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؟كيف تحب قريبك حتي لو كان ضعيفا  : االصحاح الرابع عشر

حم للئال يأكلون اللحوم خشي بعض اليهود حديثي االيمان من أكل -

م خنزير وهم ال يدرون فيكونوا كاسرين للناموس، وإذ كان ضميره

.الكليةبفامتنعوا عن أكل اللحوم والتقشف تظاهروا بالصوم متشككا  

من هذهالحرية آخرون أدركوا إنهم في المسيح يسوع نالوا بينما -

راع كانت، ودخلوا في صأيا ، فصاروا يأكلون اللحوم الحرفيةالطقوس 

قة فكري ومناقشات مع إخوتهم المتظاهرين بالصوم، وهم في الحقي

.اإليمانضعيفوا

سب أن يدخل في هذا الصراع وإنما حالقديس بولس في حكمة لم يرد -

قاوما  مأن أمر األكل أتفه من أن يشغل فكر المسيحيين ووقتهم، فصار 

.ريقينال لفكر هؤالء وال أولئك وإنما يقاوم الصراع ذاته القائم بين الف
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ل كل واحد يؤمن أن يأك. األفكارومن هو ضعيف في اإليمان فاقبلوه ال لمحاكمة "

ن من ال ال يزدِر من يأكل بمن ال يأكل، وال يد. بقوال  الضعيف فيأكل وأما شيء 

[3-1]" يأكل من يأكل، ألن هللا قبله

سبها من جهة أكل اللحوم التي يحمتشككا  كان أحد في ضعف إيمانه يعني إن -

.  فضهلكنه مقبول لدى هللا، فال يليق رضعيفا  الناموس نجاسة، فهو وإن كان 

م حياته مه بمناقشات تحط ِ .تقبله الكنيسة دون أن تحط ِ

و على ما هيحثه أو يوجهه قد . بالضعيف" يزدرِ ال "أن القوي فيجب علي -

.بهأفضل، لكن دون تشكيكه في أمر خالصه، ودون االستخفاف 

ال أجل ضعفاء اإليمان حتىهذا األمر في نفسه من بولس وقد نفذ القديس -

:بسببه، فيقوليعثروا 

فصرت . ناألكثريمن الجميع، استعبدت نفسي للجميع ألربح حرا  فإني إذ كنت "

ربح لليهود كيهودي ألربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس أل

لكل كل صرت للضعفاء كضعيف ألربح الضعفاء، صرت ل... الذين تحت الناموس

(22-19: 9كورنثوس 1)" حال قوما  شيء ألخلص على كل 
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بولس القديس، وال أن يحلق تيموثاؤسأن يختتن مفيدا  يكن فمثال ، لم -

ال أن ، وال أن يسير عاري القدمين، واليهوديةالتطهيراترأسه، وال أن يتبع 

ا هو يدفع النذور حسب الشريعة، إنما فعل هذا ألنه يطلب ال ما لنفسه بل م

.للكثيرين

شككوا تالضعفاء في اإليمان الذين ألن ، "يدن من ال يأكل من يأكلال "يقول -

ن، الحديثي اإليماصاروا يدينون اليهود ناموسيا  من جهة األطعمة المحرمة 

هكذا . ونوحسبوا أنهم نهمحرفيا ، الذين لم يعودوا يخضعون لهذه التشريعات 

.للقوي ِعوض مراجعته لنفسه فيما يتصرفديانا  صار الضعيف 

طعمة نهتم باألاالسكندري أنه يجب علينا أال إكليمنضسيقول القد يس -

فمن يقد م . رالحق هو تقديم الشكألن الطعام الشهي ة حتى في إضافتنا للغرباء، 

ضيلة إن أردنا أن نحث أحد ضيوفنا على الف. ال يشغل وقته بالملذ اتالشكر 

نعلن حبنا له للفضيلة، إذبهيا  ، فنظهر مثال  الشهيةفلنحجم عن تقديم األطباق 

.المسيحفي السيد 
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ه هو لمواله يثبت أو يسقط، ولكن! من أنت الذي تدين عبد غيرك؟"

