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 بولس  يف فكرانلعمة  
 بقلم توماس رشاي� 

بولس يف األساس عن  ا أعلنه يتاإل�يل ال ت رسالةاكن. �سوع املسيح شخص  يف اهللا �د ىلع بولس رسائل ز َر�ِّ تُ 
  ١( رسالة اإل�يل هلا األهمية األو� قبل أي يشء بالنسبة بلولس،  ).٤- ٢: ١ابن اهللا، الرب �سوع املسيح (رومية 

ص بولس اإل�يل  خلَّ  ة األو�.ق باملسيح، فإن هذا يع� أن املسيح هل األهميَّ )، و�ما أن اإل�يل يتعلَّ ٣: ١٥نثوس ركو
  نادى ). ٤-٣: ١٥كورنثوس  ١سيح مات وقام من أجل خطايانا وفًقا ملا تنبأ به العهد القديم (كرسالة مفادها أن امل

ًدا ىلع أن اخلطاة �ب أن يؤمنوا بيسوع باعتباره الرب شدِّ )، مُ ٩:  ١٠(رومية    أن �سوع هو رٌب ب  حبسب بولساإل�يل  
 ).٢٥: ٤من أجل خالصهم ( من األموات ام الُمقَ وواملصلوب 

دة  متعدِّ  مه املسيح موصوف بطرقٍ ة اإل�يل عند بولس، ال نتفاجأ عندما �د أن اخلالص اذلي تمَّ ملر�ز�َّ نظًرا 
ذللك،   يف املسيح.  من أجلنا األوجه. ال يم�ن ألي مصطلح أو استعارة واحدة أن تصف بالاكمل غ� ما فعله اهللا 

ارة، واالنتصار ، والفداء، والكفَّ صاحلة، واتلب�ِّ والمُ   اتلرب�ر، واخلالص،  ب�ونهف عمل اهللا اخلاليص يف املسيح  يُوَص 
ب لك هذه اللكمات املز�د من  أخرى. تتطلَّ  وضواعتىلع قوى الرش، واتلقد�س، واتلجديد، واالختيار، باإلضافة مل

ترب�رنا،  ب قد ح�م ادليَّاناهللا  ألندة، رَّ ة ُ� ليست �رد لكمات الهوتيَّ  ف� ون نلا قصة اخلالص.لِّ ادلراسة، ألنها تُ 
بموت  هة، ورأينا أناخلطيَّ  سلطانرنا من أهل بيته، وحترَّ  من وأصبحنا ة، وتصاحلنا مع اهللا، من اخلطيَّ نلنا اخلالص و

، ا ثانيةً نَ دِل القد�س�، ووُ  وُِضعنَا يف ماكنةىلع الشيطان واألرواح الرش�رة، و انترصنا املسيح تم إرضاء غضب اهللا، و
د األوجه للخالص هو حقيقة أن اخلالص يرجع إىل نعمة  تعدِّ إن معرفة الوصف مُ .  اهللا قبل تأسيس العالم  ارنا واخت

ح ل�ين يؤمنون  اهللا تُمنَ  منفاخلالص هو عطية . هم اذلايت لم ينل املؤمنون اخلالص ىلع أساس طاعتهم أو برِّ  .اهللا
   ).  ٩-٨:  ٢باملسيح (أفسس 

 للخالص؟ ملاذا يوجد احتياج 

عطيت للمؤمن�.تبعث رسائل بولس جوًّ 
ُ
  يدرك املؤمنون بعمٍق   ا من التسبيح والشكر �سبب معجزة اخلالص اليت أ

عطي هلم (أن لك ما يتمتَّ 
ُ
س ىلع حقيقة إدراكهم العميق  كما أن �سبيحهم ُمؤسَّ  ). ٧: ٤كورنثوس  ١عون به قد أ

).  ٢١:  ١(رومية   ة � يف األساس رفض شكر وتمجيد اهللاخلطيَّ  . إن� نلعمة اهللاستحقِّ ة واليت جتعلهم غ� مُ للخطيَّ 
).  ٢٥مون عبادتهم ووالئهم للمخلوق دون اخلالق (اآلية  دون ال يهبون حياتهم هللا، بل يقدِّ إن األشخاص غ� الُمجدَّ 

