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 مقدمة

ليس ىف كتاابت بولس فقط، ولكن ىف العهد اعبديد  ؛تعد رسالة رومية من أعمق الرسائل
 بصفة عامة.

 بُت األسفار اؼبقدسة. وتعترب رسالة رومية إحدى الُدرر الثمينة
لقد أثر الكتاب اؼبقدس بصفة عامة ىف العادل اؼبتحضر أكثر من أى كتاب آخر، وأثرت 

 رسالة رومية بصفة خاصة ىف ىذا العادل.
والذى قاد حركة اإلصبلح وقد دعاىا "رائعة  ،لقد أثرت رسالة رومية ىف فكر "مارتن لوثر"

إليبان" كما أثرت ىف فكر "أوغسطينوس" عادل إذ ربدثت عن "التربير اب ؛العهد اعبديد"
 البلىوت اؼبسيحي، وغَتت طريقة تفكَت "جون وسلي" أحد قادة النهضة الروحية ىف الكنيسة.

لقد صدرت عدة تفاسَت وشروحات ؽبذه الرسالة، قدمها أشخاص عظماء ورائعون من 
ىؤالء اؼبفسرين والكتاب  الكتاب واؼبفسرين لؤلسفار اإلؽبية وصبيعها رائعة ومفيدة. ومن بُت

رئيس إرسالية اإليبان أبمريكا، هبذا الكتاب  ،العظماء جاءان  "الدكتور القس ستيفن جيبسون"
 الذى بُت أيدينا.

من الشخصيات الرائعة، حبياتو وإمكانياتو وخدماتو  ،القس ستيفن جيبسون ويعترب الدكتور
 اؼبتنوعة، ومسئولياتو الكثَتة.
 فهو يتميز عن بقية الكتب والشروحات األخرى ابآلتى:أما عن ىذا الكتاب 

. كتاب تفسَتي تعليمي بطريقة دراسية خاصة، فقد ُكتب خصيًصا لطلبة كليات ٔ
 البلىوت، ليدرس هبا.

اؽبولندي. وقد اقتفى أثره ىف التعليم رجل هللا  –الرجل البلىويت  ،. أيَّد تعليم "ارمينيوس"ٕ
الذى أثر خبدمتو وتعليمو ىف قارتُت عظيمتُت ىف العادل  ،ى"العظيم، رجل النهضات "جون وسل

 ونبا: قارتى أورواب وأمريكا.



 

. فند تعاليم جون كالفن اؼبشهورة، والىت تنتشر ىف كل مكان ىف العادل، وىى سبؤل أغلب ٖ
 الكتب والتفاسَت.

 أيًضا وىى: وإليك اؼببادئ اػبمسة الىت علم هبا "كالفن" ويقبلها الكثَتون ويرفضها كثَتون
. اإلنسان فسد فساًدا اتًما وال يبكن أن يعمل من ذاتو شيئًا إن دل يعملو هللا فيو ألنو ٔ

 ميت روحيًا. 
وعلم "ارمينيوس": مع أن اإلنسان فاسد، فنتيجة مساعدة هللا لو ونتيجة الكرازة والوعظ 

 يبكنو أن ىبتار االختيار الصحيح ويرفض اػبطأ. 
اْليَ ْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َجَعْلُت ُقدَّاَمَك اغْبَيَاَة َواْلَمْوَت. اْلبَ رََكَة َواللَّْعَنَة.  "أُْشِهُد َعلَْيُكمُ 

    (.ٜٔ: ٖٓفَاْخًَتِ اغْبَيَاَة ِلَكْي رَبْيَا أَْنَت َونَْسُلَك" )تث 
ْعُتْم ََتُْكُلوَن َخي َْر اأَلْرِض. َوِإْن أَبَ ي ُْتْم  أَلنَّ فََم الرَّبِّ «. َوسَبَرَّْدُُتْ تُ ؤَْكُلوَن اِبلسَّْيفِ "ِإْن ِشئ ُْتْم َوظبَِ

 (.         ٕٓ – ٜٔ:  ٔش أ) َتَكلََّم"
. خبلص اإلنسان بدون شروط، ألنو من جانب هللا فقط ألن هللا قد اختاره من قبل ٕ

 َتسيس العادل.
بُوا َوآِمُنوا "فَ ُتو  ى اػببلص ىى "التوبة وااليبان"."ارمينيوس": إن شروط اغبصول عل

يِل" )مر   (.٘ٔ: ٔاِبإِلقبِْ
 . مات اؼبسيح لكى يفدى اؼبختارين فقط، وضبل خطااي اؼبؤمنُت بو دون سواىم.ٖ

"الَِّذي  ع واؼبسيح بذل نفسو ألجل اعبميع.الكفارة عامة وتشمل العادل أصب :"ارمينيوس"
َا اػْبَاصَِّة" )بََذَل نَ ْفَسُو ِفْديًَة أَلْجِل اعْبَِميِع، الشََّهاَدُة ِف  ِِ  (.ٙ:  ٕتى ٔ أَْوقَا

 . نعمة هللا ال ترد، والروح القدس ال يُ َقاوم.ٗ
"اَي ُقَساَة  وعمل الروح القدس فبكن أن يُرفض."ارمينيوس": النعمة يبكن أن تُقاوم 

َن الرُّوَح اْلُقُدَس. َكَما َكاَن آاَبؤُُكْم  الرِّقَاِب، َوَغي َْر اْلَمْخُتوِنَُت اِبْلُقُلوِب َواآلَذاِن! أَنْ ُتْم َدائًِما تُ َقاِوُمو 
ُب أَْن ُتَكلَُّموا أَنْ ُتْم أَوَّاًل »"َفَجاَىَر بُوُلُس َوبَ ْراَناَب َوقَاالَ: (.ٔ٘: ٚ)أع َكذِلَك أَنْ ُتْم!"  َكاَن هبَِ



 

َتِحقَُِّت لِْلَحيَاِة األَبَِديَِّة، ُىَوَذا ِبَكِلَمِة هللِا، َولِكْن ِإْذ َدفَ ْعُتُموَىا َعْنُكْم، َوَحَكْمُتْم أَنَُّكْم َغي ُْر ُمسْ 
 (.ٙٗ: ٖٔنَ تَ َوجَُّو ِإذَل األَُمِم" )أع 

رتكب من خطااي أو شرور ألنو ـبتار اللنهاية، وال يبكن أن يهلك مهما . اؼبؤمن اثبت ٘
 من األزل للحياة األبدية.

 "ارمينيوس": اؼبؤمن مضمون ىف اؼبسيح، وليس ىف اػبطية.
تاب يساعد طلبة كليات البلىوت والدارسُت، ألنو يدرَّس ابللغة اإلقبليزية ىف لعل ىذا الك

عدة دول أخرى وبلغات ـبتلفة، ىف فهم حقائق الكتاب اؼبقدس فهًما حقيقيًا، وليس كما عّلم 
  ."كالفن"

 أصلي أن يكون ىذا الكتاب سبب بركة وعمق روحي وفهم حقيقي لكلمة هللا.
 بو ويستخدمو جملد اظبو ىف أماكن كثَتة ىف العادل.ونصلي أن يبارك الرب كات

   ٕٛٔٓ/  ٔٔ/  ٔىف 

 دكخور القس سعيد ابراهيم

 رئيس مجمع كىائس إلايمان إلاهجيلي بمصر           
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 جعليمات املنهج

ظروا حتفاظ بكتبهم اؼبقدسة مفتوحة وأن يناالالطبلب  ىعترب ىذا درس كتاب وهبب عليُ 
 .النص موضوع الدراسة ذلإ

 ثـميم الدزض:

 إذل ن يتم تدريس كل درس مرة واحدة. وقد وبتاج الدرس الواحدأ مت الدروس علىمِّ صُ 
 .ذا كانت ضرورية لتقصَت الوقتئيات إجز  ذلساعتُت أو أكثر. يبكن تقسيم الدرس إ

 توجيهات وتعليمات ؼبعلم الدرس موجودة ابلدرس خبط مائل. 
معلم الفصل وف بداية كل حلقة  ىكل درس. هبب عل  علىراجعة موجودة سئلة اؼبأ

. الدروس السابقةسئلة من راجعة للدرس السابق وكذلك بعض األسئلة اؼبدراسية أن يسأل أ
  ظبو. ا اتفاعل ذاكرً اؼبغَت الشخص  ذلإ . وجو سؤااًل ف اإلجابة يشًتكون كد أن كل الطبلبَت
عترب أسئلة اؼبراجعة عدم فهم للمادة الدراسية. تُ قات لتصحيح كل و عترب ىذا الوقت أفضل األيُ 

 ابة الكاملة.جلئل صببلً  ٖ-ٔ. وتتطلب معظم األسئلة من متحان النهائيىي نفس األسئلة لبل
ظبح لعدد كثَت من الطبلب أن اسأل السؤال و اسؤال للمناقشة. ل      يشَت الرمز   

الطبلب أن  دريسو للتو وىنا هبب علىالدرس الذي ُت ت  يراجع السؤالحياانً ختصار. أاب هباوبوا
قائد الفصل شرح اؼبادة أبكثر تدقيق . يقدم  هبب علىابة الصحيحة. اإلج ىيكونوا قادرين عل

هباوبوا بدقة.   أن الطبلب اعبديدة وىنا ليس من الضروري على ةحيان السؤال اؼبادف بعض األ
 سئلة تعدىم فقط ليتعلموا اؼبادة اعبديدة.األروري الوصول للنتائج ولكن وليس من الض

قواس ألن للنصوص الكتابية اؼبوجودة بُت األليس من الضروري البحث عن كل شاىد 
 الشواىد اؼبعطاة تدعم وزبدم النص واؼبادة موضوع الدراسة.

راجع  )خري ف الدرس. مثبًل مبلحظة بُت األقواس توضح لك أين ذبد مواد أ حياانً أ
ضروري الرجوع من ال ليسعليو الضوء( لتسليط  ٜراجع درس ) ( أوٙ-ٗ:٘ ىلاؼببلحظة ع

 يضاح ف التو.من اإل اؽبذه اؼبصادر إذا دل وبتاج الفصل مزيدً 



 

  . تظهر ف مربع مثل ىذاحياانً قتباسات أاال
 .قتباسلم الفصل أن يسأل الطبلب لشرح االيبكن ؼبع

. ال ت    رتبط ع ص    ور ومبلحظ    ات اترىبي    ة ع    ن رومي    ةمرب    ع م     ىربت    وي معظ    م ال    دروس عل    
ن يش    مل تق    دأ ال    درس أي مبلحظ    ات ل    يس م    ن الض    روري أ. ارىبي    ة ابل    درساؼببلحظ    ات الت

 اترىبية.

للحلق  ات الدراس  ية الس  ابقة   واؼبه  ام التحريري  ة معل  م الفص  ل صب  ع ك  ل الواجب  ات هب  ب عل  ى
ف نقاش ـبتصر عن كتاابِم.ف بداية كل حلقة دراسية وهبب أن يقود اجملموعة 

 واجبات الوالب   

جيل الواجب  ات مطب  وع ف الص  فحة . ج  دول تس  نق  دم ل  ك ج  دول لتس  جيل ك  ل واجبات  ك
 للمنهج.  خَتةاأل

بلث خ دمات أو دروس مبني ة ذبهي ز ث  سابيع الدراسة ؽبذا اؼب نهجالطبلب أثناء أ ىهبب عل
خب  بلجم ؾبموع  ة الفص  ل  خ  رىموع  ات أرومي  ة لتق  ديبها وعرض  ها جملأو فق  رة م  ن رس  الة  ن  ص عل  ى

ن س عرض و ووبُ  بعض الس امعُت  ليخ ربوه كي ف يط ور اػباص هبم وهبب أن يسال بعد كل عرض
نس   خة م   ن مبلحظ   ات الع   رض والتق   دأ ووص   ف  الفص   ل وقائ   د ن يعط   ي معل   مالتق   دأ. علي   و أ

 داء.ذلك خططو ف التطور لتحسُت األللمجموعة واغبدث الذي ربدث فيو وك
 نُت م  ن كن  ائس ـبتلف ة م  ع تعاليم  و.ق ل لق  ائُت م  ع م ؤماأل ىيع  د عل   أن الطال ب هب ب عل  ى

ن يشرح ؽبم نص وص م ن رس الة رومي ة اذا ىم متمسكون بتعاليمهم. عليو أن يطلب منهم ؼبعليو أ
واغب  وار ويس  لمو ن يكت  ب وص  ف للمحادث  ة أ. علي  و دبوض  وع النق  اش وذو ص  لة م  ا ى  و متعل  قفي

 اؼبهمة  بعد دراسة الدرس التاسع. ت ىذهذا سبمن األفضل إالفصل. سيكون  وقائد ؼبعلم
ن تك  ون اؼبه  ام كامل  ة قب  ل اغبلق  ة الدراس  ية م  ن ال  دروس ل  و مه  ام كتابي  ة. وهب ب أك ل درس 

ن الفص  ل أ وقائ  د معل  م ص  ل م  ع بداي  ة اغبلق  ة الدراس  ية وعل  ىالف وقائ  د القادم ة وي  تم تق  ديبها ؼبعل  م
 .متاابِقصَتة عن ك ب ف مناقشة يقود الطبّل 

 قتباساتصندوق اال



 

فردية بدون  متحان بصفةالطبلب إسبام اال هبب علىمتحان هنائي ف هناية اؼبنهج و ااك ىن
األسئلة قرب و مبلحظات مكتوبة. مبدكم بقائمة ستعانة أبي أوراق أأي مساعدة أو دون اال

 نتهاء منة عقب االمتحاانت بنفس اغبلقة الدراسياال وضع جدولن يُ أكن هناية ىذا اؼبنهج. يبُ 
ولكن قد ىبتار  سؤااًل  وسبعون تسعةٌ  دوجَ خَت أو ف ميعاد أخر ـبتلف. يُ الدرس األتدريس 
متحان. قد يستغرق الوقت ساعة ر زمن ووقت االقصّ فقط منهم ليُ  ؤااًل س عشرين القائد اؼبعلم
ب عدم معرفة أي من لطبلا ن سؤااًل. هبب علىالزمان مع بعض الطبلب إلجابة عشريمن 
 .سئلة اؼبراجعاتوعليهم مذاكرة كل أ مسبًقامتحان ن ابالكو سئلة ستاأل

الطالب اؼبتغيب  على .الدراسة بكل حلقاتلتزام ابغبضور والتواجد صبيع الطبلب اال على
 الفصل ويقوم ابلواجبات واؼبهام وقائد ويراجعو مع معلم غبلقة دراسية أن يدرس الدرس جيًدا

 لذلك الدرس. التحريرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سيلة لسطالة زوميةخوىن ع
 (11- 1:1قدمة للموضوع )ول: التحيات وم  اجلزء األ

 (2::3 -1::1) اجلزء الثاين: ضرورة التربير ابإلديان
 (ٕٖ-ٔ:ٛٔوثنية )مم : رفض هللا بسبب الاأل خطية 

 (ٜٕ -ٕ:ٔسرائيل : معرفة بدون طاعة )إ يةخط
 (ٕٓ – ٖ:ٔإدانة العادل: )  ةلاعد

 ( 31:2 31:2التربير ) عىنوسائل وم اجلزء الثالث:
 (ٖٔ – ٖ:ٕٔ) طرق هللا ف التربير

 (ٗبراىيم )مبوذج إ
 (٘ارة اؼبسيح )كفّ 

 (6-:) تربراجلزء الرابع: تقديس ادل  
 تق من اػبطيةعِ 

 (ٚت )كَّ باؼب حالة اػباطئ
 (ٛس ف عادل ساقط )مقدَّ 

 ( 9-11سيادة هللا يف خطة اخلالص ) اجلزء اخلامس:
 (ٜ)اػببلص  وسائط ووسائل حق هللا ف ربديد

 (ٓٔذباوب اإليبان كشرط للقبول )
 (ٔٔشرار وقبول اؼبؤمنُت )رفض األ



 

 (1:12 – 1:13اجلزء السادس: تعليمات عملية )
 (  ٛ – ٕٔ:ٔضعة ومقدسة ف اعبسد )واخدمة مت

 (ٕٔ- ٕٔ:ٜخرين )التصرجم كبو اآل
 (ٚ ٖٔ:ٔاػبضوع للسلطات اغبكومية اؼبدنية )

 (ٓٔ – ٖٔ:ٛاغبب ) ملء
 (ٗٔ- ٖٔ:ٔٔ) ف النور  شيْ العَ 

 (٘ٔ:ٚ ٗٔ:ٔف اؼبمارسات الدينية )ختبلفات قبول اال
 (22- 12::: رؤية اإلرساليات )اجلزء السابع: اخلامتة

 (16اجلزء الثامن: التحيات )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خوىن عسيلة للدزض

 ة الرسالةألول: مقدمالدرس ا
 وتية ف رسالة روميةإجاابت أسئلة الى
 ىدجم رسالة رومية

 ٚٔ -ٔ:ٔ :النص الكتايب
 نقطة تسليط الضوء: سبيز دعوة الرسول 

 ىوتيُت الذين تغَتوا بسبب رسالة روميةالبل من ةثبلث
 مماأل الدرس الثاين: خطية

 الكنيسة ف رومية
 ٕٖ – ٔ:ٛٔالنص الكتايب: 

  ةوعام ةخاص سواء عبلن والرؤاينقطة تسليط الضوء: أنواع اإل
 سرائيلينياإل الث: خطيةالث الدرس

 .خروايت من اؼبنظور الكتايب(علم اآل) من الوجهو الكتابية مقدمة لنهاية العادل
  ٜٕ-ٕ:ٔ النص الكتايب:

 عمالدينونة األ نقطة تسليط الضوء:
 نطباع يعقوبوجهة نظر وا نقطة تسليط الضوء:

 دينيوالوثنيُت البع  نقطة تسليط الضوء: الرجاء للملحدين
 رابع: شروط عامة للكلالدرس ال

 .النعمة األوذل
 ٕٓ-ٖ:ٔ النص الكتايب:

 .عرض وسلي للتربير ابإليبان
 النعمة ف العهد القدأ



 

 التربير الدرس اخلامس: وسائل ومعىن
 صتعريف اإليبان اؼبخلِّ 

  ٘:ٕٔ  ،ٖ:ٕٔالنص الكتايب: 
 خبطية آدم؟خطاه ىل كبن  نقطة تسليط الضوء:

  اخلطيةالدرس السادس: التحرر من 
 ٖٕ-ٙ:ٔ  النص الكتايب:

 اإلنسان العتيق"" نقطة تسليط الضوء:
 اؼبنتصرةاغبياة 

 دانادل   بكتي ادل  طالدرس السابع: اخلا
 أي انموس نتحدث عنو؟

     ٕ٘-ٚ:ٔ النص الكتايب:
 مؤمن جسدى –نقطة تسليط الضوء: تعريف اعبسد 

 صورة مسيحي مؤمن تنقطة تسليط الضوء: ليس 
 اموس ف الكرازةستخدام النا

 س يف عامل ساقطالدرس الثامن: مقد  
 ٜٖ-ٛ:ٔالنص الكتايب: 

 نقطة تسليط الضوء: انموس هللا للمؤمن اؼبسيحي 
 نبال وترك اػببلصخطر إ

 ختيار هللا الدرس التاسع: ا
 ل هللا ف احملن والتجاربدْ عَ 

 ٖٖ-ٜ:ٔ النص الكتايب:
 سيحية ور وأصل اؼباليهودية كجذ نقطة تسليط الضوء:



 

 ةح  ل  الدرس العاشر: الرسالة الطارئة وادل  
 ٔٔ:ٖٙ ، ٓٔ:ٔ النص الكتايب:

 ىوتية نظرية التدابَت والعهد البل
 الدرس احلادي عشر: اخلدمة والعالقات

 ٕٔ-ٕٔ:ٔ النص الكتايب:
 ترصبة رسائل الرسول 

 ين عشر: رؤية اإلرساليات االدرس الث
 الثقافات واغبضارات العظيمة

 ٖٖ-٘ٔ:ٛكتايب: النص ال 
 ٕٚ-ٙٔ:ٔالنص الكتايب: 

 رومية لآلخرينمن خالل رسالة جنيل اإلتقدمي 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الدزض ألاول 

 

 زطالة القلايا محل النقاغ
ُت مناقشة العديد من القضااي البلىوتية ف الكنيسة على مر القرون والعصور. تتناول رسالة  

للجدل البلىويت ردبا أكثر من أي سفر آخر من أسفار الوحي اؼبقدس رومية القضااي اؼبثَتة 
 )الكتاب اؼبقدس(. فيما يلي بعض األمثلة للمسائل واألسئلة اليت ُت الرد عليها ف ىذه الرسالة.

 أطئلة الهىثية ثم السد عليها في زطالة زومية
 اجابببة ملحلببر ألا ببساديجب  عىببمل املعلببم القااببد لببسال  مبل طببئال رببم اعوببم ول ببة للظبما  لظببما  

و طبببئال وال ييب بببي مبببل الىلبببد فبببي أ  مظبببؤلة ألل سيبببو أو اوعمىعبببة أ  ثؤخبببر    ببب  ا  )ألاعلبببالال  ال ييب بببي

طبببحيحاجات وئحبببااي  هاايبببة     القببببسق مبببل القاامبببة  ثيبببة هبببى ا  ببباز أ  هنببببا  امحاولبببة الىؿبببىل ا بببمل 

 .العديد مل  زال حىل هره ألاطئلة واملظاال الالهىثية

 ص ابإليبان؟ىَبلُ  هبب أن يؤمن الشخص حىت ذا( دبأ)
 جتهاده الشخصي من أجل خبلصو؟اؼبؤمن( ال يعمل ابْ أن اؼبسيحي ) ( ماذا يعٍتٕ)
  هللا خبلص بعض الناس وعدم خبلص اآلخرين؟ُتَّ ( ىل عَ ٖ)
 ص؟ص ومن ال ىَبلُ ( كيف ىبتار هللا من ىَبلُ ٗ)
 ؟إلقبيل إطبلقًاالذين دل يسمعوا ا ( ماذا سيحدث للناس٘)
 إذا كان يغفر لبعض اػبطاة ويعاقب ويدين اآلخرين؟ ( كيف يبكن أن يكون هللا عاداًل ٙ)
 ؟ا( ىل اؼبؤمن ال يزال خاطئً ٚ)



 

  ؟

 نتصار الروحي فبكن للحياة اغبقيقية؟( أي نوع من االٛ)
 يفقد( خبلصو؟) ( ىل من اؼبمكن للمؤمن أن ىبسرٜ)
 رائيل؟( ىل ال يزال لدى هللا خطة إلسٓٔ)

دل يكتب الرسول بولس رسالتو إذل رومية هبدجم خلق أسئلة من شأهنا أن تكون ؿبض 
 جدال لعدة قرون. دعوان ننظر كيف سبت كتابة ىذه الرسالة.

 القسق مل السطالة ا مل زومية
 للمجمىعة مل ا  ال51:11و  11 -11: 1)يج  عىمل الوال  لسال  

م ا بىلع السطىل   لسغبحه للرهاب ا مل زومية؟ما هي ألاطباب التي لد 

 اػببلص للمؤمنُت ف رومية حىت عنالغرض من ىذه الرسالة ىو تقدأ بولس نفسو وتعاليمو 
م لكي....  يتمكن من زايِر

  ( ٕٔ-ٔٔ: ٔعهم كمؤمنُت )يشج -ٔ
 ...( وىكذأ:٘ٔر ابإلقبيل ف رومية )يُبشِّ  -ٕ
 (.٘ٔ:ٕٗيبكن أن يبدأ عمل وخدمة إرسالية جديد بدعمهم ) -ٖ

ر ويكرز ف األراضي واؼبناطق احمليطة ببحر بشِّ بعد اؼبيبلد يُ  ٚ٘-ٚٗأمضى سنوات  كان بولس قد
ورشليم ر وعزم أن يقوم برحلة إذل أميبلدية )بعد اؼبيبلد( قرَّ  ٚ٘ٔإهبة. كتب بولس الرسالة إذل رومية ف عام 

مل تبشَتي ف أسبانيا ستخدام الكنيسة ف رومية كقاعدة إلطبلق عمث إذل رومية. خطط بولس ال
(ٕ  ( واليت كانت أقدم مستعمرة رومانية ف الغرب ومركز اغبضارة الرومانية ف ىذا اعبزء من العادل.٘ٔٗ:

قدمة خدمت الرسالة بولس الرسول الذي دل يذىب قط إذل رومية. كانت الرسالة دبثابة مُ 
صحاح واسعة الشاملة ف اإلب التحيات الشخصية وإعداد وذبهيز لزايرتو. ردبا كان ىذا ىو سب

 السادس عشر.

                                                           
 .التواريخ اؼبذكورة ىي آراء أساتذة البلىوت وال نعلم إذا ما كانت دقيقة ابلتمام ٔ



 

اسم مدينة رومية أييت من اسم 
روموليس. األسطورة ىي أن 
التوأم أبناء إلو اؼبريخ واظبهما 
رومولوس وريبوس ُت التخلي 
عنهما كٌرَضع وُت تربيتهما عن 
طريق ذئب. قًررا بناء مدينة 
عندما كربا. حدث جدال 

بينهما وقتل رومولوس ريبوس. 
توجد صورة مشاهبة ؽبذا التمثال 

على أحد القطع النقدية 
 الرومانية القديبة.

 

عتِقل ف أورشليم. ط ؽبا. ُت القبض عليو وأُ طّ اليت خَ  دل تتم زايرة بولس إذل روما ابلطريقة
انَشد قيصر عندما بدا لو أنو لن وبصل على العدل ف أورشليم. وصل رومية كسجُت بعد رحلة 

ستقبال الزوار ليتشجع هبم ويشجعهم ا ف ميبلدية. كان ُحرًا ٓٙم سفينتو ف خطَتة مشلت حطا
ن األحداث )أموره( كانت تعمل من إيقول بولس  .(ٖٔ-ٖٓ: ٕٛابلرغم من قيوده )أعمال 

 ن حىت ف بيت قيصر.(. كان ىناك متجددو ٕٔ: ٔ)فيلييب  م اإلقبيل"أجل "هنوض وتقدُّ 
ذا كان موضوع إما يعتقد بعض اؼبؤرخُت أن بولس ُت إطبلق سراحو بعد عامُت. ال نعلم 

عدامو ف هناية اؼبطاجم ف رومية ولكن قد نعلم أنو ُت إ ناولكنأم...ال يا ُت أسبان قيامو برحلة إذل
 تكون ىذه ىي زايرتو الثانية للمدينة.

أَظَهر بولس الرسول من خبلل شرح الىوت اػببلص 
األساس لعملو التبشَتي. وضع بولس أساس العمل التبشَتي 

 ف كل األوقات.ف صبيع األماكن و 
ستجابة لطلب اومن الطبيعي أن تنشأ عدة أسئلة 

بولس أبن يساعدوه ف إطبلق رحلتو التبشَتية. قد يسأل 
أحدىم: "ؼباذا هبب أن تكون أنت ابلذات َمن يذىب؟"  
بدأ بولس رسالتو من خبلل ذكر تكريسو وفرزه ألعمال 

( وأوضح ف وقت الحق دعوتو ٔ: ٔالكرازة والتبشَت )
 (.ٕٓ-٘ٔ: ٔوقباحو كرسول إذل األمم )ػباصة ا

قد يسأل أحدىم: "ؼباذا وبتاج اعبميع إذل ظباع 
اإلقبيل؟ ردبا ال تكون ىناك حاجة إذل أن تصل رسالة 

كل مكان". لكن بولس أوضح أنبية ولزوم إذل  اإلقبيل 
، ٙٔ، ٔ:ٗٔاإلقبيل للبشرية ف صبيع أكباء العادل )

: ٓٔعمل التبشَتي )ال ضرورة ا(. شرح أيضً ٓٔ:ٕٔ
( وأوضح أن الرسالة تنطبق على كل شخص ف ٘ٔ-ٗٔ

جة ماسة إذل ظباع رسالة اإلقبيلالعادل وأن اعبميع ف حا



 

 بداية دزاطة النف
 اآلن دعوان ننظر ف أول نص  "ربيات بولس ومقدمة عن اؼبوضوع"

 للمجمىعة مل ا  ال11-1: 1)يج  عىمل الوال  لسال  

يصف دعوة بولس الرسول والدافع لديو لنشر  (ٚٔ-ٔ: ٔ): النصمالحظة حول تركيبة 
اػبطاة ربت غضب  يفسر ؼباذا اإلقبيل ضروري وىام ألن (ٖ:ٕٓ -ٔ:ٛٔ)اإلقبيل. بعد ذلك 
و هبعلها نقطة ف نتقالية بُت ىذه األقسام. فهامقاطع  (ٜٔ-٘ٔ: ٔ)ل هللا. ومع ذلك يُشكِّ 

أن اػبطاة مذنبون ألهنم يعرِفون بشكل أفضل وىم ابلتارل عن اإلقبيل إبهباز وىو  حد ذاِا معربًا
ربت الغضب بينما اؼبؤمنون ـبلصون

 (11-1: 1)النقطة الرئيسية 
 دعا هللا بولس ودفعو لنشر اإلقبيل ألنو رسالة اػببلص لكل من يؤمن.

 ال11-1: 1ملخف العصل )

. اآلايت ٘ٔية إذل البيان اؼبوجود ف اآل (ٗٔ-ٔ)يؤدي ويقود كل شيء ف اآلايت 
تشرح إبهباز ما ىو اإلقبيل وؼباذا وبتاج اعبميع إليو. اإلقبيل ىو الرسالة أبن تربير  (ٛٔ-ٙٔ)

 اإلنسان ابإليبان. والسبب ف أن كل الناس حباجة إذل ىذه الرسالة ىو أهنم ربت غضب هللا.
 (.ٛٔ-ٙٔ: ٔ)اؼبوجودة ف  عدادفسَت لؤلتعترب كل رسالة رومية شرح وت

 ظات  ية ثلى  يةمالح
 ألازلام ب   لىط   هي أعداد  يات التي يحم منالؼتها 

 :أدذل بولس بثبلث بياانت عن نفسو (ٔ)
 ليسوع اؼبسيح. عبد

 ألن دعوة هللا جعلتو كذلك. رسول
لو للعمل الذي ُدعيَ  اكان مفرزً 



 

كان ذىن بولس أن يُفَهم ابختصار 
من رسالة بولس الرسول ىذه كل 
تعلم إقبيل اؼبسيح، وأن هٌبهز مقدمة 
لكل العهد القدأ" )ويليام تيندارل، 

 ."مقدمة لرسالة رومية"(

لس فريسًيا كان بو فريسيُت.كلمة "فرز" ىي نفس جذور الكلمة اليت َتيت منها كلمة ال
 للخدمة. سابًقا ولكن اآلن ىو ُمكرس

من ىويتو. ردبا دل  زءٍ لكنو دل يذكر ىذه اغبقيقة كجُ  ،كان بولس وبمل اعبنسية الرومانية
رتباطو مع معظم اؼبؤمنُت برومية. معظم الناس الذين كانوا يعيشون ف روما دل يكن اتساعده على 

. فإذا ذكر بولس جنسيتو الرومانية لربطو اأو عبيدً  ابءً لديهم اعبنسية ألهنم كانوا إما أجانب غر 
الناس ابلطبقة العليا ف رومية ولكنو كان من اؼبهم 

 لو أكثر اإلشارة إذل دوره الروحي.
بل  اسبامً  ( إن اإلقبيل دل يكن جديًدإ)
ظِهر ف رسالة أنبياء العهد القدأ. يُ وارد 

ص صحاح الرابع من رسالة رومية بشكل خااال
من  إبراىيم  ن اإلقبيل ورسالتو كان مفهوًماأ

 وداود.
( اؼبسيح ىو الكلمة اليواننية للكلمة ٖ)

 العربية اؼبسيا.
يشَت إذل اإللو. يبكن  "الرب"مصطلح 

رؤية أنبية مصطلح الرب ف العهد اعبديد عن 
أشعياء ) ب    (ٔٔ-ٓٔ: ٕفيلييب )طريق مقارنة 

كل . ويشَت إذل من ىو األعلى فوق  (٘ٗ:ٖٕ
 (ٕ:ٖٙأعمال  اأيضً  انظر) السلطات األخرى.

مصطلح الرب ال يعٍت ابلضرورة نفس 
حًتام ناس تدعو يسوع "ابلرب" كمصطلح لبلال ف أانجيل العهد اعبديد، حيث نرىالشيء 

 دون فهم حقيقي أبنو هللا.
خص سم "يسوع اؼبسيح ربنا" يقدم ثبلثة بياانت للهوية. إنو الشاف رسائل العهد اعبديد 

 ىو هللا.وع وىو اؼبسيح  اؼبسيا اليهودي و التارىبي اؼبدعو يس



 

  ؟

  ىتكي ومن السبللة اؼبلكية الاؼبل نسللد ف الاتو الطبيعية كان من نسل داود. وُ ف حي
 كانت النبوات تتوقع ؾبئ اؼبسيح منها.

دعى أنو يبكن أن يضع ا (ٓٔ:ٛٔيوحنا )( أثبتت القيامة ألوىية والىوت اؼبسيح. ف ٗ)
نفسو )حياتو( وأيخذىا مرة أخرى. أٌعطيت القيامة كعبلمة ؽبذا اعبيل كما أسسها شهود القيامة  

قيم نفسو من األموات كما أن هللا ال يُ  قيمَ ليس هللا ال يستطيع أن يُ  ىو ال. َمنكعبلمة عبميع األجي
 بن هلل.ىويتو كا ىلقيامة ستثبت وتربىن علعى أن اأنو هللا. وال سيما من إدّ  عى كذابً ا إدّ شخصً 

ل ة   ير ىا مل ألامىات ولكنهم لم يكىئىا آأشخاؾ آخسو  لام

                               بل هلل؟القيامة أربخد هىية السب اظى  ما ث ظس أ 

صبيع األمم إذل طاعة  ( أٌعطيت الدعوة واؼبوىبة الرسولية لغرض جلب الناس من٘)
صحيح الوحيد لعمل للموىبة الروحية ىو لعمل هللا. والدافع الستخدام السليم الوحيد اؼبسيح. اال

ئتمان ب الشخصية أو اإلدوافع مثل اؼبكاسسم اؼبسيح. ال يستحق من لو ااػبدمة ىو ؾبد 
 هلل. االشخصي أن يكون خادمً 

  هل هنا  زطل ماشالد مىجىد  في أيامنا هره ؟

 جظليى اللىل: 
 
 د الدعى  السطىليةس   ث

أعمال )ل". ف لكتاب اؼبقدس دبعناه العام "من يُرسَ ف ا طلح الرسول أحياانً يُستخدم مص
ثٍت عشر األصلُت. ف من اال ابولس وبراناب ابلرسل ابلرغم من أن براناب دل يكن واحدً  ، ظبُِّيَ (ٗٔ:ٗٔ

ٔغبلطية ) رس( من الرسل إبستثناء صفا )بط ايقول الرسول بولس إنو ف زايرة معينة دل يَر أحدً  (ٜٔ:
 أنو رسوٌل على الرغم من أنو دل يكن واحًدا ف ىذا اؼبوضع أشار إذل يعقوب علىويعقوب أخا الرب. 

 .ُتثٍت عشر األصليمن اال
مت ) .إليها أحدٌ  ضاجمثٍت عشر ابعتبارىم ؾبموعة خاصة واليت لن يُ إذل الرسل االنظَر عادًة يُ 

(. قال الرب يسوع ٙ:ٖٔلوقا  ار أيضً نظا...". )ثٍت عشر ىي يقول: "أظباء الرسل اال (ٕ: ٓٔ
(. يبدو ٕٕ:ٖٓثٍت عشر )لوقا االللرسل إهنم سيجلسون على عروش اغبكم يدينون أسباط إسرائيل 

لرسل اإلثٍت عشر على ثٍت عشر رجبًل. أظباء االوعد يعطي كمكافأة تقتصرعلى اال أن ىذا
 (.ٕٔ:ٗٔ)رؤاي  ثٍت عشر رجبًل من االعة فريدة ثٍت عشر ؼبدينة هللا وىو ما يعٍت ؾبمو األساسات اال

  ؟



 

ارن يهوذا أخا الرب يسوع نفسو ابلرسول، لكنو أشار إذل سلطتهم وسلطاهنم )ق مِ سَ دل يُ 
كتبوا إذل د الرسل بسلطة وسلطان فريد من نوعو، مهما  ( تَفرَّ ٖ:ٕٔبط ٕمع  ٚٔيهوذا 

 (.ٙٔ-٘ٔ: ٖبطرس ٕأهنا وحي ) نظَر إذل كتاابِم علىالكنائس كان يُ 
ثٍت فًتاض أنو ينبغي أن يكون من االاكنيسة متياس ليحل ؿبل يهوذا على ختارت الا

ستمرت ف ا)ف وقت مبكر(  قبد ف التاريخ أن الكنيسة األوذل( ولكننا ال ٔ:ٕٙعشر )أعمال 
 ستبدال الرسل عندما ماتوا.ا

أحد  أن سول الثاين عشر. ذَكر بولس ضمنيًاختيار هللا للر ابولس كان على ما يبدو 
( وىذا من شأنو أن وبد من كون ٔ: ٜكورنثوس ٔرسوليتو ىو أنو رأى الرب يسوع )مؤىبلتو ل

 الرسل ىم اعبيل األول من الكنيسة.
 ايكون لدينا دائمً  اللذينخدمة الرسول ليست دعوة مثل القس أو اؼبعلم ف كلمة هللا 

ثٍت  ينبغي إعطاء أي شخص بعد االا. البينهم ادائمً  ستبدااًل ا اوقبد أيضً  اغَت ؿبدد منهم عددٌ 
 عشر األصليُت وضع رسول.
ي الشخف أئه زطىل اليىم؟ملاذا ال يج  أ  ي  
 
 دع

 مالحظات  ية ثلى  ية 

كما ىو مبُت ف اآلية   إذل الدعوة للخبلص وليكونوا شعبًا مقدًسا( "مدعو" تشَت ٙ)
عبميع األمم فهو يشَت اآلن إذل  ن الرسل لديهم خدمةإ( قال بولس ٛ:ٖٓ انظر أيضً االتالية )

ن أيخذوا سلطتو لزمون أبالة الرسل. لذلك يبُت ؽبم أهنم مُ أن اؼبؤمنُت الرومانيُت يؤمنون برس
على ؿبمل اعبد. ىذه الرسالة ليست فقط من بعض اؼببشرين الذين ظبعوا  وسلطانو الرسورل

يستهم. س كنؤسِّ من أنو دل يكن مُ حًتام على الرغم ىتمام وااللو اال اعنهم. كان عليهم أن يعطو 
 .(٘ٔ-ٗٔنظر اؼببلحظة على ا)

"مدعوين قديسُت"  ا( الدعوة للخبلص ىي دعوة لنكون مقدسُت. العبارة ىي حرفيً ٚ)
عتبارىم مقدسُت أو لديهم ىدجم أن يصبحوا اوليس ؾبرد  اسُت حقً واليت تعٍت أهنم مقدَّ 

نو رسول ألنو ُدعى أن إول حيث قال بولس األمقدسُت. واآلية مشاهبة لآلية الواردة ف العدد 

  ؟



 

كان وباول أو أيمل أن يكون رسواًل لكنو كان قد أٌرسل . ىذا ال يعٍت أنو  يكون رسواًل 
م إذل أن يكونوا مقدسُت.  رسواًل  بسبب الدعوة. صار اؼبؤمنون الرومانيون مقدسُت بدعِو

ذلك الدعوة ألن نكون لتلك اػبدمة ك حب الدعوة للرسولية مواىب وقدراتامثلما يص
نعمة لتحقيق  ا مقدسُت. ترافق دعوة هللا دائًماحبها القوة والتطهَت الذي هبعلنامقدسُت يص
 تلك الدعوة.

القداسة اليت تبدأ ف التجديد ليست كاملة ف كل شيء. هبب على اؼبؤمن "السلوك 
ا يتعلمو. هبب أن أييت ؼبطابقة اغبق اإلؽبي كم اوىو ما يعٍت تغيَت حياتو تدرهبيً  ف النور"

إذل وقت يدرك فيو حاجتو إذل تطهَت القلب. لذلك القداسة ليست كاملة عند  ااؼبؤمن أيضً 
اطئ ويتعهد بطاعة هللا ويتحول التجديد ولكن القداسة تبدأ ف التجديد عندما يتوب اػب

 خليقة جديدة".إذل "
 ستخدامو لئلشارة إذل العادلا( كان مصطلح "العادل" يشيع ٛ)

ُ
ر اؼبعروجم وليس تحضِّ  اؼب
 إذل األرض كلها. اإلقبيل دل يذىب بعد ف كل مكان على األرض.

... للخدم ة الديني ة اف العهد اعبديد دائًم تستخدم  (أعبده) latreuo( "كلمة ٜ)
ى  ذه اػبدم  ة ق  د تك  ون إم  ا ف العب  ادة والس  جود أم ف أداء الواجب  ات اػبارجي  ة ذات الط  ابع 

 لس هللا ليس فقط أبشكال النشاط الديٍت اػبارجي ولكن بروحو.". خدم بو ٕالديٍت
ة ال  يت ط  ط ل  زايرة رومي  ة. أراد أن يب  اركهم ابؼبعون  ( ىن  ا ق  ال ؽب  م ب  ولس أن  و ىبُ ٕٔ-ٓٔ)

 إبيبانو. كلٌ  ااؼبعونة عندما يتشاركون معً . ربدث ىذه من شأهنا أن تثبتهم روحًيا
ن ن م   و وحي   ة وبص   ل عليه   ا اؼبؤمن   ك موىب   ة ر يبكنن   ا أن نفه   م م   ن ك   بلم ب   ولس أن ىن   ا

نج  ز ال  روح الق  دس الكث  َت م  ن عمل  و ف اؼب  ؤمنُت م  ن خ  بلل ش  ركتهم ال  بعض م  ع ال  بعض. يُ 
خ    بلل اؼب    ؤمنُت اآلخ    رين. الش    خص ال    ذي يهم    ل عبلقت    و م    ع اؼب    ؤمنُت اآلخ    رين س    يفقد 

ن م بولس على نطاق واسع علّ ة اليت َتيت من خبلل الشركة. )تكَ ستفادة من تثبيت النعماال
 .(ٕٔكورنثوس ٔاجة كل عضو لؤلعضاء اآلخرين ف ح

                                                           
تفسَت ىيدج لرسالة رومية   ٕ

 



 

م. سب  ت إعاقت  و ل  يس بس  بب ٖٔ) ( سب  ت إعاق  ة الرس  ول ب  ولس ف التخط  يط الس  ابق ل  زايِر
( ٕٕ-ٕٓ: ٘ٔ انظ  راؼبش  اكل ولك  ن بس  بب أولوايت  و ف الك  رازة ابإلقبي  ل ف األم  اكن احملروم  ة )

أي ح  ال  . عل  ىإذل أم  اكن أخ  رى أواًل  ب ب  ولسذى   ر ب  و ابلفع  ل ف رومي  ة.د بُشِّ  ألن اإلقبي  ل ق  
ن زايرت و ىن اك س تكون خط وة كب و الوص ول إذل منطق ة إاآلن ال يتعارض مع أولوايتو حي ث ؾبيئو 

 .(ٕٗ-ٖٕ: ٘ٔ يصل إليها اإلقبيل )أخرى دل
م. كلمة ٗٔ) ( "اليواننيون" ىم أولئك الذين َتثروا ابغبضارة اليواننية ف ثقافتهم وحضاِر

نية. ر أقل ابلثقافة اليوانإذل شخص من ثقافة بدائية ؽبا َتثُّ  ا"األجانب الغرابء" مشَتً الربابرة تعٍت 
 أهنم جهلو وغَت متحضرين. ذل الربابرة علىإ نظر اإلغريق اليواننيون

وال سيما من الفلسفة اليواننية.  اأشار مصطلح اغبكماء إذل األشخاص الذين تلقوا تعليمً 
ين ليسوا على دراية ابلتعليم العارل ف العادل. أٌوضح بولس الرسول أن مصطلح اعبهبلء ىم الناس الذ

متو ؽبم فضبلً عن إظهار دوره  ىم ػبدصر على أنواع معينة من الناس. جهز ذلك وأعدخدمتو ال تقت
 .رَسل ؽبمشر مُ كمب

نو مديون لكل من وبتاج لسماع اإلقبيل. بولس غَت مديون ألن اػبطاة إقال بولس 
 إبعطائها لآلخرين. وإلتزمقى النعمة ولكنو مديون ألنو كان قد تلّ  ،ع اإلقبيليستحقون ظبا 

ن رامي اآلن مديون . فإراميمن اؼبال مع  اسامي مبلغً وشارك  التوضيح: إذا أعطى
كذلك  لسامي على الرغم من أن سامي قد ال يكون فعل أي شيء لكسب ىذا اؼبال.

 ل ألن هللا قد أعطاان مسئولية نتقاظبها معهم.علينا دين ألولئك الذين دل يسمعوا اإلقبي
 يل ملؼاز ة إلائجيل؟ ملاذا ؟   هل مل مظيحي مئمل عليه د

 سها ؽبذا العمل.رل" تعٍت أن كل قوتو وقدراتو كرَّ  ( "فهكذا ما ىو٘ٔ)

بدأ موضوعو الرئيسي ابلقول: "أان مستعد للتبشَت ابإلقبيل لك" مث أوضح إبهباز ما ىو 
 اذا وبتاج اإلقبيل وؼب

ُ
وجز ف كل الرسالة اليت كتبها بولس الرسول إليو العادل. يبتد ىذا الشرح اؼب

 ألىل رومية.

  ؟



 

م.مؤىبًل  رسواًل  تظهر مرة أخرى ؼباذا يعترب بولس (٘ٔ-ٗٔ)اآلايت  كان   لزايِر
 (.ٙ-٘برسالة عبميع أىل العادل. )انظر اؼببلحظة على اآلايت  بًل مَّ ؿبُ 

م ىذه اآلايت موضوع اليهود واألمم ودي واليوانين، تُقدِّ اإلقبيل ىو لليه( ٙٔ)
صحاح الثالث. لن يستحي )ىبجل( بولس هللا. ويستمر ىذا اؼبوضوع ف اإل ومكانتهم أمام

 من اإلقبيل، حىت ف قلب قوة وسلطة اإلمرباطورية، ألن اإلقبيل ىو "قوة هللا".
قبيل فعااًل للخبلص. تصاحب يل. قوة هللا ذبعل اإلقوة هللا عاملة ف رسالة اإلقب

تبدأ قوة هللا ف العمل عندما  الوفاء هبا.قوة كبتاجها غبفظ ىذه الوصااي و  وصااي هللا دائًما
الرسالة  لونعلى قوة اإلقبيل ألنو بينما يوص سل( خدام اإلقبيل. يعتمد )رُ ٖنطق بكلماتويُ 

 قنعة وقوية للسامعُت.مُ قبد الروح القدس هبعلها 
للحق اؼبكتوب  فقط الدفاع عنو إبعتباره موضوًعا قبيل ال يعٍتاإلعن الرسول دفاع بولس 

  اولكن أيضً 
ُ
  سامعيو.غَتِّ ها الرسول بكل قوتو أن اإلقبيل يُ . أعلنَتِّ غَ للتبشَت والكرازة أبنو اغبق اؼب

  ملاذا يج 
 
 بؼأ  يكى  لدينا ال قة عندما ئ

 
 كسش باإلئجيل؟س وئ

 " ىو ؿبور وأىم بيان ف رسالة بولس الرسول ألىل رومية.( "البار ابإليبان وبياٚٔ)
 .ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίζηεως ζήζεηαι اعبملة اليواننية ىي

 .O de dikaios ek pisteos zesetaiتظهر ىذه اغبروجم ابإلقبليزية ىكذا... 
ال يوضح ترتيب الكلمات اؼبعٌت بوضوح ف بعض الًتصبات للكتاب اؼبقدس. معٍت 

 ابإليبان سيحيا". رَ رِّ صلي  ىو أن "الشخص الذي ب ُ ن األالبيا
. تتعامل كل رسالة بولس الرسول ألىل رومية (ٗ: ٕحبقوق )ىذا النص من سفر  سَ بِ قتُ ا

بر هللا(.  كيف كبصل على) ان" أن يكون ابرًااإلنس مع موضوع "كيف يبكن أن يتربر
علن هبذه اعبملة على ب هللا جاىز ومُ ية التالية ألن غضىذه اؼبسألة والتعليم ف اآلتظهر أنبية

أولئك الذين ال يزالون غَت متربرين.

                                                           
 ٘٘:ٔٔش أو  ٓٔ- ٖٚ:ٚوحز ٔ:ٛٔكؤو ٗ:ٕٔو عب ٔ:ٙٔورومية  ٕ٘و  ٔ:ٖٕبطٔا أيصً  انظر  ٖ

  ؟



 

ق من هللا تدفِّ ... ولكن الرب اؼب هلل ف ذاتوظبة الربهللا الذي يتحدث عنو ىنا ليس "برُّ 
 بر هللا العامل ف اإلنسانية من خبلل إيباهنم.  ٗ"واؼبقبول لو

َسب ابرة  ابإليبان". الناس ال ربُ ي من هللا"الرب الذ (ٜ: ٖف ) نفس التعليم ىف
 ىم.ألن هللا قد غَتّ  ا أبرارًاب غفران خطاايىم فقط لكنهم يبدأون ف أن يكونوا حقً بسب

هللا الذي ابإليبان بيسوع ىو  ( أن برَّ ٕٕ-ٕٔ: ٖيقول بولس فيما بعد ف الرسالة )
 ثَتين.نقرأ "عطية الرب" اليت تربر ك (ٜٔ-ٚٔ: ٘)عبميع الذين يؤمنون. ف 

إن عبارة "من اإليبان إبيبان" ىي سبيل للتأكيد على أن اإليبان ىو الوسيلة الوحيدة. 
"اإليبان وحده" كشرط  sola fideىذا الًتكيز يتماشى مع مفهوم الربوتستانتية لكلمة 

 للخبلص.
"وبيا" ىو عكس  ف رسالة رومية إذل حكم ودينونة هللا.  "اؼبوت"شَت مصطلح يُ 

 غضب هللا ا
ُ
عدد  انظرينجو من حكم الدينونة )للموت. من يؤمن ىو من وبيا و  دمرؼب

 ب غضب هللا على الكل ما عدا أولئك الذين ىربوا من ىذا الطريق.كْ (. سيتم سَ ٛٔ
 باإليما ؟ ماذا اعني أ  يـبح الشخف باز ا

 في هرا املقوع ماذا اعني أ  ئحيا؟ ما هى املىت؟ ماذا اعني أ 

 ؟يما نعيؽ بىطااى إلا  

 هىثي   الريل جق  وا سظب  زطالة زومية ال رالرة مل ال

للعمل ال تزال رسالة بولس الرسول لرومية زبدم الغرض األصلي ؽبا ف توفَت أساس 
 
ُ
. مع ذلك فإهنا تفعل أكثر من ذلك. بينما كان بولس يشرح ؼباذا اعبميع يلِ رسَ التبشَتي اؼب

خبلص الناس ما ىي ىذه الرسالة وؼباذا يبكن حباجة إذل ظباع رسالة اإلقبيل أوضح بدقة 
تبشَت بولس  حتوىاعًتاضات العامة. على بعض االد الرسول بولس هبذه الطريقة فقط. ور 

 ها.سالة معظم الرسالة وسيطر على بنائوالدفاع عن الر 

                                                           
 ين للكاتب الفوردالعهد اعبديد اليوان  ٗ

  ؟

  ؟



 

 

 Augustine أوغسطينوس     

 

 Martin Lutherمارتن لوثر    

كل ما لدينا ف رسالة رومية ىو تفسَت وشرح الىويت للخبلص. يقدم الىوت 
  فورايً  ابولس ف اػببلص دفاعً 

ُ
على تصحيح األخطاء الواردة ويعمل  ٘هّودينضد اؼب

 .اأيضً  ٙىب اػببلص(ف علم السوتَتولوجي )مذ حديًثا
رسالة بولس الرسول إذل رومية  ستخدم هللاا
 ستعادة أىم اغبقائق اؼبنسية.خ المر التاري على
بًتك  وسد أوغسطينميبلدية تعه ٖٙٛف عام  -ٔ

-ٖٔ: ٖٔرومية )حياة اػبطية بعد قراءة 
ف زمانو   وأصبح البلىويت األكثر َتثَتًا (ٗٔ

 )قرنو(.
رومي ة )أدرك مارتن لوثر مع ٌت  ٘ٔ٘ٔف عام  -ٕ

بع        د أن س        عى لس        نوات لض        مان  (ٚٔ: ٔ
ل  وثر أن هب  د الس  بلم الروح  ي  لاػب  بلص. ح  او 

متزاي        د   فبارس        ات الرىبن        ة حبم        اس ب        اعتاب
ك       ل   ىرب عل       ص       ام وم       ارس وت       د)إضاف(.

طق   وس الكاثوليكي   ة لدرج   ة أن   و َجلَ   د نفس   و. 
بينم    ا ك    ان يزح    ف س    بلدل كاتدرائي    ة الق    ديس 

ستقبل من هللا ا داميتُتبطرس ف روما بركبتُت 
 فجاة فهم مفهوم النعمة ابإليبان.

أن من يهرب من حكم ودينونة هللا ىو الذي يؤمن بوع د هللا ابلغف ران.  رأى لوثر
س  بيل ال  ذي يبك  ن ب  و أن وأص  بح ى  ذا التأكي  د أس  اس رس  التو أبن اإليب  ان وح  ده ى  و ال

 لص.لبَ 

                                                           
م على اليهودية التقاليد فرضوا انموسيون مسيحيون ٘  وسيتم وصفهم فيما بعد. األفبيُت إخِو
ها رسالة رومية.غالًبا ما يتم دراسة رومية وغبلطية مًعا ألن غبلطية ىو شرح أقل مشواًل لبعض من نفس موضوعات اإلقبيل اليت تشرح ٙ
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  John Wesleyجون وسلي     

وحب   ث عن   و ض   مان اػب   بلص الشخص   ي ال   ذي س   عى ل   و  ٖٛٚٔوج   د ج   ون وس   لي ف ع   ام  -ٖ
للكت       اب  امتحمًس        كان وس       لي ابحثً       الس       نوات.
ة. ح   ىت أن   و ذى   ب ع   اش حي   اة ديني   ة دقيق   اؼبق   دس و 

ر للهن    ود األص    ليُت ف أمريك    ا، بشِّ    ؼب    دة ع    امُت كمُ 
رأى خ   بلل ولك   ن دل يفه   م بوض   وح اإلقبي   ل نفس   و. 

عاص   فة وى   و عل   ى م   ئ الس   فينة ع   ائبلت مورافيني   ا 
ال    يت كان     ت تث     ق بك    ل ى     دوء ف ال     رب ودل زبش     ى 

 اؼبوت وأدرك أنو ال يبلك ىذا اإليبان. 
اؼبقدس أن التجدي د وب دث  الكتاب رأى وسلي ف

للخ بلص. ب دأ ي درك  اشخص يً  فيُت الذين شهدوا أبن لديهم ض ماانً اور اؼبابإلخوة  التقى أيضً افجأة. 
جتماع صباعي ف منزل اعندما كان ف  دَ بس فيو. ذَبدَّ يد الواضح الذي ال لختبار التجداأنو وبتاج إذل 

ب تهج اقلب و " أن لة رومي ة ش عر وس ليمقدم ة ل وثر لرس ا م ا يق رأ للدراسة والصبلة. بينما ك ان ش خصٌ 
طي هللا رل نفعل بشكل غريب" قال: "شعرت أنٍت أثق ف اؼبسيح. اؼبسيح وحده ػببلصي: وقد أعاو 

 ٚصٍت( من انموس اػبطية واؼبوت")خلَّ أنو قد أبعد عٍت خطاايي، حىت أنقذين  َتكيًدا
الدافع للتبشَت والكرازة حبماس وغَتة. ىو ه الرسالة م ىذهْ ابلنسبة ؽبؤالء الرجال الثبلثة، كان ف َ 

 ال تزال رسالة رومية تتمم غرضها من توفَت أسس اإلرساليات من خبلل شرح الىوت اػببلص.
 ما هى الحؤر   الر  يمكل أ  ثحليله لسطالة زومية في حياثك وخدمحك؟

ػببس  يببل  ا حة عببل خدمببة إلائج حب  ؿببامل بام: باطببحلدام املقوببع مببل هببرا الببدزض ا

  والببديل الببر  عىببمل الببدعى  للخدمببة
 
والقببى  س ألولئببك الببريل يححبباجى  ا ببمل طببما  إلائجيببل بؼببالكببازش وامل

 التي اعويها هللا للخدمة 

يج  عىمل الوال  خالل ألاطابيع مل هره الدوز  واملنهج اعداد رالذ خدمات أو دزوض عىمل أطاض 

سعد مل عبسق ثقبدي ي   غ   هالب اوعمىعةي مل ومية وثقديم ا ا مل مجمىعات أخس النـىؾ في زطالة ز 

 ثحظب   العبسق الحقبدي ي  ييب بي عىبمل يج  عليه أ  يول  مل سعم الظامع   أ  يقىلىا له  يبر يمكبل

االوال  أ  اعوم لاابد اوعمىعبة نةبخة مبل مالحظاثبه الحقديميبة وو 
 
ذ عنبدما اللمجمىعبات وألاحبد ؿب 

 م العسوق وخووه لححظ   عسكه لد

                                                           
 ٖٓٔمدينة كانسيس  دار الناصري للنشر ٔأعمال جون وسلي  ؾبلد رقم  ٚ

  ؟



 



 

 

 

 

هل  مل سعم الدازط    ام املكحىةة مل الدزض الظابو  االبد عىمل لااد الـر جمع امل

 الححدذ عما  حبىه 

 .هس  أطئلة ملساجعة الدزض الظابو  زاجع إلاجابات وصحح ا حظ  الحاجةا

 الكنيظة في زومية
.  ٛما أكرب مدينة ف العادل فيها أكثر من مليون نسمة: ف زمن بولس كانت رو اؼبدينة

 كان ىناك خليط من اجملموعات العرقية واللغات واألداين. وكانت أغلبية الناس من العبيد.

اؼببشرون األوائل إذل روما: ال نعرجم َمن كان أول من ضَبَل اإلقبيل إذل روما. ففي يوم 
( َمن دخل منهم إذل اإليبان ٕ:ٓٔالاػبمسُت كان من اغباضرين يهود من روما )أعم

اؼبسيحي ضَبَل معو ابلتأكيد رسالة اإلقبيل إذل روما. من اؼبؤكد أبن إعبلهنم أن اؼبسيح قد 
حًتموا انتشر بسرعة أكرب بُت األمم الذين ااإلاثرة واعبدل. كان اإلقبيل قد جاء، َتسبََّب ف 
 اليهودية ابلفعل.

                                                           
 ٖٖٚكبلم وحديث ولينقسون وبوا ف العهد اعبديد    ٛ



 

ق    اد أبن الكنيس    ة ف روم    ا أسس    ها الرس    ول عتىن    اك م    ا ي    دعو لبل بط    رس...؟ ل    يس
ر ب  ولس ك  ذ  (ٙٔرومي  ة )بط  رس، مثلم  ا ت  ؤمن الكنيس  ة الكاثوليكي  ة الروماني  ة. فف  ي ربي  ات 

س م اطرس. فلم ي ذكر ب ولس عل ى اإلط بلق أشخاًصا ـبتلفُت كانوا ف روما ليس من بينهم ب
 .ٜبطرس ف أي رسالة من رسائلو اليت كتبها أثناء سجنو ف روما

روم  ا   س  ة األم  م: م  ع أن الرس  الة زباط  ب اليه  ود ف أج  زاء منه  ا إال أن الكنيس  ة فكني
نو مديون لكل إقال  (٘ٔ-ٔ:ٖٔاألمم )رومية ،بولس. دعاىم كانت ف الغالب من األمم

ن الت  أثَت اليه  ودي ف كنيس  ة روم  ا  أفه  و مس  تعد للتبش  َت للروم  ان. إال م  ن الي  واننيُت والرباب  رة 
منُت األوائل كانوا يهوًدا. من اؼبمك ن أن اإلقبي ل دل يك ن ق د ُفسِّ ر بوض وح كان قواًي ألن اؼبؤ 

 بطريقة تُبُّت للمؤمنُت ُحرّيتهم من لوائح العبادة اليهودية.

 مقدمة لل قس  الكحابية
لعم ل الك رازة ف إن الس ؤال ال ذي ينش أ بطبيع ة اغب ال ى و: "ى ل  دبا أن ىدجم ب ولس ى و تعزي ز

تربي  ر ابإليب  ان؟". عل  ى أي ح  ال ىن  اك بع  ض األم  ور ال  يت ال وبتاجه  ا ك  ل وبت  اج اعبمي  ع حًق  ا إذل ال
ن هبلب لو ثلًجا وساكن الصحراء ال وبتاج للرمال.

َ
 واحد. فَمن ىو ف القطب الشمارل ال وبتاج ؼب

ك  ل إنس  ان ف الع  ادل فردب  ا ع  اش   وبتاج  وق  د يظ  ن ش  خص م  ا أن التربي  ر ابإليب  ان ل  يس ش  يئًا 
( مكت  وب ٖ:ٕٓإذل ٔ:ٛٔبِلهم هللا ابلفع  ل. اعب  زء الث  اين م  ن الرس  الة )بع  ض الن  اس حي  اة ال  رب وقَ  

ليبُت أن كل إنسان ؿبتاج إذل التربير ابإليبان وىو ابلتارل ؿبتاج إذل رسالة التربير ابإليبان

 ال2::5ا مل1::1النقوة السايظية في ال قس  )زومية

الدينون ة. ال يبك ن ألي رب ت  اعبمي عكل إنسان ف الع ادل وص ااي هللا فص ار   تعدىلقد 
ى ذه الوص ااي  تع دوامطالب هللا ألن اعبمي ع ق د إنسان أن ينال اػببلص على أساس تسديد 

 ابلفعل.

                                                           
تن  اول تش  ارلس ى  ودج ابؼبص  ادر االولي  ة ال  يت ت  ّدعي ان بط  رس الرس  ول ى  و مؤس  س الكنيس  ة ف رومي  ة واوض  ح ؼب  اذا ى  ي غ  َت موث  وق هب  ا ف  ٜ

 ٔٔعلى رسالة رومية تعليقاتو



 

أواًل يص  ف ب  ولس حال  ة األفبي  ُت ال  وثنيُت ال  ذين دل يك  ن ل  ديهم كلم  ة هللا اؼبعلن  ة ويب  ُت 
ؽب  م ف اػبل  ق. مث يص  ف حال   ة ب  ٍت إس  رائيل ال  ذين ك   ان أهن  م رفض  وا معرف  ة هللا ال  يت أظهرى   ا 

ل   ديهم كلم   ة هللا اؼبكتوب   ة ولك   نهم دل يطيعوى   ا. وىبت   تم بوص   ف حال   ة اػبطي   ة العام   ة للع   ادل. 
ن  و ال يبك  ن ألي أح  د أن اػببلص  ة ى  ي أن الع  ادل كل  و ُم  ذِنب أم  ام هللا. واإلقبي  ل ض  روري أل

 ستحقاقاتو اػباصة.ىَبُلص اب
( إذل ث  بلث فق  رات. وس  ندرس ٖ:ٕٓإذلٔ:ٛٔ)رومي  ة ٕتقس  يم اعب زء  ؽب ذه ال  دروس س  يتم

 (.ٕٖ-ٛٔ: ٔاألمم: رفض هللا لعبادة األواثن" )رومية يةف ىذا الدرس الفقرة األوذل: "خط
 ال للمجمىعة 25-:1: 1يقسأ الدازض ال قس  )زومية 

 ال25-:1: 1ألامم: ز م هللا لعباد  ألاورا  )زومية خوية
 نتقالية بُت ىذه الفقرة والفقرة السابقة.االىي اآلية  ٛٔاآلية 

 ال25-:1: 1زومية )النقوة السايظية لل قس  
ذبه   وا إذل األص   نام وأص   بحوا اك   ان ل   دى األم   م معرف   ة أساس   ية ابهلل لك   نهم رفض   وىا و 

 فاسدين سباًما.
 مالحظات آية آية

ا نفس   و ع   ن ذات   و. وق   د حج   زوا اغبقيق   ة )الفع   ل حج   زو  ( أعط   اىم هللا معرف   ة أساس   يةٛٔ)
متلك   وا بع    ض اغب   ق وى   و م    ا ايع   ٍت ى   ذا أهن    م ق   د  "(.ٕ:ٙ،ٚف "تس   الونيكي الثاني    ة اؼبس   تخدم

ستش رحو اآلي ة التالي  ة. س تتم إدان  تهم ألهن م رفض  وا اغبقيق ة ال يت ل  ديهم. الفج ور كلم  ة تص ف عث  رة 
(. ٖٕ-ٜٔ: ٔف ع  ادل ال  دين وتع  رب ع  ن نفس  ها أهن  ا وثني  ة أو عب  ادة اؼبخل  وق دون اػب  الق )رومي  ة

 .ٓٔ(ٕٖ-ٕٗ: ٔاإلمث يعٍت الفساد األخبلقي، ويتضح من الفجور والشر )رومية
. تش  مل مع  رفتهم بس  لطان هللا عل  يهم. يوض  ح ٕٓواغبقيق  ة ال  يت حجزوى  ا ؿُب  ددة ف اآلي  ة 

أس     لوب حي     اِم أهن     م ينك     رون س     لطان هللا. وف اؼبقاب     ل ف     إن أس     لوب حي     اة اؼبس     يحيُت يُب     ُّت 
 ما يفعلونو وما ال يفعلونو. خضوعهم لسلطان هللا  ف كل

                                                           
 تفسَت وليم جريت ىوس على رسالة رومية  ٓٔ



 

 ما هي سعم هسق اعال  الحقيقة مل هللا لعميع الناض؟

 الخاؾ والعام -جظليى ألاكىال: ئىعا إلاعال  )السإياال 
ألن هللا أعل ن اغب  ق بط  رق كث  َتة فإنن  ا نتح  دث ىن  ا ع  ن ن  وعُت م  ن اإلع  بلن: اإلع  بلن 

لة إذل رومي  ة وإن ك  ان بغ  َت ى  ذين الع  ام واإلع  بلن اػب  اص. يش  َت ب  ولس إذل كليهم  ا ف الرس  ا
 اؼبصطلحُت.

