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 عودة لمجدول رسانة بٕنس انرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕس  مقدمة 

 
 ؾ ليا مينائيف، ميناء عمى كؿ خميج.تقع ككرنثكس عمى برزخ ضيؽ بيف خميجيف كلذل

 ( كييدعى ليجيكـ. كبالد اليكناف تنقسـ إلقميميف: ِ( ييدعى كنخريا كميناء )ُميناء )
 الشمالي ىك مقدكنية  - أ
 ميالن غرب أثينا. َْكالجنكبي ىك إخائية. كعاصمة اإلقميـ الجنكبي ككرنثكس كتقع عمى بعد  - ب

  كورنثوس
تػػربط بيمػػا الشػػرؽ كالشػػرب، مشػػيكرة بشناىػػا كعظمتيػػا كبككنيػػا مدينػػة صػػناعية  كبيػػا مينػػائيف يطػػالف عمػػى ب ػػريف

ضػػخمة خاصػػة نػػى بنػػاء السػػكف. كىػػى مركػػز لمكنػػكف المختمكػػة خاصػػة الكػػف المعمػػارم. كىػػى مدينػػة مكتك ػػة عمػػى 
 العػػالـ نػػى التجػػارة كالػػدكرات الرياضػػية. ككمدينػػة مكتك ػػة ضػػمت ديانػػات كثيػػرة، كضػػمت كثيػػريف مػػف الييػػكد الػػذيف
طردىـ كمكديكس قيصر مف ركما مثؿ اكيال كبريسكال. كجاءىا الييكد أيضان مف نمسطيف لمتجارة، ككانػت مممػكءة 

كىيكػؿ إلنركديػت إليػة  ، آلية مصرية كيكنانية كركمانية كبيا ىيكػؿ للليػة اإلغريقيػة الزىػرة إليػة العشػؽ كالشػيكة
لمعبػػد إنركديػػت نقػػط( تخصصػػكا  َََُراقصػػات )ككانػػت ىػػذه اليياكػػؿ مممػػكءة غانيػػات ك  . ال ػػب عنػػد اليكنػػاف

لمطقكس الكثنية الكاجرة. كبسبب إنكتا يا صارت مثالن لمكساد الخمقي كالزنا، كصػار مػثالن "عػش ككرنثيػان" أم عػش 
ناسدان، ككانت كممة نتاة ككرنثية تعنى نتاة داعرة. كلقد أسماىا الكيمسكؼ شيشركف "نكر بالد اليكناف" كلقد ضمت 

عبػػد(، ككػػاف اليكنػػانيكف كالكثنيػػكف  َََََْإنسػػاف  ػػر    َََََِدد كبيػػر مػػف العبيػػد نكػػاف بيػػا )المدينػػة عػػ
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عمكمان يعتبركف العبيد أنضؿ قميالن مف البيائـ، ككاف مف  ؽ السيد أف يقتؿ عبده دكف مساءلة. كنى  كالي سنة 
شػيران، ككػاف ذلػؾ  ُٖنييػا لمػدة ـ أتى إلييػا بػكلس الرسػكؿ ضػمف ر متػو التبشػيرية الثانيػة ككػرز  ِٓسنة  – ُٓ

( نت كلت المدينة بإعجاز، بعمؿ الركح القدس كغيرة بكلس لممسي ية. َُ، ٗ:  ُٖبأكامر مف الرب مباشرة )أع 
:  ُِكػك ِ   ٕ، ٔ: ُٔكػكُـ. كنػى ىػذه الكتػرة كتػب رسػالة ركميػة ) ٕٓـ،  ْٓكزارىا الرسػكؿ نيمػا بػيف سػنة 

 (.ِٕ:  ُٔ  رك  ُ: ُّ  ُْ
 

 كلس الرسكؿ لككرنثكس كرسائمو ليازيارات ب
  مرات عمى األقؿ. ّيرل كثير مف الدارسيف أف الرسكؿ بكلس قد زار ككرنثكس 
  رسائؿ إلى ككرنثكس ىـ: ْكيرل البعض أف الرسكؿ كتب 

(. كيقكلكف أف الرسكؿ كتبيا قبؿ الرسالة األكلى ٗ:  ٓكك ُالرسالة السابقة كىى ما أشير إلييا نى ) .ُ
 سالة القانكنية(.لككرنثكس )الر 

 رسالة ككرنثكس األكلى كالتي كردت بالكتاب المقدس. .ِ
 (.ْ:  ِككِالرسالة الم زنة ) .ّ
 رسالة ككرنثكس الثانية كالتي كردت بالكتاب المقدس. .ْ

كأغمب الظف كما يرل البعض اآلخر، كىذا ىك األرجح أف ما يسمى الرسػالة السػابقة كمػا يسػمى الرسػالة الم زنػة 
لة األكلػػػى لككرنثػػػكس كبالتػػػالي نػػػال يكجػػػد سػػػكل رسػػػالتيف لككرنثػػػكس ىمػػػا المتػػػاف كردتػػػا بالكتػػػاب ىمػػػا إشػػػارة لمرسػػػا

 المقدس.
كأص اب رأل األربع الرسائؿ يقكلكف أف الرسالة السابقة كتبيا بكلس الرسكؿ قبػؿ الرسػالة األكلػى القانكنيػة لي ػذر 

( ٗ:  ٓكك ُلة مكقكدة. كيعتمدكف عمى اآلية )المؤمنيف مف الشركة مع المؤمنيف األشرار، كيقكلكف أف ىذه الرسا
( نجػد أف بػكلس الرسػكؿ يػػتكمـ ُ:  ٓكػػك ُ"كتبػت إلػيكـ نػى الرسػالة أف ا تخػػالطكا الزنػاة". كلكػف بػالرجكع ل يػة )

( المقصػػكد بالرسػػالة ىػػك الرسػػالة ٗب ػػزف أنيػػـ تركػػكا نػػى كسػػطيـ ىػػذا الخػػاطت الزانػػى. كبالتػػالي يكػػكف نػػي )آيػػة 
، كا داعي أف يككف ىنػاؾ رسػالة خاصػة ت مػؿ ىػذا المعنػى، نيػك مكجػكد نػى نكػس اإلصػ اح. األكلى لككرنثكس

( "ألنػى ْ:  ِكػكِكأص اب رأل األربع الرسائؿ يقكلكف أف ىنػاؾ رسػالة م زنػة إعتمػادان عمػى قػكؿ الرسػكؿ نػى )
ذا المعنػى أف الرسػكؿ مف  زف كثير ككآبة قمب كتبت إليكـ....". كلكف مف يقرأ الرسالة األكلى لككرنثػكس يجػد ىػ

كتب الرسالة األكلى كىػك  ػزيف بسػبب  الػة الزنػا التػي كجػدت نػي ككرنثػكس، كنجػد كالمػو معيػـ بطريقػة عنيكػة، 
كنييا نجد  رمانو لمزانى. كبالتالي ناألرجح أف بكلس كتب ألىؿ ككرنثكس رسالتيف نقط ىما المتاف كردتا بالكتاب 

 المقدس.
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 لة األولى؟لماذا كتب بولس الرسول الرسا
مكل ) (، كاف نى بيتيا الكثير مف ُُ:  ُإذ كاف الرسكؿ نى أنسس جاءتو أخبار مف عبيد سيدة شريكة تيدعى خي

خائيككس ) ( ُٕ:  ُٔالعبيد الذيف آمنكا. كما جاء إليو مندكبكف مف قادة ككرنثكس ىـ استكاناس كنرتكناتكس كا 
مكل أخباران مزعجة عف إنقسامات ي ممكف تساؤات كنسية كعقائدية. ككانت األخبار ال تي كصمتو مف عبيد خي

 ادثة نى كنيسة ككرنثكس كتشيع البعض لبكلس كالبعض ألبمكس نأرسؿ الرسكؿ رسالتو األكلى ليص ح ىذه 
األكضاع كيرد عمى التساؤات. كأرسؿ رسالتو غالبان مع تمميذه تيمكثاكس لكي يصمح تيمكثاكس أيضان األكضاع 

. كلقد عانت الكنيسة نى ككرنثكس مف الخصكمات كالكساد ـٕٓ (. ككاف ىذا غالبان سنةَُ:  ُٔ   ُٕ: ْ)
كعبادة األكثاف كاإلبا ية، كثكرة بعض النساء عمى العادات المكجكدة نأرادت بعض النساء خمع غطاء الرأس 

شعكرىـ. ككانت الذم كانت تمبسو النساء الشريكات عالمة خضكعيف ألزكاجيف، كأراد بعض الرجاؿ أف يطمقكا 
بعض النساء يرنعف أصكاتيف ني الكنيسة تباىيان بمراكزىف اإلجتماعية، كأساء البعض نيـ مكىبة التكمـ بألسنة 

(. لذلؾ أتت الرسالة ت كل تقريبان نظامان متكامالن ل ياة َْ، ّّ:  ُْنت كلت الكنيسة لنكع مف التشكيش )
( نرل ٓ(. كنى )صْص – ُلت زبات كخطكرة اإلنقساـ )صالمسي ي بعد المعمكدية ي دد سمككو نيما يخص ا

( نرل تعاليـ خاصة بالزكاج كالبتكلية كالت ذير مف الزنا. ٕص  – ٔسمطة الكنيسة نى عقكبة الزانى كنى )ص
( تعاليـ خاصة باألكؿ مما ذبح لألكثاف مكض ان أىمية عدـ إعثار اآلخريف رغـ ال رية َُص  – ٖكنى )ص 

( يص ح الرسكؿ بعض العادات اإلجتماعية نى آداب ال ضكر لمكنيسة ُُح. كنى )ص التي لنا ني المسي
ظيار قدسية التناكؿ كأىمية اإلستعداد لو. كنى )ص  ( يناقش مكضكع ُْص  – ُِكالعشاء السابؽ لمقداس، كا 

قيامتنا. كنى ( يت دث عف عقيدة القيامة مؤكدان قيامة المسيح التي كانت طريقان لُٓالمكاىب الرك ية، كنى )ص 
 ( ينظـ الرسكؿ خدمة الكقراء كيختـ بنصائ و الرسكلية ليـ.ُٔ)ص 

 
 لماذا كتب بولس الرسول الرسالة الثانية؟

بعػد أف كتػب الرسػػكؿ رسػالتو األكلػػى كالتػي كػػاف عنيكػان نييػػا، كقطػع الزانػػى مػف شػػركة الكنيسػة، خالجػػو نكعػاف مػػف 
يشػعر أنػو أرضػى ضػميره ككتػب مػا أمػاله عميػو الػركح القػدس  المشاعر، نيك نػدـ عمػى رسػالتو، كلكنػو أيضػان كػاف

(. نيك ندـ إذ خاؼ أف تككف رسالتو العنيكة األكلى قػد تسػببت نػى أف يتػرؾ الػبعض إيمانػو. كم بػة ٖ:  ٕكك ِ)
الرسػػكؿ ىػػذه كخكنػػو عمػػى أكاده جعمػػو ييرسػػؿ تػػيطس تمميػػذه لككرنثػػكس ليطمػػئف عمػػى أثػػار رسػػالتو األكلػػى بيػػنيـ. 

ستمر ين تظر  ضكر تيطس ليطمئف منو عمى أخبػار شػعب ككرنثػكس، لكنػو لػـ يسػتطع اإلنتظػار بػؿ ذىػب مػف كا 
 ٕكػك ِ   ُّ، ُِ:  ِكػك ِأنسس إلى مكدكنية ليقابؿ تيطس ليسمع منو أخباران تطمئنو عمى أىػؿ ككرنثػكس )

الرسػالة الثانيػة  (. ككتػب ليػـ ىػذهٗ:  ٕكػك ِ(. كلما تقابؿ مع تيطس كسمع عف أخبار تكبتيـ نرح كتعػزل )ٓ: 
 ليعبر نييا عف إرتيا و لنجاح رسالتو األكلى.

كىػػذه الرسػػالة الثانيػػة ىػػي رسػػالة نمكذجيػػة لمخػػداـ، نبػػكلس ىنػػا يمثػػؿ الخػػادـ المثػػالي، نبػػالرغـ مػػف أنيػػـ شػػكككا نػػى 
 رسكليتو ألنو ليس مف اإلثنى عشر، بؿ طمب البعض منيـ أف يأتى بكلس برسائؿ تكصية مف أكرشميـ، كالػبعض
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تيمو البعض بأنػو يعتمػد عمػى الكنػائس لكػي تعكلػو.  أشاع أنو خائؼ مف مكاجيتيـ إذ قاؿ أنو سيأتي كلـ يأتى، كا 
 كلكف نجد بكلس الرسكؿ مع كؿ ىذا يكيض  بان ليـ، كيستعبد نكسو ليـ ألجؿ خالص كؿ نكس.

تعاليمػػو  تػػى ا يرتػػدكا إضػػطرار الرسػػكؿ بػػكلس أف يػػدانع عػػف رسػػكليتو لػػيس إعجابػػان بنكسػػو، كلكػػف إلثبػػات صػػدؽ 
 عف اإليماف الص يح.

( نطمبػكا مػف بػكلس أف يقػدـ ىػك ِ، ُ:  ّكػك ِكيبدك أف المعمميف المتيكديف قدمكا رسائؿ تكصية مػف أكرشػميـ )
يماف أىميا كالتشيير الذم  أيضان رسالة تكصية مف أكرشميـ، كرأل بكلس أف نى ىذا غباكة، نخدمتو نى ككرنثكس كا 

ىب التي صارت ليـ ىك خير شيادة لص ة رسكليتو. ىـ خيره مف أم رسالة مكتكبة، نيك الذم  دث نييـ كالمكا
 عمميـ كبشرىـ.

كنرل الرسكؿ ىنا بما لو )كلمكنيسة( مف سمطاف ال ؿ كالربط أنو ي ؿ زانى ككرنثكس بعد أف كاف قد قطعػو، نيػك 
 قطعو كأسممو لمشيطاف ا لي طمو بؿ كاف قاصدان تكبتو كخالص نكسو.

سػػػتخدميا ليظيػػػر إ تمالػػػو كصػػػدؽ رسػػػكليتو، إجػػػزء كبيػػػر مػػػف الرسػػػالة الثانيػػػة ىػػػك سػػػيرة شخصػػػية لمرسػػػكؿ، لكنػػػو 
 كعكاطكو كم بتو تجاىيـ.

( نيػػك إذ لػػـ يسػػتطع أف يػػأتى ٕ، ٓ، ِ:  ُٔكػػك ُكىػػك يشػػرح نييػػا لمػػاذا تعػػكؽ عػػف ال ضػػكر  سػػب كعػػده نػػى )
 (. َُ:  َُكك ِا إتيمكه بأنو خائؼ مف المكاجية )( أم يقكؿ كا ينكذ أك ربمُٕ:  ُكك ِإتيمكه بالخكة )

كلقد كتب بكلس الرسكؿ الرسالة الثانية مف نيمبى )مقاطعة مكدكنية( بعد أف جاءه تيطس  امالن أخبار ردكد نعػؿ 
 ٖكػك ِالرسالة األكلى. ككاف ذلؾ خالؿ عاـ مف كتابتو لرسالتو األكلى. كلقد أرسػميا بػكلس الرسػكؿ مػع تػيطس )

 :ُٔ ،ُٕ.) 
 

 نشأة الكنيسة فى كورنثوس

( ككاف بيا عدد ا بأس بو مف الييكد، كاف الرسكؿ يخاطبيـ ِ:  ُِكانت غالبية شعب ككرنثكس مف األمـ )
( كلقد بدأ بكلس خدمتو نى المجمع الييكدم، كارزان لمييكد كاألمـ ُُ – ُ:  َُكك ُبقكلو عف أبائيـ.. أبائنا )

ريسكال كيعمؿ معيما نى صناعة الخياـ، كلما قاكمو الييكد ذىب لألمـ. ضمت الدخالء، ككاف يقيـ مع أكيال كب
كك ُ( عمى أنو كاف بينيـ شرناء مثؿ تيطس )راجع ُِ:  ٕ   ِٔ:  ُكك ُالكنيسة عددان كبيران مف العبيد )

ُُ  :ُِ – ِّ .) 

ة عاليػػة كنصػػي ان. كقىبًػػؿى أبمػػكس كبعػػد أف تػػرؾ بػػكلس المدينػػة زارىػػا أبمػػكس ككػػاف ييكديػػان إسػػكندريان ذا ثقانػػة يكنانيػػ
(، غير أف البعض أسػاء إسػتخداـ إسػمو نظيػرت ٗ – ٓ:  ّكك ُالمسي ية كصار يكرز ككانت خدمتو ناج ة )

خصػػػكمات نػػػى الكنيسػػػة نتشػػػيع الػػػبعض لبػػػكلس كػػػأكؿ كػػػارز لممدينػػػة، كتشػػػيع الػػػبعض ألبمػػػكس مػػػف أجػػػؿ إقتػػػداره 
تمػػدكا عمػػى يديػػو نػػى أكرشػػميـ، كالػػبعض نػػادكا بػػأنيـ أتبػػاع ك كمتػػو، كتشػػيع الػػبعض لبطػػرس )صػػكا( ربمػػا ألنيػػـ إع

المسػػيح غالبػػان رغبػػة مػػنيـ نػػى الت ػػرر مػػف كػػؿ إلتػػزاـ ليسػػمؾ كػػؿ كا ػػد عمػػى ىػػكاه ب جػػة أنيػػـ ا ينتسػػبكف لقيػػادات 
 بشرية. كىؤاء أساءكا نيـ ال رية المسي ية.
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 قوة اهلل ظيرت فى تغيير شعب كورنثوس

أف تظير نى شكاء أمراضػنا أك إنتقامػان نكريػان مػف أعػداء يسػيئكف لنػا، أك  ػؿ مشػكمة يظف البعض أف قكة اهلل ابد 
. (ٓ:  ْ)رك ماديػػػة مستعصػػػية، كمػػػع أف ىػػػذا كارد، إٌا أف قػػػكة اهلل تظيػػػر  قيقػػػة نػػػى ت كيػػػؿ الكػػػاجر إلػػػى قػػػديس

الكتيػات )بػؿ الرجػاؿ كا ظ عمؿ اهلل نى ككرنثكس المشيكرة بالزنا ني المعابد الكثنية التي ت تكل عمى أاؼ مػف 
كالتػػي تشػػمؿ أيضػػان طقكسػػان مثيػػرة كمكسػػيقى صػػاخبة  ، المػػأبكنكف( المخصصػػكف لمزنػػا كطقػػس مػػف طقػػكس العبػػادة

كنيٍجػػر متكشػػى، إذ بيػػذه المدينػػة تت ػػكؿ إلػػى  يػػاة القداسػػة المسػػي ية، ككػػاف ىػػذا عمػػى يػػد بػػكلس الرسػػكؿ الضػػعيؼ 
بنجار مات مصمكبان كسط شعب يعبد القكة كالكمسكة كيعيش جسديان كالمصاب بشككة نى الجسد، كالذم كاف يبشر 

ذا بيذا الشعب يترؾ نساده كخطيتو ليؤمف بيذا المصمكب. ىنا نرل  قيقة قكة اهلل نى التشيير،  نى نجر كنساد. كا 
 (.ٓ، ْ:  ِكك ُكالتي غيرت ىذه المدينة الكثنية المن مة إلى أقكل كنيسة )

 
 سالتى كورنثوسالعقائد المسيحية األساسية فى ر 

بػكلس الرسػػكؿ نػػى رسػػائمو عمكمػػان ا يقػػدـ ب كثػػان نظريػػة نػػى العقيػػدة. لكػػف العقائػػد المسػػي ية صػػارت لػػو  يػػاة ي يػػا 
تخػرج  ،بيا. كمف خالؿ كمماتو التي يكتبيػا نػي رسػائمو نجػد العقائػد التػي آمػف بيػا كصػارت تشػكؿ كجدانػو ك ياتػو

كىػػذه مثػػؿ أم مسػػي ي منػػا  ينمػػا يقػػكؿ أل ػػد  .نظريػػان نػػى رسػػائمو مػػع كمماتػػو بعككيػػة دكف أف يقصػػد أف يقػػدـ ب ثػػان 
أ بائو "اهلل ي كظؾ" كنى يكـ آخر يػردد "المسػيح ي كظػؾ" نيػك بيػذا يعبػر عػف إيمانػو بػأف المسػيح ىػك نكسػو اهلل، 

مػػي لقػػد صػػارت ىػػذه العقيػػدة تشػػكؿ كجدانػػو نأصػػبح ا يجػػد نرقػػان بػػيف أف يقػػكؿ المسػػيح أك يقػػكؿ اهلل. كلنأخػػذ نيمػػا ي
 -أمثمة عمى العقائد التي كردت كسط كممات الرسكؿ نى رسالتي ككرنثكس:

 
 الىوت المسيح وأزليتو -ٔ

 ىنػػا نػػرل  .(ِ:  ُكػػك ِ   ّ: ُكػػكُ) ""نعمػػة لكػػـ كسػػالـ مػػف اهلل أبينػػا كالػػرب يسػػكع المسػػيح
 التساكم بيف اهلل اآلب كالمسيح نكالىما مصدر لمنعمة كالسالـ.

 ( نجد تكرار قكؿ الرسكؿ ربنا يسكع المسيح. َُ ،ٗ، ٖ، ٕ، ّ:  ُكك ُكنى )الخ ....... 
 ( كىػذه تثبػت أزليػة ِْ:  ُكػك ُكأٌما لممدعكيف ييكدان كيكنػانييف نبالمسػيح قػكة اهلل ك كمػة اهلل )

السيد المسيح كككنو كا دان مع اهلل. نمك كاف المسيح مخمكقان كما يقكؿ الػبعض، نكيػؼ خمػؽ اهلل 
 الذل ىك كسو  كمة. مست يؿ أف يككف ىناؾ زماف لـ يكف نيو اإلبفلنكسو قكة، ككيؼ خمؽ لن

 قكة اهلل ك كمة اهلل، كبذلؾ نالمسيح أزلي. كصكة األزلية اتقاؿ سكل هلل.
 ( كىذه ا تقاؿ سكل عف اهلل.ٖ:  ِكك ُالرسكؿ يسمى المسيح رب المجد .) 
 ( "إذان ٔ : ٖكػكُ"ربه كا د يسكع المسيح الذم بو جميع األشياء كن ػف بػو )  المسػيح ىػك خػالؽ

 ( كاهلل ىك الخالؽ.ّ: ُكؿ شت. كىذه تتكؽ مع )يك
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 ( ىػػك يقصػػد تجربػػة ٗ:  َُكػػكُكا نجػػرب المسػػيح كمػػا جػػرب أنػػاسه مػػنيـ نػػأىمكتيـ ال يػػات )
 ّ:  ُكػكِالييكد لييكه ني العيد القديـ، كبيذا نرل أف المسيح ىك ييكه. المسيح ىك إبف اهلل )

( "إننػا جميعػان نظيػر أمػاـ َُ:  ٓكػكِ( المسيح يػديف العػالـ )ُّ:  ُُككِ   ُٗ: ُككِ  
 كرسى المسيح ليناؿ كؿ كا د ما كاف بالجسد ب سب ما صنع خيران كاف أـ شران".

 
 الىوت الروح القدس -ٕ

( مع "ألستـ تعممكف أف جسدكـ ىك ُٔ:  ّكك ُقارف اآليات "أما تعممكف أنكـ ىيكؿ اهلل كركح اهلل يسكف نيكـ" )
 .( ُٗ:  ٔكك ُكؿ لمركح القدس" )ىي

نالرسػكؿ إليمانػػو أف الػػركح القػػدس ىػػك اهلل ا يجػػد نرقػػان أف يقػكؿ أف جسػػدنا ىػػك ىيكػػؿ هلل أك أف جسػػدنا ىػػك ىيكػػؿ 
 لمركح القدس.

( ننجػػد أف الػركح القػػدس يعػػرؼ أمػػكر اهلل كيك ػص كػػؿ شػػت  تػػى أعمػػاؽ اهلل ُّ – َُ: ِكػػك ُكراجػع اآليػػات )
 مف أسرار السماء كىك بالنسبة هلل كمثؿ ركح اإلنساف للنساف.كيعمف لنا ما يريده 

 
 عقيدة الفداء -ٖ

 .(ٕ:  ٓكك  ُ) ""ألف نص نا أيضان المسيح قد ذبح ألجمنا
( "قػد إشػتريتـ بػثمف َِ:  ٔكػك ُ"ألنكـ قد إشتريتـ بػثمف. نمجػدكا اهلل نػى أجسػادكـ كنػى أركا كػـ التػي ىػي هلل" )

 .(ِّ:  ٕكك ُنال تصيركا عبيدان لمناس" )
 .(ُُ:  ٖكك ُ"نييمؾ بسبب عممؾ األخ الضعيؼ الذم مات المسيح مف أجمو" )

 ُٖ:  ٓكػك ِ(. كػاف مكتػو ليصػال نا مػع اهلل )ْ:  ُٓكػك ُ   ّ:  ُٓكك ُ"المسيح مات مف أجؿ خطايانا" )
– ُِ.) 

 ػرره مػف العبكديػة التػي كقػع مف ىك الكادل نى العيد القديـ ؟ كاف ىك مف يسػدد الػديف الػذم عمػى أ ػد أقربائػو ني
ت تيا إذ كاف غير قادر عمى تسديد دينو. كن ف بسبب خطايانا صرنا عبيدان نإشترانا المسيح بدمو كسدد ما عمينا 

 هلل كصال نا مع اهلل، كمف يرجع لخطيتو ثانية نيك يعكد لمعبكدية ثانية.
 
 قدوسعقيدة الثالوث ال -ٗ
( ىنػا نػرل ُُ:  ٔكػك ُتقدستـ بؿ تبررتـ بإسـ الرب يسكع كبػركح إلينػا" ) "لكف إغتسمتـ بؿ -( اآلية األولى :ٔ

 .عمؿ الثالكث نى المعمكدية 
 .)اآلب( إلينا)الركح القدس(  وبروح)اإلبف(  بإسم الرب يسوع

(. كلماذا تككف المعمكديػة ُٗ:  ِٖكىذا ما عممو السيد المسيح "عمدكىـ بإسـ اآلب كاإلبف كالركح القدس" )مت 
. "كقػاؿ اهلل نعمػؿ اإلنسػاف عمػى صػكرتنا كشػبينا" القػدكسلمثالكث القدكس؟ الخمؽ عمكمان ىػك عمػؿ الثػالكث عمؿ 
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بصػكرة الجمػع ىػك إشػارة لمثػالكث، نالعبريػة ا تعػرؼ صػػيشة  ...شلبينا ...صلورتنا ..نعملل( كقكلػػو ِٔ:  ُ)تػؾ 
كلما سقط اإلنساف كتشكىت صػكرتو، كػاف  التكخيـ، نالكرد ميما كاف عظيمان ا يقكؿ عف نكسو ن ف بؿ يقكؿ أنا.

ال ؿ الذم رآه اهلل، أف يعيد خمقة اإلنساف. ككاف ذلؾ بالكداء، ثـ المعمكدية، لذلؾ ظير الثػالكث يػكـ عمػاد السػيد 
المسػػػيح، نالخميقػػػة الجديػػػدة ىػػػي عمػػػؿ الثػػػالكث، كمػػػا أف الخمقػػػة األكلػػػى ىػػػي عمػػػؿ الثػػػالكث. كقػػػكؿ السػػػيد المسػػػيح 

اإلبػف كالػركح القػدس، يعنػى بقػكة كمقػدرة اآلب كاإلبػف كالػركح القػدس، كعمميػـ نػى المعمكديػة عمدكىـ بإسػـ اآلب ك 
ليعػػاد خمػػؽ المعمػػد مػػف جديػػد. نػػاآلب يريػػد كاإلبػػف يتػػرجـ إرادة اآلب إلػػى عمػػؿ الكػػداء، نيمػػكت بالصػػميب كيقػػكـ. 

ذا كػاف أ ػد نػى المسػيح نيػك خميقػة جديػ (. كا ػظ ُٕ:  ٓكػك ِدة )كالركح القدس عممو أف يثبتنػا نػى المسػيح، كا 
ف أف نزكؿ المسيح لنير األردف لييعىمٍَّد ىك إعالف منو عف قبكلو المػكت عنػا. كىػذا ىػك الطريػؽ الك يػد لنمػكت ن ػ

العتيؽ كتشكر خطايانا. كبالمعمكدية نعكد كنتجدد ب سب صكرة خالقنا بعد أف نخمع اإلنسػاف العتيػؽ )كػك  بإنساننا
القػػدس يػػـك العمػػاد عمػػى المسػػيح ىػػك  مػػكؿ الػػركح القػػدس عمػػى الكنيسػػة جسػػد  (. ككػػاف  مػػكؿ الػػركحَُ، ٗ:  ّ

:  ٔالمسيح ليبدأ عمؿ الركح القدس مع كؿ معمد ليجعمو يمكت كييدنف مع المسيح كيقكـ مت دان معوي ثابتان نيو )رك
إشػارة ألف المعمكديػة (. كا ظ قكؿ الرسكؿ "إغتسمتـ" إشارة ألف المعمكدية بالماء... كقكلػػو "كبػركح إلينػا" ٕ – ّ

 (.ٓ:  ّىي مف الماء كالركح كما قاؿ السيد المسيح لنيقكديمكس )يك 
( كنييػا نػرل أف اهلل ُِ:  ُكػكِ"كلكف الذم يثبتنا معكـ نى المسيح كقد مس نا ىػك اهلل" ) -: واآلية الثانية  (ٕ

 برك و القدكس يثبتنا نى المسيح اإلبف لنصبح أبناء اهلل.
التي نسمع نييػا عػف الثػالكث كالتػي يػتكمـ نييػا بػكلس الرسػكؿ عػف المكاىػب كينسػبيا أيضػان  -: لثةآلية الثاكا  (ٖ

( "نأنكاع مكاىب مكجكدة كلكػف الػركح كا ػد. كأنػكاع خػدـ مكجػكدة كلكػف الػرب كا ػد. ٔ – ْ:  ُِكك ُلمثالكث )
قمنػا نػى المعمكديػة يخمػؽ المعمػد  كأنكاع أعماؿ مكجكدة كلكف اهلل كا د الذم يعمػؿ الكػؿ نػى الكػؿ". نالثػالكث كمػا

، وليصير خميقة جديدة، كىنا يخمؽ جسد المسيح ، أم الكنيسة خمقة جديدة لتككف جسد المسيح، لكؿ عضػك عممػ
نن ف أعضاء جسد المسيح، لكؿ عضك عممو الػذم ي ػدده اآلب. أمػا الػركح القػدس نيػك الػذم يعطػى المكىبػة أك 

ينكػػذ إرادة اآلب بػػأف يعطػػى المكىبػػة التػػي ي تاجيػػا العضػػك )األنػػراد( ليقػػـك اإلمكانيػػات أك القػػدرة عمػػى العمػػؿ، ىػػك 
، نػال  يػاة لعضػك خارجػان (ٔىػك يسػتخدـ أعضػائنا كػأات بػر )رك بعممو. كبثباتنا ني المسيح نصير أعضاء  ية

 مى التنكيػذ .ناآلب يريد كاإلبف كالركح القػدس أقنػك  عف جسد المسيح. كبيذا نستطيع أف نقـك بالخدمة المككمة لنا.
 -لذلؾ نجد الرسكؿ ينسب :

  لآلب ...........العمل
ـٍ  لئلبن........ والخدمة ـٍ ا لييٍخدى  الذم أتى ليىٍخًد
 لمروح القدس........والموىبة
نػػالعيف البشػػرية ليػػا عمػػؿ م ػػدد.. ىػػك النظػػر أك اإلبصػػار. كلكنيػػا ا يمكػػف أف تقػػـك بعمميػػا إف لػػـ تكػػف  -مثػػاؿ :

بػػأكردة كأعصػػاب. كأيضػػان يجػػب أف تكػػكف سػػميمة لتقػػكـ بعمميػػا. نػػى ىػػذه اآليػػة الثالثػػة نػػرل عمػػؿ ثابتػػة نػػى الجسػػـ 
 الثالكث نى تككيف جسد المسيح أم الكنيسة، بأعضاء )أنراد( عمميـ يتكامؿ معان. 
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كشػركة كم بػة اهلل  نرل نييا أيضان عمؿ الثالكث نى بركة الكنيسة "نعمة ربنػا يسػكع المسػيح  -: واآلية الرابعة(ْ
رساؿ ُْ:  ُّكك ِ) "الركح القدس مع جميعكـ (. ناهلل اآلب أعمف م بتو بتجسد كنداء إبنو ربنا يسكع المسيح كا 

 رك و القدكس ليشترؾ معنا نى عمؿ صالح )أكشية المسانريف(
 
 عقيدة الكنيسة فى سمطان الحل والربط -٘

ثػـ  . شػيطاف أم قطعػو ك رمػو مػف شػركة الكنيسػة( إذ أسمـ الزانى لمٓ:  ٓكك ُىذا ما عممو بكلس الرسكؿ نى )
( أ مو مف ىذا ال رماف كسام و. كىذا يتكؽ مع قكؿ المسيح لتالميذه "إقبمػكا الػركح القػدس َُ، ٔ:  ِكك ِنى )

:  ُٖ  مػت  ُٗ:  ُٔ  مػت  ِّ، ِِ:  َِ)يػك  "مف غكرتـ خطاياه تشكر لو. كمػف أمسػكتـ خطايػاه أمسػكت
ُٖ) 
 
 ألمواتعقيدة القيامة من ا -ٙ

 ِ"كاهلل قد أقاـ الرب كسيقيمنا ن ػف أيضػان بقكتػو"   ) (ُْ:  ٔكك ُبأكممو    ُٓكك ُيراجع نى ىذا إص اح )
 (.ُْ:  ْكك 

نقض بيت خيمتنا األرضي  إف ( "ألننا نعمـ أنوُ:  ٓكك ِ   ُٓكك ُكسن صؿ عمى جسد ممجد نى السماء )
 . أبدل" نمنا ني السمكات بناء مف اهلل بيت غير مصنكع بيد

 
 األسرار الكنسية -ٚ

 (ُٕ – ُّ:  ُكك ُ(   )ُِ( )راجع ص ُُ: ٔكك ُ) -المعمودية : - أ
 (ُّ – ِّ:  ُُكك ُ   ُِ – ُٓ:  َُكك ُ) -اإلفخارستيا : - ب
 كىك سر  مكؿ الركح القدس ني المؤمف المعمد. -الميرون : -ج 

:  ُكػػك ِم يثبتنػػا نػػي المسػػيح )( نػػالركح القػػدس ي ػػؿ نينػػا. كىػػك الػػذُّ – َُ: ِكػػك  ُراجػػع اآليػػات )
 (ٓ: ٓكك ِ(. كلكف ما ن صؿ عميو نى األرض ىنا ىك عربكف الركح )ِِ، ُِ

( كسرائر ىنا ُ: ْككُ"ككالء سرائر اهلل" ) بكلس يسمى نكسو كالخداـ الذيف مثمو -الكينوت : -د 
 جاءت ميستيريكف بمعنى أسرار الكنيسة.
ه  ياة ي ياىػا كليسػت مكضػكعات لممناقشػة كالجػدؿ، ليسػت مكضػكعات ىكذا يعيش اإلنساف المؤمف، العقيدة عند

نظرية بؿ  ياة. نالمؤمف يذكر آيات الكتاب المقدس كيقكؿ المسيح يقكؿ كذا ككذا كقد يقكؿ ربنا يقكؿ كػذا ككػذا، 
 ا نرؽ نيك يؤمف بأف المسيح ىك اهلل، كىذا ليس مكضكعان لممناقشة كاإلثباتات.

ؤمف بيػػػا نأغمبيػػػة المسػػػي ييف قػػػد ا يعرنػػػكف إثباتػػػان ليػػػا كلكػػػنيـ ي يػػػكف  يػػػاة شػػػركة مػػػع كعقيػػػدة الشػػػكاعة التػػػي نػػػ
ف أثبػػت ىػػذا شػػت نيػػك يثبػػت أف المسػػيح قػػد صػػالح السػػمائييف عمػػى األرضػػييف  السػػمائييف، ك يػػاة صػػداقة كدالػػة، كا 
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يككف لي أصدقاء كجعؿ اإلثنيف كا دان. سمعت ىذا السؤاؿ يكمان مف بنت صشيرة نى مدارس األ د "ىؿ يمكف أف 
 ني السماء كما لي أصدقاء ني المدرسة" ىذه قد ت كلت ليا عقيدة الشكاعة ل ياة ت ياىا.

كعقيدة أف اهلل أب لنا ي بنا  بان ا يكصؼ تظير نى تسميـ كؿ أمكرنا لوي  تى كلك كانت تجػارب أليمػة، كىػذا مػا 
بَّػػرى عنػػو الرسػػكؿ ىنػػا نػػى ) ـ صػػكا أـ العػػالـ أـ ال يػػكة أـ المػػكت أـ األشػػياء ( " أبػػكلس أـ أبمػػكس أِِ:  ّكػػك ُعى

 . ال اضرة أـ المستقبمة كؿ شت لكـ"
ىػذا مػا  ػدث مػػع نال ػيف بسػطاء نػػى ركسػيا. نبعػد أف قامػت الثػػكرة الشػيكعية أتػى الثػػكار المم ػديف بػبعض رجػػاؿ 

أنو ا يكجد إلو. كطبعػان  الديف الكاسديف أماـ جماىير الكال يف البسطاء. كدخمكا مع رجاؿ الديف نى  كار إلثبات
نبسطاء الكال يف لـ يكيمكا ىذا ال كار الكمسكي خصكصان مع تقاعس رجاؿ الديف الكاسديف عف الرد نما كاف مػف 

لكىيتػو بالنسػبة ليػـ ليسػت أالكال يف إٌا أنيـ كقككا يصػرخكف "إخرسػتكس آنسػتى" لقػد كانػت عقيػدة قيامػة المسػيح ك 
 ياة ي يكنيامكضكعان لم كار كالمناقشة بؿ  

 
 الصميب واآلالم عند بولس الرسول من خبلل رسالتي كورنثوس

ا ػػظ بػػكلس الرسػػكؿ إنتكػػاخ أىػػؿ ككرنثػػكس بسػػبب مػػكاىبيـ كسػػعييـ لم صػػكؿ عمػػى مكاىػػب نييػػا مظيريػػة كأنيػػـ 
ذا أسمكب كقطعان ني ".يسعكف لكرامات زمنية نأرسؿ ليـ معاتبان "إنكـ قد شبعتـ )مكاىب( قد إستشنيتـ. ممكتـ بدكننا

ثػػـ يقػػكؿ عػػف نكسػػو لػػيخجميـ "ن ػػف جيػػاؿ / ضػػعكاء / بػػال  ، سػػاخر يعبػػر بػػو عػػف سػػعييـ كراء الكرامػػات الزمنيػػة
(. كيقػكؿ عػف ُّ – ٖ:  ْكػك ُكرامة... نجكع كنعطػش كنعػرل كنمكػـ.. صػرنا كأقػذار العػالـ ككسػخ كػؿ شػت" )

( كجػػاءت كممػػة ُ:  ْكػػك ُلممسػػيح" )نكسػػو  ػػيف ت ػػزب الػػبعض لػػو كالػػبعض ألبمػػكس "نمي سػػبنا اإلنسػػاف كخػػداـ 
خػػداـ بمعنػػى عبيػػد. كمعنػػى مػػا قالػػو الرسػػكؿ ىنػػا أنػػو ا يجػػب عمينػػا كعمػػى الخػػداـ بالػػذات أف نب ػػث عػػف كرامػػات 

 زمنية، بؿ ىك يرل أف كرامة الخادـ ىي ني  مؿ الصميب كسيده.
 

 لماذا يحتمل الرسول كل ىذا ؟
 لماذا لـ يترؾ الرسكؿ ىذه الخدمة الشاقة ؟

"ألنػػو إف كنػػت أبشػػر نمػػيس لػػي نخػػر إذ الضػػركرة مكضػػكعة  -:الخدمللة ىللي تكميلل  إليللي الرسػػكؿ يػػرل أف  -ُ
. نكيؿه لي إف كنت ا أبشر. نإنو إف كنت أنعؿ ىذا طكعان نمي أجر. كلكف إف كاف كرىان نقد استؤمنت عمى  عمىَّ

( مػػف يخػػدـ ِمػػف يخػػدـ بكػػرح  (ُ(. ىنػػا يظيػػر الرسػػكؿ أف ىنػػاؾ نػػكعيف مػػف الخػػداـ ُٕ، ُٔ:  ٗكػػك ُككالػػة" )
بتشصػب. كسػػكاء ىػذا أك ذاؾ نمػػف يخػدـ نمػػو أجػر، كمػػف يمتتػع نكيػػؿه لػو. أٌمػػا مػف ييػػرب كيكنػاف نسػػيبتمعو  ػػكت. 

تبتمعو ىمـك العالـ، أما مف يستمر نى خدمة الرب كيعمؿ العمؿ الذم كمكو بػو الػرب  ، نالخادـ الذم يترؾ خدمتو
عالـ. كاهلل يرسؿ خدامو كبكلس كيكناف إلػى شػعبو نيػك ييػتـ بخػالص كػؿ نكػس، نسالـ اهلل الذم نيو يبتمع ىمـك ال

 ( ُْ:  ْالنكس غالية جدان عند اهلل. لذلؾ نمف يترؾ خدمتو أك يستعكى مف الخدمة يشيظ اهلل جدان )خر 
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ؿ ليسػػت كرامػػة يسػػعى إلييػػا الخػػادـ نيػػذا مرنػػكض. كلكػػف ىػػي كرامػػة يعطييػػا اهلل لمػػف يعمػػ -الخدمللة كرامللة : -ِ
( كاهلل مف م بتو لخدامو األمناء يعطييـ كرامة كنعمػة كم بػة نػى أعػيف ٗ:  ّكك ُمعو "ن ف عامالف مع اهلل" )

 الناس دكف أف يسعكا ىـ إلييا كا ظ م بة الناس لبكلس الرسكؿ كما  صؿ عميو مف كرامات.
مػف الكممػة التػي قاليػا أنيػـ لػف أ( ككاف بكاء عظيـ مف الجميع ككقعكا عمى عنؽ بكلس يقبمكنو متكجعيف كاسػيما 

 .(ُّ:  ُِ  أع  ّٖ، ّٕ:  َِيركا كجيو أيضان )أع 
تجربتى التي ني جسدم لـ تزدركا بيا كا كرىتمكىا بؿ كمالؾ مػف اهلل قبمتمػكني كالمسػيح يسػكع، نمػاذا كػاف "ب( 

 (ُٓ، ُْ:  ْ)غؿ  "إذان تطكيبكـ. ألنى أشيد أنو لك أمكف لقمعتـ عيكنكـ كأعطيتمكني
 .(ُٓ – ٖ:  ُْ( عكمؿ كإلو نى لسترة إذ أقاـ عاجز الرجميف )أع ج

 .(ُِ:  ُٗ(  تى بالمناديؿ مف عمى جسده )أع ُِ:  ُِكك ِء( صنع معجزات )
 .(ُُ – ٗ:  َِىػ( أقاـ ميت )أع 

  .ك( إختطؼ إلى الكردكس
عالنات كبكنرة )  .( "بكرط اإلعالنات"ٕ – ُ:  ُِكك ِز( كانت لو مناظر كا 

 .(ُِ، ُُ:  ِ  غؿ  ٗ – ُ:  ٗت دعكتو عف طريؽ المسيح شخصيان )أع ح( كان
(. ُ:  ْ   ُٖ، ُُ – ٔ:  ّكػػك ِط( كػاف خػادـ لمعيػد الجديػد الػذم تكػػكؽ كرامتػو العيػد القػديـ بمػا ا يقػاس )

 .(ٗ:  ّكك ُكيككيو نخران أنو يعمؿ مع اهلل )
 لكن الخدمة صميب وىوان أيضاً  – ّ

 (َُ – ّ:  ٔكك ِ   ُّ – َُ:  ْكك ُراجع )
 نمماذا الصميب ؟

 ( يقكؿ إلى ىذه الساعة كيعنى ذلؾ أف الصميب لمكنيسة نى كؿ زماف كمكاف.ُُ:  ْكك ُنى )
 

 لماذا الصميب فى حياتنا ؟
 المبدأ الذم كضعو بكلس الرسكؿ نكسو

 ( كالصميب نكعافَِ:  ِمع المسيح صمبت نأ يا ا أنا بؿ المسيح ي يا نىَّ )غؿ 
  -: وع عمى  موضأ( 
 .إضطياد الييكد كاألمـ لوي  – ُ
 .(ُٔ – ُْ:  ُالمسي يكف يشيظكنو بينما ىك نى سالسؿ ك بس )نيمبى  – ِ
 .(ُٓ:  ُِكك ِعدـ م بة البعض "كمما أ بكـ أكثر أ ب أقؿ" ) - ّ
 ( كىذه يمكف نيميا أنيا ضعؼ شػديد نػيُِ:  ُٗ  أع  ُُ:  ٔ  غؿ  ُٓ، ُْ:  ْشككة جسده )غؿ  -ْ

 النظر كقركح متقي ة ني جسده.
 .(ِٕ – ِّ:  ُُكك ِ   ُّ – ٖ:  ْكك ُراجع ) – ٓ
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 .( يتكمـ كيعد كا يكنى ُٕ:  ُكك ِأ( خكيؼ ) -:قالكا عنو – ٔ
 .(ُ:  ّكك ِب( ي تاج لرسائؿ تكصية كنى ىذا إنكار لرسكليتو ) 
 يعثر أ د كاف  (. كلذلؾ ك تى آ، ِ:  ٕكك ِج( أنو يكسد كيظمـ )يأخذ أمكاليـ( ) 
 .( ِْ – ُٔ:  ٖكك ِ   ْ، ّ:  ُٔكك ُا ي مؿ أمكاان بؿ يرسؿ رسالن لمجمع ) 
 .(ِ:  ٗكك ُء( أنو ليس رسكؿ ) 
اليرطقات التي كاجييا كالضعكات التي كانكا نييا كال الة الرك ية المتردية جعمتو نى  ػزف "ألنػي مػف  ػزف  – ٕ

 .(ِٗ:  ُُكك  ِ(... "مف يضعؼ كأنا ا أضعؼ".. )ْ:  ِكك ِ" )كثير ككآبة قمب كتبت إليكـ بدمكع كثيرة
 (ٗ، ٖ:  ُكك ِنرل مقدار شدة التجارب التي كصمت بو ل د المكت كاليأس ) – ٖ

 صميب إختيارىب( 
( كمػف ا ِٓ:  ٗكػك ُ) "كػؿ مػف يجاىػد يضػبط نكسػو نػى كػؿ شػت"(   ِٕ:  ٗكػك ُ"أقمع جسػدم كأسػتعبده" )

 .(ِٕ:  ٗكك ُ) "يصير مرنكضان "يكعؿ 
 

 كي  فيم بولس الرسول أىمية األلم والصميب
Ι) "ألننػا ن ػف األ يػاء  . امميف نػي الجسػد كػؿ  ػيف إماتػة الػرب يسػكع لكػي تظيػر  يػكة يسػكع أيضػان نػي جسػدنا

(. كىػذه ُُ، َُ:  ْكػك ِنسمـ دائمان لممكت مف أجؿ يسػكع لكػي تظيػر  يػكة يسػكع أيضػان نػي جسػدنا المائػت" )
يجػب أف أقبػؿ  ( نمكي ي يػا المسػيح نػيَّ َِ: ِ" )غؿ مسيح صمبت نأ يا ا أنا بؿ المسيح ي يا نيَّ تناظر "مع ال

، كتكػكف نالمسيح لـ يقـ إٌا بعد أف صمب كمات. كلكي ي يا المسيح نػيَّ  ، الصميب المكضكع عمىَّ أك اإلختيارل
صػػميب ي يػػا المسػػيح نيػػو. كمػػف ا لػػي  يػػاة المسػػيح يجػػب أف أقبػػؿ الطريػػؽ مػػف أكلػػو كىػػك الصػػميب، كمػػف يقبػػؿ ال

يسػػػتطيع أف يكػػػرض صػػػميبان عمػػػى نكسػػػو إختياريػػػان يسػػػاعده المسػػػيح لم بتػػػو نيػػػو كيعطيػػػو صػػػميبان مػػػف عنػػػده. نمنقبػػػؿ 
 الصميب لتككف لنا  ياة المسيح القائـ مف األمكات. 

بعػد المسػيح عػف أٌما منطؽ الشيطاف نيك رنض الصػميب كالسػعى كراء ممػذات العػالـ، لػذلؾ  ػيف أراد بطػرس أف ي
(. ككػػاف ىػػك أيضػػان صػػكت الشػػيطاف يػػدعك المسػػيح أف ِّ:  ُٔالصػػميب قػػاؿ لػػو "إذىػػب عنػػى يػػا شػػيطاف" )مػػت 

(. كلػذلؾ كػاف منطػؽ كنيسػتنا زيػادة األصػكاـ كالػدعكة ّْ – َْ:  ِٕإنزؿ عػف الصػميب إف كنػت إبػف اهلل )مػت 
 لشكر اهلل  تى نى الضيقات كالتجارب. 

 ؟ ألن يحيا المسيح فى   وما ىو فيم بولس الرسول
 (.ُٕ:  ِكك ِ(   نتكمـ نى المسيح )ُٔ:  ِككُأما ن ف نمنا نكر المسيح ) -ُ
:  ٔكػػك ُ) "ألسػتـ تعممػكف أف أجسػادكـ ىػي أعضػاء المسػيح. أنآخػذ أعضػاء المسػيح كأجعميػا أعضػاء زانيػة" -ِ

ُٓ.) 
ن تػػى السػػالـ . ( ِْ، ُٗ:  ُٔك كػػُ) "م بتػػي مػػع جمػػيعكـ نػػى المسػػيح يسػػكع"   "يسػػمـ عمػػيكـ نػػى الػػرب" -ّ

 .كلى ثبات نيو كالم بة ا تككف خالصة أمينة إف لـ تكف لي  ياة المسيح
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 (.ِٕ:  ُِكك ُطالما كانت لي  ياة المسيح نمقد صرنا "جسد المسيح" ) -ْ
( ن ينمػػا صػػارت لبػػكلس  يػػاة المسػػيح صػػار ُ:  َُكػػك ِكصػػار لبػػكلس كداعػػة المسػػيح ك ممػػو )صػػكاتو( ) -ٓ

ح ي يا نيو، كيعطيو نكره كصارت أعضاؤه ىػي أعضػاء المسػيح، كيممػى المسػيح عمػي بػكلس مػا يقكلػػو كمػا المسي
 يكعمو "نتكمـ نى المسيح". بؿ ىك يعطيو أف ي ب الناس م بة صادقة كليست غاشة.

 
П) ( "كػك ِبكلس نيـ أف األلـ يأتى مف الشيطاف "أعطيت شككة نػي الجسػد مػالؾ الشػيطاف ليمطمنػي لػئال أرتكػع
(. نكيػػػؼ ُْ:  ٓكػػػك ِ( كلكػػػف بػػػكلس يعمػػػـ أنػػػو نػػػي يػػػد اهلل ضػػػابط الكػػػؿ كأف م بػػػة المسػػػيح ت صػػػره )ٕ:  ُِ

:  ٖ)رك  "أف كؿ األشياء تعمؿ معان لمخير لمػذيف ي بػكف اهلل"يستطيع الشيطاف أف يؤذيو ؟ ا ظ أف بكلس يؤمف 
:  ّكػػك ُرة أـ المسػػتقبمة... كػػؿ شػػت لكػػـ )( كيعمػـ أف كػػؿ األشػػياء ال يػػاة / المػػكت / العػػالـ / األمػػكر ال اضػػِٖ
( أم كؿ ما يسمح بو اهلل ىك مف أجؿ خالص نكػكس أكاده. نإسػتنتج بػكلس أف ىػذا األذل مػف الشػيطاف ىػك ِِ

لمخير، نبالنسبة لبكلس كاف غرضو أف ا ينتكخ كيرتكع. اهلل سمح لمشيطاف أف يؤذيو لكف كاف ىذا لخالص نكسو 
مػػع زانػػى ككرنثػػكس "قػػد  كمػػت.. أف ييسػػمـ مثػػؿ ىػػذا لمشػػيطاف ليػػالؾ الجسػػد لكػػي  نإسػػتخدـ بػػكلس نكػػس األسػػمكب

(. نينػا الشػيطاف يػؤذل ىػذا الشػاب جسػديان ليكػره الخطيػة كيتػكب ٓ:  ٓكػك ُتخمص الركح ني يـك الػرب يسػكع" )
ربطػتيـ إ ترقػت، نتخمص الركح ني يكـ الرب. ناآلاـ إذان ىي نيراف أنراف بابؿ التي لـ تؤذل الكتيػة الثالثػة لكػف أ

ف نػى داخمنػا أناهلل يسمح ببعض اآلاـ مف م بتو  تى ت ترؽ الرباطات التػي تربطنػا بالخطيػة. كالسػبب ببسػاطة 
نكس متمردة عمى طاعة اهلل ، كاهلل يؤدب. ككاف ىذا معنى ال كار الذم دار بيف السيد المسيح كبػيف بطػرس )يػك 

ف كنت غير ناىـ اآلف ما أنا أصػنع لكنػؾ سػتكيـ نيمػا ( أنو إف كنت ت بني نإقبؿ الصميب الذم أسمُِ ح بو. كا 
 (.ٕ:  ُّبعد )يك 

 
Ш اهلل يريد أف يمأل خدامو بركات كمكاىب، كلكنو يخاؼ عمييـ مػف اإلنتكػاخ، كا ػظ كػـ  ظػي بػكلس الرسػكؿ )

كػـ رأل مػف بمكاىب كعمؿ معجزات كتأثير جبار ني خدمة أكركبا كميا، كصار لو أكاد ي بكنػو نػي كػؿ مكػاف، ك 
عالنات. كلذلؾ نمف م بة اهلل ك تى ا ينػتكخ ىػذا الخػادـ األمػيف سػمح اهلل بيػذه التجػارب لػو لتمػكت األنػا  رؤل كا 

(. ٔ:  ِلـ يتركو ك ده ني ىذه اآلاـ بؿ إزدادت لو التعزيات )يمينو تعانقني نش  اهلل )شمالو ت ت رأسي( كلكف
 (.ٓ:  ُكك ِسيح نينا كذلؾ بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضان" )كا ظ قكؿ بكلس الرسكؿ "كما تكثر أاـ الم

 نكمما إزدادت المكاىب كالعطايا إزدادت التجارب كاآلاـ.
 ككمما إزدادت التجارب كاآلاـ إزدادت التعزيات.

 نالتجارب كاآلاـ ت مى الخادـ مف اإلنتكاخ كالكبرياء.
( تجػد أف كممػة تعزيػة َُ – ّ:  ُكػك ِلصػميب كراجػع )كالتعزيات ت مى الخادـ مف اإلنكسار ت ت كطأة ثقؿ ا

مرات. نالتعزية بقدر األلـ.  تى ن تمؿ االـ نال نكشؿ  تى  َُمرات ككممة ضيقة كمرادناتيا كردت  َُكردت 
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(. امػا مػف ا أمػؿ نيػو .."ا أعاقػب بنػاتكـ ألنيػـ ٔ:  ُِكاهلل يػؤدب مػف ي بو)الػذل نيػو أمػؿ( )عػب يتـ التأديب،
 .(ُْ:  ْك يزنيف" )ى

 
ІV الخػػادـ المتػػألـ المممػػكء تعزيػػة قػػادر أف يعػػزل اآلخػػريف، ىػػك أكان قػػادر عمػػى اإلقنػػاع إذ ىػػك كاقػػع ت ػػت نكػػس )

اآلاـ، كىػػك إذ يػػراه النػػاس مممػػكء تعزيػػة، يتعػػزكف. كىػػذا معنػػى قػػكؿ الرسػػكؿ "نػػإف كنػػا نتضػػايؽ نألجػػؿ تعػػزيتكـ 
كػك ِ) "بيػا ن ػف أيضػان أك نتعػزل نألجػؿ تعػزيتكـ كخالصػكـ كخالصكـ العامؿ ني إ تماؿ نكس اآلاـ التػي نتػألـ

ُ  :ٔ). 
كلذلؾ إختار اهلل دانياؿ ليكمـ الممكؾ، لكنو كاف ا يقدر أف يكمـ الشعب نالذم يعيش ني القصكر لف يككف مقنعان 

ختار اهلل  زقياؿ ليكمـ الشعب إذ ىك كاقع ت ت اآلاـ مثميـ، آاـ السبي كالكقر.  لمشعب. كا 
معنى ما قيؿ عف السيد المسيح "يكمؿ رئيس خالصيـ باآلاـ" أم يشابينا ني كؿ شػت  تػى اآلاـ. كلمػاذا كىذا 

اـ لنشػبو المسػيح .  ( أما ن ف ننكمؿ باألُٖ:  ِ؟ "ألنو نى ما ىك قد تألـ مجربان يقدر أف يعيف المجربيف" )عب
:  ْمجرَّب ني كؿ شت مثمنا بال خطية" )عػب  كأيضان "ألف ليس لنا رئيس كينة غير قادر أف يرثى لضعكاتنا بؿ

ُٓ.) 
 
V( "نالػداخؿ يتجػدد يكمػان نيػكـ )ف كاف إنساننا الخػارج يكنػى )بػاآلاـ ( ككػـ مػف مػريض بمػرض ُٔ:  ْكػك ِ( "كا 

 صعب تنقى تمامان بسبب مرضو، ككانت تجربتو سبب خالص نكسو )أيكب(.
VI( نميمػا ُٕ: ْكػك  ِنشت لنا أكثر نأكثر ثقػؿ مجػد أبػديا" )( اآلاـ سبب لممجد األبدم "خكة ضيقتنا الكقتية ت

 كانت ضيقتنا اآلف صعبة لكنيا خكيكة بالنسبة لممجد األبدم. 
 يصا ب اآلاـ تعزيات.  (ُ
 مدة الضيقة اآلف ىي بالقياس لألبدية اشيء. (ِ
الرسػكؿ المجد المعد لك كضع ني ككة كاآلاـ نػي ككػة لظيػر خكػة أآلمنػا بجانػب المجػد كىػذا مػا قالػو  (ّ

 ٗكػك ُ( "إف كنا نتألـ معو لكي نتمجد أيضا معو". "كسنأخذ إكمػيال ايكنػي" )ُٕ:  ٖأيضا ني )رك 
(. لكف الميـ أف ننظر لمسماء كاألمجاد المنتظرة "كن ف غير ناظريف لألشياء التي ترم بؿ إلي ِٓ: 

 ( نيذا يعطي المتألـ الصبر كاإل تماؿ. ُٖ: ْككِالتي ا ترم" )
 

VII سػػكؿ بػػكلس ييسَّػػٍر بضػػعكاتو إذ يشػػعر أنػػو كممػػا ظيػػر ضػػعكو كػػاف عمػػؿ اهلل معػػو بزيػػادة "أسػػر بالضػػعكات ( الر
 ُِكػك  ِكالشتائـ كالضركرات كالضيقات كاإلضطيادات ألجؿ المسيح ألني  ينما أنا ضعيؼ ن ينئذ أنا قػكم" )

كنت أشعر بقكتي أك نمسكتي،  (   "أنتخر ني ضعكاتي لكي ت ؿ عميَّ قكة المسيح" كالسبب بسيط نمكَُ – ٖ: 
أم بقػػكة عضػػمية أك قػػكة ذىنيػػة مػػف عنػػدم نسػػأعطؿ عمػػؿ اهلل، كأنسػػد خطػػة اهلل بتػػدبيراتي البشػػرية. ك ػػيف أشػػعر 
بأنني ا شيء كني منتيى الضعؼ تعمؿ نيَّ قكة اهلل كا اقاكـ قيادتو نيككف عمؿ الكرازة قكيا. كا ظ أف المسػيح 
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تضػػرب صػػالبيو كتبعػػدىـ عنػػو مػػاتـ الخػػالص، لكػػف الخػػالص تػػـ بصػػكرة ضػػعؼ لػػك أظيػػر قكتػػو كأتػػي بمالئكتػػو ل
ف كاف قد صمب مػف ضػعؼ لكنػو  ػيه بقػكة اهلل. نػن ف أيضػان ضػعكاء نيػو لكننػا سػن يا معػو بقػكة  المسيح. "ألنو كا 

( كا ظ أف بكلس الرسكؿ ني ضعكو ظيرت قكة المسيح ني كرازتو كتعاليمػو كنػي ْ:  ُّكك ِاهلل مف جيتكـ" )
 يكر مكاىب كقكات ني شعب ككرنثكس، كني عقاب المخطت أيضان ظير سمطانو كقكتو.ظ
 

VIII أدرؾ بػػكلس الرسػػكؿ أف تعزيػػات اهلل لممتػػألـ لػػيس معناىػػا أنػػو ينػػزع عنػػو األلػػـ نػػال يعػػكد يشػػعر بػػو بػػؿ أنػػو )
لقمب، نيك الػركح سيككف ىناؾ أاـ ني الخارج كتعزيات الركح القدس ني الداخؿ، نمجاؿ عمؿ الركح القدس ني ا

مكتئبيف نػي كػؿ شػيء لكػف غيػر متضػايقيف. مت يػريف "( َُ – ٖ:  ٔكك  ِ(   )َُ – ٕ:  ْكك  ِالمعزم )
 .لكف غير يائسيف.مضطيديف لكف غير مترككيف... ك زانى كن ف دائمان نر كف..." 

قمػع جسػده كيسػتعبده مف أجؿ كؿ بركات الصػميب ىػذه نػرض بػكلس الرسػكؿ عمػي نكسػو صػميبان إختياريػان إذ كػاف ي
 نكؽ كؿ ما كاف يعاني منو مف أاـ كتجارب. 

 بولس الرسول كخادم في رسالتي كورنثوس
إسػػتخدـ بػػكلس الرسػػكؿ أسػػمكبان مشػػابيان ألسػػمكب السػػيد المسػػيح مػػع أىػػؿ ككرنثػػكس، نيػػك يشػػجع  -ُ

 – ْ:  ُكػك ُ) "أشكر إليي نػي كػؿ  ػيف مػف جيػتكـ..."كيالطؼ قبؿ أف يعاتب. كا ظ قكلو 
 .( "أنا عارؼ أعمالؾ كتعبؾ... لكف عندم عميؾ..." ْ – ِ:  ِ. كقارف مع )رؤ (ٗ

كالكػػػرازة بالصػػػميب  .( ِّ:  ُكػػػك ُ) ""نكػػػرز بالمسػػػيح مصػػػمكبان لمييػػػكد عثػػػرة كلميكنػػػانييف جيالػػػة -ِ
ليست نقط بالكالـ بؿ بإ تمػاؿ آاـ الصػميب بشػكر، بػؿ كبقمػع الجسػد بكػرح، كذلػؾ إليماننػا بػأف 

عد القيامة، لذلؾ تصمي الكنيسة "بمكتؾ يػارب نبشػر كبقيامتػؾ نعتػرؼ" نالبشػارة ىناؾ مجد معو ب
بمكت المسيح ىي القبكؿ بأف نمكت مع المسيح عف العالـ إلعتراننا ب قيقة القيامة. كالمكت عف 
ممػػذات العػػالـ ىػػك ضػػد نمسػػكات ىػػذا العػػالـ التػػي تػػؤمف بػػأف نعطػػي لمجسػػد كػػؿ الممػػذات الممكنػػة 

 .(ِّ:  ُٓكك ُ) "ا غدان نمكت"نأكؿ كنشرب ألنن
( ٕ:  ّكػك ُكيؼ نيـ بكلس الرسػكؿ مبػدأ "لػيس الشػارس شػيئان كا السػاقي بػؿ اهلل الػذم ينمػي" ) -ّ

كىػػؿ قصػػد بيػػذا أنػػو ا قيمػػة لعمػػؿ الخػػداـ طالمػػا أف اهلل ىػػك الػػذم ينمػػي، ىػػؿ معنػػي ىػػذا أف ا 
 نعمؿ كنترؾ اهلل يعمؿ ك ده.

أف يشرسو أ د كيركيو آخر لذلؾ قػاؿ الرسػكؿ "نإننػا عػامالف مػع اهلل كأنػتـ  أكان كيؼ ينمي اهلل الزرع دكف –أ 
( ككػاف طمػب السػيد المسػيح "ال صػاد كثيػر كالكعمػة قميمػكف نػاطمبكا مػف رب ال صػاد ٗ:  ّكك ُنال ة اهلل" )

( بؿ إف الرسكؿ نيـ الخدمػة عمػي أنيػا خدمػة المصػال ة مػع ّٖ، ّٕ:  ٗأف يرسؿ نعمة إلي  صاده" )مت 
( نكـ مف أكاد هلل ني  الة خصاـ كتصادـ مع اهلل ألنيـ ا يكيمكف أ كامػو، ألنيػـ َِ – ُٖ:  ٓككِ )اهلل

 ا يدرككف م بتو.
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مػػع أف الخدمػػة ىػػي عمػػؿ ميػػـ لكػػف عمػػي الخػػادـ أف يشػػعر نػػي نكسػػو أنػػو اشػػيء، كأف اهلل ىػػك الػػذم  –ب 
ف أعطاه ىذه النعمة  تى يعمؿ، كاهلل أعطاه المكىبة التي يخدـ  بيا، نمماذا يكتخر "أم شيء لؾ لـ تأخػذه، كا 

:  ُٓكػك ُ(   "ا أنػا بػؿ نعمػة اهلل التػي معػي" )ٕ:  ْكػك ُ)  "كنت قد أخذت نمماذا تكتخػر كأنػؾ لػـ تأخػذ
 ْككُ(. كعمي الخادـ أف ا ينتظر المديح مف الناس بؿ مف اهلل " ينئذ يككف المدح لكؿ كا د مف اهلل" )َُ
 نة.( كذلؾ يـك الدينك ٓ: 
 (.ِ:  ْككُعمي الخادـ أف يككف أمينان  تى أخر ل ظة ) –ج 
عمي الخادـ أف ا يسعى كراء المكاىب لممجد الباطؿ كلك نعؿ يككف ىذا كعبادة األكثاف "نالن ػاس الػذم  –د 

( ايستعممكا إٌا نػي ىياكػؿ األكثػاف. لكػف عمػي الخػادـ أف يسػعى ِ، ُ:  ُّكك ُيطف كالصنج الذم يرف" )
:  ُْكػػك ُىػػب ا لمجػػد نكسػػو بػػؿ لبنيػػاف الكنيسػػة كلمجػػد اهلل "أطمبػػكا ألجػػؿ بنيػػاف الكنيسػػة أف تػػزدادكا" )لممكا
(. أما أىؿ ككرنثػكس نطمبػكا األلسػنة لممجػد الباطػؿ. كبمناسػبة األلسػنة نػن ف ن تػاج نػي الكنيسػة لمكاىػب ُِ

المستيتر كيكبخو، كلمف لػو لسػاف  ألسنة، ا ألسنة تتكمـ لشات غير مكيكمة بؿ ن تاج لمف لو لساف يبكت بو
 يشجع اليائس كيعطي تعزية لممتألـ كالمريض كال زيف نيذه األلسنة تبني. 

عمي الخادـ أف يخدـ بطريقة رك ية، ليعرؼ الناس شخص المسيح، كأىمية الصميب ني  يػاة المػؤمف،  –ىػ 
. ألف ىناؾ خداـ يركزكف عمي األنشطة ككيكية التعزية،  تى لك جاءت التجربة ا ينيار المؤمف تاركان إيمانو

اإلجتماعية كالمكسيقية كالر الت تاركيف األىـ كىك معرنة شخص المسيح. ىػؤاء يقػكؿ عػنيـ بػكلس الرسػكؿ 
( نالنػار ىػي التجػارب، كمػف ي تمػؿ التجربػة ىػك مػف كػاف قػد ُّ:  ّكػك  ُ"النار ستمت ف عمؿ كؿ كا د" )

 إختبر شخص المسيح.
نػي أنػا أنقػص" )يػك إنكار الخادـ ل –ك  ( كراجػع َّ:  ّذاتو كمػا قػاؿ يك نػا المعمػداف "ينبشػي أف ىػذا يزيػد كا 

(. كنجػػد أف أبمػػػكس رنػػػض ال ضػػكر إلػػػي ككرنثػػكس لمػػػا عػػػرؼ أف ُْ – ُِ:  ُكػػػكُقػػكؿ بػػػكلس الرسػػكؿ )
(. كا  ػػظ قػػكؿ بػػكلس الرسػػكؿ أف مػػف يػػتكمـ عػػف نكسػػو يصػػير غبيػػان ُِ:  ُٔكػػك  ُىنػػاؾ مػػف ت ػػزب لػػوي )

:  ُكػكُ) "نمػف يريػد أف يكتخػر نميكتخػر بػالرب الػذم يعمػؿ كػؿ شػيء نينػا كبنػا"(. كلذلؾ ُٔ، ُ:  ُُككِ)
 (.ُٖ، ُٕ:  َُكك ِ   ُّ
الخػػػادـ ي تػػػاج ل كمػػػة إلييػػػة نػػػي كالمػػػو كنػػػي كعظػػػو كنػػػي إرشػػػاداتو "أبشػػػر ا ب كمػػػة كػػػالـ، نػػػإف كممػػػة  –ز 

 ُصار لنا  كمة مف اهلل كبران كقداسػة" ) ( "المسيح يسكع الذمُٕ:  ُكك  ُ) "الصميب عند اليالكيف جيالة
(   ْ:  ِكػػك ُ(."كالمػػي ككرازتػػى لػػـ يككنػػا بكػػالـ ال كمػػة اإلنسػػانية بػػؿ ببرىػػاف الػػركح كالقػػكة" )َّ:  ُكػػك 

 (.ٕ:  ِككُ"نتكمـ ب كمة اهلل" )
 

 فكي  تكون لنا حكمة اهلل ؟ 
 .(ُٔ : ِكك  ُ   َِ:  ِبأف ي يا المسيح نيَّ نيككف لي نكر المسيح )غؿ  - أ
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بػػأف أثبػػت نػػي المسػػيح )بالمعمكديػػة كالميػػركف كالتكبػػة كاإلعتػػراؼ كالتنػػاكؿ( نيصػػير لػػي المسػػيح  - ب
نيػو كػؿ مػؿء الالىػكت  ىذه بركة مف بركات التجسػد، نالمسػيح رأس الكنيسػة  ػؿَّ   كمة مف اهلل.

 تمػؿ، ( كالمسيح بتجسده إت د بنا جسديان نصارت لنا كؿ بركات اهلل بقدر ما نٗ:  ِجسديان )كك
 بركات ك كمة كقداسة كبر. ما ي دد عطايا اهلل لنا ىك م دكديتنا.

 
 
 

 

 
 

 الخادم قدوة لآلخرين - ٗ
 (َُ – ْ:  ٔككِ"بؿ ني كؿ شت نظير أنكسنا كخداـ اهلل نى صبر كثيرنى شدائد.." )

 .(ٗ:  ْككُ"صرنا منظران لمعالـ لممالئكة كالناس" )
 .(ُِ:  ٔكك ُاء تكانؽ" )"كؿ األشياء ت ؿ لي لكف ليس كؿ األشي

 .(ِّ:  َُكك ُ"كؿ األشياء ت ؿ لي لكف ليس كؿ األشياء تبنى" )
 .(ُِ:  ٔكك ُ"كؿ األشياء ت ؿ لي لكف ا يتسمط عمىَّ شت" )

 .(ِّ: َُكك ُ"ككنكا بال عثرة لمييكد كلميكنانييف" )
كأرجػػك أننػػا قػػد صػػرنا ظػػاىريف نػػى  "نػػإذ ن ػػف عػػالمكف مخانػػة الػػرب نقنػػع النػػاس. كأمػػا اهلل نقػػد صػػرنا ظػػاىريف لػػوي 

 .(ُُ: ٓكك ِضمائركـ أيضان" )
 .(ُْ:  ِكك ِ"يظير بنا رائ ة معرنتو نى كؿ مكاف" )

 .(ُٔ:  ِكك ِ) "ألننا رائ ة المسيح الزكية.. رائ ة  ياة ل ياة.."
 
 محبة بولس الرسول وحزمو مع أوالده – ٘

نثكس، كلكف كنى نكس الكقت كاف  ازمان جدان نى نجد بكلس الرسكؿ يكيض مف م بتو عمى أكاده نى ككر 
 مكاجية األخطاء.

( كىذه تعنى أننػي أ ػبكـ كأتمنػى أف أعػيش معكػـ العمػر كمػو. ّ:  ٕكك ِ"إنكـ نى قمكبنا لنمكت كنعيش معكـ" )
(. كبالرغـ مف كؿ ما َُ – ٓ:  ٕكك ِ   ُّ، ُِ:  ِكك ِكا ظ  زنو بسبب رسالتو األكلى كخكنو عمييـ )

( أم ىك مستمر ُُ:  ٔكك ِ) "أىؿ ككرنثكس ضده يقكؿ ليـ "نمنا مكتكح إليكـ أييا الككرنثيكف. قمبنا متسع قالو
   ُُ:  ُُكػػك ِ   ٓ:  ْكػػك ِ   ْ:  ِكػػك ِ   ِْ:  ُٔكػػك ُنػػى تعميمػػو ككرازتػػو ليػػـ. كراجػػع اآليػػات )

كم  دم في انًسيخ

 يمء انالْٕت جسذيا  

انرأس يصذر بركات 

نهًؤيٍ )جسذ 

 انًسيخ(

 

  

انًسيخ   
 

 جسد المسيح

()انًؤيٍ  
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 ُّكك ِ   ُِ ،َِ:  ُِكك ِ   ُ: َُكك ِ   ِ:  ُُكك ِ   ِٗ:  ُُكك ِ   ُٓ، ُْ:  ُِكك ِ
ىتمامو بخالص نككسيـ لـ يثقػؿ عمػى أ ػد نػى ماديػات )ٗ:  (. كراجػع ُُ – ٕ:  ُُكػك ِ(. كمف م بتو ليـ كا 

( لنػػرل  ػػـز بػػكلس الرسػػكؿ ُُ – ُ:  ٔكػػك ُ  ْ -ُ:  ّكػػك ُ  ٖ -ُ:  ٓكػػك ُ   ُِ:  ْكػػك ُأيضػػان )
 معيـ. نم بة الرسكؿ م بة  ازمة. 

 
 ( ٚ – ٘كو  ٔسمم الدرجات الروحية في )
( بمعالجة الشاب الذم زني مع إمرأة أبيو. ككاف ىذا المسػتكم أسػكؿ السػمـ، بػؿ ىنػاؾ ٓبدأ الرسكؿ ني إص اح )

ما ىك أ ط أم مضاجعك الذككر. ك يف ذكر الرسكؿ ىذا المستكم تعجب أف ىناؾ مف يكجد نيو كالطريؽ مكتكح 
 .( لي دثنا عف الدرجات العالية ٕ، ٔ)أمامو لمدرجات الرك ية العالية، نإمتد ببصره عبر اإلص ا ات 

( كقػاؿ عػنيـ "أسػمميـ ٗ:  ٔكك ُأ ط الدرجات ىي الشذكذ الجنسي أم مضاجعك الذككر كالمأبكنكف ) – ُ
 .(ِٖ – ِْ:  ُاهلل لذىف مرنكض ليكعمكا ما ا يميؽ لييينكا أنكسيـ" )رك 

( نالزاني صار جسداني ُٔ:  ٔكك ُ) "مف إلتصؽ بزانية ىك جسد كا د"درجة الزنا كىذه قاؿ عنيا أف  – ِ
 يجرم كراء شيكاتو، كأنو جسد بال ركح، ك د نكسو مع زانية.

 (ٗ:  ٔكك  ُكىذه الدرجات المن طة مف السمـ ا يرثكف ممككت اهلل ) 
تأتي بعد ىذا درجة المتزكج الذم ماتت إمرأتو )أرمػؿ( كيريػد أف يتػزكج ثانيػة ألنػو غيػر قػادر أف يضػبط  – ّ

( كلػك أنػو ا يكضػمو، كيكضػؿ عميػو أف ي يػا المػؤمف مكرسػان ٗ، ٖ:  ٕكػكُنالرسكؿ يبيح ىذا الزكاج )نكسو، 
 قمبو كعكاطكو هلل.

الػػزكاج األكؿ، كأيضػػان نالرسػػكؿ يكضػػؿ عميػػو البتكليػػة كتكػػريس القمػػب هلل ن ينمػػا يعطػػي المػػؤمف كػػؿ قمبػػو  – ْ
متػػزكج مػػف تػػذكؽ السػػمائيات طمػػب الرسػػكؿ أف كعكاطكػػو هلل يتػػذكؽ طعػػـ السػػمائيات. لػػذلؾ ك تػػى ا ي ػػـر ال

يمتنػػػع الطرنػػػاف عػػػف ممارسػػػة العالقػػػات الجسػػػدية لكتػػػرات يصػػػكمكف نييػػػا كيصػػػمكف، بعػػػدىا يعػػػكدكف ليمارسػػػكا 
( كلكػػػف ىنػػػاؾ مػػػف يػػػرنض أف يمتنػػػع عػػػف العالقػػػات ٓ – ِ:  ٕكػػػك ُعالقػػػاتيـ الجسػػػدية بطريقػػػة طبيعيػػػة )

ؿ أف اإلمتنػاع لػو شػرط مكانقػة الطػرنيف، كذلػؾ  تػى ا تكقػد الجسدية كقػت األصػكاـ، كىػؤاء يقػكؿ ليػـ الرسػك 
األسر سالميا إذ يمتنع أ د الطرنيف، إاٌ  أف مف يرنض اامتناع يبقي ني درجة أقؿ، ا يتذكؽ طعـ ال يػاة 
السػػمائية، كمػػف يمتنػػع كقػػت األصػػكاـ عػػف عالقاتػػو الجسػػدية مػػع الطػػرؼ اآلخػػر يبقػػي نػػي درجػػة أعمػػي، ألنػػو 

 و هلل.يكرس كؿ عكاطك
ىنػػػاؾ درجػػػة أعمػػػي لممتػػػزكجيف، كىػػػؤاء مػػػف إسػػػتطاعكا ضػػػبط شػػػيكاتيـ كعاشػػػكا نػػػي تعكػػػؼ ا يب ثػػػكف  – ٓ

 (.ِٗ:  ٕكك ُإاٌ عف السمائيات إذ شعركا بإقتراب األياـ كأف أياـ غربتيـ عمي األرض قد إقتربت نيايتيا )
يصػمب نييػا اإلنسػاف شػيكاتو،  ( ىػي درجػةّٖ، ّْ – ِّ، ُ:  ٕكػك ُكالدرجة األعمى ىي البتكلية ) – ٔ

سػتعباده ) ( "ىػؤاء خصػكا أنكسػيـ ُِ:  ُٗ(. كقػارف مػع )مػت ِٕ – ِْ:  ٗكػك ُىي درجة قمع الجسد كا 
 .ألجؿ الممككت" 
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كالػػدرجات العميػػا نػػي السػػمـ ىػػي درجػػات يقتػػرب نييػػا اإلنسػػاف مػػف أف يكػػكف رك ػػان بػػال جسػػد "كأمػػا مػػف  – ٕ
(. ككممػػا مػػارس المػػؤمف عمميػػة صػػمب أىػػكاؤه كشػػيكاتو، كممػػا ُٕ : ٔكػػك ُإلتصػػؽ بػػالرب نيػػك ركح كا ػػد" )

مػػارس عمميػػة اإلماتػػة لجسػػده يرتكػػع نػػي درجػػات ىػػذا السػػمـ، بػػؿ أف المسػػيح يسػػاعد مثػػؿ ىػػذا اإلنسػػاف بكضػػع 
 ٓصميب عميو يزيد مف عممية إماتة الجسد لتسمك الركح. كالسبب بسيط كمػا شػر و بػكلس الرسػكؿ نػي )غػؿ 

يي ضد الركح كالركح ضد الجسد. كىذاف يقاـك أ دىما اآلخر. ككممػا ضػعؼ الجسػد، ( ألف الجسد يشتُٕ: 
بَّرى عنو بكلس الرسكؿ  ينما  ختطػؼ لمسػماء الثالثػة كقػاؿ إتستطيع الركح أف ت مؽ ني السماكيات. كىذا ما عى

نييػػا  (. ك تػػى ىػػذه الػػدرجات الرك يػػة العاليػػةْ – ُ:  ُِكػػك ِ) ""أنػػي الجسػػد أـ خػػارج الجسػػد لسػػت أعمػػـ
( ثػـ نسػمع عػف درجػة أعمػي "صػرت نػي َُ:  ُدرجات. ننسمع قكؿ يك نا الالىػكتي "كنػت نػي الػركح" )رؤ 

(. نػػي الدرجػػة األكلػػي إسػػتمـ يك نػػا بعػػض الرسػػائؿ مػػف المسػػيح لػػبعض الكنػػائس. أمػػا نػػي ِ:  ْالػػركح" )رؤ 
 الدرجة الثانية نمقد رأم عرش اهلل كرأم رؤل عجيبة. 

 ية أو صعود درجات السمم الروحي النمو في الحياة الروح
:  ٗكػك ُيشبو الرسكؿ ال ياة الرك ية بالزرع "إف كنا زرعنا لكـ الرك يات أنعظيـ إف  صػدنا مػنكـ الجسػديات" )

(. كبالتػػالي يمكننػػا أف نكيػػـ أنػػو كمػػا أف الػػزرع ينمػػك ىكػػذا رك ياتنػػا ٔ:  ّكػػك ُ( "أنػػا غرسػػت كأبمػػكس سػػقي" )ُُ
رجػات ىػذا السػمـ كنكيػـ أيضػان أنػو بقػدر مػا نػزرع بقػدر مػا ن صػد، نمػف بػذر قميػؿ مػف تنمك أم يمكننا أف نرتقي د

البػػذكر نػػي  قمػػو عميػػو أف ا يتكقػػع م صػػكؿ كبيػػر. لػػذلؾ يقػػكؿ الرسػػكؿ "مػػف يػػزرع بالشػػح نبالشػػح أيضػػان ي صػػد. 
 -(. لذلؾ ك تى ننمك عمينا : ٔ:  ٗكك ِكمف يزرع بالبركات نبالبركات أيضان ي صد" )

رع بالبركػات، أم نقضػي أكقاتػان طكيمػة ممتصػقيف بػاهلل نػي صػالة ت"متػي إجتمعػتـ نمػيكف لكػؿ كا ػد أف نز  – ُ
([ كدراسػػة كتػػاب كخدمػػة ُُ:  ُكػػك ِ(. "كأنػػتـ أيضػػان مسػػاعدكف بالصػػالة ألجمنػػا" )ِٔ:  ُْكػػك ُمزمػػكر" )

 (.ُٕ:  ٔكك ُكتسابيح كقداسات، الميـ أف نمتصؽ باهلل كمف يكعؿ يصير رك ان كا دان مع اهلل )
( ُٖ:  ْكػك ِالتأمؿ المستمر ني السماكيات "غيػر نػاظريف إلػي األشػياء التػي تػرم بػؿ التػي ا تػرم" ) – ِ

ر" )  (.ِٗ:  ٕكك  ُ"عالميف أف الكقت مقصَّ
(. نػػػال شػػػركة لمنػػػكر مػػػع الظممػػػة كا ُ:  ٕ – ُْ:  ٔكػػػك ِإعتػػػزاؿ الشػػػر "إعتزلػػػكا ا تمسػػػكا نجسػػػان" ) – ّ

 (.ُٓ، ُْ:  ٔكك ِلممسيح مع بميعاؿ )
(. بػػػؿ أف نقمػػػع الجسػػػد كنسػػػتعبده نػػػي سػػػير ُٕ، ُٔ:  ْكػػػك ِقبػػػكؿ الصػػػميب بشػػػكر ليتجػػػدد الػػػداخؿ ) – ْ

 (.ِٕ:  ُُكك ِ(   )ِٕ:  ٗكك ُالميالي ني الصالة.. كني أصكاـ )
( ُّكػػػك ُ(. بػػؿ نسػػمؾ نػػي م بػػة )ْ -ُ:  ّكػػك ُبػػال خصػػاـ مػػع اإلخػػكة  تػػى ا نكػػكف جسػػدييف ) – ٓ

 (.ّ – ُ:  ُّّلركح القدس )مزمكر نينسكب عمينا ا
 (.ُِ:  َُكك ُأف ن ذر لئال نسقط، كأف ا نرضي عف أنكسنا "مف ىك قائـ نمينظر أف ا يسقط" ) – ٔ
 (. َِ:  ٔكك ُ(   )ُّ:  َُكك ُأف نعمؿ كؿ شيء لمجد اهلل ) – ٕ



 (انًقذية)  تفسير رسانة بٕنس انرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕس
 

 
20 

الـ، كأيضان ا نكرح بأم أف ن زف  زنان مقدسان أم عمي خطايانا، كا ن زف عمي خسارة أم شيء ني الع – ٖ
 (.ُّ – ِٗ:  ٕكك ُ، كلقد قربت ساعة لقائنا مع المسيح )شيء ني العالـ، نيك عالـ باطؿ نافو 

( كيرتقي درجات السمـ. كيت كؿ مف طكػؿ رك ػي ُٖ:  ّكك ِكمف يكعؿ ينمك رك يان نينتقؿ مف مجد إلي مجد )
كنػػت أنطػػف ككطكػػؿ كنػػت أنتكػػر. كلكػػف لمػػا صػػرت  إلػػي ناضػػج رك يػػان "لمػػا كنػػت طكػػالن كطكػػؿ كنػػت أتكمػػـ ككطكػػؿ

أبطمػػت مػػا لمطكػػؿ" ) (. ككػػاف الرسػػكؿ يعنػػي بيػػذا أننػػا عمػػي األرض إدراكنػػا م ػػدكد كأطكػػاؿ ُُ:  ُّكػػك ُرجػػال ن
كلكف ني السماء سيككف إدراكنػا كامػؿ كػإدراؾ رجػؿ ناضػج. كلكننػا يمكػف أف نطبػؽ ىػذه اآليػة عمػي ثالثػة مرا ػؿ 

:- 
 .مي األرض ( الطككلة الرك ية عُ 

  .( النضج الرك ي عمي األرضِ
 ( اإلدراؾ الكامؿ ني السماء. ّ

كلنأخذ مثاؿ نالطكؿ غير الناضج رك يان  يف تقع عميو تجربة يظف أف اهلل غير راضو عنو كيظؿ يردد ىذا شاكيان 
التجربة ىي لصالح قسكة اهلل عميو، كمع النضج تنكتح عيف المؤمف كيدرؾ ني رجكلتو الرك ية م بة اهلل كأف ىذه 

 ّكنػػػي ىػػػذه اآليػػػة نجػػػد  (.ِ:  ِٔبػػػؿ ىنػػػاؾ مػػػف يطمػػػب التجربػػػة ليتنقػػػى )مػػػز خػػػالص نكسػػػو نيشػػػكر اهلل عمييػػػا.
 كممات: 

 ( أنطف أم أنيـ.ُ
 ( كأنكر تعني اإلستنتاجات المبنية عمي ما نيمتو.ِ
 ( أتكمـ أم ما أردده.ّ
 
 فى السماء رجل طفل  

ا  اهلل ي بني نيك اهلل تركني  أفطن
 يسمح بشر ألكاده

دراؾ  رؤية اهلل عيانان كا 
م بتو، بؿ سنكيـ 

 لماذا
ىك سمح بيذا لكي  ىك تركني نألتركو  أدرك

 أىٍكميؿٍ 
سمح ببعض اآلاـ 

 عمى األرض
 تسبيح مستمر كدائـ شكر اهلل تذمر عمى اهلل أتكمم
 

يكيـ إٌا أف كؿ شيء لو  تى أبيو كأمو. بؿ تتميز مر مة الطككلة باألنا. نالطكؿ ا  -مرحمة الطفولة الروحية : 
ىك ىذا األنا. كالطكؿ الرك ي يككػر بػنكس األسػمكب مػاذا يكر نػي كيعطينػي  كا د أف العالـ كمو يدكر  كؿ م كر

ذا  ػػدث أف كانػػت إرادة اهلل مخالكػػة ليػػذا اإلنسػػاف ي ػػدث تصػػادـ بينػػو كبػػيف اهلل، كيتػػذمر عمػػي اهلل  لػػذة كرا ػػة. كا 
  كعمي إرادتو، كيتساءؿ لماذا تسمح بيذا يا رب.كيتمرد عمي اهلل
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نػي مر مػة النضػج يظيػر اآلخػر نػي  يػاة اإلنسػاف كنػي مر مػة النضػج الرك ػي يبػدأ  -مرحمة النضج الروحي : 

اهلل ني الظيكر نػي  يػاة ىػذا اإلنسػاف نيتعػرؼ عميػو كيػدرؾ م بتػو، كتختكػي األنػا تػدريجيان، كيبػدأ المػؤمف الب ػث 
دراكػػو لم بتػػو، كتتضػػاءؿ األنػػا، "ينبشػػي أف ىػػذا  عمػػا يرضػػي اهلل. ككممػػا نضػػج المػػؤمف إزداد إكتشػػانو لكجػػكد اهلل كا 

نى أنا أنقص" كيختكي التمرد تدريجيان كيبدأ التسميـ إلرادة اهلل عف  ب.   يزيد كا 
 

كيصػبح اهلل  ( نتختكي األنا تمامػان ُِ:  ُّكك ُالنضج الكامؿ، ىناؾ سأعرؼ اهلل كما عيًرٍنٍت ) -في السماء : 
( كينتيػػػي التمػػػرد. كمػػػع ِٖ – ِْ:  ُٓكػػػك ُ( كي ػػػدث الخضػػػكع الكامػػػؿ هلل )ِٖ:  ُٓكػػػك ُالكػػػؿ نػػػي الكػػػؿ )

إكتشػاؼ مجػد اهلل كم بتػو لػف يكػكف ىنػاؾ سػكم التسػبيح. بػؿ أف إدراكنػا سيتسػع يكمػان نيػكـ نػي السػماء. نكػؿ يػكـ 
كد. )بػػؿ أف بعػػض البشػػر ا تعػػرنيـ إٌا بعػػد سػػأعرؼ عػػف اهلل مػػا ىػػك جديػػد. كىػػذا لػػف ينتيػػي ألف اهلل غيػػر م ػػد

إنقضاء سنيف طكيمة ك ينما تكتشؼ  ػالكة عشػرتيـ يكر ػؾ ىػذا( كىػذا مػا سػي دث مػع اهلل ال مػك الصػكات، نكػؿ 
ما أعرؼ عنو جديدان سيعطيني ىذا نر ان، كىذه المعرنة لػف تنتيػي كبالتػالي نػاألنراح لػف تتكقػؼ نػي األبديػة. كألف 

سية م دكدة نسيطمب اإلتساع ليت مؿ كؿ ىذا الكرح، نيعرؼ أكثػر كيكػرح أكثػر، كيتسػع ليعػرؼ طاقة اإلنساف النك
المزيد، كذلؾ لمزيػد مػف الكػرح. نال يػاة نػي السػماء معرنػة كالمعرنػة تت ػكؿ لكػرح أبػدم ا نيػائي "كىػذه ىػي ال يػاة 

 (. ّ:  ُٕاألبدية أف يعرنكؾ أنت اإللو ال قيقي..." )يك 
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 عودة لمجدول اإلصذاح األٔل
 
 "ُبوُلُس، اْلَمْدُعوُّ َرُسواًل ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة اهلِل، َوُسوْستَاِنيُس اأَلُخ،ٔ" -:(ٔ) آية

شػكؾ اإلخػكة الكذبػػة )المتيػكديف( نػػي صػ ة رسػكلية بػػكلس الرسػكؿ  تػػى يثبتػكا صػدؽ تعػػاليميـ الشاشػة كالمخالكػػة 
بكلس، كىنا يؤكد بكلس صدؽ إرساليتو، كطالما ىك رسكؿ هلل نعمييـ طاعة األكامر كالتعاليـ التي سيقكليا لتعاليـ 

أم ىك ليس لػو نضػؿ  =اْلَمْدُعوُّ َرُسواًل ني ىذه الرسالة كالتي سبؽ كعمميا ليـ. كألنو يعالج مشكمة كبريائيـ قاؿ 
الييػكد كىػك قػد  ( كرئيس لمجمػعُٕ:  ُٖكرد ذكره ني )أع  = َوُسوْستَاِنيُس ني ذلؾ نينتكخ بؿ ىي دعكة إليية. 

اليكنػػػانييف الػػػذيف يكرىػػػكف الييػػػكد، كبعػػػد أف كػػػاف يقػػػؼ مكقكػػػان معاديػػػان لممسػػػي ية صػػػار  ؿًقبىػػػ تعػػػرض لمضػػػرب مػػػف
ره نيػو أىميػة إظيػار عمػؿ كػاف معركنػان عنػد أىػؿ ككرنثػكس، كذً مسي يان، كالرسكؿ يذكره نػي مقدمػة الرسػالة ألنػو كػ

 الصي، نيذا الذم كاف مقاكمان لممسي ية صار كارزان بيا.اهلل الخ
 
يلِع ِإَلى َكِنيَسِة اهلِل ال ِتي ِفي ُكوِرْنُثوَس، اْلُمَقد ِسيَن ِفي اْلَمِسليِح َيُسلوَع، اْلَملْدُعَويَن ِقَديِسليَن َملَع َجمِ ٕ" -:(ٕ) آية

 " َل َمَكاٍن، َلُيْم َوَلَنا:ال ِذيَن َيْدُعوَن ِباْسِم َرَبَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي كُ 
إذان ىػػي ليسػػت كنيسػػة بػػكلس كا أبمػػكس كا صػػكا، ىنػػا نجػػد إ تجػػاج صػػامت عمػػى الت زبػػات.  =ِإَلللى َكِنيَسللِة اهلِل 

أم المكػػػػرزيف أك  = اْلُمَقد ِسللللينَ كا ػػػػظ أف الكنػػػػائس كميػػػػا هلل كن ػػػػف نطمػػػػؽ أسػػػػماء القديسػػػػيف عمييػػػػا إكرامػػػػان ليػػػػـ. 
رب، كىذا التقديس يتـ بكاسطة اات اد مع المسيح يسػكع باإليمػاف بػو كبالمعمكديػة التػي المكرسيف المخصصيف لم

الػركح القػدس ليسػاعدنا أف نتقػدس كىػذا يػتـ كبسر الميركف كالػذل بػو يسػكف نينػا  ىي ميالد ثافو مف الماء كالركح،
( ٖ:  ُٔبكت عمى الخطية )يك بكاسطة أسرار الكنيسة. نالخطية تكصؿ بيننا كبيف اهلل كلكف الركح القدس الذم ي

( كيعطينػا الشكػػراف نػي سػػر التكبػػة كااعتػراؼ كيعطينػػا الثبػات نػػي جسػد المسػػيح نػػي ِٔ:  ٖكيعػيف ضػػعكاتنا )رك 
سػػر اإلنخارسػػتيا يعيػػدنا لمثبػػات كاإلت ػػاد مػػع المسػػيح يسػػكع. كبيػػذا تصػػبح الكنيسػػة كميػػا مشػػتركة مػػع المسػػيح نػػي 

اْلُمَقد ِسليَن ِفلي اسة يعيننا عمييا الركح القدس كنسمؾ بجياد ضد الخطية. جسد كا د، كلكف عمينا أف نسمؾ ني قد
أم ا نضػؿ نػي ذلػؾ  = اْلَمْدُعَويَن ِقَديِسينَ نمكتاح بركات العيد الجديد ىك إت ادنا بشخص المسيح.  =اْلَمِسيِح 

داسػػػة ىػػػى التكػػػريس هلل ا ألنكسػػػيـ كا لبػػػكلس، بػػػؿ المسػػػيح ىػػػك الػػػذم دعػػػاىـ، نممػػػاذا الت ػػػزب لشػػػخص مػػػا. كالق
َجِميلِع ال لِذيَن ، كبقدر ما نتكرس كنتخصص هلل تزداد قداستنا .  لينا السماكلإتجاه إنى كالتسامى عف اارضيات 

  إشارة لك دة الكنيسة. = ِفي ُكَل َمَكانٍ . ِباْسِم َرَبَنا َيُسوعَ كترجمت يبتيمكف كيصمكف  =َيْدُعوَن 
 يـ يبتيمكف ليـ كلنا. كقد تكيـ أف المسيح رب ليـ كلنا.قد تكيـ بأن = َلُيْم َوَلَنا

 
  " ِنْعَمٌة َلُكْم َوَسبَلٌم ِمَن اهلِل َأِبيَنا َوالر َب َيُسوَع اْلَمِسيِح.ٖ" -:(ٖ) آية
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النعمػػة أكان ثػػـ السػػالـ، نالنعمػػة ىػػي التػػي تمػػأل القمػػب سػػالمان. كالرسػػكؿ ينسػػبيا هلل اآلب كاإلبػػف يسػػكع دليػػؿ ك ػػدة 
ر كالتسػػػاكل بػػػيف يسػػػكع كاهلل. كالنعمػػػة ىػػػي كػػػؿ ىبػػػات اهلل للنسػػػاف )الكػػػداء، الػػػركح القػػػدس السػػػاكف نينػػػا..( الجػػػكى

 كتسمى خاريزما أم عطية مجانية ليست بسبب إست قاؽ اإلنساف.
 
  "َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأْشُكُر ِإلِيي ِفي ُكَل ِحيٍن ِمْن ِجَيِتُكْم َعَمى ِنْعَمِة اهلِل اْلُمْعَطاِة َلُكْم ِفيٗ" -:(ٗ) آية

 ِفي اْلَمِسيحِ = أشكر إليى عمى النعمة التي  صمتـ عمييا كثمر ات ادكـ بالمسيح 
 
  "َأن ُكْم ِفي ُكَل َشْيٍء اْسَتْغَنْيُتْم ِفيِو ِفي ُكَل َكِمَمٍة َوُكَل ِعْمٍم،٘" -:(٘) آية

كػػاف  =اْسللَتْغَنْيُتْم ِفيللِو (. ْ – ِ: ِسػػيح )رؤ نجػػد الرسػػكؿ ىنػػا يمػػد يـ قبػػؿ أف يمػػكميـ. كىػػذا أسػػمكب السػػيد الم
ذا كػػػاف اهلل قػػػد أغنػػػاىـ  غنػػػاىـ نػػػي المكاىػػػب بات ػػػادىـ كشػػػركتيـ مػػػع المسػػػيح، نػػػال بركػػػة خارجػػػة عػػػف المسػػػيح. كا 

عكض الت زب كالشقاؽ كلكف ىناؾ مشكمة أف يشعر أ د بأف غناه سمو إبمكاىب كثيرة نعمييـ أف يستشمكىا لمجد 
الػذل اإلنسػاف الكػاتر  ىػذا (، مثػؿُٕ:  ّاسػت قاقو كيشػعر أنػو مػا عػاد م تاجػان لممسػيح )رؤ ني المكاىب راجػع 
عنػػػو أنػػػو مزمػػػع أف يتقيػػػأهي. كلكػػػف مػػػف يشػػػعر أف الكػػػؿ مػػػف اهلل كأنػػػو عطشػػػاف، كيمجػػػأ لممسػػػيح سػػػمع قػػػكؿ المسػػػيح 

 (.ّٗ – ّٕ:  ٕ( كمثؿ ىذا يمتمت كيكيض )يك ٔ:  ٓلي صؿ عمى المزيد، مثؿ ىذا نطكباه )مت 
 معرنة  قائؽ الخالص، ىذه تشير لممعرنة كالكيـ.  = ُكَل ِعْممٍ 

قػادريف عمػى التعبيػػر  ىػػؤاء .كالػػرد عمػى اليراطقػة ،كالتكسػير لمكتػب المقدسػةىػػؤاء ليػـ مكىبػة الشػػرح  =ُكلَل َكِمَملٍة 
 .عما يعرنكف

  
  "َكَما ثَُبَتْت ِفيُكْم َشَياَدُة اْلَمِسيِح،ٙ" -:(ٙ) آية

دتنا لممسيح التي كرزنا بيػا نػي كسػطكـ قػد ثبتػت صػ تيا كتأكػدت  قيقتيػا بيػذه الػنعـ كالمكاىػب التػي أم أف شيا
  صمتـ عمييا، كالقكة التي غيرت  ياتكـ. 

  confirmed in you =ثَُبَتْت ِفيُكْم 
 
  "ُعوَن اْسِتْعبَلَن َرَبَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،َحت ى ِإن ُكْم َلْسُتْم َناِقِصيَن ِفي َمْوِىَبٍة َما، َوَأْنُتْم ُمَتَوقَ ٚ" -:(ٚ) آية

ستشنيتـ  تى لـ يعد ينقصكـ شت مف مكاىب الركح القدس كعطاياه. كأنتـ تنتظػركف بإيمػاف كرجػاء إإنكـ ىكذا قد 
 يـك الدينكنة الذم سيظير نيو المسيح. كعالمة المسي ي ال قيقي ىي اشتياقو لسرعة مجيء المسيح.

