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االصحاح األول

حاجة الكل إلى الخالص

[1" ]بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسوالً، المفرز إلنجيل هللا"

:  ألقابيبدأ الرسالة بدعوة نفسه بثالثة 

فرقة ولعله ابتدأ بهذا اللقب ألنه يكتب إلى أناٍس يثيرون ت،"عبد"األول -

عبداً عنصرية بين اليهود المتنصرين واألمميين المتنصرين، فإن كان هو

يد ليسوع المسيح، ففي هذا يتساوى جميع المؤمنين، إذ الكل عبيد للس

.المسيح، أيّا كان أصلهم أو ديانتهم السابقة

اآلن إذ و، "عبيد يهوه"أتقياء العهد القديم يعتزون بهذا اللقب بكونهم كان -

عبيد "ب يتمتعون ببّره وتقواه، يتأهلون لهذا اللقالرب يسوع صار الكل في 

.ويفتخر به كل األعضاء، "ليسوع المسيح

الص وقد كان هذا اللقب يُنسب باألكثر لمن قاموا بدور في تاريخ الخهذا -

.موسى، ويشوع، وإبراهيمخالل خدمتهم ليهوه، مثل 

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

المدعو "بل " رسول"لم يقل ،"المدعو رسوالً "الثاني -

دعوة األمم "، ألن موضوع هذه الرسالة هو "رسوالً 

.قديماً لإليمانكما سبق فُدعي اليهود " لإليمان

كان القديس بولس يشعر بالفضل هلل الذي دعاه فإن -

.مدعواً للرسولية، فإنه حتى في إيمانه القديم كان 

ضل لنا كأن ال ف، "مدعواً "نفسه وفي قبوله الصليب يحسب -

سي، كان مركزنا الكنأياً في إيماننا كما في شهادتنا للرب، 

.إنما يرجع الفضل للذي دعانا

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

األراميةفي " المفرز"هذا اللقب ،"المفرز إلنجيل هللا"الثالث -

ه األولى ، وكأن فريسيت"منفصل"، وتعني "فريسي"أو " برسي"

قد مهدت لفريسية من نوع جديد، ال فريسية الحرف القاتل

"  يةفريسية روح"القائمة على االعتداد بالذات والكبرياء، إنما 

ل تقوم على التكريس والفرز للتفرغ للكرازة لحساب إنجي

.الخالص للعالم كله

اته هي ، حي"عبد"األلقاب الثالثة يعلن القديس بولس أنه بهذه -

خ امتداد لحياة عبيد هللا العاملين في العهد القديم خالل تاري

، ال عندهالخالص، يقوم بالعمل الرسولي بدعوة إلهية وليس من 

.أمكنعمل له وال هدف سوى تقديم إنجيل هللا لكل أحد إن 

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

[2" ]الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة"

نجيل بصد حركة التهّود الُمعطلة إلالقديس بولس يلتزم كان إن 

حمل هللا وسط األمم، فقد أراد أن يؤكد لليهود المتنصرين أنه ال ي

كثر في غنوصية كتلك التي حملها البعض والتي ظهرت باألأفكاراً 

يم، بل فيما بعد في القرن الثاني، حيث تجاهل العهد القدمرقيون

نفسه من هذهالقديس بولس أن يبرئ لقد أراد . واستخف به

إال الذي أُفرز له ليس" إنجيل هللا"األفكار الخاطئة، فأعلن أن 

فيشرح ، منهاجزءاً يمثل العهد القديم الخالص التي تحقيقًا لخطة 

شهوة رجال وأنبياء العهد هو به أن الذي يكرز [ 2]في اآلية 

.القديم وتحقيق لنبواتهم المقدسة

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

ن عن ابنه، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعيّن اب"

هللا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات، يسوع 

[4-3]" المسيح ربنا

ك ، لذل"إنجيل هللا"كانت الرسالة في مجملها هي إعالن عن لما -

و ه، الذي "ربنا يسوع المسيح"إذن هو قبول شرح أن إنجيلنا 

.هلل، إذ خالله ننال البنوة "هللاابن "

