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 8-1لرومية  القوية والرحيمةرسالة ال

 يكتب 24 :15رومية سبانيا. في رساليته في الحشد تأييدهم إل في روماالكنيسة  إلىرسالة  يكتب بولس
اَك، ِإْن َتَمالَّْءُت َأوَّاًل َفِعْنَدَما َأْذَهُب ِإَلى اْسَباِنَيا آِتي ِإَلْيُكْم. أَلنِ ي َأْرُجو َأْن َأَراُكْم ِفي ُمُروِري َوُتَشيِ ُعوِني ِإَلى ُهنَ "

و يضع . لذلك فههناك معظم هؤالء المسيحيينمع قط  لم يتقابلأبدا لروما و  وهو لم يذهب." ُجْزِئيًّا  ِمْنُكْم 
 .16 اإلصحاحاتفي هذه  لكي يروه أمامهمإنجيله 

الذين  نحن ناأنوكم أتمنى . روميةيعظوا من رسالة و  روميةرسالة  كل المرسلين لدينا كم أتمنى أن يعرف
 بولس ة التي أرادهاالطريقب مرسلينرسل أن نحتى يتسنى لنا  روميةنحيا رسالة و  روميةنرسلهم نعرف رسالة 

ستجعل األميركيين  لهذه الرسالة ةرحيمالو  ةعظيمالاسبانيا. والرسالة  إلىدعم من روما هو ويُ  رسلأن يُ 
قضية اإلنجيل. والرسالة  يستخدموا مواردهم ألجلزمن الحرب و ب أشبهنمط حياة  إلى األغنياء يتنازلون 

كنيسة المسيح  تزرعظالم و كسر قوى التسوف لهذه الرسالة، في أفواه المرسلين المتألمين،  ةرحيمالو  ةعظيمال
 في أصعب األماكن.

 :هذه الرسالةل البعد العالمي ومتعدد الثقافات

متعدد الثقافات. في رومية عالميا و  حين تبدأ في قراءة هذه الرسالة أن تجد لها بعداب بعد ذلك يغر ليس من ال
َقِبْلَنا ِنْعَمًة َوِرَساَلًة، إِلَطاَعِة اإِليَماِن ِفي َجِميِع الَِّذي ِبِه، أَلْجِل اْسِمِه، ه: "عن هدف رسوليت بولسيخبرنا  5 :1

يكتب هذه الرسالة: من  هوهذا السبب ولاسبانيا.  إلىذاهب  هوهذا السبب ول. هو يعظهذا السبب ل ".اأُلَممِ 
ن ع هي يةروم" فرسالة ِفي َجِميِع اأُلَممِ " -بيسوع المسيح والطاعة التي تأتي من ذلك  اإليمانتحقيق أجل 
، وبالتالي لن بعد ولم يتقدسوا بالمسيح. الذين لم يتبررواحتى اآلن  مجموعات الناس الذين لم يؤمنوا -األمم 
 اإلنجيل.ب وا إن لم يتم الوصول إليهميتمجد

 ".، ِلْلُحَكَماِء َواْلُجَهاَلءِ ِإنِ ي َمْدُيوٌن ِلْلُيوَناِنيِ يَن َواْلَبَراِبَرةِ التزامه الرسولي مرة أخرى: " يخبرنا عن 14ثم في اآلية 
أَلنِ ي َلْسُت َأْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح، أَلنَُّه ُقوَُّة هللِا " 16يقول في اآلية وخشية أن نعتقد أنه قد استبعد اليهود، 

! وبعبارة والجهالء، ن والبرابرة، والحكماءد واليونانيي" اليهو .ِلْلَخاَلِص ِلُكلِ  َمْن ُيْؤِمُن: ِلْلَيُهوِديِ  َأوَّاًل ُثمَّ ُيوَناِني ِ 
 التمييز القومي والتمييز الثقافي والفروق التعليمية. تخترق  روميةة لرسالة رحيمالقوية و الرسالة الأخرى، هذه 
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انتشرت كثيرا القرن األول عندما يشبه  عصر -تعددي ال ذا أمر بالغ األهمية تماما أن نراه في عصرناه
والوالء من كل قبيلة  اإليمان إلىدعو ها تة، ولكنقبلي  فالمسيحية ليست ديانة كنيسة المسيح بسرعة جدا. 

