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مقدمة في الرسالة 

روما 

تعني  یرى البعض أن كلمة "روما" من أصل یوناني تعني "قوة"، وكانت تستخدم بمعنى "مع السالمة"، إذ
"؛ ویرى البعض أنها تعني "مرتفع". وربما ُدعیت هكذا لسببین: أوًال ألن روملیوس أسسها عام Ï"لیكن لك صحة قویة

 ق.م. فحملت اسمه، وأیًضا ألنها بنیت على مكان مرتفع على أكمة من اآلكام السبع هناك. وقد اتسعت لتمتد 753
فتشغل كل اآلكام. وفي منتصف القرن السادس ق.م أحیطت بسور یضم المدینة كلها مع ضخامتها، محیطة حوالي 

 باًبا. 19خمسة أمیال، به 
اتسع نطاقها ونفوذها حتى صارت عاصمة الدولة الرومانیة التي استولت على حوض البحر األبیض 
المتوسط كله، فتزاید عدد سكانها جًدا حتى أقیمت المنازل خارج السور أیًضا. صارت روما ملتقى ساسة العالم 

وقادته، ومركًزا للعلوم واآلداب والفلسفة، اشتهرت على وجه الخصوص بالقانون الروماني الذي ال یزال ُیدّرس في 
أغلب جامعات العالم. وكبلٍد مفتوٍح امتألت روما بالخزعبالت والرجاسات الوثنیة وقبائحها، قادمة من كل العالم، 

یظهر ذلك بوضوح مما جاء في األصحاح األول من هذه الرسالة. 
، ثلث سكانها Ð ملیون، وٕان كان هذا التقدیر یعتبر مبالغ فیه2ُیقدر سكان روما في القرن األول بحوالي 

كانوا من الرقیق. وقد ضم سكانها جنسیات متعددة. وكان بالمدینة عدد كبیر من الیهود الذین قادهم بومباي القائد 
 ق.م وأسكنهم قسًما من المدینة. ثم تحرر هؤالء الیهود، وتكاثروا 63الروماني أسرى حینما استولى على سوریا سنة 

 ألف نسمة في عهد الرسول بولس. وكان هؤالء الیهود في سالم وراحة معظم وقتهم في 16حتى أصبحوا حوالي 
م الذي أمر بطردهم جمیًعا من روما (أع 49م، وفي عهد كلودیوس قیصر سنة 19روما، إال في عهد طیباریوس سنة 

). ومما یدل على كثرة هؤالء الیهود أنه لما مات هیرودس الكبیر جاءت لجنة من الیهود إلى روما لتستعطف 2: 18
أوغسطس قیصر، فخرج الستقبالها حوالي ثمانیة آالف رجل من أعیان الیهود بالمدینة، وكان للیهود في روما أكثر 

. ˼ مجمًعا، وكانوا طائفة تمیل إلى إحداث الفتن والثورات13من 

نشأة المسیحیة بروما  
لم یذكر العهد الجدید شیًئا عن تأسیس هذه الكنیسة، كما ال ُیعرف من الذي قّدم الشعلة األولى لإلیمان 

هناك، لكننا نالحظ في نشأة المسیحیة بروما اآلتي: 
"رومانیون . جاء في سفر أعمال الرسل أنه في یوم الخمسین حضر یهود أتقیاء من كل أمة، من بینهم 1

)، هؤالء قبلوا اإلیمان بالسید المسیح وعادوا من أورشلیم إلى روما یكرزون بین 10: 2 (أع مستوطنون یهود ودخالء"
إخوتهم الیهود. لهذا یرى غالبیة الدارسین أن كنیسة روما في بدء انطالقها كان معظمها من أصل یهودي حتى وقت 
بعث رسالة القدیس بولس إلیهم. لهذا نجد الرسالة موجهة باألكثر إلى الیهود المتنصرین أكثر من األمم المتنصرین، 

هذا وقد أعطى هذا الوضع انطباًعا في ذهن قادة الرومان أن المسیحیین لیسوا إال طائفة یهودیة منشقة عنهم. 

1 Strong: Greek Dictionary of the N.T., article 4517.  
2 J. Hastings: Dictionary of the Bible, N.Y. 1963, p 862. 

Ñ مذكرات القس مینا إسكندر على الرسالة، باإلكلیریكیة اإلسكندریة .
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. إذ تمیزت الدولة الرومانیة بالحریة وسهولة االنتقال فیما بینها، خاصة بین البلدان المختلفة والعاصمة، 2
وكانت روما ملتقى كبار القادة والمعلمین والتجار، فقد دخلها بال شك جماعة من المعلمین والتجار المؤمنین سواء من 
أصل یهودي أو أممي، جاءوا یحملون في قلوبهم شعلة اإلیمان المتقد، یكرزون ویشهدون للرب. من بین هؤالء ُأناس 

سمعوا تعالیم القدیس بولس في بعض مدن آخائیة ومكدونیة في بالد الیونان وفي مدن آسیا الصغرى وآمنوا بهذه 
التعالیم. ویؤكد ذلك سالم القدیس بولس على كثیرین ذكرهم بأسمائهم في األصحاح األخیر من الرسالة، مما یدل على 

 أنهم كانوا من تالمیذه ومعارفه، مع أنه لم یكن قد ذهب إلى روما قبل كتابة الرسالة.

. إذ ُطرد كثیر من الیهود إن لم یكن جمیعهم من روما بأمر كلودیوس إلى مدن أخرى ثم عادوا إلیها مرة 3
أخرى، كان بعضهم قد آمن بالسید المسیح، مثال ذلك أكیال وبریسكال اللذان التقیا مع الرسول بولس في كورنثوس 

). وآمنا على یدیه، وكان یشترك معهما في صناعة الخیام... هذان وغیرهما قد اشتركوا في تأسیس 2-1: 18(أع 
 ).5: 16الكنیسة هناك (رو 

. واضح من الرسالة أن أحًدا من الرسل لم یكن قد أنشأ هذه الكنیسة حتى كتابة هذه الرسالة، فقد كان 4
 وٕاذ یكتب )،20: 15 (رو "كنت محترًصا أن ُأبشر هكذا، لیس حیث ُسمَي المسیح، لئال أبني على أساس آخر"مبدأه: 

) 24، 22: 15؛ 10-9: 1في نفس الرسالة معلًنا شوقه الشدید للتوجه إلیهم وأنه ُمنع مراًرا، وأخیًرا قرر زیارتها (رو 
 هذا یؤكد أن أحًدا من الرسل لم یكن قد زار روما من قبل.

)، لذا أحس بالمسئولیة تجاه هذه المدینة 11، 7: 2. كان الرسول بولس یشعر أنه رسول األمم (غل 5
 ).14-13: 1كعاصمة العالم األممي في ذلك الحین. لذا أرادها مركًزا من مراكز خدمته، وأنه مدین لهم بالكرازة (

. یرى غالبیة الدارسین في الغرب والشرق أن القول بأن القدیس بطرس الرسول قد أسس هذه الكنیسة وبقي 6
، فمن جهة كان القدیس بطرس حاضًرا في أورشلیم حتى المجمع Ï عاًما ال یمكن قبوله25على كرسیها حوالي 
: 2م حیث اجتمع بالقدیس بولس هناك (غل  55)، وكان في أنطاكیة عام 15م تقریًبا (أع  50الرسولي المنعقد عام 

). هذا ولو أن القدیس بطرس قد 13: 5 بط 1 م (60)، وكان في بابل حین كتب رسالته األولى حوالي عام 11
 م كما ظن البعض لما كتب الرسول هذه الرسالة، وٕان كتبها لما قال أنه ال یبشر حیث 41أسس الكنیسة هناك عام 

 )، ولكان ذكر اسمه في الرسالة أو سّلم علیه.20: 15ُسمي المسیح لئال یبني على أساس آلخر (

زمان ومكان كتابتها 
)، 24-23: 15كتب الرسول هذه الرسالة وهو یتوقع زیارته لروما، وقد قرر ذلك في طریقه إلى أسبانیا (رو 

-25: 15وذلك بعد ذهابه إلى أورشلیم حامًال معه عطایا مسیحیي مكدونیة وآخائیة إلى إخوتهم فقراء أورشلیم (رو 
). بهذا یكون قد كتبها أثناء رحلته التبشیریة الثالثة من كورنثوس في بیت 4-1: 8 كو 2؛ 16-1: 16 كو 1؛ 26

)، وهو أحد اثنین قام الرسول 23: 16 (رو "مضیفي ومضیف الكنیسة كلها"رجل اسمه غایس، وصفه الرسول: أنه 
بتعمیدهما. 

 ˼)، وقد حملتها إلى روما الشماسة فیبي، خادمة كنیسة كنخریا22: 16 (رو Ð أمالها الرسول على ترتیوس

1 Donald Guthrie: N.T. Introduction, 1975, p 393-4. 
 اسم التینى معناه"الثالث".  ˻
˼  "كخریس". اسم یونانى معناه"دخن"، وتسمى حالٌیا 
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) میناء شرقي كورنثوس. 1: 15(
 م، لذا یرى غالبیة الدارسین أنها ُكتبت ما بین عامي 58إذ ذهب الرسول بولس إلى أورشلیم في ربیع عام 

 م.  58، 57

 Îأعضاء الكنیسة األولى
 ال یمكننا أن نفهم غایة هذه الرسالة وندرك عمق معانیها ما لم نتعرف على نوعیة أعضائها، هل كانوا من 

الیهود المتنصرین؟ أو من األمم المتنصرین؟ أو كانوا خلیًطا من االثنین؟ 
 .F وW. Manson و T. Zahn و E. Renan و Tubingen: لمدرسة توبنجن الرأي األول 

Leenhardt أن الغالبیة العظمى لألعضاء من الیهود المتنصرین، وحجتهم في ذلك الرئیسیة هي استخدام الرسول 
مقتطفات كثیرة من العهد القدیم خاصة قصة إبراهیم داعًیا إّیاه "أبانا"، ویشعر القارئ أن الرسول في أغلب حدیثه 

یتكلم مع من هم من أصل یهودي. هذا بجانب أن تعداد الیهود في روما في القرن األول كان كبیًرا. 
 بأن الغالبیة C. K. Barrett و O. Michel و S. Lyonnet و J. Munck: نادى به الرأي الثاني

، 13- 11: 11؛ 14-12، 7-5: 1العظمى هم من أصل أممي، معتمدین على أن الرسول یحدثهم كرسول لألمم (
قدمتم أعضائكم عبیًدا للنجاسة "). وحدیثه لهم قائالً : 14-12: 1)؛ وأنه یقارنهم بغیرهم من سائر األمم (16: 15

). 13: 11) یناسب من كانوا من أصل أممي ال یهودي، كما یخاطبهم "أقول لكم أیها األمم" (19: 6واإلثم" (
... Dodd و Sanday و Headlam: إنها كانت خلیًطا من الصنفین، نادى به الرأي الثالث 

 هذا ویمكننا القول بأن الكنیسة كانت تضم الصنفین، غیر أن العنصر الیهودي كان غالًبا إلى حد كبیر. 

أهمیة الرسالة وغایتها 
 أنه كان یقرأها مرتین القدیس یوحنا الذهبي الفمكان لهذه الرسالة أهمیتها في الكنیسة األولى، فقد جاء عن 

أسبوعًیا. 
. نستطیع أن نتفهم أهمیة هذه الرسالة ونتفهم ما حوته في داخلها من سبب كتابتها والظروف التي كانت 1

تحیط بها. فقد آمن عدد لیس بقلیل من یهود روما بالسید المسیح، سواء كانوا یهوًدا من أصل عبراني أو دخالء من 
األمم، كما آمن بعض األممّیین الوثنیین المثقفین بفكر یوناني بربنا یسوع، وكان یلزم أن یلتقي الجمیع بوحدانیة الروح 
كأعضاء في جسٍد واحٍد،، لكن الیهود بتربیتهم المتزمتة، وتعصبهم الشدید لجنسهم وثقافتهم وفكرهم الدیني، لم یقدروا 

أن ینزعوا أنفسهم بسهولة عن شعورهم باالمتیاز عن غیرهم حتى بعد قبولهم اإلیمان المسیحي، فكانوا یستخفون 
باألممّیین المتنصرین تحت دعوى: 

. أنهم أبناء إبراهیم، أصحاب الوعد كنسل إبراهیم. 1
 . أنهم مستلمو الناموس الموسوي دون سواهم.2

 . أنهم شعب اهللا المختار وحدهم.3

خالل هذا الفكر الذي عاشوه في ماضیهم الیهودي تأصل فیهم الكبریاء عن عدم فهم للبنوة إلبراهیم وال غایة 

 
1 Jerome Biblical Comm., p 292; Guthrie p 395. 
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الناموس وال معنى اختیار اهللا لشعبه. فظنوا أنهم حتى بعد قبول اإلیمان بالمسیا المخلص یبقون في مرتبة أسمى من 
غیرهم. 

هذا، ومن جانب آخر فإن بعض األممّیین المتنصرین أخذوا موقًفا مضاًدا كرد فعل للفكر الیهودي، فنظروا 
للیهود كشعٍب جاحٍد وأن الباب قد ُأغلق بالنسبة للیهود لینفتح لهم على مصراعیه، األمر الذي یعرضهم هم أیًضا 

للكبریاء. 
خالل هذه الظروف جاءت الرسالة موجهة إلى الطرفین لتعالج قضایا إیمانیة حّیة وسلوك روحي إیماني 

. وأن الباب قد انفتح لألمم جمیًعا خالل عمومیة الخالصیمس حیاة الكنیسة عبر األجیال كلها، فحدثنا الرسول عن 
اإلیمان الحّي العامل بالمحبة، فقدم لنا الرسول بوحي الروح القدس مفهوم اإلیمان وارتباطه بالخالص، كما كشف لنا 

عن قلبه الرسولي المتفجر بالحب نحو المسّیا ونحو البشریة كلها التي مات المسیح عنها. وفي نفس الوقت عالج 
مشكلة الكبریاء سواء في حیاة الیهود أو األمم، والتقدیس، والحیاة اإلیمانیة العملیة خالل العالقات العامة والعالقة 

"، تدخل كاتدرائیة اإلیمان المسیحيبالنفوس الضعیفة، وعالقة المؤمن بالمجتمع الخ. لقد قیل عن هذه الرسالة أنها "
بالمؤمن إلى مقدسات اهللا الفائقة، وترفعه خالل مذبح اإلیمان الحّي العملي إلى االلتقاء باآلب السماوي في االبن 

الوحید المبذول، وذلك بعمل الروح القدس. 
 التي تدفع بالمؤمنین إلى العودة حركة التهّود"رأى البعض في الرسالة أنها جاءت لتقف في وجه أنصار "

ألعمال الناموس الحرفیة كالختان والتطهیرات والغساالت الموسویة والتزام األممّیین بالتهّود قبل تنصرهم؛ أو جاءت 
هذه الرسالة بهدف المصالحة بین الفریقین من الیهود المتنصرین واألممّیین المتنصرین. لكن في الحقیقیة لم یقدم 
الرسول هذه الرسالة بطریقة دفاعیة، وال لمجرد عمل مصالحة، إنما قدمها كمقال یمس إیمان الكنیسة ویعبِّر عن 

". بولس إنجیلالحیاة اإلنجیلیة بدقة بالغة، حتى ُدعیت هذه الرسالة: "
هذه الرسالة إعالنه عن زیارته لروما بعد اشتیاقات ومحاوالت كثیرة. جاءت هذه الرسالة تمهد  . من أهداف2

لمجیئه بعرضه إنجیل ربنا یسوع الذي قبلته الكنیسة األولى من خالل نظرة معینة هي انفتاح باب الخالص لكل 
الشعوب واألمم. مّهد الطریق حتى متى جاء ال یحتك بطالبي التهّود، أصحاب الفكر الضیق. ولعّله قد كتب هذه 
الرسالة بعد أن بلغته أخبار الكنیسة في روما من تالمیذه ومعارفه هناك، فأراد معالجة األمور كتابة قبل مجیئه. 

مشكلة األصحاح السادس عشر 
یمثل األصحاح السادس عشر مشكلة بالنسبة لبعض الدارسین، إذ یحسبونه غیر منسجم مع بقیة الرسالة، 

: Ïوأنه قد أضیف إلى الرسالة مأخوًذا ربما عن رسالة كتبها الرسول إلى أفسس، مقدمین الحجج التالیة
: لم یكن قد زار الرسول بعد روما، فبعث تحیات لعدٍد كبیٍر من الناس في الكنیسة یناسب باألكثر مدینة أوالً 

أفسس التي خدمها الرسول ولیس مدینة روما. یرد على ذلك بعض الدارسین بأنه لیس من سیاسة القدیس بولس أن 
یذكر تحیاته ألشخاص معینین في كنائس قد خدم فیها، إذ یحسب كل مخدومیه أحباء له بال محاباة أو تمییز، وأنه 

یلیق باألكثر أن یذكر هذه القائمة بخصوص الكنیسة التي في روما لعدم معرفته لبقیة األعضاء بصفة شخصیة، 
ولكي یشجع المعروفین لدیه على الخدمة. 

1 Guthrie, P 400-404. 
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التي ُكتبت في فترة )19: 16 كو 1(: ُأشیر إلى بریسكال وأكیال وٕالى الكنیسة التي في بیتهما في ثانًیا
 أن بریسكال وأكیال )19: 4 تى 2(قصیرة قبل الرسالة إلى أهل روما، وأنهما كانا مقیمین في أفسس، وأیًضا یفهم من 

كانا في أفسس أثناء كتابة الرسالة الثانیة إلى تیموثاوس بروما قبیل استشهاده، فكیف یذكرهما كمقیمین في روما؟ (رو 
) یرد على ذلك بأن الیهود رجال أعمال، وأن بریسكال وأكیال كانا غنیین تقیین، لهما أعمال تجاریة في أكثر 3: 16

من مركز، وقد جعال من بیتهما في روما وأیًضا في أفسس كنیستین. وبهذا فال عجب أن تنقال بین أفسس وروما. 
 م بطرد جمیع الیهود أوكال 49ویفترض بعض الدارسین أنهما كانا مقیمین بروما، ولما صدر أمر كلودیوس سنة 

عملهما لمن له جنسیة رومانیة ولم یغلقا بیتهما وال عملهما حتى عادا إلى روما من جدید عندما استقر األمر. 
)، هذا اللقب یقدمه الرسول لمن هو في كنیسة 5: 16: جاء ذكر أبینتوس بكونه باكورة أخائیة بآسیا (ثالثًا

أفسس بآسیا الصغرى ال لمن یقیم في روما. یرد على ذلك بأن الرسول إذ یذكره أنه باكورة كرازته في آسیا، یطلب منه 
وقد رحل إلى روما أن یرد الدین للرسول بكرازته هو لآلخرین كما كرز له الرسول، فهو یشجعه على العمل بقوة 

وغیرة، مستغًال كونه باكورة عمله في أخائیة. 
) تلیق باألكثر تقدیمها لكنیسة 2-1: 16: یفترض البعض بأن توصیته عن فیبي شماسة كنخریا (رابًعا

معروفة لدیه سبق فخدمها، ال لكنیسة ال یعرف أعضاءها بصفة شخصیة. ویرد على ذلك أن الرسول بولس یدرك أن 
مثل هذا العمل یفرح قلب المؤمنین حتى وٕان لم یعرفوه شخصًیا، إذ یشعرون أنه یتكلم معهم بدالة الحب األبوي، هذا 

وبال شك أن الكثیرین سمعوا عنه الرسول بولس وعن خدمته وغیرته األمر الذي یعطیه دالة لمثل هذا الطلب. 
) ال تنسجم مع نغمة بقیة الرسالة، إذ لم 19-17: 16: نغمة التحذیر الواردة في هذا األصحاح (خامًسا

یسبق الحدیث عن مثیري انقسامات وواضعي عثرات خالًفا للتعلیم الذي تسلموه. ویرد على ذلك بأن الرسالة عالجت 
مشكلة مثیري حركة التهّود، وٕان كان الرسول قد عالج بطریقة موضوعیة إیجابیة، فلم یستخدم طریقة الدفاع وال 

الهجوم، إنما العرض اإلیجابي للفكر اإلیماني السلیم، وكان الئًقا أن یعرض لهؤالء المثیرین لالنشقاقات بسرعة عاجلة 
حتى ال ینفر الیهود المتنصرین منه. 

: یختتم األصحاح الخامس عشر بذكصولوجیة أو خاتمة یظهر منها أن الرسالة قد انتهت، إذ یقول: سادًسا
). ویرد على ذلك أنه ربما أراد أن یختم الجانب التعلیمي والعملي العام، 33: 15 ("إله السالم معكم أجمعین، آمین"

لیقدم أموًرا خاصة بكنیسة روما كما لو كانت ملحًقا لكنها جزء ال یتجزأ من الرسالة. 
هذا وٕان افتراض هذا األصحاح جزًءا من رسالة مفقودة مرسلة إلى أفسس مجرد افتراض ال ُیدعمه أي دلیل 

تاریخي. 

المواضیع الرئیسیة في الرسالة  
. اإلیمان والخالص المجاني 1

عاش القدیس بولس قبل اإلیمان بالسید المسیح في صراع داخلي مّر، ففي الخارج یظهر إنساًنا معتًدا 
بجنسه وبّره، بكونه عبرانًیا أصیًال من شعب اهللا المختار، وفّریسًیا وحافًظا للناموس، یمارس الطقوس في جدیة ویحفظ 

الوصایا، لكنه في أعماق نفسه الدفینة متى صارح نفسه یجد أنه ضعیف للغایة أمام الخطیة، وعاجز عن التمتع 
بالحیاة المقدسة الداخلیة، محتاج ال إلى وصایا وتعالیم بل بالحري إلى تجدید طبیعته. 

وجد الرسول بولس في اإلیمان وحده بربنا یسوع، ال بأعمال الناموس الحرفیة من ختان وغساالت 
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خلیقة جدیدة، األشیاء العتیقة قد مضت، هوذا الكل "وتطهیرات، ُیدفن مع المسیح ویقوم في میاه المعمودیة لیصیر 
). 17: 5 كو 2 ("صار جدیًدا

اختبر الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع ال كتغییر مظهري، وال اعتناًقا لتعالیم جدیدة، إنما ما هو أعظم: تمتع 
بقوة اإلیمان الحّي، وتغییر شامل في حیاته الجدیدة فیه تقدیس للقلب واألحاسیس والعواطف والفكر وكل طاقات النفس 

والجسد بالروح القدس الذي یسكن فیه. هذا التغییر یتحقق خالل تغییر مركز اإلنسان من حالة العداوة مع اهللا خالل 
ناموس الخطیة إلى حالة البنوة هللا في المسیح یسوع االبن الوحید، األمر الذي لن یمكن للناموس الموسوي أن یحققه، 

وال ألعمال الناموس الحرفیة الكثیرة. 
حینما یتحدث الرسول هنا عن اإلیمان وحده دون األعمال، ال یتحدث عن الجهاد الروحي النابع عن اإلیمان 

الحق، إنما عن األعمال الناموسیة في حرفیتها، فقد كان الخالف بین عنصري الكنیسة األولى من یهود متنصرین 
"، إذ طالب البعض من الفریق األول التزام أعمال الناموسوأممیین متنصرین ال في أمر الجهاد الروحي وٕانما "

األممیین أن یتهودوا أوًال بالختان وممارسة الغساالت والتطهیرات حتى ُیقبلوا في اإلیمان المسیحي. ُدعى هذا األمر 
بحركة التهّود. 

یهاجم الرسول بطریق غیر مباشر هذه الحركة التي ترد اإلنسان إلى حرفیة الناموس ومظهریة إتمام أعماله، 
لذا رّكز على اإلیمان. ویقصد به اإلیمان الحّي العامل بالمحبة، والذي به یرتبط المؤمن بربنا یسوع ویتحد معه (رو 

)، ویقوم 11: 2 تي 2)، ویموت معه (6: 6)، وُیصلب معه (رو 17: 8؛ رو 16: 12 كو 1)، ویتألم معه (5: 6
 تي 2)، ویملك معه (17: 8)، ویتمجد معه (رو 6: 2)، ویجلس معه (أف 8: 6)، ویحیا معه (رو 6: 2معه (أف 

). 17: 8)، ویرث معه (رو 12: 2
. عمومیة الخالص 2

إیمان الرسول بولس بالسید المسیح زعزع أساسات فكره المتعصب. فبعدما كان یعتنق أن العالم كله قد ُخلق 
من أجل الرجل الیهودي لخدمته، أدرك حب اهللا الشامل لكل البشر بغض النظر عن جنسیته أو جنسه أو إمكانیاته أو 

سلوكه؛ جاء للیهودي كما لألممي، للرجل كما للمرأة، للطفل وللشیخ، یطلب الخطاة والفّجار لیقدسهم له. جاء ألجل 
 مرة في هذه الرسالة. 70" أو ما یماثلها حوالي "جمیعالجمیع، لذا تكررت كلمة 
" هو الخط الرئیسي في كل الرسالة، یركز علیه الرسول بكل قوته، مفنًدا عمومیة الخالصیعتبر موضوع "

الحجج الیهودیة المتقوقعة حول الفكر الیهودي المتعصب، بطریقة روحیة ال تثیر الیهود حتى یكسبهم هم أیًضا مع 
كافة األمم. 

فّند حجتهم أنهم أبناء إبراهیم أب اآلباء، فطالبهم بالبنوة الروحیة له بحمل إیمانه، ورفعهم إلى البنوة هللا واهبة 
الحریة الداخلیة. وفّند حجتهم أنهم مستلمو الناموس، ُمعلًنا أنه فضح خطایاهم وأعلن الحكم علیهم بالموت لیقودهم 
إلى المخلص واهب الحیاة. وأخیًرا فّند حجتهم أنهم شعب اهللا المختار، لُیعلن بسط اهللا ذراعیه للعالم كله لیضم له 
شعًبا لم یكن یعرفه، ویجعل من األمم التي كانت غیر محبوبة محبوبة له بإیمانها به بعد جحود طال زمانه. فاهللا 

خالق الكل، والمهتم بخالص الجمیع. 

النعمة والتبریر والتقدیس  
تكررت في هذه الرسالة هذه المصطلحات ومشتقاتها: النعمة، البّر، القداسة الخ. ویالحظ في الرسول بولس 
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أنه ال یهتم بتقدیم مفاهیم فكریة مجردة وتعاریف لمثل هذه المصطلحات، إنما تشعر وكأنه یود أن یدخل بكل مؤمن 
بالروح القدس إلى التمتع بهذه النعم والعطایا اإللهیة، على عكس الدارسین الُمحِدثین إذ یهتمون باألكثر بتقدیم تعاریف 

ویدخلون في أبحاث فكریة فلسفیة معقدة أكثر من الخبرة الحّیة. 
  Charismaأوالً : النعمة 

إذ یعالج الرسول بولس موضوع "عمومیة الخالص" یكثر الحدیث عن النعمة كمقابل ألعمال الناموس  
الحرفیة، فقد أراد الیهود أن یتبرروا بأعمال الناموس، لكن جاء السید المسیح لیهب النعمة المجانیة لكل البشر للتبریر. 

"اهللا الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته كثیرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطایا أحیاًنا مع المسیح، 
بالنعمة أنتم مَخّلصون... لیظهر في الدهور اآلتیة غنى نعمته الفائق باللطف علینا في المسیح یسوع، ألنكم 

). 9-4: 2 (أف بالنعمة مَخلَّصون باإلیمان وذلك لیس منكم، هو عطیة اهللا، لیس من أعمال كیال یفتخر أحد"
 تعریًفا للنعمة العالمة أوریجینوس أن یستنبط من كتابات Benjamin Breweryحاول بنیامین بریوري 

اإللهیة والتي استقاها العالمة أیًضا من كتابات الرسول، فقال: 
[النعمة هي قوة اهللا المودعة في یدّي اإلنسان مجاًنا، 

لكنها ال ُتعطى بدون شرط، 
وهي تهیيء اإلنسان بالروح القدس، لیقدم الخالص للتمتع بالحیاة األبدیة الجدیدة النهائیة، 

المعلنة والمدّبرة في الكتاب المقدس، 
.] Ïبواسطة یسوع المسیح، والمقدمة للعالم كله

النعمة هي عطیة اهللا اآلب التي یقدمها لنا في ابنه یسوع المسیح، الذي حملنا فیه بالصلیب لننعم بما له، 
ووهبنا روحه القدوس روح الشركة الذي یرفعنا كما بجناحّي الروح إلى األحضان األبویة كأبناء مقدسین في الحق. 

، فالخطیة أجرتها موت یقابلها النعمة هبتها opsonis مقابل "أجرة"  Charismaوقد جاءت كلمة "نعمة"
). فما نناله من اهللا لیس أجرة عن عمل نمارسه، إنما هو هبة مجانیة قدمها اهللا خالل 15: 5؛ 23: 6الحیاة األبدیة (

ذبیحة الصلیب، نابعة عن فیض حبه اإللهي. بهذا ارتبطت كلمة "النعمة" في ذهن الرسول بولس بعمل اهللا الخالصي 
)، نعیشها بمركز 2: 5المجاني، غایتها أن ترفعنا من حالة ما تحت الناموس أي تحت حكمه إلى "حالة النعمة" (

جدید. 
ُتقدم هذه النعمة اإللهیة المجانیة للعالم كله بال مقابل، وبال قیود من جانب اهللا، لكن ال ینتفع بها المقاومون 
والعنیدون، إذ ال تنزع النعمة حریة اإلرادة. من هنا نفهم الجهاد الروحي، إننا ال نقدمه كثمن للنعمة، وٕانما كإعالن عن 

جّدیة قبولنا وتجاوبنا مع نعمة اهللا المجانیة؛ إنه ضروري لخالصنا وبدونه خسر كثیرون نعمة اهللا المجانیة؛ لكننا ال 
نحسب هذا الجهاد أو األعمال الصالحة بًرا ذاتًیا من جانبنا. إذن لنقبل نعمة اهللا ومبادرته بالحب. هذه النعمة تعمل 

فینا لتقدیس مشیئتنا وأعمالنا، وبجدیتنا في تقدیس المشیئة والعمل ینفتح القلب أكثر لقبول العمل اإللهي، وهكذا نرتفع 
من مجٍد إلى مجٍد، ونمارس الحیاة المقدسة بجهاٍد وتعٍب خالل النعمة المجانیة. 

 هذا ویرى القدیس بولس أن "النعمة" هي حالة یتمتع بها المؤمن الحّي، الذي یقبل اإلیمان بالمسیح بطریقة 
حّیة، أي إیماًنا عامًال بالمحبة. هذه هي النعمة العامة المقدمة للجمیع، لكن هناك نعم أخرى مجانیة كنعمة الرسولیة 

1 Origen & the Doctrine of Grace, London 1960, p. 48. 
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) للكرازة بین األمم. 15: 15التي وهبت له (رو 
 تعبیر عسكري، یستخدم عندما یتولى اإلمبراطور العرش، أو یحتفل بعید میالده، Charismaكلمة "نعمة" 

حیث یهب جنوده عطایا مجانیة خالل كرم اإلمبراطور وسخائه. وكأن السید المسیح إذ ارتفع على عرش الصلیب 
وملك على النفوس قدم "نعمة" لكل بشر، هي عمله الخالصي الذي یتركز في حلوله في النفس لتثبیت اإلنسان فیه 

بروحه القدوس، فینعم باألحضان األبویة. هذه هي عطیته: تمتع اإلنسان بالثالوث القدوس في استحقاقات الدم الثمین، 
لیحمل الصورة اإللهیة، وینعم بسمات سماویة فائقة. 

 أن هذه النعمة اإللهیة التي تجّلت في كمال قوتها بالصلیب لیست القدیس البابا أثناسیوس الرسوليیرى 
باألمر الجدید، فعند الخلقة بالنعمة أقام اهللا الخلیقة من العدم إلى الوجود، ومّیز اإلنسان بنعمة خاصة دون سائر 

الخلیقة، هي نعمة خلقته على صورة اهللا ومثاله، لكي یستطیع أن یبقى في الفردوس أبدی�ا. یدعم ذلك نعمة الوصیة 
التي ُوهبت له كنعمة، حتى إذا ما بقي أمیًنا في حفظه للوصیة، أي تمتعه بالنعمة یحیا في الفردوس بال حزن وال ألم 

). أما وقد فقد اإلنسان 4: 1 (یو "فیه كانت الحیاة". أما سّر عدم الفساد فهو التمتع بالشركة في الكلمة الذي Ïوال قلق
. Ðالنعمة اإللهیة بالعصیان، جاء الكلمة متجسًدا لیرد اإلنسان إلى الخلیقة األولى بتجدید طبیعته بنعمة أعظم

 Dikaisone ثانًیا: التبریر 

 یرى الكثیر من الدارسین أن هذه الرسالة في جوهرها أشبه بمقال عن "التبریر". شغل موضوع التبریر 
). خالل الناموس 10: 3اإلنسان منذ سقوطه، فقد أحّس بفشله في التبرر أمام اهللا، إذ قیل: "لیس بار وال واحد" (رو 

). وقال الیفاز التیماني: "من هو اإلنسان حتى 2: 9الطبیعي صرخ أیوب التقي: "فكیف یتبرر اإلنسان عند اهللا؟" (أي 
 غیر طاهرة بعینیه؟ فبالحري مكروه وفاسد تیزكو أو مولود المرأة حتى یتبرر؟ هوذا قدیسوه ال یأتمنهم والسماوا

). ویقول بلدد الشوحي: "فكیف یتبرر اإلنسان عند اهللا؟ وكیف یزكو 16-14: 15اإلنسان الشارب اإلثم كالماء" (أي 
مولود المرأة؟ هوذا نفس القمر ال یضيء، والكواكب غیر نقیة في عینیه، فكم بالحري اإلنسان الرمة وابن آدم الدود" 

). وقد جاء 2: 134). وفي عهد الناموس الموسوي یقول المرتل: "ألنه لن یتبرر قدامك حيّ " (مز 6، 4: 25(أي 
عالج هذا األمر في اإلنجیل، خاصة في هذا السفر: 

 "متبررین مجاًنا بنعمته، بالفداء الذي بیسوع المسیح، الذي قدمه اهللا كفارة باإلیمان إلظهار بره في الزمان 
). 25-24: 3الحاضر، لیكون باًرا، ویبرر من هو من اإلیمان بیسوع" (رو 

). 9: 5 "فباألولى كثیًرا ونحن متبررون اآلن بدمه، نخلص به من الغضب" (رو 
). 16: 2 "إذ نعلم أن اإلنسان ال یتبرر بأعمال الناموس، بل بإیمان یسوع المسیح" (غل 

 وٕانني إذ ال أود الدخول في مباحثات فلسفیة نظریة جافة فقد انشغل كثیر من الالهوتیین في الغرب بهذا 
الموضوع أقدم مفهوًما مبسًطا للتبریر أو التمتع ببّر اهللا في المسیح یسوع بربنا. 

" من الجانب اللغوي في األصل الیوناني تقترب جًدا من كلمة "عادل"، لهذا یرى البعض في البار بار كلمة "
، وربما استخدم الرسول هذا Ñكائًنا وقوًرا، لكنه لیس بالضرورة جّذاًبا، إذ هو عادل، لكنه لیس بالضرورة لطیًفا وحانًیا

)، 7: 5فإنه بالجهد یموت أحد ألجل بار، ربما ألجل الصالح یجسر أحد أیًضا أن یموت" (رو "المعنى عندما قال: 

1 Incar. 3. 
2 Against Arians 2: 67. 
3 J. Hastings: Dictionary of the Apostolic Church, v., p 370-371. 
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غیر أنه جاء التعبیر في كتابات الرسول نفسه كما في بقیة الكتاب المقدس یحمل معنى أوسع. 
مه أعماله الخالصیة لإلنسان، إذ یقول: "أنا قد ي بالنسبة هللا ُدعي باًرا في العهد القدیم خالل عالقته بنا بتقد

)؛ وفي العهد الجدید یتجلى بّره في أعماله 5: 51)، "قریب بّري" (إش 13: 46أنهضته بالبّر (بالنصر)" (إش 
)، "ومنه أنتم بالمسیح یسوع 16: 1الخالصیة لحسابنا في المسیح یسوع: "ألن فیه معلن بّر اهللا بإیمان إلیمان" (رو 

). 30: 1 كو 1الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسة وفداء" (
 لعل الرسول بولس قد فهم "بّر اهللا" بمعنى أن اهللا بار في وعده، أمین في مواعیده، إذ یقول: "فماذا إن كان 
قوم لم یكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم یبطل أمانة اهللا؟ حاشا! لیكن اهللا صادًقا وكل إنسان كاذًبا، كما هو مكتوب: 

). وكأن الرسول یود أن یقول إن اهللا بار في وعده 4-3: 3لكي تتبرر في كالمك، وتغلب متى حوكمت" (رو 
لإلنسان بالرغم من انتزاع البّر من البشریة بعدم تجاوبها مع عمله الخالصي، وعدم قبولها وعوده عملًیا بالطاعة له. 

). 1: 53، 3-1: 14؛ مز 10: 3بهذا نفهم أیًضا العبارة أنه "لیس بار وال واحد" (رو 
 اهللا بار في وعوده اإللهیة نحو اإلنسان الذي لم یستطع أن یكون باًرا ال بالطبیعة وال تحت الناموس 

الموسوي، فإنه إذ یكسر وصیة واحدة ولو بالفكر أو النّیة ُیحسب كاسًرا للناموس فال یتبرر. هذا ما أوضحه الرسول 
في األصحاحات الثالثة األولى معلًنا أن اإلنسان، یهودًیا كان أم أممًیا، صار في عوز إلى بّر اهللا، فماذا فعل الیهود؟ 

لقد حاولوا أن یتبرروا في أعین أنفسهم، حاسبین أن البّر یكمن في انتسابهم إلبراهیم أبیهم جسدًیا أو حفظهم ألعمال 
الناموس حرفًیا أو انتمائهم لشعب اهللا المختار أّیا كانت حیاتهم. وكانت النتیجة أنهم سعوا وراء "بّر الناموس" الذي 

)، رافضین بّر اإلیمان. وهنا یمیز الرسول بین بّر الناموس الذي طلبه الیهود 22: 10یقوم على حفظه شكلًیا (رو 
خالل الشكلیات في كبریاء، وبّر اإلیمان الذي قدمه اهللا في ابنه یسوع المسیح للعالم كله. هذا التمییز سبق فأعلنه 
السید المسیح للیهود، موضًحا أنهم یطلبون بّر الكتبة والفریسیین في ریاء، ویرفضون بّر اهللا الذي وجده العّشارون 

).  3: 21، 33: 6، 20: 5مت (والخطاة 
عاش آباؤنا بروح التمییز، یخشون طلب اإلنسان بره الذاتي عوض البّر باإلیمان الحّي العامل بالمحبة. فقد 

جاء ربنا یسوع المسیح یهبنا بنعمته المجانیة الدخول إلى بره والثبوت فیه، لكن لیس في رخاوة أو في إیمان لفظي 
بحت، إنما خالل اإلیمان الحي العامل. فالبّر هو ثمرة نعمته، ال عن استحقاق بشري ذاتي، نطلبه مجاهدین لیقدس 

إرادتنا وحیاتنا العملیة، مجاهدین بروحه القدوس، لكي ننطلق إلى "بّر المسیح" من عمق إلى عمق، لتكون لنا خبرات 
متجددة بروحه في بّر المسیح. 

 البّر على أنه ملكیة یمنحها اهللا لإلنسان؛ فالبّر في نظره لیس غفراًنا للخطایا القدیس أغسطینوس یفهم 
مجرًدا وامتناًعا عنها، وٕانما قبول "بّر المسیح" كبّر له. بمعنى آخر البّر في سلبیته توقف عن الشر، وفي إیجابیته 

 عندما تحدث عن الحیاة الفاضلة بكونها القدیس یوحنا ذهبي الفمحمل سمات المسیح عاملة فیه. هذا أیًضا ما أعلنه 
تحمل الجانبین السلبي واإلیجابي: رفض الشر وعمل الصالح. 

 أخیًرا، ما نود تأكیده أن البّر لیس عمًال ذاتًیا أو فضیلة بشریة، إنما في إیماننا هو تجلي سمات المسیح في 
حیاة المؤمنین المجاهدین بالروح والسالكین بالحق. هذا ما سنلمسه في دراستنا لهذا السفر، فإنه إذ یتحدث عن "البّر 

في المسیح" یربطه بالسلوك الروحي العملي، تحت عنوان "اهتمام الروح" أي "بالسلوك بالروح القدس"، ورفض "اهتمام 
الجسد" أي الخنوع للشهوات الجسدیة التي قد تسیطر حتى على النفس. هذا ویختم السفر بحدیث طویل عن حیاة 
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البار العملیة، مترجمة في عبادته وسلوكه الشخصي وعالقته بالمجتمع خاصة صغار النفوس والضعفاء. وكأن 
الرسول یود تأكید أن البّر باإلیمان هو خبرة عملیة حّیة تتجلى في كل جوانب حیاة اإلنسان. 

 agiacmosثالثًا: التقدیس 

: 1بط 1؛ 2: 22، 26: 20، 45-44: 11 (ال "القدوس"القداسة سمة خاصة باهللا نفسه الذي یدعو نفسه  
قدوس القدیسین" (دا ")، یسكب هذه السمة على خلیقته المحبوبة لدیه فیحسبهم قدیسین، ناسًبا نفسه إلیهم بدعوته 16
). 9: 2 بط 1؛ 6: 19)، ویسمى شعبه سواء في العهد القدیم أو العهد الجدید "أمة مقدسة" (خر 24: 9

 القداسة هي هبة إلهیة ُتعطى لمؤمنیه، أو نعمة مجانیة ُتقدم ألوالد اهللا المجاهدین لكي یصیروا على شبه 
 (عب "لكي نشترك في قداسته")، أو كما یقول الرسول: 3: 4 تس 1 ("هذه هي إرادة اهللا قداستكم"أبیهم القدوس، إذ 

12 :10 .(
 إن كان الروح القدس یسمى "روح القداسة"، فإن اهللا یهبنا الحیاة المقدسة بروحه القدوس الذي یدخل بنا إلى 

 1؛ 44: 11الثبوت في المسیح القدوس، فنحمل سماته فینا، ویتحقق فینا القول أن نكون قدیسین كما أنه قدوس (ال 
). 16: 1بط 

 هذه الهبة المجانیة تعطى للمجاهدین بالرب، ال ثمًنا لجهادهم، وٕانما من أجل تجاوبهم مع فیض نعمته 
العالمة ). لذلك یقول 13: 4المجانیه، لیسلكوا في القداسة لعلهم یبلغون إلى قیاس قامة ملء المسیح (أف 

) لیس ألنهم بلغوا الحیاة المقدسة في 7: 1 ("مدعّوین قدیسین" أن الرسول یدعو المؤمنین المجاهدین أوریجینوس
كمالها وٕانما ألنهم یسیرون فیها مشتاقین البلوغ إلى كمالها. 

االختیار وحریة اإلرادة 
 یتعثر بعض البسطاء عند دراستهم لألصحاح التاسع من هذه الرسالة، إذ یفسرونه مستقًال عن ظروف 

كتابته ویبترونه عن بقیة الرسالة فیحسبون أن اهللا عنده محاباة یختار من یشار ویرفض من یشاء، بناء على 
العبارات: 

]؛ 16 "لیس لمن یشاء وال لمن یسعى، بل هللا الذي یرحم" [
]؛ 18 "یرحم من یشاء، ویقسي من یشاء" [

] 21 "أم لیس للخّزاف سلطان على الطین أن یصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان!" [

 وٕان كنا سنعالج هذه النقطة بشيء من التفصیل عند دراستنا لهذا األصحاح، لكن ما نود تأكیده هنا هو 
اآلتي: 

. ال یعالج الرسول في هذا األصحاح مشكلة حریة اإلرادة، بل حق اهللا في اختیار األمم كما سبق فاختار 1
الیهود؛ لقد رحم اآلخیرین دون فضل من جانبهم سوى رحمة اهللا، هذه المراحم لها حق العمل في غیرهم أیًضا. 

. یؤكد الرسول في صلب الرسالة عینها حریة اإلرادة اإلنسانیة وتقدیس اهللا لها، مكرًما اإلنسان كشخٍص له 2
 إرادة حرة، هي هبة من عند اهللا.

. یرحم اهللا المؤمن لیس كأجرة أو كثمن لمشیئته وسعیه، لكنه في نفس الوقت یسألنا أن نشاء وأن نسعى 3
 بنعمته فننال رحمته المجانیة.

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. للخّزاف سلطان لكنه یود أن یكون الكل آنیة للكرامة، فإن رفض اإلناء الكرامة تمجد اهللا فیه حتى وهو 4
 إناء للهوان، كما تمجد في فرعون خالل قسوة قلبه.
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األصحاح األول 

مقدمة الرسالة 
شكلیة   فیها یكشف الرسول عن جوهر الرسالة كلها، إذ ال یقدم افتتاحیة،یمثل هذا األصحاح مقدمة للرسالة

"، وفاعلیته في حیاة "إنجیل اهللاتحمل مجاملة لطیفة ألهل رومیة، وٕانما یكتب بحكمة لیكشف في كلمات قلیلة عن 
المؤمنین. كما یعلن خاللها عن مركز الرسول في الرب وفكره وحكمته ورسالته واشتیاقاته الروحیة. ولما كان الرسول 
یود أن یقاوم حركة التهّود، ال في هجوم سلبي، وٕانما بفتح كل قلب إیجابًیا لحب خالص كل األمم یبدأ بإبراز أخطاء 

األمم أوًال لیعطي فرصة ألصحاب حركة التهّود (أي للمطالبین بالعودة إلى أعمال الناموس الموسوي الحرفیة) أال 
 یشعروا أنه إنسان متحیز لألمم على حسابهم، إنما هو محب للكل.

 .7-1. البركة الرسولیة 1
 .17-8. افتتاحیة تشجیعیة 2
 .32-18. شرور األمم 3

 . البركة الرسولیة1
لم یقدم الرسول بولس "البركة الرسولیة" كأكلشیه یختم به مقدمة الرسالة، وٕانما قدم البركة في المسیح یسوع 

بما یلیق ببنیان من یتحدث معهم وموضوع حدیثه لهم، إذ نالحظ فیها اآلتي: 
بولس عبد لیسوع المسیح، المدعو رسوًال، المفرز : یبدأ الرسالة بدعوة نفسه بثالثة ألقاب، قائالً : "أوالً 
. ]1إلنجیل اهللا" [

"، ولعله ابتدأ بهذا اللقب ألنه یكتب إلى أناٍس یثیرون تفرقة عنصریة بین doulas اللقب األول هو "عبد 
الیهود المتنصرین واألممیین المتنصرین، فإن كان هو عبًدا لیسوع المسیح، ففي هذا یتساوى جمیع المؤمنین، إذ الكل 

عبید للسید المسیح، أّیا كان أصلهم أو دیانتهم السابقة. 
)، واآلن 50: 89؛  16: 31؛ 9: 27كان أتقیاء العهد القدیم یعتزون بهذا اللقب بكونهم "عبید یهوه" (مز 

إذ صار الكل في المسیح یسوع یتمتعون ببّره وتقواه، یتأهلون لهذا اللقب "عبید لیسوع المسیح"، ویفخرون به دون 
سواه، األمر الذي یشترك كل األعضاء فیه. 

هذا وقد كان هذا اللقب ُینسب باألكثر لمن قاموا بدور في تاریخ الخالص خالل خدمتهم لیهوه، مثل موسى 
). وكأن بولس كرسول وهو مفرز إلنجیل اهللا یقوم 42: 105)، وٕابراهیم (مز 8: 2)، ویشوع (قض 12: 18 مل 2(

بدور في تاریخ الخالص، هو امتداد للدور الذي قام به آباء وأنبیاء العهد القدیم، لذا یلیق بالیهود المتنصرین أن 
یسمعوا ویتقبلوا رسالته بال غضاضة. 

، ألن موضوع هذه الرسالة هو "المدعو رسوالً ""... لم یقل "رسول" بل المدعو رسوالً أما اللقب الثاني فهو: "
"دعوة األمم لإلیمان" كما سبق فُدعي الیهود قدیًما لإلیمان؛ فإن كان القدیس بولس یشعر بالفضل هللا الذي دعاه 

للرسولیة، فإنه حتى في إیمانه القدیم كان مدعو�ا، وفي قبوله الصلیب یحسب نفسه"مدعٌوا"... كأن ال فضل لنا في 
أّیا كان مركزنا الكنسي، إنما یرجع الفضل للذي دعانا.  إیماننا كما في شهادتنا للرب،
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". هذا اللقب "المفرز" في األرامیة "برسي" أو "فریسي"، وتعني "منفصل"، "المفرز إلنجیل اهللاللقب الثالث: 
وكأن فریسیته األولى قد مهدت لفریسیة من نوع جدید، ال فریسیة الحرف القاتل القائمة على االعتداد بالذات والكبریاء، 

إنما "فریسیة روحیة" تقوم على التكریس والفرز للتفرغ للكرازة لحساب إنجیل الخالص للعالم كله. 
"، حیاته هي امتداد لحیاة عبید اهللا العاملین في العهد القدیم عبدبهذه األلقاب الثالثة یعلن القدیس بولس أنه "

خالل تاریخ الخالص، یقوم بالعمل الرسولي بدعوة إلهیة ولیس من عندیاته، ال عمل له وال هدف سوى تقدیم إنجیل 
اهللا لكل أحد إن أمكن! 

 على هذه األلقاب الثالثة، قائالً :  القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
... إنه یدعو نفسه عبًدا للمسیح، لیس بطریقة واحدة، إذ توجد أنواع من "بولس عبد لیسوع المسیح"[
العبودیة.  

 "نبوخذراصر عبدي")، وأیًضا: 91: 119 (مز "ألن الكل عبیدك"توجد عبودیة أساسها الخلقة، كما قیل: 
)، ألن المخلوق عبد لخالقه أو صانعه.  9: 25(إر 

فشكٌرا هللا أنكم كنتم عبیًدا للخطیة ولكنكم أطعتم "توجد أیًضا عبودیة من نوع آخر تنبع عن اإلیمان، إذ قیل: 
). 18-17: 6 (رو "من القلب صورة التعلیم التي تسلمتموها، وٕاذ ُأعتقتم من الخطیة صرتم عبیًدا للبرّ 

). حًقا كان كل 2: 1 (یش "موسى عبدي قد مات "نوع آخر یقوم على الخضوع للعمل، كما قیل:
اإلسرائیلیین عبیًدا، لكن موسى كان عبًدا بطریقة خاصة یتألأل ببهاٍء شدیٍد في الجماعة.  

هكذا كان بولس عبًدا بكل هذه األشكال (الثالثة) من العبودیة العجیبة، وقد وضعها كلقٍب مكرٍم، قائالً : 
"، مظهًرا إخالصه، المدعو"، معطًیا لنفسه هذا الطابع في كل رسائله: "المدعو رسوالً ... ""بولس عبد لیسوع المسیح"

وأنه قد ُوجد لیس خالل سعیه الذاتي، إنما ُدعي فجأة وأطاع.  
مدعوون قدیسین". ولكن بینما هم مدعوون لیصیروا "هكذا أیًضا یعطي نفس الطابع للمؤمنین بقوله أنهم 

مؤمنین نال هو بجانب هذا أمًرا مختلًفا یسمى "الرسولیة"؛ هذا األمر مشحون بالتطویبات غیر المحصیة، أعظم 
إًذا نسعى كسفراء عن "وأسمى من كل العطایا... إذ یتحدث بولس بصوت عالٍ، ویمجد العمل الرسولي، قائالً : 

، كما "المفرز إلنجیل اهللا")، بمعنى أننا نحمل دور المسیح (سفراء عنه). 20: 5 كو 2 ("المسیح، كأن اهللا یعظ بنا
في البیت یقوم كل واحد بعمل مغایر، هكذا في الكنیسة، توجد خدمات متنوعة ُتوزع. وهنا یبدو لي أنه یلمح إلى أنه 

لم ُیقم لهذا العمل باختیار الجماعة فحسب، وٕانما ُعّین منذ القدیم لهذا العمل، األمر الذي یتحدث عنه إرمیا قائًال بأن 
). فإذ یكتب الرسول إلى مدینة تتسم 5: 1اهللا قال عنه: "قبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبًیا للشعوب" (إر 

بالمجد الباطل، كل واحد فیها یفتخر متعالًیا، لذلك یكتب بكل وسیلة لیظهر أن اختیاره (للرسولیة) كان من قبل اهللا؛ 
]. Ïاهللا هو الذي دعاه وهو الذي أفرزه

 لكي "إنجیل اهللا"، قائالً : [إنه یقول "المفرز إلنجیل اهللا"على قوله: القدیس یوحنا الذهبي الفم : یعلق ثانًیا
یفرح السامعین منذ البدایة (ألن كلمة إنجیل تعني بشارة مفرحة)، فقد جاءهم بأخبار ال تحزن مالمحهم كما سبق ففعل 

"، الحاوي للكنوز غیر المحصیة ذات "إنجیل اهللاألنبیاء خالل التوبیخات واالتهامات واالنتهار، إنما بأخبار سارة، أي 

1 In Rom, hom 1. 
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.] Ïالبركات الثابتة غیر المتغیرة
) للرد على األریوسیین 14: 13 كو 2 هذه العبارة مع عبارات أخرى (القدیس أمبروسیوس: یستخدم ثالثًا

الذین نادوا بأن اآلب أعظم من االبن مدللین على ذلك بأن اآلب ُیذكر أوًال في الترتیب، وههنا الرسول یذكر االبن 
. Ð، هذا عالمة على وحدة الالهوت"المفرز إلنجیل اهللا" أوًال ثم "عبد لیسوع المسیح"قبل اآلب، إذ یقول: 

وفي نفس المقال یقول بأن الرسول بولس الذي یمنعني من التعبد للخلیقة أجده هنا یحثني على التعبد للسید 
. Ñ، مظهًرا أنه الخالق ولیس مخلوًقا"عبد لیسوع المسیح"المسیح، إذ یدعو نفسه 

: إن كان الرسول یلتزم بصد حركة التهّود الُمعطلة إلنجیل اهللا وسط األمم، فقد أراد أن یؤكد للیهود رابًعا
المتنصرین أنه ال یحمل أفكاًرا غنوصیة كتلك التي حملها البعض والتي ظهرت باألكثر في مرقیون فیما بعد في القرن 
الثاني، حیث تجاهل العهد القدیم، بل واستخف به. لقد أراد الرسول أن ُیبرىء نفسه من هذه األفكار الخاطئة، فأعلن 

 الذي ُأفرز له لیس إال تحقیًقا لخطة اهللا الخالصیة القدیمة التي یمثل العهد القدیم جزًءا منها، إذ "إنجیل  اهللا"أن 
]؛ فما یكرز به إنما هو شهوة رجال وأنبیاء العهد القدیم 2" ["الذي سبق فوعد به بأنبیائه في الكتب المقدسةیقول: 

وتحقیق لنبواتهم المقدسة. 
إن كان محور إنجیله هو "المسیح ابن اهللا"، فإن هذا القدوس هو أیًضا مركز خدمة رجال العهد القدیم، عنه 
تنبأ األنبیاء، وبه جاءنا الوعد في الكتب المقدسة (العهد القدیم). أو ربما أراد أن یؤكد لهم أنه لن ینسى أن منهم جاء 

األنبیاء، ولهم قد ُسلمت الشریعة والكتب المقدسة التي هیأت الطریق للمسًیا المخلص. 
 هكذا: [إذ یریدا أن یصنع أعماًال عظیمة عالنیة یسبق فُیعلن عنها زماًنا القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

"، ألن األنبیاء لم یتكلموا فقط وٕانما كتبوا في الكتب المقدسةطویًال لُیهیئ مسامع البشر لقبولها عندما تتحقق. یقول "
ما نطقوا به، بل وقدموا ظالًال لها خالل األعمال مثل إبراهیم الذي رفع اسحق، وموسى الذي رفع الحّیة، وبسط یدیه 

.] Òضد عمالیق، وقدم خروف الفصح
عن "، لذلك عّرفه هنا في المقدمة بقوله: "إنجیل اهللا: لما كانت الرسالة في مجملها هي إعالن عن "خامًسا

ابنه، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعّین ابن اهللا بقوة من جهة روح القداسة بالقیامة من األموات، 
، الذي یكرر الرسول مؤكًدا أنه "ابن اهللا"، إذ خالله "ربنا یسوع المسیح". إنجیلنا إذن هو قبول یسوع المسیح ربنا"

ننال البنوة هللا. هو االبن الذي باتحادنا فیه ننتقل من مركز العبید إلى "األبناء" بالمعمودیة، لُنحسب موضع رضا اآلب 
وسروره، وهذا هو مركز الرسالة كلها. 

هذا أكد نسب المسیح لداود من جهة الجسد، أوًال لكي یشجع الیهود على متابعة حدیثه، إذ ال یتجاهل أن 
مخلص العالم كله جاء متجسًدا منهم، ومن جهة أخرى لیؤكد أن فیه تحققت النبوات خاصة بكونه ابن داود الملك لیجلس 

القدیس  وكما یقول ).8: 2 تى 2؛ 32: 1؛ لو 13: 12؛ یو 9: 21 (مت على كرسي أبیه خالل ملكوت روحي سماوي
ویكون في ذلك الیوم أن أصل یسى القائم رایة ": [تقبل إذن المولود من ذریة داود وأطع النبوة القائلة: كیرلس األورشلیمي

.] Ó )10: 11(إش " للشعوب، إّیاه تطلب األمم

1 In Rom, hom 1. 
2 Of the Christian Faith, 5: 9 (115).   
3 Of the Christian Faith, 1: 16 (104). 
4 In Rom. hom 1 
5 Cat. Lect., 12: 23. 
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بیًتا  ُأقیم بعدك نسلك الذي یخرج من أحشائك وُأثّبت مملكته، هو یبني"هذا هو نسل داود الذي قیل عنه: 
إن نسل داود القدیس أغسطینوس: [). وكما یقول 13-12: 8 صم 2 ("السمي وأنا ُأثبِّت كرسي مملكته إلى األبد

الذي بنى البیت اإللهي لیس سلیمان بل السید المسیح، إذ أقام هیكل اهللا غیر المصنوع من خشب وحجارة، بل من 
)، 16: 3 كو 1(" أما تعلمون أنكم هیكل اهللا وروح اهللا ساكن فیكم؟"البشر، أي من المؤمنین الذین قال عنهم الرسول: 

.] Ï )13: 8 صم 2ألن السید المسیح ال سلیمان هو الذي تثبت مملكته إلى األبد حسب هذا الوعد اإللهي (
، فتعني "ُأعلن" أو "ُأظهر". ن وغیره من اآلباء الشرقیيالقدیس یوحنا الذهبي الفم فكما یرى ،أما كلمة "تعّین"

؛ 10: 3؛ في 36-34: 2فالكنیسة األولى كانت ترى أنه لم یكن ممكًنا أن ُیعلن عنه كمسّیا ورب إال بعد قیامته (أع 
). هذا ما رأیناه بوضوح في دراستنا لإلنجیل بحسب مرقس، إذ كان السید نفسه یخفي الهوته ویؤكد 45: 15 كو 1

القدیس یوحنا لتالمیذه إال یعلنوا عن شخصه حتى یقوم. قیامته هي الدلیل القاطع على بنوته الطبیعیة هللا. وكما یقول 
: [بماذا إٌذا "أعلن" عنه؟ لقد أظهر وأعلن عنه واعترف به خالل مشاعر الكل وشهادتهم، وذلك بواسطة الذهبي الفم

األنبیاء، وخالل میالده حسب الجسد بطریقة عجیبة، وبقوة العجائب، وبالروح الذي به یهب التقدیس، وبالقیامة التي 
.] Ðبها وضع نهایة لطغیان الموت

 إن الرسول إذ ذكر أنه مفرز إلنجیل اهللا، تحدث عن تجسد ابن القدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول: سادًسا
اهللا خالل نسل داود حتى نقبله، فیرتفع بنا إلى أسراره السماویة. بدون التجسد اإللهي والتواضع ال نقدر أن نرتفع معه 

إلى سمواته، إذ یقول: [من یرید أن یقود البشر بیده إلى السماء، یلزم أن یرتفع بهم من أسفل،  وهكذا كان عمل 
التدبیر (اإللهي). فقد نظروه أوًال إنساًنا على األرض وعندئذ أدركوا أنه اهللا. بنفس االتجاه إذ شّكل (السید) تعالیمه 

.] Ñهكذا استخدم تلمیذه ذات الطریق لیقودنا إلى هناك
: [من جهة الجسد صار من نسل داود، لكنه هو اهللا المولود من اهللا (اآلب) قبل القدیس أمبروسیوسیقول 

.] Òالعوالم
: [لقد دعَي من نسل داود؛ ربما بهذا نظن إن الرجل قد ُكرم (ألنه القدیس غریغوریوس النزینزيیقول أیًضا 

.] Óجاء رجًال ومنتسًبا إلى رجل)، لكنه ُولد من عذراء، وبهذا ُتكرم المرأة من جانبها
: بعد أن سجل اسم الراسل وألقابه خالل دعوته للرسولیة وعمله اإلنجیلي، كاشًفا عن مفهوم اإلنجیل سابًعا

الذي به ألجل اسمه قبلنا اإللهي الذي ُأفرز له، سجل اسم المرسل إلیهم ومركزهم من هذه الرسالة اإللهیة، قائالً : "
نعمة ورسالة إلطاعة اإلیمان في جمیع األمم، الذین بینهم أنتم أیًضا مدعوو یسوع المسیح، إلى جمیع الموجودین 

 ].7-5في رومیة أحباء اهللا مدعوین قدیسین" [
 قبل أن یدخل معهم في حوار بخصوص النزاع القائم بین الیهود المتنصرین واألمم المتنصرین أخذ یشجع 
الكل، معلًنا للجمیع أن ما ناله القدیس بولس إنما هو من قبیل نعمة اهللا المجانیة كهبة مقدمة، ال لفضل فیه وال فیهم 

. "ألجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة (رسولیة)"كیهود أو أمم، وٕانما ألجل اسمه، إذ یقول: 
إن كانت هذه الرسالة تكرر الحدیث عن نعمة اهللا، سواء في حیاة الرسول، إذ نقلته ال من عدم اإلیمان إلى 

1 City of God, 17: 8. 
2 In Rom. hom 1. 
3 In Rom. hom 1. 
4 Of Christian Faith, 3: 5 (34). 
5 Oration. 37: 7. 
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اإلیمان فحسب، وٕانما من مضطهٍد إلى كارٍز ورسوٍل، أو في حیاة المخدومین من یهود وأمم، فإن الرسول لم یقدم لنا 
تعریًفا عن "النعمة"، إنما حدیثًا عن قوة النعمة وفاعلیتها في حیاة الكنیسة وكل عضو فیها. وكأن الرسول لم یرد أن 
یشغلنا بتعاریف نظریة وفلسفات فكریة، إنما أراد لنا معرفة التالمس الحقیقي والتمتع الواقعي بهذه األمور. هذا هو 

. Ïالعالمة أوریجینوسأیًضا منهج الكنیسة الشرقیة كما سبق فرأینا عند عرضنا "للنعمة" عند 
ما هي هذه النعمة إالَّ عطیة اهللا المجانیة، عطیة اآلب الذي في محبته قدم ابنه الحبیب مبذوًال عن خالص 

). نعمة االبن الوحید الذي أحبني، وأسلم ذاته ألجلي. كما أرسل لنا روحه المعزي من 32: 8؛ رو 16: 3العالم (یو 
)، كما ارتبطت 26: 14)، یعلمنا كل شيء ویذكرنا بكل ما قاله لنا (یو 26: 15عند اآلب یشهد له في حیاتنا (یو 

النعمة بالروح القدس، فإن كان الروح هو واهب العطایا، لكنه في نفس الوقت هو عطیة، إذ صار ساكًنا فینا، حاًال 
في داخلنا بكوننا هیاكل اهللا وروح اهللا ساكن فینا. 

یعلن اآلب عن نعمته خالل تدبیر الخالص، واالبن یعلن عن ذات النعمة خالل حمله الصلیب عنا، والروح 
القدس یقدم ذات النعمة بسكناه فینا لنقبل عمل المسیح الخالصي في حیاتنا. 

 هذه هي النعمة اإللهیة المجانیة التي تعمل في الكنیسة، لتهب الكل العضویة في الجسد الواحد، لكن لكل 
عضو تمایزه دون انفصال عن الرأس أو بقیة األعضاء، ولكل عضو بالنعمة خدمته ومواهبه، فقد مّیز الروح القدیس 

بولس بالرسولیة ألجل الكرازة والرعایة. هذه العطیة "الرسولیة" دفعته أن یكتب لهم كما لغیرهم بسلطاٍن لكي یحقق 
عمل النعمة اإللهیة فیه وفیهم. 

: إن كان الروح القدس قد مّیز القدیس بالرسولیة، فبنعمته صار یعمل في سامعیه ال للدخول في ثامًنا
]. هذا هو عمل 5" [إلطاعة اإلیمان في جمیع األمممناقشات ومجادالت، وٕانما لقبول اإلیمان في طاعة وخضوع: "

: [انظروا صراحة العبد، القدیس یوحنا ذهبي الفمالنعمة اإللهیة أو عمل الروح القدس نفسه في المخدومین. یقول: 
إن لي أموًرا "فإنه ال یود أن ینسب شیًئا لنفسه بل لسیده، فإن الروح بالحق هو الذي یهب هذا. لذلك یقول السید: 

كثیرة أیًضا ألقول لكم، ولكن ال تستطیعون أن تحتملوا اآلن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو یرشدكم إلى جمیع 
فإنه لواحد ُیعطى بالروح كالم حكمة، وآلخر كالم ")... وجاء في الرسالة إلى أهل كورنثوس: 12: 16(یو " الحق
.] Ð )11: 12 كو 1(" الروح الواحد بعینه قاسًما لكل واحد بمفرده كما یشاء")، 8: 12 كو 1 ("علم

إذن نعمة اهللا التي قدمت للقدیس بولس "الرسولیة" هي التي تعمل لطاعة اإلیمان ال في الیهود وحدهم، وٕانما 
"في جمیع األمم". 

" یكشف أن الرسول إذ یتكلم عن عمل النعمة في جمیع األمم أن قوله "القدیس یوحنا الذهبي الفمهذا ویرى 
فیه كرسول یضم معه بقیة الرسل، إذ تعمل النعمة في الكل ألجل جمیع األمم، أو ربما یقصد أنه وٕان كان ال یعمل 

 أن الرسول الذهبي الفمهنا في جمیع األمم فإنه حتى بعد موته ال یكف عن العمل في جمیع األمم. وربما یقصد 
یبقى في الفردوس خادًما بحبه لخالص العالم وبصلواته غیر المنقطعة من أجل الكل. 

. "مدعّوین قدیسین" فالفضل لمن "دعانا" مجاًنا لنعمته. كما دعاهم مدعّوي یسوع المسیح"،: دعاهم "تاسًعا
) بكونهم الشعب المفرز هللا 44، 2: 23؛ ال 16: 12فإن كان شعب إسرائیل قد ُدعي قدیًما بالجماعة المقدسة (حز 

Ï  :آباء مدرسة إسكندریة األولون، العالمة أوریجینوس، النعمة. للمؤلف
2 In Rom. hom. 1. 
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)، فإن هذا الشعب قد فشل في تحقیق القداسة إال من خالل الرموز والنبوات، أما اآلن 2: 19، 24: 11القدوس (ال 
فقد جاء مسیحنا القدوس یدعونا للدخول فیه والثبات فیه، فُنحسب به أبراًرا وقدیسین. 

" المسیح "مدعّوو یسوعأراد الرسول في أبوته الحانیة أن یوضح نظرته لهم، أنه یحترمهم ویقّدرهم، ألنهم 
]، كأنه یفتخر أن یكون خادًما لهم! 7 ["مدعّوون قدیسین"]، 7" ["أحباء اهللا]، 6[

 أن هذه الدعوة للقداسة هي كرامة فائقة ترافق المؤمنین حتى بعد عبورهم القدیس یوحنا الذهبي الفمیحسب 
الحیاة، إذ یقول: [الكرامات األخرى ُتعطى لزمان ثم تنتهي مع الحیاة الحاضرة، هذه یمكن أن ُتقتنى بمال... أما 

الكرامات التي یهبها اهللا، أي عطیة التقدیس والتبني، فال یقدر حتى الموت أن یحطمها. إنها تجعل البشر مشهورین 
.] Ïهنا، كما ترافقنا في رحلتنا إلى الحیاة العتیدة

، و"سالم" أو Ð]... فقد كانت كلمة "نعمة" هي تحیة الیونانیین5["النعمة والسالم"  هذا وسّر تقدیسنا هو قبول 
"شلوم" هي تحیة العبرانیین؛ أما وقد صار الكل جسًدا واحًدا فلم یقبلوا "النعمة والسالم" من بعضهم البعض، إنما 

تمتعوا بهما كعطیة إلهیة للجسد الواحد الذي یضم الیونانیین والیهود مًعا. تقبلوا نعمة اهللا الفائقة، أي عطایاه المجانیة 
والتي تتجلى في سكنى اهللا نفسه في داخلهم لُیعلن ملكوته فیهم باستحقاقات دم الصلیب، وسالمه السماوي الذي یّوحد 

اإلنسان مع خالقه والجسد مع الروح واإلنسان مع أخیه، أّیا كان جنسه! 
)، إذ ال نستطیع أن 5: 1 أن الرسول بحكمة یبدأ بالنعمة ثم بالسالم (رو القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

ننعم بالسالم الداخلي، بعد أن دخلنا خالل عصیاننا في حرب روحیة شرسة ما لم تعمل نعمة اهللا فینا لتهبنا بالمسیح 
یسوع روح الغلبة والنصرة؛ فنعیش في سالم حقیقي، كأبناء ألٍب سماويٍ . هذه هي عطیة اهللا لنا، ونعمته التي تسندنا 

في هذا الزمان الحاضر وترافقنا حتى تدخل بنا إلى الحضن األبوي أبدی�ا. یقول القدیس: 
[إنها تحیة تقدم لنا بركات بال حصر. 

هذا (السالم) هو ما أمر به المسیح الرسل أن یستخدموه كأول كلمة ینطقون بها عندما یدخلون البیوت (لو 
). لهذا یبدأ الرسول بالنعمة والسالم. فقد كانت توجد حرب لیست بهینة، وضع المسیح لها نهایة؛ كانت 5: 10

بالحقیقة حرًبا متنوعة من كل صنف استمرت زمًنا طویًال، وقد انتهت خالل نعمة المسیح ولیس بمجهوداتنا الذاتیة. 
الحب جلب النعمة، والنعمة جلبت السالم، لذلك جاء ترتیب التحیة الئًقا (النعمة والسالم)، طالًبا لهم أن 
یعیشوا في سالٍم دائٍم غیر متزعزع، حتى ال یشتعل لهیب حرب أخرى، سائًال اهللا أن یحفظ لهم هذه األمور ثابتة، 

. ]7[ "نعمة لكم وسالم من اهللا أبینا والرب یسوع المسیحقائالً : "
عجًبا! یا لقدرة حب اهللا، نحن الذین كنا قبًال أعداء ومطروحین صرنا قدیسین وأبناء! فإنه إذ یدعو اهللا "أبانا" 

.] Ñیظهرهم أبناء له، وعندما یدعوهم أبناء یكشف عن كنز البركات كلها
السالم هو عطیة اهللا التي یلزم أن نطلبها بالصالة، فیهبها لنا إن صارت لنا اإلرادة المقدسة، وكما یقول 

: [یلزمنا أن نقتني السالم بالصالة، هذا الذي یوجد لیس بین الجمیع، بل بین من لهم اإلرادة القدیس جیروم
.] "ألن مسكنه (اهللا) في السالم"الصالحة... 

 أن النعمة والسالم قد ُنسبا لآلب كما للسید المسیح، إذ یقول: [ها أنتم ترون إننا القدیس أمبروسیوسالحظ 

1 In Rom. hom. 1. 
2 Erdman: The Epistle to Romans, p 25. 
3 In Rom. hom., 1. 
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نقول بأن نعمة اآلب واالبن واحدة، وسالم اآلب واالبن واحد، لكن هذه النعمة وهذا السالم هما ثمر الروح كما یعلمنا 
.] Ï )22: 5(غل " وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سالم، طول أناة"الرسول نفسه، قائالً : 

. افتتاحیة تشجیعیة 2
تكشف افتتاحیة هذه الرسالة كما في باقي الرسائل عن جانب هام من منهج الرسول بولس في خدمته 

ومعامالته، فإنه بروح الحكمة یشجع ویسند، حتى إن أراد أن یحاور أو یوبخ، فإن كان یكتب في جوهر الرسالة عن 
مشكلة حركة التهّود التي سببت متاعب كثیرة للكنیسة، لكن بروح الحب یكسب من یوجه إلیهم رسالته، إذ یعلن في 

االفتتاحیة اآلتي: 
أوًال أشكر إلهي بیسوع المسیح من جهة جمیعكم، أن إیمانكم ینادى به في كل  تزكیته إلیمانهم: "أوالً :

]. یبدأ بالجانب اإلیجابي ال السلبي، فال یتحدث مثًال عن خطورة حركة التهّود وال عن ضعفات هذا الشعب، 8[ "العالم
إنما یعلن تزكیته إلیمانهم الذي صار علة كرازة في كل العالم، مقدًما الشكر هللا بابنه یسوع المسیح. هذا المنهج 

أساسي في الالهوت الرعوي. أن نشجع أوًال ونسند، مبرزین الجوانب الحّیة والناجحة في حیاة المخدومین قبل الجوانب 
السلبیة والخاطئة. 

یقدم الشكر لآلب إلهه كعبادة حّیة، یقدمه في یسوع المسیح، لكي یكون مقبوالً . إذ ال نقدر أن نلتقي مع 
اآلب، وال أن نقدم له ذبیحة حب وشكر، إال خالل رأسنا یسوع المسیح موضع سروره. 

 في تسبحة الشكر هذه أمران:  القدیس یوحنا الذهبي الفموقد استلفت نظر 
أن الرسول بولس یقدم باكورة أعماله وكلماته تسبحة شكر هللا، فیبدأ رسائله بالشكر، والعجیب أنه ال یشكر . أ

اهللا على عطایاه له فحسب، وٕانما على عطایاه لآلخرین، حاسًبا ما یتمتع به اآلخرون یتمتع هو به. لذا یشكر اهللا هنا 
في تفسیره للرسالة إلى أهل رومیة: [هذا هو أول الرسالة. كاتب قیصر من أجل إیمانهم وكأنه مكسب له. یقول ابن 

كان الشكر لمقدم النعم واجًبا، وكان هو أكثر منهم معرفة بقدر هذه النعمة التي ُوهبت لهم، خاصة أنه یجد في 
إیمانهم نجاًحا لسعیه، إذ لم یسَع إال لیؤمنوا، لذلك قدم الشكر عنهم بسبب إیمانهم، لیعلمنا أن نفتتح أقوالنا وأفعالنا 

بالشكر.] 
: [بأیة مشاعر یقدم الشكر، إذ ال یقول: "اهللا" بل القدیس یوحنا ذهبي الفمب. ینسب اهللا إلى نفسه، إذ یقول 

"، األمر الذي یفعله األنبیاء أیًضا، حاسبین ما هو عام للكل كأنه خاص بهم. وأي عجب إن فعل األنبیاء إلهي"
هكذا؟ فإن اهللا نفسه یفعل هذا دائًما وبوضوح، فینسب نفسه لعبیده، قائًال أنه إله إبراهیم واسحق ویعقوب، كما لو كان 

 .]Ðخاًصا بهم

: بجانب كشفه عن جوانب نجاحهم یعلن حبه نحوهم بالصالة من أجلهم، مشهًدا اهللا نفسه على أعماقه ثانًیا
]. 9["فإن اهللا الذي أعبده بروحي في إنجیل ابنه، شاهد لي كیف بال انقطاع أذكركم" المتسعة نحوهم: 

لم یكن ممكًنا أن یذكر المخدومین، حتى وٕان كان لم ینظرهم بعد حسب الجسد، بالصالة الدائمة غیر 
، أي أضع "أعبده بروحي"المنقطعة لو لم یكن قلبه وفكره وكل طاقاته قد تكّرست وُأفرزت هللا، هذا ما عناه بقوله 

نفسي بكل طاقاتي الروحیة والنفسیة والجسدیة للعبادة هللا والتمتع بإنجیله. 

1 Of the Holy Spirit 1: 12 (126). 
2 In Rom. hom 2. 
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 على هذه العبارة موضًحا نقطتین، هما:  القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
أ. الرسول وهو یكرز باإلنجیل یعبد اهللا بالروح والحق: [ألن طریق خدمتنا لیس بخراٍف وتیوٍس وال بدخاٍن 

: 4(یو " اهللا روح والذین یسجدون هللا فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا:"وشحوٍم، وٕانما بنفٍس روحیة، كقول المسیح: 
24(Ï [.

ب. یخدم إنجیل االبن الذي هو بعینه إنجیل اآلب: [قال قبًال أنه إنجیل اآلب، أما هنا فیقول إنجیل االبن، 
فال اختالف بین القولین، إذ تعّلم الرسول من الصوت الطوباوي أن ما لآلب هو لالبن، وما لالبن هو اآلب، إذ قیل: 

 .]Ð)10: 17(یو " ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي"

: حبه مترجم عملًیا لیس فقط بذكرهم المستمر بال انقطاع في صلواته، وٕانما بشوقه الحقیقي لرؤیتهم  ثالثًا
" هي إنجیل المسیح، الذي یثبتهم ویعزیهم كما یعزیه هو أیًضا، اإلنجیل الذي یفرح قلب السامعین هبة روحیةلیهبهم "

یتیسر لي مرة بمشیئة اهللا أن آتي إلیكم، ألني اآلن أن : "متضرًعا دائًما في صلواتي عسى والكارزین مًعا، إذ یقول
 "الذي فینا جمیًعا، إیمانكم وٕایماني لنتعزى بینكم باإلیمان أي مشتاق أن أراكم، لكي أمنحكم هبة روحیة لثباتكم،

]10-12[ .
بالحق هم موضوع حبه، یشغلون فكره وخطته وصلواته، وأیًضا تصرفاته من أجل غایة واحدة: تمتعتم بالهبة 
الروحیة اإللهیة، إنجیل اهللا! وقد حقق اهللا للرسول شوقه الروحي المقدس، لكن بخطة إلهیة فائقة، إذ ذهب إلیها كأسیر 

). لیقف أمام كرسي قیصر (أع 43: 27من أجل اإلنجیل بعد أن تعرض لضیقات كثیرة كانكسار السفینة به (أع 
27 :24 .(

 على كلمات الرسول هذه ألهل رومیة مبرًزا حب الرسول الشدید للكرازة، القدیس یوحنا الذهبي الفم یعلق 
خاصة بین األمم، لكن في حكمة الروح یلح في الطلب بال انقطاع، مسلًما األمر بین یدّي اهللا العارف ما هو لبنیان 

الكنیسة، إذ یقول: [تضرعه الدائم دون توقف بسبب عدم نواله طلبه یكشف عن حبه الشدید لهم. لكنه وهو یحب 
)، ولیس 8: 12 كو 2تضرعت إلى الرب ثالثة مرات" ("مستمر في خضوعه لمشیئة اهللا... في موضع آخر یقول: 

فقط لم ینل طلبته، إنما قبل عدم نواله الطلبة بشكٍر شدید، ففي كل األمور كان ینظر إلى اهللا. هنا نال الرسول، لكنه 
لم ینل عندما طلب بل في وقت متأخر، ومع هذا لم یكن متضایًقا. أشیر إلى هذه لكي ال نتبرم نحن عندما ال 

ُیستجاب لنا، أو عندما تأتي االستجابة ببطء، فإننا لسنا أفضل من بولس الذي كان یشكر في األمرین، مسلًما نفسه 
.] Ñفي یّد مدبر الكل، خاضًعا له تماًما، كالطین في یّد الخّزاف، یسیر حیثما یقوده اهللا

: كان الرسول لیس فقط خاضًعا لمشیئة اهللا التي سمحت له بتأجیل ذهابه إلى روما بالرغم من حبه رابًعا
الشدید الفتقادها، ال بهدف أرضي وٕانما بتقدیم "هبة روحیة" هي "إنجیل اهللا"، وٕانما أعلن الرسول تواضعه بقوله: 

 ].12 [""لنتعزى بینكم باإلیمان الذي فینا جمیًعا، إیمانكم وٕایماني
في تواضع صادق بال تزییف یشعر الرسول أنه محتاج إلى مخدومیه، فهو یفتقدهم لیس فقط لكي یرشد 

ویعلم ویوصي، وٕانما أیًضا لیتعزى بإیمانهم. هم محتاجون إلى نعمة اهللا العاملة فیه، وهو محتاج إلى إیمانهم 
وتعزیتهم. 

1 In Rom. hom 2. 
2 In Rom. hom 2. 
3 In Rom. hom 2. 
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: [یا لعظم تواضع فكره! لقد أظهر نفسه أنه في حاجة إلیهم ولیس هم فقط القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
المحتاجین إلیه. یضع التالمیذ موضع المعلمین، غیر حاسًبا نفسه أعلى منهم، بل مقدًما كمال مساواتهم له، ألن 

. وذلك "باإلیمان الذي فینا جمیًعا، إیمانكم وٕایماني"النفع مشترك، یقصد أنه یتعزى بهم وهم به. كیف یتحقق ذلك؟ 
كما في حالة النار، فإن أضاف إنسان مشاعل إلى بعضها البعض یشتعل باألكثر اللهیب ویتقد الكل؛ هذا أیًضا 

.] كما یقول أیًضا: [یقول هذا ال كمن هو في حاجة إلى أي عون منهم، وٕانما لكي ال Ïیحدث بین المؤمنین طبیعًیا
تكون لغته ثقیلة علیهم وتوبیخه عنیًفا، لهذا یقول أنه في حاجة إلى تعزیاتهم. ربما یقول أحد أن تعزیته تكمن في فرحه 

.] Ðبنمو إیمانهم، هذا هو ما یحتاج إلیه بولس، هذا المعنى لیس بخاطئ
 أن كلمة التعزیة هنا تعنى الفرح والسرور، هو یتعزى ألنه كان مضطهًدا وصار ابن كاتب قیصریقول 

رسوًال مبشًرا ُدعي لهذا الرجاء الصالح، وهم یفرحون إذ كانوا قبًال في ضاللة عبادة الشیاطین وصاروا أوالد اهللا، 
عابدین له، مترجین ملكوته األبدي. 

 في حدیث الرسول هنا التعزیة التي ینالها كما ینالونها هم خالل القدیس إكلیمنضس السكندري: یرى خامًسا
، إذ یرى أن هناك إیماًنا مشترًكا یكون أساًسا خفی�ا Ñاإلیمان المشترك، إنما یعني أن اإلیمان یحمل حركة نمو مستمر

 بل حركة نمو مستمرة، لذا طلب التالمیذ من السید المسیح: ،في حیاة جمیع المؤمنین، هذا اإلیمان ال یحمل جموًدا
. بمعنى آخر یمكننا أن نقول بأن اإلیمان حركة حیاة دینامیكیة غیر جامدة، یعیشها المؤمن كل یوم منطلًقا "زد إیماننا"

من خبرة معرفة عملیة وتالٍق مع المسیح إلى خبرة أعمق، ومن قوة إلى قوة، ومن مجد داخلي إلى مجد، مشتاًقا كل 
یوم أن یبلغ إلى قیاس قامة ملء المسیح كقول الرسول بولس. 

: إذ یعلن حبه عملًیا بشوقه لزیارتهم بل ومحاوالته العملیة وقد ُمنع حتى لحظات الكتابة، یكشف عن سادًسا
"لیكون لي ثمر فیكم أیًضا كما في سائر األمم. إني مدیون للیونانیین والبرابرة، للحكماء والجهالء، رسالته، بقوله: 

فهكذا ما هو لي مستعد لتبشیركم أنتم الذین في رومیة أیًضا، ألني لست استحي بإنجیل المسیح، ألنه قوة اهللا 
للخالص، لكل من یؤمن للیهودي أوًال ثم للیوناني، ألن فیه معلن بّر اهللا بإیمان إلیمان كما هو مكتوب: أما البار 

 ].17-13" [فباإلیمان یحیا
أ. إن كان الرسول قد صار له ثمر متكاثر في أمم كثیرة، لكنه مترقب الثمر أیًضا في روما بكونها عاصمة 
العالم الروماني األممي، حاسًبا الكرازة بینهم وثمرهم هو تحقیق ونجاح لمهمته الرسولیة؛ مستعد للعمل مهما بلغ الثمن 

بال خجل. 
إن كانت روما بكونها عاصمة للدولة الرومانیة فیها تصب كل الشعوب أوثانها ورجاساتها وما یحملونه من 

 هذه المدینة تكون مرآة للعالم الوثني بكل شروره وبؤسه، موضع غضب اهللا، لذا أراد الرسول أن كانت فقدانحطاط، 
 آخر یوّد الرسول أن یخدم حیث یزداد بمعنى. قوتههي بعینها مركًزا للخدمة، مقدًما لها مفهوم إنجیل اهللا في كمال 

 بل الضیق الكرب لكي تعلن قّوة اإلنجیل باألكثر، ویظهر عمل المتسع،باألكثر الشّر، إذ ال یرید الطریق السهل 
 بمعنى أنه مستعّد ،"لتبشیركم لي مستعّد هو ما" بأكثر وضوح. هذا ما نستنبطه من قوله: وفاعلیتهاالنعمة اإللهیة 

 كان الرسول ُیدرك أن الكرازة بینهم تستوجب أتعاًبا كثیرة. إذالحتمال كل ضیق وألم من أجل تقدیم كلمة اإلنجیل، 

1 In Rom. hom 2. 
2 In Rom. hom 2. 
3 Strom. 5: 1. 
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 ذي بعمللها من نفس نبیلة! لقد وضع الرسول على عاتقه أن یقوم  : [یا الذهبي الفمیوحنا القّدیسلذلك یقول 
 العظیمة لم األتعاب توقعه الحتمال هذه ومعمخاطر عظیمة، إذ یقوم برحلة عبر البحر تعترضها تجارب ومكاید... 

 .]Ïالحتمالهایقلل هذا األمر من همته بل كان ُیسرع مجاهًدا، مستعًدا بذهنه 

 بالمصلوب الممّجد، حاسًبا الصلیب عاًرا ال یلیق یلتقي. كان القّدیس بولس یخجل من الصلیب قبل أن ب
  یلزم أن ُیكرز به للجمیع.، فقد أدرك أنه قّوة اهللا للخالصاآلنبالمسّیا ملك الیهود، أّما 

  كلمات الرسول قائالً :على  یوحنا الذهبي الفمالقّدیس ُیعّلق
). كان الرومانّیون 14: 6  (غل" بصلیب ربنا یسوع المسیحإال لي أن أفتخر حاشا"[یقول ألهل غالطیة: 

 أقاموا حتى ، بسبب غناهم وٕامبراطوریتهم وكرامتهم، فكانوا یحسبون ملوكهم في مصاف اآللهةاتيّ بالزمنشدیدي التعّلق 
 أن یكرز لهم بیسوع الذي ظنوا أنه ابن یودّ  وقّدموا لهم القرابین، وهم یتشامخون بهذا. أّما بولس فكان ،لهم المعابد

 ال یحیط بها الخدم والحشم ثم مات مّیتة اللصوص والمجرمین، متحّمًال فقیرةنجار نشأ في الیهودّیة، في بیت امرأة 
 قبل إدراكهم عظمة منها واإلهانات، األمور التي حاول (بعض الرومانّیون الذین تنصروا) االختباء الُسخریةأصناف 

 إذ كان یعلمهم هم أیًضا أال یستحوا من هذه الرسالة یستحي،هذه األمور غیر المنطوق بها: لهذا یقول الرسول أنه ال 
 ال المصلوب؟ بعدم االستحاء ینتهي بهم إلى االفتخار أیًضا. فإن سألكم أحد: أتعبدون هكذاالمجیدة، حتى إذا ما بدأ 

 بالنسبة لنا هو عمل الصلیب باعتزاز، نعم نعبده!... أجیبواتستحوا، وال تنظروا إلى األرض بل ارفعوا رؤوسكم... 
 ].Ðنهائیة نحو البشر، وعالمة عنایة اهللا غیر المنطوق بهاال الالمحّبة

 اختبر هذه القّوة في حیاته فأراد أن ، اهللا الخالص"قوة" هو. أدرك الرسول أن اإلنجیل أو الكرازة بالصلیب ج
 أن یتمّتع الكل بعمل یودّ  .، وللبرابرة أي بقیة األمميلینيِ  كارًزا للیونانّیین أي أصحاب الفكر الهللجمیع،یقّدمها 

 .كجهالء والبسطاء الذین ُیحسبون ،الصلیب: الحكماء أصحاب الفلسفات
 أن یرد لهم الدین بالكرازة یلتزم الوثنّیین دائنین له، حاسًبا ، كان الصلیب قد أنقذه، فإنه مدین للعالم كلهنإ

 یتمّتعوا بما تمّتع هو به!للهم 
 إلهي عمل إذ هو لیس رسالة نظریة أو فلسفة فكریة تعلیمیة إنما "،"للخالص اهللا قوة". یدعو اإلنجیل د
  اإللهیة.األمجاد حیاة اإلنسان، حركة حب إلهي ال تتوقف تبلغ به إلى شركة فيدینامیكي" 

 األولویة ال تقوم على محاباة اهللا لجنٍس على حساب هنا. إنجیل المسیح ُمقّدم للیهودي أوًال ثم الیوناني، ه
 ونبّوات، والعمل. فإن كانوا قد ائتمنوا على الناموس المكتوب، وتقبلوا إعالنات بالمسئولیة وٕانما أولّویة االلتزام ،آخر

 إلى ویحتضنوا الصلیب حتى یخرجوا ي، الق بهم أن یتّلقفوا عمل السید المسیح الخالصفقد ،ومنهم خرج رجال اهللا
  حاملین نیر البشارة بالخالص.،األمم

 إال تعبیًرا عن الناحیة الزمنّیة فقط، إذ ال یوجد امتیاز لیست" أوالً : [كلمة " یوحنا الذهبي الفمالقّدیس یقول
  ولكن كمن ینزل في جرن المعمودیة أوًال ثم یلیه اآلخر نعمة أعظم من التالي له، مقدار البّر الذي یحصل علیه،في

 ].Ñ في مواهب النعمة متى قِبلوا اإلنجیلوالیونانيإنما ینعم الكل بنعمة واحدة. هكذا یتساوى الیهودي 

1 In Rom. hom 2. 
2 In Rom. hom 2.  
3 In Rom. hom 2. 
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 بّر أن  أوریجینوس وابن كاتب قیصروالعالمة Ï ترتلیانالعالمة یرى "؟ إلیمانإیمان". ماذا یعني بقوله: و
 ذات اإلیمان باإلنجیل، وكأن الثمر الذي یشتهیه الرسول لكل عالم هو إلى المؤمنین حین ُنقل الناموساهللا بإیمان 

 به خالل اإلیمان باإلنجیل العالمالثمر الذي ترّجاه رجال اإلیمان في العهد القدیم، وقد حّل الوقت المعّین لینعم 
: [یعّلمنا أن خالًصا واحًدا من األنبیاء إلى اإلنجیل یحّققه الرب الواحد السكندري إكلیمنضس القّدیساإللهي. یقول 

 أمانته إلى إیمان اإلنسان فتنتقل ، بّر اهللا ُیعلن خالل أمانة اهللا في مواعیدهأن أمبروسیوس القّدیس ویري ].Ðعینه
 الذي ینعم ببّر اهللا.

. فاإلنسان الذي یرتبط باهللا ]17[ " یحیافباإلیمان  البارّ أما" لنا الرسول مفتاح كل عطّیة صالحة إلهیة: یقّدم
 یتمّتع بالنمو المستمر إنما بّر المسیح فیه، لكنه ال یعني هذا أنه یصیر معصوًما من الخطأ كما یظن البعض، یحمل

 .Ñ فهم هذه العبارة بمعنى أننا نصیر بال خطّیةمن أغسطینوس القّدیسفي بّر المسیح بال توقف. وقد حّذرنا 
 بالقول:) 17: 1 (رو  العبارة هذه على  یوحنا الذهبي الفمالقّدیس وُیعّلق 

 . أننا نحتاج إلى اإلیمانالمنطق[مادامت عطّیة اهللا تفوق اإلدراك تماًما فمن 
 فحصن حصین. ألن عدم اإلیمان أهلك اآلالف بینما اإلیمانأما ترون أن عدم اإلیمان هو هّوة سحیقة، أّما 

  . وحدها بل جعلها أیًضا أّما لكثیرینالزانیةاإلیمان لم ُیؤِد إلى خالص 
 نكون كمن هم یسیرون في میناء هادئ مستقر تماًما، لكي ، وهو اإلیمان،إننا نستضیف برقٍة أم كل البركات

 سفینتنا باستقامة ونحظى بالبركات بالنعمة ومحبة البشر التي لربنا یسوع فنقودمحافظین على إیماننا األرثوذكسي، 
 ].Òالمسیح

 األمم. شرور 3
 الخالص للیوناني كما للیهودي، لم یبدأ بضعفات عمومیةعن  یواجه القّدیس بولس حركة التهّود لُیعلن إذ

 بصراحة ووضوح عن شرور األمم، لكي یكون ذلك مدخًال لنقد الیهود أیًضا، في یتحّدثالیهود وشرورهم، بل بالعكس 
 تعلم جمیع الیهود الذین بین األمم إنك" فقد ُوّجه إلیه هذا االتهام: . وتفنید كل حججهم دون اتهامه بالمحاباةصراحة

). هذا ما دفع الرسول إلى 21: 21  (أع" وال یسلكوا حسب العوائد، أوالدهمیختنوا قائًال أن ال ،االرتداد عن موسى
 الجتذاب الیهود المتنّصرین كمدخل بإعالن شرور األمم ومسئولیتهم عنها، لیس تشهیًرا بهم وال تحقیًرا، وٕانما البدء

 إذ ُیعلن أن األممي كاسر للناموس الطبیعي والیهودي المساواة،لقبولهم معهم في العضویة في الجسد الواحد على قَدم 
 بالناموس وال لذلك صار الكل في حاجة إلى تدخل إلهي كي یتبّرروا ال بالناموس الطبیعي الموسوي،كاسر للناموس 

  بالمسیح یسوع مخلص الجمیع.باإلیمان وٕانما ،الموسوي
  الرسول اآلتي:یبرز حدیثه عن شرور األمم أصحاب الناموس الطبیعي في
 فإنه لم یهمل األمم وال تركهم بال شاهد لنفسه بینهم، ، الناموس الموسويالیهودى طن كان اهللا قد أعإ: أوالً 

 أظهرها لهم، ألن أموره اهللا ألن ، معرفة اهللا ظاهرة فیهمإذ" نفسه خالل الطبیعة المنظورة، إذ یقول:  عنأعلنفقد 
 .]20[  حتى أنهم بال عذر"، السرمدیة والهوتهقدرتهغیر المنظورة ُترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، 

1 Adv. Marc. 5: 13. 
2 Strom 2.6. 
3 City of God 20: 26. 
4 In Rom. hom 2. 
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). ُیعلن 1: 19  (مز" والفلك یخبر بعمل یدیه، بمجد اهللاتحدِّثالسماء " فإن ، لم یترك نفسه بال شاهداهللا 
ال الستعراض وال یزال یرعاها ویهتم بها،  ، خالل أعمال الخلیقة الفائقة، التي أقامها بكلمتهوالهوتهقدرته السرمدیة عن 

 إذ قّدم لنا هذه العجیبة، من أجل أعماق محبته لنا. فحب اهللا الفائق غیر المنظور نلمسه خالل رعایته وٕانماإمكانیاته، 
 المصنوعات لراحتنا.