"  األبناء"االبن الذي باتحادنا فيه ننتقل من مركز العبيد إلى هو -

بالمعمودية، لنُحسب موضع رضا اآلب وسروره، وهذا هو مركز

.الرسالة كلها

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

المسيح لداود من جهة الجسد، أوالً وهو يؤكد نسب السيد -

لص لكي يشجع اليهود على متابعة حديثه، إذ ال يتجاهل أن مخ

ه منهم، ومن جهة أخرى ليؤكد أن فيمتجسداً العالم كله جاء 

تحققت النبوات خاصة بكونه ابن داود الملك ليجلس على

.سماويكرسي أبيه خالل ملكوت روحي 

يسة فالكن". أُظهر"أو " أُعلن"فتعني ، "تعيّن"كلمة أما -

ورب اكمسيّ أن يُعلن عنه ممكناً األولى كانت ترى أنه لم يكن 

(.10: 3فيلبي ؛ 36-34: 2أعمال )إال بعد قيامته 

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

الذي به ألجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة إلطاعة اإليمان في"

يح، إلى مدعوو يسوع المسأيضاً جميع األمم، الذين بينهم أنتم 

"جميع الموجودين في رومية أحباء هللا مدعوين قديسين

[5-7]

رين بخصوص النزاع القائم بين اليهود المتنصالحوار قبل -

اله للجميع أن ما نمعلناً واألمم المتنصرين أخذ يشجع الكل، 

نعمة هللا المجانية كهبة قبل القديس بولس إنما هو من 

مقدمة، ال لفضل فيه وال فيهم كيهود أو أمم، وإنما ألجل 

."(رسولية)ألجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة ": اسمه، إذ يقول

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

اآلب الذي في محبته مجانية من هللا هي عطيةالنعمة هذه 

:العالمقدم ابنه الحبيب مبذوالً عن خالص 

هلك هكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يألنه "

(16: 3يوحنا " )األبديةكل من يؤمن به بل تكون له الحياة 

ال يهبنا كيفألجلنا أجمعين لم يشفق على ابنه بل بذله الذي "

(32: 8رومية " )شيءمعه كل أيضاً 

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

ا كما أرسل لن. االبن الوحيد الذي أحبني، وأسلم ذاته ألجلينعمة 

:حياتناروحه المعزي من عند اآلب يشهد له في 

روح الحق اآلب، انا اليكم من سأرسله جاء المعزي الذي ومتى "

(26: 15يوحنا " )ليفهو يشهد الذي من عند االب ينبثق 

:لناكل شيء ويذكرنا بكل ما قاله يعلمنا 

كم باسمي فهو يعلماآلب المعزي الروح القدس الذي سيرسله وأما "

(26: 14يوحنا )" بكل ما قلته لكمويذكركم كل شيء 

ا، ارتبطت النعمة بالروح القدس، فإن كان الروح هو واهب العطايكما 

ي داخلنا فينا، حاالً فساكناً لكنه في نفس الوقت هو عطية، إذ صار 

.بكوننا هياكل هللا وروح هللا ساكن فينا

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

الذي به ألجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة إلطاعة اإليمان في"

[5]" األممجميع 

، أعطي القديس بولس الرسوليةكان الروح القدس قد إن 

فبنعمته صار يعمل في سامعيه ال للدخول في مناقشات

إلطاعة ": ومجادالت، وإنما لقبول اإليمان في طاعة وخضوع

."اإليمان في جميع األمم

هو عمل النعمة اإللهية أو عمل الروح القدس نفسه في هذا 

.  المخدومين

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

[6]" الذين بينهم أنتم أيضاً مدعوو يسوع المسيح"

