما فى قمبو ، بؿ حتى يؤىمو لمقياـ بيذه 

. الميمة التى سيقـك بيا
 

   ".َوَتَيقََّن َأنَّ َما َوَعَد ِبِو ُىَو َقاِدٌر َأْن َيْفَعَمُو َأْيًضا21" -(:21)آية 
 .حينما تقكم إيمانو إزداد يقينو أف اهلل سيفعؿ ما كعده بو

 
  ".«ُحِسَب َلُو ِبرًّيا: ِلذِلَك َأْيضاً "22 -(:22)آية 

لنراجع عناصر إيمان إبراىيم  
.  اهلل يحيي المكتى كيدعك األشياء غير المكجكدة كأنيا مكجكدة.1
.   عمي خبلؼ الرجاء آمف عمي الرجاء.2
.   لـ يعتبر مماتية جسده أك مماتية مستكدع سارة عائقان يمنع كعد اهلل مف أف يتحقؽ.3
لـ يرتاب في كعد اهلل بؿ تيقف أف ما كعد بو اهلل يفعمو، ىذه الثقة كىذا اإليماف ىك الذم يبرر، ىك المدخؿ .  4

 .(المقدمة)لمتبرير 
بؿ أخذ . كبعد ىذا قىًبؿى أف يقدـ إسحؽ ذبيحة مؤمنان أف اهلل سيعطى إسحؽ حياة بعد ذلؾ، كعاد إسحؽ حيان . 5

، كاألعماؿ المطمكبة منا أف  (18- 15: 22تؾ)كعدان كنعمة أف يصير أبان لممسيح الذم كاف إسحؽ رمزان لو  
. نقبؿ أف نقدـ أجسادنا ذبيحة حية فيحيا المسيح فينا 

كبعد ذلؾ . فالمدخؿ لمتبرير ىك اإليماف كىذا تعميـ بكلس الرسكؿ  (15تؾ )    فبداية تبرير إبراىيـ كانت إيمانو 
تضح ىذا في عمؿ  أكمؿ إبراىيـ بأعمالو كقدـ إسحؽ ذبيحة ، فإستمرت حياة التبرير ألف إيمانو كاف حيا كا 
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كىذا ىك تعميـ يعقكب الرسكؿ أف األعماؿ ىى  (19: 11عب)تقديـ إبنو ذبيحة مؤمنان أف اهلل يحييو ثانية 
(.  22: 2يع )كىذا ىك اإليماف الحى . قبكؿ تنفيذ كصايا اهلل مؤمنيف أف في ىذا التنفيذ حياة

 
   ".َولِكْن َلْم ُيْكَتْب ِمْن َأْجِمِو َوْحَدُه َأنَُّو ُحِسَب َلوُ "23 -(:23)آية 

 .في ختاـ اإلصحاح يطبؽ ما قالو عف إبراىيـ عمينا لنككف أكالدان إلبراىيـ كنتبرر باإليماف
 

   ".َبْل ِمْن َأْجِمَنا َنْحُن َأْيًضا، الَِّذيَن َسُيْحَسُب َلَنا، الَِّذيَن ُنْؤِمُن ِبَمْن َأَقاَم َيُسوَع َربََّنا ِمَن اأَلْمَواتِ "24 -(:24)آية 
َعا غَعةُب ٌَٕع ١ُبذْب لي إنقضاء الدىر يتبرر. مكتكبة بصكرة المستقبؿ = عَع كالتبرير مستمر . فكؿ مف يؤمف، كؿ األياـ كا 
 .في الكنيسة

 
.  الَِّذي ُأْسِمَم ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا َوُأِقيَم أَلْجِل َتْبِريِرَنا25 -(:25)آية 

َُع  ٍِل ليس أحد يأخذىا مني بؿ أضعيا "كقارف مع ]أسمـ بإرادة اآلب كما بإرادتو ىك ليكفر عف خطايانا = اٌَّزِلٞ أُبعْب
كأقيـ لييبنا حياتو، كبره عامبلن  [18:10يك" لي سمطاف أف أضعيا كلي سمطاف أف أخذىا أيضان . أنا مف ذاتي

مكت الخطية ( 19 : 1أؼ) القكة التي أقامت المسيح مف األمكات ىي التي تعمؿ فينا لتقيمنا مف األمكات. فينا
فالمسيح كفَّى ديكننا بمكتو، كبقيامتو كىبنا بره عامبلن فينا إذ نحمؿ . اآلف ثـ مف مكت الجسد في القيامة العامة

( 10:5رك)مف ىذه اآلية نرم أف الخبلص يتـ عمي مرحمتيف، كقارف مع . الحياة الجديدة المقامة في داخمنا
 (5-3:6رك)ثـ قارف عمؿ المعمكدية بيما . فاآليتيف بنفس المعني

 المرحمة الثانية المرحمة األولى

 (25 : 4رك) أسمم من أجل خطايانا -1
 ألنو إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع اهلل -2

 (10:5رك)بموت إبنو

  5-3:6رك بالمعمكدية نمكت مع المسيح- 3 -3

 (25 : 4رك) وأقيم ألجل تبريرنا -1

فباألولي كثيرًا ونحن مصالحون نخمص  -2
 (10:5رك) بحياتو

 (5-3:6رك)كبالمعمكدية نقـك مع المسيح -3
4-  

     
: الخالص يتم عمي مرحمتين

ـى كاف ىذا بأف المسيح = غفران الخطايا. 1 كبالمعمكدية . لممكت عنا ليحمؿ خطايانا فنتصالح مع اآلب أيٍسًم
كنحف بمكتنا مع  (فمف يمكت في أثناء نظر قضيتو تسقط عنو القضية)نمكت مع المسيح فتغفر خطايانا 

كلكف ىذا الكضع يشبو إنسانان . المسيح في المعمكدية سقطت عنا خطايانا كحكـ المكت كتصالحنا مع اهلل
ـى عميو، كجاء مف دفع عنو ثمف الخبز فحصؿ عمي البراءة ًك لكف إذا خرج مف . سرؽ خبزان ليأكؿ، فحي

. لذلؾ كانت القيامة ليعطينا المسيح حياتو لنسمؾ في البر. السجف سيسرؽ ثانية ليأكؿ بسبب جكعو
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كلكف بالقيامة مع المسيح في المعمكدية يعطينا المسيح حياتو . غفراف الخطايا كاف ىك الحكـ بالبراءة= التبرير
فأصير  (20:2غؿ)المسيح يحيا فيَّ . (4:6رك)نحف نقـك في حياة جديدة . كبره، فنسمؾ بالبر كال نعكد نسقط

كالركح . إذان فالقيامة صارت لحسابي فالمسيح أعطاني حياتو المقامة مف األمكات. باران، بالمسيح الذم يحيا فيَّ 
، لكف ىذا لمف يقبؿ أف القدس الذم نحصؿ عميو في سر الميركف يثبتنا في المسيح فتثبت فينا حياتو فنعمؿ البر

كمف يسمـ أعضاءه لممسيح، تصير أعضاءه آالت بر . يسمـ أعضاءه لممسيح الذم فيو ، فالمسيح أعطانا حياتو
كالركح القدس يبكت لك تركنا أعضاءنا لعدك . يستعمميا المسيح ، فاآللة يستخدميا إنساف لعمؿ ما (13: 6رك)

كؿ مف اليقبؿ أف يعطي " يبكت عمى بر"كأيضان " . يبكت عمى خطية"الخير ليستعمميا كاآلت إثـ، كىذا معنى 
كيثبتو في  (26: 8رك)كمف يستجيب لتبكيت الركح القدس يعينو الركح القدس . أعضاءه لممسيح ليستعمميا
.المسيح فيحيا حياة أبدية   

. لذلؾ فالمعمكدية ىي مكت كقيامة مع المسيح
. في المكت نصطمح مع اآلب إذ تغفر خطايانا
. كبالقيامة يككف لنا حياة المسيح فنخمص بحياتو

 (.10)كىذا ما سكؼ نراه في اإلصحاح الخامس آية 



 (اإلطذاح اٌخاِظ)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

127 

 عودة لمجدول اإلصحاح الخامس
 

ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع اهلِل ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ 1" -(:1)آية    ".َفِإْذ َقْد َتَبرَّ
َٔعا. كآخر آية في اإلصحاح السابؽ كاف عف أننا تبررنا. إذان ىذه اآلية عائدة عمي ما قبميا = فَعبِلرْب  سْب راجع ) = ذَعثَعشَّ

ِْل . (المقدمة ا َّع ٠ عَع  ِل .  ىذا ىك المدخؿ =تِلاإلِل َِع ٌَد  الَع َعا عَع ىناؾ سبلـ مف اهلل كىك سبلـ داخمي يفكؽ كؿ عقؿ = ٌَٕع
 تغيير شامؿ لمركزنا مف حالة العداكة إلي حالة البنكة كالصداقة ىذا يعنيؼ ،مع اهللكلكف السبلـ . (7:4في)

اهلل كاف في المسيح "نختفي في المسيح لنحسب أبراران فيو كمصالحيف كىذا يعني المصالحة مع اهلل . كالحب
زكجة خائنة طردىا :- مثال. صرنا نحيا كأبناء في سبلـ حقيقي مع اآلب. ( 19:5كك2)" مصالحان العالـ لنفسو

ىذه تساكم )كبرأتيا المحكمة  (ىذا كاف حالنا قبؿ المسيح)زكجيا كصارت في الشارع، بؿ سمميا لمقضاء لتأديبيا 
ـى  فإذا أعادىا زكجيا لبيتيا كأكالدىا كمركزىا السابؽ لعاشت . كلكنيا مازالت مشردة. (25:4ألجؿ خطايانا  أيٍسًم

فبالقيامة إتحدنا . (أقيـ ألجؿ تبريرنا)ككاف ىذا عف طريؽ قيامة المسيح  (سبلـ مع اهلل= )في سبلـ مع عائمتيا 
١خِل . كصرنا أبناء هلل. بالمسيح غِل َّع ٌْب َعا ٠َعغُبٛوَع ا تِّٕو فإف كاف المسيح قد . كؿ ما حصمنا عميو كاف بفداء المسيح = تِلشَع

ذا كنا قد آمنا، فمماذا يكجد البعض في حالة خصاـ مع اهلل، لماذا لـ يثبت الكؿ في ىذا البر كىذا  فعؿ كؿ ىذا كا 
جياد سمبي بأف ال نعكد . المدخؿ لكف بعد اإليماف ىناؾ جياد مطمكب؟ اإلجابة ببساطة أف اإليماف ىك  السبلـ

كجياد .  بؿ نحيا حياة اإلماتة اإلختيارية بعد مكتنا مع المسيح فى المعمكديةلحياتنا السابقة كلخطايانا القديمة
 .لنحافظ عمي حالة السبلـ.  في صمكات كأصكاـإيجابي

 
الَِّذي ِبِو َأْيًضا َقْد َصاَر َلَنا الدُّوُخوُل ِباإِليَماِن، ِإَلى ىِذِه النِّْعَمِة الَِّتي َنْحُن ِفيَيا ُمِقيُموَن، َوَنْفَتِخُر 2" -(:2)آية 

   ".َعَمى َرَجاِء َمْجِد اهللِ 
نحف .. كالمستقبؿ.  نحف في سبلـ…كالحاضر. نحف نذكر مكت المسيح عٌنا.. فالماضي. الزمف لـ يعد مرعبان 

حِل كبكاسطة اإليماف حممنا المسيح كأدخمنا إلي حالة . نحيا عمى رجاء مجد اهلل َّع حمكؿ / تحاد مع المسيحإ = إٌِّوعْب
سبلـ مع اهلل أم صرنا مف أىؿ بيت اهلل / مجد معد في المستقبؿ كمجد غير مرئي اآلف/ الركح القدس

 . (الكنيسة)
َٝع  ٛيُب اٌِل خُب تعني أننا لـ نكف في ىذه الحالة قبؿ اإليماف كذلؾ أننا قد كلدنا بالطبيعة أبناء لمغضب = اٌذُّو

. كالمسيح نقمنا مف حالة الغضب كالمعصية التي كلدنا فييا إلي النعمة التي صرنا إلييا. (3:2أؼ)
َْع  ٛ ُّب مِل١ تعني إستمرارية ىذه النعمة ىنا كفي السماء، ىي حؽ مكتسب في ىذه الحياة كلؤلبد، لقد أصبحنا  = ُِب

ىي حؽ لف يستطيع أحد أف ينزعو مني، ال . أكالد اهلل كلف يطردني مف ىذه البنكة سكم تركي أنا لبيت أبي
. المكت كال الشيطاف، بؿ أف المكت سيؤكد ىذه النعمة إذ سنشترؾ في المجد اإلليي
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ذِل  ِل  جْب َِع اءِل  جَع ٍَٝع سَع شُب عَع َٔعفْبرَعخِل ىذه الحالة التي نقيـ فييا اآلف كالتي ىي مكضع فخر لممؤمنيف، ألننا ننتظر  = َٚع
 المعمف كالتقديس لمتمجيدكبيذا ينتيي التبرير . عمي أساسيا كنرجك ما سكؼ ييبو اهلل مف مجد لممؤمنيف فيما بعد

 .فى السماء
 

يَق ُيْنِشُئ َصْبرًا، 3" -(:5-3)اآليات  يَقاِت، َعاِلِميَن َأنَّ الضِّ ْبُر 4َوَلْيَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْيًضا ِفي الضِّ َوالصَّ
وِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى َلَنا5َتْزِكَيًة، َوالتَّْزِكَيُة َرَجاًء،    ".َوالرََّجاُء اَل ُيْخِزي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلِل َقِد اْنَسَكَبْت ِفي ُقُموِبَنا ِبالرُّو

١مَعاخِل  ا فِٟل اٌؼِّو شُب أَع٠ْبؼًال ًْب َٔعفْبرَعخِل  الحظ أنو كاف يتكمـ عمي المجد، لكف قبؿ أف نتصكر أننا كصمنا المجد، نجده  =تَع
كانت خيمة االجتماع كىي رمز لمكنيسة عمي األرض، حكائطيا كسقفيا )يذكرنا بأننا مازلنا عمي أرض الشقاء 

كىذا يعني أننا كنحف في الكنيسة اآلف حينما نتأمؿ السماء نفرح . في منتيى الجماؿ، كلكف أرضيتيا تراب
  أما.فرحان  كتعزياتبجماليا، كلكننا نعكد نذكر أننا مازلنا عمي األرض بآالميا، كلكف التأمؿ في السماء يعطي 

كالمعني أنو البد أف تككف ىناؾ أالـ كنحف . (السماء فيمثميا الييكؿ كأرضياتو مف ذىب، فبل ألـ  في السماء
كلكف لماذا نفتخر في اآلالـ؟ ىب أف اهلل أعطاني مكىبة ما، كبيا فرحت، فأنا البد كسأشكر اهلل . عمي األرض
كىذا التأديب . (6:12عب) "فمف يحبو الرب يؤدبو"كالضيقة كاأللـ ىما أيضان عبلمات حب اهلل لي . عمي محبتو

ىك إلعدادم لمسماء، لذلؾ نفتخر بالضيقات فيي عبلمة حب كلنفيـ أف اهلل صانع خيرات، ال يمكف أف يسمح 
مثؿ إبف فاشؿ أتي لو  (7:13يك)إذان فالضيؽ خير حتى لك لـ نفيـ اآلف لكننا سنفيـ فيما بعد . إال بما ىك خير

 مثؿ ىذا الرجؿ سيظؿ يفتخر بيذه العصا العمر كمو، فيي  . كنجح كصار رجبلن المعان  ،أبكه بعصا لمتأديب
كبنفس المفيـك فأيكب اآلف في السماء يذكر آالمو بكؿ فخر، فيي السبب في . السبب فيما ىك فيو مف مجد

لذلؾ عمينا باإليماف اآلف أف نفتخر كنشكر اهلل عمي الضيقات فيي طريؽ المجد، ىي تنشئ ثقؿ . دخكلو لممجد
 : 3كك1)اهلل ال يسمح بأم شئ في حياتي إال لك كاف الزمان لخبلص نفسي :- عمكمان  (17:4كك2)مجد أبدم 

. كالضيقات بيذا المفيـك ىي خير نشكره عميو. لذلؾ فنحف نشكره كصانع خيرات. (22 ، 21
ا ثْبشًال ئُب طَع ْٕبشِل ١كَع ٠ُب َّْ اٌؼِّو َٓع أَع ١ ِّل اٌِل  الصبر ىنا ليس ىك بالتمريف كال شجاعة إنسانية كال ىك بركد أعصاب أك  =عَع

فاهلل ال ينزع الضيقات، بؿ يعطينا أف نرتفع فكقيا، اهلل ييغيِّر . ىو عطية إلييةالصبر  بؿ . إنتظار لعكض مادم
الفكر كالقمب فنتقبؿ الضيقات، إذ نراىا الزمة لمخبلص، بؿ ىي طريؽ الشركة مع المسيح المتألـ، أما أكالد 

 متي تأتي عطية الصبر وسط الضيق؟كلكف . العالـ فكثرة الضيؽ تضيع صبرىـ
إذا كنت أنت يا رب قد إحتممت كؿ ىذا ألجمي فؤلحتمؿ معؾ يا رب لنككف شركاء : عميَّ أف أفكر ىكذا. 1

لذلؾ " يا ليتني كنت أنا بدلؾ"فمنكف كأـ يتألـ إبنيا كتقكؿ . (17:8رك)ألـ، كشركاء األلـ ىـ شركاء مجد 
فكمما زاد الحب . كبيذا نحتمؿ األلـ.. عمينا في ضيقاتنا أف نتأمؿ في أالـ المسيح كنقكؿ يا ليتني كنت أنا

كىذا ما دفع الشيداء لؤللـ، كبعد أف إنتيى عصر اإلستشياد بدأ عصر . يزداد إشتياء األلـ مع المسيح
. كالحظ أف اهلل مازاؿ يتضايؽ كيتألـ بسبب خطايا البشر. الرىبنة حبان في مشاركة المسيح األلـ
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عداد لمسماء سنفيـ أف األلـ ىبة مف اهلل كما قاؿ بكلس .2  إذا فيمنا أف اهلل يستخدـ األلـ كأداة تطيير كا 
. فاأللـ ىك أداة خير، كلخبلص النفس كشركة مع المسيح المتألـ في األلـ كفي المجد. (29:1في)الرسكؿ 

عميَّ أف . (6:12عب)عميَّ أاٌل تخرج كممة تذمر مف فمي، بؿ شكر دائـ، فاأللـ عبلمة محبة مف اهلل . 3
كمف يفعؿ تنسكب العطية اإلليية كىي الصبر في داخمو . أصمت كأحتمؿ األلـ دكف كممة تذمر كاحدة

 أل بالشكر كاإلحتماؿ تأتى بيذا األلـكنعمة إليية باإلضافة إلصبلح الفساد الداخمي، الذم سمح اهلل بسببو 
.  التجربة بثمارىا

، يجب أكالن أف يخدركه حتى تنجح العممية، أٌما لك أجركا لو العممية  مريض محتاج لعممية جراحية:-مثال
ىذا المريض ىك أنا، فاهلل يريد أف يشفيني مف مرض ركحي، كذلؾ . كىك مستيقظ فمسكؼ تفشؿ العممية

. كالعكس. ينجح العبلج (يككف ىذا مثؿ مف خدركه)يككف باأللـ الذم يسمح بو اهلل، فإف صمت بدكف تذمر 
 .كىذا ىك اإليماف بأف اهلل ال يسمح إاٌل بالخير. كليس فقط اإلمتناع عف التذمر بؿ الشكر كسط الضيقة

( . 7 : 13يك)كليس مف الميـ أف نفيـ 
مِّـ حياتنا هلل، أم ال نعترض عمي ما يسمح بو كىنا تأتي نعمة الصبر. 4 . إذا فيمنا كؿ ىذا فمينسى

مرات، 10كردت كممة التعزية  (8-3:1كك2 + 9:1رؤ)يكحنا شريككـ في الضيقة كفي ممككت المسيح كصبره 
كىذا معني اآلية شمالو . مرات بمعني أف اهلل يعطي العزاء كسط الضيقة كبقدر الضيقة10ككممة الضيقة كاأللـ 

فاهلل  (سفر دانياؿ)مثاؿ الثبلث فتية في أتكف النار  + 6:2نش) (التعزيات)كيمينو تعانقني  (الضيقة)تحت رأسي 
كبيذا يعني . بؿ يأتي ليحمؿ الصميب معي كتككف ىذه  ىي التعزيةطريقتو ىي أف ال يخرجني مف الضيقة، 

، كاإلحتماؿ راجع لمتعزيات اإلليية، كالتعزيات اإلليية ىى لمف يشكر اهلل كيطمب الصبر الثبات كاإلحتماؿ
. المعكنة

ىذا كمف يطمب مف شخص أف . كمف يرم أكالد اهلل في تعزياتيـ كسط الضيقات قد يقكؿ أنيـ غير متألميف
أما لك حاكؿ فسيحممو بسيكلة . يحمؿ شخصان آخر في الماء حينئذ سيقكؿ ال أستطيع ألنو ال يفيـ قانكف الطفك

كىكذا فمف يرم أكالد اهلل كسط ضيقاتيـ ال يفيـ كيؼ يحتممكف األلـ، مف أيف ىذا الصبر؟ . ألف الماء يحمؿ معو
 لكف يشعر بيا ، إذان ىك قكة غير مرئية لآلخريف. كاإلجابة أف المسيح يحمؿ معيـ، أك باألحرل ىك يحمميـ

ذا. (30 : 11مت)" إحممكا نيرل فيك ىيِّف"، كىذا معنى المؤمف الذم يتألـ لكف بشكر  أتت التجربة قد يخاؼ كا 
كشعكر العطش إذا نقص الماء في . كلكف ىذا الشعكر طبيعي. اإلنساف، أك قد نخاؼ اآلف أف تأتي عمينا تجربة

كشعكر الخكؼ يدفعني لئللتجاء هلل ليحميني فأجد . الجسـ، كلكف شعكر العطش يدفعني لمبحث عف الماء، فأحيا
( األلـ)اهلل دائمان يخرج مف الجافي . (10-5:12كك2)راجع. كلكف بدكف اإللتجاء هلل لف تأتي التعزيات. التعزيات
صبلح طبيعتي كإعداد لي لدخكلي السماء(التعزيات كالصبر)حبلكة  . ، بؿ كا 

وِل١َعحًال  ثْبشُب ذَعضْب اٌظَّ جتيازه لو بنجاح = َٚع كفي العالـ مف يجتاز إمتحانان بنجاح . التزكية ىي نجاح المرء في امتحاف كا 
كىكذا مف يصبر عمي األلـ ينجح في إمتحانو، كيتخمص مف . يرتقي لدرجة أعمي، أم يزداد كيعمك في مستكاه

 6 : 1بط1 ) الذىب بالنار، كتزكيةفالتزكية تعني التخمص من الشوائبشكائبو التي بسببيا سمح اهلل بالتجربة، 
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ذا صبر عمي آالمو يتزكي أم . ( 7،  فمف يقابؿ الضيقات بثبات دكف تذمر يعطيو اهلل الصبر كالتعزيات، كا 
لذلؾ فأبناء اهلل  .كيظؿ يرتفع بالضيقات حتى يشترؾ مع المسيح في مجده. يتنقى كيرتفع بيذا مستكاه الركحي

يجتازكف يفيمكف أف الخبلص مف الضيقة ليس ىك إنتياء الضيقة بؿ إرتفاعيـ فكقيا، كبالتعزيات التي تمؤلىـ 
بؿ أف مف يتألمكف بصبر ينالكف أعظـ اإلختبارات .  لخيرىـ، كيرافقيـ فييا تعزيات المسيحأنياكاثقيف في الضيقة 

 .كليذا دعيت الضيقات إمتحاف، فيي كما ييمتىحف الذىب بالنار ليتنقي . ىذه التي ال يختبرىا الذيف ىـ ببل تجربة
اءًال  جَع وِل١َعحُب سَع اٌرَّضْب مف "لذلؾ قاؿ األنبا بكال  (8:5مت)مع األلـ تزداد التعزيات كيزداد النقاء، كمف يتنقي يرم اهلل  = َٚع

كبزيادة التعزيات، كمع النقاكة نستطيع أف نرم اهلل أم نشعر بمحبتو كأبكتو ". ييرب مف الضيقة ييرب مف اهلل
 يطالبنا معممنا لذلؾ.  فى ىذا اإللو الحنكف الذل يعطينا العزاءالرجاءكبيذا يزداد . (كىذه ال يختبرىا غير المتألـ)

ككمما إزدادت . كالتزكية ليست أساس الرجاء، بؿ ىي رفيؽ لو. (12 ، 2 : 1يع)يعقكب بالفرح في التجارب 
زداد رجاؤه ككمما تنقي اإلنساف تزداد عطايا الركح فاإليماف . التزكية، أم كمما تنقي اإلنساف إنفتحت عيناه كا 

ثَّحَع  ِل  وىذا. كالمحبة كالرجاء يزدادكا ذَع َِع  َّْ ضِلٞ، ألَع اءُب الَع ٠ُبخْب جَع ككيؼ لنا أف نعرؼ أف اهلل .. قد يسأؿ إنساف= ..اٌشَّ
؟ اإلجابة  مازاؿ سخيان في عطاياه، أك ما الدليؿ أف اهلل سيدخمني السماء؟ نحف في داخمنا رجاء، فما الذم يؤكده

فنحف نحبو ألنو "ىنا كاضحة أف الرجاء لف يخزم إذا إمتؤل القمب محبة هلل، بؿ أف اإلنساف قد إكتشؼ محبة اهلل، 
كيعطيني أف أفيـ مقدار . (14:16يك)كىذا عمؿ الركح القدس، الذم يشيد لممسيح . (19:4يك1)" أحبنا أكالن 

فإذا كجدنا ىذا الحب يمؤل القمب . متمئ مف حبو، فيك يسكب حبو سكيبان داخؿ القمبأحبو لي، كيعطيني أف 
كىذه المحبة  (8:13كك1)فرجاؤنا لف يخزينا، ألنو مف المؤكد أف لنا نصيب في السماء، فالمحبة ال تسقط أبدان 

تتحكؿ إلي فرح يمؤل القمب يطغي عمي أم ألـ، كيتحكؿ الحب ليس فقط هلل، بؿ لكؿ إنساف حتى أعداءنا، 
=  كاهلل يعطي ىذه المحبة بفيض. كيتحكؿ لشيكة أف نقضي كؿ أيامنا كأكقاتنا مع اهلل، كفي طاعة كصاياه

ىذه . كىذه المحبة تعطي ثقة في كعكده، كىذا يزيد الرجاء. فيي محبة تميب قمكبنا، محبة نارية هلل=  أغىثد
الكصايا الصعبة ىذا الحب يعطينا لذة في تنفيذ . المحبة ىي التي دفعت الشيداء لئلستشياد حبان في المسيح
حتماؿ اآلالـ، كىذا ىك معني قكؿ السيد إحممكا نيرم فيك  ىذه . ، فالمسيح الذم نحبو يحمؿ كؿ الحمؿ عناىيِّفكا 

. المحبة كىذا الرجاء عكس اإلطمئناف الزائؼ الذم عند بعض الناس، الذيف يقكلكف أننا سنخمص ألننا مسيحييف
 ىؿ نحتمؿ الضيقة بصبر، ىؿ القمب يستمر في محبتو مع فقداف …كالمحؾ.  ال يكفيفإنتمائي باإلسـ لممسيح

الخيرات المادية، ىؿ نطيع الكصايا، ىؿ لمحبتنا في المسيح نحف عمي إستعداد لترؾ شركر كممذات العالـ؟ مثؿ 
 47شإ)ىؤالء ال يتذكقكف الحب النارم، بؿ ىـ مف قاؿ عنيـ الكتاب أنيـ مطمئنيف عمي غير سبب لبلطمئناف 

. إذان مف ال يزاؿ متمسكان بشره، ليس لو الحؽ في اإلطمئناف. (25:8دا + 10 ، 8: 
َعا عْبطَعٝ ٌَٕع ُّب ٌْب ٌْبمُبذُبطِل ا ٚحِل ا َعا تِلاٌشُّو تِٕل ُٛب ثَعدْب فِٟل لٍُب ىَع ْٔبغَع ثَّحَع  ِل لَعذِل ا ذَع َِع  َّْ

  ألَع
كىذه تعني أف المحبة ىي جكىر اهلل كىك يشعيا في كؿ  (8:4يك1)اهلل محبة  .ُ

  .كلكؿ الخميقة. مكاف كفي كؿ إتجاه
كقبؿ أف تككف ىناؾ خميقة كاف اآلب يفيض ىذا الحب لئلبف لذلؾ نسمع في  .ِ

". المحبكب"أف اإلبف ىك  (6:1أؼ)
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. كالركح القدس ىك ركح المحبة، يحمؿ الحب مف اآلب لئلبف .ّ
بالتجسد كالفداء، إتحد المسيح بنا كصار الركح القدس الذم يحمؿ المحبة مف اآلب لئلبف، يحمؿ ىذه  .ْ

. المحبة لمف إتحدكا باإلبف كصاركا أبناء
صرنا نحب اهلل كما عبَّر . حيف إنسكبت محبة اهلل في قمكبنا بالركح القدس .ٓ

(. 39-35:8رك)بكلس الرسكؿ عف ذلؾ في 
(. 21-15:14يك)كعبلمة ىذا الحب حفظ الكصية  .ٔ
(. 19:11حز)المحبة في القمب تحكلو مف قمب حجرم إلي قمب لحمي  .ٕ
كبذلؾ فبدالن مف أف تكتب الكصايا عمي ألكاح حجرية كما في العيد القديـ صارت تكتب عمي القمكب بالحب  .ٖ

كىذه تشبو زكجة تحب زكجيا، ىذه ال تحتاج لمف . لذلؾ فمف يحب اهلل يحفظ كصاياه. (33-31:31رإ)
. فيي لمحبتيا لزكجيا، ال يمكف أف تفكر في خيانة زكجيا (23:5غؿ)يقكؿ ليا كصية ال تزني 

كاإلبف ىك عريس نفكسنا كىك " أبانا الذم في السمكات"كنبلحظ عمؿ الثالكث معنا فاآلب يعطينا الحب األبكم 
أما الركح القدس فيعطينا . إذان اآلب كاإلبف يعطياننا كؿ أنكاع الحب التي تحتاجيا النفس. كأخ بكر كسط إخكتو

كىكذا . فعمـ النفس يقكؿ أف الشخص ال يككف سكيان إاٌل بأف ييحِّب كييحَّب. ككف أسكياءفكبيذا . أف نحب اهلل بشدة
. نفيـ كيؼ يحيا الراىب في كحدتو

 
: تعميق

: الركح القدس يعطى
. أف نحب اهلل .ُ
. أف نشعر بمحبة اهلل لنا .ِ

(. 35:8رك)..." مف سيفصمنا عف محبة المسيح"كبالنسبة لؤلكلى قاؿ بكلس الرسكؿ 
: كبالنسبة لمثانية قاؿ بكلس الرسكؿ

(. 14:5كك2)" محبة المسيح تحصرنا" .ُ
(. 6:4غؿ)" ثـ بما أنكـ أبناء أرسؿ اهلل ركح إبنو إلى قمكبكـ صارخان يا آبا اآلب" .ِ

فيؿ مف . كمف تبادؿ ىذا الحب مع اهلل يقكل رجاءه أل أممو فى الخبلص كبالتأكيد فإف رجاءه ىذا ال يخزل
كحتى نصؿ ليذه الدرجة مف المحبة يجب . تذكؽ ىذا الحب يتصكر أف اهلل سيرفضو بعد ذلؾ كيمقيو فى جينـ

( . 21 – 18 : 5أؼ)كىذا يحتاج لمجياد . أف نمتمئ بالركح الذل يسكب ىذه المحبة فى القمب
 

ارِ 6" -(:6)آية    ".أَلنَّ اْلَمِسيَح، ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء، َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن أَلْجِل اْلُفجَّ
  الركح ؟يسكب المحبةكىنا نرم عمؿ الركح القدس كيؼ .  رأينا الركح القدس يسكب محبة اهلل فينا5في آية 
 كطريقة الركح القدس ىي . يفتح أعيننا فنرم بشاعة خطايانا بأنو(1 يعطينا أف ندرؾ محبة المسيح القدس

 سوح اِب
 انًذثح

 انًؤيٍُُ
 اإلتٍ انًذثىب انًرذذٍَ تانًسُخ
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ككمما شعرنا بيا  (2  ، فيك يقنع المؤمف بأف المسيح أحبو بأنو يفتح عينيو عمي خطيتو(7:20رإ)اإلقناع 
يجعميـ ؼ  كيجدد طبيعتيـ كيثبتيـ فى المسيحليغفر ليـ فجارال المسيح، الذم مات ألجؿ سنشعر بما قدمو لنا
الركح القدس ال يقدـ معرفة فكرية فقط، بؿ  ك(3(. 47:7لك)كمف يغفر لو أكثر يحب أكثر . محبكبيف لدم اهلل
 الذم صميب المسيحؿ صكرة حية كيرسـ لنا الركح ، بيا نختبر حب المسيح، فنحبو ألنو أحبنا أكالن معرفة إختبارية

. فيمتيب القمب بمحبتو كنشتيي أف نرد الحب بالحب، غفر بو كؿ خطايانا 
١خَع  غِل َّع ٌْب َّْ ا عَعفَعاءَع . تترجـ كباألكثر المسيح = ألَع ذُب ػُب َّٕا تَععْب عاجزيف عف إنقاذ أنفسنا مف الخطية التي ليا  = اِلرْب وُب

 الشعب في مصر ال أمؿ ليـ في النجاة مف عبكدية فرعكف كأرسؿ اهلل ليـ …كمثاؿ ليذا)سمطاف ساحؽ عمينا 
اخَع فِٟل . ىكذا أرسؿ اهلل لنا المسيح في أرض عبكديتنا. (مكسى، كالعبكدية لفرعكف ىي رمز لمعبكدية لمشيطاف َِع

ِٓل  عَع١َّ ُّب ٌْب لْبدِل ا َٛع ٌْب . أم في مؿء الزماف حينما أتـ النامكس ميمتو، كحينما ظير فشؿ الييكد في اإللتزاـ بالنامكس= ا
 .كمع ىذا مات المسيح عنيـ. فجاربؿ الحظ أف الناس كصمكا في خطيتيـ أف صاركا 

 
اِلِح َيْجُسُر َأَحٌد َأْيًضا َأْن َيُموتَ . َفِإنَُّو ِباْلَجْيِد َيُموُت َأَحٌد أَلْجِل َبارّ 7" -(:7)آية     ".ُربََّما أَلْجِل الصَّ

. (أم يحكـ بالحؽ)ىك مف يقكؿ لصاحبو ما ىك لي فيك لي كما ىك لؾ فيك لؾ = البار:- تعريف ييودي
اٌِلخِل  البر ىك بالمسيح = التعريف المسيحي. مف يقكؿ ما ىك لي فيك لؾ، فيك بذلؾ قادر عمي العطاء = اٌظَّ

كلكف . كمعني اآلية أنو مف الصعب كبالجيد يمكت أحد ألجؿ صالح أك بار. كالصبلح ىك بحمؿ المسيح فينا
 . في أنو مات عنا كنحف خطاة فجارالمسيح بىيَّفى محبتو

 
  ".َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُو َلَنا، أَلنَُّو َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا8"(: 8)آية 

 (.10:4يك1)ىؿ ىناؾ حب أعظـ مف ىذا أف يمكت المسيح إلسترضاء اآلب نحك ىذا العالـ كاإلنساف الخاطئ 
 

ُروَن اآلَن ِبَدِمِو َنْخُمُص ِبِو ِمَن اْلَغَضبِ 9" -(:9)آية     "!َفِباأَلْوَلى َكِثيرًا َوَنْحُن ُمَتَبرِّ
فأييما أسيؿ، خبلص ركما التي كانت تقدـ . المعني ال تستصعبكا الخبلص اآلف، فيك اآلف أسيؿ بعد الصميب

عمينا أال نصدؽ الشيطاف . كبنفس المفيـك فخبلصي أنا اآلف أسيؿ. البشر لمكحكش لمتسمية، أـ خبلصيا اآلف
كَّؿ كحكش قداهللالذم يكحي لنا بأف الخبلص صعب، فإذا كاف   ركما إلي قديسيف فيؿ ال يحكلني أنا اآلف إلي  حى

. لقد مات المسيح عف فجار لـ يسمعكا عنو مف قبؿ ليبررىـ كيخمصيـ، أفبل يبحث عف خبلصي أنا اآلف. قديس
ٍُبضُب  فعاؿ في صيغ  أ3  الخبلص عند بكلس عمؿ مستمر بدأ بالصميب كال ينتيي، لذلؾ فيك يستعمؿ  =َٔعخْب

:- الماضي كالحاضر كالمستقبؿ لمتعبير عف الخبلص
(. 24:8رك)ألننا بالرجاء خمصنا   :-الماضي 1
(. 8 : 5 : 2أؼ)بالنعمة أنتـ مخمصكف   -:المضارع الدائم 2
(. 5:3كك 1 + 13:10رك)+  ىذه اآلية  :-المستقبل 3
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مد تباإليماف لمف يعكخبلصي أنا بدأ بالمعمكدية أك . فعمؿ الخبلص بدأ بميبلد المسيح كينتيي بالمجيء الثاني
 (.10:12رؤ) حتى نمبس الجسد الممجد في السماء  كسيستمر ،كبيران 
 

أَلنَُّو ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن َأْعَداٌء َقْد ُصوِلْحَنا َمَع اهلِل ِبَمْوِت اْبِنِو، َفِباأَلْوَلى َكِثيرًا َوَنْحُن ُمَصاَلُحوَن 10" -(:10)آية 
   "!َنْخُمُص ِبَحَياِتوِ 

جاء المسيح ليصنع الصمح مع اهلل بأف أرضي اهلل بطاعتو حتى المكت فصكلحنا . (25:4رك)أنظر تفسير اآلية 
كنحف أيضان نخمص بحياتو أم بقيامتو مف . مع اهلل بمكتو، إذ بالمعمكدية نمكت معو كبدمو ستر خطايانا

 . األمكات كصعكده لممجد مع أبيو
ِٗل ٚ ١َعاذِل ٍُبضُب تِلذَع :-  تعنئَعخْب

 كحياتو . كالمسيح يستخدـ أعضائنا كأالت بر .أعطانا حياتو التي أصبحت ىي القكة لنا لنسمؾ في البر .ُ
ككمما . صار يحيا فينا كنحف نمتمئ بنعمة حياتو. ىذه ىي التي إنتصر بيا عمي الخطية كعمي المكت

 (.11:4كك2 + 21:1في + 20:2غؿ+ 25 ، 24 : 7عب)نسمِّـ أنفسنا لممكت تظير حياتو فينا 

 .المسيح قائـ أماـ اآلب ليشفع فينا، ليحممنا فيو إلي حضف اآلب .ِ

 فحياتو التي أعطانا .متنا بالجسد فسنقكـىذه الحياة ىي حياة أبدية فالمسيح لف يمكت ثانية، كبيذا فإف  .ّ
 .(كبذرة تدفف في التربة لكنيا بعد فترة تخرج كشجرة جميمة)إياىا ىي حياة أبدية 

 
  ".َوَلْيَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْيًضا ِباهلِل، ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ِنْمَنا ِبِو اآلَن اْلُمَصاَلَحةَ 11" -(:11)آية 

كلكف ال يمكف . صار اهلل مكضكع حبنا كفخرنا، نفرح بو أكثر مف فرحنا بالممككت، نفرح باهلل أكثر مف عطاياه
كىذه المعرفة  .، فاهلل حقا يستحؽ ىذا الحب قمبو حبان هللئمتؿفحينئذ م  عرؼ اهللألحد أف يصؿ ليذا إال لك
:-  كبالتالى ىذا الحب يأتى

.  بالتأمؿ في محبتو كفدائو لي أنا الخاطئ .ُ
.  بالعشرة الطكيمة معو لنعرفو .ِ
 ( .14 : 16يك) فالركح ىك الذل يكشؼ لنا عف المسيح  ليمؤلني بمجاجةبطمب الركح القدس .ّ
 . فمف يعاند كال ينفذ الكصايا فيك يقاـك الركح بؿ يطفئوبتنفيذ كصاياه .ْ

 
ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَأنََّما ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَمِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت، َوىَكَذا اْجتَاَز 12" -(:12)آية 

  ".اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّاِس، ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ 
كيبدأ الرسكؿ أكال بشرح كيؼ . كىنا يستكمؿ الرسكؿ ماذا تعنى المصالحة. بأننا نمنا المصالحة (11آية )إنتيت 

 .دخمت الخطية كما ىى أثار الخطية كما جمبتو الخطية مف مكت
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ا َّع َّ ؤَٔع يقكليا بكلس بتكاضع إعبلنان منو بأنو غير فاىـ تمامان لكؿ أثار الخطية، ىك ال يرم أمامو سكم إنتشار  = وَع
  .(راجع الدراسة عف فكر بكلس الرسكؿ عف الخبلص في المقدمة)الخطية كالمكت 

كنفيـ مف ىذا أف الخطية "  الذم جبؿ اإلنساف عمي غير فساد…يا اهلل العظيـ األبدم"نقكؿ في القداس الباسيمي 
ُِل  ثم …غريبة عف الجنس البشرم ٌْبعَعاٌَع َٝع ا ١َّحُب اٌِل طِل ٌْبخَع ٍَعدِل ا خَع خُب .  ىك آدـ بإنسان واحددَع ْٛب َّع ٌْب ١َّحِل ا طِل ٌْبخَع تِلا ألف الخطية  = َٚع

كنحف كرثنا مف آدـ طبيعة منفتحة عمي الخطية كعمي الشيطاف . فبل شركة لمنكر مع الظممة. إنفصاؿ عف اهلل
صار إحتماؿ الخطية كارد كلكنو ليس حتمي، بدليؿ كجكد شخصيات بارة كإبراىيـ . أم صرنا نميؿ لمخطية

سحؽ كيعقكب أحياء سحؽ كيعقكب كيكسؼ كأيكب، كاهلل دعا إبراىيـ كا  كلكف آدـ سمَّمنا طبيعة تعرؼ الخير . كا 
١عُب كالحظ قكؿ بكلس . كالشر كتميؿ لمشر، كليس ليا قكة كبيرة عمي مقاكمتو ِّل ٌْبجَع طَعؤَع ا فالكؿ أخطأ كيمكت  = اِلرْب أَعخْب

ال داعي أف نقكؿ أف آدـ ىك السبب فيما حدث لنا مف مكت ألف الكؿ .. بمسئكليتو الشخصية كالمعني المكجو لنا
ال لما كافكنبلحظ أف اإلنساف لـ يرث طبيعة محتـ عمييا . قد أخطأ  كلذلؾ قاؿ اهلل لقاييف . يدينو اهللالسقكط كا 

كنبلحظ أننا نمكت ال بخطية آدـ، بؿ بطبيعة آدـ . (7:4تؾ)" إليؾ إشتياقيا كأنت تسكد عمييا"عف الخطية 
كبذلؾ صارت الخطية . فنحف نخطئ بطبيعة آدـ كبإرادتنا نحف. كبسبب خطايانا التي نصنعيا بإرادتنا نحف

ككما أنو بخطية كاحد دخؿ المكت لمجميع ىكذا ببر . كفي آدـ سقطت أنا كميتٍ . منتشرة في الطبع البشرم
 .المسيح كفدائو صارت حياة لكؿ مف يؤمف

 
  ".َعَمى َأنَّ اْلَخِطيََّة اَل ُتْحَسُب ِإْن َلْم َيُكْن َناُموٌس . َفِإنَُّو َحتَّى النَّاُموِس َكاَنِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَعاَلمِ 13" -(:13)آية 

كلكف بعد . قبؿ النامكس كانت الخطية مكجكدة كقاتمة، كلكف كاف يمكف لئلنساف أف يعتذر بأنو ال يعرؼ
 :   النامكس صارت الخطية تعدم، فصارت تميت

. أنيا تعدم عمي نامكس اهلل [2.      ]لككنيا خطية [1   ]
ُِل  ٌْبعَعاٌَع ١َّحُب فِٟل ا طِل ٌْبخَع أَعدِل ا غَعةُب . وَع ١َّحَع الَع ذُبذْب طِل ٌْبخَع َّْ ا ٍَٝع أَع  قبؿ النامكس كانت الخطية .أم ال تحسب أنيا تعدم= عَع

كلكف حتى قبؿ النامكس كاف . منتشرة لكنيا غير معركفة أك محددة بنامكس مكتكب كجاء النامكس ليحاصرىا
فالمكت ىك نتيجة طبيعية لمخطية، كلكف بعد . المكت يسرم عمي الجميع بسبب خطية آدـ كأخطاء الجميع

ستككف لسدـك "التعدم، ليذا قيؿ عمف يرفض دعكة التبلميذ + النامكس صارت العقكبة أكبر بسبب الخطية 
 يأتي إبني بتصرفات خاطئة تنشئ  ربما: لذلككمثالو(. 15:10مت)" كعمكرة حاالن أكثر إحتماالن يكـ الديف

أف )أك السيجارة كانت خطأ . غضبان كلكف إذا قمت لو يكمان ال تفعؿ كذا ثـ خالؼ سيككف الغضب أكثر جدان 
، كلكف اآلف بعد أف عرؼ أف السجائر تسبب السرطاف فصار مف يدخف ليس (يحرؽ إنساف أمكالو عمي ال شئ

كتشاؼ الطب لضرر السجائر مشابو لعمؿ النامكس . فقط يحرؽ أمكالو، بؿ أيضان صحتو، صار كمف ينتحر كا 
 .الذم شخص الخطية كحددىا
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لِكْن َقْد َمَمَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى، َوذِلَك َعَمى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَمى ِشْبِو َتَعدِّي آَدَم، 14" -(:14)آية 
   ".الَِّذي ُىَو ِمثَاُل اآلِتي

خُب  ْٛب َّع ٌْب ٍَعهَع ا َِع ُِبٛعَعٝ. لككنيـ حامميف طبيعة قابمة لممكت= لَعذْب  َٝع  ََع اٌِل ْٓب  دَع  كسيككف حساب ىؤالء بحسب نامكس ِِل
كلكف حتى لك كيًجدى مف لـ يخطئ فيك أيضان يمكت بسبب . الذم كضعو اهلل في كؿ إنساف (الضمير)الطبيعة 

 . طبيعتو التي حمميا مف آدـ
خُب  ْٛب َّع ٌْب ٍَعهَع ا َِع كجاء . كاف الناس يعيشكف في مممكة إسميا مممكة المكت كالقانكف الذم يسكد فييا ىك الخطية= لَعذْب 

. المسيح ليؤسس مممكة الحياة كيسكدىا قانكف البر
ََع  ِٗل ذَععَعذِّوٞ  دَع ثْب ٍَٝع  ِل ا عَع يُٛب طِل ُْب ٠ُبخْب َٓع ٌَع ٠ ٍَٝع اٌَّزِل رٌِلهَع عَع :- ىذه تعني = َٚع

. أم عمي كؿ البشر الذيف لـ يسقطكا في نفس خطية آدـ .ُ
. بؿ حتى عمي األطفاؿ الذيف لـ يعرفكا خطية، ىؤالء ماتكا بالرغـ مف أنيـ لـ يتعدكا عمي شريعة اهلل كآدـ .ِ
أما آدـ  (20:7رك)تعني أف الناس صارت تخطئ نظران لطبيعتيا الخاطئة، كألف الخطية صارت ساكنة فييـ  .ّ

. فمـ تكف الخطية ساكنة فيو قبؿ أف يسقط
ثَعايُب ا٢ذِٟل ِِل َٛع  ُ٘ب :- أم ىك مثاؿ ليسكع المسيح الذم سيأتي بالجسد: اٌَّزِلٞ 

.  المسيح أخذ جسدان كآدـ .ُ
. آدـ صار رأسان لمبشرية كالمسيح صار رأسان لمكنيسة .ِ
كاف آدـ مثاالن لممسيح إذ قضي فترة مف عمره ببل خطية، لـ تكف الخطية ساكنة فيو قبؿ السقكط، فشابو  .ّ

رمز )كالحظ أف نكح كاف أكثر شبيان بالمسيح، فنكح صار رأسان لمخميقة الجديدة . المسيح الذم ببل خطية
كلكف نكح مف يـك ميبلده كانت الخطية ساكنة فيو لذلؾ أخذ الرسكؿ . (الكنيسة الخارجة مف مياه المعمكدية

. ىنا آدـ كرمز لممسيح إذ قضي آدـ فترة ببل خطية
. كما بكاحد الذم ىك آدـ صار الحكـ عمي الجميع، ىكذا بكاحد الذم ىك المسيح صار البر لكؿ المؤمنيف .ْ

. ىكذا مع المسيح تبرر الجميع دكف فضؿ منيـ. ككما سقط الكؿ مع آدـ مع أنيـ لـ يأكمكا معو
 

أَلنَُّو ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثيُروَن، َفِباأَلْوَلى . َولِكْن َلْيَس َكاْلَخِطيَِّة ىَكَذا َأْيًضا اْلِيَبةُ 15" -(:15)آية 
  "!َكِثيرًا ِنْعَمُة اهلِل، َواْلَعِطيَُّة ِبالنِّْعَمِة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح، َقِد اْزَداَدْت ِلْمَكِثيِرينَ 

 ( .11 آية)يبدأ الرسكؿ مف ىنا يشرح عطايا المسيح التى أتى بيا لممصالحة التى نفتخر بيا 
كلكف عطية المسيح لـ يكف مف . كفداء المسيح إنتقؿ أثره لكؿ المؤمنيف. خطية آدـ إنتقمت أثارىا لكؿ البشرية

:- كلكف عطية المسيح فاقت بكثير أثار خطية آدـ. الممكف أف تساكم خطية آدـ
لـ يعد البشر لما كاف عميو آدـ، فمثبلن لك رجعنا لنفس كضع آدـ، لكاف األمر يحتاج لفداء جديد لكؿ  .ُ

 .خطية
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 . لكؿ مف يؤمف كيعتمد…كلكف فداء المسيح صار غفرانان لكؿ خطايا الناس، كلكؿ زماف، كلكؿ مكاف .ِ
آدـ لـ يكف إبنان ألنو لـ يكف متحدان بالمسيح، فالمسيح لـ يكف قد تجسد بعد كلكف بعد تجسد المسيح 

 .إتحدنا بو فصرنا أبناء

بالخطية خسرنا حياة آدـ كصرنا نمكت، كبالنعمة صارت لنا حياة المسيح، لقد صارت حياتنا ىي حياة  .ّ
 (.21:1في + 20:2غؿ)المسيح فينا 

 (.6:2أؼ)كاف آدـ يحيا في األرض، كاآلف نحف نحيا في السماء  .ْ

خطية كاحدة آلدـ، كاف الحكـ عميو بسببيا المكت، أما اآلف فالتكبة كاإلعتراؼ يمحكاف أم خطية مف  .ٓ
الغفراف صار مستمران لكؿ . (10-7:1يك1)فدـ يسكع المسيح يطيرنا مف كؿ خطية . خطايانا المتكررة

 .تائب

 المسيح سيصير لنا جسدان ممجدان لو حياة أبدية ىى حياة جسدان ترابيان قاببل لممكت كبنعمةبالخطية خسرنا  .ٔ
 .المسيح كىذه نحصؿ عمييا بالمعمكدية

بالخطية خسرنا الفردكس ، كىذا الفردكس ما ىك إال حديقة عمى األرض كبنعمة المسيح صار لنا مكانان  .ٕ
 (.21:3رؤ)فى عرش المسيح 

بالخطية خسرنا جسدان معرضان لمخطية ألنو معرض لتجارب إبميس ، كبنعمة المسيح صارت الخطية ببل  .ٖ
بؿ أنو فى السماء لف تدخؿ . (14:6رك)سمطاف عمى اإلنساف ، ألننا تحت النعمة كلسنا تحت النامكس 

 (.27:21رؤ)الشياطيف إلى أكرشميـ السماكية فأبكابيا لف يدخؿ منيا شيئا دنس 

. المكضكع يشبو انساف كاف يسكف فى الدكر العاشر كبالخطية ىبط إلى الشارع كجاء المسيح ليرفعو لمدكر المئة
َْع  ٚ ثِل١شُب ٌْبىَع اخَع ا :  كلكنو يقكؿ الكثيركف. (ماعدا إيميا كأخنكخ) يقصد مات الجميع  =َِع

فالكؿ قد يككنكا قميمكف   .ُ
 .ليظير بشاعة الخطية كأثرىا الرىيب .ِ
 
أَلنَّ اْلُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِلمدَّْيُنوَنِة، َوَأمَّا اْلِيَبُة َفِمْن َجرَّى . َوَلْيَس َكَما ِبَواِحٍد َقْد َأْخَطَأ ىَكَذا اْلَعِطيَّةُ 16" -(:16)آية 

  ".َخَطاَيا َكِثيَرٍة ِلمتَّْبِريرِ 
كلكف العطية التي حصمنا عمييا مف المسيح ال تعادؿ الدينكنة التي كقعت عمينا بسبب "معني اآلية بترجمة أبسط 

.. كلكف ما حصمنا عميو ىك المجد كالميراث كالحياة األبدية كالبنكة. آدـ، فالدينكنة التي كقعت عمينا ىي المكت
َٔعحِل ". الخ ٠ْبُٕٛب ذَّ ذٍة ٌٍِل ادِل َٚع ْٓب  ِِل َُع  ىْب ٌْبذُب َّْ ا جٍة  الكاحد ىك آدـ كالمكت ىك الدينكنة = ألَع ثِل١شَع طَعا٠َعا وَع ٜ خَع شَّ ْٓب جَع ِّل ِٙلثَعحُب فَع ٌْب ا ا َِّ أَع َٚع

رَّثْبشِل٠شِل  بؿ ىي خطايا كؿ البشر في كؿ مكاف ككؿ )أٌما اليبة التي أعطاىا المسيح كانت لغفراف خطايا كثيرة  = ٌٍِل
إذان النعمة كالخطية ( ليس غفراف الخطايا فقط بؿ إمكانية صنع البر)كذلؾ ليتبرر اإلنساف، كيصير باران  (زماف

كلكف ىبة المسيح صارت المكت دخؿ بسبب خطية كاحد، . ليسا متشابياف ألف المسيح كالشيطاف ليسا متساكياف
 . بؿ كلتبرير كؿ مف يريد أف يبرأ مف كؿ العالـلغفراف كؿ خطايا العالـ
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أَلنَُّو ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَمَك اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى َكِثيرًا الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة 17" -(:17)آية 

، َسَيْمِمُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ     "!َوَعِطيََّة اْلِبرِّ
:- قدـ المسيح خيران كثيران، أكثر بكثير مما سببو سقكط آدـ كالخطية

حِل  ما قدمو المسيح يسميو الرسكؿ ىنا َّع =  فَع١ْبغَع إٌِّوعْب
.  نمنا التحرر مف العقاب .ُ
. نمنا التحرر مف الشر .ِ
. الميبلد الجديد .ّ
.  الحياة المقامة .ْ
.  صرنا إخكة لئلبف كشركاء الميراث .ٓ
. إتحدنا بو .ٔ
. صرنا أبراران  .ٕ
.  صارت لنا حياة المسيح .ٖ
.  غىرىسى النعمة في حياتنا .ٗ

. (راجع المقدمة عف التبرير)اهلل لـ يمنح البراءة فقط مف الخطية بؿ التبرير  .َُ
 .صرنا ىياكؿ لمركح القدس كمنزالن لآلب كاإلبف .ُُ
 

َفِإًذا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِلمدَّْيُنوَنِة، ىَكَذا ِبِبّر َواِحٍد َصاَرِت اْلِيَبُة 18" -(:18)آية 
  ".ِإَلى َجِميِع النَّاِس، ِلَتْبِريِر اْلَحَياةِ 

جٍة   ذَع ادِل َٚع ١َّحٍة  طِل ذٍة  صار المكت لمكؿ كىكذا خطية آدم ىيتِلخَع ادِل َٚع .  أم المسيح صارت الحياة لكؿ المؤمنيفتِلثِلشّر 
١َعاجِل  ٌْبذَع ذٍة . نناؿ حياة مبررة في المسيح، حياة ال تتبع الخطية كالمكت كالدينكنة = ٌِلرَعثْبشِل٠شِل ا ادِل َٚع  طاعة المسيح = تِلشّر 
 .حتى الصميب

 
أَلنَُّو َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، ىَكَذا َأْيًضا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل 19" -(:19)آية 

  ".اْلَكِثيُروَن َأْبرَارًا
ذِل  ادِل َٛع ٌْب ِْل ا ا ْٔبغَع ١َعحِل اإلِل عْبظِل َّع ا تِل َّع ُب وَع َّٗ لَّت، الطبيعة الفاقدة النعمة كالقابمة = ألَٔع أم آدـ الذم سمـ لذريتو الطبيعة التي زى

كاهلل سمح بيذا المكت أف يسكد عمي اإلنساف . لممكت، ككاف المكت الجسدم صكرة منظكرة لممكت الركحي
ًَع . ليخاؼ كيتيذب كينصمح حالو، كفي حالة تأدبو يصمح أف يتقدس فيتحصف مف السقكط كالمكت األبدم عِل جُب

طَعاجًال  َْع خُب ٚ ثِل١شُب ٌْبىَع  ىك يقصد الكؿ كلكنو يقكؿ الكثيركف، ألف الخطية ليست عمبلن إلزاميان فحرية اإلرادة ىي التي ا
 . تجعؿ اإلنساف خاطئان، ككذلؾ حرية اإلرادة ىي التي ستجعؿ طالب البر باران 
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ِْل  ا ْٔبغَع ١َعحِل اإلِل عْبظِل . المعصية ىنا ىي التعدم عمي كصية اهلل التي سمميا آلدـ= َِع
ذِل  ادِل َٛع ٌْب حِل ا ا تِلبِلؽَعاعَع زَع أرسؿ اهلل المسيح ليحمؿ طبيعة اإلنساف ليرتقي بيا إلي فكؽ الطبيعة الخاطئة التي  = ٘ىَع

 ككىبيا.  فصرنا خميقة جديدة فى المسيحالخطيةفغرس في طبيعة اإلنساف النعمة عكضان عف . لئلنساف الساقط
كاف ىذا كمو بإطاعة الكاحد، أم إطاعة المسيح . ركح الحياة األبدية كالقداسة لتقكم عمي سمطاف المكت كتدكسو

كلنبلحظ أف الطبيعة المبررة التي فينا تعطينا أف نطيع الكصية كما أطاع . (8:2في)حتى المكت مكت الصميب 
لذا جاء . نحف كرثنا عف آدـ عصيانو كحممنا ىذه الطبيعة فينا. فالنعمة ال تنزع الخطايا فقط، بؿ تيب البر. ىك

 .السيد المسيح بنعمتو، يقدـ لنا طاعتو لنحياىا كنحمؿ طاعة المسيح فينا
 

  ".َولِكْن َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَُّة اْزَداَدِت النِّْعَمُة ِجدًّيا. َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20" -(:20)آية 
١َّحُب  طِل ٌْبخَع ثُبشَع ا ْٟب ذَعىْب ًَع ٌِلىَع خَع ُِبٛطُب فَعذَع ا إٌَّا َِّ أَع كقكلو دخؿ يشير إلي أنو كقتي كليس أصيبلن  (الترجمة األدؽ التعدم) َٚع

 :- كلكف ما الذم جعؿ الخطية تكثر (23:3غؿ)
ىذه عكس طاعة )كىذا بسبب طبيعة العصياف التي صارت فينا . الممنكع مرغكب كالمنع جعؿ الشيكة تزداد .ُ

. (المسيح
الخطية كانت غير معركفة، كلكنيا صارت معركفة كمحددة، بؿ صارت تعدم عمي نامكس اهلل ككسر  .ِ

. لكصايا كضعيا اهلل
كلـ يكف السبب لعيب في النامكس بؿ إلىماؿ مف قبمكه، ككاف البد هلل أف يعمف عف الخطية ليتحاشاىا اإلنساف 

ىي . كلنبلحظ أف النامكس كاف كالمرآة، فالمرآة ال تسبب العيب الذم في كجو اإلنساف بؿ ىي تكشفو. كال ييمؾ
. تكشفو لكف ال تصمحو، كىذا ىك الفارؽ بيف النامكس كالنعمة

ذّرًالا حُب جِل َّع ادَعخِل إٌِّوعْب دَع ١َّحُب اصْب طِل ٌْبخَع خِل ا ثُبشَع ١ْب ُب وَع ْٓب دَع ٌىِل كمعني . كاف ىذا بمجيء المسيح في عالـ ساده اإلثـ كالخطية=  َٚع
 ليحفظ أكالده فى ىذه األماكف النعمة جدان اآلية أنو في األماكف التي تكثر فييا الخطية يزداد عمؿ اهلل كتزداد 

ف اهلل ال يترؾ لو إكحيث كثر عمؿ الشيطاف ؼ. التى إضطرتيـ مثبل ظركؼ حياتيـ أك عمميـ أف يكجدكا فييا
.  تركيب اآليةكلنبلحظ.  وليحفظ اهلل أوالده ، اإلنسان بقوة اهللليسندالمجاؿ، بؿ يزداد عمؿ اهلل جدان 

. اصدادخ إٌعّح جذاًال ............    .…د١  وثشخ اٌخط١ح
. كحدات10لكانت النعمة ....    .…حدات ك5لك كانت الخطية 

 .كحدة100إلزدادت النعمة إلي ...   كحدات10لك كثرت الخطية إلي 
 

، ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح 21" -(:21)آية  َحتَّى َكَما َمَمَكِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَمْوِت، ىَكَذا َتْمِمُك النِّْعَمُة ِباْلِبرِّ
   ".َربَِّنا

  .(17آية)تقريبان ىي نفس المعني في 
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كمممكة يسكدىا البر كنيايتيا حياة . مممكة تسكدىا الخطية كنياية شعب ىذه المممكة المكت. أمامنا ىنا مممكتاف
كىـ . كالثانية تممؾ النعمة عمي الناس فييا. (12:6رك)في المممكة األكلي الخطية تممؾ عمي الناس . أبدية

كىي  (14:6تسكدكـ)كالحظ كـ ىي مرعبة ىذه الخطية فيي تممؾ كمىًمؾ يتسيد . (14:6رك)يعيشكف في بر 
لك كانت الخطية سيمة لما كاف األمر يستدعي تجسد المسيح . فيي تقكد الناس إلي المكت. (11:7رك)تقتؿ 
أما بعد المسيح كبعد أف قىدَّـ . فالخطية تعمؿ لممكت، كالنامكس يساندىا، كيحكـ عمي الخاطئ بالمكت. قءكفدا

بر اهلل ألغي المكت . المسيح نعمتو، لـ نعد نخاؼ الخطية كال نرىب المكت، بؿ ننشغؿ باألمجاد المعدة لنا
كالعكس فالنعمة أكرثت الركح ميٍمؾ الحياة األبدية . فإنكسرت شككة الخطية كفقدت سمطانيا الذم تحصنت فيو

- كىكذا تمامان كما ممكت الخطية كسيطرت عمي الجنس البشرم، كظير سمطانيا كميٍمكىيا في المكت. ببر اهلل
ىكذا أيضان تممؾ النعمة بكاسطة عطية البر حتى تسكد الحياة األبدية بكاسطة - فدكلة المكت ىي دكلة الخطية

.ىي دكلة الحياة األبدية (التبرير)كدكلة البر . فالنعمة تقكد لمحياة األبدية. يسكع المسيح ربنا
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 عودة لمجدول اإلصحاح السادس
 

: مقدمة
 نرم في ىذا اإلصحاح عمؿ المعمكدية، كأنيا دفف مع المسيح كمكت ثـ قيامة معو، صمب لئلنساف العتيؽ 

:- كيمزمنا ىنا أف نضع تعريفات تساعدنا عمي الفيـ. ليقـك اإلنساف الجديد
نسمع  (20:7رك)كفي  (5:51مز)" باإلثـ صكرت كبالخطية حبمت بي أمي"يقكؿ داكد النبي :- اإلنسان العتيق

، كفي   + 9:3كك)نسمع تعبير اإلنساف العتيؽ، ككذلؾ في  (6:6رك)قكؿ الرسكؿ الخطية الساكنة فيَّ
مف كؿ ىذا نفيـ أننا كلدنا بطبيعة خاطئة شريرة كذلؾ . نسمع تعبير جسد الخطية (6:6رك)كفي . (22:4أؼ

ىذه الطبيعة الخاطئة ليا دكافع شريرة كتقكد اإلنساف ليفعؿ الشر، كىي تستخدـ أعضاء . قبؿ اإليماف كالمعمكدية
. كاإلنساف العتيؽ ىذا يمكت في المعمكدية كيكلد بدالن منو إنساف جديد. جسد اإلنساف كآالت إثـ، أم لتنفيذ الشر

ف كاف إنساننا "عف اإلنساف الداخمي  (16:4كك2)كنسمع في  (10:3كك):- اإلنسان الجديد لذلؾ ال نفشؿ بؿ كا 
.  الجديد الداخمي يقكده الركح القدساإلنسافك. " يكمان فيكـالخارج يفني فالداخؿ يتجدد 

اإلنساف )كاهلل يسمح بأف يتألـ الجسد  ( الخ…اليد كالرجؿ كالعيف)ىك أعضاء الجسـ :- اإلنسان الخارجي
كتشبيو الرسكؿ الخطية بإنساف أك بجسد يعني أنيا تمثؿ كائف حي  (16:4كك2)حتى يتجدد الداخمي  (الخارجي

كىذا يشير لسطكة الخطية التي . ثماف مرات (23-15)كنبلحظ تكرار كممة عبد في اآليات. يتصرؼ ليسقطنا
تسكد اإلنساف كتستعبده، ىي تستعبد أعضاء اإلنساف الخارجي ليطيعيا كيصنع الخطية، كتصبح األعضاء أالت 

كبالمعمكدية يمكت ىذا اإلنساف العتيؽ كيكلد إنساف جديد يقكده الركح القدس، كىك أيضان قادر أف يستعبد . إثـ
إذان اإلنساف الداخمي، سكاء . أعضاء الجسـ كيقكدىا لتصنع البر، كبيذا تصير أعضاء اإلنساف الخارج آالت بر

كالمعمكدية تعطي مكتان لئلنساف العتيؽ، كلكنو يشبو المكت . العتيؽ أك الجديد قادر أف يقكد أعضاء الجسـ
كىكذا . اإلكمينيكي الذم فيو يتكقؼ القمب، كلكف المخ ال يزاؿ يعمؿ، كبالصدمات الكيربائية يعكد القمب لمعمؿ

كأيضان اإلنساف الجديد إذا .  الخ يعكد لينشط…اإلنساف العتيؽ لك أثرتو بالشيكات أك الكممات أك الصكر الخميعة
ٍر في أف أينىشٍِّط أم مف اإلنسانيف الداخمييف. بعد المعمكدية. أعطيتو غذاؤه ينشط اإلنساف العتيؽ ينشط . أنا حي

ثارة  لخ إ … كاإلنساف الجديد ينشط بالصبلة كالتسابيح كدراسة الكتاب كالخدمة. الخ…الشيكاتبممارسة الشر، كا 
 . كاألقكل مف اإلنسانيف الداخمييف، ىك يقكد اإلنساف الخارجى.ىذا ىك غذاء كؿ منيما

 أب كأـ مف أمريكا أرادا الذىاب لنزىة ألسبكع فإتصبل بجميسة األطفاؿ لتأتي لطفميما الرضيع، فكعدتيما :-قصة
 فسافرا كتركا طفميما الرضيع، كنسيت جميسة األطفاؿ المكضكع، كعادا األب كاألـ بعد أسبكع ليجدا بأف تأتي،

ذا بو جثة ىامدة لماذا؟ ألنيما نسيا أف يطعماه . إبنيما كا 
. أم اإلنسانيف الداخمييف نغذيو. كنحف في المعمكدية يكلد لنا إنساف داخمي فيؿ نطعمو كنغذيو أـ نتركو يمكت

كلكف بالمعمكدية المسيح يحررنا مف الطبيعة الخاطئة فبل يجكز . فالمعمكدية ال تمغي حريتنا. المكضكع في يدنا
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كالحظ أننا إٌما في نمك، كاإلنساف الجديد ينمك . أف نعكد لعبكديتيا مرة أخرم فإف العبكدية ليا تقكد لممكت
. كاإلنساف العتيؽ يضمحؿ أك العكس ننحدر كينمك اإلنساف العتيؽ كيضمحؿ اإلنساف الجديد

 :اإلنسان العتيق
نحف مكلكديف ىكذا بطبيعة منفتحة عمي الشر كالخطية 

 فييا اإلنساف العتيؽ يستخدـ أعضاء .طبيعة منحرفة. ىكاتكالش
  .القائد ىنا ىك الخطية.  الخارجي كآالت إثــالجس

 
 بالمعمودية

ًلدى اإلنساف الجديد، حياتو ىي حياة المسيح  مات اإلنساف العتيؽ ككي
كىذا اإلنساف الجديد منفتح عمي اهلل، حكاسو . القائـ مف بيف األمكات
كيستخدـ أعضاء الجسد . كال يشبعو سكم اهلل. مفتكحة عمي السماء

 الخارجي كآالت بر لخدمة اهلل الذم يحبو، القائد ىنا ىك الركح القدس
 ىذا يتـ بالمعمكدية لمصغار أك باإليماف أكالن كالمعمكدية ثانيان .

مثؿ ىذا اإلنساف يجد . بالمعمكدية تمكت الطبيعة الفاسدة. لمكبار
 أف تحفظو مف الخطية بؿ تقكده لعمؿ البر ةلمنعمة سمطاف جبار، قادر

. بمذة
: كنحصؿ عمي طبيعة اإلنساف الجديد كاآلتي 

عتمد خمص آمف  .ُ . (معمكدية+ إيماف )مف كا 
. (جياد سمبي) …أميتكا أعضاءكـ .ِ
. (جياد ايجابي)تغذية ىذا اإلنساف الجديد  .ّ
( 1:3كك)" إف كنتـ قد قمتـ مع المسيح فأطمبكا ما فكؽ"
 
 
 
 
 
 
 

 جسذ انخطُح

 اإلَساٌ انجذَذ

 اإلَساٌ انعرُق
"انخطُح"  

 اإلَساٌ انخاسجٍ
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 (من يثير اإلنسان العتيق)المرتد عن اإليمان 
. ىذا ىك مف يثير شيكاتو كيجعؿ جسد الخطية يستيقظ

يجابي)كييمؿ جياده  فيك يغذم جسد الخطية . (سمبي كا 
إىماؿ الصبلة )بخطاياه كيحـر اإلنساف الجديد مف غذاؤه 

ىنا يعكد جسد الخطية  (..كالكتاب المقدس ككسائط النعمة
ليقكد أعضاء اإلنساف كيجعميا آالت إثـ، مثؿ ىذا اإلنساف 

ال يشبعو سكم العالـ كال يعكد يرم اهلل، فبل يطمب اهلل 
 ىذا اإلنساف يجد  .ليشبعو فيك ال يفيـ سكم شيكات العالـ

.  لخطية سمطاف جبارؿ
(. 17:5غؿ)يقكؿ بكلس الرسكؿ أف الجسد يشتيي ضد الركح كالركح ضد الجسد 

الركح القدس الذم يقكد كالرسكؿ يقصد بالجسد ىنا الشيكة الخاطئة، أك الخطية الساكنة فيَّ كالركح يقصد بو 
 ال يياجـ الجسد الخارجي بأعضائو، بؿ يياجـ اإلنساف العتيؽ المنفتح عمي  الرسكؿكلكف بكلس. اإلنساف الجديد

كحيف يككف اإلنساف العتيؽ ىك القائد، يككف ىذا اإلنساف . الشر كيستعبد أعضاء اإلنساف الخارجي فتتمذذ بالشر
كالرسكؿ ال يياجـ الجسد بأعضائو . شيكاني أما لك كاف اإلنساف الجديد ىك القائد، يككف ىذا اإلنساف ركحاني

اٌل ما كاف المسيح كحتى . بؿ أف عظاـ إليشع أقامت ميت.  أخذ جسدان مثمنا قدالخارجية، فالجسد ليس نجاسة كا 
 .اآلف فعظاـ القديسيف تصنع معجزات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جسذ انخطُح

 اإلَساٌ انجذَذ
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  عمل النعمة وعمل الخطية
ىناؾ ظاىرة طبيعية تفسر ما يحدث تسمي ظاىرة الرنيف، فيناؾ آالؼ المكجات البلسمكية تمر في الجك حكلنا، 
كلكف إذا حدث تكافؽ بيف دكائر الراديك كدكائر أم محطة إرساؿ يحدث تقكية إلشارات ىذه المحطة كنجد الراديك 

.  يذيعيا
 .اؿػكيستقبميا اإليرمىناؾ عشرات المحطات تبعث بإرساليا 

 مفتاح إختيار المحطات نكفؽ دكائر الراديك مع بحسبك
كحينما يحدث تكافؽ تتضخـ إشارات . إحدل المحطات
 فيذيع الراديك 12 مع االختيار لمحطة رقـ 12المحطة رقـ 

. 12صكت محطة رقـ 
بنفس الفكرة السابقة حينما تتطابؽ إرادتي مع إرادة اهلل 

ا تتطابؽ إرادتي مع إرادة ـكحيف. تتضخـ النعمة داخمي
الشيطاف تشتعؿ الشيكات الخاطئة داخمي كالمكضكع في 

فحينما تككف أعمالي كجيادم . االختيار في يدم. يدم
 نعمة  نعمة فكؽ،النعمة داخميلحساب مجد اهلل تنسكب 

 .كالعكس (16:1يك)
كىذه ميزة لنا عف آدـ، أف أصبح داخمنا إنسانيف كنحف 

 .أحرار فى أف نختار أييما يقكد أعضاء جسدنا
 
كىنا يقكد اإلنساف العتيؽ . إذا حدث تكافؽ بيف إرادتي كبيف الخطية أجد أف الخطية ليا قكة جبارة قاىرةك *

. أعضاء الجسد الخارجية لصنع الشر، فتككف ىذه أعضاء الجسد فى ىذه الحالة أالت إثـ
ذا حدث تكافؽ بيف إرادتي كبيف إرادة اهلل، أجد أف النعمة ليا قكة جبارة تجعمني غير قادر عمي عمؿ الشر، * كا 

. ، كتككف أعضاء الجسد فى ىذه الحالة أالت بر عمؿ البر بمذةفي كىنا يقكد اإلنساف الجديد أعضاء الجسد
 "كم مرة أردت ولم تريدوا"كيقكؿ السيد . ( 6:5يك) "ىل تريد أن تبرأ"لذلؾ سأؿ السيد المسيح المقعد *
  . كىذا ألف كؿ إنساف حر فى إختياره(.37:23مت)
ليس بالخبز كحده يحيا اإلنساف بؿ بكؿ كممة تخرج  "فإنو) مف يغذم اإلنساف الجديد بالصبلة كالكتاب المقدسك*

 "الذم يريد أف الجميع يخمصكف"تتفؽ في ىذا إرادة اإلنساف مع إرادة اهلل حينئذ  ،(4:4مت   "مف فـ اهلل
 .إذا حدث ىذا اإلتفاؽ، يككف لمنعمة قكة جبارة حافظة تمنع السقكطك .(4:2تي1)
 

َنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيَِّة، ! َحاَشا2َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَنْبَقى ِفي اْلَخِطيَِّة ِلَكْي َتْكُثَر النِّْعَمُة؟ 1" -(:2-1)اآليات 
  "َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَيا؟

عششاخ اإلشاساخ 
 يٍ يذطاخ يخرهفح

 يفراح اخرُاس
 انًذطاخ

 سادَى

 انسًاعح

 إَشَال

َسًع إراعح 
 12يذطح 

 يذطح يجذ هللا
إسادج هللا خالص 

 َفسٍ

 يذطح نزج انجسذ
إسادج انشُطاٌ انًرع 

 انعانًُح

 إسادذٍ
 إسادذٍ خالص َفسٍ

 يرعح عانًُح

 اإلخرُاس فٍ َذٌ
(يفراح اخرُاس انًذطاخ)  
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َعثْبمَٝع كربما أثار ىذا القكؿ بعض الناس فتساءلكا .  سبؽ بكلس كقاؿ أنو حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جدان  أَٔع

حُب  َّع ثُبشَع إٌِّوعْب ْٟب ذَعىْب ١َّحِل ٌِلىَع طِل ٌْبخَع ا  كاإلجابة فِٟل ا ا َع ىذا سؤاؿ . أم ال يجب أف ننطؽ بيذه األقكاؿ التي ال ترضي اهلل = دَع
كىك سؤاؿ يدؿ عمي عدـ فيـ لما حدث عمي . مف ال يعرؼ الثمف الذم ديًفعى لتزداد النعمة أال كىك دـ المسيح

فالمسيح لـ يمت ألجؿ خطيتو فيك بار ببل خطية، بؿ ىك مات بجسد البشرية ، كأنا كاحد مف ىذه . الصميب
َٓع  =ألجؿ أف أمكت معو بحياتى القديمة كذلؾ بالمعمكدية فصار مكتو . فيك مات مف أجميالبشرية،  ٠ ُٓب اٌَّزِل َٔعذْب

رْبَٕعا  فالمعمكدية أماتت . كمف يعتمد فيك يمكت مع المسيح فتمكت خطيتو. كالذم مات ىك اإلنساف العتيؽ ،ُِب
كلكي تظؿ الخطية ميتة، عمينا أف نستمر في الجياد بأف نقؼ أماـ . الخطية فينا كأعطتنا أف نككف خميقة جديدة

كقكة ىذا المكت تعمؿ . المسيح مات بجسد بشريتنا، كأنا أشترؾ مع المسيح في مكتو بالمعمكدية. الخطية كأمكات
:  فينا
.  باإليماف .ُ
. بالمعمكدية .ِ
ختيارنابإرادتنا .ّ  . كىذا ما يسمى اإلماتة(11:6رك) بأف نحسب أنفسنا أمكاتان عف الخطية كالبداية بالتغصب.  كا 

(. 11 ، 10 : 4كك2)كبيذا تظير حياة يسكع فينا 
ىذا ما عناه بكلس . (13:8رك + 5:3كك) أعضائنا بقكة الركح الذم فينا كبقكة ىذا المكت تمكت الخطية في

كلكف "نرم العمؿ اإلرادم لئلنساف بكضكح  (24:5غؿ)كفي . (20:2غؿ) قاؿ مع المسيح صمبت نماالرسكؿ حي
( 23 ، 22 : 5غؿ) ىؤالء نجد فييـ ثمر الركح …"الذيف ىـ لممسيح قد صمبكا الجسد مع األىكاء كالشيكات

كلكف مف يعكد بإرادتو كيعيش في ". أقمع جسدم كأستعبده"لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ . النعمة.. كمف ثمر الركح
ككؿ إنساف حر في أف يختار، إذا إختار أف يمكت مع المسيح . الخطية يثكر فيو جسد الخطية مرة ثانية كبقكة

كيحسب نفسو مصمكبان عف عالـ الخطية سيجد قكة تعمؿ في داخمو ىي قكة مكت المسيح، كيجد أف الخطية 
ذا إختار أف يعيش لمخطية لف يختبر ىذه القكة بؿ سيشعر أف الخطية تسكد عميو بقكة  تضمحؿ في أعضائو كا 

. كتقيره
  ، كىناؾ سيمَّـ قانكني سار عميو المسيح .فالنعمة ىي عمؿ الركح القدس، كالركح القدس يمؤل مف صمب جسده

 ،كالصعكد أتي بعد القيامة.  فالركح القدس حؿَّ عمى الكنيسة بعد الصعكد .كينبغي أف نسير عميو نحف أيضان 
. كالمكت أتي بعد الصمب.. كالقيامة أتت بعد المكت
ينبغي أف نقـك مع المسيح، أم يحيا المسيح  (الصعكد)فمكي نتذكؽ الحياة السماكية .. كىذا ما ىك مطمكب منا

، أم أحيا بحياة المسيح القائـ مف األمكات  كىذا  (المكت)كليتـ ىذا يجب أف أقؼ كميت أماـ الخطية  (قيامة)فيَّ
مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا "بأف أحكـ عمي جسدم بالصمب عف أىكائو كشيكاتو، ىذا معني 

كالبرج ىك أف نحيا حياة " مف أراد أف يبني برجان فميحسب حساب النفقة"، كالسيد المسيح يقكؿ (20:2غؿ)" فيَّ 
كنبلحظ أف المسيح عاش عمي األرض مختبران حياة المكت، كمف أراد . كالنفقة ىي جسد مائت مصمكب. سماكية

كلقد قبؿ المسيح المعمكدية رمزان لمكتو . أف يككف لو تمميذان فميحمؿ صميبو كيتبعو في ممارسة المكت اإلختيارم
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كىذا ىك معني أف تزىر عصا ىركف . قبؿ أف يمكت عمي الصميب، ككاف ىذا عبلمة لقبكلو المكت بإرادتو
قاؿ عنيا المسيح أف . (9-3:14مر)كالمرأة التي سكبت الطيب ". مف أحب نفسو ييمكيا"كىذا معني . الميتة

العالـ يرم أف ىذا . عمميا ىذا سيككف كرازة، ألف الكرازة ىي أف يسكب اإلنساف نفسو حتى المكت ألجؿ المسيح
. إتبلؼ، كلكف اهلل يستحؽ أف أترؾ ألجمو كؿ شئ

كنبلحظ أف الرسكؿ تكمـ مف قبؿ عف بنكتنا إلبراىيـ، كىنا يرفعنا لدرجة أعمي ىي البنكة هلل في المعمكدية ليعيش 
فنحف بالمعمكدية نمكت مع . في جدة الحياة أم الحياة الجديدة المقامة مع المسيح (أمـ كييكد)الكؿ كأبناء هلل 

كتككف أجسادنا . يعطيني بره، فأحيا ألصنع بران  (المسيح يحيا فيَّ )ثـ نقـك بحياة المسيح  (عف الخطية)المسيح 
ىذا ىك مفيـك الحرية، أم ممارسة الحياة المقدسة بالنعمة . كقكة قيامة المسيح تعمؿ فيَّ ألصنع البر. آالت بر

. اإلليية، بركح البنكة هلل
لكف أكالد اهلل يسقطكف عف  (10 - 8 : 1يك1)فكؿ منا لو خطاياه . كلكف ىؿ يكجد إنساف ببل خطية، نقكؿ ال

ضعؼ كيقكمكف سريعان مقدميف تكبة، يقكمكف سريعان كمف ىـ غرباء عف ىذا العمؿ، كال يطيقكف أف يحيكا في 
 .الخطية

 
َفُدِفنَّا َمَعُو ِباْلَمْعُموِديَِّة 4َأْم َتْجَيُموَن َأنََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتِو، 3" -(:4-3)اآليات 

 "ِلْمَمْوِت، َحتَّى َكَما ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، ىَكَذا َنْسُمُك َنْحُن َأْيًضا ِفي ِجدَِّة اْلَحَياِة؟
١خِل  غِل َّع ٌْب ذَع ٌِل١َعغُبٛوَع ا َّع رَع ِٗل  يسكع المسيح في ىي في أصميا إعتمد =اعْب ذِل ْٛب َّع َٔعا ٌِل ذْب َّع رَع صرنا .  مكتوفيإعتمدنا  = اعْب

 (ىذه تشبو جنيف في بطف أمو، لك ماتت األـ يمكت الجنيف معيا). بالمعمكدية مشتركيف في صميب مكتو
 . أك نمكت فى المسيحنمكت مع المسيحكبطف األـ ىنا ىي المعمكدية التي فييا . فبالمعمكدية أصير في المسيح

المسيح مات كدفف بالجسد، أما نحف . إنساننا العتيؽ قد صمب كمات كما صمب المسيح عمي الصميب كمات
فأنا مت مع المسيح . فجكىرنا ال يمكت، بؿ إنساف الخطية أم الشر ىك الذم يمكت. فنمكت بالنسبة لمخطية

ذِل ا٢بِل   . فبل ينسب لممسيح مكت دكف قيامة فيك القيامة.  ثـ قمت معو ،كفيو بجسد الخطية جْب َّع  قأم أف = تِل
اهلل لـ "فالمسيح الذل كاف يستعمف اآلب . اآلف باإليمافبالقيامة ظير مجد اآلب كتحققت كؿ مكاعيد اهلل كنراىا 

، اآلف بقيامتو أعمف أف الحياة عادت (18 : 1يك)" يره أحد قط ، اإلبف الكحيد الذل ىك فى حضف اآلب ىك خبَّر
لمبشر بعد أف كانكا قد ماتكا كتحقؽ قصد اهلل فى خمقة اإلنساف، فيذه ىى إرادة اآلب أف نحيا أبديان لنمجده كنعمف 

رادتو فى أف نحيا مف بعد مكت جعمتنا نمجده    .مجده كنكرانيتو حيف نعكس ىذا المجد كالنكر، كمحبة اآلب كا 
١َعاجِل  ٌْبذَع ذَّجِل ا كنكجو ( 17 : 5كك2)، كخميقة جديدة نقـك مع المسيح في حياة جديدة فاضمة. الجديدةأم الحياة  = جِل

جذج . ىي حياة بإمكانيات جديدة، ىي حياة المسيح القائـ مف األمكات. ككنا بما يتفؽ كىذه الحياة الجديدةسؿ

ىي حياة . تعني حياة تتجدد كال تشيخجذج اٌذ١اج ك.  ىذه في مقابؿ حالة المكت التي كنا نحياىا كخطاةاٌذ١اج
 . ليا قكانيف جديدة كأىداؼ جديدة كمبادئ جديدة كأصدقاء جدد

٠َّحِل كالحظ قكلو  ٛدِل ُّب عْب َّع ٌْب عَعُٗب تِلا َِع َّا  فِٕل  .فالدفف في المعمكدية يشير ألىمية عقيدة التغطيس في المعمكدية = فَعذُب
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اهلل خمقني عمي صكرتو حرا كلف يعكد . كلكف لنبلحظ اف المعمكدية التحرمني مف الحرية التى جبمني اهلل عمييا 
كبإتحادم بو . إذان لقد مت في المسيح في المعمكدية ، كقمت متحدان بو . يحرمني مف نعمة أعطاىا لي مف قبؿ 

لذلؾ فمقد حصمت في المعمكدية عمي حياة أبدية  (21 : 1في)" لي الحياة ىي المسيح"صارت لي حياة المسيح 
 أف أظؿ ميتا أماـ كلكف، عميَّ أف أجاىد. ىي أبدية ، فالمسيح لف يمكت ثانية ، كحياتو التي حصمت عمييا 

كؿ مف يجاىد أف يبقي ميتا بحياة آدـ سيظؿ حيان لؤلبد بحياة "كيمكننا أف نقكؿ . الخطية فتظؿ حياة المسيح فيَّ 
فالمعمكدية سر يتممو الكاىف كلكف عميَّ أف  (16 : 16مر)" مف آمف كاعتمد خمص"كىذا معني " . المسيح

نتيي " . إثبتكا فيَّ كأنا فيكـ"لذلؾ يقكؿ المسيح . أجاىد حتي أظؿ ثابتا في المسيح  المعمكدية ليست طقس يتـ كا 
فنظؿ ثابتيف في المسيح ، كبالتالي  (11 : 6رك)األمر، لكف ال بد أف يتبعيا قرار بإستمرارم ميتا أماـ الخطية 

فالركح القدس الذم إنسكب عمى المسيح يكـ معمكديتو يمؤلنا ، كىك الذم يعطى النعمة التي تجدد طبيعتنا 
فسر الميركف يسمى سر التثبيت ألف الركح القدس ىك الذم يبكتنا إف أخطأنا كىك الذل . كتجعمنا خميقة جديدة 

ذا أعادنا الركح .  يعيف ضعفاتنا فيعيدنا لمثبات في المسيح إف أخطأنا ، كالخطية قطعان تفصمنا عف المسيح كا 
. لمثبات في المسيح تعكد لنا الحياة ، لذلؾ نسمي الركح القدس الركح المحيي

 
  ".أَلنَُّو ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْرَنا ُمتَِّحِديَن َمَعُو ِبِشْبِو َمْوِتِو، َنِصيُر َأْيًضا ِبِقَياَمِتوِ 5" -(:5)آية 

عَعُٗب  َِع َٓع  ٠ ذِل رَّذِل ِٗل  المعمكدية ىي فرصة اإلتحاد الحقيقي مع المسيح =ُِب ذِل ْٛب َِع ِٗل  ثْب ألف المسيح مات بالجسد، أما  = تِلشِل
لكنو . إذان طريؽ حياتنا صعب فيك طريؽ مكت. نحف فنمكت عف الخطية، الذم يمكت فينا ىك اإلنساف العتيؽ

 اإلنساف  .(6:2أؼ)الخطية تمكت كالبر يعيش كيقـك كنحيا في حياة سماكية . مبيج، فيك أيضان طريؽ قيامة
إننا نقـك في ىذه الحياة الجديدة لنحيا بحياة المسيح القائـ مف بيف . كالجديد السماكم يعيش ينتيي القديـ

كمف .  فنحف إتحدنا معو في مكتو كفي قيامتو، فالحياة التي فيَّ ىي حياتو المقامة مف بيف األمكات،األمكات
 كىذه ىي القيامة األكلي، كمف يعيشيا تككف لو القيامة الثانية . يسمع صكتو اآلف كيتكب يقكـ مف مكت الخطية

إذان إف كنا قد إتحدنا .  (29-24:5يك)أم يقـك مف بيف األمكات لحياة أبدية في مجد اهلل في المجيء الثاني 
معو بالمعمكدية التي تشبو مكتو، فإنو كنتيجة طبيعية لذلؾ سنصبح أيضان كاحدان معو، مع المسيح، متحديف معو 

:      كنبلحظ أف ىناؾ نكعيف مف المكت. بقيامتو، عمي أساس أف نظؿ أمكاتان عف الخطايا، فنظؿ ثابتيف فيو
اإلماتة  [2]المكت             [1]

 . ىك ىبة منو المكتكىذا. السابقة ىك عمؿ المسيح فينا بدفف خطايانا :-الموت
كيككف الجياد . (4:12عب) فمكي نبقي أمكاتان عف الخطية بعد المعمكدية يمزمنا الجياد حتى الدـ :-اإلماتة

ا  بل. كنبلحظ أنو لـ يقؿ نصير بشبو قيامتو. (11:6رك + 5:3كك)مكضع إىتمامنا حتى يعيننا اهلل  ١شُب أَع٠ْبؼًال َٔعظِل

ِٗل  رِل َِع  كاف إف. جدة الحياة = ىذه ىي القيامة األكلي.  فيك قدـ لنا عربكف القيامة المقبمة خبلؿ حياتنا الزمنيةتِلمِل١َعا
السيد المسيح ييبنا أف نمكت معو في المعمكدية، إنما ليقدـ لنا إمكانية السمكؾ ىكذا، كالجياد كؿ أياـ غربتنا 

فإف المعمكدية ال يقؼ سمطانيا عند حد محك خطايانا السالفة، بؿ . حتى ال نفقد نعمة المعمكدية أك ثمرىا فينا
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 (إماتة عف الخطايا، كتجديد لمذىف) ىذا يحتاج إلظيار تغيير النية  لكف.جية المعاصي البلحقةتيبنا أمانان مف 
 .فالمعمكدية مكت كقيامة بحياة جديدة

بينما كاف المفركض أف ما نفتخر "بموتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف " كاآلف نفيـ لماذا ترتؿ الكنيسة كتقكؿ 
ىؿ يككف ىذا بالكبلـ ؟ ىذه أضعؼ كسيمة لمكرازة .. كيؼ نبشر ... لكف السؤاؿ ىك . بو كنبشر بو ىك القيامة 

كأمكات أماـ الخطية، تككف ىذه فإف رآنا الناس نحيا . لكف الكرازة كالبشارة تككف فعالة إذا كنا نحيا بما نتكمـ بو. 
كما الذم يجعمنا نحيا كأمكات أماـ الخطية ؟ .. كالسؤاؿ التالي يككف .  كبيذا نككف نكرا لمعالـ ىي الكرازة،

كلكف ىذا يستمـز أكال . ىذا ألننا نؤمف أنو لنا حياة كميا مجد كفرح في السماء ، بعد أف نقـك مف األمكات ....
 لكي تككف لنا قيامة مف األمكاتأف نؤمف بأف ىناؾ قيامة مف االمكات ، كبأف قيامة المسيح كانت لحسابنا، أم 

. إذان أف نحيا كأمكات لمخطية فيذا ألننا نعترؼ بأف لنا حياة أخرم سنحياىا ، ألف المسيح قاـ مف األمكات . 
 