، وكأن اإلنسان یتفنن في اختراع الطرق ]18[ باإلثم یتهم الرسول بولس البشر أنهم یحجزون الحق بینما
 المصنوعات المباركة التي هي خالل بطرق متنوعة لنا" الحب ُیعلن، إذ باهللا ُیعلن "فال" الحقاألثیمة المتنوعة لیحجز "

  إلعالن الحب السرمدي!یبذل واهللا ،من عمل یدیه. اإلنسان یستمیت في حجز الحق
 في هذا القول الرسولي أن اهللا یقدم لنا العالم كعطیة نستخدمها و لیس نتلذذ بها،  القدیس أغسطینوسیرى

 .Ïفنرى خاللها أموره غیر المنظور، نمسك بالروحیات والسماویات خالل المادیات والزمنیات
 قائالً : [إن كان المسیح هو قدرة اهللا السرمدیة، ، السرمدیة"قدرته" التعبیر على أمبروسیوس القّدیس ُیعّلق

 ].Ð إذن سرمديفالمسیح
 أّما من یرجع إلیه بالتوبة فیسمع ]،18 [ اإللهيالغضب وٕاذ یحجز اإلنسان الحق باإلثم یسقط تحت هذا

 أبوابك خلفك، اختبئ نحو ُلحیظة حتى یعبر الغضب، ألنه وأغلق مخادعك أدخل یا شعبي هلم"الصوت اإللهي: 
  بعد" (إشفیما فتكشف األرض دماءها وال تغطي قتالها ، لیعاقب إثم سكان األرض فیهم، من مكانهیخرجهوذا الرب 

 ، یسوع حیث فیه نختبئ من الغضبالمسیح). ما هي المخادع التي تدخل فیها إال الحیاة السریة في 20-21: 26
 یعني أنه یوّد أن یبقى في مكانه إنما الرب یخرج من مكانه لیعاقب..." هوذا"ونصیر موضع سرور اآلب! وأّما قوله 

  اإلثم تلزمه أنه یعاقب!علىُیعلن ُحّبه ورحمته، لكن إصرار سكان األرض 
 المعَلنة بالناموس الطبیعي، والُمسجلة خالل المنظورات أن المعرفة: لم یستطع األممي خالل هذه ثانًیا

  أخذ موقف المقاومة التي تظهر في اآلتي: العكسیخلص، بل على 
 الغبي، وبینما هم قلبهم وِاظلّم ، بل حَمقوا في أفكارهم، لم یمّجدوه أو یشكروه كإله، لما عرفوا اهللاألنهم. "أ

 یفنى بشبه صورة اإلنسان الذي یفنى والطیور الیزعمون أنهم حكماء صاروا جهالء، وأبدلوا مجد اهللا الذي 
 . ]23-21[" والدواب والزحافات

 من االتهام السابق، فإن األمر لم یقف عند رفض أخطر الفم یوحنا الذهبي القّدیس االتهام كما یقول هذا
 عبادة استبدلوا بل ، وقدرته خالل مصنوعات یدیه، وٕانما لما عرفوا اهللا لم یمجدوه أو یشكروهمحبتهاهللا الذي أعلن عن 

أنا ینبوع المیاه الحّیة  تركوني: ن شعبي عمل شريألن"رمیا:  إاهللا الحّي بالعبادة الوثنّیة. وكما قال اهللا على لسان
 البشري المجرد الفكر). أّما عّلة انحرافهم فهو اتكالهم على 13: 2  (إر" مشققة ال تضبط ماءً أباًرالینقروا ألنفسهم أباًرا 

رون في میاه كمن  الفمذهبيال فصاروا كما یقول ،"جهالء هو یزعمون أنهم حكماء صاروا وبینما"دون عون اهللا،   یبحِّ
 داخلهم، مّتكلین في سفینتهم على صخور صلدة، إذ حاولوا بلوغ السماء بعدما أطفأوا النور المضيء فتتحطممجهولة، 

 على ظلمة أفكارهم.
 وعدم شكرهم، إذ یقول: [بجحودهم صاروا أغبیاء، جحودهم سّر هالكهم هو أن  أغسطینوسالقّدیس یرى

1 On Christian Doctrine 1: 4. 
2 Of Christ. Faith 1: 10  (62). 
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 یقول: [لقد رأوا إلى أین یجب أن یذهبوا، لكنهم كما] .Ï) ینزعه عن غیر الشاكرینالحكمةفما یهبه اهللا مجاًنا (أي 
 عبادة إلى اهللا إّیاها ألنفسهم، وٕاذ سقطوا في الكبریاء فقدوا ما قد رأوه، وارتّدوا وهبهمبجحودهم نسبوا هذه الرؤیة التي 

 ].Ðاألوثان والتماثیل والشیاطین، یعبدون المخلوق ویحتقرون الخالق
 نسبوا ألنفسهم الحكمة فسقطوا في العبادات الرذیلة هم الذین هؤالء أن  أغسطینوسالقّدیس ویرى هذا

 .Ñ الذین مجدوا أنفسهم تحت اسم الحكمةوالمصرّیونالرومان والیونان 
 عناه، هذا هو ما  كشهوة قلوبهم اهللا الذي ُیعلن ذاته لهم خالل الطبیعة تخلَّى هو أیًضا عنهمتركوا إذ . ب

 تركوه .]24 [ إلهانة أجسادهم بین ذواتهم"،النجاسة أسلمهم اهللا أیًضا في شهوات قلوبهم إلى لذلكالرسول بقوله: "
 ،الشّریرةتركهم، فمارسوا شهوات قلوبهم وهو  أعطاهم سؤل قلبهم ، اإلنسانّیة ویكرمهاالحّریةبإرادتهم، وٕاذ هو ُیقدر 

 . ]27-26[حیث ارتكب الرجال والنساء قبائح ال تلیق حتى بالطبیعة 
 اإلنسان إذ یسقط في الكبریاء حتى وٕان كان طاهًرا جسدًیا، یسمح اهللا أن Ò یوحنا كاسیانالقّدیس ویرى

  ال یراه.الذي لكي إذ یسقط في شهوات جسدّیة ظاهرة أمام عینیه یقدر أن یدرك الكبریاء الخفي عنهبالتخّلي 
 الجسدّیة بالرغم من مواظبتهم على وسائل الرجاسات السبب نجد كثیر من الشباب یسقطون في لهذا

 لكن العّلة الرئیسیة لسقوطهم هو كبریاء ،ف وتناولا صلوات، ورّبما اعتروتقدیمالخالص، من دراسة في الكتاب 
  جسده وفساده.شهوات فینهار تحت ثقل ،. بالكبریاء یفقد اإلنسان نعمة اهللا التي تهبه القداسةبهموقل

ّما إ معلًنا أننا نحن السبب في هذا الفساد، ، لنا بهذا االنحرافاهللا سماح عن  بفنوتیوسالقّدیس ویحّدثنا
 منه، فكل ما هو خیر بسماحّما بإرادته أو إ ، أو إهمالنا، إذ یقول: [علینا أن نعرف أن كل شيء یحّدثكبریائنابسبب 

 منه، متى ُنزعت حمایة اهللا عّنا بسبب خطایانا أو قسوة بسماحیحّدث بإرادة اهللا وعنایته، وكل ما هو ضّد ذلك یحّدث 
 أسلمهم لذلك: "مؤكًدا أو لألهواء الجسدّیة المخجلة أن تتسلط علینا، وُیعلمنا الرسول بذلك، للشیطان،قلوبنا أو سماحنا 

 لم یستحسنوا أن ُیبقوا اهللا في معرفتهم، أسلمهم اهللا إلى ذهن كما)، وأیضا: "25: 1 اهللا إلى أهواء الهوان" (رو
 یرَض بي، لم وٕاسرائیل لصوتي، یسمع شعبي فلم). ویقول اهللا بالنبي: "28: 1  ما ال یلیق" (رولیفعلوامرفوض 
 ].Ó)12-11: 81  لیسلكوا في مؤامرات أنفسهم" (مز، قساوة قلوبهمإلىفسّلمتهم 

 ُتعطى المواهب الصالحة للمتواضعین، وُتمنع عن أن: [من عدل الحكم اإللهي  كاسیان یوحنااألب یقول
 ].Ô)28: 1 (رو  الرسول أنهم مستحقون أن ُیسّلموا إلى ذهن مرفوضعنهمالمتكبِّرین المرفوضین الذین یقول 

 وكأن ما ]25["  آمین، إلى األبدمبارك" أّما اهللا فهو به،الفساد، حّل الفساد   اختار اإلنسان في شّرهإًذا
: [إن كان الفیلسوف ال یتأثر بإهانة  یوحنا الذهبي الفمالقّدیس اإلنسان إنما یحُل به ال باهللا. وكما یقول یرتكبه

 ال تبلغ وقاحة الناس إلى طبیعته المجیدة التي ال یعتریها ظّل المستحیل، اهللا األزلي غیر يالجهالء له، فكم بالحر
 ].Õدوران

 أن نتشّبه باهللا الذي یحتمل األشرار وال یتأّثر بشّرهم، فإن لیسألنا قلیًال هنا ذهبي الفمال القّدیس یقف 

1 In Ioan. tr 14: 3. 
2 In Ioan. Tr  2: 4. 
3 City of God 8. 10. 
4 Instit. 12: 21. 
5 Conf. 3: 20. 
6 Conf. 3: 20. 
7 In Rom. hom 3. 
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 أّال نحاول بنا أن تتأثر بهم، هكذا إذ نتشّبه به نحتمل نحن أیًضا شرور األشرار، إذ یقول: [یلیق منطبیعته أسمى 
 بعینه. لماذا؟ ألنه في قدرتك أنت أن الشّرفالهروب من اإلهانات بل باألحرى نحتملها، ألن مثل هذا االحتمال هو 

. أتسمع صدى الضربات التي تسقط على الماس؟ قد تقول هذه هي الغیر أّما تصلیح اآلخرین فهو من عمل ،تحتمل
 الثالثة  النارتؤذِ  لم كیف وأنت في مقدورك أن تتدّرب على ما هو للماس بالطبیعة. ألم تسمع حسًنا،طبیعة الماس. 

 إذ یوجد حولنا أسود الشهوة والغضب ، لنا بالنسبة ممكنلهؤالء ظّل دانیال في الجب سالًما؟ فما حدث وكیففتیة؟ 
. إذن كن كدانیال وِاثبت، فال تجعل االنفعاالت تنشب بأظفارها في نفسك. قدمیهامستعّدة لتمزیق من یسقط تحت 

 لتدریب أنفسنا على نمط مستعّدین من فعل النعمة. حًقا، لكن النعمة تنساب خالل تدریب اإلرادة، فمتى كّنا هذاتقول: 
 في مذّلة قّدامنا بالرغم من جوعها. فإن كانت الوحوش الوحوش تنساب النعمة في داخلنا، عندئذ تقبع ،هؤالء الرجال

 ].Ï  تتراجع باألحرى أمام أعضاء جسد المسیح (أمامنا)!أفالقد تراجعت أمام عبد، 
 اللّذات بال وراء یعتّذر البعض بأن ما یرتكبوه من شرور هو ثمرة ضعف الطبیعة البشرّیة وجْریها رّبما. ج

 لتحّول للطبیعة عنه یسيء للطبیعة، مخالفصار یمارس حتى ما هو  ضابط، لذا أوضح الرسول أن اإلنسان في شّره
بالذي على خالف الطبیعة، وكذلك الذكور   إناثهم استبدْلن االستعمال الطبیعيألن"حیاتهم إلى جحیم، إذ یقول: 

 ونائلین ، ذكورا بذكورالفحشاء فاعلین ، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعضأیًضا تاركین استعمال األنثى الطبیعي،
 .]27-26[في أنفسهم جزاء ضاللهم المحق" 

الطبیعیة التي كان في   یتحّدث عن العالم یضع أمامهم اللّذةإذ: [هنا  یوحنا الذهبي الفمالقّدیس یقول
 أهانوا الطبیعة إذ متحاشین األعمال المخزیة، لكنهم لم یریدوا... ، طمأنینة وفرح قلبيفيمقدورهم االستمتاع بها 

 ].Ð على القوانین اإلنسانّیة في نفس الوقتوداسوا ، عاًرا على الطبیعةجلبواعینها... 
 إلى حرب داخلّیة وجحیم ال ُیطاق، فإن كان اهللا حیاته اإلنسان قد حّول أن ذهبي الفمبوحنا ال القّدیس یرى

 نفسیهما االثنان الحب واأللفة، أهان انسجام جسًدا واحًدا في االثنان ویصیر ، بامرأةالرجلقد وهب بالطبیعة أن یتزوج 
 الحیاة اإلنسانّیة إلى فتحّولت فجرت النساء وراء بعضهن البعض وأیًضا الذكور، ،ودخل كالهما في حرب داخلّیة

 والذكور ، وامرأته، وٕانما بین النساء وبعضهن البعضالرجل تقوم لیس فقط بین ،انشقاقات وحروب داخلّیة ال تنقطع
أن الخطّیة تحمل وهو . هذا ما أّكده كثیر من اآلباء ]27 [ جزاء ضاللهم المحقأنفسهموبعضهم البعض، فنالوا في 

 من الخارج، وٕانما ضده فیها، فتسكب من هذا الفساد على مرتكبها لیحمل عقوبته، لیس فقط كأمٍر یصدر فسادها
 خالل ممارسته الشّر عینه.

الطبیعیة فحسب، وٕانما صار مفسًدا للطبیعة   ال یطلب اللّذةصار. قّدم صورة بشعة لإلنسان في شّره، إذ د
 صار في للرب، لیصیر جسده بغرائزه مقدًسا ، لیسمو بغرائزه الحیوانیة، من أن یرتفع بالروحفبدالً  .ِعوض الُسمو بها

 الشاذة، سواء بین اإلناث وبعضهن الجسدّیةبشاعته مفسًدا للطبیعة، یفعل ما ال یرتكبه الحیوان خالل العالقات 
 یوحنا القّدیس ترتكبه البشرّیة المنحرفة، وقد الحظ بما یقّدم لنا قائمة مّرة اآلنالبعض أو الذكور وبعضهم البعض. 

". وكأن اآلثام لم تعد أمًرا مشحونین "،" كلمن "،"مملوءین یذكر في قائمته هذه التعبیرات: "الرسول أن الذهبي الفم
 "!◌ٍ إثم كل كیانه الداخلي، وتشحنه تماًما لیرتكب ال إثًما أو إثمین وٕانما "تمألعارًضا في حیاة اإلنسان، لكنها 

1 In Rom. Hom. 4. 
2 In Rom. Hom. 4. 
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 وتفقده فرحه الداخلي، لكنها في نفس الوقت تدفع اإلنسان. العجیب أن الخطایا واآلثام تحطِّم سالم ه
 متعظمین..." ثالبین، مبِغضین هللا، مفترین، لذلك جاءت القائمة تصفهم هكذا: "والكبریاء،مرتكبها نحو العجرفة 

 كان الذي یعمل صالًحا یفقد تعبه نإ ...: [التشامخ مع الخطّیة طامة كبرى یوحنا الذهبي الفمالقّدیس یقول. ]30[
 ].Ï إلى خطایاه خطّیة التشامخ؟ ألن مثل هذا ال یقدر أن یمارس التوبةیضیف، فكم یكون إثم الذي انتفخن إ

 أن البشرّیة إذ سّلمت نفسها بنفسها للعصیان ومقاومة اهللا نشعرن تأملنا هذه القائمة من اآلثام والشرور إ. و
 وهكذا لُتلقي به في أیدي خطایا أخرى، ، صارت ملهى للخطایا، كل خطّیة تلهو باإلنسان،وتقدیسهامصدر حیاتها 

  هذه القائمة هكذا:ترتیبیصیر أضحوكة كل اآلثام والشرور، ویمكننا هنا في شيء من االختصار أن نورد 
 .]29[الجسد فیستسلم للزنا   اإلنسان یلهو بلّذةیبدأ* 
 ومبذًِّرا، لكن سخًیا في الظاهر ا حتى وٕان بد، یطلب ما هو لذاته، یتقوقع اإلنسان حول لذته الجسدّیةإذ* 

 .]29[ هذه غایتهتملكه حب الطمع، األمر الذي یدفعه أیًضا إلى الخبث لتحقیق ي
 .]29[ الطمع فیسبب حسًدا وخصاًما ومكًرا ورّبما یؤدى إلى القتل أّما* 
 .]30[ فیصیر متعاظًما ، الحسد والمكر یدفع اإلنسان إلى االعتداد بذاتههذا *
 .]30[ العظمة ینحرف باإلنسان إلى االبتداع وترك الحق حب *
 .]30[ للوالدین اعً يطم فیصیر غیر ، الحق یدفع اإلنسان إلى تعدى الطبیعةرفض *
 مكتوب، أو، ویكسر كل عهد طبیعي ]31[ یتعدى اإلنسان حتى أبسط نوامیس الطبیعة یفقد الفهم إذ *

)، فیصیر 12: 24  اإلثم تفتر المحّبة" (متلكثرة"، بهذا یسقط تحت تحذیر الرب: ]31[ویخسر طبیعة الحب والحنّو 
  أّما اإلنسان فیكره أخاه.، التي تتحد مًعا كجماعات بحكم الغریزةالمفترسةأبشع من الحیوانات 

 تبّلدت القلوب البشرّیة فلم یستكینوا للشر فحسب، الطبیعة البشري إلى ما هو أدنى من االنحدار. في هذا ز
 هذه مثل إذ عرفوا حكم اهللا أن الذین یعملون الذین مثلهم، إذ یقول الرسول: "یسقطوٕانما صاروا یفرحون بمن 

 .]32[ " ال یفعلونها فقط، بل أیًضا ُیسّرون بالذین یعملون،یستوجبون الموت
 كما یقول ، األمم ُیعلن دور الناموس الطبیعي بكونهعن. یالحظ في هذا السفر بوجه عام أنه إذ یتحّدث ط

 األمم الذین ألن" اهللا الذي یسود العالم منقوًشا على لوحي الطبیعة، لذلك یقول الرسول: ناموس ،Ðالعالمة ترتلیان
 یتحّدث عن األمم في صحاحألا). وفي هذا 14: 2 ("لیس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبیعة ما هو في الناموس...

االستعمال الطبیعي بالذي ، كأن تستبدل اإلناث ")28: 1 ("یلیق ما ال یفعلون" ناموس الطبیعة الذین يشٍر ككاسر
 لیست أم" یقول: الصالة، وعندما یتحّدث الرسول عن التزام المرأة بغطاء الرأس أثناء ).26: 1 (على خالف الطبیعة"

 ). 14: 11 كو 1" (؟الطبیعة نفسها تعلمكم...
 الوصّیة  إلى بل، ال إلى تكمیل الناموس الموسويلیبلغ بل ویسمو عة، إذن ملتزم بناموس الطبيفالمسیحي
 اإلنجیلّیة العالیة. 

 

1 In Rom. Hom. 5. 
2 De Corona 6. 
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 الباب الثاني 

 

 الجانب التعلیمي

 التبریر باإلیمان العامل بالمحّبة
 11 ص-  2 ص

 

 

 10-2  الیهودي وبُر اهللا.1

  .2 حاجة الیهودي للخالص  

  .6–4 االّتكال على أبوة ابراهیم  

  .8-7 االّتكال على بّر الناموس  

  .10-9 االّتكال على االختیار  

. 11  األممي وبُر اهللا.2
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 صحاح الثانيألا

 حاجة الیهودي للخالص
إن كان األممي قد سقط في شرور كثیرة ونجاسات، مقاوًما الناموس الطبیعي، فإنه ال یلیق بالیهودي أن 

 فقط ولكنه يءأنه لم یخطك أّما الثاني فبالناموس تعدى الوصّیة، و،یدینه، ألن األول أخطأ بدون الناموس المكتوب
 وٕانما من یمارسه ، فصارت مسئولیته أعظم وعقابه أشد. وبهذا فإن الناموس ال ُیبّرر من یسمعه بأذنیه،"تعّدىأیًضا "
، وال الِختان في اللحم ختاًنا، إنما الیهودي من عاش ]28[ . الیهودي لیس یهودًیا في الظاهر]13[یحیاه  وویحفظه

 وكأن قلبه ال جسده مختوًنا بالروح. ،بالحق رجل اهللا الروحي
ن كان الیهودي إصحاح، وهو حدیث نافع لنا نحن كمؤمنین، ألنه األهذا ما أوضحه الرسول في هذا 
 یكون أشر من ، فباألولى المسیحي أن تمّسك بالشكل واالسم دون الحیاة،الظاهر ُیدان على حرفیته القاتلة بدون روح

 مستهیًنا بالدم الكریم. ،الیهودي وأبشع
 إذ یقّدم تحذیًرا لهم لئّال یسحبهم المجد الزمني وتلهبهم ،هذا الحدیث یمس باألكثر حیاة الخدام والرعاة

 الكرامات عن الحیاة الداخلّیة الملتهبة بالروح والحق.

 .11-1 ن الناموس وٕادانة اآلخري. 1
 .16–12  الناموس والحیاة العملّیة. 2
 .29–17  الناموس والتعلیم. 3

الناموس وٕادانة اآلخرین . 1
 ولم یدرك ،یعالج الرسول بولس موضوع اعتداد الیهودي بنفسه ألنه مستلم الناموس دون سواه من بقیة األمم

 ،أن الناموس هو مرآة تفضح الخطّیة وتكشف عن الضعف. لألسف بدًال من أن یستخدمه الیهودي الكتشاف ضعفاته
 طالًبا عمل المخلص، تقّسى قلبه مستخدًما الناموس لفضح خطایا اآلخرین. هكذا بدًال من أن ، إلى اهللا بالتوبةخفیصر

 تحت دعوى معرفة إرادة اهللا ، وأقام نفسه لمحاكمة اآلخرین،یدخل به الناموس إلى التوبة اغتصب مركز الدّیان
 لُیقیم نفسه دّیاًنا للغیر. ،ت األولىآومشیئته. استخدم الناموس لطلب المتك

إدانة اآلخرین هي في ذاتها إعالن عن التعب الداخلي، كما فعل الیهود عندما أمسكوا بالزانیة فأرادوا أن 
وال "یتشّفوا فیها برجمها، أّما الدّیان فستر علیه بحبه، لكنه لم یتركها في خطیتها، إنما خالل محبته الحازمة أوصاها: 

 هكذا شتان بین تصرف اإلنسان الذي یدین أخاه مع أنه مشترك معه في ". أیًضايءذهبي وال تخطاأنا أدینك، 
 لعّلنا نتوب فنفلت من الدیونة. ،الضعفات، وبین حكم اهللا الذي یطیل أناته علینا

ا النقاط التالیة: زً هكذا یربط الرسول بولس بین إدانتنا نحن لآلخرین وٕادانة اهللا الدّیان لنا، مبر
إذ نقیم أنفسنا دّیانین لإلخوة ونحن مشتركون معهم في الضعف، نحكم على أنفسنا بأنفسنا خالل حكمنا  أوالً :

: "لذلك أنت بال عذر أیها اإلنسان كل من یدین، ألنك في ما تدین غیرك تحكم على نفسك، على الغیر، إذ یقول
 أفتظن هذا أیها اإلنسان الذي تدین الذین یفعلون مثل هذه وأنت ...ألنك أنت الذي تدین تفعل تلك األمور بعینها

. ]3-1 [تفعلها أنك تنجو من دینونة اهللا؟"

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 وأنت نفسك ترتكب ذات الخطّیة، يَمن تدین الزان : [كأن منطقه ُیعلن: یاالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 فكیف ال یأخذك ،ن كنت تعاقب إنساًنا یرتكب ذنًبا أقل منكإ ...ألست تدین نفسك بنفسك، حتى وٕان لم یدنك أحد؟

 ]؟Ï خاصة وأنك تحكم على نفسك بنفسك،اهللا بجریرتك ویدینك بقسوة
 ،بحكمك على أخیك لیس فقط تحكم على نفسك بذات تصرفك، وٕانما غالًبا ما تخطئ أنت في الحكم :ثانًیا

 .ألنك تحكم حسب الظاهر وال تعرف أعماق اآلخرین ودوافعهم، أّما اهللا فیحكم علیك بحق، ألنه عالم بكل أسرارك
ن حسبت نفسك أبّر من أخیك فتحكم علیه وتدینه، فغالًبا ما یكون هذا الحكم ظالما، أّما اهللا فهو إبمعنى آخر حتى 

على الذین یفعلون مثل  ونحن نعلم أن دینونة اهللا هي حسب الحقوحده یدین البشر عن حق، إذ یقول الرسول: "
 .]2 [هذه"

هذا وقد أبرز الرسول بولس سمات دینونة اهللا التي تختلف تماًما عن إدانتنا نحن لآلخرین، أال وهي: 
، ألنه هو "الحق" عینه. ]2[" حسب الحق "ا أنه.أ

. ]4[یقتادك إلى التوبة"  إنما في غنى لطفه وٕامهاله وطول أناته یوّد أن "،نه ال یوّد العقوبةإ . ب
 .]5 [عادلة إنها .ج
 .]6[سیجازي كل واحد حسب أعماله"  "د.
 ].11[ بدون محاباة .ه
 ].13[ ویحیاه ما یعمله لیست حسب ما یعلمه اإلنسان بل حسب .د

 ].16-15[سرائر الناس  أي یدین األعماق الداخلّیة للضمیر والفكر، ز.
 ].29-17[ سكمتدیٍن أو كمعلمال مظهره  الداخلي، حسب حقیقة اإلنسان .ط
 خاصة قادتهم من الكتبة والفّریسّیین أوًال بتحویل الناموس ال إلى مجال للحیاة والعمل ،أخطأ الیهود لثًا:ثا

ا ءو وٕانما لنقد الناس وٕادانتهم بروح العجرفة والكبریاء، وثانًیا بكونهم إذ أدركوا لطف اهللا وطول أناته أسا،الروحي
استخدام هذه المعرفة. بمعنى آخر بینما هم یقسون على اآلخرین ویدینونهم إذا بهم یستهینون بحب اهللا وصالحه، إذ 

 .]4[  غیر عالم أن لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة"،أم تستهین بغنى لطفه وٕامهاله وطول أناتهیقول الرسول: "
 إنما حفظه ،نا من العقابئلكن طول أناة اهللا علینا بالرغم من تسّرعنا نحن في الحكم على اآلخرین ال یعني إعفا

 واستعالن دینونة ، تذخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب،"ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائبللوقت المعّین 
 .]6-5[ اهللا العادلة، الذي سیجازي كل واحد حسب أعماله"

 فإن تمسكنا بالشر زاد العقاب حیث یمتلئ كأس شّرنا، لهذا یرتعب اآلباء من ،اهللا یطیل أناته لعّلنا نتوب
 ِعوض العالج ، إنما یحمل غضب اهللا في یوم الدینونة، حاسبین أن عدم تأدیبنا هنا،عدم التأدیب في هذا العالم

. Ðالخفیف والسریع في هذا العالم بالتأدیبات الزمنّیة

  8: 25 مز( "الرب صالح (حلو) ومستقیم (حق)"لیت الذین یحبون حنوه یهابون أیًضا حقه (عدله)، فإن(. 
 ق...إنك تحب فیه أنه صالح (حلو)، فلتخشه بكونه الح

الرب لطیف، طویل األناة، حنان، وهو أیًضا الباّر والحق. 

1 In Rom. hom 5. 
2 Cassian: Conf. 7: 31.  
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 ،منحك فرصة لإلصالح، لكنك تحت تأجیل الدینونة أكثر من إصالحك طرقك. هل كنت باألمس شریًرا
 Ïفلتكن الیوم صالًحا!

 القّدیس أغسطینوس 

  كثیًرا ما أحدثكم عن صالح اهللا، ال لتستهینوا به وتفعلون ما هو على هواكم، وٕاال صار صالحه هذا مؤٍذ
لخالصنا، وٕانما لكي ال نیأس من خطایانا بل نتوب. 

صالح اهللا یقودك للتوبة ال لصنع شر أعظم، فإن فسدت بسبب صالحه تهین اهللا أمام الناس. 

 طول األناة تقّدم لنا منافع فإن لم نستفد منها نسقط تحت دینونة أشدÐ .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ]:یستخدم اهللا أحیاًنا التأدیب وتارة الرحمة لحساب الصالحین[ 
طول أناة اهللا تدعو األشرار للتوبة، كما أن تأدیب اهللا یدرب الصالحین على االحتمال. 

 .]Ñتحتضن أیًضا رحمة اهللا الصالحین لتثقیفهم كما أن حزم اهللا یصد األشرار بسقوطهم تحت العقوبة
  القّدیس أغسطینوس 

ن كان اإلنسان یمیل بطبعه إلى القسوة على أخیه، حتى أن قّدم اهللا له كل حب وطول أناة إبمعنى آخر 
یدین الغیر ویعنفه، فإن اهللا على النقیض یوّد خالص الجمیع ویطیل أناته لعل الكل یرجع إلیه بالتوبة. ف

 وٕانما عالمة ،ن كان یطیل أناته علیهم فلیس ذلك عالمة رضاه عنهمإلعّله أیًضا أراد أن یؤّكد أن اهللا 
صالحه ینتظر توبتهم. 

 إذ یرید اهللا الرحمة مقدًما كل وسیلة ..."نذخر ألنفسنا غضًبا"كان اهللا هو الدّیان، لكّننا نحن الذین  إن :رابًعا
: [الحظوا دقة التعبیر: القّدیس یوحنا الذهبي الفملعّلنا نقتنیها، أّما اإلنسان غیر التائب فیحفظ لنفسه الغضب. یقول 

، إذ ال یقول "یذخر اهللا ئ، موضًحا أن الدینونة ال تصدر عن الدّیان إنما هي نتیجة لعمل الخاط"تذخر لنفسك غضًبا"
 أنه یحاول اجتذابك بكل وسیلة، فإن ظللت على عنادك تذخر لنفسك غضًبا في یوم ..."ُتذّخر لنفسك"لك" وٕانما 

الة، هو دالغضب واستعالن دینونة اهللا العادلة. ولكن ال یتبادر إلى ذهنك أن غضبه انفعال عنیف إنما هو الع
 .]Òیستحقه "استعالن"، حیث ینال كل إنسان ما

: إذ یتحّدث عن دینونة اهللا للبشر یبدأ أوًال بالحدیث عن الصالحین الذین یكافئون بالحیاة األبدیة، خامًسا
"وأما الذین بصبر في العمل الصالح یطلبون المجد وبعد ذلك یتحّدث عن الذین یسقطون تحت الغضب، إذ یقول: 
ب وال یطاوعون للحق بل یطاوعون لآلثم فسخط حزوالكرامة والبقاء فبالحیاة األبدیة، وأّما الذین هم من أهل الت

 الیهودي أوًال ثم الیوناني. مجد وكرامة وسالم لكل من یفعل ،وغضب، شدة وضیق على كل نفس إنسان یفعل الشرّ 
.  ]10-7[ الیهودي أوًال ثم الیوناني" ،الصالح

كأن اهللا یوّد أن یتمّتع الكل بنوال الحیاة األبدیة خالل صبرهم في العمل الصالح، فینالون مجًدا وكرامة 

1 In Ioan.tr 33: 7. 
2 In Eph. hom 4; In Matt. hom 75. 
3 City of God 1: 8. 
4 In Rom. hom 5. 
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ن من الشدة ئوخلوًدا مع سالم أبدي، لذلك بدأ بهذه الفئة، أّما الفئة الثانیة التي تسقط تحت السخط والغضب التي ت
والضیق فهي تحكم على نفسها بهذا خالل إطاعتها لإلثم، األمر الذي یوّد اهللا أال یسقط أحد تحته. في هذا یختلف 

 حكم الناس، اهللا یتطّلع أوًال إلى الصالحین واألمور الصالحة، أّما اإلنسان فینظر الشّر أوًال ویحكم سریًعا نحكم اهللا ع
على اآلخرین متطلًعا باألكثر إلى عیوبهم. 

-4: 2 هذه الرسالة (رو في  أن الرسول بولس قد رّكز على حرّیة اإلرادة اإلنسانّیةالقّدیس إیریناؤسالحظ 
 فینالون المجد والكرامة ألنهم یمارسون ، كما یقول الرسول،)، لذلك یعطى اهللا خیرات للذین یعملون الصالح7، 5

. Ïالعمل الصالح مع أنه كان في سلطانهم أال یفعلوه فیسقطون تحت حكم اهللا العادل
، فإن كان یكافئ ]11 ["ألن لیس عند اهللا محاباة": یؤّكد الرسول أن اهللا في حكمه ال یحابى: سادًسا

الیهودي أوًال سواء في الخیر أو الشّر، فألن اهللا یدین باألكثر من نال معرفة أوفر أو احتل مركز القیادة والخدمة. 
: [من العدل أن من یستمتع بنصیب أوفر من المعرفة ینال نصیًبا أشد من القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 

ن كنت غنًیا ُیطلب منك إزددنا في الحكمة والسلطان. ا یكون عقابنا أشد كلما ،العقاب أن تعدى الناموس. ومن ثمة
العطاء أكثر من الفقراء، وٕان كنت صاحب حكمة أوفر تلتزم بالطاعة أكثر من غیرك، وٕان نلت سلطاًنا یلزمك تقدیم 

 .]Ðأعمال أكثر بهاءً 
 أو غناه هالمحاباة هي من سمات البشر، الذین ینحرفون عن الحق في الحكم مراعاة لحسب اإلنسان أو نسب

، وقد كان ذلك محظوًرا على القضاة )16ه (يیحابون بالوجوه من أجل المنفعة" "أو طلًبا لمنفعة ما، إذ یقول الرسول: 
). یحذرنا الرسول یعقوب منها، قائالً : "ال یكن لكم إیمان ربنا یسوع المسیح رب المجد في 17: 10  تث؛15: 19 (ال

). وقد ظهر عدم محاباة اهللا على 25: 3  كو؛9: 6  فیستحیل أن یحابى أحًدا (أف اهللا، أّما)1: 2 یع (المحاباة"
هكذا أحب اهللا العالم (بال محاباة) حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له "الصلیب، إذ 
 . )32: 8 رو(، كما یقول الرسول: "الذي لم یشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعین" )16 :3 یو( "الحیاة األبدیة

الناموس والحیاة العملّیة . 2
تحّول الناموس في حیاة الیهود عن غایته اإللهیة، فِعوض أن یكون عّلة إدراكهم لخطایاهم وشعورهم 

بالحاجة إلى عمل اهللا الخالصي، تحّول إلى تشامخ وكبریاء بأنهم عارفو الحق ومعلموه، فصاروا دّیانین لألمم، األمر 
الذي أسقطهم تحت دینونة اهللا. إذن فالناموس لیس غایة في ذاته، إنما یلیق أن نحتضنه ونحفظه ال خالل المعرفة 

ا، فیصیر عّلة تكلیلنا، لهذا یقول الرسول:  يً ومي وٕانما خالل معرفة الحیاة العملّیة والخبرة الُمعاشة ،الفكریة النظریة
أوالً : "ألن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس یهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس 

. ]12[ ُیدان"
 یلتزم أصحاب ،الناموس لیس مجاًال لالفتخار بل للعمل، فإن كان الناموس یهب معرفة لوصیة اهللا وٕارادته

 یخطئون بدون  وٕاال سقطوا بالناموس تحت الدینونة، فیصیروا لیس كاألممّیین الذین،الناموس أن یمارسوا الوصّیة
: القّدیس یوحنا الذهبي الفم یخطئون بمعرفة وهم تحت الناموس. وكما یقول الناموس یهلكون وٕانما أشر منهم ألنهم

 ي وٕانما یوّضح كیف أثقل الناموس كاهل الیهودي. ألن األمم،[هنا ال ُیظهر المساواة بین الیهودي واألممي فحسب

1 Adv. Haer 4: 37: 1.  
2 In Rom. hom 5. 
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 إنما ینال ... هنا "بدون الناموس" تعبیر عن تخفیف للعقوبة، إذ ال یقف الناموس شاهًدا علیه؛ُیدان بدون الناموس
جزاءه بناًء على منطق الطبیعة والعقل. أّما الیهودي فُیدان بالناموس، أي تكون محاكمته بالطبیعة والمنطق وبجانبهما 

الناموس، ألن ما ناله من عنایة یزید من مسئولیته. تأملوا إلى أي مدى یجعل الیهودي یسرع بالضرورة نحو النعمة 
 یظهر لهم أنهم في حاجة إلى النعمة أكثر ،یستنجد بها. ألنهم أن احتّجوا بأنهم یكتفون بالناموس بال حاجة إلى النعمة

 .]Ïمن األممّیین، ألنه بالناموس یكون عقابهم أشد
: [الذین لم یسمعوا الكلمة (كلمة اإلنجیل) یدانون بطریقة غیر التي ُیدان بها الذین القّدیس أغسطینوسیقول 

 .]Ðیسمعونها ویستخفون بها
 ، أن الذین هم بال ناموس یهلكون، األمر الذي له صداه المرهب، أّما الذین تحت الناموسÑیقول أیًضا

بهذا فدینونتهم أصعب. ك، فُیدانون بمعنى أنهم بال عذر، وتكون دینونتهم هي الهال
: [ال تكون العقوبات واحدة في كل الخطایا بل هي متعددة ومتنوعة حسب القّدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 

 فإن ارتكب كاهن زًنا تكون عقوبته مضاعفة جًدا بسبب الكرامة التي ...األوقات واألشخاص ورتبهم وفهمهم وظروفهم
 .]Òنالها

 لُیعلن حاجة الكل إلى الخالص. ، األمم والیهود،ولعّل الرسول قصد بذلك سقوط الكل تحت الدینونة
 ألن الناموس أو المعرفة تشهد علیه في یوم الدین، لذلك ، في الناموس تكون عقوبته أشديمن ُیخط :ثانًیا

ألن  وٕانما بتنفیذه كله، األمر الذي یحسب مستحیًال على البشر، "،فالناموس ال ُیبّرر اإلنسان لمجرد سماعه أو حفظه
 .]13[ بل الذین یعملون بالناموس هم یبّررون" ،لیس الذین یسمعون الناموس هم أبرار عند اهللا

"، فإن كثیرین یسمعون الناموس ویتلونه على هم أبرار عند اهللاالحظ دّقة حدیث الرسول بولس، إذ یقول: "
. فبسماعنا الداخلي إنما حسب بّر قلبه ،لسانهم فیتبّررون أمام الناس كمتدّینین، لكن اهللا ال یدین اإلنسان حسب مظهره

 لكن هل نقدر أن نتبّرر أمام اهللا؟ ، ورّبما أنفسناإخوتناللوصیة یمكننا أن نخدع 
)، وهو أمر مستحیل إذ ال یوجد إنسان بال 5: 18  ال؛1: 4 لقد طالبت الشریعة بالطاعة الكاملة (تث

 إذن فالحاجة ماسة إلى الذي یبّرر. ...خطّیة
 في الوقت أظهر فیه الناموس كثقٍل على الیهودي، إذ یكون شاهًدا علیه یوم الدین، معلًنا أن االستماع ثالثًا:

 وٕانما خالل ، اهللا، رفع من شأن األممي الذي لم ینل الناموس المكتوبمله باألذن دون القلب والعمل لن یبّرره أما
"ألن األمم الذین لیس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبیعة ما هو في الطبیعة جاهد لیمارس ما جاء فیه، إذ یقول: 

 ، فهؤالء إذ لیس لهم الناموس هم ناموس ألنفسهم، الذین یظهرون عمل الناموس مكتوًبا في قلوبهم،الناموس
شاهًدا أیًضا ضمیرهم وأفكارهم فیما بینها مشتكیة أو محتجة، في الیوم الذي فیه یدین اهللا سرائر الناس حسب 

 .]16-14[ بیسوع المسیح" يإنجیل
، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

 بل یمتازون ، منهمأفضل مظهًرا أنهم ...ني بسببه أبّرر األمميّ لكنني[كأنه یقول: أنا ال أرفض الناموس، 

1 In Rom. hom 5. 
2 In Ioan tr 54: 6. 
3  n Ioan tr 89: 3. 
4 In Matt. hom 75. 
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ون جدیرین ي مع أنهم لم یأخذوا الناموس الذي یتشامخ به الیهود. في هذا كان األمميّ ،عنهم بعملهم الصالح
 إذن كیف یلوم الیهود هكذا هادًما انظروا ... تّمموا صالح الناموس بأعمالهم ال بكلمات سمعوهاهمنأل ،باإلعجاب

 هم أولى بالكرامة منهم. ، مع أنهم بدون الناموس،تمام الناموسإلغرورهم، مظهًرا أن األممّیین الذین سعوا باجتهاد 
 .]Ïهنا تزداد عجًبا بحكمة الرسول الذي أظهر تفوق األممي على الیهودي دون أن ینطق بذلك صراحة

 ال تظن كي، "یدین اهللا سرائر الناس" بل یقول: "خطایا الناس" بالقول: یكتفي یزید من مخاوفهم ال [ولكي
 ألن الناس یقیمون القضاء لمحاكمة األعمال العلنیة (أما اهللا فیدین ...أنه في مقدورك الهروب من دینونة اهللا

 كو 1( العالم" "لكي ال ندان مع إذن لیدخل كل إنسان إلى أعماق ضمیره ویحاسب نفسه بكل تدقیق، )...السرائر
: 49 مز( "يال یفد "األخ مخوف، والحساب یكون مرعًبا، ألن الكرسي، ألن تلك المحاكمة رهیبة، وذلك )32: 11
 ماذا یكون شعورنا حینما نقف أمام العالم بأسره وتعلن كل سرائرنا في مسرح ُمضاء فسیح یضم من نعرفهم ...،)8

 ]Ð؟ومن ال نعرفهم
قبل   فوق الیهود هم "اآلباء السابقون"، بحیاتهم مع اهللا، أنه یقصد باألمم الذین ارتفعواابن كاتب قیصرویرى 

 موسى مثل إبراهیم وأیوب ویوسف، آمن إبراهیم باهللا وقّدم ابنه ذبیحة ُمحرقة، يّ  الناموس الموسوي على یداستالم
: 1  أو أضمر في داخله ما یغضب اهللا (أي، خشیة أن یكون أحدهم قد نطق بكلمة باطلة،وقّرب أیوب عن بنیه ذبائح

هؤالء عملوا بالطبیعة ما )... [5:  39 قدام الرب (تكيء)، ویوسف مارس حیاة الطهارة ممتنًعا عن الشّر لئال یخط5
 وتركوا ما ،ه من الصالحببالناموس ولم یحتاجوا إلى ناموٍس مكتوٍب، إذ لم یدعوا نّیاتهم تبّكتهم بل عملوا بما توج

 ]تنكره من القبائح، وهم في هذا لیسوا مثلنا نحن الذین تبّكتنا نّیاتنا وكتبنا.
 بمعنى أنها توّبخهم .]15[ على العبارات السابقة موضًحا أن أفكارهم مشتكیة ابن كاتب قیصرُیعّلق أیًضا 

أن فعلوا أمًرا غیر حسن، إذ كانت تقوم مقام الناموس. 
 لسلطان اإلنسان على فكره، وٕاال ما كانت أفكارنا وضمائرنا ا في هذه العبارة تأكیدً األب سیرینوسویرى 

تشتكي علینا، إذ یقول: [إذا ما جاهدنا كبشر ضد االضطرابات والخطایا، تصیر هذه تحت سلطاننا وفق إرادتنا، 
فنحارب أهواء الجسد ونهلكها، ونأسر حشد خطایانا تحت سلطاننا، ونطرد من صدورنا الضیوف المرعبین، وذلك 

 .]Ñ) روحًیا9: 8 بالقّوة التي لنا بصلیب ربنا، فنتمتع بالنصرة التي نراها في مثال قائد المئة (مت
 .]Òفي هذه العبارة إعالًنا عن [أن نیة اإلنسان هي التي تجعله ُیكافأ أو یعاقب األب یوسف ویرى

 لبولس ي، قائالً : [اآلن لیس لدینا عمل كتاب]16["حسب إنجیلي"  على التعبیر: العالمة أوریجینوسوُیعّلق 
 وما قاله كان أیًضا في حكم المكتوب؛ وما كتبه یدعى إنجیًال، وٕانما كل ما كرز به وما قاله هو اإلنجیل، وما كرز به

كان اإلنجیل. وٕان كان ما كتبه بولس إنجیًال، فإن ما كتبه بطرس أیًضا هو إنجیل؛ وفي كلمة كل ما قیل أو ُكتب 
لُیخلِّد معرفة حلول المسیح على األرض، ویهيء لمجیئه الثاني أو لیقّدم ذلك كحقیقة قائمة في تلك النفوس التي ترید 

 .]Óأن تتقّبل كلمة اهللا الواقف على الباب یقرع ویطلب أن یدخل فیها

1 In Matt. hom 5. 
2 In Matt. hom. 
3 Cassian: Conf. 7: 5. 
4 Cassian: Conf 17: 14. 
5 Comm. On John, book 1: 6. 
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 . الناموس والتعلیم3
عرض الرسول بولس في األصحاح السابق شرور األمم مؤكًدا حاجتهم لنعمة اهللا المجانیة لكي تسندهم 

وتدخل بهم إلى خالص اهللا. أّما في هذا األصحاح فإذ یوّجه الحدیث للیهود یكشف لهم أنهم أكثر احتیاًجا إلى النعمة 
اإللهیة من األمم، إن صح هذا التعبیر. فإن الناموس الذي ُوهب لهم لمعاونتهم استخدموه في إدانة اآلخرین ال في 
توبتهم، وِعوض العمل به اكتفوا باالستماع إلیه، األمر الذي جعل بعض األممّیین المجاهدین داخلًیا في ممارسة 
الحیاة النقّیة یسبقونهم، إذ فعلوا خالل الطبیعة والمنطق بما هو في الناموس، فظهر الناموس مكتوًبا في قلوبهم 

 واآلن لكي .دون قلوبهم أو سرائرهم الداخلّیةوضمیرهم وأفكارهم، بینما بقي أصحاب الناموس یسمعون له بآذانهم 
 صاروا معّلمین به ،یوّضح الرسول بشاعة ما بلغ إلیه الیهود، ُیعلن أنهم ِعوض أن یكرزوا بالناموس حًیا في حیاتهم

 ، ومعلِّمین لألطفال، ومهذِّبین لألغبیاء، ونوًرا للعالم، حسبوا أنفسهم قادة الفكر الروحي.بالكالم ومقاومین له بالعمل
 خالف هذا تماًما.  بینما ُتقّدم حیاتهم وسلوكهم،لهم صورة العلم والحق في الناموس

ویالحظ في هذا الحدیث اآلتي:  
 أن الرسول بولس یستخدم أسلوًبا یناسبهم كأناس یدعون العلم القّدیس یوحنا الذهبي الفم یرى أوالً :

 ویقیمون أنفسهم كمعلِّمین للعالم، یتهكَّمون بالكل ویسخرون بهم، إذ یقول:  ،والمعرفة
، أي تظن أنك ]17[وتفتخر باهللا" "، "هوذا أنت تسمى یهودًیا[إنه ال یقول: "هوذا أنت یهودي"، إنما "

 ،وجنون شهوتهم وراء المجد،  أنه هنا یسخر برفق بقّلة منطقهميّ  ومكرم فوق جمیع الناس. ُیخیَّل إل،ى اهللادمحبوب ل
إذ أساءوا استخدام هذه العطیة، فِعوض استخدامها كوسیلة لخالصهم جعلوها عّلة للتشامخ على اآلخرین واالزدراء 

فخ، وهذا ت" بمعنى أنك تن"تثق أنك قائد"أنت قائد" بل  ، وهنا أیًضا ال یقول:"تثق أنك قائد للعمیان"  كما یقول:...بهم
 والتي كانوا یرّددونها في زهِوهم. ، معهم ذات الكلمات المتداولة بینهمیستخدمألن كبریاء الیهود كان متشامًخا جًدا. 

 ي. بهذا االستخفاف المتعال)34: 9 یو(في الخطّیة ُولدِت أنت بُجملتك وأنت تعلمنا" "اسمعوا ما یقولونه في اإلنجیل: 
 .]Ïكانوا یتطّلعون إلى جمیع الناس

، "قائد للعمیان، ونور للذین في الظلمة، ومهّذب لألغبیاء، ومعلم لألطفال"یستخدم الرسول ذات كلماتهم: [
األلفاظ التي كان الیهود یطلقونها على من یتتلمذون لهم. تكراره هنا للعبارات هدفه أن یدركوا أن ما زعموه میزة 

 .]Ðیفتخرون به هو عّلة دینونتهم باألكثر
 ، ومهذًبا لألغنیاء، ونوًرا للذین في الظلمة،یكون بالحق قائًدا للعمیان أن كان یلیق بالمعلم الروحي إن :ثانًیا

 بل باهللا نفسه الذي یعمل في خدامه، إذ یدخل إلى قلوب المخدومین ،ومعلًما لألطفال، لكنه ال یمارس هذا بذاته
في داخلها ویهّذبها ویدّربها كأطفال صغار. وقد جاء السید المسیح متجسًدا لیقوم بهذا الدور يء فیقودها بنفسه ویض

تغییر القلب وتجدیده على الدوام. ب وٕانما ،التربوي الروحي، ال خالل تقدیم وصایا فحسب

 معلم األطفال الكامل صار طفًال بین األطفال لكي یهب حكمة لألغنیاءÑ .
 القّدیس كیرلس األورشلیمي 

1 In Matt. hom 6. 
2 In Matt. hom 6. 
3 Cat. Lect. 12: 1. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 ألنهم احتّلوا مركز المعلِّمین للعالم الوثني وهم ، لتوبیخهمهایقف الرسول عند استخدام تعبیراتهم ذات ال ثالثًا:
 وٕانما انتقل بهم إلى اتهامهم أنهم یهینون اهللا نفسه الذي یظنون أنهم یعلمون اآلخرین ،ال یمارسون شیًئا مّما یعلمون به

 أتسرق؟ الذي تقول أن ال ، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أال ُیسرق،"فأنت إذن الذي تعلم غیركعنه. إذ یقول: 
-21[ " الناموس تهین اهللا؟ي أبتعد، الذي تفتخر بالناموس؟ أتسرق الهیاكل، الذي تستكره األوثان؟ أتزني،ُیزنى
23[  .

هتم معلمو الیهود بالوعظ دون الحیاة، ففقدت الكلمة قّوتها، لهذا یحث الرسول بولس تلمیذه تیموثاوس ا
 يء في الطهارة، إلى أن أج، في اإلیمان، في الروح، في المحّبة، في التصرف،كن قدوة للمؤمنین في الكالم"األسقف: 

 الحظ نفسك والتعلیم وداوم على ذلك، ألنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذین ...أعكف على القراءة والوعظ والتعلیم
.  )16، 13-12: 4 يت 1( "یسمعونك أیًضا

 یلزم أن یكون أكثر بهاًء من أي كوكب منیر. يمن یقوم بدور قیاد 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

: ال یقف األمر عند إهانتهم هللا خالل تعلیمهم بشيٍء وسلوكهم بآخٍر، وٕانما یستند الرسول إلى األنبیاء رابًعا
 2 ؛23، 20: 36  حز؛5: 52  (إش]24["ألن اسم اهللا یجدف علیه بسببكم بین األمم" لیكیل لهم اتهاًما جدیًدا: 

). 24: 12 صم
 بل یدفعون اآلخرین على ، على اهللا فحسبیتوقحون: [الیهود ال القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 

 .]Ïیدفعونهم إلى التجدیف.. ذلك.
، فإنه ال یوجد "لیتقّدس اسمك"ولكي ال نسقط نحن في ذات هذا الخطأ علمنا ربنا یسوع أن نصّلي قائلین: 

  أو یجدف علیه بسببنا.،ّما أن یتقّدس اسم اهللا فیناإحُل وسط 

  لذلك نصّلي أن یتقّدس اسم اهللا، ال بأن اة...لم نقل، لكنه أحیاًنا یتدنس بین الخط وأاسم اهللا قدوس بطبیعته، قلنا 
 .Ðیصیر مقدًسا كما لو كان غیر مقدَّس، وٕانما أن یتقّدس فینا عندما نتقّدس نحن ونعمل ما یلیق بالقداسة

  القّدیس كیرلس األورشلیمي
: ما هي غایة الیهودي في تعلیمه األممي؟ أن ینزعه من الُغْرلة لینقله إلى أهل الِختان، ومن إنسان خامًسا

بال ناموس إلى إنسان تحت الناموس. هذا الهدف یحّققه الیهودي لكن في شكلّیة بال روح. هذا ما أعلنه الرسول بولس 
 فالیهودي یهتم بنزع ُغْرلة الجسد ال . وأیًضا نوعین من الناموس،كاشًفا عن نوعین من الِختان، ونوعین من الُغْرلة

الروح، وممارسة ختان الجسد ال الروح واالستماع للناموس والفخر به دون الحیاة به عملًیا. هكذا یمّیز الرسول بین 
الُغْرلة حسب الجسد، والُغْرلة حسب الروح، وأیًضا بالنسبة للختان، وبین االستماع للناموس وممارسته. فالیهودي یهتم 

 في حیاته وأیًضا في تعلیمه لألممي، لذلك یقول:  الخارجيبالجسد والمظهر 
 "فإن الِختان ینفع أن عملت بالناموس، 

ولكن أن كنت متعدًیا الناموس فقد صار ختانك ُغْرلة. 
 ن كان األغرل یحفظ أحكام الناموس، أفما ُتحسب غرلته ختانا؟ إ إًذا 

1 In Matt hom 6.  
2 Cat. Lect. 23: 13. 
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 وتكون الُغْرلة التي من الطبیعة وهي تكمل الناموس 
 تدینك أنت الذي في الكتاب والِختان تتعدى الناموس؟

 اللحم ختاًنا، فيألن الیهودي في الظاهر لیس هو یهودًیا، وال الِختان الذي في الظاهر 
 بل الیهودي في الخفاء هو الیهودي، 

 وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الِختان،
. ]29-25 [الذي مدحه لیس من الناس بل من اهللا"
 ویالحظ في هذا النص الرسولي اآلتي: 

 أن الرسول یشبه قاضًیا یرید أن یصدر حكًما على أشخاص ذوي ُرتب، Ïالقّدیس یوحنا الذهبي الفم یري .أ
 وعندئذ یحكم علیهم، هكذا جرد الرسول الیهود من میزاتهم إذ كشف عن ،فكان یلیق به أوًال أن یجردهم من رتبهم
 إنما یعیشون في ُغْرلة روحیة رغم ختانهم ، وال متمتعین بالناموس روحًیا،حقیقة أمرهم أنهم غیر مختونین بالروح

 هكذا جّردهم لكي ُیعلن دینونتهم. ،بالجسد
بهذا لم یقّلل الرسول من شأن الِختان، وال أعطى للُغْرلة فوًزا على الِختان، إنما أوضح أن مختون الجسد قد 

یكون في ُغْرلة من جهة الروح، وأیًضا من في ُغْرلة الجسد قد یكون مختوًنا في الداخل روحًیا، وهكذا قد یصبح 
  والُغْرلة ختاًنا!،الِختان ُغْرلة

  كیف یصیر اإلنسان في ُغْرلة بعد أن ُیختتن؟ یقول (الرسول) لیته ال یكون هكذا، لیته ال یعیش كما لو كان
. Ðاللحم الذي ُقطع منه، فلم یعد یهودًیابَأْغلف، أي كما لو كان قد ِاكتسى مرة أخرى 

  القّدیس أغسطینوس

  :18: 7 كو 1( "ُدعي أحد وهو مْختون فال یصر َأْغلف"یتفق هذا مع قوله( .
. Ñ فلیته ال یشاء أن یصیر َأْغلف، أي ال یعیش كمن هو لیس مختوًنا،لقد كان یهودًیا وُدعي مختوًنا

 القّدیس أغسطینوس 

 الیهودي یصیر ختانه ُغْرلة، وعندما یعمل األممي باستقامة ُتحسب غرلته ختاًنا. فاألمور التي يءعندما یخط 
 .Òیظن أنها طاهرة ُتحسب دنسة بالنسبة لمن ال یستخدمها بلیاقة

 العالمة أوریجینوس 
األمر الذي نرجو أن نعود إلیه في تفسیرنا ، لقد سبق فتحدث إرمیا النبي بوضوح عن ختان القلب واألذن

ن شاء الرب. إلسفر إرمیا 
 في تعلیقاته على إنجیل متي أن هذا النص الرسولي یوّد أن یوّضح أن العالمة أوریجینوس یرى .ب

 هو ذاك الذي ُینتسب للسید المسیح، إذ یقول أن كلمة ، وٕانما بالروح كرجل اهللا، لیس حسب الجنس،الیهودي الحقیقي
 هذا ."یهود" جاءت منتسبة لیهوذا بن یعقوب، لكنها اآلن بالروح تخص من ینتسب لذاك الذي تجسد من سبط یهوذا

1 In Matt hom 6.  
2 On lying 8. 
3 Of the work of Monks 12. 
4 Com. On Matt. book 11: 12. 
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هو الیهودي في الخفاء الذي له ختان القلب بالروح. 
: [اآلن أسأل: ما هو إسرائیل الیوم؟ یجیب الرسول: الذین البابا غریغوریوس (الكبیر)بنفس المعني یقول 

.]  Ïیسلكون بالروح ال بالحرف، یسلكون في ناموس المسیح، هم إسرائیل اهللا
 وكما ].29[ ""الذي مْدُحه لیس من الناس بل من اهللاأما سمة الیهودي الروحي أو إسرائیل الجدید فهي: 

 لنكن ...ك المجد الحقیقي النابع عن اهللاي إنما أر،: [لست أمنعك من شهوة المجدالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 ولنكن بالحقیقة ،أنقیاء في الخفاء، ال أن نتثقل باالستعراضات والمظاهر والریاء. لنخلع باألحرى ثیاب الحمالن

ع، فهل تشتهي مجًدا منهم؟ هذا هو الحادث  حمالن، لیس شيء أتفه من المجد البشري. أن رأیت أطفاًال صغاًرا ُرضَّ
 .]"Ðبالنسبة لكل البشر بخصوص المجد، لهذا ُدعي "المجد الباطل

1 On the Trinity 5: 28. 
2 In Titus hom 2. 
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 صحاح الثالثألا

 حاجة الكل للخالص
صحاح لُیعلن أنه وٕان اختلفت خطایا البشر عن ألنتهي إلى هذا اابعد عرض الرسول لعالقة البشرّیة باهللا 

بعضهم البعض، لكن النتیجة واحدة، وهي سقوط الكل تحت نیر الخطّیة، أي إعالن أن الكل غیر بار ویحتاج إلى 
نى آخر جاء هذا األصحاح أشبه بحكم عام على البشریة كلها أنها بال بّر حقیقي، في عوز معب تبریر حقیقي فَعال.

 إلى من یبّررها.

 .8 -1    االتهام: عدم أمانتنا مع أمانة اهللا.1
 .20–9    تهام: الكل بال برّ ال عّلة ا.2
 .31-21   والحاجة إلى تبریر عام، الحكم: دینونة الكل.3

 االتهام: عدم أمانتنا مع أمانة اهللا. 1
 بالرغم من بّر اهللا في وعده ، أي بال أمانة في قبول وعد اهللا لها،ّ االتهام الموّجه للبشریة كلها: إنها بال بر

هذا االتهام قد ُیسيء الیهود فهمه فیحسبونه مستهیًنا بما  لها؛ في هذا یشترك الیهودي مع األممي، ویتساوى الكل.
 لذلك جاء االتهام مفصًال بطریقة الئقة ال تجرح مشاعرهم، یمكن تلخیصه في النقاط التالیة: ،نالوه من امتیازات

)، والیهودي كسر الناموس المكتوب واستهان 1 كان األممي قد كسر الناموس الطبیعي فهلك (ص أن أوالً :
 اهللا لشعبه؟ ختیار فما الحاجة إذن ال،بالِختان الروحي فسقط في دینونة أكثر مرارة من التي یسقط تحتها األممي

وتقدیمه عهد الِختان والناموس المكتوب؟ هذا هو التساؤل الذي وضعه الرسول بولس في نهایة حدیثه عن ما بلغ إلیه 
 لذلك یقول الرسول:  ،لئّال یظن القارئ أن بولس الرسول یستهین بنعم اهللا وعطایاه في العهد القدیمواألممي والیهودي، 

إًذا ما هو فضل الیهودي؟ أو ما هو نفع الِختان؟ "
كثیر على كل وجه، أّما أوًال فألنهم أستؤمنوا على أقوال اهللا. 

ن كان قوم لم یكونوا أمناء؟ أفلعّل عدم أمانتهم یبطل أمانة اهللا؟ إفماذا 
 حاًشا، بل لیكن اهللا صادقا وكل إنسان كاذًبا، 

  ، في كالمكركما هو مكتوب: لكي تتبرّ 
. ]4-1[ "وتغلب متى حوكمت

 خاصة ،خشي الرسول أن ُیساء فهم حدیثه السابق، فیظنه البعض أنه یقلل من شأن معامالت اهللا مع شعبه
تقدیمه ناموسه كعطّیة یؤتمنوا علیها، أو اختیارهم كشعٍب مقدس له، أو دخوله في عهد معهم مقدًما الِختان عالمة 

نه إ ، بمعني آخر. وٕانما في عدم أمانة من تسلمها، لذلك أسرع لیؤّكد أن العیب ال في العطّیة وال في العاطي.عهد
ینتقد تصرف الیهود نحو نعم اهللا ال نعم اهللا في ذاتها، فإن اهللا في أمانته قّدم عطایا إلهیة ونعم مّجانیة مقّدسة، لكن 

 وأفسد عملها في حیاته. ،اإلنسان في غیر أمانة أساء استخدامها
 على عبارات الرسول هذه، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
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[إن كان المقصود هو أن كل هذه األشیاء بال قیمة، فلماذا ُدعي الشعب؟ ولماذا ُأقیم عهد الِختان؟ 
ماذا یفعل الرسول هنا؟ وكیف یحل هذه المشكلة؟ 

 ،ا عرفوا إرادة اهللادً ، إذ تغني بهبات اهللا ال بفضل الیهود، فبكونهم یهوفاتبعهایحلها بنفس الطریقة التي سبق 
لم " إنما هو عمل نعمة اهللا. وكما قال المرّتل في المزمور: ،، ذلك لیس بفضل عملهم الذاتيىوأدركوا األمور األسم

هل جرى مثل هذا األمر العظیم؟ أو هل ". وكما أعلن موسى بسؤاله: "یصنع هكذا بإحدى األمم وأحكامه لم یعرفوها
. هذا ما )33-32: 4 تث(" ُسمع نظیره؟ هل سمع شعب صوت اهللا یتكّلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟

) ولم یقل أن 25: 2 ن ُأقترن بفعل الصالح (روإیفعله بولس هنا، إذ اّتبع ذات الوسیلة إذ قال بأن الِختان ذو نفع 
من  ). كأنه یقول: یا25: 2 رلة (روغن كنت متعدًیا الناموس فقد صار ختانك إالِختان بال نفع، لذلك تساءل: 

من اختتنت ختانك بال نفع على اإلطالق. لهذا یطیح باألشخاص ویؤید  أختتنت صار ختانك ُغْرلة، ولم یقل: یا
الناموس؛ هذا ما یفعله هنا إذ بعدما تساءل: ما هو فضل الیهودي؟ لم یجب بالنفي، بل أكَد فضله لیعود فیدحضهم 

موضًحا عقوبتهم خالل المیزات التي نالوها. 
؟ أو ما هو نفع الِختانال بسؤال، قائالً : ؤأردف الس

". كثیر على كل وجه، أّما أوًال فألنهم أستؤمنوا على أقوال اهللاویجیب على السؤالین، قائالً : "
ترون إذن أنه في كل مناسبة یعدد نعم اهللا ال أفضال الیهود. 

؟ معناها أن الناموس قد ُوضع بین أیدیهم، ألن اهللا جعل لهم قیمة فأقامهم أمناء على "ستؤمنواا "معني: ما
أقواله التي نزلت من فوق. بقوله هذا یقیم شكوى ضدهم، إذ یهدف إلى إظهار نكرانهم للفضل بالرغم من المزایا التي 

ُوهبت لهم. 
. ]4-3[" ن كان قوم لم یكونوا أمناء، أفلعّل عدم أمانتهم تبطل أمانة اهللا؟ حاًشاإفماذا یستطرد فیقول: "

، وكأنه یقول: رب معترض یتساءل: ما نفع الِختان إًذا ما اعتراضالحظوا هنا كیف یبرز االتهام في شكل 
 الشكاوى العنیف، إنما موقف من یلتزم بتبریر اهللا من يداموا قد أساءوا استخدامه؟ وهو ال یقف هنا موقف المشتك

الثائرة ضده، فیحولها من ضد اهللا إلى ضد الیهود. یقول لهم: لماذا تتذّمرون من أن البعض لم یؤمنوا؟ كیف یؤثر هذا 
غَیر من طبیعتها؟ أو یجعل من األمر المكّرم هواًنا؟ هذا هو معنى يفي اهللا من جهة عطایاه، فهل نكران مستخدمیها 

، فهل ي، وكأنه یقول: لقد أكرمت فالًنا، فلم یقبل إكرام"حاشا" یجیبهم: ""أفلعّل عدم أمانتهم یبطل أمانة اهللا؟تساؤله: 
...  ضدي؟ أو یقّلل هذا من إكرامي؟ىُیحسب عدم قبوله اإلكرام عّلة شكو

 لقد عمل اهللا ما ...تأّملوا إذن كیف وضعهم الرسول في قفص االتهام خالل ذات األمور التي ینتفخون بها!
"لكي تتبّرر في كالمك وتغلب ماله معهم، إذ یرّدد قول المرّتل في المزمور: أع أّما هم فلم یعرفوا أن ینتفعوا ب،في وسعه

 .]"Ïمتى حوكمت
هؤالء كانوا غیر أمناء،  ]3[ ""إن كان قوم : بل قال،انظروا إلى خّطة بولس فإنه لم َیّتهم الكل بعدم األمانة[

.] Ðوهكذا یبدو الرسول غیر قاٍس في اتهاماته حتى ال یظهر كعدوٍ 
ن فهم روحًیا وأیًضا إهكذا لم یحقِّر الرسول من العطایا اإللهیة سواء بالنسبة للختان كعالمة للعهد اإللهي 

1 In Rom. hom 6. 
2 In Rom. hom 6. 
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  األمر الذي ال یبطل أمانة اهللا.،لعطّیة األقوال اإللهیة، إنما یهاجم عدم أمانة اإلنسان
تجاهل رجال العهد الجدید عطایا اهللا لرجال العهد القدیم، خاصة أقوال اهللا، ففي خطاب الشماس يلم 

. )38 :4 أع(" الذي قبل أقواًال حّیة لیعطینا إّیاها" جاء حدیثه عن موسى النبي هكذا: استفانوس
في حٍب قّدم اهللا أقواًال حّیة تحمل المواعید اإللهّیة، لكن قابل اإلنسان الحب بالجمود، فعصى أقوال اهللا، 

 ومع هذا یبقي اهللا أمیًنا في تحقیق . وتمسكه بحفظها في حرفیتها،ها روحًیا وعملًیا بالرغم من افتخاره بهاظوتجاهل حف
ما وعد به. 

رفض اإلنسان الیهودي "الحق" برفضه وعود اهللا الواردة في أقواله خاصة ما جاء بالنسبة للمسیا المخلص، 
یحّقق ما وعد به.  فُحسب كاذًبا، أّما اهللا فیبقي صادًقا

 معلًنا أنه ما دام ،]4[ "لیكن اهللا صادًقا وكل إنسان كاذًباًرا روحًیا لعبارة: "ي تفسالقّدیس جیرومهذا ویقّدم لنا 
 إنما یعیش بالكذب، لكنه متى التقى باهللا "الحق" وحمل سماته ویحسب ،اإلنسان یسلك بفكره وٕامكانیاته البشرّیة الذاتیة

القداسة إلًها، بهذا یكف عن أن یكون إنساًنا بنسان اإل فیكون باهللا صادًقا، إذ یقول: [یصیر ، ینعم بالحق فیه،هللا ابًنا
 .]Ïینطق بالكذب

 البعض ینحرف عن اإلیمان ىل ذات العبارة أنه ال یلیق بنا أن نیأس حین نرال خالقّدیس كبریانوسویرى 
 حتى وٕان سلك كثیرون بالكذب، فمن كلماته:  ،أن ینكره، إنما كرجال اهللا نتشّدد ونسلك بالحق

 أن ى[إن كان كل إنسان كاذًبا واهللا وحده صادق یلیق بنا نحن خدام اهللا، خاصة الكهنة، ماذا نفعل سو
]  !Ð ونحفظ وصایا الرب، ونستمر في حق اهللا، األخطاء البشرّیة والكذبىننس

اختار الرب یهوذا من بین الرسل، وقد خان یهوذا الرب، فهل ضُعف إیمان الرسل أو َوهن ثباتهم ألن یهوذا [
 .]Ñالخائن قد فشل في تبعیتهم؟ هكذا فإن قداسة الشهداء وكرامتهم ال تنقصان ألن إیمان البعض قد تحّطم

ینصحنا بولس أیًضا أال نضطرب حین یهلك األشرار خارج الكنیسة، وال یضعف إیماننا بمفارقة غیر [
 فمن جانبنا یلزمنا أن نجاهد أال یهلك أحد تارًكا الكنیسة بسبب خطأ ارتكبناه، لكن أن هلك أحد بإرادته ...المؤمنین لنا

 إنما ، مادمنا كّنا مهتمین بإصالحه، فإننا ال ُنالم في یوم الدین،وخطیته وال یوّد العودة أو التوبة والرجوع إلى الكنیسة
.] Òیسقط هو وحده تحت الدینونة لرفضه العالج بنصیحتنا الصالحة

 بموریتانیا ذات الفكر قائًال أنه یلزم أال نضطرب حین یرفض Bobba وباي األب بوالس أسقفویقّدم لنا 
. Óإنسان إیمان الكنیسة

 والصدق أو الحق یعني الملء، إذ یقول: [اهللا الملء غ، أن الكذب هنا یعني الفراالقّدیس أغسطینوس ىیر
). 5: 34 تعالوا إلى واستنیروا" (راجع مز: "واإلنسان فارغ. أن أراد أحد أن یمتلئ فلیذهب إلى ذاك الذي هو الملء

 .]Ôيء فیجري بسرعة وغیرة نحو الینبوع لیمتل، فهو بهذا فارغ یطلب أن یمتلئ،فإن كان اإلنسان كاذًبا
 یو(أنا هو الحق" " یقول أیًضا: [عندما یعیش إنسان حسب الحق یعیش ال حسب نفسه بل حسب اهللا القائل:

1 On Ps. hom 20. 
2 Ep.67: 8. 
3 Unity of the Church 22. 
4 Ep. 54: 6, 7. 
5 Seventh Council of Carthage under Cyprian. 
6 Ser.on N.T. Lessons 83: 6. 
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 فبالتأكید یعیش حسب الكذب، لیس ألن اإلنسان نفسه ،أي حسب اإلنسان ال اهللا، . من یحیا حسب نفسه)6: 14
 إنما ألن اإلنسان الذي ُخلق مستقیًما لكي ، وهو بالتأكید لیس موجًدا للكذب وال خالق له،كذب إذ اهللا موجده وخالقه

سه، أي یتّمم إرادة اهللا ال إرادته الذاتیة، صار یعیش بغیر ما ُخلق لیعیش به، وهذا فیحیا حسب اهللا خالقه ال حسب ن
 .]Ï لذلك لم یُقل أن كل خطّیة هي كذب باطالً ...هو الكذب

ن كان الیهودي قد إإذ عالج الرسول المشكلة األولي وهي: ما نفع بركات اهللا ونعمه على الیهودي،  :ثانًیا
أساء استخدامها، فصارت البركات وهي مقّدسة ومباركة عّلة عقوبة أعظم لمن أساء استخدامها؟ إذ أظهر الرسول أن 

ن إ ، لكن یبقي اهللا أمیًنا بالرغم من عدم أمانتهم، وأنه ال یلیق أن نشین كرامة واهب النعم،بعًضا منهم كانوا غیر أمناء
القّدیس  وهي كما یقول ، مشابهة لألولى ومكّملة لهاى اآلن یعالج الرسول مشكلة أخر.ها استخدامهاو قبلالذینأساء 

 فحسبوا ..." "حیث كثرت الخطّیة ازدادت النعمة جًدا أن الوثنّیین قد استهانوا بكلمات الرسول بولس:یوحنا الذهبي الفم
  فتتجلي أمانة اهللا.ء لكي تزداد النعمة، أو بمعنى آخر لنكن غیر أمنايءأن النتیجة الطبیعیة لذلك هي أننا نخط

ن كان إثمنا یبین بّر اهللا، فماذا نقول: ألعّل اهللا الذي یجلب الغضب ظالم؟ أتكلم إولكن یقول الرسول: "
 بكذبي لمجده، فلماذا ُأدان ازدادن كان صدق اهللا قد إبحسب اإلنسان: حاًشا، فكیف یدین اهللا العالم إذ ذاك؟ فإنه 

 كخاطئ؟ أّما كان ُیفتري علینا، وكما یزَعم قوم أننا نقول: لنفعل السّیئات لكي تأتي الخیرات، الذین دینونتهم دأنا بع
. ]8-5[" عادلة

نستخلص من هذا النص اآلتي:  
 ال یتوقف عدو الخیر عن محاربة خدمة السید المسیح بكل طرق، فإن كان الیهود یهاجمون الكرازة .أ

 ویقاوم أمة الیهود، فإن األمم من جانبهم أیًضا یقاومون ،بدعوى أن الرسول بولس ُیهین الناموس ویستخّف بالِختان
 حاسبینه أنه ینادي بفعل السیئات لكي تأتي الخیرات، وكأن الشّر هو عّلة الخیر، وعدم ،هذا العمل بإساءة فهمه

 لیتحّدث ، لذا إذ ُیعلن الرسول عن سقوط العالم كله في الشرّ .أمانتنا هو مجد ألمانة اهللا، وهذا بال شك افتراء كاذب
ّما أن إ یوّضح أنه ال ینادي بما ُأتُّهم به، ُمظهًرا أن هذا القول یستلزم أحد أمرین: ،عن حاجة الجمیع إلى المخلص

ن لم یعاقبنا إ وهو عّلة نصرة اهللا ومجده، أو أنه ،وعدم أمانته  ألنه یجازي اإلنسان على شّره،یكون اهللا غیر عادل
 وِكال األمران ممقوتان عند الرسول. ،قوم نصرته على رذائلنات

 یوّد الرسول تأكید أن اهللا الذي یتمّجد حتى في شّرنا بإعالن بّره وحّبه للخطاة ال یعفي اإلنسان من .ب
 كما فعل آدم الذي ألقى ،ء سقوطه أن یلقي باللوم على غیرهد فقد اعتاد اإلنسان منذ ب.مسئولیته عن ارتكابه لإلثم

 وكما فعلت حواء التي ألقت باللوم على الحّیة. ،)12: 3 باللوم على المرأة التي جعلها اهللا معه (تك
وكأنه إذ یلتزم بتقدیم هذا االعتراض الذي یخطر على فكر  ]5[ ""أتكلم بحسب اإلنسانیقول الرسول: 

 إنما یتكّلم كإنسان متكابر على اهللا، إذ ینسب هللا الظلم في إدانته لإلنسان األثیم ویفتح الباب لإلنسان أن ،البعض
 لهذا جاءت هذه الرسالة تؤكد أن بّر اهللا وأمانته في مواعیده وفیض .عالن "بّر اهللا"إ في ارتكاب اآلثام بحّجة ىیتماد

النعمة؟ حاشا، نحن الذین ُمتنا عن   في الخطّیة لكي تكثرى"أنبقنعمته على الخطاة لیست فرصة للشر، إذ یقول: 
.  )2-1: 6 رو( ؟"االخطّیة كیف نعیش بعد فیه

1 City of God 14: 4. 
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العبارات الرسولیة التي بین أیدینا موضًحا أن اهللا یوقع  على Ïالسكندريالقّدیس إكلیمنضس  ُیعّلق .ج
 لنفسه أن یسقط تحت العقوبة بكامل حریته، هو الملوم ال  األثیمیختارف إنما لتحقیق العدالة، ،العقوبة لیس عن انفعال

اهللا. 

 عّلة االتهام: الكل بال برّ . 2
 الرسول أنه یستخف بعطایا اهللا لهم كیهود أهل الِختان وأصحاب اتهموااآلن بعد أن رَد على الیهود الذین 

الناموس، كما رَد على األممّیین الذین حسبوه ینادي بفعل الشّر لكي یجلب الخیر، بدأ یؤّكد من جدید فساد البشرّیة 
كلها لُیعلن حاجة الكل إلى طریق واحد للخالص، هو التمّتع ببّر المسیح خالل اإلیمان بفدائه، إذ یقول:  

 ن أفضل؟ كال البتة. حفماذا إًذا، أن"
ألننا قد شكونا أن الیهود والیونانّیین أجمعین تحت الخطّیة. 

كما هو مكتوب: أنه لیس بار وال واحد، لیس من یفهم، لیس من یطلب اهللا. 
الجمیع زاغوا وفسدوا مًعا، لیس من یعمل صالًحا لیس وال واحد. 

 حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا. 
سَم األصالل تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة. 

أرجلهم سریعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطریق السالم لم یعرفوه. 
. ]18-9 [لیس خوف اهللا قدام عیونهم"

اآلن إذ ُیعلن فساد البشرّیة كلها یلجأ إلى رجال العهد القدیم لیقتطف كلماتهم التي تؤكد ذلك:  
 الترجمة السبعینّیة)، وقد 2: 14 مز(لیس من یفهم، لیس من یطلب اهللا" "یلجأ إلى داود النبي القائل: 

 فلم تعد ، انطمست عیون أذهانهم،فإذ أخطأ الكل في حق اهللا !"هل من فاهم طالب اهللا"جاءت الترجمة العبریة: 
 وأصبح هارًبا ، فصار غیر قادٍر على إدراك محّبة اهللا، كآدم الذي أخطأ،وال أن تدرك أسراره اإللهیة، تستطیع أن تراه

 ویطلبونه خالل ،من وجهه ال یقدر أن یطلبه. لكن هل ینطبق هذا على الیهود الذین صارت لهم معرفة اهللا بالناموس
، غیر ممّیز الیهودي عن "لیس من یفهم، لیس من یطلب اهللا"طقوسهم وعبادتهم غیر المنقطعة؟ یجیب المرّتل: 

األممي، ألن الیهودي في حرفیته لم یستطع إدراك أعماق الناموس وغایته اإللهیة كما تحّولت الطقوس إلى شكلیات ال 
تمس القلب لُیدرك اهللا ویعاینه. 

: 14 مز(ویقتطف من نفس المزمور: "الجمیع زاغوا وفسدوا مًعا، لیس من یعمل صالحا لیس وال واحد" 
 ولم یعد للصالح موضع فیهم. هذا ،. مرة أخرى یؤّكد أن "الجمیع" بال تمییز بین یهودي أو أممي إذ لم یفهموا)3

. )6: 53 إش(إلى طریقه"  ◌ٍ أیًضا ما یعلنه إشعیاء النبي القائل: " كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد
بعد أن تحّدث عن فساد الكل بوجه عام بدأ ُیعلن فساد اإلنسان في ُكّلیته، فتحّولت الحنجرة إلى قبر مفتوح 

  إلى مخزن خفي لسَم األصالل (مزه) تخرج رائحة موت ونتانة، وانشغل اللسان بالمكر، وتحّولت الشفا9: 5 (مز
) ال تعرف 16: 1  أم؛7: 59 )، وأرجلهم تسرع إلى سفك الدم (إش7: 10 )، وفمهم ینبوع لعنة ومرارة (مز3: 140

  فلم یعد خوف اهللا أمام عیونهم (مز، بل طریق السحق والمشقة، أّما أعماقهم ففقدت البصیرة الداخلّیة،طریق السالم

1 Paedagogus, 1: 8.  
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 كما في أعضائه الظاهرة. ،). وكأن الفساد قد دبَّ في حیاة اإلنسان الداخلّیة1: 36

 والحاجة إلى تبریر عام ،الحكم: دینونة الكل. 3
إن كان الذین بال ناموس مكتوب قد سقطوا تحت الهالك، والذین تحت الناموس قد صاروا تحت الدینونة، 

یقّدم لنا الرسول بولس العالج معلًنا الحاجة إلى المخلص الذي یقّدم حیاته ِفْدیة عن العالم  فكیف یمكن الخالص؟
 ویالحظ في هذا العالج اآلتي: .كله، واهبا البّر اإللهي لمؤمنیه

القّدیس یوحنا الذهبي . وكما یقول ]21[ ""وأما اآلن فقد ظهر بّر اهللا بدون الناموس یقول الرسول: أوالً :
" مظهًرا مدي النعمة وعظمة الوعد مادام اهللا هو مصدرهما.]  بّر اهللا إنما یصفه "،◌ّ "البر: [ال یكتفي بقوله "الفم

ن كان اإلنسان قد فشل في نوال البّر خالل الناموس الطبیعي أو الناموس المكتوب، إذ ظهر كاسًرا إ
 الذي بال خطّیة، نحمله في داخلنا، ویحملنا هو فیه، للناموس، فإن اهللا قّدم بّره لنا، باتحادنا مع اآلب في ابنه البارّ 

الذي صار لنا لیس ولید جهادنا الذاتي وال طاعتنا الذاتیة، إنما هو ثمرة عمل روحه القدوس فنحسب به أبراٌرا. فالبّر 
الذي یهبنا الشّركة مع اآلب في ابنه، فنحمل سمات االبن فینا، ویصیر بّره بًرا لنا. 

: بمعني آخر إذ فقد الكل "البرّ " صارت الحاجة إلى بّر اهللا، األمر الذي تحّدث عنه اهللا بلسان النبي إشعیاء
، قد قربت بّري، ال یبعد، وخالصي ال یتأخر"  : 46 إش("اسمعوا لي یا أشّداء القلوب البعیدین عن البرَّ

12-13( .
 األبد ى أّما بّري فإل...قصت األبد یكون، وبرَّي ال ینُ ى أّما خالصي فإل..."قریب بّري، قد برز خالصي

. )8، 5: 51 إش( وخالصي إلى دور األدوار" ،یكون
.  )1: 56 إش("احفظوا الحق وِاجروا العدل، ألنه قریب مجيء خالصي واستعالن بّري" 

". ولیس "قّدم بّر اهللا" ُیعلن أن هذا البّر اإللهي لیس جدیًدا، إنما هو في ذهن اهللا ظهر بّر اهللا: بقوله: "ثانًیا
القّدیس یوحنا . وكما یقول "مشهوًدا له من الناموس واألنبیاء"یوّد أن یقدمه لنا، إنما في الوقت المعّین، لذا یقول: 

 ألن الناموس واألنبیاء أشاروا إلیه ...: [یوّد أن یقول لهم: ال تضطربوا ألنكم لم تنالوا قبل اآلن، وال تفزعواالذهبي الفم
.]  Ïمنذ القدیم

"بّر اهللا  أعلنه في ابنه یسوع المسیح الباّر لحسابنا، إذ یقول: ،هذا البّر الذي أنبأ اهللا به على أفواه األنبیاء
. أشار األنبیاء على البّر من بعید، أّما ]22[ " إلى كل وعلي الذین یؤمنون، ألنه ال فرق،باإلیمان بیسوع المسیح

 ینعمون ببّر اآلب الذي هو أیًضا بّر االبن. هذا ما نالمسیح فهو وحده جاء نائًبا عّنا لكي إذ یحمل المؤمنین فیه
 ألعمل قد أكملته، واآلن مّجدني أعطیتني"أنا مّجدتك على األرض، العمل الذي  أعلنه السید في صالته الوداعیة:

. هذا المجد األزلي الذي له، )5-4: 17 یو( " كان لي عندك قبل كون العالميأنت أیها اآلب عند ذاتك بالمجد الذ
: 51 ،16: 33 ،6: 23 إر( "الرب بَرنا" : فنقول، لیكون لنا بًرا نعیشه ونمارسه،یحمله اآلن وهو في الجسد كَبّر إلهي

10( .
 ، جاء حكًما جامًعا وشامًال للیهود ولألمم.]24[" "إذ الجمیع أخطأوا وأعوزهم مجد اهللاجاء الحكم:  :ثالثًا

، بینما نجده )15: 1 تي 1( ""أول الخطاة في موضع آخر یضم الرسول نفسه بین الخطاة بل ویحسب نفسه

1 In Rom hom 7. 
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. فكیف یحسب نفسه أول الخطاة وفي نفس الوقت )6: 3 في("من جهة البّر الذي في الناموس بال لوم"  أیًضا یقول:
 الذین حتى أنه بالنسبة لبَر اهللا ُیحسب القّدیس یوحنا الذهبي الفمبال لوم من جهة البّر الذي في الناموس؟ یجیب 

یتبّررون في الناموس خطاة. ویشبه ذلك بإنسان جمع ماًال وحسب نفسه غنًیا لكنه متي قارن نفسه بالملوك ظهر فقیًرا 
 األبرار خطاة، فإن كان بولس الذي مارس البّر الذي في حتىبالمقارنة بالمالئكة ُیحسب [للغایة وأول الفقراء. 

 ]؟Ï فأي إنسان آخر یحسب نفسه باًرا،الناموس هو أول الخطاة
: [جاء المسیح للمرضي فوجد الكل هكذا. إذن ال یفتخر أحد بصحته لئّال یتوقف القّدیس أغسطینوسیقول 

 ،، لكنه وجد نوعین من القطیع المریض؛ نوع جاء إلى الطبیبى لقد وجد الجمیع مرض...الطبیب عن معالجته
 أّما النوع اآلخر فكان مفتتًنا بمرض الشّر ولم یدرك مرضه، ... وصار یسمعه ویكرمه ویتبعه فتغیرَ ،والتصق بالمسیح

. وقد أجابهم ذاك العارف لهم )11: 9 مت( "؟لماذا یأكل معلمكم مع العشارین والخطاة"هذا النوع قال لتالمیذه: 
 .]"Ðال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضي"ولحالهم: 

 لم ا، فمن من)10: 2 یع(من عثر في واحدة فقد صار مجرًما في الكل" "إن كان الرسول یعقوب یقول: 
. "أعوزهم مجد اهللا" إذن الكل یحتاج إلى الطبیب، إذ صاروا فاقدین للمجد الحقیقي: ؟یعثر في واحدة

 صارت البشرّیة كلها في حالة عوز وجوع إلى "المجد "، لكن لألسف أرادوا أن یشبعوا بمجد الناس ال اهللا (یو
12 :43 .( 

هو وٕان ُجرح الیهودي فاقًدا المجد اإللهي ألن الناموس صار أال و: یبلغ الرسول إلى غایة حدیثه، رابًعا
فاضًحا لخطایاه ِعوض أن یكون مبّرًرا له وممّجًدا، لكنه یتمّتع مع الكل بعمل المسیح الفدائي خالل الدم بخطة إلهیة 

"متبّررین مجاًنا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسیح الذي قّدمه اهللا سبق فأعّدها لتظهر في ملء األزمنة، إذ یقول: 
 .]24[ " بدمه إلظهار بّرهباإلیمانكّفارة 

 في الفساد الداخلي والخارجي، وا "المجد" الحقیقي وسقطواإن كان الحكم جماعًیا بأن الكل بال استثناء قد فقد
 االبن، ى وٕانما ألن ثمنه ال ُیقدر، ال یستطیع أن یدفعه سو،لكن الطبیب یقّدم العالج "مّجاًنا"، ال ألنه عالج رخیص

من یرد فلیأخذ ماء الحیاة مّجاًنا" " بّره فینا. لذلك وقف السید المسیح ینادي: إلظهارالذي بنعمته قّدم حیاته كّفارة عّنا 
، أي ماء نعمته المّجانیة. )17: 22 رؤ(

 عّنا، وهو مبدأ سبق فهیأ له في العهد القدیم، فقد هّیأ اهللا كبًشا إلبراهیم ُیصعده كّفارة"لقد جاء السید المسیح "
  أو كّفارة عنه. وقد أمر اهللا موسي أن یقّدم كل واحد ِفْدیة نفسه للرب (خر،)13: 22  (تكابنهُمحرقة ِعوًضا عن 

)، أّما في العهد الجدید فیقول الرسل: 11: 30
.  )2: 2 یو 1( بل لخطایا كل العالم أیًضا" ،"هو كّفارة لخطایانا، لیس لخطایانا فقط

.  )10: 4 یو 1( كّفارة لخطایانا" ابنه"هو أحّبنا وأرسل 
 . )14: 1  كو؛7: 1 أف("الذي لنا فیه الفداء (الكّفارة) بدمه غفران الخطایا" 

: 1 بط 1( بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال دنس دم المسیح" ..."عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء تفنى
19(  .

1 In 1 Tim. hom 4.  
2 Ser. 0n N.T. lessons 30: 4. 
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 ُیعلن أن بّره سهل المنال، ُیمنح ]،26[ " وُیبّرر من هو باإلیمان بیسوع المسیح،لیكون باًرابقوله: " :خامًسا
 وال تبتعد عن ن... مشجًعا كل مؤمن لیتمتع ببّر المسیح؛ [ال تتشّكك إذالقّدیس یوحنا الذهبي الفمللجمیع. لذلك یقول 

. ال تخجل وال تخزي، ألنه أن كان اهللا ُیعلن استعداده أن استثناءبّر اهللا ألنه بركة سهلة المنال وممنوحة للجمیع بال 
]  Ï؟ وتخفي وجهك خجًال مّما یتمّجد به سیدكىیفعل هذا لك، بل ویفرح بذلك ویعتز، فكیف تغتم أنت وتخز

هذا هو عمل اهللا القدوس وشهوة قلبه، أنه كقدوس یوّد أن یقدس الكل، وقادر على ذلك لكن لیس بدون 
 .] Ð: [اهللا قدوس ویقدِّس، اهللا بار وُیبّررالقّدیس أغسطینوسإرادتنا. یقول 

: ینتهز الرسول هذه الفرصة لیعود فیؤّكد أن بّر المسیح ال یتحّقق بأعمال الناموس بل باإلیمان، سادًسا
. وكما یقول ]27[" فأین االفتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس األعمال؟ كّال، بل بناموس اإلیمانقائالً : "

 (الفادي)، أّما اآلن وقد جاء الفادي فإنه ال ءمجي: [لو كان للناموس فاعلیة لظهرت قبل القّدیس یوحنا الذهبي الفم
یطلب غیر اإلیمان، إذ زالت الحاجة إلى عمل الناموس. ومادام الكل قد سقطوا فقد جاء لیفتدیهم بنعمته، وقد جاء 

وا بأنه من الممكن أن یخلصوا بجهادهم الذاتي وصالحهم طوًعا ظناآلن لهذا السبب. فلو أنه جاء قبل ذلك 
كأنهم أشبه بإنسان صدر علیه الحكم باإلعدام، وبینما هو ُمساق إلى المشنقة صدر العفو الملكي لكنه ... للناموس

 هذا اإلنسان مدعًیا أنه خّلص نفسه بنفسه، أفال یسخر به اآلخرون، قائلین: كان األولي به أن ینطق بهذا وهو توقح
 إذ ،في الطریق إلى المشنقة قبل صدور العفو، أّما وقد شمله العفو الملكي فال مجال له لالفتخار. هذا هو حال الیهود

 نازًعا عنهم سبیل االفتخار. ألن ذاك الذي وصف نفسه أنه معلِّم ، وجاء المسیح یفدیهم،خانوا العهد مع أنفسهم
 تماًما كالذین ، وجد نفسه في حاجة إلى معلِّم ومخلِّص،األطفال ومهذِّب األغبیاء وله صورة العلم والحق في الناموس

 ]Ñ؟َیّدعي أنه یعلِّمهم، فكیف یفتخر بعد
إن كان الرسول یؤّكد من وقت إلى آخر أنه ال خالص بأعمال الناموس الحرفّیة كالِختان والغساالت  :سابًعا

 أن لإلیمان ى فإنه یؤّكد أن لإلیمان أیًضا "ناموس"، بمعن. لننعم ببّر المسیح]27[" بناموس اإلیمانوالتطهیرات، إنما "
. فإن كّنا باإلیمان بالمسیح قد تحّررنا االستهتارشریعة أو قانون یلتزم به المؤمن، ولیس اإلیمان حالة من التشویش أو 

من عبودیة حرف الناموس، إنما لنعیش "الحّریة في المسیح"، سالكین بروح الئق بالحیاة اإلیمانیة الخاضعة لقانون 
 على حدیث الرسول بولس: القّدیس أغسطینوسالحب أو ناموس السماء أو تدبیر الروح الجاد المدقق. لهذا ُیعّلق 

، قائالً : [توجد أعمال تبدو أنها صالحة، لكنها إذ ]28[ "إًذا نحسب اإلنسان یتبّرر باإلیمان بدون أعمال الناموس"
ألن غایة الناموس هي "هي خارج اإلیمان بالمسیح فهي غیر صالحة، ألنها ال تحّقق غایة األعمال الصالحة، 

. لهذا ال یریدنا اهللا أن نمیز اإلیمان عن األعمال، إنما نعلن اإلیمان نفسه )4: 10 رو( "المسیح للبَر لكل من یؤمن
 .]Ò )6: 5 (غل بكونه عمًال، إذ اإلیمان ذاته عامل بالمحّبة

 اإلیمان بالمسیح یسوع دون أعمال الناموس الحرفّیة ل: إذ أوضح الرسول أن الخالص یتحّقق خالثامًنا
 استصعب الیهود أن یدخل األمم معهم على قدم المساواة، لذلك تساءل ،لیفتح الباب على مصراعیه لجمیع األمم

 [كأنما یقول لهم: على أي أساس یبدو لكم تخطئة مبدأ الذهبي الفم:. وكما ُیعّلق ]29[ ؟طأم اهللا للیهود فقالرسول: "

1 In Rom. hom. 7. 
2 City of God 17: 4. 
3 In Rom. hom. 7. 
4 In Ioan tr 25: 12. 
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 ألنهم ال یریدونه إله ،خالص الجمیع؟ ألعّل اهللا یحابي؟ وهكذا یوّضح لهم أنهم باحتقارهم األمم إنما یهینون مجد اهللا
.]  Ïالجمیع. فإن كان إله الكل فإنه یعتني بالكل وبالتالي یخلص الكل بذات الطریق، أي طریق اإلیمان

 " والُغْرلة باإلیمان،هو الذي سُیبّرر الِختان باإلیمانراضهم مظهًرا أن اهللا "تهكذا یجیب الرسول على اع
: [إنه یمطر نعمته السكندريالقّدیس إكلیمنضس  أنه یمطر محّبته على الجمیع لُیبّرر الكل، وكما یقول ...]30[

 .] Ð )45: 5 (مت اإللهیة على األبرار والظالمین
ن كان الناموس إ: أوضح الرسول أنه إذ ُیعلن فتح باب الخالص للجمیع ال یستخف بالناموس، وتاسًعا

. ]30 [""أفنبطل الناموس باإلیمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس یعجز عن تحقیق الخالص، إذ یقول: الحرفیةبأعماله 
 فنكشف ، وٕانما یثبته بتحقیق غایته. أنه هبة اهللا لیفضح شّرنا، ال لكي یلِزم األمم بأعمال الناموس،نه یثبت الناموسإ

حاجتنا للخالص والمخلص، وقد جاء اإلیمان یحّقق هذه الغایة في كمالها. 

