
 

1 
www.derasaonline.com 

      بولس الرسول كان أول المجاھدين في الحياة المسيحية، وأن حياته كانت حياة ورٍع وتقوى، فكيف يجرؤ  :عنوان الدرس 
  البعض على القول إنه كان أول الخطاة؟                                

 les_bb_28 :     الدرس كود

  الين أون دراسة :           الكاتب

 

من المعروف أن بولس الرسول كان أول المجاھدين في الحياة المسيحية، وأن 
حياته كانت حياة ورٍع وتقوى، فكيف يجرؤ البعض على القول إنه كان أول الخطاة؟ 

  فھل بعض الذين يكرھون بولس الرسول أطلق عليه ھذا اللقب؟

ر الرسالة المسيحية في بلدان مختلفة، وبين شعوب وأمم صحيح، أن بولس الرسول من أشھر الرسل الذين جاھدوا في سبيل نش

أما بخصوص القول بأن بولس الرسول ھو أول الخطاة، فالواقع أنه لم يصدر عن أحد، وإنما ھو قول . كثيرة، حتى لُقب برسول الجھاد

صادقة ھي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح : "فھو يقول في رسالته إلى تلميذه تيموثاوس. واعتراف بولس الرسول نفسه عن نفسه

وھذا اعتراف صريح من بولس الرسول، الذي ھو من أشھر ) 1:15تيموثاوس 1" (يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولھم أنا

نا يعترف وھ. المؤمنين، ورغم كونه من المؤمنين، فھو كغيره بحاجة إلى الخالص من الخطية بواسطة المسيح الذي جاء ليخلص الخطاة

  .كغيره ولم يحاول أن يرفع نفسه عن بقية الناس، أو يُظھر نفسه بأنه أفضل منھم خاطئبولس الرسول بأنه 

يدل على أنه مؤمن  خاطئفي نشر رسالة المسيح بين الناس، وأن اعترافه بأنه ين بقوة لمننا أن ننكر أن بولس ھو أول العاوال يمك

 خاطئوبحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن كل إنسان . عتراف ال يقلل من شأنه، بل على العكس يرفعه أمام هللا والناسحقاً، وأن ھذا اال

ً الجميع زاغوا و. ليس من يطلب هللا. دكما ھو مكتوب أنه ليس بار وال واح: "وبحاجة للتبرير باإليمان بيسوع المسيح فيقول ليس . فسدوا معا

 12-3:10رومية " (متبررين بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وأعوزھم مجد هللا أخطئواإذ الجميع . من يعمل صالحاً ليس وال واحد

  ).24-23و

وھو يعترف في رسالته إلى أھل رومية . وبحاجة لمغفرة خطاياه خاطئكان بولس يقترب إلى هللا، وكان يدرك أكثر فأكثر بأنه 

ألني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست .. شيء صالح فإني أعلم، أنه ليس ساكن في: "بضعفه كإنسان أمام الخطية فيقول

شعره بولس  وھذا ما) 20-7:18رومية " (ست بعد أفعله انا بل الخطية الساكنة فيّ ل عل،ن كنت ما لست أريده إياه أففإ. أريده فإياه أفعل

  .الرسول

م هللا، ويعترف بخطيته، بعكس الكثيرين من جيداً واختبر اإليمان المسيحي، فھو يتضع أما مسيحيةلالتعاليم ايعرف  نكا وبما أنه

فعندما ينظر . اسة واإليماندقلشيرون إلى أنفسھم بأنھم مقياس لكاملون بدون خطية وأفضل من غيرھم، أو ي بأنھمالناس الذين يظنون 

بالنسبة  واقعينفسه بمقياس موضوعي يقيس يكون صريحاً مع نفسه واقعياً وندما ، ولكن عمثال الكمال أنهاإلنسان إلى نفسه يرى عادة ب

وھذا بالفعل كان . الناس وبحاجة إلى مغفرة خطاياه نهللا، يدرك عند ذاك أنه خاطيء كغيره مويضع نفسه على محك شريعة . لقداسة هللا

 ويحي أنا اإلنسان الشقي من: "شعور بولس الرسول، الذي أدرك خطأه وحاجته إلى الخالص من الخطية بالمسيح يسوع فاعترف قائالً 
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رومية " (أشكر هللا بيسوع المسيح ربنا، إذاً أنا نفسي بذھني أخدم ناموس هللا، ولكن بالجسد ناموس الخطية. جسد ھذا الموتينقذني من 

7:24-25.(  

ألن . ثم يتابع قائالً، إذاً ال شيء من الدينونة اآلن على الذين ھم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح

فكل ن يؤمن بالمسيح يخلص من خطيته ويرث . اسطة المسيح يسوعناموس روح الحياة في المسيح يسوع، قد اعتقني من ناموس الخطية بو

حاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به : "لوھذه كانت خالصة تعليم بولس وكرازته عن المسيح حيث قا. الحياة األبدية

  ).6:14غالطية : (قد صلب العالم لي وأنا للعالم

يل لكت اإليمان، وأخيراً قد ُوضع لي إجاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظ: "وفي نھاية خدمته يقول بولس الرسول عن نفسه

ً  ھورهبل لجميع الذين يحبون ظ لي فقط، يس، الذي يھبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، ولالبر    ).8-4:7تيموثاوس 2" (أيضا

  

  