[4" ]يثبتهسيثبت ألن هللا قادر أن 

اه متهما  إيالضعيف الذي يدين أخاه ألنه يأكل يكلم الشخص هنا -

ه موضع في تصرفاته أنه إنسان ساقط، فيضع نفسحاسبا  بالنهم، 

.مؤمنينالليثبت مواله ليحكم على اآلخرين، بينما يهتم المولى نفسه 

ان يعني إن ثبوت اإلنس" يثبت أو يسقطmasterلموالههو "قوله -

فاألمر له، وسقوطه يحسبه خسارة،مكسبا  سيدهفي اإليمان يحسبه 

سه كل ، الذي يشتاق أن يربح لنفالكلسيد باهلل نفسه الذي هو خاص 

.إنسان

وتنا ندرك هذا فندرك مدى شوق هللا لثبوتنا فيه، وثبوت إخليتنا -

.العبيد معنا فيه
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[5" ]عقلهكل واحد فيفليتيقن دون يوم وآخر يعتبر كل يوم، يوما  يعتبر واحد "

حسب المحرمة واألطعمة المحللة ذات المبدأ الخاص باألطعمة هنا يطبق -

ب حسوالمواسم واألصوام اليهودية على األعياد اليهودية اليهودية الشريعة 

؟ مقدسةأم يرون كل األيام مقدسة ، هل يحفظها اليهود كأيام الشريعة

ميره في عقله وضيُحكم االنسان أن عنى ، ي"كل واحد في عقلهأن يتيقن "قوله -

.هذا األمر

فيرومية معطيا  لهم الحرية أهل األسلوب مع هذا وإن سألنا لماذا يستخدم -

كدا  مؤفي إيضاح الحق في رسائل أخرى يشدد جدا  الحكم في هذا األمر، مع أنه 

انظروا أن ال يكون أحد ": ، إذ يقولاليهوديةعدم االلتزام باألعياد والمواسم 

الم وليس بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العيسبيكم

هاللأو عيد أو من جهة شرب أو أكل فال يحكم عليكم أحد في ... حسب المسيح

كنيسة روما قد وصلتها رسالة وذلك ألن ؟ (16، 8: 2كولوسي" )سبتأو 

أال هناك قادرون على البت في هذه األمور، فأراد يكونوا ولم مؤخرا  اإليمان 

.هاأو االمتناع عنوالشرائع الموسوية بسبب حفظ األعياد انشقاقات يحدث 

الرسال إلى أهل رومية 



4

م، والذي الذي يهتم باليوم للرب يهتم، والذي ال يهتم باليوم فللرب ال يهت"

.  كر هللايأكل فللرب يأكل ألنه يشكر هللا، والذي ال يأكل فللرب ال يأكل ويش

لرب يعيش لذاته، وال أحد يموت لذاته، ألننا إن عشنا فلمنا ألن ليس أحد 

نه لهذا أل. فإن عشنا وإن ُمتنا فللرب نحن. نعيش، وإن ُمتنا فللرب نموت

[9-6]" مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على األحياء واألموات

ن عيتخلى الكل سواء الذي في ضعف ال يقدر أن صدق نية يظهر هنا -

ر تحرأو الذي اليهودية التزامه بأعمال الناموس، كحفظ األعياد واألصوام 

.عن هذا الحرف، لذا الق بالكل أن يشكر هللا ِعوض الدخول في مجادالت

أن يعيش هلحرفيتالناموس، مستعبدا  يمكن لمن يعيش ألجل ويسألنا كيف -

نا الموت، يريدنا أن نحيا وال يشاء لسيد بل لنا أحرارا  إننا لسنا ؟ للمسيح

.مناهو أكثر تخصه فإن هذه األمور 

نا وحدنا ال نموت ألنفسخسارة، فنحن له وموتنا ربحا  حياتنا يحسب هللا -

(.اإليمانيقصد الموت عن هنا )لسيدنا بل 
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:هلل، قالنعيش ونموت أننا وليثبت -

ُمتنا فإن عشنا وإن. إن عشنا فللرب نعيش، وإن ُمتنا فللرب نموت"