1 In Rom. hom 7. 
2 Strom 5: 3. 
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 الیهودي وبر اهللا

 10-4ص 
 

 .6-4  االّتكال على أبوة إبراهیم.1
 .8-7  االّتكال على استالم الناموس.2
 .10–9  االّتكال على أنهم شعب اهللا المختار.3
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 11–4صحاحات ألا

  بالمحّبةلالتبریر باإلیمان العام
 فإذا بهم یكسرونه ال عن ضعف الطبیعي،ر ألن اهللا وهبهم الناموس عذالرسول أن األمم بال سبق فأعلن 

 أجسادهم، حتى فصاروا مقاومین للحق، عاملین ما هو ضد الطبیعة، مفسدین .فحسب وٕانما عن عمد وفي جسارة
 اآلن یبدأ یفّند أیًضا حجج الیهود لیؤّكد أن البشرّیة كلها خاطئة وتستحق .فرحین ومتهّللین بالنفوس الساقطة معهم

ن كان الیهودي واألممي قد سقط كالهما تحت الموت، إعقاب الموت، فصار الكل متساوًیا في حاجته إلى من یبّرره. 
 والثاني لم یتبّرر ىفهل یفتخر أحدهما على اآلخر أو یتمایز الواحد عن الثاني ألن األول لم یتبّرر بناموس موس

بالناموس الطبیعي؟              
ترّكزت حجج الیهود في ثالثة أمور هي:  

اتكالهم على بنّوتهم إلبراهیم أب اآلباء. . 1
. الموسوياتكالهم على تسلمهم الشریعة أو الناموس . 2
 اتكالهم على أنهم شعب اهللا المختار دون سواهم. .3

 وٕانما في المسیح یسوع ،وقد فّند الرسول هذه الحجج لُیعلن أن هذه األمور جمیعها ال تقدر أن تبّرر أحًدا
 بإیمانه العملي، وینعم الكل  وٕانما خالل التمّتع، أبناء إلبراهیم ال حسب الجسد، یهوًدا ویونانیین،یصیر جمیع المؤمنین

 بغایته أي االلتقاء مع المسّیا مركز الناموس وغایته، وأخیًرا یدرك ال بالناموس الموسوي في حرفیته، وٕانما في التمتع
الكل أنهم مختارون في الرب أبناء اآلب. 

 اهللا وحّبه، اهتمامهكذا یخرج الرسول من حواره مع الفكر الیهودي إلى نتیجة هامة، أن البشرّیة كلها موضع 
 الوسائل التي قّدمها لهم، وٕانها قد سقطت بكاملها عن "البرّ " لكي یجده الكل في المسیح، یجده اختلفتحتى وٕان 

صر كما األممي بال تمییز أو محاباة. نالیهودي المت
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األصحاح الرابع 

 إبراهیم دعي في الُغْرلة
 ،في األصحاحات الثالثة السابقة أظهر الرسول بولس فساد كل البشرّیة، یستوي في ذلك الیهود كما األمم

 أحدهما ،وصار الكل في حاجة إلى من یخلص ویبرر، واآلن یقّدم الرسول مثلین لرجلین باّرین من رجال العهد القدیم
 . بكونه أب اآلباء وقد تبّرر خالل إیمانه وهو بعد في الُغْرلة قبل ممارسة أعمال الناموس خاصة الِختانإبراهیم

 وهو من أهل الِختان لكنه یقّدم التطویب لمن یتبّرر ،والثاني هو داود الذي نال الوعد أن من ُصلبه یأتي المسّیا الملك
ال بأعمال الناموس بل باإلیمان. 

رّكز الرسول باألكثر على شخصیة "إبراهیم" ألن الیهود كانوا یشعرون أنهم أحرار لمجرد انتسابهم له 
بالجسد. هذه العقیدة دفعتهم إلى العجرفة والكبریاء ِعوض أن تدفعهم للحیاة بفكر إبراهیم وٕایمانه واالمتثال به في 

 ، تكمن في إیمانه الحّي الذي عاشه وهو في الُغْرلةإبراهیمسلوكه، فجاء الرسول یفّند هذه العقیدة، مظهًرا أن سّر قّوة 
 كما عاش وهو في الِختان، لذا فهو أب ألهل الُغْرلة كما ألهل الِختان.

 .8-1  إبراهیم واإلیمان.1
 .16-9  أب جمیع المؤمنینإبراهیم .2
 .25–17  إیمان إبراهیم وٕایماننا.3

 إبراهیم واإلیمان. 1
إذ كان الرسول ُیعلن عجز أعمال الناموس عن تقدیم بّر اهللا، لیفتح الباب للبشریة كلها فتنعم بهذا البّر خالل 

 إلى الحدیث عن إبراهیم بكونه أول من نال عهد الِختان لیوّضح أن إبراهیم أیًضا لم یتبّرر بالِختان انتقلاإلیمان، 
ن كان إبراهیم إانا إبراهیم قد ُوجد حسب الجسد، ألنه أبّ فماذا نقول أن (أعمال الناموس) وٕانما باإلیمان، إذ یقول: "

. ]2-1[ " ولكن لیس لدي اهللا،قد تبّرر باألعمال فله فخر
ویالحظ في حدیث الرسول عن إبراهیم وارتباطه باإلیمان اآلتي:  

 كأن الرسول بولس یحدد العالقة التي .]1[ ؟"انا إبراهیم قد ُوجد حسب الجسدأبّ "فماذا نقول: أن  :أوالً 
 إیمانه، ل، األمر الذي ُیضعف صلتهم به ماداموا ال ینعمون بأبوته خال"حسب الجسد"تربطهم بإبراهیم كأب إنما هي 

أنه بهذا یفسح المجال أمام األممّیین لیدخلوا هم أیًضا في قرابة مع إبراهیم [:القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 
 .]Ïخالل االمتثال بإیمانه

 ونوح ،)4: 11 عب( "أنه بار"لماذا اختار الرسول بولس إبراهیم مع أنه قد سبقه هابیل الذي قیل عنه  :ثانًیا
؟ )9: 6 تك( "رجًال باًرا كامًال في أجیاله"یل أنه كان قالذي 

إبراهیم لعدة أسباب رئیسیة منها:   یرّد على ذلك أن الرسول اختار
 أن الیهود كانوا یفخرون بنسبهم إلبراهیم كأب للمؤمنین، فحینما حّدثهم السید المسیح عن الحّریة، "أجابوه: .أ

 فقد أراد الرسول أن یفّند ).33: 8 یو(أننا ُذّریة إبراهیم ولم ُنستعبد ألحد قط، كیف تقول أنت أنكم تصیرون أحراًرا؟" 

1 In Rom. hom 8. 
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هذه الُحّجة.  
 تك( " لم ُیدَع هابیل وال نوح أًبا للمؤمنین، أّما إبراهیم فقد جاء عنه: "ألني أجعلك أًبا لجمهور من األمم.ب

17 :4( .
 ألن إبراهیم یعتبر حلقة الوصل بین أهل الُغْرلة وأهل الِختان، عاش متبرًرا باإلیمان وهو في الُغْرلة، وٕاذ .ج

 بهذا ضّم المؤمنین من .نال الوعد اإللهي وتمتع بالِختان كعالقة للعهد عاش أیًضا متبرًرا باإلیمان وهو في الِختان
أهل الُغْرلة وأهل الِختان في شخصه، خالل اإلیمان. 

 لكن لیس لدي اهللا، ألن ما مارسه من ،ال ینكر الرسول بولس أن إلبراهیم أن یفتخر من جهة األعمال :ثالثًا
أعمال الناموس كالِختان ال فضل له فیه إنما هو عطّیة اهللا له خالل العهد الذي أقامه اهللا معه، وله أیًضا أن یفتخر 

 لیغتصب باإلیمان ، وٕانما یفتخر أنه ارتمى في حضن اهللا، بهذا له أن یفتخر ال متعالًیا على اهللا،من جهة اإلیمان
ألنه أن كان إبراهیم قد تبّرر باألعمال فله فخر، ولكن  ویحسب باًرا في عینیه. یقول الرسول: "،مواعید اهللا وعهوده

. ]3-2[ " اهللا، ألنه ماذا یقول الكتاب: فآمن إبراهیم باهللا فُحسب له بًراىلیس لد
إن قورن إبراهیم بمعاصریه من البشر فله فخر بأعماله أمام البشر، سواء بكونه أول من ُاختتن كعالمة عهد 

 أّما أمام اهللا ففخره الحقیقي أنه اغتصب بّر اهللا بإیمانه الحّي .أو أعظم معاصریه في األعمال الصالحة بینه وبین اهللا
 العملي، الُمعلن خالل طاعته له سواء بالعبادة له وسط جّو وثني أو بالخروج من أرضه وعشیرته وبیت أبیه (تك

 أو ،)18 )، أو ُحّبه إلضافة الغرباء (تك13 )، أو عدم محبته للنصیب األكبر في معاملته مع لوط ابن أخیه (تك12
 هذه التصرفات جمیعها وغیرها إنما  الخ.)28  ذبیحة (تكابنه أو تقدیم ،)18  في البشرّیة (تكإخوتهشفاعته عن 

كانت نابعة عن إیمانه باهللا وملتحمة به، فجاءت تمجد اهللا. 
 إنما بإیمانه الحّي العملي الذي به ُحسب ،بمعنى آخر لم یكن إلبراهیم أن یفتخر بأعمال الناموس في ذاتها

ب. وباًرا في عیني اهللا فاحص القل
ألم  یتبّرر إبراهیم "بهذا نوفِّق بین ما یقوله الرسول بولس هنا وبین ما ورد في رسالة معلمنا یعقوب الرسول: 

 أن اإلیمان عمل من أعماله، وباألعمال أكمل اإلیمان، وتّم ى على المذبح؟ فترابنه اسحق إذ قّدم ،أبونا باألعمال
. )23-21: 2 یع("  ودعي خلیل اهللا،آمن إبراهیم باهللا فحسب له بًرا"الكتاب القائل: 

 ، كالِختان والتطهیرات والغساالت،ُیعلن الرسول بولس أن إبراهیم لم یتبّرر أمام اهللا خالل أعمال الناموس
إنما تبّرر خالل اإلیمان الحُي، ومعلمنا یعقوب ُیعلن أن إبراهیم لم یتبّرر خالل إیمان شفهي نظري جامد إنما خالل 

م عملًیا كذبیحة اسحق، وكأن األعمال التي یذكرها القّدیس یعقوب إنما هي أعمال اإلیمان ولیست جِّ اإلیمان المتر
ویحّذر الرسول یعقوب من االّتكال على  خارج اإلیمان! یحّذر الرسول بولس من االّتكال على حرفّیة أعمال الناموس

 أو اإلیمان النظري غیر الحُي، هذه األعمال التي یسألنا الرسول بولس أن نمارسها ، من األعمالياإلیمان الخال
 مخلوقین في المسیح یسوع ألعماٍل صالحٍة قد سبق اهللا فأعدها لكي ،ألننا نحن عمله" بالمسیح یسوع ربنا، إذ یقول:

. )10: 2 أف( "نسلك فیها
لكن ،  إذ قِبل الِختان في جسده كما َختن ذكور بیته،آمن أبونا إبراهیم وأیًضا مارس أعمال الناموس :رابًعا

"أما الذي یعمل فال ُتحسب له أجرة على سبیل نعمة بل على  شّتان بین اإلیمان وأعمال الناموس، إذ یقول الرسول:
. ]4[ "سبیل دین
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 األجرة التي ینالها اإلنسان مقابل أعمال الناموس، أم النعمة التي ینالها مقابل اإلیمان؟ بال شك :أیهما أعظم
 لیهبنا بّره عامًال فینا فننال مجًدا أبدًیا. وقد اقتبس الرسول ،البّر أعظم من األجرة، ألن البّر یعني عفو اهللا عن آثامًنا

 : [ال یقّدم بولس هذه العبارةذهبي الفمالیقول القّدیس . وكما ]7[ من المرّتل داود العبارة: "طوبى لمن غفرت آثامهم"
تأهل باألكثر ي اعتباًطا، لكنه یوّد القول بأن من ُغفرت آثامه بالنعمة نال التطویب، فمن آمن وتبّرر )7: 4(رو 

 .]Ï خاللها ُینزع الخزي لیحل المجدالتيللبركة، 
 یكشف عن بهجة قلب المرّتل بنوال بّر مّجاني ال أجرة عن عمل "طوبى لمن ُغفرت آثامهم"القول النبوي 

هذه الطوباویة تحّل على [:السكندريالقّدیس إكلیمنضس ، هذا البّر هي عطّیة إلهیة یهبها اهللا لمؤمنیه. یقول يناموس
 اغتسلوا. هؤالء قد )8: 4 بط 1(المحّبة تستر كثرة من الخطایا" " اهللا خالل یسوع المسیح ربنا، ألن اختارهمالذین 

.]  Ð)11: 33 بواسطة ذاك الذي یرید توبة الخاطي ال موته (حز
: ما هو هذا اإلیمان الذي یبّررنا؟ خامًسا

 واإلتحاد بأعضائه. ،ه، والذهاب إلیهوماذا یعني نؤمن به؟ اإلیمان به یعني حبنا له، وتقدیرنا لسم 

  اإلیمان بالمسیح هو أن نؤمن به أنه ُیبّرر الخاطي؛ نؤمن بالشفیع الذي بدون وساطته ال یمكن أن نتصالح مع
ال تقدرون بدوني )؛ نؤمن بذاك القائل: "10: 19 (لو اهللا؛ نؤمن بالمخلص الذي جاء یطلب ویخلِّص ما قد هلك

. )5: 15 یو( "أن تفعلوا شیًئا

 من یؤمن بي " :وافهم اآلن اسمعیماننا نفسه بالمسیح هو عمل المسیح، إذ هو یعمل فینا، بالتأكید لیس بدوننا. إ
 أفعلها أنا أوًال، ثم یفعلها هو بعد ذلك، فأنا أفعلها لكي التي یقول: األعمال ".فاألعمال التي أعملها أنا یعملها هو

 یفعلونها هم أیًضا. ما هي هذه األعمال إال إقامة اإلنسان الباّر من الشّریر؟

 ر فإنها إذ تتركه تصیر شریرة، وٕاذ تعود إلیه تتبرّ ...رتفاعها نحو اهللا، والتصاقها بذاك الذي یبّررهااتتبّرر النفس ب. 
وعندما ُینزع من النار یبرد! لو أن شیًئا ما  اقترب من النار یصیر دافًئا؟وأال یظهر لك أنه متي ُوجد شيء ما بارد 

 أّما یصیر بهًیا؟ وٕان ُنزع عن النور یصیر مظلًما؟ هكذا هي النفس، أّما اهللا فلیس ،كان مظلًما واقترب من النور
  Ñهكذا!

 القّدیس أغسطینوس 
 فإیمانه ُیحسب له ، ولكن یؤمن بالذي ُیبّرر الفاجر،وأما الذي ال یعملماذا یعني الرسول بقوله: " :سادًسا

حثِّنا الرسول على تجاهل األعمال لنتبّرر باإلیمان وحده؟ ي؟ هل ]5[ "بًرا
نجیب على ذلك بأن الرسول كان ُیحّدث الیهود الذین تشامخوا على األمم بأعمال الناموس بطریقة حرفّیة 

 الذي كانوا ، تدفعهم إلدراك الخالص والتبریر بالمسّیا،ا لو ُحفظت بطریقة روحیةم إن،لة، فإن هذه ال تبّرر اإلنسانتقا
 الصالحة كأعمال من عندیاتنا، وٕاال بأعمالنا فإننا كمسیحّیین ال نتبّرر ،تظرونه. هذا من جانب ومن جانب آخري

كونها ثمرة عمل اهللا فینا، وكما یقول الرسول بولس: "ألن اهللا هو بحسبت "بًرا ذاتًیا" تعطل خالصنا، إنما نمارسها 

1 In Rom. hom 8. 
2 Strom 2: 15. 
3 In Ioan. Tr. 29: 6; 53: 10; 72: 2; 19: 11. 
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. لهذا یؤّكد الرسول یعقوب "ألنه كما أن الجسد )9:  3 كو 1( "نحن عامالن مع اهللا"، )13: 2 في(العامل فیكم" 
 . )26: 2 (یع "بدون روح میت هكذا اإلیمان أیًضا بدون أعمال میت

 إبراهیم أب لجمیع المؤمنین. 2
إذ قارن الرسول بین أعمال الناموس واإلیمان في حیاة أبینا إبراهیم لُیعلن سمّو اإلیمان، الذي به یتبّرر، دون 

تجاهل ألعمال الناموس التي مارسها إبراهیم وٕان كانت عاجزة عن التبریر، اآلن یؤّكد الربط بین اإلیمان وأعمال 
. ]11[ "أخذ عالمة الِختان ختًما لبّر اإلیمان الذي كان في الُغْرلة في حیاة هذا األب دون تعارض، قائالً : "سالنامو

 بل خاتمة على إیمانه ومؤكدة له، حتى كل من یحملها إنما ،فالِختان هو عالمة جسدّیة جاءت ال معارضة لإلیمان
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن العالمة جاءت الحقة لإلیمان، إذ آمن إبراهیم حین  .یلزم أن یلتزم أیًضا باإلیمان

 ، به في إیمانهاالمتثالقبلوا يكان أوًال في الُغْرلة، وبقَي مؤمًنا أیًضا وهو في الِختان، بهذا أعلن أبوته ألهل الُغْرلة أن 
فعلوا ذات األمر. ين أوأیًضا ألهل الِختان 

 على هذه العبارة الرسولیة مظهًرا أن الیهود لم یأتوا إال كضیوف الحقین القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
ألهل الُغْرلة، وأنهم أضیفوا إلیهم، أي جاءوا إلى بیت اإلیمان ُمضافین إلى إبراهیم الذي قِبل اإلیمان وهو في الُغْرلة 

 في الُغْرلة، فقد جاء الیهود بعد ذلك. إًذا إبراهیم هو دن كان إبراهیم قد تبّرر وكلِّل وهو بعإقبل الِختان، قائالً : [ألنه 
 لهذا یستكمل بولس ...أب األممّیین أوًال الذین ینتسبون إلیه باإلیمان، كما أنه أب الیهود ثانًیا، أي أب الجنسین

. ]12-11[ "ا وأًبا للختانًض  كي یحسب لهم البّر أي،لیكون أًبا لجمیع الذین یؤمنون وهم في الُغْرلةحدیثه، قائالً : "
لكونهم ال  بإیمانه، كذلك الیهود ال ینتفعون ببنّوتهم له إلقتدائهم وٕانما ،هذا وینتسب األممّیون إلبراهیم ال بسبب غرلتهم

 دون تنازع وال ،ن سْرت في خطوات ذلك اإلیمانإ إذن لك الحق في أبوة إبراهیم ... لم یؤمنوا ألنهمماوٕان ،مختونین
 .]Ïمشایعة لمناصرتك للناموس

 أن الِختان مجّرد عالمة حملها إبراهیم من أجل ضعف الیهود، إذ یقول الرسول الذهبي الفمهذا ویري 
 وٕانما یحملون ما وراء العالمة أال وهو ، ال بمعنى أن یحملوا العالمة جسدًیا فیصیرون أبناء له"لیكون أًبا للختان"،

 تصیر ، للجسدالتيألن هذه العالمة لیست إّال ختًما لإلیمان. فإن لم یسَع الیهود إلى اإلیمان مكتفین بالعالمة . إیمانه
 ، بل أن یكونوا سنًدا لهم،هذه نفایة ال ضرورة لها. هكذا أیًضا ال یلیق بهم إذ نالوا الِختان أن یحتقروا أهل الُغْرلة

لیكون الكل مًعا في ذات اإلیمان الواحد.  
 أي ممارستهم ،لقد ظّن الیهود أنهم ورثة إبراهیم في نواله المواعید اإللهیة لمجرد تمتعهم بهذه العالمة

ن كان الذین من الناموس إ"ألنه ألعمال الناموس، متجاهلین التزامهم باالقتفاء بأبیهم في إیمانه، لهذا یقول الرسول: 
ن تمسك الیهود بأعمال الناموس كعالمة لمیراثهم ما إ. بمعنى آخر ]14[  فقد تعّطل اإلیمان وبطل الوعد"،هم ورثة

 ،إلبراهیمَي  ویفقدون نوالهم الوعد اإللهي الذي ُأعط،إلبراهیم، مكتفین بهذه األعمال عند حرفیتها یسلبون اإلیمان عمله
 لكنهم باإلیمان ،ن كان أهل الُغْرلة لم یمارسوا أعمال الناموس في حرفیتهاإأن بنسله تتبارك األمم. على العكس 

صاروا ورثة إبراهیم وُحسبوا أصحاب الوعد كأبناء له. 
رمه التمّتع بالوعد ح وي،فقد اإلنسان عمل اإلیمان الذي إلبراهیمياالّتكال على أعمال الناموس لیس فقط 

1 In Rom. hom 8. 
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 وٕانما یدخل به إلى غضب اهللا، ألنه وهو یمارس األعمال الظاهرة كالِختان والغساالت یكسر شرائعه اإللهي،
 إذ ، غضًبائألن الناموس ینش كالوصایا العشر، ولو وصیة واحدة فُیحسب متعدًیا. لذلك یقول الرسول: "،السلوكیة

 لكن الغضب ینشأ باألكثر حیث یوجد ،. فبدون الناموس یخطئ اإلنسان]15[ حیث لیس ناموس لیس تعدٍ "
ملعون كل من ال یثبت في جمیع ما هو " كاشًفا للخطایا التي یرتكبها اإلنسان متعدًیا الوصّیة، وكما قیل: ،الناموس

 .)10: 3 لغ( "مكتوب في كتاب الناموس لیعمل به
 اإلنسان خاطًئا ى تفسیرا لهذه العبارة، قائالً : [قبل الناموس كان یمكن أن یدعالقّدیس أغسطینوسیقّدم لنا 

ولم یكن ممكًنا أن ُیدعي متعدًیا. أّما وقد أخطأ بعد استالمه الناموس فلم یعد خاطئا فحسب وٕانما متعدًیا أیًضا. وهكذا 
 .]Ïأضیف "التعدي" إلى "الخطّیة" فكثرت الخطّیة جًدا

 ال كخطاة فحسب ، تمتعهم بالوعد ودخلوا إلى الغضباإن كان الیهود بفهمهم الحرفي ألعمال الناموس فقدو
وٕانما كمتعدین، فإنه من الجانب اآلخر اإلیمان یفتح لهم كما ألهل الُغْرلة التمّتع بالبنوة إلبراهیم المؤمن. 

، لهذا هو من اإلیمان كي یكون على سبیل النعمة"
 لیكون الوعد وطیًدا لجمیع النسل، 

، لیس هو من الناموس فقط
. ]16[ "بل أیًضا لمن هو من إیمان إبراهیم الذي هو أب لجمیعنا

 أنه بدون اإلیمان ال یخلص أحد، ألن الناموس بالنسبة ألهل الِختان ال یبّررهم بل الذهبي الفموكما یقول 
كما یرفع أیًضا أهل .  إذ سقط الكل تحت التعدي، لذا جاء اإلیمان یرفعهم من الخطر ولیس كالناموس،ینشئ غضًبا

 فكما أن اهللا هو إله الجمیع .]17[ "كما هو مكتوب إني قد جعلتك أًبا ألمم كثیرةالُغْرلة، فیحسب الكل أبناًء إلبراهیم. "
). 5: 17  هكذا باإلیمان ُحسب إبراهیم أًبا للجمیع حسب الوعد الُمعطي له (تك،ولیس خاًصا بأّمة معّینة

  إیمان إبراهیم وٕایماننا.3
إن كان اإلیمان قد فتح الباب على مصراعیه لیدخل كل األمم إلى النسب إلبراهیم كأبناء له، فما هي مادة 

هذا اإلیمان؟ 
 كما هو مكتوب إني قد جعلتك أًبا ألمم كثیرة،"

، أمام اهللا الذي آمن به
الموتى، الذي یحي 

. ]17[ "ویدعو األشیاء الغیر موجودة كأنها موجودة
 الترجمة السبعینیة)؛ هذا ال یتحّقق حسب 5: 17 تك( : "قد جعلتك أًبا ألمم كثیرة" الرسول هذا الوعداقتبس

 إذ هو لیس أًبا لألمم حسب الجسد، إنما حسب اإلیمان. ،الطبیعة
 الذین الموتى من هم . ویدعوا األشیاء الغیر موجودة كأنها موجودة"الموتى، ي"یحيمادة إیمانه هي أن اهللا 

 یدعوها كأنها موجودة؟ التيُیحییهم؟ أو ما هي األشیاء الغیر موجودة 
 حًیا خالل هذه اسحقمستودع سارة أو أحشاؤها أشبه بالمّیت الذي ال یحمل حیاة، وقد وهبه اهللا  أوالً :

1 Ser. on N.T. lessons 75: 2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 إذ ، وهو قد صار مماًتا،وٕاذ لم یكن ضعیًفا في اإلیمان لم یعتبره جسدهاألحشاء المّیتة، وكما یقول الرسول نفسه: "
ما ناله إبراهیم من وعد كان "على خالف الرجاء"، إذ لم  .]19[ كان ابن نحو مائة سنة وال مماتّیة مستودع سارة"

بهذه الطریقة، وٕانما صار هو مثًال لمن جاء بعده. هو ترّجى اهللا الذي ُیقیم من الموت  ینظر قط إنساًنا قبله نال ابًنا
 فآمن باهللا أنه یعطیه نسًال كما من العدم، فاتًحا باب الرجاء لمن جاء بعده ممن أنجبوا في شیخوختهم ،ویهب حیاة

خالل زوجات عاقرات. 
 وخالل مستودع ، لیس فقط إلسحق الذي وهبه اهللا إّیاه في فترة شیخوخته،: آمن إبراهیم بتمتعه باألبوةثانًیا

 هي بحسب الطبیعة مّیتة ال تحمل بنّوة إلبراهیم حسب ،سارة الذي كان في حكم الموت، وٕانما أیًضا ألمم كثیرة
الجسد، لكن اهللا ُیقیمها من هذا الموت ویقّدمها إلبراهیم أبناء له. 

 كما ، لكي یصیر أًبا ألمم كثیرة،فهو على خالف الرجاء آمن على الرجاءهذا ما أوضحه الرسول بقوله: "
 أنه كان على خالف رجاء البشر في رجاء من القّدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ]18[ قیل هكذا یكون نسلك"

 إنما مجّرد كلمات وعد ومع هذا لم ، وال عالمة،جهة اهللا آمن بالوعد ونال. فكان اإلیمان هو سنده، لم یعِطه اهللا برهاًنا
 معطًیا مجًدا باإلیمان ى بل تقوّ ، في وعد اهللارتاب"وال بعدم إیمان  وال شك مرتاًبا مع أن العائق كان عظیما: ،یترّدد
. ]20[ "للَّه

تیّقن أن ما وعد به بمعنى آخر لیتنا نتعلم أن اهللا یتّمم مواعیده معنا مهما كانت العوائق أو المعّطالت، إذ "
. ]22-21 ["هو قادر أن یفعله أیًضا، لذلك أیًضا ُحسب له بًرا

 ال خالل الجسد وٕانما ، وٕانما بأبّوته ألمم كثیرة، كما من العدماسحق ال بمیالد ، كما قلت،نال إبراهیم الوعد
خالل اإلیمان. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه األمم أیًضا ُتحسب تحت حكم الموت وعدم الوجود بسبب 

وثنّیتها، إذ تقبل اإلیمان تنال قیامة من األموات، یصّیرونها شعب اهللا الحّي وكنیسة العهد الجدید المقّدسة، لذلك قیل: 
. )23: 2 هو(" شعبيأرحم لورحامة (لیست مرحومة) وأقول للوعمى لیست شعبي أنت "

إن كانت الخطّیة قد أفقدت اإلنسان حیاته وجعلته كمن هو غیر موجود، فباإلیمان ینعم اإلنسان ببّر  ثالثًا:
ألن أخاك هذا كان " الراجع إلیه: ابنهالمسیح كمن قد أقیم من الموت، أو صار موجوًدا بعد فقدانه، كقول األب عن 

 في تعلیقه على هذا القّدیس یوحنا الذهبي الفم. لذلك یقّدم لنا )32: 15 لو(میًتا فعاش، وكان ضاال فُوجد" 
 هو اإلیمان باسم ربنا یسوع المسیح وقوة الصلیب، قائالً : ،األصحاح سالًحا روحًیا نلتزم باستخدامه

) وُتشفي الجراحات. 5: 28  وٕانما أیًضا یلقیها في النار (أع،[هذا السالح ال ُیخرج الحّیة من جحرها فحسب
 التفوا ولم ُیشف، فبسبب عدم إیمانه ولیس عن ضعف في القول ذاته. ألن البعض االسمإن نطق أحد بهذا 

) ولم ینتفعوا منه، أّما المرأة نازفة الدم فحتى بدون لمس جسده، 45-44: 8  یضغطون علیه (لواوكانوحول یسوع 
وٕانما بمجرد لمس ُهدب ثوبه أوقفت ینبوع دمها الذي طال أمده. 

...  بهفنتقّوى مخیف للشیاطین وللسموم واألمراض. لیتنا نجد فیه سروًرا االسمهذا 
)، بینما صلواتنا ال تنزع عّنا 15: 5 ن كان ظل (الرسل) وثیابهم أقاموا موتى (أع إأي عذر لنا أن نقّدمه،

 كطبیعتنا، ُولد ونشأ مثلنا، سكن على األرض واستنشق هواءها هي فإن طبیعة بولس ...الشهوات؟ ما هو عّلة هذا؟
مثلنا، لكنه من جانب آخر كان أعظم وأفضل مّنا من جهة الغیرة واإلیمان والحب. إذن لنقتد به، ولنسمح للمسیح أن 

یتكّلم خاللنا، فإنه یرغب في هذا أكثر مّنا. لقد أعّد هذا التعلیم ویرید أال یكون ذلك بال نفع أو معطًال إنما یوّد أن 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


...  یستخدمنا
  إذ ال تظهر الشمس والقمر،إن تحّدث المسیح فینا وأشرق الروح القدس بنوره فینا نكون أفضل من السماء

والمالئكة ساكًنا فینا وعامالً . في جسدنا بل یظهر رب الشمس والقمر 
 إنما لنحقق معجزة أعظم من هذا كله هو إعالن المحّبة. ،لست أنطق بهذا لكي نقیم الموتى ونطهر البرص

 باسميثالثة   اثنان أواجتمعن إ فقد قیل: "...ألنه حیث توجد هذه الممجدة یسكن االبن مع اآلب والروح القدس
. یتحّقق هذا من أجل الحنو الشدید ورباط الصداقات القویة، أي من أجل من )20: 18 مت(" أكون أنا في وسطهم

 .]...لهم حب بعضهم لبعض
 إنما ما هو أعظم ،إذن لیكن لنا كإبراهیم أبینا اإلیمان بالوعد اإللهي، فننال ال القدرة على عمل المعجزات

 هذه هي القیامة ا.ننال "الحب" الحقیقي في الرب، فننعم بسكنى الثالوث القدوس فینا كُسر حیاتنا وفرحنا ومجدنا أبديً 
األولى التي لنفوسنا! 

، قائالً : [لقد كنَت ""یدعو األشیاء الغیر موجودة كأنها موجودة على العبارة القّدیس أغسطینوسوُیعّلق 
غیر موجود فخلقَك اهللا ووهبك الوجود، أفال یهتم بك اآلن وقد صرت أنت هكذا، هذا الذي یدعو األشیاء غیر موجودة 

 ]Ï؟كأنها موجودة
، أكد الرسول بولس أن ما ُكتب عن إبراهیم من جهة إیمانه بالقیامة من األموات، إذ آمن باهللا الذي أخیًرا

 من مستودع سارة الُممات، وآمن أن یقیمه أًبا على شعوب لیست من نسله حسب الجسد، كما آمن أن اهللا إسحقیهبه 
 ،فإن هذا كله قد ُكتب من أجلنا من جهة إیماننا بالمسیح الذي یقیمنا من الموت. یهب البّر كحیاة لمن مات بالخطّیة

ولكن لم ُیكتب من أجله وحده أنه ُحسب له، بل من أجلنا ویهبنا بّره كحیاة جدیدة مقامة نمارسها عملًیا، إذ یقول: "
 وُأقیم ،نحن أیًضا الذین سیحسب لنا، الذین نؤمن بمن أقام یسوع ربنا من األموات، الذي ُأسلم من أجل خطایانا

. ]25-24[ "ألجل تبریرنا
هنا یبرز النقاط التالیة: 

 فقد تبّرر إبراهیم . خالل اإلیمانالحقیقي هو إعالن طریق البّر إبراهیم غایة الحدیث اإللهي عن إیمان . أ
، لئّال یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفمباإلیمان لكي نتبّرر نحن أیًضا معه كأبناء له نحمل ذات إیمانه. وكما یقول 

، إبراهیم، فنتبّرر مثله، ألننا نؤمن بنفس اإلله الذي آمن به إبراهیملنا نحن بهذا؟ لذلك ربطنا نحن بأبینا  المستمع، ما
 وٕانما ُیحّدث مع الكل. ،ونثق في ذات األمور التي وثق فیها، فما حدث إلبراهیم لیس خاًصا به وحده

ن كان إبراهیم قد نال وعًدا بخصوص نسله، یتحّقق هذا الوعد فینا بصلب السید المسیح وقیامته الذي إ .ب
أبوكم إبراهیم تهّلل هو من نسل إبراهیم حسب الجسد. إبراهیم آمن بنیل بركة مستقبلة خالل نسله، إذ یقول السید: "

، أّما نحن فقد تمّتعنا بهذا الوعد بصلب السید المسیح وقیامته. )56: 8 یو("  وفرحى یومي فرأىبأن یر
)، البكر االبن الوحید یحیا ویرّد 2: 9 : [ها أنتم ترون حكمة اهللا كیف ذبَحت ذبحها (أمالعالمة ترتلیانیقول 

 .]Ðاآلخرین للحیاة. أقول أن حكمة اهللا هو المسیح الذي بذل ذاته ألجل خطایانا
 إذ یحّدثنا الرسول بولس عن إیمان إبراهیم، یقّدم لنا ملخًصا إلیماننا، غالًبا ما كان نًصا كنسًیا تسّلمه .ج

1 Sermons On N.T. 19: 3.  
2 Scorpiace 7. 
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. ]25[ " وُأقیم ألجل تبریرنا،"ُأسلم من أجل خطایاناالرسل وسّلموه، أال وهو: 
: 2 ؛ تي2: 5 ؛ أف20: 2 ) كما بإرادته هو (غل3: 1 لغ؛ 32: 8 لقد أسلم للصلیب بإرادة اآلب (رو

)؛ وُأقیم لیهبنا بّره عامًال فینا، إذ 24-21: 2 بط 1؛ 28: 9 ؛ عب6-5: 53 شإ ؛25: 3) لیكفِّر عن خطایانا (14
 نحمل الحیاة الجدیدة الُمقامة.
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 صحاح الخامسألا

 بنّوتنا آلدم الواحد

إذ یعالج الرسول بولس موضوع انتساب الیهود ألبینا إبراهیم حسب الجسد أبرز أن إبراهیم قد تبّرر وهو في 
 لیحمل أبوة صادقة روحیة لكل مؤمٍن حقیقيٍ . واآلن یوّد الرسول بطریقة غیر ،الُغْرلة كما وهو في الِختان خالل إیمانه

جارحة أن یظهر رجل اإلیمان األعظم إبراهیم، أنه ابن آدم، أحد هؤالء الذین سقطوا تحت مملكة الموت بسبب 
 إذ بدون ، بمعنى آخر خالل الظالم والرموز تبّرر إبراهیم نفسه ببّر المسیح.عصیان آدم، فكان محتاًجا إلى من یبّرره
 المسیح كان إبراهیم في المواضع السفلیة بینما ءمجي: [قبل القّدیس جیرومإیمان لم یكن ممكًنا أن یتبّرر، وكما قال 

 .]Ïبعد مجیئه صار اللص في الفردوس
) 56: 8  إلى بّر المسیح الذي اشتهاه إبراهیم نفسه (یو، الیهود واألمم،كأن الرسول یوّد أن یوّجه أنظار الكل

 باالنتساب إلبراهیم حسب الجسد.  االفتخارِعوض 
بدأ األصحاح بالكشف عن ثمر بّر المسیح، لیحّدثنا عن حالنا كأبناء آلدم، من بیننا إبراهیم نفسه، ثم عن 

 حالنا خالل آدم الثاني أو الجدید.
 .11-1  ثمار بّر المسیح. 1
 .14-12   آدم وبنوه تحت الموت.2
 .21-15   آدم الثاني والنعمة.3

 ثمار بّر المسیح. 1
دم وبنیه تحت حكم الموت بسبب العصیان، آ وهو خضوع يكعادة الرسول بولس قبل أن یبرز الجانب السلب

بما فیهم رجل اإلیمان إبراهیم، أبرز في إیجابّیة ثمار بّر المسیح التي یتمّتع بها كل أبناء إبراهیم الروحیین، والتي 
 یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:

. ]1[  التمّتع بالسالم مع اهللا.أ
. ]2[ ي نعمة حاضرة ورجاء لمجد أبد.ب
. ]4-3[ رتفاع فوق الضیقاتا .ج
 .]5[  عطّیة الروح القدس واهب الحب.د
 .]11-6[  اختبار محّبة اهللا بالصلیب.ه

ویالحظ في هذه الثمار الفائقة اآلتي:  
 الحب بالروح القدس انسكاب ونختبر ُحّبه وعمله فینا: (سالم مع اهللا اآلب، ، ننعم بلقاء الثالوث القدوس.أ

 بصلیب ربنا یسوع المسیح). اإللهيالساكن فینا، اختبار للحب 
 لكّننا ننال العربون حاضًرا اآلن في . إذ ننعم بمصالحة أبدیة ومجد أبدي، ثمار على مستوي أبدي.ب

1 Ep. 60: 3. 
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.  ]2[ "هذه النعمة التي نحن فیها مقیمونحیاتنا: "
 اآلن في أكثر تفصیل نتحدث عن هذه الثمار: 

أوالً : التمّتع بالسالم مع اهللا  
 .]1 [ لنا سالم مع اهللا بربنا یسوع المسیح "،"فإذا قد تبّررنا باإلیمان

"سالم اهللا الذي یفوق كل  ) أو7: 1  هنا یحمل معنى غیر السالم من اهللا (رو"السالم مع اهللا"یبدو لي أن 
 ي یعط،، فإن السالم اإللهي الذي ننعم به إنما هو "سالمنا الداخلي" الذي یهبه اهللا كعطّیة روحیة)7: 4 في( "عقل

 فیعمل اإلنسان بنفسه كما بجسده بسالم اهللا لحساب الملكوت، كما یهبه سالًما ،نسجاًما في الغایة والسلوكالإلنسان 
 فیعني تغییر شامل لمركزنا "السالم مع اهللا"مع اآلخرین مشتاًقا أن یبذل كل حیاته لحسابهم في المسیح یسوع؛ أّما 

 بلغناها بسبب التي االنحدار من حالة انطالقنا أو تعني .من حالة العداوة التي كّنا فیها إلى حالة بنّوة وحب وصداقة
 ، الوحید أبناء لهاالبن لندخل خالل الدم إلى حالة مصالحة مع اآلب، فُنحسب بالمسیح یسوع ،خطایانا وعصیاننا

 نحیا كأبناء في ، ومصالحین،، إننا نختفي فیه لُنحسب أبراًرا فیه"بّر المسیح"موضع سروره ورضاه. هذا هو أول ثمر 
فإن المسیح أیًضا تألم مرة واحدة من أجل الخطایا، " مع اآلب. بذات الفكر یقول معلمنا بطرس الرسول: حقیقيسالم 

. )18: 3 بط 1( "، لكي یقّربنا إلى اهللاآلثمةالباّر من أجل 
 بارتكاب[ماذا یعني "لنا سالم"؟ یقول البعض: أال نكون على خالف  :القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 ألنه بعدما تحّدث كثیًرا عن موضوع ،ا یخص مناقشتنان فأظن أن ما جاء ه،معاصي ضد الناموس، أّما بالنسبة لي
"لیكن لنا  لذلك قال: ، فلئال یظن أحد أن ما قاله ُیحسب أساًسا للتهاون، وقد وضعه قبل البّر باألعمال،اإلیمان
 بعد"، "لیتنا ال نعود مرة أخري إلى حالنا القدیم"، إذ یسّبب هذا حرًبا مع اهللا. كیف يء، بمعنى "لیتنا ال نخطسالم"

 ىن كّنا ونحن نحتمل خطایا كثیرة هكذا نتحرر منها جمیًعا بالمسیح، فإننا باألكثر نستطیع أن نبقإیمكن تحقیق هذا؟ 
حتفاظنا به حین یكون لدینا، اعلى هذا الحال بالمسیح. فإن ثمة فارق بین تقبلنا السالم حیث لم یكن موجوًدا، وبین 

 ىألن نواله أصعب من االحتفاظ به بالتأكید، ومع هذا فإن ما هو أصعب صار میسوًرا وتحقق. لذلك یلزمنا أن نسع
ن كان قد صالحنا في الوقت الذي كّنا فیه في إ ...وراء ما هو أسهل بالتصاقنا بالمسیح الذي وهبنا ما هو أصعب

 ]...Ï في حالة المصالحةىحرب مع اهللا، فمن المعقول أن نبق
بمعنى آخر نحن الذین كّنا في حالة عداوة مع اآلب صرنا في سالم معه بربنا یسوع، فكم باألكثر وقد 

 وفي ، في "سالم" كعطّیة إلهیةى لنبق. هكذا، لكن لیس بجهادنا الذاتي وٕانما بربنا یسوع نفسهىتصالحنا معه أن نبق
: [إن كان قد أحضرنا إلیه لنكون قریبین منه القّدیس یوحنا الذهبي الفم معه! یقول ىنفس الوقت دخول في عالقة قرب

 ؟]Ðحفظنا اآلن ونحن قریبونيعندما كّنا بعیدین، كم باألكثر 
 ثانًیا: نعمة حاضرة ورجاء لمجد أبدي

 "الذي به أیًضا قد صار لنا الدخول باإلیمان
، فیها مقیمون إلى هذه النعمة التي نحن

. ]2[ "ونفتخر على رجاء مجد اهللا

1 In Rom. hom 9.  
2 In Rom. hom 9. 
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لم یعد الزمن یمثل رعًبا بالنسبة لنا، فالماضي بالنسبة للكثیرین مفقود والحاضر مؤلم والمستقبل مجهول، أّما 
أحداث الفداء التي عبرت كتاریٍخ ال تزال حّیة ى  إذ نر، صار الماضي بركة لنا،وقد دخلنا باإلیمان إلى "بّر المسیح"

وفُعالة في أعماقنا وتصّرفاتنا، وصار الحاضر بالنسبة لنا مفرًحا إذ نسلك "بالنعمة اإللهیة" متمّتعین بالسالم مع اهللا، 
. هكذا لم یعد الزمن بالنسبة لنا مرعًبا وال مفقوًدا، الماضي "رجاء مجد اهللا"أّما المستقبل فمكشوف إذ نعیش على 

  . والحاضر عربون المستقبل، والمستقبل حال خالل عربون الحاضر لنا،حاضر بالنسبة
، نعمة البنّوة التي نلناها في میاه المعمودّیة "النعمة التي نحن فیها مقیمون" ـاإلیمان بالمصلوب فتح لنا بال

بالتمّتع بمجد اهللا األبدي، بكوننا  )، خاللها نختبر أحداث الصلب والقیامة كحیاة واقعیة حاضرة ونعتزّ 5: 3بالروح (یو 
.  )17: 8 رو( " ووارثون مع المسیح،ورثة اهللا"

قائالً :  )، 2: 5(رو  على هذه العبارة الرسولیة القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
 فمن جانب ، لي أن أسألكم أن تتأّملوا كیف یؤّكد الرسول في كل موضع نقطتین: جانب اهللا وجانبنااسمحوا[

 توجد أمور كثیرة، عدیدة ومتنّوعة، إذ مات من أجلنا وصالحنا وجَبلنا إلیه ووهَبنا نعمة ال ینطق بها. ،كیفما كان، اهللا
: أّیة نعمة هذه؟ أنك اخبرني  "باإلیمان إلى هذه النعمة". فقط، لذلك یقول:)أّما نحن فمن جانبنا نقدم إیماًنا (حًیا

 غایة إحضارنا إلیه نأل  عن الخطأ وتعرّفَت على الحق ونلَت كل بركات المعمودّیة؟وانتزعتُحسبَت أهًال لمعرفة اهللا، 
هو تقبُّل هذه العطایا. فإننا لم ننل غفران الخطایا فحسب لنكون ُمصالحین، وٕانما لننال بركات ال حصر لها. 

، بركات ال ُینطق بها، تفوق اإلدراك واللغة، لهذا لم یحّدثنا ىلم یقف عند هذا الحد إنما وعدنا ببركات أخر
 یكشف عن كل .]2[ على رجاء مجد اهللا" (نبتهج)ونفتخر عنها. فبإشارته للنعمة أوضح ما نلناه حالًیا، وبقوله: "

األمور العتیدة. 
 أنها بال نهایة وال تعرف الحدود، ،، ألن هذه هي طبیعة نعمة اهللا]2[ ""التي نحن فیها مقیمونحسًنا قال: 

ن نال إنسان إبل على الدوام ننعم بأمور أعظم، على خالف ما ُیحّدث في األمور البشرّیة. أعطیك مثًال لما أقصده: 
 إنما سرعان ما ُتسحب منه. فإن لم یسحبها منه إنسان آخر ،سیادة ومجًدا وسلطاًنا ال یقیم في هذه األمور على الدوام

یأتیه الموت الذي یسحبها منه بالتأكید. أّما عطایا اهللا فلیست من هذا النوع إذ ال یستطیع إنسان وال ظروف وال كوارث 
وال حتى الشیطان أو الموت أن یسلبها، بل بالعكس عندما یحّل الموت تتأكد باألكثر ملكیتنا لها وثبوتنا فیها ویزداد 

م ما هي النفس التي یلیق بالمؤمن أن تتعل لكي نبتهج على رجاء مجد اهللا"، لهذا یقول: "...تمّتعنا بها أكثر فأكثر
تكون له. لیس فقط نعرف ما هي العطایا التي تقّدم وٕانما لمن تقّدم، فنمتلئ ثقة أنها ُقدِّمت فعًال، إذ یبتهج اإلنسان 

 .]Ï وقد دعاها "مجًدا"؛ إذ هي شركة في مجد اهللا...بكونه قد نالها فعالً 
 عمل نعمة اهللا في حیاتنا استمراریة عالمة  "مقیمون فیها" على تعبیرالقّدیس یوحنا الذهبي الفمهكذا یرّكز 

 وٕانما تزداد قّوة فینا وبهاًء مع الزمن حتى االستمراریة،متى خضعنا لها وقبّلناها متجاوبین معها، وال یقف األمر عن 
. اإللهيمتى بلغنا الخروج من هذا العالم ننعم بالشركة في المجد 

 فوق الضیقات  االرتفاعثالثًا: 
 فننعم بالسالم مع اهللا، وٕاذ نقیم ،ن كان اإلیمان بالمسیح یدخل بنا إلیه لنحمل بّره فیناإرّبما یتساءل البعض: 

 ال تنقطع؟  التي فما هو عمل هذا البّر في حیاتنا وسط الضیقات اإللهي،في هذه النعمة ینفتح قلبنا على رجاء المجد 

1 In Rom. hom 9. 
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 بل یرفعنا ، ینزع عّنا الضیقات الالذي یهبه لنا یجیب الرسول على هذا التساؤل معلًنا أن السید المسیح ببّره
 ، ونحن في اعتزاز نراها سّر تزكیتنا أكثر فأكثر، فال یتحطم رجاؤها بالیأس، فنجتازها أو تعبر هي بنا،فوق الضیقات

 بل نفتخر (نتمجد) ،ولیس ذلك فقط خالص صبرنا في الضیقات، إذ یقول: "،بل بالعكس یلتهب رجاؤنا في المجد
 .]5-4[  صبًرا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاء"ىءعالمین أن الضیق ینش ،أیًضا في الضیقات

نا بكأن عمل المسیح ال یمس المجد األبدي فحسب وٕانما یمس حیاتنا الیومیة ال بتغییر الظروف المحیطة 
 ،، وٕانما بتغییر القلب الداخلي والفكر، فنسمو فوق اآلالم، إذ نراها طریق الشّركة مع المسیح المتألمزمنيٍ لننعم بسالٍم 

 تكون تزكیة إیمانكم وهي أثمن من الذهب لكي"وسبیل التمّتع بالتزكیة خالل الصبر. وكما یقول القّدیس بطرس: 
طوبى للرجل الذي یحتمل  "، ومعلمنا یعقوب:)7: 1 بط1( " مع أنه ُیمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجدالفاني

. )12: 1 یع( " ألنه إذا تزكي ینال إكلیل الحیاة،التجربة
: القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 مالمحنا، وتجعلنا باألكثر مستحّقین ؤ[فإنه حتى في الضیقات الحاضرة تعطینا (نعمة اهللا) القدرة على تألل
... لمكافأتنا

 فإنه حتى بالنسبة لألمور المسّببة الحزن نفرح. عظیمة هي عطّیة اهللا، ،اآلن، لنتأمل عظمة األمور المقبلة
لیس فیها شيء كریه، ألنه في الخیرات الخارجیة یسّبب الجهاد من أجلها تعًبا وألًما وضیًقا كمرافق لها، لكن األكالیل 

 ألن نكهة الضیقات فیها بالنسبة لنا ال تقل عن نكهة المكافآت. ،والمكافآت ترّد البهجة معها. أّما هنا فالحال مختلف
نه إ ... لكن یوجد رجاء في الملكوت؛ یحل الرعب اآلن لكن یوجد توقع للخیرات،ففي هذه األیام توجد تجارب ثانویة

 مقدًما نفسه مثًال لهم ..."نتمجد (نفتخر) بالضیقات"نه یجب أن إ جزاء هنا قبل نوال األكالیل بالقول يیعط
 وٕانما أیًضا من أجل الحاضر، فإن الضیقات صالحة ، یتمّجدون فیها لیس فقط من أجل األمور المقبلة...لتشجیعهم

في ذاتها، كیف هذا؟ ألن الضیقات تعطینا مسحة "الصبر"، لذلك بعد قوله أننا نتمّجد بالضیقات قّدم السبب هكذا: 
... "عالمین أن الضیق ینشئ صبًرا"

 هي (بالطبیعة) بعیدة عن الرجاء تصیر تزكیة للرجاء التي. فالضیقات "والصبر تزكیة، والتزكیة رجاء"
 قبل نوال األمور المقبلة ینشئ الضیق ثمًرا عظیًما جًدا هو "الصبر"، فیجعل من اإلنسان الُمجٌرب هومؤكدة له. فإن

 إذ یهب رجاًء ملتهًبا فینا، فإنه لیس شيء ،صاحب خبرة؛ وفي نفس الوقت یساهم إلى درجة ما في األمور المقبلة
 نعم یهب رجاًء، لكنه لیس رجاًء بشرًیا غالًبا ما ...یجعل اإلنسان یمیل إلى الرجاء في البركات مثل الضمیر الصالح

 فإن نصیبنا لیس هكذا، إنما رجاؤنا أكید وثابت، ألن مقدم الوعد حّي إلى األبد، ، ال...یزول، وُیخزى من یتوقعه
 .]Ïا رجاؤنى وٕان كّنا نموت لكّننا سنقوم ثانًیا، فال یخز،ونحن الذین نتمتع به

 هذا المجد ى اهللا، لكي یتجلّ يیشعر القّدیسون ببركة الضیق في هذا العالم، إذ یمّجدهم داخلًیا في عین
 .] Ð: [ال یطلب القّدیس الراحة بل الضیقیقول القّدیس جیرومباألكثر في الحیاة العتیدة، لذلك 

 نالحظ نظرته اإلنجیلّیة العجیبة لتعبیر "الصبر"، فإنه ال القّدیس یوحنا الذهبي الفمن رجعنا إلى كلمات إ
كیف یكون هذا؟ ألن "...  وٕانما یراه "مكافأة،جهاٍد بشرٍي مجّرد أو ُقدرة إنسانیة على احتمال الضیقكیتطّلع إلیه 

1 In Rom. hom 9. 
2 On Ps. hom 39. 
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 فتفّكروا في الذي ...احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي""الصبر" هو سمة تمس حیاة السید المسیح، الذي قیل عنه: 
 یقول رى. مرة أخ)3-2: 12 عب( " لئّال تكّلوا وتخوروا في نفوسكم،احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه

 و عطّیة إلهیة، أو هو. إًذا فالصبر ه)5: 3 تس 2( " قلوبكم إلى محّبة اهللا وٕالي صبر المسیحيالرب یهد "الرسول:
 عذوبة للنفس وسط اآلالم، أو قل مجًدا خفًیا وسط الضیقات. هذا ما أّكده القّدیس يشركة في "صبر المسیح" تعط

. )9: 1 رؤ( "شریككم في الضیقة وفي ملكوت یسوع المسیح وصبره"یوحنا الحبیب بقوله: 
  صبًرا، هو شركة في صبر المسیح!ىءإذن الضیق ینش

رابًعا: عطّیة الروح واهب الحب 
ى في هذا الزمان تد حإن كان السید المسیح ُیعلن بّره فینا برفعنا داخلًیا فوق اآلالم وجعلها مصدر مج

، فإنه من جانب آخر یهبنا بروحه القدوس "محبة األبديالحاضر، لنحتمل الضیقات بصبر المسیح على رجاء المجد 
 بمعنى آخر صبرنا في التجارب واحتمالنا لأللم ال یقف عند قّوة ا.اهللا" منسكبة في قلوبنا لكي تسندنا فال یخزى رجاؤن

 وبقّوة اسمه إنما على عمل اهللا فینا، إذ یسكب ُحّبه بفیض على المجاهدین روحًیا ألجل ،عزیمتنا أو إمكانّیاتنا البشرّیة
نعمته. 

 سّر ].5  [المعطى لنا"  في قلوبنا بالروح القدسانسكبتوالرجاء ال یخزى ألن محّبة اهللا قد یقول الرسول: "
القّوة في الضیق، وانفتاح الرجاء في قلوبنا عطّیة الروح القدس الساكن فینا، إذ یهبنا محّبة اهللا غیر المتغّیرة بفیض، 

وكأنها ُتعطى بال حساب كمن تنسكب من السماء لتمأل القلب. " انسكبت"قائالً : 

 :لیظهر فیضها.  "انسكبت في قلوبنا" لم یقل الرسول "قد أعطیت" بل قال 
أثمن من هذه كله، جعلنا  هذه العطّیة هي العظمى، فإنه لم یهبنا السماء وال األرض وال البحر، إنما ما هو

 هذه العطیة؟ الروح القدس! هيالمسیح. لكن ما وٕاخوة نحن البشر مالئكة، نعم بل أبناء اهللا 
 لم یكن یرید أن یقّدم لنا أكالیل عظیمة على جهادنا لما وهبنا مثل هذه العطایا القادرة أن تسندنا في ول

وع بركاته، ب وٕانما یسكبها بفیض بكونها ین، یكرمنا بها ال تدریجًیا وال شیًئا فشیًئاالتيجهادنا. هنا ُیعلن دفء محبته 
وذلك قبل صراعنا. 

 بل وهبَك حب دّیانك كمعین قدیر یسندك، لهذا یقول ، لكنه لم یزدِر بكَ ،هكذا وٕان كنت لست مستحًقا بالمرة
 ناسًبا كل شيء لمحّبة اهللا ولیس ألعمالنا الذاتیة الصالحة. "والرجاء ال یخزي"،الرسول: 

. Ïبعدما أشار إلى عطّیة الروح القدس عاد لیتحّدث ثانیة عن الصلیب
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

  في قلوبنا بالروح القدس الساكن فیناانسكبكأنه یقول أن محّبة اهللا قد ...  
سامیة هي فضیلة الحب المبّجلة، إذ ُیعلن الرسول الطوباوي یوحنا أنها لیست فقط تُنسب هللا بل هي اهللا: 

.  Ð )16: 4 یو1( " ومن یثبت في المحّبة یثبت في اهللا واهللا فیه،اهللا محّبة"
 األب یوسف 

1 In Rom. hom 9. 
 
2 Cassian: Conf 16: 13. 
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 بهذا (القول الرسولي) نفهم أن الروح القدس لیس عمًال وٕانما هو المدبر وینبوع الحب اإللهي الفائضÏ .
 أمبروسیوسالقّدیس  

  أي بدون نفسك یكون میًتا، هكذا نفسك بدون الروح القدس، أي بدون المحّبة، ،ن صار بال روحإكما أن جسدك 
ُتحسب مّیتة. 

 ن كان حب اهللا المنسكب في قلوبنا بالروح القدس الُمعطى لنا یجعل النفوس الكثیرة نفًسا واحدة، والقلوب الكثیرة إ
 الواحد، النور الواحد، والبدء الواحد؟قلًبا واحًدا، فكم باألحرى یكون اآلب واالبن والروح القدس اهللا 

 إذ نكون أعضاء تربطنا الوحدة مًعا؛ ما الذي یقیم هذه الوحدة إال الحب الذي یربطنا معا؟ 

  لیكن لك حب فیكون لك الكل؛ وبدونه كل ما یمكن أن یكون لك ال ینفعك شیًئا. إنما ما یجب أن تعرفه هو أن
 في قلوبنا بالروح انسكبتمحّبة اهللا قد "الحب الذي نتكلم عنه ُیشیر إلى الروح القدس. اسمع ما یقوله الرسول: 

. Ð"القدس المعطى لنا
 القّدیس أغسطینوس 

 ]عن عمل الروح القدس في قلوب الشهداء بسكب حب اهللا فیهم[. 
كل نوع،  لقد جعلهم شهداءه بالروح القدس الفُعال فیهم، إذ یجعلهم یحتملون أتعاب االضطهادات من

. Ñویصیرون متأللئین بالنار اإللهیة، فال یفقدون دفء محبتهم للكرازة
 القّدیس أغسطینوس 

 بالروح ؛ ولكي ال یظن أحد أن محّبة اهللا هي من عندیاته یضیف: "محّبة اهللا المنسكبة في قلوبكم"نه یقول: إ"
. لذلك لكي تحب اهللا دْع اهللا یسكن فیك، فیكون "الحب" ذاته فیك، بمعنى أن محبته تحركك القدس الُمعطى لنا"

نیرك. توتلهبك و

  ال تتقبل المالئكة وال البشر الحكمة إال بالشركة في هذه الحكمة التي نّتحد بها بالروح القدس الذي یسكب الحب
. Òفي قلوبنا

 القّدیس أغسطینوس 

 ]في  الحب اإللهي المنسكب في قلوبنا بالروح القدس یهبنا ال قدرة على تحقیق الوصایا الناموسیة فحسب وٕانما لّذة
:] تحقیق الوصایا اإلنجیلّیة التي تبدو صعبة ومستحیلة

. )5: 5 رو(  في قلوبنا بالروح القدس"انسكبت"ألن محّبة اهللا قد 
 بأي أمر آخر، وال یرغب (المؤمن) في صنع ما هو ممنوع منه، أو یهمل فیما قد اهتمامبهذا ُینزع عّنا كل 

 في الحب اإللهي على الدوام، ال یقع في التلذذ باألمور التافهة، بل وال اشتیاقهُأمر به. لكن إذ یكمل كل هدفه وكل 

1 Of the Holy Spirit 1: 8(94). 
2 In Ioan. Tr 9: 8; 39: 5; 27: 9; 32: 8. 
3 Ibid 94: 2. 
4 Ser. On N.T. lessons 78: 4; Harm. Of the Gospel 1: 34. 
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یطلب حتى األمور المسموح له بها. 
 بامرأة واحدة، لكنه اإلنسانوالخالعة مكتفًیا  فتحت الناموس یسمح بالزوجات الشّرعیات، وهذا فیه قمع للّذة

 ُتمون بوقود دائم، حتى ال تخرج إلى والتيال یبطل بهذا وخزات الشهوة الجسدانّیة، ویصعب إطفاء النار المتقدة 
 أّما الذین تضرمهم نعمة المخلص بحب الطهارة المقدس، فإنهم یهلكون كل أشواك الشهوات الجسدّیة بنار ...الخارج

... الحب اإللهي
 أّما الذین لم ...بالتأكید یخطئ في طریقة التوزیع أو كمیته... كذلك من یقنع عند حد دفع العشور والبكور

 وتبعوا مانح النعمة ال یكون للخطیة سلطان ، وحملوا صلیبهم، بنصیحة الرب بل تركوا كل ممتلكاتهم للفقراءیزدروا
... فالشخص الذي یدفع العشور والبكور... یستحیل علیه أن علیهم، إذ ال یساورهم القلق من جهة طعامهم الیومي

. Ïیتخلص من سلطان الخطیة، وأما الذي تبع نعمة المخلص، فإنه یتخلص من حب االمتالك
األب ثیوناس 

خامًسا: اختیار محبة اهللا بالصلیب 
تجسد (السید المسیح) بعمل  یربط عمل األقنوم الثاني أي كلمة اهللا الم"بّر المسیح"إذ یتحدث الرسول عن 

 یسكب ،األقنومین األول والثالث، فخالل بّر المسیح یعمل األب إذ یهبنا روحه القدوس (األقنوم الثالث) ساكًنا فینا
 انقطاعاهللا الواحد المثّلث األقانیم، یعمل فیه بال   بمعنى آخر "اإلنسان" هو موضوع لّذة.الحب اإللهي في أعماقنا

ا معه أبدًیا. يبن وحبیب وصدیق نحالیبلغ به إلى أمجاده ك
هكذا یعمل الثالوث القدوس فینا فیسكب حب اهللا في قلوبنا، الذي تجّلى في كمال أعماقه خالل عمل 

المسیح الخالصي، إذ یقول الرسول:  
ألن المسیح إذ كّنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعّین ألجل الُفّجار. "

 ألجل بار،  فإنه بالجهد یموت أحد
 رّبما ألجل الصالح یجسر أحد أیًضا أن یموت، 

فباألولى كثیًرا ونحن متبررون اآلن بدمه نخلص به من الغضب. 
 ن كّنا ونحن أعداء قد صولحنا مع اهللا بموت ابنه، إألنه 

فباألولي كثیًرا ونحن مصالحون نخلص بحیاته. 
 ولیس ذلك فقط بل نفتخر أیًضا باهللا بربنا یسوع المسیح 

. ]11-6 ["الذي نلنا به المصالحة
هذا هو ما یعلنه الروح القدس فینا: محّبة اهللا الفائقة لمصالحتنا خالل الصلیب؛ ویالحظ في هذا اإلعالن 

اآلتي: 
 فارق بین المعرفة الفكریة للصلیب التي یوجد ."سكب محّبة اهللا في قلوبنا" اإلعالن یسمى الرسول هذا .أ
تمّتع بها خالل دراسة الكتاب المقدس، خاصة خالل شهادة الناموس والنبّوات التي مهدت أفكارنا إلدراك نیمكن أن 

سّر الفداء، أو سّر محّبة اهللا بالصلیب، وبین معرفة الخبرة التي یهبها الروح ألعماقنا في الداخل، حیث ینطلق بالنفس 
، وتشتهي أن ترد یقیة وتدرك ُحّبه لها شخصًیا، فتلتهب بنیران المحّبة الحق،إلى الصلیب لتلتقي بعریسها المصلوب

1 Cassian: Conf 21: 33. 
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الحب بالحب. 
 األزلي، لكنه حّققها في تدبیره یسكبها الروح فینا لیست بجدیدة بالنسبة هللا، فهي في التي هذه المحّبة .ب

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل  " إذ قیل:"ملء الزمان"،"، أو في في الوقت المعّینالوقت المناسب لخالصنا، أو "
. )5-4: 4 غل( "التبّني مولوًدا تحت الناموس، لیفتدي الذین تحت الناموس لننال امرأة، مولوًدا من ابنهاهللا 

، فمن جهة كّنا ضعفاء مغلوبین بالخطّیة "ضعفاء"، "الُفّجار" قّدم اهللا هذا الحب من أجلنا، وقد دعانا ج.
 التهبت وفي نفس الوقت دعانا "ُفّجارا" إذ لم نستسلم لها عن ضعف فحسب وٕانما .ساقطین تحت سلطان عبودّیتها

 فصرنا نمارسها بعنف بكمال حریتنا، عن معرفة أیًضا وفي تهّور. ،فینا
 واهًبا إّیانا القّوة ِعوض الضعف؛ وُفّجار ،كخطاة نشعر أننا ضعفاء في حاجة إلى طبیب یعالج ضعفنا

نحتاج إلى القدوس یهبنا االتحاد معه لینزع فسادنا وتجبُّرنا ممارسین قداسته فینا. 
 أراد إظهار عظمة محّبة اهللا لنا، إذ قّدم السید المسیح حیاته لنا ونحن ضعفاء وُفّجار، فبحسب المنطق .د

 عن بار، وربما یجسر أحد ویخاطر بحیاته من أجل صالح، أما أن البشري بالجهد أو بالكاد یمكن ألحد أن یموت
 أحد عن فاجٍر شریٍر، فهذا یبدو مستحیالً ! یموت

ما الفارق بین الباّر والصالح؟ جاء في كتب ربانیي الیهود أن الباّر هو من یقول لجاره كل ما هو لي فهو 
. بمعنى آخر Ïلي وكل ما هو لك فهو لك، وأن الصالح یقول لجاره كل ما هو لك فهو لك وكل ما هو لي فهو لك

 ماله ي كل إنسان حّقه، متمسًكا بحّقه هو أیًضا، أّما الصالح فیسلك بالحب یوّد أن یعطيالباّر یسلك بالعدل، فیعط
 فالبار هو من یحمل بّر المسیح فیه، والصالح هو من یحمل صالح المسیح فیه؛ المسیحيلآلخرین. أّما في مفهومنا 

وكأن البّر والصالح في حیاتنا هما تجّلي سمتا المسیح في حیاتنا. 
 وٕانما من أجل الخطاة المقاومین له، الذي حملوا له العداوة. ،لم یمت السید المسیح من أجل صالحین وأبرار

 ن كان من أجل إنساٍن فاضٍل ال یسرع أحد بالموت عنه، فتأمل محّبة سّیدك إذ ُصلب ال من أجل أناس إ
. Ð بل من أجل خطاة وأعداء،فضالء

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

  رب أبغضت جمیع فاعلي اإلثم یا"ده، ونرتكب اإلثم، ومع ذلك فبحق كامل قیل: ضأحّبنا ونحن نمارس العداوة" 
 .... بهذا فإنه ألمر عجیب وٕالهي أنه حتى حیث یبغضنا یحبنا، إذ هو یبغض فینا ما لم یخلقنا علیه)5 :5 مز(

 ). Ñیبغض ما لم یصنعه فینا، ویحب ما خلقه فینا (یبغض الشّر ویحب النفس مشتاًقا إلى خالصها
 القّدیس أغسطینوس 

 القدیس ى ُتعلن مكافأته بكمالها في الحیاة العتیدة األبدیة، یرالذي " المسیح برّ . إذ یحدثنا الرسول عن " ه
 وذلك أراد في هذا األصحاح تأكید التمتع بالوعود اإللهیة الخاصة بالمجد األبدي، الرسول أن Ò الذهبي الفم یوحنا

بالبراهین التالیة: 

˺       .72الكنز الجلیل فى تفسیر اإلنجیل- رسالة رومیة، ص   
2 In Rom. hom 9. 
3 In Ioan. Tr. 110: 6. 
4 In Rom. hom 9.  
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. ]1[ وعده  یحقق أنه قادر أن ، الذي وعدباهللا اإلیمان* 
. ]2[ فعًال  فیها وهبت لنا ونحن مقیمون التي النعمة* 
. ]4- 3[ تقدم لنا رجاء التي الضیقات* 
. ]5[ یسكب حًبا في قلوبنا ، نلناهالذي  القدسالروح عطیة* 
 لیصالحنا مات مملوءة ُحبا، فقد مات، ومات من أجل الخطاة ال األبرار، بطریقة  المسیحموت أخیًرا* 

 مرة أخري. یموت حاجة إلي أن دون ،ویخلصنا ویبررنا فیجعلنا خالدین وأبناء وورثة
 سالًما معه فصرنا قریبین إلیه، نا خالل إیماننا باهللا الذي وهبتارة ینتقل بنا الرسول من برهان إلي آخر، هكذا
 وسط معنا، وثالثة خالل عمله تالسماویا العملیة التي نقیم فیها فتفتح بصیرتنا للرجاء في نعمتهوأخري خالل 

 وأخیًرا ، یعلن حب اهللا بال حدودفینا فیحوله إلي مجد نتذوق عربونه، ورابًعا خالل روحه القدوس الساكن ،الضیق
 كلها تدفعنا نحو الثقة الكاملة في مواعیده اإللهیة للتمتع بشركة البراهینخالل التأمل في جراحات الرب وصلبه! هذه 

أمجاده. 
 ذلك فقط بل نفتخر (نفرح) ولیس  األبدیة، إنما یقول الرسول: األمجاد. ال یقف األمر عند الیقین بنوال و

 هذا؟ یعنى ماذا ،]11[ بربنا یسوع المسیح الذي نلنا به اآلن المصالحة" باهللاأیًضا 
 األبدیة إنما یصیر األمجاد لیس فقط ننعم ببركات الخالص هنا ونترجى أننا  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یري 

نفرح به أكثر من الملكوت ف أصدقائه، وحبیب مع محبوبیه، مع معنا كصدیق تعامل .اهللا نفسه مجدنا وفخرنا وفرحنا
 إنما ما هو أعظم يء نلنا المصالحة ال لننعم بشآخر بمعنى  غیر اهللا)، نرید شخص اهللا ذاته.أمر(لو أن الملكوت 

 مجده كالقوات السمائیة الُمحبة له، إنما نحمله ساكًنا فینا جالًسا علي بجوار لیس فقط نقف ،أننا صرنا أحباء اهللا
العرش! 

 اهللا هذه كما وردت في هذه العبارات الرسولیة، یقول: [إذ نتأمل محبة في  كبریانوسالقدیس. إذ یتأمل ز
 مع ونبكي وال صارمین في تبكیت األخوة بل نحزن مع الحزانى، ینفي بنا أال نكون قساة وال عنیلیقمحبته ورحمته 

 ومتشبسین معهم نصدهم في جًداالباكین، ونرفعهم قدر ما نستطیع خالل عون وتعزیة حبنا لهم، فال نكون قساة 
 .]Ï الشركةقبولتوبتهم كما ال نكون متراخین جًدا ومتساهلین بتهور في 

 وبنوه تحت الموت آدم .2
 خالل المسیح بولس عن البنوة الجسدیة إلبراهیم نقلنا إلي حاجة إبراهیم نفسه إلي بّر الرسول حدیث 

 ، بما فیهم إبراهیم طبًعا، كل بنى آدمخضوع یوضح الرسول واآلن .اإلیمان، موضًحا ثمر بّر المسیح في حیاة المؤمن
 وبره، إذ یقول: المسیحللموت، لكي یعلن حاجة الكل إلي نعمة 

 نما بإنسان واحد دخلت الخطیة إلي العالم، أ أجل ذلك كمن" 
  الموت إلي جمیع الناس اجتازوبالخطیة الموت، وهكذا 

إذ أخطأ الجمیع. 
  الناموس كانت الخطیة في العالم، حتى فإنه 

1 Ep. 51: 19.  
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 إذ لم یكن ناموس.  ، أن الخطیة ال تحسبىعل
  ملك الموت من آدم إلي موسى، قد لكن 

 .]14-12[ " ي هو مثال اآلتالذي وذلك علي الذین لم یخطئوا علي شبه تعدي آدم
 الحدیث أوضح الرسول اآلتي: هذا في 

 علیها لكي یبرز بعد ذلك قوة تبریرنا بالسید المسیح وسلطانه: فضح علة دخول الموت إلي البشریة أوالً 
 یبذل أفضل األطباء كل الجهد الكتشاف مصدر األمراض كما الذهبي الفم: [یوحنا القدیسغالب الموت. یقول 

 خالل البطریرك ذلك الداء عینه هكذا فعل الطوباوي بولس أیًضا، فعندما قال أننا قد تبررنا، مؤكًدا أصلویبلغون 
)، أخذ بعد ذلك یؤكد ما سبق أن أوضحه لیبرر(إبراهیم)، والروح (القدس)، وموت المسیح (ألنه ما كان لیموت إال 

.] Ï أي الموت والخطیة، آخر مضادببرهان، محقًقا هدفه ىبإسهاب خالل مصادر أخر
 دخلت  واحدبإنسان أجل ذلك كأنما من یسأل: متى دخل الموت؟ وكیف غلب؟، فیجیب: "الرسول كأن 

. لقد أظهر أن ]12["  إذ أخطأ الجمیع، الناسجمیع وهكذا اجتاز الموت إلي ، وبالخطیة الموت،الخطیة إلي العالم
 .المعصیة وتمّلك الموت غالًبا إیاه، وقد صار الكل مخطئین وٕان لم یسقطوا في ذات ،األولالخطیة بدأت باإلنسان 

 فظهرت بعصیان اإلنسان لوصایا ،الناموس الخطیة منتشرة في الطبیعة البشریة لكنها غیر ُمكتشفة حتى جاء صارت
. ]13[ أن الخطیة ال ُتحسب إن لم یكن ناموس" ى في العالم علالخطیة حتى الناموس كانت فإنهمعینة: "

 . آدمأبینا لكن الموت لم یكن ثمرة عصیان للناموس بل ثمرة عصیان ، الموت مع الخطیة منذ آدمبذار دبت 
 .]14[  الذي هو مثال اآلتيآدم الموت علي الذین لم یخطئوا بعصیان الناموس إنما خالل شبه تعدي ملك

  في آدم مذنًبا، إذ ي الرب إال بأن یجدني وفیه مت، فكیف یردنالفردوس،في آدم سقطت أنا، وفیه ُطردت من 
. Ð ففي المسیح أتبرر أنااآلنكنت هكذا، أما 

 أمبروسیوس القدیس 

  :33: 16" (یو  العالمغلبت أنا قد ،افرحوا" لذلك یقول .(
 والموت لأللم وٕانما بإظهار جسدنا (الذي التحف به) كغالٍب ، كمصارع الئق لیس بكونه اهللا فحسبقاله هذا

والفساد. 
 بذات الخطیة الخطیة إلي العالم بالجسد، وملك الموت بالخطیة علي جمیع الناس، لكن دینت دخلت لقد

 وُنزع الفساد بدفن الجسد وظهور سلطانه،الجسد في شبه (شبه جسد الخطیة)، فقد ُغلبت الخطیة، وطرد الموت من 
وات بین البشر، وقیام الصداقة بین اهللا ا والكرازة بملكوت السمباإلیمان،ساس البّر في العالم أأ دبكر القیامة، وب

. Ñوالناس
  صانع العجائبغریغوریوس القدیس

  إنما حسب الجنس البشري العالم یكسرون عهد اهللا، إذ الشخصیةحتى األطفال الذین ال یخطئون في حیاتهم 

1 In Rom. hom 10.  
2 On Belief of Resur. 2: 6.  
3 12 Topics of Faith 12. 
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. Ïأخطأ الكل في واحد
 أغسطینوس القدیس

 الناموس وقد جاء أما ،]14[ الموت من آدم إلي موسى" ملك بالخطیة "أنه Ð القدیس إیریناؤسیري: ثانیا
 حقیقًیا إنما هو ُمغتصب ملًكا وُأعلن أن الموت لیس ، وظهرت أنها خاطئة، انفضحت الخطیة،في العصر الموسوي

ومجرم یمثل ثقًال علي اإلنسان. 
 بواحٍد كما أنه  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یجیب ؟]14[  اآلتي"مثال الذي هو آدم" یقصد بعبارة ماذا :ثالثا

 الموت مع أنهم لم یأكلوا مع آدم تحتصار الحكم علي الكل بواحٍد أیًضا صار البّر لكل المؤمنین. كما سقط الكل 
 جانبهم، إنما یرجع الفضل لبّر المسیح الذي یهبه خالل شجرة منمن الشجرة، هكذا ُقدم الخالص للعالم دون فضل 

الصلیب. 
 والحیاة عدیالن، الموت ال یفهم من هذا أن الخطیة والنعمة متساویان، وال أنه  الذهبي الفمالقدیس یؤكد 

ألن الشیطان واهللا لیسا متساویین. 
 فقد جاء كلمة اهللا متجسًدا كآدم الثاني لینزع عن آدم، كان الموت قد ملك علي البشریة بسبب نإ :رابعا

اإلنسان هذا السلطان القاتل: 

  لم یعد بعد في آدم یموت 10: 1تي  2 حّطم الموت (الكلمةمن آدم إلي موسى ملك الموت، لكن حضور .(
. Ñحیا جمیعنان في المسیح صرنا إنما ،)22: 15كو 1جمیعنا (

  أثناسیوسالبابا القدیس 

  :الفردوس تكون معي في الیوم" أما اآلن فالصوت اإللهي یقول: ، موسى"إلي الموت من آدم تسلط"منذ القدیم" 
: 94(مز "الهاویة معي لهلكت نفسي في كان ان الرب لوال"). إذ یشعر القدیس بهذه النعمة یقول: 43: 23(لو 
17( Ò .

  أثناسیوسالبابا القدیس

 بسقوطه، وتسلط الموت من آدم إلي موسى، ولعنت األرض، ارتباك في يءإذ أخطأ اإلنسان وسقط صار كل ش 
) بینما تعظم 12: 49 وأخیًرا فسد اإلنسان وتّوحش (مز ، وتكدرت السماءالفردوس،وانفتح الجحیم، وُأغلق 

 أرسل؟ من فقال: "ُیهلك،إلنسان الذي ُخلق علي صورته أن ل ضدنا. لذلك فإن اهللا في حبه الحاني لم یرد الشیطان
وُسلم إلیه  "اذهب"، عندئذ قیل له: " أرسلنىهأنذا" الكل قال االبن: صمت). وٕاذ 8: 6(إش  "؟ومن یذهب من أجلنا

 اإلنسان كما إلي طبیب إلیه حتى إذ صار الكلمة جسًدا، فبأخذه الجسد أصلح اإلنسان بكلیته. لقد ُأسلم اإلنسان،
 وینیر الظلمة. إذ صار جسًدا جّدد الطبیعة ، علیهویضئ ، ویقیمه من الموت،لیشفیه من لدغة الحیة، فیهبه الحیاة

. Ó والكمالصالح الإلي كل األشیاء وردّ  …العاقلة
  أثناسیوسالبابا القدیس 

1 City of God 16: 27. 
˻  Adv Haer 3: 18: 7. 
3 Against Arians, Dise 1: 59. 
4 Pasch. Ep. 5: 3. 
5 On luke 10: 22. 
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 والنعمة الثاني آدم .3
 هم بال الذین فملك الموت علي الكل، حتى على ، التي ارتكبها آدم األولى آلثار الخطیة األولعرض إذ 

 اإللهیة التي یقدمها آدم النعمةناموس مكتوب حیث ال یوجد عصیان ضد وصیة معینة معلنة، یعود فیعرض آلثار 
 األبدیة، مظهًرا الفارق بین فاعلیة الخطیة وفاعلیة الحیاةالثاني لیخلص العالم من موت الخطیة ویهب المؤمنین 

النعمة. 
  لیس كالخطیة هكذا أیًضا الهبة، ولكن" 

، حد مات الكثیرونوا بخطیةألنه إن كان 
، فباألولي كثیًرا نعمة اهللا

  یسوع المسیح الواحدوالعطیة بالنعمة التي باإلنسان 
. ]15[قد ازدادت للكثیرین" 

 المدىبعیدة ال ها هو هكذا: إن كان للخطیة آثار)15: 5 (رو : [ما یقوله یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 
 اآلب واالبن أیًضا یكون لها نعمة هي التيهكذا وهي خطیة إنسان واحد، فكم باألولى تكون النعمة، نعمة اهللا، 

 یبدو غیر مقبول، لكن ما هو أكثر قبوًال ومنطقًیا أن یخلص آخر معاقبة إنسان من أجل خطأ ارتكبه ربما ...فیض؟
 ].Ïإنسان بسبب آخر

  كما بواحد قد أخطأ هكذا العطیة، ولیس "
 ألن الحكم من واحد للدینونة، 

 .]16[ جري خطایا للتبریر" فمنوأما الهبة 
 :  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 

 تبرر خطیة واحدة فحسب إنما الخطایا التي تبعتها فالالدینونة، وأما النعمة و[للخطیة قوتها إذ تجلب الموت 
 أن الخطیة تظن" آدم البركات مع الشرور، ولئال عند سماعك "تساوى" هكذا "،"كماأیًضا. ولئال ُیفهم من الكلمتین "

 تحقق التبریر بعد ارتكاب فقد … جري خطایا كثیرة للتبریرمنالتي ارتكبها آدم هي وحدها التي ُتغفر، لذلك یقول: 
 حصر بعد الخطیة التي ُأرتكبت في الفردوس. بالخطایا 

 توجد حیث الّبر تتبعه بالضرورة الحیاة بكل وسیلة، ویرافقه بركات بال حصر، وذلك كما أنه یوجد حیث 
 …الخطیة یحدث الموت. البّر هو أكثر من الحیاة، وهو أصل الحیاة

 فأوضح عاد … أنه إن كان بخطیة واحد مات الكل فباألولي نعمة الواحد لها سلطان أن تخلصفقال سبق 
 ما جلب آدم من أضرار، وٕانما أكثر بقدرأن النعمة لیست فقط تنزع الخطایا وٕانما تهب البرّ . فالمسیح لم یقدم خیًرا 

] .Ðجًدا بما ال ُیقاس
 یقدم لنا بنعمته قد ورثنا عن آدم عصیانه، إنما حملنا هذه الطبیعة فینا، لذا جاء السید المسیح كنا إن 

 ألنه خارجیة وٕانما كطبیعة تمس كیاننا، إذ یقول الرسول: "كفضیلة فنحمل طاعة المسیح فینا، ال لنحیاها،" طاعته"
. هذه ]19   ["أبراًرا  اإلنسان الواحد ُجعل الكثیرون خطاة هكذا أیضا بإطاعة الواحد سیجعل الكثیرونبمعصیةكما 

˺  In Rom. hom 10. 
˻  In Rom. hom 10. 
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 تحمل انعكاسا علي كل تصرفاتنا فنشتهي الطاعة لو أمكن بابنه،الطبیعة المتبررة الجدیدة، طبیعة الطاعة لآلب 
 لیتهم یقبلون تدبیر الطاعة، األمر الذي نلتصق به، ،[إذ كان هو مطیًعا :أمبروسیوس القدیسللجمیع، وكما یقول 

 هللا هللا". نقدم الجزیة وما ، نعطي ما لقیصر لقیصرنحن: "اإلمبراطور للذین یثیرون الشر ضدنا من جهة قائلین
 .]Ï فإن هیكل اهللا ال یمكن أن یكون من حق قیصرقیصر،لقیصر وال ننكرها، وننتمي للكنیسة التي ال تخص 

 للخیر الذي بالنسبة مرة أخري أنه ال وجه للمقارنة بین الضرر الذي أصابنا من الخطیة مهما بلغ لیؤكد عاد 
 بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد، فباألولي كثیًرا الذین كان إن ألنهننعم به خالل بّر المسیح ونعمته، إذ یقول: "

. ]17[ البّر سیملكون في الحیاة بالواحد یسوع المسیح" وعطیة ،ینالون فیض النعمة
 بل" النعمة موضًحا أن الرسول لم یقل هنا ")17: 5 (رو  العبارةهذه  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یشرح 

 نلنا ما هو أكثر: وٕانما ألننا لم ننل بنعمته زوال الخطیة فحسب ،" النعمةفیض"
 . نلنا التحرر من العقاب. أ 
 . التحرر من الشر. ب 
 . المیالد الجدید من فوق. ج 
 أو الحیاة المقامة. القیامة. د 
 جسًدا له وُحسبنا وشركاءه في المیراث، ،خوة لالبن الوحید الجنسإ فصرنا ، والتبني والتقدیسالخالص وهبنا 

وهو الرأس، وهكذا اتحدنا به. 
 مجرد دواء لتضمید الجراحات لیسن ما نلناه إ مظهًرا"  النعمةفیض " ن یقول:أ دعي الرسول بولس كله هذا 

 األمور التي تفوق طبیعتنا. كل عطیة من هذه كفیلة أن تنزع والمجد،وٕانما للتمتع بالصحة والسالمة والكمال والكرامة 
 یهبنا هذا كله، فهذا یعنى أنه لم یعد للموت أدنى أثر أو ظل. كونهعنا الموت، أما 

 ما یوفي الدین سجن له في هذا نشبه إنساًنا مدیًنا بعشر وزنات وٕاذ لم یكن أننا  الذهبي الفمالقدیس یقول 
 عشرة آالف وزنة ذهبیة، ویقوده من السجن إلي لیهبه وٕانما ،هو وزوجته وأوالده، فجاء آخر ال لیسدد الدین فحسب

 شریًكا معه في األمجاد العلویة وكل عظمة، حتى لم یعد بعد یذكر موضوع ویجعلهالعرش، ویهبه سلطاًنا عظیًما، 
. صغیرة یدفع لنا السید أكثر مما علینا، نعم قدر ما یتسع محیط بال حدود ُمقارًنا بحفرة هكذاالدین. 

 بالحیاة یشغلنا عظم فیض نعمته الخاصة فصار ، هبات اهللا علي موضوع الخطیة والموتغطت لقد 
األبدیة. 

 قائالً : [أما الخطیة،ه الذي یهدم موت ل بركات فیض نعمة المسیح أو عمل إنجيعلي  جیرومالقدیس یحدثنا 
.] Ð مصحوًبا بالفرح ال بالغمالموتتحت المسیح ـ أي تحت إنجیله ـ فُفتح لنا باب الفردوس وصار 

 السید المسیح فیض نعمته لنا لنا الرسول مقارنة بین أثر الخطیة وأثر النعمة اإللهیة لنجد أنفسنا وقد قدم قدم 
 عاد لیقارن بین . أعدتها لنا نعمته الفائقةالتي باألمجاد بل ننشغل ، وال نرهب الموت كأثٍر لها،ال نعود نخاف الخطیةف

 حتى جًدا، الناموس فدخل لكي تكثر الخطیة، ولكن حیث كثرت الخطیة إزدادت النعمة وأماالناموس والنعمة، قائالً : "
. ]21-20 [ ربنا"المسیحكما ملكت الخطیة في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحیاة األبدیة بیسوع 

˺  Ser. Against Auxentius 36. 
˻  Ep. 39: 4. 
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 بحق لكي ینقص العصیان ى الناموس قد ُأعطبأن) 21-20: 5(رو   یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 
 المعصیة یكشف الذین قبلوه. جاء إهمال النتیجة جاءت عكسیة، ال بسبب طبیعة الناموس وٕانما بسبب لكنویتدمر 

 وٕانما لكي نتقبل ، لكي تزداد عقوبتناعُیوض ألن الناموس لم ،ویدین العصاة متهًما إیاهم باألكثر. لكننا ال نخاف
 من العقاب فحسب وٕانما وهبتنا الحیاة. صرنا أشبه بإنسان كان محموًما إعفاءً النعمة التي ازدادت جًدا، إذ لم تقدم لنا 

 وٕانما ، لیقوته فحسبغذاء وٕانما نال جماًال وقوة وكرامة، كما نشبه إنساًنا جائًعا لم ینل ، من مرضه فحسبُیشففلم 
تمتع بغنى عظیم وسلطان. 

 فازداد البعض: كیف كثرت الخطیة بالناموس؟ ألنه قدم وصایا كثیرة بال حصر وقد ُعصیت، یتساءل ربما 
العصیان. 
 النعمة أیضا أصل الموت والحیاة، إذ أظهر أن الخطیة تسلحت بالموت لتبید البّر، لكن الناموس كشف 

 ووهبتنا البّر علي مستوي الحیاة األبدیة الخالدة. ،حطمت سالح الموت
  الزدیاد الخطیة بالناموس، إذ یقول: تفسیًرا  أغسطینوسالقدیس لنا یقدم 

 وهكذا). 7: 7 لكي تكثر المعصیة، ألن المنع جعل الشهوة تزداد، وصیرها عنیفة (رو الناموس[جاء 
  ناموس لیس حیث لیسإذ" لم تكن بدون الناموس رغم وجود الخطیة (حتى قبل الناموس) التيصارت المعصیة 

 بالناموس، مع عدم مساعدة النعمة، والمنع من الخطیة، ذلكو). وهكذا زادت قوة الخطیة، 20: 5(رو  "أیضا تعدٍ 
). 56: 15كو  1" ( الخطیة هي الناموسوقوة یقول الرسول "لذلك

 إلیه عجب إن كان ضعف اإلنسان یجعل من الناموس الصالح ما یزید من الشر، مع أنه قد عهد ال إذن 
به لینفذ الناموس. 

 األمر الذي الذاتي،) الذي یهبه للضعفاء، ویریدون أن یقیموا بّرهم 3: 10 هم جاهلون ببّر اهللا (رو إذ حقا 
 الناموس كمعلٍم یقود الذین صاروا مجرمین لكنیتجنبه الضعفاء، صاروا غیر خاضعین لبّر اهللا وفاسدین ومتكبرین. 

 بهم جراحات خطیرة، فیعطیهم الرب عذوبة في عمل الخیر عوض لذة الشهوة ألن "الطبیبإلي النعمة، طالبین "
 (الروح) الجندي) الذي منه یقتات 12: 135 تكون لهم بالعفة بهجة أعظم، وتعطى أرضهم ثمرها (مز حتىالمهلكة، 

 .]Ï یهزم الخطیة بمساعدة الربالذي
 

˺  On Continence. 
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صحاح السادس ألا

بنّوة المؤمنین هللا 
فّند الرسول بولس حجة الیهود من جهة بنّوتهم إلبراهیم الحّر جسدًیا، موضًحا أن إبراهیم قد تبّرر وهو 

 كما تبّرر بذات اإلیمان وهو في الِختان، لذا فهو أب أهل الُغْرلة كما هو أب أهل الِختان، ،في الُغْرلة باإلیمان
 فإن أردنا البنّوة إلبراهیم نلتزم أن نتبّرر معه باإلیمان. اآلن یرفعنا الرسول من البنّوة إلبراهیم إلى .هو أب الجمیع

صر، لیعیش الكل كأبناء اهللا نصر كما الیهودي المتنالبنّوة هللا نفسه في میاه المعمودّیة التي یتمّتع بها األممي المت
 بعد أن كانت آالت إثم للخطیة. ،في جّدة الحیاة، یمارسون حیاة المسیح الُمقامة، مقّدمین أجسادهم آالت بّر هللا

 وٕانما ممارسة الحیاة المقّدسة بالنعمة اإللهیة بروح ،هذا هو مفهوم الحّریة الجدید: لیس االنتساب جسدًیا إلبراهیم
 البنّوة.

 .14-1 الحیاة الجدیدة بالمعمودّیة. 1
 .23-15   الحّریة في المسیح یسوع.2

 الحیاة الجدیدة بالمعمودّیة .1
تحدث في األصحاح السابق عن فیض نعمة اهللا المّجانیة التي ال تقف عند غسلنا من الخطّیة أن سبق 

 وتقّدم لنا الحیاة أبدًیا ، إذ تهبنا بّر اهللا.ومحو آثارها، أي الموت، إنما تفیض فینا بغنى عطایا إلهیة بال حصر
 وٕانما ، أثر الخطّیة على بهذا أكّد الرسول لیس فقط تفَّوق آثار النعمة.بشركة أمجاد إلهیة ومیراث سماوي فائق

أكّد التزامنا ونحن نتمسك بالنعمة أن نحیا كما یلیق بمن نالها، مقّدسین في الرب. هذا ما عاد لیؤّكده بأكثر 
وضوح في هذا األصحاح مبرًزا بنّوتنا هللا التي ننالها خالل نعمة المعمودّیة، إذ یقول: 

فماذا نقول؟ أنبقى في الخطّیة لكي تكثر النعمة؟ حاشا! "
 نحن الذین ُمتنا عن الخطّیة، كیف نعیش بعد فیها؟

 أم تجهلون أننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموته؟
، فدفنا معه بالمعمودّیة للموت

، حتى كما أقیم المسیح من األموات بمجد اآلب
. ]4-1[هكذا نسلك نحن أیًضا بجدة الحیاة" 

 فتمّجد فینا نحن الخطاة، هذا ال ،إن كان اهللا بكثرة رحمته أفاض بنعمته علینا لینزع عّنا كل أثر للخطیة
 ، إنما یلیق بنا أن نتركها سالكین كما یلیق بنا كأوالد هللا،یدفعنا لالستهتار بالخطّیة أو التهاون في الجهاد ضّدها

" أمامنا لندرك مركزنا الجدید خالل النعمة فنحیا في المعمودّیةنلنا بنعمته البنّوة له. هكذا یضع الرسول بولس "
 .جدة الحیاة كأوالد هللا

 للجهاد يهذا هو عمل الكنیسة تجاه المؤمنین، كأم نحو أوالدها، تأكید نعمة اهللا المّجانیة كباعٍث حقیق
 لیعیشوا كل زمان غربتهم سالكین بقّوة القیامة ،بال انقطاع، وتذكیر الكل بمركزهم الجدید خالل میاه المعمودّیة

كأوالد هللا، في جهاٍد غیر منقطعٍ . 
أن المعمودّیة قد أماتت الخطّیة فینا، ولكي تظّل الخطّیة مّیتة یلیق  Ï القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول

1 In Rom. hom 10. 
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بنا أن نجاهد بال انقطاع، فال ُنطیع الخطّیة بالمّرة، بل نقف أمامها جامدین كالموتى. 

