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 صالة 1

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  قضاة

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 31، 31، 31، 31قضاة اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المق

. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 11: 1 رومية

 

 . 31: 3 روميةفي مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 22-11: 2رومية 

 

يخاطب بولس الرسول اليهود مباشرة، ويعّدد االمتيازات التي كان اليهود  02-71: 0 يةفي روم: ُمقّدمة

إن لم يتّمموا ما عليهم من التزامات ويحفظوا ظِهر لليهود أنّهم ، يُ 02-07: 0 يةيتفاخرون بها. وفي روم

م المرتبطة باالمتيازات التي كانوا يتمتّعون بها، فإّن هذه االمتيازات سوف تزيد وتؤّزم دينونتهم أكثر. يالتعال

الحظ سخرية وغضب بولس تجاه رياء اليهود: "فأنَت إذن، يا َمن تعلّم غيرك، أما تعلّم نفسك؟" "أنَت يا من 

 يُسَر،، أتسر،؟ أنَت يا من تنهى عن الّزنى، أتزني؟ أنَت يا َمن تستنكر األصنام، أتسر، الهياكل؟" تعظ أن ال

: 0 ية"الذي تفتخر بالّشريعة، أتهين هللا بمخالفة الّشريعة؟" "اسم هللا يُجدَّف عليه بين األمم بسببكم!" وفي روم

، يعلّم بولس 02-05: 0 يةبالمّرة. وفي روم انتختموضوع الختان أو عدم اال الرسول ، يقيّم بولس05-01

 بوضوح طبيعة الختان الحقيقيّة والهدف الحقيقّي منه. 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .02-71: 0رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. و قلبك في ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أ َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقًّّا واحدًّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شارِك.

 ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد 

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 22-11: 2 يةروم

 . اليهود في ما يتعلّق بوضعهم بشأن امتيازاتهم وموقفهم تظاهريكشف الّرسول بولس حقيقة : 1االكتشاف 

 (.11-11: 2 ية)روم االمتيازات التي تفاخر اليهود بهاأ.  

،. م.، وهو عام الّسبي  551)قبل عام  1: 71ملوك 0االسم "يهودي" أّول مرة في الكتاب الُمقدَّس في يرد 

 ،. م.؛ 571-551إلى إعادة بنائه،  النّهائّي ألورشليم(. خالل فترة الّسبي البابلّي وبعده )أي من تدمير الهيكل

عضٌو أو مواطن في دولة/ مملكة االسم هو سنة(، كان هذا هو االسم الذي تفاخر اليهودي به. معنى هذا  12

أنّهم كانوا يتّكلون عليه ويتفاخرون بكونهم  إذ. كان اليهود "يستريحون" و"يسترخون" بهذا االسم، يهوذا

عم" في الّشريعة، أي أنّهم كانوا يتمتّعون بسماع الّشريعة والتكلُّم عن عزية والدَّ . كانوا يجدون "التَّ ايهودًّ 

هم لم يكونوا يعيشون الّشريعة ويمارِسون تعاليمها. كانوا "يفتخرون باهلل"، أي أنّهم كانوا الّشريعة، ولكنّ 

تفاخرهم  كانت لهم شركة مع هللا، ولكّن الحقيقة هي أنَّ  مهيقولون إنهم كانوا يعبدون اإلله الواحد والوحيد، وبأنَّ 

 وأجوف!  اهذا كان فارغًّ 

لديهم العهد القديم، الذي كان يعلِن إرادة هللا. وكانوا "]يميّزون[ ما هو كانوا "يعرفون إرادة هللا"، فقد كان 

يتحاورون ويتجادلون بشأن إرادة هللا ويمتحنون األمور ليعرفوا ما يتوافق مع  ااألفضل"، أي أنّهم كانوا دائمًّ 

تعلّموا[ من وموافقين ومصاِدقين على ما يتوافق معها. "]إرادة هللا )الشريعة(، رافضين ما يخالفها، 

 (. 5: 5الشريعة"، وقد كانوا يتفاخرون بأنَّهم ُعلِّموا الّشريعة من والديهم ومعلّمي الّشريعة بسماعها )نحميا 
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 (. 22-12: 2 ية)روم اليهود االتي تفاخر بهالمكانة ب.  