 
ً

سيادة اهللا ىلع   من أن ي�ونوا متمر�ز�ن حول اهللا، فإنهم متمر�زون حول اذلات، و�اتلايل يبتعدون عن بدال
 ة بأنها عبادة األوثان.  أخرى، يم�ن وصف اخلطيَّ  حياتهم. بعبارةٍ 
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). تتسم حياة  ٣٢-٢٤: ١(رومية  أمر نظري د رَّ ُ�  أنا ليست اخلطية أيًضا �شلك ملموس يف حياة البرش حبيث تتج�َّ 
ب، واخلداع، والكذب، والرسقة، والغرور، اإل�سان باخلالعة، والزنا، والغ�ة، والغضب، والقتل، واخلصام، واتلحزُّ 

وا   :والكرب�اء، والطمع، وعدم طاعة الوادلين. بعبارة أخرى، فشل البرش يف حفظ رش�عة اهللا
ُ
ْخَطأ

َ
َِميُع أ

ْ
"إِِذ اجل

ْعَوزَهُ 
َ
:  ٣). يطلب اهللا الطاعة الاكملة، ل�ن لم �فظ أحد لك ما أوصت به رش�عته (غالطية ٢٣: ٣ْم َ�ُْد اِهللا" (َوأ
انلاموس    �ستطيع  ال ).٢٠:  ٣ر أحد أمام اهللا (رومية  ). وفًقا ملعيار انلاموس، أي وفًقا ألعمال انلاموس، ال يتربَّ ٣:  ٥؛  ١٠

بطاعتهم للناموس ىلع الرغم   االفتخارفت للنظر أن البرش يميلون إىل ة البرش. الال ص، ألنه ي�شف خطيَّ أن ُ�لِّ 
ي�شف هذا   .)٩-٨: ٢؛ أفسس ١٣-١٢: ٦؛ غالطية ٩-٢: ٣ ؛ فيليب٨-١: ١٠؛ ٥-١: ٤؛ ٢٨: ٣(رومية  من أنهم خطاة

ه د اهللا ألنه يعرتف بأن القوة  مجِّ ص، ألن اإليمان يُ لِّ وحده اإليمان ُ�  عن مدى ضالنلا وغرورنا �ن البرش. اتلوجُّ
باهللا يدل   اثلقة)، ألن عدم ٢٣:  ١٤). "لُكُّ َما لَيَْس ِمَن اِإليَماِن َ�ُهَو َخِطيٌَّة" (٢١- ٢٠: ٤والقدرة تأيت منه وحده (رومية 

 ىلع االعتماد ىلع اجلسد والقدرة البرش�َّ 
ً

  من اهللا.  ة، حبيث يذهب املجد لإل�سان بدال

يمكننا   العالم واجلسد والشيطان. لطانقبل اخلالص، يقع البرش حتت س .٣-١: ٢يف أفسس  ة البرشخطيَّ �د رشح  
  ة. خلطيَّ �و ا  ضغط وتأث� العالم البرشَ   يدفع ة،  ة. من انلاحية االجتماعيَّ وروحيَّ   ،ةونفسيَّ   ،ةجتماعيَّ اة  القول إن اخلطيَّ 
غ� املؤمن� حتت    يقع  ،ومن انلاحية الروحيَّةة.  ة وأنانيَّ ، الشهوات يف نفوس غ� املؤمن� جسديَّ ةفسيَّ من انلاحية انل

  ).٦: ٦ة (رومية ستعبدون للخطيَّ أن نعلم أن اخلطاة مُ  الُمفائج). ذلا ليس من ١٩-١٠: ٦سلطان إبليس وجنوده (
بل � أو ضعفاء، د مرىض روحيِّ رَّ ). إن البرش ليسوا ُ� ٨- ٧: ٨وليس دليهم القدرة ىلع اخلضوع هللا وحفظ ناموسه ( 

