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 اإلنجيلب يثبتناهللا 

 27-25 :16 رومية

رِ  الَِّذي كَ 25 اَن َمْكُتوًما ِفي اأَلْزِمَنِة َوِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكْم، َحَسَب ِإْنِجيِلي َواْلِكَراَزِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َحَسَب إِْعاَلِن السِ 
، إِلَطاعَ 26اأَلَزِليَِّة،  ِة اإِليَماِن، َولِكْن َظَهَر اآلَن، َوأُْعِلَم ِبِه َجِميُع اأُلَمِم ِباْلُكُتِب النََّبِويَِّة َحَسَب َأْمِر اإِللِه اأَلَزِليِ 

 هلِل اْلَحِكيِم َوْحَدُه، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.27

، وهي رسالة بولس إلى أهل رومية. على كُتبت على اإلطالق رسالةة من أعظم اليوم في الفقرة األخير نبدأ 
هنا عندما بدأنا  كممعظم رسالة رومية؟ لم يكنتقريبا مع  ن انتهيناالسؤال: هل نح منكمبعض  طرحاألقل س

إلى كنيسة بيت  يؤرخ وصوله، سبع سنوات ونصف مضت. العديد منكم 1998، إبريل 26في  هذه الرسالة
ك على تساعداآلن. إلزالة كل التشويق وم قتربالنهاية ت. إليه الذي جاءخالل اإلصحاح في رومية من  لحم

 الخطة.ب االنتقالية، سوف أخبركمالتحضير للمرحلة 

 إلى موسم عيد ميالد المسيح:تدريجي و بطيء وصول 

 اأنهبحيث لرسالة ل المواضيع الهامةهذا العدد الكبير من  ( تجمع معا27-25 :16هذه الفقرة األخيرة )رومية 
 لن تنتهيمعا سبع سنوات فرحلتنا التي استغرقت تدريجي. و  وصول بطيء للمجيء إلى جداوسيلة جيدة  تقدم

قضاء خمسة أسابيع في هذه اآليات الثالث، . خطتي هي من السماء تسقط بهبوط حاد. إنها طائرة كبيرة ولن
فليلة  ،ديسمبر، قبل يوم عيد الميالد 24في يوم األحد،  رسالة روميةل استكماني أتمنى األمر الذي يعني أن

في موسم عيد الميالد هللا هذه اآلحاد يجعل أن  تصلون معي . هلةمناسبا ذروة بدو وكأنهعيد الميالد ت
 مجيد المسيح، ورؤية الناس تتجددفي ت أبداعرفناه التي  )اعتبارا من األسبوع المقبل( من أقوى المواسم

 فيه. لإليمان، وُتبنى

 :هللامجد لفت االنتباه إلى ت التسبيحات

 تأتي من الكلمات اليونانية تمجيدكلمة  .تمجيدالهي ما نسميه عادة  رسالة رومية آخر ثالث آيات من
doxaو ، المجدعني ، وهو ما تlogosد إلى هللا. القناعة وراء سب المجتنكلمة لذا فالتمجيد هي . كلمةعني ، ت
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هذا السبب لالعهد الجديد هو أن كل شيء موجود وكل شيء يحدث للفت االنتباه إلى مجد هللا.  تمجيدات
في  سكتابة. وأضم صوتي مع بولاللحظات األخير من الوعظ أو ذروة اإلى أن تحدث في  تميل التمجيدات

 كل االهتمام لمجد هللا. يلفتأصلي،  أناالقول بأن كل ما قلته حتى اآلن، 

العبارة األخيرة  في ذهنهيكتب ذلك، كان  حين... "(، َوِلْلَقاِدرِ ) 25في اآلية  يالختام تمجيده سيبدأ بول هكذا
له ببساطة مثل "اآلن  الختامهللا، لكنه ال يستطيع أن يصل بنفسه لتوقيع إلى مجد ال التمجيد بشأن ارجاعمن 