من كّل األَُمم األخرى في العالم. كانوا يعتبرون األَُمم غير اليهوديّة  ااعتبر اليهود أنفُسهم أسمى وأعلى جدًّ 

اليهود هم الوحيدون القادرون على تعليم األَُمم. كانوا يبثّون في أنفسهم  ، وكانوا يعتقدون أنَّ اروحيًّ  اعميانًّ 

، بدالًّ  اوأوالدهم شعورًّ  األخرى كانت في ظلمة تاّمة، الّشعور بالمسؤوليّة. كانوا يقولون إن األَُمم من  بالتفوُّ

 يبين "عدم النُّضوج" والجهل بالشريعة، ويساو يوأنّهم جهّال أغبياء ومجّرد أطفال! فقد كان اليهودي يساو

 بين "النُّضوج" ومعرفة الّشريعة. 

هذا، كانت قيادة العميان وبّث النّور في الظلمة وتأديب )إرشاد( الجهّال وتعليم األطفال فضائل سامية. ومع 

هذه الفضائل كانت كأنّها رذائل عند اليهود، ألنهم كانوا يتفاخرون بأموٍر لم يتمّكنوا من  قال الّرسول بولس إنَّ 

ريعة التي هي "صورة )وتجسيد( المعرفة والحّق." عملها! كان اليهود يتفاخرون بأّن لديهم العهد القديم/ الشّ 

: 1 يةرومانظر ) اجيّدًّ  ابشكٍل أو نظاٍم مرتَّب ترتيبًّ عرفة والحّق هذا يعني أنّهم كانوا يتفاخرون بامتالكهم الم

فقط من البّر، ولكنّهم كانوا  شكل خارجي(. ومع هذا، فإّن ما امتلكه اليهود هو 71: 7تيموثاوس0؛ 71

 (! 5: 1تيموثاوس 0)انظر  لبّر الّداخليّ ليفتقرون 

 

  24-21: 2 يةروم

  .فعاًل ومارسوه التّناقُض الفظيع والفاضح بين ما اّدعاه اليهود وما عاشوه : 2االكتشاف 

اليهود الخاطئ المتيازاتهم جعلهم راضين عن أنفُسهم، ورضاهم عن أنفُسهم جعلهم مرائين. ولهّز  هم  فَ 

 فس، كان على بولس أن يكشف ويفضح رياءهم. ولعمل هذا، أعطى بولس ثالثةوزعزعة هذا الّرضا عن النّ 

أمثلة على تعاليم علّمها اليهود لآلخرين، ولكنّهم فشلوا في حفظها وعيشها. فقد استمّر اليهود في في ارتكاب 

 زمن المضارع(.  االّسرقة والّزنى وعبادة األصنام )مستخدمًّ 

(، وكانتا 05-02: 7 يةر رومريان بشكٍل محّدد وخاصًّ عند األَُمم )انظتَين تُ كانت عبادة األوثان والّزنى خطيَّ 

(. وحيثما كانت 75-71: 52تَين يعتبرهما اليهود األسوأ واألفظع، ومع هذا كانوا يرتكبونهما )مزمور خطيَّ 

كانوا "]يسرقون[ الهياكل" الخاّصة باألديان األخرى. ولم يكُن من شيٍء يمكن أن ما  الدى اليهود سلطة، كثيرًّ 

في إهانة هللا،  اياكلهم. وعالوةًّ على ذلك، فقد كان اليهود ُمذنبين جدًّ يثير حنق ومرارة األمم أكثر من تنجيس ه

(، ولم يعطوا هللا 71: 07حّول اليهود هيكلهم إلى "مغارة لصوص" )متّى التي هي جوهر عبادة األصنام! 