َأنَّ ِإْنَساَنَنا اْلَعِتيَق َقْد ُصِمَب َمَعُو ِلُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَِّة، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيًضا : َعاِلِميَن ىَذا6" -(:6)آية 
  ".ِلْمَخِطيَّةِ 

١َّحِل  طِل ٌْبخَع ذُب ا غَع ًَع جَع ١َّحِل  قاؿ  لذلؾ،يقصد الجسدكال .  أم شركر اإلنساف =ٌِل١ُبثْبطَع طِل ٍْبخَع ا ٌِل ثَعذُب أَع٠ْبؼًال رَععْب ْٟب الَع َٔععُبٛدَع ُٔبغْب كلـ  = وَع
 عنصر ظممة يجب الخبلص منو كمقاكمتو فيك مف صنع اهلل الصالح، إنما  فالجسد ليس. نستعبد لمجسديقؿ 

 . كعندما تنزع ىذه األعماؿ المسببة لممكت يظير الجسد في أماف. نحف أفسدناه بإنحراؼ األحاسيس كالعكاطؼ
كليس الجسد ىك الذم يصمب مع المسيح بؿ السمكؾ األخبلقي، أك الطبيعة الفاسدة التي طرأت عميو كأحاسيس 

كلنبلحظ أف شريكنا في الطريؽ ىك . (.."إف أعثرتؾ يدؾ فإقطعيا"كىذا معنى ما قالو السيد المسيح ) الخطية
 . المسيح الذم نمكت معو، فيعطينا حياة معو كييبنا قكة كغمبة كنصرة كفكر جديد كتسبحة جديدة

ذ يمكت جسد الخطية نتحرر مف الخطية التي كانت مالكة عمينا  كيقكـ إنساف جديد يمجد اهلل، كبذرة زرعت ،كا 
. لتخرج شجرة جميمة

ٌْبعَعرِل١كَع   َعا ا إَٔع ْٔبغَع ١َّحِل ...اِل طِل ٌْبخَع ذُب ا غَع ىك الطبيعة الشريرة التي كلدنا بيا مف بطكف أمياتنا، قبؿ اإليماف  =  جَع
ثَعذُب ٚ= كلما مات العتيؽ ما عاد قادران أف يستعمؿ أعضاء الجسد الخارجي كآالت إثـ . كالمعمكدية رَععْب الَع َٔععُبٛدَع ُٔبغْب

١َّحِل  طِل ٍْبخَع ا ٌِل  .أَع٠ْبؼًال
 

   ".أَلنَّ الَِّذي َماَت َقْد َتَبرََّأ ِمَن اْلَخِطيَّةِ 7"  -(:7)آية 
  :-ىذه تعني
.  بالمكت تسقط الخطية عف المتيـ .ُ
.   النامكس فينابالمكت تىمَّت عقكبة .ِ
بؿ صار الجديد يستعمميا . مات اإلنساف العتيؽ كما عاد قادران أف يستعمؿ األعضاء كآالت إثـ .ّ

. كآالت بر



 (اإلطذاح اٌغادط)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

148 

كيقكـ مع المسيح متحصبلن . إذان بالمعمكدية يمكت اإلنساف مع المسيح كبيذا فيك تقبؿ حكـ المكت عف خطاياه
بيذا . كالذم مات يكؼ عف أف يخطئ كال يتعرض لسمطاف الخطية (25:4رك)عمي حكـ البراءة مف خطاياه 

المكت تنقطع الصمة بيف اإلنساف كالخطية، إال إذا شاء اإلنساف مف جديد أف يعكد بجسده إلي ما كاف عميو أكالن، 
 .أم يعكد بو إلي عبكدية الخطية

 
   ".َفِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسيِح، ُنْؤِمُن َأنََّنا َسَنْحَيا َأْيًضا َمَعوُ 8" -(:8)آية 

 أف يستثقؿ المؤمف الطريؽ ألنو مكت مع المسيح، لذلؾ يكضح أف مكتنا عف الخطية ليس  الرسكؿخاؼ بكلس
ىي حياة سنحياىا في . حرمانان أك خسارة بؿ ممارسة لقكة الغمبة كالنصرة التي لنا بالمسيح غالب الخطية كالمكت

كأخذنا حياة مف حياتو، بيذه الحياة نناؿ الفرح ىنا . نحف قمنا معو بإستحقاؽ بره كقداستو. نصرة مع المسيح
 كطالما حدث إتحاد مع المسيح فى مكتو، فبالضركرة نتحد معو فى قيامتو، . ىناؾ كمجد كفرح أبدلكحياة أبدية

. فالمسيح قاـ كلـ يستمر ميتا
 

   ".اَل َيُسوُد َعَمْيِو اْلَمْوُت َبْعدُ . َعاِلِميَن َأنَّ اْلَمِسيَح َبْعَدَما ُأِقيَم ِمَن اأَلْمَواِت اَل َيُموُت َأْيًضا9" -(:9)آية 
كىذه الحياة التى المسيح ىـز المكت كألغي سمطانو كىك اآلف في مجد أبيو كقد أعطانا حياتو نحيا بيا باإليماف، 

ف . ىي حياة أبدية، فحياة المسيح ىي حياة أبدية، فيك لف يمكت ثانيةحصمنا عمييا بالمعمكدية  كنحف حتى كا 
" مف آمف بي كلك مات فسيحيا"متنا بالجسد فسنعكد كنقـك بيذه الحياة األبدية التي أخذناىا كىذا معنى 

 (.25:11يك)
 أيضا أف المسيح مات بجسد البشرية مرة كاحدة كقاـ بحياة أبدية، كأعطانا بيذا إمكانية معني كبلـ الرسكؿلكف  ك

  .أف نمكت بالجسد العتيؽ كنستمر أحياء أبديا
 نعكد لمخطية فيذا ممكف، كال يككف لمخطية سمطاف عمينا  كال،نحيا لممسيحك  نصمب جسد الخطية لك أردنا أفإذان 

. كمع أف الخطية عنيفة جدان إال أف المسيح ىدـ سمطانيا، فبل نخاؼ أف نسير معو في الطريؽ. ما دمنا معو
كاآلية تعني أنو ماداـ المسيح لف يعكد لممكت بعد أف قاـ، ىكذا ال يصح أف نعكد لمخطية بعد أف قمنا معو 

  .بالمكت مع أنو يحيا بحياة المسيحكصرنا نحيا بحياة المسيح، فمماذا نحكـ عمي إنساننا الداخمي الجديد 
  

    ".أَلنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َماَتُو َقْد َماَتُو ِلْمَخِطيَِّة َمرًَّة َواِحَدًة، َواْلَحَياُة الَِّتي َيْحَياَىا َفَيْحَياَىاِ هللِ 10" -(:10)آية 
١َّحِل  طِل ٍْبخَع ُب ٌِل اذَٗع  يعطينا مكتا  لكي مات بجسد البشريةلـ يمت المسيح عف ضعؼ خاص بو إنما بسبب خطايانا،= َِع

 ما  عمينا، سمطاف لمخطيةفبل يعكد. ىايحطـ خطايانا كيبدد قكتيا كيحؿ سمطافؼ لمجسد العتيؽ، جسد الخطية،
جًال كىك مات .  معودمنا في إتحاد ذَع ادِل َٚع جًال  شَّ  .  قيامتو بعد فقد قاـ ، كلف يمكت ثانية كلـ يسد عميو المكتَِع

َ٘عا ِلهللِل  ١َعا َ٘عا فَع١َعذْب ١َعا ١َعاجُب اٌَّرِٟل ٠َعذْب ٌْبذَع ا بعد أف قاـ صار يحيا حياتو لكي يمجد اهلل بأف ييب نفكس البشر حياة =  َٚع
فى بره ثابتيف فيو  كالحياة ، ييبنا المكت عف الخطيةكيؼ؟ بأف ... مقدسة، يعطينا حياتو كبره كبيما نمجد اهلل
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مؤسسا كنيستو كجسد كاحد كىك رأس ىذا الجسد، كيقدمنا لآلب فى النياية كأبناء لآلب خاضعيف لو كنمجده 
 . (28 : 15كك1)كلؤلبد 

 كحرية مف سمطاف الخطية عمينا، ككما يقكؿ  إف كنا قد حصمنا عمي حكـ براءة أبدية،كالرسكؿ يريد أف يقكؿ
 كنخسر بنكتنا  فبأم منطؽ نعكد لمخطية ثانية(. 12 : 1يك)" أعطانا سمطاف أف نككف أكالد اهلل"القديس يكحنا 

. حيا ، ىذا يككف كمف يعكد لمقبر بعد أف قاـ هلل
 

َكذِلَك َأْنُتْم َأْيًضا اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَواتًا َعِن اْلَخِطيَِّة، َولِكْن َأْحَياًءِ هلِل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع 11" -(:14-11)اآليات 
َواَل ُتَقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم آاَلِت ِإْثٍم 13ِإًذا اَل َتْمِمَكنَّ اْلَخِطيَُّة ِفي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت ِلَكْي ُتِطيُعوَىا ِفي َشَيَواِتِو، 12. َربَِّنا

َفِإنَّ اْلَخِطيََّة َلْن َتُسوَدُكْم، أَلنَُّكْم 14. ِلْمَخِطيَِّة، َبْل َقدُِّموا َذَواِتُكْم هلِل َكَأْحَياٍء ِمَن اأَلْمَواِت َوَأْعَضاَءُكْم آاَلِت ِبّرِ هللِ 
  ".َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموِس َبْل َتْحَت النِّْعَمةِ 

فييا يشرح الرسكؿ أننا يجب أف نحسب أنفسنا أمكاتان عف الخطية كأحياء هلل . نرم فييا مفيكـ التكريس الحقيقي
مِّـ القمب عرشان لو. في المسيح إذان . إف كاف المسيح مات عنا ليبطؿ لنا سمطاف الخطية فإنو ال يميؽ بنا إاٌل أف نيسى

لنمت عف الخطية فبل تممؾ عمينا بعد كلنحيا هلل بالمسيح يسكع الذم يممؾ فينا كيقيـ مممكة داخؿ قمكبنا، مقدميف 
. كؿ أعضاء جسدنا ككؿ طاقاتنا لحساب ممككتو كآالت بر بعد أف كانت خاضعة لمشيكات كآالت إثـ لمخطية

١َّحِل  :11آية  طِل ٌْبخَع ِٓل ا اذًالا عَع َٛع ِْب المعني أف تحكـ عمي نفسؾ بأنؾ إنساف ميت أماـ الخطية كببل خكؼ فمـ يعد  = أَع
عترفنا  قدمنا عنو تكبةليا سمطاف عمينا، بؿ لقد تبرأنا منيا، تبرأنا بما . كبعد ذلؾ نقطع كؿ صمة لنا بيا. قب كا 

١َعاءًال ِلهللِل ٚ . ىكذا يجب عميكـ أف تعيشكا متحديف بالمسيح، بحياة جديدة (10آية)كما أف المسيح يحيا هلل = أَعدْب
َعا تِّٕو ١خِل ٠َعغُبٛوَع سَع غِل َّع ٌْب  بدكف  كنمجد اهلل بحياتنافبل يمكف أف نحيا هلل (5:15يك)ال نقدر أف نعمؿ شيئان فبدكنو  = تِلا

كنحيا لمجد اآلب  نتراءل أماـ اهلل ل المسيحكؼ.  (10آَح ) َواْلَحَياُة الَِّتي َيْحَياَىا َفَيْحَياَىاِ هللِ   كىذا معنىالمسيح،
 .لؤلبد
أم ال يجب أف .  كعمي ذلؾ فبل يجب أف تتسمط الخطية كتممؾ عمي جسدكـ الذم مات عف الخطية:12آية 

كمف يفعؿ كيقرر أف ال يندفع كراء شيكاتو سيجد أف النعمة . نطيعيا منجذبيف كمندفعيف بشيكات ىذا الجسد
كلكف لك عاد اإلنساف كتياكف كبدأ يداعب . تعينو فالركح القدس يجعؿ الشيكات تيدأ كالجسد يككف كميت أماميا

ستعممكا القكة كالسمطاف الذم يعطيو . الخطية تستيقظ حاالن شيكاتو، فاإلنساف كاف كسيظؿ حران  إذان خذكا قراركـ كا 
١َّحُب كالحظ أنو قاؿ . الركح القدس، كلك سقطتـ سارعكا بالتكبة طِل ٌْبخَع َّٓ ا ٍِلىَع ّْب كلـ يقؿ ال تدعيا تكجد ىناؾ، فيي = الَع ذَع

ىي فقدت قدرتيا عمي . كلكف ليتؾ ال تممكيا. مكجكدة بالفعؿ، مادمنا نحمؿ جسدان قاببلن لممكت فستحاربنا الخطية
مٍِّكيا أنت فمك بدأت تطيعيا ستممؾ كأف عبدان قد تحرر بثمف باىظ فنقكؿ لو ال تعكد تستعبد . أف تممؾ، فبل تيمى

. (36 : 8يك)" إف حرركـ اإلبف فبالحقيققة تككنكف أحرارا"لذلؾ قاؿ الرب . ألحد ثانية فيك اآلف حر ال سيد لو
. ؟ ىك مف يجرم كراء شيكات العالـ فيحيي اإلنساف العتيؽ فتممؾ عميو الخطيةكمف الذم تممؾ عميو الخطية
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ىذا الثعباف المتجمد ىك . كثعباف متجمد مف الثمج، لك أدفأتو في جيبي، فأكؿ ما سيستيقظ يمذعني فأتسمـ كأمكت
. الخطية التي قتمتيا النعمة

ُْب :13آية  وُب اءَع ؼَع كالفيـ كالذكاء كاإلرادة بؿ ككؿ الممكات الجسدية كالنفسية .. ىي الرجؿ كاليد كالعيف: أَععْب
. فبل تقدمكىا كآالت ككسائؿ لئلثـ، حتى ال تحاربكـ الخطية كتنتصر عميكـ بكاسطة ىذه األعضاء. كالركحية

:- مثاؿ… فمنحذر أف نخضع أم حاسة مف حكاسنا الجسدانية لمخطية
لك غضبت ال تحرؾ لسانؾ بالشتيمة كال يدؾ لمضرب، فحينما ال يككف ىناؾ آالت لمخطية ستتبلشي الخطية 

. يكمان فيكـ
فعمي . كالرسكؿ ال يكتفي بمجرد التحذير مف الكقكع في الخطية، كلكنو يضيؼ ناحية إيجابية في حياتنا الركحية

كىك قبؿ أف يطمب . المؤمنيف ليس فقط أف ينقطعكا عف الشر بؿ يقدمكا ذكاتيـ أم كيانيـ كمو كتقدمة مكرسة هلل
اخِل تقديـ أعضاءنا آالت بر هلل يطالبنا بتقديـ ذكاتنا  َٛع ِْب َٓع األَع ِِل ١َعاءٍة  ؤَعدْب بمعني . قد حصمنا عمي حياة جديدة مقدسة. وَع
 كالمعنى أف نحدد ىدؼ جديد لحياتنا كىك أف نحيا كياننا ككؿ،أنو لف تتقدس أعضاءنا الجسدية ما لـ يتقدس 

ثـ نكرس كؿ عضك مف أعضاء .  أم نحيا لمجد اهلل(10يةآ)ف كالمسيح أحياء هلل  كنقبؿ أف نككلنرضى اهلل،
كىذا معني . كذلؾ بممارسة األعماؿ الفاضمة. جسدنا هلل لكي تككف آالت فضيمة، تستخدـ في إظيار مجد اهلل

كالرسكؿ ىنا يؤكد أف الدعكة . (نصنع بران )ثـ عمي بر  (تمكت أعضائنا عف الخطية)أف الركح يبكت عمي خطية 
اليد عكضان أف أستعمميا في الضرب كالسرقة ]لممكت مع المسيح ليست ىي دعكة لتحطيـ كياف الجسد بؿ تقديسو 

في الصبلة كمساعدة المحتاج،  (كآالت بر)تمكت عف الخطية فبل تمارس ىذه األعماؿ ثـ أستخدميا  (آالت إثـ)
كالدعكة لممكت مع المسيح ليست دعكة سمبية . فاإلنساف العتيؽ ىك الذم ييٍصمىب ال أعضاء الجسد [كخدمة اهلل

فالمكت ىنا ىك ربح إذ فيو تمتع بالمعية مع المسيح المصمكب . لمخسارة كالتبديد، إنما ىي دعكة إيجابية لمربح
نحف قد تسممنا مف آدـ .  القادر أف يقيـ أعضائنا كآالت بر كاىبان إياىا تقديسان مف عندياتو،القائـ مف األمكات

رادتو)جسدان إنفتحت حكاسو كأعضاؤه كممكاتو  (. اكلكنيا غير مجبرة عمي الخضكع لو) خطيةعمي اؿ (…فكره كا 
 في الجسد ففقدت  كأمات الخطيةخطية،أما المسيح فجاء ليميت فينا ىذه الطبيعة المجركحة المفتكحة عمي اؿ

. الخطية تسمطيا عمي أعضاء اإلنساف، كحرر المسيح أعضائنا كجعميا مفتكحة عمي اهلل لتسمعو كتراه
فإف أعطيتيا لممسيح الذم . كالمقصكد ىنا أعضاء جسدل . اآللة يستخدميا أحد  := أالت بر وأالت إثم

ف تركتيا لحياة االنساف العتيؽ أالت برأعطاني حياتو تصبح   .أالت إثم تصبح الذم فيَّ فيي كا 
 ( :-8 : 16يك)..." يبكت عمى خطية وعمى بر "يقكؿ السيد المسيح أف الركح القدس 

الركح القدس يبكتنا لك كاف اإلنساف العتيؽ ما زاؿ قكيان فينا كيستخدـ أعضاء جسدنا كأالت  = يبكت عمى خطية
 .إثـ فنستعمميا لعمؿ الخطية

الركح القدس يبكتنا عمى أننا ال نستخدـ أعضاء جسدنا كأالت بر كنعمؿ بيا أعماؿ بر، بيا  = يبكت عمى بر
 .نمجد اهلل
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١َّحَع  كأنتـ تستطيعكف أف تبمغكا ىذه الدرجة مف الحياة الركحية ألف :14آية  طِل ٌْبخَع ْٓب =  ال سمطاف ليا عميكـا ٌَع

ُْب  وُب ُْب (. 3:8رك)  أم تجعميا كامنة داخمي كأنيا ميتة ألف النعمة سكؼ تدينيا (لف تتممؾ عميكـ) ذَعغُبٛدَع رُب ُْب ٌَعغْب َّىُب ألَٔع

دَع  ُِبٛطِل سمطاف ذَعذْب  .الذم كاف عممو أف يفصؿ بيف الخير كالشر دكف أف ييب القكة عمي بمكغ حياة البر. إٌَّا
 لكنكـ اآلف أعضاء في مممكة البر، . ىك مجرد مرآة تظير العيكب ، لكنو غير قادر عمي تغيير شئ إٌاِٛط

غيًفرىٍت لكـ خطاياكـ السابقة كأصبحتـ بكاسطة ىذه النعمة قادريف عمي السير بأماف في طريؽ القداسة كالفضيمة، 
كىذا يؤكد عمي اإلمكانيات الجديدة التي صارت لنا خبلؿ النعمة التي تعمؿ فينا في مياه المعمكدية كما في 

. اإلمكانيات الكاىبة لمغمبة. جيادنا اليكمي
حِل  َّع دَع إٌِّوعْب قكد تكىي مف عناية اهلل كرعايتو كتدبيره ؿ.  تميت فينا محبة الخطية،النعمة ىي قكة عاممة فينا: ذَعذْب

فالنعمة ىنا ىي قكة اهلل . كلك خضع اإلنساف لتيار النعمة ال تعكد الخطية تسكد عميو. اإلنساف لميراثو األبدم
 اإلنساف العائش تحت خضكع النعمة كالذم يضبط شيكاتو كيميت أعضاءه الخفية التي تىٍسكيف أعضاءالسرية 

قناع . (1:12رك)عف الشيكات الخاطئة  لترؾ الخطية كالحياة في  (7:20رإ)كالركح القدس يعطي لمف يريد قكة كا 
 (.26:8رك)قناع أكالن ثـ قكة لمعمؿ ثانيان باإل ،بر

 . النعمة كىك يعيف بقكة تسمى ... والروح يعين   ......  يدين الناموس  ...لذلؾ قيؿ
 

   "!َفَماَذا ِإًذا؟ َأُنْخِطُئ أَلنََّنا َلْسَنا َتْحَت النَّاُموِس َبْل َتْحَت النِّْعَمِة؟ َحاَشا15" -(:15)آية 
 كيؼ كقد فيمنا أف عمؿ النعمة ىك إدانة .أيككف بعد كؿ ما قيؿ أف نفيـ الحرية في المسيح أنيا عكدة لمخطية

إذا أخطأ إنساف كقاؿ أنا حر فيك لذلؾ  .الخطية أل أف الخطية ما عاد ليا سمطاف عمينا، كما عاد لنا رغبة فييا
 الحقيقية  الحرية. كبالتالى فبل كجكد لمنعمة عند ىذا اإلنساف ،عميو  كما زاؿ ليا سمطافبالحقيقة مستعبد لمخطية

ىي عبكدية هلل كفييا يجد اإلنساف أف قكة تسانده ليفعؿ البر، ىي عبكدية الحب اإلختيارم كليس عبكدية العنؼ 
 ، 34 : 8يك + 24:6مت)كلنبلحظ أف النعمة كالخطية ال يجتمعاف، فبل يقدر أحد أف يخدـ سيديف . اإللزامي

ىناؾ مف أساء فيـ نامكس النعمة كالحرية كقاؿ نخطئ ألننا أحراران، كلكف ىذا كمف يستغؿ كـر صديقو . (36
. (36:8يك) أستعبد لمخطية ثانية  حررني، كعميَّ أف ال ألجمى المسيح الذل تمموفداءاؿبالخيانة كاإلساءة إليو، 

كىناؾ مف يسئ فيـ عمؿ النعمة، حيف يتصكَّر أف النعمة تعنى غفرانا ألل خطية بدـ المسيح طالما آمف 
كىذا كبلـ عجيب فمعناه أف النعمة ىى تصريح بعمؿ أل خطية كدـ المسيح يغفرىا، كىذا !! اإلنساف بالمسيح

فإف كجدت النعمة لف  . (3 : 8راجع تفسير آية رك)النعمة لك كجدت تكتـ كتخنؽ الخطية . ضد مفيـك القداسة
ف كجدت الخطية فالنعمة غير مكجكدة  .تكجد خطية أك قؿ أنيا تضعؼ جدان، كا 

 
ِإمَّا : أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأنَّ الَِّذي ُتَقدُِّموَن َذَواِتُكْم َلُو َعِبيًدا ِلمطَّاَعِة، َأْنُتْم َعِبيٌد ِلمَِّذي ُتِطيُعوَنوُ 16" -(:16)آية 

؟  "ِلْمَخِطيَِّة ِلْمَمْوِت َأْو ِلمطَّاَعِة ِلْمِبرِّ
  .مف نقبؿ أف نككف عبيدا لو، عمينا أف نطيعو=  الَِّذي ُتَقدُِّموَن َذَواِتُكْم َلُو َعِبيًدا ِلمطَّاَعةِ 
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 . مف نكجو حياتنا كذكاتنا لو نككف عبيدان لو كنمتـز بطاعتو فبل يكجد سكم سيد كاحد
كبحسب ما رأيناه في مقدمة اإلصحاح .  كسيد فتقكد لممكتأٌما الخطية. قكاهلل كسيد يبرر كيعطي حياة لك أطعنا

كنحف أحرار في أف نجعؿ أحدىما ينمك كاآلخر يضمحؿ أك . األعضاء الخارجيةفاإلنساف الداخمي ىك الذم يقكد 
فمك جعمت اإلنساف الجديد ينمك، ىذا الذم حصمت .  سيقكد األعضاء الخارجيةلكمف ىك فييما األقك. العكس

. تككف أعضاء ىذا اإلنساف أالت بر= فى البر عميو في المعمكدية، فيك سيقكد اإلنساف الخارجي لطاعة اهلل 
لك العكس فمك تغير ىدؼ اإلنساف ساعيا كراء شيكات جسده، بيذا يعطى الفرصة لنمك اإلنساف العتيؽ، كىذا ك

كلنبلحظ أف ىناؾ مف يستعبد لشيكاتو . لقاده لمخطية كالمكتك  لصارت أعضاءه أالت إثـقاد اإلنساف الخارجي
ٍر عؿقصحتو منيكة كلكف، كىناؾ مف يستعبد لمبر مثاؿ خادـ الخاطئة  الخدمة، كال يستطيع ترؾ خدمتو، ل ميصِّ

ٍر عؿ  . الصياـ، كيجد لذتو فيولأك مريض ميصِّ
 

   ".َفُشْكرًاِ هلِل، َأنَُّكْم ُكْنُتْم َعِبيًدا ِلْمَخِطيَِّة، َولِكنَُّكْم َأَطْعُتْم ِمَن اْلَقْمِب ُصوَرَة التَّْعِميِم الَِّتي َتَسمَّْمُتُموَىا17" -(:17)آية 
ٍْبةِل  ٌْبمَع َٓع ا ِِل ُْب  رُب  صورة. ؿ إرادتناـالحرية التي نمارسيا ليس عف قكة أك إضطرار إنما تمارس خبلؿ الحب بكا= أَعؽَععْب

 .كممة تفيد طبعة أصيمة لمتعميـ= 
 

ْذ ُأْعِتْقُتْم ِمَن اْلَخِطيَِّة ِصْرُتْم َعِبيًدا ِلْمِبرِّ 18" -(:18)آية    ".َواِ 
 كال لذتيـ في ذلؾ، كيجدكا عبيد لمبرإذ تحرركا مف الخطية إرتبطكا بالبر، ال يستطيعكف إال أف يعممكا البر كأنيـ 

 . في المسيح ىي عبكدية لمبرفالحرية. يقدركف إال أف يفعمكا ذلؾ
 

أَلنَُّو َكَما َقدَّْمُتْم َأْعَضاَءُكْم َعِبيًدا ِلمنََّجاَسِة َواإِلْثِم ِلإِلْثِم، . َأَتَكمَُّم ِإْنَساِنيًّيا ِمْن َأْجِل َضْعِف َجَسِدُكمْ 19" -(:19)آية 
  ".ىَكَذا اآلَن َقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم َعِبيًدا ِلْمِبرِّ ِلْمَقَداَسةِ 

أِل١ّرًالا  ْٔبغَع ُُب اِل ٍَّ  أكممكـ بحسب ضعؼ طبيعتكـ التي الزالت جسدية لدرجة أنكـ تتكممكف كتعتقدكف أف عمؿ =أَعذَعىَع
فؤلنكـ لـ تنمكا بعد . الفضيمة كما لك كاف فيو عبكدية ًعممان بأف عبكدية البر ىي في حقيقتيا حرية لمجسد كالركح

كىذا يحدث مع المبتدئيف ركحيان، فمك قمنا . في النعمة قد تتصكركف أف المسيح أك الكنيسة تريد أف تستعبدكـ
لشاب أف ىناؾ يـك ركحي نقضيو في الصمكات كاالجتماعات فسيعترض مف كثرتيا كلكف نقكؿ لو بمغتو، ليكف، 

ذا مارس ىذه مرة بعد مرة  أنت تتصكر أف ىذه الصمكات كاالجتماعات فييا عبكدية، كلكنيا عبكدية لمبر، كا 
كىناؾ مف . سيكتشؼ لذة طريؽ اهلل كأنيا ليست عبكدية بؿ ىي تنمي اإلنساف الداخمي فيحيا في السماكيات

 كلكف أييما أفضؿ …مكافقيف"فنرد عمييـ قائميف . يعترض كيقكؿ أف الكنيسة تستعبدنا بكثرة صمكاتيا كأصكاميا
أف تستعبدؾ الكنيسة بأصكاميا كصمكاتيا، أـ تيستىعبد لمخطية بفضائحيا، لكف عميؾ أف تعمـ أنؾ لك إستعبدت 

نفسؾ لمبر بحريتؾ فسيقكدؾ ىذا لمحرية الحقيقية، كما يحدث اآلف كيأتي شخص تذكؽ لذة الصيامات طالبان أف 
. يصـك كيعمؿ مطانيات في الخمسيف المقدسة
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حِل  اعَع َّٕجَع ا ٌٍِل ثِل١ذًال كليس أقسى مف أف يستعبد الجسد لمخطية أك أحط .  أم لخدمة الخطية التي تنجس اإلنساف =عَع
  . مف أف ييرسىؿ اإلبف ليرعي مع خنازير

ُْب  رُب ِْب كىذا ما يبرر اهلل في ىبلؾ الخطاة، فيـ يبيعكف . أم بإختياركـ، فالشيطاف ال سمطاف لو عمي إجبارنا = لَعذَّ
. أنفسيـ لعمؿ الشر

ُِل  ُِل ٌِل ِل ْب . ككؿ عمؿ خاطئ ييثبِّت كييقكِّم العادات الخاطئة. إف خطية كاحدة تجعؿ القمب أكثر ميبلن لؤلخرم = اإلِل ْب
ىذا  (7:8ىك)كمف يزرع الريح يحصد الزكبعة . فمف يسمؾ في طريؽ الخطية تزداد حياتو شران كيزداد قمبو قساكة

. يصير عبدان لمنجاسة كاإلثـ لخدمة اإلثـ
حِل  اعَع ٍْبمَعذَع ٍْبثِلشِّو ٌِل ا ٌِل ثِل١ذًال ُْب عَع وُب اءَع ؼَع ٛا أَععْب ُِب عندما تىكُّؼ أعضاؤنا عف خدمة الخطية، يجب أف ال تبقي عاطمة بؿ  = لَعذِّو

دـ في خدمة اهلل كلكف مف يفعؿ يقكده الركح . ( 12:11مت)كىذا يبدأ بالتغصب فممككت اهلل يغصب . لتيستخى
كلنبلحظ أف العبكدية لمفضيمة ليست . القدس لمقداسة، أم يتخصص اإلنساف كمو هلل، كىذا يبلزمو السبلـ كالفرح

 .إاٌل حرية
 كىذا يقكد لممكت...ينتقؿ مف إثـ إلى إثـ...إذان مف يقدـ أعضاءه كعبيد لمخطية .
 ينتقؿ مف عمؿ بر لعمؿ بر آخر كيسير فى طريؽ ...كمف يقدـ أعضاءه كعبيد لصنع البر

. كىذا ىك طريؽ الحياة األبدية...القداسة
 

   ".أَلنَُّكْم َلمَّا ُكْنُتْم َعِبيَد اْلَخِطيَِّة، ُكْنُتْم َأْحرَارًا ِمَن اْلِبرِّ 20" -(:20)آية 
كلكنكـ كنتـ . لما كنتـ عبيدان لمخطية كنتـ تحرركف أنفسكـ مف اإللتزاـ بمطالب البر ككنتـ تسمكف أنفسكـ أحراران 

إذان أييما . في الكاقع ىذه ليست حرية بؿ ىي حرية مسمكبة. في أشد درجات اإلنحطاط كفي النياية ىبلؾ
 .األفضؿ أف تستعبدكا لمبر فنيايتو حياة كاآلف فرح، أـ تستعبدكا لمخطية كتعيشكا اآلف في مرارة كالنياية ىبلؾ

 
َفَأيُّو َثَمٍر َكاَن َلُكْم ِحيَنِئٍذ ِمَن اأُلُموِر الَِّتي َتْسَتُحوَن ِبَيا اآلَن؟ أَلنَّ ِنَياَيَة ِتْمَك اأُلُموِر ِىَي 21" -(:21)آية 

  ".اْلَمْوتُ 
فاألكلي قاسية مخزية نيايتيا المكت كتثمر عاران كالثانية تثمر قداسة . ىنا مقارنة بيف العبكدية لئلثـ كالعبكدية لمبر

كالسؤاؿ ىنا ليـ ماذا إنتفعتـ مف حياة الخطية، بؿ أنتـ تستحكف اآلف مف حياتكـ السابقة عندما . كحياة أبدية
 .تتذكركنيا، بؿ كنتـ معرضيف لممكت بسبب خطاياكـ

 
 .َوَأمَّا اآلَن ِإْذ ُأْعِتْقُتْم ِمَن اْلَخِطيَِّة، َوِصْرُتْم َعِبيًداِ هلِل، َفَمُكْم َثَمُرُكْم ِلْمَقَداَسِة، َوالنَِّياَيُة َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 22" -(:22)آية 
" 

أٌما اآلف حيث أنكـ قد تحررتـ مف الخطية بالمعمكدية كأخضعتـ أنفسكـ هلل فإنكـ قد إكتسبتـ بكؿ تأكيد نمكان 
حِل = كتقدمان في حياة القداسة اعَع ٍْبمَعذَع ُْب ٌِل وُب شُب َّع ُْب  َع َعىُب أنتـ الذيف تستطيعكف أف تحكمكا عمي ثمركـ اآلف في ظؿ حياة  = فٍَع
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( 14:12عب)كالحظ قكؿ بكلس أننا بدكف قداسة لف نرم اهلل .  ثمركـ المٌر أياـ الخطيةعـبالمقارنة القداسة، 
 .كالنياية حياة أبدية

 
  ".أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِىَي َمْوٌت، َوَأمَّا ِىَبُة اهلِل َفِيَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا23" -(:23)آية 
 (طعاـ أك غمكس)ستخدميا الرسكؿ ىنا ىي بمعني أجرة زىيدة تعطي لعبد كتأتي بمعني أداـ إ التي أجرةكممة 

 ألف أجرة الخطية التي تدفعيا لمف ،كىي كممة تشير لممتعة الكقتية الزىيدة لمخطية. يعطي لمعبد لسد الرمؽ
لقد كنتـ آنذاؾ عبيدان  كالرسكؿ يريد أف يقكؿ لمف عاش فى الخطية مستعبد لمذة تافية،. يتعبدكف ليا ىي المكت

 .  كالنياية مكت أبدلائسيفب
د١اج ، كىي  بكؿ الحب كاإلبتياج لعبيده بكفرة عطية مجانية كليست أجرة، ىذه التي ييبيا اهللٟ٘ ِ٘لثَعحُب  ِل أما 

َعا تتحقؽ لنا بكاسطة إتحادنا أتذ٠ح تِّٕو ١خِل ٠َعغُبٛوَع سَع غِل َّع ٌْب .تِلا
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 عودة لمجدول اإلصحاح السابع
 

 يحدثنا ىذا اإلصحاح عن ثالثة مواضيع 

 (.6-1) اآليات  ...بفداء المسيح، كبالنعمة التي حصؿ عمييا المؤمف إنقطعت صمتو بالنامكس. 1

 (.13-7) اآليات...كاف أداة لكشؼ الخطية  لماذا كاف النامكس أصبلن؟  .ّ

(. 25-14) اآليات ... ألنو لـ يستطيع عبلج الخطية الساكنة فيَّ ؟كلماذا أخفؽ النامكس.  3
 

َأنَّ النَّاُموَس َيُسوُد َعَمى اإِلْنَساِن َما َداَم  أَلنِّي ُأَكمُِّم اْلَعاِرِفيَن ِبالنَّاُموِس  َأْم َتْجَيُموَن َأيُّوَيا اإِلْخَوُة 1" -(:1)آية 
 " َحيًّيا؟

كانت المشكمة الكبيرة في الكنيسة األكلي، أف المسيحييف مف أصؿ ييكدم أرادكا أف يتيكد األمـ قبؿ إنضماميـ 
 كلكنو يريدىـ أف يفيمكا أف الفرح سكبكلس ال يريد أف يياجـ النامك. لمكنيسة كأف يمتزمكا بالنامكس مثؿ الختاف

كأف يفيمكا أف . الحقيقي ىك بفداء المسيح كبره، كيتمسككا ال بشكميات النامكس بؿ بالنعمة التي حصمكا عمييا
كبرياء كىك بيذا يحطـ . النامكس كاف درجة بدائية في التعامؿ مع اهلل، أما النعمة فيي إرتقاء في التعامؿ مع اهلل

 لكنو كمرحمة . ألف النامكس مقدس إذ ىك نامكس اهلل،الييكد في أنيـ أصحاب النامكس، دكف أف يياجـ النامكس
كعمؿ النامكس بيذا قد انتيى إذ سمَّمنا . أكلي سمَّمنا إلي المسيح الذم ىك الدرجة األعمى في التعامؿ مع اهلل

ككضع أمامنا الرسكؿ مثاؿ . فالنامكس كاف يفضح الخطية كلكنو ال يعالجيا، لذا فيك ال يبرر الخطاة. لممسيح
ككانت العركسة مرتبطة بالعريس . عريسيف كعركسة كاحدة العريسيف ىما النامكس كالمسيح كالعركسة ىي أنا

نتيى ىذا الزكاج، كلما كاف الرسكؿ ال إ  إذ اآلخرفإذا مات أحدىما العريس أك العركسة يتحرر الطرؼ. األكؿ
كالحظ . يريد أف يقكؿ أف النامكس يمكت، إذ ىك نامكس اهلل، قاؿ أف العركسة ماتت مع المسيح في المعمكدية

كىا ىى قد . النامكس كاف النامكس يحكـ عمييا بالمكت ألنيا خاطئة، كالنامكس يديفأف في إرتباط العركسة مع 
خرجت مف دائرة النامكس، إذ ال سمطاف عمييا منو، فأقسى النكاميس ال ؼ مع المسيح فى المعمكدية، ماتت

كبيذا تحررت كصارت مف حقيا أف ترتبط بآخر الذم ىك .  الجسد كال سمطاف لو بعد ذلؾيستطيع إال أف يقتؿ
 . بعد أف تحررت مف النامكس. المسيح

 
َرْت . َفِإنَّ اْلَمْرَأَة الَِّتي َتْحَت َرُجل ِىَي ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس ِبالرَُّجِل اْلَحيِّ 2" -(:2)آية  َولِكْن ِإْن َماَت الرَُّجُل َفَقْد َتَحرَّ

   ".ِمْن َناُموِس الرَُّجلِ 
فالمرأة ىي األمة الييكدية، أك ىي أنا، كاألىـ أف . المرأة مرتبطة برجميا طالما ىك حي كفقان لتعاليـ النامكس

كمكت أحد الطرفيف يمغي العقد . األمـ ال داعي لتيكدىـ إذ ىـ أصبلن متحرريف مف النامكس كغير مرتبطيف بو
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 التي تشيد  النبكات ييمغى كال،أخبلقيات النامكسب ال يمغى اإللتزاـطبعان لكف . بيف المرأة كحرؼ النامكس كطقكسو
 .لممسيح

 
َولِكْن ِإْن َماَت الرَُّجُل َفِيَي ُحرٌَّة ِمَن . َفِإًذا َما َداَم الرَُّجُل َحيًّيا ُتْدَعى زَاِنَيًة ِإْن َصاَرْت ِلَرُجل آَخرَ 3" -(:3)آية 

  " .النَّاُموِس، َحتَّى ِإنََّيا َلْيَسْت زَاِنَيًة ِإْن َصاَرْت ِلَرُجل آَخرَ 
كمف . الرجؿ اآلخر ىك أعماؿ النعمة اإلليية التي ال تتفؽ مع حرفيات النامكس، مف ذبائح كختاف كتطييرات

 .(المسيحالذل ىك )آخر ال تصير زانية إف صارت لرجؿ  (بمكتيا ىي)يمكت زكجيا أك إذا سقط العقد 
 

ِإًذا َيا ِإْخَوِتي َأْنُتْم َأْيًضا َقْد ُمتُّوْم ِلمنَّاُموِس ِبَجَسِد اْلَمِسيِح، ِلَكْي َتِصيُروا آلَخَر، ِلمَِّذي َقْد ُأِقيَم ِمَن 4 "-(:4)آية 
  " .اأَلْمَواِت ِلُنْثِمَرِ هللِ 

= قد ُمتُّومْ  كلكنو قاؿ(.14:7 + 31:3رك)أف يقكؿ إف النامكس مات، فيك نامكس اهلل المقدس  الرسكؿ ال يقدر
الذم مات ىك ك. بالمعمكدية تـ تنفيذ حكـ النامكس فيكـ بالمكت، فالنامكس يحكـ بالمكت عمى مف يخطئ

المسيح ك.  كلكنو بمكتو تحرر مف حكـ الرجؿ األكؿ أم النامكس بحرفيتو. ليحيالممسيح العتيؽ الداخمى ،اإلنساف
أما المسيح .  بالمكت النامكس التي حكـ عمييا العريس األكؿكنيسةدخؿ ىك كعريس لؿقاـ حيان بحياة أبدية لي

 .العريس الجديد فإتحد بيا فى المعمكدية ليعطييا حياتو األبدية

مكتنا لمنامكس لحساب إتحادنا مع المسيح ال يعني إنييار النامكس بؿ تحقيؽ غايتو بتقديمنا لمرجؿ اآلخر الذم ك
بؿ نفيـ مف . (4 : 10رك)" المسيح لمبر لكؿ مف يؤمف: ألف غاية النامكس ىي "أقيـ مف األمكات لنقـك معو

احصدكا بحسب الصبلح احرثكا ، زرعكا النفسكـ بالبرإ"ىكشع النبى أف النامكس كاف مؤقتا إلى أف يأتى المسيح 
 ( .12 : 10ىك)"  كيعممكـ البر(المسيح)تيأنو كقت لطمب الرب حتى مإألنفسكـ حرثا ؼ
ُِبٛطِل  َّٕا ُْب ٌٍِل رُّو ُِب  إتحدتإذ قد حكـ عميَّ بالمكت بسبب خطيتي، كلكني بالمعمكدية ميٍت مع المسيح فالنامكس لَعذْب 

شَع . بجسد المسيح الممات عمي الصميب ٚا ٢خَع ١شُب ْٟب ذَعظِل  لكي ترتبطكا بآخر أم المسيح الذم قاـ مف األمكات = ٌِلىَع
 .ِلمَِّذي َقْد ُأِقيَم ِمَن اأَلْمَواتِ = 

إنما ما . كاآلف بعد أف إتحدنا بالمسيح فى المعمكدية، ما عاد النامكس ىك الذل يحكـ عمينا بالمكت أك بالحياة
 .... يحكـ عمينا اآلف ىك

 .ىل نحن ثابتين فى المسيح أم ال
كنضع بجانب ىذه طريقة  . (4 : 15يك)" إثبتكا فىَّ كأنا فيكـ"لذلؾ يطمب السيد المسيح منا أف نستمر ثابتيف فيو 

فمف يصمب جسده  . (20 : 2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىَّ "الثبات فى حياة المسيح 
 ( .  24 - 22 : 5غؿ)مع األىكاء كالشيكات تثبت فيو حياة المسيح فيككف غصنا حيان مثمران 
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كىك مات ألجؿ الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ال "ككما إتحدنا مع المسيح فى مكتو نتحد معو فى قيامتو
 عمى (كثمرة ليذا الزكاج)كلكي نحصؿ بإتحادنا بو . (15:5كك2 )"ألنفسيـ بؿ لمذم مات ألجميـ كقاـ

 .  ٌٕثّشهلل= ثمار حياة فاضمة يتمجد بيا اهلل كمف تككف لو حياة يثمر. حياتياألبدية
بالنامكس لـ بينما في عبلقتنا . كاإلنساف الحي يثمر كما يثمر النبات الحي، كنحف صرنا أحياء بحياة المسيح فينا

كالنتيجة أف النامكس حكـ عمييـ .  بسبب طبيعة العصياف التي كانت لناالنامكس بؿبسبب نقصفى  ال ،نثمر
لممسيح فيي خيانة لو أف كاآلف إذا كنا عركس . فثمار الخطية مكت كثمر الحياة مع اهلل بر كحياة أبدية. بالمكت

(. 4:4يع)نتركو كنككف لغيره، لذلؾ قيؿ إف محبة العالـ عداكة هلل 
 عالقة اإلنسان المسيحى اآلن بالناموس

فالنامكس كاف كمرآة  (14آية)قاؿ بكلس الرسكؿ فى اإلصحاح السابؽ أننا لسنا تحت النامكس بؿ تحت النعمة 
 : 8راجع تفسير رك)تكشؼ العيكب دكف أف تصمحيا، أما النعمة فيى قكة قادرة أف تعيف كقادرة أف تديف الخطية 

 كاآلف ما ىى عبلقة المسيحى المؤمف بالنامكس؟ . (3
.  مات عنا عنا فكاف اإلنساف الكامؿ، ثـ بؿ أكمموكصية كاحدةلـ يكسر . المسيح أكمؿ النامكس .ُ

 .كلكنو أسمـ ركحو عمى الصميب بإرادتو عنا. فالمسيح ما كاف مف المفركض أف يمكت فيك ببل خطية
أم أنو  (4:4غؿ)ىك كاف اإلنساف الكامؿ، كىذا معنى أف المسيح كاف مكلكدان تحت النامكس 

  فيوحسب كامبلن م فيو لذلؾ فكؿ مف يثبت.بؿ ىك الكحيد الذم أكمؿ النامكس.  تمامان النامكسإلتزمب
 كلكى .يخمص، كبيذا ( 1 : 8رك)كببل دينكنة  (3 : 1أؼ)كببل لـك  (28 : 1كك)ق بالرغـ مف خطايا

نثبت فى المسيح نحتاج المعمكدية بمفيكميا الصحيح أل نظؿ مدفكنيف مع المسيح، كىذا ما نسميو 
 : 6رك)حياة اإلماتة أل نظؿ أمكاتا عف الخطية حتى ال نحيى جسد الخطية أل اإلنساف العتيؽ ثانية 

كفى القضاء لك مات المتيـ . كالنامكس ال يحكـ بالمكت عمى مف ىك ميت فعبلن  . (5 : 3كك + )(11
 " .تسقط القضية"أثناء نظر القضية يقاؿ 

كالركح القدس ظير . كعمؿ الركح القدس ىك أف يثبتنا فى المسيح كليذا يسمى سر الميركف بسر التثبيت .ِ
ثـ . بشكؿ حمامة فالحماـ دائما يعكد إلى بيتو، كالركح القدس يثبتنا فى المسيح إبتداء مف المعمكدية

. حتى نظؿ ثابتيف فى المسيح كبيذا نحسب كامميف (26 : 8رك)يستمر معنا بالتبكيت كالتعميـ كالمعكنة 
إفتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا "كلذلؾ نسمع أف العريس يخاطب عركسو فى سفر النشيد كيقكؿ 

كىى  . (29 : 8رك" )بكران بيف إخكة كثيريف"فيى أختو ألنو صار  (2 : 5نش)..." حمامتى يا كاممتى
كىذا تفسير أف . كىى كاممة إذ صارت ثابتة فيو. حمامتو ألنيا ترجع إليو دائما بمعكنة الركح القدس

ـى نكح محرقتو " الرب تنسـ رائحة الرضا" ، فالمحرقات تشير لطاعة المسيح حتى (21 : 9تؾ)حيف قدَّ
كاهلل تنسـ رائحة الرضا ليس لطاعة المسيح، فالمسيح إرادتو ىى نفس إرادة أبيو، فاآلب كاإلبف . الصميب

 .كنحسب فى المسيح طائعيف. كلكف ألنو بطاعة المسيح عدنا لآلب كأبناء. كاحد
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كنحف متنا معو فى المعمكدية بإنساننا العتيؽ فتـ . المسيح بمكتو أكمؿ الفداء كأكمؿ حكـ المعنة كالمكت .ّ
 .فينا حكـ النامكس، كعمينا أف نظؿ أمكاتا بحياة اإلماتة

الحظ )نحف ال نمكت مع المسيح كنظؿ أمكاتا بؿ نقـك مع المسيح متحديف معو فتككف لنا حياتو األبدية  .ْ
 كلكف .كالنامكس يحكـ بالمكت عمى مف يمكف أف يمكت. (أف ما يمكت بالمعمكدية ىك اإلنساف العتيؽ

 فالنامكس ال سمطاف لو عمينا ليحكـ عمينا (.9 : 6رك)مكت التى ال تما داـ لنا حياة المسيح األبدية 
 . طبعاي ىذا لمف ىك ثابت في المسيح.بالمكت

أما كصايا النامكس فيى الزمة لنا، كنبكات النامكس عف المسيح دليؿ عمى صحة كؿ ما جاء فى العيد  .ٓ
كقصص الحركب فى العيد . كطقكس النامكس ىى شرح كاضح لذبيحة المسيح عمى الصميب. الجديد

كمنيا نعرؼ متى  (12 : 6أؼ)القديـ نفيميا اآلف عف الحركب الركحية التى يحاربنا بيا الشيطاف 
 .العيد القديـ ىك كسيمة إيضاح لمعيد الجديد. نيزمو كمتى ييزمنا

كنجد بكلس الرسكؿ يقكؿ ىنا أف  (23 ، 22 : 5غؿ)اإلنساف المسيحى المممكء بالركح لو ثمار الركح  .ٔ
فمف يممؾ ثمرة التعفؼ لف ". ضد أمثاؿ ىذه ال نامكس= "مف لو ىذه الثمار ال يحتاج لكصايا النامكس 

كمف . كمف إمتؤل قمبو بثمرة المحبة هلل ال يحتاج لكصية تقكؿ لو أف ال يعبد إلو آخر. يشتيى ما لآلخريف
 .لو ثمرة الحب لمناس ال يحتاج لكصية ال تقتؿ

لممبتدئ ركحيا الذل لـ يمتمئ بالركح بعد، يككف النامكس دليؿ لو كعميو أف يحاكؿ اإللتزاـ بكؿ كصايا  .ٕ
 " . أعطيتنى النامكس عكنا"كما قاؿ القديس إغريغكريكس . النامكس األدبية كالكصايا العشرة

حب الرب إليؾ "فكيؼ أنفذ كصية . كمف يحاكؿ أف يمتـز بكؿ كصايا النامكس يكتشؼ إحتياجو لممسيح .ٖ
ىذه ال يمكف تنفيذىا إال بالركح القدس الذل يرسمو المسيح بعد إتماـ الفداء  . (5 : 6تث)" مف كؿ قمبؾ

ككيؼ أنفذ  . (5 : 5رك + 26 : 15يك)فالركح القدس ىك الذل يسكب محبة اهلل فى قمكبنا . كصعكده
كمف يكتشؼ إحتياجو لممسيح . ؟ فيذه الكصية ال يمكف تنفيذىا إال لمف يشبع بالمسيح"ال تشتيى"كصية 

 .فالنامكس يقكد لممسيح. سيمجأ لممسيح طالبا المعكنة كمعرفة شخصو الحمك المشبع
أما النامكس الطقسى فمقد إنتيت العبلقة بيف المسيحى كبينو تماما، فما عاد المسيحى يتطير بالماء،  .ٗ

كما عدنا نقدـ ذبائح دمكية عمى طقس ىركف بؿ ذبيحة اإلفخارستيا عمى . كلكف التطيير بدـ المسيح
 .كما عاد الختاف شرط لنصبح مف أبناء اهلل، بؿ يتـ ىذا بالمعمكدية. طقس ممكى صادؽ

فنجد أف األنبياء لـ . ( كراجع تفسير اآلية فى سفر الرؤيا10 : 19رؤ)" شيادة يسكع ىى ركح النبكة" .َُ
يكتفكا بكشؼ خطايا الشعب، بؿ كانت نبكات األنبياء تتكمـ عف فساد اإلنساف مع كعد بمخمص يأتى 

بؿ نرل فى نبكاتيـ إستحالة أف ييغىيٍِّر اإلنساف طبيعتو الخاطئة التى فسدت بدكف . ليضع حبلن ليذا الفساد
ىؿ يغير الككشى جمده أك النمر رقطو؟ فأنتـ أيضا تقدركنأف تصنعكا "فيقكؿ إرمياء النبى . ىذا المخمص

ككاف أف تطمع األنبياء لمجئ ىذا المخمص كما قاؿ إشعياء  . (23 : 13إر)" خيرا أييا المتعممكف شرا
 ( .  1 : 64إش)" ليتؾ تشؽ السمكات كتنزؿ"النبى مثبلن 
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 فمك نوح مثال لممعمودية
. فنجد أف القديس بطرس رأل أف قصة الطكفاف كفمؾ نكح كانت تمثؿ المعمكدية (21 - 19 : 3بط1)راجع 

 .فمماذا؟     كاف الخطاة خارج الفمؾ يميكف فى فجكرىـ غير مصدقيف تحذيرات نكح كرفضكا الدخكؿ لمفمؾ
كيؼ رأل الخطاة فى ليكىـ كفجكرىـ دخكؿ نكح لمفمؾ ىك كأكالده؟     ىـ قالكا عنيـ أنيـ حكمكا عمى أنفسيـ 

 .كفقدكا كؿ متع العالـ. بالمكت داخؿ ىذا الصندكؽ الخشبى
رآىـ قد حكمكا . ككيؼ رأل نكح مصير ىؤالء؟     نكح ألنو آمف بقكؿ اهلل أنو سييٍيًمؾ العالـ بسبب خطاياىـ

صدَّؽ قكؿ اهلل كنفذ حكـ المكت عف العالـ فى نفسو، كدخؿ فى ... كىذا ىك اإليماف الحى. عمى أنفسيـ بالمكت
كما فعمو نكح ىك ما نسميو ىنا اإلماتة، إذ إنفصؿ عف شركر العالـ . صندكؽ مقفكؿ ىك الفمؾ فكانت لو الحياة

 .كممذاتو الخاطئة كدخؿ الفمؾ كميت عف العالـ فكاف لو ىذا حياة أبدية
ال بصميب ربنا يسكع المسيح الذم بو قد صمب إف افتخر أما مف جيتي فحاشا لي أك"كىذا ما قالو بكلس الرسكؿ 

كىذا ما نفذه نكح الذل إعتبره العالـ قد صمب نفسو إذ إنفصؿ عف ممذات  . (14 : 6غؿ)" نا لمعالـأالعالـ لي ك
 . العالـ الخاطئة، كىك بإيمانو بأقكاؿ اهلل إعتبر العالـ مصمكبا أل ذاىبان لممكت

كنرل بكلس الرسكؿ يكضح ىذا أيضا . كلكف ىذه اإلماتة ليست كآبة بؿ ىى صعكد مستمر كتذكؽ لمسماكيات
( . 24 - 22 : 5غؿ)تككف لمف صمب جسده مع األىكاء كالشيكات ..." المحبة كالفرح"كيقكؿ أف ثمار الركح 

فتذكؽ السمائيات يعنى الصعكد عف األرضيات، كالصعكد يتطمب القيامة أكال، كالقيامة تتطمب الصمب كالمكت 
 .أكالن 
 

أَلنَُّو َلمَّا ُكنَّا ِفي اْلَجَسِد َكاَنْت َأْىَواُء اْلَخَطاَيا الَِّتي ِبالنَّاُموِس َتْعَمُل ِفي َأْعَضاِئَنا، ِلَكْي ُنْثِمَر 5" -(:5)آية 
  ".ِلْمَمْوتِ 

ذِل  غَع ٌْبجَع َّٕا فِٟل ا ا وُب َّّ كلـ يقؿ .  المقصكد بالجسد أنو حينما كاف اإلنساف العتيؽ ىك الذم يقكد كيستعبد أعضائي=ٌَع
 نعمة تساندناكأيضان يعني بقكلو في الجسد، لما كنا بدكف . لما كنا في النامكس حتى ال يستييف أحد بالنامكس

  .كتديف اإلنساف العتيؽ فتمنع تسمطو
ُِبٛطِل  طَعا٠َعا اٌَّرِٟل تِلإٌَّا ٌْبخَع  أم الخطايا التي كشفيا النامكس، فاألمراض كانت مكجكدة كتميت الناس دكف أف =ا

َعا  . لكف النامكس يكشؼ كيأمر كلكنو ال يعيف. يعرفيا أحد، ثـ جاء الطب ككشفيا ائِٕل ؼَع ًُب فِٟل أَععْب َّع ألف  = ذَععْب
إنما األفكار، كالخطية الساكنة فيَّ أم اإلنساف العتيؽ الذم يقكد السبب في الخطية ليست األعضاء أصبلن، 

 صار لنا كالرسكؿ يريد أف يقكؿ أنو اآلف نتيجة ليذا اإلتحاد الركحي الجديد مع المسيح.  كلو سمطافاألعضاء
 سكؼ نثمر لمحياة الفاضمة ذلؾ ألنو عندما كنا النعمة التى تديف الخطية، كتككف لنا أيضان حياة المسيح، لذلؾ

. ككانت تتخذ دافعان ليا لما يحـر النامكس فعمو.  في أعضاء جسدنانحيا حياة جسدية كانت أىكاء الخطايا تعمؿ
خِل . ككانت ليا قكة كتأثير سيئ عمي أعضاء جسدنا ْٛب َّع ٍْب شَع ٌِل ِّل  (.15:1يع)نعمؿ خطايا تقكدنا لممكت  = ُٔبثْب
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وِح اَل 6" -(:6)آية  ْرَنا ِمَن النَّاُموِس، ِإْذ َماَت الَِّذي ُكنَّا ُمْمَسِكيَن ِفيِو، َحتَّى َنْعُبَد ِبِجدَِّة الرُّو َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َتَحرَّ
   ".ِبِعْتِق اْلَحْرفِ 

َٔعا سْب شَّ ِٗل =  الكممة اليكنانية تشير أنو لـ يعد ىناؾ أثر أك فاعمية ألننا متنا =ذَعذَع َٓع فِل١ ىِل١ غَع ّْب ُِب َّٕا  اخَع اٌَّزِلٞ وُب َِع  =  اِلرْب 
ِٗل . (كليس النامكس كليس الجسد) الذم كاف ممسىكان بالخطيةالذم مات ىك اإلنساف العتيؽ  َٓع فِل١ ىِل١ غَع ّْب في  = ُِب

كاآلف فالقيد الذم كنا ممسىكيف بو إنكىسىر . كاف اإلنساف العتيؽ ميٍمًسكان كميٍستىًعٍبدان أعضاء جسدم كيقكدىا. قبضتو
. حتى إف الخطية التي كنا ممسىكيف بيا ال تعكد تيمًسؾ بنا (مات)كتبدد 

ٚحِل  ذَّجِل اٌشُّو ثُبذَع تِلجِل رَّٝ َٔععْب إنما صارت لنا . لـ نعد بعد نستعبد لمحالة القديمة حيف كاف النامكس الحرفي يسكد = دَع
 عبادة الركح صار الركح القدس يعطي لئلنساف إمكانيات جديدة فكؽ كفي.  إذ صرنا خميقة جديدةالركحعبادة 

ال تزف صارت ال تنظر لتشتًو، كال تقتؿ صارت ال تغضب، كبينما ندر كجكد بتكليكف في العيد ]مستكم النامكس 
فمـ يىعيٍد ما  [القديـ إزداد عددىـ بكثرة في العيد الجديد، كزاد عدد الشيداء، كعمَّمنا المسيح أف نحب األعداء

صرنا ال نعتمد عمي . (26:8رك)يحكمنا اآلف ىك النامكس الذم يديف، بؿ ما يقكدنا اآلف الركح الذم يعيف 
(. 6 ، 3 : 3كك2)الشكميات كالييكد 
شْب ِل  ٌْبذَع رْبكِل ا ـٍ أم الحرفية التي يريد الييكد أف يعيشكا بيا=  عتؽ  =عِل شْب ِل . ًقدى ٌْبذَع ككردت القصة . أم الشريعة = ا

فالنامكس يمنع العمؿ يـك . اآلتية في جريدة األىراـ كىي تعبر عف حرفية الييكد كمظيريات عبادتيـ دكف ركح
السبت، فكاف أف الييكد يستأجركف عماؿ مسمميف مف الفمسطينييف ليعممكا ليـ، حتى في إضاءة األنكار 

طفائيا  (.24:4يك)أما عبادتنا نحف المسيحييف فيي بالركح كالحؽ . كا 
 

َفِإنَِّني َلْم َأْعِرِف . َبْل َلْم َأْعِرِف اْلَخِطيََّة ِإالَّ ِبالنَّاُموسِ ! َفَماَذا َنُقوُل؟ َىِل النَّاُموُس َخِطيٌَّة؟ َحاَشا7" -(:7)آية 
 ".«اَل َتْشَتوِ »:الشَّْيَوَة َلْو َلْم َيُقِل النَّاُموُس 

١َّحٌد = بعد أف أعمف فرحتو إذ تحرر مف النامكس يتساءؿ مع السامع، ىؿ النامكس بو عيب طِل ُِبٛطُب خَع ًِل إٌَّا  = َ٘ع
ا. ىؿ ىك شريعة لمشر، ككيؼ يككف كذلؾ كاهلل ىك الذم كضعو ا َع بدكنو كاف اإلنساف قد إنحط ، ؼأبدان  = دَع

كالمرآة فاحص لئلنساف ىك يفضح الخطية كلكف ال يعالجيا، ىك كما يجب أف نفيمو أف النامكس . لمحيكانية
.  ىذه التي تعطييا النعمة،ىك عاجز عف أف يعطي معكنة لئلنساف. يفتح الجرح كيعده لمشفاء الذم كاف بالمسيح

كاف النامكس . ، كالنعمة ىي طبيب التجميؿ الذم يعالج فنبحث عف طبيب تظير العيكب (النامكس)فالمرآة 
. كلكف النامكس كشؼ طبيعة العصياف التي فيَّ .  بؿ يجعمنا نبحث عنو كننتظره(24:3غؿ)مؤدبنا إلي المسيح 
ككاف ىذا ليس عيبان في النامكس كلكف في طبيعة اإلنساف، الذم عندما .  كؿ ممنكع مرغكبكبيذه الطبيعة صار

ِٗل . يشتيي شيئان كييٍمنىٍع عنو تمتيب الشيكة فيو باألكثر رَع  .ىذه ىي الكصية العاشرة = الَع ذَعشْب
 

أَلْن ِبُدوِن النَّاُموِس اْلَخِطيَُّة . َولِكنَّ اْلَخِطيََّة َوِىَي ُمتَِّخَذٌة ُفْرَصًة ِباْلَوِصيَِّة َأْنَشَأْت ِفيَّ ُكلَّ َشْيَوةٍ 8" -(:8)آية 
   ".َميَِّتةٌ 
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. الخطية كانت ميتة بالنسبة إلنتباه اإلنساف، أم أف اإلنساف لـ يكف منتبيان إلييا كعنصر شرير مفسد كقاتؿ
ىذه . كلكنيا كانت مكجكدة بالفعؿ يمارسيا اإلنساف دكف أف يعييا أك يعي خطكرتيا، ككانت تقتمو دكف أف يدرم

(. 22:15يك)" لك لـ أكف قد جئت ككممتيـ لـ تكف ليـ خطية"اآلية تشبو ما قالو السيد المسيح 
١ِّورَعحٌد  َِع ١َّحُب  طِل ٌْبخَع ُِبٛطِل ا ِْل إٌَّا ٚ ال يعني الرسكؿ أف الخطية لـ يكف ليا كجكد بدكف النامكس، بؿ يعني أف عمميا  = تِلذُب

مثاؿ ثعباف في الشتاء يككف متجمدان كيككف أشبو بميت :- كنشاطيا كاف أشبو بحالة مف المكت بدكف النامكس
ستعداد إىنا ييٍشكىٍر النامكس الذم يفضح . يتحرؾ الثعباف كيعكد لمحياة (النامكس)كحينما تسطع الشمس بحرارتيا 

، كزادت خطية العناد ىذا ما . ىذا معني الممنكع مرغكب. اإلنساف لمخطية، لقد أظير الطبيعة المتمردة التي فيَّ
كَّؿ إستعداد الخطية إلي فعؿ تعدو بإرادتو كحب . جعؿ الكصية تثير فيَّ شيكة الخطية كييبلـ اإلنساف الذم حى

١َّحِل . إستطبلعو لمشر طِل َٛع ٌْب حًال تِلا طَع جٌد فُبشْب زَع رَّخِل ُِب َٟع  ِ٘ل َٚع ١َّحَع  طِل ٌْبخَع َّٓ ا ٌىِل متخذة فرصة تعني أنيا قد أعمنت الحرب ضدم = َٚع
ىذه ىي طبيعة العصياف كالتمرد التي صارت في اإلنساف بعد )كأثارت فيَّ شيكاتي بدافع أف كؿ ممنكع مرغكب 

كما أقكؿ إلنساف إفتح كؿ ىذه الدكاليب، ما عدا ىذا الدكالب، ستجده يفتحو كربما أكؿ دكالب يقـك  (السقكط
كلنعمـ أف اإلنساف بالنامكس الطبيعي . (17:9أـ)كىذا ما جعؿ سميماف يقكؿ أف المياه المسركقة حمكة . بفتحو

ككاف اإلنساف يعرؼ . أم الضمير كاف يعرؼ أف الخطية خاطئة، كجاء النامكس يحددىا كيحدد الشيكة بدقة
. (صارت ليا قكانيف)لكف النامكس كشفيا لمخارج كقننيا  (..زكجة فكطيفار/سدـك كعمكرة )الشيكة قبؿ النامكس 

جٍة كلنبلحظ أف بكلس الذم كاف ببل لكـ مف جية البر الذم في النامكس كاف شاعران بأف فيو  َٛع ْٙب ًَّ  َع كانت . وُب
كالخطية إنتيزت فرصة بالكصية، ىذه . الخطية الساكنة فيو ىي التي أنشأت فيو كؿ شيكة بسبب الطبيعة الفاسدة

. إقتبسيا بكلس الرسكؿ مف تصرؼ الحية مع حكاء أم يمكف تعديؿ اآلية ككضع كممة إبميس بدالن مف الخطية
. كمنذ سقط آدـ صار كؿ ممنكع مرغكب بسبب طبيعة التمرد كالعصياف التي صارت في آدـ

إذ قاؿ . أبدان كلنقارف بيف الشعب الييكدم كاألمـ الذيف كصمكا إلنحطاط غير عادم= ولكن ىل ُيعاب الناموس
فبلسفتيـ أف الشذكذ الجنسي ىك ميزة لمسادة ال يجب أف يتمتع بيا العبيد، كبيذا إنحطكا بدرجة أقؿ مف 

الحيكانات، أٌما النامكس فحفظ الييكد كقمؿ خطاياىـ بقدر اإلمكاف كسيطر عمييـ نسبيان فصاركا أفضؿ مف األمـ، 
 .فالييكد ببل نامكس كانكا سينحطكف لدرجة أقؿ مف الحيكانات كاألمـ. كىذا معني أعطيتني النامكس عكنان 

 
  "َولِكْن َلمَّا َجاَءِت اْلَوِصيَُّة َعاَشِت اْلَخِطيَُّة، َفُمتُّو َأَنا،. َأمَّا َأَنا َفُكْنُت ِبُدوِن النَّاُموِس َعاِئًشا َقْبالً 9" -(:9)آية 

ا لَعثْبالًال  ائِلشًال ْٕبدُب عَع  ىذه تشبو قكؿ إنساف فقير ال يعرؼ ممذات الحياة ، أك إنساف عائشاً فقكلو . لـ يقؿ حيان  = وُب
ىك كاف يتصكر في أكىامو أنو حي كفي حالة جيدة كلكنو كاف ميتان ". أىي عيشة كبس"مريض ال يستمتع بشيء 

داخؿ الحجرة  (النامكس)كلكف لما ظير نكر الشمس . بسبب الخطية حتى مع عدـ كجكد كصية، فالخطية قاتمة
نتعش الثعباف المتجمد بسبب حرارة الشمس، ىذا معني  (قمبي) ١َّحُب ظيرت القذارة التي في الداخؿ، كا  طِل ٌْبخَع ا َعدِل ا  عَع

َعاٚ. أم إنتعشت بعد أف كانت غير ظاىرة لي=  دُّو أَٔع نحرافي الداخمي الذم ق عممت أف= ُِب  بسبب الخطية كا 
 . إكتشفتو أنني سأمكت
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قبؿ النامكس كانت الخطية مكجكدة كالشيكة مكجكدة، كبسببيما أىمؾ اهلل العالـ بالطكفاف كأحرؽ سدـك كعمكرة، 
كصار اإلنساف يعمـ أنو . فمف ال يطيع الكصية يسقط في التعدم. ثـ جاء النامكس ليضيؼ لئلنساف إتيامان أشد

 .سيمكت بسبب التعدم، كلكنو كاف غير قادر عمي إصبلح حالو، كال إصبلح إنحرافو الفاسد كميمو لئلرتداد
 

   ".َفُوِجَدِت اْلَوِصيَُّة الَِّتي ِلْمَحَياِة ِىَي َنْفُسَيا ِلي ِلْمَمْوتِ 10" -(:10)آية 
كلكف . ىنا الرسكؿ يبرئ الكصية مف أم عيب كالدليؿ أف كثيريف صارت ليـ حياة بسببيا مف أبرار العيد القديـ

 .العيب كاف في مف يخالفيا
   ".أَلنَّ اْلَخِطيََّة، َوِىَي ُمتَِّخَذٌة ُفْرَصًة ِباْلَوِصيَِّة، َخَدَعْتِني ِبَيا َوَقَتَمْتِني11" -(:11)آية 

بإستبداؿ كممة الخطية بكممة إبميس، نجد أف ىذا ما فعمو إبميس حيف خدع حكاء بكاسطة الكصية، ككاف ذلؾ 
فمف يريد أف يحمؿ لنفسو شرب الخمر يدَّعي أف )كىكذا يفعؿ إبميس دائمان . بمزج جزء مف الحؽ بجزء مف الكذب

كالشيطاف أيضان . (23:5تي1 قاؿ أف قميؿ مف الخمر يصمح المعدة، كىذا لـ يقمو بكلس أبدان راجع  الرسكؿبكلس
الخدع مستمرة منذ قالت الحية لحكاء لف تمكتا . إتخذ منع الكصية لبعض الخطايا بأنو أثار اإلنساف ليعمميا

لقد قادتني الكصية إلي المكت ألف الخطية التي كانت ساكنة فيَّ إتخذت دافعان مف الكصية . فخدعتيـ كقتمتيـ
 .كما أثارت الحية في حكاء شيكة أف تصير مثؿ اهلل متخذة فرصة بكصية اهلل آلدـ كحكاء. كخدعتني فأماتتني

 
   ".ِإًذا النَّاُموُس ُمَقدٌَّس، َواْلَوِصيَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاِدَلٌة َوَصاِلَحةٌ 12" -(:12)آية 

كيقكؿ أف النامكس مقدس ككؿ كصية مف كصاياه ىي مقدسة .  اإلنسافلىك يبرر النامكس كيمقي التيمة عؿ
 .ككؿ أىدافو خيرة. كاهلل أعطي ىذا النامكس الصالح ألجؿ إصبلح اإلنسانية. كعادلة كصالحة

 
اِلُح َمْوتًا؟ َحاَشا13" -(:13)آية  اِلِح َمْوتًا، . َبِل اْلَخِطيَّةُ ! َفَيْل َصاَر ِلي الصَّ ِلَكْي َتْظَيَر َخِطيًَّة ُمْنِشَئًة ِلي ِبالصَّ

  ".ِلَكْي َتِصيَر اْلَخِطيَُّة َخاِطَئًة ِجدًّيا ِباْلَوِصيَّةِ 
ذًالا ْٛب َِع اٌِلخُب  اسَع ٌِٟل اٌظَّ ًْب طَع َٙع ؟ قطعا ال، بؿ الخطية ىى سبب مكتى ىؿ صارت الكصية الصالحة سببان لمكتي ؟ فَع

    ؟ مجـر يصبح قاتبلن ل الذم يحكـ بالمكت عؿ العادؿكىؿ القاضي. كليست الكصية
١َّحُب  طِل ٌْبخَع ًِل ا ١َّحًال ي.  تَع طِل َٙعشَع خَع الخطية إختفت كراء الكصية، تخدع اإلنساف كتصكر لو الخطية بمذتيا أنيا خيران، = ذَعظْب
اٌِلخِل  . مكت حزف كغـ كعبكدية كالنيايةعنو أف عقكبتياكتخفي  يَعحًال ٌِٟل تِلاٌظَّ ْٕبشِل ذًالا (الكصية) ُِب ْٛب إذ تخدعني  = َِع

 .فأنجذب مف شيكتي فأمكت
ظير أمامنا اآلف مدل بشاعة الخطية إذ أنيا مخادعة، فيى تصكر لنا أف مخالفة الكصية الصالحة ستعطى لذة 

  .كلكف تخفى عنى أف مخالفة الكصية تؤدل لممكت
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١َّحِل  طِل َٛع ٌْب ذّرًالا تِلا يَعحًال جِل اؽِل ١َّحُب خَع طِل ٌْبخَع ١شَع ا ْٟب ذَعظِل المكت كالمعنة كالحزف )لقد ظيرت بشاعة الخطية مف نتائجيا  = ٌِلىَع
ظير كـ ىي رديئة ىذه الخطية إذ أنيا بكاسطة النامكس الذم ىك مقدس كصالح، قد . ( …كالخراب كاأللـ

  :كذلؾ بسبب. لي المكت حممت 
 . مخالفة الكصية صارت تعدم [2 ].  ككلدت بياطبيعة التمرد التي صارت فيَّ  [1]

 . لكف العيب ليس في الكصية بؿ في مف تسمـ الكصية كلـ يصدؽ أنيا لصالحو
الشمس نفسيا التي تذيب . فالشمس تخرج مف بستاف الزىر رائحة جميمة كتخرج مف ككمة القاذكرات رائحة عفنة

بؿ قيؿ عف المسيح نفسو أنو قد . كممة كاحدة تككف فرصة حياة لشخص كسبب مكت آلخر. الشمع تقسي المىًبفٍ 
 (.34:2لك)كضع لسقكط كقياـ كثيريف 

 
، َوَأمَّا َأَنا َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َتْحَت اْلَخِطيَّةِ 14" -(:25-14)اآليات  أَلنِّي َلْسُت 15. َفِإنََّنا َنْعَمُم َأنَّ النَّاُموَس ُروِحيٌّ

َفِإْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت ُأِريُدُه، َفِإنِّي 16. َأْعِرُف َما َأَنا َأْفَعُمُو، ِإْذ َلْسُت َأْفَعُل َما ُأِريُدُه، َبْل َما ُأْبِغُضُو َفِإيَّاُه َأْفَعلُ 
َفِإنِّي َأْعَمُم َأنَُّو َلْيَس 18. َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذِلَك َأَنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ 17. ُأَصاِدُق النَّاُموَس َأنَُّو َحَسنٌ 

، َأْي ِفي َجَسِدي، َشْيٌء َصاِلحٌ  أَلنِّي 19. أَلنَّ اإِلرَاَدَة َحاِضَرٌة ِعْنِدي، َوَأمَّا َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَمْسُت َأِجدُ . َساِكٌن ِفيَّ
اِلَح الَِّذي ُأِريُدُه، َبِل الشَّرَّ الَِّذي َلْسُت ُأِريُدُه َفِإيَّاُه َأْفَعلُ  َفِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإيَّاُه َأْفَعُل، 20. َلْسُت َأْفَعُل الصَّ

ِإًذا َأِجُد النَّاُموَس ِلي ِحيَنَما ُأِريُد َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َأنَّ الشَّرَّ 21. َفَمْسُت َبْعُد َأْفَعُمُو َأَنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ 
َولِكنِّي َأَرى َناُموًسا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي 23. َفِإنِّي ُأَسرُّو ِبَناُموِس اهلِل ِبَحَسِب اإِلْنَساِن اْلَباِطنِ 22. َحاِضٌر ِعْنِدي

َمْن ! َوْيِحي َأَنا اإِلْنَساُن الشَِّقيُّو 24. ُيَحاِرُب َناُموَس ِذْىِني، َوَيْسِبيِني ِإَلى َناُموِس اْلَخِطيَِّة اْلَكاِئِن ِفي َأْعَضاِئي
ِإًذا َأَنا َنْفِسي ِبِذْىِني َأْخِدُم َناُموَس اهلِل، َولِكْن ! َأْشُكُر اهلَل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنا25ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسِد ىَذا اْلَمْوِت؟ 

  ".ِباْلَجَسِد َناُموَس اْلَخِطيَّةِ 
 يعبر عف حالتو ما 8كفي إصحاح . قاؿ البعض أف بكلس الرسكؿ في ىذه اآليات يعبر عف حالتو ما قبؿ النعمة

كيقكلكف ىؿ . فما الداعي ألف يكتب بكلس الرسكؿ عف حالتو ما قبؿ النعمة. كىذا كبلـ غير صحيح. بعد النعمة
كنقكؿ أف بكلس كتب لتيمكثاكس عف نفسو قائبلن !! يعقؿ أف بكلس الرسكؿ بعد النعمة يقكؿ الخطية الساكنة فيَّ 

كيطمب  (11 : 6تى1)كيطمب مف تيمكثاكس أف ييرب مف محبة الماؿ ، (15:1تي1)" الخطاة الذيف أكليـ أنا"
( 22 : 5تى1)كتيمكثاكس ىذا لو درجة أسقفية كيرسـ أساقفة  (22 :2تى2)منو أف ييرب مف الشيكات الشبابية 

 كالركح ضد الجسد كىذاف يقاـك أحدىما اآلخر حتى  ،كيكتب ألىؿ غبلطية أف الجسد يشتيي ضد الركح. 
كلكف ألف بكلس الرسكؿ كاف . كىذا الصراع سيستمر طالما نحف في الجسد. (17:5غؿ)تفعمكف ما ال تريدكف 

المكضكع . ممتمئان مف الركح كعينو مفتكحة رأم خطايا إشمئز منيا، ال نراىا نحف فقاؿ الخطاة الذيف أكليـ أنا
فكمما قدـ اإلنساف تكبة يسمؾ في النكر فتقؿ خطاياه كتزداد النعمة داخمو، . ببساطة أف ىناؾ درجات لممؤمنيف

كلكف البد مف كجكد خطايا ميما كانت صغيرة، كىذه تحدد كمية الفرح كالسبلـ المذاف يتمتع بيما المؤمف، كيئف 
المؤمف مشتاقان لمخبلص مف ىذا الجسد ليتخمص مف أىكاء الخطايا المكجكدة كبذلؾ يحصؿ عمي الفرح الكامؿ 
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كبنفس المفيـك في  (24:7رك)" مف ينقذني مف جسد ىذا المكت. كيحي أنا اإلنساف الشقي" كلذلؾ يقكؿ الرسكؿ
كىذا أفضؿ جدان ألف  (23:1في)" لي إشتياء أف أنطمؽ كأككف مع المسيح فيذا أفضؿ جدان "رسالة فيمبي يقكؿ 

الفرح سيككف كامبلن، كيككف اإلنساف قد تخمص تمامان مف أىكاء الخطية، فيؿ كاف بكلس في رسالة فيمبي أيضان 
... إف قمنا إنو ليس لنا خطية نضؿ أنفسنا كليس الحؽ فينا " كيقكؿ القديس يكحنا .النعمةيعبر عف حالتو ما قبؿ 

( .  10 – 8 : 1يك1)" كنجعمو كاذبا
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٘إٔا اٌ
ط أر

ٛ
ٔاِ

.
 

