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إلهنا األب الحنون يعرف أوالده الغاليين : االصحاح السادس عشر

عنده بأسمائهم

ية عن الحياة المسيحوفعالة ومبهجة حية صورة يمثل األصحاح هذا -

.بيهالرسولي وإلي المنتهي، حيث ال ينسي هللا أسماء محفي العصر 

العميق الذي يقدسالكنيسة ب يكشف الروح القدس عن حفهنا -

ها الكنيسة وأعضائالمشاعر والعواطف المتبادلة في الرب لبنيان 

أو "أنسباء"أو " أحباء"يدعوهم القديس بولس فكثيرون روحياً، 

تاعبات"أو " محبوبات"أو " أخوات"أو ، "العاملين معنا في الرب"

".في الرب

يسيهوقدهللا خاص محفور بالروح في قلب انسان محب هلل لقب لكل -

.وبالطبع قديس هذه الرسالة، بولس الرسول
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في الكنيسة التي( شماسة)التي هي خادمة فيبيأوصى إليكم بأختنا "

ي أي شيء لها فوتقوموا كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، . كْنَخريا

ً احتاجته منكم، ألنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا  [2-1" ]أيضا

اك، لكنه إلى كنيسة لم يسبق له خدمتها بحضوره هنالقديس بولس يكتب -

وصياً مكنخرياشماسة بالكنيسة التي في فيبيلهم يقدم في دالة الحب 

ن مشتق م" فيبي"البعض إنها من متنصري األمم ألن اسم يرى . عليها

"  فيبي"ويرى البعض أن هذا االسم . الوثنيةاسم أحد اآللهة " فيبس"

أو " ءيضي"أو " يشرق"التي تعني " فوس"مشتق من الكلمة اليونانية 

".نقية"أو "بهية"

كشماسة وذات مركز اجتماعي مرموق، أقيمت غنية أنها كانت يبدو -

رقي ميناء كورنثوس، يبعد حوالي تسعة أميال شكنخرياللكنيسة في 

:عنهافي الكنيسة، حتى قال الفعالة كورنثوس، وكان لها خدمتها 

ً ألنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا " ."أيضا
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ضعا اللذين و. يسوعوأكيال العاملين معي في المسيح بريسكالعلى سلموا "

نائس جميع كأيضاً عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست وحدي أنا أشكرهما، بل 

ذي هو الحبيبىأبينتوسعلى بيتهما، سلموا وعلى الكنيسة التي في . األمم

[5-3]" للمسيحأخائيةباكورة 

ا شيئاً، لكننأغلبهم ال نعرف عنهم شخصاً 26أسماء الرسالة يذكر في هذه -

ولس القديس بلقلب حية لنا صورة يقدم نشعر بأهمية هذا الجزء من الرسالة، إذ 

.الربفي المقدسة الذي يظهر عاطفته الحانية واعتزازه وتقديره للمشاعر 

والحب صورة للصداقات العميقةالتحيات الحارة أن نرى في هذه يمكننا أيضاً -

.الطاهر السخي بين أعضاء الكنيسة األولى

هرة أو اللقب ال يقوم على الشبه، وهذا يعتز بلقب خاص صديق له لقد قدم كل -

.الغنى أو العلم، وإنما على شركة الحياة التقوية والجهاد في الخدمة

وأربعة أسماء" مريم"هو اسماً واحداً عبرانياً أن اسماً، 26في الـ يالحظ -

.انيةاألسماء يونوبقية ، ونيريوسوجوليا وأوربانوسأمبلياسهي التينية 
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لي سفر أعمال الرسل والرسالة األولي إفي بريسكالذكر أكيال وزوجته جاء -

عي يعمالن كصانيهوديان وهما كورنثوس والرسالة الثانية إلي  تيموثاؤس؛ 

الذي طرد جميع اليهود من 49قيصر عام كلوديوسخيام، تركا روما كأمر 

.وتقيينكانا تاجرين غنيين . روما، ليعودا ثانية

اسمه فوجد يهودياً 2. الى كورنثوسوجاء هذا مضى بولس من اثينا وبعد 1"