. عمتهلنمجاناً " دعانا"، فالفضل لمن "مدعّوي يسوع المسيح"دعاهم 

قديماً فإن كان شعب إسرائيل قد ُدعي". مدعّوين قديسين"كما دعاهم 

شعب فإن هذا الالقدوس، الشعب المفرز هلل بكونهم بالجماعة المقدسة 

ن قد فشل في تحقيق القداسة إال من خالل الرموز والنبوات، أما اآل

نُحسب به فقد جاء مسيحنا القدوس يدعونا للدخول فيه والثبات فيه، ف

.وقديسينأبراراً 

أبوته الحانية أن يوضح نظرته لهم، أنهالقديس بولس في أراد 

هللا أحباء "و المسيح يسوع مدعّوو يحترمهم ويقّدرهم، ألنهم 

.كارزاً لهم، كأنه يفتخر أن يكون [7" ]قديسينمدعّوين 

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

[7" ]من هللا أبينا والرب يسوع المسيحوسالملكم نعمة"

، ومطروحينقبالً أعداء هنا يظهر حب هللا لنا فبعدما كنا 

هم أبناء يظهر" أبينا"فإنه إذ يدعو هللا . وأبناءصرنا قديسين 

.له، وعندما يدعوهم أبناء يكشف عن كنز البركات كلها

بها لنا السالم هو عطية هللا التي يلزم أن نطلبها بالصالة، فيه

.المقدسةإن صارت لنا اإلرادة 

:قائالً هذه النعمة وهذا السالم هما ثمر الروح كما يعلمنا 

لطف، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سالم، طول أناة، "

(22: 5غالطية)" صالح، إيمان

الرسالة إلى أهل رومية 

االصحاح األول

أوالً أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم، أن "

[8" ]إيمانكم ينادى به في كل العالم

ن خطورة يبدأ بالجانب اإليجابي ال السلبي، فال يتحدث مثالً ع

يته حركة التهّود وال عن ضعفات هذا الشعب، إنما يعلن تزك

هلل الشكرمقدماً إليمانهم الذي صار علة كرازة في كل العالم، 

ة، الشكر لآلب إلهه كعبادة حيّ يقدم . بابنه يسوع المسيح

 نقدر إذ ال. يسوع المسيح، لكي يكون مقبوالً في الرب يقدمه 

الل أن نلتقي مع اآلب، وال أن نقدم له ذبيحة حب وشكر، إال خ

.موضع سرورهالمسيح، يسوع ربنا 

الرسالة إلى أهل رومية 
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االصحاح األول

يف فإن هللا الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، شاهد لي ك"

[9" ]بال انقطاع أذكركم

الة بجانب كشفه عن جوانب نجاحهم يعلن حبه نحوهم بالص

.هللا نفسه على أعماقه المتسعة نحوهممشهداً من أجلهم، 

هم أن يذكر المخدومين، حتى وإن كان لم ينظرممكناً لم يكن 

كن بعد حسب الجسد، بالصالة الدائمة غير المنقطعة لو لم ي

ا عناه قلبه وفكره وكل طاقاته قد تكّرست وأُفرزت هلل، هذا م

وحية ، أي أضع نفسي بكل طاقاتي الر"أعبده بروحي"بقوله 

.والنفسية والجسدية للعبادة هلل والتمتع بإنجيله

الرسالة إلى أهل رومية 

يئة هللا في صلواتي عسى اآلن أن يتيسر لي مرة بمشمتضرعاً دائماً "