جاٖ
الذ
٘زا ا
 ٟ
ٓ ف
ذ١اج ٠ع١

ح اٌ
ٚ
ط س
ٛ
 ٔاِ

 األعؼاء  الخ تش

 ألظٝ ِا ٠ثٍ ٗ اٌمذ٠غْٛ عٍٝ األسع ِٓ فشح 
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أما المتقدـ ركحيان يقؿ سقكطو . فالمتأخر ركحيان كثير السقكط، نادران ما ينتصر، إنساف شيكاني، قمَّما يتذكؽ الفرح
 نعمة، خطاياه مف النكع البسيط لكنو ان  لمركح القدس، مممكءان كيكثر إنتصاره، كيككف إنسانان ركحيان، أم خاضع

 شر، بؿ كشبو شر، كيئف بإستمرار مف كجكد فالركحاني تزعجو أم خطية كأم. بسببيا محرـك مف الفرح الكامؿ
فيؿ كاف . (8:1يك1)" إف قمنا أف ليس لنا خطية نضؿ أنفسنا كليس الحؽ فينا"كراجع قكؿ يكحنا . ىذا داخمو

فاإلنساف كمما . البد كأف تكجد خطايا، كلكف الناس درجات. يكحنا حينما قاؿ ىذا يعبر عف حالة ما قبؿ النعمة
ككمما نما الجديد صار ىذا اإلنساف . ينمك ركحيان يضمحؿ إنسانو العتيؽ كينمك اإلنساف الجديد كالعكس صحيح

. أم خاضعان بدرجة عالية لمركح القدس. إنسانان ركحيان 
نامكس الخطية ىذا مغركس في طبيعتنا البشرية، يقؼ دائمان عائقان عف التأمؿ في ذلؾ الصبلح الذم يسحر 

 …كلنذكر أف اهلل عممنا أف نصمي قائميف أبانا الذم في السمكات. أنظار القديسيف، كىك يعكقنا عف رؤية اهلل
غفر لنا ذنكبنا كفي . كىذه يصمييا حتى القديسكف، فمف ىك الذم يدعي أنو غير خاطئ كببل نامكس لمخطية.." كا 
كلنرل بكاء . ، فيؿ كصؿ إنساف إلى أنو غير محتاج لمتناكؿ ألنو ببل خطية"يعطي لمغفرة الخطايا"القداس نقكؿ 

عتبر ىذا خطية إذان الناس . األنبا أنطكنيكس كحزنو الشديد إنو إستيقظ بعد طمكع الشمس فتأخر عف الصبلة، كا 
 .درجات

 
، َوَأمَّا َأَنا َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َتْحَت اْلَخِطيَّةِ 14" -:14آية     ".َفِإنََّنا َنْعَمُم َأنَّ النَّاُموَس ُروِحيٌّ

ُُب  ٍَع َعا َٔععْب َّٕ . إذان ما ىك آتو مرتبط باآلية السابقة، ككانت تقكؿ إف الخطية سببت المكت كليس النامكس= فَعبِٔل
ٌّٟر   ٚدِل ُِبٛطَع سُب .  كلك أطاعو إنساف لصار ركحي يسمؾ في حياة ركحية فاضمة.  الركح القدس بولأم أكحى  = إٌَّا

ٌّٞر  ذِل غَع َعا فَعجَع ا أَٔع َِّ أَع ١َّحِل .  أم مف التراب، كتسكف فيَّ الخطية، اإلنساف العتيؽ يستعبد أعضائي=َٚع طِل ٌْبخَع دَع ا ثِل١عٌد ذَعذْب  = َِع
 ، بؿ ما قبؿ التكبة فقط اإلنساف العتيؽ يستعبد أعضائي فأنا مكلكد بالخطية، ىذه الحالة ليست ما قبؿ المسيح

إذان . الخطية تمتمكو كما يمتمؾ السيد عبده. كفييا يككف اإلنساف مستعبد لسيد ىك الخطية، كشيكات جسده. أيضان 
ستعبدت لمخطية فصرت . الخطية مني أنا كليست مف النامكس لقد سعيت كراء الشيكات البشرية الجسدية كا 
ًسٍبتي جسديان   /إمتبلؾ / ماؿ /حسد  /حقد )ىذا اإلنساف ال تحركو سكم شيكات جسده . ساقطان تحت نامكسيا فحي

( …جنس
ٌّٟر  ٚدِل ُِبٛطَع سُب  أم بكحي مف الركح القدس كيقكد اإلنساف في االتجاه الركحي، كلكنو فقط يديف كيظير  =إٌَّا
 فالركح القدس يسكف فينا ليعيف ضعفاتنا، لذلؾ فالنامكس يديف، أما  أٌما النعمة.أكامر دكف معكنةالفساد الداخمي، 

. النعمة فتعيف
ماذا فعل فيَّ ناموس الخطية؟ 

 ىي شكىت التمييز بيف الخير كالشر مف كثرة السقكط كاإلعتياد عميو، فصار الزنا 15آية:-  شوه معرفتي.1
صار اإلنساف مسمكب التفكير، صار كمف ال يعرؼ، . يسمي حبان كالرشكة تسمي ىدية ىذه حالة عمي ركحي

. غير قادر عمي اإلحجاـ عف الخطية كعمؿ البر عكضان عف الشر
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كسيطرت عمي ، أكالن ىي شكىت البصيرة " ما أبغضو فإياه أفعؿ "15يةآ:- أفقدتني اإلرادة الصالحة العاممة. 2
أم لست مجبران كلذلؾ ". ما أبغضو فإياه أفعؿ"كالحظ أف قكلو .  فصارت شيكة جسدم ىي التي تقكدنياإلرادة

. سأحاسب عمي عممي إذ لست مجبران 
:-  أفسد جسدي. 3

.  رأينا نامكس الخطية يشكه المعرفة الركحية. 1  في
.  رأيناه يحطـ اإلرادة القكية. 2كفي 

 يعطي سكني الخطية في اإلنساف، في داخمو، كيصير نامكسيا عامبلن في أعضائو، 17يةآكىنا نراه في 
. فصارت األعضاء آالت إثـ تعمؿ لحسابو

وماذا عن عيد النعمة؟ 
عمكمان الركح القدس يفتح الحكاس كيدربيا . نقرأ إنجيؿ األعمى يـك أحد التناصير)المعمكدية ىي إستنارة  .ُ

 صكتو فعمكمان الحكاس الركحية تنفتح عمي السماء، فأنقياء القمب يركف اهلل كيميزك. (14:5عب)
(. 4:10يك + 8:5مت)

كاهلل ىك العامؿ فينا أف نريد كأف نعمؿ . (26:8رك) فالركح القدس يعيف  :-اهلل يعيف اإلرادة الضعيفة .ِ
. كلكف ىي تدعيـ كليس إجبار. (13:2في)

 .ىذه ىي الخميقة الجديدة.. صرنا ىياكؿ لمركح القدس ليسكف فينا .ّ

 
   ".أَلنِّي َلْسُت َأْعِرُف َما َأَنا َأْفَعُمُو، ِإْذ َلْسُت َأْفَعُل َما ُأِريُدُه، َبْل َما ُأْبِغُضُو َفِإيَّاُه َأْفَعلُ 15" -:15آية

ىك . ىك مستعبد بالكامؿ لمذتو" مش عارؼ أنا بأعمؿ كده ليو" كما قمنا فيذه حالة عمي ركحي، كما يقكؿ أحد 
يعرؼ أف ىذا خطأ لكنو كأنو ال يعرؼ، فيناؾ دافع داخمي يدفعو ليخطئ، مثؿ مف أتكا بو لممسيح، ككاف عميو 

. الخطية صيرتو كمجنكف. شيطاف يرميو في النار كفي الماء
شِل ُب  دُب أَععْب ِّٟو ٌَعغْب صرت "ليست المعرفة النظرية، فإنو بنامكس الطبيعة يعرؼ اإلنساف الخطية، كلكنو يقصد = ألَٔع
غير قادر أف أمتنع عف الخطية، مثؿ السكير الذم يشرب الخمر كىك يعرؼ ضررىا، كما قاؿ " كمف ببل معرفة

فأنا ال أفعؿ ىذا الذم . أفعؿ ما أفعمو بعماء كأنا سىًكر بأىكاء الخطية". داكني بالتي كانت ىي الداء"الشاعر 
ىذا ىك حاؿ المدمف، أك مف )أريده مف أعماؽ قمبي، بؿ أفعؿ ىذا الذم أبغضو ألنني كاقع تحت ظبلـ الخطية 

فالنفس تكره ما أنا فاعمو كال . إذان مف ذا الذم يفعؿ فيَّ ما ال أريده. (يعرؼ أف السيجارة ستقتمو كمازاؿ يدخف
ف في اإلنساف ذاتان أخرم غير ذاتو، . تريده، كىذا يشيد لمنامكس أنو حسف ، التي تككِّ إذان ىي الخطية الساكنة فيَّ

خر يثير حربان، كيستعبد أعضائي، كأنصار ىذا اإلنساف الشيكات الزائفة، ىك ركح الشيكة التي إف زاغت آإنساف 
ستمالت حكاسو  . عف ما ىي معدة لو أثارت حربان عمي اإلنساف كا 

كىذا . (5:10كك2)كبالنسبة لممتقدميف ركحيان فيذه اآلية تفسَّر عمي األفكار كليس األفعاؿ، فاألفكار ال إرادية 
كنبلحظ أننا ال نقدر أف نمنع الفكر عف أف يأتينا مف الخارج . (13 ، 12 : 19مز)نفس ما إشتكي منو داكد 

كاإلنساف الجسداني حينما يبدأ تحكلو ليصبح إنسانان . إلي ذىننا، لكننا قادركف أف نمتنع عف طاعتو أك ممارستو
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ركحيان يسقط أكالن في ممارسة بعض األعماؿ الخاطئة، ثـ يمتنع عف األعماؿ كيتبقي بعض الشيكات، ثـ يقتصر 
 .األمر عمي بعض األفكار

 
   ".َفِإْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت ُأِريُدُه، َفِإنِّي ُأَصاِدُق النَّاُموَس َأنَُّو َحَسنٌ 16" -:16آية

ُٖب  دُب أُبسِل٠ذُب ا ٌَعغْب فإذا كنت أشعر بعدـ الرضي . بفساده (عقمي كضميرم) أم ما يشيد لي النامكس الطبيعي  =َِع
إذا كاف عقمي يصادؽ .. كىناؾ سؤاؿ. كعدـ اإلرتياح لما أفعمو مف إثـ، فأنا إذان أتفؽ مع كصايا النامكس

النامكس فمماذا أفعؿ عكس ما يقكلو كيشيد بو عقمي؟ السبب أف اإلنساف العتيؽ لـ يمت بالكامؿ، أك أككف أنا 
 .أثرتو كجعمتو يستيقظ كأككف أىممت تغذية اإلنساف الجديد بكممة اهلل

 
   ".َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذِلَك َأَنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ 17" -:17آية

فما أفعمو ليس راجعان إلرادتي . الخطية الساكنة فيَّ ىي كدكتاتكر مستبد، ىي التي تفعؿ ما أفعمو كتمزمني بو
نما مف أصؿ الشيكة الراسبة فيَّ كالتي  كلكف اهلل قادر أف يدعـ إرادتي . نحرفت ككرثتيا أنا مف آدـإكعقمي، كا 

 (.13:2في)
 

، َأْي ِفي َجَسِدي، َشْيٌء َصاِلحٌ 18" -:18آية أَلنَّ اإِلرَاَدَة َحاِضَرٌة ِعْنِدي، َوَأمَّا َأْن . َفِإنِّي َأْعَمُم َأنَُّو َلْيَس َساِكٌن ِفيَّ
   ".َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَمْسُت َأِجدُ 

 كسمطاف إنساني العتيؽ الذم بعد أف صرت تحت سيطرة. داخمي شئ صالحأم إني أعمـ أنو ال يكجد في 
كليس فيَّ شئ صالح ألنو مف ناحية إرادتي لمخير كلعمؿ الفضيمة، ىذه اإلرادة . ينجذب بسيكلة إلي الخطية

ىنا نرم أف . تحت سمطاني كفي مقدكرم، إاٌل أف فعؿ الصبلح كفعؿ الخير كالفضيمة أمر ليس في متناكلي
 اإلرادةكمف عمؿ النعمة في المسيحية تقكية . الرسكؿ يميز بيف اإلرادة كالفعؿ، فاإلرادة تقابؿ الرغبة كاإلختيار

 .(13 : 2فى).." اهلل ىك العامؿ فيكـ أف تريدكا كأف "
 

اِلَح الَِّذي ُأِريُدُه، َبِل الشَّرَّ الَِّذي َلْسُت ُأِريُدُه َفِإيَّاُه َأْفَعلُ 19" -:19آية    ".أَلنِّي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ
المشكمة في العجز عف تنفيذ الرغبة الصالحة كفعؿ اإلرادة الصالحة، ىي في الخطية الساكنة فيَّ كليست في 
جسدم، فجسدم الذم صنعو اهلل ىك جسد صالح، كلكف سكنت فيو الشيكة الخاطئة، كصارت تستميمو لصنع 

، في  كيسكف،الخطيةأعطانا النعمة كىى قكة تديف جاء المسيح كلما . الشر، كتضعؼ إرادتو لصنع الخير  ىك فيَّ
فإف كنا قد سبؽ كسممنا أعماقنا لمخطية، فمنحسب . (20:2غؿ) "أحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فيَّ "داخمي فأقكؿ 

 (.4 ،3 : 3كك)أنفسنا أمكاتان، فمنمت مع غالب الخطية فيممؾ ىك فينا كنستتر نحف فيو 
 

   ".َفِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإيَّاُه َأْفَعُل، َفَمْسُت َبْعُد َأْفَعُمُو َأَنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ 20" -:20آية
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ـ مف الخطأ، بؿ عميو أف يستمر في جياده  لنعمـ أف اإلنساف طالما ىك في الجسد، في زمف الجياد، لف ييعصى
 .ليعينو اهلل في ضعفو حتى يكمؿ أياـ غربتو بسبلـ

 
  .ِإًذا َأِجُد النَّاُموَس ِلي ِحيَنَما ُأِريُد َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َأنَّ الشَّرَّ َحاِضٌر ِعْنِدي21" -:21آية

ُِبٛطَع  ذُب إٌَّا ، أجد في نفسي التي .  النامكس ىنا ىك قانكف حياتي، أك نظاـ حياتي=أَعجِل كنتيجة لسكني الخطية فيَّ
عمي األقؿ  سيحدث في . أجد أف ىناؾ قانكنان في داخمي يجعؿ الشر أقرب إلي الخير. تريد أف تفعؿ الخير

ًرب قاؿ لرئيس الكينة ليضربؾ اهلل أييا :- مثاؿ. الداخؿ أفكار خاطئة عمي الرغـ مف عدـ التنفيذ بكلس حينما ضي
 .ففي داخمو إرادة أف ال يشتـ لكنو كجد الشتيمة قد خرجت، أما المسيح الكامؿ فمـ يفعؿ ىذا. الحائط المبيض

 
  ".َفِإنِّي ُأَسرُّو ِبَناُموِس اهلِل ِبَحَسِب اإِلْنَساِن اْلَباِطنِ 22" -:22آية

  عمي أنو مف الكاضح أنو عمي الرغـ مف سمطاف الشر، فإف عقمي كقمبي المذاف يمثبلف
. عمي الرغـ مف أف نامكس الخطية يطمب العكس. اإلنساف الباطف يشعراف بسركر بما يكصي بو نامكس اهلل

ىك  (16:3أؼ + 16:4كك2)كاإلنساف الباطف لبكلس كألم مؤمف تائب ىك اإلنساف الجديد المكلكد بالمعمكدية 
 .اإلنساف الذم يقكده الركح القدس كالمتصؿ باهلل

 
َولِكنِّي َأَرى َناُموًسا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُيَحاِرُب َناُموَس ِذْىِني، َوَيْسِبيِني ِإَلى َناُموِس اْلَخِطيَِّة اْلَكاِئِن 23" -:23أية

   ".ِفي َأْعَضاِئي
 عمي إني أشعر بأف ىناؾ نامكسان آخر كقكة أخرم تسيطر عميَّ كتتحكـ في أعضائي، ىذه القكة، كىذا النامكس 

ىذا النامكس يقؼ مكقؼ المعارض كالمقاـك لكؿ ما يقتنع بو عقمي كقمبي كضميرم، . ىما نامكس الخطية كقكتيا
. كنامكس صالح
ِٕٟل ْ٘ب ُِبٛطَع رِل كالحظ رقة البحارة مع يكناف،  (مازاؿ في ضمير كؿ إنساف بصيص مف نكر)ىك ضميرم  = َٔعا

ألننا لك طمبنا مف أم إنساف في  (قانكف)كىك نامكس . كنرم فييـ صكرة لمضمير الذم كضعو اهلل في العالـ كمو
قد تجعمو يضع قانكنان يبيح الزنا، كلكف  (شيكتو)العالـ كمو كصايا لتحكـ مجتمعو، فنامكس الخطية العامؿ فيو 

كبيذا سيتفؽ مع " ال تزف" لذلؾ سنجده يضع قانكنان يقكؿ …ذىنو سيقكؿ ال لئبل يحدث ىذا مع زكجتو أك إبنتو
 .إذان العقؿ ببل شؾ يسيطر عمي جمكح الشيكة. الكصايا العشرة

 
  "َمْن ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسِد ىَذا اْلَمْوِت؟! َوْيِحي َأَنا اإِلْنَساُن الشَِّقيُّو 24" -:24آية

ىذه اآلية تعني أف الرسكؿ يريد أف يتحرر مف ىذا الجسد الحالي الذم ىك خاضع لنامكس الخطية، ليحصؿ 
كىك يجد أف جسده ىذا يعكقو عف .  كليعيش في كماؿ الحرية ككماؿ البر كالفرح كالمجد ،عمي الجسد الممجد

مكت  فيئف كيشتاؽ لمحصكؿ عمي ىذا الجسد الممجد كالطريؽ الكحيد، ىك. كؿ ىذا كعف رؤية السماء بأفراحيا
لي إشتياء أف أنطمؽ كأككف مع المسيح "كىذه اآلية متطابقة مع اآلية  (43 ، 42 : 15كك1)ىذا الجسد الحالي 
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ُّٟو "لذلؾ فيذه اآلية ". ذاؾ أفضؿ جدان  مِل ُْب اٌشَّ ا ْٔبغَع َعا اإلِل ٟ أَٔع ٠ْبذِل خِل ! َٚع ْٛب َّع ٌْب ا ا ذِل ٘زَع غَع ْٓب جَع ِِل ِٟٔل  ْٕبمِلزُب ْٓب ٠ُب قيمت مف بكلس  " َِع
كنفس المعني نجده . كىك في عيد النعمة، فبل يمكف إلنساف ميما كاف أف يشتيي المكت فيما قبؿ عيد النعمة

أنو يئف متكقعان التبني، أم يشتاؽ أف يغادر جسده الحالي ليمبس الممجد، كيعيش في عشرة  (23:8رك)في 
 .القديسيف كيرم اهلل

 
ِإًذا َأَنا َنْفِسي ِبِذْىِني َأْخِدُم َناُموَس اهلِل، َولِكْن ِباْلَجَسِد َناُموَس ! َأْشُكُر اهلَل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنا25" -:25أية

   ".اْلَخِطيَّةِ 
ىك يشكر كسط شككاه، فالشكر كالتسبيح يعطياف .  إني أقدـ الشكر هلل الذم خمصني بكاسطة يسكع المسيح ربنا

:- كىنا نرم نامكسيف يعمبلف في بكلس. لذة كعبلج ضد المخاكؼ كاألحزاف
فبالنعمة اإلليية  (الخطية الداخمية تستعبد أعضاءه)  وناموس الخطية،(ما ىك مقتنع بو عقميا) ذىنوناموس 

كىذا ىك مفيـك النصرة اإلليية، فالنصرة . كلكف مازالت الخطية تحاربو، ألنو مازاؿ في الجسد. تقدست حياتو
كخبلؿ ىذا الجياد يسندنا الرب الساكف . (4:12عب)مرتبطة بالجياد الذم ال ينقطع ضد الخطية الساكنة فينا 

كالحظ أف اهلل . فبكلس نفسو كاف يقمع جسده كيستعبده. كحسب جياده (3 ، 2رؤ)فينا كمف يغمب سيناؿ مكافأتو 
نسانان شريران، فحتى رسكلو بكلس يقكؿ أف ىناؾ أىكاء خطية تجذبو كتبعده عف األمكر  لـ يخمؽ إنسانان قديسان كا 

كىك بنامكس ذىنو يفرح باهلل كيسعي عمي الدكاـ أف يككف متحدان بو . السماكية لينشغؿ بذىنو في أشياء أرضية
كلكف الفرح ليس كامبلن فنامكس . كحده، كيقكؿ أف نامكس الخطية ىذا لـ يستطع أف يمنع فرحو بنامكس اهلل

. الخطية الكائف في أعضائنا يمنعنا عف الفرح الكامؿ، كىذا سر شيكة القديسيف لئلنطبلؽ
كالحظ أف الرسكؿ ىنا يشكر عمي أشياء ركحية، أنو بذىنو يخدـ نامكس اهلل، ىذا ألف عينو مفتكحة، فيك يشكر 

أما ذكم العيكف المغمقة فيـ يشكركف عمي أشياء مادية، كما الذم  (…المجد المعد لنا كالتبني)عمي أشياء ركحية 
َعا= فتح عيف الرسكؿ؟ أنو ثابت كمتحد بالمسيح تِّٕو ١خِل سَع غِل َّع ٌْب ىُبشُب  َع تِل١َعغُبٛوَع ا  ْب

. كىذه تعني أنو ثابت في المسيح. أَع
 .كمف يثبت في المسيح يمتمئ بالركح، كمف يمتمئ بالركح تنفتح عيناه فيدرؾ عطايا اهلل الركحية
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 عودة لمجدول الثامناإلصحاح 

 
ِإًذا اَل َشْيَء ِمَن الدَّْيُنوَنِة اآلَن َعَمى الَِّذيَن ُىْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، السَّاِلِكيَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل 1" -(:1)آية 

وحِ    ".َحَسَب الرُّو
كرأينا في .  صراع مرير بيف الركح كالجسد7رأينا في ص. الحالة الجديدة في المسيح بعد المعمكدية = إذاً 
كىنا .  اىتماـ الجسد ىك مكت كلكف اىتماـ الركح حياة كسبلـ(6 : 8)كفى  ،السمكؾ بالركح ييب سبلمان  (1:5)

عطائو النصرة  نرل أف بكلس الرسكؿ يستعمف قكة الركح القدس العامؿ في اإلنساف لفكو مف رباطات الخطية كا 
َْع  .فيختبر ىذا السبلـ َٔعحِل ا٢ ٠ْبُٕٛب َٓع اٌذَّ ِِل ءَع  ْٟب   إذان تمت،(4:7)لمنامكس كمما سبؽ كقمناه مف أننا قد ميتنا = الَع  َع

َٓع =  لـ يعد ىناؾ أم نكع مف الدينكنة عمى الذيف قد إتحدكا مع المسيح كىـ ثابتيف فيونستنتج أنوكالدينكنة،  ٠ اٌَّزِل

١خِل ٠َعغُبٛوَع  غِل َّع ٌْب ُْب فِٟل ا فيذا قد مات فى المسيح كدفف فتـ *ال دينكنة كلمف ؟ لمف ىك ثابت فى المسيح،  لماذا =ُ٘ب
كقاـ بحياة أبدية فى المسيح فبل سمطاف لمنامكس أف يحكـ عميو بالمكت ثانية، فالحياة *حكـ النامكس فيو، 

كاآلب ال يراه فى خطيتو بؿ يرل دـ إبنو المسيح كقد غطى ىذا اإلنساف كىذه ىى *األبدية ال تمكت ثانية، 
" .  إثبتكا فىَّ "لذلؾ يطمب الرب منا كيقكؿ . الشفاعة الكفارية لممسيح

ذِل  غَع ٌْبجَع غَعةَع ا َٓع ٌَع١ْبظَع دَع اٌِلىِل١  كراء شيكات الجسد خاضعيف لئلنساف العتيؽ ببل اىـ الذيف ال يسيركىؤالء  = اٌغَّ
ستسبلميـ مرة أخرل لمشيكات الجسدية الخاطئة إفبر المسيح  ال يعمؿ في المتياكنيف الذيف ب. تفكير في التكبة

.  يكقظكف اإلنساف العتيؽ
، كمعنى ىذا أنني ؼ  بالرغـ مف أني أنا جسدمه كمبيع تحت الخطية، أم أف نامكس الخطية مازاؿ يعمؿ فيَّ

كمع . كىك قكة مضادة لنامكس الخطية  كيعطى معكنة إاٌل أف نامكس الحرية أيضان يعمؿ فيَّ ،معرض لمسقكط
ؾ اف كبيذا يشتاؽ المؤمف لمفرح الكامؿ في السماء كه.جياد المؤمف يضمحؿ نامكس الخطية فيزداد الفرح كالسبلـ

 عمى التبني الكامؿ، كىذا ما أسماه ؿحصفمكت اإلنساف العتيؽ بالكامؿ كم ك،بالكامؿ  نامكس الخطيةيختفى
طالما نحف مازلنا في  كلكف. كىذا لف يككف إاٌل في السماء (23:8رك)" التبني فداء األجسادمتكقعيف "الرسكؿ 

فالمستعد .  كلكف السالؾ في النكر يقكـ مف خطيتو تائبان بسرعة.الجسد عمى األرض فنحف معرضيف لمسقكط
كىك يستجيب إلقناع  (8:16يك)ستمرار ىك سالؾ بالركح ألنو يستجيب لمركح الذم يبكت عمى خطية إلمتكبة ب

 . (18:31رإ" ) إليىرباؿ ألنؾ أنت ،تكبني فأتكب"الركح الذم يقكد لمتكبة 
ٚحِل  غَعةَع اٌشُّو ًْب دَع أم الذيف يمتزمكف بكصايا الركح القدس كمطالبو، كحيف يبكتيـ عمى خطية يقدمكف تكبة  = تَع

غفر لنا ذنكنبا. سريعة  كحيف .إذان البد مف كجكد خطايا كذنكب حتى لمقديسيف. فالمسيح عممنا أف نصمي كا 
 فتزداد كتنمك داخمو  كىذا السالؾ بالركح مف سماتو النمك في الركح،.يحركيـ الركح لمصبلة كالتسبيح ال يتكاسمكا

 ىك . كمع إستمرار النمك يسيؿ عميو ترؾ الخطايا األقؿ كىكذا. ترؾ الخطايا الجسيمةقكة النعمة فيسيؿ عميو
كيككف كاضحان إنقياده لمركح القدس، محبان لمصبلة .  عنياسريعان ما يتكبلكنو ربما يسقط في خطايا بسيطة 
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كلنعمـ أف نعمة المسيح تحرر جميع القديسيف يكمان فيكـ لمف يخضع كيسمـ حياتو . كالكتاب المقدس كالتسابيح
نحف ال نخاؼ . كلكف عمينا أف نتمـ خبلصنا بخكؼ كرعدة، نضع دائمان خطايانا أمامنا فنتكاضع. لمركح القدس

مف أف اهلل يتركنا كلكف نخاؼ مف ضعفي أنا إذ أف اإلنساف العتيؽ يمكف أف ينفجر في أم لحظة مع إىمالي 
نسياقي كراء شيكاتي  .الجياد، كا 
فمف ىك ثابت فى المسيح يعتبر كامبلن كببل لكـ كال  . (28 : 1كك + 4 : 1أؼ)يرجى مراجعة تفسير اآليات 

 .دينكنة عميو 

 ". أَلنَّ َناُموَس ُروِح اْلَحَياِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َأْعَتَقِني ِمْن َناُموِس اْلَخِطيَِّة َواْلَمْوتِ 2" -(:2)آية 
١َعاجِل . ؟ في اآلية السابقة" لماذا ال دينونة" ىي رد عمي سؤاؿ =ألن ٌْبذَع ٚحِل ا ُِبٛطَع سُب ككممة .  (المقدمة)راجع . َٔعا

ُِبٛطَع   كؿ جسـ تتركو يسقط عمي األرض إف لـ يكف ىناؾ  أفقانكف ببل شكاذ، مثؿ  قانكف الجاذبية كىك = َٔعا
كىكذا نامكس الخطية ، ففي أم مكاف في العالـ، لك أىيف . كىذا يحدث في أم مكاف في العالـ. قكة تسنده

 حتى النعكد لقانكف الجاذبية ؼك. كحب االنتقاـإنساف ستشتعؿ في داخمو انفعاالت الغضب كالكراىية كالمرارة 
كىكذا ركحيان فنامكس ركح الحياة، . يسقط الجسـ المتركؾ عمي األرض بفعؿ قانكف الجاذبية يحتاج لمف يسنده

فنامكس مكسى ال قدرة لو أف يسندني، ىك . الذم جعمو اهلل كنامكس آخر يعمؿ ضد نامكس الخطية كالمكت
الركح فيظير المسيح الغالب الذم يشرؽ عمينا باإلمكانيات اإلليية فاضح لمخطية كليس معالج ليا، كأما نامكس 

الركح يسكف فينا كيفتح  ك(7:20رإ)كىذا ال يتـ باإلجبار بؿ بركح اإلقناع .  كيغمب فيناالتي تعمؿ فيمف يؤمف
 . (26 : 8) كيعطى معكنة تساندنا حكاسنا، كيدعـ إرادتنا كيبكتنا عمي خطايانا

فالخمس عذارل مؤلف مصابيحيف . ىي قكة النعمة التي تزداد بالجياد.  تسند المؤمف حتى ال يسقطإذان ىذه القكة
لقد قدـ لنا ىذا السفر قكة . كمسئكلية المؤل ىي مسئكلية كؿ مؤمف، أف يجاىد لكي يمتمئ (النعمة)بالزيت 

إمكانيات الحياة المقدسة في الرب كتمتعنا ببر المسيح غالب نامكس الخطية فنامكس ركح الحياة يعطي لممؤمف 
. إنسانان ركحيان  (جسدان كنفسان كركحان )فيحسب اإلنساف بكميتو . أف يسمؾ بحسب الركح ال بحسب الجسد

١َعاجِل  ٌْبذَع ٚحِل ا ُِبٛطَع سُب ُِبٛطَع  ىك= َٔعا كىذه القكة تزداد مع  . أم قانكف، فكؿ مف يعتمد يحصؿ عمي ىذه القكة =َٔعا
ٚحِل   .(جيادنا)اإلمتبلء بالركح  ١َعاجِل . ىذه القكة ناشئة مف الركح القدس الساكف فينا بسر الميركف = سُب ٌْبذَع  فيك  =ا

حياة بر عكضان عف مكت الخطية، حياة بنكة عكضان عف حياة العبكدية . يعطينا حياة لمنفس كالجسد كالركح 
الركح .  قادرة عمى صنع البرخميقة جديدة كطبيعة جديدة+ لمخطية، فنحف بالمسيح حصمنا عمي غفراف لمخطايا 

القدس محيي كيعطي حياة لمنفس كالجسد معان لممتحديف مع المسيح، ىذه القكة قد حررتنا مف نامكس الخطية، 
فنامكس الركح ىك تمتع بعطية الركح، ألنو يحطـ فينا عنؼ الخطية .  كمف المكت،الخطية كجذبياكمف قكة 

. كيسندنا في صراعنا ضدىا
ما الفرؽ بيف . المسيحما عجز عنو النامكس تممو يسكع =  تممو يشكع (عبكر األردف)ما عجز عنو مكسى 
كاف ) كنامكس ركح الحياة ؟ األكؿ أعطاه الركح القدس ليديف (14:7)سماه الرسكؿ ركحي أنامكس مكسى الذم 

كلذلؾ .  ييب الذيف يتقبمكنو الركح ببل حدكدكالثاني،  (ليحجـ الخطية كسط شعب اهلل كيؤدب حتى يأتى المسيح
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م كيبرر كيعيف كيعطي قكة لممؤمف ليسمؾ ركحيان كيصارع الخطية ، كيعطي قكة مىك نامكس حياة، يحرر كيح
.  لعمؿ الخير كيدعـ إرادة اإلنساف فبل يتعرض المؤمف لمدينكنة كالحكـ

ِٟل رَعمَٕع خِل غمب بيا أ أعطاني قكة  =أَععْب ْٛب َّع ٌْب ا َٚع ١َّحِل  طِل ٌْبخَع ُِبٛطِل ا  فأتحرر مف عبكديتي لمخطية التي حتمان ستقكدني َٔعا
 . لممكت

 
أَلنَُّو َما َكاَن النَّاُموُس َعاِجزًا َعْنُو، ِفي َما َكاَن َضِعيًفا ِباْلَجَسِد، َفاهلُل ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُو ِفي ِشْبِو َجَسِد 3 "-(:3)آية 

." اْلَخِطيَِّة، َوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة، َداَن اْلَخِطيََّة ِفي اْلَجَسدِ 
ْٕبُٗب  ا عَع ضًال اجِل ُِبٛطُب عَع َْع إٌَّا ا ا وَع َِع ُب  َّٗ النامكس كاف ىدفو أف يحيا اإلنساف في بر، كلكنو عجز عف أف يتمـ ىذا،  = ألَٔع

١فًالا =   كسطكة الخطية الساكنة فى جسدهال لعيب في النامكس كلكف بسبب ضعؼ اإلنساف عِل َْع ػَع ا ا وَع َِع فِٟل 

ذِل  غَع ٌْبجَع كبيذا فكؿ مف يثبت فى المسيح يصبح ) الرب يسكع كحده فمـ يستطع أحد أف يمتـز بالنامكس كيتممو إاٌل .تِلا
ستعبدت . (لو اإلمكانية أف ينفذ كؿ كصايا النامكس أٌما سبب ضعؼ اإلنساف كاف أف الخطية سكنت فيو كا 

 أٌما نامكس ركح الحياة فقد حررني فيما عجز عنو نامكس مكسى، ألف نامكس مكسى لـ يعطى الركح  .أعضاءه
ىتمامات إ كالركح القدس ىك الذم يستطيع أف يتغمب كينتصر عمي .(فالمسيح ما كاف قد تمـ الفداء) القدس ألحد

ُب    .(26آية)الجسد، فيك يعيف ضعفاتنا  ًَع اتْبَٕٗع عَع  لما عجز النامكس عف أف يبرر الناس، أرسؿ اهلل  =فَعاهللُب اِلرْب أَعسْب
 .يعطي نعمة نتبرر بياؿالركح القدس، ابنو ليعمؿ عمؿ الفداء، ثـ يرسؿ 

١َّحِل  طِل ٌْبخَع ذِل ا غَع ِٗل جَع ثْب  فيك لـ يقؿ في شبو جسد  الرسكؿكلكف الحظ دقة بكلسأم جسد كامؿ مثؿ جسدنا،  = فِٟل  ِل
فيي تشبو الحية الحقيقية ، مثاؿ ليذا كانت الحية النحاسية  ك.إنساف، فيك كاف كامبلن كإنساف، كلكف ببل خطية

 . ككما كانت الحية النحاسية قادرة عمي الشفاء، ىكذا المسيح استطاع أف يبرر المؤمنيف.  ببل سـ يقتؿكلكنيا
١َّحَع  طِل ٌْبخَع َْع ا ا كىذا . انهغىي فً انُىَاَُح َعًُ َخُق درً انًىخ أو ذضُُق عهً أو كثد انشئداْ   أصم كهًح=دَع

( 26 : 8رك)" الركح يعيف ضعفاتنا"كىذا معنى . بعمؿ النعمة أل معكنة الركح القدس لمف يريد أف يميت شيكاتو
 كجكد جمطة فى الشرياف تؤدل إلختناؽ فيو، فبل يصؿ الدـ إلى القمب كىذا يؤدل لضعؼ اإلنساف :-تشبيو .

يٍِّؽ عمى الخطية كىذا يؤدل لضعؼ أك لمكت اإلنساف العتيؽ كمما . أك لممكت كىذا ىك عمؿ النعمة أنيا تيضى
ذِل .إزداد نمك النعمة مع زيادة الجياد، ىذا إف لـ نعكد كنكقظو بإرادتنا غَع ٌْبجَع ١َّحَع فِٟل ا طِل ٌْبخَع َْع ا ا  المسيح حمؿ كؿ  =دَع

كبقدر جيادل فى الثبات فى . عمي الخطية كيميتيا كيدينياخطايا البشرية في جسده، كمات بجسده ليحكـ 
ضمحبلليا كسطكتيا عمى جسدل فالمسيح أخذ جسدنا البشرل ليحمؿ خطايانا . المسيح أشعر بمكت الخطية كا 

كبقدر جياد اإلنساف في أف يميتيا يزداد ثباتو فى . كيميتيا، كيطمب منا أف نثبت فيو فيميت الخطايا داخمنا
كبيذا  (11:6رك)" إحسبكا أنفسكـ أمكاتان عف الخطية"المسيح، فتساعده النعمة في ذلؾ، لذلؾ يطمب الرسكؿ قائبلن 

 .يبرأ اإلنساف
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ككمما كانت الخطية ميتة فيَّ فيذا عبلمة عمي أنني مممكء نعمة كجيادل مقبكؿ ككمما كانت الخطية متفجرة فيَّ 
ذا كانت الخطية ميتة داخمي فبل دينكنة عميَّ . فيذا عبلمة عمي أنني محتاج لجياد كثير ألمتمئ مف النعمة كا 

( . 1آية)
١َّحِل  طِل ٌْبخَع ًِل ا ألَعجْب  يستطيعو في اإلنساف الميعىمَّد ىذا المكت الخطية .  أرسؿ اهلل المسيح ليكسر شككة الخطية فيَّ  =َٚع

لـ تكف متاحة مع النامكس، لذلؾ إستخدـ النامكس  (داْ) ىذه القكة الخانقة. ةالنامكس لكف ىذا عمؿ النعـ
كاف النامكس مؤدبنا إلى "إلخ ليخيؼ الخاطئ فقاؿ بكلس الرسكؿ ...العقكبات كالرجـ كالقطع مف الجماعة

أما مع ىذه القكة القادرة عمى  . (25 ، 24 : 3غؿ)" كبعدما جاء اإليماف لسنا بعد تحت مؤدب.... المسيح 
 .يةخنؽ الشيكة الخانقة حتى المكت فصار المؤمف يمتنع بحريتو بؿ صار يكره الخط

 
وحِ 4" -(:4)آية   ". ِلَكْي َيِتمَّ ُحْكُم النَّاُموِس ِفيَنا، َنْحُن السَّاِلِكيَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل َحَسَب الرُّو
ُِبٛطِل فِل١َٕعا  ُُب إٌَّا ىْب َُّ دُب ْٟب ٠َعرِل فالنامكس كاف ىدفو .  بر النامكس حسب ترجمة اليسكعييف كالترجمة اإلنجميزية =ٌِلىَع

أف يتبرر اإلنساف، كلما عجز النامكس أرسؿ اهلل ابنو ليديف الخطية أم يميتيا في المؤمف فيتبرر، كبيذا يتحقؽ 
  .ىذا الذم أصبح بإمكاننا أف نعممو بالركح القدس الساكف فينا. ما أراده النامكس أف ال نصنع الشر كنفعؿ البر

ُكلك فيمنا الكممة بحسب ىذه الترجمة ىْب  ، فيذا تـ أيضا ، فالنامكس يحكـ عمى الخاطئ بالمكت ، كنحف متنا  دُب
. مع المسيح فى المعمكدية 

 
وحِ 5 "-(:5)آية  وِح َفِبَما ِلمرُّو " .َفِإنَّ الَِّذيَن ُىْم َحَسَب اْلَجَسِد َفِبَما ِلْمَجَسِد َيْيَتمُّووَن، َولِكنَّ الَِّذيَن َحَسَب الرُّو

كلكف بيف إنساف عتيؽ يقكد األعضاء كبيف إنساف جديد . بيف الركحك الرسكؿ ىنا ال يقارف بيف الجسد كأعضاء 
ذِل األكؿ أسماه . مكلكد مف المعمكدية يقكده الركح القدس غَع ٌْبجَع غَعةَع ا ُْب دَع ُ٘ب َٓع  ٠ مف أيقظ إنسانو العتيؽ كأىمؿ ) اٌَّزِل

ٚحِل كالثاني أسماه . (جياده فإنكمش إنسانو الجديد غَعةَع اٌشُّو َٓع دَع ٠  .(ىذا اإلنساف يجاىد كيستجيب لمركح القدس)اٌَّزِل
 كالثاني صار كمف ، شيكات جسده فصار جسدانيان شيكانيان  يسمؾ بحسب، فيذاجسد ببل ركحاألكؿ صار كأنو 
كاىتمامات الركح ىي إرضاء اهلل كالتفكير . ىتمامات الجسد ىي الممذات كالكرامة كالشيكاتإك. ىك ركح ببل جسد

 . في الركحيات كالخدمة لحساب مجد اهلل كاالىتماـ باألبدية
 

وِح ُىَو َحَياٌة َوَساَلمٌ 6 "-(:6)آية  " .أَلنَّ اْىِتَماَم اْلَجَسِد ُىَو َمْوٌت، َولِكنَّ اْىِتَماَم الرُّو
 َّْ فاهلل لمحبتو لمبشر كجد . التي فيناليككف المعنى أف اهلل أرسؿ إبنو ليديف الخطية  (3آية )ىذه عائدة عمى =  ألَع

كالنتيجة أنيـ سيمكتكف  (5آية)أنيـ عاجزيف أماـ سمطاف الخطية التى فى الجسد، كأنيـ منقاديف لشيكات الجسد 
تضمحؿ الخطية في أعضاءنا  (النعمة)، فأرسؿ إبنو الذل بفدائو كبعمؿ الركح القدس  اْىِتَماَم اْلَجَسِد ُىَو َمْوتٌ =

فقد كنا سالكيف بحسب شيكاتنا الجسدية بسبب الخطية . (4آية )فتتحقؽ غاية النامكس فينا أل أف نسمؾ بالبر
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( 5آية )كالمسيح أرسؿ الركح القدس ليككف لنا إىتمامات ركحية بدالن مف الخطية . الساكنة فينا قبؿ المسيح
وِح ُىَو َحَياٌة َوَساَلمٌ  =كالنتيجة   .اْىِتَماَم الرُّو

ذِل   غَع ٌْبجَع ََع ا ا َّع رِل ْ٘ب  إرضاء الشيكات كالمتع كالممذات، ىذا ينطبؽ أيضان عمي مف ييتـ بعممو كؿ الكقت، كال كقت =ا
خٌد = كلكف مثؿ ىذا اإلنساف ينفصؿ عف اهلل، فيمكت. عنده هلل ْٛب َِع َٛع  ُ٘ب ذِل  غَع ٌْبجَع ََع ا ا َّع رِل ْ٘ب كالحظ أف ىذا اإلنساف ال . ا

كلك ترؾ اإلنساف شيكاتو تقكده تمكت نفسو ثـ جسده . ييتـ سكل بما سكؼ يفني، فكؿ ما لمجسد سكؼ يفني
ٌَد  .ثـ يخسر أبديتو (6:5تي1) الَع عَع َٚع ١َعاجٌد  َٛع دَع ُ٘ب ٚحِل  ََع اٌشُّو ا َّع رِل ْ٘ب َّٓ ا ٌىِل مف ييتـ بأف يرضي اهلل كيعمؿ مف أجؿ  = َٚع

أبديتو يفرح بالصبلة كالصكـ، فالركح يسكب فيو فرح كسبلـ كيصير حيان أماـ اهلل، يختبر سبلـ اهلل الذم يفكؽ 
كؿ عقؿ ثـ تككف لو حياة أبدية، إذ بجياده ىذا ظؿ ثابتان في المسيح، كالعبلمة أف الركح سكب فيو سبلـ 

(. 1:5رك)
 

 ".أَلنَّ اْىِتَماَم اْلَجَسِد ُىَو َعَداَوٌةِ هلِل، ِإْذ َلْيَس ُىَو َخاِضًعا ِلَناُموِس اهلِل، أَلنَُّو َأْيًضا اَل َيْسَتِطيعُ 7" -(:7)آية 
جٌد ِلهللِل   َٚع ا ذَع َٛع عَع ُ٘ب ذِل  غَع ٌْبجَع ََع ا ا َّع رِل ْ٘ب َّْ ا لكف المقصكد ىك . الجسد ليس عدكاي هلل، فاهلل حيف خمقو كجده حسفه جدان  = ألَع

اإلنساف العتيؽ، كاىتماـ الجسد أم تغذية اإلنساف العتيؽ بإثارة شيكاتو كعدـ اإلىتماـ بغذاء اإلنساف الجديد، 
كالجسد إذا إنحاز لمعالـ صار عدكان . (الشيطاف)ىك ىذا العالـ كرئيسو كلكف عدك اهلل . الذم يتغذل عمي كبلـ اهلل

 أٌما لك تحكؿ العالـ إلى .فاهلل خمقني في العالـ ألستعمؿ العالـ كال أنسي تبعيتي هلل فأظؿ أعبده. هلل بالتبعية 
رضاءىا، أك الماؿ كالمقتنيات إليان، يصير مف يتبع ىذا اإللو أداة في يد الشيطاف يييف  ىدؼ كصارت الشيكة كا 

 .(4:4يع) "محبة العالـ ىي عداكة هلل"بيا اهلل، كيتعدل عمي كصاياه كيصير في عداكة مع اهلل، لذلؾ سمعنا أف 
، فقد ألَّوى مف يفعؿ ىذا إليا آخر غير  عداكة هلليعتبر ألف ىذا "اىتماـ الجسد ىك مكت"( 6)كلذلؾ قيؿ في آية 

 . كبيذا فصؿ نفسو عف اهلل الذل ىك مصدر الحياة، فحكـ عمى نفسو بالمكت . اهلل، ىك الماؿ أك شيكتو
الميـ أف يككف ىناؾ . كلكف ىؿ معني ىذا أاٌل نأكؿ كنشرب كنعمؿ؟ ال بؿ نعطي لقيصر ما لقيصر كما هلل هلل

كاإلنساف الركحي . فالجسداني الذم ىك في عداكة مع اهلل ينسى الركحيات إلنشغالو بالجسديات. نصيب لمركح
لذلؾ . يصـك ال لعيب في الطعاـ، بؿ ىك يضغط عمي نفسو كيمنع نفسو مما يحبو كذلؾ حتى ينمك في الركح

كعدـ االىتماـ بأمر . إذان المطمكب التكازف.  أياـ كيتفرغ هلل يكمان كاحدان 6طمب اهلل مف البدء أف يعمؿ اإلنساف 
مف "غضب بكلس الرسكؿ كقاؿ فشعب تسالكنيكي حينما قالكا نيتـ بالركحيات كنترؾ أعمالنا . كترؾ باقي األمكر
(.  10:3تس2)" ال يشتغؿ ال يأكؿ

.   لماذا اوعتبر السيد المسيح الماؿ إليان يعبد؟ عمي اإلنساف أف يعمؿ ليتكسب كيعيش، كيدخر ليزكج أكالده:مثال
، كبدكف أف يضع في قمبو أنو كمما زادت أمكالو إطمأف قمبو عمي المستقبؿ، بيذا ىك خمط بيف  ـٍ لكف بدكف ىى

كحده أٌما الركحي فيك يعمـ أف الماؿ قد يضيع في لحظة، كاهلل . الماؿ كأداة أعيش بيا، أك ىك ىدؼ أسعى كراءهي 
ُِبٛطِل  ِل ىك الضامف لممستقبؿ،  َعا عًالا ٌِٕل اػِل َٛع خَع ُ٘ب أم أف اإلنساف العتيؽ ال يستطيع أف يخضع لنامكس  = اِلرْب ٌَع١ْبظَع 

  . طالبة إرضاء شيكات الجسدفطبيعتو عاصية متمردةاهلل 
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١عُب  رَعطِل ا الَع ٠َعغْب ُب أَع٠ْبؼًال َّٗ ، ألنو يككف منقادان لسيد فالجسد بدكف الركح القدس مستحيؿ أف يخضع هلل كلكصاياه=  ألَٔع
 كدراسة الكتاب، ككيؼ نمتمئ مف الركح؟ ىذا بأف نيتـ بالركح بالصبلة كالصكـ. قاسو مسيطر ىك شيكات الجسد

  .(21 – 17 : 5أؼ + 13 : 11لك) الخ..كاجتماعات الكنيسة كالقداسات كالتسابيح كالمزامير
 

 " .َفالَِّذيَن ُىْم ِفي اْلَجَسِد اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن ُيْرُضوا اهللَ 8" -(:8)آية 
ذِل  غَع ٌْبجَع ُْب فِٟل ا ُ٘ب َٓع  ٠ مثؿ ؼ. ليس ليـ الطبيعة الجديدة، خاضعيف إلنسانيـ العتيؽ، يسعكف كراء شيكات الجسد= اٌَّزِل

كىذا أيقظ اإلنساف العتيؽ الذم . ىذا قد أطفأ الركح كجعؿ إنسانو الجديد ينكمش، ىذا الذم يقكده الركح القدس
ىذا ال يستطيع أف يرضي اهلل فمف ىك في الجسد فيك ليس في الركح كال ىك ثابت . ىك بطبيعتو متمرد عمي اهلل

 . في المسيح
 

وِح، ِإْن َكاَن ُروُح اهلِل َساِكًنا ِفيُكمْ 9 "-(:9)آية  َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َلْيَس . َوَأمَّا َأْنُتْم َفَمْسُتْم ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي الرُّو
" .َلُو ُروُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك َلْيَس َلوُ 

الذيف ترككا تيار الشيكات العالمية ك .بتعدكا عف تيار الشيكاتفإ (بالميركف)ٍعتىمىدكا كحؿ عمييـ الركح القدس إىـ 
ُْب   كركح ببل جسدفيصيرك ْٔبرُب ا أَع َِّ أَع ٚحِل ...َٚع ىؤالء ييتمكف اىتمامات ركحية كبيذا يضرمكف الركح ك=   فِٟل اٌشُّو

 . ، كالركح القدس يقكدىـكبيذا يصيركا خاضعيف لمركح القدس (6:1تي2) منو فالقدس فييـ كيمتمئك
ىتماماتي إىؿ أنا ب ىتماماتي الجسدية أطفئ الركح، أـإالميـ أف يسأؿ كؿ إنساف نفسو، ىؿ أنا بكلكف مف 

.  كمف يضـر الركح يسكف فيو الركح كيقكده.، فالخداع الشيطانى محيط بنا كاإلرتداد لمجسد سيؿالركحية أضرمو
، كىذا يككف لو  مف الركح القدسان  يككف مممكءمف ىك فى الركح ؟كيؼ نعمـ ىؿ نحف في الجسد أـ الركحلكف ك

١خِل =شكؿ المسيح كتصرفات المسيح  غِل َّع ٌْب ٚحُب ا ُب سُب ذٌد ٌَٗع دَع
َْع أَع ا ْْب وَع فيدؼ الركح القدس أف يجعمنا نمبس المسيح  =  اِل

كَّر المسيح فينا  ىذا ..)فمف لو صفات المسيح مف محبة ككداعة كتكاضع (14:13رك+ 19:4غؿ)كأف يتصى
 .فيذا إنساف يسكف فيو ركح اهلل (سٚح اٌّغ١خمعني 

 
وُح َفَحَياٌة ِبَسَبِب اْلِبرِّ 10" -(:10)آية  ْن َكاَن اْلَمِسيُح ِفيُكْم، َفاْلَجَسُد َميٌِّت ِبَسَبِب اْلَخِطيَِّة، َوَأمَّا الرُّو " .َواِ 

ُْب  ١خُب فِل١ىُب غِل َّع ٌْب َْع ا ا ْْب وَع اِل كىذا طبعان لف يحدث إاٌل لمف يسمؾ بالركح )إف كاف المسيح متحدان بنا كثابتان فينا =  َٚع
١ِّودٌد  (كيميت الجسد أم اإلنساف العتيؽ َِع ذُب  غَع ٌْبجَع  : ىذه تعني= فَعا

 كالحظ أف . التى ىى مكت مع المسيح كقيامة معو متحديف بحياتو األبدية اإلنساف العتيؽ ميت بالمعمكدية [1]
.  المسيح حيف قاـ، إتحدت الحياة األبدية مع جسده المائت

 مع كؿ الشيكات اإلبتعاد عف  = يمارس أعماؿ اإلماتةبناء عمى النقطة السابقة فعمى اإلنساف إذان أف[ 2]
  .  حتى تظؿ حياة المسيح األبدية ثابتة فيوطانياتمـكاؿصكاـ األ
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 حتى ال تثكر الشيكات كما  بأف يسمح ببعض األالـ، عمي إذالؿ الجسد كيساعدنااهلل يعمؿ مف ناحيتوك[ 3]
ف مف إؼ"( + 16:4كك2 )"إف كاف إنساننا الخارج يفني فالداخؿ يتجدد يكمان فيكـ "سمح لبكلس بشككة في الجسد
َُّيحِب ؟  يسمح بكؿ ىذا األلـكاهلل(. 1:4بط 1 )"تألـ في الجسد كيؼَّ عف الخطية طِب ثَسةِب انْلخَس حتى ال  =  انساكُح فُُاتِبسَس

 .  تثكر شيكات الجسد
 .يظؿ الجسد في ألـ كضيقات كأخيران يمكت الجسد [4]

َفاْلَجَسُد َميٌِّت  كبسبب ىذه اإلماتة لمجسد، كاألالـ التى يسمح بيا اهلل، حتى تمكت الطبيعة العتيقة يقكؿ الرسكؿ
 ِبَسَبِب اْلَخِطيَّةِ 

ا  =تبرر=  بحياة المسيح الثابتة فيو ألنو عاش في بريحيا اإلنساف الركحي مع ىذا المكت الجسدل ؼكلكف  َِّ أَع َٚع

ٌْبثِلشِّو  ثَعةِل ا ١َعاجٌد تِلغَع ٚحُب فَعذَع   اٌشُّو
ْن َكاَن اْلَمِسيُح ِفيُكْم، َفاْلَجَسُد َميِّتٌ  . كمف ىك ثابت في المسيح ستككف شيكاتو الخاطئة ميتة =  بسبب الخطيةَواِ 

صعاد الذبيحة عمي مذبحؾ إكعند " "فالتناكؿ يثبتنا في المسيح"في الخكالجي  (19رقـ)لذلؾ نسمع في القسمة 
كلكف حتى يعمؿ التناكؿ فينا ىذا العمؿ عمينا أف نميت أنفسنا عف " تضمحؿ الخطية مف أعضائنا بنعمتؾ

 . الخطية
١َعاجٌد  ٚحُب فَعذَع ا اٌشُّو َِّ  فتككف لو حياة ألنو يسمؾ أم اإلنساف الجديد القائـ مع المسيح مف األمكات =  تغثة اٌثشأَع

كالحظ أننا نبدأ حياتنا األبدية .  حي بالركح حيف يأتيو مكت الجسد ينتقؿ مف حياة إلى حياة أبديةكمف ىك. بالبر
 .ىنا عمي األرض حينما تككف لنا حياة المسيح

 
ْن َكاَن ُروُح الَِّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمَن اأَلْمَواِت َساِكًنا ِفيُكْم، َفالَِّذي َأَقاَم اْلَمِسيَح ِمَن اأَلْمَواِت 11 "-(:11)آية  َواِ 

" .َسُيْحِيي َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة َأْيًضا ِبُروِحِو السَّاِكِن ِفيُكمْ 
. خصكصان القيامة مف مكت الخطية. ىؿ تتصكر أف مكضكع القيامة صعب؟ ىذا ما يصكره لنا الشيطاف

كالرسكؿ ىنا يؤكد أف الذم أقاـ المسيح مف األمكات قادر أف يقيمؾ مف مكت الخطية أكالن، ثـ في القيامة العامة 
أل أف نفس القكة التي أقامت المسيح مف األمكات  (19:1أؼ)كنفس الفكرة نجدىا في . سيقيمؾ بجسد ممجد

ائِلرَعحَع   =قادرة أف تعمؿ فيكـ لتقيمكـ في القيامة األكلى كالقيامة الثانية َّع ٌْب ُُب ا وُب ادَع غَع ١ِٟل أَعجْب ١ُبذْب  لذلؾ نسمي الركح =عَع
. القدس الركح المحيي 

: ماذا أعطاني ناموس الروح : ممخص
.  أعطاني ركح الغمبة كالنصرة فنكاجو حرب الخطايا بقكة (ُ
.  إف سمكت حسب الركح تككف لي حياة أبديةؼاعتقني مف الدينكنة  (ِ
صرنا أبناء )كأعطانا ما لوي  (مكت كخطية كعبكدية)المسيح حمؿ مالنا . صرنا أبناء بعد أف كنا عبيد (ّ

.  كبيذا صار لنا الميراث. (كأحباء
.  صار لنا الركح القدس معينان  (ْ

 . لذلؾ اعتبرنا الرسكؿ مديكنكف لمركح القدس كليس لمجسد
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 ".َفِإًذا َأيُّوَيا اإِلْخَوُة َنْحُن َمْدُيوُنوَن َلْيَس ِلْمَجَسِد ِلَنِعيَش َحَسَب اْلَجَسدِ 12 "-(:12)آية 
 لذلؾ كمف أجؿ عظـ . كالنياية مكتكآبة كتعبرأينا ماذا يعطينا الركح، أما الجسد فيعطيني لذة لحظات يعقبيا 

يستعمؿ كزناتو ليمجد  [1]نو مديكف لمركح ماذا يعمؿ أكالذم يشعر . ما أعطاه لنا الركح فنحف مديكنكف لمركح
 . أف ال نجعؿ الشيكات تسكدنا ثانية، كنخضع لمركح القدس [2] (..الذكاء/الماؿ /الصحة = الكزنات)إسـ اهلل 

 
وِح ُتِميُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسِد 13 "-(:13)آية  أَلنَُّو ِإْن ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن، َولِكْن ِإْن ُكْنُتْم ِبالرُّو

" .َفَسَتْحَيْونَ 
َْع  ٛذُٛب ُّب رَع ذِل فَعغَع غَع ٌْبجَع غَعةَع ا ُْب دَع رُب شْب ْْب عِل  أم إف عشتـ عبيدان لشيكات أجسادكـ فإنكـ ستتعرضكف لممكت األبدم  =اِل

.  (االنفصاؿ األبدم عف اهلل)
ٚحِل  ُْب تِلاٌشُّو ْٕبرُب ْْب وُب ذِل                        اِل غَع ٌْبجَع ايَع ا َّع َْع أَععْب ١رُٛب ِّل  ذُب

ىذا عمؿ النعمة                       ىذا قرارم كىذا ىك جيادم  
(  5:3كك)كالنعمة تعمؿ مع مف                  أف أميت أعضائي 

( 11:6رك)+ يجاىد                                 
كىذه اآلية تساكل تمامان قكؿ الرسكؿ . أٌما جيادل أنا أف أقؼ أماـ الخطية كميت.  الركح يعيف ضعفاتنا=النعمة

 كالجياد المطمكب (29:2رك)ختاف القمب بالركح 
 ( نحسب أنفسنا أمكاتان عف الخطية)سمبي  [1]
..( صبلة كتسبيح كصـك كمطانيات)اويجابي  [2]

: وىناك طريقين لمجياد
مف يفعؿ ك. كلكف ىذه عبادة بالجسد، تشبو الفريسية.. بالعزيمة كقكة اإلرادة تزيد كؿ يـك األصكاـ كالصمكات. 1

.  طالب اهلل باألجرىذا تجده م
أف نتسمع صكت الركح القدس في ىدكء يطالبنا كيقنعنا بما نعمؿ، فبل  (9:1راجع تفسير رك)عبادة الركح . 2

كلكف عمينا أكالن أف نغصب أنفسنا، فممككت السمكات يغصب . نطالب بأجر بؿ نجد لذة فيما نفعمو
ثـ نطمب المعكنة مف الركح فيبدأ اإلقناع فنصـك كنزىد في الممذات ألننا نجد لذة كتعزيات  (12:11مت)

 .في العبادة بالركح
 

" . أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح اهلِل، َفُأولِئَك ُىْم َأْبَناُء اهللِ 14 "-(:14)آية 
نحف نحصؿ عمي البنكة بثباتنا في المسيح االبف، كنحف نتحد باالبف في سر المعمكدية، كننفصؿ عنو بالخطية 
كنعكد لمثبات بسر التكبة كاالعتراؼ كالتناكؿ مف جسد الرب كدمو، ككؿ األسرار، فاوف العامؿ فييا ىك الركح 

 في  يظؿ ثابتان أل يطيعو كال يقاكمو، ينقاد بروح اهللكمف ا، كالركح أيضان ىك الذم يبكتنا لك أخطأف. القدس
 .بنان هلل بالتاليإالمسيح، كيظؿ 
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َيا َأَبا »:ِإْذ َلْم تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبوِديَِّة َأْيًضا ِلْمَخْوِف، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَِّذي ِبِو َنْصُرخُ 15" -(:15)آية 
" .«اآلبُ 
٠َّحِل   دِل ٌْبعُبثُٛب ٚحَع ا ذا عمؿ .  كاف ىذا في ظؿ النامكس=سُب كاف اإلنساف يمتنع عف الشر خكفان مف عقكبة النامكس، كا 

شيئان صالحان يطمب األجر عنو فالعبد يعيش خائفان، طالبان األجر، بؿ ىك يعمؿ مف أجؿ أجر زىيد يعطيو لو سيده 
ذا لـ يأخذ . الخ.. كىناؾ مف يعيش مع اهلل ىكذا، يطمب مف اهلل طمبات متكاضعة كالماؿ كالصحة. نظير عممو كا 

ٚحَع  .بنان هللإكاآلية السابقة حدثتنا عف أف مف ينقاد بالركح يصبح . طمباتو يذكر اهلل بأعمالو طالبان أجره عنيا سُب

ِّٟو  ، ماذا يفرؽ االبف عف العبد؟ االبف يعمؿ في محبة، كال يطمب مف اهلل نظير عمؿ عممو بؿ بدالة البنكة =اٌرَّثَٕع
 مجد السماء، بؿ  أحضاف أبيو السماكل، كيطمبأبيو ليست متكاضعة فيك يطمبمف  طمباتو كبدالة البنيف تجد أف
كاآلف .  زمنيان كالمكافأة زمنية أيضان في العيد القديـ كاف العقاب". أنا لحبيبي كحبيبي لي"ىك يطمب اهلل نفسو 

كبيذه الركح، ركح . صارت لنا مكافأة ىي اهلل نفسو ننعـ بو أبان أبديان، كالركح القدس يشيد في داخمنا بيذه البنكة
رُب البنكة  شُب  .«٠َعا أَعتَعا ا٢بُب »:َٔعظْب
كىي عبارة تشير . أم يا بابا الذم ىك اآلب= (باتير)pateir  باليكنانيةا٢ب (آبا)  abbaبالعبرية =  تا

فالبنكة صارت .  تشير لبنكة األمـ هللتاذ١ش تشير لبنكة الييكد هلل ككممة  تافكممة  (اليكنانييف)لكحدة الييكد كاألمـ 
  .pateir كاليكنانييف يخاطبكنو abbaلكمييما فالييكد يخاطبكف اهلل بقكليـ 

ْٛب ِل  ٍْبخَع ٠َّحِل ٌِل دِل ٌْبعُبثُٛب ٚحَع ا :   ىناؾ نكعاف مف الخكؼ =سُب
 . طالب يخاؼ مف الفشؿ كىذا يدفعو لمزيد مف الجيد إلستذكار دركسو: خكؼ مقدس طاىر كأمثمتو. 1

خكؼ مرضي مثؿ مف يدخؿ االمتحاف كال يجيب أسئمة االمتحاف بسبب خكفو الفظيع، مع أنو يعرؼ  .ِ
.  اإلجابة

  (12 : 2فى) خكؼ مقدس طاىر قيؿ عنو تممكا خبلصكـ بخكؼ كرعدة  [1]: كركحيان 
ىنا نخاؼ اهلل كلكف ليس عف فزع بؿ خكؼ المحب الذم يخاؼ أف يحزف . (20:11رك)ال تستكبر بؿ خؼ + 

ىك أمؿ يزداد مع ) ىك خكؼ ممزكج بالرجاء فى ميراث السماء .قمب محبكبو، ىك خكؼ يدفع لمجياد
كبدكف ىذا الرجاء . كالطالب الذل يستميت فى مذاكرتو ليدخؿ كمية يحمـ بيا (5 : 5نمك المحبة رك

كما الذل يعطينا ىذا الرجاء؟ دخكؿ المسيح لممجد بجسده . (19 : 15كك1)نحف أشقى جميع الناس 
 (.20آية )كنسمع عف ىذا الرجاء فى . (20 - 17 : 6عب). كسابؽ ألجمنا

 قيؿ عنو كمثؿ ىذا الخكؼ.  يتحكؿ إلى شؾ كيأس فى الخبلص، كىذا ضد فضيمة الرجاءخكؼ مرضي[ 2 ]
 (. 18: 4يك1 )أنو ييطرىد بالحب الكامؿ

 
وُح َنْفُسُو َأْيًضا َيْشَيُد أَلْرَواِحَنا َأنََّنا َأْواَلُد اهللِ 16" -(:16)آية  " .اَلرُّو

 إال لمف ليـ طبيعة البنيف، ل الركح القدس يعطي لقمكبنا كأركاحنا أف تشعر بالبنكة، ىذه الشيادة المعزية ال تيعطى 
كلكف حتى . كالركح القدس يعطينا اإلحساس بأف محبة المسيح تحصرنا فنتحمؿ األلـ. أم ثابتيف في المسيح
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نسمع صكت الركح القدس فيذا يحتاج لجمسة ىادئة مع الكتاب المقدس، كالصبلة بيدكء كالسككت بعض 
ذا فعمت ىذا في ألمؾ ستسمع صكت الركح قائبلن . األحياف  أنت إبف اهلل، فيؿ ...جانبؾ فمماذا تخاؼبأنا "كا 

 ".يترؾ اهلل أكالده كيتخمي عنيـ ال تخؼ كتشدد
 

َد . َفِإْن ُكنَّا َأْواَلًدا َفِإنََّنا َوَرَثٌة َأْيًضا، َوَرَثُة اهلِل َوَواِرُثوَن َمَع اْلَمِسيحِ 17 "-(:17)آية  ِإْن ُكنَّا َنتَأَلَُّم َمَعُو ِلَكْي َنَتَمجَّ
" .َأْيًضا َمَعوُ 

كضع نفسو كأخ لنا  حيث أنو قد  نرث مجده كنرث مع المسيح.. نرث اهلل ألننا صرنا أبناء لو، كنرث ماذا
جعمو كارثا "أف نرث اهلل كنرث مع المسيح كلكنيا تفسر ما قالو الرسكؿ . آية عجيبة (26 ، 24 ، 22 : 17يك)

 ىذا معني صار كارثان لكؿ شيء كذلؾ لحسابنا، فنحف جسدهك= فالمسيح تمجد بجسده . ( 2:1عب)" لكؿ شئ
مف يغمب يجمس "كقاؿ أيضان  (3:14يك)"  كىك الذم قاؿ حيث أككف أنا تككنكف أنتـ أيضان  .(22  ،5 : 17يك)

ىذه األمجاد ال يمكف تصكرىا  (2:3يك1 +21:3في)بؿ سيصير لنا صكرة مجده  (21:3رؤ) "معي في عرشي
 يفتح اهلل عينيو عمي ما ىك معد في السماء فسيدرؾ أف العالـ كما حقان مف. .." تره عيفما لـ "أك تخيميا فيناؾ 

كلقد حسب الييكد أنيـ كحدىـ كرثة، كبكلس في ىذه اآليات يؤكد أف الميراث لكؿ . (8:3في)فيو ما ىك إال نفاية 
.  البنيف الذيف يقكلكف يا آبا اآلب كىـ ظنكا الميراث أرضي زمني ، لذلؾ فالرسكؿ يقكؿ بؿ ىنا آالـ

عَعُٗب  َِع ُُب  َّ َّٕا َٔعرَعؤٌَع ْْب وُب  قبؿ أف نعيش في أفكار المجد كالميراث، يذكرنا ىنا الرسكؿ، بأننا مازلنا عمي األرض كفي  =اِل
ا .. كلكف ييٍكًمٍؿ لمف يحتمؿ األلـ بشكر، أف األلـ. الجسد، كمادمنا في الجسد فيناؾ قطعان آالـ ذَع أَع٠ْبؼًال جَّ َّع ْٟب َٔعرَع ٌِلىَع

عَعُٗب   لشرح ىذا لنذكر قصة داكد اليارب المطارد مف شاكؿ الممؾ كىك في آالـ فظيعو ككاف يرافقو بضعة  =َِع
د داكد . أصحاب صدقكا كآمنكا بكعد اهلل لداكد، أنو سيصبح الممؾ، فبلزمكا داكد طكاؿ فترة آالمو كحينما تمجَّ

دىـ معو، فكاف منيـ القادة كالكزراء   عمي األرضق عمي مبلزمة المسيح في فترة آالـرصِّ مي  كىكذا مفالخ، ..مجَّ
 أف اهلل يسمح باأللـ لنكؼ نضيؼ أيضاك. كالميراث ىك لمف يتألـ مع المسيح كبشكر. يمجده المسيح فى السماء

 (.1:4بط1)عف الخطية 
 

" . َفِإنِّي َأْحِسُب َأنَّ آاَلَم الزََّماِن اْلَحاِضِر اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْسَتْعَمَن ِفيَنا18 "-(:18)آية 
:  اآلالـ الحاضرة ىي ال شيء كال تيذكىر بجانب األمجاد المعَّدة لنا

 .ميما كاف األلـ فيك بسيط جدان بجانب المجد المعد. 1

 . لؤلبد، ببل نيايةاألمجاد فييأما اآلالـ أياـ زمف . 2

حتى أف مف تذكؽ  (8-3:1كك2)اآلالـ ىنا ىي حتى نكمؿ، كىي شركة آالـ مع المسيح، كيصاحبيا تعزيات . 3
كلكف لنعمـ أف التذمر يكقؼ  (29:1في)عتبرىا بكلس الرسكؿ ىبة إاآلالـ مع التعزيات إشتيي اآلالـ، لذلؾ 

 (الكصايا التي آمركـ بيا+ اآلالـ التي أسمح بيا )حممكا نيرل إ"كىذا ما جعؿ السيد المسيح يقكؿ . التعزيات
 (.29:11،30مت)فيك خفيؼ 
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 (. 17:4كك2 )"ألف خفة ضيقتنا الكقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقؿ مجد أبديان "كمما ازداد األلـ إزداد المجد . 4

َٓع فِل١َٕعا ٍَع رَععْب ْْب ٠ُبغْب ٌْبعَعرِل١ذِل أَع ذِل ا جْب َّع ٌْب ٌْبعَعرِل١ذِل  = ا َٓع . اآلتي = ا ٍَع رَععْب  أم المجد الذم نحف فيو اآلف غير مرئي، كأما في  =٠ُبغْب
ؿَّ عمينا الركح القدس كىك كألسنة نار، فيؿ ير. األبدية سيصير مرئيان  كالتناكؿ مف .  أحد ىذه النارلفنحف حى

؟ إذان  المتحد بجسد المسيح الجسد كالدـ المتحداف بالبلىكت، ىذا في كسطنا يكميان، لكف ىؿ يرم أحد البلىكت
نحف في مجد لكف غير مستعمف ، كسيستعمف في األبدية كلنرجع لقصة داكد مع شاكؿ فمقد كاف شاكؿ في مجد 

كداكد كاف في ضعؼ كلكنو في مجد، ألف الركح كاف  (..جيش كخدـ كخضكع الناس لو، كقكة ظاىرية)ظاىرم 
الذم كاف فيو ثـ مات الممؾ شاكؿ كجاء داكد فإستعمف المجد . يمؤل داكد، كأما شاكؿ فقد نيًزعى منو الركح القدس

د داكد مف كانكا معوخفيان   .، كمىجَّ
  

" .أَلنَّ اْنِتَظاَر اْلَخِميَقِة َيَتَوقَُّع اْسِتْعاَلَن َأْبَناِء اهللِ 19 "-(:19)آية 
الخميقة ىي العالـ بكؿ ما فيو مف جمادات فاهلل خمؽ العالـ ألجؿ اإلنساف، كاهلل خمقو فكجده حسف ، كاف العالـ 

.. ممعكنة األرض بسببؾ"لكف حينما فسد اإلنساف إنعكس فساده عمي األرض لذلؾ سمعنا قكؿ اهلل . جميبلن جدان 
ًمبى  (18 ، 17 : 3تؾ).." شككان كحسكان  كحيف قاكـ اإلنساف إليو قاكمتو الخميقة، كما إظممت الشمس حيف صي
فالفيضانات المدمرة كالتصحر الميمؾ، كالزالزؿ المدمرة القاتمة عكست فساد اإلنساف بؿ أف كحشية . رب المجد
انعكست عمي الحيكانات فصارت كحكشان تأكؿ  (..شعب ركما بمبلعبو التي يعذبكف فييا العبيد/قاييف  )الناس 
 انعكست عمي برسـك العريافاألنبا ىذا فقداسة كعكس . صارت الخميقة كالمرآة تعكس حاؿ اإلنساف. بعضيا

ف الخميقة أليذا تصكر بكلس الرسكؿ ىنا . كبسبب األنبا بكال قيؿ إف اهلل يفيض مياه النيؿ. الثعباف ففقد كحشيتو
.  ىاءتنتظر أف يستعمف مجد أبناء اهلل فينعكس ىذا عمييا، كتستعيد صكرتيا الجميمة األكلى كبيا

َْع أَعتْبَٕعاءِل  ِل  رِلعْبالَع  كىذا لف يحدث إاٌل في . تتمجد الخميقة أيضافي أبناء اهلل حيف يعمف المجد المستتر اآلف  =اعْب
 .األبدية حينما يعكد اإلنساف لؤلحضاف اإلليية

 
" . َعَمى الرََّجاءِ  َلْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذي َأْخَضَعَيا  ِإْذ ُأْخِضَعِت اْلَخِميَقُة ِلْمُبْطِل 20 "-(:20)آية 

 كنز اإلنساف، فيك إٌما ميماؼ .صارت كسراب أم صارت ببل قيمة VANITY الخميقة لمبطللقد استعبدت 
 ، فالمسيح ىك خبز حقيقى كنكر حقيقى حقيقى كعكس ىذه الكممة نجد كممة .يضيع أك يتركو اإلنساف كيمكت
ككاف ما .  أف ىذا الكضع سينتيي ىك رجاء،ل عؿإستعباد الخميقة ىذا كلكف كاف .فيك أبدل كيعطى حياة أبدية 

تحت حدث مع الشعب حينما ذىبكا لسبي بابؿ رمزان لما حدث مع الخميقة فاهلل كعد الشعب بأف يذىبكا لمسبي 
.  سنة، كبعدىا يتحرركا بيد ككرش ممؾ فارس70 ذلؾ لمدة محدكدة ىي كيككف ،عبكدية لممؾ بابؿ نبكخذ نصراؿ

(  كرمزككرش)لكف لمدة محددة حتى يأتي المسيح  ( كرمزنبكخذ نصر)كالخميقة كالبشر إستعبدكا في يد إبميس 
 الحالية حتى إستعبلف مجد أكالد اهلل كىذا لف يحدث إاٌل كلكف ستظؿ الخميقة في صكرتيا. الذم يحررىا مف يده
ككما أصدر اهلل أمران بأف يستعبد الشعب لممؾ بابؿ كلكف عمي رجاء العكدة، أصدر اهلل أمران . في المجيء الثاني
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كىذا األمر  (12-8:25رإ)مع رجاء في فؾ سبي اإلنساف كتجديد الخميقة  (إبميس)بإخضاع الخميقة لمباطؿ 
. كذاؾ كانا بسبب الخطية كمف يعكد لمخطية يستعبد ثانية

 الخطية فقدت الخميقة  فبسبب.باطؿ األباطيؿكنبلحظ أف سميماف النبي أكد عمي ىذه الحقيقة أف العالـ ىك 
صكرة الحؽ كالجماؿ لكف عمى رجاء، فإذا كانت الخميقة الجامدة ليا رجاء أف تتجدد صكرتيا، فيؿ يتركني أنا 

.  اإلنساف المخمكؽ عمي صكرتو
، كمف كؿ ىذا نفيـ أف األرض ستزكؿ (1:21رؤ + 6:51إش+ 26 ، 25 : 102مز + 10:3بط2)كراجع 

كتنحؿ العناصر محترقة، كلكف ىذا يفيـ بأنو كما يمكت اإلنساف قبؿ أف يكتسب صكرة الجسد الممجد، ىكذا 
 .ستنتيي صكرة العالـ الحالي الممعكنة، تمييدان لكي يستعيد بىياءىهي 

 
يَِّة َمْجِد َأْواَلِد اهللِ 21 "-(:21)آية  " .أَلنَّ اْلَخِميَقَة َنْفَسَيا َأْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإَلى ُحرِّ

سيككف ليا .  كستتحرر مف عبكدية البطؿ كالفساد كال تعكد فاسدةستعتق أنيا ىيالرجاء الذم تنتظره الخميقة 
الَعدِل  ِل نصيب في  ْٚب ذِل أَع جْب َِع ٠َّحِل  شِّو ٠َّحِل = أم ستنتيي صكرة العبكدية التي تعاني منيا  =دُب شِّو =  كستنتيي حالة الفساد. دُب

ذِل  جْب صكرة ) المربية كخداـ البيت مبلبس جديدةإذ قاؿ اآلباء، إف األب ييٍمًبسي . كؿ ىذا مف أجؿ خاطر أكالد اهلل. َِع
 . (يكـ نمبس الجسد الممجد)أك في عيد ميبلده أك عرسو   يـك ميبلد االبف(األرض الجديدة

 أياـ آدـ، فيذا ضد فكر الكتاب  كاف فىكىذا ال يفيـ منو أف األرض ستعكد فردكسان يحيا فيو اإلنساف كما
كال شربان رك)المقدس  كال . (30:22مت)كىناؾ ال يزكجكف كال يتزكجكف  (17:14فممككت السمكات ليس أكبل ن

كلكف الرسكؿ يريد أف يظير فاعمية عمؿ المسيح، فالخميقة ستتجدد كاإلنساف  (16:7رؤ)جكع كال عطش 
؟ كلكف نحف لف .سيتمجد، فيؿ نرتبؾ بأالـ الحياة كالطبيعة ليا رجاء، بؿ ىي ستتجدد مف أجمؾ أنت يا ابف اهلل

 كلف يستغني ، كطالما خمقيـ فيك يريدىـنعيش في األرض ثانية بؿ في السماء، لكف اهلل خمؽ األرض كالسماء
الميـ أف الصكرة الحالية لؤلرض ستختفي، كلف نعرؼ ماذا سكؼ يحدث .  بؿ سيككف ليما صكرة جديدة،عنيـ

كلكننا لف نحتاج لنكر . ( 22آية)تمامان، كلكف ىناؾ صكرة جديدة لمخميقة سكؼ تكلد كىذا معني تئف كتتمخض 
  (.5:22رؤ)الشمس مثبلن، فالمسيح بنكره سينير لنا، كلف يككف ىناؾ ليؿ 

ختفى  بسبب الخطية إحتجب اهلل عف اإلنساف كعف األرض، فصارت األرض ممعكنة بسبب خطية اإلنساف، كا 
، ستأخذ  (2 : 3يك1)كلكف حيف يتمجد اإلنساف كىذا سيككف بإنعكاس مجد اهلل عميو . بياءىا الذل كاف 

كالرسكؿ يصكر الخميقة ىنا أنيا متشكقة . الخميقة ىى األخرل صكرة مجد ، إذ لف يعكد مجد اهلل محتجبا عنيا 
كتئف منتظرة ىذا اليـك الذل يتمجد فيو اإلنساف ، أل يكـ يظير مجد اهلل كينعكس عميو ، كبالتالى ينعكس عمييا 

. أيضا 
 

" .َفِإنََّنا َنْعَمُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخِميَقِة َتِئنُّو َوَتَتَمخَُّض َمًعا ِإَلى اآلنَ 22 "-(:22)آية 
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بكلس الرسكؿ يصكر الخميقة الجامدة عمي أنيا شخص كىذا قد فعمو األنبياء في العيد القديـ، فيـ صكركا 
كىذا ما يسمي . الطبيعة كأف ليا أحاسيس تعبر بيا عف بركات اهلل في فرح كتيميؿ، أك تئف كتتألـ مع غضب اهلل

المعني أف .. كالتبلؿ تقفز كالجباؿ تتحرؾ (8:98مز) األنيار تصفؽ باأليادم :- أمثمة.بالتصكير الشعرم
كلكف ىناؾ أحداث فعمية . (38:31أم + 11:2حب)بركات اهلل كأنيا أثارت الخميقة غير الحسية فتيممت 

كرأينا .      (..إظبلـ الشمس يـك الصميب/حريؽ سدـك كعمكرة /طكفاف )فغضب اهلل مثبلن يظير في الطبيعة 
كالشمس كالقمر أطاعا يشكع . (39:4مر)فالبحر كالريح أطاعا المسيح .  رجاؿ اهلل كتطيعالطبيعة تطيع اهلل، بؿ

كالسكاح سكف بعضيـ مع ( دانياؿ )بؿ الكحكش أيضان كاف لمقديسيف سمطاف عمييـ . (13 ، 12 : 10)
كىذا ليس قاعدة عامة بؿ اهلل يسمح بيذا ليساند اإليماف كلتأكيد عطاياه . الكحكش، كالغرباف عالت البعض

غُب . اإلليية كاألمجاد المرتقبة خَّ َّع ذَعرَع َٚع ُّٓو  . نعكاس آلالـ البشر بسبب فسادىـإ تئف بسبب فسادىا كالذم ىك =ذَعيِل
المخاض ىك آالـ )كلكف مف كسط ىذا الفساد ستكلد صكرة جديدة لذلؾ يشبو الخميقة بأـ عمي كشؾ الكالدة 

فأكالد اهلل حينما ..(. زالزؿ كبراكيف)كالذم سيكلد ىك صكرة الخميقة الجديدة التي ستككف ببل نقائص  (الكضع
كاهلل أسممنا لمباطؿ لنئف .  تعكس حالة أكالد اهلل فالخميقة كمرآة،عمي الخميقةيككنكف في مجد سينعكس ىذا أيضان 

كما سمـ اهلل الييكد لنبكخذ نصر ليتأدبكا، فمما عادكا، . في آالـ نتنقى بيا كنتأدب حتى نميؽ بحالة المجد المرتقب
 . عادكا كقد شفكا مف الكثنية تمامان 

 
وِح، َنْحُن َأْنُفُسَنا َأْيًضا َنِئنُّو ِفي َأْنُفِسَنا، ُمَتَوقِِّعيَن 23 "-(:23)آية  َوَلْيَس ىَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَِّذيَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّو

" .التََّبنَِّي ِفَداَء َأْجَساِدَنا
ٚحِل ليست الخميقة كحدىا ىي التي تئف، بؿ نحف أنفسنا عمي الرغـ مف أننا قد أخذنا  جُب اٌشُّو  محبة/   بنكة  =تَعاوُبٛسَع

 أننا بسبب الخطية التي مازلنا نعاني منيا، كبسبب فساد طبيعتنا التي لـ نتخمص منيا إالٌ /.. سبلـ  / فرح/ 
كمية، كبسبب فساد العالـ حكلنا، مازلنا نئف خصكصان بعد أف تذكقنا العربكف، صرنا نشتيي كماؿ عطايا الركح 

حينما تتحرر أجسادنا بالكامؿ مف الفساد، كنحصؿ عمى كماؿ التبني بعد أف تقـك أجسادنا مف . في السماء
ف عبارة . المكت، فالمسيح بدمو أمَّفى خبلص نفكسنا كأجسادنا لتشترؾ أجسادنا في مجد أكالد اهلل َٔعاكا  ادِل غَع اءَع أَعجْب  فِلذَع

 ) كامؿ في حالة تبنيك  كنكرانيةبأجساد ممجدةبؿ نقـك . تعني قيامة األجساد مف المكت، كببل مكت بعد ذلؾ
+ 21:3في+ 53 ، 42 : 15كك1)سيككف لنا صكرة جسد المسيح الممجد . في فرح كامؿ (9:3يك1ببل خطية 

 (.2:3يك1
 

َولِكنَّ الرََّجاَء اْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاًء، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد َكْيَف . أَلنََّنا ِبالرََّجاِء َخَمْصَنا24 "-(:25-24)اآليات 
ْبرِ 25َيْرُجوُه َأْيًضا؟  " .َولِكْن ِإْن ُكنَّا َنْرُجو َما َلْسَنا َنْنُظُرُه َفِإنََّنا َنَتَوقَُّعُو ِبالصَّ

َٕعا ٍَعظْب اءِل خَع جَع َعا تِلاٌشَّ َّٕ  بدأت قصة الخبلص بميبلد كفداء المسيح كستنتيي بحصكلنا عمي الجسد الممجد في  =ألَٔع
كىذا . كبالنسبة لي تبدأ فصكؿ عمؿ الخبلص بالمعمكدية كتنتيي بحصكلي عمي الجسد الممجد. السماء
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الخبلص كىذا التبني الكامؿ، كاألجساد الممجدة ىي حاالت أخركية لف تعمف إاٌل في الدىر اآلتي، كما نحياه 
كبالرجاء نبدأ نتذكؽ ىذه البركات، كىذا . اآلف في قصة الخبلص نحياه باإليماف الذم بو نبدأ طريؽ الخبلص

كؿ ما حصمنا عميو ىك . كلكف دكف أف نرل شيئان محسكسان . العربكف، فالرجاء يفتح القمب لمعاينة ىذا الخبلص
 ىك عربكف الحياة ببل خطية في الجسد الممجد في السماء، شيادة  ،ضمحبلؿ الخطية في جسدناإعربكف مثؿ 

اإليماف يتطمع إلى الكعد، كالرجاء يتطمع إلى . الركح القدس فينا بالبنكة ىي عربكف البنكة الكاممة في السماء
 ما كاف ،الخبلص مؤكدان ؟ فمك كاف  كبعض الناس يفسركف ىذه اآلية أنو تـ لنا الخبلص، لكف كيؼ. المكعكد بو

كلك كاف الخبلص .  معني لمرجاء، فيؿ سمعنا طالب في كمية الطب يقكؿ لي رجاء أف ادخؿ كمية الطبىناؾ
فالخبلص بدأ كمستمر كسيكمؿ،  (12:2في)مؤكدان، ىؿ كاف بكلس الرسكؿ يقكؿ تممكا خبلصكـ بخكؼ كرعدة 

(. 9:5راجع تفسير رك) كالحاضر كالمستقبؿ لمتعبير عف الخبلص  فعؿ الماضيالرسكؿ لذلؾ يستعمؿ بكلس
.  تمـ عمؿ الخبلص كنحف بدأنا، لكف عمينا أف نكمؿ العمؿ بخكؼ أف المسيحيعنى  خٍظٕاكلكف قكلو

اءًال  جَع سَع ٌَع١ْبظَع سَع ْٕبظُٛب َّع ٌْب اءَع ا جَع لكننا مع كجكد الرجاء .  لك كاف الخبلص منظكران ما كاف ىناؾ معني لمرجاء =اٌشَّ
كىذا يعطينا فرح، فيناؾ آالـ يسمح بيا اهلل لنىٍكميٍؿ كنصمح لمسماء، فالعالـ ىك الضيقة العظيمة  (األمؿ)
كنحف نصبر بسبب الرجاء، نتحمؿ األلـ ألف عيكننا تثبتت عمي ما نرجكه كالصبر ىك عطية مف اهلل  (14:7رؤ)

ثْبشِل = أيضان  لَّعُبُٗب تِلاٌظَّ َٛع َعا َٔعرَع َّٕ   .فَعبِٔل
 

وُح َأْيًضا ُيِعيُن َضَعَفاِتَنا، أَلنََّنا َلْسَنا َنْعَمُم َما ُنَصمِّي أَلْجِمِو َكَما َيْنَبِغي26 "-(:26)آية  وَح . َوَكذِلَك الرُّو َولِكنَّ الرُّو
" .َنْفَسُو َيْشَفُع ِفيَنا ِبَأنَّاٍت اَل ُيْنَطُق ِبَيا

ف اهلل يعطينا الصبر إلحتماؿ آالـ ىذا العالـ، بينما عيكننا مثبتو في رجاء نحك الخبلص أرأينا في اآلية السابقة 
كلكف اهلل ال يعطينا الصبر فقط بؿ أرسؿ لنا الركح القدس ليرافقنا في خبلؿ رحمتنا في ىذا . المعد في السماء

.  العالـ كحتى نصؿ لمسماء، كيعيننا في ضعفاتنا
:- فيماذا يعين الروح ضعفاتنا

كلكف مف يتذمر يتقسى قمبو كيحـر نفسو مف التعزيات . ىك الركح المعزل في كسط الضيقات، لمف يشكر .ُ
 . كالبركات السماكية

 . نحتاجو كسط مشاكؿ ىذا العالـ، ليعطينا نصيحة مناسبة (7:1تي2)ىك ركح النصح  .ِ

. يبكت عمي خطية بأف يقنعنا عمي تركيا، كلك إقتنعنا يعطي قكة ننتصر بيا عمي ضعفات الجسد كشيكاتو .ّ
 . ثـ يبكت عمي بر، أم يقنعنا بعمؿ البر كحينما نقتنع يعطينا قكة نسمؾ بيا في حياة البر

يذكرنا دائمان بإحسانات اهلل فنشكره عمييا، كبعقاب األشرار المعد ليـ فنخاؼ خكفان مقدسان عمي أبديتنا،  .ْ
 .(..مثؿ محبة األعداء كعدـ االنتقاـ)كيذكرنا بكؿ تعاليـ السيد المسيح كيعطينا قكة عمي التنفيذ 

 كفرح كتعزيات عند اإلستشياد كعند كيعطينا كممة أماـ الممكؾ كالرؤساءيعطينا قكة نجابو بيا المخاطر،  .ٓ
 . األالـ الشديدة ، فرح يتغمب عمى األالـ
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 .إف تكانينا في عبادة اهلل كتكاسمنا فيك ينشطنا كيشدد عزيمتنا .ٔ

ذا طمبنا طمبات ليست في  ،فالركح يعطينا كبلمان نقكلو هلل (2 ، 1 : 14ىك)ىك يعطينا ما نصمي بو  .ٕ  كا 
طمب خيرات / طمب بكلس الشفاء لنفسو كىذا ليس في مصمحتو) أمثمة.. مصمحتنا أك ال يكافؽ اهلل عمييا

طمب مجد كطمب ابني زبدل أك طمبيـ ناران تحرؽ مف رفضكا المسيح ظنان منيـ أف / زمنية قد تبعدنا عف اهلل
يككف دكر الركح  (..ققد يطمب أحد الرىبنة كىذا ليس طريؽ/  ال يرل أف ىذا يمجدهكاهلل، يمجد اهلل ىذا 

إف طمبنا شيئان + (7:20رإأقنعتني يا رب فإقتنعت )القدس أف يقنع المؤمف أف ما يطمبو ليس بحسب مشيئتو 
بؿ قد يقنعني الركح القدس بما يريده اهلل فأطمبو، أك يقنعني . (14:5يك1)بحسب مشيئتو  فإنو يستجيب لنا 

 . عمكمان سكاء ىذا أك ذاؾ سأصمى مف قمبي لتكف مشيئتؾ. بأف طمبي ليس في مصمحتي فأتخمى عنو

َعا عَعفَعاذِٕل ُٓب ػَع ١ ا ٠ُبعِل ٚحُب أَع٠ْبؼًال فالركح لف يعيف سكل مف يحاكؿ .  كلكنو كمف يرل رجبلن يحمؿ حمبلن فيتقدـ ليعينو =اٌشُّو
فبدكف اهلل ال . ال أف نجمس كسالي نطمب المعكنة كنتكقع أف الركح القدس يتمـ كؿ شيء. كيجاىد في العمؿ
كلنبلحظ أنو يعيف حتى في أتفو األمكر كيقكينا كيشدد . كبدكننا ال يريد ىك أف يفعؿ شيء. نقدر أف نفعؿ شئ

يده فالركح ال يعيف مف ال يرفع " يساعد مع"ككممة يعيف في أصميا اليكناني ىي . قكانا الطبيعية الضعيفة
 متكقفة عمي إرادة كجياد كتغصب اإلنساف في الصبلة، فمف يغصب نفسو يعينو الركح  فمعكنة الركح،بالصبلة

.  بأف يعطيو لذة في الصبلة
ِٗل  ٍِل ٍِّٟو ألَعجْب ا ُٔبظَع َِع ُُب  ٍَع َٕعا َٔععْب َعا ٌَعغْب َّٕ  انتيت 25 الحظ أف المتألـ يصمي لكي تحؿ مشكمتو أك يشفي مف مرضو، آية=ألَٔع

ثـ نسمع عف الصبلة كسط األلـ . يعيف ضعفاتنا رأينا فييا الركح القدس 26بأننا نصبر كسط آالـ ىذا العالـ كآية
 فكيؼ يعيف الركح القدس مف يصمي؟ الركح يرشد مف يصمي عف طريؽ اإلقناع مثبلن كما حدث مع بكلس

رادة اهلل دائما .  التى ىى خبلص نفس بكلس ضد إرادة اهلل الشفاءفأ ك، أف الشفاء ليس في مصمحتوالرسكؿ كا 
كلكف نحف ال نعمـ ىذا الخير، كال نعمـ ما يجب أف نطمبو في . ، فيك صانع خيراتناىي الخير بالنسبة ؿ

 قديسكف صمكا ليس بحسب مشيئة اهلل، فبكلس صمي طالبان أف يرم ركما، كمكسى اشتيي أف فيناؾ. صمكاتنا
، ىنا نجد قمكب مقدسة تحب إرمياء طمب عف الييكد، كصمكئيؿ عف شاكؿ كإك. يرم فمسطيف براىيـ عف سدـك

اآلخريف، كلكنيـ ال يعرفكف ما يصمكف ألجمو، كقد نصمي ألمكر ضد خبلصنا، كما صمي بكلس حتى تنزع منو 
فغمكض المستقبؿ يجعمنا " لستما تعمماف ما تطمباف"حسنان قاؿ السيد المسيح ليعقكب كيكحنا . (المرض)الشككة 

.  ال نعرؼ ما نصمي ألجمو، كنصمي ألجؿ طمبات قد يككف فييا ضرر كبير لنا
طمبو ليس ف بإرادة اهلل أك بأف ما ا كيقنعف،كعمؿ الركح القدس في داخمنا أنو يقكدنا في الصبلة ليعطينا ماذا نقكؿ

ستمرار الصبلة يقنعو الركح إ كقد يبدأ اإلنساف صبلتو بأف يطمب طمب ما، كمع .سمـ بإرادة اهللف ؼنافي مصمحت
فالصبلة ال تغير . القدس بقبكؿ إرادة اهلل فيقكؿ لتكف مشيئتؾ، كحيف يسمـ اإلنساف أمكره هلل يصير مقبكالن أماـ اهلل

كلكف حتى نسمع . مشيئة اهلل بؿ ىي تغير مشيئتي بعمؿ الركح القدس حتى تتطابؽ مشيئتي مع مشيئة اهلل
 الصبلة، بؿ إىدأ لتسمع ؿ الكقت أثناءاال تتكمـ طك.  مطمكب أف نيدأ كنسكت لنسمع،صكت الركح القدس
فيؿ لك . (22:21مت)" كؿ ما تطمبكنو في الصبلة مؤمنيف تنالكنو"يقكؿ السيد المسيح . صكت الركح القدس
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كضع أمامؾ . لكف عمينا أف ال نتعامؿ مع آية كاحدة. طمبت شيئان خطأ، أك ليس في مصمحتي يعطيو اهلل لي؟ ال
فاهلل لف يستجيب . (14:5يك1)" كىذه ىي الثقة التي لنا عنده إف طمبنا شيئان حسب مشيئتو يسمع لنا"ىذه اآلية 

ككيؼ نعرؼ مشيئتو؟ ىذا ىك عمؿ الركح القدس الذم يقنعني بالتسميـ . إال لك كانت صبلتنا متطابقة مع مشيئتو
فحينما نقكؿ أف المسيح شفيع لنا لدم . كىذه ىي شفاعة الركح القدس. كبيذا أصير مقبكالن لدم اهلل. الكامؿ لو
، فيذا ليس معناه أف المسيح يطمب مف اآلب عنا، فيذه شفاعة تكسمية كىذا عمؿ السمائييف، (1:2يك1)اآلب 

بدمو أما المسيح فشفاعتو كفارية، بمعني أننا بسبب خطايانا فنحف غير مقبكليف أماـ اآلب، لكف المسيح غطانا 
كبنفس المنطؽ فإختبلؼ مشيئتي عف مشيئة اآلب يجعمني غير مقبكؿ .  مقبكليف أماـ اآلبفصرنا (عنا كىفَّرى )

لديو، أٌما الركح القدس الذم يقنعني بأف أسمـ مشيئتي لآلب فيك بيذا يجعمني مقبكالن لدم اآلب، كبيذا فيك يشفع 
َٙعا=  اآلبلفيَّ لد ْٕبطَعكُب تِل َّاخٍة الَع ٠ُب فَععُب فِل١َٕعا تِلؤَٔع ُٗب ٠َعشْب ٚحَع َٔعفْبغَع الذم يئف ىك أنا فالركح ال يئف، فالركح يضع فينا : اٌشُّو

كالركح ال يخمؽ الببلغة كالفصاحة . مشاعر حب كشكر هلل كاشتياؽ كحنيف لمسماء، كيعطينا ما نقكلو في الصبلة
تجربة تمـ بيا كيقؼ صاحب التجربة ليصمي، كالنفس قد تككف متألمة بسبب . في صمكاتنا بؿ اإلشتياؽ هلل

 أف التجربة ىي طريقو لمسماء،  يقنعوكيعطيو الركح أف يضع كؿ ثقتو في اهلل الذم يحبو بالرغـ مف التجربة، بؿ
.  فيئف،كيمتيب قمبو بالحب هلل كال يجد ما يعبر بو نحك اهلل عف مشاعره، ال يجد كممات تعبر عف ىذه المشاعر

( 27آية )اهلل يسمع ىذه األنات المقبكلة .  القدسب النفس مع الركحككاهلل يسمع ىذه األنات التي تعبر عف تجا
كسمع صراخ إسمعيؿ في عطشو  (15:14خر)كما سمع صراخ مكسى دكف أف يصرخ كدكف أف يتكمـ كممة 

، كاهلل يسمع أم يعرؼ مف يتجاكب مع (13:1صـ1)كسمع أنات أـ صمكئيؿ  (17:21تؾ)دكف أف يفتح فاه 
  فعمؿ الركح القدس يجعؿ مشيئتي تتطابؽ مع مشيئة اهلل"بحسب مشيئة اهلل" نسمع 27كفي آية.  القدسالركح 

 . كنبلحظ أف ىذا ىك ما حدث مع المسيح. "لتكف مشيتؾ"فأصمى مف القمب قائبل 
ككمما . ففي كقت التجربة أصرخ هلل أيامان كشيكر كالركح القدس يقنعني خبلؿ كؿ ىذه المدة أف أسمـ مشيئتي هلل

كمع المسيح إختزؿ ىذا الكقت إلى ال شيء يذكر، كالحظ صبلة . تقدـ اإلنساف ركحيان يختزؿ ىذا الكقت جدان 
ختزؿ الكقت بيف إما ؿكؾ". كلكف ليس كما أريد أنا بؿ كما تريد أنت. إف أمكف أف تعبر عني ىذه الكأس"المسيح 

ٍر عمي فالمؤمف. ة مرتفعةركحياؿ قامتي كانتطمبتي كبيف تسميـ مشيئتي بالكامؿ هلل كمما   يبدأ صبلتو كىك ميصِّ
مَّـى األمر تمامان ليدم اهلل في ثقة كيذىب كقمبو مممكء  كالركح يشفع فينا أم . سبلمان طمب ما كينيي صبلتو كقد سى

يعطينا أف نككف مقبكليف أماـ اهلل فتنسكب فينا بركاتو كمنيا السبلـ الذم يمؤل القمب فمعني أف الركح يشفع ىك 
يا رب أريد كذا " كيا ليتنا نتعمـ أف نصمى ىكذا  .(كاالتصاؿ ىك الصبلة)أنو يجعمنا نتصؿ باهلل بطريقة صحيحة 

" . إذان لتكف مشيئتؾ... لكننى ال أعرؼ أيف الخير ... 
 : كيف يعمل الروح القدس داخمي

. قد أبدأ الصبلة في حالة ضيؽ مف أمر ما، كأطمب مف أجؿ تغييره -ُ
كيقنعني بأف مايحدث ىك  (13: 5عب)الركح يتكمـ في داخمي، كىذا لمف صارت حكاسو مدربة  -ِ

 .خير 
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 . قد يحاربني عدك الخير بأف مايحدث لى عبلمة قسكة اهلل في أحكامو ضدم -ّ

. الركح يجيب صارخان في داخمي كيؼ يقسك اهلل عميؾ كىك أبكؾ  -ْ
( . 15آية )يعطينا أف نصرخ يا آبا اآلب  (أ):كىذا معنى

. مثؿ السيد المسيح أف األب اليعطي ألكالده ثعباف أك عقرب  (ب )     
فالركح ىنا يتكمـ في داخمي عف طريؽ كضع فكرة في داخمي يقنعني بيا أف اهلل أب لى 

. فأستريح كينتيي الضيؽ 
المرحمة التالية ىى بأف يضع في داخمي مشاعر تجاه أبي السماكل ىذا الذم يدبر كؿ الخير  -ٓ

كىذا معنى )كىذه المشاعر ىى مشاعر حب اليمكف التعبير عنيا . لى بما ظننتو ضرر لى
 .                                                  (األنيف

(   7: 20إر)اإلقناع بالفكر  (أ) إذان الركح يتكمـ داخمنا عف طريؽ 
(  5: 5رك)المشاعر تجاه اهلل  (ب)                                   

       
وِح، أَلنَُّو ِبَحَسِب َمِشيَئِة اهلِل َيْشَفُع ِفي 27 "-(:27)آية  َولِكنَّ الَِّذي َيْفَحُص اْلُقُموَب َيْعَمُم َما ُىَو اْىِتَماُم الرُّو