اإلعبلن العام ىو ما يبكن أن نفهمو عن هللا من خبلل التأمل ف خليقتو. نرى عق ل 
 .هللا اؼبذىل وقدرتو العجبية ف تصميم الكون

كما نرى األنبية لدى هللا ف طريقة تصميمو لئلنسان. إن حقيقة أننا يبكن أن 
ف وكذلك تقدير اعبمال ومعرفة الفرق بُت الصواب واػبطأ )وإن كُبّلل البياانت واؼبواق

ب ُت لن ا أن خالقن ا ال ب د أن و يبتل ك تل ك الق درات بص ورة أك رب.  يكن غَت معص وم( ُت
نظ ر مزم ور االتواصل ألن ل دينا تل ك الق درات )نعلم أنو ال بد أن هللا يبكنو التفكَت و 

 (.ٜ: ٜٗ؛  ٗ-ٔ: ٜٔ

لن   ا أن هللا يبكن   و أن ي   تكلم فإنن   ا ن   درك أن اإلع   بلن اػب   اص ألن اإلع   بلن الع   ام يُب   ُتِّ 
(. ٔٔ) يبكن أن وبدث. هللا ش خص )أقن وم( وى و ق ادر عل ى التح دُّث إذل ـبلوقات و العاقل ة

س فر( اك رس ائل م ن هللا ب ل وح ىت كت اب )ىذا يساعدان عل ى إدراك أن و يبك ن أن تك ون ىن 
 من هللا.

ؽبً   ا وأن عل   يهم طاعت   و وأهن   م عص   وه ابلفع   ل ابإلع   بلن الع   ام يع   رجم الن   اس أن ىن   اك إ
( لكن اإلعبلن العام ال ىبربان عن كيفية الوصول إذل عبلقة قوية م ع هللا. يُب ُتِّ ٔ:ٕٓ)رومية

لنا اإلعبلن العام أننا كبتاج إذل إع بلن خ اص ألن و يوض ح لن ا أن الن اس خط اة "وب بل ع ذر" 
 أمام خالقهم.

  ؟



 

  ؟

اب اؼبق    دس وُت بتجس    د اؼبس    يح. يش    رح َح    َدث اإلع    بلن اػب    اص ف ال    وحي ابلكت    
نن   ا س   اقطون وم   ذنبون. ويص   ف أة ال   يت وض   حها لن   ا اإلع   بلن الع   ام اإلع   بلن اػب   اص اغبال   

 اإلعبلن اػباص شخص هللا ويوضح السقوط واػبطية ويُبُتِّ لنا كيفية التصاحل مع هللا.

لب ئا إلاعال  الخاؾ عما هى أسعد مما نعس ه مل  ماذا ي 

 إلاعال  العام؟

بة خليقتو. وحىت فبلس فة الي وانن ( يبكننا أن نرى اغبقيقة عن هللا من خبلل مراقٜٔ)
طبيعة اإلنس ان  عًتفوا أبنو ال بد أن يكون ىناك نوع من العقل اإلؽبي يضبط الكون. تُعَتربا

جزًءا متميزًا م ن اػبليق ة بش كل خ اص. إنن ا ن رى اغبقيق ة ع ن وج ود هللا وطبيعت و م ن خ بلل 
، ٕٖاآلي  ة  انظ  راإلنس  ان لدي  و وعيً  ا أخبلقيً  ا ع  ن اغب  ق واػبط  أ )اػب  َت والش  ر( )مبلحظ  ة أن 
 .ٔٔ("إذ عرفوا ..."

 ما الر  يمكننا   مه عل هللا عندما ئحؤمل في إلانظا ؟ 

( من عملية اػبلق يعرجم البشر أهنم ـبلوقون وأن هللا لو سلطة )قوة( وس لطان أب داين ٕٓ)
ة تكف ي عبع ل رفض هم هلل ب بل ع ذر وتتف ق م ع عدال ة اغبك م ى ذه معرف  تعت رب ٕٔعليهم )"الىوت"

نظ ر التعلي ق عل ى اؼبعص ية )العص يان وع دم الطاع ة( )عليهم ػبطاايىم. ىم يعرفون أهن م م ذنبون اب
 (. إن حقيقة معرفتهم هبذه األمور عن هللا وعن أنفسهم ذبعلهم ببل عذر.ٕٖآية 

ا إن عدالة هللا تقتضي أن تكون اػبطية ُمتعمَّدة  قبل معاقبتها. من الضروري أيًض 
ختي ار م ا ى و أفض ل. ف إذا ك ان مس تحيبًل رفة اليت لدى الناس كافية ؽبم الأن تكون اؼبع

عل  يهم أن ىبت   اروا العم  ل بطريق   ة ـبتلف   ة ف  بل يبك   ن أن يكون   وا "ب  بل ع   ذر". إن هللا ىن   ا 

                                                           
.اغبديثرادة و التفكَت واإل قنوم قادر علىأنسان لكنو إن هللا ىو أكبن ال نقول  ٔٔ

 
.ذكرنبا ية كبًل من القوة والسلطان قد ُتثر من السيادة وف ىذه األأكالقوة  ذلإواليت تشَت  dunamisكلمة قوة ىنا من الكلمة االغريقية ٕٔ

 

  ؟



 

سان ىو الفساد الديٍت "إذا كان جذر خطية اإلن
فالثمرة ىي الفساد األخبلقي" )وليام غريثوس، 

 تفسَت الرسالة إذل رومية(

رس التاس ع نظر تسليط الض وء ف ال دازيد من النقاش حول ىذا اؼبفهوم يشرح ذاتو. )ؼب
 بعنوان "عدالة هللا ف احملاكمة"(.

فًتاض أن ىناك إؽبًا سامًيا وىو الذي خلق العادل. ىم اريًبا كل ثقافة ف العادل لديها تق
يعبدون ف اؼبعتاد بعض القوى اػبارقة األخرى عوًضا عن هللا ألهنم يعرفون أهنم منفصلون 

جود هللا لكنو أشار إذل أن وجود هللا عن هللا الفائق العظيم. دل وباول بولس إثبات و 
وسلطانو أمور معروفة ف كل 
ثقافة وأن ىذه اؼبعرفة تؤدي 

 إذل اإلدانة ابلذنب.

ىناك حدود لئلعبلن 
العام. فبل يتم إعبلن معرفة 
اؼبسيح واإلقبيل إال ابإلعبلن 

 يظهر سباًما تصميمو اػباص. كما إن العادل ال ُيَصّوِر هللا بدقة ألن العادل ربت لعنة اػبطية وال
األصلي. اػبليقة مثل لوحة صبيلة عليها بصمة من الوحل والطُت. وقد تضرََّرت ولكن ال يزال فيها 

 بعض من صباؽبا األصلي فبا يُبدي ويُظهر شيئًا عن الفنان اؼببدع.

م ل       و الش       كر ه اإلنس       ان كإل       و )العب       ادة( ويق       دِّ ج       دَّ ( يس       تحق هللا أن يبُِ ٕٕ-ٕٔ)
أن يش كره عل  ى م ا انل و من و. لق  د  الك ن اإلنس ان رف ض س  لطان هللا علي و عوًض )التس بيح(. 

 ةؽب   ع   ًتاجم هب   ذه اآلاال أيخ  ذ الفض   ل ف ك   ل م   ا لدي  و.د اإلنس  ان أن يك   ون إؽبً   ا لنفس   و وأرا
 .اؼبستقلة ضباقة

ث  ل اغبقيق  ة. وألهن  م ل اإلرادة واإلخ  بلص. والن  ور يبُ ثِّ  أظلم  ت قل  وب الن  اس. القل  ب يبُ 
م على رؤيتها وفق دوا فهمه م لؤلم ور الروحي ة واألبدي ة. وابلت ارل دل رفضوا اغبقيق ة فقدوا قدِر

يفهموا العادل اؼبادي بدقة.



 

العبادة الرومانية فيها تنوع كبَت. فقد كان الرومان يؤمنون 
آبؽبة كثَتة. وقد حافظوا على الكثَت من أساطَت اآلؽبة 
تلفة  اليواننية وغَتوا بعض األظباء. عندما غزوا األقاليم اؼبخ

كانوا كثَتًا ما يقبلون اآلؽبة احمللية ف دينهم. واعتقدوا أن 
بعض اآلؽبة مهمة ف كل مكان وأن آؽبة أخرى كثَتة مهمة 
ؼبناطق جغرافية معينة. ودل يؤمنوا خبالق ُكلّي القدرة  مثل إلو 
اليهودية واؼبسيحية. كان الدين متغلغبًل ف كل نواحي اغبياة 

تعرَّض اؼبسيحيون لئلضطهاد لعدم دبا ف ذلك اغبكومة. 
 مشاركتهم ف اؼبناسبات الدينية العامة

 

ز ركّ ( يُ ٕ٘، ٖٕ) 
الن        اس عل        ى أنفس        هم 
وعل  ى الع  ادل اؼب  ادي وق  د 
أدى رفضهم للخالق إذل 
صنع آؽبة سبدح طبيعتهم 
الس              اقطة. نقل              وا إذل 
اؼبخلوق    ات اجمل    د ال    ذي 

ولتجن     ب  يس     تحقو هللا.
ولية ال     يت وبملوهن     ا ئاؼبس     

ذب           اه اػب           الق أنك           روا 
م                          وا وج                          وده وكرَّ 

اؼبخلوقات. ىذا اؼبوق ف 
ى           و أس           اس التط           ور 
اغب                      ديث والنزع                      ة 
اإلنس        انية. ف        إذا ك        ان 
اإلنس  ان ق   د أوج  د ذات   و 
فيمكن        و إذن أن وب        دد 
 ةمقص    ده اػب    اص وقيم    

 وأخبلقو.
إن ج    وىر الوثني     ة 
ى         و خدم         ة اؼبخل         وق 

 يءوعبادت    و. خدم    ة ش    
ا ى    و إعط    اؤه اؼبكان    ة م    

األوذل ف اغبي  اة وترتي   ب 



 

والكرام ة ال يت يس تحقها  اغبياة وفًقا لتل ك األولوي ة. وأن تعب د ش يًئا م ا معن اه أن تعطي و الثق ة
. وأن تنتظر من اؼبخلوق الشبع الذي ال يعطي و إال هللا. اؼبادي ة اغبديث ة ى ي الوثني ة. هللا فقط

 دية بدون أن ينتقص من عبادتو هلل.ال يبكن إلنسان أن يكرم األمور اؼبا
 طحجاب ألامم ملعس ة هللا؟   ا ير 

ب . ُح   (ٕٚ-ٕٙ)( ى   ذه اآلي   ة تق   دم لن   ا اؼبوض   وع ال   ذي يس   تفيض ف اآليت   ُت ٕٗ)
ال   وثٍت للمخل   وق ي   ؤدي بش   كل طبيع   ي إذل الفج   ور دب   ا ف ذل   ك اػبطي   ة اعبنس   ية. اػبطي   ة 

ن   و وتذل   و. ألن اعبس   د ينبغ   ي أن يك   ون لجس   د أولوي   ة لكنه   ا ف الواق   ع ِيلاعبنس   ية ذبع   ل 
 ًسا ػبدمة هللا.ًسا ومكرَّ مقدَّ 

( الفجور نتيجة طبيعية لتمجي د ال ذات والس ماح ؼبش اعر األانني ة أن ربك م ٕٚ-ٕٙ)
ا. ف بل يبك ن لئلنس ان مش وىً  نس اناإلنسان. فعن دما تس ود الرغب ات يص بح اإل ىوتسيطر عل
 يح ما دل وبب هللا أبظبى صورة. أي شخص أو يتمتع أبي شيء بشكل صح أن وببَّ 
  العبلقة بُت الفجور ورفض هللا.بُتِّ ىذا اؼبوضوع وتُ  ٕٗقدم اآلية تُ 

كبراجم اعبنسي أوضح من بعض اػبطااي أبقصى حد. كان كبراجم. االاكل خطية ىي 
وحش   يتو  تزدادابتع   د اإلنس   ان ع   ن طري   ق هللا كلم   ا االكنع   انيون أمثل   ة عل   ى ذل   ك. وكلم   ا 

ه. يظ    ن بع    ض الن    اس أن ىن    اك ثقاف    ات بس    يطة تع    يش حي    اة أفض    ل ألن وقس    وتو وفس    اد
ن الن اس ف ى ذه الثقاف ات يعيش ون ف خ وجم م ن اؼب وت أاغبضارة دل تفسدىا. اغبقيق ة ى ي 

وم  ن األم  ور اػبارق  ة للطبيع  ة. ويبارس  ون ع  ادات قاس  ية ويع  انون م  ن نت  ائج أس  لوب حي  اِم 
 الفاسد اػباطئ.

نفص  ل ع  ن هللا ف  بل يبكن  و أن يك  ون حًق  ا اهللا. ف  إن  اإلنس  ان ـبل  وق لعم  ل عبلق  ة م  ع
 حسب القصد من إنسانيتو. وسينقص و ح ىت مُ 

ُ
ث ل العلي ا للرج ل أو ثل و العلي ا. ول ن تتحق ق اؼب

لك  ن ك  ل ش  خص يت  أثر بفق  دان  ،كب  راجم اعبنس  ياؼب  رأة ب  دون هللا. النق  يض األوض  ح ى  و اال
إل   و ى   و رف   ض لئلنس   ان كإنس   ان. . إن رف   ض هللا كـبتلف   ة اإلنس   انية اغبقيقي   ة بط   رق أخ   رى

 ورفض عبادة هللا ىو رفض لئلنسانية.

 ؟



 

كب  راجم ح  ىت ع  ن اؼبخل  وق ض  د م  ا ى  و نته  ى ابإلان م  ن عب  د اؼبخل  وق أم  ن اؼبفارق  ات 
طبيعي. فإذا ظبح اإلنسان لنفسو أن ربكمو رغباتو الطبيعية فسرعان ما تتخذ تلك الرغبات 

 شاذة متطرفة غَت طبيعية. أشكااًل 
ك  رم الش  خص رغب  ات جس  ده ف  وق هللا فإن  و ينته  ي إذل معامل  ة ن  و إذا أَ أ م  ن الس  خرية

حًتام. فأجزاء اعبسم اليت يعب دىا الن اس ف خط ااي اعب نس ى ي األج زاء نفس ها اجسده بغَت 
 اليت يذكروهنا عندما يريدون أن يقولوا شيًئا فاحًشا ومهيًنا.

مث   ل الرج   ال.  ياجم اعبنس   كب   ر نغم   اس ف الفج   ور واالال يس   رعن إذل اال النس   اء ع   ادةً 
فإهنن ابلغري زة يري دن ضباي ة س بلمة األس رة. عن دما ي تكلم ع ن فس اد النس اء ف إن ذل ك معن اه 

 كتمال فجور اجملتمع.ا 
 ما هي سعم أػكال الائحساف الؼائعة في مجحمعك؟

جب  دارة. وحال  ة اإلمث  وي م  ا يس  تحقونى  ا تس  م" "اعب  زاء" و ى  اغبال  ة اػباطئ  ة ال  يت أدخلو 
اؼبناس ب للخطي ة وتتس  بب ف األدل واػب زي ف تزاي دىا والش هوات غ َت اؼبكتمل  ة  ى ي العق اب

 ونتائج الفسق.

 ثجاوب املئمل عىمل خوية امل لية:السد املظيحي و 
ف التحلي   ل النه   ائي ل   يس ىن   اك أي دلي   ل عل   ى أن الكت   اب اؼبق   دس يع   ًتجم بص   حة 

ع اإلانث(" ف إذا ك ان ى ذا م ع ال ذكور أو ب ُت اإلانث م  "عبلق ات اغب ب اؼبثل ي )ب ُت ال ذكور
ى  و اغب  ال فإنن  ا نتوق  ع أن قب  د بع  ض التعل  يم ف ك  ل أكب  اء الكت  اب اؼبق  ًدس فيم  ا يتعل  ق دبث  ل 
ى   ذه العبلق   ات كم   ا فع   ل م   ع ك   ل ش   كل آخ   ر م   ن العبلق   ات اإلنس   انية )مث   ل األزواج م   ع 

ة واح دة الزوجات واآلابء م ع األبن اء واؼب واطنُت م ع اغبكوم ة( وعوًض ا ع ن ذل ك ال ُتوَج د آي 
 حتمال أن تكون ىذه العبلقة مقبولة ف عيٍَت هللا.اتشَت إذل 

ثن ُت م ن البش ر أو قدس الفتنة أو مشاعر اغب ب أو االقب ذاب ب ُت ادل وبظر الكتاب اؼب
الن زاع )الص راع( ف نفوس نا. ف الواق ع هللا ىب ربان أن و قري ب م ن اؼبت أؼبُت واؼبض طربُت واجمل رَّبُت. 

 نغماس ف سلوك خارج تصميم هللا.يتم مراعاة أفكار الشهوة أو االا ربدث اػبطية عندم

  ؟



 

ستجابة اؼبناسبة من الكنيسة كبو اؼبثلية البد أن تشمل اغبب الشفوق واغبقيقة اال
الوديعة والتواضع األصيل. كل ىذه العناصر الثبلثة أساسية ومطلوبة بنسب متساوية. 

ػبَت والشر. ىذا يعٍت رعايتهم وتوصيل ؿببة لتصاق هبم ف أوقات افمحبة اآلخرين تعٍت اال
بتعدوا عن اػبطية أو دل يبتعدوا. ؿببتنا لآلخرين تعٍت أن نراىم بعيٍَت ااؼبسيح ؽبم سواء 

اؼبسيح سباًما كما رآان ومازال يراان وكبن ف خطاايان. وف الغالب فإن عبلقتنا مع الشخص 
سًتداد ان عمل الروح القدس وىو تقوده إذل عبلقة اػببلص مع اؼبسيح. بعد ذلك يكو 

 النفس إذل الكمال والسبلمة وىو يعمل عادًة داخل الكنيسة احمللية.

ؿببتنا إلنسان تعٍت كذلك أن نتكلم معو عن اغبق حىت لو قابل ذلك ابلعداء أو 
التجاىل. إن تقدأ كلمة هللا يبكن أن زُبلِّص إنسااًن من قرارات سيئة طول العمر 

طية واألدل. لدينا خارطة الطريق للحياة ولكن من اؼبهم كسب اغبق ف أن واإلضطراب واػب
ُيسمع لنا وأن ُنصغي بقلب مفتوح وأن نستخدم الكتاب اؼبقدَّس ابغبب والتمييز. ليس  
كل إنسان مستعًدا لقبول تعاليم كتابية معينة. وينبغي أن يقود الصرب والرفق مناقشاتنا 

 بشأن اغبق.

من اؼبعادلة. وىو يتألف من احملادثة مع هللا وقضاء  اأيًضا جزءً التواضع األصيل ىو 
بتعاد عنها وقبول ؿببة هللا العميقة اليت عربَّ قرار هبا واالعًتاجم خبطاايان واالالوقت معو واال

عنها على الصليب. إن الناشطُت اؼبدافعُت عن اؼبثلية اعبنسية ىبًتقون كل ؾباالت ثقافتنا 
اغبب والرضبة دافعنا وليس اػبوجم والغضب والكراىية. )من مقالة ولكن علينا أن قبعل 

نقَّح عن 
ُ
"ماذا يقول الكتاب اؼبقدَّس عن اؼبثلية اعبنسية: اإلجابة على الفكر البلىويت اؼب

  :للمقال الكامل راجع اؼبثلية اعبنسية" من الًتكيز على األسرة.

 

-http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social

.pdf?refcd=3say_final-bible-the-does-issues/what 

http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-say_final3.pdf?refcd=209501
http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-say_final3.pdf?refcd=209501
http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-say_final3.pdf?refcd=209501
http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-say_final3.pdf?refcd=209501


 

"من الصعب فهم األضرار الكاملة اليت تسببها اػبطية 
لشخصية اإلنسان. وراء ضعف اإلرادة اليت نشأت 
وإزدىار اؼبشاعر اؼبثَتة َيكٌمن عقل تبّلد وصار عبًدا 

عوًضا عن أن يقدم للشهوة. تعّلم أن يقدم األعذار 
األسباب. فهو يُقّرر أوالً مث يُفكر بعد ذلك. يُقدم 

اؼبربرات وليس األسباب. يقول اغبقيقة أحيااًن ولكن بغَت 
اتِّساق وال يبكن االعتماد عليها... يربح الكذب ال 

اغبقيقة واألصنام وليس هللا واغبكمة من أجل اغبماقة... 
كتاب اؼبقًدس ")ويلرب دايتون ألديرزغيت سلسلة ال

 سلسلة: دليل الدراسة لرسالة رومية(.
 

اطهم الفكري  ة ( ألهن  م رفض  وا هللا ف تفك  َتىم وف أس  لوب حي  اِم، أص  بحت أمب  ٕٛ)
وفلس  فاِم ُمش  وَّىة مث  ل س  لوكهم. ىن  اك لع  ب ابلكلم  ات ف اللغ  ة اليوانني  ة يُب  ُت أن  و ألهن  م 
رفضوا هللا ت ركهم هللا إذل ذى ن وفك ر ى و يرفض و وتوقَّ ف ع ن الت أثَت في و. هللا أعط ى اإلنس ان 

م   ن َتث   َته. إرادة ح   رَّة وظب   ح ؽب   ا ابلعم   ل. بع   د ذل   ك ظب   ح هللا ؼب   ن يرفض   ونو سباًم   ا ابلتح   رر 
 فاتبعت عقوؽبم مسار الفساد بدون مانع من جهة هللا.

مي ؤوس  أن ىؤالء الن اس ك انوا ف حال ة ( تعٍتٕٛ، ٕٙ، ٕٗإن األمور اليت أسلمهم هللا ؽبا )
 (.ٕٔ-ٓٔ: ٕزبذوا خيارات ال يبكن الرجوع فيها )قارن بتسالونيكي الثانية امنها عمليًا وقد 

زب اذ ق رارات بش أن اس ان ال ذكي يص يب عقل و الش لل عن د نيتأثر الذىن ابلفساد. فاإل
اؼبس   ائل األخبلقي   ة. لك   ي ي   دافع ع   ن أفعال   و يعط   ي أس   بااًب ال يعتربى   ا ص   حيحة ف ؾب   االت 

 عملية أخرى من اغبياة.
مببا هببي سعببم ألام لببة عىببمل ألاعببراز غ بب  املعقىلببة التببي يقببدم ا النبباض 

 عل خواياهم؟

م    ن اػبط    ااي الرىيب    ة. ربُِ    دُّ وتُقيِّ    د الثقاف    ة والتقالي    د ( ف ى    ذه اآلايت قب    د قائم    ة ٖٔ-ٜٕ)
واغبكوم           ة ى           ذه اؼبي            ول 
ولكنه      ا موج      ودة ف قل      ب 
اإلنسان اػباطئ. إذا أُزيل ت 
القي      ود الثقافي      ة واغبكومي      ة 
س     يتحول كث     َت م     ن الن     اس 

 بسرعة إذل الوحشية.
اػبط  ااي اؼب  ذكورة ىن   ا 
ليس ؽبا تعريفات ذبعل كل 
 منه        ا متمي        زًا سباًم        ا ع        ن
اآلخ رين ولكنن ا وض عنا ىن ا 

 بعض األفكار الرئيسية.

  ؟



 

 مصطلح عام ردبا يتضمن كل اػبطااي األخرى.  :اإلمث وعدم الرب
 .ٖٔأي نوع من الفجور اعبنسي :الزان
 مصطلح عام لؤلفعال اػباطئة والطابع اػباطئ. :الشر
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 ستخدام غَت اؼبشروع للسلطة من أجل ربقيق الربح.مصاحل اآلخرين. ويتضمن الطمع اال
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 اؼبشاجرة ردبا بسبب التنافس. :اػبصام
 حتيال ويبكن أن ينطوي على تقدأ طُعم إلصطياد الغَت.اال :اؼبكر
 يذاء اآلخرين دون سبب.ستعداد الاغبقد واال :السوء
 غتياب سرًا. اال :النميمة

 النميمة العلنية. :فًتاءاال
 يرى الناس أن هللا عدو ؽبم ألن شرائعو تدينهم. :البغض هلل

ينب  ع م  ن الغطرس  ة والك  ربايء. الش  خص الض  عيف ال  ذي ل  و ى  ذه الص  فة يري  د  :اغبق  د
حًتامهم. الشخص القوي الذي لو ىذه الصفة ق اٍس عل ى اإىانة اآلخرين الذين ينبغي عليو 

 حًتام الذي يريده.ظِهر لو االقم بشدة من الذي ال يُ اآلخرين وينت
 الكربايء أصل كل خطية ألنو وبفز اإلنسان على أن وبكم حياتو متحداًي خالقو. :التعظم

                                                           
 كتاابت يواننية كثَتة ليس فيها ىذا اؼبصطلح ٖٔ



 

سبجيد الذات. وىذا يتفق مع التمركز حول الذات. إذا َتملن ا ى ذه  :ّدعاء والتفاخراال
الص   فة م   ع الص   فات األخ   رى. ف   إن الش   خص يُبج   د ذات   و عل   ى كب   و خ   ادع عل   ى حس   اب 

 آلخرين وإليذاء اآلخرين.  ا
 بدع ف إهباد الشر واألشياء اؼبدمرة.الشخص اؼب :مبتدع الشرور

ى   دم األس  رة ى  و نتيج  ة للخطي   ة وي  ؤدي إذل مزي  د م  ن تفك   ك  :ع  دم طاع  ة الوال  دين
 اجملتمع. وذبد النزعة اػباطئة تعبَتًا مبكرًا ف الطفل الذي يقاوم السلطة األوذل اليت يعرفها.

ع   دم إدراك الق   يم األخبلقي   ة. فاإلنس   ان ال يقتن   ع ابؼبناقش   ة اؼببني   ة عل   ى  :ع   دم الفه   م
َع   ّوق نتيج   ة للقل   ب ق. إهن   ا ليس   ت االاألخ   بل

ُ
فتق   ار إذل ال   ذكاء ولك   ن اغب   س األخبلق   ي اؼب

 الشرير.
غ   َت ج   دير ابلثق   ة. بع   د ت   رك األخ   بلق والس   لطة وكراىي   ة  :كس   ر العه   د )ب   بل عه   د(
 و اإلنسان إذ هبعل لذاتو أولوية فإنو يكسر وعوده.اغبقيقة اؼبطلقة اليت ال سبيل كب

ى   و العك   س م   ن وج   ود غرائ   ز اغبماي   ة والعاطف   ة. ى   ذا  :ع   دم اغبن   و واؼب   ودة الطبيعي   ة
وغرائز اغبب األساسية لدي و ُمَش وىة. ويبكن و أن  اإلنسان يًتك أسرتو ويتبع شهواتو اػباصة،

 يسيئ معاملة األشخاص الذين يعتمدون ف ضبايتهم عليو.
 ٗٔببل رضا وال سرور :عدم الرضا
أن يكون لدي و رضب ة. بدون شفقة. يبكن ؽبذا اإلنسان أن يرى األدل دون  :عدم الرضبة
ذب  اه الش  ر ح  ُت ي  رى اؼبع  اانة ال  يت س  ببتها أعمال  و لآلخ  رين. وال وبرك  و الن  دم اال يتح  ول ع  ن 

 عند رؤية اآلالم اليت سببتها ابلفعل شروره.
ه األمور خاطئ ة. ف الوثٍت ال يتب ع إبخ بلص ح ىت اغبقيق ة ( اإلنسان يعرجم أن ىذٕٖ)

اليت لديو. فه و يع رجم أن و رب ت الدينون ة. لكن و ل يس فق ط يتب ع خطيت و فحس ب ب ل ك ذلك 
كبط   اط إذل درج   ة أن خ   رين. وتغ   رق أخ   بلق اجملتم   ع ف االيستحس   ن اػبطي   ة ال   يت ل   دى اآل

 يكون اؼبعيار اعبديد للسلوك موافًقا على الفجور.
                                                           

 كتاابت يواننية كثَتة ليس فيها ىذا اؼبصطلح   ٗٔ



 

س   ان ال   ذي يقب   ل اػبطي   ة سباًم   ا يواف   ق أن   و خ   اطئ ويواف   ق أن اآلخ   رين خط   اة. إن اإلن
ل ف س  احات اؼببلع  ب الروماني  ة.  ويس تمتع خبط  ااي اآلخ  رين. لق د ك  ان الن  اس يص  فقون للقت 

كث   َتون ف العص    ر اغب    ديث يتمتع    ون دبش    اىدة العن    ف واألفع    ال اعبنس    ية غ    َت األخبلقي    ة. 
 رتكاهبا.االيت يبكنو  فوق ف مقدار اػبطيةويعجبون دبن يت

 

 هل مل خاهىل م ل هرا؟

ليس كل ش خص ق د إرتك ب ك ل ى ذه اػبط ااي بفاعلي ة. وم ع ذل ك ف إن اإلنس انية 
خطي ة م ن  ةالساقطة لديها ميل كبو كل ىذه اػبطااي. ويبكن لك ل إنس ان أن يرتك ب أي 

 ىذه اػبطااي إذا كان ف ظروجم ـبتلفة.

 ف اغبكوم   ة وع   اش ف وق   ت الرس   ول ب   ولس. دل ك   ان س   ينيكا فيلس   وفًا رومانيً   ا ومس   ئواًل 
يك   ن مس   يحيًا ودل يك   ن ُمطَِّلًع   ا عل   ى الكت   اب اؼبق   دَّس لكن   و الح   ظ أن إمك   اانت ك   ل خطي   ة 
موج  ودة ف ك  ل إنس  ان. وق  ال: "ك  ل الرذائ  ل موج  ودة ف ك  ل البش  ر، م  ع أن  و ليس  ت ك  ل الرذائ  ل 

ئ ينطب   ق عل   ى ك   ل زم   ان . يبكنن   ا أن نبلح   ظ أن وص   ف ب   ولس للخ   اط٘ٔت   ربز ف ك   ل إنس   ان"
 وعلى كل ثقافة.

تُقيِّد وسبنع اغبكومة ومعايَت اجملتمع كثَتًا من النزعة الشريرة لؤلفراد. كثَت م ن الن اس 
ألهن ا تتطل ب موافق ة تنغمس قل وهبم وعق وؽبم ف الش هوات اػباطئ ة ال يت ال يظهروهن ا علنً ا 

ف ى ذه الفق رة وى م م ذنبون هب ذه اآلخرين. الناس لديهم ميول سرية كبو اػبطااي اؼبدرج ة 
 اػبطااي ف قلوهبم.

 

                                                           
 ٚٛ. صفحة  ٖٜٙٔمقتبس من رسالة رومية ف تعليق وتفسَت كتايب ٌنًشر عام  ٘ٔ



 

 ثوبيقات ال قس 
اإلقبي  ل. ورفض  وا معرف  ة  ى  ذه الفق  رة أساًس  ا وص  ف للن  اس ف اجملتمع  ات ال  يت دل تس  مع

نغم  اس ف ش  يًئا آخ  ر يعبدون  و ويت  يح ؽب  م اال عَلن  ة ف اػبليق  ة وف ض  مائرىم. مث وج  دواهللا اؼب
رغباِم فاسدة. وىو م ا يفس ر ؼب اذا وبت اج ى ؤالء الن اس  شهوات طبيعتهم اػباطئة وأصبحت

 إذل اإلقبيل.
الفق  رة مهم  ة لك  ل إنس  ان ألهن  ا تس  رد أنواًع  ا كث  َتة م  ن اػبطي  ة وتُب  ُتِّ أن هللا يكرىه  ا. 
وى  ي أيًض  ا رب  ذير م  ن أن ك   ل خطي  ة فيه  ا مي  ل ل  دفع اػب   اطئ ؼبزي  د م  ن الش  ر. م  ن يس   مع 

ضي ف 
ُ
 عملية فقدان إدراك ماىو اغبق واػبطأ.اإلقبيل ويرفضو ىو ف خطر اؼب

تش  رح ى  ذه الفق  رة الظ  روجم ال  يت نراى  ا ف ؾبتمعاتن  ا. ب  رغم اؼبن  اداة ابإلقبي  ل فيه  ا، ذب  د 
 الثقافة والتقاليد وسيلة عبعل خطااي معينة مقبولة وتتجاىل معيار هللا.

" 
ُول  دت ىف مدين  ة تش  يناي اعبنوبي  ة وترعرع  ت ىف مدين  ة دؽب  ى الش  مالية وابألص  ح لق  د 

 سم انمبوديريس.ليا من كهنة اؽبندوس اليت تعرجم ابنيودؽبي. ينتمي أسبلف إذل الطبقة الع
ذىبت مع عائليت إذل الكنيسة لئلحتفال بعيد اؼبيبلد. والحظت طقوًسا ٌمَعينة ف يوم 

أدرس اإلقبي       ل أو أنبيت       و ف حي       ايت. وحض       رت اؼبهرج       اانت اعبمع       ة العظيم       ة لكن       ٍت دل 
 واإلحتفاالت اؽبندوسية أكثر فبا حضرتو ف اؼبسيحية.

ش تياق إذل لع ب الكريكي ت وس وء م ع ص راعُت عميق ُت: اال شااًب عشتُ  عندما كنت
األداء ف اؼبدرس ة. ف اؽبن د كان ت ى ذه ص يغة للفش ل. ي تم تربي ة األطف ال اؽبن ود للع يش م  ع 

 تب والوصول إذل قمة الفصل وإال فإهنم يواجهون الفشل والعار.الك
، ـَبرًج   ا ى   ادً  ةزب   ذت الق   رار ف وق   ت م   ا ف س   ن الس   ابعة عش   ر اع   رجم عن   دما وال أ

نتظرت أن ىبرج أفراد عائليت إذل اؼبدرسة ازيد من العار. ف الصباح التارل إلنقاذ عائليت من م
يزي   ل بق   ااي طع   ام اإلفط   ار. م   ؤلت ك   واًب ابؼب   اء م   ن أو العم   ل. ك   ان خ   ادم اؼبن   زل ف اؼبط   بخ 



 

صنبور اؼبطبخ وأخذت و إذل اغبم ام وأغلق ت الب اب خلف ي. س كبت اؼب ادة الس امة ف الك وب 
 وبدأت الشرب أبسرع ما يبكن. 

هن  رت. تقي  أت الس  م وك  ل ش  يء آخ  ر ف مع  ديت. ش  عرت بق  ويت تًتك  يت. اس  رعان م  ا 
ع م ن خ بلل خل ع مفص بلت الب اب وأس رع يب إذل ن دفاابلفطرة إس تدعيت اػب ادم. بع د أن و 

 مستشفى الطوارئ. مر يومان أو ثبلثة أايم قبل أن أستعيد قويت.
ف اؼبستشفى أحضر رل فريد ديفيد مدير ىيئة "ش باب للمس يح" نس خة م ن الكت اب 

صحاح الرابع عش ر. وق ال ّدس إذل أمي وفتح إقبيل يوحنا اإلاؼبقّدس. سّلم فريد الكتاب اؼبق
 صحاح بصوت مرتفع.ا لراف". وحُت غادر قرأت أمي اإل"ىذ ؽبا

ستفسرت من احي؟ كلمة ضربتٍت كطن من الطوب.  فأنتم ستحيون". "ألنٍت أان حي
 تحدِّث؟" عَرفت من ىو صاحب ىذه الكلمات.أمي: "أمي من اؼب

ص  ليت ف داخل  ي: "اي يس  وع. إن كن  ت أن  ت معط  ي اغبي  اة كم  ا ى  و مكت  وب ف  إنٍت 
خرجٍت من فضلك من ىذه اؼبستش فى بص حة جي دة وأع دك أن ٍت ل ن أت رك أي أريد ذلك. أ

رك   زة خرج   ُت 
ُ
جه   د ف الس   عي كب   و اغب   ق". بع   د طبس   ة أايم م   ن دخ   ورل إذل غرف   ة الرعاي   ة اؼب

 شخًصا آخر.
اليوم كمدافع ع ن اغب ق ف أكث ر م ن س بعُت دول ة أس تطيع أن أق ول أن هللا ى و اػب الق 

َت ُمتوقَّ  ع وصبي  ل م  ن اغبي  اة اؼبنكس  رة. كم  ا دخ  ل وال  داي األعظ  م والق  ادر عل  ى خل  ق مب  ط غ  
أيًض  ا ف َتعهُّ  د عل  ٍت للمس  يح. ك  ان التغي  َت ف أيب ال  ذي رأى م  ا ق  ام ب  و يس  وع ألوالده ى  و 

 التحول األكرب على اإلطبلق.
واآلن فقط أدرك سباًما مع ٌت أن تك ون مغم ورًا ف ثقاف ة ال دين دون ط رح أس ئلة ولك ن 

س   يح ال  ذي ينق   ذان م   ن وى  م ال   دين إذل الوع   د والرج  اء ف قب   ول اغبي   اة م   ن دبقابل  ة يس   وع اؼب
 خالقنا وـبلصنا.
 ح  ؿ حة ثـر حالة اوعحمع الر  لم اظمع إلائجيل ولكنه ز م هللا  ما هي امل ام : ا

م  امعس بببة هللا التبببي لبببد هم؟  ه  ػبببس  ملببباذا ال يظ بببس العميبببع ئ بببع مببباذا حبببدذ لح ك ببب هم؟ ؿبببر ػبببس 

 ؼس   النى  مل ال



 

 

معبد يهودي ف صبهورية 
 تسيسوكلوفكيا

 
 

طلب من بع ض الدارس ُت ايفات اؼبكتوبة من الدرس السابق. هبمع قائد الصف التكل
 التحدث عما كتبوه.

ط    رح أس    ئلة ؼبراجع    ة ال    درس الس    ابق وبع    ض ا
األس       ئلة م       ن ال       درس األس       بق. راج       ع اإلج       اابت 

 وصححها حسب اؼبطلوب.

ِىي   إي   ة:مقدمة للكحابات الس 
تع    ااي اآلايت الرؤيَوي    ة مش    كلة احملافظ    ة عل    ى 
اإليبان على الرغم من الشر والظلم ف العادل. وتصف 
الوقت الذي يتدّخل هللا فجأة ف العادل ليعاقب الشر 

 .ٙٔويساعد شعبو
اؼبص    طلح اؼبس     تخدم غالبً    ا لوص     ف وق     ت 
ت  دخُّل هللا النه  ائي ى  و ي  وم ال  رب. بع  ض مق  اطع 

ال  رب أبن  و الوق  ت ال  ذي يعاق  ب في  و األم  م غ  َت اليه  ود عل  ى العه  د الق  دأ تص  ف ي  وم 
                                                           

عبدي  د بينم  ا قب د ف العه د ا ٕٚ-ٕٗ وأش عياء ٜٖ-ٖٚتش مل الكت  اابت الرؤيوي ة للعه د الق دأ  أس  فار داني ال وحزقي ال وبوئي  ل وذك راي   ٙٔ
 سفر الرؤاي.و  ٕتسٕ، ٖٔمر ،ٕٔلو، ٕٗمت 

http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group2/building13757/media/03s036t.jpg
http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group2/building13757/media/03s036t.jpg


 

بدأ العديد من اليهود يفًتضون أهنم كيه ود ل يس ل ديهم م ا ىبش ونو  .ٚٔمعاملتهم إلسرائيل
 ٕٔ: ٔمن دينونة هللا. وحاول األنبياء أن يظهروا ؽبم أهن م س يحاَكمون إذا أخط أوا )ص فنيا 

 د ولكن االفًتاض ال يزال قائًما.( ولن ينجوا جملرد أهنم يهو ٕٚ-ٛٔ: ٘عاموس 
ص. فمثبًل كانت حتياج إذل اػببلاعلى اليهود قبول حقيقة أهنم ف  كان من الصعب

ستخدموه عبلب األمم إذل اليهودية. دل يعّمدوا اليهود. أما يوحنا اؼبعمدان ااؼبعمودية طقًسا 
أهنم غَت ؿبتاجُت إذل  عملو ىذا بعض اليهود منو الذين يعتقدون فعمَّد اليهود، وقد أعثَر

 (.ٜ: ٖالتعميد أو التوبة ألهنم أبناء إبراىيم )مىت 
( وإذل "اليوم الذي يدين هللا ٘: ٕف الرسالة إذل رومية أشار بولس إذل "يوم الغضب" )

( أن اإلقبيل ٛٔ-ٙٔ: ٔ(. َتيت ىذه اإلشارات من موضوِعو ف )روميةٕ:ٙٔسرائر الناس" )
( يصدم اليهود أصحاب الرب الذايت حقيقة ٖ-ٕ: ٕ)رومية  فىو اػببلص من غضب هللا. 

 أبهنم لديهم أيًضا سببًا للخوجم من يوم الرب. فحىت اإلنسان اليهودي ؿبتاج للخبلص.

 مقدمة ال قس :
ف ىذا الدرس سنواصل دراسة اعبزء الثاين من الرسالة إذل رومية: "ضرورة التربير 

األمم". أما ىذه الفقرة فتصف  يةاليت تصف "خطلفقرة ابإليبان". ف الدرس األخَت درسنا ا
 (.ٜٕ-ٕ:ٔ)رومية  بٍت إسرائيل" ية"خط

ن كل أقطة الرئيسة ف اعبزء الثاين ىي ( النٖ:ٕٓإذل ٔ:ٛٔىو )رومية اعبزء الثاين
إنسان ف العادل قد تعدَّى على وصااي هللا فهو ربت الدينونة. وال يبكن ألي أحد أن ىبُلص 

 فيذ وصااي هللا ألن اعبميع قد عصوىا ابلفعل.على أساس تن
هوا إذل األصنام والشهوات اأن األمم قد رفضوا معرفة هللا و يشرح بولس أواًل  ذبَّ

اػباطئة. مث يصف حالة بٍت إسرائيل الذين كان عندىم انموس هللا ولكنم دل يطيعوه. سنقوم 
 إسرائيل.بٌت اآلن بدراسة فقرة عن 

                                                           
ٖويوئيل ٕٔبعض األمثلة مثل زكراي   ٚٔ

 



 

 

كان نَتون إمرباطورًا ف أعوام 
ميبلدية وكان ف  ٛٙإذل  ٗ٘

السلطة عندما ذىب بولس إذل 
روما. كان شديد القسوة 
والكراىية ذباه اليهود 

واؼبسيحيُت. وقد كتب اؼبؤرخون 
نَتون أحرق  األوائل أن

 اؼبسيحيُت إلانرة ساحة القصر.

 ال:52-1: 5عس ة بال هاعة )زومية بني اطساايل: امل خوية
ذا حوَّل بولس ىنا كبلمو من ضمَت الغائب )ىم( إذل ضمَت اؼبخاطب )أنتم(. ف ى

إذل أي إنسان يعتقد أن اإلقبيل ال ينطبق عليو ألنو حقَّق  اعبزء. يتحدث بولس الرسول ىنا
لتحديد ابلفعل معيار الرب. يقع معظم اليهود ف ىذه الفئة وىذا القسم ىباطبهم اب

من ذوي األخبلقيات السامية. ويؤكد أن  ذاتو األمم يةكن قد يقع ف اػبط( لٕ:ٚٔ)رومية
 من يظن أنو ابر بدون النعمة ىو ف الواقع منافق ومذنب.

 ال:52-1: 5النقوة السايظية في )زومية 
 وسيدينهم هللا أيًضا. طااي ذاِا اليت يرتكبها األمماليهود مذنبون ابػب
 ال:52-1: 5م )زومية ملخف القظ

ن النقط    ة الرئيس    ة. ( تش    كبلٔٔو  ٔاآليت    ان )
( عل      ى أن اليه      ود م      ذنبون ب      نفس ٔوت      نص اآلي      ة )

ي    د ل    يس ( عل    ى أن هللا ؿبأٔالق    در. وت    نص اآلي    ة )
ص  حاح فيق  دم قض  ية ألق  وال عن  ده ؿب  اابة. أم  ا بقي  ة اإل

تل ك اآلايت. إهن  م ب بل ع  ذر مثلم  ا أن األم م ب  بل ع  ذر 
(ٕٓ:ٔ.) 

ؼب     اذا يتوق     ع اليه     ود أن يكون     وا  ٖٔاآلي     ة  تُب     ُتِّ 
دي ن مب  ٍت عل  ى  األفض ل: لق  د قَِبل وا إع  بلن هللا ول  ديهم

صحاح األول أرسى بولس حقيقة ىذا األساس. ف اإل
أن األم  م يس  تحقون الدينون  ة. ويتف  ق اليه  ود كله  م م  ع 

( ن  زل عل  يهم ب  ولس ٔ: ٕى  ذه النقط  ة. مُث ف )رومي  ة 
الناموس. تعدوا هنم أيًضا  عندما قال ؽبم إمثل السكُت

ولذلك فإهنم يس تحقون الدينون ة ذاِ ا. لق د َتوقع وا أن 
يستثنيهم ألهنم اليهود الذين عرفوا انموس هللا وعن دىم 

 الدين الصحيح.



 

يق   ع اؼببلي   ُت م   ن الن   اس الي   وم ف ى   ذه الفئ   ة. فيظن   ون أهن   م مقبول   ون ل   دى هللا ألهن   م  
 بينما ىم مستمرون ف اػبطية. يؤمنون ابهلل ويقومون  دبمارسات دينية

مل الناض في مجحمعك اعحقدو  خوؤ أ هبم   ب   الكهل هنا  

 مظيحيى  مئمنى ؟ ملاذا اعحقدو  ذلك؟

 ال للمجمىعة    52-1: 5ييب ي عىمل الدازض لسال  )زومية 

 مالحظات عىمل آية  آية:
بل ع   ذر" ( َك   ْون اليه   ود ب   دون ع   ذر فه   ذا يَتف   ق م   ع حال   ة األم   م ال   ذين ك   انوا "ب   ٔ)
(. كان   ت ى   ذه الفك   رة ص   ادمة لليه   ود ال   ذين ل   ديهم ب   ر ذايت، سباًم   ا كم   ا ى   ي ٔ:ٕٓ)رومي   ة

 ابلنسبة للناس ف العصر اغبديث الذين يظنون ف أنفسهم الصبلح.
عن   دما وبكم   ون عل   ى اآلخ   رين فإمب   ا وبكم   ون عل   ى أنفس   هم، ألهن   م م   ذنبون ب   نفس 

. قال الرب يسوع إن بعض اؼبدن ف إسرائيل إن معرفتهم ابغبق تزيد من مسؤوليتهم اػبطااي.
 (.ٕٔ:ٔٗ؛ ٕٗ-ٕٔ: ٔٔستكون دينونتها أسوأ من دينونة سدوم وعمورة )مىت 

ع ذل   ك تش   َت ى   ذه اآلي   ة إذل اإلنس   ان ال   ذي يعتق   د أن   و يبك   ن أن ي   دين اآلخ   رين وم   
ن ويُب  ُتِّ كي  ف ىبوبس  ب ذات  و ابرًا. وبقي  ة اإل تل  ف ص  حاح يض  ع هللا ف مك  ان القاض  ي ال  دايَّ

 حكمو عن حكم من يربرون أنفسهم.
( دينون  ة هللا قائم  ة عل  ى معي  ار مطل  ق. إن هللا ال وبك  م دبع  ايَت اإلنس  ان اؼبتغ  َتة ٖ-ٕ)

 غَت الدقيقة.
العدال   ة  ىىتماًم   ا خاًص   ا لليه   ود، ل   ذلك ظن   وا أهن   م س   يطروا عل   ا( لق   د أعط   ى هللا ٗ)

ق  ودىم إذل التوب  ة ول  يس إذل ف الواق  ع ك  ان يقص  د هللا م  ن ص  بلحو كب  وىم أن ي ؼبص  لحتهم.
إلغ   اء العدال   ة. وبتق   ر الكث   َتون ص   بلح هللا عن   دما يرون   و ؾب   رد ك   رم وتس   اىل. ألن م   ا يري   ده 

ك   ًتاث خبطي   ة الفائ   دة اؼبادي   ة إذل جان   ب ع   دم اال اإلنس   ان الع   اؼبي )ال   دنيوي( م   ن هللا ى   و 
ن هللا فه و أكث ر حتقار لو. أم ا م ن يع رجم ع ؤية صبلح هللا هبذه الطريقة ىو ااإلنسان. إن ر 

 ذنًبا ألن صبلحو أعطاه فرصة للتوبة.

  ؟



 

س  تمرار ف اػبطي  ة ى  و ذبمي  ع للغض  ب. فؤلهن  م عرف  وا ( إن َتخ  َت وق  ت التوب  ة واال٘)
 اغبقيقة فقد صاروا أكثر مساءلًة وابلتارل زاد غضب هللا على عصياهنم.

 إن تسليط الضوء التارل مهم لفهم بقية ىذا األصحاح.
الدينىئبببة هبببل طبببحكى  ألامبببىز التبببي لمنبببا  هبببا عىبببمل عنبببدما ئبببؤجم ا بببمل 

 ألازق م مة؟

 جظليى ألاكىال: دينىئة ألاعمال:

اس أو يك افئهم حس ب ستكون الدينونة اػبتامية تقييًما لؤلعمال. فسيعاقب هللا الن
رتكبوى  ا. وس  يكون ىن  اك مس  توايت ـبتلف  ة م  ن العق  اب واؼبكاف  أة ؼبختل  ف أعم  اؽبم ال  يت ا

؛ كورنث    وس ٛٗ -ٚٗ: ٕٔ؛ لوق    ا ٓٔ:ٕٗ؛ م    ىتٜٕ-ٕٛ: ٓٔ؛ ٕ:ٕالن    اس )عرباني    ُت
 (.٘:ٓٔالثانية 

م ى ي فك رة ليس ت م ن الكت اب اؼبق دَّس. هنإن فكرة إدانة اػبطاة وحدىم عل ى ع دم إيب ا
(. كم ا أنن  ا صبيًع  ا، دب  ا ف ذل  ك اؼب  ؤمنُت ٕٓ:ٕٔفس ُيدان الن  اس حس  ب س  ِجل أعم  اؽبم )رؤاي 
اؼب ؤمنُت( ) ( وس ينال بع ض اؼبس يحيُت٘:ٓٔالثاني ة سُيحَكم علينا حس ب أعمالن ا )كورنث وس 

األحج   ار مكاف   أت أكث   ر وبعض   هم أق   ل عل   ى أس   اس دوافعه   م وص   فاِم )ال   ذىب والفض   ة و 
جته     ادىم ف عمله     م. ولك     ن اؼبس     يحيُت اؼب     ؤمنُت س     ُيَكافأون الكريب     ة واػبش     ب والق     ش( وا

عم ال اؼب ؤمنُت ال يت ال ذبت از ألعماؽبم ألن كل اؼبسيحيُت اؼبؤمنُت اغبقيقيُت أعم اؽبم ص اغبة. وأ
 ْاختبار الدينونة ستأكلها النار.

صحاح الثاين من رومية على أن بعض الناس الذين دل يسمعوا إبقبيل العهد يدل اإل
( وى  ذا ال يع  ٍت أن ٕ:ٚ،ٓٔ،ٖٔ،ٕٙ،ٕٚاعبدي  د ل  ن ي  تم إدان  تهم عل  ى أعم  اؽبم )رومي  ة 

ن ؽبم بس  بب أعم  اؽبم دون نعم  ة ألىن  اك بع  ض الن  اس ال  ذين دل ىبطئ  وا وابلت  ارل يبك  ن قب  و 
تُقَبل أعمال و ( إًن من ٕٓ-ٖ:ٜٔن اعبميع قد أخطأوا ففي )روالرسالة إذل رومية تقول إ
ختب    ار( نعم    ة تس    مى "خت    ان القل    ب" وأعمال    و مقبول    ة ل    دى هللا ى    و م    ن لدي    و خ    ربة )ا

 (.ٕ:ٜٕ)رومية

  ؟



 

 الرَّبُّ ِإؽبَُك قَ ْلَبَك َوقَ ْل َب َوىَبِْئُ إن عملية النعمة ف القلب موعود هبا ف العهد القدأ: "
(. ل ذلك ٖٓ:ٙ)تثني ة نَْسِلَك، ِلَكْي ربُِبَّ الرَّبَّ ِإؽبََك ِم ْن ُك لِّ قَ ْلبِ َك َوِم ْن ُك لِّ نَ ْفِس َك لَِتْحيَ ا"

 كبن نعلم أن اليهود القدامى ىبلصون ابلنعمة وليس ابألعمال.
ػب  اص أو دل يقبل وه ك  انوا ق  د كان ت ى  ذه النعم  ة متاح ة لؤلم  م س  واء قبل وا اإلع  بلن ا

َأِج ُد َأنَّ هللَا اَل يَ ْقبَ ُل اْلُوُج وَه. بَ ْل  َأانَ فَ َفَتَح بُْطُرُس فَاُه َوقَاَل: اِبغبَْقِّ تًلٌقوا الوحي اػباص. "
 (.ٓٔ:ٖٗ،ٖ٘" )أعمالِف ُكلِّ أُمٍَّة، الَِّذي يَ تَِّقيِو َوَيْصَنُع اْلربَّ َمْقُبوٌل ِعْنَدهُ 

ص   اغبة تتب   ع تغي   َت القل   ب وت   ربىن عل   ى طاع   ة هللا. ى   ذا ال   دليل ى   و إن األعم   ال ال
 ( التربير ف يوم الدينونة النهائية.ٕ:ٖٔ،ٙٔأساس التربير النهائي ف )رومية

اغبقيقي ة  ال تعلمنا ىذه الفقرة أن اإلنسان يبكن أن ىَبُلص ابألعمال ولكن الطاع ة
ن اليه ود أيًض ا نقط ة ى ذه الفق رة: إوس. وى ذا ي دعم م تبلك الن امىي اؼبهمة، وليس ؾبرد ا

 وبتاجون إذل اػببلص بسبب معصيتهم.

 
 مىاؿلة مالحظات عىمل آية آية:

س  تمرارىم ف الكرام  ة والع  زَّة م  ن عن  د هللا اب ( هللا يعط  ي اغبي  اة األبدي  ة ؼب  ن يطلب  ونٚ)
 األعمال اليت ترضي هللا.

 القلب اؼبتمرد.يعٍت أن تُقاتل وتتشاجر بسبب  ( أن تكون مثَتًا للجدلٛ)
اليه     ود" ذبل     ب اؼبزي     د م     ن احملاس     بة  ىعل     ( يتض     ح ىن     ا أن "أفض     ال هللا ورض     اه ٜ)

 واؼبسئولية. فمن جاء إليو اإلقبيل أواًل يستحق الدينونة أواًل.
صحاح. فمن يع يش ف سب رُّد ض د هللا س ُيدان وال ( ىذه ىي اآلية الرئيسة ؽبذا اإلٔٔ)

 أفضلية لو بسبب تَديُّنو.
بببببا باألعمبببببعقبببببىب ايقبببببىل ا ال   إلانظبببببا  ال يحبببببب ز باإليمبببببا  وحبببببده ولكبببببل أيل 

  إلانظبببببا  يحببببببب ز باإليمببببببا  وةببببببدو  ال  أمببببببا بببببببىلع  يقببببببىل ا51:5)اعقبببببىب

بببببا أم 2::5أعمبببببال النبببببامىض )زوميبببببة  ال    بببببل ئحبببببب ز باإليمبببببا  وألاعمبببببال مع 

 باإليما   قى وهل ينالم اعقىب وةىلع أحدهما  خس؟

  ؟



 

 ل زطالة اعقىب:منظىز مجظليى ألاكىال: 

ن اإلنس      ان ال يت      ربر ابإليب      ان وح      ده ولك      ن أيًض      ا ابألعم      ال يق      ول يعق      وب إ
(.  ٕ:ٛيس ابألعم ال )أفس س(. لكن ب ولس ق ال إنن ا لبلُ ص ابلنعم ة ول ٕ:ٕٛ)يعقوب

 (.ٖ:ٕٛن اإلنسان ال يتربر أبعمال الناموس بل ابإليبان )روميةكما قال إ
ربر ابإليبان فقط ؟ ىل يتناقض يعقوب مع فهل نتربر ابألعمال واإليبان مًعا أم نت

 بولس؟ اغبقيقة إهنما دل يتحداث عن الشيء نفسو.
النقطة الرئيسة ف رسالة يعقوب ى ي أن يثب ت أن اإليب ان اغبقيق ي ي تم تطبيق و ف 

"أن تظه   ر  اغبي   اة العملي   ة. فمص   طلح التربي   ر لدي   و ال يع   ٍت "أن تص   بح ابرًا" فه   و يع   ٍت
ن إب    راىيم ك    ان "م    ربرًا" أي أن    و ظه    ر ص    اغبًا أبعمال     و. إذن ف إص    اغبًا ابرًا". فيق    ول 

السؤال، "كيف يتربر اإلنسان؟" ال يسأل يعقوب: "كيف يصبح اإلنس ان ابرًا؟" لكن و 
يسأل: "كيف يُظهر اإلنسان أنو ابرّّ؟". اعبواب ىو أن اإلنسان يظهر أنو ابر ابإليب ان 

ن  و مس  يحي وع  اش ال إؤمن إن ق  واألعم  ال مًع  ا. ف  نحن نعل  م أن الش  خص مس  يحي وم  
 أيًضا كإنسان مسيحي.

أم  ا ب  ولس فيتح  دث ع  ن كي  ف يص  َت اإلنس  ان ابرًا ابلفع  ل. وف الس  ؤال "كي  ف 
يت  ربر اإلنسان؟"يس  أل ب  ولس: "كي  ف يص   َت اإلنس  ان ابرًا؟". اعب  واب ى  و أن اإلنس   ان 

قب  ل دخول  و إذل يص َت ابرًا ابإليب  ان وابلثق  ة ف وع  د هللا أن يبنح  و ال رب. وأعم  ال اإلنس  ان 
اإليب  ان ال ذبعل  و أكث  ر قب  واًل ل  دى هللا. ى  ذا ى  و اإلقبي  ل األساس  ي أن هللا ي  ربر اػب  اطئ 

 الذي يؤمن بينما ىو ال يستحق ذلك على اإلطبلق.
أك د ب  ولس أيًض ا أن األعم  ال الص  اغبة تتب ع اإليب  ان. فبع  د أن أقَ ر أبنن  ا ال لبلُ  ص 

 (.ٕ:ٓٔ)أفسس وع ألعمال صاغبة"ابإليبان قال إننا "ـبلوقون ف اؼبسيح يس
ال يتع   ارض يعق   وب م   ع ب   ولس. إهنم   ا متفق   ان مًع   ا. إن اإلنس   ان يت   ربر ابإليب   ان 

 .وحده وإن األعمال تتبع دخول اإلنسان إذل اإليبان وتُبُتِّ أنو قد انل اػببلص



 

 مىاؿلة املالحظات عىمل آية  آية:
م ن دل يس مع ب و وس ُيدان  ( لن يك ون الن اموس اؼبكت وب ى و معي ار الدينون ة عل ىٕٔ)

 (.ٕ:٘ٔ؛ ٔ:ٕٓابلناموس الذي أعلنو هللا لو بطرق أخرى. )انظر: رومية
( يش     َت التربي     ر إذل الدينون     ة اػبتامي     ة. يظ     ن ال     بعض إهن     م يت     ربرون ألن ل     ديهم ٖٔ)

 الناموس. لكن معرفة الناموس بدون طاعتو ال ُتربر.
بيعت و" ال تع ٍت أن و ص احل وابر ( حقيقة أن اإلنسان قد يفعل اغبق والص واب "بطٗٔ)

أن    و بس   بب الن   اموس ال    ذي كتب   و هللا ف قل    ب  ٘ٔبش   كل طبيع   ي ب    دون هللا. وتُب   ُت اآلي   ة 
اإلنسان وضمَته يبكن و أن يفع ل م ا ى و ح ق. تُع ٍت كلم ة "ابلطبيع ة" أي أن يفع ل اإلنس ان 

 .ذلك الصبلح حسب ما يعلنو هللا ف طبيعة ذلك اإلنسان بدون الكتاب اؼبقدَّس
( إن م  ن ل  يس لدي  و الن  اموس اؼبكت  وب لدي  و الن  اموس ف طبيعت  و األخبلقي  ة وى  و ٘ٔ)

بذلك يقدر أن يتخذ خيارات ؿبدََّدة. ىذا ال يعٍت أن الضمَت موثوق بو سباًما. الضمَت ليس 
دقيًق  ا ف ك  ل التفاص  يل ألن  و يت  أثر ابلبيئ  ة والتعل  يم لكن  و دلي  ل ص  ائب بش  كل ع  ام. إن ك  ل 

 حسب ىذا اؼبعيار ألهنم ال يفعلون دائًما ما يعرفون أنو حق وصواب.البشر خطاة حىت 
أن الدينون  ة ل  ن تك  ون فق  ط عل  ى األفع  ال اػبارجي  ة ولك  ن  (ٙٔو  ٘ٔ)تُب  ُت اآليت  ان 

 "األسرار"(.و"الضمائر" و أساًسا على الدوافع )"القلوب" و"األفكار"
( ل يس ب ديبًل للتربي ر ٖٔي ة ( التربير الذي انقش ناه ف ى ذه الفق رة )اؼب ذكور ف اآلٙٔ)

 ابإليبان. إنو تربير هنائي يُعلن أن اإلنسان ابر ف الدينونة األخَتة.

ااار بااا  باااولس.   خثاااار إلاهجيااال 
 
مثاااادل الديىوهااات  اااروريت ااااي إلاهجيااال الاااأي بش

اان   يىاااال  السااارة عاان الن ااران ليساااو مهماات باادون  هااام ديىوهاات ن الياال جااا حي علاا  م 

 من الرؤيت الصحيحت لعدالت ن ٌيقوُض إلاهجيل أيًضا. الن ران. أي خع  يقلل

مبببباذا طببببيحدذ للببببىريي   الببببريل لببببم اظببببمعىا إلائجيببببل؟  يببببر 

 يمكل أ  اظححقىا الدينىئة عىمل الخوية اذا مائىا ال اعس ى  ألا لل؟ 
  ؟



 

 جظليى ألاكىال: زجال الىرني الر  لم يـله إلائجيل:

بع   ض الن   اس ىبت   ارون أن يفعل   وا ( أن ىن   اك ٙٔ-ٗٔ: ٕتتض   من اآلايت )رومي   ة 
الص   واب واغب   ق ول   ذلك ل   ن ت   تم إدان   تهم. فإنن   ا نعل   م م   ع ذل   ك أن   و ل   ن ين   ال أي إنس   ان 

الن    اموس ويس    تحقون الدينون    ة )رس    الة رومي     ة تع     دوا اػب    بلص ابألعم    ال. ف    اعبميع ق    د 
س  تحقاق أعمال و، ل  ذلك يبك ن ألي إنس ان أن ين  ال اػب بلص اب(. ال ٖ:ٜ،ٓٔ،ٜٔ،ٕٓ

نسان دل يسمع البشارة فبل بد أن يكون ذلك ابلنعمة من خبلل الكفارة حىت إذا َخُلص إ
 لو دل يسمع اإلقبيل.