هو رب األرباب وملك الملوك، وليس بل من بين كثير من اآللهة.  والمسيح ليس واحدولسان وشعب وأمة. 
 روميةلرسالة  ةرحيموال ويةإن الرسالة القخلص جميع الناس. اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن يهناك 

للخالص، ألن يسوع المسيح هو  بل الطريق. من الطرق  ليست مجرد طريقة واحدة للخالص من بين العديد
 .المخلصو  الواحد والوحيد هللبن اال

يعتنقون المسيحية،  منخاصة اليوم في أمريكا، حتى بين  يتم المتنازع عليهتنازع. و دائما عليه هذا االدعاء 
رفض يآخر  ة الحال، بين المسلمين واليهود. في ستار تريبيون يوم الجمعة الماضي كان هناك مقاالوبطبيع

ة وثيق ينأصدرت لجنة مشتركة من األساقفة الكاثوليك والحاخامات األميركيحيث بالمسيح.  اإليمانضرورة 
ن: "الجهود المبذولة لتجديد أ هو االتجاه الرئيسيقال المؤلف أن ". بعنوان "تأمالت في العهد، واإلرسالية

 20في العهد مع هللا" )الجمعة،  ليهودي بالفعل ثابت... ألن الشعب ا "االهوتي بولةعد مقاليهود هي "لم تُ 
الذين يرفضون المسيح، ليهود لللخالص  أ(. وبعبارة أخرى، هناك طريق واحد23.، ص2002سبتمبر، 

 المسيح. وهناك طريق أخر للخالص للمسيحيين الذين يقبلون 

الَِّذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، : "المسيح همسيحيين في ضوء ما قالفاجع من أساقفة كاذب و بيان هذا 
 باألمم(. لذلك، فيما يتعلق 36: 3" )يوحنا َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَلْيِه َغَضُب هللاِ 

َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب َوَيتَِّكُئوَن ]األمم[ ِإنَّ َكِثيِريَن : "المسيحاليهود الذين يرفضونه، قال و  يقبلوهن الذي
َماَواِت، َوَأمَّا َبُنو اْلَمَلُكوتِ    ]للشعب اليهودي الذين يرفضوه[ َمَع ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِفي َمَلُكوِت السَّ

ْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَنانِ   (.12-11 :8)متى  ."َفُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّ

. نحن ال نتعامل هنا روميةلرسالة  ةرحيمالقوية و الرسالة للالعالمية ل الدعاوأن نرى  جدالذلك فإنه من المهم 
. نحن نامج تحسين ذاتي، أو دين قبلي، أو شيء ضيق ومحدود، أو بر إنسان، أو فلسفة إنسانمع رأي 

الناس من خالل  عمل بشكل فريد في التاريخ لخالصقد الواحد والوحيد ن هللا الحقيقي أنتعامل هنا مع الخبر 
 .يعني الهالكرفض هذا الخبر د للموت من أجل الخطاة، وقام مرة أخرى. ارسال ابنه الوحي
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 17-16 :1 روميةأطروحة الرسالة: 

أَلنِ ي َلْسُت وبعد ذلك يفسر ويطبق ذلك في بقية الرسالة. " 17-16 :1رومية في  فكرته بولس لذا يطرح
. أَلْن ِفيِه َأْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح، أَلنَُّه ُقوَُّة هللِا ِلْلَخاَلِص ِلُكلِ  َمْن ُيْؤِمُن: ِلْلَيُهوِديِ  َأوَّاًل ُثمَّ ِللْ  ُمْعَلٌن ِبرُّ هللِا ُيوَناِنيِ 

هو  -إنجيله  -أن رسالته  بولسأوال، يقول  ".«َأمَّا اْلَبارُّ َفِباإِليَماِن َيْحَيا»ِبِإيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 
تخترق للخالص . قوة اإلنجيل اإليمانبقوة هللا للخالص. وهذا الخالص هو  قوي ورحيم في الخالص: فهو

 بيسوع المسيح. ناإليمانفوسنا ب

نجيل لديه القدرة على اإل" .أَلْن ِفيِه ُمْعَلٌن ِبرُّ هللاِ " يفسر السبب في أن اإلنجيل لديه هذه القوة 17ثم في اآلية 
 عن بر هللا. ماذا يعني ذلك؟ في المسيح ألنه يعلن من يثق خالص

