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   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي أو املقاالت لالستخدام الشخصيميكنك أن حتتفظ بالكتب 

  .األسباب كانت

  
  ألصحاح الثانيا -مجد الرأس والجسد 

متـسلطاً  , ممجداً, رأينا املسيح ملكاً مقاماً مرفوعاً    , يف اية األصحاح املاضي     
, مالئاً كنيسته حبياته وشخصه   ,  السماويات يف, على كل القوات املالئكية وغري املالئكية     

, ومالئاً كلّ الكون جبالل حضرته    , ومعلناً بواسطتها جالل جمد نعمته    , منفّذاً ا مشيئته  
". حامل كل األشياء بكلمة قدرتـه     "فهو مركز الدائرة يف الكون بأسره       . وسلطان قوته 

هو حياة الكـل    . يف الكون " ومسر, وطاهر, وعادل, وجليل, كل ما هو حق   "هو علة   
  !وكل احلياة
مل يكتفي بتبيان اد الذي ناله املسيح رأسنا ورئيـسنا          , على أن رسول األمم     
هو عني اد الذي صار من نـصيب        " الرأس"بل أظهر أن اد الذي تكلل به        , األعلى

ومـا جـسد    . ألن اجلسد يشاطر الرأس آالمه وآماله     . والقياس مع الفارق  -"اجلسد"
فكما أُقيم املسيح بعـد أن      . ويف كل جيل  ,  مجاعة املؤمنني املفديني يف كل أُُُمة      املسيح إال 

وكما , كذلك أقمنا حنن أيضاً معه بعد أن كنا أمواتاً بالذنوب واخلطايا          , مات عن اخلطية  
فعمل شدة  . كذلك أُُُجلسنا حنن أيضاً معه يف السماوات      , أُُُُجلس املسيح على عرش اد    
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وبـولس  -يف املؤمنني به مـن اليهـود      , قد عمله أيضاً  , عمله يف املسيح  قوة اهللا الذي    
هذه هي عظمة   ". وأنتم: "...هؤالء هم املعنيون بقوله   , ومن األمم -الرسول واحد منهم  

  ).١٩: ١(قدرة اهللا الفائقة اليت يريدهم الرسول أن يعرفوها 
مل يكتـب   ألن الرسول   . فلنستقبل هذا الفصل اجلديد بروح اخلشوع والتعبد      

ألنه يف  , بل كتبها مبحلول من ذوب قلبه     , كما لو كان حماضراً   , هذه احلقائق بقلم جاف   
وحالتـه  , متس املؤمن يف تارخيه املاضي    , وخمرباً حبقائق جليلة سامية   , كتابته كان متعبداً  

  .وحياته العتيدة, احلاضرة
,  بالكنيسة يف األصحاح األول تكلم الرسول عن دعوة اهللا العليا اليت قصدها            

فكان بذلك متكلماً عن عمل شـدة       -وعن األجماد العلوية اليت رفع إليها رأس الكنيسة       
ويف هذا األصحاح الثاين رغب الرسول إىل املؤمنني أن يلقوا نظرةً إىل            . قوة اهللا يف علوه   

عن فكان ذا متكلماً    -بل إىل املقربة اليت منها أُقيموا ورفعوا      , اليت منها أخذوا  " النقرة"
". إذ كنتم أمواتـاً   : "لذا وجه اخلطاب أوالً إىل األمم بقوله      . عمل شدة قوة اهللا يف عمقه     

أزال الرسول عنـهم    , ولئال يلتبس األمر على األمم فيظنوا أم هم املوتى دون سواهم          
 يشاطرون األمم هذا    -مبا فيهم الرسول نفسه   -بال استثناء , فقرر أن اليهود  , هذا اللبس 

حنن أيضاً مجيعاً تـصرفنا قـبالً بينـهم يف          ... فقال يف بدء العدد الثالث    , املاضي املظلم 
إن هذا  ". أيضاً "-أي األمم -" وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقني    ... شهوات جسدنا 

. االستدراك شبيه بذاك الذي مررنا به يف العدد الثالث عـشر مـن األصـحاح األول     
ول تكلم الرسول عما نال اليهود من بركات        يف األصحاح األ  : ولكنهما خيتلفان يف هذا   

, ولئال يظن األمم أن اليهود هم وحدهم أصحاب هـذه املزايـا           ). ١١: ١(يف املسيح   
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إذ آمنتم ختمـتم     "...-أيها األمم -" الذي فيه أنتم أيضاً   : "أزاح عنهم هذا الظن بقوله    
ملظلمة اليت أُقـيم    ا" املقربة"لكنه يف األصحاح الثاين تكلم عن       ". بروح املوعد القدوس  

, ولئال يتومهوا أن الرسول أراد أن يذكرهم دون سواهم مباضيهم املظلـم           , منها األمم 
" الذين حنن أيضاً مجيعاً تصرفنا قبالً بينهم      : "أزال عنهم هذا الوهم بقوله يف العدد الثالث       

كنـا  "بل حنن أيـضاً     , أي لستم أنتم وحدكم أصحاب املاضي التعيس الغري املشرف        –
  ".الطبيعة أبناء الغضب كالباقنيب

 كثرياً ما عرج يف     - من فرط املعلنات املسلمة له     -ومن املالحظ أن الرسول       
  .سياق كالمه على بعض العبارات ليزيد املعىن إيضاحاً

إىل حالتـهم الطبيعيـة     , وما قصد بولس بتوجيه التفات األمم واليهود معـاً          
. د احلالة الراقية اليت رفعتهم إليها النعمـة اإلهليـة         إال لريفع أنظارهم إىل أجما    , الساقطة

 أو  -"من الطبيعة إىل النعمـة    "أو  -" معجزة النعمة "فيحق لنا أن نلقب هذا الفصل ب        
وعلة العلل يف هذا الفارق العظيم ما بني        " وما صرنا عليه بالنعمة   , ما كنا عليه بالطبيعة   "

غـىن نعمتـه    "فهو إظهار   ,  كل هذا  أما قصده يف  ) ٤: ٢"! (اهللا "–ماضينا ومستقبلنا   
, هـذا ملتقـى األصـحاح األول      ). ٧: ٢" (الفائقة باللطف علينا يف املسيح يـسوع      

: جند القول , يف العدد السادس من األصحاح األول     : باألصحاح الثاين من هذه الرسالة    
, لثاينويف العدد السابع من األصحاح ا     ". ملدح جمد نعمته اليت أنعم ا علينا يف احملبوب        "

وكل قول منهما   ". ليظهر غىن نعمته الفائق باللطف علينا يف املسيح يسوع        : "جند القول 
  . ومفسر, مواز لآلخر ومكمل له
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هذا يـتكلم عـن     –هذا األصحاح مياشي األصحاح األول من سفر التكوين           
  . اخلليقة الثانية وذاك عن اخلليقة األوىل

  معجزة النعمة
) ١٠– ١: ٢(  

   ٣ -١: ٢ – عليه بالطبيعة ما كنا: أوالً
   األمم وحدهم-١: ٢–ماضينا )١(
  اليهود واألمم معاً -)أ (٣-٢: ٢–مسلكنا )٢(
   اليهود وحدهم-)ب (٣: ٢–استحقاقنا الطبيعي )٣(

  ١٠ -٤: ٢ما صرنا إليه بالنعمة : ثانياً
 )ب (٥و ٤: ٢–أساس عمل إله النعمة )١(

  )أ (٤: ٢ -غىن رمحة اهللا-أ-
  )ب (٤: ٢ -اهللاعظمة حمبة -ب-
  )ب (٥: ٢ -جمانية نعمة اهللا-ج-
  "أحيانا) "أ ( ٥: ٢ -ماهية عمل إله النعمة)٢(
 ٦: ٢قوة عمل إله النعمة )٣(
  )أ (٦: ٢ -أقامنا-أ-      

  )ب (٦: ٢ -أجلسنا-ب-
  ٧: ٢ -غرض إله النعمة من عمل نعمته)٤(

  )أ (٧: ٢ -وقت إظهار غرضه-أ-
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  )ب (٧: ٢ -حقيقة غرضه-ب-
  ١٠ -٨: ٢ -لوب عمل إله النعمةأس)٥(

  )أ (٨: ٢" النعمة"علة خالصنا -أ-
  )ب (٨: ٢" اإلميان"وسيلة خالصنا -ب-
  ٩: ٢ -متجيد اهللا وحده-غاية خالصنا-ج-
  ١٠: ٢ -أعمال صاحلة معدة-مثر خالصنا-د-

: وقلبها النـابض  , )١عدد  " (أنتم: "مطلعها–أنشأها رسول النعمة    , هذه تسبحة النعمة  
: وختامهـا ) ٨و  ٥عـدد   " (بالنعمة أنتم خملصون  : "وقرارها املتكرر , )٤عدد  " (اهللا"
ألننا إن ارتكبنـا    , وحنن على ركبنا جاثون   , فلنترمن ا ". نسلك فيها ... ألعمال صاحلة "

  .وإن أتينا خرياً فال فخر, شراً فال عذر
  ٣ -١: ٢ما كنا عليه بالطبيعة : أوالً

  :١عدد 
١ْموْم إِذْ أَْنتاتاً كُْنتوبِ أَْموبِالذُّن الْخا،طَواي  

هذا تعـبري   ". وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب واخلطايا     ). "١: ٢ (–ماضينا  )١(
  : يصف الغري املؤمنني يف, جممل

, إن املوت املقصود هنا هو املوت الروحـي       " : أمواتاً: "حالتهم الطبيعية -أ-
سدي ينشأ عن انقطاع كل صلة بـني        وكما أن املوت اجل   . الذي هو بعد النفس عن اهللا     

كذلك يقـع املـوت     , كاهلواء وما إليه  –اجلسد وبني أسباب احلياة الطبيعية احمليطة به        
وعلـة  , الروحي عند انقطاع الصلة بني النفس وبني اإلله احلي الذي هو مصدر حياتنا            
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ـ    : "وصف آخر وصف به الرسول الغري مؤمنني      , يؤيد هذا . كياا ر إذ هم مظلموا الفك
, فمىت انقطعت كل صلة تربطهم ا     ,  هذه هي البيئة الروحية    -"ومتجنبون عن حياة اهللا   
  . أمسوا أمواتاً فعالً وحقاً

هذا هو الداء الدفني الذي تغلغـل يف        ". بالذنوب واخلطايا : "علة موم -ب-
فأبعدها عن اهللا الذي هو مصدر احلياة والنور فماتت البـشرية ـذا الـداء               , البشرية

ولذلك , فهي أيضاً املقربة اليت يطوى فيها     , وإذا كانت اخلطية علة موت اإلنسان     . ياءالع
: فنقـول , قد جيوز أن منيز بني الذنوب واخلطايا      ". الذنوب واخلطايا "فهو أيضاً ميت يف     

واخلطايا هـي   , إن الذنوب هي االعتداء على شريعة أو هي كسر حاجز واالصطدام به           
إن األوىل تشري إىل خطايـا      : ويقول بعضهم . م إصابة املرمى  القصور أو التقصري يف عد    

إن األوىل تشري إىل اخلطايا     : ويقول البعض اآلخر  . وأن الثانية تعين خطايا الفعل    , الترك
وأن الثانية تعين اخلطايا األصلية املوروثة من       , الفعلية اليت يرتكبها اإلنسان متعمداً خمتاراً     

وأن اخلطايا هـي  . الذنوب هي ما يرتكب ضد اإلنسان    أن  : ويعتقد سواهم . آدم األول 
اخلطايا , إن الذنوب تشري إىل الفعال الظاهرة     : ويقول آخرون . ما يرتكب ضد اهللا تعاىل    

إال أنه  , ومع ميلنا إىل األخذ بالرأي السابق لألخري      . تتناول النيات اخلفية اليت يف القلب     
  .ليس من السهل أن حنكم بأفضلية أحدها
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  : ٢عدد 
 الروحِ  الْهواِء،  سلْطَاِن  رِئيسِ  حسب  الْعالَمِ،  هذَا  دْهرِ  حسب  قَْبالً  ِفيها  سلَكْتْم  ِتيال٢َّ 

  الْمْعِصيِة، أَْبناِء ِفي اآلنَ لُميْع الَِّذي
ألننا مل  , هذه حالة شاذة غريبة   " اليت سلكتم )). "أ (٣ -٢: ٢(–مسلكنا   )٢(

بـل كنـا    , مثلما يكون عادة موتى األجساد    , اً جامدين بغري حركة   نكن بالطبيعة أموات  
جمرد مقربة يتوارى فيها موتى     " الذنوب واخلطايا "فليست  ". سالكني: "أمواتاً متحركني 

, وحييـون , فيهـا يوجـد اخلطـاة     ", أدبيـة , حية" بيئة"وإمنا هي   , النفوس واألرواح 
وهي ذات اعتبار خـاص     , مهيةإن مسألة السلوك غاية يف األ     . ويسلكون, "ويتحركون

فقد اسـتهل سـفر املـزامري       . لدى أحبار اليهود الذين سبقوا بولس والذين عاصروه       
  ".طوىب للرجل الذي مل يسلك يف مشورة األشرار: "بالكالم عن السلوك

  العدو المثلث لإلنسان
وجـاء  " كتاب اهلاخلا "ولليهود سفر جليل خمتص بآداب السلوك يعرف ب         

  :فيه
, ومشتهى أرواحهـم  , كان اهللا علة حياة نفوس البشر     , قوط اإلنسان قبل س "

, ومطمح أرواحهـم  , أضحت اخلطايا أمنية نفوسهم   , لكن بعد السقوط  . وغاية آماهلم 
  ".ومنتهى آماهلم

السلوك "تصف املكتوب إليهم يف حالتهم قبل إميام باملسيح و        " قبالً"إن كلمة   
بعيـداً عـن مـصدر      ,  اإلنسان يف هذه احلياة    سري: سلباً: يعين–" يف الذنوب واخلطايا  

هو : وإجياباً. وهو غري شاعر باحلب اإلهلي وغري ملب للنداء السماوي        , اإلرشاد اإلهلي 
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هذا هو العـدو    . السري حسب اجتاهات روح العامل وإحياآت الشيطان ومشيئات اجلسد        
وخيضعه لنفـوذه   , هويستهويه لذات , املثلث الذي يستأسر بأفكار اإلنسان الغري املتجدد      

فالعـامل  . والفساد والدمار , هذا هو مثلث الشر   –واجلسد  , والشيطان, العامل: وسلطته
  .واجلسد مبدأ, والشيطان روح, العامل عصر. واجلسد داخلنا, والشيطان علينا, حوالينا

, مبا فيه من أفالك   ,  ال يراد به هذا الكون املنظور      -)كوزموس(-"العامل "-أ-
وهي حتدثنا دوماً مبجـده     , فكلها من صنع اإلله احلكيم    –وحبار وأار   , وجبال ووديان 

: ٣يوحنا  " (أحبهم اهللا "ألن هؤالء   . وال الناس الذين يف العامل    ) ٦ -١: ١٩مز  (وجالله  
ألن , اليت حيترفها الناس يف العـامل     , واحلرف, والصنائع, وال يقصد به الوظائف   ). ١٦

اليت تسلب  , مظاهر احلياة اجلذابة اخلالبة   –" العامل"يراد ب وإمنا  . املسيح نفسه كان جناراً   
لـيس مـن    , وتعظم املعيشة , وشهوة العيون , شهوة اجلسد : "وتستهوي القلب , اللب

  ). ١٦: ٢يو ١" (اآلب بل من العامل
فرمبا كانت إحـدى    . هذا منوذج من غىن أسلوب الرسول     –" دهر هذا العامل  "

لكنه أضاف كلمة إىل أخرى ليجعل غىن       ,  يف فكره  هاتني الكلمتني كافية لإلفصاح عما    
دهـر  "أن كلمة   , ويستفاد مما جاء يف بعض أسفار الرابيني      . املبىن متمشياً مع غىن املعىن    

العامل "أو  " الدهر اآليت "تقابلها كلمة   , تعين العصر احلاضر السابق يء مسيا     " هذا العامل 
ومما جاء يف كتاب الرابيني مـن هـذا         , سيااليت تشري إىل العصر الالحق يء م      , "اآليت
" وأما العامل العتيد فلقلـيلني    , لكثريين" العامل احلاضر "أن اإلله العلي قد أعطى      : "القبيل

فالدهر هو روح العصر الذي يلهي      ). ٣٢: ١٢ مع مىت    ٩: ٦و  ١: ٨قابل اسداراس   (
يصرفه باملنظور عن غـري     و. اإلنسان بالساعة احلاضرة البائدة عن احلياة األبدية اخلالدة       
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هذا ما أراده بولس    ). ١٦: ١٢عب  (بلذة أكلة ذاهبة    , ويبيعه جمد بركة باقية   . املنظور
دمياس قد تركين إذ أحب العـامل       ", )٣١: ٧كو  ١" (ألن هيئة هذا العامل تزول    : "بقوله
يو ١" (والعامل ميضي وشهوته  "بل هذا ما قصده يوحنا بالقول       ). ١٠: ٤يت  ٢" (احلاضر

بل أن نتغري عن    , أن ال نشاكله  "الذي يطلب إلينا الرسول     " الدهر"هذا هو   ). ١٧ :٢
  ).٢: ١٢رؤ " (لنخترب ما هي إرادة اهللا الصاحلة املرضية الكاملة, شكلنا بتجديد أذهاننا

أو " أسلوب"جيوز أن تترجم أيضاً إىل      " الدهر"الكلمة اليونانية اليت ترمجت إىل      
اليت سلكتم فيها قبالً حسب مـسلك       : " العبارة كلها هكذا   فتقرأ, "مسلك"أو  " منط"

أطلب يوحنا  (ويكون غالباً مقاوماً هلا     , هذا هو املسلك الذي ينايف إرادة اهللا      ". هذا العامل 
و ٢٠: ١كو ١, ٣٦: ١٨و ١١: ١٦و ١: ١٣و ٣١و ٢٥: ١٢و  ٣٩: ٩و  ٢٣: ٨
واضح يف  ,  العامل غري أن موقف املؤمن احلقيقي إزاء     ). ١٧: ٢يو  ١و  ٣١: ٧و  ١٩: ٣
  ).١٤: ٦غال " (قد صلب العامل يل وأنا للعامل: "قوله

هي إحدى الكلمات االستعارية املميزة ألسـلوب بـولس         " سلوك"إن كلمة   
وروح الـشيطان   , وهو يشري ا هنا إىل احلياة اليت يكون حب الذات قائدها          . الرسول
وقـد  .  يكون اهللا هاديها وعضدها    بدالً من أن  , وأسلوب العامل امللتوي رائدها   , مرشدها

و ١: ٤و  ١٠و  ٢: ٢(استعمل الرسول هذه االستعارة سبع مرات يف هـذه الرسـالة            
وليس بغريب أن يكثر الرسول من ترديد هذه الكلمة فهـو           ). ١٥و  ٨و  ٢: ٥و  ١٧

ولعل ). ١٤: ٢٤أعمال  (سواء أكانت يهودية أم مسيحية      " طريقاً"الذي يعترب الديانة    
  .ا منه للتعبري عن فكرته يف الديانة املسيحيةلوقا استعاره
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الروح الـذي يعمـل اآلن يف       , حسب رئيس سلطان اهلواء   : "الشيطان-ب-
  –ذُكرت هاتان العبارتان وصفاً للشيطان ". أبناء املعصية
هذا مكان أعلى   ". رئيس سلطان اهلواء  : "ومكانه, أوالمها تصفه يف مقامه   )١(

أُجلـس  "حيـث   " السماويات"وأدىن من   , )٢عدد  (حيث يعيش اإلنسان    " العامل"من  
ولعله تعبري عربي استعاره بولس من مـصادر        ) ٦عدد  " (وأُجلس معه املؤمنون  , املسيح
ولكن ملـا جـاء     . صار هدفاً هلجمات إبليس   , والظاهر أن العامل بعد السقوط    . يهودية

 مثـل الـربق مـن       رأى الشيطان نازالً  "املسيح ليفتدي املؤمنني من هذا العامل الشرير        
  ).١٨: ١٠لوقا " (السماء

املقاوم واملضاد مللكوت املسيح    " سلطان الظلمة "هو نفسه   " سلطان اهلواء "إن  
شـاكرين اآلب   "يف هذا يقول بولس يف رسالة أخرى        . واحملبة, واحلق, ملكوت النور –

). ١٣: ١كولوسي  " (ونقلنا إىل ملكوت ابن حمبته    , الذي أنقذنا من سلطان الظلمة    ... 
: ٢١لوقـا   " (هذه ساعتكم وسلطان الظلمـة    : "هذا يؤيد قول املسيح للمتآمرين عليه     

٥٣ .(  
هذا دليل على أن الـشيطان      ". أمري سلطنة اهلواء  "أو  " رئيس سلطان اهلواء  "

علـى  –إال أا شخصية ساقطة شقية      . بل هو ذات وشخصية   , ليس جمرد تأثري أو قوة    
ومع أننا ال نعلم الـشيء      . إنه شخصية صاحلة تقية   ف, "الواقف أمام اهللا  "خالف جربائيل   

أنه حمـدود يف    , إال أننا نفهم من الكتاب املقدس     , الكثري عن حقيقة شخصية الشيطان    
: ١أيوب  (فال ميكنه أن جيرب إنساناً إال بسماح من اهللا تعاىل           . ومقيد يف سلطانه  , كيانه
و ١٢: ١أيوب  (ح به اهللا    كما أنه ال جيرب شخصاً إال بالقدر الذي يسم        , )٥: ٢و  ١١
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, فمن الضروري أن يكون حتت إمرته جنـود يـأمترون بـأمره           , ولكنه رئيس ). ٦: ٢
, الذي يرأسه الشيطان  , اهلواء" سلطان"ومع أن   . وينفذون تعليماته , وخيضعون لنصحه 

إال أنه موجود بسماح من     , عدواينّ, اعتباطي, تعسفي, ليس بسلطان مشروع بل جائر    
ويسجد الكـل   ,  حىت ختضع مجيع األعادي لسلطان املسيح احلق       - حني ولكن إىل –اهللا  

وال سبيل إىل حتقيق ذلك إال بإعالن كلمة البشارة وإعالا حىت تعم            . ضد موطئ قدميه  
  .املسكونة كما تغطي املياه أرض البحر

وفيمـا  : "...هذا يذكرنا بقول املسيح يف مثل الزارع    –" رئيس سلطان اهلواء  "
طيور  "-يف األصل –" ط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء       هو يزرع سق  
والذين على الطريق هـم الـذين       : "ويف تفسري هذا املثل قال املخلّص     ". اجلو أو اهلواء  

وقد الحظ بعض   ). ١٢و  ٥: ٨لوقا  " (يسمعون مث يأيت إبليس ويرتع الكلمة من قلوم       
ورد مراراً يف كتابات املعاصرين لبولس      " اءرئيس سلطان اهلو  : "املفسرين أن هذا التعبري   

ولكن هذا ال يدل بالضرورة على أن بولس اقتبسه مـن           , من كتاب اليهود واإلغريق   
  ).١٢: ٦أفسس , ١٦: ١٢مىت , ١٨: ٢٦راجع أعمال (أحدهم 

هذه تـصف   –" الروح الذب يعمل اآلن يف أبناء املعصية      : "العبارة الثانية )٢(
الروح الـذي يعمـل اآلن يف أبنـاء         "ن الشيطان هو رئيس      أي أ  -الشيطان يف سلطته  

فهي ال  –" شوك"و, "حديد: "كقولنا, امساً لنوعٍ " روح"وقد استعملت كلمة    ". املعصية
فهي تصف طبيعة سلطان اهلواء     , تعين املفرد لكنها اسم مجع تركَّزت فيه كل الوحدات        

طبيعة الشيطان الذي هو    وهي بالتايل تصف    –" جسد هيويل "ال  " روح غري منظور  "إنه  –
  . ورئيس هذا الروح, رئيس سلطان اهلواء
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ألن , فال نفـشل  , يعمل اآلن يف أبناء املعصية    , إذا كان الروح النجس الشرير    
بأن روح اهللا القدوس يعمل     ) ٢٠و  ١١: ١(الرسول صرح يف األصحاح األول مرتني       

 على تـوايل األيـام يف   وسيظهر عمله , وأظهر عمله يف املسيح   , بل قد عمل حقاً   , أيضاً
وال هي  , بل للنور , فليست النصرة النهائية للظالم   , أبناء اهللا العتيدين أن يرثوا اخلالص     

  .وال هي ألبناء املعصية بل البن حمبته, للباطل بل للحق
ورد أيضاً يف العـدد الـسادس مـن         , تعبري عربي , "أبناء املعصية : "إن قوله 

ويقابله قـول   ". يأيت غضب اهللا على أبناء املعصية      ":األصحاح اخلامس يف هذه الرسالة    
" أبناء هذا الدهر  : "ومياثله قول املسيح  ) ٥: ٥تس  ١" (أبناء ار "و" أبناء نور : "الرسول

هم األشخاص املسومون بعـصيان اهللا      " أبناء املعصية "إن  ). ٣٤: ٢٠و  ٨: ١٦لوقا  (
وشيمةً , وطابعاً الصقاً م  , هلمومقاومة إرادته لدرجة يحسب فيها العصيان ميزةً خاصةً         

وبفعـل  , كل هذا بسبب حالتهم الطبيعية من جهة      –وداًء متغلغالً يف دمهم     , الحقة م 
كما يدل على ذلك    –" املعاند"ألن الشيطان هو  . روح العصيان فيهم من اجلهة األخرى     

  معىن األصل العربي" :نطسلعصيان ألن ا , ومشتق من صفاته  , فعمله متفق وطبيعته  ". ش
أم ظاهراً يف أعماهلم    , وسواء أكان العصيان كامناً بني ضلوعهم     . من أظهر هذه الصفات   

إن علة هذا العصيان هي اكتفاء اإلنسان بإرادته        . فهو سيماؤهم املميزة هلم   , وتصرفام
وأساس هذا الرضى هو    . ورفضه إرادة اهللا الصاحلة املرضية الكاملة     , النفسانية الشريرة 

كما قـال كاتـب   –وأساس عدم اإلميان هو البعد عن اهللا أو االرتداد عنه    ,انعدم اإلمي 
انظروا أيها األخوة أن ال يكون يف أحدكم قلب شـرير بعـدم             : "الرسالة إىل العربانيني  

  ).١٢: ٣عب " (إميان يف االرتداد عن اهللا احلي
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هو تعبري مركـز    " أبناء املعصية : "إن قول الرسول  –ويقول الدكتور كندلش    
  . ملكاً هلا وأبناء جبداابل يف خمالبها حىت أضحو, يصف قوماً يف قبضة املعصية

  : ٣عدد 
 مِشيئَاِت عاِمِلني سِدنا،ج شهواِت ِفي بْينهْم قَْبالً تصرفْنا جِميعاً أَْيضاً نْحن ِذينال٣َّ

  أَْيضاً، كَالْباِقني الْغضبِ أَْبناَء بِالطَّبِيعِة وكُنا واَألفْكَارِ، الْجسِد

  اليهود يشاطرون األمم مسلكهم وماضيهم
الذين حنن أيضاً مجيعاً تصرفنا قبالً بينـهم يف         ". "اجلسد: "العدو الثالث -ج-

ولئال يظن  . تكلم بولس يف العدد السابق عن ماضي األمم ومسلكهم        ". شهوات جسدنا 
عـرج  , وهذا املسلك الشائن  ,  التعيس األمم أن الرسول قصد أن خيصهم بذلك املاضي       

, وألن الرسول بولس يهـودي    . فادجمهم مع األمم يف مسلكهم وماضيهم     , على اليهود 
ولئال يتوهم أن الرسول يقـصد      " الذين حنن أيضاً  : "فقال, أورد عبارته يف صيغة املتكلم    

ىل ذهن األمـم    ولئال يتطرق إ  , "حنن مجيعاً : "...فقال, أمجل الكل , فريقاً معيناً دون آخر   
أبان هلم الكاتـب أن     , أي خاطر من جهة فضل أسبقية اليهود عليهم يف اد والكرامة          

فما أحكم  ". تصرفنا قبالً : "فقال, لليهود أيضاً ميزة األسبقية عليهم يف العصيان والتمرد       
أما الذين هم من أهل التحزب      : "أليس هو القائل يف رسالة أخرى     !! الرسول وما أعدله  

وضيق على كل نفس    , شدة. وغضب, يطاوعون للحق بل يطاوعون لإلمث فسخط     وال  
وسالم لكلّ مـن يفعـل      , وكرامةٌ, وجمد.اليهودي أوالً مث اليوناين   –إنسان يفعل الشر    

  ). ١١ -٩: ٢رومية (؟ " اليهودي أوالً مث اليوناين-الصالح
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, المتيـازات وال يوازي عظمة ا   . إال قتام ظله  , فال يعادل ضياء النور الساطع    
  :فاليهودي شريك األممي يف. قدر ثقل مسئولياا

إطاعـة مـشيئات اجلـسد      -ب–التصرف السابق يف شهوات اجلسد      -أ-
وكل هذه الثالثة األوصاف منصبة علـى       . كونه ابن الغضب بالطبيعة   -ج-واألفكار      