ََطايَا" ( إنهم
ْ
نُوِب َواخل ْمَواتًا بِاذلُّ

َ
دم  آة ). حًقا، يدخل البرش إىل العالم كأبناء و�نات آلدم. و�سبب خطيَّ ١: ٢فسس أ"أ

  يف  ةفرديَّ  ليست ةالبرش�َّ  احلياةإن  ).١٩-١٢: ٥أمام اهللا (رومية  ب�ذنا ومُ الواحدة، ندخل إىل العالم أموات روحيًّ 
 هذه احلياة مذنب� أمام اهللا و�ال حياة. إىل ، و�اتلايل نأيت يف العهد دم رأس جنسنا البرشى آأبناء  فلكنا  .األساس

 :شخص املسيح والروح القدس

.  هم هلمه املسيح ألوئلك اذلين  �د اخلالص اذلي تمَّ عظمة وبمقدار    نندهشة �علنا  إن ما يقوهل بولس عن اخلطيَّ 
  ة �سوع املسيح. ائه عن هو�َّ الفداء املذهل هو عمل شخص مذهل، وقد كشف بولس باتلفصيل لقرَّ د أن من املؤ�َّ 

ت �شأن  ق الوعود اليت قُطعَ قِّ � ذلي  ا )٨:  ٢تيموثاوس    ٢؛  ٣:  ١ا املوعود به يف العهد القديم (رومية  إنه ابن داود، املسيَّ 
 ).  ١٣٢؛ ٨٩؛ مزمور ٧صموئيل  ٢( داود  بيت

).  كما  ٢٢-٢١: ١٥كورنثوس  ١؛ ١٩-١٢: ٥ه (رومية دم األول و�ىس شعبه بربِّ آة اذلي انترص ىلع خطيَّ دم اثلا�، آوهو 
هو ابن اهللا اذلي �شارك اهللا   ).١١-٦:  ٢  م بعد أن ذاق املوت من أجل شعبه (فيليبد وتعظَّ إنه الرب العظيم اذلي تمجَّ 
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  هو  املسيح  �سوع  ). ١٣: ٢؛ تيطس ٥: ٩(رومية اهللا نفسه ة هو�َّ )، و�اتلايل �شرتك يف ذات ٤- ٣: ١يف طبيعته (رومية 
لك  و�لُّ ). ٦: ٨كورنثوس  ١؛ ١٦: ١ (كولويس  األشياء مجيعوهو خالق  )١٥: ١ "ُصوَرُة اِهللا َغْ�ِ الَْمنُْظوِر" (كولويس 

 ).  ١٨: ١ يس ًما يف لك يشء (كولو تقدِّ )، و�اتلايل فهو مُ ٩:  ٢؛ ١٩: ١ يف املسيح (كولويس  الالهوت ملء 

حول اهللا واملسيح. لك ما يفعله املؤمنون، حىت الرشب واأل�ل، �ب   جوهري ة تتمحور �شلك  حلياة املسيحيَّ إن اف  اإذً 
). ول�ن هناك طر�قة أخرى للتعب� عن هذه احلقيقة و� أن لك ما يفعله ٣١: ١٠كورنثوس  ١أن يُفعل ملجد اهللا (

  وفًقا  بطر�قة تريض اهللا؟  ). كيف �يا املؤمنون١٧:  ٣  املؤمنون يعملوه باسم �سوع "َشاِكِر�َن اَهللا َواآلَب بِِه" (كولويس 
  وحبسب  يلعيشوا بفرٍح القدس �ب أن يمتلئ املؤمنون بالروح . ة الروح القدس، تُعاش هذه احلياة بقوَّ بلولس

، و�س�ون خطوة خبطوة  القدس  ، و�ضعون للروحالقدس  ). و�ذ �سلك املؤمنون بالروح١٨:  ٥مشيئة اهللا (أفسس  
).   ٨: ٦؛ ٢٥، ١٨، ١٦: ٥، فإنهم ينترصون ىلع شهوات اجلسد (غالطية سالقد ، و�زرعون للروحالقدس مع الروح

الرب (رومية   مشيئةَ القدس )، حىت يعمل اذلين �سلكون بالروح ١٧: ٣كورنثوس  ٢ة (ر�َّ احل  يعطيروح الرب  فإن
 ،واالبن ،اآلباخلالص العظيم اذلي هو نلا هو عمل أن أي —يس يف جوهره ثالو� الالهوت ابلول ). إذن،٤: ٨

 والروح القدس.  

