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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة والمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  إشعياء

 

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

 (. 16، 55، 55، 55 إشعياء)خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

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

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 101: 111مزمور : كلمة هللا

 

 .625: 665 مزمور: كلمة هللا في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 33-1: 11رومية 

 

ة بيعيّ سرائيل الطّ إأن يخلِّص كلَّ فرٍد في أّمة  أّن هللا لم يقصد قط   روميةيعلِّم الفصل التاسع من رسالة : ُمقّدمة

الذين اختارهم في إرادته الّسياديّة،  أن يخلِّص كلَّ  ا(. كان قصُد هللا دائم  62-1: 7؛ انظر تثنية 1: 5 رومية)

 (. 62-5: 6تيموثاوس 0؛ 85: 61 الرسل ؛ انظر أعمال66: 5 روميةالذين أتوا إليه باإليمان ) وهُم

حاولوا أن يخلصوا بأعمال  اسبب فشل إسرائيل كأّمة. فاليهود عموم   روميةح الفصل العاشر من رسالة وشرَ 

 ا يسوع المسيح. من نيل خالصهم باإليمان بالمسيّ  الّشريعة، بدال  
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 ابشكٍل كامل. فيقين  يقين ا في ما يختّص بإسرائيل واألمم سيتحقَّق  هللا األزليَّ  قصدَ  ويعلّم الفصل الحادي عشر أنَّ 

 !ان إسرائيل ومقدار كامل من األَُمم أيض  سيخلص مقداٌر كامل م

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 11-6: 66رومية لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 ُمالحظات                                                 .    اكتشف: 2الخطوة 

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

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  في دفترك.  اكتشف َحقّ ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 24-1: 11 رومية

 .ة هللا للخالص، هناك تفاعل رائع بين أّمة إسرائيل واألَُمم )غير اليهود(خطّ في : 1االكتشاف 

 ة غير الكاملة لوضع أّمة إسرائيل. ورة الحاليّ الصّ  10-1: 11 روميةأ. تصف  

أّمة عاصية بعيدة عن الطّاعة صورة صورة أّمة إسرائيل في زمن الّرسول بولس هي : صورة غير كاملة

وعنيدة. وقد قاد هذا كثيرين من األمم لالستنتاج أّن أّمة إسرائيل قد ُرفِضت، وأّن األَُمم قد أخذوا مكان أّمة 

 فقط.  اجزئيّ   ةٌ إسرائيل. ولهذا، يُظِهر الّرسول بولس أّن الّصورة التي لدى األَُمم بشأن أّمة إسرائيل صحيح

 

شعب إسرائيل . يشير التّعبير "شعبه" إلى لم يرفض شعبه قط   يقول الّرسول بولس إّن هللا: لم يرفض هللا شعبه

بولس نفسه كان من شعب  بالّرّب وبمسيحه. وأحد األدلّة على كون هللا لم يرفض شعبه هو أنَّ  الذي آمن

يبقي لنفسه بقيّة أو  اهللا كان دائم   إسرائيل. وثّمة دليل آخر على هذا يأتي من تاريخ شعب إسرائيل، وهو أنَّ 

)انظر  جموعة من النّاس وسط شعب إسرائيل ال تكون قد أحنت ركبتها لألوثان بل بقيت على أمانتها للّربّ م
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في زمن الّرسول بولس، اختار هللا  اوثّمة دليل أخير يقّدمه هو أنّه في تاريخ أّمة إسرائيل، وتحديد  (. 6-8: 66

 ثانية  بقيّة  من بين أّمة إسرائيل لتكون شعبه. 

(. وعبر المستقبل سيبقى 1-5: 66 روميةجيل في تاريخ أّمة إسرائيل اختارها هللا بنعمته ) ة" في كلِّ كّل "بقيّ 

هر الحالي فقط، الدّ  -. وفي نهاية التّاريخ ابأّمة إسرائيل وبكل األمم غير اليهوديّة أيض   اومهتّم   هللا مشغوال  

 ستكون صورة خطّة خالص هللا كاملة . 

حقبة كتابة العهد الجديد أتى  لذي لألَُمم غير اليهوديّة! فخالللخالص اليهود بالقدر اهناك رجاء عظيم 

 ؛7، 6: 1؛ 68: 5؛ 8: 8؛ 87، 86: 0 الرسل كثيرون من اليهود إلى اإليمان بيسوع المسيح )أعمال

، 1: 5؛ 8: 7؛ 65-65: 5؛ 60: 8؛ 12: 1؛ 61: 6 رومية؛ انظر 60: 67؛ 6: 68؛ 80، 15، 16: 5

من أّمة  تيهود خلُصبقيّة من ال ة ثّمة(. وفي كّل قرٍن عبر تاريخ البشريّ 61، 61-66، 6: 62؛ 05، 07، 08

 (. 07: 5 روميةإسرائيل الطّبيعيّة )

 

كثيرين  عبر تاريخ أّمة إسرائيل هو أنَّ  اولكن ثّمة أمٌر آخر يُرى بوضوح أيض  : له الم يختَر هللا كلَّ اليهوِد شعب  

(! حصل هذا في أيّام موسى 62-7: 66 روميةمن اليهود قّسوا قلوبهم تجاه هللا ورسالته. ولهذا قّساهم هللا )

: 5؛ 66: 6(، وفي أيّام يسوع المسيح )يوحنا 62-5: 1(، وفي أيّام النّبي إشعياء )إشعياء 8-0: 05)تثنية 

وقد استمّر في الحصول حتى إلى زمن بولس  (،51-56: 7 الرسل (، وفي أيّام استفانوس )أعمال15-82

د اآليتان 5: 66 روميةسول، حيث رفض كثيرون من اليهود يسوَع المسيَح وبّره )الرّ  على  62-5ب(. وتؤكِّ

 ذين قّسوا أنفسهم وقلوبَهم تجاه هللا ورسالته. العقاب الُمستَحّق للّ 

 بسيادته نعمة االختيار حرمهمهللا ُمعيَّنين تعني أّن ال يسهل فهم تقسية هؤالء. فمن ناحية، تقسية هللا ألشخاٍص 

هم في الوقت نفسه عقاب منه لتقسيتهم تقسيته هي  (. ومن ناحية أخرى، إنّها تعني أنّ 65: 5 رومية)

(. فكثيرون من اليهود كانوا قد قّسوا 05، 05، 65: 6 رومية)انظر  عدم إيمانهم وعدم طاعتهم المتمثّلة في

(، 11-18: 06؛ متّى 66-7: 1 قلوبهم، ليس فقط خالل حقبة العهد القديم بعدم االستماع ألنبياء هللا )عبرانيّين

، 62، 7، 0: 60بعدم االستماع ليسوع المسيح ورسالة إنجيله )متّى  اخالل حقبة كتابة العهد الجديد أيض   ولكن

(. وهكذا، بدل أن يتبّرر هؤالء اليهود بنعمة هللا باإليمان 56: 7 الرسل ؛ أعمال65-66: 61؛ 08، 68

