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 عن ابنهالسارة هللا أخبار 

 4-1 :1رومية 

الَِّذي َسَبَق َفَوَعَد ِبِه ِبَأْنِبَياِئِه ِفي اْلُكُتِب 2ُبوُلُس، َعْبٌد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَمْدُعوُّ َرُسواًل، اْلُمْفَرُز إِلْنِجيِل هللِا، 1
َسِة،  َوَتَعيََّن اْبَن هللِا ِبُقوٍَّة ِمْن ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسِة، 4َعِن اْبِنِه. الَِّذي َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة اْلَجَسِد، 3اْلُمَقدَّ

 ِباْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواِت: َيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا.

وساد  وامتلكه أن المسيح قد اشتراه  أي، سيحليسوع الم عبد بولسن سبوع الماضي أفي األ 1رأينا من اآلية 
بطريقة ما يعتمد على المسيح أن المسيح. وخشية أن نحصل على فكرة خاطئة  يحيا ليرضي فهو. عليه

 في كليعتمد على المسيح  بولسن أ 18 :15رومية في  ينبغي أن نالحظ، كعبد بولسعمل بولس و مبادرة 
أَلنِ ي اَل َأْجُسُر َأْن َأَتَكلََّم َعْن َشْيٍء ِممَّا َلْم َيْفَعْلُه اْلَمِسيُح ِبَواِسَطِتي ": نفسه في خدمة المسيح بولسما يفعله 

. بولسالمسيح  بالقوة التي يخدم بهايخدم المسيح  ، بولسوبعبارة أخرى  ."أَلْجِل ِإَطاَعِة اأُلَمِم، ِباْلَقْوِل َواْلِفْعلِ 
 :4بطرس  1؛ 10 :15كورنثوس  1وانظر أيضا ، 45 :10)مرقس  " َبْل ِلَيْخِدمَ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدمَ "

التي  بالقوةيخدم المسيح  بولسكنا ال نرى أن  رسالة رومية من البداية إنمعنى ننحرف عن كل (. سوف 11
 (.11 :4بطرس  1)راجع  بولسمجد لخدمة المسيح على البحيث يحصل على ، المسيحيمده بها 

دعا فقد  ."اْلَمْدُعوُّ َرُسوالً العبارة التالية "به في  الذي التقيناجميع هو والذي يسدد ال، هذا السيادة المسيح ذو
 بتعاليم حقة. ثم رأينافي تأسيس الكنيسة ذو سلطة أن يكون ممثال له  وكلفه، طريق دمشق في بولسالمسيح 

 بولس فقد أفرز هللا". اْلُمْفَرُز إِلْنِجيِل هللاِ ": في العبارة التالية الكلط وصاحب اليد التي تخط، ذو السيادة هللا
يترك شيئا  بحيث أنه الإنجيله  وإعالنوصول لغيور جدا  هللا. 15 :1غالطية كما تقول ، ولدقبل أن يُ 
 للصدفة.

 .4-2 في اآليات بولسيفسره وكيف ، (1 :1"إنجيل هللا" )، هذا المصطلح إلىاآلن نحن اليوم ننظر 
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َسةِ ... "  "...الَِّذي َسَبَق َفَوَعَد ِبِه ِبَأْنِبَياِئِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

كان نجيل أن اإلظهار غيورا إلن هللا أ توا: مع ما رأيناه متفق تماماعن ذلك هو  بولس هأول شيء يقول
َفَوَعَد ]هللا[ اْلُمْفَرُز إِلْنِجيِل هللاِ، الَِّذي َسَبَق  [بولسكان ".... ]: 2. اآلية حدوثه قبل مخطط له منذ فترة طويلة

َسةِ ِبِه ِبَأْنِبَيائِ   ."ِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

 .2اآلية  إلى هذه األمور الثالثة فيظر ان

 لوعود العهد القديم: تحقيقا( إن إنجيل هللا هو 1

له ويعد به  القديم هو إله العهد الجديد. ما كان ُيعدد قديم. إله العهتحقيقا لدين هو بل ديانة جديدة.  إنه ليس
 .قد تممه بمجيء المسيح، آنذاك

 ( هللا يفي بوعوده:2

آالم رهيبة. ثم يعمل  فهم يعانون من. أبدايأتي المسيا سعما إذا كان اليهود ساءل وتمئات من السنين. مرت 
هللا. قد يبدو كما لو أنه قد نسي وعوده. لكنه ال ينسى.  عد. هذا يعني أنه يمكن الوثوق فيالو وتم تحقيق هللا 
هللا وعد نرى أن  كن ا لإليمان به. إن اأيضا سبب وإنما، نجيلاإلمضمون  عنفقط بيانا  تليس 2فاآلية  لذا