 أن نخلص:جميعا  نحتاج: لماذا 20 :3 - 18 :1رومية 

كل واحد منا أن يحتاج إلظهار لماذا  19 :3 - 18 :1 رومية بولسيستخدم يوضح ما يعنيه،  أنقبل 
." واآلية أَلنََّنا َقْد َشَكْوَنا َأنَّ اْلَيُهوَد َواْلُيوَناِنيِ يَن َأْجَمِعيَن َتْحَت اْلَخِطيَّةِ " 9 :3رومية ه في يخلص. ترى ملخص

لذلك نحن جميعا خطاة. ونحن جميعا  ".يَر ُكلُّ اْلَعاَلِم َتْحَت ِقَصاٍص ِمَن هللاِ ِلَكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ َفٍم، َوَيِص : "19
بكل وضوح  20 :3 تعلن، و جعلنا مستحقين له ه أنيمكن (. ليس لدينا البر الذي18 :1تحت غضب هللا )

ُر َأَماَمُه.أَلنَّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي ر أنفسنا: "نخلص أو نبر أننا ال يمكن أبدا أن  نحن  "َجَسٍد اَل َيَتَبرَّ
 .باألعمالر أنفسنا أن نخلص أو نبر نحن تحت غضب هللا العادل والمقدس. ونحن ال نستطيع  ة.خطا

 بالمسيح وآثاره: اإليمانبر هللا ب إعالن: 31-21 :3 رومية

 لخالص هو قوة هللا نجيلويشرح ما يعنيه أن اإل 17-16 :1فكرته الرئيسية لرومية  إلى بولسيعود اآلن 
]هنا يستكمل إعالن  َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ هللاِ " 22-21اآلية  يقول في. اإليمانبر هللا ب يعلنالمؤمنين ألنه 

ُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ِبرُّ هللِا ِباإِليَماِن ِبيَ  ِبُدوِن النَّاُموِس، َمْشُهوًدا َلُه ِمَن النَّاُموِس َواأَلْنِبَياِء، [17بر هللا في اآلية 
 "ُكلِ  َوَعَلى ُكلِ  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن.



4 

 

ِبرُّ هللِا ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع " إنه اظهارالمؤمنين؟  نجيل قوته، ويخلصبر هللا الذي يعطي اإل إعالنفما هي داللة 
أن  24في اآلية  بولسلذلك يقول . التبرير. هذا ما نسميه اإليمانبلنا  كعطية معلنبر هللا  إنه." اْلَمِسيحِ 

اًنا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ المسيح " يثقون فيالخطاة الذين  ِريَن َمجَّ  الذيبر هللا  إن إعالن ".ُمَتَبرِ 
 لخطاة الذين يثقون في المسيح.لبر هللا  اظهار وعطيةيجعل اإلنجيل قوة هللا للخالص هو 

َمُه هللُا َكفَّاَرًة  ]المسيح[دون أن يكون غير عادل: " كيف أن هللا يمكن أن يبرر خطاة 25 :3 روميةتشرح  َقدَّ
اِلَفِة ِبِإْمَهاِل هللاِ  ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا السَّ هللا البنه ." وبعبارة أخرى، عين ِباإِليَماِن ِبَدِمِه، إِلْظَهاِر ِبرِ ِه، ِمْن َأْجِل الصَّ

هو يظهر هذه الطريقة ب. يؤمنون عليه، وليس على الذين  ولعنته يكون غضب اآلبا حتى في مكانن أن يموت
َر َمْن ُهَو ِمَن " يمكنه أن، 26اآلن، كما تقول اآلية  ه العادل معها. لذاة وتعاملكراهيته للخطي ِلَيُكوَن َبارًّا َوُيَبرِ 
 ."اإِليَماِن ِبَيُسوعَ 

يرانا ويتعامل . المسيحمن أجل  أبراراهللا يحسبنا ، بالمسيح إن آمنا موت المسيح هو أساس تبريرنا. فإن لذلك
 تليسهي مع هللا يوضح أن هذه المكانة الصحيحة  28. وفي اآلية التبريرهذا هو  معنا على أننا أبرار.