  . اجلسد الذي هو عدونا الثالث
  . احليوانية املنحطةتعين اخلطايا, حبصر اللفظ" شهوات اجلسد"إن -أ-
تعين اخلطايا الفكرية الناشئة عن الكربياء العقلية       " األفكار..مشيئات  "و-ب-

اللوايت هن بعض أخوات    , وطلب اجلاه والشهرة  , وحب السلطة , نظري االنتفاخ العلمي  
  . حمبة الذات

حني كان يتكلم عن نفسه بالذات يف هـذا        , أن الرسول بولس  , ومن املالحظ 
لكنه مل يتكلم عن خطايـا اآلخـرين        , ث وصف اخلطية يف منابعها الداخلية     العدد الثال 

  . وصف اخلطية يف مظاهرها اخلارجية اليت تبدو يف احلياة بالتصرف والسلوك) ٢عدد (
لئال يتبقى يف قلب اليهود أثر من الفخر حبسبهم على          –" أبناء الغضب "-ج-
وم كل أسباب االفتخار مبـيالدهم      انتزع الرسول من قل   , "أوالد إبراهيم "اعتبار أم   
 أي أم يف ميالدهم الطبيعي يـستوون        -ألم بالطبيعة أبناء الغضب كالباقني    , الطبيعي

وال يف مرافقهم وظروفهم    , فليست العلة يف البيئة احمليطة م     . والغري املؤمنني من الوثنيني   
نعـم  . الطبيعة أبناء الغضب  ألم ب , بل فيهم هم  , وال يف الزمان العائشني فيه    , اخلارجية

, ال على أساس حيام الطبيعية    , ولكن على أساس اإلميان   , أن اهللا يبىن األمة اإلسرائيلية    
س نفسه يقول يف رسـالة      لألن بو . كورثة جسديني إلبراهيم  , وال بناء على استحقاقهم   
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هـم مـن    فاعلموا إذاً أن الـذين      . براً) اإلميان(كما آمن إبراهيم فَحِسب له      : "أخرى
فإذا كان بعض اليهود يظنون أم      ). ٧و  ٦: ٣غالطية  " (أولئك هم بنو إبراهيم   , اإلميان

فقد هـدم بـولس صـرح       , ميتازون عن األمم بكوم أبناء إبراهيم مبيالدهم الطبيعي       
أبنـاء  "هم  , وأبان هلم أن ال وجه لفخرهم ألم حبكم ميالدهم الطبيعي         , تفاخرهم هذا 

فـال سـبيل إىل     ,  فإن مل يولدوا ثانية ميالداً روحياً من األعايل        ,كسائر الناس " الغضب
  .متتعهم برضى اهللا

  أبناء الغضب بالطبيعة
تنطوي هذه العبارة على إشارة ضـمنية إىل         –" وكنا بالطبيعة أبناء الغضب   "

وبسببها يدخل يف عـداد أبنـاء       , اخلطية األصلية اليت يولد ا كل إنسان غري متجدد        
حىت توجب عليه   , من الضروري أن تربز خطية اإلنسان إىل حيز الفعل        وليس  . الغضب

عيناه أطهر من   "إذ يكفي بقاؤها كامنة يف طبيعته إلثارة غضب اإلله الذي           . غضب اهللا 
لـيس حمـالً   , فاألسد الرابض يف قفص من حديد). ١٣: ١حبقوق  " (أن تنظرا الشر  

كامنة يف طبيعتنا إمنا هـي خطيـة        وكذلك اخلطية ال  . لكنه أسد عاجز عن إيقاع األذى     
فاخلطية األصلية هـي خطيـة      . حقيقية حىت يف األوقات اليت ال جتد فيها جماالً للظهور         

بل حبكم  , وال من قبيل احلظ العاثر    , ال على سبيل املصادفة   , يولد فيها كل إنسان   . عامة
ـ       . ناموس عام ال يتخطاه زرع بشر وال يتحداه        شترك وحبكم هذا النـاموس العـام امل

. وأضحت طبيعته البشرية خطية أصلية فيـه      , أضحت اخلطية طبيعة أصلية يف اإلنسان     
وأن أقدس أعماهلا فـساد يف      . فكل ما يصدر عن هذه الطبيعة ليس سوى خطأ يف خطأ          

فبحكمها ومبوجب نواميسها   .  حىت الصالة اليت نرفعها حتسب مكرهة لدى اهللا        -فساد
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بل خطيـة   , خاطئة, لطبيعية اليت تصدر عنه عفواً    وأنظمتها تصبح كل أعمال اإلنسان ا     
, ذه الطبيعة اخلاطئة  . أصيلة فيه , وتصبح اخلطية حالة طبيعية   , متمثلة يف صورة أعمال   

فيـستعذب  , وفيها يسلك , وفيها ينمو , يولد اإلنسان , وهذه اخلطية الطبيعية األصلية   
اركه النعمة اإلهلية فتخلق منه إنساناً      وا يصري له املر حلواً واحللو مراً؛ ما مل تتد         , مرارا
  . جديد

تصف البشر كما هم    " بالطبيعة: " إن كلمة  -يقول الدكتور ارمتاج روبنسون   
يف ذام ويف حالتهم األصلية من غري أن تتداخل يف أمرهم قـوة خارجـة عنـهم أو                  

ألن األمم الذين لـيس عنـدهم       : "مثال ذلك قول بولس   . تتداركهم نعمة أرفع منهم   
.  ما هو يف النـاموس     -أي بدون إعالن إهلي خارج عنهم     –ناموس مىت فعلوا بالطبيعة     ال

  ).١٤: ٢رو " (هم ناموس ألنفسهم, فهؤالء إذ ليس هلم الناموس
أبنـاء  "فهو على مثال قوله يف عدد سـابق         " أبناء الغضب : "أما قول الرسول  

ء املعصية ال ميكـن إال      وهو يصف الواقعني حتت الغضب طبعاً واستحقاقاً فأبنا       " املعصية
بسبب هذه األمور يأيت غضب     : "...كما قال الرسول نفسه   " أبناء الغضب "أن يكونوا   

وأمـا اآلن فنـور يف      . اهللا على أبناء املعصية فال تكونوا شركاءهم ألنكم كنتم ظلمـة          
  ". الرب

" أبناء الغضب "و. فالغضب املقصود هنا هو غضب اهللا يف احلال ويف يوم الدين          
وإياه يستحقون سواء أكـانوا يهـوداً أم        , وضوع هذا الغضب ومقضي عليهم به     هم م 
وأما الـذين   ... ألن غضب اهللا معلن من السماء على مجيع فجور الناس وإمثهم          ", أمميني
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علـى  ... فسخط وغضب , بل يطاوعون لإلمث  , وال يطاوعون للحق  , من أهل التحزب  
  ).٨و ٥: ٢و ١٨: ١رومية " (يونايناليهودي أوالً مث ال, كل نفس إنسان يعمل الشر

هـم أبنـاء الغـضب      , على السواء , إن األمم واليهود  , هذا ما بينه الرسول   
ومنوا ما مل تنتـشلهم     , بالطبيعة إذا ما تركوا على حاهلم الطبيعية اليت فيها ولدوا ونشأوا          

  .النعمة اإلهلية املخلصة

  ةمل النعمع
 ١٠ -٤: ٣  

  :٥ و عدد 
 نْحـن و٥ بِهـا،   أَحبنا  الَِّتي  الْكَِثريِة  محبِتِه  أَْجلِ  ِمْن  الرْحمِة،  ِفي  غَنِيٌّ  هو  الَِّذي  ُهللا٤َ

اتابِ أَْموطَايا الْخانأَْحي عِسيحِ مِة - الْمْم بِالنِّْعمونَ أَْنتلَّصخم  
  

م عن  من السحب املتكاثفة اليت تلبدت يف جو األعداد املاضية املفصحة بالكال          
, انتقل بنا الرسول إىل جو صاف تضيء فيه أنوار النعمة اإلهليـة           , خطايا اليهود واألمم  

فما أحلى هذه الكلمة العظيمة اليت يستهل ا        . وتشرق وتشع فيه أشعة مشس إله النعمة      
: ما أشبه هذا االسـتهالل مبطلـع الرسـالة إىل العـربانيني           "! اهللا: "هذا العدد الرابع  

مثيـل هـذه    , هل من كلمة ميتلئ ا الفم املعرب عن سرور القلب وجته          و...!!". اهللا"
  ؟"!اهللا: "الكلمة اجلليلة املمتازة
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 كما تشرق الشمس بأشعتها النورانية فتشق كبد اليوم إىل ليل حالك وـار             
كذلك تدخل اهللا بنعمته يف تاريخ املؤمنني ففصل بني ماض ملـيء بالـسيئات              , مشرق

  :تأمل هذه القائمة السوداء. ضر غمرته النعمة اانيةوبني حا, واملعاصي
" ... رئيس سلطان اهلواء  " ... "دهر هذا العامل  "... "أمواتاً بالذنوب واخلطايا  "

وكأن نفس الرسول شعرت بانقباض إذ أطالـت        " ... أبناء الغضب " ..."أبناء املعصية "
 وتنفست الصعداء حاملـا     وسرعان ما شعرت حبرية جميدة    , التحليق يف هذا اجلو اخلانق    

وطربـت لـدى    , انتقل بولس إىل هذا العدد الرابع فتنسمت نفسه نسيم احلرية واد          
  :مسعها عذب نغم هذه الكلمات

, " املـسيح " ... "أحيانـا " ... "حمبته الكثرية " ... "غين يف الرمحة  " ... "اهللا"
 وال شك أن الـسرور      ".السماويات" ... "أجلسنا" ... "أقامنا", "خملصون", "النعمة"

أخذ من نفس الرسول كل مأخذ عندما وصل إىل هذه العبارة املركزية اليت تصلح قراراً               
  " !!غىن نعمته الفائق باللطف علينا يف املسيح: "ألنشودته اجلميلة

. هذه صفحة جميدة يف سفر اخلليقة اجلديـدة       )). أ (٤: ٢(غىن رمحة اهللا    -أ-
, حال طبيعية كان عليها املؤمنون قبـل إميـام        : النيفيها يتجلى البون الشاسع بني ح     

ما أشبهها بأول صفحة يستهل ا كتـاب        . وحال أخرى أوصلتهم إليها النعمة اإلهلية     
كانت األرض خربة وخالية وعلى وجـه الغمـر         : "اخلليقة األوىل يف غرة سفر التكوين     

وقال اهللا ليكن نور    . ياهوروح اهللا يرف على وجه امل     "... هذا هو جانبها املظلم     –" ظلمة
فما أقرب الـشبه بـني      .  هذا جانبها املنري   -"وفصل اهللا بني النور والظلمة    .. فكان نور 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٩

وصفحة اإلنسان اجلديد املخلوق    , صفحة الكون املخلوق بكلمة اهللا املقولة     –الصفحتني  
  .يف املسيح كلمة اهللا املتجسد

 إمتام العبارة اليت استهل ـا       عاد الرسول إىل  , ويف هذا العدد الرابع وما بعده     
أحيانـا مـع    ... اهللا الذي هو غين يف الرمحة     ... وأنتم إذ كنتم أمواتاً   : "هذا األصحاح 

فمـا  , وإذا كان الرسول قد أظهر يف األعداد السابقة سواد اخلطية وفسادها          ". املسيح
ازدادت , يةذلك إال ليظهر يف األعداد الالحقة مجال النعمة وأجمادها ومثلما كثرت اخلط           

اهللا الذي هـو    : "وأي وصف يعرب عن وفرة النعمة أبلغ من قول الرسول         . النعمة جداً 
  ".ليظهر يف الدهور اآلتية غىن نعمته" ... "حمبته الكثرية"من أجل " غين يف الرمحة

هذه تعبريات جليلة متجمع بعضها على بعض كما تتجمـع أمـواج البحـر           
لـو اقتـصر    ". غىن النعمـة  ", "كثرة احملبة " "رمحةغىن ال : "اخلضم فوق بعضها البعض   

لكان فيها الكفاية للتعبري    , الرسول على استعمال إحدى هذه الثالث الكلمات وحدها       
بعد أن أحاط كالً    , لكنه نظم حبات هذا العقد الثالثي الثمني      . عن جالل النعمة ومجاهلا   

واحملبة , يف غناها بل يف غىن اهللا     فأرانا الرمحة   , منها بإطار مرصع ليزيدها مجاالً على مجال      
, "من أجل حمبته الكـثرية    , غين يف الرمحة  : "فقال, والنعم يف فيضها  , يف كثرا ووفرا  

والنعمـة وحـدها    . واحملبة وحدها مقتدرة  . فالرمحة وحدها كافية  ". غىن نعمته "ليظهر  
 قـدمياً يف ضـيافة      فما بالك إذا اجتمعت ثالثتها معاً كما اجتمع الثالثة املالئكة         . فعالة

؟ فكم باحلري إذا اجتمعت هلا ثالثة أوصاف        )٢: ١٨تكوين  (إبراهيم عند بلوطات ممرا     
يف ختام األصحاح الثالث عشر من الرسالة األوىل إىل كورنثوس ذكر الرسول            . جامعة؟

مث وازن بني بعضها البعض فرجحت لديه كفة        " واحملبة, والرجاء, اإلميان: "ثالث فضائل 
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لكنه لو أراد أن يوازن بني هذه الثالث الفضائل اليت          " وأعظمهن احملبة : "فقال, األخرية
! أترى كان جيد سبيالً إىل املفاضلة بينـها؟       , "النعمة"و" احملبة"و" الرمحة: "حنن بصددها 

وهل من مفاضلة بني أشعة الشمس الواحدة؟ أليست كلها منبعثة من نبع واحـد هـو                
  . والنعمة هي احملبة متدفقة, ترفقةاحملبة؟ فالرمحة هي احملبة م

 -وغىن نعمتـه  , ووفرة حمبته , غىن رمحته )): ب (٤: ٢(عظمة حمبة اهللا    -ب-
فإذا رأينا قـدرة اإللـه املبـدع        . لقد جتلت هذه كلها بصورة واضحة يف سفر الفداء        

وإذا تبينا حكمة اهللا مرتسمة     , حبروف صخرية حجرية  , منقوشة على لوحات سفر اخللق    
فإننا نلمس رمحته تعاىل مطبوعة على      , حبروف من نور ونار   , ات سفر العناية  على صفح 

نعم قد يتاح لبعض الناس أن يـروا آثـار خطـوات اهللا             . سفر الفداء حبروف من دم    
إال أـم  , وأن يتبينوا آيات يديه مطبوعة على سـفر العنايـة       , موجودة يف سفر اخللق   

إن لغة حمبته سهلة املأخذ لـدى       . الفداءحيسون بنبضات قلبه احملب مىت تصفحوا سفر        
أمحدك أيهـا   : "أمل يقل فادينا ايد   ! بل هي سر غامض ال يفهمه إال األطفال       , األطفال

ألنك أخفيت هذه عن احلكمـاء والفهمـاء وأعلنتـها          , اآلب رب السماء واألرض   
  ؟ "لألطفال

, واجلـالل , والعظمـة , أن إهلنا غين يف القدرة". اهللا الذي هو غين يف الرمحة  "
لكن الرسول حيدثنا بنوع خاص عن غىن       , فهو غري حمدود يف ذاته ويف صفاته      . واحلكمة

, ليترك الشرير طريقـه ورجـل اإلمث أفكـاره   : "فأيد بذلك قول إشعياء, اهللا يف الرمحة  
وقـول مـرمن    , )٧: ٥٥إشعياء  " (وليتب إىل الرب فريمحه وإىل إهلنا ألنه يكثر الغفران        

  ).٨: ١٠٢مزمور " (الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثري الرمحة ":إسرائيل احللو



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢١

عرفنا الرسول إن علـة     , يف األصحاح األول  –" اهللا الذي هو غين يف الرمحة     "
لكنه يف هذا األصحاح الثاين أظهر أن علة خالصنا         , اختيارنا للتبين هي مسرة مشيئة اهللا     

بدليل , لكن العلة األساسية هي اهللا نفسه     . على أا علة ثانوية   ". حمبة اهللا املتفاضلة  "هي  
, وحمبتـه , فنحن مدينون كثرياً لرمحـة اهللا     " اهللا الذي هو غين يف الرمحة     : "قول الرسول 

لكن اهللا  , فالرمحة مل ختلصنا  . أجلّ وأكرب , والنعمة, واحملبة, لكن ديننا إلله الرمحة   . ونعمته
. بعد أن كنا أمواتاً بالذنوب واخلطايا     وأحيانا  , هو الذي خلصنا  , الذي هو غين يف الرمحة    

, وراء املـشيئة اإلهليـة    . مسرة املشيئة اإلهلية  , ووراء االختيار . االختيار, فوراء التبين 
  .اهللا احملب, ووراء احملبة اإلهلية. احملبة اإلهلية, ووراء النعمة اانية. النعمة اانية

جلميع الناس املعبر عنها بإحسانه     ليست حمبته العامة    , إن حمبة اهللا املوصوفة هنا    
الذين , وإمنا هي عاطفته القلبية اليت اختص ا أبناءه املؤمنني به         , )٤: ٣تيطس  (ولطفه  

إياك قد اختار الرب إهلك لتكون له شعباً أخص من مجيع           "هم اسرايئله الروحي املختار     
التـصق  ليس من كوم أكثر من سائر الـشعوب         . الشعوب الذين على وجه األرض    

بل من حمبة الرب إياكم وحفظـه       . الرب بكم واختاركم ألنكم أقلّ من سائر الشعوب       
القسم الذي أقسم آلبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد              

فهـو ال   . وأراد ألنه أحب  , لقد أحبنا ألنه أراد   ). ٨ -٦: ٧تث  " (فرعون ملك مصر  
الـذي يكـون    , فهو الكائن بذاته  , ركاً سوى ذاته  وال حم , يعرف علة خارجة عن نفسه    

  : وذا االسم عرف إلسرائيل قدمياً. بذاته
ضـلعه  –هذا هو املثلث الرئيسي الذي يقوم عليه صرح التعاليم اإلجنيليـة            

وكلها تشري  . نعمته اانية : والثالث. حمبته املتفاضلة : والثاين. رمحة اهللا الواسعة  : األول
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وهـو ال   , ألن اإلحسان من طبعه   .  هي أن اهللا يسر بالعطاء     -أساسيةإىل حقيقة واحدة    
وهو يسر بالعطاء أضعاف سرورنا     . ينتظر من البشر إال أن يقبلوا عطاياه بروح الشكر        

تكلم الرسـول عـن إحـدى       . (والبذل من ميزاته  , فاإلحسان من صفاته  . حنن باألخذ 
  ).٩٢فاطلب تفسريها على صفحة , ١٨: ١نواحي غىن اهللا يف 

  :٥عدد 
٥وْحنن اتابِ أَْموطَايا الْخانأَْحي عِسيحِ مِة - الْمْم بِالنِّْعمونَ أَْنتلَّصخم   

عـرب  ". وحنن أموات باخلطايا أحيانا مع املـسيح      : "ماهية عمل نعمة اهللا   -ج-  
, "ياةاحل: "إحدامها–الرسول عن احلجر األساسي يف بناء عمل النعمة بكلمتني متماثلتني           

" احليـاة :  "وقد استعملت كل منهما يف مناسبة خاصة فأوالمهـا        ". اخلالص: "والثانية
استعملت على اعتبار أننا كنا     " اخلالص: "والثانية. استعملت على اعتبار أننا كنا أمواتاً     

األوىل خاصة  –وقد أبان الرسول يف هذا العدد ثالث حقائق         . قبل إمياننا باملسيح هالكني   
والثانية خاصة بالقيـاس    , ..."وحنن أموات باخلطايا أحيانا     : " األوىل يف خالصنا   بالعامل

بالنعمة أنتم  : "والثالثة تتعلق بالعلة الثانوية يف خالصنا     " مع املسيح : "... األعلى خلالصنا 
يف نور احلقيقة األوىل نعلم أن اخلالص من عمل اهللا أوالً وآخراً ألننـا حنـن                " خملصون

اهللا خلصنا وحنن أمـوات     "ألن  , ومل نسع إليه  , ومل نطلبه ,  يف هذا اخلالص   البشر مل نفكر  
واحلقيقة الثانية ترينا أن قياس خالصنا هو التمتع باحلياة اجلديدة مع           ". بالذنوب واخلطايا 

واحلقيقة الثالثة تظهر لنا أن هذا اخلالص جمـاين ألننـا           ". أحيانا مع املسيح  "... املسيح  
وجـدير باملالحظـة أن كلمـة       " بالنعمة خملصون : "ى سبيل األجرة  نلناه بالنعمة ال عل   

, قد وردت يف خامتة هذا العدد بالصيغة احلالية اليت تفيد االستمرار املتجدد           " خملصون"
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ولو أا تبدأ يف حلظة     , على اعتبار أن اخلالص عملية مستمرة تتم على خطوات متتابعة         
ويف جمراه , ذي يعترب يف بدايته تربيراً  هذا هو اخلالص ال   ). ١٥: ٢كو  ٢, ٢: ١٥كو  ١(

وممجـدون  , ومقدسون بالنعمة , فنحن إذاً متربرون بالنعمة   . ويف كماله متجيداً  , تقديساً
إن ديننا للنعمة اليت أوصلتنا إىل منطقة اخلالص ال يزيد عن ديننا للنعمة الـيت               : بالنعمة

  . حتفظنا اآلن لتوصلنا إىل ديار اد
وا أحيانا وحنن أمـوات     . احملبة السامية اليت وجهها اهللا إلينا     عجيبة حقاً هذه    

لكنـها  , أن هذه احملبة مل تقف بنا عند حد احلياة اردة         . وأعجب منها . بسبب خطايانا 
أحيانا "وأرفع درجاا إىل حياة املسيح نفسه       , رفعتنا ومست بنا إىل احلياة يف أمسى مراتبها       

ولكن أن  , أو يف املسيح  , أن حييينا اهللا بواسطة املسيح    , اإنه لشرف عظيم لن   ". مع املسيح 
  !!هذه نعمة ممتازة تشتهي املالئكة أن تتطلع عليها–حييينا مع املسيح 

هذا اختبار حيصل عليه املؤمن عند الوالدة اجلديدة اليت هي انتقال من املوت إىل احلياة               
, ض إال أنه يكون شرعاً وحقاً     ومع أن املؤمن يكون يف هذه احلياة عائشاً على هذه األر          

على أن  ". ألنكم قدمتم وحياتكم مستترة مع املسيح يف اهللا       : "حياً مع املسيح يف السماء    
فحينئـذ  , ومىت أظهر املـسيح حياتنـا     : "ال يتحقق إال عند التمجيد    ,كمال هذه احلال  

, أساسـاً يف هذا تعترب قيامة املسيح مـن األمـوات          ".  تظهرون أنتم أيضاً معه يف اد     
: ٢, ٣ -١: ٣كـو  " (إن كنتم قد قمتم مع املسيح  : "لقيامتنا الروحية , وقياساً, ورمزاً
١٥ -١١.(  

فإن قيامة  , فإذا كان موت املسيح قد أعتقنا من املوت الذي هو أجرة اخلطية             
إذاً مل تكـن    . والرجاء والنصرة , املسيح قد أدخلتنا إىل جدة احلياة اليت يسودها الفرح        
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, ١١ -٤: ٦رومية  (سوى املوت بعينه    , ألوىل اليت كنا حنياها قبل إمياننا باملسيح      حياتنا ا 
  ).٢٦ -٢٣: ١٢يوحنا , ٢٦ -٢٤: ١٦مىت 

باعتبار كوننا أعـضاء يف جـسده       , تعين احتادنا احلي باملسيح   " مع: "إن كلمة   
متنـا  فبموته قد   . وهي تعني صلتنا الشرعية باعتبار كونه ضامن  عهدنا وولينا         , الروحي
إين أنا حي   : "هذا يؤيد قول املسيح لتالميذه يف خطابه الوداعي       . وبقيامته قمنا معه  , معه

  ). ١٩: ١٤يوحنا " (فأنتم ستحيون
بصيغة الفعل التام املتواصل لتفيد االستمرار      " خملَّصون"استعمل الرسول كلمة      

: ٢أعمال  , ١٥: !٢كو  ٢, ٢: ١٥, ١٨: ١كو  ١كما يف   (املتجدد ال بالصيغة احلالية     
وال بصيغة املاضي التام كما لو كان اخلالص فعالً مت من جانب           , "الذين خيلصون ) :"٤٧

  ". خلَصنا "-٤: ٨اهللا وحده دفعة واحدة كما يف رومية 
. اخلالص عملية كملت لكنها تتم على درجات متتابعة حىت تكمل يف اـد              

هذا هـو اخلـالص     . حىت يظهر مجاهلا  كصورة متَّ التقاطها يف حلظة لكنها تستغرق وقتاً         
بطرس ١(ويف التمجيد مثرة ناضجة     , ويف التقديس شجرة  , الذي يعترب عند التربير بذرة    

  ).١١: ١٣رومية , ٥: ١
أوضحنا معىن هذه الكلمـة يف      . أما الواسطة الثانوية هلذا اخلالص فهي النعمة        

ن اهللا ما كـان يريـد أن        أ, وجدير باملالحظة . تفسري العدد الثاين من األصحاح األول     
أما عجزنا  . خيلصنا بالنعمة لو كان يف اإلمكان أن خنلّص أنفسنا بقوتنا أو جمهودنا الذايتّ            

ومـن  , "أمواتاً بالذنوب واخلطايا  : "فظاهر من حالنا اليت كنا عليها     , عن ختليص أنفسنا  
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ا مستمدة من نبع    لكنه, فال حياة أصلية فينا   ". أحيانا مع املسيح  : "احلال اليت صرنا إليها   
  ".حياة املسيح"

مرتني كرر الرسول هذه العبارة العذبة املرة األوىل يف         –" بالنعمة أنتم خملصون  "  
ليـبني أن   " باإلميـان : "بعد أن أضاف إليها كلمة    , والثانية يف العدد الثامن   , هذا العدد 

ا هو مبثابـة    وإمن, اإلميان ليس عمالً نأتيه من جانبنا فنصري به مستحقني اخلالص كأجرة          
فإذاً حنن مـدينون للنعمـة      ! وأنى مليت أن يفتح يده    . اليد املفتوحة اليت تقبل عطايا اهللا     

ولعل بـولس   . اإلهلية باإلميان الذي هو اليد املفتوحة اليت تقبل من املسيح هبة اخلالص           
دة هذه هي األنـشو   . كرر هذه العبارة ليجعل منها قراراً عذباً ألنشودة اخلالص ااين         

أن تأخـذ الغـىن واـد    ... مستحق أنت  : "وختامها, "لست مستحقاً : "اليت مطلعها 
  "! ليس من أعمال كيال يفتخر أحد"وقلبها النابض , "والكرامة والقدرة

  !وهل من فضل ملتسول ميد يده ليقبل نعمة مقدمة إليه من محسنٍ كرمي؟  
  :٦عدد 
٦اونأَقَام ،هعا منأَْجلَسو عمِفي ه الساِتمِسيحِ ِفي اوِيالْم ،وعسي    
  ) ٦: ٢(قوة عمل إله النعمة  )٣(

 "أجلسنا) "ب" .. (أقامنا"  ) أ(
إن احلياة اليت وهبنا اهللا إياها بالنعمة ليست جمرد حياة هزيلة ضعيفة نقـضيها              

فهـي معـه    . لكنها حياة نتمتع ا مع املسيح يسوع يف السماويات        , على  هذه الدنيا   
. ترجع بنا إىل قيامة املـسيح مـن األمـوات         " أقامنا: "إنه جللي واضح أن كلمة    .إليهو

فنحن إذاً شركاؤه يف القيامـة      . ترفع أفكارنا إىل صعود املسيح    " وأجلسنا معه : "وكلمة
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وألجلنا مـات وقـام     . ونائبنا, وولينا, وفادينا, ورئيسنا, والصعود باعتبار كونه رأسنا   
فأرواحنا عائشة معـه يف الـسماويات ظـافرة         , منا ونعيش وفيه متنا حنن وق   , وعاش
  .امللطخ بالدماء والدموع, وأجسادنا تتمشى على وجه هذه الدنيا, منتصرة

واآلن " حسب دهر هذا العامل"يف العدد الثاين رأينا املؤمن يف ماضيه سالكاً 
  .نراه جالساً متربعاً على عرش املسيح يف األعايل

إال أا حاضرة يف فعلها فهي تعين , قبلة يف متامهاوإن تكن مست, هذه حالة
الروح الذي يعمل اآلن يف أبناء , موقف املؤمن  كظافر منتصر فوق رئيس سلطان هواء

  . املعصية
هلا صلة حية , يبني أن قيامة املسيح وصعوده ومتجيده" يف املسيح"إن قوله 

, قيامة الكنيسةوأساس , وضمان, وحجة! إذ هي عربون, بكنيسته على األرض
  . ومتجيدها, صعودها

  ).١٩و ١٨: ١٠قابل هذا مبا جاء يف لوقا (
يف سياق تفسري العدد الثالث مـن       " يف السماويات : "لقد أوضحنا معىن كلمة   

  .األصحاح األول فاطلبها يف موضعها
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  قصد اهللا
  :٧عدد 
  .يسوع الْمِسيحِ ِفي علَْينا اللُّطِْفبِ الْفَاِئق نِْعمِتِه ِغنى اآلِتيِة الدهورِ ِفي يظْهِرِل٧
  