 (. 71-7: 1المجد الذي يستحقّه، ومارسوا ديانتهم ال لتمجيد هللا بل ليكرمهم النّاس )انظر مرقس 
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اليهود يتفاخرون بأّن لديهم الّشريعة، ولكنّهم كانوا يهينون هللا بمخالفة الّشريعة وعصيانها. وبحسب  كان

 ما ، فإّن عصيان الّشريعة هو إهانة لجالل ُمعطي الّشريعة، هللا نفسه، وهو70-77: 2ويعقوب  72: 0يعقوب

وإن (. 5: 775)مزمور  مثل إلهها ةمّ ون األُ فقد كان األَُمم يتوقّعون أن تكيجعل األَُمم يجّدفون على هللا. 

ارتكبت  أّمةٌ ما مثل هذه الجرائم، أي سرقة الهياكل وارتكاب الّزنى وعبادة األصنام، فإنّه ال بدَّ أّن هذه هي 

 بسبب طبيعة شعبه. اإلله طبيعة وأخال، إلههم، وبهذا يُهان 

 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

 توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 02-71: 0رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

قضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض : )بعد أن يشارك

 أفكاره التي دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 21-22: 2 يةروم

 ؟زال للختان الجسدي قيمةيما  هلبولس أن يقول إنّ  يجوز كيف: 1الّسؤال 

  .مالحظات

عمة؛ النّ  عهدأ. لختان اليهود في أجسادهم قيمة فقط إن ُحفِظت كّل متطلَّبات ميثاق العهد القديم ) 

 يةروم

2 :22.) 

، والمعنى المناسب يعتمد على الّسيا، الذي ترد يةللكلمة "شريعة" معاٍن مختلفة وعديدة في الّرسالة إلى روم

قسيّة، ولكنها تشير إلى ميثا، يا، ال تشير إلى نواميس العهد القديم الطّ فيه الكلمة. الكلمة "شريعة" في هذا السّ 

؛ 1: 71هذا الميثا،/ العهد، وعد هللا اليهود بأن يكون إلههم وأن يكونوا شعبه )تكوين العهد القديم. بحسب 

 (. هذا ميثا، وعٍد ونعمة. 70: 01الويّين
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(، 02-05: 1؛ انظر يوحنا 1-5: 75( اإليمان بوعد هللا )انظر تكوين 01: 0 يةكانت متطلَّبات هذا العهد )روم

(. أما عالمة وختم 00، 71: 0؛ يعقوب 1، 0: 2؛ عبرانيّين 75-71: 00وهو ما يظهر في الطّاعة )تكوين 

 (. 72-2: 71هذا العهد فكان الختان الجسدّي )تكوين 

ظِهرون إيمانهم بطاعتهم. أّكد الّرسول بولس أنَّ للختان الجسدي قيمة فقط حين يتّمم اليهود متطلَّب اإليمان ويُ 

فإنّهم مطالَبتهم بوعود عهد هللا تكون مجّرد تماٍد ووقاحة، بل سخرية فإن  لم يكن لدى اليهود إيمان وال طاعة، 

، فإن حفظ )متطلَّبات( الّشريعة يوازي حفظ الميثا،/ العهد 01-05: 0 يةغة! وهكذا، بحسب رومفاضحة وفار

عمله هللا مع  الذي عمله هللا مع اآلباء. ومخالفة )متطلَّبات( الشريعة توازي مخالفة وتجاُوز الميثا،/ العهد الذي

اآلباء. فحين تُهَمل ُمتطلَّبات عهد هللا أو تتعرَّض للتجاهُل والمخالفة والعصيان، فإّن الختان الجسدّي يصير 

 (. 05: 0 يةالختان الجسدي، معناها وأهميّتها )روماي عدَم ختان. وهكذا تفقد العالمة الخارجية، 

 

: 2 ية إن حفظوا متطلّبات العهد )روملون عهد هللااألَُمم غير المختونين في أجسادهم ال يُبطِ ب.  

22.) 