هم الخاّص وتبرير أنفسهم بمحاَولة حفظ الّشريعة ) : 5 روميةبيسوع المسيح ورسالة إنجيله، سعوا لكسب برِّ

12-11 .) 
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 التّفاعل الحاصل بين أّمة إسرائيل واألَُمم غير اليهوديّة.  11-11: 11 روميةب. تصف  

ل ليسوع المسيح لم يكن سقطة  ال : تعث ر أّمة إسرائيل وسقوطها خالل المجيء األوّ ابل جزئيّ   امؤقّت   اليس رفض  

، وبأنّه في امؤقّت  سقوط أّمة إسرائيل كان  (. ال يعني هذا الكالم أنّ 66: 66 روميةقيام منها وال إصالح لها )

بحيث ال  ليس كامال   أي) اجزئي ّ سقوط أّمة إسرائيل كان  ه يعني أنّ المستقبل سيقيم هللا أّمة إسرائيل ثانية . ولكنّ 

 (. إصالح له وال قيام منه

اآلخرين. وهكذا،  من شعب إسرائيل وتقسية ةبقيّ ( موضوع اختيار 62-6: 66 روميةيعالج الّسياق الّسابق )

-67: 66 روميةوالّسياق الاّلحق )لشعب إسرائيل!  جزئيّ بل برفٍض  مؤقّتفإن هذا النّّص ال يتعلّق برفض 

إلى أصل شجرة الّزيتون. يبقى اليهود غير المؤمنين مقطوعين عن  اليهود المؤمنين فقط( يتعلّق بتطعيم 08

لشعب إسرائيل، أي  قبول جزئيّ ، بل عن قبوٍل كلّيّ أصل شجرة الّزيتون. وهكذا، فإّن الحديث هنا ليس عن 

يّة وسقوط أّمة إسرائيل الطّبيع! ابل جزئيّ   امؤقّت  قبول الذين يؤمنون من اليهود! لم يكن سقوط أّمة إسرائيل 

 مصير أّمة إسرائيل النّهائّي الذي ال يمكن تغييره أو إصالحه.  ليس هوالجزئّي 

 

ة على فعٍل يشير إلى في اليونانيّ  65و 60ال تحتوي اآليتان : فض الجزئّي والقبول الجزئيّ المقابلة بين الرّ 

ياق يشير إلى الحاضر. وهكذا، تقابل هاتان اآليتان ما ة(. ولكن السِّ من الحاضر أو المستقبل )في اليونانيّ الزّ 

 تاٍل( من جهة، وقبولهم الجزئيّ  في زمن بولس )وفي كّل زمنٍ  ة ورفضهم الجزئيهزيمة إسرائيل الجزئيّ بين 

ومّرة في آخر هذا الّدهر من جهٍة أخرى.  ملئهم واكتمالهم النّهائيّينٍن تاٍل( وزمفي زمن بولس )وفي كّل 

ظِهران أّن ( يُ 08-67: 66 رومية( والّسياق الاّلحق )62-6: 66 رومية)الّسابق إّن الّسياق  أخرى نقول

أحداث تحصل في الحاضر، منُذ ، ولكن عن هرواحٍد في نهاية الدّ  ي  ال يتكلّم عن حدٍث مستقبلالّرسول بولس 

حين  للمسيح )نهاية الّزمن(،ى المجيء الثّاني المجيء األّول ليسوع المسيح )زمن بولس الّرسول( وحتّ 

( ومن األَُمم غير 60: 66 روميةمن الُمخلَّصين من أّمة إسرائيل الطّبيعيّة ) العدد الكامل والنّهائيّ مل تكسي

بوضوح إلى أنّه سيتّم الوصول إلى العدد  01-05: 66 رومية رسالة (. وتشير05: 66 روميةاليهوديّة )

 ن كّل أَُمم العالم في الوقت نفسه.  الكامل والنّهائي من الُمخلَّصين م
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، روميةفي خدمة بولس، رسول األمم، حتى وقت كتابته لرسالته إلى أهل  :إيمان األَُمم سيثير غيرة اليهود

وّجه الكثير من جهوده في الخدمة إلى األُمم من أجل إثارة غيرة ومشاعر اليهود )شعب إسرائيل الطّبيعّي( 

(. وعبر التاريخ، من المجيء األّول 00-65: 5كورنثوس 6؛ انظر 61: 66 روميةبغرض تخليص بعضهم )

 روميةليسوع المسيح إلى مجيئه الثّاني، فإنه حيثما ال يبقى اليهود في عدم إيمانهم سيخلصون )

ة هم اآلن )من زمن الطبيعيّ إسرائيل ّن اليهود المنحدرين من أّمة بولس بوضوح تاّم إ(. يقول الّرسول 01: 66

( ينالون رحمة هللا نتيجة  للّرحمة التي أغدقها على األُمميّين المنحدرين من األُمم غير اّرسول بولس فصاعد  ال

 (. 16-12: 66 روميةاليهوديّة )

 

اليهود من ال يخلص األَُمم من دون اليهود المؤمنين، وأن ال يخلُص  أن هي ة هللا الخالصيّة الُمدِهشةخطّ 

إن كان رفضهم )يعني( مصالحة العالم، فماذا يكون ": إلى 65: 66 رومية تُترَجم! دون األُمميّين المؤمنين

قبولهم إال حياة من الموت؟" أّدى رفض أّمة إسرائيل الجزئّي إلى "مصالحة العالم". عصيان هؤالء اليهود قاَد 

 الرسل مّرات تلو المّرات إلى إعالن بشارة اإلنجيل لألَُمم في العالم، كما يُرى في أعمال

. ونتيجة لهذا، أتى كثيرون من األُمميّين في العالم إلى هللا، فتصالحوا 05-01: 05؛ 1: 65؛ 88-85: 61

: 1؛ 00-66: 0معه من خالل إيمانهم بيسوع المسيح، كما تصالحوا مع المؤمنين من شعب إسرائيل )أفسس 

: 66 روميةمّرة بعد أخرى غيرة اليهود )(. وفي عناية وسيادة هللا المدهشتَين، سيثير خالص األُمميّين 0-1

 ،(. فحين يرى اليهود16: 66 روميةكثيرون من اليهود بيسوع المسيح ويخلصوا ) (، حتى يؤمن61-68

هم سيغارون منهم، وسيأتون باإليمان إلى نّ العظيم في المؤمنين من األَُمم، فإ التّغييرَ  ،قلوبهم الخطيةالذين قّست 

، 08: 65(، والّرّب يسوع المسيح )لوقا 68: 17؛ 07-05: 11النّبي حزقيال )حزقيال يدعو يسوع المسيح. 

