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 3الُملحق 

 يةُمقّدمة إلى رسالة روم

 

: َمن كتبها وأين كتبها. كما سندرس عن كيفية تقسيم رسالة يةسننظر إلى أصل الّرسالة إلى روم: ُمقّدمة

ف إلى المحتويات الّرئيسيّة والتّعاليم التي تقّدمها هذه الرسالة. وأقسام فرعيّة إلى أقسام يةروم . وسنتعرَّ

 ، سندرس كيف يمكننا أن نفهم األجزاء الّصعبة في الّرسالة. اوأخير  

 

 يةكاتب الّرسالة إلى روم . أ

 

( كان على معرفٍة جيّدة بالنّصين العبرّي واليونانّي للعهد القديم، 4-3: 9 يةيهوديٌّ )روم يةكاتب رسالة روم

ة والّسلبيّة التي تكون عند اليهود، باإلضافة إلى معرفته بالعالم اليونانّي. عرفٍة بكّل اآلراء اإليجابيّ موعلى 

أكثر من أّي كتاٍب آخر في الكتاب الُمقدَّس، بل في العالم  اأكيدة ومحسومة تمام   يةرومهويّة كاتب رسالة 

م لّم في عّدة مواقع في (، ويتك1: 1 يةبولس نفسه باعتباره كاتبها )روم القديم بأكمله. في هذه الّرسالة يقدِّ

 . يةبولس هو كاتب رسالة روم الّرسالة بلغة ضمير المتكلِّم. وكّل آباء الكنيسة األولى قالوا إنّ 

 

 يةمتلقُّو رسالة روم . ب

 

 ؟ يةكيف بدأت كنيسة روم

 .تشتُّت اليهود إلى بالٍد كثيرة. 1

الثّامن قبل الميالد( والمملكة الجنوبيّة  شتات اليهود الذي بدأ مع سبي المملكة الشماليّة إلى أشور )في القرن

إلى بابل )في القرنين الّسابع والّسادس قبل الميالد( جعل اليهود يعيشون في بالد كثيرة، مثل بابل )العراق 

سيا الّصغرى )تركيا الحاليّة(، واليونان آالحاليّة(، وفارس )إيران الحالية(، ومصر، والّسودان، وسوريا، و

النتشار بشارة اإلنجيل بسرعٍة كبيرة في كّل  امهّم   اوبعمل عناية هللا، صار هذا الّشتات سبب  وإيطاليا. 

اإلمبراطورية الرومانية. فقد ُسِمح لليهود بأن يمارسوا ديانتهم بحسب عاداتهم في كّل أرجاء اإلمبراطوريّة 

وحيد الخالص الذي علّم ما انجذب األمم للتّ  االرومانيّة. فبنوا المجامع في كّل مكان وسط األَُمم الوثنيّة. وكثير  
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دون" )أعمال ( كانوا 43: 13 الرسل به العهد القديم، فاختتن كثيرون من األمميّين واعتنقوا اليهودية. و"المتهوِّ

 الرسل (. أّما "المتعبّدون هلل" )أعمال14-1: 11أولئك األمميّين الذين حفظوا كامل الّشريعة واختتنوا )تكوين 

(، ولكنّهم لم 11-1: 02( فكانوا أمميّين قبلوا إله الكتاب الُمقدَّس وحفظوا الوصايا العشرة )خروج 14: 11

ُسل كانوا يهود   الّدخول إلى المجامع  ا، فقد أمكنهم دائم  ايختتنوا ولم يحفظوا كامل الّشريعة الطّقسيّة. وألّن الرُّ

اس من دون أن يثيروا أيّة شكوك عند الّسلطات. كان هؤالء اليهوديّة، حيث كرزوا ببشارة اإلنجيل والتقوا بالنّ 

أساس الكنائس نواة  ووا للقبول بشارة اإلنجيل وقد شكّ  ا"المتهّودون" و"المتعبّدون هلل" أفضل النّاس استعداد  

 (. 49-43: 13 الرسل الجديدة التي تأّسست بين األَُمم )أعمال

 

 .اليهود في روما. 2

اليهود والمتهّودين في روما، عاصمة اإلمبراطورية الّرومانية. في البداية، كانوا قد أتوا كان هناك الكثير من 

الجالية اليهوديّة في روما  تلك إلى هذه المدينة كسجناء أو أسرى، ولكن بعد حصولهم على الحّريّة، استقّرت

تكلّم الُكتّاب وقد ان روما. في منطقة كبيرة بجانب نهر التايبر. وكان لهؤالء اليهود تأثير كبير على سكّ 

، وكتبوا عن االّرومان عن المجامع التي كانت أماكن عاّمة لالجتماع، وسخروا من الّرومان الذي صاروا يهود  

 المتهّودين الذين كانوا يرِسلون العطايا والقرابين إلى أورشليم. 

 

 .رومافي كنيسة الأصل ونشأة . 3

 كيف وصلت بشارة اإلنجيل في البداية إلى روما.  اليس معروف  

 .خدمة يسوع 

 ؛1: 4؛ يوحنا 11-5: 8أول خدمة تلقاها الّرومان كانت على يد يسوع. فقد خدم يسوع غير اليهود )متّى 

 لقائد مئة رومانّي.  ا، شفى يسوع خادم  10-5: 8(. وفي متّى 02-01: 10
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 .خدمة بطرس 

 الرسل ميالدية(، تواجد يهود ومتهّودون من روما في أورشليم )أعمال 32أيار/ مايو، شهر في يوم الخمسين )

الثة آالف الذين قبلوا المسيح واعتنقوا المسيحيّة بعد أّن بعض هؤالء كانوا من بين الثّ  (. وال بدَّ 12-11: 0

 عظة الّرسول بطرس، وبعودتهم إلى روما ال بّد أنّه كرزوا ببشارة اإلنجيل هناك. 