في هذه اآلية، ال يشير حفظ )متطلَّبات( الّشريعة إلى األمم غير المؤمنين الذين يطيعون القانون األخالقي 

األمميّين الذين صاروا شير إلى ي ، ولكنّه72: 0 يةين في داخلهم، كما في رومالطبيعي والضمير المزروعَ 

. معظم المسيحيّين من أصٍل أممّي غير مختونين في أجسادهم. 71-71: 7 يةبحسب روم مؤمنين مسيحيّين

سيح وطاعتهم له، فإنّهم يصيرون مولكن  ألّن المسيحيّين المؤمنين يتّممون مطالب العهد بإيمانهم بيسوع ال

-70: 1" )غالطية ، بل ويُدَعون "إسرائيل هللا(72-2: 0بطرس 7؛ 71: 1كورنثوس 0شعب هللا الحقيقّي )

(. مع أّن هؤالء المسيحيّين األمميّين غير مختونين في أجسادهم فهم مختونون في قلوبهم )أرواحهم(، وهللا 71

(! فمن ناحية، ال تملك ممارسة ختان الجسد قيمةًّ من دون 02-05: 0يةيعتبر هذا الختاَن الحقيقيَّ الوحيد )روم

يوَجد ما تشير إليه ممارسة الختان في الجسد ال يبِطل غياب العالمة في  ما ترمز إليه، ومن ناحيٍة أخرى، حين

 الجسدية عهد نعمة هللا! 

 

 (.21: 2 يةج. غير المختونين في أجسادهم سيحكمون على المختونين في أجسادهم )روم 
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المسيحيّون األمميّون غير المختونين في أجسادهم، الذين يتّممون )متطلّبات( عهد هللا، سيحكمون على اليهود 

المختونين في أجسادهم، الذين لديهم إعالن هللا المكتوب )الكتاب الُمقدَّس(، ولكنّهم ال يطيعون )متطلّبات( عهد 

 هللا. 

في يوم الّدينونة  ونالعهد القديم، حيث سيقوم فترةمنوا في هذا ينطبق على سكان نينوى األمميّين الذين آ

-27: 70األخيرة ويحكمون على اليهود غير المؤمنين الذين عاشوا في زمن يسوع ورأوه وسمعوه )متّى 

(. إيمان المؤمنين األمميّين غير المختونين في أجسادهم سيحكم على عدم إيمان اليهود المختونين في 20

 أجسادهم! 

ة، ة في الماء، ليست له قّوة خالصيّ ، مثل طقس الختان أو المعموديّ الجسديّ  أن الطقس الخارجيّ هذا يُثبِت كلُّ 

 ة. اعة الّداخليّة والّروحيّ ألّن هللا روح، وهو يطلب الطّ 

 

 22-21: 2 يةروم

 ؟ ما هي الطّبيعة والهدف الحقيقيّان للختان الجسديّ : 2الّسؤال 

  .مالحظات

(. ولكن بعد 77: 2 ية)روم عالمة على التّبرير باإليمان ،. م(، كان الختان الجسديّ  0211) في زمن إبراهيم

،. م(، حّول المعلّمون والقادة  551،. م( بفترة طويلة، وذلك بعد الّسبي البابلي ) 7221زمن موسى )

-7: 5؛ غالطية 00، 72: 1)يوحنا  برير بأعمال الّشريعةعالمة على التّ الدينيّون اليهود الختان الجسدي إلى 

2 .) 

 

 .(11: 4 يةصل عالمة للتّبرير باإليمان )رومالختان الجسدّي كان في األأ.   

 .الختان الجسدّي زمن إبراهيم 

مع إبراهيم. وفي هذا العهد، وعد هللا بنعمته وكرمه ولطفه إبراهيم بأموٍر ثالثة:  ونعمةٍ  عمل هللا عهد وعودٍ 

 إلهَ  بّ ماء ورمل البحر في الكثرة، وسيكون الرّ إبراهيم أَب أمٍم كثيرة. فسيكون نسله كنجوم السّ ، سيكون أوالًّ 

أرض كنعان لنسل إبراهيم. وقد تحقّق هذان الوعدان األّوالن في زمن  بّ ، سيعطي الرّ اأوالده ونسله. ثانيًّ 
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، سيبارك هللا كّل أمم االثًّ (. ث71-72: 01؛ 25-21: 07وع حين فتح أرض كنعان واستولى عليها )يشوع شي

(. آمن 75-71: 00؛ 72-7: 71؛ 07-75، 1-7: 75؛ 1، 1-7: 70األرض بواحٍد من نسل إبراهيم )تكوين 