 إيماننا. فيتشدد، هذه الوعودقد حقق  ةكثير  بتفاصيلو ، منذ قرون قبل أن يأتي بالمسيح

 بها:نؤمن نوقرها و علينا أن  هاوموحى ب ةمقدسكتب ( هذه 3

 اثم هناك وعد، هللاهناك ن الكتاب المقدس. أوال ية اثنين لعقيدتنا عآلالمعاني المتضمنة بالغة األهمية لالحظ 
المتكلم(  يظل هواهلل نفسه ف، بهم"ولكن "، ليس منهم: " )الحظ جيدابهم؛ ثم هناك أنبياء "أن يعطيههللا  يريد

من جميع  أي مخصصه ي مقدسة،وتسمى هذه الكتابات المقدسة. لماذا ه، كتاباتثم هناك ، بوعده ينطق
الَِّذي َسَبَق ": اآلية بعناية اقرأ. ها وثمينة؟ ألن هللا هو الذي يتكلم فيهامن نوع فهي فريدة، الكتابات األخرى 

َسةِ ]هللا[ َفَوَعَد  وهذا  ة.ب المقدسيتحدث في الكتهللا و ة.ب المقدسالكت وعد هللا في ".ِبِه ِبَأْنِبَياِئِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ
 أن يكون فهمنا كذلك. إن كنتوينبغي ، ةب المقدسمن الكت بولسوهذا هو فهم  .هو ما يجعل منها مقدسة

 الجواب. هي 2 :1 فرومية، الغالف الخارجي"الكتاب المقدس" على تقول كتبنا المقدسة تساءل لماذا دائما ت
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 1 :1نفسه في  بولسيرى ( 1): تذكر ثالثة أمور، لشرحنا لرومية األمر مباشرة لهذااللة صال تفوتنا ألالو 
مثل ، وبعبارة أخرى  -نيابة عن المسيح باعتباره مؤسس الكنيسة بسلطان اتباتحدثا وكم، كرسول يسوع المسيح

الَِّتي َنَتَكلَُّم ِبَها َأْيًضا، الَ " 13 :2كورنثوس  1في  بولسقال ( 2(. )20 :2فسس واحد من األنبياء القدامى )أ
وُح اْلُقُدُس  خاصة لتعليمه.  وحيا بولسيد عي ، وبعبارة أخرى  ."ِبَأْقَوال ُتَعلِ ُمَها ِحْكَمٌة ِإْنَساِنيٌَّة، َبْل ِبَما ُيَعلِ ُمُه الرُّ

ُفَها "البعض ن يقول بطرس أ، 16 :3بطرس  2( في 3) َلَماِء َوَغْيُر الثَّاِبِتيَن، َغْيُر اْلعُ ]كتابات بولس[ ُيَحرِ 
 .هنا التي نقرأ عنها ةب المقدسفي نفس الفئة مع الكت بولسرسائل  لذا يضع بطرس ."َكَباِقي اْلُكُتِب َأْيًضا

كلمة  أهل رومية هي إلى بولسأن رسالة  فنحن نؤمنجدا في حياتنا معا.  أمرا جاداالوعظ يكون السبب  لهذا
ظ فحُ ُكشف و نجيل اإلو ، هللامن وحي بالمقدسة  كتبفي ال قد ُوعد بهنجيل اإلف. إنسانوليست مجرد كالم ، هللا

نرى بها الحق يحدث فرقا كبيرا في الطريقة التي  هذاو ، هللا. هذا ما نؤمن بهمن وحي لنا في الكتب المقدسة ب
 والعقيدة والعبادة والوعظ وكل شيء آخر في العالم.

(. 2 :1منذ فترة طويلة )وتم التنبأ به  أنه كان مخططا لهإنجيل هللا هو  عن بولس هلذا فإن أول شيء يقول
َسةِ اإلنجيل " إنه  ."الَِّذي َسَبَق َفَوَعَد ِبِه ِبَأْنِبَياِئِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

 :"...َعِن اْبِنهِ ... "

َسَبَق َفَوَعَد ِبِه  الَِّذيِإْنِجيِل هللاِ، ... ابنه. "ب( هو أنه يتعلق 3 :1عن إنجيل هللا ) هيقول الذي الشيء الثاني
َسِة، َعِن اْبِنهِ  عن ابن هللا  أمرين ونحتاج أن نوضحابن هللا. بإنجيل هللا له عالقة ف" ...ِبَأْنِبَياِئِه ِفي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