 
  " ِذي َسُيْثِبُتُكْم َأْيًضا ِإَلى الَنَياَيِة ِببَل َلْوٍم ِفي َيْوِم َرَبَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.ال  ٛ" -:(ٛ) آية
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غيػػر ممػػكميف نػػي شػػت  لكػػي تصػػيركا ، تػػى النيايػػةالمسػػيح سػػكؼ يثبػػت أركا كػػـ كنككسػػكـ كأجسػػادكـ  = َسللُيْثِبُتُكمْ 
 يتركنػػا ك ػػدنا نػػي صػػراعنا مػػع العػػالـ كالخطيػػة كغيػػر ناقصػػيف نػػي  يػػاة القداسػػة  تػػى يػػـك مجػػيء الػػرب، نػػاهلل ا

 كالشيطاف. 
 ( .ْ:  ُ  أؼ ِٖ : ُاماـ اهلل )ككال كبال لـك مف يثبت نى المسيح ي سب كام =ِببَل َلْوٍم 

 
  " َأِميٌن ُىَو اهلُل ال ِذي ِبِو ُدِعيُتْم ِإَلى َشِرَكِة اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيِح َرَبَنا.ٜ" -:(ٜ) آية
نيػك مػف  =ال لِذي ِبلِو ُدِعيلُتْم = اهلل يكػي بكػؿ مػا كعػد بػو، كىػك أف نشػترؾ نػي مجػد إبنػو، نيػك إذ دعػاىـ  = َأِمينٌ 

المؤكػػد أنػػو سػػي قؽ ليػػـ  يػػاة الشػػركة نػػي إبنػػو لينػػالكا كػػؿ الػػنعـ السػػابقة، كاهلل سػػيعطييـ كػػؿ مػػا يمػػـز لخالصػػيـ 
 ا يرنض عمؿ اهلل.كيقكييـ لمثبات ني القداسة لمنياية. ىذا طبعان لمف يريد ك 

 
َواِحلًدا، َواَل َولِكن ِني َأْطُمُب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اإِلْخَوُة، ِباْسِم َرَبَنلا َيُسلوَع اْلَمِسليِح، َأْن َتُقولُلوا َجِمليُعُكْم َقلْواًل ٓٔ" -:(ٓٔ) آية

  "ٍي َواِحٍد،َيُكوَن َبْيَنُكُم اْنِشَقاَقاٌت، َبْل ُكوُنوا َكاِمِميَن ِفي ِفْكٍر َواِحٍد َورَأْ 
 perfectlyنػػي اليكنانيػػة تال مػػكا معػػان كارتبطػػكا معػػان  = َكللاِمِمينَ  نػػي اليكنانيػػة أرجػػككـ كأتكسػػؿ إلػػيكـ. = َأْطمُللبُ 

joined together  نػو ليسػيؿ نالكنيسة جسد كا د ىك جسد المسيح، كىناؾ تكامؿ بيف أعضاء الجسد الكا د. كا 
ف ليـ الككر الكا د أم التكانؽ ني األنكار. نالت زبات ا تخدـ سكل عمى مف تجددت أذىانيـ ني المسيح أف يكك 

(. نالمطمكب إذان أف تككنػكا متكػامميف. نالكػؿ ِّ – ُِ:  ُٕ( كمع )يك ٕ – ُ:  ْعدك الخير. قارف مع )أؼ 
ذا كاف ىناؾ شقاؽ نكيؼ نككف متكامميف. عمكمػان ا يمكننػا أف نكػكف رأل كا ػد كنكػر كا ػد إاٌ   إذا جسد كا د، كا 

كػاف المسػيح نينػا كالػركح القػدس يمألنػػا، كمػا عػدنا نيػتـ بالػذات،  ػيف يتجػػدد ذىننػا كىػذا يكػكف بػأف يعطينػا الػػركح 
القدس أف يككف لنا اىتماما كا دان ىك مجد المسيح. كلكف سبب الشقاقات دائمان ىك األنا أم كؿ كا د يب ػث عػف 

قاقات. بػػؿ أف األنػػا  الػػت دكف إيمػػاف الييػػكد بالمسػػيح، إذ مجػػد نكسػػو. نػػإذا تنازلنػػا عػػف األنػػا لمػػا صػػار ىنػػاؾ شػػ
 ُٗ:  ُِ(، كثاركا عميػو إذ رأكا الكػؿ كراءه )يػك َُ:  ُٓتعارض كجكده مع مصال يـ، نيـ أسممكه  سدان )مر 

 (َٓ – ْٕ:  ُُ  يك 
 
  " َنُكْم ُخُصوَماٍت.أَلَني ُأْخِبْرُت َعْنُكْم َيا ِإْخَوِتي ِمْن َأْىِل ُخُمِوي َأن  َبيْ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

 ىك يطمب الك دة ألنو سمع مف عبيد السيدة التي تيدعى خمكل أف ىناؾ خصكمات بينيـ.
 
َأَنلا »، وَ «َأَنلا ِلَصلَفا»، وَ «َأَنا أَلُبمُّلوَس َ»، و«َأَنا ِلُبوُلَس »َفَأَنا َأْعِني ىَذا: َأن  ُكل  َواِحٍد ِمْنُكْم َيُقوُل:ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

  ".«ِلْمَمِسيحِ 
صػػارت ىنػػاؾ أ ػػزاب. نبػػكلس تبعػػو مػػف عرنػػكه أكان ككػػارز ليػػـ. كأبمػػكس تشػػيع لػػو الييػػكد الػػذيف أعجػػبيـ معرنتػػو 

ه بطػرس نػي أكرشػميـ أك مػف دى بالكتاب المقدس، كاليكنانييف الذيف أعجبتيـ نصا تو. كربمػا تشػيع لبطػرس مػف عمَّػ
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كس كالختاف. كىناؾ مف قاؿ أنا أتبع المسيح  تى يدعك لمتيكد كا تعجبو أراء بكلس ني الت رر مف نرائض النام
ا يمتـز بأم ترتيبات كنسية، مثؿ ىذا ا يريد أف يخضع لمكنيسة، كىػذا سػبب معظػـ اليرطقػات كاإلنشػقاقات عػف 
الكنيسة. كا ظ أف كراء كؿ ىػذا أيضػان األنػا. نمػف يتبػع بػكلس يظػف أف بػكلس األعظػـ كبيػذا يصػير ىػك األعظػـ 

األعظـ. كمف يقكؿ أنا أتبع المسيح ليت رر مف سػمطاف الكنيسػة نيػك كأنػو يقػكؿ أنػا  ػر كا أ ػد ألنو يتبع بكلس 
 لو سمطاف عميَّ كا  تى الكنيسة.

ك أ ك نالسػػكةأك بشيػػرل . ن ػػف اشػػت . ميمػػا كنػػا عممػػاء أف بػػكلس يقػػكؿ لمػػاذا تكتخػػركا بػػى أممخػػص مػػا سػػيأتى 
كا مكاىب.... كؿ ىذا كف بمصمكب ، كتترككف خطاياكـ ، كتمتألىذا بال قكة عمى تشييركـ كجعمكـ تؤمنكؿ  .غيره
 نتخركا باهلل نقط . إاذان قكة اهلل .... كى
 
  "َىِل اْنَقَسَم اْلَمِسيُح؟ أََلَعل  ُبوُلَس ُصِمَب أَلْجِمُكْم، َأْم ِباْسِم ُبوُلَس اْعَتَمْدُتْم؟ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

جسػد كا ػد ىػك جسػد المسػيح ناانقسػامات تعنػى تقسػيـ جسػد المسػيح الكا ػد  الكنيسػة كميػا = َىِل اْنَقَسَم اْلَمِسليحُ 
 الذم كؿ أعضاؤه مرتبطة بالمسيح الرأس.

(. ُُ:  ٔكػػػك ُ   ُٗ:  ِٖالمعمكديػػة ىػػػي عمػػؿ الثػػالكث كبإسػػـ الثػػالكث )مػػت  = َأْم ِباْسللِم ُبللوُلَس اْعَتَمللْدُتمْ 
د المػؤمف. كقطعػان ىػذا لػيس عمػؿ بػكلس عمػى تجديػد الميعمَّػ بقدرة كقكة الثالكث الذم يعمػؿ أم الثالكث كقكلػو بإسـ

 أك أم إنساف. كقطعان إذا كانت المعمكدية بإسـ الثالكث نيك الذم إمتمكنا كصرنا ممكان لوي، بو ك ده نتعمؽ.
 
  "َأْشُكُر اهلَل َأَني َلْم ُأَعَمْد َأَحًدا ِمْنُكْم ِإال  ِكِريْسُبَس َوَغاُيَس،ٗٔ" -:(ٗٔ) آية
شكر اهلل ألنكـ لك كنتـ إعتمدتـ عمى يدمَّ ألسأتـ إستخداـ إسمى أكثر كأكثر، أك لصار لكـ سببان ني أف تت زبكا أ

 لي.
 
لْدُت ِباْسلِمي. ٘ٔ" -(:ٙٔ-٘ٔ) اتيلاآل لْدُت َأْيًضللا َبْيلَت اْسلِتَفاُنوَس. َعلَدا ذِلللَك َٙٔحت لى اَل َيقُلوَل َأَحلٌد ِإَنللي َعم  َوَعم 

  "ْل َعم ْدُت َأَحًدا آَخَر،َلْسُت َأْعَمُم ىَ 
 بكلس يرنض تككيف  زب باسمو ني الكنيسة.

  
  " .أَلن  اْلَمِسيَح َلْم ُيْرِسْمِني أُلَعَمَد َبْل أُلَبَشَر، اَل ِبِحْكَمِة َكبَلٍم ِلَئبل  َيَتَعط َل َصِميُب اْلَمِسيحِ ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

 س،بػػػكلالتخصػػػيص نػػػي العمػػػؿ، نالعمػػػاد يمكػػػف أف يقػػػكـ بػػػو أم أ ػػػد غيػػػر ىػػػذا مػػػف بػػػاب  =َللللْم ُيْرِسلللْمِني أُلَعَملللَد 
نالبشػػارة كالكػػرازة نييػػا مخػػاطر أكبػػر كتتطمػػب  = َبللْل أُلَبَشللرَ  .(ّٖ:  ٖكػػانكا يعمػػدكف )أع نالشمامسػػة مثػػؿ نيمػػبس

ك كػانكا قػد آمنػكا ( نمػُ -لػـ تكػف كرازتػى بكمسػكة مػف عنػدم كا ب ػالكة لسػاف : =اَل ِبِحْكَمِة َكلبَلٍم إمكانيات أكبر. 
( مف المؤكد أنػو تكمػـ ب كمػة إلييػة ككػالـ إليػي، نػال ِبسبب نصا تو ربما كاف ليـ بعض ال ؽ أف يت زبكا لوي. 

َيَتَعط لَل يكجد كالـ بشرل قادر أف يقنع أ د أف اهلل يتجسد كييصمب كيمكت، لك كانت الكرازة ب كمة بشرية نسكؼ 
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زة قكتيػػا التػػي تقنػػع النػػاس بإلػػو مصػػمكب، مػػات كقػػاـ لػػيخمص. بػػؿ ىػػؿ ال كمػػة أم تكقػػد الكػػرا = َصللِميُب اْلَمِسلليحِ 
 البشرية كانت قادرة عمى ت كيميـ لقديسيف ليـ مكاىب. إذان نميت زبكا هلل نقط.

ِميِب ِعْنَد اْلَياِلِكيَن َجَياَلٌة، َوَأم ا ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخم ِصيَن ٛٔ" -:(ٛٔ) آية   "َفِيَي ُقو ُة اهلِل،َفِإن  َكِمَمَة الص 
للِميِب  كلكػػف  ، ا يكجػػد مػػف ديًعػػىى لميػػالؾ =ِعْنللَد اْلَيللاِلِكيَن الكػػرازة بػػالخالص الػػذم ت قػػؽ بالصػػميب.  =َكِمَمللَة الص 

قػػػكة اهلل العاممػػػة نينػػػا لمخػػػالص بالصػػػميب  = َفِيلللَي قُلللو ُة اهللِ  اليػػػالكيف ىػػػـ مػػػف ازدركا بالصػػػميب كاعتبػػػركه جيالػػػة.
نػػالكرازة كانػػت بقػػكة إلييػػة أقنعػػت النػػاس، بػػؿ كغيػػرت  يػػاتيـ بقػػكة مػػف مسػػار اليػػالؾ إلػػى مسػػار  مكضػػكع كرازتنػػا،

الخالص. نالمسي ية تمتاز بما نييا مف ناعمية كقكة كتأثير عمى  ياة الذيف يعتنقكنيا، نيي ليست إقناع نقػط بػؿ 
يخمص. لذلؾ نمف يرنض المسي ية قكة تشيير مف  ياة الخطية إلى  ياة مقدسة. كمف يعيش ىذه ال ياة المقدسة 

= يرنض قكة التشيير نييمؾ. كا ظ أف الرسػكؿ يضػع نػي مقابػؿ كممػة الجيالػة لػيس كممػة ال كمػة بػؿ كممػة القػكة 
 . نالمسي ية ليست  كاران عقميان بؿ قكة إليية لمتشيير.ُقو ُة اهللِ 

 
  "«.اِء، َوَأْرُفُض َفْيَم اْلُفَيَماءِ َسُأِبيُد ِحْكَمَة اْلُحَكمَ »أَلن ُو َمْكُتوٌب:ٜٔ" -:(ٜٔ) آية

ليس ضد ال كمػة ليبيػدىا، اهلل  =َسُأِبيُد ِحْكَمَة (. ُْ:  ِٗشإ   ٗ:  ٖرإ   ُّ، ُِ:  ٓ)أم = أَلن ُو َمْكُتوبٌ 
 ،كىبػو اهلل مػف  كمػة كنيػـ نػإنتكخ ب كمتػو بؿ ىك الذم أعطى ال كمػة للنسػاف، كألف اإلنسػاف أسػاء إسػتخداـ مػا

. كيبيد ىنا بمعنى أف اهلل أظير المتكبر ال كيـ نى عينى نكسو كعقاب للنساف أف يزدرل ب كمة اإلنساف أراد اهلل
 التالميػػذ عجزىػػا عػػف أف تخمػػص، نيػػي قػػد نشػػمت نػػي خػػالص اإلنسػػاف، كخمػػص البشػػرية بجيالػػة الكػػرازة أم كػػرازة

هلل خمص العالـ بالمسيح المصمكب ني ضد  كمة العالـ الذم يعبد القكة كالعظمة. نا كبمنطؽ ،البسطاء كالجيالء
ضعؼ كلكنو قاـ بقكة. كلكف ما ظير لمنػاس ىػك ضػعؼ المسػيح المصػمكب. كالقػكة، قػكة القيامػة ظيػرت نػي  يػاة 

 الذيف آمنكا.
  (.ِِ، ُِ: ُ كماء ىذا العالـ الذيف رنضكا الطاعة لكممة اهلل )رك  = اْلُحَكَماءِ  

ثػػر النػػاس ذكػػاءان لػػف يػػدرؾ سػػر الصػػميب بػػؿ يدركػػوي المػػؤمف المتضػػع. نعػػـ إف كممػػة أك = َوَأْرفُللُض َفْيللَم اْلُفَيَمللاءِ 
الصػميب قػد بػػدت لميػالكيف جيالػة ألنيػػـ لػـ يسػتطيعكا أف يػػدرككا قػكة الكػرازة كمػػع ذلػؾ يىػدَّعكف أنيػػـ  كمػاء، كمثػػؿ 

 أنػػو سػػيبيدىا. اهلل ىػػذه ال كمػػة المزعكمػػة التػػي ا ت مػػؿ أم نكػػع لمبشػػرية كالتػػي تعطػػؿ اإليمػػاف قػػد سػػبؽ ككعػػد اهلل
 يرنض ال كمة البشرية التي تنكخ كيككف ىك نكسو مصدران لم كمة لممتضعيف كالبسطاء.

  
  "َأْيَن اْلَحِكيُم؟ َأْيَن اْلَكاِتُب؟ َأْيَن ُمَباِحُث ىَذا الد ْىِر؟ أََلْم ُيَجَيِل اهلُل ِحْكَمَة ىَذا اْلَعاَلِم؟ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

د منػو الرسػكؿ أف يعمػف نشػؿ كػؿ عظمػاء الييػكد كاألمػـ نػي تخمػيص اإلنسػاف مػف خطايػاه ىذا سػؤاؿ اسػتنكارم أرا
صالح أثار الخطية أم األلـ الذم تعانى منو البشػرية عمكمػان، ىػـ نشػمكا أيضػان نػي إصػالح نسػاد البشػرية.  َأْيلَن كا 

 = َأْيللَن ُمَباِحللُث ىللَذا الللد ْىرِ مقػػدس. الكتبػػة ىػػـ دارسػػي الكتػػاب ال = َأْيللَن اْلَكاِتللبُ الكيمسػػكؼ اليكنػػاني.  = اْلَحِكلليمُ 
 كمػة اهلل التػي أعمنػت  =أََللْم ُيَجَيلِل اهلُل ِحْكَملَة ىلَذا اْلَعلاَلِم؟المجادؿ كالعالـ ني الطبيعيات نيي م ؿ ب ث دائـ. 
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نػػي الخػػالص بالصػػميب كشػػكت جيػػؿ  كمػػة ىػػذا العػػالـ بػػالطريؽ ال قيقػػي لمخػػالص. اهلل كشػػؼ جيػػؿ كػػؿ  كمػػة 
ىػا عػف أف تخمػص. كػؿ كتػب أنالطػكف كغيرىػا ىػي ا شػت، نمػـ نعػرؼ اهلل سػكل بالمسػيح. كلػـ تكػف بشرية كعجز 

نتكػاخيـ  ىناؾ قكة لتشيير طبيعػة البشػر سػكل قػكة الصػميب. األمػـ بكمسػكاتيـ كالييػكد بتمسػكيـ بطقػكس نامكسػيـ كا 
كبؤسػػيا. أمػػا قػػكة المسػػيح  ببػػرىـ الػػذاتي عجػػزكا عػػف أف يػػدرككا ال قػػائؽ المعمنػػة، كأف يصػػم كا مػػف  ػػاؿ البشػػرية

 ن كلت الخطاة إلى قديسيف )مكسى األسكد(.
 
ِمِنيَن أَلن ُو ِإْذ َكاَن اْلَعلاَلُم ِفلي ِحْكَملِة اهلِل َللْم َيْعلِرِ  اهلَل ِباْلِحْكَملِة، اْسَتْحَسلَن اهلُل َأْن ُيَخَملَص اْلُملؤْ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

  " ِبَجَياَلِة اْلِكرَاَزِة.
(. إذان ال كمة المكجػكدة نػي العػالـ ُٕ:  ُاهلل ىك مصدر كؿ عطية صال ة )يع  =اَلُم ِفي ِحْكَمِة اهلِل ِإْذ َكاَن اْلعَ 

(. ِّ - ُٖ:  ُمصػػػدرىا ىػػػك اهلل. كاهلل أعطػػػى للنسػػػاف ىػػػذه ال كمػػػة التػػػي بيػػػا يػػػدرؾ كجػػػكد اهلل نيعبػػػده )رك 
اف أ ػػب الخطيػػة تشػػكىت  كمتػػو نصػػارت ناإلنسػػاف قػػادر أف ييػػدرؾ كجػػكد اهلل مػػف خػػالؿ خميقػػة اهلل. كألف اإلنسػػ

( كأصػػبح ا ييػػدرؾ اهلل. ىػػذه ال كمػػة المشػػكىة التػػي ا تػػدرؾ اهلل مػػف خػػالؿ ُٓ:  ّ)يػػع  كمػػة نكسػػانية شػػيطانية 
عف طريؽ تالميذه البسطاء الذيف ا يدركف  ىي التي يرنضيا اهلل لذلؾ رأل اهلل أف يخمص العالـ بالكرازة ،أعمالو

أل  بػػػدت ل كمػػػاء ىػػػذا العػػػالـ كمػػػا لػػػك كانػػػت جيالػػػة ة كا نمسػػػكاتيـ، كبطريقػػػة لمخػػػالصشػػػيئا عػػػف  كمػػػة الكالسػػػك
 .ُيَخَمَص اْلُمْؤِمِنيَن ِبَجَياَلِة اْلِكرَاَزةِ =  الصميب

 
  "أَلن  اْلَيُيوَد َيْسأَُلوَن آَيًة، َواْلُيوَناِنَييَن َيْطُمُبوَن ِحْكَمًة،ٕٕ" -:(ٕٕ) آية

(. ِٗ:  ُُ  لػػػك  ّٖ:  ُِ  مػػػت  َّ:  ٔخارقػػػة لمطبيعػػػة لكػػػي يؤمنػػػكا )يػػػك = الييػػػكد طمبػػػكا معجػػػزات آيلللة 
(. ُِ، َِ:  ُٕىػذه عػف اليكنػانييف الػذيف يطمبػكف نمسػكات جديػدة كأراء جديػدة لممناقشػة )أع  = َيْطُمُبوَن ِحْكَملةً 

 ىؤاء أرادكا إخضاع اإليماف ل كمتيـ البشرية التي ظنكا نييا خالصيـ 
 
  ن َنا َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُموًبا: ِلْمَيُيوِد َعْثَرًة، َوِلْمُيوَناِنَييَن َجَياَلًة!َولكِ ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

 بكلس الرسكؿ كخادـ ني رسالتي ككرنثكس(  –)راجع المقدمة =  َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُموًبا
( كمػا أف الييػكد إنتظػركا المسػيا ِّ:  ُِ" )تػث خشػبة نكي شريعة الييكد "ممعكف مػف عمػؽ عمػى = ِلْمَيُيوِد َعْثَرةً 

 َوِلْمُيوَنلاِنَييَن َجَياَللةً  كممؾ أرضى يخمصيـ مف الركماف كليس مف الخطية كىذا ا يت قؽ ني نظرىـ سكل بالقكة.
نالمسػيح نػي نظػرىـ لػـ ييػـز أعدائػو كيتشمػب عمػييـ نػي مناقشػات نمسػكية، كلػـ يكػف لػو مظيػر العظمػة. بػػؿ أف  =
يب المسػيح نػي نظػرىـ خػاؿو مػف أم عظمػة ك كمػة. أمػا قػكة الصػميب نقػد ظيػرت نػي خضػكع العػالـ كمػو لػوي، صم

بمػيس كالمػكت، كبػو إ تمػؿ الشػيداء كػؿ أنػكاع  كعمى يد صػياديف بسػطاء نقػراء كبالصػميب غمػب العػالـ كالخطيػة كا 
اران بسػيطان، ككػاف ىػذا ضػد أنكػار اآلاـ كما ا ت تممو الطبيعة البشػرية. كالرسػؿ بشػركا بمسػيح مصػمكب عمػؿ نجػ

 ك كمة العالـ.
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  " َوَأم ا ِلْمَمْدُعَويَن: َيُيوًدا َوُيوَناِنَييَن، َفِباْلَمِسيِح ُقو ِة اهلِل َوِحْكَمِة اهلِل.ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

خمقت العػالـ  يأما لممسي ييف سكاء مف كاف منيـ مف الييكد أك اليكنانييف نإف المسيح المكركز بو ىك قكة اهلل الت
( كتقدسنا. كىػك  كمػة اهلل التػي تنيػر ذىػف المػؤمف. كىػذه اآليػة نييػا ُٕ:  ٓكك ِتخمقنا مف جديد )ك  (ّ:  ُ)يك

إثبات لالىكت المسيح راجع المقدمة)اىكت المسيح كأزليتو(. نيذه اآلية تثبت أف المسيح ىػك غيػر مخمػكؽ، نػإذا 
كىك بشير قكة، أم بأم قكة كبأم  كمة خمؽ اهلل لنكسو قكة ك كمة. ا كاف ىك قكة اهلل، نكيؼ خمؽ اهلل لنكسو قكة 

 اآلب غير منكصؿ عنو. كائنان ني ،أف يككف المسيح أزليان يمكف إٌا 
 قلوة اهلل = مػف آمػف بالمسػيح كقبػؿ دعكتػو إنكت ػت عينػاه كعػرؼ مػف ىػك. كأنػو أما لممدعوين : ييودا ويونانيين

(. ّ:  ُ( كىػك " امػؿ كػؿ األشػياء بكممػة قدرتػو" )عػػبّ:  ُكػؿ شػت" )يػك الػذل خمػؽ العػالـ كيضػبطو "نبػو كػاف
 المكغكس أل العقؿ المنطكؽ بو. حكمة اهلل كىك أقنـك ال كمة =

 
  " أَلن  َجَياَلَة اهلِل َأْحَكُم ِمَن الن اِس! َوَضْعَ  اهلِل َأْقَوى ِمَن الن اِس!ٕ٘" -:(ٕ٘) آية

ة ليك ني الكاقع  كمة تككؽ  كمة الناس. كالصميب الذم يبػدك نػي الظػاىر ما يبدك ني نظر غير المؤمنيف جيال
 ضعكان ليك قكة تككؽ كؿ قكة الناس.

 
، َفاْنُظُروا َدْعَوَتُكْم َأيَُّيا اإِلْخلَوُة، َأْن َللْيَس َكِثيلُروَن ُحَكَملاَء َحَسلَب اْلَجَسلِد، َللْيَس َكِثيلُروَن َأْقِوَيلاءَ ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

  "وَن ُشَرَفاَء،َلْيَس َكِثيرُ 
الدليؿ عمى ما أقكؿ تجدكنو ني أنكسكـ، أنتـ الذيف دعاكـ اهلل لمخالص نإف دعكتكـ لـ تكف مبنية عمى أساس ما 

نكثيركف مف مؤمني ككرنثكس كانكا مػف العبيػد،  = َلْيَس َكِثيُروَن ُشَرَفاءَ = لكـ مف  كمة بشرية أك مراكز سامية 
مراكػػز السػػامية نػػي المجتمػػع. كاهلل ا يػػدعكنا لسػػابؽ مراكزنػػا العالميػػة كا لشػػرؼ نكممػػة شػػرناء تعنػػى السػػادة ذكل ال

نسػػػبتنا األرضػػػي، بػػػؿ اهلل يعمػػػـ القمػػػب الػػػذم ىػػػك مسػػػتعد لقبػػػكؿ عممػػػو. كمػػػف يقبػػػؿ دعػػػكة اهلل يختبػػػر قػػػكة خالصػػػو. 
ص عاممػة نػيكـ، نأنظركا ألنكسكـ يا أىؿ ككرنثػكس كأ كمػكا، ألنكػـ ك ػدكـ الػذيف تعرنػكف كلقػد اختبػرتـ قػكة الخػال

 ماذا كنتـ ككيؼ أصب تـ.
 
  " َء.َبِل اْختَاَر اهلُل ُجي اَل اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي اْلُحَكَماَء. َواْختَاَر اهلُل ُضَعَفاَء اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي اأَلْقِوَيإٚ" -:(ٕٚ) آية

سػتخدـ إكؿ عمى الخػالص. اهلل عتمدكا عمى  كمتيـ ني ال صإاهلل أظير ني  ياة المؤمنيف البسطاء نشؿ الذيف 
(. اهلل ْ، ّ:  ُٗعمػػى يػػػد بطػػػرس )مػػػز  َََّتالميػػذ كػػػانكا صػػػياديف كخضػػع العػػػالـ ليػػػـ. كبعظػػة كا ػػػدة آمػػػف 

إختار ىؤاء الذيف ي تقرىـ العالـ كينظر ليـ كجيالء لكي يخزل ال كماء نػي نظػر العػالـ، كذلػؾ لػيكيـ العػالـ أف 
 اهلل ليس ضد ال كمة نيك كاىبيا لمبشر، إنما اهلل ضد الكبرياء. إليية.ال كمة ليست إنسانية بؿ عطية 
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  "َواْختَاَر اهلُل َأْدِنَياَء اْلَعاَلِم َواْلُمْزَدَرى َوَغْيَر اْلَمْوُجوِد ِلُيْبِطَل اْلَمْوُجوَد،ٕٛ" -:(ٕٛ) آية
َغْيلَر = لػيس ليػـ شػأف ييػذكر  تقار كما لػك كػانكا غيػر مكجػكديف، أم ا  زدراء ك إختار مف ينظر ليـ العالـ ني إاهلل 

 تقػػػار. كأنظػػػر لنسػػػب السػػػيد المسػػػيح " إشػػػارة لمنتيػػػى اإل. ككػػػاف الييػػػكد يػػػدعكف األمػػػـ "غيػػػر المكجػػػكديفاْلَمْوُجلللودِ 
= )را اب كراعكث كثامار(، ليػكبخ ىػؤاء الػذيف ينظػر ليػـ العػالـ نظػرة تقػدير كتعظػيـ )ىيػركدس كنيػركف كقيانػا( 

ختػػارىـ إختػار اهلل العظمػػاء كالشػرناء لظنػػكا أف اهلل إالص لػػيس بقػكة بشػػرية بػؿ بقػػكة اهلل. نمػػك نػػالخ ِلُيْبِطلَل اْلَمْوُجللودَ 
لماىـ نيو مف عمك الشأف، كيرجعكا القكة ألنكسػيـ، بػؿ ىػـ أصػالن نػي كبريػائيـ كػانكا سيرنضػكف دعػكة اهلل. كا ػظ 

بالمزيػػػد )مثػػػؿ  فكاىبيـ كيطػػػالبك المنتكخػػػيف بمػػػنثػػػكس أف ىػػػذا الكػػػالـ درس نػػػي التكاضػػػع يمقنػػػو الرسػػػكؿ ألىػػػؿ ككر 
 األلسنة( لتعظيـ أنكسيـ. 

 
  " ِلَكْي اَل َيْفَتِخَر ُكلُّ ِذي َجَسٍد َأَماَمُو.ٜٕ" -:(ٜٕ) آية

لقد نعؿ اهلل ىكذا  تى ا يككف ىناؾ مبرر ألف يكتخر أ ػد أمامػو بنسػبو أك مالػو أك نمسػكتو كمػا يكعػؿ اليكنػانييف 
 د.أك ببره كقداستو كما يكعؿ الييك 

 
  " َوِمْنُو َأْنُتْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، ال ِذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اهلِل َوِبرًّا َوَقَداَسًة َوِفَداًء.ٖٓ" -:(ٖٓ) آية

 صرتـ أبناء اهلل بالمسيح يسكع  = ِباْلَمِسيِح َيُسوعَ  .ِٖ، ِٕني آيات  ختار اهللإعائدة عمى  =َوِمْنُو َأْنُتْم 
كيػػؼ تكػػكف لنػػا  كمػػة اهلل ؟(. نالمسػػيح رأس الكنيسػػة  ػػؿ نيػػو كػػؿ مػػؿء  –)راجػػع المقدمػػة  =ْكَمللًة َصللاَر َلَنللا حِ 

( كبإت ادنػػا بالمسػػيح، صػػار لنػػا المسػػيح مصػػدران لكػػؿ الخيػػرات،  يػػاة كقداسػػة ك كمػػة ٗ:  ِالالىػػكت جسػػديان )كػػك 
يػا نػػي قداسػة كطيػػارة( نيكػػكف كبػر... ىػػذا مػف بركػػات التجسػد أف نت ػػد بالمسػػيح كنصػير ثػػابتيف نيػو )ىػػذا لمػػف ي 

المسيح مصػدران لكػؿ ىػذه البركػات لػوي، نالمسػيح مصػدر ا نيػائي لم يػاة كالقداسػة كال كمػة بسػبب  مػكؿ الالىػكت 
نيو، أم ني جسده. كلذلؾ نن ف ني المسيح نككف قادريف أف نقتنى ال كمػة التػي بيػا نعػرؼ اآلب كنػدرؾ األمػكر 

 ؿ بيا. الرك ية العالية كنكيـ كصاياه كنعم
 كأعطانػا  ياتػو تسػتخدـ أعضػاءنا كػآات بػر، نسػمؾ بيػا نػى أعمػاؿ بػر يعمميػا ىػك بنػا، ىػك  مػؿ خطايانػا = ِبرًّا

كبطاعتو أكني كؿ ما عمينا مف مطالب الشريعة، ىك يكمؿ ضعكاتنا، نستتر نيو ننصير  .لنصير ن ف بر اهلل نيو
 .(ِٖ:  ُ)كك أماـ اآلبكامميف أبراران 

 المسيح ىك القدكس كأعطانا رك و القدكس ليقكدنا لمقداسة. =َوَقَداَسًة 
المسيح ىك الذم  مؿ عنػا كػؿ عقكبػة الخطيػة، ك ررنػا مػف كػؿ عبكديػة. كنػى المجػيء الثػاني سػيكتدل  = َوِفَداءً 

 أجسادنا لنقـك معو ني المجد بأجساد ممجدة.
 
 "«.َيْفَتِخْر ِبالر بَ َمِن اْفَتَخَر َفمْ »َحت ى َكَما ُىَو َمْكُتوٌب:ٖٔ" -:(ٖٔ) آية
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ألف كػػؿ مػػا نينػػا مػػف صػػالح ىػػك ىبػػة مػػف الػػرب، نيػػك مصػػدر غنانػػا الرك ػػي لػػذلؾ نمنكتخػػر بػػو، دكف تككيػػر نػػي 
ناف كنتـ معجبيف بكمسكة بكلس اك نصا ة  .(ِْ، ِّ:  ٗر إخصكمات، كا نكتخر نيما بعد ببكلس أك أبمكس )

نكاىنػا أرسمنا ككضػع الكػالـ نػى أعطانا ىذا ، كاهلل مف م بتو لكـ أف اهلل ىك الذل أف تعرنكا أبمكس ، لكف يجب أ
 . نتخركا بم بة اهلل لكـإذان إ. كعمؿ نيكـ بقكة لتقتنعكا كتؤمنكا
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 عودة لمجدول اإلصذاح انثاَي
 

 أف يقكدنا كيعممنا كيعمؿ نينا. بكلس ىنا ييظير أنو منقاد بالركح القدس، كيدعكنا أف نعطى نرصة لمركح القدس
 
  "ْم ِبَشَياَدِة اهلِل،َوَأَنا َلم ا َأَتْيُت ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اإِلْخَوُة، َأَتْيُت َلْيَس ِبُسُمَو اْلَكبَلِم َأِو اْلِحْكَمِة ُمَناِدًيا َلكُ ٔ" -:(ٔ) آية

بيػػـ. كىػػك ىنػػا ي سػػب نكسػػو مػػف بػػيف  ( أف قػػاؿ أف اهلل إختػػار المػػزدرل كغيػػر المكجػػكد ليعمػػؿِٖ:  ُسػػبؽ نػػي )
المزدرل كغير المكجكد الذم أرسػمو اهلل ليكػرز. كبػكلس لػـ يػأتى بكمسػكات عاليػة عالميػة أك بشػرية، نأيػة  كمػة أك 
ًمبى كمات كيقػكؿ بػكلس أنػو قػاـ. ىػذا ي تػاج لقػكة  نمسكة عالمية ىذه القادرة أف تجعؿ أ داي يؤمف بإلو ىك نجار صي

ي بكلس نتكمـ، كعمؿ ني أىؿ ككرنثكس نت ركت قمكبيـ كآمنكا. كا ظ أنػو يكمػـ اليكنػانييف عمؿ اهلل الذم عمؿ ن
     -: كىؤاء قد إشتيركا بالكمسكة كال كمة. كىناؾ أنكاع مف ال كمة

ىذه ال ياة لكنيا ا تصمح ي صؿ عمييا اإلنساف مف خبراتو ني ىذه ال ياة كىى تكيد ني  :حكمة عالمية (ُ
  .    لمكرازة

كال كمػػػة التػػػى  كىػػذه نجػػػد اإلنسػػػاف نييػػػا يكػػػذب كي تػػػاؿ كيشػػػش ليصػػػؿ إلػػػى مػػػا يريػػػده، :ملللة شللليطانيةحك (ِ
     كىذه مرنكضة تمامان. تستخدـ نى الشر تسمى خبث،

التػػي تكمػػـ بيػػا بػػكلس نػػي كرازتػػو كىػػذه ال كمػػة طالمػػا ىػػي مػػف  كىػػذه ىػػي :حكمللة يعطييللا الللروح القللدس (ّ
 لسامع.الركح القدس تككف مص كبة بقكة تؤثر ني ا

 
ي اُه َمْصُموًبا.ٕ" -:(ٕ) آية  " أَلَني َلْم َأْعِزْم َأْن َأْعِرَ  َشْيًئا َبْيَنُكْم إال  َيُسوَع اْلَمِسيَح َواِ 

" جػؿ أ بائػوليس أل د  ب أعظػـ مػف ىػذا أف يضػع أ ػد نكسػو ألعالمة  ب اهلل غير الم دكد لنا "الصميب ىك 
ب ػػػب اهلل إذ نكتشػػػؼ م بتػػػو. لػػػذلؾ كػػػاف مكضػػػكع كػػػرازة بػػػكلس ىػػػك (. كالتأمػػػؿ نيػػػو يميػػػب الػػػنكس ُّ:  ُٓ)يػػػك 

ال يػػاة المسػػي ية ىػػك الصػػميب، كالمسػػيح المصػػمكب الػػذم دنػػع ثمػػف الصػػميب كلػػـ يتػػرؾ ىػػذا المكضػػكع، نجػػكىر 
)البشارة بالصميب ليست كالـ كعظ بػؿ قبػكؿ صػمب الجسػد كتقديمػو ذبي ػة  يػة،  خطايانا... "بمكتؾ يارب نبشر"

كلػػذلؾ نجػػد الصػػميب نػػي كػػؿ مكػػاف نػػي الكنيسػػة. كمػػف ينشػػشؿ ب ػػب  لػػذل يسػػمح بػػو اهلل بشػػكر(كقبػػكؿ الصػػميب ا
كىذه ناشئة عف األنا، بؿ أف الصميب  ،الصميب نيك لف يمتكت لشيء آخر مثؿ الخصكمات المسيح الظاىر عمى

كا السكسػطة بػؿ أف لو قكة تأثير عمى النكس نينسى اإلنساف كؿ ما عداه. إذ ا يؤثر ني الخاطت نمسكات الكالـ 
 اهلل أ بو كمات ألجؿ أف يشكر لو. كصميب المسيح عكس األنا تمامان .

 
  " َوَأَنا ُكْنُت ِعْنَدُكْم ِفي َضْعٍ ، َوَخْوٍ ، َورِْعَدٍة َكِثيَرٍة.ٖ" -:(ٖ) آية

  ..َضْعٍ ، َوَخْو ٍ الرسكؿ كاف ني 



 (اإلصذاح انثاَي)  نرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕستفسير رسانة بٕنس ا
 

 
32 

 .ة مادية ( كاجو مقاكمة شديدة مف الييكد كاليكنانييف دكف أم  مايُ
 .( ِٗ:  ُُكك ِ" )"مف يضعؼ كأنا ا أضعؼ( كاف خائكان عمى مف آمنكا أف يضعككا نيترككا اإليماف ِ
( كاف خائكان أف ا تنجح رسالتو. كلكنو لـ يػأتى بشػجاعتو الشخصػية كا معتمػدان عمػى نمسػكتو أك قكتػو، بػؿ كػاف ّ

( أف اهلل ٗ:  ُٖيعتمػػد عمػػى نكسػػو. كلػػذلؾ نجػػد نػػي )أع معتمػػدان عمػػى قػػكة اهلل، نػػالقكة كالشػػجاعة تناسػػب إنسػػانان 
(. كالخػكؼ َُ، ٗ:  ُٖ" )أع ي أنػا معػؾ كا يقػع بػؾ أ ػد ليؤذيػؾا تخؼ بؿ تكمػـ كا تسػكت ألنػئالن "يشجعو قا

 طبيعي ناشت مف ضعؼ الطبيعة البشرية.
 
وِح َواْلُقو ِة،َوَكبَلِمي َوِكرَاَزِتي َلْم َيُكوَنا ِبَكبَلِم اْلِحْكَمِة اٗ" -:(ٗ) آية   "إِلْنَساِني ِة اْلُمْقِنِع، َبْل ِبُبْرَىاِن الرُّ

لـ أعتمد ني كالمي ككرازتى عمى إثباتات عقمية بؿ عمى عمؿ الركح القدس الذم أقنع السامعيف نترككا شػيكاتيـ 
ُبْرَىاِن = ركح الماضية كتابكا بؿ صارت ليـ مكاىب كعمؿ عجائب. كعمى كؿ منيـ أف ينظر داخمو ليرل ثمار ال

وِح َواْلُقو ةِ  قكة تشييرىـ مف  اؿ إلى  اؿ. نإذا كاف اهلل ىك الذم عمؿ نيو كنػييـ نممػاذا يت زبػكا لػو أك لشيػره  = الرُّ
 كيككف ىناؾ شقاؽ.

 
  " ِلَكْي اَل َيُكوَن ِإيَماُنُكْم ِبِحْكَمِة الن اِس َبْل ِبُقو ِة اهلِل.٘" -:(٘) آية

كمػػة البشػػرية لػػئال ييٍنسىػػٍب إيمػػانيـ لكضػػؿ بشػػرل نيتعطػػؿ صػػميب المسػػيح. نكػػؿ  كمػػة بشػػرية لػػـ يسػػتعمؿ بػػكلس ال 
كالػػركح القػػدس ييعطػػى اإلقنػاع لمسػػامع، كييعطػػى الكػػارز قػػكة عمػػؿ  ، ىػي متزعزعػػة غيػػر ثابتػػة. بينمػػا قػكة اهلل نثابتػػة

 المعجزات.
 
َن، َولِكْن ِبِحْكَمٍة َلْيَسْت ِمْن ىَذا الد ْىِر، َواَل ِمْن ُعَظَملاِء ىلَذا اللد ْىِر، لِكن َنا َنَتَكم ُم ِبِحْكَمٍة َبْيَن اْلَكاِمِميٙ" -:(ٙ) آية

  " ال ِذيَن ُيْبَطُموَن.
الناضجيف رك يان أم المتقدميف ني  ياتيـ الرك يػة، الػذيف إختبػركا المسػي ية كقػكة تشييػر نػي  يػاتيـ  = اْلَكاِمِمينَ 

كقػاؿ  ْسػبؽ نػي آيػة  =لِكن َنلا َنلَتَكم ُم ِبِحْكَملٍة دة كلػيس كعمػـ كنظريػات نقػط. تجعميـ مكلكديف مف جديد ب ياة جدي
أنػو ا يػتكمـ ب كمػة ككػاف يقصػد بػػذلؾ ال كمػة اإلنسػانية. كىنػا يقػكؿ أنػو يػػتكمـ ب كمػة أعطاىػا لػو الػركح القػػدس. 

 كىذه ال كمة يكيميا الكامميف.
تجاىػػات  كمػة ىػػذ = ِحْكَملٍة َلْيَسللْت ِملْن ىللَذا اللد ْىرِ  ا الػدىر ا تسػتطيع أف تقنػػع أ ػد بالمسػي ية، بػػؿ ليػا ميػكؿ كا 

مثػؿ مجمػع السػنيدريـ كرؤسػاء الكينػة عنػد الييػكد  = َواَل ِمْن ُعَظَملاِء ىلَذا اللد ْىرِ خاطئة مف غش كت ايؿ ككػذب 
يصػمبكا الػرب قادتيـ  كمتيـ ألف  نيؤاء كعظماء الكالسكة اليكنانييف، كمثؿ ىيركدس كبيالطس كممكؾ الركماف،

مصيرىـ الزكاؿ كسػمطانيـ مؤقػت، لػذلؾ نكػي كرازتػى أنػا بػكلس ا أعتمػد عمػى  = ُيْبَطُمونَ يسكع، كىؤاء العظماء 
 ىؤاء بؿ عمى قكة اهلل. 
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  "َقْبَل الدُُّىوِر ِلَمْجِدَنا، َبْل َنَتَكم ُم ِبِحْكَمِة اهلِل ِفي ِسّر: اْلِحْكَمِة اْلَمْكُتوَمِة، ال ِتي َسَبَق اهلُل َفَعي َنَياٚ" -:(ٚ) آية
 كمة اهلل ىي تدبير اهلل لمخالص أم تجسػد كنػداء المسػيح، كبالصػميب تػـ خػالص الييػكد  = ِبِحْكَمِة اهلِل ِفي ِسرّ 
يبشػػر بػػو . كىػػذا ىػػك اإلنجيػػؿ الػػذم ِلَمْجللِدَنا = ممجػػدة ك صػػكليـ عمػػى أجسػػاد ميػػراث السػػماءكاألمػػـ، كصػػار ليػػـ 

، كتدبير  صكؿ ككاف ىذا سران مكتكمان منذ األزؿ=  فى سرك بو كاف مخكيا الرسكؿ يبشركما كاف بكلس  بكلس.
، لػـ ييكشػؼ ا لمييػكد كا لألمػـ بػؿ كا المكتوملة الحكملة اإلنساف عمى كػؿ ىػذا كػاف ب كمػة لكنيػا غيػر معمنػة =

ىػذا األمػر سػران عمػى غيػر  (. كمػا زاؿٖلممالئكة. كا  تكظ بو اهلل سران  تػى ا يكسػد الشػيطاف خطػة الصػميب )آيػة 
المؤمنيف كعمى األشرار كاألطكاؿ ني اإليماف. ىك سر ا يدركو العقؿ البشرل ك ده دكف أف يستنير بنعمة الػركح 
القػدس. كبػػالركح نكتشػؼ مػػا أعػػده اهلل لنػا مػػف مجػد. كتػػدبير الخػػالص أزلػي أم أنػػو غيػر مسػػت دث. كاهلل كضػػابط 

 كلكف يتـ مف خالؿ ىذا قصد اهلل. الكؿ يجعؿ األمكر تسير ب رية الناس 
 
  ال ِتي َلْم َيْعَمْمَيا َأَحٌد ِمْن ُعَظَماِء ىَذا الد ْىِر، أَلْن َلْو َعَرُفوا َلَما َصَمُبوا َرب  اْلَمْجِد.ٛ" -:(ٛ) آية 

ىـ نػػي عمػػا ىنػػا مقارنػػة بػػيف الكػػامميف الػػذيف إنكشػػكت ليػػـ أسػػرار المجػػد األبػػدم، كبػػيف عظمػػاء ىػػذا الػػدىر الػػذيف
الرك ي لـ يكتشككا شخص المسيح نصمبكه. كىذه لنا دعكة لمتكاضع كعدـ الشعكر بالعظمة، نيذا يطمس العيكف، 

= ىػذه تنطبػؽ أيضػان عمػى الشػياطيف، إذ أنيػـ لػك  أَلْن َلْو َعَرُفوا َلَملا َصلَمُبوا َرب  اْلَمْجلدِ كنعيش ني  سد كخصاـ. 
كا ييكذا كا رؤساء الكينة كا الييكد، بؿ ل اكؿ الشػيطاف أف يكقػؼ عرنكا  قيقة الكداء، كمف ىك المسيح لما  رك

 ( نيـ عظماء ىذا الدىر. َّ:  ُْ" )يك ا ظ أف المسيح قاؿ عف الشيطاف "رئيس ىذا العالـالصميب. ك 
 
َعَملى َبلاِل ِإْنَسلاٍن: َملا َأَعلد ُه اهلُل  َما َلْم َتَر َعلْيٌن، َوَللْم َتْسلَمْع ُأُذٌن، َوَللْم َيْخُطلرْ »َبْل َكَما ُىَو َمْكُتوٌب:ٜ" -:(ٜ) آية

  "«.ِلم ِذيَن ُيِحبُّوَنوُ 
للنسػاف. ىنػا يظيػر الرسػكؿ كانت  كمة اهلل المكتكمة ني سر ليست نقط ني الكداء بؿ ني أنو أعد أمجػاد أبديػة 

ا أعػده اهلل لنػا كػاف سػران أف  كمة اهلل التي كىبيا لنا، بيا نعرؼ األمجاد التي أعدىا اهلل لنا ني المسيح يسػكع. كمػ
مخكيان قبؿ المسيح، كاآلف نالركح يعمنو لنا. كا تكجد آية صري ة إقتبسيا بكلس الرسكؿ بيذا المعنى. كلكف بكلس 

أضػػػؼ ليػػػذا مػػػا ذكػػػره الكتػػػاب عػػػف المجػػػد الػػػذل نيػػػو  (.ُٔ:  ّر إ   ُٕ:  ٓٔ   ْ:  ْٔش إنيػػػـ ىػػػذا مػػػف )
(، ِٖ،  ػػز ُْ نكسػػو عػػف الكػػاركب الػػذل سػػقط كصػػار شػػيطانا )إشالمالئكػػة )كيككػػى األكصػػاؼ التػػى قاليػػا اهلل

( ٓ:  ٖكيقػكؿ داكد النبػػى نػى المزمػػكر عػف اإلنسػػاف أف "اهلل أنقصػػو قمػيال عػػف المالئكػة كبمجػػد كبيػاء تكممػػو" )مػػز
نبػػكلس إسػػتعاف بيػػذه اآليػػات كأعػػاد صػػياغتيا بإرشػػاد  كمػػا  ػػدث مػػع مكسػػى إذ رأل النػػذر اليسػػير مػػف مجػػد اهلل. 

 .القدس الركح
 
وَح َيْفَحُص ُكل  َشْيٍء َحت ى َأْعَماَق اهلِل.ٓٔ" -:(ٓٔ) آية   َفَأْعَمَنُو اهلُل َلَنا َنْحُن ِبُروِحِو. أَلن  الرُّ
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  َيْفَحللُص قكلػػو ك  = َيْفَحللُص ُكللل  َشللْيٍء َحت للى َأْعَمللاَق اهللِ اهلل أظيػػر لنػػا ىػػذه األشػػياء المكتكمػػة بكاسػػطة رك ػػو الػػذم 
ة الدقيقة الكاممة، نيك يعرؼ األشياء العميقػة كالسػرية التػي تخػتص بػاهلل، كبالتػالي يعػرؼ مقػدار  ػب إشارة لممعرن

اهلل لنػػا كمػػا أعػػده لنػػا مػػف أمجػػاد، ىػػك يعػػرؼ نكػػر اهلل كقصػػده كتدبيراتػػو. ىنػػا نػػرل تمػػايز الػػركح القػػدس عػػف اآلب 
. كاهلل يعمف لنا ىذه ال قائؽ السماكية  تى نشتيييا. كن ف نػي المسػيح إقتنينػا  ػكاس رك يػة يكت يػا الػركح  كأقنـك

( كىػػذه غيػػر ال ػػكاس الجسػػدية، كبيػػذه ال ػػكاس تكػػكف لنػػا القػػدرة أف نمػػتقط كنعػػرؼ ُْ:  ٓالقػػدس كيػػدربيا )عػػب 
:  ُ)المكلػكد ب سػب الجسػد يػك إعالف الركح لنا. كالخطية تطمس ىذه ال كاس الرك يػة، لػذلؾ ناإلنسػاف الطبيعػي

ال ػكاس الرك يػة، كبالتػالي ا يسػتطيع أف ي كػـ عمػى الرك يػات، أٌمػا المكلػكد مػف اهلل ( ا تكجد لػو ىػذه ُّ، ُِ
لػؾ إسػـ أنػؾ  ػي )ب كاسػؾ الجسػدية(  كاسو الرك ية يقػكؿ عنػو الكتػاب "نمو ىذه ال كاس. كمف طمست الخطية 

ء القمػب ألنيػـ طػكبى ألنقيػا -: النظلر -( أمثمة لم كاس الرك ية :ُ:  ّ)رؤ  "كلكنؾ ميت )بدكف  كاس رك ية(
التلذوق ( ٔ:  ّمػف لػو أذنػاف لمسػمع نميسػمع مػا يقكلػو الػركح لمكنػائس )رؤ  -السمع :( ٖ:  ٓيعاينكف اهلل )مت 

( َِ:  ٗجاءت مػف كرائػو كمسػت ىيػٍدب ثكبػو )مػت  -الممس :( ٖ:  ّْذكقكا كأنظركا ما أطيب الرب )مز  -:
 (.ْٔ:  ٖقاؿ "قكة خرجت منى" )لك ا إيماف" لذلؾ ىذه لمسة كمي( "ْٓ:  ٖسكع مف الذم لمسني )لك   قاؿ ي

 ُّكػكُكما يكشكو الركح القدس مف خالؿ ىذه ال كاس الرك ية قاؿ ىك عنو "أننا ننظػر كمػا نػى لشػز أك مػرآة" )
( كلكػػف مػػا يكشػػكو كػػاؼو جػػدا أف نقػػكؿ معػػو "لػػى إشػػتياء أف أنطمػػؽ كأكػػكف مػػع المسػػيح نػػذاؾ أنضػػؿ جػػدا.." ُِ: 

 ( .ِّ:  ُ)نى
 
 أَلْن َمْن ِمَن الن اِس َيْعِرُ  ُأُموَر اإِلْنَساِن ِإال  ُروُح اإِلْنَسلاِن ال لِذي ِفيلِو؟ ىَكلَذا َأْيًضلا ُأُملوُر اهلِل الَ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

  " َيْعِرُفَيا َأَحٌد ِإال  ُروُح اهلِل.
يعػرؼ مػا نػي داخمػي نستطيع أف نكيـ أف الػركح يك ػص كػؿ شػت  تػى أعمػاؽ اهلل بػالنظر ألنكسػنا نػال يكجػد مػف 

سكل نكسي، خكايا قمبي ا يعمميا سكام، ىكذا ا يعمـ أمكر اهلل سكل ركح اهلل. لذلؾ نكيـ أننا بالعقؿ يست يؿ أف 
 "يقػكؿ يسػكع رب إٌا بػالركح القػدس لػيس أ ػد يقػدر أف"لنا  القدس ندرؾ أمكر اهلل أك نعرؼ اهلل، ما لـ يعمف الركح

 (.ّ:  ُِككُ)
 
وَح ال ِذي ِمَن اهلِل، ِلَنْعِرَ  اأَلْشَياَء اْلَمْوُىوَبَة َلَنا ِمَن إٔ" -:(ٕٔ) آية   "هلِل،َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلِم، َبِل الرُّ

قد تعنى الركح التي إتخذت معرنتيا ك كمتيا مف ىذا العالـ الشريب عف اهلل. كقد تعنى الركح التػي  = ُروَح اْلَعاَلمِ 
كيسكد عمييا الشيطاف الػذم يطمػس بصػيرتيا نػال يمكػف أف تكيػـ أك تقبػؿ البركػات الرك يػة المػذخرة لـ تتجدد بعد 

الػػركح العػػالـ ركح إبمػػيس الػػذم قيػػؿ عنػػو "(. كقػػد تعنػػى ركح ُِ، ُُ:  ٔ  أؼ  ْ:  ْكػػك ِلنػػا نػػي الصػػميب )
 (. ِ:  ِ" )أؼ الذم يعمؿ اآلف ني أبناء المعصية

وَح ال للِذي ِمللَن اهللِ  ن ػػف أخػػذنا نعمػػة الػػركح الػػذم أعطػػى لنػػا مػػف اهلل لكػػي نعػػرؼ مػػا كىبػػو لنػػا اهلل، بػػؿ  = َبللِل الللرُّ
  .أصب نا نكيـ أسرار اهلل بسيكلة كسر الكداء كالتجسد
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وُح اْلقُلُدُس، َقلاِرِنيَن ال ِتي َنَتَكم ُم ِبَيا َأْيًضلا، اَل ِبلَأْقَوال ُتَعَمُمَيلا ِحْكَملٌة ِإْنَسلاِني ٌة، َبلْل ِبَملا ُيَعَمُملُو أٖ" -:(ٖٔ) آية للرُّ

وِحي اِت. وِحي اِت ِبالرُّ   " الرُّ
الركح القدس ليس نقػط يكػتح أعيننػا عمػى مػا أعػده اهلل لنػا نػى السػماء، بػؿ ىػك الػذل يعطينػا مػا  =ال ِتي َنَتَكم ُم ِبَيا 

ني تعاليميـ.  دميا البشرب كمة مف الركح القدس نتكمـ ني الرك يات كليس ب كمة بشرية كالتى يستخنتكمـ بو، ن
األشػػياء التػػي كىبػػت لنػػا مػػف اهلل ىػػي التػػي نكتخػػر بيػػا كنعمػػـ بيػػا، كلكػػف طالمػػا ىػػي رك يػػات نػػاألمر متػػركؾ ا 

وِحي للاتِ  ل كمتنػا البشػػرية، بػؿ لمػػا يرشػػدنا إليػو الػػركح القػػدس كيضػعو نػػي أنكاىنػػا. وِحي للاِت ِبالرُّ بػػالركح  = َقللاِرِنيَن الرُّ
رك يو صادقة نػال ن كػـ عمػى الرك يػات بمقػاييس بشػرية زمنيػة، بػؿ نقػارف األنكػار الرك يػة  القدس ننعـ بمقاييس

بأنكار رك ية كال قائؽ الرك ية نكسرىا ب قائؽ رك ية بإرشاد الركح القدس. نبالمقاييس الرك ية نمف يتػرؾ العػالـ 
كف، كلكػف بالمقػاييس التػي يعطييػا كيبيع كؿ ما يممؾ كيكزعو عمى الكقراء كيذىب لمدير، ىػذا يعتبػر نػكع مػف الجنػ

(. ٖ:  ّالػػػػركح القػػػػدس أف مثػػػػؿ ىػػػػذا اإلنسػػػػاف، إذ عػػػػرؼ الػػػػرب يسػػػػكع كم بتػػػػو  سػػػػب كػػػػؿ األشػػػػياء نكايػػػػة )نػػػػي 
 كبالمقاييس البشرية نال أ د يقبؿ اآلاـ كالصميب، أما بالمقػاييس الرك يػة نػالمؤمف يكػرح بيػا نيػي الطريػؽ الك يػد

(. كمػػػف ىػػػذه اآليػػػة نكيػػػـ خطػػػكرة َِ:  ِالمسػػػيح )غػػػؿ  لي يػػػا نػػػىَّ ك  (َُ : ِلمكمػػػاؿ ، كلنتشػػػبو بالمسػػػيح )عػػػب
، نمقارنػػة آيػػة بآيػػات إسػػتخداـ اآليػػة الكا ػػدة. نػػإف أردت أف تكيػػـ مكضػػكع إجمػػع كػػؿ اآليػػات  ػػكؿ ىػػذا المكضػػكع

  أخرل ىى مقارنة رك يات برك يات نكؿ اآليات مك ى بيا مف الركح القدس.
 
ا اَن الط ِبيِعي  اَل َيْقَبُل َما ِللُروِح اهلِل أَلن لُو ِعْنلَدُه َجَياَللٌة، َواَل َيْقلِدُر َأْن َيْعِرَفلُو أَلن لُو ِإن َملَولِكن  اإِلْنسَ ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

  " ُيْحَكُم ِفيِو ُروِحيًّا.
ًلدى مف دـ كمف مشيئة جسػد،  =اإِلْنَساَن الط ِبيِعي   مشػيئة رجػؿ ىك اإلنساف المكلكد ب سب الطبيعة مف أب كأـ، كي

بػي أمػي" ىانػذا بػاإلثـ صػكرت كبالخطيػة  بمػت ( "ٓ:  ُٓساف يقكؿ عنػو )المزمػكر (. مثؿ ىذا اإلنُّ:  ُ)يك 
( الػػػذيف ىػػػـ  سػػػب الجسػػػد. ٖ – ٓ:  ٖ( كيسػػػمييـ نػػػي )رك ْ – ُ:  ّكػػػك ُ" )كيسػػػميو الرسػػػكؿ ىنػػػا "الجسػػػدم

 ؿ عميو الركح القػدس، كلػـ تعمػؿ نيػو نعمػة كاإلنساف الجسدم ىك مف لـ تتجدد طبيعتو كلـ يكلد مف جديد، كلـ ي
الركح القدس نمـ يتجػدد قمبيػان كذىنيػان، يعػيش نقػط ل ياتػو الجسػدية كشػيكاتو، مثػؿ ىػذا اإلنسػاف تكػكف كػؿ مقاييسػو 
ماديػػة كا يكيػػـ الرك يػػات. ا يقبػػؿ التعػػاليـ الرك يػػة التػػي يعمػػـ بيػػا ركح اهلل، بػػؿ تبػػدك أمامػػو كمػػا لػػك كانػػت غيػػر 

(. نالمرأة ساكبة الطيب تصكر البعض أف ما عممتو ىك إتالؼ. كالكادة ِّ:  ُكك ُكأنيا جياات )منطقية أك 
الثانية مف الماء كالركح لـ يستطع نيقكديمكس أف يكيـ معناىا. ىذا اإلنساف الجسدم ا قدرة لو عمى نيػـ األمػكر 

ركح القػدس كىػذه ليسػت مكجػكدة عنػد اإلنسػاف الرك ية نيػذه ا يمكػف نيميػا إٌا بكاسػطة اإلسػتنارة التػي يعطييػا الػ
ت كشػػقاقات الطبيعػػي. مثػػؿ ىػػذا اإلنسػػاف الطبيعػػي مػػف طبيعتػػو أنػػو بسػػبب األنػػا المكجػػكدة نيػػو يػػدخؿ نػػي خصػػكما

(. ىذا اإلنساف يككف غيػر خاضػع لعمػؿ الػركح القػدس الػذم يمػأل القمػب ْ – ُ:  ّكك ُكيككف كثير المشاكؿ )
يػػد إثبػػات ذاتػػو نيتشػػاجر كي سػػد، كال سػػد نكػػر داخمػػي يتػػرجـ لعمػػؿ خػػارجي ىػػك م بػػة. ىػػذا اإلنسػػاف الطبيعػػي ير 



 (اإلصذاح انثاَي)  نرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕستفسير رسانة بٕنس ا
 

 
36 

كػؿ  = ُيْحَكُم ِفيِو ُروِحيًّلااإلنساف الطبيعي يعتبر التجسد كالكداء كالقيامة جيؿ.  = أَلن ُو ِعْنَدُه َجَياَلةٌ الخصكمات. 
ذىنػػػو ليقتنػػػع، ك ينئػػػذ يطيػػػع اإلنسػػػاف مػػػالركح اهلل ا يميػػػزه إٌا مػػػف يسػػػكف عنػػػده ركح اهلل نيعطيػػػو إسػػػتنارة كي ػػػرؾ 

 الكصية بالككر كاإلرادة كالعاطكة.
 
وِحيُّ َفَيْحُكُم ِفي ُكَل َشْيٍء، َوُىَو اَلُيْحَكُم ِفيِو ِمْن َأَحٍد.٘ٔ" -:(٘ٔ) آية   " َوَأم ا الرُّ

وِحلليُّ  للا الرُّ عتمػػد ك ػػؿ عميػػو الػػركح القػػدس، كي يػػا نػػ =َوَأم  ي تكبػػة كنقػػاكة، نتكػػكف اإلنسػػاف الرك ػػي ىػػك مػػف آمػػف كا 
(. ىػذا ُِ:  ُ كاسو الرك ية مكتك ة. ىذا اإلنساف الرك ي لـ يعد إنسانا طبيعيػان بػؿ صػار مكلػكدان مػف اهلل )يػك 

(. لقػػد أعػػاد ُٕ:  ٓكػػك ِ) "خميقػػة جديػػدة نػػي المسػػيح"صػػار عممػػت نيػػو النعمػػة نجػػددت ذىنػػو كنت ػػت  كاسػػو، 
إف بعض المػؤمنيف إذ يسػقطكف نػي خطايػا كثيػرة يعطػكف ألنكسػيـ الركح القدس تشكيمو مف جديد. كىناؾ مشكمة ن

العذر، أنيـ مثؿ بػاقي البشػر، كىػذا نيػو إنكػار لعمػؿ الكػداء كتجديػد الػركح القػدس. كلػنعمـ أف مػف ا يصػير خميقػة 
لػػك أىػػيف سيسػػمع صػػكت (. اإلنسػػاف الرك ػػي ُٓ:  ٔجديػػدة تختمػػؼ عػػف العػػالـ نػػال نصػػيب لػػو نػػي السػػماء )غػػؿ 

". مثػؿ ىػذا اإلنسػاف يسػمع عظػة أك يقػرأ نػي الكتػاب دس "ا تنتقـ لنكسؾ" نيقكؿ لمف أىانو "اهلل يسػام ؾالركح الق
 المقدس نيتزلزؿ داخمو، صارت لو  ساسية لصكت اهلل، كلك دعاه أ د لخطية ينكر نككران شديدان.

بمجاجػة أف نمتمػت )لػك  ككيؼ نككف رك ييف ؟ بأف نمتمت مف الػركح. ككيػؼ نمتمػت مػف الػركح ؟ بالصػالة كالطمػب
( كا ػػػظ أف اإلنسػػػاف الطبيعػػػي أقصػػػي مػػػا يصػػػؿ إليػػػو أف ُِ-ُٖ: ٓؼ أ   ٖ – ُ:  ُٖ  لػػػك  ٗ، ُّ: ُُ

يعيش ب سب  كمة ىذا العالـ، لكنو ا يستطيع أف يمتد ببصره إلػي السػماء، يكػرح بيػا أك يشػتيييا أك يراىػا. أمػا 
(. نػالرك ي  صػؿ ُِ:  ُّكػك ُنػي لشػز كمػا نػي مػرآة )قطعػان كمػا الرك ي نيستطيع أف يرل السماكيات كلكف 

عمي الركح القدس الذم يك ص كؿ شيء  تى أعماؽ اهلل. كلكف عمؿ الػركح القػدس يبػدأ بالتبكيػت عمػي الخطيػة 
كعمػػي البػػر.. كمػػف يسػػتجيب يبػػدأ الػػركح يعممػػو، نيػػك يعمػػـ كيػػذكر بمػػا قالػػو المسػػيح كبعػػد ىػػذا يخبرنػػا عػػف المسػػيح 

(   ُْ:  ُٔ(   )يػك ِٔ:  ُْ(   )يػك َُ – ٖ:  ُٔلو السماكيات )يك مبو  با تنكشؼ نن بو كمف يمتمت ق
أل الػػدخكؿ نػػى عالقػػة م بػػة متبادلػػة مػػع  ( . ىػػذا أسػػماه الرسػػكؿ "م بػػة المسػػيح الكائقػػة المعرنػػة"َُ:  ِكػػك  ُ)

  .(ُٗ:  ّؼأ) المسيح، نيعرننا المسيح أسرار نائقة ا يدركيا اإلنساف الطبيعى
الرسكؿ ىنا يعاتب أىؿ ككرنثكس عمػي الت زبػات كالشػقاقات بيػنيـ )مػف يتبػع بػكلس كمػف يتبػع أبمػكس،  كا ظ أف

كلكػػف كراء كػػؿ ىػػذا األنػػا(. كمعنػػي كػػالـ الرسػػكؿ أف مػػف ا يػػزاؿ نػػي شػػقاؽ نيػػك جسػػداني. أٌمػػا الرك ػػاني الػػذم 
اىات نػي ىػذا العػالـ، بػؿ مػا عػاد إنكشكت لو أمجاد السماء، نيك ني نرح بما إنكشؼ لو، كما عاد منششالن بأم تك

 منششالن بذاتو كا بيذه األنا.
 كا ظ السمـ الرك ي الذم ني ىذه اآليات. نقػاع السػمـ، مػف نقػدكا ال ػكاس الرك يػة، كلػـ يعرنػكا المسػيح نصػمبكه.

ة عمػي كمثؿ ىؤاء اليكـ مف ا يكانػؽ عمػي أ كػاـ اهلل كيصػطدـ بػو. كقمػة السػمـ اإلنسػاف الرك ػاني كعينػو مكتك ػ
 السماء، أ ب المسيح كشبع بو، كرأم أمجاد السماء. 
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ىذا اإلنساف الرك ي الذم تجدد بالركح القدس كيقكده ركح اهلل. نيػذا تكػكف لػو اإلمكانيػة أف ي كػـ نػي كػؿ شػيء، 
نيػػك يسػػتطيع أف ي كػػـ عمػػي األشػػياء الماديػػة ب كػػـ أنػػو إنسػػاف. كيسػػتطيع أيضػػان أف ي كػػـ نػػي الرك يػػات بكاعميػػة 

. أمػػا اإلنسػػاف ، نػػالركح القػػدس يكػػتح ال ػػكاس الرك يػػةح القػػدس الػػذم يسػػكف نيػػو. لقػػد صػػار لػػو ركح التمييػػزالػػرك 
 الطبيعي نال ييدرؾ  قيقة اإلنساف الرك ي كا األمكر الرك ية.

 
  " ِسيِح.َوَأم ا َنْحُن َفَمَنا ِفْكُر اْلمَ « أَلن ُو َمْن َعَرَ  ِفْكَر الر َب َفُيَعَمَمُو؟»ٙٔ" -:(ٙٔ) آية

( أم اإلنساف الطبيعي ا ييدرؾ كا يسػتطيع أف ُّ:  َْش إقتباس مف )اإل = أَلن ُو َمْن َعَرَ  ِفْكَر الر َب َفُيَعَمَموُ 
يػػػدرؾ اإلنسػػػاف الرك ػػػي، نيػػػك غيػػػر مسػػػتنير بػػػركح اهلل، كىػػػذا ا يسػػػتطيع أف يعػػػرؼ نكػػػر اهلل كمشػػػيئتو. مثػػػؿ ىػػػذا 

كػػـ اإلنسػاف لػيس مػػف  قػو أف ي كػـ عم ينػػا أك يعممنػا ألنػػو ا يعػرؼ نكػر المسػػيح. مػا ييريػد الرسػػكؿ أف يقكلػو أف  ي
ػوي  ػًرؼ نكػر الػرب نيػذا يسػتطيع كلػو ال ػؽ أف ييعىم مى الكالسكة عمى تعميمي باطؿ نيـ ا يعرنكف نكر اهلل. أٌما مػف عى

 ني م بتو  يف رآنا غير قادريف أف نقترب إليو اهلل = َوَأم ا َنْحُن َفَمَنا ِفْكُر اْلَمِسيحِ لمناس، كىذا ما يعممو الرسكؿ. 
:  ُبسبب آثامنا، إقترب ىك إلينا ليخمصنا، ككضع نينا أف نثبت ني المسيح كتكػكف لنػا ال يػاة ىػي المسػيح )نػي 

( نػي "كيػؼ نيػـ بػكلس الرسػكؿ أىميػة األلػـ كالصػميب"( كبيػذا كضػع اهلل نينػا Ιنقطػو ) -( )راجع نػي المقدمػة ُِ
ف كاف اهلل يعطينا كؿ ما لممسيح   تى نكر المسيح، كنكر المسيح ىك نكر باذؿ كليس نكر شقاؽ كخصكمات. كا 

 نكره نكيؼ نن از ألشخاص. كىذا ىك مكضكع اإلص اح القادـ الذم يتكمـ عف الشقاقات. 
 مف لو نكر المسيح كيؼ ي كـ نيو مف أ د. -ممحوظة :

كأيضا نكرح بعممو كندرؾ  بؿ أف ما نعرنو ىك مف عنده. كا يعنى ىنا أننا صرنا نعرؼ كؿ ما يعرنو المسيح،
.مقاصده كا نعترض عمييا، ناسبيف لو ال كمة المطمقة نى كؿ ما يعممو
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 عودة لمجدول اإلصذاح انثانث
 
  "ِحَييَن، َبْل َكَجَسِدَييَن َكَأْطَفال ِفي اْلَمِسيِح،َوَأَنا َأيَُّيا اإِلْخَوُة َلْم َأْسَتِطْع َأْن ُأَكَمَمُكْم َكُرو ٔ" -:(ٔ) آية

ذا كانػػت الرك يػػػات ا تكيػػػـ إٌا مػػػف الػػػرك ييف، نػػػأنى أجػػد نكسػػػي عػػػاجزان عػػػف أف أخػػػاطبكـ كمسػػػي ييف رك يػػػيف  كا 
، متقدميف ني الرك يػات. كلكنػى أكممكػـ كمػا أكمػـ أناسػان ا يزالػكف بعػد نػي  ػالتيـ الطبيعيػة )لػـ تصػم يـ النعمػة(

كلـ يترككا تمامان اإلىتمامات الجسدية، كأطكاؿ ني الرك انيات، ألنكـ ازلتـ متعمقيف باألمكر الجسدية كالػدليؿ مػا 
 بينكـ مف  سد كخصاـ كشقاؽ

  
 "َتْسَتِطيُعوَن،َسَقْيُتُكْم َلَبًنا اَل َطَعاًما، أَلن ُكْم َلْم َتُكوُنوا َبْعُد َتْسَتِطيُعوَن، َبِل اآلَن َأْيًضا اَل ٕ" -:(ٕ) آية
 كبيا نصير أبراران.، الكرازة بالتجسد كبيسكع المسيح المصمكب ككارة لنا  = المبن
 كعمػؽ الم بػة لػو المشػبع ، كتشاؼ شخص المسػيحإىك الشيء المشبع، ىك عمؽ ال ياة الرك ية، ىك  = الطعام

ي تقػر اإلنسػاف المسػي ي العػالـ بمػا نيػو كبالتالي إنكتػاح العيػكف عمػى مػا أعػده اهلل نػي المجػد لم بيػو كالتػي بيػا  .
. كىػـ ا يسػتطيعكف ذلػؾ بسػبب أل المممػكء بػالركح كي سبو نكاية. كىذا الطعػاـ ىػك لمػف لػو القػكة الرك يػة الكانيػة
أل لـ يػدخؿ لمعمػؽ تجػده  المبف غذاءه ىك ف ا يزاؿنقص م بتيـ كالذم ظير ني شقاقاتيـ كخصكماتيـ. ككؿ م

 .كما  دث نى ككرنثكس عمى الخداـ أييـ أعظـ ي كـك  مششكا بالناس ،
األـ تأكؿ كت كؿ الطعاـ إلى لبف بعد أف ىضمتو كعاشت بو كت ػكؿ إلػى شػت يسػرم نػي دميػا،  -تأمل لمخدام :

كأعطػػت الخالصػػة لطكميػػا. كيكيػػـ مػػف ىػػذا أنػػو عمػػى الخػػادـ أف ينكػػذ الكصػػايا كيشػػبع بالمسػػيح كيكػػرح بػػو ثػػـ يعمػػـ 
 ، كما ت كؿ الطعاـ ل ياة ت يا بيا األـ أكان.ي ياىا كصايا كالممارسات الرك ية إلى  ياةأكاده بعد أف تت كؿ ال

 
ف الرك ػى ىػك مممػكء بػالركح ، كالػركح يكػتح أنسػاف الجسػدانى يػتمخص نػى نساف الرك ى كاإلكالـ الرسكؿ عف اإل

ساسا بنكسو كيتعصػب أ مششكؿما الجسدل نيك أعينيو عمى المسيح نيراه بكضكح ني بو كا يعكد ينششؿ بسكاه . 
 ك يت زب لو .ألرأيو ك لمف ىك يتبعو 

 
َحَسللِب أَلن ُكللْم َبْعللُد َجَسللِديُّوَن. َفِإن لُو ِإْذ ِفلليُكْم َحَسللٌد َوِخَصللاٌم َواْنِشلَقاٌق، أََلْسللُتْم َجَسللِدَييَن َوَتْسللُمُكوَن بِ ٖ" -:(ٖ) آيلة

  "اْلَبَشِر؟
كال سػػد ىػػك مجػػرد مشػػاعر كلكنيػػا  ينمػػا  .صػػاـ كىػػذا أدل إلنشػػقاؽىػػـ جسػػديكف كالػػدليؿ أف بيػػنيـ  سػػد أدل لخ

تنتقؿ لألقكاؿ تجد أف كؿ شخص يريد أف ينتصر لرأيو نيتكلد الخصػاـ. كيتكلػد عػف الخصػاـ اإلنشػقاؽ، ىنػا خػرج 
األعماؿ. ككؿ ىذا معناه أنيـ يسمككف ب سب أىكائيـ الجسدية لـ يكلػدكا بعػد مػف الخصاـ مف  يز األقكاؿ ل يز 

يندنع ل ب السالـ مع اآلخريف كيتشمب عمى ك  يقكده الركح نتككف أكؿ صكاتو الم بة ، ركح، نالمكلكد مف الركحال
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، أك  تػػى لرأيػػو آخػػر . عمكمػػان كيػػؼ يت ػػزب إنسػاف رك ػػي عػػرؼ المسػػيح كأ بػػو كشػبع بػػو إلنسػػافأنانيتػو كشػػيكاتو
 كي دث بسبب ىذا شقاؽ كخصاـ.

 
  "َأَفَمْسُتْم َجَسِدَييَن؟« َأَنا أَلُبمُّوَس »َوآَخُر:« َأَنا ِلُبوُلَس »َواِحٌد:أَلن ُو َمَتى َقاَل ٗ" -:(ٗ) آية

نالجسػػدل ا يقػػكده الػػركح القػػدس بػػؿ األنػػا ت ػػزبيـ ألشػػخاص دليػػؿ أنيػػـ مػػازالكا جسػػدانييف لػػـ يتجػػدد داخميػػـ بعػػد. 
اد بالركح القػدس، نالم بػة التػى التى نى داخمو، نإذا إختمؼ اآلخر معو ا بد كأف ي دث شقاؽ. أما الرك ى المنق

 يسكبيا داخمو الركح القدس تجعمو ينتصر عمى األنا التى نى داخمو، نالم بة داخمو تستكعب أل خالؼ.
 

 -نيما يمي نجد الرسكؿ قد إستخدـ ثالثة تشبييات لمكنيسة :
 .(ٕ:  ٔ= غرس كسقى. كىذا التشبيو نجده أيضان ني )عب  فبلحة اهللأنيا  – ُ
  .(ٓ:  ِبطُ   ِِ – َِ:  ِ= كن ف أ جار  ية ني البناء )أؼ بناء اهللا أني – ِ
 ز ُٔ= آية  ىيكل اهللأنيا  – ّ
 
 " ِحٍد:َفَمْن ُىَو ُبوُلُس؟ َوَمْن ُىَو َأُبمُّوُس؟ َبْل َخاِدَماِن آَمْنُتْم ِبَواِسَطِتِيَما، َوَكَما َأْعَطى الر بُّ ِلُكَل َوا٘" -:(٘) آية

ت الرسكؿ أف الكضؿ ني الكرازة ليس لمكارز بؿ اهلل ىك الذم يعمؿ ني النككس لتؤمف. نمماذا الت يز نيما يمي يثب
كراء الخداـ. نبكلس سبؽ كبذر كممة الكرازة أم عمػـ اإليمػاف بالمسػيح كندائػو. ثػـ أتػى أبمػكس كركاىػا بتعاليمػو أم 

س، مػػا كػػاف عمػػؿ أبمػػكس سػػيثمر شػػت. عمػػـ الجيػػاد كالنمػػك ك ػػب المسػػيح. كلكػػف بػػدكف األسػػاس الػػذم غرسػػو بػػكل
عمكمػػػان لكػػػؿو دكره نػػػي الخدمػػػة، كلكػػػف اهلل ىػػػك الػػػذم ينمػػػى الكممػػػة نػػػي قمػػػكبيـ أم يعطػػػى قػػػكة التشييػػػر نػػػي قمػػػكبيـ 

ىكػذا  ، بمكس لبكلس ليكمؿ العمؿأ، أم إ تاج بكلس ألبمكس كا  تاج مؿ عمؿ بكلسكاإلقناع. ككما أف أبمكس أك
هلل ي تاج لمف يشرس كيركل، كلػذلؾ طمػب السػيد المسػيح منػا أف نصػمى ليعطػى كمع أف اهلل ىك الذم ينمى لكف ا

(. نعمػػؿ اهلل ا يظيػػر إٌا بخػػداـ يظيركنػػو. نالكنيسػػة ىػػي جسػػد المسػػيح، ّٖ، ّٕ:  ٗاهلل نعمػػة ل صػػاده )مػػت 
نقػكؿ كالمسيح ىك رأس الكنيسة، كا يكجد جسد بدكف رأس، كأيضان ا يكجد رأس بدكف جسد، نػال يصػح أف ننػاـ ك 

(. بيػذا ُٓ، ٓ:  ِ(. بؿ منذ البدء خمؽ اهلل آدـ ليعمؿ )تػؾ َُ:  ِاهلل يعمؿ، ناهلل خمقنا ألعماؿ صال ة )أؼ 
(. كمف ىنا نرل أىمية الجياد كالتعب. كلكػف ٖنرل أىمية عمؿ الخداـ. كاهلل سيعطى كؿ كا د ب سب تعبو )آية 

الػذم يعمػػؿ نػػي  ، ف يظيػػر أف نجػاح الخدمػػة سػببو ىػػك اهلل( يريػد بػػو إٔقػكؿ الرسػػكؿ إذان لػيس الشػػارس شػيئان )آيػػة 
( كيعمػػؿ نػػي َُ:  ُٓكػػك ُ" )ؿ مػػع الخػػادـ كلػػذلؾ يقػػكؿ الرسػػكؿ "ا أنػػا بػػؿ نعمػػة اهللالخػػادـ كنػػى السػػامع. يعمػػ

(. كىػػدؼ الرسػػكؿ أف يقػػكؿ ألىػػؿ ككرنثػكس إف كػػاف اهلل ىػػك الػػذم يعمػػؿ نينػػا كخػػداـ كنػػيكـ ٕالسػامع كينمػػى )آيػػة 
ف أنمػػػك بػػػذرة اإليمػػػاف نػػػي قمػػػكبكـ. بػػػؿ ذا الت ػػػزب لبػػػكلس أك أبمػػػكس. اهلل ىػػػك صػػػا ب الكضػػؿ نػػػي كمػػؤمنيف نممػػػا

( يػرل أف كػؿ األمػكر ال ادثػة نػي  ياتنػا ىػدنيا ىػك خػالص ِِالرسكؿ ني نيايػة ىػذا اإلصػ اح نػراه نػي اآليػة )
ريػػؽ اإليمػػاف مثػػؿ بػػكلس نككسػػنا، اهلل سػػمح بيػػا ألنيػػا تسػػاعدنا عمػػى خػػالص نككسػػنا، إذان الخػػداـ الػػذيف عممكنػػا ط
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كأبمكس كضعيـ اهلل ني طريقنا ألجؿ خالص نككسنا، لذلؾ نال نكتخر بيػـ بػؿ بػاهلل الػذم أرسػميـ لنػا كالػذم أ بنػا 
ىتـ بنا )آية  ( نأرسؿ لنا خدامو، بؿ أتى ىك كتجسد كمات عنا كمازاؿ يعمؿ ني ُِكب ث عف خالص نككسنا كا 
 .قمكبنا لنؤمف كننمك نمنكتخر بو كبم بتو

  
ِإًذا َلْيَس اْلَغاِرُس َشْيًئا َواَل الس لاِقي، َبلِل اهلُل َٚأَنا َغَرْسُت َوَأُبمُّوُس َسَقى، لِكن  اهلَل َكاَن ُيْنِمي. ٙ" -(:ٚ-ٙاآليات )

  " ال ِذي ُيْنِمي.
لخػداـ بػال لكؿ خادـ عممو كدكره، كلكف اهلل ىك الذم ينمى اإليماف، كبدكف عمؿ اهلل يصبح عمػؿ كػؿ الكػارزيف كا

لكنػو  ،الخػادـ نػي الخدمػةنائدة كبال ثمػر، أم بػدكف قػكة اإلنمػاء التػي ييبيػا اهلل. كالرسػكؿ ا يقمػؿ مػف شػأف عمػؿ 
نجػػاح الخدمػػة إلػػى اهلل أكان الػػذم يعمػػؿ مػػع الخػػادـ كمػػع السػػامع. كعمػػؿ الكػػرازة أمػػر ميػػـ كضػػركرم كمػػا أف  يػػرد

كثمػػار بػػدكف غػػرس كسػػقى. لكػػف اهلل ىػػك الػػذم يعطػػى قػػكة  الشػػرس كالسػػقى ميمػػاف للنبػػات، نمػػف يكػػكف ىنػػاؾ زرع
 لنمك الشرس.

 
  " َواْلَغاِرُس َوالس اِقي ُىَما َواِحٌد، َولِكن  ُكل  َواِحٍد َسَيْأُخُذ ُأْجَرَتُو ِبَحَسِب َتَعِبِو.ٛ" -:(ٛ) آية

ىػك عمػؿ متكامػؿ، كػؿ منػا يكمػؿ عمػؿ أم عممنػا ن ػف اإلثنػيف )بػكلس كأبمػكس(  = َواْلَغاِرُس َوالس اِقي ُىَملا َواِحلدٌ 
اآلخر، نالجسـ يتككف مف آاؼ األعضاء كلكنيـ كميـ كا د ىك اإلنساف. كعممنا ىك عمؿ كا د كىدننا كا د ىك 
خالص النككس،  قػان ن ػف قنػاتيف مختمكتػيف بعممػيف مختمكػيف )غػرس كسػقى(، كلكػف يجػرل نػي القنػاتيف نعمػة اهلل 

مكيف لكف الثمر كا د. ليس الميـ  ياة كؿ مٌنا الخاصة، بؿ الميـ أننػا أدكات نػي الكا دة، كن ف نقكـ بعمميف مخت
َولِكلن  ُكلل  َواِحلٍد َسلَيْأُخُذ ُأْجَرتَلُو يد اهلل الكا د كليدؼ كا د، لذلؾ نال معنى للنقساـ أك تكضيؿ أ دنا عف اآلخر. 

ا لػػيس شػػأنكـ، نػػال ت كمػػكا عمػػى أمو منػػا قبػػؿ اهلل ىػػك الػػذم سػػيجازل كػػؿ كا ػػد ب سػػب تعبػػو كىػػذ = ِبَحَسللِب َتَعِبللوِ 
كلػػـ يقػػؿ ب سػػب نجا ػػو نػػي العمػػؿ، نالنجػػاح ىػػك عمػػؿ اهلل كالخػػادـ كسػػيمة،  ِبَحَسللِب َتَعِبللوِ الكقػػت. كا ػػظ أنػػو قػػاؿ 

 رمياء النبي الذم تعب كثيران كلـ يكف لخدمتو ثمر، لكف اهلل سيكانئو ب سب جياده كتعبو.إكمثاؿ لذلؾ 
 
  " َنا َنْحُن َعاِمبَلِن َمَع اهلِل، َوَأْنُتْم َفبَلَحُة اهلِل، ِبَناُء اهلِل.َفِإن  ٜ" -:(ٜ) آية

 ما أعظـ ىذه الكرامة أف يعمؿ إنساف مع اهلل. = َنْحُن َعاِمبَلِن َمَع اهللِ 
لػركح إذان ن ف ممػؾ اهلل كلسػنا ممػؾ رسػكؿ أك خػادـ معػيف. البنػاء ىػك الكنيسػة التػي يػربط ا = فبلحة اهلل. بناء اهلل

اًلٍؾ البناء.  القدس بيف أعضائيا بالم بة. كاهلل مى
 
ْر َحَسَب ِنْعَمِة اهلِل اْلُمْعَطاِة ِلي َكَبن اٍء َحِكيٍم َقلْد َوَضلْعُت َأَساًسلا، َوآَخلُر َيْبِنلي َعَمْيلِو. َولِكلْن َفْمَيْنُظلٓٔ" -:(ٓٔ) آية

  " ُكلُّ َواِحٍد َكْيَ  َيْبِني َعَمْيِو.
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اء  كػػيـ يؤسػػس نَّػػنعمػػة اهلل صػػيرتو بى  =َكَبن للاٍء َحِكلليٍم )أم مكىبػػة الرسػػكلية كالكػػرازة( اهلِل اْلُمْعَطللاِة ِلللي َحَسللَب ِنْعَمللِة 
َقللْد . ، كال كمػػة التػػى يقصػػدىا ىنػػا أف األسػػاس الػػذل أسػػس عميػػو كرازتػػو كتعميمػػو ىػػك المسػػيحبػػيف األمػػـكنػػائس 

ليقبمػكا الػرب يسػكع كأسػاس يكيمػكف بػو كػؿ مػا يقػدـ ليػـ كؿ ما يتعمؽ بالرب يسكع مػف  قػائؽ،  = َوَضْعُت َأَساًسا
ككػؿ  .كلخَخُر َيْبِنلي َعَمْيلوِ مف تعاليـ نيما بعد. كبكلس كضع األساس أم اإليماف بالمسيح المخمص، كجاء أبمػكس 

 مف يأتى ليبنى يبنى عمى ىذا األساس.
كػػؿ مػػف يػػأتى ليبنػػى أف ي تػػرس كيػػؼ يبنػػى عمػػى ىػػذا  يجػػب عمػػى = َولِكللْن َفْمَيْنُظللْر ُكلللُّ َواِحللٍد َكْيللَ  َيْبِنللي َعَمْيللوِ 

(. نعمػى كػؿ ّ:  ّاألساس. ىذا الكالـ مكجو لكؿ معمػـ كلكػؿ خػادـ، نكثيػريف بػدأكا بػالركح كأكممػكا بالجسػد )غػؿ 
مف يبنى أف يكيـ أف األساس ىك المسيح. األساس ىك اإليماف بالمسيح كالبناء ىك التعرؼ عمى شخص المسػيح 

يح، كبيذا يكرح المخدكـ بشخص المسػيح كا يجػد تعزيػة سػكل نػي شػخص المسػيح، يكتشػؼ كالشبع بشخص المس
(. كأنو صػانع خيػرات كا يبخػؿ عمينػا بشػيء، نإنػو إذ بػذؿ ُْ:  ٓكك ِم بة المسيح المتناىية، كالتي ت صرنا )

)كىنػػاؾ تجػػارب  ( ىػػذه المكػػاىيـ تسػػندنا نػػي أم تجربػػةِّ:  ٖنكسػػو ألجمنػػا كيػػؼ ا يعػػكد يعطينػػا مػػا نريػػده )رك 
. أك أنػو يقسػك عمينػا تػأتى الشػككؾ التػي يثيرىػا عػدك الخيػر بػأف اهلل ا ي بنػاكأنيا نار(. كنى كسط ىػذه التجػارب 

لكػػف مػػف عػػرؼ المسػػيح  قيقػػة لػػف يشػػؾ نيػػو كلػػف يصػػطدـ بػػو كلػػف يضػػعؼ إيمانػػو إذ سػػيجد نػػي المسػػيح تعزيتػػو، 
( نيسػػمـ أمػػره ِٖ:  ٖخيػػر ) تػػى ىػػذه التجربػػة( )رك تعمػػؿ معػػان لم شػػياءكسيسػػمع صػػكت الػػركح القػػدس أف كػػؿ األ
كلكػف ىنػاؾ أشػكاؿ خطػأ لمخدمػة، نينػاؾ خػداـ ا ييتمػكف سػكل بجػذب  .لممسػيح، كالمسػيح ي مػؿ عنػو نيػره كألمػو

األسػػاس ىػػك  لكػػف ،أكبػػر عػػدد بػػأم كسػػيمة )خػػدمات إجتماعيػػة كرياضػػية كترنيييػػة.... الػػخ( كىػػذه مػػع أنيػػا ميمػػة
( كلكػف المسػيح قػادر أف ي مػؿ عنػا ّّ:  ُٔح أف العػالـ سػيككف نيػو ضػيؽ )يػك كتشاؼ شػخص المسػيح. كشػر إ

 -:النير نيصبح ىيف عمى الخادـ 
 ( أف يقدـ شخص المسيح المشبع لشعبو، كيعمميـ كيؼ يكر كا بالمسيح. ُ
قػاؿ "نػي يخػدعنا ك ( أف يقدـ ليـ ال قائؽ، كأف التجارب كاآلاـ ابػد كسػتأتى كىػذا ىػك أسػمكب المسػيح الػذم لػـ ِ

 ". العالـ سيككف لكـ ضيؽ
( أف الطريؽ الك يد لمتعزية كسط الضيؽ ىك اهلل كلػيس سػكاه. ىػذا ىػك طريػؽ الخدمػة الصػ يح، كطريقػة البنػاء ّ

الصػ ي ة. كمػف نيػـ ىػذا يكػكف كمػف بنػى البيػت عمػى الصػخر، نػإذا جػاءت الريػاح.. )التجػارب( ا ينيػار البيػت 
 يبنييا اهلل الميندس األعظـ كنؽ خطة كضعيا ىك. (. كالكنيسة بناءِٕ – ِْ:  ٕ)مت 

  
  " َفِإن ُو اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيَضَع َأَساًسا آَخَر َغْيَر ال ِذي ُوِضَع، ال ِذي ُىَو َيُسوُع اْلَمِسيُح.ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

(. كػػػؿ آخػػػر ُٔ:  ِٖش إ   ُٖ – ُٔ:  ُٔ جػػػر الزاكيػػػة )مػػػت المسػػػيح ىػػػك األسػػػاس، ىػػػك صػػػخرة الػػػدىكر ك 
يبنى، يجب أف تككف كؿ تعاليمو مؤسسة عمى شخص المسيح كعمى ألكىيتو كتجسده كمكتو كقيامتو كندائو الػذم 

 =اَل َيْسلَتِطيُع َأَحلٌد ىػي القكاعػد التػي ينبشػى أف يقػاـ عمػى أساسػيا أم تعػاليـ.  . ىػذهكم بتػو العجيبػة لنػا قدمو لنػا
كتعنػى أف مػف ا يبنػى عمػى ىػذا األسػاس نيػك  سػكل المسػيح.تعنى ليس مف  ؽ أ د أف يبنى عمى أساس آخػر 
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الكنيسػة ىػى بنػاء، مينػدس البنػاء ككاضػع التصػميـ  كاهلل يبنى البنػاء ليسػكف نيػو. ا بد كسيكشؿ كلف يقـك البناء .
 ىك اهلل، كبكلس كأبمكس عماؿ، كالمجد كمو لمف صمـ البناء.

 من كتاب المطير ٘ٔ – ٕٔتعميق عمى اآليات 

 البابا شنودة لقداسة
 

( إشارة لنار تمت ف عمؿ كؿ كا د نيميا اإلخكة الكاثكليؾ أنيا نار المطير. كلكف النار ىنا ليست ُّني )اآلية 
نما كما بنػار، نػإف كممػة نػار إسػتخدمت  نار مطير كما نيمكىا ألف الرسكؿ لـ يقؿ يخمص ني نار أك ني النار كا 

يػا ليسػت لمضيقات كالتجػارب التػي ييمػت ف بيػا عمػؿ الخػادـ، أم أن ىنا بطريقة مجازية كليست  رنية، نيي تشير
معينػػة مػػف الخدمػػة كا تطيرىػػا. كضػػياع عمػػؿ الخػػادـ كا  تراقػػو  ت ػػرؽ نكعيػػات ىػػى امػػالمطيػػر، إنلمتعػػذيب كنػػار 

يكػػكف بالنسػػبة لػػو كالنػػار التػػي إذا إجتازىػػا بثبػػات نػػي الػػرب كلػػـ يكقػػد رجػػاؤه نػػي المسػػيح نإنػػو سػػيخمص بػػالرغـ مػػف 
  -مو ني الخدمة. كىناؾ عدة مال ظات :نش
ىػذه اآليػػات قيمػت أثنػػاء ال ػديث عػػف الخدمػة كالخػػداـ كليسػػت نػي مجػػاؿ الدينكنػة كالعقػػاب، نػال نكصػػؿ اآليػػة  – ُ

عػػف المناسػػبة التػػي قيمػػت نييػػا، نبػػكلس كضػػع أسػػاس الخدمػػة أم اإليمػػاف بالمسػػيح كسػػيترؾ البنػػاء لبػػاقي الخػػداـ 
ر أىؿ ككرنثكس كلكف ماذا  ػدث بعػد ذلػؾ ؟ لقػد  ػدث إنقسػاـ ييػدد شَّ ميو. كبكلس بى البنائيف، كيرل كيؼ يبنكف ع

العمؿ كمو كقاؿ البعض أنا لبػكلس كالػبعض أنػا ألبمػكس نمػا ىػك مصػير العمػؿ الكػرازل ؟ يقػكؿ الرسػكؿ.. إف مػف 
مـ عػػف العمػػؿ يبنػػى نػػكؽ األسػػاس الػػذم كضػػعو يبنػػى إٌمػػا ذىػػب أك... قػػش. كالنػػار تظيػػر مػػاذا ييبنػػى. إذان ىػػك يػػتك

كلػيس األشػػخاص، يػتكمـ عػػف خدمػة الخػػداـ كلػيس عػػف عامػة النػػاس. كىنػاؾ مػػف ي تػرؽ بسػػرعة كػالقش كا يمكػػف 
(. إذان بػػكلس لػػـ يقػػؿ أف ٕ:  ُبػط ُإنقػاذه، كمػػنيـ مػػف يمكػف إنقػػاذه كالخشػػب. كمػػنيـ مػف يتنقػػى بالنػػار كالػػذىب )

 األشخاص سي ترقكف بنار بؿ أف عمميـ سي ترؽ.
طريقػػة رك يػػة كىدنػػو الك يػػد ىػػك اهلل كممككتػػو كيشػػجع النػػاس عمػػى الصػػالة كيشػػرح ليػػـ التجػػارب ( مػػف يخػػدـ بِ

 الرك ية كيثبتيـ عمى اإليماف كيصمى عنيـ، نيذا يبنى ذىب كنضة ا تتزعزع ألنو يربط النككس باهلل.
ظير عمػػؿ كػػؿ األرض سػػي كعمػػى ،ىنػػا عمػػى األرض( النػػار ىػػي نػػار التجػػارب كاإلختبػػارات الرك يػػة كالضػػيقات ّ

خادـ، كاليػكـ ىنػا ىػك يػكـ التجربػة. كالنػار أيضػان ىػي نػار العػدؿ اإلليػي كاليػكـ ىنػا ىػك يػكـ الدينكنػة. كنػار العػدؿ 
اإلليي ستظير طبيعة ك قيقة كؿ نكس. كالنار ىي إشارة ل ريؽ يقكـ ني مدينة بعػض بيكتيػا مػف  جػارة )رخػاـ( 

 قش كطيف نست ترؽ. كمششاة بذىب، كىذه تقاـك عمؿ النار كبعضيا مف
( ىناؾ خداـ يبنكف كيخدمكف بأسمكب خاطت نيـ يعطكف معرنة بال ركح، كىؤاء نجد تالميذىـ مممكئيف معرنة ْ

(. كىذا العمؿ يمكػف أف ي تػرؽ ُٕ:  ُكك ُ   ْ، ُ:  ِكك ُبال ركح. كىذا األسمكب ت اشاه بكلس الرسكؿ )
امعيف كلكنيـ ا يتعرنػكف عمػى اهلل، نػإذا صػادنتيـ التجػارب نيك بكمسكة ك كمة الناس، نصا ة الخادـ تعجب الس

 يكشمكف، كيجد الخادـ أف عممو قد إ ترؽ نيخسر تعبو كيخسر مخدكميو كيخسر مكانأتو كلكنو يخمص كما بنار.
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( ىناؾ خداـ ي كلكف خدمتيـ ألنشطة كعمؿ كثير دكف التركيز عمى الجانب الرك ي، كىؤاء ممكف أف ي ترؽ ٓ
 عمميـ.

أم يخمػػص بصػػعكبة كبيػػرة، كبجيػػد كمػػف يمػػر نػػي نػػار ينتشػػمو اهلل منيػػا قبػػؿ أف ي تػػرؽ  = يخمللص كمللا بنللار( ٔ
)كنػػى ىػػذا يقػػكؿ بػػكلس الرسػػكؿ مػػف يضػػعؼ كأنػػا ا أضػػعؼ، مػػف يعثػػر كأنػػا ا ألتيػػب( عمػػؿ الخػػادـ الػػذم يخػػدـ 

أف ي ترؽ. كالنػار ىنػا ليسػت نػار بطريقة خاطئة ي ترؽ، كلكف اهلل ا ينسى تعبو كينتشمو مف النار كا يسمح لو ب
نمػا كانػت لعممػومطير، ألنو لـ  نمػا كمػا بنػار، نالنػار ىنػا لػـ تكػف لػو كا  )آيػة  يقؿ يخمػص نػي نػار أك نػي النػار، كا 

(. كىػذا مثػؿ قطعػة خشػب كقعػت نػػي ِ، ُ:  ّكمػا إنتشػؿ الػرب ييكشػع مػف النػار)زؾ ، (. يخمػص كمػا بنػارُّ
نتشمت يا كىى مشتعمة ني النار قبػؿ أف ت تػرؽ كمن تيػا  يػاة. كلػـ تكػف النػار التػي النار كلكف ر مة اهلل تدخمت كا 

إنتشػػؿ منيػػا ييكشػػع نيرانػػان مطيريػػة، إذ كػػاف  يػػان عمػػى األرض كلػػـ يمػػت بعػػد، كلكنيػػا اإلثػػـ الػػذم تعػػرض لػػو، أك 
ة بسبب (. كالخادـ يخمص ىنا إذا إنس ؽ قمبو كقدـ تكبٗ، ْ:  ّتعرضت لو األمة كميا ممثمة ني شخصو )زؾ 

خدمتو التي ضاعت كنػدـ عمػى الكسػائؿ الخاطئػة التػي إتبعيػا كيخمػص كمػا بنػار إشػارة آلامػو إذ يػرل ىػالؾ مػف 
 (.ِّ، ِِ" )آية صكا البعض بالخكؼ مختطكيف مف نارخمدميـ. كبنكس المعنى يقكؿ ييكذا "خ
كػػؿ يتعػػرض لمنػػار، إف كػػاف ( الكاثكليػػؾ يقكلػػكف أف الػػبعض يػػذىب لممطيػػر، كىػػذا ضػػد اآليػػة التػػي نػػرل نييػػا الٕ

 ذىب أك نضة )قديسيف( أك خشب أك قش )أناس عادييف(.
 ( ىذه النار التي يشير ليا الرسكؿ ىي للمت اف ليظير قيمة العمؿ كليست نيرانان لمعذاب. ٖ
( النار ىنا ت رؽ البعض كتبيده، بينما المكػركض أف نػار المطيػر تطيػر كتنقػى، نكيػؼ تنقػى النػار القػش، ىػذا ٗ
  يمكف تطييره بالنار، أٌما الذىب نال ي تاج لتطيير النار. ا
 ( نار المطير ليا تأثير كا د كىك التطيير. بعكس النار ني ىذا المثؿ التي تنقى الذىب كت رؽ القش.َُ

 كانيان. كالرسكؿ ىؿ ما لـ ينقيو دـ المسيح ستنقيو بعض النيراف، ألـ يكف دـ المسيح -تعميق عمى فكرة المطير :
ثيابان بيض )أم تـ ( أف مف يمبسكف ُْ: ٕ( كنرل ني )رؤ ٕ:  ُيك ُدـ المسيح يطيرنا مف كؿ خطية )يقكؿ 

ىذا بأنيـ غسمكا ثيابيـ كبيضكا ثيابيـ ني دـ المسيح. لذلؾ ىناؾ طريقيف نقط إٌما السماء لمف كاف  تبريرىـ( كاف
ٌما اليالؾ لمف رنض اهلل. ك  اهلل ليس بمنتقـ يأخذ  قو بنيراف مطيرية، ىؿ ينتقـ منى يسير مع اهلل، طالبان اهلل، كا 

 اهلل بعد أف مات ألجمى.
 