ليظهر يف الدهور اآلتية    ", ووقت إعالن هذا القصد   , قصد اهللا من عمل نعمته    
  ". غىن نعمته الفائق

لقـد أحيانـا اهللا   ". غىن نعمته الفائق... ليظهر: "قصد اهللا من عمل نعمته    ) أ(
, نا من جانبنا مبجهود يف هذا السبيل      وال ألننا قم  , ال ألننا نستحق شيئاً من هذا     , وقدسنا

أن اهللا اختارنـا    , وكما أبان الرسول يف األصحاح األول     . بل إلظهار غىن نعمته اانية    
أن اهللا خلّـصنا وأحيانـا      , أظهر أيضاً يف األصحاح الثاين    , )٦: ١" (ملدح جمد نعمته  "
  ". ليظهر غىن نعمته الفائق باللطف علينا"

" الـدهور اآلتيـة   "يراد ب ". يف الدهور اآلتية  : "وقت إعالن هذا القصد   )ب(
العصور واحلقب املتعاقبة اليت تشهد تقدم ملكوت املسيح ورفع لوائه ال يف هذا الـدهر      

ملـك  "وليس من شـك يف أن       ". اآلن وإىل كل الدهور   : "فقط بل يف األجيال العتيدة    
يـستتر جلـها وراء     , هو العليم مبا تتضمنه هذه العبارة من معان دفينة        " الدهور وحده 

, هو لطفه علينا  , فمع أن الباعث إلله النعمة على عمل نعمته       . حجب املستقبل الكثيفة  
ورؤسـاء يف   , لكنه ذات صلة وثيقة مبالئكـة     . إال أن عمل نعمته ليس مقصوراً علينا      

هذا دليـل   . وليس هو وقفاً على عصر معني لكنه ميتد إىل الدهور اآلتية          . الدهور اآلتية 
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وهل نستحق حنن البشر الساقطني أن نكون موضـوع         . دائم, فعال, عمل حي على أنه   
  ؟ )١٩: ٨رومية " (عند استعالن أبناء اهللا"إعجاب املالئكة وتعجبهم 

أمور اهللا غري   "وأن  , والفلك خيرب بعمل يديه   ,حقاً إن السموات حتدث مبجد اهللا     
لكن جالل  " السرمدية والهوته املنظورة ترى منذ خلق العامل مدركة باملصنوعات قدرته         

, ال يرى ظاهراً جلياً إال يف أشخاص املفديني الذين كانوا عمياناً فاستنريوا           , نعمته الفائقة 
املتحركة اليت يستعرض عليها جالل نعمـة اهللا        " اللوحة احلية "هذه هي   . وظالماً فأناروا 

نراها ,  ومظهرة جالل نعمته   ,بقدر ما تعترب هذه احلقيقة معظمة هللا      . الفائقة باللطف علينا  
اليت " بالنقرة"ومذكرة إياه على الدوام     , مظهرة ضعة اإلنسان وحقارته   , يف الوقت نفسه  

لـيس مـن    "وكأن اهللا يقول باستمرار للبـشر       . والصخرة اليت منها اقتطع   , منها أخذ 
" أجلكم وحدكم قد عملت هذا بل من أجل امسي الذي دعي عليكم وألجـل جمـدي               

  ". ميت ال أعطيها آلخروكرا..."
الكلمة األصـلية املترمجـة     ". باللطف علينا : "صلة هذا القصد باإلنسان   )ج(

وقد استعملت وصفاً لنعمة اهللا املترفقـة       ". التأهب إلغاثة امللهوف  "تعين حرفياً   " لطف"
 وصـفاً   ٣٥: ٦وردت يف لوقـا     . السريعة اخلطى إىل املغفرة والصفح    , بنا حنن اجلهال  

 مقترنـة   ٤: ٢وجـاءت يف روميـة      " املنعم على غري الشاكرين واألشرار    "جلودة اهللا   
ويف تيطس  .  مضادة لشدة اهللا وصرامته    ٢٢: ١١ويف رومية   , "بإمهال اهللا وطول أناته   "
  .  مرتبطة بإحسان اهللا ولطفه٤: ٣

, وكلماتـه , وأعمالـه , أن املسيح كان حبياته   " يف املسيح يسوع  : "يراد بقوله 
هذا يقبـل   : "هذا فضل شهدت به األعداد    . م لنا عن لطف اهللا حنونا     خري مترج , ومماته
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نعم ). ٣٦: ١١يوحنا  " (انظروا كيف كان حيبه   ", )١: ١٥لوقا  " (خطاة ويأكل معهم  
, وما أعده اهللا فيها لإلنسان من أسباب التمتع       , إن لطف اهللا حنو البشر ظهر يف الطبيعة       

–مور القاسية اليت ال نفهم هلا قصداً خرياً         إال أن الطبيعة مشوبة بشيء غري قليل من األ        
وظهر لطف اهللا أيضاً على لوحة العناية اإلهلية الـيت تلـم بكـل              . كالزالزل والرباكني 

لكننا كثرياً ما نرى على لوحة العناية أعمـاالً نقـف           , شاردة وواردة يف حياة اإلنسان    
نرى يف حياة املسيح وموته عنا      لكننا  . وااعات, كآالم الطفولة الربيئة  –دوا حيارى   

وتفانياً ال يعرف   , وحمبة ال يتطرق إليها ظل من الفتور أو التغاضي        , لطفاً ال تشوبه قسوة   
  . الوهن إليه باباً

  أسلوب عمل إله النعمة
) ١٠ -٨: ٢(  

  :٨عدد 
    .اِهللا عِطيةُ هو .ِمْنكُْم لَْيس وذَِلك بِاِإلمياِن، مخلَّصونَ، بِالنِّْعمِة نكُْمَأل٨

وذلـك لـيس    . ألنكم بالنعمة خملصون باإلميان   : " النعمة -علة خالصنا -أ-
هذا تقرير وتوكيد وتوضيح ملا ذكره الرسول عرضـاً يف العـدد            ". منكم هو عطية اهللا   

ولئن كان قد   . فأوضح هنا عقيدة اخلالص بالنعمة إيضاحاً ليس بعده من مزيد         . اخلامس
, ٢٥: ٤و  ٢٧: ٣رومية  (يقة جبالء يف رساليت رومية وفيليب       سبق فكتب عن هذه احلق    

فقد أبان جبالء ال يأتيه     . أجلى وأوضح , إال أن كتابته عنها يف هذا العدد      ) ٩ -٢: ٣يف  
فهي تبـدأ   . إن عملية اخلالص كلها من عمل النعمة وحدها       , الشك من إحدى نواحيه   

املسرة اإلهليـة أن ال تتـرك جمـاالً         فقد شاءت   .وتتوج بالنعمة , وتسري بالنعمة , بالنعمة
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كيال يفتخر أمامه جسد    , لكي يعود كل اد على اهللا وحده      , لإلنسان يف عملية الفداء   
فالوليمة السماوية  , "قد أكمل : "هذه احلقيقة قررها املسيح حني قال على الصليب       . ما

ر أطايـب   ويتمتع بـأفخ  , وما على اإلنسان إال أن يقبل الدعوة      , أعدت من جانب اهللا   
بالنعمة أنـتم خملـصون   : "لذلك يقول الرسول. هذا القبول يعبر عنه باإلميان    –الوليمة  
  .واإلميان هو العامل الثانوي, فالنعمة هي العامل األساسي". باإلميان

لئال خيطر ببال أحد أن لإلنسان فضالً يف        . اإلميان: وسيلة قبولنا اخلالص  -ب-
عمل الرسول علـى    , بين على أساسه صرحاً للرب الذايت     فيتخذ منه أداة للفخر وي    , إميانه

". هو عطيـة اهللا   .  ليس منكم  -أي اإلميان –وذلك  . "هدم هذا الصرح من أساسه فقال     
, وهل من فضل ملتسول ميد يده ليقبل العطية اليت جيود ا عليه حمسن كرمي؟ ومع ذلك               

 جيوز قطعـاً إلنـسان      فال, فإذا جاز للمتسول أن يفخر بيده املمدودة لتناول اإلحسان        
وميكننا أن  ". هو عطية اهللا  . اإلميان ليس منه  "ألن  , أن يفتخر بإميانه  , مفتدى بالدم الكرمي  
, مىت ذكرنا أن اخلالص مقدم لإلنسان وهو ميت بالذنوب واخلطايا         , نتحقق ذلك جيداً  

ـ ! وأىنّ مليت أن حيرك يداً أو أن يظهر استعداداً وقابلية؟     ألن : "صاحلةعلى إمتام إرادته ال
: ٢فـيليب   , ١٣: ٤كـو   ٢اطلب  " (من أجل املسرة  ...اهللا هو العامل فيكم أن تريدوا     

ولعل اإلميان عنصر من العناصر املكملة للتوبة احلقيقية اليت تقوم بتغـيري فكـر              ). ١٣
: ٢يت  ٢, ٣١: ٥أعمـال   (اإلنسان فريفض إرادته الذاتية ويعتنق إرادة اهللا من جهتـه           

٢٥.(  
تعود علـى كـل     " وذلك: " أن كلمة  -وبينهم كلفن –ملفسرين  يعتقد بعض ا  

" اإلميـان : "ال على كلمـة   , "ألنكم بالنعمة خملَّصون  : "اجلملة اليت ا يبدأ هذا العدد     
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والظاهر أن وضع العبارة يف اللغة األصلية جييز لنا أن حنسبها وصفاً لإلميان أو              . وحدها
قارن هذا مبا جاء يف روميـة       (لني واحد   فجوهر املعىن يف كال احلا    , وعلى كلٍ . للخالص

  ).١٦ -١٤: ٤, ٢٨و ٢٧: ٣
  :٩عدد 
  .أَحد يفْتِخر كَْيالَ أَْعمالٍ ِمْن ْيسل٩َ

". ليس من أعمال كيال يفتخر أحـد      " متجيد اهللا وحده     -غاية خالصنا -ج-
وهو قرار األنشودة   , هذا صدى الصوت القوي الذي رفعه بولس عالياً يف العدد السابق          

فأبان الرسول يف هذا    , )٣ص  (وغالطية  ) ٤ص  (اليت تغىن ا الرسول يف رساليت رومية        
وال هو  , ليس مثرة جمهود بشري   , أو اخلالص مبا فيه اإلميان    , أن اإلميان اخلالصي  , العدد

وداعياً لالرتكان علـى    , وإال كان سبباً للفخر   , أجرة على عمل أتاه اإلنسان أو سيأتيه      
, ألن اإلنسان مل يعد بعد يف حاجة إليهـا        , بذلك تبطل النعمة  –لذايت  عكاز االستحقاق ا  

مـن أجـل ذلـك أراد       . وينسى إله النعم واخلريات   , فتنعكس اآلية ويتمجد اإلنسان   
ليس من أعمال كيال    : "إذ قال , فبني حقيقة احلال  , الرسول أن ينتزع هذا الوهم انتزاعاً     

 ١٤: ٦غالطية  , ٧٤, ٢٩: ١كو١, ٢٧: ٣قابل هذا مبا جاء يف رومية       " (يفتخر أحد 
تتجلى لنا غرية الرسول املتقدة على جمـد        , ويف هذه األمور جمتمعة معاً    ). ٣: ٣وفيليب  

ولكي تكون أنشودة كل إنـسان      , كيال يرتفع رأس يف حضرة اهللا     , وجالل نعمته , اهللا
  ".مستحق أنت: "وثانيهما" لست مستحقاً"أحدمها –مكونة من مقطعني 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٢

   ثمر الخالص
  :١٠عدد 

 اُهللا سبق قَْد صاِلحة، لٍَألْعما يسوع الْمِسيحِ ِفي مْخلُوِقني عملُه، نْحن نناَأل١٠  

  .ِفيها نْسلُك ِلكَْي فَأَعدها
  : مثر خالصنا أو القصيدة اإلهلية ايدة-د-
  "ألعمال صاحلة معدة.... ألننا حنن عمله"
خملوقني يف املسيح يـسوع      "-"قصيدته"يف اللغة األصلية    و–" ألننا حنن عمله  "

  ".ألعمال صاحلة قد سبق اهللا فأعدها لكي نسلك فيها
مبيناً ـا   , قصد الرسول أن يدعم ا حقيقة اخلالص بالنعمة       , هذه حجة قوية  

ألن اإلنسان مدين هللا بكيانه     , أن ال فضل لإلنسان يف األعمال الصاحلة اليت تصدر عنه         
فاإلله املنعم قـد    . فكل مثارها ديون مركبة   , وما دام أصل الشجرة ديناً    . املطلقالروحي  

, وأهلنا حبكمة وقوة لكي نعرف إرادته الصاحلة وننفذها يف حياتنا         , خلقنا خليقة جديدة  
فال فـضل لنـا وال      , فإذا ما أمتمنا برناجماً مرسوماً لنا     . وفق برنامج معني قصده اهللا بنا     

ولوال حرصنا على مـا     , لكنه خملوق لنا وحنن له خملوقون     , ه ألنفسنا ألننا مل نرمس  , فخر
قبـل أن  , لإلنسان من حرية إرادة لقلنا أننا مل نرده ألنفسنا لكن اهللا أراده لنا وأرادنا له           

هذه هي األعمال الصاحلة اليت سبق اهللا فأعدها لكي يـسلك           . يكون لنا كيان أو إرادة    
وال فخـر لنـا يف هـذه        , داد هذا الطريق وال يف تعبيده     إذاً مل تكن لنا يد يف إع      , فيها

. ال قهراً واضطراراً  , ألا تصدر عن طبيعتنا املتجددة عفواً واختياراً      , األعمال الصاحلة 
وكما أن اهلضم عمل طبيعي تقوم      , فكما أن التنفس عمل طبيعي تأتيه الرئتان السليمتان       
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لصاحلة من مستلزمات الطبيعة املتجـددة  كذلك تعترب هذه األعمال ا, به املعدة السليمة 
فإذا كنا حنسب يوماً أننا أتينا هذه األعمال        ". املخلوقة يف اهللا حسب الرب وقداسة احلق      "
الذي هو  " عمله"فال ننس   " أعمالنا"فإذا ذكرنا   . فإننا قد أتيناها أيضاً باهللا ومن اهللا      , هللا
  ". حنن وأعمالنا"

إال أننـا   ,  خنلص بسبب هذه األعمال الصاحلة     ويهمنا أن نذكر أننا وإن كنا مل      
  .لكنها مثرة خالصنا, فهي ليست علة خالصنا, قد خلصنا هلا

" عملـه : "ومجيل بنا أن نالحظ أن الكلمة اليت ترمجت من األصل اليوناين إىل           
. هذه حقيقة ممتازة تدعو إىل شكر اهللا ومحـده        . شعره–" قصيدته: "قد تترجم حرفياً إىل   

وتـصوراته  , وأفكاره اجلميلـة  , إننا تعبري مجيل عن إرادته الصاحلة     , ا ضمناً ألا تعلمن 
, فإذا كانت مالئكة السماء قد ترمنت وقت اخلليقـة األوىل         ". قصيدته"ألننا  –القدسية  

وحكمتـه  , فيالعمق غىن اهللا  "فإن اهللا نفسه قد فرح مترمناً عندما خلقنا اخلليقة اجلديدة           
الفحص وطرقه عن االستقصاء ألنه من عرف فكر الـرب          ما أبعد أحكامه عن     ! وعلمه

له اد  . أو من سبق فأعطاه ليكافأ ألن منه وبه وله كل األشياء          . أو من صار له مشرياً    
  ".آمني. إىل األبد

يف خـالل اخلمـسة     " يف املسيح يسوع  : "هذه ثالث مرة وردت فيها العبارة     
ليظهر غىن نعمتـه الفـائق      , "ملسيح يسوع يف ا "فاهللا قد أقامنا وأحيانا     . األعداد الفائتة 
  ".يف املسيح يسوع"ألننا حنن عمله خملوقني , "يف املسيح يسوع"باللطف علينا 

  بين عهدين
  أو
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  دخول األمم إلى ملكوت النعمة
)١٢ -١١: ٣(  

أن نستوقف أنفسنا   , وقد قطعنا مرحلةً كهذه يف ميدان هذه الرسالة       , جدير بنا 
لنتبني اخليط املنطقي الدقيق الذي يـربط مـا         , ةً على ما مر بنا    قليالً لنلقي نظرةً عاجل   

  .مضى منها مبا يأيت
رأينا بولس الرسول سـاجداً مـصلياً ألجـل         , يف منتصف األصحاح األول   

ليعلموا ما هو رجاء    . روح احلكمة واإلعالن يف معرفته    "كي يعطيهم اهللا    , املكتوب إليهم 
وما هي عظمة قدرته الفائقة حنونـا حنـن         . ديسنيدعوته وما هو غىن جمد مرياثه يف الق       

, تلك القدرة اليت جتلت يف إقامة املسيح من األموات ويف إقامة املؤمنني معـه     –" املؤمنني
وحجـة  , ألن قيامة الرأس عربون وضـمان     . وإجالسهم معه يف السماويات   , ورفعهم

  .إذ ال ميكن فصل اجلسد عن رأسه احلي, لقيامة اجلسد
أن الرسول أماط اللثام عن أجمـاد       , ئج هذه الرفعة وهذا السمو    وكان من نتا  

متحررين , "دهر هذا العامل  " فأرانا إياهم يف غرة األصحاح الثاين مرتفعني فوق         ,املؤمنني
يف "ألم  ". مشيئات اجلسد واألفكار  "متسلطني على   , "رئيس سلطان اهلواء  "من سلطة   
, وفوق ذلك .  على هذه األرض الدنيا    ولو أن أجسادهم تتمشى   . مقيمون" السماويات

  . فقد أصبحوا مجيعاً متمتعني بوحدانية مقدسة أزالت ما بينهم من فوارق
كي جيعل  , غري أن الرسول أراد أن يذكر املكتوب إليهم حباهلم األوىل الوضيعة          

نصب أعينهم جمد اهللا الذي جتلى يف نعمته اانية اليت أغدقها بكل حكمة وفطنة علـى                
  .د واألمم على السواءاليهو
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ألن النعمـة مشلـت اليهـودي       , ومع أن املفاضلة غري جائزة يف باب النعمة       
إال أن   -وال مفاضلة بني درجـات املـوت      –وكالمها ميت بالذنوب واخلطايا     , واألممي 

فمن هـذه الوجهـة     . اليهودي قد خص مبزايا اجتماعية ودينية كان األممي حمروماً منها         
أن –أوالً  : لذلك قصد الرسـول   . ة على األممي أثقل منه على اليهودي      يعترب دين النعم  

 يف  -وبالصخرة األوىل اليت منها نقروا    , يذكر األمميني مبعدم األصلي الذي أخذوا منه      
 يف  -أن حييطهم علماً بالسالم الذي هم فيه مقيمـون        –ثانياً  ). ١٢و  ١١: ٢(ماضيهم  
صب أعينهم الغاية ايدة اليت أعدهم اهللا       أن جيعل ن  –ثالثاً  ). ١٨ -١٣: ٢ (محاضره

بين , وحاضرهم". قبالً: "ظاهر يف قوله  , فماضيهم). ٢٢ -١٩: ٢( يف مستقبلهم    -هلا
  ".ينمو. "واضح يف كلمة, ومستقبلهم". اآلن. "يف كلمة

  : ١٢و ١١عدد 
 ِختانـاً  الْمْدعوِّ ِمن غُْرلَةً نيْدعوِّالْم لْجسِد،ا ِفي قَْبالً اُألمم أَْنتم  أَنكُْم  اذْكُروا  ذَِلكِل١١

 عـنْ   أَْجنبِيِّني  مِسيحٍ،  بِدوِن  الْوقِْت  ذَِلك ِفي  كُْنتْم  نكُْمأ١٢َ الْجسِد،  ِفي  بِالْيِد  مْصنوعاً

  .الْعالَمِ ِفي لَهإِ وبِالَ ْمكُلَ رجاَء الَ الْمْوِعِد، عهوِد عْن وغُرباَء إِْسراِئيلَ، رعوِيِة

: ٢(يف املاضـي  –الرسول يذكر األمم مبعدم األصلي الذي منه جبلوا         : أوالً
  )١٢و ١١

شكر , من ذكر ماضيه املظلم"!! واآلن... لذلك اذكروا أنكم أنتم األمم قبالً"
هذا هو الدرس الذي أراد الرسول أن يطبعه على قلوب قارئيه . اهللا على حاضره النير

يزداد تألقاً وملعاناً إذا ما انعكس , فمن احملقق أن ضياء صفحة النعمة الالمع. مممن األ
  .وبضدها تتبين األشياء. على سواد صفحة الذنوب واملعاصي
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ال نـستطيع أن    , أننا حنن األمميني العائشني يف القرن العشرين      , ومن املسلّم به  
فقد كانوا يف نظر اليهود مـن       , اًنقدر احلرمان العظيم الذي كان واقعاً على األمم قدمي        

فما كان اليهودي ليأكل طعامه إذا وقع عليه ظل         . املزدري والغري املوجود  , سقط املتاع 
 أن اليهود كانوا متمتعني مبزايا      -وهو رسول األمم  –وقد ذكر بولس نفسه     . إنسان أممي 

  : مجة ال يستهان ا
وهلم اآلباء  . واملواعيد, والعبادة, واالشتراع, والعهود, واد, هلم التبين "... 

لكن هـذه   ". ومنهم املسيح حسب اجلسد الكائن على الكل إهلاً مباركاً إىل األبد آمني           
املعركة احلامية اليت ظلت نرياا مستعرة بني اليهود واألمم بسبب االمتيازات املتمتع ا             

القرون املتعاقبـة قـد     ألن كل هذه    . قد مخدت نرياا  , األولون واحملروم منها اآلخرون   
ولقد كانت حرب   .كسرت حدة اخلالفات الكثرية اليت كانت قائمة بني اليهود واألمم         

فيها كانـت   , املفاضلة بني اليهود واألمم على أشدها يف منتصف القرن األول للميالد          
الذي كان متصفاً بالـشجاعة     , كفة اليهود راجحة لدرجة جنب أمامها بطرس الرسول       

ألنه قبلما أتـى    . أن يقاومه مواجهة ألنه كان ملوماً     "ضطر بولس الرسول    فا, واإلقدام
ولكن ملا أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه       . قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع األمم        

وراءى معه باقي اليهود أيضاً حىت أن برنابا أيضاً انقـاد      . خائفاً من الذين هم من اخلتان     
 فال غرابة إذا كان األمميون حيسبون مـساوام         ).١٣ -١٠: ١غالطية  " (إىل ريائهم 

وكان بولس الرسول يعلم ذلـك      . يذكروا فيشكرون اهللا عليها   , باليهود نعمة ممتازة  
لذلك أراد أن يـذكرهم     , حق العلم سيما وأن األمم كانوا قد ظفروا ذه املزايا حديثاً          

و ١١( هذين العددين    وقد ذكر الرسول يف   ... ". اذكروا: "فقال هلم , مباضيهم القريب 
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عـدد  ( ميزة اخلتـان     -واحدة جسدية –بضع مزايا كان األمميون حمرومني منها       ) ١٢
" أجنبيني عن رعوية إسرائيل   ". "بدون مسيح "يف قوله   , وواحدة اجتماعية ظاهرة  ). ١١

يف . وبال إله ". "ال رجاء هلم  ". "غرباء عن عهود املوعد   : "يف قوله , وأربعاً روحية ظاهرة  
  ".العامل

حسناً قـال   . يرفع اإلنسان إىل حصن الشكر املنيع     , إن ذكر املاضي الوضيع   
أنه من إحسانات الرب أننا مل نفن       . من أجل ذلك أرجو   . أردد هذا يف قليب   : "إرميا قدمياً 

نصييب هو الرب قالـت  . كثرية أمانتك. هي جديدة يف كل صباح  . ألن مرامحه ال تزول   
قيل عن أحد كبار أهل الغرب العصاميني أنه بعد أن          حسناً  " من أجل ذلك أرجو   . نفسي

بتلـك  . أيام عزه وغناه  , كان حيتفظ يف غرفة استقباله    , رفعه مليكه إىل مرتبة األشراف    
  .املنطقة اليت كان يتمنطق ا يف أيام بؤسه وبلواه

وهي أيضاً ترفع من يبغي أن يـسمو ـا          , فالذكرى تنفع من يريد أن ينتفع     
  .ويرتفع
  : ١١عدد 
 ِختانـاً  الْمْدعوِّ ِمن غُْرلَةً نيالْمْدعوِّ لْجسِد،ا ِفي قَْبالً اُألمم أَْنتم  أَنكُْم  اذْكُروا  ذَِلكِل١١

   الْجسِد، ِفي بِالْيِد مْصنوعاً

وكـان  ,  اليت كان األمميون حمرومني منها     - امليزة اجلسدية  -امليزة األوىل -أ-
وقد أضـحى اآلن رسـول      –يلوح لنا أن الرسول     .اخلتان-يهماليهود  يفتخرون ا عل    

 ال يعتقد أن يف هذه العالمة اجلسدية ما مييز مجاعة عن مجاعة أخرى يف ملكوت                -األمم
, املدعوين غرلة من املدعو ختانـاً     : "لذلك استعمل هلجة كمية الذعة إذ قال      . النعمة
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وال , ال هي جوهرية  , امسية, ديةجس, فهي إذاً ميزة عرضية   –" مصنوعاً باليد يف اجلسد   
هـذا مؤيـد    . مرتني يف هذا العدد   " يف اجلسد "وال حقيقية بدليل تكرار كلمة      , روحية

ألن اليهودي يف الظاهر ليس هو يهوديـاً وال          "٢٩و  ٢٨: ٢لكالم الرسول يف رومية     
وختـان القلـب    , بل اليهودي يف اخلفاء هو اليهودي     . اخلتان الذي هو يف اللحم ختاناً     

ليس من النـاس   "-"يهوديته"ويف األصل –" بالروح ال بالكتاب هو اخلتان الذي مدحه    
خبـالف  , فامليزة احلقيقية هي امليالد الثاين الذي تبدعه يد اهللا يف القلـب           ". بل من اهللا  

فاخلتان إذاً ليس سوى ميزة يف عرف اليهودي        . اخلتان الذي جتريه يد إنسان يف اجلسد      
. يؤيد هذا قول التلمود   –" املدعوين غرلة من املدعو ختاناً    : "والواقعال يف عرف احلقيقة     

  ".الغرلة"واألمميني ب" باخلتان"إن الفريسيني كانوا يلقبون أنفسهم 
  :١٢عدد 
 ْنع  وغُرباَء  إِْسراِئيلَ،  رعوِيِة  عْن  أَْجنبِيِّني  مِسيحٍ،  بِدوِن  الْوقِْت  ذَِلك ِفي  كُْنتْم  نكُْمأ١٢َ

  .الْعالَمِ ِفي إِلَه وبِالَ ْمكُلَ رجاَء الَ الْمْوِعِد، عهوِد

إنكم كنتم يف ذلك الوقت بـدون       . "خالصة املزايا احلقيقية اليت ناهلا األمميون     
بعد أن فرغ الرسول من الكالم عن اخلتان الذي كان حيسبه اليهود ميزة عظمى            " مسيح

لرسول نفسه يشاطرهم هذا الرأي اعتقاداً منـه أن       ومل يكن ا  –يتفاخرون ا على األمم     
 انتقـل إىل  -اخلتان عالمة جسدية ليست ذات بال وال خطر يف ملكوت اهللا الروحـي     

وقـد  . الكالم عن املزايا احلقيقية اليت كان األمميون حمرومني منها قبل إتيام إىل املسيح            
 كل اإلجادة إذ مجع كـل       فأجاد الرسول ". بدون مسيح : "أمجل هذه املزايا يف كلمتني    

, يف هذه العبارة املـوجزة    , املزايا االجتماعية والروحية اليت كان األمميون حمرومني منها       
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بل قـصيدة   . هذا حبر خضم من املزايا مركزة يف قطرة       ". بدون مسيح : "املانعة, اجلامعة
  . خالدة جمملة يف شطرة

وقـد  ,بغري عيـنني  قد يعيش إنسان    ! وماذا يتبقى بعد هذا؟    –" بدون مسيح "
بـدون  " أما أن يكون إنـسان       -وقد حييا اجلسد بغري قلب    , يسلك األعمى بغري عكاز   

وقد , وقد حيكم حكام بغري برملان    , قد تعيش أمة بغري حكام    ! فهذا جحيم مقيم  , "مسيح
قـد  ! فهذا فناء وإعـدام   , "بدون مسيح "أما أن تكون أمة     –ينعقد برملان بغري دستور     

أما أن  , وقد حيمل جرة على ظهره بغري ماء      , ب الصحراء بغري جرة   يسافر مسافر يف قل   
قـد  ! فهذا انتحـار حمقـق    " بدون مسيح "يكون اإلنسان مسافراً يف برية هذا الوجود        

وقد ال حيتاجون إىل ضوء القمـر يف        . يستغين سكان الغرباء عن نور الشمس يف النهار       
, يعاً يف احلياة فيجمدوا يف الشتاء     وقد يعيشون طوال أعوامهم من غري أن يروا رب        , الليل