ط عبلقت  و (. العه  د ى  و ش  ر ٕ٘:ِٗٔهْم" )مزم  ور"ِس  رُّ ال  رَّبِّ ػِبَائِِفي  ِو، َوَعْه  ُدُه لِتَ ْعلِ  يمِ 
 م  ع اإلنس   ان ويتطل  ب ت   دبَت النعم   ة ألن اعبمي  ع ق   د أخط   أوا. إذا ك  ان إنس   ان ىب   اجم هللا

 وهبلُّو سباًما، فسيظهر لو هللا الطريق إذل العبلقة معو.

ك  ان ىن   اك أش   خاص مث   ل أي   وب وبلع   ام ون  وح يعرف   ون هللا م   ع إن   و دل يك   ن ل   ديهم 
أس فار مقًدس  ة. أيض اً ملك  ي ص ادق ال  ذي ك  ان كاىنً ا هلل ، م  ع إن و دل يك  ن ل و عبلق  ة دب  ا 

ن ذاتو ف أي ثقافة وف أن يعلفعلو هللا ف وقت الحق من خبلل إسرائيل. هللا قادر على 
( ف حال ة ٔ(. دل يكن الوثنيون )رومي ة ٓٔ:ٛٔورومية  ٜٔنظر أيًضا مزمور أي وقت )ا

 فساد بسبب عدم معرفتهم ابهلل لكن بسبب رفضهم ؼبا قد عرفوه.

ى  ل يبك  ن أن ىبلُ  ص إنس  ان وث  ٍت ب  دون أن يس  مع اإلقبي  ل؟ إن ك  ان اإلنس  ان يتب  ع 
هللا إذل فهم ما يكف ي للبح ث ع ن الغف ران والعث ور علي و. ى ذا  اغبق الذي لديو، فسيقوده

ى  و اػب  بلص ابلنعم  ة ول  يس ابألعم  ال. ى  ذا عل  ى النق  يض م  ن اػب  بلص ابألعم  ال ال  ذي 
 تقدمو معظم األداين.

إذن، إذا ك  ان يبك  ن إلنس  ان أن ىبلُ  ص ب  دون ظب  اع اإلقبي  ل فلم  اذا م  ن الض   روري 
 ىذا السؤال فيما بعد. علينا أن ننشر اإلقبيل؟ وسيتم الرد على



 

 مىاؿلة املالحظات عىمل آية  آية:

. تعدونويعلمون الناموس بينما ىم ي ( كان اليهود مرائُت منافقُت ألهنم كانوإٓ-ٚٔ)
لقد سبتعوا بدورىم كحائزين للناموس وفبيزين للحق ومعلِّمُت ؼبن هبهل الناموس. ىناك تعليق 

 صاخبة.دعاءاِم الاورد ساخر من بولس عندما يُ 
يبك  ن أن يك  ون الكت  اب اؼبق  دَّس الكت  اب األكث  ر مبيًع  ا ح  ىت ف اجملتم  ع ال  ذي أص  بح 

م   تبلك انم   وس هللا ح   ىت ل   و ك   انوا ال اي   دل عل   ى أن الن   اس ي   رون قيم   ة ف  أكث   ر ش   رًا. وى   ذا
 يطيعونو.

وب   افظ الن   اس عل   ى ش   كل الت   َدين كغط   اء للخطي   ة بع   د أن يفق   دوا الواق   ع الروح   ي 
 للعبلقة مع هللا.

س   تمتع اليه   ود إبدان   ة األم   م ابلن   اموس ولك   نهم دل يطيع   وه أبنفس   هم ا( لق   د ٕٗ-ٕٔ)
ع   ًتاض األكث   ر وحي   اِم الوض   يعة. وابؼبث   ل ف   إن االسباًم   ا. لق   د أى   انوا هللا دب   زاعمهم الص   اخبة 

 شيوًعا على اؼبسيحية ىو أن اؼبسيحيُت ليسوا أمثلة جيدة ؼبا يزعمون اإليبان بو. 
يزعموا أهن م أب رار أم ام هللا عل ى أس اس اػبت ان م ا دل وب افظوا عل ى  ( ال يبكنهم أنٕ٘)

 الناموس كلو. فإذا كسروا الناموس صاروا كغَت اؼبختونُت.
  ؟                    ؟ما الر  اعنيه الخحا 

 مـولح الخحا :

رأى اليهود فئتُت من الناس ف العادل: أولئك )الناس( اؼبؤىلون ليكونوا ف عه د م ع 
 وأولئ   ك ال   ذين ى   م غ   َت م   ؤىلُت ل   ذلك. ك   ان اػبت   ان دبثاب   ة عبلم   ة عل   ى العه   د ب   ُت هللا

إس   رائيل وهللا لكن   و ف النهاي   ة ص   ار يبث   ل ؾبموع   ة كامل   ة م   ن ُمتطلب   ات العه   د ووص   اايه. 
لذلك دعا اليهود الفئتُت من الناس "اؼبختون" و"غَت اؼبختون". أم ا اػبت ان ف لغ ة ب ولس 

نظ  ر مث  ال اة كل  و كوس  يلة لل  دخول ف العه  د. )أيخ  ذ نظ  ام اليهودي   فمعن  اه ف اؼبعت  اد، أن
ختت   ان هب   ذا اؼبع   ٌت ى   و ؿباول   ة للخ   بلص (. اال٘:ٕ،ٖام ى   ذا اؼبص   طلح غبلطي   ةس   تخدال

 ابألعمال وليس ابلنعمة.



 

 مىاؿلة املالحظات عىمل آية  آية:

ن يدينو ( إذا كان الشخص غَت اؼبختون يتمم مقاصد الناموس اغبقيقية فإن هللا لٕٙ)
 لعدم ختانو.

( التباين بُت األفبي البار واليهودي اػباطئ يُبُتِّ أن اليهودي مذنب مع أن لديو ٕٚ)
أش كال العب  ادة اليهودي  ة. وب  نفس اؼبع  ٌت، ن  وح ب ربه "أدان الع  ادل" ألن  و أظه  ر الطاع  ة اغبقيقي  ة 

 (.ٚ: ٔٔ)عربانيُت 

د من أبناء شعب هللا. ف ( كان اػبتان عبلمة على ىوية اليهودي وأنو واحٜٕ-ٕٛ)
  .سفر التثنية

ستخدام اػبتان كبيان لعمل الروح ا( وف مواضع عديدة ف العهد اعبديد يتم ٙ: ٖٓ)
 القدس ف تغيَت قلب اػباطئ ليكون قادرًا على حب هللا وطاعتو.

 ال للمجمىعة 6: :2ييب ي أ  يقسأ الدازض )ث يية 

دل يك    ن ى    ذا بعملي    ة للنعم    ة ف قل    وهبم.  وع    د هللا ب    ٍت إس    رائيل الق    دامى أن    و س    يقوم
 ، لكن لكل من يسمع الرسالة ف ذلك الوقت.ألبنائهم )نسلهم( فقط

ص    حاح ال    ذي يق    وم أبعم    ال ص    اغبة ب    دون معرف    ة الش    خص اؼبوص    وجم ف ى    ذا اإل
ابلكت  اب اؼبق  دس ى  و الش  خص ال  ذي انل النعم  ة ابإليب  ان، م  ن خ  بلل قبول  و للح  ق ال  ذي 

 عنده.

(. وتش   َت إذل ٜٗ:ٛ؛ ٜٕ:ٖ٘حرفيً   ا "الش   خص اؼبم   دوح" )تك   وين كلم   ة يه   ودي تع   ٍت 
القبول لدى هللا لكن اليهود اغبرفيُت صاروا مهتمُت ابلقبول لدى اإلنسان أكثر م ن القب ول ل دى 

(. والش خص ال ذي هب د قب واًل ل دى هللا ى و م ن ين ال ٗٗ: ٘، يوحنا ٓٗ-ٖٛ: ٕٔهللا )مرقس 
 نعمة هللا ف قلبو.



 

 ػعيال:ا منظىز خاؾ مل ط س 

هللا يري  د دائم  ا الطاع  ة م  ن القل  ب ول  يس الطاع  ة الش  كلية واغبرفي  ة ويق  دم النعم  ة 
 :ٙ٘ لشعب كل أمة. الحظ ىذه اآلايت من إشعياء

( "َوأَبْ َناُء اْلَغرِيِب الَِّذيَن يَ ْقًَتِنُوَن اِبلرَّبِّ لَِيْخِدُموُه َولُِيِحبُّوا اْسَم الرَّبِّ لَِيُكونُ وا لَ ُو ٙ)
ُسوُه، َويَ َتَمسَُّكوَن ِبَعْهِديَعِبيدً   ا، ُكلُّ الَِّذيَن وَبَْفُظوَن السَّْبَت لَِئبلَّ يُ َنجِّ

( آيت هِبِ     ْم ِإذَل َجبَ     ِل ُقْدِس     ي، َوأُفَ      ّرُِحُهْم ِف بَ ْي     ِت َص     بَليت، َوَتُك     وُن ؿُبَْرقَ     اتُ ُهْم ٚ)
َت الصَّ     بَلِة يُ      ْدَعى ِلُك      لِّ الشُّ      ُعوِب" َوَذاَبِئُحُه     ْم َمْقُبولَ      ًة َعلَ      ى َم     ْذحبَِي، أَلنَّ بَ ْي      يِت بَ ْي      

 (.ٙ٘:ٙ،ٚ)إشعياء
 

 أ هببم ال بببد أ  يكىئببىا امل ببام: ا
 
 حبب  ؿبب حة ثـببر  يهببا طببىل   ببم اليهببىد الببريل  نببىا خوببؤ

 مقبىل   لدي هللا  ؿر ألاشخاؾ الريل لد هم طىل   م ممارل ا مل اليىم 



 

 

 

 

هلببببب  مبببببل سعبببببم ي بببببات املكحىةبببببة مبببببل البببببدزض الظبببببابو  اييب بببببي عىبببببمل لاابببببد الـبببببر جمبببببع الحكل

ا  حبىه   الدازط   الححدذ عم 

هبببببس  أطبببببئلة للمساجعبببببة مبببببل البببببدزض الظبببببابو و عبببببم ألاطبببببئلة مبببببل البببببدزوض التبببببي لبلبببببه  زاجبببببع ا

 إلاجابات وصحح ا حظ  املولىب 

 النعمة التي ثئد  ا مل الخالؾ:
ىت م  ع تق   دأ ذبيح  ة س   يكون اػب  اطي ميؤوًس  ا من   و ب  دون عم   ل نعم  ة هللا ف قلب   و. ح  
س   يطر علي   و برغب   ات خاطئ   ة رب   ت حك   م الش   يطان مي   ت روحيً   ا ف خطيت   و ال   يت تُ  َ ئفاػب   اط

( ل  ذلك ف  إن الس  ؤال ٜٔ-ٛٔ: ٚ( ى  و ع  اجز ع  ن تغي  َت س  لوكو )رومي  ة ٖ-ٔ: ٕ)أفس  س 
ى       و كي       ف يبكن       و أن يس       تجيب لئلقبي       ل ابلتوب       ة 

 اإليبان؟و 
ح        اول اؼبفك        رون البلىوتي        ون ش        رح كي        ف 

 تستجيب نعمة هللا غبالة اإلنسان.
يعتق  د ج  ون كلف  ن أن  و بس  بب فس  اد اإلنس  ان 

ستجابة هلل. ل ذلك ف إن ىبتار اال سباًما ال يستطيع أن
 

 جون كلفن



 

بع ض الن اس فق ط لين الوا خت اراص. وألن هللا ص وَم ن ل ن ىبَلُ هللا ىو الذي ىبتار من س َيخلُ 
مة ؽبم فقط وليس لكل الناس. هللا هبعله م يتوب ون ويؤمن ون قدَّ فإن الكًفارة مُ  اػببلص لذلك

ختيار. وال يبكن أب ًدا أن يس قطوا قاومتها ألهنم غَت قادرين على االابلنعمة اليت ال يبكنهم م
 بعيًدا عن اػببلص ألن إرادِم ربت سيطرة هللا. كان ىذا ىو مفهوم كلفن عن سيادة هللا. 

ن أن نعم  ة اػب  بلص متاح  ة للجمي  ع. ك  ان ي  ؤمن أن  و ال أح  د يس  تطيع أن دل ي  ؤمن كلف  
 ى لغالبية الناس.أن ىذه النعمة ال تُعطّ  وب ويؤمن بدون نعمة خاصة كما آمنيت

آم   ن كلف   ن أن اإلنس   ان ال يبكن   و أن يفع   ل أي ش   يء ص   احل كحف   ظ الوع   د أو ؿبب   ة 
نعم  ة للن  اس بش  كل ع  ام. دع  ا عائلت  و ب  دون معون  ة م  ن هللا. كم  ا آم  ن أن هللا يعط  ي تل  ك ال

 ص الناس.لِّ ىذه النعمة "نعمة عامة". ودل يؤمن أن النعمة العامة يبكن ان زبُ 

ج   ًدا. رأى أن الكت   اب اؼبق   دس ي   دعو الن   اس  ـبتل   فٌ  ك   ان ل   دى ج   ون وس   لي ش   رحٌ 
ستجابة هلل. بسبب ذلك آمن أن خيارات اإلنسان حقيقي ة. كم ا آم ن مث ل  ستمرار إذل االاب

س  تجابة لئلقبي  ل ب  دون معون  ة م  ن هللا لكن  و يعتق  د أن الس  ان فاس  د ال يبكن  و اكلف  ن أن اإلن
اؼبعونة َتيت للجميع. كان يعتقد أن هللا يعطي الناس الرغبة والقدرة على اإلس تجابة لكن و ال 

ختي  ارات اإلنس  ان فبكن  ة. ى  ذه ى  ي النعم  ة األوذل ال  يت َتيت اص م  ن يقاومون  و. هللا هبع  ل لِّ  ىبُ 
إذل ك  ل إنس  ان. وي  دعوىا اؼبفك  رون البلىوتي  ون "النعم  ة الوقائي  ة" وى  و م  ا يع  ٍت "النعم  ة ال  يت 

 ".َتيت أواًل 
 للخ اطي أن و ى و اؼبس ؤول بُّت تو على خطاايه وتُ بكّ تصل نعمة هللا إذل قلب اػباطي وتُ 

 هللا ذبعلو يرغب ف الغفران وتعطيو القدرة على اإلستجابة هلل. عن إنفصالو عن هللا. ونعمة
وبدون النعمة ال يبكن للخاطي حىت أن أييت إذل هللا. النعمة َتيت إذل ك ل إنس ان قب ل 

 أن يبدأ ف السعي كبو هللا مع أنو دل يفعل أي شيء يستحق ذلك.
يت ُت اللت ُت ( أي وصف ايئس يقدمو الرس ول؟ لك ن َتم ل اآلٖ-ٔ: َٕتذكر )أفسس 

 َتتيان بعد ىذا الوصف. 



 

ٌت "َاهللُ الَّ  ِذي ُى  َو َغ  ٍِتّّ ِف الرَّضْبَ  ِة، ِم  ْن َأْج  ِل ؿَبَبَّتِ  ِو اْلَكثِ  َتَِة الَّ  يِت َأَحب َّنَ  ا هِبَ  ا، َوكَبْ  ُن أَْم  َوا
 (.ٕ:ٗ،٘)أفسس اِبلنِّْعَمِة أَنْ ُتْم ـُبَلَُّصوَن" اِبػبَْطَااَي َأْحَيااَن َمَع اْلَمِسيِح 

إذا دل ين   ل أح   د الن   اس اػب   بلص ف   ذلك ل   يس ألن   و دل يك   ن لدي   و نعم   ة ولك   ن ألن   و دل 
 يستجب للنعمة اليت كانت لديو.

م عمبببل هللا داخبببل إلانظبببا ؟ 
 
 بحبببن إلانظبببا  عبببل هللا  أ

 
مببباذا يبببؤجم أوال

  ير ثـر ذلك؟              

 مة ال قس :ٌمقد  
ربي ر ابإليب ان" لق د رأين ا كي ف رف ض األم م معرف ة هللا ف ىذا الدرس ننته ي م ن اعب زء الث اين: "ض رورة الت

ص الرس   ول ب   ولس اآلن لخِّ   وربول   وا إذل األص   نام. أم   ا اليه   ود فك   ان ل   ديهم انم   وس هللا ولك   نهم دل يطيع   وه. يُ 
 حالة شعوب العادل.

 "عدالة الدينونة العامة". يبكن أن يكون عنوان ىذه الفقرة الثالثة من اعبزء الثاين

 ال:5-1: 2ظية في )زومية النقوة الساي
 دااًن ف قاعة ؿبكمة هللا.كل إنسان ف العادل خاطي ويقف مُ 

ف القظم )زومية 
 
لخ  ال:5-1: 2م 

 تُلخِّ  ص( ٕٓ-ٜٔ: ٖ( واآلايت )رومي  ةٖ:ٕٓإذل  ٔ:ٛٔص الفق  رة األك  رب )رومي  ةلخِّ  ى  ذه الفق  رة تُ 
ذنب وابلت  ارل ال يبك  ن ألي إنس  ان أن كل  و ُم     الن  اموس أن الع  ادلب  ُتِّ الفق  رة األص  غر، وك  ذلك الفق  رة األك  رب. يُ 

 يتربر على أساس أعمالو. 
 اآلي  ة ب  ُّت د( ك  ل ف  م فب  ا يع  ٍت أن  و ال ع  ذر ألي أح  د. تُ تَ ل )يْس  س بب وض  ع ى  ذه النقط  ة ى  و لك  ي يُقَف  

ح أن كل من اليهود واألم م رب ت اػبطي ة. دب ا أن و ال ع ذر ألح د ف إن هللا ع ادل خط اؼبنطق لديو: فقد وضَّ  ٜ
 عاملة صبيع الناس كخطاة.ف م

 ال للمجمىعة :5-1: 2ييب ي عىمل الدازض لسال  )زومية

 

  ؟



 

 

اؼبناطق ابللون الفاتح على 
اػبريطة تُبُتِّ اإلمرباطورية الرومانية ف 
أكرب إتساع ؽبا. وقد امتد الوضع 

قبل  ٕٚالروماين )ابكس روماان( من 
 ميبلدية. وقد امتدت ٓٛٔاؼبيبلد إذل 

سيطرة الرومان على العديد من الدول 
الصغَتة فانتهت اغبروب بُت تلك 
الدول. أاتح ذلك ازدىار التجارة 

وأمكن للناس أن يسافروا بسهولة عرب 
حدود الببلد )اػبريطة من 

UShistory.org.) 
 

 مالحظات عىمل آية  آية
( لق  د ب  ُتَّ ب  ولس أن اليه  ود ل  ن ىبلص  وا بس  بب أهن  م يه  ود. وس  ُيدانوا عل  ى أعم  اؽبم سباًم  ا مث  ل ٕ-ٔ)

لعظيم ة ى ي أهن م ك انوا يتلق ون األمم. والسؤال الطبيعي إذن ى و: "ى ل ىن اك حًق ا أي فائ دة لليه ود؟" الفائ دة ا
الكتاب اؼبق ّدس. فك ل أس فار الكت اب اؼبق ّدس تقريبً ا كتبه ا يه ود ب وحي م ن هللا )ىن اك فوائ د أخ رى ُمس جَّلة 

 .(٘-ٗ: ٜف رومية 
ويبك   ن ط    رح الس   ؤال نفس    و ع    ن أي ش   كل م    ن ال   دين أو وس    ائط النعم    ة مث   ل اؼبعمودي    ة وعض    وية 

قالي  د الديني  ة. إهن  ا ال تق  در أن تض  من اػب  بلص ل  ذلك ق  د يس  أل ش  خص: الكنيس  ة والتن  اول أو غَتى  ا م  ن الت
م ة ؼبس اعدة إيبانن ا. عن دما مبارس ها )وس ائط النعم ة( إبيب ان نن ال قدَّ "فما ىي فائدِا؟" اعبواب ىو إهنا صور مُ 

نعم  ة. ولك  ن عن  د فبارس  تها ب  دون إيب  ان وكب  ديل للطاع  ة فه  ي 
ع   ن "وس   ائل ) )ق   راءة مطلوب   ة: عظ   ة ج   ون وس   لي  ب   بل قيم   ة 

 وسائط( النعمة"(
( الس    ؤال حرفيً    ا ى    و: "م    اذا ل    و ك    ان ال    بعض غ    َت ٖ)

ن  و أبِط  ل أمان  ة هللا؟" يقص  د الس  ائل أمن  اء؟ فه  ل ع  دم أم  انتهم تُ 
 ص هللا اليهود الذين عصوه ؼبا ربقق وعد هللا. لِّ لو دل ىبُ 

هللا ينبغ   ي أن يك   ون  ىك   انوا يعتق   دون أن فض   ل ورض   
ا يعتق  دون أن  و يبك  نهم أن يتهم  وا هللا غ  َت مش  روط لليه  ود. ك  انو 

 بعدم األمانة حىت لو  فشلوا ف ربقيق وصاايه.
طرة ردب  ا ك  انوا يعتق  دون أن هللا ينبغ  ي أن يك  ون ل  و الس  ي

س   تجابة ػبي   ارات البش   ر. وق   د اؼبطلق   ة عل   ى النت   ائج ول   يس اال
 يُب   ُتِّ ىتمام   و أبن ا عدال   ة هللا أكث   ر م  ن ب  ُتِّ ى  تم الرس   ول أبن يُ ا

 ختيارات الناس.ايتحكم ف نتائج  أن هللا
ن ف ا( اؼبش    هد كم    ا ل    و أن هللا واإلنس    ان متعارض    ٗ)

قاع     ة ؿبكم     ة. س     وجم تثب     ت أمان     ة هللا بعك     س ع     دم أمان     ة 
اإلنس   ان. وال يق   ول الرس   ول إن عدال   ة هللا ال ينبغ   ي فحص   ها. 
فه   و يق   ول إن   و عن   دما نفح   ص أعم   ال هللا س   نرى أن   و ع   ادل 



 

 (.ٜر "تسليط األضواء: عدالة هللا ف احملاكمة" الدرس نظ ا) وصاحل ف كل ما فعلو.
 وف وقت الحق ف الرسالة نرى أن اػببلص مشروط  لذلك تظهر عدالة هللا عندما يدين.

( يث  َت الرس  ول الس  ؤال ال  ذي ق  د يس  ألو أح  دىم: "إذا أظه  رت خط  اايان أن هللا ع  ادل فه  ذا وبق  ق ٘)
  على ذلك؟"شيئًا جيًدا. فهل من اػبطأ أن يعاقبنا هللا

  ير ثجي  عىمل الظئال في  ية الخامظة ؟

 ب  ر هللا ف  بل يبك  ن إدان  ة اػبطي  ة. ى  ذا ب  ُتِّ ألن  و إذا كان  ت خطي  ة اإلنس  ان ؽب  ا م  ا يربرى  ا ألهن  ا تُ  ،( الٙ)
ينك   ر الدينون   ة األخ   َتة وى   ي عقي   دة جوىري   ة ؼب   ن ي   ؤمن ابهلل الع   ادل. ع   بلوة عل   ى ذل   ك يَظه   ر ع   دل هللا ف 

ما يعاق ب اػب اطي ولكن و ال يبكن و معاقب ة اػبطي ة إذا ك ان للخطي ة م ا يربرى ا عل ى أس اس أهن ا أوضح ضوء عند
 عًتاض نفسو. عدالتو. ويدحض االبُتِّ تُ 

. ئس  تخَدم لتمجي  د هللا ف  بل ينبغ  ي معاقب  ة اػب  اط( م  رة أخ  رى يق  ًتح فك  رة أن  و دب  ا أن خط  اايان ستُ ٚ)
ائي ة. وم ع ذل ك ف إن ى ذا يتع ارض م ع حقيق ة أن الدينون ة س تكون ىذه ؿباولة لتقييم األفعال تبًعا لنتائجه ا النه

دة م  ن األفع  ال اػباطئ  ة يرج  ع إذل ( ك  ذلك فض  ل اغبص  ول عل  ى نت  ائج جيِّ  ٙٔ-٘ٔ: ٕوفًق  ا لل  دوافع )رومي  ة 
 ل هللا.تمم الصبلح خبطيتو. اػبطية ذبلب نتائج سيئة إال عندما يتدخَّ هللا. اػباطي دل يُ 

ِ  ام ال  بعض اي ة يس  تحقون إدان  تهم. ينف ي أيًض  ا اػبط اة وم  ن ي  ربرون اػبط( يق ول ب  ولس ببس  اطة أن ٛ)
أن نع  ًتجم هب  ا فق  ط ونظ  ل خط  اة.  ق  ق الص  بلح فعلين  اأن اؼبس  يحيُت يعلم  ون ذل  ك أن  و حي  ث أن خطيتن  ا ربُ 

ع  ًتاجم ابػبطي  ة ال يكف  ي. فينبغ  ي عل  ى اؼب  رء أن يت  وب. م  ن أج  ل التوب  ة اغبقيقي  ة ينبغ  ي أن ي  رى أن خطيت  و اال
 فعلي. شرّّ 

( كلم  ة "كب  ن" تش  َت إذل اليه  ود. ل  يس ل  ديهم حال  ة روحي  ة تلقائي  ة. كله  م "رب  ت اػبطي  ة" أخط  أوا ٜ)
 فصاروا ربت الدينونة.

 ٓٔقتب  اس م  ن ع  دة أم  اكن ف العه  د الق  دأ. ويقت  بس بع  ض الن  اس اآلي  ة ا( ى  ذه اآلايت ٛٔ-ٓٔ)
-ٓٔ)ن   و ل   يس فبكنً   ا أن تص   ف اآلايت أويقول   ون إهن   ا تع   ٍت أن   و ال أح   د ابر ح   ىت )اؼبس   يحي( اؼب   ؤمن. إال 

س    م ش    خص ال وض    ع خيَّ    اإلنس    ان اؼب    ؤمن اؼبس    يحي. إذا ظ    ن أي ش    خص أهن    ا تص    ف مس    يحيًا فت (ٛٔ
 مل  يء ابللعن  ة واؼب  رارة ورجل  و س  ريعة لس  فك  "ف  م الق  س ى  اين م  ثبًل مس  يحي م  ؤمن تعرف  و ف ى  ذه اعبم  ل. م  ثبًل 

 الدماء وليس خوجم هللا قدام عينو".

  ؟



 

 

John Wesley 

 جون وسلي

 

(. ٖٔ-ٔ:ٜٕص. ى    ي مش    اهبة للوص    ف ف )رومي    ةاغبال    ة العام    ة ؼب    ن دل ىَبلُ    تص    ف ى    ذه اآلايت 
وقص  د ب  ولس ىن  ا ى  و إظه  ار أن  و ال أح  د يبك  ن أبعمال  و أن يس  تحق اػب  بلص. ال أح  د ابر ب  دون قب  ول ب  ر 

 هللا.
انظبببا  ثحبببد الحجسةبببة   يبببر ثبببسد عىبببمل هبببره العباز :نائنبببا نعلبببم أ  مبببل

ض يقبببى وا بببد انظبببا  واحبببد بببباز زثكببباب الخويبببة أل  الكحببباب املقبببد  ىج  ل ائبببه ال ي 

 ليع وال واحدن؟

إذل  ٔ:ٛٔ( ولك  ن ك  ذلك ل  آلايت )ٔ-ٕٓ: ٖ( تلخ  يص ل  يس فق  ط ل  آلايت )ٜٔ-ٕٓاآليت  ان )
ٕٓ:ٖ). 
 ئأن ك    ل إنس    ان خ    اط ليُب    ُتِّ  للن    اس كي    ف يت    ربرون ولك    ن ب    ُتِّ ( هللا دل يعطن    ا الن    اموس ليُ ٕٓ-ٜٔ)

ن اإلنس ان ب دون أك ي يُغل ق ) يس تد( ك ل ف م" معناى ا دان ة. "لابلفعل. ل يس الن اموس وس يلة للتربي ر ولك ن لئل
 أي عذر أو أساس لتربير نفسو. فبل يستطيع أن يدافع عن نفسو ف قاعة احملكمة اإلؽبية.

وَكون  و "رب  ت الن  اموس" ال تش  َت إذل الف  ًتة التارىبي  ة للعه  د الق  دأ. ف  أي إنس  ان يق  ع "رب  ت الن  اموس" 
و إذا وق  ف أم  ام قض  اء هللا فُس  يحَكم علي  و بكس  ر الن  اموس. ال يع  ود اإلنس  ان إذا دل ين  ل نعم  ة اػب  بلص. ألن  

خاضًعا للناموس إن انل اػببلص ألنو مقبول لدى هللا على أساس النعمة
 ما معني أ  ثكى  نثحد النامىضن؟

 :1 الم وطىي عل الحب يس باإليما 
أم  ام هللا ى  ي مس  ألة مهم  ة لك  ل  ئكي  ف يبك  ن تربي  ر اػب  اط

ن  و ال يبك  ن أن يك  ون ىن  اك س  بلم حقيق  ي أو ف  رح اثب  ت إنس  ان أل
بينم   ا كب   ن أع   داء هلل س    واء ف الوق   ت اغباض   ر أو ف األبدي   ة. م    ع 

ة كث َتة َش َشوّ ذلك دل يتم إستيعاب ىذا الس ؤال اؼبه م. ىن اك أفك ار مُ 
 بشأن ىذا اؼبوضوع.

اإلنس    ان ـبل    وق عل    ى ص    ورة هللا  ف القداس    ة مث    ل خالق    و 
 ؿبب   ة ك   ذلك ف   إن اإلنس   ان ع   اش ف اغب   ب الق   دوس. كم   ا أن هللا

                                                           
الفقرات ف ىذا القسم عبارة عن عظات وسلي اؼبكثفة عن " التربير ابإليبان" ٛٔ

  

  ؟

  ؟



 

م ن ك ل خطي ة. دل يك ن يع رجم  ا كم ا أن هللا ط اىرٌ ألنو وبيا ف هللا ووبيا هللا فيو. كان اإلنس ان ط اىرً 
الشر بل كان ببل خطية ف الداخل واػبارج "َأَحب الرب إؽب و م ن ك ل قلب و وم ن ك ل فك ره وم ن ك ل 

 نفسو ومن كل قوتو".
يم الكام  ل أَعط  ى هللا انم  وس الكم  ال ال  ذي يتطل  ب طاع  ة كامل  ة. دل يس  مح هللا ؽب  ذا اإلنس  ان اؼبس  تق

 بوجود أي نقص ف اإلنسان ألن اإلنسان جدير ابؼبهمة.
خ ر: "ال َتك ل م ن شب رة الش جرة ال يت ف آأضاجم هللا لناموس احملبة اؼبكتوب ف قلب اإلنس ان انموًس ا 

 واًت سبوت".وسط اعبنة" وربط ذلك بعقوبة: "يوم َتكل منها م
ي   ن حبك   م ط   ع هللا وأك   ل م   ن الش   جرة ال   يت هن   اه هللا ع   ن األك   ل منه   ا. ف ذل   ك الي   وم أُدِ اإلنس   ان دل يُ 

ذاق تل   ك الثم    رة م   ات. مات    ت نفس    و ث. غبظ    ة أن ص   احل م    ن هللا. العقوب   ة ال    يت ح   ذره منه    ا ب    دأت رَب   دُ 
س  توذل علي  و ال أص  بح جس  ده فانيً  ا و حي  اة. ابؼبث  نفص  لت ع  ن هللا وب  دون هللا ص  ارت روح اإلنس  ان َميت  ة ب  بل او 

ن  دفع كب  و اؼب  وت األب  دي إذل فن  اء اعبس  د وال  روح اا ذب  اه هللا وَميتً  ا ف اػبطي  ة اؼب  وت. إذ ص  ار َميتً  ا ابل  روح وَميتً  
 ف النار اليت ال تنطفئ.

جت از اؼب وت إذل صبي ع الن اس م ن اىك ذا ابػبطي ة و و لذلك فإنو إبنسان واح د دخل ت اػبطي ة إذل الع ادل 
نع  يش ف جس  د ات ذب  اه هللا وأم  وات ف اػبطي  ة و  لن  ا صبيًع  ا. إنن  ا صبيًع  ا ل  ذلك أم  و بلل م  ن ك  ان أاًب وفب  ثبًل خ  

وزائ  ل ويتحل  ل س  ريًعا ويق  ع رب  ت عقوب  ة اؼب  وت األب  دي. ألن  و دبعص  ية إنس  ان واح  د ص  ار اعبمي  ع  بش  ري ف  انٍ 
 .اخل ..(٘:ٜٔكم على صبيع الناس ابلدينونة )رومية خطاة وصار اغبُ 

بن و الوحي د لك ي ال هنل ك ب  ل اه ا عن دما "أح ب هللا الع ادل وب  ذل ا ف ى ذه اغبال ة م ع البش  رية كلنّ د كُ لق 
 اثنيً  ا للج  نس البش  ري كل  و. د وص  ار إنس  ااًن ورأًس  ا آخ  ر للبش  رية وانئبً  ا وفب  ثبًل تك  ون لن  ا اغبي  اة األبدي  ة". ذبسَّ  

نا مس  حوق ألج  ل آاثمن  ا. ق  دم ذات  و ذبيح  ة ضَبَ  ل أحزانن  ا وال  رب وض  ع علي  و إمث صبيعن  ا. ؾب  روح ألج  ل معاص  ي
ذات  و ذبيح  ة اتم  ة كامل  ة كافي  ة  ق  دَّمم الف  داء لك  ل البش  ر. م  ن أج  ل اػبطي  ة. َس  فك دم  و م  ن أج  ل اػبط  اة. ق  دَّ 

 من أجل خطااي العادل كلو.
ب   ن هللا ق   د ذاق اؼب   وت م   ن أج   ل ك   ل إنس   ان وص   احَل هللا الع   ادل لنفس   و ودل وبس   ب ؽب   م التع   دي األن 
"ألَنَّ   وُ َكَم   ا دبَْعِص   يَِة اإِلْنَس   اِن اْلوَاِح   ِد ُجعِ   َل اْلَكثِ   َتُوَن ُخطَ   اًة، ىَك   َذا أَْيًض   ا إبِِطَاَع   ِة اْلوَاِح   ِد  ك   ذاالس   ابق. وى

عق اب خط اايان اآلن  ب ن اؼبب ارك ألجلن ا يض من لن ا هللا إلغ اءأَبْ  رَارًا. ل ذلك م ن أج ل آالم االَسُيْجَعُل اْلَكِثَتُوَن 
هبعل   و س   هل التنفي   ذ( أن يلغ   ي العق   اب عل   ى خط   اايان ويعي   دان إذل رض   اه وي   رد  بش   رط واح   د فق   ط )ال   ذي

يتة إذل حياة روحية ويعطينا يقُت اغبياة األبدية.
َ
 أرواحنا اؼب



 

 ما هى نالؼسن الىحيدن الر  ذ سه وطىي في ال قس  ألاخ   ؟

حببا  لصشببخاؾ الببريل عاػببىا  خحبببازمببا هببي النعمببة والا  
 
السوحببي امل

 قديم؟ ملاذا هرا الظئال م م؟في الع د ال

 النعمة في الع د القديم
عم  ل ال  روح الق  دس.  ختب  اراالعه  د الق  دأ ال يبك  ن ذبدي  دىم و  يعتق  د بع  ض الن  اس أن م  ن عاش  وا ف

ل  ذلك ال ي  رون أنبي  ة العه  د الق  دأ للم  ؤمنُت الي  وم. ى  م يعتق  دون أن اػب  بلص ابلنعم  ة م  ن خ  بلل اإليب  ان ب  دأ 
 نون أن الناس ف العهد القدأ يبكن أن ىَبَلصوا ابلناموس والذابئح.مع العهد اعبديد. كما يظ

: ٓٔاغبقيق   ة ى   ي أن   و دل ىَبلُ   ص أي إنس   ان م   ن خ   بلل حف   ظ الن   اموس أو تق   دأ ال   ذابئح )عرباني   ُت 
 (. فكيف إذن انلوا اػببلص؟ ابلنعمة من خبلل اإليبان.ٗ

 لقدمي.ن اإلجنيل هو كامن يف العهد اإيقول العهد اجلديد  :أواًل 
 (.ٖ:٘ٔالعهد القدأ يُعًلم اػببلص ابإليبان الذي ف يسوع اؼبسيح )تيمواثوس الثانية 

 (.ٛ-ٙ: َٗوَصف داود التربير ابإليبان )رومية 
 (.ٖ:ٚٔكان اإلقبيل أواًل وكان الناموس الحًقا )غبلطية 

 (.ٕ: ٗظبع أىل العهد القدأ ببشارة اإلقبيل مثلنا )عربانيُت 
 أن نيقوديبوس البد قد َعَرجم ابلفعل عن الوالدة اعبدي دة م ن دراس تو للعه د كان يسوع يعٍت

 (.ٓٔ: ٖالقدأ )يوحنا 
عَلن ابإليبان ىو تربير ابإليبان )رومية 

ُ
 (.ٖ:ٕٔ( ويشهد لو الناموس واألنبياء )رومية ٚٔ: ٔالرب اؼب

 ليس هناك ضرورة للمعرفة الكثرية من أجل قبول النعمة ابإلديان. اثنًيا:
لق  د اندى ال  رب يس  وع ابلتوب  ة للمغف  رة لكن  و دل يش  رح الكّف  ارة. انل الن  اس اػب  بلص ابإليب  ان 

 برسالتو )مثل اؼبرأة السامرية عند البئر(.
عتق  اد أبن هللا يُ  دبّر ؽب  م لبل دل يفه  م مؤمن  و العه  د الق  دأ الكّف  ارة ولك  نهم ك  انوا ؿبت  اجُت فق  ط

بلص ابلنعم   ة م   ن خ   بلل اإليب   ان ول   يس أعم   اؽبم أو أس   اس الغف   ران. يبك   ن بع   د ذل   ك أن ين   الوا اػب   
 ذابئحهم. فكانت ذابئحهم وطاعتهم مظهرًا إليباهنم سباًما كما ىو اغبال معنا.

  ؟

  ؟



 

(. العه   د ى   و ش   رط عبلق   ة هللا م   ع ٕ٘:ٗٔ)مزم   ور  "ِس  رُّ ال   رَّبِّ ػِبَائِِفي   ِو، َوَعْه   ُدُه لِتَ ْعلِ   يِمِهْم"
عبمي  ع ق  د أخط  أوا. ف  إن ك  ان إنس  ان يُبجِّ  د هللا ف  إن هللا اإلنس  ان وذل  ك يتطل  ب ت  دبَتًا للنعم  ة ألن ا

 سَُتيو الطريق إذل العبلقة معو.
 وصااي هللا جتعل النعمة ضرورة اثلثًا:
: ٕٕالرب يسوع إن أىم وصية ىي أن ربب هللا بك ل ق درتك وبك ل م ا أن ت علي و )م ىت قال

الوص    ااي ال يبك     ن (. ى     ذه ٛٔ: ٜٔ( وأن رب     ب قريب    ك كنفس     ك )الوي    ُت ٘: ٙ؛ تثني    ةٓٗ-ٖٚ
 طاعتها بدون النعمة. ىل أَمر هللا الناس ف العهد القدأ ابؼبستحيل أم أاتح ؽبم طاعتو ابلنعمة؟

ص    نع خ    َتًا م   ع م    ن يص   نع مع    ك الش    ر ا( ٜٕ-ٕٛ: ٕٗل    ى الش   ر ابلش    ر )أمث   الال ت   رد ع
بس  قوط ( ال تف  رح ٘-ٗ: ٖٕ( ُرد ثَ   ْوَر ع  دوك إذا رأيت  و ش  ارًدا ض  ااًل )خ  روجٕٕ-ٕٔ: ٕ٘)أمث  ال

 (.ٚٔ: ٕٗالعدو )أمثال 

 : توق ع هللا من شعب العهد القدمي أن يعيشوا يف الطاعة.ارابعً 
ُيس      ِجل س      فر التثني      ة قائم      ة برك      ات للطاع      ة وقائم      ة لعن      ات للمعص      ية )ع      دم الطاع      ة(              

الطاع ة (. ى ذه اللعن ات تُغطّ ي ك ل ش يء يبك ن زبَيُّل و. ل و دل تك ن ىن اك نعم ة عبَع ل ٕٚ،ٕٛ)تثنية 
 فبكنة لكان ىؤالء الناس ؿبكوًما عليهم بتلقي كل اللعنات وفقدان كل الربكات.

 : قد م هللا عمل النعمة لتغيري قلوهبم. اخامسً 
ىت يتمكَّن  وا م  ن ( إن ك  ل الن  اس وذري  تهم يبك  ن خت  اهنم ف القل  ب ح  ٖٓ:ٙيق  ول س  فر التثني  ة )تثني  ة

( دل يكون  وا يقول  ون إن  و م  ن اؼبس  تحيل اغبص  ول ٕٓ-ٖٓ:ٔٔة ن  رى النق  اط التالي  ة ف )تثني   الطاع  ة واغبي  اة.
( لئلش    ارة إذل ٛ-ٙ: ٓٔقتبس    ها ب    ولس )رومي    ة ا أف    واىهم وقل    وهبم. ى   ذه العب    ارة عليه   ا ألهن    ا كان    ت ف

 (.ٕٓ( بينما احملبة هلل تؤدي إذل الطاعة )ٚٔالنعمة اليت يناؽبا ابإليبان. اؼبوضوع يتحدد ف قلوهبم )
(. ٙٔ، ٕٔ:ٓٔس  فر التثني  ة ى  و اغب  ب اؼبطل  ق الت  ام وتق  ديس القل  ب )تثني  ة م  ا يطلب  و هللا ف 

 ختان القلب هبعل ذلك فبكًنا.
 : شعب هللا احلقيقي يف أي وقت هم أولئك الذين حيبونه وخيدمونه.اسادسً 

؛ فيل  يب ٕٔ-ٔٔ: ٕ؛ كولوس ي ٜٕ-ٕٛ: ٕاليه ودي اغبقيق  ي ى و اإلنس  ان الروح ي )رومي  ة 
بلم ذاتو. إن اػببلص يعتمد على طاعة القل ب وال تُ رِبر ال ذابئح قلبً ا ش ريرًا. ( قال األنبياء الكٖ: ٖ

 (.            ٕٔ-ٜٔ: ٔٔزقيال يقول حزقيال إهنم مضوا إذل السيب ألن قلوهبم شريرة )ح



 

م إس  تفانوس اليه  ود ف وقت  و أبهن  م مث  ل أس  بلفهم ف وق  ت العه  د الق  دأ ال  ذين ك  انوا "غ  َت اهنَّ  
(. دل يك ن ىن اك وق ت كان ت في و أش كال العب ادة ى ي ك ل ٚ:ٔ٘األذان" )أعم ال ـبتونُت القل وب و 

 ما يطلبو هللا.
" )مزمور   (.ٗٔ: َٜٔصلَّى داود قائبًل: "لَِتُكْن أَق َْواُل َفِمي َوِفْكُر قَ ْليب َمْرِضيًَّة أََماَمَك اَي َربُّ

 هناك العديد من األمثلة يف العهد القدمي عن النعمة. سابًعا:
 (.ٕ-ٔ: ٔأيوب يَتقي هللا ووبيد عن الشر )أيوب كان 

 (.ٜ: َٙكاَن نُوٌح َرُجبًل اَبرًا َكاِمبًل ِف َأْجَيالِِو )تكوين 
 (.ٙشعياء إشعياء تطهَت القلب )إخترب ا

 .(ٔ٘صلى داود من أجل التطهَت الكامل لطبيعتو اػباطئة )مزمور 
ن  ت أم  ورًا مت  وفرة ف العه  د الق  دأ. وى  ذا يُب  ُتِّ ال  دليل أن اػب  بلص والقل  ب النق  ي ابإليب  ان كا

يع  ٍت أن العه  د الق  دأ مه  م ابلنس  بة لن  ا. وتوجيه  ات هللا غبي  اة ال  رب والص  بلح ف العه  د الق  دأ كان  ت 
ف ًتض أن يعيش وا ف النعم ة. وم ن 

ُ
توجيهات وإرشادات من هللا القدوس إذل الناس الذين كان من اؼب

ة ل ذلك الوق  ت ول ذلك اؼبوق ف وال تنطب  ق علين ا ب  نفس الواض ح أن العدي د م  ن الوص ااي كان ت خاص  
الطريقة. ف الدرس السابع ىناك قسم يشرح كيف ينبغ ي علين ا تطبي ق ك بلم أس فار العه د الق دأ ف 

 حياتنا.
النعمة فبي الع بد  ح  ؿ حة عل أحد املىكىعات الحالية: النعمة الظابقة أو الحكلير: ا

طبببببحلدام مجمىعبببببة محنىعبببببة مبببببل س باإليمبببببا   يمكنبببببك االخوبببببا  للحب يبببببححيبببببا  القبببببديم أو طبببببب  ا

طة ا مل جائ  السطالة ا مل زومية اذا لصم ألامس   ألاط از املقد 

ثبببر    الوبببالب ببببؤ  علبببيهم ثحلببب   ربببالذ عظبببات أو عقبببد ربببالذ جلظبببات جعليميبببة وعمىعبببات 

أخسي خالل  ت   هره الدوز 

 

 

 



 

 

 

 

ظلب من بعض هام املتخوةت من الدرس الساب.. اقائد الصف جمع امل يجب عل 

 العالب الخحدث عن ما كخثوه.

ظرح أسئلت املراجعت من الدرس الساب.، وتعض ألاسئلت من الدروس من قثل. ا

 مراجعت إلاجاباث وجصحيحها حسب الحاجت.

ما املقـىد ببيما  الخالؾ؟ اذا ما  للشخف ايما  الخالؾ ماذا 

 أئه آمل؟اعني 

 جعسير ايما  الخالؾ

 بماذا يئمل املئمل؟
 ( يؤمن أنو ال يستطيع أن يفعل شيًئا لتربير نفسو.ٔ) 

ْيبَل "ألَنَُّكْم اِبلنِّْعَمِة ـُبَلَُّصوَن، اِبإِليبَاِن، َوَذِلَك لَْيَس ِمْنُكْم. ُىَو َعِطيَُّة هللِا. لَْيَس ِمْن َأْعَماٍل كَ 
 (.ٜ-ٛ: ٕيَ ْفَتِخَر َأَحٌد" )أفسس 

 يُدرك أنو ال شيء يستطيع أن يفعلو )األعمال( ذبعلو يستحق أن ىَبُلص ولو جزئًيا.

  ؟



 

 ( يؤمن أن ذبيحة اؼبسيح كافية لغفران خطاايه.ٕ)
 (.ٕ: ٕيوحنا  ٔ"َوُىَو َكفَّاَرٌة ػِبَطَااَياَن. لَْيَس ػِبَطَااَياَن فَ َقْط، َبْل ػِبَطَااَي ُكلِّ اْلَعادلَِ أَْيضاً." )

 إمكانية غفران اػبطااي.تعٍت الذبيحة اليت من خبلؽبا   اَرةٌ َكفَّ 
 أساس اإليبان وحده. ى( يؤمن أن هللا يغفر لو علٖ)
" )إ" َراَن ِمْن ُكلِّ ِإمثٍْ  ِٔن اْعتَ َرف َْنا خِبَطَااَياَن فَ ُهَو أَِمٌُت َوَعاِدٌل، َحىتَّ يَ ْغِفَر لََنا َخطَااَياَن َوُيَطهِّ
 (.ٜ: ٔيوحنا 

ن يعتقد أن ىناك شروطًا أخرى فإنو يتوقع أن يتم خبلصو جزئًيا ابألعمال بداًل من إذا كا
 اػببلص التام ابلنعمة.

 ال الن مل زطالة زومية مقدمة العصل
ربر ت أن اإلنسان هبب أن يبُتِّ يُ ( ٖٔ-ٕٔ: ٖاألول ) اعبزء .أجزاءاعبزء الثالث لو ثبلثة 

الثاين  عبزءال يبكن تربيره على أساس ما قام بو. األن اإلنسان  ،هللا قدمهاابلطريقة اليت ي
ربِّر توضيحي  مكرس  اودالرابع( يستخدم إبراىيم ود صحاحاإل)

ُ
ىذا التعليم  وتبُت أن لئليبان اؼب

اؼبسيح ذبعل ىذا  ذبيحةاػبامس( يشرح كيف أن  صحاحالثالث )اإل زءاعبالكتايب ليس جديًدا. 
مقاطع ةثبلثال لدرس سوجم ندرس كا. ف ىذا الالنوع من التربير فبكنً 

 51:1 -51:2النقوة السايظية مل 
 تربير ابلنعمة من خبلل اإليبان.تقدم ال يتاؼبسيح ال ذبيحةبلص اإلنسان ىو ػبهللا  دبَتت

 ال21-51: 2العصل ألاول: هسيو هللا للحب يس )

 21-51: 2النقوة السايظية مل 
 ألعمال.اب التربيرإستحالو ان و نعمة من خبلل اإليباللتربير ىي لوسائل هللا 

لخف املقوع )  ال21-51: 2م 
ال أحد صاغبًا على أساس حفظ الناموس لذا وجب إهباد بعض الوسائل األخرى لتربير 

ويكون قاضًيا ابرًا ف نفس  ،( ىي أن يربر هللا اػباطئٖ:ٕٙ)اإلنسان. اؼبعضلة اليت ُت عرضها ف 
 بتوفَت ذبيحة كأساس للغفران والتسامحالوقت. ُت حل ىذه اؼبعضلة من ِقَبل هللا

 للمجمىعة  ال21-51: 2)يج  عىمل الوال  لسال  



 

 مالحظات  ية ثلى  ية
ن ى ذه الفك رة ليس ت إالرس ول . يق ول لن اموسع ن ا اعي دً ( يتحق ق ال رب اؼبقب ول م ن هللا بٕٔ)

الكام   ل م   ن  ع   بلناإل ش   َت إذل وق   تتواألنبي   اء. "ولك   ن اآلن"  الن   اموس ه   ا َعلَّ   م هب   اجدي   دة ولكن
 (ٕ٘ ا اآليةأيضً  انظر. )ذلك اآلية التالية تعلناإلقبيل ف اؼبسيح كما 

 رب ت الدينون ة ألهن م  .( ليس ىناك فرق بُت الطريقة ال يت ىبل ص هب ا اليه ود واألم مٖٕ-ٕٕ)
عن دما م ن ش عب هللا ف الق دأ والطق وس  ذابئحال  بس ببأي ش خص  ل صدل ىب على قدم اؼبساواة.

. وإليبان  ذب اوابً نعم ة  ك ل م ن خل ص خل ص بس بب أن و تَلقَّ ي. إايىا هللا أعطاىماليت  طقوسالا تبعو ا
 .(ٖٓنظر اآلية ا)

مث ل  يس تخدم ع دة م رات ىن ا واعبمي ع" الك ل"اػببلص ألي شخص ىو ابإليبان. مص طلح 
 نفت  احاوعل  ى ك  ل ش  يء" تش  ديد عل  ى  ك  لعب  ارة "ل. ك  ل م  ن ي  ؤمن ىبلُ  ص. تعت  رب أخط  أ اعبمي  ع إذ

 (.ٔ:ٚٔإليبان إليبان"على حالة اإليبان )"ابعبارة   تؤكد كما  العرض سباماً  ومشولية

 يسوع دفع شبن الفداء. الرب ؾبانية ألن لنا نعمةال( ٕٗ)

التكف  َت دل ي  تم   قب  ل ؾب  يء اؼبس  يح. ه  ا البش  ررتكبا" ى  ي اػبط  ااي ال  يت الس  الفة( "اػبط ااي ٕ٘)
 ى   ذهعل  ى ال   رغم م  ن أن  .اؼبس   يح وتلك   ن دب   س  يةحف   ظ الطق  س وال   ذابئح الطق ع   ن طري  ق  عنه  ا

ألن  و ك  ان  ف اؼبس  تقبلاؼبس  يح  َكفَّ  اَرة. هللا غف  ر ؽب  م عل  ى أس  اس  رتِكبَ  ت قب  ل م  وت اؼبس  يحاُ  اػبط  ااي
 .(ٕٔاآلية  انظر. )ءمن البد لذلك اطً طّ ـبُ 

يتعام  ل  . وأظه  رت أن هللاك  ن ف  ورايً يدل  وعدل  أن عل  ى ال  رغم م  ن ٌر ابأن هللا َكفَّ  اَرُة ال تأظه  ر 
 اػبطية على ؿبمل اعبد.مع 

 ربر اػب اطئع ادل وي . كيف يبك ن أن يك ون هللا مىذه اآلية تظهر حل اؼبعضلة العظ( ىٕٙ)
أن هللا الَكفَّ  اَرُة  تظه  ر أ خ  ري. م  رة أن ي  ؤمنؼب   هللا الطري  ق. يغف  رالَكفَّ  اَرُة  ق  دمت؟ ف نف  س الوق  ت

 .مرًا خطَتًاأاػبطية يعترب 

 ؟الَكفَّاَرةلناس دون لقد تنتج إذا غفر هللا ما ىي اؼبشكلة اليت 



 

ب أب دي. الدرج ة أن ؽب ا عق  ج ًدا وقد أعل ن أن اػبطي ة خط َتة للكون. بارهللا ىو القاضي ال
م ن  مكاف أة ك ون أيل عن العدل ف هناي ة اؼبط اجم للئو عن هللا. هللا ىو اؼبس انسناال اػبطية تفصل

 طأ.اػبن يرتكبون ألولئك الذي دينونةو  اػبَت من البشر يصنعون

 وكأن  وظه  ر ي عل  وألن  و هب يه  ُت هللا ون  إس  اس يتع  ارض م  ع ىوي  ة هللا ذاِ  ا. إن الغف  ران ب  دون أ
ذا عاق   ب بع   ض الن   اس وغف   ر إع   ادل  غ   َتأن   و  طي   ة. يب   دواػب رد فعل   و ع   نف تع   ارض ومتن   اقض م
س أن آلخ  رين. ى  ذه ليس  ت مش  كلة ص  غَتة ألن الك  ون كل  و موج  ود لتمجي  د هللا. كي  ف يبك  ن للن  ال

 ؟ أنو عادل ىفيو عليبجدوا هللا بصدق إذا كانوا ال يفكرون 

ىن       اك  ك      ان اغب       ل أن يك      ون
 ك    م ى    ي فظيع    ةظه    ر اػبطي    ة  ي ءش    ي

ويق  دم س  بًبا لغفراهن  ا ويظه  ر طبيع  ة هللا 
ح   ىت ي   تمكن الن   اس  ف نف   س الوق   ت

هللا عل   ى أن   و  إك   رامس   تمرار ف م   ن اال
 مقدس وعادل.

 اى           ذ تتف           ق م           ع الَكفَّ           اَرُة 
الص ليب أن  ذبيحةاج. أظهرت تيحاال

ن ض      رورة وفظيع      ة وأ اػبطي      ة خط      َتة
ر َش      بِ يع      ًتجم  يالتوب      ة ذبع      ل اػب      اط

بينم    ا هبع    ل تق    دأ اػب    بلص  خط    اايه
اغبري    ة ف ص    ورة حري    ة  للجمي    عؾب    ااًن 
ن ؼب وال يغف ر  خبلصو اجمل اينلذين يقبلون لأن يغفر  والعدل من هللا حبيث يكون من اإلنصاجم فردية

 يرفضونو.

ش خص ال ي زال ف اػبطي ة دون التوب ة ل هللا يتوب وا؟ أن يغف ر ولئ ك ال ذين دلأل هللاذا ال يغفر ؼبا
 مع إظهار عدل هللا. ان: تقدأ الغفر الَكفَّاَرةِ من  واؽبدجم الغرض يلغي



 

لتمام مثل ىؤالء من "ال يبكن الحد ان وبقق  الناموس اب
 اتبوا ورجعوا عن خطاايىم وآمنوا ابؼبسيح ػببلصهم"

 من تفسَت ماغنوكلم لرسالة رومية

ك  ان ىن  اك بع  ض الن  اس  ال  ذات لتحقي  ق اػب  بلص. فتخ  ار وم  دح( ال يوج  د أس  اس لبلٕٚ)
 لك  ن الش  خص ال  ذي يع  رجم أنمعرفت  و أبن  و َخلَ  ص.  ىع  دَّ اإذا  متك  ربال  ذين يعتق  دون أن الش  خص 

 .مفتخرًا بكربايء.ال ا كون متضعً ينعمة لديو سبب أن ابل تفر غُ خطاايه قد 

 سبوبُ  ؤمنوي يتوب( التربير ال يعتمد على الرب السابق. التربير يعٍت أن اػباطئ الذي ٕٛ)
كما لو أنو دل لو إيبانو بًرا  

عة هلل . تبدأ حياة الطاىبطئ
لتربير وليس قبل ذلك. ال اب

يبكن للشخص أن يغَت حياتو 
 عند بقصد جعل نفسو مقبواًل 

نو مقبول ابلفعل من هللا إ. هللا
 لمسيح وليس أبي طريقة أخرى.ل العمل الكفاريمن خبلل 

. الرسالة ىي للعادل كلو. ىذه رومية رسالة وضوعدب النص ت( ىذه اآلايت ربطٖٓ-ٜٕ) 
 بشريةال كل  على . ظهر قصده وتنطبق أىدافوألن ىناك إلو واحد فقط .لى التوحيداغبقيقة تقوم ع
أو عشَتة واحدة. هللا يعتزم  هواحد شعبفقط ف  ةكون مهتمت قد يتال ةاحمللي وؽبعلى عكس اآل

 (.ٙ: ٜٗ، ٕٔ: ٖٗ، ٙ: ٕٗشعياء أهلل مع األمم ) تهاك إسرائيل معرفار ا أن تشدائمً 

بول النامىض، بل ي بحه    ير   الحب يلال السطىل ا س باإليما  ال ي 

 ذلك؟

. فإنو ال يزال معيار الرب. ناموسال يعٍت إلغاء ال سو مان( التربير دون الطاعة السابقة للٖٔ)
إذا كان  .ٜٜٔٔتفق مع ىذه اآليةتال  ؤمنصلة ابؼب موس ببلانوالتربير اليت ذبعل ال للَكفَّاَرةِ أي نظرية 

يفهم  يدل على أنو دل هذاولكن ال ينوي البدء ف طاعة هللا ف الغفرانو  الشخص يسأل عن العفو
                                                           

 شرح خدمات جون وسلي ف كيف أن االيبان أساس الناموس بطريقة رائعة ٜٔ

  ؟



 

 ائد اػببلص دبجردو لغفران. وىو وباول اغبصول على فلنو وبتاج ف أشر اػبطية والسبب اغبقيقي 
 .ناموسحًتام الالتظاىر اب فقط

 ال1-51: 1العصل ال انم: م ال ابساهيم )

 النقوة السايظية لل ـل الساسع

  لشعب هللا ابإليبان.ختاره هللا ليكون أابً ام الذي يبراىإتَ بَ رَّر 

 ال1-51: 1ٌملخف النف )

م يب راىتبَ  رَّر أب وان إالعه د الق دأ.  مؤسس ة من ذالتربير ابلنعمة من خ بلل اإليب ان  وتعليم عقيدة
ت  ان دل اؼبل  ك داود التربي  ر ابلنعم  ة. اػب مفِه   ك  ذلكلش  عب هللا ابإليب  ان.   خت  اره هللا ليك  ون أابً اال  ذي 

ال ذي ك ان ابلفع ل عل ى اإليب ان  وعبلم ة عط ي ف وق ت الح ق ك دليللخ بلص ولك ن أٌ ليكن وسيلة 
 ف وقت الحق ابإليبان. خُلُصونكل أولئك الذين سيلبراىيم . أصبح إبراىيم األب واؼبثال إل

 يج  عىمل الوال  لسال  ال ـل الساسع للمجمىعة 

 مالحظات  ية ثلى  ية
 إبراىيمما الذي حصل عليو " السؤال ىو: م األب البيولوجي لليهود.( كان إبراىئ)
؟" الذي سَتثن "مَ  سؤاٍل آخرالسؤال من أجل اإلجابة على  ىذا نجيب على؟" سابلضبط

 "كيف يبكننا أن نرث؟"و

 .فتخارؤدي بطبيعة اغبال إذل االوتألعمال اباػببلص وتعليم  نظرية  تقود (ٕ)

ا وإيما  خالؾ؟ما هى إلايما  الر  ما   ِظ   له بس   إلبساهيم وح 

أن يضع  ستطعي ( دل يكن إبراىيم يعرجم خطة اػببلص أبكملها وابلتارل دلٖ)
. جزء من الوعد اؼبذكور ف أٌعِلن لووعد هللا بقدر ما ب ؤمناؼبسيح. ومع ذلك كان ي َكفَّاَرةً إيبانو ف  

تتبارك ( ولكن بقية الوعد ىو أن ٛٔ-ٚٔ) كثَتة  ألمم ىو أن إبراىيم سيكون أابً  صحاحإلىذا ا

  ؟



 

الوعد  تكرر(. ٛٔ-ٚٔ: ٕٕ، ٖ -ٕ: ٕٔ)التكوين شعوب األرض  صبيع فيو وف نسلو 
لذلك كان الوعد أنو  .هللا رضى وقبول أن يكون لومعٍت تتبارك ( ٕٛ:ٗٔيعقوب )سفر التكوين ل

 عبميع مقدّ اؼبلنعمة اكان وعد  األرض. شعوبعبميع نسلو يتم تقدأ رضي الرب من خبلل 
 .الناس

إيباننا  أن على الرغم من تربيرانوعد هللا ابلنعمة. كان تربيره ىو نفسو ب آمنإبراىيم ألنو  تربر
 .قناعةمزيد من الو ل

 من ذلك . وبداًل عطيةليس  إذن اػببلصف نفسو ( إذا كان الشخص يعمل ػببلصٗ)
 (.ٙ: ٔٔنظر اوباول تسديده ) الذي يندَ سبيل ال ىعل يكونف

( الشخص الذي "ال يعمل" ليس شخص ال يهتم بطاعة هللا ولكن الشخص الذي ال ٘)
عتماد على أعمالو اال من بدالً بلصو وعد هللا ػبؤمن الشخص ب. يلخبلصكوسيلة ل  العمل يعمل

 لدخول السماء.
ذنب   ينسبن هللا الإقبول هللا الذي يعتمد على الغفران.  اأيضً  اود( وصف دٛ-ٙ)

التربير ابلنعمة من خبلل اإليبان وتعاليم  أن عقيدة  بولس الرسول بُتي قة للمؤمن.ػبطية السابا
 .أدركها حىت اؼبلك داود -ليست فكرة جديدة 

: ٙرومية )يعلن لنا شَت إذل اػبطية السابقة وليس اػبطية اؼبستمرة؟ يكيف نعرجم أن ىذا 
 صحاح السادسئلالرسالة الكاملة ل " إنافيه بعد عيشال نلذلك كبن " "ا للخطيةندبا أننا "مت (ٕ
: ٘ا نظر أيضً ا)ابإليبان. نكون متربرين  الفكرة القائلة أبننا نستطيع أن نعيش ف اػبطية بينما زيلت
 انَّ خطاة كما كُ  دل نعدبعد خطاة" فبا يعٍت أن لدينا اآلن قوة و  كبن"" وبينما ُكنَّا ضعفاء: "(ٛ-ٙ

 .تغَتان وتربران اآلن لكن .من قبل
 كونو   ىذه اؼبكانة ىعل وبصل أن ( يقدم ىذا السؤال موضوع كيف يبكن للشخصٜ)
 تان؟ىم من اػب ابإليبان. ىل ىذه الربكة َتيت فقط لؤلشخاص الذين  متربرًا

: النامىض أم النعمة؟ 
 
ل جال أوال  م 

النعم   ة. ج   اء اػبت   ان ف وق   ت الح   ق.  لى   ىعن   دما حص   ل ع ( دل يك   ن إب   راىيم  ـبت   وانً ٕٔ-ٓٔ)
ذلك فم   ن اؼبمك   ن لش   خٍص غ   َت ـبت   ون أن وبص   ل عل   ى النعم   ة ابإليب   ان. إب   راىيم ى   و األب الروح   ي ل   

  ؟



 

أوالده ألولئ ك ال ذين يتبع  ون مثال و اإليب  اين )"الس لوك خبطوات  و"( ح ىت ل  و دل ي تم خت  اهنم. ل يس اإلس  رائيليون 
 .أحفاده( بيولوجيًاعلى الرغم من أهنم ينحدرون منو ) الروحانيُت ما دل يؤمنوا.