 الخطيةالذين كانت  ،( هذا التّغيير العظيم في هؤالء اليهود68: 5؛ 5، 6: 0(، والّرسول بولس )أفسس 10

كثيرين  ى ُمصالحةرفض هللا لكثيرين من اليهود قاد إل بـ"حياة من بين األموات"؟ وهكذا، فإنّ  ،تقّسي قلوبهم

م األرض )ووالدتهم ثانية(. لم يخلص األُمميّون من دون اليهود المؤمنين، وقبول هللا من األُمميّين في كّل أمَ 

لليهود يقود إلى والدتهم ثانية ومصالحتهم مع هللا! وهكذا، فإّن اليهود ال يخلصون من دون المؤمنين من 

 األَُمم! 
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لطان خطّةَ الطّ  24-13: 11 روميةتصف ج.    خالصه.  ريقة التي بها يتّمم هللا صاحب الّسيادة والسُّ

يوّجه الّرسول بولس في هذه اآليات حديثه ومطارحته الفكرية إلى المسيحيّين من أصٍل أُممّي )انظر اآلية 

: 66، سول بولسة هللا الخالصيّة بشأن اليهود )الّشعب الذي ينحدر منه الرّ حتى ال يخطئوا في فهم خطّ (، 61

هم ونسلهم نَّ قوب. فقال إنّه "سيكون إلههم" و"إ(. كان هللا قد قطع عهوده مع اآلباء إبراهيم وإسحاق ويع61

سيكونون شعبه إلى األبد." تقسية شعب إسرائيل الجزئيّة لقلوبهم عبر العصور لم تبِطل أو تعطِّل عهد هللا مع 

 يؤمنون من أّمة إسرائيل الطّبيعيّة. منوا وآالذين  شعب إسرائيل، أي مع اآلباء المؤمنين وكلِّ 

 

 روميةس يجعل جميع المرتبطين به ُمقدَّسين )انظر الممثِّل الُمقدَّ : اُمقدَّس   ممثِّال  الباكورة بصفتها 

، ا: "إن كانت باكورة )العجين( ُمقدَّسة، فإنَّ كامل العجين يكون ُمقدَّس  61: 66 رومية(. ترجمة 67-65: 5

الّصورتان (. تشرح هاتان 61: 66 رومية، فإّن هذا يكون حال األغصان" )االّشجرة ُمقدَّس  وإن كان أصل 

للّرّب  يقدِّمون منه االحقيقة نفسها. كان بنو إسرائيل يستخدمون باكورة دقيقهم لعمل عجين يِعّدون منه خبز  

" هو المفروز ُمقدَّسالكلمة ". معنى بّ وبهذا كانوا يقدِّسون كامل محصول الحنطة للرّ (. 06-67: 65)عدد 

الُمقدَّس. بفصل بني إسرائيل باكورة محصولهم  ينيّ والُمقدَّم لالستخدام الدّ  والمفصول عن االستخدام الطّبيعيّ 

س   ا تكريسهتقديمها وو أنّهم كانوا يعتبرونه للّرّب، أي  اوُمقدَّس   اللّرّب، كانوا يعتبرون كامل حصادهم مكرَّ

 سخيّة من يده. عتباره هبة كريمة و

 

األغصان المتّصلة باألصل تشترك في حياة الّشجرة. فإن كان أصل  وكذلك كل   :اُمقدَّس   األصل بصفته تمثيال  

لشعب هللا في  صورةٌ هي  ا" التي تنتج ثمر  يتونة الجيّدةالزّ ، هكذا تكون األغصان المتّصلة به. "االّشجرة ُمقّدس  

جرة المؤمنين هذه الشّ  أغصان(. وتمثِّل 67-61: 66؛ إرميا 08: 66 روميةالعهد القديم، شعب عهد هللا )

ا بيسوع المسيح  صورة تمثِّل اآلباء، الذين عمل هللا عهده معهم  أصل شجرة الّزيتونضمن أّمة إسرائيل. أفراد 

(، الذي هو 61: 00 رؤيا يوحنا(، وفي أسمى أشكال هذه الّصورة تمثِّل يسوع المسيح )05: 66 رومية)

)عبرانّين  ضامن هذا العهد(! يسوع المسيح هو 61: 1"النّسل" الذي يشّكل بذرة وأصل هذا العهد )غالطية 

هي ، التي تُعتبَر شجرة  ال قيمة لها، والّزيتونة البّريّة(. 1: 5)عبرانيّين  وسيط هذا العهد(، وهو 00: 7

من بين األُمم  اأفراد  هذه الشجرة المؤمنين بيسوع المسيح  أغصانل صورة لألُمم غير اليهوديّة بالطّبيعة. وتمثِّ 

-5: 0بطرس 6كّل األغصان المتّصلة باألصل الُمقّدس مؤمنون، قُدِّسوا وكّرسوا حياتهم هلل )غير اليهودية. 
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بّريّة. زيتون ي األصل من شجرة زيتوٍن جيّدة أو من شجرة إن كانت هذه األغصان أتت ف اليس مهّم  (. 62

فاليهود واألُمميّون الذين يؤمنون بيسوع المسيح يُطّعمون في األصل الُمقدَّس نفسه. باإليمان يُطعَّم هؤالء في 

(. إنّهم متّحدون 00-66: 0؛ 61: 6؛ أفسس 61-60: 60كورنثوس6يسوع المسيح وفي شعب عهده )انظر 

: 1كولوسي ؛ 1-0: 1؛ 65-68: 0؛ أفسس 05: 1؛ غالطية 61-60: 62روميةفي األصل بالقدر نفسه ) امع  

عن اإليمان به يُقطَعون من شعب  يبتعدونيّون الذين ال يؤمنون بيسوع المسيح أو مم(. واليهود واألُ 66-60

(. خالل فترة العهد القديم كان شعب عهد هللا يتألَّف في معظمه من 88-80: 06؛ 60-66: 5عهده )انظر متّى

من مؤمنين من كلِّ  يتألَّف شعب عهد هللا. ولكن خالل فترة العهد الجديد لطّبيعيّ مؤمنين من شعب إسرائيل ا

أّمٍة وشعٍب في المسكونة. في العهد الجديد يُعَرف شعب عهد هللا بـ"ملكوت هللا" و"جسد المسيح" )الكنيسة 

 الواحدة الجامعة(. 

 

يعيّة التي ال تحفظ مطالب وشروط عهد هللا، التي كّل اليهود الذين ينتمون ألّمة إسرائيل الطّب :لطف هللا وشّدته

لن يخلصوا ال اآلن وال في نهاية الّزمن. هذه هي شّدة هللا.  ،هي الثّقة به وإطاعته )اإليمان بيسوع المسيح(

. هذا هو اأبديّ   اخالص  وكّل اليهود الذين ال يستمّرون في عدم إيمانهم وعصيانهم من المؤكَّد أنّهم سيخلصون 

( هما الّشدة واللطف 60-5: 65هللا. شّدة هللا ولطفه هذان تجاه أّمة إسرائيل الطّبيعيّة )انظر إرميا لطف 

هللا بدأ عهده مع المؤمنين من أّمة  نفسيهما تجاه األَُمم غير اليهوديّة. ينبغي أال ينسى المؤمنون األُمميّون أنّ 

من المجيء األّول ليسوع المسيح، بشكٍل خاّص،  (. ولكن1-5: 62؛ انظر متّى 61: 6 روميةإسرائيل )انظر 

(. و"أصل 65: 05ووّسع مجال عهده ليشمل المؤمنين من كلِّ األَُمم غير اليهوديّة )انظر متّى  هللا بسط

الّزيتونة"، الذي يمثِّل يسوع المسيح واآلباء وبركات العهد الموعود بها لآلباء، تحمل اآلن ال المؤمنين من 

. فالمبدأ الُمطلَق الذي يحّدد االنتماء إلى شعب عهد هللا )ملكوت هللا، اوالمؤمنين من األَُمم أيض   اليهود فقط، بل

م اليهود واألُمميّون في يسوع المسيح، وفي عهده جسد المسيح( هو اإليمان.  فقط باإليمان بيسوع المسيح يُطعَّ

 مع اآلباء، وفي بركات هذا العهد. 