 اأعطى هللا إبراهيَم الختان الجسدي عالمةًّ وختمًّ و(. 1: 75له )تكوين  اإبراهيم باهلل، وحسب هللا إيمانه هذا بّرًّ 

هللا بّرر النّاس  على أنّ  امرئيًّّ  اةًّ وختمًّ عالمة مرئيّ  وهكذا، كان الختان الجسديُّ . على عهد وعود هللا ونعمتِهِ 

عهد الوعود  -ُختِنوا في الجسد كانوا ُملّزمين بأن يحفظوا عهد هللا هذا الذين (! 77: 2 ية)روم باإليمان

 فتهم شعب هللا في هذا العالم. والنعمة. كانوا ُملَزمين بأن يستمّروا في العيش كأناٍس تبّرروا باإليمان، أي بص

 

 .الختان الجسدّي زمن موسى 

القلفة التي تُقطَع  ت. كاناخالل فترة العهد القديم، كان للختان الجسدّي الخارجّي معنى داخلّي روحّي أيضًّ 

ترمز للنّجاسة، وكان الختن الجسدي يرمز إلى ختان القلب. كان قطع/ نزع النّجاسة من الجسد يرمز إلى نزع 

(. وهكذا، فإنّه خالل فترة العهد القديم، كان ختان 2: 2؛ إرميا 1: 12؛ 71: 72جاسة من القلب )تثنية النّ 

هي الختان الّروحّي للقلب. وكان ختان الجسد خالل فترة العهد  كثيرلحقيقة أسمى ب ةالعالمة المرئيّ الجسد هو 

 (. 02-05: 0 يةقدس خالل فترة العهد الجديد )رومالقديم يشير إلى الوالدة الثانية بالّروح ال

 

 ة قيمة أو أهّمية.للختان الجسدّي في ذاته أيّ  ليس 

ر من خال ، ا(، من دون اإليمان الذي يبّرر حقًّ االختتان في الجسدل حفظها )مثل حفظ الّشريعة والّرجاء بالتبرُّ

الحقيقة أمٌر ال معنى وال أهمية له وال فائدة منه. فختان الجسد من دون الختان الّروحّي للقلب هو بال هو في 

ا الختان عمل اإلنسان، وأمّ  االبشرية )مثل الختان الجسدّي( تبقى دائمًّ  ةنييقوس الدّ ية. الطّ فائد وال معنى وال أهمّ 

 عمل هللا الّروح!  اهو دائمًّ للقلب ف الّروحيّ 

 في الكتاب الُمقدَّس بـ"أغلف القلب" أو "غير مختون القلب" )إرميا لباّر يُدعىوغير ا غير المؤمن ولذا، فإنَّ 

(. ولكن المسيحيّين من أصوٍل يهوديّة وأمميّة، الذين يعبدون بروح هللا 57: 1 الرسل ؛ أعمال05-01: 2

بالمسيح المصلوب  مذين وضعوا ثقتهالّ  (! كلّ 1: 1ويفتخرون بالمسيح، يُدعون "أهل الختان الحّق" )فيلبّي 

 يةانظر روم ؛71-70: 1ويحيون الحياة المصلوبة هم شعب هللا الحقيقي، ويُدعون "إسرائيل هللا" )غالطية 

، ا"(! كان إبراهيم األب الجسدّي للذين يدعون نفوسهم يهودًّ وحيّ ب حيث اإلشارة إلى "إسرائيل الرّ 1: 2
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أم  الكل الذين يؤمنون باهلل الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقدَّس، سواء أكانوا يهودًّ  اولكنّه األب الروحي أيضًّ 

 (. 22-11: 5؛ يوحنا77: 2 يةأمميّين )روم

ر أّي ة والطّقسيّة والمدنيّ الّشريعة )بمعنى الّشرائع والنّواميس األخالقيّ  حفظ ة في إسرائيل( ال يمكن أن يبرِّ

من إنسان حفظ أو يستطيع أن يحفظ كّل ليس إنسان في التّاريخ ولن يبّرر أيَّ إنسان على اإلطال، ألنّه 

 (. 72: 0؛ يعقوب 72: 1الّشرائع )غالطية

 

 (. 22، 12: 1 يةى التّبرير بأعمال الّشريعة )رومعالمة عل االجسدّي الحقً صار الختان ب.  