ًة، ِحَجاَرًة َكِريَمًة، َخَشًبا، ُعْشًبا، ٕٔ" -:(ٖٔ-ٕٔيات )اآل َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحُد َيْبِني َعَمى ىَذا اأَلَساِس: َذَىًبا، ِفض 

ِىرًا أَلن  اْلَيْوَم َسُيَبَيُنُو. أَلن ُو ِبَناٍر ُيْسَتْعَمُن، َوَسَتْمَتِحُن الن اُر َعَمَل ُكلَل َواِحلٍد َملا َفَعَمُل ُكَل َواِحٍد َسَيِصيُر َظأَٖقشًّا، 
  " ُىَو.

ًة، ِحَجاَرًة َكِريَملةً  إذان ىػذا إشػارة لنكعيػة عمػؿ الخػادـ. كليككػر كػؿ خػادـ يبنػى عمػى  )رخلام وجرانيلت( = َذَىًبا، ِفض 
سي تمؿ بناؤه نار التجارب كالضيقات الكثيرة التػي نػي ىػذا العػالـ. كالػذىب كالكضػة كال جػارة أساس المسيح، ىؿ 

الكريمة إستعممت ني بناء ىيكؿ اهلل، أما العشب كالقش نمقد إسػتعممت نػي المبػاني الكقتيػة ال قيػرة، كبيػت اهلل ىػك 
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تجارب ىذا  =أَلن ُو ِبَناٍر لعالـ، أك دينكنة اليـك األخير. يـك التجربة ني ىذا ا = أَلن  اْلَيْوَم َسُيَبَيُنوُ ىيكؿ سميماف. 
". نيػػػي تنقػػػى المخػػػدكميف )العينػػػات الجيػػػدة كالػػػذىب ر األبديػػػة. عمكمػػػان قيػػػؿ عػػػف اهلل "الينػػػا نػػػار آكمػػػةالعػػػالـ أك نػػػا

( يػػذكر ّ، ِ:  ّ(. كىنػػا نػػي )مػػال ُ:  ْ  مػػال  ّ، ِ:  ّ  مػػال  ّ:  َٓكالكضػػة( كت ػػرؽ القػػش مػػنيـ )مػػز 
ى اكل إذ ىـ خداـ الييكؿ. كقد يخدع الخادـ الكؿ بخدمتو لكنو لف يخدع اهلل الذم ىك كنار يكشؼ عمػؿ كػؿ بن

مػػا يبيػػد. كا ػػظ أف الرسػػكؿ يقصػػد بػػالقش كالعشػػب المخػػدكميف الػػذيف بسػػبب ريائنػػا نػػي الخدمػػة  ٌمػػا ينقػػى كا  . كا  كا ػدو
م يجمػػػع الثمػػػر ل سػػػاب نكسػػػو، كىػػػؤاء صػػػار ليػػػـ صػػػكرة التػػػديف كىػػػـ غيػػػر مثمػػػريف، ىػػػذا ي ػػػدث مػػػع الخػػػادـ الػػػذ

 كلـ يقؿ يمت ف كؿ كا د، نالنار ىي إختبار لعمؿ الخادـ. =يْمَتِحُن َعَمَل ُكَل َواِحٍد سي ترقكف. 
 
  " ِإْن َبِقَي َعَمُل َأَحٍد َقْد َبَناُه َعَمْيِو َفَسَيْأُخُذ ُأْجَرًة.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

لمسيح ىي مكانأة إضانية عالكة عمى مكانأتو ألجؿ جياده لخالص مكانأة اهلل لمخادـ الذم يبنى عمى أساس ا
 نكسو.

 
  " ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفَسَيْخَسُر، َوَأم ا ُىَو َفَسَيْخُمُص، َولِكْن َكَما ِبَناٍر.٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

 .متو يخسر المكانأة أك األجر اإلضاني عف خد = ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفَسَيْخَسرُ 
نار  زنو كآامو عمى ىالؾ مخدكميو. كيخمص بصعكبة كبيرة، كجياده لكي يخمص، كىك  = َسَيْخُمُص َكَما ِبَنارٍ 

عمػػى األرض، سػػيككف صػػعبان جػػدان، نكػػي  يػػاة الخػػادـ ا نصػػؿ بػػيف  ياتػػو الشخصػػية كخدمتػػو، نالخػػادـ الميمػػؿ 
و نقػػط كبصػػعكبة كبيػػرة نجػػا ىاربػػان مػػف يصػػعب خالصػػو. ىػػك يكػػكف كإنسػػاف شػػب  ريػػؽ نػػي بيتػػو، نخػػرج بمالبسػػ

 النيراف كلكنو نقد كؿ ما لوي. سيخمص ىذا الخادـ إف ثبت ىك لنيراف التجارب ثـ نيراف الدينكنة. 
  -النار ىنا نكعاف :ك 
 كذاؾ الذم  زف عمي خسارة كؿ ما ني بيتو إذ أكمتو النيراف.  ،(  زنو عمي ضياع خدمتوُ
 ىك إف كاف مخمصان هلل أـ ا.( نيراف الدينكنة أم إمت انو ِ
 
  "َأَما َتْعَمُموَن َأن ُكْم َىْيَكُل اهلِل، َوُروُح اهلِل َيْسُكُن ِفيُكْم؟ٙٔ" -:(ٙٔ) آية

ينتقؿ الرسكؿ مف الكالـ عف مسئكلية الخداـ إلي مسػئكلية كػؿ نػرد. نينػاؾ مػف يكسػد البنػاء، أم يكسػد نكسػو، بعػد 
 أف تعب الخداـ ني بنائو. 

مػػف خبػػراتكـ المسػػي ية أا تعممػػكف أنكػػـ أنػػتـ كنيسػػة اهلل كركح اهلل يسػػكف نػػيكـ. الخبػػرة الشخصػػية  =َمُمللوَن َأَمللا َتعْ 
تعطينػػي أف أعػػرؼ أف الػػركح القػػدس سػػاكف نػػيَّ نيػػك يبكػػت بشػػدة إف إرتكبػػت خطيػػة، كيمنعنػػي أف أعمػػؿ الخطيػػة 

سػػالـ  نا، كنمتمػػتءدنعنا أف ن ػػب أعػػدانيػػنينػػا ثمػػاره  (. الػػركح يضػػعٓ – ُ:  ْٕ)راجػػع رؤيػػا  زقيػػاؿ كالنيػػر  ػػز 
 تى لك كاف اآلخريف منزعجيف. كىنا الرسكؿ يستشيد بخبػراتيـ الشخصػية كيقػكؿ أمػا شػعرتـ بعمػؿ الػركح القػدس 

 نيكـ. 
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الكممة األصمية تشير لقدس األقداس. إذان الكنيسػة ىػي قػدس األقػداس الػذم يسػكنو الػرب. ن ػف لسػنا  = َىْيَكُل اهللِ 
 كبناء اهلل بؿ مسكف اهلل. شيكة قمب اهلل أف يرتاح نينا كيستقر بال ب نينا. كالقػديس كيػرلس الكبيػر نقط نال ة اهلل

ػػًرـى اإلنسػػاف مػف الػػركح القػػ دس  تػػى يػػـك الخمسػػيف. يػرل أف آدـ كػػاف نيػػو الػػركح القػػدس نكخػة اهلل، كبعػػد السػػقكط  ي
اف ذلؾ بسبب إنتشػار الخطيػة. كلكػف كانػت كك. ( ّ:  ٔ)تؾ "نقاؿ الرب ا يديف رك ي ني اإلنسافكىذا معني "

ىناؾ  ػاات خاصػة ي ػؿ نييػا الػركح القػدس عمػي بعػض األشػخاص مػف شػعب اهلل كىػـ رؤسػاء الكينػة كاألنبيػاء 
كالممكؾ. كأٌما اآلف نصار الركح القدس يسكف ني كؿ المسي ييف كليذا نجد أف األطكاؿ يتقبمكف ال قائؽ اإليمانية 

لساكف نينا يكشؼ لنا نكر اهلل كأمجاد السماء، كلكف ىػذا لمػف ىػك ممتمػت مػف الػركح، أمػا بسيكلة. كالركح القدس ا
( نال يعكد يشػعر بكجػكده أك عممػو بػؿ أنػو ُٗ:  ٓتسُأف الركح القدس ينطكت نيو ) مف يقاكـ عمؿ الركح، نجد

نػػػي  –المقدمػػػة  دس كمػػػا رأينػػا )نػػػي( تثبػػػت اىػػكت الػػػركح القػػػُٗ:  ٔكػػػك ُيكسػػد. كمػػػا سػػػنرل. كىػػػذه اآليػػة مػػػع )
 اىكت الركح القدس"(."
 
  " ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفِسُد َىْيَكَل اهلِل َفَسُيْفِسُدُه اهلُل، أَلن  َىْيَكَل اهلِل ُمَقد ٌس ال ِذي َأْنُتْم ُىَو.ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
ؾ بإىانػػة ( نػػرل النػػاس ي زنػػكف الػػركح بأنعػػاليـ كذلػػِٓ – ُِ:  ُنػػي )رك  -( :ٕٖ – ٕٔ:  ٔفللي )رو  تأمللل

( لنرل أف اهلل أسمميـ ألىكاء اليكاف ِٕ، ِٔ:  ُأجسادىـ بالزنا كالنجاسة كعبادة آخر غير اهلل. كنأتى إلى )رك 
( نػرل نسػاد الييكػؿ إذ أسػمميـ اهلل لػذىف مرنػكض ألنيػـ رنضػكا اهلل كطػردكه ِٖ:  ُ كنػى )رك .كىنا إنطكأ الػركح

ناد تركيـ اهلل دكف رغبة منو، لعنادىـ كلككرىـ العاصي المرنػكض مف معرنتيـ كلـ يسركا بطريقو، كبسبب ىذا الع
( بػؿ ُّ – ِٗ:  ُأماـ اهلل، كبسػبب كبريػائيـ. كالنتيجػة إرتكػاب مػاا يميػؽ بكرامػة الييكػؿ كبالتػالي نسػاده، )رك 

 ( نراىـ كقد ت كلكا إلى نساد متنقؿ، كتجاىمكا نيايتيـ كمكتيـ.ِّ:  ُني )رك 
بػػالجرم كراء شػػيكاتو، كمنيػػا شػػيكة ال سػػد الػػذم يسػػبب الخصػػاـ كالشػػقاؽ كالت ػػزب، أك أم  =ْفِسللُد ِإْن َكللاَن َأَحللٌد يُ 

 خطايا أخرل نال شركة لمنكر مع الظممة. 
مػا تػـ أنضػؿ شػرح ليػذه اآليػة ىػك مػا  ػدث نعػالن لييكػؿ اهلل. ن ين = ِإْن َكاَن َأَحلٌد ُيْفِسلُد َىْيَكلَل اهلِل َفَسُيْفِسلُدُه اهللُ 

( ْ، ّ:  ٖ( كلكف إذ أنسد الكينػة الييكػؿ بعبػاداتيـ الكثنيػة ) ػز ُُ، َُ:  ٖمؿ ُعميو مجد الرب )بناؤه  ؿ 
:  ٖ)نال ظ ىنا أنيـ كضعكا تمثاان كثنيان داخؿ الييكؿ لكف مجد الرب مازاؿ ني ىيكمو نيك يطيؿ أناتو(   ) ز 

كأنػو ا يريػد أف يكػارؽ شػعبو ) ػز  (... لكف بعد ىػذا نػارؽ مجػد الػرب الييكػؿ كلكػف عمػى مرا ػؿ،ُٔ، ُِ – ٗ
(. ك ينمػػا غػػػادر مجػػد الػػرب الييكػػػؿ لػػـ يعػػد الييكػػػؿ سػػكل مجمكعػػة مػػػف ِّ، ِِ:  ُُ   ػػز  ُٗ، ُٖ:  َُ

(. إف ىيكػػػؿ اهلل الػػػذم ُٗ:  ّٔأل ِؽ. ـ، ) ٖٔٓال جػػػارة لػػػذلؾ إسػػػتطاع البػػػابميكف أف ييػػػدمكه كي رقػػػكه سػػػنة 
لكػػف ىػػؤاء قػػدمكا ذبػػائ يـ لشيػػر اهلل نأنسػػدكا الييكػػؿ. نأنسػػد اهلل ليػػـ يسػػكف نيػػو اهلل، يجػػب أف تقػػدـ نيػػو ذبػػائح هلل. 

ىيكميـ كأ رقو البابميكف. كن ف ىيكؿ اهلل نمننششؿ بتقديـ ذبائح التسابيح كاإلنس اؽ كنعؿ الخير كالصمكات كنقدـ 
 ِ:  ُُْ   مػز ُٕ:  ُٓ  مػز  ُٔ، ُٓ:  ُّأجسادنا ذبائح  ية نبيذا يسػر اهلل كيسػتمر سػاكنان نينػا )عػب 

(. ُٗ:  ٓتػػس ُ( نينطكػػت نيػػو ركح اهلل )َّ:  ْ( كلكػػف مػػف يكعػػؿ العكػػس ي ػػزف ركح اهلل )أؼ ُ:  ُِ  رك 
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ذا نػػارؽ الػػرب اإلنسػػاف الخػػاطت يصػػبح بػػال  مايػػة، نيياجمػػو الشػػياطيف كيكسػػدكه، يكسػػدكا صػػ تو كأمكالػػو، بػػؿ  كا 
 مػف بركاتػو كخيراتػو الرك يػة كالماديػة. كمػف يتػرؾ يخسر  ياتو األبدية نمف ي يا مع اهلل كيسكف اهلل نيو يمأله اهلل
( تخربو الشياطيف. كلنرل كيؼ كاف ُْ:  ٔكك ِاهلل كيسعى كراء شيكاتو يتركو اهلل نال شركة لمنكر مع الظممة )

 شعب اهلل ي تـر قدس األقداس كيقدسو، كىكذا ينبشى لنا أف نتعامؿ مع أجسادنا.
ركح القػػدس مػػف الخػػاطت لػػذلؾ نصػػمى كػػت الػػركح، كقػػد تصػػؿ ألف ينػػزع الػػكا ػػظ أف الخطيػػة ت ػػزف الػػركح، ثػػـ تط

" كمكارقػػة الػػركح أك إطكػػاؤه تعنػػى نسػػادان، كمػػا لػػك نػػارؽ الػػركح اإلنسػػاني الجسػػد نإنػػو "رك ػػؾ القػػدكس ا تنزعػػو منػػى
 يتػرؾ اإلنسػاف تعنػى أف اهلل = ُيْفِسلُدُه اهللُ  كقكلػو .نإنػو يكسػدىذا ما ي دث إذا نارؽ الركح القدس اإلنساف ك يكسد. 

 لعناد قمبو، يجنى ثمار ضاللو، كيصبح خالصو أمران عسيران )راجع ما  دث مع زانى ككرنثكس(.
تعنى مخصػص هلل، كمكػرس هلل، كىػذا تػـ لنػا  ػيف مسػ نا بزيػت الميػركف، نصػار عمينػا  =أَلن  َىْيَكَل اهلِل ُمَقد ٌس 

د ىيكػػؿ اهلل بزنػػاه أسػػممو بػػكلس الرسػػكؿ لمشػػيطاف ليػػالؾ خػػتـ ممكيػػة، صػػار اهلل يمتمكنػػا. كزانػػى ككرنثػػكس إذ أنسػػ
( كىػػذا يعنػػى أف الشػػيطاف ضػػربو نػػي جسػػده كأنسػػد جسػػده إذ أنسػػد ىػػك ىيكػػؿ اهلل أل جسػػده ٓ:  ٓكػػك ُالجسػػد )

  يف سمح لنكسو بأف يزنى مع زكجة أبيو.
 
ُو َحِكليٌم َبْيلَنُكْم ِفلي ىلَذا اللد ْىِر، َفْمَيِصلْر َجلاِىبًل ِلَكلْي اَل َيْخَدَعن  َأَحٌد َنْفَسُو. ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظلنُّ َأن لٛٔ" -:(ٛٔ) آية

  " َيِصيَر َحِكيًما!
:  ٔ، نػػ "اهلل ا ييشػمخ عميػو" )غػؿكي ػاكؿ أف يجمػع بػيف لػذة الخطيػة كبركػات اهللنال ي ػاكؿ أ ػد أف يخػدع نكسػو 

 ىك ىيكؿ اهلل. كمف الذم يكسد ىيكؿ اهلل: اكؿ أ د أف يخدع نكسو نيعتقد أف اهلل لف يكسده إذا أنسد . ا ي (ٕ
 اإلنساف يكسد ىيكؿ اهلل )جسده( بإصراره عمى الخطية. (ُ
 الكنيسة ككؿ يكسدىا أنرادىا بالشقاؽ كالنزاع كال سد كاليرطقات ككراء كؿ ىذا األنا أك الذات. (ِ

ذا كاف أ د يعتقد أنو   كػيـ نػي تصػرنو ىػذا كىػك يبتعػد اإلنساف عمكمان يكسد ىيكؿ اهلل بأنكاره كخططو الرديئة. كا 
عػف اهلل، نيػك نػػي الكاقػع يخػدع نكسػػو، كمػف األنضػػؿ لػوي أف يصػير جػػاىالن نػي نظػػر العػالـ كيتكقػؼ عػػف الثقػة نػػي 

قؼ عف التصرؼ ب سب ال كمة العالمية، كليقترب إلى اهلل نإف ني ىذا اإلقتػراب ال كمػة ال قيقيػة. تك  كمتو، كلي
اتػو المنتكخػة. ىػذه يكاتو كالجاىؿ  قيقة ىك مف يسػير كراء شػيكاتو، ككراء ذال كيـ  قيقة ىك مف يصمب ذاتو كش

( نمف يظف أنو يقدر أف يجمع بػيف ممػذات الجسػد كبركػات اهلل ٗ – ٕ:  ٔ" )غؿ اآلية تساكل "اهلل ا يشمخ عميو
ي ليمػة رأس السػنة نإنو يخدع نكسو. أٌما مف يصمب نكسو كا يتمذذ بخطايا العالـ يصير ني نظر العالـ جاىالن )نك

مػثالن يظػف العػػالـ أف مػف يتػرؾ ال كػػالت الصػاخبة كيػذىب لمكنيسػػة أنػو جاىػؿ( كلكػػف مػف يكعػؿ ىػػذا يكػكف  كيمػػان 
 قيقة إذ سيتمتع ببركات اهلل كبأبديتو. كقد تعنى اآليػة لشػعب ككرنثػكس الػذم يتكػاخر بالمكاىػب كيت ػزب لم كمػة 

يكػػكف لممعممػػيف مػػف جػػراء تعػػاليميـ )يخمصػػكا كمػػا بنػػار..( نإ رصػػكا  البشػػرية كالكصػػا ة المشكيػػة... أنكػػـ رأيػػتـ مػػا
عمى أنكسكـ كا تكتخركا ب كمة عالمية أك نصا ة بشرية بؿ ميمكا إلى ال كمة اإلليية. كال كػيـ نػي نظػر اهلل ىػك 
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 مف يقبؿ الصميب، أما  كمة العالـ نيػي تػرنض الصػميب كتعتبػره جيالػة. كىػذا ينطبػؽ عمػى مػف يقبػؿ أف يصػمب
 شيكاتو نيصير جاىالن ني نظر العالـ لكنو يصير  كيما ني نظر اهلل.

 
  "«.اآلِخُذ اْلُحَكَماَء ِبَمْكرِِىمْ »أَلن  ِحْكَمَة ىَذا اْلَعاَلِم ِىَي َجَياَلٌة ِعْنَد اهلِل، أَلن ُو َمْكُتوٌب: ٜٔ" -:(ٜٔ) آية

ك كمة العالـ جيالة عند اهلل، إذ ىي تتأثر بأخالقيـ  كمة العالـ ا تكازل شيئان بجانب  كمة اهلل غير الم دكدة، 
كسػػػمككيـ كتخػػػدـ إتجاىػػػاتيـ غيػػػر األخالقيػػػة. كلػػػذلؾ نػػػإف اهلل يسػػػخر بيػػػذه ال كمػػػة كيبطػػػؿ عمميػػػا كيقضػػػى عمػػػى 

 ٓ)أل  = َمْكتُلوبٌ مشكرات األشرار، كاهلل ا يياجـ كؿ  كيـ، بؿ مف عف عمػد يكسػد عمػؿ اهلل ب كمتػو العالميػة. 
أف يبطمػكا ميما بمغ ال كماء مف نطنة كا  تياؿ ني مؤامراتيـ نيـ ا يستطيعكف  = ُذ اْلُحَكَماَء ِبَمْكرِِىمْ اآلخِ ( ُّ: 

كمػػع نرعػػكف إذ  ،مقاصػػد اهلل، بػػؿ أف اهلل سػػكؼ يسػػخر مػػنيـ كييبطػػؿ كػػؿ مشػػكراتيـ، كىػػذا ماعممػػو اهلل مػػع ىامػػاف
قد ينتصر الشر مؤقتان كلكف ني النيايػة نجػده كجعؿ إخكة يكسؼ يسجدكف لو. ك  ،ني الب ر جيشو كمركباتو أغرؽ

(. كلػذلؾ نػالمؤمف ا يخػاؼ مػف مػؤامرات األشػرار كيقػكؿ داخػؿ نكسػو ٓ – ُ:  ِيخدـ مقاصد اهلل كي ققيا )مز 
سػمطاف  وإنيـ سكؼ ي ققكف مقاصد اهلل لي، كىذا ما قالو يكسؼ إلخكتو. نال أ د يسػتطيع أف يػؤذيني مػالـ يعطػ

 .(ُُ:  ُٗنكؽ )يك  مف
 
  "«.الر بُّ َيْعَمُم َأْفَكاَر اْلُحَكَماِء َأن َيا َباِطَمةٌ »َوَأْيًضا:ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

(. ككمػػا يقػػكؿ نػػي المزاميػػر أف اهلل يعػػرؼ جيػػدان أنكػػار ال كمػػاء بأنيػػا عديمػػة الكائػػدة ُُ:  ْٗاإلقتبػػاس مػػف )مػػز 
 كغير مجدية. أٌما المنكعة ال قيقية نيي ني الكتاب المقدس. 

 بال نكع كا تسبب را ة أك خالص. كا تسبب ضرران ألكاد اهلل، نال سمطاف أل د عمينا إف لـ نخطت. =باطمة 
 
  " ِإًذا اَل َيْفَتِخَرن  َأَحٌد ِبالن اِس! َفِإن  ُكل  َشْيٍء َلُكْم:ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

ضػػعو لخػػالص نككسػػكـ. نػػاهلل كػػؿ مػػا يضػػعو اهلل نػػي طػػريقكـ مػػف ظػػركؼ أك مػػف خػػداـ نيػػك ك  = ُكللل  َشللْيٍء َلُكللمْ 
كضػػعني أنػػا بػػكلس كأبمػػكس نػػي طػػريقكـ لنخػػدمكـ نممػػاذا تكتخػػركا بإنسػػاف كضػػعو اهلل نػػي طػػريقكـ كألجػػؿ خػػالص 

 نككسكـ. 
 

َرُة، َأِم َأُبلللوُلُس، َأْم َأُبمُّلللوُس، َأْم َصلللَفا، َأِم اْلَعلللاَلُم، َأِم اْلَحَيلللاُة، َأِم اْلَملللْوُت، َأِم اأَلْشلللَياُء اْلَحاِضلللٕٕ" -:(ٕٕ) آيلللة
 " اْلُمْسَتْقَبَمُة. ُكلُّ َشْيٍء َلُكْم.
( كلكنيػا ىنػػا مكصػمة. نكػػي ِٖ:  ٖ)رك  "كػػؿ األشػياء تعمػػؿ معػان لمخيػػر لمػذيف ي بػػكف اهللىػذه اآليػة تماثػػؿ تمامػان "

 كىنا نصميا بكلس كأبمكس كالعالـ كال ياة كالمكت... كنى ركميػة قػاؿ لمخيػر كلكػف مػا ىػك كل األشياءركمية قاؿ 
نمػػاذا ينكػػع . "كللل شللم لكللمس، كىػػذا معنػػى قكلػػػو الخيػػر ؟ ىػػؿ ىػػك الصػػ ة أك المػػاؿ ؟ ا بػػؿ ىػػك خػػالص النكػػك 

نكيمو مف ىذه اآلية أف كؿ األمكر التي تصادننا ني  ياتنا  تى  بؿ ما .كخسر نكسو"ساف لك ربح العالـ كمو اإلن
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اآليػة بػأف اهلل كضػع نػي طػريقكـ بػكلس  لك كانت خسارة ص ة أك أمكاؿ.. ىػي أيضػان لخػالص نككسػنا. بػكلس بػدأ
كأبمكس كصكا )بطرس( ليعممككـ اإليماف أل لخالص نككسكـ، ثـ إمتد بصره ليرل أف كؿ شػت ككػؿ األمػكر ىػي 
ألجؿ خالص نككسنا. نمػا يريػده اهلل لػي ىػك خػالص نكسػي، كلكػف كيػؼ السػبيؿ إلػى ذلػؾ ؟ اهلل ك ػده يعمػـ. كىػك 

نينػػاؾ مػػف الظػػركؼ مػػا ىػػك مكػػرح كىػػذا يشػػجعني، كمنيػػا مػػا ىػػك مػػؤلـ كىػػذا يػػدبر كػػؿ األمػػكر ألجػػؿ ىػػذا اليػػدؼ. 
ينقينى، كيؤدبني. كربما يسمح اهلل بكجكد رئيس ني العمؿ، يككف متعبان لي، أك جار ني السكف أك.. كؿ ىؤاء ما 

لسػنا نػي يػد ىـ إٌا أدكات تيذبنى ألصؿ لمسماء. لك نيمنا ىذه ال قيقة البسيطة لف نعكد نشتكى أك نتػذمر نػن ف 
إنساف بؿ ني يد اهلل، كاألمكر التي ت دث ني  ياتنا ىي بسماح منو، كمف يكيـ ىذا لف يككر ني المسػتقبؿ، نيػك 
أيضػان نػي يػد اهلل، كأ ػداث المسػتقبؿ ىػي لخػالص نكسػػي. قػد يسػمح اهلل بمػرض خطيػر كلكػف ىػدؼ اهلل أف أصػػؿ 

عمػػرم كتضػػيع منػػي السػػماء. نمنثػػؽ أننػػا نػػي يػػد اهلل لمسػػماء، نمػػا الكائػػدة مػػف أف أعػػيش عشػػرة سػػنكات زيػػادة نػػي 
ال نكف الذم لف يسمح إٌا بما يكصمني لمسػماء، بػؿ اهلل لػك سػمح بتجربػة مؤلمػة يكػكف معيػا العػزاء )شػمالو ت ػت 
رأسػػي كيمينػػو تعػػانقني(. كلػػذلؾ نالنصػػرة نػػي المسػػي ية ليسػػت أف أعػػيش بػػال تجربػػة، بػػؿ أف أمػػر نػػي التجربػػة كأنػػا 

كما يكتح طريؽ ىذه التعزيات ىك اإليماف كالثقة بأف اهلل خير كأف ما يسمح بو ىػك طريقػي لمسػماء. مممكء تعزية. 
بؿ ىك بجانبي، بػؿ ىػك الطريػؽ، نيػك إجتػاز قبمػي طريػؽ األلػـ كالمػكت، كىػك قػادر أف ي ممنػي نيػو مػاران بالتجربػة 

ىػـ مػف خػارج إذ يركننػي نػي ألمػي كبالمكت إلػى السػماء. ككجػكد المسػيح بجػانبي ىػك مصػدر التعزيػة، لػذلؾ نمػف 
 يستشربكف كيؼ أ تمؿ ىذا األلـ، إذ ىـ ا يشعركف بما أشعر بو مف تعزية، لذلؾ ن مؿ المسيح ىيف كخكيؼ.

كمػػف ا يػػؤمف بػػأف مػػا ي ػػدث لػػو ىػػك مػػف م بػػة اهلل، كأف اهلل صػػانع خيػػرات سيشػػعر بمػػرارة كسػػط آامػػو، كيظػػؿ 
إبنؾ كأ يا معؾ ني كنيستؾ ؟! كىػذه ىػي اليزيمػة. كالسػبب أف مػف يصرخ لماذا سم ت بيذا يارب ؟!! مع أنني 

 يردد ىذا لـ يكيـ ىذه اآلية اليامة جدان.
 كمنا خداـ كضعيـ اهلل ني طريقكـ لخالصكـ. = َأُبوُلُس، َأْم َأُبمُّوُس، َأْم َصَفا

 يعيش نينا العػالـ. كاهلل خمػؽ آدـ أكان العالـ مسخر لنا لكي نستعممو كا يستعبدنا، نعيش ني العالـ كا = َأِم اْلَعاَلمُ 
سػػيدان لمعػػالـ كالعػػالـ ا يسػػكد عميػػو. اهلل خمػػؽ العػػالـ كسػػيمة ن يػػا بيػػا إلػػى أف نصػػؿ إليػػو، لكنػػو لألسػػؼ صػػار ىػػدنان 

 نالماؿ صار ىدؼ كالمراكز صارت ىدؼ. نال مانع أف أممؾ ماان كلكف إذا ضاع الماؿ عمىَّ أٌا أ زف.
 ال يػاة ىػى ىبػة مػف اهلل، بدكف أف أخمؽ كأ يا ما كػاف سػيككف لػي  يػاة كمػا كنػت سػأذىب لمسػماء.ن = َأِم اْلَحَياةُ 

 السماء. أمجاد  ياتي تبدأ ىنا عمى األرض كتكمؿ لألبد نيك 
 تى المكت ىك ألجؿ خالص نككسنا، نبػو نػتخمص مػف جسػد ىػذا المػكت الػذم سػكنت نيػو الخطيػة  = َأِم اْلَمْوتُ 

إسػػػتعدادان لنأخػػػذ الجسػػػد الممجػػػد الػػػذم بػػػو سػػػنرل اهلل. أمػػػا ىػػػذا الجسػػػد، الم ػػػـ كالػػػدـ لػػػف ( ِْ، َِ، ُٕ:  ٕ)رك 
(. كبيذا يصير ىذا الجسد  اجز بينػي كبػيف أمجػاد السػماء، َٓ:  ُٓكك ُيستطيع أف يرل اهلل بسبب الخطية )

جعػؿ القديسػيف يشػتيكف  " كىػذا مػا. لذلؾ أطمؽ األباء عمػى المػكت "القنطػرة الذىبيػة لمسػماءبيني كبيف أف أرل اهلل
 (. نيك بداية طريؽ الكرح كالمجد.ِّ:  ُ  نى  ِْ:  ٕالمكت )رك 
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كػػؿ مػػا ي ػدث، إذا آمنػػت بيػذا يمتمػػت القمػػب سػالمان. كا نضػػطرب ألجػؿ أل  ادثػػة )نينػػاؾ  =اأَلْشلَياُء اْلَحاِضللَرُة، 
كميما كانػت  األمكر لمخير(.مف يضطرب إذا تأخر عميو تاكسي أك أل كسيمة مكاصالت، نعميو أف يردد أف كؿ 

 األمكر مؤلمة نيى لمخير نإلينا صانع خيرات ، كليس صانع أاـ كشركر .
ىَّ مف قبؿ كسيكعؿ عمينا أف نؤمف أف  ياتنا نى يد اهلل، نمماذا نخاؼ مف الشد، اهلل ستر عم = اأَلْشَياُء اْلُمْسَتْقَبَمةُ 

لنى المستقبؿ " (. كمف يخاؼ يشمؽ طريػؽ التعزيػات ٖ:  ُّ)عب   "ى األبدنيسكع المسيح ىك ىك أمس كاليكـ كا 
 .( ٔ:  ُُنيذا ضد اإليماف كاهلل ا يمكف إرضاؤه إٌا باإليماف )عب 

 الماضي كال اضر كالمستقبؿ. يعكد ىنا ليجمع كؿ األمكر. =ُكلُّ َشْيٍء 
يد المسػػيح لػػـ يعػػدنا ن ػػف (. كا ػػظ أف السػػٗ:  ُبػػط ُألجػػؿ خػػالص نككسػػكـ، نيػػذا ىػػك غايػػة إيماننػػا ) = َلُكللمْ 

(. كلكنػو قػادر أف يخػرج ّّ:  ُٔ  يػك  َِ:  ُٓالمؤمنيف بو بص ة أك ماؿ... بؿ بضيؽ نى ىذا العالـ )يػك 
 نا لمسماء.دَّ عً مف الجانى  الكة نيذا الضيؽ ىك الذم يي 

 
  " َوَأم ا َأْنُتْم َفِمْمَمِسيِح، َواْلَمِسيُحِ هلِل.ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

مف يكيـ أف المسيح يدبر كؿ األمكر لخالص نكسو، كأنو تجسد كمات كقاـ كصػعد لمسػماء  = ْم َفِمْمَمِسيحِ َوَأم ا َأْنتُ 
ليعد لنا مكانان، نأقؿ ما نعممو لو ىك أف نعطيو أنكسنا كنقكؿ لو ن ف لػؾ يػارب، نخػدمؾ العمػر كمػو كنعمػؿ ألجػؿ 

ك ىيكمػؾ سأسػتعممو إسػتعماؿ مقػدس ىػمجد إسمؾ. ليس ىنػاؾ مػف أ بنػي مثمػؾ نسػأعطيؾ نكسػي، جسػدم الػذم 
يع كؿ شػت ( يارب سأضيع نكسي ألجمؾ، سأبَِ:  ٔكك ُ" )أجسادكـ كنى أركا كـ التي ىي هللمجدكا اهلل نى "

 سأخدمؾ بو  ألجمؾ، كؿ ما تعطيو لي
س لػـ تكػف (. نالنػاْ:  ُٕ" )يػك ح تجسد ككاف ىدنو أف يمجد اهلل "أنا مجدتؾ عمػى األرضالمسي = َواْلَمِسيُحِ هللِ 

(. نكػػػاف المسػػػيح يشػػػكى ِٕ، ِٔ:  ُٔتعػػػرؼ اآلب ككانػػػت تجػػػدؼ عميػػػو. ككػػػاف المسػػػيح يعمػػػف  ػػػب اآلب )يػػػك 
األعمى ليعمف أف اآلب يريد لنا أف تنكتح بصيرتنا الرك ية كنرل أمجاد السماء، ككاف يقيـ المكتى لػيعمف أف إرادة 

مف أف اآلب يريػد لنػا أف نسػمع صػكت اهلل. نالمسػيح اآلب أف تككف لنا  ياة أبدية نى السػماء، كيشػكى األصػـ لػيع
رادة اآلب كمف ىك اآلب لي ب الناس اآلب كليمجػدكه، نػاآلب يريػد لنػا المجػد. المسػيح كػاف  ، أعمف م بة اآلب كا 

ىػػك صػػكت اآلب، كممنػػا اآلب نيػػو نعرننػػا اآلب كمجػػدناه، بكػػػداء المسػػيح صػػار أغمػػب العػػالـ مسػػي ييف يمجػػػدكف 
 ياتو المقامة مف األمكات لنسمؾ نػى بػر اهلل، كيػرل النػاس أعمالنػا كيمجػدكا اهلل. كىػذا مػا  اناكالمسيح أعط اآلب.

 "كال ياة التى ي ياىا ني ياىا هلل" . (َُ:  ٔقصده الرسكؿ نى )رك
 ُٓكػك ُكالمسيح جعؿ الكنيسة جسده كبيذا الجسد سيقدـ الخضكع ل ب بعد أف كاف العالـ متمػردان عمػى اآلب )

كػك ُلػ ب كبيػذا يتمجػد اآلب لكػي يكػكف اهلل الكػؿ نػي الكػؿ ) لمسيح كرأس ليذا الجسد سيقدـ الخضػكع(. اِٖ: 
(. كاآلف غػرض كػؿ خدمػػة ىػك مجػد اهلل. كالمسػػيح كػإبف هلل كن ػف نيػػو مػارس نكعػان مػػف الطاعػة لػػ ب، ِٖ:  ُٓ

نسػػاف عمييػػا، صػػكرة (. كىػػذه ىػػي الصػػكرة التػػي خمػػؽ اهلل اإلٖ:  ِنيػػك أطػػاع  تػػى المػػكت مػػكت الصػػميب )نػػي 
ال ب،  ب اهلل للنساف كىػذا يظيػر نػي عطايػاه. ك ػب اإلنسػاف هلل كىػذا يظيػر نػي طاعتػو كخضػكعو هلل. كىػذه 
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(. كلكػػػف المسػػػيح تجسػػػد لكػػػي يجمػػػع ٖ:  ِالصػػػكرة تشػػػكىت بالخطيػػػة كأصػػػب نا ا نػػػرل الكػػػؿ خاضػػػعان هلل )عػػػب 
ذ البػدء، صػكرة طاعػة الكنيسػة كخضػكعيا هلل اآلب كبيػذا الكنيسة كميا ني جسده كيعيد الصكرة التي أرادىا اهلل من

  .عمؿ المسيحيتمجد اآلب كيصير اهلل الكؿ ني الكؿ ىذا ىك 
 -:اْلَمِسيُحِ هللِ  معنى إذان 

إعػالف م بػة اآلب نن بػػو كنمجػده، نالمسػيح ىػػك صػكرة اآلب، مػػف يػراه نقػد رأل اآلب. ننظػػر إلػى م بتػػو  (ُ
 ف ىك اآلب نن بو.كعطكو ككداعتو كأقكالو ... ننعرؼ م

 يعطينا  ياتو المقامة مف األمكات ن يا بيا أبديا، كنسمؾ عمى األرض نى بر اهلل كبأعمالنا نمجد اهلل. (ِ
 ىك كرأس لمجسد سيقدـ بجسده أل الكنيسة خضكع الم بة ل ب نى األبدية. (ّ
هلل أل أف ( ، كعنػػػدما سػػػقطنا تجسػػد كيجمعنػػػا كجسػػػد لػػو لي قػػػؽ قصػػػد إ:  ّْىػػك خمقنػػػا لمجػػد اهلل )إش (ْ

  .تككف الخميقة لمجد اهلل
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 عودة لمجدول اإلصذاح انرابع
 

راجػػع مكضػػػكع الصػػميب كاآلاـ عنػػػد بػػػكلس الرسػػكؿ نػػػى المقدمػػػة. كلقػػد ا ػػػظ بػػػكلس الرسػػكؿ أف أىػػػؿ ككرنثػػػكس 
ـ بػػكلس الرسػػكؿ أف الكرامػػة يسػػعكف كراء المكاىػػب لي صػػمكا عمػػى كرامػػات زمنيػػة. كنػػى ىػػذا اإلصػػ اح نػػرل مكيػػك 

ال قيقية ليست ني المكاىب بؿ ني  مؿ الصميب مع المسيح، كنراه يقكؿ عػف نكسػو ن ػف جيػاؿ / ضػعكاء / بػال 
يكتىرل عمينػا / صػرنا أقػذار العػالـ.... نيػك يقبػؿ أف ييػاف نػي خدمتػو مػف أجػؿ المسػيح. ألػـ ييػاف  نشتـى / ي كرامة / ي

ني شقاقاتيـ كت زباتيـ كراءه  ككراء أبمكس أف ذاتيـ )األنا( متضخمة. ككاف المسيح ألجمو. كبكلس الرسكؿ رأل 
رأيػػو أف ا ينتكخػػكا كيتشػػيعكا كراء خػػادـ معػػيف، بػػؿ يتركػػكا ال كػػـ هلل. نكمػػا رأينػػا أف اهلل يضػػع الخػػداـ نػػى طريقنػػا 

 ألجؿ خالص نككسنا.
 

  "َمِسيِح، َوُوَكبَلِء َسرَاِئِر اهلِل،ىَكَذا َفْمَيْحِسْبَنا اإِلْنَساُن َكُخد اِم الْ ٔ" -:(ٔ) آية
نظركا إلى كؿ كا ػد منػا كخػادـ لممسػيح ككمػؤتمف عمػى ال قػائؽ السػماكية أإذان ا تنظركا إلينا كرؤساء كسادة، بؿ 
 غير المعركنة كالتي كشكيا اهلل لنا. 

 ده أصميا اليكنانى عبيد، نن ف عبيد هلل ننكذ أكامره. كا نطمب إٌا مج = َكُخد امِ 
 ا تنظركا إلى شعبيتي أك خالنو، نأنا لست شيئان بؿ مجرد عبد هلل. = َفْمَيْحِسْبَنا
(. كالككالػة ليسػت نػي أشػياء ماديػة بػؿ عمػى ْٕ – ُْ:  ُِإستمـ أمانة مػف اهلل ليعمػؿ نػي كرمػو )لػك  = ُوَكبَلءِ 

كيػػػة، أك معتقػػد أك مبػػػدأ خكػػى. كىػػػى كتعنػػػى قػػكة خ mystriesريكف يجػػػاءت سػػرائر باليكنانيػػػة ميسػػت = َسللرَاِئِر اهللِ 
تنطبؽ عمى األسرار الكنسية الالزمة لتقديس اإلنساف، كتجعمو عضكان  يان ني جسد المسيح، كتييأه ل يػاة الشػركة 

 (.ُٔ:  ُٓمع الرب اإللو. إذان كممة ككيؿ سرائر اهلل تشير لعممو ككاىف يخدـ أسرار اهلل )رك 
 

 " ُوَكبَلِء ِلَكْي ُيوَجَد اإِلْنَساُن َأِميًنا.ُثم  ُيْسَأُل ِفي الْ ٕ" -:(ٕ) آية
  أم أف ما ىك مطمكب مف الككالء أف يككنكا moreover it is requiredُثم  ُيْسَأُل 

أمنػػاء كمخمصػػيف نيمػػا أككػػؿ إلػػييـ. ىػػك يبػػدأ ىنػػا نػػي إعطػػاء درس عػػف كيكيػػة التعامػػؿ مػػع الخػػداـ بعيػػدان عػػف ركح 
أف تعاليـ الخػداـ يجػب أف تك ػص لنػرل ىػؿ ىػي متكقػة مػع تعػاليـ الكنيسػة أك  التعصب كالت زب. كنراه ىنا يقكؿ
 تك ص نكعية تعاليميـ.  = ُيْسَألُ  أف ىناؾ شذكذ عف تعاليـ الكنيسة.

 
 ُكُم ِفلي َنْفِسلي َأْيًضلا.َوَأم ا َأَنا َفَأَقلُّ َشْيٍء ِعْنِدي َأْن ُيْحَكَم ِفي  ِمْنُكْم، َأْو ِمْن َيْوِم َبَشٍر. َبْل َلْسُت َأحْ ٖ" -:(ٖ) آية
"  

ىك أطمؽ عمى الم كمة البشرية يـك بشر بالمقارنة مػع يػـك الم كمػة اإللييػة )يػـك الدينكنػة( المسػمى  = َيْوِم َبَشرٍ 
يكـ الرب. كليس معنى كالـ الرسكؿ ىنا ىك عدـ اإلىتماـ بكالـ الناس بصكرة مطمقػة، نالسػيد المسػيح طمػب منػا 
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الصال ة كيمجدكا أبكنا الذم ني السمكات. لكف المقصػكد ىػك أف نيػتـ أكان ب كػـ اهلل كبػأف  أف يرل الناس أعمالنا
نرضػػػى اهلل، ا بػػػأف ن ػػػكز رضػػػا النػػػاس، نالنػػػاس أ كػػػاميـ كقتيػػػة، كىػػػى  سػػػب الظػػػاىر كا تخمػػػك مػػػف التعصػػػب 

التػالى عػف أف يكػكف كالجيؿ بأمكر الخدمة. كأ كاـ الناس تأثيرىا ا يمتد طكيالن. كمف يب ث عػف رضػا النػاس كب
نجػده يقػكؿ أنػو يجػب أف يك ػص النػاس نػي  (ِآيػة )لوي شػعبية كبيػرة سػيككف بالتػالي يب ػث عػف مجػد ذاتػو. كنػى 

يقكؿ أنو ا ييتـ بما يقكلو الناس كال ؿ سيؿ، نما ييتـ بو الخادـ بالدرجة األكلي ىك  (ّآية )تعميـ الخادـ، كنى 
الناس نسي اكؿ أف يجد كيقكؿ ما يعجبيـ لي كز عمى إعجابيـ، كىذا نخ رضى اهلل، أما لك إىتـ بأف يرضى يي  أف

لمخػػداـ. الميػػـ أف يب ػػث الخػػادـ عػػف صػػػكت اهلل داخمػػو كيػػردده. بػػؿ ىػػك  تػػػى ا ييػػتـ ب كػػـ نكسػػو عمػػى نكسػػػو، 
ف نضػػمير اإلنسػػاف ا يخمػػك مػػف خطػػأ كىػػك غيػػر معصػػكـ، كمصػػيره النيػػائي لػػف يتقػػرر ب كمػػو عمػػى نكسػػو. بػػؿ أ

ا أنػا ( ك ػيف تكمػـ عػف خدمتػو قػاؿ "ُٓ:  ُتػى  ُ" )ف  كـ عمى نكسػو قػاؿ "الخطػاة الػذيف أكليػـ أنػاالرسكؿ  ي
اآليػػة السػػابقة قػػاؿ ليػػـ أنػػو مسػػتعد أف ي اسػػبكه، كلكنػػو ىنػػا  ىػػك نػػي. ( َُ:  ُٓكػػك ُ" )بػػؿ نعمػػة اهلل التػػي معػػي

 اسػبكا كيػدينكا الخػداـ، كقػد يخطئػكا ي ذرىـ أف يككف  كميـ خاطئػان كعمػى سػبيؿ اإلدانػة، ألف النػاس تعػكدكا أف ي
نيكبخكا مف يست ؽ الكرامة أك العكس. بؿ نجد الرسكؿ ىنا ا ي اكؿ أف يبػرئ نكسػو، ىػك يتػرؾ مػف يػتكمـ كيػديف 

 كيترؾ التصرؼ هلل الذم يرل كؿ شت. ، ليكعؿ ما يريده
 

.َفِإَني َلْسُت َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِفي َذاِتي. لِكن ِني َلسْ ٗ" -:(ٗ) آية رًا. َولِكن  ال ِذي َيْحُكُم ِفي  ُىَو الر بُّ   " ُت ِبذِلَك ُمَبر 
دمتي نيػذا ا يعنػى كمػاؿ أمػانتي "نػاهلل ينسػب لمالئكتػػو بػالرغـ مػف أف ضػميرم ا يػؤنبني عمػى تقصػير مػا نػػى خػ

(. ُِ:  ُكػػك ِ   ُ:  ِّ(. ىنػػا يمجػػأ لشػػيادة ضػػميره كىػػك كثيػػران مػػا كػػاف يكعػػؿ ذلػػؾ )أع ُٖ:  ْم أ" ) ماقػػة
كلكف  تى يصمح الضمير لم كـ ينبشى أف يسمؾ اإلنساف كما يرضى اهلل، كمع شيادة ضميره أنو لـ يخطت كجد 

ننػا إنمػا متى نعمتـ كؿ ما أمرتـ بو نقكلكا إننا عبيد بطػالكف. أليضان، كىذا ما عمـ بو رب المجد "أف ىذا ا يبرره أ
ك الشعكر المكركض أف يككف داخػؿ كػؿ خػادـ، أنػو عبػد بطػاؿ، ( ىذا ىَُ:  ُٕ" )لك عممنا ما كاف يجب عمينا

 تاركان ال كـ هلل. 
 

رَاَء ِإًذا اَل َتْحُكُمللوا ِفللي َشللْيٍء َقْبللَل اْلَوْقللِت، َحت للى َيللْأِتَي الللر بُّ ال للِذي َسللُيِنيُر َخَفاَيللا الظ للبَلِم َوُيْظِيللُر آ٘" -:(٘) آيللة
  " ِلُكَل َواِحٍد ِمَن اهلِل. اْلُقُموِب. َوِحيَنِئٍذ َيُكوُن اْلَمْدحُ 

ا تستعجمكا ني إصدار األ كاـ عمى أم منا )بكلس أك أبمكس( نيذا مػف  ػؽ الػرب ك ػده، ك تػى ا تسػقطكا نػي 
أم يظيػر األنكػار الداخميػة.  =َخَفاَيلا الظ لبَلِم  ينيلر اللربأم يـك الدينكنة  يف  =َحت ى َيْأِتَي الر بُّ خطية اإلدانة، 

س ني كمػكا عمػى الخػادـ مػف المظيػر الخػارجي، كالمػو ككعظػو. عمكمػان مػاذا يكيػد الخػادـ مػف قػكؿ النػاس أمػا النػا
 عنو أنو ليس مثمو، الميـ رأل اهلل نيو ني يـك الرب.

 

َللى َأُبمُّلوَس ِملْن َأْجِمُكلْم، ِلَكلٙ" -:(ٙ) آيلة ْلتُلُو َتْشلِبيًيا ِإَللى َنْفِسلي َواِ  َأْن اَل »ْي َتَتَعم ُملوا ِفيَنلا:َفيلَذا َأيَُّيلا اإِلْخلَوُة َحو 
  " ، َكْي اَل َيْنَتِفَخ َأَحٌد أَلْجِل اْلَواِحِد َعَمى اآلَخِر.«َتْفَتِكُروا َفْوَق َما ُىَو َمْكُتوبٌ 



 (اإلصذاح انرابع)  تفسير رسانة بٕنس انرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕس
 

 
53 

َلللى َأُبمُّللوَس  ْلتُللُو َتْشللِبيًيا ِإَلللى َنْفِسللي َواِ  أنػا تكممػػت عػػف نكسػي كعػػف أبمػػكس مػػع أننػي أقصػػد أف جميػػع الخػػداـ  =َحو 
ييـ أف ا ي سػبكا أنكسػيـ سػكل أنيػػـ خػداـ لممسػيح نقػط كا أزيػد، ىػػك ا يريػد أف يجػرح خػداـ كنيسػة ككرنثػػكس عمػ

 لكنو لـ يأتى بسيرتيـ  تى ا يشتاظكا أك يشضبكا.
(. ألف مػف ُٗ:  ُكػك ُ" ) كمة ال كمػاء كأرنػض نيػـ الكيمػاء سأبيدقد يككف المكتكب " = َفْوَق َما ُىَو َمْكُتوبٌ 

اف. كقػػد يكػػكف كػػـ عمػػى غيػػره نيػػك قػػد إعتبػػر نكسػػو  كيمػػان نييمػػان، كاإلدانػػة ىػػي أف أسػػمب اهلل  قػػو كػػدييػػديف كي 
" ا يقصد آية معينػة، بػؿ يقصػد أف ىػذا مػا تعممنػاه مػف الكتػاب المقػدس عمكمػان الرسكؿ بقكلو ىذا "ما ىك مكتكب

لػػػى اآلخػػػريف بشػػػيء مػػػف التكاضػػػع، إذان عمينػػػا أٌا ن نػػػتكخ بػػػركح التبعيػػػة كالت ػػػزب كالتكػػػاخر أف ننظػػػر إلػػػى أنكسػػػنا كا 
 بإنساف، بكلس أـ أبمكس أـ صكا... 

 
ْن ُكْنَت َقْد َأَخْذَت، َفِمَماَذا َتْفَتِخُر َكَأن َك ٚ" -:(ٚ) آية   "َلْم تَْأُخْذ؟أَلن ُو َمْن ُيَمَيُزَك؟ َوَأيُّ َشْيٍء َلَك َلْم تَْأُخْذُه؟ َواِ 

ممعممػػيف الػػذيف كػػانكا يطمبػػكف الثنػػاء كيكتخػػركف بأنكسػػيـ كيؤلكػػكف أ زابػػان تػػديف ليػػـ. كىػػك ىػػذه ل = أَلن للُو َمللْن ُيَمَيللُزكَ 
ي كؿ عطية صال ة ىي نازلػة ا تضمكا يا أخكتسكـ نكؿ شت  سف أخذناه مف اهلل "يقكؿ ليـ لماذا تكتخركف بأنك

منػػاس ىػػك أف كػػؿ خػػادـ (. نممػػاذا تكتخػػر بمػػا أخذتػػو مػػف اهلل كأنػػو مػػف عنػػدؾ. كمػػا يكجػػو لُٕ:  ُ" )يػػع مػػف نػػكؽ
مميزاتو التي عنده ىي مف اهلل نمماذا تكتخركف بمعمـ أك بخػادـ ككػؿ مػا عنػده ىػك مػف اهلل. كعمػى كػؿ كا ػد أف ا 

. نممػػػاذا تكتخػػػر (َُ:  ْبػػػطُ )تػػػو، لكػػػف المكىبػػػة ىػػػي مػػػف عنػػػد اهلليكتخػػػر بمكىبتػػػو نػػػال يكجػػػد إنسػػػاف خمػػػؽ مكىب
مػف اهلل. كأىػؿ ككرنثػكس كانػت ليػـ مكاىػب يكتخػركف بيػا. كعمػى  نت عممتيا لنكسؾ ك لػـ تأخػذىاأبمكىبتؾ كأنؾ 

كؿ إنساف أف يككر ىكذا، أف أم ميزة عنده )ذكاء / ماؿ / مركػز...( ىػي مػف اهلل، كليشػكر اهلل عمػى مػا أعطػاه، 
إسػػمو  كأف ينظػػر لمػػف لػػيس عنػػده كيطمػػب مػػف اهلل أف يعطيػػو، بػػؿ يطمػػب مػػف اهلل أف يرشػػده كيػػؼ يخدمػػو كيمجػػد

 ُِ:  ُْش إنقاؿ لػيس مثمػى ) التي أعطاىا لوي. كا ظ أف الشيطاف إذ لـ يكعؿ سقط مف كثرة ما عندهبالعطية 
 .مف مكاىب نممكو(. نمنكتخر باهلل ليس بما ُٔ –
 

  " َنْحُن َأْيًضا َمَعُكْم!ِإن ُكْم َقْد َشِبْعُتْم! َقِد اْسَتْغَنْيُتْم! َمَمْكُتْم ِبُدوِنَنا! َوَلْيَتُكْم َمَمْكُتْم ِلَنْمِمَك ٛ" -:(ٛ) آية
بػػكلس ىنػػا كضػػع يػػده عمػػى خطيػػة أىػػؿ ككرنثػػكس أا كىػػى الكبريػػاء الػػذم أخػػذ شػػكؿ التػػديف المػػريض كالتعصػػب 

سػػتشنكا عػػف اهلل سػػريعان، كىػػذا خػػداع  مػػف األعمػػى. لقػػد شػػعركا بسػػبب المكاىػػب التػػي أعطاىػػا اهلل ليػػـ أنيػػـ شػػبعكا كا 
 ّني )قارف مع ك  ،الكبرياء كالبر الذاتي، ىذه ضربة يمينية لكؿ مبتدئسقط  ديثي اإليماف ني خطية يي  إبميس أف

بينمػػػا الرسػػػؿ أنكسػػػيـ مػػػازالكا  ،(. نيػػػـ شػػػعركا أنيػػػـ كصػػػمكا لقامػػػات عاليػػػة جػػػدان، بػػػؿ إمتمكػػػكا السػػػماءُْ – ُِ: 
ـ، نمػػف بيػػا. أمػػا التػػديف السػػمي يجاىػػدكف. بػػؿ سػػعكا لممكاىػػب التػػي نييػػا مظيريػػات كمجػػد ذاتػػي كاأللسػػنة ليتكػػاخركا

عنده مكىبة يشعر أنو ا يست قيا لخطيتو. كلذلؾ ناهلل ا يعطينا مكاىب كثيرة  تى ا ننتكخ كنتكبر ننضػيع، بػؿ 
 ني أ ياف كثيرة يؤخر التعزيات مع كؿ جيادنا لخكنو عمينا مف خطية الكبرياء.

بمكػػردكـ دكف أف تشػػرككننا معكػػـ ن ػػف  اسػػت كذتـ عمػػى ممكػػكت السػػمكات = َمَمْكللُتْم ِبللُدوِنَنانػػي خيػػالكـ.  = َشللِبْعُتمْ 
معممػػيكـ، كىػػذه سػػخرية مػػف بػػكلس عمػػييـ، إذ ىػػـ تصػػكركا أنيػػـ سػػبقكا معممػػييـ كبػػكلس نكسػػو، نكػػأف بػػكلس مػػازاؿ 
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نكصكؿ المخػدـك لممسػيح ىػك  =َوَلْيَتُكْم َمَمْكُتْم ِلَنْمِمَك يجاىد لي صؿ عمى ممككت السمكات، أما ىـ نكصمكا إليو. 
نمك كانكا قد ممككا لكاف بكلس قد شعر ببركات ىذا الممؾ، نمو الكضػؿ نػي ىػذا الممػؾ. ىنػا نجػد  تاج مجد لمخادـ،

دعكة مف بكلس ليـ ليتضعكا كيشعركا بشعكر دائـ بال اجة إلى اهلل، نالكبرياء ىي أف أشعر أنني شت بدكف الرب 
 .  (ُٕ:  ّ)رؤ  يسكع
 
َنا َنْحُن الرُُّسَل آِخِريَن، َكَأن َنا َمْحُكوٌم َعَمْيَنا ِباْلَمْوِت. أَلن َنا ِصْرَنا َمْنَظرًا ِلْمَعاَلِم، َفِإَني َأَرى َأن  اهلَل َأْبَرزَ ٜ" -:(ٜ) آية

  " ِلْمَمبَلِئَكِة َوالن اِس.
اهلل أماـ أعيف الناس كما  أنتـ تشعركف شعكران زائكان أنكـ شبعتـ كصرتـ ني المقدمة، أما ن ف قد أظيرنا = آِخِرينَ 

لك كنا ني المؤخرة )ككاف الركماف يضعكف األسرل الم ككـ عمييـ بالمكت ني آخر مككب النصرة الذم يتصػدره 
ـى عمييـ بالمكت "نظي = َكَأن َنا َمْحُكوٌم َعَمْيَنا ِباْلَمْوتِ = القائد المنتصر كجنكده(  ًك نيمػات كػؿ النيػار، ر كمتيميف  ي

بسػبب كرازتنػا، أمػا أنػتـ نػال تكاجيػكف ىػذه األخطػار. كىػذا درس مػف " معرضيف ألخطار رىيبػة لمذبح  سبنا كشنـ
الرسػػكؿ أف الشػػبع ال قيقػػي لػػيس ىػػك نػػي المكاىػػب بػػؿ نػػي إ تمػػاؿ ىػػذه الضػػيقات كاإلضػػطيادات، بػػؿ درس نػػي 
إتضاع الرسكؿ إذ يضػع نكسػو نػي مػؤخرة الصػككؼ كمػف ىػك غيػر مسػت ؽ الكقػكؼ معيػـ. كبيػذا يعطػييـ درسػان. 

 = َمْنَظلرًا ِلْمَعلاَلِم، ِلْمَمبَلِئَكلِة َوالن لاسِ  ِصلْرَناممككا كىك يقؼ ني اآلًخر ا ينتظػر كرامػة مػف أ ػد،  نيـ تصكركا أنيـ
أعمالنا تناؿ تقدير المالئكة كأامنا تناؿ إشكاقيـ كىـ يتمنكف ظكرنا، أما الناس ني تقركننا كيتمنكف نشػمنا، ىػك قػد 

 منظران مكرمان مف المالئكة األخيار. عممنا صار منظران رديئان بالنسبة لألشرار، كصار
 

ْقِوَيلاُء! َنْحُن ُجي اٌل ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح، َوَأم ا َأْنُتْم َفُحَكَماُء ِفي اْلَمِسيِح! َنْحُن ُضَعَفاُء، َوَأم ا َأْنُتْم َفأَ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية
  " َأْنُتْم ُمَكر ُموَن، َوَأم ا َنْحُن َفِببَل َكرَاَمٍة!

ذه اآليػػة سػػخرية مػػنيـ عمػػي تخػػيالتيـ كمقارنػػة بػػالكاقع الػػذم يجػػب أف يػػركه نػػي  يػػاة الرسػػكؿ. نيػػـ يب ثػػكف عػػف ىػػ
الكرامة ني العػالـ، كلكػف عمػييـ أف يتشػبيكا بالرسػؿ الػذيف يب ثػكف عػف الصػميب الػذم نيػو كرامػة هلل. مشػكمة أىػؿ 

 .( ٕ:  ُِكك ِيصاب بالكبرياء )  مؿ صميبو نالككرنثكس أنيـ كانكا بال أاـ نإنتكخكا، أما مف ي
لا َأْنلُتْم َفُحَكَملاُء كمػا يرانػا غيػر المػؤمنيف.  =َنْحُن ُجي اٌل  غػركر، كنػي ا تػركف أنكسػكـ، نػي نظػرة انتخػار ك كمػ =َأم 

  قيقة األمر أنتـ تجيمكف ال قائؽ الرك ية. بؿ ىـ إدعكا ال كمة كنسبكا لمرسؿ الجيؿ إذ أدانكىـ.
 
  "ى ىِذِه الس اَعِة َنُجوُع َوَنْعَطُش َوَنْعَرى َوُنْمَكُم َوَلْيَس َلَنا ِإَقاَمٌة،ِإلَ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

 ىذه ىي أكسمة الشرؼ ال قيقية لمخادـ كليس كما يتصكر الككرنثيكف أنيا المكاىب
 كاإلنتكاخ بيا. أاـ الكرازة ىي المجد ال قيقي. 

نيػػك يجػػكؿ يكػػرز نػػي كػػؿ مكػػاف، دائػػـ  = َلللْيَس َلَنللا ِإَقاَمللةٌ كا. ىػػذه لمعبيػػد. نػػي مقابػػؿ شػػعكرىـ بػػأنيـ ممكػػ = ُنْمَكللمُ 
  .َنْعَرى =التنقؿ، قد ا يجد ثيابا كانية ني برد الشتاء 
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  " َوَنْتَعُب َعاِمِميَن ِبَأْيِديَنا. ُنْشَتُم َفُنَباِرُك. ُنْضَطَيُد َفَنْحَتِمُل.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
ُنْشللَتُم  سػػخرية غيػػر المػػؤمنيف ك شػػتائميـ كا يقابػػؿ الشػػر بالشػػر. ىػػك نػػي كرازتػػو ا يثقػػؿ عمػػي أ ػػد. بػػؿ يت مػػؿ

 الكممة األصمية لن تمؿ سائميف الخير لمف يضطيدنا. = ُنْضَطَيُد َفَنْحَتِملُ يصمي ألجؿ مف يشتمكه.  = َفُنَباِركُ 
  

  " ُكَل َشْيٍء ِإَلى اآلَن.ُيْفَتَرى َعَمْيَنا َفَنِعُظ. ِصْرَنا َكَأْقَذاِر اْلَعاَلِم َوَوَسِخ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية
بينمػػا يتكممػػكف عمينػػا بػػالكالـ الػػردمء كينسػػبكف إلينػػا أشػػياء غيػػر صػػ ي ة نإننػػا نقػػابميـ بػػالكالـ الطيػػب كاإلرشػػاد 

أصب نا ني نظر مف نكرز ليـ م تقريف مرذكليف كمتيميف كمكترل عمينا، كيسيء غيػر  =ِصْرَنا َكَأْقَذاِر كالكعظ. 
 .المؤمنيف إلي سمعتنا 

 . ىك يكتخر بيذه اآلاـ نبيا يشارؾ المسيح.َوَسِخ ُكَل َشْيٍء ِإَلى اآلنَ  ِصْرَنا
  

  " َلْيَس ِلَكْي ُأَخَجَمُكْم َأْكُتُب ِبيَذا، َبْل َكَأْواَلِدي اأَلِحب اِء ُأْنِذُرُكْم.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية
بػػػؿ قصػػػدت أف أنصػػػ كـ كأرشػػػدكـ لػػػـ أذكػػػر آامػػػي كأقػػػارف بينيػػػا كبػػػيف مػػػا تدعكنػػػو مػػػف غنػػػي مػػػكاىبكـ ألخجمكػػػـ 

كأنبيكـ، نال أقصد اإلشارة إلي نقائصكـ بؿ أقصد نص كـ بما نيو خيركـ. كبعد مػا قػاؿ بػدأ ييظيػر م بتػو كأبكتػو 
 نيما يمي.

  
ْن َكاَن َلُكْم َرَبَواٌت ِمَن اْلُمْرِشِديَن ِفي اْلَمِسيِح، لِكْن َلْيَس آَباٌء َكِثيرُ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية وَن. أَلَنلي َأَنلا َوَللْدُتُكْم أَلن ُو َواِ 

  " ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِباإِلْنِجيِل.
يككؿ لػو بالطكػؿ نيصػ بو  ني اليكنانية المرشد ىك الذم = المرشدين(. ََََُإشارة لمكثرة )الربكة =  = ربوات

ىـ إذ آمنػكا عمػي عمػي المرشػد قطعػا. كبػكلس كلػد األب لػو ميػزة = أبلاءلممدرسة ك يدربو عمػي األخػالؽ ال ميػدة. 
الػذم بػذر  ، نيػكنيثقػكا نػى تعميمػو نيػك بػنكمـ كيعمػـ عػف م بػة كػأبيديو نعمييـ أف يطيعكه كاثقػيف نػي أنػو ي ػبيـ 

(. كنػػرم ىنػػا بػػكلس يقػػكؿ أنػػو أب ليػػـ إذ ُٗ:  ْبػػذرة اإليمػػاف، كمػػف أتػػي بعػػده كػػاف ييػػتـ بالتكجيػػو كالتعمػػيـ )غػػؿ 
( ٗ:  ِّ" )مت قكؿ السيد المسيح "ا تدعكا لكـ أبا عمي األرض ي مف يكيمكف. كىذا رد عمَوَلْدُتُكْم ِفي اْلَمِسيحِ 

بطريقة خاطئة، كيرنضكف األبكة ني الكينكت. ن يف قاؿ السيد المسيح ىذا، كاف يقصد الييكد الذيف يظنكف أنيـ 
بػػكة الرك يػػة يكتخػػركف باأللقػػاب كيسػػمكف أنكسػػيـ ىكػػذا، كأف ىػػذا لكضػػؿ نػػييـ كلعمميػػـ. كلكػػف المسػػي ية تكيػػـ األ

كالبنػػكة الرك يػػة كمػػا قػػاؿ بػػكلس الرسػػكؿ ىنػػا تمامػػا أنيػػا نػػي المسػػيح أم أف الكػػاىف نػػي المسػػيح كالمكلػػكد منػػو نػػي 
ت ب ػثى المعمكدية كني اإليماف ىك أيضا ني المسػيح. كالىمػا نػي المسػيح، نػال أبػكة خارجػة عػف المسػيح، كالكػاىف يي 

 أكاده ني المسيح. 
 

  " ُمُب ِإَلْيُكْم َأْن َتُكوُنوا ُمَتَمَثِميَن ِبي.َفَأطْ ٙٔ"" -:(ٙٔ) آية
(. كأكادم تمثمكا بي كما يتمثؿ اإلبف بأبيػو. كىػذا يمقػي  مػالن ٕ، ٔ:  ُتس ُ   ُِ – ٓ:  ِتس ُقارف مع )
 " نكـ نكس تيمؾ بسبب قدكتنا السيئة ليـ.الخداـ، نيـ قدكة. كلذلؾ نصمي "نجني مف الدماء يا اهلل... كبيران عمي
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ُطُرِقلي ِلذِلَك َأْرَسْمُت ِإَلْيُكْم ِتيُموثَاُوَس، ال ِذي ُىَو اْبِني اْلَحِبيُب َواأَلِمليُن ِفلي اللر َب، ال لِذي ُيلَذَكُرُكْم بِ ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

  " ِفي اْلَمِسيِح َكَما ُأَعَمُم ِفي ُكَل َمَكاٍن، ِفي ُكَل َكِنيَسٍة.
ِفلي ُكلَل َمَكلاٍن، ـ ك ياتيـ بأف يذكرىـ بالطريقة التي كاف بكلس يكرز بيػا ىدؼ إرساؿ تيمكثاكس أف يصمح طرقي

 ليتمثمكا بو )ببكلس(. ِفي ُكَل َكِنيَسةٍ 
 

  " َفاْنَتَفَخ َقْوٌم َكَأَني َلْسُت آِتًيا ِإَلْيُكْم.ٛٔ" -:(ٛٔ) آية
 ا نيي إليكـ، كمف إنتكخكا كمف تمادك ئعمي أف بعضان منكـ كانكا يكذبكف  قيقة مجي

 خطيتيـ كمف زني مع إمرأة أبيو ظنكا أنني لف أجيء كأعاقب.
 
َتُيْم.ٜٔ" -:(ٜٔ) آية ، َفَسَأْعِرُ  َلْيَس َكبَلَم ال ِذيَن اْنَتَفُخوا َبْل ُقو    " َولِكَني َسخِتي ِإَلْيُكْم َسِريًعا ِإْن َشاَء الر بُّ

أك مجػػرد  ، كىػػؿ ليػػـ قػػكة  قيقيػػة مػػف الػػركح القػػدس  ػػيف يػػأتي الرسػػكؿ سػػيختبر قػػكة ىػػؤاء الػػذيف كػػانكا يتكممػػكف
 كممات إنتكاخ كذلؾ مف ثمارىـ أك العكس أم تدينيـ الظاىرم كجدليـ العقيـ كا  تقارىـ لمسمطاف الرسكلي. 

 
  " أَلن  َمَمُكوَت اهلِل َلْيَس ِبَكبَلٍم، َبْل ِبُقو ٍة.ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

ك  ياة نعيشيا بقكة اهلل. كىك يتأسس ني النككس ليس بالكالـ، إنما بقكة ممككت اهلل ليس كالمان جميالن نردده بؿ ى
عمؿ اهلل ني النككس التي تجذب القمكب كتػدنعيا لليمػاف بالمسػيح، نتعػيش ىػذه النكػكس بػالتقكل بقػكة معكنػة اهلل، 

رة لتسقطو نتخرج مػف كلنرم ني  ياة القديسيف أمثمة جبارة، نيذا شاب يربطكنو إلي عامكد كيدخمكا إليو إمرأة عاى
 عنده مؤمنة بالمسيح. 

 
  "َماَذا ُتِريُدوَن؟ َأِبَعًصا آِتي ِإَلْيُكْم َأْم ِباْلَمَحب ِة َوُروِح اْلَوَداَعِة؟ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

محلب فلي  يركنػو كػأبتأديب كتأنيػب كلػكـ. بػؿ  = ِبَعًصاىك يطمب إلييـ أف يصم كا أ كاليـ  تى ا يأتي إلييـ 
كمتي يستخدـ الكداعة مع خاطت ككرنثكس، ىػذه  العصا ب كمة الركح القدس عىًرؼ متي يستخدـكبكلس وداعة. 

( الػذم نيػو نػػرم الرسػكؿ يسػتخدـ العصػا. كىػك عمكمػػا كػأب  كػيـ يعػرؼ متػي يسػػتخدـ ٓاآليػة مقدمػة إلصػ اح )
عاقػػب  نانيػػا  العصػػا كمتػػي يسػػتخدـ الم بػػة ليجػػذب النكػػكس هلل. كلكننػػا رأينػػا نػػي سػػكر األعمػػاؿ كيػػؼ أف بطػػرس

كسكيرة بالمكت كىنا نرم بكلس ييسمـ الزاني لمشيطاف ليالؾ الجسد. نكانت العقكبات نػي بدايػة المسػي ية إلظيػار 
 أف اهلل قدكس ا ي تمؿ الخطية، ك تى ا يشعر

 الناس ني البداية أف ال رية ني المسي ية معناىا نكضي. نالعصا كانت ىي السمطاف
 .الرسؿ الخطاة الرسكلى كالذم بو يعاقب 
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 عودة لمجدول اإلصذاح انخايس
 

([ نإذ ت دث ىنا عف الزاني الذم زني ٕ – ٓتراجع ني المقدمة " سمـ الدرجات الرك ية" كىي ني اإلص ا ات )
بديػة، نيػك أطكػأ الػركح مع إمرأة أبيو ك صار جسدان كا دان مع زانية، كأنو جسد بال ركح، بال نصيب نػي ال يػاة األ

تعجب الرسكؿ أف ىناؾ مف ا يزاؿ ني قاع السمـ بينما أف الطريؽ مكتكح لكؿ كا د أف يككف كيالقدس الذم نيو، 
 رك ان كا دان مع اهلل، ىذا إذا التصؽ باهلل. لذلؾ جاء ني ىذه اإلص ا ات كؿ ىذه الدرجات الرك ية. 

بػأف يكضػػح الخطيػة التػي نػػي كسػطيـ، نيػك يقػػكؿ أف الكبريػاء الػػذم ك بػكلس الرسػكؿ بػػدأ ىنػا نػي عػػالج كبريػائيـ 
كاإلدانػػػػة ف أف تنشػػػػشمكا بػػػػالت زب بػػػػدان مػػػػعمػػػػاكـ عػػػػف الخطيػػػػة التػػػػي نػػػػي كسػػػػطكـ ك الشػػػػركر الػػػػذم مألكػػػػـ أـ ك نػػػػيك

ىك يشير ىنػا لشػخص يزنػي يقكض إمكانية تشييركـ لمقداسة. ك بدأ الذم دخؿ نيكـ ك  نمتنظركا لمكساد ،كالمشا نات
شتيرت القصة كلػـ يمكمػو أ ػد، نربمػا كػانكا معجبػيف بكصػا تو ك بالغتػو. ك يقػكؿ ذىبػي الكػـ أف مع زكج ة أبيو كا 

و بينمػػا كػػاف أبػػاه مػػا زاؿ  يػػان أنػػو كػػاف يعػػيش نػػي زنػػا مػػع زكجػػة أبيػػاف رجػػالن معركنػػان كمػػف األعيػػاف. ك ىػػذا الزانػػي كػػ
ىػـ سػكتكا عػف الذم تخكنو زكجتو مػع إبنػو(. ك سو ب إليو ني ىذه اآلية ىك األب نكذنى ( )نيككف المي ُِ:  ٕكك ِ)

نيمػا كػانكا يزعمػكف أنيػـ قديسػيف كػانكا شػاعريف بػأنيـ قػد إسػتشنكا ك ىذه الخطية ألف كبريائيـ أعمػي عيػكنيـ، نيػـ 
 . كانت الخطية تعبث داخميـ

 ممخص سمم الدرجات الروحية. 
 مضاجعك الذككر  -ُ
 الزناة -ِ
 
 .أص اب الزكاج الثاني -ّ
 .لكف بال ضكابط لمعالقات الجسدية  تى ني الصكـكؿ ك أص اب الزكاج األ -ْ
ىػػؤاء يضػػبطكف أنكسػػيـ نػػي األصػػكاـ نيمتنعػػكف عػػف العالقػػات الجسػػدية ب الػػزكاج األكؿ ك أصػػ ا -ٓ

  .عمي أف يككف ذلؾ بمكانقة الطرنيف
  .مف يعيش ني تعكؼ كأنيـ بال زكاج -ٔ
 تػػى ا تشػػشميـ أمػػكر الػػزكاج  بػػا نػػي اهلل كلتػػذكؽ السػػمائيات ك البتكليػػكف الػػذيف يرنضػػكف الػػزكاج  -ٕ

  .عف اهلل
ستعبده يرتكع ني درجات السمـ، بشرط أف يمتصؽ باهلل  -ٖ  كمما قمع اإلنساف جسده كا 

 
  " ِبيِو.رََأُة أَ ُيْسَمُع ُمْطَمًقا َأن  َبْيَنُكْم ِزًنى! َوِزًنى َىَكَذا اَل ُيَسم ى َبْيَن اأُلَمِم، َحت ى َأْن َتُكوَن ِلئِلْنَساِن امْ ٔ" -:(ٔ) آية

 ْؤالء ال يرثٌٕ يهكٕت هللا. }
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ػػػًرؼ،  =. قػػػد شػػػاع نعػػػالن بيػػػنكـ ACTUALLY REPORTED = ُمْطَمًقلللا ترجمػػػة أخػػػرل. أم أف الكػػػؿ قػػػد عى
ىذا أمر تعػؼ عنػو  تػى أخػالؽ األمميػيف أف تكػكف إلنسػاف  = َىَكَذا اَل ُيَسم ى َبْيَن اأُلَممِ كالمكضكع صار معمنان. 

 إمرأة أبيو.
 
  "، َوِباْلَحِرَي َلْم َتُنوُحوا َحت ى ُيْرَفَع ِمْن َوْسِطُكُم ال ِذي َفَعَل ىَذا اْلِفْعَل؟َأَفَأْنُتْم ُمْنَتِفُخونَ ٕ" -:(ٕ) آية

بيػػذا كضػػع الرسػػكؿ يػػده عمػػي المشػػكمة، لقػػد صػػاركا عميانػػا بسػػبب إنتكػػاخيـ. كبػػدان مػػف أف  = َأَفللَأْنُتْم ُمْنَتِفُخللونَ 
معرنتيـ كمػكاىبيـ، كربمػا تكػاخركا بيػذا الزانػي، إذ كػاف يخجمكا بسبب ىذا التصرؼ نيـ يمتمئكف غركران ب كمتيـ ك 

َلللْم = بميشػػان. كلػػـ يظيػػركا رنضػػان ليػػذا التصػػرؼ ك زنػػان كخكنػػان مػػف غضػػب اهلل كالخػػراب اآلتػػي بسػػبب غضػػب اهلل 
"، كبسػػبب ىػػذا ال ػػراـ عاخػػاف إنيػػـز الشػػعب نػػي عػػال كقيػػؿ "نػػي كسػػطؾ  ػػراـ ياإسػػرائيؿ. نبسػػبب خطيػػة َتُنوُحللوا

أك الكنيسػة. كبعػػد ذلػػؾ إذ أداف الشػعب عاخػػاف إنتصػػركا. ككػالـ الرسػػكؿ يعنػػي لػكميـ أف قمػػكبيـ لػػـ  تخػرب ال يػػاة
تت ػػػرؾ لتنقيػػػة مجػػػتمعيـ المسػػػي ي كعػػػزؿ ىػػػذا الخػػػاطت. نالكنيسػػػة كميػػػا جسػػػد كا ػػػد، كلػػػك  ػػػدث نسػػػاد لعضػػػك 

 )غرغرينا( سيمكت الجسد كمو إف لـ يقطع العضك الكاسد.
 
وِح، َقلْد َحَكْملُت َكلَأَني َحاِضلٌر ِفلي ال لِذي َفَعلَل ىلَذا، َفِإَني َأَنا كَ ٖ" -:(ٖ) آية َأَني َغاِئٌب ِباْلَجَسِد، َولِكْن َحاِضٌر ِبالرُّ

  " ىَكَذا:
نيػك نػي أنسػس. نػرم الرسػكؿ ىنػا يسػتخدـ السػمطاف الممنػكح لػو مػف اهلل ليػؤدب الخػاطت،  = َكَأَني َغاِئٌب ِباْلَجَسدِ 

 بالجسد إٌا أنو مكجكد معيـ بعقمو كرك و، كبيذا ي كـ كما لك كاف  اضران نعالن. كىك مع أنو غير مكجكد معيـ
  

َأْن ٘ ِإْذ َأْنلُتْم َوُروِحللي ُمْجَتِمُعلوَن َمللَع قُلو ِة َرَبَنللا َيُسلوَع اْلَمِسلليِح  ِباْسلِم َرَبَنللا َيُسلوَع اْلَمِسلليِح ٗ"-(:٘-ٗاآليلات )
وُح ِفي َيْوِم الر َب َيُسوَع.ُيَسم َم ِمْثُل ىَذا ِلمش ْيَطاِن لِ    " َيبَلِك اْلَجَسِد، ِلَكْي َتْخُمَص الرُّ

ِباْسِم يعقد مجمعان، مف الكنيسة كميا كمنو كرسكؿ كلدىـ ني المسيح، كلو سمطاف رسكلي.  الرسكؿ ىنا نرم بكلس
س كرسػػكؿ لمكنيسػػة. كىػػذه كػػرأس لمكنيسػػة، كىػػك مصػػدر قػػكة الكنيسػػة كىػػك مصػػدر قػػكة كسػػمطاف بػػكل =َرَبَنللا َيُسللوَع 

تشػػير ل ضػػكر المسػػيح المسػػتمر نػػي كنيسػػتو. كالػػركح القػػدس ىػػك الػػذم يعطػػي اإلرشػػاد نػػي القػػرار. كىػػذه الكنيسػػة 
   ُٖ:  ُٖ  مت  ُٗ:  ُٔالمجتمعة ليا سمطاف لمعقكبة أعطاه الرب يسكع لمكنيسة ممثمة ني أساقكتيا )مت 

 رمػاف أك قطػع الخػاطت  = َم ِمْثلُل ىلَذا ِلمش لْيَطاِن ِلَيلبَلِك اْلَجَسلدِ َأْن ُيَسلم   ( كمػا ىػي العقكبػة ؟.ِّ، ِِ:  َِيك
الشػرير مػف الكنيسػة ىػػك تسػميمو نػي يػػد الشػيطاف، إذ قػد نقػد ال مايػػة التػي ي مييػا المسػػيح لمكنيسػة عركسػو، مثػػؿ 

ف الكنيسػة جسػد خركؼ أيٍبًعدى عف القطيع نيسمَّـ لمذئاب. كىذا ي دث مع كؿ خاطت يستمر ني خطيتو نينكصػؿ عػ
. إذان العقكبػػػة ىػػػي القطػػػع مػػػف مثػػػؿ األمػػػراض الجسػػػدية )أيػػػكب كمثػػػاؿ(  المسػػػيح كيكػػػكف عرضػػػة لضػػػربات إبمػػػيس

الكنيسػػة  تػػى يعاقػػب الخػػاطت عمػػي نعمتػػو، ك تػػى يكػػكف نػػي ىػػذا تأديػػب لجسػػده نػػيمكف أف تخمػػص نكسػػو نػػي يػػـك 
وُح = مجيء الرب الثاني  ب ىذا اإلنساف بأمراض ني جسده كبأتعاب كضيقات كالمقصكد أف يؤدَّ ِلَكْي َتْخُمَص الرُّ
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(. ك اهلل إسػػتخدـ األسػػمكب نكسػػو مػػع أيػػكب لينقيػػو مػػف خطيػػة ٖ – ٔ:  ِكػػك ِـ ك يعػػكد طالبػػان المشكػػرة ) تػػى ينػػد
(. كلكػف العقكبػة ٕ:  ُِكػك ِس نكسػو  تػى ي ميػو مػف اإلنتكػاخ )البر الذاتي، بؿ إستخدـ ىذا األسػمكب مػع بػكل

اإلنساف مػف اليػالؾ األبػدم إف لػـ يقػدـ تكبػة. كلػك قػدـ اإلنسػاف تكبػة  تػى بعػد أف خسػر يػد أك الجسدية ا تعكي 
رجؿ نيك سيدخؿ السماء بجسد كامؿ كليس ناقصان. كالعقكبات تتصػاعد تػدريجيان. كلكػف إف قػدـ تكبػة تتكقػؼ عنػد 

ى بكػػؿ األدكيػػة المؤديػػة طتنػػربىػػذا ال ػػد، كىػػذا مػػا  ػػدث مػػع اإلبػػف الضػػاؿ كمػػع يكنػػاف. ككمػػا نقػػكؿ نػػى القػػداس "
 ."لمخالص

 ( لمنع المرض ) بكلس(.ِ( لشكاء المرض )ىذا الزانى(  ُكاألدكية نكعاف 
 
  "َلْيَس اْفِتَخاُرُكْم َحَسًنا. أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  َخِميَرًة َصِغيَرًة ُتَخَمُر اْلَعِجيَن ُكم ُو؟ٙ" -:(ٙ) آية

اؿ ذىبػػي الكػػـ أف ىػػذا الزانػػي كػػاف مػػف ذكم ال كمػػة العالميػػة نكػػانكا يكتخػػركف بػػو، كىػػـ قػػ = َلللْيَس اْفِتَخللاُرُكْم َحَسللًنا
إنتخركا أيضان بمكاىبيـ. كلكف الرسكؿ يقكؿ ليـ ا تكتخركا بمثؿ ىذا الخاطت نكجكده بينكـ سيكسد الكنيسة كميػا، 

طيػة ترعػي كآكمػة )غرغرينػا(ا كالخميرة التي تعمؿ ني العجيف كمو، عمؿ الخطية ني إنساد الطبيعػة البشػرية. الخ
تكتكي ب د طالما ا تجد مف يقاكـ إمتدادىا. كا ينكع معيا أف يتجاىميا اإلنساف بؿ الكاجػب قطعيػا كىػذا ماعممػو 

ذا نيمنا أف اإلنتخار الذم يشير إليو الرسكؿ ىنػا بقكلػو لػيس إنتخػاركـ   .ىػك إنتخػارىـ بمػكاىبيـ ، سػنان الرسكؿ. كا 
جعميـ ا ييتمكف بمثؿ ىػذه الخطايػا، كلػـ يػدرككا أثارىػا السػيئة كأنيػا سػتؤثر عمػي اآلخػريف. إنتخارىـ  نالمعني أف

  غؿ  ُ:  ُِ  لك  ُٓ:  ٖ  مر  ٔ:  ُٔككممة خميرة إستخدمت بالمعني السيت أم إنتشار الشر ني )مت 
ستخدـ المسيح معني الخميرة بالمعني الصالح أم إمتداد كانتشار ممككت السمكاٗ:  ٓ  ّّ:  ُّت ني )مت ( كا 

 (. ُِ:  ُّ  لك 
 
َأْيًضا اْلَمِسيَح  ِإًذا َنقُّوا ِمْنُكُم اْلَخِميَرَة اْلَعِتيَقَة، ِلَكْي َتُكوُنوا َعِجيًنا َجِديًدا َكَما َأْنُتْم َفِطيٌر. أَلن  ِفْصَحَناٚ" -:(ٚ) آية

  " َقْد ُذبَح أَلْجِمَنا.
مكا الشػػر كذلػػؾ بإسػػتبعاد الشػػخص الػػذم أخطػػأ، اف قبكلػػػو نػػي نصػػي ة بػػكلس الرسػػكؿ ألىػػؿ ككرنثػػكس أف يستأصػػ

كػانكا  ، الكنيسة سيؤثر عمي بقية األعضاء مثػؿ تػأثير الخميػرة نػي العجػيف كمػو، ككمػا أف الييػكد ب سػب الشػريعة
أيػػاـ عيػػد الكطيػػر يػػأكمكف نييػػا نطيػػر دكف خميػػر. ككػػانكا نػػي تػػدقيؽ شػػديد  ٕيعيػػدكف الكصػػح بػػالكطير ثػػـ يعيػػدكف 

ف بيكتيـ قبؿ ذبح الكصح  تى يضػمنكا خمكىػا تمامػان مػف أم خميػر طػكاؿ أيػاـ الكطيػر السػبعة، كالتػي تػأتى يكتشك 
( ىكػػػذا ن ػػػف أيضػػػان كقػػػد صػػػار المسػػػيح نصػػػ نا، إذ قػػػد ذبػػػح ألجمنػػػا ٕ، ٔ:  ُّ   ُٓ:  ُِبعػػػد الكصػػػح )خػػػر 

اهلل، إذ قػػد أصػػب نا عجينػػان  ن ررنػػا مػػف الخطيػػة، يجػػب عمينػػا أف ننقػػي أنكسػػنا مػػف أم شػػر كنسػػمؾ بمػػا يميػػؽ بػػأكاد
( ىػك رقػـ الكمػاؿ إشػارة ٕد الكصح اإلليي ك ياتنا كالكطير ا يكجد بيا شران أكخبػث. كرقػـ )ي  عى جديدان بالمعمكدية لني 

 لم ياة كميا التي يجب أف نقضييا بال خطية. نال نرح كا عيد إف كاف ىناؾ شر كنساد. 
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ك خطاة )كالزاني الذم كاف يجب عزلو عف الكنيسة( كالمعمكديػة لنػا ىػي عبػكر، سكاء خطية أ = اْلَخِميَرَة اْلَعِتيَقةَ 
يشػير لمكمػاؿ(  ٕأيػاـ )العمػر كمػو نػرقـ  ٕىػي عيػد الكصػح، عبػكر مػف الخطيػة لم يػاة الجديػدة. إذان ابػد أف ن يػا 

  .عمي الكطير)بال خطية(
 
  " َواَل ِبَخِميَرِة الش َر َواْلُخْبِث، َبْل ِبَفِطيِر اإِلْخبَلِص َواْلَحَق.ِإًذا ِلُنَعَيْد، َلْيَس ِبَخِميَرٍة َعِتيَقٍة، ٛ" -:(ٛ) آية

ربمػػا كػػاف الكقػػت عيػػد الكصػػح أك أف الرسػػكؿ ي سػػب أف ال يػػاة الكنسػػية ىػػي ك يػػاة مقامػػة نػػي الػػرب  = ِإًذا ِلُنَعَيللدْ 
مػع الػرب نصػ نا، أك ىػك العيػد يسكع ىػي عيػد نصػح مسػتمر، ن تكػؿ بػال إنقطػاع بممارسػة ال يػاة النقيػة المقامػة 

عتراؼ. إف ال يػاة المسػي ية تيشىػبٍَّو بعيػد دائػـ.  الدائـ لمكنيسة أم القداس كالتناكؿ، كما يجب أف يسبقيا مف تكبة كا 
 ِإْخلبَلصِ  نالعيد كالكػرح ا يككنػاف إٌا إذا إمتنعنػا عػف الشػر كالخبػث. =َخِميَرِة الش َر  بدون أمكلنعيد بدكف خطية 

،  تشػػػير إلػػػي المعرنػػػة أم إلػػػي ال قػػػائؽ كالعقائػػػد السػػػميمة = َواْلَحلللقَ ر الكاضػػػؿ. ي ػػػلمسػػػمكؾ كالتصػػػرؼ الخى  تشػػػير =
 . نعمي المسي ي إذف أف يسمؾ  ياة خيرة ناضمة تتكؽ مع ال قيقة اإلليية.كليست معرنة كطرؽ العالـ الباطؿ

  
  " َخاِلُطوا الزَُّناَة.َكَتْبُت ِإَلْيُكْم ِفي الَرَساَلِة َأْن اَل تُ ٜ" -:(ٜ) آية

يقػػكؿ ذىبػي الكػـ أف الرسػكؿ يقصػػد نكػس ىػذه الرسػالة أم الرسػػالة األكلػي لككرنثػكس،  يػث طمػػب  =ِفلي الَرَسلاَلِة 
منيـ ني ىذا اإلص اح بالذات كمف أكؿ آية أف يرنعكا مف كسطيـ الذم نعؿ ىػذا الكعػؿ الػردمء. كالػبعض يقػكؿ 

 ا ىذا، كىذا رأم مستبعد.أف ىناؾ رسالة مكقكدة قاؿ ليـ نيي
  

ال  َفيَ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية ْمَزُمُكْم َأْن َوَلْيَس ُمْطَمًقا ُزَناَة ىَذا اْلَعاَلِم، َأِو الط م اِعيَن، َأِو اْلَخاِطِفيَن، َأْو َعَبَدَة اأَلْوثَاِن، َواِ 
  " َتْخُرُجوا ِمَن اْلَعاَلِم!

. أم الرسكؿ ا يقصد قطع كؿ عالقة بأم خاطت مف غير ا أعني عمي كجو اإلطالؽ =َوَلْيَس ُمْطَمًقا 
ٌا ستنقطع عالقتنا بالمجتمع ا بيذا طماعيف كخاطكيف كعبدة أكثاف. ك لبشرم كمو، نالعالـ مممكء زناة ك المؤمنيف، كا 

 (.ُٓ:  ُٕ" )يك ف العالـ بؿ أف ت كظيـ مف الشريرلست أسألؾ أف تأخذىـ مالمكيـك قاؿ السيد المسيح "
 

للا اآلَن َفَكَتْبلُت ِإَلللْيُكْم: ِإْن َكلاَن َأَحللٌد َمللْدُعوا َأًخلا زَاِنًيللا َأْو َطم اًعللا َأْو َعاِبلَد َوثَللٍن َأْو َشللت  ٔٔ" -:(ٔٔ) آيلة اًما َأْو َوَأم 
  " ِسَكيرًا َأْو َخاِطًفا، َأْن اَل ُتَخاِلُطوا َواَل ُتَؤاِكُموا ِمْثَل ىَذا.

أم المقصكد عزؿ المسي ي الذم يشػتير بخطيتػو ك رمانػو مػف الشػركة الكنسػية، كىػذا  =ا ِإْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعوا َأخً 
 سمطاف الكنيسة أف تعزؿ مف الشركة كبالذات مف سر اإلنخارستيا. نمكضكع العزؿ كالمقاطعة خاص بالمؤمنيف.

كباألكلى ا تشرككىـ معكـ ني  .ي طعاميـقكلو ا تؤاكمكا قد تكيـ ا تشترككا معيـ ن =َأْن اَل ُتَخاِلُطوا َواَل ُتَؤاِكُموا 
 مائدة اإلنخارستيا التي يجب أف يمنع عنيا الخطاة، كذلؾ  تى يتكبكا. كيككف ىدؼ القطع ىك  ثيـ عمى التكبة.
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  "َداِخل؟ أَلن ُو َماَذا ِلي َأْن َأِديَن ال ِذيَن ِمْن َخاِرٍج؟ أََلْسُتْم َأْنُتْم َتِديُنوَن ال ِذيَن ِمنْ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
أم ا سمطاف لمكنيسة عمى غير المؤمنيف، كلكف نقط عمى المػؤمنيف، لػيس  = َماَذا ِلي َأْن َأِديَن ال ِذيَن ِمْن َخاِرجٍ 

أنػا كمػا أنػتـ أ كػـ  = أََلْسلُتْم َأْنلُتْم تَلِديُنوَن ال لِذيَن ِملْن َداِخللمف عمػؿ الكنيسػة أف تػديف أ ػدان مػف غيػر المػؤمنيف. 
الذيف ىـ مؤمنيف. كليس المقصكد ىػك اإلدانػة بمنطػؽ أننػي األنضػؿ، لكػف بػدانع الم بػة األخكيػة،  كأديف كأعاقب

كخكنان عمى نكس الخاطت مف اليالؾ ككم اكلة إلصال و، كخكنان عمى الكنيسة مف غضب اهلل. إذان عمى الكنيسة 
 أم عضك نييا. أف ت رص بإستمرار عمى تنقية نكسيا مف أم نساد لمعالـ يتسمؿ إلييا عف طريؽ

 
  "«.َفاْعِزُلوا اْلَخِبيَث ِمْن َبْيِنُكمْ »َأم ا ال ِذيَن ِمْن َخاِرٍج َفاهلُل َيِديُنُيْم. ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

اهلل يديف الجميع لكف مف ىـ بالداخؿ أم المؤمنيف، نالسمطاف الكينكتي لو أف يطبؽ عقكبات كتأديبات عمييـ. 
 ىذه ىي العقكبة التي تكقعيا الكنيسة عمى كؿ مؤمف شرير. = ِنُكمْ َفاْعِزُلوا اْلَخِبيَث ِمْن َبيْ 

بعضان كأنراد، نيذا الرسكؿ ني  ديثو يقصد قرار الكنيسة بإدانة األشخاص كقطعان ا يقصد أف نديف بعضنا 
 ".ينطبؽ عميو "ا تدينكا لكي ا تدانكا
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 عودة لمجدول اإلصذاح انسادس
 

 يناقش الرسكؿ ىنا قضيتيف
 ( التقاضى أماـ الم اكـ الكثنية.ُ 
 ( اليركب مف الزنا الم يط بيـ.ِ 
 
 "َأَيَتَجاَسُر ِمْنُكْم َأَحٌد َلُو َدْعَوى َعَمى آَخَر َأْن ُيَحاَكَم ِعْنَد الظ اِلِميَن، َوَلْيَس ِعْنَد اْلِقَديِسيَن؟ٔ" -:(ٔ) آية

ف ي كمكا كيدينكا اإلخكة الذيف مف داخؿ الكنيسة، لذلؾ نإنني أتساءؿ كيؼ يجرؤ أم إذا كاف المؤمنيف ليـ  ؽ أ
كىػػـ  = ِعْنللَد الظ للاِلِمينَ = شػػخص مػػنكـ يكػػكف لػػو شػػكاية عمػػى شػػخص آخػػر، أف ي اكمػػو أمػػاـ الم ػػاكـ الكثنيػػة 

= كا لرجػاؿ الكنيسػة القضاة الكثنييف عبدة األكثاف، كليس عندىـ نكرة سميمة عف العدالػة. ألػيس األنضػؿ أف تػذىب
ىؤاء يسكف نييـ الركح القدس. كبكلس ا يعنى بصكة مطمقة أف كؿ قانكف مدني ىك ظالـ ألنو ىك  = اْلِقَديِسينَ 

( لكنػو يػرل ُِ – َُ:  ِٓ  أع  ِٓ:  ِِكمػا يميػو   أع  ُِ:  ُٖنكسو التجػأ لمقػانكف المػدني لي ميػو )أع 
ك نشػؿ لمكنيسػة كىػك عيػب نبػكلس لجػأ لمقضػاء  ينمػا كانػت المشػاكؿ أف إلتجاء أخكيف مسي ييف لم اكـ كثنية ى

 بينو كبيف الركماف، كلكف  ينما إضطيده إخكتو الييكد لـ يمجأ لمقضاء.
 
ْم َغْيلُر ُمْسلتَْأِىِميَن أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  اْلِقَديِسيَن َسلَيِديُنوَن اْلَعلاَلَم؟ َفلِإْن َكلاَن اْلَعلاَلُم ُيلَداُن ِبُكلْم، َأَفلَأْنتُ ٕ" -:(ٕ) آية

ْغَرى؟   "ِلْمَمَحاِكِم الصُّ
 لكف كيؼ نديف العالـ ؟  = َسَيِديُنوَن اْلَعاَلمَ ( ِٖ:  ُٗقارف مع )مت 

 ني ىذه اآلية نرل قمة ت قيؽ الك دة بيف المسيح الدياف كرأس لكنيستو كبيف كنيستو المنتصرة. ( أ
 .ـ الخاطت نيكتض كفسط سكاد العالسمككنا البار سيككف كنقطة بيضاء ك  ( ب
يا الخطاة. ( ج  سيديف القديسكف بتعاليميـ التي مألت الدنيا، كرىنىضى

 الػػػػركحك  إلت ػػػػادىـ الكامػػػػؿ بالمسػػػػيح ، ء( كنػػػػى اليػػػػـك األخيػػػػر سػػػػيمتمت المؤمنػػػػكف مػػػػف الػػػػركح القػػػػدس
سػػتنارة نيػػدرككا  كمػػة أ كػػاـ المسػػيح عمػػى األشػػرار كيكانقػػكف عمييػػا،  سػػيعطييـ  كمػػة غيػػر عاديػػة كا 

كسػػػيتطابؽ  كميػػـ مػػع  كػػػـ  ، و المجػػد عمػػى كػػػؿ أ كامػػو التػػي يظيػػػر نييػػا العدالػػة اإللييػػةكيعطكنػػ
 المسػػيح. ك تػػى عمػػى األرض ناإلنسػػاف الرك ػػي المممػػكء مػػف الػػركح ي كػػـ نػػي كػػؿ شػػت  كػػـ صػػائب

 (.ُٓ:  ِكك ُ) كأيضا ا إعتراض لديو عمى أ كاـ اهلل
ذا كنػػتـ تي  ذا كنػػتـ سػػتدينكف العػػالـ كتقاضػػكف  مكف كمثػػاؿ كمقيػػاس ي ػػاكـ عمػػى أساسػػوعمى سػػتى كا  البعيػػدكف عػػف اهلل كا 

 ىذه األمكر الصشيرة.عمى  ضكف نييا ـ مست قكف ألف تقيمكا م اكمات تقاآلخريف، أنمست
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  " أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن َنا َسَنِديُن َمبَلِئَكًة؟ َفِباأَلْوَلى ُأُموَر ىِذِه اْلَحَياِة!ٖ" -:(ٖ) آية
المقصػػػكد المالئكػػػة السػػػاقطيف )الشػػػياطيف( الػػػذيف سػػػكؼ نػػػدينيـ ب ياتنػػػا الطػػػاىرة بػػػالرغـ مػػػف =  ِئَكلللةً َسلللَنِديُن َمبلَ 

م اكاتيـ إسقاطنا ني الخطية، ىؤاء لـ ي كظكا رياستيـ كىـ دكف  ركب مف الخارج، بينما ن ف  كظنا طيارتنا 
 كن ف ني  رب مستمرة منيـ.