 یقصد موتنا نحن كما مات هو. فالمعمودّیة هي الصلیب، وما كان الصلیب  "اعتمدنا لموته"؟ماذا یعني
والدفن بالنسبة للمسیح تكون المعمودّیة بالنسبة لنا، ولو أن التطابق لیس تماًما. ألنه هو مات وُدفن بالجسد، 

 (الموت والدفن) بالنسبة للخطیة. االثنینأّما نحن فنمارس 
 وذاك هما موت، لكن موضوع الموت ، فإن هذا]5 ["بشبه موتهلم یقل "مّتحدین معه بموته" وٕانما قال "

. Ï أّما نحن فنموت عن الخطّیة التي من عندیاتنا،مختلف، المسیح مات بالجسد
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  واضح أن من یعتمد ُیصلب فیه ابن اهللا، فإن جسدنا ال یقدر أن یطرد الخطّیة ما لم یصلب مع یسوع
 .Ðالمسیح

 أمبروسیوسالقّدیس 

  !لندفن مع المسیح بالمعمودّیة لنقوم معه
لننزل معه لكي نرتفع أیًضا معه! 

 Ñ فنتمّجد أیًضا معه!،لنصعد معه
 القّدیس غریغوریوس النزینزي

  جرح برمح المعمودّیة كما ضرب تُ  فالخطّیة التي فینا تكون بالتأكید جثماًنا میًتا، ،موتهبن كّنا نتمثل إاآلن
). 15-6: 25 عد( Òفینحاس الغیور الزاني بالرمح

  أسقف نیصصغریغوریوسالقّدیس 
ویالحظ في حدیثه عن تمّتعنا بالحیاة الجدیدة في میاه المعمودّیة اآلتي:  

 یربط الرسول بین الصلب والدفن والقیامة، أو بین الموت مع السید المسیح والحیاة معه بقّوة أوالً :
 وفي ،هذا نفهم طریق المسیح كطریق كْربب فهي في نفس الوقت قیامة، ،قیامته. فإن كانت المعمودّیة هي دفن

 ومن جانب آخر فإن تمّتعنا ،نفس الوقت طریق ُمبهج، ألنه طریق األلم مع المسیح والقیامة معه. هذا من جانب
 إنما هي حیاة حاضرة نعیشها في حیاتنا الیومیة. ،بقیامته لیس أمًرا مستقبلًیا فحسب

 ...: إذ یلمح هنا عن التزامنا بالسلوك المدقق ُیشیر إلى موضوع القیامةالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
فإنه یقصد بكلماته هكذا: أتؤمن أن المسیح مات وقام؟ آمن بهذا من جهة نفسك، فالقیامة كالصلب والدفن هي 

 األمر ،لخطّیةان كانت إن كنت تشترك في الموت والدفن فباألولي أن تشترك في القیامة والحیاة. إخاصة بك. 
 إذ یقّدم لنا القیامة فإنه یسألنا أمًرا . قد ُأزیلت فبال شك ُینزع الموت األمر األقل (فتنال القیامة) اآلن،األصعب

ًما والعنیف يوالطماع رح آخر هو تغییر (تجدید) عاداتنا هنا (بكونها قیامة عاملة فینا). فعندما یصیر الزاني عفیًفا
قیامة؟ ألن الخطّیة تموت والبّر  مطیًعا، بهذا تكون القیامة عاملة هنا كعربون للقیامة األخرى. كیف ُیحسب هذا

 .Ó والجدید المالئكي یعیش،یقوم، اإلنسان القدیم ینتهي
 مبرًزا ، حدیثه عن الموت مع المسیح والقیامة معه في جرن المعمودّیةالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 

1 In Rom. hom 10. 
2 Concerning Repentance, 2: 3(9). 
3 Oration on Holy Baptism 9. 
4 On Baptism of Christ. 
5 In Rom. hom 10.  
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 إنما لیقّدم لنا إمكانیة ، فإن كان السید المسیح یهبنا أن نموت معه في المعمودّیة.دورنا اإلیجابي في "اإلماتة"
 أي حتى ال نفقد تمّتعنا ، حتى ال نفقد نعمة المعمودّیة أو ثمرها فینا،كل أیام غربتنا بال توقف السلوك والجهاد

 : القّدیس الذهبي الفمبالموت مع المسیح. یقول 
[یتحّدث الرسول عن نوعین من اإلماتة والموت، األولي هي عمل المسیح (فینا) في المعمودّیة، والثاني 

نمارسه بشغف بعد المعمودّیة؛ فدفن خطایانا السابقة هو هبة منه، لكن أن نبقى أمواًتا عن الخطّیة بعد 
 فیلزم أن یكون موضع شغفنا لنجد اهللا نفسه معیًنا لنا. فإن سلطان المعمودّیة ال یقف عند محو ،المعمودّیة

 إنما تهبنا أماًنا من جهة المعاصي الالحقة. بالنسبة للخطایا السابقة نساهم نحن باإلیمان لكي ،معاصینا السالفة
ُتمحى، وهكذا أیًضا بالنسبة للخطایا الالحقة یلزمك إظهار تغییر نّیتك مؤكًدا أنك ال تدّنس نفسك بعد. هذا هو ما 

. أال ]5[ ه في شبه موته نصیر أیًضا بقیامته" معكّنا قد اتحدنا (زرعنا) نإ"ُیشیر به علیك الرسول بقوله: 
یر سامعه لیقوده إلى سیده محتمًال آالًما كثیرة لیصیر على شبهه؟ لهذا لم یقل: "اّتحدنا (ُزرعنا) ثتالحظ كیف یست

. ألن جوهرنا ال یموت بل "إنسان الخطّیة" أي "الشرّ " هو "في شبه موته"تعارضه بل قال:  لئّال معه في موته"
الذي یموت. 

 فبإشارته للزرع هنا یلمح إلى الثمر الذي ینتج عنه، فكما أن جسد (المسیح) ن كّنا قد زرعنا معه"؛إ"
بدفنه في األرض قّدم لنا ثمر الخالص للعالم، هكذا نحن أیًضا إذ ندفن في المعمودّیة نحمل ثمر البّر والتقدیس 

والتبّني وبركات بال حصر، كما نحمل بعد ذلك عطّیة القیامة. 
 أّما هو فمن جهة الجسد، لذلك لم ، نحن ُدفنا عن الخطّیة. أّما هو ففي األرض،نحن دفنا في المیاه

" بقیامتهبل "  "نصیر أیًضا في شبه قیامته": لكنه لم یقل..."في شبه موته"یقل: "ُزرعنا معه في موته" وٕانما 
 .]Ïذاتها

ننا إذ ُنصلب مع السید المسیح ننعم بالحیاة الُمقامة الجدیدة، فنعیش هنا بفكر إغایة المعمودّیة  ثانًیا:
سماوي متمتعین بعربون المیراث األبدي. 

 لن یضع غایته الرئیسیة في الحیاة (الزمنّیة) إنما یبقي على یقیةالغنوسي (صاحب المعرفة الروحّیة الحق (
. Ðهللالدوام سعیًدا ومطّوًبا وصدیًقا ملوكًیا 

 السكندريالقّدیس إكلیمنضس 

  یتقبل المعمدون المیراث، هؤالء الذین یعتمدون بموت المسیح ویدفنون معه لیقوموا معه. لذا فهم ورثة اهللا
 ألنهم یتجّددون ،)، ورثة اهللا ألن نعمة المسیح توهب لهم؛ وورثة مع المسیح17: 8 ووارثون مع المسیح (رو

.  Ñ كما لو كانوا ورثة للموصي،بحیاته، وهم أیًضا ورثة المسیح إذ وهبهم المیراث بموته
أمبروسیوس القّدیس 

" عینها، قّدم لنا "بقیامته: إذ أراد الرسول تأكید حقیقة القیامة لم یقل "نصیر أیًضا بشبه قیامته" بل ثالثًا
 لیبطل ،"عالمین هذا أن إنساننا العتیق قد ُصلب معهعربون هذه القیامة المقبلة خالل حیاتنا الزمنّیة، قائالً : 

 مات قد تبرّأ من الخطّیة، فإن كّنا قد متنا مع الذي كي ال نعود ُنستعبد أیًضا للخطیة، ألن ،جسد الخطّیة
تي ل اى هذه هي القیامة األول.. لنمت هنا عن الخطّیة فنحیا للبرّ ]8-6[ المسیح نؤمن أننا سنحیا أیًضا معه"

، عربون القیامة األخیرة. ]4[ جّدة الحیاة"یدعوها الرسول "

1 In Rom. hom 11. 
2 Strom. 4: 7. 
3 Ep; 63: 11. 
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 بالمعمودّیة یموت . الذي یبطل هو شرور اإلنسان وآثامه التي عاشت فیه فمات روحًیا:"جسد الخطّیة"
 لُیمارس قّوة القیامة كحیاة جدیدة، بفكٍر جدیٍد وتسبحٍة جدیدة.  ، أي "اآلثام"،اإلنسان القدیم بهذا الجسد

 ) إذ نخلع اإلنسان القدیم (أف3: 14  بها جدیدة (رؤى: [حتى التسبحة التي نتغنً القّدیس جیرومیقول 
 الوقت ألحاول تقدیم كل ي أنه ال یسعفن...)6: 7 )، فال نسیر في عتق الحرف بل في جدة الروح (رو22: 4

 الذيعبارات الكتب المقّدسة الخاصة بفاعلیة المعمودّیة شارًحا لك التعالیم السریة الخاصة بهذا المیالد الجدید 
.]  Ïهو میالد ثاِن لكنه ُیحسب األول في المسیح

حاول كثیر من اآلباء تأكید أن الذي یموت في المعمودّیة لیس "الجسد" إنما "جسد الخطّیة"، مظهرین 
خطأ بعض األفكار الغنوسیة التي تنظر إلى الجسد (الجسم) كعنصر ظلمة یجب الخالص منه ومقاومته. فإننا 

ن الجسد بأحاسیسه وعواطفه وقدراته هو من صنع اهللا أ و، وال شًرا،نؤمن بأن اهللا لم یخلق فینا عنصر ظلمة
وانحراف الحب إلى الشهوة والدنس. وكما   إنما نحن أفسدناه بانحراف األحاسیس والعواطف عن غایتها.الصالح
 في مقاله عن "قیامة الجسد": [الجسد لیس مضاًدا للخالص بل أعمال الجسد (المنحرفة). العالمة ترتلیانیقول 

.] ویكمل حدیثه Ðعندما تُنزع عنه هذه األعمال المسببة للموت یظهر الجسد في آمان ویتحّرر من كل عّلة الموت
 إنما سلوكه األخالقي (أو ،مؤكًدا أن الذي یصلب مع المسیح لیس هیكل الجسد وال كیانه الذاتي Ñبإفاضة

الطبیعة الفاسدة) وأحاسیس الخطّیة التي طرأت علیه، مدّلال على ذلك بأن الرسول لم یقل: "كي ال نعود نستعبد 
  "عن الخطّیة". وأیًضا لم یقل: "احسبوا أنفسكم أمواًتا عن الجسد" وٕانما قال:]6 ["للخطیة"أیًضا للجسد" بل قال: 

 الذي سبق لي ترجمته للقدیس أغسطینوس. وقد سبق لي معالجة هذا الموضوع في مقّدمة كتاب "العفة" ]11[
ونشره. 

 "فإن كّنا قد متنا مع المسیحن كّنا نقبل أن نبقي في حالة "موت عن الخطّیة" فما هي المكافأة؟ إ: رابًعا
 أنه إذ یطلب الرسول مّنا أن نقوم بهذا القّدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ]8[نؤمن أننا سنحیا أیًضا معه" 

 فنصیر بالنسبة لها كمن هو ُملقي جامًدا بال حراك، فال نشّوه عطّیة اهللا ،الدور البطولي أن نموت عن الخطّیة
 قبل حتى. [حًقا  "سنحیا أیًضا معه"التي ُوهبت لنا في المعمودّیة یقّدم لنا األكالیل: "الحیاة مع المسیح"، قائالً 

 .]Ò فإن الشّركة مع سیدنا هي في ذاتها أعظم إكلیلاإلكلیل،نوالنا 
 خاصة وأنه یطالبنا به كل أیام غربتنا "الموت مع المسیح"، لئّال یستثقل المؤمن هذا الطریق: خامًسا:

بعد تمّتعنا بالدفن معه في المعمودّیة، أوضح الرسول جانبین: األول أن هذا الموت هو "مع المسیح"، یرافقنا 
 فال یستطیع الموت أن یحطمنا، والثاني أن المسیح مات مرة واحدة عن خطایانا ،الطریق بكونه الحیاة والقیامة

 بهذا ال یكون موتنا عن الخطّیة حرماًنا . هكذا یهبنا قّوة القیامة والغلبة على الخطّیة، فال یعود یموت ثانیة،وقام
 بل ممارسة لقّوة الغلبة والنصرة التي لنا بالمسیح غالب الخطّیة والموت. هذا هو ما قصده الرسول ،أو خسارة
یم من األموات ال یموت أیًضا، ال یسود علیه الموت بعد، ألن الموت الذي قعالمین أن المسیح بعدما أبقوله: "

حسبوا أنفسكم أمواًتا عن اماته قد ماته للخطیة مرة واحدة، والحیاة التي یحیاها فیحیاها هللا، كذلك أنتم أیًضا 
 .]11-9[  ولكن أحیاء هللا بالمسیح یسوع ربنا"،الخطّیة

 لكي یحطم خطایانا ویبّدد ،"للخطیة إنما "،أكد الرسول أن السید المسیح لم یمت عن ضعف خاص به
 بسببها مات المسیح ،قّوتها، لهذا لم یعد لها سلطان علینا مادمنا في اتحاد معه. حًقا الخطّیة خاطئة جًدا وعنیفة

1 Ep. 69: 7. 
2 On Resurrection of the Flesh 46. 
3 On Resurrection of the Flesh, 47. 
4 In Rom. hom 11.  
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 السیر معه في هذا الطریق.  منعّنا مرة واحدة، لكنه بموته هدم سلطانها، فال نخاف
لقد مات المسیح مرة واحدة بال تكرار، ألنه لم یمت عن ضعف بل عن قّوة الحب الباذل، لكي إذ ال 

أن نشاركه قیامته التي ال یغلبها الموت. ون نشترك معه في موته أ یهبنا ىیموت مرة أخر

 فیه،   اهللا، وهذه هي طرق اهللا في إصالح بني البشر، فإنه تألم لیحّرر الذین یتأّلمونةهذه هي نعم
نزل لكي یرفعنا، 

قبل أن یولد حتى نحب ذلك الذي هو لیس (بإنسان مولود عادي)،  
نزل إلى حیث (الموت) لیهبنا عدم الموت، 

.. صار ضعیًفا ألجلنا حتى ننال قوة.
أخیًرا صار إنساًنا حتى نقوم مرة أخرى نحن الذین نموت كبشر، وال یعود یملك الموت علینا، إذ تعلن 

.  ]14، 9 راجع[" Ï"ال یسود علینا الموت بعدالكلمات الرسولیة قائلة: 
 القّدیس البابا أثناسیوس الرسولي  

 نقبل السید المسیح اإلفخارستیالقد أكد الرسول أن المسیح مات مرة واحدة عن الخطّیة، لهذا ففي سّر 
 إنما هو ممتّد في حیاة الكنیسة كسّر ،الذي مات مرة على الصلیب، فنقبل ذات عمل الصلیب الذي ال یتكّرر

 سّر تسبیحها الذي ال ینقطع حتى في األبدیة. ىغْلبتها على الخطّیة والموت، ویبق
سمنا، هذه التي یشتهي أن یقّدمها في ا مقدًما ذبیحة الحب ب،مات السید المسیح مرة واحدة عن الخطّیة

 قصة لقاء السید المسیح مع القّدیس بطرس عند أبواب روما Ðمبروسیوسأالقّدیس حیاة شعبه وخدامه. یروي لنا 
 السید حامًال صلیبه، فعرف أنه یرید أن ُیصلب في ىوهو خارج تحت ضغط المؤمنین لیهرب من االستشهاد، فرأ

 وتمّجد ربنا یسوع بصلبه. ، وقدم نفسه للموت من أجل المسیح، لهذا عاد إلى روما،شخص خادمه
" كي ال یكون لها سلطان علینا، فإنه ال یلیق بنا إال أن نسلِّم للخطیةن كان المسیح قد مات "إ سادًسا:

 ولنحیا هللا بالمسیح . فال تملك علینا بعد، بعد أن مَلكت علیه الخطّیة زماًنا. لنمت عن الخطّیة،القلب عرًشا له
 ویقیم مملكته داخل قلوبنا، مقّدمین كل أعضاء جسدنا وطاقاتنا وعواطفنا لحساب ،یسوع ربنا الذي یملك فینا

 كآالت بّر هللا بعد أن كانت خاضعة للشهوات كآالت إثم للخطیة. ،ملكوته
"كذلك أنتم أیًضا احسبوا أنفسكم أمواًتا عن الخطّیة ولكن أحیاء هللا هذا ما عناه الرسول بولس بقوله: 

بالمسیح یسوع ربنا. إذن ال تملكّن الخطّیة في جسدكم المائت لكي تطیعوها في شهواته، وال تقّدموا أعضائكم 
 ،كم آالت بّر هللا، فإن الخطّیة لن تسودكمء وأعضا، بل قّدموا ذواتكم هللا كأحیاء من األموات،آالت إثم للخطیة

. ]14-11[ ة"ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعم
یوّضح الرسول أن المسیح یسوع ربنا هو الذي یهبنا الموت عن الخطّیة والحیاة لآلب كأبناء له؛ وهو 

الذي یحطم الشهوة الشّریرة ال الجسد ذاته، محوًِّال أعضاء الجسد من آالت إثم للخطیة إلى آالت بّر هللا، لهذا 
وجب أن یملك هو فینا ال الخطّیة. 

إعالًنا عن استعباد ) 12: 6(رو   "ال تملكن الخطّیة" في قول الرسولالقّدیس یوحنا الذهبي الفم ىیر
 لذا من یعود إلیها بعدما تمّتع بنعمة المسیح یكون كمن قذف .الخطّیة إلنسان، إذ توّد أن تحكمه بالقّوة والقهر

 إنما "في جسدكم المائت"بالتاج من على رأسه لیحني رقبته لعبودیة امرأة مجنونة مهلهلة الثیاب وعنیفة. أّما قوله 
لكي یوّضح الرسول أن الجهاد مؤقت وله نهایة مادام مرتبط بجسدنا الزمني. 

1 Paschal Ep.,10: 8. 
2 Sermon. Against Auxentius 13. 
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فیما یلي بعض مقتطفات لآلباء بخصوص ملكیة المسیح فینا وملكیة الخطّیة علینا: 

  :إال ذلك الذي ال تملك الخطّیة في جسده المائت)1: 5 مز("ملكي وٕالهي" ال یجسر أحد أن یقول  ...
أنت تملك فّي، أّما الخطّیة فال تملك، ألنك أنت إلهي! 

 وال الذهب وال الشهوة! ،أنت هو إلهي، ألن بطني لیست إلًها لي
أنت هو الفضیلة، أوّد أن أقتنیك! 
 Ïأنت هو إلهي، أنت هو فضیلتي!

 القّدیس جیروم

 إنها كرامة عظیمة وشرف كبیر أن یكون اإلنسان عبًدا للرب ال للخطیةÐ .

 "لنكن ملوًكا فنحكم جسدنا (من الخطّیة) ونخضعه، فیكون قلبنا في ید  .)1: 21 أم( "قلب الملك في یّد الرب
. Ñاهللا

 القّدیس جیروم

 ،ن إفإننا  هذا هو عملنا الحالي مادامت حیاتنا مستترة، أال نملك الخطّیة أو شهوة الخطّیة في جسدنا المائت
كّنا نطیع شهوتها تملك علینا. 

 لكن یلزم أال نطیعها حتى ال ، ورغبتها موجودة. لكّننا ال نسمح لها أن تملك علینا،شهوة الخطّیة فینا
تسیطر علینا. فإذ ال نسمح للشهوة أن تغتصب أعضاءنا بل للعفة أن تطلبها كحق لها، بهذا تكون أعضاؤنا 

آالت بّر هللا ولیست آالت إثم للخطیة. بهذا ال تسودنا الخطّیة، ألننا لسنا تحت الناموس الذي یأمر بما هو للخیر 
 دون أن یهبه، بل تحت النعمة التي تحببنا بما یأمر به الناموس، وهي قادرة على السیطرة على (اإلرادة).

 طردها ا وٕانما على األقل ،دامت الخطّیة بالضرورة موجودة في أعضائك فال تجعل لها سلطان علیك لتملكما
وال تطع متطلباتها. 

هل یثور فیك الغضب؟ ال ُتخِضع له لسانك بالنطق بكلمة شریرة، وال ُتخضع له یدك أو قدمك كأن 
طرد اُ تضرب بهما. ما كان یمكن للغضب غیر المتعقل أن یثور فیك لو لم توجد الخطّیة في أعضائك، ولكن 

ة... قّوتها الحاكمة، فال یكون لها أسلحة لمحاربتك، عندئذ تتعلم هي أال تثور فیك إذ تجد نفسها بال أسلح
هكذا یلیق بكل أحد أن یجاهد إذ یبغي الكمال، حتى إذ تجد الشهوة نفسها بال استجابة من األعضاء 

. Òتقل یوًما فیوًما خالل رحلتها
 القّدیس أغسطینوس 

 "لم یقل: "ال تدعها توجد هناك" ألنها هي موجودة فعالً . ... ]12 ["إذن ال تملكن الخطّیة في جسدكم المائت

 قطع رغباتها. فإن بدأَت ا أي ...ما دمت تحمل جسًدا قابًال للموت تحاربك الخطّیة؛ لكن لیتك ال تجعلها تملك
تطیعها تملك علیك. 

. Óك كآالت إثم للخطیةؤماذا یعني "تطیع"؟ تخضع أعضا

1 On Ps. hom 5. 
2 On Ps. Hom, 40. 
3 On Ps. Hom,  55. 
4 On Continence 8; In Ioan. tr 41: 12. 
5 Serm on N.T. 78: 8, 12. 
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 القّدیس أغسطینوس
: مرة أخرى یؤّكد الرسول أن الدعوة للموت مع المسیح ال تعني تحطیم كیان الجسد بل تقدیسه، سابًعا

 إنما یبِطل جسد الخطّیة ال أعضاء ]6[د رأینا في الحدیث عن المعمودّیة أن اإلنسان العتیق الذي ُیصلب قف
 "الجسد في ذاتها، واآلن إذ یتحّدث عن الجهاد بعد المعمودّیة خالل إمكانیات المعمودّیة أو خالل "عمل النعمة

 وٕانما دعوة إیجابّیة للربح. فالموت هنا ،فینا یؤّكد أن الدعوة للموت مع المسیح لیست دعوة سلبّیة للخسارة والتبدید
هو ربح، إذ فیه تمّتع بالمعّیة مع المسیح المصلوب القائم من األموات، القادر ال على تحطیم أعضاء الجسم 

كآالت إثم للخطیة وٕانما باألحرى یقیمها آالت بّر هللا، واهًبا إّیاها تقدیًسا من عنده. 
 بل قّدموا ذواتكم للَّه كأحیاء من األموات ،"وال تقّدموا أعضاءكم آالت إثم للخطیة یقول الرسول:

. ]13[وأعضاءكم آالت بّر هللا" 
"، ذواتنا هللا كأحیاء من األمواتوالعجیب قبل أن یطالبنا بتقدیم أعضاءنا آالت بّر هللا یطالبنا بتقدیم "

بمعنى أنه لن تتقّدس أعضاؤنا الجسدّیة ما لم یتقّدس كیاننا ككل، ونقبل القیامة عاملة في نفوسنا كما في فكرنا 
.. وجسدنا الخ.

  األعضاء عینها التي اعتدنا أن نخدم بها الخطّیة ونجلب بها ثمرة الموت یریدنا اهللا أن نستخدمها للطاعة للبّر
. Ïفنثمر للحیاة

 القّدیس إیریناؤس 
 تتحّول ، أنه إذ یتقّدس اإلنسان في ُكّلیته، خاصة النفسالقّدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

 مرأة التي وجدت الدرهم المفقود (لوالكون النفس كت ف.األعضاء الجسدّیة من آالت إثم إلى آالت بّر لمجد اهللا
 فدعت جیرانها لیفرحوا معها ویشاركونها بهجتها بالدرهم. هكذا أعضاؤنا أشبه بالجیران، ندعوها لتمارس ،)15

فرحنا بخالص الرب عملًیا! 
 فإن الخطّیة لن: یختم الرسول بولس حدیثه عن عمل المعمودّیة الملتحم بالجهاد الروحي، قائالً : "ثامًنا

، مؤكًدا اإلمكانیات الجدیدة التي صارت لنا خالل ]14[  ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة"،تسودكم
 التي تعمل فینا في میاه المعمودّیة كما في جهادنا الیومي، اإلمكانیات الواهبة للغلبة والنصرة. ،النعمة

 الحّریة في المسیح یسوع .2
 نمارس هذه البنّوة خالل موتنا مع المسیح ،إذ رّكز الرسول بولس أنظارنا نحو المعمودّیة كأبناء هللا

 أال وهو أنهم أحرار لمجرد ،وحیاتنا معه كل أیام غربتنا، أراد أن یصّحح مفهوًما خاطًئا استقر في ذهن الیهود
ن ثبّتم في إأنكم "انتسابهم إلبراهیم جسدًیا، األمر الذي وضح في حوارهم مع السید المسیح حین أعلن لهم: 

أجابوه: إننا ُذّریة إبراهیم "، )32-31: 8 یو( " والحق یحرركم، فبالحقیقة تكونون تالمیذي، وتعرفون الحق،كالمي
نكم تصیرون أحراًرا؟ أجابهم یسوع: الحق الحق أقول لكم أن كل من یعمل أولم ُنستعبد ألحد قط، كیف تقول أنت 
 ، في البیت إلى األبد، أّما االبن فیبقى إلى األبد، فإن حّرركم االبنىالخطّیة هو عبد للخطیة، والعبد ال یبق

 .)36-33: 8 یو( "فبالحقیقة تكونون أحراًرا
  اآلتي:یالحظ في حدیث الرسول بولس هنا عن الحّریة التي صارت لنا في المسیح یسوع

 ولكنكم أطعتم من نكم كنتم عبیًدا للخطیة،أفشكًرا للَّه  یستخدم الرسول أسلوب التشجیع، إذ یقول: "أوالً :
القّدیس . وكما یقول ]18-17[القلب صورة التعلیم التي تسّلمتموها، وٕاذ ُأعتقتم من الخطّیة صرتم عبیًدا للبرّ " 

1 Adv. Haer 5: 14: 4. 
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 مظهًرا لهم أنهم ، أنه یعود فُیدخل الثقة في نفوسهم بعد أن أزعجهم بالخزي وأرعبهم بالعقابیوحنا الذهبي الفم
بالفعل نالوا الحّریة من شروٍر كثیرة بفضل النعمة اإللهیة، لذا وجب علیهم تقدیم الشكر هللا على هذه العطیة. 

 یجب أن تزداد وتلتهب فینا. ،ن كان الرسول یدعونا للحریة، فإنه یدعونا لحیاة نمارسها بالنعمةإ ،خرآبمعني 
" ُیشیر إلى أن الحّریة التي نمارسها ال تتحقق عن اضطرار، إنما ُتمارس "أطعتم من القلب بقوله ثانًیا:
الختیاري ا لكنها عبودیة الحب ]18[ " بكمال إرادتنا. فالحّریة في المسیح هي عبودیة للبرّ القلبمن خالل الحب "

ولیس عبودیة العنف اإللزامي؛ عبودیة النضوج وااللتزام بال استهتار أو تسّیب! 

  ن كنت بهذه الحّریة إنني حّر، أفعل ما یحلو لي، لیس ألحد أن یكبح إرادتي مادمت حًرا. أال یقل المسیحي
ترتكب خطّیة فأنت عبد للخطیة. 

ُدعیتم للحّریة  فإنكم إنما" إنما الستخدامها في عدم ارتكاب الخطّیة. ،ال تفسد حریتك بالتحّرر للخطیة
. Ï )12: 5 غل(" أیها اإلخوة، غیر أنه ال ُتصیِّروا الحّریة فرصة للجسد بل بالمحّبة اخدموا بعضكم بعًضا

  القّدیس أغسطینوس 
عتقتم من الخطّیة صرتم عبیًدا أ"إذ  ما هي صورة التعلیم التي تسّلمناها لنطیعها من القلب؟ ثالثًا:

 أي خروج بالنعمة من حالة العبودّیة القاسیة التي أذلتنا بها الخطّیة إلى حالة عبودیة للبّر یبتهج بها قلبنا ...للبرّ "
بالحب الداخلي. 
القّدیس یوحنا الذهبي . وكما یقول ]19 ["أتكلم إنسانًیا من أجل ضعف جسدكم": یقول الرسول: رابًعا 

 ، أن الرسول یتكّلم معهم بكونه إنساًنا، یشاركهم ذات العمل، فهو ال یتحّدث متعالًیا عن أمر عسیر صارمالفم
إنما یوصیهم كإنسان یحمل معهم ذات طبیعتهم، وله خبرة عملّیة أنه كان قبًال یستخدم أعضاءه لخدمة اإلثم وقد 

 فصارت أعضاؤه متعبدة للبرّ . ،تحررت
 إذ یقول ، األولي قاسیة ومخزیةى یقارن الرسول بین العبودّیة لإلثم والعبودّیة للبّر، فیرخامًسا:

. ]21[ ، أّما الثانیة فعلى العكس تهب تقدیًسا ونهایتها حیاة أبدیة]21[  ونهایتها الموت]21[منها"  تستحون"
 أن الثمر الثاني یحمل األب موسى فالثانیة تثمر قداسة وحیاة أبدیة. ویرى ،فإن كانت األولي تثمر عاًرا وموًتا

 "نقاوة القلب" والتي ي وأّما الهدف الحالي فهو "القداسة" التي ه،مستویین: الهدف النهائي وهو الحیاة األبدیة
وكأن العبودّیة للبّر تسندنا في زماننا الحاضر بثمرها الذي للبّر حیث تهب القلب . Ðبدونها لن ننعم بالحیاة األبدیة

 إذ تهبنا "الحیاة األبدیة". ، فیقدر على معاینة اهللا، وتدخل بنا إلى العالم األبدي،نقاوة
 كعطّیة مّجانیة للنعمة، یتساءل ]24[ "الحیاة األبدیة إذ یتحّدث الرسول بولس هنا عن "سادًسا:

) وفي نفس 27: 16  كیف یمكن أن تكون "الحیاة األبدیة" جزاًء ألعمال صالحة (متالقّدیس أغسطینوس:
"، نقتطف منها Ñالوقت عطّیة مّجانیة للنعمة؟ وقد جاءت إجابته بإسهاب في كتابه عن "النعمة واإلرادة الحرة

اآلتي: 
 عنها ىیبدو لي أن هذا السؤال ال یمكن حّله مطلًقا ما لم نفهم أنه حتى األعمال الصالحة التي نجاز[

 یو( ؟بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا""بالحیاة األبدیة هي من عمل نعمة اهللا، ألنه عن ماذا قال الرب یسوع: 
15 :5( 

 هو عطّیة اهللا، لیس من ، وذلك لیس منكم،ألنكم بالنعمة مخلَّصون باإلیمان"والرسول نفسه بعدما قال: 

1 In Ioan tr. 41: 8. 
2 Cassian: Conf 1: 5. 

Ñ  :42-38 ص 1969 طبعة ،النعمة واإلرادة الحرةللمؤلف .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رأي بالطبع أن البشر یمكنهم أن یفهموا من هذه العبارة أن األعمال )10-8: 2 أف(" أعمال كیال یفتخر أحد
 أولئك المفتخرون بأعمالهم كما ى إنما یكفیهم اإلیمان وحده، وفي نفس الوقت یر،الصالحة لیست هامة للمؤمنین

ألننا نحن عمله " مكمالً : ..لو أنهم قادرون وحدهم على تنفیذها، لهذا وّفق بین هذه اآلراء بعضها البعض.
 ... قد سبق اهللا فأعدها لكي نسلك فیه"،مخلوقین في المسیح یسوع ألعمال صالحة

 قیلت عن األعمال التي تظن أن مصدرها هو أنت "لیس من أعمال"ن عبارة: إاسمع اآلن وافهم 
 مخلوقین في المسیح یسوع" ،نحن عمله"وحدك. لكن لتفتكر في األعمال التي یشكِّلها اهللا فیك. عن هذه یقول: 

 "...ألعمال صالحة قد سبق فأعدها اهللا لكي تسلك فیها"
 ألن اهللا یعمل أعماًال صالحة في ، كجزاء ألعمال صالحة،علي أي األحوال ُتعطى الحیاة األبدیة هكذا

، حتى أن المزمور "ّریدوا وأن تعملوا من أجل مسّرتهتاهللا هو العامل فیكم أن  "أناس صالحین، قیل عنهم:
، إذ من خالل رحمته تنفذ األعمال الصالحة )4: 103 مز( "المطروح أمامنا یقول: "الذي یكّللك بالرحمة والرأفة

  .]التي بها تنال األكالیل
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صحاح السابع ألا

الناموس فاضح الخطّیة 
ة األولي للیهود الخاصة ببنّوتهم إلبراهیم الحّر را ، الحقیقیةًعا إیاهم إلى البنّوة للتمتع بالحرّیة فبعد تفنیده للُحجَّ

أخذ یفّند الُحّجة الثانیة الخاصة باستالمهم الناموس الموسوي دون سواهم، معلًنا أن الناموس یفضح الخطّیة وال 
. ُیبّرر الخطاة، إنما یقودهم إلى المسیح لینعموا ببّرهال یعالجها، لذا فهو 

 .6-1   الحاجة إلى التحّرر من الناموس.1
 .13-7   ة الناموس یفضح الخطي.2
 .25-14   ناموس اهللا وناموس الخطّیة.3

الحاجة إلى التحّرر من الناموس . 1
نه یدینها! فالحاجة اآلن إلى إالناموس الذي یفتخرون به یمثل رجًال یحكم على امرأته الخاطئة بالموت؛ 

 یلزم أن ، هذا بدخول آخر كرجل لها بعد أن یموت حكم األول فتتحرر من سلطانه. بمعنى آخرهالتحّرر من حكم
یتحّرر اإلنسان من حكم حرفّیة الناموس لیتقبل العریس اآلخر ربنا یسوع. 

 "أم تجهلون أیها اإلخوة، ألني أكلم العارفین بالناموس، 
 أن الناموس یسود على اإلنسان ما دام حًیا. 

 فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحّي، 
 ن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، إولكن 

 فإذا مادام الرجل حًیا تدعي زانیة أن صارت لرجٍل آخر، 
، ن مات الرجل فهي حرة من الناموسإولكن 

 ن صارت لرجل آخر. إحتى أنها لیست زانیة 
  ،متم للناموس بجسد المسیح  أنتم أیًضا قدإخوتيإًذا یا 

. ]4-1[ لكي تصیروا آلخر للذي قد أقیم من األموات لنثمر هللا"
یالحظ في هذا النص الرسولي: 

 أراد وهو ، إذ كان الرسول بولس یعالج موضوع افتخار الیهود على األمم بكونهم مستلمي الناموسأوالً :
 ألنه ناموس اهللا المقدس، إنما یهاجم مستخدمیه. یظهر ذلك في دقة ،یحّطم كبریاءهم هذا أّال یهاجم الناموس ذاته

العبارات التي استخدمها الرسول هنا وهو یتحّدث عن الناموس، إذ نراه یكتب بحساسیة شدیدة: 
 وهو یقّدم مثل المرأة المرتبطة برجل كمثال لألمة الیهودّیة المرتبطة بالناموس، یقول: "ألني أكلم العارفینأ. 

 كأنه في نفس المثال یتحّدث ناموسًیا، عن أمور واضحة یحكم فیها الناموس نفسه، أو بمعنى آخر ]...1 [بالناموس"
ُیعلن الرسول أنه یقبل حكم الناموس ذاته في هذا األمر، أو یلتجئ إلى حكم الناموس ألنه عادل ومقدس. 
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ن إ فال ُتحسب زانیة ، بذكر موت الرجل لُتحّرر المرأة من سلطانهى في مثل المرأة المرتبطة برجل اكتف.ب
 فالمؤمن ال یقدر أن . سواء على مستوى الجماعة أو كل عضو فیها، فالمرأة هنا ُتشیر إلى الكنیسة.تزوجت آخر

. یرتبط بحرف الناموس وأعماله الرّمزیة مع أعمال النعمة اإللهیة، وٕاال ُحسب كامرأة اقترنت بعریسین
إذ یتحّدث عن اقتران اإلنسان بالناموس لم یتعرض لموت الناموس ف ،هذا ویالحظ دّقة تعبیر الرسول بولس

 وكأن الذي یموت هو اإلنسان للناموس ...متم للناموس" نفسه كي یتحّرر اإلنسان منه، بل في دّقة بالغة یقول: "ُقدِّ 
لیحیا للمسیح. قال هذا حتى ال یظن أحد أن الرسول یقاوم الناموس نفسه ویطلب الخالص منه، إنما الحّریة من 

حكمه، ومن حرفیته القاتلة. 
ن مات اإلنسان فال یخضع لشرائع إ، لكن ]1 ["أن الناموس یسود على اإلنسان مادام حًیا" مرة أخري یقول:
الناموس الحرفّیة وأعماله. 

 تحت ناموس الرجل األول ى في المثال الذي بین أیدینا یقّدم لنا الرسول امرأة ورجلین، فإن المرأة تبقثانًیا:
مادام حًیا، فإن مات تحّررت من سلطانه لترتبط باآلخر، وال ُتحسب هذه األرملة زانیة. فإن كانت المرأة تمثل جماعة 

 والثاني هو السید المسیح، فإن المؤمنین إذ یرتبطون بالناموس یخضعون ،المؤمنین، والرجل األول هو الناموس
 أي حرفّیة ، ویسقطون تحت الحكم الصادر منه. لذا صارت الحاجة أن یتحّرر المؤمنون من هذا السلطان،ألعماله
 أي السید المسیح القائم من األموات. وقد تحّقق هذا ، كي نرتبط بالثاني، وٕایفاء الحكم الصادر منه بموتنا،أعماله

 إیفاًء للحكم الصادر ناموسًیا ضّدنا! بهذا لم یكسر المسیح ،الموت للناموس والتحّرر منه خالل موت المسیح عّنا
الناموس بل أكمله، وحّقق غایته، بدخوله كعریٍس للجماعة المقّدسة خالل موته بالصلیب، لتعیش معه عروًسا مّتحدة 

معه أبدًیا بال انفصال عنه. 
 إنما یعني تحقیق غایته ،إذن موتنا للناموس لحساب اتحادنا مع السید المسیح ال یعني انهیاًرا للناموس

أكَّد الرسول التزامنا بالزواج الثاني، قائالً :  بتقدیمنا للرجل اآلخر الذي ُأقیم من األموات لنقوم معه.
. )19: 6 كو 1("إنكم لستم ألنفسكم" 

. )23: 7 كو 1( فال تصیروا عبیًدا للناس" ،"قد ُأشتریتم بثمن
: 5 كو 2 ( بل للذي مات ألجلهم وقام"، كي یعیش األحیاء فیما بعد ال ألنفسهم،"وهو مات ألجل الجمیع

15( .
، على عكس الزواج السابق حین كان ]4[أنجب هذا الزواج ثمًرا لحساب اهللا، إذ یقول: "لنثمر هللا"  ا:لثً ثا

 فإنهم لم یستطیعوا أن ُیثمروا هللا ال لسبب خاص ،المؤمنون تحت سلطان الرجل األول، أي تحت الناموس الموسوي
 وٕانما بسبب طبیعة العصیان التي كانت لهم، لذا جاء الثمر هو: "حكم الناموس علینا بالموت". ،بالناموس ذاته

یقارن الرسول بین الثمرین: ثمر االتحاد بالرجل األول المعلن حكمه علینا بسبب شر طبیعتنا وثمر االتحاد 
: "لنثمر هللا، ألنه لما كّنا في الجسد كانت أهواء  مقدًما لنا إمكانیات جدیدةي،بالثاني الذي یحررنا من الحكم الناموس

ذ مات الذي كّنا إالخطایا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي ُنثمر للموت، وأّما اآلن فقد تحّررنا من الناموس 
. ]6-4 [ حتى نعبد بجّدة الروح ال بُعتق الحرف"،ممسكین فیه

نه لم یقل: "لما كّنا في إ [ها أنتم ترون ما قد نلناه من الزوج السابق! القّدیس یوحنا ذهبي الفم:یقول 
 فرصة للهراطقة (باحتقار الناموس)، بل یقول "لما كّنا في الجسد"، يالناموس"، إذ في كل عبارة یحجم عن أن یعط
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نهم اآلن بدون أجسام، أأي كّنا في األفعال الشّریرة، في الحیاة الجسدانّیة. ما یقوله ال یعني أنهم كانوا قبًال في الجسد و
 وفي نفس الوقت ال یحّرر من خزیها، إذ قام بدور المّتهم ،إنما یقصد بقوله هذا أنه لیس الناموس هو سبب الخطایا

القاسي بفضح خطایاهم، حیث أن الذین یرتبطون به أكثر ال یفّكرون في الطاعة نهائیا، األمر الذي یكشف نهایة 
. هذا ما جعله ال یقول: "كانت أهواء الخطایا التي أنتجها الناموس" بل قال "كانت أهواء ىعصیانهم بصورة أقو

 أنه خالل الناموس صارت ظاهرة ومعلنة. كذلك لم یّتهم الجسد ذاته، إذ لم ى بمعن..الخطایا التي بالناموس (خالله)".
 وٕانما التي "تعمل في أعضائنا"، لیظهر أن أصل الضرر جاء من موضع ، "األهواء التي ارتكبتها األعضاء":یقل
 ولیست األعضاء التي تعمل األهواء فیها. فإن النفس تقوم بدور الالعب على ،هي األفكار التي تعمل فیناو ،آخر

القیثارة التي هي الجسد، فتلزمه بذلك. فالنغم غیر المنسجم ال ینسب لألخیر (القیثارة) بل لألول (النفس) أكثر من 
.] Ïاألخیر

هكذا وٕان أعلن الرسول بولس الحاجة إلى التحّرر من الناموس، الرجل األول، لكنه ال ُیلقي باللوم على 
وٕان كان األخیر .. الناموس وال أعضاء الجسم، إنما العیب هو في النفس التي تقود األهواء فینا أكثر مّما للجسد.

 لیس المسئول األول.  هملتزم بالمسئولیة مع النفس لكن
 وقد جاءت الكلمة الیونانیة ]،6[" "وأما اآلن فقد تحّررنا من الناموس إذ تحّقق الزواج الثاني یقول الرسول:

للتحریر هنا بمعني أنه "لم یعد هناك أثر أو فاعلیة". 
  على هذه العبارة بالقول: القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

كیف یستعبد هنا الناموس والجسد، إذ لم یقل أن الناموس صار بال فاعلیة، وال الجسد بال فاعلیة، انظر [
وٕانما نحن صرنا بال فاعلیة (أي خلصنا). كیف خلصنا؟ بموت اإلنسان القدیم ودفنه، هذا الذي كان ممسًكا بالخطّیة، 

هذا ما یعنیه بقوله: "إذ مات الذي كّنا ُممسكین فیه". كأنه یقول بأن القید الذي كّنا ممسكین به قد انكسر وتبّدد 
(مات)، حتى أن الخطّیة التي كّنا ممسكین بها ال تعود تمسك بنا. لكن ال ترجعوا إلى الوراء أو تهملوا، فقد تحّررتم 

 ال بُعتق الحرف". ،ّدة الروحجلتصیروا عبیًدا لكن لیس بذات الطریقة السابقة وٕانما "ب
عندما أخطأ آدم وسقط جسمه تحت الموت واآلالم تقبل خسائر جسدّیة كثیرة، وصار الحصان (الجسم) أقل 

حیوّیة وأقل طاعة. ولكن إذ جاء المسیح جعله أكثر رشاقة بالنسبة لنا خالل المعمودّیة، رافًعا إّیاه بجناح الروح 
(القدس). بهذا لم تعد العالمات الخاصة بسباق الجري هي بعینها القدیمة، إذ لم یكن السباق سهًال كما هو اآلن (ألن 

 كما في القدیم وٕانما حتى الغضب؛ ال ،الحصان صار أكثر رشاقة). لهذا السبب لم یطلب منهم أن یتركوا القتل فقط
 وٕانما حتى عن ، وٕانما یتخّلوا حتى عن النظرة غیر الطاهرة؛ یمتنعوا ال عن القسم الباطل فقط،یتركوا الزنا فحسب

). أّما من جهة األصدقاء فیأمرهم أن یحّبوا حتى أعداءهم. في كل األمور 33، 27، 21: 5 القسم الصادق (مت
أعطانا أرًضا أوسع للجري علیها فإن لم نطع یهّدد بجهنم، مظهًرا أن هذه األمور نصارع من أجلها إلزامًیا مثل 

" تالسماوان لم یزد بّركم على الكتبة والفّریسّیین لن تدخلوا ملكوت إ لذلك یقول: "..العزوبیة والفقر، یأمرنا أن نتّممها.
 في جهنم. لذلك یقول بولس أیًضا: "فإن الخطّیة لن تسودكم ى. ومن ال یدخل الملكوت بالضرورة ُیلق)20: 5 مت(

. وهنا أیًضا یقول: "حتى نعبد بجدة الروح ال بعتق الحرف" )14: 6 رو(ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" 
، فإنه لم یعد الحرف الذي یدین، أي الناموس القدیم، وٕانما الروح الذي یعین. لهذا السبب أن وجد بین القدماء ]6[
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إنسان بتول كان هذا األمر غریًبا تماًما، أّما اآلن فقد صار هذا األمر منتشًرا في كل أنحاء العالم. قدیًما قلیلون بالكاد 
كانوا یحتقرون الموت، أّما اآلن (في عهد القّدیس ذهبي الفم) فیوجد في القرى والمدن طغمات من الشهداء بال 

 .]Ïحصر، ال من الرجال فحسب وٕانما أیًضا من النساء
 وتمّتعنا بجدیة الروح، وكأننا بملخس عبد رئیس الكهنة الذي ُقطعت أذنه الیمنى كما ، من الحرفاعتقنااآلن 

 كانت رمًزا لتجدید السمع، Ð) لُیمسك الرب بنفسه أذنه ویشفیه، وكما یقول القّدیس أغسطینوس10: 18 بالسیف (یو
ینزع الفكر الحرفي القدیم والتمّتع بالفكر الروحي الجدید. 

 الناموس یفضح الخطّیة .2
، لئّال ُیظن أن ]6 [ "وأما اآلن فقد تحّررنا من الناموس": فهم عبارتهئخشي الرسول بولس لئال یسيء القار

، وجاءت اإلجابة ]7 [هل الناموس خطّیة؟""الرسول یهاجم الناموس أو یقّلل من قدسّیته، لذلك قّدم سؤاالً : فماذا نقول؟ 
 فلماذا یفرح بتحریره من الناموس؟ ، إذن..واضحة وصریحة: "حاشا".

]. 7 [ ورّبما لم أكن أدركها، ألن الناموس یفضح الخطّیة وال یعالجها. عّرفني على الخطّیة التي ارتكبهاأوالً :
، فرّبما لو لم توجد ]11-8 [طبیعة العصیان التي فيّ عن  ألن الناموس إذ قّدم لي الوصّیة كشف ثانًیا:

فّي طبیعتي (كل شيء ممنوع مرغوب). هنا  وصیة معّینة تمنعني من شيء ال أهتم بعمله، إنما وجود الوصّیة یثیر
 وٕانما في طبیعة العصیان الخفّیة في داخلي والتي لم یكن لها أن تظهر ما لم ،العیب ال في الوصّیة التي أثارتني

توجد وصیة. 
 وقد علق علیهما القّدیس یوحنا ]13-7 [أبرز الرسول بولس هاتین النقطتین بكل وضوح في هذا األصحاح

 الذهبي الفم، قائالً :
 ،؛ "فإن الخطّیة لن تسودكم)5: 7([سبق فقال: "كانت أهواء الخطایا التي بالناموس تعمل في أعضائنا" 

؛ "وأما الناموس )15: 4(؛ "حیث لیس ناموس لیس أیًضا تعدٍ " )14: 6(ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" 
، فلئال یسيء هذا كله للناموس، ولكي )15: 4( غضًبا" ىء؛ "ألن الناموس ینش)20: 5(فقد دخل لكي تكثر الخطّیة" 

. قبل أن ]7 [یصحح الشك الذي ینشأ عن هذه األقوال قّدم اعتراًضا، قائالً : "فماذا نقول؟ هل الناموس خطّیة؟ حاشا"
 ..یقّدم البرهان استخدم هذا القسم "حاشا" لكي یسترضي السامع، مالطًفا من اضطرب للسؤال.

 كأنه أمامهم مداولة وحكم، حیث اجتمعوا مًعا، وجاء االعتراض ""فماذا نقول؟ ، إنما"ال یقول هنا: "فماذا أقول
)، إذ 6: 3 كو 2ال منه، وٕانما خالل المناقشة بسبب ظروف الحال. فإنه ال ینكر أحد أن الحرف یقتل والروح یحي (

هذا واضح تماًما، وال یقبل المناقشة. فإن كان هذا حقیقة ُمعترف بها، فماذا نقول عن الناموس؟ هل الناموس خطّیة؟ 
.. حاشا! وضح لنا إذن هذا األمر الصعب!.

 "فإنني لم أعرف الشهوة لو لم یقل ..ن الناموس لیس خطّیة، "بل لم أعرف الخطّیة إال بالناموس".إیقول 
 وٕانما أیًضا إلى حد ما كمصدر لها، ،. أال تالحظ كیف أنه لم یظهر الناموس كدیان للخطیة]7 [الناموس ال تشته"

 هذا جاء عن ضعفنا ال عن عیب في )...لكن ال عن خطأ من جانبه هو (وٕانما من جانب ضعفنا وعصیاننا
 ألنه یمنعنا لیحفظنا ،الناموس، ألنه عندما نشته شیًئا وُنمنع منه تلتهب الشهوة باألكثر. هذا ال ینبع عن الناموس
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منها، وٕانما الخطّیة هي من إهمالك وسوء تصرفك، مستخدًما ما هو صالح للضد. العیب لیس في الطبیب بل في 
المریض الذي ال یسيء استخدام الدواء، فإن الناموس لم ُیعَط إلشعال الشهوة بل إلطفائها، وٕان كان ما قد حدث هو 

فإن عمل الطبیب یقف عند المنع لكن على المریض أن یضبط نفسه. .. لناموس.ى الإنا ال يلإالعكس. فاللوم ینسب 
ن كانت الخطّیة قد اتخذت فرصة بالوصّیة؟ بالتأكید یوجد أشرار كثیرون اّتخذوا من الوصایا إولكن ماذا 

الصالحة فرصة لیزدادوا شًرا. هذا هو الطریق الذي به أهلك الشیطان یهوذا بإغراقه في محّبة الطمع وجعله یسرق ما 
 وٕانما بسبب شّر روحه. وأیًضا حواء ،هو للفقراء. فما حدث لم یكن بسبب الثقة التي ُأعطیت له بتسلیمه الصندوق
 وٕان كان ما حدث قد اّتخذ الشجرة فرصة ،بإحضارها ما یأكله آدم ُطرد من الفردوس، لكن لم تكن الشجرة هي السبب

. ..لتحقیقه
نطبق هذا أیًضا على العهد الجدید، ففي العهد  لو كان الناموس ملوًما ألن الخطّیة وجدت فرصة به، ال

... الجدید نجد آالف القوانین أكثر أهمیة
، وجدت الخطّیة مجاًال في )22: 15 یو(عندما قال الرب: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطّیة" 

مجيء الرب وحدیثه معهم، ومع ذلك فقد صار عقابهم أشد. وأیًضا عندما تحّدث بولس الرسول عن النعمة قال: "فكم 
 .]Ï)29: 10عب (عقاًبا أشّر تظنون أنه ُیحسب مستحًقا من داس ابن اهللا؟" 

 جِر إلى اِ ك وتدرك ضعفك. إذن ءلقد استلمت الناموس، وأنت تود أن تحتفظ به لكنك ال تقدر. بهذا تترك كبریا
 بالروح بعد الحرف تتمّتع آمن متكًال علیه، فإذ .ق إلى المسیح ولتعترف بها واغسل وجهك. لتشت،الطبیب

(السابق) تخلص.  

 إننا نصغي إلى الناموس، فإن لم توجد نعمة إنما نصغي للعقاب الذي یحّل بناÐ .
  القّدیس أغسطینوس 

ن كان اإلنسان لم یعرف الشهوة قبل الناموس، إالً : ئ حدیثه السابق، متساالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 
 بأن اإلنسان یعرف الخطّیة (بالناموس ،فلماذا صار الطوفان؟ ولماذا كان حرق سدوم؟ ویجیب على هذا التساؤل

 مقدًما لإلنسان معرفة دقیقة، فصار الناموس جنًبا إلى جنب مع ، لكن جاء الناموس یحّدد الشهوة ویكشفها،الطبیعي)
كنت بدون ناموس عائًشا ف الرسول أن یقول: "أّما أنا االناموس الطبیعي یضیف على اإلنسان اتهاًما أشد، هذا ما دع

 بالموت. فبقوله "كنت عاًشا قبالً " يّ  وال اتهام صریح ضدي یحكم عل،، إذ لم تكن هناك معرفة دقیقة ومحّددة]9 [قبالً "
نني لم أكن تحت إدانة الناموس الدقیقة والصارمة التي تستوجب موتي. أتعني 

 لكنه أشار ،الناموس للخطیة وجودها، إذ كانت موجودة من قبل : [لم یعطِ القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
إلى تلك التي هربت من مالحظتنا. هذا ُیعتبر مدًحا للناموس، إذ كان الناس یخطئون قبله وهم ال یدركون. ولما جاء 

 مظهًرا أنهم یخطئون. هذا لیس باألمر الهّین ،الناموس فإنهم وٕان لم ینتفعوا منه بشيء إال أنه عّرفهم علیها بدقة
 فاألمر ال یخص الناموس الذي حّدد كل شيء بهذا الهدف، وٕانما یسقط ،لتحریرهم من الشرّ . فإن كانوا لم یتحّرروا

... باالتهام كله على أرواحهم
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. لم یقل "جاءت الوصّیة للموت" أو ]10 [لذلك یقول: "فُوجدت الوصّیة التي للحیاة هي نفسها لي للموت"
 .لحیاة وأُعطیت بهذه الغایةى الإن أردت أن تعرف غایتها فهي تقود إكأنه یقول .. "صارت للموت" بل قال: "فُوجدت".

 للحیاة. د إنما الخطأ فیمن استلم الوصّیة، ولیس في الوصّیة التي تقو،فإن ُوجدت للموت
 هذه النقطة ضوًءا جدیًدا، بقوله: "ألن الخطّیة وهي متخذة فرصة بالوصّیة خدعتني بها ىسلط الرسول عل

. الحظ أنه في كل موضع ُیبّرر الناموس من االتهام ویحفظه من الخطّیة. ]11 [وقتلتني"
 ألنه وٕان كان الیهود غیر طاهرین خالل ...]12 ["إًذا الناموس مقدس والوصّیة مقّدسة وعادلة وصالحة"

الناموس، وٕان كانوا ظالمین وطامعین، فإن هذا ال یفسد صالح الناموس، تماًما كما أن عدم أمانتهم ال یبطل أمانة 
 .]Ïاهللا

لقد أظهر قدسیة الناموس وصالحه وعدله، مادًحا إیاه، ألنه وٕان كانت الخطّیة وجدت الفرصة في الوصّیة 
 بهذا یقودنا الناموس إلى ضرورة الخالص منها، إذ یقول: "فهل ...لتقتلني، لكنها باألكثر انفضحت فظهر شّرها بقتلي

صار لي الصالح موًتا؟ حاشا! بل الخطّیة، لكي تظهر خطّیة، منشئة لي بالصالح موًتا لكي تصیر الخطّیة خاطئة 
. هكذا حّول الرسول االتهام من الناموس الصالح إلى الخطّیة الخاطئة جًدا، أو بمعني آخر رّكز ]13 [جًدا بالوصّیة"

 فبشرنا یتحّول حتى ما هو صالح إلى ضررنا. وكما یقول القّدیس أغسطینوس: .أنظارنا على أنفسنا في الداخل
مور الصالحة تكون ضارة، األ فإنه حتى ..[النقطة موضوع االهتمام لیس ما نتسلمه بل الشخص الذي یتسلم الشيء.

والضارة تكون مفیدة حسب شخصیة من یتقّبلها. ها أنت ترى الشّر قد جاء خالل الصالح (الناموس) مادام الذي 
 .]Ðیتقبله إنما یتقبله بطریقة خاطئة

ناموس اهللا وناموس الخطّیة . 3
حاح الحاجة إلى التحّرر من الناموس الذي فضح خطایاي وأصدر حكمه على صإذ أظهر في بدایة هذا األ

 وٕانما في الخطّیة العاملة فّي، واآلن یمدح الرسول الناموس اإللهي، ،بالموت، عاد لیؤّكد أن العیب لیس في الناموس
وُیعلن عن ناموس الخطّیة الكائن في أعضائي، لكي إذ اكتشفه ألجأ إلى المخلص القادر وحده أن ینقذني منه. 

. وكما یقول القّدیس یوحنا الذهبي ]14 ["فإننا نعلم أن الناموس روحي وأّما أنا فجسّدي، مبیع تحت الخطّیة"
 بعید كل البعد عن كونه مصدًرا و فه.ن الرسول بقوله هذا ُیعلن أنه ال حاجة للتدلیل على أن "الناموس روحي"إ Ñالفم

للخطیة، أو عّلة للشرور الحادثة. أنه "روحي"، معلم للفضیلة ومضاد للرذیلة؛ یقودنا بعیًدا عن كل أنواع الخطایا 
بالتهدید والنصح والتأدیب واإلصالح وبمدحه للفضیلة. إذن من أین جاءت الخطّیة مادام الناموس معلًما هكذا؟ إنها 
مّنا نحن: "وأما أنا فجسدي، مبیع تحت الخطّیة". لقد تقّبلت الشهوات الجسدّیة واسُتعبدت للخطیة، صرت غارًقا في 

أعماقها، ساقًطا تحت ناموسها، فُحسبت جسدًیا. 

  لعنة اهللا األصلّیة (بسقوط أبوینا في العصیان) جعلتنا جسدانّیین، وُحكم علینا باألشواك والحسك؛ وقد باعنا أبونا
 إذ صرنا ننقطع أحیاًنا عن تذّكر اهللا .بذلك التعاقد التعیس حتى أننا صرنا عاجزین عن فعل الصالح الذي نریده

. وبینما نشتهي الطهارة ننزعج غالًبا بغیر ي مضطّرین إلى االنشغال بما یخص الضعف البشر،العظیم السمو

1 In Rom. hom 12. 
2 In Ioan. tr 62: 1. 
3 In Rom. hom 12. 
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إرادتنا بالشهوات الطبیعیة التي ال نرید حتى أن نعرفها، لذلك نحن نعلم أنه لیس ساكن في أجسادنا شيء صالح 
. Ï)، أي لیس ساكن فیه السالم األبدي الدائم الذي لهذا التأمل المذكور18: 7 (رو

 األب ثیوناس

 هذا یعني: "بكوني إنساًنا جسدانًیا موضوع بین الخیر والشّر كوكیل ]14 [، مبیع تحت الخطّیة"يّ "أّما أنا فجسد .
: 15 ؛ جا8: 21 إر( ""هاأنذا أجعل أمامكم طریق الحیاة وطریق الموت حّر، لي سلطان أن اختار ما أرید. فإنه

)، بمعنى أن الموت یأتي ثمرة لعصیان الناموس الروحي أو الوصّیة والطاعة للناموس الجسدي 15: 30 ؛ تث8
أي مشورة الحّیة. فبمثل هذا اختیار أنا مبیع للشیطان، ساقط تحت الخطّیة. هكذا أمسك الشّر بي، والتصق بي، 

. Ðوسكن فّي، وسلمني العدل للشریر بانتهاكي للناموس
 األب میثودوس

؟  واآلن ماذا فعل ناموس الخطّیة فيَّ
 بل ما أبغضه ،: شّوه معرفتي، إذ یقول الرسول: "ألني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أریدهالً أو
 .]15 [فإّیاه أفعل"

ماذا یقصد الرسول بهذا؟ 
ا للخطیة غیر دقیقة، لذا یقول "لست أعرف ما أنا ن أفقدت الخطّیة نقاوة البصیرة الداخلّیة، فصارت معرفتأ.

 ال بمعنى أن اإلنسان یجهل الخطّیة، وٕاال لما دین عنها، وٕانما قبل الناموس لم یكن قادًرا على معرفتها بدقٍة، ..أفعله".
. وكما یقول القّدیس یوحنا ذهبي الفم ]7 [وذلك كما سبق فقال: "فإنني لم أعرف الشهوة لو لم یقل الناموس ال تشته"

 لذلك أیًضا كان العقاب أقل قسوة من الذین یخطئون وهم ،كان اإلنسان قبل الناموس ال یعرف الخطّیة بحٍق ودقةٍ 
تحت الناموس عارفون الخطّیة. 

 رّبما یقصد هنا بقوله "لست أعرف" ال معرفة الفكر النظري، فإنه بناموس الطبیعة یعرف اإلنسان .ب
الخطّیة، لكنه یقصد معرفة اإلنسان القادر عن اإلحجام عنها ومقاومتها لیعمل البّر ِعوض الشّر، لهذا یكمل الرسول 

 صرت كمن بال معرفة ألنني أمارس ما : بل ما أبغضه فإیاه أفعل". وكأنه یقول،حدیثه: "إذ لست أفعل ما أریده
وذلك كمن یشرب الخمور وهو یعرف إنها مؤذیة لصّحته، لكن استعباده لها جعله كمن یجهل آثارها علیه.  أبغضه.

ثانًیا: أفقدتني اإلرادة الصالحة العاملة، إذ لم یقف األمر عند تشویه المعرفة، سواء بإفساد البصیرة الداخلّیة 
 فتفسد إمكانیة العمل الصالح ،أو بالعجز عن التمّتع بالمعرفة المقّدسة خالل الخبرة، وٕانما أیًضا تسیطر على إرادتي

في حیاتي، وأحسب كمن یعمل بال إرادة، إذ سلمت نفسي بنفسي عبًدا لها. 
 أال نفهم العبارات الواردة هنا حرفًیا، فنظن أن اإلنسان ،القّدیس یوحنا الذهبي الفم كما یقول ،یلیق بنا

 ال ]15 [مصّیر، یمارس الشّر إلزاًما، وٕاال كان سقوطه تحت الدینونة غیر عادل. حینما یقول: "لست أفعل ما أریده"
ینكر الرسول حرّیة اإلرادة اإلنسانّیة كمن یخطئ قسًرا وجبًرا، وٕاال كان الرسول قد أكمل الحدیث هكذا: "بل ما أجبر 

 "بل ما أبغضه فإّیاه أفعل"، فإنه ال ینكر ما للخطیة من سلطان أفقده قّوة اإلرادة : إنما قال،علیه وُالزم به فإّیاه أفعل"
 لكن في نفس الوقت ال یتصرف جبًرا بغیر إرادته.

1 Cassian: Conf 23: 13. 
2 On Resurrection. 
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 وٕان كان في نفس الوقت یبغضها بحسب الناموس ،الخطّیة مخادعة تجتذبه وتجعله یلتزم بممارستها
 فإني أصادق ، لهذا یكمل قائالً : "فإن كنت أفعل ما لست أریده.الطبیعي العامل فیه كما بحسب الناموس المكتوب

ن كنت بالناموس الطبیعي أكره الخطّیة التي أمارسها فإن الناموس المكتوب أو إ. كأنه یقول ]16 [الناموس أنه حسن"
الموسوي یصادق على الناموس الطبیعي الذي یبغض الخطّیة لذا فالناموس حسن. 

ن كان اإلنسان قبل التمّتع بالنعمة یستطیع تحت ظل الناموس المكتوب أو الموسوي إرّبما یتساءل البعض: 
  حتى كنت ال أفعل ما أریده بل ما أبغضه، وأفقدتني اإلرادة الصالحة والعاملة،أن یقول بأن الخطّیة شّوهت معرفتي

، فهل ینطبق هذا القول الرسولي علینا ونحن في عهد النعمة؟ أو بمعنى آخر هل هذا القول یناسب الخطاة ]15[
م یئن منه الجمیع؟ أالذین لم یتمّتعوا بعد بعمل اهللا فیهم 

:  موضًحا اآلتي،Ïیجیب األب ثیوناس في حدیث طویل في مناظرات القّدیس یوحنا كاسیان
 لیس ألن ، یرى األب ثیوناس أن الرسول ینطق بهذه الكلمات عن نفسه حتى بعد تحّوله إلى اإلیمان.أ

ن كان قد تمّتع بفیض من الفضائل أشبه بالجواهر وبالبركات اإللهیة، لكنه إذ یتطّلع إلى إالوضع لم یتغّیر، إنما ألنه و
ما سیناله أبدًیا یحسب ما لدیه تافًها وقلیالً . فمع ممارسته للحیاة المقّدسة في الرب یبغي أن یبلغ رؤیة اهللا وجًها لوجه، 

ال یشغله شیًئا حتى وٕان كان أمًرا صالًحا لضروریات الحیاة. و
 لو( إذ یقارن الرسول بولس صالحه بصالح اهللا الفائق یرى أنه "لیس أحد صالًحا إال واحد وهو اهللا" .ب

، فیحسب الرسول نفسه تحت الضعف. )19: 18
ن إ وفي نفس الوقت ازداد حساسیة ألتفه الخطایا، ، كلما تمّتع اإلنسان بالنمو الروحي ازداد نقاوة داخلّیة.ج

 وٕانما عن حذر لئّال ، ال عن یأس أو خوف، كلما ارتفع اإلنسان روحًیا یخشى باألكثر من السقوط.صح هذا التعبیر
تكون سقطته مّرة. 

 وٕانما خاص بالكنیسة الجامعة، فإنها تنظر إلى ما ورد  وحده،هذا الرأي ال یمثل فكًرا خاصا باألب ثیوناس
 لكنه ینطبق ،) أنه وٕان كان ینطبق على اإلنسان وهو تحت الناموس25-14: 7في هذا الجزء من األصحاح (

زال في الجسد، لكن الفارق في الحالتین كبیر. فتحت الناموس تعّرف يبطریقة ما على كل عضو في الكنیسة ال 
اإلنسان على الصالح ووقف موقف العاجز عن ممارسته، أّما في عهد النعمة فقد صارت له معرفة أعظم وٕامكانیات 

 وقدرة على التحرك بالنعمة اإللهیة وعمل الروح القدس فیه، لكنه لیس معصوًما من الخطأ، إنما ،على مستوى فائق
 لعّله یبلغ قیاس قامة ملء المسیح، وفي هذا مع شعوره ،یبقى یرتفع كما بجناحي الروح منطلًقا من مجٍد إلى مجدٍ 

 فیئن في الداخل مقدًما التوبة بال انقطاع، شاعًرا مع ،بعمل اهللا العظیم فیه ُیدرك أنه لم یبلغ بعد تمام اشتیاقه في الرب
الرسول بولس أنه أول الخطاة في غیر یأس. 

  نحن في حریة، وجزئًیا في عبودیة. جزئّیا
لیست الحّریة كاملة بعد وال نقّیة بالتمام، ألننا لم ندخل بعد األبدیة. 

نحن ال نزال في الضعف جزئًیا، لكّننا نلنا الحّریة جزئًیا. ما قد ارتكبناه من خطایا قد ُغسل في المعمودّیة 
 Ð كل الشّر وبقینا بال ضعف؟حيّ سابًقا، لكن هل قد م

1 Cassian, Conf 23.  
2 In Ioan. Tr., 41: 10. 
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 القّدیس أغسطینوس

  .توجد فینا شهوة شریرة، ولكن بعدم موافقتنا لها ال نعیش أشراًرا
الخیر بعد؛ وقد  توجد فینا شهوة الخطّیة، وبعدم طاعتنا لها ال نكمل الشّر، لكن وجودها یعني أننا لم نكمل

أظهر الرسول األمرین: 
 إننا لن نكمل الخیر مادمنا نشتهي الشرّ . .أ

ولم نكمل الشّر مادمنا ال نطیع مثل هذه الشهوة. . ب
، وأظهر ]18 [وقد أظهر األمر األول بقوله: "ألن اإلرادة حاضرة عندي، وأّما أن أفعل الحسنى فلست أجد"

. ففي النص األول لم یقل أن الحسنى )16: 5 غل( فال تكملوا شهوة الجسد" ،سلكوا بالروحااألمر الثاني بقوله: "
(الخیر) غیر موجودة إنما لم یكملها (أن أفعل لست أجد)، وفي الثاني لم یقل أن شهوة الجسد غیر موجودة بل قال 

"فال تكّملوا". 
لهذا تجد الشهوات الشّریرة لها موضًعا فینا حیث توجد اللّذات غیر المشروعة، ولكّننا ال نكمِّل هذه الشهوات 

 خادمین ناموس اهللا. ،عندما نقاومها بالذهن
الصالحة علیها.  غلبة اللّذةب وذلك ،الخاطئة مكاًنا كذلك فإن الخیر یجد له موضًعا فینا حینما ال تكون للّذة

 یستمیل الشهوة الشّریرة. فمع أننا - خادم ناموس الخطّیة -لجسد اولكن تكمیل الخیر ال یتحّقق تماًما طالما هذا 
 مقاومتنا لها عالمة تحركها فینا. إننقاومها لكنها تتحرك، 

لهذا یكون كمال الخیر بهالك الشّر تماًما، فیعلو الواحد ویبید الثاني. 
 ،فإن ظننا أن هذا یتم في هذه الحیاة نكون مخدوعین، إنما یتحّقق بصورته الكاملة حینما ال یكون بعد موت

، وفي ذلك ...بل حیاة أبدیة فهناك في الملكوت سیكون الخیر في أعلى درجاته، وال یكون شّر قط في ذلك الوقت
 الموضع ال یكون بعد جهاد للعّفة وضبط النفس.

إذن، الجسد لیس شًرا متى تجنب الشر أي الخطأ الذي به یصیر اإلنسان مخطًئا، إنما هو أوجده. ألن كل 
. Ïمن جانبي اإلنسان، الجسد والنفس، خلقهما اهللا الصالح صالحین، أما اإلنسان فصنع الشر وبذلك صار شریًرا

  القدیس أغسطینوس

 ] "15"ألني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أریده بل ما أبغضه فإیاه أفعل .[
ال ُیفهم هذا التعبیر عن فعل الشر، وٕانما عن التفكیر فیه، فإنه لیس في سلطاننا أن نفكر في األمور غیر 

، إنما سلطاننا أن ننفذ ما بفكرنا أو نمتنع عن التنفیذ. نحن ال نقدر أن نمنع الفكر عن أن یأتینا من رالالئقة أو ال نفك
الخارج إلى ذهننا، لكننا قادرون أن نمتنع عن طاعته أو ممارسته. 

 في سلطاننا أن نرید بأال نفكر في هذه األمور لكننا ال نقدر أن نطردها بحیث ال ترجع إلینا في ذهننا ثانیة. 
لهذا كما قلت لیس في سلطاننا أن نفكر أو ال نفكر فیها؛ هذا هو معنى العبارة: "لست أفعل الصالح الذي أریده". 
فإنني ال أرید أن أفكر فیما یضرني.... لكن "لست أفعل الصالح الذي أریده بل الشر الذي لست أریده فإیاه أفعل". 

فأنا ال أرید أن أفكر (بالشر) ومع هذا أفكر بما ال أریده. 

1 On Continence 20.  
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تأمل ألیس عن هذه األمور عینها یتوسل داود هللا في حزن، إذ هو یفكر فیما ال یریده، فیقول: "من الخطایا 
المستترة یا رب طهرني، من الغرباء احفظ عبدك حتى ال یتسلطوا عّلي، فحینئذ أكون بال عیب وأتنقى من خطیة 

). كما یقول الرسول في موضع آخر: "هادمین ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد معرفة اهللا 13-12: 19عظیمة" (مز 
. Ï )5: 10 كو 2ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح" (

 األب میثودیوس
ثالثًا: أفسد جسدي: لم یقف عمل ناموس الخطیة عند تشویه المعرفة الروحیة وتحطیم قوة اإلرادة الصالحة، 
وٕانما بسكنى الخطیة في داخلي صار ناموسها عاًمال في أعضائي، فصارت آالت إثم تعمل لحسابه. هذا ما یصرخ 
منه الرسول طالًبا الخالص من هذا الفساد ال بتحطیم أعضاء جسده، بل بتقدیسها لحساب اهللا، بعدما عملت لحساب 

الخطیة. هذا األمر ال یستطیع الناموس الطبیعي وال الموسوي أن یهبه، إنما هي نعمة اهللا التي تقدس الجسد مع 
النفس. 

 یشكو الرسول حاله، قاًئال: "فاآلن، لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطیة الساكنة ّفي، فإني أعلم أنه لیس 
]. 18-17ساكن ّفي، أي في جسدي، شيء صالح، ألن اإلرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد" [

: [لم یقل الرسول أن جسده هو الذي یفعل هذا بل "الخطیة الساكنة القدیس یوحنا الذهبي الفم وكما یقول 
ّفي"، ألن اهللا خلق الجسد صالًحا، لیس شًرا في ذاته، لكن إذ دخلت الخطیة لم یعد یسكن فیه شيء صالح.] 

 یؤكد نفس القدیس أن الجسد وٕان كان لیس فیه عظمة النفس، لكنه لیس مضاًدا للنفس، وال هو في ذاته 
شر، بل یسند النفس، وكأنه بالقیثارة التي في یّدي العازف، والسفینة التي بین یّدي الربان، ال یضاد من یستخدمه، 

وكأن الجسد مع النفس متحمالن المسئولیة مًعا. 
 مرة أخرى یود الرسول أن یؤكد أن الجسد لیس في ذاته شًرا وال النفس أیًضا، وٕانما اإلنسان في كلیته إذ قبل 

الشر في حیاته بإرادته، أفسد حیاته، وحطم قوة اإلرادة الصالحة، لتعمل الخطیة فیه، وتقوده حسب هواها، إذ یقول: 
 "ألني لست أفعل الصالح الذي أریده، 
بل الشر الذي لست أریده فإیاه أفعل،  

فإن كنت ما لست أریده إیاه أفعل، 
]. 20-19فلست بعد أفعله أنا بل الخطیة الساكنة ّفي" [

 فالمشكلة لیست في الجسد، وٕانما في الخطیة التي سكنت ّفي، فأفسدت النفس والجسد مًعا. لذلك إذ جاء 
السید المسیح حملني معه لیصلب الخطیة التي سكنت ّفي، ویسكن هو في داخلي. فعوض األنین والصراخ: "لست 

). فإن كنا قد سبق فسلمنا 20: 2بعد أفعله أنا، بل الخطیة الساكنة ّفي" أقول: "فأحیا ال أنا بل المسیح یحیا ّفي" (غل 
أعماقنا للخطیة لنمت مع غالب الخطیة، یملك هو فینا ونستتر نحن فیه، كقول الرسول: "ألنكم قد متم وحیاتكم مستترة 

). 4-3: 3مع المسیح في اهللا، متى ُأظهر المسیح حیاتنا، فحینئذ تظهرون أنتم أیًضا في المجد" (كو 
هذا وقد أكد آباء الكنیسة أن اإلنسان مادام في زمان الجهاد لن ُیعصم من الخطأ، إنما یبقى بنعمة اهللا 

مجاهًدا لینطلق من نصرة إلى نصرة، صارًخا إلى اهللا بال انقطاع لیعینه من ضعفه، حتى یكمل أیام غربته بسالم. 
ویحدثنا األب بینوفیوس كیف تسند نعمة اهللا المؤمنین المجاهدین فیتخلصون من خطایاهم السابقة، بل ویلیق بهم أال 

1 On Resurrection. 
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یذكروها، لكن یبقى المؤمنون تحت الضعف في بعض األمور كالتي یدعوها النبي بالسهوات والخطایا المستترة (مز 
)، فالتوبة عنها ال تنتهي. [ألنه 16: 24)، لذا یقول الحكیم: "الصدیق یسقط في الیوم سبع مرات ویقوم" (أم 12: 19

سواء عن جهل أو نسیان أو بالتفكیر أو الكالم أم بمجرد االشتیاق أو عن ضرورة أو عن ضعف الجسد أو نجاسة في 
.] Ïحلم... هذه األمور غالًبا ما نسقط فیها كل یوم بغیر إرادتنا أو بإرادتنا

أخیًرا، إذ یستبعد الرسول كل اتهام ضد الناموس وأیًضا ضد طبیعة جسده، ویجعل من الخطیة التي سیطرت 
علیه وغلبته وسكنت فیه مقاوًما للناموس، أعلن تهلله بالناموس بالرغم من هزیمته بناموس الخطیة، مقدًما الشكر 

للسید المسیح الذي یهبه النصرة على ناموس الخطیة، إذ یقول:  
"فإني أسر بناموس اهللا بحسب اإلنسان الباطن،  

ولكني أرى ناموًسا آخر في أعضائي.  
ویحي أنا اإلنسان الشقي،  

من ینقذني من جسد هذا الموت.  
أشكر اهللا بیسوع المسیح ربنا.  

إًذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس اهللا، 
]. 25-22 [ولكن بالجسد ناموس الخطیة"

ماذا یعني أنا نفسي بذهني أخدم ناموس اهللا ولكن بالجسد ناموس الخطیة؟ بالنعمة اإللهیة التي صارت لي 
في المسیح یسوع تقدست حیاتي، وٕان كانت الخطیة ال تكف عن محاربتي مادمت بعد في الجسد... هذا هو مفهوم 

النصرة بالنعمة اإللهیة، النصرة المرتبطة بجهاد ال ینقطع مادمنا في الجسد. لكنه جهاد بالرب الساكن فینا. 

  إن كان (الرسول) یخاف إغراءات الجسد فهل نحن في آمان؟

  أترید أن تعرف أن لنا أجساًدا هي بعینها كأجساد القدیسین... كلنا نلتزم بالمصارعة لیتقبل كل مكافأته حسب
جهاده. 

  Ðالقدیس جیروم

 وٕاذ )،27: 9  كو 1 (حتى الرسول كان یقمع جسده ویضبطه لئال بعدما كرز لآلخرین یصیر هو نفسه مرفوًضا 
یشعر بعنف األهواء الحسیة یتحدث باسم الجنس البشري، قاًئال: "ویحي أنا اإلنسان الشقي من ینقذني من جسد 

هذا الموت؟" 

  للرذیلة یقمع ه) بسبب وخزات الجسد وٕاغراءات15: 1إن كان الرسول اإلناء المختار، المفرز إلنجیل المسیح (غل 
جسده ویضبطه لئال بعدما كرز لآلخرین یصیر هو نفسه مرفوًضا، ومع هذا نجده یرى ناموًسا آخر یعمل في 

]، وٕان كان وهو في عري وصوم وجوع وسجن 23[ أعضائه ضد ناموس ذهنه، ویسبیه في ناموس الخطیة
وجلدات وعذابات كثیرة یعود إلى نفسه لیصرخ: أنا اإلنسان الشقي من ینقذني من جسد هذا الموت؟ فهل تظن أنه 

 Ñیلیق بك أن تترك حذرك؟

1 Cassian: Conf. 20: 12. 
2 On Ps. hom 41,51. 
3 Ep. 130: 9; 22:5. 
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  القدیس جیروم

  .كلنا نشعر بهذا، لكن لیس كلنا نخلص
یا لي من إنسان شقي ما لم أطلب الدواء! .... 

لنا طبیب، فلنطلب الدواء. دواؤنا هو نعمة اهللا، وجسد الموت هو جسدنا. لنكن غرباء عن المسیح. فإننا 
حتى وٕان كنا في الجسد لكننا لیتنا ال نتبع أمور الجسد... إنما نطلب عطایا النعمة: "أن أنطلق وأكون مع المسیح 

 Ï)24-23: 1ذاك أفضل جًدا، ولكن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم" (في 
  القدیس أمبروسیوس

 " إذ ال یوجد اثنان من طبیعتین مختلفتین (واحد بطبعه صالح وآخر بطبعه شریر)، ]25 ["أنا نفسيیقول الرسول ،
إذ لم یأتیا عن مصدرین مختلفین. 

]، مادمت أكون مسترخًیا إذ یحارب 25یقول: "بذهني أخدم ناموس اهللا ولكن بالجسد ناموس الخطیة" [
. Ð(ناموس الخطیة) الخالص

  القدیس أغسطینوس

  عندما یشعر القدیسون أن ثقل األفكار األرضیة یضایقهم، وٕانهم یرتدون بعیًدا عن سمو أذهانهم منقادین بغیر
إرادتهم أو بالحري الشعورًیا إلى ناموس الخطیة والموت، وتعوقهم األعمال األرضیة التي هي نافعة وصالحة عن 

معاینة اهللا، فإنهم یئنون إلى اهللا باستمرار، معترفین بانسحاق قلب ال بالكالم بل بقلوبهم أنهم خطاة. وبینما هم 
بغیر انقطاع یلتمسون من رحمة اهللا الصفح عما یقترفونه یوًما فیوًما بسبب الضعف الجسدي، یزرفون دموًعا 

نقطاع... احقیقیة للتوبة بغیر 
كذلك یدركون بالخبرة أنه بسبب ثقل الجسد یعجزون بقوتهم البشریة أن یبلغوا النهایة المطلوبة، وأن یكونوا 

متحدین، حسب اشتیاق قلوبهم، بذلك الصالح الرئیسي األسمى، وٕاذ ینقادون بعیًدا عن رؤیته مأسورین باألمور 
)، ویصرخون مع الرسول: "ویحي أنا اإلنسان الشقي 5: 4العالمیة یتوجهون إلى مراحم اهللا "الذي یبرر الفاجر" (رو 

). ألنهم یشعرون بأنهم على الدوام 25-24: 7من ینقذني من جسد هذا الموت؟ اشكر اهللا بیسوع المسیح ربنا" ( رو 
ال یستطیعون أن یكملوا الصالح الذي یریدونه، وٕانما یسقطون في الشر الذي یكرهونه، أي األفكار الزائفة واالهتمام 

باألمور الجسدیة. 
إنهم بالحقیقة یسرون بناموس اهللا بحسب اإلنسان الباطن الذي یسمو فوق كل المنظورات، ویسعون على 

الدوام لیكونوا متحدین باهللا وحده، لكنهم "یرون ناموًسا آخر في أعضائهم"، أي منغرس في طبیعتهم البشریة "یحارب 
)، أي یأسر أفكارهم إلى ناموس الخطیة العنیف، ویلزمهم أن یتخلوا عن ذلك 23-22: 7ناموس ذهنهم" (رو 

الصالح األعظم ویرضخوا لألفكار األرضیة التي وٕان ظهرت هامة ومفیدة ونحتاج إلیها في العبادة... إال أنها تقف 
عائًقا عن التأمل في ذلك الصالح الذي یسحر أنظار القدیسین، فیرونها شریرة ویحاولون تجنبها...  

1 On Belief in Resurrection, 41. 
2 In Ioan. tr 41: 11. 
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إنني أقول أن هذا الناموس المنغرس في أعضاء البشر جمیًعا الذي یحارب ناموس أذهاننا ویعوقها عن 
. Ïرؤیة اهللا

األب ثیوناس 

  أخیًرا یعبر الرسول الطوباوي بوضوح أنه قال هذا عن المقدسین والكاملین ومن كان على شاكلته، فیشیر بإصبعه
أسراري الخاصة مكشوفة، ال  ، أي أنا الذي أقول هذا أقدم]25[" إذا أنا نفسيإلى نفسه، ویتدرج في الحال: "

 2سریرة شخص آخر. اعتاد الرسول أن یستعمل هذا األسلوب بغیر كلفٍة كلما أراد أن یشیر باألخص إلى نفسه (
). 2: 9 ؛ رو 2: 5 ؛ غل 16، 13: 12 ، 1: 10كو 

إًذا "أنا نفسي" تحمل بالتأكید: أنا الذي تعرفونه بأنه رسول المسیح، الذي تبجلونه بأعظم احترام، والذي 
تعتقدون بأنه من أسمى الشخصیات وأروعها كشخٍص یتكلم فیه المسیح، مع أني أخدم ناموس اهللا بالذهن أعترف 

بأنني بالجسد أخدم ناموس الخطیة، بمعنى أن حالتي البشریة تجذبني أحیاًنا من األشیاء السماویة األرضیة، وینحدر 
سمو ذهني إلى االهتمام بأمور تافهة. وبناموس الخطیة هذا أجد بأنني في كل لحظة ُأخذ هكذا مأسوًرا بالرغم من 
مثابرتي باشتیاق راسخ نحو ناموس اهللا، ولكنني ال أستطیع بأیة وسیلة أن أنجو من سلطان هذا األسر ما لم أهرب 

. المخلصدائًما إلى رحمة 
لذلك یحزن جمیع القدیسین بتنهدات یومیة من أجل ضعف طبیعتهم هذا. وبینما هم یستقصون أفكارهم 

المتنقلة ومكنونات ضمائرهم وخلواتهم العمیقة یصرخون متضرعین: "ال تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر 
).... 2: 143قدامك حيّ " (مز 

ها أنت ترى إذن كیف یعترف جمیع القدیسین بصدق أن جمیع الناس كما هم أیًضا خطاة، ومع ذلك ال 
ییأسون أبًدا من خالصهم، بل یبحثون عن تطهیر كامل بنعمة اهللا ورحمته... 

ال یوجد أحد، مهما كان مقدًسا، في هذه الحیاة بال خطیة. وقد أخبرنا أیًضا تعلیم المخلص الذي منح 
). 12: 6تالمیذه نموذج الصالة الكاملة...، إذ یقول: "وأغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا" (مت 

إذن إذ قدم هذه كصالة حقیقیة یمارسها قدیسون، كما یجب أن نعتقد دون أدنى شك، ممن یمكنه أن یبقى 
. Ðعنیًدا ووقًحا ومنتفًخا بكبریاء الشیطان، فیظن أنه بال خطیة

 األب ثیوناس

مفهوم الجسد هنا 

  یلزمنا أن نأخذ كلمة "الجسد" هنا ال بمعنى اإلنسان أو المادة الملموسة، إنما یقصد اإلرادة الشهوانیة أو الرغبة
. Ñالشهوانیة

 األب دانیال

1 Cassian: Conf., 23: 10, 11. 
2 Cassian: Conf., 23: 16–18. 
3 Cassian: Conf., 4: 11. 
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 " :فان ما یقصده ].18فاني أعلم أنه لیس ساكن فّي أي في جسدي، شيء صالح" [لننصت إلى الرسول القائل 
الرسول هنا بالتأكید هو "خطأ الجسد" الذي یوجد في الشيء الصالح "الجسد". فان زال هذا الخطأ من الجسد، ال 

 یكون الجسد فاسًدا وال مخطًئا.

وقد كشف المعلم نفسه انه یقصد بهذا (أي الجسد) طبیعتنا (أي كیاننا كله)، إذ یقول في البدایة "فاني أعلم 
، وال یمكن أن یكون اإلنسان  himselfأنه لیس فيّ " ثم یوضح "فيّ " بـ "أي في جسدي"، وهكذا یسمي جسده أنه هو 

عدو نفسه. 
فعندما ُیقمع الخطأ، یصیر جسدنا محبوًبا، إذ یلزمنا أن نعتني به كقول الرسول "فإنه لم یبغض أحد جسده" 

). 29: 5(أف 
]. لیسمع من 25وفي موضع آخر "إًذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس اهللا، ولكن بالجسد ناموس الخطیة" [

لهم آذان، إذ یقول "إًذا أنا نفسي" أنا بالذهن، وأنا بالجسد... ولكن كیف یخدم بالجسد ناموس الخطیة؟ هل بقبوله 
شهوة الجسد وتكمیلها! حاشا! بل ألن حركات الشهوة التي ال یریدها هي كائنة فیه، وٕاذ هو ال یوافقها فإنه بذهنه یخدم 

. Ïناموس اهللا وال یسلمه أعضاءه لتكون آالت إثم للخطیة
 القدیس أغسطینوس

البهجة بناموس اهللا 
إن كنا بالنعمة نجاهد بال انقطاع لكي یكمل تحررنا من ناموس الخطیة، فان هذا الناموس ال یقدر أن یحطم 

بهجة خالصنا وسرورنا بناموس اهللا العامل في داخلنا، إذ یقول الرسول: "فاني أّسر بناموس اهللا بحسب اإلنسان 
]. هكذا ال یفقد اإلنسان بهجته وسالمه وسط الجهاد ضد ناموس الخطیة. 22الباطن" [

  مادمنا ُنسر بناموس اهللا بحسب اإلنسان الداخلي نملك نوًعا من السالم، لكنه لیس سالًما كامًال، ألننا نرى ناموًسا
. Ðآخر في أعضائنا یحارب ناموس ذهننا

 القدیس أغسطینوس

  ....إذ نكون أحراًرا ُنسر بناموس اهللا، ألن الحریة فرح
لتكن بهجتك في اهللا ولتكن حًرا. 
ال تخف العقوبة بل حب البرّ . 

 .Ñأال تقدر أن تحب البّر، خف إذن من العقوبة لعلك تبلغ حب البرّ 

 القدیس أغسطینوس

  بسبب حسن نقول إن عذوبة اهللا مخفیة فیك. لقد وجد ناموس (الخطیة) له موضًعا في أعضائك یقاوم ناموس
ذهنك ویسبیك. لهذا فإن العذوبة التي بالنسبة لك مخفیة یشرب منها المالئكة القدیسون بینما ال تقدر أنت تتذوقها 

. Òبسبب السبي

1 On Continence 19. 
2 In Ioan. tr 77: 4. 
3 In Ioan. Tr., 41: 10. 
4 Ser. On N. T. lessons 95: 3. 
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صحاح الثامن ألا

ناموس الروح وبّر المسیح 
قّدم لنا صورة قاتمة ثم  لها، ةأبرز الرسول في األصحاح السابق دور الناموس كفاضٍح للخطیة دون معالج

 واآلن إذ ینتقل بنا . ومثیر لشهوات الجسد ضد كل اشتیاٍق روحيٍ ،للغایة من جهة ناموس الخطّیة كمفسٍد لحیاتنا كلها
ن إ یشرق علینا باإلمكانیات اإللهیة التي تعمل في حیاة المؤمن. لهذا ،إلى السید المسیح الغالب وحده لهذا الناموس

كان بعض الدارسین یحسبون هذه الرسالة في ُكّلیتها هي "كاتدرائیة اإلیمان المسیحي"، فیرى البعض في هذا 
عه ا، علیه یقّدم المؤمن الحقیقي ذبیحة الحب والفرح والشكر وسط صرالمذبح الروحي" أو س األقداسدقُ األصحاح "

ضد الشّر وضیقاته الزمنّیة. 
قّدم لنا هذا السفر بقّوة إمكانیات الحیاة المقّدسة في الرب، أو تمّتعنا ببّر المسیح غالب ناموس الخطّیة، 

 فاتًحا باب الرجاء في المجد األبدي، ملهًبا القلب بمحبة المسیح الفائقة.
 .17-1    المسیح وناموس الروح..1
 .27-18  تجدید الخلیقة وعمل الروح.2
 .34-28    المسیح المبرر.3
 .39-35   محبتنا للمسیح المبرر.4

المسیح وناموس الروح . 1
 یسلك ،)14: 7سیطرت الخطّیة على اإلنسان؛ سكنت فیه، وأخضعته لناموسها، فصار اإلنسان جسدًیا (

 ال لینتزع ناموس الخطّیة من ،جاء السید المسیحف .بنفسه كما بجسده تحت مذلة شهوات الجسد وُحسب مبیًعا للخطیة
 بل ،السلوك لیس حسب الجسد، الذي یعطي للمؤمن إمكانیة "]2 [""ناموس روح الحیاة وٕانما لُیقیم ،أعماقنا فحسب

 إنساًنا روحانًیا أو روحًیا. ، فُیحسب اإلنسان في ُكّلیته، بجسده ونفسه."حسب الروح
 لُیقیم فیه ناموس روح الحیاة واهب الحّریة! أعطانا ،أزال السید المسیح ناموس الخطّیة المستعبد لإلنسان

 یهب حیاة للنفس والجسد مًعا، حیاة بّر ِعوض موت الخطّیة، حیاة البنّوة هللا ِعوض ]11 [روحه القدوس ساكًنا فینا
العبودّیة للخطیة! حًقا أعطانا إمكانیة الحیاة وسط اآلالم لكي ننعم بالروح على المیراث مع مسیحنا. 

هذا هو موجز حدیث الرسول بولس عن "المسیح وناموس الروح"، واآلن، لنتبع كلماته الرسولیة:  
 السالكین ، اآلن على الذین هم في المسیح یسوع،نعتاق من الدینونة: "إًذا ال شيء من الدینونةالأوالً : ا

. ]1 [لیس حسب الجسد بل حسب الروح"
 فإن نعمة المسیح ترفعنا لندرك أننا بالمسیح یسوع ُمبّررون، ،إن كان ناموس الخطّیة یحطم نفسیتنا ویرعبنا

 الذین یستسلمون مرة أخري للحیاة ،ن سلكنا حسب الروح ال حسب الجسد. ألن بّر المسیح ال یعمل في المتهاونینإ
الجسدانّیة.  

علي هذه العبارة: [نعمة المسیح تحّرر جمیع القّدیسین یوًما فیوًما من ناموس   معلًقااألب ثیوناسیقول 
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 .]Ï بالرغم من توّسلهم الدائم إلى أن یصفح اهللا عن تعدیاتهم،الخطّیة والموت، هذا الذي یخضعون له قسًرا
 بین ثالثة أنواع من النوامیس: ناموس موسى، وهو روحي لكنه ال یهب القّدیس یوحنا الذهبي الفم میزي

العامل في جسدنا وهو یدخل بنا إلى الموت األبدي؛ وناموس المسیح أو ناموس  الروح وال یبرر؛ وناموس الخطیة
الروح وهو یهب الروح ویقدم لنا الحیاة األبدیة ببّر المسیح، وبه ال نسلك فیتراٍخ حسب الجسد، بل في قوة الروح. 

 یسقط كثیرون في الخطّیة حتى بعد المعمودّیة مّما یسّبب صعوبة في األمر، لذلك أسرع ،كحقیقة واقعة[
"، مظهًرا السالكین لیس حسب الجسد"  وٕانما یضیف،" فحسبفي المسیح یسوعلیواجه هذا األمر، ال بقوله "الرسول 

 أن هؤالء یتركون تراخینا. 
 بعد أن كان هذا عمًال صعًبا. وها هو یقّدم برهانه على كالمه "،لیس حسب الجسداآلن لنا القّوة للسلوك "

 ها هو ، الخطّیة "ناموس الخطّیة"اكما دعف. ]2[ "ألن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد أعتقني" هذا، بقوله:
یدعو الروح "ناموس الروح". 