 

  32-21: 11 رومية

بحسب خطّة هللا للخالص، سيتّم الوصول إلى العدد الكامل من األُمميّن وإلى العدد الكامل من : 2االكتشاف 

 . اليهود



  38 الدَّرس -الثاني عشر الدليل

 

 أ. الّسّر هو أّن المؤمنين من األَُمم متساوون في الميراث مع المؤمنين من اليهود.  

الذي  البستانّي(. الّسرّ  -فاندايك "ملء األمم" و"ملء اليهود" )ترجمة العالقة بين  10-05: 66 روميةتشرح 

هو كشف خطّة هللا للخالص في العهدين القديم والجديد. وفي كشف  05سول بولس في اآلية يتكلّم عنه الرّ 

" بين اليهود المؤمنين واألُمميّين المؤمنين. الكلمة "سرّ  اة هللا للخالص، نشأت وتكّونت عالقة جديدة تمام  خطّ 

الذي تتحدَّث عنه رسالة  ابق غير معروٍف، ولكنّه في الحاضر ُكِشف وأُعلِن. والّسرّ كان في السّ  اتعني حقّ  

يعرفه أنبياء العهد القديم أعلنه  لم. فما 1-0: 1مرتبط بالّسّر الذي تتحدَّث عنها رسالة أفسس  05: 66 رومية

من اليهود فقط، بل والمؤمنين  هللا لرسله في العهد الجديد. فقد أعلن لهم أّن خطّته للخالص ال تشمل المؤمنين

: 62 الرسل ، وذلك من خالل الكرازة والمناداة ببشارة اإلنجيل )انظر أعمالاأيض  من األَُمم غير اليهوديّة 

أعضاء في الجسد  ا(. سيكون المؤمنون من األَُمم ورثة مع المؤمنين من اليهود. سيكونون جميع  08-05

وسيشارك هؤالء بالتّساوي في كّل الوعود المعطاة في يسوع المسيح ومن جسد يسوع المسيح.  -الواحد نفسه 

)يوحنا  قطيع خراف يسوع المسيح ا(. سيؤلِّفون جميع  02: 6كورنثوس 0؛ انظر 1-0: 1خالله )أفسس 

 كورنثوس0) هيكل هللاو(، 65-68: 0)أفسس اإلنسان الجديد الواحد المخلوق في يسوع المسيح(، 62:61

-5: 0بطرس 6) شعب هللا الواحدالبستاني(، و -؛ ترجمة فاندايك 61: 1)غالطية  رائيل هللاإس(، و61: 1

62 .) 

 

ب. الّسّر هو أنّه سيتّم الوصول إلى العدد الكامل من اليهود المؤمنين بالتّوازي مع الوصول إلى  

 د الكامل من األُمميّن المؤمنين. دَ العَ 

ملء و ملء إسرائيلبشكٍل خاّص على الّسّر الكامن في حقيقة أن  01-05: 66 روميةيشّدد الّرسول بولس في 

 اريخ. سيتحقّقان في الوقت نفسه في نهاية التّ  األمم

( أو "اكتمال 01: 66 رومية" )جميع إسرائيلبـ" يُدَعون األُمميّين في هذا الفصلعلى عكس  ،اليهود

سيكون عليهم أن ينتظروا  البستانّي( -؛ و"ملء إسرائيل" في ترجمة فاندايك 60: 66 روميةإسرائيل" )

من شعب هللا  ا(، قبل أن يُعلَنوا ثانية  في وحدة جسد المسيح بصفتهم جزء  05: 66 رومية" )اكتمال األمم"

 بالمفرد(. في ، حيث تُستخدم الكلمة "شعوب" في اللغة اليونانية، أي بالجمع ال1: 06 رؤيا يوحنا)انظر 

الوقت الحاضر، الصورة التي يعكسها شعب إسرائيل غير واضحة، ألّن إسرائيل شعٍب منقسم، وواضٌح أّن 

هذه الّصورة جزئيّة ومؤقَّتة. فحين يحصل "اكتمال األمم" )ملؤهم(،  هللا تركه. والّرسول بولس يقول إنّ 
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من. وحينئٍذ فقط ة إسرائيل الجزئيّة ستبقى حتى نهاية الزّ سيُعلَن ملء واكتمال إسرائيل! الّسّر هو أن تقسيّة أمّ 

ستُعلَن بشكٍل كامل إسرائيل الحقيقيّة، التي تتألف من العدد الكامل من المختارين من أّمة إسرائيل الطّبيعيّة 

من  ذي يتألَّف من كامل المختارين(. وهذا سيحصل بشكٍل متزامن وبالتّوازي مع ملء األَُمم، الّ 1: 5 رومية)

هو "االعتماد المتباَدل ما بين خالص األمم وخالص  جوهر الّسّر اإللهيّ  األَُمم غير اليهوديّة. وهكذا، فإنّ 

من األَُمم، وخالص  المؤمنيناليهود". إنّه يشير إلى سلسلة األحداث الُمدِهشة التي تنتج عن خالص المسيحيّين 

من أصل يهودّي إسرائيل  المؤمنونيؤلِّف المسيحيّون ، 66 روميةمن اليهود. وبحسب  المؤمنينالمسيحيّين 

 الحقيقي الذي لم يرفضه هللا!

 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-6: 66 روميةلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

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

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض شارك

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 

 

 

 23: 11 رومية

 ؟ما معنى العبارة "جميع إسرائيل": 1الّسؤال 

  .مالحظات

  .23و 21أ. العالقة بين اآليتَين  

للّسّر. فالّسّر يعلِن أن العالقة المتبادلة ما بين  نتيجةه في ذاته، ولكنَّ  ا"خالص جميع إسرائيل" ليست سّر  

يتحقّق خالص "جميع إسرائيل"  ريقة التي بهاهي الطّ ألّمة إسرائيل وخالص ملء األمم  فض الجزئيّ الرّ 

 )ملء إسرائيل(. 
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 . عبر القرون إسرائيل" بحيث تشمل كّل أّمة إسرائيلب. ال يمكن توسيع معنى عبارة "جميع  

فلو أُعطي هذا المعنى لهذه العبارة، لعنى ذلك خالص كّل اليهود الذي عرفتهم هذه األرض من دون استثناء. 