( م  ن ي  رث برك  ة إب  راىيم؟ إذا ك  ان أولئ  ك ال  ذين وبفظ  ون الن  اموس ف  األمر إًذا ل  يس ٗٔ-ٖٔ)
 ابإليبان الذي ف الوعد.

إن   و ل   يس وس   يلة لقب   ول  ك   م والقض   اء ألن   و يكش   ف ع   ن اػبطي   ة.( الن   اموس وس   يلة اغب٘ٔ)
انم  وس  نتهاك ات للن  اموس. دل يتح  دث ب ولس ع  ناىن اك انم  وس م  ا ك ان ىن  اك  النعم ة. إذا دل يك  ن

موسى على وجو التحديد ولكن عن متطلبات هللا لئلنسان بشكل عام. ليس ىناك مك ان قب د في و 
 (.ٔ:ٕٓمتطلبات هللا غَت معروفة ابلتمام )

( ك  ان إلب  راىيم العدي  د م  ن األحف  اد بيولوجيً  ا ال  ذين ش  كلوا دواًل وش  عواًب ـبتلف  ة. ٚٔ-ٙٔ)
 لكث   َتين ألن   و ى   و أب لك   ل ال   ذين ل    ديهم ن إب   راىيم ك   ان أابً إأي ح   ال ىن   ا يق   ول الرس   ول  ىعل   

 اإليبان.
ي   تم التربي   ر ابإليب   ان ح   يت يُعطَ   ى ابلنعم   ة. إذا كان   ت ىن   اك حاج   ة إذل أي إج   راءات لتأىي   ل 
تلق  ي  ف  إن األم  ر ل  ن يك  ون سباًم  ا ابلنعم  ة. ألن  و ابلنعم  ة هب  ب أن ي  تم قب  ول التربي  ر ابإليب  ان فق  ط. 

ُ
اؼب

 معٍت اػببلص.الشخص الذي وباول شراءه ال يفهم  
 ما ىو وعد هللا إلبراىيم؟ كيف كان يشبو وعدان ابػببلص والتربير؟

( آم   ن إب   راىيم ابهلل ح    ىت عن   دما دل يك    ن ىن   اك ش   يء ف ظروف    و إلعطائ   و األم    ل ٜٔ-ٛٔ)
س ارة كان ت أيًض ا غ َت ق ادرة جس داًي اإلقب اب و  ىوالرجاء. جس ده ك ان ميتً ا فيم ا يتعل ق ابلق درة عل 

 اإليبان اغبقيقي ال يعتمد على الظروجم.لتحمل بطفل. ولكن 
ب ن ى اجر يبث ل ن وع اال. وى ذا م ا يفس ر ؼب اذا إظباعي ل ىذا اإليبان ى و عك س الثق ة ف األعم 

 (.  ٖٔ-ٕٕ: ٗاػببلص ابألعمال )غبلطية 
سبث   ل والدة إظباعي   ل م   ا يبك   ن إقب   ازه جس   داًي ب   داًل فب   ا وب   دث ابإليب   ان. اػب   بلص ابلوع   د مث 

 .اإليبان مث اؼبعجزة
 ( يتمجد هللا أكثر إبيبان الشخص أكثر من قدرتو.ٕٔ-ٕٓ)
 نظر اؼببلحظات على اآلية الثالثة.ا( ٕٕ)



 

ؿببة هللا ليست ؽبا سبٌب فينا )ىكذا( وكذلك 
 غَت ؿبدودة )ليس ؽبا قياس( ولن تتوقف

 هل لنا ئ ع الخالؾ الر  ثلقاه ابساهيم؟

( إيبان إبراىيم مثاٌل لنا. دل يكن يعرجم خط ة هللا للخ بلص كله ا لكن و آم ن ابعب زء ال ذي ٕ٘-ٖٕ)
ل اؼبكشوفة لن ا ػبط ة اػب بلص ال يت دل يعرفه ا إب راىيم: م وت وقيام ة أٌعلن لو. هبب علينا  أن نؤمن ابلتفاصي

ن ال  رب ك  ان ل  و إل  ذي حص  ل علي  و إب  راىيم ألن  و يق  ول اؼبس  يح. تُب  ُتِّ ى  ذه اآلايت أنن  ا نتلق  ى نف  س التربي  ر ا
 وسوجم ينسب لنا على نفس األساس.

 املظيح )
ٌ
از  
 
 
 
 ال51-1: 1العصل ال الن:  

 لخامعصحا  االنقوة السايظية لإل

 اؼبصاغبة والرب واغبياة. ألنو قدَّم س نتائج اػبطيةعكَ  تووقيام واؼبسيح ف موت

لخف إلا  صحا  الخامعم 
ربن  ا يس  وع بعب  ارة "تُق  دم لن  ا (. ٔع  ددابإليب  ان ) انربر ت  بع  د أن  ُص  وغِبنا م  ع هللا ابؼبس  يح واآلن

لي     ة عا: فص     حاحاؼبس     يح" موض     وع اإل
. جلب  ت خطي  ة الكفَّ  اري ؼبس  يحا عم  ل

  . رب ت اػبطي ة واؼب وتليك ون آدم العادل 
 رتك  ب اػبطي  ةاك  ل ش  خص بع  ده ق  د 

 تاؼبس    يح عكس    َكفَّ    اَرَة ولك    ن   اأيًض    
 آاثر اػبطية.

 صحا  الخامع للمجمىعة يج  عىمل الوال  لسال  إلا

 مالحظات  ية ثلى  ية
 لي  ة عم  لعاص  حاح ى  و فقس  م الس  ابق هب  ذا القس  م. موض  وع اإلأ( ى  ذه اآلي  ة ت  ربط الٕ-ٔ)

 العداوة قد زِيَلت وربول َعنَّا غضب هللا. -اؼبسيح. السبلم يشَت إذل اؼبصاغبة مع هللا 

نو ىو الباب. ىذه اآلية تقول شيًئا فباثبًل ألن بو صار لنا حق الوصول إ قال الرب يسوع
 والدخول للنعمة ابإليبان. ىو الطريق واغبق واغبياة.

  ؟



 

ى    ذا  يع    يش ف النعم    ة. ىيكليً    ا يعت    رب ختب    ار اؼب    ؤمن وى    وا( ى    ذه اآلايت تص    ف ٘-بٕ)
 وصف إدراجي مث يعود الرسول بولس إذل التفسَت البلىويت للَكفَّاَرة.

إن   و  ابس   بب الرج   اء أبنن   ا س   وجم لبت   رب ؾب   د هللا. ق   ال أيًض    يق   ول ب   ولس الرس   ول إن افتخ   اران
 يبكننا أن نفرح ونفتخر أيًضا حىت ف احملن والضيقات.

ألشياء الصغَتة" )ظروجم اغبي اة( ألن األش ياء الكب َتة ى ي آمن ة.  يبكن للمؤمن أن يتحمل "ا 
ش  بعو ال  يت ف اغبي  اة  لك  ن األش  ياء ليس  ت كافي  ة لتالف  رح م  ن األش  ياء  ىوب  اول اػب  اطي اغبص  ول عل  
حتياجات و(. ظ روجم اغبي اة ليس ت س يئة للغاي ة إذا كان ت اغبي اة ابلنس بة ا)ليست فيها الكفاية لتلبي ة 

 اغبياة تبدو ابئسة إذا كانت اغبياة ىي كل شئ. لنا رحلة ولكن ظروجم

(. نُنم ي الص رب وكب ن ٗ-ٕ: ٔي ع  انظ ر أيًض امانة للضيق يُنجز أم رًا للم ؤمن )رَبمُّل اؼبؤمن أب
نتظ ار لكن و الق  درة عل ى رَبمُّ  ل س  تعداد لبلان وكب ن نط ور. الص  رب ل يس ؾب رد االنتحمَّ ل الض يق ابإليب  

رب ال  ذي يعطين  ا لص  اب كلم  ا نت  درب ومب  ارس اإليب  ان ورؤي  ة عم  ل هللااألم  ر إبيب  ان. نس  تمر ف ْاختب  ار 
 األمل والرجاء. نعلم أن قصد هللا سيتم ويتحقق حىت عندما تبدو الظروجم سيئة.

 ئ ظك عندما ثكى  في  سوف طيئة ؿعبة؟ جشعع ير 

. وح الق دسنعلم أن رجاءان لن ىب زي )خيب ة األم ل( ألنن ا ابلفع ل لبت رب ؿبب ة هللا ف قلوبن ا ابل ر 
ن ال   روح الق   دس ى   و الض   امن أن هللا س   وجم وبق   ق ك   ل إ (ٗٔ-ٖٔ: ٔأفس   س )يق   ول الرس   ول ف 

 شيء آخر قد وعد بو. الروح ىو عربون العهد.

( أننا ال نستحق زمان تربي ران  واليبك ن أن نفع ل ش يئا ٓٔ-ٙوتؤكد اآلايت التالية )
 ."أعداء"ا "ضعفاء ببل قوة" "بعد خطاة" ولتربيران. ُكنَّ 

)دون ق وة( يع ٍت أن نك ون غ َت ق ادرين عل ى خ بلص أنفس نا وخاص ًة م ن  ( أن نك ون  ض عفاءٙ)
 خبلل الوفاء دبتطلبات الناموس. ُكنَّا عاجزين عن تلبية متطلبات هللا وخبلص أنفسنا من اػبطية.

( من النادر أن يبوت شخص ما ألجل الص احل )الطي ب( ولك ن م ات اؼبس يح ألجلن ا وكب ن ٛ-ٚ)
 طاة.بعد خ

  ؟



 

ؿب امي(. ي ربر ب ولس الرس ول أس باب ذل ك أن و إذا ك ان ) ( وبيا اؼبسيح لن ا كوس يط وش فيعٓٔ-ٜ)
ف رض  اه وص  بلحو اآلن وكب  ن مت  ربرون  س  تعداد أن يغف  ر لن  ا وكب  ن خط  اة فيمكنن  ا أن نث  ق أكث  رال  ى هللا ع

باطن   ا ابؼبس   يح اغب   ي رتاسنس   تمر مقب   ولُت م   ن هللا م   ن خ   بلل ف اؼبس   يح ال   ذي ص   اغبنا دبوت   و نياب   ًة عنَّ   ا. 
قام.

ُ
 اؼب

 يظهر تعبَت "وابألًورل كثَتاً" طبس مرات ف ىذا اعبزء.

 .(ٜٔ-ٕٔ)اآلايت اآلتية على مهم تسليط األضواء 

 ػس  اجابحك هل ئحل مرئبى  سظب  خوية آدم؟ ا 

 هل ئحل مرئبى  سظب  خوية آدم؟جظليى ألاكىال: 

ه  ا رب  ت اػبطي  ة واؼب  وت بس  بب لن البش  رية دخل  ت كأ (ٜٔ-ٕٔ: ٘رومي  ة )تق  ول 
دم. ىل كبن ف أشخاصنا مذنبون بسبب خطية آدم؟ ىل يُعاقب )يُدان( اػبطاة آخطية 

 على خطية آدم؟
يق  ول أن اؼب  وت  ٕٔدم. ف اآلي  ة دل يَ ُق  ل ب  ولس أن اػبط  اة س  يعاقبون عل  ى خطي  ة آ

ُتش دِّد  ب بشكل فردي خبطيت و.جتاز إذل صبيع الناس إذ أخطأ اعبميع. كل شخص ُمذنا
انموس هللا.  تعدواج البشر للتربير ألهنم خطاة حتيا ا ىعل (ٕ-ٔرومية )صحاحات ف اإل

ل   ن ي   ديَن هللا الن   اس بس   بب اغبال   ة ال   يت ول   دوا فيه   ا ولك   ن إلختي   ارىم أن يفعل   وا اػبطي   ة. 
 (.ٓٔ:٘كو ٕ، ٙٔ-ٙ: ٕ، رومية ٕٓ:ٕٔالدينونة وفًقا ألعماؽبم )رؤاي 

ة للعادل ألنو أبو البشرية صبعاء اليت دل ُتولد بعد. فصل ومع ذلك فبأدم دخلت اػبطي
أدم خبطيتو البشرية عن هللا وابلتارل فهم منحرفون. ُولد كل الناس بس بب خطي ة آدم دبي ل 

 رتكاب أعمال اػبطية.اطية واتَّبع اعبميع ذلك من خبلل كبو اػب
 ويبكن تفسَت العبارات التالية هبذا الفهم:

  ؟



 

 .(٘ٔدم )آؼبعصية وخطية ات الكثَتون بسبب ام
 .(ٙٔواحد ىو من وبكم ابإلدانة والدينونة )

 .(ٚٔمَلك اؼبوت بسبب خطية الواحد )
 .(ٛٔ) جتازت الدينونة للجميع بسبب اؼبعصيةا

 .(ٜٔصبح كثَتون  خطاه )أبسبب خطيتة أدم 
نن    ا م    ذنبون بس    بب خطي    ة آدم ولك    ن آدم جل    ب اػبطي    ة لن    ا وتبع    و إدل يق    ل ب    ولس 

خطي ة ( وليس ت خطي تهم م ن آدم )َٙٔتة" )تاج اػبطاة أن تُغفر "خطاايىم الكثاعبميع. وب
 دم(.آ

ولكن ألن اعبميع  ،جتياز اؼبوت عبميع الناس ليس أن ذنب آدم يُنسب ؽبما( والسبب ف ٕٔ)
 قد أخطأوا. آدم ىو الذي جلب اػبطية إذل العادل وجلب َتثَتىا على نسلو.

ي  ة ودينونته  ا بوض  وح ب  دون الن  اموس. وم  ع ذل  ك فق  د ملَ  ك ( دل ي  تم اإلع  بلن ع  ن اػبطٗٔ-ٖٔ)
اؼب  وت ح  ىت قب  ل م  ا يتلق  ي موس  ى الن  اموس. ع  رجم الن  اس أهن  م م  ذنبون ابػبطي  ة ح  ىت م  ن دون الوض   وح 

ش بو  ى(. يٌظِهر الن اموس اؼب دى اغبقيق ي للخطي ة. يش َت تعب َت "عل ٔ:ٕٓ انظر) الذي ينص عليو الناموس
 علن من هللا. للناموس اؼب تعمدتعدي آدم" إذل العصيان اؼب

أولئ    ك ال    ذين ل    يس ل    ديهم أي إع    بلن دل يك    ن ل    ديهم خي    ار واض    ح. وم    ع ذل    ك ف    إهنم دل يتبع    وا 
 (.ٔ:٘ٔضمائرىم سباًما )

ك     ذلك ف     إن عم     ل اؼبس     يح جل     ب اغبي     اة إذل ب تص     رجم آدم اؼب     وت إذل "كث     َتين" و ( جل     ٘ٔ)
ذل  ك بكث  َت ف آاثرى  ا عم  ا كان  ت ػبطي  ة آدم.  "كث  َتين". الًتكي  ز ى  و أن َكفَّ  ارَِة اؼبس  يح تص  ل ألبع  د م  ن

بع  ض الن  اس يعتق   دون أن خطي  ة آدم جعل  ت اعبمي   ع خط  اة وأن النعم  ة م   ن خ  بلل الَكفَّ  ارَِة ال تُق   دَّم إال 
يق   دم هللا النعم   ة لك   ل ش   خص ص   ار خاطئً   ا بس   بب ا ل   يس ص   حيًحا وفًق   ا ؽب   ذه اآلي   ة. لع   دد قلي   ل. ى   ذ

 عريف "ال  " ف اليواننية ويعٍت اعبميع بشكل عام.سقطة آدم. يسبق مصطلح كثَتين أداة الت

م  11مل  يبة    يبر ثجيببى  عىبمل شبخف اعحقبد أ  هللا لبد 

 الخالؾ ليظبة ؿق    مل البؼسية؟
  ؟



 

( كان  ت اػبطي  ة األص  لية فع  بًل واح  ًدا ولك  ن النعم  ة اآلن كبتاجه  ا  لكث  َت م  ن ال  ذنوب. هب  ب ٙٔ
 صلية.أن تكون النعمة أكرب بكثَت من اػبطية األ

( كث    َتون أص    بحوا خط    اًة حرفيً    ا بس    بب آاثر خطي    ة آدم وس    يتربرون حرفيً    ا م    ن قِبَ    ل ٜٔ-ٚٔ)
 اؼبسيح حيت ال يستمرون خطاة.

( تكث   ر اػبطي   ة ابلن   اموس. دبع   ٌت أن   و يض   ع قائم   ة طويل   ة م   ن اعب   رائم واؼبعاص   ي بينم   ا كان   ت ٕٓ)
ن يع  رجم الش  خص الن  اموس وىبت  ار رفض  و خط  ااي قليل  ة معروف  ة. كم  ا أن  و يزي  د م  ن اػبطي  ة دبع  ٌت أن  و بع  د أ
. ولك ن النعم  ة تتج  اوز وتكث  ر ٕٗ-٘: ٚيص بح خاطئً  ا أس  وأ م ن ذي قب  ل. ى  ذه ى ي اغبال  ة اؼبوص  وفة ف 

 عند كل خطية.

 النعمة املرهلة واملدهؼة ) الععيبةال
. أصبح حبارًا وقبطااًن لسفينة وتعمق ف اػبطية. كانت أم  جون نيوتن مسيحية مؤمنة

ب  ًدا. م  ن الظ  روجم الص  عبة ف حيات  و. خان  و األص  دقاء وأص  بح لف  ًتة م  ن الزم  ان علق  د ع  ا  
ة الكث  َتين بس  بب س  تمر ف اػبطي  ة وس  اعد عل  ى ت  دمَت حي  ااعن  دما ربّس  نت حالت  و واص  ل و 

نكس رت ب و الس فينة  وجنح ت ان قبط اُن س فينِة الرقي ق لس نوات. العبي د(. ك اذبارتو للرقيق )
م  ن ِقبَ  ل قائ  د ك  ابئ ك  ان ص  ديًقا ألبي  و. ش  عر أن هللا ك  ان  ب  و عل  ى جزي  رة ولك  ن ُت إنق  اُذه

رحيًم  ا ب  و عل  ى ال  رغم م  ن أن  و ك  ان ش  ريرًا. ف وق  ت الح  ق كان  ت س  فينتو ت  دخل ف عاص  فة 
عتماد على هللا للرضب ة. من العاصفة وواصل نيوتن اال شديدة ودعا هللا برضبتو. قبت السفينة

األكث ر ترمبً ا  ىواح دة م ن الًتان يم ال يت كتبه ا ى  ترك ف هناية اؼبط اجم البح ر وأص بح قسيًس ا.
سجلة كاألغاين الروحية على مدار األايم

ُ
 .عاؼبًيا و اؼب
تلك اليت تنقذ تعيًسا مثلي... كنت ضااًل  ...أعجب النعمة... ما أعذب التعبَت"ما 

    .     "يوًما وْاىتديت...كنت أعمي وىا أان بصَت.
ي "إن هللا ق   د أحض   رين وأص  عدين برضبت   و م   ن الط   ُت ختب   اره اػببلص  اف  ،ق  ال ني   وتن 

العميق والوحل ووضع أقدامي على الصخرة اليت ىي اؼبسيح يسوع. لقد أنقذ نفسي. واآلن  



 

أكرم نعمتو اليت ال مثيل ؽبا واجملانية  اؼبتميزة والشاملة ألن "بنعمة شهوة ورغبة قليب أن أؾبد و 
 ."سب خبلصي سباًما لنعمة هللاأن أنهللا أان ما أان". من دواعي سروري 

  ح  ؿ حة عل الحب يس جؼمل إلاجابة عىمل ألاطئلة الحالية: امل ام: ا

از   ؟ 
 
 
 
 ا في الك

 
 ما هي املعللة التي ما  حل

 ملاذا ال يمكل خالؾ الخاهئ بالواعة؟ 

  ير أ  س ابساهيم ثب يسه باإليما ؟ 

حا  للعميع؟   ير نعلم أ  الخالؾ م 

 

 

 

 



 

 

هلببب  مببببل سعببببم الوببببالب  ببببام املكحىةببببة مبببل الببببدزض الظببببابو  ايجببب  عىببببمل لااببببد الـبببر جمببببع امل

ذ عل ما  حبىه   الححد 

هببببببس  أطببببببئلة املساجعببببببة مببببببل الببببببدزض الظببببببابو و عببببببم ألاطببببببئلة مببببببل الببببببدزوض الظببببببابقة  زاجببببببع ا

 إلاجابات وصحح ا حظ  الحاجة 

س  الة رومي  ة ى  و ع  ن اػب  بلص والتح  رُّر م  ن ق  وة اػبطي  ة. علين  ا أن ص  حاح الس  ادس م  ن ر اإل
 نفهم ما ىي اػبطية لنفهم معٍت النصرة والغلبة.

  ما هي الخوية؟                                                                                     

يوحن ا  ٔمقص ودة وإبرادتن ا ) الكتاب اؼبقدس ع ادة م ا يتح دث ع ن األفع ال اػباطئ ة كأهن ا
(. إذا كان الشخص يعرجم أن التصرجم خاطئ ولكنو ىبتار أن يفع ل ذل ك ٗ:ٚٔ، يعٜ-ٗ: ٖ

ال  يت تُ  دِخل اإلنس  ان ف ورط  ة م  ع هللا.  التص  رجم أبي ح  ال، ى  ذه ى  ي اػبطي  ة اؼبتعم  دة )إبرادتن  ا(
 اغبب وبفزان على طاعة هللا.

لن  اموس هللا عبلقتن   ا م   ع هللا. بينم   ا نس   لك ف نتهاك   ات البلواعي   ة أو العرض   ية ال تقط  ع اال
وال كبت  اج أن يك  ون لن  ا ( ٚ: ٔيوحن  ا  ٔنتطَّه  ر م  ن ك  ل خطي  ة ) (ا للح  ق ال  ذي نعرف  ووفًق  )الن  ور 

 نتهاكات اليت ال نعرفها واجملهولة من أن ذبلب لنا إدانة أو فصل عن هللا.خوجم من اال

  ؟



 

نتغَت تدرهبيًا من قِبَ ل اغب ق اإلؽب ي كلم ا كبن حباجة إذل "السلوك ف النور" وىو ما يعٍت أن 
 تعلمناه. ىناك تناقضات وأفعال خاطئة تضر الشخص إرل أن يفهمها ويُغَتىا.

ويتح  دث ى  ذا اؼبقط  ع ف اؼبق  ام األول ع  ن اػبطي  ة اؼبتعم  دة، ال  يت يُ  دان فيه  ا ش  خص إذا دل 
 يتب وهبد الغفران.

 مقدمة العصل الساسع

ويبك    ن أن يس    مى  ٛ-ٙص    حاحات رومي    ة م    ن اإلزء الراب    ع م    ن رس    الة يتك    ون اعب    
تربر".ب 

ُ
 "تقديس اؼب

يتحدث بولس الرسول ح ىت ى ذه النقط ة ع ن ال رب احملس وب. ى ذا ال رب اؼبنس وب إذل اؼب ؤمن 
بداًل من خطاايه اؼباضية. اآلن يبدأ الرسول ف وص ف ال رب احملس وب. يب نح هللا ال رب أيًض ا ابلنعم ة 

من يص  بح ف الواق  ع ابرًا م  ن خ  بلل اغبري  ة م  ن ق  وة وس  يادة اػبطي  ة ف غبظ  ة التربي  ر ويع  ٍت أن اؼب  ؤ 
ودبعون  ة ال  روح الق  دس ليحي  ا حي  اة مقدس  ة. ل  ذلك ف  بل وُبَس  ب اؼب  ؤمن فق  ط مقدًس  ا ب  ل ى  و ق  د 

 ُجعل مقدًسا بفعل النعمة. يسمى عمل النعمة ىذا ف حياة اؼبؤمن ابلتقديس.
 من اػبطية"صحاح السادس "التحرر ف ىذا الدرس سوجم ندرس اإل

 صحا  الظادضالنقوة السايظية لإل

اؼب  ؤمن ُح  ّر م  ن عبودي  ة اػبطي  ة وهب  ب أن ىبت  ار أن يع  يش كمتح  رر م  ن اػبطي  ة والطاع  ة هلل 
 لئبل يعود ربت سلطان اػبطية مرة أخري.

لخف إلا  صحا  الظادضم 

ص  حاح فك  رة خاطئ  ة يعتق  دىا كث  َت م  ن الن  اس بع  د ظب  اعهم ك  بلم ع  ن يتن  اول ى  ذا اإل
ة. تس   مى ى   ذه الفك   رة "خص   ومة وتن   افر" أو الع   داء لن   اموس هللا )أي البلانموس   ية(. النعم   

البلانموس   ي ى   و الش    خص ال   ذي ينك   ر أن    و م   ن الض   روري للم    ؤمن أن وبي   ا ف طاع    ة هللا. 
بلانموس  ية بس  ؤالُت م  ن ويس  تند خط  أىم عل  ى فهمه  م اػب  اطئ للنعم  ة. ق  دَّم ب  ولس مفه  وم ال

 (.٘ٔ، ٔفًتاضية  )األسئلة اال



 

"حي   ث  ( ٘:ٕٓى   و رد فع   ل البلانموس   ي عل   ى البي   ان ف )  ٔلس   ؤال اؼبط   روح ف اآلي   ة ا
س  تمرينا ف اػبطي  ة طاؼب  ا ا". ق  د يق  ول ال يه  م إذا واص  لنا و تكث  ر اػبطي  ة ت  زداد النعم  ة أكث  ر بكث  َت

 رتكبنا خطااي كلما نلنا مزيًدا من النعمة.استبدالو ابلرب احملسوب. كلما ا جل خطاايان ُتس
ناس يعتق دون أيًض ا أن و ال يه م م ا نق وم ب و ألن هللا قبلن ا ابلنعم ة ول يس م ن خ بلل بعض ال

 (.٘ٔأعمالنا )
بشدة كبًل م ن ى ذين الفك رين. أج اب عل ى ك ٍل منهم ا م ع ش رح ؼب اذا النص رة  سرفض بول

 مهم جًدا. والغلبة على اػبطية أمر
 صحاح السادس للمجموعة.هبب على الطالب قراءة اإل

 :ة ثلى  يةمالحظات  ي

ت  زداد ( س  أل الرس  ول ىن  ا س  ؤااًل ق  د يس  ألو ش  خص م  ا بع  د ظب  اع أن النعم  ة ق  د تكثُ  ر و ٔ)
عتقاد البعض أن اػبطية ى ي ف الواق ع جي دة  وؽب ا نت ائج رائع ة ألهن ا أكثر من اػبطية. قد  يصل ا

 ف اػبطية.وسيلة وطريق ؼبزيد من النعمة. ىذه الفكرة تؤيد أننا أحرار ف العيش ببل مباالة و 
( رد الرس  ول عل  ى الس  ؤال كم  ا ل  و ك  ان مهينً  ا. مث أوض  ح أن  و ل  يس م  ن اؼبمك  ن لن  ا أن ٕ)

 نواصل العيش ف اػبطية ألننا متنا عن اػبطية.
( كبن ال نستمر ف اػبطية ألننا متحدون مع اؼبسيح ف موتو وقيامت و. وكم ا يفس ر ٘ -ٖ)
ا صبيًع ا. ابإليب ان نتح د مع و ح ىت  يبت د لن ا سبم الرب يسوع عمل اػببلص لن ٜٔ -٘ٔ: ٘رومية 

 رضي هللا كما ىو للمسيح.
م  ات يس  وع ع  ن اػبطي  ة م  رة واح  دة وع  اش هلل. ك  ان م  وت ال  رب يس  وع ػبط  اايان ول  يس 

نته ت. ابإليب ان متن ا وقمن ا مع و ح يت اىي أن مس ألة اػبطي ة ق د  ظبو ولكن النقطةاػبطاايه تبارك 
 تنتهي ابلنسبة لنا أمر اػبطية.

 ترمز إذل مشاركتنا.و  توؼبعمودية ىي إعادة تشكيل موت الرب يسوع وقياما



 

جدي   د. )وىن   اك قس   م الح   ق ف ى   ذا ( "اإلنس   ان العتي   ق" يبث   ل اغبي   اة اػباطئ   ة قب   ل التٙ)
حىت أننا لسنا عبيد للخطية  ا"(. تنتهي حياة اػبطية سبامً صحاح يفسر اؼبفهوم "اإلنسان العتيقاإل

 فيما بعد. 

ا ح   دث للخطي    ة: "مات    ت" "ُص    لبت" حات اؼبس    تخدمة ف ى   ذا اؼبقط    ع ح    ول م    الح   ظ اؼبص    طل
مراح ل( أو  ىنتص ار وغلب ة  جزئي ة )عل ري ر ت درهبي وال يع ٍت ض منًيا أي اأُبِطلت". دل يع ِط ب ولس أي ربو"

نتص  ار الُكلّ  ي ى  ذه اؼبص  طلحات ش  روط  الغلب  ة واال أن اػبطي  ة تس  تمر أبي ش  كل م  ن األش  كال. توض  ح
 على اػبطية.

اؼبؤمن.  ىنتهت سباًما من علاىذه اآلايت ىو أن سيادة اػبطية  ( الًتكيز منٔٔ-ٚ)  
ختبار روح ي   ا خاٍل ومتحرر من اػبطية ولدينا الرسم التوضيحي ىو اؼبوت. الشخص اؼبتوىف

 كاؼبوت.
نته  ى م  ع اؼب  وت. كب  ن مب  وت سباًم  ا ع  ن ال  رب يس  وع م  رة أخ  رى بع  د القيام  ة. دل يب  ت ا

ا. اؼبوت للخطية ليست حالة تطول. اؼب وت للخطي ة ي تم بس رعة وم ن مَث اػبطية وننتهي معه
 نعيش من أجل هللا.

رب  اد اؼب  ؤمن اؼبس  يحي م  ع اؼبس  يح دبوت  و للخطي  ة وم  ع اؼبس  يح ف دفن  و وقيامت  و فيم  ا بع  د كم  ا هبع  ل ا
ومي  ة متح  ررًا م  ن ق  وة اػبطي  ة وعبوديته  ا. إع  بلن أن  و "مي  ت للخطي  ة" )ر  ٖٕ-ٔ: ٙوص  فها ب  ولس ف رومي  ة 

اؼب ؤمن أبن ينظ ر ف عبلقت و اعبدي دة م ع اؼبس يح  ا(. يُوص ي الرس ول أيًض ٚ: ٙ( ومتحرر منه ا )رومي ة ٕ: ٙ
للخطية ابإليبان ولكن حًيا  اوموتو للخطية كشيء أكثر من ؾبرد "مقام شرعي" ف نظر هللا. يعترب نفسو ميتً 

اؼبؤمن )اؼبسيحي( ىو من يضع ف التجربة   (. ىذا يعٍت أنٙ:ٔٔ)قيد اغبياة( هلل ف اؼبسيح يسوع )رومية 
أن  و ص  حيح وحقيق  ي. ل  ن ي  ًتك وي  دع اػبطي  ة تس  ود فيم  ا بع  د وسبل  ك ف  ىالشخص  ية م  ا يعلن  و هللا عن  و عل  

أ( بل عليو أن يقدم نفس و  ٖٔ: ٙ( وال يستخدم أعضاء جسده كأدوات إمث )رومية ٙ:ٕٔ.)رومية هجسد
( وأن يس تخدم أعض اء جس ده ك أدوات ب ر )رومي ة ٔ: ٕٔومي ة ذبيحة حية مقدسة ومقبولة )مرضية( هلل )ر 

 (". )"اؼبشكلة اليت تعرقل تقديسنا" للكاتب أالن براون(ٜٔوٙ:ٖٔ



 

"لنحسب" ىو تعبَت ف احملاسبة. ىو َتكيد م ا ى و ص حيح وحقيق ي. إن و ل يس تعب َتًا 
ي. هبب على للتظاىر. الرسول ال يقول للمؤمنُت أبن يقولوا شيًئا غَت صحيح أو غَت حقيق

اؼبؤمن أن يدرك أنو قد ُت رَبرَّر ابلكامل من اػبطية كما لو كان ميًتا وأن و هب ب أن ىبت ار أن 
 يعيش ف رَبرُّر كامل و اتم من قوة وسيادة اػبطية.

حِظ  ئ ظك  ميد للخوية؟   
 
 ماذا اعني أ  ث

اػبطي  ة. كب  ن لس  نا  ىعل يفس ر ويش  رح م  ا تبق  ى م ن ى  ذا األص  حاح س  بًبا آخ ر ألنبي  ة الغلب  ة والنص  رة 
ال يبكن ك أن  عبيًدا للخطية بل خداٌم وعبيٌد هلل. من اؼبستحيل أن زبضع للخطية دون أن تصبح عب ًدا ؽب ا.

(. اآلن أنت حرّّ م ن اػبطي ة وعب د هلل. ل ذلك ٕٓزبدم سيدين. عندما كنَت عبًدا للخطية دل تفعل أي بر )
 .(ٕٕفأنت تعيش ف القداسة )

تب  اين. إذا دل يك  ن ل  دينا النص  رة والغلب  ة عل  ى اػبطي  ة فاػبطي  ة تس  ود ( ىن  ا ن  رى ٖٔ-ٕٔ)
س تخدام جس دك ف اإلج راءات اأو ت تحكم ف اؼب ؤمنُت.  تسيطروربكم فينا. الرغبات الشريرة ال 

اػباطئ  ة ى  و ربقي  ق لس  لطان وس  يادة اػبطي  ة. ب  داًل م  ن ذل  ك ف  إن جس  دك ينتم  ي هلل وينبغ  ي أن 
 تستخدمو فيما هلل.

ك   ون "رب   ت الن   اموس" يع   ٍت أن تك   ون ب   دون النعم   ة اؼبخلِّص   ة. وابلت   ارل ( أن تٗٔ)
اغبكم على أساس األعمال. ألن ال أحد بدون النعمة يبكن أن يعيش بدون خطية. لتكون 
ربت الناموس يعٍت أنك ربت سلطة وقوة اػبطية. الشخص الذي ربت النعمة قد ربرر م ن 

الناموس أو ربت النعمة ال يشَت إذل أنك  أن يكون ربت سلطة اػبطية. أن تكون إما ربت
 ف العهد القدأ أو العهد اعبديد.

هلبب  مببل الوببالب أ  اؼببسحىا جعسيببر نثحببد النببامىضن م ببم  ا

 مس  أخسي بكلماتهم الخاؿة ما اعنيه أ  يكىئىا ثحد النامىض؟ 

( ىن  ا س  أل الرس  ول س  ؤااًل ق  د يس  ألو ش  خص م  ا بع  د أن يس  مع أنن  ا لس  نا رب  ت ٘ٔ)
س: "ىل لبطئ ألننا لسنا ربت الناموس؟" قد يعتقد الشخص أنو إذا كان قبولنا أمام النامو 

هللا ال يتحق  ق بس  بب طاعتن  ا ل  و إًذا فالطاع  ة ليس  ت ض  رورية. ىن  اك الكث  َت م  ن الن  اس الي  وم 
 الذين يعتقدون  بنفس الفكر. .تفاعل بولس الرسول مع ىذا السؤال بشدِّة.

  ؟

  ؟



 

 

كان اعبيش الروماين متفوقًا على 
خرين ف تدريبو وانضباطو اآل

 ٚٔ-ٖٔ: ٙومعداتو. ف أفسس 
استخدم بولس الرسول السبلح 
 الروماين كتوضيح للحرب الروحية.

س  تمرار اػبطي  ة. اؼب  اذا ال تغط  ي النعم  ة تلقائيً  ا  ش  رةً دل يفس  ر ب  ولس الرس  ول ويش  رح مبا
بداًل من ذلك أوضح أن الشخص ال يبكن أن يكون خادًما وعبًدا هلل إذا كان رب ت س لطة 

 وسلطان اػبطية.
( أن ت خ ادٌم وعب ٌد ؼب ن تطي ع.  إذا كن  ت ٙٔ)

ف طاعة للخطية فاػبطية ىي سيدتك وىذا يعٍت أن 
الرس ول: " ...أَلنَّ  هللا ليس سيدك. كما قال بط رس

 َٕم   ا انْ َغلَ    َب ِمْن   ُو َأَح    ٌد فَ ُه   َو لَ    ُو ُمْس   تَ ْعَبٌد أَْيض    اً " )
(. ال يبكن   ك أن زبض   ع للخطي   ة دون ٕ:ٜٔبط   رس 

 أن تصبح خادًما وعبًدا للخطية.
ػبطي   ة ( ُت ربري   ر اؼب   ؤمنُت م   ن ق   وة اٛٔ-ٚٔ)

خت  ربوا ى   ذا التحري   ر م   ن واآلن ى  م عبي   د لل   رب. لق   د ا
لئلقبيل. مرة أخرى يذكر الرسول أن و خبلل طاعتهم 

ػبدم   ة ال   رب ك   ان م   ن الض   روري أن ي   تم ربري   رىم م   ن 
 اػبطية.

رتك  اب اػبطي  ة والع  يش ف النص  رة والغلب  ة. ال يوج  د يع  رض اإلص  حاح كل  و تب  اين اتم ب  ُت ا
أبًدا أي ضمنية أنو م ن اؼبمك ن للم ؤمن أن يك ون رب ت س لطة اػبطي ة أو للخ اطئ أن يك ون ابرًا 

تمرار ف اػبطي  ة. س  يكون م  ن الص  عب العث  ور عل  ى طري  ق للبح  ث فيم  ا قال  و ب  ولس ع  ن م  ع اإلس  
 . ذلك أبكثر َتكيد

نو يشرح ذلك من الناحية اإلنسانية حىت يتمكنوا من فهم ذل ك.  إ( قال الرسول ٜٔ)
كانوا ف السابق قد خضعوا للخطية اليت قادِم إذل عم ق اػبطي ة. اآلن ؽب م أفع اؽبم وأعم ال 

مر ضروري للقداسة. الش خص ال يص بح مقّدًس ا م ن خ بلل فع ل األش ياء اؼبقدس ة بر وىو أ
 لكنو ليس مقدًسا إن دل يفعل ما ىو مقدَّس. 



 

طححالة خدمة هللا والعيؽ في الخوية في ئ ع  ير ث ظس ا

 الىلد؟

اػب    اطئ  ( اػبطي   ة ال تن    تج أي )خ    َت( ب   ر ولكنه    ا تنته    ي طبيعيً   ا ابؼب    وت.ٖٕ-ٕٔ)
اؼب  وت ى  و أج  رة اػبطي  ة. اؼب  ؤمن ال يكس  ب اغبي  اة األبدي  ة ألن  و ال  - يكس  ب وي  ربح اؼب  وت
 بل  وبصل عليها كهدية ) ىبة( من النعمة. -يستطيع أن يكسبها 

 ألاطاض الحقيقم ليقييية الخالؾ الشخص ي

غَت ىناك نسخة حديثة من مذىب البلانموسية وىي تعاليم حديثة للضمان األبدي ال
مش   روط وال   ذي يقل   ب ويل   وي تع   اليم الكت   اب اؼبق   دس ع   ن الض   مان واليقيني   ة. يُعلِ   م ى   ذا 
اؼبذىب أنو دبجرد أن الفرد ق د "قب ل اؼبس يح" فخبلص و آم ن ومض مون ح ىت عن دما يتن اقض 

دَّع اءه ابػب بلص إذل تغ َت ف س لوكيات ايدَّعيو بل وح ىت عن دما دل ي ًتجم مبط حياتو سباًما دبا 
ح   ىت عن   دما ال ن   ري شب   ار التوب   ة والتغ   َت وعن   دما ي   رفض أس   تاذ اعبامع   ة أن يص   بح اغبي   اة أو 

تلميًذا حقيقياً للرب يسوع. يٌعًلم ىذا اؼبذىب طاؼبا أنو صلي "صبلة اػب اطئ" فإن و يتش جع 
 على إعبلن خبلصو أبي حال. ىذا خداع فبيت وال يتفق مع اؼبكتوب اؼبقدس.

ْم ِبَقْل  ٍب َص  اِدٍق ِف   يَِق  ُِت اإِليبَ  اِن، َمْرُشوَش  ًة قُ ُلوبُ نَ  ا ِم  ْن َض  ِمٍَت ِش  رِّيٍر، َوُمْغَتِس  َلًة "لِنَ تَ َق  دَّ
" )عب  (.ٓٔ:َٕٕأْجَساُداَن دبَاٍء نَِقيٍّ

ب ط  ٔأَنْ تُُم الَِّذيَن بُِقوَِّة هللِا ؿَبُْروُسوَن، إبِِيبَ اٍن، ػِبَ بَلٍص ُمْس تَ َعدٍّ أَْن يُ ْعلَ َن ِف الزََّم اِن اأَلِخ َِت " )"
ٔ :٘.) 

 من ىذه النصوص نعلم أن ضمان ويقينية اػببلص تعتمد كتابًيا على اإليبان:
  يب   دأ  الكامممل". الضممممان" -ضمممان اخلمممالص يعتمممد علمممذ اإلديممان المممذي ي هممم

(. ى    ذا ى    و "معرف    ة الض    مان ٗ-ٖ: ٘ٔك    و  ٔ الض    مان بفه    م واض    ح لئلقبي    ل )
دىا م   ن خ   بلل . اػب   بلص  ابلنعم   ة وح   (ٕ: ٕك   و )واليق   ُت" كم   ا ي   تكلم عن   و ف 

  ؟



 

(. ش   رط اػب   بلص ٜ-ٛ: ٕاإليب   ان ف اؼب   وت الب   ديلي للمس   يح نياب   ًة عنّ   ا )أفس   س 
ليس الصبلح الكامل )لن يوجد َمن ىو مؤىل( أو الشعور ابػب بلص ط وال الوق ت 
ب    ل الثق    ة الثابت    ة ف اؼبس    يح وعمل    و الف    دائي ح    ىت عن    دما نفش    ل ونس    قط. رغب    ة 

 غبقيقي.اإلخبلص واألمانة ستتبع إيبان اػببلص ا
  قلب حقيقي" ادلتجدد الصمادق  -تعتمد يقينية اخلالص علذ اإلديان الصادق"

ستبداله ابلسمالم او هو الذي "مت رشه من ضمري شرير" وقد أزيل الذنب والعار 
اؼبتجدد الصادق ىو أيضاً الشخص الذي " ُت غسل جسده ابؼباء النقي"  واحلب.

 ٕ ا ك    ل ش   يء ق    د ص   ار جدي    ًدا )ألن األش   ياء القديب   ة )العتيق    ة( ق   د مض    ت ى   وذ
تج   دِّد الص   ادق ى   و أيًض   ا ال   ذي ي   درك و يع   ًتجم ابس   تمرار ٘:ٚٔكورنث   وس 

ُ
(. اؼب

 (٘:ٙٔيع  ٙ:ٕٔأبخطائو )مىت 
  حم مو  لنما بقمموة هللا ممن خمالل اإلديممان-يشمطط الضممان علمذ اإلديممان احلمي"  ."

ع وربفظ قوة كلمة ؿبفوظ ىنا تعٍت الدفاع كما ىو اغبال ف القلعة أو اغبصن. تداف
ًطهِّ ر 

ُ
هللا اإلؽبية وستقودان ف هناية اؼبطاجم إذل النصرة والغلب ة. إهن ا ق وة دم اؼبس يح اؼب

وق  وة قيامت   و ال   يت حص  لنا عليه   ا ابإليب   ان ال  يت ربف   ظ نفوس   نا للحي  اة األبدي   ة. إيب   ان 
س  تمرار ف ال  ذي يث  ابر. اإليب  ان ال  ذي يث  ق اب اػب  بلص الوحي  د اغبقيق  ي  ى  و اإليب  ان

 ال    يس عم     بًل  ب    ل ى    و ش     رطً الص    ليب. اإليب    ان  ىيح وف عمل    و الكام    ل عل     اؼبس    
وضع ذل ك ىك ذا: "ب دون إيب ان )م ن اؼبس تحيل(  ُتالعربانيرسالة كاتب للخبلص.  

 (.ٙ: ٔٔال يبكن إرضاءه" )عب 
يعتقد كثَت من الناس أنو كتايب عندما أحقق أي شرط من شروط اػببلص، لكن علَّم 

 ستمرار اإليبان.اهد اعبديد بوضوح ضرورة كتبة الع  الرب يسوع وكل

 (.ٖٔ: ٛ" )يوحنا ِقيَقِة َتُكونُوَن تبَلِميِذيِإْن ثَ بَ تُّْم ِف كبَلِمي فَِباغبَْ "

َتِقلِ    ِس   َُت َورَاِس   ِخَُت َوَغي ْ   َر ُمن ْ ي   ِل..."ِإْن ثَ بَ    تُّْم َعلَ   ى اإِليبَ   اِن، ُمَتَأسِّ " َُت َع   ْن َرَج   اِء اإِلقبِْ
 (.ٔ:ٖٕ)كولوسي 



 

 (.ٓٔ:ٖٛا اْلَبارُّ فَِباإِليبَاِن وَبَْيا، َوِإِن اْرَتدَّ اَل ُتَسرُّ ِبِو نَ ْفِسي ")العربانيُت "أَمَّ 

ِم   ْن ِجَه   ِة  "َولَ   َك ِإيبَ   اٌن َوَض   ِمٌَت َص   اِلٌح، الَّ   ِذي ِإْذ َرَفَض   ُو قَ    ْوٌم اْنَكَس   َرْت هِبِ   ِم السَّ   ِفيَنةُ 
 (.ٔ:ٜٔتيمواثوس ٔ) "اإِليبَاِن أَْيضاً 

 وسلي ضمان اخلالص فقال:َوَصف جون 

"نبع تعزييت يتوقف ليس على أي رأي س واًء أن اؼب ؤمن يبك ن أن يس قط أو ال يس قط 
ولك  ن عل  ى م  ا ى  و علي  و الي  وم وعل  ى  مض  ى وال عل  ى ذك  ر أي ش  يء غب  اليت ابألم  س ال  ذي

مص  اغبيت لنفس  و وعل  ى رؤي  يت اآلن لن  ور ؾب  د هللا ف وج  و  ىمع  رفيت اغبالي  ة هلل ف اؼبس  يح وعل  
بن  و. راح  يت اف الن  ور ورل ش  ركة م  ع اآلب وم  ع  س  يح يس  وع . والس  لوك  ف الن  ور كم  ا ى  واؼب

ش هد ال روح ف وتعزييت ىي أنو من خبلل النعمة أستطيع أن أومن ف الرب يسوع اؼبس يح وي
رتي  اح ف ى  ذا وف ى  ذا فق  ط أبن أرى ال  رب يس  وع ع  ن يب  ُت هللا اب  ن هلل. أان رل اروح  ي أن  ٍت 

نفس  ي ول يس آلخ  ر، ل دًي رج اء كام  ل ف األبدي ة وراح  يت ف الش عور دبحب  ة وأن ٍت شخص ًيا ل
هللا ال  يت انس  كبت ف قل  يب وأن اػبطي  ة ق  د ُص  لبت رل. إن ابته  اجيت ف أن ش  هادة ض  مَتي، 

ىذا الع ادل. ف البساطة واإلخبلص وليس حبكمة جسدانية بل بنعمة هللا لدَي سَتة طيبة ف 
الف   رح أكث   ر أو راح   ة أكث   ر وىن   اء م   ن ى   ذا اعبان   ب م   ن حب   ث إذا كن   ت تس   تطيع ذى   ب واا

أدوات مكسورة ليس فقط  ىالسماء. إذا كنت َتخذ أي راحة أخرى بعيده فأنت تعتمد عل
 تطعنك(.ا لكن أيًضا ستخًتق يدك وذبرحك )ال تتحمل وزنك وأنت تّتكئ عليه

مبببل امل بببباهيم فبببي القظببببم الظببببابو   يبببر ث ظببببس أ  املظببببيحي  

 له كما  الخالؾ عىمل أطاض إلايما  الحي؟                                يمكل أ  يكى  

 نإلانظا  العحيونئقوة جظليى اللىل: 

س   تخدم ام  رات فق   ط ف الكت  اب اؼبق  دس. يظه  ر مص  طلح )اإلنس  ان العتي   ق( ث  بلث 
بولس ىذا التعبَت ف الثبلث مرات. يبكننا أن نرى ما يعٍت ىذا اؼبصطلح من خ بلل مقارن ة 

 ىذه الشواىد الثبلثة ف سياقاتنا.

  ؟



 

 9: 2كولوسي 
"الَ َتْك  ِذبُوا بَ ْعُض  ُكْم َعلَ  ى بَ ْع  ٍض، اْذ َخَلْع  تُُم اإِلْنَس  اَن اْلَعتِي  َق َم  َع   ٓٔ-ٜ: ٖيق  ول كولوس  ي 

ق   د خلع    وا ابلفع   ل اإلنس    ان  ُتنق    ال الرس   ول ب    ولس إن ى   ؤالء اؼب    ؤماْعَمالِ   ِو، َولَِبْس    تُُم اعْبَِدي   َد...." 
 صحاح الثالث يدعوىم إذل القداسة.تقدسوا ابلفعل ألن الكثَت من اإل دل يكن يقصد أهنم العتيق.

ألَنَُّك ْم  ...اْىَتمُّوا دبَا فَ ْوقُ  فَاطْلُُبوا َما فَ ْوُق...قال للمؤمنُت ألىل كولوسي ف وقت سابق "
مر ف الق ول: "أَِميتُ وا ) اقتل وا( اْعَض اءَُكُم الَّ يِت س تا" مث َقْد ُمتُّْم َوَحيَاُتُكْم ُمْسَتًتٌَة َمَع اْلَمِس يِح ِف هللاِ 

....". ى ل ك ان اؼبؤمن ون ف كول وس الرَِّديَّ َة، الطََّم عَ  َعَلى األَْرِض: ال ّزاَِن، النََّجاَس َة، اؽْبَ َوى، الشَّ ْهَوةَ 
رب ت  ن مث ل ى ؤالء اػبط اة ى مإ( تق ول ٙك بل ألن اآلي ة التالي ة )ال يزالون يرتكبون ىذه اػبطااي؟  
ن ى  ؤالء اؼب  ؤمنُت فعل  وا ى  ذه األش  ياء س  ابًقا )م  ن قب  ل(. فل  م إ ٚحك  م ودينون  ة هللا وتق  ول اآلي  ة 

 يعودوا يرتكبون ىذه اػبطااي ومع ذلك فإهنا ضمنيًا غَت ميتة لديهم.
اْلَغَض    َب، مث دع    اىم الرس    ول إرل ط    رح بع    ض األش    ياء ال    يت دل ُتط    رح إذل اآلن بع    د: 

 (.ٛوغَتىا )تَّْجِديَف، اْلَكبَلَم اْلَقِبيَح السََّخَط، اػْبُْبَث، ال
مث أنيت إذل البيان أبن عل يهم أن يفعل وا ك ل ى ذا ألهن م خلع وا ابلفع ل  اإلنس ان العتي ق 

 بكل أفعالو.
( مث م ن ٕٔستكمال القداسة من خبلل وص ف اؼبمي زات اؼبقدس ة )دعاىم الرسول ال

مث من خبلل إخبارىم أن يلبسوا احملبة ( ٖٔالتشبو ابؼبسيح ف العبلقات ) ىخبلل حّثهم عل
 (.ٗٔاليت ىي رابط الكمال" )

عن    د  يب    دو و م    ن الواض    ح أن اإلنس    ان العتي    ق ف ى    ذا الس    ياق ى    و ش    يئ ق    د ُخل    ع
 عتقد بولس أهنم يستطيعون التقدُّم إذل القداسة الكاملة.االتجديد. ألهنم فعلوا ذلك، 

  33:2أفسس 
يص    ف الرس    ول ٜٔ-ٚٔ: ٗكولوس    ي. ف   ى    ذه اآلي    ة َتيت ف ن    ٍص م    واٍز م    ع ن    ص

-ٕٔاآلايت  تص فيتن اقض ذل ك م ع حي اة اؼب ؤمن.  ٕٓأسلوب حي اة ال وثٍت. مث ف ع دد 
(. تش مل ى ذه ٕٔ( وأن "نس معو" و "ن تعلم من و" )ٕٓما اؼبقصود ب    "نتعلم اؼبس يح" ) ٕٗ

دما األش   ياء خل   ع اإلنس   ان العتي   ق ول   بس اإلنس   ان اعبدي   د. ك   ان ى   ذا ج   زًءا فب   ا ح   دث عن   
 زبًلصوا وذبددوا.



 

بع د ال نص ال ذي في و  ٗيتب ع مبطً ا مش اهبًا لكولوس ي يتماشي ىذا اؼبقط ع ف أفس س و 
ُخلع اإلنسان العتيق كجزء من اإلقبيل الذي تعلم وه ابلفع ل األم ر األول م ن ب ولس ؽب م ى و 

وطلب  َم اْلَقِبيحَ ستمر ف ذكر اْلَغَضَب السََّخَط، اػْبُْبَث، التَّْجِديَف، اْلَكبلَ االكذب مث  طرح
منهم أن يكونوا لطفاء متساؿبُت. وقد ذُكرت كل ىذه األشياء أيًضا ف كولوسي بعد النص 

 نتهي ابلفعل.ن اإلنسان العتيق كان قد ُخلع واالذي يعلن أ
اإلنسان العتيق ليس ش يًئا يك ون اؼب ؤمن ال ي زال حباج ة لل تخلص من و. ولكن و ش يٌئ ُت 

س تكمال القداس ة ف ع د مقدس ُت ابلتم ام ودع اىم ب ولس الونوا بخلعو عند التجديد. دل يك
 حياِم وبتنسيق مع البداية اليت قاموا هبا عندما زبلَّصوا من اإلنسان العتيق.

 6: 6رومية 
واؼب   ؤمن. النقط   ة  ف ى   ذا ال   نص يرس   م الرس   ول ب   ولس رس   م تب   ايٍت كب   َت ب   ُت اػب   اطئ

النص   رة والغلب   ة عل   ى اػبطي   ة. أح   د  ص   حاح ى   ي أن الش   خص اؼبتج   دد ل   والرئيس   ية م   ن اإل
نتص ر عل ى اػبطي ة ى و َص لب اإلنس ان ااىا الرسول إلثبات أن اؼبؤمن قد األسباب اليت أعط

العتي ق. "َع اِلِمَُت َى َذا: َأنَّ ِإْنَس  انَ َنا اْلَعِتي َق قَ ْد ُص  ِلَب َمَع ُو لِيُ ْبطَ َل َجَس  ُد اػبَِْطيَّ ِة َك ْي اَل نَ ُع  وَد 
ن اؼب  ؤمن ؿُب  رِّر م  ن اػبطي  ة بس  بب ش  يء ح  دث إلِْلَخِطيَّ  ِة." م  ن الواض  ح قول  و  ُنْس  تَ ْعَبُد أَْيض  اً 

 ابلفعل عند التجديد.
 اخلامتة

إذن ماذا يعٍت مصطلح اإلنسان العتيق؟ اإلنسان العتيق ىو خطية حياة التمركز حول 
 الذات اليت يتخلى عنها ويًتكها اػباطئ عند التجديد.

تس  اقًا م   ع الس  لوكيات واؼبواق  ف ال   يت ى  ي أكث  ر لدي   و م  ن االش  خص اؼبتج  دد ح  ديثًا ال ي  زال 
ن عل يهم إبج  راء اؼبزي د م  ن إالس بب ق  ال ب ولس للم  ؤمنُت  اإلنس ان العتي  ق ع ن اإلنس  ان اعبدي د. ؽب  ذا

 ربتاجونالتصحيحات ف حياِم واليت ستكون ُمتَّسقة مع رفضهم لئلنسان العتيق. كأنو يقول ؽبم: "
 مع حياة الرب اعبديدة ألنكم تركتم حياة اػبطية القديبة".إذل وقف أي سلوك ال يتناسب 

  Allen Brownللكاتب أالن براون فقرات من "تدبري الرب يسوع لتقديسنا"



 

ع   ن ت   دبَت ال   رب يس   وع لتقديس   نا الشخص   ي.  (ٓٔ-ٔ: ٙرومي   ة )ىب   ربان ال   نص ف 
ا سبَّم  و دبوت  و عن  دما ُول  دان م  رة أخ  رى )اػب  بلص( ص  ران ف اؼبس  يح. ص  ار لن  ا وكب  ن في  و ك  ل م  

 نتصار الكامل على اػبطية.اؼبسيح لدينا اؼبوارد البلزمة لبلوقيامتو. وىذا يعٍت أنو ف 
ربادي مع اؼبسيح. ُمتُّ عندما مات. ُقمت فيو اما حدث للمسيح وبدث رل بسبب 

عندما ق ام. ل دي اؼب ؤمن عبلق ة جدي دة سباًم ا ابػبطي ة بس بب ى ذا االرب اد اغب ي م ع اؼبس يح. 
آلن أموات عن اػبطية. كبن ميتون لكٍل من أفع ال اػبطي ة وك ذلك مب دأ اػبطي ة. ى ذه كبن ا

 ىي عبلقتنا الوضعية ابػبطية.
 ربادان مع اؼبسيح ومشاركتنا حياة قيامتو.ا "جدة اغبياة" بسبب نسلك اآلن ف

ربادي مع اؼبسيح. دل يعد اؼبوت وبك م قبض تو عل ى اصلب الرب يصبح صليب بسبب 
 موت اؼبسيح ىزم قوة اػبطية.حياتنا ألن 

غبس بان ما ىو معٌت "كبسب؟" ىو مصطلح َمس ك ال دفاتر. وى ذا يع ٍت أن نض ع ف ا
فيما يتعلق بتربير إبراىيم  (ٕٔ-ٔ: ٗرومية )ستخدم الرسول ىذا التعبَت ف ااغبالة ما ىي. 

في م    رة ف العه    د اعبدي    د، وترصب    ت "يُ َع    د" م    رتُت " يص     ٔٔ)تس    تخدم الكلم    ة اليوانني    ة 
اإليب  ان ابلتحري  ر م  ن  م  رات(. ىن  ا يش  َت إذل "زبص  يص ٙم  رات ودبع  ٍت "ع  زم"  ٖحس  اب" 
ستكش  اجم القداس  ة اؼبس  يحية" ادَّم ف كف  ارة وقيام  ة اؼبس  يح" )"رب  اد م  ع هللا اؼبق  اػبطي  ة واال

 (ٖٛٔ، ٔللكاتب بوركيسر اجمللد 
ض و " ال رب ال ذي ا هلل ال يبثل التبييض الذي " يفًت "حساب نفسك ميًتا للخطية وحيِّ  

س تجابة لئليب ان( ال ذي ح دث اغبس اب اؼب رء )م ن هللا  اب رً  ع دتُ ال يوج د ف واق ع األم ر. إهن ا 
فعبًل ف الواقع. "ىذا يعٍت أنن ا" كبس ب "أنفس نا أبنن ا ف الواق ع أم وات ع ن اػبطي ة ونص دق 

، ٖٛٔذل  ك ونع  يش ك  ل ي  وم ف ض  وء ى  ذه اغبقيق  ة )مع  اين الكلم  ات  ف العه  د اعبدي  د، 
 للكاتب إيرل(. ٛٙٔ

س  تقبل ابإليب  ان كلم  ة هللا كح  ق لقلب  ك. أعل  ن ع  ن س  لطان هللا ام  ا ى  ي طريق  ة اغبس  اب؟  
 اؼبطلق والوحي اؼبنزَّه لكلمتو أنك حر من كل خطية وربيا ابلتمام هلل  ف اؼبسيح يسوع ربك.



 

ج   ر إبر  ات   ك ع   ن طي   ب خ   اطر كعب   د ؿٌب   ب لل   رب يس   وع اؼبس   يح تل   ك دس   تتخلي ِو
ستس بلم ات ك القديب ة )العتيق ة(. يعت رب االواإلجراءات ال يت كان ت ظب ة م ن ظب ات حياؼبواقف 

 الكامل للرب يسوع ىو الفرح اغبقيقي! وكنتيجة لعبلقتنا سنصبح شركاء ف اغبياة األبدية. 
 اخلامتة:

سيطرة. ولكن ئلقد رأينا أنو إمتياز شرا
ُ
نا ابلدم ليكون لنا حرية كاملة من قوة اػبطية اؼب

 من ذلك أن هللا  أيمر أن نكون منتصرين. أكثر
ردبا دل تدرك ىذه اغبقيقة من قبل. هللا قد خلَّصك وأنت تسلك ف جدة اغبياة ولكن 
ذبد أن اػبطية ال تزال تستمر ف الظهور ف حياتك. أنت ال تري د ذل ك! لك ن ىن اك ش يء 

أري د أن أش جعك أن داخلك يريد أن يفعل أشياء بطريقتو اػباصة. إذا ك ان ى ذا ى و اغب ال 
( وزُبض   ع ٙ:ٔٔتطي   ع وص   ية ب   ولس الرس   ول أبن ربس   ب نفس   ك ميتً   ا ف الواق   ع للخطي   ة )

 (.ٙ:ٖٔنفسك هلل )
أعط   ي ال   رب الس   يطرة الكامل   ة! إذا فعل   ت ذل   ك تتمت   ع بوع   ده أبن يطه   ر قلب   ك م   ن 
فط  رايت اػبطي  ة ويب  ؤلك م  ن ال  روح الق  دس ويعين  ك أبن ربي  ا حي  اة متح  ررة م  ن ق  وة وس  لطان 

 طية. صّدق ما يقولو هللا وآمن بو وأعلن ابإليبان حريتك من اػبطية.اػب
ثحببباد مبببع املظبببيحن؟ مبببباذا يجببب  أ  ثحىلبببع فبببي حياثبببك ألئببببك م نالابمببباذا اعنببب

حد مع املظيح؟                                                                                            
 
ح  م 

  :حيا  النـس  ي ية العْيؽ في 

نتص ار كام ل ا ىل سبق لك أن تس اءلت عم ا إذا ك ان م ن اؼبمك ن حًق ا أن تع يش ف
 على اػبطية؟ وعد هللا بنعمة قادرة  ؼبزيد من تعويض لضعفنا ف وقت التجربة:

بُ  وَن فَ   ْوَق َم  ا َتْس  َتِطيُعوَن "دَلْ ُتِص  ْبُكْم ذَبْرِبَ  ٌة ِإالَّ بََش  رِيٌَّة. َوَلِك  نَّ هللاَ أَِم  ٌُت الَّ  ِذي الَ يَ  َدُعُكْم ذُبَرَّ 
 (.ٓٔ:ٖٔكورنثوس  ٔ ) بَْل َسَيْجَعُل َمَع التَّْجرِبَِة أَْيضاً اْلَمن َْفَذ لَِتْسَتِطيُعوا أَْن رَبَْتِمُلوا "

  ؟



 

 ىذه اآلية زبربان بعدة أشياء مهمة.
أواًل: ك  ل ذبرب  ة ش  ائعة وعام  ة للبش  رية. َتيت بس  بب إنس  انيتنا )بش  ريتنا( ِو  دجم كب  و 

 ضعف البشري. وىذا يعٍت أن صراعاتك حقاً ليست فريدة من نوعها لك وحدك.ال
اثنيً  ا: زب  ربان أن هللا يع  رجم ح  دودان. يفه  م ك  م م  دي رَبمُّلن  ا. كب  ن ال نع  رجم حًق  ا  ك  م 

 يبكننا أن نتحمل ولكن ىو يعرجم.
ب   ة(. )الغل اثلثً  ا: هللا وب   د م   ن التجرب   ة ال   يت َتيت إلين   ا ألن   و يري   دان أن نع   يش ف النص   رة

يف  ًتض بع  ض الن  اس أن التجرب  ة غالبً  ا م  ا تك  ون ف  وق ق  دراتنا ألنن  ا بش  ر. وى  م يفًتض  ون أن 
 النصرة مستحيلة ف كل األوقات ولكن وفًقا ؽبذه اآلية ليس األمر كذلك.