فهذا هو  " بدون مسيح "لكن أن يكون اإلنسان     , ويفنوا يف اخلريف  , ويذوبوا يف الصيف  
  !املوت الزؤام
 -هذه خالصة املزايا احلقيقية اليت كان األمميون حمرومني منها        –" بدون مسيح "

 منبع كـل املزايـا      فاملسيح هو :  اجتماعية كانت أم روحية    -ومنها تتفرع سائر املزايا   
  . ومصدر كل الربكات الروحية, االجتماعية
الكلمـة املترمجـة    –" أجنبيني عن رعوية إسـرائيل    : "املزية االجتماعية )ب(

يف " متجنبون"وهي ذات الكلمة املترمجة     , "مبعدين"جيوز أن تترجم حرفياً إىل      " أجنبيني"
ة مجاعة منتظمة حتت لـواء      يرسم أمامنا صور  " عن رعوية إسرائيل  : "إن قوله . ١٨: ٤

كـذلك  . ملك عظيم قد منحهم حقوقاً اجتماعية ومزايا مدنية باعتبار كوم رعايـاه           
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ولعـل  . كانت األمة اإلسرائيلية قدمياً حني كان الرب إهلاً هلا وملكاً ومشرياً وحاميـاً            
جنبيني عن  أ: "بدليل قوله , "ملسيا"الرسول نظر إىل األمة اإلسرائيلية باعتبار كوا رعية         

  ".بدون مسيح: "ونتيجة لقوله, وشرح, كتعقيب, "رعوية إسرائيل
, إننا مدينون للوقا الطبيب كاتب سفر األعمال حبوار دار بني بـولس وأمـري   

: فقـال   . أنت روماين . فجاء األمري وقال له قل يل     –" رعوية: "يلقي ضوءاً على كلمة   
أما أنا فقـد    :فقال بولس .  هذه الرعوية  أما أنا فبمبلغ كبري اقتنيت    : فأجاب األمري . نعم

فاألمميون كانوا أجنبيني عن رعويـة إسـرائيل        ). ٢٨و  ٢٧: ٢٢أعمال  " (وِلدت فيها 
ولعل أقرب كلمة إليهـا     . ألم مل يولدوا فيها ومل يكن هلم سبيل إىل اقتنائها وهم أمميون           

  ". تقدير الوطن"أو " حرية املدينة: "هي, يف عصرنا احلاضر
املوعد واحد لكن عهوده    ". وغرباء يف عهود املوعد   : " املزايا الروحية  أوىل)ج(

: ٢٢, ٣: ١٢تكوين  " (تتبارك فيك مجيع قبائل األرض    : "هو وعد اهللا إلبراهيم   . كثرية
: فمنـها . كثرية العدد , لكن العهود اليت قطعها اهللا مع شعبه مبناسبة هذا املوعد         ). ١٨

مل " املوعد"أن  , وجدير باملالحظة . ويشوع, ودودا, والوي, وموسى, عهده مع إبراهيم  
وما كان بنـوا    ". مجيع قبائل األرض  "لكنه تناول   , يكن مقصوراً على األمة اإلسرائيلية    

لذلك حسب األمـم يف     ". مجيع قبائل األرض  "إسرائيل سوى أداة إيصال بركة اهللا إىل        
على اعتبار أم   " وعدوغرباء عن عهود امل   ", "مبعدين عن رعوية إسرائيل   "نظر الرسول   

بـدون  "لكنهم أُبعدوا عنـه لكـوم       . حسب املوعد –كانوا أصحاب حق طبيعي فيه      
فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحـسب      , فإن كنتم للمسيح  : "ويف هذا يقول الرسول   ". مسيح

باإلميان باملسيح  , والتبين, والتربير, فهو موعد اخلالص  ). ٢٩: ٣غالطية  " (املوعد ورثة 
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بسبب بعدهم عـن    , أوىل املزايا الروحية اليت كان األمميون حمرومني منها       هذه  –يسوع  
  . املسيح

إن خري مفسر هلذه العبارة هو مـا        –" ال رجاء لكم  : "املزية الروحية الثانية  )د(
مث ال أريد أن جتهلوا أيها األخـوة مـن جهـة             "١٣: ٤تس  ١قاله الرسول نفسه يف     

هو رجـاء   , فالرجاء املقصود هنا  ". ن ال رجاء هلم   الراقدين لكي ال حتزنوا كالباقني الذي     
قد تكون أوهاماً وقد تكـون      , نعم عند األمم تصورات وانتظارات يف اخللود      . اخللود

خبالف الرجاء الوطيد الـذي أبدعتـه       , آماالً ألا ليست مبنية على أساس يقيين ثابت       
اح له فرصـة اإلطـالع     وأن من تت  . يف قلوب املؤمنني به   , وقيامته, وموته, حياة املسيح 

يتحقق جلياً مقدار الغموض واإلام     , يف العصور األوىل  , على مؤلفات الرومان واليونان   
ويقول املؤرخون أنه يف أبان     . اللذين كانا مستوليني على عقوهلم من جهة حقيقة اخللود        

, كان هذا القول مأثوراً ومتداوالً على ألسنة حكمـاء اليونـان          , حكم إسكندر األكرب  
أن : واخلري الذي يليـه   , أن ال يولد اإلنسان قط    : اخلري األعظم : "والسواد األعظم فيهم  

  ".ميوت حاالً
بل تتنـاول   , غري مقصورة على رجاء اخللود    " ال رجاء هلم  : "قد تكون كلمة  

ألن انعدام الرجـاء يف مـا بعـد         . احلياة كلها وتصف نظرة اإلنسان إىل احلياة بأسرها       
مىت ذكرنـا أن أقـوال شـعراء        , يتبني لنا ذلك  . ل رجاء يف احلياة   ينعدم معه ك  , املوت

كانت منصبة على أجماد املاضي     , يف أيام بولس الرسول   , وفالسفتهم, الرومان واليونان 
فكانوا حيسبون أن عصرهم الذهيب قـد مـضى       . ومنسحبة على عظمة القرون السالفة    

ألنه كان مظلمـاً    . املستقبللذلك ملوا احلاضر وأصبحوا بغري رجاء من جهة         . وانقضى
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خبالف كتابات شعراء اليهود وأنبيائهم فإا كانت منصرفة كلـها          . أمام عقوهلم املظلمة  
وانتظار املدينة اليت هلا األساسـات      , وتوقع استعالن أبناء اهللا   , إىل التغين باألجماد العتيدة   
  . فراً منصوراًمبجده ظا" مسيا"واالشتياق إىل جميء , اليت صانعها وبارئها اهللا

لقد عبد الوثنيون آهلة كـثرية وخـضعوا        ". بال إله : "املزية الروحية الثالثة  )ه(
لكنهم كانوا جيهلون اإلله الواحد احلي احلقيقي الذي يطلب ختصيص          , ألرباب عديدين 

: ٣روميـة   (إن إله اليهود هو إله األمم       . وإال فهو بعيد عن القلب كلية     . القلب كله له  
فكـانوا  . ألم كانوا بغري مسيح   :  احلقيقة مل تكن قد أعلنت لألمم بعد       لكن هذه ). ٢٩

: ١روميـة   " (معرفة اهللا كانت ظاهرة فيهم ألن اهللا أظهرها هلـم         "فمع أن   . بغري إجنيل 
ولعل العلـة   ). ٢٨: ١رومية  " (مل يستحسنوا أن يبقوا اهللا يف معرفتهم      "إال أم   , )١٩

أن إلـه   -من اإلجنيـل  –م مل يكونوا قد عرفوا بعد       هي أ , "بال إله "الرئيسية يف كوم    
  . اليهود هو هو إله األمم

صارت مرتعـاً   , ويتسلط على قلوم  , يسيطر على عقوهلم  " بال إله "ولكوم  
ففعلوا ما ال يليق مملوئني مـن       . "وأمست قلوم بؤرة لكل شر وفساد     , لألفكار الدنسة 

منامني .  وقتالً وخصاماً ومكراً وسوءاً    مشحونني حسداً , كل إمث وزنا وشر وطمع وخبث     
بـال  . ثالبني متعظمني مدعني مبتدعني شروراً غري طائعني للوالدين       , مبغضني هللا , مفترين

  ".فهم وال عهد وال حنو وال رضى وال رمحة
وهي املرة الوحيدة اليت وردت  , وردت هنا نكرة  " إله"الكلمة األصلية املترمجة    

أو " ملحـد "ومنها اشتقت الكلمة الشائعة اليت تعين       ,  اجلديد فيها ذه الصيغة يف العهد    
ومن الغريب أن املسيحيني األولني كانوا يضطهدون من الوثنيني حبجة كـوم            ". كافر"
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فكأمنا اإلنسان يتربع لغريه بالتهمة الالصقة به هو        . مع أم هم الكفرة   . ملحدين وكفرة 
  !!دون سواه

فحرمام " بدون مسيح " املزايا ألم كانوا     كان األمميون حمرومني من كل هذه     
  .ونعمة, وصالح, من املسيح يترتب عليه حرمام من كل ميزة

  "أجنبيني عن الرعوية امللكية"أصبحوا , "بدون مسيح"ألم 
  "غرباء عن عهود املوعد"أضحوا , "بدون مسيح"وألم 
  "بال رجاء"أمسوا , "بدون مسيح"وألم 

  ) ١" (بال إله"باتوا , " مسيحبدون"وألم كانوا 
  " يف العامل"تركوا , "بدون مسيح"وألم كانوا 

                                                 
إن املسيحيني األولني كانوا يضطهدون حبجة كوم كافرين باآلهلة " الشهيد"يان  يقول يوستن ١

ويف مناسبة تارخيية . املتعددة فكان هو يذكر املضطهدين بأن سقراط أعدم حبجة كونه كافراً باهللا احلي 
ذلك أنه ملا حانت ساعة , ارتدت سهام هذه التهمة إىل صدور الذين تربعوا ا لسواهم, مشهورة

: وقل. أقسم بعظمة اإلمرباطور وتب: "إعدام الشهيد وليكاربوس ناشده احلاكم ذه الكلمات املأثورة
أما بوليكاربوس فقد أجابه إىل ما طلب مبعىن غري الذي !!" فليسقطوا) يعين املسيحيني(مايل وامللحدين 

مايل : "هتف بلهجة قاطعة مث رفع يديه حنوهم و-ال املسيحيني–ألنه التفت إىل مجاعة الوثنيني . قصد
ولقد أصاب بوليكاربوس كبد احلقيقة ألن امللحدين حقاً هم "!! فليسقطوا) يعين الوثنيني(وامللحدين 

  ".الوثنيني الذين بال إله
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وهو مصدر احليـاة الروحيـة      , فاملسيح هو مصدر احلياة الوطنية الصحيحة     
الطريـق واحلـق    "ألنه هو   , وهو معلن لنا حقيقة اهللا    , وهو منبع الرجاء الوطيد   , الراقية
  ".بهفما من أحد يأيت إىل اآلب إال . واحلياة

وإن كانت غري قائمة بـذاا بـل        , إن هذه العبارة  ". يف العامل : "ختام املأساة 
. إال أا تعبري إجيايب مركز اختتمت به كل العبارات السلبية الـسابقة           , مرتبطة بسابقاا 
فإن كلمـة   , أساساً لكل احلرمان الذي أصاب األمم     " بدون مسيح : "فإذا كانت كلمة  

, يف العـامل  ... ورجاؤهم... يف العامل ... فرعويتهم. واحي حيام قياس لكل ن  " يف العامل "
وهل تعلو املياه عن املستوى الـذي منـه         . يف العامل ... ومعبودهم. يف العامل ... وإهلهم

  !! فإىل العامل-ويف العامل–تنحدر؟ هم من العامل 
من الطبيعي إن من كان بـدون       ". يف املسيح : "على عكس قوله  –" يف العامل "

وكل , قد وضع يف الشرير   " العامل"ألن هذا   ". بال إله "يصبح مطروداً من العامل و    , حمسي
ألن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غري املؤمنني حبجاب املـادة            , ما فيه مضاد للمسيح   

  .الكثيف
  : ١٣عدد 
١٣ِسيحِ ِفي اآلنَ لَِكنِوالْم ،وعسي مأَْنت ْم الَِّذينِعيِد قَْبالً كُْنتبْم ينِصْرت مِ قَرِيبِنيبِد 

  .الْمِسيحِ

: ٢(الرسول ينبه األمم إىل السالم الذي هم فيه مقيمون يف حاضرهم : ثانياً  
١٨ -١٣.(  
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لكـن  : مجيل باملرء أن يذكر ماضيه فال تربح عن باله الصخرة اليت منها قطع              
متحـسراً  , اضرهجيعل املرء منقطعاً عن مستقبله وح     , انصراف الفكر إىل املاضي وحده    
فليس من احلكمـة  , فزعاً منه إن كان قبيحاً مرذوالً     , على ما فات إن كان مجيالً مقبوالً      

أن يقضي اإلنسان أعز أوقات حاضره ليذرف الدموع السخية علـى املـاء املهـراق               
. ومـا هـو آت آت     , وأمام اإلنسان حاضره  . ألن ما مضى قد انقضى وفات     . باألمس

وجه أبصارهم وبصائرهم   , رسول من تذكري األمم مباضيهم التعس     لذلك بعد أن فرغ ال    
وكما أن شقاوم الغابرة حلت م لكوم       ". ولكن اآلن : ". إىل حاضرهم املقدس فقال   

فـالبون  " يف املـسيح  "كذلك سعادم احلاضرة أحاطت م لكـوم        , "بدون مسيح "
" بدون مسيح"أهو –سان من املسيح   العظيم الكائن بني اهلاوية والسماء يعينه موقف اإلن       

يف .. لذلك اذكروا أنكم كنتم يف ذلك الوقت بدون مسيح أجنبـيني            ". "يف املسيح "أم  
  ".صرمت قريبني... لكن اآلن يف املسيح ... العامل 

سالم سالم للبعيد    "...١٩: ٥٧يعترب هذا العدد خري مفسر ملا جاء يف إشعياء            
وفيه أمجل الرسول حقيقة السالم     ". ال الرب وسأشفيه  ق) اليهودي(وللقريب  , )األممي(

ويف األعـداد   . مثّ بينهما معاً وبني اهللا تعـاىل      , الذي صنعه املسيح بني األممي واليهودي     
فكأن هذا العدد هو احملور   . فصل الرسول ما أمجله يف هذا العدد      ) ١٨ -١٤: ٢(التالية  

  . وفيه أبان الرسول ثالثة أمور. وهو مبثابة مقدمة له, الذي عليه يدور هذا الفصل
 هذا  -"صرمت قريبني ... ولكن اآلن : "االمتياز احلايل الذي يتمتع به األمم     -أ-  

مث بينهم واليهود معاً وبني اهللا كـان األمميـون          , هو السالم الذي مت بينهم وبني اليهود      
واصـل  تفصلهم عن بعضهم البعض فوارق وف     –بعيدين عن املزايا اليهودية حساً ومعىن       
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ويركزون كل  , ألن اليهود كانوا يركّزون كل شيء يف اليهودية       –جغرايف  : بعضها, عدة
.  بعيدين جغرافياً عن أورشليم    -إىل عصر الرسول  –اليهودية يف أورشليم وكان األمميون      

, فاألمميون كانوا خيتلفون عن اليهود يف تفكريهم      . روحي, وبعض تلك الفواصل معنوي   
 نظرم إىل احلياة بوجه عام سواء أكان يف جانبها الشخصي أم            ويف, ويف طقوس عبادم  

ويف , كان األمميون أجنبيني عن اهللا يف حقيقة حـاهلم        , االجتماعي أم الديين وفوق ذلك    
خطاياهم اليت أقاموها فاصالً بينهم وبني إهلهم ويف أفكارهم احلمقاء وقلـوم الغبيـة              

ولكن اآلن أنتم الذين كنـتم قـبالً        : " هلم فحق إذاً لبولس أن يقول    , )٢١: ١رومية  (
لوقـا  (بعيدين عن أنفسهم احلقيقية الـشريفة  , ألم كانوا بعيدين عن اليهود ". بعيدين
  .بعيدين عن اهللا, )١٧: ١٥

أما مقامهم السابق فقد بينـه      ". اآلن يف املسيح يسوع   : "مقامهم احلايل -ب-  
وقـد وردت  . ذه بعد اهلاوية عن السماءالرسول يف عبارتني سالفتني تبعد كلتامها عن ه 

فالعامـل  ". يف العامل : "وثانيهما يف خامتته  " بدون مسيح : "إحدامها يف غرة العدد السابق    
مث , األساسي يف هذا املقام املمتاز هو املسيح نفسه الذي أجرى سالماً بني اليهود واألمم             

ــشجرة   لك اليت كت, بل صلة حيوية, هذا مقام حي. بينهما كليهما وبني اهللا ــني ال ب
هـذه صـلتهم   . فهي بالتايل صلة باقيـة , ألن كل حي نام. وهي صلة نامية , وأغصاا

فصاروا رعية حتمل لواء    , فطعموا يف الكرمة احلقيقية   , اجلديدة بعد أن كانوا زيتونة برية     
  .امللك احلقيقي" مسيا"

لعامـل  إذا كان املـسيح هـو ا      ". بدم املسيح : "أساس مقامهم احلايل  -ج-  
فإن الدم هـو    , ويف مصاحلتهما كليهما مع اهللا    , األساسي يف توحيد األمم واليهود معاً     
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ويقول بعض العارفني بدخائل اللغة     . الوسيلة اليت ا أجرى املسيح هذه املصاحلة جبانبيها       
يف دم املسيح متحى ". يف دم املسيح"جيوز أن تترجم إىل     " بدم املسيح "إن كلمة   : األصلية
ويف دم املسيح تغسل اخلطايا الـيت       . رق اليت تفصل بني الناس وبني بعضهم البعض       الفوا

  . تقف حائالً بني اهللا والناس
كانت معاهـدات   , منذ العصور األوىل اليت نشأت فيها البشرية على األرض          

وأساساً , فالدم كان ختماً لكل حمالفة تتم بني إنسان وإنسان        . الصلح تعقد وختتم بالدم   
واملسكن .. هذا هو دم العهد الذي أوصاكم اهللا به       "حلة جترى بني اهللا والناس      لكل مصا 

أيضاً ومجيع آنية اخلدمة رشها كذلك بالدم وكل شيء تقريباً يتطهر حسب النـاموس              
. فهذه املصاحلة بني اهللا والناس هو عهـد دم        ". وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة     , بالدم

قدمياً كان هذا دم محـالن      . أمة وأمة هو عهد دم    وعهد التحالف بني فرد وفرد أو بني        
فأدخلنا , جاء املسيح وقدم نفسه ذبيحة عنا حنن اخلطاة       , ولكن يف ملء الزمان   , وكباش

هذه الكأس هي العهد    : "من مث قال لتالميذه وقت العشاء األخري      . بدمه إىل عهد جديد   
جانـب املـسيح    ومع أن موته كان يحسب يف حينه عالمة ضعف من           ". اجلديد بدمي 
, فأراقت نوراً خالداً على صليبه    , إال أن قيامته قد بددت كل شيء يف نصرته        , املصلوب

فكـأن  . فصار دم الصليب دم املـصاحلة     , وجعلت من صليبه أرفع أريكة ألرفع مليك      
وضـم سـكان    , صاحل أقاصي األرض بأقاصـيها    , املسيح إذ مد ذراعيه على الصليب     

فكأن جسد املسيح املـصلوب صـار تلـك         . السماءاألرض إىل قلب رب األرض و     
  .اليت ربطت األرض بالسماء" السلم"
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هذا هو العهد اجلديد الذي مل ينسخ العهد القدمي بل أيده ووسع أفقه وجعله                
إذ , ذا اكتسب اليهود كثرياً من غري أن خيسروا شـيئاً         , يضم القريبني والبعيدين معاً   

ويف , ريم رعية أخرى مل تكن أصالً يف حظريم       اكتسبوا أخوة آخرين وضموا إىل حظ     
ذا أيضاً اكتسب األمم الشيء     . املسيح صارت هلم األمم مرياثاً وأقاصي األرض ملكاً       

وأضحوا يف  , الكثري من غري أن خيسروا شيئاً إذ أصبحوا ضمن العائلة الواحدة املقدسة           
 وأمـسوا مطعمـني يف الكرمـة        ,عداد بين اهللا وباتوا أحجاراً يف اهليكل اإلهلي الواحد        

وصار هلم حق الدخول إىل األقداس ايدة ليتمتعوا        , احلقيقية بعد أن كانوا زيتونة برية     
  . بالشركة القدسية مع اهللا

  سالمنا والمسيح
) ١٨ -١٤: ٢ (  

  : يف هذا الفصل فصل الرسول ما أمجله يف العدد السابق يف ثالث حقائق  
  ) أ١٤: ٢(ملية أجراها املسيح السالم كع: احلقيقة األوىل  

وجيـوز أن   " هو: "النربة يف هذه العبارة واقعة على الكلمة الوسطى       ". ألنه هو سالمنا  "
قدمياً تنبـأ عنـه إشـعياء فلقبـه         ".هو ال سواه  "أو هو   " هو بنفسه : "تترجم حرفياً إىل  

ويف يوم ميالده هبطـت علـى األرض بـشرى          ). ١٥: ٩إشعياء  " (رئيس السالم "ب
وقبيل صلبه رأينـا    ". اد هللا يف األعايل وعلى األرض السالم وبالناس املسرة        : "مالسال

لكـن  ". سالماً أترك لكم سالمي أعطيكم    : فيه واهب السالم ومعطيه لتالميذه ومريديه     
وطبيعتـه كلـها    , وذاته, فشخصيته". هو سالمنا "بولس حيدثنا عنه يف هذا العدد أنه        

وشخصه احلـي   , وبني اهللا والناس  ,  بني الناس والناس   وهو بنفسه رابطة السالم   , سالم
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مثلما تنبعـث   , فالسالم مشتق منه ومنبعث   , بل جوهر سالمنا  , ايد هو ضمان سالمنا   
ألننـا ال نتمتـع     " سـالمنا "وهو أيضاً   . أشعة الشمس من كلف الشمس انبعاثا طبيعياً      

  . إال إذا كنا فيه, بالسالم
وئام واالنسجام بني العنـصرين الرئيـسيني       تشري على ال  " سالمنا: "إن كلمة   

: ٣غالطيـة   ..." (حيث ليس يهودي وال يوناين    : "اللذين تتألف منهما كنيسة املسيح    
مث إىل السالم الشامل الذي مت بني رب الـسماء وسـاكين            , )١١: ٣كولوسي  , ٢٨

  .يف هذا العدد" االثنني"لكن املعىن األول هو املقصود على كلمة : األرض
  )١٦ -ب١٤: ٢(املسيح صانع سالمنا : ة الثانيةاحلقيق  

ماهية الـسالم الـذي     : العنصر األول : تتألف هذه احلقيقة الثانية من عنصرين رئيسيني      
أمـا  . وبكلمـة تفـصيلية   , وهذه عرب عنها الرسول بكلمتني رئيسيتني     –أجراه املسيح   

, ا تفيد البنـاء   أوالمه–" نقض"و" جعل: "الكلمتان الرئيسيتان فقد وردتا بصيغة املاضي     
وكل هدم حقيقي هو خطوة إىل      , فكل بناء حقيقي ال خيلو من هدم      . والثانية تفيد اهلدم  

لكـي  : "غاية السالم الذي أجراه املسيح    : وأما الكلمة التفصيلية والعنصر الثاين    . البناء
  "قاتالً... صانعاً ويصاحل... خيلق
   الْمتوسِّطَ اجِالسِّي حاِئطَ ونقَض واِحداً، ثْنْينِاِلا جعلَ الَِّذي سالَمنا، هو نهَأل١٤

  :ماهية السالم الذي أجراه املسيح معبر عنها بعاملني: العنصر األول  
اليهـود  " االثنني"يراد ب ". الذي جعل االثنني واحداً   : "عامل البناء يف عملية السالم    )أ(

بل , جيعل اليهودي أممياً وال األممي يهودياً    فهو مل   ": واحداً"واألمم اللذين جعلهما املسيح     
وصار االثنان يذكران أما مسيحيان قبل      , وأنسى األممي أمميته  , أنسى اليهودي يهوديته  
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: إن كلمـيت  : ويقول العارفون بأصول اللغـة األصـلية      , وفوق كل شيء  , كل شيء 
ر مونـود أمـا     ويعتقد الدكتو , ال مذكرة وال مؤنثة   , وردتا بصيغة " واحداً" "االثنني"

اليهـود  –تعنيان نظامني أو هيئتني باعتبار أن املسيح جعل من هاتني اهليئتني املختلفتني             
" واحـداً : "وكلمة, ونظاماً واحداً وكتلة واحدة   , واحتاداً واحداً ,  هيئة واحدة  -واألمم

أنـا  : "ألا هي ذات الكلمة اليت استعملها املسيح يف قوله        " جوهراً واحداً "تعين أيضاً   
  ).٣٠: ١٠يوحنا " (واآلب واحد

لسنا ندري هل وجدت بني العوامل الطبيعية مادة تصهر معـدنني متبـاينني               
لكننا نعلم علم اليقني أن املسيح قد استطاع بدمه الثمني أن           . فتصيغ منهما معدناً واحداً   
إذ , افياً معدناً واحداً ص   -اللذين ال يقبالن مناذجاً بطبيعتهما    –يصوغ من اليهود واألمم     

  . أمعنت النظر فيه ألفيته عنصراً واحداً
لكـي  ". ونقض حائط السياج املتوسـط    : "عامل اهلدم يف عملية السالم    )ب(  

جيب أن نرجع بأفكارنا على احلالة اليت كان عليها اهليكـل    , نفهم املراد من هذه العبارة    
ىل اهليكل قطعـة    أن هريودس األكرب أضاف إ    , فمن املسلم به  . وقت كتابة هذه الرسالة   

ومنـه  , حىت تصل إىل القدس   , فسيحة من األرض كانت مؤلفة من دار متداخلة يف دار         
, عن الدار اخلارجة عنها   " القدسية"وكانت كل دار تزيد يف درجة       . إىل قدس األقداس  

مـرة  , الذي ال يسمح بدخوله إال لرئيس الكهنة وحده       –حىت تنتهي إىل قدس األقداس      
أما القدس فكان يسمح للكاهن بدخوله يومياً ليحرق البخور علـى           و. واحدة يف السنة  

وكانت تقدم هاتان الذبيحتان يف دار      . مذبح احملرقة وقت تقدمي ذبيحيت الصباح واملساء      
وهي املالصقة  –إحدامها  : داران أخريان , وخارج هذه الدار  . الكهنة على مذبح احملرقة   
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 -وهي خارج األوىل شـرقاً    –والثانية  , "يلدار بين إسرائ  " تسمى   -لدار الكهنة مباشرة  
  "دار النساء"تسمى 

ودار بـين   , ودار الكهنـة  , والقـدس , قدس األقداس – كل هذه األمكنة    
 ينتهي يف عـدة     -كانت مقامة على مستوى عال حساً ومعىن      –ودار النساء   , إسرائيل

 منصة  تتصل به , مواضع منه إىل مخس درجات تؤدي إىل أبواب مفتوحة يف جدار مرتفع           
وهذه الدار اخلارجية كانت خمصصة لألممـيني       . ضيقة تشرف على دار خارجية فسيحة     

أو أن يقدموا ذبائح وتقدمات إللـه       ,الذين يريدون أن جيتلوا حماسن أجماد هيكل اليهود       
أن يتخطوا هذا احلائط الذي كان يفـصل        , ولكن مل يكن مسموحاً هلم حبال     –إسرائيل  

من حتدثه نفسه باقتحام ذلك احلائط يقـع حتـت طائلـة            وكل  . هذه الدار عن اهليكل   
أقام , ملنع األمم من أن ميسوا اجلدار املرتفع ذات األبواب        , ومبالغة يف التحوط  . اإلعدام

. يبلغ ارتفاعه حنو مخسة أقدام  , مطوفاً أبنية اهليكل  , اليهود حائط سياج منحوتاً من حجر     
كما حدثنا عنه يوسيفوس يف     , مم واليهود هذا هو احلد الفاصل الذي كان قائماً بني األ        

ويقـول  . هذا هو حائط السياج املتوسط الذي قصده بولس يف هذا العدد" سفر اآلثار "
رفعوا الـردم أخـرياً عـن أحـد         , علماء اآلثار إن مجاعة من املستكشفني يف فلسطني       

ـ     –وقد كان مقاماً فوق ذلك السياج املتوسط        , األعمدة  -تانةوهو حمفوظ اآلن يف األس
  : منقوشة عليه هذه الكلمات باللغة اليونانية

أن يتخطى هذا السياج وجيتاز منـه إىل        , من أمة أجنبية  , ال جيوز إلنسان ما   "
يكون هو اجلاين علـى     , ويقبض عليه , وكل من جيسر على اقتراف هذا الذنب      . اهليكل
  ".نفسه
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ـ      " األعمال"ويقول كاتب سفر     ى بـولس   إن يهود أورشليم ثارت ثائرم عل
الرسول ألم ظنوه أخذ تروفيموس األفسسي وأدخله إىل اهليكل جمتـازاً بـه حـائط               

  ).٣٠ -٢٨: ٢١أعمال (السياج املتوسط 
بل كان قائماً يف    , مل يكن موجوداً يف اهليكل فقط     " حائط السياج املتوسط  "إن  
 مسكـه   هذا هو احلائط املعنوي الذي يفوق يف      –فمنع دخول األمم إليها     , قلوب اليهود 