" . اْلِقدِّيِسينَ 
بَع  ُٛب ٌْبمٍُب ضُب ا َٛع . أم ىك عارؼ بكؿ ما في قمبي (23:2رؤ) اهلل ىك فاحص القمكب كالكمي =اٌَّزِلٞ ٠َعفْبذَع ُ٘ب ا  َِع ُُب  ٍَع ٠َععْب

ٚحِل  َُب اٌشُّو ا َّع رِل ْ٘ب قتنعت إكىك كحده الذم يعرؼ ىؿ .  الركح القدس ىك الذم يعطي اإلقناع كما قمنا بشيء معيف =ا
 فإذا كجدنى ما زلت غير مقتنع يظؿ الركح يحاكؿ كييمِّح عمىَّ حتى أقتنع .قمبيان بما حاكؿ أف يقنعني بو أـ ال

فَععُب  (7 :20إر) ١يَعحِل  ِل ٠َعشْب شِل َِع غَعةِل  ُب تِلذَع َّٗ أم أف الركح القدس يحاكؿ مع اإلنساف الركحي أف يغير قراره في . ألَٔع
 الشفاعة فصبلتي لف تغير مشيئة اهلل، بؿ تغير مشيئتي  كىذه ىي،مشيئة اهللالصبلة، كيغير طمبتو لتتطابؽ مع 

 . لتتطابؽ مع مشيئة اهلل فأصير مقبكالن لدم اهلل
َٓع  ١ ٠غِل ٌْبمِلذِّو فَععُب فِٟل ا عمؿ الركح القدس ىذا لف يجدم مع اإلنساف الجسداني فيذا ال يسمع أصبلن لمركح  = ٠َعشْب

.  القدس
ليس الميـ أف نتكمـ كثيران في الصبلة بؿ أف نتسمع صكت الركح القدس في داخمنا، كنئف بما يمميو : ممحوظة

 .عمينا
  

وَن َحَسَب 28 "-(:28)آية  َوَنْحُن َنْعَمُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمًعا ِلْمَخْيِر ِلمَِّذيَن ُيِحبُّووَن اهلَل، الَِّذيَن ُىْم َمْدُعوُّو
" .َقْصِدهِ 

َْع  َع انعـ إننا نئف كلكننا مف ناحية أخرل نعمـ أنو بالنسبة ليؤالء  ثُّوٛ َٓع ٠ُبذِل ٠  فإف كؿ شيء يتعاكف كيتضافر ٌَّزِل
حتى ما نراه مف أمكر .  كخبلص نفسوكيعمؿ معيـ مف أجؿ خيرىـ كصبلحيـ كلبنياف نفس المؤمف الحقيقي

فيي تعمؿ ألجؿ خبلص نفس  (كشككة بكلس الرسكؿ)، كحتى المؤلـ منيا  بحسب تصكرنامعاكسة أك مضادة
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فالركح يقنعني في كقت ضيقتي بأف ما يحدث في حياتي فيك لمخير فأقكؿ . كىذه اآلية متعمقة بالسابقة. المؤمف
 . لتكف مشيئتؾ
ُُب  ٍَع ُٓب َٔععْب  كىذا قد إختبرناه فى حياتنا مف  أم ىذه أمكر بدييية ال تحتاج إلى إثبات أف اهلل صانع خيرات،=َٔعذْب

كحتى ما أراه شران فاهلل قادر أف يخرج مف الجافي  .ال يستطيع أف يعمؿ شران ألكالدهاهلل  كمعامبلت اهلل معنا،
ليـ لمخير، كما   فالشر(.22:3كك1نفسخبلص ) حبلكة (األلـ) كاأللـ دخمكا إلى العالـ بسبب الخطية، كاهلل حكَّ

لت لى العقكبة خبلصا"عبَّر القديس إغريغكريكس عف ذلؾ فى القداس    " .حكَّ
عًالا  َِع ًُب  َّع كلكف حينما يضاؼ إلى  (نقصد األلـ)الشيء كحده قد يبدك سيئان كغير مفيكـ بسبب غرابتو كقسكتو = ذَععْب

األعماؿ األخرل كالظركؼ األخرل التي أتت كالتي سكؼ تأتى فإف كؿ ىذه الظركؼ معان تعمؿ ألجؿ ىدؼ 
 . خبلص نفسي= كاحد، تعمؿ لمخير بإنسجاـ، كما ىك الخير

 
 

 :-  تأمل عممي لشرح اآلية
حينما تؤثر عدة قكم عمي جسـ يتحرؾ ىذا الجسـ في إتجاه 

 كالمؤمف الذم  .كىذه ليا طريقة لحسابيا. محصمة القكم
 :-يحب اهلل يتعرض لمجمكعتيف مف القكم

 . أعماؿ إحسانات اهلل كخيراتو الزمنية كالركحية=  األكلى

  (قصةأيكب)أعماؿ مقاكمات إبميس كالتجارب كالضيقات كلكنيا بسماح مف اهلل =  الثانية
حسانات اهلل ىدفيا جذب المؤمف هلل بميس حيف يياجـ بتجاربو فيك يقصد أف يبعد اإلنساف عف اهلل، لكف اهلل . كا  كا 

:-  يسمح بيا لينقي المؤمف
 (. 7:12كك2)كاهلل سمح بيا ليحميو مف الكبرياء ..... شككة بكلس ىي مف إبميس. 1

 . كاهلل سمح بيا ليشفيو مف بره الذاتي..... آالـ أيكب كانت مف إبميس. 2

مَّـ لمشيطاف ليبلؾ الجسد. 3 ـى عميو بكلس باف ييسى كى  لكي تخمص الركح في كلكف كاف ذلؾ... خاطئ ككرنثكس حى
 (.4:5كك1)يـك الرب يسكع 

 كلكف اهلل في محبتو يسمح بيذا مف أجؿ ،الحظ أف إبميس يكجو ضرباتو كتجاربو لممؤمف حتى يتذمر عمي اهلل
كىذا ما = سكاء ما أراه أمكرا حسنة أك ما أراه مؤلما )  تجرم في حياتيككؿ األمكر التي. خبلص نفس المؤمف

كىي ليا إتجاه كاحد ىك خبلص نفسي، ىك الخير  (المحصمة) ىدفيا أف أسير في إتجاه (ِعاًال تشير لو كممة 
 . دائمان لمف يحبكف اهلل

لتعمقنا باألرض كلرفضنا فكرة  (..أمجاد زمنية /صحة /ماؿ ) لك كانت كؿ عطايا اهلل خيرات زمنية :مثال
 كتكبر كلفقد تفخ اإلنساففإل (..مكاىب شفاء/تمذذ بالصبلة )كلك كانت عطايا اهلل كميا خيرات ركحية . المكت

 . خبلص نفسو

  أعًال
إدساَاخ هللا 

. ويذثره
 خ١شاخ سٚد١ح 

. ٚص١ِٕح

ذجاسب 
 ٚػ١ماخ
   ٠غّخ

 إلت١ٍظ أْ
 ٠جشتٕا تٙا

 اٌّئِٓ
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 ىدفو مف التجارب التي يصيب بيا المؤمف أف يفصمو عف اهلل، كاهلل يسمح بيا فيك كحده  أف إبميس...لذلؾ نقكؿ
 انحراؼ حتى ال ق مف أمءكيؼ يحمي أبناالذم يعمـ ما الذم يحتاجو اإلنساف ليخمص، كىك كحده الذم يعمـ 

 كيؼ يكجو اإلحسانات كالتجارب كمييما في اتجاه خبلص نفس ِعاًال كاهلل كحده ىك الذم يعمـ تفسير كممة . ييمككا
، إذ أنو بيذا  كيضحؾ عميو اهلل يكجو الشيطاف ضرباتو ليفصؿ المؤمف عف اهلل، يستيزئ بو حينمالذلؾ. قءأحبا

كحتى كقت الضيؽ فاهلل ال يترؾ أكالده كحدىـ، بؿ يعطييـ تعزيات  (4-1:2مز)يتمـ ما أراده اهلل بالضبط 
عند كثرة ىمكمي  "(3:8نش)" (تعزياتو)كيمينو تعانقني  (الضيقات)شمالو تحت رأسي "ليجتازكا الضيقة بسبلـ 

(. 19:94مز)" في داخمي تعزياتؾ تمذذ نفسي
َْع  َع ا ثُّوٛ َٓع ٠ُبذِل ٠ فيـ يعانكف " ممعكنة األرض بسببؾ" أٌما الذيف ال يحبكف اهلل فيناؾ قانكف آخر يحكميـ ىك = ٌَّزِل

.  كيتألمكف ببل فائدة كثمرة لخطاياىـ، كبسبب لعنة األرض
كما يفسد عمؿ اهلل ىك التذمر عمي ما يسمح بو اهلل، فيذا قد يكقؼ التدبير اإلليي، بؿ قد يرفع اهلل عف اإلنساف 

كيضيع . التجربة التي كانت لخبلص نفسو كلبنيانو، كيرتد المتذمر إلى مشيئة نفسو، كتتخمى عنو العناية اإلليية
فكؿ ما نراه في حياتنا مف األمكر التي يقاؿ عنيا شر، ىي . مف أمامو طريؽ الترقي لبمكغ القصد اإلليي األسمى
الظركؼ التي )أف كؿ البكرات  (13:10حز)كنبلحظ في . إٌما تفطمنا عف العالـ أك تقربنا لمسماء كتؤىمنا ليا

كاليدؼ الكاحد لمف ( يعني كحدة اليدؼ كالتناسؽ كاإلنسجاـ كالتعاكف معان )كأنيا بكرة  (تؤثر في حياتنا كمصيرنا
 . يحبكف اهلل ىك خبلص نفكسيـ

َْع  ٚ ُّٛو عُب ذْب َِع ُْب  ُ٘ب َٓع  ٠  . ختيركا بحسب عمـ اهلل السابؽأ الذيف يحبكف اهلل، قد دعكا ك=اٌَّزِل
ِٖل  ذِل غَعةَع لَعظْب فإف كاف اهلل قد دعاىـ كىذا ىك قصده ". ليككنكا مشابييف صكرة ابنو "29 قصد اهلل نراه في آية =دَع

 . فكيؼ ال تعمؿ كؿ األمكر مف أجؿ صالحيـ كخيرىـ
 

أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُيْم َسَبَق َفَعيََّنُيْم ِلَيُكوُنوا ُمَشاِبِييَن ُصوَرَة اْبِنِو، ِلَيُكوَن ُىَو ِبْكرًا َبْيَن ِإْخَوٍة 29 "-(:29)آية 
" . َكِثيِرينَ 

 إذان إختيار اهلل كدعكتو ليسا عف محاباة، بؿ ىك يعرؼ مف سيقبمو كمخمص، كيقبؿ دعكتو، =سبق فعرفيم
ُْب  =كبمعرفة اهلل الكاممة عرؼ استحقاقاتيـ ُٙب فَع ثَعكَع فَععَعشَع ا  عيَّنىييـ=  سبق فَعيََّنُيم سبؽ فعرفيـ كمف. عَع ٌِل١َعىُبُٛٔٛب

ِٗل  جَع اتْبِٕل ٛسَع َٓع طُب ِٙل١ اتِل شَع المسيح شابينا في مكتنا .  أم يكتسبكا نفس الصكرة الركحية كاألخبلقية التي لبلبف =ُِب
إذان ىك الذم يدعك كىك الذم يبرر، كىك . نشبيو في صفاتو كقداستو، بؿ كمجد حالة ابف اهلل. لنشبيو في حياتو

 اإلنساف فبل  كال يريد،اهللكلكف قد يريد  (4:2تي1)فاهلل يدعك الكؿ . الذم يمجد كلكف ليس في سمبية مف جيتنا
فماذا نعمؿ لنشابو صكرة ابنو؟ . (37:23مت)" لكنكـ لـ تريدكا.. أنا أردت"تكمؿ إرادة اهلل 

إذان بقدر ما نتغير عف شكؿ " كال تشاكمكا ىذا الدىر.. تغيركا عف شكمكـ "(2:12رك) يقكؿ بكلس الرسكؿ في 
ىذا الدىر نتشكؿ كأبناء هلل، نشبيو في قبكلو لؤللـ كالصميب، كفي قداستو كطيارتو كرفضو لمخطية فنشبيو في 

إذان مف تـ اختيارىـ، أختيركا لمقداسة أم لمشابية المسيح، فميس ىنا مجاؿ ألف يقكؿ أحد طالما أنا . عدـ مكتو
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لدنا عمي . (13:2تس2 )! ، فكيؼ يخطئ مف ىك عمى صكرة المسيح ؟مختار فؤلخطئ كما أريد كنحف قد كي
كعمؿ الركح القدس فينا أف ييصكِّر المسيح .. صكرتو في المعمكدية بمكت العتيؽ فينا كقيامة الجديد مع المسيح

فنحف نتغير إلى صكرة المسيح المتألـ عمي األرض لنأخذ صكرة جسد مجده في السماء . (19:4غؿ)فينا 
(.  2:3يك1+ 21:3في+ 49:15كك1+ 10:3كك+ 18:3كك2)

َٓع  ثِل١شِل٠ جٍة وَع َٛع َٓع اِلخْب ا تَع١ْب شًال َٛع تِلىْب ُ٘ب َْع  ٛ  بكر أم ىك االبف الكحيد القدكس لآلب، ىك عقؿ اهلل كحكمتو  [1] = ٌِل١َعىُب
 .فيك أكؿ كمؤسس الخميقة كميا (3:1يك)ىك بو كاف كؿ شيء كبغيره لـ يككف شيء مٌما كاف . (24:1كك1)

  .كىك أيضان رأس الخميقة الجديدة ، كنحف فيو نصير أكالدان هلل 
كممة بكر تعني فاتح رحـ أمو العذراء كال تعني بالضركرة كجكد   [2]

 . يككف ىك بكران ليـؿإخكة 
ىك بكر الخميقة الجديدة مات كقاـ، كنحف بالمعمكدية نمكت كنقـك  [3]

فيك مؤسس . (15:1كك)معو، فنحف ندخؿ الخميقة الجديدة بو كفيو 
كىك السابؽ لنا في دخكؿ السماء في األمجاد، . كأكؿ الخميقة الجديدة
.   باتحادنا بو كتشابينا معو في صكرتو،ف لومىك البكر ألنو ىك األكؿ كإبف هلل كنحف تالي. ىك أكؿ مف دخميا

صرنا . ىك بديؿ آدـ البكر، بكر الخميقة، فالمسيح صار آدـ األخير كنحف صرنا أبكاران باتحادنا بالمسيح [4]
 (. 23:12عب)كارثيف كأبكار 

ككذلؾ . ىك بديؿ إسرائيؿ ابف اهلل البكر، فمقب البكر انتقؿ إليو، إذ فقد إسرائيؿ بككريتو بسبب خطيتو [5]
 . فإسرائيؿ حمؿ لقب البكر ألف المسيح سيأتي منو كيصير ىك البكر الحقيقي كسينكب عنو

 

َرُىْم َأْيًضا. َوالَِّذيَن َسَبَق َفَعيََّنُيْم، َفيُؤاَلِء َدَعاُىْم َأْيًضا30 "-(:30)آية  َرُىْم، . َوالَِّذيَن َدَعاُىْم، َفيُؤاَلِء َبرَّ َوالَِّذيَن َبرَّ
َدُىْم َأْيًضا " .َفيُؤاَلِء َمجَّ

ُْب  ُٙب َع ثَعكَع فَععَع١َّٕ كما قاؿ .  نعمتو في كماؿ حريتيـ يعرؼ أنيـ يقبمكفف الذم كأبناء مشابييف لصكرة إبنو،ىك ييعىيِّفٍ  = عَع
 (. 5:1ر")" قبمما صكرتؾ في البطف عرفتؾ"اهلل إلرمياء 
ُْب  ُ٘ب ا عَع  .  بكاسطة الكرازة لئليماف كاآلف ىذه الدعكة ىي دعكة داخمية كمف يقبميا يتبرر كمف يتبرر يتمجد =دَع

 
" َفَماَذا َنُقوُل ِليَذا؟ ِإْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَمْيَنا؟ 31 "-(:31)آية 

ا زَع يُب ٌِٙل ا َٔعمُٛب ارَع َّع فأشياء العالـ متي عرفناىا ينتيي تعجبنا، أٌما محبة اهلل فكؿ ما نعرفيا .  ىذه كممة تعجب =فَع
عَعَٕعا. نزداد عجبان  َِع َْع  ُب  ا ْْب وَع  ، بالمسيح، فاهلل يساندنا، يحفظنا كيحرسنا كمتحديف،ركحو القدكس يسكف فينا  =اِل

ٍَع١ْبَٕعا. فمف يمكنو أف يعمؿ ضدنا، كال حتى الشيطاف يقكم عمي ىذا. ىك في صفنا ْٓب عَع َّع ال أحد يستطيع أف  = فَع
إف . بؿ إف كاف اهلل معي فحتى األمكر التي ىي ضدم تتحكؿ لحسابي. يؤذينا طالما نحف في حمايتو كحصانتو

 انًسُخ انثكش آدو انثكش

 انكُُسح كم انثشش
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ف تحدثت عنو بشر ييحسب ىذا الشر مصدر بياء جديد في  سمبت ماؿ المؤمف تصير باألكثر صرافان لمكافأتو، كا 
ف قدمتو لئلستشياد فسينعـ بإكميؿ الحياة األبدية ف حرمتو مف الطعاـ أشبعو اهلل مف تعزياتو، كا   . عيني اهلل، كا 

 
" اَلَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَمى اْبِنِو، َبْل َبَذَلُو أَلْجِمَنا َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَيُبَنا َأْيًضا َمَعُو ُكلَّ َشْيٍء؟32 "-(:32)آية 

إف اهلل الذم كىبنا إبنو الكحيد كقدمو  لممكت مف أجمنا، كيؼ ال ييبنا معوي جميع العطايا كالنعـ التي يحتاجيا 
ف كاف اهلل. إف كاف اهلل قد كىبنا المسيح فكيؼ ال ييبنا معو كؿ ما نحتاجو لكي يتحقؽ خبلصنا. خبلصنا   قدكا 

كلكف مازاؿ إبميس يخدع البعض كما فعؿ مع . بذلو عنا كنحف أعداء، فيؿ يحجب الخبلص اآلف عف التائب
األخ األكبر لئلبف الضاؿ، الذم إشتكي مف أف أبيو لـ يعطو جديان بينما الميراث كمو لو، فمازاؿ إبميس يصنع 

 (..ترقية /مركز  /صحة   / ماؿ)نفس الشيء معنا كيصكر لنا أف اهلل ال يحبنا إذ قد حرمنا مف أشياء مادية 
ىؿ !! كالرسكؿ ىنا يتعجب مف ىذا. كنبدأ نشتكي مردديف ما كضعو الشيطاف في أذاننا مف شككم عمي اهلل

 إبنو لنحصؿ بيذا عمي ميراث كىك أعطانا، كذا ككذا ىؿ نشتكي أنو لـ يعطنا !  نتخاصـ مع مف أعطانا إبنو
 جيزنالكف لنفيـ أنو ييبنا كؿ شيء م! ىؿ مف أعطانا إبنو يبخؿ عمينا بأم شيء يككف فيو فائدة لنا! السماء

كىذا اإليماف بمحبة اهلل كىذا الفكر بأنو .  لمحبتو لنا ، كذلؾيعطيو لنالمسماء، أما ما يبعدنا عف السماء فمف 
بعد ىذا الحب يجب أف نقبؿ أم . يعطينا ما يجعمنا نصؿ لمسماء سيعطينا النصرة عمي اآلالـ كالمضايقات

كال نطمب شيئان آخر، فنحف أماـ ىذا الحب كبسبب . صميب، بؿ نطمب أف نرتفع بصميبنا إلى األحضاف األبكية
 . خطايانا نخجؿ أف نطمب أم شيء

 
رُ 33  "-(:33)آية  " . َمْن َسَيْشَتِكي َعَمى ُمْختَاِري اهلِل؟ َاهلُل ُىَو الَِّذي ُيَبرِّ

سُب ( 10 ، 9 : 12رؤ)الشيطاف ىك المشتكي  َٛع اٌَّزِلٞ ٠ُبثَعشِّو ُ٘ب ُب  .  أم يمنح أكالده بره الخاص أم نعمتو المجانية = َع
حينما يبرر الناس أنفسيـ تبقي الشككل قائمة، كلكف حيف يبرر اهلل يستر تمامان، كتبطؿ كؿ شككم، اهلل يغفر 

 . تمامان كؿ خطايا الذيف بررىـ
 

َمْن ُىَو الَِّذي َيِديُن؟ اَْلَمِسيُح ُىَو الَِّذي َماَت، َبْل ِباْلَحِريِّ َقاَم َأْيًضا، الَِّذي ُىَو َأْيًضا َعْن َيِميِن 34 "-(:34)آية 
" .اهلِل، الَِّذي َأْيًضا َيْشَفُع ِفيَنا
 فاآلب أعطى الدينكنة لئلبف .كىك المسيح (القاضي)الذم يديف .. المتيـ ىك أنا.. نحف ىنا أماـ صكرة محكمة

ىك  (المحامي)الذم يشفع فينا ك(. 10 ، 9 : 12رؤ)ىك الشيطاف  (النيابة/المدَّعي )كالذم يشتكي . ( 22:5يك)
أيضان المسيح الذم مات عٌنا كقاـ، فمك لـ يقـ لكنا قد بقينا حيث نحف، كىك ممجد عف يميف العظمة اإلليية 

الذم يحكـ عمينا ىك نفسو الذم . فحبيبنا الذم يشفع فينا ىك نفسو القاضي الذم يديننا. كيشفع أماـ اهلل ألجمنا
 .ىذا المشيد جعؿ بكلس الرسكؿ ينشد نشيد المحبة اآلتي. غسمنا بدمو
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  34 – 1تسمسل أفكار اآليات 
.  مف يسمؾ بالركح يصير إبنان هلل  :-16 – 1

. أكالد اهلل يرثكف المجد مع المسيح ، كلكف مازاؿ ىناؾ أالـ عمى األرض        :- 17
. حينما نرل ىذا المجد سنجد أف األالـ التى إحتممناىا ىى الشئ بالنسبة ليذا المجد         :- 18
ليس اإلنساف كحده ىك الذل سيتمجد ، بؿ كؿ الخميقة ، فالخميقة لعنت بسبب اإلنساف ، فحينما  :- 23 – 19

كلكننا فى كسط أالـ ىذا العالـ ، عيكننا ميعىمَّقة بيذا المجد المنتظر . يتمجد اإلنساف ستتمجد كؿ الخميقة معو 
. عمى رجاء 

لماذا الرجاء ؟ ألننا كاثقيف أف المسيح قد تمـ كؿ شئ لمخبلص ، كلكننا لسنا بعد نرل ىذا المجد         :- 24
. الميعَّد عيانان ، بؿ ننتظره متكقعينو باإليماف كالرجاء 

. كعمينا إحتماؿ األالـ بصبر لثقتنا فى كعد اهلل        :- 25
. مقبكليف أمامو كالركح يعطى معكنة كيشفع فينا حتى تتفؽ إرادتنا مع إرادة اهلل فنصير  :- 27 ، 26
إذان فيذه اآلالـ . ما يعطينا الصبر أيضا ثقتنا فى أف كؿ ما يسمح بو اهلل مف ضيقات ىك لمخير        :- 28

. يسمح بيا اهلل لخبلص نفكسنا 
. كما ىك قصد اهلل تجاىنا ؟ أف نصير مشابييف لصكرة إبنو  :- 30 ، 29
كىؿ مف بذؿ إبنو ألجمنا سيحرمنا مف أل شئ تافو عمى ! ىؿ ىناؾ حب أعظـ مف ىذا ؟ :- 34 – 31

كأف اهلل ال يحبو إذ ىك يسمح لو بيذا األلـ . كىذا فيو رد عمى كؿ متألـ يشككو إبميس فى محبة اهلل لو . األرض 
ىؿ مف بذؿ إبنو ألجمى ، يقبؿ أف يتركنى لؤللـ دكف أف يككف ىذا األلـ لو فائدة أف أحصؿ .... كالرد ىنا . 

. عمى صكرة إبنو 
 

َمْن َسَيْفِصُمَنا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِسيِح؟ َأِشدٌَّة َأْم َضْيٌق َأِم اْضِطَياٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم 35 "-(:35)آية 
 " َسْيٌف؟

عطائنا نامكس ركح الحياة لـ يجد رساؿ الركح القدس كا   أماـ كؿ ما عممو المسيح مف تجسد كفداء كأالـ لتبريرنا كا 
١خِل .  في نفسو إاٌل تسبحة الحب ىذه ليرد الحب بالحبالرسكؿ غِل َّع ٌْب ثَّحِل ا ذَع َِع ْٓب  َعا عَع ٍُٕب ١َعفْبظِل ْٓب عَع  محبتنا نحف  =َِع
١ْبكٌد . لممسيح َْب ػَع ذَّجٌد أَع لما أتى الجنكد ليحرقكا ).  ظير ىذا في تسميـ الشيداء أنفسيـ لممكت حبان في المسيح=أَع ِل

سنة لـ  86القديس بكليكربكس كجاءت لو فرصة لميرب، طمب منو شعبو أف ييرب، فقاؿ، المسيح كاف معي 
الشدائد مكجية لنا حتى نترؾ المسيح، كلكف الركح . (سنة 86أرل فييا منو خيانة فيؿ أخكنو أنا اآلف بعد 

.  بسبب ىذه المحبة عمييا،القدس يسكب محبتو فينا هلل فنجكز في الضيقات التي تفرض عمينا كؿ يـك منتصريف
 . لـ تعد الضيقات كال اآلالـ تحطـ النفس بؿ سببان لدخكؿ مككب الغمبة كالنصرة تحت قيادة المسيح المتألـ

 
." .«َقْد ُحِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِلمذَّْبحِ . ِإنََّنا ِمْن َأْجِمَك ُنَماُت ُكلَّ النََّيارِ »:َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 36 "-(:36)آية 
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َٙعاسِل ( 22:44مز)ىذه اآلية مأخكذة مف  ًَّ إٌَّ اخُب . يعني كؿ الزماف الذم نحياه كنتألـ فيو = وُب َّع ًَع  ...ُٔب ثْب ِِل ثْبَٕعا  غِل  دُب

ٍُة  َٕع  قد تعني= غَع
 صكرة الغنـ المأخكذة  ، كىذه الصكرة.بسبب تمسكنا بالمسيح معرضكف لو مف أعداء المسيح  مكتان نحف[1]

 ألننا نحف نتعرض عمي الدكاـ لممخاطر كالمكت مف الذيف يضطيدكننا كينظركف لمذبح إستعمميا الرسكؿ ىنا،
.  غنـ معدة لمذبحإلينا كأننا 

غير مباليف بآالـ الجسد بؿ نخدـ اهلل  تفيـ عمي أننا نقدـ أنفسنا كذبائح حية في خدمة، كأصكاـ كصمكات كقد[2]
 . حتى النفس األخير

 (.11 : 6رك) نحيا حياة اإلماتة أل نقؼ كأمكات أماـ الخطية [3]
 

" . َولِكنََّنا ِفي ىِذِه َجِميِعَيا َيْعُظُم اْنِتَصاُرَنا ِبالَِّذي َأَحبََّنا37 "-(:37)آية 
َٔعا  اسُب ْٔبرِلظَع ُُب ا ىذه طريقة غريبة لئلنتصار تشبو إنتصار المسيح، ". أعظـ مف منتصريف"في ترجمة أخرل = ٠َععْبظُب

طريقة العالـ في االنتصار ىي االنتصار بالنار كالسيؼ، أٌما طريؽ . الذم إنتصر عمي الرياسات بالصميب
المسيحي في االنتصار ىي عف طريؽ احتمالو النار كالسيؼ بإيماف كصبر، بؿ بيذا يصبح أعظـ مف منتصر، 

كلكف ىذه .. بعض اآلالـ! فكؿ ما يكسبو منتصر في معركة عالمية يخسر أمامو شيء، أٌما نحف فماذا نخسر؟
فالخسائر قميمة جدان . حتى خسارة الجسد فيي ليست خسارة فيك تراب كأرضي. اآلالـ ىي النار التي تنقي الذىب

.  إف مف يحاربنا يحارب اهلل نفسو. كالمكاسب ثقؿ مجد أبدم كمجد ككرامة كسبلـ ىنا عمي األرض
(. 12 ، 11 : 17يك). ىؿ نخاؼ مف الحسد؟ حسد الناس ال يضر ألنني محفكظ في يد اهلل:- تأمل في الحسد

 ككؿ تجربة ككؿ حسدكؿ .. "كلكننا نصمي في صبلة الشكر. فمف يحفظو اآلب كاالبف ىؿ يقدر أحد أف يؤذيو
 كاهلل يسمح بيذا كلكف نخرج  ،فكؿ نعمة نحصؿ عمييا تزيد حقده ضدنا، كيدبر المؤامرات ضدنا" فعؿ الشيطاف

 كما يشرح ىذه الفكرة ما حدث مع الممؾ ييكشافط راجع القصة في .مف ىذه المؤامرات بمكاسب عظيمة
! ؟  ضده، لكف ماذا كانت نتيجة المؤامرة أىاجت أعداؤه بدكرىا التي،لقداستو أىاج الشياطيففيك  (20أم2)

ال تدخمنا "كلكف نحف بتكاضع نقكؿ هلل . غنيمة عادكا بيا كظمكا ينقمكنيا عدة أياـ ىذا معني أعظـ مف منتصريف
 . ، أٌما لك سمح اهلل بتجربة فسنعكد أعظـ مف منتصريف كىكذا تكاضع األنبا أنطكنيكس أماـ الشياطيف"في تجربة

 
َفِإنِّي ُمَتَيقٌِّن َأنَُّو اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َماَلِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت، َواَل ُأُموَر َحاِضَرًة 38 "-(:39-38)اآليات 

َواَل ُعْمَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخِميَقَة ُأْخَرى، َتْقِدُر َأْن َتْفِصَمَنا َعْن َمَحبَِّة اهلِل الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع 39َواَل ُمْسَتْقَبَمًة، 
" .َربَِّنا

١َعاجَع  الَع دَع َٚع خَع  ْٛب َِع فأىكاؿ المكت . نتقاؿ إلى أحضاف القديسيف في رفقة المبلئكةإصار المكت غير مخيؼ فيك  = الَع 
الَع . لف ننفصؿ عنو ال في ىذه الحياة كال بعد المكت. أك ممذات الحياة غير قادرة أف تفصمنا عف محبة المسيح َٚع

الَع  َٚع اءَع  عَع إَع الَع سُب َٚع حَع  الَعئِلىَع أبرار كىؤالء ال يريدكف أف  [1]: كالمبلئكة نكعاف.  الرؤساء كالقكات ىـ رتب لممبلئكة=...َِع
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األبرار يفرحكف بتكبتنا . أشرار كىـ الشياطيف كىؤالء ال يقدركف أف يفصمكنا [2]. يفصمكنا عف محبة المسيح
َعحًال . كاألشرار مقيديف بالصميب رَعمْبثٍَع غْب ُِب الَع  َٚع جًال  شَع اػِل ٛسَع دَع ُِب الَع أُب  فاهلل ضابط الكؿ، حياتي في يده كىك يحبني  =َٚع

َٛع . كفداني ٍْب الَع عُب كَع . كالمناصب (ألنو غير دائـ)عمك النجاح كالرخاء كالمجد الكاذب = َٚع ّْب الَع عُب  عمؽ الشدائد  =َٚع
كقد يشير العمك لما في السماء مف . كقد يشير العمك لما في السماء مف عكاصؼ كأنكاء. كالخزم كالعار

سفؿ أال شيء يرفعنا إلى فكؽ أك ينزؿ بنا إلى .  عكاصؼ، كالعمؽ لما في أعماؽ البحار أك أعماؽ السجكف
ٜ. قادر أف يفصمنا عف محبة المسيح شَع ٍِل١مَعحَع أُبخْب الَع خَع  حتى إف كجدت خميقة أخرل ال نعرفيا فمف تقدر عمي  =َٚع

َعاىذا  تِّٕو ١خِل ٠َعغُبٛوَع سَع غِل َّع ٌْب ثَّحِل  ِل اٌَّرِٟل فِٟل ا ذَع  ثباتنا في المسيح ىك الذم أعطانا ىذه المحبة الشيء إذان يفصمنا  =َِع
، كتنطفئ . الخطية ببل تكبة.. إاٌل شيء كاحد.. عف محبة اهلل فالخطية تطفئ الركح القدس الذم يسكب الحب فيَّ

الركح القدس الذم قاؿ عنو الرسكؿ أنو يسكب . حكاسي الركحية فبل أعكد أرل المسيح، كبالتالي أفقد محبتو
 .ىك الذم سكب كؿ ىذا الحب في قمبو (5:5رك)محبة اهلل في قمكبنا 

 

 تعميق عمى اإلصحاحات السابقة
كيف كان آدم يعيش فى جنة عدن؟ 

ككانت لذة آدـ فى حبو هلل، . فكاف آدـ ييًحٍب اهلل. (8:4يك1)كاهلل محبة  (27:1تؾ)آدـ مخمكؽ عمى صكرة اهلل 
كلما كاف آدـ ييًحب اهلل مف . كمرة ثانية كاف ىذا ألف آدـ عمى صكرة اهلل. (31:8أـ)ألف اهلل لذاتو فى بنى آدـ 

ٍب فى آدـ ميقدسة أل ميكرسة كميخصصة هلل كىذا كاف يؤدل إلى أف آدـ كاف فى حالة . كؿ قمبو، كانت طاقة الحي
ٍدٍف التى ىى كممة عبرية   كانت ىذه إذان . تعنى فرح كبيجةفرح عجيب ال يعرفيا إنساف اآلف، كىذا معنى كممة عى

 ... ىى إرادة اهلل فى خمقة اإلنساف
أف يحيا اإلنساف فى فرح أبدل 

 . كالمحبة طاقة جبارة داخؿ اإلنساف تجعمو فى إتجاه دائـ نحك اهلل، ككمما إتجو اإلنساف هلل يزداد فرحو
 ماذا بعد الخطية والسقوط؟

كاليدؼ الكاحد يعنى كما تيشير كممة بساطة فى .  كاف آدـ فى الجنة كما قيمنا لو ىدؼ كاحد، ىك اهلل
، أل أف القمب كمو كاف ميتجيا هلل، ال ىدؼ لو سكل SINGLE HEARTED (باإلنجميزية)الكتاب المقدس 

ككانت سقطة آدـ أنو صدَّؽ . اهلل، كمف قكانيف المحبة أنؾ تيصدِّؽ ما يقكلو لؾ مف تيحبو كتثؽ فيو كفى محبتو
ككانت بساطة قمب آدـ تعنى فرحو الدائـ . الشيطاف ككذَّب اهلل الذل ييحبو، فتغيَّر إتجاه قمب آدـ كلـ يىعيد بسيطان 

كتشكَّىت طاقة الحيب التى كانت فى آدـ، بؿ إتجيت . (22:6مت)كتعنى أف آدـ كاف جسده نيِّران . كفرح اهلل بو
ككرث ىذه الحالة عنو . مؤلت الشيكات الفاسدة قمبو. لشيكات فاسدة كلـ تىعيٍد ميقدسة ففقد الفرح كالحالة النكرانية

راجع )كؿ بنى آدـ، كىذا معنى طرده مف الجنة أل خسارتو ليذا الكضع الذل كاف فيو، بؿ مات آدـ كنسمو 
كفقد أكالد آدـ طبيعتيـ النكرانية كالفرح األبدل . لترل أف كؿ أكالد آدـ، كألنيـ عمى صكرة آدـ ماتكا مثمو (5تؾ

دخؿ إلى حياتيـ عىكىارة طينية، صاركا مثؿ ككب بو ماء شفَّاؼ كدخمت فيو ىذه العىكىارة . الذل أراده اهلل ليـ
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. فتعكَّرت المياه كفقدت شفافيتيا، كىذه ىى ما نيسمييا الخطية األصمية أك الجدِّية التى كرثناىا كأكالد آدـ
نتشرت الخطية فى العالـ، كقاؿ بكلس  كمات البشر كضاعت فرحتيـ  (12:3رك)" أف الجميع زاغكا كفسدكا"كا 

فكانت محبة اهلل تتضح فى عطاياه آلدـ . حزف عمى عدـ طاعة آدـ، فالطاعة دليؿ المحبة. كحزف اهلل عمى ىذا
.  (...جنة أل خميقة جميمة كيحيا فييا فى فرح عجيب)

فمما أظير عدـ طاعة حزف اهلل عمى ذلؾ، كحزف اهلل عمى أف . كفى الميقابؿ كانت محبة آدـ هلل تظير فى طاعتو
كمع أف اإلنساف سقط إال أف اهلل حتى ييساعده بقدر . البشر خسركا حالة الفرح كالحياة األبدية التى أرادىا ليـ

ًحٍب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ  (2،   (الكصايا العشر)ال تشتو  (1:-    اإلمكاف أف يفرح طمب منو فى كصاياه 
. ،    كمف يحاكؿ أف يفعؿ ستعكد إليو حالة الفرح جزئيان (5:6تث)

 ىل تكون ىذه ىى النياية؟ 
... ككاف الفداء...  ال يمكف عمى اإلطبلؽ أف اهلل تككف لو خطة ثـ تفشؿ ىذه الخطة نتيجة لحسد إبميس

، فتككف لنا حياة أبدية ىى حياة (5:6رك)ككانت المعمكدية التى بيا نيدفف مع المسيح كنقكـ معو متحديف بو 
لكف البد مف الجياد، . (9:6رك)كىى أبدية ألف المسيح لف يمكت ثانية  (8:6رك)المسيح الذل إتحدنا بو 

: كالجياد ىنا ىك
كلقد صار لنا سمطاف قكل عمى الخطية  (11:6رك)أف نىٍغًصب أنفيسنا عمى أف نظؿ أمكاتان عف الخطية  (ُ

ف أخطأنا فالركح القدس يبكِّتنا عمى خطيتنا  (14:6رك) (قكة عمؿ الركح القدس فينا)بسبب النعمة  كا 
(. 8:16يك)

ف أخطأنا  (صبلة، تسبيح، ترديد مزامير، صبلة ببل إنقطاع)أف نظؿ فى حالة إتجاه دائـ نحك المسيح  (ِ كا 
كلنبلحظ أننا البد كسنخطئ ألننا مازلنا فى . كدـ يسكع المسيح يطير مف كؿ خطية. نيقدِّـ تكبة كنعكد

، كلكف دائمان ىناؾ حؿ كىذا مف بركات الفداء، فإف (20:7رك)ىذا الجسد الذل تسكف فيو الخطية 
 . إعترفنا بخطايانا فيك أميف كعادؿ فيغفرىا لنا

كىذا اإلتجاه الدائـ نحك اهلل ىك ماييسميو الكتاب البساطة . (10-6 :1يك1)إذان التكبة ىى إتجاه دائـ نحك اهلل 
((single hearted فالحماـ لو  (2:5نش)" يا حمامتى يا كاممتى" لذلؾ يقكؿ العريس لعركسو فى سفر النشيد

 (فمؾ نكح، البرج الذل خرج منو، الحماـ الزاجؿ)صفة البساطة، أل اإلتجاه دائمان إلى المكاف الذل خرج منو 
تجاه دائـ نحك المسيح كىذا ىك ما ييفًرح قمب المسيح فنقكؿ يا حمامتى . كحياة التكبة ىى خركج دائـ مف الشر كا 

كمف يتجو دائمان لممسيح فى تكبة تاركان  (فنحف نيحسب كامميف فى المسيح)يا كاممتى  (التى تتجو دائمان إلىَّ )
 يترؾ المسيح ساعيان كراء خطيتو يفقد حياتو األبدية فبل شركة لمنكر كالعكس مف. تثبت فيو حياة المسيحخطيتو، 

كمف يثبت فى حياة المسيح، تككف لو  (السمكؾ فى الخطية التى يعرضيا عمينا إبميس)مع الظممة  (المسيح)
، كتككف أعمالو الصالحة تمجد اآلب السماكل، (13:6رك)أعماؿ صالحة، أعماؿ ًبٍر، كتككف أعضاؤه آالت ًبٍر 

كمف ال يسمؾ فى الًبٍر يبكتو الركح القدس عمى ًبٍر ال يسمؾ فيو . فيك ييعطينا حياتو لنسمؾ فى ًبٍر لمجد إسـ اهلل
. كىذا ىك ما ييسمى الجياد اإليجابى (8:16يك)
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:  (المزمور الخمسون)بالخطية ولدتنى أمى
... فنكره كنشتيى. العكارة الطينية تمؤل ككب الماء الشفَّاؼ=  نحف نكلد ىكذا بالخطية 

 : بركات الفداء
الفرح كالسبلـ نتيجة المحبة التى يسكبيا ركح اهلل فينا / حمكؿ الركح القدس فينا / البنكة هلل / غفراف الخطايا 

ندكس الحيات كالعقارب / النعمة التى تيعطينا السمطاف عمى الخطية / نيٍحسىب كامميف فى المسيح  / (5:5رك)
نرث اهلل نرث مع المسيح فى حياة أبدية كمجد / نحيا حياة سماكية / نسمؾ فى ًبٍر كنمجد اهلل / ككؿ قكة العدك 
. الخ... أبدل كفرح أبدل

: ؟ ىل تحقق ىذا كمو
كعمؿ إبميس دائمان ىك أنو يأتى .  نحف ما زلنا فى الجسد الذل تمؤله العكارة الطينيةولكن... ىذا كمو قد تحقؽ

رِّؾ المياه إلثارة العكارة فتظير الشيكات كالًحقد كالبغضاء كتىمىنِّى الشر لآلخريف إلخ، لكف لنعمـ أف إبميس ... لييحى
ىك يعرض عمينا الخطية كمف يقبميا كينجذب يعكد كييصدِّؽ . ليس لو سمطاف عمينا بؿ ىك مجرد قكة فكرية فقط

، كبيذا فيك يكرر سقطة آدـ الذل كذَّب (14:1يع)الشيطاف أف ىناؾ لٌذة كسعادة فى الخطية فينخدع مف شيكتو 
اهلل كصدَّؽ إبميس ففقد فرحو، الفارؽ بيننا كبيف آدـ ىك أف آدـ حينما سقط لـ يكف ىناؾ كسيمة لغفراف خطيتو أك 

. تجديد طبيعتو، فمات
حقان بسبب ىذا لـ نحصؿ عمى كؿ بركات . كجاء المسيح بدمو لييكفِّر أل ييغطى عمى خطيتنا كييعيد لنا الحياة

بدأنا فى تذكُّؽ نعمة اإلنتصار عمى إبميس كعمى . (14:1أؼ) العربوننحف حصمنا عمى ماييسمى . الفداء بعد
كلكف بقية بركات الفداء سنحصؿ عمييا فى السماء . كبدأنا فى تذكُّؽ الفرح كالتمذُّذ بالبنكة. الخطية كعمى الشيكة

كىنا الفرح الكامؿ . كىذا ما نتكقعو (23:8رك) التبنى فداء أجسادناحينما نمبس الجسد الممجد كىذا ماييسمَّى 
كلكننا مازلنا نيخطئ كما قاؿ . (9:3يك1)فاإلبف الكامؿ ال يستطيع أف ييخطئ . كالسبلـ الكامؿ كالمجد األبدل

إف قيمنا أنو ليس لنا خطية نيضؿ "، كيكحنا يقكؿ (16:24أـ)" الصديؽ يسقط فى اليكـ سبع مرَّات كيقكـ"الكتاب 
كنحف نسقط فى الخطية بسبب إثارة الشيطاف لمعكارة التى فينا، . (10 ،8 : 1يك1)" كنجعمو كاذبان ... انفسنا

كيحى أنا اإلنساف الشقى، مف ينقذنى مف "كىذا ما جعؿ بكلس الرسكؿ يقكؿ ... كبيذا نفقد حالة الفرح الكامؿ
. كذلؾ ليحيا حياة الفرح الكامؿ حينما يترؾ جسده (24:7رك)" جسد ىذا المكت

كىذه ىى العكارة الطينية التى كرثناىا عف  (23:7رك)حقان ىناؾ ماييسمى نامكس الخطية : ناموس روح الحياة 
كبالفداء أرسؿ المسيح الركح القدس يسكيف فى داخمنا لييعطينا قكَّة قادرة أف تكتـ ىذه العكارة إلى أسفؿ . أبكنا آدـ

، ككمما جاىدنا (3:8رك)" داف الخطية فى الجسد"الككب فيعكد الماء شفَّافان كىذا ما أسماه بكلس الرسكؿ ىنا 
تزداد النعمة فى داخمنا كتديف الخطية أل تيعيد العكارة ساكنة أسفؿ الككب كيعكد الماء  (جياد إيجابى كسمبى)

كىذا ىك نامكس ركح الحياة أل . (39-31:8رك)لشفافيتو كيعكد لنا الفرح كالشعكر بالبنكة كاإلحساس بمحبة اهلل 
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فيك ييعيد لنا الحياة األبدية بأف ييثبتنا فى المسيح  (ركح الحياة)جديد كضعو فينا الركح القدس  (نامكس)ىك قانكف 
.  حينما نترؾ الخطية كنتجو ناحية المسيح

: حمامتى كاممتى
رأينا أننا نيحسب كامميف إذا كاف إتجاىنا دائمان نحك المسيح كما يتجو الحماـ دائمان إلى بيتو، ككما عادت حمامة 

كلكف كما قاؿ يكحنا أف اإلبف الكامؿ ال . (البنكة هلل)لذلؾ رأينا أنو مف ضمف بركات الفداء التبنى . نكح إلى الفيمؾ
إذان ما معنى عربكف البنكة؟ ىك أننا بالتكبة كاإلعتراؼ أل باإلتجاه . يستطيع أف ييخطئ كلكف نحف مازلنا نيخطئ

ف  دائمان لممسيح نستعيد بنكتنا كذلؾ بثباتنا فى المسيح، عف طريؽ غفراف خطايانا فنككف الحمامة الكاممة التى كا 
: كالحظ جماؿ اآلية كترتيبيا فى الرسالة األكلى ليكحنا. خرجت مف برجيا أل بيتيا تعكد إليو دائمان 

كىؿ ىناؾ مف ال ييخطئ؟ ... دم يسوع المسيح إبنو ُيطيرنا من كل خطية
ككيؼ الرجكع؟ ... إن قمنا إنو ليست لنا خطية ُنِضل أنفسنا

. إن إعترفنا بخطايانا فيو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا
ىذا ىو = إلى حضنو  (نحف)كال حظ أنو فى يكـ معمكدية السيد المسيح إبف اهلل كاف األب فرحان بعكدة أكالده 

، ككاف اإلبف فى الماء إعبلنان عف قبكلو المكت كفى خركجو كاف إعبلنان عف قيامتو إبنى الحبيب الذى بو سررت
منا عمى البنكة بفداء المسيح الذل كاف سيتـ بالصميب . ككاف عماده تأسيسان لسر المعمكدية. (الفداء) فنحف حصي

. كعف طريؽ المعمكدية التى كاف يؤسسيا يـك األردف
ككاف الركح القدس عمى شكؿ حمامة يحؿ عمى جسد المسيح الذل ىك كنيستو، كشكؿ الحمامة ىذا ألف عمؿ 

 (بالمعمكدية كسر الميركف كالتكبة كاإلعتراؼ كاإلفخارستيا أل األسرار عمكمان )الركح القدس أنو يثبتنا فى المسيح 
التى تثبتنا فى جسد المسيح كىك الذل يمؤلنا محبة تجعؿ لنا اإلتجاه الكاحد نحك المسيح، كذلؾ عف طريؽ أنو 

ذا خرجنا  فبلبد أف . فنككف فى حالة رجكع دائـ لممسيح. نعكد بعمؿ الركح (بالخطية)يمؤلنا مف محبة المسيح كا 
نخطئ طالما كنا فى الجسد، كلكف الميـ الرجكع الدائـ مثؿ الحماـ الذل يخرج مف بيتو لكنو يعكد إلى بيتو دائمان 

. يسكيف فيو فنصير فى المسيح دائمان 
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كىذا يستمر حتى نحصؿ عمى فداء أجسادنا الكامؿ أل حصكلنا عمى الجسد الممجد الذل ال يستطيع أف 
. فنحف ندخؿ كال نخرج (13:21رؤ)ييخطئ، كال يأتى إليو إبميس، كىذا معنى أف أكرشميـ السماكية ليا أبكاب 

بميس ال يدخؿ  " ال يدخميا شئ دنس كال ما يصنع رجسان ككذبان إالَّ المكتكبيف فى سفر حياة الخركؼ"كا 
. أل مف إستطاعكا أف يثبتكا فى المسيح الذل ىك الحياة األبدية (27:21رؤ)

(. 44:18يك)" كذاَّب كأبك الكذَّاب"أما ما يعرضو عمينا الشيطاف مف ممذات الخطية فيك خداع فيك 
: (5:5رو)الروح القدس يسُكب محبة اهلل فى قموبنا 

. كانت محبة اهلل تمؤل قمب آدـ فى الجنة كتشكَّىت بالخطية فأحب العالـ كمافيو كتقمصت محبة اهلل فى قمبو
لكف كيؼ؟ . كبالفداء إنسكبت فينا محبة اهلل بالركح القدس الميعطى لنا

(. 14:16يك)الركح يأخذ مما لممسيح كييعطينا، أل يحكى لنا عف المسيح فنحبو  (ُ
يعكد = يديف الخطية التى فينا أل يكتـ الشيكات التى فينا فتككف كأنيا ميتة فيعكد لككب الماء شفافيتو  (ِ

ٍب اهلل كيمؤل القمب  .حي

ىذا التحكؿ فى حالة القمب ىك ما ييسمى قمب لحمى عكضان عف قمكبنا الحجرية التى تحجرت فما عادت  (ّ
 (.19:11حز)تشعر بحب اهلل 

ككتابة الشريعة عمى القمب . (33:31إر)" أجعؿ شريعتى فى داخميـ كأكتبيا عمى قمكبيـ"ىذا ما أسماه ارميا 
فالمرأة التى تيحِّب زكجيا ال يمكف أف تيفكِّر حتى فى . المحمى معناىا أف اإلنساف يينفِّذ كصية حبيبو ألنو ييحبو

عيد  (31:31إر" )العيد الجديد"لذلؾ أطمؽ أرميا عمى ىذا . (23:14يك)خيانتو، كىذا ما قالو السيد المسيح 
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ٍب، القمب الذل شعر بمحبة اهلل فأحب اهلل كحفظ كصاياه ٍب الذل مؤل الركح القدس قمكبنا بو، . الحي ىذا ىك الحي
ٍب كليس تنفيذان ألكامر . ىذا ىك نامكس ركح الحياة لذلؾ فمف إمتؤل قمبو حبان لممسيح يطيع المسيح عف حي

كمف إمتؤل قمبو مف محبة المسيح يتجو إتجاه دائـ لممسيح، كميما إبتعد بسبب الخطية  (23، 22:5غؿ)النامكس 
فيك يشعر بغربة فى مكاف الخطية كيعكد سريعان لممسيح كالحمامة، يساعده عمى ىذا الركح القدس، لذلؾ نسمع 

فنحف  (13:6نش)" إرجعى إرجعى"أك الكنيسة  (النفس البشرية)فى سفر النشيد لعركسو  (المسيح)قكؿ العريس 
 .كحينما نمبس الجسد الممجد ال نعكد نخرج ثانية إلى خارج. فى ىذه الحياة فى رحمة رجكع دائـ إلى اهلل

 

 (26 : 15خر) أنا ىو الرب شافيك

 
" ألنؾ أنت ىك الطبيب الحقيقى الذل ألنفسنا كأجسادنا كأركاحنا " تصمى الكنيسة فى أكشية المرضى كتقكؿ 

. كالسيد المسيح بفدائو قدَّـ لنا ىذا الشفاء الكامؿ الذل ألنفسنا كأجسادنا كأركاحنا 
شفاء النفس  (1

كبالفداء . كبالخطية فقدنا الفرح . فاهلل خمؽ اإلنساف ليفرح . إلخ ....المقصكد بالنفس ىك المشاعر كالعكاطؼ
فبدال مف . (22 : 5غؿ)......أرسؿ اهلل لنا ركحو القدكس ليسكف فينا  كالذل مف ثماره المحبة كالفرح

اآلف عندكـ "كيقكؿ رب المجد . كبدال مف الحزف عاد لنا الفرح . الكراىية لآلخريف صرنا نحب حتى األعداء 
" أطمبكا تأخذكا ليككف فرحكـ كامبل....كلكنى سأراكـ أيضا فتفرح قمكبكـ كال ينزع أحد فرحكـ منكـ . حزف 

كماذا نطمب ليككف فرحنا كامبل سكل الركح القدس  الذل ىك المكضكع الذل كاف  . (24 – 20 : 16يك)
فإف كنتـ كأنتـ أشرار "كيقكؿ فى ىذا أيضا ربنا يسكع  . (16يك) الرب ييكمِّـ تبلميذه عنو فى ىذا اإلصحاح

تعرفكف أف تعطكا أكالدكـ عطايا جيدة فكـ بالحرل اآلب الذل مف السماء يعطى الركح القدس لمذيف يسألكنو 
كألف الفرح صار متاحا ألكالد اهلل بؿ ىك ىدؼ اهلل مف خمؽ اإلنساف يقكؿ بكلس الرسكؿ  . (13 : 11لك)
ككما عاد الفرح عاد السبلـ الذل ىك أيضا مف  . (4 : 4فى)" إفرحكا فى الرب كؿ حيف كأقكؿ أيضا إفرحكا"

سبلمى أعطيكـ ، ليس كما يعطى العالـ . سبلمان أترؾ لكـ "كفى ىذا يقكؿ رب المجد . ثمار الركح القدس 
إلخ ، أما المسيح ممؾ السبلـ ىك ...العالـ يعطى الماؿ كالممذات الحسية  . (27 : 14يك)" أعطيكـ أنا

إف .....الرب حصف حياتى ممف أرتعب "يعطى سبلما مف نكع آخر ، سبلمان يمؤل القمب ، قاؿ عنو المرنـ 
( . 6 – 1 : 27مز)..." نزؿ عمى جيش ال يخاؼ قمبى

 
شفاء الروح  (2

ككاف ىذا ما حدث بالخطية فمات اإلنساف ، فبل شركة . الركح حيف تنفصؿ عف اهلل تمكت فاهلل ىك الحياة 
فالمسيح المتحد . كلكف كاف فى الفداء شفاء لمركح . بيف اهلل الذل ىك نكر كبيف الخطية التى ىى ظممة 

. جسده ببلىكتو إتحد باإلنساف فعادت لئلنساف الحياة األبدية
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نفصمت عف اهلل  ككاف الفداء ، . اإلنساف كاف مخمكقا عمى غير فساد ، كبالخطية فسدت الخميقة األكلى ، كا 
:- فماذا قدـ لنا المسيح بفدائو 

نفصمت الركح عف اهلل  . اإلنساف ىك جسد كنفس كركح كبالخطية فسد الجسد كخسرت النفس سبلميا كا 
كلماذا أخذ إبف اهلل جسدان ؟   كاف ىذا لكى يمكف لو أف يمكت بيذا الجسد  ...ككاف الفداء الذل بدأ بالتجسد 

( . 5 : 17يك)كقاـ لكى يصعد كيتمجد بجسده اإلنسانى ....كالمسيح مات لكى يقـك . فالبلىكت ال يمكت 
كمف يغمب كيظؿ متحدا بو . كلماذا كاف كؿ ذلؾ ؟ بالمعمكدية صرنا نتحد بالمسيح فى مكتو كقيامتو 

( .  22 : 17يك)سيتمجد أيضا معو 
. جسد المسيح قبؿ مكتو عمى الصميب كاف جسدا لو حياة إنسانية قابمة ألف تنفصؿ عف الجسد فيمكت 

. أما فى القيامة فمقد صارت لممسيح حياة أبدية ال تنفصؿ عنو 
. كنحف بالمعمكدية صرنا نمكت بالخميقة األكلى كنقـك متحديف بالمسيح كلنا حياتو األبدية 

تحدت حياة أبدية بالجسد المائت  . كنبلحظ أف المسيح فى القبر كاف جسده ميتا كحدثت القيامة كا 
. كىذا نفسو يحدث لنا اآلف ، نمكت فى المعمكدية بجسد الخطية ثـ تتحد بنا حياة المسيح األبدية 
. لذلؾ عمينا أف نظؿ مجاىديف لنيبقى جسد الخطية ىذا ميتان أماـ الخطية لتستمر حياة المسيح فينا 

كىذا كما قاؿ مكسى النبى لشعب إسرائيؿ )طريؽ الحياة كطريؽ المكت ...كىناؾ طريقيف أماـ اإلنساف 
أـ لستـ تعممكف أف مف إلتصؽ بزانية "كىكذا كبنفس المفيـك يقكؿ بكلس الرسكؿ  . (20 – 15 : 30تث)

( . 17 ، 16 : 6كك1)" كأما مف إلتصؽ بالرب ىك ركح كاحد....ىك جسد كاحد
فشفاء الركح يككف باإللتصاؽ بالرب حاسبيف أنفسنا أمكاتان أماـ الخطية فتستمر حياة المسيح األبدية التى قاـ 

 – 1 : 3كك + 11 : 6رك + 1 : 12رك)  كراجع .كتككف لنا حياة أبدية. بيا مف المكت متحدة بنا أبديان 
( 14 : 6غؿ + 24 : 5غؿ + 11

. مرة أخرل نقكؿ إف المسيح بعد ما تمـ عممو الفدائى أرسؿ لنا الركح القدس الذل يثبتنا فى المسيح 
كيف نعيش اآلن 

مف يحيا كميت يراه الناس مختمفان فى أرائو كميكلو عنيـ ، ال يندمج معيـ فى طريؽ خطاياىـ كممذاتيـ 
كما الذل يدفعو ليذا ؟  إيمانو بالمجد المعد لو فى  (14 : 6غؿ)الحسية ، يحيا كمف صمب نفسو عف العالـ 

كىذا ما . إيمانو بأنو لك إختار طريؽ األلـ كترؾ ممذات الدنيا فمو نصيب فى المجد مع المسيح . السماء 
كبيذا المفيكـ ترتؿ الكنيسة  . (17 : 8رك)" إف كنا نتألـ معو لكى نتمجد أيضا معو"قالو بكلس الرسكؿ 

  .بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف ...قائمة  
.   ليست البشارة بأف المسيح مات كلكف بأننا نمارس حياة اإلماتة أل المكت عف الخطية =بموتك نبشر  

.  أل نؤمف كلنا رجاء فى مجد أبدل =وبقيامتك نعترف  
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شفاء الجسد  (3
قطعان األمراض الجسدية ىى مف نتائج الخطية ، كالمسيح قدَّـ الشفاء لمكثيريف ، فاهلل يريد لئلنساف صحة 

كلكف اهلل المحب الذل حكؿ لنا العقكبة خبلصا ، نجده اآلف . الجسد كلقد خمقنا اهلل أكالن كامميف ببل عيب 
مثاؿ أيكب كبكلس الرسكؿ حيف سمح لمشيطاف :- يسمح ببعض األمراض كالتى بيا يشفى الركح فنخمص 

أف يؤدب زانى ككرنثكس ، بؿ اهلل سمح لمشيطاف أف يضرب بكلس الرسكؿ نفسو ليبعد عنو اإلرتفاع مف فرط 
( . 1 : 4بط1)كمف تألـ فى الجسد كيؼَّ عف الخطية  . (12كك2 + 5كك1)اإلعبلنات 

كنجد بكلس  (15 : 2تؾ) اهلل خمؽ اإلنساف ليعمؿ الجنة كيحفظيا إذاً ما ىو المقصود بشفاء الجسد ؟
فاهلل أعطانا  . (10 : 2أؼ)" كخميقة جديدة مخمكقيف ألعماؿ صالحة"الرسكؿ فى العيد الجديد يقكؿ أننا 

كمف ينجح فى أف يستخدـ أعضاءه بنجاح ليتمـ ما يريده اهلل . الجسد بأعضائو لنتمـ بو العمؿ المطمكب منا 
كالعكس فمف يسمؾ فى طريؽ الخطية تصبح  (6رك)يقكؿ عنو بكلس الرسكؿ أف أعضاءه صارت أالت بر 

. إذان شفاء الجسد يعنى أف اإلنساف يؤدل العمؿ الذل خمؽ مف أجمو بنجاح . أعضاءه أالت إثـ 
فيؿ ىناؾ تعارض بيف أف يككف لئلنساف أعضاء ىى أالت بر بينما ىك فى حالة مرض أك ضعؼ 

ال تعارض كالدليؿ ضعؼ بكلس الرسكؿ الجسدل ، كاهلل ييٍظًير فيو قكتو بؿ ىك كرز لكؿ أكركبا ....جسدل؟
. كىك غير قادر صحيا 

 التميفزيكف مصمـ ليعطينا صكرة كصكت ، كىذا عف طريؽ دكائر الكتركنية مكضكعة فى صندكؽ :-مثال 
فمنفترض أف ىذا الصندكؽ مشكه أك مكسكر لكف الصكرة جميمة كالصكت كاضح ، حينئذ . مف الخشب مثبل 

. نقكؿ أف ىذا التميفزيكف يؤدل عممو بكفاءة 
كمرة ثالثة نقكؿ أف الركح القدس الذل سكف فينا يعطى لكؿ منا مكىبتو التى يؤدل بيا عممو بنجاح 

ف كاف جسده ضعيفا ، فالركح يعيف ضعفاتنا . (11 - 4 : 12كك1) كقكة اهلل تعمؿ كتساند  (26 : 8رك)كا 
(.9 : 12كك2)" قكتى فى الضعؼ تيٍكمىؿ"ىذا اإلنساف الضعيؼ 
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 عودة لمجدول التاسعاإلصحاح 
 

:- يناقش بكلس الرسكؿ الييكد في ىذه الرسالة في ثبلثة مكاضيع
كأكضح ليـ أف بنكتيـ لو باإليماف أىـ، كاألىـ بنكتيـ هلل، ىذه . بنكتيـ إلبراىيـ بالجسد كإمتياز خاص ليـ. 1

. التي كانت بالمسيح
فالنامكس عجز عف التبرير، بؿ لـ يستطع سكم . الحاجة ليست لمنامكس، بؿ أف غاية النامكس ىك المسيح. 2

. أف يكشؼ عف الخطية فقط، أما اإليماف بالمسيح فيبرر
كىذا أمر حساس بالنسبة لمييكد،  (11-9)إمتياز الييكد كشعب مختار، كىذا ما يناقشو في اإلصحاحات . 3

كالرسكؿ ال ينكر أف اهلل قد إختارىـ . كالرسكؿ بحساسية شديدة يكد أف يكسبيـ دكف أف يغمؽ الباب أماـ األمـ
الذم "كشعب لو، إنما أكد أف ىذا األمر ال يقـك عمي إمتياز فييـ أك عف إستحقاؽ خاص ليـ، إنما محبة اهلل 

يحذر األمـ مف  (11)كفي ص . كخبلؿ ىذا الفيـ أعمف اهلل أيضان حبو لؤلمـ فإختارىـ أيضان " يرحـ مف يشاء
كفي نياية األياـ سيقبؿ الييكد . أف يتكبركا عمي الييكد، فالييكد ىـ الزيتكنة األصمية كاألمـ قد طعمكا فييا

تحذير لؤلمـ مف كبريائيـ، فالكبرياء يعرض  (11)كفي ص . اإليماف بالمسيح بعد جحكدىـ لزماف طكيؿ
. (شعب اهلل سكاء في العيد القديـ أك العيد الجديد)صاحبو أف يقطع مف شجرة الزيتكف 

 في ىذا اإلصحاح ال يعالج مشكمة حرية اإلرادة عند البشر، بؿ حؽ اهلل في إختيار األمـ، كما كاف الرسكؿإف 
كالرسكؿ يريد أف يثبت . لو الحؽ في اختيار الييكد، لكف المشكمة أف الييكد أنكركا عمي اهلل حقو في إختيار األمـ

لقد رحـ اهلل الييكد دكف فضؿ منيـ سكم رحمة اهلل، كىذه المراحـ ليا حؽ العمؿ . ف إختيار األمـ مف حؽ اهللأ
 .في غيرىـ أيضان، كلكف الرسكؿ خبلؿ الرسالة يؤكد عمي حرية اإلرادة اإلنسانية كتقديس اهلل ليا، بؿ ىك كاىبيا

 
: آنية الكرامة وآنية اليوان

حير في أف يصنع آنية  (صانع آنية الفخار مف الطيف)يقكؿ بكلس الرسكؿ في ىذا اإلصحاح أف اهلل كخزاؼ 
كفيـ البعض ىذا الرأم بطريقة . (21آية)لمكرامة مف كتمة مف الطيف، كأف يصنع آنية ىكاف مف كتمة أخرم 

خاطئة ففيمكا أف ىذا ضد حرية اإلنساف، فاهلل إختار كحدد مثبلن أف فبلف يككف آنية ىكاف، كميما فعؿ فبلبد أف 
 .فاهلل حر أف يخمؽ مكسى آنية كرامة كأف يخمؽ ييكذا اإلسخريكطي آنية ىكاف. ىمؾ، فاهلل إختار ىذام

 الرسكؿ ىذا الكبلـ فالييكد يقكلكف عف أنفسيـ نحف شعب كالميـ أف نعرؼ لماذا كتب بكلس. كىذا مفيـك ساذج
كبكلس يرد قائبلن بؿ مف حؽ اهلل أف . اهلل المختار كحدنا، كليس مف حؽ اهلل أف يختار األمـ ليككنكا شعبان لو

ييعيٍِّف الييكد كشعب مختار فترة مف الزماف كاألمـ كإناء لميكاف فترة مف الزماف ثـ ىك حر في أف يقبؿ األمـ 
فالميـ أف نفيـ المناسبة . إذان المكضكع الذم يناقشو بكلس ىنا ليس ىك حرية اإلنساف بؿ حرية اهلل. كقتما يشاء

. التي قيمت فييا اآلية حتى نفيميا
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كما نريد أف نؤكده، فيذا مفيكـ الكتاب المقدس كمو، أف اهلل ليس ضد حرية اإلنساف، فاهلل ال ييعيٍِّف إنساف 
نساف لميبلؾ، بؿ أف اهلل يريد أف الجميع يخمصكف  كما يعطؿ إرادة اهلل ىذه ىك حريتي أنا . 4:2تي 1لمخبلص كا 

رادتي أنا . 37:23مت . كا 
ىانتيـ هلل  الشعكب الشيكعية لفترة )أٌما حرية اإلنساف فيي كاضحة مف تمرد كثيريف كشعكب كثيرة عمي اهلل بؿ كا 

. ، كمع ذلؾ فاهلل يشرؽ عمييـ بشمسو كيعطييـ طعامان كشرابان (مف الزماف
ذا كاف اهلل ىك الذم يحدد مف ييمؾ كمف يخمص، فكيؼ يحاسب اهلل الناس يكـ الدينكنة، ككيؼ تنطبؽ اآلية  كا 

ما نكد أف ييفيـ أف اهلل مثؿ المدرس، يعرؼ مف سينجح كمف سيرسب في . تتبرر في أقوالك وتغمب إذا حوكمت
اإلمتحاف، كلكنو يبذؿ مجيكده بأمانة في التدريس لكؿ كاحد في فصمو فاهلل أعطي الكؿ فرص لمخبلص، كلكف 

كاحد بحسب إستجابة كؿ كاحد لعمؿ اهلل يككف بحسب حريتو ىك، اهلل يعطي كؿ كاحد كزنات، كسيطمب مف كؿ 
.  خمس سيطمب منو خمس كمف أعطاه إثنتيف سيطمب منو إثنتيفمف أعطاهؼما أعطاه، 

اهلل يريد أف يخمؽ الكؿ آنية مجد كالدليؿ أف اهلل خمؽ اإلنساف عمي صكرتو كلما فسد اإلنساف جاء المسيح كأرسؿ 
فاهلل إذان ال يريد أف يخمؽ إنسانان ليككف آنية . 19:4غؿ  + 10:3الركح القدس ليعيدنا ثانية إلي صكرة اهلل كك 

. كلنأخذ أمثمة. ىكاف
 اهلل خمؽ الشيطاف في أجمؿ صكرة ليككف آنية مجد، كلكنو ىك بنفسو إختار أف يككف آنية ىكاف، :الشيطان

كالحظ . كالحظ المرثاة التي قاليا اهلل بحزف إذ سقط المبلؾ الكاركبيـ كأصبح شيطانان بعد أف كاف كامؿ الجماؿ
فإرادة اهلل أف يككف كؿ . (15-11:28حزقياؿ+ 12:14شإ)األكصاؼ التي قاليا اهلل عف الشيطاف ككيؼ كاف 

كلكف كاف .. كلكف إبميس إختار الخطية، كاهلل تركو ليككف آنية لميكاف. خميقتو آنية مجد كأف كؿ خميقتو تخمص
فمثبلن كاف الشيطاف ىك . لو أيضان دكر في خطة اهلل األزلية لخبلص أكالده فكاف الشيطاف أداة تأديب ألكالد اهلل

كيؤدب . كىك الذم سمح لو اهلل بأف يضرب بكلس ليمنعو مف الكبرياء. الذم دبر خطة الصميب لفداء البشر
. أيكب ليتنقي كيبرأ مف خطيتو

فاهلل إختاره مف بيف التبلميذ اإلثني عشر، كأعطاه كما .  ىؿ إختار اهلل ييكذا ليككف آنية ىكاف؟ أبدان :ييوذا
أعطي بقية التبلميذ، نفس المكاىب، كتتممذ عمي يد السيد المسيح ثبلث سنكات كالباقيف، كسمع تعاليـ المسيح، 

 لكف ييكذا ىك الذم إختار . بؿ كغسؿ السيد قدمى ييكذا كرأم معجزاتو، بؿ شفي مرضي كأخرج أركاح نجسة،
كاف اهلل يعمـ أف ييكذا سيعمؿ ىذه الخيانة . أف يككف آنية ىكاف بعد أف خمقو اهلل كأعده المسيح ليككف آنية مجد

لكف ىؿ يمكف أف يقاؿ أف المسيح أعده ليككف آنية ىكاف، كالحظنا أف ييكذا حصؿ عمي نفس فرص التبلميذ 
 (خيانة ييكذا)كلكف خطأ ييكذا كاف جزءان مف خطة الخبلص، فاهلل قادر أف يخرج مف الجافي .. اإلثني عشر

. (الخبلص)حبلكة 
كييكذا دخمو الشيطاف ألنو رفض بحريتو كؿ فرص الخبلص، التي عرضيا عميو السيد المسيح، كالحظ آخر 
محاكلة لممسيح أنو يأخذه في حضنو بؿ يعطيو المقمة في فمو معمنان محبتو لمنياية، بؿ كاف عتاب المسيح لو 

كلما رفض ييكذا . ربما دفعو ىذا العتاب لمتكبة، كلك فعؿ لقبمو اهلل" أبقبمة تسمـ إبف اإلنساف"الذم يكسر القمب 
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كؿ فرص الخبلص تخمي عنو المسيح، فصار صيدان سيبلن لمشياطيف، فالمسيح كاف يحفظ تبلميذه مف الزلؿ 
كلما رفع المسيح حمايتو عنو بعد أف ترؾ ىك المسيح بكامؿ " حينما كنت معيـ كنت أحفظيـ "(12:17يك)

ما حدث كاف يشبو ما قيؿ عف شاكؿ الممؾ أف ركح الرب فارقو فدخمو ركح ردمء )إرادتو صار آنية لميكاف 
كلكف حينما دخمو الشيطاف إستخدمو اهلل أيضان كجزء مف الخطة األزلية لمخبلص، فكؿ خميقة .. (14:16صـ1)

فاهلل خمؽ اإلنساف حران كال يجبره عمي شئ، كلكنو يعرؼ مدم . اهلل، كؿ كاحد لو دكره في خطة الخبلص
فمف إستجاب ليذه الفرص كاف لو دكره في خطة الخبلص كآنية مجد،  إستجابتو لمفرص التي يعطييا لو اهلل،

كما الذم  (4:16أـ)كمف رفض يد اهلل الممدكدة لو صار لو دكره في خطة الخبلص أيضان كلكف كآنية ىكاف 
يمنع الفخارم مف عمؿ كتمة مف الطيف آنية لممجد؟ أف تكجد زلطة أك قطعة حجر في الطيف، كىذا يماثؿ كجكد 

. حب الخطية في قمب إنساف، كىذا ىك الذم يحكلو آلنية ىكاف
". لكي تتبرر في أقكالؾ كتغمب إذا حككمت"فاهلل يعطي لكؿ كاحد فرص متساكية لمخبلص، حتى تنطبؽ اآلية 

اهلل خمؽ الكؿ لغرضو كالشرير أيضان . كلكف كما رأينا لكؿ كاحد دكره في خطة الخبلص حتى لك كاف إناء ىكاف
(. 4:16أـ)ليـك الشر 

اهلل لـ يجعمو يعاند، لكف بعد أف عاند عدة .  مكسى يطمب منو خركج الشعب فيرفض كتبدأ الضربات:فرعون
.  مرات، إستغؿ اهلل عناده
كلكف اهلل إستغؿ عناده كقمبو القاسي ليخرج . أم تركو عمي قساكتو نتيجة لعناده مع اهلل= قسى اهلل قمب فرعون

مف ىذا خير لكبل الشعبيف الييكدم كالمصرم، فالييكد عرفكا مف ىك ييكه إلييـ، كعرفكا إمكانياتو الجبارة كأف 
ما يمكف أف نقكلو أف اهلل لـ يخمؽ . آلية المصرييف ىي ال شئ أمامو، كالمصرييف عرفكا تفاىة آليتيـ أماـ اهلل

أك يجعؿ فرعكف معاندان، لكف اهلل إستغؿ عناده كغباكة قمبو ليككف آلة كجزءان مف خطة الخبلص، فاهلل يستغؿ 
 .أخطاء البشر لتنفيذ خطتو لمخبلص

 13مت)لذلؾ رأينا فى مثؿ الزارع  (4 : 2تى1)اهلل يعمؿ بنعمتو مع كؿ إنساف ، فاهلل يريد أف الجميع يخمصكف 
كىك يعمـ بنكعية كؿ نكع مف األراضى لـ يحـر أل نكع منيا مف بذاره سكاء األرض ( اهلل)أف الزارع  (9 - 1: 

.  الجيدة أك المحجرة أك التى بيا شكؾ بؿ حتى الطريؽ ناؿ نفس النصيب 
كىذا قد عممو اهلل مع فرعكف فقد دعاه مكسى كحذره كبدأ فرعكف بعد عدة ضربات بسيطة يفيـ كيتجاكب كيقكؿ 

بؿ عجيب ىك اهلل فى  . (27 : 9 + 28 : 8خر)لمكسى كىركف صميا عنى ، بؿ يعترؼ بأنو أخطأ ىك كشعبو 
نعمتو التى يفيض بيا حتى عمى مقاكميو ، فمقد أخبر فرعكف بأف عميو أف يحمى مكاشيو التى فى الحقؿ حتى ال 

ٍد  كلقد رأل فرعكف أف كؿ ما حذَّره  اهلل بو قد حدث ، فكاف عميو أف يفيـ  . (19 : 9خر)تيمؾ مف ضربة البىرى
مف ىك اهلل كما ىى الخطكرة فى أف يعانده ، كلكنو ىك الذل قسَّى قمبو ، كلماذا كاف يقسِّى قمبو ؟  ألف ىناؾ 

كاهلل كما يقكؿ بكلس . شيكة فى قمبو ، فيك يريد أف يبقى شعب اهلل كعبيد يعممكف مجانا فى مقابؿ طعاميـ 
فبل يستطيع أحد أف يتمتع بنعمتو كىك يعانده ظانان أنو يستطيع أف يجمع  (7 : 6غؿ)" ال ييٍشمىخ عميو"الرسكؿ 

. بيف نعمة اهلل كبيف اإلستمتاع بشيكاتو ، كىذا ينطبؽ اآلف عمى كؿ خاطئ 
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حتى اآلف كانت نعمة اهلل تحفظ فرعكف مف الغضب العظيـ ، فحتى اآلف لـ تحدث خسائر لمبشر ، كلـ تيمؾ 
. نفس إنساف فالخسائر محصكرة فى المزركعات كالحيكانات كبعض المضايقات كالحشرات كخبلفو 

كلكف أماـ إصرار فرعكف عمى تحدل إرادة اهلل ، منع اهلل نعمتو الحافظة عف فرعكف فبدأ الغضب العظيـ كبدأت 
. الضربات تشتد كيمكت األبكار ثـ يغرؽ جيش فرعكف فى البحر األحمر 

فاهلل لـ يعطيـ فكر خاطئ  (28 : 1رك)" أسمميـ اهلل إلى ذىف مرفكض"ىذا ىك نفس المعنى المكجكد فى اآلية 
بؿ ىك رفع عنيـ نعمتو الحافظة التى ال يستحقكنيا ، فيـ إستمركا فى عنادىـ مع اهلل يىجركف كراء شيكاتيـ ، 

( . 26 : 1رك)فإنحدركا إلى أىكاء اليكاف 
شاكؿ الطرسكسي كاف إناء ىكاف كىك يضطيد :- بولس الرسول/ شاول الطرسوسي

ستجابتو لنداء . الكنيسة كيقتؿ المسيحييف، كلكنو لـ يعاند دعكة اهلل فتحكؿ آلنية كرامة كىكذا بتكبة أم إنساف كا 
تكبني فأتكب "فاهلل يحاكؿ مع كؿ إنساف ليتكب كيتحكؿ إلي آنية كرامة . اهلل يتحكؿ مف آنية ىكاف آلنية كرامة

. إذان اهلل يدعك كؿ كاحد لمتكبة، كمف يستجيب يصير آنية كرامة (18:31رإ)" ألنؾ أنت الرب إليي
سحؽ كيعقكب كانكا " أحسف الكحشيف"اهلل إختار الييكد ألنيـ :- قصة الشعب المختار كألف آبائيـ إبراىيـ كا 
كذلؾ ليعد ىذا الشعب ليأتي منو المسيح، كلكف الييكد فيمكا ىذا عمي أنيـ ىـ شعب اهلل . األفضؿ في ىذا العالـ

ىذا . كلكف حيف يأتي المسيح يأتي لمكؿ، فاهلل ىك إلو العالـ كمو. (بؿ أسمكىـ كبلب)المختار كالباقيف مرفكضيف 
عدادىا كزراعة نكع مف القمح الممتاز، كمعالجة ىذا النكع، حتى الكصكؿ  يشبو إختيار قطعة أرض كتنظيفيا كا 

كما كاف لؤلمـ أف يعترضكا لماذا . كبعد ذلؾ يأتي التكسع في زراعتيا في كؿ الحقكؿ. بو ألفضؿ سبللة ممكنة
لـ يأتي منيـ المسيح، فالمسيح ال يمكف أف يأتي مف كؿ شعكب العالـ في كقت كاحد، كالبد أف يأتي مف شعب 

كليس لمييكد أف يعترضكا عمي خبلص األمـ، فاهلل إلو الجميع، إختارىـ ليككنكا شعبو في كقت معيف . تـ إعداده
كأكالن كأخيران ليس ألحد أف يعترض عمي اهلل فحكمتو فكؽ الجميع . نتيى بمجيء المسيحإكليدؼ معيف، 

(. 36-33:11رك)
خبلصة المكضكع انو ال يصح أف يقكؿ أحد مبرران خطيتو أف اهلل خمقو ىكذا كآنية ىكاف، فكؿ كاحد يعمـ في 

 كنبلحظ أف بكلس الرسكؿ يشرح أنو حتى مف كاف فى فترة مف الزماف آنية ىكاف، ىك .داخمو أنو يخطئ بإرادتو
كلكف في بيت كبير ليس انية مف ذىب كفضة فقط بؿ مف "قادر أف يتحكؿ آلنية مجد لك قدـ تكبة كطير نفسو 

فاف طير احد نفسو مف ىذه يككف اناء لمكرامة مقدسا نافعا لمسيد  خشب كخزؼ ايضا كتمؾ لمكرامة كىذه لميكاف
  ( .21 ، 20 : 2تى2" )مستعدا لكؿ عمؿ صالح

 
وِح اْلُقُدسِ 1 "-(:1)آية  ْدَق ِفي اْلَمِسيِح، اَل َأْكِذُب، َوَضِميِري َشاِىٌد ِلي ِبالرُّو " : َأُقوُل الصِّ

يقؼ . بعد أف تأمؿ بكلس الرسكؿ في النعمة التي حصؿ عمييا كالتي ىك فييا مقيـ كالمجد الذم ينتظره بعد ذلؾ
بكلس الذم كاف يخدـ كيتألـ حتي يصؿ أكالده .  عميو ىكفجأة ليتذكر إخكتو ككيؼ حرمكا أنفسيـ مما حصؿ

 : لصكرة المسيح، نجده ىنا كقد تشبو بالمسيح في مشاعره كمحبتو
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 . الذم بكي عمي أكرشميـ. 1

١خِل [. 4:2تي1+ 42، 41:19لك]الذم يريد أف الجميع يخمصكف . 2 غِل َّع ٌْب قَع فِٟل ا ذْب يُب اٌظِّو لُٛب
قكلو في المسيح  = أَع

تحاده بو صار ال يستطيع أف . تمخص كؿ ما أخذه بكلس الرسكؿ باإليماف كتعني أنو بإرتباطو بالمسيح كا 
ٌْبمُبذُبطِل . يقكؿ سكم الصدؽ ٚحِل ا ِ٘لذٌد ٌِٟل تِلاٌشُّو ا ١شِلٞ  َع ِّل ػَع كيشيد عمي قكلي ىذا ضميرم الذم إستنير  = َٚع

 .بالركح القدس
 

" .ِإنَّ ِلي ُحْزًنا َعِظيًما َوَوَجًعا ِفي َقْمِبي اَل َيْنَقِطعُ 2 "-(:2)آية 
بؿ إف . كىك ىنا يؤكد محبتو العميقة ليـ. (24:25 + 22:22 +28:21أع)لقد إتيمكا بكلس بمعاداة الييكد 

كحزنو راجع لعدـ إيمانيـ . 8حبو لمييكد كرغبتو في خبلصيـ ليك دليؿ عمي محبتو هلل التي أعمنيا في نياية ص 
 .فيـ إخكتو

 
 " َفِإنِّي ُكْنُت َأَودُّو َلْو َأُكوُن َأَنا َنْفِسي َمْحُروًما ِمَن اْلَمِسيِح أَلْجِل ِإْخَوِتي َأْنِسَباِئي َحَسَب اْلَجَسدِ 3 "-(:3)آية 

ذِل . ىذه العبارة تشير لمحبتو الشديدة إلخكتو غَع ٌْبجَع غَعةَع ا فالركح جمعنا كمنا في . فيناؾ إخكة اآلف حسب الركح=  دَع
يمانيـ بالمسيح. جسد المسيح الكاحد . ىذه اآلية تؤكد رغبة الرسكؿ الشديدة في رجكع الييكد كا 

 سمعنا مف الرسكؿ أف ال شئ يفصمو عف محبة المسيح، فيؿ يقصد بأنو مستعد ألف يضحي 8كفي نياية ص
؟ قطعان ال، فيك فرحاف كيفتخر بما حصؿ عميو، كلكنو في محبتو يقكؿ أنو يتألـ ألمان شديدان لحرماف  بالمسيح

أب ذىب في مأمكرية في بمد بعيد كىناؾ تذكؽ أطعمة لذيذة جدان، ىنا يقؼ ليفكر :- مثاؿ. إخكتو مما يتذكقو ىك
في زكجتو كأكالده المحركميف مف ىذه األطعمة، كيقكؿ يا ليتني ما جئت إلي ىنا حتي ال أتذكؽ ىذا كأحبائي 

ـى إسحؽ إبنو ذبيحة كىك مؤمف . محركميف منو كىناؾ تفسير لطيؼ لمقديس فـ الذىب ليذه العبارة، بأف إبراىيـ قىدَّ
أف اهلل قادر أف يقيمو، كبكلس يقدـ نفسو ىنا ذبيحة عف إخكتو مؤمنان أف اهلل لف يسمح لبكلس أف ييحـر مف 

المسيح، كلكنو سيزداد بياءن كمجدان في عيني اهلل ألنو يمارس عمؿ محبة، بؿ في إيماف الييكد بالمسيح مجدان هلل، 
ىنا بكلس يشبو مكسي الذم قاؿ . فبكلس بيذا يطمب مجد اهلل حتى لك عمي حساب نفسو لمحبتو في المسيح

اٌل فأمحني مف كتابؾ   (.32:32خر)إغفر خطيتيـ كا 
 

" الَِّذيَن ُىْم ِإْسرَاِئيِميُّووَن، َوَلُيُم التََّبنِّي َواْلَمْجُد َواْلُعُيوُد َواالْشِترَاُع َواْلِعَباَدُة َواْلَمَواِعيُد، 4 "-(:4)آية 
حزف بكلس عمي اإلسرائيمييف ألنيـ إبتعدكا عف الخبلص الذم أعده المسيح، مع أنيـ أحفاد يعقكب الذم أخذ 

. كقد تبناىـ اهلل، كظير ليـ في مجد (8:32تؾ)إسـ إسرائيؿ كتكريـ لو، كىـ حصمكا عمي إسـ أبييـ كتكريـ ليـ 
 …كأعطي ليـ العيد القديـ كالنامكس

َْع  ائِل١ٍِل١ُّوٛ شَع سرائيؿ ممؾ إلي حيف.  كممة إسرائيؿ أم يممؾ كاهلل =اِلعْب ال تممؾ  (الكنيسة)كلكف إسرائيؿ الحقيقي . كا 
سرائيؿ ىك لقب فخر كعزة عند الييكد . (6:1رؤ)في الزمنيات، بؿ تنعـ بشركة المجد اإلليي مع ممؾ الممكؾ  كا 

. كيشير لمقكة كالمجد عكس يعقكب الذم يشير ليعقكب الضعيؼ اليارب
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ِّٟو كلكنيـ مارسكا . (9:31رإ + 1:14تث + 1:11ىك + 22:4خر) قاؿ اهلل عنيـ إسرائيؿ إبني البكر  =اٌرَّثَٕع
لذلؾ إحتاجكا لتغيير شامؿ بسكني ركح التبني فييـ، كطريؽ ىذا التبني اإليماف . (6:1مؿ + 2:1شإ)العصياف 
. بالمسيح
ذُب  جْب َّع ٌْب كأيضان بعمكد نكر كعمكد سحاب  (17:24خر)ىـ الشعب الكحيد الذم رأم مجد اهلل عيانان = ا

ككاف مجد اهلل يظير مف بيف كاركبي تابكت العيد، كلما أخذ الفمسطينيكف . (11:8مؿ1 + 38-34:40خر)
، المسيح  (5 : 2زؾ)  ىك مجد شعبو ،كالمسيح اآلف" زاؿ المجد مف إسرائيؿ"تابكت العيد قالت إمراة فينحاس 

. يسكف فييـك كسط شعبو
ُٙبٛدُب  ٌْبعُب لذلؾ صار المؤمنكف في حاجة  (18:17خر + 1:8ىك) اهلل دخؿ في عيكد مع شعبو كلكنيـ تجاكزكىا =ا

كال ننسي أف اهلل دخؿ في عيكد مع . لئللتقاء مع اهلل عمي مستكم عيد جديد ينقش داخؿ القمب بالركح القدس
كلكف ىذه العيكد كانت حكؿ ميراث كنعاف، أما العيد الجديد فالميراث المكعكد ىك . األباء إبراىيـ كمكسي

. السماء
اوُب  رِلشَع  ىي شريعة أعطاىا اهلل نفسو، كليس كباقي الشعكب الذيف كضع الناس شرائعيـ، ىـ نالكا شريعة =اال ْب

. لكنيـ لـ يحفظكىا
جُب  ثَعادَع ٌْبعِل كالكؿ رمز لمعيد )مبادئ كأصكؿ خدمة اهلل مف طقكس كصمكات كسجكد كتسبيح كأعياد، كذبائح = ا
. (الجديد

١ذُب  اعِل َٛع َّع ٌْب ا كأىـ .  ىـ نالكا كعكدان كثيرة مثؿ ميراث أرض كنعاف، كالكعد بميبلد إسحؽ، ككميا مكاعيد مفرحة =َٚع
كعد حصؿ عميو الييكد ىك أف المسيح يأتي منيـ، لذلؾ فمف يؤمف منيـ بالمسيح ىك الذم يظؿ إسرائيمي حقان، 

كمف يرفض المسيح فيك ليس إسرائيمي بالحقيقة، لذلؾ قاؿ المسيح عف نثنائيؿ أنو إسرائيمي حقا ال غش فيو حيف 
 فما كاف يميز الييكد أنيـ أكالد كعد، فإذا رفضكا المكعكد بو يصيركا ىـ 47:1أتي إليو ثـ آمف بو يك 

 .مرفكضيف
 

" .آِمينَ . َوَلُيُم اآلَباُء، َوِمْنُيُم اْلَمِسيُح َحَسَب اْلَجَسِد، اْلَكاِئُن َعَمى اْلُكلِّ ِإلًيا ُمَباَرًكا ِإَلى اأَلَبدِ 5 "-(:5)آية 
ُُب ا٢تَعاءُب   ُٙب ٌَع سحؽ كيعقكب) األباء البطاركة  =َٚع ١خُب  (..إبراىيـ كا  غِل َّع ٌْب ُُب ا ُٙب ْٕب ِِل  جاء منيـ بالجسد كلذلؾ خصيـ =َٚع

ًاٙلا . اهلل بكؿ ىذا التكريـ، كيكفييـ ىذا فخران  ًِّو اٌِل ٌْبىُب ٍَٝع ا ُٓب عَع ائِل ٌْبىَع ، ا ذِل غَع ٌْبجَع غَعةَع ا ١خُب دَع غِل َّع ٌْب نرم ىنا المسيح اإللو = ا
ًاٙلا . ببلىكتو المتحد بناسكتو. المتأنس ًِّو اٌِل ٌْبىُب ٍَٝع ا ُٓب عَع ائِل ٌْبىَع  .تعني أف اهلل ىك إلو الييكد كاألمـ أيضان = ا

 
أَلْن َلْيَس َجِميُع الَِّذيَن ِمْن ِإْسرَاِئيَل ُىْم . َولِكْن َلْيَس ىَكَذا َحتَّى ِإنَّ َكِمَمَة اهلِل َقْد َسَقَطتْ 6 "-(:6)آية 

" ِإْسرَاِئيِميُّووَن، 
ا  زَع مَعطَعدْب  أم ليس كما يتصكر أحد =ٌَع١ْبظَع ٘ىَع حَع  ِل لَعذْب عَع َّع ٍِل َّْ وَع   إذ أف ما يبدك لمعيف أف اهلل قد رفض الييكد بعد اِل

كلكف لنفيـ أف كعكد اهلل لمييكد لـ تسقط، بؿ ىي مستمرة لمف . كؿ ىذه البركات كالمكاعيد التي حصمكا عمييا
فإسرائيؿ الحقيقي تفيـ بمعني ركحي كليس لمف ىـ حسب الجسد . يؤمف منيـ بالمسيح، الذم ىك ىدؼ نامكسيـ
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سرائيؿ الركحي ىك مف بقي أمينان عمي ميراثو اإليماني الذم تسممو مف األباء، . (29 ، 28 : 2رك) فآمف كا 
بالمسيح، الذم ىك منتيى الكعد كالبركة إلبراىيـ كإلسرائيؿ، كأٌما مف رفض المسيح، فيـ نسؿ إبراىيـ حسب 