يق   دم هللا م   ا كبت   اج إلي   و لنع   يش ف النص   رة. هبع   ل لن   ا اؼبخ   رج واؼبنف   ذ "وس   يلة  :ارابًع   
 للهروب"

لن  ا أن  ري  دلص  و م  ن ى  ذه اآلي  ة ى  و أن هللا يج ال  ذي يبك  ن أن نستخس  تنتا ل  ذا ف  إن اال
 اإليبان. ىنعيش ف النصرة والغلبة. يبنح هللا نعمًة للعيش ابنتصار ذباواًب ورًدا عل

 (.ٗ: ٘يوحنا  ٔان ُنَا")"ألَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن هللِا يَ ْغِلُب اْلَعادَلَ. َوَىِذِه ِىَي اْلغَلََبُة الَّيِت تَ ْغِلُب اْلَعادَلَ: إيبَ 

لِلَّ  ِذيَن  الَّ  ِذي َوَع  َد بِ  ِو ال  رَّبُّ « ِإْكِلي  َل اغْبَيَ  اةِ »"طُ  وَ  لِلرَُّج  ِل الَّ  ِذي وَبَْتِم  ُل التَّْجرِبَ  َة، ألَنَّ  ُو ِإَذا تَ زَكَّ  ى يَ نَ  اُل 
 (.ٕٔ: ٔ" )يعقوب وبُِبُّونَوُ 

دبا يبكنن ا أن نفه م كيفي ة من ع تك رار إذا فهمنا كيف ُت ىزيبة اؼبؤمنُت والسقوط ف التجربة ر 
 للمرور من خبلل عملية معينة. لنفسوذلك. يسمح الشخص الذي يسقط ف التجربة عادًة 

"َوَلِك  نَّ ُك  لَّ َواِح  ٍد هُبَ  رَُّب ِإَذا اقْبَ  َذَب  (٘ٔ-ٗٔ: ٔي  ع )ي  رد وص  ف ى  ذه العملي  ة ف 
 َلْت تَِلُد َخِطيًَّة ...... ".َوالْبَدََع ِمْن َشْهَوتِِو. مُثَّ الشَّْهَوُة ِإَذا َحبِ 

 الحظ جون يسلي أن خطوات اػبطية اؼبتعمدة عادة ما ربدث على النحو التارل.
 ( ينشأ إغراء )من العادل أو اعبسد أو الشيطان(.ٔ)



 

 ( وُبَذِّر الروح اؼبؤمن أن يكون ساىرًا حذرًا.ٕ)
حيث ىبطئ الش خص  نتباه إذل التجربة وتزداد جاذبيتها )ىنا ( الشخص يعطي االٖ)

 اػبطأ األول(.
 ( وبزن الروح ويضعف إيبان الشخص وتربد ؿببتو هلل.ٗ)
 ( الروح يرفض ويستنكر بشدة.٘)
س  تماع لص  وت ال  روح اغب  زين اؼبت  أدل داخل  و إذل الص  وت ( يتح  ول الش  حص م  ن االٙ)

جِرب.
ُ
 اعبذاب من اؼب

س   تعداد  ا ىويك   ون عل   ( تب   دأ الرغب   ة الش   ريرة وسب   ؤل قلب   و. يتبلش   ي اإليب   ان واغب   ب ٚ)
 الرتكاب اػبطية.

ال ينبغي لنا أن نفًتض أن ذبربة كل شخص دائًما تتط ابق م ع ى ذا ال نمط. ف بع ض 
 األحيان ىبضع الناس للتجربة ف التو دون اؼبرور أبي من ىذه العملية. 

 دبا أن اإلغراء يزي د م ن قوت و بينم ا ن ورل ل و اىتمامن ا ف إن اؼب ؤمن اعب اد ف اغبف اظ عل ى
النص  رة عل  ى اػبطي  ة هب  ب أن يثب  ت قلب  و حبي  ث يبكن  و رف  ض التجرب  ة ف  ورًا. يض  ع الش  خص 
الذي يدرك ذبربة اػبطية ولكن يًتدد ف مقاومتها نفسو ف موضع خطَت جًدا. يظهر بًتدده 

 أن قلبو ليس عازًما سباًما على إرضاء هللا.

لشك ف أن طاعة هللا ىي أفضل وسيلة ف تلك رب التجربة ربداًي إليباننا. تعطينا التجربة الفرصة ل تُعت
 اللحظة.

 لبببادزل عىبببمل العبببيؽ فبببي النـبببس  عىبببمل باذا مبببا  املبببئمل يببببدو غببب
   

  الخوية ما هى الظب  في ذلك؟                                                                                                   

 من اؼبشاكل التالية:ردبا بسبب واحد أو أكثر 

 نو ال يرى أن هللا يطلب الطاعة.إ( ٔ)

 ( ال يرى أو يؤمن بوعد هللا ابلنعمة القادرة.ٕ)

  ؟



 

 نو ال يعتمد على نعمة هللا القادرة بداًل من قوتو الشخصية.إ( ٖ)

 نتقائية بداًل من الطاعة الكاملة والغَت مشروطة.ا( ىبدم هللا بطاعة ٗ)

 (.٘ٔ-ٖ:ٖٔفيلييب )كون لو ولو دافع واحد لعمل إرادة هللا. (  دل يسع ابلنعمة أن ي٘)

نض باط الروح ي ال ذي يُبِق ي عبلق ة بن اء اإليب ان نو ال وبافظ عل ى الت دريبات واالإ (ٙ)
 مع هللا قوية.

 نو ال وبافظ على تقدأ كشوجم حساابت روحية ف الكنيسة احمللية.إ( ٚ)

. ق ال األول وب و الرغب ة ف إقن اع تقدم ثبلثة رجال بطلب للحصول على وظيفة سائق
بُع   د  ىعل    ص   احب العم   ل "أان س   ائق م   اىر. ل   ن تقل   ق وأان أق   ود الس   يارة بس   رعة عالي   ة وأان

". الثاين دل يكن يريد أن يتفوق عليو ل ذلك ق ال: "أس تطيع أن بضعة أقدام من حافة اعبرجم
أكث  ر م  ن  بع  د بض  ع بوص  ات م  ن حاف  ة اعب  رجم دون ال  ذىاب ىأق  ود بس  رعة عالي  ة وأان عل  

ن خ بلل ذلك". وتردد ُمقدِّم الطلب الثالث مث قال لصاحب العمل: "لن أخاطر حبيات ك م 
 ما ىو رأيك َمن منهم الذي ُت توظيفو؟ قًتاب من حافة اعبرجم".اال

ال ينبغ   ي أن كب   اول أن ن   رى ك   م ى   و م   دى قربن   ا م   ن التجرب   ة. هللا يري   د أن يق   دم لن   ا 
شأهنا أن ربرسنا من مناطق ضعفنا. هبب أن ن تعلم م ا  اؼببادئ التوجيهية الشخصية اليت من

 ىو خطَت كبعض وسائل الًتفية وكذلك نبقي بعيًدا عنها.
اؼبؤمن أن يتوب فورًا إذا دل وبافظ على عبلقتو مع هللا وي تم رد نفس و م ن خ بلل  ىعل 

ألي (. ال ينبغ ي أن ينتظ ر اؼب ؤمن ٕ-ٔ: ٕيوحن ا  ٔشفيعنا )ؿبامينا( الرب يسوع اؼبس يح )
وق   ت ف اؼبس   تقبل يعتق   د أن   و س   يكون أكث   ر مبلءم   ًة. إذا ك   ان يري   د رد ال   نفس ف   إن ال   روح 
الق  دس يعطي  و ى  ذه الرغب  ة وهبذب  و  م  رة أخ  رى لعبلقت  و م  ع هللا. س  تُ َرد نفس  و عل  ى الف  ور إذا  

 كانت توبتو توبة حقيقية. 
س تثمار ا االواألشب ن ػببلص نا. ل ن ي دع ى ذ األعل ى ستثمارجعل هللا بذبيحة اؼبسيح اال

 ستمرار.ها لبليضيع ىباًء بعدم إعطائنا النعمة اليت كبتاج



 

 الحقااو الخمع التي يج  أ  نعس  ا ونعلنهان

للكاث 

ختب ار الع ادي للمس يحي اؼب ؤمن ألن و رب رَّر م ن نتصار على أفعال اػبطية ىو االإن اال
طي  ة اؼبس  تمرة تَن  تج م  ن اعبه  ل عبودي  ة اػبطي  ة دب  وت ودف  ن وقيام  ة ال  رب يس  وع اؼبس  يح. اػب

َخلِّص  ة والفش  ل ف حف  ظ الوح  دة م  ع اؼبس  يح والفش  ل ف حس  اب أنفس  نا أم  وات 
ُ
ابلنعم  ة اؼب

بطريقة حاظبة  وعدم تقدأ أجسادان ابلكامل و ابستمرار عن اػبطية وعجزان على أن كبيا هلل
 هلل كأداة للرب.

ا بس  بب ال  ثمن الغ  ارل ختب  ار النص  رة عل  ى اػبطي  ة. ى  ذايرغ  ب ك  ل م  ؤمن حقيق  ي ف 
الذي دفعو الرب يسوع لتحريران من اػبطي ة. ذل ك بس بب الطبيع ة اؼب دمرة للخطي ة. ك ان رد 

أولئ ك ال ذين هب ادلون أبن "طاؼب ا النعم ة تكث ر للخطي ة ؼب اذا ال نبق ي ف  ىالرسول ب ولس عل 
ال وعدم اإلكًتاث اػبطية؟" رًدا قواًي جًدا فأعلن "ابلتأكيد ال!". عندما يتبٍت اؼبرء ميل اإلنب

ذباه مرض اػبطية جملرد أن هللا قد أٌوجد ووفر العبلج، سيكون دبثاب ة إنب ال م رض اإلي دز أو 
الس  رطان ببس  اطة ألن  و ُت اكتش  اجم ع  بلج ط  يب ؽبم  ا. ل  ن هُبنِّ  َب الع  بلج أح  ًدا م  ن ف  ًتة األدل 

لو ذىن أحد من مضاعفات اؼبرض. لن يقول أحد  ىواؼبرض. كما أنو لن يشفق العبلج عل
عاقل: "لنمرض حىت نتمكن من اغبصول على العبلج" ال أحد يقول: "دعن ا نعم ل اػبطي ة 
طاؼب  ا النعم  ة س  تغطي ذل  ك!" َم  ن ى  و يق  ظ لرع  ب اػبطي  ة وإىانته  ا لل  روح الق  دس وك  ذلك 

 الثمن الغاذل اؼبدفوع لعبلجها.

( ٜ، ٙ، ٖ: ٙعتم       د عل       ى معرفت       و )ختب       ار اؼب       ؤمن ف التح       رر م       ن اػبطي       ة يإن ا
 ستخدامو ىذه اغبقائق:او 

"اإلنس  ان العتي  ق" م  ات  . مل يعممد اإلنسممان العتيممم األذمميم الممذي كنيمما نعيشممه حيًمما.1
ودف ن روحًيا. الشخص اػباطئ الق دأ ال ذي كن ا علي و م ات م ع ال رب يس وع عل ى الص ليب 



 

دل يع  د ق  ادرًا عل  ى العم  ل كعب  د.  نكس  رت ألن الش  خص اؼبي  تامع  و ف ق  ربه. س  يادة اػبطي  ة 
عبودية اػبطية ابؼبوت. لقد حدث ى ذا اؼب وت ابلفع ل. ح دث م وت حياتن ا اػباطئ ة  نتهتا

 بنوال اغبياة األبدية.يح ألجلنا وبتوبتنا عن خطاايان و القديبة غبظة إيباننا دبوت اؼبس
 الحظ ىذه التصروبات:

طي ة أن نع يش بع د فيه ا؟" "ك ل م ن اعتم د ليس وع "كيف لنا كبن الذين متنا ع ن اػب
تمد ؼبوتو". "ُدِفنَّا معو ابؼبعمودية للموت ..." َعاِلِمَُت َىَذا: َأنَّ ِإْنَس انَ َنا اْلَعِتي َق قَ ْد عااؼبسيح 

ُصِلَب َمَعُو لِيُ ْبطَ َل َجَس ُد اػبَِْطيَّ ِة َك ْي اَل نَ ُع وَد ُنْس تَ ْعَبُد أَْيض اً لِْلَخِطيَّ ِة.""أَلنَّ الَّ ِذي َم اَت قَ ْد 
 تَ بَ رَّأَ ِمَن اػبَِْطيَِّة"

أهنم يعيشون حبسب إمكانياِم. العدي د م ن  ىة مع الكثَت من اؼبؤمنُت اليوم ىؼبشكلا
اؼبؤمنُت قبلوا الفشل والس قوط كوض ع طبيع ي كالع ادة. ى م ف كن ائس تُ َعلِّ م أن حي اة اؼب ؤمن 

س  تمرارية اػبطي  ة. مؤمن  ون آخ  رون ق  د ُت َتقلمه  م ارة غ  َت فبكن  ة وأن  و هب  ب أن نتوق  ع اؼبنتص  
ر لئليب  ان بتعل يم الكم  ا ل ال  ذي ال ؾب  ال في و للفش  ل أو الس  قوط. ى  ذا التعل يم ى  و أيًض  ا ُم  َدمِّ

لغلبة لنا من خبلل وأّدى ابلكثَتين إذل اليأس أو النفاق.  يوضح بولس الرسول أن النصرة وا
 نتصار اؼبسيح على الصليب.مشاركتنا ف ا

غلب  مع ادلسيح. . ي عترب الشخص اجلديد ادلقام حًيا وم قام روحًيا من األموات3
يس وع ك  ل اػبط  ااي بقيامت  و. ى ذه اغبي  اة اؼبقام  ة علين  ا أن نش ارك هب  ا ابإليب  ان. ابإليب  ان يبط  ل 
مفعول اػبطية فبل تعد للخطية القدرة على َشدِّان ألسفل أو إذاللنا أو أن ذبرحنا أو تقتلن ا. 

 لقد قمنا روحًيا مع اؼبسيح إذل حياة منتصرة جديدة.
م   ن األم   وات دبج   د هللا اآلب ح   يت نس   لك كب   ن ف ج   دة اغبي   اة". "كم   ا ق   ام اؼبس   يح 

"كذلك كبن ف قيامتو ". "َعاِلِمَُت َأنَّ اْلَمِسيَح بَ ْعَدَما أُقِ يَم ِم َن اأَلْم َواِت اَل يَبُ وُت أَْيض اً. اَل 
يَّ  ِة َم  رًَّة َواِح  َدًة َواغْبَيَ  اُة الَّ  يِت َيُس  وُد َعَلْي  ِو اْلَم  ْوُت بَ ْع  ُد. أَلنَّ اْلَم  ْوَت الَّ  ِذي َماتَ  ُو قَ  ْد َماتَ  ُو لِْلَخطِ 

." " َكَذِلَك أَنْ ُتْم أَْيضاً اْحِسُبوا أَنْ ُفَسُكْم أَْمَوااتً َعِن اػبَِْطيَِّة َوَلِكْن أَ  ْحيَ اًء ّلِلَِِّ وَبَْياَىا فَ َيْحَياَىا ّلِلَِِّ
 اٍء ِمَن اأَلْمَواِت ......"اِبْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا" "َقدُِّموا َذَواِتُكْم ّلِلَِِّ َكَأْحيَ 



 

ليس فق ط حي ايت القديب ة ُص لبت مع و ول يس . لقد احتدان روحًيا مع الرب يسوع. 2
نظ  ر أيض  اً غبلطي   ة ات  و ولك   ن أان س  اكن في  و وى   و فَّ )فق  ط نل  ت حي  اة جدي   دة سباًم  ا كحيا

خت   ار أن ن هللا اإى   و وع   د م   ن ال   رب يس   وع لك   ل تلمي   ذ: (! ى   ذا ٙٔ-ٗٔويوحن   ا  ٕ:ٕٓ
 اؼبؤمنُت ابلروح القدس.  يسكن

الع يش حبي اة  إمكاني ةيس ب النص رة والغلب ة عل ى اػبطي ة و رباد والسكٍَت ىو ما ىذا اال
تقبل ووبيا حياة رباد وسكٍت الروح القدس من اؼبمكن للمؤمن أن يسمقّدسة. جعل ىذا اال

 َقدَّسة.  اؼببَّة والرحيمة والغافرة و احملِ اؼبسيح النقية و 
"إنساننا العتيق  ،مًعا ف موتو ابلتأكيد كبن أيًضا سنكون ف قيامتو ""لو كنا متحدين 

َنا َمَع اْلَمِسيِح نُ ْؤِمُن أَن ََّنا َسَنْحَيا أَْيضً  ،قد ُصِلَب معو..."  َمَعُو"  ا"ِإْن ُكنَّا َقْد ُمت ْ
رب اد الروح ي م ذىب اال. إن تعل يم و (٘ٔيوحن ا )ف رباد علَّم الرب يسوع عن ىذا اال

 ح أمر حيوي لنجاحنا ف اغبياة اؼبسيحية!مع اؼبسي
 نتصار الذي أعطاان إايمها هللا.رية واال. جيب أن منتلك ابإلديان احل2

  رَبِّنَا"."َكَذِلَك أَنْ تُْم أَْيضاً اْحِسُبوا أَنْ ُفَسُكْم أَْموَااتً َعِن اػْبَِطيَِّة َوَلِكْن أَْحيَاءً ّلِلَِِّ اِبْلَمِسيِح يَُسوعَ 
 ختبار ذلك ف حياتك اػباصة.تبار الشئ صحيًحا حبيث يبكنك ااغبساب ىو اع

ىن   ا توض   يح م   ن العه   د الق   دأ وس   يكون مفي   ًدا. نت   ذكر أن اهللا دل يع   ط الوع   د فق   ط 
م تبلكهم الفعل ي ؽب ا بف ًتة طويل ة. ؼب دة اعب إسرائيل بل أعط اىم إايى ا قب ل أبرض اؼبوعد لش

ألهنم فشلوا بسبب خوفهم أبن ُيصدِّقوا هللا.. ولكن أربعُت عاًما ذبّولوا ف الربية إبمكانياِم. 
 هللا أحبهم وقادىم إذل مَتاثهم.

تُ  ُو كَ ُك  لَّ َمْوِض  ٍع َتُدوُس  ُو بُطُ  وُن أَقْ  َداِمُكْم َلُك  ْم أَعْ " :نق  رأ (ٖ: ٔيش  وع ) َم  ا َكلَّْم  ُت طَي ْ
ْم زَاداً، ألَنَُّك  ْم بَ ْع  َد َىيِّئُ  وا ألَنْ ُفِس  كُ ": " يؤص  ي ال  رب فيم  ا بع  د ف اآلايت التالي  ة ق  ائبلً ُموَس  ى

ٍم تَ ْعبُ       ُروَن اأُلْرُدنَّ َى      َذا لِتَ      ْدُخُلوا فَ َتْمَتِلُك      وا اأَلْرَض الَّ      يِت يُ ْعِط      يُكُم ال      رَّبُّ ِإؽَبُُك      مْ   َثبلَثَ      ِة َأايَّ
شعب هللا أن يبتلكوا األرض اليت أعطاىم إايىا الرب ابإليبان. مع أن  ىلَِتْمَتِلُكوَىا" كان عل

الس  كان الكنع  انيُت وإبحس  اس ق   وي حبس  م اؼبعرك  ة إال أهن   م دل  ىش  عبو النص  رة عل   هللا ق  دم ل



 

ىبت ربوا النص  رة إال م  ن خ  بلل اإليب  ان اؼبطي  ع. ىك  ذا ىبت  رب مؤمن  و العه  د اعبدي  د الغلب  ة ب  نفس 
م   تبلك ال   ى نص   رة ال   رب يس   وع اؼبس   يح  لن   ا و عتم   اد عالطريق   ة فق   ط م   ن خ   بلل اإليب   ان واال

 اؼبواعيد.
 ديم أجسادان هلل.. جيب أن ن ق2

"ِإذاً اَل سَبِْلَك   نَّ اػبَِْطيَّ   ُة ِف َجَس   دُِكُم اْلَمائِ   ِت ِلَك   ْي ُتِطيُعوَى   ا ِف َش   َهَواتِِو". "َواَل تُ َق   دُِّموا 
آاَلِت بِ رٍّ  أَْعَضاءَُكْم آاَلِت ِإمثٍْ لِْلَخِطيَِّة َبْل َقدُِّموا َذَواِتُكْم ّلِلَِِّ َكَأْحَياٍء ِم َن اأَلْم َواِت َوأَْعَض اءَُكمْ 

."  ّلِلَِِّ
يج  عىمل ملحلر الوالب ػبس  أهميبة الحقبااو الخمبع فبي 

 املاد  )ملقالال الظابو  ؟

"اَلَّ   ِذي دلَْ ُيْش   ِفْق َعلَ   ى ابْنِ   ِو بَ   ْل بََذلَ   ُو أَلْجِلنَ   ا َأصْبَعِ   َُت َكْي   َف اَل يَ َهبُ نَ   ا أَْيض   اً َمَع   ُو ُك   لَّ 
 (.ٛ:َٕٖشْيٍء؟" )رومية 

َر َعاثِرِيَن، َويُوِقَفُكْم أََماَم ؾَبِْدِه بِ بَل َعْي ٍب ِف ااِلبِْتَه اِج، َاإِللَ ُو  َواْلَقاِدُر َأنْ " وَبَْفَظُكْم َغي ْ
. اغبَِْك   يُم اْلَوِحي   ُد ـُبَلُِّص   َنا، لَ    ُو اْلَمْج   ُد َواْلَعَظَم   ُة َواْلُق    ْدَرُة َوالسُّ   ْلطَاُن، اآلَن َوِإذَل ُك   لِّ ال    دُُّىورِ 

 .(ٕ٘-ٕٗ." )يهوذا آِمَُت.

ىبمل الخويبة وهبل هبي امل ام والىاجبات:  حاببة ؿب حة ثى بح  يهبا ماهيبة النـبس  والقلببة ع

ملببباذا جعسيبببر الخويببببة جعبببل اجابحبببك ثحلبببمل جعسيبببر الخويبببة ببزادثنبببا وػبببس  ممكنبببة للمبببئمل  ا

 عت اكات الناض عىمل امكائية النـس  والقلبة عىمل الخوية هام  زد عىمل ا

 ئتهال مل العسوق ال الرة للخدمات أو الدزوض ثر    الوالب بؤ هم بحاجة ا مل الا 

 

  ؟



 

 

طلرب نر  ض رك ال ر   اها  املتخبةت ن  الرد ش الضرا ا  اًجب على قائد الفؾل حمع امل

 الخددر ع  نا كخببه 

أصرللت املراح رت نر  الرد ش الضرا ا ألاس رك مصرللت نر  الرد ألاش الضرا  ت  نراح رت طرح ا

  إلاحا اث ألاجصحُداها خضب الحاحت

 نا هب النانبش الذي نخددر عنه؟
تبدو العديد من الوصااي يف العهد القدمي أهنا ال ميكن أن تنطبق على  النىاس يف يومنىا 

( "سىىام   ىى  ٕٕ ٛٔلل ىىاة ة أن ااىىا"   ىى  ىىى.ا. وما ىىا يلىىا معىى: االمتلىى   "ال ت ىى   
ةتفال معاد الفص  ملدة سبع  أايم يف "اال( وٕ-ٔ  ٘ٔال امع "  تتنا   املديونُت يف ال ن 

  (.ٙ-ٔ  ٙٔأورشلام  تث 
يُقّ ىىىىم معىىىى: العل ىىىىىا   مىىىىوس العهىىىىىد 
القدمي إىل ثالث مئات  النواماس اإلةتفالا  

 والنواماس املدنا  والنواماس اال القا .
ةتفالاىىى  تىىىدور ةىىىول  انىىىل النىىىواماس اال

الىىىىىى.تص ي وتصىىىىىى ام مكىىىىىىان العبىىىىىىادة و ارسىىىىىىات 
العبىىىىادة وال ىىىىيود. امل ىىىىا اون الاىىىىوم ال يتبعىىىىون 

 (.ٔ  ٓٔي العرباناُت ٚٔ  ٕالن ى.ا النظام مت إلغاؤه نتاي  ع   امل ا    ولوسا  يتلك النواماس
 



 

ومَّىى ت ىىى.ه اللىىواص  لاع ىىال التياريىى  و انىىل النىىواماس املدناىى  تلن ىىب  إلسىى اصا   دولىى . وقىىد 
ومحاي  ةقوق اإلن ان وأعطىل سااسىات إلنفىاذ القىانون ومحايى  ااويى  الديناى  إلسى اصا . ولىاس مىن 
امل كن لل  ا اُت الاوم أن يتبعوا تلك النواماس الن تلىك النىواماس لا ىل نىواماس مالدىىم. على  

ي مل يكىىن ض أن يُقتىى  شىىبا لعبادتىىو االو نفىىًت سىىبا  املتىىال يف  العهىىد القىىدميي عنىىدما  ىىان مىىن امل
 (.ٕٔ-ٙ  ٚٔذلك ق ارًا م داًي. ي  ع قاضا القضا  ويدعم الق ار من قَِب  الشعب  تتنا  
عل أا ًدرررراامل علررررى ال رررربان ا املدنُررررت  ملررررا ا ك ًمترررر  للمضرررُر

  ال ٍر ت مؽلُت ؟

أو  اطئىىىى  يف  اىىىىع ةىىىىددت القىىىىوانُت اال القاىىىى  معىىىى: اإلحىىىى ا ات علىىىى  أهنىىىىا صىىىى ا   
  ٕٓاالوقىىات. علىى  سىىبا  املتىىال الوصىىااي العشىى  ونىىع الوثناىى  والتيىىديخل والىى   وال ىى ق   ا ىى وج 

 (.٘ٔي ٗٔي ٚي ٘
ةتفىىا  ن تصىى مات دىىددة طلبهىىا النىىاموس االعلىى  الىى نم مىىن أن امل ىىا اُت ال يفعلىىو 

باعىىى  ت لتلىىىك والنىىاموس املىىىدلي تظىىى  ىىىى.ه القىىوانُت مه ىىى . و شىىىفل تلىىىك القىىوانُت عىىىن ط
العصىىىور واالةىىىوال والىىىاالت القدميىىى ي وطباعىىى  ت لىىىن تتغىىىَت. علىىى  الىىى نم مىىىن أننىىىا ال نقتىىى  
عامدي االصنام وال  ةي مإن ى.ه القوانُت تبُت لنا أن تلىك ا طىااي ىىا رحاسىات لي على  

ا  مط يقىى  الىى نم مىىن أننىىا ال نىىًتيف البىىوب يف القىى   للفقىى ا ي نعلىىم أننىىا  ىىب أن هنىىتم تلفقىى  
ع لا . عل  ال نم من أننا ال أن . الاوا ت إىل مكان العبىادة قبى  أن نقىتلهم ولكىن نعلىم 
أن  ى  شىىا  ملىىك لي و ىىب أن نقىىدم عطىىااي  وتقىدماتنا. لىى.لك تلىى نم مىىن أننىىا ال نفعىى  

 اإلح ا ات االصلا   ب أن جند إح ا ات حديدة تفا واقق املبادئ.
ةتفالاىىى  مبىىىادئ اال ىىىالق. إن رمىىى: ىىىى.ه املبىىىادئ سىىىاكون  واال تىىىوم  القىىىوانُت املدناىىى 

 ىى م: للقىىوانُت اال القاىى . علىى  سىىبا  املتىىالي  ىىن ل ىىنا )احىى  إىل درامىى ين  ُسىىور( ةىىول 
(. ٛ  ٕٕأن ال يكىون ىنىايف  س على  ال ىط   تتناى    سط  املن ل الن املن ل مصى ٌم على

 ض أن جنع  ماوتنا وأراضانا آمن  للناس.ولكن ى.ا القانون القدمي خيرب  أبننا من املفًت 
نررررررا هررررررب املسرررررراي نرررررر  املما صرررررراث الحدًسررررررت ال رررررر  ًجررررررب ال ُررررررا    ررررررا  

 ؟   (288<جث)لخد ُا املبدأ املبحبد فل  

  ؟

  ؟



 

ما ىو  موس ت ال.ي يت ىدث عنىو مىولس  اإذً 
عىربَّ اىا يف لبش  وامليف رسال  روما ؟ ى  ىو إرادة ت ل

ال نم من أن مع:   عهد قدمي وحديد(. علوصاايه  
الوصىىىااي ال تت قىىىق تلط يقىىى  االصىىىىلا  إال أن إرادة ت 
أساًسىىا لسن ىىان   ىىىا ىىىا.  طاىىى  أن ننتهىىك  مىىىوس 

 .(ٖ ٗيؤت   
 ن دنت للنؿ

ل امىىىع مىىىن رسىىىال  يف ىىىى.ا الىىىدرس نواصىىى  ا ىىى   ا
تىىىىىىربّر" يف الىىىىىىدرس ال ىىىىىىامق درسىىىىىىنا روماىىىىىى  "تقىىىىىىديس امل

 ا طا ".الفص  ال ادس "الت  ر من 
نىىىىدرس الفصىىىى  ال ىىىىامع  يف ىىىىى.ا الىىىىدرس سىىىىو 

ىىىىل املىىىىب"ا ىىىاطل امل دان" يصىىىىخل الفصىىىىالن ال ىىىىادس كَّ
والتامن الااة املنتص ة لل ؤمن. يوض  الفصى  ال ىامع 
التبىىاين الكبىىَت والىى.ي يبىىُت ةاىىاة ا ىىاطل الىى.ي يعىى   

 أنو ُم.نب ولكن ال ميكن تغاَت نف و.

 صحاح الضاضعالن  ت الرئِضُت لإل
الشىىبا الىى.ي يعىى   قىىانون ت ولكىىن مل يتغىىَت 

عىاح  عىن ااى وب مىن قىوة ا طاى   من ِقَب  النع   ىىو
 وإدان  الناموس.

 (;8-21 =ُنلخؿ الجسء ن  النؿ )

يصخل ى.ا الفص  ةال  الشبا الى.ي "اىل 
الناموس". أن تكون ال الناموس يعٍت أن تقخل أمام 
ت منتظىىىىىى ًا أن يكىىىىىىم علاىىىىىىك علىىىىىى  أسىىىىىىاس طاعتىىىىىىك 

 

مدأ منا  املت خل ال ومال ىف 
معد املاالد معد مضع سنوات ٕٚعام 

من زايرة مولس ل وما. ميكن أن ي ع 
متف ج. ومشلل  ٓٓٓ,ٓ٘أ ت  من 

الع وض معاريف مُت املقاتلُت 
احملًتمُتي معاريف مُت الناس 

والاوا ت  مبا يف ذلك االسود 
والن ور والفال  والدمب  ونَتىا 

الكتَت(ي وتنفا.  اإلعدام سوا  من 
ِقَب  املقاتلُت أو الاوا ت. ويف 
مع: االةاان ميوت مئات 

االشباص يف يوٍم واةٍد مت إرسال 
من امل ا اُت لل وت يف ى.ا العديد 

 .املت خل



 

للناموس. ومبا أن ا  اع قد أ طأوا لاكونوا ال الناموس مبعٍت أهنم ال الدينون . مل يتلق 
 معد الشبا ال.ي خيضع للناموس أي تربي .

صى اح ملىاذا ؤمن مال للناموس. ويظهى  تقىا اإلأن امل  اخل( ٙ-ٔ ايت تش ح اآل 
تظه  اآلايت  (.ٚوٙ"ولكن اآلن" يف عدد و ٘ي  راحع "مىت وعندما" يف عدد ى.ا ض ور 

تظهىىىى  ( ٕ٘-ٗٔ  اىىىخل أن النىىىاموس حاىىىد ولكنىىىىو  عىىى  ا طاىىى  أسىىىوأ. اآلايت   (ٖٔ-ٚ 
 َبكَّل نَت اجملدد.ا اطل املدان وامل ىالعي  لد

 ًجب على ال الب قراءة الفؾل الضاضع للمجمبعت 

 2ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
( ى.ه اآلايت التالث ىا صورة اضَتي  للنقط  اليت وردت يف اآلايت التالثى  ٖ-ٔ 

التالا . ال واج يوض  لنا عبوديتنا االصلا  للناموس. ال ي    لل  أة مبغادرة زوحهىا والتَىىَ و ج 
لتىى ام تلنىىاموس ال ا ةىى ة مىىن سىىلطتو وسىىاادتو. ىىى.ا االيف الىى وج مإهنىىمىى وج آ ىى  ولكىىن إذا تىىو 

ولكن لك  شبا الن  ى  واةىد منىا  يينطبق مقط عل  الاهود ال.ين ال  موس موسا
 سُادان مناموس ت إذا مل خنلا تلنع  .

النقط  ال صا ا  من توضا  مىولس مىن الى واج ىىو أن املىوت يىؤث  على  العالقى . املىوت 
ةااتنىىىا القدميىىى  ماتىىىل عنىىىدما  نىىىا مت ىىىدين مىىىع امل ىىىا . مل يُلىىىِ  النىىىاموس ومل   التغاىىىَت. لىىىب 

" قىىد ُدمعىىل اآلن النىىاموس  يبطى . ومىىع ذلىىك مىىإن مطالبىىات النىىاموس علانىا "  تعىىدين علىى
تلكام  من ِقَب  الع   الكفَّاري البديلا لل ب ي ىوع.  ىن اآلن "م تبطىون" تمل ىا . ىى.ا 

وس. لاس لدينا الق يف أن نكىون متعىدين للنىاموس اآلن الننىا م ىا اون. ال  علنا مال  م
"املشكل  قدس عل  أن  اا م وح الناموس.  ومداًل من ذلك  ن قادرون من  الل ال وح ال

 .اليت تعوق تقدي نا" للكاتب أالن م اون(
ىىد  ات. لقىىد مىىات امل ىىا   مكاننىىا.  ىىن ( أحىى ة لالفىى  النىىاموس ىىىا املىىو ٗ  معىىو )اىىث اَّ

ميكن القول أبننا "ٌمتنا ... جب د امل ا "ي ا ر  من عبودي  الناموس. مبا أن ال ب قدَّم مطالاىب 
النىاموس  لىاس علانىىا أن نفىا ونىىت م النىاموس  ومًىىا مىن العقومىى . أن نكىون أمىىوات للنىاموس يعىىٍت 

 لنع  .أننا ل نا )اح  إىل الوما  مو وتت ا و  وسال  لتربي   الننا تربر  ت



 

مبعىىٌت أن النىىاموس ي ىىي  ا طاىى  ومبعىىٌت أنىىو مبيىى د أن  ي( النىىاموس ي ىىبب ا طاىى ٘ 
 يع   الشبا الناموس ويت  د ضده يصب   اطًئا مظًا.

"نقطى  ت ىلاط الضىو " أد ه ةىىت  طالب الب ث عن العديد مىن امل احىع ب عل  ال
 .يت كنوا من مهم املفاىام

 الجضداني / الجضدح ٍرف ن  ت حضلُط مفباء2 
  ىدانا " يف العهىىد "ا"ا  ىد  ل ىىم ودم" و  " ىىاsarxا ى.رور الاو ناى  لكل ىى  " 

 ى.ان املصطل ان مها ةًقا واةٌد. ا ديد. ل.لك
يشَت الكتاب املقدس إىل لتلخل الناس أبهنم "يف ا  د". أن نكون يف ا  ىد ميكىن 

 النا وال ااق.  ذلك علن ويعت د ان لتلفاأن يكون عل  االق  لو معنا
ملعىىٌت  أةىد املعىىال االساسىىا  ىىىو مب ىىاط  أن تكىىون يف شىىك  مشىى ي إن ىىال. يف ىىى.ا ا

(. ةىىىت الشىىبا الىى.ي يعىىا  ٖ ٛٔ مىىطٔي ٖ ٙٔتا ىىؤ ىىان الىى ب ي ىىوع يف ا  ىىد  
  ٕ ٕٓ   نىالٖ  ٓٔ ىو ٕ املعىٌت أنىو يف ا  ىد   ةااة مقدس  ميكن أن يُقال عنىو يف ىى.ا

 ىىىتبدم ىىىى.ا املصىىىطل  اىىى.ه الط يقىىى  يعتىىىرب ا  ىىىد دايىىىًدا مىىىن ما يُ عنىىىد .(ٕٗي  ٔ ٕٕيف
  ىىىىا أ ىىىىرب ال سىىىىول مىىىىولس الغالطاىىىىُت أهنىىىىم ال ميكىىىىن أن يك لىىىىوا   االناةاىىى  اال القاىىىى  . واًمىىىى

 ت  د  ا هود البش ي ( ما مدأتو النع  .
ىىىى.ا   الىىى.ي ماىىىو ميكىىىن أن يكىىىون الشىىىبا يف ا  ىىىد ىىىىو أن ُت ىىىاط  علىىى ياملعىىىٍت التىىىال

(. ٖ  ٕتيىدد  أ املنىَت ىىا وىوذج للشىبا الشبا الطباع  ال ىاقط  ا اطئى . تلىك الالى  
لنكىىون  (ٖٔ-ٔ  ٛروماىى   . يف ٕ٘-ٖٔ  ٘نالطاىى   تىى د أع ىىال ا  ىىد للطباعىى  ال ىىاقط  يف 

( وأن ٚ( والعىىىدا  ضىىىد ت  ٙ"يف ا  ىىىد" تتنىىىاق: مىىىع  وننىىىا ُلَلَّصىىىُت. ا  ىىىدانا  ىىىىا املىىىوت  
(. وصىىىخل ا  ىىىد ىنىىىا ىىىىو ٖٔ( وميىىىوت  ٛ.ي يف ا  ىىىد ال ميكىىىن أن ي ضىىىا ت  الشىىىبا الىىى

(  الشىبا الى.ي يف ا  ىد ٕ٘ي ٛٔي ٗٔي ٘  ٚ انظ   (.ٚروما   نفس الال  املوصوم  يف 
اىى.ا املعىىٌت ىىىو مىىن يقىىىوم مع ىى  ا طاىى   الىىيت سىىانال عقومتهىىىا الىىيت ىىىا املىىوت ال وةىىا واالمىىىدي 

 معد.(. مل يتم  الصو ٘  ٚ روما  
ال نم من عدم اكم الطباع  ال اقط  يف ةااة املؤمن مقد يتأث  املىؤمن تلطباعى  ال ىاقط    عل

ةىىىىىت معىىىىد ا ىىىىالص والتيديىىىىد. هىىىى  ال سىىىىول مىىىىولس أىىىىى   ورنتىىىىوس ت  ىىىىديُت معىىىىد  ديىىىىدىم 



 

أن ا  ىىىدانا  عىىىادًة  "لاطفىىىال الىىى.ين يف امل ىىىا "  (ٔ  ٖ   ( يعلىىىن مىىىولس ضىىى ناًا يفٔ  ٖ ىىىؤ 
نتقىد ال سىول أىى   ورنتىوس الهنىم أطفىال. ومىع ال  يبق  ويظ  علاها املىؤمن. لقىد لكنها  لا ل ةا

 ذلك مل يكونوا "يف ا  د" أي ال ساط تو وإال لن يكونوا  قد  دَّدوا وختلَّصوا معد.

 ن خظاث جتملت آلاًت جلب آلاًت
قىد مىات لنىا( ال يى  ال تعىٍت أننىا لنىا  نا قد متنا للنىاموس يف امل ىا  مالنىاموس ماىل ( مبا أنٙ 

 مل نَىُعد خندم ولكننا خندم اآلن أبرواةناي مداًل من داول  تت ام املتطلبات دون اقاق مآراا.
ن إ(. يف ىىىى.ا املقطىىىع قىىىال ٘ ٕٓطاىىى   ا إنىىىو تلنىىىاموس إزدادت وَ تٌىىى ت ا ( قىىىال سىىىامقً ٚ 
(. ولىى.لك م ىىن الطباعىىا أن ينشىىأ ىنىىا ٘الىىيت ع متهىىا تلنىىاموس تع ىى  مانىىا لتت ىى  لل ىىوت  ا طاىى  

 سؤال "ى  الناموس  طا ؟" ويُبُتِّ أن الناموس لاس  طا  وذلك الن الناموس يدين ا طا .
( ُتصىىب  طباعىى  ا ىىاطل أسىىوأ معىىد أن يعىى   أن أمعالىىو مدانىى ي النىىو خُيطىىل معىىد أن ٛ 

 مت ّ ِد. يعلم أنو ُم.نب مض َت
( قب  أن ي ى ما يتطلبو الناموسي مل يكن يع   أنو قد ُةكم علاو تملىوت. ا طاى  تىؤدي ٜ 

 .(٘ ٗٔ يٕ ٕٔ انظ مدون مع م  لتفاصا   موس ت  إىل املوت ةىت تلن ب  الولئك ال.ين 

  متو  ف ي ا نىَت دىدد ويوضى   اىخل أنىو  يي مط  ال سول مولس (ٕ٘-ٚ  ٚروما   يف 
قبى  أن يفىت  الى وح القىدس  (ٚروماى    نىا يفيقىول لا ل ؤيى  ةاحتىو وْاةتااحىو لل  ىا . حا  أ ىَتً 

شىىىهادتو  انظىىى واًمىىىا.  عتقىىىد أنىىىو ةفىىىس  النىىىاموسعاناىىىو علىىى  الشىىىهوة الىىىيت  انىىىل يف قلبىىىوي  ىىىان ي
 ى.لك أعلىن   يعندما يقول "من حه   الرب ال.ي يف الناموس مىال لىوم" (ٙ  ٖماليب   تباره يف وا
متلىىىك الىىىرب امل ىىىت د مىىىن النىىىاموس. معىىىد أن مىىىت  الىىى وح اعتقىىىد  ف ي ىىىا أنىىىو اأبنىىىو  (ٖ ٜيف  يف 

(. يعتىرب ٜ  ٚالشهوة اليت يف قلبىوي قىال إنىو شىع  أبنىو  ىان ماتًىا روةاًىا  روماى    القدس عاناو عل
عتقىد مى ة أنىو شىبٌا روةىا  ولىو ةاىاة النىو يفىس النىاموس ارن  مان ىا ان مقاى.ا مك  وضوح ما

  ىىان يفكىى  أنىىو  ىىان روةاًىىا علىى  قاىىد الاىىاة مىىن  ىىالل ةفىىس النىىاموس( لكنىىو أدريف أنىىو  ىىان يف 
عنىىدما رأى أنىىو ُمىى.نب تلشىىهوة وعىىدم ةفىىس  ( تشىىخل أنىىو ماىىل روةاًىىا يف القاقىى ا  الواقىىع ماتًىىا 

. ةىىىاول حاىىىىًدا التوقىىىخل عىىىن  (ٕ٘-ٗٔ  ٚروماىىى   اترخيىىىو يف النىىىاموس. ي ىىىت   مىىىولس يف سىىى د 
لبطائى .  تبار والشىهادة أب  لهىا ى ميى  مطلقى  وعبوديى  لهواناًا لكنو مل ي تطع. يعترب اال ونو ش



 

 ن ا ىىىالص والت  يىىى   م مقىىىط مىىىن  ىىىالل الىىى ب ي ىىىوع امل ىىىا .إ (ٚ ٕ٘روماىىى   يقىىىول لنىىىا يف 
 .أالن م اون( "املشكل  اليت تعوق تقدي نا" للكاتب 

للبىىالص وإوىىا   س إطالقًىىا وسىىال ظهىىار ط يىىق الاىىاة. مل يكىىن النىىامو (  ىىان القصىىد منهىىا إٓٔ 
تيىىدد الىى.ي مل املنىىَت ون ت. لكىىن م ىىبب مشىى  اإلن ىىان  ىىان امل ىىار تلن ىىب  الولئىىك الىى.ين يع مىى

  اه وم ار لل ااة.اب  الناموس يعٍت املوت مداُل من ي تطع أن يتبع الناموس أص
 تعىى  ونىىَت ضىىارة. عنىىدما   ىى. اىى  مىىن  ىىالل الظهىىور أبهنىىا مفاىىدة و ( ختىىدع ا طٔٔ 

الشىىبا الطُعىىم يُىىدان ةانئىى. ةىىىت لىىو جنىى  يف الىىد مىىن نتىىاص   طىىاايه. الن ةكىىم ت ىىىو 
 .(ٚ-٘  ٖاملالةظات عل   انظ  .  للناموس ولاس ومًقا لنتاص  ا طا اومقً 

 الناموس ُمقدس وعادل وصاٌف واًما  ال. - ( يكشخل الناموس ويعلن عن طباع  تٕٔ 
( الناموس لاس ش ًا ولكىن حىا ت نتىاص  الشى  عنىدما نشىطل وتفاعلىل ا طاى  ٖٔ 

ضىىىد النىىىاموس. ت ىىىتبدم ا طاىىى  النىىىاموس  لىىىب  ىىى  شىىىبا اىىىل عقومىىى  املىىىوت. يُظهىىى  
 الناموس ا طا  أبهنا ةًقا ش .

 لِضذ ؽب ة املؤن ن  ت حضلُط القبء2 
نظى  اتصخل املؤمن العىادي ولكىن  (ٕ٘-ٗٔ  ٚروما    تَت من الناس يعتقدون أن 

 .يف الوصخل
( وىىو ٗٔى.ا الشبا ُمباع اىل ا طاى  متى  العبىد وىىو مىا يعىٍت أنىو نىَت َمفىِدّي  

(. ٖٕ( ىىو سىيُت نىَت مت ى ر  ٛٔولكىن ال ميكىن أن يفعلىو   ييع   ما ىو ة ن وةق
 (.ٕٗإلنقاذ  ىو الباصس وال.ي يص خ  للبالص وا

 ي"تل ىىؤال "مىىن ينقىى.ل نتهىىا امىىن العبىىارة "ملىىا  نىىا يف ا  ىىد" و مىىد ًا  (ٕٗ-٘ يف اآلايت 
 ٕ٘ال توحىىىد إشىىىارة إىل امل ىىىا  والىىى وح القىىىدس والنع ىىى  والاىىىاة أو النصىىى  والغلبىىى . ولكىىىن ىنىىىايف 

 .إشارة إىل ا طا  ٘ٔإشارة إىل الناموس و ٙٔ ي أ ي ملكاي  ( إشارة إىل الض َت
لىك ذصى اح ال ىادس الشىبا الى.ي اى ر واملوصىو  يف اإل ى.ا ال ميكن أن يكون

ن املؤمن مل يعد عبًدا للبطاى ي لكىن ىى.ا الشىبا ىنىا إص اح ال.ي يقول م ارًا وتك ارًا اإل
 ٗٔ(. اآليىى  ٙ-٘ي ٔصىى اح  موسي   ىىا ع ضىىناه يف مدايىى  ىىى.ا اإلىىىو شىىبا اىىل النىىا



 

ص اح ىو وصخل نفس الال    ا من اإلأن ما تبق   ا الصل  والوصل  اليت تبُت وتوض ى
 .(ٙ-٘ي و ٔ اآلايت 
ن الشىىبا الىى.ي ال يُىىدان ىىىو الشىىبا الىى.ي ال ي ىىلك ت  ىىد    ىىا إيقىىول  (ٛ ٔ 

ىدان ٘  ٚو  ٚ ٕ٘ىو الال يف 
ُ
(. ل.لك مإن الشبا ال.ي يتبع ا  د سُادان. الشىبا امل

 .ال امع عاح  وي اط  علاو ا  دص اح يدًدا أو ٌللًَّصا. الشبا يف اإللاس مت
تكىىون ةالىى   نتهىىا  ةالىى  الضىىعخل اىىل النىىاموس. وتلتىىا   ىىب أن الايقىىول ( ٛ ٖ 

 .ص اح ال امع ةال  شبا مؤمنالعي  املوصوم  يف اإل
 ىت ىىام ا  ىىدن اإ  ىىد  أي الىى.ىن ا  ىىدي( ىىىو مىىوت و ىت ىىام اان إيقىىول  (ٚ-ٛ ٙ 

يبىىىدأ يف وصىىىخل الشىىىبا ا  ىىىدى. ( ٚ ٗٔ أي الىىى.ىن ا  ىىىدي(  ىىىىو عىىىداوة ل. ولكىىىن  
سىىتبدامات ل ىىااق نىىَت ُللَّىىا أو ُدىىدد.  لالالشىىبا ا  ىىدي   ىىا ىىىو مقصىىود مىىو يف ىىى.ا ا

 اال  ى لكل   ح دي أتم  داص ة الضو  أعاله "تع يخل ا  د / ا  دانا (.
وصىىىاعًدا يصىىىخل  ٚالوصىىىخل؟ مىىىن اآليىىى  ملىىىاذا إًذا وضىىىع مىىىولس ال سىىىول نف ىىىو يف ىىىى.ا 

صى اح   متىو ال ىامق . كاىل النىاموس. ويصىخل تقىا اإلال سول ا اطل ال.ي  م ال تب
 ىىىت ا  أن يكىىىون الشىىىبا صىىى اح التىىىامن يصىىىخل ةاىىىاة النصىىى ة والغلبىىى . مىىىن املمىىىدأ يف اإل

 .ص اح ال امعال ي ال يعا  يف ةال  ووضع اإل (ٗ-ٔ   ٛ ص اح إاملوصو  يف 
صىى اح ال ىىامع يصىىخل رحىىاًل نىىَت مت ىى ٍر يعىى   أنىىو ُمىىدان ن الواضىى  أن اإللىى.لك م ىى

 من ِقَب   موس ت لكنو نَت قادٍر عل  العا  يف طاع  ت.
تعبىىىَتاوم مىىىا ىىىىو ُموضَّىىى  يف امل مىىىع الطىىىالب تلبىىىاا مكل ىىىاوم ا اصىىى  و   ىىىب علىىى 

سىاتم تقىدمي امل يىد مىن أعاله. ولاس من الض وري إح ا  مناقش   املى  اى.ه اإلشىكالا  النىو 
 .االدل  يف ى.ا الدرس

 2صخمرا  ن خظاث آلاًت جلب آلاًتا
( معظم ا طاة يودون وي نبون يف أن يفعلوا ما ىو أمض . ى.ه ال نب  ال ٘ٔ 

تعٍت أهنم م ا اون مؤمنون. تدل ال نب  دون الواقع عل  أهنم ال ي الون نَت مت  رين 
 .من قوة ا طا 



 

حاىد على  الى نم  وا مشك  أمض  أن الناموس صىاٌف و يف أن يُظهِ  ( ُتظه  رنبتهمٙٔ 
 .من أهنم ال يطاعونو

يت ىىىدث النىىىاس عىىىن ا طاىىى    ىىىا لىىىو  انىىىل شىىىاًئا يكىىىم إرادة اإلن ىىىان.  (ٖٕ-ٚٔ 
. إرادة اإلن ىىىان اإلن ىىىان ال ىىىاقط مطباعتىىىو ال ميلىىىك اإلرادة الىىى ة الىىىيت  لقهىىىا ت أصىىىاًل ماىىىو

ال ميكىىن أن خيتىىار ت مىىدون مىىا يىىنعم ت علاىىو منع ىى  ةامظىى  ن ا ىىاطل إضىىعاف  حىىًدا ةىىىت 
 واقا  لتعاد لو اإلرادة.

النع ىى  الواقاىى  الامظىى  ىىىا ع ىى  ت للوصىىول إىل أولئىىك الىى.ين مل ي ىىتيابوا معىىد ل. 
ستعادة اإلرادة ال ة وال نب  يف ت )اث مُيكن لك  انع   اليت وتد إىل    شبا تش   ال

 ار تلتأ اد  الصو من عدمو.شبا أن خيت
ي ٖٔ-ٕٔي ٘-ٗ  ٕ  ام ىىس ٙ ٗٗيبىىدأ ت ع ىى  ا ىىالص لكىى  شىىبا  يوةنىىا 

 .( ولكن لن خيُلا الشبا دون التياوب مع ع   ل٘-ٖ  ٖي ٔٔ  ٕ  تاطس ٚٔ
( ىىى.ه صىىى    مىىن الاىىىأس واإلةبىىاط الىىى.ي  م مىىىن شىىبا معىىىد أن يىى ى عىىىدم قدرتىىىو ٕٗ 

 .ف و. ى.ه لا ل ص    شبا ُللَّا وُمتيددوعي ه الكلا عل  إنقاذ و الص ن
( اقت  ل ىنا ى.ه ا  ل  من الشك  والتهلا   ضو  أش ق يف ظل   ةااة ى.ا ٕ٘ 

 .ا اطل الااصس والباصس
مث أتم  ل  تلبا االم   لو. يتفق ا اطل ذىناًىا أبن النىاموس صى ا  ويىدَّعا أنىو 

 ا طاىى . يُىىدان  ىى   ىىادم وعبىىد للبطاىى  أمضىى   ىىا ىىىو علاىىو ولكىىن رنباتىىو ا اطئىى  تبقاىىو يف
 (.ٖ  ٛي ٘  ٚت  د   

اهم شخؾُت  ألانُت إ
َ
 =صحاح ا

  ى.ا ا    من م.  ات الدراس  لاستاذ أالن م اون مدرس  لا  ت الالىوتا (
صىى اح عىىن قىىوة الطباعىى  املوروثىى  الفاسىىدة   مىىوس يت ىىدث مىىولس ال سىىول يف ىىى.ا اإل

. صىىارع مىىولس ال سىىول صىى اع دا لىىا يف ةااتىىو مىىع املىىؤمن( يف ةاىىاة الشىىبا نىىَت طاىى ا 
 الطباع  العتاق  أو اإلن ان العتاق سامًقا.

    يف أعضا  ح د مولس  انل  اآلمأتثَتات  موس ا طا



 

 (٘ٔيفع  ما يك ىو  
 ( ٙٔ  يفع  ما ال ي يد ع لو

 (ٛٔن يفع  ذلك  ألفع  اُلْ ٍَت ولكن ال ي تطاع  لديو ال نب 
 (ٖٕموس ا طا   موس ال.ىن ويف ص اع معو  يُقاوم  

 (ٖٕىو عبٌد لناموس ا طا   
 (ٕ٘  م.ىنو خيدم ت لكن جب ده خيدم  موس ا طا   ىو شبٌا ُمنق م

  ال يقىىدر أةىىد أن خيىىدم سىىادين. ال ميكىىن أن يكىىون اإلن ىىان ةىى ًا مىىن ا طاىى  ا اوىى 
أو ال ميكىىىن أن يكىىىون عبىىىًدا ل وعبىىىًدا للبطاىىى  ما ىىىا حىىىا  يف  يوعبىىىًدا اىىىا يف نفىىىس الوقىىىل

مىىىن  (ٙروماىى   صىى اح ختتلىىخل واًمىىا عً ىىىا حىىا  يف اإل مىىإن لغىى  ىىىى.ا ( ٕ٘-ٚ ٗٔروماىى   
سىت  ارًا لوصىخل اإلن ىان ا (ٕ٘-ٚ ٗٔروماى   طا  لى.لك يُعتىرب ُة ي  املؤمن من عبودي  ا 

  (.ٖٔ-ٚ ٔروما  ى  ي يبدأ مالغَت ُمتيدِّد وعالقتو ت طا  والناموس وال.
ى   عالقى  املىؤمن ت طاى  مىن  ىالل صىلبو وقاامتىو مىع امل ىا . يُف ى   (ٙروماى   يُوضِّ

عالقىى  ا ىاطا تلنىىاموس مالصى اع القىىاصم مىُت ا طاىى  ال ىا ن  يف الفىى د والنىىاموس  (ٚروماى   
ن ىان ارادتىو أن والص اع أيًضا مُت االن ان العتاق ومتطلبات  مىوس ت ولكىن ال يقىدر اإل

 ي ضا الناموس م بب عبوديتو للبطا  ال ا ن  ماو. 

  (;8- =1:2 ألانُت )جبفُداث  ألاجفض راث نخخلفت لرصالت 
 ي حى ين ىلإ يالتوضا  االول  تعلاقىات مىن اآلت  مىن العصى  الالتاىٍت مىن أون ىطُت

( وال.ين  تبوا أن مىولس يصىخل لكلفاٍت ما ا معدالالىوت اوحون  لفن   يم ورًا مبارتن لوث 
أن أزمنىىى  الكىىىىالم يف املضىىىارع ولىىىاس يف املاضىىىىا إىل ويُف ىىى  ةاىىىاة املىىىؤمن الطباعاىىىى  وأشىىىاروا 

 وأص وا أنو من وحه  نظ  مولس ال سول أن الااة اإلميانا  اا قضااي عالق  مل يتم ة  ها. 
أنلىىىىب اآلت   طويىىىى  مىىىىن العل ىىىىا  وُشىىىى َّاح  ل ىىىى  ت يشىىىى   التوضىىىىا  التىىىىال  طىىىىامور

اىال الاىو ناُت حىون وسىلا ودي مىان القىديس سىك اس و ا.س.ماىك و ج.س.اسىتاورت و دان
عتقدوا أن مولس يصخل ىنا ةال  اإلن ان قب  التيديد و ادلوا ااستا  ودال و دود ال.ين 

ا أ  اإلل عبارات مت   َمِباع ال ا طا ةو  تِّ اق ا( أبهن ا لا ا يف ن ان الَشِقا( أو  َويِْ
 (ٙروماىى   . املىىؤمن َماىىل عىىن ا طاىى  ) ىىب (ٛوروماىى   يٙروماىى   مىىع وصىىخل املىىؤمن يف 



 

تاةىى  يف امل ىىا  للنصىى ة 
ُ
وُةىى   منهىىا وأنىىو يصىى  تإلميىىان وةاىىاة الت ىىلام الكامىى  ل ال يىى  امل

ي ىىىلك ت  ىىىد ال ميكنىىىو أن يُ ِضىىىا ت وال  (ٚ  روماىىى . إن الشىىىبا ) ىىىب ا طاىىى   علىىى
مك  أت اد يصخل ةالى  اإلن ىان  (ٕ٘-ٚ ٗٔروما   روح امل ا . وتلتا  مإن يوحد ماو 

 ال عبودي  وساادة ا  د .

 الخاجمت 2 ًبدألا أا الرأي الساني لدًه الدلُل ألاالبرهاا ماقل 

ؿ 
َّ
خل
ُ
ِ ي ألاإلانضاا امل

َ
 الخباً    ا إلانضاا الغ

م ب سلو و الش ي    (ٕ٘-ٚ ٗٔروما   يشع  اإلن ان الشقا تإلدان  والدينون  يف 
-ٚ ٗٔرو . اإلن ىىىان الشىىىًقا يف (ٛ ٔرو املىىىؤمن الىىى.ي يف امل ىىىا    مان ىىىا ال دينونىىى  علىىى

وخيىدم  (يٚ ٖٕرو وىىو سىيٌُت لىىىى"لناموس ا طاى "  (ٚ ٗٔرو قد مِاىَع اىل ا طاى   (ٕ٘
طاى  واملىوت . يف املقام  مقد َا َّر املؤمن من  مىوس ا (ٚ ٕ٘رو جب ده " موس ا طا " 

. اإلن ىىىىىىان الشىىىىىىًقا يف (ٛ ٕروماىىىىىى   عىىىىىىن ط يىىىىىىق  مىىىىىىوس روح الاىىىىىىاة يف امل ىىىىىىا  ي ىىىىىىوع 
تلىىىى نم مىىىىن  ٚ ٛال ميكىىىن أن يطاىىىىع وصىىىىااي موسىىىا الىىىىيت ُاىىىىّ ِم الشىىىهوة رو (ٕ٘-ٚ ٗٔرو 

ويف املقامىىىىى  أبن املىىىىؤمن  ىىىىىد اقاىىىىىق  (ٚ ٕٔرو مع متىىىىو مُقْدِسىىىىىا  النىىىىىاموس وصىىىىالةو ومىىىىى ِّه 
 .(ٛ ٗرو ةااتو النو ي لك ة ب ال وح ولاس ) ب ا  د  متطلبات الناموس يف

وروماىىىىى   ٖٔ- ٙ ٔٔرو ال ميكىىىىىن أن يكىىىىىون املىىىىىؤمن الىىىىى.ي يطاىىىىىع وصىىىىىااي الىىىىى ب يف 
 (.ٕ٘-ٚ ٗٔرو  ىو نفس الشبا ال.ي َتكلَّم عنو يف  (ٕٔ ٔ
 أصللت عائ ت ع  إلانضاا الغِ ي  

يىىىىتكلم  ويصىىىىخل ةااتىىىىو  داص ىىىىاً ُتطىىىى َح أسىىىىئل  مىىىىن أ س يعتقىىىىدون ت طىىىىأ أبن مىىىىولس 
 .)ٕ٘-ٚ ٗٔاإلميانا  يف  رو

(؟ ىى  ميكىن ٚ ٕٕ  ماذا عندما قال مولس أبنو ُيَ   مناموس ت يف اإلن ان البىاطن
 ؟تيدد أو  اطل ُيَ   مناموس تإلن ان نَت مُ 

َ ىىىىى َّس   فىىىىى ح وُيَ ىىىىى  منىىىىىاموس ت يف قلبىىىىىو.  أي م ي ىىىىىا ميكنىىىىىو القىىىىىول أبنىىىىىو ياإلحامىىىىى  
الف سىىاون ةاىىىاوم لدراسىىى   مىىىوس ت وأمضىىىوا سىىىاعات يف ذلىىىك يوماًىىىا. َ ىىى َّس مىىىولس نف ىىىو 

 لناموس ت  ورنب طاع  الناموس ا الص. 