  !!وكم من مرة يكون فيه اللحم أقسى من احلجر. ذلك احلائط احلجري
كان مل يـزل بعـد قائمـاً بأعمدتـه       , هذا" حائط السياج املتوسط  "ومع أن   

كان قـد زال مـذ أن       , إال أن املعىن الذي يرمز إليه     , حىت كتابة هذه الرسالة   , املنقوشة
مع أن احلجارة املادية كانت قائمة      ف. واملسيح معلق على الصليب   , انشق حجاب اهليكل  

م  , وبعد كتابة هذه الرسالة بقليـل     . إال أن معناها اجلوهري كان قد زال      , وقتئذـد
  . فزال الرمز واملرموز إليه كالمها. ومل يبق فيه حجر على حجر, اجلدار فعالً

فقد زاده بولس وضـوحاً     " نقض حائط السياج املتوسط   "أما املعىن املراد من     
  . الذي يعترب مجلة تفسريية هلذا العدد ولسابقه–الء يف العدد التايل وج

  : ١٥عدد 
 اِلاثْنْينِ يْخلُق  ِلكَْي  فَراِئض،  ِفي  الْوصايا  ناموس  بِجسِدِه  مْبِطالً  .الْعداوةَ  يِأ١٥َ

    سالَماً، صانِعاً جِديداً، واِحداً إِْنساناً نفِْسِه ِفي
مبطالً جبسده ناموس الوصايا يف . أي العداوة) " أ١٥: ٢: (يةمجلة تفسري

  : حيدثنا الرسول يف هذه العبارة عن أمرين". فرائض
  "ناموس الوصايا: "ما أبطله املسيح: أوهلما
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  "جبسده: "أداة إبطاله: ثانيهما
إذ نقض حائط الـسياج     , إن املسيح ". ناموس الوصايا : "ما أبطله املسيح  -أ-

ولقـد أبطـل    . استأصل العداوة اليت كانت متأصلة بينهما     , توسط بني األمم واليهود   امل
وينتزع , ألنه إمنا يعاجل الداء من أساسه     , املسيح هذه العداوة إذ أبطل العلة األساسية هلا       

فلكي ". ناموس الوصايا يف فرائض   : "فالعلة الدفينة هلذا الداء هي    . األشواك من جذعها  
مبطالً ناموس الوصـايا يف     : "أبطل علتها املستعصية  , لعداوة املتأصلة يزيل املسيح تلك ا   

  "فرائض
فما هو الناموس الذي أبطله املسيح؟ أهو الناموس الطقسي؟ أم هو النـاموس             

  األديب؟ أم هو كالمها معاً؟
هـو النـاموس    , يلوح يل أن الناموس املقصود أكثر من سواه يف هذه القرينة          

ال متس وال تـذق     : "ة يف قالب أوامر ونواه مفروضة فرضاً      ألن وصاياه مفرغ  . الطقسي
هـذه هـي    ). ٢٢و  ٢١: ٢كولوسي  " (وال جتس اليت هي مجيعها للفناء يف االستعمال       

, كانوا يشرفون من قمتـه علـى األمـم        , الفرائض اليت أقام منها اليهود سوراً رفيعاً      
        عون عن أن ميسوا شيئاً يف      فينظرون إليهم نظرة كلها زراية واحتقار فاليهود كانوا يتور

وكانوا يأنفون من   . لئال يتنجسوا , مىت علموا أن يداً أممية مسته قبلهم      , األسواق العامة 
فجعلوا من هذه الفـرائض     . لئال يتلوثوا , أن يأكلوا على مائدة واحدة مع شخص أممي       
 حلاضـر  وما الفواصل القائمة يف عصرنا. الطقسية حصناً منيعاً حتصنوا وراءه ضد األمم  

, بني الربمهيني واهلندوكيني سوى بعض الفواصل اليت أقامها اليهود من هذه الفـرائض            
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ومن الغريب أن تلك الفرائض وضعت قدمياً علـى اليهـود           . حائالً بينهم وبني األمم   
  ! فأقام اليهود منها متثاالً عبدوه, لتقيهم شر االختالط باألمم

الناموس األديب إذا نظر إليه كواسـطة       قد يعين أيضاً    " ناموس الوصايا "غري أن   
هذا يؤيد قول الرسـول يف      . لنوال اخلالص أو كشرط أساسي للتمتع بالسالم مع اهللا        

ألن ناموس روح احلياة يف املسيح يـسوع        ) "... ٤ -٢: ٨, ٦ -١: ٧(رسالة رومية   
 ضعيفاً  ألنه ما كان الناموس عاجزاً عنه يف ما كان        . قد أعتقين من ناموس اخلطية واملوت     

فاهللا إذ أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطية وألجل اخلطية دان اخلطية يف اجلـسد               , باجلسد
". لكي يتم حكم الناموس فينا حنن السالكني ليس حسب اجلسد بل حـسب الـروح              

. فاملسيح أبطل الناموس الطقسي برفعه أثقاله عن اإلنسان وحتريره إياه من كل مطاليبه            
إذ غـري موقـف املـؤمن      ,  بتغيريه موقف املؤمن بالنسبة إليه     وقد أبطل الناموس األديب   

فبدل أن كان املؤمن مطالباً بإطاعة الناموس واخلضوع له لكي يتمتـع            . بالنسبة إىل اهللا  
, أضحى متمتعاً بسالم اهللا الذي اشتراه له املسيح بدماه        , برضوان اهللا وغفرانه وسالمه   

بل مظهر من مظاهر إرادة اهللا املعلنـة        , هفأصبح ينظر إىل الناموس ال كأنه أداة خالص       
واآلن , قبالً كان اإلنسان مطالباً بالعمل مبوجب الناموس ليتمتـع بـسالم اهللا           . للبشر

ألنه جملي فكر اهللا الـذي أحبـه        , فهو لذلك حيترم الناموس   , اصبح متمتعاً بسالم اهللا   
موس ألنـه نـال     واليوم يعمل وفق النـا    , قبالً كان يعمل بالناموس ليخلص    . وافتداه
قبالً كان  . واليوم صار له خادماً وفياً    . قبالً كان الناموس عليه سيداً جباراً عتياً      . اخلالص

  .واليوم صار يعمل بناموس احملبة, خيضع لناموس الوصايا
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قـل زواالً   . لكنه إذ أكمل الناموس ألغاه    ". ما جاء املسيح لينقض بل ليكمل     "
  .إذا ما قيل متّ
كولوسي " (جسم بشريته : "هذا تعبري آخر لقوله   ". جبسده": أداة إبطاله -ب-

وموتـه  , وكلها تشري إىل جتسد املسيح    ) ٣: ٨رومية  " (شبه جسد اخلطية  "أو  ) ٢٢: ١
فلوال جتسد املسيح ملا أتيح لرب احلياة أن ميـوت  . الذي قاساه يف جسده على الصليب 

. وموته عنا على الصليب   ,وافتقاره, واتضاعه, فجسد املسيح هو أداة جتسده    . عن البشر 
هو السلم الـيت ربطـت األرض       , الفداء الذي به صنع لنا سالماً مع اهللا       " جسم"فهو  

فاملسيح . هو أداة البناء وهو أداة اهلدم اليت ا أبطل ناموس الوصايا يف فرائض            , بالسماء
 عنـه   ألنه ما كان الناموس عاجزاً    ", وبصليبه ألغى أحكام الناموس   , بصليبه صنع سالماً  

فاهللا إذ أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطية وألجل اخلطيـة دان            , يف ما كان ضعيفاً باجلسد    
: ١هذا يوافق قول الرسول يف كولوسي       " اخلطية يف اجلسد لكي يتم حكم الناموس فينا       

ألنه فيه سر أن حيل كل امللء وأن يصاحل به الكل لنفسه عامالً الصلح بدم                "٢٢ -١٩
 وأنتم الذين كنتم قبالً أجنبيني وأعداء يف الفكر يف األعمال الشريرة            ...صليبه بواسطته 

فاملسيح جبسده أوجد أداة اتصال بني اليهود       " قد صاحلكم اآلن يف جسم بشريته باملوت      
  .وصاحلهما مع السماء, وبدم صليبه مزجهما معاً, واألمم

ويصاحل ... اًلكي خيلق صانع  : "غاية السالم الذي أجره املسيح    : العنصر الثاين 
كل منهما متبوع باسم فاعل موضح لـه        –عرب الرسول عن هذه الغاية بفعلني       ". قاتالً

" يـصاحل : "والفعل الثاين ". صانعاً: "متبوع باسم الفاعل  " خيلق"فالفعل األول   : ومفسر
يرينا أن املسيح مبوته قد احتـد يف نفـسه          " خيلق: "أوهلما" قاتالً: "متبوع باسم الفاعل  
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هذه خطوة أولية ابتدائيـة متهيديـة       –األمم وكون منهما إنساناً واحداً جديداً       اليهود و 
بعد ألن خلق املسيح من اليهود واألمـم        " يصاحل: "للخطوة الثانية املبينة يف الفعل الثاين     

فاخلطوة األوىل هـي إجـراء      . صاحل هذا اإلنسان اجلديد مع اهللا     , إنساناً واحداً جديداً  
واخلطوة الثانية هي إجراء السالم     . اليهود واألمم –رض املتباعدين   السالم بني طريف األ   

هذه هي املصاحلة املزدوجة الـيت      . وبني اهللا , بني سكان األرض باعتبارهم إنساناً واحداً     
. قد صنع سالماً  ,  فهو خلق من اليهود واألمم إنساناً واحداً       -أجراها املسيح بدم صليبه   

  .قد قتل العداوة بالصليب,  اهللاوإذ صاحل االثنني يف جسد واحد مع
هذه هـي   " إنساناً واحداً جديداً  "يف مصاحلة اليهود مع األمم قد خلق املسيح         

اإلنسانية اجلديدة املوحدة املكونة من وحدات حية متحدة هي اإلنسان اجلديد املخلوق            
 وال, ال جمال فيها للخالف الذي توجـده اجلنـسية        , حبسب اهللا يف الرب و قداسة احلق      

لكنها إنسانية واحـدة    , وال للمشاحنة اليت يولدها املذهب    , للعداء الذي يسببه اللون   
ألنه حييا ويتحرك معه بالروح     . كجسد واحد كل عضو فيه لآلخر نصري      –حية جديدة   

  .الواحد
ذكر الرسول أن املؤمن الفرد هـو خليقـة         . يف رسالته الثانية إىل كورنثوس    

يف هذا العدد أبان أن مجاعة املـؤمنني املتـصاحلني          و). ١٧: ٥كو  ١(جديدة يف املسيح    
هم أيضاً خليقة جديدة باعتبار كوم إنساناً واحداً جديداً يف          , واملتحدين معاً يف املسيح   

  . املسيح
مرة واحدة غري هذه يف  هذه الرسالة        " إنساناً واحداً جديداً  "ورد هذا التعبري    

)٢٤: ٤ .(  
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كذلك حنن بالروح إنسان واحد , ق يف آدمكما أننا باجلسد إنسان واحد عتي
  . جديد يف املسيح

  : ١٦عدد 
١٦واِلحصْينِ يِفي اِلاثْن دسج اِحدو عِل اِهللا مةَ قَاِتالً ،يبِبِالصاودبِِه الْع.  

ويصاحل االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العـداوة           : "الغاية الثانية   
وا . مصاحلة األرض بالسماء  – الثانية والقصوى يف برنامج الفداء       هذه هي الغاية  ". به

متّ استرداد هذه البقعة السوداء املسماة باألرض اليت استلبها الـشيطان مـن التـاج               
  .فردت إىل مركزها يف تاج السماء, السماوي
مرة واحدة يف غري هـذا      , وردت كما هي  " يصاحل: "الكلمة األصلية املترمجة    
لكن صيغة جمانسة هلا    ). ٢١و  ٢٠: ١كولوسي  " (وأن يصاحل به الكل لنفسه    : "املوضع

). ٢٠و  ١٩و  ١٨: ٥كـو ٢و  ١١: ٧كو١, ١٠: ٥رومية  (وردت يف عدة مواضع     
هي أن شخصاً سامياً رفيعاً ضحى أكـرب        , والفكرة الرئيسية املطوية عليها هذه الكلمة     

). ١٩: ٥كـو   ٢( املصاحلة   لتكون فدية هلذه  , تضحية يف سبيل رده مجاعة متمردة عليه      
ألن ال مـصاحلة بغـري فديـة        , واملسيح صاحلنا مع اهللا إذ قدم ذاته فدية هلذه املصاحلة         

  " وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة"
  :أنبأنا الرسول يف هذا العدد عن أربعة أمور  
إن املصاحلة اليت أجراها املسيح بني األرض       ...". ويصاحل: "معىن املصاحلة )١(  
ألن عدالة السماء تطالب مبعاقبة األرض على سيئاا        . تتضمن التفكري والتربير  والسماء  

وهي أيضاً تنتظر من األرض أن تكـون يف         . وهذا متّ بالتكفري  –اليت اقترفتها يف املاضي     
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على أنه ال يفهم من هـذا أن        .  وهذا متّ بالتربير   -حالة بارة تؤهلها للشركة مع السماء     
لكن املـراد   , متحفزاً لالنتقام منهم  , معادياً هلم , اقداً على البشر  كان ح , اهللا جلَّ جالله  

وأنه حاجب وجهـه    , ما داموا عائشني يف خطاياهم      , ذا أن اهللا غري راضٍ عن البشر      
, وإن عرضوا عليه طلبام   , فإن كثروا الصالة ال يسمع    . عنهم ما داموا راضني بآثامهم    

هكذا : " مل يتغري ألنه هو الذي دبر الفداء       لكن قلبه من جهتهم   . أعرض هو عنها وعنهم   
  ". أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد

ويصاحل االثنني يف جسد واحد مع      : "الفريقان اللذان متت بينهما املصاحلة    )٢(  
بعد أن صارا متحدين    , أي اليهود واألمم معاً   " االثنني: "فالفريق األول بين يف قوله    ". اهللا

أصبحا , اناً واحداً جديداً فبعد أن كان اليهود واألمم فريقني متنازعني         معاً ومكونني إنس  
أن –وإمنا هو وسـيلة لغايـة       , غري أن احتادمها هذا ليس غاية ائية      . واحداً يف املسيح  

" جـسد واحـد   "فبعد أن وفق املسيح بينهما أدجمهما معـاً يف          . يتصاحل كالمها مع اهللا   
روح "يقابل قوله   " جسد واحد " السماء إن قوله     فجعلهما شخصاً واحداً وصاحلهما مع    

ويقـول  . ولعله أراد كنيسة املسيح ايدة    ". هيئة واحدة : "ومعناه-١٨يف عدد   " واحد
  . بعضهم إنه أراد جسد املسيح الذي صلب فيه

هذه هي املرة الوحيدة اليت ذكرت فيهـا        ". بالصليب: "... أداة املصاحلة )٣(  
تقدمي املسيح نفـسه    " الصليب" هذه الرسالة واملراد ب    حبصر اللفظ يف  " صليب"كلمة  

إن ما قاساه املسيح على الـصليب       . ذبيحة كفارة إلجراء املصاحلة بني األرض والسماء      
يدل على أن املصاحلة ليست من      , وموت مهني , وتعيريات ال تنسى  , من آالم ال توصف   

 على املصاحل أن يقوم بكل ما       ألنه يتحتم , لكنها من أدق املهام وأشقها    , اهلنات اهلينات 
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وما أعظم تكاليف نفقة هذه املصاحلة العظمى اليت هي أعظـم           . تتطلبه املصاحلة من نفقة   
فالذبائح كانت منذ القدمي مثناً للمصاحلة      ". بدون سفك دم ال حتصل مغفرة     ! "املصاحلات

  ". أمجعوا إىل أتقيائي القاطعني عهدي على ذبيحة"
ي صعوبة يف االعتقاد بأن الصليب أداة املصاحلة فيقول         قد جيد اإلنسان الطبيع     

مىت كان يف اإلمكان أن جيري اهللا هـذه         , وما الداعي لكل هذه التضحية الكرمية     : مثالً
املصاحلة بغري هذه اآلالم املربحة اليت حتملها املسيح؟ أما كانت تكفي كلمة واحدة مـن               

لو : وجواباً على هذا القول   ! املصاحلةوذه الكلمة تتم    , فم اهللا صاحب الشأن األعلى    
ملا أقدم اهللا على تـضحية      , كانت كلمة واحدة أو كلمات عدة تكفي إلجراء املصاحلة        

  .ال يسمح باإلسراف والتبذير يف تدبري الفداء, ألن اهللا مدبر حكيم. ابن حمبته
من السهل على اإلنسان الغارق يف حبر اخلطايا واآلثام أن يتكلم باسـتخفاف               

يرى ابنه يرتكب الشر واملوبقـات فـال        , مثله مثل والد مستبيح   . ن اخلطية وغفراا  ع
ال يسمع خبطايا ابنه إال وعينه دامعـة  , النقي السرية, لكن الوالد املقدس السريرة  . يبايل

فكم باحلري  . ألن خطية ابنه تكون له مبثابة صليب يقاسي عليه مر العذاب          . وقلبه دامٍ 
وهو هلم مبثابة األب الذي يتـأمل خلطايـا         , جتاه البشر , لكلي القداسة يكون موقف اهللا ا   

إن : "فكيف به إذا كان عليهم قاضياً عادالً مكلفاً بتنفيذ أحكام شريعته القائلة           ! أوالده
  !؟"النفس اليت ختطئ هي متوت

أليس مـن   .  هو أداة املصاحلة بني األرض والسماء      -بل املصلوب –فالصليب    
فيقوم هو بواجب التكفري؟ أن يكـون لنـا         ,  أن نكون حنن املخطئني    عوامل شكرنا هللا  
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وأين األلسن الـيت تكـف عـن        , وأن ميون عليه الغرم؟ فأين القلوب الشاكرة      , الغنم
  !! االعتراض واالستجواب وتنصرف إىل احلمد والشكر والتمجيد؟

داء إن عمل املصاحلة يفترض وجود ع     " قاتالً العداوة به  : "أساس املصاحلة )٤(  
وما مل يقتل هذا العداء ال تصلح املصاحلة وال         . بني الفريقني اللذين متت بينهما املصاحلة     

كمثل من حياول   , إن مثل من حياول أن جيري مصاحلة من غري قتل العداء          . تقوم هلا قائمة  
أو كمن يريد أن يقيم بيتاً علـى غـري          , أن يعاجل مريضاً من غري أن يصل إىل علة الداء         

  . و على أساس واهأ, أساس
املقصودة هنا هي تلك اليت حتدث عنـها الرسـول يف العـدد             " العداوة  "إن    

 بني اليهود واألمم والثاين لـه       -أوهلما له اجتاه أفقي   –وهي ذات سهمني    . اخلامس عشر 
  )١٤: ٢كولوسي , ١٠: ٥رومية (بني اهللا والناس –اجتاه علوي 

أو " مـزيالً "أو  " ماحياً: "الً من كلمة  بد" قاتالً: "ولعل الرسول استعمل كلمة     
فالذي قُتـل فعـالً    . ويف الصليب قتل وإعدام   , ألن أداة املصاحلة هي الصليب    , "رافعاً"

كأن زعيم اخلطاة عندما أراد أن يقتل       . بل اخلطية والعداوة  , على الصليب ليس املسيح   
املـسيح قـد    فالسهم الذي أرشه يف صدر      . قتل نفسه وهو ال يدري    , املسيح بالصليب 

والقاتـل  , وبذلك أضحى القتيـل قـاتالً     , فأصاب منه مقتالً  , اخنلع منه وارتد إىل قلبه    
  !!قتيالً

أو باحلري إىل الصلب الذي به مت فداؤنا مبوت         , تشري إىل الصليب  " به"فكلمة    
  .املسيح الكفاري عنا
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 ألن, وهنا نقرر بكل وضوح أن ال مكان للعداء يف قلب اهللا من جهة البـشر                
ولكن هذا العداء متمكن من أفكار البشر من جهة اهللا بـسبب            , بل اهللا حمبة  , اهللا حمب 

وأنتم الذين كنتم قبالً أجنبيني وأعـداء يف الفكـر يف األعمـال             "خطاياهم وجهالتهم   
  . واالعتداء يولد عداء, فاجلهل ينشئ عداوة) ٢١: ١كولوسي " (الشريرة

" عدم رضاه عنهم  : "أن نعبر عنه بكلمة   فيجوز  , أما شعور اهللا من جهة اخلطاة       
  . ماداموا مصرين على التمادي يف املعاصي, "حتويل وجهه عنهم"أو 

  المصالحة مع اهللا 
  )١٨و ١٧: ٢: (مثرتان شهيتان جادت ما املصاحلة  
  )١٧: ٢(بشرى السالم : أوالمها-أ-  
  )١٨: ٢(فتح طريق تقدمنا إىل اهللا : والثانية-ب-  

  : ١٧عدد 
  .والْقَرِيبِني الْبِعيِدين أَْنتم بِسالَمٍ، وبشركُْم اَءجف١٧َ

فجاء وبشركم بسالم أنـتم البعيـدين       : "بشرى السالم : الثمرة األوىل -أ-  
وحـاك  , مجع بولس بني نبوتني وردتا ضمن نبوات إشـعياء        , يف هذا العدد  ". والقريبني

 النبوة األوىل وردت    ً. صناعته خياميا  أمل يكن هو يف   –منهما نسيجاً واحداً خليمة السالم      
قـال الـرب    . سالم سالم للبعيد وللقريـب    . خالقاً مثر الشفتني   "١٩: ٥٧يف إشعياء   
ما أمجل على اجلبال قدمي املبشر املخرب        "٧: ٥٢ووردت الثانية يف إشعياء     ". وسأشفيه

الظـاهر أن   و". املخرب باخلالص القائل لصهيون قد ملك إهلـك       , بالسالم املبشر باخلري  
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حسبما وردت يف الترمجـة     –من كلمات النبوة األوىل     " بشركم"الرسول استقى كلمة    
  .السبعينية
, إن جميء املسيح للبشرى   ". وبشركم"–املسيح  ". فجاء: "حامل البشرى )١(  

بل يشري  , وال إىل مدة كرازته على األرض قبل الصلب       , ال يشري إىل جميئه عند التجسد     
) ٢٠و  ١٩: ٢٠يو  (اليت قام ا بشخصه     , واملمجد, واملرفوع, قامإىل بشرى املسيح امل   

, ٣٦: ١٠أعمـال   , ٢٠: ٥كو  ٢(وبواسطة روحه األقدس العامل يف رسله وأتباعه        
  ).  ٣٦: ٣أعمال 

الوئام الداخلي الذي أقيم بني     , وهو يعين هنا  " :السالم: "موضوع البشرى )٢(  
شري أيضاً إىل املصاحلة اليت متت بني اهللا        وهو ي , اليهود واألمم –عنصري كنيسته األوىل    
  .والبشر بدم املصلوب

فهـم  " القريبـون "أمـا   " أنتم البعيدين والقـريبني   : "أصحاب البشرى )٣(  
اإلسرائيليون الذين هلم التبين واد والعهود واالشتراع والعبادة واملواعيد وهلم اآلباء           "

األمميـون الـذين    "فهم  " بعيدونال"أما  ). ٥و  ٤: ٩رو  " (ومنهم املسيح حسب اجلسد   
وقد ابتـدأ الرسـول     ). ١٣و  ١٢: ٢أفسس  " (كانوا قبالً أجنبيني عن رعوية إسرائيل     

  . ألن املكتوب إليهم أمميون" بالبعيدين"
  : ١٨عدد 
  .اآلبِ إِلَى واِحد روحٍ ِفي قُدوماً ِكلَْينا نالَ بِِه نََّأل١٨

ألن به لنا كلينا قدوماً يف روح       " اهللا   فتح طريق تقدمنا إىل   : الثمرة الثانية -ب-
مث , صورة شخصني كانا قاصدين قـصراً ملكيـاً       , ترتسم أمامنا يف هذا العدد    ". واحد
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حـىت أوصـد    , وتنابذا, فتناحرا, ضرب عدو اخلري بينهما بسهم من العداوة والشقاق       
فتحـنن  , لقيهما فألفامها على هذه احلال    , وإذا بسيد كرمي  . دوما باب القصر امللكي   

فسار وإيامها إىل ذلـك القـصر       , وضحى بأعز ما عنده يف سبيل مصاحلتهما      , عليهما
مس ذلك الباب بيده    , وإذ وجد الباب موصداً دوما بسبب عدم استحقاقهما       , امللكي

واضعاً يد كل منهما يف     –فأدخلهما  , فانفتح الباب من تلقاء ذاته    , املغموسة بدم تضحيته  
  .فقبلهما وجعلهما من أبناء ذلك القصر, مللك العظيم إىل حضرة ا-يد أخيه

وقد متثلهما الرسول   . مها اليهود واألمم  –" اآلب...كلينا: "فريقا املصاحلة )١(
, إن ذلك الرتاع القدمي الذي كان قائماً بني اليهود واألمـم   ". كلينا"فقال  , يف شخصني 

مث فـرق   ,  واألممي أخوين  يف البداية كان اليهودي   . قد محى بالصليب فأحمت كل آثاره     
وأخرياً جاء رب السالم فألف بني قلبـهما   , بينهما عدو اخلري والسالم فجعلهما عدوين     

  "وإنساناً واحداً, جسداً واحداً"إذ خلق منهما , وجعلهما أخوين كما كانا بل أفضل
نرى اليهود واألمم مكونني معاً فريقـاً       , ومن اجلانب اآلخر  . هذا من جانب  

فكان باب التقدم إىل اهللا موصداً دون وجوه اليهود واألمم على           . تعادياً مع اهللا  واحداً م 
  ".فأغلق الكتاب على الكل حتت اخلطية". "ألن اجلميع زاغوا وفسدوا معاً: "السواء

وكان كالمها عدواً هللا ولكن بعد أن       , قبل املصاحلة كان اليهودي عدو األممي     
أيدخل , وأصبح كالمها يف عداد بين اهللا     ,  يد األممي  وضع اليهودي يده يف   , متّت املصاحلة 

هذا حق جميد ال يتمتع به اليهود واألمـم ككتلـة بـل             . إىل حضرة أبيه بغري استئذان    
أنا هو الباب إن دخـل يب       : "وامتياز حريتهم , هذه هي حرية امتياز أوالد اهللا     . كأفراد
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و التقدم الذي ذكره    هذا ه ). ٩: ١٠يوحنا  " (أحد فيخلص ويدخل وخيرج وجيد مرعى     
  ".إىل اآلب... ألن به لنا كلينا قدوماً: "الرسول يف قوله

كمـا وردت يف    , يستفاد من هـذه الكلمـة     –" قدوماً: "فاعلية املصاحلة )٢(
 مل يتمتعوا حبرية التقـدم إىل اهللا إال بواسـطة           -من األمم واليهود  –أن املؤمنني   , األصل

حلرية ال تقوم إال بدوام فعل وسـاطة هـذا          وأن هذه ا  , قدمهم إىل اآلب  , شفيع كرمي 
  ".الذي هو حي يف كل حني ليشفع فينا"الشفيع العظيم 

 مرتني أخريني يف العهد     -يف األصل –" قدوماً: "وقد وردت هذه الكلمة عينها    
  ).٢: ٥رومية , ١٢: ٣أفسس (اجلديد 

" هب"يف  " الغائب"إن ضمري اهلاء    ". يف روح واحد  ... به: "وسيط املصاحلة )٣(
الذي به متت مـصاحلة اليهـود       , يف كل مكان وكل زمان    " احلاضر"يشري إىل املسيح    

ولقـد أمت   . واهللا من اجلانب اآلخر   , وأقيم السالم بني اليهود واألمم من جانب      , باألمم
وبعد صعوده أرسل روحه القدوس إىل كنيسته ليـستقر         . املسيح هذه املصاحلة بصليبه   

هذا هو الروح القدس املقصود بقول      . طة رسله القديسني  فيها ويبشر ذا السالم بواس    
جاءت مقابلـة   " يف روح واحد  : "أن العبارة , ومن املالحظ " يف روح واحد  : "الرسول

فهذا اجلسد الواحد الذي هـو كنيـسة   ). ١٦عدد " (يف جسد واحد  : "لقول الرسول 
امـاً مبعثـرة    ألن املسيح وجدنا كلنا عظ    , املسيح الواحدة مفعم حياة بالروح الواحد     

فلبس الروح عظامنا فتقاربنا من بعضنا      . فنفخ فينا من روحه   , كتلك اليت رآها حزقيال   
و ٢٠يهوذا  , ٢: ١بط  ١, ١٤:  ١٣كو  ٢(وصرنا كلنا جسداً روحياً واحداً      , البعض
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فـإذاً قـد صـار      ". كلينا"مقابلة لكلمة   " روح"بعد  " واحد"وقد جاءت كلمة    ). ٢١
  .إنساناً واحداًو, الفريقان ذاتاً واحدة

مع أن لتقريب اليهودي من األممي مكاناً ممتازاً        ". إىل اآلب : "مآل املصاحلة )٤(
إال أن تقارب اليهودي من األممي يعترب عمالً ابتـدائياً بالقيـاس إىل             , يف برنامج الفداء  