 
  " ِفي ُأُموِر ىِذِه اْلَحَياِة، َفَأْجِمُسوا اْلُمْحَتَقِريَن ِفي اْلَكِنيَسِة ُقَضاًة! َفِإْن َكاَن َلُكْم َمَحاِكمُ ٗ" -:(ٗ) آية

أم مف تنظركف إلػييـ نػي إ تقػار، كىػـ مػف رجػاؿ الكنيسػة كالمعنػى أف أ قػر مػف نػي الكنيسػة ليػك  = اْلُمْحَتَقِرينَ 
بػػاد  أنضػػؿ مػػف الظػػالميف نيػػك مرتشػػد بػػالركح القػػدس. إذان إتخػػذكا قضػػاتكـ مػػف رجػػاؿ الكنيسػػة نيػػذا أنضػػؿ مػػف عي

 األكثاف.
 أم إف كاف بينكـ قضايا تست ؽ الذىاب لمم اكـ. =َفِإْن َكاَن َلُكْم َمَحاِكُم 

 
  "ِلَتْخِجيِمُكْم َأُقوُل. َأىَكَذا َلْيَس َبْيَنُكْم َحِكيٌم، َواَل َواِحٌد َيْقِدُر َأْن َيْقِضَي َبْيَن ِإْخَوِتِو؟٘" -:(٘) آية
(. ىـ لكبريائيـ نقدكا البصيرة نمـ َُ:  ْككُعكف ال كمة )إشارة اذعة لمككرنثييف الذيف يدَّ  = َبْيَنُكْم َحِكيمٌ  َلْيَس 

 .ِلَتْخِجيِمُكمْ = يعد بينيـ  كماء ي كمكف إلخكتيـ، كىذا ما يخجؿ أنيـ كصمكا إلى ىذا ال اؿ 
 
 " َد َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن!.لِكن  اأَلَخ ُيَحاِكُم اأَلَخ، َوذِلَك ِعنْ ٙ" -:(ٙ) آية

 .َغْيِر اْلُمْؤِمِنينَ مما يخجؿ أف األخ المسي ي ي اكـ أخاه المسي ي عند قضاة 
 
؟ ِلَملاَذا َفاآلَن ِفيُكْم َعْيٌب ُمْطَمًقا، أَلن  ِعْنَدُكْم ُمَحاَكَماٍت َبْعِضُكْم َمَع َبْعٍض. ِلَماَذا اَل ُتْظَمُموَن ِباْلَحِريَ ٚ" -:(ٚ) آية
  " ُتْسَمُبوَن ِباْلَحِرَي؟الَ 

ِلَملاَذا اَل عيب عمى اإلطالؽ أف يككف نيكـ كذا ككذا.. أم ا إستثناءات نى ىػذا المكضػكع.  = ِفيُكْم َعْيٌب ُمْطَمًقا
(. نػػالمؤمف ال قيقػػي يقبػػؿ الظمػػـ كالضػػيؽ َْ، ّٗ:  ٓىػػذا مبػػدأ كضػػعو السػػيد المسػػيح نكسػػو )مػػت  = ُتْظَمُمللونَ 

ـى عمػى أخيػو ظممػان. ىػذه الم اكمػات بيػنكـ عالمػة أنكػػـ بكػرح، نممػاذا يمجػ أ إلػى م اكمػة أخيػو  يػث يمكػف أف يي كىػ
ف كػػػاف المكػػػركض أف ن ػػػب  = َعْيلللبٌ = بعيػػػديف عػػػف ركح ال ػػػب  بعيػػػديف عػػػف ركح إ تمػػػاؿ بعضػػػكـ بعضػػػان، كا 

ـٍ ينصػكو اهلل كيكانػأه كمػف يى  ، المسيئيف إلينا نكـ باألكلى إخكتنا اهلل، نإختػاركا األ سػف أم أف ـ يدينػو ظًمػكمف ييظمى
. كمف يخػاؼ  = ِلَماَذا اَل ُتْظَمُموَن ِباْلَحِريَ = تقبمكا الظمـ  ـٍ عمكمان مف يؤمف أف لو ميراث سماكم لف ييتـ بأف ييٍظمى

، كاهلل قػادر ـٍ . كبكلس يقكؿ لو كلماذا ا تقبؿ أف تيٍظمى ـٍ  مف أف يمجأ ل كـ الكنيسة ني قضية ما، ىك خائؼ أف ييٍظمى
ـٍ مػف نػاس مممػكئيف مػف الػركح القػدس كيعكضػؾ  لى كنيستو. كأييمػا أنضػؿ أف تيٍظمىػ أف يعكضؾ إذا إلتجأت إليو كا 
اهلل، أك يظممؾ القاضػي الػكثني )كىػذا جػائز جػدان نكػؿ إنسػاف معػرض لمخطػأ(، كلكػف ىنػا لػف يعكضػني اهلل ألننػي 

 رنضت الكنيسة ك كميا.
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 " َوَتْسُمُبوَن، َوذِلَك ِلئِلْخَوِة! لِكْن َأْنُتْم َتْظِمُمونَ ٛ" -:(ٛ) آية
  بدان مف أف نقبؿ الظمـ نظمـ ن ف إخكتنا. نقد ت كـ لنا الم اكـ بأكثر مف إست قاقنا

( نكيػـ أنػو عمينػا أف نتعاتػب ُٕ – ُٓ:  ُٖنكأننا سمبنا أخكتنا كبيػذا ن ػـر مػف ميػراث ممكػكت اهلل. كمػف )مػت 
كف ني إطار الم بة داخػؿ الكنيسػة كمػف يػرنض  كػـ الكنيسػة نختصػره كنشتكى لمكنيسة كا نسكت عمى الظمـ كل

 كا نكرىو بؿ نصمى ألجمو.
 
اٍن َواَل َأْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  الظ اِلِميَن اَل َيِرُثوَن َمَمُكوَت اهلِل؟ اَل َتِضمُّوا: اَل ُزَناٌة َواَل َعَبَدُة َأْوثَ ٜ" -(:ٓٔ-ٜ) ياتاآل

َواَل َسلاِرُقوَن َواَل َطم لاُعوَن َواَل ِسلَكيُروَن َواَل َشلت اُموَن َواَل َخلاِطُفوَن ْٓٔأُبوُنوَن َواَل ُمَضلاِجُعو ُذُكلوٍر، َفاِسُقوَن َواَل َمل
  " َيِرُثوَن َمَمُكوَت اهلِل.

ف جيؿ. أا ا تنخدعكا، ا تخدعكـ قمكبكـ أك أنكاركـ الخاصة. إف ىذا الذم تكعمكنو إنما تكعمكنو ع = اَل َتِضمُّوا
شػػريرة تمنػػع  مػػف أف تنخػػدعكا ألف ىنػػاؾ أعمػػاان  تعممػػكف أف الػػذيف يسػػمبكف غيػػرىـ ا يرثػػكف ممكػػكت اهلل نأ ػػذركا

اإلنساف عػف أف يكػكف لػو ال ػؽ نػي ميػراث ممكػكت السػمكات. كمػف سمسػمة الخطايػا التػي أكردىػا الرسػكؿ نكيػـ أف 
ة نػي ككرنثػكس بػيف الػكثنييف، ككضػع عبػادة األكثػاف كسػط الظمـ يتسػاكل بالزنػا، كىنػا ت ػذير مػف الخطايػا المنتشػر 

مخنثػػكف  = َمللْأُبوُنونَ = خطايػا الزنػا، نعبػػادة األكثػاف إرتبطػػت بالزنػا نػي ىياكػػؿ األكثػاف، كأيضػػان بالشػذكذ الجنسػي 
كرة تمنع كىـ مكجكدكف ني اليياكؿ الكثنية مع العاىرات. ككؿ ىذه الخطايا المذك ،اذ جنسيان ييٍستىٍعمىمكف كاألنثىشك 

(. نالطمػػػاع يريػػػد أف يزيػػػد دخمػػػو ليػػػؤمف ٓ:  ّمػػف ممكػػػكت السػػػمكات، كمعيػػػا الظمػػػـ الػػػذم ىػػػك عبػػػادة أكثػػػاف )كػػػك 
مستقبمو بينما أف تأميف المستقبؿ كتدبيره ىك عمؿ اهلل، كالطمػاع صػار العػالـ ىػدنان لػوي، إليػان يسػعى إلرضػائو بػدان 

  .مف أف يككف كسيمة يعيش بو
 
ْرُتْم ِباْسِم الر َب َيُسوَع َوِبُروِح َوىٔٔ" -:(ٔٔ) آية   " ِإلِيَنا.َكَذا َكاَن ُأَناٌس ِمْنُكْم. لِكِن اْغَتَسْمُتْم، َبْل َتَقد ْسُتْم، َبْل َتَبر 

 كبيػا غيكػرت خطايػاكـ إغتسلمتم =كأنتـ أييا الككرنثيكف كنتـ تمارسكف ىذه الخطايػا قبػؿ إيمػانكـ كقبػؿ معمػكديتكـ 
نقطعت عالقتكـ بيذه الخطايا ، مع المسيح السابقة، بمكتكـ   .كا 

 .صرتـ مخصصيف كمكرسيف لمرب = َتَقد ْسُتمْ 
ْرُتمْ  = التبرير ليس نقط ىك غكراف الخطايا بؿ أف ن يا ني أعماؿ بر يعطييا لنا المسيح الػذم ي يػا نينػا )غػؿ  َتَبر 

ة كصػػػارت لكػػػـ  يػػػاة بػػػارة، كصػػػرتـ ( كالمقصػػػكد ىػػػك أنػػػو قػػػد إنقطعػػػت كػػػؿ عالقػػػة لكػػػـ بشػػػركركـ الماضػػػيَِ:  ِ
  .مخصصيف لمرب يسكع

)راجع المقدمة(. كىذا تعبير عككم عف الثػالكث، نالمعمكديػة ىػي بإسػـ الثػالكث  = ِباْسِم الر َب َيُسوَع َوِبُروِح ِإلِيَنا
 .( ُٗ:  ِٖ)مت 

 = الركح القدس( ِيَناُروِح ِإل  =اابفالر َب َيُسوَع   =اآلب ِإلِيَنا كالخالص ىك عمؿ الثالكث =)
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، لِكْن اَل َيَتَسم ُط «ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي»، لِكْن َلْيَس ُكلُّ اأَلْشَياِء ُتواِفُق. «ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي»ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
  " َعَمي  َشْيٌء.

س، كلألسؼ تسمؿ ىذا الككر الردمء يبدأ مف ىنا مناقشة قضية الزنا، كا ظ أف الزنا كاف منتشران جدان ني ككرنثك 
 -، نتصكركا أف ال رية ني المسي ية تسمح بالزنا. كالرسكؿ ني رده قاؿ ىذه القكانيف :نى ككرنثكس  لمكنيسة

 ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن َلْيَس ُكلُّ اأَلْشَياِء ُتواِفقُ 
 َمي  َشْيءٌ ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن اَل َيَتَسم ُط عَ 

( "كػػؿ األشػػياء ت ػػؿ لػػي لكػف لػػيس كػػؿ األشػػياء تبنػػى" نػػرل أمامنػػا قػػانكف ِّ:  َُكػػك ُكباإلضػانة لمػػا كرد نػػي )
(  ػػديثان عػػػف تقػػديس الجسػػػد أل تخصػػيص الجسػػػد هلل ا لمخطيػػػة ُِ:  ٔكػػػك ُالمسػػي ية. ىػػػك يبػػدأ بيػػػذه اآليػػة )

ا. كربما يكجو الرسكؿ ىذه اآليػات لألمػـ لػيعمف ليػـ كارضاء شيكات الجسد ، كيركز  ديثو عمى اإلمتناع عف الزن
أنيػػـ غيػػر مػػرتبطيف بػػالطقكس الييكديػػة كا سػػيما مػػا يتعمػػؽ باألطعمػػة. كلكػػف ىػػذه اآليػػات ىػػي القاعػػدة المسػػي ية 

" ىذه ىػي مبػادئ األخػالؽ المسػي ية، إذان ليسػأؿ كػؿ د ىذه القكانيف بدان مف قكلنا " راـ ك الؿلمسمكؾ. كن ف نرد
 -: سب ىذه الكممات كسو كا د ن
( ؟ ىػؿ لػك كػاف ُِ:  ُىؿ ىذا التصرؼ يػكانقني كػإبف هلل صػارت لػو ال يػاة ىػي المسػيح )نػى  (ُ

المسيح مكاني كاف سػيكعؿ ىػذا التصػرؼ أـ ا ؟. كقػد يقػكؿ أ ػد أنػا لسػت المسػيح. كىػذا خطػأ، 
( َِ:  ِ غػػؿ) نالمسػػيح أعطػػاني  ياتػػو. مػػع المسػػيح صػػمبت نأ يػػا ا أنػػا بػػؿ المسػػيح ي يػػا نػػىَّ 

(. كا ػػظ أننػػا أ ػػرار ُْ:  ٓ  مػػت  ُِ:  ٖنالمسػػيح نػػكر لمعػػالـ كن ػػف صػػرنا نػػكر لمعػػالـ )يػػك 
لنبقى عمى صكرة المسيح أك نرنضيا. كلكف مف يرنض المسيح كيعكد لخطاياه يستممو الشػيطاف 

 كيستعبده. 
ي بػاهلل، كيػزداد ىؿ ىذا الشيء أك ىذا التصػرؼ يبنػى كيػزداد بػو ثبػاتي نػى المسػيح كتػزداد عالقتػ (ِ

 . بي لو نأقترب إليو كيقربني لو 
ىؿ مثؿ ىذه التصرنات سػتجعمني عبػدان لعػادة مػا، أك ىػؿ ىػذا الشػيء سيتسػمط عمػىَّ كيسػتعبدني  (ّ

 -عػػادة جديػػدة )مثػػاؿ : بعػػد أف  ررنػػي المسػػيح. إذان نألتػػرؾ ىػػذه العػػادة كأ ػػذر لػػئال يتسػػمط عمػػىَّ 
 عني مف الصياـ(.ننجاف قيكة نى الصباح تعكدت عميو قد يمن

كا ظ أف الركح القدس يرشد لما يكانؽ كيبنى.  قان لقػد صػرنا أ ػراران، كلكػف يجػب أف تتقيػد  ريتػي بقكاعػد رك يػة 
أخالقية، كا يككف شعارم ىك ال رية ألجؿ ال رية، بؿ أف أختار مف األنعاؿ ما ىك خير كأرنػض مػا ىػك شػرير. 

ة كيخضػعكف بإسػـ ال ريػة لمػا يسػتعبدىـ )السػجائر مػثالن(. كطبعػان نإف بعض الناس يسيئكف إسػتخداـ معنػى ال ريػ
 نالرسكؿ يبدأ كالمو عف تقديس الجسد بيذه القكانيف ليقكؿ، ىؿ الزنا يكانؽ كيبنى ؟! 

 
َللْيَس ِلمَزَنلا َبلْل ِلملر َب،  اأَلْطِعَمُة ِلْمَجْوِ  َواْلَجْوُ  ِلؤَلْطِعَمِة، َواهلُل َسُيِبيُد ىلَذا َوِتْملَك. َولِكلن  اْلَجَسلدَ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

   " َوالر بُّ ِلْمَجَسِد.
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غالبػػان ىػػذا مثػػؿ شػػعبي نػػى ككرنثػػكس، كالمقصػػكد  =اأَلْطِعَمللُة ِلْمَجللْوِ  َواْلَجللْوُ  ِلؤَلْطِعَمللِة، َواهلُل َسللُيِبيُد ىللَذا َوِتْمللَك 
الجسػد لمزنػا عمػى الزنػا بقػكليـ " الشػعبيبالجكؼ ىك شػيكة التمػذذ باألطعمػة. كأىػؿ ككرنثػكس  ػاكلكا تطبيػؽ المثػؿ 

نيػك يعتػرض عمػى مػا يقكلكنػو شػار ان  َولِكن  اْلَجَسَد َلْيَس ِلمَزَنلا ..يػرد. كالرسكؿ "كالزنا لمجسد كاهلل سيبيد ىذا كذاؾ
لمػػػاذا يػػػرنض ىػػػذا الكػػػالـ. كيقػػػكؿ  قػػػان إف األطعمػػػة كضػػػعت مػػػف أجػػػؿ أف تؤكػػػؿ، ككػػػذلؾ الجػػػكؼ ىػػػك مػػػف أجػػػؿ 

، شػػػيكة الجػػػكؼاألبديػػػة لػػػف يكػػػكف ىنػػػاؾ  اجػػػة ليػػػذه أك تمػػػؾ، أم األطعمػػػة كشػػػيكتيا أم   ياتنػػػا كنػػػى ،األطعمػػػة
نممح نيو أنو عمينا عدـ اإلىتماـ الشديد  اهلُل َسُيِبيُد ىَذا َوِتْمكَ  . كقكلونسيككف لنا أجساد رك انية ا ت تاج الطعاـ

:  ٕاـ  يػػث ا جػػكع كا عطػػش )رؤ بالطعػػاـ، نالجسػػد كمػػو سػػيباد. كنػػى ال يػػاة األبديػػة سػػنت رر مػػف شػػيكة الطعػػ
(. كعمينا مف اآلف أف ن يا ىذه ال ياة السػمائية نػال نصػير عبيػدان لمجػكؼ كاألطعمػة كمػا تكعػؿ كنيسػتنا بزيػادة ُٔ

 مدة األصكاـ. 
كاهلل  .كلكف عمكمان نشيكة الطعاـ شت كالزنا شت آخر، نالطعاـ ميما كاف لف يدنس الجسد أما الزنا نيدنس الجسد

ؽ الجسػػد لمزنػػى كلكنػػو خمقػػو ألجمػػو أم ألجػػؿ الػػرب، ليصػػبح ممكػػان لػػوي كيسػػكف نيػػو، كىػػدؼ خمقػػة الجسػػد أف لػػـ يخمػػ
ًمٍقنػا لنعمميػا )أؼ نمجد اهلل بأجسادنا ك ياتنا ، ىػك كمػف عػاش يمجػد الػرب نػى جسػده (.َُ:  ِبأعماؿ صػال ة خي

رى بكزناتو كربح،  .سيعطيو اهلل جسدان ممجدان نى السماءك  سيقيـ اهلل جسده ليتـ إت اد جسده بالمسيح.نيذا  تاجى
. ن ػػف ىيكػػؿ اهلل كن ػػف أعضػػاء نػػى ىػػذا الجسػػد، لػػذلؾ ألف الجسػػد اآلف نػػى المسػػيح = َولِكللن  اْلَجَسللَد َلللْيَس ِلمَزَنللا

أمػػػا مػػف يتػػػرؾ جسػػػده لمزنػػػى اآلف نيػػػك ا ي قػػؽ الشػػػرض الػػػذم خمػػػؽ اهلل جسػػػده  لػػػف تكصػػػمنى عػػػف اهلل. األطعمػػةك 
يتػػرؾ جسػػده لي تمػػو كبيػػذا نيػػك  نكسػػو عػػف  يػػاة المسػػيح األبديػػة التػػى ناليػػا نػػى المعمكديػػة، يكصػػؿ بػػؿ ىػػك ،ألجمػػو

أمػا (. ُٕ:  ّكػك ُكىنا نطبؽ ما قالو الرسكؿ مف قبؿ "مف يكسد ىيكػؿ اهلل يكسػده اهلل" ) ،و لمكسادضى ر  عى إبميس كيي 
يجػب أف ن ػرص عمػى  كلػذلؾ .ادلػف يبػاد كلكنػو سػيقـك نػى غيػر نسػ مف كانػت لػو  يػاة المسػيح ثابتػة نيػو نجسػده

، دنػس  تػى ا ييكسػد اهلل أجسػادنا اكا نسمح بػأف يم ػؽ بيػ أجسادنا أل تككف مخصصة كمكرسة لممسيح، تقديس
، إذ قد نقدنا  ياة المسيح األبدية يككف لنا نصيب نى أمجاد ال ياة األبدية ا كبالتالى كتنكصؿ عنا  ياة المسيح.
 ى األرض.كنكقد  ياة البركة كالكرح عم

متمكػػو ا  ىػػك إشػػتراه بدمػػو ك ك يممكػػو جسػػدان كنكسػػان كرك ػػا،  ، نصػػاربالصػػميب ل اإلنسػػافالػػرب إنتػػد = اْلَجَسللَد ِلمللر بَ 
إذان ليس مف  ؽ اإلنساف أف يستخدـ جسده نى الزنا. كيقصد الرسكؿ مف اآليػة ككػؿ  (.ُٔ:  ّككُ) ليسكف نيو

 . كا كجػػو لممقارنػػة بػػيف الطعػػاـ كالزنػػا،سػػتخدـ جسػػده نػػى الزنػػاهلل أف ي ان إبنػػ اإلنسػػاف الػػذل صػػار أنػػو لػػيس مػػف  ػػؽ
 . ، كلكف إف أراد أف يستمر جسده لمرب نميس مف  قو أف يزنىالمعدة لألطعمةيستخدـ  نمف  قو أف

ككممة الجسد جاءت ىنا "سكما" أم كياننا كمو كشخصيتنا الظاىرة التي نتعامؿ بيا مع اآلخريف بكؿ مػا نييػا مػف 
كالمقصػكد أف اهلل يطمػب  .عر كأنكػار. أمػا كممػة جسػد بمعنػى ل ػـ كدـ نيػي نػى اليكنانيػة "سػاركس"عكاطؼ كمشا

رادة :  ِّكمشػػاعر كأنكػػار كطاقػػات، كىػػذا معنػػى "يػػا إبنػػى إعطنػػى قمبػػؾ" )أـ اإلنسػػاف كمػػو جسػػدا كنكسػػا كرك ػػا كا 
 ( نالقمب يعنى كؿ ىذا نى الككر الكتابى.ِٔ
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سػػيتمكث جسػػدان كنكسػػان  كبالزنػػا نػػى ل ػػـ كدـ اإلنسػػاف بػػؿ نػػى أخالقياتػػو ككيانػػو،يػػؤثر نقػػط  الزنػػا ا كبيػػذا نكيػػـ أف
مػف يزنػي نيػك يظػف أنػو يرتػكم كلكنػو يكػكف كمػف يب ػث عػف مػاء نػي ك كرك ان. نبالزنا يخطت اإلنساف إلى نكسػو. 

ميػػـ إمػػرأة؟ ا بػػؿ جع ََٗكلنسػػأؿ سػػميماف ال كػػيـ ...ىػػؿ شػػبع مػػف  (.ُّ:  ِر إأبػػار مشػػققة ا تضػػبط مػػاء )
 . نمػف يجػرم كراء شػيكات العػالـ األ الممػذات الجسػدية ىذا ىػك المػاء الػذم مػف يشػرب منػو يعطػش !!. َََُ

يشػػبع بػػؿ يمتمػػت غمػػان كيظػػؿ يجػػرم كراء نكػػس الشػػيء العمػػر كمػػو دكف أف يرتػػكل، بػػؿ كػػؿ يػػكـ يػػزداد غمػػان نتيجػػة 
نكصػػؿ عنػػو  يػػاة المسػػيح األبديػػة، نػػال شػػركة ، كذلػػؾ بػػأف تنمػػف يكسػػد ىيكػػؿ اهلل ييكسػػده اهلل .إسػػتعباد الشػػياطيف لػػو

 لمنكر مع الظممة، كتذىب عنو  ماية اهلل لو نقد إنكصؿ اهلل عنو. كىنا يتمذذ عدك الخير بأف يضرب ىذا اإلنساف
 النكسية، كينتقؿ مف نساد لكساد، كنيايتو نساد أبدم. ك  الجسدية باألمراض

كطكبى لمجياع كالعطاش لمبر ألنيػـ  ،يركيو، نيكرح كيشتاؽ لممزيدأما مف يذىب هلل ينبكع الماء ال ي يشبعو اهلل ك 
يػكـ. كينتقػؿ مػف مجػد إلػي مجػد  تػى ي صػؿ عمػي الجسػد  بعػد( كمثؿ ىذا يزداد نر ان يكمػان ٔ:  ٓييشبعكف )مت 
 الممجد أبديان. 
أف يشبع كيرتكم   قيقة طيعا يستاإلنساف ك  لي يا كيشبع نكسا كجسدا كرك ا، الجسد ي تاج لمرب = الر بُّ ِلْمَجَسدِ 
"بػػدكنى ا  ليػػتمـ غػػرض اهلل الػػذم خمقػػو ألجمػػو كي تػػاج اإلنسػػاف لمػػرب .نيػػك مخمػػكؽ عمػػى صػػكرة اهلل سػػكم بػػاهلل

كاهلل يريد بؿ يكرح بأف يساعد اإلنساف كيشبعو كيمأله نر ا، كيعينو كيقكيػو  .(ٓ:  ُٓتقدركف أف تعممكا شيئا" )يك
جاء ليرنع مػف شػأف الجسػد كليجعمنػا خػدامان لػو نكرمػو نػي أجسػادنا. كالػرب يعتنػي  . كالمسيحليتمـ ما خمقو ألجمو.

ف متنا تككف أجسادنا كديعة عنده يقيميا  (.ُِ:  ُتي ِني جسد ممجد ) ثانية كلكف بأجسادنا  تى كا 
 
ِتِو.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية ، َوَسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيًضا ِبُقو    " َواهلُل َقْد َأَقاَم الر ب 
= اىكت المسيح أقاـ جسده مف المكت ألف اىكتو لـ يكارؽ ناسػكتو كىػك نػى القبػر، بػؿ كػاف  اهلل قد أقام الربو 

جسد المسيح نى القبر نيػو  يػاة إلت ػاد اىكتػو بػو. كبػنكس األسػمكب نػإف كػؿ مػف ىػك ثابػت نػى المسػيح، ىػك لػو 
، ن ياة المسػيح نينػا هلل سيقيمنا كما أقاـ المسيحليس معني أننا نمكت اآلف أف ىذه ىي النياية بؿ ا ياة أبدية . ك 

. أجسػػادنا لػػف تكنػػي بػػؿ اهلل سػػيقيميا بقكتػػو. نالمسػػيح بقيامتػػو كىػػب لػػذلؾ ن ػػف ا نمػػكت بػػؿ ننتقػػؿ كسػػنقـك ثانيػػة
أجسادنا قكة القيامة نسػن يا لألبػد نػي غيػر نسػاد. كنػي ال يػاة بعػد القيامػة سػينتيي دكر الطعػاـ كالمعػدة )الجػكؼ( 

. الجػكؼ كاألطعمػة سػيبطالف أمػا الجسػد المسػيح ثػابتيف نػى جسػد سػيقاـ نػي مجػد إف عشػنا بػو غيػر دنسػان كلكف ال
ق   ق   اهلل ر جسده الذم يريدنمف يبطؿ كلف يكني. كمف يخضع ألىكائو اآلف يي ى ر جسده ىذا أف يمجده ، نيكقد مف يي ى

 المجد.
 

 ولماذا تنفصل حياة المسيح عن الزانى؟
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أََلْسلُتْم َتْعَمُملوَن َأن  َأْجَسلاَدُكْم ِىلَي َأْعَضلاُء اْلَمِسليِح؟ َأَفخُخلُذ َأْعَضلاَء اْلَمِسليِح َوَأْجَعُمَيلا َأْعَضلاَء ٘ٔ" -:(٘ٔ) آيلة
  " زَاِنَيٍة؟ َحاَشا!

( كىػذا تػـ َّ:  ٓلقد صرنا مت ديف مع المسيح كصرنا أعضػاء جسػده، ل ػـ مػف ل مػو كعظػـ مػف عظامػو )أؼ 
أنظػر إلػى  ...عندما نيخضعيا لمشيكاتؿ. نأنظر إذف إلي أم  د عندما نييف كن تقر أجسادنا بالمعمكدية كالتناك 

أم  ػػد نيػػػيف كن تقػػر نػػػي الكقػػت نكسػػػو أعضػػاء جسػػػد المسػػػيح، كمعنػػي كػػػؿ ذلػػؾ أننػػػا ا يجػػب أف نتصػػػرؼ نػػػي 
صػػرؼ نػػي أجسػػادنا كمػػا لػػك كانػػت نػػي ممكيتنػػا أك  يازتنػػا. ن ػػف لسػػنا نممػػؾ الجسػػد أم لػػيس مػػف  قنػػا  ريػػة الت

أجسادنا. أما مف يقكؿ أنا  ر كسأنعؿ بجسدم ما أريد، ناهلل سي اكؿ معو ني البدايػة منعػو مػف طريػؽ اإلن ػراؼ 
كلكػػف أمػػاـ إصػػراره ينكصػػؿ عنػػو اهلل. نػػي البدايػػة يضػػيؽ اهلل عميػػو الطريػػؽ كمػػا نعػػؿ مػػع اإلبػػف الضػػاؿ  تػػى يعػػكد 

يكعؿ ما يريد، كلكف اهلل لف يسمح بإىانة  يتركوك يقيد  ريتو  الخطية ناهلل اعمي تائبان، كلكف أماـ إصرار اإلنساف 
نكسو كينكصؿ عف ىذا الزانى، نال شركة لمنكر مع الظممػة كىػذا معنػى قػكؿ الػرب "أنػا مزمػع أف أتقيػأؾ مػف نمػى" 

سػتعباد إبمػيس كىػذا ىػك الخػراب كالكسػاد(. ك ينما ينكصؿ اهلل عػف ىػذا الزانػى ُٔ:  ّ)رؤ ، يصػير عرضػة لػذؿ كا 
 . بميس يتمذذ بعذاب البشرنإ

كالجسد ىنا ليس الم ـ كالػدـ بػؿ كيػاف اإلنسػاف كمػو، ألف أعضػاء المسػيح ليسػت نقػط ل ػـ كدـ، بػؿ أعضػاء  يػة 
ن ينما نت د بالرب نت د بكياننا كمو نكسا كجسدا كرك ا. كالعكس  تمتصؽ بالرب، بالكياف كمو رك ان كنكسان كجسدان.

صػػبح بػػال  مايػػة أمػػاـ إبمػػيس. نػػإف تمكػػف إبمػػيس مػػف إنسػػاف )إذ رنػػع اهلل  مايتػػو نمػػع خطيػػة الزنػػا ينكصػػؿ اهلل، كن
نكسػا كجسػدا، أمػا الػركح نتمػكت إذ أف اهلل إنكصػؿ عنيػا بسػبب الزنػا، نإنكصػمت عنيػا  يػاة  عنو( يضرب اإلنساف

دنا نكيػػؼ نسػػتخدـ أجسػػػا ( .ُ:  ّالمسػػيح األبديػػة. كىػػذا معنػػػى قػػكؿ الػػرب "لػػؾ إسػػػـ أنػػؾ  ػػى كأنػػت ميػػػت" )رؤ
نتمائنا لجسد المسيح السػرم كذلػؾ بالزنػا ننخسػر  ياتنػا كأبػديتنا ك مايػة اهلل لنػا مػف  إستخداـ سيت يييف إنتسابنا كا 

 . ضربات إبميس
ا ػػظ أف كممتػػي أعضػػاء كزانيػػة جاءتػػا عمػػي شػػكؿ مضػػاؼ كمضػػاؼ إليػػو. أم أجعػػؿ  = َأْجَعُمَيللا َأْعَضللاَء زَاِنَيللةٍ 

 . HARLOTأك PROSTITUTEاء إمرأة زانية أعضاء المسيح )التي ىي جسدم( أعض
 

َيُكللوُن االْثَنللاِن َجَسللًدا »َأْم َلْسللُتْم َتْعَمُمللوَن َأن  َمللِن اْلَتَصللَق ِبزَاِنَيللٍة ُىللَو َجَسللٌد َواِحللٌد؟ أَلن للُو َيقُللوُل:ٙٔ" -:(ٙٔ) آيللة
  "«.َواِحًدا

لرسػكؿ أا تعممػكف أف ذلػؾ الػذم يزنػي ما الذم يجعؿ أعضاء المسيح أعضاء إمرأة زانية ني  الػة الزنػا ؟ يقػكؿ ا
ذا نال شركة لمنكر مع الظممػة مع إمرأة زانية يككف ىك كىي جسدان كا دان، ك يث إف المسيح لف يقبؿ عمي نكسو ى

" كىػػػذا كأنػػا نػػيكـ إثبتػػكا نػػيَّ عكػػس "( ني ػػدث أف المسػػيح ا يثبػػت نػػي الزانػػي أك الزانيػػة كىػػذا ُٓ، ُْ:  ٔكػػكِ)
  - اد كبالتالي مكت، نالمسيح ىك القيامة كال ياة كمف ا يثبت ني المسيح يمكت:اإلنكصاؿ معناه عدـ إت

 .كال ماية اإلليية ( يي ـر ىنا مف البركات اإللييةُ
 ( يي ـر مف ال ياة األبدية.ِ
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باتنػا يسػتمر ث كيؼك كالمعني أف اهلل سيكسده. نإت ادنا بالمسيح ا يجيء إٌا إذا كانت لنا األجساد الطاىرة النقية، 
  نى المسيح كتككف لنا  ياتو األبدية، كن ف نييف أعضاءه كنجعميا كا دا مع زانية.

ل رجػؿ أف العالقة الجسػدية بػيف أ( نى نيـ ت ِْ:  ِ"كيككناف جسدا كا دا" )تؾ عتمد عمى قكؿ اهلل إكالرسكؿ 
  ـ ا.أمرأة تجعميما جسدا كا دا ، سكاء ىما زكجيف إل أك 
 
  " ا َمِن اْلَتَصَق ِبالر َب َفُيَو ُروٌح َواِحٌد.َوَأم  ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
 

 
 

 )قارف مع" سمـ الدرجات الرك ية " ني المقدمة( 
 اإلنساف  ر أف يختار بيف أف يصعد لمستكيات رك ية أك ين در لمجسدانيات. 

صػػار اإلنسػػاف جسػػدان كا ػػدان مػػع زانيػػة )ىػػذه كانػػت قػػاع ىػػذه عكػػس ال الػػة السػػابقة التػػي نييػػا  = َفُيللَو ُروٌح َواِحللدٌ 
الدرجات الرك ية( أٌما مف إختار اإللتصاؽ باهلل نينطمؽ لمستكيات الركح العالية، نيك يت د باهلل رك يان بمعني أف 

 رك و تمتمت بركح اهلل، كتسمؾ ني طاعة كاممة لوي، إذ تقتني بالركح نكر المسيح. 
رادتػػو هلل. كالػزكاج يجعػػؿ الػػزكجيف جسػػدان كا ػدان، كػػذلؾ الػػركح بإقترانيػػا كىػذا يػػتـ بػػأف يكجػػو اإلنسػا ف المػػؤمف قمبػػو كا 

بالمسيح باإليماف كالم بة صارت معو رك ان كا دان. إف ذلؾ اإلنساف الػذم يخضػع لمػرب يسػكع كيتصػؿ بػو كالػذم 
رشػاداتو يصػبح مػ ع الػرب رك ػان كا ػدان، أم يمأله ركح الرب كيكجيو، أم الذم يخضع خضكعان تامان لركح الػرب كا 

لػي أف يكجػو اإلنسػاف كمػو ك  ، الربتمتمت ركح اإلنساف بركح  المؤمف كبيف المسيح ينتيي إلي أفأف اات اد بيف  ا 
بكاسطة الرب يسكع، نإذا كاف اإلت اد مع الشر ىك إت اد جسػدم، نػإف اإلت ػاد مػع الػرب يسػكع عمػي عكػس ذلػؾ 

لزانيػػة يػػؤدل إلػػي أف يكػػكف اإلثنػػاف جسػػدان كا ػػدان ألنػػو إلتصػػاؽ شػػيكاني ىػػك إت ػػاد رك ػػي نبينمػػا أف اإللتصػػاؽ با
مادم، نػإف اإللتصػاؽ بالمسػيح يػؤدم إلػي أف يكػكف اإلنسػاف كالمسػيح رك ػان كا ػدان ألف اإلت ػاد ىنػا إت ػاد رك ػي 

 (. ُٔ:  ِكك  ُنيككف لنا نكر المسيح )

أفي " هذه الحالة َعبَّر عنها الرسول

.الجسد أم خارج الجسد لست أعلم"  

.السواح صاروا كأنهم روح بال جسد  

 افهى حالة روحية نشطة. الروح فيه
متحدة بالروح القدس والجسد فى حالة 

ال يستطيع أن يقاوم. ضعف  

 الجسد يخف فيعاين هللا ويشارك

 السمائيين.

.إقتران روح اإلنسان بروح هللا  

 إنطالق لمستويات الروح

 العالية.

فع عن  من يقترب من هللا فقد َترَّ

 متطلبات الجسد وشهواته

.هبوط لمستوى الجسدانيات ية يبعد عن هللا وينحدر من يفعل الخط 
لمستوى الجسد وشهواته فتصبح كل 

 هتصوراته شهوانية جسدانية صار كأن
 جسد بال روح.

 اإلنسا ن
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 رك ية"( )راجع ني المقدمة "سمـ الدرجات ال -درجات السمم الروحي : 
 .  اإلنساف  ر ني أف ين در ك ييبط لمستكم الجسدانيات أك يرتكع لمستكل رك ي عاؿو

ىػذا اإلنسػاف يسػير كراء شػيكاتو كأنػو نػي غيبكبػة ا ت ركػو سػكم شػيكاتو،  اليبوط لمستوى الجسلدانيات = – ٔ
ي البدايػػة يسػػمع صػػكت نيػػك يزنػػي كبيػػذا يت ػػد بزانيػػة كيصػػير جسػػد شػػيكاني. ىػػك ا يت ػػرؾ سػػكل كراء شػػيكاتو. نػػ

 الركح القدس يبكتو عمي ما يكعؿ، كلكنو يقاـك الصكت نينطكت الركح نيو كين در ليصير كأنو جسد بال ركح. 
ىػذا يسػمع صػكت الػركح القػدس كيتجػاكب كيشػعر بصػراع بػيف الػركح  اإلنطبلق لمستويات الروح العالية = – ٕ

ح اهلل دائمػان، نيضػم ؿ جسػده كشػيكاتو كيصػير كأنػو ركح بػال كالجسد نيقمع جسده كيستعبده، صائمان مصميان، يسػب
جسػػد. كألنػػو يسػػمع لصػػكت الػػركح كيتجػػاكب معػػو يمتمػػت مػػف الػػركح، كتمػػكت شػػيكاتو الجسػػدية. ككممػػا إزداد قمعػػان 
د لجسده يكني الجسد يكمان نيكمان كيتجدد الرك اني يكمان نيكمان. كىذا ما جعؿ الكنيسة تزيد ني األصكاـ. كاهلل يساع

 (. ُٔ:  ْكك ِؿ الجسد نتنمك الركح، قارف مع )مثؿ ىذا ببعض األمراض كالتجارب ليضم 
 لماذا كان الزنا محرما ؟

الزنا ا يعبر عف  ب عكيؼ طاىر، كلكنو يعبر عف شيكة دنيئة يستشؿ نييا أ د الطرنيف الطرؼ اآلخر إلشباع 
ح كركح كا بػػيف نكػػر كنكػر بػػؿ بػػيف شػيكة كشػػيكة، بػػيف لتصػػاؽ بػيف رك إلذاتػو بػػال تقػدير إلنسػػانيتو. نػػي الزنػا لػػيس 

جسد كجسد. نال إت اد رك ي بػيف اإلثنػيف. ىػذا اات ػاد ا يسػتمر إا نػي الصػمة الشػرعية أم الػزكاج الػذم ىدنػو 
تكػػكيف أسػػرة نييػػا يبػػذؿ كػػؿ كا ػػد نكسػػو ألجػػؿ اآلخػػر نػػي م بػػة كنػػي لقػػاء نكػػرم كعكاطػػؼ سػػامية لػػذلؾ نمضػػجع 

 .( ْ:  ُّ الزكاج غير دنس )عب
 
 

 الفرق بين الحب والزنا )الشيوة( 
 ال ب ىك ما شابو  ب المسيح أم ال ب المنطمؽ مف الذات ن ك اآلخر. 

  
 أما الشيكة نيي ان صار ك أنانية ك تقكقع  كؿ الذات. 

 
اة، ال ب ىك بذؿ كما بذؿ المسيح ذاتو نمف يتشبو بالمسيح ك ينطمػؽ مػف ذاتػو ك يب ػث عػف اآلخػر تكػكف لػو  يػ

أٌما مف ينشمؽ عمي ذاتو ني شيكانية نيك يتقكقع  كؿ ذاتػو نيمػكت. نالتشػبو بػاهلل نيػو  يػاة كالعكػس ىػك مػكت. ك 
ك ىػذا خػداع شػيطاني  ، عػف ممارسػة الجػنس  TO MAKE LOVE  لألسؼ نمقد أنتشر ني الشرب اآلف تعبيػر
 نشتاف الكرؽ بيف ال ب ك الشيكة الجنسية.

  
ى وا ِمَن الَزَنا. ُكلُّ َخِطي ٍة َيْفَعُمَيا اإِلْنَساُن ِىَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجَسِد، لِكن  ال ِذي َيْزِني ُيْخِطُم ِإلَ ُاْىُربُ ٛٔ" -:(ٛٔ) آية

  " َجَسِدِه.
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بالتػػالي نسػػاد اإلنسػػاف. اإلت ػػاد بالمسػػيح ك  ىكليػػا. نبسػػببيا ا يمكػػف= رأينػػا بشػػاعة خطيػػة الزنػػا ك  ُاْىُرُبللوا ِمللَن الَزَنللا
ىربكا مف الزنا، ىي كصية أب يخاؼ عمي أكاده. إف كاف اهلل يعاقب مف يخطت إلي إؾ كصية الرسكؿ كانت لذل

ف كنػػا نقػػدس كن تػػـر ىيكػػؿ اهلل أك الكنيسػػة، نسػػيعاقب الزانػػي ألنػػو أخطػػأ  نػػي  ػػؽ جسػػده الػػذم ىػػك ىيكػػؿ اهلل. كا 
بالجسػػد  كالػػذل إت ػػد ،ىيكػػؿ اهللىػػك  الػػدـ، أا نقػػدس جسػػدنا الػػذمذاف يكضػػع نييمػػا الجسػػد ك الصػػينية المػػالكػػأس ك 
 كالدـ.

كربما تكيـ اآلية عمي أف مف يزني يخطت إلي جسده نيصيبو باألمراض كىذا ص يح. لكف كممػة جسػد ىنػا تعبػر 
مػف يمتصػؽ بػو، كبػذلؾ ينكصػؿ عف الشخصية كالكياف كليس الم ـ كالدـ نقط. نالزنا يجعؿ اإلنساف ني إت اد مع 

 .ُيْخِطُم ِإَلى َجَسِدهِ = ت اد بو سكاء عمي األرض أك ني األبدية يي ـر مف اإلعف المسيح ك 
الجسد ىنا بككنو عضك ني جسد المسيح. نالزنا بالػذات يم ػؽ إىانػة بجسػد المسػيح إذ  = ِىَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجَسدِ 

 كديػػػػةيجعػػػػؿ أعضػػػػاؤه أعضػػػػاء إمػػػػرأة زانيػػػػة. ك ذلػػػػؾ بسػػػػبب الك ػػػػدة التػػػػي تمػػػػت بيننػػػػا ك بػػػػيف المسػػػػيح نػػػػي المعم
، أما أم خطية أخرم نيي خارج الجسد ىذه اآلية تعني ببساطة أف خطيػة الزنػا كػـك كبقيػة الخطايػا كاإلنخارستيا 
 كـك آخر. 

 
وِح اْلُقُدِس ال ِذي ِفيُكُم، ال ِذي َلُكْم ِمَن اهلِل، َوأَ ٜٔ" -:(ٜٔ) آية ن ُكْم َلْسُتْم َأْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  َجَسَدُكْم ُىَو َىْيَكٌل ِلمرُّ

ْنُفِسُكْم؟   "أَل
وحِ   . َجَسَدُكْم ُىَو َىْيَكٌل ِلمرُّ

أ( كيػػؼ نقػػدـ أجسػػادنا لمزنػػا ك ن ػػف نعػػرؼ أنػػو بكاسػػطة المعمكديػػة أصػػب ت أجسػػادنا ىيكػػؿ لمػػركح القػػدس يسػػكف 
 . نبالزنا نييف ىيكؿ اهلل. من اهللنييا، ك ىذا أخذناه 

يسػكف اهلل، نيػؿ بعػد أف نتصػكر ىػذا العمػك الػذم كضػعنا اهلل نيػو،  ب( بيذا نت كؿ إلي سماء، نالسماء ىي  يػث
 ىؿ نخطيء ألجسادنا كن زف قمب اهلل. 

ج( يقكؿ القديس أغسطينكس أف  ياة الجسد ىي الركح، ك  يػاة الػركح ىػك اهلل، نػركح اهلل ي ػؿ نػي الػنكس ك بيػا 
 ي ؿ ني الجسد نيصير جسدنا ىيكؿ لمركح القدس المعطي لنا مف اهلل.

 نمكثو بخطية الزنا. كمف يزني ي زف الركح القدس ألنو د( جسدنا ليس ممكان لنا لنيينو ك 
 يييف ىيكمو، ك ي زف المسيح نيك بجسده عضك ني المسيح، كي زف اآلب الذم نداه بإبنو كأسكف نيو رك و. 

كيـ أف الركح القدس ىػك ن ( قاؿ إننا ىيكؿ هلل، كىنا يقكؿ أننا ىيكؿ لمركح القدس كمف ىذأُ:  ّكك ُق( ني )
 ( نكيـ أننا ىيكؿ اهلل ال ي. نالركح القدس ىك اإللو ال ي. ُٔ:  ٔكك ِاهلل. كمف )

 
 " أَلن ُكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمَجُدوا اهلَل ِفي َأْجَساِدُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم ال ِتي ِىَي هلِل.ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

السػيد ىػك إبمػيس. ك ينمػا كؽ العبيػد نقػد كنػا عبيػد لمخطيػة ك الكممة اليكنانية ىػي شػراء مػف سػ =ْم أَلن ُكْم َقِد اْشُتِريتُ 
دـ المسيح. كعمي ىذا ينبشي أف نطيع كصية ىػذا الػذم صػرنا ممكػان  = ِبَثَمنٍ اشترانا اهلل صرنا لسنا ممكان ألنكسنا. 
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كمطمب لمعدؿ اإلليي. ن ف كنا عبيد مسركقكف لو إذ اشترانا. كالمسيح سدد الديف ل ب كليس إلبميس. نيك مات 
مػػؾ ك جػػب مجػػده نػػي جسػػد مػػف بيػػت ممػػؾ عظػػيـ سػػرقيـ سػػيد قػػاس ليػػذليـ كيشػػيظ بيػػـ أبػػييـ الممػػؾ، ننػػزؿ إبػػف الم

جػاىر بأنػو سػيمكت عػنيـ ليػدنع ثمػف  ػريتيـ نكػرح السػيد القاسػي بأنػو سيضػـ لسػجنو ىػذا أيضػان نكاجػأهي كالعبيد، ك 
 صارت أجسادنا ممكان هلل الذم خمقيا ثـ نداىا.  المسيح بقكة اىكتو. لقد

بالبعد عف الخطية، ك كظ جسدنا طاىران، منضبطان، خادمان هلل بكؿ طاقاتو، بؿ خادمان  =َفَمَجُدوا اهلَل ِفي َأْجَساِدُكْم 
ـٍ ا لييٍخدىـٍ لمجميع  ضيقة. صائمان غير  . عابدان. م تمالن ل اـ بشكر كغير مكتئب نيليشابو سيده الذم أتي ليىٍخًد

 ساعيان كراء ممذات الدنيا. اهلل أعطانا جسده طعامان نمنعطو جسدنا ىيكالن لوي.
 يف يرانا الناس كقد قػدمنا أجسػادنا ذبي ػة  ػب مػف أجػؿ المسػيح، نيػذا يمجػد المسػيح. كالذبي ػة قػد تكػكف ذبي ػة 

  ية بصمب الجسد مع األىكاء كالشيكات. 
ة نى إستشياد، كىذا يمجػد المسػيح بػاألكثر كراجػع تػاريخ الشػيداء لتػرل كػـ الػكثنييف كقد نقدـ أجسادنا ذبي ة دمكي

  الذيف آمنكا بالمسيح كمجدكه إذ رأكا مكاكب الشيداء.
صػكتو  تػى ا ينطكػت، باالتصػاؽ بػاهلل كالسػمكؾ بػالركح، خاضػعيف لمػركح القػدس، أم ا نقػاـك  =َوِفي َأْرَواِحُكلُم 

كالػركح القػدس يقػكد أركا نػا،  خضػع أجسػادنا ألركا نػا كأركا نػا لمػركح القػدس.نت لركح،بػا بؿ نتجاكب معػوي ننمتمػت
 كأركا نا تقكد أجسادنا.

كيكػرح بػو  كمف يمتمت بالركح ي مؿ صػكرة المسػيح كيعكػس صػكرة مجػده نيمجػد المسػيح إذ ييٍظًيػر صػكرتو لمنػاس.
( . كيػػػػرل ُْ - ٗ:  ٓقدمػػػػو لمبشػػػػر )رؤالمالئكػػػػة، كيمجػػػػدكا اهلل عمػػػػى نتيجػػػػة عممػػػػو الكػػػػدائى كالخػػػػالص الػػػػذل 

 الشياطيف ىذا نيخزكا أماـ ما  صؿ عميو البشر، كيخزكا إذ نشمت  ركبيـ ضد ىا اإلنساف.
لبعد عف أم لن رص عمي اإلت اد بو، كذلؾ باعف كؿ سمكؾ ردمء خصكصان الزنا، ك كالمقصكد عمكمان أف نبتعد 

يجابيان بعم أم البعد عػف خطايػا  = َمَجُدوا اهلَل ِفي َأْجَساِدُكمْ قد يعني ؿ البر. ك شيء يكقدنا نقاكتنا كيدنس أنكارنا كا 
 أم البعد عف خطايا الركح كالكبرياء.  =َوِفي َأْرَواِحُكُم الجسد كالزنا. 

(. كنمجػػػد اهلل بجسػػػدنا  ػػػيف ا نيػػػتـ ُٖ:  ّكػػػك ِ   َّ:  ٖمجػػػد اهلل لػػػو جسػػػده )رك كمػػػف يمجػػػد اهلل بجسػػػده ي
 ت الجسد بأصكاـ كثيرة لتسمك الركح.بممذات الدنيا ك نمي

 الفرح والمذة الجسدية
رادة اهلل لالنسػػاف . كىػػذا الكػػرح كػػاف نتيجػػة إكممػػة عبريػػة تعنػػى نػػرح نيػػذه ىػػى  كىػػي اهلل خمػػؽ آدـ نػػى جنػػة عىػػٍدف=

ى ف آدـ مخمػكؽ عمػ( . كألُّ:  ٖـ ألتبادؿ ال ب مع اهلل . ككػاف اهلل ي ػب آدـ نػاهلل م بػة كلذاتػو مػع بنػى آدـ )
ل أف كؿ طاقة ال ب التي نى آدـ كانػت مقدسػة أنعاش نى نرح كالسبب  .صكرة اهلل نقد تبادؿ ىذا ال ب مع اهلل

 متجية هلل .
ختبأ آدـ مف اهلل نمػا عػاد لػو نكػس ال ػب هلل . كبػدأ ال ػب يختكػى مػف قمبػو . كىنػا نكيػـ معنػى تػرؾ إكبعد الخطية 
كؿ آيػة بعػد السػقكط " أف أمرأتو ، كىػذا معنػى إل ب التى نيو لجسد أف آدـ ترؾ الكرح . نكجو طاقة ا آدـ لمجنة ،

 نانكت ت اعينيما كعمما انيما عرياناف "
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 نششؿ بيذه المذة الجسدية كترؾ الكرح ال قيقي . ا  مرأتو ، ك إكبدأ آدـ يكجو طاقة ال ب نيو لجسد  ( ٕ:  ّ)تؾ 
 ٓ. ككاف ذلؾ بأف سكب م بة اهلل نى قمكبنا )رك ااكلىعيد لنا ال الة الكردكسية كبعد الكداء جاء الركح القدس لي

 .( ِِ:  ٓ(. ككاف مف ثمار ذلؾ م بة نرح .....)غؿ ٓ: 
كليذا نرل بكلس الرسكؿ نيما يأتى يكضؿ البتكلية عمي الزكاج ، كذلؾ  تى يمكف تكريس طاقة ال ب ني القمب 

.ف ينزعو مناأ د هلل. ننتذكؽ الكرح  الذم ا يمكف أل
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 عودة لمجدول اح انسابعاإلصذ
 

إعتباران مف ىذا اإلص اح يجيػب الرسػكؿ عمػى األسػئمة التػي كجيػت إليػو كلمعالجػة كثيػر مػف المشػاكؿ. كمنيػا أف 
المسػػػي ييف تكقعػػػكا نػػػي بدايػػػة المسػػػي ية سػػػرعة مجػػػيء السػػػيد المسػػػيح، نظػػػف كثيػػػركف أنػػػو مػػػف الكاجػػػب أف يتركػػػكا 

ػػػا كػػػاف سػػػيقكض البيػػػكت المسػػػي ية لػػػكا  ممتمكػػػاتيـ نتبػػػاه الرسػػػؿ. كىنػػػا الرسػػػكؿ يػػػرد عمػػػى إكزكجػػػاتيـ كبيػػػكتيـ ًممَّ
تسػػاؤات بخصػػكص الػػزكاج كالطػػالؽ كالبتكليػػة. كلقػػد ثػػارت ىرطقػػات كثيػػرة تػػدعك لنجاسػػة الػػزكاج كربمػػا تػػأثر بيػػا 

ؿ أف العالقػات الجسػدية مػف خػالؿ الككرنثيكف. ككاف ليـ تساؤات عف العالقػات الزكجيػة. كنكيػـ مػف ردكد الرسػك 
سر الزكاج عالقات طاىرة، ناهلل خمقنا ىكذا. كلكف نجد الرسكؿ يكضؿ البتكلية عمػى الػزكاج، نالمكضػكع درجػات، 
نيناؾ درجة أعمى مف درجة. ككؿ لو طريقو الذم رسمو لو اهلل، كلنتصكر أف الشعب المسي ي كمو إختار طريػؽ 

كاهلل ىك الذم أسس سر الزكاج  يف قاؿ اهلل  . قرض الكنيسة كميا خالؿ عدة سنكاتالرىبنة أك البتكلية، بيذا ستن
(. كالبتكليػة ليسػت ىػدنان نػي  ػد ذاتيػا، بػؿ المطمػكب ِْ:  ِ"يمتصؽ بامرأتو كيككناف جسدان كا دان" )تػؾ  أف آلدـ

جسػػدية لكتػػرات يتكرغػػكف تكػريس الطاقػػات كميػػا لعبػػادة اهلل. كبػػكلس يكصػػى المتزكجػػكف أف يمتنعػػكا عػػف العالقػػات ال
، كيضػيع منػو  يػنخكض مسػتكاه الرك ػي كممذاتػو ال سػية إنشػشؿ المتػزكج بشػيكاتو نمك ، نييا لمصكـ كالصالة نقط

كشػػتاف الكػػرؽ بػػيف المػػذة ال سػػية التػػى تسػػتمر ل ظػػات كبػػيف الكػػرح الػػدائـ كالػػذل ا ينزعػػو أ ػػد منػػا  .تػػذكؽ الكػػرح
كالصالة نقط دكف اانششاؿ بالشيكات الجسػدية يتػدرب عمػى ال يػاة  ك يف يتكرغ المتزكج لمصكـ ( .ِِ:  ُٔ)يك

السمائية نكي السماء ا تكجد عالقات جسدية. عمى أف الرسكؿ يشترط مكانقة الطرنيف )الزكج كالزكجة( عمى ىذا 
قػػات الجسػػدية  تػػى نػػي كقػػت الصػػـك اامتنػػاع  تػػى ا تكقػػد األسػػرة سػػالميا. أم مػػف  ػػؽ طػػرؼ أف يمػػارس العال

" كلكػف يبقػى مػف يكعػػؿ ذلػؾ نػي درجػػة رك يػة أقػؿ. كقطعػان نمػػف يػرنض اامتنػاع عػػف لزكاج أصػمح مػف الت ػػرؽ"نػا
العالقات الجسدية نيذا راجع ألنو ني مستكل رك ي ضعيؼ، كلكنو  ػيف يرتكػع مسػتكاه الرك ػي نجػده قػادران عمػى 

، الطػػرؼ اآلخػػر ذك المسػػتكل األقػػؿ اامتنػػاع. نالمسػػألة مسػػتكيات. كا يصػػح أف يجبػػر ذك المسػػتكل العػػالي رك يػػان 
عمى اامتناع. عمكمان كمما ننمك ني الرك يات نزىد ني الجسديات  تى الم مؿ منيا. ككممػا ننمػك نػي الرك يػات 
تػػاركيف شػػيكاتنا متكػػرغيف لعبػػادة الػػرب نتػػذكؽ طعػػـ السػػمائيات كال يػػاة السػػمائية، كالتعزيػػات السػػمائية، ك ىػػذا مػػا 

يطمػب مػف المتػزكجيف أف يعيشػكا كػأنيـ بػال زكجػات، نبيػذا نقػط ينتصػركا  ِٗه نػي آيػة يطمبو الرسكؿ. لذلؾ نجػد
(. نمف ي يا  ياة المذات ال سية ك تأتي عميو ضيقات ىذا العالـ نجده ينيار، أما ِٔعمي ضيؽ ىذا العالـ )آية 
كؿ الرسػػكؿ أنػػو عمػػي قػػا ينيػػار. كلقػػد نيػػـ الػػبعض مػػذة الرك يػػة ينتصػػر عمػػي التجربػػة ك مػػف ي يػػا متػػذكقان طعػػـ ال

أكادىػػـ كىػػذا تكسػػير  تػػى ا يتػػألمكا ألاـ زكجػػاتيـ ك  يتزكجػػكا ك ينجبػػكا بسػػبب اإلضػػطياد الركمػػاني، المػػؤمنيف أا
ف لػػػـ يتػػػزكج الشػػػخص، نيػػػؿ ا يتػػػألـ ألاـ أبػػػكه كأمػػػو كأخػػػكه كأختػػػو كقريبػػػو  عجيػػػب كغيػػػر صػػػ يح بػػػالمرة. ألنػػػو كا 

 كجيرانو.. 
 
  َيِة اأُلُموِر ال ِتي َكَتْبُتْم ِلي َعْنَيا: َفَحَسٌن ِلمر ُجِل َأْن اَل َيَمس  اْمرََأًة.َوَأم ا ِمْن جِ ٔ" -:(ٔ) آية
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المقصكد ااتصاؿ الجنسي أم الزكاج. ك مف ىنا نكيـ أف الرسكؿ يكضؿ البتكلية عمػي الػزكاج.  = اَل َيَمس  اْمرََأةً 
ك ألػـ أك أ ػد أنسػاف الكػرح الرك ػى الػذل ا يسػتطيع صػ اح الماضػى  تػى يتػذكؽ ااكىذا كمػا رأينػا نػى ختػاـ اإل

 (. ِِ:  ُٔيك ينزعو منا ) أف مرض
 
  " َولِكْن ِلَسَبِب الَزَنا، ِلَيُكْن ِلُكَل َواِحٍد اْمرََأُتُو، َوْلَيُكْن ِلُكَل َواِحَدٍة َرُجُمَيا.ٕ" -:(ٕ) آية

َولِكلْن = ألف الزكاج  صػف لم يػاة الطػاىرة ضػد الزنػا  قد ا يستطيع كؿ إنساف أف ي يا  ياة بتكلية، إذان نميتزكج،
ـ ىنػػاؾ تعمػػيمػػي ال يػػاة الطػػاىرة الشيػػر دنسػػة. ك إذان نػػرم أنػػو مػػف ضػػمف دكانػػع الػػزكاج الم انظػػة ع = ِلَسللَبِب الَزَنللا

 ُّنال ػظ أف الػزكاج مقػدس نػي نظػر الرسػكؿ )عػب مخالؼ ليذه اآلية. ك ىذا خاطت أف الزكاج نقط للنجاب. ك 
 لكف المكضكع درجات. (. ك ِٕ – ِٓ:  ٓكنيستو )أؼ أنو شبو الزكاج بعالقة المسيح ب ( بؿْ: 
 
  " ِلُيوِ  الر ُجُل اْلَمْرَأَة َحق َيا اْلَواِجَب، َوَكذِلَك اْلَمْرَأُة َأْيًضا الر ُجَل.ٖ" -:(ٖ) آية

يشػرح بػػكلس الرسػكؿ عكػػس  لكػف ىنػػامرأتػػو. ك إقتػػراب مجػيء المسػػيح، عمػي الرجػػؿ أف يتػرؾ إىػـ تصػكركا أنػػو مػع 
اهلل ىػك الػذم (. ك ْ:  ُّنالمضػجع غيػر دنػس )عػب  ىذا، نال يجب أف يمتنع طرؼ عػف أف يعطػي اآلخػر  قػو،

 .( ِأسس الزكاج )تؾ 
 
ٌط َعَملى َجَسلِدِه، َبلْل َلْيَس ِلْمَمْرَأِة َتَسمٌُّط َعَمى َجَسِدَىا، َبْل ِلمر ُجلِل. َوَكلذِلَك الر ُجلُل َأْيًضلا َللْيَس َللُو َتَسلمُّ ٗ" -:(ٗ) آية

  " ِلْمَمْرَأِة.
اف عمي جسدىا بؿ بالنسبة لمعالقات الخاصة بيف الرجؿ ك المرأة نعمي المرأة أف تعرؼ أنيا ليست صا بة السمط

 العكس ص يح.السمطاف لمرجؿ ك 
  

لبَلِة، ثُلم  اَل َيْسُمْب َأَحُدُكُم اآلَخلَر، ِإال  َأْن َيُكلوَن َعَملى ُمواَفَقلٍة، إِ ٘" -:(٘) آية لْوِم َوالص  َللى ِحليٍن، ِلَكلْي َتَتَفر ُغلوا ِلمص 
  " َتْجَتِمُعوا َأْيًضا َمًعا ِلَكْي اَل ُيَجَرَبُكُم الش ْيَطاُن ِلَسَبِب َعَدِم َنزَاَىِتُكْم.

خػػر. كػػأف يمتنػػع ا يمتنػػع أ ػػد الػػزكجيف عػػف اآلخػػر. إٌا أف يكػػكف بمكانقػػة الطػػرؼ اآل = اَل َيْسللُمْب َأَحللُدُكُم اآلَخللرَ 
يكػكف نييػا سػمك عػف العالقػات الجسػدية.  ،الصػالةقضاء نرصة رك ية أطكؿ ني الصـك ك الطرنيف عف عالقتيما ل

عمي أف تعكد العالقات الجسدية مرة أخرم  تى ا يتعرض أ د الطرنيف إلي تجربة الشيطاف بسبب اامتنػاع عػف 
ة الجنسػية نيسػقط طػرؼ نػي نقيػاد لمشػيك اإلصؿ يعني عدـ ضػبط الػنكس ك األ = ِلَسَبِب َعَدِم َنزَاَىِتُكمْ = ىذه العالقة 

ٌا صارت العالقػات الجسػديمتنعكا مف أجؿ الصالة ك إا ظ أف الرسكؿ لـ يقؿ ىنا الزنا. ك  ة خطيػة ألنيػا الصكـ، كا 
للبَلةِ الصػػكـ. لكنػػو قػػاؿ تمنعنػا عػػف الصػػالة ك  للْوِم َوالص  اهلل. قػػاتكـ التػػي تقضػػكنيا مػػع ، أم تػػزداد أك  ِلَكللْي َتَتَفر ُغللوا ِلمص 

 يزداد تكريس القمب كالعكاطؼ هلل، نتزداد التعزيات اإلليية كيتذكؽ اانساف الكرح الرك ى. ك 
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  " َولِكْن َأُقوُل ىَذا َعَمى َسِبيِل اإِلْذِن اَل َعَمى َسِبيِل اأَلْمِر.ٙ" -:(ٙ) آية
بتعاد مكضكع التكرغ لمصالة ك  =َعَمى َسِبيِل اإِلْذِن  يية، بؿ الرسػكؿ يعطػي طرؼ عف آخر ليس أمران أك كصية إلا 

الرسػػكؿ يقػػكؿ ىػػذا  تػػى ا يظػػف مػػف ا ينكػػذ ذلػػؾ أنػػو قػػد كسػػر كصػػية إلييػػة. األمػػر متػػركؾ لمسػػتكم إذف بػػذلؾ، ك 
 النضج الرك ي، نيذا طريؽ الكماؿ لمقادريف. 

 
ُة ِمَن اهلِل. اْلَواِحُد ىَكلَذا أَلَني ُأِريُد َأْن َيُكوَن َجِميُع الن اِس َكَما َأنَ ٚ" -:(ٚ) آية ا. لِكن  ُكل  َواِحٍد َلُو َمْوِىَبُتُو اْلَخاص 

  " َواآلَخُر ىَكَذا.
ف اهلل ا يقدر عمييا كؿ بكلس يكضؿ أف يككف الجميع بتكلييف مثمو، لكنو يرجع نيقكؿ أف البتكلية مكىبة معطاة م

:  ِاج ىػك اهلل نكسػو )تػؾ ، نكما قمنػا أف الػذم أسػس سػر الػزك ليس سمك مرتبة البتكلية معناه رنض الزكاجكا د. ك 
يميػا ؿ التجمي كاف معو مكسػى المتػزكج ك المسيح عمي جب(. ك ٔ:  ُٗ(   "ما جمعو اهلل ا يكرقو إنساف" )مت ِْ ا 

ختار لمبعض أف يتزكج لينجب أطكاؿ،  ٌا لتكقؼ العالـ. ك البتكؿ. ناهلل إختار لمبعض أف ي يا ني بتكلية كا   ا 
 
  " َولِكْن َأُقوُل ِلَغْيِر اْلُمَتَزَوِجيَن َوِلؤَلرَاِمِل، ِإن ُو َحَسٌن َلُيْم ِإَذا َلِبُثوا َكَما َأَنا.ٛ" -:(ٛ) آية

 مرة أخرم نراه يكضؿ البتكلية. كلألرمؿ أف ا يتزكج ثانية. 
 
ُجوا. ٜ" -:(ٜ) آية ِق.َولِكْن ِإْن َلْم َيْضُبُطوا َأْنُفَسُيْم، َفْمَيَتَزو    أَلن  الت َزوَُّج َأْصَمُح ِمَن الت َحرُّ

مػػػػرة أخػػػػرم نػػػػراه يقػػػػكؿ ىػػػػذا ىػػػػك األنضػػػػؿ أف ا يتػػػػزكج األرمػػػػؿ أكغيػػػػر المتػػػػزكج كلكػػػػف إف لػػػػـ يسػػػػتطع نميتػػػػزكج، 
 خيره مف ذلؾ الزكاج. ااشتعاؿ بنار الشيكة، ك  = التحرق ا يرقي لمرتبة األمر. (ٖ)نااست ساف ني آية 

 
، َأْن اَل ُتَفاِرَق اْلَمْرَأُة َرُجَمَيا،َوأَ ٓٔ" -:(ٓٔآية)   "م ا اْلُمَتَزَوُجوَن، َفُأوِصيِيْم، اَل َأَنا َبِل الر بُّ

عمـ بيذا، أف ا تنكصؿ المرأة عف رجميا. نالمسػيح يقصد الرسكؿ أف المسيح سبؽ ك  = َفُأوِصيِيْم، اَل َأَنا َبِل الر بُّ 
(. كبػػكلس لػػػـ يشػػػر ُٖ:  ُٔ(   )لػػػك ُِ – ُ:  َُ(   )مػػر ِّ:  ٓت عمػػـ بأنػػػو ا طػػالؽ إٌا لعمػػػة الزنػػا )مػػػ

 لمكضكع الزنا كعمة لمطالؽ، نيك ا يقدـ ب ثان كامالن عف المكضكع. 
 
ْن َفاَرَقْتُو، َفْمَتْمَبْث َغْيَر ُمَتَزَوَجٍة، َأْو ِلُتَصاِلْح َرُجَمَيا. َواَل َيْتُرِك الر ُجُل اْمرََأَتوُ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية   " .َواِ 

= مرأتػو لػيس لعمػػة الزنػا، بػؿ ألم سػبب آخػػر، نتتػرؾ الزكجػة منػزؿ رجميػػا ا  مػا ت ػدث منازعػات بػػيف الرجػؿ ك كثيػران 
ا نمتعػكد إلػي زكجيػا كىنػا ا يسػمح بػالطالؽ لكػف يظمػكا منكصػميف. نػإف لػـ تسػتطع الزكجػة أف تضػبط نكسػي َفاَرَقْتو

  ل يا.اي اكؿ أف يصا بؿ عميو أف مرأتو تكارؽ بيتيإعمي الرجؿ أف ا يترؾ نيذا أنضؿ، ك 
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: ِإْن َكلاَن َأٌخ َللُو اْملرََأٌة َغْيلُر ُمْؤِمَنلٍة، َوِىلَي َتْرَتِضلٕٔ" -:(ٕٔ) آيلة لا اْلَبلاُقوَن، َفلَأُقوُل َلُيلْم َأَنلا، اَل اللر بُّ ي َأْن َوَأم 
  " َتْسُكَن َمَعُو، َفبَل َيْتُرْكَيا.

رنثكس لبكلس الرسكؿ. إف كاف ىناؾ زكجيف كثنييف كقىًبؿى أ دىـ اإليماف، ىنا سؤاؿ ميـ كجيو أىؿ كك  = اْلَباُقونَ 
ا يكػػارؽ،  تػػى ا تنيػػار نيػؿ ينكصػػؿ المػػؤمف عػف الطػػرؼ غيػػر المػؤمف بسػػبب عػػدـ إيمانػو. الرسػػكؿ يكصػػي بػأف 

يا نػػي ىػػذا أم أف الػػرب يسػػكع لػػـ ينػػاقش ىػػذا المكضػػكع، كلػػـ يػػذكر كصػػا = َأَنللا، اَل الللر بُّ يتشػػرد األطكػػاؿ. البيػكت ك 
رتباطػان. أٌمػا إذا شػاء غيػر المػؤمف أف يكػارؽ  المكضكع. الدعكة المسي ية إذف ا ت ؿ الزكاج القائـ بػؿ تزيػده  بػان كا 

ليرتبط بطرؼ آخر نينطبػؽ عميػو كضػع الزانػي، كيسػمح لمطػرؼ المػؤمف بػالزكاج ثانيػة، عمػي أف يتػزكج مػف مػؤمف 
 ". بمن تريد في الرب فقطلكي تتزوج " ّٗكما قاؿ ني آية  ةني ىذه ال ال

 
  " َواْلَمْرَأُة ال ِتي َلَيا َرُجٌل َغْيُر ُمْؤِمٍن، َوُىَو َيْرَتِضي َأْن َيْسُكَن َمَعَيا، َفبَل َتْتُرْكُو.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

 الكضع لمرجؿ كما لممرأة.
  

ال  َفَأْواَلُدُكْم أَلن  الر ُجَل َغْيَر اْلُمْؤِمِن ُمَقد ٌس ِفي اْلَمْرَأِة، وَ ٗٔ" -:(ٗٔ) آية اْلَمْرَأُة َغْيُر اْلُمْؤِمَنِة ُمَقد َسٌة ِفي الر ُجِل. َواِ 
  " َنِجُسوَن، َوَأم ا اآلَن َفُيْم ُمَقد ُسوَن.

طيػػارة الطػػرؼ المػػؤمف تشمػػب معاشػػرة الطػػرؼ المػػؤمف كبصػػمكاتو. ك أم لػػو نرصػػة اإليمػػاف ب = ُمَقللد ٌس ِفللي اْلَمللْرَأةِ 
رؼ غيػػر المػػؤمف. لقػػد تػػكىـ الطػػرؼ الػػذم آمػػف أنػػو يتػػنجس بمعاشػػرة الطػػرؼ الػػذم لػػـ يػػؤمف، الػػدنس الػػذم نػػي الطػػ

كالرسكؿ رنض ىذا المبدأ، نإف الذم يراه الرسكؿ أف الطرؼ المؤمف لف يتػنجس بػؿ سػيقدس غيػر المػؤمف كسػيؤثر 
ذا كانت األسػرة مسػتقرة نػي ظػؿ النػامكس الػكثني نيػؿ دخػكؿ المسػي ية إلييػا يزعزعيػا ا. نإسػتقرار قطعػان   ؟نيو. كا 

 َأم ا اآلَن َفُيْم ُمَقد ُسونَ األطكاؿ مطمب مسي ي. األسرة ك 
  .ىـ ليـ نرصة اإليماف مف الطرؼ المؤمف، بؿ ربما قاـ الطرؼ المؤمف بتعميد الطكؿ (ُ
 ىـ ليسكا أكاد زنا بؿ ثمرة عالقة شرعية ىي الزكاج. (ِ
 ما قاؿ. الركح القدس سمح بيذا. أليس ىك الذم أك ي لبكلس ب (ّ

األميػات إٌا أف الػذم كػاف ة اإلل ػاد الماركسػي بػيف األبػاء ك كىذا ما  دث ني اإلت اد السكنيتي  يف إنتشرت دعك 
لقػػد رأيػػت ىػػؤاء الجػػدات مػػكا األطكػػاؿ كيػػؼ ي بػػكف المسػػيح. ك يربػػي األطكػػاؿ الصػػشار ىػػـ جػػداتيـ الكبػػار الػػذيف عم

يـ تقبيؿ األيقكنات كيشر كف ليـ. كىذا الزكاج المختمط كػاف يطمبكف منيأخذكف األطكاؿ الصشار لمكنائس ك الكبار 
لكػف لألسػؼ نقػد طبػؽ اإلخػكة ي بمػد تػدخؿ نيػو المسػي ية اآلف. ك قد يتكرر نػستثنائي ني بداية المسي ية، ك إكضع 

  -الكاثكليؾ ىذه اآلية بطريقة خطأ ك سم كا بالزكاج مع غير المؤمنيف كىذا مردكد عميو : 
 ثنائيان.كاف ىذا كضعان إست (ُ
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. ك لػـ يقػػؿ إف أراد أ ػد أف يأخػػذ زكجػة غيػػر مؤمنػػة. ُِآيػػة  "مػرأة غيػػر مؤمنػةإإف كػاف أخ لػػو ىػك قػػاؿ " (ِ
ليس األمر إقامة زكاج جديػد طرنيف كثنييف، ثـ آمف أ دىما. ك  نالمقصكد أف ىناؾ زكاج قائـ بالكعؿ بيف
 بيف طرؼ مؤمف ك طرؼ غير مؤمف. 

 .(ُٖ – ُْ:  ٔكك ِر مؤمف )اارتباط بيف مؤمف كغيمنع الرسكؿ  (ّ
يػػنص صػػرا ة عمػػي أف مػػف يريػػد أف يتػػزكج نمػػيكف ىػػذا نػػي الػػرب  ّٗنػػي آيػػة ( ك ٕنػػي نيايػػة اإلصػػ اح ) (ْ

 نقط )لألرممة التي مات رجميا(. 
 
ي ِمْثلِل ىلِذِه اأَلْحلَواِل، َولِكْن ِإْن َفاَرَق َغْيُر اْلُمْؤِمِن، َفْمُيَفلاِرْق. َللْيَس اأَلُخ َأِو اأُلْخلُت ُمْسلَتْعَبًدا ِفل٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

  " َولِكن  اهلَل َقْد َدَعاَنا ِفي الس بَلِم.
إف آمػػف طػػرؼ نػػأراد الطػػرؼ اآلخػػر أف يكػػارؽ نميكػػارؽ، نػػإف عاشػػكا نػػي سػػالـ يكػػكف أنضػػؿ، كأمػػا إف رنػػض غيػػر 

كالميػـ  . سػيككف ىنػاؾ صػراع مسػتمر بػيف المسػي ي كالػكثنينو لف يكػكف سػالـ بػيف الطػرنيف، ك المؤمف نميكارؽ أل
 أف يككف ىناؾ سالـ ني البيكت. 

، نػػاهلل لػػـ يجمػػع ىػػذيف الػػزكجيف، لكننػػا نػػرم أف بػػكلس غيػػر ميػػتـ ببقػػاء ىػػذا الػػزكاج نيػػك عقػػد بػػدكف صػػمكات هللك 
. ك   بالتالي يصير ىذا الزكاج غير ممـز
 
الر ُجلَل؟ َأْو َكْيلَ  َتْعَملُم َأيَُّيلا الر ُجلُل، َىلْل ُتَخَملُص  أَلن ُو َكْيلَ  َتْعَمِمليَن َأي ُتَيلا اْلَملْرَأُة، َىلْل ُتَخَمِصلينَ ٙٔ" -:(ٙٔ) آية

  "اْلَمْرَأَة؟
إف أمكػػف أف ي يػػا الطػػرنيف نػػي سػػالـ نيػػذا أنضػػؿ. ك لكػػف إف أراد طػػرؼ اانكصػػاؿ نمينكصػػؿ نػػي ىػػدكء، نربمػػا 

َكْيَ  الرسكؿ يقكؿ ركو، ك إليماف نيتمسؾ ببقائو كا يتيتصكر الطرؼ المؤمف أنو عميو أف يجبر غير المؤمف عمي ا
أم ىػؿ تضػػمنيف أيتيػا المػػرأة المؤمنػة أف تخمصػػي زكجػؾ إف أبقيتػػو  = َتْعَمِمليَن َأي ُتَيللا اْلَمللْرَأُة، َىلْل ُتَخَمِصلليَن الر ُجلللَ 

 معؾ عنكة، اإليماف ليس باإلجبار، بؿ أف العنؼ لف يأتي بشيء إا بزيادة عناد الطرؼ اآلخر.
 
َأن ُو َكَما َقَسلَم اهلُل ِلُكلَل َواِحلٍد، َكَملا َدَعلا اللر بُّ ُكلل  َواِحلٍد، ىَكلَذا ِلَيْسلُمْك. َوىَكلَذا َأَنلا آُملُر ِفلي  َغْيرَ ٚٔ" -:(ٙٔ) آية

  " َجِميِع اْلَكَناِئِس.
 كؿ اإلنسافستجابة اإلنساف لدعكتو كبناء عمي سابؽ عممو بميإـ ا يظمـ أ د، بؿ ىك يعمـ س  قى اهلل  ينما يدعك كيي 

ف نعمكا يخمصكا. صة لمجميع لكي يتكبكا ك يؤمنكا ك ني عدؿ مطمؽ يعطي اهلل الكر كرغباتو كاستجابتو، ك   ا 
إف دعػا اهلل أ ػد كىػك متػزكج نػال يتػرؾ زكاجػو  = َكَما َقَسَم اهلُل ِلُكَل َواِحٍد، َكَما َدَعا اللر بُّ ُكلل  َواِحلٍد، ىَكلَذا ِلَيْسلُمكْ 

ف دعا اهلل عبد نال ييػرب  تى ك إف كاف مف غير مؤمف، ك  نمػا كػؿ مػؤمف مػف سػيده بػدعكل أف المسػيح  ػرره، ك ا  ا 
يسمؾ ب سب ال الة التي كاف نييا عند قبكلو اإليماف. كعمي كؿ كا د نينا أف يقتنع كيككف راضيان بما قسـ اهلل لو. 

كؼ الخارجيػة أم الظػر  المؤمف ال قيقي دائػـ الشػكر عمػي مػا ىػك عميػو، ا يتػذمر طالبػان تشييػر كضػعو نػاهلل يسػتشؿ
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اؿ مػػف خػػالؿ (. نػػاهلل قػػادر أف يكصػػمؾ لمكمػػِِ:  ّكػػك ُمػػكر المسػػتقبمة ليكصػػمنا لمسػػماء )األاألمػػكر ال اضػػرة ك 
 ٓكزنػات كآلخػر  َُنػي مثػؿ الكزنػات نجػد أف اهلل أعطػي لكا ػد كضعؾ أيان كاف كضػعؾ كميمػا كانػت ظركنػؾ. ك 

ب سػبما أعطػاه. نميبػؽ كػؿ كا ػد نػي عممػو ك لػيكف أمينػان نيػو، لثالث كزنة كا دة، كاهلل سي اسػب كػؿ كا ػد نات ك كز 
نقمػب النظػاـ ااجتمػاعي الرسكؿ يقكؿ ىذا  تى ا يترؾ المؤمنيف أعمػاليـ نيأـ  ران، متزكجان أك بتكان.. ك  عبدان كاف
ا أكثػر لممجتمع. نمنشكر اهلل عمػي مػا أعطانػا نمػف نعػرؼ مػا ينكعنػا أكثػر منػو، كلػف نعػرؼ طريػؽ خالصػنلمكنيسة ك 

 منو. 
 
َللْيَس ُٜٔدِعَي َأَحٌد َوُىَو َمْخُتوٌن، َفبَل َيِصْر َأْغَمَ . ُدِعَي َأَحلٌد ِفلي اْلُغْرَللِة، َفلبَل َيْختَلِتْن. ٛٔ" -(: ٜٔ-ٛٔيات )اآل

  " اْلِختَاُن َشْيًئا، َوَلْيَسِت اْلُغْرَلُة َشْيًئا، َبْل ِحْفُظ َوَصاَيا اهلِل.
ا يسمؾ =  َفبَل َيِصْر َأْغَم َ شكمية كالختاف، بؿ تشيير قمبي، نيو ن كظ كصايا الرب.  المسي ية ا تتطمب تشييرات

قػػد  ػػدث أف بعػػض الييػػكد المختػػكنيف المرتػػديف ك نػػي سػػمككيات األغمػػؼ أم الػػكثنييف أم ا يصػػير أغمػػؼ القمػػب. 
:  ُٓتاف غير ىػاـ لمخػالص )أع الخ = َفبَل َيْخَتِتنْ  اكلكا تشيير أشكاؿ أجساميـ  تى ا يسخر منيـ اليكنانييف. 

 ( نيذا قرار مجمع أكرشميـ. لكف عمينا أف نعمـ أننا صرنا سماكييف نمنمتـز بالكصايا السماكية. ِٖ
 
ِن ُدِعيَت َوَأْنَت َعْبٌد َفبَل َيُيم لَك. َبلٕٔاَلد ْعَوُة ال ِتي ُدِعَي ِفيَيا ُكلُّ َواِحٍد َفْمَيْمَبْث ِفيَيا. ٕٓ" -: (ٕٔ-ٕٓيات )اآل ْل َواِ 

  " اْسَتَطْعَت َأْن َتِصيَر ُحرًّا َفاْسَتْعِمْمَيا ِباْلَحِرَي.
ا تػدع ىػذا  = َفلبَل َيُيم لكَ  عمي مف قبؿ اإليماف أف ا يشير  التو التي يككف عمييا مف  يث كضعو ااجتمػاعي.
الشخص عبدان إلنساف آخر، يسبب لؾ قمقان ألف المسي ية  رية ني كانة نكا ي الظركؼ ااجتماعية  تى لك كاف 

(. ك لكػػػف إذا ٗ – ٓ:  ٔ(   )أؼ ِٓ – ِِ:  ّكذلػػػؾ  تػػػى ا تكػػػكف المسػػػي ية نرصػػػة لثػػػكرة اجتماعيػػػة )كػػػك 
لكػػف ا يضػػيرؾ نػػي شػػيء أف تظػػؿ عبػػدان. بمكانقػػة سػػيده، نميسػػتشؿ الكرصػػة كيت ػػرر. ك  أمكػػف لمعبػػد أف يصػػبح  ػػران 

 م بة كالكرح بال ياة الجديدة، نربما تقكد سيدؾ لليماف. الميـ أف تعمف مسي يتؾ ني األمانة كاإلخالص كال
 

أَلن  َمللْن ُدِعللَي ِفللي الللر َب َوُىللَو َعْبللٌد، َفُيللَو َعِتيللُق الللر َب. َكللذِلَك َأْيًضللا اْلُحللرُّ اْلَمللْدُعوُّ ُىللَو َعْبللٌد ٕٕ" -:(ٕٕ) آيللة
 " ِلْمَمِسيِح.

 ػػرره مػػف إبمػػيس كمػػف ك        ، لقػػد أعطػػاه المسػػيح  ريػػة الػػركح أم العتػػؽ البػػاطني الرك ػػي = َفُيللَو َعِتيللُق الللر بَ 
شػػيكات الجسػػد، كلػػيس ميمػػان بعػػد ذلػػؾ كضػػع الجسػػد  ػػران كػػاف أـ عبػػدان نيػػذه عبكديػػة ظاىريػػة سػػتنتيي بػػالمكت. 

ُ  ُىَو َعْبٌد ِلْمَمِسيحِ = كال رية ال قيقية ىي ني العبكدية لممسػيح  نكيػـ مػف أم لػيس  ػران ليكعػؿ مػا يشػاء. ك  = اْلُحرُّ
ىػػػذا أف اإلنسػػػاف إٌمػػػا يكػػػكف عبػػػدان لممسػػػيح الػػػذم  ػػػرره أك عبػػػدان لمشػػػيطاف، كمػػػف يتػػػرؾ عبكديػػػة المسػػػيح يسػػػتعبده 

 الشيطاف مف جديد. 
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 " َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن، َفبَل َتِصيُروا َعِبيًدا ِلمن اِس.ٖٕ" -:(ٖٕ) آية
 = بلثمن( َِ:  ٔكػك ُف اشترانا أم المسيح. قارف مع )بمالمعني ىك شراء عبد. إذان ن ف مرتبطيف =  ْشُتِريُتمْ ا

مػػة سػػيده نيػػذا يتعػػارض مػػع مػػا سػػبؽ لػػيس المكيػػـك أف العبػػد يػػرنض خد = َفللبَل َتِصلليُروا َعِبيللًدا ِلمن للاسِ دـ المسػػيح. 
 لكف المقصكد أف ا تقبؿ خطايا تيٍستىٍعبىد بسببيا لمناس.  ُِقالو ني آية ك 
 
 " لُّ َواِحٍد ِفيِو َأيَُّيا اإِلْخَوُة َفْمَيْمَبْث ِفي ذِلَك َمَع اهلِل.َما ُدِعَي كُ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

فميثبلت فلي = ليثبت كؿ كا د عمي ال اؿ الذم كاف عميو كقت دعكتو لليماف لكف عميو أف ييتـ أف يرضػي اهلل 
 لخارج ك ده.نالمسي ية ليست ثكرة اجتماعية بؿ ىي إصالح لمداخؿ، تشيير الباطف نينصمح ا ذلك مع اهلل

 
، َولِكن ِني ُأْعِطي رَْأًيا َكَمْن َرِحَمُو اللر بُّ أَ ٕ٘" -:(ٕ٘) آية ْن َيُكلوَن َوَأم ا اْلَعَذاَرى، َفَمْيَس ِعْنِدي َأْمٌر ِمَن الر َب ِفيِين 

 " َأِميًنا.
  -( ىناؾ رأياف : ّٔمف ىـ العذارل )ك قارف مع آية  = َوَأم ا اْلَعَذاَرى

 يجعميا بتكؿ لممسيح. ىي بنت رأل أبكىا أف ا تتزكج كأف يتككؿ بيا ك  عذراءأف ال –أ  (ُ
تكقا أف يظال بال عالقات زكجية ني  يػاة بتكليػة، أم أف  –ب  (ِ األبكػار  ا ىػفالعػذارل ىنػزكجاف تزكجا كا 

 لـ يسبؽ ليف معاشرة أزكاجيف مع أنيف ني  كزة أزكاجيف لكنيف إستمركا أبكار.  المكاتي
ليس معنػي كالمػو أف رأيػو ىػذا لػيس مػف الػركح القػدس، نالكتػاب كمػو مػك ى  = ْنِدي َأْمٌر ِمَن الر َب ِفيِين  َفَمْيَس عِ 

بػػػو مػػػف اهلل، لكػػػف المسػػػيح لػػػـ يعطػػػي كصػػػيتو بخصػػػكص ىػػػذه النقطػػػة  ينمػػػا كػػػاف عمػػػي األرض بالجسػػػد. ك لكػػػف 
زكجتػو  مػف يعاشػر أف ىػك يقػكؿ ىػذا  تػىـ. ف مف ًقبىػٍؿ الػرب ليقػكـ بميمػة تعمػيميالرسكؿ يعطي رأيان كإنساف ميعيَّ 

 العذراء ا يعتبر أنو يرتكب خطية ضد كصايا اهلل. الرسكؿ يكصي بالبتكلية لكف دكف إلزاـ. 
 
  " َفَأُظنُّ َأن  ىَذا َحَسٌن ِلَسَبِب الَضيِق اْلَحاِضِر، َأن ُو َحَسٌن ِلئِلْنَساِن َأْن َيُكوَن ىَكَذا:ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

لػػف تنتيػػي سػػكل بػػالمجيء  كجكدنػػا نػػي ىػػذا العػػالـ ىػػك ضػػيؽ، نالعػػالـ مممػػكء ضػػيقات = الَضلليِق اْلَحاِضللرِ ِلَسللَبِب 
ىنػػا الرسػػكؿ يكضػػؿ ثانيػػة اإلسػػتمرار نػػي  يػػاة البتكليػػة، نكممػػا زىػػد اإلنسػػاف العػػالـ كشػػيكاتو يرتكػػع نػػكؽ الثػػاني. ك 

نػي بقيػة كػالـ الرسػكؿ نػي اآليػات التاليػة،  يعيش ني سالـ المسيح. ىذا المبدأ سيتضحك  ، مستكل أاـ ىذا العالـ
نيػػذا نػػص عميػػػو  المقصػػكد ىػػك عػػدـ اإلنشػػشاؿ بالعػػالـ. ك ا ػػظ أف لػػيس معنػػػي كػػالـ الرسػػكؿ أف الػػزكاج خطػػأ،

ف تزكجػػت لػػػـ تخطػػيء ِٖصػػرا ة نػػي آيػػػة  يخػػتص بػػػالزكاج " إذان األ سػػف الػػػذم يػػتكمـ عنػػو الرسػػػكؿ ا "لكنػػؾ كا 
اإلنششاؿ باألمكر العالمية أك ني التكرغ لعبػادة الػرب كاإلىتمػاـ بال يػاة األبديػة. إٌا مف  يث إتصاليما ب ، التبتؿك 

عطى كؿ كقتو كم بتو لممسيح ، كىػذا أف المتبتؿ أالرسكؿ يقصد  نال تششمنا أمكر ىذه ال ياة عف  ياتنا األبدية.
  .يمانوإمـ نال ينكر مف الييكد كاأل ماـ اإلضطياد ال الىأبو يثبت  ، يجعمو يتذكؽ نر ان 
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 " َأْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمرََأٍة، َفبَل َتْطُمِب االْنِفَصاَل. َأْنَت ُمْنَفِصٌل َعِن اْمرََأٍة، َفبَل َتْطُمِب اْمرََأًة.ٕٚ" -:(ٕٚ) آية
ير المتػزكج ليس معني كالمي أف ييجر األزكاج زكجاتيف. بؿ عمي غ = َأْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمرََأٍة، َفبَل َتْطُمِب االْنِفَصالَ 

 أك المنكصؿ أف يظؿ ىكذا. 
 
َجِت اْلَعْذرَاُء َلْم ُتْخِطْم. َولِكن  ِمْثَل ىُؤاَلِء َيُكوُن لَ ٕٛ" -:(ٕٛ) آية ْن َتَزو  ْجَت َلْم ُتْخِطْم. َواِ  ْن َتَزو  ُيْم ِضيٌق لِكن َك َواِ 

 " ِفي اْلَجَسِد. َوَأم ا َأَنا َفِإَني ُأْشِفُق َعَمْيُكْم.
بسػبب مػا يتطمبػو الػزكاج مػف مسػئكليات تشػشمنا عػف اإلىتمػاـ بػاألمكر  = ىُؤاَلِء َيُكوُن َلُيْم ِضيٌق ِفي اْلَجَسلدِ ِمْثَل 

السػػماكية كالتكػػريس الكامػػؿ هلل. كبالتػػالي  رماننػػا مػػف التمتػػع بالسػػمائيات كالتعزيػػات اإللييػػة التػػي تخكػػؼ الضػػيؽ، 
 لـ. كالضيؽ ىك طبيعة ال ياة التي ن ياىا ني ىذا العا

 
ٌر، ِلَكْي َيُكوَن ال ِذيَن َلُيْم ِنَساٌء َكَأْن َلْيَس لَ ٜٕ" -:(ٜٕ) آية  "ُيْم،َفَأُقوُل ىَذا َأيَُّيا اإِلْخَوُة: اْلَوْقُت ُمْنُذ اآلَن ُمَقص 

رٌ   ني إ دل الترجمات اإلنجميزية جاءت ىكذا  = اْلَوْقُت ُمْنُذ اآلَن ُمَقص 
THE APPOINTED TIME HAS GROWN VERY SHORT 
أم كقت مجيء ربنا يسػكع )أك كقػت مكتنػا( يقتػرب، نطالمػا الكقػت م ػدد نػإف كػؿ يػكـ يمضػي يجعمنػا نقتػرب مػف 
اليكـ الم دد لمقابمة المسػيح. إذان عمػي المػؤمنيف أف ينشػشمكا برك يػاتيـ، نأيػاـ اإلنسػاف قصػيرة عمػي األرض، ىػي 

 ا ننششؿ بممذات الدنيا. ا أف نيتـ بأف نمجده نييا ك عمين تعبر سريعان. ك اهلل أعطانا نرصة  ياة كا دة،
عمػي المتػزكجيف أا يعطػكا كػؿ قمػكبيـ ك كػؿ  يػاتيـ ألسػرىـ ك ينشػشمكا عػف  = ال ِذيَن َلُيلْم ِنَسلاٌء َكلَأْن َللْيَس َلُيلمْ 

ك ليسػت   ياة العبادة، بػؿ عمػي المتػزكج أف يمػارس  ياتػو الرك يػة كمػا لػك كػاف غيػر متزكجػان، ي يػا  يػاة مقدسػة
  ياة شيكة، نإف لـ يكعؿ كيؼ يكاجو اليـك األخير الذم إقترب. 

 
َكلَأن ُيْم اَل  َوال ِذيَن َيْبُكوَن َكلَأن ُيْم اَل َيْبُكلوَن، َوال لِذيَن َيْفَرُحلوَن َكلَأن ُيْم اَل َيْفَرُحلوَن، َوال لِذيَن َيْشلَتُرونَ ٖٓ" -:(ٖٓ) آية

 "َيْمِمُكوَن،
ألف ليػـ عػزاء سػماكم، كسػريعان  َكلَأن ُيْم اَل َيْبُكلونَ )لخسارتيـ بمكت شخص عزيػز أك لخسػارة ماديػة(  ال ِذيَن َيْبُكونَ 

َوال ِذيَن َيْفَرُحلوَن ما سيقابمكف مف نارقكىـ بالمكت ني السماء. ككيؼ ن زف عمي خسارة مادية كالعالـ كمو سيكني. 
رح بو العالـ بؿ بالسماء. نيجب أف ا يطشي عمينا ىذا الكرح المادم بؿ نن ف ا نكرح بما يك = َكَأن ُيْم اَل َيْفَرُحونَ 

ي زنػػكف الرك ػػي يكر ػكف جػػدان بالماديػػات ك  لنػدرؾ أف أم نػػرح مػػادم دنيػكم ىػػك زائػػؿ. الػذيف ىػػـ نػػي بدايػة الطريػػؽ
مػػا  = اَل َيْمِمُكللونَ  َكللَأن ُيمْ أمػػالؾ كعقػػارات  = ال للِذيَن َيْشللَتُرونَ جػػدان عمػػي خسػػارتيا. كىػػذه ليسػػت طبيعػػة الػػرك ييف 

ا ثبػػػات ليػػػا. نمػػػذلؾ ا يميػػػؽ العػػػالـ كباليػػػاه كميػػػا زائمػػػة ك متمكػػػكه لػػػف يسػػػتمر طػػػكيالن نالعػػػالـ زائػػػؿ. عمكمػػػان أنػػػراح إ
 صدره لبالياىا.  كا يضيؽ ،بخيرات األرضقؿ أف يتعمؽ قمبو بالمسي ي العا
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 " َكَأن ُيْم اَل َيْسَتْعِمُموَنُو. أَلن  َىْيَئَة ىَذا اْلَعاَلِم َتُزوُل.َوال ِذيَن َيْسَتْعِمُموَن ىَذا اْلَعاَلَم ٖٔ" -:(ٖٔ) آية
. المػاء اـز لتطكػك السػكينة عميػو، لكنػو خطػر إذا دخػؿ لمسػكينة. نعمينػا  ينبشي أف ن تقر كؿ شيء نيذا العػالـ نػافو

نػػدناع مشتنمػػيف كػػؿ سػػتخدامو بكػػؿ شػػشؼ إأف ا نػػدخؿ م بػػة العػػالـ لقمكبنػػا كا نتعمػػؽ بػػو، كا نشػػرؽ نػػي  كليكػػة كا 
رب و كمسراتو الزائدة كأنما ىي غاية ال ياة. ن ياتنػا نػي ىػذا العػالـ ىػدنيا أف نقضػي نتػرة غربتنػا ا نشػتيي شػيئان 

 نال نخاؼ شيئان. عمينا أف نكتكي بما ىك اـز كضركرم ل ياتنا.
 
،  َفُأِريُد َأْن َتُكوُنوا ِببَل َىمٍّ. َغْيرُ ٕٖ" -: (ٖٖ-ٕٖيات )اآل َوَأم لا ٖٖاْلُمَتَزَوِج َيْيَتمُّ ِفلي َملا ِلملر َب َكْيلَ  ُيْرِضلي اللر ب 

 " اْلُمَتَزَوُج َفَيْيَتمُّ ِفي َما ِلْمَعاَلِم َكْيَ  ُيْرِضي اْمرََأَتُو.
رؼ الصـك كرنض الطب، نمك أراد طرؼ التكرغ لمصالة ك بال مسئكليات أسرية تعطؿ عف اإلنششاؿ بالر  = ِببَل َىمٍّ 

لكنػو يريػد أف ي ػرر كػؿ كا ػد  ، ا يجعؿ مف الزكاج خطيػة الرسكؿ اآلخر، يككف الطرؼ اآلخر عائقان. إذان بكلس
رادتػػوىتماماتػػو ليتكػػرغ لمػػرب. نػػالمتزكج إمػػف كػػؿ   ، كىػػي إرادة زكجتػػو ، لػػو إرادة أخػػرم تػػت كـ نيػػو غيػػر إرادة اهلل كا 

ه النقطػة التػى ييم ػح عمييػا نػى ىػذا اإلصػ اح ىػى أف ممخص نكػر الرسػكؿ نػى ىػذكذلؾ ب سب ال قكؽ التي ليا. 
األنضؿ لنا أف نتكرغ هلل، ننتذكؽ  الكة عشرتو كالكرح الذل يعطيو اهلل. أمػا الػذل ينشػشؿ بػأل شػت آخػر  تػى لػك 

 كاف الزكاج الميكىرَّـ، نأنرا و الرك ية تتأثر إلنششااتو. كمف ىذا المنطمؽ سعى الكثيركف لمرىبنة.
 
ْوَجِة َواْلَعْذرَاِء َفْرًقا: َغْيُر اْلُمَتَزَوَجِة َتْيَتمُّ ِفي َما ِلمر َب ِلَتُكوَن ُمَقد َسًة جَ ٖٗ" -:(ٖٗ) آية َسًدا َوُروًحا. ِإن  َبْيَن الز 

 " َوَأم ا اْلُمَتَزَوَجُة َفَتْيَتمُّ ِفي َما ِلْمَعاَلِم َكْيَ  ُتْرِضي َرُجَمَيا.

ىتماميػػا إمخصصػػة كمكرسػػة لمػػرب، كا ػػظ أنػػو لػػـ يقػػؿ أف المتزكجػػة غيػػر مقدسػػة بػػؿ إف  أم =ِلَتُكللوَن ُمَقد َسللًة 
 نكسيا ككقتيا كجيدىا لمرب.المتزكجة تستطيع أف تيب جسدىا ك  . بينما غيرَكْيَ  ُتْرِضي َرُجَمَيا= بالرب أقؿ 

 
َوَىًقلا، َبللْل أَلْجللِل الَمَياَقللِة َواْلُمثَللاَبَرِة ِلمللر َب ِمللْن ُدوِن ىللَذا َأُقولُلُو ِلَخْيللِرُكْم، َلللْيَس ِلَكللْي أُْلِقللَي َعَمللْيُكْم ٖ٘" -:(ٖ٘) آيلة

 " اْرِتَباٍك.
أم ا أقكؿ ىذا ألنصب لكـ شركان اك أقتنصكـ إلرادتي، ا أريد أف اضع عميكـ شيئان  ،صؿ الكممة شركان أ = َوَىًقا

يذا أريد أف أثقؿ عميكـ، بؿ أريػد لكػـ  يػاة نكؽ طاقتكـ أف ت تممكه. إذا كنت  دثتكـ عف أنضمية البتكلية نمست ب
 ىادئة بعيدة عف اإلرتباكات العالمية. 

 
َللِزَم َأْن  َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأن ُو َيْعَمُل ِبلُدوِن ِلَياَقلٍة َنْحلَو َعْذرَاِئلِو ِإَذا َتَجلاَوَزِت اْلَوْقلَت، َوىَكلَذاٖٙ" -:(ٖٙ) آية

َجا. َيِصيَر، َفْمَيْفَعْل َما  " ُيِريُد. ِإن ُو اَل ُيْخِطُم. َفْمَيَتَزو 
بنتػو العػذراء مػف الػزكاج ليكرسػيا لممسػيح، ثػـ رأم إإف كػاف أب قػد منػع  = إن كان احلدك تكسيرىا.  ِٓراجع آية 

َجللا= أف ىػذا التصػرؼ نيػو عػدـ لياقػة نميزكجيػا  ثػػـ خطيبيػا. أك أف المقصػكد زكجػاف تعيػدا بالبتكليػة ك ىػي  َفْمَيَتَزو 
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َجاكتشكا أنيما غير قػادريف ا  عادا ك  نػي اإلنجميزيػة إنقضػت زىػرة شػبابيا أم صػارت  = ِإَذا َتَجاَوَزِت اْلَوْقلتَ . َفْمَيَتَزو 
كبيرة سنان. نإف رأم الكالد )أك الزكجاف البتكلياف( أف ني الزكاج  الن لمتاعبيما نإف الػزكاج خيػره مػف الت ػرؽ. نػي 

ضػػؿ. نػػالزكاج ىػػك القاعػػدة كالبتكليػػة ىػػي اإلسػػتثناء. كلػػيس مػػف  ػػؽ األب أف يػػرغـ  الػػة الت ػػرؽ نػػالزكاج ىػػك األن
لكف بكلس  تى ا يشير العادات ااجتماعية ا يطمب مف البنت الثكرة عمػي إبنتو عمي شيء ا تستطيع عممو، ك 

َجا= أبييا بؿ يطمب مف األب السماح إلبنتو بالزكاج ممف تريده   .َفْمَيَتَزو 
 
َملى َوَأم ا َمْن َأَقاَم رَاِسًخا ِفي َقْمِبِو، َوَلْيَس َلُو اْضلِطرَاٌر، َبلْل َللُو ُسلْمَطاٌن َعَملى ِإرَاَدِتلِو، َوَقلْد َعلَزَم عَ ٖٚ" -:(ٖٚ) آية

 " ىَذا ِفي َقْمِبِو َأْن َيْحَفَظ َعْذرَاَءُه، َفَحَسًنا َيْفَعُل.
ست سنت ىذاألنضؿ البتكلية إف رغبت إف أمكف نا   .كف ضشط عميياكبد الكتاة كا 

 
 " ِإًذا، َمْن َزو َج َفَحَسًنا َيْفَعُل، َوَمْن اَل ُيَزَوُج َيْفَعُل َأْحَسَن.ٖٛ" -:(ٖٛ) آية

يمػػ  األرض، نػاهلل يريػػد نػػاهلل بػارؾ آدـ ك ػػكاء ليكثػرا ك  َمللْن َزو َج َفَحَسللًنا َيْفَعللُ ىنػا خالصػة مػػا يريػد الرسػػكؿ قكلػو. 
 تعمير األرض. 