في ستة  الذي كان يكتب عنهإنجيله   اآلب، وعنأي، هللا، عنهبارة يدرج عبارة تلو العالمجد." بدال من ذلك، 
بداية ال لذلك ضع. ، الكلمات األخيرة من الرسالة27المجد في اآلية  إرجاعلى إ يعود. ثم عشر إصحاحا

هلِل اْلَحِكيِم َوْحَدُه، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َلُه اْلَمْجُد  [27] ...َوِلْلَقاِدرِ : "27من اآلية و  25نهاية معا من بداية اآلية الو 
 ".ِإَلى اأَلَبِد. آِمينَ 

في ذروة  36 :11رومية . كان هناك واحد في حيث يستخدم بولس التمجيدليس هذا هو المكان الوحيد 
أَلنَّ ِمْنُه : "هقد علم ما كانلأكثر  المباشرة ثاراآل في شرح سبولأن يبدأ األحد عشر األولى قبل  اإلصحاحات

 (.21-20 :3وأفسس  20 :4)انظر أيضا فيلبي  "َوِبِه َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياِء. َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.

ْلَطاُن ِإَلى " 11 :4بطرس  1في  أحب التمجيدات. قال بطرسالوحيد الذي  سبول ولم يكن الَِّذي َلُه اْلَمْجُد َوالسُّ
َلَنا ِمْن َخَطاَياَنا ِبَدِمِه،" 6-5 :1قال يوحنا الرسول في سفر الرؤيا  ".نَ آلِبِديَن. آِميَأَبِد ا    الَِّذي َأَحبََّنا، َوَقْد َغسَّ

ْلَطاُن ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. آِمينَ   التمجيدةالرب،  أخووكتب يهوذا،  ".َوَجَعَلَنا ُمُلوًكا َوَكَهَنًة هلِل َأِبيِه، َلُه اْلَمْجُد َوالسُّ
َواْلَقاِدُر َأْن َيْحَفَظُكْم َغْيَر َعاِثِريَن، َوُيوِقَفُكْم َأَماَم َمْجِدِه ِباَل َعْيٍب "( 25-24 :1كل )يهوذا الاالكثر شهرة من 

ُهوِر. ِفي االْبِتَهاِج، اإِللُه اْلَحِكيُم اْلَوِحيُد ُمَخلِ ُصَنا، َلُه اْلَمْجُد َواْلَعَظَمُة َواْلُقْدَرُة َوا ْلَطاُن، اآلَن َوِإَلى ُكلِ  الدُّ لسُّ
 ."آِمينَ 

حقيقة في يث متجذر في حدالمن  كتابية، شكل رسولي اعرف أنهإعالنا وتسبيحا لتمجيد، ا لذلك عندما تسمع 
 ، أن كل شيء موجود لجذب االنتباه لمجد هللا.شاملة للغايةغاية األهمية، و 

فة جدا مكثو  للتمجيدجدا  ةطويل رسالة رومية. وهي مدةاألخيرة من في األسابيع الخمسة  ههذا ما نتعامل مع
رسالة قد وأعظم بالنسبة له أطول  ما كان سبول ما أنهىمثل هأن يمكنك أن تتأكدهللا واإلنجيل.  عن بالحق
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وربما . أهل روميةلى كلمة مهمة. فهذه هي كلماته األخيرة إكل بل . بال هدف نه لن يستخدم كلماتأ، هاكتب
في هذه األسابيع األخيرة من السنة لمعرفة  ترجعستمع بعناية وآمل أن ون كلماته األخيرة لك. آمل أن تكت

 .الخمس في هذا التمجيدجميع الزوايا 

 :المؤمنون  لثباتهللا اإلنجيل يستخدم 

َوِلْلَقاِدِر َأْن : "25إلنجيله. اآلية  حسبشعبه  على بيان أن هللا يثبت أن أركزأريد في المقام األول اليوم، 
المؤمنين.  يثبتلإلنجيل الذي  هو تفصيل 26و 25كل شيء يقول بولس في اآليات " .ُيَثبِ َتُكْم، َحَسَب ِإْنِجيِلي