بطرس هو ّمن أّسس أول كنيسة مسيحية في روما تقليد معقول وممكن، وهو مبنّي على عبارة  إنّ التّقليد القائل 

في النّصف الثّاني من القرن القرن الميالدي الثّاني. ( Dionysius of Corinth)قالها ديونيسيوس الكورنثي 

أن يكون  ا. وممكٌن تمام  ميالديّة 42-32حصلت في األعوام  10-1 الرسل فاألحداث الموصوفة في أعمال

الّرسول بطرس قد قام بزيارة أو أكثر إلى روما خالل هذه الّسنوات من أجل ترسيخ وتثبيت مجموعة من 

التقى ببولس الذي ميالدية، كان بطرس في أورشليم حيث  31المسيحيّين من أصل يهودي في روما. في عام 

الّرسول  كرزميالديّة،  42العام  ى(. وحوال18: 1؛ غالطية 08-01: 9الرسل )أعمال اكان قد آمن حديث  

(. حدث هذا قبل بدء 48-1: 12 الرسل ل مجموعٍة من األمم في قيصريّة )أعمالوّ ألبطرس ببشارة اإلنجيل 

(، الذي أخذ حّق حكم 1: 10 الرسل (، والملك هيرودس )أعمال08: 11 الرسل حكم كلوديوس قيصر )أعمال

، أخذ موقف اليهود في أورشليم يسوء أكثر فأكثر تجاه افصاعد   41كلوديوس قيصر. ومنُذ عام  اليهودية من

 نه على يد هيرودس. ولكنَّ نرى بطرس ثانية  في أورشليم، حيث تّم القبض عليه وسج  م،  44سل. وفي عام الرُّ 

ل إلهّي، ترك بطرس المدينة  لى إالكنيسة صلّت ألجله في بيت أم مرقس. وبعد خروج بطرس من الّسجن بتدخُّ

كثيرين من المسيحيّين كانوا يجتمعون في بيت مرقس، فالّراجح  وألنَّ (. 11-1: 10 الرسل مكان آخر )أعمال

ُسل اآلخرين وتالميذ كثيرين آخرين من أتب أنّ   اع يسوع. مرقس كان يعرف الرُّ

 

 .خدمة مرقس 

هذا حصل في  اجح أنّ مرقس مع الّرسول بطرس في روما. والرّ  خدمدة آباء الكنيسة األولى، فقد ابحسب شه

ميالديّة حين غادر الّرسول بطرس أورشليم إلى مكاٍن آخر. كتب أب الكنيسة  44الفترة التي أعقبت العام 

ميالديّة: "مرقس، تلميذ بطرس ومترجمه، سلّمنا بنفسه كتابة  )إنجيل مرقس( ما  322العام  ىيوسابيوس حوال

: "كانت مناسبة كتابة ميالديّة 192عام  ىكلميندس اإلسكندرّي كتب حوالكان بطرس يعظ به." وأب الكنيسة 

د تبعه مّدة  طويلة إنجيل مرقس هي ما يلي: كان بطرس قد كرز عالنية  بالكلمة في روما... وكان مرقس ق

وتذّكر ما تكلّم به بطرس. كثيرون من الذين كانوا حاضرين حثّوا مرقس على أن يكتب ما كان بطرس قد 

قاله. وقد عمل هذا، ووّزع إنجيله وسط الذين طلبوه منه. وحين عرف بطرس عن هذا األمر، لم يمنع األمر 
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ميالدية:  115عام  ىللّرسول يوحنا، كتب حوال ايذ  وأب الكنيسة بابياس، الذي كان تلمبقّوة وال شّجعه." 

بأال  ا... اهتّم مرقس جيّد   بّ "صار مرقس مترجم بطرس وكتب بتدقيق ... كّل ما تذّكره عّما قاله وعمله الرّ 

ت ليس من تبرير أو مسّوغ على اإلطالق مّما سمعه، وكذلك بأال يوِرد أّي شيٍء لم يحدث أو يُقال."  اشيئ   يفوِّ

مرقس كتب اإلنجيل المعروف باسمه، وبأنّه كان  جِمعة والقويّة للمؤّرخين القدماء على أنَّ الّشهادة المُ لرفض 

حول الفترة  هيعتمد بشكٍل رئيسّي على كرازة وتعليم الّرسول بطرس في روما. والّراجح أن مرقس كتب إنجيل

 ميالدية في روما لسّكانها.  44-41

 

 .خدمة المسيحيّين اآلخرين 

ة مستخدمين شبكة الطّرق وسفن ة الرومانيّ اإلمبراطوريّ  ءكان النّاس يسافِرون بشكٍل كثيف في كّل أنحا

كلِّ سنة.  من، التي كانت تبِحر من بداية شهر آذار/ مارس وحتى منتصف شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الّشحن

فة من حياتهم من بنطس )في قاٍت مختلسافر أكيال وبريسكال في أوفويتكلّم العهد الجديد عن عدة مسافرين: 

(، ومن كورنثوس إلى 0: 18 الرسل سيا الّصغرى( إلى روما، ومن روما إلى كورنثوس )أعمالآمنطقة 

(، ومّرة  3: 11 ية(، ومن أفسس إلى روما )روم19: 11كورنثوس 1؛ 19-18: 18 الرسل أفسس )أعمال

 اجد   اسافر لوقا وتيموثاوس وتيطس وبولس كثير  (. كما 19: 4تيموثاوس0أخرى من روما إلى أفسس )

(. وكانت هناك حركة تجارة وسفر مستمّرة ما بين روما وكّل المقاطعات التّابعة 01-05: 11كورنثوس 0)

تَين، كان لها خداٌم كنيسة أنطاكيّة، ذات العقليّة والرؤيا اإلرساليَّ  . ومؤكَّد أنَّ الها، وكان النّاس يسافرون كثير  

ن إلى روما ومنها وكانوا ينشرون رسالة المسيح، وبالتّالي يقّوون الكنيسة التي كانت موجودة في يسافرو

 روما. وهذا ينطبق على كنائس فيلبّي وكورنثوس وأفسس، التي في الغالب تعاونت في هذا العمل، ألنَّ 

إيمان أهل روما  بأنَّ  8: 1 يةاالتّصاالت بين هذه المدن الكبيرة وروما كانت مستمّرة . وكتب بولس في روم

موجودة منُذ فترٍة ليست قصيرة. والكاتب العالم. وبهذا، ال بّد أّن كنيسة روما كانت  في كلّ  اكان معروف  

: "ألّن اليهوَد كتب قائال   ميالدية( 112-15، في الفترة Vita Claudi xxv; 4سوتونيوس )في  يالّرومان

(، طردهم كلوديوس من روما." Chrestus) ’خريستوس‘ٍر يثيرون االضطرابات بشأن قضية كانوا باستمرا

كان سوتونيوس يشير إلى النّزاعات التي كانت مشتعلة ما بين المسيحيّين واليهود، الذين استمّروا في معاداتهم 

ح أنّ  49لإليمان الجديد. وقد حصل هذا عام  ال وأكيال صارا مسيحيّين قبل بريسك ميالديّة. وهكذا، فإّن الُمرجَّ

ميالديّة. وهذا يدعونا لالستنتاج بأّن الكنيسة في روما أتت إلى  49أن أتيا من روما إلى كورنثوس عام 

 الوجود في الغالب من خالل شهادة مسيحيّين عاديّين بشكٍل رئيسّي. 
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 .خدمة بولس 

ف بولس إلى عدٍد من المؤمنين 51-41خالل رحالت الّرسول بولس الكرازيّة الثاّلثة في الفترة   ميالدية، تعرَّ

 12إلى روما للمّرة األولى إال عام  ولكّن بولس نفسه لم يأتِ (. 15-3: 11 يةالذين كانوا من كنيسة روما )روم