 إسرائيؿ الحقيقى ىـ مف إنفتحت عيناه (.8 ، 7 : 9)الجسد، كليس ىـ أصحاب ميراث الكعد ببركة إبراىيـ 
أف  (29 ، 28 : 2رك) كرأينا في . الذيف آمنا بعظة بطرس3000فعرؼ المسيح مثؿ التبلميذ كالرسؿ كالػ 

 يؤمف  فمف ال.إسرائيؿ الحقيقي ىك مف ختف قمبو بالركح، كالركح ال يفعؿ ىذا إال لكؿ مؤمف معمد بالماء كالركح
بالمسيح، ال يككف بعد إسرائيميان حقيقيان، كىؤالء الييكد الذيف آمنكا بالمسيح كأيضان األمـ المؤمنيف بو أسماىـ 

كحينما يضاؼ إسـ اهلل لشئ، ففي المفيكـ العبرم ىذا يعني تضخيـ الشيء، . (16:6غؿ)الرسكؿ إسرائيؿ اهلل 
كحينا يقكؿ إسرائيؿ اهلل يعني الكنيسة التي ضمت كؿ العالـ .. جيش ضخـ، كىكذا جبؿ اهلل= كما نقكؿ جيش اهلل

 .ييكدان كأمـ
 

" . «ِبِإْسَحاَق ُيْدَعى َلَك َنْسلٌ »َبْل . َواَل أَلنَُّيْم ِمْن َنْسِل ِإْبرَاِىيَم ُىْم َجِميًعا َأْواَلدٌ 7 "-(:7)آية 
 يفتخر الييكد بككنيـ نسبلن إلبراىيـ، كالرسكؿ يرد عمييـ، أف ليس كؿ أكالد إبراىيـ بالجسد ىـ أكالد كعد، 

فإسماعيؿ مثبلن ال ييدعي نسبلن إلبراىيـ عمي أساس الكعد، كالحظ أف الكعد كاف بإسحؽ الذم ىك رمز لممسيح 
بحسب الطبيعة فالكعد إذان خاص بمجيء المسيح الذم ىك ليس  (يمد)فكبلىما مف مستكدع ال يمكف أف ينجب 

لذلؾ قاؿ السيد عف نثنائيؿ . لذلؾ فإف اإلسرائيمي الحقيقي ىك مف آمف بالكعد أم آمف بالمسيح. بحسب الطبيعة
ىنا الرسكؿ يقدـ إسحؽ رمزان لمبنكة، ألنو ليس . أنو إسرائيمي حقان إذ قاؿ عف المسيح أنو إبف اهلل كممؾ إسرائيؿ

حسب قكة الجسد كال نامكس الطبيعة، بؿ عمي حسب قكة الكعد اإلليي، إذان نسؿ إبراىيـ ىـ الذيف ينعمكف 
ىكذا نحف أيضان نكلد بكاسطة كممة اهلل، ففي جرف المعمكدية تيشىكٍِّمنا . بالكالدة ال حسب الجسد بؿ حسب اإليماف

كمازلنا نكلد . إذان نحف نكلد مف جديد مثؿ إسحؽ بعد أف غمبتنا شيخكخة الخطية. 26:5كتمدنا كممة اهلل أؼ 
 .بالمعمكدية ال خبلؿ الجسد كال بيكم إنساف، إنما بالركح القدس بقكة الكممة

 

" .َأْي َلْيَس َأْواَلُد اْلَجَسِد ُىْم َأْواَلَد اهلِل، َبْل َأْواَلُد اْلَمْوِعِد ُيْحَسُبوَن َنْسالً 8 "-(8)آية 
سحؽ ىك نبكة عف المكت الذم يحكلو اهلل إلي حياة، كىذا  ما يميز إسرائيؿ أنيـ أكالد إسحؽ أم إبف المكعد، كا 

 .إذان أكالد اهلل ليسكا ىـ مف يكلدكا بحسب النكاميس الطبيعية بؿ كفقان لمكاعيد اهلل. عمؿ المسيح بفدائو
 

 . «َأَنا آِتي َنْحَو ىَذا اْلَوْقِت َوَيُكوُن ِلَساَرَة اْبنٌ »:أَلنَّ َكِمَمَة اْلَمْوِعِد ِىَي ىِذهِ 9 "-(:9)آية 
كبيذا نفيـ أف . إذان إبراىيـ الميت جسديان كسارة ميتة المستكدع ليسا ىما أبكا إسحؽ، بؿ إسحؽ ىك إبف الكعد

 .ليسكا أكالدان بحسب الطبيعة بؿ بنعمة اهلل. أكالد اهلل ىـ أكالد الكعد
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أَلنَُّو َوُىَما 11. َوَلْيَس ذِلَك َفَقْط، َبْل ِرْفَقُة َأْيًضا، َوِىَي ُحْبَمى ِمْن َواِحٍد َوُىَو ِإْسَحاُق َأُبوَنا10 "-(:12-10)اآليات 
َلْم ُيوَلَدا َبْعُد، َواَل َفَعاَل َخْيرًا َأْو َشرًّيا، ِلَكْي َيْثُبَت َقْصُد اهلِل َحَسَب االْخِتَياِر، َلْيَس ِمَن اأَلْعَماِل َبْل ِمَن الَِّذي َيْدُعو، 

ِغيرِ »:ِقيَل َلَيا12 " .«ِإنَّ اْلَكِبيَر ُيْسَتْعَبُد ِلمصَّ
 ما زاؿ الرسكؿ يدافع عف كجية نظره، في أف اهلل لو الحرية أف يختار األمـ، فيك ال يختار بحسب األعماؿ كال 

 يكتًؼ بمثاؿ ميبلد إسحؽ فمربما قالكا إف إسمعيؿ إبف جارية كأف أكالد  كالرسكؿ لـ.الختاف كال النامكسبحسب 
لذلؾ ضرب الرسكؿ مثاالن آخر . قطكرة أصغر سنان، كقطكرة أيضان جارية، أما نحف الييكد فنحف أكالد سارة الحرة

عيسك يمثؿ الييكد األكبر )عف يعقكب كعيسك فيما مف أب كاحد كأـ كاحدة، بؿ مف بطف كاحد إلنيما تكأميف 
ألف بسابؽ . كاهلل رفض عيسك مع أنو بالجسد إبف إسحؽ (سنان كاألكثر خبرة في معرفة اهلل كريًفضكا لعدـ اإليماف

كبير "باإلضافة إلي أف يعقكب جاء أيضان بكممة كعد . (29:8رك )معرفتو، ىك يعرؼ مف ىك الصالح ركحيان 
ستجاب اهلل لصبلة إسحؽ مف أجميا تؾ 23:25 تؾ "يستعبد لصغير . 21:25 كأيضا رفقة لـ تكف تنجب، كا 

 .(كبير يستعبد لصغير)فيعقكب ىك إبف صبلة، كمكعكد بالبركة 
لماذا إختار اهلل يعقوب دون عيسو؟ 

بسابؽ معرفتو،فيك عىًرؼ مف سيتجاكب مع محبتو كيقبؿ دعكتو، حتي لك تعرض لمسقطات كالضعفات فنيتو  .ُ
كمف خبلؿ قصة يعقكب . (29:8رك )كرفضو لعيسك يقكـ عمي رفض عيسك هلل كمقاكمتو لو . صادقة

ستيتار عيسك كقداسة يعقكب . كعيسك في الكتاب المقدس ندرؾ فعبلن صحة إختيار اهلل مف كحشية كا 
أراد الرسكؿ ىنا أف يبرر أف اإلختيار تـ قبؿ أف يتعامبل مع النامكس أك الختاف أك = وىما لم يولدا بعد .ِ

فاهلل أظير محبتو كىك يعمـ أف يعقكب سيقبؿ دعكتو المجانية كعممو اإلليي . غيره، بؿ بنعمة اهلل المجانية
. لكنو إختاره قبؿ أف يككف لو أعماؿ. فيو

 أف يفسركا سبب إختيار يعقكب، كىكذا يعجز الكؿ عف أف يدرككا سر إنفتاح باب اإليماف االييكد يعجزك .ّ
. لؤلمـ كما لمييكد

، لكنو يؤكد أف (فأنا أجاىد ألف لى إيماف فى كعكد اهلل)  الجيادأكالرسكؿ ىنا ال يقمؿ مف دكر اإليماف  .ْ
كلكف اهلل سيجازم كؿ كاحد بحسب أعمالو .  اإلنساف ال يتحقؽ بالعمؿ الصالح خارج دائرة اإليمافخبلص

(. 13:14رؤ)كاألمكات أعماليـ تتبعيـ . (58:15كك1)ككؿ كاحد يأخذ أجرتو بحسب تعبو . (27:16مت)
الرسكؿ يظير لنا اهلل كأنو حر في إختياره المسبؽ حتي ال يجيد أحد نفسو في فحص أمكر اهلل التي ال  .ٓ

كلك عرفنا . كمف يريد أف يفكر فميضع بدييية قبؿ أف يفكر كىي أف اهلل عادؿ في أمكره. يمكف أف تفحص
كلكف اهلل غير ممـز أف يشرح لنا كؿ األسباب في إختياره حتي نقبؿ أحكامو ببل . كؿ أسباب حكمو لقمنا آميف

كلثقتنا في عدؿ اهلل في إختياره . فحص، كال نضعيا تحت قياسات عقمنا القاصر بؿ نقبميا بالرضى كالشكر
لست تعمـ ما أنا فاعؿ "عمكمان فنحف لف نفيـ كؿ أحكاـ اهلل اآلف . فإننا نعمـ أف اهلل يختار مف يختاركا اهلل

(. 7:13يك)" اآلف لكنؾ ستفيـ فيما بعد
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بحث بكلس الرسكؿ يريد أف يصؿ إلي أف اهلل ال يعطي بره عمي أساس أعماؿ بؿ عمي أساس الكعد،  .ٔ
كاألعماؿ مربكطة باإليماف . فاإليماف ىك إستجابة لمدعكة. كاإليماف مربكط بالكعد، فاهلل يدعك كاإلنساف يؤمف

كما قبؿ المسيح كاف اإلختيار . كبعد أف جاء المسيح فبل إختيار إال في المسيح كبالتالي اإليماف بو. كالدعكة
 ، كلكف عمى المؤمف أف يثبت فى إيمانو أما بعد المسيح فكؿ مؤمف ىك مختار. لمف سيأتي منيـ المسيح

 .(3 ، 2رؤ)كمحبتو فيغمب 
 

" .«َأْحَبْبُت َيْعُقوَب َوَأْبَغْضُت ِعيُسوَ »:َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 13 "-(:13)آية 
فأحب اهلل يعقكب كنسمو، ككاف . (2:1)كالحؽ أف مكاعيد اهلل ىذه قد صدقت كتمت كفقان لما ذكره النبي مبلخي 

 .ليـ الييكؿ كميراث كنعاف، كأبغض الرب عيسك
 

"  !َفَماَذا َنُقوُل؟ أََلَعلَّ ِعْنَد اهلِل ُظْمًما؟ َحاَشا14 "-(:14)آية 
إذا كاف اإلختيار كالتفضيؿ يعتمد أساسان عمي اهلل الذم يدعك اإلنساف، فيؿ يككف اهلل قد سمؾ بالظمـ ضد 

اهلل ليس . فنحف ال يمكننا أف ندرؾ كؿ أسرار حكمة اهلل. ليحذر أف يخطر عمي بالنا شئ كيذا= حاشاعيسك؟ 
ف بدا حكمو غير مفيكـ لنا  .بظالـ حتى كا 

 
َفِإًذا َلْيَس 16. «ِإنِّي َأْرَحُم َمْن َأْرَحُم، َوَأَترَاَءُف َعَمى َمْن َأَترَاَءفُ »:أَلنَُّو َيُقوُل ِلُموَسى15 "-(:16-15)اآليات 

" .ِلَمْن َيَشاُء َواَل ِلَمْن َيْسَعى، َبْلِ هلِل الَِّذي َيْرَحمُ 
مع كؿ تقديرم "أجابو اهلل بيذه اإلجابة، ككأنو أراد أف يقكؿ لو  (33خركج)حيف سأؿ مكسي اهلل أف يرم مجده 

لكف رؤية مجدم ىي عطية مجانية إليية تيعطي، كليس ثمنان لؤلعماؿ، لكنيا قطعان ال تكىب . لجيادؾ كتعبؾ
ُُب  ِل .  كاهلل كحده يعرؼ مف ىك الذم يستحؽ عطايا محبتو".لممتراخيف كالمتكاسميف دَع فاهلل ال يعطي  =  اٌَّزِلٞ ٠َعشْب

كليس . بحسب األعماؿ بؿ بحسب رحمتو، فبل تكجد أعماؿ في ىذه الدنيا يستحؽ صاحبيا أف يرم مجد اهلل
فعمة كخداـ ليزداد  (38 ، 37 : 9مت) فاهلل يطمب أف نصمي لكي يعطينا  ،معني ىذا عدـ أىمية األعماؿ

كالرحمة ىنا في معناىا العاـ تعني عطايا اهلل كخيراتو التي حصؿ عمييا إسرائيؿ دكف األمـ لفترة مف . الحصاد
. الزمف

كالحظ أف اهلل لـ يقؿ أرحـ مف أرحـ كأيىمؾ مف أيىمؾ، فيك يستخدـ سمطانو في الرأفة كالحب كالرحمة، فاهلل ال 
كاهلل محبة لكنو ال يمـز أحد بمحبتو كلذلؾ لـ يمـز عيسك . (23:18حز)يريد ىبلؾ الخاطئ مثمما يرجع كيحيا 

. بيا
كنبلحظ أف اهلل يكزع مراحمو عمي الكؿ، كلك منع رحمتو عف أم إنساف ما عاش لحظة، فيك يرحـ الجميع 

كحتي أعمالنا الصالحة ىك أعطانا برحمتو أف . كيشرؽ شمسو عمي األبرار كاألشرار كيعطي كؿ كاحد قكتو
لكف الرسكؿ مازاؿ ميتمان بإبراز حرية اهلل في . كليس أف أعمالنا الصالحة تستدر مراحمو (17:1يع)نعمميا 
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يريد أف يظير سمطاف اهلل المطمؽ في إختياره مختاريو . اإلختيار، فيك يختار بمراحمو كليس بحسب أعماؿ أحد
. (كىك يقصد األمـ طبعان )

عَعٝ ْٓب ٠َعغْب َّع الَع ٌِل َٚع اءُب  ْٓب ٠َعشَع َّع ليس الغارس شيئان كال الساقي بؿ اهلل الذم  "(7:3كك1)ىذه تشبو قكلو في  = ٌَع١ْبظَع ٌِل
كىؿ الزرع يمكف أف ينمك دكف غارس أك . فيؿ يفيـ مف ىذه اآلية أف اهلل ألغي عمؿ الغارس كالساقي" ينمي
لكف الميـ قكة . (6 : 3كك1) ، كنجد أف الرسكؿ يقكؿ أيضا أنو زرع كأبمكس سقى كاهلل ىك الذل ينمى ساقي

ال يمكف أف نضع أمامنا آية بمعزؿ عف . النمك التي ىي مف قبؿ اهلل، كلكف قكة النمك ىذه يمزميا زارع كساقي
الذم يصبر إلي المنتيي فذاؾ " + " تممكا خبلصكـ بخكؼ كرعدة"فأمامنا آيات أخرم مثؿ . باقي الكتاب

كمعني ىذا أننا ال نستطيع . فيذه اآليات فييا طمب أف نقبؿ اهلل بإرادتنا الحرة" كف أمينان إلى المكت" + "يخمص
كاهلل يريد إرادتنا الحرة أك مشيئتنا اإلختيارية مع . أف نتجاىؿ دكر اإلنساف اإليجابي في تمتعو بالخبلص المجاني

. فالكتاب كحدة متكاممة ال نتعامؿ مع جزئياتو أم ال نتعامؿ مع آية كاحدة دكنان عف باقي الكتاب. سعينا الجاد
. كىنا بكلس الرسكؿ ال يتكمـ عف مشكمة تخص األفراد، بؿ عف قبكؿ األمـ، كىؿ مف حؽ اهلل أف يقبميـ أـ ال

أما بالنسبة لنا كأفراد، فنحف بمشيئتنا الحرة نسعي كنجاىد كاهلل . فمنطؽ الييكد أف اهلل ال يجب أف يقبؿ األمـ
اءَع ُب فحيف يقكؿ اهلل . يعيف فيك دائـ العطاء ْٓب أَعذَعشَع َِع ٍَٝع  اءَع ُب عَع يجب أف نضع بجانبيا أف اهلل عادؿ كبار،  = أَعذَعشَع

 .فيك بالتالي سيتراءؼ عمي مف يستحؽ رأفاتو
 

ِتي، َوِلَكْي »:أَلنَُّو َيُقوُل اْلِكتَاُب ِلِفْرَعْونَ 17 "-(:18-17)اآليات  ِإنِّي ِليَذا ِبَعْيِنِو َأَقْمُتَك، ِلَكْي ُأْظِيَر ِفيَك ُقوَّ
" .َفِإًذا ُىَو َيْرَحُم َمْن َيَشاُء، َوُيَقسِّي َمْن َيَشاءُ 18. «ُيَناَدى ِباْسِمي ِفي ُكلِّ اأَلْرضِ 

المشكمة التي يعالجيا الرسكؿ أف الييكد ينكركف عمي اهلل أف يضـ األمـ إلي حظيرة الخبلص، فيـ في نظرىـ 
 يحددكا سمطاف اهلل، لذلؾ فالرسكؿ يظير اهلل ىنا أنو مطمؽ السمطاف  أففككأف الييكد يريدك. ليسكا مف شعب اهلل

. يفعؿ ما يشاء، ال شئ يحد مف سمطانو، كلكف سمطانو ىذا ال يشكبو أم ظمـ قطعان 
كاهلل إختار مكسى كرفض فرعكف ألنو يعمـ قمب مكسى فسانده ليتمجد فيو خبلؿ الرحمة، كاهلل يعمـ قسكة قمب 

ىاناتو هلل، فمـ ينزع اهلل ىذه القسكة حتى  فرعكف فتركو في عناده، كالحظ أف فرعكف ىك الذم إستمر في عناده كا 
كاهلل يتمجد بيذا .  العنؼ الشرير، كبيذا يكمؿ مكسى كأس مجده كيكمؿ فرعكف كأس شرهايتمجد اهلل خبلؿ ىذ

فاهلل إستخدـ . فسكاء اإلنساف البار أك اإلنساف الشرير فاهلل يستخدميما كمييما في تنفيذ خطتو األزلية. كما بذاؾ
 كيدرككا ققساكة فرعكف كلـ ينزعيا، اهلل رفع يده كرحمتو عنو فبقي في قساكتو ليرم المصريكف كالييكد مجد ييك

 سنة في قسكتيا كتشتتيا، ليعمـ العالـ أف اهلل تركيا كرفضيا 2000كىكذا ترؾ اهلل إسرائيؿ . تفاىة األكثاف
كبنفس المنطؽ ترؾ اهلل العالـ الكثني يثكر كيتقسي قمبو ثـ رحمو اهلل كقبمو، . كسيعكد اهلل كيقبميا في نياية األياـ

سرائيؿ ليتـ الفداء فبزلتيـ صار الخبلص  . (راجع مقدمة اإلصحاح)كاهلل بيذا المنطؽ قسى قمب ييكذا كا 
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الرسكؿ ىنا يربؾ الييكد بذات فكرىـ، فيـ قبمكا رحمة اهلل ليـ كسقكط فرعكف تحت قسكتو دكف إعتراض منيـ، 
عمكمان فاإلنساف غير المؤمف يقؼ مف اهلل دائمان مكقؼ . فمماذا ال يقبمكف اآلف أف اهلل يفتح باب مراحمو لؤلمـ

.  اهلل حكمة لنفيـ كنقبؿ تصرفاتو لكي يعطينالفمنصؿ. الناقد
اهلل فى محبتو خمؽ كؿ البشر ليفرحكا أمامو فى مجده كينعكس = َفِإًذا ُىَو َيْرَحُم َمْن َيَشاُء، َوُيَقسِّي َمْن َيَشاءُ 

راجع )ككاف ىدؼ اهلل أف يككف الكؿ فى كحدة . (7 : 43إش)عمييـ مجده كأب يفرح بأكالده كىـ فرحكف أمامو 
كجاء المسيح . كسقط اإلنساف كفسدت الخميقة التى كانت أكال عمى غير فساد . (23 - 20 : 17تفسير يك

 ، 4 : 2بط1)ليعيد الصكرة األكلى كيجمع الكؿ فى جسده الكاحد، كييكؿ ككؿ منا حجر حى فى ىذا الييكؿ 
كلكف بسبب الفساد صار لئلنساف طبيعة متمردة عاصية، كاهلل فى محبتو كاف مضطران أف يؤدب أكالده ىنا  . (5

عمى األرض حتى يضمف ليـ الخبلص فمثبل يسمح اهلل بمجاعة أعادت اإلبف الضاؿ، كيسمح اهلل بأف الشيطاف 
ستعمؿ بكلس الرسكؿ نفس الطريقة مع زانى كىذا)يضرب أكالده ليؤدبيـ   حدث مع بكلس الرسكؿ كمع أيكب كا 

ففى السماء ىناؾ الفرح . كالتأديب يككف ىنا عمى األرض ليضمف اهلل خبلص النفس فى السماء. ككرنثكس
رمز ىيكؿ جسد )كشرح اهلل ىذا فى قصة بناء ىيكؿ سميماف . األبدل كىناؾ يمسح اهلل كؿ دمعة مف العيكف

كالبيت في بنائو بني بحجارة صحيحة مقتمعة كلـ يسمع في البيت عند "إذ قيؿ . (المسيح أل الكنيسة فى السماء
فالحجارة تمثؿ المؤمنيف، كالمعكؿ يمثؿ التأديب ىنا عمى . (7 : 6مؿ1" )داة مف حديدأبنائو منحت كال معكؿ كال 

كاهلل كاف يريد أف يككف الكؿ . (18 - 15 : 5مؿ1)فيـ كانكا يقطعكف الحجارة كينحتكنيا فى الجبؿ. األرض
ر عمى ذلؾ كما عمؿ فرعكف يتركو اهلل فيككف معكؿ ليؤدب أكالده. حجارة حية فى الييكؿ  .كلكف مف يعاند كييصِّ

قمب "فاهلل كاف قادرا أف يمنعو عف ىذه القساكة، فالحكيـ يقكؿ . قمب فرعكف أنو تركو لعناده ُيَقسِّى كمعنى أف اهلل
بينما أف محاكالت اهلل مع ممؾ آخر كىك نبكخذ . (1 : 21أـ)" الممؾ فى يد الرب كجداكؿ مياه، حيثما شاء يميمو

كاهلل يحاكؿ مع . (راجع مقدمة سفر دانياؿ)نصر البابمى نجحت فى أف ييميؿ قمبو كيتحكؿ إلى إنساف مؤمف باهلل 
 (.4 : 2تى1)" فاهلل يريد أف جميع الناس يخمصكف"كؿ الخميقة ليخمص كؿ مف يقبؿ أف يتجاكب معو 

فإنؾ لك أبغضت شيئا لـ . ألنؾ تحب جميع األككاف، كال تمقت شيئا مما صنعت"كاهلل خمؽ الكؿ فيك يحب الكؿ 
ٍنو  (. 25 : 11حؾ)" تيكىكِّ

كاهلل لـ يخمؽ شيئا إال لك لو دكر كعمؿ فى ىذه الحياة، كبعممو ىذا يمجد اهلل، فكما رأينا أف اهلل خمؽ الكؿ لمجد 
كلكنو يظؿ . كاهلل الذل يحب خبلص كؿ البشر كاف يتمنى أف ال ييمؾ أحد مف خميقتو. (7 : 43إش)إسمو 

 . يحاكؿ مع كؿ إنساف ليتكب فيخمص كيصير حجرا حيا فى ىيكؿ جسد المسيح، كيمجد اهلل
أعطيتيا زمانا لكى "كلكف ىذه الفرص تككف لزماف محدد . كمف يعاند يعطيو فرصة بؿ فرص كثيرة ليجذبو فيتكب

كلكف مع إستمرار . أل بعد زماف تبدأ التجارب كاألالـ (22 ، 21 : 2رؤ)..." ىا أنا ألقييا فى فراش ... تتكب 
ذ يرفض اإلنساف أف يككف حجرا حيا، حينئذو يككف لو دكر آخر،  الرفض كالعناد كمقاكمة صكت الركح القدس، كا 

ِتي، َوِلَكْي ُيَناَدى ِباْسِمي  كىذا ما يعنيو قكؿ اهلل. كبو أيضا يتمجد اهلل ِإنِّي ِليَذا ِبَعْيِنِو َأَقْمُتَك، ِلَكْي ُأْظِيَر ِفيَك ُقوَّ
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فاهلل سيتمجد بمكسى كبالقديسيف إذ يظيركف مجد اهلل فييـ، كيتمجد مع المعانديف كاألشرار إذ . ِفي ُكلِّ اأَلْرضِ 
 .يظير اهلل فييـ قداستو كرفضو لمشر كالخطية

كعرؼ المصريكف .  بعناده تمجد اهلل بالضربات العشر، إذ ظيرت قكة ييكه كتفاىة اآللية الكثنية:-فرعون 
 .كالييكد مف ىك اهلل، كآمف الييكد باهلل كصاركا حجارة حية

 بعناده صار لو دكر فى تأديب شعب اهلل كرجكعيـ إليو فصار معكؿ ينحت الحجارة الحية لتيذيبيا :-الشيطان 
مِّـ زانى ككرنثكس لمشيطاف لييمؾ الجسد 5 : 5كك1كفى + أيكب مثبل )فتممع  بأمراض أك ) نجد بكلس الرسكؿ ييسى
 .كبيذا تمجد اهلل بخبلص أيكب كخبلص ىذا الزانى( فتخمص الركح فى يـك الرب يسكع (ضيقات
صرار ييكذا عمى عناده:-ييوذا  كتحكؿ إلى معكؿ لتنفيذ .  رأينا كـ المحاكالت التى عمميا معو المسيح، كا 

 .كبالصميب تمجد المسيح اإلبف كتمجد اآلب باإلبف. صمب المسيح فتـ الخبلص
 .الكل لو دور ولكن الكل فى دورىيمجد اهلل

 
" « ِلَماَذا َيُموُم َبْعُد؟ أَلْن َمْن ُيَقاِوُم َمِشيَئَتُو؟»:َفَسَتُقوُل ِلي19 "-(:19)آية 

إف كاف اهلل يقسي مف يشاء كال أحد يستطيع مقاكمتو، فمماذا تدينني يا رب "ىنا رد عمي سؤاؿ غبي سيثيره النقاد 
 فاإلجابة المنطقية عمي تساؤالت. كنجد الرسكؿ مستمر في أسمكبو في إثبات حرية اهلل ؟ "كأنت خمقتني ىكذا

الخ لكف ىـ بحريتيـ قاكمكا اهلل، كاهلل لـ يغير طبيعتيـ، كأف …أف اهلل لـ يجعؿ فرعكف قاسيان كال ييكذا .. الناقديف
 ىذا ىك الرد المنطقي، كلكننا نجد الرسكؿ ال يستخدـ ىذا الرد، بؿ يكمؿ في …اهلل عادؿ كليس عنده محاباة

ُب = أسمكبو مثبتان سمطاف اهلل المطمؽ ١يَعرَٗع شِل َِع َُب  ِٚل ْٓب ٠ُبمَعا  .َِع
 

ِلَماَذا َصَنْعَتِني »:َبْل َمْن َأْنَت َأيُّوَيا اإِلْنَساُن الَِّذي ُتَجاِوُب اهلَل؟ أََلَعلَّ اْلِجْبَمَة َتُقوُل ِلَجاِبِمَيا20 "-(:20)آية 
" «ىَكَذا؟
كبدكف شؾ ال يستطيع أحد أف يقاـك مشيئة اهلل، كليس ألحد الحؽ أف . الخمقة أم الشيء المخمكؽ= الجبمة

(. 1:12رإ)كلكف أبناء اهلل يسألكنو بدالة المحبة كالبنكة . يراجع اهلل كيسألو عف عممو
ىؿ أنت شريؾ هلل في سمطانو، بؿ أنت كأنا لسنا أكثر مف طيف صنعو اهلل كشكَّمو، فيؿ مف =  ؟ بل من أنت

يتكؽ أف يجعؿ كؿ اآلنية، آنية لمكرامة، كلكف اهلل يكـر  (صانع آنية مف طيف)كاهلل كخزاؼ . حقي أف أحاكـ اهلل
ذ نرفض نبقي ببل كرامة كنفقد  فاهلل يريد أف الجميع .  كالجسد كالركحٍف لمنفسمٍ عمؿ يديو الميقىدِّسىتى حرية إرادتنا، كا 

ٍر أف يبقي آنية . (37:6يك)كىك الذم يقكؿ مف يقبؿ إليَّ ال أخرجو خارجان . (4:2تي1)يخمصكف  لكف مف ييصِّ
 .ىكاف مثؿ فرعكف فسكؼ يتمجد اهلل بو أيضان إذ سيظير فيو سخطو عمي الخطية

 
"  َأْم َلْيَس ِلْمَخزَّاِف ُسْمَطاٌن َعَمى الطِّيِن، َأْن َيْصَنَع ِمْن ُكْتَمٍة َواِحَدٍة ِإَناًء ِلْمَكرَاَمِة َوآَخَر ِلْمَيَواِن؟21 "-(:21)آية 

كليس المطركح ىنا ىك أف اهلل إف أراد يخمقني آنية لميكاف  (10-1:18رإ) فكرة الخزاؼ كآنية الطيف مأخكذة مف 
ري أف يصنعني كما يشاء، كما عميَّ سكم أف  ف أراد يخمقني آنية لممجد، بؿ إنني طيف في يدم خزاؼ، ىك حي كا 



 (اإلطذاح اٌراعع)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

213 

كلكف ال يصح أف نحمؿ المثؿ فكؽ ما يحتمؿ كال نأخذ منو سكم الذم قصده الرسكؿ، . أطيع كأكؼ عف الجداؿ
كلكف اهلل يحتـر حرية إرادتنا، فمك إستجبنا لو بحرية إرادتنا يحكلنا إلي آنية مجد، . بأف يظير سمطاف اهلل المطمؽ
كمف ال يطيع يصير . فمف يطيع يصير آنية مجد. (بكلس الرسكؿ نفسو مثاؿ ليذا)لمجد إسمو بطريقة عجيبة 

كلكف لنرم محبة اهلل، فاهلل حيف صنع اإلنساف مف طيف ألكؿ مرة صنعو عمي صكرتو ىك . آنية ىكاف
كحرية اإلنساف في . (19:4غؿ + 10:3كك)كحيف جدد اهلل خمقتنا بالمسيح يحكلنا لصكرة المسيح . (27:1تؾ)

. ىنا يظير الرسكؿ سمطاف اهلل المطمؽ (21 ، 20 : 2تي2)تحديد دكره كآنية مجد أك آنية ىكاف تتضح في 
 .كلكف نضيؼ نحف عمي ذلؾ عدلو كمحبتو

 
َتُو، اْحَتَمَل ِبَأَناٍة َكِثيَرٍة آِنَيَة َغَضٍب 22 "-(:22)آية  َفَماَذا؟ ِإْن َكاَن اهلُل، َوُىَو ُيِريُد َأْن ُيْظِيَر َغَضَبُو َوُيَبيَِّن ُقوَّ

" . ُمَييََّأًة ِلْمَياَلكِ 
جٍة = اهلل إحتمؿ بطكؿ أناتو ثِل١شَع َعاجٍة وَع  آنية غضب كانت تستحؽ اليبلؾ أم األمـ ليظير قكتو فييـ بعد ذلؾ إذ أَٔع
فآنية . كاهلل إحتمؿ فرعكف الذم كاف يستحؽ اليبلؾ ليظير قكتو أماـ الييكد كالمصرييف. يحكليـ إلي قديسيف

كىذا ظير أياـ . اليبلؾ يككنكف مجاالن إلظيار غضب اهلل، كبالتالي تظير قداستو كعدـ رضاه عف الخطية
كلكف اهلل يعطي فرصان كثيرة آلنية اليكاف، فبل ييمكيا فكران ليظير مراحمو كمحبتو . الطكفاف كأياـ سدـك كعمكرة

كلكف بعد أف يعطيو فرصان عديدة يتمجد فيو . (23:18خر)كأنو ال يشاء مكت الخاطئ مثؿ أف يرجع كيحيا 
بكلس / األمـ)بإىبلكو فيظير قداسة اهلل كرفضو لمخطية أك بأف يككف لو فرصة ليتجاكب مع اهلل كيصير قديسان )

 (.فرعكف/ ييكذا)أك بأف يككف لو دكر في خطة الخبلص  (الرسكؿ
 

" َوِلَكْي ُيَبيَِّن ِغَنى َمْجِدِه َعَمى آِنَيِة َرْحَمٍة َقْد َسَبَق َفَأَعدََّىا ِلْمَمْجِد، 23 "-(:23)آية 
 كبىيَّف غني مجده في مكسى الذم لمع كجيو،  ،اهلل يبيف غني مجده في الييكد الذيف كانكا آنية رحمة لفترة طكيمة

حٍة كالحظ أنو قاؿ . كفي قديسيف كثيريف.. كبىيَّف غني مجده لبكلس الذم رأم ما لـ تره عيف َّع دْب كلـ يقؿ آنية  ِٔل١َعحِل سَع
كنحف نستطيع أف نيمؾ أنفسنا كلكف ال نستطيع أف نخمص أنفسنا بدكف . عمؿ صالح لييظير سمطاف اهلل المطمؽ

فالخطاة يؤىمكف أنفسيـ " يا رب إرحـ"رحمة اهلل، كالحظ حكمة كنيستنا األرثكذكسية التي تكثر مف ترديد عبارة 
كقطعان فاهلل يؤىؿ لمسماء بناء عمي ما إخترتو أنا بحريتي، كلك كاف . لجينـ، كلكف اهلل يؤىؿ القديسيف لمسماء

 .العمؿ ىك عمؿ اهلل كحده لحصؿ الكؿ عمي المجد
 

 . الَِّتي َأْيًضا َدَعاَنا َنْحُن ِإيَّاَىا، َلْيَس ِمَن اْلَيُيوِد َفَقْط َبْل ِمَن اأُلَمِم َأْيًضا24 "-(:24)آية 
 .رحمة اهلل شممت الييكد كاألمـ، بالرغـ مف أف الييكد كأمة رفضكا المسيح

 
" .َسَأْدُعو الَِّذي َلْيَس َشْعِبي َشْعِبي، َوالَِّتي َلْيَسْت َمْحُبوَبًة َمْحُبوَبةً »:َكَما َيُقوُل ِفي ُىوَشَع َأْيًضا25 "-(:25)آية 
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 كلكف مف الترجمة السبعينية)فالرسكؿ إقتبس مف ىكشع النبي ما قالو ىنا . (10:2بط1 + 23:2ىك) قارف مع 

تَعحًال  ثُٛب ذْب َِع ثِٟل . لكرحامة أم ببل رحمة= ٌَع١ْبغَعدْب  عْب كالرسكؿ يقصد أف ىكشع تنبأ عف أف اهلل . لكعمي= ٌَع١ْبظَع  َع
بكلس ىنا . سيختار األمـ، فيـ لـ يككنكا مف شعبو كصاركا مف شعبو، كلـ يككنكا مرحكمكف فصاركا مرحكميف

 .ما رأيكـ في ىذا الكبلـ الذم قالو ىكشع في كتابكـ المقدس. يقكؿ لمييكد الرافضيف لقبكؿ األمـ
 

" .«َلْسُتْم َشْعِبي، َأنَُّو ُىَناَك ُيْدَعْوَن َأْبَناَء اهلِل اْلَحيِّ : َوَيُكوُن ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي ِقيَل َلُيْم ِفيوِ 26 "-(:26)آية 
كسكؼ يحدث أنو في المكاف الذم كاف يتعبد فيو األمـ لؤلكثاف حيف قيؿ ليـ لستـ شعبي، في نفس ىذا المكضع 
. سيقدـ األمـ العبادة هلل كسيٍيدعىٍكف أبناء اهلل الحي، كال داعي ألف يذىبكا إلي أكرشميـ، بؿ اهلل سييٍعبىد في كؿ مكاف

عِل قكلو  ػِل ْٛب َّع ٌْب عِل اٌَّزِلٞ ويكونأم كؿ مكاف في العالـ فِٟل ا ػِل ْٛب َّع ٌْب  كالتى (10:1ىك)ىذه النبكة مأخكذة مف =  ..فِٟل ا
لكف يككف عدد بني اسرائيؿ كرمؿ البحر الذم ال يكاؿ كال يعد كيككف عكضا " جاءت فى الترجمة العربية ىكذا

 ،KJV مثؿ)ترجمات أخرم لكف اآلية جاءت فى ك.  "عف اف يقاؿ ليـ لستـ شعبي يقاؿ ليـ ابناء اهلل الحي
NKJV)كيفيـ الييكد كممة مكضع عمي أنيا الييكؿ في أكرشميـ، فالعبادة تككف .  كما ذكرىا بكلس الرسكؿ ىنا

 . سيعبد في كؿ مكاف المسيح لمسامرية نفيـ أف اهلل السيدفي مكضع كاحد، أٌما نحف فمف قكؿ
كلكف بمقارنة الترجمة . الكممة فى اليكنانية ليا معانى متعددة، ككؿ مترجـ فيميا بمعنى غير اآلخر= الموضع

العربية مع الترجمة اإلنجميزية، يبدك أف المعنى الذل قصده الرسكؿ ليس المقصكد بو المكاف جغرافيا أل الييكؿ 
. أك أكرشميـ حسب فيـ الييكد، أك أف اليياكؿ الكثنية تتحكؿ إلى كنائس يعبدكف فييا اهلل حسب التفسير أعبله

كالمعنى أف الرسكؿ يريد أف يقكؿ لمييكد .  أل اآلية التى ذكرىا ىكشع النبىالموضع الكتابىكلكف المقصكد 
فى نبكة ىكشع النبى، فإنو فى لستم شعبى  الذل قاؿ اهلل عف األمـ الموضع راجعكا كتابكـ المقدس فإنو فى نفس

كيككف ذلؾ فى . أبناء اهلل الحى=نفس النبكة يعطى اهلل كعدان لؤلمـ أنو سيرحميـ إذ قاؿ اهلل اآلف صرتـ شعبى 
كىذا التفسير متفؽ مع ما سبؽ كما . ىنا يعنى اآلية المكجكدة فى نبكة ىكشع النبى الموضعفػ. زمف يحدده اهلل
 .سيأتى فيما بعد

 
َشْعَياُء َيْصُرُخ ِمْن ِجَيِة ِإْسرَاِئيلَ 27 "-(:27)آية  ْن َكاَن َعَدُد َبِني ِإْسرَاِئيَل َكَرْمِل اْلَبْحِر، َفاْلَبِقيَُّة َسَتْخُمُص »:َواِ  " .َواِ 

ككاف إشعياء يتنبأ عف العكدة مف السبي، فقميمكف ىـ الذيف عادكا (. سبعينية )(23 ، 22 : 10شإ)النبكة مف 
= كىنا يسمي الرسكؿ الذيف آمنكا. كىذا ما حدث أياـ المسيح، فاألقمية آمنكا كاألغمبية رفضكا المسيح. مف السبي
ٌْبثَعمِل١َّحُب  لكف كممة البقية ىي إشارة . كالبقية قد تككف إشارة إليماف الييكد في آخر الزماف.  كما أسماىـ إشعياءا

كاضحة ألف الكنيسة في العيد القديـ أك العيد الجديد ىي شجرة زيتكف كاحدة، كبعد المسيح قطعت األفرع التي 
 .رفضت اإليماف، كبقي المؤمنكف عمي الزيتكنة

 
ُم َأْمٍر َوَقاٍض ِباْلِبرِّ 28 "-(:28)آية  " . «أَلنَّ الرَّبَّ َيْصَنُع َأْمرًا َمْقِضيًّيا ِبِو َعَمى اأَلْرضِ . أَلنَُّو ُمَتمِّ



 (اإلطذاح اٌراعع)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

215 

ٌْبثِلشِّو  لَعاعٍة تِلا َٚع شٍة  ِْب ُُب أَع ِّّو رَع ُِب ُب  َّٗ حينما يبدأ اهلل عمبلن فيك البد كسيكممو، سكاء عمؿ دينكنة أك عمؿ . (23:10شإ = )ألَٔع
سرائيؿ كاف يستحؽ المعنة بسبب رفضيـ المسيح. رحمة كلكف اهلل الذم بدأ معيـ سيكمؿ معيـ كيخمص البقية . كا 

عِل . كيتمـ عممو بالبر، كىذا سيتـ في نياية األياـ ٍَٝع األَعسْب ِٗل عَع ١ّرًالا تِل مْبؼِل َِع ا  شًال ِْب َٕععُب أَع بَّ ٠َعظْب َّْ اٌشَّ ىذا األمر ىك  = ألَع
 .اإليماف الذم يجمب الخبلص كالبر لكؿ مف يؤمف، ييكدان كأمـ، كبإنتشار الكنيسة في كؿ العالـ

 
َلْواَل َأنَّ َربَّ اْلُجُنوِد َأْبَقى َلَنا َنْساًل، َلِصْرَنا ِمْثَل َسُدوَم َوَشاَبْيَنا »: َوَكَما َسَبَق ِإَشْعَياُء َفَقالَ 29 "-(:29)آية 

" .«َعُموَرةَ 
 النسللك أف الرب لـ يبؽ لنا بقية كلـ يجعؿ مف بيف األحفاد بعض :- كالمعني ىك. (9:1إش)مقتبسة مف 

 لممسيح الذم جاء مف الييكد النسلكقد تشير كممة .  لصرنا مثؿ سدـك كعمكرة أم ببل بقية ،الصالح المختار
 .كربما تشير لمقمة التي آمنت ببشارة التبلميذ. ليخمص الييكد كاألمـ

 
، اْلِبرَّ الَِّذي ِباإِليَمانِ 30"-(:30)آية  " . َفَماَذا َنُقوُل؟ ِإنَّ اأُلَمَم الَِّذيَن َلْم َيْسَعْوا ِفي َأَثِر اْلِبرِّ َأْدَرُكوا اْلِبرَّ

يُب  ا َٔعمُٛب ارَع َّع ٌْبثِلشِّو . ما ىي النتيجة لما سبؽ كقمناه حتى اآلف = فَع ا فِٟل أَع َعشِل ا ْٛب عَع ُْب ٠َعغْب َٓع ٌَع ٠ َُع اٌَّزِل َِع َّْ األُب أم ىـ لـ = اِل
يككنكا يسعكف ألف يتبرركا فيـ ال يعرفكف شيئان كلـ يشعركا بإثميـ أماـ اهلل، بؿ لـ يسمعكا عف اهلل كال عمي 

ٌْبثِلشَّ . النامكس وُبٛا ا سَع حصمكا عمي التبرير بكاسطة اإليماف بالمسيح الذم سمعكا عنو كدكف أف يسمعكا عف  = أَعدْب
كصدقكا ببساطة أف اهلل قد قبميـ، ففرحكا بو كآمنكا بو، كبإيمانيـ صاركا أبراران، دكف أف يككف لدييـ أم . النامكس

ِْل . ىذه ىي نعمة اهلل المجانية. خبرة سابقة مف نامكس أك أعماؿ ا َّع ٠ ٌْبثِلشَّ اٌَّزِلٞ تِلاإلِل كليس بالتحكؿ إلي الييكدية  = ا
 .قءمف شعبو كيسبحكنو بؿ أبناكبيذا رأينا صدؽ مكاعيد اهلل، فالذيف ليسكا مف شعبو صاركا . أكالن 
 

، َلْم ُيْدِرْك َناُموَس اْلِبرِّ 31 "-(:33-31)اآليات  ِلَماَذا؟ أَلنَُّو 32! َولِكنَّ ِإْسرَاِئيَل، َوُىَو َيْسَعى ِفي َأَثِر َناُموِس اْلِبرِّ
ْدَمِة، . َفَعَل ذِلَك َلْيَس ِباإِليَماِن، َبْل َكَأنَُّو ِبَأْعَماِل النَّاُموسِ  َىا »: َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 33َفِإنَُّيُم اْصَطَدُموا ِبَحَجِر الصَّ

" .«َأَنا َأَضُع ِفي ِصْيَيْوَن َحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة، َوُكلُّو َمْن ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيْخَزى
دكف اهلل، بؿ ىـ يفتخركف عمي اهلل ببرىـ، فمف يستطيع أف بمشكمة الييكد أنيـ شعركا أنيـ قادريف أف يتبرركا 
:- كىذا يحدث حتى اآلف كأمثمة لذلؾ. يتبرر مف دكف حاجة هلل لف يشعر بإحتياجو هلل

كلـ يدرؾ أنو لـ يسقط . فييا إفتخار بذاتو" أنا"مف يقكؿ أنا إستطعت أف أبقي ببل خطية فترة طكيمة، فقكلو  .ُ
. بسبب حماية اهلل لو

ال تعرؼ "مف يعمؿ عمبلن كيشعر في داخمو أنو عمؿ شيئان، كيفتخر بو، ىذا ما قاؿ عنو السيد المسيح  .ِ
". شمالؾ ما تفعؿ يمينؾ

. مف يشعر في داخمو أنو أفضؿ حاالن ممف حكلو .ّ
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كؿ ىؤالء مشكمتيـ أنيـ لـ يعرفكا أف اهلل ىك الذم يعمؿ فييـ العمؿ الصالح، ىـ ظنكا في أنفسيـ أنيـ شئ 
اآلخر فيناؾ ما يسمي صغر النفس كمثاؿ صالح فاصميف أنفسيـ عف اهلل مصدر كؿ صبلح، كعمي الجانب 

:- لذلؾ
 ىذا يشعر . أك أنا غير قادر عمى عمؿ ىذا الشئ فأنا ضعيؼ أك عاجزمف يقكؿ أنا ال أمؿ لي في اإلصبلح،

ذ يجد نفسو عاجزان يقكؿ أنو ال فائدة  كنبلحظ .أيضان أنو كحده دكف معكنة مف المسيح، ىك ال يطمب المسيح، كا 
:- أف الكبرياء كصغر النفس ىما كجياف لعممة كاحدة ىي اإلنفصاؿ عف اهلل، أما المؤمف بالمسيح فيقكؿ

(. 13:4في)أستطيع كؿ شئ في المسيح الذم يقكيني  .ُ
(. 10:15كك1)ال أنا بؿ نعمة اهلل التي معي  .ِ
(. 14:29أم1)منؾ الجميع كمف يدؾ أعطيناؾ  .ّ

كالمرأة الخاطئة، ىك كاف يشعر في نفسو أنو بار فمـ يحصؿ  (7لك)كقارف بيف الفريسي الذم إستضاؼ المسيح 
حتياجيا لممسيح . عمي شئ، أما المرأة الخاطئة فتبررت ألنيا شعرت بخطيتيا كا 

كذلؾ أنتـ أيضان متي فعمتـ كيؿَّ ما أمرتـ بو فقكلكا إننا عبيد بطالكف، ألننا إنما عممنا "كأنظر قكؿ السيد المسيح 
قد فعمنا الكاجب يحمينا مف الكبرياء الذم " عبيد بطالكف"فشعكرنا الداخمي أننا . (10:17لك) "ما كاف يجب عمينا
فما فعمو . كما يشرح فكر الييكد المثاؿ الذم إستعممو السيد المسيح عف الفريسي كالعشار. ىك بداية السقكط

. الفريسي ىك مثاؿ يشرح ىذه اآليات
بغير اهلل، كاإلنفصاؿ عف اهلل سقكط  (..قكتو كجمالو)كما ذكرناه سابقان ىك سقطة الشيطاف الذم شعر بإمكانياتو 

مثاؿ لذلؾ بكلس الرسكؿ . في المحدكدية التي تعني المكت، كاإلتصاؿ باهلل يعني البلنيائية أم الحياة األبدية
بفمسفتو كعممو كتممذتو لغماالئيؿ كاف قبؿ اإليماف محدكدان، كلكنو بعد إيمانو صار غير محدكد، فيك بىشَّر أكركبا 

. كميا كمازاؿ يعمؿ حتى اآلف
  تجرم مف بطنو أنيار ماء حي.. إف عطش أحد"المؤمف المسيحي يشعر دائمان أنو محتاج هلل "

 بؿ المسيح دىبَّرى كذا …أيضان المؤمف ال يقكؿ أنا عممت كذا. (17:3راجع أيضان رؤ + 39-37:7يك)
. ككذا، كبيذا يستمر المؤمف في إتحاد مع المسيح كينطمؽ لبلنيائية في عممو، كيضمف حياتو األبدية

(. 9:17رإ) نفسو أنو نجس خاطئ  كيرم،كالمؤمف تككف عينو مفتكحة
  أما الييكد فكانكا ال يشعركف باحتياجيـ هلل، بؿ كانكا يشعركف في داخميـ أنيـ أبرار، ىـ أرادكا أف يثبتكا

كىذا عكس ما حدث مع األمـ الذيف لـ يحاكلكا إثبات بر أنفسيـ، بؿ ىـ في بساطة آمنكا . بر أنفسيـ
الييكد كاف ليـ النامكس الذم كاف قادران .. .. .بالمسيح فتبرركا كخرج منيـ مارجرجس كاألنبا أنطكنيكس

نسحاؽ، كمثؿ ىذا يكتشؼ المسيح  أف يقكدىـ لممسيح، فغاية النامكس ىي المسيح لمف يسمؾ بتكاضع كا 
كيعرفو كىذا ما حدث مع التبلميذ اإلثني عشر مثبلن، أما رئيس الكينة المنتفخ بكبريائو كبره لـ يعرؼ 

أم ىـ شعركا  (10:15أع)بؿ أف التبلميذ إعترفكا أنيـ لـ يستطيعكا اإللتزاـ بالنامكس . المسيح
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بإحتياجيـ هلل، أما الييكد المتكبريف فمـ يعرفكا المسيح المتكاضع فكاف ليـ حجر صدمة فتعثركا فيو، فاهلل 
(. 17:51مز+ 15:57إش)ال يسكف سكل عند المنسحؽ القمب كالمتكاضع

ٌْبثِلشِّو  ُِبٛطِل ا عَعٝ فِٟل أَع َعشِل َٔعا َٛع ٠َعغْب ُ٘ب َٚع  ، ًَع ائِل١ شَع َّٓ اِلعْب ٌىِل أل أف مف يمتـز بو اٌثش  ٔاِٛط النامكس الذل أعطاه اهلل ىك = َٚع
.  خبلؿ حرفيات النامكس دكف ركحو، إلثبات بر أنفسيـيسعكفلكف مشكمة الييكد كانت أنيـ كانكا . يصير بارا

نسحاؽ أماـ اهلل لذلؾ فيـ في . كىـ ظنكا أف ىذه األعماؿ تبررىـ دكف اإللتزاـ بركح النامكس مف تكاضع كا 
. خطاياىـ ككبريائيـ حيف ظير المسيح لـ يؤمنكا بو إذ كانكا يبحثكف في كبرياء عف تبرير ذكاتيـ ال عف مجد اهلل

حٍة بؿ ىـ إصطدمكا بو فكاف ليـ  َِع ذْب شَع طَع جَع كلك كانكا قد إلتزمكا قمبيان بالنامكس لكانكا قد تعرفكا عمي المسيح . دَع
كمع أف المسيح كاف معركفان عند األنبياء، كلكف الييكد كانكا . كآمنكا بو حيف أتي ليـ، كما حدث مع التبلميذ

  كانكا قد فيمكا أفالربيكفكلكف (. 6:2بط1 + 34:2لك+ 16:28+ 14:8أش)لكبريائيـ كالعمياف فتعثركا فيو 
.  عف حجر الصدمة أنيا عمي المسيح المكعكد بوآيات إشعياء

ٌْبثِلشِّو كالييكد بالرغـ مف سعييـ في إثر نامكس البر  ُِبٛطَع ا سِلنْب َٔعا ُْب ٠ُبذْب . لـ يستطيعكا حتى اإللتزاـ بالنامكس = ٌَع
ا؟ ارَع َّع ِْل  ٌِل ا َّع ٠ ًَع رٌِلهَع ٌَع١ْبظَع تِلاإلِل ُب فَععَع َّٗ ىك الثقة فى اهلل كبالتالى رفع القمب كالعيف إلى اهلل عند الشعكر  اإل٠ّاْ = ألَٔع

فيك تمكف مف السير  (32-28:14مت)لكي نفيـ ىذا، لنتذكر قصة بطرس حيف سار عمي الماء ك. باإلحتياج
عمي الماء حيف كاف مثبتان نظره عمي المسيح، كغرؽ إذ نظر لنفسو كلممكج كلـ يصدؽ، كلكف لما صرخ إنتشمو 

فالييكد في تنفيذىـ لكصايا النامكس كانكا ناظريف . يسكع، فصرختو ىذه كانت ىي إعبلنو أنو محتاج لممسيح
ألنفسيـ إلثبات أنيـ قادريف عمي اإللتزاـ بالنامكس ليتبرركا في أعيف أنفسيـ كأعيف الناس، كبيذا لـ يشعركا في 

لى اهلل ليعينيـ فى أف يمتزمكا بالنامكس، كلك كانكا صادقيف مع أنفسيـ لشعركا داخميـ أبدان أنيـ في إحتياج إ
بإحتياجيـ لمعكنة مف اهلل، كلكانكا قد رفعكا عيكنيـ هلل طالبيف المعكنة، كمف يطمب بإيماف يرفع عينو هلل، كلك 

ىـ .  لكنيـ فى كبريائيـ كانت عيكنيـ نحك أنفسيـ كليس نحك اهلل.مخمصؿ فعمكا لكانكا قد أدرككا إحتياجيـ
أما . خدعكا أنفسيـ شاعريف أنيـ ال يحتاجكف لمعكنة بؿ يريدكف أف يقفكا أماـ اهلل كأبرار يطالبكنو بالثمف

" نحف ال نعمـ ماذا نعمؿ كلكف نحكؾ أعيننا"ييكشافاط الممؾ لـ يفعؿ ىكذا حينما شعر بضعفو كقاؿ هلل 
   .إذان كاف مف الييكد مف فيـ ركح النامكس كأدرؾ أنو فى إحتياج هلل. (12 : 20أل2)

 الذيف تكاضعكا أماـ اهلل شعركا بإحتياجيـ كأنيـ في ضعفيـ غير قادريف عمي اإللتزاـ بالنامكس كالكصايا ككؿ
ىؤالء الذيف في تكاضع شعركا بإحتياجيـ لمخمص، حينما رأكا المسيح إكتشفكه كآمنكا بو ك .(11 ، 10 : 15أع)
 إنتيي تاريخ الييكد بمجيء المسيح. (69 ، 68 : 6يك)" كبلـ الحياة األبدية عندؾ. يا رب إلي مف نذىب"

كلكف الييكد رفضكا اإليماف بعناد، فرفضكا البر مع . كالعمؿ بالنامكس ليبدأ اإليماف بصخر الدىكر كحجر الزاكية
ستمركا يعممكف ليقيمكا بر أنفسيـ نكسرت  (المسيح برفضيـ لو)كبقفزىـ فكؽ الحجر . الرحمة كا  ترضضكا كا 

أمجادىـ، ثـ تحدكه كصمبكه فكقعكا تحت الحجر فسحقيـ، كلكف الذيف قبمكه إكتشفكا الطريؽ الجديد الصاعد 
. فالمسيح ىك النسؿ المكعكد بو إلبراىيـ الذم يتركز فيو اإلختيار كما يتركز الرفض. لمسماء
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ٜ ضَع ِٗل الَع ٠ُبخْب ُٓب تِل ِِل ْٓب ٠ُبئْب َِع ًُّو  كؿ مف يذىب هلل معمنان إحتياجو في إيماف فاهلل سيعطيو كلف يخزيو كسيحكلو إلي  = وُب
ككؿ مف عاش مف الييكد بركح اإلنسحاؽ الناشئ عف اإلحساس بالحقيقة، أف النامكس يطمب الطيارة . قديس

ككؿ إنساف عاجز عف ذلؾ يشعر بإحتياج لمف يخمصو مف نجاستو، فكؿ مف عاش كذلؾ مف الييكد عىًرؼى 
أٌما رئيس الكينة المنتفخ الذم يبحث عف بر نفسو لـ يكتشؼ المسيح بؿ صمبو ألنو لـ يبحث عف بر . المسيح

عمكمان ىما طريقاف متضاداف ال يمكف أف . اهلل أم البر الذم يعطيو اهلل بؿ بحث عف بر نفسو فتعثر في المسيح
 فيك لف يطمب كمثؿ  المعجب بنفسوأما . اهلل يعطى بره لمف يشعر باإلحتياج فيطمب.يمتقيا، بر اهلل كبر الذات

 . لف يكتشؼ المسيحىذا
ْدَمةِ . ِلَماَذا؟ أَلنَُّو َفَعَل ذِلَك َلْيَس ِباإِليَماِن، َبْل َكَأنَُّو ِبَأْعَماِل النَّاُموسِ  الييكد سعكا =  َفِإنَُّيُم اْصَطَدُموا ِبَحَجِر الصَّ

 ليقفكا أماـ اهلل يطالبكف باألجر كما فعؿ الفريسى، كيقفكف أماـ أعمال الناموس= ألف ينفذكا الكصايا النامكسية 
قد اتيت باسـ ابي أنا .  كلكني قد عرفتكـ اف ليست لكـ محبة اهلل في انفسكـ"الناس طالبيف المديح كالتكريـ 

كيؼ تقدركف اف تؤمنكا كانتـ تقبمكف مجدا بعضكـ مف  .اف اتى اخر باسـ نفسو فذلؾ تقبمكنو.كلستـ تقبمكنني
ىـ فى كبريائيـ لـ يدرككا تكاضع اهلل،  . (44 – 42 : 5يك)" كالمجد الذم مف االلو الكاحد لستـ تطمبكنو.بعض

أتى ليـ ضد المسيح فى نياية األياـ فى  فمما أتى المسيح متكاضعا كاف ليـ حجر صدمة كلـ يعرفكه، فإف
كلك فيـ ىؤالء ركح النامكس لعرفكا طبيعة اهلل . كبريائو سيؤمنكا بو فيك صكرة مطابقة لما فى قمكبيـ المنتفخة

 .المتكاضعة كلعرفكا المسيح المتكاضع كما عرفو تبلميذه البسطاء
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 عودة لمجدول اإلصحاح العاشر

 
المقدمة 

 :-نى بعض العبارات اقبؿ الدخكؿ فى شرح ىذا اإلصحاح عمينا أف نتذكر مع
كبحسب قكؿ النامكس .  مف يمتـز بكؿ كصايا النامكس يتبرر بحسب النامكس أل يصير بارا= بر الناموس (1
كلكف تظير ىناؾ مشكمة . (5 : 18ال)" نا الربأ. ذا فعميا االنساف يحيا بياإحكامي التي أفتحفظكف فرائضي ك"

فاآلف "كىذا ما إعترؼ بو القديس بطرس فى مجمع أكرشميـ . كىى أنو لـ يستطع إنساف أف يمتـز بكؿ النامكس
كأرجع . (10 : 15أع)" ف نحممو؟أباؤنا كال نحف ألماذا تجربكف اهلل بكضع نير عمى عنؽ التبلميذ لـ يستطع 

بكلس الرسكؿ سبب فشؿ اإلنساف فى أف يمتـز بكؿ كصايا النامكس لمخطية األصمية كأف اإلنساف كرث طبيعة 
".  اإلنساف العتيؽ"ضعيفة قاؿ عنيا بكلس الرسكؿ 

جؿ ذلؾ أمف "كألنو لـ يكجد اإلنساف الذل إلتـز بكؿ النامكس فمقد ساد المكت عمى كؿ البشر إذ أخطأ الجميع 
 أخطأذ إلى جميع الناس، إجتاز المكت إلى العالـ، كبالخطية المكت، كىكذا إما بانساف كاحد دخمت الخطية أفؾ

(.  12 : 5رك)" الجميع
 : 17يك)" أييا اآلب البار"كىكذا خاطب السيد المسيح اآلب " اهلل بار"تفيـ ىذه العبارة بمعنى أف  =بر اهلل ( 2

كالحظ أنو فى . فكؿ كعد أعطاه اهلل قاـ بتنفيذه. كىى تعنى أف اهلل عادؿ فى أحكامو، كبار فى كعكده. (25
.  المغة العبرية فإف كممتى بر كعدؿ ىما كممة كاحدة

كلكف بكلس الرسكؿ إستعمؿ ىذا التعبير ليشرح أف اهلل كجد لنا طريقة لنتبرر إذ كنا عاجزيف أف نمتـز بكؿ كصايا 
إسمح اآلف، ألنو ىكذا "ككاف ىذا بفداء المسيح، لذلؾ قاؿ المسيح ليكحنا المعمداف . النامكس فنتبرر مف أنفسنا
 خطية ،ألنو جعؿ الذم لـ يعرؼ خطية"كىكذا يقكؿ بكلس الرسكؿ . (15 : 3مت)" يميؽ بنا أف نكمؿ كؿ بر

أف اهلل ىك مف قدـ الفداء بالمسيح،  = بر اهللفصار معنى . (21 : 5كك2" ) لنصير نحف بر اهلل فيو،ألجمنا
لذلؾ "كبالركح القدس يجدد طبيعتنا فنسمؾ بالبر أل نككف قادريف عمى أف نمتـز بكؿ كصايا النامكس بسيكلة 

ذ لنا سحابة مف الشيكد مقدار ىذه محيطة بنا لنطرح كؿ ثقؿ كالخطية المحيطة بنا بسيكلة إيضا أنحف 
كلكف لنبلحظ قكؿ الرسكؿ أننا عمينا أف نجاىد . (1 : 1عب)" مامناأكلنحاضر بالصبر في الجياد المكضكع 

، فاهلل يريد أف يبررنا، كلكنو ال يمزمنا بشئ ال نريده، فيك خمقنا عمى صكرتو (7شرح مفيكـ الجياد فى نقطة )
 ككؿ مف يسأؿ اهلل المعكنة يعطيو اهلل نعمة تعينو أف يسمؾ" . ىؿ تريد أف تبرأ"أحرارا، لذلؾ ىك يسأؿ كؿ منا 

. فى البر
بر اهلل بالمسيح  (3

لما كجد اهلل أف كؿ البشر قد ىمككا كأف الخميقة كميا قد فسدت، كاف الحؿ ىك أف يخمؽ اإلنساف خمقة جديدة 
كتمكت الخميقة القديمة كلكف كيؼ يحدث ذلؾ؟ 



 (اإلطذاح اٌعا ش)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

220 

كدـ يسكع "...حقا المسيح بفدائو قدَّـ غفرانا لخطايانا . كانت خطة اهلل األزلية أف يرسؿ إبنو الكحيد ليجدد الخميقة
.  كلكف ليس ىذا فقط ما قدمو المسيح لمبشر. (7 : 1يك1" )المسيح ابنو يطيرنا مف كؿ خطية

فالمسيح مات كقاـ، كالركح القدس فى المعمكدية يكحدنا مع المسيح فى مكتو فتمكت الطبيعة القديمة، كتقـك فينا 
(.  6رك)خميقة جديدة ليا حياة أبدية ىى حياة المسيح 

بالنامكس، إذ " اإلنساف العتيؽ"لـ يكف ىناؾ أمؿ فى أف تمتـز الخميقة القديمة أك ما قاؿ عنو بكلس الرسكؿ 
فرأل اهلل أف ىذه الخميقة القديمة . فسدت ىذه الخميقة كأصابيا الضعؼ كالكىف، بؿ أصبحت منفتحة عمى الخطية

يجب أف تمكت كتقـك خميقة جديدة ليا إمكانيات جديدة بمعكنة الركح القدس كىذا ما أسماه بكلس الرسكؿ 
كلكف ىذه . (26 : 8رك) كىى عطية الركح القدس الذل يسكف فينا فى سر الميركف، كيعيف ضعفاتنا ".النعمة"

النعمة ال تعمؿ مع المتراخى الذل ال يسير عمى خبلص نفسو، بؿ مع مف يجاىد، كسنرل بعد قميؿ ما ىك 
. الجياد المطمكب

 كىذه مشكمة الييكد األساسية، فيـ فى كبريائيـ لـ يقبمكا أف يعترفكا بفشميـ فى أف يمتزمكا =البر الذاتى  (4
(. 23 : 23مت)..." يعشركف النعنع كالشبث كالكمكف"بؿ إفتخركا بأنيـ يمتزمكا بكؿ حرؼ فيـ . بالنامكس

 19 - 17 : 2رك + 43 : 12يك + 44 : 5يك)كيقبمكف مجدا مف بعضيـ البعض كال يطمبكف المجد الذل هلل 
بؿ يقفكف أماـ اهلل كيذكركنو ببرىـ طالبيف األجر كما فعؿ الفريسى الذل كقؼ أماـ اهلل ليفتخر . ( كمو23مت+ 

(. 13 - 10 : 18لك)ببره كأىاف العشار 
كطالما ىـ فى كبريائيـ شاعريف أنيـ كامميف، فيؤالء يصيركف كمرضى ال يدرككف أنيـ مرضى فبل يذىبكف 

: فمما سمع يسكع قاؿ ليـ"ىؤالء قاؿ عنيـ رب المجد حينما إنتقدكه لما رأكه يأكؿ مع العشاريف كالخطاة . لمطبيب
 بؿ (أل ىـ يشعركف أنيـ أبرار كىـ ليسكا كذلؾ )براراأت ألدعك آلـ . لى طبيب بؿ المرضىإال يحتاج األصحاء 

أنا مزمع "ككؿ مف يشعر فى داخمو أنو ال يحتاج لممسيح يقكؿ عنو رب المجد . (17 : 2مر)" لى التكبةإخطاة 
(.  17 ، 16 : 3رؤ)" كال حاجة لى إلى شئ...ألنؾ تقكؿ إنى غنى...أف أتقيأؾ مف فمى

وظيفة الناموس فى العيد القديم  (5
فكاف إنساف العيد القديـ يشتاؽ . (24 : 3غؿ)" كاف مؤدبنا إلى المسيح"قاؿ بكلس الرسكؿ عف النامكس أنو 

كلكنو كما قاؿ القديس إغريغكريكس فى . لمخطية، كلكنو خكفا مف العقاب كاف يمتنع، كىك فى حالة مف الكبت
فاألصؿ كما أراد اهلل أف تككف الكصية مطبكعة فى القمب، كال يخالفيا اإلنساف ". أعطيتنى النامكس عكنا"قداسو 

كلكف بعد أف خالؼ اإلنساف كصية اهلل . حبا فى اهلل كثقة فيو، أف اهلل أعطاه الكصيو ليحفظو مف كؿ شر كبمية
فأعطى اهلل النامكس مكتكبا عمى لكحى حجر ليتناسب مع قمب اإلنساف . كسقط تحجر القمب مع إنتشار الخطية
ازرعكا "كالحظ نبكة ىكشع النبى . ككاف النامكس مؤقتا إلى أف يأتى المسيح. الذل تحجر فما عاد يعرؼ الكصايا

 كيعممكـ (المسيح )تيأحصدكا بحسب الصبلح احرثكا النفسكـ حرثا فانو كقت لطمب الرب حتى ما. النفسكـ بالبر
(. 12 : 10ىك)" البر
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البر فى العيد الجديد  (6
كلما . (5 : 5رك)كلكف بعد فداء المسيح كسكنى الركح القدس فينا، سكب الركح القدس محبة اهلل فى قمكبنا 

عادت محبة اهلل لقمكبنا إنطبعت الكصية فى القمب كما أرادىا اهلل منذ البدء، كىذا ما كاف يعنيو اهلل فى كعده عف 
. ا اياـ تاتي يقكؿ الرب كاقطع مع بيت اسرائيؿ كمع بيت ييكذا عيدا جديداق"العيد الجديد عمى فـ إرمياء النبى 

ليس كالعيد الذم قطعتو مع ابائيـ يـك امسكتيـ بيدىـ الخرجيـ مف ارض مصر حيف نقضكا عيدم فرفضتيـ 
اجعؿ شريعتي في داخميـ  .بؿ ىذا ىك العيد الذم اقطعو مع بيت اسرائيؿ بعد تمؾ االياـ يقكؿ الرب. يقكؿ الرب

كىذا المفيكـ ىك ما قاؿ عنو . (33 - 31 : 31إر)" ككف ليـ اليا كىـ يككنكف لي شعباأكاكتبيا عمى قمكبيـ ك
" اف احبني احد يحفظ كبلمي، كيحبو ابي، كاليو ناتي، كعنده نصنع منزال»:اجاب يسكع كقاؿ لو"السيد المسيح 

عتمد خمص"كالحظ قكؿ الرب . (23 : 14يك) فبالمعمكدية تمكت الخميقة القديمة . (16 : 16مر" )مف آمف كا 
كلذلؾ أعطى اهلل سر الميركف أل حمكؿ الركح القدس . كلكف حرية اإلنساف قد تعيده لمسقكط. كتقـك خميقة جديدة
كالمدخؿ ىك اإليماف ثـ المعمكدية ثـ سكنى . كيظؿ الركح يعمؿ فى اإلنساف ليجدد طبيعتو. ليسكف فى المعمد
كبمعكنة الركح القدس صار لممسيحى خميقة جديدة، إذ صار يرفض الخطية بحريتو دكف كبت . الركح القدس فينا

 (9 : 15أع)" طير باإليماف قمكبيـ"إذ تطير مف الداخؿ، كما قاؿ القديس بطرس فى مجمع أكرشميـ عف األمـ 
يضا ضمير أ كىـ مطيركف مرة ال يككف ليـ "...كقاؿ بكلس الرسكؿ بيذا المعنى أف دـ المسيح طير قمكبنا 

 جسادنا بماء نقيألنتقدـ بقمب صادؽ في يقيف االيماف مرشكشة قمكبنا مف ضمير شرير كمغتسمة " + "خطايا
كالحظ ىنا أف التبرير كالنقاكة ىى بدكف كبت إذ قد تطير القمب . (22 : 12عب + 2 : 12عب" )(المعمكدية)

كصار اإلنساف راغبا فى . فصار رفض الخطية مف الداخؿ. كالضمير بدـ المسيح، كصارت محبة اهلل فى القمب
أف يقكؿ أنو عمينا أف نجاىد كبسيكلة  (1 : 12عب)كىذا ما جعؿ الرسكؿ فى . عمؿ البر ليس عف كبت

. كالسيكلة راجعة لمخميقة الجديدة كعمؿ النعمة. نستطيع أف ننتصر عمى الخطية كنسمؾ فى البر
. أما إنساف العيد القديـ فكاف يجاىد ليطيع النامكس بقدر إمكانو، كذلؾ كاف فى إنتظار بر اهلل الذل بالمسيح

حصدكا بحسب الصبلح احرثكا النفسكـ حرثا فانو ا. ازرعكا النفسكـ بالبر"كلقد عبر ىكشع النبى عف ذلؾ بقكلو 
 المسيح الذل  يأتى، أل جاىدكا بذكاتكـ حتى. (12 : 10ىك)"  البريعممكم كتيأيكقت لطمب الرب حتى 

 بر اهللكىذا ىك البر فى العيد الجديد أك ىذا ىك . يعطيكـ الخميقة الجديدة كالنعمة التى بيا يحدث التغيير داخميا
. يعممكم= الذل كاف بفداء المسيح كعمؿ الركح القدس 

فإشعياء بعد أف رأل الخبلص بالمسيح صرخ . كلـ يكف ىكشع كحده الذل تنبأ عف المسيح بؿ كؿ العيد القديـ
كىؤالء األنبياء المممكئيف بالركح كانكا منسحقيف كأدرككا ضعفيـ . (1 : 64إش)" ليتؾ تشؽ السمكات كتنزؿ"قائبل 

"  أف شيادة يسكع ىى ركح النبكة"كىذا معنى قكؿ المبلؾ فى سفر الرؤيا . فإشتاقكا لمجئ المسيح المخمص
كمعنى ركح النبكة فى أصميا المغكل أنيـ مع كؿ نفس يتنفسكنو كانكا يشتيكف أف يركا الخبلص . (10 : 19رؤ)

.  الذل بالمسيح، أل صار مجئ ىذا المخمص ىك الرجاء الذل يحيكف بو
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أما الييكد المتكبريف فيـ رفضكا اإلعتراؼ بضعفيـ كلـ . كىكذا كاف التبلميذ المتكاضعيف فعرفكا المسيح كآمنكا بو
. فرفضكا المسيح بؿ لـ يشعركا بإحتياجيـ هلل كلـ يطمبكا معكنتو. يجدكا أف ىناؾ حاجة لمخمص يخمصيـ ركحيا

. ككاف كؿ إشتياقيـ لمخمص زمنى يعيد ليـ الممؾ األرضى ليرضى غركرىـ ككبرياءىـ
:- فما ىو الجياد المطموب  (7

لقد متنا مع المسيح فى المعمكدية ككؿ ما عمينا أف نفيـ ىذا أف مف إعتمد فقد ماتت طبيعتو العتيقة  (ُ
+ راجع المقدمة )كيقؼ كمائت أماـ الخطية، كىذا ما نسميو الجياد السمبى . كلكف عميو أف يقتنع بيذا

إذان فكؿ الجياد السمبى المطمكب . كمف يفعؿ كال يعكد كيكقظ إنسانو العتيؽ سيجد النعمة تسانده. (6رك
كىذا ما قالو بكلس الرسكؿ . ىك أف نقؼ كأمكات أماـ الخطية التى فى العالـ كىذا ما نسميو اإلماتة

ألننا نحف  .يضا في جسدناأماتة الرب يسكع لكي تظير حياة يسكع إحامميف في الجسد كؿ حيف "تماما 
 10 : 4كك2" )يضا في جسدنا المائتأجؿ يسكع لكي تظير حياة يسكع أاألحياء نسمـ دائما لممكت مف 

حياء هلل بالمسيح يسكع أمكاتا عف الخطية، كلكف أنفسكـ أحسبكا إيضا أنتـ أكذلؾ "كقاؿ أيضا . (11، 
..."  الزنى النجاسة اليكل الشيكة الردية،عضاءكـ التي عمى االرضأميتكا أؼ"كأيضا . (11 : 6رك)" اربف
قتناع. (5: 3كك)  . كمف يفعؿ ىذا بتغصب يجد معكنة الركح القدس التى تقنعو فيفعؿ ىذا بحرية كا 

راجع )كمف يقرر أف يمتـز سيجد المعكنة مف النعمة . حفظ الكصية كىذا ما نسميو الجياد اإليجابى (ِ
 .(المقدمة

كمف اياـ يكحنا "الجياد فى المسيحية يعنى التغصب عمى فعؿ كؿ ما ىك صالح، كىذا ىك تعميـ المسيح  (ّ
فالجسد يميؿ . (12 : 11مت)" المعمداف الى االف ممككت السماكات يغصب كالغاصبكف يختطفكنو

كلكف مف يغصب نفسو عمى عمؿ الصبلح يجد المعكنة مف . لمكسؿ، كاإلنساف العتيؽ يميؿ لمشر
كبيذا يككف الجياد المطمكب ىك أف نغصب أنفسنا كنقؼ كأمكات أماـ الخطية، كنغصب أنفسنا . النعمة

كمعنى التغصب ىنا ىك أف اهلل لـ يسحب الحرية . عمى تنفيذ الكصية كىنا نجد النعمة تعيف فى الحالتيف
كلكف سيبقى فى الجسد طالما نحف فى الجسد شيكات خاطئة قاؿ عنيا . كمف يحاكؿ سيجد المعكنة. منا

زدياد النعمة" مشاغبات الجسد"األباء  كلف تنتيى سكل بمكت الجسد، كىذا ما . كلكنيا تخمد مع نمك كا 
(. 24 :7رك)" كيحى أنا األنساف الشقى مف ينقذنى مف جسد ىذا المكت"جعؿ بكلس الرسكؿ يقكؿ 

. فبكلس الرسكؿ كاف يشتيى الفرح الكامؿ، كىذا ال يحدث سكل بمكت كؿ شيكة خاطئة فى الجسد
 

" . َأيُّوَيا اإِلْخَوُة، ِإنَّ َمَسرََّة َقْمِبي َوَطِمَبِتي ِإَلى اهلِل أَلْجِل ِإْسرَاِئيَل ِىَي ِلْمَخاَلصِ 1 "-(:1)آية 
نرم الرسكؿ حزيف عمييـ، كلكف الحزف كحده ال يكفي لعكدة الخاطئ، لذلؾ نرم الرسكؿ ىنا مصميان  (1:9)في

كمحبة بكلس لشعبو كصبلتو ألجميـ لـ يتكقفا عمي الرغـ مف . ألجميـ بالرغـ مف عنادىـ ليحصمكا عمي الخبلص
" كيؼ أخطئ إلي اهلل كأكؼ عف الصبلة ألجمكـ"ىجكميـ المستمر عميو فشابو صمكئيؿ حيف قاؿ 

 (.23:12صـ1)
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" .أَلنِّي َأْشَيُد َلُيْم َأنَّ َلُيْم َغْيَرًةِ هلِل، َولِكْن َلْيَس َحَسَب اْلَمْعِرَفةِ 2 "-(:2)آية 
شِلفَعحِل  ىناؾ عْب َّع ٌْب غَعةَع ا ْٓب ٌَع١ْبظَع دَع ٌىِل َٚع جًال ِلهللِل،  ١ْبشَع (. 2:16يك)فيناؾ مف يقتؿ شعب اهلل ظانان أنو يقدـ خدمة هلل  = غَع

 كيسقط في ىذا كؿ مف لو فكر تعصب أعمي دكف إتساع قمب 1:9كبكلس نفسو سقط ىذه السقطة مف قبؿ أع 
كمعناىا أف نذكر ". بارككا العنيكـ"كالحظ ىنا أف بكلس يشيد ليـ كىـ ألد أعداؤه، فالسيد قاؿ . في محبة الغير

شِلفَعحِل . أعداءنا بأحسف ما فييـ عْب َّع ٌْب ىـ يطبقكف النامكس في غيرة هلل لكف إلثبات بر أنفسيـ كليس لكي يمجدكا  = ا
 شاعريف إلنسحقكا ك(. 10 : 15أع)كلك فعمكا لشعركا كما شعر القديس بطرس بثقؿ النامكس .  كيرضكهاهلل

شتيكا مجئ .لمخمص  لمعكنة مف اهلل كإلحتياجيـباإلحتياج  كنجد أف األنبياء المممكئيف بالركح قد شعركا بيذا كا 
لتصقكا بو. (1 : 64إش)المسيح    .كىكذا أيضا التبلميذ البسطاء غير المتكبريف فرحكا بالمسيح كا 

 
" . أَلنَُّيْم ِإْذ َكاُنوا َيْجَيُموَن ِبرَّ اهلِل، َوَيْطُمُبوَن َأْن ُيْثِبُتوا ِبرَّ َأْنُفِسِيْم َلْم ُيْخَضُعوا ِلِبرِّ اهللِ 3 "-(:3)آية 

ُْب  ِٙل ْٔبفُبغِل ا تِلشَّ أَع ُْب  .عمى ىذا بأنفسيـ  كأف اهلل ىك الذل يبرر، كظنكا أنيـ قادريففييـلـ يعرفكا عمؿ اهلل = ٠ُبثْبثِلرُٛب ٌَع
عُبٛا ٌِلثِلشِّو  ِل  ؼَع محاكلتيـ . ، بؿ البر الذم ييبو اهلل لئلنساف فيجعمو باران باهلل معناىا أف اهلل بارتىذه ليس = ٠ُبخْب

إلثبات بر أنفسيـ راجعة لكبريائيـ أم فسادىـ الداخمي، فحينما تتضخـ األنا كتمؤل القمب، ال تطيؽ آخر في 
 إتساعيا بالحب لتقبؿ ان عف تدينت تعمؿ لحساب ذاتيا المغمقة تطمب تثبيت بر نفسيا، عكضاداخمو، كحتى إذ

ٌُ ىؤالء ظنكا أف الصبلح كالبر مف عندياتيـ كليس ىك عطية إليية، ليذا . نعمة اهلل كاىبة البر باإليماف

 كفي إعتدادىـ بذكاتيـ إحتقركا النعمة، فمما أتي المسيح لـ . إذ أنيـ متكبركفألنيـ لـ يطمبكا، ٠خؼعٛا ٌثش  
  اهلللذلؾ تخمي عنيـكفقدكا محبتيـ هلل . (44 ، 42 : 5يك)ىـ طمبكا بر ذكاتيـ كالمجد لذكاتيـ . يؤمنكا بو

:- بر اهلل كما رأينا فى المقدمة ينقسـ إلى =  لم يخضعوا لبر اهلل (.2 ، 1 : 15أم2  +28:1رك)
 .مكت المسيح كقيامتو كىذا ما قاـ بو كتممو (ُ
، كالمسيح إعتمد فى األردف لكى بعمؿ الركح القدس مع المعمد فى سر المعمكدية يشركو مع المعمكدية (ِ

كليذا قاؿ المسيح ليكحنا المعمداف عندما ذىب . المسيح فى مكتو كقيامتو، فتككف لو الخميقة الجديدة
 (.15 : 3مت)" إسمح اآلف، ألنو ىكذا يميؽ بنا أف نكمؿ كؿ بر"ليعتمد 

كحياة اإلماتة تحتاج أف نخضع أنفسنا فى تغصب، فنجد . أف نحيا حياة اإلماتة كىذه تعيننا فييا النعمة (ّ
مف أجمؾ نمات كؿ النيار، حسبنا مثؿ غنـ "كحينئذ نقكؿ فى حرية مع بكلس الرسكؿ . معكنة النعمة

 (.36 : 8رك)" لمذبح
كىذا يتطمب . حتى تعمؿ فينا النعمة كيمكت اإلنساف العتيؽ بالكامؿ نحتاج لئلمتبلء مف الركح القدس (ْ

الجياد كطمب الركح القدس بمجاجة مع التسبيح المستمر مف القمب كالشعكر المستمر باإلحتياج كما قاؿ 
مف بي، كما قاؿ الكتاب، تجرم آمف . اف عطش احد فميقبؿ اليَّ كيشرب»:كقؼ يسكع كنادل قائبل"الرب 

 - 37 : 7يك)" قاؿ ىذا عف الركح الذم كاف المؤمنكف بو مزمعيف اف يقبمكه. مف بطنو انيار ماء حي
مكمميف بعضكـ بعضا بمزامير  كال تسكركا بالخمر الذم فيو الخبلعة، بؿ امتمئكا بالركح،( + "39
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اف كنتـ كانتـ ؼ + "(21 - 18 : 5أؼ)..." بكتسابيح كاغاني ركحية، مترنميف كمرتميف في قمكبكـ لمر
اشرار تعرفكف اف تعطكا اكالدكـ عطايا جيدة فكـ بالحرم اآلب الذم مف السماء يعطي الركح القدس 

 (.13 : 11لك)" لمذيف يسالكنو
كبالنسبة لمييكد ال ينطبؽ عمييـ كؿ ىذا فيـ ال يشعركف باإلحتياج بسبب كبريائيـ كبرىـ الذاتى، كلذلؾ ىـ لـ 

انا "لذلؾ قاؿ ليـ رب المجد . فيـ يريدكف مسيحا يرضى كبرياءىـ كليس مسيحا متكاضعا. يؤمنكا بالمسيح أصبل
 (.43 : 5يك)"  فذلؾ تقبمكنو(متكبر كمغركر )اف اتى اخر باسـ نفسو. قد اتيت باسـ ابي كلستـ تقبمكنني

 
" .اْلَمِسيُح ِلْمِبرِّ ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ : أَلنَّ َغاَيَة النَّاُموِس ِىيَ 4 "-(:4)آية 

حتياجو لمخمص، إذ ىك عاجز عف  ًضع ليميد لممسيح كيعمؿ لحسابو، ليكتشؼ اإلنساف ضعفو كا  النامكس كي
بَّرى إرمياء النبى عف عجز اإلنساف أف يبرر نفسو فقاؿ (10:15أع)النامكس تنفيذ الكصايا التي في  ىؿ " ، كعى

 ".بالخطية كلدتنى أمى"كأيضا عبَّر داكد عف ىذا قائبل . (23 : 13إر)" يغير الككشى جمده
فالنامكس لـ يكضع ليبقي بؿ . ككاف ىذا ىك عمؿ األنبياء إذ تنبأكا عف مجيء المخمص. ىكذا شعر التبلميذ

حتى إذا جاء المسيح يككف النامكس قد . (10:19رؤ)فإف شيادة يسكع ىي ركح النبكة . ليعمؿ لحساب المسيح
ًضع لكيما إذا إستخدمو الييكد باإليماف، أم بالعبلقة الصحيحة مع اهلل، فإنو . بمغ غايتو كنيايتو النامكس كي

عداد الفكر لقبكؿ المسيح الذم يبرر مف يؤمف بو ُِبٛطِل = سينتيي بيـ حتمان إلي اإلستنارة الركحية كا  ا٠َعحَع إٌَّا َّْ غَع ألَع

َٟع  ٍْبثِلشِّو : ِ٘ل ١خُب ٌِل غِل َّع ٌْب لكنيـ . أم يكتشؼ اإلنساف إحتياجو لممسيح فيذىب إليو، كمف يفعؿ بإيماف سيبرره المسيح= ا
لذلؾ رفضكا . استخدمكا النامكس بطريقة خطأ كأرادكا إثبات بر أنفسيـ أم لحسابيـ كليس لحساب مجد اهلل

 .فالنامكس ال يبرر بؿ يقكد لممسيح الذم يبرر مف يؤمف. المسيح كصمبكه
 

" . «ِإنَّ اإِلْنَساَن الَِّذي َيْفَعُمَيا َسَيْحَيا ِبَيا»: أَلنَّ ُموَسى َيْكُتُب ِفي اْلِبرِّ الَِّذي ِبالنَّاُموسِ 5 "-(:5)آية 
إف اإلنساف الذم سيتمـ :  الذم يجئ بكاسطة النامكس كأعماؿ النامكس المكسكم قائبلن مكسى يكتب عف التبرير

عمي أف المحافظة عمي النامكس . (5:18ال)ف يتبرر أكؿ كصايا النامكس سكؼ يحيا كىك كحده الذم يمكف 
بصكرة تامة أمر مستحيؿ كغير ممكف بسبب فساد الطبيعة البشرية، فمف يستطيع أف ال يشتيي ما عند قريبو 

 كالمدخؿ ليذا . العالـ كموىذه ال يطبقيا إاٌل الذم مات عف العالـ مع المسيح فزىد في . (الكصية العاشرة)
  .، كىذا ىك الطريؽ لبر اهللاإليماف بالمسيحىك  المكت مع المسيح

 
َأْي « َمْن َيْصَعُد ِإَلى السََّماِء؟: اَل َتُقْل ِفي َقْمِبكَ »:َوَأمَّا اْلِبرُّو الَِّذي ِباإِليَماِن َفَيُقوُل ىَكَذا6 "-(:9-6)اآليات 

اَْلَكِمَمُة »لِكْن َماَذا َيُقوُل؟ 8َأْي ِلُيْصِعَد اْلَمِسيَح ِمَن اأَلْمَواِت « َمْن َيْيِبُط ِإَلى اْلَياِوَيِة؟: َأوْ »7ِلُيْحِدَر اْلَمِسيَح، 
أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع، 9: َأْي َكِمَمُة اإِليَماِن الَِّتي َنْكِرُز ِبَيا« َقِريَبٌة ِمْنَك، ِفي َفِمَك َوِفي َقْمِبكَ 

" .َوآَمْنَت ِبَقْمِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت، َخَمْصتَ 
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 عف اإليماف ليثبت أف طريؽ  كىنا يتكمـ،أعماؿ النامكس حدثنا الرسكؿ عف صعكبة الخبلص بكاسطة 5 في آية
بؿ إف مطاليب العيد الجديد تبدك لمكىمة األكلي أصعب جدان مف . اإليماف أسيؿ مف طريؽ األعماؿ كالنامكس

كلكف مجرد . فالعيد القديـ يكصي بأال تزني، أما العيد الجديد فيمنع النظرة لئلشتياء. مطاليب العيد القديـ
كىذا كاف مستحيبلن في العيد القديـ . اإليماف مع محاكلة تنفيذ الكصايا سنجد المعكنة كالعمؿ اإلليي الذم يبرر
. الذم يقؼ ليديف الخاطئ أٌما العيد الجديد ففيو الركح القدس يعيف المؤمف

كأعاد تفصيؿ ىذه . (14-11:30تث)كفي ىذه اآليات نجد أف بكلس أعاد صياغة ما قالو مكسى النبي في 
ال تقكلكا أف الكصية .. فمكسى كاف يقصد أف يقكؿ لشعبو. اآليات بإرشاد الركح القدس لتفيـ بمفيـك العيد الجديد

كىذا ما . صعبة أك ىي في السماء ال أستطيع أف أصعد إلييا، كال ىي في عبر البحر فكيؼ أسافر إلييا بعيدان 
لكف ما رأيناه عمميان أف ضعؼ اإلنساف حاؿ بينو كبيف تنفيذ " كأنت تسكد عمييا"قالو اهلل لقاييف عف الخطية 

لذلؾ فيـ بكلس الرسكؿ أف مكسى حيف كاف يقكؿ ىذا عف سيكلة .  النامكس صعبان  فبدا لنا،بالكامؿالنامكس 
فاآلف أنا أنفذ . الكصية إنما كاف يتنبأ عف المسيح، الذم مات بجسده ليعطيني أف أمكت كأقـك معو بالمعمكدية

الكصية ألف الركح القدس أعطاني إمكانية أف أمكت مع المسيح عف الخطية، كأعطاني أف أقـك معو فيعطيني 
 ما طمبو المسيح أف كىذا. (القكة التى تساندنا لتنفيذ الكصية) نسميو النعمةالمسيح حياتو ألعمؿ البر، كىذا ما 

. نحمؿ نيره أم نرتبط معو، كىك حقيقة مف يحمؿ حمؿ تنفيذ الكصية
كبكلس الرسكؿ رأم في كممات مكسي أف الكصية ىي رمز لممسيح، فالمسيح ىك غاية النامكس، كالنامكس في 
نيايتو ىك إستعبلف شخص المسيح، فرفع بكلس كممة الكصية مف آيات التثنية ككضع مكانيا المسيح كاىب 

كقاؿ أف . كعبكر البحر فيمو بكلس الرسكؿ أنو مكت المسيح، فأعماؽ البحر رمز لمياكية مكاف األمكات. البر
ككما أف القيامة مف . المسيح لـ يستمر ميتان بؿ قاـ، كبالتالي أعطاني أال أمكث ميزكمان مف الخطية كالمكت

المكت أصبحت سيمة بقيامة المسيح، عمينا أاٌل نستصعب إتصاؿ المسيح بنا بعد صعكده، فصعكده لمسمكات ال 
إذان سيكلة الكصية اآلف راجعة لمكت المسيح كقيامتو، . يعني إنفصالو عنا، بؿ ىك صعد ليعطينا حياتو نحيا بيا