هذا و لإلنجيل.  الواقع المركزي هو فالمسيح (. ب25اآلية " )اْلِكَراَزِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ هو " يثبتهذا اإلنجيل الذي ف
رِ  الَِّذي َكاَن َمْكُتوًما ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلَزِليَّةِ َحسَ االنجيل هو " أن األمم،  السر(. هذا هو ت25اآلية " )َب إِْعاَلِن السِ 

خبر ال ( هذه6 :3)أفسس  المسيحمع المؤمنين اليهود عن طريق االيمان في  تمامامواطنون والشعوب، هم 
 العهد القديم ذاته، فإنه األزمنة األزليةفي  نه كان مكتوماأ(، وعلى الرغم من أ26اآلية " )َظَهَر اآلنَ " سارال
(. ب26اآلية ) "َجِميُع اأُلَممِ "السر لـ عن  س لإلعالنبول يستخدمها ب( أنفسها26اآلية " )ِباْلُكُتِب النََّبِويَّةِ "

 (.ت26اآلية " )اإِليَمانِ إِلَطاَعِة " "، وتهدفَأْمِر اإِللِه اأَلَزِلي ِ "هذه األخبار السارة لألمم كل  توكان

حقا في المؤمنين حتى يتسنى لهم الصمود  الذي يستخدمه لتثبيت 25لإلنجيل في اآلية  تفصيلكل ذلك هو 
 كل االهتمام لمجد هللا. يلفتوايمان و طاعة اإل

ت كلما سبوليضع ، كما ذه الحقيقة المذهلة: في نهاية هذه الرسالةوبالتالي فإن التركيز اليوم هو على ه
 يختم إنجيله. عندما بكم تثبيتأن هللا قادر على هو إلى هللا  هينسبلكي  هختار على شفتيه، ما ا تمجيده األخير

شعبه هللا لكم،  تثبيتفي  لمعاناتألق أكثر يمجد ال يفعل ذلك بطريقة تجعل هذادعوة كل االهتمام لمجد هللا، ب
 باإلنجيل. يؤمن الذي

 :لمجده يثبتهللا الذي 

. لذلك اسمحوا لي أن أن يغيب عنك خشية عليه بسرعة شديدةمر يوجد شيء هنا رائع جدا ال أريد أن أاآلن 
أن كل األشياء  . الحقيقة الواضحة هياحو ضأقل و أقول ما هو واضح مرة أخرى ومن ثم استخالص ما هو 

عمال األ كل، عشرات من االنتباه إلى مجده التي تلفتقام به  أو ماهللا  التي كان يمكن يقولها عما يفعله
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َتُكمْ تار تسليط الضوء على شيء واحد: "اخهللا، عظيمة القدرات ال كلعظيمة هلل و ال َلُه اْلَمْجُد  ...َوِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ 
شيء من أجل األمم، وأنه فعل عن  ألزمنة، وأنه أعلن أن هللا كتم أمران هللا حكيم، و يقول أ فهو "...ِإَلى اأَلَبدِ 

، كل ذلك يقضي على هذه التمجيدة سبولالتي وضع من خاللها . نعم. ولكن الطريقة بأمره األزليلك كل ذ
 ..."َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ  ...ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكمْ وَ . "أن يثبتكم: هللا قادر الرئيسيدعم وشرح هذا الشيء 

وجه بمجرد أن يوضوح الشمس الواضحة. هنا ما هو أقل وضوحا ولكنه يكون واضحا حقيقة ال اآلن هذه هي
لحصول على اليوم يعتزمون على ا وطغاة كثيرين. العديد من الملوك في التاريخ إليه اهتمامناشخص ما 

ذلك؟ عن طريق الحفاظ على والحكمة. وكيف فعلوا  بالقوية والغنى يريدون أن يكون معروفينمجد. ال
مزدهرة الوسطى الطبقة الللدكتاتور.  اتهديد المتعلم يمثلشعب فالمتعلمين. نيهم ضعفاء وفقراء وغير مواط