 
و َج ِبَملْن اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالن اُموِس َما َداَم َرُجُمَيا َحيًّا. َولِكْن ِإْن َماَت َرُجُمَيلا، َفِيلَي ُحلر ٌة ِلَكلْي َتتَلزَ ٜٖ" -:(ٜٖ) آية

 " ُتِريُد، ِفي الر َب َفَقْط.
مػات نػال تتػزكج لكػف إف أـ غير مؤمف( طالما ىك  ي ك . نالمرأة مرتبطة برجميا )مؤمنان كاف ُْراجع تكسير آية 

 .ِفي الر َب َفَقطْ = إا مف رجؿ مؤمف 
 
 " َولِكن َيا َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت ىَكَذا، ِبَحَسِب رَْأِيي. َوَأُظنُّ َأَني َأَنا َأْيًضا ِعْنِدي ُروُح اهلِل.ٓٗ" -:(ٓٗ) آية

َأُظنُّ لكف الزكاج الثاني غير نجس.  ك ظؿ بال زكاج لكي تجد كقتان هللبنكس منطؽ الرسكؿ ناألنضؿ لألرممة أف ت
 .= كالـ الرسكؿ ني تكاضع، نكالمو مك ى بو مف اهلل َأَني َأَنا ِعْنِدي ُروُح اهللِ 
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 عودة لمجدول اإلصذاح انثايٍ
 

ناقش مكضكع المأككات كاف ي ُْيناقش الرسكؿ ني ىذا اإلص اح قضية ما ذبح لألكثاف بينما أنو ني ركمية 
 النجسة عند الييكد كم ـ الخنزير. 

  -أقساـ :  ّك ذبائح األكثاف تنقسـ إلي 
 أنصبة اآللية كىذه كانت تي رؽ إكرامان ل لية. – ُ
 أنصبة الكينة. – ِ
 أنصػػبة الػػذيف يقػػدمكف ىػػذه الػػذبائح، ككػػانكا يػػأكمكف منيػػا عمػػي سػػبيؿ بركػػة مػػف الصػػنـ ككػػاف الكينػػة كالػػذيف – ّ

يقدمكف الذبائح، يأخػذكف أنصػبتيـ كيبيعكنيػا لم ػاؿ الجػزارة )المال ػـ ك مكردىػا مم مػة(. كػانكا يػأكمكف جػزء منيػا 
كيبيعػػكف البػػاقي لم ػػاؿ الجػػزارة. ككػػاف النػػاس يػػأكمكف أنصػػبتيـ نػػي بيػػكتيـ أك نػػي ىياكػػؿ األكثػػاف. ككػػاف الكثنيػػكف 

ت أك ىياكػؿ األكثػاف. كقػد أعتػاد بعػض المسػػي ييف أف يػدعكف أصػدقائيـ المسػي ييف ليػأكمكا معيػـ سػكاء نػي البيػك 
يمبكا دعكة أصدقائيـ مف الكثنييف كيذىبكا معيـ ليأكمكا ني اليياكؿ. ك لقد كيجو سؤاؿ لبػكلس. ىػؿ نأكػؿ إذا دعينػا 

نجػػد لم ػػـ، نربمػػا كػػاف مػػذبك ان لػػكثف. ك ليػػذه الػػكائـ كىػػؿ نشػػترم مػػف ل ػػـك المم مػػة كن ػػف ا نعػػرؼ مصػػدر ىػػذا ا
 ( الم بة ِك     ( العمـُ     -: تجاىيفإلرسكؿ يرد ني بكلس ا

نػال  مف لوي عمـ، نيك يعمـ أنو ا يكجد إلو سكم اهلل، كىذه الم كـ المقدمة لألكثاف، لػـ تقػدـ إللػو آخػر العمم =( ُ
 ، بؿ ىي مجرد ل كـ. كبالتالي ماذا يمنع أف آكؿ.يكجد إلو آخر

آلخػريف الػذيف لػيس ليػـ عمػـ. نربمػا رآنػي أ ػد جالسػان مػع كثنيػيف آكػؿ مف لوي م بة يراعي مشاعر ا المحبة =( ِ
نػيظف أنػي مػؤمف مػثميـ بػأف ىػذا الم ػـ نيػو بركػة، نيقػكؿ نػي نكسػو طالمػا أف ىػذا القػكم الػذم  ، ًمٌما ذيبح لألكثػاف

كبيػذا يضػيع ىػذا  . يعمـ يكعؿ ىكذا، إذان نألذىب أنا أيضان ليياكؿ األكثاف كأقػدـ ذبي ػة لمػكثف كآكػؿ منيػا ألتبػارؾ
اإلنساف الضعيؼ بسبب عمـ اإلنساف الذم يعمـ كلذلؾ خرج بكلس بمبدأ ىاـ.. أف الم بة أىػـ مػف العمػـ  تػى ا 

كىػذه المشػكمة غيػر  ُّآيػة  "إف كػاف طعػاـ يعثػر أخػي نمػف آكػؿ ل مػان إلػي األبػد لػئال أعثػر أخػينعثر أ د نقاؿ "
الكػػػالـ ىنػػػا يقػػػدـ لنػػػا مكيػػـك رك ػػػي أساسػػػي نػػػي سػػػمككنا اليػػػكمي  قائمػػة اآلف، نػػػال أ ػػػد يقػػػدـ ذبػػػائح لألكثػػاف. لكػػػف
أنػا أتصػرؼ صػح نػال  بما إنػيمراعاة لمشاعر اآلخريف ك يقكؿ " المعاصر. نيناؾ مف يتصرؼ ب سب ىكاه دكف

ىػـ مػف العمػـ. نػالنكس أبيذا يككف سبب عثرة ل خريف. كبػكلس يقػكؿ أف ىػذا ضػد الم بػة، كالم بػة ييمني أ د" ك 
( لػيس لمنػع ِٗ:  ُٓع عثرة ىامة جدان عند المسيح. كمجمع أكرشميـ منع األكؿ مما ذبح لألصناـ )أالمعرضة لم
لكف  تى ا يشترككا ني الطقكس الكثنية كيأكمكا الم ـ عمي أنو بركة مف األصناـ، ألف مقدـ الذبي ػة أكؿ الم ـ ك 

 شترؾ مع الكثف ني أكؿ الم ـ )ىكذا كانكا يعتقدكف(. إ
العمػـ بػدكف م بػة يػنكخ، يمػأل الػنكس غػركران ككبريػاء. كيكػكف العمػـ نػي ىػذه ال الػة كيػكاء بػال  -بلة: العمم و المح

، ىػػـ نيعثػػرىـءراأي تقػػرىـ كي تقػػر نػػو أقيمػػة يػػنكخ اإلنسػػاف كيتيػػكر نػػي قراراتػػو دكف مراعػػاة مشػػاعر اآلخػػريف، بػػؿ 
طكا كأعثػػركا كثيػػريف. أمػػا لػػك امػػتأل كا ػػظ أف كػػؿ اليرطقػػات نػػادم بيػػا عممػػاء متكبػػريف، ليػػـ عمػػـ دكف م بػػة نسػػق
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السػػؤاؿ مػػا ىػػي الكيكيػػة التػػي أتطمػػع بيػػا سػػراره. كتصػػكر ممػػؾ لػػوي قصػػر نخػػـ. ك اإلنسػػاف م بػػة يكشػػؼ لػػو اهلل كػػؿ أ
لجمػػاؿ القصػػر مػػف الػػداخؿ. ىػػؿ تصػػمح القػػكة ؟ قطعػػان ا نالقصػػر م ػػاط ب ػػراس. ا يصػػمح سػػكم أف أدخػػؿ نػػي 

طمع لجماؿ القصر مػف الػداخؿ. كبػدكف ىػذا سػتظؿ تصػكراتي عػف ىػذا عالقة  ب مع ىذا الممؾ نيدعكني ألف أت
القصػر مشكشػة. العمػـ لػف يكتشػؼ ك ػده  قػائؽ السػػماكيات، بػؿ بالم بػة نعػرؼ كػؿ شػيء  تػى أعمػاؽ اهلل، ىػػذا 

، كمػػف ي ػػب اهلل (. ككيػػؼ نصػػؿ ليػػذه الم بػػة ؟ الم بػػة ىػػي أكان هللُِ – ٗ:  ِكػػك ُيكشػػكو لنػػا الػػركح القػػدس )
( ككاف يك نا تمميذ المسيح الم بكب، أكثر مف تكمـ عف الم بة. ىػك ِ:  ٓ   َِ:  ْيك ُلناس )سي ب كؿ ا

 ككيؼ ن ب اهلل ؟      الذم كيًشؼى لو ما لـ ييكشؼ لشيره ني سكر الرؤيا، بؿ رأل اهلل عمى عرشو. 
 بالعشرة الطكيمة مع اهلل )صالة / تسبيح / دراسة كتاب( كبيذا نعرنو نن بو  -ُ
 (ِٕ- ِْ:  ٕ  مت ٖ:  ٓمف نراه كلف نعرنو سكل بيذا )متالقمب. نبنقاكة  -ِ
 (ْْ:  ُُ  ا  ُْ:  ُِتقدس هلل. أعطيو كؿ عكاطكي كمشاعرم كطاقاتي.)عب أأف  -ّ
 .(ُٓ:  ٕٓش إبالتكاضع كاانس اؽ. ليسكف اهلل عندم ) -ْ
 .(ْ : ْمتناع عف المذات..( نم بة العالـ عداكة هلل )يع إالزىد ني العالـ. )صـك /  -ٓ
 كمف يكعؿ يكممو اهلل بكضع صميب عميو )أاـ كتجارب(. نمنقبؿ الصميب بشكر -ٔ

  
 " َتْبِني. َوَأم ا ِمْن ِجَيِة َما ُذبَح ِلؤَلْوثَاِن: َفَنْعَمُم َأن  ِلَجِميِعَنا ِعْمًما. اْلِعْمُم َيْنُفُخ، َولِكن  اْلَمَحب ةَ ٔ" -:(ٔ) آية

عمػـ أنػػو لػػيس إلػو آخػػر سػػكل اهلل، كأنػػو ا كثػف. كبالتػػالي نػػإف أكػؿ ىػػذه الم ػػـك ا يػػؤثر جميعنػػا ن = ِلَجِميِعَنللا ِعْمًمللا
عمينا ني شت. ناألكثاف عاجزة عػف تقػديس أك تػدنيس الذبي ػة ألنيػا، أم األكثػاف، غيػر مكجػكدة بػالمرة. كمػا ذبػح 

 فأي مػف الم بػة يصػبح بػال قيمػة ككػالالعمػـ الخػ = اْلِعْملُم َيلْنُفخُ ىك خميقة اهلل، يمكف أف نأكميا أيان كػاف مصػدرىا. 
تبنػى اإلنسػاف لي يػا كيرتكػع سػماكيان،  = َولِكن  اْلَمَحب َة َتْبِنليصا بو مممكء ىكاء، نيك يمأل النكس كبرياء كغػركر. 

ككؿ يكـ يعرؼ عف اهلل أكثر كيدخؿ إلى أعماؽ أكثر. كمف لو العمـ كالم بة يبنى اآلخريف ني عالقتيـ باهلل. أما 
نة بدكف م بة لمضعكاء إيمانيان، تجعميـ يتعثركف، كمعرنة دكف م بة تقكد لمكبرياء. كالكبرياء سييدـ عالقتنا المعر 

ر ذاتػػو لخدمػػة اآلخػػريف، لكػػف العمػػـ خ  سىػػرتػػبط العمػػـ بالم بػػة نإنػػو يي إ(. إمػػا إذا ِِ – ّ:  ُْبػػاهلل كبإخكتنػػا )رك 
 الكثير مع الكبرياء نقد قاد ليرطقات كثيرة.

 
 " َفِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأن ُو َيْعِرُ  َشْيًئا، َفِإن ُو َلْم َيْعِرْ  َشْيًئا َبْعُد َكَما َيِجُب َأْن َيْعِرَ !ٕ" -:(ٕ) آية

 .أم يعرؼ عف اهلل معرنة عقالنية = َفِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأن ُو َيْعِرُ  َشْيًئا
نػاهلل م بػة كا يمكػف أف نعرنػو سػكل بالم بػة، أٌمػا العقػؿ نيقػؼ  = َملا َيِجلُب َأْن َيْعلِر َ َفِإن ُو َللْم َيْعلِرْ  َشلْيًئا َبْعلُد كَ 

كػك ُعاجزان أماـ اهلل الالنيائي. كالمعرنة البشرية ناقصة كمعرضة لمخطػأ، كميمػا عممنػا نػن ف نعمػـ بعػض العمػـ )
ُّ  :ٖ ،ٗ.) 
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 " َذا َمْعُروٌ  ِعْنَدُه.َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيِحبُّ اهلَل، َفيٖ" -:(ٖ) آية
نيػػك مقػػرب إليػػو، م بػػكب لديػػو بشػػض النظػػر عػػف ككنػػو عالمػػان أـ جػػاىالن، اهلل ييسَّػػٍر بػػو كيختػػاره  = ُيِحللبُّ اهللَ  مللن

كاهلل يكشػػؼ لػػو أسػػراره، ىػػذا يقػػاؿ عنػػو معػػركؼ عنػػده. أٌمػػا الخطػػاة  ، م بػػكب مػػف اهلل = َمْعللُروٌ  ِعْنللَدهُ = لمجػػده 
(. كالم بة تجعؿ اإلنساف أكثر قربان مػف اهلل كبالتػالى ِّ – ُِ:  ٕا عنى ا أعرنكـ )مت نسيقكؿ ليـ اهلل إذىبك 
ٍنتيـٍ اهلل ( "ٗ:  ْه لممعرنػػة ال قيقيػػة )غػػؿ نػػركح اهلل يمػػأله كيرشػػد ػػًرٍنتيـٍ مػػف اهللأمػػا اآلف نىعىػػرى ". نمػػف بػػؿ بػػاأل رل عي

عرنػو إذا كي اكؿ التقرب منػو، نيعطيػو اهلل أف يي ب اهلل معركؼ عنده، أم أف اهلل عرؼ قمبو كأنو متجاكب معو، 
" ناهلل يريد أف يكشؼ ذاتو لنا كأف نراه ني مجده. كاهلل أعطانا رك و الذم ا...اسألكا تعطكٍ طمب مف اهلل أف يعرنو "

( كبيذا نكيـ أف العمـ الذم يعطيو اهلل ىك ثمرة مف ثمار الم بة، َُ:  ِكك ُيك ص كؿ شت  تى أعماؽ اهلل )
 (. إذف العمـ ىك ثمرة لكاعمية الركح القدس.ِِ:  ٓ بة ثمرة لمركح القدس )غؿ كالم
 
 " ِحًدا.َفِمْن ِجَيِة َأْكِل َما ُذبَح ِلؤَلْوثَاِن: َنْعَمُم َأْن َلْيَس َوَثٌن ِفي اْلَعاَلِم، َوَأْن َلْيَس ِإلٌو آَخُر ِإال  َواٗ" -:(ٗ) آية

عنػػى الديانػػة، نػػال إلػػو آخػػر سػػكل اهلل، نػػال تكترضػػكا أف ىػػذه الػػذبائح قػػدمت إذان مػػا قػػدمكه لألكثػػاف ا شػػت نيػػو مػػف م
 إللو آخر غير اهلل، نميس غير اهلل إلو. كبالتالى نال نرؽ بيف ل كـ ىذه الذبائح كباقي األطعمة.

 
ْن ُوِجَد َما ُيَسم ى آِلَيًة، ِسَواٌء َكاَن ِفلي الس لَماِء َأْو َعَملى ٘" -:(٘) آية اأَلْرِض، َكَملا ُيوَجلُد آِلَيلٌة َكِثيلُروَن أَلن ُو َواِ 

 " َوَأْرَباٌب َكِثيُروَن.
الكثنيكف عبدكا الشمس كالقمر كالنجـك كال يكانات، ككاف ليـ آلية ليا أسماء كثيرة )زيػكس كأبكلػكس..( كلكػف كػؿ 

 .تختكى كراء ىذه األسماء ىؤاء ليسكا آلية بؿ شياطيف
 
اِحٌد: اآلُب ال ِذي ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء، َوَنْحُن َلُو. َوَربا َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح، ال ِذي ِبلِو لِكْن َلَنا ِإلٌو وَ ٙ" -:(ٙ) آية

 " َجِميُع اأَلْشَياِء، َوَنْحُن ِبِو.
   خمقنػا لنمجػده. = َوَنْحلُن َللوُ اآلب أكجد كؿ شت بالرب الكا د يسكع المسػيح ب سػب كػكف المسػيح ىػك  كمػة اهلل. 

(. ُّ:  ُِكك ُىك خمقنا كندانا كمنا. كا يستطيع أ د أف يقكؿ أف المسيح رب إٌا بالركح القدس ) = َنْحُن ِبوِ وَ 
  .نالركح القدس عممو اآلف أف يشيد نينا للبف

 
لِميِر َنْحلَو اْللَوَثِن ِإَللى اآلٚ" -:(ٚ) آيلة لا ُذِبلَح َولِكلْن َللْيَس اْلِعْملُم ِفلي اْلَجِميلِع. َبلْل ُأَنلاٌس ِبالض  َن َيلْأُكُموَن َكَأن لُو ِمم 

ُس.   " ِلَوَثٍن، َفَضِميُرُىْم ِإْذ ُىَو َضِعيٌ  َيَتَنج 
بالتػالي يمكننػا أف نأكػؿ ة أف اهلل كا ػد كا آليػة سػكاه، ك ليس الجميع يعرنػكف ىػذه ال قيقػ = َلْيَس اْلِعْمُم ِفي اْلَجِميعِ 

ِميمما ذيًبحى لألكثاف.  َفَضلِميُرُىْم ِإْذ ُىلَو  ىؤاء ىـ الذيف مػازالكا يظنػكف أف الػكثف إليػان.ِر َنْحَو اْلَوَثِن َبْل ُأَناٌس ِبالض 
ضعيؼ ىنا تعني نقص المعرنة، نضميرىـ يبكتيـ إذ ىك ضعيؼ أنيـ أكمػكا ممػا ذيبًػحى لػكثف كأنػو ذيبًػحى  =َضِعيٌ  
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ُس إللو أخر .  ف نعػالن، ألنػو يظػف ذلػؾ. نمػف يأكػؿ بعكػس مػا إذا أكػؿ بيػذا الشػكؿ نكأنػو يقػدـ عبػادة لمػكث = َيتَلَنج 
 يمميو عميو ضميره نيذا خطية لوي  تى لك لـ يكف خطية.

  
ْن َلْم َنْأُكْل اَل َنْنُقُص.ٛ" -:(ٛ) آية   َولِكن  الط َعاَم اَل ُيَقَدُمَنا ِإَلى اهلِل، أَلن َنا ِإْن َأَكْمَنا اَل َنِزيُد َواِ 

لمػاذا تصػركف عمػي أكػؿ ىػذه الم ػكـ مػع أف نييػا معثػرة لمضػعكاء، إف أكمنػا لػف يزيػد  = ِإَللى اهللِ الط َعاَم اَل ُيَقَدُمَنا 
أَلن َنا ِإْن َأَكْمَنا  كاهلل لف يكانئنا عمى معرنتنا بؿ عمى م بتنا ل خريف . بؿ يعثر إخكتنا. إذ ن ف ناىميف ، نضائمنا
ف لـ نأكؿ يكف كلف تزداد نضائمنا باألكؿ. ك نا تقربنا األطعمة هلل كما يعتقد الكث =اَل َنِزيُد  ا ننقص  = اَل َنْنُقُص ا 

قبكان إذا لـ نأكؿ منيا، لف ينقص رضي اهلل عمينا إذا امتنعنا عف أكميا، بؿ بالعكس نامتناعنػا سيرضػي اهلل إذ قػد 
يػػػو البػػػر كالسػػػالـ (. بػػػؿ ىػػػك رك ػػػاني نُٕ:  ُْشػػػربان )رك إخكتنػػػا. كممكػػػكت اهلل لػػػيس أكػػػالن ك راعينػػػا أف ا نعثػػػر 

  -كالكرح. كىذه اآلية ا نكيـ منيا اامتناع عف الصكـ نالصكـ :
 .(ُِ:  ُٕىك الطريؽ الذم رسمو السيد المسيح مع الصالة لنيـز الشياطيف )مت  -ُ
 (ِٕ:  ُُكك ِيكمان كبكلس صاـ كثيران ) َْكالسيد المسيح نكسو صاـ  -ِ
 .(ّٓ:  ٓف ني تمؾ األياـ )لك السيد قاؿ  يف ييرنع العريس عنيـ ن ينئذ يصكمك  -ّ
(. ُٕ:  ٓ(. نالجسػد يشػتيى ضػد الػركح )غػؿ ِٕ:  ٗكػك ُىك طريؽ لقمػع الجسػد كاسػتعباده ) -ْ

 نمكي تنطمؽ الركح لتتذكؽ السمائيات نن ف نقمع جسدنا.
ىك كسيمة نشترؾ بيا مع المسيح ني صميبو، ىك كسيمة لقبكؿ صػميب مػع المسػيح نيػؿ ا أتػرؾ  -ٓ

 خمى نكسو ألجمى آخذان صكرة عبد كصمب عنى.طعامان أ بو لمف أ
ىك طريقػة لتقكيػة اإلرادة، نكػي أصػكامنا ا نيػتـ نقػط باإلمتنػاع عػف أكػؿ معػيف أك الجػكع، بػؿ أ(  -ٔ

بترؾ كؿ شيكاتنا كممذاتنا .  ب( التقرب هلل نميس األكؿ ىك الذم يقدمنا أك يؤخرنا، بؿ ىك قمػع 
اتو، أك دكف أف يصػمى نكأنػو لػـ يصػـ. كلػك كػاف لممذاتنا، لذلؾ نمف يصـك كىك مستمر ني شػيك 

 ىناؾ إنسانان مريضان ناف إنطاره لف يقمؿ مف شأف  ياتو الرك ية.
 
َعَفاِء.ٜ" -:(ٜ) آية  " َولِكِن اْنُظُروا ِلَئبل  َيِصيَر ُسْمَطاُنُكْم ىَذا َمْعَثَرًة ِلمضُّ

مَّ أم عممكـ بأف صارت لكـ  رية ني المس =َيِصيَر ُسْمَطاُنُكْم  ـى يح أف تأكمكا أم شت دكف أف تتنجسكا، كىذا ما عى
لَعَفاءِ بػو السػيد المسػيح أف مػا يػدخؿ الكػـ ا ينجسػو، بػؿ مػا يخػػرج مػف الكػـ ىػك الػذم يػنجس.  الػػذيف  = َمْعثَلَرًة ِلمضُّ

آخر يمتنعكف عف األكؿ ألف ضمائرىـ ت رميـ مما ذبح لكثف يعتقدكف أنو إلو، إذ ىـ سيعتقدكف أنكـ تعبدكف إلو 
 و. نكيتشكككف. كربما ذىبكا ليعبدك 

 
أَلن لُو ِإْن َرآَك َأَحلٌد َيلا َملْن َللُو ِعْملٌم، ُمت ِكًئلا ِفلي َىْيَكلِل َوثَلٍن، َأَفلبَل َيَتَقلو ى َضلِميُرُه، ِإْذ ُىلَو ٓٔ" -(:ٔٔ-ٓٔيات )اآل

ِعيُ  ال ِذي َماَت اْلَمِسيُح ِمْن َأْجِمِو.َفَيْيِمَك ِبَسَبِب ِعْممِ َٔٔضِعيٌ ، َحت ى َيْأُكَل َما ُذِبَح ِلؤَلْوثَاِن؟   " َك اأَلُخ الض 
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يتجاسر. ألنو إذا  دث أف أ دان مف ضعاؼ اإليماف )الذم ا يعرؼ كا يكيـ( رآؾ أنت يا مف لؾ عمـ  = َيَتَقو ى
قػدـ ليأكػؿ كأنت متكت ني أ د اليياكؿ الكثنية، ك يث أف ىذا اإلنساف يثؽ ني عممػؾ كنػى معرنتػؾ نإنػو سػكؼ يت

ىك أيضان مما ذبح لألكثاف، كلكنو سيأكمو كما لك كاف شيئان مقدسان، كىكذا نإف ضعيؼ اإليماف سيشير نظرتػو مػف 
كىكػػذا بسػػبب  ،كسػػكؼ ينظػػر إليػػو نظػػرة مقدسػػة، كيمكػػف عمػػى ذلػػؾ أف ين ػػرؼ لتيػػار العبػػادة الكثنيػػة ،نا يػػة الػػكثف

األكػػؿ كتكػػكف ىػػذه الم بػػة التػػي تمنعنػػي أىػػـ مػػف العمػػـ عممػػؾ يتعثػػر أخػػكؾ الضػػعيؼ. لػػذلؾ نالم بػػة تمنعنػػي مػػف 
 .(ُآية )الذم يبيح األكؿ. كىذا معنى 

 
ِعيَ ، ُتْخِطُئوَن ِإَلى اْلَمِسيِح.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية  " َوىَكَذا ِإْذ ُتْخِطُئوَن ِإَلى اإِلْخَوِة َوَتْجَرُحوَن َضِميَرُىُم الض 

تعرض اإلخكة الضعكاء إلى تبكيت الضمير بشدة أك كىكذا بتصرنؾ ىذا تخطت كيتعثر أخكؾ المؤمف، كي
الكسكسة أك سيمارسكف  ياة الخطية كبذلؾ نإنكـ تخطئكف إلى المسيح الذم مات ألجؿ خالصيـ. نمف يست 

 لمقطيع يييف الراعى.

 

  ُأْعِثَر ِلذِلَك ِإْن َكاَن َطَعاٌم ُيْعِثُر َأِخي َفَمْن آُكَل َلْحًما ِإَلى اأَلَبِد، ِلَئبل  ٖٔ" -:(ٖٔ) آية
 " َأِخي.

كلػػذلؾ إذا كنػػت آكػػؿ شػػيئان مػػا كيتسػػبب عػػف ىػػذا الطعػػاـ عثػػرة آلخػػي، نػػال يجػػب أف أتنػػاكؿ ىػػذا الطعػػاـ ميمػػا كػػاف 
ر أخي بتصرني. كلكف ىذه اآلية تضع مبدءان ىاما ني المسي ية ليس نقط ني أكؿ الم ػـ. لكػف ثى عٍ نكعو  تى ا يي 

ه خطأ كلكف ما يجعؿ اآلخر يتعثر، أم عمىَّ أف أىتـ بػأف ا أعثػر أ ػدان عمى المسي ي أف ا يمتنع نقط عما يرا
 اآلخريف الرك ية.نأنا مسئكؿ عف  ياة 
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 عودة لمجدول اإلصذاح انتاسع
 

ؿ عف  قكقيـ إعتاد الرسكؿ أٌا يقدـ كصايا ما لـ يختبرىا ني  ياتو، لذا إذ طالب أص اب الضمير القكل بالتناز 
ـى الرسكؿ نكسو مثػاان نػي ذلػؾ، نمػع أنػو سيككف سبب عثرة إلخكتيـ، كذلؾ بدانع الم بة. قىدَّ  إف كاف ني أكؿ ل ـ

ىػػك بشػػرىـ كىػػـ عممػػو. إٌا أنػػو لم بتػػو ليػػـ تنػػازؿ عػػف  قكقػػو  (ِ( أنػػو رأل المسػػيح ُ -رسػػكؿ لممسػػيح بػػدليؿ :
عمييـ، بؿ إستعبد نكسو لمجميع ليربح الجميع. كبينمػا كػاف مػف  قػو الرسكلية نمـ يتركيـ ينكقكا عميو  تى ا يثقؿ 

أف تككف لو زكجة تخدمو، نإنػو رنػض ليتكػرغ تمامػان لمخدمػة. كىػك ىنػا يػرد بالمناسػبة عمػى مػف شػكؾ نػي رسػكليتو 
مػب نو لـ يكف مف تالميذ الرب بينما كاف الرب عمى األرض. كىك يدانع عػف رسػكليتو  تػى يطيعػكه إذ طإقائ ن.. 

منيـ اإلمتناع عف األكؿ ني اليياكؿ الكثنية، نعمييـ أف يمتزمكا بما يقكلو نيك رسكؿ لممسيح. كاإلمتنػاع عػف ذلػؾ 
  -لسببيف :
 (ٖعدـ إعثار الضعكاء )إص اح  -ُ
 (َُاألكؿ نيو إشتراؾ ني مائدة الشياطيف )إص اح  -ِ

نال يقكلكا ن ف أ رار نأكؿ ني المكاف الذم كمع أنو رسكؿ نيك  ر مثميـ كلكنو ب ريتو إمتنع  تى ا يعثر أ دان 
ثىٍؿ ليـ.  نريده نيك رسكؿ كمى

 
 "لر َب؟أََلْسُت َأَنا َرُسواًل؟ أََلْسُت َأَنا ُحرًّا؟ َأَما رََأْيُت َيُسوَع اْلَمِسيَح َرب َنا؟ أََلْسُتْم َأْنُتْم َعَمِمي ِفي أ" -:(ٔ) آية

ر لو كصار شاىدان عمى القيامة كأنيـ كمػا ىػـ أ ػرار نيػك أيضػان  ػر، ىنا يؤكد رسكليتو، نالمسيح إختاره  يف ظي
 كب ريتو قبؿ خدمة المسيح كتنازؿ عف  قكقو.

 
 " ر َب.ِإْن ُكْنُت َلْسُت َرُسواًل ِإَلى آَخِريَن، َفِإن َما َأَنا ِإَلْيُكْم َرُسوٌل! أَلن ُكْم َأْنُتْم َخْتُم ِرَساَلِتي ِفي الٕ" -:(ٕ) آية

 =   أَلن ُكْم َخْتُم ِرَساَلِتيز أل د أف يشكؾ ني رسكليتى، نإنو ا يجكز لكـ أنتـ ىذا إف جا
إذ  ، ( نالكرقػػة ا تصػػمح أف تكػػكف مسػػتندان مػػا لػػـ يكػػف عمييػػا خػػتـ كأنػػتـ خػػتـ إثبػػات كصػػ ة كصػػدؽ رسػػكليتىُ  

( مػا رأيػتـ نػيَّ كمنػى مػف ِ .        تركتـ الكثنية كآمنتـ كصارت لكـ كنيسػة نػي ككرنثػكس كصػارت لكػـ مكاىػب
 قكات كعجائب آمنتـ بكاسطتيا.

 
 " ىَذا ُىَو اْحِتَجاِجي ِعْنَد ال ِذيَن َيْفَحُصوَنِني:ٖ" -:(ٖ) آية

 ىنا يكقؼ الرسكؿ نكسو ني م كمة ليرد عمى إتياماتيـ كعمى مف يشكؾ ني م بتو ليـ 
 
 "ُكَل َوَنْشَرَب؟أََلَعم َنا َلْيَس َلَنا ُسْمَطاٌن َأْن َنأْ ٗ" -:(ٗ) آية
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 ػػؽ. مػػف ىنػػا يكضػػح ليػػـ الرسػػكؿ  قكقػػو الرسػػكلية، كأنيػػـ يجػػب أف يتككمػػكا بإعاشػػتو، كمطالبػػو ليسػػت  = ُسللْمَطانٌ 
 . نإذا كنت قد تنازلت عف  قكقي نكيؼ تشكككا نيَّ نأنا ا أسعى كراء ربح كلست بمخادع.َنْأُكَل َوَنْشَربَ = كثيرة 

 
ْخَوِة الر َب َوَصَفا؟ أََلَعم َنا َلْيَس ٘" -:(٘) آية  "َلَنا ُسْمَطاٌن َأْن َنُجوَل ِبُأْخٍت َزْوَجًة َكَباِقي الرُُّسِل َواِ 

تخػػػدمني كعمػػػيكـ أف تعكلػػكني كتعكلكىػػػا، لكننػػػي  ألػػيس لنػػػا سػػػمطاف أف نكػػكف مثػػػؿ بػػػاقي الرسػػؿ كتكػػػكف لػػػي زكجػػة
 نضمت البتكلية ألتكرس تمامان لخدمتكـ. نبطرس كاف متزكجان ككذلؾ إخكة الرب يعقكب كيكسى كييكذا كسمعاف.

 
 "َأْم َأَنا َوَبْرَناَبا َوْحَدَنا َلْيَس َلَنا ُسْمَطاٌن َأْن اَل َنْشَتِغَل؟ٙ" -:(ٙ) آية

 يشتشمكف بأيدييـ  تى ا يتضايؽ أ د.كاف بكلس كبرنابا ك دىما 
 
ِملْن َللَبِن َمْن َتَجن َد َقلطُّ ِبَنَفَقلِة َنْفِسلِو؟ َوَملْن َيْغلِرُس َكْرًملا َوِملْن َثَملرِِه اَل َيْأُكلُل؟ َأْو َملْن َيْرَعلى َرِعي لًة وَ ٚ" -:(ٚ) آية

 "الر ِعي ِة اَل َيْأُكُل؟
كجنػػكد لممسػػيح يجاىػػدكف مػػف أجػػؿ أف يمتػػد كينتشػػر ممكػػكت يت ػػدث الرسػػكؿ عػػف نكسػػو كعػػف رنقائػػو نػػي الخدمػػة 

ـٍ بنكقػػة ال ػػرب. كمثػػاؿ آخػػر نالكنيسػػة ىػػي كػػـر رك ػػي يشرسػػو  السػػمكات كيقػػكؿ مػػف ذا الػػذم يػػدانع عػػف بمػػده كييٍمػػزى
أنػال يشػرب مػف لػبف  ، الرسكؿ أنال يأكػؿ الشػارس مػف عمػؿ يديػو، كمثػاؿ آخػر يشػبو نكسػو بػو كػراعو لنكػكس رعيتػو

 راـ كالراعى ليما أجرة عمى تعبيما. كأجرة الراعى عادة ني الشرؽ يأخذىا كمية لبف مف رعيتو.رعيتو. نالك
 
َفِإن لُو َمْكتُلوٌب ِفلي َنلاُموِس ٜأََلَعَمي َأَتَكم ُم ِبيَذا َكِإْنَسلاٍن؟ َأْم َللْيَس الن لاُموُس َأْيًضلا َيقُلوُل ىلَذا؟ ٛ" -(:ٜ-ٛيات )اآل

 "أََلَعل  اهلَل ُتِيمُُّو الَثيرَاُن؟«. َداِرًسااَل َتُكم  َثْورًا »ُموَسى:
( كمػػع أف اهلل تيمػػو الثيػػراف كيعكليػػا لكنػػو ييػػتـ بػػاألكلى بخدامػػو. نكمػػا أنػػو يجػػب أف يتػػرؾ ْ:  ِٓىػػذه مػػف )تػػث 

مػا أقكلػو  = انٍ أََلَعَملي َأَتَكم لُم ِبيلَذا َكِإْنَسلالثكر كقت الدراس ليأكؿ مما يدرسو، عمى الخادـ أف تمتػـز رعيتػو بنكقاتػو. 
 ليس رأيي كإنساف بؿ ىك رأل النامكس. كىك يستشيد بالنامكس نالمعترضيف عميو كاف أكثرىـ مف أصؿ ييكدم.

 
اٍء، َرجَ َأْم َيُقوُل ُمْطَمًقا ِمْن َأْجِمَنا؟ ِإن ُو ِمْن َأْجِمَنا َمْكُتوٌب. أَلن ُو َيْنَبِغي ِلْمَحر اِث َأْن َيْحُرَث َعَمى ٓٔ" -:(ٓٔ) آية

 " َوِلمد اِرِس َعَمى الر َجاِء َأْن َيُكوَن َشِريًكا ِفي َرَجاِئِو.
نيقدمكا ليػـ مػا ي تاجكنػو لمعاشػيـ، كمػا أف ال ػراث كالػدراس  شعبو ني القديـ بأف ييتمكا بخداموىتـ أف ينبو إاهلل 

 بال شؾ = ُمْطَمًقايعمالف عمى رجاء ال صكؿ عمى ثمار عمميـ. 
 
وِحي اِت، َأَفَعِظيٌم ِإْن َحَصْدَنا ِمْنُكُم اْلَجَسِدي اِت؟إِ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية  "ْن ُكن ا َنْحُن َقْد َزَرْعَنا َلُكُم الرُّ
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نالرك يات )الكرازة باإلنجيؿ( ا تقارف بالجسديات. كالجسديات التي يطمبيػا ىػي قػكت جسػده. كىكػذا نالباقيػات ا 
 تقارف بالكانيات 

 
للْمَطاِن َعَمللْيُكْم، َأَفَمْسللَنا َنْحللُن ِبللاأَلْوَلى؟ لِكن َنللا َلللْم َنْسللَتْعِمْل ىللَذا ِإْن َكللاَن إٓٔ" -:(ٕٔ) آيللة َخللُروَن ُشللَرَكاَء ِفللي السُّ

ْمَطاَن، َبْل َنَتَحم ُل ُكل  َشْيٍء ِلَئبل  َنْجَعَل َعاِئًقا إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح.  " السُّ
ْمَطاِن عَ   = َمْيُكمْ ِإْن َكاَن آَخُروَن ُشَرَكاَء ِفي السُّ

( المعممػػػػيف ال قيقيػػػػيف أك الكذبػػػة. كػػػػؿ ىػػػػؤاء ّ( الييػػػكد الػػػػذيف عممػػػػككـ النػػػامكس ِ( الػػػكاة كجبػػػػاة الضػػػػرائب ُ 
للُل ُكللل  كألننػػا  ، ألننػػا كلػػدناكـ نػػي اإليمػػاف = َأَفَمْسللَنا َنْحللُن ِبللاأَلْوَلىيسػػتكيدكف مػػنكـ كتػػدنعكف ليػػـ صػػاغريف.  َنَتَحم 

( لتػرل مػا ت ممػو الرسػكؿ(. لكػف الرسػكؿ لػـ يمػزميـ بنكقاتػو  تػى ا تتعػكؽ ُِ – ٕ:  ُُكػك ِأنظػر ) =َشْيٍء 
 الخدمة، مع أف ىذا  قو.

  
بَلِزُملوَن أََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  ال لِذيَن َيْعَممُلوَن ِفلي اأَلْشلَياِء اْلُمَقد َسلِة، ِملَن اْلَيْيَكلِل َيلْأُكُموَن؟ ال لِذيَن يُ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

 "ُيَشاِرُكوَن اْلَمْذَبَح؟ اْلَمْذَبحَ 
ىنا يستعمؿ الرسكؿ معمكماتو الييكدية. نالالكييف الذيف يخدمكف الييكؿ يأكمكف مما يقدـ لمييكؿ. كالكينة يػأكمكف 
مما يقدـ لممذبح، نيـ ي صمكف عمي أنصبتيـ مف ذبائح الخطية كالسالمة. ىك يقكؿ ىذا  تى ا يسيء إلػي مػف 

 ف بقية الرسؿ، نيـ بيذا ا يخطئكف.ي صؿ عمي  قكقو مف رعيتو م
 
: َأن  ال ِذيَن ُيَناُدوَن ِباإِلْنِجيِل، ِمَن اإِلْنِجيِل َيِعيُشوَن.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية  " ىَكَذا َأْيًضا َأَمَر الر بُّ

   َُ:  َُ)مػت  اللر بُّ = نيػا ىػك يستشػيد بػأقكاؿ السػيد المسػيح  ، تى ا يظنكا أف ىذا ىك تعميـ العيد القديـ 
 ( " الكاعؿ مست ؽ أجرتو ".ٖ، ٕ:  َُلك 
 
َأُملوَت  َأم ا َأَنا َفَمْم َأْسَتْعِمْل َشْيًئا ِمْن ىَذا، َواَل َكَتْبُت ىَذا ِلَكْي َيِصيَر ِفي  ىَكَذا. أَلن ُو َخْيلٌر ِللي َأنْ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

 " ِمْن َأْن ُيَعَطَل َأَحٌد َفْخِري.
 صؿ منكـ عمي أمكاؿ بؿ لتتشبيكا أنػتـ بػي كتتركػكا بعضػان مػف  قػكقكـ نػي أكػؿ أما أنا نمـ أكتب لكـ ىذا  تى أ

( ألنكػػؽ عمػػي نكسػػي  تػػى ّْ:  َِمػػا ذبػػح لألكثػػاف، م بػػة لمضػػعكاء. كأنػػا أخػػدمكـ كأتعػػب نػػي عمػػؿ يػػدمَّ )أع 
ِملْن َأْن ُيَعَطلَل َأَحلٌد = )جكعػان كعطشػان( مػف أف تتعثػركا إذ تنكقػكا عمػيَّ وَخْيلٌر ِللي َأْن َأُملوَت  أنتخر بكـ أماـ الرب.

 نخرم أف يككف الكؿ مؤمنيف كتمتمت الكنيسة. ىذا أنضؿ مف أم أمكاؿ.  = َفْخِري
 
، َفَوْيٌل ِلي ِإْن ُكْنُت اَل ُأَبشَ ٙٔ" -:(ٙٔ) آية ُروَرُة َمْوُضوَعٌة َعَمي   " ُر.أَلن ُو ِإْن ُكْنُت ُأَبَشُر َفَمْيَس ِلي َفْخٌر، ِإِذ الض 
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(. كلف يعطمني شيء عف ىذا  تى إف لـ تنكقكا شيئان ُْ:  ُبإلتزاـ ني التبشير نالرب أمرني بيذا )رك  أنا أ س
. نكي ىذا مجدم األبدم.  َفَملْيَس ِللي ( مػف ضػياع المكانػأة السػماكية. ِ( مػف تػكبيخ ضػميرم  ُ =َوْيٌل ِللي عميَّ

 تي كأطمب عنيا أجران.نأنا مكمؼ كا أطمب مقابؿ مادم لذلؾ، ا أنتخر بخدم = َفْخرٌ 
 
  " َفِإن ُو ِإْن ُكْنُت َأْفَعُل ىَذا َطْوًعا َفِمي َأْجٌر، َولِكْن ِإْن َكاَن َكْرًىا َفَقِد اْسُتْؤِمْنُت َعَمى َوَكاَلٍة.ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

إذا ألنو إف كنت أكرز بدانع مف رغبتي كبإختيارم دكف إضطرار بؿ ني  رية نسيككف لي ال ؽ نػي مكانػأة. أمػا 
لزاـ كأف أمر الخدمة قد نرض عمىَّ نرضان، نأنا أباشر عممػي كشػخص  سػتؤمف عمػى ككالػة إكنت أكرز عف كره كا 
( مػف يخػدـ بتشصػب ُما. عمي أم األ كاؿ نأنا لف أكؼ عف الكرازة نالرب أمرني. كىنػا نػرم نػكعيف مػف الخػداـ 

 ( مف يخدـ بكرح.ِ
 عمؿ عمؿ الرب برخاكة، نالخدمة تكميؼ مف اهلل. الميـ سكاء ىذا أك ذاؾ الميـ أف يخدـ. كا ي

 
ِفلي َفَملا ُىلَو َأْجلِري؟ ِإْذ َوَأَنلا ُأَبَشلُر َأْجَعلُل ِإْنِجيلَل اْلَمِسليِح ِبلبَل َنَفَقلٍة، َحت لى َللْم َأْسلَتْعِمْل ُسلْمَطاِني ٛٔ" -:(ٛٔ) آيلة

 " اإِلْنِجيِل.
تظػر عائػدان أك أجػران عمػي خدمتػو مػنيـ، نيػك مسػتأمف عمػي أنػو ا ين ُٖ، ُٕالرسكؿ يشرح نػي  = َفَما ُىَو َأْجِري

رسالة كمسئكلية، كىك سعيد بأنػو يعمػؿ مػع المسػيح لمجػده كإلنتشػار ممككتػو. كربمػا ىػـ يتعجبػكف سػائميف... ك مػا 
(ألربػػح الكثيػػريف ُٗىػػك أجػػره ؟ أك مػػا ىػػك الػػذم ينتظػػره مػػف تعبػػو ؟.. ىػػك إنتشػػار اإلنجيػػؿ. كىػػذا مػػا قالػػو نػػي )

 نكسي لمجميع.إستعبدت 
 
  َفِإَني ِإْذ ُكْنُت ُحرًّا ِمَن اْلَجِميِع، اْسَتْعَبْدُت َنْفِسي ِلْمَجِميِع أَلْرَبَح اأَلْكَثِريَن.ٜٔ" -:(ٜٔ) آية

ىػك يقػدـ خدماتػػو كا يطمػب شػػيء اْسلَتْعَبْدُت َنْفِسللي = الرسػكؿ ضػ ي بكػػؿ شػيء  تػى أنػػو مػثالن ا يثػكر لكرامتػػو 
كىذا ىك المسي ي الخادـ. نمن رص نػي معاممػة اآلخػريف أٌا نطمػب  قكقنػا بػؿ نكسػب  كأنو عبد ليكسب الجميع،

 نككس اآلخريف. 
 
ال لِذيَن  َفِصْرُت ِلْمَيُيوِد َكَيُيوِديٍّ أَلْرَبَح اْلَيُيوَد. َوِلم ِذيَن َتْحَت الن اُموِس َكَأَني َتْحَت الن اُموِس أَلْرَبحَ ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

 " وِس.َتْحَت الن امُ 
قطعػػان لػػيس المقصػػكد عمػػي  سػػاب ضػػميره كعقيدتػػو، بػػؿ ىػػك يكمػػـ كػػؿ كا ػػد بمشػػة يكيميػػا، يظيػػر م بتػػو لمييػػكد 

 تػػى يسػػتطيع الخدمػػة  ، م ترمػػان النػػامكس نيمػػا ا يتعػػارض مػػع المسػػي ية، لػػذلؾ خػػتف الرسػػكؿ تمميػػذه تيمكثػػاكس
بػػؿ أنػػو عمينػػا أف نكمػػـ كػػؿ كا ػػد باألسػػمكب كأكنػػي النػػذكر ك مػػؽ شػػعره. كالرسػػكؿ ا يػػدعك لمتمػػكف،  ، كسػػط الييػػكد

الػػذم يالئمػػو.  بػػو لمنػػاس جعمػػو يعمػػؿ ىػػذا ليجتػػذبيـ لليمػػاف. نكػػاف مػػف غيػػر المعقػػكؿ أف يكمػػـ اليكنػػانييف مػػف 
أبيمينيػػدس "ألننػػا بػػو  النػامكس كىػػـ ا يعممػػكف عنػػو شػػيئان. إنمػػا  ػػيف كمميػػـ إستشػػيد بشػػعر قالػػو شػػاعرىـ المشػػيكر
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(. كلكػػف لمػػاذا التكػػرار ؟ ِٖ:  ُٕ)أع  "ا قػػاؿ بعػػض شػػعرائكـ أيضػػان ألننػػا أيضػػان ذريتػػو. كمػػن يػػا كنت ػػرؾ كنكجػػد
. ألف ىنػاؾ ييػكد آمنػكا بالمسػيح كت ػرركا مػف النػامكس. لكػؿ كا ػد لشػة َوِلم ِذيَن َتْحلَت الن لاُموسِ  ...َفِصْرُت ِلْمَيُيودِ 

 يكممو بيا.
 
َمَع َأَني َلْسُت ِببَل َناُموٍسِ هلِل، َبْل َتْحَت َناُموٍس ِلْمَمِسيِح  ي ِببَل َناُموٍس َوِلم ِذيَن ِببَل َناُموٍس َكَأنَ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
 " أَلْرَبَح ال ِذيَن ِببَل َناُموٍس. 

األمـ مثالن. نيك أظير لألممييف أنو ا يرتبط بطقكس النامكس كالتقاليد. كلكف ىذا ا يمنعو  =ال ِذيَن ِببَل َناُموٍس 
 لـ يمػزميـ بنػامكس مكسػى، بػؿ أظيػر ليػـ أنػو ت ػرر منػو. =َكَأَني ِببَل َناُموٍس تـز بالنامكس األخالقي، مف أف يم

لتزاماتيػا ك قكانينيػا. إا يكيـ مف ىذا أنو صار بال قانكف كا نامكس. نال ياة مع المسيح ليػا  =َناُموٍس ِلْمَمِسيِح 
 . ( ِّ:  ُْ)يك  بىك نامكس  ب اهلل، كا يخالؼ كصاياه بسبب ىذا ال

 
َعَفاَء. ِصْرُت ِلْمُكَل ُكل  َشْيٍء، أُلَخَمَص َعَمى ُكَل َحال َقْوًما.ٕٕ" -:(ٕٕ) آية َعَفاِء َكَضِعيٍ  أَلْرَبَح الضُّ  " ِصْرُت ِلمضُّ

  رصت أف أعامؿ الضعكاء ني المعرنة كاإليماف بم بة كرنؽ، نيك كػاف مسػتعدان أف يمتنػع عػف أكػؿ الم ػـ تمامػان 
 تى ا يعثرىـ، ىك ا يشاركيـ ضعؼ إيمانيـ، بؿ ىك يسايرىـ بالطريقة التي ا يتعثركف بيا  تػى يجػذبيـ إلػي 
اإليمػػاف. خالصػػة الكػػالـ أنػػو عمػػي الخػػادـ أف يكػػكف  كيمػػان نػػي معاممػػة كػػؿ كا ػػد، نمػػيس مػػا يصػػمح لكػػرد يصػػمح 

مثمػؾ  ، كأنػانقػى بػال خطيػة اؿ لػوي آخػرنقػراىب يأس مف خطية إستعبدتو، ككػاف سػيترؾ الػدير.  -قصة :  آلخر.
لللَعَفاِء = نػػػنكس الخطيػػػة ت ػػػاربنى، تعػػػاؿ نصػػػـك كنصػػػمي لير منػػػا اهلل كظػػػؿ ىكػػػذا  تػػػى تػػػرؾ خطيتػػػو  ِصلللْرُت ِلمضُّ

  .َكَضِعي ٍ 
 
 " َوىَذا َأَنا َأْفَعُمُو أَلْجِل اإِلْنِجيِل، أَلُكوَن َشِريًكا ِفيِو.ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

ؿ ىػػذه الخدمػػة ا سػػعيان كراء مكسػػب مػػادم بػػؿ ليكػػكف شػػريكان نػػي مجػػد كبركػػات الرسػػكؿ يعمػػؿ كػػؿ ىػػذا كيخػػدـ كػػ
 اإلنجيؿ األبدية، أم التي كىعىدى بيا اإلنجيؿ.

 
َة؟ َعاَللأََلْسُتْم َتْعَمُموَن َأن  ال ِذيَن َيْرُكُضوَن ِفي اْلَمْيَداِن َجِمليُعُيْم َيْرُكُضلوَن، َولِكلن  َواِحلًدا َيْأُخلُذ اْلجَ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

 " ىَكَذا اْرُكُضوا ِلَكْي َتَناُلوا.
 = َيْرُكُضلونَ . ِٔ( كالمالكمػة نػي آيػة ِ .  ( الجػرم نػي ىػذه اآليػةُىنا يستشيد بأمثمة مف المباريات الرياضية 

الكممػػة تشػػير لجيػػاد كعػػرؽ كتعػػب كصػػراع مريػػر كنػػي ىػػذا إشػػارة لخدمػػة بػػكلس كجيػػاده نػػي الكػػرازة، كىػػك يػػركض 
ىػػي مكانػػأة الكػػكز. كىػػذا الكػػالـ مكجػػو لكػػؿ كا ػػد منػػا. نال يػػاة الرك يػػة  = اْلَجَعاَلللةَ = جػػد لي صػػؿ عمػػي إكميػػؿ الم

ليست ىي  ياة الكسؿ كالخمكؿ كالتخاذؿ. كلكف ىناؾ نرؽ بيف السعي ني ميداف الرياضة كني الميداف الرك ي، 
ي نكػؿ مػف يجاىػد ي صػػؿ نكػي األكؿ يأخػذ المكانػأة شػخص كا ػد ىػػك البطػؿ كربمػا إثنػيف. أمػا نػي المجػػاؿ الرك ػ
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رجػات نػي السػماء لمػف يجاىػد أكثػر "ننجمػان عمي المكانأة، جميعنػا مػدعككف لم صػكؿ عمػي اإلكميػؿ كلكػف ىنػاؾ د
 .( ُْ:  ُٓكك ُ" )يمتاز عف نجـ ني المجد

 
لا ُأولِئلَك َفِمَكلْي يَ ٕ٘" -:(ٕ٘) آية لا َنْحلُن َوُكلُّ َمْن ُيَجاِىُد َيْضلُبُط َنْفَسلُو ِفلي ُكلَل َشلْيٍء. َأم  ْأُخلُذوا ِإْكِمليبًل َيْفَنلى، َوَأم 

 " َفِإْكِميبًل اَل َيْفَنى.
رياضػػيان، نػالالعبكف كػػانكا يمتنعػكف عػػف الطعػاـ كالشػػراب كيمتزمػكف بنظػػاـ صػعب لي ػػانظكا عمػػي  =َيْضلُبُط َنْفَسللُو 

ـ كالجيػاد نػي الصػالة أكزانيـ. كيمتنعكف عف المعاشرات الجنسية  تى ا يستيمككا قػكاىـ، كرك يػان مطمػكب الصػك 
تػي ِ) كالخدمة كمراقبة  كاس الجسد مف الطياشة ني الخطية كغصب اإلرادة عمػي السػير نػي الطريػؽ الصػ يح،

= كػػانكا يضػػعكف عمػػي رأس الكػػائز إكميػػؿ مػػف نباتػػات، ك كػػاف ىػػذا يكنػػي بعػػد  ِإْكِملليبًل َيْفَنللى (.ٖ، ٕ:  ْ   ٓ:  ِ
 يـك أك يكميف.

  
  " َنا َأْرُكُض ىَكَذا َكَأن ُو َلْيَس َعْن َغْيِر َيِقيٍن. ىَكَذا ُأَضاِرُب َكَأَني اَل َأْضِرُب اْلَيَواَء.ِإًذا، أَ ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

نكي المجاؿ الرياضي آاؼ يركضػكف ككا ػد نقػط يأخػذ اإلكميػؿ. أٌمػا ن ػف المػؤمنيف  = َكَأن ُو َلْيَس َعْن َغْيِر َيِقينٍ 
يقيف. كالمعني أنو عميكـ أف تتمثمكا بي نأنا إذ أجاىد كأركض نأنا أعرؼ ما نكؿ مف يجاىد يأخذ إكميؿ، ىذا عف 

ىػػك اليػػدؼ الػػذم أسػػعي كراءه كأعػػرؼ الكيكيػػة كالكسػػيمة التػػي أ قػػؽ بيػػا الجعالػػة، أم أننػػي ا أجاىػػد بػػاطالن كمػػف 
يشػػير لممالكػػـ الػػذم يخطػػت أضػػارب اليػػكاء ىػػك مثػػؿ  = ىَكللَذا ُأَضللاِرُب َكللَأَني اَل َأْضللِرُب اْلَيللَواءَ = يضػػرب اليػػكاء 

اليػػدؼ، بسػػبب ميػػارة المالكػػـ المنػػانس الػػذم يكمػػت مػػف ضػػربات خصػػمو. كبيػػذا تتبػػدد قػػكاه نػػي اليػػكاء كلػػيس ضػػد 
رشػاد الػركح القػدس نأنػا أعػرؼ أننػي  الخصـ. أما ن ف نكي جيادنا نسدد ضربات  قيقية إلبمػيس بقيػادة كمعكنػة كا 

ليسػػػكا خيػػػاؿ أك كىػػػـ. كلػػػذلؾ إسػػػتخدـ الرسػػػكؿ ألكػػػاظ أضػػػارب ( كىػػػـ ُِ، ُُ:  ٔأ ػػػارب أعػػػداء  قيقيػػػيف )أؼ 
ىػـ  ناء(. كأعػداٗ، ٖ:  ٓبػط ِالسير نخصمنا إبميس كأسػد زائػر )كأصارع، نال ىكادة ني ىذه ال رب بؿ عمينا ب

إبميس كالعالـ كالجسد. ني مجاؿ األلعاب الرياضية ىناؾ مف يبػذؿ جيػدان كا يكػكز كلكػف نػي المجػاؿ الرك ػي كػؿ 
 جيدان ي صؿ عمي إكميؿ ا يكني.  مف يبذؿ

 
 " َبْل َأْقَمُع َجَسِدي َوَأْسَتْعِبُدُه، َحت ى َبْعَد َما َكَرْزُت ِلآلَخِريَن اَل َأِصيُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوًضا.ٕٚ" -:(ٕٚ) آية

ا يكعمػو ننػراه يكعػؿ مػ "المسػيح صػمبت نأ يػا... مػع( "َِ:  ِي نكسو ما قالو ني )غػؿ ىنا نجد الرسكؿ يطبؽ عم
يضػػبط نكسػػو نػػي كػػؿ شػػيء، كىػػذا كمػػا قمنػػا يكػػكف باإلنقطػػاع عػػف الطعػػاـ كالشػػراب كالجػػنس الرياضػػي، كيجاىػػد ك 

 ٓلمرياضييف، أٌما بالنسبة لمرسكؿ كل ياتنا الرك ية نعمينا أف نقمع أىكاء الجسد كنصػمب األىػكاء كالشػيكات )غػؿ 
أىػكاء الجسػد كالزنػا كالطمػع كال سػد نيػذه تميػت ( ني أصكاـ، ني سير، ني مطانيات، ني خدمة، صػالبيف ِْ: 

ال يػػاة الرك يػػة. إذان عمػػي الجسػػد أف يكػػكف خاضػػعان لمػػركح. لقػػد شػػعر الرسػػكؿ بػػالرغـ مػػف كػػؿ كرازتػػو أف نصػػيبو 
السماكم أك إكميمو معرض لمضياع إف لـ يقمع جسػده كيسػتعبده كيضػبط نكسػو كيقمػع شػيكاتو. إذان ال يػاة الرك يػة 
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ئال يكقد المؤمف المتكاني ما سبؽ ككسبو. كالرسكؿ يذكر ىذا لئال يظف السامعكف أف الرسػكؿ ىي جياد متكاصؿ ل
يكتخر متكبران بسبب التنازات التي ذكرىا ألجػؿ الخدمػة، لػذلؾ يؤكػد أنػو ا يضػمف شػيء بػؿ ىػك يصػارع كيجاىػد 

  تى النكس األخير. 
دك للنساف، نيك بيذا يرنض الخضكع إذا ثار الجسد ضد اإلرادة كطمب لذتو يصبح أخطر ع -تأمل : 

لتكجييات الركح. كمف ا يركب جسده سيركبو جسده، كمف ا يذؿ جسده سيذلو جسده. إف كنت تريد أف تنتصر 
عمي عدك ني خندؽ  صيف، إقطع عنو اإلمدادات، ىذه نائدة الصـك كالمطانيات كالجياد ني الصالة كالخدمة، 

عتبار الجسد ميتان أماـ شيكاتو  .كا 
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 عودة لمجدول اإلصذاح انعاشر
 

ني اإلص اح السابؽ دعا الرسكؿ الكؿ لمجياد، كرأيناه ىك نكسو يجاىد، كيقمع جسده كيستعبده لئال يصير 
و ست ؽ عقابان شديدان. ناهلل لـ يشكؽ عمي إسرائيؿ إبنإمرنكضان. كىنا يستعرض مأساة شعب لـ يجاىد كلـ يسع ن

ذا كاف أىؿ ككرنثكس يتكاخركف بما  البكر  ينما أخطأكا. إذان نمنتعظ ألف ما  دث إلسرائيؿ ىك ت ذير لنا. كا 
صار ليـ مف مكاىب رك ية، نإسرائيؿ أيضان أخذ الكثير نأكمكا أكالن رك يا ىك المف السماكم كشربكا شرابان رك يان 

ـ ني البرية بسبب سخط اهلل عمييـ. كالمعنى أنو يا أىؿ كرأكا اهلل كرأكا معجزات عجيبة. كمع ىذا ىمؾ أغمبي
مف مكاىب، ناهلل قد يرنضكـ إف لـ تجاىدكا. ىناؾ معنى آخر ىاـ جدان أف  بما عندكـ اككرنثكس ا تتكاخرك 

شعب إسرائيؿ بعد الخركج تذكركا المذات التي كانت ني أرض مصر مثؿ قدكر الم ـ كنسكا سياط التعذيب 
يكا العكدة ألرض مصر. كأنتـ يا شعب ككرنثكس أبعد ترككـ الكثنية كبعد كؿ ما  صمتـ عميو كالعبكدية، ناشت

تعكدكف لألكؿ ني المعابد الكثنية. المسيح خمصيـ مف عبكدية إبميس نيؿ يعكدكف إلبميس ثانية مف خالؿ الكائـ 
عقد مقارنة بيف خط ر مة الكثنية، كمعركؼ ما كاف ي دث ني ىذه اليياكؿ الكثنية مف زنا جسدم كالرسكؿ 

خركج بنى إسرائيؿ كشعب مختار مف أرض مصر كدخكليـ كنعاف كبيف خركجنا كشعب لممسيح مف عبكدية 
إبميس إلى أف ندخؿ أكرشميـ السماكية، ككما كانت كنعاف ميراثان لمييكد صارت السماء ميراثان لممسي ييف. نمصر 

لخطية. كنرعكف رمز لمشيطاف كمكسى رمز لممسيح. كا ظ أف أرض العبكدية رمز لمعالـ المستعبد لمشيطاف كا
خالص الييكد كاف بدـ خركؼ الكصح كخالصنا أيضان كاف بدـ المسيح. ككما خرج نرعكف كراء الييكد ليردىـ 
لمصر ليستعبدىـ، ىكذا إبميس نجده يبذؿ م اكات كبيرة ليرجع كؿ تائب لمخطية، كيذكره بمذة الخطية كينسيو 

كالذؿ كالسياط. كالر مة بدأت بعبكر الب ر األ مر مع مكسى رمزان لممعمكدية التي نييا نمكت مع العبكدية 
المسيح. ثـ أكمكا طعامان رك يان ىك المف السماكم رمزان لمتناكؿ. كشربكا شرابان رك يان رمزان ل مكؿ الركح القدس عمى 

ماء تكجر مف الصخرة بعد ضربيا بعصا مكسى ( كىذا الّٗ – ّٕ:  ٕالمعمد. نالماء يرمز لمركح القدس )يك 
كالصخرة رمز  رمزان لمصميب، كانت المسيح، نالعصارمزان لمركح القدس الذم إنسكب عمى الكنيسة بعد صمب 

سنة ني البرية رمزان ل ياتنا عمى األرض لكترة زمنية. ثـ عبركا األردف رمزان  َْلممسيح. ككانت ر مة تكىانيـ 
خمكا كنعاف، كنى نياية ر مة جيادنا عمى األرض ندخؿ إلى كنعاف السماكية. كا ظ أف لمكتنا بالجسد، ىـ د

الس ابة رانقتيـ طكؿ الطريؽ تظمؿ عمييـ نى الشمس كتنير ليـ ليالن كتقكدىـ ني الطريؽ. كىذا عمؿ الركح 
 القدس يعزينا ني خالؿ أاـ كتجارب العالـ كيقكدنا كينير لنا الطريؽ إلى السماء.

ليس معنى أننا اعتمدنا كتناكلنا مف جسد المسيح... الخ أننا ضمننا دخكؿ السماء، نشعب إسرائيؿ اعتمدكا  إذان 
مع مكسى كأكمكا طعامان رك يان كشربكا شرابان رك يان كىمؾ معظميـ ني البرية كلـ يدخمكا أرض الميعاد لذلؾ عمينا 

 أف نجاىد كنقمع أجسادنا كنستعبدىا لئال نصير مرنكضيف.
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ُيُم اْجتَاُزوا َفِإَني َلْسُت ُأِريُد َأيَُّيا اإِلْخَوُة َأْن َتْجَيُموا َأن  آَباَءَنا َجِميَعُيْم َكاُنوا َتْحَت الس َحاَبِة، َوَجِميعَ ٔ" -:(ٔ) آية
 "ِفي اْلَبْحِر،

يكد ىـ أباء لألمـ أف أباء الي الرسكؿ عتبرإينا نستمرار إلسرائيؿ. ا  متداد طبيعي ك إنالكنيسة ىي  = آَباَءَنا
ناهلل أعطى الجميع كلكنو ا يسر إٌا بمف يتجاكب   ْ – ُمرات ني اآليات  ٓتكررت  =َجِميَعُيْم     .باإليماف
 معو. 

 اهلل ني عنايتو قادىـ بس ابة نياران كبعمكد نار ليالن. = َكاُنوا َتْحَت الس َحاَبةِ 
 
  "ى ِفي الس َحاَبِة َوِفي اْلَبْحِر،َوَجِميَعُيُم اْعَتَمُدوا ِلُموسَ ٕ" -:(ٕ) آية

قكة  لتي تعطىاالقدس الب ر يرمز لممعمكدية نالماء م يط بيـ مف كؿ مكاف. كالس ابة تشير لنعمة الركح 
 لنا ن ف المعمدكف.  رمز لممعمكدية لمكادة، كعصا مكسى ترمز لمصميب. كبنك إسرائيؿ

:  ّا يكلد مف الماء كالركح..." )يك = ىذه تساكل تماما "إف كاف أ داْعَتَمُدوا ِلُموَسى ِفي الس َحاَبِة َوِفي اْلَبْحِر 
ٓ).  
 

جتاز . كن ف ني المعمكدية جتاز معيـ الب رإنمكسى  =اْعَتَمُدوا ِلُموَسى  نمكت مع المسيح. نمكسى تقدـ كا 
:  ٔ)رك  شركنا مع المسيح ني مكتو كقيامتويالمعمكدية ى ن كقاـ، كالركح القدس الب ر، كالمسيح سبؽ كمات عنا

ّ – ٓ). 
 
 "َوَجِميَعُيْم َأَكُموا َطَعاًما َواِحًدا ُروِحيًّا،ٖ" -:(ٖ) آية

(. ىك خبز مف اهلل رمزان لممسيح السماكم، ِٓ:  ٖٕالمف مف صنع المالئكة )مز  نيك أم = َطَعاًما ُروِحيًّا
كأكميـ منو لو دالة رك ية نيك رمز لجسد المسيح. ىـ لـ يبذلكا جيدان نى إعداده، كأكميـ منو يشير أنيـ مف 

يتناكؿ مف الجسد  شعب اهلل. كنال ظ أنيـ  صمكا عمى المف بعد معمكديتيـ نى الب ر األ مر، كغير المعمد ا
 .ان رك ي ل ياتناالجسد، ىكذا جسد المسيح اـز   ياةالعادم اـز لكالدـ. ككما أف الخبز 

 
ْخَرُة َوَجِميَعُيْم َشِرُبوا َشرَاًبا َواِحًدا ُروِحيًّا، أَلن ُيْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحي ٍة تَاِبَعِتِيْم، وَ ٗ" -:(ٗ) آية الص 
 " اْلَمِسيَح. َكاَنتِ 

 المطعكف.ؿ النعـ مف جنب المسيح المصمكب ك نالماء خرج بصكرة إعجازية رمزان لخركج ك = َشرَاًبا ُروِحيًّا 
= لـ يقصد الرسكؿ بيذا قطعا أف الصخرة التى ضربيا مكسى النبى كانت تسير كراء الشعب ،  والصخرة تابعتيم

يضرب الصخرة التى يجدىا نيخرج منيا ماء . كلكف لماذا لـ  لكف ببساطة كاف مكسى نى كؿ مكاف يذىبكا إليو
يذكر الكتاب ىذا ؟ ألجؿ الرمز. نالصخرة ترمز لممسيح . كضرب الصخرة بالعصا يشير لصمب المسيح ، 

. كلما كاف المسيح الشراب الروحى = كالمسيح بمكتو تصال نا مع اهلل ، كالنتيجة أف اهلل أرسؿ لنا الركح القدس
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مكت مرة كا دة نجد الك ى يذكر قصة ضرب الصخرة مرة كا دة نقط . لذلؾ نكى المرة األخيرة  يف صمب كييي 
ف نمتمت بالركح القدس  يف نسأؿ إ تاجكا لمماء قاؿ اهلل لمكسى كم ـ الصخرة نيخرج الماء ، كىذا يرمز ألننا اآل

إف عطش أ د نميقبؿ إلىَّ قاؿ " يسكع المسيح ( . كالربُّ:  ُُ" )لك"يعطى الركح القدس لمذيف يسألكنو
كيشرب. مف آمف بى كما قاؿ الكتاب تجرل مف بطنو أنيار ماء  ى. قاؿ ىذا عف الركح الذل كاف المؤمنكف بو 

كسى إذ ضرب الصخرة ىذه المرة األخيرة كلذلؾ غضب اهلل مف م. ( ّٗ – ّٕ:  ٕ" )يكف أف يقبمكهمزمعي
 ف .( ، نالمسيح ا يصمب مرتيُِ – ٖ:  َِ)عد
ْخَرُة َكاَنِت اْلَمِسيحَ   (. ىك صخرة يمكف أف أستند ِّ:ُٓ  تث ِٔ:ْش إ   ُٖ:ِالرب صخرتي )مز  = َوالص 

إذان الرب كاف يسير معيـ كيعتنى بيـ، كىك الك يد الذم يركل  =َصْخَرٍة ُروِحي ٍة تَاِبَعِتِيمْ عمييا ني الضيقات. 
ف يكلد، كأنو ىك مصدر بركات الشعب ني كؿ األكقات. ككما ظمأىـ. ىنا نرل أف المسيح كاف مكجكدان قبؿ أ

(. نالمسيح ىك اهلل. لكف الييكد كانكا ِٔ:ْش إ   ِّ:ُٓقيؿ عف المسيح صخرة، قيؿ عف اهلل صخرة )تث
ك ية اليية نائقة يشير أف ىذا الشراب أعطى ليـ بقكة ر  = َشرَاًبا ُروِحيًّا يسيركف ني ظالؿ العيد الجديد. كقكلو

ىذا ما  مميكف نسمة. ّ-ِليس بقكانيف الطبيعة، نالمياه التي تكجرت مف الصخرة كانت تككى الطبيعة، ك عمى 
ح الذم كاف يتبعيـ طكاؿ ر متيـ يجعمنا نقكؿ أنيـ كانكا يشربكف ني الكاقع مف صخرة غير مرئية أم المسي

ت رمزان لممسيح كالماء رمزان لمركح القدس يتعيدىـ بالطعاـ كالشراب الذم يدبره ليـ بطريقة إعجازية. كالصخرة كانك 
 رسمو المسيح بعد ندائو .أالذل 

  
 " لِكْن ِبَأْكَثرِِىْم َلْم ُيَسر  اهلُل، أَلن ُيْم ُطِرُحوا ِفي اْلَقْفِر.٘" -:(٘) آية

قميؿ منيـ  ر سكل بعددبسبب تمردىـ كعصيانيـ كخطاياىـ، ماتكا كطر كا ني القكر كلـ يدخمكا كنعاف كاهلل لـ ييسَّ 
سنة ىؤاء دخمكا كنعاف( إٌا أف اهلل مف المؤكد كاف مسركران بمكسى كىركف  َِ)يشكع ككالب كمف ىـ أقؿ مف 

 كمريـ مع أنيـ لـ يدخمكا أرض الميعاد.
 
  " اْشَتَيى ُأولِئَك.َوىِذِه اأُلُموُر َحَدَثْت ِمثَااًل َلَنا، َحت ى اَل َنُكوَن َنْحُن ُمْشَتِييَن ُشُرورًا َكَما ٙ" -:(ٙ) آية

شتيكا ىـ الرجكع لمصر ىناؾ مف يشتيى العكدة إكما  =ُمْشَتِييَن ُشُرورًا ىذا عمينا أف نتخذه مثاان كعبرة. 
 شتيكا العكدة لمصر بعد خركجيـ.إلمخطية.ىـ اشتيكا ما كاف ييعمؿ ني مصر نعممكا العجؿ الذىبي، بؿ ىـ 

 
مؤمني ككرنثكس الذيف تمتعكا باليبات الرك ية لمعيد الجديد، كقد  يكجو الرسكؿ  ديثو إلى -:ٗٔ-ٚاآليات 

نينبييـ أف ا يعتمدكا عمى ىذه اليبات، ك يكرطكا ني  أ سكا ب ريتيـ كسمطانيـ ني األكؿ مما ذبح لألكثاف،
ثنية تمتمت الثقة بأنكسيـ )ىؤاء الذيف ي ضركف الكائـ ني اليياكؿ الكثنية بدعكة مف الكثنييف( ألف األكساط الك 

الشضب اإلليى.  كباألخص كائـ األكثاف مما يعرضيـ لمسقكط ني رذائؿ األمـ، ك يجمب عمييـ ، بالعثرات
مف مصر ارتدكا لعبادة العجؿ الذىبي، نكذلؾ أىؿ ككرنثكس إذ كانكا  بعد أف خرجكا (ُ)آية  ىـءباأكليتذكركا أف 
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ف مشريات )أكؿ كلعب أم ممارسات جنسية( لذلؾ نعمييـ مف أصؿ كثنى نيـ عرضة لالرتداد لمكثنية لما نييا م
ىربكا مف عبادة األكثاف. كالكالـ لنا أف نيرب مف كؿ إأف ا يكتكركا ني أنكسيـ أنيـ أقكياء. كالخالصة أقكؿ لكـ 

ضعكاء.  مكاف نيو عثرة نن ف بشر قابميف لمسقكط كن ف أيضا ن
 
َجَمَس الش ْعُب ِلؤَلْكِل َوالشُّْرِب، ُثم  »َكَما َكاَن ُأَناٌس ِمْنُيْم، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: َفبَل َتُكوُنوا َعَبَدَة َأْوثَانٍ ٚ" -:(ٚ) آية

 "«.َقاُموا ِلم ِعبِ 
( كالرسكؿ يقصد أف يقكؿ ليـ ا ترجعكا إلى ال نيف لعبادة األكثاف ِّ:ٔىذه إشارة ل ادثة العجؿ الذىبي )خر 
المعب ىك رقص يصؿ لمعرل، ىكذا =  ُثم  َقاُموا ِلم ِعبِ ككىا ني مصر. كما  ف الييكد لعبادة العجؿ التي تر 

ككاف الزنى مف طقكس العبادة الكثنية ني ىياكؿ األكثاف كىذا ما يمكف أف يرجع إليو  يدنعنا إبميس لنييف أنكسنا.
ؿ الذىبي ربما كاف أىؿ ككرنثكس لك عادكا ليياكؿ األكثاف. كىذا المعب أك الرقص الذم مارسو الشعب أماـ العج

 ظ أنيـ صنعكا الكثف )أم كقد تعممو الشعب مف المصرييف كاكيسمى بالرقص الطقسى،  ، إكرامان لألكثاف
 ( أم المعب.ٔشتيكا شركران )آية إالييكد ني سيناء( ألنيـ 

 
  َثٌة َوِعْشُروَن أَْلًفا.َواَل َنْزِن َكَما َزَنى ُأَناٌس ِمْنُيْم، َفَسَقَط ِفي َيْوٍم َواِحٍد َثبلَ ٛ" -:(ٛ) آية

( كنجد أف الشعب بدأ بالزنا مع بنات ٗ-ُ: ِٓىذه إشارة لسقكط الشعب ني خطية الزنا مع بنات مكآب )عد 
( كلنال ظ بشاعة خطية الزنا، كبشاعة العقكبة، نمات ني يـك كا د ّ-ِٓ:ُمكآب ثـ سجد آلليتيـ )عد 

َفَسَقَط ِفي ( كال ؿ بسيط أف بكلس يقكؿ ِٓ:ٗ)عد  َََِْ. كنجد ني سكر العدد أف الذيف ماتكا   َََِّ
أك أف مف ماتكا  َََُكنى األياـ التالية  َََِّكيككف أف الذيف ماتكا ني اليـك األكؿ  َٖٕٓٓٓيْوٍم َواِحٍد 

 .َََُكمف قتميـ القضاة بعد ذلؾ كانكا  َََِّبالكبأ 
 
 " َأْيًضا ُأَناٌس ِمْنُيْم، َفَأْىَمَكْتُيُم اْلَحي اُت. َواَل ُنَجَرِب اْلَمِسيَح َكَما َجر بَ ٜ" -:(ٜ) آية

اَل (. ُِ:ٔ( نضربيـ اهلل بال يات )عد ُِ:ٓىذه إشارة لتذمر الشعب عمى المف كقالكا عنو طعاـ سخيؼ )عد 
  =ُنَجَرِب اْلَمِسيَح 

سيح، ننكيـ اف المسيح ىـ تذمركا عمى ييكه ني العيد القديـ. كبكلس يقكؿ أنيـ جربكا أك تذمركا عمى الم (ُ
 ىك ييكه.

 تذمرىـ كاف عمى المف، كالمف رمز لممسيح. (ِ
 (. َّ-ُُ:ِٕكك ُمف يستخؼ بالتناكؿ يعرض نكسو لمدينكنة ) (ّ

 
 " َواَل َتَتَذم ُروا َكَما َتَذم َر َأْيًضا ُأَناٌس ِمْنُيْم، َفَأْىَمَكُيُم اْلُمْيِمُك.ٓٔ" -:(ٓٔ) آية
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(. كىذا ت ذير ليـ  تى ا يتذمركا عميو، نبكلس يخيكيـ مف زرع ُٔأبيراـ )عد ف ك ىذه إشارة لتذمر قكرح كداثا
 الشقاؽ كالتذمر ضده. 

 
ْنَذاِرَنا َنْحُن ال ِذيَن اْنَتَيْت ِإَلْيَنا َأَواِخُر ٔٔ" -:(ٔٔ) آية  " الدُُّىوِر.َفيِذِه اأُلُموُر َجِميُعَيا َأَصاَبْتُيْم ِمثَااًل، َوُكِتَبْت إِل

مف مكسى  تى مجيء  -: الثانية ىي ما سبؽ شريعة مكسى. -: األولىنترات  ّييكد مدة العالـ إلى قسـ ال
 المسيح لنياية األياـ.  مف -: الثالثةالمسيح. ك 

نتياء العالـ، ن ف الذيف أدركنا إن ف مف كصؿ لنا كماؿ تدبير اهلل  تى ... يقصد بيا الرسكؿ  = َأَواِخُر الدُُّىورِ 
مف جيتنا ك قيقة دعكتنا لميراث السماء. كأكاخر الدىكر تشير ألف كؿ األنبياء تنبأكا عف المسيح مقاصد اهلل 

 الذم أتى نعالن كننتظر مجيئو الثاني لينتيي بذلؾ العالـ ال اضر.
  

 " ِإًذا َمْن َيُظنُّ َأن ُو َقاِئٌم، َفْمَيْنُظْر َأْن اَل َيْسُقَط.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
(. ٗ:ِٕبكلس نكسو يخاؼ أف ييرنض )ني  ياتو الرك ية كيرتد ، ك  سالمؤمف يمكف أف ينتكية تشير أف ىذه اآل

ختارىـ كشعب مختار. لذلؾ يجب دائمان أف إكالييكد أمامنا مثاان إذ ىمؾ أكثرىـ ني القكر بعد أف كاف اهلل قد 
 ن ذر مف السقكط كنقداف ال ياة المقدسة.

 
َبٌة ِإال  َبَشِري ٌة. َولِكن  اهلَل َأِميٌن، ال ِذي اَل َيَدُعُكْم ُتَجر ُبوَن َفْوَق َما َتْسَتِطيُعوَن، َبْل َلْم ُتِصْبُكْم َتْجرِ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

 "  َسَيْجَعُل َمَع الت ْجِرَبِة َأْيًضا اْلَمْنَفَذ، ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُموا.
( ُكقع أف يسمع منيـ أف ىناؾ تجارب صعبة تكاجييـ ىك  ذرىـ ني اآلية السابقة مف اارتداد كالسقكط. كت

 ( ااضطيادات. كىذه يمكف أف تجعميـ يرتدكف نأجابِإغراءات الخطايا 
  EXCEPT SUCH AS IS COMMON TO MANكالترجمة اإلنجميزية  = َلْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة ِإال  َبَشِري ةٌ  

قدر الطاقة البشرية، كمناسبة لممقدرة البشرية. أل ىي نى كسع كتعنى أف التجارب التي يسمح بيا اهلل ىي عمى 
كمقدرة البشر أف يجتازكىا بنجاح إذا استندكا عمى النعمة اإلليية. كترجميا ذىبي الكـ أف التجارب التي تصيبكـ 

رتداد. صشيرة كقصيرة كمعتدلة. كالمعنى كا د ا تتذمركا عمى أم تجربة نكي كسعكـ أف ت تممكىا، نال مبرر لل
( اآلاـ كااضطيادات التي تقابمنا. كنجد أف اهلل ِ( تجارب الخطية ُككممة تجربة تشير لنكعيف مف التجارب 

 اْلَمْنَفَذ، ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُموايعطينا ني ىذه كتمؾ 
ا إلى تجارب الخطية )كجكد أكثاف كزنا كغيره مف المعثرات(. ك ىذه ني كسعكـ أف تقاكمكىا استناد (ُ

نإف الخطية لف تسكدكـ ألنكـ لستـ ت ت ا ىك قكة تسند المؤمف نال يخطت "النعمة اإلليية. نالمنكذ ىن
 (. ك تى لك سقط أ د نباب التكبة مكتكح.ٔ:ُْ)رك  "النامكس بؿ ت ت النعمة

أف (. كنى ىذه ا تتذمركا كما تذمر الييكد، بؿ إنيمكا ....تجربة بمعنى ألـ )مرض / نشؿ / إضطياد (ِ
ختبار بكاطف  ياتنا، ننعرؼ ضعكاتنا ننكمؿ كنتنقى. ا  غرض التجربة أنيا كسيمة تساعدنا عمى ن ص ك 
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اهلل ا يريد أف يس قنا بالتجربة بؿ أف يكممنا مف اهلل نيعطينا قكة نكمؿ بيا. ك نعرؼ ضعكاتنا ك نطمب 
مؤلـ منيا( تعمؿ معان  (.  قان إف كؿ األمكر ) تى ما ىكِ:َُك تى المسيح نكسو كمؿ باآلاـ )عب 

يمينو شمالو )اآلاـ( ت ت رأسي ك (. كالمنكذ ني ىذه ال الة ىك التعزيات اإلليية "ٖ:ِٖلمخير )رك 
ذه التعزيات. نمنصمى ني الضيقة (. كلكف التذمر عمى أ كاـ اهلل يمنع ىِ:ٔ)نش  ")تعزياتو( تعانقني

 سألكا تعطكا.ا  ك  ...ة يارب أشكرؾ كأتضرع إليؾ أف تعطيني ا تماؿ كصبر كتعزي"
  

 " ِلذِلَك َيا َأِحب اِئي اْىُرُبوا ِمْن ِعَباَدِة اأَلْوثَاِن.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية
ت ذير لمككرنثييف مف اارتداد لككضى عبادة األكثاف، ىنا دعكة ليـ  تى ا يأكمكا ني ىياكؿ األكثاف،  تى ا 

  .بسبب اإلغراءات المكجكدة ىناؾ يرتدكا
إلى مكضكع الكائـ الكثنية معاتبان قائالن ىؿ تترككا مائدة جسد الرب كدمو كتأكمكا عمى مكائد  "ثـ يعكد الرسكؿ

 أكثاف". 
 
 " َأُقوُل َكَما ِلْمُحَكَماِء: اْحُكُموا َأْنُتْم ِفي َما َأُقوُل.٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

اليركب مف الكثف ىك  أف يقكؿ ليـ أنتـ  كماء نأ كمكا عمى ما سأقكلو بعد أف تك صكه. ك نجد نيما يأتى
 طريؽ ال كمة ال قيقية )أك اليركب مف الخطية عمكمان(. 

 
 َشِرَكَة َكْأُس اْلَبَرَكِة ال ِتي ُنَباِرُكَيا، أََلْيَسْت ِىَي َشِرَكَة َدِم اْلَمِسيِح؟ اْلُخْبُز ال ِذي َنْكِسُرُه، أََلْيَس ُىوَ ٙٔ" -:(ٙٔ) آية

 "َجَسِد اْلَمِسيِح؟
ب لألكثاف ضرب مف عبادتيا لما نيو مف اشتراؾ مع شياطيف، ك الدليؿ أننا رَّ قى ف يقكؿ أف أكؿ ما يي يريد الرسكؿ أ

ني مائدة الشياطيف نت د معيا،   يف نشترؾ ني مائدة المسيح نت د معو. نكذلؾ  يف نشترؾ مع الكثنييف
ائدة العشاء الرباني التي أقاميا ( ىؿ ما أقكلو معقكؿ أـ ا. كالرسكؿ يت دث ىنا عف مُٓا كمكا ك كماء )آية ك 

يتضح مف عبارات الرسكؿ ىنا كيؼ أف المسيح أعطى لمتالميذ ميذه كأعطاىـ نييا جسده كدمو، ك الرب لتال
ككيؼ أف مف يشترؾ ني الخبز كالخمر نإنما يشترؾ ني جسد المسيح كني دمو. أم أننا لسنا إزاء  جسده كدمو،

ا يرمز الخمر إلى دـ المسيح نقط، لكنيما يت كاف نعالن المسيح نقط، ك  رمز الخبز إلى جسدأمكر رمزية، نال ي
 مف جسد المسيح نت د بو.كباألكؿ  )كينكنيا( تعنى اات اد بالمسيح.إلى جسده كدمو ال قيقييف. إف كممة شركة 

طمؽ الييكد عمى الكأس نتمك عمييا البركة كما نعؿ المسيح ني عشائو األخير مع تالميذه كلقد أ =َكْأُس اْلَبَرَكِة 
أف  األخير التي يشربكنيا ني عيد الكصح كأس البركة ألف رأس العائمة )األب( كاف يقكؿ صالة شكر عمييا قبؿ

أطمؽ ك ني صالة الشكر ىذه كاف يبارؾ اهلل عمى كؿ عطاياه خالؿ العاـ الماضي. يمررىا عمى أنراد العائمة. ك 
كممة إنخارستيا الصميب. ك ت كل دـ المسيح الذم أىرؽ عنا عمى عكد بكلس ااسـ عمى كأس اإلنخارستيا ألنيا 

ىي شكر هلل عمى كؿ ما قدمو المسيح لنا إذ قدـ جسده كدمو. كيقكؿ ذىبي الكـ أنيا كأس البركة ألننا إذ نرنعيا 
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قكلنا نبارؾ ة هلل نب، كبالنسأعظـ بركة  صمنا عمييابيف أيدينا نقدـ تسابيح الشكر هلل الذم أعطانا جسده كدمو 
،  كنتضرع اليؾ" نسب ؾ نباركؾ نشكرؾ يا رب" ل اف القداسأاهلل مرادؼ لقكلنا نسبح اهلل كن مده ، كما نقكؿ نى 

 إذان ىك دـ المسيح كليس رمز لوي. = َشِرَكَة َدِم اْلَمِسيحِ  كتسابيح الشكر ىي معنى إنخارستيا.
  

 " ْبٌز َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، أَلن َنا َجِميَعَنا َنْشَتِرُك ِفي اْلُخْبِز اْلَواِحِد.َفِإن َنا َنْحُن اْلَكِثيِريَن خُ ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
شتركنا ا  ت دنا ك إكلما كاف ىذا الخبز السماكم ىك كا د، لذلؾ نإننا جميعان نصبح بو جسدان كا دان ألننا جميعان قد 

لبعض، أم ندخؿ ني ك دة، ان بعضنا بالنسبة لخبز نصبح كا دني خبز كا د، كىكذا نإننا جميعان بكاسطة ىذا ا
ف رغيؼ الخبز يتككف مف كثير مف إت اد باطني. يقكلو القديس أغسطينكس إشتراؾ ظاىرم كلكنو إنيك ليس 

 بات القمح، كىكذا الجسد الكا د يتككف مف عديد مف األعضاء ربطيـ رباط الم بة كأداة الربط ىي جسد 
بيف  بات القمح بسبب اات اد معان، بينما أنو قبؿ أف يصير القمح خبزان كاف المسيح، كما عاد مظير ااختالؼ 

 ظ أف الخبز العادم ا يربط كا يك د الناس ني جسد ( كا...مبعثران ثـ إنضـ )خالؿ عممية الط ف كالعجيف 
 كا د. 

 
 "ُكُموَن الذ َباِئَح ُىْم ُشَرَكاَء اْلَمْذَبِح؟اْنُظُروا ِإْسرَاِئيَل َحَسَب اْلَجَسِد. أََلْيَس ال ِذيَن َيأْ ٛٔ" -:(ٛٔ) آية

ىناؾ مثؿ آخر مف الطقكس الييكدية، نكاف الييكد يقدمكف أنكاع مف الذبائح. منيا ذبي ة السالمة. كىذه يقدـ 
كلـ يقؿ  = شريكًا لممذبحجزء منيا هلل كيي رؽ عمى المذبح. كجزء يأكمو مقدـ الذبي ة، نيصير مقدـ الذبي ة 

هلل. أما بالنسبة لجسد المسيح نن ف لنا شركة ا مع المذبح بؿ مع الرب نكسو ثـ تأتى ذبي ة الخطية كىى  شريكان 
شتركتـ إت د بيا ن ممت خطاياه كماتت عكضان عنو. لذلؾ نمك إذبي ة تمكت عكضان عف مقدميا، ككأف مقدميا 
مف يشترؾ ني ذبي ة يتمسؾ  طيف. كنال ظ أفصيركا شركاء الشياني مكائد األكثاف نأنتـ بيذا تت دكف بالكثف كت

بكؿ ما ي يط بيا مف طقكس كعقائد كتدبيرات. نشركاء المذبح ىـ شركاء ني العقيدة كاإليماف المذيف قدمت بيما 
 الذبي ة. 

اء إبراىيـ الرك ي نيـ أبن إسرائيؿ ،كيعقكب بالجسد. أما الكنيسةأم الييكد أكاد إبراىيـ  = ِإْسرَاِئيَل َحَسَب اْلَجَسدِ 
 باإليماف. 

 
  "َفَماَذا َأُقوُل؟ أَِإن  اْلَوَثَن َشْيٌء، َأْو ِإن  َما ُذبَح ِلْمَوَثِن َشْيٌء؟ٜٔ" -:(ٜٔ) آية
( سبؽ كقاؿ أنو ا كثف كا إلو سكل اهلل كأف كؿ ما ذيًبحى لألكثاف ما ىك إا مجرد ل ـ عادل. ٖ:ْكك ُني )

ئميـ قاصدان ااشتراؾ ني ذبي ة األكثاف. ىنا يقكؿ أف ىذا خطأ كي ضر كاكمـ مف يجامؿ الكثنييف كلكنو ىنا ي
(. ُٓ:ِٗبكلس نكس قرار مجمع أكرشميـ )أع  رددكينبشى أف يمتنع عنو  تى أص اب الضمير القكل، كبيذا ي

ضع ي ٜٔآية كمعنى كالـ الرسكؿ أف مف يأكؿ مف ذبائح الكثنييف يصير شريكان كمت دان مع عابدم الكثف. ني 
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نأكمو، كا عالقة ليما ببعضيما  كصؿ عماسؤاؿ قد يثيره أىؿ ككرنثكس أف الكثف )الشياطيف( مكضكع من
 .ٕٓآية البعض. كيقدـ إجابة ىذا السؤاؿ ني 

 
ْن َتُكوُنوا َأْنُتْم ُشَرَكاَء َبْل ِإن  َما َيْذَبُحُو اأُلَمُم َفِإن َما َيْذَبُحوَنُو ِلمش َياِطيِن، اَلِ هلِل. َفَمْسُت ُأِريُد أَ ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

  " الش َياِطيِن.
 قان ا إلو سكل اهلل، كلكف اآللية الكثنية ىذه ما ىي إٌا شياطيف نيؿ تشترككا مع شياطيف، بيذا ستشترككا معيـ 

 ؟!. نما يقدـ لمكثف ىك مقدـ لمشيطاف نيؿ نشترؾ مع شياطيفٜٔآية ني مكتيـ كدينكنتيـ. ىنا نجد إجابة سؤاؿ 
 .ىنا ا إنكصاؿ بيف الشيطاف كما يقدـ لمشيطاف

 
َوِفي  اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْشَرُبوا َكْأَس الر َب َوَكْأَس َشَياِطيَن. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْشَتِرُكوا ِفي َماِئَدِة الر بَ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 " َماِئَدِة َشَياِطيَن.
ل مستكل مع اهلل طالما إشتركنا نى مائدة الشياطيف، بؿ إف ىنا نرل إست الة ت قيؽ شركة  قيقية عمى أ 

إشتراكنا نى مائدة الرب نى ىذه ال الة سيككف دينكنة عمينا. ا نستطيع أف نيب قمبنا لمرب كإلبميس كنعرج بيف 
الكرقتيف، نمف ييب قمبو لمرب عميو أف يقطع عالقتو بإبميس، كمف سمح إلبميس أف يسكف قمبو نمعنى ذلؾ أنو 

 طرد اهلل كأبعده عنو.
كاآلف كاضح مف كالـ الرسكؿ أف اإلشتراؾ أك الشركة تعنى اإلت اد أل يصير اإلثنيف كا دان. نيؿ نت د مع اهلل 

بميس نى كقت كا د ننك د بينيـ  .كا 
 

؟ أََلَعم َنا َأْقَوى ِمْنُو؟ٕٕ" -:(ٕٕ) آية  "َأْم ُنِغيُر الر ب 

نرتبط بشيره، كن ف عركسو،  يف نأكؿ مف مائدة الكثف. كىؿ  ينئذ نستطيع أف  أل نشيظ الرب  ينما =َأْم ُنِغيُر 
 نجابو غضب اهلل.

 
، َولِكْن َلْيَس ُكلُّ «ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي»، لِكْن َلْيَس ُكلُّ اأَلْشَياِء ُتَواِفُق. «ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي»ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

 " اأَلْشَياِء َتْبِني.
. كىنا الرسكؿ يضع الم بة نكؽ كؿ إعتبار كنكؽ كؿ قانكف. نإذا كجدت أف ما ي ؿ ُِ:  ٔجع تكسير آية را

لى سيككف عثرة آلخر نعمىَّ أف أمتنع، بؿ إذا رأيتو غير ذات نكع ل خريف كلف يبنييـ نألمتنع عنو. نى بعض 
ؿ ىذا يتكؽ مع ككنى مسي ى، كىؿ األ ياف أجد أف لى سمطاف أف أنعؿ شت، كلكف عمىَّ أف أسأؿ نكسى.. ى

لف يككف سبب عثرة أل د. عمىَّ أف أب ث عما يساىـ نى بنائى كبناء اآلخريف. قد ا يككف ىناؾ قانكف ممـز لى 
ىناؾ صكت نى الداخؿ يمنعنى، نعمىَّ  ينئذ أف ا أقاكـ صكت الركح القدس نى  لكف يككف ،أمتنع عف شتبأف 

 داخمى.
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 " ْطُمْب َأَحٌد َما ُىَو ِلَنْفِسِو، َبْل ُكلُّ َواِحٍد َما ُىَو ِلآلَخِر.اَل يَ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

ىناؾ  دكد تمنعنى عف بعض التصرنات أا كىى ... ما ىك نانع كصالح ل خريف نيذا أنعمو ، نكى م بة عمىَّ 
ما ىك صالح  ب ث عفأاَّ أككف عثرة أل د. ليس أرذؿ مف خطية  ب الذات نيى مصدر كؿ الخطايا. إذان نأل

 ل خريف قبؿ أف أب ث عما ىك لنكسى نقط.
 
ِميِر،ٕ٘" -:(ٕ٘) آية  "ُكلُّ َما ُيَباُع ِفي اْلَمْمَحَمِة ُكُموُه َغْيَر َفاِحِصيَن َعْن َشْيٍء، ِمْن َأْجِل الض 

ا تسألكا ىؿ ىذا الم ـ  =ِصيَن َغْيَر َفاحِ أل م اؿ الجزارة  =ُكلُّ َما ُيَباُع ِفي اْلَمْمَحَمِة  ُكُمواكلرا ة ضمائرىـ قاؿ 
ـى لكثف أـ ا. نكؿ شت خمقو اهلل طاىران. كما يكسد الشت ىك سمكؾ اإلنساف كنظرتو بكساد عقمو، ىكذا  قد قيد 

ـى لكثف، كلكف اإلشتراؾ نى ممارسات كا  تكاات كرقص  ف قيد  ينجس الشت. نالم ـ نى  د ذاتو طاىر  تى كا 
 ك الممنكع. كطقكس ىياكؿ األكثاف، ىذا ى

ِميرِ  ا تسأؿ ىؿ ىذا الم ـ مقدـ لكثف أـ ا  تى ا يتشكؾ ضميرؾ كتيٍعثىٍر. كمكا دكف سؤاؿ  = ِمْن َأْجِل الض 
 كبإرتياح ضمير. األكؿ ىنا طالما لـ نذىب ليياكؿ األكثاف ىك ليس إشتراؾ نى عبادة إلو آخر.

 
 "«.ِلمر َب اأَلْرَض َوِمؤَلَىا»أَلن  ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

(. ناهلل ىك خالؽ الم ـ كال بكب، ىك خالؽ النبات كال يكاف. إذان كؿ شت ُ:  ِْالرسكؿ إقتبس اآلية مف )مز 
طاىر ألف اهلل ىك الذل خمقو، ىك طاىر  تى كأف أساء البعض إستخدامو كقدمكه لكثف. كؿ شت ىك عطيو 

لألكثاف كتشتركنو مف المم مة. نكؿ ما يقدـ  صال ة مف اهلل الصالح. لذلؾ ا يبكتكـ ضميركـ عمى أكؿ ما ذيًبحى 
لألكثاف طالما ليست ىى آلية، نما يقدـ ىك ليس ممكان ليا، اهلل خمقو. إذان ىك لمرب الذل لو كؿ األرض كيممؾ 

 كؿ شت أل كمكا مف خيرات اهلل التى خمقيا لكـ.
 
ْن َكاَن َأَحٌد ِمْن َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن َيْدعُ ٕٚ" -:(ٕٚ) آية وُكْم، َوُتِريُدوَن َأْن َتْذَىُبوا، َفُكلُّ َما ُيَقد ُم َلُكْم ُكُموا ِمْنُو َغْيَر َواِ 

ِميِر.   " َفاِحِصيَن، ِمْن َأْجِل الض 
كالرسكؿ يكانؽ عمى ىذا. كا ظ أف الييكد  ، ىذه اآلية عف األكؿ نى بيكت الكثنييف بدعكة مف صا ب البيت

=  غير فاحصين سكؿ ا يريد أف يضيع الكد مع الناس  تى لك كانكا كثنييف.كانكا يمنعكف األكؿ مع األمـ. كالر 
ِميرِ  ا تسأؿ ىؿ ذبح الم ـ لكثف أـ ا  ضميرؾ أنت يا مف تأكؿ  تى ا تتعثر. = ِمْن َأْجِل الض 

 
ِميِر. َفبَل تَْأُكُموا ِمْن « ىَذا َمْذُبوٌح ِلَوَثنٍ »َولِكْن ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحٌد:ٕٛ" -:(ٕٛ) آية َأْجِل َذاَك ال ِذي َأْعَمَمُكْم، َوالض 
 "«.ِلمر َب اأَلْرَض َوِمؤَلَىا»أَلن  
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 تى ا تككنكا عثرة لو كيتعب ضميره. ىنا نرل  =َفبَل تَْأُكُموا مف ذكل الضمائر الضعيكة..  = ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحدٌ 
ا أككف سببان نى تعب إنساف، ربما يذىب بسببى  الرسكؿ ميتـ باآلخريف  تى لك كاف ما أعممو ص ي ان، لكى

ف نى أليأكؿ نى اليياكؿ الكثنية نييمؾ. كقد تعنى لك أف مف أضانؾ قاؿ لؾ أف ىذا الم ـ مذبكح لكثف، كقاؿ لؾ 
كؿ بركة لؾ كبالتالى عميؾ أف تمارس بعض الطقكس الكثنية قبؿ األكؿ نإمتنع عف األكؿ،  تى ا يظف أنؾ األ

أك  تى ا يتعب إف لـ تقـ بالطقكس التى يطمبيا، كالمسي ى ممنكع عميو أف يؤذل شعكر أ د أك كثنى مثمو، 
ِميرِ = يتعب ضميره   ىنا الضمير ىك ضمير مف يكممؾ. = َوالض 

ف ( قاصدان أف نأكؿ مف أل ل ـ. كىنا يقكليا مانعان مِٔسبؽ كقاؿ ىذه اآلية )آية  = أَلن  ِلمر َب اأَلْرَض َوِمؤَلَىا
أكؿ الم ـ إف أخبرؾ أ د أنو مذبكح لكثف، كمف أجؿ الضمير، نما المعني. ىنا يقصد أف اهلل ليس إليؾ ك دؾ 

لو الكثنييف، كاهلل ييتـ بأف ا يتعب  أييا المسي ي قكل الضمير بؿ ىك إلو الكؿ، ىك إلو ضعاؼ الضمير كا 
كح لكثف  تى ا تتسبب نى ضياع أ د ىك ضمير أ د بسببى. كالمعنى تنازؿ عف  قؾ نى أكؿ ىذا الم ـ المذب

 أيضان لمرب كىك الدياف الذل سيديف كؿ كا د ب سب قمبو.
 