لوديوسكامرأته ألن وبريسكالإيطالية من حديثاً اكيال بنطي الجنس كان قد جاء 

هذا وابتدأ 26... إليهماان يمضي جميع اليهود من رومية فجاء أمر كان قد 

له ا ليهما وشرحإخذاه أوبريسكالأكيال يجاهر في المجمع فلما سمعه ( ابلوس)

(26، 2، 1: 18أعمال " )بأكثر تدقيقطريق الرب 

مع سكالوبريكيال أكثيراً يسلم عليكم في الرب . سياتسلم عليكم كنائس آ"

(19: 16كورنثوس 1" )بيتهماالكنيسة التي في 

(19: 4تيموثاؤس 2" )نيسيفورسأوأكيال وبيت فرسكاسلم على "
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وبقي معهما ( 2: 18أعمال )ألول مرة في كورنثوس القديس بولس بهما التقى -

.، ثم رجعا إلى روما(18: 18أعمال )أفسسوذهبا معه إلى شهراً 18حوالي 

مع فيها ُوجدا كان يفتحان بيتهما ككنيسة لخدمة المؤمنين الغرباء ويجتأينما -

.المؤمنون للعبادة

ض - أثناء القديس بولس ربماهذين المؤمنين حياتهما للخطر بسبب لقد عرَّ

:  19أعمال )أفسسأو في ( 10-6: 18أعمال )الشغب الذي حدث في كورنثوس 

.لهماالشكريقدمون بل وجميع كنائس األمم بولس وحده لذلك يبقى ال (. 31-32

،[5" ]حللمسيأخائيةالذي هو باكورة حبيبي أبينتوسعلى سلموا "في قوله -

بِل ، وهو أول من ق"مستحق للمديح"من أصل يوناني تعني " أبينتوس"كلمة 

.بولساإليمان في آسيا الصغرى على يدي 

حب وباكورة عمله هناك، وكأنه يسأله أن يرد الالقديس بولس حبيبه يدعوه -

.رينكثيقبل العمل في روما لحساب اإليمان الذي قبِله عن بالحب، فال يكف 
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نكوسأندروعلى سلموا . على مريم التي تعبت ألجلنا كثيراً سلموا "

ل نسيبي المأسورين معي اللذين هما مشهوران بين الرسويونياس

"لربحبيبي في اأمبلياسعلى سلموا . وقد كانا في المسيح قبلي

[6-8]

دمة ولكن واضح أنها تعبت كثيراً في خمريمشيئاً عن نعرف ال -

.قبل ذهابها إلى روماالقديس بولس 

، "الالغالبين أو قاهر الرج"أصل يوناني يعني اسم من أندرونكوس-

، بولسلبصلة قرابة يمتّان من أصل التيني، وهما يهوديان ويونياس

ا بهما ألنهما قد عرفيعتز احتمال السجن معه في وقت غير معروف، 

السيد المسيح قبله، ولهما دورهما الهام في الخدمة حتى صارا 

.مشهورين بين الرسل

".ُمضخمأو ُمكبّر "من أصل التيني تعني " أمبلياس"-

الرسال إلى أهل رومية 

.  يحبيبأستاخيسالعامل معنا في المسيح وعلى أوربانوسعلى سلموا "

على الذين هم من أهلسلموا في المسيح، المزّكىعلى أبَلِّس سلموا 

أهل على الذين هم منسلموا نسيبي، هيروديونعلى سلموا . أرستوبولوس

[11-9" ]الكائنين في الربنركيسوس

ة كلم" أستاخيس"، " قاطن مدينة: "كلمة التينية تعني" أوربانوس"-

، "أبولو"من ربما مشتقة " أبَلِّس"، "سنبلة قمح: "يونانية تعنى

من ما رب" هيروديون"، "ناصح حكيم: "كلمة يونانية تعني" أرستوبولس"

كلمة التينية من " نركيسوس"،Heroمن نسل بطولي " أي"هيرودس"