الدكتاتورا. فماذا يفعلون؟ يأمنون قوتهم عن طريق قوي يشكل تهديدا لقوة ال الشعبشكل تهديدا للدكتاتور. و ت
انظر . تاف شعب مكسورخالل الوقوف على أكمن  . يحصلون على مجدهمالحفاظ على شعوبهم ضعفاء

ضغار يحافظون  اعديد من اآلخرين، ملوكنا أن نذكر ويمكناسلوم كريموف في أوزبكستان. نظام  فقط إلى
 .أقوياء وأغنياء واكونهم أن يبحيث يمكن اءضعف على شعوبهم

 :اإلنجيل ثباتهللا في  مجد

الحق في  أبداي ملك ألكان  هللا. إن بها بولس االنتباه إلى مجديلفت  التيلكن على النقيض اآلن الطريقة 
 هو يستعرضهو هللا. لكن ماذا يفعل؟ فشعب متمرد، خالل الوقوف على ظهور من  هكل مجد استعراض

من خالل هللا مجده يعظم  ..."َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ  ...ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكمْ وَ "من خالل جعل شعبه قوي.  مجده
في  كلما أصبحت قويااهلل ال يشعر بأي تهديد من قوتك على اإلطالق. في الواقع، فله. إنجيجعلك قوي ب

ته عن طريق ن قو اهلل ال يؤم  ف. كلما بدى هو عظيمامن خالل إنجيل يسوع المسيح،  اإليمان والرجاء والمحبة
َلُه اْلَمْجُد  ...ْن ُيَثبِ َتُكمْ ِلْلَقاِدِر أَ وَ "مجد قوته من خالل جعل شعبه قوي.  بل يعظم. الحفاظ على شعبه ضعيفا

 ..."ِإَلى اأَلَبدِ 

من  هرسائلرسالة في كل أعظم  لإلنجيل، عندما يختممن مجد هللا الهدف النهائي بولس ولذلك، عندما يجعل 
مجد هللا، هذا ليس خبرا سيئا بالنسبة لنا. إال إذا كنا نريد هذا المجد ل العلياقيمة اللفت االنتباه إلى خالل 
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الغير لفت االنتباه إلى مجده من خالل جعل شعبه را سيئا بالنسبة لنا؟ ألن إلهنا يألنفسنا. لماذا هذا ليس خب
مجد هللا وكان  كلما تضاعفالمزيد من الموارد لقوتنا. كلما عظم مجد هللا، كلما كان هناك . مستحق قويا

 ..."َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ  ...ْن ُيَثبِ َتُكمْ ِلْلَقاِدِر أَ وَ "مصدر قوتنا.  وكان رائعا تضاعف رائعا، كلما

 :نجيلالثبات في اإل 

كان نوع  أيأن يعطي هللا  ه؟ حسنا، يستطيعن يعطيس أن هللا قادر على أبول الثبات الذي يقصدهما هو نوع 
ْرُت َأْسَواًرا" الثبات كما يريدمن   الثبات الذي(. ولكنه هنا يعني نفس النوع من 29 :18 مور" )مز َوِبِإلِهي َتَسوَّ

، stērikthēnai) أَلنِ ي ُمْشَتاٌق َأْن َأَراُكْم، ِلَكْي َأْمَنَحُكْم ِهَبًة ُروِحيًَّة ِلَثَباِتُكمْ " 12-11 :1 روميةفي  يشير إليه
إن جوهر هذا  ".ا َجِميًعا، ِإيَماِنُكْم َوِإيَماِنيالَِّذي ِفينَ  ِباإِليَمانِ ، َأْي ِلَنَتَعزَّى َبْيَنُكْم (25: 16نفس الكلمة كما في 

 هو اإليمان بيسوع المسيح. الثبات

 :نجيلللنساء في اإل  ثبات

ون في ر ما تفكعندي سن المراهقة، ماذا تظنون النساء والفتيات فأيتها . هالعالم أو يعطي هيعرف ثباتا إنه ليس
؟ ينامرأة قوية بماذا تحلم تفكرون في النمو لتصبحيدما الفتيات الصغيرات، عنأيتها امرأة قوية؟ أو  كونك