) فما هو الفرق بینهما؟ الفرق عظیم وبال حدود، فإن ذاك 14: 7لقد وصف ناموس موسى بأنه روحي (
روحي، أّما هذا فناموس الروح. ما هو التمییز بینهما؟ األول مجّرد ُأعطي بواسطة الروح، أّما هذا فیهب الذین یتقّبلونه 

الروح بغیر حدود. لذلك دعاه "ناموس الحیاة" مقابل ناموس الخطّیة ال ناموس موسى. فعندما یقول أنه أعتقني من 
صد ناموس موسى... قناموس الخطّیة والموت ال ي

نعمة الروح القدس توقف الحرب الخطیرة بذبح الخطّیة، فیصیر الُمقاوم لنا سهًال بالنسبة لنا، وتُتوِّجنا منذ 
 ].Ð عظیمِ البدایة عینها، وتسحبنا للصراع بعد أن تمّدنا بعونٍ 

 الذي یحّطم فینا عنف الخطّیة ویسندنا ، هو تمّتع بعطّیة الروح،إًذا ناموس المسیح، الذي هو ناموس الروح
 فنكّلل! ،في صراعنا ضدها، واهًبا إّیانا روح الغلبة والنصرة

 یوضحهب ناموس الروح ا أن الرسول هو یتحّدث عن السید المسیح والقّدیس یوحنا الذهبي الفمالحظ 
مبذوًال ألجلنا، واالبن قّدم نفسه ِفْدیة لیدین ابنه هذا العمل هو عطّیة الثالوث القدوس محب البشر، اآلب أرسل أن

 هذا هو عمل الثالوث القدوس الذي أعلنه الرسول .خطایانا في جسده، والروح القدس یسكن فینا لیعمل بناموسه فینا
 ، فاهللا إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطّیة،ألنه ما كان الناموس عاجًزا عنه في ما كان ضعیًفا بالجسدفي العبارة: "

. ]3[وألجل الخطّیة دان الخطّیة في الجسد" 
یالحظ هذا في النص اآلتي:  

 "ألنه ما كان الناموس عاجًزا  أن الرسول لم یستخف بالناموس بقولهالقّدیس یوحنا ذهبي الفم ى یر.أ
 هذا .، فإنه لم یقل أن الناموس شّر، وٕانما وهو متفق مع السید المسیح یوّد صالحنا، لكنه یعجز عن التحقیقعنه"

، هنا ال  "كان ضعیًفا بالجسد": وٕانما على فسادنا نحن الذین صرنا جسدانّیین، إذ یقول،العجز ال یقوم على عیٍب فیه
إنما الحیاة الجسدانّیة. " یقصد "الجسم اإلنساني

 أن سّر العجز في الناموس هو عدم قدرتنا على تنفیذه، إذ یقول: [فقد عجز الناموس، القّدیس جیرومویرى 
.]  Ñ )17: 5 مت( " (الناموس) بل ألكملضما جئت ألنق"ألنه لم یستطع أحد أن یتّممه سوى الرب القائل: 

1 Cassian: conf. 23: 13. 
2 In Rom. hom 13. 
3 On Ps. hom 7. 
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 لكنه لم یستطع، فجاء (المسیح) وفتح طریق البّر باإلیمان، وبهذا حّقق ما ،كان الناموس یعمل لیجعل الناس أبراًرا 
اشتهاه الناموس؛ ما لم یستطیع الناموس أن یحّققه بالحرف حّققه هو باإلیمان. لهذا السبب یقول: ما جئت ألنقض 

.  Ïالناموس
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

یحمل بّر المسیح وقوة ، "، فصار الجسم مقدًسا مع النفس"دان الخطّیة لم یقل "دان الجسد"، وٕانما قال: .ب
الروح، قادًرا على الغلبة ضد الخطّیة.  

 لیس ألنه لم الذهبي الفم القّدیس یوحنا، وكما یقول  في شبه جسد الخطّیة"ابنه"أرسل  یقول الرسول: .ج
 وٕانما ألنه أخذ جسدنا بدون الخطّیة. ،یأخذ جسًدا مثلنا

 إذ لم یخطئ قط، لذلك صار ذبیحة ىءجاء في الجسد، أي في جسد شبه الخطّیة، لكن لیس في جسد خاط ،
حقیقیة عن الخطّیة إذ هو بال خطّیة.  

 لكنهم يءُولدوا بجسد خاط  بل في شبه جسد الخطّیة، وأرسل االبن هؤالء الذینيءأرسل اهللا ابنه ال في جسد خاط 
. Ðتقدسوا به من دنس الخطّیة

 القّدیس أغسطینوس

 ألنه لم ." ولیس شبه جسد، وال قال "في شبه الخطّیة،لم یقل "في شبه الجسد"، إذ أخذ المسیح جسًدا حقیقًیا 
 من هو إنسان" ألنه مكتوب: "في شبه" قیل یخطيء، إنما صار خطیة ألجلنا. جاء فى شبه جسد الخطیة...

 حسب الناسوت إنسان، في الجسد، حتى یمكن أن ُیعرف، لكنه في القّوة  الترجمة السبعینیة).9: 17 إر( یعرفه؟"
 .Ñهو فوق اإلنسان ال یمكن أن ُیدرك. أخذ جسدنا لكنه لیس له سقطات الجسد

 أمبروسیوسالقّدیس 

 لكنه لیس كسائر البشر، ألن العذراء لم تحبل به بالشهوة وٕانما باإلیمان.،جاء من هذا الجسد   
جاء في العذراء هذا الذي هو قبل العذراء. 

اختارها الذي أوجدها، خلقها ذاك الذي سبق فاختارها. 
. Òوهبها اإلثمار ولم ینزع عنها طهارتها التي لم تمس

 القّدیس أغسطینوس
 أال ، وغیره من اآلباء تأكید عّلة قبوله "شبه جسد الخطّیة" القّدیس أثناسیوس الرسوليجاء في تعلیقاتد. 

 ونتمتع بعمله فینا بكوننا أعضاء جسده. ،وهو اتحاده بطبیعتنا لننعم باالتحاد معه

 .صار إنساًنا لیؤلهنا فیه 

 فیصیر جنًسا مقدًسا، شركاء في الطبیعة اإللهیة، كما كتب ،ُولد من امرأة، من عذراء، لیغیر جیلنا الخاطي
).  4: 1بط  2الطوباوي بطرس (

1 In Matt. hom 16. 
2 In Ioan. tr 41: 6; 108: 4. 
3 Conc. Repentance, 1: 3(12). 
4 Sermons on N. T. 19: 4. 
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  بسبب حسن ُمسح الرب الذي بطبیعته غیر المتغّیرة هو محب للبّر ومبغض لإلثم، وُأرسل دون أن یتغیر حامًال
 محقًقا بّر الناموس فیه، بهذا یمكننا أن نقول: لسنا في ،الجسد المتغیر لیدین فیه الخطّیة، ویؤّكد له الحّریة والقدرة

  .Ï)9: 8 ن كان روح اهللا ساكًنا فینا (روإ ،الجسد بل في الروح
 البابا أثناسیوس الرسولي 

 ثانًیا: التمّتع بالبّر 
 وٕانما نحمل البّر الذي یشتاق الناموس أن نتمتع به لكنه یعجز ، من الدینونةالعتقلم یقف األمر عند حدود 

عن تقدیمه. 
. ]4[  نحن السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح"،"لكي یتم بّر الناموس فینایقول الرسول: 

 أن "البرّ " هنا ال یعني مجّرد عدم القّدیس یوحنا الذهبي الفمماذا یعني أن یتحّقق بّر الناموس فینا؟ یري 
 وٕانما التزّین ،]، وأن البّر ال یعني مجّرد االمتناع عن الخطّیةÐوجود خطّیة، وٕانما [البر بالنسبة لنا هو التمّتع بالنصرة

 إنما یجب ممارسة اإلیجابیات. ،بالصالح أیًضا، فال یقف عند السلبیات
 أن "البرّ " حیاة دینامیكیة مستمّرة، وعمل روحي غیر متوقف، لذا القّدیس یوحنا الذهبي الفممرة أخرى یؤّكد 

یقول: [في هذه العبارة یظهر بولس أن المعمودّیة ال تكفي لخالصنا ما لم نمارس حیاة الئقة بهذه العطّیة بعد 
  .]Ñنوالها

 ثالثًا: االنشغال باهتمام الروح ال باهتمام الجسد
، فإن الذین هم حسب الجسد فیما للجسد یهتمون"

 ولكن الذین حسب الروح فیما للروح، 
 ألن اهتمام الجسد هو موت، 

 ولكن اهتمام الروح هو حیاة وسالم، 
 ألن اهتمام الجسد هو عداوة اهللا، 

  ،إذ لیس هو خاضًعا لناموس اهللا
 ألنه أیًضا ال یستطیع، 

 فالذین هم في الجسد ال یستطیعون أن یرضوا اهللا، 
، وأّما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح

. ]9-5 ["...أن كان روح اهللا ساكًنا فیكم
یالحظ في حدیث الرسول بولس عن اهتمام الروح واهتمام الجسد اآلتي:  

 ال یقارن الرسول هنا بین جوهر الجسد أي الجسم بأعضائه وبین الروح، وٕانما بین اهتمام الجسد واهتمام . أ
الروح، فیقصد باهتمام الجسد شهوات الجسد واهتماماته واشتیاقاته الجسدانّیة، ویقصد باهتمام الروح اشتیاقات الروح 

واهتماماتها الروحّیة. 
ن ترك لجسده العنان یتلّذذ بشهوات جسدانیة، إمرة أخرى نؤكد أن اإلنسان بجسده وروحه یمثل وحدة واحدة، 

1 Ep.10 ad Adelphium; against Arians, discourse. 1: 51. 
2 In Rom. hom 13. 
3 In Rom. hom 13. 
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 بطریقة جسدانّیة، وكأنه قد صار ،یتعّدى الجسد حدوده فُیحسب جسدانًیا، إذ یسلك اإلنسان ككل بفكره ونفسه وجسده
 ویتقّدس جسده بكل ،ن سّلم حیاته كلها تحت قیادة الروح القدس تتقّدس روحه اإلنسانّیةإجسًدا بال روح. وعلي العكس 

 كما لو كان روًحا بال جسد، إذ یتصرف حتى الجسد بطریقة روحیة.  ، فیسلك اإلنسان ككل،أحاسیسه وعواطفه
 ، بمعنى ترك اإلنسان الجسد على هواه لیتعّدى حدوده،خالل هذه النظرة یمكننا أن نعرف اهتمام الجسد

 ، فیسلك كإنسان روحياهللا،فتخضع حتى النفس لتحقیق هوى الجسد، أّما اهتمام الروح فیعني خضوع اإلنسان لروح 
 األول ].6[ ثمر موًتا للنفس والجسد على مستوى أبدي، والثاني یهب حیاة وسالما أبدًیايیحّقق هوى الروح. األول 

 في عیني اهللا. ا إذ یطلب اإلنسان ملذاته على حساب صداقته مع اهللا، أّما الثاني فیجد رّض ]7[یخلق عداوة هللا 
 اهللا" فالذین هم في الجسد ال یستطیعون أن یرضوالعبارة: "القّدیس یوحنا ذهبي الفم ابهذا الفهم یفّسر 

، قائالً : هل نقطع جسدنا إرًبا حتى نرضي اهللا، هاربین من طبیعتنا البشرّیة؟ هذا التفسیر الحرفي غیر الئق، فهو ]8[
ا یعني الحیاة الحیوانّیة العالمّیة المستهترة التي تجعل اإلنسان جسدانًیا، حتى إنم ،ال یقصد الجسم اإلنساني وال جوهره

النفس تصیر جسدانیة، فتتغّیر طبیعتها ویتشّوه نبلها. 
 ال نفهم بهذا أننا خلعنا الجسم اإلنساني، لكّننا ،"فلستم في الجسد بل في الروح أنتم أّماوأیًضا حین نسمع: "

 بال جسد من جهة الشهوات. استخدم السید  همونحن في هذا الجسم قد تركنا تّیار الشهوات الجسدانّیة، فصرنا كمن
بمعنى أنهم ال یحملون فكر العالم األرضي  ، "أنتم لستم من هذا العالم"المسیح نفسه هذا التعبیر حین قال لتالمیذه:

وشهواته الزمنّیة بالرغم من وجودهم في العالم. 
 وٕانما یظهر ضرورة أن یكون ،: [بهذه الكلمات ال یجحد مادة الجسمالقّدیس إیریناؤسبنفس المعنى یقول 

الروح القدس منسكًبا فیه. فهو بهذا ال یمنعهم من الحیاة وهم حاملون الجسد، إذ كان الرسول نفسه في الجسد حین 
.] كما یقول: [ال یتحّقق هذا بطرد الجسد Ïكتب لهم هذا، إنما كان یقطع شهوات الجسد التي تجلب الموت لإلنسان

.]  Ð)15: 8 ("أبا اآلب"  إنما تقّبلوا روح اهللا الذي به نصرخ:،وٕانما بشركة الروح، ألن من یكتب إلیهم لیسوا بدون جسد
ّیین سنوغ" إنما یعني أن ال"لیسوا في الجسد" و"في الروح أن التعبیرین السكندريالقّدیس إكلیمنضس  ویرى

 من اللّذة، یرتفعون فوق األهواء، یعرفون أسمىأي أصحاب المعرفة الروحّیة الحّقة یرتفعوا فوق أهواء الجسد: [إنهم 
 .]Ñیون أعظم من العالمسيّ ماذا یفعلون. الغنو

 الذي بسكناه ُیمیت الحیاة ،ن اهتمام الروح لیس من عندّیاتنا، إنما هو ثمر سكنى السید المسیح فیناإ .ب
وٕان "  في انسجام كعضو في جسد المسیح، إذ یقول الرسول:، جسًما ونفًسا،الجسدانّیة الطائشة، فیحیا اإلنسان بكّلّیته

 ]10 [◌ّ  فالجسد مّیت بسبب الخطّیة، وأّما الروح فحیاة بسبب البر،كان المسیح فیكم
 وكما "..."وٕان كان المسیح فیكمالسالك بالروح القدس إنما ینعم بالمسیح أیًضا ساكًنا فیه، إذ یقول الرسول: 

 [ینطق (الرسول) بهذا ال لیؤّكد أن الروح هو نفسه المسیح، حاشا، وٕانما لُیظهر أن یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفم:
من له روح المسیح، یكون له المسیح نفسه. فإنه ال یمكن إال حیث یوجد الروح یوجد المسیح أیًضا، ألنه حیث یوجد 

 اآلن ..أحد األقانیم الثالثة یكون الثالوث القدوس حاًال، ألن الثالوث غیر منقسم على ذاته، بل له وحدة فائقة للغایة.
 یكون لنا المسیح نفسه، ونصیر مناظرین ،تأّمل عظمة البركات التي ننعم بها بنوالنا الروح: بكونه روح المسیح

1 Adv. Haer.5: 10: 2. 
2 Adv. Haer 5: 8: 1. 
3 Stromata, 2: 22. 
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 .] Ïمّسك بعربون القیامة، ونركض بسهولة في سباق الفضیلةتعم بالحیاة الخالدة، وننللمالئكة، ون
 تعلیقه على العبارة الرسولیة مظهًرا أن الجسد الذي لم یكن خامًال فحسب بسبب القّدیس الذهبي الفمیكمل 

 ..الخطّیة بل كان میًتا، ها هو بالمسیح الساكن فینا صار رشیًقا یركض بسهولة في میدان الفضیلة لینال الجعالة.
الجسد بذاته مّیت بالخطّیة لكن باهللا الروح تمّتع بالحیاة التي ال تنحّل، وصار له بّر المسیح. 

هكذا إذ یتحّدث عن سكنى المسیح فینا ُیعلن عن "بّر المسیح" الذي ال یقف عند إماتة الحیاة الشهوانّیة 
 أن الرسول بولس یشّجع القّدیس یوحنا الذهبي الفم یقول ...]10 [حالجسدانّیة وٕانما ینعم بتجّلي الحیاة بحسب الرو

السامع معلًنا عن البّر كمصدر للحیاة، ألنه حیث ال توجد خطّیة ال یوجد الموت، وحیث ال موت تكون الحیاة غیر 
قابلة لالنحالل.  

رابًعا: التمّتع بالقیامة  
المسیح قانونه القیامة السید  فإن ناموس الروح الذي یهبه لنا ،إن كان ناموس الخطّیة قانونه الموت األبدي

 یهبنا السید المسیح روحه القدوس ساكًنا فینا، الروح الذي أقام السید المسیح من . أبديى على مستو،من األموات
 فینزع عنها ناموس الخطّیة أو الحیاة الجسدانّیة الشهوانّیة لیهبنا ، إذ هو قادر أن یقیم طبیعتنا الساقطة،األموات

وٕان الطبیعة الجدیدة، الطبیعة الُمقامة في المسیح یسوع، یسودها ناموس القیامة والحیاة. هذا ما أعلنه الرسول بقوله: "
ي أجسادكم المائتة أیًضا ي سُیح، فالذي أقام المسیح من األموات،كان روح الذي أقام یسوع من األموات ساكًنا فیكم

 .]11[بروحه الساكن فیكم" 
 : یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 وتهبه ضماًنا لما ،نقطة القیامة بكونها أكثر األمور تبعث الرجاء في السامع(الرسول) [مرة أخرى یمّس 
  ..ُیحّدث له في المسیح، فال تخف إذن ألنك مثّقل بجسد مائت. لیكن لك الروح فستقوم ثانیة ال محالة.

.. ).29: 5  للحیاة (یوونلحیاة، إنما یقوم البعض للعقاب واآلخر حًقا سیقوم الكل، لكن ال یقوم الكل ل
 ویدخل بك إلى ِحجال العرس لتكون هناك مع .. روحه یشرق فیك، بل یوقف العقاب.ىن رأإأنه ال یعاقبك 

  .)12: 25 العذارى (تك
 لیتك إذن ال تسمح لجسدك (الحیاة الجسدانّیة) أن یعیش في هذا العالم، لكي یعیش جسدك هناك. 

 لیمت كي ال یموت! فإن احتفظت به هنا حًیا ال یعیش، وٕان مات یحیا. 
  عندئذ یصیر خالًدا. ،هذا هو حال القیامة بوجه عام. إذ یجب أن یموت أوًال ویدفن

ولكن هذا ُیحّدث في جرن المعمودّیة، حیث یتحّقق الصلب والدفن وعندئذ القیامة. هذا أیًضا ما حدث 
بالنسبة لجسد الرب، إذ ُصلب ودفن وقام. لیحدث هذا أیًضا بالنسبة لنا، فتكون لنا اإلماتة المستمدة عن أعمال 

الجسد. ال أقصد موت جوهر اإلنسان، فإن هذا بعید عن قصدي، إنما موت میوله نحو األمور الشّریرة، فإن هذا هو 
 .]Ðالحیاة أیًضا، بل ما هو هذا إال حیاة

 الساكن فیكم" سیحّي أجسادكم المائته أیًضا بروحه في هذه العبارة الرسولیة: "Ñمبروسیوسأیرى القّدیس 
)، كذلك الروح 21: 5 ي من یشاء، وأیًضا االبن (یوي تأكیًدا لوحدة العمل بین الثالوث القدوس، فإن اآلب یح،]11[

1 In Rom. hom 13. 
2 In Rom. hom 13. 
3 Of the Holy Spirit 3: 19(149). 
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 فدخل فیهم الروح فَحیوا ...روح من الریاح األربع وهّب على هؤالء القتلى لَیحیوا  وقد جاء في حزقیال: "هلم یا.القدس
. )10-9: 37 (حز" وقاموا على أقدامهم جیش عظیم جًدا جًدا
خامًسا: الشعور بالدین للروح 

 فإذن أیها اإلخوة نحن مدینون لیس للجسد لنعیش حسب الجسد، "
 ن عشتم حسب الجسد فستموتون، إألنه 
. ]13-12[ن كنتم بالروح ُتمیتون أعمال الجسد فستحیون" إولكن 
 على هذه العبارة هكذا:  القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

ي أجسادنا المائتة، وتهبها ي[بعد أن أظهر عظم مكافأة الحیاة الروحّیة إذ تجعل المسیح ساكًنا فینا، وُتح
 یحثنا لتحقیق هذا الهدف. لم یقل: "یلزمنا أال ،، وتجعل طریق الفضیلة سهًال، بلیاقةتالسماواأجنحة لتطیر بها إلى 

نحن " هذا ما عناه بقوله. "نحن مدینون للروح".نعیش حسب الجسد"، وٕانما قال هذا بطریقة أكثر إثارة وقوة هكذا: 
.  مدینون لیس للجسد"

في كل موضع یؤّكد أن ما یقّدمه اهللا لنا لیس على سبیل الدین وٕانما مجّرد نعمة (مّجانیة). ولكن بعد هذا 
 إنما هو دین (مقابل معامالت اهللا لنا)، إذ یقول: "قد ُاشتریتم بثمن فال ،یوّضح أن ما نفعله نحن لیس بتقدمة اختیارّیة

، وفي موضع آخر یثیر ذات )19: 6 كو 1(نكم لستم ألنفسكم" إ، كما یكتب: ")23: 7 كو 1(تصیروا عبیًدا للناس" 
. لقد أراد أن )15: 5 كو 2(الفكر في أذهانهم بقوله: "وهو مات ألجل الجمع كي یعیش األحیاء فیما بعد ال ألنفسهم" 

 "، ولئّال تظن أنه یتحّدث عن طبیعة الجسد قال:"نحن مدینون لیس للجسدقوله: ب"... : "نحن مدینونیثبت هذا بقوله
.. ن عشتم حسب الجسد".إ"

 وهو أنه یلزمنا أال نعیش حسب الجسد، بمعنى أال نجعله سیِّد حیاتنا، إنما لیكن الجسد ...یقّدم لنا هنا تعلیًما
. بإبرازه هذه النقطة، وتأكیده أننا  حیاتنا، بل ناموس الروح هو الذي یدبرهاهو التابع ال القائد، لیس هو الذي یدبِّر

 ... ال یتحّدث عن األمور الماضیة بل عن األمور المقبلة،مدینون بالروح، وٕاظهاره منافع هذا الدین الذي علینا للروح
 ویحسبنا ، بل یهبنا حصانة ضد خطایانا المقبلة،نه حّررنا من خطایانا السابقةإ ،فإن نفع الروح ال یقف عند هذا فقط

 .])Ïأهًال للحیاة الخالدة (ستحیون

 وهبك المخلص الروح الذي به تمیت أعمال الجسدÐ .
 القّدیس أغسطینوس 

سادًسا: التمّتع بروح البنّوة  
 عن شعورنا أننا  وبّر المسیح"،،"ناموس الروحرّكز الرسول بولس في هذا األصحاح وهو یتحّدث عن 

مدینون للروح القدس الذي یعتقنا من الدینونة مادمنا نسلك حسب الروح، ویهبنا روح الغلبة والنصرة فنواجه حرب 
 یكشف لنا الرسول عن ،أخیًرا ونركض في میدان الفضیلة، منطلقین نحو السماء كما بأجنحة الروح.، الخطایا بقّوة

نا من تق وٕانما بتجدید مركزنا بالنسبة هللا، فیع، ال بتقدیم إمكانیات إلهیة إلینا فحسب،عمل هذا الروح اإللهي فینا
 لنا حق ، ُنحسب بالحق أوالد اهللا"یا أّبا اآلب"، : نحو اآلب قائلینخالعبودّیة لنحتل مركز البنّوة الفائق الذي به نصر

1 In Rom. hom 14. 
2 Ser. On N. T. 78: 9.  
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المیراث مع المسیح. 
 ألن كل الذین ینقادون بروح اهللا فأولئك هم أبناء اهللا، "

، إذ لم تأخذوا روح العبودّیة أیًضا للخوف
 بل أخذتم روح التبّني 

 أّبا اآلب؛  الذي به نصرخ یا
. ]16-14 [الروح نفسه یشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا"

 على هذه العطّیة بقوله: القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
"ألن ن یعیشون بروح اهللا"، إنما یقول ي[اآلن فإن هذه أیًضا أعظم كرامة من األولى. ولهذا لم یقل "ألن كثیر

، مظهًرا أنه یستخدم سلطاًنا على حیاتهم (یقتادهم) كرباٍن یقود سفینة، أو سائق مركبة "كثیرون ینقادون بروح اهللا
 وألنه یخشى بسبب الثقة في عطّیة ..على زوج من الفرس، فهو ال یقود الجسد فقط وٕانما النفس أیًضا، یملك علیهما.

جرن المعمودّیة یهملون في رجوعهم بعد نوالهم العماد، لذا یود أن یقول لهم أنكم وٕان نلتم المعمودّیة وال تنقادون للروح 
.]  Ïفإنكم تفقدون الكرامة التي نلتموها وسمو بنّوتكم
" ُیشیر إلى العهد القدیم حیث لم ینل الیهود روح لم تأخذوا روح العبودّیةیرى ذات القّدیس أن قول الرسول: "

 إنما بنوالهم الناموس مجرًدا عاشوا تحت تهدیدات العقوبة في خوف كعبیٍد، أّما في العهد الجدید فلم تعد مكافأة ،البنّوة
الوصّیة أموًرا زمنیة وال عقابها زمنًیا، إنما ُقدمت الوصّیة للبنین، لیكون اهللا نفسه هو مكافأتنا، ننعم به أًبا أبدًیا، ننادیه 

"أًبا"، وهي كلمة أرامیة توجه لمناداة األب.  
"، قائالً : [یوجد نوعان من الخوف روح العبودّیة أیًضا للخوف على القول: "القّدیس أغسطینوسُیعّلق 

 هكذا یوجد نوعان من الخدمة یقّدمان نوعین من الخدام. یوجد خوف یطرده الحب .ینتجان صنفین من الخائفین
). ُیشیر 9:  19  كما یوجد نوع آخر من الخوف هو طاهر ویبقى إلى األبد (مز،)18: 4 یو 1الكامل خارًجا (

 بل ،ال تستكبر"  كما ُیشیر في موضع آخر إلى الخوف الطاهر، بقوله:..الرسول هنا إلى الخوف الذي لیس للمحّبة.
 .]Ð)20: 11 رو( "فخ

بهذا الروح نحمل لغة البنین في حدیثنا مع اهللا كأب لنا، فنصرخ بالروح القدس الساكن فینا، واهب البنوة، 
: [ال یخرج من الشفاه بل من القلب، ففي القّدیس جیروملنقول: یا "أًبا". هذا الصوت الذي نصرخ به كما یقول 

 .]Ñ، وبالتأكید لم ینطق موسى بكلمة)15: 14 خر(مالك تصرخ إلّي؟" "الحقیقة یقول اهللا لموسى: 

 فبروح اهللا ینقادون لیفعلوا ما ینبغي فعله. وعندما یفعلون هذا ،ن كانوا أبناء اهللاإ یجدر بهم أن یفهموا أنهم يبالحر 
. وهذا ال یعني أنهم لم یفعلوا شیًئا (أي ال یحرمون من نسبة هذه األعمال ..یقّدمون الشكر هللا الذي به فعلوا

إلیهم).  

 مجدوا اهللا، اشكروه، قّدموا له التشكّرات، ذاك الذي ]13 [إنه یعني عندما تمیتون بالروح أعمال الجسد فتحیون 
. Òتنقادون بروحه، لكي تقدروا على السیر في هذه األمور لتظهروا كأبناء اهللا

1 In Rom. hom 14.  
2 In Ioan. Tract., 85: 3. 
3 On Ps. hom 59. 
4 Reproach & Grace 4; Grace& Free- will 23.  
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 القّدیس أغسطینوس 
ن كّنا بالفعل قد بدأنا أن نكون إ عن التزاماتنا كأوالد اهللا، قائالً : [إن كّنا أوالًدا هللا، القّدیس كبریانوسیحّدثنا 

ن كّنا نرفع أعیننا عن األرض نحو السماء، إن كّنا نقبل روحه القدوس، یلزمنا أن نحیا بالقداسة والروحانّیة. إهیاكله، 
 فلیتنا ال نفعل إال ما یلیق باهللا والمسیح، كما ، باهللا (اآلب) والمسیح بالعلویات واإللهیاتيءن كّنا نرفع قلوبنا، ونمتلإ

 فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا، اهتّموا بما ،فإن كنتم قد قمتم مع المسیح ":یحثّنا الرسول، قائالً 
 فحینئذ ،حیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا، متى ُأظهر المسیح حیاتناوُمتم  فوق ال بما على األرض، ألنكم قد
. لیتنا نحن الذین في المعمودّیة متنا ودفنا عن الخطایا الجسدّیة )4-1: 3 كو(" ُتظهرون أنتم أیًضا معه في المجد

 .]Ïالتي لإلنسان القدیم وقمنا مع المسیح في التجدید السماوي نفكر في أمور المسیح ونمارسها
ن عطّیة البنّوة التي ننالها بالروح القدس هي عطّیة إ Ð نیصصالقّدیس غریغوریوس أسقفهذا ویروي 

 فال ،تنا وخطایانا وعبودیتنا لینزع هذا كله عّناعن هذا الذي حمل مالنا لیهبنا ما له، فحمل موتنا ول،السید المسیح نفسه
ُنحسب بعد عبیًدا بل أبناء وأحباء. 

وهي  Pater الالتینیة قائًال أن كلمة "أبا" تقابل في "أًبا اآلب"،على تعبیر  Ñالقّدیس أغسطینوسوُیعّلق 
 إذ تصرخ بلغة الیهود "أًبا" وبلغة األمم "اآلب"، فهي كنیسة واحدة ،تعني أیًضا "اآلب"، وكأن الكنیسة تكرر الكلمة

تضم أعضاء من الیهود واألمم یشعر الكل بأبوة اهللا لهم بال تمییز. 
الروح نفسه  البنّوة الروح القدس نفسه الذي یسكن فینا واهبا إّیانا "كرامة البنّوة"، إذ یقول الرسول: "بهذهیشهد 

. ]16[ أیًضا یشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا"
 سابًعا: التمّتع بالمیراث 

"فإن كّنا أوالًدا فإننا ورثة إذ ننال روح البنوة، ُنحسب أبناء اهللا لنا حق المیراث األبدي، وكما یقول الرسول: 
. ]17[ ووارثون مع المسیح" ،أیًضا، ورثة اهللا

ظن الیهود أنهم كأصحاب للناموس هم ورثة المواعید دون سواهم، لكن الرسول بلطٍف یكشف لهم أن األمم 
أولئك األردیاء یهلكهم هالكا ردًیا ویسلم "إذ نالوا روح البنّوة بالمعمودّیة صاروا ورثة اهللا، وكما قال السید المسیح نفسه: 

 المشارق والمغارب ویّتكئون وأقول لكم أن كثیرون سیأتون من"، كما قال: )41: 21 مت( "الكرم إلى كرامین آخرین
 ).12-11: 8  (مت"، وأّما بنو الملكوت فُیطرحون إلى الظلمة الخارجیةتمع إبراهیم واسحق في ملكوت السماوا

". الحظ طموحه، فإنه  المسیحمع وارثون إلي قوله إننا ورثة اهللا "أضاف یوحنا الذهبي الفم: [القدیس یقول 
 ولما كان لیس كل الورثة . ورثة أظهر أننا أبناء وورثة أیًضااألبناءیرید أن یقترب بنا إلي السید. فحیث أنه لیس كل 

 ورثة مع االبن لیس أبرز هذه النقطة بكوننا ورثة اهللا. مرة أخرى إذ یمكن أن نكون ورثة هللا ولكن عظیًماینالون میراثا 
.]  Òالوحید أظهر أن لنا هذا أیًضا

: الشركة مع المسیح المتألم والممجد ثامنا
 المیراث هو عطیة مجانیة ال هذا فإن … الروح القدس یهبنا المیراث كأبناء هللا، نرث اهللا مع المسیحكان إن 

1 On Jealousy & Envy 14. 
2 Adv. Eunomius 10: 4. 
3 Harmony. Of Gospels, 3: 4. 
4 In Rom. hom 14. 
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 الشركة مع المخلص، الذین لهم شركة في آالمه یتمتعون بشركة فيفضل لنا فیها، لكنها ال ُتقدم للخاملین بل للجادین 
. ]17[ كنا نتألم معه لكي نتمجد أیضا معه " إنأمجاده " 

 الخلیقة وعمل الروح تجدید. 2
 إن سلكنا بالروح القدس ولیس الدینونة عمل اهللا فینا، أنه یعتقنا من مبرًزا الروح" ناموس فحدثنا عن "سبق

 الحیاة والسالم، وننعم بسكنى السید المسیح فینا فیهبنا بّره، وننعم هوحسب شهوات جسدنا، ویهبنا اهتمام الروح الذي 
 اآلن . والشركة معهالمسیح، ونشعر بالدین نحو الروح الذي یهبنا البنوة هللا والمیراث مع عامًال فینا القیامةبعربون 

 مبرًزا ترقب العالم المخلوق من أجلنا لعودتنا إلي العاقلة،یحدثنا عن عمل الروح فینا وأثره حتى على الخلیقة غیر 
 آخر جانب بعد أن تركناه زماًنا فسببنا لألرض اللعنة وللخلیقة فساًدا. هذا من جانب، ومن هللاألحضان اإللهیة كأبناء 

 بهذه القیامة مترقبة یوم الرب أجسادنا من موت الخطیة تتمتع أیضا اإذ نعود اآلن لنختبر عربون الروح بقیامة نفوسن
 یستصعب المؤمن هذا أكّد دور ولئال . في كمال قوة القیامة أبدًیا،وجسًدا نفًسا ،هیتالعظیم بصبٍر لیعیش اإلنسان بكل

 لتحقیق هذا العمل فینا. ، واهتمامه بنا، القدس نفسهالروح
 أن یستعلن د أن اآلم الزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العتيأحسب فإني: بدأ الرسول حدیثه بالقول: "أوالً 

 .]18[فینا" 
 المسیح" برّ  العبارة كخاتمة للحدیث السابق وافتتاحیة للحدیث الجدید، فإنه إذ كان یتحدث عن "هذه وضع 

 هللا والتمتع بالمیراث أراد أن یوضح أن حیاتنا مع البنوة خاصة ، بناموس الروح، كاشًفا عن عمل الروح فیناوارتباطه
 وٕانما هي ارتفاع على اآلالم الحاضرة خالل انفتاح القلب علي المجد ، الحاضرواأللماهللا لیست هروًبا من الضیق 

 آالم هذا الزمان وأخطاره، وسط. وكأن الرسول بعد أن عّرفنا علي عطایا اهللا غیر المدركة إذا به یقودنا بثقة األبدي
 اتساًعا في القلب والفكر وقوة  یهبنا الظروف المحیطة بنا بلیغیرمعلًنا أن اتحادنا مع اهللا بروحه القدوس في ابنه ال 

 من أجل األمجاد األبدیة. بنبلٍ للنفس لتجتاز كل الظروف 
 ویرفعها في المصارعین روح ئ هذه العبارة قائالً : [الحظ كیف یهدعلي  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یعلق 

 الحتمال متاعب أكثر دون أن یستكبروا، إذ ال یحثهمنفس الوقت، فإنه بعد ما أظهر أن المكافآت أعظم من األتعاب، 
 فأكثر ثقل أكثر لنا ئتنش خفة ضیقتنا الوقتیة ألن" لهم. في موضع آخر یقول: كمكافأةیزالوا یغلبون لنوال األكالیل 

 یربط اآلالم بالراحة خالل إعالن المكافأة بالصالحات لكنههنا لم یقل إن اآلالم خفیفة،  .)17: 4كو  2 أبدًیا"(دمجً 
 المجد یقل "لم ...]18 [ أن اآلالم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتید أن یستعلن فینا"أحسب فإنيالعتیدة. "

 أوضحه أكثر في هذا ... فینا فعًال لكنه لم یستعلن بعدالمجد كما لو كان ، فینا"ُیستعلن" وٕانماالذي سیكون لنا" 
 ـ مرتبطة بحیاتنا الحاضرة، أما كانت اآلالم ـ أًیا هذه ...)3: 3 مع المسیح في اهللا" (كو مستترة حیاتناموضع آخر: "

.]  Ïالبركات القادمة فتبلغ عصوًرا بال حدود
 قلب المؤمنین ألهب عن المجد األبدي الذي ُیستعلن فینا خالل اآلالم الزمنیة المؤقتة الرسولي الحدیث هذا 

 أو طلب خیر زمني أو بركة مؤقتة:  وضیقلالنطالق بالحب اإللهي على مستوى سماوي یرفع نفوسهم فوق كل ألم 

  التى ُوعد المرأة ثقیًال؛ الغیور ال یعرف عمال صعًبا. تأمل ما احتمله یعقوب من أجل راحیل شیئاالمحبة ال تجد 
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 " في عینیه كأیام قلیلة بسبب محبته لهاوكانت یعقوب براحیل سبع سنین، فخدمبها، إذ یقول الكتاب المقدس: "
: 31 تك( "الجلید اللیل في النهار یأكلني الحّر في كنت ذلك عما احتمله: "بعد). لقد أخبرنا بنفسه 20: 29(تك 
 طویل هو بنا أن نحب المسیح ونطلب على الدوام قبالته، وعندئذ یبدو كل صعب سهًال لنا، وما یلیق هكذا ).40

یصیر قصیًرا. 
: 120 مز( لي فإن غربتي قد طالت عليّ " الویل") فنقول في كل لحظة: 5: 120 حبه (مز بسهام لُنضرب 

5 .(

  ال تقدر أن تكون شریًكا مع المسیح في المیراث. العالمإن تطلعت أن ترث خیرات 

  أن تبتهج بالعالم هنا وتملك مع المسیح هناكتودإنك طماع للغایة یا أخي، إذ Ï .
  جیرومالقدیس

 ]المناجم الُمقدمین لالستشهاد في ىإل:[ 
 كل یوٍم بفرٍح یوم رحیلكم المنقذ. تنتظرون إنكم 
 لكي تروا اإللهیة، وتسرعون نحو مكافاءات االستشهاد، نحو المنازل ، قد تركتم العالم بالفعلأنتم ها 
 .Ð العالم هذه النور الالئق، وتتقبلون مجًدا أعظم من كل اآلالم واألحزانظلمة بعد 

  كبریانوسالشهید 

 "ن النیر هین إ. أنظر ف]18 [ فینا"ُیستعلند أن تيالم الزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العآ أحسب أن فإني
 لكنه سهل بالنسبة للذین ،هوختارا عسیًرا علي القلیلین الذین كان فإنه وٕان .)29: 11والحمل خفیف (مت 

  .Ñ)4: 26 مز" ( حسب كالمك شفتیك لزمت طرًقا وعرةعلي": المرتلیحبونه. یقول 
  أغسطینوسالقدیس

 المؤمن اآلالم والضیقات إنما یهبه مجًدا خفًیا في الداخل وسط عن: إذ یعلن الرسول أن الروح ال ینزع ثانًیا
 عینها، هذا المجد في یوم الرب العظیم، ینتقل من حیاة المؤمن الداخلیة إلي الخلیقة ُیستعلناآلالم الخارجیة، 

 .]19[ستعالن أبناء اهللا" اتوقع ي انتظار الخلیقة ألن"قائال:
  تترقب في شوٍق إعالن بنوتنا هللا؟التي بالخلیقة یقصد ماذا 
 جمادات. فإن كان اهللا من الرسول یقصد بالخلیقة هنا العالم كله بما فیه أن  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یرى 

نعكست آثاره ا اإللهیة ومثاله، فإن فساد اإلنسان صورتهقد خلق العالم كله من أجل اإلنسان لیحیا سیًدا فیه یحمل 
 وشوًكا حیاتك، أیام األرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل ملعونة" : جاء الحكمآدمحتى علي الخلیقة، فعندما سقط 

 مقاومة الخلیقة له، لكنها حتى في هذه مقاومته). قاوم اإلنسان إلهه، فأثمرت 18-17: 3 تك( "وحسًكا تنبت لك
بن له فتعود هي متهللة من أجل اإلنسان الذي خلقت ألجله. ا كاهللالمقاومة كأنها تترجى عودته إلى حضن 

 ال ُیفهم هذا أن غیر . بولس الخلیقة كشخٍص یئن ویتمخض مًعا یترجى صالح الحیاة كلهاالرسول صّور 
 األول األرضي المادي ویبقى الفردوس الفردوسبصورة حرفیة مادیة وٕاال توقعنا أن تعود البشریة كما مع آدم في 

1 Ep 22: 40; 14: 16, 10. 
2 Ep 76: 7. 
3 Ser. On N. T. 20: 3. 
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 وروح اإلنجیل، إنما أراد الرسول أن یبرز فاعلیة عمل السید المسیح في المسیحخالًدا، األمر الذي یتنافى مع فكر 
 إلى األحضان وعودته حتى تكاد الخلیقة غیر العاقلة أن تنطق متهللة من أجل المصالحة مع اهللا اإلنسان،حیاة 

األبویة. 
 الجائعة المفترسة استثنائیة سمح اهللا للطبیعة العنیفة أن تخضع للمؤمن، كمالطفة الحیوانات أوضاع في 

 المتوحدین والسواح مع الحیوانات بعضللشهداء في الساحات الرومانیة، وعدم فاعلیة السم علي بعضهم، وسكنى 
 هذا كله لم یكن قاعدة عامة إنما تحققت بفیض خاصة في .الخالبریة، وٕاعالة البعض في الصحراء بواسطة غربان 

 واألمجاد المنظورة لمساندة اإلیمان بطریقة ملموسة، ولتأكید العطایا اإللهیة الداخلیة غیر الشدیدعصور الضیق 
السماویة المترقبة. 

  : یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 
 سبق ففعل األنبیاء عندما قدموا األنهار تصفق كما[یجعل (الرسول بولس) من العالم كله أشبه بشخٍص، 

 والجبال تتحرك، ال لنتخیل هذه الكائنات الجامدة أشخاًصا حیة، فننسب لها قوة تقفز،)، والتالل 8: 98باألیادي (مز 
 ذات األسلوب أیضا یستخدمون وٕانما لكي ندرك عظمة البركات وكأنها قد أثارت الخلیقة غیر الحسیة أیًضا. ،العقل

 وعوارض الهیكل تصرخ، لندرك مدي بشاعة والجبالفي الظروف المؤلمة حیث یصورون الكرمة تنتحب والخمر یبكي 
 من الخلیقة هنا أشبه بكائن حي یئن ویتمخض، لتظهر عظمة األمور فجعلالشر. هكذا امتثل الرسول باألنبیاء 

 …المقبلة
 أنت أیها بسببك فاسدة؟ وما هو السبب؟ صارت لماذا؟ ]20[ أخضعت للباطل الخلیقة أن معنى ما 

 میًتا قابال لآلالم تقبلت األرض لعنة وأنبتت شوكا وحسًكا. جسًدااإلنسان، فإنك إذ حملت 
 قدم أسست من" أفضل، اسمع ما ینطق به النبي: حالة إلي ستتحولض  إذ تبلى مع األرالسماء حتى 

-25: 102 كرداء تغیرهن فتتغیر" (مز ، عمل یدیك؛ هي تبید وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلىهي توالسماوا األرض،

 تالسماوا فإن تحت، إلى األرض من وانظروا عیونكم تالسماوا إلى ارفعوا"). ویعلن إشعیاء ذات األمر، بقوله: 26ـ
). 6: 51 یموتون (مثلها)" (إش وسكانها ، واألرض كالثوب تبلى،كالدخان یضمحل

 ... معنى سقطت الخلیقة في عبودیة الباطل، وكیف تتحرر من حالة الفساد؟ي ترى بأأنت ها 
 سیحدث أیًضا الشر ألجلك وصار مفسًدا، مع أن (الخلیقة) لم ترتكب خطأ من جانبها، وألجلك حاصرها لقد 

 .]20[ " الرجاءعلي"عدم الفساد. هذا هو معنى 
 نتعلم عنایة المسیح للكل، لكي لیظهر أن ما قد حدث لها وٕانما ال"  طوًعالیس أنها أخضعت "یقول عندما 

.]  Ïفإن إصالح الخلیقة ال یكون من ذاتها
 هو رجاء الخلیقة؟  مااآلن، 

. ]21[ نفسها أیضا ستعتق من عبودیة الفساد إلي حریة مجد أوالد اهللا" الخلیقة ألن" 
:   یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 
 تشترك معك ال وٕانما معك أیًضا الخلیقة األدنى، التي ، هي هذه الخلیقة؟ إنها ال تعنیك أنت وحدكما اآلن،[

في العقل أو الحس، هذه تشاركك بركاتك. 
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 جنب مع إلي بمعنى أنها ال تعود تصیر فاسدة، وٕانما تتمشى جنًبا "، من عبودیة الفسادستعتق "یقول 
 اآلن إذ صار جسدك غیر هكذاكما أنه عندما صار جسدك فاسًدا فسدت هي أیًضا، فالجمال الذي ُیوهب لجسدك. 

 حریتها. فتتحقق،  حریة مجد أوالد اهللا"إلى": النتیجةفاسد تتبعه هي أیًضا. وٕاذ یعلن الرسول هذا یبلغ إلي 
 أیًضا بالنسبة هكذابن ملك، عندما ینال االبن سلطان أبیه تتمتع هي معه بالخیرات، ا مربیة تربي یشبه إنه 

 للخلیقة معنا.
 في كل األمور أن اإلنسان یحتل مركز القیادة، فمن أجله ُخلقت كل األشیاء. ى ترأنت ها 
 أن یود مظهًرا محبة اهللا غیر المنطوق بها من نحو اإلنسان، إذ ، یلطف (الرسول) المصارعكیف نظرا

 ، تتألم بسببك. ولیس فقط یلطفالخلیقةیقول: لماذا أنت مرتبك عند تجاربك؟ فإن كنت تتألم من أجل نفسك فإنه حتى 
  رجاء"علي " أوجدت بكاملها ألجلك هيالتي أهمیة. ألنه إن كانت الخلیقة ووٕانما یظهر أیًضا أن ما ینطق به أمر ذ

 الخیرات؟  بتلكمن ِمْن خاللك ستتمتع الخلیقة   باألولى یلیق بك أنت أن تكون علي رجاء، یافكم
، هكذا االبن مجد أجل اآلباء إذ یرون األبناء في طریقهم لنوال كرامة ُیلبسون الخدم ثیاًبا بهیة من أن كما 

] .Ïیلبس اهللا الخلیقة عدم الفساد من أجل مجد حریة األبناء
 جماعة السمائیین الذین هي التي تئن علي رجاء الخلیقة أن Ð غریغوریوس أسقف نیصصالقدیس ویرى 

 بتمتعه بالبنوة، وكما قال السید المسیح إن السماء تفرح بخاطئ واحد یتوب لیفرحواكمن هم یئنون من أجل اإلنسان 
). 15 (لو

: "[من العدل أنه في ذات الخلیقة التي فیها یقول إذ ،"الجسد "ي تعنهنا" الخلیقة "أن  إیریناؤسالقدیس ویرى 
 محبتهم أن یتقبلوا مكافأة أتعابهم، وأنه في الخلیقة التي فیها ُذبحوا من أجل االحتمالتعبوا وتألموا متزكین بكل طرق 

 يء، وكل شيء. فإن اهللا غنى في كل شیملكون العبودیة ها فیها ذاتها ینتعشون مرة أخرى. الخلیقة التي احتملوا في،هللا
 حالتها األولى فتصیر بال مقاومة تحت سلطان البّر كما أوضح الرسول إليهو له. یلیق إذن أن ُتعاد الخلیقة عینها 

.] Ñ أهل رومیةإلىفي الرسالة 
 تتمتع بالخیرات من أجلنا إذ سقطت تحت التي الخلیقة كانت إن: هاننيأ: الخلیقة توبخنا برجائها كما بثالثا

 تنتظر حالة والدة مستمرة في هللا لتلبس عدم الفساد، فإنها في هذا االنتظار كمن كأوالدالفساد بسببنا تترجى مجدنا 
. هذا هو حال الخلیقة التي ]22[ مًعا إلى اآلن" وتتمخض  نعلم أن كل الخلیقة تئننانفإ إذ یقول الرسول: "،"جدیًدا"

 البنوة هللا ؟  مجد فكم بالحري یلیق بنا أن نئن نحن أیضا ونتمخض باآلالم من أجل تمتعنا بكمال أجلناُأوجدت من 
 فكم ، رجاًء وصارت كما في حالة والدة تئن وتتمخضامتألت: إن كانت الخلیقة التي لم تنل شیئا قد رابعا

 كمال فعًال بعمل الروح القدس في نفوسنا، فنلنا باكورة المجد في داخلنا لنترجى تمتعنا یلیق بنا نحن الذین يبالحر
 المجد، إذ یقول الرسول: بذات فتنعم مع النفوس ،عمله حین تخلص أجسادنا أیضا بقیامتها في یوم الرب العظیم

 متوقعین التبني فداء أجسادنا" ، نحن أنفسنا نئن في أنفسنا،الروح هكذا فقط بل نحن الذین لنا باكورة ولیس"
 ؟ ]23[

 المملوء رجاءً . هذه الداخلي باكورة الروح الذي نلناه یدفعنا لهذا األنین أن  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 

1 In Rom. hom 14. 
2 Adv. Eunomius 4: 3. 
3 Adv. Haer 5: 32: 1. 
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 وٕانما أیضا تهبنا البّر والتقدیس، وقد ظهرت هذه الباكورة ،لخطایاناالباكورة عظیمة للغایة ال تقف عند غفران الروح 
 هي هذه). 12: 19) وثیابهم (أع 15: 5 الرسل للشیاطین وٕاقامة الموتى خالل ظلهم (أع بإخراج لرسولفي عصر ا

 فماذا یكون كمال الروح؟ ،الباكورة
 فعًال؟ إننا نتوقع كمال مجد البنوة هللا كیف یكون هذا ونحن قد نلنا البنوة . التبني كقول الرسوللنتوقع إذن 

 مجده بحسب جسد  لیكون علي صورة، شكل جسد تواضعناسیغیر الذي"بقیامة الجسد من األموات، كقول الرسول: 
 وهذا فساد، عدم  هذا الفاسد البد أن یلبسألن")، 21: 3(في  "يء كل شلنفسه أن یخضع ،عمل استطاعته

).  53: 15كو  1" (المائت یلبس عدم موت
 الرجاء لإلنسان لیجاهد بالصبر حتى یبلغ كمال الروح الذي یمّجد باب ما نلناه كباكورة الروح إنما یفتح إًذا 

:  قائالً ، لذلك یكمل الرسول حدیثه عن الرجاء لنوال كمال الروح ي وجسًدا، علي مستوى أبدنفًسااإلنسان بكلیته 
  خلصنا، بالرجاء ألننا "

 ولكن الرجاء المنظور لیس رجاًء، 
؟ ألن ما ینظره أحد كیف یرجوه أیًضا

 . ] 25-24[ كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر" إنو
 :  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول"؟  خلصنابالرجاء". ماذا یعنى: أ 

 أن ما وعدنا به اهللا مؤمنین ، یكون لنا رجاء أیًضانأو لنا في هذه الحیاة، يء ال نطلب كل شنا[هذا یعنى أن
... نلناه  بهذا نحن خلصنا؛ فإن فقدنا الرجاء نفقد كل مالنا،یحققه 

 ما .. الحكم؟.تحت یقول: أتساءل، ألم تكن أنت خاضًعا لخطایا بال حصر؟ ألم تكن یائًسا؟ ألم تكن أن یود 
 آخر تقدمه له. إن كان يء فإنه لیس لك شوعطایاه،الذي خّلصك إذن؟ الرجاء في اهللا وحده، وثقتك من جهة مواعیده 

. فمن قدم لك بركات عظیمة هكذا ال یمكن أن یخدعك في البركات أیًضا فلنتمسك به اآلن ،هذا هو الذي خلصك
 لك أموًرا عظیمة مقدًمابًنا وُحًرا وباًرا ووارثًا معه، ا ومحطًما وسجیًنا وعدًوا، فجعلك صدیًقا ومیًتاالمقبلة. لقد وجدك 

  ... وحٍب یخونك في األمور المقبلة؟بسخاءٍ  بعد التمتع بمثل هذه العطایا . هلهكذا لم یكن یتوقعها أحد
 به فلنتمسك (الرجاء) خلصك من البدایة؛ إنه العربون الذي أحضرته وحده إلى العریس. الطریق هذا 

 ولكن لهذا یكمل الرسول: قائال: "بهًیا،ولنحتفظ به، فإنك إن طلبت شیًئا في هذا العالم تفقد صالحك الذي به صرت 
 ]؟"Ï أحد كیف یرجوه أیضاینظرهالرجاء المنظور لیس رجاء، ألن ما 

 فُیقال إننا العربون: [وٕاذ ننتظر خلود الجسد وخالص نفوسنا في المستقبل نتسلم  أغسطینوسالقدیس یقول 
.] Ðقد خلصنا
 الضیقات دفء الرجاء بالبیضة التي تحمل في داخلها حیاة تقدمها خالل هذا  أغسطینوسالقدیس یشبه 

 ال تنظر إلیها هكذا بل انتظر في صبر، لكنواآلالم، إذ یقول: [إنها بیضة، ولیس بعد (كتكوت). إنها مغلفة بقشرة، 
.] Ñولتجعلها في دفء فستقدم حیاة. اضغط علیها

 فإن هذا لألبناء، كانت باكورة الروح تدفعنا للتمسك بالرجاء لنوال كمال المجد الذي یهبه الروح إن. ب 

˺  In Rom. hom 14. 
2 In Ioan. Tr 86: 1. 
3 Ser On N. T.55: 7. 
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 أن یمارس دوًرا إیجابًیا باحتماله األتعاب الكثیرة واآلالم من أجل المؤمن آخر یلتزم بمعنى ،الرجاء لیس بالعمل السلبي
 یؤكده الرسول علي الدوام: إبراز عمل ما هذا .]25[ بالصبر" نتوقعه المنظورات، إذ یقول الرسول "غیررجائه في 

 المؤمن!  جهةالنعمة اإللهیة المجانیة، لكن دون سلبیة من 
 خالل الصبر، فإن وذلك كان المؤمن في رجائه بالتمتع بكمال عمل الروح لُیعلن مجد أبناء اهللا أبدًیا إن. ج 

 القدس نفسه في جهادنا، حتى في األمور الروحهذا الصبر عینه هو عطیة إلهیة نقتنیها باهللا نفسه، إذ یسندنا 
.  ]26["  الروح أیضا یعین ضعفاتناوكذلكالبسیطة والضعفات، وكما یقول الرسول: "

 إنما تقف تواجهها والمخاطر التي حدها: [لكي تعرف أنه لیس بأتعابك و یوحنا الذهبي الفمالقدیس یقول 
.]  Ï وفي كل األحوال یقوم بدوره في االتحادمعك،النعمة بجانبك، حتى في األمور التي تبدو هینة للغایة، إذ یعمل 

 نلتهب یتعرض الرسول بولس لعون الروح القدس لنا في جهادنا حتى في الضعفات البسیطة كي إذ. د 
 ألجله كما ي لسنا نعلم ما نصلألننابالرجاء ونثابر بالصبر، یبرز عمًال رئیسًیا للروح القدس في حیاتنا، بقوله: "

 القلوب یعلم ما هو اهتمام الروح، ألنه  یفحص ال ُینطق بها، ولكن الذيبأناتینبغي، ولكن الروح نفسه یشفع فینا 
. ]27ـ26[ یشفع في القدیسین" اهللابحسب مشیئة 

 الذي یشفع فینا إنما یعنى القلوب الملتهبة بالروح القدس هنا" الروح "أن Ð یوحنا الذهبي الفمالقدیس یرى 
 یقترح علي النفوس فالروح ...اآلخرین إذ یعطى الروح القدس للبعض موهبة الصالة عن ، الصالة "موهبة "خالل

 ألجله كما ینبغي، فقد صلى بولس طالًبا أن یرى ي تعلم ما تصلالخوتها، ألنها إ به من أجل يالمقدسة ما تصل
 عن) وتشفع إبراهیم 1: 15ر إرمیا عن الیهود (إ)، وطلب 26: 3 رؤیة فلسطین (تث مشتهًیاروما، وصلى موسى 

 لآلخرین، لكنها في محبة)، ومع ما لهذه الصلوات من قیمة كبرى تكشف عن قلوب مقدسة 23: 18أهل سدوم (تك 
 مهما بلغت قداسته فاإلنسان ي، یصلون ألجله كما ینبغما یكن هؤالء یعرفون لم  یوحنا الذهبي الفمالقدیس يرأ

 الروح لیرشده حتى في الصالة عن اآلخرین. عونیحتاج إلى 
 األب لیس فقط في الصالة عن اآلخرین وٕانما حتى من أجل اإلنسان نفسه، ألنه كما یقول یسند الروح 

 یرفض طلباتنا، ألنه اإللهیة عنایته القدیس أنبا أنطونیوس: [أحیاًنا نسأل أموًرا تضاد خالصنا، وبواسطة تلمیذ إسحق
 ما حدث مع معلم األمم عندما صلى أن ینزع منه مالك وهذایرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما نستطیع نحن. 

: تكفیك لي فقال یفارقني، جهة هذا تضرعت إلى الرب ثالث مرات أن من نفعه. "ألجلالشیطان الذي سمح به الرب 
.]  Ñ )9-8: 12كو  2( نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل"

 ذاته مع نفسه في في أّنات الروح القدس فینا، قائالً : [ال یئن الروح القدس علي  أغسطینوسالقدیس یعلق 
 نئن. فإنه لیس باألمر الهین أن الروح القدس یجعلنا یجعلنا یئن فینا، أي إنما ...الثالوث القدوس، في جوهره األبدي

.]  Ò غرباء نسلك في أرض غربتنا، ویعلمنا أن ننظر نحو وطننا، فنئن بشوق شدیدأننانئن، إذ یهبنا أن ندرك 

 المسیح المبرر .3
إدراك تدبیر اهللا لمحبیه 

1 In Rom. hom 14. 
2 In Rom. hom 14. 
˼  Cassian: Conf. 9: 34. 
˽  In Ioan. Tr 6: 1. 
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 نعلم ونحن خطة اهللا الخالصیة في حیاته هو شخصًیا، إذ یقول: "إلدراك الرسول بولس حاجة المؤمن أبرز
. ]28[ الذین هم مدعوون حسب قصده" ، تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللاألشیاءأن كل 

 إنما یّحول ، ال یغیر مجرى األحداث والظروف حسب أهوائنا الشخصیةفهو اهللا بالنسبة لنا فائقة، خطة
.  لبنیان نفس المؤمن الحقیقي، فتعمل حتى الظروف المضادة لمجدهاستثناءكل األمور بال 

 العبارة، قائًال بأنه یلیق بالمؤمنین أال یختاروا ألنفسهم الحیاة هذه علي  یوحنا الذهبي الفمالقدیس یعلق 
 لإلنسان نافعة تسبب تبدو أن هذا نافع لهم، إنما یقبلون ما یقترحه الروح القدس، ألن أموًرا كثیرة حاسبینحسب فكرهم 

 بال مخاطر وال متاعب نافعة له، لذلك طلب الرسول التيله مضاًرا كثیرة. كمثال قد یظن اإلنسان أن الحیاة الهادئة 
-8: 12 كو 2(  نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل"تكفیك" فجاءته اإلجابة: التجربة،ثالث مرات أن یرفع اهللا عنه 

). بمعنى آخر لنترك كل األمور في یدّي الروح لیحولها لبنیان نفوسنا. 9
 مؤلمة تعمل لخیر الذین یحبون اهللا، أما تبدو كل األمور التي إن  یوحنا الذهبي الفمالقدیس أخرى یؤكد مرة

لم منها  ضرب أمثلة . صالحة ومقدسة تعمل ضدهم إن لم یرجعوا إلیه بالحبتبدوالذین ال یحبونه فحتى األمور التي 
.  الیهود بالناموس الصالح بل وتعثروا حتى في السید المسیحینتفع

  آخر یحّل بنا یستطیع اهللا أن یحول كل يء أو المجاعات أو المیتات أو أي شالسجنحتى الضیقات أو الفقر أو 
 إلي نقیضها. األمور

  نافعة للذین یحبون اهللا، فإنه حتى األمور النافعة تصیر ضارة للذین ال یحبونهتكونكما أن األمور تبدو ضارة Ï. 
  الذهبي الفمیوحنا القدیس

 بالنسبة للضعفاء األغبیاء فقد أما ، األشیاء تعمل للخیر للذین یحبون اهللا"كل" للكاملین والحكماء ُیقال: بالنسبة 
 إذ … من النجاح وال ینصلح شأنه من المصائب ینتفع)، فال 7: 14(أم   ضد الشخص الغبييءقیل أن كل ش
 وینال إرادته، سهولة بالنجاح أكثر من الفشل، ألن الفشل یجعل اإلنسان أحیاًنا یقف ضد بأكثرینهزم اإلنسان 

 یدفع باإلنسان إلي الكبریاء العقلي فقدضًعا، خالل حزنه المفید یقلل من خطیته وینصلح شأنه، أما النجاح وات
. Ðوالعظمة الكاذبة

 تادرس األب 

 المسیح الثقیل حمل تلك اآلالم المرعبة القاسیة التي تحل بنا؟ فإنه بالحق یصیر إال" األشیاء كل "ـماذا یعنى ب 
 .Ñخفیفا بالرغم من ضعف محبتنا

 أغسطینوس القدیس
 حًیا لمن تتحول األضرار بالنسبة إلى خیره، فلم یترك العدو شیئا في مثالً  أیوب Ò جیرومالقدیس لنا یقدم

 وتحدث معه اهللا سوى لسانه لعله یجدف به على اهللا، لكن هذه كلها آلت إلى خیره، فقد جاء إلیه ٍب ومضرأیوب غیر 
علي مستوى الصدیق مع صدیقه. 

1 In Rom. hom 15. 
2 Cassian: Conf. 6: 8.  
3 Grace& Free- will 33.  
4 On Ps. hom 6. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 نقتطف، ]28[ مدعوون حسب قصده" هم الذین كثیر من اآلباء على تسمیة الذین یحبون اهللا هكذا: "یعلق 
:  اآلتي

  الدعوة وحدها تحقق الخالص، وٕانما ِنیَّة لیست...  فلماذا لم یخلص الكل؟كافیةلو أن الدعوة وحدها كانت 
. Ïالدعوة إذ الكل مدعوون لكن ال یطیع الكل قهریة، هي لهم وال ملزمةالمدعوین. فالدعوة لیست 

  الذهبي الفمیوحنا القدیس 

 31: 8" (یو  في كالمي فبالحقیقة تكونون تالمیذيثبتم إن:"یقول المخلص نفسه .(
  ؟دام لم یثبت في كالمهما یحسب یهوذا من بین تالمیذه هل
 لهم: أهذا فقالن تالمیذه یتذمرون علي هذا، إ یسوع فعلم" من تالمیذه الذین قیل عنهم: یحسب هل

؟ )66-59: 6" (یو …یعثركم؟
 ثبتم إن" في كلمته، كقوله: یثبتوا ألنهم لم ، ومع هذا لم یكونوا تالمیذ حقیقیین؟"تالمیذ اإلنجیل "یلقبهم ألم

). فإذ لیس لهم المثابرة بكونهم لیسوا تالمیذ حقیقیین، لیسوا أبناء 31: 8(یو  "تالمیذي كالمي فبالحقیقة تكونون في
حقیقیین حتى وٕان ظهروا هكذا أو ُدعوا هكذا. 

ألنهم هكذا یدعون إذ یتجددون (بالمعمودیة)   ندعو الناس مختارین وتالمیذ المسیح وأوالد اهللا،نحن إذن
 .Ðونراهم یعیشون بالتقوى، ولكن هذا یصیر حقیقة إن ثبتوا فیما دعوا فیه

 أغسطینوس القدیس 
اهتمام اهللا بمجدنا 

 تبدو لضررنا لخیرنا، ألنا مدعوون حسب قصده، فما هو هذا التي كان الروح اإللهي یحول حتى األمور إن 
 یحبه إنما من جهة اإلنسان أن یرفعه إلى المجد؛ فاهللا لیس في حاجة إلى تعبده أو خدمته اهللا قصد القصد اإللهي؟

 ، الذین سبق فعرفهم لذلك عینهممختاریهكابن، یوده شریًكا في المجد. هذا هو األمر الذي في ذهن اهللا من جهة 
  .]29[خوة كثیرین"إ بین بكًرا مشابهین صورة ابنه لیكون هو لیكونوا"

 لالبن الوحید بالطبیعة ینالونه بالنعمة. هونظر سمو هذه الكرامة! فما ا 
 " كثیرینخوةإ بكًرا بین لیكونوا" لم یكتف بهذه الدعوة أن یكونوا مشابهین له، بل یضیف نقطة أخرى: إنه

.  Ñ شدیدبوضوح یستخدم كل وسیلة لیقیم العالقة هكذا ...]29[
 القدیس یوحنا الذھبي الفم

 "وأخرى: )15: 1 كو(في أربع مناسبات: مرة یدعوه "بكر كل خلیقة"  استخدم الرسول الملهم هذا التعبیر "بكًرا ،
. وفي مناسبة أخرى یستخدم التعبیر )18: 1كو(، وأیًضا "بكر من األموات" )29: 8 رو(" خوة كثیرینإ"بكًرا بین 

 ولتسجد له كل مالئكة :وأیًضا متى ُأدخل البكر إلى العالم یقول"بطریقة مطلقة دون ربطه بكلمة أخرى، قائالً : 
 كثیرین؟ بالتأكید هذا واضح أنه من أجلنا نحن الذین بالمیالد إخوة فبأي معنى صار بكًرا بین )6: 1 عب(اهللا" 

 لكي یغّیرنا من الفساد إلى عدم الفساد بمیالدنا )،14: 2  (عبجسد ودم ُولد بیننا واشترك هو أیًضا في اللحم والدم

1 In Rom. hom 15. 
2 Reproach & Grece 22. 
3 In Rom. hom 15. 
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نحن من فوق بالماء والروح. لقد قاد بنفسه طریق هذا المیالد منزًال الروح القدس على المیاه بعماده، حتى یصیر 
" للذین یشتركون معه في المیالد ویتشّبهون به بعمادهم خوةإفي كل شيء بكًرا للذین یولدون روحًیا معطًیا اسم "

. Ïبالماء والروح
  القّدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  وال تشاكلوا "عن اإلنسان الداخلي، لذلك یقول في موضع آخر:  ]29" [مشابهین صورة ابنه"لنفهم هذه الكلمات
. قدر ما نتغیر عن شكل هذا الدهر نتشكل كأبناء )2: 12 رو(هذا الدهر، بل تغّیروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم" 

هللا. 
یمكننا أیًضا أن نفهم هذه الكلمات هكذا، أنه كما تشّكل بنا فظهر كمن هو مائت هكذا نتشّكل نحن به بعدم 

. Ðالموت، وهذه الحقیقة ترتبط بقیامة الجسد
 القّدیس أغسطینوس 

  وٕالى أبیه، قائالً : أنا هو الطریق، والباب، ومن خاللي تالسماوافي الجسد یصیر الرب قائدنا (بكرنا) إلى ملكوت 
  .Ñ)9: 10 ،6: 14 ینبغي أن یدخل الكل (یو

 البابا أثناسیوس الرسولي 
قهر وال إجبار في قبول یوجد یعالج الرسول بولس موضوع اختیار اهللا لنا أو تعیینه لمختاریه، مؤّكًدا أنه ال 

فعرفهم سبق  "الذین سبقنعمة اهللا، إنما یعین اهللا الذین یعرف أنهم یقبلون نعمته في كمال حریتهم، إذ یقول: 
 والذین بّررهم فهؤالء مّجدهم ، والذین سبق فعّینهم فهؤالء دعاهم، والذین دعاهم فهؤالء بّررهم أیًضا...فعّینهم
 ].30-29[أیًضا" 

 وٕانما ، ال على أساس محاباة،"، فاختیاره وتعیینه لهم"سبق فعرف الذین لهویالحظ في هذا النص أن اهللا. 
على أساس معرفته السابقة لهم، ال بمعنى أن لهم الفضل في شيء إال قبولهم لدعوته وتجاوبهم لعمله فیهم بالمثابرة 

والجهاد. اهللا هو الذي یدعو وهو الذي ُیبّرر وهو الذي یمّجد، لكن لیس في سلبّیة من جهتنا! 
 على تبریر اهللا وتمجیده لنا بالقول: [لقد بّررهم بتجدید جرن المعمودّیة، القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

 .]Òوالذین بّررهم مّجدهم بالعطّیة أي بالتبّني

 " وهذا لم یتم أیًضا مّجدهمكثیرون ُدعوا فعًال وتبرروا (بالمعمودّیة خالل اإلیمان)، ومن یبقى إلى النهایة فهؤالء ،"
بعد. 

ال أنه الیزال یوجد إ ، لم یتحّققا بعد في كل من قیل عنهم، أي دعاهم وبّررهم،هذین األمرینأن بالرغم من 
 كما - حتى بالنسبة لألمور المستقبلة -غة الماضي يكثیرون إلى نهایة العالم سیدعون وسیتبّررون. وقد استخدم ص

. Óلو كان اهللا قد سبق فأعّدها منذ األزل
 القّدیس أغسطینوس 

1 Adv. Eunomius 2: 8. 
2 City of God 22: 16. 
3 Against Arians 2: 61. 
4 In Rom. hom 15. 
5 Reproach & Grace 23. 
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مرافقة اهللا لنا في الجهاد الروحي 
إذ تحّدث عن عطّیة اهللا لنا أنه عّیننا عن معرفته السابقة لنا بأننا نقبل عمله فینا، ودعانا، وبّررنا 

فماذا نقول ، یقف معنا كل أیام جهادنا، لنقول مع الرسول: "ابنهبالمعمودّیة، ومّجدنا بالبنّوة لنصیر مشابهین صورة 
 .]31[ن كان اهللا معنا فمن علینا؟" إلهذا: 

  قائالً : ،القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
المؤمن الذي یهّتم .. [إن كان اهللا نفسه قد صار (للمؤمن) فحتى األمور التي تبدو ضده تتحّول لحسابه.

 بنوامیس اهللا ال یقف أمامه إنسان وال شیطان وال شيء ما! 
 فإن سلْبته ماله تصیر باألكثر صّراًفا لمكافأته. 

 ُیحسب هذا الشّر مصدر بهاء جدید في عیني اهللا.  وٕان تحدثت ضده بشرّ 
 الطعام یتمّجد باألكثر وتعظم مكافأته. من ن حّرمته حتى إ
 ن قدمته للموت، الذي هو أقسى ما یقع على الكل، فإنك تربطه بإكلیل االستشهاد. إ

حتى أن الذین یدبِّرون مكائد له  أي طریق حیاة مثل هذا؟ هذا الذي ال یقدر شيء ما أن یقف ضد هذه
 ]"؟Ïن كان اهللا معنا فمن علیناإ"یكونون بالنسبة له لیس أقل من الذین یخدمونه! لهذا یقول: 

  ! أعظم عطّیة،الفداء
 الوحید عّنا یسحب كل المشاعر ویمتص كل األحاسیس ابنهبال شك أن حب اهللا الفائق الذي خالله بذل 

الذي لم یشفق على ابنه بل بذل ألجلنا أجمعین، كیف ال لیقف اإلنسان في عجز، ماذا یطلب بعد؟ یقول الرسول: "
 ]32[یهبنا أیًضا معه كل شيء؟" 

القّدیس یوحنا  مبذوًال ونحن بعد أعداء لمصالحتنا، فماذا یحجبه عّنا بعد المصالحة؟ أو كما یقول ابنهقّدم 
 ]؟Ð: [الذي وهب األمور العظیمة ألعدائه، أفال یهب األمور األقل ألصدقائهالذهبي الفم

. وكأن األب هو الذي قّدم الكأس ]32["الذي لم یشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعین" یقول الرسول: 
، وكما " واالبن بذل ذاته، الحبیبابنهالبن، لكن االبن أیًضا بحّبه أراد أن یشرب الكأس، فالبذل مشترك: "اآلب بذل ل

 وأسلم ،أحّبنا المسیح أیًضا": [واضع هذا الكأس واحد مع شاربه، إذ یقول الرسول نفسه: القّدیس أغسطینوسیقول 
: [ُیظهر اإلناء المختار أمبروسیوسالقّدیس ] كما یقول .Ñ)2: 5 أف( "نفسه ألجلنا قرباًنا وذبیحة هللا رائحة طیبة

 ألجلنا أجمعین (روابنه بوضوح وحده الحب اإللهي، فإن كًال من اآلب واالبن قد بذال، اآلب بذل إذ لم یشفق على 
 ].Ò)20: 2ل غ( ")، واالبن بذل إذ "أسلم ذاته ألجلي32: 8

ل"، فیخجل ذاب إذ یرى في اهللا "الحب ال،ن التطلع إلى الصلیب یسحب قلب المؤمن بالحبإعلى أي األحوال 
 إال أن یرتفع بالصلیب إلى الحضن األبوي بالروح القدس لیبقى فیه أبدًیا ینعم بأبوته اإللهیة ،أن یطلب بعد شیًئا

الفائقة. 
ن التطلع إلى الصلیب یسحب القلب لیبقى في حالة شكر وتسبیح بال انقطاع، األمر الذي یزداد قّوة إحقا 

1 In Rom. hom 15. 
2 In Rom. hom 15. 
3 In Ioan. tr 112: 5. 
4 Of the Holy Spirit 1: 12 (129). 
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یبقى هناك  حین نوجد مع اهللا أبناء له وأحباء! ، لندرك باألكثر فاعلیة هذا الحبتالسماواوبهاًء عندما نرتفع إلى 
  السماوّیة غیر المنقطعة.الصلیب تسبحتنا

رعایة حتى النهایة 
 وٕانما بالبذل ، معلًنً◌ا كمال ُحّبه ال بالكالم والعواطف،إن كان الفداء اإللهي هو قّمة ما قّدمه اهللا لإلنسان

حتى الصلیب، یبقى الصلیب حدثًا فوق الزمن، ویبقى المصلوب حتى بعد صعوده إلى السماء یرعى البشرّیة، مشتاًقا 
هذا العمل  رعایته دائمة وهو في السماوات ال تنقطع حتى یدخل بنا إلى حیث هو قائم.. أن یسحبهم إلى مجده األبدي

اإللهي یعطي الرسول الجرأة لیقول:  
من سیشتكي على مختاري اهللا؟ اهللا هو الذي یبّرر. "

 من هو الذي یدین؟ المسیح هو الذي مات، 
  قام أیًضا، يبل بالحر

 الذي هو أیًضا عن یمین اهللا،
 .]34-33["  یشفع فینا أیًضاالذي

 تفًظا بذات الحب لنا. حإنه ال یترك رعایته لنا، بل ال یزال یشفع فینا م

  من ابنه ، والمسیح مات ویشفع فینا، واآلب لم یشفق على ]26[إن كان الروح نفسه یشفع فینا بأنّات ال ینطق بها
 Ïأجلك وقد اختارك وبرّرك، فلماذا تخاف بعد؟

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 بخطوات روحیة،  إنه یشفع فینا كل یوم غاسًال أقدامنا، ونحن أیًضا نحتاج إلى غسل أقدامنا یومًیا بسلوكنا بالحق
 .Ð )12: 6 مت( "إلینا فنعرف الصالة الربانیة، قائلین: "واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین

 لُیصِل كل واحد مّنا عن اآلخر كما یشفع المسیح عّناÑ .
 القّدیس أغسطینوس

في هذه العبارات الرسولیة باب اهللا مفتوح لكل نفس ترجع إلیه،  Òمبروسیوسأالقّدیس هذا وقد وجد 
 بعد إنكارهم للسید المسیح أو ،فاستخدمها في الرد على أتباع نوفاتیانوس الذین أغلقوا الباب على الراجعین بالتوبة هللا

سقوطهم في خطایا بشعة، مثّقلین النیر علیهم بالیأس. 

  محبتنا للمسیح المبرر.4
) إلى ناموس روح 7 إذ انتقل الرسول بولس من الناموس الموسوي فاضح الخطّیة دون معالج لها (ص

 إذ یرفعنا من اهتمام الجسد ،الحیاة في المسیح یسوع كاشًفا عن عمل الروح القدس فینا خالل عمل المسیح الفدائي
 وعوض العبودّیة یهبنا رح البنّوة هللا مقدًسا نفوسنا وأجسادنا، واهًبا إّیانا القیامة الداخلّیة ورجاء قیامة ،إلى اهتمام الروح

 أال وهو "مجدنا ،األجساد أیًضا، یسندنا في كل جهادنا حتى في الضعفات، محّوًال كل األمور لخیرنا لیحّقق غایته فینا

1 In Rom. hom 15. 
2 In Ioan. tr 56: 4. 
3 In Ioan. tr. 58: 5. 
4 Conc. Repent. 1: 3 (14). 
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 لم یعرف الرسول إال أن ، أمام هذا العمل اإللهي العجیب الذي جاء ثمرة مجيء المسیح وبذل حیاته عّنا..السماوي".
یرّد الحب بالحب إذ ینشد لحن محبته للسید المسیح، قائالً :  

  "من سیفصلنا عن محّبة المسیح؟
  أشدة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سیف؟

كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد ُحسبنا مثل غنم للذبح. 
 بالذي أحبنا. انتصارناولكّننا في هذه جمیعها یعظم 

 فإني متیّقن أنه ال موت وال حیاة، وال مالئكة وال رؤساء وال قوات، 
 وال أمور حاضرة وال مستقبلة، وال علو وال عمق، وال خلیقة أخرى، 

 .]39-35[تقدر أن تفصلنا عن محّبة اهللا التي في المسیح یسوع ربنا" 
سحبت هذه التسبحة قلب الكنیسة لیشتهي أبناؤها األلم كل یوم من أجل المحبوب، لیقّدموا حیاتهم ذبیحة 

حب لذاك الذبیح الذي سبق فبادر بالحب مقدًما حیاته مبذولة عّنا. 
 بل عّلة الدخول إلى موكب الغلبة والنصرة تحت قیادة المسیح یسوع ،لم تعد اآلالم والضیقات تحطم النفس

المتألم والمصلوب. 

 "حرى ننال ل من الواضح أننا سنرحل ومعنا أكالیل كثیرة إذ نعیش أیاًما كثیرة، أو با..."من أجلك نمات كل النهار
مرات كثیرة. ألنه من كان  أكالیل أكثر من األیام بكثیر، إذ یمكن أن نموت في یوم واحد ال مرة وال مرتین بل

مستعًدا لهذا یبقى ینال مكافأة كاملة على الدوام. 

  أمر اهللا يلقد أظهر (الرسول) أیًضا أن أجسادنا قد صارت ذبیحة، فیلیق بنا أال نرتبك وال نضطرب عندما
بتقدیمها. 

  ألنه بالحقیقة ألمر عجیب، لیس فقط أننا غالبون وٕانما غالبون بذات األمور التي ُوضعت كمكائد لنا. نحن لسنا
ألن اهللا یصارع بجوارنا، فال ، غالبین فحسب وٕانما "أكثر من غالبین"، إذ نمارس الغلبة بسهولة بال تعب وال مشقة

ن طردنا نغلب الذین یضطهدوننا، وٕان متنا یبقى األحیاء إتشك، فإننا وٕان ُضربنا نحسب أفضل من الضاربین، و
 Ï أنهم ال یحاربون البشر بل یقاومون القدیر الذي ال ُیغلب!...(الذین یقتلوننا) في صراع

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  تعبر عن الشهداء في كل مدینة حیث یذبحون یومًیا من أجل الحق بواسطة )2: 9 أم( "ذبحت ذبحها"العبارة 
. Ð"إننا من أجلك ُنمات كل النهار، قد ُحسبنا مثل غنم للذبح" غیر المؤمنین، صارخین بصوت عالٍ :

 القّدیس هیبولیتس

 هو اختبار االضطهاد . ودمه..لیس شيء من هذه األمور یقدر أن یفصل المؤمنین أو ینزع الملتصقین بجسده 
شعبه على الدوام، لكن معونته ال ي للقلب وفحص له. اهللا یسمح به لنا لكي نمحص ونتزكى، إذ یوّد أن یزك

1 In Rom. hom 15. 
2 Fragments from Comm. on Prov 9: 1. 
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. Ïتقصر عن مساعدة المؤمنین في كل وقت وسط التجارب
 الشهید كبریانوس

  ال یعني نهاًرا  " یعني كل الزمان الذي فیه تحتمل اضطهادات ونذبح فیه كغنم. هذا النهار"كل النهارهنا تعبیر
. Ðیموتون ألجله یحتوي على اثنتي عشر ساعة إنما كل الزمان الذي فیه یتألم المؤمنون في المسیح

 القّدیس إبریناؤس
رّبما نتساءل: هل یمكن للمالئكة أو القوات أن تفصلنا عن محّبة اهللا التي في المسیح یسوع؟ 

 الحب نحو  لم یقل هذا كما لو كانت المالئكة تحاول هذا أو القوات األخرى، حاشا! إنما أراد أن یظهر عظم
المسیح. فإنه ال یحب المسیح من أجل األشیاء الخاصة بالمسیح (ولو كانت السمائیین)، وٕانما من أجل المسیح 

ه وحده، ویخاف أمًرا واحًدا هو السقوط عن محبته للمسیح. هذا األمر في ذاته يلإیتطّلع فیحب األشیاء التي له. 
. Ñالملكوت أكثر رعًبا من جهنم، أّما التمّتع بالحب فیشتاق إلیه أكثر من

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم
 أن الرسول ال یمّیز بین محبتنا لآلب ، هذا الحدیث الرسولي فيÒمبروسیوسأالقّدیس هذا وقد الحظ 

، عالمة وحدة الالهوت، مقّدمین كل شيء فداء حبنا هللا. ]39، 35[ومحبتنا للمسیح 
 

 

1 Ep. 7: 5. 
2 Adv. Haer 2: 22: 2. 
3 In Rom. hom 15. 
4 Of the Christian faith 5: 16 (187). 
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 11–9صحاحات ألا

اختیار اهللا شعبه 
قلنا أن الیهود بوجه عام كانوا یشعرون بامتیاٍز خاٍص بهم دون سائر األمم من ثالث جوانب رئیسیة: أنهم 

أبناء إبراهیم صاحب الوعود اإللهیة، وأصحاب الناموس الموسوي، وشعب اهللا المختار. 
ن حملوا إیمانه فیهم، إ ةروحيالبالنسبة لبنوتهم إلبراهیم رفعهم الرسول بولس من البنّوة الجسدّیة إلى البنّوة 

). أّما بالنسبة للناموس 6-4 صرون معهم (صن األمر الذي یشترك فیه األمم المت، بنّوتهم هللا نفسهبهم إلىوانتقل 
) فأوضح أن الحاجة ال إلى الناموس في ذاته بل إلى غایته: المسیح یسوع، إذ یعجز الناموس عن التبریر 8-7 (ص

 یتحّدث عن )10-9(صحاحین أل أّما اإلیمان فهو سّر تبریر الكل. واآلن في ا، إنما یقف عند كشفها،من الخطّیة
امتیازهم كشعب مختار، وهو أمر غایة في الدّقة ویصعب النقاش فیه مع الیهود، إذ ال یقبلون التفاهم أو التحّرك عنه 

 أو ،نمله، لذا كان الرسول یتحّدث معهم وكأنه یسیر على أشواك، یوّد أن یكسبهم لكن لیس على حساب الحقأقید 
على حساب انفتاح الباب لسائر األمم، فجاء حدیثه مزیًجا بین ُحّبه الشدید لبني جنسه وانفتاح قلبه لألمم، كما كّرس 

صر، بسبب انفتاح باب نال یستكبر على أخیه الیهودي المتأصر نصحاح الحادي عشر للحدیث مع األممي المتألا
 حین یقبل الیهود اإلیمان ،اإلیمان له، ألن خّطة اهللا الخالصّیة من نحو شعبه البّد أن تتحقق في أواخر الدهور

ّصر أن یسلك بروح التواضع لئّال وهو غصن من نلمتانه یطالب األممي إبالمسیح بعد جحودهم له كل هذا الزمان. 
شجرة بّریة مغروسة في شجرة الزیتون األصلّیة ُیقطع بسبب كبریاء قلبه. 

یالحظ أن الرسول وهو یستعرض هذا الموضوع أبرز ثالث نقط: 
 إنما لمن یقبل ، حسب الجسداإلسرائیلیینمحبة اهللا المعلنة خالل مواعیده، واختیاره لشعبه، لكن لیس كل . 1

البنّوة له باإلیمان. 
قسوة اإلنسان الذي یقابل حب اهللا بالعصیان والجحود، وقد كان الثمر هو رفض إسرائیل الجاحد. . 2
البركة الشاملة، فإن الرفض یبقى جزئّیا إذ یشتاق اهللا أن یضم الكل له خالل اإلیمان العام لكل األمم . 3

والشعوب بما فیهم الیهود حین یقبلون ذاك الذي جحدوه. 
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صحاح التاسع ألا

اختیار األمم أیًضا 
المشكلة الرئیسیة في حیاة الیهود هي شعورهم بأنهم شعب اهللا المختار، لذلك ترك معالجتها بعد تفنید 

الحجتین السابقتین الخاصتین بانتسابهم إلبراهیم واستالمهم للناموس. 
عالج الرسول هذه الُحّجة بحكمة عجیبة، إذ لم ینكر اختیارهم كشعب اهللا، إنما أكّد أنه ال یقوم على امتیاز 

 خالل هذا الفهم أعلن اهللا أیًضا ُحّبه .فیهم أو عن استحقاق خاص بهم، إنما عن محّبة اهللا الذي "یرحم من یشاء"
 لألمم فاختارهم هم أیًضا.

 .5-1   تقدیر الرسول للیهود.1
 .13-6  اختیار اهللا لآلباء. 2
 .29-14   اختیار األمم أیًضا.3
 .33-30    تعثر إسرائیل.4

 تقدیر الرسول للیهود .1
إذ ختم الرسول حدیثه السابق مؤكًدا أنه ال یمكن حتى للمالئكة أو خلیقة ما أن تفصله عن محّبة المسیح، 

ّصرون أنه تحّدث بهذا لُیعلن أنه مستعّد أن یتخّلى عن شعبه بني جنسه من أجل إیمانه بالسید نولئّال یظن الیهود المت
 ویّتسع قلبه الحتوائهم ،المسیح، أراد أن یوّضح بقّوة أن إیمانه بالسید المسیح یلهب باألكثر قلبه بالحب نحو بني جنسه

 في اإلیمان حتى ولو كان قبولهم یلتزم حرمانه هو! لهذا یفتتح الرسول حدیثه هنا بقوله:
، أقول الصدق في المسیح، ال أكذب وضمیري شاهد لي بالروح القدس"

 أن لي حزًنا عظیًما ووجًعا في قلبي ال ینقطع، 
 فإني كنت أوّد لو أكون أنا نفسي محروًما من المسیح 

. ]3-1["  أنسبائي حسب الجسدإخوتيألجل 
ُحّبه لخالص شعبه یؤّكد باألكثر محبته للسید المسیح، وشوقه لخالصهم یثبت باألكثر عالقته به، أّما حدیثه 

هنا فمن قبیل تأكید مدى محبته لهم في الرب واهتمامه بهم، ومدى بذله لنفسه لحسابهم. 
 الذي أخذ فیه المواعید على مذبح المحّبة، حامًال ،كان الرسول بولس أشبه بإبراهیم أب اآلباء الذي رفع ابنه

السّكین كصلیب لیذبحه، مؤمًنا أن اهللا قادر أن ُیقیمه له حًیا ویحّقق مواعیده فیه. هكذا یرفع الرسول بولس نفسه كما 
إسحق على مذبح الحب من أجل أنسبائه حسب الجسد ممسًكا بالصلیب، مؤمًنا أن محبته لبني جنسه لن تحرمه من 

 بل بالعكس تزید نفسه بهاًء ومجًدا في عیني اهللا، ألنه إنما یمارس حب المسیح ویقبل عمل ،ه خالصهفقدالمسیح وال ت
لو كان على حساب نفسه، فإن هذه حتى  ،روحه فیه. فإن أعلن الرسول أنه مستعّد أن یخدم شعبه حتى النهایة

 المشاعر الصادقة ال تكون إال لحساب نفسه أكثر فأكثر.
ن إواآلن " لعل الرسول بولس وهو یكتب هذه الكلمات یتمثل بموسى حین أعلن محبته لشعب اهللا، إذ یصرخ:

 أن هذه القّدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول )32: 32 خر( من كتابك الذي كتبته" فامحنيغفرت خطیتهم وٕاال 
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الصالة كانت أثمن ما قّدمه موسى النبي إذ یظهر خاللها أكثر بهاًء منه وهو یتّمم المعجزات، ألن الحب أعظم من 
بهذا قد عرفنا المحّبة " إذ یراه یحّقق الوصّیة اإلنجیلّیة: ،عمل اآلیات. هكذا ال یلوم أحد الرسول بولس في كلماته هذه

. )16: 3 یو 1( "خوةإل فنحن ینبغي لنا أن نضع نفوسنا ألجل ا،أن ذاك وضع نفسه ألجلنا
)، لهذا یؤّكد 24: 25 ؛22: 22 ؛33: 21 تهم الرسول بولس بخیانته لشعبه وعوائدهم وناموسهم (أعأُ لقد 

 معلًنً◌ا ومؤكًدا أنه صادق في كلماته، إذ هو ملتزم أن ینطق "بالحق" ،الرسول محبته العمیقة لهم مهما بدت الخسارة
ال "الكذب" بسبب اتحاده بالمسیح، مشهًدا الروح القدس الساكن فیه على ضمیره الذي ال یدركه إنسان! 

 اإلناء المختار بهذه المشاعر رغب لو أمكن أل تلمیذ القّدیس أنبا أنطونیوس: [أخیًرا إذ امتاألب إسحقیقول 
أن یكون محروًما من المسیح من أجل نمّو الشعب المنتمي إلیه وخالص كل أمة إسرائیل لمجد أبیه (برفضهم الفكر 

 "ألننا نفرح حینما نكون ضعفاء وأنتم تكونون أقویاء" ویقول أیًضا: ..التعصبي وقبول اإلیمان المسیحي بدل الجحود).
  .]Ï)9: 13 كو 2(

اآلن إذ ُیعلن محبته الشدیدة لخالصهم قبل أن یعالج موضوع اختیارهم كشعب اهللا أراد أن یبرز جانبین: 
 أي ،]3[" أنسبائي حسب الجسد إنما یدعوهم هكذا "، أو عدٍو یقاومهم، أنه ال یتحّدث كغریٍب عنهمأوالً :

 إخوتهخوة أیًضا جدد خالل رابطة اإلیمان الجدید والروح، فهو ُیحّدث إ إذ صار له ، رابطة الدمل خالإخوتي
 المحبوبین إلیه.
 ولهم التبّني والمجد والعهود واالشتراع ،لّیونيالذین هم إسرائتجاهل امتیازاتهم، إذ یقول: "ينه ال إ: ثانًیا

-4["  الكائن على الكل إلًها مبارًكا إلى األبد آمین، ومنهم المسیح حسب الجسد،والعبادة والمواعید، ولهم اآلباء
هذه المیزات أن  لنا أوضحخوتي شعب اهللا الذي مّیزكم اهللا بمیزات دون سواكم، وقد إ وكأنه یقول أنا أعلم أنكم .]5

كلها تكمل في شعب اهللا الجدید، إذ یقول:  
 (تك"  ألنه "جاهد مع اهللا والناس وغلب،إسرائیل بأمٍر إلهيٍ   فقد نال یعقوب هذا اللقبهم إسرائیلّیون: أ.

 وٕان كان قد ملك ولكن إلى حین، أّما إسرائیل ،، فإن إسرائیل"Ð). فإن كان كلمة "إسرائیل" تعني "یملك كاهللا8: 32
 إنما ینعمون بشركة المجد اإللهي مع ملك الملوك ورب ،اتيّ یقّدم ملوًكا حقیقّیین ال یملكون على الزمنفالجدید 

. )6: 1 رؤ( "علنا ملوًكا وكهنة هللا أبیهج "األرباب، یترّنمون قائلین:
 اهللا موسى ا: بمعنى أن اهللا اشتاق أن یتبّناهم له لیكونوا كأهل بیته وخاصته؛ فعندما دعولهم التبّني .ب

، فقلت لك أطلق ابني لیعبدني فأبیت فتقول لفرعون: هكذا یقول الرب، إسرائیل ابني البكر "للعمل وسط شعبه قال له:
. وعندما قّدم اهللا لشعبه وصایا تمّیزهم عن الوثنّیین كان قول )23-22: 4 خر(" أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر

ألني صرت "، وحین أعلن اهللا خالصه لهم عند رجوعهم إلیه، قال: )1: 14 تث( "أنتم أوالد الرب إلهكم"الرب: 
: 1  لكن إسرائیل لم یستطع أن یمارس البنّوة هللا بل مارس العصیان (إش).9: 31 إر(" إلسرائیل أًبا وافرایم هو بكري

لذا احتاج إلى تغییر شامل لقلبه وطبیعته بسكنى روح التبّني فیه، .. ).6: 1 ) غیر مقدم له كرامة األبوة (مال2
). 17-14: 8 فیمارس بنّوته هللا، ویحق له التمّتع بالمیراث مع المسیح االبن وحید الجنس (رو

، وكان عالمته ظهور عمود السحاب والنار في البریة وأیًضا في الخیمة والهیكل، إذ ]4[ لهم المجد .ج

1 Cassian: Conf. 9: 18. 
2 Strong: Hebrew & Chaldee Dict., article 3478.  
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. وكان وجود تابوت العهد عالمة )34: 40 خر(" قیل: "ثم غطت السحابة خیمة االجتماع ومأل بهاء الرب المسكن
 ألن ،زال المجد من إسرائیل"وجود المجد اإللهي، لذلك عندما سمعت امرأة فینحاس باستیالء الفلسطینیین علیه: قالت 

سرائیل الجدید فصار "المسیح" نفسه هو مجده، یسكن وسط شعبه إل  بالنسبة. أّما)21: 4 صم 1( "التابوت قد ُأخذ
ویحل في قلوبهم، ویمألهم بروحه القدوس. 

، إذ أراد اهللا أن یرفع مؤمنیه دخل معهم في عهود مستمرة لُیقیم منهم شعًبا له، لكن هذا ]4[لهم العهود  .د
 لذا صار .) وُحسب حانثًا للعهد وخائًنا له18: 17حز ) ونقضها (1: 8 الشعب لم یلتزم بالعهود بل تجاوزها (هو

 وٕانما ، ال لُینقش على حجارة كما في العهد القدیم،المؤمنون في حاجة إلى االلتقاء مع اهللا على مستوى عهد جدید
). 24: 12 داخل القلب بالروح القدس، ُیعلن حب اهللا الباذل خالل دم ابن اهللا المبذول على الصلیب (عب

 بل ُحسبوا كاسرین ،ةيّ  لكنهم لم یحفظوها في حیاتهم العمل،، إذ امتازوا بنوال الشریعة]4[لهم االشتراع  ه.
لها. 

وقد جاءت الشریعة تقّدم الكثیر من الطقوس الخاصة بالعبادة، كانت في الحقیقة ظًال  ]،4[لهم العبادة  .و
للعبادة الروحّیة. 