كم، أن آتي إليكم، ألني مشتاق أن أراكم، لكي أمنحكم هبة روحية لثبات

[12-10]"إيمانكم وإيمانيجميعاً، أي لنتعزى بينكم باإليمان الذي فينا 

لواته، ليس فقط بذكرهم المستمر بال انقطاع في صعملياً حبه مترجم 

لسيد إنجيل اهي " هبة روحية"وإنما بشوقه الحقيقي لرؤيتهم ليهبهم 

ذي يفرح اإلنجيل الأيضاً، المسيح، الذي يثبتهم ويعزيهم كما يعزيه هو 

ً قلب السامعين والكارزين  .معا

ً بالحق هم موضوع حبه، يشغلون فكره وخطته وصلواته،  وأيضا

جيل تمتعتم بالهبة الروحية اإللهية، إن: تصرفاته من أجل غاية واحدة

قة، إذ الروحي المقدس، لكن بخطة إلهية فائله شوقه وقد حقق هللا . هللا

ذهب إليها كأسير من أجل اإلنجيل بعد أن تعرض لضيقات كثيرة 

.قيصرأمام ليقف كانكسار السفينة به 

الرسالة إلى أهل رومية 
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يونانيين إني مديون لل. كما في سائر األممأيضاً ليكون لي ثمر فيكم "

م أنتم والبرابرة، للحكماء والجهالء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيرك

نه قوة ألني لست استحي بإنجيل المسيح، ألأيضاً، الذين في رومية 

يه معلن هللا للخالص، لكل من يؤمن لليهودي أوالً ثم لليوناني، ألن ف

"أما البار فباإليمان يحيا: بّر هللا بإيمان إليمان كما هو مكتوب

[13-17]

د ُمنع بشوقه لزيارتهم بل ومحاوالته العملية وقعملياً إذ يعلن حبه 

ي أمم فأنه علي الرغم من الثمر المتكاثر حتى لحظات الكتابة، يعلن 

م في روما بكونها عاصمة العالأيضاً كثيرة، لكنه مترقب الثمر 

ح الكرازة بينهم وثمرهم هو تحقيق ونجاحاسباً الروماني األممي، 

.لمهمته الرسولية؛ مستعد للعمل مهما بلغ الثمن بال خجل

الرسالة إلى أهل رومية 

إن كانت روما بكونها عاصمة للدولة الرومانية فيها تصب كل 

آة وما يحملونه من انحطاط، فقد كانت مرورجاساتهاالشعوب أوثانها 

أنللعالم الوثني بكل شروره وبؤسه، موضع غضب هللا، لذا أراد 

جيل لها مفهوم إنمقدماً للخدمة، مركزاً تكون هذه المدينة هي بعينها 

.هللا في كمال قوته

د الطريق يخدم حيث يزداد باألكثر الشّر، إذ ال يريأن آخر يوّد بمعنى 

كثر، السهل المتسع، بل الضيق الكرب لكي تعلن قّوة اإلنجيل باأل

.وضوحويظهر عمل النعمة اإللهية وفاعليتها بأكثر 

ى أنه ، بمعن"هو لي مستعّد لتبشيركمفهكذا ما ": قولههذا واضح من 

ان مستعّد الحتمال كل ضيق وألم من أجل تقديم كلمة اإلنجيل، إذ ك

.كثيرةأتعاباً أن الكرازة بينهم تستوجب يُدرك 

الرسالة إلى أهل رومية 
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قوة هللا"اإلنجيل أو الكرازة بالصليب هو أدرك القديس بولس أن -