ككؿ المطمكب مٌنا أف نؤمف ثـ نقرر أف . فصرنا نمكت معو ثـ نقـك معو ليعطينا حياتو فنسمؾ بيا في البر
ٍْبثِلهَع »(. 20:2غؿ)" مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فيَّ "نيصمب مع المسيح  ًْب فِٟل لَع ْٓب : الَع ذَعمُب َِع

؟ اءِل َّع َٝع اٌغَّ عَعذُب اٌِل ١خَع « ٠َعظْب غِل َّع ٌْب سَع ا ذِل ْٞب ٌِل١ُبذْب أم ال داعي أف تتصكر لزـك كجكد المسيح كسطنا اآلف بجسده  = أَع
ليمكف لنا أف ننفذ الكصية فالمسيح صعد حقان لكنو أعطانا حياتو لنحيا بو في كمماتنا كتصرفاتنا ككؿ مشاعرنا 

جاء ليعطينا قكة قيامتو . المسيح أرسؿ النامكس بكاسطة خادـ، أٌما النعمة فجاء بنفسو مف أجميا. كأحاسيسنا
كالمسيحي إبف إبراىيـ باإليماف يؤمف أف المسيح . عاممة فينا، كيسكف فينا البر ليزداد برنا عمي بر الفريسييف

كالركح القدس الذم أكحي لمكسي بما قالو ىك . قادر أف يقيمو مف مكت الخطية، كيعطيو حياة مقامة في المسيح
فبكلس إقتبس كممات مكسي كأعطاىا مسحة إنجيمية ليظير أنو ال داعي أف . الذم فسَّر كشرح ما قيؿ لبكلس

. نصعد لمسماء كال أف نمكت كنيبط لمياكية فيذا صنعو المسيح ليبررنا
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َّهَع  9كفي آية فما ىي كممة . 8 آيةٌىٍّح اإل٠ّاْ اٌرٟ ٔىشص تٙا فٟ راجعة كىذه...  وىيترجمتياصحة  = ألَٔع
ٍْبثِلهَع  اْ= اإليماف التي يكرز بيا الرسؿ ْٕبدَع تِلمَع َِع َٚع   ، بِّو ٠َعغُبٛوَع هَع تِلاٌشَّ ِّل فْبدَع تِلفَع رَعشَع القمب يشير لمحياة الداخمية كالفـ = اعْب

يماننا يمس أعماقنا الداخمية كتصرفاتنا الظاىرة. يشير لمحياة الظاىرة اإليماف ىك المدخؿ لمبر كالتقديس . كا 
كبدكف الحياة العاممة كاإلعتراؼ الظاىر . كبدكف القمب يصير إعترافنا الظاىرم لغكان كتعصبان كشكميات. كالمجد

كؿ مف " ىك ما قاؿ عنو السيد المسيح  كاإلعتراؼ بالفـ.فبل ننعـ بالمكافأة (رسالة يعقكب)يككف إيماننا ميتان 
كاإلعتراؼ بالفـ ليس بالكبلـ فقط، بؿ بالحياة كاألعماؿ ..." يعترؼ بي قٌداـ الناس أعترؼ أنا أيضان بو

كالحظ أنو ال يستطيع أحد أف . بؿ في اإلعتراؼ حتى المكت ثمنان ليذه الشيادة كما فعؿ الشيداء. (16:5مت)
، كأف يقبؿ أف يقدـ نفسو ذبيحة محبة هلليشيد لممسيح حتي المكت إف لـ تكف لو حياة مسيحية في قداسة كفي 

ىنا تككف الحياة التي نحياىا متفقة مع . (24 : 5غؿ)حية أكال، كفى زىد يصمب جسده مع األىكاء كالشيكات 
كأف إسـ .  بالفـ يعني أف إسـ المسيح يمؤل الفـ كال يعمك عميو إسـ آخركاإلعتراؼ. اإليماف الذم في القمب

كىذا . المسيح قىدَّسى الحياة كالفـ، فبل تعظيـ إاٌل لممسيح كال خكؼ سكم منو كال رجاء إاٌل فيو كال شيكة إاٌل لو
فْبدَع كىذا ىك الخبلص إف . يساكم أف اإلنساف مات مع المسيح كقاـ رَعشَع ْٕبدَع ...اعْب َِع َٚع  دَع ...   ٍَعظْب فِٟل  8يةآكفي . خَع َٚع

ٍْبثِلهَع   .فنمتـز بالكصايا (5:5رك)ىذا ما يعممو الركح القدس الذم يسكب المحبة في القمب  = لَع
ىذه ىى تسبحة الكنيسة فى =  ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْمِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت، َخَمْصتَ 

 نعترف.. وبقيامتك  ، بموتك يا رب نبشر"القداس اإلليى 
ىذه عف حياتنا الظاىرة أماـ الناس كالتى تعتبر كرازة، نشيد لممسيح فييا بتقديـ ذكاتنا ذبائح =  اْعَتَرْفَت ِبَفِمكَ 

كممتى )كىذه تصؿ لممكت فى اإلستشياد  . 36 : 8رك..."  مف أجمؾ نمات كؿ النيار"حية حبا فى المسيح 
ستشياد فى األصؿ ىما كممة كاحدة فى المغة اليكنانية ككاضح التقارب فى العربية كفى تسبحة . (شيادة كا 

  "نبشر بموتك يا رب"الكنيسة 
ما الذل يدفع إنسانا أف يقبؿ أف يقدـ نفسو ذبيحة كيمات كؿ النيار؟ ىك اإليماف =  آمنت بقمبك أن اهلل أقامو

كىذه ىى نفس تسبحة الكنيسة . بقيامة المسيح التى بيا سنقـك فى المجئ الثانى لحياة أبدية كمجد أبدل 
  . "نعترف... وبقيامتك "
  

، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِو ِلْمَخاَلصِ 10 "-(:10)آية   ".أَلنَّ اْلَقْمَب ُيْؤَمُن ِبِو ِلْمِبرِّ
الرسكؿ يتكمـ ىنا عف اإليماف الحى، فاإليماف النظرل ال يكفى لمخبلص، بؿ ال بد أف يظير نكعية ىذا اإليماف 

 .فى أعماؿ تمجد إسـ اهلل 
ٍْبثِلشِّو   ِٗل ٌِل ُٓب تِل َِع ٍْبةَع ٠ُبئْب ٌْبمَع َّْ ا كالمعني إنؾ سكؼ تتبرر ألنو بقمبؾ إذا آمنت .  فأكؿ خطكة لمتبرير ىي اإليماف =ألَع

فإنؾ ستحصؿ عمي البر ثمرة ليذا اإليماف، ألف المسيح سيككف في القمب فتتحكؿ أعضاؤنا بدالن مف أف تخدـ 
ِٗل  (العقؿ كاإلرادة)إيماف القمب ىك تكريس لمنفس . الخطية، لتخدـ اهلل رَعشَع ُب تِل َُع ٠ُبعْب ٌْبفَع ا  في الصبلة كالتسبيح =َٚع

كىذه تعني أيضان أنو بحياتؾ .  ىك تكريس الجسد، كىذابحياة قداسة كمكت عف الخطايا كاإلعتراؼ أماـ الناس
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كتعني إعتراؼ الفـ األعماؿ الصالحة الناشئة عف حياة المسيح " حياة المسيح فيؾ"تعترؼ بالمسيح، أك باألحرل 
. فينا

كتكريس الجسد أم إعتراؼ . تكريس النفس أك اإليماف بالقمب تعني خضكع العقؿ كاإلرادة خضكعان داخميان مخمصان 
 ىك طريؽ التبرير كالخبلص لنفس كالجسدؿالكمي كىذا التكريس . الفـ تعني أف أعضاء جسدم صارت آالت بر

. كينسب البر لئليماف فاإليماف ىك المدخؿ لمتبرير، كلكف اإليماف قد يككف ميتان، فبل نكمؿ الطريؽ لمخبلص
 ...الفم يعترف بو  =لذلؾ نسبت األعماؿ لمخبلص. كاإليماف يككف حيان لك كاف ىناؾ أعماؿ

 
" . «ُكلُّو َمْن ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيْخَزى»:أَلنَّ اْلِكتَاَب َيُقولُ 11 "-(:11)آية 

ِٗل الَع كالمعني أنت سكؼ تناؿ الخبلص ألف الكتاب يقكؿ (. سبعينية )(16:28إش)مقتبسة مف  ُٓب تِل ِِل ْٓب ٠ُبئْب َِع ًُّو  وُب

ٜ ضَع  أم سيتحقؽ لو الخبلص ألف بأعماؿ النامكس يمكف أف نخزم، إذ نعجز عف أف نتبرر، أما اإليماف ٠ُبخْب
ًُّو كالحظ قكلو . الحي فمف ييخًزم فيي تشير لعمكمية الخبلص، فمماذا يرفض الييكد األمـ ككتابيـ يشير  = وُب

ٜ. لخبلصيـ ضَع مف آمف بالمسيح سيككف لو المجد كالحياة األبدية، أما المتعمؽ بالنامكس كطريؽ  = الَع ٠ُبخْب
 . لتـز بالنامكس بالكامؿإلمخبلص فسيخزم ألنو لـ كلف يكجد مف 

 كقاليا إشعياء بعد أف تنبأ عف "كل من يؤمن بو ال ييرب "الترجمة العربية فى سفر إشعياءكاآلية جاءت في 
ىجكـ أشكر عمى شعب اهلل لتأديبيـ، ثـ يتنبأ إشعياء مباشرة عف مجئ المسيح حجر الزاكية كأف مف آمف بو ال 

.  ييرب، كفيميا الييكد أف األبرار ال داعى ألف ييربكا مف أالـ ىجكـ أشكر فاهلل لف يخزييـ
كىكذا فيـ كثير مف الربييف الييكد . لف يخزيو كأف مف آمف بو. كبكلس الرسكؿ فيـ النبكة عف أنيا عف المسيح
. أف نبكة حجر الزاكية ىى عف المسيا المنتظر

كقد . يسرع أك ىك فى عجمة مف أمره متميفا نتيجة إثارة أك ليستمتع بشئ= أصؿ كممة ييرب  = ال ييرب
كمما سبؽ نفيـ . (11 : 10رك)كىكذا إستعمميا بكلس الرسكؿ  " كل من يؤمن بو ال يخزى" ترجمتيا السبعينية
يزداد ؿ سب. فمف يؤمف بالمسيح المصمكب المرفكض ال ييرب مف ضيقة، فالمسيح لف يخزيو. المعنى المقصكد

 .تعمقان بو مع زيادة األلـ
كمف ال يندفع كراء ممذات العالـ طالبا المسيح، لف يخزيو المسيح الذل يعكض مف يترؾ شيئا مف أجمو مئة 

 ككؿ مف ترؾ بيكتا اك اخكة اك اخكات اك ابا اك اما اك امراة اك اكالدا اك حقكال مف اجؿ اسمي ياخذ مئة "ضعؼ 
(. 29 : 19مت)" ضعؼ كيرث الحياة االبدية

 
، أَلنَّ َربًّيا َواِحًدا ِلْمَجِميِع، َغِنيًّيا ِلَجِميِع الَِّذيَن 12 "-(:13-12)اآليات  أَلنَُّو اَل َفْرَق َبْيَن اْلَيُيوِديِّ َواْلُيوَناِنيِّ

" .«ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ َيْخُمُص »أَلنَّ 13. َيْدُعوَن ِبوِ 
١عِل  ِّل ٍْبجَع ا ٌِل ذًال ادِل َٚع تّرًالا  َّْ سَع

الرسكؿ ىنا يعالج رفضيـ حب اهلل الشامؿ . في اآلية السابقة" كؿ" ىذه عائدة عمي  =ألَع
كلذلؾ سيقبؿ .  اهلل ىك رب الجميع، خالؽ الجميع، إذان ىك مسئكؿ عف الجميعكيقكؿ أف. لمجميع ييكدان كأمـ
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ستند بكلس الرسكؿ عمي آية أخرم مف يكئيؿ. الجميع، كؿ مف يؤمف، مف الييكد أك اليكنانييف ٛ  اْ كا  عُب ْٓب ٠َعذْب َِع  ًَّ وُب

ٍُبضُب  بِّو ٠َعخْب ُِل اٌشَّ فالكعد ىنا في . طبعان ال أحد سكؼ يدعك إف لـ يؤمف أكالن ثـ يدعك بإسـ الرب. (32:2 = )تِلاعْب
 .يكئيؿ ىك لمكؿ أيضان، لكؿ مف يصمي مؤمنان بالرب

 
َفَكْيَف َيْدُعوَن ِبَمْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِو؟ َوَكْيَف ُيْؤِمُنوَن ِبَمْن َلْم َيْسَمُعوا ِبِو؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن 14 "-(:15-14)اآليات 

َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَبشِِّريَن ِبالسَّاَلِم، اْلُمَبشِِّريَن »:َوَكْيَف َيْكِرُزوَن ِإْن َلْم ُيْرَسُموا؟ َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 15ِباَل َكاِرٍز؟ 
" . «ِباْلَخْيرَاتِ 

الرسكؿ يكجو المكـ لمييكد كيفضح تقصيرىـ، إذ كاف المفركض أف يككنكا نكران لمعالـ، كبمعرفتيـ لمرب أكالن كاف 
لكف بسبب كبريائيـ كبرىـ الذاتي، دخمكا . يجب أف يككنكا سفراء لمعالـ كمو، كيقكمكا بدكر كرازم، كيعمنكا اهلل ليـ

كاآلف لقد أتي اهلل . فكانكا عثرة لؤلمـ كسبب نفكر األمـ مف اهلل .في مناقشات غبية بتشامخ ككبرياء ضد األمـ
ألف إسـ اهلل يتمجد في . ليقبؿ األمـ، كالييكد يرفضكف ذلؾ، بينما أف المفركض أف إيماف األمـ باهلل يسعدىـ

ىـ كانكا . العالـ، ىذا إف كانكا يحبكف اهلل فعبلن، لكف ىـ كانكا يحبكف أنفسيـ، كىذا معني أنيـ يطمبكف بر أنفسيـ
بنامكسيـ الذم يشيد لممسيح، قادريف أف يكتشفكا المسيح كيكرزكا بو لؤلمـ، لكنيـ لؤلسؼ بسبب كبريائيـ لـ 

. يقكمكا بدكرىـ الذم أراده ليـ اهلل
َْع  ٛ عُب ١ْبفَع ٠َعذْب  األمـ اكىنا يتساءؿ بكلس الرسكؿ كيؼ يدعك.. "كؿ مف يدعك بإسـ الرب" 13 ىذه راجعة لآلية=فَعىَع

ِٗل  وىميخمصكا ؼاهلل  ا تِل ُٕٛب ِِل ُْب ٠ُبئْب  كارزكىذا لـ يحدث ألنو لـ يكجد = يسمعوا بو كحتى يؤمنكا باهلل كاف يجب أف ٌَع
ىنا الرسكؿ يمـك الييكد، إذ كاف عمييـ بسابؽ معرفتيـ باهلل أف . ايعرفيـ باهلل فيؤمنكا بو ثـ يدعكف بإسمو فيخمصك

يككنكا أكؿ المؤمنيف بالمسيح، بؿ كارزيف بو لمعالـ أجمع، لكف عكضان عف ذلؾ إذ بيـ يسدكف آذانيـ حتى عف 
ا. نبكات أنبيائيـ، فمـ يعرفكا المسيح، كلـ يؤمنكا بو، كلـ يكرزكا بو ٍُٛب عَع ُْب ٠ُبشْب لـ يرسميـ الركح القدس بكاسطة  = ٌَع

كالممؾ ال ييرسؿ سفيران ما لـ يكف أىبلن . الكنيسة ليكرزكا، ككيؼ يخدـ إنساف كسفير مالـ يقدـ أكراؽ إعتماده
كىنا يشير الرسكؿ لمخدمة القانكنية التي تستمـز . فاهلل لـ ييرسميـ لمكرازة إذ أنيـ ال يستحقكف بسبب كبريائيـ. لذلؾ

ـى بالطريقة القانكنية ًس كالذم يرسؿ الخداـ ىك رب الحصاد كلكنو يترؾ ىذا لقادة الكنيسة حتى يحكمكا . خادمان ري
عمي مقدرتو كصبلحياتو، كال يترؾ لكؿ إنساف أف يحكـ عمي نفسو، كذلؾ يؤكؿ لحفظ نظاـ الكنيسة فيـ الذيف 

كلذلؾ رأينا . إلقامة الخداـ، كبيذا تحتفظ الكنيسة بخبلفة الرسؿ (اهلل أعطي السمطاف لمكنيسة)أيٍعطكا السمطاف 
كحينما  (3 ، 2 : 13أع)أنو بينما إختار اهلل بكلس كبرنابا لمكرازة، قامت الكنيسة بكضع اليد عمييما لترسميما 

ًسر الييكد دكرىـ ككارزيف كسط األمـ خسركا بركات أف يككنكا  َِل خى َٓع تِلاٌغَّالَع شِل٠ ثَعشِّو ُّب ٌْب كىذه اآلية . (7:52إش) ا
قيمت عف خبلص إسرائيؿ مف سبي بابؿ، لكف بكلس رأم فييا ما ىك أبعد مف ذلؾ، رأم أنيا تشير لمف يبشر 

 . كالذم يبشر بالمسيح ىك يبشر بالسبلـ فالمسيح ممؾ السبلـ. بالسبلـ الذم تحقؽ بدـ المسيح بيف اهلل كالناس
َٓع  شِل٠ ثَعشِّو ُّب ٌْب ََع ا ا ًَع أَعلْبذَع َّع ا أَعجْب  . خسركا ىذه البركاتلكف الييكد بعنادىـ.  الذيف آمنكا بكرازتيـفي نظر سامعييـ= َِع
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" « َياَربُّو َمْن َصدََّق َخَبَرَنا؟»:لِكْن َلْيَس اْلَجِميُع َقْد َأَطاُعوا اإِلْنِجيَل، أَلنَّ ِإَشْعَياَء َيُقولُ 16 "-(:16)آية 
. فقميمكف ىـ الذيف صدقكا كآمنكا (1:53)عدـ إيماف الييكد بالمسيح، ىذا كاف النبي إشعياء قد تنبأ بو مف قبؿ 

ًَع  ١ ْٔبجِل ٛا اإلِل َٔعا من. ليس الميـ أف نسمع كنعرؼ بؿ أف نطيع = لَعذْب أَعؽَعاعُب ثَعشَع ذَّقَع خَع  .الكرازةمف يؤمف بكممات  = طَع
. فالييكد سمعكا كممات كرازة المسيح ثـ كممات كرازة رسمو كلـ يطيعكا 

 
" . ِإًذا اإِليَماُن ِباْلَخَبِر، َواْلَخَبُر ِبَكِمَمِة اهللِ 17 "-(:17)آية 

ثَعشِل  ٌْبخَع ُْب تِلا ا َّع ٠ ا اإلِل ككممة الخبر ىنا راجعة عمي كممة خبرنا .  أم سماعHEARINGالخبر في اإلنجميزية  = اِلرًال
كالمعني أنو البد مف اإلستماع لكممة اهلل حتي يؤمف اإلنساف، فبداية اإليماف كنمكه تأتي مف . في اآلية السابقة

حِل  ِل = السماع، سماع كممة اهلل َّع ٍِل ثَعشُب تِلىَع ٌْبخَع ا كألف الخبر ىك كممة اهلل فمف يرفض الكممة التي كرز بيا الرسؿ، . َٚع
 .فإنو يرفض اهلل

السماكل كلكف أيضان فيما ىناؾ أخبار حمكة كثيرة ىى كعكد مف إلينا السماكل ليس فقط فيما يخص ميراثنا : تأمؿ
كنحف نحيا لنختبر صدؽ ىذه المكاعيد .  لنا كعنايتو بنا كتدبيراتو لكؿ أمكر حياتنا عمى األرضيختص بحمايتو

ُْب كبيذا يتحقؽ قكؿ اآلية . أل صدؽ ىذه األخبار ككمما نرل كنختبر صدؽ ىذه المكاعيد يزداد إيماننا باهلل ا َّع ٠ اإلِل

ثَعشِل  ٌْبخَع . تِلا
 

َلى َأَقاِصي »! أََلَعمَُّيْم َلْم َيْسَمُعوا؟ َبَمى: لِكنَِّني َأُقولُ 18 "-(:18)آية  ِإَلى َجِميِع اأَلْرِض َخَرَج َصْوُتُيْم، َواِ 
" .«اْلَمْسُكوَنِة َأْقَواُلُيمْ 

ألف صكت الكارزيف ببشارة الخبلص قد ذاع . بكؿ تأكيد ىـ سمعكا. كلكنني أقكؿ ىؿ الييكد لـ يسمعكا كممة اهلل
فبكلس ىنا يثبت عمي الييكد أنو ال . كأقكاؿ الكرازة قد كصمت إلي أقاصي المسككنة. ككصؿ إلي كؿ األرض

(. 5:19مز)كلقد إقتبس الرسكؿ مف . (13:13مت)عذر ليـ في رفض الكممة، لكنيـ ىـ سامعيف ال يسمعكف 
كلكف المزمكر كاف يتكمـ عف شيادة الفمؾ كالطبيعة هلل، فالككاكب بنظاميا العجيب تنطؽ بكجكد اهلل، لكف بكلس 

فكما . (19:28مت + 15:16مر)فيـ المزمكر أنو عف شيادة الرسؿ ككرازتيـ التي بمغت أقاصي المسككنة 
رتب اهلل أف تذاع أعمالو في الخميقة عف طريؽ الشمس كالقمر كالككاكب، ىكذا رتب اآلف أف تذاع أعماؿ الفداء 

 .كأعماؿ محبتو لكؿ العالـ بكاسطة كرازة الرسؿ، لذلؾ يسمي الرسؿ ككاكب
 

ِبُأمٍَّة َغِبيٍَّة . َأَنا ُأِغيُرُكْم ِبَما َلْيَس ُأمَّةً »:أََلَعلَّ ِإْسرَاِئيَل َلْم َيْعَمْم؟ َأوَّاًل ُموَسى َيُقولُ : لِكنِّي َأُقولُ 19 "-(:19)آية 
" . «ُأِغيُظُكمْ 

فكاف يميؽ بالييكد الذيف . كلكنو لـ يريد أف يفيـ ألف األمـ سمعكا كفيمكا كآمنكا. ىك يقصد أف إسرائيؿ سمع كعمـ
فاهلل لـ يغمؽ بابو إذان أماـ . كاهلل يغيظيـ بقبكلو لؤلمـ لعميـ يرجعكا كيؤمنكا. ليـ األنبياء كالعبلمات أف يفيمكا

قكؿ  (21:32تث)كبكلس يقتبس مف . كلكف عناد الييكد أفقدىـ كجكدىـ كأمة، كدخؿ بدالن منيـ األمـ. الييكد
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ُْب مكسى  ١ظُبىُب ثِل١َّحٍة أُبغِل حٍة غَع َِّ فاألمـ كانكا أمة غبية إللتصاقيـ باألكثاف، فميما سمت حكمة الشعكب الكثنية فيـ  = تِلؤُب
 + 5:17 + 45:13كنرم غيظ الييكد مف قبكؿ األمـ في أع. بعيدان عف اهلل ال تزيد حكمتيـ عف ككنيا غباء

 .الييكد كانكا كاألخ األكبر الذم تضايؽ مف عكدة أخيو األصغر، اإلبف الضاؿ. (22:22 + 13:17
 

ُوِجْدُت ِمَن الَِّذيَن َلْم َيْطُمُبوِني، َوِصْرُت َظاِىرًا ِلمَِّذيَن َلْم َيْسأَُلوا »:ُثمَّ ِإَشْعَياُء َيَتَجاَسُر َوَيُقولُ 20 "-(:20)آية 
" .«َعنِّي

شُب أنو إف إشعياء كىك كاحد مف الييكد، ككاف يحتقر عبدة األكثاف، إاٌل  اعَع َٓع .  كيقكؿ عمي لساف الرب٠َعرَعجَع ِِل خُب  ذْب جِل ُٚب

ِٟٔل ُْب ٠َعطْبٍُبثُٛب َٓع ٌَع ٠  .فإشعياء تنبأ ىنا عف قبكؿ األمـ. أم صرت إليان لؤلمـ (3-1:65إش) = اٌَّزِل
 

" .«ُطوَل النََّياِر َبَسْطُت َيَديَّ ِإَلى َشْعٍب ُمَعاِنٍد َوُمَقاِومٍ »:َأمَّا ِمْن ِجَيِة ِإْسرَاِئيَل َفَيُقولُ 21 "-(:21)آية 
َٙعاسِل ىنا نرم اهلل . (3-1:65)تابع نفس نبكة إشعياء  يَع إٌَّ أم عمي الدكاـ كأب غيكر رحيـ يمد يده = ؽُٛب

َّٞ . ليحتضف ىذا الشعب إاٌل أنيـ رفضكا فييا إشارة لمصميب حيث بسط المسيح يديو يطمب = تَعغَعطْبدُب ٠َعذَع
َٙعاسِل . المصالحة كيريد أف يحتضف الكؿ، يبحث عمف يمبي النداء يَع إٌَّ أم أف الزماف محدكد، فالنيار يعقبو = ؽُٛب

 قكؿ الكتاب عف ييكذا حيف دخمو الشيطاف إذ كاف الرب قد 30:13راجع يك)ليؿ، كالميؿ إشارة لغضب اهلل 
فاهلل ال ينتظر دائمان . كالنيار محدد بساعات محدكدة. (ككاف ليبلن . رفضو فذاؾ لما أخذ المقمة خرج لمكقت

  ،إف رحمة اهلل العجيبة. كعبر( إذ طاؿ إنتظاره)في النشيد نجد الحبيب تحكؿ عف محبكبتو  (6-2:5نش)
 .عجيبة جدان ألف صبلحو لـ يغمبو شر اإلنساف، كشر اإلنساف لعجيب جدان ألف شره لـ يغمبو صبلح اهلل
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 عودة لمجدول الحادى عشراإلصحاح 
 

في ىذا اإلصحاح يكجو الرسكؿ كبلمو لؤلمـ حتى ال ينتفخكا أك يستخفكا بالييكد معمنان أف الييكد سيؤمنكا 
بالمسيح في أكاخر الدىكر، فيك كبخ الييكد سابقان ليفتحكا قمكبيـ لؤلمـ، كىنا يكبخ األمـ ليفتحكا قمكبيـ لمييكد 

 .الراجعيف هلل باإليماف، ىك يكد أف يرم الجميع، الكنيسة الكاحدة كميا في محبة
 

أَلنِّي َأَنا َأْيًضا ِإْسرَاِئيِميٌّ ِمْن َنْسِل ِإْبرَاِىيَم ِمْن ِسْبِط ! أََلَعلَّ اهلَل َرَفَض َشْعَبُو؟ َحاَشا: َفَأُقولُ 1 "-(:1)آية 
" .ِبْنَياِمينَ 

 رفض الييكد أف اهلل قبؿ بكلس كىك ييكدم كجعمو رسكالن لو، كبالتالي فيك سيقبؿ  كدليؿ عدـ،اهلل لـ يرفض شعبو
كؿ ييكدم يؤمف بالمسيح الذم تنبأ عنو كتاب الييكد المقدس، كمف يؤمف بالمسيح فيك اإلسرائيمي الحقيقي كمف 

ـى في الزيتكنة، لكف  زيتكنة  الزيتكنة ىىيرفض المسيح فقد قطع نفسو مف الزيتكنة، كمف يؤمف مف األمـ فقد طيعِّ
 .ألمـالييكد كا  كىى تضـكاحدة أم الكنيسة

 
َأْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن َماَذا َيُقوُل اْلِكتَاُب ِفي ِإيِميَّا؟ َكْيَف . َلْم َيْرُفِض اهلُل َشْعَبُو الَِّذي َسَبَق َفَعَرَفوُ 2 "-(:5-2)اآليات 

ُل ِإَلى اهلِل ِضدَّ ِإْسرَاِئيَل َقاِئالً  ، َقَتُموا َأْنِبَياَءَك َوَىَدُموا َمَذاِبَحَك، َوَبِقيُت َأَنا َوْحِدي، َوُىْم َيْطُمُبوَن »3: َيَتَوسَّ َياَربُّو
َفَكذِلَك ِفي 5. «َأْبَقْيُت ِلَنْفِسي َسْبَعَة آاَلِف َرُجل َلْم ُيْحُنوا ُرْكَبًة ِلَبْعل»لِكْن َماَذا َيُقوُل َلُو اْلَوْحُي؟ 4. «!َنْفِسي

" .الزََّماِن اْلَحاِضِر َأْيًضا َقْد َحَصَمْت َبِقيٌَّة َحَسَب اْخِتَياِر النِّْعَمةِ 
ُب  فَٗع ثَعكَع فَععَعشَع  شعب اهلل معركؼ لديو، إختارىـ لسابؽ معرفتو بأنيـ كشعب سيقبمكنو كيمتزمكا بشريعتو كأنو  =اٌَّزِلٞ عَع

. كاهلل لف يندـ عمي إختياره، فكيؼ بعد كؿ ذلؾ يرفضيـ (29:8رك )يمكف إعدادىـ حتى يأتي المسيح منيـ 
ال .. كيضرب الرسكؿ مثبلن بأياـ إيميا، فإيميا تصكَّر أف األبرار قد إنتيكا مف عمي األرض، كلكف اهلل يقكؿ لو

ككممة بقية ىي . فيناؾ بقية مازالت تؤمف، كمع أف إيميا لـ يراىا لكف عيف الرب عمييا، عمي ىذه البقية المؤمنة
كما حدث أياـ إيميا يحدث اآلف، فالصكرة اآلف . تعبير إشعياء أم الذيف تبقكا في الزيتكنة أم الذيف آمنكا بالمسيح

قاتمة، كيبدك أنو ال يكجد مؤمنيف كسط الييكد، كلكف الرسكؿ يقكؿ ال فيناؾ بقية يراىا اهلل كسط ىؤالء الييكد 
الرافضيف، كىناؾ بقية يراىا اهلل ستؤمف في األياـ األخيرة كمف أجؿ ىذه البقية فاهلل يحتمؿ خطايا الييكد كؿ ىذه 

 الذيف 2000 الذيف آمنكا بعظة بطرس كالػ 3000كالبقية المكجكدة أياـ الرسؿ ىـ التبلميذ كالرسؿ كالػ . الفترة
. إذان ال يمكف أف نتصكر أف كؿ الييكد صاركا مرفكضيف. آمنكا بعد معجزة بطرس كيكحنا مع المقعد كغيرىـ

حِل  أفرزىـ اهلل تَعمِل١َّحٌد كلكف ىناؾ  َّع رِل١َعاسِل إٌِّوعْب غَعةَع اخْب كمف . أم أفرزىـ بحسب إختياره الذم تـ بحسب نعمتو = دَع
المبلحظ أف كممة إختيار النعمة ىنا تشير إلي أف ىذه البقية قد نالت التبرير كعطية كمنحة مف قبؿ اهلل، كىي 
ف كنا  نعمة ألنو ال يكجد كاحد مستحؽ أف يمكت المسيح ألجمو بسبب أعمالو، كال أف يحؿ فيو الركح القدس، كا 



 (اإلطذاح اٌذادٜ عشش)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

232 

نستحؽ شيئان بسبب أعمالنا، ال نستحؽ سكم المكت، فميس بيننا مف لـ يخطئ، كلكف بعد أف تـ إختيارنا بالنعمة 
. عمينا أف نعمؿ كنجاىد فتزداد فينا النعمة التي تغير طبيعتنا

 ً جُب ثْبعَعحَع  الَع ِل سَع " المعني أف اهلل يعرؼ األبرار كاحدان كاحدان  "1000× 7 =عَع
  (الجسد المأخكذ مف العالـ) + (النفس التي عمي صكرة الثالكث) = 3+4= 7

 يشير لمكماؿ ألف اإلنساف ىك أكمؿ خميقة هلل عمي األرض  7لذلؾ رقـ 
. فاإلنساف بنفسو ىك ناقص كلكنو باهلل يصبح كامبلن  (اهلل الكاحد) + (اإلنساف الناقص)= 6+1=7

. ىك رقـ السمائيات فالمبلئكة ألكؼ ألكؼ كربكات ربكات= 1000
 حتى اآلف ىناؾ مف يتصكر أنو لـ يعد في العالـ أبرار إال ىك، كلكف لك صح ىذا لكاف اهلل قد أحرؽ :-تأمل

. كلكف ىناؾ أبرار دائمان في كؿ مكاف، كاهلل يعرفيـ كعينو عمييـ. العالـ كسدـك كعمكرة
 يشير لجماعة الكامميف ركحيان الذيف تقدست نفكسيـ كأجسادىـ بالركح القدس ليعيشكا بفكر ركحي 7000إذان رقـ 

 (.13:16كك1)كككنيـ رجاالن يعني حياة ناضجة بعيدان عف ليك األطفاؿ كتدليؿ النساء . عمي مستكم سماكم
 

الَّ َفَمْيَسِت النِّْعَمُة َبْعُد ِنْعَمةً 6  "-(:6)آية  ْن َكاَن ِباأَلْعَماِل َفَمْيَس . َفِإْن َكاَن ِبالنِّْعَمِة َفَمْيَس َبْعُد ِباأَلْعَماِل، َواِ  َواِ 
الَّ َفاْلَعَمُل اَل َيُكوُن َبْعُد َعَمالً  " .َبْعُد ِنْعَمًة، َواِ 

 كاف بالنعمة ىناؾ بقية مف الييكد آمنكا كأف ىذا أف  الرسكؿىذه اآلية ىي إسترساؿ لآلية السابقة التي قاؿ فييا
  إمتيازات كانت فييـليس راجعان إلي أيةفقبكؿ اهلل ليـ فى اإليماف  عطية إليية مجانية، فالنعمة ىى. أم مجانان 

. نعمة، فمف ىك الذم يستحؽ ما فعمو المسيحباؿكأم إختيار إلنساف ليدخؿ المسيحية ىك . كال ألعماؿ عممكىا
فإف . لذلؾ كاف الدخكؿ لممسيحية بالنعمة. لئلنساف أعماؿ صالحة، فمف المؤكد أف لو أعماؿ شريرةحتى لك كاف 

!  كاف الدخكؿ لممسيحية بالنعمة فمماذا يرفض الييكد دخكؿ األمـ؟
كالييكد كاف ليـ نامكس مكسى . األمـ لـ يكف ليـ نامكس مكسى ليكسركه، كلكنيـ خالفكا النامكس الطبيعى

. إذان الكؿ أخطأ، كاهلل سيقبؿ الجميع بالنعمة. كخالفكه
فإف كاف دخكلي لممسيحية ىك عطية مجانية ال أستحقيا، فمماذا أعكد  = َفِإْن َكاَن ِبالنِّْعَمِة َفَمْيَس َبْعُد ِباأَلْعَمالِ 

، لك كاف إختيارم راجعان لعمؿ صالح، فسيككف إختيارم مكافأة عمي أعمالي، كال يككف  كأنسبيا لشيء صالح فيَّ
الَّ َفَمْيَسِت النِّْعَمُة َبْعُد ِنْعَمةً = بعد نعمة أم عطية مجانية   . َواِ 

الَّ َفاْلَعَمُل اَل َيُكوُن َبْعُد َعَمالً  ْن َكاَن ِباأَلْعَماِل َفَمْيَس َبْعُد ِنْعَمًة، َواِ  دخكلي لئليماف ىك نعمة أم عطية =  َواِ 
فإف كاف خبلص إنساف يتكقؼ . أما العمؿ فيك ما أقكـ بو أنا نفسى. مجانية كليست مكافأة لى عمى عمؿ عممتو

.   فبل معنى أف نقكؿ بعد ذلؾ أف الخبلص ىك بالنعمة- عمى عممو 
بعد الدخكؿ لئليماف يأتي دكر جيادم أم أعمالي الصالحة التي بيا تزداد …كلكف ماذا بعد دخكلي لئليماف؟

ىنا أعمالي الصالحة تككف إعبلنان . (10:3كك) فأتغير إلي صكرة المسيح النعمة، كيكمان بعد يكـ تتغير طبيعتي
لذلؾ سأؿ السيد  (ىذا ما يسمي بظاىرة الرنيف)عف إرادتي، كحيف تتكافؽ إرادتي مع إرادة اهلل تنسكب النعمة فيَّ 
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فيك يريد أف تتفؽ إرادة المريض مع إرادة المسيح حتى تنسكب نعمة " ىؿ تريد أف تبرأ"المسيح مريض بيت حسدا 
.  الشفاء في المريض، فالمسيح يريد أف يشفيو، كلكف ميـ جدان إتفاؽ اإلرادتيف

ذا إتفقكا .  كىذه خاصة بياألعمالك-  كىذه عمؿ اهلل فيَّ كفي الكنيسةالنعمة ، كممتيف ميمتيفإذان ىناؾ  كا 
تحدث معجزات كيخطئ مف يقكؿ أنو بعممو يدخؿ السماء، كيخطئ أيضان مف ال يجاىد مستندان عمي أف النعمة 

  .معوكلكف مف يعمؿ يستدعي النعمة لتغيره كتعمؿ . تخمصو
 كمع أف بكلس الذم كممنا . األمكر، فالنعمة نعمة كاألعماؿ أعماؿكال نخمط  نفيـ فكر بكلس الرسكؿ،ببساطةك

جاىدت الجياد "كثيران عف النعمة  كيعرؼ قدرىا، كاف مف المؤكد أنو مستندان عمي النعمة، إال أننا نجده يقكؿ 
أستطيع كؿ شئ " كبيذا المعنى قاؿ بكلس الرسكؿ .فجياده الـز حتى تبلزمو النعمة كتعمؿ معو كفيو" ..الحسف

كلكف بنعمة اهلل انا ما انا كنعمتو " ككتطبيؽ عمى ىذا يقكؿ الرسكؿ. (13 : 4فى)" فى المسيح الذل يقكينى
 : 15كك1" )كلكف ال انا بؿ نعمة اهلل التي معي. المعطاة لي لـ تكف باطمة بؿ انا تعبت اكثر منيـ جميعيـ

كلنرل ماذا فعؿ . ىنا نرل تعب كعمؿ بكلس الرسكؿ كمساندة النعمة لو ككانت النتيجة إمكانيات ال نيائية. (10
كأعماؿ بكلس الرسكؿ لـ تتكقؼ عمى . بكلس الرسكؿ الذل جاؿ أكركبا كارزا ككتب ما يقرب مف نصؼ اإلنجيؿ

بؿ اقمع جسدم كاستعبده حتى بعد ما كرزت "الجياد اإليجابى أل الكرازة، بؿ لنرل ما نسميو الجياد السمبى 
فيك يقمع جسده كىذا عمؿ مف جانبو كالنعمة ساندتو ألنو  (27 : 9كك1" )صير انا نفسي مرفكضاألبلخريف ال 

 .أراد خبلص نفسو
(. 10:3تس2)فعمينا إذان أف نعمؿ لنأكؿ  (38:9مت) كالحظ أف اهلل يطمب فعمة لمحصاد كلـ يعمؿ ىك كؿ شئ 

. فالنعمة حقيقية فيما يخص بر اهلل، كالعمؿ حقيقي فيما يخص جيد اإلنساف. كنعمؿ لتعمؿ معنا النعمة
 

 " َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَتَقسَّْوا. َولِكِن اْلُمْختَاُروَن َناُلوهُ . َفَماَذا؟ َما َيْطُمُبُو ِإْسرَاِئيُل ذِلَك َلْم َيَنْموُ 7 "-(:7)آية 
الشعب اإلسرائيمي كاف يطمب التبرير بكاسطة النامكس كلـ ينالكا التبرير كلكف الذيف نالكا التبرير بكاسطة اإليماف 
ىـ ىؤالء الذيف إختارىـ اهلل مف اإلسرائيمييف، ليس إختياران عشكائيان بؿ مف إتفقت إرادتو مع إرادة اهلل الذم يريد أف 

حيف تتفؽ دكائر راديك نختار نحف محطة نريد سماعيا مع دكائر = ظاىرة الرنيف ](4:2تي1)الجميع يخمصكف 
أٌما الباقكف فقد صاركا قساة بسبب عدـ . [ىذه المحطة، يحدث تضخيـ في إشارات ىذه المحطة فنسمعيا

ىـ قاكمكا الحؽ كلـ يتجاكبكا مع نعمة اهلل لذلؾ تيًرككا لفساد قمبيـ فإنحجبت بصيرتيـ الداخمية عف . إيمانيـ
َْع كالحظ قكؿ الرسكؿ . (8يةآ)معاينة اهلل كآذانيـ عف اإلستماع لصكتو، كىذا سبؽ كأنبأ بو األنبياء  ٌْبثَعالُٛب ا ا َِّ أَع َٚع

ا ْٛب فيي تشير ألف القساكة مف عندياتنا فبل مجاؿ ألحد أف يقكؿ أف اهلل لـ يختارني، بؿ ىك لـ يتجاكب  = فَعرَعمَعغَّ
 .مع عمؿ النعمة

 
َأْعَطاُىُم اهلُل ُروَح ُسَباٍت، َوُعُيوًنا َحتَّى اَل ُيْبِصُروا، َوآَذاًنا َحتَّى اَل َيْسَمُعوا ِإَلى »: َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 8 "-(:8)آية 

" .«ىَذا اْلَيْومِ 
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فإشعياء تنبأ ألنو سبؽ فعرؼ ما سيحدث منيـ، كأنيـ لف يفيمكا . (10:29 + 10 ، 9 : 6شإ)مقتبسة مف 
رَّٝ الَع كممة اإلنجيؿ نظران لغبلظة قمكبيـ التي مؤلتيـ بركح العناد كالمقاكمة كقكلو أف اهلل  ًٔالا دَع ١ُٛب ُُب َععُب ُ٘ب طَعا أَععْب

ٚا شُب تضميميـ، بؿ ىـ بعنادىـ ككبريائيـ كخطاياىـ لـ يركا ما رآه غيرىـ ال تيفيىـ أف اهلل كاف السبب في  = ٠ُبثْبظِل
 ىـ كاف ليـ عيكف كلكنيا كانت مكجية لذكاتيـ فمـ يركا سكل أنفسيـ، كلـ تكجو عيكنيـ هلل فمـ .فآمنكا إذ رأكا

إذ أنيـ ال ) لعنادىـ رفع اهلل عنيـ نعمتو إذ ىـ ال يستحقكىا  كنظران .يعرفكا اهلل كلـ يعرفكا المسيح صكرة اهلل
ثَعاخٍة فإزدادكا عمي كصمـ كمف في  (يريدكف بمغة ظاىرة الرنيف، ىؤالء  ](7آية )ىذه تساكم قكلو تقسكا  = عُب

. [إختاركا محطة أخرم ىي المجد الذاتي كالكبرياء، كلـ يختاركا محطة مجد اهلل
َِل  ْٛب ٌْب١َع ا ا َٝع ٘زَع ىـ لـ يدرككا حتي اليكـ كلـ يفيمكا، كلف تفتح عيكنيـ ليفيمكا إاٌل في ذلؾ اليكـ الذم ىك في  = اٌِل

 .عمـ اهلل، في آخر األياـ حيف يؤمنكا بالمسيح
 

ا َوَقَنًصا َوَعْثَرًة َوُمَجازَاًة َلُيمْ »:َوَداُوُد َيُقولُ 9 -(:9)آية  " . ِلَتِصْر َماِئَدُتُيْم َفخًّي
ا َعظًال ا . شركان أك فخان  = لَٕع ُْب فَعخّرًال ُٙب ذُب ائِلذَع َِع شْب  :- المائدة تشير= ٌِلرَعظِل
أقكاؿ العيد القديـ الدسمة بنبكاتيا، كمف فيميا بطريقة ركحية كجد فييا شخص المسيح فآمف، أٌما مف تمسؾ  .ُ

جًال بالحرؼ صارت لو  ثْبشَع تشيد  (مائدتيـ) بؿ سبب دينكنة لو بسبب عدـ إيمانو بالمسيح الذم كاف نامكسيـ عَع
ُْب = لو ُٙب اجًال ٌَع اصَع جَع . فيذه المائدة ستككف شاىدة عمي عنادىـ. ُِب

كىذا ما حدث عمي يد تيطس . قد تشير ألف أفراحيـ ككالئميـ ستتحكؿ إلي حزف كيتحكؿ فصحيـ إلي غـ .ِ
(. 22:69مز)كاآلية مأخكذة مف . ـ70سنة 

 
" .«ِلُتْظِمْم َأْعُيُنُيْم َكْي اَل ُيْبِصُروا، َوْلَتْحِن ُظُيوَرُىْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ 10 "-(:10)آية 
ُْب ( 23:69مز)مف  ُٙب ُب ١ُٕب ُْب أَععْب ٍِل عنادىـ .  فرفضيـ اإليماف بالمسيح حرميـ مف الركح القدس الذم يفتح العيكف=ٌِلرُبظْب

ُْب كأظممت عيكف أذىانيـ،  (18-15:3كك2)في إستمرارىـ عمي الحرؼ أعماىـ  ُ٘ب ُٙبٛسَع ِٓل  ُب ٌْبرَعذْب عبلمة الضعؼ َٚع
كظممة العيكف . كالعجز الركحي كالعبكدية لمخطية، فالخطية ثقيمة كمرىقة كالنامكس يعجز عف رفعيا بدكف النعمة
نحناء الظير ليست لمييكد فقط بؿ ىذا يحدث لكؿ مسيحي يسير في طريؽ الخطية ببل تكبة نحناء الظير . كا  كا 

،  كحده ىك لمف يحمؿ الحمؿ كحده، كىذا ما حدث لمييكد إذ رفضكا المسيح، كالمسيح ىك الذم يغفر الخطايا
ذ رفضكا المسيح حممكا خطاياىـ كحدىـ فإنحنت ظيكرىـ تعالكا إلىَّ يا " لذلؾ يقكؿ الرب .كالخطايا حمؿ ثقيؿ، كا 

( . 28 : 11مت)" جميع المتعبيف كالثقيمى األحماؿ كأنا أريحكـ
 (.6راجع مقدمة إصحاح )معنى ظاىرة الرنيف كتطبيقيا 

 
" . َبْل ِبَزلَِّتِيْم َصاَر اْلَخاَلُص ِلأُلَمِم إِلَغاَرِتِيمْ ! أََلَعمَُّيْم َعَثُروا ِلَكْي َيْسُقُطوا؟ َحاَشا: َفَأُقولُ 11 "-(:11)آية 
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ا مُبطُٛب ْٟب ٠َعغْب ٚا ٌِلىَع ثَعشُب ُْب عَع ُٙب َععَعٍَّ  العثرة تعني إصطداـ ككقكع، ىك سقطة يقكـ بعدىا اإلنساف، كىذا إشارة لتعثر  =أٌَع
أما السقكط فيك سقطة ليس بعدىا قياـ كرفض لؤلبد كرفض اهلل . الييكد في المسيح كصمبيـ لو كرفضيـ إياه

 . لمشياطيف
ا ا َع الرسكؿ ىنا يحاكؿ رفع نفسية الييكد حتي ال ييأسكا، فيقكؿ ليـ أنيـ لف يسقطكا لؤلبد بؿ أف كؿ ما =  دَع

ختارىـ، كاهلل ال يندـ عمي سابؽ إختياره فيك ال  حدث أف بعض األغصاف قطعت، كذلؾ ألف اهلل سبؽ كعرفيـ كا 
. يخطئ

ُِل  َِع الَعصُب ٌِلألُب ٌْبخَع اسَع ا ُْب طَع ِٙل ٌَّرِل زلتيـ كانت صمب المسيح، كبيذا الصمب صار الخبلص لمعالـ كمو، كرفضيـ = تِلضَع
أف ( الييكد)فحينما رفض المدعكيف  (10 ، 9 : 22راجع مثؿ العرس مت)لممسيح كاف سببان في دخكؿ األمـ 

. (األمـ)ليجمعكا مف مفارؽ الطرؽ كؿ مف كجدكه  (الرسؿ)عبيده  (اهلل)يأتكا لمعرس، أرسؿ الممؾ صاحب العرس 
حيف رفض الكرامكف األكائؿ ( األمـ)أعطيت لكراميف جدد ( كنيسة اهلل)فالكـر  (43-33:21مت)كمثؿ الكراميف 

كىذا ما رأيناه في ىياج الييكد ضد بكلس في كؿ مكاف، فكاف يذىب لؤلمـ . كقتمكه (المسيح)اإلبف  (الييكد)
 (6:18+ 46:13أع)
ُْب   ِٙل ذِل اسَع غَع اهلل في حكمتو يستخدـ زلة الييكد لخبلص األمـ، كفي محبتو يستغؿ خبلص األمـ إلغارة الييكد  = إلِل

ىك في محبتو يستخدـ كؿ كسيمة ليجذب كؿ . إنو صانع خيرات يحكؿ الشر كما الخير لبنياف البشرية. إلرجاعيـ
ف كاف اهلل يفعؿ ذلؾ مع الييكد الذيف صمبكه، فيك مف المؤكد يفعؿ ذلؾ معي حتى ال . منا لنثبت في الزيتكنة كا 

  .أىمؾ
 

" َفِإْن َكاَنْت َزلَُّتُيْم ِغنًى ِلْمَعاَلِم، َوُنْقَصاُنُيْم ِغنًى ِلأُلَمِم، َفَكْم ِباْلَحِريِّ ِمْمُؤُىْم؟12 "-(:12)آية 
ُِل  ٍْبعَعاٌَع ًاٝل ٌِل ٕ ُْب غِل ُٙب ٌَّرُب ُْب .  رفضيـ لممسيح كصمبيـ لو كاف بركة لكؿ العالـ، بيا ناؿ األمـ الخبلص =صَع ُٙب أُب ُٔبمْبظَع أم = َٚع

ككاف نقصانيـ كزلتيـ سببان في . عدـ إيمانيـ، ألف بعدـ إيمانيـ ىبطت ركحياتيـ حتي صاركا أقؿ مف األمـ
ُْب . ىبات كفيرة لؤلمـ ُ٘ب ٍْبئُب ِِل ِّٞو  شِل ٌْبذَع ُْب تِلا كتشير .  لئليماف مف الييكدكممة ممؤىـ تشير لرجكع الغالبية العظمي = فَعىَع

 القيامةكحيف يكتمؿ عددىـ كمؤمنيف سيصير ىذا منبعان لبركات عظيمة لمعالـ ىي . إلكتماؿ عددىـ أك إكتماليـ
كأف اهلل بإيمانيـ سيقكؿ .  القيامة ألف ما ىك أعظـ مف إيماف العالـ كمو بالمسيح إاٌل القيامةكنقكؿ. (15آية )
، إذان كفاية قعاد في األرض، كىيا"  ". إلي مجد السماء كمكـكفاية كده عمي العالـ، إذا كاف أكالدم رجعكا ليَّ
 

ُد ِخْدَمِتي،: َفِإنِّي َأُقوُل َلُكْم َأيُّوَيا اأُلَممُ 13 "-(:13)آية  " ِبَما َأنِّي َأَنا َرُسوٌل ِلأُلَمِم ُأَمجِّ
كلكننا نممح في كبلـ بكلس . ىنا يرد بكلس عمي مف يتصكر أنو يدافع عف الييكد تاركان األمـ خدمتو األساسية

رِٟل      .تحذيران لؤلمـ، فاهلل قد يتخمي عنيـ إذا تقست قمكبيـ كالييكد َِع ذْب ذُب خِل جِّو َِع سأعمؿ كأجتيد لنشر اإلنجيؿ  = أُب
 .كسط األمـ

" . َلَعمِّي ُأِغيُر َأْنِسَباِئي َوُأَخمُِّص ُأَناًسا ِمْنُيمْ 14 "-(:14)آية 
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١شُب  لعمو بكثرة المؤمنيف مف األمـ . ىك ينشط كسط األمـ كيمجد خدمتو كسطيـ. أم أجعميـ في غيرة= ٌَععَعٍِّٟو أُبغِل
 .يغار الييكد أنسباءه أم أقرباءه بالجسد فيؤمنكف

 
" أَلنَُّو ِإْن َكاَن َرْفُضُيْم ُىَو ُمَصاَلَحَة اْلَعاَلِم، َفَماَذا َيُكوُن اْقِتَباُلُيْم ِإالَّ َحَياًة ِمَن اأَلْمَواِت؟15 "-(:15)آية 

ىذه نبكة بقيامة . ىنا نرم أف رجكع الييكد ىك عبلمة الحياة لمجميع أم القيامة الركحية لمجميع مف األمكات
جديدة مف األمكات لممسيحييف كمف ىنا نفيـ أف مف عبلمات نياية األياـ، كقبؿ القيامة العامة سيؤمف البقية مف 

 .الييكد
 

ْن َكاَنِت اْلَباُكوَرُة ُمَقدََّسًة َفَكذِلَك اْلَعِجينُ 16 "-(:16)آية  ْن َكاَن اأَلْصُل ُمَقدًَّسا َفَكذِلَك اأَلْغَصانُ ! َواِ  " !َواِ 
ُٓب  ١ ٌْبعَعجِل زٌِلهَع ا حًال فَعىَع مَعذَّعَع ُِب جُب  ٌْبثَعاوُبٛسَع أَعدِل ا ْْب وَع اِل أكؿ حزمة )كاف النامكس يطمب مف الييكد تقديـ باككرات ثمارىـ  = َٚع

حًال . هلل، فيتبارؾ كؿ المحصكؿ (تخرج مف الحقؿ مَعذَّعَع ُٓب . مخصصة هلل = ُِب ١ ٌْبعَعجِل زٌِلهَع ا العجيف مأخكذ مف  = فَعىَع
كبكلس رأم أف أباء الييكد مثؿ . كلكف فكرة أف الشعب ىك عجيف تشير ألف الشعب كمو جسد كاحد. المحصكؿ

سحؽ كيعقكب كاألنبياء ىـ الباككرة المقدسة، فيـ كرسكا حياتيـ هلل، كبذلؾ فإف العجيف أك أمة الييكد  إبراىيـ كا 
ذا كاف األصؿ أم اآلباء كاألنبياء . كميا مكضكعة لكي تصبح مقدسة أيضان   التي تنبت  فإف األغصاف،مقدسان كا 

 المقصكد طبعان كؿ كليس.  (بشجرةىنا شىبَّو الييكد )مف ىذا األصؿ أم اإلسرائيمييف مكضكعكف ليككنكا قديسيف 
كلقد كانت العجينة مقدسة حتى . (7:9رك )الييكد بؿ البقية التي تؤمف، فميس كؿ اإلسرائيميكف ىـ إسرائيميكف 

ىذا الكبلـ مكجو لؤلمـ حتى ال يرفضكا الييكد . خرج منيا المسيح فصار مف يؤمف بالمسيح ىك المقدس
 .كيحتقركىـ، حتى يزرع المحبة بيف الجميع

 
يٌَّة ُطعِّْمَت ِفيَيا، َفِصْرَت َشِريًكا ِفي َأْصِل 17 "-(:17)آية  َفِإْن َكاَن َقْد ُقِطَع َبْعُض اأَلْغَصاِن، َوَأْنَت َزْيُتوَنٌة َبرِّ

ْيُتوَنِة َوَدَسِمَيا، " الزَّ
كليذا فالطبيعي أف .  في الطبيعة لك طعمنا غصنان مران ككضعناه في زيتكنة جيدة فسيخرج الفرع المر زيتكنان مران 

نو لشئ غير طبيعي أف نطعـ غصنان مران مف زيتكنة برية مٌرة في زيتكنة  يطعـ إنسانان غصنان جيدان في الزيتكنة كا 
كلكف عمؿ النعمة أعطي طبيعة جديدة لؤلمـ . جيدة، كالزيتكنة البرية ىي األمـ كالزيتكنة الجيدة ىي الييكد

المؤمنكف فصاركا غصنان جيدان، تـ تطعيمو في الزيتكنة األصمية، فاألممي الذم آمف صار في المسيح خميقة 
، مف ىذا المثؿ (فرع جيد)  =إلي قديس طاىر (الفرع المر)يغير النجس  (الفرع المر)جديدة، فاهلل حيف يقدس 

نفيـ أف الزيتكنة ىي الكنيسة سكاء في العيد القديـ أك العيد الجديد، فكنيسة العيد الجديد ىي إمتداد لكنيسة 
ِْل . الييكد، كأف المسيحية ىي مرحمة اإلستعبلف األخير لتدبير اهلل كبره ا ظَع عَع تَععْبغُب األَعغْب يقكؿ ىذا بطريقة  = لُبطِل

ْٔبدَع . كمف ىذا نفيـ كممة البقية أنيا تشير لمف تبقي عمي الزيتكنة. لطيفة فعمميان الغالبية مف الييكد قطعت أَع َٚع
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٠َّحٌد  َٔعحٌد تَعشِّو ٠ْبرُٛب األغصاف التي قطعت ىـ الييكد الذيف . ىذه ثمارىا عديمة النفع كذلؾ ألف األمـ كانكا في كثنية= صَع
 .لـ يؤمنكا، كدخؿ مكانيـ األمـ الذيف آمنكا

 
ِن اْفَتَخْرَت، َفَأْنَت َلْسَت َتْحِمُل اأَلْصَل، َبِل اأَلْصُل ِإيَّاَك َيْحِملُ . َفاَل َتْفَتِخْر َعَمى اأَلْغَصانِ 18 "-(:18)آية  " ! َواِ 

إف كاف عدك الخير قد غمب الكثيريف مف الييكد برفضيـ اإليماف، فإنو ال يمقي بسبلحو أماـ الذيف يؤمنكف إذ 
كىنا يحذرىـ الرسكؿ مف الكبرياء، كمف أف يحتقركا الييكد اآلباء، فإف كاف األمـ . يحاكؿ تحطيميـ بالكبرياء

 .يتمتعكف اآلف بالبركات اإلليية، فإف أصؿ الزيتكنة أم اآلباء ىـ أصحاب الفضؿ في ذلؾ
 

" . «!ُقِطَعِت اأَلْغَصاُن أُلَطعََّم َأَنا»: َفَسَتُقولُ 19 "-(:19)آية 
 .قطعت ألطعـ أنا في الشجرة (الييكد)لعمؾ تبرر إفتخارؾ كتقكؿ إف األغصاف 

 
" ! اَل َتْسَتْكِبْر َبْل َخفْ . ِمْن َأْجِل َعَدِم اإِليَماِن ُقِطَعْت، َوَأْنَت ِباإِليَماِن َثَبتَّ ! َحَسًنا20 "-(:20)آية 

 أنت لـ تطعـ في الشجرة بسبب أعمالؾ بؿ بنعمة اهلل الذم آمنت بو 
ثِلشْب   رَعىْب فإف كاف اهلل قد قطع األغصاف الطبيعية األكلي ألنو لـ يجد فييا . فالكبرياء يمنع أف يككف لؾ ثمر= الَع ذَعغْب

       .فيك قطعان سيقطع األممي الذم لف يككف لو ثمر بسبب كبريائو (كاف ذلؾ بسبب كبريائيـ كبرىـ الذاتي)ثمر 
فْب  ًْب خَع  .تكاضع = تَع

 
" ! أَلنَُّو ِإْن َكاَن اهلُل َلْم ُيْشِفْق َعَمى اأَلْغَصاِن الطَِّبيِعيَِّة َفَمَعمَُّو اَل ُيْشِفُق َعَمْيَك َأْيًضا21 "-(:21)آية 

إذان مف يظف أنو قائـ فمينظر لئبل يسقط . "عميؾ أف تخؼ حتى ال تقطع فأنت لست غصنان طبيعيان 
 .كعمينا أف نستمر في جيادنا كال نستيتر حتى ال نقطع. (11:10كك1)
 

رَاَمُة َفَعَمى الَِّذيَن َسَقُطوا، َوَأمَّا المُّوْطُف َفَمَك، ِإْن َثَبتَّ ِفي : َفُيَوَذا ُلْطُف اهلِل َوَصرَاَمُتوُ 22 "-(:22)آية  َأمَّا الصَّ
الَّ َفَأْنَت َأْيًضا َسُتْقَطعُ   " . المُّوْطِف، َواِ 

ف ثبت كجد المطؼ ستيتر فسيجد الصرامة، كا   .إف سقط اإلنساف كا 
 

" . أَلنَّ اهلَل َقاِدٌر َأْن ُيَطعَِّمُيْم َأْيًضا. َوُىْم ِإْن َلْم َيْثُبُتوا ِفي َعَدِم اإِليَماِن َسُيَطعَُّمونَ 23 "-(:23)آية 
ِْل  ا َّع ٠ َِل اإلِل ذَع ا فِٟل عَع ُْب ٠َعثْبثُبرُٛب ْْب ٌَع َْع . إف عاد الذيف قطعكا إلي اإليماف= اِل ٛ ُّب ١ُبطَععَّ سٌد  .  ثانيةعَع فمف طعـ =  َع لَعادِل

لكف الحظ ىنا حرية اإلرادة، فاإلنساف حر أف يثبت في . األغصاف البرية قادر أف يعيد األغصاف الطبيعية
 .اإليماف أك يتركو
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يَِّة َحَسَب الطَِّبيَعِة، َوُطعِّْمَت ِبِخاَلِف الطَِّبيَعِة ِفي 24 "-(:24)آية  ْيُتوَنِة اْلَبرِّ أَلنَُّو ِإْن ُكْنَت َأْنَت َقْد ُقِطْعَت ِمَن الزَّ
ِة؟   "َزْيُتوَنٍة َجيَِّدٍة، َفَكْم ِباْلَحِريِّ ُيَطعَُّم ىُؤاَلِء الَِّذيَن ُىْم َحَسَب الطَِّبيَعِة،ِفي َزْيُتوَنِتِيِم اْلَخاصَّ

 إشارة لسيكلة تطعيميـ كرجكعيـ لمزيتكنة األصمية إف آمنكا، كقكلو زيتكنتيـ الخاصة يشير ألف الييكد لف اىذ
غَعةَع اٌطَّثِل١عَعحِل، . ألف زيتكنتيـ باقية (يرفضكا لؤلبد)يسقطكا  الَع ِل اٌطَّثِل١عَعحِل ...دَع األمـ كانكا زيتكنة برية بسبب  =  تِلخِل

كالطبيعي أف نطعـ غصنان جيدان في . تذغة اٌطث١عح = عبادتيـ لؤلكثاف كنجاستيـ، كالزيتكنة البرية طعميا مر
كلكف فإف . تخال  اٌطث١عحالزيتكنة ال غصنان مران لنحسف الصنؼ كلكف تطعيـ غصف مر في زيتكنة جيدة فيذا 

 .النعمة غيرت الفرع المر إلي فرع جيد
 

، ِلَئالَّ َتُكوُنوا ِعْنَد َأْنُفِسُكْم ُحَكَماءَ 25 "-(:25)آية  َأنَّ اْلَقَساَوَة : َفِإنِّي َلْسُت ُأِريُد َأيُّوَيا اإِلْخَوُة َأْن َتْجَيُموا ىَذا السِّرَّ
" َقْد َحَصَمْت ُجْزِئيًّيا إِلْسرَاِئيَل ِإَلى َأْن َيْدُخَل ِمْمُؤ اأُلَمِم،

شَّ  ا اٌغِّو كالسر ىك أف القساكة حدثت .  السر ىك عمؿ مف أعماؿ اهلل الفائقة التي كانت مخفية عنده ثـ أعمنو =٘زَع
 يعكد بعدىا اهلل كيقبؿ  ، لفترة مف الزماف ىذه القساكةلجزء مف الييكد فقط إذ قىًبؿى الجزء اآلخر المسيح، كحدثت

ئِل١ّرًالا= الجزء الباقي ضْب ُِل كاهلل ينتظر . جُب َِع ٍْبئُب األُب  الذيف ىـ تمامان  كىك يعرؼ عددىـ،أم أف يكمؿ مف إختارىـ = ِِل
 ىـ المختاريف مف األمـ الذيف ىؤالء. (11 ، 10:6رؤ)" + بيتيحتى يمتمئ  "(23:14لك)بحسب مؿء بيتو 

كببمكغ األمـ ممؤىـ يعكد إسرائيؿ فيقبؿ اإليماف، كىذا ال يعني الكؿ بؿ . (29:8رك) فسبؽ كعينيـ  ،سبؽ فعرفيـ
 .نرم ىنا بكلس الرسكؿ يدافع عف بر اهلل لمف يتصكر أف اهلل بعد أف إختار الييكد عاد كرفضيـ. البقية

 
َسَيْخُرُج ِمْن ِصْيَيْوَن اْلُمْنِقُذ َوَيُردُّو اْلُفُجوَر »:َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ . َوىَكَذا َسَيْخُمُص َجِميُع ِإْسرَاِئيلَ 26 "-(:26)آية 

" . َعْن َيْعُقوبَ 
ًَع (. 9:27+  21 ، 20 : 59إش)يقتبس الرسكؿ ىنا مف  ائِل١ شَع ١عُب اِلعْب ِّل ٍُبضُب جَع ١َعخْب ا عَع زَع ٘ىَع ليس الجميع بؿ  = َٚع

ىؤالء سيؤمنكا في نياية األياـ . ، كقكلو الجميع يقصد بو كؿ الذيف سيؤمنكف كيبقكف عمي الزيتكنة(5آية)البقية 
ْٕبمِلزُب . بعد أف يتـ ممؤ األمـ ُّب ٌْب َْع ا ْٛب ١َع ْٙب ْٓب طِل ِِل جُب  شُب ١َعخْب فالمسيح خرج مف صييكف في مجيئو األكؿ كآمنت بو  = عَع

. كفي آخر األياـ سيخرج مف صييكف النبييف إيميا كأخنكخ ليحرككا اإليماف في قمكب البقية ليؤمنكا بالمسيح. البقية
ٛسَع  فالسيد المسيح قبؿ مجيئو الثاني سيرسؿ مف ينقذ البقية  ٌْبفُبجُب دُّو ا  .٠َعشُب

 
 ". «َوىَذا ُىَو اْلَعْيُد ِمْن ِقَبِمي َلُيْم َمَتى َنَزْعُت َخَطاَياُىمْ 27 "-(:27)آية 

 (.26)العيد المقصكد بو ىك المذككر فى اآلية السابقة =  َوىَذا ُىَو اْلَعْيُد ِمْن ِقَبِمي َلُيمْ 
كفي . كفييا نبكة بالعيد الجديد الذم رفعت فيو الخطايا بالفداء (34-31:31رإ)اإلشارة لنزع الخطايا تتفؽ مع 

 .نبكة برجكع البقية أم قبكؿ الييكد لئليماف في نياية األياـ (37-35:31رإ)
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" ِمْن ِجَيِة اإِلْنِجيِل ُىْم َأْعَداٌء ِمْن َأْجِمُكْم، َوَأمَّا ِمْن ِجَيِة االْخِتَياِر َفُيْم َأِحبَّاُء ِمْن َأْجِل اآلَباِء،28 "-(:28)آية 
ًِل =  فيما يختص بالبشارة ١ ْٔبجِل فإف الييكد بعدـ إيمانيـ كبصمبيـ لممسيح قد صاركا أعداء هلل، مف أجؿ أف  .... اإلِل

أما فيما يختص بإختيارىـ الذم سبؽ كأعده اهلل منذ كقت طكيؿ فيـ . تدخمكا أنتـ لئليماف إلي ممككت المسيا
 . محبكبكف مف اهلل مف أجؿ آبائيـ بالجسد، لذلؾ فرفضيـ جزئيان 

ًِل  ١ ْٔبجِل َٙعحِل اإلِل ْٓب جِل  .ىذه ىي البشارة التي نبشر بيا، قبكلكـ أنتـ يا أمـ اآلف، ثـ قبكليـ أخيران   =ِِل
 

" . أَلنَّ ِىَباِت اهلِل َوَدْعَوَتُو ِىَي ِباَل َنَداَمةٍ 29 "-(:29)آية 
 كالذم ييبو اهلل يدعكه، كاهلل إختار إسرائيؿ ككىبيا الكثير، كدعاىا إبني البكر  ،الذم يدعكه اهلل يعطيو ىبات

كالذيف يحبيـ اهلل يحبيـ إلي المنتيي، فاهلل أحبيـ كىـ محبكبكف، ألف اهلل ال يتعرض . ليككنكا نكران لمشعكب
لئلنخداع كالضبلؿ عندما يختار كعندما يدعك، كلذلؾ فيك ال يندـ مف أجؿ العطايا التي كعد أف ييبيا كال 

 .يتراجع في الدعكة التي كجييا
 

 ىَكَذا31َفِإنَُّو َكَما ُكْنُتْم َأْنُتْم َمرًَّة اَل ُتِطيُعوَن اهلَل، َولِكِن اآلَن ُرِحْمُتْم ِبِعْصَياِن ىُؤاَلِء 30 "-(:31-30)اآليات 
" .ىُؤاَلِء َأْيًضا اآلَن، َلْم ُيِطيُعوا ِلَكْي ُيْرَحُموا ُىْم َأْيًضا ِبَرْحَمِتُكمْ 

ال يجب أف تتعجبكا مف أف كعكد اهلل كىباتو البد أف تتـ ألنكـ أنتـ أيضان أييا األمميكف كنتـ قد دعيتـ مف اهلل 
قبؿ أف يدعي إبراىيـ كلكنكـ في ذلؾ الكقت رفضتـ الدعكة كعبدتـ األكثاف، كأما اآلف فإنكـ قد رحمتـ بكاسطة 
عدـ إيماف الييكد فقبمتـ أنتـ في حظيرة اإليماف، كىكذا الحاؿ بالنسبة لمييكد، فإنيـ اآلف  ال يظيركف طاعتيـ 

يمانيـ كلكنيـ سيقبمكف اإليماف يكمان ما ُْب . كا  رِلىُب َّع دْب ا تِلشَع ُْب أَع٠ْبؼًال ُ٘ب ٛا  ُّب دَع ْٟب ٠ُبشْب أم بنفس الصكرة التي رحمتـ أنتـ  = ٌِلىَع
 .بيا، فكما حدث معكـ سيحدث أيضان معيـ

 
" .أَلنَّ اهلَل َأْغَمَق َعَمى اْلَجِميِع َمًعا ِفي اْلِعْصَياِن، ِلَكْي َيْرَحَم اْلَجِميعَ 32 "-(:32)آية 
ٍَعكَع   صار عدـ إيماف ىؤالء األمـ في بادئ األمر، كذلؾ صار كلقد...  أنو اآليةكمعني. داف إستذنب أك  =أَعغْب

الييكد صمبكا المسيح، كاألمـ بكثنيتيـ، كنحف الذيف مازلنا نخطئ حتى اآلف الكؿ عصي . عدـ إيماف الييكد اآلف
 .اهلل كأىانو، كاهلل يظير رحمتو لمجميع

 
" ! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُو َعِن اْلَفْحِص َوُطُرَقُو َعِن االْسِتْقَصاءِ ! َيا َلُعْمِق ِغَنى اهلِل َوِحْكَمِتِو َوِعْمِموِ 33 "-(:33)آية 

في اآليات السابقة رأينا بكلس الرسكؿ يشرح كيؼ أف اهلل قبؿ الييكد كرفض األمـ، ثـ قبؿ األمـ كرفض الييكد، 
. ثـ يقبؿ الييكد أخيران، كأخذ بكلس الرسكؿ يفكر في حكمة اهلل فرأم أنو لف يمكنو فيـ خطة اهلل كلماذا فعؿ ذلؾ
كبنفس المنطؽ ليس مف حقي أف أتساءؿ، ما ىي حكمتؾ يارب في ىذا األمر أك ذاؾ، ىؿ فبلف سيخمص أـ 

كال تفكر لماذا سمح اهلل بيذه التجربة، فقط قؿ أف مف المؤكد أنيا . ال، ال تفكر فحكمة اهلل أعمي مف كؿ أفكارنا
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لست تفيـ أنت اآلف ما أنا أصنع "( 7:13يك)لمخير حتى مع عدـ فيمنا كلنضع قكؿ السيد المسيح لبطرس 
عمكمان يصعب عمي . أف أفكار اهلل تعمك عف أفكارنا (8:55شإ)ىكذا نسمع في . "كلكنؾ ستفيـ فيما بعد

 كيكجييا ليحقؽ الخبلص لمبشر فبكلس أكثر مف ييسىيِّر األمكرف يفيـ كؿ أحكاـ اهلل كأف يدرؾ كيؼ أاإلنساف 
  .عرؼ عف أسرار اهلل يجمس ىنا كمف ال يفيـ كال يستطيع إاٌل أف يمجد اهلل عمي عمؽ أحكامو

فكؿ شئ عارو أماـ اهلل، أما لي فأنا أعرؼ بعض المعرفة، اهلل فاحص . فيـ كتبيف كؿ الجكانب= إستقصاء
 . القمكب كالكمي أما أنا فبل أعرؼ سكم الظاىر أمامي

 إذا رأيت إنسانان طيبان أقكؿ أف اهلل عميو أف يزيده ماالن كصحة، كىذا ألنني أحكـ بمقياس مادم، كأجد اهلل :- مثال
يجربو كيبتميو، ألف اهلل يعمـ أنو لك زاده ماالن لضاعت منو فرصة خبلص نفسو، فحسابات اهلل غير حساباتي، 

 (10:2عب)اهلل يريد أف يكمؿ عبيده كقد يككف ىذا باآلالـ كىذا ما حدث لممسيح نفسو . فحسابات اهلل سماكية
 .فكـ باألكلي لنا نحف البشر

 
؟ َأْو َمْن َصاَر َلُو ُمِشيرًا؟ »34 "-(:35-34)اآليات  " .«َأْو َمْن َسَبَق َفَأْعَطاُه َفُيَكاَفَأ؟35أَلْن َمْن َعَرَف ِفْكَر الرَّبِّ

افَعؤَع  طَعاُٖب فَع١ُبىَع ثَعكَع فَعؤَععْب ْٓب عَع مف الذم أعطي الرب أك أقرضو شيئان حتي يككف مف حقو أف يأخذ مكافأة في مقابؿ  = َِع
كبيذا فإسرائيؿ ليس مف حقو أف يسأؿ اهلل لماذا تركتني إذ رفع اهلل رحمتو عنيـ فاهلل ليس مدينان ليـ . عطائو هلل

كليس مف حقي أنا أف أساؿ اهلل لماذا سمحت بيذا أك ذاؾ، كليس مف حقي أف أطالب اهلل بشرح كؿ ما يسمح بو 
 .مف مكاقؼ فاهلل ليس مدينان ألحد

 
" . آِمينَ . َلُو اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ . أَلنَّ ِمْنُو َوِبِو َوَلُو ُكلَّ اأَلْشَياءِ 36 "-(:36)آية 

كألجؿ مجده تيتؼ كتتجو كؿ المخمكقات، فمو . إف اهلل يحكـ كؿ األشياء ألنو ىك الذم خمقيا جميعان بحكمتو
 . كؿ المجد إلي دىر الدىكر آميفليعطى 
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 عودة لمجدول الثاني عشراإلصحاح 
 

َفَأْطُمُب ِإَلْيُكْم َأيُّوَيا اإِلْخَوُة ِبرَْأَفِة اهلِل َأْن ُتَقدُِّموا َأْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحيًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد اهلِل، 1 "-(:1)آية 
 ".ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِميَّةَ 

حرؼ الفاء يشير أف الحديث القادـ إمتداد لما سبؽ كأف ما سيطمبو اآلف في اآليات كاإلصحاحات  = فَعؤَعؽْبٍُبةُب 
فالرسكؿ سبؽ كشرح جكانب إيمانية تمس الخبلص كأظير أف النعمة . القادمة مبني عمي ما شرحو فيما سبؽ

كنرم فيما يمي أننا عمينا أف نجاىد، فميس معني النعمة أف يتكاسؿ . باإليماف ىي قكة إليية تكسر حدة الخطية
ال فقد عمؿ النعمة . ، ألف النعمة ىى قكة يعطييا الركح القدسلذلؾ يقكؿ الرسكؿ إمتؤلكا بالركح. المؤمف، كا 

كيشرح الرسكؿ . بالجيادكاإلمتبلء بالركح القدس يككف  .كتزداد قكة عمؿ النعمة فينا باإلمتبلء مف الركح القدس
غير متكاسميف فى  "كيقكؿ ىنا عف الجياد . (21 -18 : 5أؼ)طريقة الجياد الذل بو نمتمئ بالركح فى 
. (باإلستيتار كالخطية)كيقكؿ ال تطفئكا الركح (.  11 : 12رك)" اإلجتياد، حاريف فى الركح، عابديف الرب

كىذا ما عناه  (16:1يك)كقطعا فإطفاء الركح ىك فقداف لعمؿ النعمة أما الجياد فيعطينا إمتبلء بنعمة فكؽ نعمة 
 (.6 :1تي2" )إضـر مكىبة اهلل التي فيؾ"الرسكؿ بقكلو 

كلك كانت األعماؿ ال لزـك ليا كىكذا الجياد، كأف النعمة تعمؿ كؿ شيء، فما معني أف يطمب الرسكؿ مف 
فبل إنفصاؿ بيف اإليماف  (ىذه اآلية)المؤمنيف أف يقكمكا بتنفيذ ىذه الكصايا، مثؿ تقديـ أجسادنا ذبيحة حية 

فمثبلن مف يؤمف بأف النعمة تعمؿ كؿ شئ فيك سيتكاسؿ كلف يعمؿ، كمف يؤمف بأف  (األعماؿ)كالسمككيات 
الخبلص تـ في لحظة كأف إسمو كتب في سفر الحياة كأنو لف ييمؾ ميما حدث فيذا سيدفعو ألف يخطئ طالما 

ضمف الخبلص، إذان العقيدة تؤثر تأثيران كاضحان عمي األعماؿ كالسمككيات، فبل سمكؾ عممي دكف إيماف، كال 
 اإلصحاحات فالسمككيات تتشكؿ بحسب العقيدة التي شرحيا الرسكؿ فى (رسالة يعقكب)إيماف حي دكف أعماؿ 

مف يؤمف بالشفاعة تككف لو صداقة مع السمائييف كعشرة حمكة معيـ كلو إنتماء لمسماء التي : مثاؿ آخر. السابقة
  .صارت مفتكحة

كعادة بكلس الرسكؿ يخصص الجزء األخير فى رسالتو لمكصايا العممية كثمرة لحياة اإليماف كثمرة لسكني الركح ك
 كيقكؿ األباء عف النعمة أنيا عطية مجانية .كلكف الركح القدس ال يعطي لمف ال يجاىد. القدس فى المؤمنيف

كمف الذل يستحقيا إال الذل يعمؿ كيتاجر بكزناتو كما قاؿ رب المجد عف . كلكنيا ال تعطى إال لمف يستحقيا
فكاف ينبغي اف تضع فضتي عند الصيارفة فعند مجيئي كنت اخذ الذم لي مع "العبد الكسبلف الذل لـ يعمؿ 

الف كؿ مف لو يعطى فيزداد كمف ليس لو فالذم عنده . فخذكا منو الكزنة كاعطكىا لمذم لو العشر كزنات .ارب
كالعبد البطاؿ اطرحكه الى الظممة "كماذا عف مصيره؟ يقكؿ رب المجد . (29 - 27 : 25مت)" يؤخذ منو

 (.30 : 25مت)" الخارجية ىناؾ يككف البكاء كصرير االسناف
أْبفَعحِل  ِل  كلكنيا ىي تعنى أنو إف كنت أطمب . مف أجؿ رأفات اهلل أتكسؿ إليكـ أف تعممكا كذا ككذا"قد تعنى = تِلشَع

إليكـ أف تقدمكا أجسادكـ ذبائح حية كفى ىذا بعض اآلالـ، فقبؿ أف أطمب ىذا أطمئنكـ أف اهلل سيتعامؿ مع 
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كتعنى أيضان أنو في مقابؿ رحمة . أجسادكـ المقدمة برفؽ كسيعطيكـ تعزيات لذيذة تتناسب مع ذبائحكـ المقدمة
... اهلل كرأفتو عمينا أف نعمؿ كذا ككذا

١َّحًال  حًال دَع تِل١ذَع ُْب رَع وُب ادَع غَع ٛا أَعجْب ُِب الكاىف ىك الذم يقدـ ذبائح، كمف ىنا نفيـ قكؿ الكتاب جعمنا ممككا ككينة = لَعذِّو
 كىناؾ كينكت عاـ . فيناؾ كينكت خاص، كىذا ىك سر الكينكت، خادـ أسرار الكنيسة. (9:2بط 1 +6:1رؤ)

  :-لكؿ المؤمنيف فيو يقدـ الكؿ ذبائح

 (.15:13عب)تسبيح . 1

 (.16:13عب)خدمة فقراء . 2

 (.17:51مز)إنسحاؽ كتكاضع . 3

 (.2:141مز)صمكات كرفع أيادم . 4

.  (ىذه اآلية)تقديـ األجساد ذبيحة حية . 5
١َّحًال  حًال دَع تِل١ذَع ُْب رَع وُب ادَع غَع ؟ أجسادنا  شرح الرسكؿ فيما سبؽ ما أعطاه اهلل لنا مف نعمة فماذا نقدـ لو فى المقابؿ=أَعجْب

 قدـ فييا أجسادنافأما العبادة المسيحية ؼ (فعبلتذبح )فالعبادة الييكدية كانت تقدـ فييا ذبائح حيكانية . ذبيحة حية
ككذلؾ  (24:5غؿ)ذبائح حية، أم ال داعي ألف نمكت فعبلن بؿ أف نميت اإلنساف العتيؽ كذلؾ بصمب شيكاتنا 

كأف نحسب أنفسنا أمكاتان عف الخطية فنكؼ عف أستخداـ أعضائنا . باألصكاـ كالمطانيات كالصمكات الطكيمة
 كآالت إثـ تتمذذ بشيكات ىذا العالـ، كحينما نمنع عف اإلنساف العتيؽ الشيكات الحسية فإنو يمكت بعمؿ الركح

  .(13:8رك) كمعكنتو
 : أمثمة لعدـ إستخداـ أعضائنا كآالت إثـ

 .ضع عينيؾ فى التراب .ُ

 .إقفؿ أذنيؾ عف سماع الخطأ كحتى ما ىك شبو خطأ .ِ

 .إمسؾ لسانؾ عف التكمـ بالشر .ّ

 .إمتنع عما كنت تتمذذ بو مف خطايا العالـ .ْ
 .اإلكثار مف األصكاـ كالميطانيات .ٓ

كالحظ أف . ىذا يساكم تقديـ الجسد كذبيحة حية= إجيد نفسؾ فى عمؿ الخير كقد يككف جسدؾ متعبا .ٔ
.  األجساد ىى األداة التى تعبر عما فى القمب كالفكر

ْٕبذَع  ِل  ١َّحًال عِل ػِل شْب َِع حًال  مَعذَّعَع التقديس ىك اإلفراز عف العالـ كالتخصيص هلل ببل دنس  = ُِب
ْٕبذَع  ِل  ١َّحًال عِل ػِل شْب الذبائح الدمكية لـ تكف مرضية عند اهلل بقدر الذبائح الحية كاإلنسحاؽ، كىذا فيمو اآلباء،  = َِع

كاهلل ال يسر ". اهلل ال يسر بالمحرقات، فالذبيحة هلل ركح منسحؽ "(17 ، 16 : 51مز)كداكد عىبَّر عف ىذا 
كذبيحتنا تككف مرضية عند . (2:14ىك)بتقديـ تيكس كذبائح، بؿ يسر بشفتيف تسبحانو بالرغـ مف آالـ الجسد 

 كما الذل يرضى اهلل حينما نقدـ أجسادنا ذبيحة حية؟ حينما نعمؿ .اهلل  عندما نقدميا بالحب في مقابؿ محبتو
ألف الجسد يشتيى ضد الركح كالركح ضد الجسد، . "ذلؾ فنحف نعطى فرصة لمركح القدس أف يجذبنا لمسماكيات
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كمف يحيا فى السماكيات، تاركا شيكاتو الخاطئة يخمص كىذا ما . (17 : 5غؿ)" كىذاف يقاـك أحدىما اآلخر
 .يرضى اهلل، خبلص نفكسنا

 
ٌْبعَعمْبٍِل١َّحَع  ُُب ا ذَعىُب ثَعادَع باقتناع تقديـ أجسادنا ذبائح حية ىي عبادة يجب أف نقدميا ككينة . (9:1رك)راجع تفسير  = عِل

كالعبادة العقمية ىي تفيـ ألسرار محبة اهلل، فيشتعؿ القمب .  يفعمو الركح الذم يقنع المؤمف بيذا كىذا ما،عقمي
العبادة العقمية ىي إقناع الركح القدس . حبان هلل كيشتيي تقديـ جسده ذبيحة حب هلل الذم أحبو كؿ ىذا الحب

(. 7:20رإ)لممؤمف بما يفعمو 
، فاهلل ال (18:1شإ)أما العبادة العمياء المنبعثة عف جيؿ فبل تميؽ  إاٌل باألصناـ، أما اهلل فيقكؿ ىمـ نتحاجج 

 بر هلل بدالن نا كآالتءبأف نسمِّـ أعضاالعبادة العقمية ىي إقتناع . يفرض عمينا شئ غير معقكؿ أك غير مقبكؿ
ىي  (7:20رإ)" أقنعتنى يا رب فإقتنعت"مف أف تككف آالت إثـ، فاإلقتناع ميـ قبؿ أف نقدـ أجسادنا ذبائح حية 

كالحظ أف اهلل يقنع آدـ بأف يككف لو معينان . عبادة يشترؾ فييا كؿ قكم اإلنساف، النفس كالعقؿ كالجسد كالركح
نظيره قبؿ أف يخمؽ لو حكاء، كذلؾ بأف جعمو يبلحظ أف كؿ الخميقة تتككف مف ذكر كأنثى، فيككف ىذا مطمبان لو 

كالحظ عمؿ الركح القدس في األطفاؿ الذيف تجدىـ يفرحكف باهلل . (21-18:2تؾ)أكالن ثـ يحققو لو اهلل بعد ذلؾ 
كالعكس في العبادة الكثنية التي كميا . كيحبكنو دكف أف يفيمكا شئ، كلكف الركح أعطاىـ ىذا اإلقناع كىذا الحب

غمكض ككممات مبيمة، أٌما الكينكت المسيحي فكؿ كممة تقاؿ منشكرة فى الخكالجي، كالكؿ يفيميا كيدركيا 
 .كالكؿ مقتنع بيا، حتى ما يصعب عمي أف ييدرىؾ بالعقؿ، فالركح القدس يعطي لنا أف نقبمو كنقتنع بو

 
: َواَل ُتَشاِكُموا ىَذا الدَّْىَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِمُكْم ِبَتْجِديِد َأْذَىاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َما ِىَي ِإرَاَدُة اهللِ 2 "-(:2)آية 

اِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَمةُ   ".الصَّ
كىناؾ . يككنكف نكران لمعالـ... ىناؾ صكرة ألكالد اهلل، يككنكف فييا شكؿ المسيح في محبتو كقداستو ككداعتو 

. ىـ في ظممة...صكرة ألكالد العالـ الذيف كؿ ىميـ البيرجة كالمكضة كالعنؼ كالشيكة
شَع  ْ٘ب ا اٌذَّ ا ٘زَع اوِلٍُٛب أكبر عدك لمتغيير إلي صكرة اهلل، ىك أف نتشبو بالعالـ كصكرة أكالده، فالعالـ زائؿ زائؼ،  :الَع ذُبشَع

.  كمف يأخذ شكمو يصير فانيا مثمو
ا اوِلٍُٛب لسبب بسيط أننى لست ناس، بؿ أنا إبف " كؿ الناس بتعمؿ كده"مف الخطأ أف نقكؿ . تتشبيكا كتقمدكا = ذُبشَع

هلل، لقد أصبحنا بعد المعمكدية مخمكقات سماكية كمكاطنيف سماكييف كنصمي ألبينا الذم فى السمكات، كاهلل 
= يسكف فينا، فإٌما أف نتخمي عف كؿ ىذا الذم حصمنا عميو كنصير شكؿ العالـ، أك نترؾ شكؿ العالـ كنتغير 

ٚا  ًْب ذَع َع١َّشُب كممة تغيركا تشير لمخميقة الجديدة كالكالدة الجديدة بالمعمكدية التى ليا قكة تعيف عمي ذلؾ، ىى = تَع
 كبكلس. (18:3كك 2) "نتغير إلي تمؾ الصكرة عينيا مف مجد إلى مجد كما مف الرب الركح"تعيننا عمي أف 

كبقدر ما .  في داخمنا مف قكة مؤازرة مف الركح القدسقيطمب أف نترؾ الشكؿ القديـ معتمديف عمي ما حصمنا عمي
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مف لو شكؿ العالـ يصير فانيا مثمو، كمف .  هلل، فنحمؿ شكؿ المسيحتشكؿ كأبناءفىذا الدىر نتغير عف شكؿ 
ككيؼ يتـ ىذا التغيير؟ . يحمؿ شكؿ المسيح سيككف في مجد أبدم مثمو

ُْب  َ٘عأِلىُب ٠ذِل أَعرْب ذِل بالمعمكدية صار لنا إدراؾ ركحي، كىذا  =  تِلرَعجْب
يتفتح بإستمرار مع الدراسة كالتأمؿ كالقراءة، كمع الكقت يحدث 

ففي كؿ مرة يحدث حالة إرتقاء ذىني كيتحكؿ . تجديد الذىف
 كىذه ىى الكالدة الثانية التى بيا الذىف الجسدم إلى ذىف ركحي

كمع تفتح . (17 : 5كك2 + 23:1بط1)نصير خميقة جديدة 
تاركان أماكف  الذىف يبدأ اإلنساف في اإلىتماـ بأف يكجد مع اهلل

. الشر، كيكمان كراء يكـ يجد نفسو كقد إنصرؼ تماما عنيا
في البداية تجده متذبذبان بيف ىذه كتمؾ، ربما يضغط عمي نفسو ليذىب لمكنيسة، كلكنو يسعد بأماكف الميك، كمع 

كاآلف .... ق، في شكمو األكؿ كاف ييتـ بالنكادمئكيكمان كراء يكـ تتغير مباد. الكقت ال يجد لذتو سكم في الكنيسة
كيضاؼ ليذا الخبرة . صار اىتمامو فقط بتسبيح اهلل، كىذا يحدث بتأثير الركح القدس الذم يعطيو اإلقناع العقمي

كمما قدـ جسده ذبيحة حية كمما إستنار أكثر بالركح القدس الذم  .الشخصية حينما يتذكؽ لذة الحياة مع اهلل
قتنائو. بؿ ما كاف يفرح بو في الماضي ال يعكد يفرحو اآلف. يعطيو تغييران كتجديدان لذىنو  زماف كاف يفرح بالماؿ كا 

جُب  ِل . كاآلف ما عاد يفرحو سكم عشرة اهلل ادَع َٟع اِلسَع ِ٘ل ا  َِع ٚا  رَعثِلشُب ٍَعحُب : ٌِلرَعخْب ِِل ا ٌْبىَع ١َّحُب ا ػِل شْب َّع ٌْب حُب ا اٌِلذَع كمما إقترب = .اٌظَّ
 كالركح يعطيو إستنارة بأف إرادة اهلل دائمان صالحة فيرضي ، يمتمئ مف الركح القدس  ،المؤمف مف شكؿ أكالد اهلل

 حياتو هلل تسميمان كامبل، كتصير نفسو في صفاء كامؿ ال يزعزعيا أك يزعجيا ـعنيا إذ ىي دائمان كاممة فيسؿِّ 
كال يعكد ىذا الشخص يتساءؿ أريد أف أعرؼ . شئ، مثؿ ىذا اإلنساف سينفذ إرادة اهلل في حياتو إذ ىك يستحسنيا