.أصل يوناني معناها غير أكيد

ح، يمدح الجميع، فيدعو األول عامل معه في خدمة السيد المسيإنه يالحظ -

ثيرة بصبره الجتيازه ضيقات كربما والثاني حبيبه، والثالث ُمزكى في المسيح 

نركيسوسوأهل أرستوبولسبالنسبة ألهل أما . أو لجهاده في الخدمة الخ

.كان هذا االثنان وثنيين وصار لهما عبيد أو أبناء مؤمنون معهمافربما 

الرسال إلى أهل رومية 
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يسبرسفي الرب سلموا على التاعبتينتريفوساو تريفيناسلموا على "

لرب وعلى المختار في اروفسسلموا على . المحبوبة التي تعبت كثيراً في الرب

وعلىوهرميسبتروباسهرماس فليغوناسينكريتسسلموا على . ميأأمه 

باسولمأوأخته و ونيريوسوجوليا فيلولوغسسلموا على . اإلخوة الذين معهم

[15-12" ]وعلى جميع القديسين الذين معهم

ا جاريتين قد ، وهما كما يقال إنهما كانتوتِريفوسالتِريفيناالسالم أيضاً يهدي -

عن قان التينيان مشتاالسمان . بولسالقديس تعبتا في الرب واستحقتا مديح 

، يسبرسعلى يسلم كما ". لطيفة"أو " رقيقة"الكلمة اليونانية التي تعني 

من أجل" المحبوبة"، لم يخجل من أن يدعوها "فارسي"اسمها يوناني معناه 

.سنهاكبر 

يد الذي يقال أنه ابن سمعان القيرواني الذي حمل مع السروفسيذكر أيضاً -

محبتها وخدمتها إنها في روفسألم ، وقد شهد (21: 15مرقس )المسيح صليبه 

ً "له صارت  .الربفي لإلخوة أخذ يعدد السالم وهكذا . له" أُما

الرسالة إلى أهل رومية 

"  عليكم، كنائس المسيح تسلممقدسةبعضكم على بعض بقبلٍة سلموا "

[16]

ب، التحيات ألسماء معينة، من رجال ونساء، خدام للرب وشعقدم أن بعد -

يس للجميع، الذين ال يعرفهم باالسم، لُحبه سادة وعبيد وجواري، أعلن 

.لهموحده وإنما حب الكنائس كلها ُحبه 

ي اعتاد أن هذه القبلة كتلك التال تظن : األورشليميكيرلس يقول القديس -

نما هي ليست من هذا الصنف، إ. األصدقاء على ممارستها في االجتماعيات

ً النفوسهي عالمة اتحاد . هذه توحد النفس وتزيل كل حقد .معا

، فما تظهره الشفاه منعالمة السالمهي : أغسطينوسويقول القديس -

.القلوب في الداخلالخارج يوجد في 

حب ال يتجزأ من العبادة، عالمة الجزءاً تمثل الروحية القبلة وقد كانت -

كم قبلوا بعض": اإللهيالقداس نقول في الذي بال رياء، وإلى يومنا هذا 

".مقدسةبقبلة بعضاً 

الرسالة إلى أهل رومية 
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جال ، وكان الرأسرة واحدةكانت الكنيسة في العالم تشعر إنها وهكذا -

:مقدسةالرجال، والنساء يقبِّلن النساء بقبلة يقبلون 

سلموا بعضكم على بعض بقبلة. أجمعونيسلم عليكم االخوة "

(20: 16كورنثوس 1" )مقدسة

(26: 5تسالونيكي1" )مقدسةعلى االخوة جميعا بقبلة سلموا "

ين في سالم لكم جميعكم الذ. المحبةبعضكم على بعض بقبلة سلموا "

(14: 5بطرس 1)" آمين. يسوعالمسيح 

صورتها بدكس أن القبلة الرسولية ال تزال اإلنجيليكانييقول الراهب -

.األولى عند األقباط واألثيوبيين فقط

الرسالة إلى أهل رومية 

رات والعثالشقاقاتتالحظوا الذين يصنعون أن اليكم ايها االخوة واطلب "