ِميرُ »َأُقوُل ٜٕ" -:(ٜٕ) آية ، َلْيَس َضِميَرَك َأْنَت، َبْل َضِميُر اآلَخِر. أَلن ُو ِلَماَذا ُيْحَكُم ِفي ُحَري ِتي ِمْن َضِميِر «الض 

 "آَخَر؟
اآلية السابقة، كىنا ي دد أف الضمير ليس ضميرل أنا، بؿ ضمير اآلخر الذل يمكف " نى ىك قاؿ "كالضمير

يتعثر بسببى. نمكيكـ ال رية نى المسي ية يقتضى كثيران مف األ ياف أف نتنازؿ  تى عف  قكقنا المشركعة. 
يعثر  ككما يجب أف ا نكعؿ ما ا يتكؽ كضمائرنا، ىكذا يجب أف نراعى ضمير اآلخريف كأٌا نكعؿ ما

لماذا ي كـ آخر عمىَّ بأننى خاطت، مع أننى تصرنت  = ِلَماَذا ُيْحَكُم ِفي ُحَري ِتي ِمْن َضِميِر آَخرَ  ضمائرىـ.
 األنضؿ أٌا أعثره.  ،ب ريتى

 
 "ْيِو؟َفِإْن ُكْنُت َأَنا َأَتَناَوُل ِبُشْكٍر، َفِمَماَذا ُيْفَتَرى َعَمي  أَلْجِل َما َأْشُكُر َعمَ ٖٓ" -:(ٖٓ) آية

نإذا كنت أنا مستنيران بنعمة اإليماف كلذلؾ ا أنظر إلى أل طعاـ عمى أنو نجس، كأككف عمى إستعداد أف أشارؾ 
نى جميع األطعمة، نمماذا أجعؿ ذكل الضمير الضعيؼ ي كمكف نىَّ أننى مخطت بينما أنا آكؿ بشكر. 

 قمب اآلخر كتشكيؾ ضميره. كالمقصكد أف األكؿ مف ىذا الم ـ  تى كلك بشكر ا يست ؽ إ زاف
 
 َفِإَذا ُكْنُتْم تَْأُكُموَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُموَن َشْيًئا، َفاْفَعُموا ُكل  َشْيٍء ِلَمْجِد اهلِل.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

  -:لكى تككف مسي يان  قيقيان نميكف ىدنؾ مجد اهلل نى كؿ ما تعمؿ
 عمى ما أعطاؾ.إف شربت أك أكمت أك لبست نأشكر اهلل كمجده  (ُ
 .اهلل عميؾ أف تراعى مشاعر كضمائر اآلخريف كبيذا تمجد (ِ
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سمات أبى السماكل نيمجدكا أبكنا  كىى يرل الناس أعمالى الصال ة، كسمككى بكقار، ظاىرة نىَّ  (ّ
 الذل نى السمكات.

نا. الدانع لمعمؿ لذاتنا كشيكاتأف نعمؿ عمى ما يساعد عمى خالص اآلخريف كبناء اآلخريف كا يككف  (ْ
 مكرسيف هلل أف ننظر أننابؿ 

  
 " ُكوُنوا ِببَل َعْثَرٍة ِلْمَيُيوِد َوِلْمُيوَناِنَييَن َوِلَكِنيَسِة اهلِل.ٕٖ" -:(ٕٖ) آية

ا تتصرنكا تصرنات تعثر اآلخريف نيذا ليس لمجد اهلل. كاآلخريف ىـ ليسكا المؤمنييف نقط بؿ  تى الييكد 
 تمسكيـ بنامكسيـ إف كانكا ييكدان أك لكثنيتيـ إف كانكا كثنييف.كالكثنييف، نعمينا أف ا ن تقرىـ ل

 يقصد ىنا ضعاؼ اإليماف. إذان ن ف مسئكليف عف كؿ كا د. = َوِلَكِنيَسِة اهللِ 
 
يِريَن، ِلَكْي َكَما َأَنا َأْيًضا ُأْرِضي اْلَجِميَع ِفي ُكَل َشْيٍء، َغْيَر َطاِلٍب َما ُيَواِفُق َنْفِسي، َبِل اْلَكثِ ٖٖ" -:(ٖٖ) آية

 " َيْخُمُصوا.
 .الرسكؿ يقدـ نكسو مثاان أل ما أطمبو منكـ أطبقو عمى نكسى
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 عودة لمجدول حادى عشراإلصحاح ال
 

 ىذا اإلص اح يناقش مكضكعيف 
 كضع الرجؿ كالمرأة ني الكنيسة. -ُ
 اإلستعداد لسر اإلنخارستيا. -ِ

ضكعيف ردان عمى أسئمتيـ، كربما ردان عمى المشاكؿ التي سمع أنيا  دثت نػي ككرنثػكس نػأراد كغالبان ىك ذكر المك 
 أف يعالجيا.

 
 " ُكوُنوا ُمَتَمَثِميَن ِبي َكَما َأَنا َأْيًضا ِباْلَمِسيِح.ٔ" -:(ٔ) آية

مناس، كعمييـ ىذه اآلية عائدة عمى اإلص اح السابؽ. كبكلس شابو المسيح ني أنو ا يطمب ما لنكسو بؿ ما ل
 كعمينا أف نعمؿ كما عمؿ الرسكؿ.

 
 ٚ – ٕمقدمة لآليات 

كانت تشطية رأس المرأة عادة شرقية، عالمة عمػى خضػكع المػرأة لرجميػا، كمػع الت ػرر الػذم نػادت بػو المسػي ية، 
مػػف كػػؿ شػػت، نخمعػػف غطػػاء الػػرأس، نثػػار الرجػػاؿ كأف المػػرأة مثػػؿ الرجػػؿ نػػي الػػرب. ظنػػت السػػيدات أنيػػف ت ػػررف 

أرسػػمكا لبػػكلس شػػككل بخصػػكص ىػػذا المكضػػكع. كىنػػا نجػػد الرسػػكؿ يؤيػػد تشطيػػة المػػرأة لرأسػػيا ا ألىميػػة غطػػاء ك 
كىػػػذه كانػػػت مشػػػكمة م ميػػػة خاصػػػة بككرنثػػػكس كلػػػـ يكرضػػػيا عمػػػى كػػػؿ  الػػرأس بػػػؿ ألىميػػػة خضػػػكع المػػػرأة لرجميػػػا.

تعامؿ مػع مكضػكع العبيػد، كطمػب  يرل دائمان اإلمتناع عف التمرد، كالثكرات اإلجتماعية، )كىكذا كبكلس الكنائس.
مف العبيد الخضكع لسادتيـ ليس ألنو يؤيد مكضكع العبيد، بؿ ألنػو ضػد التمػرد عمػى األكضػاع اإلجتماعيػة لكنػو 
يطمب أيضان مف السادة أف يعاممكا عبيدىـ كإخكة، كمع إصالح الػداخؿ بال ػب إنتيػت قصػة العبيػد نػي المسػي ية 

، اإلنجيػػػؿس عػػػادة شػػػرقية كلكننػػػا نجػػػد الرسػػػكؿ يؤيػػػدىا طالمػػػا ا تتعػػػارض مػػػع تمامػػػان(. كىنػػػا نجػػػد أف غطػػػاء الػػػرأ
النسػاء الشػريكات يشطػيف رؤكسػيف نػي ذلػؾ الكقػت. كمكيػـك الرسػكؿ  ت. ككانػكستككف سببا نى اإلسػتقرار العػائمى

ـ كتقاليد أف المسي ي عميو أف يراعى قكاعد المجتمع، نميس كؿ تقميد ني المجتمع خاطت، ما داـ يتناغـ مع تعالي
كنى ت ميؿ الرسكؿ لممشكمة ، كجد أف الخضكع بالم بة منيج اىكتى أصيؿ، ننراه مكجكدا بيف المسيح  الكنيسة.

كاآلب، ككجد أف المالئكة تشطى كجكىيا أمػاـ اهلل، ككجػد أف تشطيػة المػرأة لشػعرىا يجمػب السػالـ كاليػدكء لألسػرة، 
يا. كإلىتماـ الرسكؿ بإستقرار األسرة سمح لمطرؼ الذل آمف مف نمتخضع المرأة لزكجيا نى م بة كتشطى رأسان إذ

 أا يترؾ الطرؼ الذل رنض اإليماف  تى ا يضيع إستقرار األسرة كيتشرد األطكاؿ. أسرة كثنية )رجؿ أك إمرأة(
 كنال ظ أنو كانت ىناؾ عادة ني المجتمعات األممية أف المػرأة المن مػة تتػرؾ شػعرىا دكف غطػاء. كمػف ىنػا جػاء

غطػػاء  خمعػػف التػػىنريػػؽ النسػػاء الدايػػرة عمػػى  ػػؿ شػػعرىا" كظيػػر مػػع لشػػرقي عػػف المػػرأة المن رنػػة أنيػػا "المثػػؿ ا
. كربمػا كػاف ىػؤاء كأكلئػؾ )نسػكة ُْالرأس، نريؽ مف الرجاؿ أرادكا ىـ أيضان الت رر نأطالكا شعكر رؤكسػيـ آيػة 
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(. ىػػػؤاء ُِ:  ُكػػك ُكؿ أك أم رسػػكؿ)كرجػػاؿ( مػػف الكريػػؽ الػػذم أدعػػى أنػػو تبػػػع المسػػيح كرنضػػكا طاعػػة الرسػػ
 أساءكا نيـ المسي ية كال رية المسي ية، كخالككا السمكؾ الكقكر ب سب قكانيف المجتمع آنذاؾ.

 
   " ْمُتَيا ِإَلْيُكْم.َفَأْمَدُحُكْم َأيَُّيا اإِلْخَوُة َعَمى َأن ُكْم َتْذُكُروَنِني ِفي ُكَل َشْيٍء، َوَتْحَفُظوَن الت َعاِليَم َكَما َسم  ٕ" -:(ٕ) آية

التعاليـ ىنا تعنى التعاليـ الشكيية كأصػميا شػيئان يسػمـ يػدان بيػد أم التقاليػد، كىػى تعنػى العقائػد  = تحفظون التعاليم
كالطقػكس كخبػرات ال يػاة التػػي عاشػيا األبػاء القديسػػيف كنقػان لتعػاليـ الكتػػاب كسػممكىا لنػا، كىػػى تظيػر نػي طقػػكس 

يميػا )ىػذا ييظيػر أىميػة التقاليػد(. كنػى ىػذه اآليػة نجػد الرسػكؿ يمػد يـ رغمػان عػف معرنتػو الكنيسة كصمكاتيا كتعال
 بإن رانيـ ليشجعيـ قبؿ أف يياجميـ نيطيعكه.

 تذكرتـ أنني صا ب سمطاف رسكلي كأرسمتـ إلىَّ تسألكنني. = َتْذُكُروَنِني
 
َرُجل ُىَو اْلَمِسيُح، َوَأم لا رَْأُس اْلَملْرَأِة َفُيلَو الر ُجلُل، َورَْأُس اْلَمِسليِح  َولِكْن ُأِريُد َأْن َتْعَمُموا َأن  رَْأَس ُكلَ ٖ" -:(ٖ) آية

 " ُىَو اهلُل.
 -نال ظ ىنا اآلتي :

. نشطاء الرأس مشكمة خاصة المكضكع الذم ييتـ بو الرسكؿ ليس غطاء الرأس بؿ خضكع المرأة لزكجيا -ُ
 بككرنثكس كخضكع الم بة نضيمة مسي ية أساسية.

مباشرةن عمى سؤاليـ  كؿ نزع غطاء الرأس لممرأة. بؿ بدأ برسـ صكرة سماكية رائعػة، نػرل  لرسكؿ لـ يردا -ِ
نييػػػا طاعػػػة المسػػػيح )كإنسػػػاف( هلل كخضػػػكعو لػػػػو )كػػػرأس لمكنيسػػػة(. نيقتنعػػػكف بمكضػػػكع خضػػػكع المػػػػرأة 

كراء كػؿ نظػاـ.  لزكجيا. كنرل ني ذلؾ أف المسي ية ليست قكانيف جامدة بؿ ليػا مكػاىيـ رك يػة كاىكتيػة
صػكرة لم يػاة السػماكية  ػيف تخضػع الكنيسػة كميػا  أنػوالرسكؿ يرل ني خضكع المرأة لرجميػا  أف ىنا نرل

هلل رأسػيا. نػػرل نػػي ىػػذه اآليػػة األسػػاس الػػذم يبنػػى الرسػكؿ عميػػو  ديثػػو نيمػػا بعػػد. كي ػػدد نيػػو مكقػػؼ كػػؿ 
ميعػػان نيػػك إذف رأسػػكـ، أم لػػو عضػػك نػػي الكنيسػػة مػػف بقيػػة األعضػػاء. نيقػػكؿ أف المسػػيح كخػػالؽ لكػػـ ج

السػػيادة كالسػػمطاف عمػػيكـ ليقػػكدكـ لمجػػده. كألنػػو ي ممكػػـ جميعػػان نػػى جسػػده، كبكػػكف اآلب رأسػػان لػػو، نيػػك 
ىي التمرد بػؿ ي ممكـ ني جسده إلى طاعة أبيو طاعة كاممة. كبيذا نكيـ أف ال رية ني المسي ية ليست 

كخضػكع المسػيح  نى  ػب ، الكنيسة لممسيح كخضكع  نى  ب ، خضكع المرأة لرجمياال ب ىي خضكع
 بككنو رأسان لمكنيسة هلل أبيو.

كآدـ ي ػب اهلل. كعالمػة  ػب اهلل  ،خمؽ اهلل اإلنساف ني صكرة مثالية، ىي صػكرة ال ػب المتبػادؿ. نػاهلل ي ػب آدـ
يكػيض بيػا عميػو. عدادىا لو أاؼ المالييف مف السنيف، كنى بركاتو التػي إستمر اهلل ني إآلدـ، أنو خمقو ني جنة 

كعمػػػى نكػػس الػػػنمط يجػػب أف تكػػػكف صػػكرة العائمػػػة  .نػػػى  ػػب هلل كعالمػػة  ػػػب آدـ هلل خضػػكعو التػػػاـ هلل كطاعتػػو
المسػػي ية، نالرجػػؿ يكػػيض  بػػا كبػػذا إلمرأتػػو، كىػػى تخضػػع لػػو بال ػػب، كبركػػة ىػػذه الصػػكرة السػػماكية تظيػػر نػػى 

  .خضكع األكاد لألـ كطاعتيـ ليا، كخضكعيا ىى كأكادىا لألب
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كلما خالؼ آدـ ىذه الصكرة المثالية تجسد المسيح ليك دنا نيو، كيقدـ كرأس لنا الخضكع ألبيو لييًعيػٍد ىػذه الصػكرة 
( نكمػػا ِّ:  ٓ(. كصػػارت عالقػػة المسػػيح بكنيسػػتو صػػكرة لعالقػػة الرجػػؿ بإمرأتػػو )أؼ ِٖ:  ُٓكػػك ُالمثاليػػة )

ب المسػػيح كنيسػػتو كبػػذؿ نكسػػو عنيػػا، ىكػػذا عمػػى تخضػػع الكنيسػػة لممسػػيح ىكػػذا تخضػػع المػػرأة لرجميػػا، ككمػػا أ ػػ
بيذا يككف لمبيت المسي ي الصكرة السماكية. ككما يأخذ المسيح كنيستو  ،الرجؿ أف ي ب إمرأتو كيبذؿ نكسو عنيا

اده كبيتػػو ليقػػدـ الخضػػكع هلل. بيػػذه المقدمػػة العجيبػػة نػػي ىػػذه  ب، ىكػػذا يأخػػذ الرجػػؿ زكجتػػو كأك ليقػػدـ الخضػػكع لػػ
الصػػكرة السػماكية التػػي رسػػميا الرسػكؿ لػػيس لممػػرأة أف تتػذمر إذا قػػاؿ ليػػا الرسػكؿ عميػػًؾ أف تخضػػعى اآليػة، كىػػذه 

لزكجػػػؾ، نػػػاإلبف نكسػػػو خاضػػػع ألبيػػػو، كىمػػػا مػػػف ذات الجػػػكىر. ككمػػػا تخضػػػع كػػػؿ أعضػػػاء الجسػػػـ لمػػػرأس ىكػػػذا 
كده. كىكػػػذا نميخضػػع كػػػؿ إنسػػػاف لممسػػػيح، ككمػػػا يقػػكد الػػػرأس كػػػؿ الجسػػػد، ىكػػػذا نميخضػػع كػػػؿ إنسػػػاف لممسػػػيح ليقػػػ

أطػػاع  تػػى المػػكت، مػػكت  خضػػكع المسػػيح لػػ ب ىػػك خضػػكع الجسػػد الػػذم كنكيػػـ أف .مػػرأة لرجميػػاإكػػؿ نمتخضػػع 
 مامنا آيتيف لشػرحأ( أٌما اىكتيان ننكيـ أف اآلب كاإلبف ليما إرادة كا دة كمشيئة كا دة. كلنضع ٖ:  ِالصميب)ني

 -:الككرة نى معنى طاعة اابف ل ب
 (ُٗ:  ٓيك )   ما ينظر اآلب يعمل الّ إن يعمل من نفسو شيئا أال يقدر االبن ( ُ
 (َُ:  ُٓ)يك                       ثبت فى محبتوأبى و أنا قد حفظت وصايا أ( ِ

ليشػير لمتطػابؽ نػى كػػؿ شػت بينيمػا . لكػػف  ينظللر  كالػرب لكػى يشػرح نكػػرة ك ػدة اآلب كاابػف اسػتخدـ ىنػػا تعبيػر 
بيػػو . أرادة عنػػد اآلب ينكػػذىا اابػػف الػػذل يراىػػا . نيػػك كا ػػد مػػع لتنكيػػذ . نػػالككرة كاإلقنػػـك اأاآلب يريػػد كاابػػف ىػػك 

 كىما كا د بالم بة التى ىى طبيعة اهلل .
 
 واحد نا واآلبأ   =  حبنى اآلبأكما   =اآلب يحب االبن، حب اآلبأنا أ= نا فى اآلب واآلب فى  أ

 ( َّ: َُ(    )يكٗ: ُٓ) يك  (     َِ: ٓ  يك ُّ: ُْ) يك      (   َُ: ُْ)يك
ف طاعػػة المسػػيح ناشػػئة عػػف الك ػػدة التامػػة كالتطػػابؽ التػػاـ مػػع اآلب كىػػذا نػػاتج عػػف الم بػػة . أمػػف كػػؿ ىػػذا نكيػػـ 

( .  َُ،  ٗ:  ُٓ  يك  ِّ: ُْكعمى نكس النمط ن ف نت د بالمسيح كنثبت نيو بالطاعة كالم بة        ) يك
  .بالم بة كعمى نكس النمط تخضع المرأة لزكجيا

نو بداية كؿ شت نى الخميقة بصكتو خالقيػا. نبػو كػاف أالمسيح رأس الخميقة كميا بمعنى  =رَْأَس ُكَل َرُجل  اْلَمِسيحُ 
كؿ شت. كىك صار رأسان لكؿ عضك ني الكنيسة خالؿ بذلو لذاتو ني تجسده كنى صميبو، كصار ي مػؿ الكنيسػة 

إلى طاعة أبيو لينيى التمرد عمى اهلل الذم صار بالخطية، كلييًعيٍد  كميا ني جسده، كيعنى ىذا أنو يقكد كؿ مؤمف
ككػاف آدـ  . كيقػاؿ ىنػا أف المسػيح رأس كػؿ رجػؿ ألنػو خمػؽ آدـ أكان.( ِٖ:  ُٓككُ) السماكية المكقكدةالصكرة 

بػف ليعيػد نى اإلبف الخالؽ، كاإلبػف نػى اآلب. ىػذا كػاف نػى البػدء. كلمػا سػقط اإلنسػاف إنكصػؿ عػف اهلل كتجسػد اإل
". كخرجت  كاء مف آدـ، إذان ىى كانت نى آدـ.  قػان ك  الصكرة كما أرادىا اهلل، كلذلؾ يطمب منا المسيح "إثبتكا نىَّ

 ، كالمسيح رأس ليا بعيد كغير منظكر.المسيح أيضان رأس لممرأة كلكف الرجؿ رأس لممرأة قريب كمنظكر
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نو كخمقت لتككف معينان نظيره، كعندما خالؼ آدـ ىذه القاعدة كتبػع إمرأتػو نيي أخذت م = رَْأُس اْلَمْرَأِة َفُيَو الر ُجلُ 
ذ أراد الػػرب تصػػ  إلػػى يح الكضػػع عاقػػب الػػرب آدـ قػػائالن "ألنػػؾ سػػمعت لقػػكؿ إمرأتػػؾ" كعاقػػب  ػػكاء قػػائالن "سػػقط كا 

مػػػا أف (. كلكػػػف إف أراد الرجػػػؿ أف يقػػػكؿ أنػػػا رأس المػػػرأة كُٔ:  ّ" )تػػػؾ رجمػػػؾ يكػػػكف إشػػػتياقؾ كىػػػك يسػػػكد عميػػػؾ
المسيح رأس الكنيسة نعميو أف يقدـ ال ػب كالبػذؿ إلمرأتػو كمػا قػدـ المسػيح لكنيسػتو، نالمسػيح صػار رأسػان لمكنيسػة 

ذا لـ تستطع المرأة أف تخضع لرأسيا المنظكر نمف تستطيع الخضكع هلل غير المنظكر.  بصميبو. كا 
جػػكىر كا ػد، كعنػدما يقػاؿ أف اهلل رأس المسػيح نيػذا مػػف  اىكتيػان المسػيح اإلبػف كاآلب = َورَْأُس اْلَمِسليِح ُىلَو اهللُ 

باب التمايز األقنكمى بيف اآلب كاإلبف، ناإلبف مكلكد مف اآلب قبػؿ كػؿ الػدىكر، نػكر مػف نػكر، إلػو  ػؽ مػف إلػو 
.  اآلب كالركح القػدس ينبثػؽ مػفد مف اآلب  ؽ، مساكو ل ب ني الجكىر. ككممة اآلب تعنى المصدر ناابف يكل

(، كمػا أنػو ينقػؿ إلييػا نكػر ِٖ:  ُٓكك ُنالمسيح ي مؿ كؿ الكنيسة نى جسده، ييكم ؿ طاعتيا هلل أبيو ) كجسديان 
 أبيو.

(. أك أف عالقػة المػرأة بالمسػيح تكػكف مػف ِٖ، ِٕ:  ّكىذا ليس معنػاه أف المسػيح لػيس لػو عالقػة بػالمرأة )غػؿ 
الرجػؿ رأس المػرأة نيػذا يعنػى أف المػرأة كانػت نػى  كؿنعنػدما نقػ خالؿ رجميا. كلكف الػرأس معناىػا القيػادة كاإلت ػاد

آدـ، كخرجت مف آدـ كىى بالتالى كا دا مع آدـ. ككمػا كػاف نػى البػدء، أف اهلل ي ػب آدـ كعالمػة الم بػة عطايػاه 
آلدـ، ككاف آدـ ي ب اهلل كعالمة الم بة خضكع آدـ هلل بالم بة، ىكذا ينبشػى أف تكػكف الصػكرة السػماكية لألسػرة 

كالرسػػكؿ ىنػػا يقصػػد معنػػى  ية. الرجػػؿ ي ػػب إمرأتػػو كيبػػذؿ نكسػػو عنيػػا، كالمػػرأة تخضػػع لقيادتػػو نػػى م بػػة. المسػػي 
 خضػػكع ، الكاجػػب تػػكانره لقيػػاـ  يػػاة الشػػركة الزكجيػػة بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة. كمثػػاؿ ليػػذا الخضػػكع بال ػػب الخضػػكع

ى عالقتيا بزكجيا كخضكعيا لزكجيػا. اإلنساف لممسيح كالمسيح ل ب. كصمة المرأة بالمسيح ا تعنى إلشاء أك نك
ت الػثالث كا مبرر لمزكجة أف تقكؿ أنا مثؿ الرجؿ ني المسيح، نالمسيح خضع ل ب كىما جػكىر كا ػد. كالعالقػا

" ىي عالقات تكجد نييا شركة  يػاة. ، كالرجؿ بالمسيح، كالمسيح باهللعالقة المرأة بالرجؿالتي يشير ليا الرسكؿ "
يصؿ، أف عمى المرأة أف تخضع لرجميا نيك رأسيا، كخضكعيا يككف بال ب. كرأسيا ىنا  كييدؼ الرسكؿ إلى أف

يح لعركسػو ف يبػذؿ نكسػو كمػا نعػؿ المسػأليس معناه أف يسكد عمييا ني إذاؿ كعبكدية، بؿ بمكيـك الم بػة نعميػو 
 ية.. سيادة الرجؿ لممرأة ىى سيادة تنظيمية تقتضييا ال ياة الزكجالكنيسة كصار رأسا ليا

 
 " ُكلُّ َرُجل ُيَصَمي َأْو َيَتَنب ُأ َوَلُو َعَمى رَْأِسِو َشْيٌء، َيِشيُن رَْأَسُو.ٗ" -:(ٗ) آية

بكلس الرسكؿ نى ت ميمػو لممشػكمة التػى أمامػو كم اكلػة إقنػاع أىػؿ ككرنثػكس بالتصػرنات السػميمة لضػماف سػالمة 
مؿ نى الخضكع بالم بة التى تعممناىا مف عالقة المسيح األسرة، إتخذ عدة م اكر. نرأينا نى اآلية السابقة أنو تأ

باآلب. كىنا نى ىذه اآلية يمجأ الرسػكؿ لممكػاىيـ اإلجتماعيػة السػائدة نػى ككرنثػكس نيػـ يكيمػكف أف غطػاء الػرأس 
ذا غطػى الرجػؿ رأسػو نممػف يخضػع؟ إذان ىػذا ا يصػح. ككمػا أف ىػذا ايصػح  عالمة خضكع. كىنا يتسػاءؿ ... كا 

رجؿ رأسو، ننسػتنتج أف عمػى المػرأة أف تشطػى رأسػيا نيػى يجػب أف تخضػع لرجميػا، نيمػا معػا الرجػؿ أف يشطى ال
 (.ٓكالمرأة يمثالف صكرة لممسيح مع كنيستو )أؼ
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عػالف مشػيئة اهلل، ىنػا  =ُكلُّ َرُجل ُيَصَمي َأْو َيَتَنب ُأ  يتنبأ ىنا تشمؿ قيادة الصػالة كالتسػابيح كشػرح عقائػد اإليمػاف كا 
بنػػات ك  أغػػابكس يتنبػػأ نبػػكة نعػػالن كمػػا كػػافقػػـك بعمػػؿ قيػػادم نػػي الكنيسػػة، نػػي العبػػادات الكنسػػية، أك ىػػي الرجػػؿ ي

أنػػو قيػػؿ عػػف المػػرأة أيضػػان تصػػمى كتتنبػػأ. نػػال نػػرؽ نػػي المكاىػػب بػػيف الرجػػؿ  ٓ)ا ػػظ أنػػو نػػي آيػػة  نيمػػبس يتنبػػأف
 كالمرأة(. 

كرجػؿ لػو أف يمثػؿ المسػيح نػي السػمطاف كالسػيادة كي مػؿ ( قد تكيـ رأسو عمى أنو المسيح، كىك ُ = َيِشيُن رَْأَسوُ 
الرجػؿ ىنػا  ىػك أف ،معنػي رمػزم لمػرأس ىػذه التشطيػةكبالتالى ت مؿ  كالمسيح ايخضع أل د ، صكرة اهلل كمجده،

مػف  يػث  ،كمف يشعر بالخجؿ عندما يخػدـ المسػيح كيعبػده، ككأنػو بيػذا أنكػر السػمطاف الػذم أعطػاه إيػاه المسػيح
  .       ة اهلل كمجده، كيجب أف ييظير ىذه الصكرة كىذا المجد كا يعمؿ عمى إخكائوأنو ي مؿ صكر 

 ( كقد تكيـ أنو بيذا يييف نكسو نيك رأس كلو كاية نمماذا يشطى رأسو كلمف يخضع كىك رمز لممسيح.ِ
أف  ربمػاو. ك كاف اليكناني الذم يقضى كقتػان طػكيالن نػي الكمسػكة يطيػؿ شػعره كيضػع أغطيػة عمػى رأسػ -ممحوظة :

كلكػػف معنػػى اآليػػة أف الرسػػكؿ  ( كغطػػكا رؤكسػػيـ.ُْبعػض رجػػاؿ كنيسػػة ككرنثػػكس قمػػدكىـ نأطػػالكا شػػعكرىـ )آيػة 
ليشػػرح نكػػرة خضػػكع المػػرأة لرجميػػا بالم بػػة يعقػػد ىػػذه المقارنػػة، أل الرجػػؿ ا يشطػػى رأسػػو نيػػك غيػػر خاضػػع أل ػػد 

. كا ػػظ أف الرسػػكؿ يأخػػذ عػػدة م ػػاكر إلقنػػاع لكػػف عمػػى المػػرأة أف تشطػػى رأسػػيا نيػػى ا بػػد أف تخضػػع لزكجيػػا
سػػتقرار لألسػػرة. كىػػذا كػػاف ىػػدؼ الرسػػكؿ نػػى  النسػػاء نػػى ككرنثػػكس بػػاإللتزاـ بتشطيػػة رؤكسػػيف نكػػى ىػػذا سػػالـ كا 
الرسػالة  ينمػا أمػػر الطػرؼ الػذل آمػػف )رجػؿ أك إمػرأة( مػػف األسػرة أا يتػرؾ الطػػرؼ اآلخػر الػذل لػػـ يػؤمف، كذلػػؾ 

 السابع مف ىذه الرسالة( . ئالت )راجع اإلص احلم كاظ عمى إستقرار العا
ني بعض األ يػاف يشطػى الكينػة رؤكسػيـ )بالشػممة( كذلػؾ ألف الكػاىف ىنػا يمثػؿ الكنيسػة  غطاء رأس الكاىن =

رجاان كسيدات، نيك بشطاء رأسو يمثؿ خضكع الكنيسة كعركس لممسيح رأسيا العريس. كلكػف نػي معظػـ األ يػاف 
 كميالن ني القداس إذ يشعر أنو بذبي ة الصميب قد تكج ممكان رك يان.يضع الكاىف عمى رأسو إ

منظػكر يخمع البطريػرؾ تاجػو أثنػاء قػراءة اإلنجيػؿ ألف المسػيح يػتكمـ كىػك الػرأس ال قيقػي غيػر ال تاج البطريرك =
يكشػػؼ  السػػيادة المطمقػػة نػػي الكنيسػػة لمػػرب يسػػكع. كنػػى كػػؿ العػػالـ أف ب البطريػػرؾنػػي الكنيسػػة، كبيػػذا يعمػػف األ

 .الرجؿ رأسو ني  ضرة مف ىك أعظـ منو ني الرتبة )كما ني الجيش( أك المركز )أماـ الرئيس أك أماـ الممؾ(
 
ِحلٌد َة َشلْيٌء َواَوَأم ا ُكلُّ اْمرََأٍة ُتَصَمي َأْو َتَتَنب ُأ َورَْأُسَيا َغْيُر ُمُغط ى، َفَتِشيُن رَْأَسَيا، أَلن َيا َواْلَمْحُموَقل" -:(ٙ-٘) آية

ْن َكاَن َقِبيًحا ِباْلَمْرَأِة َأْن ُتَقص  َأْو تُ ٙ ِبَعْيِنِو.  " ْحَمَق، َفْمَتَتَغط .ِإِذ اْلَمْرَأُة، ِإْن َكاَنْت اَل َتَتَغط ى، َفْمُيَقص  َشَعُرَىا. َواِ 
نيػى )أم رأسػيا(،  رجميػا تشلينأٌما المرأة التي تصمى كتتنبأ دكف أف تشطى رأسيا مقمدة الرجؿ، نأنيا نػي الكاقػع  

ككأنيػػا تسػػتنكر سػػمطانو  ،غيػػر خاضػػعة لرجميػػا أمػػاـ كػػؿ النػػاسا ت تػػـر زكجيػػا كىػػى تعمػػف أنيػػا  تظيػػر بيػػذا أنيػػا
 . كىػذا عػار لممػرأةكغير ميتمة بشضبو، كغير ميتمة بإستقرار أسرتيا، نيكػذا يكيػـ شػعب ككرنثػكس األمػر عمييا،

 كأنيا  مقت شعر رأسيا. ىذاأف تقؼ نى مكقؼ ت دل لرجميا كلممجتمع، كيككف 
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مػػف تشطػػى رأسػػيا نيػػى تعمػػف إ تراميػػا لزكجيػػا كخضػػكعيا لػػو، كنػػى ىػػذا سػػالـ لألسػػرة  = َورَْأُسللَيا َغْيللُر ُمُغط للى
سػػتمراران لمم بػػة . تظيػػر أنيػػا ا تػػزاؿ ت تػػـر كتخضػػع لترتيػػب الخميقػػة األكلػػى، ألف اهلل خمػػؽ األنثػػى كالمػػرأة بيػػذا  كا 

مػػف  صػػكؿ المػػرأة عمػػى كامػػؿ  ريتيػػا نػػي المسػػيح، كخالصػػيا كنػػدائيا كمسػػاكاتيا  خاضػػعة لمرجػػؿ.  تػػى بػػالرغـ
لمرجػؿ. كىنػا نػرل أف الرجػؿ كالمػرأة متسػاكياف نػي المكاىػب )نيػي تصػمى كتتنبػأ(. الكػرؽ الك يػد ىػك تشطيػة المػػرأة 

 . تعبيرا عف خضكعيا لزكجيا، كنى ىذا رجكع لترتيب الخميقة األكلى لرأسيا
كرنػػض المػػرأة ليػػذا اهلل ىػػك الػػذم جعػػؿ الرجػػؿ رأسػػان لممػػرأة، نتكػػكف خاضػػعة لػػو،  =ْحُموَقللَة َشللْيٌء َواِحللٌد أَلن َيللا َواْلمَ 

  -:القانكف اإلليي
 .نيو تمرد عمى قانكف كضعو اهلل  (ُ
 ػث لممػػرأة أف  كلكنيػػا عبػارة نييػػاتمػػرد عمػى زكجيػػا. كأف ت مػؽ المػػرأة شػعرىا ليػػك شػت غيػػر مقبػكؿ كنيػو  (ِ

 -ؿ يقصد:. كالرسك تطيع الكصية
إذف  ،أم بشيػػػر غطػػػاء لمػػػرأس رانضػػػة الخضػػػكع لرجميػػػا ىػػػي إرتضػػػت أف تظيػػػر بمظيػػػر الرجػػػاؿ ( أ

ف كػػػاف ىػػػذا طبعػػػان قبي ػػػان لممػػػرأة  نمتنػػػدنع إلػػػى أقصػػػى مظيػػػر لمرجػػػاؿ كتقػػػص شػػػعرىا كالرجػػػؿ، كا 
  .)نالشعر الطكيؿ ىك جماؿ المرأة( نمتشط شعرىا

عػػدـ إعتزازىػػا بجنسػػيا كػػإمرأة، نتريػػد أف عػػدـ تشطيػػة المػػرأة لرأسػػيا متشػػبية بالرجػػاؿ إعػػالف عػػف  ( ب
 .تتشبو بالرجاؿ

ة المتزكجػػة لػػك زنػػت ي مقػػكف شػػعرىا عالمػػة عػػار، نيػػي ا تسػػت ؽ أف يكػػكف ليػػا زكج. كمػػف أج( المػػر 
ترنض الخضكع لزكجيا كلقانكف اهلل نيذا أيضان عار عمييا. كالرسكؿ يتيكـ عمييا بقكلو ىذا عمى مف 

 .ؽ بيف اإلثنيفتكعؿ ذلؾ، نمف كجية نظره ا نر 
ء( الكاىنػػػػات الكثنيػػػػات كػػػػف يكشػػػػكف شػػػػعكرىف المنككشػػػػة عالمػػػػة  مػػػػكؿ الػػػػك ي عمػػػػييف  ػػػػيف يقػػػػدف 

 اإلجتماعات الكثنية. كالرسكؿ رأل أنو مف العار أف يتشبو النساء المسي يات بكاىنات األكثاف.
 
 " ِنِو ُصوَرَة اهلِل َوَمْجَدُه. َوَأم ا اْلَمْرَأُة َفِيَي َمْجُد الر ُجِل.َفِإن  الر ُجَل اَل َيْنَبِغي َأْن ُيَغَطَي رَْأَسُو ِلَكوْ ٚ" -:(ٚ) آية

ًمػؽى أكان كأخػذ الكرامػة  ًمػؽى ليمثػؿ سػمطاف اهلل عمػى األرض، نيػك خي الرجؿ ا ينبشي أف يشطى رأسو ألنو مف البدء خي
ذا كانت المرأة ىي أيضان صكرة اهلل كمجده إٌا أف ىِٔ:  ُأكان )تؾ  دؼ خمقتيا ىك أف تككف معينة لمرجػؿ. (. كا 

كمف الطبيعي أف تختكي ني الرجؿ كىذا بطبيعة تككينيا النكسي كالجسدم. نالرجؿ ا يشطى رأسو عالمة إعتػزازه 
 بالسمطة التي كىبيا لو اهلل. الرجؿ ليس لو رئيس منظكر ي تشـ منو نيقؼ مكشكؼ الرأس أماـ اهلل.

م ىي بطاعتيا كعكتيا تككف سمعة طيبة لرجميا. كتظير رجكلة الرجؿ ني خضػكع زكجتػو أ = اْلَمْرَأُة َمْجُد الر ُجلِ 
لػػو، كىػػى تصػػير مجػػدان لمرجػػؿ إذا  ققػػت إرادة اهلل نػػي خمقتيػػا ككانػػت معينػػة لزكجيػػا، تربػػى أكاده  سػػنان، خاضػػعة 

مجػد اهلل ألنػو  لرجميا، كخضكعيا عالمة عمى عدـ رغبتيا ني اإلسػتقالؿ عػف زكجيػا. ككمػا أف الرجػؿ ىػك صػكرة
ًمؽى عمى صكرتو، نالمرأة ىي مجد الرجؿ ألنيا مأخكذة منو.  خي
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 " أَلن  الر ُجَل َلْيَس ِمَن اْلَمْرَأِة، َبِل اْلَمْرَأُة ِمَن الر ُجِل.ٛ" -:(ٛ) آية

 الرجؿ يتسمط عمى المرأة ألف الرجؿ لـ يأتى ني البدء مف المرأة بؿ العكس.
 
   " ر ُجَل َلْم ُيْخَمْق ِمْن َأْجِل اْلَمْرَأِة، َبِل اْلَمْرَأُة ِمْن َأْجِل الر ُجِل.َوأَلن  الٜ" -:(ٜ) آية

 المرأة خمقت لتساعد الرجؿ كليس العكس. لذلؾ نكي الكنيسة ا ترأس المرأة الرجؿ، كا تيؤخذ نساء ني الكينكت.
 
  ا ُسْمَطاٌن َعَمى رَْأِسَيا، ِمْن َأْجِل اْلَمبَلِئَكِة.ِليَذا َيْنَبِغي ِلْمَمْرَأِة َأْن َيُكوَن َليَ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية

 ىػي عمامػة مزينػة تمبسػيا السػيدات المتزكجػات عمػى رؤكسػيف، كىػى غيػر=  سلمطان = َلَيا ُسْمَطاٌن َعَملى رَْأِسلَيا
 عالمة عمى رئاسة المتزكجات كسمطانيف عمى البنات. سمطانغطاء الرأس لمبنات. كيسمكنيا 

 -تأمؿ جديد لمرسكؿ يرل نيو المالئكة يشطكف كجكىيـ أماـ اهلل:=  َمبَلِئَكةِ ِمْن َأْجِل الْ 
ـ صػػػككؼ غيػػػر معنػػػا العبػػػادة، كمػػػا نقػػػكؿ نػػػي القػػػداس الشريشػػػكرل "الػػػذم ثبػػػت قيػػػا المالئكػػػة ي ضػػػركفك  (ُ

كنػػى نيايػػة القػػداس يقػػكـ الكػػاىف بصػػرؼ مػػالؾ الذبي ػػة الػػذم كػػاف مكجػػكدان طػػكاؿ  المتجسػػديف نػػي البشػػر"
مػػػػاـ مجػػػػد الػػػػرب رمػػػػزان أأنيػػػػـ يشطػػػػكف كجػػػػكىيـ  ِ:  ٔلمالئكػػػػة كمػػػػا قيػػػػؿ نػػػػي سػػػػكر إشػػػػعياء كا القػػػػداس.

 لرجميػالخضكعيـ. كالمالئكة تكرح بصكرة الكنيسة كقد إستعادت صكرتيا السماكية األكلى بخضكع المرأة 
عيػد الكنيسػة  يـٍ كتي يقصد أف يقكؿ أف عمى المرأة أف تتشبو بالمالئكة، كتيكىر   . كالرسكؿكخضكع الجميع هلل

 لمصكرة التي يريدىا اهلل.
الجمػػاؿ يخكػػي المالئكػػة  يٍ كجػػكىيـ أمػػاـ اهلل نأمػػاـ اهلل كم ػػالمالئكػػة كىػػـ مخمكقػػات رائعػػة الجمػػاؿ يشطػػكف  (ِ

، ىػـ ا يتكػاخركف نػي  ضػرة "جمالنػا يػا رب ىػك أنػت"كجكىيـ ناليظيػر سػكل جمػاؿ اهلل. كػأنيـ يقكلػكف 
در ىػػذا الجمػػاؿ. كىكػػذا عمػػى المػػرأة نػػي الكنيسػػة أف تشطػػى شػػعرىا اهلل بجمػػاليـ نيػػـ يعممػػكف أف اهلل مصػػ

عالمة جماليا نال تتكاخر بجماليا أماـ اهلل، بؿ تكعؿ ما يكعمو المالئكة. كا ظ أنو ني العيػد القػديـ ذيًكػرى 
كثير مف النساء الجميالت ككثير مف الرجاؿ األقكياء أمػا نػي العيػد الجديػد نمػـ نسػمع عػف أم إمػرأة أنيػا 

 صار ىك جمالنا كقكتنا. المسيح يسكع ربنا ميمة، كلـ نسمع عف أم رجؿ أنو قكل، كىذا ألفج
 

 " َغْيَر َأن  الر ُجَل َلْيَس ِمْن ُدوِن اْلَمْرَأِة، َواَل اْلَمْرَأُة ِمْن ُدوِن الر ُجِل ِفي الر َب.ٔٔ" -:(ٔٔ) آية
ني نػرض سػيطرتيـ عمػى النسػاء. كلػيكيـ الرجػؿ أنػوي  (. كىذه  تى ا يتمادل الرجاؿِٖ، ِٕ:  ّقارف مع )غؿ 

 كيًجدى بالمرأة أم كالدتو. لكف مكيكـ الكالـ أف الرسكؿ يريد أف تستقيـ البيكت ني نظاـ بال تشكيش.
نىًكػػالى الرجػػؿ كالمػػرأة يختكيػػاف نػػي المسػػيح الػػرب كيعمػػالف معػػان خػػالؿ الػػرأس الػػرب يسػػكع ألجػػؿ بنيػػاف  = ِفللي الللر بَ 

 الكؿ.
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ِء ِىَي ِملَن أَلن ُو َكَما َأن  اْلَمْرَأَة ِىَي ِمَن الر ُجِل، ىَكَذا الر ُجُل َأْيًضا ُىَو ِباْلَمْرَأِة. َولِكن  َجِميَع اأَلْشَيإٔ" -:(ٕٔ) آية
 " اهلِل.

المػػرأة جػػاءت مػػف الرجػػؿ، كالرجػػؿ مكلػػكد مػػف المػػرأة. إذف كالىمػػا نػػي مسػػتكل كا ػػد. كبيػػذا يصػػبح مكيػػـك رئاسػػة 
ؿ ىك إلتزاـ كبذؿ ك ب الرجؿ إلمرأتو، ىك تنظيـ داخؿ األسرة كيصبح مكيكـ خضكع المرأة ىك تعاكف ك كظ الرج

 ركح الك دة نى  ب . 
 = َولِكن  َجِميَع اأَلْشَياِء ِىَي ِمَن اهللِ 

كػػؿ المخمكقػػات تػػديف نػػي كجكدىػػا كنػػى أصػػميا هلل، خػػالؽ الكػػؿ، نػػال معنػػى إلنتكػػاخ أ ػػد عمػػى اآلخػػر أم  (ُ
 عمى المرأة.الرجؿ 

لػػيس مػػف  ػػؽ أ ػػد أف يعتػػرض عمػػى مشػػيئة اهلل، أم عمػػى الييئػػة التػػي كيًجػػدى نييػػا رجػػؿ كػػاف أك إمػػرأة، أك  (ِ
 يعترض عمى القكانيف التي أكجدىا اهلل لنسير عمييا.

 
َأْم َلْيَسِت ِٗٔىَي َغْيُر ُمَغط اٍة؟ اْحُكُموا ِفي َأْنُفِسُكْم: َىْل َيِميُق ِباْلَمْرَأِة َأْن ُتَصَمَي ِإَلى اهلِل وَ ٖٔ" -(:٘ٔ-ٖٔيات )اآل

لا اْلَملْرَأُة ِإْن َكاَنلْت ُتْرِخلي َشلْعَرَىا َفُيلَو ٘ٔالط ِبيَعُة َنْفُسَيا ُتَعَمُمُكْم َأن  الر ُجَل ِإْن َكاَن ُيْرِخي َشْعَرُه َفُيَو َعْيٌب َلُو؟  َوَأم 
 " َوَض ُبْرُقٍع.َمْجٌد َلَيا، أَلن  الش ْعَر َقْد ُأْعِطَي َلَيا عِ 

أم ىؿ يميؽ بالمرأة التي تقؼ لتصمى أف تككف ني كضع ثكرة عمى التقاليد كاألنظمة التي  = ...َىْل َيِميُق ِباْلَمْرَأةِ 
كىػػؿ تسػػتطيع أف تقػػؼ المػػرأة أف تقػػؼ لتصػػمى كىػػى تعمػػـ أنيػػا  ،كالتػػى يػػؤمف بيػػا مجتمػػع ككرنثػػكس كضػػعيا اهلل

لكف عمى المرأة التي تصمى أف تقؼ ني كقار أماـ اهلل كالنػاس، خاضػعة  أشعمت نيراف الشضب نى قمب زكجيا. 
تب ث عف أف تظير جماليػا كزينتيػا بػؿ تقػؼ نػي إ تشػاـ مخكيػة جماليػا  . اصانعة سالما نى بيتيا زكجيالهلل ك 

سػيف، نيظير جماليػا اإلليػي، كتظيػر عمييػا نعمػة اهلل. كنال ػظ أنػو  تػى النسػاء اليكنانيػات الكثنيػات غطػيف رؤك 
 نيؿ ا يكعؿ ىذا النساء المسي يات.

 ( بعض الرجاؿ نعمكا ىذا بدعكل الت رر.ْ)راجع تكسير آية  =الر ُجَل ُيْرِخي َشْعَرُه 
لؾ يجػب شعر المرأة قػد أعطػى ليػا كشطػاء طبيعػي تشطػى بػو رأسػيا، شػعر المػرأة ىػك جماليػا لػذ = َفُيَو َمْجٌد َلَيا

أف اهلل ىك جماليا ال قيقى، ك تى ا تمكت األنظار كقت الصػالة نتكػكف سػبب ، معمنة أماـ اهللتشطيتو  يف تقؼ 
 عثرة كتشتيت لممكجكديف.

نالمرأة الصمعاء ا منظر ليا كيجب أف تضع برقعان أم غطاء عمى رأسيا. لكف مجد المرأة كزينتيا  =ِعَوَض ُبْرُقعٍ 
شػػعرىا دكف أف تشطيػػو التػػزيف كالبيرجػػة، نيػػذا  يمكػػف أف تعبػػر عنػػو المػػرأة بشػػعرىا، كالمػػرأة التػػي تقصػػد مػػف إرخػػاء

نأمػاـ اهلل يجػب أف يشػعر الرجػؿ بضػعكو كا يقػؼ ليتكػاخر أك شػاعرا بقكتػو، كىكػذا عمػى  ببيت اهلل.األمر ا يميؽ 
المػػرأة أف ا تشػػعر بجماليػػا أمػػػاـ اهلل. نميتبػػاىى الرجػػؿ بقكتػػػو إف أراد أمػػاـ البشػػر، كلتتبػػػاىى المػػرأة بجماليػػا أمػػػاـ 

 ، لكف نقؼ جميعا نى إنس اؽ أماـ اهلل نيك قكتنا كجمالنا.زكجيا
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 " اهلِل.َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْظِيُر َأن ُو ُيِحبُّ اْلِخَصاَم، َفَمْيَس َلَنا َنْحُن َعاَدٌة ِمْثُل ىِذِه، َواَل ِلَكَناِئِس ٙٔ" -:(ٙٔ) آية
كشػؼ شػعرىا بعػد مػا قمنػاه، إف كػاف بيػنكـ مػف ا زاؿ يريػد  يقصد الجداؿ إلثبات  ػؽ المػرأة نػي = ُيِحبُّ اْلِخَصامَ 

كثػػرة المبا ثػػات كاإلنقسػػاـ نػػي ىػػذا المكضػػكع الكاضػػح، نكػػي كنػػائس اهلل ا تكجػػد لنػػا مثػػؿ ىػػذه العػػادة نػػي الشػػقاؽ 
ككثرة الجداؿ كالخصاـ. بكلس الرسكؿ رسـ الصػكرة الصػ ي ة كيقػكؿ... مػف ىػك غيػر مقتنػع كيريػد الشػجار، نانػا 

 وي كن ف لـ نتعكد عمي ذلؾ.. مف أراد أف يقبؿ نميقبؿ.أقكؿ ل
 
َولِكن ِنللي ِإْذ ُأوِصللي ِبيللَذا، َلْسللُت َأْمللَدُح َكللْوَنُكْم َتْجَتِمُعللوَن َلللْيَس ِلؤَلْفَضللِل، َبللْل ِلللؤَلْرَدِإ. ٚٔ" -(: ٜٔ–ٚٔيللات )اآل
أَلن لُو اَل ُبلد  َأْن َٜٔبْيَنُكُم اْنِشَقاَقاٍت، َوُأَصَدُق َبْعلَض الت ْصلِديِق. أَلَني َأو اًل ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِفي اْلَكِنيَسِة، َأْسَمُع َأن  ٛٔ

 " َيُكوَن َبْيَنُكْم ِبَدٌع َأْيًضا، ِلَيُكوَن اْلُمَزك ْوَن َظاِىِريَن َبْيَنُكْم.
ا يمد يـ  بدأ ىنا الرسكؿ يناقش مشكمة أخرل، كىى الشقاقات التي كانت ت دث بينيـ ني الكنيسة. كالرسكؿ

 أي= عمى ىذا. نبينما كاف المكركض أف يككف ىدؼ إجتماعاتيـ إزدياد الم بة بينيـ، كبناء بعضيـ البعض 
بسبب الشقاقات صاركا ين دركف رك يان، بؿ يؤذكف مشاعر بعضيـ  = ِلؤَلْرَدإِ صارت إجتماعاتيـ  ِلؤَلْفَضلِ 
كأكصيكـ بأف تجتمعكا ني م بة كذلؾ لبنائكـ الرك ي كليس ني  أنا أكصيتكـ = َولِكن ِني ِإْذ ُأوِصي ِبيَذاالبعض. 

 كجكد شقاقات. 
 ِبػطِ   ٕ:  ُٖقػارف مػع )مػت  =أَلن ُو اَل ُبد  َأْن َيُكوَن َبْيلَنُكْم ِبلَدٌع أميؿ لمتصديؽ.  = ُأَصَدُق َبْعَض الت ْصِديقِ 

ح كىدنػػػو كسػػر ك ػػػدة الكنيسػػػة التػػػي نػػػي (. نالرسػػكؿ يعمػػػـ أف إبمػػػيس الػػػذم ا ييػػدأ سػػػي ارب قطيػػػع المسػػػيِ، ُ: 
المسيح، نكؿ مممكة منقسمة عمى ذاتيا تخرب. كلكف الػذم يخػرج مػف الجػاني  ػالكة، نجػد أنػو  ػيف قامػت البػدع 
كاليرطقات كاف ىذا نرصة لظيكر اإليماف ال قيقي كثباتو عبر األجياؿ، نما كػاف قػانكف اإليمػاف سػيكتب كيظيػر 

. كعمػى صػخرة اإليمػاف تكسػرت كػؿ م ػاكات إبمػيس. لقػد سػمح اهلل بظيػكر رداءة لمنكر لكا ىرطقػة أريػكس كغيػره
الػػبعض كضػػالليـ. ىػػؤاء الػػذيف ينشػػقكف لكػػي تظيػػر أيضػػان نضػػائؿ اآلخػػريف كقداسػػتيـ. ىػػؤاء الم بػػكف لمك ػػدة 

 ِلَيُكوَن اْلُمَزك ْوَن َظاِىِريَن َبْيَنُكمْ  = كالعاممكف ألجؿ سالـ الكنيسة كبنيانيا 
 
أَلن  ُكل  َواِحٍد َيْسلِبُق َفَيْأُخلُذ َعَشلاَء َٕٔفِحيَن َتْجَتِمُعوَن َمًعا َلْيَس ُىَو أَلْكِل َعَشاِء الر َب. ٕٓ" -(:ٕٕ-ٕٓ) تيااآل

؟ َأْم َتْسلَتِييُنوَن ِبَكِنيَسلِة َأَفَمْيَس َلُكْم ُبُيوٌت ِلتَْأُكُموا ِفيَيلا َوَتْشلَرُبوإَٕنْفِسِو ِفي اأَلْكِل، َفاْلَواِحُد َيُجوُع َواآلَخُر َيْسَكُر. 
 " اهلِل َوُتْخِجُموَن ال ِذيَن َلْيَس َلُيْم؟ َماَذا َأُقوُل َلُكْم؟ أََأْمَدُحُكْم َعَمى ىَذا؟ َلْسُت َأْمَدُحُكْم!

بدأت اإلنشقاقات بينيـ ني كائـ األغابى التي كانت عبارة عف عشاء عادل يعقبو سر اإلنخارستيا. ككانكا 
  -. كلنرل اآلية :ِْ:  ِباألغابى عالمة الم بة بينيـ كلنشر الم بة بينيـ أع يبدأكف 
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 كالصمكات              ككسر الخبز      كالشركة        يكاظبكف عمى تعاليـ الرسؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

س كامميف، كلكف نرل نيما  دث ني ككرنثكس مف أخطاء، أف الذيف قبمكا اإليماف لـ يت كلكا نى يكـ كليمة إلى أنا
 بؿ كانكا ني  اجة إلى إرشاد مستمر. 

أنو لـ يعد ليـ صكرة مقدسة تميؽ بعشاء الرب.. لماذا ؟ كاف ىدؼ عشاء األغابى ىك إعالف  -: َِكمعنى آية 
الك دة بيػنيـ، نكػاف كػؿ نػرد يػأتى ب سػب اسػتطاعتو بقػدر مػف الطعػاـ. لكػف األغنيػاء كػانكا يػأتكف بػالكثير كالكخػـ 

سػبَّبى ىػذا خجػالن لمكقػراء إكيترككا الكقراء جائعيف نكه ىـ. ليأكم ختكي بيذا معنػى الشػركة كالك ػدة نػي الػرب يسػكع. كى
ىانة لمرب  سبَّبى  ،يسكعكا  انقسػامات كشػقاقات بيػنيـ. كمعنػى كػالـ الرسػكؿ أنػو عنػدما تجتمعػكف نػي الكنيسػة أم  كى

كػف أف تتقػدمكا لالشػتراؾ نػي عشػاء الػرب دكف أف ني مكاف العبادة كأنتـ عمى ىذا ال اؿ مف اانقسػاـ، نإنػو ا يم
تتعرضػػػكا لمدينكنػػػة، أم لػػػف يكػػػكف نػػػي تنػػػاكلكـ مػػػف عشػػػاء الػػػرب مػػػا يكيػػػدكـ. كلػػػذلؾ نالرسػػػكؿ ينصػػػح بسػػػبب ىػػػذه 

 ِبػط ِالشقاقات أنيـ يكصمكا ما بيف األغابى كاإلنخارستيا، نكؿ كا د يأكؿ ني بيتو ثـ يأتكف لمقداس )قػارف مػع 
 (ٔ:  ِ  يع  ِّ، ُّ:  َُ ككُ   ُِ  يو  ُّ: 

رأيػػت نػػي ا ػػدل الكنػػائس نػػى ركسػػيا  ػػالن ليػػذا اإلشػػكاؿ. تكضػػع مائػػدة كبيػػرة عنػػد بػػاب الكنيسػػة ككػػؿ كا ػػد يػػدخؿ 
لمكنيسػػة يضػػع عمػػى ىػػذه المائػػدة لكانػػة مشمكػػة بػػكرؽ ا يظيػػر مػػا بػػداخميا كيتركيػػا كيػػدخؿ لمكنيسػػة، ثػػـ بعػػد نيايػػة 

ذا ب مائدة عمييػا مػف كػؿ األصػناؼ، دكف أف يعػرؼ أ ػد مػف الػذم أتػى بشػيء، القداس كالتناكؿ يخرج المصمكف كا 
كمػػف لػػـ يػػأتى بشػػيء، كالكػػؿ يأكػػؿ نػػي م بػػة مػػف مائػػدة األغػػابى ىػػذه بعػػد صػػمكات شػػكر يتمكىػػا الكينػػة عمػػى ىػػذه 

 المائدة.
نكصػػاليـ كلقػػد ظمػػت اإلنخارسػػتيا مرتبطػػة باألغػػابى طيمػػة القػػرف األكؿ، ثػػـ أصػػب ت طقسػػان منكصػػالن. كغالبػػان كػػاف ا

ىنػا  = َواِحُد َيُجوُع َواآلَخُر َيْسلَكرُ ناتجان عف دعكة بكلس الرسكؿ ىنا. كذلؾ ألف الناس لـ يمتزمكا بأصكؿ الم بػة. 
ناألغنيػػاء  = َيْسللِبقُ خطيتػاف، أف يتػػرؾ أ ػد أخػػاه جائعػان، نيػػذا خطيػة. أمػػا الثانيػة نإنػػو يظػؿ يشػػرب  تػػى السػكر. 

األنضػؿ مػف  =َأَفَملْيَس َلُكلْم ُبُيلوٌت  أم ما أتى بو مف منزلػو مػف مػأككات نخمػة. =َعَشاَء َنْفِسِو  .يسبقكف الكقراء
 األغابى بيذه الصكرة التي تسبب شقاؽ أف تأكمكا ني بيكتكـ.

  

ْذذذهِ ْذذذٗ األ ذذذابٗ  

ْذذذٗ معذذذاو انشذذذركة 

انهٖ ال بذ أٌ يذهٔ  

فيذذذذذذّ ان ُذذذذذذٗ يذذذذذذع 

انفقيذذر. ٔنفسذذ  نذذى 

يذذذذه ْذذها يذذع أْذذم 

 كٕرَثٕس 

ية قذاس انكهًة أٔ قذاسْي خذ ثى انصهٕات ٔانطهبات اإلفخارستيا  

انًٕعذذذذذٕهيٍ ْٔذذذذذها يذذذذذا كذذذذذاٌ 

يسذذًٕدا  بذرذذٕرِ نهًٕعذذٕهيٍ 

 ألٌ كهًة هللا تطٓر انًؤيٍ.

)دانيذذذذذا  ْذذذذذٕ قذذذذذراءات انبذذذذذٕنس 

ٔاإلبركسذذذذذذذذيس ٔانكذذذذذذذذاثٕنيكٌٕ 

 ٔاإلَجيم ٔانعظة(
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ِة ال ِتلي ُأْسلِمَم ِفيَيلا، أَلن ِني َتَسم ْمُت ِمَن الر َب َما َسم ْمُتُكْم َأْيًضا: ِإن  الر ب  َيُسوَع ِفلي الم ْيَملٖٕ" -(:ٕٙ-ٖٕيات )اآل
َكلذِلَك ٕ٘«. ُخلُذوا ُكمُلوا ىلَذا ُىلَو َجَسلِدي اْلَمْكُسلوُر أَلْجِمُكلُم. اْصلَنُعوا ىلَذا ِللِذْكِري»َوَشَكَر َفَكس َر، َوَقلاَل:َٕٗأَخَذ ُخْبزًا 

«. ِديللُد ِبللَدِمي. اْصللَنُعوا ىللَذا ُكم َمللا َشللِرْبُتْم ِلللِذْكِريىللِذِه اْلَكللْأُس ِىللَي اْلَعْيللُد اْلجَ »اْلَكللْأَس َأْيًضللا َبْعللَدَما َتَعش للْوا، َقللاِئبًل: 
 " .َفِإن ُكْم ُكم َما َأَكْمُتْم ىَذا اْلُخْبَز َوَشِرْبُتْم ىِذِه اْلَكْأَس، ُتْخِبُروَن ِبَمْوِت الر َب ِإَلى َأْن َيِجيءَ ٕٙ

ـٍ ألجمكـ جسػده إف كاف المسيح قد ...ربما يقصد الرسكؿ أف يقكؿ المكسػكر، نكيػؼ يػا أغنيػاء ت رمػكف الكقػراء  قدَّ
مف طعػامكـ الجيػد كتأكمكنػو أنػتـ كينكػرد كػؿ كا ػد بعشػائو المػادم الزائػؿ. كيقصػد الرسػكؿ أف مػا يقػدـ عمػى مائػدة 
 اإلنخارستيا ىك جسد المسيح كدمو نعالن، نيؿ يتكؽ ما تكعمكنو مع جالؿ سر اإلنخارستيا الذم تسممتو مف الرب.

ذا كاف بكلس قد تسػمـ السػر ىكػذا نإنػو يمػـز إقامػة السػر كمػا قدمػو  =َن الر َب َتَسم ْمُت مِ  ربما ني أ د اإلعالنات كا 
 " .     ىػػػذا ىػػػك جسػػػدم كىػػػذا ىػػػك دمػػػىىػػػك المخمػػػص نكسػػػو القػػػادر أف يقػػػكؿ "السػػػيد تمامػػػان، ألف خػػػادـ السػػػر الخكػػػي 

 كممة إنخارستيا أم الشكر. اشتقت منيا = َوَشَكر خبز مختمر كليس نطيرا. = Artos=  ُخْبزًا
. REMEMBERANCEكلػػيس  RECALLINGباليكنانيػػة ىػػي " أنػػا منسػػيس " كتتػػرجـ باإلنجميزيػػة  = ِلللِذْكِري

كمعنى الكممة دخكؿ  قيقي كاستعادة  قيقية لما نتذكره، بدخكؿ  قيقي ني كؿ مقدراتو كمالبسػاتو. نيػي ا تعنػى 
ا ليت قػػؽ  ضػكر اهلل ال ػي العامػػؿ نػي  يػاة المػػؤمنيف،  ضػكر مػػا مجػرد ذكػرل ألمػػر نتطمػع إليػو غائبػػان عنػا، إنمػ

نصػػنع لػػو الػػذكرل. اإلنخارسػػتيا إذف ىػػي ذبي ػػة  قػػة  اضػػرة كعاممػػة، ىػػي ذكػػرل نعالػػة، ىػػي كػػرازة عمميػػة بمػػكت 
الرب الذم بو ك ػده الخػالص. ككمثػاؿ عمػى ذلػؾ مػف العيػد القػديـ  ينمػا  كػظ مكسػى جػزء مػف المػف ليريػو لبنػى 

المف ذكػػرل عينيػػة أم مػػف نكػػس الشػػيء الػػذم يشػػار إليػػو بالػػذكرل، أم أف الخبػػز ىنػػا ىػػك نكػػس جسػػد إسػػرائيؿ، نػػ
دـ المسيح. كا م ؿ لالعتقاد البركتستانتي بػأف الخبػز كالخمػر ىمػا مجػرد ذكػرل أك  نكس كالمسيح كالخمر ىنا ى

ك كػاف األمػر مجػرد ذكػرل لمػا ىما رمز لمجسد كالدـ. نالذكرل ىنا ليست مجردة بؿ تذكر  قيقي بكؿ مكاعيمو. كل
غضب الرسكؿ مف إىماليـ، كلما إستدعى األمر أف يككف غير المسػت ؽ مجرمػا كيمػرض كيمػكت. كالكػالـ اآلف 

 شقاقكـ كمنازعتكـ كأكمكـ بشراىة تذكركف كتخبركف بمكت الرب كصميبو. ىؿ ني ...لشعب ككرنثكس مكجو 
لكنو عمؿ دائـ قدمو المسػيح لكنيسػتو لتتمتػع نػي ىػذا السػر ك ميب. ىذا البذؿ ت قؽ عمى الص = َجَسِدي اْلَمْكُسورُ 

 دائمػػا  اضػػر نػػي كنيسػػتو كالمسػػيح، كلنيايػػة أيػػاـ الكنيسػػة عمػػى األرض الػػزمف مسػػتمر عبػػربعمػػؿ الصػػميب، كىػػذا 
المسػػيح قػػدـ جسػػده المكسػػكر إلػػى تالميػػذه،  تػػى قبػػؿ الصػػميب. ككػػاف ذلػػؾ ليمػػة العشػػاء  تمتػػع بػػالخالص، بػػؿ أفتل

 السرم 
َفلِإن ُكْم ُكم َملا . ثبت بدـ إبف اهللتالعيد القديـ تثبت بدـ الذبائح ال يكانية، أما العيد الجديد نمقد  =ِىَي اْلَعْيُد اْلَجِديُد 

إذان ىػػذا الطقػػس سػػيتـ تكػػراره كلألبػػد نػػي الكنيسػػة لنػػذكر كنبشػػر كنعتػػرؼ بمػػكت المسػػيح عمػػى الصػػميب.  =َأَكْمللُتْم 
(. إف مػا قدمػػو المسػػيح ِٖ – ِٔ:  ِٔنػا كمػػف كممػػات السػيد المسػػيح نكسػو )مػػت ككاضػح مػػف كممػات الرسػػكؿ ى

لتالميذه ني ىذه الميمة كاف جسده كدمو نعػالن. ككػكف المسػيح يقػدـ جسػده قبػؿ صػمبو نيػك كأنػو قػد ذبػح نكسػو قبػؿ 
ذا كنػػػا نقبػػػؿ أف المسػػػيح قػػػد قىػػػدَّ  ـ جسػػػده كدمػػػو أف يذب ػػػو العػػػالـ، ىػػػك قػػػدـ نكسػػػو ذبي ػػػة قبػػػؿ أف يصػػػمبو العػػػالـ . كا 

كىػػؿ كػػاف التالميػػذ أكثػػر ا تياجػػا منػػا ليقػػدـ ليػػـ  .يمػػاف أف يقدمػػو لنػػا اآلفلتالميػػذه قبػػؿ الصػػمب، نيػػؿ ا نقبػػؿ باإل
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،  نكيػؼ يشكػر الرمػز الخطايػا (ِٖ:  ِٔ)مػت يعطػى لشكػراف الخطايػا جسده كدمو ثـ يعطينا رمزان نقط نأكمػو. ىػك
تكػكف قػكة ك  يعطينػا  يػاة أبديػة ، ىك جسده مت دان بالىكتػو،  تػى ذابؿ ما يشكر الخطايا ىك دـ ذبي ة  قيقية. كى

ِإَلى تخبركف البشر ككؿ مف يسمع.  = ُتْخِبُرونَ  ينما يت د جسده بجسدنا.  تقديسنا ،القداسة التي نيو قادرة عمى 
 ايا.تقاـ القداسات كنعمؿ سر اإلنخارستيا  تى المجيء الثاني لمكرازة كلمشكرة الخط = َأْن َيِجيءَ 

 
 ِإًذا َأيُّ َمْن َأَكَل ىَذا اْلُخْبَز، َأْو َشِرَب َكْأَس الر َب، ِبُدوِن اْسِتْحَقاق، َيُكوُن ُمْجِرًما ِفي َجَسِد الر بَ ٕٚ" -:(ٕٚ) آية

  " َوَدِمِو.
ي ست قاؽ يككف مجرمػان نػإدـ المسيح نيذا كاضح أف مف يتناكؿ منو بشير كف أف سر اإلنخارستيا يشمؿ جسد ك ك

 = ِبلُدوِن اْسلِتْحَقاق نػي األصػؿ اليكنػاني جػاءت )ك( كلػيس)أك(. =َأَكلَل ىلَذا اْلُخْبلَز، َأْو َشلِرَب جسد الرب كدمو. 
إشارة لألغنياء الذيف تسببكا بأنعاليـ ني الكنيسة بشقاؽ إذ ميزكا أنكسيـ عف الكقراء. كلكي نكػكف مسػت قيف عمينػا 

:- 
 اإليماف ب قيقة السر. -ُ
 .عتراؼ قبؿ التناكؿتقديـ تكبة كا -ِ
 (.ِّ:  ٓا تكجد ني  ياتنا مخاصمات أك ت زبات )مت  -ّ
ااستعداد الالئؽ بالسر كأف نككف عمى درجة مف التقكل كالصالح كالرك انية تتناسب مػع كرامػة  -ْ

 جسد المسيح كدمو.
 
  ْبِز َوَيْشَرُب ِمَن اْلَكْأِس.َولِكْن ِلَيْمَتِحِن اإِلْنَساُن َنْفَسُو، َوىَكَذا َيْأُكُل ِمَن اْلخُ ٕٛ" -:(ٕٛ) آية

ألف التناكؿ أمر خطير. إذف ليقارف الكا د أعمالو مع كصايا الرب كيك ػص نكسػو  تػى ا يتعػرض لمدينكنػة قبػؿ 
 .أف يتقدـ لمتناكؿ 

 
 " ْفِسِو، َغْيَر ُمَمَيٍز َجَسَد الر َب.أَلن  ال ِذي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ِبُدوِن اْسِتْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنًة ِلنَ ٜٕ" -:(ٜٕ) آية

مف يأكؿ كيشرب مف الجسد كا يميزه عف الخبػز العػادم، كا يميػز الػدـ عػف الخمػر العػادم، أم ا يشػعر بعظػيـ 
 اا تراـ لجسد الرب كدمو، نمثؿ ىذا ا يأخذ بركة بؿ دينكنة.

 
 " َفاُء َوَمْرَضى، َوَكِثيُروَن َيْرُقُدوَن.ِمْن َأْجِل ىَذا ِفيُكْم َكِثيُروَن ُضعَ ٖٓ"" -:(ٖٓ) آية

كلكػف  تػى كىػك عمػى نػراش المػكت  = يرقلدون= ا ظ أف الػذم يتنػاكؿ بػدكف اسػت قاؽ يمػرض بػؿ ربمػا يمػكت 
 ناهلل يترقب تكبتو  تى الم ظة األخيرة. 

 "ْيَنا،أَلن َنا َلْو ُكن ا َحَكْمَنا َعَمى َأْنُفِسَنا َلَما ُحِكَم َعمَ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية



 (اإلصذاح انذادٖ عشر)  تفسير رسانة بٕنس انرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕس
 

 
119 

كراقبنػا  ما كنتـ تتعرضكف ليذا لك ن صتـ أنكسػكـ، لػك كقكنػا أمػاـ أنكسػنا كقضػاة ك كمنػا عمػى أنكسػنا كقػدمنا تكبػة
 لما تعرضنا لمعقكبات. تصرناتنا ،

  
 " َولِكْن ِإْذ َقْد ُحِكَم َعَمْيَنا، ُنَؤد ُب ِمَن الر َب ِلَكْي اَل ُنَداَن َمَع اْلَعاَلِم.ٕٖ" -:(ٕٖ) آية

عمػػى أنػػو إذا تعرضػػنا لدينكنػػة اهلل ك كمػػو نأصػػابنا الضػػعؼ أك المػػرض نػػإف ىػػذا يكػػكف مػػف أجػػؿ تأديبنػػا كتيػػذيبنا 
ك تػػى ا نتعػػرض نػي ال يػػاة األخػػرل ألف نػػداف دينكنػػة أبديػػة. نالدينكنػػة الزمنيػػة  ،الرك ػي  تػػى نصػػمح مػػف أنكسػػنا

 تقينا شر التعرض لمدينكنة األبدية.
 
 " ِإْخَوِتي، ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِلؤَلْكِل، اْنَتِظُروا َبْعُضُكْم َبْعًضا. ِإًذا َياٖٖ" -:(ٖٖ) آية

ا تبدأكا ني األكؿ إلى أف يجتمع الجميع كتصمكا، نال ي ـر أ دكـ مف بركة الصالة التي تقاؿ ني البداية، ك تى 
 ا يشعر الشائب بصشر نكس إذ لـ ييتـ بو أ د، كتبدأ الشقاقات مف ىنا.

 
َفِعْنللَدَما ِإْن َكلاَن َأَحلٌد َيُجلوُع َفْمَيْأُكلْل ِفلي اْلَبْيلِت، َكلْي اَل َتْجَتِمُعلوا ِلمد ْيُنوَنلِة. َوَأم لا اأُلُملوُر اْلَباِقَيلُة ٖٗ" -:(ٖٗ) آيلة

 " َأِجيُء ُأَرَتُبَيا.
 دية إف العشاء الرباني لـ يقـ مف أجؿ أف تأكمكا نتشبعكا كلكف مف أجؿ أف تأخذكا بركات الخالص األب

= إذان ىناؾ أمكر ىامة رتبيا ليـ كلـ يذكرىا ني اإلنجيؿ، كمف ىنا نرل أىمية التقميد،  َفِعْنَدَما َأِجيُء ُأَرَتُبَيا
 نالكتاب المقدس ا يتضمف كؿ ما يختص بالترتيب كنظاـ العبادة.

ان يجب ان م . ماذا كلكأنفترض ان السيد المسيح س... سؤال فى محبة نوجيو ألحبائنا واخوتنا البروتستانت
ن ما يقدم فى سر االفخارستيا ىو جسد حق= أكثر مما ىو مكتوب لتصدقوا س أيكتب فى الكتاب المقد
 .حقيقي ودم حق= حقيقي
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 عودة لمجدول ثاني عشراإلصحاح ال
 

لكنيسة ىناؾ مف مشاكؿ إلساءة ، أم لمعالجة ما نجـ ني اُْىما تمييد للص اح  ُّ؛  ُِاإلص ا يف 
لسنة. كسادىـ ركح ال سد إذ طمب البعض المكاىب التي أخذىا آخريف )كبالذات مكىبة أستخداـ مكىبة التكمـ بإ

نتك إذ  ، اإل باط كصشر النكسبخ أص اب المكاىب الظاىرة، أصاب غيرىـ االتكمـ باأللسنة( لنكاؿ مجد باطؿ. كا 
كىى  قيقة  :إجابة بكلس عف سؤاؿ بخصكص المكاىب الرك ية ُِاإلص اح ليس ليـ ىذه المكاىب. كنى ىذا 

أكيدة، كلكنو يشرح ليـ كيؼ يتعاممكف  سنا مع المكاىب، كأف المكىبة أعطاىا اهلل لممؤمف ليخدـ بيا اآلخركف 
 نيتمتع الجميع بالخالص، ا ليجتمع الناس ليمجدكا صا ب المكىبة.

ىي عطية الركح القدس، مقدمة لمكنيسة الكا دة، ككؿ عضك يكمؿ النقص  كنكيـ مف كالـ الرسكؿ أف المكاىب
الذم ني العضك اآلخر. كبيذا نعمى ذك المكىبة العظيمة أف ا ي تقر ذك المكىبة البسيطة، كالعكس نال يشعر 

ألنيـ يتصارعكف عمى مكىبة  نوأساف مكىبتو أك كزنتو. كنال ظ ذك المكىبة البسيطة بصشر نكس. نمكؿ إن
 األلسنة إعتبرىا الرسكؿ أقؿ المكاىب أم مكىبة ضعيكة.

كاهلل يتدخؿ عادة إذا عجز اإلنساف أف يعمؿ ما يريده اهلل، ناهلل أعطى مكىبة األلسنة لمرسؿ إذ كانكا صياديف 
ا األنب نيانة معجزيو. نمثالبسطاء، كلكف إذا كاف ني قدرة أ د أف يتعمـ لشة ما نمماذا يعطييا اهلل لو بطريقة 

مَّـى نكسو العديد مف لشات أنريقيا كترجـ ليـ كتب الكنيسة دكف مكىبة إانطكنيكس مرقس أسقؼ   لسنة.أنريقيا عى
كنى كؿ كنيسة نرل تكامؿ المكاىب لمبنياف، نيناؾ مف ييكل دراسة الكتاب المقدس، كىناؾ مف ييكل التاريخ، 

 ..…كاألل اف، كالعقيدة 
الشخص، بؿ ب سب ما رأل اهلل أف ىذه المكىبة مناسبة لمعمؿ الذل خمؽ كتكزيع المكاىب ليس ب سب إختيار 

الرسكؿ "كلكف لكؿ كا د منا أعطيت النعمة )المكىبة(  (، كنى ىذا يقكؿ بكلسَُ:  ِىذا الشخص ليعممو )أؼ
 ( . أل أف المسيح ىك الذل ي دد كليس الشخص ىك الذل يختار.ٕ:  ْ سب قياس ىبة المسيح" )أؼ

اقتناء مكىبة ما مف أجؿ المجد الباطؿ، كمثؿ ىذا يخدعو إبميس كيعطييا لو ليقكده  ف يسعىكلكف ىناؾ م
لمكبرياء كالسقكط كالضياع. بؿ أف اهلل خاؼ عمى بكلس نكسو مف كثرة مكاىبو نأعطاه شككة ني الجسد  تى ا 

ني م بة ؛ نالرب أتى  ينتكخ. كالرسكؿ يرل أف أىـ ما يجب أف نسعى إليو ىك الم بة ؛ لنخدـ بعضنا بعضا
ـٍ كيبذؿ نكسو. ـٍ ا لييٍخدى ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موىبة يخدم بيا بعضكم "ككما قاؿ القديس بطرس  ليىٍخًد

 اذان المكىبة لمخدمة كلبنياف الكنيسة كليست لمتكاخر .(  َُ: ْبط ُ)  بعضا"
 

وِحي ةِ ٔ" -:(ٔ) آية  " َأيَُّيا اإِلْخَوُة، َفَمْسُت ُأِريُد َأْن َتْجَيُموا. َوَأم ا ِمْن ِجَيِة اْلَمَواِىِب الرُّ
ألنيا ىبات مجانية مف الركح القدس، متا ة لمػف يشػاء الػركح أف يعطيػو، كليسػت قصػران عمػى نئػة  = ىي مواىب

 معينة. ككاف اهلل يريد أف يعطى مكاىب عديدة لممػؤمنيف لمكاجيػة الكالسػكة المنتشػريف نػي اليكنػاف. كلكػف المكىبػة
 .(ٕ: ْؼ أاقى بؿ ب سب رأل المسيح كقياسو )شتيإ صؿ عمييا ليست ىى عمى  سب أالتى 
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  َأْنُتْم َتْعَمُموَن َأن ُكْم ُكْنُتْم ُأَمًما ُمْنَقاِديَن ِإَلى اأَلْوثَاِن اْلُبْكِم، َكَما ُكْنُتْم ُتَساُقوَن.ٕ" -:(ٕ) آية

اآلف ي ركيـ اذب ت ركو الشياطيف، كبال نيـ، ك س رك ي ككاف كينة األكثاف يسكقكنيـ لعبادتيا ني طقكس ك ما
الركح القدس كيقكدىـ، كعطايا الركح ليست ىكذا، بػؿ الػركح يعطييػا لمجػد اهلل، كىػك يقسػـ  سػبما يشػاء. كاذكػركا 

نو ا نضؿ أل د منكـ نيما أنتـ نيو مف مكاىب بؿ الركح القدس أعطاىا لكـ. كاشكركا اهلل عمى أماضيكـ لتعرنكا 
 ا أعطاكـ كا تنتكخكا. م
 

َوَللْيَس َأَحلٌد َيْقلِدُر َأْن «. َيُسلوُع َأَناِثيَملا»ِللذِلَك ُأَعلَرُفُكْم َأْن َللْيَس َأَحلٌد َوُىلَو َيلَتَكم ُم ِبلُروِح اهلِل َيقُلوُل: ٖ" -:(ٖ) آيلة
وِح اْلُقُدِس.« َيُسوُع َربا »َيُقوَل:  " ِإال  ِبالرُّ

أعطػػاىـ ألسػػنة غيػػر مكيكمػػة، كىػػـ إذ كػػانكا ا ك  . األلسػػنة دخػػؿ كسػػطيـ الشػػيطافيـ بيقػكؿ ذىبػػي الكػػـ أنيػػـ لكػػر ت
ناثيما. ن دث خمط بيف المكىبة الرك ية كاألعماؿ الشيطانية. ىـ سعكا لممكاىب مػف أيكيمكف كانكا يرددكف يسكع 

انػػػان. أمػػػا مػػػع أجػػػؿ المجػػػد الباطػػػؿ نخػػػدعيـ إبمػػػيس لكبريػػػائيـ. نكػػػي ظػػػؿ الكبريػػػاء كاإلنتكػػػاخ يجػػػد الشػػػيطاف لػػػو مك
اإلنس اؽ نالشيطاف ييرب. كنجد الرسكؿ ىنا يضع ليػـ عالمػة ليعرنػكا بيػا ىػؿ المسػاف مػف اهلل أـ مػف الشػيطاف. 

( نإذا  رؾ ّ-ْ:ُيك ُيمعنو. كىذا ىك نكس ما قيؿ ني )كىذه العالمة ىي أف يعترؼ الكا د بالمسيح ربان ا أف 
 إشل المتكبػػػر، أمػػػا المنسػػػ ؽ نيسػػػكف نيػػػو الػػػركح القػػػدس )إبمػػػيس أ ػػػد يمعػػػف المسػػػيح، كلكػػػف ا يسػػػتجيب لػػػو سػػػك 

 .( نن بو كنمجده كنسب و ُٔ:ُْ( نيقكؿ أف المسيح رب. كالركح يكشؼ لنا عف شخص المسيح )يك ٕٓ:ُٓ
ممعكف أك م ركـ )ىي تشير لكؿ مبدأ ي ػكل إنكػار أك تجػديؼ عمػى الػرب يسػكع(. مػف الجانػب اآلخػر  = َأَناِثيَما

ِإال  « َيُسلوُع َربا »َيقُلوَل:= ع ىك عمؿ الركح القدس الػذم نينػا. الػذم يرشػدنا لليمػاف بالمسػيح ناإليماف بالرب يسك 
وِح اْلُقُدسِ   ِبالرُّ

دعػكا  صػكليـ  -ممحوظة: قاؿ آخريف أنو إندس ني كسػطيـ بعػض مػف الييػكد كالػكثنييف الػذيف يكرىػكف يسػكع، كا 
ؿ ككف نيو ليضػعككا إيمػاف المػؤمنيف. كقػاؿ آخػريف أف الرسػك عمى مكىبة األلسنة، كلكنيـ كانكا يمعنكف يسكع كيشك

أنتـ يا مف كنتـ منساقيف لألكثاف، ك اآلف أعطاكـ الركح مكىبػة األلسػنة، نػأنتـ مػا كيعنى " ِيربط ىذا القكؿ بآية 
، ِيتػيف " كبالمقارنػة بػيف اآلكترددكف أقػكاؿ ىراطقػة أك شػياطيف زلتـ ليس لكـ الخبرات الكانية لمتعامؿ مع األلسنة

يمكػػف أيضػػا تصػػكر أف الرسػػكؿ يعػػاقبيـ قػػائالن ليػػـ : أنػػو كمػػا كنػػتـ تسػػاقكف مػػف الشػػياطيف نػػي  مػػاس رك ػػي  ّ
 كاذب، ىكذا اآلف أنتـ بطمبكـ لأللسنة تريدكف نكس التشكيش الذل كاف ني ىياكمكـ الكثنية. 

 
وحَ ٗ" -(:ٙ–ٗاآليللات ) َوَأْنللَواُع ِخللَدٍم َمْوُجللوَدٌة، َولِكللن  الللر ب  َواِحللٌد. َ٘واِحللٌد.  َفللَأْنَواُع َمَواِىللَب َمْوُجللوَدٌة، َولِكللن  الللرُّ

 " َوَأْنَواُع َأْعَمال َمْوُجوَدٌة، َولِكن  اهلَل َواِحٌد، ال ِذي َيْعَمُل اْلُكل  ِفي اْلُكَل.ٙ
كجسػد المسػيح لػو  "(. نينا نرل عمؿ الثالكث ني تككيف جسد المسػيح،قدكسلا )راجع ني المقدمة "عقيدة الثالكث 

 أعضاء ىي ن ف، كلكؿ منا عممو. 
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 اهلل        الرب        الروح      
 
 
 
 
 
 

نػػاآلب يريػػد، كاإلبػػف إت ػػد بنػػا لتكػػكف لنػػا  ياتػػو، أم نكػػكف أعضػػاء  يػػة، كالػػركح يعطػػى المكىبػػة لكػػؿ كا ػػد ليػػتمـ 
 " سنة كيمجدكا أباكـ الذم ني السػمكاتلكي يرل الناس أعمالكـ الكبة منو. كاليدؼ مجد اهلل اآلب "الخدمة المطم

 .(ُٔ:  ٓ)مت 
كي ركنػي ىػك الػركح القػدس. كلكػف الػركح ا يعطينػي  اآلب يريد أف يكػكف لػي عمػؿ مػا، نالػذم يضػع المكىبػة نػيَّ 

المكىبة كلف أستطيع أف أعمؿ العمؿ الذم يريده منى اهلل إف لـ أكف ثابتان ني المسيح. كراجع قكؿ عػركس النشػيد 
نيػا تػذكب نيػو كتعمػؿ بقكتػو . نػاآلب أ( كالمعنػى  ٔ: ٖ)نػش  ؾ"سػاعد جعمنػى كخػاتـ عمػىإ"كؿ لعريسػيا  التى تق

ات بػر يسػتخدميا اابػف أعضػاءنا أعطانػا  ياتػو يعمػؿ بنػا ، كتكػكف أيريد كالػركح يعطػى المكىبػة كالمسػيح الػذل 
 ( . ُِ،  ُُ: ْلبنياف جسده الذل ىك الكنيسة )اؼ 

كيػػذ عمػػؿ مػػا، كيريػػد أف يككػػؿ ميمػػة ىػػذا العمػػؿ لعػػدد مػػف العمػػاؿ، نيقػػكؿ نػػالف يعمػػؿ كػػذا مػػدير يريػػد تن -مثللال :
كيدربػو ليكتسػب  األدكات الالزمػةكنالف يعمؿ كذا )ىذا يشبو عمؿ اآلب( كيأتي رئيس العماؿ نيعطػى لكػؿ عامػؿ 

عماؿ معينيف كثابتيف ني عممو )ىذا دكر الركح القدس كلكف ا يمكف أف يتـ ىذا إف لـ يككف ال ليتمـ ميارة العمؿ
الشػركة )دكر المسػيح( كتكػكيف جسػد المسػػيح ىدنػو خػالص نكػكس المػؤمنيف، كبيػػذه المكاىػب التػي ي صػؿ عمييػػا 

 الكرد، يخدـ اآلخريف، كيتكامؿ عمؿ ىذا مع ذاؾ.
 مؿ.ناآلب  دد لكؿ كا د عممو، كاإلبف أعطاه  ياة ليعمؿ، كالركح ىك الذل يعطى الميارة بؿ ىك شريؾ نى الع

 -ليد :لنأخذ عضك كا -مثال آخر :
 .اهلل اآلب ىذا  دده أف تعمؿ األعماؿ، وظيفتيا:
منػا ا يمكػف أف  كػؿك  كليا  يكيػة. ا يمكف أف تقكـ بيا إا إذا كانت شرايينيا كأعصابيا مت دة بالجسـ :خدمتيا

 . ا أعماؿ برأعطانا  ياتو نعمؿ بينالمسيح . الرب المسيح يتمـ خدمتو إف لـ يكف ثابتان ني
نػالركح القػدس ىػك الػذل يجػدد خميقتػى  ،اللروح القلدسعطػى اليػد ميػارة لتعمػؿ العمػؿ. كىػذا دكر ت التي :المواىب

 كىك شريكنا نى العمؿ لينجح.، مسيحكىك الذل يثبتنى نى ال
 

وِح ِلْمَمْنَفَعِة.ٚ" -:(ٚ) آية  " َولِكن ُو ِلُكَل َواِحٍد ُيْعَطى ِإْظَياُر الرُّ

 انرٔح انقذس

"يعطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗ 

 انًٕاْب"

 انًسيخ

يُسٕ  نذّ انخذيذة 

ذذذذذ و  فٓذذذذٕ أتذذذذٗ ني خ 

نُخذو  ٔيعًم فيُا  

 اآل 

يُسذذٕ  نذذّ األعًذذال فٓذذٕ 

يقسذذذى األعًذذذال ٔانٓذذذذ  

يجذذذذِ نكذذذٗ يذذذرٖ انُذذذاس 

 أعًانكى... ٔيًجذٔا
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وِح ِلْمَمْنَفَعللةِ ُيْعَطلل ىػػذه المكاىػػب  = ِلْمَمْنَفَعللةِ المكىبػػة التػػي يظيػػر بكاسػػطتيا عمػػؿ الػػركح نػػي أ ػػد  = ى ِإْظَيللاُر الللرُّ
 . (َُ:  ْبطُ) كبنياف الكنيسة بؿ لمنكعة كليست لنكعو ىلشخص 

 
وِح َكبَلُم ِحْكَمٍة، َوآلَخَر َكبَلُم ٛ" -:(ٛ) آية وِح اْلَواِحِد،َفِإن ُو ِلَواِحٍد ُيْعَطى ِبالرُّ  "ِعْمٍم ِبَحَسِب الرُّ

يشػػير إلعالنػػات اهلل لممػػؤمف التػػي تكشػػؼ لػػو كتكسػػر لػػو بعمػػؽ ك كمػػة، أسػػرار مشػػيئة اهلل كأسػػرار  = َكللبَلُم ِحْكَمللةٍ 
 عممو الخالصي 

أف  الذم يكسر لممؤمنيف ما سبؽ كقد كشكو كالـ ال كمة، ىنا الذم  صػؿ عمػى المكىبػة يكػكف قػادران  =َكبَلُم ِعْمٍم 
 ىذه اإلعالنات.ممؤمنيف ل كيعمف ؼر  عى يي 
 

وِح اْلَواِحِد.ٜ" -:(ٜ) آية وِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر َمَواِىُب ِشَفاٍء ِبالرُّ  " َوآلَخَر ِإيَماٌن ِبالرُّ
ىي  الة تنقؿ اإلنساف إلى  الة اإلدراؾ اليقيني بكؿ ما سمعو كطكلب أف يصػدقو، ىػذا اإليمػاف  =َوآلَخَر ِإيَماٌن 

يمػػاف ىػػك مكىبػػة، ي نقػػؿ جبػػاؿ. كنسػػمع أف مػػف ثمػػار الػػركح أيضػػا إيمػػاف. إذان ىنػػاؾ إيمػػاف ىػػك مػػف ثمػػار الػػركح، كا 
كالكرؽ أف اإليماف الذم ىك مف ثمار الػركح ىػك شػت شخصػي يسػتكيد بػو صػا بو، أمػا اإليمػاف الػذم ىػك مكىبػة، 

عمكمػا نػاهلل  المكاىػب لبنػاء الكنيسػة.نيػو يسػند صػا ب المكىبػة ضػعكاء اإليمػاف، كبصػمكاتو عػنيـ يسػتجيب اهلل، ن
( ِ كاختباراتنػػػا مػػػع اهلل.    ( عمػػػى قػػػدر العشػػػرة مػػػع اهللُ -:يعطػػػى اايمػػػاف كعطيػػػة لمكػػػؿ ، كىػػػذا اايمػػػاف ينمػػػك

 ( مع جيادنا للمتالء بالركح.ّ   ( ٕ:  ِككبالشكر )
 
ْمِييلُز اأَلْرَواِح، َوآلَخلَر َأْنلَواُع أَْلِسلَنٍة، َوآلَخلَر َتْرَجَملُة َوآلَخلَر َعَملُل قُلو اٍت، َوآلَخلَر ُنُبلو ٌة، َوآلَخلَر تَ ٓٔ" -:(ٓٔ) آيلة 

 " أَْلِسَنٍة.
 .أم أعماؿ خارقة لمطبيعة = َعَمُل ُقو اتٍ 

 .( نبكات عف المستقبؿِ( كشؼ أسرار اهلل لممؤمنيف ُ =نبوة 
 .( شرح غمكض بعض ما جاء ني الكتاب المقدس ّ 

رة عمػػى التمييػػز بػػيف األنبيػاء ال قيقيػػيف كغيػػر ال قيقيػػيف، بػيف المعجػػزات التػػي مػػف اهلل كبػػيف القػد = َتْمِييللُز اأَلْرَواحِ 
 يؿ الشياطيف، تمييز الكعظ الػذم مػف اهلل كالػكعظ الػذم مػف الػذات البشػرية الخاضػعة لػألركاح المضػمة، التمييػز 

 ابط كمرشد لمكىبة التنبؤ. بيف التنبؤ ال قيقي كاإلنكعاؿ البشرل الشيطاني. كىذه المكىبة ىامة جدان كض
 .الرسكؿ كضعيا آخر المكاىب، نيذه ىي التي إنتخر بيا أىؿ ككرنثكس  = أَْلِسَنةٍ 
 ىؤاء يترجمكف ما يقكلو أص اب مكىبة األلسنة = َتْرَجَمةُ 

 
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِو، َقاِسًما ِلُكلَ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية  " َواِحٍد ِبُمْفَرِدِه، َكَما َيَشاُء. َولِكن  ىِذِه ُكم َيا َيْعَمُمَيا الرُّ
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جميػػع ىػػذه المكاىػػب يعطييػػا الػػركح القػػدس، كيعطػػى لكػػؿ كا ػػد ب سػػب مػػا يشػػاء ليػػدؼ البنيػػاف؛ كلػػيس بم ابػػاة. 
رادة كسػمطاف كلػيس مجػرد قػكة إلييػة. كقكلػو أكككف الركح القدس لو مشيئة نيذا يثبت  قنكميتو؛ نيك لػو شخصػية كا 

 و ليس ب سب ما يشاء المؤمف نيـ طمبكا األلسنة.نأب سب ما يشاء؛ إشارة 
 

َكِثيلَرًة أَلن ُو َكَما َأن  اْلَجَسَد ُىلَو َواِحلٌد َوَللُو َأْعَضلاٌء َكِثيلَرٌة، َوُكللُّ َأْعَضلاِء اْلَجَسلِد اْلَواِحلِد ِإَذا َكاَنلْت ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
 " ِىَي َجَسٌد َواِحٌد، َكذِلَك اْلَمِسيُح َأْيًضا.

نػػو مسػػتقؿ بذاتػػو أكلػػـ يقػػؿ أنػػراد الجسػػد. نكممػػة أنػػراد أك نػػرد تعنػػى  = َأْعَضللاِء اْلَجَسللِد اْلَواِحللدِ نرادىػػا ىػػـ الكنيسػػة بأ
نو يجب أف يككف ىناؾ تمايز بيف األعضػاء، نالًرٍجػٍؿ ليسػت ىػي اليػد، كاليػد ليسػت ىػي أمكتكيان بقدراتو. ىنا نرل 

مػؿ العضػك اآلخػر. الميػـ أف األعضػاء تكػكف جسػدان العيف، لكف ىناؾ تكامؿ بيف األعضاء، نكؿ عضك يكمؿ ع
 كا دان رك يان، كالجسد الكا د يعمؿ خالؿ الرأس.

 
َأْم َأْحرَارًا،  أَلن َنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْيًضا اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجَسٍد َواِحٍد، َيُيوًدا ُكن ا َأْم ُيوَناِنَييَن، َعِبيًدأٖ" -:(ٖٔ) آية

 " َنا ُسِقيَنا ُروًحا َواِحًدا.َوَجِميعُ 
المعمكديػػة ىػػي بدايػػة دخكلنػػا ليػػذا الجسػػد كاات ػػاد معػػان نػػي الػػرأس يسػػكع المسػػيح.  = اْعَتَمللْدَنا ِإَلللى َجَسللٍد َواِحللدٍ 

نػي ىػذا الجسػد تػذكب كػؿ نػكارؽ  = َيُيلوًدا ُكن لا َأْم ُيوَنلاِنَيينَ كالتناكؿ يجعمنػا كمنػا نػي ثبػات نػي ىػذا الجسػد الكا ػد 
ٍد ىك الركح القدس، لذلؾ سميت الكنيسة بالجامعة نيي ت كل عناصر كثيرة متميزة  الجنس أك العنصر ألف الميكى  
ني شخصياتيا كقكمياتيا، كلكنيا ذابت كميا نػي جسػد المسػيح الكا ػد، نالكنيسػة كشػبكة الصػياد تضػـ كػؿ أشػكاؿ 

 كألكاف السمؾ 
نػػا  صػػمنا عمػػى الػػركح القػػدس الكا ػػد الػػذم نرتػػكم منػػو أم نأخػػذ منػػو المكاىػػب كم = َوَجِميُعَنللا ُسللِقيَنا ُروًحللا َواِحللًدا

 كمارىػػا. )المػػاء رمػػز لمػػركح القػػدس يػػالرك يػػة لمخدمػػة، كأشػػجار مختمكػػة تػػركل مػػف نبػػع كا ػػد مػػع إخػػتالؼ أنػػكاع ث
ػػػك  ْ-ُ: ْْشإ   ّٗ-ٕ:ّٕ ٍف (. كاإلنسػػػاف ىػػػك التربػػػة نػػػن ف مخمػػػكقيف مػػػف تػػػراب. كالمػػػاء يثمػػػر نػػػي التربػػػة نييكى
 ثمار.

 
 " َفِإن  اْلَجَسَد َأْيًضا َلْيَس ُعْضًوا َواِحًدا َبْل َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

ليس غريبػان أف تكػكف ىنػاؾ مكاىػب متنكعػة، نيػذا األمػر نم ظػو نػي أجسػادنا، إذ لجسػدنا الكا ػد أعضػاء مختمكػة، 
 .ككؿ عضك لو عمؿ مختمؼ 

 
 "َأَفَمْم َتُكْن ِلذِلَك ِمَن اْلَجَسِد؟«. أَلَني َلْسُت َيًدا، َلْسُت ِمَن اْلَجَسدِ »ْجُل:ِإْن َقاَلِت الرَ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

أم إف كانػػت لػػؾ مكىبػػة معينػػة كليسػػت لػػؾ مكىبػػة مػػا أخػػرل، نيػػؿ يعنػػى ذلػػؾ أنػػؾ لسػػت بعػػد عضػػكان نػػي جسػػد 
ركرم كالنػانع، كلػذلؾ عمينػا الكنيسة الكا د مع األعضاء اآلخريف. نالجسد ي تاج لكػؿ أعضػائو، كلكػؿو عممػو الضػ

 أف ا نقمؿ مف شأف مكىبة ما ميما صشرت قيمتيا. نالكؿ ني إ تياج ل خر.
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ْن َقاَلِت اأُلُذُن:ٙٔ" -:(ٙٔ) آية  "َأَفَمْم َتُكْن ِلذِلَك ِمَن اْلَجَسِد؟«. أِلَني َلْسُت َعْيًنا، َلْسُت ِمَن اْلَجَسدِ »َواِ 

 ف عممو.أني الكنيسة ميما صشر شإذان عمى كؿ مؤمف أف يشعر بأىميتو 
 

 "َلْو َكاَن ُكلُّ اْلَجَسِد َعْيًنا، َفَأْيَن الس ْمُع؟ َلْو َكاَن اْلُكلُّ َسْمًعا، َفَأْيَن الش مُّ؟ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
 ىنا نرل التكامؿ نال غنى عف أم كظيكة ألم عضك ني الجسـ.

 
 ْعَضاَء، ُكل  َواِحٍد ِمْنَيا ِفي اْلَجَسِد، َكَما َوَأم ا اآلَن َفَقْد َوَضَع اهلُل األَ ٛٔ" -:(ٛٔ) آية
 " َأرَاَد.

 اهلل خمؽ كؿ عضك ككضعو ني مكانو الص يح، كىكذا أعطى لكؿ مؤمف عمؿ ما.
 

 "َولِكْن َلْو َكاَن َجِميُعَيا ُعْضًوا َواِحًدا، َأْيَن اْلَجَسُد؟ٜٔ" -:(ٜٔ) آية
نيئػػػة ذات الخميػػػة الكا ػػػدة، لكػػػف جسػػػـ اإلنسػػػاف يتكػػػكف مػػػف أعضػػػاء لػػػكا الكيػػػاف المتكامػػػؿ لصػػػرنا كالمخمكقػػػات الد

أشػخاص ليكػكف  ّمتنكعة لكي يقدر أف يقكـ بعممو. لذلؾ ا يقاـ قػداس إٌا لػك كانػت ىنػاؾ جماعػة، عمػى األقػؿ 
ىناؾ ك دة كتكامؿ، كجماعة يك د بينيا المسيح. ناألمر إذان يقتضى أف تككف ىناؾ مكاىب متنكعػة مختمكػة لكػي 

 ى ب اجات الجسد.تكن
 

 " َفاآلَن َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، َولِكْن َجَسٌد َواِحٌد.ٕٓ" -:(ٕٓ) آية
 الجسد ا يمكف أف يؤدل كظيكتو إٌا بتكاجد كؿ األعضاء.

 
اَل َحاَجَة ِلي »ْجَمْيِن:َأِو الر ْأُس َأْيًضا ِلمرَ «. اَل َحاَجَة ِلي ِإَلْيِك!»اَل َتْقِدُر اْلَعْيُن َأن َتُقوَل ِلْمَيِد:ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 " «.ِإَلْيُكَما!
ا يمكف لكرد عضك ني الكنيسة أف يشعر بإستشنائو عف اآلخر. كربما تشير الرأس لمقيادات الكنسية كالرجؿ كاليد 

 لمخداـ العامميف.
 