أي حقيقة أنّه في العهدين القديم والجديد، رفض هللا إسرائيل وأدان غير المؤمنين وغير يتجاهَل هذا الرّ 

 رومية(. وفي 60: 5؛ متّى 0: 60ة في جهنَّم )دانيال عليهم بقضاء األبديّ  امنهم، حاكم  الطّائعين 

 ، يستبعد بولس فكرة شمول الخالص لكّل اليهود. 07: 5

 

 ج. وال يمكن حصر عبارة "جميع إسرائيل" بكل أّمة إسرائيل في األيّام األخيرة.  

لذين سيكونون أحياء في نهاية الّزمن. فهذا سيستثني ويستبعد عبير بالعدد الكبير لليهود اال يمكن حصر هذا التّ 

من، وسينظر هذا إلى المؤمنين من اليهود الذين ماليين كثيرة من اليهود الذي عاشوا وسيعيشون قبل نهاية الزّ 

يل عبر فقط من كّل أّمة إسرائ اهم ال ينتمون إلى "إسرائيل". فلو أّن جزء  سيعيشون قبل نهاية الّزمن كما لو أنّ 

 "جميع إسرائيل" يخلصون؟  من، فكيف يمكن القول إنّ القرون سيخلصون في نهاية الزّ 

 

د. العبارة "جميع إسرائيل" ال تشير إلى أّمة إسرائيل الطّبيعيّة، أي إلى مفهوم أّمة إسرائيل  

 القوميّة. 

جميع بني إسرائيل هم إسرائيل"، أي أنّه ليس كّل من ينتمي ألّمة ينتمي  ليسأنّه " 1: 5 روميةتعلّم  

سرائيل. فال إل ، يتحّدى بولس الرسول المفهوم القوميّ روميةإلسرائيل الحقيقي. وفي الفصل التاسع من رسالة 

حقيقيّين هلل" بالتوالُد الطّبيعّي وباالنتساب لعرق أو شعب ُمعيَّن  ا" أو "أوالد  احقيقيّ   يصير اليهود "إسرائيال  

-1: 5 رومية(، بل من خالل وعد هللا الّسيادّي واختياره ودعوته ومحبّته ورحمته فقط )05-05: 0 رومية)

 (. 88: 1؛ 5-1: 1؛ يوحنا 65
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هـ. عبارة "جميع إسرائيل" تعني كامل عدد اليهود المختارين عبر حقبتي العهد القديم والعهد  

 الجديد. 

 يشير هذا المقطع إلى مجموع "البقيّات األمينة" )األمناء( من شعب إسرائيل عبر القرون، مثل البقيّة األمينة

(، و"القطيع 8: 0؛ 5: 6اء عياء )إشعي(، والبقيّة األمينة خالل زمن إش65: 65 ملوك6زمن إيليا ) خالل

(، الذي برغم هذه التّسمية كان يمثِّل "كثيرين في 10: 60كان يتألَّف من تالميذ يسوع )لوقا  الصغير" الذي

 (، والبقية التي كانت16: 5؛ 7: 1؛ 8: 8؛ 87، 86: 0 الرسل ؛ وانظر أعمال18: 0إسرائيل" )انظر لوقا 

 روميةو"البقيّات األمينة" التي عرفتها األرض في كّل زمن وجيل تاٍل ) ،5: 66 روميةزمن بولس ) خالل

 5: 7 رؤيا يوحنافر سِ  هذا الّرقم. ومع هذا، فإنّ أو عظمة (. الّرسول بولس غير مهتّم هنا بمدى ِكبَر 01: 66

من اليهود الذي يؤمنون بيسوع  ا، ومن المؤّكد أن هذا يشمل كثيرين جد  كثير ال يُحصى" يتكلّم عن "جمعٍ 

 المسيح. 

 

 23: 11 رومية

 ؟متى سيخلص جميع إسرائيل: 2الّسؤال 

  .مالحظات

 ".االحق  وعن خالص جميع إسرائيل  مؤقّتةم عن تقسية أ. ال يقصد هنا أن يتكلّ  

إلى أن يتّم دخول ملء األمم،  مؤقتة: "إسرائيل اختبروا تقسية 01و 05ال يقول الّرسول بولس في اآليتَين 

سيخلص جميع إسرائيل." فال يشير الّرسول بولس إلى أنّه في المستقبل، وبعد أن يدخل المؤمنون من  ومن ثمّ 

من سيتوب فيه شعب إسرائيل. فليس من مكاٍن من الزّ  فترة مؤقتة وفاصلةاألَُمم إلى ملكوت هللا، ستكون هناك 

ة ما بين دخول المؤمنين من األُمم إلى تقَّ إلى مثل هذه الفترة الفاصلة المؤ لّمحيشير أو يفي الكتاب الُمقدَّس 

: 61وأُمميّين )متّى  املكوت هللا ونهاية العالم. فالنّهاية األخيرة ستأتي في الوقت نفسه على كلِّ النّاس، يهود  

 (! 65-66: 02 رؤيا يوحنا؛ 61-7: 1بطرس 0؛ 11-16: 05؛ 16-06: 08؛ 17-81
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 )هكذا( التي بها يخلص جميع إسرائيل".  ريقةهذه هي الطّ ، وةجزئيّ ب. إنّها تعني تقسية  

والكلمة ة الُمستخدمة ال يمكن أن تترَجم إال إلى "تقسية جزئية"، وليس إلى "تقسية إلى حين". الكلمات اليونانيّ 

ثّم". فما يقوله الّرسول بولس في " أو "من االيونانيّة المترجمة "هكذا" تعني "بهذه الطريقة" وليس "الحق  

إلى حين الوصول إلى العدد الكامل من المؤمنين،  ةجزئيّ تقسية في إسرائيل  ستمرّ هو: " 01-05اآليتَين 

 اال يتكلّم بولس هنا عن فترة فاصلة مستقبليّة سيتوب اليهود خاللهسيخلص جميع إسرائيل."  بهذه الطّريقةو

في الحاضر وعبر فترة العهد  اآلنبها  ونريقة التي سيخلصويعودون هلل في المسيح، ولكنّه يتكلم عن الطّ 

جميع إسرائيل." فما  سيخلص قةوبهذه الطريالجديد إلى المجيء الثاني لربّنا يسوع المسيح. فهو يقول: "

ن أّمة إسرائيل الطّبيعيّة وخالص العدد الكامل فض الجزئّي للّذين هم ميقوله هو أّن العالقة المتبادلة ما بين الرّ 

ينجز هللا خالص العدد الكامل )ملء( من أّمة إسرائيل  ريقة التي بهاالطّ ة هي من النّاس من األَُمم غير اليهوديّ 

مع وقت  سيتزامنالذي فيه سيصل العدد الكامل للذين سيخلصون من أّمة إسرائيل  والوقتالطبيعيّة! 