 :الكنيسة

د  يؤ�ِّ  كنيسة �سوع املسيح. أي  —ص شعبًا ملجده فقد اكن قصد اهللا دائًما أن ُ�لِّ  .املؤمنون يف عزلةال �لص 
)،  ٢٧: ١٢كورنثوس  ١( ف الكنيسة بأنها جسد املسيح). تُوَص ١٠: ٣؛ ٧: ٢(أفسس  د اهللابولس أن الكنيسة تمجِّ 

ذللك فهو �ث املؤمن� ىلع  .  خاص بلولس أن تتحد الكنيسة   من املهم �شلكٍ ).  ١٦:  ٣كورنثوس    ١و�أنها هيلك اهللا (
يهب الروح القدس مواهب   ).١٤-١٢كورنثوس  ١؛ ١٦-١١: ٤بناء بعضهم ابلعض عندما �تمعون مًعا (أفسس 

أو نوا من اإلعالن عن روحانيتهم يتمكَّ حىت ؤمن� اآلخر�ن، وليس امل شديدنوا من بناء و�للمؤمن� حىت يتمكَّ 
موهبتهم. �ب ىلع املؤمن� األقو�اء والضعفاء أن يأخذوا بع� االعتبار ما هو حسن وأن يمتنعوا عن العيش  

 ).  ١٥-١٤؛ رومية ١٠-٨كورنثوس   ١تهم (ا إلشباع شهواتهم وطموح 

 :اتخرو�َّ األ

ات ىلع "األشياء األخ�ة"، ألنه وفًقا  خرو�َّ ة يف الهوت بولس. �ب أال تقترص األأحد السمات املر�ز�َّ   ات � خرو�َّ األ
مل بعد يف �سوع  �تَ األيام األخ�ة ول�ن لم تُ  بدأتبلولس، بدأت األيام األخ�ة بموت وقيامة �سوع املسيح. 

ليس بعد. لقد خلصوا بالفعل لكنهم  ل�ن و  فعلما هو بالإذن، يعيش املؤمنون يف الفرتة الفاصلة ب�  املسيح.
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أي  —ون لكنهم ينتظرون فدائهم انلهايئ مفديُّ اآلن ). هم ٩: ٥(رومية  ينتظرون اكتمال خالصهم يف ايلوم األخ�
لن ي�ون الكمال من نصيب املؤمن� اآلن حيث ال يزال دليهم أجساد   ).٧:  ١؛ أفسس  ٢٣:  ٨قيامة اجلسد (رومية  

ول�ن دلى املؤمن� رجاء   . )٢٤-٢٣: ٥ �سالونييك ١؛ ١٦-١٢: ٣ ، و�نتظرون اتلقد�س انلهايئ (فيليبقابلة للموت 
-١٣: ٤ الونييك�س ١( مون من األمواتا قسيُ به  يؤمنون، واذلين ثانيةً د يف اخلالص يف املستقبل. سيأيت املسيح دَّ ُ� 
)، وأوئلك اذلين يرفضون اإليمان باملسيح سيواجهون  ٢٦: ١٥كورنثوس  ١م (املوت أخر عدو يُهزَ سيكون ). ١٨

 )، بينما أوئلك اذلين يؤمنون به سيختربون الفرح اذلي ال ينت�.  ١٠-٥: ١ �سالونييك ٢ة (ادلينونة األبديَّ 

 

الالهوت   ملدرسةساعد املعميد والأستاذ الالهوت الكتايب، وتوماس رشاي� هو أستاذ تفس� العهد اجلديد، ادلكتور 
املواهب "بوالية كنتايك. وهو اكتب لعدد كب� من الكتب، منها  ،  لو�فيليف مدينة  ب�لية الالهوت املعمدانية اجلنو�ية  

   ).Spiritual Gifts( "الروحية

  

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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