 بعيدا. وإال سنضل، مباشرة

 كان موجودا قبل أن يصبح كائنا بشريا:( ابن هللا 1

أَلنَُّه َما َكاَن النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنُه، ِفي َما َكاَن َضِعيًفا ِباْلَجَسِد، َفاهلُل ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه ِفي " 3 :8رومية  انظر إلى
 موجودا كابن هللا قبل أن يصيراالبن  لذلك كان. ابشريجسدا يأخذ  لكيهللا  هأرسللذا  ."ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَّةِ 
بها نحن التي وليس بنفس الطريقة  -كان ويكون ابن هللا بطريقة فريدة تماما ن المسيح أ إنسانا. وهذا يعني

 (.19و 14 :8هلل )رومية أبناء 
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 هو نفسه هللا:( المسيح 2

اْلَمِسيُح َحَسَب ]أي إسرائيل[ َوَلُهم اآلَباُء، َوِمْنُهُم "بولس: يقول ، إسرائيلامتيازات  إلىمشيرا ، 5 :9في رومية 
َفِإنَُّه ِفيِه َيِحلُّ ُكلُّ "بولس: يقول  9 :2كولوسي في و  ."ِد، اْلَكاِئُن َعَلى اْلُكلِ  ِإلًها ُمَباَرًكا ِإَلى اأَلَبِد. آِمينَ اْلَجسَ 

لهي يشير إلى االبن اإل هأن يقصد، ابنه عنأن إنجيل هللا  بولسلذلك عندما يقول  ."ِمْلِء الالَُّهوِت َجَسِديًّا
شؤون مخترقا هللا  بل هو عنبطريقة أفضل.  اإلنسانشؤون  منظماجيل هللا ليس عن هللا موجود مسبقا. إنال

 هللا.وهو نفسه آلب ل كاملةخارج في شخص ابنه الذي هو صورة المن  اإلنسان

من قبل هللا قبل وقت  -ا له مخطط –عد به وُ  أنه، أوال، كبيرا على "إنجيل هللا" بالقول ثقال بولسيضع لذلك 
جيدة بالنسبة  أشياءً ، السيادةذو خالق الكون . وقد خطط بابنه اإللهيأنه يتعلق ، وثانيا، حدوثهطويل من 

 ومحور هذه الخطة هو ابنه.، للعالم

 "...الَِّذي َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة اْلَجَسدِ  ..."

َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة "هذا االبن اإللهي هللا هو أن عن إنجيل  بولسالذي يقوله الشيء الثالث 
 :هذا يقول شيئين في وقت واحد". اْلَجَسدِ 

 صار ابن هللا إنسانا:( 1

 إلىجنبا ، بشريةعة طبيتطلبت أن يأخذ  –أي المهمة التي كان فيها  –ه القيام به العمل الذي كان عليو . ُولد
ه األزلي الواحد والوحيد اختار أن يجعل ابن بل، ه ابنهإنسانا ثم جعلختار فاهلل لم يجنب مع الطبيعة اإللهية. 

 .إنسانا

 من نسل الملك داود في العهد القديم:لد ( وُ 2

واب هو أن كل وعود العهد القديم تعتمد على ؟ الجا سارةأخبار لماذا يعتبر هذا هللا؟  الجزء من إنجيل لماذا هذا
البر والسالم ويأتي ب، قهر أعداء شعب هللايو  نسل داودالذي سيحكم كملك في  - الممسوح -مجيء المسيا 

 وعود هللا. لكلنعم الاألبد. سيصبح  إلى
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، َفَيْمِلُك َمِلٌك " 5 :23رميا . إالعهد القديممن  وعدينظر في ان ، َوُأِقيُم ِلَداُوَد ُغْصَن ِبر  َها َأيَّاٌم َتْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ
ى" 10 :11 ءشعياوإ "َوَيْنَجُح، َوُيْجِري َحقًّا َوَعْداًل ِفي اأَلْرِض. ]أي ابن  َوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َأنَّ َأْصَل َيسَّ

ُعوِب، ِإيَّاُه َتْطُلُب اأُلَمُم، َوَيُكوُن َمَحلُُّه َمْجًدا. داود، نسل يسى[   "اْلَقاِئَم َراَيًة ِللشُّ