ُر ِباإِليَماِن ِبُدوِن " اإليمانبعمال ولكن باأل  ."أَْعَماِل النَّاُموسِ ِإًذا َنْحِسُب َأنَّ اإِلْنَساَن َيَتَبرَّ

-29نفسه يستمد ذلك في اآليات  بولسهذا. لالثقافات  والمرسلي، ومتعددالعالمي،  اآلثر تغفلال  حديداتهنا و 
ُر اْلِخَتاَن ِباإِليَماِن أَلنَّ هللَا َواِحٌد، ُهَو الَِّذي َسُيَبر ِ  .َأِم هللُا ِلْلَيُهوِد َفَقْط؟ َأَلْيَس ِلأُلَمِم َأْيًضا؟ َبَلى، ِلأُلَمِم َأْيًضا" 30

العالمية لدينا لجميع األمم وجميع  ةرحيمالقوية و الرسالة الفي المسيح هو  اإليمان" التبرير بَواْلُغْرَلَة ِباإِليَماِن.
ة واحد قيامةواحد،  صليب، مخلص واحدعلى االطالق. هناك  جماعات البشر وكل الناس الذين سنقابلهم

 عمال.باألفي المسيح، وليس  اإليمانب أن ينسب لنا برهواحد: المع هللا  صحيحاكون وطريق واحة لت

 بدون األعمال: اإليمان: تبرير إبراهيم ب4رومية 

َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباهللِ األعمال باستخدام إبراهيم كمثال: " بدون  اإليمانب التبرير بولسيوضح  4 اإلصحاحفي 
(: 5مثال إبراهيم )اآلية من خالل  الرسالةاآليات الكريمة في أكثر (. بنيت واحدة من 3" )اآلية َفُحِسَب َلُه ِبرًّا

ُر اْلَفاِجَر، َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ِبرًّا" اإليمان ولكن  األعمال ." ليسَوَأمَّا الَِّذي اَل َيْعَمُل، َولِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِ 
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لرسالة  ةرحيمالو  ةعظيمالهذه هي الرسالة  -حقا  الفجار يتبررون. هذا خبر سار األتقياء ولكن. وليس يبرر
 .رومية

 :والموت ان في مواجهة األلمواألم الرجاء: 5رومية 

ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع هللِا ِبَربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ " 1باآلية  بولسيلخص  5 األصحاحفي  يفتح ثم  ".َفِإْذ َقْد َتَبرَّ
لماذا  3اآلية تقول لنا . 8 اإلصحاحفي  األلمعلى هائال  اتركيز ويتوقع  -للمتبررين والموت  واقع األلم

 .التزكية والرجاءالصبر و ألنه يقود إلى  – نستطيع أن نفرح في الضيقات

 -األقل  ىإلكبر األمن  - 8 كما فعل في اإلصحاحيقول بنفس الطريقة تماما  الضيقاتثم على خلفية هذه 
يقول:  32 :8رومية ذكر في تاألمر السهل. فبامكانه أن يفعل فعل الشيء الصعب، يستطيع أن يكان هللا  إن

 ، َكْيَف اَل َيَهُبَنا َأْيًضا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟]الشيء الصعب[ َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأْجَمِعينَ "

َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا َوَنْحُن " 9 :5رومية هنا في  بولسالتي يناقش بها سهل[؟" هذا هو بالضبط الطريق الشيء ال]
ُروَن اآلَن ِبَدِمهِ  " نفس النوع ]هذا هو السهل الشيء[.َنْخُلُص ِبِه ِمَن اْلَغَضِب!  ]هذا هو الشيء الصعب[ ُمَتَبرِ 

، ]هذا هو الشيء الصعب[ َنْحُن أَْعَداٌء َقْد ُصوِلْحَنا َمَع هللِا ِبَمْوِت اْبِنهِ أَلنَُّه ِإْن ُكنَّا وَ ": 10حجة في اآلية ال
 ]هذا هو الشيء السهل[." َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا َوَنْحُن ُمَصاَلُحوَن َنْخُلُص ِبَحَياِتِه!