  المسّیا، هذه التي اهتم األنبیاء بإعالنها.ءمجيتنبأ عن تخاصة المواعید التي  ]،4[لهم المواعید  .ز
 ویعقوب. إسحق إذ جاءوا من نسل اآلباء البطاركة إبراهیم و،]5 [ولهم اآلباء. ح
 یكفیهم فخًرا أن السید المسیح، كلمة اهللا، الكائن على الكل إلًها .]5[ ومنهم المسیح حسب الجسد .ط

مبارًكا إلى األبد قد جاء متجسًدا منهم. 
  على هذه الحدیث الرسولي بقوله: القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

 اهللا أنه بعد أن حسبهم ین متهمون[ما یقوله الرسول ال یتحّدث به على المكشوف، فإنه إذ كان الكل یتكّلم
"، والستالم الشریعة، ولمعرفتهم له أكثر من كل البشر، والتمّتع بمجد عظیم كهذا، وخدمتهم له أكثر األبناءأهًال السم "

 كأصدقاء له، وما هو أعظم من الكل أن من نسلهم جاء السید المسیح، اآلباءمن كل العالم، وتقّبل المواعید، ومنهم 
 اآلن قد صاروا مطرودین ومرذولین وحّل محّلهم أناس لم یعرفوه من قبل قط، هم من األمم. 

 لو أمكن أن ى فانعصر قلبه وغار على مجد اهللا واشته،هذا كله وجّدفوا على اهللا، سمع بولس ذلكبإذ نطقوا 
التجدیف، فال یظهر اهللا كمخادٍع لنسل أولئك الذین سبق فوعدهم بالنعم. ولكي ُیحرم هو لیخلصوا هم، وینقطع هذا 

ولكن لیس هكذا أن كلمة  قال: ".. ال لیسقط."أعطیك األرض ولنسلك"تنظروا أنه لألسف وعد اهللا الذي قّدمه إلبراهیم 
]  .Ï]6[ "اهللا قد سقطت

نما إصحاح أشبه بدفاع للرسول عن عدم سقوط كلمة اهللا أو مواعیده لآلباء، ألهكذا جاء الحدیث في بقیة ا
تتحقق لیس حسب المفهوم الحرفي الضّیق الذي التزم به الیهود إنما بالمفهوم الروحي العمیق. 

الكائن على الكل هذا وٕاذ أعلن لهم امتیازهم لم یداهنهم على حساب الحق، مؤكًدا أن الذي تجسد منهم هو "
 [هذه الكلمة تعلن سّر الحق باستقامة ووضوح، فإنه ذاك یقول القّدیس هیبولیتس: وكما .]5 [إلًها مبارًكا إلى األبد"

. الكائن على الكل هو اهللا )27: 11 مت(كل شيء قد ُدفع إلّى من أبي" "الكائن على الكل هو اهللا، القائل بدالة: 
الكائن والذي كان والذي یأتي، "المبارك وقد ُولد إذ صار إنساًنا، لكنه هو اهللا إلى األبد. في هذا یقول یوحنا أیًضا: 

1 In Rom. hom 16. 
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] .Ï. حسًنا ُدعي المسیح بالقادر، إذ بهذا ینطق بما شهد به المسیح عن نفسه)8: 1 رؤ( "القادر على كل شيء

 اختیار اهللا لآلباء .2
حسب الیهود أنفسهم أنهم نالوا خالل آبائهم وعًدا إلهًیا أنهم شعب اهللا، هذا الوعد أو هذه الكلمة اإللهیة لن 
تسقط عبر األزمنة. والرسول بولس كمؤمن بكلمة اهللا ُیدرك أنها لن تسقط أیًضا، إنما الخطأ ینصّب في فهمهم لكلمة 

 ال لجنس معین بذاته مهما كانت تصرفاته، ،اهللا، فإن اهللا إذ وعد "إسرائیل" إنما یقّدم وعده "إلسرائیل الروحي الحقیقي"
 ثم أن اهللا . ال أوالد الجسدإسحق یطلب النسل الروحي الذي له إیمان إبراهیم وإسحق،وٕاذ یعد إبراهیم بالنسل خالل 

ن سقط إسرائیل إ خاصة ،الذي اختار إسرائیل شعًبا له من حقه أن یبسط ذراعیه لسائر األمم لیقبل الكل شعبه
الجسدي في الجحود وعدم اإلیمان. 

 ولكن لیس هكذا حتى أن كلمة اهللا قد سقطت، "
. ]6[ألن لیس جمیع الذین من إسرائیل هم إسرائیلّیون" 
 ومواعیده إلبراهیم أب اآلباء باقیة، لكن ما یرفضه ،یؤّكد الرسول بولس إیمانه بكلمة اهللا أنها لن تسقط

لًیا بحق، أي لیس الكل أعضاء يالرسول هو تفسیرهم لالنتساب إلسرائیل، فإنه لیس كل إنسان من شعب إسرائیل إسرائ
 رو( "ألن الیهودي في الظاهر لیس هو یهودًیا وال الِختان في الظاهر في اللحم ختاًنا"في شعب اهللا، وكما سبق فقال: 

2 :28( .
وال ألنهم من نسل یعطى الرسول تفسیًرا كتابًیا لنسل إبراهیم الذي فیه تتحّقق المواعید اإللهیة، إذ یقول: "

 بل أوالد الموعد ُیحسبون ، ُیدعى لك نسل، أي لیس أوالد الجسد هم أوالد اهللاإسحقإبراهیم هم جیمًعا أوالد، بل ب
 بل رفقة أیًضا وهي ، ألن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ویكون لسارة ابن، ولیس ذلك فقط.نسالً 

 لكي یثبت قصد اهللا حسب االختیار ، أبونا، ألنه وهما لم یولدا بعد وال فعال خیًرا أو شًراإسحقحبلى من واحٍد وهو 
لیس من األعمال بل من الذي یدعو، قیل لها أن الكبیر ُیستعبد للصغیر، وكما هو مكتوب: أحببت یعقوب وأبغضت 

 .]13-7[عیسو" 
یالحظ في هذا النص الرسولي:  

 أن الرسول قّدم القّدیس یوحنا الذهبي الفم حكمة الرسول بولس وتمییزه في الحدیث معهم، فكما یقول :أوالً 
" مثًال للبنّوة إلبراهیم، فإنه وٕان كان ابًنا إلبراهیم حقیقًیا لكنه لم یولد حسب قّوة الجسد أو حسب ناموس إسحق"

ذین ینعمون ال وٕانما مولوًدا حسب قّوة الوعد اإللهي. إًذا فنسل إبراهیم هم ،الطبیعة، إذ كان األب شیًخا واألم عاقًرا
إلیمان والتمسك بوعود اهللا روحًیا. ا وٕانما حسب ،بالوالدة ال حسب الجسد

لم یهاجم الرسول الیهود بكونهم نسًال إلبراهیم، إنما هاجم فهمهم لشعب اهللا بطریقة حرفّیة جامدة تقف عند 
 فنصیر أصحاب الوعد اإللهي حاملین البنّوة ال إلبراهیم فحسب بل كما إسحقاالنتساب الجسدي إلبراهیم. لنكن ك

 "هم أوالد اهللا"، "وأوالد الموعد".یقول الرسول: 
 : القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول  

ن كان الرحم هو األداة وأحشاء المرأة هي إ[هذا الوعد إذن وكلمة اهللا هما اللذان شّكال إسحق وولداه. فماذا 

1 Against heresy of Noetius 6. 
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 الوسیلة؟ لكن لیس قّوة األحشاء هي التي ولدت الطفل بل قّوة الوعد. 
هكذا نحن أیًضا نولد بواسطة كلمة اهللا. ففي جرن المعمودّیة كلمة اهللا تلدنا وتشّكلنا. لقد ولدنا من جدید 

 ؛ یع26: 5 ؛ أف3: 3 بالعماد باسم اآلب واالبن والروح القدس. هذا المیالد لیس بقّوة الطبیعة بل بقّوة وعد اهللا (یو
). 21: 3 بط 1؛ 18: 1

 هكذا بالنسبة لنا أیًضا قد سبق فأعلن عن میالدنا منذ ، ثم حّقق الوعدإسحقفإنه كما سبق فأنبأ عن میالد 
أجیال طویلة بواسطة األنبیاء ثم حّقق الوعد. أنتم تعرفون كیف قّدم الوعد أنه سیتحّقق كأمٍر عظیٍم، وقد تّممه بسهولة 

 الخ).  1: 2 شدیدة (هو
" تفهم بأن كل من یولد من إسحق بالضرورة یحسب  ُیدعى لك نسلإسحقبن الكلمات: "إن قال الیهود إلكن 

هكذا ترون أنه لیس كل أوالد الجسد هم  ...دوم) هو أیًضا ابنهآم أبناؤه، ألن أباهم عیسو (ونسله، بهذا یكون بنو آد
أوالد اهللا، هكذا سبق فأخبر بطریقة ما عن تجدید المیالد الذي من فوق بواسطة المعمودّیة. (إذ یرى القّدیس بأن الوعد 

)  .بنسل إسحق ُیشیر إلى الوعد للمولودین في المعمودّیة میالًدا لیس حسب الطبیعة أو الجسد
إن قلتم أن الوالدة تتحقق بالرحم (من سارة) أقول أنها تتم هنا بالمعمودّیة، إذ تتم بالروح كما تحّققت هناك 

بالوعد. فالرحم أكثر جموًدا من الماء بسبب عقر (سارة) وشیخوختها. 
، ا أو أرضيً ا جسديً سمًوامعرفة دقیقة عن سمونا، ولتكن حیاتنا الئقة بهذا السمو، فإنه لیس من إذن لنتیّقن 

ولیتنا ال نسمح أن یكون فینا شيء من هذا. 
 بل خالل ..) وال خالل جنون الشهوة.13: 1 لم یصنعنا اهللا (كأبناء له) خالل النوم وال بمشیئة جسد (یو

). 5: 3 الحب اإللهي نحو اإلنسان (تي
وكما أنه في تلك الحالة تحّقق المیالد بعد أن نزع الزمن الرجاء، هكذا في حالتنا نحن بعد أن غلبتنا 

.]  Ï)31: 60 شیخوخة الخطّیة ُولد إسحق فجأة صغیًرا وصرنا نحن أوالد اهللا ونسل إبراهیم (إش
زال ُیولد حتى الیوم كما من سارة التي ال يإذن وعد اهللا قائم وكلمته لم تسقط بل قائمة وفعالة، وٕاسحق ال 

 حیث ،تحمل قّوة الوالدة بالطبیعة إنما بالوعد اإللهي، إذ ال یزال شعب اهللا یقوم خالل رحم الكنیسة الذي هو المعمودّیة
 وال بهوى إنسان وٕانما بالروح القدس بقّوة الكلمة. ،ُیولد إسحق على الدوام ال خالل الجسد

 أن هذا الوعد لنسل إبراهیم من إسحق المولود من سارة قد تحّقق عندما علق القّدیس أغسطینوسیرى 
، فقد ملك الرب "ملك الیهود"السید المسیح، وأعلن ملكه على هذا النسل، إذ جاء في علته التي سجلت على الصلیب 

 لكنه لم یملك على النسل حسب الجسد بل هو حسب الروح، إذ یقول: ..بالصلیب على الیهود من "نسل إسحق".
 القلب بالروح ال بالحرف، الذین مدحهم من اهللا ال من ي[المسیح ملك الیهود (حسب عنوان علته)، لكن الیهود مختون

الناس، الذین ینتمون ألورشلیم الحرة، أمنا األبدیة في السماء، سارة الروحّیة التي تطرد الجاریة وأوالدها من بیت 
] .Ðهالحّریة. فما كتبه بیالطس قد كتب، ألنه ما قاله الرب قال

: [لكي یكونوا أبناء الوعد نسل إبراهیم یلزم أن ُیدعو في إسحق، وذلك بتجمیعهم القّدیس أغسطینوسیقول 
] .Ñمًعا في المسیح خالل دعوة النعمة

1 In Rom. hom 16. 
2 In Ioan. tr 117: 5. 
3 City of God 16: 32. 
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أن أبناء الجسد الذین یولدون من قّطورة هم رمز الهراطقة الذین جاءوا كما  Ïویرى القّدیس أغسطینوسهذا 
. يمن زوجة ثانیة من السرار

 لم یقف الرسول بولس عند تقدیم مثٍل واحٍد لتحقیق وعد اهللا بطریقة روحیة ال حرفّیة جامدة، وٕانما قّدم ثانًیا:
 رّبما یقال أن الوعد یتحّقق في إسحقففي مثل  مثًال آخر خالل اختیار اهللا لیعقوب دون عیسو، وهما في أحشاء رفقة.

خوته الذین من قّطورة، إ ابن الجاریة، وألن إسحق هو ابن الحرة أكبر سًنا من إسماعیلخوته، ألن إإسحق ونسله دون 
فهو الوارث للمواعید اإللهیة دون سواه، لذلك قّدم الرسول "یعقوب وعیسو" وهما من أب واحد وأم واحدة، بل وكانا 

توأمین في بطن واحدة، ومع ذلك لم یكن لهما نصیب واحد. فمن جهة الجسد ال یختلف یعقوب عن عیسو في شيء 
 "الكبیر ُیستعبد للصغیر". ومع ذلك .بل یمتاز عیسو بأنه البكر جسدًیا

ن كان الیهود یمّثلون "الكبیر" إذ سبقوا األمم في معرفة اهللا، لكنهم إذ یجحدونه بینما یقبل األمم إبمعنى آخر 
اإلیمان، یتحّرر من العبودّیة ویسقط الیهود فیها. 

 على اختیار یعقوب دون عیسو، هكذا: [انظر كیف حدث هذا لیس فقط القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
 أن اإلیمان والفضیلة في كل األحوال هما المهمان ویعطیان العالقة ،في حالة إبراهیم وحده بل وفي حالة ابنه أیًضا

الحقیقة (للبنّوة). هنا نتعلم أنه لیس خالل المیالد وحده بل خالل تأّهل األشخاص لفضیلة أبیهم یحسبون أبناء له. فلو 
نه ُیظهر بأن شرف المیالد إ ..أن البنّوة تقوم على المیالد الجسدي (وحده) ِالستحّق عیسو أن ینعم بما ناله یعقوب.

االختیار تّم بناء على ..ة، إنما یلزمنا أن نطلب فضیلة النفس التي یعرفها اهللا قبل أن ُتمارس.مالجسدي لیس بذي قي
 ومن هو لیس بصالح.] Ðسبق معرفة اهللا، إذ یعلم من هو صالح

 لكي یثبت قصد اهللا ،ألنه وهما لم یولدا بعد وال فعال خیًرا أو شًرا: رّبما یتساءل البعض: لماذا قیل: "ثالثًا
ألعّل عند اهللا محاباة؟   قیل لها أن الكبیر یستعبد الصغیر؟"، بل من الذي یدعو،حسب االختیار لیس من األعمال

لماذا یحب یعقوب ویبغض عیسو؟ 
خرج صالًحا بینما خرج عیسو شریًرا؟  قبل أن یعمل خیًرا أو شًرا بمعنى آخر هل ألن اهللا اختار یعقوب

ویكافأ یعقوب على صالحه؟   لى شّرهعولماذا ُیحاسب عیسو إذن 
تأتي اإلجابة على ذلك هكذا: 

" ألن لیس عند اهللا محاباة أوضح الرسول نفسه في ذات الرسالة عدم محاباة اهللا، قائًال بكل صراحة: "أ.
"ألن الذین سبق  على سبق معرفته غیر المحدودة، إذ یقول: م. وقد سبق فأوضح الرسول أن اختیار اهللا یقو]11[

. فإن كان قد أحّب یعقوب وعّینه ودعاه إنما ألنه سبق )30: 8 رو(  سبق فعّینهم، فهؤالء دعاهم أیًضا"،فعرفهم
ن كان في قبوله للدعوة یتعّرض للضعفات والسقطات، فاهللا إ حتى و،فعرفه أنه یقبل الدعوة ویتجاوب مع محّبة اهللا

یحبه من أجل نّیته الصادقة والجادة عملًیا، أّما رفضه لعیسو فیقوم على رفض عیسو هللا وٕاصراره على المقاومة ضد 
اهللا. 

 أراد أن یؤّكد الرسول أن یعقوب لم یتبّرر بسبب  وال فعال خیًرا وال شًرا"،"ألنه وهما لم یولدا بعد بقوله: .ب
المّجانیة، لكن دون سلبّیة من اهللا  وال أعماله الصالحة الذاتیة، فسّر محّبة اهللا له إنما تقوم على نعمة ،أعمال الناموس

1 City of God 16: 34. 
2 In Rom. hom 16. 
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 وعندئذ یدعوه لتعّرض یعقوب ،جهة یعقوب. بمعنى آخر لو انتظر اهللا حتى ینمو یعقوب ویكبر ویظهر كرجٍل صالحٍ 
اهللا  فتأهل بذاته للدعوة، لكن ، وحسب أن اهللا دعاه عن استحقاق ذاتي، وأنه هو الذي سبق فسلك بالصالح،للكبریاء

 حتى قبل ممارستهم لعمل صالح. ،أعلن ُحّبه لیعقوب وهو بعد في األحشاء لیبرز اهللا كُمبادٍر بالحب نحو مؤمنیه
 إذ یعلم أنهم یقبلون دعوته المّجانیة وعمله اإللهي فیهم. ،یحبهم

ن كانوا یعجزون عن تقدیم مبّرر الختیار اهللا ألبیهم وإ  لعل الرسول بولس أراد أن یوّضح للیهود أنهم .ج
یعقوب "إسرائیل"، فكیف یدركون خّطة اهللا نحو العالم كله؟ اهللا الذي سبق فأحب یعقوب وهو في األحشاء ال یدرك 

 حتى ولو لم یدرك الیهود واألمم سّر هذا االختیار والحب لألمم! بمعنى آخر ، له أیًضا أن یختار األمم ویحّبهم،شیًئا
یعجز الشعب الیهودي ویعقوب نفسه عن تقدیم تفسیر لقبوله، وهكذا یعجز الكل عن إدراك سّر انفتاح باب اإلیمان 

لألمم أیًضا. 
 حدیث الرسول هنا ال یقلل من دور اإلیمان في الجهاد، لكنه یؤّكد أن خالص اإلنسان ال یتحّقق بالعمل .د

ن سمعنا أن إلهذا ال نعجب  الصالح خارج دائرة اإلیمان، وأنه ما كان یمكن قبول یعقوب لو لم یبادر اهللا بالحب أوالً .
). 27: 16 اهللا سیجازي كل إنسان حسب أعماله (مت

، وهو أن اهللا استخدم "أحببت یعقوب وأبغضت عیسو"تعلیًال للقول اإللهي:  Ïیریناؤسإالقّدیس  یقّدم لنا .ه
 أب لالثنینحتى األجنَّاء في بطن أمهاتهم كنبّوة، فأعلن هنا عن ظهور أّمتین، واحدة مستعبدة واألخرى حّرة، لكن 

  هو ربنا الواحد. فإن كان إسحق هو أب یعقوب كما أب عیسو هكذا اهللا هو أب الیهود كما األمم.،واحد
 التي كانت كرفقة تحمل في ، أن في هذا نبّوة لما ُیحّدث في كنیسة المسیحالقّدیس أغسطینوس یرى .و

رجالن، شعبان، "في بطنك أمتان"، داخلها أبراًرا وأشراًرا، إذ یقول: [صارعا في رحم األم، وحین صارعا قیل لرفقة: 
شعب صالح وآخر شریر، یتصارعان مًعا في رحم واحد. كم من أشرار في الكنیسة! فإن رحًما واحًدا یحملهم حتى 

ُیعزلوا في النهایة. الصالحون یصرخون ضد األشرار، واألشرار ضد الصالحین، وكالهما یصارع أحدهما اآلخر في 
 .]Ðأحشاء أٍم واحدةٍ 

. Ñ في هذا الشأن عند دراستنا لسفر التكوینءهذا وقد سبق لنا اقتطاف بعض تعلیقات اآلبا
: [بالنسبة للخطّیة القّدیس أغسطینوسنختتم حدیثنا عن اختیار یعقوب دون عیسو دون محاباة بقول 

ألكبر ُیستعبد لألصغر، یفهمها كتابنا .. ا متشابهین، أّما بالنسبة للخطّیة الفعلّیة فكانا مختلفین.االثناناألصلّیة كان 
 .]Ò)أن الیهود یخدمون الشعب األصغر أي المسیحّیین (بتقدیم النبّوات والرموز لهم

اختیار األمم أیًضا . 3
 جنسه وحزنه علیهم ألنهم رفضوا مواعید اهللا الصادقة، مؤكدا أن يإذ أعلن الرسول ُحّبه الشدید لخالص بن

 وٕانما تتحقق الوعود في إسرائیل الروحي الجدید، بدأ یحّدثنا عن اختیار اهللا لألمم كشعٍب له، ،كلمة اهللا لن تسقط
 إذ سبق ،لیس من حق اإلنسان االعتراض على تدابیر اهللا وقضائه، مؤكًدا أن هذا االختیار لیس باألمر الجدیدو

فأعلن اهللا عنه باألنبیاء. 

1 Adv. Haer 4: 21: 2. 
2 In Ioan. tr 11: 10. 
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 . ]14["فماذا نقول؟ ألعّل عند اهللا ظلًما؟ حاشا" 
كأن اعتراًضا قد أثیر بقوله أن اهللا أحب یعقوب وأبغض عیسو وهما بعد في البطن لم یعمال خیًرا أو شًرا، 

أال وهو: ألعّل عند اهللا ظلًما؟ وتأتي اإلجابة قاطعة ال تحتاج إلى تدلیل: حاشا! ألننا ال نقدر أن ندرك كل أسرار حكم 
هنا یوّد الرسول أن یؤّكد مبدأ هاًما أن اهللا  اهللا وتدبیراته من كل الجوانب، فحكمنا البشري مختلف تماًما عن حكم اهللا.

 لنا حسب الفكر البشري ذلك في أمر ما. بهذا یمّهد الرسول الطریق كي ال ا حتى وٕان بد،ال یحابي أحًدا وال یظلم أحًدا
 تصرفه غیر ایحكموا على خّطة اهللا الخالصّیة من جهة قبول األمم، ال لسبب إال إدراكنا أن اهللا لیس بظالم وٕان بد

ُمدرك بالنسبة لنا.  
 "ألنه یقول لموسى: 

 .]15[إني أرحم من أرحم، وأتراءف على من أتراءف" 
 الترجمة 19: 33 تحقق هذا الحدیث اإللهي مع موسى حین اشتاق أن یتمّتع بالمجد اإللهي (خر

السبعینیة)، وقد جاء هذا القول لُیعلن لموسى أنه مع كل تقدیر اهللا له ولجهاده ولكن ما یناله من عطّیة سماویة أال 
 وال عن أعمال ذاتیة. لكنها ،وهو التمّتع برؤیة المجد اإللهي فهي نعمة مّجانیة إلهیة ُتعطى له، ولیس ثمًنا لجهاده

أیًضا ال توهب للمتراخین أو الخاملین؛ هي نعمة مّجانیة للمجاهدین بروح اإلیمان الحيّ . 
 أن حدیث اهللا هذا مع موسى یعني أن موسى مع ما بلغه من تقدیر في القّدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 

عیني اهللا ال یقدر أن یدرك أعماق حكمة اهللا وأحكامه، وكأن اهللا یقول له: [یا موسى، لیس لك أن تعرف من هو 
ترك هذا لي. فإن كان لیس من حق موسى أن یعرف فكم یكون األمر بالنسبة اُ مستحق لحبي نحو اإلنسان، إنما 

 ]Ïا؟لن
"أرحم من أرحم وأتراءف على من  وأهلك من أهلك"، بل قال: ،هذا ویالحظ أن اهللا لم یقل: "أرحم من أرحم

، مظهًرا سلطانه اإللهي في الحب والرحمة والرأفة باإلنسان، إذ ال یوّد هالك الخاطئ مثل أن یرجع ویتوب، أتراءف"
أنه بادر بحب یعقوب من جانبه أّما بغضة عیسو فجاءت ثمًرا طبیعًیا لجحود عیسو نفسه وٕاصراره وعناده على عدم 

قبول مراحم اهللا. اهللا حب، لكنه ال یلزم الغیر بقبوله. 
 .]16[ بل هللا الذي یرحم" ،فإًذا لیس لمن یشاء وال لمن یسعى"

إن كانت   وما شابهها؟)12: 2 في( "تّمموا خالصكم بخوف ورعدة"هل یتنافى هذا مع الوصّیة الرسولیة: 
 لنا اهللا وصایاه، ویطلب مّنا أن نقبله بإرادتنا الحرة ومشیئتنا قدمرحمة اهللا لیست لمن یشاء وال لمن یسعى، فلماذا ي

الذي یصبر إلى المنتهي فهذا " :اریة؟ ولماذا یحثّنا في العهدین القدیم والجدید على الجهاد حتى النهایة، قائالً ياالخت
كن أمیًنا إلى الموت فسأعطیك "؟ وفي سفر الرؤیا یؤّكد الرب: )13: 13 ؛ مر13: 24 ،22: 10 مت( "یخلص

أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وٕایمانك "، بل ویقول لمالك الكنیسة التي في ثیاتیرا: )10: 2 رؤ(إكلیل الحیاة" 
؟  )19: 2 رؤ( "..وصبرك.

ال یستطیع أحد ممن یقرأ الكتاب المقدس بفهٍم روحٍي أن یتجاهل دور اإلنسان اإلیجابي في تمّتعه بالخالص 
ن اهللا یرید إرادتنا الحرة أو مشیئتنا االختیاریة مع سعینا الجاد، ألنه یّقدر الحّریة اإلنسانّیة كل التقدیر وال إالمّجاني، و

قّلة عن بعضها تالمقدس ال ُیفهم كأجزاء منفصلة مس الكتابإنما ما نوّد تأكیده هنا أن  یتجاهل دورنا العملي.
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لذا یلیق بالقارئ أن ینعم بروح الحكمة  البعض، إنما یمثل وحدة واحدة متكاملة، یعالج أموًرا كثیرة ومتباینة.
والتمییز حتى ال یستخدم عبارة في غیر موضعها، إنما فیما یناسبها وبروح الكتاب ككلٍ . 

فالرسول بولس هنا ال یعالج مشكلة حرّیة اإلرادة اإلنسانّیة أو االختیار والجبر، وٕاال ألعلن بوضوح كما في 
 قبول الرحمة اإللهیة أو عمل النعمة على واإلجبار ،نفس هذه الرسالة وفي رسائله األخرى تقدیر اهللا لإلرادة البشرّیة

 إنما یعالج هنا مشكلة ال تخص األفراد كأفراد وٕانما تخص قبول األمم، لذلك فهو ال یتحّدث عن إرادة .المّجاني
ن اهللا الذي سبق فاختار إسرائیل شعًبا له  إة أم ال، إنما عن خّطة اهللا نحو خالص العالم كله.راإلنسان هل هي ح

 ،كخمیرة لتقدیس العالم بمجيء المخلص حسب الجسد منهم، من حّقه أن یرحم من یرحم ویتراءف على من یتراءف
بفتح باب الرجاء لكل الشعوب، دون أن تقف الجبلة الضعیفة لتحاكمه. 

، ي[من جانبنا نحن نقبل حرّیة اإلرادة هذه بسرور، لكّننا لن ننسى أن نشكر العاط :القّدیس جیرومیقول 
 المشیئة هي مّنا، والسعي أیًضا من جانبنا، لكن ..مدركین أننا نصیر بال قّوة ما لم یحفظ اهللا عطایاه فینا على الدوام.

 "أبي یعمل حتى اآلن وأنا أعمل"بدون معونة اهللا المستمرة ال تكون لنا مشیئة وال سعي. یقول المخلص في اإلنجیل: 
 إنما یقّدمها على الدوام. إنني ،. أنه دائم العطاء، مانح باستمرار. لم یكتِف بأن یهب النعمة مرة واحدة)17: 5 یو(

أطلب لكي أنال، وٕاذ أنال أعود فأطلب ثانیة، إذ أنا طامع في غنى اهللا وهو ال یمتنع عن العطاء، وأنا ال أكف عن 
. كل صالح نناله )8: 34 مز(" ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب"األخذ. كلما شربت عطشت، إذ اسمع تسبحة المرّتل: 

 .]Ïهو تذوق للرب
... ومع ي بل هي عطّیة مّجانیة من العاط،كما یقول أیًضا: [حیث توجد النعمة فإنها ال توهب عن أعمال

 .]Ð نشاء، إنما الحّریة عینها التي لنا هي مقّدمة لنا برحمة اهللا الذلك فلنا أن نشاء أو
الذهبي  القدیس یوحنا ومن جانب آخر فقد أراد الرسول أن یربكهم بذات فكرهم، وكما یقول ،هذا من جانب

 أنهم كانوا یقبلون رحمة اهللا لهم وسقوط فرعون تحت قسوته دون اعتراض من جانبهم، فلماذا یعترضون عندما الفم
ألنه یقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعینه أقمتك لكي یفتح باب رحمته لغیرهم؟ هذا ما دفع الرسول أن یكمل هكذا: "

 ولكي ینادي باسمي في كل األرض، فإًذا هو یرحم من یشاء ویقسي من یشاء. فستقول لي: ،أظهر فیك قوتي
 لماذا :لماذا یلوم بعد؟ ألن من یقاوم مشیئته! بل من أنت أیها اإلنسان الذي تجاوب اهللا؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها

صنعتني هكذا؟ أم لیس للخراف سلطان على الطین أن یصنع من كتلة واحدة إناًء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن 
 وهو یرید أن یظهر غضبه ویبین قوته احتمل بأناة كثیرة آنیة غضب مهیأة للهالك؟ ولكي یبین غنى مجده اهللاكان 

 بل من األمم أیًضا" ،على آنیة رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي أیًضا دعانا نحن إیاها لیس من الیهود فقط
]17–24 .[

ویالحظ في هذا النص اآلتي: 
 إنما تأكید ،ة اإلنسان، األمر الذي لیس موضع حدیث الرسول هناي: غایة هذا الحدیث لیس تجاهل حرأوالً 

 وٕانما عن حبه وفیض رحمته كنعمة مجانیة. ،دور اهللا في خالصنا؛ إنه یعمل فینا ال عن استحقاق من جانبنا

 الجهود  بهذا یتكشف بجالء أن نعمة اهللا ورحمته تعمالن دوًما ألجل خیرنا، فإذا تركتنا نعمة اهللا ال تنفع كل

1 Ep. 133: 6. 
2 Ep. 130: 12. 
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. Ïاهللا العاملة شیًئا؛ مهما جاهد اإلنسان بكل نشاط ال یقدر أن یصل إلى حالته األولى بغیر معونة
 األب دانیال 

  :1(ال أنا بل نعمة اهللا التي معي، بنعمة اهللا أنا ما أنا" "في كل فضیلة إذ نشعر بتقدم فیها ننطق بكلمات الرسول 
. إذ یقول مقدم )13: 2في ( "اهللا هو العامل فینا (فیكم) أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" )،10: 15كو 

: 15یو (الذي یثبت فّي وأنا فیه هذا یأتي بثمر كبیر، ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا" "خالصنا نفسه: 
 "إن لم یبن الرب البیت فباطًال یتعب البناؤون، وٕان لم یحرس الرب المدینة فباطًال یتعب الحراس". كما قیل: )5
. Ð)2-1: 126 زم(

 القدیس یوحنا كاسیان 

 وٕانما بخصوص اهللا الذي یرحم. فإن ،لنتحقق ماذا یعني هذا؟ إن األمر لیس بخصوص من یشاء أو من یسعى 
 فاهللا ال یأتي لیعیننا. فمن جانبنا یلزمنا أن نشاء وأن نسعى فیتراءف علینا، لكن إن نام ،كنا ال نشاء وال نسعى
 .Ñالمصارع یفقد النصرة

 القدیس جیروم
 كان خطوة تمهیدیة للسامع لكي یلین روحه ي أن هذا الحدیث الرسولالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

المتعجرفة التي تنتقد خطة اهللا نحو خالص األمم، فقبل أن یكشف سّر خطة اهللا أراد أن یؤكد للسامع أنه لیس من 
حقه أن یقف هكذا موقف الناقد أو الدیان هللا، وكأن الرسول یقول: [عملنا هو أن نخضع لما یفعله اهللا ال أن نكون 

 …"من أنت الذي تجاوب (ضد) اهللا"؟متطفلین محبین لالستطالع حتى وٕان كنا ال نعرف حكمة تصرفاته. لذلك قال: 
 بل ؟" "من أنت الذي تجاوب اهللا: یقل لم إنه…من أنت؟ هل أنت شریكه في سلطانه ؟ بل! هل تجلس لتدین اهللا؟

 أنظر كیف یرعبهم ویخیفهم فیجعلهم في رعدة عوض تساؤلهم وتطفلهم. هذا ما یفعله المعلم "تجاوب ضد اهللا".
 إنما یقودهم إلى فكره بانتزاع األشواك عنهم وغرس ،الممتاز الذي ال یجري وراء تخیالت تالمیذه الباطلة أیا كانت
 .]Òالبذار، فال یجیب في كل الحاالت على األسئلة التي تقدم له

أبّر أنت  "یقف غیر المؤمن من اهللا موقف الناقد لكل تصرف إلهي، أما اإلنسان التقي فیقول مع إرمیا النبي:
. )1: 12إر (رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك: لماذا تنجح طریق األشرار؟"  یا

یفرح اهللا ویسّر بأوالده مشتاًقا أن یدخلوا معه في حوار، لكنه على أساس إیماني تقوي، حدیث االبن الذي 
 ویتمتع بحكمته العلویة حتى وٕان عاتبه أو خالفه أو حاججه. أما إن ،یتكئ على صدر أبیه لینهل منه أسرار أحكامه

–1: 20أخذ موقف الناقد العنید، كما فعل بعض الفعلة مع صاحب الكرم حین أظهر األخیر كرمه ومحبته (مت 

 فخذ الذي لك واذهب، فإني أرید أن أعطي هذا األخیر مثلك، أو …یا صاحب ما ظلمتك")، إذ قال للمتذمرین: 16
الرب نفسه هذا التوبیخ للیهود الذین یرفضون رحمة اهللا على األمم متذمرین   یوجه"ما یحل لي أن أفعل ما أرید بمالي؟

  في البشریة.بإخوتهمعلى إحساناته 
شف أموًرا ت: یلیق باإلنسان عوض أن یقف كناقٍد لتصرفات اهللا الفائقة یطلب أن یمأله حكمة ومعرفة لیكثانًیا

1 Cassian: Conf 4: 5. 
2 Instit. 12: 9.  
3 On Ps. hom 34. 
4 In Rom. hom 16. 
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إني لهذا أقمتك لكي أظهر فیك " ففي العهد القدیم الذي یؤمن به الیهود ویفتخرون به جاء قول اهللا لفرعون: عجیبة؛
 الترجمة السبعینیة)، فاهللا الذي رحم موسى سمح فأقام 16: 9  (خر]17 ["قوتي، ولكي ینادى باسمي في كل األرض

 وأبقاه حًیا لكي یستخدم قسوة قلبه إلعالن مجد اهللا، وبسبب عنفه مع شعب اهللا ُینادي باسم الرب في كل ،فرعون ملًكا
یسمع الشعب فیرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطین، حینئذ یندهش أمراء أدوم، "األرض، إذ جاء في تسبحة موسى: 

 اهللا موسى دون فرعون، وكما قال اختار. )15-14: 15خر ( "أقویاء موآب تأخذهم الرجفة، یذوب سكان كنعان
 قلب ىلیس لنا أن نتساءل: لماذا رحم موسى وقس .]18[ ویقسي من یشاء" ،"فإًذا هو یرحم من یشاءالرسول: 

فرعون؟ ألن حكمة اهللا تفوق حكمتنا، إنما ما یمكننا أن نعرفه إن اهللا یعلم قلب موسى واشتیاقه فسنده بنعمته لیتمجد 
)، وٕانما ما فعله اهللا أنه لم 6: 10 ؛34: 9 ؛32، 15: 8كان قلبه قاسًیا (خر ففیه خالل الرحمة، أما بالنسبة لفرعون 

ینزع هذه القسوة عنه قسًرا، إنما رفع یده عنه فبقى فرعون في قسوة قلبه، أو بمعنى آخر سمح له أن یمارس عنفه ضد 
 اهللا الذي سند موسى بالرحمة لم یمنع فرعون عما یكنه قلبه .شعب اهللا لیتمجد اهللا حتى في هذا العنف الشریر

.  وذاكالشریر، فیكمل موسى كأس مجده ویكمل فرعون كأس شره، واهللا یتمجد بهذا
) لیؤكد 10–1: 18اقتبس الرسول بولس من العهد القدیم أیًضا الذي یقدسه الیهود مثال الفخاري (إر  ثالثًا:

 جابلها، لیس له أن یعترض على تصرفات يّ  وكالجبلة في ید،به أن اإلنسان في عالقته باهللا كالطین في ید الخزاف
. اإلناءیناهللا وحكمته، فمن حق الخزاف أن یصنع من كتلة واحدة إناًء للكرامة وآخر للهوان، وهو یتمجد في 

 علي هذا المثال قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
 فإذ ُیدعى اهللا خزاًفا نكون نحن ،[لم یقل هذا لینزع حریة اإلرادة وٕانما لیظهر إلى أي مدى یجب أن نطیع اهللا

 وٕانما حتى عن النطق أو ،بالنسبة له كقلیل طین مهیأ قدامه، فیلیق بنا أن نكف ال عن المجادلة والتساؤالت فحسب
 هذه هي النقطة الوحیدة التي یطبقها الرسول في التشبیه، إذ ال ُیقصد به إعالن نظام الحیاة (إذ ...التفكیر بالكلیة

 ...یفسره الهراطقة أن اهللا یخلق طبیعتین صالحة وشریرة) إنما یقصد فقط الطاعة التامة وااللتزام بالصمت
هذا ما یجب مراعاته في كل األحوال عند استخدام التشبیهات، فال نطبقها في كل النواحي، إنما نختار ما 

... هو مناسب فیها، والذي ألجله ُقدم التشبیه، ونترك الباقي
 للهوان؟" خرآأم لیس للخراف سلطان على الطین أن یصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وعندما یقول: "

 ال تظن أن الرسول قال هذا بخصوص الخلیقة أنها مجبرة بال حریة إرادة، إنما لمجرد إظهار السلطان وتدابیر ،]21[
. فإن فّسرناه بغیر هذا ندخل في أخطاء متنوعة، فلو أنه كان یتحدث هنا عن اإلرادة، وأنه هو خالق ..اهللا المتنوعة

اإلرادة الصالحة واإلرادة الشریرة ألعفى اإلنسان من المسئولیة، ویظهر بولس نفسه متناقًضا مع نفسه، إًذا ُیقدم على 
.] Ïالدوام تقدیًرا عظیما لحریة اإلرادة

 أن الرسول یود أن یقدم جانًبا واحًدا من المثل وهو أن اهللا یعمل بنا القدیس الذهبي الفم یؤكد ،بمعنى آخر
 لكنه ال ینزع عنا حریة إرادتنا، فإن أردنا الحیاة معه یقوم هو بتغییرنا لمجد اسمه، بطریقة .وال نقدر نحن إال أن نطیع

تفوق إدراكنا. 
 قادر أن یّشكلنا، لكن ال یقف األمر عند القدرة مجردة، إنما وهو القدیر هو يهذا ویمكننا أن نقول إنه كخزاف

1 In Rom. hom 16 
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األب والحكمة عینها، یعمل بحكمته وخالل أبوته مشتاًقا أن یّشكل كل الطین إلى أواٍن للكرامة، لكنه یكرم حریة 
 وٕاذ نرفض عمله نبقى بال كرامة ونفقد عمل یدیه المقدستین للنفس والروح والجسد. ،إرادتنا

الذي یرید أن جمیع الناس یخلصون وٕالى "إنه خزاف یتبنى آنیته ویحبها ویشتهي خالص الكل، كما قیل: 
 بل أن ، ؛ "ال ُیسر بموت الشریر)37: 6یو (من یقبل إلّى ال أخرجه خارجا" " ؛  )4: 2تي  1( "معرفة الحق یقبلون

. )11: 33حز (یرجع الشریر عن طریقه ویحیا" 
 إن كان اهللا یتمجد في آنیة الكرامة بإعالن عمل نعمته المجانیة في حیاة مؤمنیه المجاهدین، مشتاًقا رابًعا:

أن یكون جمیع البشر آنیة كرامة، لكن إذ أصر البعض إال أن یصیروا آنیة للهوان، فحتى في هذا یتمجد اهللا، إذ یبرز 
، ]22[غضبه وسخطه على الخطیة، فیدین الخطاة بكونه القدوس الذي ال یقبل أن یشاركه األشرار مجده المقدس 

، فإن اهللا یحتمل األشرار زماًنا وال یعاقبهم فوًرا بالرغم من ]22 [ومن جانب آخر یتمجد بطول أناته على اإلنسان
"فماذا إن كان اهللا وهو یرید أن یظهر غضبه ویبین قوة احتمل  هذا ما قصده بقوله: .تجدیفاتهم ومقاومتهم لعمل اهللا

 .]22[بأناة كثیرة آنیة غضب مهیأة للهالك" 
 على ذلك بقوله: القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

[ما یعنیه هو هذا: كان فرعون آنیة غضب، أي كان إنساًنا قد ألهب غضب اهللا بقسوة قلبه. فبعدما تمتع 
بطول أناة كثیرة (من جهة اهللا نحوه) بقي بدون إصالح، لهذا لم یدعه الرسول: "آنیة غضب" فحسب وٕانما أیضا: 
عنه  "مهیأة للهالك". بمعنى أنه هیأ نفسه بنفسه للهالك التام. اهللا لم یتركه محتاًجا إلى األمور التي تشفیه كما لم ینزع

 احتمله بأناة كثیرة لیرده للتوبة. فلو لم یود توبته لما احتمله ،األمور التي تهلكه، لذا فهو بال عذر.إذ یعرف اهللا ذلك
بأناة كثیرة، أما كونه لم ینتفع باألناة الكثیرة للتوبة بل هیأ نفسه باألكثر للهالك، استخدمه اهللا وسیلة إلصالح الغیر 

 بمعاقبته فیصلحون هم من حالهم؛ بهذا بّین اهللا قوته. 
لكن لیست رغبة اهللا إظهار قوته، إنما یود أن یظهر حنوه بكل طرق ممكنة. إن كان بولس ال یود أن یظهر 

 فكم باألكثر )7: 13 كو 2( " بل لكي تصنعوا أنتم حسًنا، نظهر نحن مزكینلكيلیس "قوته بهذه الطریقة، إذ یقول: 
یكون اهللا نفسه؟ لكن إذ یطیل اهللا أناته كثیًرا لیقوده إلى التوبة ولم یتب اإلنسان یحتمله اهللا زماًنا طویًال لكي یظهر 

 ذهنه أن ینتفع شیًئا من طول أناة اهللا العظیمة. عندئذ یظهر فيأوًال صالحه وقوته حتى وٕان كان اإلنسان لم یضع 
اهللا قوته بعقاب هذا اإلنسان الذي ال یقبل الشفاء، وذلك كما یبّین حبه لإلنسان خالل رحمته نحو الذین ارتكبوا خطایا 

، لیظهر أن هذا الحب هو مجد اهللا على وجه الخصوص، األمر ]23[ "مجده"كثیرة وتابوا. ال یقال: "یبّین حبه" بل 
. يءالذي یغیر اهللا أكثر من كل ش

 ألنه لو كان األمر كذلك ، هو عمل اهللا وحدهيء ال یعني أن كل ش]،23[قد سبق فأعدها للمجد" بقوله "
 فإن كان فرعون قد صار آنیة غضب بسبب انحطاطه، فإن هؤالء (الیهود) … كل البشرصلما ُوجد ما یمنع من خال

قد صاروا آنیة رحمة باستعدادهم للطاعة. وٕان كان الجانب األعظم للعمل هو من قبل اهللا، لكنهم ساهموا بالقلیل، ومع 
.] Ï لیظهر أن اهللا هو الكل "آنیة رحمة" بل…ذلك لم یقل أنها: "آنیة العمل الصالح"

 إذ أبرز الرسول أنه لیس من حقهم نقد خطة اهللا بسبب عجزهم عن إدراك حكمته اإللهیة كما خامًسا:

1 In Rom. hom 16. 
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دي إنما عن الشعب ویار األمم كما سبق فاختار الیهود، ال یغلق الباب عن كل یهتخاینبغي، مظهًرا حق اهللا في 
دعانا نحن إیاها لیس من  التي أیضا إذ یقول: "…الیهودي ككل، كما ال یعني انفتاح الباب لألمم خالص كل أممي

. ]24[الیهود فقط بل من األمم أیًضا" 
هكذا توصل الرسول ال إلى دعوة األمم دون هیاج الیهود علیه فحسب، وٕانما إلى فتح باب محبة اهللا لكل 

 یهودًیا كان أممًیا، حتى وٕان جحد الیهود كأمة السید المسیح. ،إنسانٍ 

 تعثر إسرائیل .4
إذ سبق فقدم الرسول ردوًدا على انتقاد الیهود لفتح باب الدعوة لألمم دون أن یجرح مشاعر الیهود ختم 

حدیثه بتقدیم الدالئل من األنبیاء أنفسهم، فاختار بعض العبارات التي تعلن تعثر الیهود في اإلیمان وقبول األمم له؛ 
هنا یتحدث بال تحرج ألنه یقتبس عبارات نبویة یؤمنون بها، إذ یقول: 

 كما یقول في هوشع أیًضا سأدعو الذي لیس شعبي شعبي، "
 والتي لیست محبوبة محبوبة، 

 ویكون في الموضع الذي قیل لهم فیه لستم شعبي 
. ]26-25[أنه هناك یُدعون أبناء اهللا الحيّ " 
 (الترجمة السبعینیة)، مقدًما النبي هوشع شاهًدا )10: 1 ؛23: 2هو (اقتبس الرسول هذه العبارات عن 

ألقواله إن األمم الذین كانوا لیسوا شعب اهللا وال محبوبین لدیه خارج المقدسات صاروا شعب اهللا والمحبوبین لدیه 
وأبناءه! 

كأن ما یتم في العصر الرسولي لیس باألمر الغریب، إذ سبق فأعلنه اهللا ألنبیائه لیمهدوا لتحقیق خطته 
اإللهیة من جهة خالص األمم والشعوب. 

) 1"لیس لهم رحمة"، ولوعمي "لیس شعبي" (هو  لورحامة  النبي أسماء أوالدها: [دعالقدیس إیریناؤسیقول 
"سأدعو الذي لیس شعبي شعبي، والتي لیست محبوبة (بال رحمة) محبوبة، ویكون  حتى أنه كما یقول الرسول …

. فما حدث كرمز خالل أعمال النبي یؤكد في الموضع الذي قیل فیه لستم شعبي أنه هناك ُیدعون أبناء اهللا الحيّ "
 مظهًرا أن الزیتونة البریة قد …الرسول أنه یتم حًقا بالمسیح في الكنیسة. هكذا أیضا اتخذ موسى أثیوبیة زوجة له

ُطعمت في الزیتونة األصلیة وتشترك معها في ثمارها. فبزواجه من األثیوبیة أعلن عن ظهور الكنیسة من بین األمم، 
). 12  بها یمتلئون برًصا، وال یكونوا أطهاًرا، ویستبعدون من خیمة البّر (عدویستهزئونوالذین یستخفون بها ویتهمونها 

هكذا أیًضا بالنسبة لراحاب الزانیة، التي تدین نفسها بكونها من األمم مملوءة من كل الشرور، لكنها تقبلت الجواسیس 
الذین كانوا یتجسسون األرض وخبأتهم في بیتها، وعندما تحطمت كل المدینة التي كانت تعیش فیها عند سماع 

)، وكما أعلن الرب للفریسیین 22: 6األبواق السبعة ُحفظت راحاب الزانیة مع كل بیتها باإلیمان بعالمة القرمز (یش 
 .]Ï)31: 21مت ( "تالسماوا"العشارون والخطاة یسبقونكم إلى ملكوت عن الذین یقبلون مجیئه، إذ قال: 

لم یكتِف الرسول بهذا بل قدم إشعیاء النبي الذي جاء في نبوته متناغًما معه، إذ یقول: 
  ،"وٕاشعیاء یصرخ من جهة إسرائیل

1 Adv. Haer. 4: 20, 21.  
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 وٕان كان عدد بني إسرائیل كرمل البحر فالبقیة ستخلص، 
 ،  ألنه متمم أمر وقاض بالبرِّ

 .]28-27[ألن الرب یصنع أمًرا مقضًیا به على األرض" 
 إذ كانوا ، الترجمة السبعینیة) وكان یحمل نبوة عن المسبیین23-22: 10(جاء هذا القول في إشعیاء 

 سمح اهللا بذلك بل وقضى بهذا التأدیب ألجل البرّ . طّبق قد و…كثیرین جًدا بالنسبة للقلة القلیلة التي تنجو من األسر
 كبیر جًدا من الیهود تحت الجحود رافضین عددالرسول هذه النبوة بصورة أشمل على العصر المسیاني حیث یؤسر 

، وقلیلون هم الذین یخلصون بقبولهم المسّیا المخلص، وقد سمح اهللا بذلك ألجل البّر، لیفتح الباب نياإلیمان المسیا
 لألمم.

 على هذا القول الرسولي، هكذا: یعلق القدیس یوحنا الذهبي الفم
 ال أهتم بالجمع (بالعدد الضخم)، وال أتأثر بالجنس (الیهود) وٕانما أخلص من یتقدمون أنا[إنه یعني: 

) الذي 12: 32 ؛17: 22 بال سبب. إنما یذكرهم بالوعد القدیم (تك "ر"كرمل البحكمستحقین للخالص. أنه لم یذكر 
 جعلوا أنفسهم غیر أهٍل له. 

لماذا ترتبكون إذن إن كان الوعد ال یتحقق (للكل) إذ أظهر كل األنبیاء أنه لیس الجمیع یخلصون؟ عندئذ 
(بسرعة) بالبر، ألن الرب یصنع أمًرا مقضًیا به  ألنه متمم أمر وقاض "...یظهر الرسول أیضا طریق الخالص

  ...]28[(سریًعا) على األرض" 
ألنك إن اعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت "هذا األمر هو اإلیمان الذي یحمل خالًصا في كلمات قلیلة: 

. ها أنتم ترون أن الرب متمم كلمة قلیلة على األرض، )9: 10رو ( "بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت
 .]Ïوالعجیب أن هذه الكلمة القلیلة ال تحمل خالًصا فحسب بل وبًرا

 باٍع طویٍل في أعمال الناموس الحرفیة وشكلیات العبادة لكن الرب ذابمعنى آخر إن كان إسرائیل قد صار 
 الذي ینقذ المؤمنین به وٕان كانوا ، مركًزا حول اإلیمان بالمخلص،في ملء الزمان صنع أمًرا مقضًیا به أو أمًرا عاجالً 

"لوال أن رب الجنود أبقى لنا نسال لصرنا مثل سدوم ): 9: 1قلة من الیهود. هذه القلة تنبأ عنها إشعیاء أیًضا (إش 
 .]29[وشابهنا عمورة" 

 إذ قلیلون هم الذین عاشوا في اإلیمان ،كأن ما حدث في العصر الرسولي سبق فحدث في عصر إشعیاء
). 19دونهم تعرض إسرائیل كله لإلبادة بالنار كما حدث لسدوم وعمورة (تك بفخلصوا من الهالك، 

أخیًرا یخرج الرسول بهذه النتیجة: 
 فماذا نقول؟ إن األمم الذین لم یسعوا في إثر البّر، أدركوا البّر، "

 البّر الذي باإلیمان، 
 ولكن إسرائیل وهو یسعى في أثر ناموس البّر لم یدرك ناموس البرّ . 

  بل كأنه بأعمال الناموس، ،لماذا؟ ألنه فعل ذلك لیس باإلیمان
 فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، 

1 In Rom. hom 17.  
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 كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهیون حجر صدمة وصخرة عثرة 
. ]33-30[" ىوكل من یؤمن به ال یخز

 وال استلموا الشریعة ولم تكن لهم معرفة إلهیة قبل ،هذه هي النتیجة النهائیة أن األمم الذین لم ینالوا المواعید
 الكرازة أدركوا البّر الذي حسب اإلیمان بالمسیح یسوع، أما جاءتهم إثر البّر، ولكن إذ فيالكرازة باإلنجیل لم یسعوا 

 أعمال الناموس دون روحها، فقدوا ةإسرائیل الذي له میزات كثیرة فإذ سعى في إثر ناموس البّر لكن خالل حرفي
ویكون مقدًسا وحجر الصدمة وصخرة " وتحقق فیهم القول النبوي: "حجر الصدمة"،اإلیمان، واصطدموا بالسید المسیح 

هاأنذا " كما تحقق في األمم القابلین لإلیمان: …)14: 8 شإ( " وفًخا وشرًكا لسكان أورشلیم،عثرة لبیتي إسرائیل
 .)16: 28إش ( " حجر زاویة كریًما، أساًسا مؤسًسا، من آمن ال یهرب،أؤسس في صهیون حجًرا، حجر امتحان
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األصحاح العاشر 

سّر الجحود 
 

ار شعب اهللا" التي أساء الیهود يإذ یعالج الرسول بولس مشكلة "اخت
استخدامها، فِعوض شعورهم بحب اهللا الفائق لهم، والتزامهم بمسئولیة الكرازة بین 
األمم، تحّجرت قلوبهم بالجحود، وتعثروا في السید المسیح "حجر الزاویة"، الذي 

). بینما قبله المؤمنون حجًرا 23-22: 9صار لهم حجر صدمة وصخرة عثرة (
). اآلن یكتب لنا عن "سّر جحودهم" 7-6: 2 بط 1؛ 22: 118كریًما مختاًرا (مز 

حتى ال نسقط نحن أیًضا فیما سقطوا فیه بطریق أو آخر. 

. 5-1. غیرة الیهود بال معرفة  1
. 3 أ. جهلهم بّر اهللا  

 .5-4 ب. جهلهم غایة الناموس 
 .11-6. رفضهم بساطة اإلیمان  2
 .13-12. رفضهم حب اهللا الشامل  3
 .18-14. رفضهم االلتزام بالكرازة  4
.  21-19. شهادة األنبیاء عن جحودهم 5

. غیرة الیهود بال معرفة 1
إذ یعالج الرسول موضوًعا شائكا للغایة، یمكن خالله أن ُیتهم بالخیانة 

ألّمته، ُیعلن من حین إلى حین مدى ُحّبه إلخوته حسب الجسد، وعن عدم تجاهله 
لما نالوه من امتیاز دون سائر األمم في عصري اآلباء واألنبیاء، وأیًضا عن 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


غیرتهم الدینّیة، وٕان كانت بال إدراك روحي حقیقي، إذ یقول: 
"أیها اإلخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى اهللا ألجل إسرائیل هي للخالص،  

ألني أشهد أن لهم غیرة هللا،  
  ].2-1[ولكن لیس حسب المعرفة" 

 على هذه العبارة الرسولیة موضًحا أن القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
الرسول وهو یستعد لتوبیخهم بأكثر صرامة یوّد أن یقول لهم: ال تلتفتوا إلى األلفاظ، 
وال إلى االتهامات، كأني اتهمكم بروح عدائي، فإن "خالصكم" هو موضوع سرور 

قلبي وصالتي هللا. 

یا له من روح إنجیلي ملتهب بالحب، فمقاومة الیهود المستمّرة له لم تجرح 
مشاعر محّبته، إذ ال یجد ما یسّر قلبه مثل خالص اآلخرین حتى المقاومین له. 

هم في قلبه، یشتهي خالصهم، وال یكّف عن الطلبة من أجلهم. هذه األبّوة الحانیة 
نجدها في خدام اهللا الحقیقّیین، الذین من األعماق یصرخون مع صموئیل النبي: 

وأما أنا فحاشا لي أن أخطىء إلى الرب، فأكف عن الصالة من أجلكم، بل أعلمكم "
). 23: 12صم 1 ( "الطریق الصالح المستقیم

عالمة الحب الصراحة والوضوح، إذ یشهد لغیرتهم هللا، لكنها غیرة لیست 
ینفث تهدًدا وقتًال على "حسب المعرفة، سقط فیها هو من قبل، إذ كان في غیرته 

: [كانوا یظّنون أنهم یقّدمون القّدیس أغسطینوس). یقول 1: 9 (أع "تالمیذ الرب
خدمة هللا بذبحهم خّدامه! یا له من خطأ مریع، عندما توّد أن تسّر اهللا بضربك 

محبوبیه حتى األرض، وهدم مذبح اهللا الحّي لتأتي به أرًضا كي ال ُیهجر الهیكل 
الحجري، یا له من عمى لعین! هذا هو ما حدث مع إسرائیل من أجل ملىء األمم، 

أقول أنه حدث جزئّیا ولیس للكل، فلم تقطع كل األغصان، وٕانما بعضها، لكي 
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 .] )17، 25: 11تتطّعم أغصان الزیتونة البرّیة (رو 

لهم غیرة ما سقط فیه الیهود یمكن أن یسقط فیه بعض المسیحیین، إذ تكون "
"، كأن یسلك اإلنسان بفكر متعّصب دون إدراك هللا ولكن لیس حسب المعرفة

روحي لإلیمان المستقیم أو اتساع قلب لمحّبة الغیر؛ أو كأن یجاهد في طریق 
الفضیلة غیر متكىء على صدر اهللا بل على ذراعه البشري وقدراته الخاصة 

ومعرفته الزمنّیة. 

سر جحود الیهود جهلهم أمرین؛ أوالً : بّر اهللا، ثانًیا: غایة الناموس. یقوم 
األول على جهلهم عمل اهللا في حیاة المؤمن، فطلبوا بّر أنفسهم، ال بّر اهللا، فصار 
ذلك عائًقا عن خالصهم، والثاني جهلهم غایة الناموس وأحكامه فتمّسكوا بالحرف 

القاتل دون الروح الذي یحیي. 

أوالً : جهلهم بّر اهللا  
"ألنهم إن كانوا یجهلون بّر اهللا،  

ویطلبون أن ُیثبتوا بّر أنفسهم، 
. ]3لم یخضعوا لبّر اهللا" [

"، لكنه یحّول العذر إلى اتهام جهلهم بّر اهللایحاول أن یعطیهم عذًرا: "
". جهلهم ال یقوم على أنفسهم برّ ضّدهم یقوم على كبریائهم واعتداءهم بالذات: "

ظروف خارجیة قهرّیة، وٕانما على فساد داخلي یدّب في النفس. 

" تمأل القلب، فال تطیق آخر في داخله، حتى إذ egoحینما تتضخم "األنا 
تدّینت تعمل لحساب ذاتها المغلقة، فتطلب تثبیت "بّر نفسها" ِعوض اتساعها 
بالحب لتقبل نعمة اهللا واهبة البّر باإلیمان. یحّدثنا إشعیاء النبي عن هذا البّر 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


قد صرنا كلنا كجنس، وكثوب ُعدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة "الذاتي، قائالً : 
). 6: 64 (إش "وآثامنا كریٍح تحملنا

 من وبالتالي ؛)30: 1 كو 1 (برّ  لنا بالنسبة المسیح أن بولس الرسول یقول 
 ولیس اهللا، یهبه الذي السماء، من النازل البرّ  إلى یجوع إنما الخبز هذا إلى یجوع
 الرسول قال لما بًرا لنفسه یصنع ال اإلنسان أن فلو. لنفسه اإلنسان یصنعه الذي
 لم أنفسهم، برّ  ُیثبتوا أن ویطلبون اهللا، برّ  یجهلون كانوا إذ": للیهود نفسه

 یهبه الذي البرّ  یعني وٕانما باّر، اهللا أن یعني ال اهللا برّ ... ]3[ "اهللا لبرّ  یخضعوا
 هو الذي البرّ  الیهود؟ هؤالء برّ  هو ما أخرى، مرة. باهللا باًرا فیجعله لإلنسان اهللا
 للناموس مكمِّلین كانوا لو كما أنفسهم فحسبوا افترضوه، والذي قوتهم عمل من

. الذاتّیة بفضائلهم
 أغسطینوس القّدیس

 البرّ  اإلنسان یهب یبّرر، والذي البارّ  هو وحده اهللا .
 من هو الصالح بأن یظّنون أنهم بمعنى أنفسهم، برّ  ُیثبتوا أن یطلبون إنهم

 أنهم ویحسبون متكبرون ألنهم ،"اهللا لبرّ  یخضعوا لم" بهذا. إلهیة عطّیة ال عندهم
. هللا بما ال بذواتهم اهللا إرضاء على قادرون

 أغسطینوس القّدیس

 یؤمنوا ولم النعمة، احتقروا بذواتهم اعتداءهم في الذین الیهود عن هذا قال 
 ال الناموس، من الذي البرّ  هذا بّرهم، ُیقیموا أن أرادوا بأنهم یقول أنه بالمسیح

 أنفسهم في یحسبون عندما الناموس، في بّرهم یقیمون بل الناموس، ینّفذون أنهم
 البرّ  بل هللا الذي البرّ  ال اهللا، برّ  جاهلین بقوتهم، الناموس تنفیذ على قادرون أنهم
. لإلنسان اهللا یمنحه الذي
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 أغسطینوس القّدیس

 الناموس غایة جهلهم: ثانًیا
 بّرهم فصار فیهم، بعمله اهللا مع االلتقاء عنهم حجبت قد" األنا "كانت إن

 وشكلّیاته الناموس بحرفّیة تمسكهم فإن اهللا، ببرّ  تمّتعهم عن عائًقا المزعوم الذاتي
: الرسول یقول. بالمخّلص االلتقاء وهو أال الحقیقیة، الناموس بغایة المتعة أفقدهم

 البرّ  في یكتب موسى ألن یؤمن، من لكل للبّر، المسیح هي الناموس غایة ألن"
 ]. 5-4[" بها سیحیا یفعلها الذي اإلنسان أن بالناموس، الذي

 التي وأحكامي فرائضي تحفظون": العبارة موسى من بولس الرسول اقتبس
 أن الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول وكما). 5: 18 ال( "بها یحیا إنسان فعلها إذا

 الناموس، وأحكام الفرائض كل یتّمم لم ما یتبّرر أن وال یحیا أن یمكن ال اإلنسان
 فالناموس بالناموس یتبّرروا أن الیهود أراد فإذ لهذا. مستحیالً  یعتبر الذي األمر
 إلى یدفعنا بهذا. ..والحیاة البرّ  یحّقق أن إنسان لكل التام العجز عن ُیعلن عینه

 تبریر على وقادر بل للناموس، كاسرٍ  غیر وحده الذي المسیح یسوع بربنا اإلیمان
 ُیعلن نفسه الناموس فإن یلتمسونه، عذًرا للیهود بولس الرسول یترك لم بهذا. مؤمنیه

 ومن الناموس، قصده الذي بالبرّ  ینعم من البّر؛ فیه یترّكز وحده بكونه المسیح عن
. یتبّرر بالناموس أنه نفسه في ظنّ  وٕان حتى البرّ  یرفض إنما یرفضه

 یؤمن من لكل بالناموس عنه أنبأنا الذي للبّر، الناموس غایة هو المسیح .
 السكندري إكلیمنضس القّدیس

 اإلیمان بساطة رفضهم. 2
 بالناموس البرّ  تحقیق عن عجزوا قد الیهود كان إن: البعض یتساءل رّبما
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 وصایا من أصعب وهي اإلنجیلّیة الوصایا أمام حالنا یكون فماذا وصایاه، بتنفیذ
 خالل لنا صارت التي الجدیدة اإلمكانیات لیوّضح الرسول أسرع لذلك الناموس؟

: جوهریتین نقطتین في تركیزها یمكن والتي المسیح السید
]. 8ٍ-6 [للغایة مّنا وقریب بسیط بالمسیح اإلیمان أن. أ

].  11-9 [فینا عاملة القیامة قّوة لیهبنا المسیح، أقام األب أن. ب

 اإلیمان باب لنا فتح وٕانما فحسب، الیهودّیة األعذار الرسول یحطم لم بهذا
. ربنا المسیح في لنا الُمقامة الحیاة خالل المنال، سهل بكونه لنعیشه

 القریب البسیط اإلیمان رفضهم: أوالً 
:  هكذا فیقول باإلیمان الذي البرّ  وأما"
  المسیح، لیحدر أي السماء إلى یصعد من قلبك في تقل ال
  األموات، من المسیح لیصعد أي الهاویة إلى یهبط من أو

  یقول؟ ماذا ولكن
  قلبك، وفي فمك في منك قریبة الكلمة

. ]8-6" [بها نكرز التي اإلیمان كلمة أي
 جاء إذ إنجیلیة، مسحة أعطاها أن بعد النبي لموسى عبارات الرسول اقتبس

 بعیدة وال علیك، عسرة لیست الیوم بها أوصیك الوصّیة هذه أن": التثنیة سفر في
 لنا ویأخذها السماء إلى ألجلنا یصعد من تقول حتى السماء في هي لیست منك،

 البحر ألجلنا یعبر من: تقول حتى البحر عبر في هي وال بها؟ لنعمل إّیاها وُیسمعنا
 قلبك وفي فمك في جًدا منك قریبة الكلمة بل بها؟ لنعمل إّیاها وُیسمعنا لنا ویأخذها

). 14-11: 30 تث ("بها لتعمل

 اإللهیة، الكلمة أو اإللهیة الوصّیة أو الشریعة عن شعبه ُیحّدث موسى كان
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 السماء في المرتفعة بالشریعة لیست عنهم، ببعیدة لیست أیدیهم بین صارت كیف
. لیجلبها إلیها ینزل من لیس األعماق في هي وال علیها، والتعرف بلوغها یصعب

 ینطبق هذا كان إن. اهللا إلى الرجوع على وتحثهم تبّكتهم وسطهم في صارت إنما
 في لُتوضع النبي موسى یديّ  بین والُمسلمة الحروف خالل الُمعلنة اهللا كلمة على

 إنساًنا صار الذي المتجّسد، اهللا كلمة على تنطبق فباألحرى الشعب، وسط الهیكل
 .إلینا قریب هو بل حیاتنا، عن ببعیدٍ  وال عّنا غریًبا یعد فلم. مّنا كواحد بیننا وحلّ 

 مشاعرنا وكل وتصّرفاتنا كلماتنا في به لنحیا داخلنا، في بروحه ویحلّ  فینا یسكن
. وأحاسیسنا

 اإللهیة الشریعة تسلم الذي اهللا شعب بأنهم یعتزون الیهود كان القدیم في
 متجسًدا، نفسه الكلمة جاءنا فقد اآلن أّما ،)2: 2 عب (مالئكة بید موسى بواسطة

 القّدیس یقول. القدس بالروح المعمودّیة میاه في اآلب أبناء فیه ویجعلنا ذاته، یهبنا
.] أجلها من بنفسه فجاء النعمة أّما خادم، بواسطة الناموس أرسل: [أغسطینوس

 لیقّدم ال المسیح السید جاء فقد ومستحیًال، بل صعًبا الناموس برّ  كان إن
 ساكًنا بل مؤمنیه، من قریًبا ذاته قّدم وٕانما مؤمنیه، مع لیتهاون وال سهلة، وصایا
: كقوله والفّریسّیین، الكتبة عن بّرهم یزید به إنما الناموس أعمال لیتّمموا ال فیهم،

 ).20: 5 مت ("السماوات ملكوت تدخلوا لن والفّریسّیین الكتبة على بّركم یزد لم إن"

 كان غباوة في بأنه قائالً  اهللا مع لقائه طریق عن أغسطینوس القّدیس حّدثنا
 كان بینما یطلبه، نفسه عن خارًجا خرج الفالسفة، وكتب الطبیعة في اهللا عن یبحث

 داخلنا، في لنطلبه إذن. علّوه من أعلى وعالًیا نفسه من أعمق عمیًقا داخله في اهللا
 !فیه عرسه وُیقیم القلب، على یملك فنجده
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  فینا المسیح بقیامة التمّتع: ثانًیا
 یسوع، بالرب بفمك اعترفت إن ألنك"

  خلصت، األموات من أقامه اهللا أن بقلبك وآمنت
 للبّر، به یؤمن القلب ألن

  للخالص، به یعترف والفم
 ] 11-9" [یخزى ال به یؤمن من كل: یقول الكتاب ألن
 الذهبي یوحنا القّدیس یقول كما لكنه الصعب، باألمر لیس اإلیمان كان إن

 فقال سبق فكما. األموات من قام الذي المسیح تقبل ساهرة متیقظة نفًسا یطلب الفم
 هكذا ،)18: 4 رو ("الرجاء على آمن الرجاء خالف على" إبراهیم أن الرسول

 هو هذا. المسیح في الُمقامة الحیاة الطبیعي الرجاء خالف على یقبل المسیحي
! إیماننا مركز

:  اآلتي الرسولیة العبارة هذه في یالحظ 
 وآمنت یسوع، بالرب اعترفت إن": اإلیمان في القلب مع الفم اشتراك. أ
 الفم فإن الداخلي، اإلنسان إلى ُیشیر هنا القلب كان فإن. ]9" [خلصت ...بقلبك
 لكن عریسها مع الداخلّیة النفس لقاء جوهره في إیماننا الظاهرة؛ الحیاة إلى ُیشیر
 الداخلّیة أعماقنا یمس إیماننا آخر بمعنى! أعضائه بكل للجسد تجاهل دون

 وشكلّیات، وتعصًبا لغًوا الظاهري اعترافنا یصیر القلب بدون. الظاهرة وتصرفاتنا
 بي یعترف من كل": المكافأة بهذه ننعم ال الظاهر واالعتراف العاملة الحیاة وبدون

). 32: 10 مت" (السماوات في الذي أبي قدام به أیًضا أنا اعترف الناس قدام

 بالمسیح (یعترف إنساًنا تسمع أحیاًنا. القلب جذور عن االعتراف هذا ینبع (
 یعترف أنه أحًدا تدعو أال یجب مؤمن غیر أو مؤمًنا كان إن تدرك ال لكنك
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 بغیر ینطق إنما هكذا یعترف من ألن ،)بقلبه (مؤمنٍ  غیر كان أن) بالمسیح(
. قلبه في ما

 أغسطینوس القّدیس

 كل من أعماقنا ویخلص كرٍب، فیملك قلبنا، بكل یسوع بربنا نؤمن لیتنا
. بشفاهنا به فنعترف فیه، المقّدسة بحیاتنا مخلصنا مع متجاوبین ظلمة،

 یقّدمها التي القبالت إحدى یمثل بالفم االعتراف أمبروسیوس القّدیس یرى
 حبك ألن فمه، بقبالت لیقبلني": قائالً  یناجیه، حین المسیح السید لعریسه المؤمن
 بقبالت یقّبلنا أن عن یكف ال عریسنا كان فإن). 2: 1 نش ("الخمر من أطیب
 فیه لنوجد بالحب، والحب بالقبالت، القبالت نرد أن بنا یلیق الباذل، العملي الحب

. ومقّدسین محبوبین

 أشبه بالقلب واإلیمان بالفم االعتراف في أیًضا أمبروسیوس القّدیس ویرى
 األرض اإلنسان یبلغ البوقین بهذین): [2: 10 عد (الفضة من الذین بالبوقین
 فتحثك اهللا، صوت تسمع كي لك یصوتان دعهما. القیامة نعمة أي المقّدسة،
]. العلویات إلى بك وتسرع الدوام على والمالئكة األنبیاء منطوقات

 له، الشفتین شهادة مجّرد یعني ال المسیح یسوع بربنا بالفم االعتراف. ب
 یقول إذ نفسه، اهللا لمجد وٕانما اإلنسان، لمجد ال المقّدسة الحیاة إبراز تعني وٕانما
 أباكم ویمجدوا الحسنة أعمالكم یروا لكي الناس قدام نوركم فلیضيء": المسیح السید
 الذین: [أغسطینوس القّدیس یقول وكما). 16: 5 مت(" السماوات في الذي

 هذه منه أخذوا الذي ذاك لیمجدوا للناس الحسنة أعمالهم إظهار في یرغبون
 الناس، أمام نورهم یضيء بالحق باإلیمان، بهم فیتمثلون فیهم الظاهرة األعمال
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 أنا كما": یقول عندما أیًضا الرسول الحظوا... المحّبة نور أشعة تنبعث منهم ألن
 كما هذا عند یقف لم فإنه ،)33: 10 كو 1 ("شيء كل في الجمیع أرضي أیًضا

 أرضى بعد كنت لو": یقول فباطالً  وٕاال النهائي، هدفه هو للناس إرضاءه كان لو
 سبب مظهًرا الحال في أردف بل ،)10: 1 غل ("للمسیح عبًدا أكن لم الناس

 1(" یخلصوا لكي الكثیرین بل نفسي یوافق ما طالب غیر": قائالً  الناس، إرضائه
 للمسیح، عبًدا یكون فال وٕاال الخاص لنفعه الناس یرضي ال فهو). 33: 10 كو
].  للمسیح أمیًنا رسوالً  یكون حتى خالصهم ألجل الناس یرضي بل

 الرسول اقتطف. ]11" [یخزى ال به یؤمن من كل یقول الكتاب ألن". ج
 األول أمرین، لیؤّكد ،)السبعینیة الترجمة 16: 28 (إشعیاء سفر عن ذلك بولس

 أّما بالبّر، التمّتع عن یعجز إذ یخزى، أن لإلنسان یمكن الناموس بأعمال أنه
 من كل": قال بل معّینة فئة یحدد لم أنه الثاني األمر. یخزى فلن الحيّ  باإلیمان

. وأممي یهودي بین تمییز بال الخالص عمومیة مؤكًدا ،"به یؤمن

 الشامل اهللا حب رفضهم. 3
 البسیط اإلیمان رفضهم: الیهود جحود سرّ  عن الرسول كشف أن سبق إذ
 من" كل "أن نعلن) 16: 28 (النبي إشعیاء من مقتبسة نبویة بعبارة جاء القریب،

 "یخلص الرب باسم یدعو من كل" العبارة یوئیل من یقتبس كما .یخزى ال به یؤمن
 الخمسین یوم عظة في بطرس الرسول اقتبسها التي العبارة). 29-28: 2 یوئیل(
). 21: 2 أع(

 األمم، لجمیع اإلیمان باب انفتاح تأكید عن بولس الرسول یتوقف ال هكذا
. كرنیلیوس بیت في بطرس القّدیس قال كما) 36: 10أع(" الكل رب هو اهللا، ألن"
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  والیوناني، الیهودي بین فرق ال ألنه"
  للجمیع، واحًدا رًبا ألن
  به، یدعون الذین لجمیع غنًیا
 ].13-12[" یخلص الرب باسم یدعو من كل ألن

  بالكرازة االلتزام رفضهم. 4
 الدور تجاهلهم وهو أال جدید، اتهام إلى بهم الرسول بولس القّدیس یدخل

 الذي بالمسّیا الكرازة: المختار اهللا كشعب به یقوموا أن یجب كان الذي الرئیسي
 في الدخول ِعوض بهم یلیق كان آخر بمعنى. ونبّواته برموزه القدیم العهد له شهد

 هذا. باإلیمان لهم الكارزین هم یكونوا أن األمم ضد وكبریاءٍ  بتشامخٍ  غبّیة مناقشات
 بمن یؤمنون وكیف به؟ یؤمنوا ال بمن یدعون فكیف": بقوله الرسول قصده ما
 هو كما ُیرسلوا؟ لم أن یكرزون وكیف كارز؟ بال یسمعون وكیف به؟ یسمعوا لم

  ].15-14[..." بالخیرات المبشرین بالسالم المبشرین أقدام أجمل ما مكتوب

 إذ الرسولي، النص لهذا رائًعا تحلیالً  الفم الذهبي یوحنا القّدیس لنا یقّدم
 حسب لیس لكن هللا غیرة لهم أن قال فبعدما عذر، كل من یجّردهم الرسول بأن یقول

 المؤمنین أول یكونوا أن یحب كان أنه یوّضح األسئلة طریق عن بدأ المعرفة،
 لكنهم النبّوات، خالل به لهم ككارزین األنبیاء لهم ُأرسل قد ألنه المسیح، بالسید
 یوئیل كقول باسمه الدعوة یتطلب الخالص كان فإن. اإلیمان ورفضوا آذانهم سدوا
 ،)29-28: 2 یوئیل ؛13: 10 رو ("یخلص الرب باسم یدعو من كل": النبي

 یتحّقق ال والسماع عنه، السماع یتطلب واإلیمان به، اإلیمان تستلزم باسمه فالدعوة
وقد ُأرسل لهم الكارزون فعًال  .ُیرسلوا لم ما یبشِّروا ال والكارزون بالكارزین، إال

وكرّزوا قبل مجیئه بأجیال كثیرة كقول إشعیاء الذي أعلن عن رسالة الكارزین 
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  ومع هذا فقد رفض الیهود اإلیمان، فهم بال عذر.)،7: 52(إش المبشرین بالسالم 

كان یلیق بالیهود أن یسبقوا األمم في قبول اإلیمان بالمسّیا المخلص لیقوموا 
بدور الكارزین، مكمِّلین رسالة أنبیائهم، ِعوض مقاومتهم لإلیمان. هكذا یظهر 

الرسول أن دینونتهم مضاعفة. 

على أي األحوال حتى هذا الرفض لإلیمان تنبأ عنه إشعیاء، إذ یقول 
لكن لیس الجمیع قد أطاعوا اإلنجیل، ألن إشعیاء یقول: یا رب من الرسول: "

صّدق خّبرنا؟ إًذا اإلیمان بالخبر، والخبر بكلمة اهللا، لكنني أقول: ألعّلهم لم 
یسمعوا؟ بلى إلى جمیع األرض خرج صوتهم، وٕالى أقاصي المسكونة أقوالهم" 

]16-18[ .

لقد سبق فأنبأ إشعیاء أنه لیس الجمیع یطیعون اإلنجیل، إذ یرفض كثیر من 
). هو قّدم الخبر 1: 53الیهود خبر التبشیر الذي سبق فأعلنه النبي نفسه (إش 

لیؤمنوا باإلنجیل، لكنهم لم یسمعوا، مع أن األمم الذین في أقاصي المسكونة سمعوا 
 وآمنوا، وهكذا صاروا شهوًدا على الیهود.

السماوات تحّدث " حیث ینشد المرّتل: 19اقتبس الرسول جزًءا من المزمور 
بمجد اهللا، والَفلك یخبر بعمل یدیه، یوم إلى یوم یذیع كالًما، ولیل إلى لیل یبدي 

علًما، ال قول وال كالم ال یسمع صوتهم، في كل األرض خرج منطقهم وٕالى أقصى 
. ُیعلن المرّتل في هذا المزمور أن الشهادة عن اهللا عامة والكرازة "المسكونة كلماتهم

بأعماله مقّدمة لكل البشرّیة خالل الطبیعة عینها (السماوات والفلك) وخالل كرازة 
الكارزین التي تبلغ أقصى المسكونة، وكأن المرّتل قد شاهد بروح النبّوة خدمة 

الرسل التي اّتسعت لتضم الشعوب واألمم من مشارق الشمس إلى مغاربها. 
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. شهادة األنبیاء عن جحودهم  5
أعلن الرسول عن سّر جحود الیهود بّر اهللا وعدم إدراكهم غایة الناموس، 

ورفضهم اإلیمان البسیط القریب إلیهم، وضیق قلبهم الذي ال یقبل حب اهللا الجامع 
لكل البشرّیة، ونسیانهم رسالتهم ككارزین بالمسّیا المخلص للعالم. اآلن یقّدم لهم 

الرسول شهادة أعظم تبّین جحودهم، هما موسى وٕاشعیاء: 
"لكني أقول: ألعّل إسرائیل لم یعلم؟ 

أوالً : موسى یقول أنا ُأغیَركم بما لیس أمة،  
 )؛21: 32(تث بأّمة غبّیة أغیظكم 

ثم إشعیاء یتجاسر ویقول: "ُوجدت من الذین لم یطلبوني،  
)؛  1: 65(إش وصرت ظاهًرا للذین لم یسألوا عني 

أما من جهة إسرائیل فیقول:  
 )2: 65(إش "طول النهار بسطت یدّي إلى شعب معاند ومقاوم" 

]19-21 .[
یالحظ في هذه العبارات الرسولیة والمقتبسة من أقوال موسى وٕاشعیاء 

النبّیین اآلتي:  
القّدیس ؟" وكما یقول ألعّل إسرائیل لم یسمع یتساءل الرسول بولس: "أوالً :

 أنه یقصد: هل سمع إسرائیل ولم یفهم؟ إن كان األمم الوثنّیون یوحنا الذهبي الفم
سمعوا وأدركوا اإلیمان، فكم باألحرى كان یلیق بالیهود الذین [أعطاهم اهللا منذ القدم 

كل العالمات التي تستهدف نحو إزالة الغشاوة عن عیونهم.]  

"هم أغاروني بما ): 21: 32 اقتبس الرسول العبارة الموسوّیة (تث ثانًیا:
لیس إلًها، أغاظوني بأباطیلهم، فأنا ُأغیرهم بما لیس شعًبا، بأّمة غبّیة 
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وكأن اهللا قبل األمم الوثنّیة كشعٍب له خالل اإلیمان لُیثیر أیًضا مشاعر أغیظهم". 
الیهود لعلهم یرجعون عن جحودهم ویتوبون إلى اهللا، وهكذا لم یغلق الرب الباب 

 في وجه أحدٍ .

 "طول النهار بسطت یدّي  في العبارةالقّدیس یوحنا الذهبي الفم یرى ثالثًا:
إشارة إلى العهد القدیم بأكمله حیث بسط الرب یدیه خالل إلى شعب معاند ومقاوم" 

نداء األنبیاء المستمر، وٕاعالنه عن ُحّبه لهم رغم عنادهم ومقاومتهم. إنه أب یبسط 
یدیه نحو شعبه، كما نحو طفله الصغیر الذي یرفض أحضان أبیه المّتسعة له 

) إشارة إلى 2: 65 في هذا القول النبوي (إش القّدیس یوستینبالحب. ویرى 
 الصلیب حیث بسط الرب یدیه عند موته لیحتضن الكل. 
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صحاح الحادي عشر ألا

اختیار األمم أیًضا 
 ، ال لیحط من امتیازاتهم في العهد القدیم،إن كان الرسول بولس كیهودي حقیقي فّند بروح الحب حجج الیهود

یتمّتعوا مع سائر األمم ببّر المسیح، بل ویشعروا بالتزامهم بالكرازة به ف ،إنما لیرفعهم فوق روح التعّصب وضیق األفق
أكثر من غیرهم، اآلن كرسوٍل لألمم یحّذر بذات روح الحب أیًضا األمم المتنّصرین لئّال یفقدوا بّر المسیح خالل 

 خوتهم الیهود، موضًحا خّطة اهللا الفائقة نحو الكل.إكبریائهم أو استخفافهم ب
 .10-1 . ال یرفض اهللا شعبه1
 .16-11 . قبولهم خالل توبتهم2
  .24-17 . األمم زیتونة بّریة3
 .32-25 . انتظار توبة الیهود4
 .36-33 . خّطة اهللا الفائقة5

. ال یرفض اهللا شعبه 1
صحاحات السابقة خاص بالشعوب ككل ال باألفراد. ألمرة أخرى أوّد أن أؤكد أن حدیث الرسول هنا كما في ا

 الیهودي كي ال یستكبر بشعى اللإ) موجهة 10-4( صحاحات السابقةأل ومن جانب آخر فإن كانت ا،هذا من جانب
صحاح یتحّدث مع أل واختیاره كشعب اهللا، فإنه في هذه ا، واستالمه الناموس الموسوي،بسبب انتسابه الجسدي إلبراهیم

 معلًنا أنهم البّد أن یقبلوا السید المسیح ،األمم فیحّذرهم من إساءة فهم الحدیث السابق لئّال یستكبروا ویستخفوا بالیهود
 ویتراجعوا عن الجحود الذي یمارسونه اآلن. بمعنى آخر حین ُیحّدث الیهود یوّبخهم لیفتحوا قلوبهم ،في أواخر الدهور

بهم للیهود الراجعین باإلیمان هللا، یوّد أن یرى البشرّیة كلها تسند وبالحب لألمم، وحین ُیحّدث األمم یوّبخهم لیفتحوا قل
بعضها البعض بروح الحب والتواضع لئّال یهلك أحد بسبب التشامخ والعجرفة. 

 وتعصبهم البغیض، كما یقّدم ّیا الرسول رجاًء للیهود لیتخّلوا عن جحودهم للمسيصحاح یعطألفي هذا ا
 لألمم الذین دخلوا إلى اإلیمان بالتطعیم في الشجرة األصیلة. تواضًعا

بدأ الرسول حدیثه بسؤال مع إجابة سریعة قاطعة یلیها شرح تفصیلي:  
فأقول: ألعّل اهللا رفض شعبه؟ حاشا. "

ألني أنا أیًضا إسرائیلي من نسل إبراهیم من سبط بنیامین. 
 لم یرفض اهللا شعبه الذي سبق فعرفه. 

 أم لستم تعملون ماذا یقول الكتاب في إیلیا؟ 
 كیف یتوّسل إلى اهللا ضد إسرائیل قائالً : 

 رب قتلوا أنبیاءك، وهدموا مذابحك،  یا
 وبقیُت أنا وحدي وهم یطلبون نفسي؟ 
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 لكن ماذا یقول له الوحي؟ 
 أبقیُت لنفسي سبعة آالف رجل لم یحنوا ركبة لبعل. 

. ]5-1[فكذلك في الزمان الحاضر أیًضا قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة" 
"أّما من جهة إسرائیل، فیقول: طول النهار بسطُت  الرسول لئال ُیساء فهم اقتباسه من إشعیاء النبي: ىخش

 لذلك ،، فیحسبون أنه یغلق الباب على إسرائیل مزدرًیا به)2: 65  إش؛21: 10 رو( یدّي إلى شعب معاند ومقاوم"
أسرع بهذا السؤال: ألعّل اهللا رفض شعبه؟ وجاء بإجابة حاسمة: حاشا!  

جاءت اإلجابة بعد ذلك بدقة بالغة وبدالئل، إذ یالحظ فیها اآلتي:  
"شعبه الذي " فحسب بل قال: "شعبهأن الرسول عند إجابته لم یقل  Ïالقّدیس یوحنا الذهبي الفم یقول أوالً :
" لدى اهللا، هذا هو شعبه! كأن وعد معروفون فإن الذین قبلوا اإلیمان من الیهود هم قلیلون لكنهم "].2[سبق فعرفه" 

 لكنه یطلب أبناء أمناء ،خامة العددضن. ال یشغل اهللا ون الذین تمتعوا به قلیلأاهللا قائم وقد تحّقق حتى في الیهود و
 وٕان كانوا قّلة.

، وٕان كانوا قّلة مخفّیة كما في أیام إیلیا حیث بأسمائهمشعب اهللا معروف لدیه، یعرف عددهم، وینادیهم 
 7000انحرف الشعب إلى العبادة الوثنّیة وقتلوا األنبیاء وهدموا مذبح اهللا، لكن الشعب الحقیقي كان محصًیا لدیه (

 فطلب ،رجل) لم یحِن ركبة لبعل بل هو أمین في عبادته، لم یعرفه حتى إیلیا نفسه الذي ظن أن الشعب كله قد هلك
. )14، 4: 19 مل 1( "بقیت أنا وحدي وهم یطلبون نفسي لیأخذوها"لنفسه الموت، قائالً : 

 السبعة آالف رجل الذین ال یحنون ركبهم لبعل، المعروفون هللا "شعبه الذي سبق فعرفه"،في كل جیل یوجد 
 ُیشیر إلى الكمال، ألن اإلنسان أكمل خلیقة اهللا على األرض یحمل نفًسا 7، فألن رقم 7000. أّما كونهم بأسمائهم

. وأّما رقم 7) برقم 4+3ربعة أركان العالم)، فیرمز لإلنسان بكلیته (أ وجسًدا من هذا العالم (،على صورة الثالوث
 ُیشیر إلى 7000). كأن رقم 10: 84  فیشیر للحیاة السماوّیة أو الروحّیة ألن یوًما عند الرب كألف (مز1000

جماعة الكاملین روحًیا، الذین تقدست نفوسهم وأجسادهم بالروح القدس لیعیشوا بفكر روحي وعلى مستوى سماوي. أّما 
 وٕانما یعني أنهم یحملون الحیاة الناضجة البعیدة عن لهو األطفال وعجزهم وعن ،كونهم رجاًال فال یعني تمایز الجنس

. )13: 16 كو 1( "كونوا رجاالً "لذا جاءت الوصّیة الرسولیة:  تدلیل النساء وترّفههم.
یقّدم الرسول بولس ثالثة أدلة على عدم رفض اهللا لشعبه:  ثانًیا:

 .]1[  أیًضا إسرائیلي من نسل إبراهیم من سبط بنیامین" أنا"ألنيیقّدم نفسه دلیًال على ذلك، إذ یقول:  .أ
" یعني به غیره من الیهود المؤمنین بالسید المسیح سواء في كنیسة رومیة أو غیرها، فقد أوضح أن اهللا ال أیًضاقوله "ب

یزال یحّقق مواعیده لشعبه، وأنه هو إسرائیلي حًقا من سبط بنیامین من نسل إبراهیم ولیس دخیًال، وقد نال الوعد بل 
 لو أن اهللا رفضهم لما اختیر هو ..أنا المعلم والكارز.یقول [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: وصار كارًزا به. وكما یقول 

 ].Ðنفسه الذي من هذا الجنس لیقوم بالكرازة واالهتمام بشئون العالم وكل األسرار والتدبیر الشامل
لم ) عن إیلیا النبي الذي ظن في نفسه أنه 19 الدلیل الثاني فهو ما ورد في سفر ملوك األول (صب. أّما 

وهم یطلبون نفسي"  رب قتلوا أنبیاءك وهدموا مذابحك، وبقیت أنا وحدي یابعد شعب مختار هللا إذ یقول: "یوجد یعد 

1 In Rom. hom 18. 
2 Rom. hom 18. 
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 اهللا. وكان هذا نبّوة ورمًزا عیني لكنها لن تختفي عن ،. لقد اختفت الكنیسة حتى عن عینّي إیلیا النبي الغیور]3[
للشعب الیهودي الذي قاوم السید المسیح وقتلوا تالمیذه وأرادوا تحطیم مذابحه الحّیة، وظهر الكل كهالكین، لكن من 

ن قورنوا إبینهم كان التالمیذ الذین من أصل یهودي وقد قبلوا الرب وشهدوا له، وأیًضا ُوجد كثیرون آمنوا وٕان كانوا 
 بالجاحدین ُیحسبون قّلة. 

: [إن كنتم ال تعرفونهم فهذا لیس باألمر العجیب، فإن النبي الذي كان رجًال القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 اآلن یقرأ لهم الرسول العبارة: ..عظیًما وصالًحا لم یعرفهم، لكن اهللا دبّر كل األمور لنفسه حتى عندما لم یعرف النبي.

 لیظهر لهم في ألم أن ما فعلوه بالمسیح والرسل لیس باألمر الغریب، إذ اعتادوا على "قتلوا أنبیاءك وهدموا مذابحك"
 الحظ كیف یوّجه إلیهم اتهاًما قوًیا ال خالل بولس وال بطرس وال یعقوب وال یوحنا بل خالل من له ..ممارسة ذلك.

) حتى سّلم نفسه للجوع من 14: 19 مل 1 وصدیق اهللا، الغیور علیهم جًدا (،أعظم تقدیر عندهم، رئیس األنبیاء
 بهذا المعنى أیًضا یقول الرسول بعبارة أخرى حین كتب إلى أهل تسالونیكى: ..أجلهم، والذي ال یزال حًیا حتى الیوم.

ألنكم تأّلمتم أنتم أیًضا من أهل عشیرتكم تلك اآلالم عینها كما هم أیًضا من الیهود، الذین قتلوا الرب (یسوع) "
]  .Ï)15-14: 2 تس 1 ("وأنبیاءهم واضطهدونا نحن، وهم غیر مرضّیین هللا، وأضداد لجمیع الناس

 إذ أعلن ،صحاح السابقأل وعود اهللا لشعبه الذي سبق فعرفه فقد أورده في اةج. الدلیل الثالث على تتم
، األمر الذي یشرحه )19: 10( "أنا أغیركم بما لیس أمة، بأّمة غبّیة ٌأغیظكم"كلمات الرب على فم موسى النبي: 

، موّضًحا أن ما حدث من جحود بالنسبة ألغلبیة الیهود یفتح باب مراحم اهللا ]36-11[صحاح ألبإسهاب في هذا ا
 یرجع الیهود عن كبریائهم وجحودهم لیقبلوا اإلیمان بالسید ، في آخر األزمنة، األمملءأمام األمم حتى متى یتم مِ 

المسیح. 
 خاصة موسى وٕایلیا أّن ، إذ أوضح الرسول بالدلیل القاطع، خالل نفسه كمثاٍل وخالل شهادة األنبیاءثالثًا:

وعد اهللا قائم، وٕان كان الذین تحّقق فیهم الوعد قّلة، فإن سّر جحودهم هو "قساوة القلب" أو بمعنى آخر فساد العین 
الداخلّیة (القلب) وعجزها عن معاینة اهللا والتعّرف على أعماله الخالصّیة. هذا ما أعلنه الرسول بقوله:  

فكذلك في الزمان الحاضر أیًضا قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة.  "
 فإن كان بالنعمة فلیس بعد باألعمال، 

 ال فلیست النعمة بعد نعمة، إو
 وٕان كان باألعمال فلیس بعد نعمة، 

 وٕاال فالعمل ال یكون بعد عمالً .
 فماذا؟ ما یطلبه إسرائیل ذلك لم ینله، 

 ولكن المختارون نالوه، وأّما الباقون فتقسوا.
  أعطاهم اهللا روح سبات وعیوًنا حتى ال یبصروا، :كما هو مكتوب

 وآذاًنا حتى ال یسمعوا إلى هذا الیوم.
 وداود یقول: لتصر مائدتهم فًخا وقنًصا وعثرة ومجازاة لهم.