 .الختان الجسدّي بعد الّسبي البابلي 

ل ليسوع ،. م( والمجيء األوّ  551) سنة من إبراهيم، وخالل الفترة ما بين الّسبي البابليّ  7522 ىبعد حوال

تعليم التّبرير باإليمان، وأحلّوا محله التّبرير بحفظ الّشرائع  اليهود المسيح، غيّر الُمعلِّمون والقادة الّدينيّون

الطقسيّة. فلم يعد اليهود ينظرون إلى الختان الجسدي كعالمة وختم على التّبرير باإليمان أو كعالمة على 

طيعون من هللا على أن يقدِّم حياةًّ أبدية للذين ي االختان الروحّي في القلب، لكنّها صاروا يعتبرونه تعهّدًّ 

أخطأ اليهود ريعة، بمعنى الّشرائع األخالقيّة والّشرائع الطّقسيّة والّشرائع المدنيّة الخاّصة بدولة إسرائيل. الشّ 

: "اإلنسان الذي يحفظ الشريعة )بمعنى الّشرائع األخالقيّة المقصود هووا أن م، إذ فه5: 75ين في تفسير الويّ 

ة." ومنُذ ذلك الوقت واليهود يؤمنون أّن الختان الجسدّي هو العالمة والطّقسيّة والمدنيّة( سينال حياةًّ أبدي

ذلك المعنى للختان  قطّ هللا لم يعِط  والختم على أن هللا بّرر )خلَّص( النّاس من خالل أعمال الّشريعة، مع أنّ 

: 1عة )يوحنا الجسدّي! صار الختان الجسدّي في اليوم الثّامن للطفل المولود أهم عمل من أعمال حفظ الّشري

(! وبهذا 7: 75 الرسل الّذي به يخلص )أعمال الّدينيَّ  (! وصار الختان الجسدّي ألّي رجل الطّقسَ 72-02

 عمل هللا في القلب! محلَّ  اإلنسان في الجسد حلَّ  لُ مَ عَ 

 

 .الختان الجسدّي زمن العهد الجديد 

الذين يريدون أن يُختَنوا،  إنّ  ميالديّة، كتب الّرسول بولس في رسالته إلى الغالطيّين قائالًّ  52عام  ىحوال

(! كما 2-7: 5هم ُملَزمون بحفظ كامل شريعة األعمال )غالطية هم يتبّررون بحفظ الّشريعة، ألنّهم يؤمنون بأنّ 

شريعة هللا من دون أن يخالف ولو وصيّة بولس أنّه ليس من يحفظ أو يستطيع أن يحفظ كامل  الرسول علّم
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إنسان على  (. ولذا، فإّن هللا لن يبّرر أيّ 75-72: 1 يةمن هذه الّشريعة في حياته )روم اواحدًّ  اواحدة أو بندًّ 

 (. 05، 02-72: 1يةأساس حفظه الّشريعة )روم

التي بها كانوا، بطريقٍة ما،  واضٌح أن اليهود في فترة العهد الجديد كانوا يعتبرون الختان الجسدّي الوسيلةَ 

يضمنون تبريرهم أو خالصهم. فقد كانوا يعلّمون: "ال يمكنكم أن تخلصوا ما لم تُختَنوا حسب شريعة موسى" 

(. وعلّم رابيّون وحاخامات يهود آخرون قائلين: "لن يرى إنسان مختون )في جسده( 7: 75 الرسل )أعمال

ه لن يُرَسل إنسان مختون )في جسده( إلى جهنَّم." وكانوا إلبراهيم بأنّ  جهنَّم." وكانوا يزعمون أن "هللا أقسم

يقولون للجميع إن "إبراهيم يجلس أمام بّوابة جهنَّم، وال يسمح ألي إنسان مختون )في الجسد( من شعب 

على الظاهرة  الجسديّةَ  إسرائيل بأن يدخل إلى جهنَّم." وهكذا، صار الختان الجسدّي في الحقيقة العالمةَ 

 القوميّة اليهوديّة! 