 ن لكم أنقوالوكال من الكتاب المقدس والخبرة ي ،هو مهم ألن هللا يريدك أن تكون قويامر ايضاح هذا األ
من أكثر بدنيا  أقوياءمن الذكور البالغين في العالم  ٪95-( 7 :3بطرس  1) أنتم األواني الضعيفة ما بشكل

 ؟يحلمذا يجب أن تامرأة قوية ما يأن تكون ينحلمت٪ من اإلناث البالغات. عندما 95

تصرف ة جنسيا، وبمالبس مثير ب، ةهو بأن تكون جنسي أوالالعالم ثالث طرق لتحقيق قوتك: سوف يخبرك 
 ثانيايمكنك الحصول على السلطة عليهم بهذه الطريقة. و ، كذا، وذلك ألن الرجال مصاصون هجنسيا مثير

قنوات النفوذ ذكية وتحرك من خالل جميع  كن، اثالثواثقة بالنفس. و عدوانية، و وقوية، و هو بأن تكون حازمة، 
َوِلْلَقاِدِر َأْن س عندما يقول: "بول هذا هي الثبات الذي يتحدث عنهمن  ال شيءإلى مناصب السلطة. 

 "...ُيَثبِ َتُكمْ 

 حين يخبر بطرس 6 :3بطرس  1للنساء في  لذي ذكره بطرسا س لديه في االعتبار الثبات الداخليبولف
الَِّتي ِصْرُتنَّ َأْواَلَدَها، َصاِنَعاٍت َخْيًرا، َوَغْيَر َخاِئَفاٍت : "في القديمالمرأة أن تكون مثل سارة والنساء القديسات 
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َواْلَبَهاُء ِلَباُسَها، َوَتْضَحُك َعَلى  َاْلِعزُّ " يقول: حين 25 :31أمثال يتحدث عنه  الثبات الذينوع " و .َخْوًفا اْلَبتَّةَ 
َمِن اآلِتي  ".الزَّ

ابنة ما أنتن عليه في هللا كجدا في هللا، و  تثقنبأنه  نحلماالنساء والفتيات الصغيرات، أيتها وبعبارة أخرى، 
 أال تخافي شيئا إال هللالك في المسيح يسوع،  لك، وأن يكون  بأن يفعله لك وعود هما فعللملك الكون، و 

والرجل  أما بالنسبة للجنس، فأنا أعدكم سوف تفقدونه،. هما يحملعلى الزمن اآلتي، بغض النظر عضحك وا
نوع ذات من  ن و نفر به ليس ذلك النوع من الرجال الذي تريدونه. تأكيد الذات، سوف ت عليه ون تحصلالذي 

وتعصف بها. لكن  عليهاالريح تمر أروقة السلطة، مثل العشب: ف. حولهم واون أن تكونتريدالذي الناس 
 ..."َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ  ...ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكمْ وَ " من خالل اإلنجيل يثبت إلى األبد.هللا  الثبات الذي يمنحه

 :نجيلثبات للرجال في اإل 

ما في يوم  تمسك؟ أن اقوياء واأن تكونب ون عندما كنت تحلم ون ؟ ماذا تحلممماذا عنك، الرجال والفتيانأيها 
أعظم داهية في األوراق كون بعلبة نعناع وتبدو "قويا بغرابة"؟ أو أن تكون أفضل العب في رياضة؟ أو أن ت

 تلقيبي آر و إن ع إلى وتستم األطلسي الشهري تقرأ و  متعلماكون المالية، وتمارس السلطة بالمال؟ أو أن ت
 ؟شبه رسميةمحادثات ء غامضة في أسماب

عند الحاجة إليها.  تخترق قوة هو الذي يريد . فقط أحمق التي الزائلةيريد السلطة  األحمق هو الذيفقط  ال.
قيادة زوجتك وعائلتك  القدرة على ه لكم من خالل اإلنجيل. إنهان يعطيأهلل الذي يمكن قوة ال نوعنا اقول لكم أ