  ".إىل اآلب: "هذا هو املآل النهائي للمصاحلة–تقرب الناس من اهللا 
األقنـوم األول يف    , تصف صـلة اهللا   " اآلب"سية اجلليلة   إن هذه الكلمة القد   

الحظ أن الثالوث األقدس ذُكر     .  األقنوم الثاين يف الالهوت    -باملسيح االبن , الالهوت
األقنـوم  " اآلب. "األقنوم الثالث –" واحد"روح  .  األقنوم الثاين  -"به"-: يف هذا العدد  

  . األول
قد تاهت عنها كل ختيالت أساطري      ف. فما أجل هذه الصلة القدسية وما أعمقها      

إذ كانوا ينظـرون إىل اهللا نظـرة     . وقصرت عنها حكمة املتقدمني واملتأخرين    , األقدمني
أو كمهندس  . واقف له باملرصاد وعلى فمه النطق باإلعدام      . املتهم ارم إىل قاض عادل    

 أن  إىل.مث تركها واستوى على عرشه لرياقب سريها عن كثـب         , عظيم خلق آلة الكون   
فكشف لنا حنن األطفال عن هذا السر الدفني الذي ظل خمفي عن احلكماء             , جاء املسيح 

والفهماء نعم  عرف اليهود قدمياً شيئاً عن هذه النسبة اجلليلة يف كتابات الزابوري إال               
ولكن املسيح وحده هو الذي أعلمين أنا اإلنـسان         . أم عرفوا اهللا أباً لألمة كمجموع     

  .  إين ابن هلذا اإلله األعظمالترايب الساقط
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يو " (أيب وأبيكم : "بدليل قوله , غري أن بنوة املسيح هللا غري بنوة البشر له تعاىل         
فهي ختتلف  . لو كانت هذه البنوة واحدة    , "أبينا"وكان يف إمكانه أن يقول      , )١٧: ٢٠

  .عنها يف النوع ويف الرتبة
  !!ويزيد, ا ويفضل عنايكفين, ولكن مالنا من نصيب يف هذه النسبة اجلليلة

  التآلف بين اليهود واألمم
) ٢٢ -١٩: ٢ (  

  : ١٩عدد 
  اِهللا بْيِت وأَْهلِ نيِسالِْقدِّي مع رِعيةٌ بلْ ونزالً، غُرباَء بْعد إِذاً لَْستْمف١٩َ

عاد الرسول علـى    " فلستم إذاً بعد غرباء ونزالً    : "ما كانوا عليه بالطبيعة   -أ-
فاستعمل تعبرياً مفهوماً لدى عقلية اليونان املستوطنني أفسس وغريهـا          , دنيةاستعارته امل 

هم األجانب عموماً الذين حيلّون بالديار ويقطنوا       " فالغرباء"من سائر البلدان اليونانية     
هـم  " والـرتُلُ . "لكنهم يظلون مطبوعني بطابع االغتراب    " امتيازاا"ويتمتعون ببعض   

فالغرباء والرتُل  . ون الذين يتنقلون بني هنا وهنالك من حني إىل حني         الغرباء الرحل املؤقت  
ال حبـسبان   , "السماح والنعمة "ولكن على سبيل    –كانوا يتمتعون ببعض املزايا الوطنية      

فكـانوا منـه    , لكن حق الرعوية كان ممنوعاً عنهم     , فالسكن كان ممنوحاً هلم   .أا حق 
  .حمرومني

ومنـهم  –ان جيب أن يكون عليه األمميـون        هذا هو املوقف الطبيعي الذي ك     
لكن النعمة  , إذ كانوا بالنسبة لليهود غرباء ونزالً     , الذين اعتنقوا املسيحية   -األفسسيون

خولتهم حق امتياز الرعوية فأصبحوا متمتعني بكامل حقوق الرعوية املسيحية مع كوم            
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أصل الكرمة حـال    وأمسوا من   , وأضحوا من أهل البيت على رغم كوم نزالً       , غرباء
  .كوم أغصاناً غريبة طُعمت فيها

إن ". بل رعية مع القديسني وأهـل بيـت اهللا        : "ما صاروا إليه بالنعمة   -ب-
وملـا  . تصف شعب اهللا القدمي الذي أفرزه اهللا وخصصه لذاته وعبادته         " قديسني"كلمة  

وعلـى  . داءأسست املسيحية احتلت املكانة اليت كانت للشعب اليهودي يف برنامج الف          
 قد آلت إليها كل احلقوق واالمتيـازات        -كما يقول األسقف ليتفوت   –هذا االعتبار   

كمـا يـصفها    –ألن الكنيسة املسيحية    . الروحية اليت كانت من حق الشعب اليهودي      
بطرس ١" (شعب اقتناء , أمة مقدسة , وكهنوت ملوكي , "جنس خمتار  "-بطرس الرسول 

, بالـدعوة " قديـسني "يف عهد النعمة أضـحوا      فكل الذين دخلوا الكنيسة     ). ٩: ٢
أصبحوا مع  , فاألمميون الذين انضموا إىل زمرة اليهود املنتصرين      , والتقديس, والتكريس

يف –وقد خلع عليهم الرسول     . القديسني يف كل شيء ألم ال ينقصون عنهم يف شيء         
هم مـع املـؤمنني      مخسة أوصاف تعبر عن متانة احتاد      -هذا العدد ويف األعداد اليت تليه     
  : الذين سبقوهم من أصل يهودي

" أهـل بيـت اهللا  : "عائلة واحدة)٢". (رعية مع القديسني: "رعية واحدة )١(
مبنيني على أساس الرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه        : "بناء واحد )٣). (١٩عدد  (

ـ        : "هيكل واحد )٤). (٢٠عدد  " (حجر الزاوية  و الذي فيه كل البناء مركباً معـاً ينم
مبنيـون معـاً مـسكناً هللا يف        : " مسكن واحد )٥). (٢١عدد  " (هيكالً مقدساً للرب  

  ).٢١عدد " (الروح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٨

 أن الثالوث األقدس ذُكر بوضوح وجالء يف هذه األوصاف الـيت           , غري خاف
مما ينم عـن بـصرية      , هي استعارات وجمازات متجمعة ومتراكمة فوق بعضها البعض       

وعقله اخلصيب الذي تتزاحم فيه املعاين      , يف مساء الوحي  وروحه احمللقة   , الرسول النرية 
–اهللا اآلب   : فـاألقنوم األول  . فيلبسها من االستعارات والكنايات أمجل احللل وأاها      

 -٢٠ذُكر يف عـدد     –اهللا االبن   : واألقنوم الثاين ". وأهل بيت اهللا  : "١٩ذُكر يف عدد    
مسكناً  "-٢٢ذُكر يف عدد    –دس  الروح الق : واألقنوم الثالث ". ويسوع املسيح نفسه  "

  ". هللا يف الروح
مرتبط بعضه ببعض   ) ٢٢ -١٩: ٢(إن كالم الرسول يف هذا الفصل املوجز        

. فعباراته كدرجات متصاعدة يف سلم واحدة     . يف سلسلة متينة  , ارتباط احللقات املكينة  
يرجع , وطبيعي أن الكالم عن البيت    . البيت املعنوي " فكرة" تناول   ١٩فالكالم يف عدد    

وطبيعي أيضاً  . ٢٠هذا ما عاجله الرسول يف عدد       –البيت  " بناء"بالفكر إىل الكالم عن     
 هذا  -الذي هو أقدس بيت   " اهليكل"يؤدي إىل الكالم عن     , أن الكالم عن البيت املبين    

ينتقـل بـالفكر إىل     , ومنطقي أن الكالم عن اهليكل    . ٢١ما أوضحه الرسول يف عدد      
  . ٢٢هذا ما بينه الرسول يف عدد –اهليكل " قدس"الذي هو " املسكن"

  ".رعية مع القديسني: " رعية واحدة-الوصف األول)١(
حبـسب  , من املالحظ أن بولس الرسول استعمل التشبيهات سالفة الـذكر         

وحبـسب وصـف   . الصور املختلفة اليت ارتسمت يف ذهنه عن حقيقة كنيسة املـسيح       
رعيـة  "فقال عن املؤمنني أـم      .  أحضاا يكون وصف املؤمنني الداخلني إىل    , الكنيسة
أهـل  "وقال عنهم أم    . واملسيح ملكه , باعتبار كون الكنيسة ملكوتاً روحياً    , "واحدة
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" بناء واحـد  "وقال أم   . واملسيح را , باعتبار كون الكنيسة عائلة واحدة    " بيت واحد 
مـسكن  "ال إـم    وق. واملسيح نفسه حجر الزاوية   , على اعتبار أن الكنيسة بيت مبين     

  .  واملسيح كاهنه األعلى وربه, باعتبار كون الكنيسة هيكل اهللا احلي" واحد
  ".أهل بيت اهللا: "عائلة واحدة-الوصف الثاين)٢(

إنه ملشجع حقاً أن األممي الذي كان غريباً ونزيالً حسب الطبيعـة مـستحقاً              
متمتعاً بكامـل   .  اهللا يصبح ابناً يف بيت   , واحلرمان من كل احلقوق   , الطرد يف أي وقت   

  .ناعم البال, هانئاً, حقوق البنوة
  :٢٠عدد 
٢٠ملَى ْبنِيِّنياسِ علِ أَسساِء، الراَألْنبِيو وعسيو ِسيحالْم هفْسن رجا حِة،الزوِي  

مبنيني على أساس الرسل واألنبياء ويسوع      : "بناء واحد -الوصف الثالث )٣(  
  ".ويةاملسيح نفسه حجر الزا

يرجع بالفكر إىل بنـاء هـذا       " البيت"إن كالم الرسول يف العدد السابق عن          
وهذا العدد يتناول الكالم عـن      , فالعدد السابق يتناول الكالم عن أهل البيت      . البيت

فقال الرسول عن األمم أم مبنيون على الرسل واألنبياء ويسوع املـسيح            . البيت ذاته 
  : يف هذا العدد ثالث حقائقفأبان لنا. نفسه حجر الزاوية

ومن اليهـود الـذين     , أعين املؤمنني من األمم   –" مبنيني: "أحجار البناء -أ-  
" مبنيني. "إن كلمة. هؤالء هم األحجار احلية يف هذا البناء     . سبقوهم إىل اإلميان املسيحي   

ضح على أن الرسول أو   . بيد الفادي ايد  , تعني حالة استقرت ومتت يف املاضي يوماً ما       
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لكنهم مبنيون على أسـاس     , أن املؤمنني من األمم واليهود ليسوا أول أحجار يف البناء         
  .قائم

إن الرسل واألنبياء املعنيني    ". على أساس الرسل واألنبياء   : "أساس البناء -ب-  
وأمـا  . فهم االثنا عشر املعروفـون    " الرسل"أما  . هم رسل العهد اجلديد وأنبياؤه    , هنا

ين وإن كانوا مل يشاطروا الرسل وظيفتهم الفريدة إال أم اسـتنريوا            فهم الذ " األنبياء"
ونادوا حبقائق روحيـة    , )٢٨: ١١أعمال  (وأُهلموا بطريق مباشر فأنبأوا باملستقبل حيناً       

ألم كانوا مكلفني بإبالغ احلقائق اليت أُودعـوا        , )١٤كو  ١, ٥: ٣أعمال  (راسخة  
  ). ٣٢: ١٥أعمال (أمثال يهوذا وسيال –إياها 

معتـربين أسـاس البنـاء ال يف        " الرسل واألنبيـاء  "وجيدر بنا أن نالحظ أن        
وا صار لألمـم    , أشخاصهم بل بالنظر إىل التعاليم واملبادئ اليت وضعوها بإهلام الروح         

  .والتمتع بالنعم واملزايا اليت يتمتع ا اليهود, حق الدخول إىل ملكوت النعمة
فإنـه  : "حيث قال , سول استعارة البناء واألساس   استعمل الر , يف رسالة سابقة    

كـو  ١" (ال يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غري الذي وضع الذي هو يسوع املسيح             
. ولكن كالم الرسول يف رسالة كورنثوس األوىل خيتلف عنه يف رسالة أفسس           ) ١١: ٣

س باعتبـار   لكنه تكلم عنهم يف أفس    , يف أوالمها تكلم عن الرسل باعتبار كوم بنائني       
–ويف الثانيـة    , املسيح حجر الزاوية  –يف أوالمها   . كوم أحجاراً حية يف أساس البناء     

  .املسيح أساس البناء
  ".ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية: "حجر الزاوية-ج-  
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فإن املسيح هو رأس هذا اجلسد وبالتايل هـو         , إذ اعتربنا الكنيسة جسداً حياً      
, وإذ اعتربنا الكنيسة بناء حيـاً     . ألن الرأس متمم للجسد   , العنصر الرئيسي يف اجلسد   

. وهو بالتايل الركن الركني يف هـذا البنـاء  , فإن املسيح هو حجر الزاوية يف هذا البناء     
كان يردد يف ذهنه الكلمـات الـواردة يف         , ولعل بولس عندما استعمل هذه االستعارة     

–أؤسس يف صهيون حجراً     هأنذا  : لذلك هكذا يقول السيد الرب     "١٦: ٢٨إشعياء  
: هذا يذكرنا بكالم املسيح لبطـرس     " كرمياً أساساً مؤسساً  , حجر امتحان حجر زاوية   

  ).١٨: ١٦مىت " (وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت"
وهي تعـين   . هي يف األصل كلمة واحدة    , "حجر الزاوية "الكلمة املترمجة هنا      

أليس لنـا   . يوضع فوق األساس لريبط جدارين معاً يف بناء واحد        احلجر الرئيسي الذي    
قـد ربـط   , أن املسيح باعتبار كونه حجر الزاوية يف بناء الكنيسة     , أن نستنتج من هذا   

  فحفظ البناء كله من التفكك وااليار؟ , اليهود واألمم معاً يف هذا البناء املعنوي
لبناء مل يكن مألوفاً لدى اليونان      أن وضع حجر الزاوية يف ا     : وجدير باملالحظة   

وقد اكتشف السر هنـري  . بقدر ما كان معروفاً ومألوفاً لدى الشرقيني سيما العربانيني    
كانـت  , منحوتة على شكل زوايا قائمة    , ليارد يف حفريات نينوى بعض أحجار ضخمة      

وى كانوا  مما دلَّ على أن أهل نين     , مستعملة قدمياً لربط جدارين متجاورين يف بناء واحد       
  . يف أبنيتهم" أحجار زاوية"يضعون 

تنم عما لفادينا العظـيم مـن جمـد         , الواردة بعد اسم املخلص ايد    " نفسه"إن كلمة   
إذاعة احلق  , فإذا كانت مهمة األنبياء   . ال يشاطره إيامها الرسل واألنبياء    . وجالل ممتازين 

   .فإن املسيح هو أساس هذا احلق بل هو احلق نفسه, اإلهلي
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  :٢١عدد 
  .الربِّ ِفي مقَدساً هْيكَالً يْنمو معاً مركَّباً الْبِناِء كُلُّ ِفيِه ِذيال٢١َّ

الذي يف كل البناء مركباً معاً ينمو هيكالً        : "هيكل واحد –الوصف الرابع   )٤(  
  ".مقدساً يف الرب

بنـاء يف   تعاون عناصـر ال   : أوالً: حيدثنا الرسول يف هذا العدد عن أربعة أمور         
الغايـة  : ثالثاً" ينمو: "عنصر النمو يف هذا التعاون    : ثانياً". كل البناء مركباً معاً   : "النمو

يف : "العامل احلـي يف هـذا النمـو      : رابعاً" ينمو هيكالً مقدساً  : "اليت يبلغها هذا النمو   
  ". الرب

مما ". ينموالذي فيه كل البناء مركباً معاً       : "تعاون عناصر البناء يف النمو    : أوالً  
كان واضعاَ نـصب عينيـه      , وهو يكتب هذا العدد   , أن بولس الرسول  , ال جدال فيه  

أفال جيوز لنا أن نعتقد أن      . هيكل أرطاميس الذي كان مفخرة أفسس يف هاتيك العصور        
, حسب الظاهر , الذي هو مفخرة  –الرسول أراد أن يوجد مقارنة بني هيكل أرطاميس         

كل العظيم الذي أقامه املسيح على األرض بنشره ملكوته يف           وبني اهلي  -ومعرة يف الواقع  
إىل هنا تنتـهي    . وكالمها هيكل عظيم  , وكالمها هيكل ذو بناء   , املعمور؟ فكالمها هيكل  

فلئن اقترب اهليكالن حيناً إال أمـا       . وتبتدئ أوجه اخلالف  , أوجه الشبه بني اهليكلني   
فهيكل أرطاميس بنـاء    . اجلحيم عن النعيم  و, يتباعدان إىل األبد تباعد الظالم عن النور      

هيكل أرطاميس بناء ميت ألنه مقام من أحجار        . لكن هيكل املسيح بناء روحي    , مادي
هيكـل  . لكن هيكل املسيح بناء حي نامٍ ألنه مقام من أحجار حية معنوية           , جامدة ميتة 

ـ    , أرطاميس هيكل جنس كانت ترتكب فيه املوبقات باسم العبادة         سيح لكن هيكـل امل
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آهلة الصيد  " ديانا"هيكل أرطاميس كان مكرساً ل    . مقدس تسمو فيه النفس فوق الدنايا     
  .لكن هيكل املسيح مكرس للفادي ايد

غـري  ". ينمـو : "هذا التعاون عملية نامية   : عنصر النمو يف هذا التعاون    : ثانياً  
مـن  ,  ما ال ميكن أن خيط كلمة عن هيكل      , اليهودي األصل والثقافة  , خاف أن بولس  

كل البناء مركباً معاً ينمـو      : "واملستفاد من قوله  . غري أن حيضر يف ذهنه هيكل سليمان      
,  كان متفكراً باألروقة الكثرية املنوعة     -وقت كتابة هذه العبارة   –إن الرسول   , "هيكالً

وكانـت كـل    , فقد كان كل رواق منها متوجاً بقبة      , اليت تركّب منها هيكل سليمان    
, فاألبنية كـثرية ومنوعـة    . لتكون هيكالً واحداً رئيسياً   , معاً ومتماسكة القباب متصلة   

ومبا أن هيكل سليمان مل يكن بناء       . لكنها متعاونة كلها ومتساندة يف تأليف هيكل واحد       
لدرجة مل يسمع فيها صـوت وقـت        , ساعته بل كان مرتباً ومنظماً وفق تصميم خاص       

أن يرى كل بنائه نامياً يومـاً       , ب بناء اهليكل  لذلك كان من السهل على من يراق      , بنائه
لتكون كلها جمتمعاً واحداً رئيسياً ينتهي إىل       , ومتقارباً عند سقفه حنو سائر األبنية     , فيوماً

  .قبة اهليكل الرئيسية اليت كانت مفخرة فن البناء يف تلك العصور
هلو رمز إىل   , داًإن تآلف األروقة الكثرية املتضمنة يف اهليكل لتكون هيكالً واح           

, ال فرق بني بربري وسـكيين     –تآلف األجناس املختلفة اليت تتألف منها كنيسة املسيح         
  . بل اجلميع يؤلفون هيئة واحدة, يهودي ويوناين, عبد وحر
أي كـل   –" كـل البنـاء   : "هذا رأي بعض املفسرين يف معىن قول الرسول         

وبينـهم الـدكتور    – البعض اآلخر    ويرى. العناصر أو األروقة اليت يتألف منها اهليكل      
 أن بولس الرسول نظر إىل البناء نظرته إىل جسم حي نامٍ مدة عملية              -ارمتاج روبنسون 
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ومنيل حنن على ترجيح الرأي الثاين      . وإن كل حجر فيه يقوم بقسط من هذا النمو        , بنائه
  : فيما يلي" هيكل"كما يتبني من معىن كلمة 

يف اللغـة اليونانيـة     ". ينمو هيكالً مقدساً  : "ذا النمو الغاية اليت يبلغها ه   : ثالثاً  
" ناؤس: "فالكلمة األوىل ".هريون: "والثانية". ناؤس: "األوىل–" هيكالً"كلمتان تعنيان   

القدس "ذلك البناء املقدس املكون من      , حبصر اللفظ ,  تعين -املستعملة يف هذا العدد   –
هليكل بكل أروقته اخلارجيـة الـيت       تعين ا " هريون: "والكلمة الثانية " وقدس األقداس 

ويالحظ هذا الفرق يف املعىن املراد من الكلمـتني يف          . اجتمع فيها كل الشعب للعبادة    
كما تدل  –فاهليكل  . ويف رسائل كتبة العهد اجلديد    , كتابات يوسيفوس املؤرخ اليهودي   

و املكـان   وه,  هو املكان الذي وقف فيه الفريسي والعشار مصلني        -عليه الكلمة الثانية  
كما تـدل الكلمـة     –لكن اهليكل   . ومنه طرد التجار  , الذي طاملا علم فيه ربنا وفادينا     

وهو املسكن الـذي انـشق      ,  هو املكان الذي ظهر فيه املالك لزكريا الكاهن        -األوىل
  .قتل زكريا بن برخيا, وبني هذا املكان وبني املذبح. حجابه وقت الصلب

هذه أول مرة اسـتعمل فيهـا       ". يف الرب : "نموالعامل احلي يف هذا ال    : رابعاً  
حينمـا يريـد    –ومن املالحظ أن بولس     . الرسول هذه العبارة اجلليلة يف هذه الرسالة      

 اليت على أساسها يقبلـون      -وصف الصلة العلوية الفائقة الكائنة بني املسيح واملؤمنني       
صف نتائج هذه الصلة    ولكنه عندما يريد أن ي    ". يف املسيح : " يعرب عنها بقوله   -أمام اهللا 

خملـوقني يف   : "قارن بني قوله  ". يف الرب : "يعرب عنها بقوله  , اليت تظهر يف احلياة العملية    
يف ). "١٠: ٦أفـسس   " (تقووا يف الـرب   : "وقوله) ١٠: ٢أفسس  " (املسيح يسوع 
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 -حنن يف هذه احليـاة    –" يف الرب . " من حيث املركز واملقام    -حنن يف السماء  –" املسيح
  . لتصرف والسلوكمن حيث ا
ليبني لنا أن الرب هـو العامـل   , "يف الرب"أورد بولس هذه العبارة القدسية    

  . وأنه هو سر النمو والتقديس. احلي الفعال يف هذه الوحدانية
  : ٢٢عدد 

  .الروحِ ِفي ِللَِّه مْسكَناً معاً، مْبنِيونَ ْيضاًأَ أَْنتْم ِفيِه ِذيال٢٢َّ
  

الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً : "مسكن واحد-الوصف اخلامس)٥(  
  ". هللا يف الروح

يف املسيح األقنوم   –" فيه: "يف هذا العدد ذُكر الثالوث األقدس جبالء ووضوح         
  . األقنوم الثالث–" يف الروح. "األقنوم األول–" اهللا. "الثاين

أيها األمم  -" أنتم أيضاً  "-يف املسيح –" الذي فيه : "أساس البناء وروحه  -أ-  
 فأصبحتم وإياهم رعية    -باعتبار كونكم شركاء اليهود يف تدبري الفداء ويف عهد النعمة         

  .واحدة
هذه العبارة تنم عـن عمليـة       ". مبنيون معاً : "التآلف بني عناصر البناء   -ب-  

ألن . ومتجددة يف كل آونة يقبل فيها أعضاء أحياء إىل كنيسة املـسيح           , حالية مستمرة 
تشري إىل التعاون   " معاً"وكلمة  . يكون مبثابة إضافة أحجار إىل البناء النامي القائم       قبوهلم  
  . والتساند الكائن بني عناصر البناء الواحد, املتبادل
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: الكلمة اليونانيـة املترمجـة    ". مسكناً هللا : "غاية البناء املتآلفة عناصره   -ج-  
وهي تعين بالـذات    ). ٢: ١٨رؤيا  (مل ترد يف العهد اجلديد سوى مرة أخرى         " مسكن"
وال . فاإلشارة فيها منصرفة إىل اعتبار الكنيسة مسكن اهللا الدائم        ". البناء الدائم املقيم  "

شك أن هذه الفكرة ستتم كمالياً يف الكنيسة املمجدة بعد أن تتحقق جزئياً يف الكنيسة               
الذي إليـه   , "هللا"أن ينمو مسكناً    , وغاية الغايات من هذا البناء    . ااهدة على األرض  

  ).٢٨: ١٥كو ١" (هو الكل يف الكل"ليكون , مآب اجلميع
إن الروح القـدس هـو      ". يف الروح : "واسطة تآلف عناصر هذا البناء    -د-  

ووضعت هـي   , ويف إبالغ كل غايته املثلى اليت وضع هلا       , العامل يف إحياء عناصر البناء    
  .لكنيسةهذه إشارة أخرى واضحة إىل عمل الروح القدس يف ا. له

يتضح لنا أن عناصر البناء مؤسـسة       , اليت مرت بنا  , مبراجعة األعداد القليلة    
  . بواسطة الروح القدس, تنمو هيكالً مقدساً هللا, على املسيح

يعترب عبـارة وصـفية     , الذي به خيتتم هذا األصحاح    , "يف الروح : "إن قوله   
لكنه . ورمال, وأحجار, ن لنبٍ فليس هو باهليكل املادي املبين م     . للهيكل اجلديد املقدس  

ولعـل هـذه    ). ٥: ٢بطرس  ١(حية من نساء ورجال     " أحجار"قوامه  , هيكل روحي 
اليت ختطت عقول من وقعت علـى       , العبارة تنطوي على إشارة ضمنية إىل نبوة املسيح       

فلئن فسرها أعـداؤه    ". ويف ثالثة أيام أقيمه   , انقضوا هذا اهليكل  : "مسمعهم ألول مرة  
إال أن تالميذه الروحيني يفهمون     , صبة على اهليكل املادي الذهيب الذاهب     وحسبوها من 

لكن هـذا اهليكـل     , فهيكل سليمان عبثت بسه عوامل اهلدم والفناء      . مغزاها احلقيقي 
  . الروحي باقٍ ما بقي رب األرض والسماء
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  بولس يعرف عن نفسه
  األصحاح الثالث 

من أجماد الفداء املسيحي    كشف الرسول يف األصحاحني السابقني عن جانب          
إنـساناً  "خالقاً منهم   , يهوداً وأمميني على السواء    –الذي أعده اهللا لبين البشر      , العجيب

ليكـون منـهم    , "بناء مركباً ينمو هيكالً مقدساً يف الرب      "ليبين منهم   , "واحداً جديداً 
  ". مسكناً هللا يف الروح"

,  إشارة إىل شخصه وال إىل عمله      ال حيمل , إىل هنا رأينا كالم الرسول عمومياً       
ال أزال شاكراً ألجلكم ذاكراً     ... لذلك أنا أيضاً إذ قد مسعت بإميانكم      : "سوى يف قوله  

فلم يذكر شيئاً عن وظيفته اخلاصة باعتبـار كونـه       ).١٦و  ١٥: ١" (إياكم يف صلوايت  
يف هـذا   وال عن آالمه الـيت حتملـها        , حلمل رسالة اخلالص إىل األمم    " اإلناء املختار "

, والظاهر أن املوضوع اهلام الذي كان يشغل فكره       . السبيل من سجن وتعذيب وتشريد    
ولكن ما كاد الرسـول يـصل إىل كلمـة          . كان أرفع من أن حيتمل إشارات شخصية      

حىت رأى لزامـاً عليـه أن يعـرج    , اليت خيتتم ا أول عدد من هذا األصحاح    " األمم"
وقد لذّ له احلـديث     ) .٢(رسالته اليت أؤمتن عليها   و, وعمله, بإشارة شخصية إىل وظيفته   

                                                 
, يرى بعض املفسرين يف تنقل الرسول من موضوع إىل موضوع آخر قبل إمتام املوضوع األول) ٢(

  .بل كان ميلي رسالته إمالءدليالً على أنه مل يكن يكتب خبطه 
عاد , أن الرسول بعد أن قطع سياق كالمه يف اية العدد األول, يعتقد مجاعة من املفسرين) ٣(

يقول قوم آخرون إنه . ويظن آخرون أنه استأنفه يف العدد الثالث عشر. فأستأنف يف العدد الثامن
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وبعد أن فرغ من هذه اإلشارة      , حىت امتد به الكالم إىل اية العدد الثالث عشر        , وطاب
بسبب هذا أنا بولس أسري     : "استأنف حديثه الذي به استهل هذا األصحاح      , الشخصية

أحين ركبيت لدى أيب    بسبب هذا   ).  "٣)...(١عدد  (املسيح يسوع ألجلكم أيها األمم      
وهكذا اختتم الرسول هذا القسم التعليمي من رسالته        ). ١٤عدد  " (ربنا يسوع املسيح  

) ٢٣ -١٥: ١(مثلما بدأه أيضاً بصالة     , )٢١ -١٤: ٣(بصالة ألجل املكتوب إليهم     
لدرجة يعتـرب   , عماد هذا القسم من رسالته    , فصالة بولس يف كل من هذين املوضعني      

كأن هذا القسم كله صـالة      –والثانية  , حلقة اتصال بني الصالة األوىل    فيها ما بينهما    
  .واحدة متصلة احللقات