هللا على تحقيق خطته قد عمل ، وبعد مئات السنين، اآلنأنه  ةالسار   هو األخباروبالتالي فإن إنجيل هللا
أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن " 7-6 :9شعياء وكما يقول إ، ا سيأتي من نسل داودبأن ملك هووعد

َياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشيرً  اَلمِ الرِ  اَلِم الَ . ا، ِإلًها َقِديًرا، َأًبا َأَبِديًّا، َرِئيَس  السَّ ِلُنُموِ  ِرَياَسِتِه، َوِللسَّ
 ."ِنَهاَيةَ 

َجاَء َيُسوُع " 15-14 :1 مرقسملكوت هللا )الزمان قد كمل واقترب ة أن السار  لذلك "إنجيل هللا" هو األخبار
َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت هللِا، َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ »َوَيُقوُل:  َمَلُكوِت هللاِ ِإَلى اْلَجِليِل َيْكِرُز ِبِبَشاَرِة   "(«.َقْد َكَمَل الزَّ

ينتصر على و  سيسود على األمم. الموعود به الملكو ، مجيء "ابن داود" هو العالم إلىكان مجيء ابن هللا 
َوَمْفِديُّو الرَّبِ  َيْرِجُعوَن َوَيْأُتوَن ِإَلى ِصْهَيْوَن ِبَتَرنٍُّم، " 10 :35ء شعياوفقا إل، البر والسالمب يملكعداء هللا و أ 

دُ  َوَفَرٌح َأَبِديٌّ َعَلى ُرُؤوِسِهِم. اْبِتَهاٌج َوَفَرٌح ُيْدِرَكاِنِهْم. َوَيْهُرُب اْلُحْزنُ  ، 3." هذا هو ما يجعل من اآلية َوالتََّنهُّ
 الرب. مفديولجميع  --هللا  محضر كابن داود يعني الفرح األبدي في "إنجيل هللا". فإن مجيء ابن هللا

 "...َوَتَعيََّن اْبَن هللِا ِبُقوٍَّة ِمْن ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسِة، ِباْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواتِ  ..."

وليس ، يحدثأن قبل به ووعد ، عن "إنجيل هللا". ليس فقط كان مخططا له بولس هولكن هناك شيئا آخر يقول
د لداو  اإلنسانكابن قد ولد  أن هذا االبنأخبار وليس فقط هو ، الموجود مسبقا ،بابنه اإللهيتعلق فقط ي

شيء  بولسيقول ، 4في اآلية ، ولكن، فرح في ملكوت هللاالسالم و البر و ال أحالملتحقيق آمال العهد القديم و 
َن اْبَن هللِا ِبُقوٍَّة ِمْن ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسِة، ِباْلِقَياَمِة ِمَن َتَعيَّ يقول ان ابن هللا "هو على حد سواء مدمر ومبهج. 

 ".اأَلْمَواتِ 
، سياسيبسلطة ونفوذ سيأتي  ع أن المسياتوق   بولس؟ معظم الشعب اليهودي في أيام أن هذا مدمرالماذا أقول 

منتصرا مع األبد  إلى يحياو  في أورشليمويقيم مملكة أرضية ، الرومانأي ، في العالم ام القمعيينلحك  هزم اوسي
هؤالء  فتدمرابن داود. مات! مات  4و 3يعني أن ما بين اآليات  4في اآلية  بولس هيقول شعبه. ولكن ما
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وال  ون ضربال يُ و  يقبض عليهم. ال ويملكون  ون قهر يو  ون. يحيون ال يموت المسحاء. أنه هو المسيا ظنواالذين 
َوَنْحُن ُكنَّا َنْرُجو َأنَُّه  " 21 :24معوزين. كان هذا مدمرة تماما. )لوقا ون شعوبهم تركيو  هم وُيصلبون سخر منيُ 

 "(.ُهَو اْلُمْزِمُع َأْن َيْفِدَي ِإْسَراِئيَل.

مالحظة مبهجة  إلى مباشرة. لكنه اآلن يذهب 8و 5و 3إلى موت المسيح في اإلصحاحات  بولسعود سي
قلب من بين األموات. هذا هو  ُأقيم، 4في اآلية  بولسيقول ، الميتالمسيا لالنتصار في إنجيل هللا. هذا 

 :يامةهذه الق أمرين عن بولسنجيل هللا. ويقول إ

 ":ِمْن ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسةِ موات "( كانت هذه القيامة من بين األ1

 عني أمرين على األقل.أخذ هذه على أنه يماذا يعني هذا؟ 

 موات.من بين األ يسوعأقام روح هللا القدوس  .أ

َوِإْن َكاَن ُروُح الَِّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمَن اأَلْمَواِت َساِكًنا ِفيُكْم، "بولس: حيث يقول  11 :8رومية  أجد لمحة لهذا في
اِكِن   سُنقام ناهذا يعلمنا أن ."ِفيُكمْ َفالَِّذي َأَقاَم اْلَمِسيَح ِمَن اأَلْمَواِت َسُيْحِيي َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة َأْيًضا ِبُروِحِه السَّ

يسوع من بين  إقامةفي  الروح مشتركاالمسيح. لذا كان  قام بهاالطريقة التي بنفس ، روح هللا الساكن فيناب
 االموات.