كارزاً ع، اختبر هذه القّوة في حياته فأراد أن يقّدمها للجمي، "للخالص

يوّد . ية األممأي بقوللبرابرة، الهيِلينيأي أصحاب الفكر لليونانيّين

البسطاءوأصحاب الفلسفات، الحكماء: أن يتمتّع الكل بعمل الصليب

.الذين يُحسبون كجهالء

نيّين الوثحاسباً كان الصليب قد أنقذه، فإنه مدين للعالم كله، إن -

ا تمتّع هو دائنين له، يلتزم أن يرد لهم الدين بالكرازة لهم ليتمتّعوا بم

.به

، إذ هو ليس رسالة نظرية أو"قوة هللا للخالص"اإلنجيل يدعو -

سان ال اإلنفي حياة ديناميكي إلهي عمل فلسفة فكرية تعليمية إنما 

.شركة األمجاد اإللهيةيتوقف بل يبلغ باإلنسان إلى 

الرسالة إلى أهل رومية 

ا األولوية ال المسيح ُمقّدم لليهودي أوالً ثم اليوناني، هنانجيل السيد -

لتزام تقوم على محاباة هللا لجنٍس على حساب آخر، وإنما أولّوية اال

.والعمل والترتيب الزمني فهم عرفوا هللا أوالً بالمسئولية 

كانوا قد ائتمنوا على الناموس المكتوب، وتقبلوا إعالناتفإن -

يد السيقبلوا عمل ونبّوات، ومنهم خرج رجال هللا، فقد الق بهم أن 

، المسيح الخالصي، ويحتضنوا الصليب حتى يخرجوا إلى األمم

.بالخالصحاملين نير البشارة 

ن نُقل هللا بإيمان الناموس حيهو بّر " إيمان إليمان؟"ويعني بقوله -

نسان لكل االمؤمنين إلى اإليمان باإلنجيل، وكأن الثمر الذي يشتهيه 

ذات الثمر الذي ترّجاه رجال اإليمان في العهد القديم، وقد حلّ هو 

.الوقت المعيّن لينعم العالم به خالل اإليمان باإلنجيل اإللهي

الرسالة إلى أهل رومية 
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[17" ]يحياالبار فباإليمان أما "

ال هذاكن لفيه، السيد المسيح الذي يرتبط باهلل يحمل بّر اإلنسان -

ع من الخطأ كما يظن البعض، إنما يتمتّ معصوماً يصير أنه يعني 

.بال توقفالسيد المسيح بالنمو المستمر في بّر 

اج إلى فمن المنطق أننا نحتتماماً، عطيّة هللا تفوق اإلدراك مادامت -

.اإليمان

.اإليمان هو هّوة سحيقة، أّما اإليمان فحصن حصينعدم -

البركات، نستضيف برقٍة أم كليقول القديس يوحنا ذهبي الفم إننا -

وهو اإليمان، لكي نكون كمن هم يسيرون في ميناء هادئ مستقر 

استقامة محافظين على إيماننا األرثوذكسي، فنقود سفينتنا بتماماً، 

.سيحونحظى بالبركات بالنعمة ومحبة البشر التي لربنا يسوع الم

الرسالة إلى أهل رومية 

واثمهم غضب هللا معلن من السماء على جميع فجور الناس ألن "

معرفة هللا ظاهرة فيهم، ألن هللا إذ . باإلثمالذين يحجزون الحق 

أظهرها لهم، ألن أموره غير المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة 

"، حتى أنهم بال عذروالهوتهبالمصنوعات، قدرته السرمدية 

[18-20]

مم كان هللا قد أعطى اليهود الناموس الموسوي، فإنه لم يهمل األإن -

يعة وال تركهم بال شاهد لنفسه بينهم، فقد أعلن نفسه خالل الطب

.المنظورة

التي خالل أعمال الخليقة الفائقة،والهوتهقدرته السرمدية يُعلن -

ه محبتعمق أقامها بكلمته، ال الستعراض إمكانياته، وإنما من أجل 

ة، إذ فحب هللا الفائق غير المنظور نلمسه خالل رعايته العجيب. لنا

.قّدم لنا هذه المصنوعات لراحتنا

الرسالة إلى أهل رومية 
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وكأن ، [18]باإلثم يحجزون الحق أنهم يتهم القديس بولس البشر -