 فالركح القدس طريقوالشخص  فيعرؼ .إرادة اهلل في ىذا المكضكع أك ذاؾ المكضكع، فالركح يعطي إستنارة كاممة
ف كانت األمكر عكس إرادتو نجده يقكؿ ىي لمصالح طالما ىي إرادة اهلل، فاهلل . (7 : 1تى2)ىك ركح النصح  كا 
 .ال يخطئ أبدان 
( :- 1اآلية) فى مرضيةفى ىذه اآلية تختمؼ عف كممة  اٌّشػ١ح الحظ أف كممة

ففى ىذه اآلية ىنا النفس تجد أنيا فى سبلـ راضية بكؿ ما يحكـ بو اهلل، فالركح القدس فى داخميا يعمف ليا أبكة 
شَع اسادج   ٚ كأيضا تجد داخميا فى سبلـ لك سمكت بحسب . (16 ، 15 : 8رك)اهلل كمحبتو  ْ٘ب ا اٌذَّ ًُب ٘زَع اوِل  الَع ذُبشَع

بؿ تحفظ كصايا اهلل، أما لك سمكت فى طريؽ الخطية فإنيا تفقد سبلميا، إذان فى ىذه اآلية الكممة خاصة 
.  بالنفس
إذان ىنا الكممة . كممة مرضية تشير لقبكؿ اهلل كرضاه عف ذبيحتنا حينما نقدـ أجسادنا ذبيحة حية (1اآلية)أما فى 

. خاصة باهلل
  

 ىً 

 أٚالد 

  

 ىً 

 أٚالد 

 اٌعاٌُ
 أٔا
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َأْن اَل َيْرَتِئَي َفْوَق َما َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِئَي، َبْل : َفِإنِّي َأُقوُل ِبالنِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة ِلي، ِلُكلِّ َمْن ُىَو َبْيَنُكمْ 3 "-(:3)آية 
 ".َيْرَتِئَي ِإَلى التََّعقُّوِل، َكَما َقَسَم اهلُل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْقَدارًا ِمَن اإِليَمانِ 

: عبلقة ىذه اآلية باآليات السابقة كاآليات اآلتية
. تقديـ األجساد ذبيحة حية في مقابؿ كؿ ما عممو المسيح ألجمنا: 1آية
.  تغيير شكمنا إلي صكرة أكالد اهلل: 2آية
الحرب المتكقعة لمف يفعؿ ما سبؽ، الكبرياء، كأف الشخص قادر أف يككف كؿ شئ في الكنيسة، فيك كحده : 3آية

كتعني أنو في طريقنا الركحي لتغيير أذىاننا أك تقديـ أجسادنا . الصالح المؤمف الذم إختبر طريؽ اهلل
.  أف نككف تحت إرشاد يجبلكف. ذبيحة حية ال نطبؽ قكانيف فكؽ مستكياتنا سمعنا عنيا عف آباء كبار

.  فما يصمح لشخص ال يصمح آلخر
. ىذا عبلج مف يظف نفسو كؿ شئ في الكنيسة. الكنيسة كميا جسد كاحد ككؿ لو مكىبتو كلو دكره: 6-4آيات 

.  أم ال تحتقر اآلخر فمو دكر كدكرؾ
.  كيؼ أسمؾ كعضك صالح في الكنيسة: باقي اإلصحاح

َٟع  ذَعيِل إذان نصيحة الرسكؿ لمف تغير شكمو أف ال يككف لو إىتماـ كتقدير لنفسو أكبر مما يجب . يرم في نفسو = ٠َعشْب
َٝع . فطكبي لممساكيف بالركح "فالذبيحة هلل ركح منسحؽ". الفكربؿ يكف لو إتضاع . أف يككف لو َٟع اٌِل ذَعيِل ًْب ٠َعشْب تَع

ًِل  فبل يتسرع كال يتحمس بسرعة كال يقرر أمكره بسرعة، فمثبل يسمع عف طكؿ صبلة األنبا أنطكنيكس  = اٌرَّعَعمُّو
ىنا تأتي أىمية أب . فيقرر أف يفعؿ مثمو، أك عف صياـ أحد القديسيف فيقمده، أك مطانيات أحد اآلباء فيعمؿ مثمو

.  كمف عدـ التعقؿ أف يظف أحد في نفسو أنو أىـ شخص في الخدمة، كبدكنو تنيار الكنيسة. اإلعتراؼ
ليؤدم دكره، فمف كانت مكىبتو أقؿ فبل يصاب بصغر نفس، كمف كانت  (مكاىب)فاهلل قسـ لكؿ كاحد كزنات 

فمف لو عشر كزنات مطمكب منو . فصغر النفس كالكبرياء ليسا مف التعقؿ. مكاىبو كبيرة فبل يصاب بالكبرياء
لذلؾ نسمع فيما يأتي أف . (16راجع آية). عشر أخرم، كمف لو خمس لف يطمب منو عشر بؿ فقط خمس كزنات

كىذا ال يمنع أف نطمب لننمك أكثر، كاهلل يعطي بحسب االحتياج عمي أف . الكنيسة كميا جسد كاحد ككمنا أعضاء
يا رب لـ يرتفع قمبي كلـ تستعؿ عينام كلـ أسمؾ في "ال يشعر مف يأخذ كيزداد بالكبرياء، بؿ ليقؿ المؤمف 

كاف يتكمـ " ليس بكيؿ يعطي اهلل الركح"كيقكؿ القديس أغسطينكس أف الكتاب حينما قاؿ  (1:131مز)" العظائـ
لكف بالنسبة لئلنساف فيعطي كؿ كاحد حتى . عف المسيح كليس اإلنساف، ألف الركح يسكنو في كماؿ البلىكت

كلكف كؿ كاحد يصؿ فقط لكماؿ ممئو، ككؿ كاحد حسب مكىبتو المعطاة لو، كعندما يمتمئ . (38:7يك)يفيض 
. يشتاؽ أف يأخذ أكثر كىكذا ينمك

ِْل  ا َّع ٠ َٓع اإلِل ِِل ا  اسًال مْبذَع كاإليماف ال يسمـ . قسموالعطية ىي حسب اإليماف، كاإليماف عطية مف اهلل فيك الذم  = ِِل
لمجميع بمقياس كاحد أك برؤية كاحدة أك بإتساع كاحد أك بقكة كاحدة، فاهلل بحسب سبؽ معرفتو باإلنساف ماذا ىك 

كماذا سيككف، يمنحو قسطان مف اإليماف يتكافؽ مع جميع إمكانياتو كضعفاتو كطمكحاتو كمسئكلياتو، فأصبح 
اإليماف لدم كؿ كاحد خاصان بو كحده فبل يعرضو لمتباىي، أك ينتفخ بو فاهلل ىك الذم أعطاه ىذا اإليماف، كال 
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األباء المتكحديف ... كلنأخذ مثاال. فكؿ عمؿ نعممو مرتبط بمقدار إيماننا. يفرضو عمي الناس متجاىبلن إمكانياتيـ
كبعد التناكؿ يأخذكف . يعيشكف فى مغارات خارج األديرة كيرجعكف لمدير مرة فى األسبكع لحضكر القداس كالتناكؿ

أما األباء السكاح فيـ ينطمقكف إلى الصحراء . معيـ ما يحتاجكنو مف ماء كبعض الطعاـ كينطمقكا إلى مغاراتيـ
ليـ إيماف قكل أف اهلل قادر أف يعكليـ فبل يحتاجكف إلى ... دكف أل زاد معيـ، ال ماء كال طعاـ كال أل شئ

فيؿ ىذا المستكل اإليمانى يصمح لكؿ كاحد، أف يدخؿ الصحراء بدكف طعاـ أك ماء كاثقا أف اهلل . العكدة لمدير
 كلكف مف يجاىد كيضـر مكىبة اهلل التي فيو يزيده اهلل إيمانان فكؽ إيماف كيزداد إيمانو، لذلؾ يقكؿ بكلس. يعكلو

 (.5:17لك)كالتبلميذ طمبكا مف السيد قائميف زد إيماننا . (3:1تس2)الرسكؿ ألىؿ تسالكنيكي أف إيمانكـ ينمك 
 كاإليماف يزداد مع الشكر كسط الضيقات التي يستعمميا اهلل لنرم يده كسط الضيقة (17 : 1راجع تفسير رك)

كذلؾ كمما أعرؼ المسيح كقدرتو كمحبتو يزداد . فيزداد إيماننا، لكف مف يتذمر ال يرم يد اهلل، بؿ يضعؼ إيمانو
  .(...صبلة كدراسة كتاب)إيماني، كىذا يأتي بالعشرة الطكيمة مع اهلل 

. إذا نفيـ أف اإليماف كزنة، كاهلل يقسـ لكؿ كاحد كزنة تختمؼ عف اآلخر، كمف يتاجر بيا حسنا ينمك إيمانو
 

َفِإنَُّو َكَما ِفي َجَسٍد َواِحٍد َلَنا َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، َولِكْن َلْيَس َجِميُع اأَلْعَضاِء َلَيا َعَمٌل َواِحٌد، 4 "-(:6-4)اآليات 
َولِكْن َلَنا َمَواِىُب 6. َجَسٌد َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاٌء َبْعًضا ِلَبْعٍض، ُكلُّو َواِحٍد ِل َخرِ : ىَكَذا َنْحُن اْلَكِثيِرينَ 5

 "َأُنُبوٌَّة َفِبالنِّْسَبِة ِإَلى اإِليَماِن،: ُمْخَتِمَفٌة ِبَحَسِب النِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة َلَنا
 كمنا أعضاء في جسد المسيح الكاحد، كؿ عضك يتكامؿ مع اآلخر كالجسد في إحتياج لكؿ -:5 ، 4اآليات 
ليكف كؿ كاحد بحسب ما اخذ مكىبة يخدـ بيا بعضكـ بعضا كككبلء صالحيف عمى ". ق، الكؿ يخدـ الكؿءأعضا

فاهلل يعطى المكىبة لنخدـ بيا اآلخريف، إذان ىى ليست لممجد الذاتى بؿ لمجد . (10 : 4بط1" )نعمة اهلل المتنكعة
 ، كالمكاىب تيعطى لنا لنتمـ ىذه(10 : 2أؼ)فاهلل خمقنا ألعماؿ صالحة لنؤدييا فى حياتنا . اهلل كبناء الكنيسة
كىنا نرم . لذلؾ عمينا كمنا أف نخدـ في تكاضع، فإذا كانت كؿ عطية ىي مف اهلل فمماذا الكبرياء .الخدمة بنجاح

كال يجب أف . أف القدـ تحتاج لكمية دـ أكبر مف اإلصبع، مف ىنا نفيـ أف اهلل قسـ لكؿ كاحد عمي قدر عممو
يقكؿ أحد أنا لست شيئان فؤلجمس كأسكت، بؿ أنا فعبلن لست شيئان، إنما المسيح عامؿ فيَّ فؤلجتيد بقدر ما في 

.  كسعي كنعمتو تساندني
كعمينا أف نشعر بالقناعة تجاه ىذه . إف لنا إمكانيات مختمفة كفقان لنعمة الركح القدس التي أعطيت لنا: 6آية

فاهلل الذل . المكاىب، كأال نبحث في أنانية كمحبة لمذات عف تمؾ المكاىب التي لـ تعط لنا مف الركح القدس
يعطى المكىبة، يعطييا لنا ليس بحسب إشتياقنا ليا بؿ لنؤدل بيا العمؿ المطمكب، ألف اهلل ىك الذل قسـ لكؿ 

حسب قياس ىبة  (المكىبة)كلكف لكؿ كاحد منا أعطيت النعمة "ىذا ما قاؿ عنو الرسكؿ . منا عمبل ليؤديو
 .كلكف نبلحظ أف الرسكؿ لـ يميز بيف مكاىب عظيمة كمكاىب قميمة فالكؿ مف اهلل(. 7 : 4أؼ)" المسيح
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ِْل  ا َّع ٠ َٝع اإلِل ثَعحِل اٌِل جٌد فَعثِلإٌِّوغْب َّٛ ُبثُب كىي إعبلف أسرار اهلل نحك . (3-1:14كك1)النبكة ىي الكعظ كالكرازة بكممة اهلل  = أَٔع
في العيد . أم الكشؼ ال عف أحداث زمنية بؿ مجد أبدم. اإلنساف لبنياف الكنيسة كتمتع البشرية باألمجاد المقبمة

. القديـ كانت النبكة إشارة لممسيح كاآلف ىي الدخكؿ بالنفكس إلي إنتظار مجيئو األخير لتنعـ بشركة الميراث معو
كىذا العمؿ ليس بشريان بؿ ىك عطية اهلل لممتكمـ كالسامع، لذا تحتاج لئليماف لينعما كمييما بيذه البركة اإلليية 

فالكعظ يحتاج . (10:116مز)آمنت لذلؾ تكممت  .فبل نبكة إال لممؤمف. التي تنسكب متي كجدت أكاني لئليماف
يماف مف السامع نساف إيماف بالحياة األبدية فما الذم سيرغمو أف يحيد عف لئلفإذا لـ يكف . إليماف مف المتكمـ كا 

كالحظ أنو حتى أنبياء العيد القديـ لـ يكف ىدفيـ ىك .  التكبة التي يتكمـ عنيا الكاعظ كيسمؾ فى طريؽالشر
.  التنبؤ فقط بالمستقبؿ بؿ حث الشعب عمي التكبة

كنبلحظ أف أكؿ مكىبة ىنا يذكرىا الرسكؿ ىي التنبؤ كلـ يذكر ىنا مكىبة الرسكلية كما فعؿ في رسالتيو إلي 
ىنا لـ يذكر أم درجات . كأيضان  (28:12كك1 + 1:4أؼ)ككرنثكس كأفسس حيف تكمـ في نفس المكضكع 

كال . كينكتية مف أساقفة أك كينة، كال مكاىب شفاء كال ألسنة، كذلؾ ألف كنيسة ركما لـ يذىب ليا أم رسكؿ
 .  تقريبان 62تأسست فييا كنيسة بالمعني المعركؼ قبؿ أف يذىب ليا الرسكالف بطرس كبكلس سنة 

 
" َأْم ِخْدَمٌة َفِفي اْلِخْدَمِة، َأِم اْلُمَعمُِّم َفِفي التَّْعِميِم،7 "-(:7)آية 

حٌد  َِع ذْب َْب خِل بؿ شممت التعميد كتأسيس الكنائس . المقصكد بيا الخدمات اإلدارية كمساعدة الفقراء كخدمة المكائد= أَع
كالمقصكد مف لو . ككؿ عمؿ ركحي ىك خدمة. فحتى الرسكلية تدعي خدمة. في الكنيسة األكلي بؿ الكرازة أيضان 

.  خدمة فميكف أمينان في خدمتو كال ينشغؿ باآلخريف
ُُب  عَعٍِّو ُّب ٌْب َِل ا كىؤالء المعمميف يساعدكف الشعب . أم تعميـ الحقائؽ اإلليية كالعقائد، كالمعمـ ييتـ بالفكر الدراسي= أَع

 .في تصحيح مساراتيـ
 

 . َأِم اْلَواِعُظ َفِفي اْلَوْعِظ، اْلُمْعِطي َفِبَسَخاٍء، اْلُمَدبُِّر َفِباْجِتَياٍد، الرَّاِحُم َفِبُسُرورٍ 8 "-(:8)آية 
اعِل ُب  َٛع ٌْب رشادىـ لمفضيمة = ا اءٍة . يشمؿ الحث عمي التكبة كالتأمبلت كنصح اآلخريف كا  خَع ٟ فَعثِلغَع عْبطِل ُّب ٌْب ألف  = ا

الرسكؿ كاف يتكمـ عف الخدمات في الكنيسة فيمكف فيـ أف المعطي ىك الخادـ المسئكؿ عف التكزيع عمي 
الفقراء، كىذا عميو أف يعطي بسخاء دكف تفكير في الماديات كاهلل سيرسؿ بركات كثيرة، قاؿ أحد الخداـ األمناء 

كىذه اآلية . فاهلل سيمؤل الصندكؽ الفارغ، أٌما لك كجده ممتمئان فسيتركو (أم أعط كثيران )" فميكف صندكقؾ فارغا"
تِّوشُب . تطبؽ عمي العطاء عمي المستكم الشخصي ذَع ُّب ٌْب ىك الشخص المسئكؿ عف تدبير إحتياجات الكنيسة، ىك  = ا

ُُب . يد كًرجؿ الكاىف ادِل ٚسٍة . مف يقدـ أعماؿ رحمة كخدمة األرامؿ كالمرضي = اٌشَّ فكيؼ يككف حزيف =  فَعثِلغُبشُب
 ىناؾ خداـ يقبمكف يد (.36:25مت)" مريضان فزرتمكنيكنت "المبلمح كىك يقدـ خدمة لممسيح في شخص إخكتو 

 .المريض إذ يؤمنكف بأنيـ يزكركف المسيح
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، ُمْمَتِصِقيَن ِباْلَخْيرِ . اَْلَمَحبَُّة َفْمَتُكْن ِباَل ِرَياءٍ 9 "-(:9)آية  " . ُكوُنوا َكارِِىيَن الشَّرَّ
ينتقؿ الرسكؿ إلي األعماؿ السمككية، كيبدأ بالحب األخكم، فالحب ىك الفكر السائد الذم يربط الكنيسة معان 

كلك كانت المحبة فييا رياء فبل يمكف بناء شئ صالح . كالمحبة ىي األساس (14:3يك1)كأعضاء حية متكاممة 
ْٓب تِلالَع سِل٠َعاءٍة . فكقيا ٍْبرَعىُب ثَّحُب فَع ذَع َّع ٌْب ىي التي بدافع إرضاء اهلل كخدمة الناس . ىي التي ال تطمب شئ في مقابميا = اَع

َٓع . باإلخبلص، كىذه ال يقدر عمييا إال مف سكف اهلل في قمبو مِل١ ٍْبرَعظِل عمكمان مف . كما يمتصؽ الرجؿ بامرأتو = ُِب
 . لو محبة ببل رياء يككف كارىان لمشر

 
" .َوادِّيَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِباْلَمَحبَِّة اأَلَخِويَِّة، ُمَقدِِّميَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَكرَاَمةِ 10 "-(:10)آية 
َٓع  ٠ ادِّو كالطريؽ الذم ينشئ ىذه المكدة سريعان كيخمؽ أصدقاء ىك أف يسعي كؿ إنساف . إظيار المحبة بحرارة = َٚع

ظيار .  ىك إظيار المحبة التي في القمباٌٛد. لتكريـ قريبو فبل نتسابؽ في طمب الكرامة بؿ في إعطاء الكرامة كا 
 . ىذه المحبة سيزيد المحبة المتبادلة

 
، 11 "-(:11)آية  وِح، َعاِبِديَن الرَّبَّ يَن ِفي الرُّو " َغْيَر ُمَتَكاِسِميَن ِفي االْجِتَياِد، َحارِّ

ٚحِل  َٓع فِٟل اٌشُّو ٠ اسِّو كلكف مف يعبد بحرارة سيمتمئ بالركح . الركح ىنا ىك ركح اإلنساف كليس الركح القدس = دَع
ككمما إمتؤلنا بالركح سنعبد بحرارة، ككمما عبدنا نمتمئ مف الركح كىكذا، . (6:1تي2)" إضـر مكىبة اهلل التي فيؾ"

كسر الحياة المسيحية كميا يكمف في إقتناء الركح القدس . كالبداية أف نقرر أف ال تككف عبادتنا فاترة ببل طعـ
نسحاؽ مع  فيك النار التي تحرؾ اإلنساف كتجعمو غير متكاسؿ في اإلجتياد، كذلؾ بصمكات طكيمة قكية كا 

كحتى نقبؿ الركح القدس كنمتمئ بو عمينا بالصبلة بمجاجة . مطانيات كأصكاـ كتسابيح، ببل تكاسؿ في الخدمة
 (.13:11لك)

كاهلل الذل . اهلل الذل خمقنا كفدانا كأنعـ عمينا بالحياة يستحؽ منا أف نقدـ لو عبادة شكر كتسبيح=  َعاِبِديَن الرَّبَّ 
   .أخطأنا فى حقو مرارا يستحؽ منا أف نقدـ لو عبادة اإلنسحاؽ كالسجكد كطمب الرحمة

 
اَلِة،12 "-(:12)آية  ْيِق، ُمواِظِبيَن َعَمى الصَّ " َفِرِحيَن ِفي الرََّجاِء، َصاِبِريَن ِفي الضَّ

إذ نمتمئ بالركح القدس سنعبد بحرارة كيزداد رجاؤنا فيما أعده المسيح لنا في السماء، كىذا يعطينا فرحان، فمف 
اءِل = عنده رجاء يفرح  جَع َٓع فِٟل اٌشَّ ١  أيضا مف لو رجاء في السماء سيحتمؿ ضعفات اآلخريف فعينو أصبحت فَعشِلدِل

١ْبكِل . مثبتة عمي السماء التي ىك ذاىب إلييا َٓع فِٟل اٌؼَّ اتِلشِل٠ كميما زادت الضيقات، فما يراه بعيني الرجاء  = طَع
 كما يراه بعينى اإليماف أف كؿ األشياء تعمؿ .مف األشياء غير المنظكرة في السماكيات يعطيو إحتماالن لمضيؽ

 .يعطيو أيضا مع الرجاء إحتماال لمضيؽ (28:  8رك)معا لمخير 
الَعجِل = ككيؼ نثبت في ىذه الحالة  ٍَٝع اٌظَّ َٓع عَع ثِل١ ٛا ِل  ُِب
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كلكف ثقكا أنا قد غمبت " فى العالـ سيككف لكـ ضيؽ" بؿ قاؿ  بسبلـ كفرح بطريقة العالـاالرب لو المجد لـ يعدف
 اسبلـ "كقاؿ أيضا". قد كممتكـ بيذا ليككف لكـ فىَّ سبلـ"كلكنو يضيؼ فى نفس اآلية  (33 : 16يك)" العالـ

(. 27 : 14يك" )ا، ال تضطرب قمكبكـ كال ترىبأترؾ لكـ، سبلمى أعطيكـ، ليس كما يعطى العالـ أعطيكـ أف
:-  إذان نفيـ أف ىناؾ مفيكميف لمسبلـ.إلخ...فالعالـ يعطى ماؿ كمراكز كممذات عالمية

سبلـ كفرح بطريقة العالـ كالمقصكد بيا المراكز العالمية ككفرة الماؿ كالصحة ككؿ ممذات  .ُ
. إلخ...الحياة

ضطياد العالـ، كىك أقكل مف ضيقات العالـ .ِ . سبلـ المسيح كىك سبلـ يمؤل القمب كسط الضيقات كا 
فالسيد المسيح يقكؿ عف ". ليككف لكـ فىَّ سبلـ"كلكف ىذا السبلـ شرطو أف نككف ثابتيف فى المسيح 

 كىذا ما نسميو. (22 : 16يك)" ال ينزعو أحد منكـ"الفرح الذل يعطيو لنا فى كسط أحزاف العالـ أنو 
النصرة فى المسيحية ليست فى ". أنا قد غمبت العالـ"كىذا تفسير قكؿ الرب . النصرة فى المسيحية

إنتصارنا عمى العدك الذل يضطيدنا، بؿ السبلـ كالفرح الذل يعطيو المسيح لنا كسط الضيقات، فبل 
كالمثاؿ الكاضح ليذا نجده فى قصة الثبلثة فتية فى أتكف النار، فنجد أف النيراف . تقدر أف تقيرنا

إشارة ألف الضيقات )بؿ فقط أحرقت النيراف رباطاتيـ . المحيطة بيـ لـ تؤذىـ ألف إبف اهلل كاف معيـ
كالتعزية كاإلحتماؿ تأتى مف أف المسيح يككف معنا فى  .تحرؽ رباطات الخطايا بالنسبة لنا فنكمؿ

 .التجربة كما كاف مع الثبلثة فتية
:- كالسؤاؿ اآلف كيؼ الطريؽ إلى ىذه النصرة؟ نجد اإلجابة فى ىذه اآلية 

الرجاء فى أفراح الممككت كأمجاد السماء تجعمنا نشعر بتفاىة كؿ ما فى ىذا =  َفِرِحيَن ِفي الرََّجاءِ  .ُ
كلنبلحظ أف الفرح ليس ىك مجرد اإلقتناع العقمى، بؿ أف . بؿ كنفرح بيذا المجد كالفرح الميعَّد لنا. العالـ

 تكفى رجؿ تاركا :-قصة . ىذا الرجاء كاإليماف كالثقة باهلل تجعؿ الركح القدس يسكب فينا ىذا الفرح
فذىبكا لمكاىف الذل طمب قسمة الميراث بالتساكل بيف الثبلثة، عمى أف ال يتـ التقسيـ . ثركتو لثبلثة أبناء

كطمب منيـ تكقيع كثيقة بيذا عمى أف يكقع معيـ . اآلف بؿ ينفقكا الماؿ عمى مشركع يأتى ليـ بالربح
ككاف اإلبف الصغير ما زاؿ . فرفض اإلبف الصغير فكرة الكثيقة كقاؿ المحبة أقكل مف األكراؽ. كشاىد

زدادت ثركتيـ فطمعكا. فى دراستو فمما تخرج األخ الصغير طالبيـ . كنما مشركع األخكيف الكبيريف كا 
فذىب لمكاىف الذل شيد عمى ". كأعمى ما خيمؾ إركبو"بحقكقو فرفضكا كقالكا لو ليس لديؾ شيئا عندنا 

كلكف فكجئ الجميع باألخ الصغير يبكى بفرح محتضنا إخكتو . كجاء الكاىف فمـ يستمعكا لو. اإلتفاؽ
أنا ... فالمحبة طريؽ السماء، أما الماؿ فبل يعنى شيئا. أنا ال أريد شيئا، الميـ المحبة بيننا"قائبل 

نطمؽ بفرح". إشتريت السماء بنصيبى كفى اليـك التالى فكجئ الكاىف فى القداس باألخ الصغير يأتى . كا 
إستجابت " أنا إشتريت السماء بنصيبى"لو طالبا التناكؿ، كيقكؿ أف العذراء ظيرت لو كقالت حينما قمت 

فبعد القداس ذىب الشاب . كقد كاف. إذىب غدا لمتناكؿ كبعدىا ستنتظرؾ السماء بفرح. السماء لصبلتؾ
 كىناؾ سؤاؿ ما الذل. إلى منزلو كأغمؽ عينى جسده، ليفتح عينيو عمى المكاف الذل إشتراه فى السماء
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أف عينو كانت مثبتة عمى السماء فى ... اإلجابة! جعؿ ىذا الشاب يفرح كسط ضيقتو لخسارة أمكالو؟
فيك لـ يكف لو رجاء فى أمجاد العالـ، إذ بإيمانو أدرؾ زكاؿ . رجاء أف يككف لو نصيب فى ىذا المجد

ىك كضع رجاءه فى الشئ الثابت كما قاؿ الرسكؿ . فكيؼ يضع رجاءه فى الشئ الزائؿ. ىذا العالـ
الف التي ترل كقتية كاما التي ال ترل .كنحف غير ناظريف الى االشياء التي ترل بؿ الى التي ال ترل"

 (.18 : 4كك2" )فابدية
ْيقِ  .ِ ىذا الرجاء الذل يعطينا أف نرفع عيكننا لمسماء مكطننا األبدل يعطينا أف نشعر =  َصاِبِريَن ِفي الضَّ

(. 18 - 16 : 4كك2 + 18 : 8رك)بخفة ضيقتنا الكقتية بالمقارنة مع ثقؿ المجد األبدل الذل ينتظرنا 
(. 5 - 2 : 1يع)كيضيؼ القديس يعقكب عمى ىذا أننا نكمؿ بيذه الضيقات، لذلؾ عمينا أف نفرح بيا 

كاهلل يسمح بالتجارب لينمك . كلماذا نفرح؟ ألف الضيقة عبلمة محبة مف اهلل الذل يسمح بيا لينمك إيماننا
كىذا ما حدث مع داكد، فمقد . التجارب المتبلحقة مع رؤية يد اهلل القدير تجعؿ اإليماف يزدادإيماننا ؼ

لذلؾ فالتجارب . كانت لو خبرات سابقة مع أسد كدب قتميـ ، كىذا أعطاه إيماف قكل كقؼ بو أماـ جمياط
زد "كاإليماف يكلد صغيران كينمك، لذلؾ قاؿ التبلميذ لمسيد . المتبلحقة مع الشكر كعدـ التذمر تزيد اإليماف

يماف أىؿ تسالكنيكى كاف ينمك  (5 : 17لك)" إيماننا كبكلس الرسكؿ يقكؿ أف اإليماف  . (3 : 1تس2)كا 
كمع التجارب تزداد التعزيات التى يعطييا اهلل كمسكف لؤلالـ حتى  (7 : 2كك)ينمك بالشكر كعدـ التذمر 

فالصبر ليس صبر الخضكع كاإلستسبلـ  .نحتمؿ التجربة كمع زيادة اإليماف كمع التعزيات ينشأ الصبر
ىك الصبر كليس ىك شجاعة بشرية كلكنو تكقع بثقة فى تدخؿ اهلل ، كما عمؿ معنا مرات كثيرة سابقان ، 

كلذلؾ تعممنا الكنيسة الشكر فى . (5 : 1كك2)عطية إليية نتيجة إيماف ينميو اهلل كتعزيات يعطييا اهلل 
 كلكف الجياد البشرل المطمكب ىك الشكر ،كلكف الصبر حقان ىك عطية مف اهلل. كؿ حيف كعمى كؿ حاؿ

بؿ أف .  كمف يصبر كيشكر ينمك إيمانو إذ يرل يد اهلل.مع عدـ التذمر حتى نحصؿ عمى ىذه العطية
فمف . مف يحتمؿ األلـ كالضيقة بصبر كاثقا أف اهلل صانع خيرات، يككف لو نصيب فى مجد المسيح

كالثقة فى محبة اهلل الذل يقكدنا كأب . (17 : 8رك)يشترؾ مع المسيح فى ألمو سيشترؾ معو فى مجده 
 .محب ألبنائو، مف خبلؿ التجارب كالضيقات لميراث المجد ىك سبب الفرح

اَلةِ  .ّ كما الذل يعطينا أف نرفع أعيننا إلى السماء فنرل المجد المعَّد لنا فنصبر =  ُمواِظِبيَن َعَمى الصَّ
فنعرؼ األشياء المكىكبة لنا ...ىذا أعمنو اهلل لنا بركحو...ما لـ تر عيف... "كنفرح؟ ىك الركح القدس 

ككيؼ نمتمئ بالركح؟ . كلكف ىذا يستمـز اإلمتبلء مف الركح القدس. (11 - 9 : 2كك1)" مف اهلل
 (. 13 : 11لك)" اهلل يعطى الركح لمف يسألكنو... بالصبلة

 
 " .ُمْشَتِرِكيَن ِفي اْحِتَياَجاِت اْلِقدِّيِسيَن، َعاِكِفيَن َعَمى ِإَضاَفِة اْلُغَرَباءِ 13 "-(:13)آية 

َٓع  رَعشِلوِل١ شْب  فالحقيقة أف اهلل يعطى الجميع، ،أعطى أكثر مما  بركات مف اهلل يناؿ المعطىلـ يقؿ معطيف ألف=  ُِب
 ىـ كانكا. ألف اهلل أعطاىـ ليعطكا ىـ المحتاجيفىـ حيف يعطكا المحتاجيف فيذا  ك.ككمنا نشترؾ فى عطايا اهلل
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كىـ أيضا سيككنكا مشتركيف فى عطايا اهلل . (راجع مثؿ ككيؿ الظمـ)ككبلء عمى عطية أعطاىـ إياىا اهلل 
 ىـ يعطكف ماديات مما أعطاىا ليـ اهلل فيعكضيـ اهلل بركات مادية كركحية. الركحية التى يعطييا لممحتاجيف

َٓع . كالمسيح أسماىـ إخكتو= قديسينكالحظ أنو سمَّي الفقراء . أكثر اوِلفِل١ أم ال ننتظر حتى يسألكننا بؿ  = عَع
كلنبلحظ أف الغرباء في ىذه اآلية مقصكد بيـ .  فإستضافكا غرباءنسعي نحف لذلؾ كما فعؿ إبراىيـ كلكط

  .كأيضا اإلخكة الذيف كانكا يجكلكف يكرزكف كيعممكف. المسيحييف الذيف كانكا يمجأكف ليـ في كسط إضطياداتيـ
 

" .َباِرُكوا َواَل َتْمَعُنوا. َباِرُكوا َعَمى الَِّذيَن َيْضَطِيُدوَنُكمْ 14 "-(:14)آية 
كذكر محاسنيـ، كال نجازم عف شتيمة بشتيمة، كنصمي كنطمب ليـ الخيرات كال . أم الدعاء بالبركة = تَعاسِلوُبٛا

ا. نفكر في االنتقاـ ٍْبعَعُٕٛب الَع ذَع َٚع  المسيح حمؿ المعنة التي نستحقيا لييبنا بركتو عاممة فينا، فكيؼ نستطيع تَعاسِلوُبٛا 
كمف يبارؾ مضطيديو ييًظيٍر أنو . نحف أف نمعف مف رفع المسيح عنيـ المعنة، عمينا أف نبارؾ كما باركنا المسيح

ييسٍَّر بإحتماؿ اآلالـ مف أجؿ المسيح، أما مف يمعف مضطيديو سيبدأ بعد ذلؾ يمعف مف حكلو كقد يمعف اهلل نفسو 
 كنبلحظ أف كممة بركة ىى كممة .فمنمتنع عف عادة المعف كلندرب ألسنتنا عمي أف نبارؾ. (11 ، 10 : 16رؤ)

فإذا ما قمنا أننا نبارؾ اهلل فيذا يعنى تسبيح اهلل كشكره كحمده . عبرية كتعنى أف نتكمـ كبلما طيبا عف اآلخريف
   .عمى كؿ إحساناتو عمينا

 
" . َفَرًحا َمَع اْلَفِرِحيَن َوُبَكاًء َمَع اْلَباِكينَ 15 "-(:15)آية 

ىذه ليست مجامبلت اجتماعية بؿ شركة األعضاء متشبييف بالمسيح الذم بكي عمي قبر لعازر، كتيمؿ فرحان 
كال يستطيع أحد أف يفرح مع اآلخريف إاٌل مف سكف يسكع . (21:10لك)بالركح لمبركات التي حصؿ عمييا تبلميذه 

ألف اإلنساف الطبيعي يحسد الناجح، . فيو كأعطاه حياتو فالفرح مع الفرحيف أصعب بكثير مف البكاء مع الباكيف
. كىذا ما سيحدث في السماء، فسنفرح مع مف ىـ في مجد أكثر منا. كلكف مف ىك خميقة جديدة سيتشبو بالمسيح

 . كلنبلحظ أف إشتراكنا بمشاعرنا مع إخكتنا يزيد المحبة بيننا
 

ُمْيَتمِّيَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض اْىِتَماًما َواِحًدا، َغْيَر ُمْيَتمِّيَن ِباأُلُموِر اْلَعاِلَيِة َبْل ُمْنَقاِديَن ِإَلى 16 "-(:16)آية 
" .اَل َتُكوُنوا ُحَكَماَء ِعْنَد َأْنُفِسُكمْ . اْلُمتَِّضِعينَ 

ا ذًال ادِل َٚع ا  ًاِل ا َّع رِل ْ٘ب ُْب ٌِلثَععْبغٍة ا ىُب َٓع تَععْبؼُب ١ ِّّو رَع ْٙب  فميكف كمكـ لكـ الفكر الكاحد: بحسب الترجمات المختمفة ىذه تعني =  ُِب
ذا كانت ىناؾ محبة تككف ىناؾ أفكار مختمفة . كاليدؼ الكاحد الذل ىك مجد المسيح كالمحبة التى تربط بينكـ كا 

ىارمكنى كما تعزؼ فرقة مكسيقية كتجد كؿ عازؼ لو آلتو =  إنسجاـ في الفكرعند كؿ كاحد كلكف سيككف ىناؾ
ككاضح أف . كأيضا تتكامؿ األفكار لمجد المسيح. التى تختمؼ عف اآلخر، كلكف تخرج قطعة مكسيقية جميمة
 "، كال يككف بينكـ إنشقاقاتتقكلكا جميعكـ قكالن كاحدان  "بكلس الرسكؿ كاف ييتـ بيذه النقطة فتكررت فى رسائمو

 .تممكا فرحي حتى تفتكركا فكرا كاحدا كلكـ محبة كاحدة بنفس كاحدة مفتكريف شيئا كاحدا" كأيضا+ ( 10:1كك1)
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فالرسكؿ . (3 ، 2 : 2فى)" ال شيئا بتحزب اك بعجب بؿ بتكاضع حاسبيف بعضكـ البعض افضؿ مف انفسيـ
لتكف مشاكؿ كأالـ اآلخريف، ىي آالمكـ حتي تحاكلكا  .ميتـ إذا بأف نتحاشى الشقاقات لتبنى الكنيسة كال تنشؽ

ككتطبيؽ عممى فميبحث كؿ كاحد كيؼ يجعؿ . تبحثكا كيؼ تككنكا سبب فرح لآلخريف. حميا كأنيا آالمكـ
 .اآلخريف فى راحة كسبلـ كفرح

فسنيتـ بما ييتـ بو اآلخريف، كنفكر فيما يفكركف .  الجميع مف الركح القدسكىذا ال يمكف أف يحدث إاٌل لك إمتؤل
.  فيو، نفرح لفرحيـ كنحزف لحزنيـ
ٌْبعَعاٌِل١َعحِل  ٛسِل ا ُِب َٓع تِلاألُب ١ ِّّو رَع ْٙب ُِب ١ْبشَع  ىـ كانكا في ركما العاصمة فخاؼ عمييـ مف اإلنتفاخ مف إحتكاكيـ بعظماء = غَع

ركما، فيطمبكف المجد الذاتي كغني ىذا العالـ كأمجاده ككرامتة، طالبيف أف يعاشركا األغنياء كالعظماء ليستفيدكا 
.  منيـ كما يحدث اآلف فيمف يمتصؽ بأصحاب النفكذ لينتفع منيـ

َٓع  ١ عِل رَّؼِل ُّب ٌْب َٝع ا َٓع اٌِل ٠ ْٕبمَعادِل ُِب ًْب  أم يعيشكا مع البسطاء في جك الكنيسة المقدس يخدمكف المريض كالفقير كالمحتاج  = تَع
ىذا الطريؽ ينمي اإليماف كيمؤلنا . يشارككنيـ أالميـ، ميتميف بأمكر الكنيسة كالخدمة (7-5:2في + 7:2يع)

. بالركح، كمف خبللو نستعد لمسماء
ُْب  ىُب ْٔبفُبغِل ْٕبذَع أَع اءَع عِل َّع ىَع ا دُب فبل . (12:26أـ)جيد أف نككف حكماء كلكف شر أف نفكر في أنفسنا أننا حكماء  = الَع ذَعىُبُٛٔٛب

كال يجب أف نظف في أنفسنا فكؽ ما ينبغي كنعتقد أف لدينا  (15:12أـ)يجب أف نرفض المشكرة فنخرب أنفسنا 
كلنبلحظ أف مكسى حيف لمع كجيو لـ يعمـ أف . العمـ كالمعرفة كالحكمة كأننا لسنا في إحتياج لمساعدة اآلخريف

كىذه النصيحة حيف تأتي . كالحكيـ في عيني نفسو يعيش متصمفان ال يقبؿ مشكرة أحد. (29:34خر)كجيو يممع 
َٓع كراء قكلو  ١ عِل رَّؼِل ُّب ٌْب َٝع ا َٓع اٌِل ٠ ْٕبمَعادِل ُِب ًْب   فيي تعني، أف ىناؾ مف يظف أنو مف الحكمة أف نمتصؽ باألقكياء تَع

 . كالعظماء كذكم النفكذ كاألغنياء لننتفع بيـ لكف ممعكف مف يتكؿ عمي بشر
 

" .ُمْعَتِنيَن ِبُأُموٍر َحَسَنٍة ُقدَّاَم َجِميِع النَّاسِ . اَل ُتَجاُزوا َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشرّ 17 "-(:17)آية 
نتقمت =   ُتَجاُزوا َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشرّ الَ  ، بؿ لك فعمت كا  قكانيف العالـ ال تسمح بأف أنتقـ بنفسى ممف أساء إلىَّ

، عمىَّ أف أذىب لمدكلة كىى . لنفسى أحاسب كأعاقب بحسب القانكف كبحسب القكانيف العالمية إف أخطأ أحد فىَّ
كىك ممؾ الممكؾ، كىك الدياف كىك فكؽ الجميع كىك . أما بالنسبة هلل فيك يرل كيعمـ كؿ شئ. تقتص ممف أخطأ

 .فكيؼ أنتقـ أنا لنفسى. عادؿ
 

َٕعحٍة  غَع ٛسٍة دَع ُِب َٓع تِلؤُب ِل١ رَٕع عْب إذان لنيتـ " لكي يرم الناس أعمالكـ الصالحة فيمجدكا أبيكـ الذم في السمكات"ىذه مثؿ = ُِب
 . أف نشيد هلل أماـ الناس لنمجده

 
" .ِإْن َكاَن ُمْمِكًنا َفَحَسَب َطاَقِتُكْم َساِلُموا َجِميَع النَّاسِ 18(: "18)آية 
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رمياء فكاف إنساف إكلكف إذا رفض الناس كما حدث مع .  طاقة أف تسالـ جميع الناسلؾ مف بقدر ماحاكؿ 
 .كىناؾ أناس يستحيؿ معيـ السبلـ كاليراطقة مثبلن . خصاـ، فيذا أمر ال حيمة لنا فيو

 
ْنُفِسُكْم َأيُّوَيا اأَلِحبَّاُء، َبْل َأْعُطوا َمَكاًنا ِلْمَغَضِب، أَلنَُّو َمْكُتوبٌ 19 "-(:19)آية  ِلَي النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي »:اَل َتْنَتِقُموا أَل

" .َيُقوُل الرَّبُّو 
ُْب  ىُب ْٔبفُبغِل ٛا ألَع ُّب ْٕبرَعمِل المسيحي ال ينتقـ لنفسو، فمف يتصكر أف لو القكة أف ينتقـ لنفسو يتركو اهلل لنفسو، = الَع ذَع

كالمسيحي الحقيقي عاد طفبل في تصرفاتة، كالطفؿ حيف يؤذيو أحد يذىب ألبيو شاكيان، كىذا ما يجب أف أفعمو 
. ف كنت أشعر أف اهلل ىك المسئكؿ عنيإأف أذىب هلل شاكيان، ىذا 
ةِل  ٍْب َعؼَع أًالا ٌِل ىَع َِع ا  طُٛب ًْب أَععْب إعطكا مكانا لغضب اهلل لكي يقكـ ىك باالنتقاـ مف األشرار بحسب رحمتو كتقديره  = تَع

كاهلل في حكمتو يحؿ مشاكمنا بطرؽ ال نتصكرىا، كلننظر كيؼ تعامؿ اهلل مع الدكلة الركمانية التي  (35:32تث)
كقد تعني اآلية ال تكف سريعان في رد . إضطيدت المسيحييف، إذ حكليا لممسيحية، ككذلؾ شاكؿ الطرسكسي

كاهلل ال ينتقـ كما ينتقـ اإلنساف، فيك قد يحكؿ . اإلساءة فربما ييدأ الذم أخطأ إليؾ حينما يراؾ كديعان مسالمان 
 . عدكم إلي إنساف محب لي كيأتي آسفان عمي ما إرتكبو نحكم مف خطأ

 
َك َفَأْطِعْموُ 20 "-(:20)آية  ْن َعِطَش َفاْسِقوِ . َفِإْن َجاَع َعُدوُّو أَلنََّك ِإْن َفَعْمَت ىَذا َتْجَمْع َجْمَر َناٍر َعَمى . َواِ 
" .«رَْأِسوِ 

نَع  ُّٚو ذُب اوَع عَع ْْب جَع أحسنكا إلي "كال تقؿ إف اهلل قد إنتقـ لي بؿ ساعده في محنتو كىكذا طمب منا السيد المسيح = اِل
  (.22 ، 21 : 25أـ)كاآلية كميا مأخكذة مف ". مبغضيكـ

ِٗل  أْبعِل ٍَٝع سَع شَع َٔعاسٍة عَع ّْب عْب جَع َّع   -:ىذه قد تعني = ذَعجْب
إف فعمت ىذا فإنؾ تجعمو يخجؿ مف تصرفاتو كيتعرض لتأنيب الضمير الحاد كالندـ، الذم ال يقؿ في قكتو  .ُ

. كفي ألمو عف األلـ الذم يسببو كضع نار عمي رأسو
. كقد تعني إشعاؿ نار المحبة في قمبو مف نحكؾ .ِ
كفنو كذىب إلي  (المطمكب قتمو)العادة في الصعيد أف الثأر مف القاتؿ يمكف العفك عنو، لك حمؿ اإلنساف  .ّ

كالعادة الركمانية بالنسبة لمف يريد أف يحقف الدماء . األسرة صاحبة الدـ، فإنو بيذا يحقف الدـ كيكجد السبلـ
في مكضكع الثأر أف يحمؿ عمي رأسو ناران كيتقدـ بيا إلي غريمو عبلمة أنو يقدـ نفسو ذبيحة كيريد حقف 

 .ككاف الغريـ يقبؿ النار كيضعيا عمي رأسو عبلمة الصمح. الدـ
 

" .اَل َيْغِمَبنََّك الشَّرُّو َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ 21 "-(:21)آية 
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١ْبشِل . ىذا ال يستطيعو إاٌل كؿ مف تمسؾ بالمسيح، كيستطيع أف يقكؿ لي الحياة ىي المسيح ٌْبخَع ٍِلةِل اٌشَّشَّ تِلا  = اغْب
 مف لو لعمكما كؿ ما يطالب بو الرسكؿ في ىذا اإلصحاح يسيؿ عؿ. بالصبر كاإلحتماؿ كاإلحساف لممسيء

 .الطبيعة الجديدة فصارت أعضاؤه آالت بر
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 عودة لمجدول الثالث عشراإلصحاح 
 

ِلَتْخَضْع ُكلُّو َنْفٍس ِلمسَّاَلِطيِن اْلَفاِئَقِة، أَلنَُّو َلْيَس ُسْمَطاٌن ِإالَّ ِمَن اهلِل، َوالسَّاَلِطيُن اْلَكاِئَنُة ِىَي ُمَرتََّبٌة 1 "-(:1)آية 
" ِمَن اهلِل، 

كىنا يكممني .  عمف يضطيد المسيحي مف كسط إخكتو ككيؼ يتـ التعامؿ معو12إنتيي كبلـ الرسكؿ في ص
فبكلس يكتب ىذا الكبلـ . عف إضطياد الدكلة، فقد يتصكر أحد أنو يجب أف نثكر عمي الدكلة التي تضطيدنا

كىنا يشرح الرسكؿ أنو عمي المسيحي أف . أياـ الدكلة الركمانية التي إضطيدت المسيحييف إضطيادان عنيفان 
يخضع لمدكلة التي تضطيده كيصمي عنيا، فالمسيحي يصمي عف الممؾ أك الرئيس كعف الدكلة، كاهلل ىك الذم 

قد يككف الممؾ ظالمان كلكف . يتصرؼ معو، فنحف ال نفيـ مبدأ الثكرة عمي الممؾ أك الرئيس فيك ميعىيَّف مف اهلل
" إني ليذا بعينو أقمتؾ"كلنسمع أف اهلل يقكؿ لفرعكف . كجكده ىك بسماح مف اهلل كلحكمة يعمميا اهلل كحده

.  الذيف عرفكا مف ىك ييكه أيضا، فقسكة كغباء فرعكف كانا السبب في إيماف الييكد بؿ كالمصريكف(17:9رك)
قمب الممؾ فى يد الرب كجداكؿ مياه، "اهلل لك أراد سكؼ ييغىيِّر قمب الممؾ القاسى حينما يريد، فالكتاب يقكؿ 

. إذان طالما أف الممؾ كقراراتو فى يد الرب، فمنترؾ التصرؼ فى يد اهلل ضابط الكؿ. (1 :21أـ)" حيثما شاء يميمو
كالحظ أف اهلل قد يستخدـ الممؾ لتأديب شعبو، . كنكتفى بالصبلة كليفعؿ اهلل ما يريد، فالممؾ ىك أداة فى يد اهلل

 ".نبكخذ نصر ممؾ بابؿ"ككمثاؿ عمى ذلؾ 
ذا كاف بكلس قد رفض ثكرة  المرأة عمي زكجيا في خمع غطاء الرأس  فيؿ يسمح بثكرة  (16-1:11كك1)كا 

كالحظ أف الدكلة الركمانية كانت تتكجس شران مف المسيحييف إليمانيـ بالمسيح كممؾ ليـ، . المسيحييف ضد الممؾ
فيـ لـ يفيمكا معني الممؾ السماكم، ثانيان ألف المسيحية كانت ال ترتاح لنظاـ العبيد السائد، كلكف مع ىذا لـ 

ثالثان فالدكلة الركمانية . تدعك المسيحية لثكرة العبيد، فالمسيحية ال تصمح األخطاء بالثكرات بؿ بإصبلح الداخؿ
( 15:17تث)" إنؾ تجعؿ عميؾ ممكان مف كسط إخكتؾ"قد عانت مف ثكرات الييكد، فكاف الييكد يطبقكف الكصية 

حكالي  (2:18أع)بطريقة حرفية، فأثاركا الشغب حتى في ركما ضد قيصر فطردىـ مف ركما كمكديكس قيصر 
كيبسط نفكذىـ إلي كؿ . كعمكما كاف فكر الييكد أنيـ إنتظركا المسيا ليخمصيـ مف السمطة الركمانية. ـ49سنة 
أٌما المسيحي فيدرؾ أف السماء ىي دائرة  . كلما لـ يجدكا ىذه الصكرة في المسيح صمبكه (كىذا فكرىـ لآلف)العالـ 

(.  2 ، 1 : 3كك)إىتماماتو الداخمية 
كىكذا فنحف ال نطمع في مراكز سياسية عالمية ألف كنيستنا ىي مؤسسة سماكية كنحف أيضان ال نيتـ 

كنحف نخضع لمرئيس أك الممؾ في كؿ شئ إال . باإلضطياد الذم يقع عمينا كنحف ال نثكر ضد مف يضطيدنا
كالحظ أف الركماف نظركا لممسيحية عمي أنيا شيعة مف الييكد، كألف . في شئ كاحد ىك أف يأمرنا بترؾ المسيح

كمع مبلحظة أنو في الكقت الذم كاف فيو نيركف . الييكد ثائريف عمي الدكلة، ظف الركماف أف المسيحييف مثميـ
يضطيد الكنيسة لـ يرم بكلس الرسكؿ أف عمي الكنيسة أف تقاكمو، بؿ رأم أنو أقيـ بسماح إليي لخير الكنيسة، 

كمع كؿ ىذا إتيـ المسيحييف أنيـ . بؿ طمب أف ترد الكنيسة بالحب عمي إضطياده كأف تصمي ألجمو كتخضع لو
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. ككاف أقؿ خطأ مف مسيحي يشنع بو في الحاؿ. مثيرم فتف كسبب تكدير لؤلرض، كىذا ليجدكا مبرران لكحشيتيـ
عْب كمع ىذا يقكؿ الرسكؿ  ؼَع عفان بؿ طاعة في الرب، فنحف ال نخاؼ مف الناس بؿ  = ٌِلرَعخْب الخضكع ىنا ال يعني ضى

.  مف الشر
يَّف الممؾ، فالسمطة مرتبة مف  كالمسيحي يشعر أف حياتو ليست في يد الممؾ، بؿ في يد اهلل ضابط الكؿ الذم عى

اهلل، لذلؾ عمينا أف نخضع لمممؾ ميما كاف شريران، كليس لمممؾ كحده بؿ لكؿ الييئة الحاكمة معو، كىكذا 
كالكنيسة تصمي مف أجؿ . يتكاصؿ ىذا الكبلـ مع اإلصحاح السابؽ الذم قاؿ فيو ال تجازكا أحدا عف شر بشر

َعحُب . الممؾ كالرئيس كمشيريو لكي يعطييـ الرب حكمة كسبلـ لصالح الكنيسة ائِٕل ٌْبىَع ُٓب ا ١ اٌغَّالَعؽِل ميما كاف نكعيا = َٚع
َٓع  ِل ممكية أك جميكرية  ِِل ذَّثَعحٌد  شَع . ُِب

(. 11:9يك + 8-6: 27أر + 17:4دا  + 37 ، 28 ، 21 ، 20 : 2دا ). كىذا ىك سبب خضكعنا لمسمطاف
كبكلس يكتب . (4-1: 2تي1 + 1:3تي + 21:2بط1 + 17-13: 2بط1)كنفس الفكر في ىذه اآلية نجده في 

 .ىذا الكبلـ كىك طالما كقع في يد الركماف كقيد بسبلسؿ
 

ْمَطاَن ُيَقاِوُم َتْرِتيَب اهلِل، َواْلُمَقاِوُموَن َسَيْأُخُذوَن أَلْنُفِسِيْم َدْيُنوَنةً 2 "-(:2)آية  " . َحتَّى ِإنَّ َمْن ُيَقاِوُم السُّو
 . بو تممؾ الممكؾ، فمف يقاـك الممؾ فأنو يقاكـ اهلل (15:8أـ)اهلل ىك الذم عَّيف الممؾ، 

 
يَرةِ 3 "-(:3)آية  اِلَحِة َبْل ِلمشِّرِّ ْمَطاَن؟ اْفَعِل . َفِإنَّ اْلُحكَّاَم َلْيُسوا َخْوًفا ِلأَلْعَماِل الصَّ َأَفُتِريُد َأْن اَل َتَخاَف السُّو

اَلَح َفَيُكوَن َلَك َمْدٌح ِمْنُو،  " الصَّ
 .كمف يعمؿ الشر يخاؼ منو. مف يعمؿ أعماالن صالحة ال يخاؼ مف الحاكـ

 
اَلحِ 4 "-(:4)آية  َولِكْن ِإْن َفَعْمَت الشَّرَّ َفَخْف، أَلنَُّو اَل َيْحِمُل السَّْيَف َعَبثًا، ِإْذ ُىَو َخاِدُم ! أَلنَُّو َخاِدُم اهلِل ِلمصَّ

" .اهلِل، ُمْنَتِقٌم ِلْمَغَضِب ِمَن الَِّذي َيْفَعُل الشَّرَّ 
 .في يده لقمع كؿ شر كذلؾ حتى ال تعـ الفكضى (العقاب)الحاكـ ىك خادـ اهلل، اهلل كضع السيؼ 

 
ِميرِ 5 "-(:5)آية  " . ِلذِلَك َيْمَزُم َأْن ُيْخَضَع َلُو، َلْيَس ِبَسَبِب اْلَغَضِب َفَقْط، َبْل َأْيًضا ِبَسَبِب الضَّ

يَّنىوي أم عمينا أف نفيـ أننا ال نتعامؿ مع  عمينا أف نخضع لمحاكـ ليس خكفان فقط بؿ مف أجؿ الضمير، ألف اهلل عى
لذلؾ نحف نخضع . إنساف عظيـ فنخاؼ منو لعظمتو، بؿ نحف نتعامؿ مع اهلل الذم أمرنا أف نخضع لمف عينو

حتي في الخفاء، فالسمطاف ىك اهلل، كاهلل يرانا حتى لك كنا في الخفاء، كالضمير سيثكر ضدم لك خالفت أكامر 
كالركح القدس الذم فينا أصمح ضميرنا فصار حساسان، كبنفس المفيكـ، فمك كجدت طريقة لمتيرب مف . اهلل

 . الضرائب عميَّ أف ال أستغميا
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" . َفِإنَُّكْم أَلْجِل ىَذا ُتوُفوَن اْلِجْزَيَة َأْيًضا، ِإْذ ُىْم ُخدَّاُم اهلِل ُمواِظُبوَن َعَمى ذِلَك ِبَعْيِنوِ 6 "-(:6)آية 
 6

ا  ًِل ٘زَع ُْب ألَعجْب َّىُب كالحظ أنو عمي المسيحي أف يككف أمينان في مكضكع الضرائب . أم ألجؿ الضمير=  ...فَعبِٔل
 .المستحقة عميو

  
َواْلَخْوَف ِلَمْن َلُو . اْلِجَباَيَة ِلَمْن َلُو اْلِجَباَيةُ . اْلِجْزَيَة ِلَمْن َلُو اْلِجْزَيةُ : َفَأْعُطوا اْلَجِميَع ُحُقوَقُيمُ 7 "-(:7)آية 

" .َواإِلْكرَاَم ِلَمْن َلُو اإِلْكرَامُ . اْلَخْوفُ 
. عمينا أف نعطي ليؤالء الذيف في يدىـ السمطاف حقكقيـ كىذا كاجب عمينا. ىذه مثؿ إعط ما لقيصر لقيصر

٠َعحُب  ضْب ٌْبجِل ثَعا٠َعحَع . ضريبة األرض كما يدفع مف ضريبة عمي األمبلؾ، كىذا النكع مف الضرائب دائمة منتظمة = ا ٌْبجِل  ا
.  ىذه تدفع بيف الحيف كاآلخر حسبما تقتضي الظركؼ فيي ضريبة خاصة بالتجارة= 

ْٛب َع  ٌْبخَع ََع . مف الحاكـ ألنو ينفذ مشيئة اهلل= ا ا شَع وْب  . لكؿ مف كانكا فكقنا مف رؤساء كلؤلب كلؤلـ حسب الكصية= اإلِل
 

اَل َتُكوُنوا َمْدُيوِنيَن أَلَحٍد ِبَشْيٍء ِإالَّ ِبَأْن ُيِحبَّ َبْعُضُكْم َبْعًضا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأْكَمَل 8 "-(:8)آية 
" .النَّاُموَس 

عمي المؤمف أف ال يستريح إاٌل بعد أف يسدد الديكف التي عميو، كىذا مف شأنو أنو يبطؿ أسباب الشجار كالنزاع 
.  كالكراىية كالمجكء إلي القضاء
ا ُْب تَععْبؼًال ىُب ةَّ تَععْبؼُب ْْب ٠ُبذِل تسديد ديكني يعطيني شعكران بالراحة، كلكف مف ناحية المسيح، فمف يحدث ىذا  = اِلالَّ تِلؤَع

.  الشعكر أبدان، فالمسيح أعطاني الكثير جدان، فماذا قدمت لو، أك ماذا قدمت مف أعماؿ محبة ألكالده
بَّرى عنو بكلس الرسكؿ  بأنو مديكف لميكنانييف "المسيحي شاعر دائمان أنو مديكف هلل كلمناس فيـ أكالد اهلل، كىذا ما عى

  الرسكؿفالديف الذم في رقبة بكلس (15 ، 14 : 1رك).." كالبرابرة لمحكماء كالجيبلء فيكذا أنا مستعد لتبشيركـ
 كالديف الذم في رقبتي أسدده بخدمة اهلل كخدمة الناس، كأبدان لف ييدأ اإلنساف، كسيشعر دائمان  ،يسدده بالتبشير

كىذا الحب هلل كلمناس ىك ممخص . اهلل أحبنا كسنعيش كؿ حياتنا نرد حب اهلل بحب الناس أكالد اهلل. أنو مديكف
 (. 40-35:22مت)النامكس كمو 

 
وِر، اَل َتْشَتوِ »أَلنَّ 9 "-(:10-9 )اتياآل ْن َكاَنْت َوِصيًَّة ُأْخَرى، «اَل َتْزِن، اَل َتْقُتْل، اَل َتْسِرْق، اَل َتْشَيْد ِبالزُّو ، َواِ 

اَْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشرًّيا ِلْمَقِريِب، َفاْلَمَحبَُّة ِىَي َتْكِميُل 10. «َأْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ »:ِىَي َمْجُموَعٌة ِفي ىِذِه اْلَكِمَمةِ 
" .النَّاُموسِ 

 . قاؿ الرسكؿ في اآلية السابقة إفَّ مف أحب غيره فقد أكمؿ النامكس كىنا يقكؿ لماذا
كالمعنى أف اهلل كأب ىدفو أف يحيا أكالده فى . اهلل خمؽ اإلنساف فى جنة عىٍدٍف، كعىٍدف كممة عبرية تعنى فرح

ككاف أف آدـ إختبر ىذا الفرح حينما . فرح، فخمقيـ عمى صكرتو ككضعيـ فى جنة جميمة ليفرحكا أمامو لؤلبد



 (اإلطذاح اٌثاٌ  عشش)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

258 

كلما أخطأ إختبأ مف اهلل، كفتر ىذا الحب إذ . كاف يحب اهلل، فآدـ مخمكؽ عمى صكرة اهلل، لذلؾ كاف يحب اهلل
.  فنبلحظ إرتباط الفرح بالمحبة. كضياع الفرح ىك معنى الطرد مف الجنة. ما عاد يرل اهلل، فضاع الفرح

، فاهلل يحب اإلنساف "القداس الغريغكرل- أعطيتنى النامكس عكنا " يعكد الفرح لئلنساف  أفككاف ىدؼ النامكس
 هلل، لذلؾ يقكؿ مكسى النبى  يمتمئ القمب بالحب الحقيقيكالطريؽ الكحيد لمفرح ىك أف. كيرشده لطريؽ الفرح

كتجسد إبف اهلل كتمـ الفداء ليعيد . (5 : 6تث)" فتحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ كمف كؿ نفسؾ كمف كؿ قكتؾ"
 محبة فرح"كثمار الركح . (5 : 5رك)الفرح لمخميقة، فأرسؿ الركح القدس الذل يسكب محبة اهلل فى قمكبنا 

(. 23 ، 22 : 5غؿ)..." سبلـ
:- كلنبلحظ أف ىناؾ نكعيف مف المحبة 

ذا كجد فى اإلنساف فيذا ليس . كىذا النكع يشبو محبة اهلل، حب ال يطمب شئ فى مقابمو= المحبة  (ُ كا 
. كيسمى ىذا النكع مف المحبة باليكنانية أغابى. بحسب الطبيعة بؿ يككف عطية مف الركح القدس

كىذا النكع مف الحب متغير، فقد . الحب اإلنسانى الذل بحسب الغريزة، كما يحب شخص إنساف آخر (ِ
كيسمى ىذا النكع مف الحب باليكنانية فيمك كىك . أيحِّب شخص اليكـ كفى الغد أكرىو بسبب مكقؼ ما

. درجة أقؿ مف األغابى
كمف يحب اهلل حقيقة سيحب كؿ الناس، فالمحبة ال تنقسـ أل أف المحبة الحقيقية التككف لشخص ما بينما أف 

المحبة ىى طبيعة . فيناؾ فرؽ بيف المحبة كالحب اإلنسانى. (3 : 5 - 20 : 4يك1)القمب يكره شخص آخر 
.  الخميقة الجديدة التى جددىا الركح القدس

تحب قريبؾ : سمعتـ انو قيؿ"أما اإلنساف الطبيعى قبؿ التجديد فالحب عنده لمبعض فقط، كىذا ما قاؿ عنو الرب 
 احسنكا الى مبغضيكـ كصمكا الجؿ الذيف. بارككا العنيكـ. احبكا اعداءكـ: كاما انا فاقكؿ لكـ. كتبغض عدكؾ

لكي تككنكا ابناء ابيكـ الذم في السماكات فانو يشرؽ شمسو عمى االشرار كالصالحيف . يسيئكف اليكـ كيطردكنكـ
النو اف احببتـ الذيف يحبكنكـ فام اجر لكـ؟ اليس العشاركف ايضا يفعمكف ذلؾ؟ . كيمطر عمى االبرار كالظالميف

فككنكا انتـ كامميف كما  كاف سممتـ عمى اخكتكـ فقط فام فضؿ تصنعكف؟ اليس العشاركف ايضا يفعمكف ىكذا؟ 
فاإلنساف الطبيعى يحب مف يحبو كيكره مف . (48 - 43 : 5مت)" اف اباكـ الذم في السماكات ىك كامؿ

يكرىو، أما الذل جدده الركح القدس فصارت لو الخميقة الجديدة سيحب الجميع حتى أعداءه، كىذه المحبة ىى 
. ىذه المحبة ال تنقسـ، ىى هلل كلكؿ خميقة اهلل. طبيعة الخميقة الجديدة

لذلك فوجود محبة األعداء فى القمب ىى دليل الخميقة الجديدة التى بيا نخمص، ودليل أن اإلنسان حى روحيا 
. (15 ، 14 : 3يك1 + 15 : 6غؿ)

، كعمي ذلؾ سيسمؾ نحكىـ اَْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشرًّيا ِلْمَقِريبِ  =  بيـكالذم يحب اآلخريف ال يمكف أف يفعؿ الشر
فيؿ يمكف أف أعمؿ ىذا مع مف أحبو أك أماـ اهلل ... التزف، ال تقتؿ" كراجع الكصايا بمكجب كصايا النامكس،

  كممخص ىذه الكصايا أف نعامؿ اآلخريف كما نحب أف يعاممكننا.فالمحبة ىي تكميل الناموس  لذلؾ.الذل أحبو
فكؿ ما تريدكف اف يفعؿ الناس بكـ افعمكا ىكذا انتـ "كىذا ىك نفس تعميـ رب المجد  . َأْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسك= 
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اف احبني احد يحفظ "كمف يحب اهلل ينفذ كصاياه . (12 : 7مت)" ايضا بيـ الف ىذا ىك النامكس كاالنبياء
ككما رأينا أف مف كصايا الرب أف نحب كؿ . (23 : 14يك)" كبلمي، كيحبو ابي، كاليو ناتي، كعنده نصنع منزال

 كبيذا يعكد لنا الفرح كما خمؽ اهلل آدـ فى الجنة. كىنا يسكف اآلب كاإلبف عندنا. (السامرل الصالح)الناس 
 يحتاج إلى لفيمتمئ باهلل نفسو الذم يشبع القمب كالنفس كالعكاطؼ كاألحاسيس، بؿ أف مف . كيتحقؽ النامكس

 كما خدعت آدـ كحكاء، بؿ سيتجو نظره لمسماء يشتيييا كينتظرىا ممذات العالـ كالجسد كلف تخدعو الخطية
. كيزداد فرحو كال تعكد تشغمو أالـ ىذا العالـ كال ممذاتو

؟ المحبة ىى تكميل الناموس لماذا: ممخص 
. بالمحبة نستعيد الحالة الفردكسية أل يعكد لنا الفرح، كىذا ما أراده اهلل منذ البدء (ُ
 .كالمحبة ىى هلل كلخميقة اهلل. أف نستعيد صكرة اهلل أل المحبة ألف اهلل محبة (ِ

 .المحبة حياة، فبالمحبة ننتقؿ مف المكت إلى الحياة، كىذه إرادة اهلل كىدؼ الفداء (ّ

  . النامكس كضع ليككف لنا عكنا لنستعيد ىذه الصكرة كىذه الحالة الفردكسية (ْ
 

نَُّكْم َعاِرُفوَن اْلَوْقَت، َأنََّيا اآلَن َساَعٌة ِلَنْسَتْيِقَظ ِمَن النَّْوِم، َفِإنَّ َخاَلَصَنا اآلَن َأْقَرُب ِممَّا 11 "-(:11)آية  ىَذا َواِ 
" . َكاَن ِحيَن آَمنَّا

 

 
 
 
 
 

 

 

َٕعا الَعطَع يقصد الخبلص النيائي الذم سيككف حيف يأتي الرب يسكع في مجيئو الثاني كدخكلي لمسماء بالجسد  = خَع
. الممجد

كلكف ىذا اليكـ ىك يـك دينكنة . كؿ يكـ يمر عمينا نقترب مف يكـ خبلصنا النيائي أم يكـ مجيء المسيح النيائي
َِل  إذاً لؤلشرار،  ْٛب َٓع إٌَّ ِِل رَع١ْبمِل َع  َعغْب لنكف أمناء كمحبيف . نـك الغفمة كالخطية كاالنغماس في شيكات ىذا العالـ = ٌِٕل

يا "ىذه اآلية تشبو قكلي إلبني . لمكؿ كهلل أكالن ألف أيامنا عمي األرض مقصرة، كؿ يكـ تقؿ عف اليكـ الذم قبمو
كقكلو لنستيقظ إشارة لحياة القيامة كالنصرة عمي الخطية ". إبني شد حيمؾ فاضؿ كاـ يـك عمي االمتحاف

 كمف يستيقظ. (، فالخطية غفمة عف خبلص النفس كلك إستمرت يمكت اإلنسافمكتاؿنـك كفالخطية تيشىبَّو باؿ)
. كيبدأ جياده بالصبلة كالعبادة تتحكؿ الساعات الزمنية لحساب األبدية، ألنو سيحيا الحياة األبدية مف اآلف

كأيضان ينتقؿ مف المكت إلي الحياة، مف مكت الخطية لحياة فييا المسيح يحيا فيو، كبيذا يخرج مف ليؿ العالـ 

لًأاٌّغافح طاسخ   

ؽٛيأاٌّغافح   

اٌّجٟء 
اٌثأٟ 
ٚاٌم١اِح 
  =اٌعاِح
 خالطٕا 

ِٕا  ٠َٛ 
 أٚ اعرّذٔا

 ا٢ْ
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العريس عمي األبكاب، أفيككف بيننا  (35:13مر)ىذه اآلية تتمشي مع نداء المسيح إسيركا . إلي نيار األبدية
 .كبيف السماء خطكة كاحدة كنتثاقؿ

 
" . َقْد َتَناَىى المَّْيُل َوَتَقاَرَب النََّياُر، َفْمَنْخَمْع َأْعَماَل الظُّوْمَمِة َوَنْمَبْس َأْسِمَحَة النُّوورِ 12 "-(:12)آية 

ًُب  َ٘عٝ ا١ٌٍَّْب َعا َٙعاسُب . لقد إقتربت نياية األياـ التي تنتشر فييا الخطية= ذَٕع بَع إٌَّ لحظة مجيء المسيح أك إنتقالي  = ذَعمَعاسَع
حِل . أنا مف ىذا العالـ َّع ٍْب ايَع اٌظُّو َّع فأعماؿ الخطية تنشأ في الظممة كتحب الظممة لتختبئ فييا كتنتيي بظممة = أَععْب

حَع إٌُّوٛسِل . جينـ ٍِلذَع كتاب مقدس /صكـ/إيماف/صبلة )(6أؼ)النكر ىك المسيح كاألسمحة نقرأ عنيا في  = أَععْب
كال تقؿ في قمبؾ أف الخطية قكية، بؿ أف . كلكف مطمكب قرار مني أف أسمؾ مع اهلل ممتزمان بكصايا اهلل(...

إف الحياة الحاضرة تشبو الميؿ المظمـ كىي في طريقيا لمزكاؿ، . األسمحة التي معي أقكم بؿ تجعمني أكره الخطية
كالحياة اآلتية إقتربت كىذا ما يحفزنا عمي حمؿ أسمحتنا لمجياد ضد الخطية، لكف النيار يشرؽ فينا حيف يسكف 

 (. 7:4بط1 + 29:7كك1)المسيح شمس البر فينا 
 

" .اَل ِباْلَبَطِر َوالسُّوْكِر، اَل ِباْلَمَضاجِع َواْلَعَيِر، اَل ِباْلِخَصاِم َواْلَحَسدِ : ِلَنْسُمْك ِبِمَياَقٍة َكَما ِفي النََّيارِ 13 "-(:13)آية 
ىذه اآلية ىي التي غيرت القديس أغسطينكس مف حياة الخطية إلي القداسة، فقد كاف في حديقة أحد أصدقائو 

قرأ ككاف مع الصبي بضع كريقات، فأخذىا أغسطينكس، فكانت مف رسالة ركمية،  كسمع كلدان ينادم خذ كا 
كالخطايا المذككرة ىنا ىي في صكرة ثنائيات، فكؿ كاحدة . كبالذات ىذه اآلية، التي قرر بعدىا تغيير حياتو

.  مرتبطة باألخرل
ِل١َعالَعحٍة  ٍُبهْب تٍِل َعغْب َٙعاسِل . حقان كؿ األشياء تحؿ لي كلكف ليس كؿ األشياء تكافؽ أك تميؽ بي كمسيحي= ٌِٕل ا فِٟل إٌَّ َّع  = وَع

فمنسمؾ بكؿ أدب كخشكع كلياقة دائمان . فمنسمؾ كما لك كانت أعيف الجميع تراقب تصرفاتنا كمف في كضح النيار
.  كلنفيـ أف أعيف اهلل عمينا كؿ األكقات في الميؿ كالنيار

ٌْبثَعطَعشِل  فراط في األكؿ كتيييص خارج الحدكد، يسمي المرح بكقاحة كقطعا فيذا مرتبط  = ا شِل بعربدة كا  ىْب . اٌغُّو
اجعِل  َّعؼَع ٌْب  . ممارسة الشذكذ كالزنا كتشير ألماكف الرذيمة = ا
َٙعشِل  ٌْبعَع ا بؿ كؿ ما يؤدم . النجاسات مف األفكار كالعكاطؼ كالرقص كالنظرات كالكممات كالكتب الرخيصة = َٚع
ذِل . لمنجاسة غَع ٌْبذَع ا َٚع َِل  ا ظَع ٌْبخِل  . فالخصاـ ينتج عف الحسد = الَع تِلا

 
" .َبِل اْلَبُسوا الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح، َواَل َتْصَنُعوا َتْدِبيرًا ِلْمَجَسِد أَلْجِل الشََّيَواتِ 14 "-(:14)آية 

بَّ ٠َعغُبٛوَع  ٌْبثَعغُبٛا اٌشَّ كنحف بالمعمكدية نتحد بجسد . معناىا تشبيكا بالرب يسكع أك لتكف لكـ صكرة الرب يسكع= ا
كلكف باالنغماس في خطايا العالـ نفقد ىذه الصكرة، كتعكد لتظير  (27:3غؿ)المسيح السرم فنمبس الرب يسكع 

(. 20:2غؿ) "يحيا فيَّ مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح "فينا متي صمبنا الجسد مع أىكائو كشيكاتو 
كىناؾ رمز ليذا في . (49:15كك1 +19:4غؿ +24:4أؼ)ككمما تجددنا عمكما نقترب مف صكرة الرب يسكع 
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فالمسيح يحيا فينا . فالذبيحة ىي رمز لممسيح المصمكب. العيد القديـ يـك ألبس الرب اإللو آدـ جمد الذبيحة
ىنا . (18-14:3أؼ) يظير ىك في كؿ عمؿ  ،كيدخؿ فينا كيصير ىك المنظكر فينا كنحف المستكريف فيو

، محبة. إختفي إنساف الميؿ كظير إنساف النكر ... تكاضع/كداعة/لطؼ/المسيح فيَّ يعطيني فضائمو تظير فيَّ
.  كحينما أتحمي بكؿ ىذه الصفات أككف قد لبست الرب يسكع

 كىذا معنى أف أكراؽ شجرة التيف لـ .كؿ شئ عدا المسيح ىك أكراؽ ميميمة ال تستر، نحف بغيره مشكىكف كعرايا
 فمنستمر البسيف المسيح  . إذان نحف نمبس المسيح في المعمكدية.تستر آدـ كحكاء بؿ إحتاجكا لجمد الذبيحة

ماتة شيكاتنا كااللتصاؽ  بإخبلص كحؽ، بحب الفضيمة كبغض الشر كاإلبتعاد عنو، كتدريب أنفسنا عمي العفة كا 
.  (كىذا ما نسميو الجياد)بو اليكـ كمو 

اخِل ٞ َْع يكمف يمبس الرب يسكع  َٛع َٙع ًِل اٌشَّ ذِل ألَعجْب غَع ٍْبجَع ا ٌِل تِل١شًال َٕععُب ذَعذْب أم عدـ اإلنغماس في الشيكات الزائدة كالسعي  = طْب
كىذا ال يتعارض مع . إلثارة اإلنساف العتيؽ بإثارة شيكات الجسد، كعدـ اإلرتباؾ كالسعي كراء ممذات ىذا العالـ

تدبير حاجات الجسد الضركرية، كلكف المقصكد ىك عدـ السعي بإلحاح نحك ممذات ىذا العالـ، كالذيف يسمككف 
 (.16:5غؿ)في الركح لف يكممكا شيكة الجسد 
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 عودة لمجدول الرابع عشراإلصحاح 
 

يرم القديس ذىبي الفـ أف بكلس ىنا يعالج مشكمة قامت بيف الييكد المتنصريف بعضيـ البعض، إذ كاف البعض 
ذ كاف  يخشي لئبل في أكميـ المحكـ يأكمكف لحـ الخنزير أك الجمؿ كىـ ال يدركف، فيككنكا كاسريف لمنامكس، كا 

بينما أدرؾ آخركف أنيـ في المسيح  .ضميرىـ متشككان تظاىركا بالصكـ كالتقشؼ فإمتنعكا عف أكؿ المحكـ بالكمية
فدخمكا في صراع فكرم كمناقشات مع . يسكع نالكا الحرية مف الطقكس الحرفية، فصاركا يأكمكف المحكـ أيان كانت

نما . إخكتيـ المتظاىريف بالصـك كىـ في حقيقتيـ ضعيفك اإليماف كالرسكؿ لـ يرد أف يدخؿ في ىذا الصراع، كا 
حسب أف أمر األكؿ أتفو مف أف يشغؿ فكر المسيحييف ككقتيـ، كلكف الميـ أف ال يككف ىناؾ صراع، بؿ أف 

الرسكؿ كشؼ ضعؼ الضعفاء الذيف يتشكككف بسبب طكؿ ممارساتيـ لمشريعة المكسكية كيصعب . تسكد المحبة
كنبلحظ أف بطرس نفسو . كفي الكقت نفسو ىاجـ األقكياء الذيف يزدركف بإخكتيـ الضعفاء. عمييـ التخمص منيا

لـ يكف سيبلن عميو أف يتخمص مف العكائد الييكدية، فكاف يمتنع عف األكؿ مع األمـ إذا دخؿ ييكد عميو 
(. 16 - 11 : 10أع(كاهلل أراه المبلءة حتى يقبؿ أف يعمد كرنيميكس كيقبمو في األيماف  (12:2غؿ)

كقد يككف الصراع ناشئان بيف طائفة الييكد المتنصريف كاألمـ عمي أكؿ المحكـ التي حرميا النامكس، فاألممي 
.  المتنصر إحتقر الييكدم عمي إمتناعو عف أكؿ المحـك لتشككو

ىي مشكمة المحـك التي كانت تقدـ في  (10-8كك1)كىناؾ مشكمة أخرم ناقشيا الرسكؿ في رسالة ككرنثكس 
أعياد كمناسبات الكثنييف في ىياكميـ فيناؾ جماعة إمتنعت عف أكؿ المحـك ألف الكثنيكف بعد أف يقدمكا ذبائحيـ 

فإمتنع المتشككيف مف أكؿ المحكـ كشرب الخمر تمامان لئبل  آلليتيـ كانكا يبيعكف ىذه المحـك في محاؿ الجزارة،
  .يككف بينيما ما قدـ في ىياكؿ األكثاف

الطعاـ المحـر عند الييكد ذلؾ أنو يقكؿ كاحد يعتبر يكمان دكف  (14رك)كغالبان فالرسكؿ يناقش في ىذا اإلصحاح 
 . فناقش لحكـ ىياكؿ األكثاف(8كك1)أما في . (كيقصد أعياد الييكد كيـك السبت)يـك كآخر يعتبر كؿ يـك 

 عمي أف ىناؾ مشكمة أخرم خاصة بالمحـك كىي خاصة بجماعة األسينييف الذيف كانكا يحرمكف أكؿ المحـ 
 .كغالبان ىؤالء ال يقصدىـ الرسكؿ. تمامان 

 
" . َوَمْن ُىَو َضِعيٌف ِفي اإِليَماِن َفاْقَبُموُه، اَل ِلُمَحاَكَمِة اأَلْفَكارِ 1 "-(:1)آية 

يكجد نكع مف المسيحييف ضعاؼ في إيمانيـ يعمقكف أمر خبلصيـ عمي التمييز بيف أنكاع األطعمة، كبيف يـك 
اسِل . كيكـ، كعمي الكنيسة أف تقبؿ الكؿ برأفة حِل األَعفْبىَع َّع اوَع ذَع ُّب أم دكف إدانة أفكاره، فالدينكنة ىي عمؿ اهلل، إذان  = الَع ٌِل

، ىذا الكبلـ ال ينطبؽ عمي العقائد، فمف يعمِّـ تعميمان مناقضان إليماننا، يجب أف تقاكمو الكنيسةلكف . لنتركيا لو
.  كلنراجع ثكرة بكلس الرسكؿ نفسو فى رسالتو ألىؿ غبلطية عندما دخؿ بينيـ فكر خاطئ

كعمي ذلؾ يميؽ بالمسيحي أف . عمكمان الكنيسة ىي مستشفي لعبلج كؿ مريض كليست محكمة إلدانة الناس
كالرسكؿ ىنا .  الضعيؼ اإليماف ليسنده بركح الحب ال اإلدانة حتى يسير الكؿ في طريؽ الخبلصيترفؽ بأخيو
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كالعجيب أف بكلس القكم خضع ليذه األمكر، فيك نذر . يدعك ألف نترؾ صغائر األمكر كنمتفت لما ىك لمبنياف
-9:19كك1)نفسو بطقس النذير الييكدم كختف تيمكثاكس ليربح الضعفاء، فصار لمييكدم كييكدم ليربحيـ 

22 .)
كلكنو في . كىنا في رسالة ركمية نرم بكلس غير ميتـ بأف يمتـز المؤمف بيـك أك بنكع مف األطعمة أك ال يمتـز

؟ السبب أف أىؿ  منع نيائيان ىذا التحكـ الييكدم كىكذا فعؿ في غبلطية فمماذا (16 ، 8 : 2ككلكسي)رسالة 
ركما حديثي اإليماف، فبل يريد أف يربكيـ إلي أف يحضر ىك بنفسو كيعمِّـ التعميـ الصحيح الذم يرفعيـ فكؽ 
مستكم الشرائع الييكدية، فركما ليس بيا رسؿ يعممكف الشعب البسيط أٌما ككلكسي كغبلطية فيما كنائس قد 

فأىؿ ركما حديثي اإليماف، كال يريد أف يجعميـ يتشكككف بسبب ماضييـ . تأسست كليا أساقفة ككينة يعمِّمكنيـ
في اإليماف، إذ ىـ بسطاء، أٌما في ككلكسي كغبلطية فيك يتشدد مع المعمميف الذيف يدعكف لمتيكد أكالن قبؿ 

بكلس  ؼ.كبكلس يراعي أف مف أصمو ييكدم سيعاني مف ضغكط ضميره بسبب نشأتو. الدخكؿ في المسيحية
  لو ليريح ىذا المسيحى فى ركما ذك المعمكمات الشحيحة عف اإليماف الصحيح، يدقؽ فيما يفعموالرسكؿ ال
 كال عبلقة لو سابقة  مف أصؿ أممي كثني المسيحى الذل كأما. الذل تشكؿ لفترة طكيمة فى ظؿ النامكسضميره

  بأف يبدأ أكالن بالممارسات الييكدية ككسيمة لمخبلص، كأقنعكه ىؤالء المتيكديف مف المعمميفكجاء إليو بالنامكس،
فأىؿ ركمية فعمكا ما فعمكه عف ضعؼ . فيؤالء يياجميـ بكلس الرسكؿ كما فعؿ مع أىؿ غبلطية كككلكسي

فكأف بكلس أراد أف يدفف النامكس . بسبب ماضييـ مع النامكس كالييكدية، أما أىؿ غبلطية فعف عناد كمقاكمة
أما أىؿ غبلطية . الطقسي بالتدريج فكاف أىؿ ركمية يشيعكنو إلي قبره بحزف كبكاء، كبكلس يحتمميـ بصبر

ُٖب . فكانكا ينبشكف قبره فياجميـ ُٛب بعدكا عف المناقشات التي  = فَعالْبثٍَع ىك مقبكؿ عند اهلل فإقبمكه أنتـ في محبة كا 
أطمؽ الرسكؿ عمى صاحب المعمكمات الشحيحة . خ عمي إخكتوتحيره كتربكو، فمف لو معرفو يميؿ إلي اإلنتفا

. ضعيف اإليمان عف اإليماف الصحيح إسـ
 

ِعيُف َفَيْأُكُل ُبُقوالً 2 "-(:2)آية  " .َواِحٌد ُيْؤِمُن َأْن َيْأُكَل ُكلَّ َشْيٍء، َوَأمَّا الضَّ
ءٍة   ْٟب ًَّ  َع ًَع وُب فالقكم إيمانيان يؤمف أنو ناؿ في   (15:10أع)" ما طيره اهلل ال تدنسو أنت"قاؿ اهلل لبطرس  = ٠َعؤْبوُب

 يمنع أكؿ شيء، فاألكؿكىذا تعميـ السيد المسيح الذم لـ . المسيح الحرية مف الطقكس الحرفية فيأكؿ ببل إرتياب
الًال (. 11:15مت)ال ينجس إنما النجاسة تنبع مف داخؿ اإلنساف  ًُب تُبمُٛب ١فُب فَع١َعؤْبوُب عِل ا اٌؼَّ َِّ خكفان مف أكؿ لحكـ قد  = أَع

 فالنامكس منع بعض لحـك الحيكانات كاألسماؾ .فيكسر بيذا النامكس (أك قدمت ألكثاف)تككف محرمة كالخنزير 
  . كمع أف ىذا التصرؼ فيو تزمت كأفكار ضيقة لكف يجب أف نقبمو كال ندينو.كالطيكر، لكف لـ يمنع البقكؿ

 
" . اَل َيْزَدِر َمْن َيْأُكُل ِبَمْن اَل َيْأُكُل، َواَل َيِدْن َمْن اَل َيْأُكُل َمْن َيْأُكُل، أَلنَّ اهلَل َقِبَموُ 3 "-(:3)آية 

  كبنفس مفيكـ. قميؿ العمـ كالفيـبقكتو كيحتقر الضعيؼىنا نجد الرسكؿ يحذر مف ضربة يمينية، فالقكم يشعر 
ىذه اآلية فعمي البتكؿ أف ال يزدرم بالمتزكج كعمي المتزكج أف ال يديف البتكؿ، فاهلل يقبؿ ىذا كذاؾ فاهلل ال 
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ًُب ٚ. يقصؼ قصبة مرضكضة، فيؿ يقبمو اهلل كأرفضو أنا ْٓب الَع ٠َعؤْبوُب ًُب  َِع ْٓب ٠َعؤْبوُب َِع ْْب  ـٍ شيكاني  = الَع ٠َعذِل فبل يحسبو نىًي
 .كاسر لمنامكس

 
َولِكنَُّو َسُيَثبَُّت، أَلنَّ اهلَل َقاِدٌر َأْن . َمْن َأْنَت الَِّذي َتِديُن َعْبَد َغْيِرَك؟ ُىَو ِلَمْواَلُه َيْثُبُت َأْو َيْسُقطُ 4 "-(:4)آية 
" .ُيَثبَِّتوُ 

١ْبشِلنَع  ثْبذَع غَع ُٓب عَع ٠ ْٔبدَع اٌَّزِلٞ ذَعذِل ْٓب أَع  نيمان معتبرا إياه ، ىنا يكجو كبلمو لمضعيؼ الذم يديف القكم ألنو يأكؿ = َِع
 ىذه الطياشة في الدينكنة. كأيضا الكبلـ مكجو لمقكل إيمانيا الذل يسخر مف مفاىيـ الضعيؼ قميؿ العمـ. كساقطان 

. ألننا بدينكنة إخكتنا نجعؿ مف أنفسنا سادة ليـ.." ال تككنكا معمميف كثيريف"ىي التي قصدىا يعقكب حيف قاؿ 
ذا كاف اآلخر ليس عبدان لي بؿ هلل فمماذا أدينو، اهلل يدينو. كالرب كحده ىك سيد الجميع، كنحف كمنا عبيد لو . كا 

ُب ٠َعثْبثُبدُب  الَٖع ْٛب َّع َٛع ٌِل فاألمر خاص باهلل الذم يشتاؽ أف . إف ثبت في إيمانو سيكسبو مكاله، كسقكطو خسارة لمكاله= ُ٘ب
كلكف اهلل قادر أف يثبت . قد نظف أف اهلل لف يقبؿ الذم يتصرؼ بحرية أك سكؼ يرفض مف يتشكؾ. يربح الكؿ

ُب = الكاحد في نزاىتو كاآلخر في راحة ضميره ْْب ٠ُبثَعثِّورَٗع سٌد أَع َّْ  َع لَعادِل  فى المسيح فيك ال يقبمو فقط بؿ يثبتو=  ألَع
أك أف يرسؿ لو مف يشرح لو كيقنعو . (7 : 20إر) بؿ اهلل قادر أف يصمح لمضعيؼ مفاىيمو كيقنعو .فيخمص

 ..كما أرسؿ بطرس لكرنيميكس، كأرسؿ فيمبس لمخصى الحبشى
 

" :َفْمَيَتَيقَّْن ُكلُّو َواِحٍد ِفي َعْقِموِ . َواِحٌد َيْعَتِبُر َيْوًما ُدوَن َيْوٍم، َوآَخُر َيْعَتِبُر ُكلَّ َيْومٍ 5 "-(:5)آية 
ىنا يتكمـ عف السبت كاألعياد كالمكاسـ كاألصكاـ الييكدية، فالييكد المتنصريف ما زالكا يحترمكف أياـ الفصح 

ًُّو .  يقدسو الييكد يحترمكف األحد بدالن مف السبت الذم الذيف آمنكا بالمسيحكاألمـ... الجديد كاليبلؿ  ْٓب وُب ٍْب١َعرَع١َعمَّ فَع

ِٗل  مْبٍِل ذٍة فِٟل عَع ادِل كؿه حسب . كيتخذ قراره دكف إرتياب أك تشكؾ. أم يحكـ ضميره كعقمو في ىذا األمر كذاؾ = َٚع
 .  إقتناعوالنكر الذم في قمبو ككؿه حسب

 
َوالَِّذي َيْأُكُل، َفِممرَّبِّ َيْأُكُل . َوالَِّذي اَل َيْيَتمُّو ِباْلَيْوِم، َفِممرَّبِّ اَل َيْيَتمُّو . الَِّذي َيْيَتمُّو ِباْلَيْوِم، َفِممرَّبِّ َيْيَتمُّو 6 "-(:6)آية 

" .َوالَِّذي اَل َيْأُكُل َفِممرَّبِّ اَل َيْأُكُل َوَيْشُكُر اهللَ . أَلنَُّو َيْشُكُر اهللَ 
ىنا يرفع الرسكؿ نظر أىؿ ركمية مف المسيحييف بدالن مف أف ينشغمكا بإدانة بعضيـ البعض، عمييـ أف يشكركا 

َِل . اهلل، لذلؾ ييتـ المسيحييف أف يشكركا اهلل عند األكؿ ْٛب ٌْب١َع ُُّو تِلا رَع ْٙب مف يعتبر يكمان أقدس مف باقي األياـ  = اٌَّزِلٞ ٠َع
ىنا بكلس يقكؿ مثؿ . كما يعتبر الييكد يكـ السبت مقدسان، فيك يحتـر السبت كيقدسو ليس إال ألف اهلل أمر بيذا