ومع هذا، (. 10-1: 05 الرسل ميالديّة كسجين بعد أن رفع دعواه إلى قيصر روما ليحكم في قضيّته )أعمال

لدى  افي إعالن بشارة اإلنجيل من الّسجن في روما، حتّى أنّه صار واضح   اجد   وفاعال   اس نشط  فقد كان بول

 08 الرسل )أعمال ابسبب جريمٍة ارتكبها، ولكن ألنّه كان مسيحيّ   ابولس لم يكن مسجون   كّل حرس القصر أنَّ 

(. ومن سجنه في روما، كتب رسائله إلى كنائس كولوسي وأفسس وفيلبّي وإلى صديقه 14-10: 1وفيلبّي 

ه الثّاني في روما، كتب بولس رسالته الثّانية إلى فترة سجن ، خاللاميالديّة. وأخير   11-12فليمون في الفترة 

يالدية. لم يُكن بطرس في روما حين كان م 15أو  14العام  ىحوال ،تيموثاوس، التي كانت آخر رسالة كتبها

 . أو ذكره بولس فيها، وإال لكان بولس كتب عنه

 

ُسل في روما   .التّقليد بشأن خدمة الرُّ

 14-11بينما كان الّرسول يسافر بكثرة ما بين الفترتَين اللتَين قضاهما في السجن في روما، أي في الفترة 

(. وقد كتب بطرس رسالتيه من روما حول 13: 5بطرس 1ميالديّة، كان الّرسول بطرس ومرقس في روما )

دي الرابع في تفسيره في الميال( Ambrosiaster)ميالدية. كتب أب الكنيسة الالتيني أمبروزياستر  13العام 

أّن كنيسة روما لم تتأّسس على يد الّرُسل، ولكن على يد بعض المسيحيّين من أصٍل يهودّي  يةلرسالة روم

(. التّقيلد الذي 04: 01و 1: 15 الرسل " على الكنيسة )قارن هذه الجملة بأعمالايهوديّ   االذين فرضوا "نمط  

ميالدية تقليد  11و 40سنة كأسقٍف لكنيسة روما في الفترة ما بين  05 ىوالإلى قضاء الّرسول بطرس حيشير 

، ولما يةفي رسالته إلى روم هذا األمر المهّم فال يذكره، ألنّه ما كان الّرسول بولس ليتجاهل امشكوك به جد  

ُسل هذا األمر المهّم بعدم ذكره اتجاهل لوقا أيض     !لو أنّه كان حقيقة في كتاب أعمال الرُّ

 

 .وضع الكنيسة في روما. 4

)غير يهود( باإلضافة إلى أقلّيٍة من  كانت كنيسة روما تتألَّف في معظمها من مسيحيّين من أصٍل أمميّ 

(. وقد أّدى هذا إلى حدوِث التوتُّر 18-9: 15؛ 13: 11؛ 13، 1-5: 1 ية)روم المسيحيّين من أصٍل يهودي  

 والخالفات داخل الكنيسة: 
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 بولس آراء ُمعيّنة كان اليهود والمتهّودون يعتنقونها في روما. حارب الرسول 

لهم ليحصلوا على قبول  ةٌ كان اليهود يؤمنون بأّن تحدُّرهم من إبراهيم، واختتانهم وحفظهم الّشريعة أموٌر كافي

وينّجي نسل إبراهيم مون بأن هللا وعد إبراهيم بأنّه سينقذ هللا. فقد كان معلّمو الّديانة اليهوديّة والّشريعة يعلّ 

ة والفساد. كما كانوا يعلّمون أنّه نّسل )اليهود( في حالٍة من الخطيَّ ذلك ال بسبب استحقاقات إبراهيم، مهما كان

شعب إسرائيل سينالون الحياة األبديّة. وكان اليهود يؤمنون بأّن  كلَّ  لن يذهب أيُّ مختون إلى الجحيم، وبأنَّ 

وبالذين اعتنقوا اليهوديّة. ولكّن األمر مختلف في لمسيانّي محصورة باليهود بركات الملكوت المسيحانّي/ ا

ملكوت هللا: فاليهود سيكونون في مرتبٍة أعلى كثيرة من غير اليهود، حتّى أن الملكوت الثّيوقراطّي اإللهي 

على مكانٍة أدنى بكّل بركاته سيخّص إسرائيل فقط )اليهود من الطّبقة األولى(، ويمكن لألمميّين أن يحصلوا 

الخضوع  )اليهود من الطّبقة الثّانية(. كان اليهود يؤمنون أنَّ  افي ملكوت هللا فقط من خالل صيرورتهم يهود  

دفعهم ممارسة لسلطة األمم غير اليهوديّة أمٌر يخالف واجبهم تجاه ملكهم المسيحانّي. وكانوا يشّككون بصّحة 

ر ى هذا باستمرار الّضرائب وكانوا يحتقرون األمم. وقد أدّ  د وسط بشكٍل متكرِّ صفوف اليهود، إلى حالة تمرُّ

 ميالديّة.  12الذي نتج عنه طرد اليهود من روما، وفي النّهاية تدمير أورشليم والهيكل عام 

 

سبة وبّخ الّرسول بولس المسيحيّين من أصٍل أممي على عدم احترامهم لواقع األمور المهّمة بالنّ  

 .أصل يهوديّ  ين من للمسيحيّ 

تكلّم الّرسول بولس عن "المسيحيّين األقوياء" )بشكٍل عاّم المسيحيّين من أصٍل أممّي الذين لم يكونوا يحفظون 

الذين كانوا يحفظون  الّشريعة الطّقسيّة(، وعن "المسيحيّين الّضعفاء" )بشكٍل عاّم المسيحيّين من أصل يهوديّ 

ختان وبعض القواعد الّشرعيّة بشأن الطّعام(. وقد أمر الّرسول بولس بعض الّشرائع الطّقسيّة مثل الّسبت وال

المسيحيّين األقوياء بأال يحتقروا المسيحيّين الّضعفاء بسبب بعض األمور التي يهتّمون بها، وأال يدين 

 (. 13: 15إلى  1: 14 يةالمسيحيّون الّضعفاء قناعات المسيحيّين األقوياء )روم

 

 . الة خالص واحدة لليهود واألممأنّه يوَجد إنجيل واحد ورسعلّم الّرسول بولس  

واألمم (. 03: 3 يةاليهود واألمم أخطأوا على الّسواء ولم يحقّقوا مطالب هللا وهدفه المجيد لحياتهم )روم

واليهود يخلصون أو يتبّررون على الّسواء بالطّريقة نفسها، وهي موت يسوع المسيح الكفّاري وباإليمان من 

(. األمم واليهود الذين يؤمنون بيسوع المسيح هم نسل إبراهيم 08، 05-04: 3 يةحفظ الّشريعة )روم دون
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تجاه  ا، غنيّ  اواحد   ا(. وباختصار، "فال فرق بين اليهودّي واليونانّي، ألّن للجميع ربّ  10-11: 4ية)روم الحقيقيّ 