 

لقلبو رأي ةقاق  ةالتىو لكن عندما  شخل ال وح القدس لبولس عن الطباع  الفاسدة 
ل.ىنىىو يف أن  مىىن رنبىى  النع ىى  امل كنىى   تشىىخل أنىىو م ىىت   يف معىى  الشىى  تلىى نما ال وةاىى . 
 .يعِطو اإلمكانا  والقوة لفع  ذلكلبولس  اخل ياا ومل . الناموس  شخل يفع  ا َت

(؟  تب مولس ال سول أَنَّ النَّاُموَس ُروِةا  َوأَمَّىا ٕ٘-ٚ ٗٔماذا عن صاغ  املضارع يف  رو
  .(ٚ ٗٔأََ  َمَيَ ِدي  َمبِاٌع َاَْل اْ َِطاَِّ .؟  رو 

 (ٕ٘-ٚ ٗٔرو رو املضىىىىارع يف إىل  (ٖٔ-ٚ ٚرو   تَغىىىىَت  الفعىىىى  مىىىىن املاضىىىىا يف اإلحامىىىى 
ولا ىل ( ٕٗ-ٚ ٗٔرو  تبىاره الشبصىا و ى.لك زمىن املضىارع يف اشىهادتو و   على لاس لىو أتثىَت

  ض .   تباره الا  أثنا   تامتو ل ف  روما   ُ  َس  ورسول م ا ااإىل تلض ورة إشارة 
سىىىىتبداًما شىىىىاصًعا ومشىىىىىهورًا اتىىىىارخيا أو الدراسىىىىا لىىىىى من املضىىىىارع سىىىىتبدام الااليُعتَىىىىىرَب 

 سىىتبدام عنىىد الاىىو ناُت عنىىدما ي نىىب الكاتىىب يف م يىىد مىىن التوضىىا  للقىىارئ  صىىوصلال
ستبدام  زمن املضارع لالِقا الضىو  ارخيا يف املاضا. ل.لك ال يتطلب  تبار اتةَدث أو ا

اة مىىولس ال سىىول قبىى  التيديىىدي التف ىىَت أبن مىىولس مىىا  ىىان يىىدث يف املاضىىا يف ةاىى  علىى
. لقد أشار مولس ا طا  يف الاض   الوقل الا (مازال يصارع مع قاود ا طا  أو عبودي  

 .(ٚ ٗٔرو أن املؤمن لاس َمِباًعا ال العبودي  ( ٛروما   يٙروما   موضوح يف 
 ؟املؤنن انا ألاحه الدغا ه   ا هذه الف رة ألاالؾراع فل خُاة 

اإلحام   ال ن تطاع أن ننك  ص اعات املؤمناُت مع ا طا  ال ا ن  ماهم قب  أن 
ْمَوااًت َعِن اْ َِطاَِّ  َوَلِكْن َأْةَااً  ّلِِلَِّ ِتْلَ ِ اِ  َيُ وَع  ُفَ هْم َأ يدر وا أهنم تإلميان ي بوا أَنْى

( ويُقىدِّموا ٕٔ ُٔمقدَّس  َم ضىاَّ  ل  روويٌقًدموا أنف هم ذما   ةاَّ  ( ٙ ٔٔرو  َرمَِّنا.
إىل أي ةىىال مالصىى اع  ىنىىا خيتلىىخل   ( علىىٜٔيٙ ٖٔأعضىىا  ح ىىدىم  ىىآالت مىى   رو
ال يتوقخل عن  (ٕ٘-ٚ ٗٔرو . اإلن ان الَشًقا يف ةد ما عن ص اع اإلن ان الَشًقا

 اعات . رمبىا ميى  املىؤمن مصى . ى.ه لا ل ةالى  املىؤمن القاقىاا طا  النو عبٌد للبطا
د  ومش  من آن ال   ولكن ةااتو لا ل لعبوديى   مىوس ا طاى  واملىوت. املىؤمن ُمتَِّ ى

 .(ٓٔ-ٙ ٔرو مع امل ا  وُة   من سلطان ا طا  ال ا ن  ماو 



 

 خاجمت 

لىىاس مؤمنًىىا. لىىاس مىىن امل كىىن أن يكىىون  (ٕ٘-ٚ ٗٔرو يف  اإلن ىىان ا ىىاطل والشىى ي 
بًدا للبطاى    ىا . ال ي تطاع أن يكون عبًدا ل وعاا بداإلن ان ُة ًا من ا طا  ومازال م تع

رَب النا يف . يُعت(ٔ ٖٔلوقا  -ٙ ٕٗميت   "َةٌد أَْن خَيِْدَم َساَِّدْينِ الَ يَىْقِدُر أَ قال ال ب ي وع "
منىاموس موسىا الى.ي تيدد ت طا  و املنَت ست  ارًا لوصخل عالق  اإلن ان ا (ٕ٘-ٚ ٗٔرو 

 .(ٖٔ-ٚ ٚرو مدأ يف 
ررت إلانضرراا  ىعلررًجررب  عخبررا   درررؼ نررع البفررع فررل ل  (= ألانُررت )فررل الدا صرر ا نناقغررت هٍب

ا 
ً
بًضحت صا  

ٌ
 الخفاؽُل ألاالخفاص ر امل

 صخخدا  النانبش فل الترازة 2ا

 اىىىىخل يٌىىىىدريف ا ىىىىاطا أن النىىىىاموس  شىىىىخل ا طاىىىى  و  (ٚ ٚروماىىىى   يُوضىىىى  مىىىىولس يف 
اتريى  الكنا ى    مىوس ت سىتبدم معظىم الكىارزين املىؤث ين مىن  ىالل اةاحتو للبىالص. 
 .التوم  وطلب ا الص  لا ت وا ا طاة عل

 ستبدامهم للناموس.اُتوض  ما قالو الكارزون يف أم   قتباسات التالا اال
مب ىىاعدة أعضىىا   الدارسىىُت القىىادرين أ ىى. أدوارىىىم يف قىى ا ة التعلاقىىات وتف ىىَتىا  علىى

 .اجمل وعات اال  ي
الكىارزين يف إجنلىىًتا  اظ   ىان سىربحن أعظىم الُوعَّىالز  اسىربحن"  مىوس ت  "تشىارل 

 .يف الق ن التامن عش (
ازاة  الناموس مل يعد للبطا  سلطان علاىك. ا طاى  ىىا َتعىدِّي الةكىام النىاموس. 

بلِّىا وال  يكن ىنىايف  طاى  مىال ةاحى  لنىا ملةاث ال يوحد  موس ال يوحد َتعدِّي. إذا مل
ةتاىاج إذن اى.ا ا ىالص االم ىا طاى  القصا ةد من شىأن ا ةاح  للبالص.عندما تُقلِّ  

 ؟امل ا  للعامل من أحلنا العظام اجملاد ال.ي أم مو ال ب ي وع
تر( وُمقىىىدَّس لىىى.لك خيىىىدم   لىىىن يقبىىى  البشىىى  النع ىىى  إن مل ي تعبىىىوا أمىىىام  مىىىوس عىىىادل

ُِل َّ  والض وري .
 الناموس أ ت  االن اض املبار   وامل



 

 تشارل  ماٍت(   اخل ت م  النفوس؟   ان ماٍت واعظًىا و ىارزًا أ تى  أتثىَتًا مىن أي  من أقوال 
 ..  ان م ئواًل عن املتيددين أ ت  من أي واعٍس يف ق نوٓٓٛٔواعس يف ذلك الوقل عام 

 "ال ي ىىتطاع أةىىد أن يتىىوب ةىىيت يىىدريف ويكتشىىخل ويشىىع  )قاقىى  وعىىدل دينونتىىو".  
.امَتىا ةيت يت  ر ا اطل من الرب الى.ام ويصى ل أمىام  ب أن ُتطبَّق روةانا  الناموس )
 ت يف إدان  نف و أمام إلو قدوس. 

النىاموس إعىداد ووهاىد الط يىق لسجناى . إذا أنفلنىا ذلىك   ذلىك  ىب على  عالوة عل
م ىىتوي ومعاىىار ومقاىىاس ُم يَّىىىخل  يف إرشىىادات النفىىوس مبالتأ اىىد ينىىت  رحىىا  ُم يَّىىخل وتقىىدمي

  ا وسن ي الكناصس وتلل من امل ا اُت  املتيددين( امل يفُت. تبار امل الال
صِل  يف أملاناا. أعاد املما قالو مارتن لوث  يف تف َته ل سال  نالطا .  ان مارتن لوث   
 .ين(يف اإلجنا  نت  عنها آال  املتيد تشا  مع: املفاىام الكتاما  ا لوث  

ب أن ختىىى ج . إن الوصىىىااي العشىىى   ىىىأقىىىام د وعىىى  ديناىىى  اىىى.ا التعلىىىام لكىىىن إملىىىاس... 
موس مىى  يىىتم ا يضىىو ملطىىخل تلىىوعس . مىىال  ىىب أن خيىىا  اإلن ىىان مىىن النىىا ىىارج الكنا ىى 

 .واملناداة منع   ال ب امل ا 
.  ىىان مؤلىىخل  تىىاب "ال ىىاص  اةب تعلىىام توضىىا  النع ىى  والنىىاموس حىىون مناىىان صىى 
 .(ال  ا نتشارًا قد َادَّث عن رةل  امل ا ا إىل و و ا " من أعظم الكتبامل ا ا
طاملا أن ىنىايف حهى  م ىت   مىن البشى  لطباعى  النىاموس وَ ىوهنم اىل سىلطانو وقوتىو  

جنىىىد الالمبىىىاالة أي اىىىل لعنىىى  ودينونىىى  النىىىاموس الهنىىىم أ طىىىأوا ضىىىده و  ىىى وا وصىىىااي طاملىىىا 
 لسجنا .ستف ار عن املع م  القاقا  واإلمهال لطلب وا

الىىق أنىىو  ىىاطل وال يُىىدريف أن دق و اإلن ىىان الىى.ي ال يعىى   النىىاموس ال يعىى   تلصىى
 ىنايف ُللِّا. 

ا " اال حو  ن إدوراد "مقتب ات م ا ا 
ً
ةتااج للف ا الدا لا  ان حو  ن عامل

 .الىوتًاا وواعظًا للنهض  العظا   يف أم يكا و ان م ئواًل عن آال  املتيددين(
 أبننا خنطل ىا مع م  الناموس اال القا.وةادة ملع متنا وإدرا نا  يق  الالط

 .(ست اعاً ةول العاملات  الًتانام  من أننا  أو ت نا   "يف ا ليت " لولام ناوول من أ 



 

 زدريل موارتعدت من الناموس ال.ي انهاي   طايت من  الل  ل   ت. أدر ل يف ال
 دان  وُصِدمل... ةيت اَولل نف ا امل

ُ
 .ا ليت إىل .نب  امل

ستبدام  موس ت" نظَّم ا  و صاصا ومبادئ يف م.  اتو "أص  أوض  حون وسلا
وسلا وَ َ ز لل تيددين ال.ين لو وملتيددي الكارزين الى.ين معىو. وصى  عىدد أعضىاصو قبى  

 ألخل يف أم يكا.( ٓٗألخل يف إجنلًتا و ٜٚإىل أن ميوت 
للنىاموس وىىو تىدمَت القىوة الىيت يتىق ماهىا وإقناعىو ستبدام االول لتص  للباطل علاك تال

أنىىىو لىىىاس مقىىىط اىىىل سىىىلطان ا طاىىى  مىىى  ىىىىو َماىىىل ل ولىىىاس لىىىو ةاىىىاة روةاىىى  "َماىىىل تلىىى.نوب 
 وا طااي" وااد  التال للناموس ىو أن ينال ا اطل الااة يف امل ا  ولكا ياا".

  ت ولكن ُةب الناموس وتقدي ه ال تقلِّ  من َقدر الناموس مهو أداة ت املبار   لنع  
 من أح  ذايف ال.ي أعطاه وذلك ال.ي يقود   الناموس( إلاو.

  
ُ
  .(االو  "أتساس الناموس تإلميان"" العظ  قام تإلميان"  ون وسلا "الناموس امل

نف ىىهم م ىىا اُت  مىىؤمناُت(  تىىَتون َعىىرب اتريىى  الكنا ىى  ةىىيت ىىىؤال  الىى.ين يىىدعون أ
أبن العهىىىىد ا ديىىىىد حىىىىا  لكىىىىا يلغىىىىا  يُبطىىىى (  ىىىى  النىىىىاموس. مكىىىىانوا ال يؤمنىىىىون  نيتيىىىىادلو 

الناموس مال ماصدة لك من  لَ .  انوا يقولون "إذا اتَّبعو الطق اتلناموس الديٍت أو االديب أ
 .ال لك وتكون قد سقطل من النع  "ال ب ويصب  امل ا  نَت مَىعَّ 

رتبىىاط النىىاموس والنع ىى  وأن ا ةك ىى  يف محىىاس ىىىؤال ؟ ىىى  يىىدر ون لكىىن ىىى  ىنىىايف
ثنُت مًعا. تُبِط  الناموس اال القا معناه أن ال تًتيف تَلِغا اال... مأنل مهاتَلِغا وتُبِط  أةد

 وسال  الست ضار الشبا لسميان وال لت  يك عطا  ت ى.ه يف نفوسنا.
 الىىيتسىتاقظوا م ى اع اإلجناى  مكىى  م ىاط  ولكىن ط يقى  ت ارمبىا يكىون ىنىايف  تىىَتون 

سىتبدمها االوةاىدة الىيت وضىعها و ماإلجناى  لىاس الوسىال   .رهها ىا إقناع ا طاة تلنىاموس
ذلىك اى.ه الط يقى  وال   قىدَّس أن نُؤ ىد على ض. لاس لنىا سىلطان يف الكتىاب املت ا.ا الغ

"   ا أ د إانا ال يتاج ا االص ّ ا من طباع  اإلجنا  نف و "يوحد دلا  أو سبب نتوقع ى.
 َضا. م ن ال بام  إذن أن أنم مطباب اؤال  من يتبالون أهنم طباب م  املإىل االصً ا  

دهىوديف. واًمىا مىىن   أصى َّا .  ىب علاىىك إقنىاعهم أواًل أبهنىم َم َضىىا وإال لىن يشىك ويف علىى



 

 الىىىىد رر ىىىى ة معىىىىد. أنك "تطىىىى ح نكُ املنىىىىَت صىىىى اب القلىىىىوب ال ىىىىبام  أن نقىىىىدم امل ىىىىا  ال
 أمام ا نازي " سو  ُتداس ال االقدام وعادًة يعودون ومي قونك  يدوسونك(.  (الآللل 

أو  لىىىاس ىنىىىىايف وصىىىىاٌ  أو أمىىىٌ  يف الكتىىىىاب املقىىىىدس أبن نقىىىدم امل ىىىىا  ملىىىىن ال يتاحىىىىو
ذلىىىك يف الكتىىىاب املقىىىدس. مل َيظَهىىى  ىىىى.ا يف   شىىىبا ُمهِ ىىى ( وال يوحىىىد أمتلىىى  علىىىي يده 

 ارسات أي من ال س  وال يف أي نا يف أي رسال  من  تىاتوم. مىن الواضى  أن ال سىول 
وعظىوا عىن النىاموس يف عظىاوم  نمولس تل نم من   ازتىو تمل ىا  واالعظىم مىُت ال سى  الى.ي

 أ ت  ما  ان يفع  مل يعتقد أن اإلجنا   دم نفس الغ ض..
املبتصىىىى  تإلميىىىىان  عنىىىىدما أرسىىىى  مىىىىالكس الست ضىىىىار مىىىىولس "لكىىىىا ي ىىىى ع االمىىىىور

يْىُنونَىىىِ  اْلَعِتاىىىَدِة َأنْ  تمل ىىىا "... َتُكىىىوَن اْرتَىَعىىىَب  تكلَّىىىم ال سىىىول تلىىىوار َعىىىِن الْىىىربِّ َوالتىََّعف ىىىخِل َوالدَّ
لتعفىخل والدينونىى   ى زوا تمل ىىا  لل امضىُت. تكلَّ ىوا عىىن الىرب واا ةتى.وا اىى.ا املتىال و امِىاِلْكُس. 

 . العتادة أن أتم
. يف العهىد القىدمي أو العهىد ا ديىدأن تك ز تمل ا  ىو أن تعس ما أعلنىو سىوا   ىان 

النار االمديى  وا  ىام و ى  إىل مأنل  ارز ةقاقا لل  ا  عندما تقول "االش ار سا.ىبون 
 ". عاملمح  ت ال.ي ي مع  طا  ال يف نفس الوقل تعلن "ىوذا ت "الناسُت

مىىا تكلًىىم مىىو امل ىىا  تَىى. َّ  ىىى.ا حاىىًدا. أن تعىىس تمل ىىا  معنىىاه أن تعىىس وتكىى ز مكىى  
 ىى  مىا ىىىو مكتىىوب يف  تامىو املقىىدَّس وسىىتع   و وصىاايه وتعلا اتىىو ومكى  وعىىوده وا.ي اتىىو و 

 ةانئ.  اخل تك ز تمل ا  مدون أن تًتيف أو تتياى  الناموس أو الوصااي.
ررررم ال ررررا زألاا ا ررررط عرررر  

َّ
نررررا املغرررر لت ال رررر  قررررد جدضررررنب إ ا ج ل

 ندبت هللا ألاغفرانه لاهؤكء الذً  ًجاهلبا خ ب ة خ اًاهم ؟ 

كرررَرث فرررل هرررذا الرررد ش  املاهرررا  2 أعرررِط 
ُ
أنسلرررت نررر  نررربانِط ال اهرررد ال ررردًم أكذرررر نررر  جلرررر ال ررر   

ر كُف ًجب عل   أد ُت ألااّضِ
َ
  ندنُت أ

َ
ح هل هل ع ائدًت أ  بُ اهم الُب ؟ املؤن  ج  ىألاألاّضِ

  ؟



 

طلرب نر  ض رك ال ر   اهرا  املتخبةرت نر  الرد ش الضرا ا  اجب علرى قائرد الؾرف حمرع املً

 الخددر ع  نا كخببه 

بررل  نراح ررت ا
َ
طرررح أصررللت املراح ررت نرر  الررد ش الضررا ا ألاس ررك مصررللت نرر  الررد ألاش نرر  ق

 الحاحت إلاحا اث ألاجصحُداها خضب 

 ُن دنت للم  ع
تربر". لقد درسىنا يف قديس امليف ى.ا الدرس ن ت   يف ا    ال امع من رسال  روما  "ت

دان". يف ىىى.ا صىى اح ال ىىامع "ا ىىاطل املىىادس "ال يىى  مىىن ا طاىى " مان ىىا اإلصىى اح ال ىىاإل
صىىىىى اح التىىىىىامن الىىىىى.ي يصىىىىىخل ةاىىىىىاة امل ىىىىىا ا  املىىىىىؤمن( يف الظىىىىى و  الىىىىىدرس سىىىىىندرس اإل

 واالةوال الصعب   اليت يف العامل.
 صحاح السان  الن  ت الرئِضُت لإل

يعىال مىن ظ ومىو وعيى ه ا ىاص جنىد ن أن املىؤمن يعىا  يف عىامل سىاقط و عل  ال نم مى
 ال وح القدس يعطاو النص ة والغلب  عل  ا طا  و اع الظ و .

ؿ امل  ع )
َّ
خ
َ
 (?9-21 <ُنل

يشَت ى.ا الفصى  عىدة مى ات إىل  ى  مىن االقىانام التالثى  يف التىالوث. يتشىاريف التالثى  
 اًعىىىا مشىىىك  وثاىىىىق يف  الصىىىنا الىىىا  والنهىىىىاصا. ميكننىىىا أن  اىىىا يف الُنصىىىى ة علىىى  ا  ىىىىد 
والت تع تلض ان الشبصا للبالص وَاَ    ظى و  ا لاقى  ال ىاقط  ُمصىلُت ملعونى  روةاى  

 اص  ون ت   يف عالقاتنا اآلمن  مع ت. َتفوق تصوراتنا ا 



 

 ُتشكِّ  نًصا ميكن أن يكون معنوان "ل ل معد يف ا  د" (ٖٔ-ٔ اآلايت 
 (19-21 < )ُنلخؿ آلاًاث فل

أولئىىك الىى.ين ال دينونىى  علىىاهم ىىىىم الىى.ين مل يعىىودوا ي ىىلكون ت  ىىد. أن تكىىىون "يف 
  ال ىىاقط . كىىون اىىل سىىاط ة الطباعىىا  ىىد" ال يعىىٍت اىىا دىى د أن تكىىون إن ىىاً  ولكىىن أن ت

 ص اح ال امع  "تع يخل ا  د" مهم حًدا لفهم ى.ا املقطع.( ت لاط االضوا  يف اإل
( والعىداوة ضىد ٙأن نكون "يف ا  د" يتناق: مع  وننا ُللَّصُت. ا  ىدانا  ىىا املىوت  

أن تكىون "يف ( ٖٔ( وسىا وت  ٛ( الشبا  الى.ي يف ا  ىد ال ميكىن أن يُ ِضىا ت  ٚت  
 (.ٕ٘-ٛٔ-ٚ ٗٔنظ ا  (ٕ٘-ٚ  ٚ ال  املوصوم  يف الفص  ا  د" ىا نفس ال

ستنتاج.  ب أن ال ن لك ة ب ا  دي الن الشىبا الا اى (ٖٔ-ٕٔ اآلايت 
أماتىىوا  (ٔ ٚٔنظى  ا  ةكىىم تسىىا وت وىىو مىىا يعىٍت قبىىول دينونى  و الى.ي ي ىىلك ت  ىد  

ا اطئىىى  االثا ىىى  للي ىىىد. ا ىىىاطل نىىىَت املىىىؤمن ونىىىَت قتلىىىوا.  ىىىب أن نقتىىى  االمعىىىال امعناىىىىا 
 املٌتيًدد ىو الشبا ال.ي ي لك ت  د وال مد أن تنتها ا طا  مقوة ال وح القدس.

 للمجمبعت  (19-21 <)ًجب على ال الب قراءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
الشبا ال.ي يتبع وي لك تل وح. الشبا ال.ي يتبع وي لك   ( ال دينون  علٔ 

 ت  د يُدان وىو نَت ُللَّا ولاس يف امل ا .
(  موس روح الااة ىو أن الشبا قد ُنِف ت  طاايه وىو مقبول تلنع   ولو ةااة روةا . ٕ 

 تملوت. سُا َكم علاوسُا َكم علاو ويُدان تلناموس و   موس ا طا  واملوت ىو أن الشبا
( يُقدم ويُوم  الناموس املتطلبات. مل يُوم  أو يُقدم الناموس القوة. مل يكن ا اطل قادرًا عل  ٖ 

 منو  ُ بلِّا.امل يكن وسال  للبالص. أرس  ت إوام وةفس الناموس. وتلتا  مإن الناموس 
 (  ن ال نن    موس ت ولكن نطاعو مقوة ال وح القدس.ٗ  
الشبا إذا مل يقب  الاىاة   شبا يتبع طباعتو ا اص . ُي اط  ا  د عل(    ٘ 
 ال وةا .
( سىىتكون اىىل الدينونىى  عنىىدما تكىىون  اضىىًعا للطباعىى  ا اطئىى . البىىدي  ىىىو أن ن ىىلك ٙ 

 يف ال وح ويف طاع  ت. لاس ىنايف  اارًا لغف ان  طااي  و ن م ت  ون يف تبعا  ا طا .



 

علاىىو  عى  ا  ىدي  ىىىو مطباعى  الىال َعىدو ت النىىو طاملىا ُتَ ىاط ( الشىبا ذو الطباٛ-ٚ 
 الطباع  ا اطئ  ال ي تطاع أن خيضع وي ت لم ل. ىو نَت مقبول عند ت يف ى.ه الال .

 
ٌ
 صرد ض ك جفاؽُل ألاؽف الشخؿ الذي "فل الجضد"؟ا

( أن تكون "يف ا  د" ال يعٍت أن تكون إن اً  مش اًي. يعىٍت أن ٜ 
تكون ال ساط ة الطباع  ال اقط  وا اطئ . املؤمن مل يعد معىد "يف ا  ىد". ال يى ال لديىو 

ولديىىىو القىىىدرة والقىىىوة علىىى  مقاومىىى  إنىىى ا ات و ىىىارب مىىىن ا  ىىىد لكنىىىو لىىىاس اىىىل سىىىاط تو 
قىىوة والقىىدرة ملقاومىى  اإلنىى ا  والتي مىى  موحىىودة ىنىىايف الن . ىىى.ه اآليىى  ختىىرب  أن ىىى.ه الصىىون اا

روح ت ىنايف. ال ينبغا أن يدَّعا الشىبا أنىو ينقىاد تلى وح ولىو م ى   الى وح إذا مل يكىن 
 لو الُنص ة والغلب  عل  ا طا .

تعى ز الشىىها  ا َاّىدة الىىيت اىل ال ىىاط ة. نفىىس الشىها  ت ىىتعبد الشىبا  لىىو واكىىم "
العبودي  وا طا "  ويلىرب دايتىون ألىدي زنال سل ىل  الكتىاب املقىًدس سل ىل   ةااتو و لب 

 دلا  الدراس  روما  ب(.
لىىىى.لك ( ال يىىى ال ح ىىىىم اإلن ىىىان يتىىىىأث   طاىىى  آدم و طىىىىااي  يف املاضىىىا. ٔٔ-ٓٔ  

 اه ا اطل. ال ميكننىا أن نتىق يف رنباتنىا ا  ىدي   لتوحاهنىا م نباتو ميكن أن ت.ىب يف اال
ا. لكىىىن نفىىىس القىىىوة الىىىيت أقامىىىل ي ىىىوع مىىىن االمىىىوات ىىىىا الىىىيت تع ىىى  مانىىىا وتعطانىىىا وقاادتنىىى

 ون نىىىىا( الاىىىىاة )اىىىىث يىىىىتم حلىىىىب أح ىىىىاد  إىل طاعىىىى  ت. إن عيىىىى  ا  ىىىىد لىىىىاس ذريعىىىى  
 للبطا ي الن قوة ت أ رب وأعظم.

( تؤدي وتقود تبعّا  ا  د إىل املوت ال وةا. تل وح ُوال أمعال  أع ال( ٖٔ-ٕٔ 
 طا  للي د ونضعها يف هنايتها. مقط الناس الى.ين يفعلىون ذلىك ىىم النىاس الى.ين ياىون ا
ه ٌةكىىم ت. لىىاس ىنىىايف مفهىىوم ىنىىا للشىىبا الىى.ي تُغَفىى   طىىاايا مىىن دينونىى  و قىىد ى مىىو  –

 رتكاب ا طا .است  ار يف  تار االاويُقَب  عند ت يف ةُت أنو 
 املضُعل للمؤن  هللا نانبشحضلُط مفباء2 

الىىىبع: يقولىىىون إن  مىىىوس ت لىىىاس لىىىو عالقىىى  تلاىىىاة امل ىىىا ا  ول ىىىان ةىىىاام ىىىى.ه 
ت ال يهتم تالع ال وعندما ت.ىب لل ى ا  ماالع ىال لىاس اىا من يقولون " االمتل  م نهم

قا ىىى . ذلىىىك العتقىىىادىم أن النع ىىى  اىىى  دىىى  الطاعىىى  ولكىىىن مىىىولس يقىىىول أيُبطَىىى  النىىىاموس 
" مإذا َعلَّ نا اإلجنا  مط يق   ع  الناموس (ٖ ٖٔرو  س. م  يُتبَّل النامو ميان.. ةاشا.تإل

 . ا  ال.ي وعس مو مولسمه.ا لاس اإلجن  ال شل

  ؟



 

 مىوس موسىا  تكلَّم عنو مولس لىاس  مىوس موسىا.مك  م اط  جند الناموس ال.ي 
لك  االما ن  عبارة عن تطباق إلرادة ت ل من ومكان ددد. مكتَت من تفاصالو ال تتناسب

واالوقات  االزمن ( منفس الط يق . و اص  الطقوس والقوانُت الىيت أٌعطاىل إلسى اصا   أمَّى . 
 مبادئ  موس موسا مازالل ُتطبَّق الن شبصا  ت لن تتغَت.. 

مصىىف  عامىى   مىىوس ت مىىا يطلبىىو ت مىىن اإلن ىىان. مالنىىاموس روةىىا وُمقىىدَّس وعىىادل 
 (.ٚ ٗٔرو  من طباع  ت النو  م (ٚ ٕٔرو وصاٌف 
الهنىم  (ٛ ٗرو  تلى وح ولىاس ة ىب ا  ىد ُت ت   يف ىىؤال  ال ىالكا الناموس  م    

 الااة امل ا ا  اإلميانا  مدياًل و اارًا لطاع  ت. ياوا يف طاع  ت. ال تعترب
 يُوضِّ  الكتاب املقدَّس النصوص والشواىد التالا  عن  موس ت 

مىل  ا ت ال دب  ت يف القلب.   طاع  الوصااي  الناموس( دلااًل عل  ب أن تكون
احملب  من قلب طاى  وض َت إىل ًددة تُبُتِّ الاح  ااد  من وصااي ت احمل (.ٓٗ-ٕٕ ٖٚ

من امل ت ا  للشىبا أن يُىت ِّم ةًقىا متطلبىات ت مىدون  ٔ ٘تا ؤصاٌف وإميان ةقاقا 
 متقار لل ب.ااحملب . العصاان وعدم الطاع  ىو دامع 

الشبا ا.ا الىب يُىت م النىاموس. مبعىٍت أنىو يُنفِّى. تلت ىام مىا يطلبىو ت مىن اإلن ىان 
 . لابترب دب  ت الكامل  المد من الطاع  الكامل .(ٓٔ-ٖٔ ٛرو 

للىىوال  ل احملبىى  لا ىل دىى د شىىعورًا أو إعىىالً   (ٖ-٘ ٕيىىؤ   ىدت احملبىى  يف الطاعىى 
مل  ِت ال ب ي وع لانُق: الناموس ولكنو قال  ولا ل مدياًل للطاع  ولكنها ُا ِّض علاها.

 .(ٕٓ-٘ ٚٔمل  مهو االصغ  يف ملكوت ال  واتإذا َعلَّم أةد منق: الناموس 
الفهىىم الصىى ا  للنىىاموس ضىى وري حىىداً لسجناىى  الن دينونىى  ت االزلاىى  للنىىاس م ىىبب  

وصااي ت. إذا مل يتفق الشبا مع ما قالو ت عن ا طا  والناموس مىال    ِىم للناموس و 
  تطاع التوم (.  وال ي يقدر أن يتوب

ست قاق ا اطا  هنم م بب    ه لوصىااي ت ومىع ذلىك لىديهم ايعتقد البع: أبن 
أن الف ي ىاُت مك ة ن يب  أن ت ال يهتم تلناموس يف ةااة املؤمن معىد أن خيلٌىا. يعتقىدون 

وةدىم ىم من يهت ون تلناموس. الناموس لاس أساًسا لقبولنىا لىدي ت ولكنىو مين نىا مهىم  
  اخل ي يد  ت أن  اا ونعا .

  ؟ نا هل ال  قت   ا ندبت هللا ألانانبش هللا  فل خُاة املؤن ؟ 



 

 (=8-:21 <)ٌن دنت للف رة  

وىو ض ان ويقانا  ا الص يف اآلايت اآلايت ال امق  تملوضوع املهم  ٗٔت مط اآلي  
التالا . ىوي  أمنا  ت ىو أهنم ي لكون تل وح القدس ويعاشون يف النصى ة والغلبى  مىداًل مىن 

 ال لويف ت  د والعاش  يف ا طا .
عبىىىىارة عىىىىن نىىىىا ميكىىىىن عنَونَىتُىىىىو مىىىىىى"إعان  الىىىى وح القىىىىدس يف العىىىىامل  (ٕٚ-ٗٔ اآلايت 

 ال اقط الشً ي ".
 للمجمبعت  (=8-:21 <) الب قراءة ًجب على ال

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
عىا  يف النصى ة والغلبى  مىىداًل مىن ت ىىو أنىو ي ىىلك تلى وح ويا( إن التَىَعى    على  ٗٔ 
 تِّباع ا  د والعا  يف ا طا .امن 

 ا الص ال.ي يعطاو ال وح القدس. الض ان ويقانا  (ٚٔ-ٗٔ  تصخل اآلايت
ينبغا لنا أن نعود للبو  من الناموس. مداًل من ذلك دعو   اا (   ؤمنُت ال ٘ٔ 

  مع ض ان ويقانا  ا الص تلنع  . لقد تبنا  ت  أوالده.
الطاعى  امل ىىا ا  مىن املىىؤمن لا ىىل م ىأل  العىىودة للنىىاموس  وسىال  للبىىالص ولكنهىىا 

 م أل  عالق  مع ت.
ن أرواةنىىا أؤمنىىون اإلجنالاىىون "شىىهادة الىى وح" ( تصىىخل ىىى.ه اآليىى  شىىائًا يىىدعو إلاىىو املٙٔ  

اةنىا تع   ما إذا ُ نَّا يف عالق  دب  وطاع  مع ت وتشىهد أبننىا ُللَّصىون. روح ت يشىهد مىع أرو 
تفاق والتوامىق مىن روح ت وأرواةنىا ىىو أسىاس الضى ان والاقىُت ةىىت ى.ا الواقع القاقا. ى.ا اال

 م الاقُت مت اصلُت ع ا إذا  نًا ُللَّصُت أم ال.ال يكون لنا ةااة يف ةال  من عد
االداين والطواصخل اليت ال تُعلِّم مض ان ا الص تُبِقا شعبها يف ا و . خيشى  النىاس 
من أهنم مل يفعلوا ما يكفا  الصهم.  لب اإلجنا  ا الص والت  ر من ا و  الننا نعلم 

ال ىىلويف تلىى وح إلرضىىا  وقبىىول ت الىى.ي  أن  طىىااي  قىىد ُنفىى ت. ت ىىتند طاعتنىىا وتُبىىٍَت علىى 
 قبلنا تلفع  لو مداًل من ةفس املتطلبات  وسال  لل صول عل  قبولو.

معىىى: الكنىىىاصس تُعلِّىىىم أن الشىىىبا ال ميكىىىن أن خي ىىى   الصىىىو ةىىىىت لىىىو عىىىاد إىل ا طاىىى . 
نو ُللَّا يعتقدون أن الشبا ال.ي َ َلا م ة واةدة  ب أن ال يشك أمًدا أنو ال ي ال ُللَّا. ال



 

قدَّس عن ال وح. ن تطاع أن نعلم أننا للَُّصون 
ُ
ودفوظ تلنع  . يعترب ذلك مدياًل لشهادة الكتاب امل
ي ٖ  ٕيىؤ انظى دة الى وح أن ذلىك صى اً ا.  الننا نعا  و اا يف عالقى  الطاعى  مىع ت ولنىا شىها

 .ا الص( لل  يد من االساس الكتايب للض ان ويقانا  ٕٗي ٕٔ-ٛٔي ٖ ٗٔي ٜٕ
 دن

ُ
 نا هل النؾُدت ال   ج

ّ
 ؿ ؟اها لشخؿ لِط نخأكًدا ن  أنه ُنخل

ن مانىىىا دىىىده مىىىن  ىىىالل االشىىىاا  امل ىىىا  اجملىىىد وملكىىىوت ت. سىىىاُعل( سىىىن ث مىىىع ٛٔ-ٚٔ 
اً طباعتنا ملا  طط لنا أن نكون  معناىا أن  علاو. سن ث الااة االمدي  واليتالعظا   اليت معلها مانا ُمَغَتِّ

متاازاتنىىىا. ا اىىىع   نعىىىا  ةاىىىاة ت. سىىىن لك مىىىع امل ىىىا . مل يىىىتم مىىىع ذلىىىك ةىىىيت اآلن ةصىىىولنا علىىى
أي ةىال مىإن اجملىد   لىك يف وقىل الةىق. علىي ال م ىتقبلاًا. االمل اآلن واملمالت ياد امل. ور ىنا ال 

 ورنل مب تقبلنا.العتاد امل تقبلا عظام حًدا لدرح  أن ظ ومنا الالا  لا ل ىام  إذا ما ق
 االنُت تإلميان و ن ننتظ  ت لاعتق ا لاق . (ٕ٘-ٜٔ تصخل اآلايت  
قىال (    ما ُ ِلق ال ي ال ينتظ  الوقل ال.ي ماىو مُييىد ت أوالده تلكامى    ىا ٜٔ 

 (.ٕ  ٖيوةنا َٔوملَْ يُْظَهْ  مَىْعُد َماَذا َسَنُكوُن"  ال سول يوةنا  "
ال ي ال يعال من نتاص  ا طا . ه  ت مبقا  اللعن  عل  (    شا  ُ ِلق ٕٔ-ٕٓ 

أمىى  أن ا طىىاة يتومىىون معىىىد رؤيىى  نتىىاص  ا طاىىى . سىىاتم يف هنايىى  املطىىىا  عتىىق االشىىاا  الىىىيت 
 لقها وردَّىا لت قاق  ط  ت. ال يش   ى.ا النىاس الى.ين ي مضىون يف هنايى  املطىا  إرادة 

 ت وي مضون التوم  أيًضا.
( أصب  الع ى  صىعبًا. مل تُعىد ٜٔ-ٚٔ  ٖثّ ت لعن  ا طا  عل     ا لاق   تكوين ( إٕٔ 

االرض ت تياب لسن ان   ا  انل قب  ال ىقوط. املى ض والشىابو   واملىوت صىاروا مىن نصىاب 
 الكاصنات الا . أَ   العديد من الكاصنات الا  اآل  ين  ا حع  البقا  عل  قاد الااة صعٌب.

تاص  ا طا  الن أح ادىم مل يىتم ةىت املؤمنون ال ي الون يعانون يف أح ادىم ن( ٖٕ 
ستعادوا إىل ةالتها قب  ال قوط. لدينا ال وح القدس  ع مون أو َعان  وىو الدلا  لعتق ت ا

ننا َ لصنا إالكام  النهاصا. ميكننا أن نقول لنا يف هناي  املطا . ا الص النهاصا ىو العتق 
 مع ذلك ال ن ال ننتظ  ا الص النهاصا.معاًل و 

جدررذ  ل رر  جررره أع ررا ع نرراث علررى أا الخلُ ررتنررا هررل ض ررك معررُاء ا
 ل نت الخ ُت؟

  ؟

  ؟



 

يف البدايى  مث أسىوأ وأسىوأ  م أمضى  مىا ميكىنأن يعطىاهسااس  الشاطان مع ا طىاة ىىا 
ال ىى ا  اآلن  مىىن هم موعىىود ال ميكنىىو الومىىا  اىىا والنهايىى  يف ا  ىىام. ت يعطانىىا حملىى أن يغىى يو 

 مض  لوقل الةق.الويتفس لنا ت
ننتظىى  االشىىاا  الىىيت مل ن ىىىا وال ( تعلىىن لنىىا ىىى.ه االايت وتوضىى  نقطىى  أننىىا ٕ٘-ٕٗ 

 ستل ناىا معد.ا
وإنكارىىىىىا يىىىىؤدي إىل العاشىىىى   يقاامىىىى  االح ىىىىاد ىىىىىا عقاىىىىدة وتعلىىىىام م ىىىىا ا أساسىىىىا

ط َمُت   ونت  عن ذلك النقاضُت املتوس أنك وا القاامئ . مع: املؤمنُت يف  نا    ورنتا اط
عتقد البع: أنو إذا  ىان ا  ىد سىاتم الىَتبل ا منىو على  أنىو ال امن ال ىد الكام  لل تع . 

ىى.ا   قا   لو وش ي ي إذن مي اع ال نبات ا  دي  الطباعا   انل  اطئ . أوصوا مناً  عل
املنطق تلع وما . ق ر آ  ون أنو مبا أن ا  د ساتم التبلا منىو ميكىن اآلن أن نىنغ س يف 
 اىىع ال نبىىات الشىى ي ة.  ىىال الطىى مُت متط مىىان ومهىىا معاىىدان عىىن امل ىىا ا  وتعالا هىىا. ىىى.ه 

 البدع ونَتىا أتم عندما ينك  الناس قاام  االح اد.
 صالة املؤمن. تصخل ع   ال وح القدس يف (ٕٚ-ٕٙ اآلايت 

( يؤث  وضعنا ال اقط عل  تصوراتنا العقلا  وال وةا . ال ميكننا أن نفهم واًما القاصق ٕٚ-ٕٙ 
ال وةاىى . ال ميكننىىا أن نفهىىم واًمىىا مىىا يُ يىىد ت أن يفعلىىو يف العىىامل. عنىىدما نُصىىلا يُعِىىُت الىى وح القىىدس 

 يع    اخل نُصلا ) ب مشائ  ت.ىو  ضعفاتنا عن ط يق الصالة مانا مكل ات ال يُنطَق اا.
ا ىىو أن الى وح القىدس يقىىول ىى.ه اآلايت ال تعىٍت الصىالة ملغى  نىَت مع ومىى . القىول ىنى

لنىىىا أي يصىىىلا الحلنىىىا الننىىىا ال ن ىىىتطاع أن نقىىىول ذلىىىك. ال تعىىىٍت اآليىىى  أننىىىا ُنصىىىلا  الصىىىالة
 الصالة مط يق  نَت مفهوم .

 (?9-<28 < )ُن دنت للنؿ
نتهىىا  ت يعتىى م أن يعطىىاهم النع ىى  لال املىىؤمنُت يف  طىى  ت وأنيوضىى  ىىى.ا املقطىىع أن 

صىورة امل ىا . ال توحىد ظى و  موحىودة يف العىامل ميكىن إىل من ال ةل  االميانا  وأن يت ولىوا 
 أن تفصلنا عن ت الن نع تو وقوَّتو أعظم وأ رب.

 ى.ا املقطع ال عنوان "االمان والض ان ال وةا لل ؤمن".وضع ميكن 
 للمجمبعت  (?9-<28 <)ًجب على ال الب قراءة 



 

( تشىى   عبىىارة " ىى  شىىا "  اىىع االشىىاا  الىىيت نعىىال منهىىا. وىىى.ا ال يعىىٍت أن ت قىىد ٕٛ 
ق َّر    ما يدث لنا مبا يف ذلك ا طا . ى.ا يعٍت أن ت  لب نتىاص  حاىدة مىن  ى  شىا  مىن 

ع االمل "يف ىىىى.ه  اعهىىىا" يَعظُىىىم أنىىىوا  معىىىد سىىى د  اىىىع ٖٚأحىىى  املىىىؤمنُت. قىىىال ال سىىىول يف العىىىدد 
 ت ي تبدمهم لت قاق أىدامو وُووِّ  من  الل االمل. نتصار  و ن أعظم من منتص ين.ا

ت ال يٌقىى ر  ىى  مىىا يىىدث. إنىىو ي ىى   تإلرادة الُىى َّة لسن ىىان أن تع ىى  وي ىى   لنىىا 
طا . لكن لل ؤمن  لب تلد ول لل باط  القاقا  واليت ختضع للصدم  وي    ةىت ت 

 رُتكبل منوااي ضارة.امن  طااي اآل  ين اليت ةىت  -ت نتاص  َحادة من  اع االةداث 
( ت ُ لِّا  العلم ىو علام مك  شا  مهو يع      شا عن    شبا  يف    زمان. ٜٕ 

ن أولئك ال.ين سبق مع مهم ىوال  إأن نت دث عنها معل و الهنا تقول مع ذلك ى.ه اآلي  ال  ب 
 لَّصهم أيًضا. نعلم أنو لاس    من ُىم يف العامل ُللَّصون. ل.لك أولئك الى.ين "سىبق معى مهم" ىىم 

روما  أن ت خيتار أولئك ال.ين يؤمنون.  ان  ُدَدَّد.  ن نعلم من سااقأولئك ال.ين ع مهم  شا  
والتعلاقىات( مىن  ٕ  ٔٔ انظى  أيًضىامىع اإلميىان  ص يع   َمن ال.ي سا تياب لع ض ت للبال

ي ٖ  ٛ ىو  ٔ ي ٙ  ٔنظى  مى ا تاىار االز  يف ىى.ا الت ل ى .  املهم أن املع م  ال ىامق  أتم قبى  اال
 لل صول عل  أمتل  من "مع م  ت"(. ٕ ٜٔتا و ٕي و ٜ  ٗنال

سىىىو  نكىىىون   ىىىان ت خيطىىىط اىىىم لاصىىىب وا متىىى  امل ىىىا . لاصىىىب وا   ىىىا ىىىىو يعىىىٍت أننىىىا 
  امل ا  يف شبصاتو.

مىىدي. ال يتىىاج شىىا  منَّىىا مىىا عىىدا ( إنىىو ع ىى  ت الىى.ي يقىىود   اًعىىا إىل ا ىىالص االٖٓ 
 ستعداد  ورنبتنا.ا

لقىد قَىدَّم تلفعى  التضى ا  ( ال ميكن أن تكون االةوال صعب  حًدا تلن ب  ل. ٕٖ-ٖٔ 
 .نتصار ل.لك اآلن سُاعطانا    ما يل م ال ظ  الع

ي ىىىبنا مىىى.نبُت م ىىىبب  طىىىااي  امل ىىىيَّل  ِضىىىدَّ ي لقىىىد داىىىىا   ( ال أةىىىد ي ىىىتطاع أنٖٖ 
 قدَّم من ت.التربي  امل
( ال شىىىا  ميكىىىن أن يفصىىىلنا عىىىن ت. ىىىى  ىىىى.ا يعىىىٍت أننىىىا ال ميكىىىن أن نفصىىى  ٜٖ-ٖ٘ 

نقىىول أن أنف ىىنا عىىن ت؟ إنىىو يقىىول ىنىىا أننىىا د اىىون روةاًىىا مىىن  ىىالل  ىى  ىىى.ه االمىىور. عنىىدما 
الشبا آِمن واًما  ن ال نعٍت أنو ال ميكن أن يض  نف ىو. يت ىدث مىولس ىنىا معبىارات عاديى  

عىىن ت ضىىد إرادتنىىا. أمىىن املىىؤمن وضىى انو ىىىو  انىىو ال يوحىىد شىىا  ميكىىن أن   ىى.  معاىىدً إماقىىول 



 

قىوة أ ى ى ميكىن أن الوعد أبن ت لن يفش  أمًدا يف ت ويد املؤمن تلقوة على  املتىام ة يف إميانىو وال 
 أت .ه معاًدا عن ت.

كُف جفضر من  ألاالقماا الذي لده كل نؤن ؟ هل ك ًساي 
ا إ ا قر  ال بدة إلى الخ ُت؟ 

ً
 املؤن  نؤنن

 خ ر جرك الخ ؼ
قىدَّس عىن أمىن وضى ان املىؤمن. يُقىدِّم الكتىاب أن نفهىم مىا يُعلِّ ىو الكتىاب امل من املهم

 الت .ي ات ا طَتة لل ؤمنُت.املقدَّس العديد من 
سىىىىتعارة الشىىىىهَتة مىىىىن الك مىىىى  واالنصىىىىان  الفىىىىى وع( ىىىىىو اال (ٓٔ-ٕ  ٘ٔيوةنىىىىا  يف 

 و اب عل  مع: االسئل  ااام .
ِإْن َةِفْظُتْم َوَصااَيَي تَىتْىبُىُتوَن يف َدَبَّيِت َ َ ا َأّلِ َأَ  َقْد َةِفْظُل  اخل نتبل يف امل ا ؟ "

( عدم التبات  يف امل ا  يعٍت أن الشبا توقىخل عىن ٓٔ"  ع ُبُل يف َدَبَِّتوِ يب َوأَثىْ َوَصااَي أَ 
 طاع  امل ا . ماذا يدث معد ذلك؟

ِإْن َ اَن َأَةٌد اَل يَىتْىُبُل يفَّ يُْط َُح َ ارِحاً َ اْلُغْصِن مَىَاِيخل  َوَ َْ ُعونَُو َوَيْطَ ُةونَُو يف النَّاِر "
خل الشىىىبا عىىىن الطاعىىى  للىىى ب وتلتىىىا  توقَّىىىخل عىىىن التبىىىات يف ( إذا توقَّىىىٙمَىَاْ ًَتُِق" عىىىدد 

امل ا  يصب  م موًضا. يُظِه  ال سم التوضا ا للف وع اليت ُتط َح من الك م  وُ َ ع لل  يىق 
 ال م: الكام    ا ميكننا أن نتصور.

َ ِْمَ مَِتَ ىىٍ  ِمىىْن َذاتِىىِو ِإْن ملَْ يَىتْىبُىىْل يف "اُثْىبُىتُىىوا يفَّ َوَأَ  مِىىاُكْم. َ َ ىىا َأنَّ اْلُغْصىىَن اَل يَىْقىىِدُر َأْن 
ُ    ُنْصٍن يفَّ اَل َ ِْم مَِتَ ىٍ  يَىْن ُِعىُو وَُ ى   ( "ٗ تَىتْىبُىُتوا يفَّ " عدد اْلَكْ َمِ  َ َ.ِلَك أَنْىُتْم أَْيضاً ِإْن ملَْ 

(. إذا مل نتبل يف امل ا  تلطاع  ال ميكننا أن ٕ"  عدد ِو لَِاْأِمَ مَِتَ ٍ  َأْ تَى َ َما َ ِْم مَِتَ ٍ  يُىنَىقِّا
يىىتم  بار ىى  وتقودىىىا وت شىىدىا نع ىى  ت.نُىىؤِم مت ىىار وىىىو مىىا يعىىٍت أن نعىىا  ةاىىاة ٌمتغَىىَتة وم

 رم:    من ال  م مت  .
س يف أي مكان أننا سن تلك ا الص مغ: النظ  عن ما نقوم ال خيرب  الكتاب املقد
اة امل ا ا  أتم من  ىالل عالقتنىا مىع ت مىن  ىالل الى ب ي ىوع مو. النع   امل ت  ة لل ا

ستعارة الك م  است  ار. ب علانا أن ن ت د منها الااة تامل ا . امل ا  مت  الك م  اليت  
نفصىال نفصىال عىن ت معنىاه االالص وتلكها عىن ط يىق العالقى . االتدل عل  أن عطا  ا 

 ق  ا الصا  من  الل طاع  ت.عن ا الص.  امس عل  ى.ه العال

  ؟



 

املصباح الكه تصا والكه ت  قد يكون توضاً ا ةديتًا. املصباح يشع تلضو  طاملا أن 
تلضو  إذا  انل منفصل  عن مصدر  ةتفاظاال صباحدمق ماو. ال ميكن لل قوة الكه ت  تت

 ااتىىو تتىىدمق مانىىا. الالطاقىى . وتملتىى  لىىدينا الاىىاة االمديىى  مىىن  ىىالل عالقتنىىا مىىع امل ىىا . ة
 نفصلنا عنو.اميكن أن  تفس متلك الااة إذا 

ا م ة ميكن أن يفقد ا الص عىن س ي.ر  من أن الشبا ال.ي َ لقدَّ الكتاب امل
 ي َولَىْن َأْدُىىوَ ا مِاًضىط يىق ى ميتىو مىن ا طاىى  يف هنايى  املطىا  "َمىىْن يَىْغلِىُب مَىَ.ِلَك َسىاَىْلَبُس ثِاَىىاتً 

( ىؤال  الناس ُللَّصون ولكن ميكنهم مقدان  الصهم إذا ٘  ٖ"  رؤاي اْهَُو ِمْن ِسْفِ  اْلََااةِ 
 َتغلَّبل علاهم ا طا .

قلق ال سول مولس يوًما ما مىن أن املتيىددين يتبلىون عىن إميىاهنم. قىال إنىو إذا ةىدث 
( ىى.ا يىدل على  ٘  ٖت ىالوناكا ٔأضىاع تعبىو يف التبشىَت تطىاًل   ذلك م و  يكون قىد

 أنو من امل كن لل ؤمن أن ي قط واًما من إميانو ماصب   ديده االصلا ال قا   لو.
جنىىىد أن ىنىىىايف معل ىىىُت  .مىىى  الىىى.ين  ىىىدعوا معىىى: املىىىؤمنُت  (ٕٔ-ٛٔ  ٕمىىىط ٕ يف 

َبلِّا ي وع امل ا " ىؤال  املؤمنون العامل من  الل مع م  ال ب واملال.ين "ى موا من تلوث 
نو  ان من االمض  أن ال يع موا إيقول ى.ا النا  يلكنهم ت  وه ""ع موا ط يق الربال امقون 

الط يىىىق مىىىن مع متىىىو وال حىىىوع إىل وىىىط  أسىىىلوب ةاىىىاة ا طاىىى . ىىىى.ا يوضىىى  أنىىىو مىىىن امل كىىىن 
للشبا أن خي    الصو عن ط يق العودة إىل ا طا . إذا  ان من نىَت امل كىن أن يفقىد 

   سوً ا من  قب  ما خَيلا.الشبا  الصو الصب  الشبا أ ت
( وأمنىا  الغضىب ٛ ٗٗالبنوي  ال رحع  ماها عل  اإلطالق. ُ نَّىا أوالد إلملىاس  يوةنىا 

مىىىن الضىىىال  ىىى  منىىىامع بنويىىى  عنىىىدما تبنىىىا  ت. مقىىىد اال( لكىىىن تغىىىَتت ىىىى.ه الٕ  ٕ أم ىىىس 
 .البنوي  مان ا  ان ناصًبا عن والده وعندما عاد أشار أماو إىل أنو  ان ماًتا

ي يىىد ت مىىن املىىؤمنُت أن يشىىع وا تالمىىان ولكىىن لىىاس عىىن ط يىىق منىىا  مشىىاع ىم علىى  
ض ان  اذب  علهم يضعون أنف هم يف  ط  روةا ةقاقا.  ب علانا أال نَعِىد املىؤمنُت 
مشا  مل يَِعد مو ت. مل يَِعْد  ت أبننا سو  نكىون آمنىُت مىن مقىدان  الصىنا مغى: النظى  

نًنا من العا  يف النصى ة على  ا طاى . ىى.ا يقىُت  إنو وعد  أبن يقود  ومٌيكمو.  عن ما نقوم
  اٍ  لنا لنكون مت  رين من ا و .

ر املاهررررا 2 ا كخررررب ؽررررفدت جؾررررف ؽرررر بةاث ال ررررِػ كمضررررُعل نررررؤن  فررررل عررررالم صرررراقط ألاعررررٍر

 ألاأًًقا ألَاْؽف نا ًف له الرألاح ال دش للمضُعل املؤن  



 

عل  الوقو   ا"لاكن ت إلو االزل علاو أن يكون قادرً 
ضد  اع االوامات من    الشااطُت واملالصك  

ام ت معدم وعل  ا اوالبش . ال أةد يكون قادرً 
("  ار.حا ملاك ون تعلاقات ااإلنصا  ويكون  دٌِقً 

 عل  رسال  روما (

 

  اهررررا  املتخبةررررت نرررر  الررررد ش الضررررا ا  اعلررررى قائررررد الؾررررف حمررررع املًجررررب 
َّ

رررر 
ُ
طلررررب نرررر  ض ررررك ال 

 الخددر ع  نا كخببه 

طرررررح أصرررررللت املراح ررررت نررررر  الررررد ش الضرررررا ا ألاس ررررك مصرررررللت نرررر  الرررررد ألاش نرررر  قبرررررل  نراح رررررت ا

 .إلاحا اث ألاجصحُداها خضب الحاحت

 عدالت هللا فل املحاكمت
ستبَدم مع: الناس ىى.ه ا(. ٜ ٕٓ؟"  ُن الَِّ.ي ُ َاِوُب تَ َمْ  َمْن أَْنَل أَيى َها اإِلْنَ ا"

اآليىىى  لتىىىوما  أي شىىىبا يىىىاول أن يف ىىىا عدالىىى  ت. إهنىىىم يقولىىىون إن عدالىىىو ت أَهىىىا 
 وأعل  مكتَت وموق إدرا نا وال ن تطاع إدرا ها. 

لشىى  لكىىن ىىى  ىنىىايف معىى: امل ىىتوايت الُعْلاىىا مىىن العدالىى  الىىيت ماهىىا يصىىب  ااَلسىىَود أماًضىىا وا
؟ إذا  ىىىىىىَتًا يف الواقىىىىىىع وحاىىىىىىًدايكىىىىىىون 

ةكىىىىم قىىىىاٍض مشىىىى ي علىىىى  االطفىىىىال 
وةكىىىىىىىىىم علىىىىىىىىى  اال طىىىىىىىىىا  وا ىىىىىىىىى اصم 
تع ىىىىىىدة علىىىىىى  ةىىىىىىٍد سىىىىىىوا  معاقبًىىىىىىا 

ُ
امل

ال ي ىىىىتطاعون النىىىىاس علىىىى  معىىىى  مىىىىا 
نىىىو  ىىىان يكىىىم إمنعىىىو مإننىىىا ال نقىىىول 

ومًقا مل ىتوى أعلى  مىن العدالى  لكنىو 
  ان نََت عادٍل.



 

 

وقخل ى.ا الصن يف روما من. 
 العصور القدمي 

 . إة اسىنا تلعىدل  م مىن ت وي ىتند على  إن عدال  ت أعل  لكنها لا ىل ِضىدّ 
معاار العدل اإلاا. يطلب ت مّنا أن نكىون مقدسىُت مىنفس االمى  النىو ُمقىدَّس. إذا مىدت 
تص مات ت لنا أةااً  نَت عادل  ي حع ذلك الننا ال ن ى    القاصق الن تقاا نا أم  وقيت 

 اص .والن تصوراتنا ُمشَوى  م نباتنا ون واتنا ا 
إن ت ال يعلىىىن مب ىىىاط  أن يكىىىون عىىىاداًل ويىىى م: أن يشىىى ح ط قىىىو  ملبلوقاتىىىو. تؤ ىىىد 

( ٔ ٕٓذلىىىك أن عدالىىى  ت م صاىىى  وأن ا طىىىاة ىىىىم "مىىىال عىىى.ر"    رسىىىال  روماىىى  عوًضىىىا علىىى
 (. ٔ ٕٖم بب ما يع مونو عن ت. يعلم ا طاة أهنم ي ت قون الدينون   

اق التىىىام يف أةكىىىام ودينونىىى  ت. ع ىىى  الكّفىىىارة ىىىىو تِّ ىىىالفصىىى  التىىىال عىىىن الاىىىاد واال
 (.ٖ ٕٙالح  أن يكون ت  عاداًل ةيت عندما يربر ا طاة  

مىىىىن الواضىىىى  أن ت ي يىىىىد  أن نىىىى ى أنىىىىو عىىىىادٌل. اىىىى.ا ال ىىىىبب شىىىى ح ت لنىىىىا سااسىىىىاتو يف 
لنىىا أن نعبىىد ون ىىيد ل ا ىىالص. لىىن يكىىون مىىن امل كىىن 

ةًقىىىىا إال إذا رأينىىىىا أنىىىىو عىىىىادل. إذا مل نىىىىؤمن أبن ت عىىىىادل 
 .ستكون طاعتنا لو مت  طاع  ةا م طانا  أو سارق

لىى.لك هىى  ت لنف ىىو أن ُيَىىاِ م  ووضىىع نف ىىو 
( وىىىىىىىو علىىىىىى  ثقىىىىىى  مىىىىىىن أن ٗ  ٖىنىىىىىىايف لل  ا  ىىىىىى   

إح ا اتىىىىو تتفىىىىق مىىىىع عدالتىىىىو القاقاىىىى . تظهىىىى  احملا  ىىىى  
 دق  الع ال ت أنو تر  وأن ا اطل م.نب.الصا

دلااا من اااا  ندل ااان همااا  أن    ااان   نهااا  
أ م ل هللا؟ كيف  عرف أن هللا يري  امَّ  أن 

    ن   نهته؟
 تىىار أن ي ىى   ان ت قىىد إقىىدَّس عىىن سىىاادة ت  تقىىول امل ىنىىايف وحهىى  نظىى  للكتىىاب

ىىىاذ  اىىىارات ةقاقاىىى  اىىىا عواقىىىب للنىىىاس ال ونتىىىاص . ي ىىىتياب ت للباىىىارات الىىىيت يتبىىى.ىا ختَّ
( ت قىىدي  وةكىىام مبىىا ماىىو الكفايىى  إلجنىىاز واقاىىق  طتىىو ٕٛي ٕٙي ٕٗ  ٔالنىىاس  روماىى  

 النهاصا  عل  ال نم  ا يفعلو أي شبا.
   شبا يق ر ما إذا  ىان يقبى  أوال يقبى  اإلجناى  ويكىون ُللًَّصىا أو م موًضىا على  

  ا ىىالص ويعطىىا النىىاس إدراً ىىا مىى.نبهم وحىى مهم ويعطىىاهم ال نبىى  يفىىى.ا االسىىاس. يُقىىدِّم ت

  ؟



 

شتها  النع   ويعطاهم القدرة عل  اإلميان والتصديق و ي س   دامو إلقناع ا طاة تلتوم . ا
 لكن الشبا الف دي ىو من يّتب. ق اره ا اص ت الص.

 صحاح الخاصع2 خا هللا فل جددًد ألاصائل ألاألاصائط الخ ؼإلا

 صحاح الخاصعالن  ت الرئِضُت لإل
  تار ت ط يق ا الص وال ميكن الةد أن خَيلا أبي ط يق  أ  ى.لقد ا

 (99-21 ?ُنلخؿ الفؾل )
نالًبا ما يُف َّ ى.ا الفص  عل  أنو يعٍت أن ت خيتار من سَابلا ومن ساهَلك على  

 تار ط يق  ااالم  أن النقط  ىا أن ت قد  أساس أننا ال ن تطاع أن نع   ذلك. يف واقع
 تاىار ا ى. ساادة ت ال تظه  مىن  ىالل ا الص وال أةد ميكن أن خَيُلا أبي ط يق  أ 

مع: الناس للبالص ورم: اآل ى ين للهىاليف دون أي معىايَت إوىا تظهى  سىاادتو يف  وضىع 
 املعاار تص ام ط يق ا الص(.
 للمجمبعت (  ;-21 ?)ًجب على ال الب قراءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
إسىىى اصا  الهنىىىا َىلَكىىىل روةاًىىىا. ذَ ىىى  أنىىىو   ( أعىىىَ ب مىىىولس عىىىن ة نىىىو املىىىؤمل علىىىٖ-ٔ 

هم. شىىىع  تلىىى ن ةىىىًتم عل ىىىا ىم ومعل ىىىااق مىىىولس ال سىىىول يف ديىىىن الاهىىىود. و أ ىىىوىم. تفىىىوّ 
أيىديهم   م علىالشديد عندما أدريف أن معظم املعل ُت والقادة ومعظم الناس ال.ين مت تل ى.و

 و دموىم قد رمضوا امل ا .
متاىازات أن متاازات روةاى  عظا ى . أول ىى.ه اال(  انل إس اصا  دول   أٌمَّ ( ذات إ٘-ٗ 

ت أمىىوىم و رأوا إعىىالن دىىد ت واىىم العهىىود دلاىى  مىى  تهم  واىىم النىىاموس وأشىىكال العبىىادة ووعىىود 
ل مىولس يهىوًدا وُولِىد ي ىوع امل ىا   اهىودي. قىاا ىالص  النهىاصا( يف هنايى  املطىا .  ىان اآلت  

 ن الاهود لديهم م ااي  بَتة و تَتة.إ (ٕ-ٔ  ٖ يف  اال سول سامقً 

ن الاهوديىى  حىى.ور لل  ىىا ا . ةىىىت اآلن لىىدي الاهوديىى  الكتىىَت مىىن إميكننىىا أن نقىىول 
امل ىىىا ا   أ تىىى  مىىىن أي ديىىىن آ ىىى . الاهوديىىى  مل املوضىىىوعات املشىىىًت   واال تىىى  شىىىاوعا مىىىع 

 تصب  داين  ُمَ يّف  اإل عندما رمضل امل ا .



 

 ن  د ىنا مع: الصالت مُت امل ا ا  والاهودي .
( يعبىىد  امل ىىا اون نفىىس اإللىىو الىى.ي يعبىىده الاهىىود ولىىاس مقىىط ضىى نًاا أو جبهىىى  ٔ 

 سعالن ذاتو.لولكن ومًقا 
ىوم والفل فا لل  ا ا . آمنل إس اصا  تلتوةاد ( قّدمل الاهودي  االساس الالٕ 

ويف ت االز  االمدي والُقّدوس.  لق ت    شا  حّاًدا ولكن ةدث الش  واملعا ة واالمل 
صورة ت ولو مصَت وهناي  داىدة   م بب ا طا . اإلن ان ىو  لاق  ت ا اص  للوق عل

هىىا تتنىىاق: مىىع  ىى  االداين الىىيت  انىىل ةىىول معىىد الفىىدا .  ىىن نفىىًتض ىىى.ه القىىاصق. لكن
 إس اصا  القدمي . وقد ُ ِشَفل ى.ه القاصق الول م ة إلس اصا .

قدَّس  االصلا  للاهودي ٖ 
ُ
العهد القدمي( عل  ال نم   ( يقب  امل ا اون    الكتب امل

 العهد ا ديد(الاهودي     االسفار امل ا ا    من عدم قبول
وداًي وأّ ىد داينى  شىعبو. وأشىار إىل أولوايوىا القاقاىى  وأدان (  ىان الى ب ي ىوع  يهىٗ 

 تشوىات الف ي اُت اا. مل يَدِّع ال ب أبنو يبدأ داين  حديدة ولكن أمت وةقَّق ما  ان قدميًا.
نَتظَىى .  ىىان امل ىىا اون االواصىى  يهىىود يعتقىىدون ٘ 

ُ
( قلىىب الاهوديىى  ىىىو رحىىا  امل ىىاا امل

 نتَظ (.ا  الاهودي   امل اا الاهودي امل ويؤمنون أبن ال ب ي وع ىو امل
 للمجمبعت  >1->2 ?ًجب على ال الب قراءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
( لقىىد آمىىن معىى: مىىنهم.  ل ىى  ت  ىىان اىىا أتثىىَت. شىىعب ت لىىاس دىى د أولئىىك ٜ-ٙ 

ت الى.ين ىىم أةفىىاد إمى اىام ماولوحاًىىا مى  ىىىم النىاس الى.ين  لصىىوا مىن  ىىالل اإلميىان موعىىد 
  سلكوا ط يق إم اىام(.

   ت للبىىىالص  تىىىار ت إمىى اىام لططًىىا اىىى.ه الط يقىى .  طىى ىىان ا ىىالص منىى. أن ا
قىىى َّر أن ت ىىىت   مىىىن  ىىىالل إسىىى ق ىىىىا  ىىىاوب ت رًدا علىىى  اإلميىىىان مىىىن والىىىيت  ىىىان مىىىن امل

 ي ة.اإلن ان. وط ت للبالص ىو الوعد مث اإلميان مث املعي ة.  انل والدة إس اق مع
ُولِىىَد إهاعاىى  تلوسىىاص  الطباعاىى  ولىىاس تملعيىى ة ومل ي ىىتبدمو ت يف  طىى  ا ىىالص. 