ُُّو . ىذا ييتـ باليكـ ألنو في قمبو يعتبر ىذا مجدان لمرب رَع ْٙب بِّو الَع ٠َع شَّ ٍِل ، فٍَع َِل ْٛب ٌْب١َع ُُّو تِلا رَع ْٙب اٌَّزِلٞ الَع ٠َع أم ال يخصص يـك  = َٚع
. فمف ال ييتـ بالسبت أك غيره شاعران بأف المسيح حرره مف ىذه الطقكس، فيك ال ييتـ ألنو يمجد الرب. معيف

ًُب،  اٌَّزِلٞ ٠َعؤْبوُب شُب ...َٚع ىُب ًُب . شاعران أف الرب أعطاه الحرية ليأكؿ كؿ شئ=  ٠َعشْب اٌَّزِلٞ الَع ٠َعؤْبوُب شُب ...َٚع ىُب ٠َعشْب َٚع عمي باقي =  
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كنحف المسيحييف نصـك كنصمي ليقبؿ اهلل ىذا الصـك ذبيحة شكر، ال . األطعمة كالبركات التي أعطاىا اهلل لو
 .ألف ىناؾ طعامان محرمان 

 
ْن 8. أَلْن َلْيَس َأَحٌد ِمنَّا َيِعيُش ِلَذاِتِو، َواَل َأَحٌد َيُموُت ِلَذاِتوِ 7 "-(:8-7)اآليات  أَلنََّنا ِإْن ِعْشَنا َفِممرَّبِّ َنِعيُش، َواِ 

ْن ُمْتَنا َفِممرَّبِّ َنْحنُ . ُمْتَنا َفِممرَّبِّ َنُموتُ  " .َفِإْن ِعْشَنا َواِ 
في حكمة عجيبة سحب الرسكؿ الطرفيف مف النقاش في ىذه األمكر ليرتفع بفكرىـ، كفكرنا فكؽ محيط األكؿ 

كالشرب كاألعماؿ الزمانية التي تختص بيذا الزمف ، إلي أفؽ أعمي إيمانيان كحياتيان، فالقديس بكلس يسمك 
باإليماف المسيحي فكؽ أعماؿ ىذا الزماف ليضع اإلنساف المسيحي في كضعو النيائي مع المسيح الذم يحتضف 

  :7كك1) كفدانى فإشترانى بدـ كريـ الجميع في شخصو، فالحياة كميا ينبغي أف تككف ألجؿ المسيح الذم خمقني
 : 1كك2)كالختـ ىك عبلمة ممكية اهلل لنا . كختمنا بختـ الركح القدس. (19 ، 18 : 1بط1 + 9 : 5رؤ + 23
فميضئ  " ىي لكي نمجد المسيح كنعمؿ مشيئتو كميا سكاء مادية أك ركحيةحياتنا(. 13 : 1أؼ + 22 ، 21

 كلنبلحظ .(16 : 5مت)" نكركـ ىكذا قداـ الناس، لكى يركا أعمالكـ الحسنة، كيمجدكا أباكـ الذل فى السمكات
  (.7 : 43إش)أف اهلل خمؽ الكؿ لمجد إسمو 

 كبعد أف ننيي ،(10 : 2أؼ) كالمكت بو نذىب لممسيح كىذا أفضؿ جدان، خمقنا ألعماؿ صالحة نمجد اهلل بيا
 فما عدنا. (15 ، 14 : 5كك2)أعمالنا نمكت لنبدأ حياة مف نكع آخر نسبح فييا المسيح كنمجده بطريقة أخرم 

نحيا كما نريد حسب شيكاتنا كممذاتنا، كما عدنا نخاؼ المكت، لقد مات المسيح كقاـ لكي ييبنا الحياة فنحسب 
لـ نعد ممكان ألنفسنا . أنفسنا مدينيف لو بحياتنا سكاء في كجكدنا في ىذا العالـ الحاضر أك إنتقالنا منو

لقد صارت إرادة المسيح ىي قانكف لنا كمجد المسيح ىدؼه لنا، نحف نعيش كنمكت كنستشيد لكي . (21:1في)
المسيحية الحقة . المسيح ىك المركز الذم فيو تمتقي كؿ خطكط الحياة كالمكت. نمجده في كؿ تصرفات حياتنا

إذان ما دمنا لممسيح سكاء أحياء أك أمكات فيجب أف كؿ أعمالنا . ىي التي تجعؿ المسيح ىك الكؿ في الكؿ
 تختـ الفقرة التي  8 ، 7ىذه اآليات . نعمميا مف أجؿ اهلل كليس ألجؿ ذكاتنا أك لمعناد، فنحف لسنا لذكاتنا بؿ هلل

تتحدث عف إحتراـ اآلراء كأف كؿ عضك يتكامؿ مع باقي األعضاء، يعيشكا في محبة كتعاكف إذ الكؿ يحيا هلل، 
. مف عاش محبان لئلخكة فيك يعيش لمرب. الكؿ يسير في إتجاه كاحد ليدؼ كاحد، فمماذا الشجار في الطريؽ

 .فالمحبة الصادقة ىي تطبيؽ حي لئليماف
 

 . أَلنَُّو ِليَذا َماَت اْلَمِسيُح َوَقاَم َوَعاَش، ِلَكْي َيُسوَد َعَمى اأَلْحَياِء َواأَلْمَواتِ 9 "-(:9)آية 
ًمكان عمي الكؿ  فكيؼ نزدرم بمف ىك كاحد معنا في المسيح، كالمسيح . (22:1أؼ)المسيح مات كقاـ لكي يككف مى

(. 15آية ) نيحزف الذم مات المسيح ألجموإف كاف المسيح مات كبذؿ نفسو ألجؿ الناس فكيؼ . يممؾ عمي كمينا
إف الميـ ىك ربح النفكس فيذا ما . إف كاف المسيح مات ليقبؿ الكؿ فيؿ نرفض الناس ألنيـ يأكمكف أك ال يأكمكف

- :كنسمـ لو مشاعرنا ألف اإلدانة. كعمينا أف ننشغؿ بمف مات كقاـ عكضان عف إنشغالنا باإلدانة. يريده المسيح
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. ازدراء اإلخكة عكضا عف إتساع القمب ليـتفسد أعماقنا إذ تحمؿ  .ُ
 .، فيؿ أجعؿ مف نفسى ديانا لمناستسئ هلل بككنو ىك الدياف الذم يخضع لو الكؿ .ِ

 .تعثر اآلخريف .ّ
 

َوَأمَّا َأْنَت، َفِمَماَذا َتِديُن َأَخاَك؟ َأْو َأْنَت َأْيًضا، ِلَماَذا َتْزَدِري ِبَأِخيَك؟ أَلنََّنا َجِميًعا َسْوَف َنِقُف َأَماَم 10 "-(:10)آية 
" ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح،

ككرسي . (مف يأكؿ)كال نديف أحد  (مف ال يأكؿ)ألننا كمنا سنقؼ أماـ كرسي المسيح، فعمينا أف ال نزدرم بأحد 
 (.22:5يك)ىنا تشير لكرسي القضاء فالمسيح ىك الدياف 

 
، ِإنَُّو ِلي َسَتْجُثو ُكلُّو ُرْكَبٍة، َوُكلُّو ِلَساٍن َسَيْحَمُد اهللَ »:أَلنَُّو َمْكُتوبٌ 11 "-(:11)آية  ، َيُقوُل الرَّبُّو " .«َأَنا َحيٌّ
بٌد  رُٛب ىْب ٌّٟر ( 23:45شإ )في = َِع َعا دَع  بيذا نفيـ أف قكؿ اهلل أنا حي أك حيه أنا "أقسمت"كفي أشعياء كردت  = أَٔع

 10 : 2في)كبالمقارنة مع . أف اإلمتياز الذم ينفرد بو اهلل ىك أنو حي في ذاتو. يقكؿ الرب، فإف اهلل بيذا يقسـ
كبكلس ىنا يرفع . أف المسيح ىك اهلل فيك بيذا فيـ ،نجد أف بكلس يطبؽ أف كؿ ركبة ستجثك لممسيح (11، 

أم لننشغؿ باليـك . ذىف سامعيو إلي اإلنشغاؿ بالكقكؼ أماـ كرسي الرب عكضان عف اإلنشغاؿ بإدانة الناس
  . البعضننشغؿ بإدانة بعضناالذم سنداف فيو أماـ اهلل عكضان عف أف 

 
" .َفِإًذا ُكلُّو َواِحٍد ِمنَّا َسُيْعِطي َعْن َنْفِسِو ِحَساًباِ هللِ 12 "-(:12)آية 

 . كؿي منا سيعطي حسابان هلل عف نفسو كليس عف اآلخريف
 

" . َأْن اَل ُيوَضَع ِلأَلِخ َمْصَدَمٌة َأْو َمْعَثَرةٌ : َفاَل ُنَحاِكْم َأْيًضا َبْعُضَنا َبْعًضا، َبْل ِباْلَحِريِّ اْحُكُموا ِبيَذا13 "-(:13)آية 
ألف محاكمة اآلخريف تضع أماميـ معطبلت كعكائؽ تككف ليـ . كعمي ىذا فمنمتنع عف محاكمة بعضنا البعض

حٌد  َِع ذَع ظْب جٌد ٚ= ما يصطدـ بو اإلنساف فيتعثر = َِع ثَعشَع عْب   فمنيتـ برفع أم،أف نحاكـ اآلخريف فنعثرىـفعكضان عف . َِع
 كذلؾ باإلمتناع عف أكؿ ما يعثرىـ حتى لك كاف محمبلن أكمو مف لنرفع عكائؽ المحبة. عثرة مف أماميـ بمحبة

 (. 13:8 +19:9كك1)أجؿ ضعفيـ 
 

ِإنِّي َعاِلٌم َوُمَتَيقٌِّن ِفي الرَّبِّ َيُسوَع َأْن َلْيَس َشْيٌء َنِجًسا ِبَذاِتِو، ِإالَّ َمْن َيْحِسُب َشْيًئا َنِجًسا، َفَمُو 14 "-(:14)آية 
" .ُىَو َنِجٌس 

ف تشكؾ أحد أف شيئان نجسان كأكمو فيك بيذا إكأما  (15 ، 14 : 7مر)خميقة اهلل طاىرة إف أكمناىا بدكف تشكؾ 
كالكنيسة تصـك ليس ألف الطعاـ نجس، فنحف ). يخالؼ ضميره الذم يشتكي عميو فيككف لو ىذا الشيء نجسان 

 . (نعكد لنأكمو بعد الصياـ بؿ نحف نصكـ لقمع الجسد كتدريبو كتدبيره حسنان تحت قيادة الركح القدس
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بِّو ٠َعغُبٛوَع  ٌٓد فِٟل اٌشَّ رَع١َعمِّو ُِب َٚع ٌُد  اٌِل بيذا المبدأ ىنا فالرسكؿ يقؼ في . ىذا االقتناع أىٍليىمىني إياه إتحادم مع المسيح= عَع
صؼ الييكدم المتنصر الذم تربي ضميره مف خبلؿ النامكس عمي إعتبار أف بعض األطعمة نجسة، فمك أكؿ 

كيقؼ أيضان في صؼ األمـ األقكياء باإليماف ألف ال شئ نجس . منيا تككف لو نجسة فعبلن ألنو يخالؼ ضميره
 . بذاتو

 
اَل ُتْيِمْك ِبَطَعاِمَك ذِلَك . َفِإْن َكاَن َأُخوَك ِبَسَبِب َطَعاِمَك ُيْحَزُن، َفَمْسَت َتْسُمُك َبْعُد َحَسَب اْلَمَحبَّةِ 15 "-(:15)آية 

" .الَِّذي َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِموِ 
فإذا كاف بسبب تناكلؾ بعض األطعمة أف . المحبة أىـ بكثير جدان مف االقتناع بأف آكؿ لحمان محمبلن فأعثر أحد

أك يظف السكء بؾ كيتشكؾ في أنؾ تييف عقيدتو فييمؾ بسبب ضعفو،  (بؿ قد يرتد لمييكدية فييمؾ)يحزف أخكؾ 
فبيذا فإنؾ ال تسمؾ بعد بما يتفؽ كالمحبة . (23يةآ)أك يقمدؾ كيأكؿ مما يعتبره ىك نجسا كيخالؼ ضميره فييمؾ 

ِٗل ألنؾ تظؿ تتناكؿ مف األطعمة كتتسبب في حزف أخيؾ  ٍِل ١خُب ألَعجْب غِل َّع ٌْب اخَع ا َِع فأنت بيذا تيمؾ نفسان مات  = اٌَّزِلٞ 
كلقد نفذ بكلس . المسيح ألجميا، فإف كاف المسيح قد قدـ نفسو ألجؿ أخيؾ، أفبل تقدـ ما ىك أقؿ كتترؾ طعامان 

نفسو ىذا المبدأ، فمع أنو غير مقتنع بالختاف إال أنو ختف تيمكثاكس حتى ال يعثر الييكد الذيف يخدـ تيمكثاكس 
كيككف بذلؾ سببان في أنيـ يياجمكف . كىذا المبدأ سائد عمي كؿ مف يعثر الناس فيما يعتقد أنو صحيح. كسطيـ
 . مسيحيتو

 
" َفاَل ُيْفَتَر َعَمى َصاَلِحُكْم،16 "-(:16)آية 

أفكارؾ كمعتقداتؾ عف األكؿ بحرية ىي معتقدات صالحة كلكف أخكؾ الضعيؼ سيتعثر فيؾ كيىٍفتىًرم عميؾ قائبلن 
 .كنحف لف نستطيع أف نمنع اإلفتراء، كلكف عمينا أف ال نككف سببان فيو. إنؾ غير صالح كيتكمـ عميؾ بالسكء

 
وِح اْلُقُدسِ 17 -(:17)آية  " . أَلْن َلْيَس َمَمُكوُت اهلِل َأْكاًل َوُشْرًبا، َبْل ُىَو ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّو

ٍَعىُبٛخُب  ِل  حينئذ لف ييتـ اإلنساف . حيف يممؾ اهلل عمي القمب، كيخضع اإلنساف خضكعان قمبيان لسمطاف اهلل= َِع
تًالا= باألكؿ كالشرب شْب َٚع ُب الًال  متناعنا  =ٌَع١ْبظَع أَعوْب  لف نفرح أك لف يككف فرحنا بسبب أكبلت معينة أك أشربة معينة، كا 

فنحف في ممككت اهلل نحيا مع المسيح حياة سماكية في ممككت السمكات، . عنيا لف يككف سببان في أف نفقد فرحنا
ٌْبمُبذُبطِل يمؤلنا  ٚحِل ا حٌد  فيعطينا أف نحيا في اٌشُّو فَعشَع َٚع ٌَد  الَع عَع َٚع أم نحيا نيتـ أف نصنع البر كيمتمئ القمب سبلمان تِلشٌّر 
 .إذان إذا تركنا طعامان ألجؿ إخكتنا لف نخسر شيئان . كفرحان 

 . دعي عيد اإلنجيؿ ممككت اهلل، تمييزان لو عف عيد النامكس: ممحوظة 
" .أَلنَّ َمْن َخَدَم اْلَمِسيَح ِفي ىِذِه َفُيَو َمْرِضيٌّ ِعْنَد اهلِل، َوُمَزُكى ِعْنَد النَّاسِ 18 "-(:18)آية 
 َّْ ِٖل  ... لما سبؽ كتأكيدىي تكضيح =ألَع أل أف كؿ مف إستمع لتعميمى فيما سبؽ فى ىذا اإلصحاح،   =فِٟل ٘زِل

ىتـ أف ال يككف سبب عثرة ألحد كلـ يعاند فيك بيذا  ، إذ لـ يكف سببا بعناده فى أف ييمؾ أحد خذَ اٌّغ١خكا 
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طكبى "سبلما بيف الناس يقكؿ عنو رب المجد مف عاش يخدـ المسيح صانعان ك .ممف إشتراىـ المسيح بدمو
كىذا البر كالسبلـ .  ٚفشحتش ٚعالَ هى قمبوبؿ كيمتمئ . (9 : 5مت)" لصانعى السبلـ، ألنيـ أبناء اهلل ييٍدعىٍكفى 

ْٕبذَع  ِل  كالفرح ألنو ٌّٟر عِل ػِل شْب .  َِع
ْٕبذَع إٌَّاطِل كأيضا سيككف وُبٝ عِل ضَع ُِب  . أماـ اهلل كأماـ الناسمشيكد لو بالنجاح في اإلختبارمحبكب مف الناس، كأل   

   (.17 ، 11 ، 7 : 2رؤ) ."..يغمب"ىك مف قيؿ عنو مف ىذا 
 

" .َفْمَنْعُكْف ِإًذا َعَمى َما ُىَو ِلمسَّاَلِم، َوَما ُىَو ِلْمُبْنَياِن َبْعُضَنا ِلَبْعضٍ 19 "-(:19)آية 
فبل بنياف لمكنيسة دكف محبة كال تثبيت . لتكف غايتنا حفظ السبلـ في الكنيسة ككحدتيا بعيدان عف اإلنشقاقات

 . فميحتمؿ القكم الضعيؼ حتى تبني الكنيسة. لعمؿ اهلل دكف سبلـ
 

" . ُكلُّو اأَلْشَياِء َطاِىَرٌة، لِكنَُّو َشرٌّ ِلإِلْنَساِن الَِّذي َيْأُكُل ِبَعْثَرةٍ . اَل َتْنُقْض أَلْجِل الطََّعاِم َعَمَل اهللِ 20 "-(:20)آية 
ْٕبمُبغْب  أما منازعات  (19 ) كمازاؿ يعمؿ لبنياف الكنيسة. ليؤسس الكنيسة ىيكؿ جسدهعمؿ اهلل كاف الفداء= الَع ذَع

كمعني اآلية أف ال تحاكؿ بمثؿ ىذه األمكر غير الجكىرية في العبادة . اإلنساف فيي تيدـ ما يبنيو اهلل
كالرسكؿ سبؽ كقاؿ ال تكف بأكمؾ . أف تعطؿ كتعكؽ عمؿ الخبلص الذم دبره اهلل مف أجؿ أخيؾ (كاألطعمة)

فيؿ يمكف أف أيٍىًمٍؾ أنا بتصرفاتي إنسانان . كىنا يقكؿ ال تكف سببان في نقض عمؿ اهلل. سببان في ىبلؾ أخيؾ
ذا فعمت فأككف في صؼ الشيطاف الذم يريد . مف المؤكد ىذا ال يجكز! ؟ إختاره اهلل أك أنقض ما يبنيو اهلل كا 
كالحظ أف الرسكؿ . بؿ أككف ضد اهلل الذم يريد خبلص الجميع، كأقاكـ اهلل. ىبلؾ الجميع كنقض كؿ بنياف

جٍة . فبلحة اهلل كبناء اهلل كىيكمو (9:3كك1)يسمي المؤمنيف عمؿ اهلل كيسمييـ في  ًُب تِلعَعثْبشَع ِْل اٌَّزِلٞ ٠َعؤْبوُب ا ْٔبغَع شٌّر ٌِل ِل  =  َع
: تعني
. أف يأكؿ إنساف بضمير مرتاب فيصبح ميٍعثىران  .ُ
 .(ميٍعًثراى )يأكؿ أماـ ييكدم متشكؾ فيصير عثرة لو  .ِ
 

" . َحَسٌن َأْن اَل تَْأُكَل َلْحًما َواَل َتْشَرَب َخْمرًا َواَل َشْيًئا َيْصَطِدُم ِبِو َأُخوَك َأْو َيْعُثُر َأْو َيْضُعفُ 21 "-(:21)آية 
فالمحـ كالخمر ليسا الزميف لمحياة البشرية، . جميؿ أف تأكؿ بإيماف قكم كاألجمؿ أف ال تفعؿ ما ييٍعًثٍر أخكؾ

لذلؾ اف كاف طعاـ يعثر "كبنفس المفيـك قاؿ الرسكؿ فى مكضكع الذبائح المقدمة لؤلكثاف . كاألىـ نفس أخي
(. 13 : 8كك1" )اخي فمف اكؿ لحما الى االبد لئبل اعثر اخي

" .ُطوَبى ِلَمْن اَل َيِديُن َنْفَسُو ِفي َما َيْسَتْحِسُنوُ ! أََلَك ِإيَماٌن؟ َفْمَيُكْن َلَك ِبَنْفِسَك َأَماَم اهللِ 22 "-(:22)آية 
ٌْد ً٘  ا َّع ىذا حسف ليكف لؾ ىذا اإليماف في نفسؾ كليعرفو اهلل ... (صحيح فيما يختص باألطعمةإيماف ) ٌَعهَع اِل٠

ككممة إيماف ىنا ال تعني اإليماف بالمسيح الذم . زاؿ إيمانو ضعيفان ال مفقط، كال تتباىي بإيمانؾ القكم عمي مف 
الحرية التي أعطتنا أف نتحرر مف النامكس .. يبرر، فيذا البد أف ييعمىف، بؿ يقصد الرسكؿ ىنا بكممة اإليماف
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ُب . كصارت لنا المعرفة السميمة، كلكف ىذه تسبب تشكؾ اآلخريف ُٕٗب غِل رَعذْب ا ٠َعغْب َِع ُٗب فِٟل  ُٓب َٔعفْبغَع ٠ ْٓب الَع ٠َعذِل َّع تَٝع ٌِل ىذه ). ؽُٛب
فطكبى لئلنساف الذم ال يشعر بتأنيب ضميره عندما يفعؿ ىذا الذم سبؽ كفحصو بكؿ تدقيؽ . (21:3يك1تشبو 

ستحسف فعمو لكنو خطر جدان أف يسمح اإلنساف بأف يفعؿ شيئان ضد ضميره مف أجؿ المذة أك المنفعة ألف قمبو . كا 
ستيتار بكصايا اهلل. سيكبخو (ضميره)  .فإف كبخو ضميره عمي شئ ما كفعمو ففي ىذا تحدو هلل كا 

نى ال أختار فطالما أف. ىذه اآلية نضعيا أمامنا فى إتخاذ أل قرار=  ُطوَبى ِلَمْن اَل َيِديُن َنْفَسُو ِفي َما َيْسَتْحِسُنوُ 
كلنثؽ فى حماية اهلل لى مف العكاقب، فإف . طريؽ خاطئ، فأنا عاقؿ كحر، كمف حقى أف أتخذ قرارل كما أريد

كعف المشكرة يقكؿ . كاف القرار خاطئا بعد أف درستو كتشاكرت فيو فإف اهلل قادر أف يحمينى مف عكاقب القرار
 (.15 : 12أـ)" اما سامع المشكرة فيك حكيـ .طريؽ الجاىؿ مستقيـ في عينيو" الكتاب

  
َوَأمَّا الَِّذي َيْرتَاُب َفِإْن َأَكَل ُيَداُن، أَلنَّ ذِلَك َلْيَس ِمَن اإِليَماِن، َوُكلُّو َما َلْيَس ِمَن اإِليَماِن َفُيَو 23 "-(:23)آية 
" .َخِطيَّةٌ 

ضعيؼ ذا ىك مقدار ما فيمو كآمف بو، ىذا مف قاؿ عنو الرسكؿ ؟ ق كؿ مف يأكؿ كىك متشكؾ يداف فمماذا
مَّبى شيكتو .  تحدل ما يؤمف أنو الطريؽ لخبلص نفسوكيككف بأكمو قد. إيمانومقدار  ىذا ىك  إذان اإليماف، ىك غى

رَّب ميزاف خبلصو بيدهبذلؾ يككف قد  .عمى ما يؤمف بو يصرخ س ؼق، عممو مع ضمير ما ألنو إف تعارض.خى
كسيككف ضميره أداة دينكنتو ألنو سيككف قد أكؿ كشرب حسب . الضمير يكـ الديف شاكيان صاحبو كمحتجان 

يماف باطني فيك خطية.  ضميره ما يؤمف بو فىشيكتو كضد  .فكؿ شئ ال يتـ بإقتناع كا 
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 عودة لمجدول الخامس عشراإلصحاح 
 

ىتـ بكضع األطعمة المحممة كالمحرمة، كاىتـ بأف كؿ كاحد ال يعثر أخيو كال يديف أخيو بؿ إاإلصحاح السابؽ 
 كأف نقبؿ األشياء البسيطة كلكف ىذا الكبلـ ال ينطبؽ عمي العقائد، فبل يصح أف  ،نقدـ المحبة عمي المعمكمات

 ال فيما ناسامح فيما يخصالت ىكككأمثمة لما يمكف أف نقبمو بمحبة  تقبؿ الكنيسة إيمانان مشكىان بحجة المحبة،
 حتى "ثنيفإمف سخرؾ ميبلن فسر معو + " ..."مف ضربؾ عمي خدؾ األيمف  "، ىذا كما قاؿ الربيخص العقيدة

فمنقبؿ اآلخريف . تصرفات الناس الشخصية كالشكؿ الذل يختاركنو ليظيركا بو -كمثؿ آخر . تربح أخيؾ لئليماف
 . كما ىـ مع ضعفاتيـ كنثؽ أف اهلل قادر عمى أف يغيرىـ كأف كجكدىـ كسط الكنيسة سيساعدىـ عمى التغيير

 اإلصحاح  السابؽ أف نتغاضى عف األشياء الصغيرة التي عند الضعفاء المتشككيف حتى نكسبيـ ممخص
(.  3يو)لممسيح لكف ليس عمي حساب اإليماف المسمَّـ مرة لمقديسيف 

كلكف ىذا اإلصحاح السابؽ يبدأ بما أسماه الرسكؿ سر المسيح أم قبكؿ األمـ في الكنيسة مع الييكد الذيف 
نسجاـ . يؤمنكف فينسكب عمييـ الركح القدس  (ىارمكني)كطمب الرسكؿ ىنا أف يحيا الكؿ في محبة كتكافؽ كا 

 " لحية ىركف. مثؿ الدىف الطيب عمي الرأس النازؿ عمي المحية. ىكذا ما أحسف كما أحمي أف يجتمع األخكة معان "
(.  2، 1:133مز )

(. 15:2كك2رمز لممسيح )كالرائحة الزكية  (رمز لمركح القدس)الزيت  .ُ
تخرج منيا إذان رائحة المسيح . كالمحية ىي الكنيسة المجتمعة في محبة

.  الزكية التي تجذب اآلخريف
فمك كاف الكؿ ليـ فكر  (نغمة معينة)كؿ عضك في الكنيسة لو عمؿ  .ِ

كاحد لكاف الجميع في ىارمكني، الكؿ يعمؿ عممو فيخرج مف ىذه 
 .يجذب اآلخريف– الحمكسيح الكنيسة صكت الـ

كؿ كاحد لو مكىبتو، كىىٍب أف كؿ مكىبة ليا لكف مف ألكاف الطيؼ فمك إىتـ كؿ كاحد أف يستخدـ مكىبتو  .ّ
 . لمجد إسـ المسيح إلجتمعت ألكاف الطيؼ كخرج منيا المكف األبيض، لكف المسيح شمس البر

ىنا نرم الكنيسة قد تجمعت مف أمـ كييكد كالرسكؿ يقكؿ أنو عمي الكنيسة أم كؿ عضك فييا أف يقبؿ اآلخر 
 .بانفتاح قمب محتمميف ضعؼ الضعفاء أيان كاف ماضييـ فيخرج مف الكنيسة صكت كرائحة كلكف المسيح الحمك

  
َعَفاِء، َواَل ُنْرِضَي َأْنُفَسَنا1 " -(:1)آية   " .َفَيِجُب َعَمْيَنا َنْحُن اأَلْقِوَياَء َأْن َنْحَتِمَل َأْضَعاَف الضُّو

ِٛل٠َعاءَع  ُٓب األَعلْب عَعفَعاءِل اهلل ىك الذم أعطانا اإليماف القكم كىذا ديف عمينا أف نسدده، بأف = َٔعذْب عَعا َع اٌؼُّو ًَع أَعػْب ِّل رَع  = َٔعذْب
فاهلل نزؿ الينا يحمؿ ضعفنا ليرفعنا لكماؿ قكتو كبيائو كمجده فمنحتمؿ نحف ضعؼ إخكتنا إف كاف المسيح قد 

َٕعا (عمي أف ال نقبؿ إيمانان مشكىان )احتممنا كىك الذم ال يقصؼ قصبة مرضكضة  ْٔبفُبغَع َٟع أَع ػِل الَع ُٔبشْب  عمينا أف ال  =َٚع
 . نفعؿ فقط ما تحبو نفكسنا كما يرضييا
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" .َفْمُيْرِض ُكلُّو َواِحٍد ِمنَّا َقِريَبُو ِلْمَخْيِر، أَلْجِل اْلُبْنَيانِ 2 "-(:2)آية 

.  (كليس ألجؿ الخطية)عمينا أف نفعؿ ما يرضي اآلخريف كلما فيو خيرىـ كبنيانيـ كنمكىـ في الفضيمة 
 

" . «َتْعِييرَاُت ُمَعيِِّريَك َوَقَعْت َعَميَّ »:أَلنَّ اْلَمِسيَح َأْيًضا َلْم ُيْرِض َنْفَسُو، َبْل َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 3 "-(:3)آية 
فتقر كتألـ كلـ يكف لو أيف يسند رأسو، كعاش عمي المساعدات،  كرفض الممؾ، كأطاع المسيح ألجمنا تجسد كا 

فالذم لو كؿ المجد قبؿ ىذا أفبل أقبمو أنا ألربح . ىك أخمى ذاتو محتمبلن ضعفاتنا.. حتى الصميب كغسؿ األرجؿ
. أخي

« َتْعِييرَاُت ُمَعيِِّريَك َوَقَعْت َعَميَّ »:َبْل َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 
مَّصى آخريف كلـ يقدر أف يخمص نفسو، فالمسيح إحتمؿ .. قالكا لممسيح عمي الصميب إف كنت إبف اهلل إنزؿ .ُ خى

 كألف اآلب كاإلبف ىما كاحد فكؿ تعيير لئلبف . ليتمـ إرادة اآلب فى خبلص البشرتعيير عمي الصميباؿ
ككؿ ىذه التعييرات ىى خطايا حمميا المسيح عمى . بسبب الصميب ىك تعيير لآلب الذل أراد الصميب

  .الصميب 
بؿ أف كؿ خطايا العالـ ىي مكجية لشخص اآلب، كعمي الصميب إحتمؿ المسيح كؿ ىذه التعييرات  .ِ

كمات المسيح مصمكبان ليحمؿ خطايا الجميع باإلضافة لمتعييرات . كاإلىانات التي كجييا العالـ لشخص اآلب
كمعني كبلـ بكلس ليـ أنكـ أنتـ األقكياء . (10 ، 9 : 69مز)كاآلية مف . التي كجيت لشخص المسيح

إذان فمنسند نحف . حامبلن ضعفكـ كعار خطاياكـ (لآلب كلوي )صرتـ ىكذا أقكياء ألف المسيح إحتمؿ التعيير 
  .الضعفاء كما فعؿ المسيح معنا

فكاف األمـ يسخركف مف إلييـ . بسبب خطايا الييكد كاف اهلل يؤدبيـ بأف يسمميـ ليد األمـ فى الحركب .ّ
فكانت ىذه أفكار الشعكب الكثنية أف . حيف يحاربكف الييكد كييزمكنيـ، كيقكلكف إلينا ىـز ييكه إليكـ (ييكه)

 .كىذه تعييرات هلل حمميا المسيح عمي صميبو . اآللية ىى التى تحارب كتنتصر

ليرم الناس أعمالكـ الصالحة فيمجدكا أبككـ الذم "كحتي االف فكؿ خطايانا ىي تعييرات يحمميا، لذلؾ قاؿ  .ْ
كيقكؿ غير ". ىذه تصرفات أتباع المسيح"حيف نخطئ أفبل يقكؿ غير المؤمنيف بالمسيح عنا ". في السمكات

 ".ىذه ىى تصرفات المؤمنيف باهلل"المؤمنيف باهلل كالممحديف مثبل 
 

 

ْبِر َوالتَّْعِزَيِة ِبَما ِفي اْلُكُتِب َيُكوُن َلَنا َرَجاءٌ 4 "-(:4)آية  " . أَلنَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكِتَب ُكِتَب أَلْجِل َتْعِميِمَنا، َحتَّى ِبالصَّ
رِلةَع  ا وُب َِع  ًَّ َّْ وُب ًِل  كغيره بؿ كؿ ما كتب في العيد القديـ 3 ىذا المزمكر الذم أشار إليو في آية=ألَع رِلةَع ألَعجْب وُب

َٕعا ِّل ٍِل١ فالعيد القديـ ليس مجمكعة مف القصص كاألقكاؿ، بؿ ىك رمز لممسيح كشيادة لو، لتعميمنا كتحذيرنا . ذَععْب
 . كتعزيتنا في كقت األلـ كلنتمسؾ بالرجاء المقترف بالصبر كالتقكية التي تعطييا الكتب المقدسة
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ْبِر َوالتَّْعِزَيِة َأْن َتْيَتمُّووا اْىِتَماًما َواِحًدا ِفيَما َبْيَنُكْم، ِبَحَسِب اْلَمِسيِح َيُسوَع، 5 "-(:6-5)اآليات  َوْلُيْعِطُكْم ِإلُو الصَّ
ُدوا اهلَل َأَبا َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َوَفٍم َواِحدٍ 6 " .ِلَكْي ُتَمجِّ

فالكعظ يخاطب األذف، أٌما . الرسكؿ ىنا يتكقؼ لمصبلة ، فالكبلـ كالكعظ بدكف صبلة يصير ببل فائدة كال فاعمية
 نسب الصبر كالتعزية لمكتب المقدسة كنسبيا ىنا هلل كمصدر 4كنبلحظ أف الرسكؿ في آية. اهلل فيخاطب القمب

أن كصبلة بكلس . فالمصدر ىك اهلل، لكنيما يصبلف أيضان لنا عبر الكتاب المقدس. ليا، فيك إلو الصبر كالتعزية
ا  ذًال ادِل َٚع ا  ًاِل ا َّع رِل ْ٘ب ٛا ا ُّّو رَع ْٙب ىذه الكممة تعني .  كىذه الكممة تعني إنسجاـ الفكر بحيث ال يطغي فكر عمي فكر=ذَع

كاليارمكني في المكسيقي ىك أف يككف ىناؾ عدة نغمات كعدة أصكات مف آالت  (اىتمامان كاحدان )ىارمكني 
متعددة كلكنيا كأنيا صكت كاحد، أم تعطي لحنان جميبلن مف نغمات مختمفة لكنيا متكافقة كلك لنا كمنا فكر 

.  المسيح، كلنا ىدؼ كاحد ىك مجد المسيح يحدث ىذا اإلنسجاـ
/ درس كتاب / ترانيـ / ألحاف  )فمثبلن ىناؾ أنشطة متعددة لمخداـ داخؿ الكنيسة، كنجد كؿ خادـ لو نشاط يميزه 

 قالكؿ أدم دكرلك  (..تدريس دركس مدرسية لمطمبة/ خدمة مرضي كمسنيف / إدارة / طقكس / تاريخ كنيسة 
.  عف مجد المسيح، كىذا ىك الفكر الكاحد يحدث اليارمكني أك اإلنسجاـ كيظير المسيح في ىذه الكنيسةباحثان 

١خِل ٠َعغُبٛوَع كلك حدث ىذا نككف  غِل َّع ٌْب غَعةِل ا ذُبٚا  َع كبيذا  . أم كفؽ مشيئتو  =تِلذَع جِّو َّع ليتقدس " كما نصمي =ذُب
كاهلل يتمجد لك كنا نخدمو كنعبده كنسبحو بركح كاحد كلساف كاحد، أم يككف لنا الفكر الكاحد ببل شقاؽ كال " اسمؾ
جٍة . نزاع ذَع ادِل َٚع َعفْبظٍة  ذٍة (. 23-21:17يك) تشير لكحدة اإلرادة كىدؼ المسيح ىك الكحدة بيف المؤمنيف =تِٕل ادِل َٚع ٍُة  فَع  َٚع
 أم يككف ىناؾ إعتراؼ بحؽ اهلل كنسبحو بالفـ، ىنا نرم قمكب متحدة كأفكاه متحدة بمحبة ىدفيا مجد اهلل، =

 واحد كقكؿ الرسكؿ. ييعىبِّر عف ما يظير أماـ الناس الفم ك (الداخؿ)تعبر عف الباطف  النفس. كىذا ما يطمبو اهلل
  .يعنى أف يككف لنا كشعب المسيح ىدؼ كاحد فى القمب كنعمنو لمجميع

 
" . ِلذِلَك اْقَبُموا َبْعُضُكْم َبْعًضا َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح َأْيًضا َقِبَمَنا، ِلَمْجِد اهللِ 7 "-(:7)آية 

ُْب  ىُب ا تَععْبؼُب ُٛب ىذه ) كزنة10000المسيح سامحنا في . بعضنا البعض إف كاف المسيح قىًبمىنىاى فيؿ ال نقبؿ =الْبثٍَع
 فيؿ ال نسامح .( مميكف جنيو عمى حسب إف كانت الكزنة ذىب أك فضة60 مميكف جنيو ك2تساكل ما بيف 

لمجد  = المسيح قبمنا كثبتنا فيو ليعيدنا كأبناء لآلب نمجد إسمو .( جنيو3ىذه تساكل )  دينار100إخكتنا في 
إذان ليقبؿ القكم الضعيؼ كليقبؿ الضعيؼ القكم، .  باطنا كعمنا كاهلل يتمجد إف اعترفنا بالمسيح كآمنا بو=اهلل

 .كالييكد يقبمكف األمـ كاألمـ يقبمكف الييكد
  

" .ِإنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َقْد َصاَر َخاِدَم اْلِختَاِن، ِمْن َأْجِل ِصْدِق اهلِل، َحتَّى ُيَثبَِّت َمَواِعيَد اآلَباءِ : َوَأُقولُ 8 "-(:8)آية 
ََع  ادِل ِْل .  المسيح أتى ليىًخدـ ال لييخدىـ =خَع رَعا ٌْبخِل ََع ا ادِل ختتف ىك نفسو، كىك  =خَع  أم أف المسيح أكمؿ النامكس كنفذه كا 

فكيؼ ييٍحتىقىٍر الييكد كالمسيح منيـ كىك  (ىك جاء لخاصتو كلكف خاصتو لـ تقبمو)كاف مف الييكد الذيف يختتنكا 
قِل  ِل . لتـز بنامكسيـإ ذْب ًِل طِل ْٓب أَعجْب  اهلل أعطي كعدان إلبراىيـ ككاف مجيء المسيح ليكمؿ ىذا الكعد، كليحمؿ  =ِِل
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في ىذه اآلية نرم المسيح يقبؿ الييكد كفي اآليات . الغضب عف الساقطيف الذيف خانكا العيد مف أكالد إبراىيـ
القادمة نجده يقبؿ األمـ، إذان إف كاف المسيح قبؿ الييكد كاألمـ، كصار الجميع في المسيح فميقبؿ كؿ كاحد 

 .اآلخر
 

ُدوا اهلَل ِمْن َأْجِل الرَّْحَمِة، َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 9 "-(:9)آية  ِمْن َأْجِل ذِلَك َسَأْحَمُدَك ِفي اأُلَمِم َوُأَرتُِّل »:َوَأمَّا اأُلَمُم َفَمجَّ
" «الْسِمكَ 

ذُبٚا  َع . ىنا نرم اهلل يقبؿ األمـ جَّ َّع ُُب فَع َِع ا األُب َِّ أَع = ىـ مجدكه مف أجؿ مراحمو ليـ إذ قبميـ.  بإيمانيـ بالمسيح=َٚع
حِل  َّع دْب ًِل اٌشَّ ْٓب أَعجْب فيذا المزمكر نبكة بأف اإلنجيؿ سيكرز  (49: 18)كىذا أيضان سبؽ كأشار إليو سفر المزامير  = ِِل

ذُبنَع . بو كسط األمـ كسيسبح األمـ المسيح عمي رحمتو َّع ؤَعدْب ىنا المسيح كرأس لكنيستو يتكمـ باسـ كنيستو مف  = عَع
 . األمـ كيكجو شعبو لتسبيح كشكر اآلب

 
" «َتَيمَُّموا َأيُّوَيا اأُلَمُم َمَع َشْعِبوِ »:َوَيُقوُل َأْيًضا10 "-(:10)آية 

كاف الييكد ال يسمحكف لؤلمـ أف يشترككا معيـ في أعيادىـ، كلكنيـ بالمسيح صار الكؿ شركاء في آالـ كفرح 
. ( 43:32تث)الكنيسة، صاركا شركاء تسبيح هلل 

 
" « َسبُِّحوا الرَّبَّ َيا َجِميَع اأُلَمِم، َواْمَدُحوُه َيا َجِميَع الشُّوُعوبِ »:َوَأْيًضا11 "-(:11)آية 

 .لقد سبح األمـ آليتيـ زمانان كاآلف يسبحكف اهلل. (1:117مز )ىذه مف
 

َسَيُكوُن َأْصُل َيسَّى َواْلَقاِئُم ِلَيُسوَد َعَمى اأُلَمِم، َعَمْيِو َسَيُكوُن َرَجاُء »:َوَأْيًضا َيُقوُل ِإَشْعَياءُ 12 "-(:12)آية 
" .«اأُلَممِ 

كنبكة إشعياء معناىا أف يسي سيككف مثؿ األصؿ الذم يتفرع منو نسؿ جديد، كالمسيح . (1:11شإ)ىذه مف
 (. سبعينية )(10 ، 1 : 11شإ)كاآليات مف . الذم سيجيء مف ىذا األصؿ سيؤمف بو األمـ

 
وِح اْلُقُدسِ 13 "-(:13)آية  " .َوْلَيْمأْلُكْم ِإلُو الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن، ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّو

رأينا اهلل يقبؿ الييكد كاألمـ، اهلل قبميما كمييما، فعمييما إذان أف يقبمكا بعضيما  (12-8)في اآليات السابقة 
ذا إمتؤل الجميع محبة سيمتمئ الجميع مف الركح القدس الذم سيمؤل الجميع فرح  البعض كيعيشكا في محبة كا 

 .كرجاء
ككيؼ يعطينا ىذا . اهلل يريد أف يعطى شعبو رجاء حتى ال نفشؿ كسط الضيقات التى فى العالـ=  إلو الرجاء
 فى القمب اآلف بينما نحف السرور والسالم يعطى عربكف مما سكؼ نتذكقو فى السماء مف الروح القدسالرجاء؟ 

  .ما زلنا فى العالـ



 (اإلطذاح اٌخاِظ عشش)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
 

 

274 

 
َوَأَنا َنْفِسي َأْيًضا ُمَتَيقٌِّن ِمْن ِجَيِتُكْم، َياِإْخَوِتي، َأنَُّكْم َأْنُتْم َمْشُحوُنوَن َصاَلًحا، َوَمْمُموُؤوَن ُكلَّ 14 "-(:14)آية 

" .ِعْمٍم، َقاِدُروَن َأْن ُيْنِذَر َبْعُضُكْم َبْعًضا
اف سبؽ كأنبيـ كذلؾ ليشجعيـ كيصفيـ ىنا بأنيـ أنبلحظ رقتو في الحديث ىنا بعد  الَعدًال َْع طَع ُٛٔٛب ذُب شْب  بعد أف َِع

 .كلكف النعمة تغير مف حاؿ إلى حاؿ (31-29:1رك)ثـ إ أنيـ مممؤكف مف كؿ  قبؿ اإليمافقاؿ عف األمـ
كنسب ليـ . (7:13كك1)" فالمحبة تصدؽ كؿ شيء"كبالرغـ مف أنو سمع عنيـ فقط نجده يقكؿ أنو متيقف، 

ا  =الكبلـ كالكعظمكىبة  ُْب تَععْبؼًال ىُب سَع تَععْبؼُب ْٕبزِل ْْب ٠ُب َْع أَع ٚ سُب   .لَعادِل
 

َولِكْن ِبَأْكَثِر َجَساَرٍة َكَتْبُت ِإَلْيُكْم ُجْزِئيًّيا َأيُّوَيا اإِلْخَوُة، َكُمَذكٍِّر َلُكْم، ِبَسَبِب النِّْعَمِة الَِّتي ُوِىَبْت ِلي 15 "-(:15)آية 
" ِمَن اهلِل،

جٍة  اسَع غَع ثَعشِل جَع ئِل١ّرًالا.  ىذه نابعة مف شدة الغيرة كالمحبة ليـ=تِلؤَعوْب ضْب  في بعض األجزاء مف المعنى أف الرسكؿ  =جُب
  .(3-1خصكصان اإلصحاحات)الرسالة كاف متجاسران عمييـ 

ُْب ن شٍة ٌَعىُب وِّو زَع   كنحف لآلف.، إنما كتبتو ألذكركـ الحظ تكاضع الرسكؿ فيك يقكؿ ليـ أنتـ تعرفكف كؿ ما كتبتو =ُِب
 .  سنة نحاكؿ أف نفيـ ىذه الرسالة2000كبعد 

 
َحتَّى َأُكوَن َخاِدًما ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح أَلْجِل اأُلَمِم، ُمَباِشرًا إِلْنِجيِل اهلِل َكَكاِىٍن، ِلَيُكوَن ُقْرَباُن اأُلَمِم 16 "-(:16)آية 

وِح اْلُقُدسِ  " .َمْقُبواًل ُمَقدًَّسا ِبالرُّو
١خِل  = فالنعمة التي كىبيا اهلل لو، كىبيا لو لكي يخدـ األمـ 15ىي إمتداد آلية غِل َّع ٌْب ا ٌِل١َعغُبٛوَع ا ًاِل ادِل َْع خَع ٛ وُب

رَّٝ أَع دَع

ُِل  َِع ًِل األُب ٍٓة  ....ألَعجْب ِ٘ل ا ىَع  2 : 13أع) بكلس كاىف ميًنحى سر الكينكت بكضع األيدم بعد أف إختاره اهلل ىك كبرنابا  =وَع
فخارستية في العيد ) كىك إستغؿ فكرة أنو كاىف، كالكاىف عممو أف يقدـ ذبائح  (3،  دمكية في العيد القديـ ، كا 

(. العبادة العقمية)كقاؿ أنو يقدـ األمـ ذبائح حية بسكيف عقمية  (الجديد
( 12:4عب) ىنا أنو يقدـ األمـ ذبيحة بكممة اهلل التي ىي سيؼ ذم حديف  الرسكؿبكلسالصكرة التى يرسميا 

 لذلؾ ييصكَّر بكلس الرسكؿ في الغرب كىك  .تعمؿ عمميا في اإلنساف كتحكلو لذبيحة حية مقدسة مقبكلة لدم اهلل
الًال   مقبكليف كقرباف يقدمو الرسكؿممسكان في يده سيؼ الذم ىك سيؼ الكممة، يقدـ األمـ بو ذبيحة ليصيركا مْبثُٛب  َِع

ٌْبمُبذُبطِل ِمذعا ٚحِل ا  . أم ليس فقط إيمانيـ بؿ بسمككيـ بالركح = تِلاٌشُّو
إستخدـ اإلخكة البركتستانت الذيف ينكركف سر الكينكت ىذه الكممة لينكركا كينكت بكلس الرسكؿ =  وىا٘ٓ

إذ قالكا أنو يشبو نفسو بكاىف مف العيد القديـ يقدـ ذبائح دمكية، إال أنو يقدـ األمـ ذبائح حية . كالكينكت عمكما
كلكف ما قكليـ فيما قالو الرسكؿ فى اإلصحاح .  فيذا معناه أنو ليس كاىناوىا٘ٓكلكنو حيف يقكؿ . كما سبؽ

انيـ لما عرفكا اهلل لـ يمجدكه اك يشكركه كالو، بؿ حمقكا في ( "21آية)األكؿ مف رسالة ركمية عف األمـ فى 
 !!ىؿ نقكؿ ىنا أف بكلس الرسكؿ يعنى أف اهلل ىك كإلو؟". افكارىـ، كاظمـ قمبيـ الغبي
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أَلنِّي اَل َأْجُسُر َأْن َأَتَكمََّم َعْن َشْيٍء 18. َفِمي اْفِتَخاٌر ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَيِة َماِ هللِ 17 "-(:18-17)اآليات 

" ِممَّا َلْم َيْفَعْمُو اْلَمِسيُح ِبَواِسَطِتي أَلْجِل ِإَطاَعِة اأُلَمِم، ِباْلَقْوِل َواْلِفْعِل،
١خِل  غِل َّع ٌْب اسٌد فِٟل ا رِلخَع

ِٟل افْب  بكلس يفتخر بكينكتو كخدمتو التي أعطاىا لو اهلل، كال يفتخر بنفسو، كعممو الذم =فٍَع
عتبر ىذا كرامة لو أنو يعمؿ عند اهلل .  يفتخر بو ىك كينكتو ككرازتو كأف اهلل إئتمنو عمي ىذه الخدمة كا 

ذىب كاىف حديث ألبيو الركحي يتحدث في ندـ عف تركو عممو الذم في العالـ إذ كاف عممو ميمان، فقاؿ : قصة
بكلس " ماذا تركت لقد تركت نفاية، كأخذت مجد خدمة المذبح كحمؿ جسد المسيح بيف يديؾ: "لو أبكه الركحي

١خِل كقكلو . ىنا ال ينظر لئلىانات التي تكجو لو اآلف بؿ ينظر في إيماف كرجاء لممجد المعد لو غِل َّع ٌْب يشير فِٟل ا
كال يكجد راعي سكل في المسيح كألجؿ . الكاىف الحقيقي كليس كينكت سكم في المسيحألف المسيح كحده ىك 

  فيك الذل ييقىدِّـ ذبيحة نفسو اإلفخارستية يكميا عمى المذبح، ىك الكاىف األعظـ الحقيقي المسيح يسكع.المسيح
ا ِلهللِل  . نصمى كنكزع البركة التى يعطييا ىك أل جسده كدمو إاٌل أدكات في يدهسناكنحف الكينة ؿ َِع َٙعحِل  ْٓب جِل  = ِِل

 .العمؿ كالكرازة كالخدمة كخبلص النفكس، كؿ ىذا ىك عمؿ اهلل، كاهلل أيد البشارة كالكرازة
 

َحتَّى ِإنِّي ِمْن ُأوُرَشِميَم َوَما َحْوَلَيا ِإَلى ِإلمِّيِريُكوَن، َقْد . ِبُقوَِّة آَياٍت َوَعَجاِئَب، ِبُقوَِّة ُروِح اهللِ 19 "-(:19)آية 
" .َأْكَمْمُت التَّْبِشيَر ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيحِ 

ٚحِل  ِل  جِل سُب َّٛ َْع .   ىذه التي جعمت الكرازة فعالة  = تِلمُب ٛ ٍِّو١شِل٠ىُب .  إقميـ كاقع شرؽ بحر اإلدرياتيؾ غالبان بمغاريا =اٌِل
 . كنبلحظ أف اهلل أيده كدعمو بكاسطة عمؿ معجزات أيضان . ىك يشرح كيقدـ ليـ خدمتو ليصمكا عنو

 
" .َلْيَس َحْيُث ُسمَِّي اْلَمِسيُح، ِلَئالَّ َأْبِنَي َعَمى َأَساٍس آلَخرَ : َولِكْن ُكْنُت ُمْحَتِرًصا َأْن ُأَبشَِّر ىَكَذا20 "-(:20)آية 

بؿ ىك يتمني أف يككف أداة في يد اهلل لتصؿ كممة الكرازة لكؿ . ىك ال يطمب الشيرة أك المجد أك الخدمة السيمة
. ىك ال يريد أف يتعدم حقكؽ اآلخريف كيسمب إستحقاقاتيـ كأتعابيـ. العالـ الكثني الذم لـ يصؿ إلييـ أحد قبمو

 .كبناء عمي ىذه اآلية فبطرس إذان لـ يكف مكجكدان في ركما، كال ىك أسس كنيسة ركما
 

" .«الَِّذيَن َلْم ُيْخَبُروا ِبِو َسُيْبِصُروَن، َوالَِّذيَن َلْم َيْسَمُعوا َسَيْفَيُمونَ »: َبْل َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ 21 "-(:21)آية 
أنني أبشر باإلنجيؿ كسط األممييف كعابدم األكثاف ليصؿ اإلنجيؿ لكؿ إنساف كتتحقؽ نبكة إشعياء 

 . لذلؾ فأنا أبحث عف المكاف الذم لـ يبشر فيو بإسـ المسيح ألذىب لو (15:52إش)
 

" .ِلذِلَك ُكْنُت ُأَعاُق اْلِمرَاَر اْلَكِثيَرَة َعِن اْلَمِجيِء ِإَلْيُكمْ 22 "-(:22)آية 
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حتياجان إكلكف اهلل كاف يكمفو بالكرازة في أماكف أكثر . شتياقو لمذىاب إلييـ في ركماإىنا يعبِّر ليـ الرسكؿ عف 
اهلل كاف . فاهلل يعرؼ مف ىك األكثر إحتياجان . فالعناية اإلليية تتحكـ في أمكر الخدمة كالكرازة. لمكممة مف ركما

 . يعرؼ أف في ركما أناسان يعرفكف المسيح، لكف ىناؾ أماكف كثيرة مازالت لـ تسمع عف المسيح
 

َوَأمَّا اآلَن َفِإْذ َلْيَس ِلي َمَكاٌن َبْعُد ِفي ىِذِه اأَلَقاِليِم، َوِلي اْشِتَياٌق ِإَلى اْلَمِجيِء ِإَلْيُكْم ُمْنُذ ِسِنيَن 23 "-(:23)آية 
" َكِثيَرٍة،

كاف الرسكؿ يتكمـ مف اليكناف، ك يرم أنو بشر في معظـ أقاليميا، كلو إشتياؽ اآلف أف يذىب إلى ركما عاصمة 
 . العالـ الكثني آنذاؾ

 
أَلنِّي َأْرُجو َأْن َأرَاُكْم ِفي ُمُروِري َوُتَشيُِّعوِني ِإَلى ُىَناَك، ِإْن . َفِعْنَدَما َأْذَىُب ِإَلى اْسَباِنَيا آِتي ِإَلْيُكمْ 24 "-(:24)آية 

" . َتَمالَّْءُت َأوَّاًل ِمْنُكْم ُجْزِئيًّيا
ثَعأِل١َعا  َٝع اعْب َ٘عةُب اٌِل ا أَعرْب َِع ْٕبذَع خُب .  كانت نيراف الكرازة تمتيب في داخمو كيريد أف يخدـ اإلنجيؿ في كؿ العالـ=فَععِل الَّءْب َّع  ذَع

 ىي كممة تقاؿ مف األب كاألـ ألكالدىما كتعبر عف شدة المحبة كتعني أريد أف أمؤل عينيَّ منكـ كتعني أنني =
ئِل١ّرًالا. سأستمتع بمقائكـ ضْب تعني أنو ميما أقاـ في كسطيـ فإنو ال يمكف أف تشبع نفسو مف رؤيتيـ، كميما نظر  = جُب

 . ليـ فإف شبعو سيككف جزئيان 
 

" َولِكِن اآلَن َأَنا َذاِىٌب ِإَلى ُأوُرَشِميَم أَلْخِدَم اْلِقدِّيِسيَن، 25 "-(:25)آية 
َٓع  ١ ٠غِل ٌْبمِلذِّو ََع ا ذِل  فما يفعمو ىك خدمة، كىك بيذا يعتذر عف أنو لـ يأتي إلى ركما بسبب  ، لـ يقؿ ألعطييـ =ألَعخْب

ًمبىٍت أمكاليـ ىناؾ  فميس غريبان أف يككف ىناؾ فقراء في .  (34:10عب)إنشغالو بخدمة فقراء أكرشميـ الذيف سي
كىذه المجاعة أثرت . (30-28:11أع)كربما نشأ ىذا عف مجاعة حدثت أياـ كمكديكس قيصر . أكرشميـ

 .خصكصان عمي إسرائيؿ
 

" .أَلنَّ َأْىَل َمِكُدوِنيََّة َوَأَخاِئَيَة اْسَتْحَسُنوا َأْن َيْصَنُعوا َتْوِزيًعا ِلُفَقرَاِء اْلِقدِّيِسيَن الَِّذيَن ِفي ُأوُرَشِميمَ 26 "-(:26)آية 
ا ُٕٛب غَع رَعذْب صِل٠عًالا .  أم فعمكا ىذا بدكف ضغط =اعْب ْٛب َٕععُبٛا ذَع كأليس غريبان أف يككف القديسيف .  شركة القديسيف=٠َعظْب

ككاف بكلس سكؼ يحمؿ ىذه اليبات كالعطايا إلى . فقراء، حقان كثيران ما يغضب العالـ عمف يرضي عنيـ اهلل
ال لكاف قد ذىب إلى ركما أكالن . أكرشميـ لكف الرسكؿ . كلكنو ىك ىنا ال يدعكىـ لمعطاء مف أجؿ أكرشميـ، كا 

إقميميف يككناف معان )فأىؿ مكدكنية كأخائية . يقصد أف يشرح ألىؿ ركما مفيـك الجسد الكاحد بيف الييكد كاألمـ
  .(اليكناف

 كذلؾ ليتعمـ أىؿ ركما أممان كييكد أف ، يشترككف مع أىؿ أكرشميـ كىـ ييكد أصبلن  كىا ىـ مف األمـاليكنانييفك
 .  فيـ اآلف جسد كاحديتعايشكا بمحبة
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نَُّيْم َلُيْم َمْدُيوُنونَ 27 "-(:27)آية  أَلنَُّو ِإْن َكاَن اأُلَمُم َقِد اْشَتَرُكوا ِفي ُروِحيَّاِتِيْم، َيِجُب ! اْسَتْحَسُنوا ذِلَك، َواِ 

" .َعَمْيِيْم َأْن َيْخِدُموُىْم ِفي اْلَجَسِديَّاِت َأْيًضا
ا ُٕٛب غَع رَعذْب ىذا فضؿ منيـ، كمف ناحية أخرم فإف أىؿ . بحريتيـ كليس مف رجاء لبكلس ليـ كال بإيحاء منو = اعْب

مكدكنية مديكنكف ألىؿ أكرشميـ الذيف ىـ ييكد أصبلن، فمف الييكد خرج المسيح كاألنبياء كالكتب المقدسة 
لذا صار كاجبان عمي األمـ أف يشترككا في إحتياجات . نحدرت النعمة لكؿ العالـ كلؤلمـإكالتبلميذ كالرسؿ، ك

 .أكرشميـ المادية ألنيـ نالكا مف خيرات أكرشميـ الركحية
 

 . َفَمَتى َأْكَمْمُت ذِلَك، َوَخَتْمُت َلُيْم ىَذا الثََّمَر، َفَسَأْمِضي َمارًّيا ِبُكْم ِإَلى اْسَباِنَيا28 "-(:28)آية 
دُب  ّْب رَع :-  تعني= خَع
. أنييت كأكممت ليـ ىذه الخدمة .ُ
الرسكؿ كاف سيختـ عمي كثيقة أماـ شيكد ألىؿ أكرشميـ بأنو سمميـ ىذه األمكاؿ، حتى ال يتشكؾ أحد في  .ِ

 .كيككف بعد ذلؾ قد أتـ مسئكليتو. نزاىتو

شَع  َّع ا اٌثَّ ـٍ الذم باإليماف، ثمار محبتيـ التي نالكىا .  ىذه العطايا ىي ثمار إيماف األمـ =٘زَع ىي إحدل ثمار برَّىي
ثَعأِل١َعا. بالركح القدس  . بكلس شعمة نشاط يريد أف يكصؿ الرسالة لكؿ العالـ =اعْب

 

" . َوَأَنا َأْعَمُم َأنِّي ِإَذا ِجْئُت ِإَلْيُكْم، َسَأِجيُء ِفي ِمْلِء َبَرَكِة ِإْنِجيِل اْلَمِسيحِ 29 "-(:29)آية 
حِل  وَع ًِل اإلِل تَعشَع ١ :- كىى تشمؿ   كممة بركة تشير لعطايا اهلل الحمكة لممؤمف = ْٔبجِل
 فاإلنجيؿ ىك كممة اهلل، كالمسيح ىك كممة اهلل، فحينما نسمع كممة اهلل المكتكبة =التعرف عمي شخص المسيح* 

كمف . في اإلنجيؿ كنقرأىا نكتشؼ شخص المسيح فنعرفو كنحبو كتمؤل محبتو القمب فيمتمئ القمب فرحان عجيبان 
(. 23:14يك )يحبو يحفظ كصيتو كيسمؾ في الفضيمة، كيسكف عنده اآلب كاالبف 

 لفيـ كبلـ اإلنجيؿ، ألف المكتكب مكتكب بالركح، كال يكشؼ معني المكتكب بالركح إاٌل ذىف =انفتاح الذىن* 
فيك " بركاتو تككف مع جميعنا آميف"كحينما يصرخ الشماس عند قراءة اإلنجيؿ  (45:24لك)مفتكح بالركح القدس 

صراخ أف ينسكب الركح فنفيـ كندرؾ قكة الفداء كالخبلص كالتبني كالمصالحة، كحب اهلل، فاإلنجيؿ يحمؿ رسالة 
. كمف يفيـ يرتفع إيمانو كيتشدد رجاءه كتتقكم عزيمتو عمي مكاجية صعاب العالـ. الخبلص

الكتاب المقدس ىك مرآة تكشؼ عيكبنا كخطايانا، ككممة اهلل كسيؼ ذم حديف بيا نكلد مف = فاعمية الكممة* 
كالمعني أف ليا قكة عمي بتر محبة الخطية داخؿ القمب فنككف كمف كلد مف  ( 23: 1بط1+ 12: 4عب )جديد 

فالكممة تحمؿ قكة الركح كالحياة .  أىمية المداكمة عمي قراءة الكتاب المقدسق ىىكىذ. جديد بطبيعة جديدة
ىي تتفاعؿ مع اإلنساف كتحرؾ ضميره فيكشؼ عيكبو كتبدأ الدينكنة الذاتية، كيبدأ الركح القدس في . (63:6يك)

التبكيت، كيذىب اإلنساف ليعترؼ، الكممة يككف ليا سمطاف عمي النفس كتسكد بقكتيا كقداستيا فيتغير الذىف 
 كالحظ قكؿ بكلس الرسكؿ فى . كيتغير شكؿ اإلنساف إلى صكرة المسيح ليتكافؽ مع الحياة المدعك إلييا ،كيتجدد
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لمييكدم اكال ثـ : اني لست استحي بانجيؿ المسيح، النو قكة اهلل لمخبلص لكؿ مف يؤمف( "16 : 1رك)
 .ىذه القكة غيرت شعب ككرنثكس فى شيكر قميمة مف الكثنية كالفجكر إلى شعب ليـ مكاىب". لميكناني

كبكلس يؤكد ألىؿ ركمية أنو حينما يأتي إلييـ سينالكا جميعان مؿء بركة اإلنجيؿ كينمك الجميع في اإليماف 
 ".لكي أمنحكـ ىبة ركحية لثباتكـ (11:1رك)كالفضيمة، كىذا يتفؽ مع ما قالو في 

 

َمَواِت 30 "-(:30)آية  وِح، َأْن ُتَجاِىُدوا َمِعي ِفي الصَّ َفَأْطُمُب ِإَلْيُكْم َأيُّوَيا اإِلْخَوُة، ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوِبَمَحبَِّة الرُّو
" ِمْن َأْجِمي ِإَلى اهلِل،

ٚحِل  ثَّحِل اٌشُّو ذَع اخِل . المحبة التي أثمرىا الركح القدس في نفكسكـ = َِع َٛع ٍَع ٟ فِٟل اٌظَّ عِل َِع ِ٘لذُبٚا  ا ْْب ذُبجَع  الصمكات  =أَع
كالمحبة دليؿ عمؿ الركح لذلؾ نحف نؤمف بالشفاعة، ىـ يصمكف عنا كنحف نصمي . المتبادلة ىي دليؿ المحبة

١خِل . كىنا يطمب صمكاتيـ . (33: 15+ 10 ، 9: 1)كالحظ أف الرسكؿ يصمي عنيـ . عنيـ غِل َّع ٌْب َعا ٠َعغُبٛوَع ا تِّٕو  تِلشَع
ِ٘لذُبٚا=  كالحظ أف الرسكؿ يعتبر أف الصبلة ىي جياد ركحي. أطمب منكـ بإسـ المسيح ا ْْب ذُبجَع كالصبلة بعضنا . أَع

 .لبعض ىي ما يسمي الشفاعة التكسمية
 

ِلَكْي ُأْنَقَذ ِمَن الَِّذيَن ُىْم َغْيُر ُمْؤِمِنيَن ِفي اْلَيُيوِديَِّة، َوِلَكْي َتُكوَن ِخْدَمِتي أَلْجِل ُأوُرَشِميَم َمْقُبوَلًة 31 "-(:31)آية 
" ِعْنَد اْلِقدِّيِسيَن، 

ْٔبمَعزَع  ْٟب أُب  فالركح القدس أعمف لو، ما سيحدث لو في أكرشميـ ككانت زيارتو ىذه ألكرشميـ ىي الزيارة األخيرة =ٌِلىَع
َْع . لذلؾ طمب الصبلة ألجمو. حيث ألقكا القبض عميو فيك كاف شاعران بكؿ المخاطر المقدـ عمييا ٛ ْٟب ذَعىُب ٌِلىَع

ٌَعحًال  مْبثُٛب َِع رِٟل  َِع ذْب  كاف الرسكؿ خائفان أف ال يككف مقبكالن عند القديسيف مسيحيي أكرشميـ الذيف ىـ ييكد أصبلن  =خِل
 . بسبب تحرره مف النامكس

 
" . َحتَّى َأِجيَء ِإَلْيُكْم ِبَفَرٍح ِبِإرَاَدِة اهلِل، َوَأْسَتِريَح َمَعُكمْ 32 "-(:32)آية 

 .سيذىب إلييـ في ركما فرحان إذا قبمكا خدمتو في أكرشميـ
 

" .آِمينَ . ِإلُو السَّاَلِم َمَعُكْم َأْجَمِعينَ 33 "-(:33)آية 
كما يصمي الكاىف قائبلن إيريني باسي . كما طمب منيـ أف يصمكا ألجمو، ىاىك يصمي ألجميـ ليككف بينيـ سبلـ

 .(كيطك بنيفماتي سك)كيرد الشعب كلركحؾ أيضان  (السبلـ لكـ)
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 عودة لمجدول السادس عشراإلصحاح 
 

ىذا اإلصحاح يبدك كحامؿ . ىذا اإلصحاح بو أسماء كثيرة يرسؿ ليـ الرسكؿ السبلـ أك يرسؿ منيـ السبلـ ألىؿ ركما
 (التاعبة في الرب/ عاممكف معنا في الرب/ أنسباء/ أحباء)أيقكنات، كميـ قديسيف أطمؽ عمييـ الرسكؿ ألقاب حمكة 

كيمكف تشبيو . (الحظ أىمية تشجيع الناس كمدحيـ في إجتذابيـ لمكنيسة)لكؿ شخص لقب محفكر في قمب الرسكؿ 
فيؤالء القديسيف بحياتيـ . ىذه الصكرة بمكحة الشرؼ في المدارس التي يكضع فييا صكر كأسماء المتفكقيف مف الطمبة

 بؿ ىي حياة يمكف أف  ، في الرسالة ليس مجرد معمكمات نظرية الرسكؿ أثبتكا أف ما عمـ بو بكلس ،المممكءة نعمة
ىذا لتشجيع الناس في كؿ األجياؿ أف المسيحية عقيدة تعاش . يعيشيا كؿ إنساف، بدليؿ أف ىؤالء القديسيف عاشكىا

. بؿ أف النعمة التي حدثنا عنيا تحكؿ البشر إلى قديسيف. كليست نظريات
في اإلصحاحات السابقة . ىذا اإلصحاح ىك صكرة حية كمبيجة كفٌعالة عف الحياة المسيحية في العصر الرسكلي

ظير بكلس كرجؿ مقتدر في العمـ كالعقيدة، كىنا يظير كرجؿ مقتدر في المحبة، فيذه السبلمات تظير محبتو 
لكنو يعكد ليكمؿ حديثو  (24 ، 20 : 16+ 33:15)ككثيران ما نشعر أف الرسكؿ سينيي رسالتو بقكلو آميف . لمجميع

 .كأنو ال يكد مف محبتو أف ينيي الحديث معيـ
 

َكْي َتْقَبُموَىا ِفي الرَّبِّ 2ُأوِصي ِإَلْيُكْم ِبُأْخِتَنا ِفيِبي، الَِّتي ِىَي َخاِدَمُة اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َكْنَخِرَيا، 1 "-(:15-1)اآليات 
 .َكَما َيِحقُّو ِلْمِقدِّيِسيَن، َوَتُقوُموا َلَيا ِفي َأيِّ َشْيٍء اْحتَاَجْتُو ِمْنُكْم، أَلنََّيا َصاَرْت ُمَساِعَدًة ِلَكِثيِريَن َوِلي َأَنا َأْيًضا

المََّذْيِن َوَضَعا ُعُنَقْيِيَما ِمْن َأْجِل َحَياِتي، المََّذْيِن َلْسُت 4َسمُِّموا َعَمى ِبِريْسِكالَّ َوَأِكياَل اْلَعاِمَمْيِن َمِعي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، 3
َسمُِّموا َعَمى َأَبْيِنُتوَس َحِبيِبي، . َوَعَمى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْيِتِيَما5َأَنا َوْحِدي َأْشُكُرُىَما َبْل َأْيًضا َجِميُع َكَناِئِس اأُلَمِم، 

َسمُِّموا َعَمى َأْنَدُروِنُكوَس َوُيوِنَياَس 7. َسمُِّموا َعَمى َمْرَيَم الَِّتي َتِعَبْت أَلْجِمَنا َكِثيرًا6. الَِّذي ُىَو َباُكوَرُة َأَخاِئَيَة ِلْمَمِسيحِ 
، اْلَمْأُسوَرْيِن َمِعي، المََّذْيِن ُىَما َمْشُيورَاِن َبْيَن الرُّوُسِل، َوَقْد َكاَنا ِفي اْلَمِسيِح َقْبِمي َسمُِّموا َعَمى َأْمِبِمَياَس 8. َنِسيَبيَّ

َسمُِّموا َعَمى َأَبمَِّس 10. َسمُِّموا َعَمى ُأوْرَباُنوَس اْلَعاِمِل َمَعَنا ِفي اْلَمِسيِح، َوَعَمى ِإْستَاِخيَس َحِبيِبي9. َحِبيِبي ِفي الرَّبِّ 
َسمُِّموا َعَمى . َسمُِّموا َعَمى ِىيُروِدُيوَن َنِسيِبي11. َسمُِّموا َعَمى الَِّذيَن ُىْم ِمْن َأْىِل َأِرْسُتوُبوُلوَس . اْلُمَزكَّى ِفي اْلَمِسيحِ 

َسمُِّموا َعَمى . َسمُِّموا َعَمى َتِريَفْيَنا َوَتِريُفوَسا التَّاِعَبَتْيِن ِفي الرَّبِّ 12. الَِّذيَن ُىْم ِمْن َأْىِل َنْرِكيسُّووَس اْلَكاِئِنيَن ِفي الرَّبِّ 
ِو ُأمِّي13. َبْرِسيَس اْلَمْحُبوَبِة الَِّتي َتِعَبْت َكِثيرًا ِفي الرَّبِّ  ، َوَعَمى ُأمِّ َسمُِّموا 14. َسمُِّموا َعَمى ُروُفَس اْلُمْختَاِر ِفي الرَّبِّ

َسمُِّموا َعَمى ِفيُموُلوُغَس 15. َعَمى َأِسيْنِكِريُتَس، ِفِميُغوَن، َىْرَماَس، َبْتُروَباَس، َوَىْرِميَس، َوَعَمى اإِلْخَوِة الَِّذيَن َمَعُيمْ 
" .َوُجوِلَيا، َوِنيِرُيوَس َوُأْخِتِو، َوُأوُلْمَباَس، َوَعَمى َجِميِع اْلِقدِّيِسيَن الَِّذيَن َمَعُيمْ 

بِّو . ىي التي حممت الرسالة إلى ركمية مف ككرنثكس، لذلؾ يقدميا بكلس ليـ ليقبمكىا حسنان  = فِل١ثِٟل َ٘عا فِٟل اٌشَّ ُٛب = ذَعمْبثٍَع
كىك يكصييـ بفيبي مع أنو لـ يكف يخدميـ خدمة مباشرة . أم كأنيا قادمة باسـ المسيح الذيف ىـ فيو كىي فيو أيضان 

كلكنيا دالة كرباطات المحبة التي يشعر بيا، فيك بمحبتو الكبيرة ليـ شعر أنو ليس غريبان عنيـ بؿ صاحب دالة 
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كقد تككف فيبي مف أصؿ كثني ألف . ككما ييبيـ حبو يطمب حبيـ، ىك كاثؽ أنو كما يحبيـ فيـ أيضان يحبكنو. عمييـ
كقد تككف مصالحيا إستدعت . كيبدك أف فيبي كانت غنية كذات مركز اجتماعي مرمكؽ. فيبكس إسـ آلية كثنية

كقد أقيمت . كجكدىا في ركما فيي تبحر ألجؿ التجارة، كفي رحمتيا ىذه حممت معيا رسالة بكلس الرسكؿ إلى ركمية
كالرسكؿ . ككاف ليا خدمتيا الفعالة في الكنيسة. (ميؿ شرؽ ككرنثكس9ميناء يبعد )كشماسة لمكنيسة التي في كنخريا 
ككانت خدمتيا التكزيع . كىك يكصي مسيحيي ركما بيا كىي في غربتيا. دعاىا أختو، كىي أختو في المسيح
كربما كاف المؤمنكف يجتمعكف في بيتيا في كنخريا نظران لئلضطياد في ككرنثكس . كالضيافة كخدمة مرضى كغرباء

. كبكلس نراه ىنا يعترؼ بجميميا. (13:16أع)كما كاف أىؿ فيمبي يجتمعكف خارج المدينة عند نير . (12:18أع)
َٓع . فاإلعتراؼ بالجميؿ أقؿ شئ لرد الجميؿ ١ ٠غِل ٍْبمِلذِّو كُّو ٌِل ا ٠َعذِل َّع أَعوِل١الَع . أف تناؿ إستحقاؽ القديسيف = وَع َٚع ىِلالَّ  = تِلشِل٠غْب

ىما ييكدياف صانعي خياـ، مف نفس مينة بكلس فأقاما . (19:4تي2+ 19:16كك1+  26 ، 18 ، 2 : 18أع)
ككانا تاجريف . الذم طرد جميع الييكد مف ركما لكنيـ عادكا ثانية. ـ49تركا ركما كأمر كمكديكس قيصر سنة . معان 

التقى بيما الرسكؿ ألكؿ مرة في ككرنثكس كبقي . كيبدك أف الزكجة كانت أكثر غيرة فذكرىا الرسكؿ أكالن . غنييف كتقييف
كأينما كجدا فتحا بيتيما كنيسة لمعبادة كلخدمة . شيران، كذىب معيما إلى أفسس، ثـ رجعا ىما إلى ركما18معيما 
كىما عىرَّضا حياتيما لمخطر ألجؿ بكلس . (ىؿ يمكف أف يككف بيت كؿ منا كنيسة أم بيت صبلة كتسبيح)الغرباء 

كىما المذاف بشرا . لذلؾ يقدـ ليما الشكر. (17 ، 12 : 18أع)كخبآ الرسكؿ  (32 ، 31 : 19+10-6:18أع)
طَع . أبمكس كقد . كممة يكنانية تعني مستحؽ لممديح، أكؿ مف قبؿ اإليماف في آسيا الصغرل عمى يد الرسكؿ = أَعتَع١ْبِٕلرُٛب

َُع . كيدعكه حبيبي، كىي دعكة لرد الحب بالحب فيخدـ الكنيسة ببل تكقؼ (15:16كك1)يككف مف بيت إستفاناس  ٠َع شْب  َِع
ف كانت ال تخدـ خدمة الكممة إاٌل أنيا قادرة عمى جذب كثيريف. يبدك أف خدمتيا كانت الضيافة في بيتيا=  . فالمرأة كا 

ِٔل١َعاطَع  ٠ُٛب َٚع ِٚٔلىُبٛطَع  سُب ْٔبذَع ـي = أَع إحتمبل . اٍف بصمة قرابة لمرسكؿ أك قاؿ نسيبيَّ ألنيما ييكدياف مثموتِّ ىما ييكدياف قد يى
كليما دكرىما الياـ في الخدمة حتى صارا . يعتز بيما ألنيما عرفا المسيح قبمو. السجف معوي في كقت غير معركؼ
ككممة رسؿ تعني أنيما كانا رسكليف مشيكريف كسط الرسؿ، فكاف ىناؾ رسؿ . مشيكريف بيف الرسؿ بسبب خدمتيما

ٚفُبظَع     .كثيركف يبشركف باإلنجيؿ كىـ غير الرسؿ اإلثنى عشر كقيؿ أنيما مف السبعيف رسكالن  يقاؿ إنو ابف  = سُب
كقد شيد ألـ ركفس أنيا في محبتيا لمرسكؿ كخدمتيا . (21:15مر)سمعاف القيركاني الذم حمؿ الصميب مع المسيح 

 .كمرقس يذكره كشخصية معركفة في ركما. لو صارت كأمان لو
 

" .َكَناِئُس اْلَمِسيِح ُتَسمُِّم َعَمْيُكمْ . َسمُِّموا َبْعُضُكْم َعَمى َبْعٍض ِبُقْبَمٍة ُمَقدََّسةٍ 16 " -(:16)آية 
ٛا ُّب ٍِّو كىي إعبلف حالة شركة بالركح . كالكنيسة أخذت بتعميـ بكلس الرسكؿ في قداساتيا. أم قبمكا" أسباذيستا" = عَع

كبعد أف عدد الرسكؿ بعض األسماء نجده ييعمف حب الكنيسة . تحتـ الصفح الكامؿ، ىي عيد سبلـ في حضرة اهلل
كالقبمة في الكنيسة بيف الرجاؿ كالرجاؿ كبيف . فالكنيسة في كؿ مكاف تشعر أنيا جسد كاحد. كميا بعضيا لبعض
كالقبمة المقدسة ليست قبمة شيكانية  كال ىي قبمة . (14:5بط1+ 26:5تس1+ 20:16كك1). النساء كالنساء قطعان 
. خائنة كقبمة ييكذا
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: ممحوظات
بكلس عرؼ ىؤالء غالبان أثناء طردىـ مف ركما عمى يد كمكديكس قيصر، إذ ذىبكا لميكناف لكنيـ عادكا إلى  .ُ

. ركما ثانية
 كمع أف بكلس يعترؼ أنو مف األعمدة  ،ال نجد في ىذه األسماء إسـ بطرس مما يشكؾ في كجكده في ركما .ِ

 !فمماذا ال يذكر إسمو؟ (9:2غؿ)

 
َوَأْطُمُب ِإَلْيُكْم َأيُّوَيا اإِلْخَوُة َأْن ُتاَلِحُظوا الَِّذيَن َيْصَنُعوَن الشَِّقاَقاِت َواْلَعَثرَاِت، ِخاَلًفا ِلمتَّْعِميِم 17 "-(:20-17)اآليات 

َوِباْلَكاَلِم الطَّيِِّب . أَلنَّ ِمْثَل ىُؤاَلِء اَل َيْخِدُموَن َربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح َبْل ُبُطوَنُيمْ 18. الَِّذي َتَعمَّْمُتُموُه، َوَأْعِرُضوا َعْنُيمْ 
َمَماءِ  أَلنَّ َطاَعَتُكْم َذاَعْت ِإَلى اْلَجِميِع، َفَأْفَرُح َأَنا ِبُكْم، َوُأِريُد َأْن َتُكوُنوا ُحَكَماَء 19. َواأَلْقَواِل اْلَحَسَنِة َيْخَدُعوَن ُقُموَب السُّو

لُو السَّاَلِم َسَيْسَحُق الشَّْيَطاَن َتْحَت َأْرُجِمُكْم َسِريًعا20. ِلْمَخْيِر َوُبَسَطاَء ِلمشَّرِّ  " .آِمينَ . ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكمْ . َواِ 
كعمى . الشقاقات والعثراتفما الذم يمنع ىذه الكحدة كالحب إاٌل الذيف يصنعكف .. يقكؿ قبمكا بعضكـ (16)في آية 

. الكنيسة أف تفرز أمثاؿ ىؤالء ألنيـ يدعكف لبدع غريبة أم لتعاليـ مخالفة لما تسممكىا مف الرسؿ، كمنيـ المتيكديف
كلكف إذا كاف الجسد متحدان معان فبل . فاإلنشقاؽ ىك سبلح الشيطاف. كىؤالء جسدانيكف يخدمكف بطكنيـ ال المسيح

كالشقاقات تأتي مف إىتماـ الناس كعبكديتيـ لبطكنيـ أم لذكاتيـ كشيكاتيـ كلؤلىكاء األخرل . يقدر الشيطاف أف يدخؿ
كبكمماتيـ  (ىذه عكس القبمة المقدسة)كىؤالء بالكبلـ الطيب كاألقكاؿ الحسنة . إنقساـ أك خبلؼ= شقاق(. 19:3في)

اءِل يخدعكف  (التي ىي عكس ما في باطنيـ)المعسكلة  َّع ٍَع أم البسطاء، سميمك النية، غير الدارسيف كليس لدييـ  = اٌغُّو
١ْبشِل لذلؾ يميؽ بنا أف نككف . (15-13:11كك2)كال عجب فالشيطاف يغير صكرتو لصكرة مبلؾ . معرفة ٍْبخَع اءَع ٌِل َّع ىَع = دُب

. مف يختار أف يعمؿ الخير فيك سيعيش في سبلـ عمى األرض، كفي مجد في السماء، لذلؾ مف يختار الخير حكيـ
كالحكيـ يستطيع أف يميز األركاح فيكشؼ مسببي الشقاقات، لذلؾ . كتفيـ أف يستخدـ اإلنساف حكمتو لصنع الخير

 كىناؾ حكمة لمشر ، ىؤالء الذيف بذكائيـ يدبركف (16:10مت)طمب السيد المسيح منا أف نككف حكماء كالحيات 
 .مكائد لآلخريف كىذا ما يسمى بالخبث

شَّشِّو   طَعاءَع ٌٍِل كمعنى بسطاء لمشر أم يككف ىدفو الكحيد مجد اهلل كأف . البسيط ىك مف لو نظرة كاحدة كىدؼ كاحد = تُبغَع
البسيط لمشر يككف . يرل الناس أعمالو الخيرة فيمجدكا اهلل، كيعرض عف الشر كيكرىو فيك ال يريد سكل مجد اهلل

كمف يبحث عف الخير كيبتعد عف الشر فسيفتح لو اهلل . طاىران ببل ميؿ لمشر، كال يعرؼ أف يعمؿ شيئان ضد الحؽ
ُٗب كمف ىك بسيط لمشر، قاؿ عنو السيد المسيح أنو سيككف نيران فالمسيح النكر سيسكف فيو . عينيو ليكتشؼ الحؽ اٌِل َٚع

َِل  َْع   . اهلل أصبح في سبلـ معنا، متحدثان بالسبلـ لنا، صانع سبلـ لنا= اٌغَّالَع ١ْبطَعا كُب اٌشَّ ذَع ىي  (20)اآلية   =٠َعغْب
ىك يصمى إللو السبلـ أف يمؤلىـ . صبلة مف الرسكؿ ألجميـ لكي ييبيـ اهلل النعمة اإلليية لخبلصيـ مف كؿ تجربة

كالرسكؿ ال يصمي لكي يحطـ اهلل أصحاب الشقاقات، بؿ ليحطـ . رجاءن مف جية الخبلص مف ىذه الشركر كالشقاقات
كىذا ما حدث رمزيان في إنتصار يشكع . كاهلل ىك الذم يسحؽ الشيطاف كليس بيد إنساف. الشيطاف العامؿ فييـ
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البسطاء لمشر  [2]الحكماء في الخير  [1]كلكف مف الذم لو سمطاف عمى الشيطاف . ككضعو أقدامو عمى ممكؾ كنعاف
دْب = ليـ طاعة هلل [3] اعَع ُْب رَع رَعىُب .   كىذه الشركط سبؽ الرسكؿ كذكرىاؽَعاعَع

شِل٠عًالا اهلل لو كقتو المحدد الذم يتدخؿ فيو بحكمتو كال نعرفو نحف، فيو يبعد كؿ أصحاب الشقاقات كينجي كنيستو،  = عَع
تصارع األمكاج  (الكنيسة)ىنا يبدك ككأف المسيح نائـ كالمركب . ىنا النصرة مؤقتة، كلكف في السماء النصرة نيائية

 . كلكف بكممة كاحدة سريعان ما ييدأ كؿ شئ عندما يريد. (الحركب ضد الكنيسة)
َعا ٠َعغُبٛوَع  تِّٕو حُب سَع َّع  .نعمة ربنا تحفظ الكنيسة مف الشقاقات= ِٔلعْب

َأَنا 22. ُيَسمُِّم َعَمْيُكْم ِتيُموثَاُوُس اْلَعاِمُل َمِعي، َوُلوِكُيوُس َوَياُسوُن َوُسوِسيَباْتُرُس َأْنِسَباِئي21 "-(:24-21)اآليات 
ُيَسمُِّم . ُيَسمُِّم َعَمْيُكْم َغاُيُس ُمَضيِِّفي َوُمَضيُِّف اْلَكِنيَسِة ُكمَِّيا23. َتْرِتُيوُس َكاِتُب ىِذِه الرَِّساَلِة، ُأَسمُِّم َعَمْيُكْم ِفي الرَّبِّ 

" .آِمينَ . ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكمْ 24. َعَمْيُكْم َأرَاْسُتُس َخاِزُن اْلَمِديَنِة، َوَكَواْرُتُس اأَلخُ 
طُب مف . ىنا ييرسؿ بكلس تحيات مف معو ألىؿ ركما ُٚب ٛ َعا ُّب كشريكو في . اإلبف المحبكب لمرسكؿ، إبنو في اإليماف ذِل١

ا٠ُبظُب كمف . العمؿ كرفيقو في كثير مف الرحبلت ؿى بيتو إلى . مضيؼ الرسكؿ بؿ كالكنيسة كميا = غَع كَّ ربما ألنو حى
طُب . مركز لمعبادة كاف يضيؼ المؤمنيف فيو الذيف ىـ غرباء عف ككرنثكس وِل١ُٛب ٌُٛب لعمو لككيكس القيركاني الذم  = َٚع

ُْب (. 1:13أع)كاف متقدمان كمعركفان في كنيسة إنطاكية  ٛ ٠َعاعُب كاف معركفان في كنيسة تسالكنيكي حيث تألـ مف  = َٚع
طُب (. 6 ، 5 : 17أع)أجؿ إضافتو لبكلس  ١ثَعاذْبشُب ثَعائِٟلكيسمييـ  (4:20أع)البيرم = عُبٛعِل ْٔبغِل ق ءقد يككنكا أقربا = أَع

. فعبلن أك يقكؿ ىذا ألنيـ مف الييكد أصبلن 
طُب (: 22)آية  ذِل١ُٛب كاف ترتيكس يعمؿ نساخان لبكلس ألف بكلس كاف خطو رديئان ال يمكف قراءتو بسيكلة لضعؼ  = ذَعشْب

كترتيكس في محبتو بعد أف رأل محبة بكلس ألىؿ ركمية إستأذف . (11:6)عينيو لذلؾ يعتذر عف ىذا ألىؿ غبلطية 
.  بكلس أف يكتب إسمو ليريسؿ ىك أيضان السبلـ ألىؿ ركمية

رُبظُب  اعْب  مركزان رئيسيان أك أميف لمماؿ، كلـ تمنعو كرامتو أف يخدـ يشغؿكاف خازف المدينة، فكاف رجبلن عظيمان  = أَعسَع
قترف إسمو بتيمكثاكس  كلـ يقمؿ مف قيمة أراستس أف يككف كارزان بإنجيؿ . (20:4تي2+ 22:19أع)بكلس كالكنيسة، كا 

 .المسيح
 

َوِلْمَقاِدِر َأْن ُيَثبَِّتُكْم، َحَسَب ِإْنِجيِمي َواْلِكرَاَزِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َحَسَب ِإْعاَلِن السِّرِّ الَِّذي َكاَن 25 "-(:27-25)اآليات 
، 26َمْكُتوًما ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلَزِليَِّة،  َولِكْن َظَيَر اآلَن، َوُأْعِمَم ِبِو َجِميُع اأُلَمِم ِباْلُكُتِب النََّبِويَِّة َحَسَب َأْمِر اإِللِو اأَلَزِليِّ

" .آِمينَ . هلِل اْلَحِكيِم َوْحَدُه، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َلُو اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ 27إِلَطاَعِة اإِليَماِن، 
: ذكصولوجية الختام

سِل  ٍْبمَعادِل ٌِل بمعنى كنحف في ختاـ . كفي اليكنانية أتت كاآلف. الكاك ال تفيد العطؼ، بؿ ىي نياية كخاتمة لمرسالة = َٚع
 . الرسالة أترككـ إلى اهلل القادر أف يثبتكـ

١ٍِٟل ْٔبجِل . بشارتي المفرحة التي أعمنتيا في ىذه الرسالة = اِل
مكممة ليا كيككف المعنى  (27)كتأتي اآلية 



 (اإلطذاح اٌغادط عشش)ذفغ١ش سعاٌح س١ِٚح  
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ُْب  ْْب ٠ُبثَعثِّورَعىُب سِل أَع ٍْبمَعادِل ٌِل ُٖب  ...َٚع ذَع دْب َٚع ُِل  ىِل١ ٌْبذَع َٝع األَعتَعذِل  ...هللِل ا ذُب اٌِل جْب َّع ٌْب ُب ا َٓع . ٌَٗع ١ ِِل جاءت تحمؿ  (التسبحة)كىذه الذككصكلكجية  . 
بَّرى فييا عف الحاجة إلى اهلل الذم ييب ليس فقط اإليماف بؿ ييبنا الثبكت فيو . صدل ما جاء في الرسالة ككؿ إذ عى

 . أيضان 
شِّو ٚ ِْل ىك قبكؿ األمـ  = اٌغِّو ا َّع ٠ حِل اإلِل ؽَعاعَع ص في لخفإنجيؿ بكلس يت (5:1)كىي نفس العبارة التي إبتدأ بيا الرسالة  = إلِل

. كنجد ىنا. دعكة األمـ إلطاعة اإليماف
. أزلية( سرُّه)خطة اهلل مف نحكنا  [2.            ]إف اهلل ىك الذم يثبتنا في اإليماف [1]
. خطة اهلل ىي طاعة جميع األمـ لئليماف [4.    ]الخطة سبؽ كتنبأ عنيا األنبياء في العيد القديـ [3]

: كاآلية األخيرة تفيـ حينما تنقسـ إلى قسميف
 (ىذا جزء مستقؿ عف الباقي) ورثد اٌٝ أً٘ س١ِٚح ِٓ وٛسٔثٛط .ُ
 (أم التي حممتيا إلى ركما) عٍٝ ٠ذ ف١ثٟ خادِح و١ٕغح وٕخش٠ا .ِ

 .(22آية) ىك ترتيكس  الرسالةألف كاتب
 