[8" ]فللرب نحن

بالمال ا ال مقدما  حبه لنيحتقر عبيده، فاهلل كسيد يهتم بخالصنا وال -

ظيم، كثمن عفِدية قد م دمه . وإنما بحياته، إذ صار هو نفسه خالصنا

لى إلنرتد فكيف نتركه بعد هذا كله . غير المنطوق بهامظهرا  قوته 

؟الحرفيةأعمال الناموس 

حياتنا، مات وقام لكي يهبنا الحياة، فنحسب أنفسنا مدينين له بلقد -

:لمنه فيقوسواء في وجودنا هنا في هذا الزمان الحاضر أو انتقالنا 

، بل وهو مات ألجل الجميع، كي يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم"

(15: 5كورنثوس 2" )للذي مات ألجلهم وقام

الرسالة إلى أهل رومية 



5

ميعا  جألننا لماذا تزدري بأخيك؟ أيضا  أنت، فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت وأما "

جثو إنه لي ستالرب، يقول حي أنا : ، ألنه مكتوبسنقف أمام كرسي المسيح

حسابا  ه سيعطي عن نفسمنا كل واحٍد فإذا  . وكل لسان سيحمد هللاركبة، كل 

وضع لألخ بل بالحري أحكموا بهذا أن ال يبعضا ، بعضنا أيضا  فال نحاكم . هلل

[13-10" ]معثرةمصدمة أو 

ادنا، في جهونتشدد خالصنا، به نحيا سر إن كان الرب قد قد م دمه الثمين -

م كل أحاسيسنا بهذا المفهوم ال يليق بنا إال أن نسل ِ . بكليتنا ملكا  لهفقد صرنا 

يضا  أومشاعرنا لذاك الذي افتدانا ِعوض االنشغال بإدانة اآلخرين، الذين هم 

.ليسوا ملك أنفسهم، بل ذاك الذي فدى الكل

جهة تفسد فمن. إلخوتنا تفسد حياتنا وتسيء إلى إلهنا كما إلى إخوتناإدانتنا -

أعماقنا، إذ تحمل ازدراء باإلخوة ِعوض اتساع القلب لهم، وتسيء إلى هللا

تعثر ا  وأخيرعن نفسه مقدما  حسابا  الذي يخضع الكل له، الديان بكونه هو 

.اآلخرين
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حسب بذاته، إال من ينجسا  إني عالم ومتيق ن في الرب يسوع أن ليس شيء "

[ 14" ]فله هو نجسشيئا  نجسا  

طاهرين، من قِبل ربنا يسوع إن كل شيء هو طاهر للهنا يقدم تصريحا  واضحا  -

حسب طاهرة، خليقة هللا طاهرة، إن أكلناها بدون تشك ك تُ . للنجسيننجسا  ويصير 

رموٍز وأخري نجسة كمحللة بين أطعمة ميز لكن إن تشككنا بسبب الناموس الذي 

تشككنا إن ا  وأيضعندئذ تصير األطعمة نجسة، وتالشت، في األصل وقتية تحققت 

:قولهلتشكك ضميرنا، كإنها قُدمت لألوثان كذبائح تصير نجسة ال لسبب إال 

لكن وكل االشياء تحل لي . لي، لكن ليس كل األشياء توافقتحل كل األشياء "

كل ما .لالخرما هو لنفسه بل كل واحد ما هو أحد ال يطلب . ليس كل األشياء تبني

ألن للرب . الضميرغير فاحصين عن شيء من أجل كلوهيباع في الملحمة 

تذهبوا، وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن . وملؤهااألرض 

أحد ولكن إن قال لكم. الضميرلكم كلوا منه غير فاحصين من أجل يقدم فكل ما 

ير، أقول الضم... والضميرهذا مذبوح لوثٍن فال تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم 

(29-23: 10كورنثوس 1" )ليس ضميرك أنت بل ضمير اآلخر
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طعامك ؛ ال تهلك بالمحبةفإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب "

[15" ]ذلك الذي مات المسيح ألجله

كد أنها ال لهذا فإن الكنيسة في أصوامها تؤنجسا ، شيء في خليقة هللا يقصد ليس -

ن إنما يكوالحق، تمتنع عن األطعمة بكونها نجسة وإال حسب ذلك بدعة وانحراف عن 

:القدستحت قيادة الروح حسنا  الصوم ألجل قمع الجسد وتدبيره 

أرواحا  ين تابعاإليمان يرتد قوم عن األزمنة األخيرة في صريحا  أنه الروح يقول ولكن "