تالع ىال قىد  . الاهىود الى.ين أرادوا أن خيلصىوامنفس املبدأ ال يقبى  ت االع ىال يف ا ىالص
 من املوعود مو.ت   ا رم: إهاعا  من  ونو االرمضهم 



 

نرراشٌ  خ رردألاا أا هررذه آلاًرراث ض ررك النررا ا عرر  خالررتٌ   ررب  ألاعِضررب؟ 
  اأي نن م  خخا هللا اا ج بي إ

ً
َُخلؿ قبل ألاكدجه  نا ا ج بي خ   هذه آلاًاث ؟ اص

ًت أي واةد منه ا لَابُلا  تار ت يعقوب مداًل من عا و مل خيا( عندما ٖٔ-ٓٔ 
صىى اح   ىىالص. ىىى.ا ىىىو موضىىوع اإل تىىار الواةىىد  َمىىن( ي ىىتبدمو لت قاىىق  طىى  الكنىىو ا
  ةق ت يف اديد وساص  ا الص. تُبُتِّ ِسياّلت ةااة عا و يف العهىد القىدمي وتىدل  لو

علىى  أنىىو  ىىان يف الواقىىع لىىو مواقىىخل ماهىىا َتغىىَّت قلبىىو ورمبىىا يكىىون قىىد َ لَىىا. مل ي مضىىو ت مىىن 
ا ىىالص لكنىىو َرمَضىىو مىىن أن يكىىون أًت اُلّمىى  لتىىارة ولل  ىىاا. إن مصىىطل  "أمغضىىل" يعىىٍت 

ننىا  ىب إذلك عندما قىال  شبا أ  " متل ا أوض  ال ب ي وع "رمضل لصاٌفمب اط  
 (.ٗٔ ٕٙ  وأمهاتنا تملقارن  مع والصنا وإ الصنا لو  لوقا تآأن "نبغ:" 

أو رم: عا و م بب أ طاصو. يؤ د النا أبهن ىا  يت مل خيًت يعقوب م بب صفاتو
 تاىار. عىى   ت تلطبىع م ىىتقبله ا ا اال تىىار ت ىى.اٍَت أو شىٍ  عنىدما مل يفعىال معىد أي  ىى

  تار ومًقا  طتو ا اص .النقط  ال صا ا  ىنا  ىا أن ت ولكن ا
رررررؿ  (>1-:1)ا آلاًررررراث ض رررررك النررررراش ً بلررررربا إ

ُ
خل ًَ جسنرررررذ أا هللا ًخخرررررا  نررررر  

رررررا  ألصررررربا  ك
َّ
ن
ُ
ن رااهرررررا  ً بلررررربا إا أعمالنرررررا ألاخُا اجنرررررا ك جدررررردد نرررررا إ ا ك

  ك  
َ
ؿ أ

ُ
خل

َ
ا ج بي هذه آلاًاث؟صن

ً
  نا ا خ 

( خيتىىىار ت مىىىىن سىىىىُاظه  لىىىىو رمحىىى . ىىىىى.ا ال يعىىىىٍت أن يفعىىىى  ذلىىىىك دون أي ٙٔ-ٗٔ 
ىىى ِّيُ  َط ِيَقىىىُو أسىىىاس أو علىىى  أسىىىاس ال ن ىىىتطاع مع متىىىو. أظهىىى  ت أسىىىاس رمحتىىىو  " ىىىُ يِف الشِّ لِاَىتىْ

 .(ٚ  ٘٘" أشعاا  َوِإىَل ِإَاَِنا الَنَُّو ُيْكِتُ  اْلُغْف َانَ  َوَرُحُ  اإِلمثِْ أَْمَكاَرُه َوْلاَىُتْب ِإىَل ال َّبِّ مَىاَىْ مَحَوُ 
خُيرب  ت موضوح أبننا لتارون للبالص إذا  نَّا نؤمن وم موضون إذا مل نفع  ذلك  مل 
نىىؤمن(. ولىى.لك مإنىىو لىىاس ومًقىىا إلرادة الشىىبا أن يقىى ر  اىىخل خَيلُىىا. ا ىىالص  ىىب أن 

 اليت ق َّرىا ت. يكون م مح  ت وننالو تلط يق 
 للمجمبعت  (89-=21 ?)ًجب على ال الب قراءة 

ف ل الغر؟ ضُ ر علُه خ ىً   عٍرًرا ألاأاٌ 
ً

 هل خلا هللا ارعبا لُتبا  ح 

طَلقىىى  لىىىاس ذايف اإلن ىىىان 
ُ
َلكاّىىى  امل

َ
"مىىىن دواعىىىا سىىى وِر ت أن ي مىىىع إن ىىىاً  إىل عىىى ش امل

مالةظىىات "  حىىون وسىىلا و الىى.ي وحىىده يف شىى ه الىى.ي قىىد حعلىىو شىى ي ًا عىىن قصىىدي ولكىىن
 عل  العهد ا ديد(.

  ؟

  ؟

  ؟



 

م  ُوِضع يف منصب ال لط  الن ت  ان يع    يون للدينون ( مل يُولد م عٛٔ-ٚٔ   
ويعلم مىا سىافعلو. مصىطل  "أَق تُىو" ال يشىَت إىل  لىق م عىون ولكىن لتولاىو الكىم   ىا م. 

أولئىىىىىىك الىىىىىى.ين لىىىىىىن يؤمنىىىىىىوا. ال يعىىىىىىىٍت   يىىىىىى ةم ت أولئىىىىىىك الىىىىىى.ين يؤمنىىىىىىون وال شىىىىىىفق  علىىىىىىى
شبا سال. أعط  ت م عون إىل مصطل "يق ا قلب م عون" أن ت يُغَتِّ شبًصا حّاًدا 

 الع م والقوة الخّتاذ الق ار عل  تنفا. ما أراد تلفع  أن يقوم مو.
أولئك ال.ين يعانون من قلوب صلب  قاسا  يعتربون م.نبُت من أحى  ةىالتهم. لى.لك 

 انىىل صىىالم  القلىىب   (٘-ٗ  ٕ للعدالىى   ىىب أن يكىون ُمتع ىىًدا. يف وقىىل سىامق يف ومًقىا 
 انظى  أيًضىاتَىَع ىد لل قاقى .  ط  م مضهم املح ً ا من ةال  االمم الوثناُت امل.نبُت و انل م تب

.( مل يكىىىىىن ٖٔ-ٚ  ٖي والعرباناىىىىُت ٙٔ ٗٔي مىىىىى قس ٜٕ-ٕ٘  ٜي   اىىىىا ٜٔ ٘ٔرماىىىىا إ
 ي م: ت أواًل.لف عون قلٌب ُمتقٍس إذا مل 

عًتاًضا  "إذا  ان امكان ت ال اط ة على  النىاس متل ىا معى  مىع ا( ىنا شبا يتَت ٜٔ 
م عىىىىون  اىىىىخل ميكىىىىن الكىىىىم علىىىى  أي شىىىىبا؟ ال أةىىىىد قىىىىد قىىىىاوم منيىىىىاح إرادة ت". يت ىىىىدث 

عًَتِض   ا لو أن الشبا  ب أن ي
ُ
 ضىط  يف هنايى  املطىا اكون لىو عى.ره يف مقاومى  ت إذا امل

إىل معىى  مىىا ي يىىده ت. ولكىىن ت قىىادٌر علىى  الت ااىى  مىىُت أولئىىك الىى.ين ي ىىتيابون لىىو عىىن ِطاىىب 
 .(ٛ-٘  ٖنظ  املالةظات عل  مقطع  اث  يف ا  وأولئك ال.ين ال يفعلون ذلك.   اط

 تاىىار الىىبع: للُ كىىم والدينونى  والىىبع: لل محىى  وأنىىو سىىات يد ( ت قىادٌر علىى  اٖٕ-ٕٓ 
ُةك ىىىو ويف رمحتىىىو( ولديىىىو  يف هنايىىى  املطىىىا  مىىىن قِبَىىى  ا  اىىىع  النىىىو يت يىىىد يف تلىىى نم مىىىن ذلىىىك

  تاار. ت يضع معااره للقبول وال.ي ال ميكن تغاَته. تاار ولو الق يف االأساس لال
ميكىىن للفبىىاري أن يُقىى ر مىىا الىى.ي سىىافعلو مىىع الطىىُت. وميكىىن اويىى  حىى ٍ  مىىن الطىىُت 

ون ةاويىىى  للق امىىى . مىىىنفس الط يقىىى  ت يُقىىى ر أن معىىى: لاكىىىون إ ً  لل ىىىىور وحىىى   آ ىىى  لاكىىى
الناس َيْصُل وا مقط لل كم والدينون  ونىَتىم مىن النىاس َيصىُل وا لل محى . إن الفعى  الاىو ل 

نعكاسًاا يف ى.ه الال  مبعٌت أهنم أََعد وا اللُ كم والدينون  ميكن أن يكون  للع   الت ضَتي
مىىن أن ت ىىىو مىىن أعىىدَّىم. وىىى.ا يتفىىق مىىع القىىول أبن ت أنف ىىهم للُ كىىم والدينونىى  مىىداًل 

يت    و ّدىم وعصااهنم ةىت  م وقل اُلكم والدينون . ت مل خيلقهم للُ كىم أو الدينونى  
 . ةقاق  أن ت ىو أو حعلهم  طاة. ساكون اُلكم علاهم ودينونتهم عل   ااراوم ا اص

تىىىار عشىىىواصًاا ومىىىدون وااىىى  ولكنىىىو خيتىىىار ) ىىىب قااسىىىو  تاىىىاره ال تعىىىٍت أنىىىو خياال ىىىاادي يف 
 ومعااره ا اص. خيتار االش ار للُ كم والدينون  واملؤمنُت للبالص.



 

  ؟

ولكىىىن  يال ىىىؤال "ملىىىاذا حعلتىىىٍت ىكىىى.ا" ال يعىىىٍت "ملىىىاذا  لقىىىٍت لىىىدينونيت واُلكىىىم علىىىّا"
 "ملاذا ق رت أنٍت مناسٌب للُ كم والدينون ؟" ل الق يف اديد و شخل عدالتو.

 (ٓٔ-ٚ . اآلايت ال صا ىىا  ىىىا (ٛٔ-ٔ  ٛٔرماىىا إ ال سىىم التوضىىا ا للوعىىا  مىىن 
َهىىا َعىىْن َشىىّ َِىا َمأَنْىىَدُم َعىىِن الشَّىى  "ٛتقىىول اآليىى    ِّ الَّىىِ.ي مَىتَىْ ِحىىُع تِْلىىَك ااُلمَّىىُ  الَّىىيِت َتَكلَّْ ىىُل َعَلاىْ

 ".َقَصْدُت َأْن َأْصنَىَعُو ِاَا
كُف ًمتنر عرح الخبفُذ ن  قؾت الفخا ي ألاال  ا؟ هل 
ح ل هللا ض ك الناش لغرـر إهاهرا  غقربه؟ نرا ا ٌ نر  أنره ًج رل 

 أنباًعا نخخلفت ن  معُاء ن  ال  ا؟

 صخنخاج الخاؼ  الرصبي ل 

إىل أن ت خيلىق معى: النىاس لغى ض صى اح  ا وَ لَىا معى: النىاس مىن ىى.ا اإل َّى
ل صا ىا  موحىودة  يف اُلكم والدينون  ونَتىم لل مح . مع ذلك يقول مولس نف ىو أن نقطتىو ا

(. مىىىىن املهىىىىم أن نىىىىًتيف لل ؤلىىىىخل وحهىىىى  نظىىىى ه ا اصىىىى  مىىىىن ٖٖ-ٖٓصىىىى اح  هنايىىىى  ىىىىى.ا اإل
ختتلىخل  التوضا  ا اص مو. من العبث أن ُيِص َّ أي شبا عل  تطباق قصى  الكاتىب الىيت

 يكىن ىنىايف أقى  مكى ة ظىاى ة عىن اال تاىار الشبصىا أو عن تلك اليت يقواا منف ىو "إنىو مل
نىو لىاس لديىو  ل ى  نو عندما  َّا ةيتو يف هناي  اإلص اح قال إستنكار وال م:... الاال

سىىو  يكىىم ت ويَىىِدين  الفىى د علىى    ٔواةىىدة أو تل ىىا  ولىىو م ىىاط ةىىول ىىى.ا املوضىىوع".
 أساس ما إذا  ان ى.ا الشبا يؤمن أَم ال. لو الق  الفباري يف أن يق ر أساس القبول.
ساادة ت لا ل تَىَع  فاِّ  مى  ةكا ى  وحاِّىدة. يبىدو أن معى: النىاس يعتقىدون أن ت 

أي ةىىىال ال   علىىىلىىىاس علاىىىو أن يفعىىى  مىىىا ىىىىو حاىىىد أوعىىىادل طاملىىىا لىىىو ال ىىىاادة وال ىىىلطان. 
ن ىيام اتم وخيتىار داصً ىا أن يفعى  مىا ع صالةو وعدلو. طباعتو يف وائم واتتعارض ساادتو م

 ىو حاد وصاٌف وعادل.
إن نقط  اإليضاح ىنا لا ل أن ت خيتار ما ي يده الف د دون أي معاار. النقطى  ىىا 

 الص اإلميان.أن ت ُيَدِّد املعاار ال.ي ُيدِّد من سابتاره. املعاار ىو  
 للمجمبعت  99-:28 ?ًجب على ال الب قراءة 

                                                           
مالةظات وسلا عل  العهد ا ديد  ٔ

 



 

 صخمرا  امل خظاث آلاًت جلب آلاًتا
( أصىىىب ل  تىىىَت مىىىن االمىىىم حىىى ً ا مىىىن شىىىعب ت علىىى  الىىى نم مىىىن أهنىىىم مل ٕٙ-ٕٗ 

يصَتوا شعب ت عل  أساس ا ن ا . ى.ا م تبط مبوضوع التبشىَت الُكلِّىا يف ىى.ه ال سىال   
   اع َمن يف العامل. ميكن تقدمي اإلجنا 

( ساتم رم: العديد من الاهود وسا فس ال ب وخُيُلا البقاَّى  مقىط. لىن يىتم  ىالص ٜٕ-ٕٚ 
 الاهود تلقاصاًا الهنم يهود. إذا تص   ت ومًقا للعدال  دون رمح   لكانل قد ُدِم ت واًما مت  سدوم.

و ا ىىىىاص. سىىىتنتاحااح. و ىىىب أن ي ىىى   للكاتىىىىب مكتامىىى  صىىىى ( ىنىىىا  اوىىى  اإلٖٖ-ٖٓ  
صىىى اح ىىىىو أن ت قىىىد وضىىىع وسىىىاص  ا ىىىالص. مشىىى  الىىى.ين ةىىىاولوا إقامىىى  مِىىى ّىم علىىى  موضىىىوع اإل

أسىىاس النىىاموس. جنىى  أولئىىك الىى.ين ي ىىعون للىىرب تإلميىىان. الشىىبا الىى.ي يىىاول إقامىى  مىى ّه ا ىىاص 
 يتعت  ويصطدم )ي  االساس ال.ي وضعو ت ولكن    من يؤمن لن خيي   خي ى(.

بضررررح كُررررف أا هللا نررررع أنرررره لرررره الضررررُاد
ُ
ة ألالترررر  ٌضررررخجُب لخُررررا اث املاهررررا 2 كخا ررررت ؽررررفدت ج

صررررخخِد  الغررررباهد التخا ُررررت ألانُررررت إلاصررررحاح الخاصررررع ألالترررر  أًًقررررا اصررررخخِد   صررررالت   إلانضرررراا  ا

 مخره 

ًجرررب علرررى ال الرررب إعرررداد ندرررادزخ ا علرررى مقرررل نررر  املحادزررراث نرررع املرررؤنن ا نررر  التنرررائط 

 ًَ نبنرل أا ٌغررح ن راطع نر   صرالت مخره  ًجب أا   لب نن م عرح نرا ٌ خ ردألاا فرل صرُادة هللا ألٍا

ا للمدادزت ألاإع ائ ا ل ائد املجمبعت 
ً
نبنل أا ًتخب ألاؽف   ألانُت ال   لاها ؽلت  املبفبع  ألٍا



 

نر  ض رك ال ر    طلرباهرا  املتخبةرت نر  الرد ش الضرا ا  اًجب على قائد الؾف حمع امل

ر ع  نا كخببه  ددُّ
َ
 الخ

طررح أصررللت املراح رت نرر  الررد ش الضرا ا ألاس ررك مصرللت نرر  الررد ألاش نر  قبررل  نراح ررت ا

 إلاحا اث ألاجصحُداها خضب الحاحت 

 صحاخ ا ال اعر ألاالحادي عغرن دنت فل إلا
ص اح العاش  ىو ال.روة يف رسال  روما . وقد أوض  ال سىول تلفعى  أن ا ىالص اإل

تلنع   من  الل اإلميان وأن  اع َمن ُىم يف العامل يف ةاح  إلاو. تعترب رسال  اإلجنا   ىو
ىت يت كنىوا مىن تصىديق ذلىك. مه   الن اإلميان ض وري  الناس )اح  إىل هىاع ال سىال  ةى

 ص اح مهم للغ ض من ال سال  الن ال سال   لها تعِطا أساس الع   التبشَتي.ى.ا اإل
شىىى  يتنىىىاول العالقىىى  مىىىُت إسىىى اصا  والكنا ىىى . رمىىى: معظىىىم الاهىىىود الفصىىى  الىىىادي ع

اإلجنا . وأوضى  مىولس أن  طى  ت  انىل للعىامل أ ىع وأن الاهىود ميكىن أيًضىا أن خيُلصىوا. 
 سُتقب  إس اصا  َ ُك  امل ا  يوًما ما.

 صحاح ال اعرالن  ت الرئِضُت لإل

   رسال  اإلجنا  ىام  عل  وحو ال  ع . ب أن يؤّسس اإلميان تإلميان وض ورة اإلميان  ع
 (81-21 11صحاح )ُنلخؿ إلا

مىىن ا طىىأ داولىى  اقاىىق الىىرب الشبصىىا للتربيىى . الىىرب الىى.ي يقبلىىو ت مىىن اإلن ىىان ىىىو مىىا 
 يعطاو ت لسن ان نتاي   اوب اإلن ان لسميان. تُقدِّم رسال  اإلجنا  وتوم  الف ص  لسميان.



 

 

س عان ما أصب ل روما  العاص   
للكنا   معد أن انته  االضطهاد يف 

. واًما   ا  انل ٖٖٔعام 
لسمرباطوري . ال ت ال روما العاص   
للكنا   الكاثولاكا  ال ومانا . يظه  

يف الصورة الفاتاكان  مق  
 .الكاثولاكا (

 نه صل نهع شر هلمجمو  .جيب  لى نهط هب قرنءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
ال يىىىىىىى ال الاهىىىىىىىود )احىىىىىىى  إىل ا ىىىىىىىالص ( ٘-ٔ 

الهنىىم مل يفه ىىوا مىىا نىىوع الىىرب الىى.ي  يتاحونىىو. ع لىىوا 
وسىىىعوا جبىىىد لتربيىىى  أنف ىىىهم مىىىن  ىىىالل إنشىىىا  ِسىىىِي  
متىىىىا  مىىىىىن الىىىىىرب الشبصىىىىىا. مل يىىىىدر وا أنىىىىىو  ىىىىىان مىىىىىن 

 الىرب. الىرب الى.ي يقبلىو ت ىىو  امل ت ا  الصول على
إلميىان ىى.ا  ستيام االرب ال.ي يع لو ت يف الشبا 

 الشبا املؤمن.
 ىىىىان الغىىىىى ض مىىىىىن النىىىىاموس ىىىىىىو إةضىىىىىار  إىل 
امل ىىىا  النىىىو أدان ا طاىىى  وأظهىىى  الاحىىى  إىل ُللِّىىىا. 
عنىىىىىىىىدما  م شىىىىىىىىبا إىل امل ىىىىىىىىا  مل يعىىىىىىىىد النىىىىىىىىاموس 

لك يُعتىىرب امل ىىا  ىىىو نايىى  أساسىًاا لقبولىىو لىىدي ت لىى.
(. ىىى.ا ال يعىىٍت أن ٗسىىتبدام مىىن النىىاموس  ذلىىك اال
 ال يعت د عل  مل يعد يُبُتِّ ويُوضِّ  لنا  اخل نطاع ت ولكن يُبُتِّ أن قبولنا لدي ت الناموس

  ام  من الطاع  مدى الااة.  ما لدينا من سي 
واًما النظ ي  اليت مفادىا أن الناس ال.ين عاشوا قب  امل ا   رم: ودة: ى.ا املقطع

مت  الصىىهم م ىىبب االع ىىال. يقىىول مىىولس ال سىىول مكىى  وضىىوح أن أولئىىك الىى.ين ةىىاولوا 
أن يؤمنىىوا تلىىق اإلجنالىىا الىى.ي  إقامىى  مىىّ ىم تالع ىىال ىىىم يف ضىىالل وىىىالكون.  ىىان ينبغىىا

 نظ  الق م التا (.ا  من سف  التتنا . (ٛ-ٙ يف اآلايت قتب و مولس ا
. قىال موسى  لسسى اصالاُت إن (ٗٔ-ٖٓ ٔٔالتتناى   قتباس من سف  ( ى.ا أٔ-ٙ 

ةفس وصااي ت  الناموس( ال يعت د عل  مع: اجملهودات البطولا  أو ا ارق  مت  الصعود 
 م.إىل ال  ا  أو عبور الب   ولكن مداًل من ذلك مإنو سُاَ ققو ت ماهم من  الل إمياهن

للصىعود إىل ال ى ا  أو اابىوط  ومق مىولس ال سىول القىول تإلشىارة إىل الع ى  البطىو 
 االرض لُاظه  ويُوض  ويُبُت أن امل ا  قد أجن  ووم    ما ىو ض وري. إىل



 

 عًتا .نا الننا  ص  علاو تإلميان واالا الص تلنع   ىو ق يب حًدا مهو يف قلومنا وأمواى
( ىنا تشديد آ   عل  أن نفس وسال  ا الص واملتاة  لك  شبا ىو ٖٔ-ٕٔ 

 ي وع امل ا    ب عل     شا  وأي شبا يف أي مكان يف العامل ميكنو أن يدعوه. 
( ىىى.ه دعىىوة للع ىى  التبشىىَتي الكىى ازي. مبىىا أن النىىاس خيلصىىون تإلميىىان مهىىم ٚٔي ٘ٔ-ٗٔ 

 إلميان. ى.ه اآلايت ِدَوري  للغ ض من  تام  ال سال .)اح  إىل هاع ال سال  ةىت يت كنوا من ا
ىنا يُعربِّ مولس عن شغخل وةب  بَت للع   التبشَتي ويصخل مأساة أولئك ال.ين مل 

مل  نمبىىط يىىق اإلميىىان ولكىىن  اىىخل يؤمنىىون  ي ىى عوا عىىن اإلجناىى  الىى.ين ميكىىن  الصىىهم عىىن
 ؟(ٗٔ  ٓٔرو مال  ارز و اخل ي  عون  مو ي  عوا

ر  ررربلط عرررر  الحاحرررت إلرررى إ صرررراي املنغرررٍر  نمرررا ٌ نرررر   جدررردَّ

نضاعدت م ألاججاه زهم ألادعماهم  نا ا ًجب أا جف له للمضاعدة فل 

 إ صاي إلانجُل إلى الناش الذً  لِضبا  ال ر  ننر؟

( إدراحهىىم يف الىىدعوة التبشىىَتي  ىىىو تىى. َت أبنىىو لىىاس الكىى  سا ىىتياب. ال ٕٔ-ٛٔي ٙٔ 
عىىن اإلجناىى  وةىىده.  ىىان لىىدى االمىىم معىى: املع مىى  مىىن  ىىالل خيلُىىا النىىاس مبيىى د هىىاع املعلومىىات 

مل خيلصىىىهم ( ولكىىىن ذلىىىك ٕٓ-ٛٔ  ٔالىىىوةا  اإلعىىىالن( العىىىام مىىىن  ىىىالل الطباعىىى   نوقشىىىل يف 
(.  ان لدى إس اصا  الكتىَت مىن اإلعىال ت ٗ-ٔ  ٜٔقتباس من م مور اىو ٛٔالهنم رمضوا  عدد

 ى.ه اإلعال ت.  ولكن مل خيُلصوا مب اط  ةيت م بب ةصوام عل

عًتاضىىات. أواًل مىىن حهىى  االمىىم  قىىد يقىىول أةىىدىم  "لكىىنهم ال اال  يىى د ال سىىول علىى
. مث (ٔ ٕٓ يع مىىون ةًقىىا؟"  اىىب مىىولس  "نعىىم مع مىى  ت يف  ىى  مكىىان"   ىىا وصىىفها يف 

عىىىىًتض  "ىىىىى   انىىىىل إسىىىى اصا  يف عىىىىدم مع مىىىى ؟"  اىىىىب ال سىىىىول
ُ
سىىىىت   يف ن ت اأ ي ىىىىأل امل

اعلاى  رسىال  اإلجناى  الن  التق  ب إىل إس اصا  لكنها رمضل أن تطاع. يشكك املعىًتض يف م
 ست عوا اا ومل خيُلصوا.ا تَتين 

شىىى ح مىىىولس ال سىىىىول أن معظىىىم اإلسىىى اصالاُت مل ي ىىىىتيابوا تإلميىىىان.  انظىىى  الق ىىىىم يف 
س م سىىىال  اإلجناىىى  مىىىا مل ص النفىىو معنىىىوان "النع ىىى  يف العهىىد القىىىدمي"( ال يىىىتم  ىىىال ٗالىىدرس 
 وي تيابوا اا. يتياوموا

  ؟



 

نع ىىى  ت ال تقىىىاوم ولكنهىىىا تىىىوم  م صىىى   -ال خُيلِّىىىا الىىىوعس الشىىىبا الىىى.ي يىىى م: 
ا ىىالص. يقىىدم اإلجناىى  ضىىوً ا أ ىىرب وقىىوة لتبكاىىل الىى وح القىىدس علىى  الىى نم مىىن أن ا  اىىع 

 يع   شاًئا عن ت.

 عغرصحاح الحادي الن  ت الرئِضُت لإل
 ال ميكن  الص أةد دون قبول ا الص مش وط ت.

ؿ ال ضم )
َّ
 (11ُنلخ

مل تكن إس اصا  مشك  عام ُللَّص  الهنا رمضل أن خَتُلا مط يق  ت. َ لا العديد 
 ىىالص مىىن االمىىم ولكىىن  ىى  الىى.ين سىىقطوا مىىن اإلميىىان مقىىدوا ا ىىالص.  ىىان مىىن امل كىىن 

ك  يف يوم مىن االايم اإلجناى . سىانف. ت وعىوده الىيت  تارواي وستقب  إس اصا   االاهود إذا 
 قطعها مع أسالمهم.

 للمجمبعت  (;1-21 11)ًجب على ال الب قراءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
يهىودي". لقىد  ا( ال ؤال ىو  "ى  رم: ت الاهود؟"  اب مىولس "ال.. أ  أيًضىٔ 

 َ لا مع: الاهود.
َعلِىىم ت مطباعىى  الىىال ا  اىىع مبعىىٌت أنىىو ُ لِّىىا  العلىىم  ولكىىن ( الىى.ين عىى مهم مل ي مضىىهم. ٘-ٕ 

الكى  الن   أولئك الى.ين سىبق وعى مهم مبفهىوم ىى.ه اآليى  ال ميكىن أن يكونىوا ا  اىع وال تنطبىق على
عىىى مهم أبهنىىىم اآليىىى  تت ىىىدث عىىىن شىىىعب ُمَعىىىُتَّ مىىىن إسىىى اصا . اآليىىى  تعىىىٍت ىىىىؤال  الىىى.ين سىىىبق ت و 

يقىىىدم ال سىىول مىىىولس أمتلىى  مىىىن النىىاس الىىى.ين  (.ٛ ٜٕ  املالةظىىات يف نظىىىاسا ىىتيابون لنع تىىو   
 ر ب  ال.ين مل ين نوا  ي يدوا( للبع . ٓٓٓٚ-ع مهم ت ا.ا املعٌت وقبلهم 

( مشىىك  تع ىىفا أو عشىىواصا. ىىىم الشىىعب ٘ تىىارىم ت  ا تاىىار البقاىى  الىىيت امل يىىتم 
 ال.ي ع   ت أبهنم ساؤمنون مو.

والنع ىى  ت ىىَتان مًعىىا داصً ىىا يف الاىىاة امل ىىا ا  لكنه ىىا ي ىىتبعدان واًمىىا ( االع ىىال ٙ 
معضىىه ا الىىبع:  أسىىاس للبىىالص. ال ميكىىن أن يضىىاما مًعىىا  أسىىاس لقبولنىىا لىىدي ت   ىىا 

 تُعلِّم معُ: الطواصخل.



 

سىىىت  ار يف ال ىىى ع اال ( حىىىا  الع ىىى  ال وةىىىا الولئىىىك الىىى.ين رمضىىىوا ال سىىىال .ٓٔ-ٚ 
( مل تكىىن لىى م: التىىاصبُت ولكىىن ٗي ٕٕ  ٜٙ. لعنىى  داود يف  م مىىور والىى م: حعلهىىم ُق ىىاةً 

( والى.ي يظهى  أن ٗٔ-ٖٔ  ٜٕشىعاا  إقتباًسا آ    من ا ٓٔملعاقب  االش ار. يعترب عدد 
عىىدم صىىدق البشىى  أدى إىل إصىىامتهم تلع ىىا. الكتىىاب املقىىدَّس يت ىىدث عىىادًة عىىن الع ىى  

: تقىدمي  محى . ال يعىٍت ذلىك أن ت قىد رمىال.ي  م الولئك الى.ين هعىوا ورمضىوا عى ض ال
نتايى  ال سىال  على  أولئىك  الى.ي يشىَت إىل (ٓٔ-ٜ  ٙشعاا  إ ال مح  لبع: الناس. ةىت 

 ال.ين ال ي تيابون ويتياومون معها.
( ىىىى  هىىى  ت اىىىم أن يفقىىىدوا اآلمىىىال؟ رمىىى: إسىىى اصا  لل  ىىىا  أدى إىل صىىىلبو ٔٔ 

إىل قبىىول االمىىم. عنىىدما  ىاىى.ا املعىىٌت أن رمضىىهم أدص. يكىىون الىى.ي ىىىو وسىىال  ت للبىىال
 ي ى الاهود االمم ُللَّصُت سافه ون أنو ميكن  الصهم منفس الط يق .

( سىىىو  ي ىىىتفاد االمىىىم ورمبىىىا أ تىىى  مىىىن ذلىىىك إذا عىىىادت إسىىى اصا  إىل ت. ٘ٔ-ٕٔ 
 لاس من الض وري أن خيتار ت مُت الاهود واالمم. إنو ي يد  الص الك .

ٌ خ ررد ض ررك علمرراء ال هرربث أا هللا ًهجررب ن مخرره عرر  ض ررك النرراش الررذً  
ؾرررربا  كُررررف 

ُ
  النضرررربت لاهررررم  لُخل

ً
لررررم ًخخررررا هم نمررررا ًج ررررل منررررر نضررررخدُ 

 ؟(;1-18)ججُب على هذه الفترة ن  آلاًاث 

 للمجمبعت  (:8->21 11)ًجب على ال الب قراءة 

إسى اصا  تشىبو الفى وع الىيت  ( ى.ه اآلايت ت تبدم التوضا  من التطعام.  انىلٕٗ-ٙٔ 
مت    ىا مان ا مت تطعىام االمىم  فى وع ماهىا. مت   ى  الاهىود م ىبب عىدم إميىاهنم. أي شىبا مت 

لئىىىك الىىى.ين مت   ىىى ىم تلفعىىى  ميكىىىىن حلبىىىو سىىىاتم   ىىى ه أيًضىىىا إذا  ىىىان ال يتبىىىىل يف اإلميىىىان. أو 
 ستعادوم ورد نفوسهم.ا

ن ت إالز  الغىىَت مشىى وط. مل يقىى  مىىولس مىىن الواضىى  أن ىىى.ه اآلايت ضىىد التعاىىُت ا
ن ت ينى ع  ى  مىن ال إ اره نىَت قامى  للتغاىَت لكنىو قىال قى َّر َمىن سىاكون على  الشىي ة وأن قى

يؤمن ولكنهم ساضامون م ة أ  ى إذا أمنوا. مت إضام  االمم ال.ين أمنوا ولكن ساتم    ىم 
 ن ان.إذا وقعوا يف عدم اإلميان. ت ي تياب  اارات اإل

د ألالتررر  فرررل  نررر  هرررذه آلاًررراث كُرررف جفضرررر أا الشرررخؿ قرررد ًخجررردَّ
ؿ فل ع اًت امل اف؟

َّ
 ع  هللا ألاغ ر ُنخل

ً
 ألاقذ كخا ًؾبذ ننفؾ 

  ؟

  ؟



 

( إس اصا   دول   " ى  إسى اصا "( سىَتبُلا. ىى.ا ال يعىٍت أن  ى  يهىودي ٜٕ-ٕ٘ 
ىل ت. إستت ول البقا  مىن االمى  رحوًعىا  م داًي سَابلا ولكن يف وقل الةق يف امل تقب 

أ ىىى ى عىىىن  ىىىالص إسىىى اصا   أمَّىىى  يف .  معلومىىىات (ٕٔ ٕٗلوقىىىا  مىىى ُ  االمىىىم قىىىد ذُ ِىىى يف 
 (.ٜ  ٖٔ - ٚ  ٕٔي ز  اي ٕٕ-ٔ  ٓٙي ٘-ٕ  ٕشعاا  إ

 .ةنظ  امل.  ة عن اآلي  الادي  عش  ا( ٖٔ-ٖٓ 
 . مصىىىطل  أنلَىىىق مىىىن اللغىىى  ( صىىىنَّفهم ت  يف د وعىىىات(  لهىىىم يف نفىىىس الالىىىٕٖ 

الاو نا  يعٍت أن يكون مؤمًنا ودكً ا. لقد أدان ت الُك  وأصدر الكم علاهم )اث يكون 
م شىى ُت مىىنفس الدرحىى  لنىىوال ال محىى . ي ىىتبدم مصىىطل  الكىى  مىى تُت يف ىىى.ه اآليىى  الكىى  

ا  اىع. واًمىا   ىا أدان واًما مت  ا  اع زانوا. الكى   طىاة. ت ي يىد أن تكىون رمحى  على  
 ا  اع ىك.ا مإنو يقدم ال مح  للي اع.

نظى  اث ميكن الصول عل  نفس ا ىالص.  يتم وضع  اع الناس يف نفس الفئ  )ا
سىتبعاد معى: النىاس اال يىديننا مشىا  مىا كن أن خيتىار  النقط  لا ىل النىو(. ٖٕ-ٜٔ  ٖ

اإلدان  ةىت أنو ميكن أن يقدم ال مح  للك  من ا ط . النقط  ىا أنو قد وضع الك   ال 
 عل  نفس الط يق.

ىىىىىب مىىىىن الشىىىىىك  علىىىى  ةك ىىىىى  ت. تعتىىىىرب  طىىىىى  ٖٙ-ٖٖ  ( ىىىىى.ه اآلايت ىىىىىا َتعي 
ا الص العظا   موق    تصورات قلومنا و االنىا.  ىب أن نقبلىو تلط يقى  الىيت ي يىدىا ىىو 

 للبالص و أهنا ةيى  عتى ة ( قد يتعت  البع: من  ط  تٖ٘النو لاس مديوً  لنا مشل  
 م  ىا الصب ة التأسا ا  لل مح .

ت ال اهد   الخد  راث مزلُت ن ا ل نظٍر
 ةاول عل ا  الالىوت مهم العالق  مُت إس اصا  والكنا  .

  ىىىى  خَتلَّىىىا شىىىعب العهىىىد القىىىدمي مط يقىىى  لتلفىىى  عىىىن شىىىعب العهىىىد تشىىى   االسىىىئل 
الكنا ى  أيضىاً؟ ىى  إسى اصا  ال تى ال اىا وضىع  ا ديد؟ ىى  وعىود ت إلسى اصا  تنطبىق على 

  اص يف  ط  ت؟
 ىىىىان ي ىىىى   "عصىىىى  التىىىىدمَتات". وقىىىىد أةىىىىد التف ىىىىَتات للعالقىىىى  مىىىىُت إسىىىى اصا  والكنا ىىىى   

  تلخل الىوتاون آ  ون مع التدمَتي  وقد وضعوا تف َتًا يطلق علاو أةااَ  "الىوت العهد".ا



 

 عؾر الخد  راث
مفهوم أن ىنىايف مىًتات لتلفى  مىن التىاري  البشى ي ةاىث مصطل  التدمَتات  م من 

يتعام  ت مشك  لتلخل مع الناس ويوم  ا الص من  الل وساص  لتلف . مًتة من ال مان 
 عندما ي تبدم ت  ط  ُمعاَّن  وُددَّدة للبالص. ى.ه الفًتة مبعامالت ت ت  ا تدمَت.

إىل العديىىد مىىن التىىدامَت. ت ىىتند الفىىًتاتن ق َّىىم معىى: عل ىىا  الالىىىوت التىىاري  البشىى ي 
الت ااىى  مىىُت إسىى اصا  والكنا ىى .   اللتىىان تىىؤث ان مشىىك   بىىَت يف تف ىىَت الكتىىاب املقىىدس علىى

تبىىاع نظىام الى.تص  الدمويىى  اتِّبىىاع  مىوس موسىا و اإسى اصالاو العهىد القىىدمي مىن  ىالل  لىا 
ا عىىىن اإلميىىىان. الكنا ىىى  مت اىىى ة واًمىىىمان ىىىا خيلُىىىا مؤمنىىىو العهىىىد ا ديىىىد تلنع ىىى  مىىىن  ىىىالل 

 ه ا مشك  لتلخل.لاإس اصا  ويتعام  ت مع  
سىتتم  ت إلسى اصا  عىن االرض وامللكىوتيعتقد من يتبع أزمن  التدامَت أن    مواعاد 

 وتت قق ة مًاا.
يعتقد املعتقدون أبزمن  التدامَت أن  ال ا طتُت ال ميكن أن ي ت  ا يف نفس الوقل يف 

مىىىىإهنم يعتقىىىىدون أن الكنا ىىىى  سىىىىاتم إزالتهىىىىا مىىىىن االرض ملىىىىدة سىىىىبع   مل االرضىىىىا وتلتىىىىا العىىىىا
سىىنوات.  ىىالل ذلىىك الوقىىل سىىتقب  إسىى اصا  ي ىىوع    ىىا  اىىا. معىىد تلىىك الفىىًتة سىىتكون 

 مًتة ألخل سن  عندما يكم ال ب ي وع ةك و يف أورشلام.
واملىىؤمنُت الهنىىم يعتقىىدون إن تعلىىام التىىدامَت  عىى  العهىىد القىىدمي أقىى  ماصىىدة لل  ىىا اُت 

أنو موحو وخياطب إس اصا  ال أزمن  وتدامَت  اص . إهنم ي تبدمون قصا العهد القدمي 
تًبىاع اقاصىدي مىن العهىد القىدمي ويىاولون لتوضا  القاصق لكنهم نالًبا ما ي مضون الىدلا  الع

 العهد ا ديد مقط.
قىد أتثى وا أبمكىاره. يف  تىَت   تَت مىن النىاس الى.ين ال يع مىون مصىطل  عصىور التىدامَت

مىىن االةاىىان يىى م: النىىاس قبىىول سىىلط  العهىىد القىىدمي علىى  الىى نم مىىن  تىىاتت العهىىد ا ديىىد 
 والواض   اليت تعتربه صاةب ساادة وسلطان.

 كهبث ال اهد
لالىىوت العهىد ىىم الى.ين يبىون الى ب وخيدمونىو مه ىا  ىان العصى   اشعب ال ب ومًقى

العهىىد القىىدمي أو العهىىد  زمىىنالنىىاس الىى.ين  لصىىوا سىىوا  يف  الىى.ي يعاشىىون ماىىو. يشىى    ىى 
 يؤمنون( يف ت للبالص.لناس ال.ين يتومون ويتقون  ا ديد. ىم من ا



 

وتتلقىى  الوعىىود الىىيت تُعطَىى  لشىىعب ت والىىيت تشىى   تلىىك  يمالكنا ىى  ىىىا اآلن شىىعب ت
 اصا  لاس اا أمها   اص  اآلن.الوعود اليت قطعها ت إلس اصا  يف العهد القدمي. إن دول  إس  

"اَلنَّ اْلاَىُهوِديَّ يف الظَّاِىِ  لَْاَس ُىَو يَىُهوِداّيً َواَل اْ َِتاُن الَِّ.ي يف الظَّاِىِ  يف اللَّْ ِم ِ َتا ً 
َو اْ ِتَىىىاُن الَّىىىِ.ي مَىىِ  اْلاَىُهىىىوِدي  يف اْ ََفىىىاِ  ُىىىىَو اْلاَىُهىىوِدي  َوِ تَىىىاُن اْلَقْلىىىِب ِتلىىى  وِح اَل ِتْلِكتَىىاِب ُىىىى

 (ٜٕ-ٕٛ  ٕ روما   َمْدُةُو لَْاَس ِمَن النَّاِس َمْ  ِمَن ِت."
أُولَئِىَك ُىىْم مَىنُىو ِإمْىى َاِىاَم. َواْلِكتَىاُب ِإْذ َسىَبَق مَىىَ َأى  اإِلميَىانِ اْعَلُ وا ِإذاً َأنَّ الَِّ.يَن ُىْم ِمَن "

اُع ااُلَممِ »َأنَّ تَ ِتإِلميَاِن يُىبَىّ ُِر ااُلَمَمي َسَبَق مَىَبشََّ  ِإمْى َاِىاَم َأْن  ِإذاً الَِّ.يَن ُىْم «. ِماَك تَىتَىَباَريُف  َِ
 "اْلُ ْؤِمِن.  ِمَن اإِلميَاِن يَىتَىَبارَُ وَن َمَع ِإمْى َاِىامَ 

ةىىىيت تتبىىىاريف االمىىىم مرب ىىىات إمىىى اىام مىىىن  ىىىالل الىىى ب ي ىىىوع ةىىىيت ننىىىال موعىىىد الىىى وح 
 تإلميان... 

ا ن   إم اىام وورث  ومًقا "لاس ىنايف يهودي وال يو ل.. إذا  نتم لل  ا  مأنتم أيضً 
 .(ٜٕ-ٕٛي ٗٔي ٜ-ٚ  ٖ نالطا   "للوعد
الىيت قُىدِّمل إلسى اصا   ىب أن تكىون روةاناى   ن الوعىودإمًقا لالىوت العهد ميكن أن نقول و 

 الوعىد معى ش امل ىا  وأتسا ىىو يف   -لاىتم تطباقهىا على  الكنا ى .  ىب أن يىتم روةاناى   ى  الوعىود
مىتاليف ام إسى اصا   اىع االمىم والوعىد تأورشلام والوعد تل ىالم واسى اصا   قاصىدة للعىامل والوعىد متعلى

. ىنىىىا اىىىتم اقاقهىىىا يف الكنا ىىى   روةاًىىىا(ل -ع ةاىىىوا ت الربيىىى  االرض املوعىىىودة لامىىىد والوعىىىد  ضىىىو 
 تُف َّ     الوعود أبن يكون اا املعٌت ال وةا مداًل من املعٌت ال يف.

معظىىم النىىاس الىى.ين يعتقىىدون يف ىىى.ا الالىىىوت ال يؤمنىىون مبُلىىك امل ىىا  الىى يف علىى  
اآلن روةاًىىا مىىن  ىىالل  االرض ملىىدة ألىىخل سىىن  وىىىم يؤمنىىون أن امل ىىا  والقدي ىىُت يك ىىون

 نعىىىان إىل االمىىد قىىد مت  مىىىن أتثىىَت اإلجناىى . يؤمنىىون أن الوعىىىد إلمىى اىام أبن ن ىىلو سىىا تلك  
 متاليف املؤمنُت الالاُت للبالص.ا الل 

ونىوا ال يوحد أمها  ةالا  اُلمَّ  إس اصا  اآلن الهنا رمضل امل ا . ميكىن للاهىود أن يك
 و للبالص واًما مت  أي شبا أ ا.ستقبالاح ً ا من شعب ت من  الل 

 عـر ألاألاحاهت نظر نخبازنت
وقىىد ةىىاول العديىىد مىىن عل ىىا  الالىىىىوت الاىىوم التوصىى  إىل تىىوازن مىىُت عصىى  التىىىدامَت  

 والىوت العهد.



 

ىنايف مشا   مع تعالام عص  التدامَت. أ رب مولس ال سول تا و وس أن    الكتاب 
ن ناقودميىىوس إ( قىىال الىى ب ي ىىوع ٖ ٘ٔتا ىىو وس  ٕ العهىىد القىىدمي( َعلَّىىم عىىن ا ىىالص  

وةنىا  ب أن يكون قد ع   تلفعى  عىن الىوالدة ا ديىدة النىو  ىان معّلً ىا للعهىد القىدمي  ي
  ٕمىن إمى اىام  روماى  ااملؤمن ىو اآلن إس اصالا ةقاقىا و ن إ(. يقول العهد ا ديد ٓٔ  ٖ

هىىىىىد القىىىىىدمي مل َوْىىىىىُ  ا طاىىىىى  ( ويعلىىىىىن أيًضىىىىىا أن ذتصىىىىى  العٜٕ-ٕٛ  ٖي نالطاىىىىى  ٜٕ-ٕٛ
 (.ٗ  ٓٔ العرباناُت 

ا مشىىىا   مىىىع الىىىىوت العهىىىىد. مىىىالقول أبن الوعىىىود يف العهىىىد القىىىدمي يىىىىتم ىنىىىايف أيًضىىى
 تبارىا أو قااسها.   ا التف َتات ا االا  اليت ال ميكن اقاقها روةًاا يعترب مبتام  ال  اح ل

 ت ا  عل  إم اىام أو نَته مهم الوعود تفقد ى.ه التف َتات املعٌت االصلا اا.  ان من امل
علىى  الىى نم مىىن أهنىىم آمنىىوا اىىا. علىى  سىىبا  املتىىال وعىىد ت إمىى اىام أن ن ىىلو سىىا تلك أرض 

 ؟يعٍت ى.ا ةًقا أن االمم سَتبُلا معان  إىل االمد. ى  ميكن أن
ينك  الىوت العهد أن إس اصا  ال ت ال اا مغ ى يف  ط  ت لكن ال سول مولس قال 

 (.ٔٔ ٕٙإن إس اصا   دول  سو  خَتلا يوًما ما  روما  
 إن ال ؤي  املتوازن  إلس اصا  والكنا   ستش   مهم لتلخل الوعود يف العهد القدمي.

 ( نهو ود ابهربك ت نهروحي 1)
نىَت  ويتم الصول علاو تلتوم  واإلميان سوا  من الاهود أو يا الص عن ط يق النع  

  ٓٙشىىعاا  إس قبىىول ت للفىى د ىىىو نفىىس الشىىل  التىىاري .  ىىان أسىىا الاهىىود يف أي مىىًتة مىىن
( لىاس ىنىىايف ةاحىى  إلسىى اصا  والكنا ىى  أن يكىىون ا ىىا دوران منفصىىالن علىى  االرض ٚ-ٔ

 الن  ط  ا الص ىا نف ها لكلاه ا.
 ( و ود ندلت أ2)

 تصىىخل العديىىد مىىن الوعىىود ط يقىى  ت املعتىىادة ل عايىى  شىىعبو  ىىن ىىىم  يف عالقىى  طاعىى 
. ىى.ه الوعىود تظهى  طباعى  ت املعلنى  تلشى   . ىى.ه ٖٕمعو. من االمتل  عل  ذلك م مىور 

 املبادئ ىا نفس املبادئ يف نفس الوقل واملكان سوا  مع إس اصا  أو مع الكنا  .



 

 )نهقواي ( ( نهو ود نهوطمي 3)
ا  امل ى ان ال ب ي وع م اا الاهود. ستت ول يف يوم مىن االايم إسى اصا   دولى  إىل 

مها ت إلسىىى اصا   أمَّىىى  سىىىو  يىىىتم اقاقهىىىا ة ماًىىىا لبقاىىى  ( إن الوعىىىود الىىىيت قىىىدٔٔ ٕٙ رو 
 الاهود املؤمنُت.

نررا هرررل ال برررا اث فرررل الخفضررر ر املخررربازا ال ررر  جخ رررا ا نرررع عؾرررر 

الخد  راث ألانا هل ال با اث ال   جخخلف ن ه؟ نا هل ال با اث ال   

  ا جخخلف ن ه؟جخ ا ا نع كهبث ال اهد ألاأي نن

كخررررب ؽررررفدت جبضررررح ملررررا ا ال اهررررد ال رررردًم هررررا  للمررررؤنن ا الُررررب   إعررررِط أنسلررررت نرررر  املاهررررا 2 ا

ش ال اهد ال دًم ألاال   لاها قُمت خاؽت   التخا  امل دَّ

ر ال      ِ
ّ
ر ع  املحادزاج ا نع ا ك  زن ا على مقل ن  أعقاء  كنائط أخره ماهمت الخ ٍر

 

  ؟



 

طلرب نر  ض رك ال ر   اًجب على قائد الؾف حمع املاهرا  املتخبةرت نر  الرد ش الضرا ا  

 الخددر ع  نا كخببه 

طررح أصررللت املراح رت نرر  الررد ش الضرا ا ألاس ررك مصرللت نرر  الررد ألاش نر  قبررل  نراح ررت ا

 إلاحا اث ألاجصحُداها خضب الحاحت 

عل  العديد من التعلا ات الع لا  لل ااة يف  (٘ٔ ٚ ىلإ ٕٔ ٔرو يتوي ا    من 
 لُت الكوماُت.و الكنا   وا دم  وعالقات املؤمن تملؤمن وعالقتو مع امل ؤ 

ط ال ملل )  (=2 ;1 - 21 18ُن ّدنت للخدَ 
مطىىول  صىى اح مقىىط ولكىىنالق ىىم مىىن التعلا ىىات  لىىاس اىى.ا اإلتُقىدم أول آيتىىُت مىىد   اىى.ا 

.  م ذلىك مىن تصى ياتو ت(. علانا أن نكىون مكّ سىُت واًمىا  دمى  ٚ  ٘ٔص اح إالط يق ةيت 
 (.ٖٖ( وأن ط قو ةكا   واًما  ٖ٘ص اح ال امق  أننا مدينون مك  شا  ل  يف اإل

م.م  التكى يس.   يؤ د الكالم التوضا ا لتعبَت ذما   ةا  تقدمي الك  وا  اع عل
  رنبىات أو تنا النف ىنا معاىداً عىن إرادة ت. ال ميكننىا محايىال ميكننا أن  تفس جب   من ةاا

سىىتاداعها تلكامىى  ل متىى  ال.ما ىى  الىىيت سىىتقدم يىىتم التبلىىا اط وةىىات معانىى  مىىن طلىىب 
. ىى.ا يعىٍت ضى ورة عنها واًمىا ولكىن مىداًل مىن أن وىوت  ال.ما ى  نعىا  و اىا مىن أحى  ت

معد يوم  ب علانا أن نى م: ال ى اح الي اىو ل لوالصنىا  الت ام والتعهد. يومً الفاظ عل  اال
 و .لك رم: أي تطو ر من البائ  احملاط   علنا معاًدا عن ت.



 

والى وح. تقىدمي الى.ات  .ما ى  ( تعٍت أن ى.ه العبادة تش   العق   ال.ىن( العقلا  ل    
 (.ٜ  ٔظ  رقم املالة انظ س  ىو عبادة روةا  تملقامل  مع د د دين رها  ٌمقد

ام والكامىىى  نىىىَت  كنىىى  دون التغىىىَت املوصىىىو  واملوضَّىىى  يف اآليىىى  التكىىى يس التىىى دمىىى  
و. الشىىبا الىى.ي صىىللعىىامل يف قا ىىو وسىىلو ااتو أو آراالتاناىى . ال نكىىون مطىىامقُت  مشىىااُت( 

يعتىىىرب  ىىى  م ىىىأل  مىىىن وحهىىى  نظىىى  اإلرادة الكاملىىى  ل 
مهىىىىىو ينىىىىىاق: العىىىىىامل. مهىىىىىو لىىىىىن ي ىىىىى   الي رنبىىىىىات 

 م  معها  املعتاد.ش ي ة. إنو ال يت ا
الةىىىىىىس أن ا  ىىىىىىد  ىىىىىىب أن يكىىىىىىون مقدًسىىىىىىا. 
ا طا  لا ل ح ً ا أساسًاا من ا  د واليت ال ميكن 
تطهَتىا من ِقَب  ت. ا  د لىاس شى ي ًا يف ةىد ذاتىو 

سىتبدام ا  ىد اال خيطل مدون اإلرادة ولكن ميكن و 
 للبطا .

تصىىىىىىىىىىىىىخل   (ٚ  ٘ٔإىل  ٔ  ٕٔ اآلايت مىىىىىىىىىىىىىن 
 .ُمتيددة وُمتغَّتة و ٌمك س ااة  افا  العا  )

صرررحاح السررراني عغرررر ًجرررب علرررى ال الرررب قرررراءة إلا

 للمجمبعت 

 (<-29 18خدنت نخباف ت فل الجضم )
( تشىىىىىىَت النع ىىىىىى  الىىىىىىيت أُعطاَىىىىىىل لبىىىىىىولس إىل ٖ 

 سلطتو ال سولا  وموىب  اإلعالن  الوةا(.
أولئىىك الىى.ين لىىديهم وحهىى  نظىى  سىىلا   لنع ىى  

نىىوا متواضىىعُت مطباعىى  الىىال. ةىىىت أولئىىك الىى.ين لىىديهم ت ووسىىاص   الصىىهم  ىىب أن يكو 
مواىب روةا   ارق   ىب أن يكونىوا متواضىعُت إذا  ىانوا يتى.  ون أن مقىدروم وقىدراوم ال 

 بدم  اآل  ين.ىِ أتم أو تتأّم إال من تي ولاس من أنف هم وىا ل
 دم  اآل  ين.  أننا ُملَ مون( مصفتنا أعضا  يف ا  د من ن  تاج اآل  ين و ٘-ٗ 

 .(ٕٙ-ٕٔ  ٕٔ ورنتوس ٔ  ستعارة التصوي ي  للي د جندىا أ ت  وصًفا يف اال

 

 انل الع ل  ال ومانا  ُت تبدم 
يف    أ ا  اإلمرباطوري  ةيت 
يف أورشلام ووم ت االستق ار 
االقتصادي ومعاار للقا   
وساعدت علا جناح التيارة 
وازدىارىا. أعط  وقدم ال ب 
ي وع توضاً ا تستبدام 
الع ل  اليت علاها صورة 

 (.ٕٗ  ٕٓاإلمرباطور لوقا 
 



 

 ىى  مىىؤمن أن يتبىىع ا دمىى  الىىيت    ( ىىى.ه اآلايت تعىىدد ا ىىدمات املتعىىددة. علىىٛ-ٙ 
   ُدِعىىىىَ  إلاهىىىىا وأصىىىىب  موىىىىىوًت ماهىىىىا. إذا مل ميتلىىىىك الشىىىىبا النع ىىىى  القاص ىىىى  واملؤس ىىىى  علىىىى

نف. حهىىوده مط يقىى   اطئىى  ورمبىىا ي ىىع  لل صىىول علىى  رضىىا وقبىىول تضىىاع مإنىىو قىىد ي ىىتاال
 اإلن ان ويفش  يف دعوتو القاقا .

َت ى . علىى  سىبا  املتىال  ىىب أن سىتبدام احمل.ي  أصى اب املواىىب مىىن سىو  االمت اى
جملتهىد يعِطا املوىوب مب اط  ولاس لغ ض تك مي نف و.  ب أن يكىون امل ىئول الىدؤوب ا

عت ىىاد علاهىىا يف  ىى  وقىىل. الشىىبا الىى.ي ي ىىاعد احملتىىاحُت ميكىىن االيقظىى  للتفاصىىا  و  -
تلقِّا واحملتاج.

ُ
  ب أن ال يفع  ذلك متعي   أو  رباي  ي.ل امل

 اىىخل ي ىىىتبدم امل ىىا اون أصىىى اب املواىىىب مىىىواىبهم ال وةاىى  مشىىىك  لتلىىخل عىىىن 
 ؟ ي تبدمها أى  العامل املوىومُتالط يق  اليت

 (81-?2 18) الضلبك ألاالخؾرف ناخُت آلاخٍر 
رم: الشى  وو ىك مبىا ىىو حاىد. يى تبط اب  ب أن يكون ةقاقًاا وصادقًا. ( الٜ 

 (.ٓٔ-ٜ  ٔزايدة الب ) ن الت اا  ةول ما ىو حاد  يف 
اال وات.  ب علانىا أن نكىون ( الكنا   ىا عاصل  ت اا العديد من اإل وة و ٓٔ 
 ن أنف نا.ستعداد أبن ي.ىب التك مي لآل  ين مداًل ماعل  

( ال تكىىىىن   ىىىىواًل يف امل ىىىىئولاات.  ىىىىب أن يكىىىىون  امل ىىىىا ا( املىىىىؤمن ووذًحىىىىا ٔٔ 
ال القاىىات الع ىىى  ا اىىدة. لىىىاس لديىىو الكتىىىَت مىىن الوقىىىل إلضىىاعتو إذا  ىىىان يعىىا  لغىىى ض 

 (.ٚ-ٙ  ٙوياد ت.  ب أن يع     ا لو  ان يع   من أح  ت  أم س 
ظ ومنىىا الن لىىىدينا ال حىىا  االمىىىدي. أن تكىىىون  ( م ةتنىىا وسىىىعادتنا ال تعت ىىد علىىى ٕٔ 

عت اد عل  لو موقخل  مل يف اال صبورا معناه أن تت ّ   تإلميان.  ب أن يكون الشبا
 ت م تعًدا للصالة يف أي وقل.

ةتااحىىات ام املاديىى . الضىىاام  تعىىٍت تلباىى  ةتااحىىاو( م ىىاعدة املىىؤمنُت اآل ىى ين تٖٔ 
 ومأوى.اآل  ين من أ    ن.ا ( 

ولكن   ا ساعاملهم امل ا . إعطا  الناس ما  ي( ال تعام  الناس   ا ي ت قونٗٔ 
 تعتقد أهنم ي ت قونو ىو إدان  ة ما  وى.ا الدور ُلّصا ل ولاس لك.



 

  ؟

 ( ُ ن م تعًدا لل شار   مع الف ةُت والبا ُت.٘ٔ 
أساس أهنىم مىن الطبقىات العلاىا.    ( ال وتم تالمور العاملا . ال تُفضِّ  الناس علٙٔ 

  ن ُدًتًِما ةىت للفق ا . ال تب ث عن ط ق لوضع نف ك موق اآل  ين.
( لىىاس مىىن ةقىىك أمىىًدا أن تضىى  شبًصىىا مىىا النىىو قىىد أضىى يف.  ىىن نىىَت مىىدعّوين ٚٔ 

 ملعاقب  الناس ولكن لغف اهنم.
أن تعىى    ماًىىا لىىك ولإذا  نىىل ت يىىد أن يًتمىىك النىىاس مإنىىو لىىاس  ا يإظهىىار الصىىدق

سىىىت   يف الفىىىاظ علىىى  ال ااسىىىات الىىىيت تظهىىى  الصىىىدق لَتاىىىىا ا  اىىىع م ىىىن اأنىىىك صىىىادق. 
 االسه  أن اامس عل  هع  حادة من إعادة البنا  علاو معد أن تض رت أبذي.

قىدر مىا ميكنىك. ال ىالم يف أمضى  ةاالتىو ىىو   ( ِع  يف سالم مع ا  اىع علىٛٔ 
عت.ارًا ةىت عن إسا ة نَت مقصىودة. يف اب ال الم  . يف مع: االةاان يتطلعالق  متنان 

  الىىيت تعىىوق معىى: االةاىىان يتطلىىب املواحهىى  الطابىى  مىىع َمىىن أسىىا  )اىىث ميكىىن ةىى  املشىىكل
عتىىىى.ار أو املواحهىىىى  عنىىىىد الاحىىىى  مإنىىىىك ال تفعىىىى  مىىىىا يف وسىىىىعك عالقتىىىىك. إذا رمضىىىىل اال

 لل فاظ عل  ال الم.
أراد الشبا أن يكىون ت يف م اة  لغضب ت. إذا ا( ال تنتقمي مداًل من ذلك ٜٔ 

 أ    وحو.  نتقم مإن ذلك يدل عل  أنو ال يؤمن أن ت يقوم مع لو علاملعاقب وامل
ع   ا ىَت لآل ى ين مىداًل مىن داولى  مىن هم مىا ي ىت قونو. إن  ىع  ى   ٍر ا( ٕٓ 

يتناق: مع النقط  ال صا ا  نتقام مط يق  دقاق  الن ذلك من شأنو أن ال أس ال يعٍت اال  عل
 لآلي . ميكن أن يكون رم ًا ل.وتن صالم  موقخل الشبا.

( ال تَىىىدَْع الشىىى  يُىغَىىىَتيف ويه مىىىك روةاًىىىا. ومىىىع ذلىىىك ال تقاملىىىو تلشىىى  ولكىىىن ت ىىىَت. أن ٕٔ 
 تصب  لك م ارة وتقاملو مط يق   اطئ  معناه ى ميتك روةاًا ةىت لو  نل الفاص  يف الص اع.

رررر 
ّ
ت
َ
فرررل التُفُرررت ال ررر  لررر  ً رررب    رررا الشرررخؿ ضغررر ل حُرررد نرررع ا

هلل  نرررا هرررب اليررر  ء فرررل ث إ ا لرررم ًتررر  ُنضدضرررلًما جماًنرررا هرررذه الخ لُمرررا

 خُاجر الذي ًجب أا ًخغ ر ضضنب هذه الخ لُماث؟



 

بىىىل رسىىىاص  مىىىولس رًدا علىىى  ةىىىاالت دىىىددة  "عىىىادًة مىىىا  انىىىل املناسىىىب  نوًعىىىا مىىىن ُ ت
تاج إىل تص ا  أو  طأ عقاصدي تعلا ا يتاج إىل تص ا  أو سىو  مهىم ال لويف ال.ي ي

النظىاما ولكىىن .ال سىىاص  لا ىل يف شىك  الالىىىوت ٕ"يتىاج إىل م يىد مىىن الضىو  واإليضىاح
ىىىو ع لىىا منىى. البدايىى . لىىن ين ىىو  سىىتيام  لل احىى . ىىى.ا الالىىىوتاالالىىىوت الىى.ي تشىىك  

 يتطور مبع ل عن الااة القاقا  الواقعا .و 
مل تكن رساص  العهد ا ديد إنتاج أديب لعام  الناس ولكنها  انل ُلَّصص  ال ت  من 
م ىىىتلم واةىىىد وللتطباىىىق الفىىىوري. أ ىىىرب مىىىولس أىىىى   ولوسىىىا أنىىىو ينبغىىىا اىىىم أن يتبىىىادلوا مىىىع 

(. مىىىدأت الكنا ىىى  يف ٙٔ  ٗالالودو اىىىُت ال سىىىاص  الىىىيت تلقتهىىىا  ىىى   نا ىىى  منىىىو   ولوسىىىا 
ص  مىىولس وتع ا هىىا ونشىى ىا مًعىىا. لىى.لك مىىن ن نعلىىم أهنىىم رأوا وقىىل مبكىى  حىىًدا   ىىع رسىىا

 ال ساص  تنطبق عل  الكنا   يف  اع االما ن و  اع االوقات.
علىى  الىى نم مىىن وحىىود ميىىوة زمناىى  وثقاماىى  ماننىىا ومىىُت املتلقىىُت االصىىلاُت لل سىىاص  مقىىد  

مشاا  حًدا لنا.  العهد ا ديد ال.ين يواحهون مشا    تبل ال ساص  إىل امل ا اُت مومٌت
الكنا ى  الديتى  مىن معى: أشىكال   ل.لك مإن رساص  مىولس أسىه  مىن حهى  التطباىق على

االدب الىىيت جنىىدىا يف الىىوةا املقىىدس. مهىىا لا ىىىل مكتومىى  علىى  وحىىو الت ديىىد إىل االمىىى  
 الاهودي    ا أهنا ال تعاًف وال ختاطب الناس ال.ين ال  موس العهد القدمي.