  ) ١٣ -١: ٣(أو بولس رسول األمم –بولس وإجنيل األمم : أوالً  
: ٣(أو بولس متضرعاً ألجل األمـم       –بولس واملكتوب إليهم من األمم      : ثانياً

٢١ -١٤(  
   )١٣ -١: ٣( : بولس وإجنيل األمم: أوالً

كل –تتجلى لنا صورة خمتلفة للرسول بولس       , من خالل كلمات هذا الفصل    
بولس : "فنرى يف الطليعة  , صورة منها تنم عن ناحية من نواحي حياته املتعددة اجلوانب         

و ٥عـدد   " (بولس الرسول ) "٤و  ٣عدد  " (بولس اخلبري باألسرار  "و) ١عدد" (األسري
بولس "و) ٨عدد  " ( أصغر مجيع املؤمنني   بولس"و) ٧عدد  " (بولس اخلادم األمني  "و) ٦

                                                                                                              
 استأنف الكالم يف العدد الرابع عشر ولكننا نرجح الرأي القائل بأنه. وصله ببدء األصحاح الرابع

  " ...بسبب هذا"سيما وأن الرسول كرر يف بدء هذا العدد نفس العبارة اليت استهل ا العدد األول 
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) ١٣عدد  " (بولس رجل الشدائد  "و) ٩عدد  " (بولس حامل النور  "و) ٨عدد  " (البشري
  ).١٤عدد " (بولس رجل الصالة"و

جيمل بنـا أن ندرسـه      . ولكي نلم بعض اإلملام بكالم الرسول يف هذا الفصل        
والكالم فيه منقسم   " األممبولس وسر إجنيل    : "إن موضوعه الرئيسي هو   . دراسة حتليلية 

, )١٣عـدد   (وخمتتمة بكلمة ختامية    ) ١عدد  (مسبوقة بكلمة متهيدية    , إىل أربعة أقسام  
–ومن حماسن االتفاق أن موضوع الكالم يف املقدمة ويف اخلامتة يكاد يكـون واحـداً                

ئد  واألسر والشدا  -واخلامتة حتدثنا عن بولس يف الشدائد     , فاملقدمة ترينا بولس يف األسر    
  .من مصدر واحد

  )١: ٣(بولس سجني إجنيل األمم : كلمة متهيدية جمملة
  ):٥ -٢: ٣(ببولس " السر"اتصال هذا : أوالً

  )٢: ٣(عن طريق اإليهاب )١(  
  )٤و ٣: ٣(عن طريق اإلعالن )٢(  
  )٥: ٣(وقت إعالن هذا السر )٣(  

  )٦: ٣" (السر"موضوع هذا : ثانياً
  ):٩ -٧: ٣" (سرال"موقف بولس إزاء هذا : ثالثاً

  )٧: ٣(خادم له )١(  
  )٨: ٣(مبشر به )٢(  
  )٩: ٣(حامل مصباحه )٣(  

  )١٢ -١٠: ٣" (السر"الغاية القصوى من إعالن هذا : رابعاً
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  ": لكي يعرف عند الرؤساء والسالطني"  
  )١٠: ٣(حبكمة اهللا املمنوعة )١(  
  )١١: ٣(بقصد الدهور )٢(  
  )١٢: ٣(بسالم اهللا )٣(  
  ) ١٣: ٣(بولس يف شدائد إجنيل األمم : ة جمملةكلمة ختامي

  : ١عدد 
  اُألمم، أَيها َألْجِلكُْم يسوع الْمِسيحِ أَِسري بولُس، أَنا هذَا سببِب١ِ

بـسبب  "بولس سجني إجنيل األمم يصلي ألجل األمم        –كلمة متهيدية جمملة    
  ..."هذا أنا بولس أسري املسيح

ولكنـه قبـل أن     , خط الرسول هذه العبارة   –" ابسبب هذ : "علة صالته -أ-
العجيب الذي ظل مستوراً عن الناس حـىت        " السر"عرج يف كالمه على ذلك      , يتمها

, ومن مكان عليائـه يف اـد      . وقام, ومات, وعاش, جاء ملء الزمان فتجسد املسيح    
ه مث أشرق عليه بنور   , أشرف على شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسة فأخضعه إلرادته       

, هو هو إله األمم أيضاً    , وهو أن إله اليهود   : العجيب وكشف له عن ذلك السر العظيم      
ال , فال يهودي وال يوناين   : "وأن إجنيل األمة اإلسرائيلية املختارة هو بالذات إجنيل األمم        

فـاألمم شـركاء يف املـرياث       ". "ألن اجلميع واحد يف املسيح يسوع     ... عبد وال حر  
هذا هو السر الذي أفضى بـه بـولس إىل          ". يف املسيح باإلجنيل  واجلسد ونوال موعده    

, وتقـديس , وتنب, من اختيار –قارئيه يف األصحاحني اللذين مررنا ما يف هذه الرسالة          
إىل تلـك الوحدانيـة     , مث بني اهللا والناس   , إىل مصاحلة متت بني الناس والناس     , ومتجيد
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, يف الـروح  ,  مسكناً مقدسـاً هللا    -سواء على ال  -ايدة اليت تؤلف من اليهود واألمم     
  .باملسيح

أراد بولس أن يضع القلم عن ميينه ورق الكتابة         , اإلعالن ايد " بسبب هذا "
ليحل ", مصلياً ألجل املكتوب إليهم   , ليحين ركبتيه لدى ربنا يسوع املسيح     , عن يساره 

قبل أن يلقي القلم جانباً     ولكنه  ". املسيح باإلميان يف قلوم لكي ميتلئوا إىل كل ملء اهللا         
والسلطان الذي تقلـده يف     , أراد أن يِسر إىل املكتوب إليهم بكلمة عن احلق املخول له          

كأن هذا احلق كان موضوع جدل ومناقشة ومنافسة بني أعداء          –مناداته باإلجنيل لألمم    
 ولعلهم من اليهود الذين ضـاقت أفكـارهم         -الذين هم أعداء إجنيل األمم    , الرسول

أن , حاسبني عن خطأ وجهل   , وقلوم عن أن تسع األمم معهم يف حيز اإلجنيل الواحد         
مثلما كانت آهلة الوثنيني مقصورة عليهم هم دون        , هو إله اإلسرائيليني وحدهم   " يهوه"

". ألنه ال فرق  ", "رب واحد للجميع لكل من يؤمن     "هو  " يهوه"وقد فام أن    . سواهم
  " ليس عند اهللا حماباة"إذ 

أنا بولس أسـري    : "هو املؤمتن على السر   , وأسري اإلجنيل , رجل الصالة -ب-
لكنه , "أنا بولس : "تكلم بولس عن نفسه يف هذا املقام بلهجة التوكيد        ". املسيح يسوع 

وإذا كـان   . ال توكيد الفخور املعجب بذاته    , الشاعر بنعمة اهللا عليه   , توكيد املتواضع 
والقيود الـيت   , والسالسل, و إمنا يفخر بالسجن   فه, بولس فخوراً بشيء يف هذا اال     

أو ليس أسري املـسيح     ". أسري املسيح يسوع  "بل يفخر بكونه    , حتملها يف سبيل اإلجنيل   
أشرف من أسري اخلطايا؟ وأرفع شأناً من أسري الذات؟ وأمسى مقاماً من أسري أحد ملوك               

قدراً من زعيم دولـة؟ إال أن       العامل؟ بل أليس أسري املسيح خرياً من أمري مقاطعة وأرفع           
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واالستعباد له هو نِعم    . أفضل من اجللوس على أفخر العروش     , السجن يف سبيل املسيح   
هلي أحلى من أغلى    , والسالسل احلديدية اليت تغلّ ا األيدي واألرجل يف سبيله        , احلرية

  .احللي اليت تزين أمجل املعاصم
رسم أمامنا صورة رجـل حنيـل       هذه العبارة ت  –" بولس أسري املسيح يسوع   "

 وطرفها  -ويده اليسرى مغلولة بسلسلة من أحد طرفيها      , مرتد مالبس بسيطة  , اجلسم
وغري خاف أن بـولس     . الثاين مطوِّق ِمعصم أحد اجلنود الرومان القائمني على حراسته        

ولعله أصـبح   . صار أسري حمبة املسيح قبل أن يلج أبواب السجن املادي ألجل املسيح           
: ٩أعمال  (؟  "يا رب ماذا تريد أن أفعل     : " الفادي منذ تلك اللحظة اليت قال فيها       أسري
وقد ظل طوال حياته أسري حب املسيح سـواء أكـان يف الـسجون أم خـارج                 ). ٦

؟ أمل يقل قبل ختام     )١٢: ٥كو  ٢" (إن حمبة املسيح حتصرنا   : "أليس هو القائل  . السجون
؟ كان كثريون يف    )١٧: ٦غالطية  " (عإين حامل يف جسدي مسات الرب يسو      : "حياته

). ١١: ٢٣أعمـال   (لكن بولس أسري املسيح يسوع      , أيام بولس أسرى يف قصر قيصر     
بل نتيجة إطاعته وصية املـسيح      , فهو مل يفقد حريته نتيجة تعديه على شريعة أو وصية         

  " اذهبوا إىل العامل أمجع: "القائلة
قـدم وظيفـة    , ذه العبارة يف ه , نالحظ أن الرسول  –" أسري املسيح يسوع  "

 والظاهر أن كـرازة بـولس بـأن    ".يسوع"على امسه اإلنساين " املسيح: "املسيح كفاد
, قد أثارت حفيظة اليهود عليـه     , اليهود وحدهم " مسيح"ال, األمم" مسيح"الفادي هو   

  .فعملوا على طرحه يف غياهب السجون
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إننـا  ". مـم ألجلكم أيهـا األ   : "تضحيات بولس ألجل املكتوب إليهم    -ج-
يلقـي ضـوءاً    ) ٣٠ -٢٦: ٢١(مدينون للوقا الطبيب حبادث دونه يف سفر األعمال         

حينئذ أخذ بولس الرجال يف     ". "ألجلكم أيها األمم  ... أسري  : "ساطعاً على قول بولس   
فرآه اليهود من آسيا يف اهليكل فأهاجوا كـل اجلمـع           ...الغد وتطهر معهم يف اهليكل    

هذا الرجل الذي يعلّم يف كل مكان ضداً        .  اإلسرائيليون أعينوا  صارخني يا أيها الرجال   
للشعب والناموس وهذا املوضع حىت أدخل يونانيني أيضاً إىل اهليكل ودنس هذا املوضع             

 األفسسي فكانوا يظنون أن بولس      سألم كانوا قد رأوا معه يف املدينة تروفيم       . املقدس
وتراكض الشعب وأمسكوا بـولس وجـروه       فهاجت املدينة كلها    . أدخله إىل اهليكل  

  ".خارج اهليكل وللوقت أُغلقت األبواب
هذا ضرب من ضروب العذابات اليت حتملها بولس من أيدي اليهود قصاصاً            

فكان هذا االختبـار    !! تبشري األمم باإلجنيل  –" اجلرمية اليت ال تغتفر   "وتأديباً على تلك    
وقد اختتمت هذه اآلالم بسجنه     , ألجل األمم عاناها رسول األمم    , عربوناً آلالم مربحة  

يف سبيل إبالغ األمم رسالة احلـق       , األخري يف روما حيث قضى شهيد احلق والواجب       
ومن املعلوم أن قضية تبشري األمم قد اجتازت أزمة حادة موصوفة يف أعمال             . واخلالص

  .٢٢و ٢١: ٢٢اطلب أيضاً أعمال . ١٥ص 
لمت مفاتيحه لبولس؟ هذا ما يعرفنا عنه       فكيف س ". سر إجنيل األمم  "هذا هو   

بل هبة إهلية جمانيـة     , أنه تقلد املفاتيح ال نتيجة جمهود من عنده       : الرسول يف العدد التايل   
  ". جماناً أعطوا. جماناً أخذمت"–



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٤

  : ٢عدد 
  ْجِلكُْمَأل ِلي الْمْعطَاِة اِهللا نِْعمِة بِتْدبِريِ سِمْعتْم قَْد كُْنتْم نْإ٢ِ

إن : "بتدبري من نعمة اهللا املعطاة باإليهاب, لس تقلد مفاتيح هذا السربو)١(
  " كنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهللا املعطاة يل ألجلكم

اسـتعملت  –" إن كنـتم  : "معرفة املكتوب إليهم برسالة بولس إىل األمم      -أ-
رط مع أا أُفرغت يف قالـب الـش       , فهي يقينية ال شرطية   , هنا للتعليل ال للشك   " إن"

والظـاهر  ". ما دمتم قد مسعتم حقاً بتدبري نعمة اهللا املعطاة يل ألجلكم          : "ومعناها. شكالً
وتـودداً حنـو    , واتـضاعاً , تلطفاً منه , أن الرسول التجأ إىل هذا األسلوب يف التوكيد       

وقـد ال ختلـو هـذه       . املكتوب إليهم الذين تربطهم به روابط البنوة املقدسة يف الرب         
أو قل إنه يقني أُفرغ يف      . كم الالذع املؤسس على شدة الثقة وقوة اليقني       العبارة من الته  
ال ميكن أن خياجله شيء     , ٢٦و  ١٠: ١٩وإن من يقرأ أعمال     ). ٢١: ٤(صيغة فرض   

وأن رسالته مل تكـن موضـوع       , من الشك يف أن بولس كان معروفاً لدى أهل أفسس         
إىل األمم مل تكـن     " رسالته"قق أن   فمن احمل , إال إذا احتاج النهار إىل دليل     , شك عندهم 

وقـت  , ومأل األمساع , بل صارت هي نفسها بشارة ذاع خربها وشاع       , بعد سراً خمفي  
قد " إن كنتم قد مسعتم   : "بقوله, ويقول الدكتور كاندليش إن بولس    . كتابة هذه الرسالة  

سيما , موجه اخلطاب إىل فريق من غري أهل أفسس ممن مل يسمعوا يقيناً برسالته إىل األم              
لكنها رسالة دورية بعـث ـا إىل        , وأن هذه الرسالة غري مقصورة على كنيسة أفسس       

تـشككوا  , مع العلم بأن كثريين من آسيا ومن أماكن أخرى جماورة هلا          , كنائس أخرى 
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بل كانوا يستحون   , ويف رسوليته بنوع عام   , كثرياً يف رسالة بولس إىل األمم بنوع خاص       
  .بقيوده

بتدبري نعمة اهللا املعطاة    : "والقصد منها , يلة اليت وهبها بولس   النعمة اجلز -ب-
يوزع بركاته الـسخية    , تصور لنا رب بيت مدبر حكيم     " تدبري"إن كلمة   ". يل ألجلكم 

يـضمن كفايـة الربكـات      , بتدبري حمكم ونظام دقيق   , على كل واحد من أفراد بيته     
ة على بعض األفراد لكـي      وهو جيود بنعم وفري   . فيأخذ كل منهم نصيبه احلق    , للجميع

وهـي تعـين    . هذه الكلمة من مميزات كتابـات الرسـول       . يوزعوها هم على غريهم   
, ١٧: ٩, ٢و  ١: ٤كـو   ١انظـر   " (تـسليم الوديعـة   "أو  " التوزيع"أو  , "التوكيل"

اإلهلي احملكم مبوجبه وهـب     " التدبري"هذا هو   ). ١٠: ١ بطرس   ١, ٢٥: ١كولوسي  
فاإلنسان بعـد   . ال جمرد النعمة اخلالصية   , الكرازة لألمم وهي نعمة   , بولس نعمة جزيلة  

هـذه  . يوهب درجة أرقى يف مراتب النعمة لتخليص غريه       , أن ينال النعمة املخلِّصة له    
الذي به ألجل امسه قبلنا نعمة ورسالة        "٥: ١هي النعمة اليت قال عنها بولس يف رومية         

من هذا األصحاح الذي حنن بصدده       ٨و  ٧ويف عددي   , "إلطاعة اإلميان يف مجيع األمم    
يل أنـا   , الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة اهللا املعطاة يل حسب قوته            : "اآلن

أصغر مجيع القديسني أُعطيت هذه النعمة أن أبشر بني األمم بغـىن املـسيح الـذي ال             
  ". يستقصى

طن أمـه   إذ سر اهللا الذي أفرزه من ب      "هذه هي النعمة اليت حصل عليها بولس        
غري أنه ليس من    ). ١٦: ١غالطية  " (أن يعلن ابنه فيه ليبشر به بني األمم       , ودعاه بنعمته 

والنعمة اليت تعينه على    , بني نوال النعمة املخلصة للكارز    , الضروري أن ميضي وقت ما    
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ألن بولس نال النعمـة  . ونعمة التبشري, بني نعمة البشارة: وإن شئت قل  –ختليص غريه   
, وتقلد نعمة محل بشارة اخلالص إىل األمـم       , أحيط علماً بتدبري اهللا الفدائي    و, اخلالصية

حـني  , فكأن كل هذه الثالثة األدوار ايدة قد متت له يف آن واحـد            . يف وقت واحد  
هـي  , ولكن النعمة املقصودة يف هذا العدد بالـذات       . التقى به املسيح يف طريق دمشق     

الدرجة األوىل يف النعمة ال ميكنه أن يقف عنـد          وكل إنسان ينال    . نعمة تبشري اآلخرين  
فبولس مل يوهب هذه النعمة لكي ينعم       . وبشرنا لنبشر , ألننا خلصنا لنخلّص  , هذا احلد 

ألجـل  "لكنه وهبـها    , وإن يكن هذا التمتع روحياً    , وال لكي يتمتع ا متتعاً ذاتياً     , ا
ألن ,  هذا أمسى جمال التنعم بالنعمة     –" ألجلكم: "فهي إذاً ليست له وإمنا هي هلم      " األمم

  ".املروي هو أيضاً يروي"

  اإلعالن والسر
   ٣عدد 
  .بِاِإلجيازِ فَكَتْبت سبقْت كَما .بِالسِّرِّ عرفَنِي بِإِْعالَن نهأ٣َ

  ".إنه بإعالن عرفين بالسر: "عن طريق اإلعالن–بولس تقلد هذا السر )٢(
وحىت نعرف معـىن    ". سر"و". إعالن: "ا العدد مها  الكلمتان الرئيسيتان يف هذ   

لقد مرت بنا هاتان الكلمتان يف العدد التاسـع         . ينبغي أن نعرف معىن ثانيتهما    , أوالمها
" فاملعرفـة ". "إذا عرفنا بسر مشيئته   : "حيث قال الرسول عن اهللا    , من األصحاح األول  

,  من هذا الكتـاب    ٦١ فلريجع القارئ إىل الصفحة   . مها من مصدر واحد   " اإلعالن"و
  .ليعرف املعىن األساسي هلاتني الكلمتني
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أن وديعة  , أن يفهم املكتوب إليهم   , أراد الرسول –" إنه بإعالن عرفين بالسر   "
وال هي من مبتكراتـه اخلاصـة الـيت         , إجنيل األمم مل تنته إليه نتيجة حبث عقلي قام به         

, اجتهادي قام به هو من عندياته     وال هي نتيجة اكتشاف     , أوحت إليه ا غرية نفسانية    
, وإمنا هي إعالن خارجي عنـه     , وال هي تقليد أو رسالة تقلدمها من سلفائه أو رؤسائه         

بل , بل معرضاً عنه  , يف وقت كان بولس الهياً عنه     , وافتقده به يف مرامحه   , خصه اهللا به  
  .معارضاً له

 عرفه حبقيقـة ذاتـه      حني, جممالً" السر"غالباً جداً أفضى اهللا إىل بولس ذا        
, مث كشف له عن خمبئات هـذا الـسر        ). ١٨و  ١٧: ٢٦أعمال  (وصفاته يوم جتديده    

الكامنة بني ثناياه فعرفه ببعض مشتمالته وتفصيالته أثناء الثالثة األعوام الـيت قـضاها              
ملا سر  : "كما يقول هو يف موضع آخر     , متعبداً, متفكراً, دارساً, باحثاً, بولس يف العربية  

, أن يعلن ابنه يفَّّ ألبشر به بني األمـم        . اهللا الذي أفرزه يل من بطن أمي ودعاين بنعمته        
وال صعدت إىل أورشليم إىل الرسل الذين قبلـي بـل           . للوقت مل أستشر حلماً وال دماً     

مث بعد ثالث سنني صـعدت أيـضاً إىل         . انطلقت إىل العربية مث رجعت أيضاً إىل دمشق       
قبلما صـورتك يف    : "هذا مطابق الختبار نيب قدمي    ). ١٨ -١٥: ١غالطية  (أورشليم  

: ١إرميـا   " (جعلتك نبياً للشعوب  . وقبلما خرجت من الرحم قدستك    . البطن عرفتك 
نزلت كلها على بـولس عـن       , وطريقة املناداة ا  , وسلطة تقلدها , فرسالة اإلجنيل ) ٥

  .طريق اإلعالن املباشر
وطبيعة الرسول الذي كان زعـيم      , تازإن طبيعة الرسالة مبا فيها من جالل مم       

, األمميني–وطبيعة املرسل إليهم    , شيعة اليهود الفريسيني املتعصبني فأصبح رسول األمم      
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ألن األشياء العادية تتطلـب     . كل هذا جيعل اإلعالن اإلهلي املباشر الزماً شديد اللزوم        
ـ        , وسائل عادية مثلها   ن وراء الطبيعـة    لكن األشياء اخلارقة للطبيعة تتطلب وسـائل م

وهل من املستبعد على اإلله العلي الذي استخدم وسيلة ممتازة يف إقناع بطرس             . نظريها
أن يستخدم مثل   , )١٠أعمال  (باإلقالع عن أفكاره الطبيعية املتمكنة منه واملتأصلة فيه         

, النتزاع جذور التعصب الفكري من ذهن بولس حنو األمم        , هذه الوسيلة أو أبلغ منها    
أما عن كون الرسـول بـولس   !!                         أشجار املودة والصفاء والتسامح عوضاً عنها     وزرع  

بني ثنايا رسـائله    " إعالن: "فهذا ظاهر من ترديده كلمة    , مستودعاً لسر اإلعالن اإلهلي   
فهـذا  , وأما عن كونه مهبطاً هلذا اإلعالن     ). ٢: ٢غالطية  , ٢٥: ١٦رومية  (وكتاباته  

  )١٦: ١غالطية , ٧و ١: ١٢ورنثوس ك٢(واضح من 
يشري الرسول يف هـذه     ". كما سبقت فكتبت باإلجياز   : "موجز هذا السر  -أ-

فالرسول مل يفـصل    . يف األصحاحني السابقني من هذه الرسالة     , الكلمات إىل ما مر به    
وأتى للغة البشر أن حتيط مبـا يف هـذا الـسر            . هذا السر تفصيالً ولكنه ذكره موجزاً     

ال , فمهما أطال الرسول يف شرحه وأطنب     !! وعلو, وعمق, وطول, من عرض , يلاجلل
فال يكن يف إسهابه إال قاصراً أو       , ومهما أسهب يف تفسريه   , يكون يف إطنابه إال موجزاً    

  "كما ذكرت آنفاً: "مرادف لقولنا" كما سبقت فكتبت: "إن قوله.مقصراً
  : ٤عدد 
  .الْمِسيحِ بِِسرِّ ِدرايِتي تفْهموا أَنْ تقِْدرونَ ونهتقْرأُ ِحينما بِحسبِِه ِذيال٤َّ

الذي حيسبه  : "وتؤيد رسالته , طبيعة كالم الرسول تشهد لسمو مصدره     -ب-
بكالمك تتـربر   : "قال املسيح ". حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا دراييت بسر املسيح       



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٩

هذه .  أعطاين اآلب ألكملها   األعمال اليت : "...وقال يف موضع آخر   ". وبكالمك تدان 
... فتشوا الكتـب  ... األعمال بعينها اليت أنا أعملها هي تشهد يل أن اآلب قد أرسلين           

على هذا املبدأ تعترب كلمـات      ". من مثارهم تعرفوم  : "وقال أيضاً ". وهي اليت تشهد يل   
ج الفـداء   ومع أنه مل يقدم للمكتوب إليهم شرحاً لربنام       . الرسول خري شاهد له أو عليه     

إال أن القليل ينم    , بل اجتزأ خبالصة موجزة منه    , الذي أعده اهللا للمفديني مبا فيهم األمم      
فكما أن حتليل قطرة من مياه البحر يكشف عن ذات العناصر اليت يتركب             . عن الكثري 

عن النصيب العظيم الذي    , كذلك كلمات الرسول اليت كتبها باإلجياز     , منها البحر كله  
فيحق للمكتوب إليهم   . تتضمن جوهر الفداء بالذات   ,  لألمم يف برنامج الفداء    جعله اهللا 

الذي منه تقدرون أن    : " أن جيعلوا من هذا القليل املوجز خري دليل على املطول املعجز          
هو , املقصود" والسر."هو فهم التمييز  , إن الفهم املراد هنا   ". تفهموا دراييت بسر املسيح   
  .  العدد الثالث من هذا األصحاحالذي حدثنا عنه الرسول يف

أن الرسول مل يرغب يف االستشهاد بأهل أفسس لدرايته         , وال يغرب عن بالنا   
وال طمعاً يف اد الذايت الذي يناله من هـذه          , حباً ذه الشهادة يف ذاا    , بسر املسيح 
ال خريه  فخريهم هم   . إبالغ رسالته إىل قلوم   , لكنه كان ينبغي من وراء ذلك     , الشهادة

أن يشهدوا مبقدار ما أرادهم     , فهو مل يرغب إىل املكتوب إليهم     . كان مطلبه األمسى  , هو
وإمنا أرادهم أن يقتنعوا    , ومل ينتظر منهم أن يؤخذوا بسمو مداركه      . أن حيكموا ألنفسهم  

ألن رسالته ال تـنفعهم إال مبقـدار        –ومبلغ فهمه هلا    , وسلطاا اإلهلي , بصدق رسالته 
إال من شـخص ذي خـربة       " سر املسيح "وأنى هلم أن يعرفوا     , سمو مصدرها إقناعهم ب 

:  هي املقصودة بقولـه    -ال املعرفة العقلية املكتسبة   –ودراية؟ فالبصرية الروحية النافذة     



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٠

بل كـالم الـشاعر     , فليس هذا كالم الفخور بنفسه ومؤهالته     ". دراييت بسر املسيح  "
  . بضعفه وقدرة املسيح

). ١٠: ١(, ومبجـده ) ١٤: ٢(تبط متام االرتباط بعمله     مر" سر املسيح "إن  
: وموضـوعه هـو   ) ٢٧: ١كولوسي  " (املسيح فيكم رجاء اد   : "فجوهر خالصه هو  

املـسيح  "أو  " سر املسيح "هلو حقيق بأن يدعى     , إن سراً عظيماً كهذا   ". املسيح املعلن "
 ألن مسو الـسر     .وال من مثرات خياله   , فال ميكن أن يكون من مبتكرات بولس      ". السر

كذلك عمق هـذا    , فكما أن قوة احندار املياه تشهد لعلو منبعها       . شاهد لسمو مصدره  
والـسخي  , السر ومسوه يشهدان له بأنه صادر من أعماق قلب اإلله السامي بسلطانه           

  .والغين مبحبته, بنعمته
تعين التالوة بصوت مسموع كمـا      " تقرأونه"إن كلمة   : يقول بعض املفسرين  

  .ولسنا جند يف القرينة ما يؤيد أو يفند هذا الرأي.  الكنيسة مثالًمن منرب
  : ٥عدد 

 الِْقدِّيِسني ِلرسِلِه اآلنَ أُْعِلن قَْد كَما لْبشرِ،ا بنو بِِه يعرْف لَْم أُخر أَْجيالٍ ِفي ِذيال٥َّ

  :بِالروحِ وأَْنبِياِئِه

  ووسيلة إعالنه. وقت إعالن هذا السر)٣(
فهما ". كما"تفصل بينهما كلمة    , هذا العدد يقسم نفسه إىل قسمني متقابلني      

  ": بقصبة امليزان"شبيهة " كما"كلمة , شبيهان كفيت امليزان
  " اآلن   ... "    " ...     يف أجيال أخر: "الزمن-أ-
  "قد أعلن بالروح   ..."   }                درجة الوحي -ب-
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  " مل يعرف به"}            واإلعالن 
  لرسله القديسني   ..."                                             

  . . . ."وأنبيائه ...    "..     بنو البشر: "مهبط الوحي-ج-
مقابـل  " اآلن. "املقابلة األوىل حتدثنا عن الزمن الذي فيه أُعلن هذا السر         -أ-

" األجيال األخر "وقد أراد ب  . كتوماً وخمتوماً اليت كان فيها هذا السر م     " األجيال األخر "
هو إهلهم هم دون    " يهوه"حني كان اليهود يعتقدون أن      , األزمنة السابقة لعصر اإلجنيل   

إجنيل األمم  " سر"ألن  , وأن ال نصيب لألمم معهم يف التبين والعهود واملواعيد        , سواهم
  . كان مكتوماً عنهم

لبولس ولغريه من الرسل    " أعلن"قد  " لسرا"املقابلة الثانية ترينا أن هذا      -ب-
فالبشر قـدمياً مل    ". األجيال األخر "يف  " يعرفوا به "مع أن بين البشر مل      , "بالروح القدس "