على حقائق يعلّمها الكتاب الُمقدس، وينبغي رفضه  ايقينيٌّ أن هذا التّعليم الّذي أعلنه الرابّيّون اليهود ليس مبنيًّ 

 . اتمامًّ 

 

 .اليهود الُمزيِّفون/ غير الحقيقيّين والختان الجسدّي عديم القيمةج.  

ح ة "يِ اسم سبط/ قبيلة يهوذا )في العبريّ الكلمة "يهودي" )وهي كلمة عبرية( تُشتّق من  هودا"(، الذي من الُمرجَّ

(. 5: 22؛ تكوين 15: 02"هودا"؛ تكوين  :ةأنُه يُشتَق من كلمة تعني "التّسبيح والحمد والمديح" )في العبريّ 

ن النّاس. وقد الُمزيَّف يسعى لنوال المديح م يرغب بأن ينال المديح من هللا، بينما اليهوديّ  اليهودّي الحقيقيّ 

: 5اآلخرين )يوحنا  يسعون لمديحِ  اة وكانوا دائمًّ أدان يسوع اليهود ألنَّهم كانوا يتّكلون على المظاهر الخارجيّ 

غير حقيقي، بل ُمزيَّف. كون اإلنسان من نسل  افي الظّاهر في الجسد فقط يهوديًّ  (. اعتبر بولس اليهوديَّ 22

 في عيني هللا!  يعقوب ال يعني أنّه يهوديٌّ حقيقيّ 

ريعة في زمن العهد الجديد، لم يُعد الختان الجسدّي الظاهر عالمة عهد النعمة، ولكنّه صار عادةًّ مبنية على شَ 

ة، قيمة من دون الختان الّروحي (. ليست للختان الجسدية، كعالمة خارجيّ 00: 1العهد القديم الطّقسيّة )يوحنا 

 في القلب. 
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 .الختان الّروحي الحقيقياليهود الحقيقيّون ود.  

ينال المديح من هللا، وهو ال يتّصف بالمظاهر الخارجيّة والظّاهرة،  ، أي المؤمن الحقيقيّ " الحقيقيّ "اليهوديّ 

إنسان ختن الّروح القدس قلبه. معنى "ختان  " الحقيقيّ لكنّه يهودي في روحه وداخله )باطنه(! "اليهوديّ 

إّن ة بالقول: عبير عن هذا المبدأ بلغة سلبيّ ويمكن التّ وح القدس في القلب. القلب" هو أن يُولَد اإلنسان بعمل الرّ 

 اعبير عنه إيجابيًّّ (! ويمكن التّ 05: 0 ية)روممن هللا  اأو اعترافًّ  الن ينال مديحًّ  اكّل من هو غير مختون روحيًّّ 

في قلبه بعمل الروح القدس في اإلنسان الباطن سينال المديح واالعتراف  ابالقول: إّن كلَّ َمن هو مختون روحيًّّ 

هو مسيحّي  عليه ختم موافقته واعترافه( الحقيقيّ  بُّ خص الذي يضع الرّ " )الشّ "اليهوديَّ  من هللا! وهكذا، فإنّ 

في األصل! هذا اإلنسان هو الوحيد الذي ينال المديح من هللا! ينال اليهود  اأو أمميًّّ  امؤمن، سواء أكان يهوديًّّ 

 ون المديح من هللا! الُمزيَّفون المديح من النّاس اآلخرين، بينما ينال "اليهود" الحقيقيّ 

يتفاخروا إال نى البشرّي، وبأال فاخر بالحكمة البشريّة والقّوة البشريّة والغِ حثَّ النّبي إرميا اليهود على عدم التّ 

بمعرفتهم الّرّب. سيعاقب هللا األَُمم )مثل مصر ويهوذا وعّمون( المختونة في الجسد فقط دون أن تكون 

(. حذَّر الرسول بولس من الُمعلّمين والقادة الّدينيّين الذين يفرضون الختان 01-01: 2مختونة في القلب )إرميا 

وح وي البتر" أي بتر الجسد. فالّذين يعبدون هللا في الرّ على النّاس. ويدعوهم الّرسول بولس "ذ الجسديّ 