في أي مكان آخر في  غير موجود" )ُروِح اْلَقَداَسةِ " غير المألوفهذا التعبير  بولس يستخدمب. ولكن لماذا 
 العهد الجديد(؟

 إلىتواصل مع الموتى ذهب كان عمال قذرا. عندما أراد الملك شاول أن ي. التعامل مع الموتى هذا ما اقترحه
الجان والعرافة   سريا وغير مشروعا. كانالعموكان ، وما يليها( 7 :28صموئيل  1) عرافة عين دور

م. كانت ومازالت جلسات ال تتعامل معهو  تتركهم وحدهم، يموت الموتىرجس في إسرائيل. عندما  والسحر
ا طاهر أمرا وليس ، غير قانونية للمؤمنين. التعامل مع الموتى كانت نوعا من السحر األسودتحضير األرواح 

 وقع بالتاكيد على مسامعموات وقام من بين األعدم أُ عن رجل الحديث ا. ولكن أي شيء. مقدسو ، وجميال
 والسحر األسود.المظلمة مثل الشعوذة ، طاهركأمر مروع تماما وجسيم وقذر وغير  الكثيرين
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، روح القداسة من جهةموات لقد قام المسيح من بين األ: على العكس تماما التأكيد بولسهذا يضع ضد و 
القداسة. بولكن روح هللا نفسه هو الذي يتسم قبل كل شيء ، ةأو روح شريرة أو روح نجس وليس بروح مظلمة

 ا وطاهرا وجميالخير صحيحا و كان ذلك أمرا مقدسا يجب القيام به. كان بل . قيامة المسيحفي  الم يكن مدنس
 .مقلال من شأن هللا. كان مقدساوليس ، هللمكرما و 

 ":اْبَن هللِا ِبُقوَّةٍ  [ُأعلن]أو  َتَعيَّنَ " حهذه القيامة المسي( بواسطة 2

على حق في إظهار أن  RSVو KJVو  NASBالترجمات اإلنجليزية". وأعتقد أن ِبُقوَّةٍ والمفتاح هنا هو عبارة "
هي أنه في  ولكن الفكرةن المسيح لم يكن ابن هللا قبل القيامة. الفكرة ليست أ"ابن هللا".  تصفهذه العبارة 

. العبارة هللا بقوةابن والضعف إلى كونه  اإلنسانبتواضع ومحدودية هلل  ابنمن كونه المسيح انتقل قيامة ال
 ".ِبُقوَّةٍ " ية هيالمفتاح

َماِء َوَعَلى اأَلْرضِ ": عندما قال، بعد القيامةقصده المسيح هذا ما   :28" )متى ُدِفع ِإَليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ
أَلنَُّه " من الموت عن المسيح المقامعندما قال  26-25 :15كورنثوس  1في  بولس وهذا ما يقصده(. 18

يسوع هو ، وبعبارة أخرى  ."أَلْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِه. آِخُر َعُدوٍ  ُيْبَطُل ُهَو اْلَمْوتُ َيِجُب َأْن َيْمِلَك َحتَّى َيَضَع َجِميَع ا
عندما  اليومسيأتي وهو يضع جميع أعدائه تحت قدميه. و أنحاء العالم.  يملك على. وهو اآلن المسيانيملك ال

 قصدهى األرض. هذا ما عل بشكل مجيد ومعلناويؤسس مملكته  مرئيمجد ب المرئيغير  من ملكه يخرج
روحه وكنيسته. وسوف يأتي اليوم من خالل  مقاصده  يتمماآلن. وهو  هو يملك". اْبَن هللِا ِبُقوَّةٍ "بـ  بولس

 (.11 :2رب لمجد هللا اآلب )فيلبي  بأنهكل ركبة وتعترف  جثووسوف ت، المسيح كل عدويهزم عندما 

 "آِميَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع." نقول ولهإلنجيل هللا.  هذا إكتماالكون سي