 " ٌة.َبْل ِباأَلْوَلى َأْعَضاُء اْلَجَسِد ال ِتي َتْظَيُر َأْضَعَ  ِىَي َضُروِري  ٕٕ" -:(ٕٕ) آية
كالمخ كالعيف نيما ني  راسة لضعكيما كدقة تركيبيما. نما تظنو األضػعؼ نيػك  =اأَلْعَضاُء ال ِتي َتْظَيُر َأْضَعَ  

الضركرم. كىناؾ أناس بسػطاء نػي الكنيسػة يتظػاىركف بالبسػاطة كىػـ قديسػيف جبػابرة. كىػؤاء الػذيف ليػـ مكاىػب 
 ه ا تستطيع الكنيسة أف تكمؿ كيانيا.متضعة ت تاج إلييـ الكنيسة. كبدكف مكاىبيـ ىذ
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َنا َلَيا َوَأْعَضاُء اْلَجَسِد ال ِتي َنْحِسُب َأن َيا ِببَل َكرَاَمٍة ُنْعِطيَيا َكرَاَمًة َأْفَضَل. َواأَلْعَضاُء اْلَقِبيَحُة ِفيٖٕ" -:(ٖٕ) آية
 " َجَماٌل َأْفَضُل.

، كلكػف بيػػا نكػكف شػركاء اهلل نػػي الخمػؽ، ىػذه األعضػػاء األعضػاء التناسػمية يظنيػػا الػبعض بػال كرامػػة كي تقركنيػا
التي يككف مف غير الالئؽ، أك ليس مف الصالح أف تككف مكشكنة ألف مياميا خاصة بالجسد الذم كجػدت نيػو، 

متداد جسد المسيح بتككيف أجسػاد أخػرل أم التناسػؿ، ىػذه نكسػكىا بسػترىا بالثيػاب  تػى ا تكػكف إكعمييا يتكقؼ 
اهلل لػػػـ يخمقيػػػا قبي ػػػة بػػػؿ ىػػػي صػػػارت ىكػػػذا مػػػف تعميقػػػات النػػػاس السػػػاخرة  =اأَلْعَضلللاُء اْلَقِبيَحلللُة  ف.نيبػػػان لمنػػػاظري

ن ػػراؼ شػػيكتو. كلكػػف قكلػػو  كتصػػكراتيـ الخاطئػػة المن رنػػة، كربمػػا يقصػػد أف ىػػذا قػػد  ػػدث بعػػد سػػقكط اانسػػاف كا 
نميػا  = َلَيلا َجَملاٌل َأْفَضللُ اف. أعضاء قبي ة يقصد ما يظف الناس أنيا قبي ػة بسػبب اإلن ػراؼ الػذل  ػدث للنسػ

 كرامة ألف لكؿ عضك عممو. كىذه نشطييا بكرامة بالثياب.
 

 "،َوَأم ا اْلَجِميَمُة ِفيَنا َفَمْيَس َلَيا اْحِتَياٌج. لِكن  اهلَل َمَزَج اْلَجَسَد، ُمْعِطًيا الن اِقَص َكرَاَمًة َأْفَضلَ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية
لكجو كاليد ىذه مياميا أف تظير ل خريف، ناهلل أعطاىا جماان لتظير بو ل خريف، كلذلؾ ن ف كا =َوَأم ا اْلَجِميَمُة 

ُمْعِطًيلا الن لاِقَص ا نشطييا لنعطييا مزيدان مػف الجمػاؿ )عمػى إعتبػار أف الثيػاب تعطػى نكعػان مػف الجمػاؿ كالزينػة(. 
نيسػة، نميمػا صػشر الكػرد يعطيػو اهلل كرامػة  تػى ا قاؿ الرسػكؿ ىػذا  تػى ا ن تقػر أم أ ػد نػي الك َكرَاَمًة َأْفَضلَ 

ن تقره. كاهلل مزج الجسد مف أعضػاء مختمكػة نػي الكرامػة كالمظيػر بػؿ أعطػى لألعضػاء األضػعؼ كاألقػؿ كرامػة، 
 أعطاىا كرامة أنضؿ.

 
 " ًما َواِحًدا َبْعُضَيا ِلَبْعٍض.ِلَكْي اَل َيُكوَن اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجَسِد، َبْل َتْيَتمُّ اأَلْعَضاُء اْىِتَمإ٘" -:(ٕ٘) آية

اهلل ب كمة صنع ىذا المزج  تػى ييػتـ كػؿ عضػك باألعضػاء األخػرل. كيكػكف لجميػع األعضػاء اإلىتمػاـ الكا ػد، 
 ننستعمؿ كظائكيا المختمكة لمنكعة الجسد الكا د. )اليدؼ أف ي ب كؿ عضك العضك اآلخر كجسد كا د(.

 
ْن َكلاَن ُعْضلٌو َواِحلٌد ُيَكلر ُم، َفَجِميلُع َفِإْن َكاَن ُعْضٌو ٕٙ" -:(ٕٙ) آية َواِحٌد َيتَلأَل ُم، َفَجِميلُع اأَلْعَضلاِء َتتَلأَل ُم َمَعلُو. َواِ 

 " اأَلْعَضاِء َتْفَرُح َمَعُو.
ىنا دليؿ ك دة الجسد، أف يتألـ كؿ عضػك أللػـ بػاقي األعضػاء. نمػك تألمػت العػيف تػألـ الجسػـ كمػو، كمتػى شػكيت 

 (.ُِ:ُٓ)رك  إرتاح الجسـ كمو
 

 " َوَأم ا َأْنُتْم َفَجَسُد اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاُؤُه َأْفرَاًدا.ٕٚ" -:(ٕٚ) آية
 كؿ عضك ني جسد المسيح كعضك ني جسد كا د، كلكؿو مكىبتو.

 
َعَمِملليَن، ثُلم  قُللو اٍت، َوَبْعلَد ذِلللَك َفَوَضللَع اهلُل ُأَناًسلا ِفللي اْلَكِنيَسلِة: َأو اًل ُرُسللبًل، ثَاِنًيلا َأْنِبَيللاَء، ثَاِلثًلا مُ ٕٛ" -:(ٕٛ) آيلة

 " َمَواِىَب ِشَفاٍء، َأْعَواًنا، َتَداِبيَر، َوَأْنَواَع أَْلِسَنٍة.
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 اهلل كضع لكؿ منا عممو كمكىبتو نال داعي لمتذمر عمى نصيبنا.
بالنسػبة لشيرىػا مػف اإلختالؼ ىنا ني درجات المكاىب، كالرسؿ ني أعمى الدرجات ىي أكلى المكاىب مرتبة  :َأو الً 

 المكاىب. كالرسؿ إشارة إلى التالميذ اإلثنى عشر كالرسؿ السبعيف كبكلس نكسو كبرنابا كسيال.
 ىـ ني الدرجة يأتكف بعد الرسؿ. كىؤاء يعممكف كيتنبأكف.  = َأْنِبَياءَ 
 نة كالشمامسة كالخداـ.قؿ مف األنبياء، نيـ يعممكف نقط، كىؤاء يشممكف األساقكة كالكيأىؤاء  = ُمَعَمِمينَ 
مكف عمػػى القػػكات نػػالتعميـ ىػػك عمػػؿ لخػػالص النكػػكس. كالقػػكات ىػػذه قػػدَّ أم عمػػؿ معجػػزات، كالمعممػػيف يي  = قُللو اتٍ 

 كمكاىب الشكاء كصنع المعجزات.
 ىؤاء يقكمكف بخدمة اآلخريف كاأليتاـ كاألرامؿ كالكقراء. = َأْعَواًنا
 ني الكنيسة كاألمكر المالية كاإلدارية.تنظيـ كتدبير أمكر الخدمة =  َتَداِبيرَ 
ذكرىا الرسكؿ آخر المكاىب كأقػؿ المكاىػب كتكجيػو ألىػؿ ككرنثػكس الػذيف كػانكا يتشػكقكف ليػذه المكىبػة  = أَْلِسَنةٍ 

 بالذات. كنال ظ ىنا التكامؿ نالكنيسة ني إ تياج لكؿ ىذه المكاىب بدكف إ تقار ألم مكىبة.
 
اْلَجِميَع ُرُسٌل؟ أََلَعل  اْلَجِميَع َأْنِبَياُء؟ أََلَعل  اْلَجِميَع ُمَعَمُملوَن؟ أََلَعلل  اْلَجِميلَع َأْصلَحاُب  أََلَعل  ٜٕ" -(:ٖٓ-ٜٕيات )اآل

 "َن؟أََلَعل  ِلْمَجِميِع َمَواِىَب ِشَفاٍء؟ أََلَعل  اْلَجِميَع َيَتَكم ُموَن ِبأَْلِسَنٍة؟ أََلَعل  اْلَجِميَع ُيَتْرِجُموُٖٓقو اٍت؟ 
 اهلل لـ يعطى لكا د كؿ المكاىب، بؿ ىك شاء أف يكزعيا عمى الكؿ، نيككف لكؿ كا د مكىبتو كعممو 

 ليشعر الكؿ بإ تياجيـ لبعضيـ البعض  (ُ
  تى يمكف اإليكاء ب اجات الكنيسة. (ِ
 
 " .َولِكْن ِجدُّوا ِلْمَمَواِىِب اْلُحْسَنى. َوَأْيًضا ُأِريُكْم َطِريًقا َأْفَضلَ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

ُأِريُكْم َطِريًقا وأيضا إذا كانت الكنيسة ني  اجة لكؿ المكاىب نعميكـ أف تطمبكا ىذه المكاىب لبناء الكنيسة. 
ىذا الطريؽ األنضؿ بو تستطيعكف أف تكتسبكا المكاىب األ سف، ذلؾ ىك طريؽ الم بة. نالم بة تقكـ  = َأْفَضلَ 

نالمكاىب األ سف ىي التي ترتبط بالم بة. كالم بة كطريؽ  ني جكىرىا عمى البذؿ كالتض ية مف أجؿ اآلخريف.
أنضؿ ىي ىكذا لعظمة الم بة كمكانتيا المتصدرة لكؿ الكضائؿ التي ييدعى اإلنساف الرك ي لممارستيا كتعبير 
عف ايمانو كعقيدتو. نالم بة ىي الكضيمة التي بدكنيا ا تقـك أم نضيمة، كمف يتكمـ عف الم بة يتكمـ عف اهلل 

(. كالم بة ُٓ:ُّ   ّ:ُٔاتو ألف اهلل م بة، نمف ىك الذم يتجاسر كيدرؾ كنو اهلل ك قيقة جكىره )يك ذ
 .مرتبطة بالتكاضع ألنيا تنكر ذاتيا كتتضع كتطمب ما ل خريف، نكماؿ الم بة ني كماؿ اإلتضاع
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 عودة لمجدول ثالث عشراإلصحاح ال
 

كممػػات تعبػػر عػػف الم بػػة نػػي المشػػة  ّىػػذا اإلصػػ اح بسػػيمككنية الم بػػة أك أنشػػكدة الم بػػة. كىنػػاؾ  يمكػػف تسػػمية
 -اليكنانية كىى :

 = الم بة الجنسية  إيروس .ُ
= كممة اكثر شيكعان كمعناىا المكدة. كمنيا نيمكسكنى )نمسػكة( أم م ػب ال كمػة كنيمكبػاتير )م ػب  فيميا .ِ

 )أل مػػػف أسػػػتكيد منػػػو( ياسػػػت قف ييػػػركس كالكيميػػػا ىػػػي م بػػػة لمػػػاآلب( كنيمكثيئػػػكس )م ػػػب اهلل( ككػػػال اإل
 مص كبة برغبة ني اإلمتالؾ. 

= ىي م بة لشير مست قييا، ىي م بة تعطى كتبذؿ كا تطمب مقابؿ لذلؾ ككمثاؿ ليا م بة اهلل  أغابى .ّ
 لنا. كم بة األـ ألكادىا.

المسػي ييف كجعمكىػا كممػتيـ المميػزة نػي نكعيػة  ككانت كممة أغابى نػادرة اإلسػتعماؿ نػي اليكنانيػة  تػى إسػتخدميا
 الم بة، كىى الكممة التي إستخدميا بكلس الرسكؿ. ككممة أغابى ىي الدرجة األعمى ني الم بة 

 
ا َيِطلنُّ َأْو َصلْنًجا ِإْن ُكْنُت َأَتَكم ُم ِبأَْلِسَنِة الن اِس َواْلَمبَلِئَكِة َولِكلْن َللْيَس ِللي َمَحب لٌة، َفَقلْد ِصلْرُت ُنَحاًسلٔ" -:(ٔ) آية

.  " َيِرنُّ
لسػػنة ألنيػػا األ= إذا إسػػتطعت أف أتكمػػـ بمشػػات كػػؿ النػػاس )أاؼ المشػػات( كالرسػػكؿ بػػدأ بػػالتكمـ بِبأَْلِسللَنِة الن للاِس 

مشػػكمة كنيسػػة ككرنثػػكس، كليبػػرز خطػػكرة إسػػتخداـ المكىبػػة لممظيريػػة، كدكف م بػػة. كنال ػػظ أف بػػكلس إسػػتخدـ 
ككرنثكس مع أف ليـ مكاىب متعددة كمنيا األلسػنة بينمػا نػي كالمػو مػع أنسػس كتسػالكنيكى  أسمكبان عنيكان مع أىؿ

= ربمػػػا إسػػتمع الرسػػػكؿ  َواْلَمبَلِئَكلللةِ نجػػده يكمميػػـ بكػػػرح مػػع أنػػػو ليسػػت ليػػػـ مكاىػػب كثيػػػرة، لكػػنيـ مممػػػكؤف م بػػة. 
كلكػف ىػذا ىػك أسػمكب بػكلس  لممالئكة يسب كف  ينما إختطؼ لمكردكس كربما يشػير لمتسػابيح نيػذه لشػة المالئكػة.

الرسكؿ كيقصد بو أنو  تى لك بمشنا المست يؿ كتكممنا بمشة المالئكة، نيك أسمكب مبالشػة كنجػد نكػس المعنػى نػي 
ذاة المسػيح أك يبشػرنا ( نمف يكجػد مػالؾ يكصػمنا عػف م بػ ُ:ٖ  غؿ  ٖ:ّٖ)رك  نيمنػا اآليػة  بعقيػدة خاطئػة. كا 

ابيح الكنيسة كصمكاتيا كترانيميا كأصكات نقط، أك لممظيرية، كالقمب خاؿو عمى أنيا التسابيح، نمف يشترؾ ني تس
ككاف صكت الن اس  = ُنَحاًسا َيِطنُّ = مف الم بة، نستككف خدمة ىؤاء ىي ب ث عف مجد ذاتي أم رنيف نارغ 

 ، معنػى كالصنكج التي تطف ىك صكت إعتادكا عميو نػي ىياكػؿ األكثػاف نعبػادة األكثػاف الكارغػة ىػي أصػكات بػال
خكػػاء الػػذات ألجػػؿ اآلخػػر. أصػػكات  أمػػا المسػػي ية نيػػي م بػػة، نػػاهلل م بػػة. كالم بػػة تػػؤثر العطػػاء عمػػى األخػػذ كا 

أك مكسيقى ليا معنى، ىكذا أم مكىبة بال م بة، نالم بة ىي   اس التي تطف ا تعطى معنى معينان الصنكج كالن
إلنتكػػاع بالمكاىػػب. كلػػك إمػػتأل أ ػػد بالمكاىػػب دكف التػػي تعطػػى النكػػع لممكاىػػب أك ىػػي األسػػاس الػػذم يقػػـك عميػػو ا

م بػػة لصػػار منكػػران لمنػػاس مزعجػػان ليػػـ كن ػػاس يطػػف. نالمكىبػػة دكف م بػػة ىػػي كبريػػاء كمجػػد ذاتػػي. كنكيػػـ قػػكؿ 
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الرسكؿ اآلف أف السعى كراء مكىبة ما لممجػد الػذاتي مػا ىػك إٌا إرتػداد لمكثنيػة، نمػا ىػذا سػكل عبػادة لمػذات، لػذلؾ 
 ؿ تشبيو مما ي دث ني اليياكؿ الكثنية.إستخدـ الرسك 

كيعتمػػد الخمسػػينيكف عمػػى ىػػذه اآليػػة كيقكلػػكف أنيػػـ  ػػيف يتكممػػكف بألسػػنة يككنػػكف يتكممػػكف بألسػػنة المالئكػػة كىػػذا 
 -مست يؿ :

لسنة أكانت األرض كميا تتكمـ بمساف كا د قبؿ بمبمة األلسنة بسبب الخطية، نمماذا يقكؿ الرسكؿ  ( أ
 ف، ىؿ أيضان  دثت بمبمة لممالئكة.المالئكة كلـ يقؿ لسا

المالئكة  يف يتكممكف مع البشر، يكممكننا بما نكيمو لندرؾ الرسالة اإلليية. لكف المالئكة ليـ   ( ب
 لشتيـ السمائية التي ا ندركيا كىـ ني ك دة كلساف كا د.

نىىى ألسنة السمائييف كالمالئكة، نُّ:ٖيقكؿ الرسكؿ كاأللسنة ستنتيى )اكك  ( ج يؿ يتكقككا ( نمك عى
 عف ال ديث المالئكى ني األبدية.

ْن َكاَن ِلي ُكلُّ اإِليَماِن َحت ى َأْنُقلَ ٕ" -:(ٕ) آية ْن َكاَنْت ِلي ُنُبو ٌة، َوَأْعَمُم َجِميَع اأَلْسرَاِر َوُكل  ِعْمٍم، َواِ   اْلِجَباَل، َواِ 
 " َولِكْن َلْيَس ِلي َمَحب ٌة، َفَمْسُت َشْيًئا.

صـ ُ( كىكذا شاكؿ الممؾ )ِْ:ِٓ -ِِ:ّٖ( كبمعاـ تنبأ )عد ُٓ-ْٗ: ُُنبؤ. نقيانا تنبأ )يك أم الت = نبوة
 ( كمع ىذا نقد ىمككا. ٗ:ُٗ، ِّ-ُٔ:ُْ

ييكذا عرؼ كؿ أسرار كتعاليـ السيد المسيح كىمؾ. نمف يعرؼ مشيئة اهلل  -مثاؿ := َأْعَمُم َجِميَع اأَلْسرَاِر 
، ِِ: ٕتككف معارنو لمجده الذاتي ككبريائو كانتكاخو كبالتالي ىالكو )مت كمقاصد اهلل، كلكف بدكف م بة، نس

( الصكة األساسية للنساف الرك ي ىي الم بة كالنبكة كاألسرار دكف م بة ستصبح أعماؿ جسد أك خداع ِّ
شياطيف. قد يمكت مثؿ ىذا الناس كيثيرىـ بعممو، كلكف دكف م بة لف يرضى اهلل. مثؿ ىذا يسيؿ خداعو 

 كاسطة الشياطيف.ب
 
ْن َسم ْمُت َجَسِدي َحت ى َأْحَتِرَق، َولِكْن َلْيَس ِلي َمَحب ٌة، َفلبَل َأْنَتِفلعُ ٖ" -:(ٖ) آية ْن َأْطَعْمُت ُكل  َأْمَواِلي، َواِ    َشلْيًئا.َواِ 
" 

اؽ لمشيرة كالمجد الشخصي. ىذه مثؿ الكريسييف الذيف كانكا عند تبرعيـ يضربكف باألبك  = ِإْن َأْطَعْمُت ُكل  َأْمَواِلي
 ىنا قد يستكيد اآلخريف مف ىذه الخدمات، كلكف مف يكعؿ ىذه الخدمات بدكف م بة لف يستكيد شيئا.

ْن َسم ْمُت َجَسِدي َحت ى  ربما ألجػؿ الػدناع عػف اإليمػاف أك نػي سػبيؿ اآلخػريف. األكلػى كانػت بػذؿ أمػكاؿ  = .…َواِ 
م بػػة نمػػا ىػػك الػػدانع لمتضػػ ية بالمػػاؿ أك الػػذات سػػكل الشػػيرة كالمجػػد كىػػذه بػػذؿ لمػػذات. لكػػف إف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ 

 الشخصي.
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َواَل ُتَقَبُح، َواَل َتْطُمُب ٘اْلَمَحب ُة َتتََأن ى َوَتْرُفُق. اْلَمَحب ُة اَل َتْحِسُد. اْلَمَحب ُة اَل َتَتَفاَخُر، َواَل َتْنَتِفُخ، ٗ" -(:ٚ-ٗيات )اآل
ْثِم َبللْل َتْفللَرُح ِبللاْلَحَق، ْٙحتَللدُّ، َواَل َتُظللنُّ السُّللَؤ، َمللا ِلَنْفِسللَيا، َواَل تَ  َوَتْحَتِمللُل ُكللل  َشللْيٍء، َوُتَصللَدُق ُكللل  َٚواَل َتْفللَرُح ِبللاإِل

 " َشْيٍء، َوَتْرُجو ُكل  َشْيٍء، َوَتْصِبُر َعَمى ُكَل َشْيٍء.
كؿ ىنا يرسـ صكرة لمرب يسكع الذم تجسدت ىناؾ مف إستبدؿ كممة الم بة ني ىذه اآليات بكممة المسيح، نالرس

 نيو الم بة. كلكف السؤاؿ لك لـ يكف عندم ىذه الم بة كىذه الصكات ماذا أعمؿ.
 (ٓ:ِِأكؿ ثماره الم بة )غؿ نطمب اإلمتالء مف الركح القدس، ك  (ُ
كاإلمػػػتالء مػػػف الػػػركح، كاإلمػػػتالء مػػػف الم بػػػة ىمػػػا نعمػػػة، كا نعمػػػة دكف جيػػػاد كالجيػػػاد ىػػػك أف يشصػػػب  (ِ

بالتػػالي لػػف أمتمػػت م بػػة سػػكل بالجيػػاد. كمػػا ىػػك الجيػػاد ف نكسػػو عمػػى عمػػؿ الشػػيء المطمػػكب. ك اإلنسػػا
المطمكب ؟ لنذكر تعميـ الرب أ بكا أعداءكـ. بارككا اعنيكـ. أ سنكا إلػى مبشضػيكـ. صػمكا ألجػؿ الػذيف 

 ة ( نم بة األعداء ىي نعمة كلكنيا تتطمب جياد، كىكذا أم م بٓ:ْْيسيئكف إليكـ )مت 
 تكممكا  سنان عمى كؿ الناس، كا تمعنكا أ دان،  تى لك ني داخمي شت آخر.  .…باركواأ( 
ـٍ إصػنع ىػػذا  تػى لػك لػـ تكػػف خػدً قػدمكا خػدمات لكػػؿ النػاس كتشػبيكا بالسػيد الػذم أتػػى ليى .…أحسلنواب(  ـ ا لييٍخػدى

 .، أك لك كاف اآلخر ا يؤدل لؾ أل خدمة ت ب الخدمة
صػػالتؾ بنكسػػؾ، بػػؿ صػػمى لكػػؿ النػػاس، لكػػؿ متػػألـ، لمػػف نػػي كنيسػػتي كمػػف لػػيس نػػي ا تنشػػشؿ نػػي .…صللمواج( 

. كنى مقابؿ ىذا تنسكب عمىَّ النعمة كتتشير طبيعتي، نأجػد ، بؿ كلمف يكرىؾ كنيستي لممسي ى كغير المسي ي
( نأقصػػػى مػػػا ٓ:ُٕكػػػك ِي المسػػيح )نكسػػي أ ػػػب كػػػؿ النػػاس  تػػػى أعػػػدائي، كىػػذه ىػػػي الخميقػػػة الجديػػدة التػػػي نػػػ

أٌمػا الخميقػة الجديػدة نتصػنع ىػذا عػف  ،تطيعو الخميقة العتيقػة ىػك أف يشصػب اإلنسػاف نكسػو عمػى عمػؿ الم بػةتس
 . ب هلل كالناس كالبداية ىي التشصب 

التػػأنى ىػك طػكؿ أنػاة بػػالككر. كالرنػؽ ىػك طػػكؿ أنػاة بالسػمكؾ كالعمػؿ كالتخاطػػب نػي التعامػؿ مػػع  = َتتَلَأن ى َوَتْرفُلقُ 
 لمعنى عدـ اإلساءة لمف يست لنا، بؿ نقابمو بالصالح كالخير. اآلخريف. كي تمؿ ا

أعػط لمنػاس عػذر نيمػا يكعمكنػو مػف أخطػاء، كقػؿ ربمػا ىػـ نػي ظػركؼ صػعبة إضػطرتيـ لػذلؾ.  -تدريب عممي :
ك اكؿ السيطرة عمى إنكعااتؾ. كربما ني البداية ي دث نكع مف الكبت. كلكف مع إنسكاب النعمة سػتمتمت الػنكس 

 سالمان.
أم ا تشػعر بػاأللـ نتيجػة لسػعادة اآلخػريف كتقػدميـ، كا ت قػد عمػى اآلخػريف بسػبب نعمػة نالكىػا. كا  = اَل َتْحِسدُ 

بميس ي رؾ ال سػد نػي قمػكب البشػر، نقمبػو مممػكء  سػدان مقابػؿ ال ػب الػذم يمػأل قمػب اهلل.  تتمنى زكاليا عنيـ. كا 
األخ األكبػػر لالبػػف الضػػاؿ  سػػده عمػػى النعمػػة التػػي  -كمػػف  سػػد إبمػػيس انػػو أسػػقط اإلنسػػاف نػػي الخطيػػة )مثػػاؿ :

ناليا(.أٌما اإلنساف الرك ي المممكء م بة يكرح مع الكر يف كىذه ليست نػي طاقػة اإلنسػاف العػادل. كلكػف ىػذا ىػك 
ذا كانت طبيعتؾ لـ تتشير ماذا تكعؿ …الم ؾ   . ىؿ تشيرت طبيعتؾ أـ ا. كا 

 -تدريب عممي :
 ت، كأطمب لو المزيد  تى لك كاف ىذا بتشصب.أ( صمى ألجؿ مف نالو خيرا 
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 ب( صمى مف أجؿ أف تتشير طبيعتؾ.  
 ج( إذىب ليذا اإلنساف كبارؾ لو، كخذ معؾ ىدية، كلك بتشصب. كبيذا تشير النعمة طبيعتؾ. 

ك ا ت بػو . كاطمػب لػو أف كنػت ت بػو إنى الشارع كت ت كػؿ منػزؿ لػؾ نيػو انسػاف تعرنػو صػمى لػو  ؾى رً يٍ د( ني سى 
 لبركة كالص ة لو كلعائمتو .ا

تتكاخر ىذه تككف أماـ الناس. كتنتكخ ىذه بيني كبيف نكسي. كالم بة تمألنا شعكران  = اَل َتَتَفاَخُر، َواَل َتْنَتِفخُ 
مف تكريمنا ألنكسنا، نال نتطرؼ ني تقديرنا ألنكسنا تطرنا  دٍ    بإ تراـ اآلخريف كتقديرنا ليـ كتكريمنا ليـ، كتي 

عمى اآلخريف ربما بشت نممكو كىـ ا  يجعمنا نتكاخركما  ، أنكسناكاخر كنمتمت غركرا كشعكرا بعظمة يجعمنا نت
يممككنو، أك بسبب خدمة قدمناىا ليـ. أما الم ب نيك متكاضع كالمسيح الذم غسؿ األرجؿ، كالناس ت ب 

.  (ُ:ُٕكؿ خير عنده )يع  ككيؼ ينتكخ أك يتكاخر مف يشعر أف اهلل ىك مصدر ، المتكاضع كتنكر مف المنتكخ
ا ينتكخ أم ا يمتمت صا ب ىذا الخير بالشركر كالكبرياء  كني كمف نيـ أف اهلل ىك مصدر ما عنده مف خيرات

كالشطرسة. أما المممكء م بة يتمنى الخير لكؿ الناس، كي زف ألنيـ ا يمتمككف مثمو، كيصمى هلل ليعطييـ 
ذا نيمنا أف اهلل ىك مصدر كؿ خير عندم، نكيؼ أتكاخر بما ليس لي نيكر كا )ىذا ىك التدريب المطمكب(. إ

 .(ْ:ٕكك ُ)
أم يجرح مشاعر الشير بكالـ قبيح كسكيو ليكبخو، كيكعؿ أنعاان رديئة كيسمؾ بشيػر لياقػة. كقػارف مػع  = َواَل ُتَقَبحُ 

 .(ْ:ٔ)كك 
 .شاعرىـ نمنتعمـ أف نشجع الناس بكالـ لطيؼ بدان مف أف نست لم تدريب عممي =

ىػذه عكػس األنانيػة. نالم ػب يطمػب مػا ل خػريف ثػـ مػا لنكسػو، أٌمػا األنانيػة نػال تتكػؽ مػع  = اَل َتْطُمُب َملا ِلَنْفِسلَيا
(. إذان ُِ - َُ:  ِّ خػػػر ٗ:ّ( لنػػػتعمـ مػػػف المسػػػيح أف نتعػػػب لنػػػربح اآلخػػػريف )رك ٖ،ٕ: ُٖالرك يػػػات )يػػػك 

 .الم بة تيتـ بنكع اآلخريف قبؿ األنا
أم يتصرؼ بمطػؼ ككداعػة كىػدكء، ب ػـز بػال تجػريح كبػال غضػب. نالم بػة ا تنظػر ل خػريف بػركح  = ْحَتدُّ َواَل تَ 

 النقد كتسعى إلدانتيـ، بؿ ا ت سب ل خريف خطاياىـ. 
تكترض الثقة ني اآلخػريف، أمػا الم بػة الشػكاكة نتكتػرض أف الجميػع أشػرار مػا لػـ يثبتػكا العكػس  = َواَل َتُظنُّ السُّؤَ 

عػػامالتيـ. كلػػيس معنػػى ىػػذا أف نتعامػؿ بػػال  كمػػة، بػػؿ عمينػػا أف ا نتػرؾ الكرصػػة لعػػدك الخيػػر لػػزرع شػػككؾ نػي م
نػدانع عػف النػاس  كعمينػا أف. رسػؿ داكد( )مثػاؿ بنػى عمػكف مػع  بيف اآلخريف، كا نتسرع ني ال كـالعداكة بيننا ك 

خريف )كما جػاءت نػي بعػض الترجمػات( ف نتركل كنبطت ني ال كـ كا ن تكظ بسجؿ لخطايا اآلأبقدر ما يمكف ك 
 بؿ ننساىا. نمك تذكر اهلل كؿ خطايانا لما تعامؿ معنا. 

إنششؿ بالسماء، بترديد مزامير كالتأمؿ نييا مػثالن، أك ترديػد آيػات كمػف ىػك مشػشكؿ بالسػماء لػف  -تدريب عممي :
 .راكبيف معويال ظ أخطاء اآلخريف. كقائد السيارة المششكؿ بالطريؽ، لف ييتـ بمالبس ال

خطية  تى ينتقـ منو اهلل، أم ا تشمت ني سقكط اآلخريف، نيناؾ مف يكرح بسقكط عدكه ني  =اَل َتْفَرُح ِباإِلْثِم 
 .   الم ب يبكى عمى خطية الخاطت أما، بؿ ىك يتمثؿ بالشيطاف كمف يكرح بكجكد اإلثـ نيك لـ يتب تكبة  قيقية
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أل  ،  تى لك كاف ىذا ضد رغبتؾ كىذا ما يسمى الجيادتتكبصمى لكؿ نكس تخطىء لكي  -تدريب عممي :
 (.ُِ: ُُنشتصب ممككت السمكات ) مت  كبيذا نشصب أنكسنا عمى نعؿ الشت الص يح

تكػػرح كتسػػر عنػػدما يسػػكد ال ػػؽ، كيقػػدـ الخطػػاة تكبػػة. نالقمػػب الم ػػب يسػػكنو اهلل، كاهلل ىػػك ال ػػؽ،  = َتْفللَرُح ِبللاْلَحقَ 
 سمكؾ باإلنجيؿ. نالم ب يكرح بالتكبة كال

أم ت تمػػؿ نقػػائص اآلخػػريف كسػػكء تصػػرناتيـ، كالمسػػيح إ تمػػؿ نقائصػػنا كىػػك القػػدكس أنػػال  = َتْحَتِمللُل ُكللل  َشللْيءٍ 
ن تمػػؿ نقػػائص الػػبعض ن ػػف الخطػػاة. كأيضػػا نكيػػـ ىػػذه عمػػى أف الم بػػة ا تشػػير بػػاآلخريف كتػػذيع نقائصػػيـ بػػؿ 

ى ألجؿ الذيف يقتمكف أكادىا، كىكذا طمب بكلس الرسكؿ أف تستر عمييـ )قصة أبك مقار( بؿ كانت الكنيسة تصم
 ن تـر الرؤساء. ككاف ىذا أياـ نيركف.

تصػػدؽ المظيػػر الطيػػب لمنػػاس دكف أف تب ػػث نػػي دكاخميػػـ كتشػػكؾ نػػي نيػػات قمػػكبيـ، نيػػذه  = ُتَصللَدُق ُكللل  َشللْيءٍ 
ل قػد تصػؿ إلختصػار ىػذا اإلنسػاف، مترككة هلل، كلكف إف أظيػر اإلنسػاف شػركران مػف داخمػو نيػذه ليػا مكاقػؼ أخػر 

 (. ٓ:ُِ  ا تس  ْ:ُيك  ُا تعنى البالىة بؿ بعقؿ مستنير) تصدق كل شيطبعا 
أم ا تعرؼ اليأس، كتأمؿ أف ييصمح اآلخركف أ كاليـ، نإذا أخطأكا نيي ترجػك ليػـ الػتخمص  = َتْرُجو ُكل  َشْيءٍ 

ي اآلخريف لتشييرىـ. نمف ي ب ايتصكر ىالؾ مف ي ب مف الخطيئة كالتشمب عمييا، ىي تتكقع بثقة عمؿ اهلل ن
 بؿ يأمؿ ني خالصو. 
تسػػمؾ نػػي طػػكؿ أنػػاة ن ػػك اآلخػػريف، كتصػػبر عمػػى كػػؿ مػػا يصػػيبيا مػػف ضػػيؽ أك مػػف  = َتْصللِبُر َعَمللى ُكللَل َشللْيءٍ 

 .انت إضطياد كا تتعجؿ النتائج، كا تيأس سريعا. إنما تكعؿ الخير دائما كتصبر. كت تمؿ كؿ تجربة ميما ك
 
 " ُل.اَْلَمَحب ُة اَل َتْسُقُط َأَبًدا. َوَأم ا النُُّبو اُت َفَسُتْبَطُل، َواأَلْلِسَنُة َفَسَتْنَتِيي، َواْلِعْمُم َفَسُيْبطَ ٛ" -:(ٛ) آية

هلل م بػة، كاهلل ختاـ رائع لمسػيمككنية السػابقة. كثبػات الم بػة يػأتى مػف ثبػات اهلل نكسػو، نػا = اَْلَمَحب ُة اَل َتْسُقُط َأَبًدا
ا يكشؿ. كالم بة تبقى ىنا مع اإلنساف ني ال ياة ال اضرة كنى ال ياة األبديػة كلػف يػأتي كقػت يكػكف نيػو مػا ىػك 

أسػمى. ال كمػة البشػرية قػد تقػكؿ نػالف ي تػاج الم بػة لي ػؿ مػا ىػك أعظػـ ك  مػف ى الػنكسخمىػأعظـ مػف الم بػة، نتي 
، أك نالف ي تاجإلمعاممتو ب لمعاممتو بشدة نمنطمب مف أ د أف يؤذيو. ككؿ ىذا خطأ. بؿ عمينا أف  لتكاء نيك ممتكو

نيي مشاعؿ تنير ظالـ الميؿ اآلف كلكف  يف  = َواْلِعْممُ  َوَأم ا النُُّبو اُت َواأَلْلِسَنةُ نتعامؿ بم بة نيي لف تسقط أبدان. 
اعؿ. أمػػا الم بػػة نتظػػؿ ثابتػػة يظيػػر نػػكر الشػػمس نػػي األبديػػة )أم  ػػيف نػػرل المسػػيح شػػمس البػػر( نػػال لػػزـك لممشػػ

مؤكدة، صامدة، م تكظة بكضعيا. تعامؿ مع الناس بم بة كأنت لف تخسر أبدان. النبكات ليا عمؿ اآلف كىى مف 
الػػركح القػػدس، أمػػا نػػي السػػماء نػػال داع لمنبػػكات. كالعمػػـ اآلف ىػػك عمػػـ نػػاقص ميمػػا كػػاف غزيػػران، أٌمػػا نػػي السػػماء 

ضػػكع خػػاص باأللسػػنة نالرسػػكؿ يريػػد أف يقػػكؿ أف كػػؿ المكاىػػب سػػتبطؿ نػػى نسػػيككف لنػػا عمػػـ  قيقػػي. نػػألف المك 
السماء إٌا الم بة نمف تسقط أبدان  تى ني السماء. نالم بة ىي لشة السػماء ألف اهلل م بػة. كاإلنسػاف الخػالي مػف 

يكػكف لنػا الم بة ا مكاف لػو نػي السػماء. نػن ف مخمػكقيف عمػى صػكرة اهلل، نػإذا إنطبعػت نينػا صػكرتو أم الم بػة 
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نصيب ني السماء أما المطبكع نيو صكرة ال قد كال سد كالكراىية نمثؿ ىذا مطبكع نيو صكرة إبميس. لػذلؾ عمينػا 
 أف نجاىد مف اآلف أف نتعمـ لشة السماء. 

 
اَء اْلَكاِمُل َفِحيَنِئٍذ ُيْبَطُل َملا ُىلَو َولِكْن َمَتى جَ ٓٔأَلن َنا َنْعَمُم َبْعَض اْلِعْمِم َوَنَتَنب ُأ َبْعَض الت َنبُِّؤ. ٜ" -(:ٓٔ-ٜيات )اآل

 " َبْعٌض.
ني السماء سنعرؼ كؿ المعرنة  ينما نػرل اهلل كجيػان لكجػو، أمػا المعرنػة اآلف نجزئيػة كليسػت مطمقػة. عممنػا اآلف 
م صكر ني مجاات ضيقة ك م ددة. العمـ اآلف كشمعة كسط ظالـ العالـ، أٌما ني األبديػة سيسػطع نػكر شػمس 

 نال داعي لنكر الشمكع )عمـ أك تنبؤ(.  البر
 .ظيكر شمس البر =َمَتى َجاَء اْلَكاِمُل 

  
ُت َرُجبًل َلم ا ُكْنُت ِطْفبًل َكِطْفل ُكْنُت َأَتَكم ُم، َوَكِطْفل ُكْنُت َأْفَطُن، َوَكِطْفل ُكْنُت َأْفَتِكُر. َولِكْن َلم ا ِصرْ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

 " َأْبَطْمُت َما ِلمَطْفِل.
  يف النمك ني ال ياة الرك ية أك صعكد درجات السمـ الرك ي"(. كلنكيـ ما يقصده الرسكؿ)راجع ني المقدمة " 

يضرب لنا ىذا المثؿ، قارف بيف طكؿ ني نيمو كادراكو، كبينو كىك رجؿ ناضج. ىكذا سيككف الكارؽ بيف إدراكنا 
دراكنا ني السماء الذم سيككف مكتم الن. كتبطؿ أمامو الصكرة المشكىة التي ن ف عمييا اآلف ني ىذه ال ياة كا 

اآلف. نكالمنا اآلف عف السماكيات كأطكاؿ يتكممكف عف أسرار القنبمة الذرية.  يف يكبر ىؤاء األطكاؿ 
سيض ككف مما كانكا يككركف نيو كىـ أطكاؿ. ىذا ىك الكارؽ بيف الطكؿ كالناضج. نالطكؿ يمثؿ مر مة  ياتنا 

ضج يمثؿ مف دخؿ لمسماء نعالن. كالرسكؿ يشير لثالث قدرات لمطكؿ )التكمـ / الكطنة / عمى األرض، كالنا
كىى )األلسنة / التنبؤ / العمـ( ناأللسنة ني  ٖالتككير( ني مقابؿ المكاىب الثالث التي أشار إلييا سابقان ني آية 

 كالعمـ. مقابؿ التكمـ كالكطنة تشير لمكىبة التنبؤ كالتككير كالتأمؿ يشير لممعرنة
 
ْن َفِإن َنا َنْنُظُر اآلَن ِفي ِمْرآٍة، ِفي ُلْغٍز، لِكْن ِحيَنِئلٍذ َوْجًيلا ِلَوْجلٍو. اآلَن َأْعلِرُ  َبْعلَض اْلَمْعِرَفلِة، لِكلٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 " ِحيَنِئٍذ َسَأْعِرُ  َكَما ُعِرْفُت.
المرايا ني أياـ بكلس الرسكؿ كانت  ،في مرآةيضرب الرسكؿ مثال آخر لتكضيح ما أراد عف نقص المعرنة اآلف. 

مف المعدف الالمػع المصػقكؿ مكسػك بالكضػة، كىػذه ا تقػدـ صػكرة  قيقيػة لألشػياء )مثػؿ المرايػا ال اليػة( بػؿ تقػدـ 
صػػكرة مشكشػػة لمكجػػو. كىػػذا معنػػاه أف لنػػا اآلف عمػػى األرض معرنػػة بسػػيطة مشكشػػة مػػف أمجػػاد كتسػػابيح كأنػػراح 

اؼو ألف نشتاؽ لمسػمائيات. ن ػف لػف نػدرؾ أسػرار السػماكيات كسػنككف كمػف ينظػر السماء. كلكف ما ندركو اآلف ك
نسػنرل اهلل مباشػرة.   َوْجًيلا ِلَوْجلوٍ غير قادر عمى  ؿ ىذا المشز. أٌما ني السماء نسنرل كؿ األمػكر  ِفي ُلْغزٍ اآلف 

اهلل يعػػرؼ  = ِرُ  َكَمللا ُعِرْفلتُ َسلَأعْ لػذلؾ اآلف نعػرؼ جػزءان مػػف ال قيقػة، أمػا نػػي السػماء نسػنعرؼ ال قيقػة الكاممػػة 
اإلنساف معرنة تامة كاممة نيك نا ص القمكب كالكمى. كن ف ني السماء سنعرنو مثؿ ىذه المعرنة، نػإذا كػاف مػف 
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( نكػـ ُٔ، ِ:َُكك ُذم يك ص كؿ شي  تى أعماؽ اهلل )اآلف لنا نكر المسيح، كلنا الركح القدس ي ؿ نينا ال
 . ما أمجد ىذا. …معرنتنا ىذه ستتزايد يكمان نيكـ ككـ سيككف لنا ني السماء . ك 

 
 " َأم ا اآلَن َفَيْثُبُت: اإِليَماُن َوالر َجاُء َواْلَمَحب ُة، ىِذِه الث بَلَثُة َولِكن  َأْعَظَمُين  اْلَمَحب ُة.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

اإِليَماُن َوالر َجاُء َواْلَمَحب ُة، ي كؿ ىذا التشيير سي دث ني ال ياة األخرل. كلكف اآلف يكصى الرسكؿ بالثبات ن
ألف الم بة ىي لشة السماء، نتعمميا عمى األرض كنمارسيا ني السماء. لكف إلى  دو  = َأْعَظَمُين  اْلَمَحب ةُ ولكن 

 ما ناإليماف ينتيي دكره بعد أف نرل اهلل كنرل ما أعده لنا، سيككف مكيكـ اإليماف ني السماء ىك الثقة ني اهلل.
إلى السماء، كسيككف مكيكمو الجديد ىك التطمع ن ك أمجاد كخيرات  ء سينتيي دكره بعد أف ندخؿ نعالن كالرجا

جديدة كؿ يكـ. نأمجاد كأنراح السماء ىي بال نياية كا نأخذىا كميا مرة كا دة. أٌما الم بة نيي األعظـ، نمف 
 قمبو مممكء م بة يقترب إلى اهلل كيقترب لمكماؿ السماكل.

ؿ، أٌما لك غير الناضج رك يا تككف مقاييسو مادية، نيك يتصكر أف اهلل ي بو لك أعطاه نجا ان ماديان كص ة كأمكا
. أٌما الناضج رك يا نيك يكيـ أف اهلل ي بو ميما كانت "يتساءؿ ليو يارب ما أنا ماشى معاؾسمح اهلل لو بتجربة "

التجربة لمخير، نيشكر اهلل عمييا. الناضج يدخؿ لعمؽ نكر الظركؼ الخارجية، كأف اهلل صانع خيرات. إذان ىذه 
اهلل، كيكتشؼ م بتو ني بو، كبيذا يدخؿ لمعمؽ أكثر كأكثر. ككمما دخؿ لمعمؽ تزداد التعزيات اإلليية. نكـ ككـ 

تسبيح سيككف ني السماء  يث ا ألـ، بؿ إكتشاؼ م بة اهلل الالنيائية كتذكؽ األنراح كاألمجاد األبدية، نيككف ال
الدائـ هلل. نما نأخذه اآلف مف أنراح ما ىك إٌا عربكف ما سنأخذه ىناؾ. نمنطمب أف نمتمت مف الركح القدس الذم 
ييبنا األنراح كالتعزيات اآلف كعربكف كلنشصب أنكسنا عمى التسبيح، كربما يبدأ ىذا أكان بالتشصب، لكنو مع 

 ذه ني السماء.الكقت سيت كؿ لمصدر نرح، كأيضا كعربكف لما نأخ
  

 ثبلثية بولس الرسول، األيمان الرجاء المحبة 
(. كنجد أف ِْ– َُ:ِِ  عب  ُِ– ٔ:َُ  عب  ٓ:ٖتس  ُ   ُ:ّتس ُىذه الثالثية كردت أيضا ني )

ػػرَّؼى اإليمػػاف نػػي  )عػػب  ػػرَّؼى الرجػػاء نػػي  ل"بػػأمكر ا تػػر  الثقػػة بمػػا يرجػػى كاإليقػػاف"( ىػػك ُُ:ُالرسػػكؿ قػػد عى . كعى
الذم ىك كمرساةو لمنكس مؤتمنة كثابتة تدخؿ إلى ما داخػؿ . لنمسؾ بالرجاء المكضكع أمامنا"( َِ– ٔ:ُٖ)عب 

ػػك   كسػػابؽ ألجمنػػا" ال جػػاب.  يػػث دخػػؿ يسػػكع ر نيػػو الرسػػكؿ المػػؤمف نػػي ىػػذا كمػػف ىػػذا التعريػػؼ لمرجػػاء الػػذم ييصى
سػاة عمػى الشػاطت، كالػذم العالـ المضػطرب، كمػف نػي ب ػر مظمػـ، كلكػف كجػد نكسػو ممسػكان ب بػؿ مربػكط نػي مر 

ثبػػت المرسػػاة كألقػػى ال بػػؿ ىػػك يسػػكع الػػذم دخػػؿ إلػػى السػػماء ألجػػؿ أف يعػػد لنػػا مكانػػا. كمػػا عمػػىَّ اآلف سػػكل أف 
أسػػتمر نػػي جػػذب ال بػػؿ )الجيػػاد السػػمبي أم اإلمتنػػاع عػػف الخطيػػة كالجيػػاد اإليجػػابي مػػف صػػالة كصػػـك كخدمػػة 

ني الشاطت الذم ىك السماء. أما الم بة نتعريكيا ني ىػذا .( كلكف يككف ىذا بإطمئناف نكي يدم  بؿ مربكط …
 اإلص اح. 
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كاإليماف ىك الثقة بما يرجى. نن ف نرجك أف يككف نصيبنا ىك المجد السمائى كاإليماف ىك الثقة بأف ىناؾ قيامػة 
ذ القػػػرار. لألمػػكات، ك يػػاة نػػي الػػػدىر اآلتػػي. ن ػػف نرجػػك أف يسػػػندنا اهلل نػػي مكضػػكعو مػػا، نممػػػاذا التػػردد نػػي إتخػػا

 ناإليماف ىك الثقة ني أف اهلل ابد كسيبارؾ.
متذكريف ىذه الكضائؿ أـ ا، ننجده يقكؿ "( نرل بكلس الرسكؿ يضع عالمات تيٍظًير ىؿ نممؾ ُ:ّتس ُك ني )

 ." كصبر رجائكـ بال إنقطاع عمؿ إيمانكـ كتعب م بتكـ
نمػف يػؤمف باألمجػاد المعػدة نػي السػماء، كبػالميراث ؟ ىذا إف كػاف لػؾ أعمػاؿ صػال ة.  فماذا ُيْظِيْر أن لك إيمان

السماكل لف يتصارع عمى ميراث أرضى. كمف يؤمف بأف ىناؾ دينكنة لف يجرؤ عمػى اإلسػتمرار نػي خطيػة  تػى 
 بؿ ىك لف يجرؤ أصالن عمى نعؿ خطية. ناإليماف ال ي يظير ني األعماؿ.  لك أخطأ، بؿ يسرع مقدمان تكبة.

التعب مف أجؿ اآلخػريف، ىكػذا ظيػرت م بػة المسػيح نػي تجسػده كصػميبو. كظيػرت  ني والمحبة الحقيقية تظير
نػي الصػبر عمػى إ تمػاؿ الشػدائد،  والرجاء يظيرم بة بكلس لممسيح ني أتعابو التي ت مميا ني كرازتو كخدمتو. 

لشػػػجاعة نمػػف عينػػو عمػػػى أمجػػاد السػػػماء سيصػػبر عمػػى الضػػػيقة ال اليػػة. كالصػػػبر لػػيس ىػػك الػػػبالدة ال سػػية كا ا
 كاإل تماؿ كالبطكلة، بؿ ىك ناتج عف كجكد رجاء. 

نكائد اإليماف كالم بة نيما كدرع ي مياف المؤمف مف م ػاكات إبمػيس التشػكيؾ نػي م بػة  ( نرلٓ:ٖتس ُكمف )
اهلل إذا أصػػاب المػػؤمف ضػػيقة. كالرجػػاء ىػػك خػػكذة ت مينػػي مػػف خبطػػات الػػرأس أم اليػػأس كاليػػـ ميمػػا إشػػتد األلػػـ. 

ريقة إبميس أف يأتى كقت الشدة أم التجربة كييمس ني أذف اإلنسػاف بػأف اهلل قاسػى كلقػد تخمػى عنػو، نيذه ىي ط
ٌا نممػػاذا سػػمح بيػػذه التجربػػة المؤلمػػة. كالمػػؤمف الكاثػػؽ نػػي أف اهلل صػػانع خيػػرات، كالكاثػػؽ نػػي م بػػة اهلل لػػو يػػرد  كا 

". كىمػا درع ابسػيف درع اإليمػاف كالم بػة نصػحي نمل الخير. لػذلؾ نسػمع قػكؿ الرسػكؿ ". اهلل ا يصنع سك … قائالن 
ألنيمػػا ي ميػػاف صػػا بيما مػػف الشػػؾ نػػي م بػػة اهلل كبالتػػالي نػػي اإلعتػػراض عمػػى أ كامػػو كالتصػػادـ معػػوي. كىنػػا 

 يخسر المؤمف 
 .( سالمو كنر و ُ
 نكؿ تجربة ليا ىدؼ كىك كماؿ اإلنساف .( لف يستكيد مف التجربة التي سمح بيا اهللِ
كخكذة ىي رجاء " …كىذه ىي أىداؼ إبميس. أٌما الرجاء نقاؿ عنو الرسكؿ  ……أبديتو ( ربما يخسر ّ

(. نالمؤمف بدكف رجاء معرض لكقداف سالمو كمعرض لميأس، كألف ي يا ني ىـ ناقدان ٓ:ٖتس ُ) "الخالص
 .أبدان نر و، كلكف مف لوي رجاء ني مجد كأنراح السماء نستككف عينو عمى السماء، كلف يخسر نر و كسالمو 
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 عودة لمجدول رابع عشراإلصحاح ال
 

ني ىذا اإلص اح يعالج بكلس الرسكؿ مكضكع التكمـ بألسنة كيعقد مقارنة بيف مكىبة األلسنة كالتنبؤ كأييما أكثر 
نتيػت بإنتيػاء إلظػاىرة نكعا لبنيػاف المػؤمنيف. كمكضػكع األلسػنة مػف أعقػد أمػكر الكنيسػة األكلػى كأغمضػيا، نيػذه ا

 – ُ:  ِكنيسة الرسؿ. ظيرت يكـ الخمسيف كمع شعب أنسس كمػع كرنيميػكس كتكمػـ عنيػا بػكلس ىنػا نقػط )أع 
نمقػد تكمػـ الرسػؿ بمشػات متعػددة كآيػة لجميػكر  أّما يلوم الخمسلين(. ٔ– ُٗ:ُ  ُٖ– ُُ:ُ   َُ:ْٔ   ُّ

عالنان لمرسؿ أف يذىبكا كيكرزكا لمعالـ كم و نيكيميـ الشعكب أثناء كػرازتيـ، كلػذلؾ نجػدىـ قػد تكػاىمكا المجتمعيف كا 
. كػػاف ىػػذا عالمػػة عمػػى قبػػكؿ اهلل لألمػػـ كنػػتح وفللى حادثللة كرنيميللوس( ِ:ّٕمػػع سػػامعييـ بمشػػاتيـ الخاصػػة )أع 

ـٍ كرنيميكس بألسنة أف ما  دث لمرسؿ  دث لألمـ. كالىما أخذ نكػس م  خالص ليـ، نمقد نيـ بطرس مف تىكى باب ال
بة. كنى يكـ أنسس كانػت األلسػنة آيػة لمػف نػالكا الػركح القػدس، بعػد أف قػالكا كا سػمعنا أنػو يكجػد ركح قػدس المكى

كبيػػذا نيمػػكا أف  مػػكؿ الػػركح القػػدس قػػد أعطػػاىـ مكاىػػب. مػػػف كػػؿ ىػػذا نكيػػـ أف ىػػذه المكىبػػة كػػاف ىػػدنيا غيػػػر 
( لػػذلؾ لػػـ نسػػمع عػػف األلسػػنة بعػػد ُْ:ِِكػػك ُلمػػؤمنيف، لػػذلؾ قػػاؿ بػػكلس الرسػػكؿ "أنيػػا آيػػة لشيػػر المػػؤمنيف" )ا

الكنيسة األكلى. كمف بعد دخكؿ المسي ية إلى مصر  تى اآلف لـ نسمع عف مكىبة ألسنة كانت أل د مف األباء 
 القديسيف.

أما ما يصنعو الخمسينيكف اآلف نيك بال أدني ىدؼ أك  كمة إليية ؛ كا يعدك أف يككف  ركات ىستيرية مكتعمػة 
:- 
ىبة األلسنة غايتيا بقبكؿ األمـ، نال داع اآلف ليذه المكىبة. ا يكجد شعب بال كارز بمشتو، نال ( نمقد  ققت مك ُ

 نتشرت ني كؿ العالـ. إإ تياج آلخر مف الخارج يكمميـ بمسانيـ. نالمسي ية 
ء ( اانكعػػاات التػػي تصػػا ب األلسػػنة عنػػدىـ تتنػػانى مػػع الػػركح الكديػػع اليػػادم الػػذم لممسػػيح. كالمسػػي ي مممػػك ِ

 سالـ كىدكء. 
( كىذا يعنى تقييـ الكػالـ الػذم نسػمعو لػن كـ عمػى صػ تو. نكيػؼ ُِ:َُكك ُ( بكلس يدعك لتمييز األركاح )ّ

 يتـ ىذا مع كجكد ألسنة غير مكيكمة. 
( أمػػػا الم بػػة نتعطػػى نيمػػػا ٗ– ُُ:ُ( الكبريػػاء تنشػػت بمبمػػة كألسػػػنة غيػػر مكيكمػػة، كمػػا  ػػػدث نػػي بابػػؿ )تػػؾ ْ

 دث يـك الخمسيف.لبعضنا البعض كما  
  -( كيؼ يرل الرسكؿ ىذه المكىبة مف كاقع ىذا اإلص اح :ٓ
نمػف يسػػعى كراء مكىبػة استعراضػية مػازاؿ نػػي مر مػة طككلػة رك يػػة.  (َِآيػة ) ""ال تكونلوا أوالدًا فلي أذىللانكمأ( 

يرجة كالمظيريػات بػؿ أٌما الناضج رك يان نيسعى كراء ما يبنى قابالن الصميب.. نالمسي ي ليس طريقو اإلبيار كالب
 قبكؿ الصميب. 

مػف يػراكـ كأنػتـ نػي ىػذا الكضػع تتكممػكف بألسػنة غيػر مكيكمػة سػيقكؿ   (ِّ آيػة) ""أفبل يقولون أنكم تيذونب( 
 ُٔ  آية  ِْ  آية ٗالسامع آية أف ىذا نكع مف الجنكف. نيؿ ىذه طريقة لمبنياف؟ المطمكب أف نبنى 
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 نما نائدتيا أذف لممؤمنيف. (ِِة آي) ""األلسنة آية لغير المؤمنينج( 
ىػػذا أف الرسػػكؿ ينكػػر مكىبػػة األلسػػنة، كلكػػف يكضػػؿ المكاىػػب التػػي تبنػػى، كعمػػى أف تكػػكف ليػػذه  لػػيس معنػػى – ٔ

 .ستعماؿ اآلف كلكف ما نائدة األلسنة اآلف إالمكىبة 
أم عمػػؿ لمػػركح نػػي إذا أعطػػى اهلل المػػؤمف مكىبػػة ألسػػنة، كصػػمى بيػػذا المسػػاف، نمػػف المؤكػػد أنػػو سػػيكرح ألف  -ٕ

 .ف صمى المؤمف بمسانو العادم سيكرح إإنساف سيجعمو يكرح... كلكف أيضان 
اهلل يتدخؿ بطريقة معجزية ليعمؿ ما نعجز ن ف عف عممو بالطريقة العادية نإذا كاف يمكف لمكارز أف يػتعمـ  – ٖ

نيػـ كػانكا صػياديف بسػطاء كسيرسػميـ  لشة الشعب الذم يكرز لوي نمماذا المكىبة ؟ اهلل أعطى لمتالميذ ىػذه العطيػة
 األنبا انطكنيكس مرقس نيانة ننجد أف كا دان مثؿاهلل لكؿ العالـ، نكيؼ يكممكف العالـ سكل بمسانو. أٌما ني أيامنا 

مَّـى نكسو  المشات اإلنريقية كترجـ ليـ كتب الكنيسة.  كثير مف أسقؼ أنريقيا قد عى
ا يكيميػا الخمسػينيكف، نالكنيسػة ت تػاج لمػف يكمػـ المتػألـ بكػالـ تعزيػة، الكنيسة ت تاج أللسنة كلكػف لػيس كمػ – ٗ

ـ بػكلس أغريبػاس الممػؾ بمسػاف غيػر نػيمكس. كيكمـ اليائس بكالـ تشجيع ىكػذا كمَّػ ، كيكمـ المستيتر بمساف تبكيت
مكس الػكالي الػذم نأغريباس الممؾ كاف رجالن عارنان بالنامكس، لذلؾ كمموي الرسكؿ بكلس مف كاقع النامكس، أٌمػا نػي

 ، ِْ:ِْ  أع  ِّ– ِٔ:ُي يػػا نػػي الخطيػػة، نكممػػوي بػػكلس عػػف البػػر كالتعكػػؼ كالدينكنػػة  تػػى أنػػو إرتعػػب )أع 
كػؿ كػؿ شػت ألخمػص عمػػى . صػػرت لم…صػرت لمييػكد كييػكدم ا كػاف يعنيػو بػكلس الرسػػكؿ بقكلػو "(. كىػذا مػِٓ

 .(ِِ– ٗ:َِكك ُ" )كؿ  اؿ قكمان 
أف تكػػكف ىنػػاؾ مكىبػػة ألسػػنة، عمػػى أف يكػػكف ليػػا نائػػدة لبنػػاء الكنيسػػة. ككانػػت  عمكمػػان نالكنيسػػة ا تعتػػرض عمػػى

 .(ُٔ:ُٕمكىبة األلسنة تنكيذان لكعد السيد المسيح نى )مر 
 
وِحي ِة، َوِباأَلْوَلى َأْن َتَتَنب ُأوا.ٔ" -:(ٔ) آية   " ِاْتَبُعوا اْلَمَحب َة، َولِكْن ِجدُّوا ِلْمَمَواِىِب الرُّ

إذا كانت الم بة أعظـ الكضائؿ، كتمأل القمب سالـ كنرح كىػى عربػكف ال يػاة السػماكية. نعمػيكـ  = اْلَمَحب ةَ ِاْتَبُعوا 
 أف تطمبكا الم بة أكان كا تكضمكا عمييا شيئا آخر. 

وِحي ةِ  كف م بػة ستصػبح ا مانع أف تجتيدكا لتمتمككا مكاىب لمخدمة كلمبنياف، كلكف بد = َولِكْن ِجدُّوا ِلْمَمَواِىِب الرُّ
المكىبػػة سػػبب كبريػػاء كغيػػرة ك سػػد. كأكؿ كأىػػـ مكىبػػة ىػػي التنبػػؤ نبيػػا تعممػػكف اآلخػػريف، كىػػذا أنضػػؿ مػػف الػػتكمـ 
بمساف ا يكيمو أ د. كالتنبؤ ىك تكصيؿ ال ؽ الذم يريده اهلل، الذم أعمنو لمف يتنبأ ل خريف سكاء بكعظ أك نبكة 

أم كمكػـ.  = ِاْتَبُعلوايقػكؿ عػف الم بػة  يكية الكصػكؿ إلييػا. كا ػظ أنػوعف المستقبؿ نكالىما يتكمـ عف السماء كك
أم  ػاكلكا.  = ِجلدُّوانالم بة يجب أف تككف ني الكؿ، نبدكف م بة أنا لست مسي يان. أما بالنسبة لممكاىب نيقػكؿ 

هلل كلػػيس لمجػػدم الػػذم يريػػده منػػى. عمػػىَّ أف أطمػػب المكىبػػة لمجػػد ا ؿكاهلل سػػيعطيني المكىبػػة التػػي أتمػػـ بيػػا العمػػ
الشخصي. لذلؾ عمينا أف ا نطمب مكىبة معينة، بؿ أف نمجد اهلل، لذلؾ ىناؾ مػف يب ػث عػف الخػدمات الخكيػة. 

 كعمكمان نالكؿ بمكاىبو يتكامؿ ني الكنيسة ليتمجد إسـ المسيح.
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وِح َيَتَكم ُم ِبَأْسرَاٍر.أَلن  َمْن َيَتَكم ُم ِبِمَساٍن اَل ُيَكَمُم الن اَس َبِل اهلَل، ألَ ٕ" -:(ٕ) آية  " ْن َلْيَس َأَحٌد َيْسَمُع، َولِكن ُو ِبالرُّ
أف مكىبة التنبؤ أنضؿ مف مكىبة التكمـ بألسنة، ىذه التي كانكا يشتيكنيا ني ككرنثػكس. ألف مػف يػتكمـ بمسػاف ا 

ذا سػػألت ىػػذا الأإا  يسػػتكيد منػػو النػػاس شػػيئان، شػػخص مػػاذا تكعػػؿ قػػد تكػػكف ف يكػػكف ليػػـ نكػػس المسػػاف كالمشػػة ، كا 
اَل ُيَكَملُم الن لاَس َبلِل = ، نالصػالة ىػى كػالـ مػع اهلل   ف كػاف يكمػـ اهلل نميػتكمـ سػران إذف إصػمى بػالركح . أنا أجابتو إ

كاهلل يمكف أف نكممو بأم لشة  تى المشة األصمية لنا، بؿ قطعا ىذا ىك األنضؿ ليشترؾ الذىف مع المسػاف  = اهللَ 
ذا كنت تكم ، كمـ اهلل ني السر، لكف كمػـ النػاس بمػا يكيػدىـ عمنػان. بػدكف ترجمػة . كا  ـ اهلل نمماذا تكممو بصكت عاؿو

. اذف َلللْيَس َأَحللٌد َيْسللَمعُ = يكػػكف المسػػاف أشػػبو ب ػػديث خػػاص مػػع اهلل ا يسػػتكيد منػػو أ ػػد شػػيئان كلػػف يكيمػػو أ ػػد 
سػػاف. أٌمػػا لػػك كيًجػػدى كسػػط شػػعب غريػػب مرسػػؿ عو لملسػػر أك بػػنكس لشتػػو األصػػمية كا داناألنضػػؿ أف يكمػػـ اهلل نػػي ا

لكرازتيـ نميكمميـ بمشتيـ كىذه نائدة مكىبة األلسنة. أٌما لك كيًجدى نػي كسػط شػعبو كاهلل أعطػاه ىػذه المكىبػة نكائػدتيا 
ًمػؿ نيػو الػركح نيكػكف ىػذا لػيعمف  أف اهلل يريد أف يرسمو لشعب آخر لمكرازة. لكف بينما ىك ما يزاؿ كسػط شػعبو، كعى

أم أف األلسػػنة ليسػػت لمنشػػكة الرك يػػة أك ىػػي ليسػػت  = ولكنللو يللتكمم بللالروح وأسللرار= أسػػرار ك قػػائؽ إلييػػة لػػو 
 مجرد أصكات غير ذات معنى. ىنا الرسكؿ ا يمشى المكىبة، لكنو ي دد طريقة التعامؿ معيا 

  . إف كانت الكممات ىي صمكات نميكمـ بيا اهلل سران  (ُ
 اس نميترجـ ليستكيد الناس كيسمعكا. لك كانت أسرار إليية معمنة لمن  (ِ

 كىذا ما  دث يـك الخمسيف إذ تكمـ بطرس، كترجـ الباقيف لكؿ المشات نكيـ كؿ السامعيف، كؿ كا د بمشتو.
 
  " َوَأم ا َمْن َيَتَنب ُأ، َفُيَكَمُم الن اَس ِبُبْنَياٍن َوَوْعٍظ َوَتْسِمَيٍة.ٖ" -:(ٖ) آية

 = َوْعلللظٍ أم مػػاذا يبنػػى عالقػػػتيـ بػػاهلل كينمييػػا كيعمقيػػا.  = لمبنيللان ف بكػػػالـ مكيػػكـالنبػػكة ىنػػا ىػػي تعمػػيـ اآلخػػري
أم را ػػة كتعزيػػة،  COMFORT= تسللمية تخػػكيكيـ مػػف نتػػائج الخطيػػة كشػػرح الممارسػػة العمميػػة لم يػػاة اإليمانيػػة.

 ليشعر المتألـ برا ة كسط آامو بتجارب ىذه ال ياة. كنتح أبكاب الرجاء أمامو.
  

 " َمْن َيَتَكم ُم ِبِمَساٍن َيْبِني َنْفَسُو، َوَأم ا َمْن َيَتَنب ُأ َفَيْبِني اْلَكِنيَسَة.ٗ" -:(ٗ) آية
بكؿ تأكيد مف يتكمـ بمساف يشعر بعمؿ الركح القدس نيػو كناعميتػو التػي تميػب نكسػو الباطنػة كبيػذا  = َيْبِني َنْفَسوُ 

يـ السػػيد المسػػيح نمػػف أراد أف يصػػمى )سػػكاء بمسػػاف أك يبنػػى نكسػػو، نػػأم مكىبػػة تبنػػى صػػا بيا. كلكػػف  سػػب تعػػال
(  تى ا تككف الصالة مظيريات تدخؿ الكبريػاء ٖ– ٔ:ٓبمشتو األصمية( نميدخؿ إلى مخدعو كيصمى سران )مت 

 لمقمب. 
نكسػو نػالميٍرًكل ىػك  كمػف يكمػـ الكنيسػة بكػالـ الػركح القػدس يبنػى الكنيسػة كيبنػى=  َوَأم ا َمْن َيَتَنب لُأ َفَيْبِنلي اْلَكِنيَسلةَ 

ألنيػػا تسػػتيدؼ  ،( لػػذلؾ إعتبػػر الػػتكمـ بألسػػنة ىػػك أقػػؿ الػػدرجات نػػي المكاىػػب الرك يػػةِٓ:  ُُيضػػا ييػػٍركىم  )أـ أ
( كنييػػا ِٖيػػة آكا يترتػػب عمييػػا بنيػػاف الكنيسػػة )راجػػع  ،ف طمبيػػا اانسػػاف )طالمػػا لػػـ يرسػػمو اهلل لمشػػعكب(إالػػذات 
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ف كمػـ اهلل نمػيكف ىػذا إاألنضػؿ ك  . ميصػمت نػي الكنيسػة كلػيكمـ نكسػو كاهللنرل صا ب المساف إف لـ يكف يتػرجـ ن
 . (ُٓ،  ُْليشترؾ معو ذىنو كىذا ما يقكلو الرسكؿ ىنا ) بمسانو

 
لْن َيلَتَكم ُم ِإَني ُأِريُد َأن  َجِميَعُكْم َتَتَكم ُموَن ِبأَْلِسَنٍة، َولِكْن ِباأَلْوَلى َأْن َتَتَنب ُأوا. أَلن  َملْن يَ ٘" -:(٘) آية َتَنب لُأ َأْعَظلُم ِمم 

  " ِبأَْلِسَنٍة، ِإال  ِإَذا َتْرَجَم، َحت ى َتَناَل اْلَكِنيَسُة ُبْنَياًنا.
الرسكؿ يقيس أنضمية المكاىب عمى قياس الم بة، لذلؾ يطمب ليـ المكاىب التػي نييػا نكػع ل خػريف مثػؿ التنبػؤ. 

يككف معيا ترجمة ليستكيد الكؿ مف إعالنػات اهلل. ىػذا إذا كػاف الػكاعظ  كالرسكؿ ا يمشى األلسنة، لكنو يكضؿ أف
مف بمد آخر كا يعرؼ لساننا، كلكف ما معنى أف يتكمـ كا د مف كنيستي لو نكس لساني بمساف آخر ثػـ يتػرجـ لػو 

 بعيدة.أ د. كقد يككف ىذا ني أياـ الكنيسة األكلى  يف كاف اهلل يعد رسالن كخدامان ليذىبكا إلى كنائس 
 
ِإم ا ِبِإْعبَلٍن، َأْو  َفاآلَن َأيَُّيا اإِلْخَوُة، ِإْن ِجْئُت ِإَلْيُكْم ُمَتَكَمًما ِبأَْلِسَنٍة، َفَماَذا َأْنَفُعُكْم، ِإْن َلْم ُأَكَمْمُكمْ ٙ" -:(ٙ) آية

 "ِبِعْمٍم، َأْو ِبُنُبو ٍة، َأْو ِبَتْعِميٍم؟
كشػؼ عػف  = بلإعبلن ف يككف نانعػان ليػـ إف لػـ يكمميػـ بمسػاف مكيػكـ.ىنا يطبؽ الرسكؿ المبدأ عمى نكسو، نيك ل

تقػديـ  = َتْعِمليمٍ         تعمػيـ عقائػد أك كعػظ أك تكسػير مػا يبػدك غامضػان. = ِعْملمٍ أسرار إليية خكية نائقػة المعرنػة. 
 مبادئ مسي ية كاض ة. 

 
ْعِطلي َصلْوتًا: ِمْزَملاٌر َأْو ِقيثَلاَرٌة، َملَع ذِللَك ِإْن َللْم ُتْعلِط َفْرًقلا َاأَلْشَياُء اْلَعاِدَملُة النُّفُلوِس ال ِتلي تُ ٚ" -(: ٜ-ٚيات )اآل

َفِإن لُو ِإْن َأْعَطلى اْلُبلوُق َأْيًضلا َصلْوتًا َغْيلَر َواِضلٍح، َفَملْن َيَتَيي لُأ ِٛلمن َغَماِت، َفَكْيَ  ُيْعَرُ  َما ُزَملَر َأْو َملا ُعلِزَ  ِبلِو؟ 
َتَكم ُموَن ِفي ْم َأْيًضا ِإْن َلْم ُتْعُطوا ِبالَمَساِن َكبَلًما ُيْفَيُم، َفَكْيَ  ُيْعَرُ  َما ُتُكَمَم ِبِو؟ َفِإن ُكْم َتُكوُنوَن تَ ىَكَذا َأْنتُ ِٜلْمِقتَاِل؟ 
 " اْلَيَواِء!

 الرسكؿ يستخدـ أمثمة ليشرح ليـ ما يريدىـ أف يكيمكه. 
ا  يػػاة نييػػا، أم الجمػػاد، كىنػػا يقصػػد اآلات المكسػػيقية. كيقػػكؿ الرسػػكؿ أم التػػي  =َاأَلْشللَياُء اْلَعاِدَمللُة النُّفُللوِس 

 واْلُبلوقُ   تى ىذه ليا لشة مكيكمة، نيناؾ مكسػيقى ىادئػة تييػدئ الػنكس، كىنػاؾ مكسػيقى لم ػزف كمكسػيقى لمكػرح.
ت لو معاني لكؿ صكت، نيناؾ صكت  يف ييسمع يتييأ الم اربكف لمقتػاؿ، كىنػاؾ صػكت لمتجمػع كصػك  = أيضاً 

لالستيقاظ. أٌما لك أعطت ىذه اآلات نشمة كا دة أك نشمات عشكائية نمف يكيميا أ د، بؿ ستثير السامعيف )كأف 
عطػػى بػػكؽ لطكػػؿ( نػػاف كانػػت ىنػػاؾ لشػػة مكيكمػػة تخػػرج مػػف اآلات عادمػػة النكػػكس، نبػػاألكلى عمػػى البشػػر ذكل أي 

ب أ د، كذلؾ المساف إف لـ يكف مكيكمان يصير النككس ال ية أف تككف ليـ لشة مكيكمة. العزؼ بال معنى ا ييطر 
يكيمو  لكـ كالمان  بى ىً بالمساف المعجزل الذل كي أم بال جدكل. إذان إف لـ تعطكا =  َتَتَكم ُموَن ِفي اْلَيَواءِ مثؿ عدمو. 

السامعكف نكأنكـ تتكممكف بال جدكل. إف صدر مف البػكؽ صػكت عشػكائي نمػف يكيػـ أ ػد مػا الػذم سػيكعمو، كمػف 
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أم نشمػػات  = َفْرًقللا ِلمن َغَمللاتِ مـ إذف بمسػػاف غيػػر مكيػػـك يكػػكف كبػػكؽ عشػػكائي ا يػػؤدل الميمػػة المرجػػكة منػػو. يػػتك
 متمايزة يخرج منيا قطعة مكسيقية ليا معنى.

َفلِإْن َٔٔمْعنلًى.  ُرب َما َتُكوُن َأْنلَواُع ُلَغلاٍت ىلَذا َعلَدُدَىا ِفلي اْلَعلاَلِم، َوَللْيَس َشلْيٌء ِمْنَيلا ِبلبلَ ٓٔ" -(:ٕٔ-ٓٔيات )اآل
ىَكللَذا َأْنللُتْم َأْيًضللا، ِإْذ ِإن ُكللْم ُٕٔكْنللُت اَل َأْعللِرُ  قُللو َة المَُّغللِة َأُكللوُن ِعْنللَد اْلُمللَتَكَمِم َأْعَجِميًّللا، َواْلُمللَتَكَمُم َأْعَجِميًّللا ِعْنللِدي. 

وِحي ِة، اْطُمُبوا أَلْجِل ُبْنَياِن اْلكَ   " ِنيَسِة َأْن َتْزَداُدوا.َغُيوُروَن ِلْمَمَواِىِب الرُّ
ىك مف يتكمـ لشة غيػر مكيكمػة أك الػذل ا يكيػـ المشػة التػي يسػمعيا. كالمعنػى أف ىنػاؾ لشػات كثيػرة  = األعجمي

َأْعلِرُ  قُلو َة = ألنني ا أعرؼ ىذه المشات كأنيـ معناىػا  ، ليا معنى عند مف يتكمميا كلكنيا بال نائدة بالنسبة لي
 ّشات قكية تجد نييا الكممات متعددة لتعبر عف كؿ شت بتدقيؽ، نمثال كممة  ب بالعربية تقابميػا . نيناؾ لالمَُّغةِ 

كممػػات نػػي اليكنانيػػة )راجػػع مقدمػػة اإلصػػ اح السػػابؽ(. كلػػك أمػػامي كتػػب عمميػػة قيمػػة جػػدان لكنيػػا بمشػػة ا أعرنيػػا 
مػػف تػػتكمـ  لكػػف لػػيس لػػي. نأنػػت يػػا نسػػتككف بػػال نائػػدة بالنسػػبة لػػي، كلكػػف ىػػذا ا يمنػػع أف بيػػا معمكمػػات ذات نكػػع

لػى إدخؿ أ ذان إأتريد اف تكمـ اهلل نى صالة،  ،بمساف، ما الكائدة التي ستعكد عمى مف يسمعؾ كىك ا يكيـ ما تقكؿ
مخػػدعؾ ككمػػـ اهلل بمشتػػؾ ليشػػترؾ ذىنػػؾ. نصػػي ة الرسػػكؿ ليػػـ أف يطمبػػكا كشيػػكركف أف يػػزدادكا نػػي المكاىػػب التػػي 

ب التي تمجد الشخص، كاأللسنة التػي ا يكيميػا أ ػد. نالمكىبػة ليسػت لمشػخص نكسػو تبنى الكنيسة كليس المكاى
 . (ُٔ – ٕ:  ْأؼ   َُ:  ْبطُ) كلبناء الكنيسة ااخريفلخدمة بؿ 
 
  " ِلذِلَك َمْن َيَتَكم ُم ِبِمَساٍن َفْمُيَصَل ِلَكْي ُيَتْرِجَم.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

و اهلل أف يترجـ ليكيـ نكسػو كيكيمػو النػاس ، ر مكيكـ، نميصمي أف يعطً بكالـ غي عمى مف لو مكىبة المساف كيتكمـ
قتنعػػػت إقنعتنػػػى يػػػا رب نأكلنسػػػمع كيػػػؼ يتعامػػػؿ مػػػع اانسػػػاف " ف نكيػػػـ ، نػػػاهلل خمػػػؽ اانسػػػاف عػػػاقالأكاهلل يريػػػدنا 

عطػػى لسػػنة نكػػاف ىػػذا كضػػع خػػاص بالكنيسػػة األكلػػى، إذ كػػاف اهلل ي(. أمػػا األٕ:  َِر إنشمبػػت" ) ل  ػػت عمػػيَّ أك 
األلسنة لمبعض  تى ينطمقكا لبالد أخرل. كىذه اآلية تشير لمف كجد نػي نكسػو المكىبػة، ككجػد نكسػو يػتكمـ بمسػاف 

رسػؿ اهلل أكسط الناس، قبؿ أف يشادر الكنيسة إلى البمد الذل يريده اهلل أف يذىب إليو. كالسؤاؿ المنطقى ..ىؿ لػك 
 كىك ايكيـ ما يقكلو ؟! لى شعب ما ...ىؿ سيكمميـإرسكا لو ىذه المكىبة 

 
  أَلن ُو ِإْن ُكْنُت ُأَصَمي ِبِمَساٍن، َفُروِحي ُتَصَمي، َوَأم ا ِذْىِني َفُيَو ِببَل َثَمٍر.ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

الرسػػكؿ ىنػػا يػػرد عمػػى تصػػكرات خاطئػػة لػػدل أىػػؿ ككرنثػػكس، نيػػـ يريػػدكف ىػػذه المكىبػػة، أف يصػػمكا بألسػػنة غيػػر 
كالتمػػذذ بالصػػالة ي ػػدثاف أيضػػا لػػك صػػميت كػػكؽ عمػػى مػػف ا يصػػمى بمسػػاف )كالنشػػكة مكيكمػػة كيشػػعركا بنشػػكة أك ت

ًلػدٍت نيػو(. بػؿ مػا يجػب أف يعممػو مػف يصػمى أف الػركح القػدس نػى أثنػاء الصػالة  بمساف مكيكـ أم المساف الػذل كي
يػتكمـ كالمػا  لسانو كىذا يعطيو نيما ك كارا مع اهلل. نما معنػى أف يضع أنكارا نى عقؿ مف يصمى، ككممات عمى

ىك ا يكيمو، كىؿ يضع الركح القدس نى عقمو أك عمى لسانو أيضا كالما غيػر مكيػكـ. ربمػا ت ػدث التعزيػة مػف 
 الصالة بمساف كلكف العقؿ لـ يستمع لصكت الركح.
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ف إىذا كالـ أىؿ ككرنثكس كلػيس رأل الرسػكؿ. بػؿ الرسػكؿ يكضػح ليػـ  = َفُروِحي ُتَصَمي كنت أصمى بمسان إن
نػال معنػى أف  ِذْىِني َفُيلَو ِبلبَل َثَملرٍ = نيـ ما أقكؿ أليك أسمكب خاطت، نال معنى أف أصمى برك ي دكف أف  ىذا

أككف خاضعا ت ت تأثير كناعمية الركح، بينما العقؿ غير مػدرؾ مػا ييقىػاؿ، كيظػؿ العقػؿ بػدكف نكػع أم بػدكف ثمػر 
يعطػى مكىبػة أف يػتكمـ إنسػاف بمسػاف ا يكيمػو ىػك  إذ ا يشترؾ مع النكس ني المكىبة. كخطأ أف نتصػكر أف اهلل

نكسو ن تى الك ي ىك عبارة عف نكر إليى ميعىبَّران عنو بمشة اإلنساف، نالك ي لـ يمغ عقؿ النبػي أك الكاتػب. لػذلؾ 
نأسمكب إشعياء المثقؼ يختمؼ عف أسمكب عامكس الراعى. كأسمكب بكلس يختمؼ عػف أسػمكب يعقػكب الصػياد. 

المكاىػػػب الخاصػػػة نػػػي الكتابػػػة كالمشػػػة. نػػػالككر ىػػػك نكػػػر اهلل كاألسػػػمكب كالصػػػياغة ىمػػػا لمكاتػػػب  نػػػالك ى ا يمشػػػى
كػػػػرؽ بػػػػيف الػػػػك ى كيسػػػػتشؿ نييمػػػػا خبراتػػػػو كثقانتػػػػو. عمػػػػى أف الػػػػك ى أيضػػػػان يعصػػػػـ الكاتػػػػب مػػػػف الخطػػػػأ. كن ػػػػف ن

اإلنسػػػاف، ف كػػػاف الػػػك ى المقػػػدس الػػػذل يقتضػػػى التعبيػػػر الػػػدقيؽ لػػػـ يمػػػغ عقػػػؿ إ( نػػػُِ،  َِ:  ُبػػػطِء)كاإلمػػػال
نيست يؿ أف تأتى ىبة مف الركح ني آخر األياـ لتمشى عقؿ اإلنساف كتجعمػو يقػكؿ مػا ا يكيػـ متكىمػان أنػو يصػمى 
بالركح. كا يصح أف يعطى اهلل اإلنساف أف يصمى كالمػان ا يكيمػو كا يعيػو ىػك نكسػو، بػؿ إف الشػيطاف سيسػتشؿ 

(. المظيريػػات تقػػكد لمكبريػػاء. كالكبريػػاء يقػػكد ُِ:ّكػػكُىػػذا الكضػػع، كيضػػع كممػػات ىرطقػػة مثػػؿ يسػػكع أناثيمػػا )
اإلنساف ليمعب بو الشػيطاف كيجعمػو يخطػت نػي اهلل. أٌمػا مػف  ػؿ عمػييـ الػركح القػدس نػي الكتػاب نكػانكا ي ػدثكف 

(. كلػػـ نسػػمع نػػي الكتػػاب المقػػدس ُٗ:ٔكف مثػػؿ أىػػؿ أنسػػس )أع ( أك كػػانكا يتنبػػأَُ:ْٔ ِ:ُُ )أعبعظػػائـ اهلل
أف يعػػي مػػا يقػػكؿ. نتعظػػيـ اهلل يعنػػى تسػػبيح عمػػى عظػػائـ اهلل كتمجيػػده كشػػكره، نيػػؿ ىػػذا يػػتـ دكف عمػف تكمػػـ دكف 

 كعى. كالتنبؤ يعنى كالـ مكيـك بكعظ أك نبكات.
  

وِح، َوُأَرَتُل ِبالذَ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية وِح، َوُأَصَمي ِبالَذْىِن َأْيًضا. ُأَرَتُل ِبالرُّ   " ْىِن َأْيًضا.َفَما ُىَو ِإًذا؟ ُأَصَمي ِبالرُّ
ىػػذا ىػػك الكضػػع السػػميـ الػػذل يقبمػػو اهلل أنػػو  ينمػػا أصػػمى بػػالركح يكػػكف ذىنػػي كاعيػػان كناىمػػان لمػػا أقػػكؿ، نالمكضػػكع 

أف أكػكف مكيكمػان عنػد السػامعيف،  يجػب بؿ  كار مع اهلل. كلك كاف ىناؾ مف يسمع ما أقػكؿ ليس غيبكبة رك ية،
 كمة لممشتركيف نييا. تصاؿ ذىني معيـ، كتككف العبادة مكيإكنى 
 
وِح، َفال ِذي ُيْشِغُل َمَكاَن اْلَعاَمَي، َكْيلَ  َيقُلوُل ٙٔ" -:(ٙٔ) آية ال  َفِإْن َباَرْكَت ِبالرُّ ِعْنلَد ُشلْكِرَك؟ أَلن لُو اَل « آِملينَ »َواِ 

 " َيْعِرُ  َماَذا َتُقوُل!
وحِ  ح أم بمكيػكمكـ يػا أىػؿ ككرنثػكس، أنكػـ تسػب كف اهلل باركت أم تسابيح شكر هلل. كباركت بػالرك =  َباَرْكَت ِبالرُّ

أم مف ليس لو مكاىب رك ية خاصة كمعرنتػو  = اْلَعاَميَ ف سمعؾ إبكالـ غير مكيكـ كمكىبة مف الركح القدس ن
أم كيؼ يككف ىذا، إف لـ يكيـ ما تقكؿ. مف  = يقول آمين كي م دكدة، مثؿ ىذا  ينما تشكر أك تسبح بمساف 

الميـ نػي العبػادة المشػتركة أف يكػكف ىنػاؾ شػركة بػيف مػف يصػمى أك يرتػؿ أك يعػظ كبػيف السػامعيف. ىنا نكيـ أف 
 = أم يسبح اهلل كيشكره معؾ آمينيجب أف يككف المصمى مكيكمان لدل السامع لت دث الشركة كيقكؿ 
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 " َفِإن َك َأْنَت َتْشُكُر َحَسًنا، َولِكن  اآلَخَر اَل ُيْبَنى.ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
  . لك كنت تشكر بمساف غير مكيكـ، نأنت ك دؾ تصمى

 لكف بال بناء لمسامعيف. = وتشكر حسنا
  

 " َأْشُكُر ِإلِيي َأَني َأَتَكم ُم ِبأَْلِسَنٍة َأْكَثَر ِمْن َجِميِعُكْم.ٛٔ" -:(ٛٔ) آية
 -ُْ:َُيـ المشة الميكأكنية )أع نو يتكمـ بألسنة كدارس ألنو لـ يكأربما كمكىبة أك لثقانتو العالية. كغالبان المعنى 

ُْ) . 
  

ْشلَرِة َولِكْن،ِفي َكِنيَسٍة، ُأِريُد َأْن َأَتَكم َم َخْمَس َكِمَماٍت ِبِذْىِني ِلَكْي ُأَعَمَم آَخِريَن َأْيًضا، َأْكثَلَر ِملْن عَ ٜٔ" -:(ٜٔ) آية
  " آاَلِ  َكِمَمٍة ِبِمَساٍن.
نيسة خمس كممات مكيكمة كأعمميا ل خػريف، عػف أف أكمميػـ عشػرة أنا أنضؿ أف أتكمـ ني ك …تكيـ اآلية ىكذا 

م ػ =َأَتَكم لَم َخْملَس َكِمَملاٍت ِبلِذْىِني آاؼ كممة بمساف. نقكلو  َأْكثَلَر ِملْن  ـ اآلخػريف بمػا أدركتػو.أم أدركيػا بعقمػي كأيعى
كممػػة بمسػػاف، نيػػذا لػػف يبنػػى  ََََُأف أتكمػػـ  مػػف ىللذا أفضلللمعناىػػا  ىنػػاأكثللر  = َعْشللَرِة آاَلِ  َكِمَمللٍة ِبِمَسللانٍ 

 السامعيف. الرسكؿ ني الكنيسة يخرج مف ذاتو كيككف ششمو الشاغؿ بنياف الناس إف ني صالة أك ني كعظ. 
 
لا ِفلي إٓ" -:(ٕٓ) آية أَلْذَىلاِن َفُكوُنلوا َأيَُّيا اإِلْخَوُة، اَل َتُكوُنوا َأْواَلًدا ِفي َأْذَىلاِنُكْم، َبلْل ُكوُنلوا َأْواَلًدا ِفلي الش لَر، َوَأم 

 " َكاِمِميَن.
ما يطمبكنو مف مكاىب ألسنة مػا ىػك إٌا أ ػالـ طككلػة، ناألطكػاؿ يكر ػكف بالشػيء  = اَل َتُكوُنوا َأْواَلًدا ِفي َأْذَىاِنُكمْ 

ف كػػػاف بػػػال نائػػػدة. كا ػػػظ أنػػػو يصػػػكيـ بػػػاإلخكة قبػػػؿ كالمػػػو عػػػنيـ أنيػػػـ أكادان نػػػي  المزخػػػرؼ نػػػي ظػػػاىره  تػػػى كا 
ٍؽ باأللسنة مف صكات األطكاؿ نصي تو. كمعنى كالمو أف التىعىم    تى ا يشضبكا منو قبؿ أف يكجو ليـ تصكراتيـ

ف أردتػػـ أف تككنػػكا أكادان نككنػػكا ىكػػذا نػػي الشػػر، كىػػذا مػػا قالػػو السػػيد المسػػيح  لمػػا ي ػػيط بػػو مػػف مظػػاىر مبيػػرة. كا 
لا ِفلي  نػي إخالصػيـ، كبػال مكػر كا خػداع. (. أم تتصرنكا بالبراءة التي يتصؼ بيا األكاد ككػذلؾُٖ:ّ)مت  َأم 

نالطكػػؿ ا يكػػكف بعػػد قػػادران عمػػى الكيػػـ، أم أف الرسػػكؿ يريػػد أف مكىبػػة األلسػػنة تكػػكف  = اأَلْذَىللاِن َفُكوُنللوا َكللاِمِمينَ 
 مرتبطة بالكيـ كاإلدراؾ. نكاممي الذىف ىـ مف يب ثكا عف كؿ ما يبنى اآلخريف كيبنى  ياتيـ.

  
ِإَنلي ِبلَذِوي أَْلِسلَنٍة ُأْخلَرى َوِبِشلَفاٍه ُأْخلَرى َسلُأَكَمُم ىلَذا الش لْعَب، َواَل ىَكلَذا »َمْكتُلوٌب ِفلي الن لاُموِس:ٕٔ" -:(ٕٔ) آيلة

 "«.َيْسَمُعوَن ِلي، َيُقوُل الر بُّ 
رسػكؿ نيػي مػف لكظ النػامكس يشػير لكػؿ العيػد القػديـ. أٌمػا النبػكة التػي يشػير ليػا بػكلس ال = َمْكُتوٌب ِفي الن اُموسِ 

(. كمعنى النبكة أف اهلل أرسؿ ليـ أنبياء يكممكنيـ بمسانيـ نمـ يسمعكا ليـ، نيا ىك سيرسؿ ليػـ ُِ-ِٖ:ُُش إ)
ذا طمبػكا إل لػف يسػتجيبكا لتكسػالتيـ أأشكر كىى أمة تذليـ لتؤدبيـ كىـ )أم أشكر( يتكممكف بمسػاف غريػب عػنيـ 



 (اإلصذاح انرابع عشر)  تفسير رسانة بٕنس انرسٕل األٔني إني أْم كٕرَثٕس
 

 
143 

، كىذا ليؤدبيـ اهلل . كمع ىذا لػف يسػمعكا كالمقصػكد بكػالـ الرسػكؿ الر مة منيـ انيـ ببساطة ا يكيمكف ما يقاؿ
:-  

نيػػـ بيػػذا تصػػبح األلسػػنة عالمػػة لمدينكنػػة، نشػػعب إسػػرائيؿ سػػيعاقب بكجػػكده كسػػط شػػعب غريػػب المسػػاف أل (ُ
 رنضكا أف يسمعكا كصايا اهلل.

مػؤمف البسػيط إذا مػا رأل بيف سػمكؾ الك كأف الرسكؿ يريد الربط بيف معاناة إسرائيؿ مف لشة الشزاة الشريبة  (ِ
الكامميف يتكممكف بمساف غريب ا يكيمو، نكال المكقكيف ي مؿ ني طياتو معاناة مف المسػاف الشريػب لعػدـ 

 القدرة عمى ااستيعاب كاإل ساس بالشربة كاإلنعزاؿ.
نة التػي شعياء كضربة تأديػب لشػعبو كلػيس لمبركػة، نمػا نائػدة األلسػإلسنة التى تكمـ عنيا رسؿ األأف اهلل إ (ّ

 تتمسككف بيا.
 
ِنيَن، َبْل ِإًذا اأَلْلِسَنُة آَيٌة، اَل ِلْمُمْؤِمِنيَن، َبْل ِلَغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن. َأم ا النُُّبو ُة َفَمْيَسْت ِلَغْيِر اْلُمْؤمِ ٕٕ" -:(ٕٕ) آية

 " ِلْمُمْؤِمِنيَن.
ف األلسنة ا نائػدة منيػا لكػـ كمػؤمنيف، بؿ عمى كؿ ما مضى. نإذا نيمتـ أ ٕٔآية ىي ليست عائدة عمى  = ِإًذا

 .غيػر المػؤمنيف بمسػانيـألف ما يكيدكـ ىك النبػكة. لػذلؾ عمػيكـ أف تكيمػكا أف اهلل أعطػى مكىبػة األلسػنة لػنكمـ بيػا 
الػػثالث مػػرات التػػي ظيػػرت مكىبػػة األلسػػنة نييػػا كانػػت لشيػػر المػػؤمنيف، نػػاهلل أعطػػى الرسػػؿ ألسػػنة يػػـك  كنال ػػظ أف

لشيػػر المػػؤمنيف نػػي كػػؿ العػػالـ. كبالنسػػبة لكرنيميػػكس كأىػػؿ أنسػػس نكانػػت األلسػػنة عالمػػة عمػػى الخمسػػيف ليكػػرزكا 
 قبكليـ 

 
َفللِإِن اْجَتَمَعللِت اْلَكِنيَسللُة ُكمَُّيللا ِفللي َمَكللاٍن َواِحللٍد، َوَكللاَن اْلَجِميللُع َيَتَكم ُمللوَن ِبأَْلِسللَنٍة، َفللَدَخَل ٖٕ -(:ٕٗ-ٖٕ) يللاتاآل

َولِكْن ِإْن َكلاَن اْلَجِميلُع َيَتَنب لُأوَن، َفلَدَخَل َأَحلٌد َغْيلُر ُملْؤِمٍن ِٕٗمِنيَن، َأَفبَل َيُقوُلوَن ِإن ُكْم َتْيُذوَن؟ َعاَميُّوَن َأْو َغْيُر ُمؤْ 
، َفِإن ُو ُيَوب ُخ ِمَن اْلَجِميِع. ُيْحَكُم َعَمْيِو ِمَن اْلَجِميِع.  " َأْو َعاَميا

ا يعرنكف شيئان عف المكاىب، أنال يتكىمكف أنكـ تيذكف. العامي  = َميُّونَ َعالك كنتـ تتكممكف بألسنة كمكـ كدخؿ 
مي لػك ىنا ىك مف لػو درجػة مػف اإليمػاف كلكػف لػـ يصػؿ بعػد إلػى  ػد التمتػع بالمكاىػب. كمػف ىنػا نال ػظ أف العػا

ف نيػو بألسػنة كف، نإف ما يسػمعو سػيبكتو كيػتعمـ منػو. أٌمػا لػك دخػؿ إلػى مكػاف يتكممػك دخؿ مكاف نيو مؤمنكف يتنبأ
  .نسيتعثر نييـ

 
َحِقيَقِة َوىَكَذا َتِصيُر َخَفاَيا َقْمِبِو َظاِىَرًة. َوىَكَذا َيِخرُّ َعَمى َوْجِيِو َوَيْسُجُدِ هلِل، ُمَناِدًيا: َأن  اهلَل ِبالْ ٕ٘" -:(ٕ٘) آية

 " ِفيُكْم.
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و يتصكر أف الكاعظ يعرؼ عنو كؿ " ألنمع عظة كيأتى لمكاعظ كيقكؿ لوي "مف قاؿ لؾ ذلؾ عنىىذا يشبو مف يس
شت، كلكف الكاعظ قطعان ا يعرؼ عنو شػيئا، إنمػا ىػك عمػؿ الػركح القػدس الػذل كػاف يرسػؿ رسػالة ليػذا الشػخص 

 عمى لساف الكاعظ. 
 
، َللُو َتْعِمليٌم، َللُو ِلَسلاٌن، َللُو َفَما ُىَو ِإًذا َأيَُّيا اإِلْخلَوُة؟ َمتَلى اْجَتَمْعلُتْم َفُكللُّ َواِحلٍد ِملْنُكْم َللُو َمْزُملورٌ ٕٙ"" -:(ٕٙ) آية

 " ِإْعبَلٌن، َلُو َتْرَجَمٌة. َفْمَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِلْمُبْنَياِن.
 الرسكؿ يريد أف كؿ المكاىب تخدـ مف أجؿ البنياف. 

صالة مميمة بالركح القدس، كلقد تعكدت الكنيسة عمػى صػمكات المزاميػر نػي اجتماعاتيػا، كربمػا يقصػد  = َمْزُمور
رسكؿ الصمكات التي ييبيا الركح لممؤمنيف نالصمكات ىي ضمف عطايا الركح القدس ليمجد اهلل بيا كمف أمثمتيا ال

 لسلان   .لياـ خاص مػف الػركح القػدسإشرح  قائؽ اإليماف ب = َتْعِميمٌ  .  (ّ:ُٔالتسب ة كاألل اف كالترانيـ )كك 
      ـ بػػإعالف جديػػد أك نبػػكة أك كشػػؼ يخبػػر بػػو السػػػامعيف.مميػػ = ِإْعللبَلنٌ    مكىبػػة األلسػػنة كلكػػف بطريقػػة بنػػاءة. =

 أم القدرة عمى تكسير األلسنة.  = الَتْرَجَمةٌ 
ف الترجمة ستككف نى  الة مجت خادـ مف بمد آخر أ. كالمقصكد بعد كؿ ما قالو الرسكؿ َفْمَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِلْمُبْنَيانِ 

 ختى . أخى كتترجمو لى ف يعطى الركح لساف ألأعنى مف لو مكىبة الترجمة . كلكف ا م ، نميترجـ لو
 
 " ُيَتْرِجْم َواِحٌد.ِإْن َكاَن َأَحٌد َيَتَكم ُم ِبِمَساٍن، َفاْثَنْيِن اْثَنْيِن، َأْو َعَمى اأَلْكَثِر َثبَلَثًة َثبَلَثًة، َوِبَتْرِتيٍب،َولْ ٕٚ" -:(ٕٚ) آية

نكيػػـ أف المػػؤمف الػػذل لػػو مكىبػػة األلسػػنة لػػو القػػدرة عمػػى الػػت كـ   تػػى ا ي ػػدث تشػػكيش. كلكػػف = َفللاْثَنْيِن اْثَنللْينِ 
أم يػتكمـ الكا ػد بعػد اآلخػر كلػيس نػي  = َوِبَتْرِتيبٍ  نييا. أٌما الذيف نييـ ركح دنس نال يمكنيـ الت كـ ني أنكسيـ.

  .فْمُيَتْرِجْم َواِحدٌ كقت كا د ني دث التشكيش. كلمبنياف 
 
 " َيُكْن ُمَتْرِجٌم َفْمَيْصُمْت ِفي اْلَكِنيَسِة، َوْلُيَكَمْم َنْفَسُو َواهلَل. َولِكْن ِإْن َلمْ ٕٛ" -:(ٕٛ) آية

إف كاف ني ىذا تعزيتو. كيككف اهلل سامعان لو. كا  =َوْلُيَكَمْم َنْفَسُو  تى ا يككف المكضكع نيو نا ية استعراضية، 
 يرنع صكتو ليسمعو أ د، نمف يكيمو أ د.

  
ْنِبَياُء َفْمَيَتَكم ِم اْثَناِن َأْو َثبَلَثٌة، َوْلَيْحُكِم اآلَخُروَن.َأم  ٜٕ" -:(ٜٕ) آية   " ا اأَل

نميتكمـ األنبياء كيعظكا كيستمع ليـ اآلخريف كيميزكا بما ليـ مف مكىبة تمييز األركاح، ىؿ ىذا الكػالـ مػف اهلل أـ 
 (.ّ-ْ:ُيك ُا )
 
ُل.َولِكْن ِإْن ُأْعِمَن آلَخَر جَ ٖٓ" -:(ٖٓ) آية  " اِلٍس َفْمَيْسُكِت اأَلو 
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أل ػػد مػػف المػػؤمنيف اآلخػػريف إعػػالف أك كشػػؼ، أم إذا ت ػػرؾ أ ػػد المػػؤمنيف بكاسػػطة نعمػػة  ىى عًطػػإف  ػػدث أف أي 
الركح القدس ككشؼ لو الركح القدس شيئان. نعمى المتكمـ أف يسكت ليعطى نرصة ل خر أف يتكمـ. كبترتيب كبػال 

 .تشكيش
  

 " ْم َتْقِدُروَن َجِميُعُكْم َأْن َتَتَنب ُأوا َواِحًدا َواِحًدا، ِلَيَتَعم َم اْلَجِميُع َوَيَتَعز ى اْلَجِميُع.أَلن كُ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية
يمكف لممؤمنيف أف يتعبدكا كيعممكا كيتنبأكا كلكف بنظػاـ. ككػؿ كا ػد يكمػؿ بتعميمػو تعمػيـ اآلخػر، نػالركح يعمػؿ نػي 

 الكؿ.
 