يكون كل ما حولك هو تعقيد النخبة العلمانية ، والقدرة على قول كلمة بسيطة من الحقيقة عندما في التكريس
، والقوة على ضعيفا يدعوك الكل آثم حينسلوك ل الالمتعلمة، والقدرة على الوقوف على أرض ثابتة، وتقول 

لديك أي مزيد من  ه ال يوجدالمضي قدما ضد كل العقبات في قضية العدل والرحمة والحق عندما تشعر أن
 .الدافع

 :نجيلللجميع في اإل  ثبات

ن القوة الداخلية للنفس باإليمان في المسيح الذي يجعلك أقوى نوع مبالرجال والنساء، أن يثبتكم، هللا قادر 
قدمين مع تيار الثقافة ب ينجرف اأخالقي شخص ضعيف الشخصيةكرسي متحرك من عشرة آالف  وأنت في
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 فقط اإلجابة على األسئلة نايمكنو  نكون عاجزينكون هنا عندما ما نريده هو نوع الثبات الذي ي الحديثة.
 ..."َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ  ...ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكمْ وَ " نا. ونحن نعرف من أين تأتي:بجفون

 ال نكبر إلى حد االستغناء عن حاجتنا لإلنجيل أبدا:نحن 

أخرى  نوضحها في أربع عظاتأوضحناها لمدة سبع سنوات وسوف  سنكون قدنهائية  ومالحظة واحدة هامة
َوِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكْم، " :نجيلباإل  يثبتكمحتى يأتي المسيح، هللا  أن توضحها كل عظةأصلي من رسالة رومية، و 

 ".َحَسَب ِإْنِجيِلي

كل أعدائه إلى ، مات من أجل خطايانا وقام ثانية، منتصرا على البارن يسوع المسيح، إن قلب اإلنجيل هو أ
لن تكبر إلى حد االستغناء عن ه. ألولئك الذين يثقون في، فرح أبدي، ولكن بحيث أنه ال دينونة اآلن، األبد

شيء آخر. ب تصبح قوياو  كوراء فأنت ال تبدأ الحياة المسيحية بهذا، ثم تتركه ، أبدا.أبدا، أبدا هذا اإلنجيل
 .باإلنجيل الى يوم مماتنا يثبتناهللا لكن 

 :السرطان ىعلاإلنجيل ثبات 

تم  لي ألنهمما أعظم ليرويها قصص  كم لديه، وكثير منحياتي الخاصةمن  اختاميا توضيحمثاال سأعطيك 
في فبراير الماضي عندما جاء  معيهللا  بما فعلهكم كل أكثر عمقا. ولكن أود أن أذكر اختبار قوتك بش

أكثر  لم يكن ألي منهملتي استخدمها. و اآليات اذات اإلنجيل. ولعلكم تذكرون بهللا  ثبتيتشخيص السرطان. 
أَلنَّ هللَا َلْم َيْجَعْلَنا ِلْلَغَضِب، َبْل الْقِتَناِء اْلَخاَلِص ِبَربِ َنا َيُسوَع " 10-9 :5أهمية بالنسبة لي. تسالونيكي األولى 

 "َجِميًعا َمَعُه.الَِّذي َماَت أَلْجِلَنا، َحتَّى ِإَذا َسِهْرَنا َأْو ِنْمَنا َنْحَيا  اْلَمِسيِح،

 ...َوِلْلَقاِدِر َأْن ُيَثبِ َتُكْم، َحَسَب ِإْنِجيِلي" فكل ما في يقول، ويآمل أن يقول عندما يأتي التشخيص النهائيولذلك، 
 "َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.

نجيل يسوع ل إالتاريخ لهزيمة الخطية والشيطان والجحيم والموت. وفعل ذلك من خالإلهنا في  لقد عمل
 .يعظم هللا مجده في جعلك ثابتاهذا اإلنجيل على أنه أكبر كنز من حياتك. وسوف  اقبلالمسيح. 