فال "الحق"اإلنسان يتفنن في اختراع الطرق األثيمة المتنوعة ليحجز 

المباركة لنا بطرق متنوعة خالل المصنوعات" الحب"، إذ باهلل يُعلن يُعلن

يستميت في حجز الحق، وهللا يبذلاإلنسان . التي هي من عمل يديه

خدمها هللا يقدم لنا العالم كعطية نستوهنا نرى أن . السرمديإلعالن الحب 

روحيات بالالمنظورة، فنتمسك ، فنرى خاللها أموره غير وليس لتستخدمنا

.والسماويات خالل الماديات والزمنيات

، أّما [18]هذا وإذ يحجز اإلنسان الحق باإلثم يسقط تحت الغضب اإللهي 

هلم يا شعبي أدخل": من يرجع إليه بالتوبة فيسمع الصوت اإللهي

ب، ألنه حتى يعبر الغضلُحيظةاختبئ نحو . خلفكمخادعك وأغلق أبوابك 

ورحمته أي يود أن يبقى في مكانه يُعلن ُحبّه)مكانه هوذا الرب يخرج من 

وال ليعاقب إثم سكان األرض فيهم، فتكشف األرض دماءها، (بدل غضبه

(21-20: 26اشعياء)" تغطي قتالها فيما بعد

الرسالة إلى أهل رومية 

ي ألنهم لما عرفوا هللا، لم يمّجدوه أو يشكروه كإله، بل حَمقوا ف"

اروا وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صأفكارهم، واِظلّم قلبهم الغبي، 

يفنى ، وأبدلوا مجد هللا الذي ال يفنى بشبه صورة اإلنسان الذيجهالء

[23-21" ]والطيور والدواب والزحافات

ي ، فإن األمر لم يقف عند رفض هللا الذالسابقمن أخطر االتهامهذا

أعلن عن محبته وقدرته خالل مصنوعات يديه، وإنما لما عرفوا هللا

.الوثنيّةلم يمجدوه أو يشكروه، بل استبدلوا عبادة هللا الحّي بالعبادة

ية لقد رأوا إلى أين يجب أن يذهبوا، لكنهم بجحودهم نسبوا هذه الرؤ

وا ما قد التي وهبهم هللا إيّاها ألنفسهم، وإذ سقطوا في الكبرياء فقد

ن رأوه، وارتّدوا إلى عبادة األوثان والتماثيل والشياطين، يعبدو

.مشكرههالكهم هو جحودهم وعدم فسّر . المخلوق ويحتقرون الخالق

الرسالة إلى أهل رومية 
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ة في شهوات قلوبهم إلى النجاسة، إلهانأيضاً لذلك أسلمهم هللا "

بدوا واتقوا وعالذين استبدلوا حق هللا بالكذب . أجسادهم بين ذواتهم

[25-24" ]آمين. األبدالمخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى 

مها، ، وإذ هو يُقدر الحّرية اإلنسانيّة ويكربحرية إرادتهمتركوه 

ة، أعطاهم سؤل قلبهم وهو تركهم، فمارسوا شهوات قلوبهم الشّرير

.حيث ارتكب الرجال والنساء قبائح ال تليق حتى بالطبيعة

الرغم يسقطون في الرجاسات الجسديّة بالناس من لذلك نري الكثير 

على وسائل الخالص، من دراسة في الكتاب وتقديممواظبتهممن 

هم هو صلوات، وربّما اعتراف وتناول، لكن العلّة الرئيسية لسقوط

ه القداسة، بالكبرياء يفقد اإلنسان نعمة هللا التي تهب. كبرياء قلوبهم

.فينهار تحت ثقل شهوات جسده وفساده

الرسالة إلى أهل رومية 

طبيعة، ألن إناثهم استبدْلن االستعمال الطبيعي بالذي على خالف ال"

لوا تاركين استعمال األنثى الطبيعي، اشتعأيضاً وكذلك الذكور 

ائلين في بذكور، ونذكوراً بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء 

[27-26" ]أنفسهم جزاء ضاللهم المحق

الطبيعة من شرور هو ثمرة ضعفيرتكبوهربّما يعتذّر البعض بأن ما 

ولس أن القديس بوراء اللذّات بال ضابط، لذا أوضح وجريها البشريّة 

يء اإلنسان في شّره صار يمارس حتى ما هو مخالف للطبيعة، يس

.حياتهم إلى جحيمعينها لتحّول للطبيعة 

ي فالطبيعية باللذّة االستمتاعفي مقدورهم علي الرغم أنه كان 

...  دواطمأنينة وفرح قلبي، متحاشين األعمال المخزية، لكنهم لم يري

على الطبيعة، وداسوا علىعاراً جلبوا ،عينهاإذ أهانوا الطبيعة 

.القوانين اإلنسانيّة في نفس الوقت

الرسالة إلى أهل رومية 
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ى ذهن اسلمهم هللا اللم يستحسنوا ان يبقوا هللا في معرفتهم وكما "