 لتظلم أعینهم كي ال یبصروا، 

1 Rom. hom 18. 
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 .]10-5[ولتحن ظهورهم في كل حین" 
 وقِبل القّلة أن یتمّتعوا بالوعد ، إذ رفض غالبیتهم اإلیمان، هكذا یقّدم لنا الرسول صورة واقعیة لحال إسرائیل

 شهادة العهد القدیم نفسه عنهم.بكشعب اهللا الحقیقي، مقّدًما تفسیًرا لسّر جحود الغالبیة، مدعًما ذلك 
یالحظ في هذه العبارات الرسولیة اآلتي:  

 ولیس خالل حرفّیة أعمال الناموس وال ، تتمّتع به خالل نعمة اهللا المّجانیة،البقّیة التي تتمّتع بالخالص .أ
 واألعمال النابعة عن الذات، أّما ، هذه األعمال تضاد النعمة: أعمال الحرف القاتل التي بال روح.أعمال البّر الذاتي

األعمال الروحّیة التي هي من صنیع الروح القدس فینا فلیست مضادة للنعمة بل تتجاوب معها. 
، هذه )11-5: 11 (رو : [هنا مرة أخرى یثبت الرسول النعمة ویظهر قّوتهاالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 ولیس للذین یحسبون ،التي بها یخلص اإلنسان على الدوام وبدونها یهلك. لنقّدم التشّكرات أننا ننتسب للذین یخلصون
لتشّكرات ال بالكالم بل بالعمل  اأنهم قادرون على الخالص بأعمالهم الذاتیة بل بعطّیة اهللا. ونحن بتقدیمنا نقّدم

 ونهرب من األعمال التي ، إذ نمارس األمور التي یتمّجد اهللا بها بالتأكد،والتصرفات. ألن هذه التشّكرات أصیلة
.] Ïتحّررنا منها

 بإفاضة عن ارتباط النعمة بالعمل الروحي الذي یضاد أعمال البّر القّدیس یوحنا الذهبي الفمهكذا یحّدثنا 
 فإن الشكر الذي نقدمه هللا على عطّیة النعمة المّجانیة إنما یقّدم خالل األعمال الروحّیة .الذاتي وأعمال الحرف

المقّدسة بالرب والهروب من الشّر الذي تحّررنا منه. وكأن العمل الذي نمارسه سواء إیجابًیا بممارسة الحیاة الفاضلة 
بالروح القدس أو سلبًیا برفض الّشرور التي حررتنا منها النعمة اإللهیة، هذا العمل ال یضاد النعمة اإللهیة بل یمجد 

اهللا فینا.  
 تحّدث تالسماوا"إن كانت النعمة اإللهیة تجعل من اإلنسان الترابي األرضي كائًنا سماوًیا، فالمرّتل ُیعلن 

، ال بالكالم بل بالحیاة العاملة المجیدة. هذا هو ما فعلته النعمة في نفس بولس الرسول التي )1: 19 مز( "بمجد اهللا
  الذهبي الفم:صارت متأللئة بالمجد اإللهي خالل الحیاة العاملة بالرب، تجتذب الكثیرین إلیها لمجد اهللا. وكما یقول 

[كان لبولس نفًسا ال تقل عن السماء، قادرة أن تجتذب إلیها كل البشر. نفوسنا ال تعادل األرض، إنما كانت 
 كلها لتتدخل في حدیث مع المسیح نفسه! جمالها فائق ُیعلن تالسماوا یتخطى سمو نفسه ..!.تالسماوانفسه تعادل 

عنه اهللا نفسه! 
ألن هذا لي ")، أّما بالنسبة له فاهللا یعجب به، إذ یقول: 7: 38 دهشت المالئكة عندما ُخلقت الكواكب (أي

.  )15: 9 أع( "إناء مختار
السماء تظلِّلها السحب عدة مرات، أّما نفس بولس فلم تظللَّها تجربة قط! وحتى وسط العواصف كانت نفسه 
أكثر صفاًء من السماء وقت الظهیرة، تضيء على الدوام قبل أن تلحقها غیوم. فإن "الشمس" الذي یشرق في بولس 

 "تكفیك نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل"یبعث بأشعته التي تفوق غیم التجارب لتضيء أكثر بهاءً . لذلك یقول: 
. )9: 12 كو 2(

ن أردنا حتى الشمس والقمر أیًضا، فإن إ وعندئذ تصیر هذه السماء كال شيء، بل ،إذن لنجاهد متمّثلین به
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.] Ïهذه قد ُخلقت ألجلنا، ولسنا نحن ألجلها
لیتنا نقبل عمل النعمة المّجانیة لتصیر نفوسنا سماًء للرب، هذه التي تعمل في النفوس المتجاوبة معها 

بالحب العملي والجهاد الروحي القانوني، في غیر اعتداد بالذات وال حرفّیة قاتلة. 
 البّر الذاتي،إذ أبرز الرسول قّوة النعمة الفائقة أظهر سّر جحود غالبیة شعب إسرائیل، أال وهو طلبهم  ب.

 وتدرك عمل اهللا الخالصي. ،فلم ینالوا النعمة التي تغیّر القلب لتفتح بصیرته
، ألنه طلب أن یتبّرر بأعمال الناموس الحرفّیة ]7[فماذا؟ ما یطلبه إسرائیل ذلك لم ینله" یقول الرسول: "

 الذاتي فُحرم من عطّیة البرّ .  وسعي ببّره
. هذه القّلة التي قبلت اإلیمان بالمسیح ونالت النعمة اإللهیة تمتعت بالخالص ]7[ولكن المختارون نالوه" "

كفئة مختارة. ولئّال تعترض األكثریة، قائلة: "ما ذنبنا نحن مادمنا غیر مختارین؟ لذلك كشف الرسول عن دورهم في 
 ن كانت النعمة هي عطّیة اهللا المّجانیة فإن قسوة القلب هي من عندنا.إ. ]7[الباقون فتقسوا"  وأّماالجحود: "

ت طمس فان،لقد قاوموا الحق، ولم یتجاوبوا من نعمة اهللا المّجانیة، لذلك ُتركوا لفساد قلبهم القاسي
 االستماع لصوته. األمر الذي سبق فأنبأ عنه األنبیاء، وقد لّخصه الرسول بقوله: وعجزوا عنبصیرتهم الداخلّیة 

 إذ جاء ،]8[ "كما هو مكتوب: أعطاهم اهللا روح ُسبات، وعیوًنا حتى ال یبصروا، وآذاًنا حتى ال یسمعوا إلى هذا الیوم"
، "ولكن لم یعطكم الرب قلًبا )9: 6 إش( إبصاًرا وال تعرفوا" وأبصروااسمعوا سمًعا وال تفهموا،  "في العهد القدیم:

"اآلن الرب قد سكب علیكم روح سبات  .)4: 29 تث(لتفهموا، وأعیًنا لتبصروا، وآذاًنا لتسمعوا، إلى هذا الیوم" 
. )10: 29 إش(وأغمض عیونكم" 

 الحق ى، إذ صارت نفوسهم ال تريءهكذا یوّضح لهم الرسول أنهم إذ رفضوا عمله فیهم صاروا إلى حال رد
الذي یعني عدم التغییر، أو االستكانة لما هي علیه من  روح السبات""وال تسمع له، بل صارت نائمة وخاملة تحمل 

). 22: 69  (مز]9[" لتصر مائدتهم فًخا وقنًصا وعثرة ومجازاة لهمأما ثمر هذا فقد أعلنه داود النبي هكذا: " شر.
 فیتحّول فرحهم إلى غّم، وسالمهم إلى ،بمعنى أنهم وهم مطمئّنون ومستكینون للشر تحّل بهم النكبات وسط والئمهم

ن قدمت بطریقة روحیة، إذ ُتقّدم لنا إ" هنا إلى رموز العهد القدیم ونبّواته، فإنها مائدة مشبعة مائدتهمضیق. ُتشیر "
 بل ،"شخص السید المسیح نفسه"، أّما وقد تمّسكت هذه األغلبیة بالحرف القاتل فصار ما هو للبنیان عّلة هدم لهم

" باألكثر إلى ذبیحة الفصح التي غایتها الشّركة مع اهللا خالل مائدتهمرّبما ُتشیر "ووفًخا وعثرة ومجازاة لهم. 
  بدور الخیانة العامة ِعوض قبول المصالحة.، ممثًال لهؤالء الجاحدین، قام یهوذافي الفصحالمصالحة بالدم الكریم، ف

لكن حتى الیوم حین ُیقرأ موسى ""، إذ أبقوا على برقع الحرف ورفضوا إبطاله، كقول الرسول: "لتظلم عیونهم
البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما یرجع إلى الرب ُیرفع البرقع، وأّما الرب فهو الروح، وحیث روح الرب هناك 
حریة، ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة یتغیر إلى تلك الصورة عینها من مجٍد إلى مجٍد 

 .)18-15: 3 كو 2( "كما من الرب الروح
" عالمة الضعف والعجز الروحي والعبودّیة، فإن الخطّیة ثقیلة ومرهقة للنفس، والناموس لتنحِن ظهورهم"

یعجز عن أن یرفعها خارج النعمة. 

1 Rom. hom 18.  
 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 عن سّر جحود إسرائیل، قائالً : [لم یستطیعوا أن یؤمنوا ألن إشعیاء النبي القّدیس أغسطینوسیحّدثنا  ج.
إن سألت لماذا لم یستطیعوا؟ أجیب في الحال: ألنهم لم  تنبأ عن ذلك، وقد تنبأ ألن اهللا سبق فعرف ما سیحدث.

یریدوا، ألنه بالتأكید كان اهللا یرى مسبًقا إرادتهم التي فسدت، وقد سبق فأخبر بها النبي ألنه لیس شيء مخفًیا عن 
.] Ïاهللا

قبولهم خالل توبتهم  . 2
القّدیس سبق فتحدث الرسول عن رجوع الیهود عن جحودهم متى قبلوا ذاك الذي صلبوه وآمنوا به. یقول 

 كان رمًزا للیهود الذین صلبوا السید المسیح األسد الخارج من ،أن شمشون الیهودي الذي قتل األسد Ðمبروسیوسأ
 وكأنه یمّثل الیهود )،8: 14 (قض  سبط یهوذا، وقد عاد شمشون لیجد في أحشاء هذا األسد مخزًنا لعسل الحكمة

الحكمة وشبعها.  الراجعین إلى السید المسیح بالتوبة لیجدوا فیه كل لّذة
ن عاد هؤالء بالتوبة واإلیمان إلى إیرى القّدیس بولس أن اهللا سمح بقسوة قلب الیهود لینفتح الباب لألمم، ف

 اهللا كم یكون حال الكل؟ إذ یقول:
 فأقول: ألعّلهم عثروا لكي یسقطوا؟ حاشا. "

بل بزّلتهم صار الخالص لألمم إلغارتهم. 
فإن كانت زّلتهم غنى للعالم، ونقصانهم غنى لألمم، لكم باألحرى ملؤهم!  

 فإني أقول لكم أیها األمم إني أنا رسول لألمم أمجد خدمتي. 
 لعلى أغیر أنسبائى وأخلص أناًسا منهم؟ 
  فماذا یكون اقتبالهم إال حیاة من الموت؟،ألنه أن كان رفضهم هو مصالحة العالم

 وٕان كانت الباكورة مقّدسة فكذلك العجین! 
 .]16-11 [وٕان كان األصل مقدًسا فكذلك األغصان!"

 ویالحظ في هذه العبارات الرسولیة اآلتي: 
صحاحات السابقة یوّجه للیهود أل أن الرسول بولس إذ كان في اÑالقّدیس یوحنا الذهبي الفم: الحظ أوالً 

اتهامات متتالیة لذا كان یستعین بشهادات األنبیاء مراًرا وتكراًرا، مثل إشعیاء وٕایلیا وموسى وهوشع، أّما اآلن إذ 
یستخدم أسلوب المالطفة معهم فال یجد حاجة لالستعانة بشهادات نبویة. 

 یستخدم عثرة الیهود لخالص األمم، ویستخدم خالص األمم إلغارة ، اهللا في ُحّبه وحكمته هو عجیبثانًیا:
نه صانع خیرات، یحّول الشّر كما الخیر لبنیان البشرّیة فیه. إالیهود لیرجعوا إلیه بالتوبة. 

حاشا! بل بزّلتهم  فأقول: ألعّلهم عثروا لكي یسقطوا؟ على العبارة: "Òالقّدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعّلق ثالثًا:
، قائًال بأن الرسول أراد أن ینزع عنهم روح الیأس ویهیئهم لقبول النعمة، مظهًرا ]11[صار الخالص لألمم إلغارتهم" 

أن عثرتهم كانت بسماٍح إلهٍي لخالص األمم. كان یمكن للرسول أن یقول بأنهم تعّثروا أو سقطوا عن اإلیمان بسبب 
 بینما تحّقق خالص األمم بقبول األمم لإلیمان، لكن الرسول أراد أن یرفع من نفسیتهم حتى یقوموا من العثرة ،غباوتهم

1 In Ioan. tr. 53: 6. 
2 Of the Holy Spirit 2: Intr. (9). 
3 In Rom. hom 19. 
4 In Rom. hom 19. 
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التي سقطوا فیها، معلًنا أنها سبب خالص لألمم. 
هذه لیست لغة الرسول وحده وٕانما جاءت األمثال في األناجیل تقّدم ذات المعنى، ففي ّمثل الُعرس إذ رفض 

ل الكرم إذ قتل الكّرامون الوارث جاء ث)، وفي مَ 9: 22 المدعّوون الحضور ُدعي الذین في الشوارع والطرقات (مت
كان یجب "). وٕاذ قاوم الیهود بولس مناقضین ومجّدفین جاهر قائًال لهم: 38: 21 صاحب الكرم بكرامین آخرین (مت

 هوذا نتوجه إلى ، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحّقین للحیاة األبدیة،أن ُتكّلموا أنتم أوًال بكلمة اهللا
. من هذا یّتضح أنه كان یجب أن تبدأ الكرازة بهم ثم تتحّول إلى األمم، لكنهم إذ رفضوا اإلیمان )46: 13 أع(" األمم

 ، فاجتذب األمم إلیه، بل صلبوه،تغّیر األمر لیصیر األمم أّولین، جاءهم یسوع فلم یقبلوه وال اهتّموا بأعماله وآیاته
 . فیؤمنواغیر الیهوديوصار اآلخرون أّولین، حتى إذ یقبلوا اإلیمان وینالوا المواعید 

ونقصانهم  ،"فإن كانت زّلتهم غنى للعالم على القول الرسولي: القّدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعّلق أیًضا رابًعا:
رون بالخالص، يكث ن كان بتعّثرهم تمّتعإ ألنه ..، قائالً : [هنا یتكّلم لیعظمهم.]12[ملؤهم؟!" ي حرل فكم با،غنى لألمم

 ؟]Ïكثیرون مدعّوین، ماذا یكون الحال برجوعهم وبرفضهم صار
ویالحظ في هذه العبارة الرسولیة إذ یكتب برقٍة یرفع من نفسیة الیهود بعد أن فّند حججهم معلًنا جحودهم 

" تحمل التعّثر الذي یمكن أن یصحبه قیام أو اشتیاق للقیام، زّلة". فكلمة "نقصانهم"، "زّلتهمتحت اسمین آخرین "
" حتى یكمل الكل أو الغالبیة نقص رّبما یعني أن البعض آمن واآلخر لم یؤمن بعد لهذا فهم في حالة ""والنقصان"

ن رفض الیهود قد إ ،صحاح لألمم یهبهم طمأنینةأل إذ یوّجه هذا ا،بقبولهم لإلیمان. هذا من جانب ومن جانب آخر
  اتساعه یفیض من البركات السماوّیة.ي بل بالحر،فتح لهم الطریق وعودتهم لإلیمان ال یعني غلقه

 إنما ُیشیر إلى رجوع القّدیس یوحنا الذهبي الفم"، ولیس "رجوعهم"، "تغّیرهم" فكما یقول ملؤهمأّما قوله "
قبلوه. أن الغالبّیة العظمى منهم في أواخر األّیام لینضّموا للذین سبقوا 

 یقّدم لنا الرسول سببین رئیسیین في خدمته لألمم: خامًسا:
 التزامه بالعمل كرسوٍل مفرٍز لخدمة األمم، یشعر بثقل المسئولیة الملقاة على كتفیه من قبل اهللا نفسه الذي أ.

خدمتي"  فإني أقول لكم أیها األمم بما أني رسول لألمم أمّجدأفرز من بطن أمه وكّرسه لهذا العمل، لذا یقول: "
 مشتاًقا أن یحتضن العالم األممي كله بین ذراعیه لیحملهم بالحب إلى الصلیب، ،هذا الشعور یفارقهلم یكن . ]13[

ویتمّتعوا بعمل اهللا الخالصي. 
 أّما السبب الثاني، فهو یري في خدمته لألمم ما یثیر غیرة الیهود، مشتاًقا أن یقبلوا النعمة التي قدمت .ب

 وقد جاءت الكلمة الیونانیة التي ]،14[لعّلي ُأغیّر (أجعلهم في غیرة) أنسبائي وأخلص أناًسا منهم" لهم ورفضوها: "
 " في حرفیتها "جسدي"، إذ یدعو الیهود جسده!أنسبائيترجمة "

: أراد أن یبرز قّوة عودة الیهود الجاحدین إلى اإلیمان بالسید المسیح، فحسب هذا العمل أشبه سادًسا
 قتبالهم إال حیاة منا فماذا یكون ،ن كان رفضهم هو مصالحة العالمإألنه بالقیامة من األموات، إذ یقول: "

 ویتهلل الكل لیراهم كمن هم ، كأن اهللا سیتمّجد فیهم وتبتهج الكنیسة في العالم كله برجوع الجاحدین،]15[ "األموات؟
 قیام من األموات.
سحق ویعقوب إ وكإبراهیم ال یتجاهل الرسول بولس الباكورة األولى، أي رجال العهد القدیم من الیهود سابًعا:

1 In Rom. hom 19. 
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وٕان كانت الباكورة مقّدسة واألنبیاء، هؤالء الذین یشبههم الرسول بالباكورة المقّدسة أو األصل المقدس، إذ یقول: "
. كأنهم سیرجعون في أواخر الدهور لیحملوا ذات ]16[فكذلك العجین، وٕان كان األصل مقّدًسا فكذلك األغصان" 

 التقدیس الذي كان آلبائهم.
 قد أخذ هنا بالتفسیر الحرفي للعبارة، قائًال بأن آباء وأنبیاء العهد القدیم القّدیس یوحنا الذهبي الفم إن كان 

 یرى في الباكورة إشارة إلى Ïالقّدیس إیریناؤسیمّثلون الباكورة المقّدسة التي البد أن یتقّدس خاللها العجین كله، فإن 
 القّدیس غریغوریوس أسقف نیصص لتقدیسنا. ویقّدم لنا هكلمة اهللا الذي اّتخذ لنفسه جسًدا، أي حملنا نحن العجین في

نفس المعنى إذ یقول:  
[إذ صرُت بكًرا ُأقّدم فّي كل البشرّیة إللهها وأبیها. 

   جعل البكر اهللا الحقیقي إلًها للبشرّیة، واآلب الصالح أًبا لها، وصارت الطوباویة مؤّكدة للطبع البشري ككل.
ن كانت الباكورة مقّدسة فكذلك إ"بواسطة البكر صار اهللا الحقیقي اآلب أًبا وٕالًها لكل البشرّیة، ألنه: 

  العجین"
. ]Ðحیث یكون المسیح البكر یكون أیًضا من هم للمسیح

. ]Ñ[یقدَّس العجین كله بواسطة بكره في نفسه
 وصرنا مجّرد ،[ذاك الذي صار ألجلنا شریًكا لنا في الدم والّلحم یشفینا ویرّدنا إلى الموضع الذي شردنا منه

.]  Ò )14: 2 لحم ودم بالخطّیة (عب
 فتتحّول نفوسنا وأجسادنا ،لنقبل مسیحنا الباكورة القادر أن یقدس عجین حیاتنا كلها، أي كمال بشریتنا

 وأفكارنا وقلوبنا إلى مقدس للرب، وُیعلن ملكوت اهللا فینا لنقبله أیًضا بكونه األصل الحامل لألغصان، مقدًسا إّیاها.
بمعنى آخر، السید المسیح هو سّر تقدیسنا، نحمله فینا كباكورة، ویحملنا فیه بكونه األصل حامل األغصان. 

أن یأتي بثمر من ذاته  ثبتوا فّي وأنا فیكم، كما أن الغصن ال یقدرا "قدیسنا، وُنحمل به إلثمارنا، إذ یقول: لتیختفي فینا
 هذا ، وأنا فیه،ّ  أنا الكرمة وأنتم األغصان، الذي یثبت فييّ .ن لم تثبتوا فإ كذلك أنتم أیًضا ،ن لم یثبت في الكرمةإ

. )5-4: 15 یو( "یأتي بثمر كثیر، ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا

 األمم زیتونة بّریة .3
یقّدم الرسول بولس لألمم المتنّصرین تحذیًرا لئّال بعد ما ُطعموا في شجرة الزیتون األصلّیة وُحسبوا أبناء 

إلبراهیم بسبب قبولهم اإلیمان یسقطون في الكبریاء فینتزعون عن هذه العطیة. إذ یقول: 
، فإن كان قد ُقطع بعض األغصان"

 وأنت زیتونة بّرّیة ُطعمت فیها فصرت شریًكا في أصل الزیتونة ودسمها، 
فال تفتخر على األغصان. 

 .]18-17[ بل األصل إّیاك یحمل" ، فأنت لست تحمل األصل،وٕان افتخرت

1 Adv. Haer. 1: 8: 4. 
2 Adv. Eunomius 2. 8. 
3 Adv. Eunomius 4: 3. 
4 Adv. Eunomius 12: 1. 
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 یالحظ في هذا التحذیر اآلتي:
، مع أن الغالبیة قد ُقطعت  "ُقطع بعض األغصان" أن الرسول قال:القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول أوالً 

عن األصل، وُحرموا من انتسابهم إلبراهیم برفضهم اإلیمان، وذلك ألنه یكتب بلطف لتعزیتهم حتى ال یسقطوا في 
 الیأس.

 ذات األصل المقدَّس ولها دسمها الروحي، وٕان كانت بعض ،یشبِّه الرسول كنیسة العهد القدیم بالزیتونة
األغصان جاءت غیر مقّدسة تستحق القطع، بینما یشبه األممّیین بزیتونة بّریة لیس فیها ثمر وال دسم، باإلیمان 

تمتعت بعض أغصانها أن ُتطعم في األصل المقدس فُحسب األمم أبناء إلبراهیم. 
 .]20-18[ ال تستكبر بل خف" ...ال تفتخر على األغصان: یسأل الرسول األمم المتنّصرین: "ثانًیا

، یتحّدث بحزم مع األمم ]20[حسًنا، من أجل عدم اإلیمان ُقطعت" بینما یوبخ الیهود على عدم إیمانهم: "
". یطالبهم أال یتكّبروا لئّال تُنتزع النعمة اإللهیة عنهم بل یخافون، لربأن یثبتوا في اإلیمان الذي قبلوه خالل "مخافة ا

 المقّدسة، إذ قیل: لرب)، وٕانما مخافة ا18: 4 یو 1ال الخوف النابع عن عدم اإلیمان الذي تطرده المحّبة خارًجا (
 ألن اهللا هو العامل ة،تّمموا خالصكم بخوف ورعد"، )40: 32 إر( "ي فال یحیدون عن،أجعل مخافتي في قلوبهم"

 .)13-12: 2 أف( "فیكم
 بل نخف لئال بعدما صرنا في ،: [یلزمنا أال نستكبر وال نقسو على رجال العهد القدیمالقّدیس إیریناؤسیقول 

 ).]23: 3  (روÏمعرفة المسیح إذ نرتكب ما یغضب اهللا ال ننال غفران الخطایا بل نحرم من ملكوته
 ،إن كان عدو الخیر غلب الكثیرین من الیهود برفض اإلیمان تماًما، فإنه ال یلقي بسالحه أمام الذین یؤمنون

 نوالنا نعمة اهللا یسندنا في الجهاد لكنه یثیر العدو علینا أكثر فأكثر، لذا یلیق بنا أن .إذ یحاول تحطیمهم بالكبریاء
نحذر مجاهدین بالنعمة عینها التي ننالها.  

أوّدك أن تخرجي من نذر البتولیة ال بالكبریاء بل [ إلى أوستوخیوم: القّدیس جیرومبهذا الروح كتب 
]  .Ð )بالمخافة. إنك تسیرین حاملة ذهًبا، تحّفظي من طریق اللص (الكبریاء

القّدیس  فنحمل الثمار الروحّیة في حیاتنا. وكما یقول ،ن تجاوبنا معهاإلقد وهبنا اهللا نعمته الغنّیة لتعمل فینا 
ن إ: [كّرامنا یطلب الثمار. فإن كان بالحق قد قطع األغصان األولى ألنها كانت عقیمة فسیعاملنا بذات الحكم جیروم

كّنا بال ثمر. عالوة على هذا فإن الثمر ال یخص الجسد وحده بل والنفس أیًضا، فإنه بالتأكید إذ یخدم الجسد الرب 
. ]Ñتخدمه النفس أیًضا مع الجسد

، فإن كّنا ]22[ن كان اهللا یطلب الثمر فإن الرسول یؤّكد أن هذا الثمر یتحّقق بالثبوت في لطف اهللا إ: ثالثًا
 ندخل ، فبثبوتنا في هذا اإلیمان المعلن خالل تجاوبنا مع نعمة اهللا بالحیاة العاملة،باإلیمان تمّتعنا بنعمته الغنیة

باألكثر في دائرة لطف اهللا. بمعنى آخر اهللا هو األول في طریق حیاتنا، وهو الذي یكمل الطریق معنا، وهو النهایة أو 
. ]22[ع" ط وٕاال فأنت أیًضا ستق،"وأّما اللطف فلك أن ثبت في اللطفإذ یقول:  الغایة، لكن دون سلبّیة من جانبنا.

هوذا لطف عابك"، إنما یقول: "أت: [لم یقل هنا: "هوذا أعمالك الحسنة، تأّمل القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 خف، ألن البركات ال .. ینبع بكلیته عن النعمة التي من فوق فترتعب.،" نحو اإلنسان، مظهًرا أن ما تتمّتع بهاهللا

1 Adv. Haer. 4: 24: 1. 
2 Ep. 22: 3. 
3 On Ps. hom 33. 
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ن لم تستمر في اإلیمان إ"ن تغیرت، لهذا یقول: إن صرت متراخًیا، وأیًضا الّشرور ال تثبت فیك إتقطن فیك بثبات 
 ].فستقطع"

في الوقت الذي فیه یحّذر المؤمنین لكي یثبتوا في اإلیمان بتمسكهم بنعمة اهللا وتجاوبهم معها عملًیا حتى ال 
ن لم یثبتوا في عدم إوهم  بل یتغّیروا بقبولهم اإلیمان، إذ یقول: "،طلب من الجاحدین أال یثبتوا في الجحوديُیقطعوا، 

 .]23[اإلیمان سیطعمون، ألن اهللا قادر أن یطعمهم أیًضا" 
هنا أیًضا یؤّكد حرّیة اإلرادة اإلنسانّیة، إذ یستطیع اإلنسان أن یثبت في اإلیمان أو یتركه، وأن یقبل الجحود 

 حتى في اإلرادة ، وٕانما ألن اهللا فاتح أحضانه باستمرار لیسند الكل،أو یرفضه، لیس ألن اإلنسان قادر على ذلك بذاته
: [ها أنت ترى عظم القّدیس یوحنا الذهبي الفم دون تجاهل لحّریته اإلنسانّیة. وكما یقول ،)13: 2 الصالحة (أف

حرّیة اختیار اإلنسان وعظمة فاعلیة ذهنه، فإنه لیس شيء ثابًتا ال الصالح وال الشرّ . ها أنت ترى كیف یرفع من 
 وال تنتفخ عند ، ویحط من اآلخر الواثق في ذاته، فال تخور عند سماعك عن صرامة اهللا،نفسّیة اإلنسان المحّطم

 ].Ïسماعك عن لطفه
: رّبما یستصعب الكثیرون عودة الیهود لقبول السید المسیح الذي صلبوه وقاوموه حتى بعد صعوده؛ هل رابًعا

ن كان اإلیمان عمل فائق للطبیعة، إنه أیجیب الرسول تعّصبه؟ یمكن للیهودي أن یقبل اإلیمان المسیحي ویتخّلى عن 
إذ ُطّعم أغصان الزیتون البرّیة في األصل الدسم المثمر، وُحسب األمم الذین ورثوا الرجاسات الوثنّیة أبناء إلبراهیم 

ن كنت أنت قد ُقطعت من الزیتونة البرّیة إألنه روحًیا، فهل یصعب علیه أن یرّد األغصان الطبیعیة إلى أصلها؟ 
 ُیطِعم هؤالء الذین هم حسب الطبیعة في يحرلحسب الطبیعة وُطعِّمت بخالف الطبیعة في زیتونة جیدة، فكم با

 .]24[زیتونتهم الخاصة؟" 

 انتظار توبة الیهود .4
 ، مخفًیا، هذا من جانبي؛ یقصد بالسّر أمًرا إلهًیا بق]25[" یكشفه سًرایعتبر الرسول بولس نفسه أنه یقّدم "

 هذا السّر هي: دومن جانب آخر فإنه عمل یصعب على اإلنسان قبوله بحكمته البشرّیة، بنو
. ]25 [ إذ قبل بعض الیهود اإلیمان بالسید المسیح كالرسل وغیرهم ، جحود إسرائیل جزئي ال كليأ.
 .]25[ ینتظر اهللا ملء األمم .ب
 فیقبل اإلیمان بالمسیح؛ هذا ال یعني جمیع األفراد. ،ببلوغ ملء األمم یعود إسرائیل. ج

 على هذا الفصل بالعبارات التالیة: القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
 أمًرا غیر معروف وغیر منطوق به، ومدهش للغایة وال یتوقعه أحد. في موضع آخر ]25[[یقصد بالسّر هنا 

. )51: 15 كو 1( "هوذا سّر أقوله لكم، ال نرقد كلنا ولكّننا نتغیر"یقول: 
 ما هو السّر إذن؟

 بینما یبدو كمن یحط من شأن األمم، ،". هنا ُیلقي بَصفعة على الیهودالعمى قد حصل جزئّیا إلسرائیل أن"
 ولقد قّدم إشعیاء شاهًدا، هذا الذي صرخ .إذ عنى الرسول تقریًبا بأن عدم اإلیمان لم یكن جامًعا وٕانما كان جزئًیا

"هوذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت  )20: 59 قائالً : "سیخرج من صهیون المنقذ، ویرد الفجور عن یعقوب" (إش

1 In Rom. hom 19. 
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). یقول: متى نزعت خطایاهم ولیس عندما یقدمون ذبائح وال عندما یمارسون 31:31 ؛ إر9: 27 (إش" خطایاهم
أعمال الناموس األخرى. هذا الوعد لم یتحّقق فیهم ألنهم لم ینالوا غفران الخطایا بالمعمودّیة، لذلك فسینتهي هذه 

، ألنه عندما ُدعیتم أنتم كانوا هم مسبّیین، ومع ذلك فإن اهللا ]28["من جهة اإلنجیل هم أعداء من أجلكم"  .الوضع
 .ال یرید أن یقطع دعوتكم بل ینتظر حتى یؤمن كل األمم وعندئذ یأتي هؤالء لإلیمان

 ].Ïلم یبلغ الرسول النهایة عند رفضهم إنما ستعلن لهم الرحمة ثانیة

 خّطة اهللا الفائقة .5
صحاح بذكصولوجیة ُیعلن فیها مجد اهللا من جهة أحكامه الفائقة اإلدراك ومحبته ألیختم الرسول بولس هذا ا

 برجاء عجیب في خالص ،تطلع إلى نعمة اهللا وصالحهيالشدیدة لكل البشرّیة. هذه الذكصولوجیة تنبع عن قلب 
العالم، إذ یقول مترنًما:  

لعمق غنى اهللا وحكمته وعلمه!  "یا
! االستقصاءما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن 

  ؟ أو من صار له مشیًرا؟ألن من عرف الرب
 ىء؟أو من سبق فأعطاه فیكاف

 .]36-33[ألن منه وبه وله كل األشیاء، له المجد إلى األبد؛ آمین" 
یتهلل الرسول بهذه التسبحة، مدرًكا أن خّطة اهللا تفوق إدراك الخلیقة، ومحبته عجیبة إذ به ُخلق العالم 

 وألجله، یتمّجد في خلیقته أبدًیا!
 معلًقا على هذه الذكصولوجیة بأن الرسول وقد استعرض األزمنة السابقة القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 یدرك عنایة اهللا فُیصاب برهبة، ویصرخ لكي یثق سامعوه أن ما ،وتأّمل تدبیر اهللا القدیم الذي به یقوم العالم الحاضر
قیل سیتحّقق. وفي رهبته الشدیدة أمام أعمال اهللا یقّدم تشّكرات وتمجیدات هللا. 

  

1 In Rom. hom 19. 
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الباب الثالث 

 15 ص – 12الجانب العملي ص 

 
 

 .12 المؤمن والحیاة الیومیة .1
 .13  المؤمن والوطن.2
 .14  المؤمن واإلخوة.3
. 15  المؤمن والضعفاء.4
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 15 – 12صحاحات ألا

الجانب العملي 
صحاحات السابقة الجوانب اإلیمانیة التي تمس خالص الكل، مبرًزا أهمیة ألعالج الرسول بولس في ا

 ،اإلیمان الحّي العامل بالمحّبة على مستوى العمومیة لكل األمم والشعوب بال محاباة؛ قّدمها ال بطریقة فلسفیة جافة
إنما ممتزجة بالحیاة العملّیة لتعلن "الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع" كحیاة إیمانیة عملّیة. واآلن كعادته إذ یكرس 

 أنه ىصحاحات األخیرة من الرسالة للوصایا العملّیة، فإنه ال یقّدمها في عزلة عن الجانب اإلیماني، بمعنألالرسول ا
ال یقّدمها كوصایا أخالقیة أو سلوكیة بحتة، إنما من الزاویة اإلیمانیة. 

ن كانت الرسالة إلى أهل رومیة كما یدعوها البعض هي "إنجیل بولس"، فإن هذا السفر یقّدم إبمعنى آخر 
اإلیمان عملًیا، والوصایا إیمانیة؛ یقّدم الحیاة كوحدة واحدة. 
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صحاح الثاني عشر األ

المؤمن والحیاة الیومیة 
صحاح وما یلیه ألصحاحات السابقة تكشف عن إمكانیات النعمة في حیاة المؤمن، ففي هذا األإن كانت ا

یحّدثنا الرسول عن ترجمة النعمة في حیاتنا العملّیة، حتى ال نحرم من الثبوت في السید المسیح والتمّتع بنعم إلهیة بال 
. )16: 1 یو(" "ومن مأله نحن جمیعا أخذنا نعمة فوق نعمةتوقف، كقول اإلنجیل: 

 في هذا األصحاح یحّدثنا عن: 

 .1  الحیاة كلها هللاكریس ت.1
 .2  تجدید الخارج والداخل.2
 .3  التعّقل في الجهاد.3
 .8-4  تنّوع المواهب.4
 .10-9 خویةأل المحّبة ا.5
 .11  حرارة الروح.6
 .12  الفرح في الرجاء.7
 .13  الشركة في احتیاجات القّدیسین.8
 .14  مباركة المضطهدین.9

 .15  الشركة العملّیة.10
 .16تواضع  ال.11
 .21– 17  مسالمة الجمیع.12

 تقدیم الحیاة كلها هللا. 1
 وٕانما بتقدیم الحیاة كلها ذبیحة حب ،یفتتح الرسول بولس هذا الفصل العملي ال بتقدیم وصایا تفصیلّیة محّددة

اهللا، معلًنا لنا عن غایة الوصّیة: رّد الحب بالحب، وتسلیم الحیاة بكاملها للَّه، في أعماقها ومن جذورها، إذ یقول: 
. ]1[ برأفة اهللا أن تقّدموا أجسادكم ذبیحة حّیة مقّدسة مرضّیة عند اهللا عبادتكم العقلّیة" اإلخوة"فأطلب إلیكم أیها 

 هكذا یلیق بنا خالل ، الصلیبعلىإن كان كلمة اهللا المتجّسد قد قّدم لنا ُحّبه عملًیا بتقدیم جسده ذبیحة حب 
دنا ذبیحة حب للَّه، ال بذبح الجسد بطریقة مادیة، اجسأ بتقدیم ، فنقّدم حّبنا للَّه عملًیا،حمل ذات فكرهناتحادنا معه أن 

: 8 رو( "من أجلك ُنمات كل النهار، قد ُحسبنا مثل غنم للذبح"وٕانما بقبول "اإلماتة" من أجل اهللا، وكما یقول الرسول: 
36( .

یالحظ في هذه العبارة الرسولیة اآلتي: 
 امتداد هنا هو  بهیبدأ حدیثه بحرف العطف "ف" كمقّدمة لاللتماس الذي یرجوه، معلًنا أن ما یوصي أوالً :

ن صح هذان التعبیران، فال سلوك حّي خارج إلحدیثه السابق، فال انفصال بین حدیثه اإلیماني وحدیثه السلوكي، 
 وال حیاة لإلیمان الصادق بدون سلوك عملي.  ،اإلیمان
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 ولئّال یظّنوا  یسألهم أن یتطّلعوا إلى "مراحم اهللا" أو رأفته غیر المحدودة، حتى یقّدموا أجسادهم ذبیحة. ثانًیا:
  "ذبیحة حّیة".أنه یسألهم ذبیحة مادّیة قال: 

القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
". ولكي یمّیزها حّیة أضاف: "،"، فلكي یمنع كل أحد عن التفكیر بأنه یطالبهم بقتل أنفسهمذبیحة[إذ قال "

ولیست مقبولة  ألن ذبیحتهم كانت مادّیة اهللا، عبادتكم العقلّیة"، ى "مقّدسة، مقبولة لدعن الذبیحة الیهودّیة، قال:
: ستبعدها تماًما وبوضوح، إذ یقولا. وبعبارات متنوعة )12: 1 إش( "من طلب هذا من أیدیكم؟ "تماًما. یقول اهللا:

 وأعظمه بحمٍد، فُیستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ،أسبح اسم اهللا بتسبیح"، )23: 50 مز( "ذابح الحمد یمجدني"
. وفي موضع آخر یزدري بها، قائالً : "هل آكل لحم الثیران؟ أو أشرب دم )31-30: 69 مز(ذي قرون وأظالف" 

". "ذبیحة حّیة. هكذا یأمرنا بولس أیًضا أن نقدم أجسادنا )14: 50 مز(؟ "التیوس
رّبما ُیقال: كیف یصیر الجسد ذبیحة؟ 

دْع العین ال تنظر الشّر، فتصیر ذبیحة! 
 فیصیر ذبیحة! ،ال ینطق لسانك بدنس

 فتصیر ُمحرقة كاملة! ،ال تمارس یدك عمًال محّرًما
 إنما یجب ممارسة األعمال الصالحة، فتقّدم الیّد الصدقات، ویبارك الفم من یقاومه، ولیجد ،لكن هذا ال یكفي

السمع لذته في فصول الكتاب المقدس. ألن الذبیحة ال تسمح بأمر دنس بل هي بكر األعمال. 
إذن لنقّدم للَّه الباكورة بأیدینا وأرجلنا وفمنا وكل أعضائنا! فمثل هذه الذبیحة مرضّیة، أّما ذبائح الیهود فكانت 

. .. ال تكن ذبائحنا هكذا!.)4: 9 هو(غیر طاهرة لذا قیل: "إنها لهم كخبز الحزن" 
شریعة هذه الذبیحة جدیدة ونارها من نوع عجیب. نارها ال تحتاج إلى خشب یوضع تحتها، بل نارها حّیة 

ذبیحة "فیها، ال تحرق الذبیحة بل باألحرى تحییها. هذه هي الذبیحة التي كان اهللا یطلبها منذ القدیم. لذلك یقول النبي: 
في ذلك الوقت ال یوجد رئیس وال نبي وال قائد : "؛ كما قال الثالثة فتیة عندما قدموها)17: 51 مز( "اهللا روح منسحق

 ..ضًعا فاقبلنا إلیك".واوال ُمحرقة أو موضع لنقّدم فیه ذبیحة أمامك فنجد رحمة، لكّننا نقدم قلًبا منسحًقا وروًحا مت
 لكنها لیست مصنوعة باألیدي، إنما ، نحتاج إلى هذه كلهايحرلبهذا ال نحتاج إلى سكین أو مذبح أو نار، با

تساع السماء! ا هكذا مذبحنا هو ؛تأتینا من فوق. نحتاج إلى نار علوّیة، وسّكین
 فكم باألكثر ،لتهمت كل الماء والخشب والحجارةاإن كان إیلیا إذ قّدم ذبیحة منظورة نزلت نار من فوق 

 !]Ïُیحّدث هذا بالنسبة لك
حضر تقدماتك؛ أي نوع من التقدمات؟ ا عن هذه الذبیحة التي نقّدمها للَّه، قائالً : [القّدیس جیرومیحّدثنا 

تقدمات نفسك! فالبتولیة هي ذبیحة ُمحرقة للمسیح، وكل طهارة سواء في الحیاة البتولیة أو الترّمل أو العّفة (الزوجّیة) 
 ].Ðهي تقدمة ذبیحة للمسیح

: لماذا یقول: "قّدموا أجسادكم"؟ ولم یقل "حیاتكم"؟ بال شك أراد الرسول أن یقّدم المؤمن كل حیاته ذبیحة ثالثًا
 ألنه األداة التي تعّبر عملًیا عّما في القلب والفكر دون انفصال عن النفس. هذا ،حب هللا، لكنه رّكز هنا على الجسد

1 In Rom. hom 20. 
2 On Ps. hom 23. 
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 اهللا یقبل .حتقار الجسد واعتباره عنصر ظلمةامن جانب ومن جانب آخر أراد أن ینزع األفكار الدخیلة من جهة 
ى اهللا، بال شك یستحق بالنعمة أن یشارك دالجسد الذي ُیقّدم ذبیحة حّیة مقبولة ل الجسد ذبیحة حّیة، إذ یراه مقدًسا له.

النفس في المكافأة األبدیة، فیقوم معها لیحیا أبدًیا في السماء. 
"، أي العبادة التي تقوم على فكر روحي العبادة العقلّیةن كان الجسد ُیقّدم ذبیحة حّیة، إنما خالل "إ رابًعا:

أصیل. وهي عبادة عقلّیة، إذ یتفّهم المؤمن بالروح أسراًرا إلهّیة. 

 تجدید الخارج والداخل .2
 "وال تشاركوا هذا الدهر، 

  ،بل تغّیروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم
. ]2[لتخبروا ما هي إرادة اهللا الصالحة المرضّیة الكاملة" 

نقّدم حیاتنا ذبیحة حب، یلزم أن نقّدمها مقّدسة للرب، فال تكون حیاتنا على شاكلة أهل العالم الحاضر  لكن
 بل ،الذي یعیشون لحساب الجسد، ویطلبون الكرامات الزمنّیة، وٕانما یلزم تجدید الذهن الداخلي لنحمل ال إرادتنا الذاتیة

إرادة اهللا الصالحة المرضّیة الكاملة. تجدید القلب والنفس على صورة خالقنا یهبنا إرادته عاملة فینا، فتكون تصرفاتنا 
الخارجیة أو سلوكنا الظاهر یمّثل النقاوة الداخلّیة. 

: [كیف تقدرون أن ُتطیعوا بولس الذي یحّثكم على تقدیم القّدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
ن كنتم تتمثلون بهذا العالم وال تتشّكلون بتجدید أذهانكم، عندما ال تسلكون في إأعضائكم ذبیحة حّیة مقّدسة مرضّیة 

 ؟]Ïجدة الحیاة بل تبقون سالكین في روتین اإلنسان العتیق
" مّیزنا بین التجدید الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر" في كتاب:  -في دراستنا للتجدید

الذي نناله في میاه المعمودّیة حیث ُیصلب اإلنسان العتیق وننعم باإلنسان الجدید الذي على صورة خالقنا یحمل قّوة 
 ،القیامة فیه، وبین التجدید الذهني المستمر خالل نمّونا الدائم بنعمة اهللا الدائمة الحركة فینا، ترفعنا من قّوة إلى قّوة

ومن مجد إلى مجد. خالل هذا التجدید المستمر بعمل النعمة الدائم نمارس الحیاة المقّدسة كذبیحة حب هللا ال تتوقف. 
: [إنكم تقّدمون هذه الذبیحة للَّه، وتحتفلون بها بغیر توّقف، نهاًرا ولیًال، إذ صرتم ذبائح الشهید كبریانوسلذا یقول 

.] Ðاهللا، مظهرین أنفسكم كتقدمات مقّدسة بال عیب
" وبین الذین "شكله بین الذین یشاكلون هذا العالم أو یحملون هیئته أو القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقارن 

 بینما ،یحملون شكل العالم الزائل خالل األمور الظاهرة الوقتّیةأنهم یتغّیرون داخلًیا بتجدید أذهانهم، فیرى في األولین 
ون یحملون الحق األبدي في داخلهم، إذ یقول: یراآلخ

 إنما هو فاسد تماًما. استقامة، وال استمراریة[شكل (هیئة) هذا العالم حقیر وزهید ووقتي، لیس فیه سمّو وال 
شّكل نفسك حسب شاكلة هذه الحیاة الحاضرة، إذ ال یوجد فیها شيء باٍق أو مستقر. تفإن أردت السلوك باستقامة ال 
. ..)31: 7و ك 1(" ألن هیئة (أو شكل) هذا العالم تزول" وفي موضع آخر یقول: "لهذا یقول "شاكلة (هذا الدهر)

إن تحدثت عن الغني أو المجد أو جمال إنسان أو ترف أو ما یشبه ذلك من األمور العظیمة التي تریدها 
" ولیست حقیقة. إنها مجّرد عرض وقناع ولیست كیاًنا دائًما. اتجدها "شكًال مجّردً 

1 On Virginity. 
2 Ep. 76: 3. 
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" مظهًرا أن ا، لم یقل "بتغییر شكله" بل "تغّیرو"ال تشاكلوا هذا الدهر، بل تغّیروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم"
أّما طریق الفضیلة فلیس شكًال بل كیان حقیقي یحمل جماًال طبیعًیا خاًصا به ال یحتاج إلى  طرق العالم هي "شكل"

. .خداعات أو أشكال خارجیة تزول.
 كل یوم؟ هل تجعل نفسك تشیخ؟ يء. هل تخط..الیس شيء أضعف من الرذیلة، وال ما یشیخ سریًعا مثله

 !]Ï بل تجدد بالتوبة والدموع مع االعتراف وعمل الصالح،ال تیأس وال تخر
 أن من یحمل شكل العالم الحاضر یحمل طبیعته الفانیة الزائلة، أّما القّدیس یوحنا الذهبي الفمهكذا یرى 

 بمعنى آخر من یرتبط بالخطّیة إنما تشیخ ، ِعوض الظالل الفانیة،من یتجدد كل یوم بالتوبة فیلتقي بالحق األبدي
)، فیحمل فیه إرادة اهللا الصالحة 5: 103 نفسه وتهلك، ومن یرتبط بالتوبة یتجّدد مثل النسر شبابه الداخلي (مز

المرضّیة الكاملة. 

 التعّقل في الجهاد .3
یطالبنا الرسول بولس بالحیاة المقّدسة في الرب خالل اإلمكانیات الجدیدة التي صارت لنا بتجدید أذهاننا 

 ،أفضل من غیره، فإن كان الروح یعمل فیه بطریقة فائقةأنه ّال یظن في نفسه لئ ،یسألنا أال یرتئي أحد فوق ما ینبغي
 بما یناسب ما یناله ،والحكمةتواضع لكن لكل واحد موهبته وقیاس لقامته الروحّیة، فیسلك في جهاده الروحي بروح ال

من نعم إلهیة وعطایا.  
  ،فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بینكم"

 ما ینبغي أن یرتئي، فوق أال یرتئي 
. ]3[بل یرتئي إلى التعّقل كما قّسم اهللا لكل واحد مقداًرا من اإلیمان" 

 كان ،)34: 3 یو( "ألنه لیس بكیل یعطى اهللا الروح": [حین قال یوحنا المعمدان: القّدیس أغسطینوسیقول 
بكونه  ..).9: 2 یتحّدث بنوع خاص عن ابن اهللا الذي لم یتقبل الروح بكیٍل، ألن الروح یسكنه في كمال الالهوت (كو

 الروح بكیل فائض حتى یبلغ كل ى فُیعط، أّما بالنسبة لآلخرین.. الوحید المساوي لآلب بالطبیعة ال بالنعمة.االبن
لیس الروح هو الذي ُیقسم إنما المواهب التي یمنحها الروح، إذ توجد مواهب متنوعة ولكن الروح واحد ئه واحد كمال مل

 ].Ð)4: 12 كو 1(
إذن نحن ننعم بعطایا الروح، كل له موهبته وقامته لكي یمتلئ. بهذا الملء الروحي نشتاق أكثر لعمل الروح 

 قامة المسیح. لكن شّتان بین عالقتنا ء لعّلنا نبلغ قیاس ِملْ ،وعطایاه لنطلب أكثر فیهب، ونبقى في حالة نمّو دائم
نحن بالروح وعالقة المسیح به، فنحن ننعم بالروح كهبة مّجانیة وعطّیة ونعمة، أّما المسیح فهو واحد مع اآلب والروح 

القدس في الالهوت. 
 ، قائالً :)3: 12 (رو  على العبارة التي بین أیدیناالقّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

 فكر  تواضع ". الحظأقول بالنعمة، یعود هنا فیقول: "]1[ "فأطلب إلیكم برأفة (مراحم) اهللا[إذ قال قبالً : "
 لیقّدم ،نه یرید أن یقول بأنه لیس أهًال أن یكون موضع ثقة بأي حال (من ذاته)إالمعلِّم وروحه الخاضعة تماًما! 

1 In Rom. hom 20. 
2 In Ioan. tr 74: 3. 
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. یوّد أن یقول: إذ أتكلم ال أنطق بكلماتي "النعمة" وأخرى مراحم اهللا (الرأفة)"نصیحة أو مشورة، لذا یحمل معه تارة "
بل بكلمة من عند اهللا. 

"، لیذكركم بالنعمةال یقول: "فإني أقول بحكمة اهللا"، وال "فإني أقول بالناموس الُمعطى من اهللا"، وٕانما یقول: "
نهم لهذا السبب ملتزمون بطاعة ما ُیقال إعلى الدوام بالهبات التي ُقدِّمت لهم لیجعلهم أكثر خضوًعا، ولُیظهر لهم 

هنا. 
 ال أقول لهذا الشخص وحده أو ذاك، وٕانما الحاكم والمحكوم، للعبد والحّر، لألّمي ،]3[لكل من هو بینكم" "

لرجل، للصغیر والشیخ؛ ألن الشریعة عامة للكل، إذ هي شریعة الرب. بهذا یجعل لغته ال تقبل اوالحكیم، للمرأة و
. ..المعارضة مقًدما دروسه للجمیع.

، ممتثًال بسیده. أي تواضع الفكر. هنا یقّدم لنا ُأم كل األعمال الصالحة، "ال یرتئي فوق ما ینبغي"ألسمع: 
طوبى للمساكین " قّدم في المقّدمة هذا الینبوع، قائالً : ،ل وأخذ یقّدم نسیًجا من الوصایا السلوكیةبفعندما صعد على الج

، هكذا أیًضا بولس إذ یعبر من الجوانب التعلیمیة إلى الجوانب العملّیة یحّدثنا عن الفضیلة )3: 5 مت(بالروح" 
 وٕاذ یوّد أن یقّدم صورة خاصة بها بدأ بتواضع الفكر كما من الرأس، ،بطریقة عامة، سائًال إّیانا أن نقدم ذبیحة عجیبة

.  ]3[ال یرتئي فوق ما ینبغي، بل یرتئي إلى التعقل" مخبًرا إّیانا: "
 وٕانما لنكون متعقِّلي الفكر. وهو ال یقول هذا ، ال لنستخدمها لكبریائنا،إنه یعني القول: لقد تسلَّمنا حكمة

 الكلمة ..لنكون منحّطین في الفكر بل نكون متعّقلین، قاصًدا بالتعّقل هنا الفضیلة العاقلة والصحّیة في الذهن.
الیونانیة للتعّقل تعني فقط حفظ التعّقل سلیًما. 

ضًعا هكذا ال یمكن أن یكون متعقًال، أي ال یكون ذا عقل رزین واإذن لكي یظهر أن الذي ال یكون مت
. .. یدعو إلى تواضع الفكر تعقُّالً ..صحيّ .

انظر كیف یستعرض بوضوح عّلة المرض لینزعه تدریجًیا؛ فبعد ما قال أنه یجب أن نتعقل أردف قائالً : 
" یالطف من له عطّیة أقل، "قَسم، لیقصد هنا العطّیة باإلیمان. بقوله ]3[كما قَسم اهللا لكل واحد مقداًرا من اإلیمان" "

ن كان إ. ..تكبر؟تن كان اهللا یقّسمها وهي لیست بجهادك الذاتي فلماذا إضًعا، ألنه واویجعل من له نسیب أكبر مت
 ]Ïاإلیمان الذي به تتم المعجزات هو ذاته من اهللا فعلى أي أساس تنتفخ؟

 تنوع المواهب .4
 أن تواضع مدركین بروح ال،، فیكون لنا الفكر المتعّقل]2[اآلن إذ سألنا أن نحمل تجدیًدا حقیقًیا في الداخل 

ما نحمله حتى من إیمان هو عطّیة إلهیة، لیس لنا أن نفتخر بها كما لو كانت من عندنا أو باستحقاقنا، فعلى هذا 
 آخر إن تجدیدنا األساس المتین یطالبنا بالعمل والجهاد، ُمعلًنا أن یضرم كل واحد موهبته حسبما وهبه اهللا. بمعنى

، إلخوتناعطّیة اهللا لنا التي تتكامل مع عطایاه الداخلي وتواضع فكرنا یلهب قلبنا للعمل لیس حسب هوانا بل حسب 
وتتناغم معها بروح واحدة كلٌّ یعمل في مجاله بفرٍح وبهجة قلب، فال یحسد من یظنه أفضل منه في الموهبة وال ینتفخ 

)؛ هي عطّیة النعمة اإللهیة، إذ 4: 12كو1 فإن المواهب متنّوعة ولكن الروح واحد (..على من یظنه أقل منه فیها.
 ولكن لیس جمیع األعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن ،"فإنه كما في جسٍد واحٍد لنا أعضاء كثیرةیقول الرسول: 

1 In Rom. hom 20. 
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الكثیرین جسد واحد في المسیح وأعضاء بعًضا لبعض، كل واحد لآلخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة 
. ]6–4[المعطاة لنا" 

) حیث  الخ12: 12 كو 1رد أیًضا في رسالته إلى أهل كورنثوس (يستخدمه الرسول هنا االتشبیه الذي 
 هذا المفهوم هو ..یبرز الرسول جمال الكنیسة في وحدتها وتكامل أعضائها مًعا بكونهم جسًدا واحًدا متنوع المواهب.

خوتها! إعالج لكل نفس متشامخة على 
القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
 تنتفخ؟ أو لماذا ذا قّوة هذا الدواء، وعظیمة هي قدرة هذا التشبیه، في عالج مرض الكبریاء. لماي هة[عظیم

یحتقر آخر نفسه؟ ألیس جمیعنا جسًدا واحًدا، العظیم مّنا والصغیر؟ 
إن كّنا في مجموعنا واحًدا، وأعضاًء لبعضنا البعض، فلماذا تعزل نفسك بالتشامخ؟ لماذا تهین أخاك؟ فكما 

هو عضو لك أنت عضو له. 
ننا أعضاء بعضنا لبعض، لیس فقط الصغیر عضو إرر (الرسول) أمرین یكسران الروح المتكبر: األول قلقد 

 وهي أن العطّیة من ِقبل النعمة، ، وٕانما الكبیر أیًضا للصغیر، والثاني إننا جسد واحد. بل توجد نقطة ثالثة،للكبیر
 ..لذلك ال تستكبر، ألنها معطاة لك من اهللا.

 كلماته هكذا !ن أحًدا أكبر وآخر أصغر بل ماذا؟ المواهب مختلفةإأیًضا إذ یمس موضوع المواهب ال یقل 
 ]."Ï"مختلفةلیست أقل وأعظم بل  )6: 12 (رو "لنا مواهب"

اآلن یقّدم لنا الرسول عینات من المواهب: 
. ]6["أنبّوة فبالنسبة إلى اإلیمان"  أوالً :

ماذا یعني بالنبّوة؟ ال یعني مجّرد الكشف عن أحداث مقبلة في هذا العالم، إنما غایة النبي الحقیقیة هي 
 ، وتمتع البشرّیة باألمجاد المقبلة، أي الكشف ال عن أحداث زمنیة، لبنیان الكنیسة،إعالن أسرار اهللا نحو اإلنسان

وٕانما عن "المجد األبدي". 
 مجيء المسّیا المخلص ينطالق بشعب اهللا إلى ترجّ الفي العهد القدیم كان عمل األنبیاء الرئیسي هو ا

، أّما وقد جاء السید المسیح صارت النبّوة في جوهرها هي الدخول ىخالل الرموز والظالل والنبّوات بطریقة أو أخر
بالنفوس إلى مجیئه األخیر لتنعم بشركة المیراث معه. 

 لینعما االثنین إنما هو عطّیة اهللا للناطق والمستمع، لذا تحتاج إلى اإلیمان في حیاة ،هذا العمل لیس بشرًیا
بهذه البركة اإللهیة. 

 إنما یتوقف قیاسها حسب ،: [وٕان كانت عطّیة لكنها ال ُتسكب جزاًفاالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 ].Ðمستقبلیها، إنها تفیض متى َوجدت أواِنٍ◌ لإلیمان قدر ما تتسع

. ]7 [أم خدمة ففي الخدمة""ثانًیا: 
 خدمة، وكل عمل روحي هو خدمة. حقا أن "الخدمة" هي ى: [حتى الرسولیة ُتدعالقّدیس الذهبي الفمیقول 

 ].Ñاسم خاص بوظیفة معّینة (أي الدیاكونیة)، لكنه هنا یستخدم الكلمة بمعنى شامل

1 In Rom. hom. 21. 
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لیه، أي في الخدمة، ِعوض االنشغال إ لیعمل فیما ُأوِكل - أّیا كانت رتبته -یقصد الرسول كل خادم 
بأعمال اآلخرین. لیكون أمیًنا في خدمته أّیا كانت هذه الخدمة! 

 .]7[" ثالثًا: "أم المعلم ففي التعلیم
 ثالثًا ، ثانًیا أنبیاء، أوًال ُرسالً ، "وضع اهللا أناًسا في الكنیسةیمّیز الرسول بین الرسل واألنبیاء والمعلِّمین:

. رّبما یختلف المعلِّمون عن األنبیاء في تخصصهم للعمل التعلیمي البحت كدراسات روحیة )28: 12 كو 1( معلِّمین"
بّناءة.  

 ثم عاد إلى األقل ، ثم األعظم "الرسل"، أن الرسول بدأ بمن هم أقل "األنبیاء"القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
"المعلِّمین" حتى ینزع كل فكر للكبریاء بسبب نوعّیة الموهبة. 

. ]8[رابًعا: "أّما الوعظ ففي الوعظ " 
 أّما . خاصة بین الجماهیر،یقوم التمییز بین الواعظ والمعلم على أساس أن األول عمله الحّث على التوبة

رّبما عني بالوعظ  الثاني فیهتم بالفكر الدراسي الروحي. وٕان كان غایة الكل هو التقاء كل نفس بالثالوث القدوس.
 العاطفي، أّما التعلیم فیقوم باألكثر على دراسة موضوع معین. يالحدیث التأمل

 .]8[خامًسا: "المعطي فبسخاء" 
ستعرض المواهب الروحّیة الخاصة بالكرازة والتعلیم والوعظ والعمل الرعوي صار یتحّدث عن العمل ابعد أن 

 إنما یوّد أن ُیعلن له أن یكون ،السلوكي كجزء ال یتجزأ من المواهب الروحّیة، فحین یحث المعطي أن یقّدم بسخاء
مغبوط هو العطاء أكثر من " یعطي بحٍب كما بغیر كیٍل، یعطي بقلبه المتسع. وكما یقول السید: .أمیًنا في عطائه

وبهجة روحیة في عطائه أكثر مما   وال ینتظر أجرة؛ یشعر بلّذة، بفرٍح وتهلیلٍ ينه یعطإ، بمعنى )25: 20 أع( "األخذ
في أخذه. 

 فببساطة"، ألن اإلنسان البسیط یهب بسخاء. يجاءت الترجمة الیونانیة الحرفّیة: "المعط
. ]8[سادًسا:  "المدبر فباجتهاد" 

لیكن المدبر لألمور الكنسیة عامًال باجتهاد روحي وغیرة مقّدسة. 
 .یفصل الرسول بین المواهب الكرازّیة والتعلیمّیة والرعوّیة وبین الخدمات الحّیة (العطاء) أو التدبیر ال

ت أعضاء لهم مواهب متنوعة لكنها ما دامت تقّدم بروح اإلنجیل فهي متكاملة. ضمفالكنیسة وٕان 
. ]9[سابًعا: "الراحم فبسرور" 

 وٕانما یلیق بنا أن نقّدمها باتساع، بروح سِمحة، ،[ال یكفي أن نظهر رحمةالقّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
. وقد رّكز على نفس النقطة بقّوة عندما كتب إلى أهل كورنثوس .ولیس فقط بروح سِمحة بل بروح فرحة مبتهجة.

 "من یزرع بالشح فبالشح أیًضا یحصد، ومن یزرع بالبركات فبالبركات أیًضا یحصد"لیحّثهم على االتساع، إذ یقول: 
ن حزنت وأنت إ. فإنك ..)7: 9 كو 2( "لیس عن حزن أو اضطرار". ولكي یصّحح مزاجهم یقول: )6: 9 كو 2(

 هذا هو السبب في قوله ..ن كنت حزیًنا كیف تقدر أن تسند الذین هم في حزن؟.إتصنع رحمة فأنت قاس وعنیف. 
، ألنه كیف یكون حزین المالمح من یتقّبل الملكوت؟! من یبقى كئیب النظرة وهو ینال غفران "الراحم فبسرور"

خطایاه؟ إذن ال تفّكر في إنفاقك المال (عمل الرحمة) بل في الفیض الذي تناله خالل اإلنفاق. فإن كان الذي یبذر 
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؟ فإنك تعطي إنما القلیل لتنال تالسماوافرح مع أنه یبذر وهو غیر متأكد من جهة الحصاد، كم باألكثر من ُیْفِلح ي
 ].Ï بالفلسین ُحسبت األرملة أنها فاقت من قّدم وزنات كثیرة وذلك بسبب روحها المتسع..الكثیر.

المحّبة األخویة . 5
ضع، یسألنا أن نسلك بالحب األخوي مترجًما واإذ حثنا الرسول على العمل، كل حسب موهبته، بروح مت

عملًیا بحب الخیر لآلخرین وكره الشّر، وتقدیم اآلخرین في الكرامة، إذ یقول:  
"المحّبة فلتكن بال ریاء. 

كونوا كارهین الشّر، ملتصقین بالخیر. 
واّدین بعضكم بعضا بالمحّبة. 

.  ]10-9[مقّدمین بعضكم بعًضا في الكرامة" 
 هو الخط الواضح في إضرام المواهب، فإن الحب هو الفكر السائد الذي یربط الكنیسة مًعا تواضعإن كان ال

في الرب كأعضاء حّیة متكاملة، تعیش مًعا بروح الكمال، منسجمة مًعا، تشارك بعضها البعض. 
 [یلیق بالمسیحي أن یكون هادًئا في صوته، ال یجیب أحًدا أو یتصرف القّدیس باسیلیوس الكبیر:یوصینا 

 ].Ð) مكرًما كل أحد5: 4 مع أحد بخشونة أو باستخفاف بل في كل شيء یسلك بحلم (في
 مبرًزا قّوتها وفاعلّیتها بل وأبدّیتها، ویوصینا الرسول ،)13 كو 1حّدثنا الرسول بولس بفیض عن المحّبة (

، ویرى القّدیس یوحنا أن ممارسة الحب أشبه بتمّتع )8: 4 بط 1( "لتكن محبتكم بعضكم لبعض شدیدة"بطرس: 
 .)14: 3 یو 1( "نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحیاة ألننا نحب اإلخوة"بالقیامة، إذ یقول: 

ونفورنا من  ""المحّبةالمحّبة لیست عاطفة مجردة إنما هي تمّتع والتصاق بالخیر خالل اتحادنا بربنا یسوع 
كل من یحب فقد ُولد من اهللا، ویعرف " بهذا تنبع المحّبة من أعماق داخلّیة وشركة مع اهللا، إذ یقول الرسول: ..الشرّ .
. ]9[" . هذا ما یعنیه الرسول بقوله: "المحّبة فلتكن بال ریاء)8-7: 4 یو 1( " ألن اهللا محّبة..اهللا.

 فإنك ال تبالي بالخسارة المادیة وال بتعبك ،: [إن كان لك هذه (المحّبة)القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 هذا هو .. لكي تساعد أخاك... ومشقاتك وخدمتك بل تحتمل هذا كله بشجاعة.، وال بجهادك في الكالم،الشخصي
ن اقتناه أحد یقتني كل شيء بعد ذلك.] إالحب، 

ذي بال ریاء یمارس الوصایا السابق ذكرها، وأیًضا لمن له الحب ا ن إالقّدیس یوحنا الذهبي الفمهكذا یرى 
 وٕانما یكون غریًبا عن مجّرد المیل إلى الشّر؛ ،عن األعمال الشّریرة فحسب یبغض الشّر من أعماقه، إذ یصیر غریًبا

وٕانما یلتصق ، یدخل في عداوة وبغضة وحرب ضد الرذیلة. وال یقف األمر عند الجانب السلبي أي بغض الشرّ 
بالخیر. 

) ویكونا جسًدا واحًدا، هكذا یوصینا الرسول أن 24: 2 لقد أوصي اهللا اإلنسان أن یلتصق بامرأته (تك
نلتصق بالخیر، وكأنه زوجة نّتحد معها ونصیر واحًدا معها. 

1 In Rom. hom. 21. 
2 Ep. 22: 2. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. ویوصینا ]10[یترجم الرسول هذه المحّبة عملًیا من جانبین: المودة األخویة وتقدیم اآلخرین في الكرامة 
)، ویوصینا القّدیس بولس بتكریم اآلخرین: "حاسبین 7: 1 بط 2القّدیس بطرس بالموّدة النابعة عن الحیاة التقویة (

). 2: 3 في( "بعضكم البعض أفضل من أنفسهم
"، یعني كونوا أصدقاء وحاّرین أیًضا. ال "واّدین بعضكم بعًضا: [حینما یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 بل اقفز نحوه بنفسك ولتكن أنت المبتدئ. بهذا تحصد أجرة محبته أیًضا. أظهر السبب لماذا ،تنتظر أن یحبك الغیر
مقّدمین بعضكم ثابتة، إذ أردف قائالً : الخبرنا عن الطریق الذي فیه تلتهب المودة وایلزمنا أن نحب بعضنا بعًضا 

. هذا هو الطریق الذي ُینتج الموّدة، والذي فیه تسكن موّدة بعد إنتاجها. لیس شيء یخلق ]10[بعًضا في الكرامة" 
 ].أصدقاًء مثل السعي بغیرة لتكریم اإلنسان قریبه

 حرارة الروح. 6
"غیر متكاسلین في االجتهاد، 

حارین في الروح، 
. ]11[عابدین الرب" 

إن كان الرسول بولس قد ركز أنظارنا على عطایا اهللا الفائقة ونعمته العاملة فینا، لنضرم مواهبه فینا بروح 
نتهاز لكل فرصة للعمل بروح اهللا ا هي . ونسلك مًعا بروح الحب، فإن الحیاة المسیحیة جهاد ال ینقطعتواضع،ال
 عابدین الرب بقوة. ،جتهاد لنحیا ملتهبین بالروحاب

كل ما تجده ". وكما یقول الحكیم سلیمان: ]11[غیر متكاسلین في االجتهاد" یحثنا على الجهاد، قائالً : "
. )6 :6أم ( "اذهب إلي النملة أیها الكسالن. تأمل طرقها وكن حكیًما"، )10: 9جا (یدك لتفعله فافعله بقوتك" 

 لذلك باألكثر اجتهدوا أیها …وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إیمانكم فضیلة "ویوصینا القدیس بطرس الرسول: 
 .)10 -5: 1بط  2(" اإلخوة أن تجعلوا دعوتكم واختیاركم ثابتین، ألنكم إذ فعلتم ذلك لن تزلوا أبًدا

 :القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 نكون حارین أي ...؟حارین في الروح"،  (في الغیرة)غیر متكاسلین في االجتهاد[كیف نصیر "

 ، سهًال بالروح والحبيء إن سكن الروح فیك یجعلك صالًحا لتحقیق تلك األهداف، ویصیر كل ش.....ومتیقظین
وتتألأل أنت من كل جانب. 

إن كان روح اهللا ناًرا متقدة، فإننا إذ نتجاوب معه یلهب أعماقنا، ویحولنا إلى لهیٍب متقٍد، ال تستطیع میاه 
عابدین كثیرة أن ُتطفئه. هذا اللهیب الروحي یعلمنا كیف نعبد الرب بالروح والحق، لذا یكمل الرسول حدیثه قائالً : "

 ].]11[الرب" 
، قائالً : "حارین في الروح" عن الوصیة الرسولیة: القدیس جیرومیحدثنا 

.] Ï[عندما یقول الرسول: حارین في الروح، إنما یعني كونوا صادقین في الحكمة
 ...)، فإننا ال نرتكب خطیة إال بعد أن تبرد المحبة12: 24[لیهبنا اهللا أال یزحف البرود إلى قلبنا (مت 

.] Ð، فإن كان اهللا ناًرا إنما لكي ینزع برودة الشیطان)24: 4تث ( " إلهنا نار آكلة"

1 Ep. 52: 4. 
2 On Ps. hom 57. 
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 فنعبد الرب بالروح فوق حدود الزمن واألحداث، لنعیش بالروح في حالة نصرة دائمة الناري،یلهبنا هذا الروح 
 :القدیس البابا أثناسیوس الرسوليوأعظم من نصرة، وكما یقول 

[إن كنت تخَش األزمنة وتعمل بجبن فذهنك لیس ناضًجا. یلیق بك أن تظهر غیرة نحو المسیح، وتواجه 
. األكثر هنا )37: 8رو (" "في هذه جمیعها نحن أكثر من غالبینالظروف بشجاعة، مستخدًما لغة الطوباوي بولس: 

في النفوس الضعیفة غیر الحارة إنها عبدة الزمن ال الرب، با أثناسیوس البا]. هكذا یرى Ïهو أننا نعبد الرب ال الزمن
تسلك في العبادة حسب الظروف واألحداث بروح الضعف ال الغلبة. 

. الفرح في الرجاء 7
 رجاًء باألمور غیر المنظورة فتفرح قلوبنا ویتسع يءإذ یلهبنا الروح القدس فنعبد الرب فوق حدود الزمن نمتل

فرحین في الرجاء، صابرین في الضیق،  ملتجئین إلى اهللا بالصالة الدائمة، إذ یقول الرسول: "، الضیقالحتمالقلبنا 
. ]12[مواظبین على الصالة" 

: [لنصغ ولنبتهج في الرجاء حتى وٕان كان الحاضر حیاة ال ُتحب وٕانما ُتحتمل، القدیس أغسطینوسیقول 
.] Ðإذ تكون لك القوة على احتمال كل تجاربها

 أن الرسول في وصایاه هذه یقدم سلسلة من اإلمكانیات تعین المؤمن في الفم الذهبيالقدیس یوحنا ویرى 
 جهاده، إذ یعلق على هذه العبارة الرسولیة، قائالً :

 ]8 [ واحتمال التعب والتدبیر باجتهاد]8 [[هذه األمور كلها هي وقود لهذه النار. فعندما طلب إنفاق المال
 وغیر ذلك من األعمال یمّد المصارع بالحب والروح خالل الرجاء. ]7 [والتعلیم

 یجعل النفس شجاعة هكذا ومحبة للمخاطرة مثل الرجاء! وقبل نوالنا األمور التي نترجاها یقدم لنا يءلیس ش
". قبل نوالنا األمور المقبلة تتمتع في الحیاة الحاضرة بصالح عظیم خالل التجارب "صابرین في التجاربمكافأة هي: 

 إذ تصیر إنساًنا صبوًرا ومجّرًبا.
"مواظبین على الصالة" یقدم لنا أیًضا عوًنا آخر: 

حتمال االحب یجعل األمور سهلة، والروح یعین، والرجاء ینیر، والتجارب تصقلك فتجعلك مجرًبا قادًرا على 
 بشهامة، یرافق هذا كله سالح عظیم جًدا هو الصالة. يءكل ش

]. Ñها أنت تراه یقدم للمصارعة بكل طریقة قدًما ثابتة، مظهًرا أن الوصایا ُتمارس بطریقة سهلة

حتیاجات القدیسین ا الشركة في .8
 الخط العملي هو: اإن كان "الحب" هو الخط الواضح في كل هذه الوصایا الرسولیة، فأحد مالمح هذ

 طبیعي للعضویة في الجسد ر. هذا هو ثم]13 [ إضافة الغرباء"ىحتیاجات القدیسین، عاكفین علفي امشتركین "
 القدیس بولس احتیاجات. نرى ذلك واضًحا في مساهمة أهل فیلبى في احتیاجاتهالواحد، إذ یشارك العضو أخاه في 

أرسلتم إلّي مرة ومرتین لحاجتي، لیس "الذي فرح ال بالعطیة في ذاتها وٕانما بثمر الحب المتكاثر، إذ كتب إلیهم هكذا. 

1 Ep. 49 ad Dracontium. 
2 In Ioan. tr 111: 1. 
3 In Rom. hom 21. 
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 فیمأل إلهي كل احتیاجاتهم بحسب غناه في المجد في … بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم،أني أطلب العطیة
. )19–16: 4في (" المسیح یسوع

 : القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
" مظهًرا أنهم ینالون أكثر مما یهبون، فإن حتیاجات القدیسینامشتركین في  ":[لم یقل: "معطین" بل قال
 األمر هو تجارة، إذ هي "شركة". 

 هل قدمت لهم ماًال ؟ هم یقدمونك شهًما أمام اهللا. 
" علیها، لیعلمنا أال ننتظر أن یسألوننا، عاكفین". لم یقل "مضیفین للغرباء" بل "عاكفین على إضافة الغرباء"

ال یأتون هم بل نحن نجري إلیهم لنعكف حتى نجدهم. هكذا فعل لوط، وأیًضا إبراهیم. فقد قضى إبراهیم كل یومه 
یا سید إن كنت قد " بهم وسجد أمامهم إلى األرض، وقال: لاللتقاءمنتظًرا ضحیة صالحة، وٕاذ رآها أسرع إلیها وجرى 

. لیس كما نفعل نحن عندما نرى غریًبا أو فقیًرا نقطب جبیننا )3: 18تك (وجدت نعمة في عینیك فال تتجاوز عبدك" 
 ].Ïوال نود حتى الحدیث معه. وبعد آالف التوسالت نلین فنأمر الخادم أن یعطیه شیًئا تافًها، ظانین أننا قمنا بواجبنا

ألنهم سمحوا له أن تشترك كنیسته من إخوة  Numidia  یشكر أساقفة نومیدیاÐالقدیس كبریانوسأرسل 
نها إخوات وزمالء في المساهمة بدفع مبلغ إلیهم لتحریر اإلخوة الذین أسرهم البرارة. هكذا كانت عادة الكنیسة األولى أو

 تشعر بفرٍح شدیٍد حین ُیسمح لها بمثل هذه الشركة في خدمة القدیسین.

  مباركة المضطهدین.9
 "باركوا على الذین یضطهدونكم، 

. ]14[باركوا وال تلعنوا" 
). فإننا إذ كنا نستحق 28: 6 لو ؛44: 5جاء الوصیة اإللهیة تأمرنا أن نبارك الذین یضطهدوننا (مت 

 لیهبنا بركته عاملة فینا، یلیق بنا أن نرد له هذا العمل في خلیقته التي ، حملها السید المسیح عنا على الصلیب،اللعنة
 لقد صارت حیاتنا بالمسیح تحمل بركته، فكیف نستطیع أن نلعن ... مباركین إیاهم،نناوضطهدالذین يیحبها فنحب 

من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة؛ ألعل ینبوًعا ینبع من نفس عین واحدة "أحًدا ؟ لذلك یقول معلمنا یعقوب الرسول: 
 .)11 -10: 3یع ( "العذب والمّر؟

: [لم یقل: ال تكن شتاًما وال منتقًما، وٕانما سألنا ما هو أفضل: "باركوا على القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 لئال "ا"ال تلعنو عمل المالئكة. بعد قوله "باركوا" قال یمارس فإن إنساًنا یعمل بحكمة هكذا ، .....الذین یضطهدونكم"

 مًعا. الذین یضطهدوننا یمدوننا بمكافأة لحسابنا. فإن كنت متعقًال فلتضف إلى المكافأة مكافأة أخرى االثنیننمارس 
 عالمة عظیمة جًدا لمحبة المسیح. يتقدمها لنفسك. هو یهبك االضطهاد، هب لنفسك مباركتك لآلخرین، بهذا تقتن

 .]Ñحتمال اآلالم من أجل المسیح، هكذا من یبارك یظهر عظمة حبه للمسیحافمن یلعن مضطهده یظهر أنه ال ُیسر ب

 الشركة العملیة .10
]. 15["فرًحا مع الفرحین وبكاًء مع الباكین" 

1 In Rom. hom. 21. 
2 Ep. 59. 
3 In Rom. hom 22. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 تشعر التيجتماعي بحت أو مجامالت ظاهریة، وٕانما عن شركة األعضاء اال تقوم هذه الشركة على فكر 
 .ببعضها البعض

مع فرح أخیه، هذا  ربما یسهل على اإلنسان أن یحزن مع الحزین ویئن مع أناته، لكن یصعب جًدا أن یفرح
 حاسًبا كل نجاح ألخیه هو نجاح لنفسه. یقول ، بل یفرح معه،یتطلب نفًسا سامیة، فال یحسد أخاه على نجاحه

فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع األعضاء تتألم معه، وٕان كان عضو یكرم فجمیع األعضاء تفرح معه، "الرسول: 
 .)27-26: 12كو  1(" وأما أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفراًدا

 یثبت الحب بقوة مثل المشاركة في الفرح واأللم. لیس ألنك يء: [لیس شالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 بك. شاركه دموعه ا الضیق خاًص احسببعید عن المتاعب تنعزل عن مشاركة اآلخرین أیضا. فعندما یتعب قریبك 

 تسند روحه المنسحقة، وشاركه فرحه لیصیر الفرح فیه عمیًقا متأصًال؛ ثبّت المحبة إذ بهذا تخدم نفسك أكثر من لكي
 إن كنت ال تستطیع أن ... وبمشاعر البهجة تنقي نفسك من الحسد والغم،خدمتك له. فبدموعك تصیر أنت رحوًما

 فتزیل عنه نصف الشر؛ وٕان كنت ال تستطیع أن تزید خیراته فشاركه فرحه ،تنزع عنه الشرور شاركه بدموعك
 .]Ïافتضیف إلیه أمًرا عظیمً 

التواضع . 11
 "مهتمین بعضكم لبعض اهتماًما واحًدا، 

 غیر مهتمین باألمور العالیة، 
 بل منقادین إلى المتضعین؛ 

 .]16[ال تكونوا حكماء عند أنفسكم" 
. ) كأنه لنفسها4: 2، بل ما هو للغیر (في ) 5: 13كو  1(ال تطلب ما لنفسها" "یحثنا على المحبة التي 

  غیر ممیز بین ما هو لنفسه وما هو لغیره.،هذا هو الحب الذي به یحب اإلنسان قریبه كنفسه، مهتما اهتماًما واحًدا
بهذا الروح ال یهتم المؤمن باألمور العالیة، أي بغنى هذا العالم وأمجاده وكرامته، وال بمعاشرة األغنیاء 

ضعة وٕالى الفقراء، حامًال فكر المسیح، كقول الرسول: وا بل ینقاد إلى النفوس المت،والعظماء ألجل غناهم وكرامتهم
 ،فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیًضا الذي إذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا"

أما "ضعین، إذ قیل: وا. وقد عاش السید المسیح منقاًدا إلى المت)7 – 5: 2في ( "لكنه أخلى نفسه آخًذا صورة عبد
 .)5 :2یع  (اختار اهللا فقراء هذا العالم أغنیاء في اإلیمان ورثة الملكوت؟"

 وكما ،]16["ال تكونوا حكماء عند أنفسكم" لنقبل فكر المسیح هذا وال نسلك بالحكمة البشریة المتعجرفة: 
، ألن ) 12: 26أم ( " نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء بهعینيأرأیت رجًال حكیًما في "جاء في سفر األمثال: 

 ا ال یقبل مشورة اهللا وال نصح الكنیسة.فً الجاهل قد یدرك جهله فیقبل المشورة، أما الحكیم في عیني نفسه فیعیش متصل
قائالً :   على هذه الوصایا الرسولیة،القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

1 In Rom. hom. 22. 
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 قائمة ألن یمتلئوا االحتماالت الفكر، األمر الذي سبق فحث به، إذ كانت تواضع[مرة أخرى یركز على 
نشقاقات في ا یسبب يء لیس ش…ما بسبب مدینتهم (كعاصمة الدول الرومانیة) أو ألسباب أخري متنوعةإتشامًخا 

 الكنائس مثل (المجد) الباطل.
؟ هل دخل فقیر إلى بیتك؟ تشبه به في ]16[ " واحًداامهتمین لبعضكم البعض اهتمامً ماذا یعني بقوله: "

سلوكك؛ ال تضع أشیاء فاخرة للمباهاة بغناك. لیس غني وال فقیر في المسیح. ال تخجل من الفقیر بسبب مالبسه 
قبله من أجل إیمانه الداخلي. إن رأیته في حزن فال تمتنع عن مواساته، وٕان رأیته فرًحا فال تخزه بل االخارجیة بل 

حمل في ذهنك ماله كما لك أنت، إذ قیل: "مهتمین بعضكم لبعض اهتماًما واحًدا". كمثال إن كنت ه... اشاركه فرح
...  فاحسبه هو أیضا كذلكاتحسب نفسك إنساًنا عظیمً 

هم وشاركهم، سر تواضعنزل إلى ا، بمعنى ]16"[غیر مهتمین باألمور العالیة بل منقادین إلى المتضعین"
 لیس كمن هم آخرون بل كأنهم شخصك ،بسط یدك إلیهما وٕانما كن معیًنا و،ضع فقط من جهة الفكرتوامعهم؛ ال ت

)... 3: 13(عب" كأنكم مقیدون معهم"أنت، كما یهتم األب بطفله، والرأس بالجسد. وكما یقول في موضع آخر: 
. ال تظنوا أنكم تستطیعون العمل بذواتكم یقول الكتاب في موضع ]16["ال تكونوا حكماء عند أنفسكم" 

 ینفخ البشر ویجعلهم يءلیس ش)... 21: 5إش (" ویل للحكماء في أعین أنفسهم، والفهماء عند ذواتهم"آخر: 
یحسبون أنفسهم مختلفین عن غیرهم من البشر مثل ظنهم أنهم قادرون أن یعملوا بذواتهم. لذلك وضعنا اهللا في مكان 

حتیاج إلى الغیر ان حسبت نفسك في غیر إفیه یحتاج كل لآلخر؛ فإن كنت حكیًما تشعر أنك محتاج لآلخر، أما 
حتیاجك للغیر، بل هذا باألكثر یمجدك، ویجعلك اال تحسب نفسك أنك تنحط ب... فأنت أكثر الناس غباًء وضعًفا

 .]Ïأقوى، وأكثر بهاًء، وفي آمان أعظم

 مسالمة الجمیع .12
"ال تجازوا أحًدا عن شّر بشّر، معتنین بأمور حسنة قدام جمیع الناس. 

إن كان ممكًنا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس. 
 مكاًنا للغضب. أعطوا بل ،ال تنتقموا ألنفسكم أیها األحباء

ألنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي یقول الرب. 
، وٕان عطش فاسقه، فأطعمهفإن جاع عدوك 

ألنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. 
] 21-17[ غلب الشر بالخیر"اال یغلبنك الشر بل 

)، لذا أكتفي هنا بإبراز النقاط 5 صسبق لنا الحدیث عن هذه الوصایا في دراستنا لإلنجیل بحسب متى (
 التالیة:

 یعتني اإلنسان المسیحي بأمور حسنة قدام جمیع الناس، یهتم بالشهادة هللا محب البشر، فال یجد مجاًال أوالً :
 وال مع طبیعته الجدیدة التي تمتع بها. تهال یتالئم هذا مع غاي... لرد شر اآلخرین بالشر
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"، إذ یلیق بنا بذل كل الجهد لنكسب كل إن كان ممكًنا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس: یقول "ثانًیا
نفس بالحب والسالم، لكن هناك أوضاع یستحیل فیها ذلك مثل مقاومة الهراطقة لإلیمان، إذ یستحیل أحیانا مسالمتهم 

 1ألنهم یخدعون البسطاء إلى الجحود أو اإلیمان المنحرف إن تسللوا إلى الكنیسة، أو إنكار أحد الزوجین اإلیمان (
 ).15: 7كو 

القدیس لیتنا نبذل كل الجهد أن نسالم إن أمكن كل البشریة فننعم بسالم أورشلیم السماویة فینا، وكما یقول 
 .]Ï:[من كان لیس في سالم مع أخیه فهو خارج تخوم أورشلیمجیروم

 إن كان یقصد ]؟19" [ مكاًنا للغضبأعطوا بل ،ال تنتقموا ألنفسكم أیها األحباء ماذا یعني بقوله: "ثالثا:
تقاوموا الشر بل  ال" ونقابل ثورته بالحب كقول السید المسیح: ،به غضب اإلنسان، فیعني أن نحتمل غضبه بالصبر

 .)39: 5مت ( "من لطمك على خدك األیمن فحّول له اآلخر أیًضا
 إنه یقصد "غضب اهللا"، بمعنى أال ینتقم اإلنسان لنفسه تارًكا األمر هللا نفسه  القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى

  ولتهتم أنت بأخطائك.]،مدافًعا عنه، إذ یقول: [اتركه هللا
 أبانا یعقوب كمثل حّي للهروب من وجه أخیه عند غضبه، إذ یقول: أمبروسیوسالقدیس یقدم لنا 

من هي هذه األم؟ إنها "رفقة" التي هي  ه یهرب بعیًداتسحق) الذي بمشورة األم (رفقة) جعلإ[تمثل باألب (
 ...."الصبر"

لقد أحبت األم ابنها لكنها فضلت أن ُیحرم منها عن أن یحرم من اهللا (فأشارت علیه بالهروب من 
 .])Ðالغضب

[تعّلم مشورة الصبر، مفضًال أن یهرب لیعیش في أرض غریبة عن أن یثیر غضب أخیه، ولم یرجع حتى 
 ].Ñشعر أن أخاه قد هدأ. بهذا وجد نعمة عظیمة لدى اهللا

 "؟ هل نقدم الطعام للعدو الجائع والماء للظمآن بقصد إغاظته؟ تجمع جمر نار على رأسه ماذا یعني "رابعا:
) أن الوصیة بعیدة كل البعد عن هذا المفهوم، إنما تعني جمر نار 44: 5رأینا في دراستنا إلنجیل متى (

 روح اهللا الذي ینقي العدو بالتوبة حتى یدرك حبك مقابل عداوته.

  نك تنقي عدوك من الخطیة، ألن صبرك یغلب مشورته. أإنها تعني

  .بمعنى آخر، إنك تشفیه من رذائله بحرق حقده لترده بالتوبة

 فإن جاع عدوك  :" ویخبرنا الرسول،حتى الناموس یعلمنا أن نحب العدو، فإن سقط حیوان العدو یلزمنا أن نرفعه
، ال بطریق اللعنة واإلدانة كما یظن ، وٕان عطش فاسقه، ألنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه"فأطعمه

. Òغالبیة الناس وٕانما بتهذیبه وجذبه إلى التوبة، فیغلبه الحنو، ویذوب بدفء الحب، فال یصیر بعد عدًوا
 القدیس جیروم

1 On Ps. hom 57. 
2 Ep. 63: 100. 
3 Duties of Clergy 1: 21 (91). 
4 On Ps. hom 22, 41; adv. pelag. 1: 30 (See st. Aug: On Christian Doctrine 3: 16). 
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، فإن كان الشر یجعل اإلنسان ]21[غلب الشر بالخیر" ا بل ،"ال یغلبنك الشر یوصینا الرسول: خامًسا:
: [بلطفنا نقهر األب یوسفضعیًفا فال تقابل الضعیف بالضعف، إنما قابله باتساع القلب في نضوج الحب. وكما یقول 

 اإلنسان الضعیف ال یقدر أن یعین الضعیف، وال من یعاني أمًرا یقدر أن یشفي علیًال مثله. أما من كان ....غضبهم
.] Ï فهذا یستطیع أن یقدم عالًجا للضعیف،غیر خاضع للضعف

1 Cassian: Conf. 16: 22, 23. 
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 األصحاح الثالث عشر

المؤمن والوطن 
 

) مظهًرا كیف یلیق به 12 سبق فتحّدث الرسول عن المسیحي والحیاة الیومیة (ص
أن یترجم إیمانه عملًیا في كل حیاته، سواء في عبادته هللا أو تقدیس جسده بالروح القدس، 

أو في عالقته بالمؤمنین كأعضاء معه في الجسد الواحد ثم مع جمیع الناس حتى 
مضطهدیه، مقّدًما بنعمة اهللا شهادة حّیة لمسیحه محب البشر. اآلن یحّدثنا الرسول عن مركزه 
كمواطن حّي یشعر بالتزاماته نحو وطنه بروح التواضع واالحترام. فإن كان المؤمن یدرك أن 

قلبه قد انطلق نحو السماء لیجد له فیها موطًنا أبدًیا، فهذا یزیده التزاًما بالخضوع والحب 
لیشهد للوطن السماوي خالل سلوكه العملي. 

 .5-1. الخضوع للسالطین  1
 .7-6. أمانته نحو الوطن  2
 .10-8. التزامه بحب القریب  3
 .14-11. استعدادنا للوطن السماوي 4

 . الخضوع للسالطین1
"لتخضع كل نفس للسالطین الفائقة،   

ألنه لیس سلطان إال من اهللا،  
والسالطین الكائنة هي مرتبة من اهللا،  

حتى أن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب اهللا،  
]. 2-1والمقاومون سیأخذون ألنفسهم دینونة" [

بال شك كانت عالقة الیهود بالحكام غیر اإلسرائیلیین تمثل مشكلة، إذ تمسكوا بحرفّیة 
إنك تجعل علیك ملًكا الذي یختاره الرب إلهك، من وسط إخوتك تجعل "الوصّیة الموسوّیة: 
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). لقد أساء الیهود 15: 17 (تث "علیك ملًكا، ال یحل لك أن تجعل رجًال أجنبًیا لیس هو أخاك
فهم هذه العبارة فكانوا یقاومون السلطات أینما وجدوا، وكانوا مثیري شغب في روما حتى 

م.  49) حوالي عام 2: 18اضطر اإلمبراطور كلودیوس قیصر إلى طردهم من روما (أع 

لقد ارتبطت العقیدة الدینیة في ذهن الیهودي بالسیاسة، فحسبوا أن المسّیا المخلص 
قادم إلنقاذهم من السلطة الرومانیة وبسط نفوذهم على مستوى العالم، األمر الذي دفعهم إلى 
صلب ربنا یسوع المسیح إذ لم یجدوا فیه سؤل قلبهم. أّما المسیحي فكمؤمن حقیقي یدرك أن 

فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما " الداخلي، كقول الرسول: هالسماء هي دائرة اهتمام
). 2-1: 3 (كو "فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا، اهتّموا بما فوق ال بما على األرض

هكذا ینسحب قلبه إلى السماویات، مدرًكا أن حیاته كلها في یديّ  اهللا ضابط الكل. وال یطمع 
المسیحي كمؤمن في مراكز زمنیة، وال یرتبط إیمانه بالسیاسة، إذ یرى في كنیسته لیست 
مؤسسة زمنیة وٕانما "حیاة سماویة"، ال تدخل في السیاسة، وٕانما تقبل الكل بروح التواضع 

والخضوع والحب في اهللا. 

لتخضع كل نفس للسالطین، ألنه لیس سلطان إال من اهللا، كتب الرسول بولس: "
، ذلك في الوقت الذي كان فیه نیرون یضطهد ]1الكائنة هي مرتبة من اهللا" [ والسالطین

الكنیسة بكل عنف. إذ كان یؤمن إن نیرون أیًضا ـ بالرغم من شّره ـ قد أقیم بسماح إلهي لخیر 
الكنیسة، ولیس عمل الكنیسة أن تقاومه ال في الظاهر وال بالقلب، إنما ترد مقاومته بالحب 

والخضوع في األمور الزمنّیة مادامت ال تمس إیمانها باهللا. 

بي تملك الملوك، وتقضي العظماء عدًال، بي تترأس الرؤساء "جاء في سفر األمثال: 
قلب الملك في ید الرب كجداول میاه حیثما ")، 16-15: 8(أم " والشرفاء، كل قضاة األرض

)، لهذا ال تكف الكنیسة عن أن تصلي من أجل الرئیس أو الملك 1: 21 (أم "شاء أن یمیله
 ومشیریه ورجاله لكي یعطیهم الرب سالًما وحكمة.

 عن خضوع الكنیسة للحكام، قائالً : [إن كان یلیق القّدیس یوحنا الذهبي الفمیحّدثنا 
بنا أن نجازي الذین یضّروننا بالخیر فكم باألحرى یلیق بنا أن نطیع من هم نافعون لنا؟... 
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لقد أظهر (الرسول) أن هذه التعلیمات تشمل الكل كالكهنة والرهبان ولیس فقط الذین 
. فإن كنَت ]1نفس للسالطین الفائقة" [ "لتخضع كلیمارسون أعماًال عالمیة... إذ یقول: 

 ].رسوًال أو إنجیلًیا أو نبًیا، أو أّیا كنت فلتعلم أن هذا لیس مدّمًرا للدین

ننا نلتزم بالخضوع إ هذه العبارة موضًحا  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیفسر لنا 
للرؤساء والحكام، ألن هذا التدبیر هو من اهللا، ال بمعنى كل ملك أو مسئول أقیم من عند 
اهللا، وٕانما التدبیر ذاته هو من اهللا، إذ یقول: [ماذا تقول؟ هل كل حاكم اختاره اهللا؟ نجیب: 
لست أقول هذا، فإنني ال أتحدث عن أفراد وٕانما عن المركز نفسه، إذ یجب أن یوجد حكام 

ومحكومین، حتى ال تسیر كل األمور في ارتباك، فیصیر الناس كاألمواج یتخبطون من هنا 
وهناك، هذا ما أقول عنه إنه حكمة اهللا. لذلك لم یقل: "ألنه لیس حاكم إال من اهللا" وٕانما یقول: 

زواج الرجل بامرأة من عند الرب" (أم "". وذلك كما یقول الحكیم: من اهللا "لیس سلطان إال
 الترجمة السبعینیة)، بمعنى أن اهللا أوجد الزواج لكن هذا ال یعني أنه هو الذي یأتي 14: 19

بكل رجل یتزوج بإمرأة. فإننا نرى كثیرین یتزّوجون للشّر تحت شریعة الزواج، هذا ال ننسبه 
هللا.]  