 !بعدهذلك أو  قبل! لن يحدث هذا المخلَّصين الكامل من األَُمم غير اليهوديّةالوصول إلى عدد 

 

 ج. توبة وإيمان إسرائيل عبر التاريخ.  

لم يكن توبة إسرائيل ورجوعها للّرّب في نهاية  68-66ما كان الّرسول بولس يفّكر به ويقصده في اآليات 

، وكان في زمننا الحاضر. ينبغي أن تُثار غيرة إسرائيل اآلن توبة إسرائيل ورجوعها عبر التاريخمن، بل الزّ 

(. وهكذا، ما ومن ينتمي إلى "جميع 16-12: 66 روميةبط في خدمته )هذا ما عمله الّرسول بولس بالضّ 

ال  01لليهود. اآلية  اريخ من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيليُجمع عبر القرون والتّ إسرائيل" في نهاية الّزمن 

من" لن تستمّر في م بتصريح نبوّي مفاده أنّه في نهاية الّزمن "كامل أّمة إسرائيل الموجودة في نهاية الزّ تتكلّ 

اليهود المنحدرين من أّمة إسرائيل  من "كل  . كما أنّها ال تتكلّم بتصريح نبوّي مفاده أنّه في نهاية الزّ اعدم إيمانه

اريخ التّ  ينطبق على كلّ  يقصده الّرسول بولس هنا هو مبدأا عبر القرون" لن يستمّروا في عدم إيمانهم. فم

واء، وهو أنّه ال يمكن للنّاس أن يخلصوا إال باإليمان بعد أن يسمعوا الكرازة ببشارة لليهود واألُمميّين على السّ 

هذا األمر بوضوح. ال يرى الّرسول بولس طريقة  لحصول توبة إسرائيل  67-68: 62 روميةاإلنجيل. وتعلِّم 

اريخّي وفي استجابتهم لشرط هللا الذي هو ورجوعها إال من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل في الحاضر التّ 

 اهو نفسه تمام  نا يسوع المسيح إلى مجيئه الثّاني يخ الخالص من المجيء األّول لربّ فتاراإليمان الّشخصّي. 

(. وعهد هللا مع 61-60: 62 رومية) الليهود واألُمميّين. فطريق الخالص لليهود واألَُمم هو نفسه تمام  
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(. ولكّن عهد هللا مع النّاس 5-1: 51؛ انظر إشعياء 1: 60إسرائيل في العهد القديم كان يشمل األَُمم )تكوين 

الذين ال  (. فالكتاب الُمقدَّس يعلّم بوضوح تاّم أنّ 01: 66؛61: 6 روميةيتطلَّب من اليهود واألمم أن يؤمنوا )

؛ 60-66: 5؛ متّى 5: 0 روميةاألجيال والقرون والعصور لن يخلصوا ) يؤمنون من اليهود واألَُمم في كلِّ 

ز له يُرمَ  اواحد   ا(. اليهود المؤمنون واألُمميّون المؤمنون عبر القرون والتّاريخ يشّكلون كيان  80-88: 06

: 1(، وبجسٍد واحد )أفسس 65-68: 0(، وبإنسان جديد )أفسس 08-67: 66 روميةبشجرة زيتوٍن واحدة )

(. والفرصة لنوال الخالص ستنتهي لليهود 62-5: 0بطرس 6(، وبشعب واحد مختار من هللا وُمقدَّس )1

عدد األُمميّين الُمخلَّصين وملء واألُمميّين عند مجيء ربنّا يسوع المسيح ثانية . وفي ذلك الوقت، سيكون ملء 

 متزامن. بالتّوازي وبشكٍل عدد اليهود الُمخلَّصين قد تحقّقا 

 

 22-23: 11 رومية

 ؟22-23: 11 روميةكيف ينبغي النّظر إلى النّبّوات الواردة في : 3الّسؤال 

 .مالحظات

 .أ. النّبّوات 

تشير هذه النّبّوات الُمقتبَسة من العهد القديم إلى خالص شعب إسرائيل. ستكون مهّمة "الُمنقِذ" أن يرفع خطايا 

من العهد القدديم، ولكنّه يقّدم  آيّة ُمحّددةب 01: 66 روميةيقتبس الّرسول بولس في  الشعب إسرائيل. 

 لمجموعة مقاطع وآيات في العهد القديم.  اتلخيص  

 إلى(. وسيأتي 1: 0؛ متّى 0: 5صهيون )أي من يهوذا؛ ميخا  منل الفادي في مجيئه األوّ  -المسيّافسيخرج 

( بسبب)أو  ألجل(. أو يمكن القول إنّه سيأتي 5-5: 62؛ انظر متّى 02: 55شعياء العبري إل صّ صهيون )النّ 

(. وسيعمل 02: 55ّي إلشعياء يعقوب )النّص اليونانّي الّسبعين من )أي يخرجه ويبعده( صهيون ويرّد اإلثم

 (. 06: 55" )إشعياء معهم. "هذا عهدي معهم اعهد  
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  .ب. تحقيق هذه النّبّوات 

ل لربّنا يسوع المسيحما أُنبئ به في مقاطع العهد القديم هذه تحقّقت  . فقد ُولِد في بيت لحم، خالل المجيء األوَّ

خراف إسرائيل الّضالّة، ولكنّهم لم يقبلوه  إلى(. وأتى 00: 8؛ يوحنا 1: 0إسرائيل )متّى  منوبالتالي خرج 

؛ 06: 6إسرائيل، ليُخلِّصهم وينقِذهم من خطاياهم )متّى  ألجل(. أتى 66: 6؛ يوحنا 08: 65ويرّحبوا به )متّى 

؛ 05: 01؛ متّى 18-16: 16إسرائيل )إرميا  مع ا(. وعمل عهد  5-8: 8؛ غالطية 62: 65؛ لوقا 1: 62

 (. 61-1: 5عبرانيّين 

من عدوٍّ أرضّي )مثل ضّد المسيح  اأو إنقاذ   اخالص إسرائيل أو إنقاذها لن يكون خالص   تُظِهر هذه النّبّوات أنَّ 

النّبّوات، تهم! ففي هذه (، ولكن من شّرهم وإثمهم وخطي65 :65 رؤيا يوحنافي ذكرهما وجيشه اللّذين يرد 

بما سيعمله في مجيئه الثّاني.  يسوع المسيح في مجيئه األول، وليس كان أنبياء العهد القديم يفكِّرون بما سيعمله

؛ 61: 8لونيكي تسا6ماء" )ع من صهيون"، ولكنّه سيأتي "من السّ لففي مجيء يسوع المسيح الثّاني، لن "يط

! لم يُكن بولس في كالمه هنا ينحرف عن اممكن   الخطاياغفران (، وبعَد ذلك لن يكون 66: 65 يوحنارؤيا 

من  66-5برير باإليمان فقط". فالفصول ، الذي هو "التّ روميةالموضوع الذي يعالجه في رسالته إلى مؤمني 

خ أنّه في تاري روميةتُظِهر رسالة قديمة ال حديثة مبتكرة.  - تاريخيّةعقيدة التّبرير باإليمان  سالة تُظِهر أنّ الرّ 