 (. 13-10: 12 يةمن يدعو باسم الّرّب يخلص" )روم كّل من يدعوه. فإّن كلّ 

 

 يةج. تاريخ ومكان كتابة الّرسالة إلى روم

 

 .يةمكان كتابة رسالة روم. 1

(. 3-0: 02 الرسل في نهاية الّرحلة الكرازيّة الثّالثة لبولس، سافر بولس عبر مكدونيّة إلى كورنثوس )أعمال

ميالديّة، وقضى  51كانت هذه زيارة بولس الثّالثة إلى كورنثوس. وقد وصل إلى كورنثوس قبل شتاء عام 

ه كتب بولس رسالته إلى . وكلُّ شيٍء يشير إلى أن كورنثوس كانت المكان الذي فيهذه المدينةثالثة شهوٍر في 

ة وأخائيّة ألجل فقراء المسيحيّين في أورشليم ونيّ . كان بولس قد تلقّى مساعداٍت من كنائس مقديةكنيسة روم

(. وقد أرسل في 01-05: 15 يةوما حولها، ولذا ال بدَّ أنّه كانت له فترة من الزمن في تلك المنطقة )روم

؛ 14: 1كورنثوس 1(، اللذين كانوا كورنثيَّين )03: 11 يةات من غايوس وأراستس )رومرسالته تحيّ 

 (، التي كانت الميناء الّشرقي لمدينة كورنثوس. 1: 11 يةبولس كنخريا )روم(. وذكر 02: 4تيموثاوس 0

 

 .يةتاريخ كتابة رسالة روم. 2

(، كتب هذه الّرسالة إلى 11: 02 الرسل بولس أراد أن يصل إلى أورشليم قبل عيد الخمسين )أعمال ألنَّ 

 اميالدية أو في بداية ربيع تلك الّسنة. ويُفتَرض عموم   51في كورنثوس قرب نهاية شتاء عام  يةومكنيسة ر

(. كان هدف بولس هو أن يعلّم 0-1: 11 يةأن فيبي هي من حملت رسالة بولس من كورنثوس إلى روما )روم

إّن خدمته اإلرساليّة  04-03: 15 يةبرير هو بالنّعمة من خالل اإليمان". ويقول الّرسول بولس في رومأن "التّ 

من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة كانت تقترب من اكتمالها، وبأنه كان يخطّط لبدء  الكرازيّة في الجزء الّشرقيّ 

عمل كرازّي إرسالّي في الجزء الغربّي من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، خاّصة في روما نفسها وفي إسبانيا. فقد 

قرب نهاية رحلته  ية(، ولذا كتب بولس رسالته إلى روم12: 1 ية)روم اآلنوقت قد أتى ال ذلكشعر بولس أّن 

 الكرازيّة الثّالثة. 
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  .تواريخ رحلة بولس الكرازيّة الثّالثة. 3

يتّم تحديد التّواريخ المرتبطة بالّرحلة الكرازيّة الثّالثة من خالل فترات حكم فيلكس وفستوس كوالٍة لليهوديّة. 

ة. وقد ُسِجن الّرسول ميالديّ  11-59ة، وحكم فستوس في الفترة ميالديّ  59-50في الفترة  ةفيلكس اليهوديّ حكم 

(. وبهذا، يكون بولس قد بقي 01: 04 الرسل )أعمال اين في قيصريّة قبل أن صار فستوس والي  بولس مّدة سنتَ 

رحلة بولس الكرازيّة الثّالثة قد امتّدت عبر  ة، وبالتّالي ال بّد أنّ ميالديّ  59-51ة في الفترة في سجن قيصريّ 

 ميالديّة.  51-53الفترة 

 

 يةد. هدف رسالة روم

 

  .أن تكون له خدمة شخصيّة في روما أراد بولس. 1

، كان بولس يقترب من إكمال خدمته في الجزء الّشرقي من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، 03: 15 يةبحسب روم

وكان يرغب بأن يبدأ خدمته في الجزء الغربي من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، خاّصة  روما وإسبانيا. كان بولس 

يُكن يتوقَّع أن يكون له ثمر صاحب رأٍي متواضع بشأن خدمته التي ينوي إتمامها في روما، وقال إنّه لم 

س   اشخصيّ   اتشجيع   اوسطهم فحسب، ولكنّه يتوقّع أن يتلقّى أيض   ألن  امن خالل إيمانهم. ومع هذا، فقد كان متحمِّ

على أن  امن أنّه سيكون قادر   ا(. ولكّن بولس لم يكن متأّكد  15-8: 1 يةيكرز ببشارة اإلنجيل في روما )روم

، وكان يدرك تمام اإلدراك مقدار مقاومة اليهود يقوم بتلك الّرحلة إلى روما ألنّه أُعيق عن عمل هذا قبال  

 (. 03-00، 3: 02الرسل خاّصة في أورشليم )أعمال

 

   .اجهة هجوم اليهودساعد بولس المسيحيّين المؤمنين في روما في الّدفاع عن أنفسهم بمو. 2

دفعه ألن يكتب هذه الّرسالة بما  روماإدراك بولس أّن ثّمة إمكانية  لعدم تمّكن بولس من رؤيته إخوته في 

هذه الّرسالة بالطّريقة التي بها كان بولس يتحاَور ويتجاَدل مع غير يذكِّر أسلوب احتوته من تعليم وتشجيع. 

(. كان بولس 32، 14: 9؛ 31: 8؛ 1: 1؛ 1: 1؛ 1: 4 يةالمؤمنين من اليهود خالل رحالته الكرازيّة )روم

كنيسة روما، ولذا أراد أن يساعد الكنيسة في كانوا يحيطون بيعرف أّن كثيرين من اليهود غير المؤمنين 

. االدفاع عن إيمانها المسيحّي بمواجهة هؤالء الخصوم والمقاوِمين، بل ويساعدها في كسبهم للمسيح أيض  

بط ما الحقيقة خالصة كاملة للعقيدة المسيحيّة. ولكّن إذ كان بولس يعرف بالضّ  في يةليست الّرسالة إلى روم
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من الّرسالة عن الطّريقة التي بها  8-1، كتب بإرشاد الّروح القدس في الفصول يةتحتاج إليه الكنيسة في روم

وكل إنسان عبر هي الوحيدة التي تحتاج لذلك التّعليم، بل كل كنيسة  يةيخلص الخطاة. لم تُكن كنيسة روم

كتب عن وضع اليهود بعد  11-9 يةالعصور كان بحاجة حقيقيّة ولحوحة لمعرفة ذلك التّعليم. وفي روم

ة في الّشريعة الطّقسيّة في العهد م عن بعض النّواحي العمليّ تكلَّ  14 يةيء األّول ليسوع المسيح، وفي رومالمج

 القديم. 