 مظهًرا أن الخضوع هنا لیس ألجل منفعة زمنیة، القّدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 
وٕانما من أجل اهللا نفسه. فالخضوع هنا ال یعني ضعًفا بل "طاعة في الرب"، لذا یلیق بالمؤمن 

"فإن الحكام لیس خوًفا لألعمال في خضوعه أن یخاف ال من الناس وٕانما من الشرّ : 
الصالحة بل الشّریرة. أفترید أن ال تخاف السلطان؟ افعل الصالح فیكون لك مدح منه، 
ألنه خادم اهللا للصالح، ولكن إن فعلت الشّر فخف، ألنه ال یحمل السیف عبثًا إذ هو 

خادم اهللا منتقم للغضب من الذي یفعل الشرّ . لذلك یلزم أن ُیخضع له لیس بسبب الغضب 
 .]5-3فقط بل أیًضا بسبب الضمیر" [

هكذا یرفعنا الرسول من الخضوع عن خوف أو للتملق إلى الخضوع عن ضمیر 
داخلي حق، فیكون خضوعنا للسالطین نابًعا عن أعماقنا الداخلّیة، ممارسین الخیر 

والصالح وممتنعین عن الشّر من أجل الضمیر الداخلي. هكذا یلتقي خضوعنا للسلطان 
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بتقدیسنا الداخلي. 

 على العبارة الرسولیة السابقة، قائالً : [انظروا كیف القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
یجعل منهم أصدقاء للحاكم، مظهًرا أنه یمتدحهم من عرشه، فال مجال للغضب... لیس 

 الحاكم هو السبب في الخوف، وٕانما شّرنا!]

 . أمانته نحو الوطن2
في خضوعنا للسلطان نمارس وصیة إنجیلیة كجزٍء ال یتجزأ من حیاتنا الروحّیة. هذا 

الخضوع ال یكون بالفم أو اللسان، وٕانما بالعمل الجاد، بإیفاء الوطن حّقه علینا، فبسرور نقدم 
فإنكم ألجل هذا توفون الجزّیة أیًضا، إذ هم خّدام اهللا االلتزامات، إذ یقول الرسول: "

مواظبون على ذلك بعینه؛ فأعطوا الجمیع حقوقهم، الجزّیة لمن له الجزیة، الجبایة لمن 
]. 7-6له الجبایة، الخوف لمن له الخوف، واإلكرام لمن له اإلكرام" [

 أن الرسول قد حّول ما یراه الكثیرون ثقًال إلى راحة، القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزیة إنما هذا لصالحه، ألن الحكام "هم خدام اهللا مواظبون 

على ذلك بعینه"، یسهرون مجاهدین من أجل سالم البلد من األعداء ومن أجل مقاومة 
األشرار كاللصوص والقتلة. فحیاتهم مملوءة أتعاًبا وسهر. بینما تدفع أنت الجزیة لتعیش في 

سالم ُیحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن یوصینا ال بالخضوع للحكام 
). 2-1: 2 تي 1فحسب وٕانما بالصالة من أجلهم لكي نقضي حیاة هادئة مطمئنة (

هذا وٕان كلمة "أعطوا" هنا في األصل الیوناني تعني "رّدوا"، فما نقدمه من جزیة أو 
تكریم للحكام لیس هبة مّنا، وٕانما هو إیفاء لدین علینا، هم یسهرون ویجاهدون لیستریح الكل 

في طمأنینة. 

" "أعطوا ما لقیصر لقیصر، وما هللا هللاسبق لنا الحدیث بإفاضة عن الوصّیة اإللهیة: 
). 17، 13: 2 بط 1؛ 21: 22في تفسیرنا (مت 

هذا والجزیة هنا یقصد بها ما یأخذه الحاكم على النفوس والعقارات، أّما الجبایة 
فیأخذها على التجارة. 
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. التزامه بحب القریب. 3
ِالتزامنا نحو الوطن ال یقف عند الخضوع للسالطین ودفع التزاماتنا المادّیة كالضرائب 

ال تكونوا مدیونین ألحد بشيء إال بأن وٕانما یمتد أیًضا لحب كل إنسان، إذ یقول الرسول: "
]. 8یحب بعضكم بعًضا، ألن من أحب غیره فقد أكمل الناموس" [

ال یستریح المؤمن مادام علیه دین، فیبذل كل الجهد أن یفي دین اآلخرین علیه، ولعّله 
یقصد هنا أنه یلیق بالشعب أن یفوا الحكام الدین، ألن اآلخرین یبذلون كل الجهد ألجل سالم 

الشعب. 

على أي األحوال یلیق بنا أن نفي كل إنسان دینه، إنما نبقى نشعر بدین الحب نحو 
الكل من أجل اهللا الذي أحّبنا، فنعیش كل حیاتنا نرد حب اهللا لنا بحّبنا للناس. وكما یقول 

 عن إیفاء دین الحب [یریدنا أن نبقي على الدوام نفي الدین، وال القّدیس یوحنا الذهبي الفم
 أن نطلب من اهللا الحب حتى نقدر أن نفي الدین.   القّدیس أغسطینوسینتهي.] یسألنا

ألن من أحب غیره فقد بهذا الفكر ال نمارس "الحب" وحده، إنما نكمل الناموس كله، "
: [مرة أخرى نناقش األعمال القّدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ]8الناموس" [ أكمل

الصالحة، المنتجة لكل فضیلة... إنك مدین ألخیك بالحب، ألننا أعضاء لبعضنا البعض؛ 
فإن تركنا الحب تمّزق الجسد إلى أشالء. إذن فلتحب أخاك، فإن كنت بصداقتك له تقتني 

إتمام الناموس كله فأنت مدین له بالحب بكونك تنتفع به.] 
 

"ألن ال تزن، ال تقتل، ال تشهد بالزور، ال تشته، وٕان یوّضح الرسول ذلك بقوله: 
. ]9كان وصیة أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قریبك كنفسك" [

إذ یمتليء القلب حًبا حقیقًیا، إنما یمتلئ باهللا نفسه الذي یشبع القلب والنفس والعواطف 
واألحاسیس، فال یحتاج اإلنسان إلى ملذات العالم وٕاغراءاته وال شهوات الجسد وال خداعات 

الخطّیة لتمأل حیاته. الحب مشبع للكیان اإلنساني، ومبهج للحیاة!  

بالحب أیًضا نلتقي مع السید المسیح محب البشر، فتصیر الوصایا اإلنجیلّیة هي 
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ناموس حیاتنا الداخلّیة، عندئذ یكمل فینا الناموس بكونه وصایا سهلة وهینة. 

المحّبة ال تصنع شًرا للقریب، فالمحّبة هي تكمیل یكمل الرسول حدیثه، قائالً : "
 .]10الناموس" [

المحّبة وهي أم كل فضیلة، ترفع اإلنسان في أعماقه فوق كل شّر، لیحیا بالروح 
مكمًال الناموس. 

 یكون أن یمكن شيء فأي الحب یوجد ال وحیث... بعد؟ نحتاج ماذا الحب یوجد حیث 
. یؤمن لم ما یحب أحد لیس لكن یحب، ال لكنه) 19: 2 یع (یؤمن الشیطان فإن نافعا؟

 أغسطینوس القّدیس

 تكمل بالحب)... الناموس أكمل الذي (المسیح مثل الناموس، تكمیل هي المحّبة 
. بالخوف قبال ُمنعت التي الخطایا تلك قریبك، امرأة تشته ال تزن، ال: الوصایا

 السكندري إكلیمنضس القّدیس

 هو الحب كان إن. وقّمتها وأساسها جذورها هو الحب ونهایتها، الفضیلة بدایة هو الحب 
 یعادله؟ فماذا والتكمیل، البدایة

 الفم الذهبي یوحنا القّدیس

  . استعدادنا للوطن السماوي4

إن كان یلیق بنا أن نكون أمناء بالنسبة لوطننا األرضي فنخضع للسالطین، ونقدم 
لهم الكرامة عملًیا بالحیاة الفاضلة، ونحب جمیع إخوتنا كأنفسنا، فإن هذا اإللتزام ینبع عن 

أعماقنا الملتهبة بحب الوطن السماوي، وشوقنا الدائم لالستعداد لالنطالق إلیه. 

هذا وٕانكم عارفون إنها اآلن ساعة لنستیقظ من النوم، 
. ]11فإن خالصنا اآلن أقرب مّما كان حین آمّنا" [

"، وكأنها ساعةلنكن أمناء ومحّبین للكل ألن أّیامنا على األرض مقّصرة، هي مجّرد "
ساعة نوم نستیقظ لنجد أنفسنا مع اهللا وجًها لوجه في ملكوته السماوي أبدًیا. 
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یشعر الرسول أن كل یوم ینقضي إنما یدخل به إلى األبدیة مقترًبا من نهایة حیاته 
الزمنّیة لینعم بشهوة قلبه. كأنه یترقب خروجه من العالم یوًما وراء یوم، وساعة بعد ساعة! 

)؛ 29: 7 كو 1 ("الوقت منذ اآلن مقّصرً "هذه هي احساسات الكنیسة األولى، إذ نسمع: 
). 18: 2 یو 1هي الساعة األخیرة" (")؛ 7: 4 بط 1 ("نهایة كل شيء قد اقتربت"

 وجب لذلك. كأتون یحرق الذي الیوم اقترب الرهیبة، الدینونة اقتربت القیامة، اقتربت لقد 
 تتقّدم فاألّیام منهم، جًدا قریبة القیامة یضع كیف أنظر ...تغافلنا من نتحّرر أن علینا

 بدایة في یكونوا أن یلیق ال فإنه... تقترب العتیدة والحیاة الحاضرة، حیاتنا زمان لینتهي
 مرور مع غیرتهم في لیفتروا شدته، كمال شوقهم بلغ وقد غیرة ملتهبین غیر سعیهم
 أكثر قّوة یزدادوا أن وٕانما الزمن، بعامل یتراخوا أالَ  العكس یحدث أن یجب إنما... الزمن
 باألكثر المكافأة اقتربت كلما یستعّدوا؛ أن باألكثر یلزم الملك مجيء اقترب فكلما. فأكثر

 قتربتا كلما المتسابقین حماس یزداد حیث المباریات في یحدث كما صراعهم في یصحون
. المباراة نهایة

 الفم الذهبي یوحنا القّدیس

  النهار، وتقارب اللیل تناهي قد"
  النور، أسلحة ونلبس الظلمة أعمال فلنخلع
  النهار، في كما بلیاقة لنسلك

  والعهر، بالمضاجع ال والسكر، بالبطر ال
  والحسد، بالخصام وال
 یسوع، الرب البسوا بل
. ]14-12" [الشهوات ألجل للجسد تدبیًرا تصنعوا وال

 بال التي األبدیة نهار یقترب لكي یتناهى، الحاضرة الحیاة لیل أن بولس القّدیس یرى
 بنا أن نتهیأ لهذا النهار فنحمل فینا السید المسیح "شمس البرّ "، نلبسه فیحطِّم الق لذا لیل،

فینا كل أعمال الظلمة، مشرًقا علینا بأعماله المقّدسة كأسلحة نور. 
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) الرسول بولس هنا بالدیك الذي یعطي صوًتا جمیًال البابا غریغوریوس (الكبیریشبِّه 
لنستیقظ عند انتهاء الظلمة، وحلول النهار في الفجر. 

 العتید العالم في أي النهار، في سنحیاها التي الطریقة بنفس اآلن هنا حیاتنا لنمارس .
  جیروم القّدیس

 الظالم كان إن هناك، من تبّدد قد اللیل كان إن صدرك، عن رحلت قد الظلمة كانت إن 
 النور، إنسان تكون أن بدأت قد كنت إن حواسك، أنار قد النهار بهاء كان إن ُطرد، قد

. والنهار النور هو المسیح ألن المسیح، أعمال فلتمارس
  كبریانوس القّدیس

 تضيء إذ النهار، في نسیر تجعلنا إذ عالًیا، تصرخ نفسها األعمال نترك أن بنا یلیق 
.  )6: 5 مت (أعمالك

  السكندري إكلیمنضس القّدیس

 "14" [المسیح یسوع الرب البسوا بل .[
 ونمیت العّفة على أنفسنا ندّرب عندما الشّر؛ ونبغض الفضیلة نحب عندما نلبسه

 ننسى ال عندما راسًخا؛ العقل ویكون القناعة نكرم عندما اإلثم؛ ال البرّ  نحب عندما شهوتنا؛
  الفكر وننبذ الكبریاء.تواضع نقبل عندما البشر، لجمیع أبوابنا نفتح بل الفقیر

القّدیس البابا أثناسیوس الرسولي 

 "12[" النهار وتقارب اللیل تناهي قد[ 
 التي األعمال نمارس أن یلزمنا األخیر الیوم قترباو النهایة على) اللیل (هذا أوشك إذ

 ...األول ال األخیر تخص
 أعمال فنمارس النهار، حلّ  لقد: قائالً  اآلخر، نحو مّنا كل یسرع تماًما اللیل یرحل إذ

 عّنا فلنخلع هكذا... مستعدین النهار لیجدنا ونومنا أحالمنا تاركین نلبس، كأن النهار،
 بثیاب ونلتحف العمیق النوم عّنا ولننزع الحاضرة، الحیاة هذه أحالم ولنترك تخیالتنا،
... الفضیلة

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 یدعونا النهار ألن نعم. ]12" [النور أسلحة ونلبس الظلمة أعمال فلنخلع: "یقول
 المنظورة العّدة ألن األسلحة، سماعك عند تخف ال). روحًیا (ونحارب األسلحة نلبس أن

 ألنها لنواله، نصلي أن یستحق فیها، فمرغوب هنا األسلحة أّما مضني، وارتداءها ثقیلة
 لك وتقّدم عظیًما، بریًقا وتهبك الشمس أشعة من بهاءً  أكثر تجعلك إنها! نور من أسلحة
!  النور أسلحة إنها... أماًنا
 لیجعل" لنسلك "قال بل ،"اسلكوا: "یقل لم... ]13" [النهار في كما بلیاقة لنسلك"
!... لطیًفا وتوبیخه التعقید عن بعیًدا حثه
 یثیر وٕانما معّینة أعمال عن یحدثهم ال.. ].14" [المسیح یسوع الرب البسوا بل"
 عن یتحّدث وهو أّما أعمالها، إلى أشار الرذیلة عن تحّدث حینما ألنه أعظم، أموًرا فیهم

 في صاحبها تجعل الفضیلة أن لیظهر أسلحتها إلى بل أعمالها إلى ُیشیر فال الفضیلة
 تكون به یلتحف من نفسه، الملك كثوب، نفسه الرب یقّدم أنه... عظیم وبهاء كامل آمان

. مطلًقا الفضیلة له
  الفم الذهبي یوحنا القّدیس
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األصحاح الرابع عشر 

المؤمن واإلخوة 
 یلیق بالمسیحي أن یترّفق بأخیه لذاالكنیسة مستشفى لعالج كل مریض ولیست محكمة إلدانة الناس، 

  حتى یسیر الكل في طریق الخالص، وینعم الكل بالشركة مع اهللا.،الضعیف في اإلیمان لیسنده بروح الحب ال اإلدانة
 .9-1    قبول الضعیف بال ازدراء.1
 .13-10    عدم إدانة اإلخوة. 2
 .23–14   ملكوت اهللا وعثرة الضعفاء.3

قبول الضعیف بال ازدراء . 1
نود قبل استعراض حدیث الرسول بولس أن نفهم ماذا یقصد باألخ الضعیف. 

ن الرسول بولس یعالج هنا مشكلة قامت بین الیهود المتنّصرین إ Îالقّدیس یوحنا الذهبي الفم یرى. أ
 البعض لئّال في أكلهم اللحوم یأكلون لحم خنزیر وهم ال یدرون فیكونوا كاسرین للناموس، ي إذ خش.وبعضهم البعض

نهم في إ عن أكل اللحوم بالكلیة، بینما آخرون أدركوا ، فامتنعواوٕاذ كان ضمیرهم متشكًكا تظاهروا بالصوم والتقّشف
كانت، ودخلوا في صراع فكري   فصاروا یأكلون اللحوم أّیا،المسیح یسوع نالوا الحّریة من هذه الطقوس الحرفّیة

 اإلیمان. في حكمة لم یرد الرسول أن یدخل في ضعیفيخوتهم المتظاهرین بالصوم، وهم في الحقیقة إومناقشات مع 
هذا الصراع وٕانما حسب أن أمر األكل أتفه من أن یشغل فكر المسیحیین ووقتهم، فصار مقاوًما ال لفكر هؤالء وال 

أولئك وٕانما یقاوم الصراع ذاته القائم بین الفریقین. 
 الزدرائهم ،بحكمة أیًضا ظهر الرسول كمن ینتهر األقویاء الذین ال تتشّكك ضمائرهم من جهة أنواع اللحوم

التي عاشوا تحت سلطانها زماًنا قبل اإلیمان  خوتهم الضعفاء الذین یتشّككون من أجل أحكام الشریعة الموسوّیةإب
 إذ كشف بلطٍف عن ضعف ، هذا لم یْعرج عن الحقانتهاره لكنه في .ویصعب علیهم التخلص منها المسیحي

" مظهًرا أنهم فاِقدو الصحة ومحتاجون أن ضعفاء بدعوتهم "،مقدًما لهم العالج بطریقة غیر مباشرة، الضعفاء وتشّككهم
یستندوا على الروح لیصیروا أقویاء. 

نهم مجموعة من المتنّصرین من الفرقة الیهودّیة التي تسمى باألسینّیة، وكانوا یمیلون إلى إ یرى البعض .ب
. هذا ویقول المؤرخ الیهودي یوسیفوس في 23–16: 2 قهر الجسد بنسٍك شدیٍد، وقد أشار إلیهم الرسول بولس في كو

متنع عن أكل اللحوم تماًما خشیة أن یتدّنسوا بما هو نجس منه. ا أن بعضهم ،حدیثه عن یهود روما
ذّین ُقدِّما في الهیاكل الوثنّیة لن هؤالء اإلخوة هم الذین حّرموا أكل اللحم وشرب الخمر الإ یرى البعض ج.

). 13–4: 9 أوًال ثم ُعرضا في السوق (كو
 تيعلى أي األحوال فإن ما ورد في هذا األصحاح هو دستور حّي للمعامالت بین اإلخوة في الكنیسة المتفاو

 بما هو لبنیان الكل بروح الحب واالهتمام ، الكل بترك المناقشات الغبّیة في الصغائرالتزامالقامة الروحّیة، یكشف عن 

1 In Rom. hom 25. 
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الخالي من كل ازدراء أو إدانة. 
 ومن هو ضعیف في اإلیمان فاقبلوه ال لمحاكمة األفكار؛ 

  وأّما الضعیف فیأكل بقوًال، ءشيكل واحد یؤمن أن یأكل 
 ال یزدِر من یأكل بمن ال یأكل، 

  .]3–1[وال یدن من ال یأكل من یأكل، ألن اهللا قبله" 
 اآلتي: ]9–1[یالحظ في هذا النص الرسولي وما یلیه في هذا الشأن 

إن كان أحد في ضعف إیمانه متشّكًكا من جهة أكل اللحوم التي یحسبها الناموس نجاسة، فهو وٕان  أوالً :
 تقبله الكنیسة دون أن تحطِّمه بمناقشات تحطِّم حیاته. . اهللا، فال یلیق رفضهىكان ضعیًفا لكنه مقبول لد

 لكن دون تشكیكه في ،" القوي بالضعیف. قد یوّجهه أو یحّثه على ما هو أفضلال یزدرِ  یقول الرسول "ثانًیا:
ن الرسول بولس وهو یمثل اإلنسان القوي اإلیمان من جهة عدم إأمر خالصه، ودون االستخفاف به. والعجیب 

 خضع لهذه األعمال لیس من أجل ضمیره هو وٕانما من أجل ضعفاء ، سامًیا فوق األعمال الناموسّیة الحرفّیة،تشّككه
ي للجمیع ألربح األكثرین، س استعبدت نف،فإني إذ كنت حًرا من الجمیع" إذ یقول: .اإلیمان حتى ال یعثروا بسببه

 صرت ..، وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس ألربح الذین تحت الناموس.یهود للیهود كیهودي ألربح التفصر
. )22–19: 9 كو 1( ل حاٍل قوًما"كللضعفاء كضعیف ألربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء ألخلص على 

 في نفس األمر، قائالً : [بالتأكید لم یكن مفیًدا أن یختتن تیموثاوس، وال أن یحلق األب یوسفیحّدثنا 
الشریعة، إنما حسب (الرسول) رأسه، وال أن یتبع التطهیرات الیهودّیة، وال أن یسیر عاري القدمین، وال أن یدفع النذور 

]  .Ïنفعل هذا ألنه یطلب ال ما لنفسه بل ما هو للكثیري
"، فإن الضعفاء في اإلیمان الذین تشّككوا من جهة ال یدن من ال یأكل من یأكل یقول الرسول: "ثالثًا:

 الذین لم یعودوا یخضعون لهذه التشریعات حرفًیا، وحسبوا ،األطعمة المحرمة ناموسًیا صاروا یدینون الیهود المتنّصرین
أنهم نهمون. هكذا صار الضعیف دّیاًنا للقوي ِعوض مراجعته لنفسه فیما یتصرف. 

 في بتولیة الجسد بل یتزوج یكون كمنال  أن المؤمن الذي یحیا Ðمبروسیوسأالقّدیس یرى  رابًعا:
ن إیأكل بقوًال؛ فال یلیق بالبتول أن یزدري بالمتزوج، وال المتزوج أن یدن البتول، ألن اهللا یقبل هذا وذاك 

سلكا بروح اإلیمان المملوء حًبا. 
نه یلیق بنا أال نهتم باألطعمة إ عن الطعام في حیاة المؤمن مظهًرا السكندريالقّدیس إكلیمنضس یتحّدث 

الشهّیة حتى في إضافتنا للغرباء، إذ یقول: [الطعام الحق هو تقدیم الشكر. فمن یقّدم التشّكرات ال یشغل وقته 
ن أردنا أن نحث أحد ضیوفنا على الفضیلة فلنحجم عن تقدیم األطباق الشهّیة، فنظهر مثًال بهًیا للفضیلة، إبالملّذات. 

] .Ñإذ نعلن حبنا له في المسیح
  یسقط، ولكنه سیثبتوأتدین عبد غیرك؟! هو لمواله یثبت الذي "من أنت   یكمل الرسول حدیثه: خامًسا:

النهم، حاسًبا بالذي یدین أخاه ألنه یأكل متهًما إّیاه  . هنا یوّجه الحدیث للشخص الضعیف]4[ألن اهللا قادر أن یثّبته" 
بینما یهتم المولى نفسه لیثّبت ، في تصرفاته أنه إنسان ساقط، فیضع نفسه موضع مواله لیحكم على اآلخرین

1 Cassian: Conf. 17: 20. 
2 Conc. Virgins 1: 6. 
3 Paedagogus. 2: 1. 
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المؤمنین. 
ن ثبوت اإلنسان في اإلیمان یحسبه المولي مكسًبا له، وسقوطه إ" یعني هو لمواله یثبت أو یسقط" بقوله

یحسبه خسارة، فاألمر خاص باهللا نفسه الذي هو سّید الكل، الذي یشتاق أن یربح لنفسه كل إنسان. 
 هو المهتم األول عن .خوتنا العبید معنا فیهإ وثبوت ،لیتنا ندرك هذا فندرك مدى شوق اهللا لثبوتنا فیه

ن صح هذا التعبیر! إخالص الكل، 
 .]5[ّقن كل واحد في عقله" يسادًسا: "واحد یعتبر یوًما دون یوم وآخر یعتبر كل یوم، فلیت

نه یطّبق ذات المبدأ الخاص باألطعمة المحّللة واألطعمة إیرى البعض  ماذا یقصد الرسول بالیوم هنا؟
المحّرمة حسب الشریعة الیهودّیة على األعیاد الیهودّیة والمواسم حسب الشریعة، هل یحفظها الیهود كأیام مقّدسة أم 

نه یلمح على األصوام الیهودّیة. على أي األحوال إ القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرون كل األیام مقّدسة؟ هذا ویرى 
"، بمعنى أن یحًكم عقله وضمیره في هذا األمر. یتیّقن كل واحد في عقله أننجده هنا یطالب كل مؤمن "

 ي فیعط،هذا األسلوبب عن السبب لماذا یتحّدث الرسول مع أهل رومیة القّدیس یوحنا الذهبي الفمیتساءل 
 مع أنه یشّدد جًدا في إیضاح الحق في رسائل أخرى مؤكًدا عدم االلتزام ،لكل واحٍد الحّریة في الحكم في هذا األمر

 ، حسب تقلید الناس،ة وبغرور باطلفانظروا أن ال یكون أحد یسبیكم بالفلس"باألعیاد والمواسم الیهودّیة، إذ یقول: 
 " فال یحكم علیكم أحد في أكٍل أو شرٍب أو من جهة عیٍد أو هالٍل أو سبٍت ..حسب أركان العالم ولیس حسب المسیح.

؟ ویجیب بأن كنیسة روما قد وصلتها رسالة اإلیمان مؤخًرا ولم یكن المؤمنون هناك قادرون على )16، 8: 2 كو(
 االمتناع بسبب حفظ األعیاد الیهودّیة والشرائع الموسوّیة أو انشقاقاتالبت في هذه األمور، فأراد الرسول أال یحدث 

 فیرتفع بالكل ،عنها. ویمكننا أن نضیف بأن الرسول أراد أن ینتظروا حتى مجیئه لیكشف لهم أسرار اإلیمان المسیحي
 ال كأمر رسولي یلزم طاعته بال فهم، وٕانما كفكر إنجیلي رسولي یتذّوقونه ویدركوه خالل ،فوق هذه الشّرائع الموسوّیة

حدیثه معهم فًما لفمٍ . 
هذا ولعّل الفارق بین حدیثه هنا وحدیثه في الرسالة إلى أهل كولوسي، أن الرسول هنا یكتب بخصوص 

حّذر من المعلِّمین المنشّقین الذین يالشعب البسیط الذي قد بدأ طریق اإلیمان، أّما في حدیثه إلى أهل كولوسي فهو 
 فارق بین مؤمن یتشّكك ضمیره ألنه یوجدیبّثون فكر التهّود عن عمد وبقّوة، فیسّببون بلبلة فكرّیة على نطاق واسع. 

وبین معلِّم یتحّدث عن عمد ویكرز بالعودة إلى الحیاة الناموسّیة في  عاش زمانه القدیم یمارس أعمال الناموس الحرفّیة
حرفّیتها كفكٍر تلتزم به الكنیسة. 

نحن ال نرید الدخول هنا في الحدیث عن التدبیر الكنسي من جهة األعیاد الكنسیة واألصوام بفكر وهذا 
 األمر الذي أتركه للحدیث عنه في تفسیر الرسالة إلى أهل . الحرفيي تماًما عن الفكر الناموسواختالفه ،إنجیلي

ن شاء الرب وعشنا. إكولوسي 
نعود إلى حدیث الرسول بولس هنا لنراه یوّد أن یرفع المؤمنین في هذه الكنیسة الناشئة عن الصراع في أمر 

الذي یهتم بالیوم للرب یهتم، : " الرسوللوقي . ال بهذه األمور وٕانما بالشكر هللا، لیهتم الكل،األعمال الناموسیة الحرفّیة
فللرب ال یأكل ویشكر  ال یأكل والذي ال یهتم بالیوم فللرب ال یهتم، والذي یأكل فللرب یأكل ألنه یشكر اهللا، والذي

 ، بأعمال الناموسالتزامه. هكذا یظهر الرسول صدق نّیة الكل سواء الذي في ضعف ال یقدر أن یتخّلى عن ]6[ اهللا"
كحفظ األعیاد واألصوام الیهودّیة أو الذي تحّرر عن هذا الحرف، لذا الق بالكل أن یشكر اهللا ِعوض الدخول في 
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مجادالت.  
 وهو تقدیم صالة شكر هللا عند تناولهم ،تكشف هذه العبارة أیًضا عن عادة المسیحّیین منذ العصر الرسولي

الطعام. 
في حكمة عجیبة سحب الرسول الطرفین من النقاش في هذا األمر لیكشف لهما أن أمور الكل تشغل  سابًعا:
 وٕان متنا بفقدان ، بالدم الكریم، فیحسبنا خاصته، فإن عشنا له باإلیمان ُحِسب ذلك ربًحا إلهًیااقتنانااهللا نفسه الذي 

ن عشنا فللرب إألن لیس أحد مّنا یعیش لذاته، وال أحد یموت لذاته، ألننا اإلیمان ُحِسب خسارة. یقول الرسول: "
 لكي یسود ،وعاش ألنه لهذا مات المسیح وقام.  فإن عشنا وٕان ُمتنا فللرب نحن.نعیش، وٕان ُمتنا فللرب نموت

. ]9–7[على األحیاء واألموات" 
: [بهذا جعل األمر أكثر وضوًحا. كیف یمكن لمن یعیش ألجل الناموس القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول: 

 إننا لسنا أحراًرا بل لنا سّید یریدنا أن نحیا وال یشاء لنا الموت، فإن هذه ..(مستعبًدا لحرفّیته) أن یعیش للمسیح؟.
 نحن بأنفسنا، فیحسب حیاتنا ربًحا له اهتمامنااألمور تخّصه هو أكثر مّنا. بقوله هذا یظهر أن اهللا مهتم بنا أكثر من 

موتنا خسارة. نحن ال نموت ألنفسنا وحدنا بل لسّیدنا. هنا یقصد الموت عن اإلیمان. على أي األحوال هذا یكفي و
فإن عشنا وٕان متنا فللرب إلقناعنا أنه مهتم بنا، أننا نعیش له ونموت له. لم یكتف الرسول بذلك وٕانما یردف، قائالً : "

]  .Ï مقّدًما إشارة عظیمة عن اهتمامه بنا.. عابًرا بنا إلى الموت الجسدي.نحن"
 ال یحتقر عبیده، مقدًما ُحّبه لهم .بأن اهللا كسّید مهتم بخالصنا  تعلیقه قائالً القّدیس یوحنا ذهبي الفمیكّمل 

 ..ال بالمال وٕانما بحیاته، إذ صار هو نفسه خالصنا. قّدم دمه ِفْدیة كثمن عظیم، مظهًرا قّوته غیر المنطوق بها.
 أعمال الناموس الحرفّیة؟ فكیف نتركه بعد هذا كله لنرتّد إلى

لقد مات وقام لكي یهبنا الحیاة، فنحسب أنفسنا مدینین له بحیاتنا، سواء في وجودنا هنا في هذا الزمان 
 بل للذي ، كي یعیش األحیاء فیما بعد ال ألنفسهم،وهو مات ألجل الجمیع"  منه. یقول الرسول:انتقالناالحاضر أو 

. )15: 5 كو 2(مات ألجلهم وقام" 

 عدم إدانة اإلخوة .2
إن كان الرب قد قّدم دمه الثمین سّر خالصنا، به نحیا ونتشّدد في جهادنا، فقد صرنا بكلّیتنا في ملكیته. 

 بإدانة اآلخرین، الذین االنشغال ِعوض افتداناك الذي ابهذا المفهوم ال یلیق بنا إال أن نسلِّم كل أحاسیسنا ومشاعرنا لذ
 بل ذاك الذي فدى الكل. ،هم أیًضا لیسوا ملك أنفسهم

 إذ تحمل ازدراء ، إلى إلهنا كما إلى إخوتنا. فمن جهة تفسد أعماقنايءإدانتنا إلخوتنا تفسد حیاتنا وتس
 مقدًما حساًبا عن نفسه ، إلى اهللا بكونه هو الدّیان الذي یخضع الكل لهء القلب لهم، وتسياتساعباإلخوة ِعوض 

وأخیًرا تعثر اآلخرین. هذا ما أعلنه الرسول بقوله:  
 فلماذا تدین أخاك؟ ،"وأّما أنت

 تزدري بأخیك؟  لماذاأو أنت أیًضا
 ألننا جمیًعا سنقف أمام كرسي المسیح، 
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نه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سیحمد اهللا. إألنه مكتوب: أنا حّي یقول الرب 
فإًذا كل واحٍد مّنا سیعطي عن نفسه حساًبا هللا. 

  ،فال نحاكم أیًضا بعضنا بعًضا
 .]13–10[ أحكموا بهذا أن ال یوضع لألخ مصدمة أو معثرة" يبل بالحر

إنه یسأل األخ الضعیف الذي یتشّكك ضمیره بخصوص الطقوس الیهودّیة الحرفّیة أّال یدین أخاه القوي الذي 
 فوق حرفّیة الناموس، كما سأل األخیر أال یستخف باألول. فال ینحصر كل منهما في تصرفات اآلخر، بل ارتفع

). 23: 45 یتطّلع الكل إلى ذاك الذي یدین الجمیع، والذي یخضع له كل حّي (إش
 ) لینسبه للسید المسیح بكونه اهللا الكلمة الدّیان.23: 45هنا یقتبس الرسول ما ورد في إشعیاء عن اهللا (

ملكوت اهللا وعثرة الضعفاء . 3
 ال ، باإلخوة إلى الوقوف أمام كرسي اهللاالستخفاف بإدانة اآلخرین أو االنشغالینقلنا الرسول بولس من 

لنشعر بمهابة ذلك الیوم فحسب، وٕانما لكي ترتفع أفكارنا على الدوام إلى "ملكوت اهللا" الذي یلزم أن ننعم به جمیًعا. 
  واحد هو شركتنا جمیًعا مع اهللا في المسیح یسوع بروحه القدوس.رخالل هذا الملكوت نهتم بأم

  إال من یحسب شیًئا نجًسا،إني عالم ومتیّقن في الرب یسوع أن لیس شيء نجًسا بذاتهیقول الرسول: "
ن كل شيء هو طاهر للطاهرین، إ. هنا یقّدم الرسول تصریًحا واضًحا من ِقبل ربنا یسوع ]14[فله هو نجس" 

بسبب الناموس الذي  تشككنا نإن أكلناها بدون تشّكك ُتحسب طاهرة، لكن إویصیر نجًسا للنجسین. خلیقة اهللا طاهرة، 
مّیز بین أطعمة محّللة وأخري نجسة كرموٍز وقتّیة تحّققت في األصل وتالشت عندئذ تصیر األطعمة نجسة، وأیًضا 

ن تشّككنا إنها ُقدمت لألوثان كذبائح تصیر نجسة ال لسبب إال لتشّكك ضمیرنا. هذا ما أكده الرسول ألهل كورنثوس: إ
. كل ما یباع في الملحمة كلوه غیر فاحصین عن شيء من أجل .. لكن لیس كل األشیاء توافق،"كل األشیاء تحّل لي

الضمیر، ألن للرب األرض وملؤها؛ وٕان كان أحد من غیر المؤمنین یدعوكم وتریدون أن تذهبوا فكل ما یقّدم لكم كلوا 
ن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثٍن فال تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم إمنه غیر فاحصین من أجل الضمیر، ولكن 

. )29–23: 10و ك 1( أقول الضمیر، لیس ضمیرك أنت بل ضمیر اآلخر" ..والضمیر.
ؤكد أنها ال تمتنع عن األطعمة بكونها ت في خلیقة اهللا نجًسا، لهذا فإن الكنیسة في أصوامها ءإذن لیس شي

)، إنما یكون الصوم ألجل قمع الجسد وتدبیره حسًنا 4-3: 4 تي 1نجسة وٕاال حسب ذلك بدعة وانحراف عن الحق (
. Ïتحت قیادة الروح القدس

 األشیاء الصالحة ماستخدالكن الذي یفسده هو روح اإلنسان الذي یتشّكك في  ،ن كل شيء طاهرإحًقا 
 أّما القوي وٕان كان ال یتشّكك بضمیره القوي لكنه من أجل المحّبة، . فتصیر بالنسبة له هكذا،بطبیعتها كأشیاء دنسة

أخوك بسبب  "فإن كانحتى ال یهلك أخوه الذي مات المسیح عنه یمتنع عن هذه األطعمة، كما یوصینا الرسول: 
في موضع . ]15[ فلست تسلك بعد حسب المحّبة؛ ال تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسیح ألجله" ،طعامك یحزن

 وٕان لم نأكل ال ننقص، ولكن انظروا لئّال یصیر ،ن أكلنا ال نزیدإالطعام ال یقّدمنا إلى اهللا، ألننا : "آخر یقول الرسول
. )13-8: 8 كو 1(" ن كان طعام یعثر أخي فلن آكل لحًما إلى األبد لئّال ُأعثر أخيإسلطانكم هذا معثرة للضعفاء. 
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 اإلنسان بالطعام (دون تشّكك) لیس باألمر األهم من حزن احتفاظ: [القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 
 فتقتني ، أَما تقّدر أخاك..أخیك. انظر كیف یرّكز (الرسول) على المحّبة، ذلك ألنه یعلم أن المحّبة تفعل كل شيء.

 بل وأن یموت من أجله، أما أنت فال ، عن األطعمة؟ فإن المسیح لم یمتنع عن أن یصیر عبًدابامتناعكخالصه 
وٕانما من أجل العدّو أیًضا، أفال تمتنع عن  نه لم یمت من أجل الضعیف فقطإ. ..تستخف بالطعام من أجل خالصه

 ]Ï أال تقّدم ما هو أقل؟مالطعام من أجل الضعیف؟ قّدم المسیح ما هو أعظ
 "فال ُیفتر على خالصكم، 

 ألن لیس ملكوت اهللا أكًال وشرًبا، 
  ].17[بل هو بّر وسالم وفرح في الروح القدس" 

إن كان أمر خالص أخیك یشغل كل كیانك ال تنشغل بأمر األطعمة، بل من أجله أترك الطعام الذي یعثره 
 بمعنى آخر حتى وٕان كنت ..حتى ال تعطى فرصة أیًضا للغیر أن یفتروا على صالح فكرك (عدم التعثر باألطعمة).

 نفس أخیك أثمن من ألن لكن بعثرتك للضعیف یتعّثر اآلخرون فیك، ،من جهة الصالح ال تتشّكك في األطعمة
طعامك أو عدمه. 

 بأنه عندما یصارع المؤمن ویتماحك بسبب األطعمة، فبهذا النزاع یسّبب القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 فینطق الذین في الخارج بالشّر على الكنیسة وعلى ، اإلخوة الممتنعین عن األطعمةبانتهار في الكنیسة انشقاًقا

  الذي هو المحّبة والوحدة بین اإلخوة والسالم واللطف الخ.،صالحك
 كالطعام وٕانما باتحادنا برباط الحب الحقیقي وتجّلي ،ملكوت اهللا ال بانقسامنا في أمور ثانویة إذن لنشهد

ثمار الروح فینا الذي هو البّر والسالم والفرح. 

  بمجتمع المحّبة المقّدسة، الكنیسة السماوّیة؛ فإن المحّبة هي أمر نقي یؤهل اهللا...أفضل شيء أن نقتني ملكوت 
. Ðهللا، عملها الشّركة

السكندري القّدیس إكلیمنضس 

 فإن من یتّمم هذه یكون في 17: 14 )، وهو بّر وسالم وفرح (رو21: 17 ن كان ملكوت اهللا داخلنا (لوإ ،(
في ملكوت الشیطان وفي الجحیم  ملكوت اهللا. وعلى العكس من یعیش في الشّر والنزاع والحزن الذي للموت یكون

ملكوت اهللا عن ملكوت الشیطان. یتمیز والموت. بهذا 

 .إذ )7: 14 رو(" "في الروح القدس بل یوّضح مؤكًدا نوعه أنه ..ال یتحّدث الرسول عن الفرح بغیر تمییز ،
ألنكم  ویل لكم أیها الضاحكون"، )20 :16 یو( "العالم یفرح"یعرف تماًما الفرح الممقوت الذي نسمع عنه: 

. Ñ)25: 6 لو(" ستحزنون وتبكون
األب موسى  

ما هو ملكوت اهللا الذي یتحّدث عنه الرسول هنا؟ 

  من جوانب ثالثة:   تالسماوایلیق بنا بالحق أن ننظر إلى ملكوت 
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 ولكن ..فلیكن لك سلطان على عشر مدن."إما أنه ما سیملكه القّدیسون حین تخضع لهم األمور، كما قیل: 
وتجلسون أنتم أیًضا على إثني عشر كرسًیا تدینون "وما قیل للتالمیذ:  .)19، 17: 19 لو(أنت على خمس مدن" 

. )28: 19 مت( "أسباط إسرائیل اإلثنى عشر
 1( "الكل في الكل"تخضع له"، ویكون اهللا " یملكها السید المسیح، حیث: كل األشیاء تالسماواأو یعني أن 

.  )28: 15 كو
. Ïتالسماواأو أن القّدیسین سیملكون مع اهللا في 

 األب موسى
، لكي بهذا ُنحسب مرضّیین عند راعتباإ فوق كل - أي یملك فینا، أو نملك نحن به -لنهتم بملكوت اهللا 

ألن من خدم المسیح في هذه (البّر والسالم والفرح في الروح القدس) فهو مرضّي عند اهللا "  مزّكین عند الناس،اهللا
 .]18[" وُمزّكى عند الناس

 أخیًرا یختم حدیثه مطالًبا بالعمل اإلیجابي البّناء لكل نفس، قائالً : 
 وما هو للبنیان بعضنا لبعض. ،فلنعكف إًذا على ما هو للسالم"

ال تنقض ألجل الطعام عمل اهللا. 
 لكنه شّر لإلنسان الذي یأكل بعثرة. ،كل األشیاء طاهرة

 حسن أن ال تأكل لحًما وال تشرب خمًرا 
. وال شیًئا یصطدم به أخوك أو یعثر أو یضعف

 ألك إیمان؟ فلیكن لك بنفسك أمام اهللا. 
 طوبى لمن ال یدین نفسه فیما یستحسنه. 

  ألن ذلك لیس من اإلیمان، ،وأّما الذي یرتاب فإن أَكل ُیدان
. ]23–19[وكل ما لیس من اإلیمان فهو خطّیة" 

. فإنه لیس بنیان للكنیسة وتثبیت االنشقاقاتإذن لتكن غایتنا هو حفظ سالم الكنیسة ووحدتها بعیًدا عن 
 لعمل اهللا بدون السالم والمحّبة األخویة. 
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األصحاح الخامس عشر 

المؤمن والضعفاء 
 بخالص المسیح بنفتاح باب اإلیمان للعالم كله، لتتمّتع جمیع الشعوا"سّر المسیح" عند الرسول بولس هو 

 فتتحدث عن عمومیة الخالص. واآلن یقّدم لنا الرسول ،المّجاني. وقد جاءت هذه الرسالة في مجملها ُتعلن هذا السرّ 
 القلب نحو بانفتاح الكنیسة ككل وكل عضو فیها التزامهذا األصحاح العملي متناغًما مع فكر الرسالة كلها، أال وهو 

خالص الجمیع، محتملین الضعفاء، مهتّمین باألمم أّیا كان ماضیهم، یسندون الرسول بصلواتهم لیحّقق في حیاته 
 بالرغم من مقاومة بعض الیهود المتعصبین له: ،وكرازته إعالن هذا السرّ 

 .7-1 حتمال الضعفاءا .1
 .13-8 تساع القلب لألمما .2
 .21–14  مساندته في خدمة األمم.3
 .24–22  شوقه لخدمتهم في روما.4
 .28-25  فهمه لعطاء األمم.5
 .30–29  جهادهم معه بالصلوات.6
 .32–31  مقاومة غیر المؤمنین له.7
.  33  خاتمة.8

حتمال الضعفاء . ا1
 "فیجب علینا نحن األقویاء أن نحتمل أضعاف الضعفاء 

 أنفسنا، ي وال نرض

 فلُیرِض كل واحٍد مّنّ◌ا قریبه للخیر ألجل البنیان، 

  ، نفسهيألن المسیح أیًضا لم یرض

. ]3–1[" يّ بل كما هو مكتوب تعییرات معّیریك وقعت عل
هذا هو "سّر المسیح" أن كلمة اهللا أعلن قوته بنزوله إلینا یحمل ضعفنا لكي یرفعنا إلى كمال قّوته وبهائه 

 بالحب ضعفات الضعفاء، مهتًما باحتماله یقیةفالمؤمن إذ یحمل فیه "سّر المسیح" أو فكره إنما ُیدرك القّوة الحق ومجده؛
بخیر قریبه ألجل بنیانه، وال یطلب ما هو لذاته. هذا العمل لیس من عنده، إنما هو عمل المسیح الساكن فیه، والذي 

یشتاق إلى خالص الكل. 
ویالحظ في هذه الوصّیة الرسولیة تجاه الضعفاء اآلتي: 

حه لهم ال بدعوتهم أقویاء فحسب ي بمداهتمامهمنظر كیف یثیر ا:[ القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول أوالً :
 ]Ï"فیجب علینا نحن األقویاء"..وٕانما بضمهم إلیه كأقویاء.

1 In Rom. hom 27. 
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 وقبل أن یكشف ،هذا هو منهج الرسول بولس في كل كرازته وفي كل رسائله، قبل أن یوصي ویشّجع
 ،الجراحات ُیعلن األمور الصالحة والفاضلة فیهم؛ فِعوض أن یوّبخهم هنا ألنهم یحتقرون الضعفاء ویستخّفون باألمم

 الفاتح أحضانه لكل ضعیف وكل أممي بالحب ال ،ُیعلن لهم أنهم بالمسیح أقویاء فُیلزمهم أن یمارسوا عمل المسیح
دانة! اإلب

القّدیس هذا وحدیث الرسول ُیعلن أن في الكنیسة یوجد على الدوام أقویاء وأیًضا ضعفاء، وكما یقول 
 فیتزّكون على عظیم محبتهم، ویمتّثل الضعفاء ،]. إذ یحتمل األقویاء الضعفاءÏام[ال توجد الكنیسة بدونه :أغسطینوس

باألقویاء دون حسٍد فینمون على الدوام. 
ُیعلن  یوّد أن" يّ  بل كما هو مكتوب: تعییرات معّیریك وقعت عل،"ألن المسیح لم ُیرِض نفسه: بقوله ثانًیا

 إنما ألن السید المسیح حمل ضعفهم، فتعییراتهم وقعت علیه، إذ حمل ،ن كانوا أقویاءإنهم إلهم بطریقة غیر مباشرة، 
[هل أنتم أقویاء؟ ُرّدوا هذا هللا الذي : القّدیس یوحنا الذهبي الفمعار خطایاهم لُیقیمهم أقویاء بعد الضعف. وكما یقول 

 وبالنعمة صرنا أقویاء. لنعمل أیًضا ،ن رأیتم ضعف المرضى بحق. فإننا نحن كّنا ضعفاء أیًضاإجعلكم هكذا، وذلك 
 ]).Ðبالنسبة بالضعفاء (أي نسندهم بالنعمة

 یلیق بنا ترجمة هذه القّوة عملًیا، وكما یقول ،إن كّنا بالنعمة اإللهیة نلنا القّوة في المسیح یسوع ثالثًا:
: [هل أنت القّدیس یوحنا الذهبي الفم. في هذا یقول ]2[فلُیرِض كل واحد مّنا قریبه للخیر ألجل البنیان" الرسول: "

"، ولیس لخیره" " هكذا بطریقة مجّردة وٕانماأرضهرضه. لم یقل "أقوي؟ لیختبر الضعیف قّوتك. لیأت ولیعرف قّوتك، 
 ..".البنیان ألجلفقط "لخیره" مجّردة، لئّال یقول الشخص المتقّدم: انظر ها أنا أسحبه لخیره! إنما یضیف الرسول: "

 ].Ñ"هذا التصّرف یلزم أن یفعله "كل واحد
 ، في المسیح یسوع، أن ننزل إلى الضعیف مع مسیحنا لنحمله على منكبي الحبیقیةهذه هي "القّوة" الحق

بهذا نرضي  ونرتفع معه لنحیا مًعا سالكین الحیاة الصالحة لبنیان نفوسنا ونفوسهم، أو لبنیان العالم كله في الرب.
 نشاركهم ،اآلخرین للخیر للبنیان، مقّدمین ال أموالنا وطاقاتنا لخدمتهم، وٕانما أیًضا نقّدم قلوبنا ومشاعرنا وأحاسیسنا

آالمهم وأتعابهم وضیقاتهم. 
: یقّدم لنا الرسول بولس السید المسیح مثًال نقتدي به، إذ لم ُیرِض نفسه بل من أجلنا حمل تعییراتنا رابًعا 

التي كّنا نستحقها لیهبنا بّره. هذه هي عادة الرسول أنه یقّدم لنا السید المسیح في كل شيء مثالً . 
فإنكم " قّدم لنا المسیح (مثال): ،ذ كان (الرسول) یتحّدث عن الصدقةإ: [القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

. وٕاذ كان یحث على المحّبة حثّنا به )9: 8 كو 2( "تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح أنه من أجلكم افتقر وهو غني
من أجل "حتمال الخزي والمخاطر قّدمه ملجأ لنا: ا). وعندما نصحنا على 25: 5  (أف"كما أحّبنا المسیح"قائالً : 

) یفعل 3: 15 . هكذا في هذه العبارة (رو)2: 12 عب( "السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي
. لماذا )9: 69 مز( "يّ موّضًحا أن النبي سبق فأعلن عن ذلك قدیًما، بقوله: "تعییرات معّیریك وقعت عل ،يءذات الش

 بواسطة واتهامه وٕانما أیًضا إلى إساءة معاملته ،؟ ألنه لم یرد أن یشر فقط إلى تأّنسه)7: 2 في(لم یقل: "أخلى نفسه" 
، وأیضا: "خلَّص )40: 27 مت(ن كنَت ابن اهللا فانزل عن الصلیب" إ" والنظر إلیه كضعیف. فقد قیل: ،كثیرین

1 Ser. On N. T. 26: 4. 
2 In Rom. hom 27. 
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ن المسیح لم ُیعیَّر وحده وٕانما اآلب إ وهنا أیًضا یظهر ...)40: 27 مت( "آخرین وأّما نفسه فما یقدر أن یخلِّصها
. فما یقوله تقریًبا هو هذا: ما یحدث اآلن لیس باألمر الجدید أو الغریب، "يّ تعییرات معّیریك وقعت عل"أیًضا، إذ یقول 

مّثل ت. لكن هذه األمور ُكتبت لكي نابنهعتادوا أن یعیِّروا (اآلب)، وهاهم اآلن ثائرون على افإنهم في العهد القدیم 
 ].Ïامبه

یرات قد سقطت على األب واإلبن، إنما ي) أن التع9: 69 إن كان ما قد ُكتب في العهد القدیم (مز :خامًسا
حتمال الضعفات والتعییرات حتى بالصبر مع التعزیة یكون لنا رجاء إننا نتمّثل باهللا األجل نفعنا، لكي یبعثنا ذلك على 

 حتى بالصبر ، ُكتب ألجل تعلیمنا،ألن كل ما سبق فكتبنفسه محتمل الضعفاء. هذا ما أعلنه الرسول بقوله: "
. ]4[والتعزیة بما في الكتب یكون لنا رجاء" 

 لیهبنا تعزیة في وسط اآلالم، األمر الذي یفتح لنا باب ،غایة الكتاب المقدس أن یحثّنا على االحتمال بصبر
 ن كّنا نتعّزى وسط آالمنا، فماذا یكون حالنا حین ننطلق من العالم بآالمه؟إ ألننا .الرجاء

حتمال ضعفات الضعفاء لخیرهم لبنیانهم، وهو یقّدم لنا السید المسیح ا إذ یحثّنا الرسول بولس على سادًسا:
مثًال حًیا في هذا العمل، بل وعامًال فینا لتحقیق ذلك، یرفع الرسول صالة هللا كي یسندنا، قائالً :  

 هتماًما واحًدا فیما بینكما"ولیعطكم إله الصبر والتعزیة أن تهتّموا 
  بحسب المسیح یسوع، 

  .]6-5[تمّجدوا اهللا أًبا ربنا یسوع المسیح بنفٍس واحدٍة وفٍم واحدٍ "  لكي
: [هذا ما یوّد الحب أن یفعله أن یهتم اإلنسان باآلخرین كما بنفسه، ولكي القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 إذ یوجد نوع آخر ،. هذا ما یفعله في كل موضع"بحسب المسیح یسوع"یظهر أن ما یطلبه لیس حًبا مجرًدا یضیف: 
 ؟])Ð مًعا (إن لم یكن بحسب المسیح یسوعلالتفاقمن الحب. فإنه أي نفع 

هذا الحب في المسیح یسوع یمّجد اهللا اآلب ال خالل وحدة الفم فقط أي بالكالم، وٕانما وحدة اإلرادة أیًضا 
 ..(نفس واحدة).

قبلوا بعضكم بعًضا كما أن الذلك هذا الحب في المسیح یسوع واهب الوحدة هو طریق تنفیذ الوصّیة: "
. ]7[المسیح أیًضا قبلنا لمجد اهللا" 

تساع القلب لألمم  ا .2
 یقّدم لنا تطبیًقا ، واهب الوحدة في المسیح یسوع،حتمال الضعفاء خالل الحب الحقیقيااآلن إذ یوصینا ب

 حامًال ،عملًیا في حیاة السید المسیح كما في حیاتنا نحن أیًضا، فبالحب ضّم السید المسیح أهل الِختان واألمم مًعا فیه
 لتتحقق فیهم ،ضعفات الكل، وبذات الحب یلیق بالیهود المتنّصرین أن یفتحوا قلبهم إلخوتهم الراجعین من األمم هللا

إرادة اهللا التي سبق فأعلنها في العهد القدیم من جهة قبول األمم لإلیمان باهللا.  
  ،وأقول أن یسوع المسیح قد صار خادم الِختان

  ،من أجل صدق اهللا
 حتى یثبت مواعید اآلباء، 

1 In Rom. hom 27. 
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 وأّما األمم فمّجدوا اهللا من أجل الرحمة، 
 .]9-8[ك في األمم وأرتل السمك" دكما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحم

أن إبراهیم نال وعًدا أن بنسله تتبارك جمیع األمم [ القّدیس یوحنا الذهبي الفمماذا یقصد الرسول بهذا؟ یقول 
 سر الناموس وُحسب متعّدًیاك). وما حدث أن نسل إبراهیم وٕان كان قد مارس الِختان لكنه 18: 22 ،7: 12 (تك

 ارتفعفسقط بالناموس تحت اللعنة، لهذا جاء السید المسیح خادًما للختان، إذ أكمل الناموس ولم یكسره، حتى متى 
على الصلیب ینزع لعنة الناموس التي للعصیان. تأّلم لكي ال یسقط الوعد الُمعَطى إلبراهیم، حامًال الغضب عن 

 بهذا رفعهم السید المسیح عن اللعنة، وأقامهم من سلطان ..الساقطین فیتحّرروا عن العداوة والتغّرب عن اهللا.
 أما من جانب األمم فقد انفتح  آلبائهم. هذا من جانب أهل الِختان،يَ الناموس، لیتحّقق فیهم الوعد اإللهي الذي ُأعط

 الیهودي - االثنانبالعمل الخالصي جنًبا إلى جنب، فیشترك لهم أیًضا باب المراحم اإللهیة لینعموا مع أهل الختان 
رب في األمم  ، كما سبق فأنبأ المرّتل: "لذلك أحمدك یاالسمه خالل نعمة اهللا في تقدیم الحمد هللا والتسبیح -واألممي 

، وداود النبي: "سبحوا )43: 32 تث(تهّللوا أیها األمم شعبه" "، وما أعلنه موسى النبي: )49: 18 مز(وأرنم لك" 
 ...، وأیًضا إشعیاء النبي: "ویخرج قضیب من جزع یّسى وینبت غصن من أصوله)1: 117 مز(كل األمم"  الرب یا

 ].)10، 1: 11 إش( "ویكون في ذلك الیوم أن أصل یّسى القائم رایة للشعوب إّیاه تطلب األمم
ضع الیهودي وال ینتفخ على وا[كل هذه المقتطفات قدمت لكي یظهر أنه یجب أن نتحد ونمجد اهللا، ولكي یت

 ].Ï إذ یظهر له أنه قد نال نعمة عظمى التواضعهذه الشعوب، وفي نفس الوقت یحث األممي على
 فكیف یمكن ،إن كان اهللا منذ القدم قد خّطط لخالص كل الشعوب واألمم حتى أنبأ بذلك رجال العهد القدیم

 للیهودي أن یغلق قلبه عن قبول أخیه األممي معه في اإلیمان، والتهلیل والتسبیح هللا؟
لیفتح الیهودي قلبه بالحب لیضم إلى صدره األممي، ولیفتح األممي قلبه شاكًرا اهللا الذي رفعه عن ضعفه 

لیدخل بین صفوف المؤمنین! 
إذ فتح أبواب الرجاء للیهود كما لألمم. لهذا یقّدم الرسول أشبه بصالة أو شفاعة لدي اهللا لیزیدهم في هذا 

"ولیمألكم إله الرجاء كل سرور الرجاء بدخولهم إلى اإلیمان بقّوة الروح القدس مملوئین سروًرا وسالًما، إذ یقول: 
  ].13[ بقّوة الروح القدس" ، لتزدادوا في الرجاء،وسالم في اإلیمان

 مساندة في خدمة األمم .3
ّصرین أن یقبلوا األمم في اإلیمان نإذ تحّدث عن التزامهم كأقویاء أن یحتملوا ضعفات الضعفاء، وكیهود مت

 لهذا بادر یمدحهم مظهًرا ،بفرح وسرور، أراد أن یلّطف الحدیث معهم، فال یجعل من وصیته أمًرا ثقیًال على نفوسهم
خوتي إوأنا نفسي متیّقن من جهتكم یا "أن ما یطلبه منهم لیس بالكثیر بالنسبة لقامتهم الروحّیة وٕادراكهم، إذ یقول: 

. ]14[ " ومملؤون كل علم، قادرون أن ُینذر بعضكم بعًضا،أنكم أنتم مشحونون صالًحا
ویالحظ هنا رقته في الحدیث من جهة اآلتي:  

 لیس محتاًجا إلى آخرین .لم یقل أنه سمع عن صالحهم، وٕانما هو بنفسه متیّقّ◌ن من صالحهم أوالً :
نكم مشحونون إ لكنني متیّقن من جهتكم باالنتهارن كنت أوصیكم أو أقسو علیكم إیشهدون لهم أمامه. وكأنه یقول 
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صالًحا! 
"، بالقول: [كأنه یقول: أنكم أنتم مشحونون صالًحا على تعبیره: "القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق  :ثانًیا

ني أعرف أنكم إ أنصحكم أن تقّبلوا عمل اهللا وال تهملوه أو تحطموه، فلكلیس ألنكم قساة أو مبِغضون إلخوتكم لذ
 ].Ïمشحونون صالًحا؛ وٕانما یبدو لي هنا أن أدعوكم لكمال فضیلتكم

تساع القلب أكثر فأكثر بحب اآلخرین حیث ال ینقصهم ملء الصالح افي رّقة یحّثهم كما على  :ثالثًا
المعرفة، ومن جهة  العلم ووالمعرفة والقدرة. من جهة القلب هم صالحون لطفاء محّبون؛ من جهة الفكر لهم ملء

اإلمكانیة قادرون. هذا كله أعطاه الجسارة لیطالبهم أكثر فأكثر! غایة في الحكمة والتشجیع! 
خوة التي أعطته دالة لیتجاسر فیكتب إلیهم ال ألضعة، اوایكتب القّدیس بولس إلیهم بروح األخوة المت :رابًعا

ولكن بأكثر جسارة  باألكثر فیما یمارسونه فعًال، إذ یقول: "ا وٕانما یذكرهم لینمو،كمن یوصیهم بأمٍر غریٍب عن حیاتهم
. ]15[ كمذّكر لكم بسبب النعمة التي ُوهبت لي" ،كتبت إلیكم جزئّیا أیها اإلخوة

 أنه ینزل من كرسي السیادة ... فكر بولس، الحظ حكمته تواضع: [الحظالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 ].Ðخوة وأصدقاء في نفس الدرجةإهنا وهناك لیتحّدث إلیهم ك

 ُیعلن الرسول أنه ملتزم بالكتابة لهم ألنه یمارس خدمته الرسولیة التي ُأفرز لها كرسول لألمم، فإن خامًسا:
نها یجب أن تكون مركز عمله. هذه هي النعمة التي أكانت روما عاصمة العالم األممي في ذلك الحین فهو یشعر 

 التي ال یتوّقف عن التمّتع بها قط. ، خدمة األمم،ُوهبت له من اهللا
یحسب الرسول نفسه كاهًنا یقّدم ذبیحة الحب خالل الكرازة، فإن كان لیس من سبط الوي لكنه كاهن اهللا 

"حتى أكون خادًما لیسوع المسیح كرسول للسید المسیح یقّدم قربان األمم مقبوًال ومقدًسا بفعل الروح القدس، إذ یقول: 
 .]16 [ مقدًسا بالروح القدس"، لیكون قربان األمم مقبوالً ، مباشًرا إلنجیل اهللا ككاهنٍ ،ألجل األمم

  هذه العبارة هكذا: القّدیس یوحنا الذهبي الفمیفّسر 
 عندما ةكهنمن ال[بالنسبة لي هذا كهنوت، الذي هو الكرازة واإلعالن. هذه ذبیحة أقّدمها. ال یخطِّئ أحد 

 یكون غیوًرا على تقدیم ذبیحة بال عیب. 
یقول هذا لكي یرفع أفكارهم، وُیظهر لهم أنهم ذبیحة، معتذًرا عن دوره في هذا العمل. كأنه یقول: السّكین 

 وٕانما لكي تكون ذبیحة األمم مقبولة ومقّدسة ،التي لي هي إنجیلي، كلمة الكرازة. أقوم بهذا ال ألتمّجد وال ألشتهر
بالروح القدس. بمعنى أن نفوس الذین أعلِّمهم تصیر مقبولة. فإنه إذ قادني اهللا إلى هذا السمّو فلیس في هذا تكریمي 

أنا قدر ما هو یخّصكم أنتم. 
  .كیف یصیرون مقبولین؟ بالروح القدس

طریق الحیاة الروحّیة لكي نتمّسك بالروح الذي أعطى مرة للكل. إلى  وٕانما ،فالحاجة لیس فقط إلى اإلیمان
 حطب أو نار أو مذبح أو سّكین بل للروح الذي فینا بالتمام. ى لإ ةفإنه ال حاج

 كما أن الكاهن یقف لیلهب النار هكذا أفعل ...لهذا أبذل كل وسیلة ألمنع النار من أن تنطفئ، إذ أسّر بها
 ].Ñأنا إذ ُأثیر تذكرتكم

1 In Rom. hom 29. 
2 In Rom. hom 29. 
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ذ یلقِّب نفسه "خادًما" و"كاهًنا"، لكن الذي یقّدس روح اهللا نفسه، إهذا ویوّضح الرسول دوره في الخدمة بدّقة 
 عن دور الروح القدس، الكبیر سباسیلیوالقّدیس ". یحّدثنا "لیكون قربان األمم مقبوًال مقّدًسا بالروح القدس إذ یقول:
قائالً : 

)؛ 2: 8 [المخلوق عبد، والروح هو الذي یحّرر (رو
)؛ 63: 6 المخلوق محتاج إلى حیاة، والروح هو واهب الحیاة (یو

). 26: 14 المخلوق یطلب التعلم، والروح هو الذي یعلم (یو
)؛ 26: 15 المخلوق یتقدس، والروح هو الذي ُیقدس (رو
 هؤالء یتقبلون التقدیس خالل الروح، أّما الروح نفسه فهو ..من تدعوهم مالئكة، رؤساء، قوات سمائیة.

 ]Ï.)3: 6" (إش قدوس بطبیعته، ال یتقبل صالًحا من خارجه بل الصالح من جوهره، لهذا فُیمیز باالسم: "قدوس
 إن كان الرسول بطریق غیر مباشر یقّدم نفسه مثًال، یشعر خالل الحب الرسولي أنه كاهن یقّدم سادًسا:

حیاتهم اإلیمانیة تقدمة حب مقبولة لدى اهللا ومقدسة، یقّدمها ال لحساب نفسه بل لحسابهم، لیتمّجد اهللا فیهم بقبولهم، 
حتمالهم ضعفاتهم والصالة عنهم والشهادة هللا اتساع قلبهم وإ فیسندوه في خدمته لألمم ب،حتى یرّدوا الحب بالحب

فلي افتخار في المسیح یسوع من أمامهم. رّبما یتساءلون: وماذا تنتفع أنت بهذا العمل الكرازي؟ لذا یجیب، قائالً : "
جهة ما هللا، ألني ال أجسر أن أتكلم عن شيء مّما لم یفعله المسیح بواسطتي ألجل إطاعة األمم بالقول والفعل" 

]17-18[ .
إن كانت الخدمة لحساب اآلخرین لبنیانهم روحًیا في الرب فهي أیًضا لحساب الكارز أو الخادم فیتمّجد ال 

 القّدیس بذاته وٕانما بنعمة اهللا العاملة فیه ككارز وفیهم كمخدومین، إذ یعمل اهللا بروحه القدوس فیه وفیهم. وكما یقول
نظر كیف ا .. على لسان القّدیس بولس: [إنه یعني أنني أتمّجد ال بذاتي وال بغیرتي وٕانما بنعمة اهللا.یوحنا الذهبي الفم

یحاول بكل قّوة أن یظهر العمل كله هللا وال ُینسب شیًئا لنفسه. فما أنطق به أو أفعله أو أمارسه من معجزات اهللا هو 
 ]Ð.العامل هذا كله، الروح القدس صانع الكل

إذ یحثهم الرسول بولس على مساندته في خدمة األمم بالصالة كما بعمل المحّبة لكي یتمّجد اهللا فیهم  :سابًعا
نه منطلق للخدمة في غیرة بال حدود للكرازة ال في البالد الخاضعة لروما فحسب إیقّدم لهم نفسه مثًال في خدمته، 

؛ فإن كان ینطلق من أورشلیم لیخدم في كل موضع  التواضعوٕانما بین البرابرة أیًضا، لكن هذه الغیرة تلتحم بروح
، لكنه وهو یخدم ال ینطلق إلى حیث انطلق رسول آخر فیدخل على تعبه وینسب الناس Ñ حتى اللیریكونباإلنجیل

 بل یذهب إلى حیث لم یكرز الرسل حیث الطریق غیر ممّهد والجهاد أصعب. ،النجاح إلیه
 آیات وعجائب بقّوة روح اهللا،  بقّوة"

 حتى إني من أورشلیم وما حولها إلى اللیریكون قد أكملت التبشیر بإنجیل المسیح، 
 ولكن كنت محترًصا أن أبشر هكذا، 

 .]20-19[ لئّال أبني على أساٍس آخر" ، المسیحيلیس حیث ُسم

1 Ep. 159: 2. 
2 In Rom. hom 29.   

Ñ اللیریكون هي إحدى والیات المملكة الرومانیة شمال غربي مكدونیة .
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نه إنه متغرب عن المجد الباطل، ولیعلمهم إ، قائالً : [قال هذا لیظهر نفسه القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
یكتب إلیهم ال حًبا في المجد أو في تكریمهم له، وٕانما إلتمام خدمته، وتحقیق كمال عمله الكهنوتي كمحٍب 

 ].Ï ها أنت تراه یجري إلى حیث العمل األكثر والتعب األقسى..لخالصهم.
نه یحمل إ: [انظر بولس الذي كان مضطهًدا في الیهودّیة، ها هو یكرز بین األمم. القّدیس جیرومیقول 

] Ðصلیب المسیح كغالٍب یأسر الكل. لقد قهر العالم كله من المحیط حتى البحر األحمر.

شوقه لخدمتهم في روما . 4
نه لم یكتب إلیهم حًبا في مجده الذاتي بل في خالصهم، لیبعث فیهم ذات الروح من جهة إكما أبرز الرسول 

الشوق لخالص اآلخرین خاصة الضعفاء واألممّیین، اآلن یؤّكد لهم أیًضا أنه منذ سنوات یشتاق إلیهم لزیارتهم بدافع 
 إلیكم، وأّما اآلن فإذ لیس لي ءلذلك كنت ُأعاق المرار الكثیرة عن المجيالحب ال المجد الزمني. یقول الرسول: "

مكان بعد في هذه األقالیم، وال اشتیاق إلى المجيء إلیكم، منذ سنین كثیرة فعندما أذهب إلى أسبانیا آتي إلیكم، 
. ]24–22[ وتشیعوني إلى هناك أن تمألت أوًال منكم جزئّیا" ،ألني أرجو أن أراكم في مروري

ویالحظ في كلمات الرسول هذه:  
ن الرسول أبرز محّبته الشدیدة لهم بشوقه لزیارتهم منذ سنوات، وفي إ القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى  أوالً :

 موضع حبه نه یلتقي بهم عابًرا بهم أثناء رحلته إلى أسبانیا. فهمإنفس الوقت لم یعطهم مجاًال للكبریاء، إذ أوضح 
 موضع هذا الحب عینه، حتى أن زیارته لهم ستأتي عارًضا في طریقه، لكن لیس بحق، وغیرهم كأهل أسبانیا أیًضا

ُحّبه عارًضا. لقد أثار مشاعر محّبتهم بفیض محّبته، بقوله أنه "یمتلئ بصحبتهم" هذه هي لغة الوالدین اللذین یجتذبان 
 ].Ñ [إنه كأب ملتهب أنجب بحق ابًنا؛ هكذا كان یحب المؤمنین...أوالدهما إلیهما

 فهمه لعطاء األمم .5
قّدم عذًرا لتأجیله الزیارة إذ هو مضطر أن یذهب أوًال إلى أورشلیم وأعلن الرسول عن شوقه الشدید لزیارتهم، 

حامًال معه عطاء األمم لقّدیسي أورشلیم الذین تعّرضوا لمجاعة، فقد ُسّر مؤمنو مكدونیة وآخائیة الذین هم من أصل 
أممي أن ُیحسبوا أهًال لرد حب الیهود المتنّصرین في أورشلیم بخدمتهم روحًیا بالحب بتقدیم عطاًء مادًیا وقت عوزهم. 

 ألن أهل مكدونیة وآخائیة "
 استحسنوا أن یصنعوا توزیًعا للفقراء القّدیسین الذین في أورشلیم، 

 نهم لهم مدینون، إاستحسنوا ذلك و
 ن كان األمم قد اشتركوا في روحانیاتهمإألنه 

. ]27-26[یجب علیهم أن یخدموهم في الجسدیات أیًضا" 
 أن حدیث الرسول هنا لم یكن بقصد إثارة كنیسة روما للمساهمة في القّدیس یوحنا الذهبي الفم یرى أوالً :

 القّدیسین في أورشلیم الذین تعرضوا للمجاعة، وٕاال كان قد زارهم للجمع للقدیسین. إنما استغّل هذا العطاء احتیاجات
 للكنیسة التي معظم أو كل أعضائها من أصل یهودي، يمن جانب الكنائس التي معظم أعضائها من أصل أمم

1 In Rom. hom 29. 
2 On Ps. hom 14. 
3 In Rom. hom 29. 
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 وٕانما ،لُیعلن دخول الكنیسة ككل في شركة حب. بهذا یثیر الرسول كنیسة روما ال للعطاء المادي لكنیسة أورشلیم
النفتاح القلب لخدمة األمم. 

 فإن كان ]).Ïدیاكونس(: [لم یقل: أذهب ألحمل العطاء، بل "ألخدم" القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول  ثانًیا:
الرسول العظیم ال یتطّلع إلى العطاء إال كعمل روحي وخدمة ولیس عمًال اجتماعًیا مجرًدا، فكم باألكثر تكون بهجته 

لیس حین یحمل عطاء مادًیا بل إنجیل الحق ألهل روما؟   
"، عالمة حب داخلي ووحدة، فحمل الرسول ال أموالهم وال تقدماتهم شركةلقد حسبت الكنائس عطاءهم "

بهم المملوء حًبا وروح الوحدة الذي فیهم مع بقیة األعضاء. ولهذا السبب و، إنما ما هو أعظم، حمل قل فحسبالمادیة
حسب الرسول أنه یحمل كنًزا ملوكًیا محفوًظا بختم ملكي ال یستطیع أن یسلبه لص أو تحیق به مخاطر. 

 ال "عطاء" ألن ما یحمله إنما ]28[" ثمًرایدعو الرسول ما یحمله "[ Ð القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول :ثالثًا
 ].Ñهو لنفع مقدمیه، وثمرهم الروحي

 جهادهم معه بالصلوات .6
كان الرسول یبدو متهّلًال من أجل ثمر الروح المعلن في كنائس األمم التي قدمت ال عطاء مادًیا مجرًدا بل 

 اآلن یثیر كنیسة روما لتساهم هي أیًضا في الخدمة ال بتقدیم مال .خوتهم في أورشلیمإل عالمة حب ،ثمًرا متكاثًرا
 القّدیسین وٕانما لتقدیم صلوات بجهاٍد عظیٍم لدى اهللا من أجله لكي یتّمم اهللا رسالته فیه بالرغم من مقاومة الحتیاجات

البعض له. 
نه قبل أن یسألهم هذا الطلب كمن هو محتاج إلى جهادهم معه في خدمة الكرازة لألمم خالل إوالعجیب 

 في ملء يءسأج ني إذا جئت إلیكمإوأنا أعلم  لئّال یحسبوا أنفسهم لیسوا أهًال لهذا العمل، لذا یقول: "يالصلوات خش
 إلیكم أجدكم أهًال للمدح بال حدود خالل اإلنجیل، من أجل أجيء ما. وكأنه یقول عند]29[بركة إنجیل المسیح" 

 ومن جانب آخر فإن ما یقّدمونه من جهاد في الصالة ،فیض أعمالكم المقّدسة المستحّقة كل تطویب. هذا من جانب
فأطلب إلیكم أیها عنه ألجل الخدمة یأتي متناغًما مع عمل السید المسیح الخالصي ومحبة الروح القدس، إذ یقول: "

. لذا فصلواتهم ]30[ أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى اهللا" ، الروحبةاإلخوة بربنا یسوع المسیح وبمح
 ألنها حسب إرادة اهللا الصالحة ومحبته الفائقة. ،حتًما تكون مقبولة وفّعالة

 مقاومة غیر المؤمنین له  .7
خوتهم الذین من األمم عند احتمال ضعفاتهم إال تقف خدمتهم النابعة عن اتساع قلوبهم بالحب نحو 

متد إلى الصالة من أجل الكارزین حتى یخّلصهم الرب من مقاومة ت وٕانما أیًضا ،والشهادة لعمل اهللا الخالصي أمامهم
"لكي المعاندین. ویحسب الرسول نفسه أكثرهم احتیاًجا للصالة عنه من أجل شّدة المقاومة التي یجابهها، إذ یقول: 

. ]31[أنقذ من الذین هم غیر مؤمنین في الیهودّیة، ولكي تكون خدمتي ألجل أورشلیم مقبولة عند القّدیسین" 

 خاتمة .8

1 In Rom. hom 29. 
2 In Rom. hom 29. 
3 In Rom. hom 29. 
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إذ یتحّدث عن المقاومة التي تصیبه من األشرار، والتزام الكنائس أن تصلي من أجله، یصلي هو أیًضا من 
.  ]33[إله السالم معكم أجمعین. آمین" أجل الكل لیسندهم اهللا في جهادهم، إذ یقول: "
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األصحاح السادس عشر 

صحاح ختامي أ
ُیعتبر األصحاح السابق خاتمة الفصل العملي من الرسالة وهو فصل متكامل ومتناغم مع الفصل السابق 

 هذا األصحاح األخیر والذي یمثل أما .له، الفصل اإلیماني، حیث یصعب فصل إیمان الكنیسة عن حیاتها السلوكیة
ختام الرسالة یقّدم لنا في غالبیته عدًدا كبیًرا من األسماء التي ال نعرف عن بعضها شیًئا؛ لكنه في الواقع یمثل صورة 

حّیة ومبهجة وفّعالة عن الحیاة المسیحیة في العصر الرسولي، فیها یكشف الروح القدس عن التهاب الكنیسة بروح 
الحب الذي یقّدس المشاعر والعواطف المتبادلة في الرب لبنیان الكنیسة روحًیا، فكثیرون یدعوهم "أحباء" أو "أنسباء" 

 لكل شخص .العاملین معنا في الرب"، بینما یدعو هذه "أختنا" وتلك العجوز "المحبوبة" وثالثة "التاعبة في الرب""أو 
 بولس. لقب خاص محفور بالروح في قلب الرسول

 .2-1  توصیته بخصوص فیبي.1
 .15-3  تحیات شخصیة.2
 .16  القبلة الروحّیة العامة.3
 .20–17  تحذیر من المعلِّمین الكذبة.4
 .24–21  تحیات أصدقاء الرسول.5
 .27-25  ذكصولجیة "ختام".6

توصیته بخصوص فیبي . 1
 "أوصى إلیكم بأختنا فیبي التي هي خادمة (شّماسة) الكنیسة التي في كْنَخریا، 

 كي تقبلوها في الرب كما یحق للقدیسین، 
 وتقّدموا لها في أي شيء احتاجته منكم، 

. ]2-1[ألنها صارت مساعدة لكثیرین ولي أنا أیًضا" 
 شماسة ي لكنه في دالة الحب یقّدم لهم فیب،یكتب الرسول إلى كنیسة لم یسبق له خدمتها بحضوره هناك

 لكنه صاحب دالة لدیهم، كما ،بالكنیسة التي في كنخریا موصًیا عنها. بهذا یشعرهم الرسول أنه لیس بغریٍب عنهم
یهبهم ُحًبا یطلب حّبهم وخدمتهم. 

سم أحد اآللهة الوثنّیة. ویرى اسم "فیبي" مشتق من "فیبس" اصري األمم ألن تننها من مإیرى البعض 
. "Ïيء" مشتق من الكلمة الیونانیة "فوس" التي تعني "یشرق" أو "یضيالبعض أن هذا االسم "فیب

یبدو أنها كانت غنّیة وذات مركز اجتماعي مرموق، أقیمت كشّماسة للكنیسة في كنخریا میناء كورنثوس، 
"ألنها صارت یبعد حوالي تسعة أمیال شرقي كورنثوس، وكان لها خدمتها الفّعالة في الكنیسة، حتى قال الرسول عنها: 

1 Strong: Greek Dict. of the N. T., articles 5402; 5457. 
 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. مساعدة لكثیرین ولي أنا أیًضا"
 كیف یكرمها بطرق كثیرة، فقد أشار إلیها قبل الكل ودعاها أخته. وا [انظرالقّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 

هتّموا بها على أساسین: يل.. وهذا لیس باألمر الهّین أن تدعى أخًتا لبولس؛ كما ذكر رتبتها بكونها "شماسة" (خادمة).
 ].Ïقبلوها من أجل الرب، وألنها هي نفسها قّدیسةي

تحیات شخصیة . 2
 شخًصا أغلبهم ال نعرف عنهم شیًئا، لكّننا نشعر بأهمیة هذا الجزء 26سماء أإن كانت هذه الرسالة تقّدم لنا 

 إذ یقّدم لنا صورة حّیة لقلب رسولنا بولس الذي یظهر عاطفته الحانیة واعتزازه وتقدیره للمشاعر المقّدسة ،من الرسالة
العمیقة والحب الطاهر السخي بین أعضاء ات في الرب. یمكننا أیًضا أن نرى في هذه التحّیات الحاّرة صورة للصداق

الكنیسة األولى. 
لقد قّدم لنا الرسول كل صدیق له یحمل لقًبا خاًصا یعتز به الرسول، هذا اللقب ال یقوم على الشهرة أو 

 وٕانما على شركة الحیاة التقویة والجهاد في الخدمة. ،الغنى أو العلم
سماء التینّیة هي أمبلیاس وأوربانوس أ اسًما، أن اسًما واحًدا عبرانًیا هو "مریم" وأربعة 26 ـیالحظ في ال

وجولیا ونیریوس، وبقّیة األسماء یونانیة. 
 سّلموا على بریسكّال وأكیال العاملین معي في المسیح یسوع، "

، اللذین وضعا عنقیهما من أجل حیاتي
، اللذین لست وحدي أنا أشكرهما
 بل أیًضا جمیع كنائس األمم، 

. ]5–3[وعلى الكنیسة التي في بیتهما" 
؛ وهما )19: 4 تي 2 ؛19: 16 كو 1؛ 26، 18، 2: 18 أع(جاء ذكر أكیال وزوجته بریسكال في 

 الذي طرد جمیع الیهود من روما، لیعودا 49یهودّیان یعمالن كصانعي خیام، تركا روما كأمر كلودیوس قیصر عام 
 1(أیًضا في  لذا ذكرها الرسول قبل زوجها ،ثانیة. كانا تاجرین غنیین وتقیین، كانت الزوجة أكثر غیرة على ما یظن

 شهًرا 18 معهما حوالي ي) وبق2: 18 ). التقى بهما الرسول ألول مرة في كورنثوس (أع2: 18  رو؛19: 16 كو
)، ثم رجعا إلى روما. أینما ُوجدا كان یفتحان بیتهما ككنیسة لخدمة المؤمنین 18: 18 وذهبا معه إلى أفسس (أع

ّما ألنهما إ ،أن بیتهما كان ُیدعى كنیسة Ðالقّدیس یوحنا الذهبي الفمالغرباء ویجتمع فیها المؤمنون للعبادة. یرى 
كسبا كل أهل بیتهما لإلیمان أو لفتح بیتهما لخدمة المؤمنین الغرباء. 

لقد عرض هذین المؤمنین حیاتهما للخطر بسبب معلمنا بولس الرسول رّبما أثناء الشغب الذي حدث في 
. لذلك یبقى ال الرسول وحده بل وجمیع كنائس األمم .).32-31: 19 ) أو في أفسس (أع10-6: 18 كورنثوس (أع

یقّدمون الشكر لهما. 
 .]5["سّلموا على أبینتوس حبیبى الذي هو باكورة أخائیة للمسیح" 

1 In Rom. hom 30.  
2 In Rom. hom 30.  
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، وهو أول من قِبل اإلیمان في آسیا الصغرى على "Ïكلمة "أبینتوس" من أصل یوناني تعني "مستحق للمدیح
یكف عن عن  نه یسأله أن یرد الحب بالحب، فال یكفأ الرسول. یدعوه الرسول حبیبه وباكورة عمله هناك، وكيید

العمل في روما لحساب اإلیمان الذي قِبله قْبل كثیرین. 
 إال أنها كانت نافعة للرسول في ،؛ ال نعرف عنها شیًئا]6["سّلموا على مریم التي تعبت ألجلنا كثیًرا" 

خدمته قبل ذهابها إلى روما. وكأّنه یطالبها أیًضا أال تكف عن التعب من أجل الخدمة. 
صرة! أفال ن على هذه العبارة قائالً : [ما هذا؟ لقد ُكرمت امرأة وحسبت متالقّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 

.] Ðن كّنا كرجال صرنا خلفهنإ إننا نحسبه كرامة لنا أن توجد نساء بیننا كهذه، ولكّننا نخجل ..نخجل نحن كرجال؟.
) لكنها ال 35: 14و ك 1؛12: 2 تي 1بأنه وٕان كانت النساء ممنوعات من خدمة التعلیم العامة ( یكمل حدیثه قائالُ 

)، 15: 2 تي 1)، وتهّذب أوالدها (16: 7و ك 1تحرم من النطق بكلمة التعلیم إذ تستطیع الزوجة أن تربح رجلها (
"، بقوله: [قّدمت خدمات أخرى التي تعبت ألجلنا كثیًرابل ونجد بّریسكال تعلم أبولس. كما ُیعّلق على قول الرسول: "

كثیرة محتملة مخاطر، من جهة المال واألسفار. فإن نساء تلك األیام كّن روحیات أكثر من األسود (في القّوة)، 
 ]Ñ.ساهمن مع الرسل في التعب ألجل اإلنجیل

وقد كانا في  سّلموا على أندرونكوس ویونیاس نسیبي المأسورین معي اللذین هما مشهوران بین الرسل"
، والثاني من أصل التیني، وهما یهودیان یمّتان "Òعني "الغالبیني االسم األول من أصل یوناني .]7[المسیح قبلي" 

بصلة قرابة للرسول، احتمال السجن معه في وقت غیر معروف، یعتّز بهما ألنهما قد عرفا السید المسیح قبله، ولهما 
دورهما الهام في الخدمة حتى صارا مشهورین بین الرسل. 

أنهما لم یسقطا تحت األسر بالمعنى الحرفي (كأسرى حرب) وٕانما احتمال  Ó القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى
 إذ عاشا في الغربة محرومین من أقربائهما واحتمال المجاعة والمیتات المستمرة وسقطا تحت ،ما هو أقسى من ذلك
المتاعب بال حصر. 

على أي األحوال لم یتجاهل الرسول القرابة الجسدّیة التي تتقّدس خالل اإلیمان، كما ال یخجل من الكشف 
. .عن إیمانهما بالسید المسیح قبله.

. ]8["سّلموا على أمبلیاس حبیبي في الرب" 
. "Ô تعني "ُمكّبر" أو "ُمضخميكلمة "أمبلیاس" من أصل التین

" تكشف عن حب الرسول الشدید له بسبب حیاته حبیبي أن دعوته "القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
الفاضلة. 

 "سّلموا على أوربانوس العامل معنا في المسیح 
 ستاخیس حبیبي، سّلموا على أَبلِّس المزّكى في المسیح، أوعلى 

1 New Westminster Dict. of the Bible, p 269. 
 

2 In Rom. hom 31. 
3 Ibid. 
4 New Westminster Dict. p 43. 
5 In Rom. hom 30. 
6 New Westminster Dict. p 40. 
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 ولوس، بسّلموا على الذین هم من أهل أرستو
 سّلموا على هیرودیون نسیبي، 
. ]11–9[س الكائنین في الرب" سيركنسّلموا على الذین هم من أهل 

 رّبما أَبلِّس""، "Ð"سنبلة قمح " كلمة یونانیة تعنى:ستاخیسأ، " "Ïقاطن مدینة "" كلمة التینیة تعني:أوربانوس"
" رّبما من "هیرودس "أي" من نسل هیرودیون، ""Ò، "أرستوبولس" كلمة یونانیة تعني: "ناصح حكیم"Ñمشتّقة من "أبولو

 .. كلمة التینیة من أصل یوناني معناها غیر أكید.ركسیس"ن، "Heroبطولي 
ن الرسول یمدح الجمیع، فیدعو األول عامل معه في خدمة السید المسیح، والثاني حبیبه، والثالث إیالحظ 

 أّما بالنسبة ألهل أرستوبولس وأهل .ُمزكى في المسیح رّبما الجتیازه ضیقات كثیرة بصبره أو لجهاده في الخدمة الخ
 . معهما لهما عبید أو أبناء مؤمنونصار وثنیین واالثناننركسیس فرّبما كان هذا 

[إذ یقّدم مدًحا خاًصا بكل أحد، ال یسمح بوجود حسد فیما بینهم بمدحه القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
 مقدًما لكل واحد كرامة متساویة، وٕان كان لیس الكل ،ألحد واستخفافه بآخر، ولكي ال یوجد بینهم تهاون أو ارتباك

 ].Ó یستحق كرامة متساویة هكذا
نهما كانتا جاریتین قد تعبتا في الرب إ، وهما كما یقال لِتریفینا وِتریفوسایهدي الرسول السالم أیًضا 

 التینّیان مشتّقان عن الكلمة الیونانیة التي تعني "رقیقة" أو "لطیفة". كما یسّلم االسمانواستحقتا مدیح الرسول بولس. 
، اسمها یوناني معناه "فارسي"، لم یخجل من أن یدعوها "المحبوبة" من أجل كبر سّنها. برسیسعلى 

)، 21: 15ر  الذي یقال أنه ابن سمعان القیرواني الذي حمل مع السید المسیح صلیبه (مروفسیذكر أیًضا 
نها في محّبتها للرسول وخدمتها له صارت "ُأّما" له. إ ألم روفسوقد شهد 

.. وهكذا أخذ یعدد السالم إلخوة في الرب.

 القبلة الروحّیة العامة  .3
 وجواري، أعلن ُحّبه ة وعبیدبعد أن قّدم التحیات ألسماء معینة، من رجال ونساء، خدام للرب وشعب، ساد

بعضكم على بعض بقبلٍة  "سّلمواللجمیع، الذین ال یعرفهم باالسم، لیس ُحّبه وحده وٕانما حب الكنائس كلها لهم: 
نها أسرة واحدة، وكان الرجال إ. هكذا كانت الكنیسة في العالم تشعر ]16[مقّدسة، كنائس المسیح تسلم علیكم" 

). وكانت القبلة 14: 5 بط 1؛ 26: 5 تس 1؛ 20: 16 كو 1یقّبلون الرجال، والنساء یقبِّلن النساء بقبلة مقّدسة (
الروحّیة تمثل جزًءا ال یتجزأ من العبادة، عالمة الحب الذي بال ریاء، وٕالى یومنا هذا نسمع الشماس في القداس 

اإللهي، یعلن: "قبلوا بعضكم بعًضا بقبلة مقّدسة". 
. Ôیقول الراهب اإلنجیلیكاني دكس أن القبلة الرسولّیة ال تزال بصورتها األولى عند األقباط واألثیوبّیین فقط

  ال تظن أن هذه القبلة كتلك التي اعتاد األصدقاء على ممارستها في االجتماعیات)agio( هي لیست من هذا 

1 Mckenzie: Dict. Of the Bible, p 909. 
2 New Westminster Dict. p 904.  
3 Mckenzie, 38.  
4 New Westminster, p 62. 
5 In Rom, hom 31.  
6 Gregory Dix: The shape of Liturgy, p 110. 
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. Ïالصنف، إنما هذه تّوحد النفس وتزیل كل حقد. هي عالمة اتحاد النفوس مًعا
 القّدیس كیرلس األورشلیمي

 هي عالمة السالم، فما تظهره الشفاه من الخارج یوجد في القلوب في الداخلÐ .
  القّدیس أغسطینوس

 تحذیر من المعلِّمین الكذبة  .4
یحّذرهم الرسول بولس من صانعي االنشقاقات والعثرات، هؤالء الذین هم جسدانّیون یخدمون بطونهم ال 

المسیح. 
: [(االنشقاق) هو سالح الشیطان یقلب كل شيء رأًسا على عقب. مادام القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

الجسد متحًدا مًعا ال یقدر أن یجد الشیطان له مدخًال، أّما العثرة فتأتي خالل االنقسام. من أین یأتي االنشقاق؟ من 
 هذا ما قاله ...ىلفة لتعالیم الرسل. ومن أین تأتي هذه اآلراء؟ من عبودّیة الناس للبطن واألهواء األخرااآلراء المخ

 ].Ñ)19: 3(فى  "الذین إلههم بطنهم: "عندما كتب إلى أهل فیلبي
، ]18[السلماء"  بالكالم الطّیب واألقوال الحسنة یخدعون قلوب" یسألهم الحذر من المعلِّمین الكذبة الذین:

یلیق بنا أن نكون حكماء للخیر وبسطاء   لذا.إذ هم مخادعون ینطقون بالكلمات المعسولة على خالف ما في باطنهم
. ]19[ للشر

إن كان العدو یستخدم أسالیب الخداع والمكر لیصطاد النفوس البسیطة في شباكه، فإن مسیحنا قادر أن 
نه یصلي إ، ]20[معكم، آمین"  وٕاله السالم سیسحق الشیطان تحت أرجلكم، نعمة ربنا یسوع المسیحیسحقه: "

ألجلكم لكي یهبهم اهللا النعمة اإللهیة لخالصهم من كل تجربة: 

  ما دام یتحّدث عن صانعي االنشقاقات والعثرات بین الناس لذلك أشار إلى "إله السالم" أیًضا لكي یمألهم رجاًء
  ...من جهة الخالص من هذه الّشرور

 إنها أقوي سالح؛ حصن ..إنها صالة ونبّوة في نفس الوقت (إن اهللا یسحق الشیطان تحت أقدامنا سریًعا)!.
! Òمنیع وبرج ثابت

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  .نه ینصب شباًكا كثیرة وخداعات من كل إها أنتم ترون الشیطان الصّیاد الذي یشتاق أن یقتنص نفوسنا للهالك
. مادمنا في حالة نعمة تكون نفوسنا في سالم، لكن ما أن نلهو بالخطّیة حتى تصیر نفوسنا في اضطراب ع..نو

. Óكقارب تلطمه األمواج
 القّدیس جیروم

 Ï  .411، ص 1973المسیح في سّر اإلفخارستیا،  للمؤلف: 
2 PL 38: 1101 A. 
 
3 In Rom. hom 32.  
4 Ibid. 
5 On Ps. hom 20. 
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 وٕانما لیحّطم الشیطان نفسه الذي یعمل ،هكذا یقّدم الرسول صالة عن شعبه ال لیحّطم أصحاب االنشقاقات
نه ینهار سریًعا ألن الزمان مقّصر وأّیام خداعه قلیلة. إفیهم لیصیر تحت أقدامهم ال حول له وال قوة. 

 تحیات أصدقاء الرسول .5
 وأن التحیات هنا جاءت كطلب الكنیسة ،یظن البعض أن الرسول بولس قرأ رسالته في كورنثوس قبل إرسالها

هناك. 
جاءت التحیات من القّدیس تیموثاوس االبن المحبوب للرسول بولس، ابنه في اإلیمان، وشریكه في العمل، 

، رّبما ألنه حّول بیته  "ومضیف الكنیسة كلها"وأیًضا من غایس مضیف الرسول بل ورفیقه في كثیر من الرحالت.
إلى مركز للعبادة، وكان یضیف فیه المؤمنین الغرباء عن كورنثوس. 

 ذكصولوجیة "ختام"  .6
 ما جاء في الرسالة ككل، إذ عّبر فیها عن الحاجة إلى اهللا الذي ال ىجاءت الذكصولوجیة هنا تحمل صد

ن السّر الذي أعلنه لنا في ملء الزمان هو السّر األزلي الخفي، إ وٕانما یهبنا ثبوتنا فیه أیًضا. و،یهب فقط اإلیمان
والقادر أن یثّبتكم حسب إنجیلي والكرازة الذي تنّبأ عنه األنبیاء: سّر قبول جمیع األمم إلطاعة اإلیمان، إذ یقول: "

بیسوع المسیح حسب إعالن السّر الذي كان مكتوًما في األزمنة األزلیة، ولكن ظهر اآلن وُأعلم به جمیع األمم 
األزلي إلطاعة اإلیمان، هللا الحكیم وحده بیسوع المسیح له المجد إلى األبد، آمین"   حسب أمر اإلله،بالكتب النبوّیة

]25–27[ .
فقد أبرز اآلتي:  

 اهللا هو الذي یثّبتنا في اإلنجیل. .أ
 خّطة اهللا من نحونا (سّره) أزلّیة. .ب
تنّبأ عنها األنبیاء في العهد القدیم. أن  هذه الخّطة سبق .ج
 خّطة اهللا هي طاعة جمیع األمم لإلیمان. .د

 وُأرسلت مع الشّماسة فیبي إلى أهل روما. ]22[أخیًرا أوضح الرسول أن الذي كتبها هو تریتوس 
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