رون باإليمان خالل حقبة العهد القديم ) إسرائيل الخالصيّ  ؛ 5: 62 - 05: 5؛ 5-6: 8 روميةكان اليهود يتبرَّ

(، ولن يتبّرروا إال 65-5: 62 رومية(. وهم يتبّررون باإليمان في زمن الّرسول بولس )61-65: 62

-01، 01: 66 روميةوع المسيح )اني لربّنا يسباإليمان عبر كّل القرون والعصور حتّى وقت المجيء الثّ 

 (. كما نضيف هنا بأنّه ليست لليهود طريقة للخالص إال باإليمان بالُمخلِّص الّرّب يسوع المسيح! 07

 

 28: 11 رومية

 ؟ ظر إلى كون شعب إسرائيل أعداء ومحبوبينكيف يمكن النّ : 4الّسؤال 

 .مالحظات

 روميةهم أعداء ومحبوبون. فَيُظِهر الّسياق )النّاس الّذين يشّكلون ملء إسرائيل )كامل عددهم( 

شعب إسرائيل  ( أن بولس ال يتكلم هنا عن "أّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة"، ولكن عن "كلِّ 12-16: 66

األعداء والمحبوبون اليهود الذين يؤمنون بيسوع المسيح.  الذين يؤلِّفون اآلن إسرائيل"، أي أنّه يتكلّم عن كلِّ 
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ر في التّاريخ، كان هؤالء اليهود في البداية أعداء للمسيح الواحد نفسهعب هم الشّ  . فكما يحدث بشكٍل متكرِّ

 بسبب رحمة هللا التي أظهرها وقّدمها لألُمم. وهكذا، فإنَّ  مؤمنينهم آمنوا صائرين مسيحيّين وإلنجيله، ولكنَّ 

(. فالذين 15: 5 رومية)انظر  امم أيض  . وهذا ينطبق على األُ محبوبينالذين كانوا في الّسابق أعداء صاروا 

: 00)تكوين  اُمحبوبين، ألّن هللا يتّمم وعده الذي وهبه لآلباء في األَُمم أيض   اأعداء يُدعون الحق   اكانوا سابق  

 ( وحياته بعد إيمانه )أعمال66-5: 01 الرسل (. قارن ما بين حياة الّرسول بولس قبل إيمانه )أعمال67-65

 (. 01-65: 01 الرسل

 

 21: 11 رومية

اُجع عنها: 1الّسؤال   ؟كيف ينبغي النَّظر إلى كون هبات هللا ودعوته غير قابلة للتّغيير والترَّ

 .مالحظات

ة هللا ألّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة عن هباته ودعوته" إلى محبّ  اال يمكن أن تشير الكلمات "هللا ال يتراجع أبد  

القلوب الُمتقّسيّة في صدور كّل اليهود عبر قرون التاريخ مع  أن تشير إلى محبٍّة تتسامح أوال   . ال يمكناعموم  

 من. وعصوره، ومن ثّم تخلِّصهم في نهاية الزّ 

 

 .أ. دعوة هللا غير القابلة للتّغيير أو التّراُجع 

، فإن اختيار هللا ألن تكون لدى أّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة امتيازات معيّنة ال يعني 5 روميةبحسب رسالة 

! فدعوة هللا ال تخضع للتّغيير وال طبيعة دعوة هللاللخالص. األمر غير القابل للتّغيير والتّراجع هو  ااختيار  

-05: 5 روميةللخالص، المبنيّة على اختياره األزلّي ). إنّها تشير إلى دعوة هللا الّداخليّة والفاِعلة اتُسَحب أبد  

ال كّل أّمة إسرائيل  المختارين من بين شعب إسرائيل(. ولذا، يمكن للّدعوة أن تخّص فقط 66: 5؛ 12

 الطّبيعيّة العرقيّة. 
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 ب. هبات هللا غير القابلة للتّغيير أو التّراُجع.  

ولذا فإنّه ال يمكن للكلمة "هبات" هنا أن وسحبها والتّراُجع عنها.  غير قابلة للتّغيير اأيض   طبيعة هبات هللاو

(، ألّن هذه االمتيازات لم يكن المقصود أن 5-8: 5 روميةتشير إلى امتيازات خاّصة أُعطيت ألّمة إسرائيل )

تكون ثابتة وال تتغيَّر، وقد انتهت في المجيء األّول لربّنا يسوع المسيح . ال بّد أّن الهبات المذكورة هنا تشير 

حياة إلى ثمار نعمة هللا الخاّصة، مثل اإليمان والّرجاء والمحبّة والّسالم الذي يفوق كّل قدرٍة على الفهم وال

للمختارين فقط.  -األبديّة، وغيرها من ثمار النّعمة. ال بّد أّن هذه تشير إلى الهبات التي يمنحها هللا للمختارين 

يتمثَّل في توبة ورجوع  عدم تغيُّر هبات هللا ودعوتهعلى  اإيضاح   16-12اآليتَين  في ويقّدم الّرسول بولس

 التّاريخ. األُمميّين المختارين واليهود المختارين في 

 

 32: 11 رومية

 ؟كيف ينبغي النّظر إلى عصيان الجميع ورحمة هللا للجميع: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 10." تبدأ اآلية افي عدم الطّاعة لكي يرحمهم جميع   اهللا حبس الجميع مع   : "فإنّ 10: 66 روميةنقرأ في 

صة  مقطع  ، الذي يتعلَّق بكّل الذين يشّكلون "ملء األمم" وكل الذين 10-05: 66 روميةبحرف "الفاء"، ُملخِّ

 65: 5 روميةوكما أنّه ينبغي تفسير الكلمة "جميع" في ". إسرائيل"ملء  "جميع إسرائيل"، الذين هم يشّكلون

ضمن  10: 66 رومية(، هكذا ينبغي تفسير الكلمة "جميع" الواردة في 67: 5 روميةفي ضوء سياقها )

. وهكذا، في هذا الّسياق، ال يتكلّم بولس عن كّل الذين ينتمون 10-05: 66 رومية، الذي هو اقها أيض  سيا

ذين ينتمون إلى أّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة. إنّه ال يتكلّم عن خالص كّل البشر الّ  لألمم غير اليهوديّة وكلّ 

من بين اليهود جميع المختارين ميّين )ملء األمم(، ومن بين األُم جميع المختارينم عن على كوكبنا، بل يتكلّ 

 روميةاعة. كلهم خطاة )واليهود محبوسون في سجن عدم الطّ  في حالة عدم التّوبة، كّل األُمم)جميع إسرائيل(. 