 

  .بشأنه االّسلوك المسيحي وقّدم تعليم  حّث بولس المسيحيّين في روما على . 3

عاش فيها بشٌر من كّل الجنسيّات  اكانت روما عاصمة اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، وكانت مدينة  كبيرة  جد  

والخلفيّات العرقيّة. وقد علّم الّرسول بولس المسيحيّين في روما بشأن سلوكهم والطّريقة التي ينبغي لهم 

ومعاملة خصومهم وأعدائهم، ومعاملة الحكومة والّسلطات الّرومانيّة. كما علّم عن ، امعاملة بعضهم بعض  

 . االكيفيّة التي ينبغي بها أن يعامل المسيحيّون الّضعفاء والمسيحيّون األقوياء بعضهم بعض  

 

  .ارغب بولس في الحصول على مساعدٍة من المسيحيّين في روما في رحلته الكرازيّة إلى إسباني. 4

 تساعده كنيسة روما في رحلته الكرازيّة إلى إسبانيا.  عن أمله بأن   04: 15 يةكتب الّرسول بولس في روم

، فإنّه يمكن تلخيص قصده يةوألنّه كانت لدى الّرسول بولس مقاصد عديدة من وراء كتابة الّرسالة إلى روم

منهم مهما كلَّف  اشيٍء ألنقِذ بعض   صرُت للجميع كلَّ : "31: 12و 00: 9كورنثوس 1بكلماته التي أوردها في 

 األمر،" و"فإذا أكلتُم أو شربتم أو مهما فعلتم، فافعلوا كلَّ شيٍء لتمجيد هللا." 

 

 يةهـ. تقسيم رسالة روم

 

ّر هللا." تعليم مسيحّي عن بِ  - يةّر هللا" أو "رومالبشارة عن بِ  - يةاالسم: "روم يةيمكن إعطاء رسالة روم

: "... 11-11: 1 يةموضوع هذه الّرسالة وارٌد في روميسوع المسيح الذي هو بّرنا أمام هللا. وتصّور الّرسالة 

 " ’ن فباإليمان يحيا.اأما من تبّرر باإليم‘ؤمن، ... على حدِّ ما قد ُكتِب: اإلنجيل ... قدرة هللا للخالص لكّل من ي
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 إلى قسمين رئيسيّين:  يةويمكن تقسيم رسالة روم

 .(11-1ّر هللا )الفصول بب   آمنواالعقيدي التعليمي:  القسم. 1

 ويمكن تقسيم هذا القسم إلى أربعة أجزاء: 

 .ّر هللال: الحاجة إلى ب  األو  الجزء  

إلى خطايا  1 ية. يشير الّرسول بولس في روم02: 3 - 1: 1 يةتتحدَّث الّرسالة عن هذا الموضوع في روم

يشير إلى خطايا  0 يةدة عند األمم لبّر هللا. وفي روماألمم الواضحة والفاضحة، وهو بهذا يُظِهر الحاجة الّشدي

يلفت بولس االنتباه إلى  02-1: 3 يةة عند اليهود لبّر هللا. وفي رومظهر بهذا الحاجة الّشديداليهود، فيُ 

ف موجود في ر  البشر في كلِّ العالم. فليس من بّر بشري  صَ  وإدانتها أمران يشمالن كلَّ  ةالخطيَّ  االستنتاج بأنّ 

 العالم. 

 

 .ّر هللاالجزء الثّاني: الطّريق إلى ب   

، حيث يعلّم الّرسول بولس أّن هللا أعلن بّره في 05: 4 - 01: 3 يةسالة عن هذا الموضوع في رومتتحدَّث الرّ 

إنسان أن ينال بّر هللا بإيمانه بيسوع المسيح.  ذبيحة الكفّارة التي أتّمها يسوع المسيح على الّصليب. ويمكن أليِّ 

 الل فترة العهد القديم. طريقة الخالص خ اّر هللا باإليمان كان أيض  بِ  وفي الفصل الّرابع يُظِهر الّرسول بولس أنَّ 

 

 .ّر هللاالجزء الثّالث: تأثيرات ب   

مثل الّسالم واليقين  ا، نرى بّر هللا يُنتِج ثمار  5 ية. في روم8-5 يةعن هذه الموضوع في رومالّرسالة  تتحدَّث

، نرى 1 يةبعيش حياٍة ُمقدَّسة. وفي روم اوثيق   اارتباط   اهللا مرتبط   ، نرى برَّ 1 يةالخالص الكامل. وفي رومب

(، ونرى كلَّ خاطئ يختبر عمل 1-1: 1 يةالمسيحّي المؤمن يتحّرر من الّشريعة كما يفّسرها اليهود )روم

بر الّصراع مع شريعة/ (، كما نرى كّل مسيحّي مؤمن يخت13-1: 1 يةة في داخله )رومشريعة هللا األخالقيّ 

، نرى المسيحّي المؤمن 8 ية(. وفي روم05-14: 1 يةمن طبيعته )روم ال جزء  ة، الذي ما يزامبدأ الخطيَّ 

: 8 يةكل االنتصار في كلِّ ظروف الحياة )روم امنتصر   اه(، ونر01-1: 8 يةيختبر عمل الروح القدس )روم

08-39 .) 
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 .ّر هللاعطي ب  الجزء الّرابع: مُ  

يتّم إظهار بّر هللا وأمانته ضمن إطار  9 ية. في روم11-9 يةتتحدَّث الّرسالة عن هذه الموضوع في روم

 النّظر إلى عدم إيمان إسرائيل. 

، 12 يةمن المؤمنين الحقيقيّين. وفي رومبقيّة  ا: فهناك دائم  لم يكونا كاملينعدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم 

 . اأم يهوديّ   امن خالل يسوع المسيح، ويُعطى لكلِّ من يؤمن، سواء أكان أممي   ارَّ هللا متاح  نرى بِ 

تزال : فدعوة هللا للخالص اليوم ما ينين عشوائيَ لم يكونا اعتباطيَ عدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم نتيجة هذا 

ألمم، ونرى خالص ، نرى هللا يستخدم سقوط إسرائيل لتخليص جموعٍ من ا11 يةُمقّدمة لليهود. وفي روم

 (. 04-11: 11 يةقود لخالص جموٍع من إسرائيل )روماألمم ي

لن يخلِّص هللا ملء األمم فقط، ولكن ملء ف: لم يكونا نهائيّينوعدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم نتيجة هذا 

؛ 4: 1؛ أفسس 09: 8 يةالنّاس الذين اختارهم هللا قبل خلق العالم )روم كلَّ  . هذا يعني أنَّ االيهود أيض  

؛ 32: 8 يةبيسوع المسيح عبر تاريخ عالم هللا )روم اب( سيؤمنون يقين  9: 0تيموثاوس 0؛ 13: 0تسالونيكي 0