مون مثل هؤالء ال يخدألن . واعرضوا عنهمللتعليم الذي تعلمتموه خالفاً 

دعون الحسنة يخواألقوال الطيب وبالكالم ربنا يسوع المسيح بل بطونهم 

وأريد أن بكم أنا الجميع فافرح إلى طاعتكم ذاعت ألن . السلماءقلوب 

[19-17]" وبسطاء للشرتكونوا حكماء للخير 

ين بولس من صانعي االنشقاقات والعثرات، هؤالء الذهنا يحذرهم القديس -

.المسيحي ذواتهم ال السيد أبطونهميخدمون جسدانيون هم 

أتي ومن أين ت. من أين يأتي االنشقاق؟ من اآلراء المخالفة لتعاليم الرسل-

ه هذا ما قال. للبطن والكبرياء واألهواء األخرىالناس عبودية هذه اآلراء؟ من 

.(19: 3فيلبي )" الذين إلههم بطنهم": فيلبيأهل عندما كتب إلى 

ت إذ هم مخادعون ينطقون بالكلماالمعلمين الكذبة، من لذلك يجب أن نحذر -

نكون حكماء للخيرفيجب علينا أن . المعسولة على خالف ما في باطنهم

.للشروبسطاء 

الرسالة إلى أهل رومية 
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سيح وإله السالم سيسحق الشيطان تحت أرجلكم، نعمة ربنا يسوع الم"

[  20" ]آمين. معكم

سيطة كان العدو يستخدم أساليب الخداع والمكر ليصطاد النفوس البإن -

.في شباكه، فإن مسيحنا قادر أن يسحقه

شار عن صانعي االنشقاقات والعثرات بين الناس لذلك أيتحدث دام ما -

من جهة الخالص من هذه رجاء يمألهملكي أيضاً " إله السالم"إلى 

.الشرور

قدامنا هللا يسحق الشيطان تحت أإن في نفس الوقت ونبوة صالة إنها -

 ً .ثابتإنها أقوي سالح؛ حصن منيع وبرج . سريعا

قاقات، أصحاب االنشليحطم عن شعبه ال يقدم القديس بولس صالة هكذا -

إنه . أرجلهمتحت الشيطان نفسه الذي يعمل فيهم ليصير ليحطم وإنما 

.قليلةخداعهالوقت مقصر وأيام ألن سريعاً ينهار 
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وياسونولوكيوسالعامل معي تيموثاؤس يسلم عليكم "

ليكم في عأسلم كاتب هذه الرسالة ترتيوسأنا . انسبائيوسوسيباترس

لم عليكم يسكلها، الكنيسة ومضيف مضيفي غايسعليكم يسلم . الرب

ع ربنا يسوع المسيح منعمة . األخوكوارتسخازن المدينة اراستس

[24-21]" آمين. جميعكم

للقديساالبن المحبوب القديس تيموثاؤس التحيات من جاءت -

من ، ابنه في اإليمان، وشريكه في العمل، ورفيقه في كثيربولس

.الرحالت

ة ومضيف الكنيس"القديس بولس بل مضيف غايسمن وأيضاً -

بيته إلى مركز للعبادة، وكان يضيف فيهحول ألنه ربما ، "كلها

.كورنثوسالمؤمنين الغرباء عن 

الرسالة إلى أهل رومية 
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ب إعالن حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسيثبتكم أن وللقادر "

ه ولكن ظهر اآلن وأُعلم ب. األزليةفي األزمنة مكتوماً الذي كان السر 

هلل. اإليمان، حسب أمر اإلله األزلي إلطاعة النبويةجميع األمم بالكتب 

أهل الىُكتبت . آمينالحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى األبد، 

[27-25" ]كنخرياخادمة كنيسة فيبيرومية من كورنثوس على يد 

ن فيها ععبر تحمل صدى ما جاء في الرسالة ككل، إذ جاءت الكلمة هنا -

ً الحاجة إلى هللا الذي ال يهب فقط اإليمان، وإنما يهبنا ثبوتنا فيه .أيضا

ي األزلي الخفي، الذالسر الذي أعلنه لنا في ملء الزمان هو وإن السر -

.اإليمانقبول جميع األمم إلطاعة سر : عنه األنبياءتنبأ 

مع وأُرسلتترتيوسأوضح القديس بولس أن الذي كتب الرسالة هو -

.إلى أهل رومافيبيالشماسة 
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