 رومية؛ هالك(. كّل البشر ُمدانون )محكوم عليهم بال62: 1 روميةبطبيعته ) ا(، وليس من إنسان باّر  01: 1

(، ويرحم هللا بنعمته ولطفه 67-61: 6 روميةولكن من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل يُعلَن بّر هللا ). (65: 5

 (. 65-67: 5؛ 08: 1 روميةكّل المختارين بتبريرهم من خالل اإليمان )
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 33-33: 11 رومية

 ؟ماذا يقول الّرسول بولس في تسبيحته: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ل بخطّه هللا للخالص، اندفع بولس في تسبيحةٍ بّ تسبيحة مرفوعة إلى الرّ  11-11: 66 روميةمقطع  . فبالتأم 

 تغنّى بها بحكمة ومعرفة هللا العظيمتَين اللتين ال يمكن سبر غورهما أو إدراك حقيقة كنههما. 

 

 . 32-30و 23-21أ. الّرسول بولس يفكِّر بشكٍل خاّص بما قاله في اآليات  

أثير المتبادل ما بين خالص المؤمنين من األَُمم وخالص المؤمنين من اليهود." كما هذه اآليات حقيقة "التّ  تعلِن

تعلِن هذه اآليات "حقيقة أن هللا سيتمّجد من خالل ملء واكتمال الُمخلَّصين من أّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة 

 خلَّصون أُممهم التي ينتسبون إليها." ، حيُث يمثِّل هؤالء المُ يّةمن األُمم غير اليهودو

 

 خالصنا.  مصدرب. يدِرك الّرسول بولس ويقّر بكون هللا  

خالصنا. وبنعمته وبقّوته بّررنا، فصار ذلك  منِجزوضع هللا خطّته للخالص واختار أن نكون له. هللا هو 

خالصنا. فقد ُخلِقنا وُمنِحنا الخالص ألجل مجده )انظر إشعياء  هدفمن كياننا. كما أن هللا هو  االخالص جزء  

كلمة "آمين" يؤّكد بإجالل ومهابة وحماسة على ما يقوله.  بولس (. وبقول الّرسول61: 6؛ كولوسي 7: 81

 " !"هلل المجد إلى األبد. آمين احقّ  

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 11-6: 66 رومية: لنفّكر مع   ، وندوِّ

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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :33-1: 11 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

يعدل عن خطّة الخالص التي أعلنها في العهد القديم. فهو يخلِّص أدرك أّن هللا لم يرفض أو  : 6: 66

ة، ومن ثّم يضيف إليهم المؤمنين من المؤمنين الذين ينتمون إلى أّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّ 

 أمم األرض! لتشمل المؤمنين من كلِّ  شعبهة. وهكذا، فإّن هللا يوّسع حدود األَُمم غير اليهوديّ 

في بلدك، لدى هللا شعٌب ال يحنون ركبهم لألوثان أو  أنّه حتّى في أكبر وأقسى اضطهادآمن  : 8 :66

 أية آلهة غير هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقدَّس! 

تستبعد نعمة هللا كّل جهود النّاس في سعيهم لخالص أنفسهم من خالل حفظ الّشريعة ومن  : 5-1: 66

 دة. خالل عمل األعمال الّدينيّة الجيّ 

وتبتعد عن هللا الذين أعلن نفسه  اجزئي   اتذكَّر أنّه حين تسقط مجموعةٌ ُمعيَّنة في بلدك سقوط   : 66: 66

مجموعة   اأيض   افي الكتاب الُمقدس، فإنّه يمكن هلل أن يستخدم هذا الوضع ليخلِّص جزئي  

 أخرى من النّاس في بلدك! 

أن يكره أتباع المسيح اليهود أو المسلمين أو المسيحيّين اإلسميّين أو أيّة مجموعة من  بدال   : 68: 66

األعداء  ويحيوا هذه األخبار بطريقة تجعلأخرى من النّاس، عليهم أن يعلِنوا بشارة اإلنجيل 

يغارون من حياتهم المتغيّرة والجّذابة، فيصيرون شديدي االهتمام بالّسماع أو القراءة عن 

 الّساّرة عن يسوع المسيح وعمله.  األخبار

على المؤمنين بيسوع المسيح من األَُمم غير اليهوديّة أال يفرحوا بما حصل مع اليهود الذين  : 65: 66

هللا بدأ عهده مع إبراهيم  انفصلوا عن شعب هللا بسبب عدم إيمانهم. فعليهم أن يتذكَّروا أنَّ 

 ه. وإسحاق ويعقوب، الذين مثّل نسلهم نواة شعب

من شعب هللا هي اإليمان بيسوع  االطّريقة الوحيدة التي بها يستطيع اإلنسان أن يصير جزء   : 02-01: 66

ريقة الوحيدة لالنفصال عن هللا وشعبه هي عدم اإليمان بيسوع المسيح وبما المسيح. والطّ 

 يختّص به. 

للّرجوع  انّهم يكونون أكثر استعداد  ر أّن "شعب الكتاب" أقرب لإليمان بيسوع المسيّا، وأتذكَّ  : 08: 66

 إلى يسوع المسيّا. 
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أن يعرفوا سّر هللا بأنّه استخدم اليهود إليصال بشارة اإلنجيل إلى  المؤمنينينبغي للمسيحيّين  : 05: 66

إليصال بشارة اإلنجيل إلى اليهود. وفي النّهاية، عدٌد عظيم ال  ااألمم، وأنّه يستخدم األُمم أيض  

 من النّاس من كّل أمم العالم سيصيرون أتباع يسوع المسيح. يمكن حصره 

! اذين هم أعداؤك اليوم يمكن أن يصبِحوا إخوة محبوبين وأخوات محبوبات لك غد  تذّكر أّن الّ  : 05: 66

 قبل األوان!  متعّجال   اولذا، ال تحكم على أّي إنسان حكم  

ه لن يغيّر دعوته ولن يتراجع عنها! وحين دعاك هللا للخالص بيسوع المسيح فإنّ  ذإتذّكر أنّه  : 12: 66

 أعطاك هللا اإليمان والمحبّة والّرجاء فهي هبات ثابتة ال يتراجع عنها وال يسحبها! 

بال رجاء! ولهذا ال تفتخر أو  اوهالك   اتذّكر أّن كّل إنسان يخلص كان في وقٍت ما عاصي   : 16-11: 66

 بل سبّح هللا وارفعه، فهو مصدر خالصك وُمنجزه وهدفه!  كبّر،تت

 

 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ . 2

 .  أريد أن أثبت وأستمّر في مسيري باإليمان، وعندئٍذ لن أخشى أن أنفصل عن هللا أو أُقطَع من شعبه أ. 

 ألنّه مصدر خالصي وُمنِجزه وهدفه!  اوأيض   اأريد أن أشكر هللا أيض   ب. 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )11-6: 66 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

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

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1
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 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .6  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11-6: 66رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللاالخلوة الروحية .1 ، 8، 0 ،6 ِسفر إرميا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.  62  يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 62: 86 قوة هللا: إشعياء الحفظ: .8

ر َمثَل  :التعليم .5 "التينة غير المثمرة" الوارد في ثل ، ومَ 62-7: 67"العبد البطّال" الوارد في لوقا حضِّ

 استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول. .5-6: 61لوقا 

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

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض   دوِّ

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

 