 (. 12أ، 9: 0تيموثاوس 0؛ 14: 0تسالونيكي 0؛ 05-30: 11

 

 .(11-12ّر هللا )الفصول ل ب  عمَ إالقسم العملي: . 2

 ويمكن تقسيم هذا القسم إلى جزأَين: 

 .الجزء األّول: إظهار بّر هللا 

عن سلوك المسيحّي المؤمن في ما  10 ية. تعلم روم13: 15 - 1: 10تتحدَّث الّرسالة عن هذه الموضوع في 

بالحكومة  عالقتهعن سلوك المسيحّي المؤمن في  13 يةين اآلخرين واألعداء. وتعلّم رومباهلل والمسيحيّ  يتعلَّق

عن سلوك المسيحيّين األقوياء والمسيحيّين  13: 15-1: 14 يةوتعلّم رومطات والقريب والمسيح. لوالسّ 

 الضعفاء في عالقاتهم بعضهم ببعض. 
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 .ّر هللاركاء في خدمة ب  الجزء الثّاني: الشّ  

خدمة بولس  33-14: 15 ية. تصف روم01: 11-14: 15 يةيرد التعليم المختّص بهذا الموضوع في روم

 ّر هللا. خّدام بِ  11 يةبين األمم وسياسته في الخدمة وخططه للخدمة. وتِصف روم

 

 يةو. الّرسائل والتّعاليم الّرئيسيّة في رسالة روم

 

 .يعل ن هللا نفسه لكّل النّاس في التّاريخ. 1

ته من خالل ما يمكن رؤيته في وقوّ يُعلن هللا عن نفسه من خالل خليقته. فهو يعلِن عن وجوده وعن حقيقته 

(. كما يعلِن هللا نفسه من خالل متطلّبات شرائعه المكتوبة في كّل قلٍب بشرّي. إنّه 02-19: 1 يةالخليقة )روم

، ومن خالل وبهمته بشأن الطّريقة التي على النّاس أن يعيشوا بها من خالل ما يعرفه كّل النّاس في قلديعلِن إرا

(. ومن الطّرق األخرى التي من خاللها يُعلن هللا نفسه لإلنسان دينونته 15: 0 يةهم )رومما تشهد له ضمائر

-04: 11؛ 11: 14 الرسل (، ومن خالل عنايته اإللهية بالنّاس )أعمال13-11، 5: 1لخطايا النّاس )تكوين 

النّاس، فليس من إنسان  (. وألّن هللا يعلِن وجوده لكلّ 14: 04(، ومن خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل )متّى 08

 (. 19، 11: 3 يةلنفسه لعدم بحثه عن هللا )روم اقادر على أن يقدِّم عذر  

 

 .كّل البشر عبر التّاريخ أخطأوا. 2

(. معنى "أخطأوا" هو أنّهم لم 03: 3 ية"ألّن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا" )روم

يتمّكنوا من الوصول إلى معيار هللا الكامل ولم يتمّكنوا من تحقيق هدف هللا لحياتهم، الذي هو إظهار حضور 

، ليس من فرق بين أّمٍة وأخرى. ومع أّن بعض النّاس 11-12: 3 يةهللا المجيد وصفاته. ولذا، فإنّه بحسب روم

! مع أن النّاس يفهمون أّن ليس من إنسان بارٌّ في عيني هللافإنّه ، في عيني أنفسهم ايكونوا أبرار  يمكن أن 

حقيقة وضعه المأساوي. ومع أّن النّاس يبحثون عن المعرفة  احقيقي   االمشاكل تمأل العالم، فليس من يفهم فهم  

قّي للفهم والخالص. وألن كّل واإلجابة، فليس من يطلب بقّوته إلهَ الكتاب الُمقدَّس، الذي هو المصدر الحقي

النّاس في التاريخ بحاجٍة للخالص، أي أنّهم يحتاجون ألن ينالوا بّر هللا  كلَّ  اريخ أخطأوا، فإنَّ النّاس عبر التّ 

 قبل أن يخلصوا. 
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 .ال يتبّرر النّاس إال باإليمان. 3

معنى هذا  اإلنسان الذي يطيع شرائع هللا "يحيا بها". وكان اليهود يظنّون أنَّ  إنّ  5: 18ين قال موسى في الويّ 

-0: 12 يةالحياة األبديّة، أي سيخلُص )رومهو أّن كل من يحاول حفظ الّشريعة قدر استطاعته سيتبّرر وينال 

 (. ولذا، حاَول اليهود أن يرّسخوا بّرهم بإطاعة كّل شرائع هللا قدر استطاعتهم. 5

 الطّاعة الكاملةبل حفظ الّشريعة،  مجّرد محاولةلكنّهم كانوا مخطئين. فقد نسوا أّن ما طلبه هللا لم يكن 

للّشريعة! ليس، ليس من إنسان في تاريخ الجنس البشرّي قادر على أن يحفظ شرائع هللا بشكٍل تاّم. فالجميع 

بأنَّه ليس من إنسان سيتبّرر  02-19: 3 يةعاجزون عن بلوغ ما يمجد هللا ويفي بمعاييره الكاملة. وتخبِرنا روم

ريعة بشكٍل كامل وتاّم. كّل فٍم على األض سيُصَمت، أمام هللا بحفظ الّشريعة، ألنّه ليس من إنسان يحفظ الشّ 

مولن يكون ألحٍد عذٌر أمام هللا.   عن أنفسهم هلل.  اكّل النّاس في العالم حساب   سيقدِّ

برَّ هللا ال بمحاولة حفظ  س(، ولذا يمكن أن ينال النّا4: 12 يةيسوع المسيح هو "غاية الّشريعة" )روم

ة، وقد أتّم كّل متطلَّبات شرائع هللا. وكل َمن من الخطيَّ  االمسيح. كان يسوُع خالي  الّشريعة، بل باإليمان بيسوع 

من هللا. ليس من إنسان يستطيع أن يكسب بّره أمام هللا بحفظه  ةٍ يؤمن بالمسيح يسوع سينال بّر هللا كهبٍة مجاني

 بإيمانهم بأّن يسوع المسيح مات صالحة، ولكن يستطيع الجميع أن يقبلوا برَّ هللا شرائع هللا أو بعمل أعماال  

ر باإليمان بمعزٍل 08: 3 يةمنهم للتّكفير عن خطاياهم. ولذا، تُخبِرنا رسالة روم مكانَهم وبدال   : "اإلنسان يتبرَّ

 األعمال المطلوبة في الّشريعة." عن 

فر خبِرنا سِ أّن العهد القديم لم يعلّم أنّه يمكن للنّاس أن يتبّرروا بعمل أعمال الّشريعة. ويُ  5-1: 4 يةتُظِهر روم

ا." ومع أنّه يمكن  فحسبه: "فآمن )إبراهيم( بالّرّب 1: 15التّكوين  له )ُوِضع في حسابه ولحسابه، نُِسب له( بّر 

. الذين لّشريعة، فإنّهم ال يستطيعون أن يفتخروا أمام هللاأن يفتخر المتديّنون أمام اآلخرين بأعمالهم وبحفظهم ا

يعتمدون على حفظهم أعماَل الّشريعة يحاولون تبرير أنفسهم أماَم هللا. ولكّن هللا ال يبّرر سوى الّذين يؤمنون 

 بيسوع المسيح. 