أن , وال بتـصورام اخلياليـة    , وال باستنتاجام العقليـة   , يستطيعوا مبقدرم الفكرية  
ن يصل إىل كنـه معلنـات       وأنى للعقل البشري أ   . يكتشفوا هذا السر وال أن يكشفوه     

, وكما أنه يستحيل على الطفل الرضيع أن يفهم العلوم اجلامعيـة العويـصة            "! الروح"
ال ألا مل تقو على     , كذلك تعذر على العقول البشرية الغري الناضجة أن تفهم هذا السر          

ملء "ألن  , بل ألن وقت إعالن هذا السر مل يكن قد حلّ بعد          , فهمه أو كشفه فحسب   
الروح مل يكن قد أعطى بعد ألن يسوع مل يكن قد مجد            "وألن  , مل يكن قد حان   " انالزم
تشري إىل الدرجة املمتـازة     " كما"إن كلمة   " كما قد أعلن  : "أال يستفاد من قوله   ". بعد

يف العهد اجلديد مقابل تلك الدرجة اجلزئية الضئيلة الـشبيهة          " السر"اليت أعلن ا هذا     
, لفئة قليلة ضئيلة من أبطال العهد القـدمي       " السر" أعلن ا هذا     اليت, باألشعة املتكسرة 
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مثل قمم اجلبال الشاهقة بالنـسبة حلـصباء الـوادي؟          , الذين كانوا بالنسبة للشعب   
فأصـبح  " مكنونـاً "كان يف املاضي    . ليس جبديد لكن إعالنه هو األمر اجلديد      " السر"و

  اآلن معلناً 
بنـو  : "لعظيم بني من خفي عنهم هذا السراملقابلة الثالثة تصف الفارق ا  -ج-

بنـو  "إن كلمة   ". رسله القديسني وأنبيائه بالروح   : "وبني من أعلن هلم بالروح    " البشر
ومن احملتمـل أن    . من يهود وأمميني  " األجيال األخر "تضم بني دفتيها مجيع أهل      " البشر

ن ضوء هذه املعلنات    بعضاً من املستنريين أمثال إشعياء ومسعان الشيخ قد رأوا بصيصاً م          
ولكـن أىن لـضوء     ). ٧و  ٦: ٥٦إشعياء  , ١٢ -٨: ١٥رومية  , ٤٧: ١٣أعمال  (

  ). ١٢ -١٠: ١بطرس ١!! (الفجر أن يواجه ضياء الشمس
رسله : "فقد وصفهم الرسول بقوله   , أما الذين شرفهم اهللا ذا اإلعالن ايد      

            – هذه العبارة تنم عن حقيقتني". القديسني وأنبيائه بالروح
هؤالء هم رسـل العهـد      -"رسله القديسني وأنبيائه  : "مهبط الوحي : أوالمها
 وبولس أحدهم بل على رأس القائمة مع أنه رضي تواضعاً           -)١١: ٤(اجلديد وأنبيائه   

وإذا كان بولس أحد هؤالء الرسل      ). ٩: ١٥كورنثوس  ١(منه أن يضع نفسه يف ذيلها       
فكيف يتفق هذا مع    " قديسني: " تربع لنفسه وهلم بكلمة    أفال يالم على كونه   , واألنبياء

ما هو مشهور عنه من الوداعة والتواضع؟ إن هذا اللبس ال يلبث أن يزول من أذهاننا                
فهـي ال تـصف حالـة       ". قديسني: "مىت ذكرنا املعىن اخلاص الذي تنطوي عليه كلمة       

. والتكـريس , ولكنها تعين التخـصص والفـرز    , كمالية مرتهة عن كل شر وشبه شر      
فهـم إذاً   . فهؤالء الرسل واألنبياء هم قديسون ألم أفرزوا هللا يف الـروح وبـالروح            
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, ويف الوقت نفسه هم مقدسون بالدم الـثمني   . مقدسون يف مقامهم ووظيفتهم ودعوم    
الذي هو كلمة اهللا احلي     , وهم أنقياء بسبب كالم املسيح    , ومتقدسون يف الروح القدس   

نسبة لدعوم  " قديسني: " وال تنس أن أهل أفسس وصفوا ذه الكلمة        .الباقي إىل األبد  
نسبة لكـوم   " شعباً مقدساً "وأن اليهود مسوا    . العليا يف السماويات يف املسيح يسوع     

  . شعباً مقتين من الرب وللرب
هذا هو الروح القدس الذي أهلـم       " بالروح: "واسطة الوحي : احلقيقة الثانية 

جيوز أن تتـرجم   " بالروح: "وكلمة. وبه هم ملهمون  ,  هم مقدسون  األنبياء والرسل فيه  
قـد تعتـرب    ". يف دائرة الروح  "ألن هذه املعلنات جاءم وهم      ". يف الروح : "حرفياً إىل 
وأن . أي أن الروح هـو واسـطة اإلعـالن        –" أعلن: "وصفاً لكلمة " بالروح: "كلمة

ون وصفاً حلالة الرسل القديـسني      فتك" لرسله القديسني وأنبيائه  : "نعتربها وصفاً لقوله  
 الذين كانوا على    -أو بين آدم  –خبالف بين البشر    , واألنبياء حينما تلقوا املعلنات اإلهلية    

قال بنغال تعليقـاً علـى      . حالتهم الطبيعية فخفيت عنهم هذه املعلنات العميقة السامية       
  ".أن اإلذاعة باإلعالن هي سر اإلذاعة بالكرازة": أعلن: "كلمة
  : ٦ عدد
  .بِاِإلْنجِيلِ الْمِسيحِ ِفي مْوِعِدِه ونوالِ والْجسِد الِْمرياِث ِفي شركَاُء اُألمم نَّأ٦َ

  " إن األمم شركاء: "موضوع هذا السر: ثانياً
إن األمـم   : بل جـوهر الـسر    , الذي أعلن لبولس  " السر"هذه هي خالصة    

  :سول يف هذا العدد ثالثة أموروقد أوضح الر. شركاء اليهود يف بركات اإلجنيل
  العلة الثانوية فيها -ج–العامل األساسي فيها -ب–بركات هذا السر -أ-
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هذه إذاً شـركة    –" ونوال موعده , واجلسد, املرياث: "بركات هذا السر  -أ-
شـركاء يف   . "شركة يف املـرياث   )١(مثلثة يتساوى فيها األممي واليهودي على السواء        

شركة التمتع بـروح    )٣". (واجلسد: "وية يف اجلسد الواحد   شركة العض )٢". (املرياث
  ". ونوال موعده يف املسيح باإلجنيل: "املوعد املقدس

يعني نصيب األمم مع اليهـود يف اهللا اآلب         " شركة املرياث : "فاجلانب األول 
شـركة العـضوية يف اجلـسد       : " واجلانب الثاين ). ٧: ٤, ٢٩: ٢غل  , ١٧: ٢رؤ  (

األمم مع اليهود يف االبن الذي هو رأس هذا اجلسد الغري املنظـور   يبني نصيب   " الواحد
يقرر نصيب  , القدوس" بنوال موعده "شركة التمتع   : واجلانب الثالث ). ٢٢ -١٥: ٢(

). ١٤: ١أعمال  " (روح املوعد املقدس  "الذي هو   , األمم مع اليهود يف الروح القدس     
ملشترك الذي لألمم واليهـود علـى       فإذاً هذه الشركة املثلثة اجلوانب تعين النصيب ا       

فهم شركاء يف املرياث الواحد الذي هلم مـن         . السواء يف اإلله الواحد املثلث األقانيم     
: ١(ويف شركة الروح القدس الواحـد       , ويف اجلسد الواحد الذي رأسه املسيح     , اآلب
  ). ٤: ٦عب , ١٢: ٢, ٣

ويا ليتهم  –إىل األمم   قبالً كان اليهود ينظرون     ! فما أجل هذا السر وما أجمده     
نظرة كلها  . املزدري والغري املوجود  ,  نظرم إىل سقط املتاع    -ينظرون بغري أنفة وترفع   

وكانوا ينظرون إىل اهللا نظرة تنم عن قلوب ضـيقة فيحتكرونـه            . فيحتقروم, زراية
ومنهم وحدهم تتألف األمة املختارة فال      , فيظنون أم هم وحدهم ورثة جمده     –ألنفسهم  

كل هذا كان قبل إعالن هذا      . تلطون بأحد وال ميتزجون وهلم وحدهم شركة موعده       خي
فأصـبحوا وإيـاهم أبنـاء اهللا       , السر ايد الذي به صار األمم ورثة مع اليهود يف اهللا          
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وقد أضحوا وإياهم أعضاء    ). ١٧: ٨رومية  , ٢٦: ٣غالطية  (باإلميان باملسيح يسوع    
فبالنسبة هلذا اجلسد   ). ١٦: ٢(نيسته الغري منظورة    متآلفني يف جسد املسيح الذي هو ك      

هذا هو املعىن   –وبالنسبة لبعضهم البعض هم متحدون متآلفون       . هم مسامهون , الواحد
, وبالتايل صاروا وإياهم شركاء يف نوال موعد الروح       ". شركاء يف اجلسد  : "احلريف لقوله 

" فرده نصيباً كمـا يـشاء     قامساً لكل واحد مب   ", الذي يأخذ مما للمسيح ويعطيهم سوية     
  .هذا حق يف احلال ال يف االستقبال). ١١: ١٢كورنثوس ١(

هذا هو العامل األساسـي يف      –" يف املسيح : "العامل األساسي يف نواهلا   -ب-
بـل هـذا    . احتادهم وإياهم يف املـسيح    : متتع األمم مع اليهود ذه الربكات املشتركة      

صاروا أبناء اهللا فأضحوا شركاء مع بعـضهم        يف املسيح   . وجمدهم, وامتيازهم, مقامهم
يف املـسيح صـاروا     . البعض يف املرياث املقدس الذي ال يفىن وال يتدنس وال يضمحل          

يف املسيح صار هلم حـق      . أغصاناً يف الكرمة الواحدة وأعضاء أحياء يف اجلسد الواحد        
, عد صـعوده ألن الروح هو رسول املسيح إىل كنيسته ب, نوال الروح واالمتالء بالروح 

  . وهو معزيها بعد افتراقه عنها جبسده املنظور
فاإلجنيل هو الواسطة اليت ا نفذ التـدبري        ". باإلجنيل: "الوسيلة الثانوية -ج-

. وبواسطته أظهر وأعلن بالكرازة والبشارة    , اإلهلي يف فداء األمم واليهود سواء بسواء      
ويف اإلجنيل  . بولس هذا السر لألمم   وباإلجنيل أعلن   , باإلجنيل تسلم بولس هذا اإلعالن    

  ).٢٥: ١٦, ١٥ -٨: ١٠رو , ١٥: ٤كو ١(ولدهم 
. فما عليهم إال قبول اإلجنيل باإلميـان      , وأما من جهة البشر   , هذا من جهة اهللا   

  .ويف قبوهلم إياه يقبلون كل الربكات اليت تصحبه
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 األخري  يعتقد الدكتور موفات أن هذه الشركة املثلثة منحصرة كلها يف اجلانب          
وشـركة  , إن األمم هلم شركة املرياث    : فترجم هذا العدد على هذه الصورة     . املوعد–

, وشركاء لليهود , أي أن األمم وارثون مع اليهود     .  يف املوعد  -وشركة املسامهة , الزمالة
ولكننا ال نستطيع األخذ ذا الرأي ألن فيـه         . ومسامهون مع اليهود يف املوعد الواحد     

ولعل هذا املتـرجم    . وإمنا أوردناه رد تبيان األشياء بأضدادها     , "جلسدا"إخفاء لكلمة   
كأنه . ارتأى هذا الرأي ألن الرسول خلق يف هذا العدد كلمتني مل تستعمال قط من قبل              

وجد أن بردة الكلمات اليونانية املوجودة يف وقته ليست بكافية ليخلعها على هذا احلق              
  !فخلق له كلمتني خلقاً, خلعاً

  وقف بولس إزاء إنجيل األممم
)٩ -٧: ٣(  

  :)٧: ٣(بولس خادم إلنجيل األمم 
  .ِهِتقُو ِفْعلِ حسب ِلي الْمْعطَاِة اِهللا مِةْعنِ مْوِهبِة حسب لَه خاِدماً أَنا ِصْرت ِذيال٧َّ

:  حيث قـال   ٢٩ -٢٤: ١إن كالم الرسول هنا موازٍ لكالمه يف كولوسي         
الكنيسة اليت صرت   ", "...الذي صرت أنا بولس خادماً له     .. مسعتموهاإلجنيل الذي   "...

األمر الذي ألجله أتعـب أيـضاً      "... "أنا خادماً هلا حسب تدبري اهللا املعطي يل ألجلكم        
  "جماهداً حبسب عمله الذي يعمل يفّ بقوة

تؤدي : احلقيقة األوىل –تكلم الرسول يف هذا العدد عن ثالث حقائق متتابعة          
. والثانية قياس لألوىل  , والثانية تصل بنا إىل الثالثة لكن الثالثة قياس للثانية        , الثانيةبنا إىل   

ويف ". الذي صرت أنا لـه خادمـاً      : "يف احلقيقة األوىل أرانا الرسول صلته ذا اإلجنيل       
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". حسب موهبة نعمة اهللا املعطاة يل     : "احلقيقة الثانية حدثنا عن قياس كفايته هلذه اخلدمة       
ويقول ". حسب فعل قوة اهللا   : "احلقيقة الثالثة أبان لنا كفاية قياس النعمة املعطاة له        ويف  

حسب فعـل   " إن العبارة    -استناداً إىل داللة الكالم يف اللغة األصلية      –األسقف موليه   
أي أن  " خادمـاً لـه   : "بل تتخطاه وتعود إىل قول الرسـول      , ال تصف ما قبلها   " قوته

قـوة اهللا   : وثانيهما. نعمة اهللا املوهوبة له   : أوهلما–ل مبؤهلني   الرسول صار خادماً لإلجني   
فنعمة اهللا تعين مسو    . ومؤيد بفعل قوة اهللا   ,  فهو إذاً خادم حبق الدعوة اإلهلية      -العاملة فيه 
ورمبا كان أقرب إىل املنطق أن نأخذ بالرأي األول         . وقوة اهللا تعين اقتدار خدمته    , خدمته

وأن , على اعتبار أن نعمة اهللا هي أساس دعوة بولس للخدمـة          , ةاملتفق والترمجة العربي  
  . فعل اهللا هو قياس نصيبه من النعمة

: إن كلمـة  ". الذي صرت أنا خادماً له    : "صلة بولس باإلجنيل  : احلقيقة األوىل 
وال شـك يف أن كلمـة       ". اإلجنيـل : "تعود على آخر كلمة يف العدد السابق      " الذي"
هو تاريخ انتقال الرسـول مـن       , ل حافل باحلوادث والعرب   تنم عن تاريخ جلي   " صرت"

. بولس الرسول , فأضحى الطرسوسي شاول  , ملكوت الظلمة إىل ملكوت ابن حمبة اهللا      
صديقهم الودود وصار مـضطهد رب اإلجنيـل خادمـاً          , وأمسى عدو األمم اللدود   

" ديا كونوس "ل  هي يف األص  " خادماً"وقد يلذ لنا أن نعرف أن الكلمة املترمجة         . لإلجنيل
: والثـاين , خدمة النـشاط الفعـال    : أوهلما–وهي تفيد أمرين    " مشاساً"ومعناها احلريف   

فبولس خادم نشيط لإلجنيل قاسى يف سبيله أضعاف ما حتمله أي شخص آخـر              , التبعية
فما نشاط رجل املال يف سبيل املال سوى بعض         . يف سبيل عملٍ كرس له مواهبه وقواه      

فهو خادم  , وهو أيضاً يدين لإلجنيل حبق التبعية     . ول يف خدمة اإلجنيل   نشاط بولس الرس  
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فال عجب إذا كان كل ما لإلجنيـل        , )١٥: ١رو  (لإلجنيل  , ألن كل ما لبولس   . وعبد
  . لبولس, من نعم وبركات

فهل علم مشامستنا   " مشاس"إذا كان بولس الرسول قد خلع على نفسه وظيفة          
ال ما فيها مـن جمـد       , ة ما فيها من خدمة وتضحية وأمانة      أم رسل؟ إننا نعين بالرسولي    

  ! وجالل وزعامة
حسب موهبة نعمة اهللا املعطـاة      : "قياس كفاية بولس للخدمة   : احلقيقة الثانية 

" موهبة النعمـة  "وأن  . هي اليت خلصته أوالً   , إن النعمة اليت أهلت بولس للخدمة     ". يل
وإهلامه بنور احلـق    , وتعضيده يف تبليغها  , يلتتضمن تقليده رسالة اإلجن   , املشار إليها هنا  

مـن  , وعمق تأثريها , ومسو رسالتها , فخدمة بولس كانت من حيث سعة مداها      . اإلهلي
بـل ألن النعمـة     , ال عن استحقاق وال عن جـدارة      " موهبة نعمة اهللا املعطاة له    "عمل  
  !وهل من إرادة للنعمة سوى النعمة؟. أرادت

إن هلذه  " حسب فعل قوته  : "اس النعمة املوهوبة لبولس   كفاية قي : احلقيقة الثالثة 
, )١٩: ١" (حسب عمل شـدة قوتـه     : "العبارة األخرية مثيالت يف غري هذا املوضع      

" حسب عملـه الـذي يعمـل يفَّ بقوتـه     ", )٢١: ٣فيليب  " (حسب عمل استطاعته  "
إن . هفالرسول يصف ا اختباره فعل قوة اهللا يف حياته ويف خدمت          ). ٢٩: ١كولوسي  (

, ولكن ال سبيل إىل إيصال موهبة نعمة اهللا       , نعمة اهللا جزيلة وموهبة نعمته جزيلة كنعمته      
فقوة اهللا خصصت لبولس موهبة نعمة      . إال عن طريق فعل قوة اهللا يف بولس       , إىل بولس 

هو , إذاً فعل قوة اهللا يف حياة بولس وخدمته       . وفعلها القوي يف حياته   , اهللا بقوا الفعالة  
إن موهبة نعمة اهللا أُغدقت عليـه بـسخاء         . س نصيبه من موهبة نعمة اهللا املعطاة له       قيا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    بية للكرازة باإلنجيلالخدمة العر  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٩

مل تكـن   : "يقول يوحنا الذهيب الفـم    . وقوة اهللا عملت يف حياته باقتدار جليل      , جزيل
  . لو مل خيصصها يل فعل القوة, موهبة النعمة بكافية

  بولس مبشر باإلنجيل
) ٨: ٣(:  
 الْمـِسيحِ   بِِغنى  اُألممِ  بْين  أُبشِّر  أَنْ  مةُ،النِّْع  هِذِه  أُْعِطيْت  الِْقدِّيِسني  جِميعِ  أَْصغر  أَنا  يِل٨

  يْستقْصى، الَ الَِّذي
  

أنـا أصـغر مجيـع     : "مقامـه -أ-: ذكر الرسول أربع حقائق   , يف هذا العدد  
" مأن أبشر بني األم   : "مهمته-ج–" يل أعطيت هذه النعمة   : "مؤهالته-ب–" القديسني

  ". غىن املسيح الذي ال يستقصى: "رسالته-د–
يف بـدء   . هذه العبارة متممة ملا قبلها    ". أنا أصغر مجيع القديسني   : "مقامه-أ-

فمـر  ...". الذي صرت أنا  "العدد السابق صدرت من الرسول إشارة عن نفسه إذ قال           
يل على نفسه   خب, ألن بولس الكرمي على غريه    . مرور الكرام على غري عادته    " أنا"بكلمة  

, ليعطيها حقها الواجـب   " أنا"فلم يسعه إال أن يعود إىل       , إال بألقاب التحقري واملذلة   –
فإىل كل من يداخلـه يف      ! فعلقها على الصليب لريفع املسيح على عرش القلب واحلياة        

وإىل كل من أساء فهم كالم بولس عندما        , نفسه شك من جهة وداعة بولس وتواضعه      
عمة اهللا اليت أوحت إليه بالسر الذي خفي عن غريه إىل هؤالء ومـن             مسعه يتحدث عن ن   

يل أنـا   : "الكلمات اآلتية بإمعان  : على شاكلتهم نسوق احلديث راجني منهم أن يقرأوا       
ال تعين تلك الطغمة اخلاصة الـيت  " قديسي"مع العلم أن كلمة    –" أصغر مجيع القديسني  
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, ومست ا إىل ما فـوق األفـالك       , مالكرفعتها بعض السلطات البشرية إىل مراتب األ      
ممـن  , وأدناهم مقاماً , وأحقرهم شأناً , ولكنها تضم بني جوانبها أضعف املؤمنني باملسيح      

أصـغر  , فإن بولس, ومع كلّ. وتعصف م الضعفات ألواناً, تساورهم اهلواجس أحياناً  
 عيون املنصفني   ال يف نظر اهللا وال يف     !  ولكن يف عيين نفسه فقط     -مجيع هؤالء األصاغر  

لوقـا  " (لست مستحقاً : "وغري خاف أن الرجل األممي الذي قال عن نفسه        . من البشر 
قال فيه املسيح رب    ) ٤: ٧لوقا  " (إنه مستحق : "وقال فيه املنصفون من البشر    ). ٦: ٧
وجـدير باملالحظـة أن     ) ٩: ٧لوقا  " (مل أجد وال يف إسرائيل إمياناً مبقدار هذا       : "اد

 فال جمال فيها ملزيـد      -"أصغر األصغرين : "تعين حرفياً " أصغر" اليونانية املترمجة    الكلمة
  . من التواضع

ويف كل مـرة    –ثالث مرات وضع بولس تقديراً لنفسه بالنسبة إىل اآلخرين          
مما يدل على أن بولس كان متـصاعداً        , كان ينقص تقديره لنفسه عن املرة السابقة هلا       

, وكلما مسا اإلنسان يف درجات النعمـة والقداسـة        .  النعمة صعوداً متوالياً على سلم   
  .فأضحت ال شيء, هبطت نفسه يف عينيه

  )٩: ١٥كو ١" (إين أصغر الرسل: " م قال٥٩عام –يف املرة األوىل 
  ) ٧: ٣أفسس " (أنا أصغر مجيع القديسني: " م قال٦٤عام –ويف الثانية 
  )١٥: ١يت ١(" أنا أول اخلطاة: " م قال٦٥عام –ويف الثالثة 

كانت تصغر يف   " أنا"من هذا نرى أن تلك األنانية النفسانية املعرب عنها بكلمة           
فإذا , مث قابلها بالقديسني  . فإذا هي أصغر منهم   , يف البداءة قابلها بالرسل   . عينيه تدرجياً 

طوباك يـا   !! أخرياً مل جيد بداً من مقابلتها باخلطاة فإذا هي يف مقدمتهم          . هي أحقر منهم  
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ولكن ماذا يهمـك مـن   –ولس ألنك كلما صغرت يف عيين نفسك عظمت يف نظرنا           ب
ولكن ماذا يعنيك من املالئكـة وهـم        . فأنت أعظم يف نظر املالئكة    ! نظرنا حنن اخلطاة  

  !! خدام للعتيدين أن يرثوا اخلالص؟ ال بل أنت عظيم يف نظر اهللا وكفى باهللا شهيداً
أصغر "و, "أصغر الرسل : " الثالث ليس من الضروري أن تكون هذه العبارات      

معربة عن ثالث درجات متتابعة قد ارتقاها بـولس يف          " أول اخلطاة "و" مجيع القديسني 
  .فقد تكون ثالثة تعبريات متفاوتة حلقيقة واحدة, سلم الوداعة

يا رب امحل نفسي على التواضع واحفظها       "تعود يوحنا الذهيب الفم أن يقول       
  ".يف هذا املستوى دواماً

هذا توكيد ملا جـاء يف العـدد        ". أعطيت هذه النعمة  ... يل: "مؤهالته-ب-
فبالنعمة نـال   ". رسول النعمة : "حسناً أُطلق على بولس لقب    . الثاين من هذا األصحاح   

وبالنعمة بلغ ما هو    , )١٥: ١غالطية  (وبالنعمة دعي للخدمة    , )١٤: ١يت  ١(اخلالص  
وبالنعمـة  , )٨: ٣أفـسس   (زة وقام ا    وبالنعمة تأهب للكرا  ) ١٠: ١٥كو  ١(عليه  

  )١١: ١٥كو ١" (جاهد وتعب"
". مبشراً"مجيل بالرسول أن يفخر بكونه      ". أن أبشر بني األمم   : "مهمته-ج-
فما أمجل على اجلبال    ! "أم رسل حاملون البشرى الطيبة املفرحة     " املبشرون"فهالّ علم   

وسالكاً على جبال   , وعائشاً, ولكن على شرط أن يكون املبشر مرتقياً      –" قدمي املبشر 
  . فمن شواهق اجلبال يأتيه العون, القداسة والشركة مع اهللا

يرفعون عيوم إىل   , إذا كان املنفرون الذين ينفخون يف بوق الرتاع والشقاق        
أن , فما أحرى باملبشرين بغىن املسيح الـذي ال يستقـصى         , اجلبال األرضية الشاهقة  
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وإذا كان املنادون   . لسماوية لينتظروا العون من رب البشارة     يرفعوا عيوم إىل اجلبال ا    
فأمجل حبـاملي غـىن املـسيح الـذي ال          , ال يستحون ببضاعتهم  , بأشياء تافهة ذاهبة  

  . أن يفتخروا ذه الكنوز اليت تصغر دوا أفخر كنوز الذهب, يستقصى
اً مـن   أليس املستفاد ضـمن   . تعين محل اخلرب املفرح وإذاعته    " أبشر"إن كلمة   

! وطعناا املميتة , وجروحها الدامية , بسبب ظالم اخلطية  , أن العامل يف حزن عميق    , هذا
فكانوا واليهـود   , هذه هي احلال اليت كان عليها األمميون قبل أن تصلهم رسالة اإلجنيل           

  .سواء بسواء يف احلالة الروحية
مـا  ". غىن املسيح الذي ال يستقـصى     : " موضوع بشارته  -أو–رسالته  -د-

بل ما أقواك ألنك قـدرت      ! أغناك يا بولس وأنت حامل غىن املسيح الذي ال يستقصى         
بشخص كان  , أشبه الرسول يف هذا املوقف    "!  غىن املسيح الذي ال يستقصى    "أن حتمل   

واجلواهر , اهتدى إىل كرت ملئ بالآللئ الدرية   , وبعد اجلهد اجلهيد  , يبحث عن آللئ مثينة   
جانباً من هذا الكرت حىت تفتحت أمامه جوانب عدة رأى فيهـا            فما كاد يرى    . الكرمية

وأُخذ من وفرة   , فبهر من فرط مجاهلا وضيائها    , وأهراء من الآللئ  , أكداساً من اجلواهر  
غـىن ال   "!! "غـىن ال يستقـصى    : "فخرج منادياً لكل من القاه    , عددها وفيض غناها  

. د بعيدة باحثاً ومنقباً عن مناجم     بل ما أشبهه بعامل مستكشف مضى إىل بال       "!. يستقصى
ال حصر هلا   , فما كاد يكتشف أول منجم حىت ظهرت له من ورائه مناجم غنية مبعادا            

 ستقـصى            , وال عدعن االستكشاف ألنه وجد يف تلك البالد الغنية كنوزاً ال ت فكف .
مث ,  صباح ويتقادم اجلديدان وهي ال تزال جديدة يف كل       , وكنوزها ال تفىن  , يفىن الزمان 

ألنـه   غىن ال حد لعرضه      "!!.غىن ال يستقصى  !  ال يستقصى  غىن: "عاد يهتف مبلء فمه   
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وال حصر لطول مداه فالسنون تفـىن وهـو         . يغين اجلميع من دون أن ينقص منه شيء       
ألنه متأصـل يف    له غور   وال اية لعمقه الذي ال يسرب       . وتبلى الليايل وهو جديد   ! باقٍ

فهيهات لبـشر أو ملـالك أن       . ية لعلوه ألنه جيري من حتت عرش اهللا       وال غا . أزلية اهللا 
  ".ما هو العرض والطول والعمق والعلو"يعرف 

ال ميكن أن يقتفى له     "هو  " ال يستقصى "املعىن احلريف للكلمة اليونانية املترمجة      
ومل ترد هذه الكلمة يف العهد اجلديد سـوى         .  وبالتايل ال ميكن أن يسرب له غور       –" أثر

وقد وردت  ). ٣٣: ١١رومية  " (ما أبعد طرقه عن االستقصاء     "–مرة أخرى غري هذه     
 ٩: ٥ أيوب   – الترمجة اليونانية القدمية للعهد القدمي       –ثالث مرات يف الترمجة السبعينية      

بـدون  "، ويف الثالثة    "ال تفحص "فترمجت يف األوىل، ويف الثانية      . ٢٤: ٣٤،  ١٠: ٩،  
  ".فحص

هذه خالصة اإلجنيل، بل نبعـه الفيـاض         –"  ال يستقصى  املسيح الذي غىن  "
فال خالص بغري إجنيل، وال إجنيل بغري مسيح، وال مسيح بغري           . الذي ال ينضب له معني    

إن املسيح غىن يف وداعته، غىن يف قدرة فعالة، غىن يف حكمة أقواله،             . غىن ال يستقصى  
  .لكنه فوق الكل غىن يف حمبته املضحية