واج عن الزمانعين . كاذبة موسومة ضمائرهمأقوال في رياء . شياطينوتعاليم مضلة 

. الحقوعارفيان يمتنع عن اطعمة قد خلقها هللا لتتناول بالشكر من المؤمنين وآمرين 

(4-3: 4تيموثاؤس 1)" الشكرمع إذا أخذ يرفض شيء وال كل خليقة هللا جيدة الن 

انظروا ولكن. ننقصالطعام ال يقد منا إلى هللا، ألننا إن أكلنا ال نزيد، وإن لم نأكل ال "

في هيكل متكئا  يا من له علم رآك أحد ان ألنه . للضعفاءمعثرةلئال  يصير سلطانكم هذا 

ب علمك بسبفيهلك . لألوثانما ذبح يأكل هو ضعيف حتى إذ يتقوى ضميره أفال وثن 

إلى اإلخوة وتجرحون اذ تخطئون وهكذا . جلهالضعيف الذي مات المسيح من أاألخ 

إلى لحما  إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل . المسيحإلى تخطئون الضعيف، ضميرهم 

(13-8: 8كورنثوس 1" )األبد لئال  أُعثر أخي
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وسالم ر ببل هو وشربا ، فال يُفتر على خالصكم، ألن ليس ملكوت هللا أكال  "

[17" ]وفرح في الروح القدس

ي الطعام الذأجل خالص الجميع نترك بأمر األطعمة، بل من يجب أن ال ننشغل -

عدم التعثر )ا فكرنللغير أن يفتروا على صالح أيضا  حتى ال تعطى فرصة يعثرهم 

نا بعثرتفي األطعمة، لكن نتشك ك من جهة الصالح ال أ أي وإن كنا (باألطعمة

.مهأو عدالطعام من كل انسان أثمن ألن نفس فينا، اآلخرون يعث ر للضعيف 

بر وسالم "وملخصة هنا 5غالطيةمن ثمار الروح القدس المذكورة في -

عالمي تقودنا إلي ملكوت هللا، أما األكل والشرب واالنشقاقات والفرح ال" وفرح،

.فتقود إلي ملكوت الشيطان والموت األبدي

:، ألنه هناك فرح أخر غير مقبول"في الروح القدس"فرح أوالد هللا هو -

نون ستحزأنتم . والعالم يفرحوتنوحون لكم انكم ستبكون أقول الحقالحق "

(20: 16يوحنا )" فرحإلى حزنكم يتحول ولكن 

ألنكم لكم أيها الضاحكون ويل . ألنكم ستجوعونالشباعىويل لكم ايها "

(25: 6لوقا " )ستحزنون وتبكون
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(والسالم والفرح في الروح القدسالبر )ألن من خدم المسيح في هذه "

لسالم، وما على ما هو لإذا  فلنعكف . فهو مرضي  عند هللا وُمزك ى عند الناس

اء كل األشي. ال تنقض ألجل الطعام عمل هللا. هو للبنيان بعضنا لبعض

واللحما  حسن أن ال تأكل . لإلنسان الذي يأكل بعثرةشر طاهرة، لكنه 

مان؟ ألك إي. يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعفشيئا  وال خمرا  تشرب 

وأما . سنهطوبى لمن ال يدين نفسه فيما يستح. فليكن لك بنفسك أمام هللا

يُدان، ألن ذلك ليس من اإليمان، وكل ما ليس منأَكل الذي يرتاب فإن 

[23-18]" خطيةاإليمان فهو 

هللا ند عمرضيين لكي بهذا نُحسب فيملك فينا، بملكوت هللا أي لنهتم -

.الناسعند ومزكين

ظ سالم غايتنا هو حفالبناء فتكون اإليجابي يجب علينا أن نقوم بالعمل -

سة وتثبيت فإنه ليس بنيان للكني. عن االنشقاقاتبعيدا  الكنيسة ووحدتها 

.  األخويةوالمحبة السالم لعمل هللا بدون 
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