 

 .الّذين تبّرروا باإليمان لهم سالم مع هللا. 4

قد ُغفِرت،  الماضيها في ب"الّسالم" يعني أّوال  اليقين بأن خطاياه التي ارتكبالنّسبة للّذي يؤمن بيسوع المسيح، 

 الحاضر، معنى "الّسالم" هو أّن كّل شرور ا(. وثاني  12، 0-1: 5 يةر أمام هللا وتصالح مع هللا )روموأنّه تبرّ 

ا ومثابرة  ورجاء  األلم الذي يختبره ويمّر به ينتِ  تحَت سيطرة هللا ألجل خير المسيحّي المؤمن، وبأنّ  ج صبر 
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 المستقبلأحداث  ، "الّسالم" يعني أنَّ ا(. وثالث  08: 8؛ 5-3: 5 يةشخصيّته وطبيعته ويطّورهما )روم ويغيّر

أي أنّه يخلص من غضب هللا في المستقبل، وبأنه  عن هللا،المؤمن  المسيحيّ تتسبّب بانفصال على األرض لن 

 (. 39-31: 8؛ 01، 9: 5 يةة هللا له )رومليس من مخلوق وليس من ظرف صعب يمكن أن يفصله عن محبّ 

 

 .مهّمة امع أّن شريعة العهد القديم ال تخلِّص فإّن لها وظائف وأدوار  . 5

تهم لمرآة" التي فيها يرى النّاس خطيَّ (. تعمل الّشريعة عمل "ا08: 3 يةلن يخلص أحٌد بحفظ الّشريعة )روم

سؤولين (. وتعمل الّشريعة عمل "القاضي" الذي يحكم على كلِّ النّاس بالذنب ويوقفهم م02: 5 ية)روم

اس لنّ / "المؤدِّب" الذي يُظِهر ل(. كما تعمل الّشريعة عمل "معلّم المدرسة"19: 3 يةومحاَسبين أمام هللا )روم

(. وتعمل الّشريعة عمل "الُمرِشد" الذي يُظِهر للنّاس كيف ينبغي 04: 3حاجتهم للمسيح ولبّر المسيح )غالطية 

(. وتعمل الّشريعة عمل "اللجام" الذي يكبح كلَّ أنواع الّشرور 12-8: 13 يةأن يحيوا حياتهم المسيحيّة )روم

 (. 11-9: 1تيموثاوس1وسط النّاس )

 

 .غير قابل للفصل بالتّقديس امرتبط ارتباط  التّبرير . 1

ساس كفّارة المسيح عن أبالكامل أمامه على  امعنى "التّبرير" هو أن هللا يعتبر ويعامل اإلنسان باعتباره باّر  

حالة أكثر من أنّه هو "القداسة" أي  1 يةفي رومالخطايا، هذه الكفّارة التي تُقبَل باإليمان. معنى "التّقديس" 

ويزداد في القداسة أكثر فأكثر، بل  اليس على عملية جعل اإلنسان قّديس   1 يةيقع التّشديد في روم. عمليّةكونه 

 . ة وااللتزام بالبرّ النفصال الحاسم والتاّم عن الخطيَّ اعلى 

به في   اكّل المسيحيّين باإليمان اتّحدوا بالمسيح يسوع في موته، وسيتّحدون يقين   أنَّ  1-5: 1 يةرومتعلّم 

ال يعود تحَت سيطرة  قيامته. باإليمان بيسوع المسيح ُصلِب اإلنسان القديم مع المسيح، ولذا فإّن الجسد الماديَّ 

يعلّم  .وبشكٍل نهائيّ  اة قد انتهَت  وانقطعت تمام  ة القسريّة غير الطّوعيّة للخطيَّ الطّبيعة الخاطئة، والعبوديّ 

لحقيقيّين للمسيحّي المؤمن هما عيش حياة جديدة. فالمسيحّي المؤمن يُظهِر بيعة والهدف االطّ  الّرسول بولس أنّ 

أّن هذه هي طبيعة االتّحاد بالمسيح، وبأنّه يستحيل على أّي إنسان أن يستفيد من بركات موت المسيح من دون 

في حياٍة ُمقّدسة  أن يشترك في قيامته! االستفادة من بركات قيامة المسيح تعني بالّدرجة األولى مشابهة المسيح

خلود النفس والجسد بعد ترك األرض  -على األرض، وبالّدرجة الثّانية مشابهة المسيح في حياة الخلود المجيد 

 (. كال هذين األمرين يقعان ضمن الحياة الجديدة التي تتدفَّق لنا من يسوع المسيح.  11: 8 ية)روم
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! ثّمة ح في موته أمٌر مستحيل من دون مشابهته في حياتهمشابهة اإلنسان للمسيمن ناحية، يعلّم بولس بأّن 

. كما أنّه ثّمة والموت والقيامة الروحيَّين للمؤمنينتشابه وتقابل بين موت وقيامة يسوع المسيح الحرفيّين 

الحياة  اة بين األمرين: كما أن قيامة يسوع المسيح كانت نتيجة أكيدة ويقينية لموته، هكذا أيض  عالقة سببيّ 

لموت المسيحي المؤمن مع المسيح. القيامة مع المسيح تجعل تقديس المسيحّي المؤمن  الُمقدَّسة نتيجة يقينيّة

 ه اشترك في موت المسيح. ! يشترك المسيحّي المؤمن في حياة المسيح ألنّ اويقينيّ   اأكيد   اأمر  

! أمٌر مستحيل دون مشابهته في موته مشابهة اإلنسان للمسيح في حياته منومن ناحيٍة أخرى، يعلّم بولس بأّن 

ه ال يمكن أن يتصالح مع هللا من دون أن الي فإنّ ، وبالتّ اينبغي أن يتصالَح المسيحّي المؤمن مع هللا ليكون ُمقدَّس  

حتّى يتقدَّس! وكما سبق موت المسيح قيامتَه، هكذا ينبغي للتّبرير  ! على اإلنسان أن يتبّرر أوال  ايصبح قّديس  

! يشترك اويقينيّ   اأكيد   الحة مع هللا أن تسبقا قداسة الحياة. موت يسوع المسيح يجعل تبرير المؤمن أمر  والُمصا

 المسيحّي المؤمن في موت يسوع المسيح ليشترك في حياته. 