ع وزنا وشر وطممن كل اثم مملوئين . يليقمرفوض ليفعلوا ما ال 

مفترين ين نمام. حسداً وقتالً وخصاماً ومكراً وسوءاً مشحونين وخبث 

ائعين غير طشروراً مدعين مبتدعين متعظمين ثالبينمبغضين هلل 

[31-28" ]وال رحمةرضى وال حنو وال عهد وال فهم بال . للوالدين

بيعية بشعة لإلنسان في شّره، إذ صار ال يطلب اللذّة الطهذه صورة 

نري فاآلن. للطبيعة ِعوض الُسمو بهامفسداً فحسب، وإنما صار 

.  ..."اثم مملوئين من كل": المنحرفةقائمة مّرة بما ترتكبه البشريّة 

يانه في حياة اإلنسان، لكنها تمأل كأمراً عارضاً وكأن اآلثام لم تعد 

."مٍ إثكل "أو إثمين وإنما إثماً ليرتكب ال تماماً الداخلي، وتشحنه 

الرسالة إلى أهل رومية 

مت إن تأملنا هذه القائمة من اآلثام والشرور نشعر أن البشريّة إذ سلّ 

ارت نفسها بنفسها للعصيان ومقاومة هللا مصدر حياتها وتقديسها، ص

:للخطايا حيثملهى 

[.29]يبدأ اإلنسان يلهو بلذّة الجسد فيستسلم للزنا -

إن بدا إذ يتقوقع اإلنسان حول لذته الجسديّة، يطلب ما هو لذاته، حتى و-

راً، في الظاهر  أيضاً فعه لكن يتملكه حب الطمع، األمر الذي يدسخياً ومبذِّ

[.29]إلى الخبث لتحقيق غايته هذه 

[.29]تل وربّما يؤدى إلى القحسداً وخصاماً ومكراً أّما الطمع فيسبب -

ظماً متعاهذا الحسد والمكر يدفع اإلنسان إلى االعتداد بذاته، فيصير -

 ً [.30]( و شاتمين، يسب ويلعن اآلخرينعائبين = ثالبين)وثالبا

[.30]حب العظمة ينحرف باإلنسان إلى االبتداع وترك الحق -

عاً مطيرفض الحق يدفع اإلنسان إلى تعدى الطبيعة، فيصير غير -

[.30]للوالدين 

الرسالة إلى أهل رومية 
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-[. 31]يتعدى اإلنسان حتى أبسط نواميس الطبيعة يفقد الفهم إذ -

[.31]كل عهد طبيعي أو مكتوب، ويخسر طبيعة الحب والحنّو ويكسر 

"  رينتبرد محبّة الكثيلكثرة اإلثم : "بهذا يسقط تحت تحذير الرب-

معاً د ، فيصير أبشع من الحيوانات المفترسة التي تتح(12: 24متي )

.كجماعات بحكم الغريزة، أّما اإلنسان فيكره أخاه

لوب هذا االنحدار البشري إلى ما هو أدنى من الطبيعة تبلّدت القفي -

من يسقط البشريّة فلم يستكينوا للشر فحسب، وإنما صاروا يفرحون ب

:القديس بولسمثلهم، إذ يقول 

موت، الذين إذ عرفوا حكم هللا أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون ال"

[32" ]يُسّرون بالذين يعملونأيضاً بل ال يفعلونها فقط، 

تكميل فالمسيحي إذن ملتزم بناموس الطبيعة، بل ويسمو ليبلغ ال إلى

.الناموس الموسوي، بل إلى الوصيّة اإلنجيليّة العالية
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