هي الطبيعية . المسيحية 8والموت، مثلما هو الحال في رومية  نا في مواجهة األلمناأمرجائنا و هي  الفكرة
يتم وضع الرسالة  هنسى أبدا أن(. ال ت22 :14" )أعمال ِبِضيَقاٍت َكِثيَرٍة َيْنَبِغي َأْن َنْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ . "الضيقات

 المتوقع. في سياق األلم روميةلرسالة  ةرحيمالو  ةعظيمال

تفسير ديك اإلنجيل يجب أن يكون لديك بعض الكان ل ة في كل الثقافات. إنية ضخمالموت هو حقيقة واقع
، ويفعل ذلك من 21-12 :5رومية في  بولسيناقشه في مواجهة الموت. هذا هو ما  للموت وبعض الرجاء

تضع البر والحياة.  الذي بطاعته جلبة والموت، مع المسيح، ه جلب الخطيعصيانبخالل مقارنة آدم، الذي 
ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، هَكَذا َأْيًضا ]آدم[  أَلنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحدِ : "شديد بوضوحالمفارقة  19اآلية 

 لميالد،باه ألننا متحدون بلنا  دينونتهة آدم و ت خطيسبنُ  "َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَراًرا.]المسيح[ ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد 
 .اإليمانب بهلنا ألننا متحدون  ت طاعة المسيح وتبرئتهسبلذلك نُ 
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َحتَّى َكَما َمَلَكِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَمْوِت،  : "...21نعمة من خالل المسيح في اآلية الانتصار  بولسيلخص ثم 
، ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوَع اْلَمسِ   ".يِح َربِ َناهَكَذا َتْمِلُك النِ ْعَمُة ِباْلِبرِ 

 :من العبودية عتقة و عن الخطيموت بالمسيح هو : االتحاد 6رومية 

ة وحده، وحين تكثر الخطي اإليمانب حقا تبررناكان  وجود مشكلة ال بد من حلها: إن إلىاألمر الذي أدى 
 اإليمانتعليم أن ب 6 في اإلصحاح بولسيجيب لكي تكثر النعمة؟ و  خطيةلماذا ال  إذن، جداتكثر النعمة 

 :6) معه الموت عن الخطية والعتق من عبوديتهافي الواقع حتى نختبر المسيح بطريقة حقيقية جدا بيوحدنا 
 كل األشخاص المبررين يتم تقديسهم.(. 17-18، 6

 :خرآل حتى نصير عن الناموس : أموات7رومية 

ِإًذا . ال "المسيحيجعلنا مثل  أو -نا الناموس الذي يقدسحفظ  توجهنه ليس أ بولسيقول  7 ثم في اإلصحاح
ِمَن اأَلْمَواِت َيا ِإْخَوِتي َأْنُتْم َأْيًضا َقْد ُمتُّْم ِللنَّاُموِس ِبَجَسِد اْلَمِسيِح، ِلَكْي َتِصيُروا آلَخَر، ِللَِّذي َقْد ُأِقيَم 

ْرَنا ِمَن النَّاُموِس، ِإْذ َماَت  ...ِلُنْثِمَرِ هللِ  وِح اَل ِبِعْتِق َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َتَحرَّ ِة الرُّ الَِّذي ُكنَّا ُمْمَسِكيَن ِفيِه، َحتَّى َنْعُبَد ِبِجدَّ
 (.6، 4 :7) "اْلَحْرفِ 

" ِلَكْي َتِصيُروا آلَخرَ يسوع المسيح "للعالقة مع مجانية والسعي الجاد ال العطيةحياة المسيحية في يتم معايشة ال
 لمسيحية.الحياة ا ذج وتفويضحمة ونمو (. فهو قوة ور 4 :7)

 :: ال شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح8رومية 

. من سيفصلنا عن محبة المسيح )آية ةعظيمال 8 - 8 رومية إلىفي هذه األسابيع األخيرة  إذن هذا جاء بنا
لذلك الذي قام من  –آلخر  نصير، حتى أموات عن الناموس؟ 4 :7رومية عالقة بين ذلك و ال(؟ هل ترى 35

ن محبة المسيح. الجواب: من إذن سيفصلنا عموت. . هذا هو مفتاح العيش ومفتاح الالمسيحع يسو  األموات،
 ال شيء. من سيفصلنا عن محبة هللا في المسيح؟ الجواب: ال شيء.
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" َعَلى اأَلْحَياِء َواأَلْمَواِت. أَلنَُّه ِلهَذا َماَت اْلَمِسيُح َوَقاَم َوَعاَش، ِلَكْي َيُسودَ  َفِإْن ِعْشَنا َوِإْن ُمْتَنا َفِللرَّبِ  َنْحُن."
التي ال  هللا في المسيح لمحبة غني دائما(. عش في ظل ربوبيته، ومت تحت ربوبيته. و 9-8 :14)رومية 

 .ُتقهر