 عمليةالقداسة تقود إلى  حالةأن حالة التّبرير وحالة القداسة حالتان ال تنفصالن! و يةوهكذا، تعلّم رسالة روم

. باإليمان اويقينيّ   اأكيد   االتقديس. موت يسوع المسيح وقيامته تجعالن تبرير وتقديس المسيحّي المؤمن أمر  

 بيسوع المسيح، يشترك المسيحّي المؤمن في موت يسوع المسيح وقيامته!

  

 .ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يحيوا في الّروح. 7

، ولكنّه مسؤوليّة يوميّة ملموسة. معنى "العيش في الروح" هو اصوفيّ   اوح" ليس اختبار  "العيش في الرّ 

ى وح القدس )روح يسوع المسيح(، أي االهتمام وتركيز الفكر علتكريس االهتمام والتفكير لما يرغب به الرّ 

ه يعني إماتة (. إنّ 11: 1؛ أفسس 14-13: 11؛ 01: 14؛ انظر يوحنا 5: 8 يةما يعلّمه الكتاب الُمقدس )روم

 يةروم (. لهذا الّسبب تحثّ 13: 8 يةة تظهر في الجسد البشري )رومل الجسد الرديئة، أي إماتة كّل خطيَّ أعما

ة لعمل الخطايا والّشرور، بل ّدموا أعضاء جسدهم كأدواٍت للخطيَّ المسيحيّين المؤمنين على أال يق 19و 13: 1

 يقّدموها لتكون أدواٍت لعمل ما هو صائب ومرٍض في عيني هللا. 
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 .هللا هو صاحب الّسيادة في كّل شيء. 8

لّسلطان في َمن هللا صاحب الّسيادة وا ذا، فإنّ كوه(. 32-09: 8 ميةالّذين اختارهم هللا سيخلصون )روكّل 

 يةن هللا أو عن محبّة هللا له )روميحدث على األرض يمكن أن يفصل المسيحّي المؤمن ع يخلِّصهم. ال شيء

هللا هو ملك  صاحب الّسيادة والّسلطان في صالحه. معنى سيادة هللا هو أنّ هو هللا  (. وهكذا، فإنّ 35-39: 8

 الكون، وال يوجد من يستطيع أن يوقفه أو يمنعه من إتمام خطّته التي وضعها لهذا العالم ولكّل مسيحّي مؤمن. 

 

 .يصير النّاس أوالد هللا بسبب ما يعمله هللا. 9

ل بفعل وعٍد سيادّي من هللا بسبب العرق الذي ينتمون إليه أو جد  يتحّدرون منه، بيصير النّاس أوالد هللا ليس 

ة نتيجة أعمال صالحة، ولكن بفعل (. يصير النّاس أوالَد هللا ليس بفعل استحقاقاٍت بشريّ 9-1: 9 ية)روم

(. يصير النّاس أوالد هللا ليس 14-13: 0تسالونيكي 0؛ انظر 13-12: 9 يةاختيار ودعوة هللا الّسياديّين )روم

؛ انظر 11-14: 9برغبتهم البشريّة )إرادتهم الحّرة( أو جهودهم البشريّة، بل فقط برحمة هللا الّسياديّة )روما 

ب،" و"ولكن  كّل ما لّي إاّل إذا اجتذبه اآلإ(. هذا ما يعلّمه يسوع المسيح بقوله: "ال يقدر أحٌد أن يأتي 18: 9

 (. 15، 44، 31: 1يهبه اآلب لي سيأتي إلّي" )يوحنا 

 

 .خطة هللا هي أن يخلِّص اليهود واألَُمم. 11

(. وقبول المؤمنين 01-11: 11 يةرفض العصاة من إسرائيل يؤّدي إلى قبول جموع المؤمنين من األمم )روم

من األمم يقود إلى قبول جموع المؤمنين من اليهود. وهكذا، فإّن كّل َمن اختارهم هللا من األمم ومن اليهود 

عبر كّل األجيال في التّاريخ سيخلصون. جماهير األمم واليهود العظيمة سيخلصون. ولكّن غير المؤمنين من 

 (. 8: 01 يوحنا ؛ رؤيا10-11: 8)متّى  اكوت هللا أبد  األمم واليهود لن يدخلوا إلى مل

 

 .يطلب هللا من المسيحيّين أن يتغي روا. 11

(. مع أّن هللا 14: 13؛ 3-1: 10 يةبالمسيح )روم اينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين أن يتغيّروا ويزدادوا شبه  

عن  هو َمن يبادر في خالص المسيحيّين المؤمنين وفي تغيير حياتهم، فإّن كّل مسيحي  مؤمن يبقى مسؤوال  

تعلّم أنّه "ليس من اختيار إلهّي من دون مسؤوليّة بشريّة"، وبأنه  يةاالستجابة لمباَدرات هللا. ورسالة روم
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حالة تقديس، وبالتالي من دون عملية التّقديس." ال يمكن للمسيحّي أن يكون "ليس من حالة تبرير من دون 

عقيدة االختيار فصل على يقين بأنّه ُمخلَّص إن كان يحيا حياة عدم اإليمان )الّشّك( والعصيان. وال يمكن 

دة التّبرر في اإللهي في فكر وحياة المسيحيّين المؤمنين عن عقيدة المسؤوليّة البشريّة. وال يمكنك فصل عقي

 قديس. فكر وحياة المسيحيّين المؤمنين عن عقيدة التّ 

 

 .يطلب هللا من المسيحيّين أن يخضعوا للّسلطات. 12

(. على الجميع أن يخضعوا 1-1: 13 يةأن يخضعوا للّسلطات الحاكمة )رومينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين 

لّسلطة هللا، وعلى كّل المواطنين أن يخضعوا للّسلطات التي تحكمهم إال إن كانت هذه الّسلطات تأمر بما 

يتعارض مع وصايا ومطالب هللا. فينبغي مقاومة كّل الّسلطات البشريّة التي تتعارض مع سلطة هللا بطريقةٍ 

 مناسبة. 

 

 .امسيحيّين أن يقبل بعضهم بعض  يطلب هللا من ال. 13

على المسيحيّين المؤمنين األقوياء أن يقبلوا ضعفات المسيحيّين الّضعفاء وما يميلون للتّمسُّك به، ولكن ضمن 

الحّد الذي فيه ال تتعارض ضعفاتهم وما يتمّسكون به مع حق هللا في الكتاب الُمقدَّس. وكذلك، على المسيحيّين 

ضمن الحّد الذي فيه ال تتعارض  اأيض  ويحكموا على قناعات المسيحيّين األقوياء، ولكن الّضعفاء أال يدينوا 

 (. 13: 15 - 1: 14 يةق هللا في الكتاب الُمقدَّس )رومهذه القناعات مع ح

 