ة )المولودين والدة ثانية حقيقيّ  ويفتخرون في المسيح يسوع وال يثقون بالجسد )المختون( هم الختان الحقيقيُّ 

 (. 1-0: 1وح؛ فيلبّي في الرّ 

(، قد 1: 70من الّشريعة الطّقسيّة )الويّين  االختان الجسدّي، باعتباره جزءًّ  العهد الجديد بوضوح بأنَّ يعلّم 

الختان  أُلغيولذا (. 70-77: 0تحقّق بموت يسوع المسيح واتّحاد المؤمنين بموت يسوع المسيح )كولوسي 

(. "ففي المسيح يسوع، ال نفع للختان وال لعدم الختان، بل 75: 0)أفسس  أُبِطل(، و72: 0الجسدّي )كولوسي 

(. "فليس الختان بشيء، وال عدم الختان بشيء، وإنّما )المهّم أن 1: 5ة" )غالطية لإليمان العامل بالمحب

برير باإليمان والوالدة الثّانية بالروح القدس. كل الذين يتبعون هذه يصير اإلنسان( خليقةًّ جديدة" من خالل التّ 

 (! 71: 1كورنثوس 0انظر  ؛71-75: 1)غالطيّة  "إسرائيل هللا، ويُدعون "شعب هللاالقاعدة وهذا المبدأ هم 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 02-71: 0رومية : لنفّكر معًّ  ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما فّكر  التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي 

 طبيقاٍت ممكنة.( قائمة بت
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 :22-11: 2 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

 ال تتفاخر أمام اآلخرين بعالقتك باهلل.  : 71: 0

 (! 20-27: 1)لوقا  حين تعلّم اآلخرين احرص على أن تعلّم نفَسك أّوالًّ  : 07: 0

 (! 1: 01بحسبه )متّى وتعيش ال تعظ بشيء دون أن تمارسه وتعمل  : 00: 0

 (! 5: 775غير المسيحيّين يحكمون على إلهك من خالل ما يرونه من سلوكك )مزمور  تذّكر أنّ  : 02: 0

 (. 5: 71كورنثوس 0في قلبك بالّروح القدس )انظر  ااحرص على أن تكون مختونًّ  : 02: 0

 (. 75: 72كورنثوس 0ال تنظر إلى مديح النّاس وتسَع إليه، بل اسَع إلى مديح هللا )انظر  : 02: 0

   

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أريد أن أعلن كامل رسالة اإلنجيل. هذا يعني أّن علّي أن أعلِن الخالص باإليمان بيسوع المسيح  . أ

والّدينونة للّذين يبقون في عدم اإليمان. ينبغي أن تتضّمن رسالة اإلنجيل التي أكرز بها إعالَن الّدينونة 

 األخيرة. 

 

ة بالماء أو العشاء الّربّاني، ليست ذات أهّمية على ة، مثل المعموديّ عالمة خارجيّ أريد أن أعلّم أّن كلَّ  . ب

هم بحاجٍة ألن اإلطال، إن كانت الحقيقة الّداخليّة لتلك العالمة غائبةًّ. أريد أن أعلن لكلِّ النّاس أنّ 

 وهالك. يتبّرروا باإليمان وبأنّه ما لم يختن هللا قلوبهم فإنّهم يبقون في حالة ضياع وتيه 

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )02-71: 0رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملةًّ أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة  دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 
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 دقائق( 5) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضًّ

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم
 

 أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًّا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  أعطِ  قائد المجموعة.)

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .7  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  02-71: 0رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1 ، 1، 1، 0صموئيل 7من : خّصص وقتًّا خاّصًّ

ل. اكتب مالحظاتك.  5  يوميًّا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يوميًّا آخر خمس آيات كتابية  .5: 0 يةروم ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر التعليم .5 ا" الموجود في مرقس : حضِّ ؛ ومثَل "الخميرة" 02-01: 2َمثَل "البذار التي تنمو سّرًّ

. استفِد من 10-12: 2؛ ومثل "بذرة الخردل" الموجود في مرقس 07-02: 71الموجود في لوقا 

 الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 1: 5ّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمح الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضًّ

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.

 

 

 