نطىالق لتطباىق ةىديث. مبىدأ التف ىَت اا للكتام  تف َتًا مع مكان االصليوم  الوضع 
ن ُ تِىىب وملىىاذا    إذا ُ نّىىا نعىى   َمىىن الكاتىىب وملىىىىىو أننىىا ميكىىن أن نفهىىم الكتامىى  مشىىك  أمضىى

 ُ ِتب. توم  ال ساص  لل ف   ما ة مع م  ىواايت مؤلخل ال سال  وامل تل ُت اا .
الشىىىك  ال هىىىا يف  ىىى   تىىىاتت مىىىولس رسىىىال  روماىىى  ىىىىا أ تىىى  ال سىىىاص  الىىىيت أ ىىى.ت 

ال سىول. إهنىا تتبىىع ىاكى   ت  ابىى ( لطىط. تُعتىرب تق يبًىىا يف شىك  أط وةىى  الىوتاى . مىىولس مل 
ي.   أ طاً  دددة يف  نا   روما  ومل يت دث عن ةاالت دددة   ا مع  يف رساصلو إىل 

 الكناصس اليت أس ها وزارىا.
                                                           

 ٛٗمن مؤلفات يف اند استورد ق ا ة الكل   للي اع  ٕ



 

 (=-21 19الخقبع للضل ت املدنُت )

 (=-21 19)الن  ت الرئِضُت ن  
 ىىب علىى  املىىؤمنُت أن يقىىدموا الىىوال  وا ضىىوع إىل الكومىى  املدناىى  الن الكومىى  ىىىا 

 اليت أقامها ت.
 تال  عندما تتنىاول اجمل وعى  دراسى  ىى.ا االمى  يف يكون ىنايف الكتَت من النقاش واال قد

 النا يص   آراصهم.النا القادم.  ب عل  قاصد اجمل وع  داول  حع  ى.ا 
 للمجمبعت  (=-21 19)ًجب على ال الب قراءة 

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
ولكىىن ت ي يىىىد  ي( أنشىىأ ت الكومىى . ىىى.ا ال يعىىٍت أن  ىى  ةىىا م صىىاٌف وترٕ-ٔ 

إقام  وأتساس ال لط  وال اادة البش ي . إن رم: اإلن ان أن يكون ال سلط  مش ي  ىو 
و د ضد ت. واًما   ا أننا ال  ب ت ةًقا إذا ُ ّنا ال  ب االخ ال.ي ن اه  م صا(  .لك 

وع لل ىىلط  ال ميكننىا أن نىّدعا أننىىا اىل سىلط  وسىىاادة ت يف ةىُت نى م: اإلذعىىان وا ضى
 ضىىباط القىىانون(  امىى  ال ىىلطاتالبشىى ي  امل صاىى . امل ىىا ا واملىىؤمن القاقىىا ال ينبغىىا أن يع

 ةًتام.امعدم 
( الغىىىى ض مىىىىن الكومىىىى  ىىىىىو معاقبىىىى  االشىىىى ار. عنىىىىدما تع ىىىى  الكومىىىى  مشىىىىك  ٗ-ٖ 

صىى ا  خيىىا  االشىى ار منهىىا. لىىن يكىىون امل ىىا اون املؤمنىىون يف صىى اع مىىع الكومىى  يف ظىى  
الن صىفات وهىات امل ىا ا   عى  امل ىا ا املىؤمن مواطنًىا صىالًا. ومىع  يعاديى الظى و  ال

ة ىىاب الىىوال    ذلىىك ةىىاول مىى ات عديىىدة ُةّكىىام وملىىويف يف التىىاري  تملطالبىى  تلىىوال  علىى
 مضطهدين لل  ا اُت املؤمنُت.إىل ال.ي ينت ا مقط ل مت ولوا 

مىع سىلط  ت. ختىرب  اآليى  ال امعى   يف الواقع مإن الكوم  الىيت تع ى  مشىك  صى ا  تت اشى 
 القوانُت ةىت عن ط يق قت  االش ار وم تكيب االمث. تنفا.أن الكوم  لديها سلط  من ت ل

املؤمنىون( يف معىى: الىدول أنىو مىن ا طىىأ الع ى  يف موقىع ةكىىوما  اون  يعتقىد امل ىا
امل ىا اُت َمىن اىم  ديىد مىنستبدام العنخل. يعا  العااص  املواقع اليت قد يتطلب منهم و 

أي   ضىىطهدت ماهىىا الكومىى  امل ىىا اُت وىىىا ماسىىدة للغايىى . علىىاعتقىىاد يف ملىىدان ىىى.ا اال
ةال إذا  انل الكوم  تع ى  مشىك  صى ا  مإنىو لىاس مىن ا طىأ لل  ىا ا أن خيىدم يف 

 منصب ةكوما الن الكوم  اا ساادة من ت.



 

".......أن ي ا ا  اع    االح ا  وأن    ح   ينبغا أن 
يقدم الطاع  إلرادة الك . معبارة أ  ى أنو ينبغا لل يت ع 
أن ي ا ةقوق االم اد وأنو  يف املقام  ا.ه ال اي (  ب 

اجملت ع ومدون ذلك ا ضوع  عل     م د أن خيضع لقوانُت
من الك  يكون من امل ت ا  أن وتد وتص  ال اي  الةد". 

  ال َت ويلاام مال  تون تعلاق عل  قوانُت إجنلًتا(.

 

لىىاس مقىىط  ومًىىا مىىن العقىىاب  ( مىىن املفىىًتض أن يُقىىدم امل ىىا ا ا ضىىوع لل ىىلط ٘ 
ىىو متتىال للقىوانُت ٌف. الت ى د ضىد الكومى  أو رمى: االالكوما ولكن للض َت النقا الصىا

ختاذ  اع الق ارات مىن ِقبَى  االمى اد إذا  ىان ىنىايف ةكومى . اإنكار لدور الكوم . ال ميكن 
إن  نىىا ال نتفىىق  ىىب إ ضىىاع ال يىى  الف ديىى  إىل ال ىىلط  الىىيت ا ىىا القىىوق الف ديىى  ةىىىت و 

 داص ا مع الط يق  اليت يتم اا محاي  االم اد.
تبىىىع الطىىى ق االواحبىىى  قانوناًىىىا لل كومىىى . (  ىىىب علىىى  امل ىىىا ا دمىىىع الضىىى اصب ٚ-ٙ 

 ةًتام.الع ما  إلظهار اال
 للمجمبعت  (11-<2 19)ًجب على ال الب قراءة 

 (11-<2 19نلء الحب )

 يت م الناموس النو يف  املؤمن أن يفع  ما ىو ةق  اه اآل  ين.الب 
القىىىانون( ال يصىىىب  مىىىال صىىىل  تملىىىؤمن. املىىىؤمن يىىىت م تتبىىىل ىىىى.ه اآلايت أن الناموس 

النىاموس  القىانون( النىو تلنع ى  ميكىن أن يكىون لديىو الىب املوصىو . النع ى  لا ىل دى د 
 تش   ع   ت مانا لت قاق إرادتو لنا.تغطا  النتها ات القانون  الناموس(. النع   

 ن خظاث آلاًت جلب آلاًت
( أن تكون مديوً  ىنا يف ى.ا املعٌت يعٍت أن تفشى  يف إعطىا  مىا ىىو م ىت ق لشىبا ٛ  

معىى:  مىىا. تىى ِد يف اآليىى  ال ىىامق 
ولىىىىىىاس مىىىىىىن  لت امىىىىىىات.أنىىىىىىواع اال
قىًتاض وال ىداد جبىدول ا طأ اال

زمىىىىىىىىىٍت إذا  انىىىىىىىىىل ىىىىىىىىىى.ه ىىىىىىىىىىا 
تَفىىىىىىىق علاهىىىىىىىا للومىىىىىىىا  الط يقىىىىىىى  امل

لت اماتنىىىىا.  مىىىى   الكتىىىىاب   ىىىىا ت
يف اآليىىىىى  ال ىىىىىامع  اعطىىىىىا   ىىىىى  
 شبا ما ىو م ت ق لو ِمنّا.



 

 قترفه؟نخائج عندنا ك ًداع املضُعل نا انا هل ال

مىا  نف ىك ملىن ت ىى ق منىو وال تكى.ب علاىىو ( إذا  نىل ةًقىا اىب شبًصىىا ٓٔ-ٜ 
وال تشتها ما لديو وما ميلك وال تنتهك زواحو. ال ميكن أن ونع د د الصداق  والىب   ىا 
ىىىا شىىاصع  يف العىىامل ىىى.ه اال طىىا  ولكىىن دبىى  امل ىىا  مانىىا سىىت نعنا مىىن ا طىىأ ةىىىت للغىى ت  

 يهانوننا.لئك ال.ين ي ائون إلانا و والو 
داين املبتلفىىى  تُعلّىىىم أننىىىا مىىىدينون مبتىىى  ىىىى.ا الىىىب لىىىبع: النىىىاس معظىىىم التقامىىىات واال

ونوعاىى  معانىى   ىىأم اد االسىى ة وأعضىىا  القبالىى . لكىىنهم يعتقىىدون أنىىو ال يوحىىد متىى  ىىى.ا الىىب 
لبقا  ا نس البش ي. قد يعتىربون أنىو  ىوز ال ى ق  مىن االحانىب الغى ت  أو أصى اب الع ى  

متىىىداد الىىىب لكىىى  شىىىبا  ىىىن علىىى  مل ىىىا   مىىى   تفىىىا  مىىىع الغىىى ت . اوأن يكونىىوا نىىىَت لط
تصىىال معىىو. لتوضىىا  أمىى  دبىى  ق يبىىك  حىىاريف( قىىال الىى ب ي ىىوع قصىى  رحىى  سىىاعد ن يىىب ا

 (.ٖٚ-ٖٙ  ٓٔلوقا  ا نس يف 
 للمجمبعت  (:1-211 19)  ًجب على ال الب قراءة

 (:1-211 19الضلبك ألاال ِغت  فل النب  )
ا الص النهاصا يف دل امل ا  التال.  ن ال ( يشَت ا الص يف ى.ه اآلي  إىل ٔٔ 

نعىىىا    ىىىا لىىىو أن ىىىى.ا العىىىامل سا ىىىت   إىل االمىىىد.  ىىىب أن نعىىىا   ىىىأ س يتوقعىىىون أن وىىى  
 االشاا  م  ع .

 انظىىىى  أيًضىىىىاؤدي والىىىى.ي يقىىىىود إىل دىىىىا  الىىىى ب.  ( اللاىىىى  يشىىىىَت إىل الوقىىىىل املىىىىٕٔ 
ا نظىىىىىىى  أيًضىىىىىىىاتالمعىىىىىىىال ا اطئىىىىىىى .  ديىىىىىىىد مىىىىىىى تبط الظىىىىىىىالم يف العهىىىىىىىد ا  ي(ٔ ٜٔمطىىىىىىى س ٕ
 (.ٗٔ-ٔٔ  ٘وأم س  ٛ-ٗ  ٘ت الوناكا ٔ

( ىنىىىىا يىىىىتم وصىىىىخل ةاىىىىاة ا ىىىىاطل امله ىىىى . ىىىىى.ا ىىىىىو الشىىىىبا الىىىى.ي ال يهىىىىتم ٖٔ 
ىت ىام تال ىالق. . وىو يعا  من أح  املتعى  دون االتمل تقب  و اص  ال يفك  يف أمديتو
 ةااة امل ا ا عكس ذلك واًما.

الطباعىىىىى  البشىىىىى ي  ذريعىىىىى   نبىىىىىات  اطئىىىىى  شىىىىى ي ة. ال ت ىىىىىتبدم( ال ت ىىىىى   أبي ر ٗٔ 
 سلك يف النور وال يُكن لديك أي شا  يف ةااتك ختي  منو.اللبطا . 

  ؟



 

 (=2 ;1 - 21 :1خخ ااث فل املما صاث الدًنُت )قببي ل 
نظىىى  ا  ال ُيّ ِمىىىو ت ةًقىىىا  ( االخ الضىىىعاخل ىىىىو الىىى.ي يشىىىع  تلىىى.نب  ىىىاه شىىىأ 

 (.ٕٔ-ٚ  ٛ ورنتوس ٔ
(  ىىىان للنىىىاموس الاهىىىودي قواعىىىد وقىىىوانُت  ىىىاه الطعىىىام  اال ىىى (.  ىىىان ىنىىىىايف ٖ-ٕ 

العديىىىد مىىىن امل ىىىا اُت الاهىىىود يف الكنا ىىى  و ىىى.لك االمىىىم الىىى.ين درسىىىوا القىىىوانُت الاهوديىىى  
ةتقىار ي قاىود على  الغى.ا  قىد مياى  إىل ا  موس الاهود(. الشبا ال.ي يشع  ) ي  من أ

تبىاع قواعىد الغى.ا  الىيت يف النىاموس قىد اك. إن َمىن يىاول يشع  مقاد يف ذلالشبا ال.ي 
 ميا  إىل الكم عل  اآل  ين أبهنم  طاة.

اآل ى ين   ( ت سو  يا م ُ ّدامىو وميىن هم النع ى  الىيت يتاحوهنىا. ال اكىم علىٗ 
قّدس.

ُ
 عل  أشاا  لا ل واض   يف الكتاب امل

مشأن أشاا  مت  أسالاب املع ودي  وط ق يف  اع أ ا  العامل ىنايف تنوع مُت املؤمنُت 
لكتىىىىاب املقىىىىدس واللبىىىىاس          تف ىىىىَت( ا تاىىىىار ت  ىىىى   ا  ىىىى  ا بىىىى ( و     العشىىىىا  الىىىى ًتل دمىىىى

املالمىىىىس( والًتماىىىىو.  ىىىىب أن  ىىىىامس علىىىى  الوةىىىىدة امل ىىىىا ا  ولكىىىىن ال نتوقىىىىع أن تتوةىىىىىد  
الضى ورايت والُ يّى   يف الوةىدة يف  ا .  ب أن يكون شعار   "التفاصا  دا   ح د امل

 نَت االساساات ولكن الب يف    شا !"
(  ىان ىنىايف العديىىد مىن أايم االعاادعنىىد الاهىود و ىىان اىا عىىادات  اصى  لكىى  ٙ-٘ 

ةتفىىال الى نم مىن أن الكنا ىى  مىدأت يف اال منهىا.  ىان يىىوم ال ىبل أيًضىا متىىَتًا لليىدل علىى 
ال امع ال يى ال لىو مواصىد  ىب أن  ىتفس اىا  ماوم ال ب مداًل من ذلك. مبدأ ال اة  يف الاوم

ةاىىث أنىىو مبىىدأ اإلمىىداع ولىىاس دىى د الُعىى   الىى.ي أنشىىل يف ذلىىك الوقىىل الىى.ي أعطىىا ت 
 الناموس ملوس .

" تدل ى.ه اآلي  عل  أن ىنايف آرا  ُددََّدة تكون ضى وري . ال  مَىْلاَىتَىاَىقَّْن ُ    َواِةٍد يف َعْقِلوِ "
ينبغا أن يكون الشبا نامًضىا يف مىا يعتقىده ةىول القضىااي املبتلفى . الت ىام  والتغاضىا عىن 

 اآلرا  اال  ى ال يعٍت أننا ال نع   أرا   ما ىا وال يعٍت أننا نتياى  االدل  واملنطق.
متىىدا  مىىوت ا ىى  ةاىىاة أن تكىى م امل ىىا .    علىى (  ىىن ال ولىىك أنف ىىنا.  ىىبٜ-ٚ 

 امل ا  وقاامتو و ن ننت ا إلاو اآلن.



 

(  ىىى  شىىىبا سىىىُاقدم  شىىىخل ة ىىىامو  يقىىىدم تق يىىى ًا( إىل ت يف الدينونىىى . ٕٔ-ٓٔ 
 ل.لك مإن آرا   ةول معضنا البع: أق  أمها .

  ( مىىىىىن املهىىىىىىم لنىىىىىىا أن ال  ىىىىىىاول أن ن ىىىىىبب  العتىىىىىى ة ملىىىىىىؤمن آ ىىىىىى . تلن ىىىىىىب٘ٔ-ٖٔ 
لل  ىىىا اُت املىىىىؤمنُت االمىىىور لا ىىىىل جن ىىىى  الن  ىىى  شىىىىا  ينت ىىىا إىل ت. ولكىىىىن إذا  ىىىىان 

 تىار ارتكب  طا  النو اا ويفع  ذلك الشل أبي ةال مانو الشبا يعتقد شاًئا ما  اطئً 
علاو للقاام مشا  يعتقد أنو  طأ.  أن يفع  ا طأ.  ن نت بب يف عت ة اآل   إذا  ّنا نؤث 

 .(ٛ ورنتوس ٔ اب املقّدس ةول ى.ه امل أل  ىو  نا آ   من الكت
الضىىىى ر واالذي  ولكنىىىىو يل ىىىىق ي( قىىىىد يكىىىىون للشىىىىبا عقاىىىىدة وتعلىىىىام صىىىى ا ٙٔ 

 اآل  ين.  ىت امو متأثَت ما يقوم مو علالآل  ين م بب عدم 
( امل ىىا ا  تتكىىون ال مىىن قواعىىد ةىىول وىىط الاىىاة وال ة يىى . إهنىىا نصىى ة روةاىىى  ٚٔ 

 وةااة يف ال وح.
( ُيَ ىىّ  ت عنىىدما خنضىىع  ىى  مىىا نقىىوم مىىو لل  ىىا  ونبىى.ل قصىىارى حهىىد  ٜٔ-ٛٔ 

 لبنا  اآل  ين.
(    االشاا  تنت ا إىل ت والشبا ال.ي يت.   ذلك االم  ميكن أن يكىون ٖٕ-ٕٓ 

 تاىار.  ىب يعتقد أنو  طأ مإنو خيطل ا.ا االلو ال ي . ومع ذلك إذا قام الشبا مع   شل 
 ي يشع  تل ي  أن يد من ة يتو يف  نب الت بب يف سقوط اآل  ين.عل  االخ ال.

ال توحد أي توحاهات موحهو لاخ الضعاخل عىدا أنىو ال يكىم على  الشىبا الى.ي يت تىع 
 ) ي  أ ت . ماالضعخل ىو ُمل م مض َته وال ي تطاع تغاَت سلو و ولكن االخ االقوى لديو  اارات.

مىىن النقىىاش أثنىىا  تغطاتىىو  املقطىىع ال ىىامق ولكىىن معىى:  مىىن احملت ىى  أن يكىىون ىنىىايف الكتىىَت
ختىاذ   الىيت تًت هىا الكنا ى  لاعضىا  العتبار ىا  "ما ىا امل اص .ىا يف االاالسئل  اليت  ب أ

"مىىا االشىىاا  الىىيت ن اىىىا مت ىىاَم  ماهىىا عنىىد أعضىىا  الكنىىاصس اال ىى ى؟"   اقىى ار مىى دي ماهىىا؟" أيًضىى
 ق مبادئ ى.ا املقطع يف آراصنا من اآل  ين؟"" اخل ميكننا أن نكون للصُت لتطبا

 الخ رف على املت بدً أفباء2 

تهىودون يهىوًدا يف مك  م اط  مل يُكن املتهودون أتباع الاهوديى  أي الىدين الاهىودي.  ىان امل
ّدعىىىوا أهنىىىم م ىىىا اون مؤمنىىىون لكىىىنهم يعتقىىىدون أن متطلبىىىات الاهوديىىى  ضىىى وري  الكنا ىىى  الىىى.ين ا

َيىىىددين مواصىىىل   ارسىىى  طقىىىوس الاهوديىىى . لقىىىد 
ُ
لل  ىىىا اُت املىىىؤمنُت. مل تكىىىن مشىىىكل  للاهىىىود امل



 

عاش الكتَتون الاهودي  و اص   الل ا ا  االول مىن  نا ى  العهىد ا ديىد.  انىل املشىكل  يف 
 إجنا  النع  . أهنم  ددوا معٌت ّدعوا ا الاهود ال.ين اع عندما مل يفه و الواق

عتقد املتهودون أنو من الض وري أن يقب  اال ا  نَت الاهود(    قواعد الاهودي  مبىا ا
ختاذ  اع قواعىد الاهوديى  مبىا وةّتوا املتيددين من االمم عل  ا يف ذلك ا تان لكا خَيُلا.

ُت ولكن مش وا املتيددين أبشاا  أ  ي اليت حلبىل الكيف ذلك ا تان. مل يبّش وا اجنا  اا
نتصىىار" ُم ىىّي  يف رسىىال  نالطاىى  ةاىىث قىىادوا مىىن شىىأهنا االرتبىىايف واالنق ىىام.  ىىان أ ىىرب "ا

 الكنا    لها يف تضلا . رسال  مولس إىل نالطا  ود  إىل إعادوم لسجنا  القاقا.
. (٘ٔأع ال  يف سف  ُأِةاَلل امل ال   القضا ( إىل دلس الكنا   وُسيلل ا ل   

تباع ط يق  املتهودين ساكون مبتام  إنكار إلجنا  النع   وإنكىار أن اإلجناى  أدريف ال س  أن ا
قُىىىدِّم علىىى  قىىىدم امل ىىىاواة لامىىىم. صىىى   قىىى ار اجمللىىىس املىىىؤمنُت القاقاىىىُت الىىى.ين  ىىىانوا ةًقىىىا 

عتىىىىرب مىىىىولس ال سىىىىول ىىىىىؤال  أولئىىىىك الىىىى.ين لىىىىديهم دوامىىىىع  اطئىىىى . ان مل مينىىىىع مضىىىىللُت ولكىىىى
 املتهودين أعداً  لسجنا .

( ةقاصق اإلجنا  ال.ي ش ةو مولس ٘ٔ ٕٔ – ٔ  ٗٔروما   يطبق ح   من رسال  
املؤمنُت أن يدينوا معضهم البع:   ال سول من  الل ى.ه ال سال  ا.ه امل أل . ال  ب عل

 ن الاهودي. ينتها الق م مع الًت ا  عل  أن اإلجنا  ىو للعامل  لو.متدقاقهم للدي
ي ٕنالطاىى   ي٘ٔوأع ىىال ي ٗروماىى   تشىى   املقىىاطع اال ىى ى يف ىىى.ا املوضىىوع متىى  

 .(ٖٕ-ٔٔ  ٕو ولوسا  ٘ي ٖ

يكونىىىىىوا ( االقىىىىىواي  يف اإلميىىىىىان ىىىىىىم أولئىىىىىك الىىىىى.ين يشىىىىىع ون تل يىىىىى   ىىىىىب أن ٗ-ٔ 
متاىىىازات مل ىىىاعدة أولئىىىك الضىىىعفا  يف اإلميىىىان والىىى.ين ال للتبلىىىا عىىىن معىىى: االم ىىىتعدين 

 يشع ون تل ي  من القاود اإلضاما .
 ( ى.ه اآلايت ختتتم النا. ااد  ىو الوةدة امل ا ا . ةب امل ا  ىو متالنا.ٚ-٘ 

 نخ اظ )الن قت( ألاال مل املرصللقؾت البخدة ألال 

مىىىىؤمنُت مىىىىن  ٕٕٚٔدع  زين نىىىىدور  يف عىىىىام دعىىىىا مالىىىىك أراضىىىىا أملىىىىال ا ن ىىىىا   يىىىى
املوراماُت املضطهدين لانتقلوا إىل  تلكاتو وأرضو لبنا  م تع  ة. يف هنايى  املطىا   ىان عىدة 



 

نق ىىىامات ةىىىول لتلىىىخل املىىى.اىب ىىىى.ا اجملت ىىىع. تصىىىارعوا يف اإىل وا نتقلىىىمىىىن النىىىاس امئىىىات 
سىىم "الومىىاق اال ىىوي"  املعىى و  تروا طىىوَّ  ٕٚٚٔوالتعلىىام و ارسىىات العبىىادة. لكىىن يف عىىام 

 "العهد املورايف لل ااة امل ا ا "( لا اعدىم يف أتساس الوةدة.
حت ىىاع صىىالة دون وخيتىىربون النهضىى .  ىىان لىىديهم ايف تلىىك ال ىىن  نف ىىها مىىدأوا يشىىه

ر نَت عادي )ضور ت. ذات م ة طوال اللا  والعديد من  دمات العبادة الطويل  مع شعو 
إىل االرض يف رىبى  و شىا  ل.  ىالل  دمى  الشى    و  ى  ا بى  َاىّ يف الىى وح املىتكلم  هنىارا

أهنىا   القدس منار يف الناس مط يق  نظ  إلاها زين ندور  يف وقل الةق مىن ذلىك الاىوم على
يوم ا   ُت للكنا   املوراما  املتيددة. صوٌف أولئك ال.ين  ىانوا منق ى ُت وأصىب  لىديهم 

نشقاقات يف ا  اع . مدأوا لال  ر  صالة االعًتا  والتوم  عن االو شعور عظام. قاد زين ند
 سن . ٓٓٔست  وا  ملدة ة مع أعضا  لتلفُت يتناومون واالصال

أصىىىىب  اجملت ىىىىع املىىىىورايف واةىىىىًدا مىىىىن أعظىىىىم امل سىىىىلُت التبشىىىىَتيُت يف  ىىىى  العصىىىىور. مىىىىن 
 تىىىويف فىىىس.ن ٓٓٙكىىىوَّن  مىىىن  مبشىىى ًا. ال ىىىبعون مىىىن اجملت ىىىع امل ٓٚ ىىى ج  ٕٗٚٔ-ٖٖٚٔ

ومعد مثىاٍن  ٓٙٚٔضطهاد والظ و  الصعب  و)لول عام الكتَتون من الشباب من ح ّا  اال
ومعد مثاٍن وعش ين عاًما  ٓٙٚٔ. )لول عام امبش ً  ٕٕٙوعش ين عاًما مت  تف ي  و إرسال 

 .ن تآلال  يف  اع أ ا  العاملاملوراماو أصب  
املرؤنن ا فررل هررذه  ىال ملُرت لاهررذا الرنؿ علرركخررب ؽرفدت لخ بُررا ض رك الخبح  رراث املاهرا 2 ا

 مًا  

مترر  حدألالررت  لررر علرر)ل  ًدخرراج ال رر   للخدقرر ر ل خخبررا  أا جؤخررذ   ىنخدرراا( الن ررائي  ألٍا

فل الرد ش الخرالل أألا فرل ألاقرذ  خرر  ًجرب أا ًتربا لرده ال ر   قائمرت مصرللت للد اصرت ألااملبحربدة 

حررراء إلاخخبررا  دألاا نضرراعدة نرر  أي شررخؿ كررل طالررب إ ى ررال ر  نرر  ع اًررت هررذا املررن    ًجررب علرر

ع عل
ُّ
 أي نادة نتخبةت  ى خر ألادألاا النظر أألا الخ ل



 

ن لررم ألاقائررد الفؾررل حمررع املاهررا  املتخبةررت نرر  ال رر   عرر  الررد ش الضررا ا زررم ٌضررأي  ىعلرر

 ال    أا ًخددزبا عما كخببه 

ألاش الضررررا  ت   احررررع   الضررررا ا ألاس ررررك مصررررللت عرررر  الررررد  احررررع ض ررررك مصررررللت عرررر  الررررد ش

 ألاصحح إلاحا اث كلما دعذ القرألا ة لذلر 

الفؾل أا ًخأكد أا الفؾرل حراهس ن لم ألاقائد  ىنخداا الن ائي ألاعلًجب أا ًخم حدألالت ل 

 نخداا ل  

 الس اااث ألاالحقا اث ال ظُمت
القىى ن االول املىىاالدي. َشىىكَّلل التقامىىات والضىىارات العىىامل الىى.ي ي ىىتقب  اإلجناىى  يف 

  ت  ماعلا .أاكون يف ظ و  يكون ماها اإلجنا  أَعدَّ ت العامل ل

 الحقا ة الُبنانُت )إلاغٍر ُت( 
 ىىىىد وقصىىىىد عىىىىن ع مرباطوريتىىىىو ونشىىىى إاال ىىىىرب العىىىىامل املت ضىىىى  وَشىىىكَّ   نىىى ا اإلسىىىىكندر

الضىىارات وست ىىاعده يف توةاىىد إمرباطوريتىىو. أراد   عتقىىد أهنىىا أهىىاالنىىو  يالضىىارة الاو ناىى 
ذلىك إعىداًدا لسجناى  من ا  اع الَت د ث تلاو نا  وأن ميارس العادات الاو نا  أيًضا.  ان 

 ستطاع املبش ون وامل سلون أن يك زوا تإلجنا  تلاو نا  يف    اإلمرباطوري .اةاث 
  ىىىىأم اد ولا ىىىىوا  أعضىىىىا  قباصىىىى  أو أسىىىى حعىىىى  الفكىىىى  الاىىىىو ل النىىىىاس يىىىى ون أنف ىىىىهم  

 تاىىارات م ديىى  يف انفتاًةىىا يف أن   ىى.وا ااملقىىام االول. لىى.لك أصىىب وا أ تىى  مت اسىىك  يف 
  تاار معتقداوم. أدريف الناس أنو يف اإلمكان ومن امل كن تغاَت داي وم.  ا



 

لتهم الصىغَتة. رأى الاو ناون أنف هم   واطنُت العامل مداًل من د د مواطنُت مقط لدو 
عوًضا عن القاصق اليت لدي      الناس  البش (   أدر وا أن ىنايف ةقاصق  ب أن تطبق عل

 ىى  د وعىى  مىىن النىىاسي ةاىىث أن  ىى  د وعىى  مىىن البشىى  لىىديهم ةقىىاصقهم ا اصىى . ىىى.ا 
 حعلهم يدر ون أن الق قد  م ام من مكان آ   ولاس من تقالادىم مقط.

ن ة  االسىئل  عىن معىٍت الاىاة والكىون وآمنىوا موحىود الى دود ةاول الفالسف  الاو ناو 
 اليت تش ح الااة للي اع.

ىىا   طىىأ.  ن الىىداي ت القدميىى   انىىل علىىا وا سىىتبدم مالسىىف  الاىىو ن اليىى  واملنطىىق لاوضِّ
حعلىىوا النىىاس أيًضىىا ال يشىىع ون تل ضىىا  ىىاه أسىىاطَت االاىى  واْعتىىربوا اآلاىى  ىىىا تضىىبام ومبالغىى  مىىن 

  القا  لسن ان.االنَت وشعور تل.نب للتص مات الش ي ة اإلن ان واا أ طا  مش ي  
لل اىاة والواقىع.  ظَى  و قى   ى  مالا ىو   احديىدً قّدم الفالسف  الاو ناون توضاً ا 

يىىني  أةىىد يف إحامىى  امل ىىأل  تلت ىىام.  قشىىوا وا تشىىفوا امل ىىاص  امله ىى  لكىىنهم مل  حديىىد ومل
 يقدموا ةلواا.

 ةتااج ال وةا لسن انا .مل ي تطع الفالسف  ت ديد وشبع اال
ةتااحىىىىىات ئلو الفالسىىىىىف  وقىىىىدمل أيًضىىىىىا شىىىىبع لالأحامىىىىل امل ىىىىا ا  وردت عىىىىىا أسىىىى

 ال وةا .
 ال الم ألاحاهسجه كندغا  إلانجُل؟كُف غ رث الحقا ة الُبنانُت 

 الحقا ة الرألانانُت
إىل أنقىىىاض الضىىارة الاو ناىى  ومعىىىد سىىقوطها وتفّككهىىىا   وىىل الضىىارة ال وماناىىى  علىى

أقالام لتلف . مع أن ال ومىان نى وا ووةىدوا أمىم  تىَتة لكىن  تىَتًا مىن التقالاىد الاو ناى   انىل 
 مازالل شاصع .

اىتهم احمللاى  الىيت لىن ت ىتطع آمقدان البش  ثقتهم وإميىاهنم يف  ت بب الغ و ال ومال يف
رنب  يف أن ي ت عوا عن اإللو ال  مدي ُ ّلا الوحود  م اعدوم. اول الناس وأصب وا أ ت 

 والقدرة.
مل يؤمن   ام أساطَت  ب امات الاو ناُت. آمن ال ومان متعدد اآلاو  آاو  تَتة( و انل

 تقفُت يف اآلاو لكنهم مارسوا التديّن  ي   من ثقامتهم. تَت من ال وماناُت امل

  ؟



 

الىدلا  إىل حلب القىانون ال ومىال مفىاىام واضى   عىن العىدل .  انىل احملىا م ال وماناى  تنظى  
 مط يق  منطقا  عقالنا . ساعد ى.ا يف وضع أساس للتعلام ا اص مب.نوما  اإلن ان وتربي ه.

الىىىى وب الصىىىىغَتة مىىىىُت الشىىىىعوب وحلبىىىىل مىىىىا ي ىىىى ا  سىىىىاادة اإلمرباطوريىىىى  ال وماناىىىى  أهنىىىىل
سىىتطاع املبشىى ون وامل سىىلون الت ىى يف وعبىىور الىىدود مىىال ل ومىىال وىىى.ا حعىى  ال ىىف  آمنًىىا واال ىىالم ا
 مشا  .

 كُف غّ رث الحقا ة الرألانانُت ال الم ألاحاهسجه كندغا  إلانجُل؟     

 الحقا ة ال  بدًت 
املت ضى . أقىاموا يف  ى  مكىان اااا ى  واملعامىد وعل ىوا  ان الاهود متشىتتُت يف العىامل 

.  ٘ٔ ٕٔ  أعموسىا  ىان يكى ز مىو يف  ى  مدينى " إمياهنم ومعتقداوم. الةىس ال سىول أن "
  ان إل الص الاهود للاهودي  أتثَتًا يف روما .

ةًتاًمىىا عىىن قصىىا اإللىو القىىدوس صىىاةب ال ىىاادة  أ تى   ىان مفهىىوم الاهوديىى  عىىن ا
او املع ض  للبطأ عدميا اال الق. اال الق العالا  للاهودي   وا  امات تآل نا الوثاالساطَت 

 انل حّ.ام  يف عىامل التشىوي  اال القىا. شىار ل امل ىا ا  ىى.ه اال ىالق ووّتهىا وآمنىل 
 مقدرة النع   لتغاَت ا اطا ووكُت اإلن ان لااة القداس .
يىىىىا  امل ىىىىاا االمىىىى  وال حىىىىا  يف أعطىىىىا مفهىىىىوم الاهوديىىىى  للتىىىىاري  ا اطىىىىا والتوقىىىىع مب

امل تقب . يت ت  ال حىا  يف تىَد    ت ولىاس يف اللىول البشى ي . أعلنىل امل ىا ا  أن امل ىاا 
 وص  وأن عهًدا حديًدا قد مدأ. 

 ندغا  إلانجُل؟    لس اات ال  بدًت ال الم ألاحاهسجه ك كُف غ رث ا

 (99-;21<ُن دنت النؿ )
ى.ا النا ملىاذا يكتىب ال سىال  مهىو ي يىد أن يى ورىم وي ىتقب  يش ح ال سول مولس يف 

اى  م اعدوم لابدأ الع   امل سلا يف أسباناا. قىاد ىى.ا الغى ض مىن ال سىال  مىولس لشى ح ماى
ذ  ىىان ال سىول مىىولس اإلجناى  وملىىاذا يعتىرب ال سىى  مه ىُت وملىاإىل اإلجناى  وملىاذا يتىىاج ا  اىع 

نطىاق العىامل الواسىع  انىل   أن ىى.ه اإلرسىالاات على. وضى  ال سىول مىولس مؤىاًل لل.ىاب
 داصً ا  ط  ت. 

 لجمُع ال     (99 – ;21< ) أخد ال    قراءة ىعل

  ؟

  ؟



 

 ن خظاث  ًت  ًت 
 ( وَّم ال ب ي وع الوعد تمل اا لآلت  الاهود وحا  من الشعب اإلس اصالا والدين الاهودي.ٛ 
العهىىد القىىدمي توضىى  أن ت داصً ىىا ينىىوي أن يشىى   قتباسىىات يف ( نىى ي  تىىَتًا مىىن االٕٔ-ٜ 

االمىم وسىاتقون ماىو   االمم وأن االمم سىايدون ال محى  وساصىب  االمىم عامىدين للى ب وسىا لك على
 ويؤمنون مو. 

ن املىؤمناُت أقىىواي  ة م  ى  للكنا ىى  يف روماى  ويقىىول ا( يصىلا ال سىول صىىالٗٔ-ٖٔ 
. لىىىن ت ىىىتتٍت ةىىىيت اىىىم رؤيىىى  للع ىىى  امل سىىىلا مىىى  لاكىىىونروةاًىىىا وسىىىادعوىم يف اآلايت القاد

شىىىًتايف يف الع ىى  امل سىىىلا ا ولىىىن تكىىون  املىىى  دون ال ؤيىى  واالالكنا ىى  املبار ىى  والقويىىى  روةاًىى
 إلرسال م سلُت ومبش ين.

نا ا ًددر إ ا لم جمخلر التنِضت الرغبت فل جدعُم ال مل 

 املرصلل فل مناك  املحرألانت ؟

دعوة ا اص  والىيت  انىل علاىو أن   ى. اإلجناى  لامىم وأن ( خيربىم عن الٙٔ-٘ٔ 
ت وىبىىىىو مواىىىىىب روةاىىىى   اصىىىى  اىىىى.ا الع ىىىى  وأن رنبتىىىىو أبن  نىىىىاصس االمىىىىم تصىىىىب  مقبولىىىى  

 ومقدس  وت ضا ت. 
ل ىىى  ت. .  تىىىَت مىىىن االمىىىم أطىىىاعوا  ( وىىىىب ت مىىىولس النيىىىاح يف  دمتىىىؤٜ-ٚٔ 

آ ىىى   ىا يف طاعىىى  ل. ال يوحىىىد دلاىىى  أقىىىو أن النىىىاس اتمىىىوا وعاشىىىو  أ تىىى  أىىىىم نتىىىاص   دمتىىىو
 ونشىى  أن  دمتىىو واىى ت تآلايت وعياصىىب ت اللنيىىاح أىىىم مىىن ذلىىك. ذ ىى  ال سىىول أيًضىى

 .اإلجنا  يف مناطق عظا  
(  انل  دمتو أن يك ز يف االما ن احمل وم  من اإلجنا  والىيت مل ي ىبق أن ٕٕ-ٕٓ 

. ىىىى.ه االمضىىلا   انىىىل ال ىىبب الىىى.ي منىىىع اطق مط يقىى  منهياىىى جناىىى . نطىى  املنىىىيصىىلها اإل
 ال سول من القاام تل ةل  ل وما .  ان اإلجنا  قد ُ  ز مو ىنايف.

( لقىىىد ُ ىىى ز تإلجناىىى  يف  ىىى  منطقىىى  ق يبىىى  منىىىو وأراد مىىىن  نا ىىى  روماىىى  أن ٕٗ-ٖٕ 
س الف صىى  لىىاعأسىىباناا الن ال ةلىى  سىىت ن و إىل ت ىىاعده يف القاىىام م ةلىى  تبشىى ي  أمعىىد مىىنهم 

 الوصول ملنطق  مل يتم الوصول إلاها معد.  ت اعده عل اويت تع تلش    يف روما  وأيضً 

  ؟



 

ندغا  ألاكل كنِضت عل  ا دً  فل جدعُم ا عرح كُف كل نؤن ا

                   (21;1 احع امل خظاث فل الد ش مألاي  ،إ ا لس  منرإلانجُل )

إىل أورشىىىىىلام لتوصىىىىىا  التقىىىىىدمات مىىىىىن الكنا ىىىىى  اال اىىىىى  إىل ( أواًل سىىىىىاقوم م ةلىىىىى  ٜٕ-ٕ٘ 
عىًت  االمىىم وأدر ىوا مىىديوناتهم للاهىود ارسىىال ا .  انىىل ىى.ه التقدمىى  مه ى  حىىًدا. الكنا ى  الاهوديى

سىتقبال عىًت  الاهىود تام من أوصلوا اىم اإلجناى . أدريف و ى.ه التقدم  وذلك الن املؤمناُت الاهود ى
نوا مىىنفس الكنا ىى . مل يكىىن ىنىىايف م ىىا اون منفصىىلون مىىداينتهم الحىى  ىىى.ه التقدمىى  أن االمىىم  ىىا

 ذلك طلب ال سول منهم أن يصّلوا أبن يقب  املؤمنون من الاهود التقدمات.

( طلب منهم أن يصل وا لاتم إنقاذه من  ط  الاهود نَت املؤمنُت ال.ين  يف ٖٖ-ٖٓ 
ة تل نم من أهنا مط يق  ا.ه الصال ستياب تا روما .إىل الاهودي  ةيت يت كن من اجملا  

ال سىىىول مىىىولس يف أورشىىىلام عىىىن ط يىىىق ةكىىىام ووالة   ىىىىا ال سىىىول. لقىىىد مت القىىىب: علىىىمل خيًت 
  يف  ىىد القصىى  روماىى  لل  ا  ىى .إىل يهىىودي مث أ .تىىو الكومىى  ال وماناىى  وأ ىىَتًا مت إرسىىالو 

وت ت   ةىيت هنايى  ال ىف (  ىن ال نعلىم ىى   ٕٔ ٕٙال س  سف  االع ال وتبدأ من أع ال
 .أسبانااإىل قام ال سول مولس تل ةل  

كُررررف نررررري ال ناًررررت إلالاهُررررت ألاجررررد  ر هللا فررررل أخرررردار خُرررراة  رررربلط 

 أصبانُا كما خ ط لاها؟   الضفر إلىالرصبي خ   فل خالت عد  قُانه  

 جدُاث  بلط الرصبي لألؽدقاء ألامقا   فل  ألانُت

 (=8->121صحاح )ن دنت إلا

لل سىىول  يَ  ى ْ أُ  اىات تالهىا  أ تىى  مىن أي رسىىال  جنىد يف ىى.ه ال سىىال  م يىًدا مىىن الت
روماى  معىد مقىد ذ ى   ى  معارمىو املوحىودين ىنىايف إىل مولس. رمبا يكون ذلك النو مل ي.ىب 

 لكا ي اعدوه يف مد  عالقاتو مع الكنا   ىنايف.

 ملجمبعت ال    آلاخٍر   >1صحاح أخد ال    قراءة إ ىًجب عل

  ؟

  ؟



 

 ن خظاث  ًت  ًت 
. قال ام ال سول مولس تكون من ال.ين محلوا ى.ه ال سال رمبا  ي( اال ل مايبٕ-ٔ 

أن ي ىىىاعدوىا يف  ىىىدمتها الهنىىىا سىىىاعدت  تىىىَتين. أمضىىى  شىىىبا ت ىىىاعده ىىىىو الشىىىبا 
 ال.ي يباريف اآل  ين.

-ٛٔ ٔراحع سىف  االع ىال مولس   وم ي كال )ااو ا الح  (  اَط  أ االٗ-ٖ 
 .مل يد عن اتري  ةااو ا( ٕٙ-ٕٗو .لك  ٖ

 ( ذ   ال سول مولس أقارمو تالها  يف ى.ه اآلايت.ٕٔؤٔوٚ 
 يمىن هعىان القىىَتوالاول مىولس ة ماًىا. رومىس رمبىا يكىون ( رمبىا ال تكىون أم ال سىٖٔ 

  ىىا لىىو  ىىان مع ومًىىا هىىو  اذُ ىى   (٘ٔ ٕٔ سمىى ق  ب ي ىىوع الن يف الىى.ي مَحىى  صىىلاب الىى
 للكنا   ما ا معد.

( ىنايف أ س ياولون أن يصنعوا شقاقات ويفصلوا اآل  ين  المًا للتعالام ٛٔ-ٚٔ 
لابنىوا نفوسىىهم واتمعىاهم وىىىم ال خيىدمون امل ىىا  لكىن رنبىىاوم ا اصىى .   االساسىا  للكنا ىى 

 .(ٕ ٖمط سٕو ٓٔ-ٜيوةنا ٖلص ا  للبالص راحع تتناق: رسالتهم للتعلام ا
(  تاج أن نىتعلم عىن القىاصق مقىدر مىا نقىدر. ل ىنا دتىاحُت لنعى   الكتىَت عىن ٜٔ 

 الش . يواحو الناس ال.ين يدرسون موضوعات الش   ط  الفتن  وتشويو ال.ىن.
  .(ٖ ٘ٔالشاطان من  الل ع   امل ا   تك ل ( ستنتص  الكنا   يف النهاي  عٕٓ 
 املؤلخل لكنو  ان من  تب  ل ا تكلم ال سول مولس لو ى.ه ال سال . ي( مل يكن ت تاوسٕٕ 
(  ى.ه اآلايت عبارة عن إشارات لل وضوع ال صا ا لل سال .الةس ا    ٕٚ-ٕ٘ 
ن اإلجناى  ىىو  ىاًل مىن اإلعىالن النقىا إيقىول  ى ى  أ"الك ازة ما وع امل ا " م ة " و"إجنالا

ال سىىىال  اشىىىارة هناصاىىى  لسرسىىىالاات مىىى.  ىم أبن الىىىديث ورسىىىال  االنباىىىا  يف القىىىدمي. أهنىىىا 
هىو يف الاات ىو نفس ما قالو ال ب تبىاريف ال سال    اع االمم وأن ااد  من ع   اإلرسا

( حعى  النىاس يف طاعى  لل  ىا . ىى.ا مىا ينهىا مىو ال سىول ٕٛ ٕٓمىل التكلاخل العظىام  
  من    االمم. طاع  ت ون سبب  دمتو ىإإذ يقول  (ٔ ٘ التو   ا مدأىا يف رس



 

 ج دًم إلانجُل ن   ألانُت

  . أةاىىاً  نطلىىق علىىسىىتبدام آايت مقىىط مىىن رسىىال  روماىى أن تشىى ح اإلجناىى  تميكىىن 
 .ى.ا التقدمي والش ح "ط يق روما "

 أول  ل  يف الع ض والتقدمي لك  م حع ىا أىم  ل  نت.َّ  ىا.
 ( "إم نجلميع أخطأون وأ وزهن جم  هللا"2333)  

أ طأوا الهنم قاموا مع   االشاا  اليت يدر ون أهنا  طأ. توض  ى.ه اآلي  املشىكل   ا  اع
. لقىىد عصىىوا الىى ب مب ىى: إرادوىىم. ا  اىىع ال احىىو البشىى . عصىىوا ت ومل يطاعىىوهالقاقاىى  الىىيت تو 

 أساس أنو يقوم داصً ا أبع ال طاب .  يٌ تتٍَت أةد. لن يقب  ت أي شبا عل
س تر  "لىا (ٖ ٓٔيف   املوحودستبدام النا اى.ه النقط  ميكنك   من التأ اد علمل يد 

 . اع الناس إذ أ طأ ا  اع"إىل حتاز املوت "ا (٘ ٕٔ وال واةد" و .لك 
 ابدلسيح يسوع رةم "    ي حي ٌة أة ي "ألن أجرة نخلطي  هي اوت أا  هت  هللا( 2332)

 اإلمدي   هب  من  الل امل ا .ا طاة ام موٌت أمدّي لكن ت يقدم الااة 
حتىاز للكى  . إنىو احًدا. نتاي  ا طا  املىوت الى.ي  ى.ه اآلي  توض  ملاذا ا طا  أم  حاد

 املوت االمدي. دينون  ت اليت ي ت قها     اطل.
 عكس املوت ال.ي ورثناه يقدم ت ىب  الااة شل ال ن ت قو إطالقًا.

 "وهك  هللا ةَّيَّ حمتته هم  أل ه وحن  ةع  خط ة ا ت ندلسيح ألجلم " (538)
 ُمن ل لنا ىب  ت عن ط يق موت امل ا  الحلنا. 

لننىىال  اال ي يىىد ت ِمنّىىا أن أن ىى. الدينونىى  الىىيت ن ىىت قها النىىو ُيبنىىا وقىىد قىىدم لنىىا ط يًقىى
لننىىىال   ِمنّىىىا ع ىىى  شىىىا . مىىىات امل ىىىا   .ما ىىى  ةىىىيت تُغَفىىى   طىىىااي . لىىىن ينتظىىى  تال محىىى 

 و ن معد  طاة" مل يُقّدم ا الص للصالُت م  لاش ار ا طاة.ا الص. لكنو حا  إلانا "
 خلصت"... وآامت ... رت تإن ن"( 0319)

ا ىىاطا أن يعىىًت  أنىىو لطىىا  وي يىىد الغفىى ان   املطلىىب الوةاىىد للبىىالص ىىىو أن علىى
مىىاذا عىىىن التومىى ؟ إذ اعىىىًت  اإلن ىىان أبنىىىو  سىىتعداد للتبلىىىا عىىن  طىىىاايه.ا  ويعلىىن أنىىو علىىى

 رتكب ا طا  وي يد الغف ان يش   ذلك أنو ي نب يف ىي   طاايه.ا



 

ْسنا نهرب خيلص" (13319)   ."ألن كل ا  ي  و ابا
 .ى. لاس ىنايف أي مؤىالت أ   تنا اتستا. لاس ىنايف ا الص مقدم للي اع ع ض

 هللا"إم ق  تربران ابإلمي ن هم  سالم اع " (138)
 اإلميان مبواعاد ت  علنا أةبا  ت. مل نَىُعد ُ َْ ب م.نبُت. 

معىىٍت أن يكىىون لنىىا سىىالم مىىع ت أي مل نعىىد أعىىدا ه الننىىا متصىىالون معىىو. نُ َِعىىل ا طاىى  
الىىىيت مصىىىلتنا عىىىن ت مىىىن ط يقنىىىا. التربيىىى  معنىىىاه ان ُا ىىىب    ىىىا لىىىو  نىىىل نىىىََت ُمىىى.نٍب. التربيىىى  

 اإلميان مبواعاد ت ىو    ما  تاحو و   ما ىو ض وري لغف ان  طااي .تإلميان معناه 
 "إًمن ال شي ا  نه يمو   نآلن  لى نهذي  هن يف ندلسيح يسوع" (135)

 قًتمناه من ش  و طااي.االننا ن تبط تمل ا  ل نا معد للدينون  م بب ما 
الصىلاب. تإلميىان نى تبط   على عاش امل ا  ةااًة مال  طا  ووَّم    مطالاب العىدل مبوتىو

 معو ويكون لكٍ  ِمنّا قبول أمام ت اآلب.ويتعام  ت معنا   ا لو مل خنطا  إطالقًا.

 نخل مت 
عًتا  أبنىو  ىاطا ويطلىب الغفى ان ا ميكن أن خيُلا تلصالة ل واالش ح أن ا اطا

 أساس ع   ذما   امل ا  الحلو.  عل

 هلتعلين ونهت ريب 
نتعل هىىا ووىىارس اىىا ىىى.ه الوسىىال  ىىىا أواًل َةىىدِّد  ىى  آيىى  م ىىتبدم  يف  أمضىى  ط يقىى 

آلايت حانبًىىىىا موضىىىىً ا الًتتاىىىىب يف رسىىىىال  روماىىىى  أبن تضىىىىع داصىىىى ة أو  طًىىىىا اتهىىىىا. مث رقّىىىىِم ا
 ( جبانب اآلي  اليت ت تبدمها أواًل.ٔ تب رقم  ا ستبدامها. م تاًل ا

التف َت ال.ي يت اش  معها.  ن متأ ًدا ق أ    أي  وأعطا امث مارس ع ض اإلجنا . 
 معىىد  ىى  آيىى  مث أضىىخل أي شىى ح اتاحىىو وقىىد فىىاىام املوحىىودة يف ا  لىى  االوىلأن تشىى   امل

سىىىتبدام ااىىىاج اىىىا وتفاىىىديف. لىىىاس مىىىن الضىىى وري ةتات ىىىتبدم ا  ىىى  اآل ىىى ي إن  نىىىل يف 
 الكل ات معانها املوحودة يف الدرس. 

ر  ذددددديمي كندددددي م ددددد      دددددي  ن  دددددي  ما
بدددددوني ل ظ  ن ىددددد   مددددد      ددددد   ذي ددددد    تددددد و

 كتيبي  مل  ي.



 

نصح   ا ) جبؽُاث  ال راءة( ًُ  قراءاث 

1  1968.
2  

1968.
3  

.
4  

1976.
5  

."
6  

 1992.



 

 أسئل  دلرنجع  نه روس ونإلاتح ن نهم  ئي
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نألولن
 مولس ال سول رسالتو لل ؤمناُت يف روما ؟ملاذا  تب  .ٔ
 روما ؟إىل ملاذا أراد ال سول مولس ال.ىاب  .ٕ
 ما املقصود من مصطل  ال ب ي وع امل ا  يف رساص  العهد ا ديد؟ .ٖ
 من ل؟ماىا  ال ب ي وع  ا   اخل م ىنل القاام  عل .ٗ
  اخل نع   أنو مل يُعد ىنايف رسٌ  الاوم؟ .٘
 ام ة.ش ح مصطل  الرب ا .ٙ
 ملاذا يكون املبش  مديوً  ملشار   اإلجنا  مع اآل  ين؟ .ٚ
 البار تإلميان ياا"؟ماذا يقصد ال سول مولس تلقول " .ٛ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهث ينن

 ماذا يع      البش  عن ت ةيت مدون املكتوب والوةا؟ .ٓٔ
 عام ؟رؤاي إعالن و   أبي الوساص  يص  البش  عل .ٔٔ
 ما ىو اإلعالن وال ؤاي ا اص ؟ .ٕٔ
 ما ىا الوثنا ؟ .ٖٔ
 ماذا يدث الذىان البش  وتفكَتىم معد رمضهم ل؟ .ٗٔ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهث هثن

 ما ىا االسفار التنبؤيّ    اآل  وايت( يف  ل   ت؟ .٘ٔ
 علاهم؟ملاذا َتوّقع الاهود أن يكونوا أص اب تفضا  وم ِضا  .ٙٔ
 ملاذ تعلن رسال  يعقوب أننا نتربر تإلميان واالع ال مًعا؟ .ٚٔ
 ماذا يدل ويعرب ا تان ؟عن  .ٛٔ
 ما املقصود متعبَت ومصطل  الاهود؟ .ٜٔ
 



 

 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهرنةعن

 النع   الشامل ".ش ح املفهوم الكلفاٍت عن "ا .ٕٓ
 الواقا  املانع " لدي وسلا.ش ح مفهوم "النع   الاما  ا .ٕٔ
 ؟ماذا مع  ت "لاْ َتد    مم" .ٕٕ
 من رسال  روما ؟ ٖص اح ما االمتااز ا اص للاهود وامل. ور يف إ .ٖٕ
  اخل تفاد  أشكال العبادة؟ .ٕٗ
 ى.ا القول"ال يوحد من ىو تر"؟  ما اآلي  اليت تدل عل .ٕ٘
 ما املقصود ب "ال الناموس"؟ .ٕٙ
 نع   أن ت قّدم  الًصا للشعب يف العهد القدمي؟ اخل  .ٕٚ
 
 نه رس نخل اس ختت ر نه رس وندلرنجع 3ن

 بلِّص ؟اذا يؤمن الشبا صاةب النع   املمب .ٕٛ
 ما ىا املعضل  والَتة اليت قامل الكفارة )لها ومكها؟ .ٜٕ
  اخل مت ة  املعضل  والَتة؟ .ٖٓ
 ما املقصود تلتربي ؟ .ٖٔ
 وثبَّل اإلجنا  ما ىو يف الناموس؟  اخل رسَّ  .ٕٖ
 .  اخل ح َّد إم اىام التربي  تإلميان؟ٖٖ
 ماذا قال داود عن التربي  تإلميان؟ .ٖٗ
 من ىم االوالد ال وةانّاون إلم اىام؟ .ٖ٘
   أن ا الص ُمقدَّم   اع الناس؟ اخل نع   .ٖٙ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهس دسن

 "خُنطا  ارادتنا أو ت تاار "؟. ما ىو تع يخل ٖٚ
 ملاذا توضا  ا طا  واديدىا أمٌ  ىاٌم يف أم  التوم  والغلب ؟ .ٖٛ
 ما ىا الال موسا  "ضد القوانُت"؟ .ٜٖ
 ماذا يعٍت أن "أموت للبطا "؟ .ٓٗ



 

 ماذا يعٍت أن أ ون "ال النع  " مداًل من "ال الناموس"؟ .ٔٗ
  وا طا  يف نفس الوقل؟ملاذا من امل ت ا  أن خندم ت .ٕٗ
 من ىو "اإلن ان العتاق"؟ .ٖٗ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهس ةعن

 ش ح  اخل    تصناخل من  موس العهد القدمي ىام لنا؟ا .ٗٗ
 ماذا يعٍت أن أ ون "ماًتا للناموس"؟ .٘ٗ
 ستبدامان ملصطل  "يف ا  د"؟ما مها اال .ٙٗ
 أسوأ؟ اخل حع  الناموس ا طا   .ٚٗ
 ستفادة من الناموس يف الك ازة؟ما ىا اال .ٛٗ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهث ا ن

 ملاذا م ت ا  أن يكون الناموس وسالً  للبالص؟ .ٜٗ
 ما املقصود أبن املؤمن مل يُعد معد "يف ا  د"؟ .ٓ٘
 ملاذا يُىَعد الناموس مهً ا للشبا ال.ي يب ال ب؟ .ٔ٘
 "شهادة ال وح"؟ما املقصود مىى  .ٕ٘
 ن ا الص نَت  ام ؟. ما املعٍت عندما نقول إٖ٘
 ما املشا   اليت تنت  إذا أنك  الناس قاام  ا  د؟ .ٗ٘
 . ما ىو ض ان املؤمن؟٘٘
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهت سعن

  اخل نع   أن ت ي يد مّنا أن نع   عدلو؟ .ٙ٘
 أن ت عادل(؟ أياذا مهم لنا أن ن ى عدل ت  . ملٚ٘
 سلط  ت ؟فهوم الكلفاٍت يف موضوع ساادة و ما ىو امل .ٛ٘
 ما ىو ال أي الكتايب يف موضوع ساادة ت وسلطانو؟ .ٜ٘
 ؟ٜص اح والفك ة ال صا ا  ل سال  روما  إ ما ىا النقط  االساسا  .ٓٙ
 متاازات ال وةا  إلس اصا ؟ماذا  انل اال .ٔٙ



 

 الاهودي ؟شًت   مُت امل ا ا   و قواصم امل ما ىا ا  س .ٕٙ
  تاار ت لاعقوب؟عن ا ٜماذا يقول إص اح  .ٖٙ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهع شرن

 ؟ٓٔص اح ما ىا النقط  ال صا ا  إل .ٗٙ
 ما نوع الرب ال.ي ةاول الاهود اقاقو؟ .٘ٙ
  اخل نع   أن الناس يف العهد القدمي مل خيُلصوا تالع ال؟ .ٙٙ
 ماذا نعٍت أبن ا الص ىو يف م ك وقلبك؟ .ٚٙ
 ملاذا تعترب رسال  امل س  واملبش  ىام  وُملّ  ؟ .ٛٙ
 .ٔٔش ح توضا  مك ة التطعام يف رسال  روما  أص اح ا .ٜٙ
 أذ   واش ح ثالث  أنواع من مواعاد ت يف العهد القدمي. .ٓٚ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نحل دي  شرن

 تصوي  وتوضا  ال.ما   الا .ش ح ا .ٔٚ
 ماذا  ب أن يدث ةيت نقدم ل عبادة روةا ؟ .ٕٚ
 ؟. ما ىا أساساات التواضعٖٚ
 من  ان املتهودون؟ .ٗٚ
 أٌخ قوي"." يأٌخ ضعاخل"ت "ش ح التعبَتاا .٘ٚ
 
 ختت ر نه رس وندلرنجع 3 نه رس نهث ين  شرن

النتشىىار اإلجناىى  يف القىى ن شىى ح  اىىخل أن الضىىارات الىىتالث املبتلفىى  حّهىىَ ت ا .ٙٚ
 االول املاالدي؟

 االمم؟إىل .  اخل أظه  ال سول أن ت  طَّط الن يص  اإلجنا  ٚٚ
 . ماذا  ان املغ ى من ورا  إرسال تقدم  للكنا   يف أورشلام؟ٛٚ
 روما ؟إىل رس  ال سول  اخل أُ  .ٜٚ

 



 

 

 رواي 
 ستم رة وسجل نهونجت ت وندل  م نهتحريري ن

 

 .............................................................سم الطالب ا

 .................... الواحب واملهام الت  ي ي ...........ةضور.. الدرس االول 

 ............... الواحب واملهام الت  ي ي ............ةضور...... الدرس التال 

 ............املهام الت  ي ي .............. الواحب و .....ةضور. الدرس التالث 

 .................. الواحب واملهام الت  ي ي ..............ةضور..الدرس  ال امع 

 ................. الواحب واملهام الت  ي ي .........ةضور...... الدرس ا امس 

 ................... الواحب واملهام الت  ي ي ..........ةضور.. الدرس ال ادس 

 ................ الواحب واملهام الت  ي ي ..........ةضور....... الدرس ال امع 

 ................... الواحب واملهام الت  ي ي ...........ةضور.... الدرس التامن 

 ................... الواحب واملهام الت  ي ي ............ةضور...الدرس التاسع 

 ............... الواحب واملهام الت  ي ي ............ةضور...... الدرس العاش  

 ...........ةضور......... الواحب واملهام الت  ي ي .......الدرس الادي عش   

 ....................... الواحب واملهام الت  ي ي ....ضور..ة الدرس التال عش  



 

 

 نخل ا  / ت ريب نه روس 

 ............. نوع اجمل وع  .............. التاري    ٔ

 . التاري    ............. نوع اجمل وع  .............ٕ

 . التاري    ............. نوع اجمل وع  .............ٖ

 

 املهام الواري  يف احملاد ت

 التاري  .......................................... .ٔ

 ..........................................التاري   .ٕ

 

 مت ان النهاصا  ..................................درح  اال

 

 

 

 

 



 

 ستم رة طلب ش  دة ا  ا رس  درنس  نخل نم ونهر  ةن
  .............................................................املنه  الدراسا

 ...............................................................سم الطالب ا
 سم واضً ا ةيت ال يكون ىنايف أ طاٌ  إمالصا من مضلك  ب أن يكون اال

   ...................................................نتها  من الدراس اتري  اال
دوالر  ٕ٘أن يدمع الطالب   دا   الوالايت املت دة ميكن التواص  معنا مباش ًة. عل

 شًتى الكتب من ااائ  أو مت ش اؤىا لو من  الل  دم  معًت  اا لدينا.إذا مل يكن قد ا
شىىهادة أن ي ىىتويف  ىى  املتطلبىىات الىىيت  لىى علىى  الطالىىب لاكىىون مىىؤىاًل  لل صىىول ع

يتطلبهىىا املىىنه  اىىل توحاهىىات قىىٍس أو رصىىاٍس روةىىّا أو قاصىىد مصىى  أو مىىدرب معت ىىد مىىن 
 القس أو ال صاس ال وةا. التوقاع يكون أسف  ىنا.

"أق  وأؤ د أن ى.ا الطالب ةقق مدرح   اما  املتطلبات ا.ا املنه  و ب أن يص  
 عل  شهادة"

............................................................................ 
 قاصد الفص  أو املدرب ال وةا

............................................................................ 
 القس أو ال صاس ال وةا

........................................................................... 
 سم ا دم  والعنوان الكنا   أو ا

............................................................................ 
إذا مت املىىنه   ىىارج الىىوالايت املت ىىدة مايىىب أن يىىتم التوقاىىع علاىىو مىىن  تىى  اإلرسىىالا  

شىًتى مل يكىن قىد ا صىاريخل إذاواملعت د من ااائ  يف ى.ه الدولى . رمبىا ي ىأل الطالىب عىن امل
 الكتب من ااائ  أو مت ش اؤىا لو من  الل  دم  أو ىائ  ُمعًت  اا لدينا.

.......................................................................... 
 توقاع  ت  ااائ  يف ةال  إوام املنه   ارج الوالايت املت دة 

مباش ًة . وإذا ق ل تلت يا  ا.ا املنه  من  الل اإلنًتنل دا   أم يكا أرس  لنا 
سىىىتكون الشىىىهادة دىىىاً  مىىىال مصىىىاريخل. أن مل يكىىىن مىىىن  ىىىالل اإلنًتنىىىل ضىىىع مىىىن مضىىىلك 

االنًتنىل  لى سىت ارة الشىهادة علف  الطبع والش ن و المو. لت ا ادوالر لتغطا  تك ٜٜ.ٗ
 shepherdsglobalclassroom.org               أرحو أن ت ور



 

 