ْنِبَياِء َخاِضَعٌة ِلؤَلْنِبَياِء. َوَأْروَ ٕٖ -(:ٖٖ-ٕٖ) ياتاآل َبلْل ِإللُو َسلبَلٍم، َكَملا ِفلي  َلْيَس ِإلَو َتْشِويشٍ أَلن  اهلَل ٖٖاُح اأَل

 َجِميِع َكَناِئِس اْلِقَديِسيَن.
الرسكؿ يؤكد بكضكح قدرة المؤمف أك النبي عمى أف يػت كـ نػي مكىبتػو، أم يسػتطيع األنبيػاء أف يقكػكا عػف التنبػؤ 

عطى الكرصة ل خريف. أم ني  الة إذا كانت النبكة مف اهلل تكػكف أركاح األنبيػاء خاضػعة ليػـ، أم ا ألجؿ أف ت
يشيػب ذىػػنيـ بػػؿ يككنػػكف مت كمػػيف نػي أنكسػػيـ، أٌمػػا مػػف ت ػػركيـ الشػػياطيف نػال يمكػػنيـ الػػت كـ نػػي أنكسػػيـ. نػػاهلل 

اف بعيػػدان عػػف ىػػدنيا األصػػيؿ. كاهلل يعطػػى المكىبػػة كمعيػػا الضػػابط  تػػى ا ين ػػرؼ بيػػا اإلنسػػاف أك يجرنػػو الشػػيط
كضػع أف تخضػػع مكىبػة التنبػػؤ لألنبيػاء. نػػاهلل الػذل ييػػب ىػذه المكىبػػة ىػك لػػيس إلػو تشػػكيش )أصػؿ الكممػػة يعنػػى 

 السالـ جميع الكنائس المسي ية ني كؿ مكاف.عمى ذلؾ نيجب أف يسكد النظاـ ك ضجيج( بؿ إلو سالـ. ك 
  
اُؤُكْم ِفلي اْلَكَنلاِئِس، أَلن لُو َللْيَس َمْأُذوًنلا َلُيلن  َأْن َيلَتَكم ْمَن، َبلْل َيْخَضلْعَن َكَملا ِلَتْصلُمْت ِنَسلٖٗ" -(:ٖ٘-ٖٗ) ياتاآل

َسلاِء َولِكْن ِإْن ُكن  ُيِرْدَن َأْن َيَتَعم ْمَن َشلْيًئا، َفْمَيْسلأَْلَن ِرَجلاَلُين  ِفلي اْلَبْيلِت، أَلن لُو َقِبليٌح ِبالنَ َٖ٘يُقوُل الن اُموُس َأْيًضا. 
 " َأْن َتَتَكم َم ِفي َكِنيَسٍة.

يبدك أف الكضع نػي ككرنثػكس كػاف نيػو كثيػر مػف الجػدؿ بخصػكص كضػع النسػاء. نيبػدك أف النسػاء  ػاكلف تقميػد 
الرجػػاؿ نػػي كػػؿ شػػي كتشػػانمف عػػف كضػػعيف، كرنضػػف الخضػػكع لرجػػاليف، بػػؿ إتخػػذف مكقػػؼ المعمػػـ نػػي الكنيسػػة 

رأل أف الكضػػػع اإلنجيمػػػي السػػػميـ أف تصػػػمت النسػػػاء نػػػي الكنػػػائس، كؿ بطريقػػػة مظيريػػػة كأ ػػػدثف ضػػػجيجان. كالرسػػػ
( قػاؿ أف المػرأة تصػمى ُُ:ٓكيخضعف لرجاليف  كالرسػكؿ ا يطمػب أف تصػمت النسػاء بصػكرة مطمقػة نيػك نػي )

كتتنبػػأ، لكػػف الرسػػكؿ طمػػب منػػع  ػػب الظيػػكر كالتشػػكيش كخضػػكع المػػرأة لرجميػػا نالرجػػؿ رأس المػػرأة. )لػػذلؾ نكػػي 
 تصر الكظائؼ الكينكتية عمى الرجاؿ(.الكنيسة تق

 
   "َأْم ِمْنُكْم َخَرَجْت َكِمَمُة اهلِل؟ َأْم ِإَلْيُكْم َوْحَدُكُم اْنَتَيْت؟ٖٙ" -:(ٖٙ) آية

عبػػػارة نييػػػا تػػػكبيخ، إذ يبػػػدك أنيػػػـ نػػػي ككرنثػػػكس خرجػػػكا عمػػػى األسػػػس التػػػي تػػػنظـ العبػػػادة الجماعيػػػة ككػػػاف ىنػػػاؾ 
ىػؿ أنػتـ أصػؿ الكػرازة  …مػف أنػتـ  تػى ا تػذعنكا لم ػؽ الػذل أيعمػـ بػو  … تشكيش. ككأف الرسكؿ يقكؿ ليـ ىنػا
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يرجػع  = َأْم ِإَللْيُكْم َوْحلَدُكُم اْنَتَيلتْ . بؿ أنتـ مجرد  قؿ كا د مف  قػكؿ الكػرازة. ِمْنُكْم َخَرَجْت َكِمَمُة اهللِ = باإلنجيؿ 
"مػػا نػػيش  ػػد غيػػركـ  = نػػكف إٌا بيػػنكـ. ىػػؿ ا يكجػػد مؤم…لكػػـ ال ػػؽ نػػي ترتيػػب العبػػادة نػػي الكنيسػػة. المعنػػى 

أم لػـ تصػؿ إٌا إلػيكـ نيكػكف  = اْنَتَيتْ ىؿ ا يتـ ترتيب أمكر الكنيسة إٌا بااعتماد عميكـ.  …" يعرؼ كممة اهلل
 لكـ ال ؽ ني ترتيب األمكر كميا كما يتراءل لكـ.

  
 " وِحيًّا، َفْمَيْعَمْم َما َأْكُتُبُو ِإَلْيُكْم َأن ُو َوَصاَيا الر َب.ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحِسُب َنْفَسُو َنِبيًّا َأْو رُ ٖٚ" -:(ٖٚ) آية

  وصايا الرب.مف ىك نبي  قيقي سيدرؾ أف ما أكتبو إليكـ ىك ال ؽ كىك 
 
 " َولِكْن ِإْن َيْجَيْل َأَحٌد، َفْمَيْجَيْل!ٖٛ" -:(ٖٛ) آية

ىػػػك  ػػؽ، كليت مػػػؿ كػػؿ كا ػػػد مسػػئكلية نكسػػػو أل كػػؿ كا ػػد  ػػػر أف يطيػػع أك يظػػػؿ نػػي عػػػدـ طاعتػػو جػػػاىالن بمػػا 
 كمسئكلية تجاىمو لما أقكلو.

 
  " ِإًذا َأيَُّيا اإِلْخَوُة ِجدُّوا ِلمت َنبُِّؤ، َواَل َتْمَنُعوا الت َكمَُّم ِبأَْلِسَنٍة.ٜٖ" -:(ٜٖ) آية

 ىذا ممخص تعاليـ الرسكؿ، نيك لـ يمغ األلسنة كلكنة يكضؿ التنبؤ. 
 
 " َيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِبِمَياَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتيٍب.َولْ ٓٗ" -:(ٓٗ) آية

 = نمتمارس كؿ األعماؿ ني الكنيسة بجدية ككقار كترتيب  سف. لياقة وترتيب
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 عودة لمجدول خامس عشراإلصحاح ال
 

القيامػػة، بػػؿ  تػػى يػػة التػػي رنضػػت نكػػرة قبػػؿ اإليمػػاف بالمسػػي ية إنتشػػرت نػػي ككرنثػػكس المبػػادئ الكمسػػكية اليكنان
 ّالصدكقيكف مف الييكد الػذيف كػاف نػي أيػدييـ الكتػاب المقػدس رنضػكا نكػرة القيامػة، كلػـ يكيمكىػا. نكانػت ىنػاؾ 

 مدارس نادت بعدـ كجكد قيامة.
كقاؿ كالىمػا أف اإلنسػاف  -بيقوريون الوثنيون :األ)أم طشمة الكينكت عند الييكد(    -: الصدوقيون (ُ

طػػع كجػػكده بعػػد المػػكت بالكميػػة، كأف أم نكػػر آخػػر لػػيس سػػكل نتػػاج غػػركر اإلنسػػاف كرغبتػػو نػػي تخميػػد ينق
 نكسو.

قػػالكا أف الػػنكس أك الػػركح تػػذكب نػػي م ػػيط األلكىيػػة الػػذم خرجػػت منػػو مثػػؿ إبػػتالع قطػػرة  -: الرواقيللون  (ِ
 مياه ني الم يط الكبير، كىكذا تنتيى ذاتية الكرد كيكنى.

بدكاـ الذاتيػة كخمػكد الػركح كلكػنيـ كػانكا يػركف نػي المػادة أسػاس الشػر، كالعػائؽ  كاناد -تبلميذ أفبلطون : (ّ
ط المػػادة، بيػػالكامػػؿ مػػف ري  الك يػػد بػػيف الػػنكس كالصػػالح المطمػػؽ، كعمػػى ذلػػؾ نػػال خمػػكد  قيقػػي إٌا بػػالت رر

 ن ينمػػا تت ػػرر الػػنكس مػػف ىػػذا الجسػػد الخبيػػث كمػػف تػػأثيره القاسػػي المكسػػد كسػػجف معطػػؿ، يكػػكف ىػػذا ىػػك
 الخمكد بعينو.

 ٓ:ُٕ   ِ، ْ:ُلػػػذلؾ كانػػػت عقيػػػدة القيامػػػة عقبػػػة كبيػػػرة نػػػي سػػػبيؿ إنتشػػػار اإلنجيػػػؿ نػػػي بدايػػػة المسػػػي ية )أع  
 (. لذلؾ  يف عمـ التالميذ بككرة القيامة ني البداية كاجيكا رنضان شديدان. ُٓ:ُِكك ُ   ٗ– ِّ:ٔ   ُٕ:ِّ 

دىـ عػادكا لمشػؾ نػي عقيػدة القيامػة، كمػا شػكت المجدليػة نػي كبعد أف آمف أىؿ ككرنثكس بالمسي ية كبالقيامػة نجػ
سػػتجابتيـ ألراء الكالسػػػكة  القيامػػة بعػػػد أف رأت الػػرب يسػػػكع. كلكػػف كػػػاف شػػؾ أىػػػؿ ككرنثػػكس نػػػي عقيػػدة القيامػػػة كا 
 اليكنػانيكف، كػاف سػببو شػيكتيـ للرتػداد لمخطيػػة، نمبػدأ الكثنيػكف، أنػو طالمػا ا  يػػاة بعػد ىػذه ال يػاة نمنتمػذذ بقػػدر
إمكاننػػػا نػػػي ىػػػذه ال يػػػاة "لنأكػػػؿ كنشػػػرب ألننػػػا غػػػدان نمػػػكت". لػػػذلؾ قػػػاؿ ليػػػـ الرسػػػكؿ "أف المعاشػػػرات الرديػػػة تكسػػػد 

. كنى ىذا اإلصػ اح نجػد الرسػكؿ يت ػدث عػف قيامػة الػرب يسػكع ثػـ قيامتنػا كمنػا كنجػده ٖٖآية  "األخالؽ الجيدة
 -يقدـ ألىؿ ككرنثكس عدة براىيف عمى ص ة ىذه العقيدة :

 .  ٔٔآية  "ؽ أيمانيـ "كىكذا آمنتـ( سابُ
  ٔآية . كتقكمكف نيو …( قيامتيـ مف مكت الخطية ك التشيير الذم  دث ني  ياتيـ ِ
  ٗ، ٖآيات ( شيادة العيد القديـ مف النبكات ّ
  ٚ - ٘آيات ( شيادة التالميذ كغيرىـ ممف رأكا الرب بعد قيامتو ْ
  ٛآية ( الظيكر الذم كاف لبكلس نكسو ني الطريؽ ٓ
  ٜآية ( التشيير الذم  دث لبكلس نكسو مف مضطيد لمكنيسة إلى رسكؿ ٔ
  ٜٕآية ستشيد بكلس بعادة كانكا يمارسكنيا ني ككرنثكس إ( ٕ
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  ٖٓآية ( تعريض بكلس نكسو لمخطر كلممكت بسبب إيمانو بالقيامة ٖ
  ٖٙآية  ( إثبات ص ة القيامة مف الطبيعة، نالنبات ا ينبت إٌا بعد دنف البذرةٗ
كالقيامة ليا مركز عجيب بالنسبة لممسيح نكسو كبالنسبة لنا كمؤمنيف، ىي  جر أساس اإليماف المسي ي، كىػى  

التػػي تبمػػكر قضػػية الكػػداء، نبعػػد أف سػػادت الخطيػػة كالمػػكت كنسػػدت الطبيعػػة. كانػػت القيامػػة التػػي ىػػي كػػؿ شػػت 
كػػـ إبمػػيس كالخطيػػة كالمػػكت. كصػػار لمخطػػاة (.ألنيػػا خمصػػت البشػػرية مػػف  ْ،  ّ:  ُبػػط ُلليمػػاف المسػػي ي )

ف كانػت الخطيػة مػكت، نالتكبػة بالضػركرة تكػكف قيامػة. لػذلؾ نقػكؿ   ؽ ال ياة مرة أخرل، نأجرة الخطية مػكت، كا 
نصػػيب نػػي ىػػذه القيامػػة (. كمػػف لػػوي ٓ:ِٓأف ىنػػاؾ قيامتػػاف. األكلػػى ىػػي قيامػػة الخػػاطت مػػف مػػكت الخطيػػة )يػػك 

(. نمػػف إسػػتمع لصػػكت َِ:ٔ  رؤ  ِٗ، ٓ:ِٖيامػػة الثانيػػة نػػي األبديػػة )يػػك األكلػػى، سػػيككف لػػو نصػػيب نػػي الق
آمػػف بالمسػػيح، يقػػـك مػػف مػػكت الخطيػػة كتتشيػػر طبيعتػػو الكاسػػدة التػػي شػػكىتيا الخطيػػة، ك الػػرب يسػػكع كقىػػدَّـ تكبػػة 

. يصير خميقة جديدة ا تشتيى األرض كالماديػات، بػؿ تشػتيى السػماءن، مكت الخطيةكتصير لو  ياة مقامة مف 
و. كىػػذا التشييػػر ىػػك أكبػػر دليػػؿ عمػػى  قيقػػة القيامػػة، أمػػا مػػف ئػػالعػػالـ نػػي لشتػػو كمباد مثػػؿ ىػػذا يختمػػؼ شػػكمو عػػف

ايزاؿ ي ب العالـ كالخطية نجػده غيػر قػادر عمػى نيػـ قػكة القيامػة. نالقيامػة ليسػت نظريػة، كليسػت قصػة تاريخيػة 
أف المسػػيح قػػاـ ليعطينػػا  ياتػػو المقامػػة مػػف  سػػنة، بػػؿ أف القيامػػة ىػػي َََِأف المسػػيح قػػاـ بعػػد أف صػػمبكه مػػف 

 .، ثـ نقـك بقيامة ثانية نى األبدية األمكات، لن يا بيا منتصريف عمى الخطية
 
   "َوُأَعَرُفُكْم َأيَُّيا اإِلْخَوُة ِباإِلْنِجيِل ال ِذي َبش ْرُتُكْم ِبِو، َوَقِبْمُتُموُه، َوَتُقوُموَن ِفيِو،ٔ" -:(ٔ) آية

بشػػارة مكر ػػة ىػػي القيامػػة، كتعػػاليـ الخػػالص كأىميػػا  = اإِلْنِجيلللِ  أم أذكػػركـ بمػػا سػػبؽ كبشػػرتكـ بػػو. = ُأَعللَرُفُكمْ 
أم تعيشػػكف  يػػاة القيامػػة أم النصػػرة عمػػى الخطيػػة إذ قمػػتـ مػػع المسػػيح. كأنػػتـ يػػا أىػػؿ  = َوَتُقوُمللوَن ِفيللوِ القيامػػة. 

كػـ مكاىػب. نكيػؼ  ػدث ىػذا إف لػـ تكػف ىنػاؾ ككرنثكس قد تشيرت  ياتكـ مف  ياة نساد ل ياة قداسة كصارت ل
بصػيشة الكاعػؿ المسػتمر نمكضػكع قيامتنػا كخالصػنا ىػك مكضػكع جيػاد الكنيسػة كػؿ كقػت.  تقوملونقيامة. كأتت 

ألننا عرضة لمخطية كالمكت، كأصب نا ني  اجة لمقيامة التي تعنى بدكرىا التكبة المستمرة، إسػتعدادان لمقيامػة مػف 
 خير. األمكات ني اليـك األ

 
 " َعَبثًا!َوِبِو َأْيًضا َتْخُمُصوَن، ِإْن ُكْنُتْم َتْذُكُروَن َأيُّ َكبَلٍم َبش ْرُتُكْم ِبِو. ِإال  ِإَذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم ٕ" -:(ٕ) آية

ف إذان الخػػالص عمميػػة مسػػتمرة نػػي  ياتنػػا تػػتـ كتكمػػؿ بػػدخكلنا إلػػى األبديػػة، الخػػالص يبػػدأ بالنجػػاة مػػ = َتْخُمُصللونَ 
  .أل المكت عقابياالخطية ثـ بالنجاة مف 

اإلنجيػػػؿ أم البشػػػارة المكر ػػػة التػػػي سػػػممتكـ إياىػػػا كقبمتمكىػػػا كعمػػػى أساسػػػيا تقكمػػػكف  بيػػػذاأل  = ِبلللوِ بشلللرتكم  ك
كمسي ييف، ىذه البشارة تتضمف القيامػة كمكضػكع أساسػي نييػا. بيػذه البشػارة تخمصػكف إذا تمسػكتـ بتعاليميػا نػي 

 ثبات كقكة. 
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إٌا إذا كاف أيمانكـ سط يان غير مثمر، أم باطالن، أم إستمرت  ياتيـ بعد اإليماف  = ِإَذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم َعَبثًا ِإال  
 ني نكس الخطايا السابقة.

  
ِل َما َقِبْمُتُو َأَنا َأْيًضا: َأن  اْلَمِسيَح َماَت ٖ" -:(ٖ) آية  "ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا َحَسَب اْلُكُتِب،َفِإن ِني َسم ْمُت ِإَلْيُكْم ِفي اأَلو 

( باإلضانة لما تسممو ُ:ُِما قبمو كاف بإعالف )غؿ  =َما َقِبْمُتُو  نى تعاليمى ك كرازتى الشككية =َسم ْمُت ِإَلْيُكْم 
:  ٗ  دا  ّٓش إ   ِِمز   ىنا يمجأ لشيادة العيد القديـ كالنبكات )راجع = َحَسَب اْلُكُتبِ مف الكنيسة كتقاليد. 

نػػو لممػػا يػػدؿ عمػػى صػػدؽ إيماننػػا أف تتطػػابؽ  قػػائؽ إ( كقصػػة يكنػػاف كذبػػح ُِ:َُ  زؾ  ِٔ سػػ ؽ كرمػػكز(. كا 
 اإليماف مع نبكات العيد القديـ.

 
 "َوَأن ُو ُدِفَن، َوَأن ُو َقاَم ِفي اْلَيْوِم الث اِلِث َحَسَب اْلُكُتِب،ٗ" -:(ٗ) آية

  ىػك َُ:  ّٓش إ  ُٔ:َُكراجػع )مػز  ،اس كجػكىر الديانػة المسػي يةالتعميـ بمكت المسيح ك قيامتو ىػك أسػ
( ن زقيػػا الممػػؾ كػػاف رمػػزان لممسػػيح نػػى قيامتػػو نػػى اليػػكـ ّٗكراجػػع نػػى ىػػذا تكسػػير )إش  (ٓ:  َِمػػؿِ   ٔ:ِ

 رأكا دننو ثـ رأكا قيامتو، قيامتو التى يتأسس عمييا كؿ رجاؤنا. ان . كىناؾ شيكدالثالث 
 
َوَبْعلَد ذِللَك َظَيلَر َدْفَعلًة َواِحلَدًة أَلْكثَلَر ِملْن َخْمِسلِمَئِة َأٍخ، ٙن ُو َظَيَر ِلَصَفا ُثم  ِلبلْثَنلْي َعَشلَر. َوأَ ٘" -(:ٛ-٘) ياتاآل

َكَأن لُو  َوآِخَر اْلُكَل َٛوَبْعَد ذِلَك َظَيَر ِلَيْعُقوَب، ُثم  ِلمرُُّسِل َأْجَمِعيَن. َٚأْكَثُرُىْم َباق ِإَلى اآلَن. َولِكن  َبْعَضُيْم َقْد َرَقُدوا. 
 " َظَيَر ِلي َأَنا. ِلمَسْقِط 

 ػدث القيامػػة  ػدث غيػػر عػػادل. نالمسػيح ظيػػر لكثيػػريف، كميمػا  ػػاكؿ الييػكد إخكػػاء ال قيقػػة نمقػد ظيػػرت  قيقػػة 
ـ لشػػيادة رجػػاؿ مكثػػكؽ نػػيي أالقيامػة. كلقػػد سػػمـ مػػف رأل لمػػف لػػـ يػرل، ثػػـ تسػػممتو الكنيسػػة كميػػا. كالرسػػكؿ ىنػا يمجػػ

كالتالميذ، كلـ يمجأ لشيادة المريمات نأىؿ ككرنثكس ا يعرنكف شيئان عنيـ )أٌما األناجيؿ األربعة نإىتمت بشػيادة 
 أف تت كؿ المجدلية التى سكف نييا شياطيف إلى كارزة(  ىدؼ األناجيؿ، ىك المجدلية، نيذامريـ 

 -ألنو :إنت ار ييكذا كتسميتيـ إثنى عشر ترجع إٌما كقت القيامة كانكا قد صاركا أ د عشر بعد  = ِلبلْثَنْي َعَشرَ 
 .أنو صار إسـ شيرة ليـ كىذا ىك األرجح  (ُ
  .ُِ ػالرسكؿ الأف الرب ظير ليـ بعد إختيار متياس   (ِ

( أٌمػا ظيػكر المسػيح ُ:ُٖربما عرؼ بكلس أف المسيح ظير لو مف بطرس نكسو  يف أقػاـ عنػده )غػؿ =  ِلَصَفا
نربمػا كػاف ذلػؾ نػى الجميػؿ نػى الجبػؿ )مػت  َخْمِسِمَئِة َأخٍ لمذا المكاف. كظيكر الػرب ليعقكب نمـ يذكر سكل نى ى

أف التالميػػذ لشػػدة تعمقيػػـ بالمسػػيح  ،أخ  تػػى ا يقػػكؿ أ ػػد ََٓ ػيمجػػأ لشػػيادة الػػ(. كبػػكلس الرسػػكؿ َِ-ِٖ:ُٔ
نيػا  = َبْعَضُيْم َقْد َرَقُدوارسكان.  َٕ ػال = ِلمرُُّسِل َأْجَمِعينَ تخيمكا قيامتو.  كلـ يقؿ ماتكا كىكذا يؤكد  قيقة القيامػة كا 

. بينما نجده يقكؿ نى إك َكَأن لُو عػف المسػيح أنػو مػات ليؤكػد  قيقػة أامػو كصػمبو ك مكتػو.  ٖآيلة ستيقاظ مف النـك
نأ ػد شػيكد القيامػة ىػك بػكلس نكسػو الػذل رأل المسػيح كىػك نػي طريقػو لدمشػؽ، ك كلتػو  = َظَيَر ِلي َأَنا ِلمَسْقِط 
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ىك الكلد الذل يسقط مف بطف أمػو ميتػان قبػؿ  =الَسْقِط القيامة مف مضطيد لمكنيسة إلى رسكؿ صانع لممعجزات. 
قط ا يعيش، كبكلس بسبب إضطياده لمكنيسة ما كاف ي ؽ لو ال ياة، لكا قطان، نالسً ى نكسو سً تمامو. كبكلس سمَّ 

كؿ اإليمػاف كىػك الكيمسػكؼ الػدارس لمعيػد القػديـ كعػارؼ قطان لتػأخره نػى قبػأف أدركتو ر مػة اهلل. ىػك يػرل نكسػو ًسػ
بنبكاتو. ككاف المكركض أف يككف ني مقدمة المؤمنيف، ىذه الصكرة قاليا ىكشع النبى عف اسرائيؿ "ىك ابف غيػر 

( . كالمقصػػكد أننػػى أنػػا بػػكلس لسػػت أىػػالن أف أكػػكف ُّ:  ُّ كػػيـ إذ لػػـ يقػػؼ نػػى الكقػػت نػػى مكلػػد البنػػيف" )ىػػك 
أف السػػقط لػػيس أىػػالن أف يكػػكف إنسػػانان، بػػؿ ىػػك يمػػكت كا يسػػتطيع أف ي يػػا كػػذلؾ أنػػا، نأنػػا ا أسػػت ؽ  رسػػكان كمػػا

سكل المكت ألننى إضطيدت كنيسة المسيح. كاف مف المكركض أف أيكلد مع الكنيسة يـك ميالدىا كلكننى بسػبب 
 أف أبقػى رسػكان. لكػف نعمػة اهلل خطايال لـ أيكلد، بؿ صرت مضطيدان لمكنيسة، لذلؾ كنت غير مست ؽ لم ياة كا

 أعطتنى أف أ يا. المسيح القائـ أعطانى  ياتو أل يا بيا.
 
  " أَلَني َأْصَغُر الرُُّسِل، َأَنا ال ِذي َلْسُت َأْىبًل أَلْن ُأْدَعى َرُسواًل، أَلَني اْضَطَيْدُت َكِنيَسَة اهلِل.ٜ" -:(ٜ) آية

يشػعر بالمذلػة كيػذكر خطايػاه السػابقة قػائالن مػع المرتػؿ "خطيتػي أمػامى  المؤمف ال قيقى كالتائػب ال قيقػى ىػك مػف
( كيتضػع كمػا تكاضػع الرسػكؿ نػى ىػذه  ُّ: ّٔ   ّْ: َِ=  ػز  تمقتون انفسلكمكؿ  يف" بؿ يكره نكسو ) 

ان، اآلية. نيك ا يذكر أنو صار رسكان عظيمان بؿ ظؿ يذكر خطاياه السابقة. كتذكر الخطايا السابقة يعطى إنس اق
:  ٕٓ، كيسػػكف اهلل عنػػده )إش كالمنسػ ؽ ا تسػػتطيع الشػياطيف أف تخدعػػو، كي يػػا شػاكران اهلل الػػذل أدركػػو بر متػو

بؿ أف كػؿ مػا يمتمػت اإلنسػاف مػف  ه كيخدعو.ءمست ؽ، نإبميس يستشؿ كبريا. أما الذل يشعر نى نكسو أنو ( ُٓ
قداسػة المسػيح، كيػرل خطايػاه، نيػدرؾ كػـ ىػى قػذرة الركح تنكتح عينو كيرل قذارة خطايػاه ني تقػر نكسػو، ىػك يػرل 

 خطاياه نينس ؽ باألكثر.
  

ْنُيْم َولِكللْن ِبِنْعَمللِة اهلِل َأَنللا َمللا َأَنللا، َوِنْعَمتُللُو اْلُمْعَطللاُة ِلللي َلللْم َتُكللْن َباِطَمللًة، َبللْل َأَنللا َتِعْبللُت َأْكثَللَر ِمللٓٔ" -:(ٓٔ) آيللة
 " َمُة اهلِل ال ِتي َمِعي.َجِميِعِيْم. َولِكْن اَل َأَنا، َبْل ِنعْ 

ىك قاؿ نى إتضاعو أنو أصشر جميع الرسؿ. كلكف ىذه اآلية شيادة لعمؿ نعمػة اهلل معػو، أل التػى عممػت معػو. 
ا بإسػػت قاقو الشخصػػى نيػػك كػػاف مضػػطيدان لكنيسػػة المسػػيح، بػػؿ لنعمػػة اهلل، ككممػػا تصػػكر ماضػػيو تعاظمػػت نػػى 

 يشكر اهلل عمى نعمتو. ىك لـ يكف سػكل إنػاء صػالح إسػتخدمتو نعمػة اهلل.عينيو نعمة اهلل التى غيرتو إلى رسكؿ ن
إذ آمف الكثيريف بكرازتي، كأعطتو النعمة أف يت مؿ كؿ أتعاب الكرازة التى كانت نكؽ مػا ت مػؿ  = َلْم َتُكْن َباِطَمةً 

َتِعْبلُت َأْكثَلَر ِملْنُيْم = ا كؿ الرسؿ. كنى ىذه اآلية نجد أف النعمة )كىى عطيػة مجانيػة( ا تيعطػى إٌا لمػف يسػت قي
 نبجياده إست ؽ كؿ ىذه النعمة. = َجِميِعِيمْ 

 
 " َفَسَواٌء َأَنا َأْم ُأولِئَك، ىَكَذا َنْكِرُز َوىَكَذا آَمْنُتْم.ٔٔ" -:(ٔٔ) آية
 .بيا آمنتمبالقيامة كأنتـ  =ىَكَذا َنْكِرُز    الرسؿ.  = َأْم ُأولِئكَ  .   بكلس َأَنا = كمنا
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َياَملُة َولِكْن ِإْن َكاَن اْلَمِسيُح ُيْكَرُز ِبلِو َأن لُو َقلاَم ِملَن اأَلْملَواِت، َفَكْيلَ  َيقُلوُل َقلْوٌم َبْيلَنُكْم ِإْن َللْيَس قِ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

    "َأْمَواٍت؟
 كيؼ تنكركف القيامة مع كؿ ىذه البراىيف ككؿ ىؤاء شيكد ليا كيكرزكف بيػا كىػـ م ػؿ ثقػة. كقػد سػبؽ لكػـ أنكػـ

ختبرتـ ناعميتيا.  آمنتـ بيا كا 
 
 " َفِإْن َلْم َتُكْن ِقَياَمُة َأْمَواٍت َفبَل َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم!ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

الرسػػكؿ أثبػػت ليػػـ أف المسػػيح قػػد قػػاـ. كيكمػػؿ أف قيامػػة المسػػيح كانػػت ل سػػابنا لكػػى تكػػكف لنػػا ن ػػف قيامػػة مػػػف 
كيمكت كيقػكـ ، إٌا لػك كػاف ذلػؾ مػف أجمنػا، نػإف لػـ تكػف ىنػاؾ قيامػة  المسيح لـ يكف م تاجان أف يتجسدن المكت.

 ،نما الداعى أف يقكـ المسيح أك أف يمكت أصالن. نيك تجسد كشاركنا نى جسدنا ليمكت كنمكت معػو لألمكات إذان 
نى الجسد أك المسيح  نما قصده المسيح بقيامتو ىك إقامتنا ن ف، نقيامتو ىى قيامة لنا كلك بقى .كيقكـ ننقكـ معو

 بقى نى القبر لبقى لممكت سمطاف عمينا.
 
ْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطَمٌة ِكرَاَزُتَنا َوَباِطٌل َأْيًضا ِإيَماُنُكْم،ٗٔ" -:(ٗٔ) آية  "َواِ 

كاف لػػـ يكػػػف المسػػػيح قػػد قػػػاـ  قػػػا، نػػإف كرازتنػػػا لػػػف تكػػكف ذات مضػػػمكف رك ػػػى، كا ذات معنػػى عمػػػى اإلطػػػالؽ، 
نالمسيح أعطانا  ياتو التى قاـ بيا مف بيف األمكات نصارت لنا  ياة مقدسة بدان مف الكساد الذل كنػا ن يػا نيػو. 
يمػانكـ كالىمػا مؤسػس عمػى  ككذلؾ األمر بالنسبة إليمانكـ، نمف يككف ذات مضمكف جكىرل، طالما أف كرازتنا كا 

عديمة النكع كبال ثمر مف ن ك  =َفَباِطَمٌة ِكرَاَزُتَنا  .نساف، كأنو صار بيا  ياة جديدة للاألمكات قيقة القيامة مف 
عػػديـ الثمػػر كا جػػدكل منػػو، كممػػة )باطػػؿ تعنػػى ىنػػا بػػال نكػػع( ككيػػؼ  = َوَباِطللٌل َأْيًضللا ِإيَمللاُنُكمْ  خػػالص اإلنسػػاف.

نمػف أيػف أتػت لكػـ يككف باطالن كأنتـ عمى ما أنتـ عميو مػف مكاىػب ك يػاة قكيػة كقػارنكا  ػالكـ أيػاـ الكثنيػة كاآلف، 
 ىذه ال ياة بعد مكت الخطية. 

 
ْملُو، َوُنوَجُد َنْحُن َأْيًضا ُشُيوَد ُزوٍر هلِل، أَلن َنا َشِيْدَنا ِمْن ِجَيلِة اهلِل َأن لُو َأَقلاَم اْلَمِسليَح َوُىلَو َللْم ُيقِ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

 " ِإْن َكاَن اْلَمْوتى اَل َيُقوُموَن.
كف ن ف شيكد زكر ألننا شيدنا بقيامتو كىػك لػـ يقػـ. ككيػؼ نكػكف شػيكد زكر كن ػف إف لـ يكف المسيح قد قاـ نك

( أل بإيمػػانكـ ك يػػاتكـ المقدسػػة كالمكاىػػب التػػى ٗ:ِكػػك ُقػػد عممنػػا كسػػطكـ كػػؿ ىػػذه اآليػػات كأنػػتـ خػػتـ رسػػالتنا )
تيا كعػػػدـ كأنيػػػا  ػػػؽ نالكرقػػػة المختكمػػػة كمػػػا زاؿ الخػػػتـ عمييػػػا نيػػػذا دليػػػؿ صػػػ  ، عنػػػدكـ قػػػد ظيػػػر صػػػدؽ رسػػػالتنا

تزكيرىا. نكاف مف يرسػؿ رسػالة يمكيػا عمػى ىيئػة ركؿ كيضػع عمييػا الشػمع اا مػر كيخػتـ الشػمع بختمػو  تػى ا 
 . كىؿ كؿ ىؤاء الذيف شيدكا بأنيـ رأكا المسيح بعد قيامتو، ىـ شيكد زكر. ان ئي د شأيشير نييا 
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 " َفبَل َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم.أَلن ُو ِإْن َكاَن اْلَمْوتى اَل َيُقوُموَن، ٙٔ" -:(ٙٔ) آية
. نكػػى اآليتػػيف نجػػد الرسػػكؿ ا يضػػع المسػػيح نػػى دائػػرة كالنػػاس نػػى دائػػرة أخػػرل. بػػؿ يقػػرف ُّراجػػع تكسػػير آيػػة 

 المسيح بالبشر نيـ جسده، كما ي دث لمكا د ي دث ل خر. 
نب سػػب إعتقػػادكـ ىػػذا نكػػكف  كقػػاؿ "إف كػػاف المػػكتى ا يقكمػػكف" أل ب سػػب إعتقػػادكـ. ُٓسػػبؽ الرسػػكؿ نػػى آيػػة 

شيكد زكر، ألنو إذا صدؽ أف المكتى ا يقكمكف ناف المسيح أيضان بالتبعية لـ يقـ، نيك أخذ جسدنا. ناف كاف قد 
 قاـ بجسده الذل ىك جسدنا، نن ف أيضا سنقـك بأجسادنا مثمو. 

 
ْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطٌل ِإيمَ ٚٔ" -:(ٚٔ) آية   " اُنُكْم. َأْنُتْم َبْعُد ِفي َخَطاَياُكْم!َواِ 

كخػػالص المسػػيح يػػتمخص نػػى  ىنػػا نػػرل شػػيادة اإليمػػاف. نإنكػػار قيامػػة المسػػيح يسػػتدعى إنكػػار عممػػو الخالصػػى،
كبالتالى بطالف الكػرازة  مكت الخميقة القديمة كقياـ خميقة جديدة ليا  ياة المسيح األبدية كليا نصرة عمى الخطية.

اآلب نقػػػط، بػػػؿ لي ررنػػػا مػػػف جػػػـر الخطيػػػة  اإليمػػػاف بػػػو. المسػػػيح أتػػػى ا ليصػػػنع صػػػم ان بيننػػػا كبػػػيفبػػػو كبطػػػالف 
ـى لػػ ب ٖ:ِ   ِّ-ٔ:ُُكسػػمطانيا )رك  (. كىػػذا أتمػػو بتقػػديـ  ياتػػو لنػػا، لقػػد غمػػب الخطيػػة نػػى شخصػػو، ثػػـ قىػػدَّ

ت خطايانػا. كقػاـ مػف األمػكات ظػانران ذبي ة  ياتو النقية المقبكلػة عنػا، بػدان مػف  ياتنػا الممكثػة العكنػة، كبيػذا غيكػر 
بالشيطاف م رران أ باءهي مف سمطاف الخطية كالمػكت، بإعطػاء ال يػاة الجديػدة لكػؿ مػف يػدخؿ نػى عيػد معػو. ىبػة 

(. كلك لـ يقـ المسػيح مػف األمػكات لمػا قامػت البشػرية نيػو مػف ُِ-ٓ:ُٓاهلل إلى جميع الناس لتبرير ال ياة )رك 
ىنػاؾ رجػاء بقيامػة المػكتى مػف التػراب. نكيػؼ، لمػف غمبػو المػكت أف ينقػذ اآلخػريف مػف قبكر خطاياىػا. كلمػا كػاف 

 مكت الخطية اآلف ك ن ف نى الجسد، كبعد ذلؾ مف المكت األبدل. 
 =  َأْنُتْم َبْعُد ِفي َخَطاَياُكمْ 

آلب قيامة المسيح ىى إعالف عف بره كأنو مات عف خطايانا نيك بال خطيػة. إذان ىػى إعػالف عػف قبػكؿ ا (ُ
لككػػػارة المسػػػيح. ككػػػكف أف المسػػػيح ا يقػػػـك نمعنػػػى ىػػػذا أنػػػو مػػػات بسػػػبب خطيتػػػو ىػػػك كلػػػـ تقبػػػؿ ككارتػػػو. 

  .كبالتالى نخطايانا تبقى بال غكراف
المسيح بقيامتو أعطانػا  ياتػو الجديػدة، كبيػذه ال يػاة ننتصػر عمػى الخطيػة. نػإذا لػـ يكػف المسػيح قػد قػاـ،  (ِ

نتقمتـ إلى البر تنكركف قكة القيامة العاممة نمازلنا عبيد لمخطية، كأ كمكا نى أنك سكـ، نيؿ بعد أف آمنتـ كا 
 .نيكـ

 
 " ِإًذا ال ِذيَن َرَقُدوا ِفي اْلَمِسيِح َأْيًضا َىَمُكوا!ٛٔ" -:(ٛٔ) آية

عتمػػدكا. ىػػؿ ىػػؤاء  =َرَقللُدوا ِفللي اْلَمِسلليِح  . ىػػؿ ىػػذا مػػا تريدكنػػو َىَمُكللواأل كػػاف ليػػـ إيمػػاف كرجػػاء نػػى المسػػيح، كا 
 بائكـ كأقربائكـ يا مف تصدقكف ىؤاء الكالسكة. أٌما ن ف كمسػي ييف نإيماننػا أف مػف مػات نػى المسػيح، كمػات أل

 عمى الرجاء تصير لوي المكاعيد. 
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 ِإْن َكاَن َلَنا ِفي ىِذِه اْلَحَياِة َفَقْط َرَجاٌء ِفي اْلَمِسيِح، َفِإن َنا َأْشَقى َجِميِع الن اِس.ٜٔ" -:(ٜٔ) آية
بػػؿ  ، = ىػػذا إف أنكرنػػا القيامػػة. نالمسػػيح لػػـ يعػػط كعػػدان لممػػؤمنيف بػػأل شػػت نػػى ىػػذا العػػالـىللِذِه اْلَحَيللاِة َفَقللْط ِفللي 

   ِ،  ُٔ:ّّبالعكس كىعىدنا بالضيؽ كاأللػـ ككراىيػة العػالـ لنػا، كأف مػف يػذب نا يتصػكر أنػو قػدـ خدمػة هلل )يػك 
العالـ نقط أل بال رجاء نى ال يػاة األبديػة )ىػذا لمػف (. نإف كضعنا رجاءنا نى المسيح نى ىذا ُِ– ُٓ:ُٖيك 

ينكر أف ىناؾ قيامة( نن ف أشقى جميػع النػاس. ألنػو ا رجػاء نػى األبديػة، كبػال را ػة نػى العػالـ. لكػف المؤمنػكف 
ال قيقيػكف )المؤمنػكف بالقيامػػة( ي تممػكف ضػػيؽ ىػذا العػالـ بػػؿ تػاركيف ممػػذات العػالـ، ألف رجػاءىـ نػػى مجػد أبػػدل 

لقيامة. ىـ يض كف بيذا العالـ نى سبيؿ العالـ اآلخر. نػإذا لػـ يكػف ىنػاؾ عػالـ آخػر، نبػئس  ػاؿ المػؤمنيف بعد ا
 نى ال ياة ال اضرة.

 
 " َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الر اِقِديَن.ٕٓ" -:(ٕٓ) آية
كىػذه  قيقػة كبيػذا لػف نكقػد رجاءنػا الػذل المسيح قلد قلام ف النػاس أللف نككف كذلؾ، لف نككف أشقى جميع  لكنو 

 كضعناه نى المسيح كلف يضيع إيماننا عبثان. 
أشػػير أعيػػاد الييػكد كػػاف عيػد الكصػػح، كيقػػدمكف نيػو خػػركؼ الكصػح ذبي ػػة كىػػذا رمػز ليػػـك الصػػميب،  = الَبلاُكوَرةَ 

يعيػػدكف بعيػػد البػػاككرة. كىػػك أكؿ  صػػاد القمػػح. (. كنػػى ثالػػث أيػػاـ الكصػػح كػػانكا ٓ:ٕكػػك ُنالمسػػيح ىػػك نصػػ نا )
يكمػان كػاف عيػد ال صػاد )بنتيككسػتى( رمػزان ليػكـ  َٓكىذا العيد كاف رمزان ليكـ القيامػة )ثالػث يػكـ لمصػميب(. كبعػد 

 مكؿ الركح القدس كتأسيس الكنيسة. نكاف المسيح بقيامتو ىك باككرة كسػيأتى بعػده ال صػاد العظػيـ يػـك القيامػة. 
لمسػػيح صػػارت عربكنػػان لقيامػػة كػػؿ الراقػػديف المػػؤمنيف. المسػػيح كػػاف  بػػة ال نطػػة التػػى سػػقطت نػػى األرض قيامػػة ا

نكس يـك الخمسيف كسيكمؿ ىذا نػى يػـك القيامػة إذ نقػـك  َََّ(. كبدأ ىذا بإيماف ُِ:ِْلتأتى بثمر كثير )يك 
ة مع أنو قػد قػاـ قبمػو كثيػريف ؟ )مػف عمى شكؿ جسد المسيح القائـ مف بيف األمكات. كلماذا سمى المسيح بالباككر 

ماتكا ثانية. أٌما المسػيح  كليذا كميـ قامكا بأجسادىـ العادية القابمة لممكت أقاميـ ايميا كاليشع كمف أقاميـ المسيح(
. نبعػػد أف نقػػـك نػػى القيامػػة لػػف نمػػكت بعػػد القيامػػة لػػف يمػػكت ثانيػػة، كن ػػف سػػنككف مثمػػو بجسػػد ممجػػد نبعػػد أف قػػاـ

 ثانية.
 
 " َفِإن ُو ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن، ِبِإْنَساٍن َأْيًضا ِقَياَمُة اأَلْمَواِت.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

ا يجب أف يككف لنا شؾ نى القيامة، ألنو بآدـ دخؿ المكت لكؿ العالـ، نيكذا أيضان بكاسطة اإلنساف آدـ األخير 
يامة مف األمكات. ىـ كانكا غير نػاىميف لمػاذا أل المسيح، كبكاسطة النعمة التى  مميا لمجنس البشرل تت قؽ الق
ن ػيف مػات آدـ متنػا  ،تمامػان أمامنػا ةشػبيي  الػة إذ قاـ المسيح سنقكـ جميعا. كيقكؿ الرسكؿ ىنا، أف ليذه ال قيقة

كمنا مثمو. كالسبب أننا جسده، ن ػف جػزء منػو. كالمسػيح أخػذ جسػدنا، كن ػف نصػير جػزء منػو بالمعمكديػة كالتنػاكؿ 
ل ب يػاة الطيػارة( كىكػذا طالمػا ن ػف جػزء مػف أ( )ُٓ:ْ)يػك  "كأنػا نػيكـ إثبتػكا نػىَّ "دمو، كيقػكؿ الػرب مف جسده ك 

. بؿ يككف مكاني ني عرشو )رؤ   .(ّ:ُِجسد المسيح، نما يجرل عمى جسد المسيح يجرل عمىَّ
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  " ُيْحَيا اْلَجِميُع.أَلن ُو َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع، ىَكَذا ِفي اْلَمِسيِح سَ ٕٕ" -:(ٕٕ) آية

أل كما أنو بسبب عالقة اإلت اد القائمة بيف آدـ كأ كاده، إذ ىـ جسده مات جميع نسػؿ آدـ، ىكػذا بسػبب عالقػة 
ف أاإلت ػاد بػػيف المسػػيح كالبشػػر، ي يػػا الجميػػع نػػى المسػػيح. آدـ نػػتح طريػػؽ المػػكت كالمسػػيح نػػتح طريػػؽ ال يػػاة إذ 

تعكد ليـ الرابطة باهلل ك ياة الشركة معوي، ي يكف  = َسُيْحَيا(. ٔبدية )ركأياة عطانا  ياتو كىى  أالمسيح بقيامتو 
أل  = اْلَجِميللعُ  يػػى اهلل أجسػادىـ مػف المػكت. ىنػا  يػاة رك يػة، كتكػكف ليػـ  يػػاة بجسػد ممجػد نػى السػماء، أل يي 
 .الثابتيف نيو )المؤمنيف المعمديف الذيف يمكتكف كىـ ني  الة تكبة( 

 
  َولِكن  ُكل  َواِحٍد ِفي ُرْتَبِتِو: اْلَمِسيُح َباُكوَرٌة، ُثم  ال ِذيَن ِلْمَمِسيِح ِفي َمِجيِئِو.ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

كػك ُليػـ نكػس الجيػاد كنكػس التعػب ) نمػيس الكػؿ ،الكػؿ ليػـ نكػس المجػد نػى السػماءلػيس  = ُكل  َواِحٍد ِفلي ُرْتَبِتلوِ 
نجمػان يمتػاز عػف نجػـو "مػا أشػار إليػو الرسػكؿ نيمػا بعػد قػائالن (. إذان سيككف ىنػاؾ رتػب، كىػذا ّ:ٖكك ُ  ُٓ:ٖٓ

(. كىػػذا لػػف يكػػكف سػػببان نػػى غيػػرة ك سػػد ممػػف ىػػـ أقػػؿ نػػى الرتبػػة، نػػالشيرة كال سػػد مػػف ُٓ:ُْكػػك ُ) "نػػي المجػػد
 صكات طبيعتنا الساقطة، كلكف طبيعة السماء ىى ال ب، كمع ال ب ا  سد كا غيرة. 

 ـ ال صاد يأتى أكاف الجمع. = متى كممت أيا ِفي َمِجيِئوِ 
 

  ٕٛ-ٕٗمقدمة لآليات 
الصكرة التى أرادىا اهلل يكـ خمؽ آدـ، ىى عالقة الم بة بيف اهلل كآدـ. كعالمة م بػة اهلل آلدـ ىػى أف اهلل يكػيض 
عميو مف بركاتو كخيراتو. كعالمة م بة آدـ هلل ىػى خضػكعو الكامػؿ لثقتػو نيػو. كلمػا شػؾ آدـ نػى كػالـ اهلل كأكػؿ 

قط كمػػات. بػػؿ خضػػع آدـ لسػػمطاف الشػػيطاف كتمػػرد اإلنسػػاف عمػػى اهلل، كصػػار اإلنسػػاف لػػيس خاضػػعان تمامػػان هلل سػػ
 (. كصار اهلل ا يممؾ بالكامؿ عمى اإلنساف. ِ:ٖ)عب 

ككاف ا يمكف هلل ممؾ الممكؾ أف يقبؿ بإستمرار ىذا الكضع مف تمرد ضد اهلل، كىذا يثيره الشيطاف نػى اإلنسػاف، 
اإلنسػػػػاف بالخطيػػػػة  تػػػػى لػػػػك ضػػػػد إرادة اهلل. نكػػػاف تجسػػػػد المسػػػػيح ليجمػػػػع أكاد اهلل نيػػػػو، كيػػػػأتى بالكػػػػؿ أف يتمتػػػع 

خاضػعيف هلل، كيعيػػد ممػػؾ اهلل الكامػػؿ لػو، ىػػؤاء أل جسػػد المسػػيح سيخضػػعكف عػف  ػػب. أمػػا األشػػرار نسيضػػعيـ 
جسػد لػوي، كىػك رأس الجسػد، (. كيقػدميـ كِْ-ُٕ:َِت ت قدميو. أكاد اهلل يك دىـ نى جسده، كىذه إرادتو )يػك 

خاضػػعيف هلل. كىػػذه الصػػكرة بػػدأت اآلف نينػػا كمػػؤمنيف خاضػػعيف هلل ننكػػذ كصػػاياه كىػػك يبػػارؾ نػػى  ياتنػػا كسػػتكمؿ 
الصػػكرة نػػى األبديػػة. عمػػى أف الصػػكرة اآلف ليسػػت كاممػػة، إذ مازلنػػا نػػى الجسػػد، كالشػػيطاف يسػػتشؿ ضػػعؼ الجسػػد 

ألبديػة سػيككف الخضػكع كػامالن كبيػذا يصػبح المنظػر األخيػر نػى ننخطػت إلػى اهلل نػى بعػض األ يػاف. كلكػف نػى ا
األبدية ىك الصكرة التى أرادىا اهلل منذ البدء كىى أف يممؾ عمى كنيسة خاضعة لوي، يكيض عمييػا مػف بركاتػو نػى 

لقػػد ت كلػػت ككرنثػػكس مػػف الزنػػا لمقداسػػة، كت كلػػت ركمػػا التػػى كانػػت  … ػػب متبػػادؿ. كىػػذا مػػا تػػـ نػػى كػػؿ العػػالـ 
داكد  …ذ بمنظػػر الػػدماء لكنيسػػة خاضػػعة هلل. لقػػد بػػدأت مممكػػة اهلل تتكػػكف. ككػػاف رمػػزان ليػػذا نػػى العيػػد القػػديـ تتمػػذ
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الممؾ، الذل أسس مممكة إسرائيؿ. نقبؿ داكد كاف ىناؾ نجكر كأشػياء مخزيػة رأيناىػا ت ػدث نػى سػكر القضػاة، إذ 
لعػالـ كمػو عمػى اهلل، إذ كػاف اهلل ا يممػؾ (. كىػذا إشػارة لتمػرد آِ:  ُِ  قض  ُٗ:ُلـ يكف ىناؾ ممؾ )قض 

عمييـ. كأتى داكد ك أسس المممكة. ككاف داكد كممؾ يختمؼ عف كؿ ممكؾ العالـ، نيك ا ي كػـ بشػريعة كضػعيا 
ىك كاف يكانت البار، كيعاقب الشرير ب سب الشػريعة اإللييػة ليقػدـ المممكػة هلل. نكػاف  ىك، بؿ ي كـ بشريعة اهلل.

يح الػذل صػار رأسػان لمكنيسػة ليقػدميا خاضػعة هلل. المسػيح بجسػده يقػدـ الخضػكع هلل اآلب. نتكػكيف داكد رمزان لممس
المممكة نى العيد القديـ بيد داكد ىك رمز لما عممو المسيح. كماذا عف باقى العالـ الذل ليس ىك جسد المسيح ؟ 

معػالـ كمػو. نػاألربع مرا ػؿ تشػير لمعػالـ يشػير ل ْمرا ؿ، كرقـ  ْىذا يشير لو تمثاؿ نبكخذ نصر. ىذا التمثاؿ لو 
المتمػػرد عمػػى اهلل. ىػػذا التمثػػاؿ ضػػربو  جػػر )إشػػارة لممسػػيح(، كصػػار ىػػذا ال جػػر جػػبالن كبيػػران، إشػػارة لنمػػك مممكػػة 
المسػيح نػػى كػؿ العػػالـ. أمػػا التمثػاؿ نكسػػو نكػاف مصػػيره الكنػػاء ىػك إشػػارة لمقػكل المعاديػػة هلل نػػى كػؿ العػػالـ. الػػرأس 

مسػػػكات كاألنكػػػار التػػػى تقػػػاـك اهلل كترنضػػػو، كىػػػذه ليػػػا بريػػػؽ كالػػػذىب، كلقػػػد جػػػذبت كثيػػػريف عبػػػر الػػػذىب يشػػػير لمك
التػػاريخ. كالصػػدر الكضػػة يشػػير لممػػاؿ كىػػذا عبػػده كثيػػركف. كالػػبطف تشػػير لمشػػيكات التػػى تػػرؾ النػػاس بسػػببيا اهلل. 

يقاكـ اهلل، كسيكنى. أٌما الكنيسة  كالقدميف ال ديد إشارة لمقكل العالمية العسكرية أك قكة الشخص العضمية. ىذا كمو
نيى الجبؿ الثابت الراسػخ كالمرتكػع نيػى سػماكية كرأسػيا المسػيح، ىػذه سػتنمك كتمػأل األرض كتكػكف خاضػعة هلل. 
كيمثميا الكاركبيـ ذك األربع أكجو. نكجو اإلنساف يمثؿ الككر الذل صار مطيعان لممسيح "مستأسػريف كػؿ نكػر إلػى 

. أٌمػػا النسػػر نيشػػير لمقػػكل الرك يػػة لػػك خضػػعت لمػػركح القػػدس. كالشػػيكة )العجػػؿ( لػػك (َُ:ٓكػػك ِطاعػػة المسػػيح )
كاألسػػد يشػػير لمقػػكل  .(ُ:ِّتقدسػػت نصػػارت تشػػتيى السػػماء "لػػى اشػػتياء أف أنطمػػؽ كأكػػكف مػػع المسػػيح" )نػػى 

مف يخضع العضمية. لك تقدست كؿ ىذه القكل أل تكرست ل ساب اهلل، لصرنا مركبة كاركبيمية يرتاح اهلل نينا. ك 
المسػػيح اآلف يكمػػؿ مممكتػػو، كيتعيػػد ىػػذا الجبػػؿ )كنيسػػتو( بػػالنمك ليقدمػػو خاضػػعان  هلل كيرتػػاح اهلل نيػػو ي يػػا لألبػػد.

 لـ كالتى رنضت الخضكع نمصيرىا اليالؾ.ال ب، بينما أف كؿ قكل الشر نى الع
أنػػػو طالمػػػا كنػػػا نػػػى الجسػػػد،  كاآلف كن ػػػف مازلنػػػا نػػػى الجسػػػد نمنػػػا خضػػػكع هلل كأبنػػػاء هلل ثػػػابتيف نػػػى المسػػػيح، عمػػػى

كلضعؼ الجسد، يككف لنػا نػى بعػض األكقػات تمػرد عمػى اهلل، ىػذا بسػبب نقػص ال ػب كالثقػة نػى اهلل. ككممػا نمػا 
ال ب تزداد الثقة نى اهلل. نال نتمرد عمػى أ كامػو، ككممػا  ػدثت اإلسػتنارة نسػمـ  ياتنػا هلل بالكامػؿ. نمػا بػالكـ بمػا 

الخضكع كامالن بسبب ال ب الكامؿ، كىذا سببو اإلدراؾ الكامؿ لم بة اهلل. إذان  السماء. ىناؾ سيككفى سي دث ن
 القيامة ليست قيامة مف األمكات نقط بؿ ىى رجكع لم الة المثالية التى أرادىا اهلل منذ البدء.

 
  " َل ُكل  ِرَياَسٍة َوُكل  ُسْمَطاٍن َوُكل  ُقو ٍة.َوَبْعَد ذِلَك الَنَياَيُة، َمَتى َسم َم اْلُمْمَكِ هلِل اآلِب، َمَتى َأْبطَ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

 َسم َم اْلُمْملَكِ هلِل اآلبِ  َمَتىأل بعد أف يقـك الراقدكف تككف النياية كيبدأ زماف العدؿ كالدينكنة األخيرة.  =َوَبْعَد ذِلَك 
نػى جسػده كػؿ البشػرية التػى اآلب ىك أصؿ كؿ شت، منو ينبثؽ الػركح كمنػو يكلػد اإلبػف. كاإلبػف تجسػد ليجمػع = 

كاد اهلل أ. كسيخضػع ، كالركح يثبتنا نى اإلبػف تمردت كعصت اآلب، ليعيد الطاعة الكاممة ل ب مصدر كؿ شت
. كنى المجت الثانى يقـك الراقدكف بأجساد نكرانية عمػى شػبو الجسػد الػذل قػاـ  يسكبو الركح نى قمكبنا لو عف  ب
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ذ يت ػػرركف  ؿ سػػمطاف الشػػيطاف كقكاتػػو الشػػريرة عمػػى اإلنسػػاف. مػػف أاـ الم ػػـ كالػػدـ ييبطىػػبػػو المسػػيح لػػو المجػػد. كا 
كاد اهلل أكيخضع الشيطاف ككؿ أعداء اهلل ت ت قدمي اهلل .  ينئذ يممؾ اهلل اآلب عمى الكؿ ممكان مطمقا. يخضع 

  .عداء اهلل ت ت قدميوأنى  ب ك 
ف يممؾ، ناآلب كاإلبػف كا ػد. كاآلب نػى اإلبػف كاإلبػف كككف أف المسيح يسمـ الممؾ ل ب ا نكيميا بأف المسيح ل

، ٕ:ُْ( كمػف )دا ِِ، ُِ، ُٕ:َُ  يػك  ُٔ:ُٓ  يػك  ُْ:َُنى اآلب. ككؿ ما ىك ل ب ىػك للبػف )يػك 
( نجد أف اإلبف سمطانو سمطاف أبدل. كلكف المعنى أف الخميقة ستعكد لم الة التى يريػدىا اهلل ليػا. إذ سػتبطؿ ِٕ

(. ُْ:َّنػإبميس اآلف لػو رياسػة عمػى العػالـ )يػك  =َمَتى َأْبَطَل ُكل  ِرَياَسٍة َوُكل  ُسْمَطاٍن = رده مقاكمة إبميس كتمػ
كلػػوي سػػمطاف عمػػى كثيػػريف مػػف البشػػر الػػذيف ليسػػكا نػػى المسػػيح الػػذيف يجػػركف كراء شػػيكاتيـ مخػػدكعيف كراء ابمػػيس 

يؾ كؿ ىذه". كالمسيح كرأس لمكنيسة سيقدـ الذل يعرض عمييـ خطايا كىى التى نى سمطانو كما قاؿ لمرب "اعط
 خضكعيا ل ب. أٌما مف تبع إبميس ك تمرد عمى اهلل سييمؾ مع إبميس كتنتيى شككة الطشاة. 

  -إنتيت كؿ قكتيـ، لذلؾ نال تكجد  ركب رك ية نى السماكيات نى األبدية لسببيف : = َأْبَطلَ 
 األعداء المقاكميف. ( تبطؿ كؿ قكة ِ .  سنككف بجسد ممجد كىذا بال ضعؼ (ُ
ىػػػذا ىػػػك كمػػػاؿ التػػػدبير اإلليػػػى، ليػػػذا جػػػاء المسػػػيح الػػػذل لػػػو كػػػؿ سػػػمطاف نػػػى السػػػماء كعمػػػى األرض )مػػػت ك 

(. كالمسيح كرأس لمكنيسة يجمع نيو اآلف كؿ ما ل ب ليعيدىـ إلى األ ضاف اإلليية األبكية، يكيض ِٖ:ُٖ
. ىػذا ال ػب ىػك الػذل  رمنػا منػو نػى زمػف عمييـ اآلب بم بتو كىـ نى م بتيـ يخضعكف لو خضػكعا كػامال

 التمرد عمى األرض. 
ف نالركح القدس يعمؿ نينا ليممؾ المسيح عمى قمكبنا كنخضع لو تماما. كالركح يثبتنا اآلف نى المسيح، ك ػيف كاآل

نثبت نى المسيح كيممػؾ المسػيح بالكامػؿ عمػى كنيسػتو سػيقدـ خضػكع الكنيسػة كميػا لػ ب. ن ػف اآلف نػى معركػة 
كدىا المسيح الذل خرج غالبان كلكى يشمب. المسيح ي ارب كالركح القدس يعيف أف نثبت نى المسيح، نالخضػكع يق

اآلف لممسػػيح. كبعػػد ذلػػؾ نػػى األبديػػة ستخضػػع الكنيسػػة كميػػا كجسػػد لممسػػيح هلل لػػ ب. ممػػؾ اهلل نكيمػػو بخضػػكع 
نكسار شككتيـ أبديان. كم رة أخرل نممؾ اآلب يعنى أف الممككت ىػك الكنيسة نى  ب هلل اآلب كىالؾ المقاكميف كا 

 (. ُٖ، ِ:ُٕل ب كاإلبف معان. كلكف بالمسيح صار لنا القدكـ لدل اآلب )أؼ 
 
 " أَلن ُو َيِجُب َأْن َيْمِمَك َحت ى َيَضَع َجِميَع اأَلْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِو.ٕ٘" -:(ٕ٘) آية

أخضػع كػؿ شػت أل بعػد أف يكػكف قػد ممػؾ ممكػان مطمقػان، أل  الميٍمٍؾ سػكؼ يسػمـ هلل اآلب بعػد أف يكػكف المسػيح قػد
عنػدما يكػػكف المسػيح نػػى ممكػػو األبػدل السػػماكل، كنكػػكف كمنػا خاضػػعيف لػػوي نتػذكؽ معػػو نصػػرتنا األكيػدة عمػػى كػػؿ 
مىكىيا هلل  قكات الظممة كالشر. المسيح يجب أف يخضع لو كؿ الخميقة كيبطؿ كؿ تمرد. ثـ يسمـ ىذه الخميقة التى مى

نكسػػار قػػكات الظممػػة كسيسػػتمر ىػػذا الكضػػع  تػػى اآلب . المسػػيح بػػدأ ممكػػو بالصػػميب. كبالصػػميب بػػدأ إنػػد ار كا 
األبدية، المسيح يممؾ كيشمب كذلؾ عف طريؽ المؤمنيف،  تى اليكـ األخير الذل يممؾ نيو عمى كؿ كنيستو ممكان 

ميو. كآخر عدك ييبطؿ ىك المكت. أف جميع أعدائو سيصيركف ت ت قد َُُتامان. ىنا ينطبؽ ما قيؿ نى مزمكر 
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كذلؾ ألف الجميع سيقكمكف بشبو جسد قيامتو، ىذا الجسد ا يككف لممكت سمطاف عميو نيما بعد، أل أف المسػيح 
 سييٍبًطٍؿ المكت بالقيامة بعدما ييٍبًطٍؿ كؿ األسباب التى أدت إلى المكت. أل تبطؿ الخطية ك ينتيى إبميس.

 
  " ُيْبَطُل ُىَو اْلَمْوُت. آِخُر َعُدوٍّ ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

األعػػػداء اآلخػػػريف ىػػػـ الشػػػيطاف كالخطيػػػة. كالشػػػيطاف أتػػػى بالخطيػػػة، كالخطيػػػة أثمػػػرت المػػػكت، كالمسػػػيح أعطانػػػا 
اإلنتصػػار عمػػى الشػػيطاف كعمػػى الخطيػػة، كيتبقػػى المػػكت. إذان المػػكت يجػػب أف يبقػػى  تػػى تنتيػػى الخطيػػة تمامػػان. 

بطاؿ المكت لف يت قؽ نقط بقيامة األ مكات بؿ بػالخمكد. ابػد مػف بقػاء المػكت  تػى نػتخمص مػف أجسػادنا التػى كا 
 ٕ:ُٕسكنت نييا الخطية، كليذا صرخ الرسكؿ "كي ى أنا اإلنساف الشقى مف ينقذنى مف جسد ىػذا المػكت" )رك 

 ( نكمنا لنا خطايانا ميما كانت صشيرة كلكنيا ت رمنى مف رؤية اهلل كأمجاد السماء.ِْ–
 
َفَواِضلٌح َأن لُو « ِإن  ُكل  َشْيٍء َقْد ُأْخِضعَ :»ن ُو َأْخَضَع ُكل  َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِو. َولِكْن ِحيَنَما َيُقوُل ألَ ٕٚ" -:(ٕٚ) آية

.  " َغْيُر ال ِذي َأْخَضَع َلُو اْلُكل 
خضػع كػؿ أف اهلل اآلب أخضع كؿ شت ت ت قدمى اإلبف، نإذا كاف اآلب ىػك الػذل أ ٖ:ٔكما ذكر نى المزامير 

شػػت، إذان نػػاآلب نكسػػو خػػارج دائػػرة الخضػػكع للبػػف، نيػػك الػػذل أخضػػع لػػوي كػػؿ شػػت. كا ػػظ الم بػػة نػػى الثػػالكث، 
َفَواِضللٌح َأن للُو َغْيللُر ال للِذي نػاآلب يػأتى بكػػؿ شػت ليخضػػع ت ػت قػػدمى اإلبػف، كاإلبػػف يػأتى بكػػؿ شػت ليخضػػع لػ ب 

 َأْخَضَع َلُو اْلُكل  
 IT IS EVIDENT THAT HE WHO PUT ALL THINGS UNDER HIM IS EXCEPTED  

  .ناإلبف سيخضع لوي كؿ شت ماعدا اآلب، ناآلب ىك الذل أخضع لوي كؿ شت
 
، َكْي َيُكلونَ ٕٛ" -:(ٕٛ) آية ، َفِحيَنِئٍذ االْبُن َنْفُسُو َأْيًضا َسَيْخَضُع ِلم ِذي َأْخَضَع َلُو اْلُكل  اهلُل  َوَمَتى ُأْخِضَع َلُو اْلُكلُّ
 " ِفي اْلُكَل. اْلُكل  

 = َأْخَضَع َللُو اْلُكلل   ِلم ِذي لآلب َنْفُسُو َأْيًضا َسَيْخَضعُ  فاالْبنُ متى خضع كؿ شت للبػف. =  َوَمَتى ُأْخِضَع َلُو اْلُكلُّ 
كىػػذا بككنػػو إنسػػانان كرأسػػان لمكنيسػػة. نالكنيسػػة ىػػى جسػػد المسػػيح، كىػػك سػػيقكد الجميػػع نػػى جسػػـ بشػػريتو إلػػى طاعػػة 

( ٗ:  ُٓبػػف بال ػػب )راجػػع تكسػػير يػػك ف اآلب كا ػػد مػػع اإلأان المعنػػى ىػػك خضػػكع البشػػرية لػػ ب. ككمػػا أبيػػو. إذ
ىكذا نالكنيسة جسد المسيح ستخضػع بال ػب.  إذان المسػيح لػبس جسػد اإلنسػاف ليرنػع كػؿ أسػباب التمػرد كالمسػيح 

ع اإلبػػف ا يعنػػى تكػػاكت سيخضػػع لػػ ب بناسػػكتو )بجسػػده أل الكنيسػػة( كلكػػف بالىكتػػو نيػػك كاآلب كا ػػد. نخضػػك 
األقػػانيـ نػػى المرتبػػة. ناألقػػانيـ الثالثػػة متسػػاكية نػػى الجػػكىر. كنكيػػـ مػػف اآليػػات التاليػػة أف ممػػؾ المسػػيح ىػػك أيضػػان 

( كككف َُُ  مز  ُٔ:ُٓ  يك  ِٕ، ٕ:ُْ  دا  ُ:ّّ  لك ُُ:ُٓبف )رؤلألبد. نكؿ ما ىك ل ب ىك لل
يح )األبػػرار عػػف  ػػب كاألشػػرار عػػف ذؿ( كاإلبػػف سػػيأتى بالكػػؿ أف اآلب سػػيأتى بالكػػؿ خاضػػعيف ت ػػت قػػدمى المسػػ

 خاضعان ل ب نيذا يعنى تساكل اآلب باإلبف.
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يصػير اهلل كػؿ شػت نػى الكػؿ. لقػد أعطػى اهلل نضػيمة ال كمػة لسػميماف كالكداعػة  = َكْي َيُكلوَن اهلُل اْلُكلل  ِفلي اْلُكللَ 
ا اهلل نى السماء سيككف لنا كؿ الكضائؿ مجتمعة. لػف تكػكف لداكد كالم بة ليك نا كالشيرة لبكلس، كلكف  يف يمألن

لػى نضػػيمة كا ػدة بػػؿ كػػؿ الكضػائؿ. كسػػيمألنا اهلل مػػف الكػرح كالسػػالـ. ىػػذا عػف عطايػػاه، لكػػف اهلل لػف يعطينػػا نقػػط 
( كيصػػير اهلل ٔ:ّعطايػا بػػؿ سػيعطينا نكسػػو، اهلل سػػيمأل شػعبو كيمتمػػت شػعبو بػػو "أنػػا ل بيبػى ك  بيبػػى لػى" )نػػش 

. الخ بؿ سيعطينا نكسو كيككف مصدر  ياتنا، بؿ ىك  ياتنا …نى الكؿ. ناهلل لف يعطينا نقط نضائؿ كنرح  الكؿ
كقكتنا كنر نا كسػالمنا كتسػبي نا. ىػك نيايػة كػؿ رغباتنػا، نػإذا كػاف يمألنػا، نمػف يكػكف نينػا مكانػان شػاغران ألل شػت 

ذا كاف ىك نر نا كسالمنا ك ياتنا، نسيككف ىك نيايػة كػؿ رغباتنػا، لػف نعػكد ن تػاج لشػت، سػنككف مكتكػيف  غيره كا 
بػػو عطشػػي كجػػكعى إليػػو نقػػط، طػػالبيف اإلتسػػاع لنمتمػػت منػػو أكثػػر كأكثػػر عمػػى الػػدكاـ نيػػزداد نر نػػا. سػػيككف اهلل 

نػى اهلل مثمث األقػانيـ يكػكف الكػؿ  = َيُكوَن اهلُل اْلُكل  ِفي اْلُكلَ  عكض كؿ األشياء التى كنا ن تاج إلييا نى العالـ.
الكؿ أل يصبح اهلل كؿ شى لنا، ككؿ الكجكد خاضع لو، الكؿ يقكؿ إليى ىك الكؿ نى الكؿ، إليى ىك الكػؿ لػى، 
ىذا ىك غاية عمؿ الرب يسكع. يكػكف اهلل ىػك الخيػر لمكػؿ كا يشػشمنا سػكل مػا ىػك مخػتص بػاهلل، ىػك نر نػا كىػك 

( كنػى نكػس َُ،  ٗ:  ٓمسػيح إشػترانا هلل )رؤ تسبي نا، كىك إنششالنا. كىػذا ىػك مكضػكع تسػبيح السػمائييف أف ال
(. نمػػا ىػػك لػػ ب ىػػك للبػػف كمػػا ىػػك ٓ:ُّقػػائميف لػػوي السػػمطاف لألبػػد )رؤ  التسػػبيح للبػػف فنجػػدىـ يعطػػك التسػػب ة 

للبػػف ىػػك لػػ ب. عمػػى أف ىػػذه الصػػكرة أف اهلل الكػػؿ نػػى الكػػؿ ليسػػت اآلف كاممػػة كن ػػف مازلنػػا نػػى الجسػػد عمػػى 
 األرض.

 
ال  َفَماَذا َيْصَنُع ال ِذيَن َيْعَتِمُدوَن ِمْن َأْجِل اأَلْمَواِت؟ ِإْن َكاَن اأَلْمَواُت اَل َيُقوُموَن اْلَبت َة،ٜٕ" -:(ٜٕ) آية َفِمَماَذا  َواِ 

    "َيْعَتِمُدوَن ِمْن َأْجِل اأَلْمَواِت؟

 ْعَتِمُدوَن ِملْن َأْجلِل اأَلْملَواتِ يَ ف لـ تكف ىناؾ قيامة مف األمكات نمماذا يعتمدكف مف أجؿ األمكات كلكف ما معنى إ
  -ىناؾ أراء متعددة :؟ 
( الكثنيػػكف ليػػـ إخػػكة أك أ بػػاء صػػاركا مسػػي ييف، ككػػاف ىػػؤاء المسػػي ييف ي ثػػكنيـ عمػػى اإليمػػاف كالمعمكديػػة، ُ

ركا ك دث أف مات ىؤاء المسي ييف. كألف الكثنيكف كانكا ي بكف ىؤاء المسي يكف، ذىب الكثنيكف ليعتمدكا كيصي
سػتشمو الرسػكؿ إلثبػات  قيقػة  مسي ييف مثميـ نيتقابمكا نى األبدية، كيبدك أف ىذا كاف ي دث كثيران نى ككرنثكس كا 

 القيامة.
( رأل آخػػػر يقػػػكؿ أنػػػو يقصػػػد مػػػف يعتمػػػد بمعمكديػػػة الػػػدـ أل يقبػػػؿ اإلستشػػػياد ألنػػػو رأل آخػػػريف مػػػف المسػػػي ييف ِ

 ألنكسيـ نكس نيايتيـ. يستشيدكف كىـ نى  الة مف السالـ كالكرح نأرادكا
 ( مف يذىب لممعمكدية تمثالن باألمكات كالشيداء الذيف قبمكىا مف قبميـ كاثقيف نى القيامة كقد تكممكا بالمجد. ّ
دكف أف يؤمنػػكا أك ( كػػاف الكثنيػػكف الػػذيف آمنػػكا كاعتمػػدكا كصػػاركا مسػػي ييف، كػػاف ليػػـ أقػػارب ك أصػػدقاء مػػاتكا ْ

عػػنيـ.  ثانيػػة بالنيابػػة فألجػػؿ م بػػتيـ نػػى ىػػؤاء المػػكتى دكف معمكديػػة، يعتمػػدك  يعتمػػدكا، نكػػاف ىػػؤاء المسػػي يكف
كىذا الرأل ىك األقرب لمص ة. كما نعمو ىؤاء كاف ممارسة خاطئة نالمعمكدية ا تكرر. لكف الرسكؿ بالرغـ مف 
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تـ ا تؤمنػػكف عػػدـ مكانقتػػو عمػػى مػػا يكعػػؿ أىػػؿ ككرنثػػكس إسػػتشؿ مػػا يكعمكنػػو ككأنػػو يسػػأليـ. ىػػؿ تكعمػػكف ىػػذا كأنػػ
بالقيامة، نما معنى ما تكعمكنو إذان. ىك يريد أف يقكؿ أف  قيقػة القيامػة نػى داخمكػـ، نػأنتـ مشػكقيف عمػى مػف مػات 
دكف معمكدية، إذ تعتقدكف أنو ليس لو نصيب نى األبديػة، نممػاذا ىػذه الم ادثػات الشبيػة عػف أنػو ا تكجػد قيامػة. 

كراء الكالسػػػكة الكثنيػػػكف ا ألنكػػػـ تعتقػػػدكف نعػػػالن أنػػػو ا قيامػػػة مػػػف  المقصػػػكد إنكػػػـ تػػػرددكف مثػػػؿ ىػػػذه المناقشػػػات
 .األمكات، بؿ ألنكـ كجدتمكىا نرصة للرتداد لشيكاتكـ الخاطئة "نأكؿ كنشرب ألننا غدا نمكت"

  
 "َوِلَماَذا ُنَخاِطُر َنْحُن ُكل  َساَعٍة؟ٖٓ" -:(ٖٓ) آية

 نا ن ف الرسؿ لممخاطرة كالمكتإذا لـ تكف ىناؾ قيامة لألمكات نمماذا نعرض أنكس
 .(ْ:ُٕكك ِكؿ ساعة ) 
 
  " ِإَني ِباْفِتَخاِرُكُم ال ِذي ِلي ِفي َيُسوَع اْلَمِسيِح َرَبَنا، َأُموُت ُكل  َيْوٍم.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

ا لينػاؿ ىػذإف ربح الككرنثييف لليماف ليك سبب نخرم أماـ الرب يسكع. كىك يقبػؿ أف يمػكت كػؿ يػكـ ألجػؿ ىػذا، 
 القبكؿ لممكت دليؿ عمى ص ة القيامة. . كىذاأماـ الرب يسكع الكخر

  
َأَفُسَس، َفَما اْلَمْنَفَعُة ِلي؟ ِإْن َكلاَن اأَلْملَواُت اَل َيُقوُملوَن،  ِإْن ُكْنُت َكِإْنَساٍن َقْد َحاَرْبُت ُوُحوًشا ِفيٕٖ" -:(ٕٖ) آية
 " .«َفْمَنْأُكْل َوَنْشَرْب أَلن َنا َغًدا َنُموُت!»

= ا يقصد أنيـ ألقكه لمك كش نعالن نجنسيتو الركمانية كانت ت ميو مف ذلؾ، لكنو كاجو بشران كالك كش.  ُوُحوًشا
سنة. كىـ كانكا كك كش  ََْ ػكلقد قاؿ ىيرقميتس عف شعب أنسس أنيـ ك كش مكترسة. ككاف ىذا قبؿ بكلس ب

، ِٖ، ِْ، ُٗ:ِّرطػاميس )أع أ دث نى ىيكؿ  نى ىجكميـ عميو كعمى المسي ييف. كربما نى ىذا إشارة لما
إذا لػـ تكػف قيامػة كأنػا متأكػد  …(. كىك يشير لما  دث نى أنسس نيك اآلف نى أنسس. كمنطؽ الرسػكؿ ىنػا ِٗ

َفْمَنْأُكلْل َوَنْشلَرْب أَلن َنلا منيا نمماذا أت مؿ كؿ ذلؾ، بؿ كنت أسعى كراء المذات البييمية قػائالن مػع نالسػكة المػادييف 
قيامػة ؟ كىػذا القػكؿ نأكػؿ كنشػرب ألننػا غػدا نمػكت قالػو  ىنػاؾ كمػا الػداعى أصػالن لمتقػكل إف لػـ تكػف .ًدا َنُملوتُ غَ 

( نإشػعياء النبػػى ىػػددىـ ب صػػار أشػكر ألكرشػػميـ داعيػػان إيػػاىـ لمتكبػػة، ِِ:ُّش إالييػكد أيضػػان كأ زنػػكا قمػػب اهلل )
 دنيا. تمذذ بالننقالكا ىذا بمعنى أنو طالما سنمكت مف أشكر نم

 
  "«.َفِإن  اْلُمَعاَشرَاِت الر ِدي َة ُتْفِسُد اأَلْخبَلَق اْلَجَيَدةَ »اَل َتِضمُّوا: ٖٖ" -:(ٖٖ) آية

معاشرتكـ لمكثنييف أنسدت أخالقكـ، نأنتـ ا تنكركف القيامة ألنكـ مقتنعػيف بيػذا بػؿ ألنكػـ تجػركف كراء شػيكاتكـ، 
 كثنييف ذكل األخالؽ الكاسدة شككتكـ نى  قيقة القيامة.لقد أنسد الكثنيكف أخالقكـ. معاشرتكـ لم

  
 " ُاْصُحوا ِلْمِبَر َواَل ُتْخِطُئوا، أَلن  َقْوًما َلْيَسْت َلُيْم َمْعِرَفٌة ِباهلِل. َأُقوُل ذِلَك ِلَتْخِجيِمُكْم!ٖٗ" -:(ٖٗ) آية
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نكسػكـ مػا ىػك صػالح لكػـ كمػا نيػو نكعكػـ، كا ك المعنػى نمت ققػكا أل ٖٖآيلة ىػذه مقابػؿ ا تضػمكا  =ُاْصُحوا ِلْمِبلَر 
رتػدكا لممارسػة أَلن  َقْوًما تعرضكا أنكسكـ إلرتكاب الخطايا  منكـ )سكاء الكثنيكف أك المسي يكف الذيف تػأثركا بيػـ كا 

اهلل ضمكا. كىؤاء أثاركا ىذه اإلعتقادات بأنو ا قيامة، نيؤاء إذ ترككا معرنة  = َلْيَسْت َلُيْم َمْعِرَفٌة ِباهللِ شيكاتيـ( 
أنكركا القيامة ليترككا البر كيعكدكا لخطاياىـ عمى مبدأ نمنأكؿ كنشرب ألننا غػدا نمػكت. إف مػف يعػرؼ اهلل يعػرؼ 
أف اهلل ا يمكف أف يترؾ عبيده المؤمنيف يقاسػكف أاـ ال يػاة بػدكف رجػاء، كمػف ينكػركف القيامػة يتنكػركف لصػالح 

 ـ نقط لكنو يدبر أمكره. اهلل كعنايتو. اهلل لـ يخمؽ العال
ىػػؿ أنػػتـ يػػامف تػػدعكف ال كمػػة تنكػػركف عقيػػدة القيامػػة التػػى تؤمنػػكف بيػػا مػػف أجػػؿ شػػيكات كممػػذات  = ِلَتْخِجلليِمُكمْ 
 .بييمية 

 
   "«.َكْيَ  ُيَقاُم اأَلْمَواُت؟ َوِبَأَي ِجْسٍم َيْأُتوَن؟»لِكْن َيُقوُل َقاِئٌل:ٖ٘" -:(ٖ٘) آية

سكؿ مكضكع جسد القيامة أل الجسد الػذل سػنقكـ بػو. كيػرد عمػى تسػاؤات مثػؿ بػأل قػكة إبتداء مف ىنا يناقش الر 
كبأل كيكية يقكـ األمكات، كبأل جسـ يعكد األمكات مرة أخرل إلػى ال يػاة. نالسػؤاؿ األكؿ يػردده مػف ينكػر  قيقػة 

ىؿ نصػير  …مر مة الشؾ  .. أبعد ت مؿ الجسد يعكد مرة ثانية. كالسؤاؿ الثانى يردده الذل نى…القيامة، نيقكؿ 
 كمنا بالجسد القائـ مف األمكات، بشكؿ كا د ا يمكف تمييز أ دنا مف اآلخر. 

 
! ال ِذي َتْزَرُعُو اَل ُيْحَيا ِإْن َلْم َيُمْت.ٖٙ" -:(ٖٙ) آية  " َياَغِبيُّ

. نالكمسػكات التػى تنكػر ىى كممة قاسػية كلكنيػا مكجيػة لمػف نػى م ػاكلتيـ إدعػاء الكمسػكة أنكػركا القيامػة = َياَغِبيُّ 
ٌا غبػاكة. كالمعنػى أنػو مػف الشبػاء أف يتشانػؿ اإلنسػاف نػال يػدرل األمػكر الطبيعيػة  كلػو، إال قائؽ اإللييػة مػا ىػى 

نيتسػػاءؿ مثػػؿ ىػػذا التسػػاؤؿ. نػػن ف نممػػس كػػؿ يػػـك قػػدرة اهلل ككيػػؼ ييػػب ال يػػاة لألشػػياء الميتػػة، ىنػػا يػػرد بػػكلس 
بح عائقا لم ياة بؿ ضركريان ليا. كيضرب الرسكؿ مثالن م سكسان ليدلؿ بو اإلعتراض إلى صا بو، نالمكت لـ يص

عمى إمكانية القيامة بعد المكت، نإف ما نزرعو مف بذكر ا يمكف أف ينمك كيثمر ما لـ يدنف نػى األرض أكان أل 
كنيػا كتتيػرأ قشػرتيا كيشمرىػا الطػيف كالميػاه، لٍد يىٍسكَّ كدنف البذرة يجعميا  .ال ِذي َتْزَرُعُو اَل ُيْحَيا ِإْن َلْم َيُمتْ = يمكت 

كنى النياية تختكى البذرة كتظير ال ياة التى كانت نييا.  قان ال يػاة مكجػكدة نػى البػذرة لكػف ىػذه ال يػاة ا تظيػر 
ما لـ تدنف البذرة لتثمر. كجسد القيامة الذل أخذناه مكجكد اآلف ت ت ثقؿ ىذا الجسد الترابى الكثيؼ الذل يصمح 

لمتعامػػػؿ مػػػع ىػػػذا العػػػالـ. نالبػػػذكر تقابػػػؿ أجسػػػادنا، ككمػػػا أف ىنػػػاؾ  يػػػاة نػػػى البػػػذكر نمقػػػد صػػػارت  يػػػاة نػػػى  نقػػػط
أجسادنا،  ياة أخذناىا نى المعمكدية، ىى  ياة المسيح القائـ مف األمكات. نكى المعمكدية ن ف متنا مع المسػيح 

ناىا نػى المعمكديػة مسػتترة اآلف، غيػر ظػاىرة، ( كلكػف ىػذه ال يػاة التػى أخػذٓ، ٔ:ْكقمنا ب ياة المسيح نينا )رك 
 .( ّ: ّلكنيا تظير بعد دنف الجسد كمكتو، كما تظير ال ياة التى نى البذرة بعد دننيا )كك 
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  مع المسيح في اهلل    وحياتكم مستترة      ألنكم قد متم
 
  

 القائـ مف األمكات  ىى مستترة ألننا ا نراىا   بالمعمكدية 
  ياة المسيح أخذناىاىى     

 بقيامتنا معو نى المعمكدية   
 كستظير بعد مكتنا كقيامتنا    
 ني أجسادنا الممجدة     

نالطبيعة الممجدة مستقرة نينا منذ المعمكدية كمنتظرة تكميؿ الجياد كنداء األجساد أل  يف نمبس األجساد 
 الممجدة بعد القيامة العامة. 

ف مات كقاـ، كبالمعمكدية نمكت كنقكـ معو ب ياتو ننصير بذكران  ية، ك يف نيدنف نالمسيح  ؿ مشكمة المكت، بأ
تظير ىذه ال ياة التى نينا كنقكـ بأجساد ممجدة. أٌما لك إرتد اإلنساف لمخطية ثانية يككف كبذرة كانت  ية كأكميػا 

ت يػا البػذكر تقػـك أجسػادنا كذلػؾ  السكس، نإذا دننػت نػى التػراب نإنيػا ا تعطػى ثمػار، إذ أنيػا بػذرة ميتػة. إذان كمػا
( أف اهلل يشيػػر شػػكؿ جسػػد تكاضػػعنا ليكػػكف عمػػى ُِ، ّ:َِبمكجػػب مػػا نييمػػا مػػف عناصػػر  يػػاة كقػػاؿ نػػى )نػػى 

ستعالف المجد المستتر نينا أسماه نداء األجساد )رك   (ُ:ُْ  أؼ  ٖ:ِّصكرة جسد مجده. كا 
 
اْلِجْسَم ال ِذي َسْوَ  َيِصيُر، َبْل َحب ًة ُمَجر َدًة، ُرب َملا ِملْن ِحْنَطلٍة َأْو َأَحلِد َوال ِذي َتْزَرُعُو، َلْسَت َتْزَرُع ٖٚ" -:(ٖٚ) آية

  " اْلَبَواِقي.
يشير الرسكؿ لمتشير الذل ي دث لم بة عندما تزرع، نن ف ا نزرع الشجرة أك النبات الذل ننتظره بؿ نزرع ال بة 

 التى تصير إلى ىذا النبات كنال ظ 
تنمػػػػك إٌا بعػػػػد أف تػػػػدنف ك تمػػػػكت، ىكػػػػذا جسػػػػد اإلنسػػػػاف سػػػػكؼ يقػػػػكـ بعػػػػد أف يتعػػػػرض لممػػػػكت ال بػػػػة ا  (ُ

كاإلن الؿ. قكة ال ياة المخكية نى البذرة ا تظير إٌا بعػد دنػف البػذرة نيخػرج منيػا زرع أخضػر نيػو  يػاة. 
يػػدة نػػى كقػػكة ال يػػاة التػػى نأخػػذىا نػػى المعمكديػػة كتكػػكف مسػػتترة تعطػػى لجسػػدل بعػػد مكتػػو كدننػػو  يػػاة جد

 جسد ممجد.
تظيػػر ال بػػة بعػػد اإلنبػػات بمظيػػر مختمػػؼ عمػػا كانػػت عميػػو أكان، نقبػػؿ الػػدنف كانػػت بػػذرة صػػشيرة ناشػػكة،   (ِ

كلكنيا بعد الدنف صارت نباتان أك شػجرة خضػراء  يػة. كىػذا يشػير أيضػان لمتشيػرات التػى سػكؼ تطػرأ عمػى 
ى بػال جمػاؿ )جسػدنا ال ػالى( كبػيف الشػجرة الجسد عند قيامتو مف األمػكات. كقػارف بػيف البػذرة الناشػكة التػ
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أك النبات األخضر الذل خرج منيا )الجسػد الممجػد(. قػارف بػيف جمػاؿ ىػذا النبػات األخضػر كبػيف البػذرة 
 عديمة الجماؿ. ىكذا سيككف جماؿ جسدنا الممجد. 

ر ا يختمػػؼ النبػػات نػػى جنسػػو عػػف جػػنس ال بػػة ميمػػا إختمػػؼ نػػى مظيػػره، كنيمػػا صػػار إليػػو ىكػػذا األمػػ (ّ
بالنسبة لمجسد المقاـ نمف يككف مخالكا نى طبيعتو كجكىره عف الجسد المائت، عمى الرغـ مػف أنػو سػكؼ 
تدخؿ إليػو بعػض اإلمكانيػات الجديػدة التػى لػـ تكػف لػو أكان. أنػو سػيككف ىػك كلػيس ىػك. ىػك ألف الجػكىر 

ل النبػػات بصػػكرة مصػػشرة كا ػد كلػػيس ىػػك ألف الثػػانى أكثػػر مجػػدان كسػػمكان )ذىبػي الكػػـ(. نالبػػذرة كانػػت ت ػػك 
)نخصػػائص النبػػات مكجػػكدة نػػى البػػذرة، نمػػك زرعػػت بػػذرة ذرة ابػػد كسػػتعطيؾ شػػجرة ذرة كىكػػذا(. كالمسػػيح 

(، أما بعد القيامة نالتالميذ ما كانكا يعرنكنو بسيكلة. كبعد ّ،  ِ:  ّٓش إكانت صكرة مكتو بال جماؿ)
 .(ُٔ– ُ:ُّالصعكد راجع )رؤ 

 
 " اهلَل ُيْعِطيَيا ِجْسًما َكَما َأرَاَد. َوِلُكَل َواِحٍد ِمَن اْلُبُزوِر ِجْسَمُو. َولِكن  ٖٛ" -:(ٖٛ) آية

كؿ بذرة يعطييا اهلل كما أراد الجسـ النباتى الخاص  = اهلَل ُيْعِطيَيا ِجْسًما َكَما َأرَاَد. َوِلُكَل َواِحٍد ِمَن اْلُبُزوِر ِجْسَموُ 
 ألخرل.بيا كالذل يميزىا عف بقية النباتات ا

نال بة تأخذ إذف عند اإلنبػات جسػمان لػـ يكػف ليػا أكان، كلكػف اهلل يعطييػا جسػمان رتبػو ليػا منػذ بػدء الخميقػة. نشػجرة 
الػػذرة غيػػر شػػجرة القمػػح، كػػؿه لػػو شػػكمو المميػػز كا ػػظ أف اهلل ىػػك الػػذل يعطييػػا كليسػػت الطبيعػػة. كبػػنكس قػػكة اهلل 

رة شػجرتيا المختمكػة نػى الشػػكؿ عنػد اإلنبػات، ىكػذا سػنقـك بأجسػػاد سػيعطينا اهلل أجسػامان ممجػدة. ككمػا أف لكػػؿ بػذ
َوِلُكللَل نكرانيػة أشػػكاليا مختمكػػة كلكنيػا ت مػػؿ نكػػس الشػػكؿ ال ػالى تقريبػػان، نػػالشنى تعػرؼ عمػػى الكقيػػر لعػػازر. كقكلػو 

ت. كلكف إمكانيػات الجسػد يشير أننا سنقـك بنكس األجساد التى كنا ن يا بيا قبؿ المك  = َواِحٍد ِمَن اْلُبُزوِر ِجْسَموُ 
الػػذل سػػيقـك سػػتككف جبػػارة بالنسػػبة لجسػػدنا ال ػػالى. نمػػف ن تػػاج ألكػػؿ أك شػػرب أك تناسػػؿ. نال يػػاة مكجػػكدة نػػى 
الجسد. كسيككف ممجدان نكرانيان انعكاس مجد اهلل ك نكره عميو. ي مؿ سمات الجسد الذل ديًنفى كلكػف لػو إمكانيػات 

(. إذان سيككف لكؿ كا د ّ:ُِتكاضعنا ليككف عمى صكرة جسد مجده" )نى جسد المسيح المقاـ "يشير شكؿ جسد 
 منا شكمو المميز الذل لو عالقة بشكمو ال الى لكف بشكؿ ممجد.

 
َوِلمط ْيِر َلْيَس ُكلُّ َجَسٍد َجَسًدا َواِحًدا، َبْل ِلمن اِس َجَسٌد َواِحٌد، َوِلْمَبَياِئِم َجَسٌد آَخُر، َوِلمس َمِك آَخُر، ٜٖ" -:(ٜٖ) آية

  " آَخُر.
كلمػػاذا التعجػػب مػػف كجػػكد طبيعيتػػيف ألجسػػادنا، طبيعػػة نعػػيش بيػػا اآلف عمػػى األرض كطبيعػػة ىػػى طبيعػػة الجسػػد 

 ( ّٖالممجد )إجابة ىذا السؤاؿ سبقت ني آية 
كتعجػػب آخػػر ىػػؿ نختمػػؼ عػػف بعضػػنا نػػى الشػػكؿ نػػى القيامػػة. نمقػػد تسػػاءؿ الكالسػػكة إذا كػػاف األبػػرار كاألشػػػرار 

كف كيت ممكف نكيؼ يقكـ األبرار بشكؿ مختمؼ عف األشرار، ىؿ سيككف لألبػرار شػكؿ كلألشػرار شػكؿ آخػر. يمكت
كيجيب الرسكؿ بأف النبات لو شكؿ كطبيعة غير الطيكر كغير األسػماؾ كىكػذا. ككػذلؾ سػيككف ىنػاؾ شػكؿ عػاـ 
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كػػة النباتيػػة نجػػد لكػػؿ نبػػات شػػكمو للنسػاف البػػار نػػى السػػماء لكػػف لكػػؿ مػنيـ شػػكمو المميػػز كمػػا أنػػو نػػى داخػؿ الممم
المميز. كاألشرار سيككف ليـ طبيعة كشكؿ مميز، كلكف كػؿ كا ػد مػنيـ سػيككف لػو شػكمو المميػز. نكمػا أف ىنػاؾ 
ممالػػػؾ نباتيػػػة ك يكانيػػػة كطيػػػكر كأسػػػماؾ، كػػػذلؾ ىنػػػاؾ سػػػيككف طبيعػػػة لألبػػػرار نػػػى السػػػماء كطبيعػػػة لألشػػػرار نػػػي 

إلنسػػاف عمػػى األرض. كسػػيككف ىنػػاؾ طبيعػػة لممالئكػػة، كطبيعػػة أخػػرل الدينكنػػة. ك كالىمػػا مختمػػؼ عػػف طبيعػػة ا
لمشػياطيف. كلكننػا داخػؿ كػػؿ مممكػة أك طبيعػة نسػػتطيع أف نميػز بػيف كػػؿ نػرد نييػا. نسػػنميز بػيف المػالؾ ميخائيػػؿ 
، كالمػػالؾ جبرائيػػؿ كالكػػاركبيـ كالسػػيرانيـ. ككمػػا أف كػػؿ مممكػػة )النباتيػػة مػػثال( جميعيػػا تشػػترؾ نػػى مككنػػات كا ػػدة

ىكػػذا سػػيككف لألبػػرار نػػى القيامػػة مككنػػات كا ػػدة، كلكػػف نػػى تمػػايز بيػػنيـ كبػػيف بعضػػيـ الػػبعض. كلػػنال ظ أف مػػا 
 نكتسبو ىنا ينطبع أيضان ىناؾ، نمنيتـ إذان بسمككنا ىنا ننككف مف طبيعة األبرار. 

 
 " الس َماِوي اِت َشْيٌء، َوَمْجَد اأَلْرِضي اِت آَخُر.َوَأْجَساٌم َسَماِوي ٌة، َوَأْجَساٌم َأْرِضي ٌة. لِكن  َمْجَد ٓٗ" -:(ٓٗ) آية

بؿ إف اإلنساف يتشير اآلف مف طبيعة أرضية جسدانية شيكانية إلى طبيعة رك ية يإيمانو كجياده ني يا نى م بة 
َسَماِوي ٌة،  َوَأْجَسامٌ = كبذؿ متشبيان بسيده. نباألكلى تتشير طبيعتنا مف طبيعة جسدانية لطبيعة رك انية نى السماء 

ؿى اإلنساف الرك انى عمى مجػد  = َوَأْجَساٌم َأْرِضي ٌة. لِكن  َمْجَد الس َماِوي اِت َشْيٌء، َوَمْجَد اأَلْرِضي اِت آَخرُ  ميما  ىصي
نيك ا يقاس بما سي صؿ عميػو نػى السػماء. كالمعنػى المباشػر ل يػة ىػك أف ىنػاؾ نػرؽ بػيف  ، كىك عمى األرض

اكية أل الشمس كالنجكـ بنكرىا كلمعانيا كبيف األرض غيػر المنيػرة. كبػنكس الطريقػة نػإف ىنػاؾ نرقػان األجساـ السم
. أٌمػا …بيف المخمكقات السماكية كالمالئكة الذيف ليـ طبيعة نكرانية، كالمخمكقػات األرضػية كالبشػر  اليػان كالبيػائـ

 كف لو مجد ني السماء. نى السماء نمف غمب كصارت لو طبيعة رك انية كىك عمى األرض سيك
 

َمْجلُد الش لْمِس َشلْيٌء، َوَمْجلُد اْلَقَملِر آَخلُر، َوَمْجلُد النُُّجلوِم آَخلُر. أَلن  َنْجًملا َيْمتَلاُز َعلْن َنْجلٍم ِفلي ٔٗ" -:(ٔٗ) آيلة
  " اْلَمْجِد.

نػى مجػده. يريد الرسكؿ أف يثبت أف الكؿ نى السماء سيككنكف نى مجػد لكػف سػيكترؽ كػؿ كا ػد مػنيـ عػف اآلخػر 
كاألجسػػػاـ كمػػػا أف النجػػػـك تختمػػػؼ نػػػى لمعانيػػػا ب سػػػب كميػػػة ضػػػياؤىا. نينػػػاؾ إخػػػتالؼ بػػػيف األجسػػػاـ األرضػػػية 

مجػد ا يقػػارف باألرضػػية. كىنػػاؾ أيضػان خػػالؼ بػػيف األجسػاـ السػػماكية بعضػػيا كبعػػض،  نالسػػماكية نػػى ،السػماكية
كؿ مشترؾ نػى نكػس الطبيعػة كالييئػة، كلكػف الكؿ نى مجد نى السماء، لكف لكؿ كا د درجة مختمكة مف المجد. ال

سػتيعابو  تتكاكت نى المجد نالشمس  كليا نجكـ كثيرة، ككؿ نجـ يأخذ كمية مف نػكر الشػمس ب سػب قربػو منيػا كا 
لكمية مف نكرىا، كلكف الكؿ يضت. كما مقدار إستيعابنا لمجد اهلل، ىذا سيظير نى السماء، كلكػف الكػؿ سيضػت. 

ى ستككف لنا لف يككف ىناؾ  سد كا غيرة بؿ سنكرح لمف ليـ مجد أكثر.  النا سػيككف كبسبب طبيعة الم بة الت
كمف جمسكا عمى مائدة، الكؿ أكؿ كشبع كلكف كؿ منيـ أخذ كميات متكاكتة مف الطعاـ. كىكذا سػيختمؼ األشػرار 

 .نيما بينيـ "سدـك كعمكرة ستككف ليما  الة أكثر ا تماا" 
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ُيلْزَرُع ِفلي َىلَواٍن ٖٗا َأْيًضا ِقَياَملُة اأَلْملَواِت: ُيلْزَرُع ِفلي َفَسلاٍد َوُيَقلاُم ِفلي َعلَدِم َفَسلاٍد. ىَكذَ ٕٗ" -(:ٖٗ-ٕٗ) ياتاآل
 " َوُيَقاُم ِفي َمْجٍد. ُيْزَرُع ِفي َضْعٍ  َوُيَقاُم ِفي ُقو ٍة.

منػذ آاؼ السػنيف(. كلكػف ىذا التشيير مف الكساد لعدـ الكساد يأخذ معنا سنينان قد تصؿ آلاؼ السنيف )نآدـ مات 
أياـ نقط، كلكف ظيرت إمكانية  دكث القيامة لمجسػد البشػرل. لكػف ا يقػاؿ عػف  ّمع المسيح إختزلت المدة إلى 

( نجسػػده  تػػى بعػػد مكتػػو ظػػؿ مت ػػدان بالىكتػػو، الػػركح إنكصػػمت عػػف ُٔ:َُالمسػػيح أنػػو مػػات نػػى نسػػاد )مزمػػكر 
تعبيػر مػبيج  = ُيلْزَرعُ كظػؿ مت ػدان بجسػده ن كظػو مػف الكسػاد. الجسد بالمكت، كلكف الالىػكت ظػؿ مت ػدان برك ػو 

 =ُيْزَرُع ِفي َضْعٍ  إشارة لدنف الجسد نى التراب كما ي دث لو مف نتانة  = ُيْزَرُع ِفي َفَسادٍ المقصكد بو ييدنف .   
نػاؾ لم ػات نػى الكتػاب نساد مرة أخػرل. كى نبعد القيامة ا = / مجد ُيَقاُم ِفي َعَدِم َفَسادٍ مف أمراض كشيخكخة. 

  -المقدس ليذا الجسد الممجد :
 .تشير كجو مكسى عند نزكلو مف الجبؿ  -ُ
 .تجمى المسيح  -ِ
 ت كؿ كجو إسطكانكس لما يشبو كجو مالؾ. -ّ
 .إمكانيات المسيح بعد القيامة  -ْ

ميت ا تككف نيو قكة لم ركة أما ( نالجسد المقاـ لف يتعرض للن الؿ ثانية. الجسد الّ:ُِ)نى =  ُيَقاُم ِفي ُقو ةٍ 
 الجسد المقاـ يقكـ ممتمت قكة ك يكية كيقاـك الكساد.

 
.ٗٗ" -:(ٗٗ) آية   " ُيْزَرُع ِجْسًما َحَيَواِنيًّا َوُيَقاُم ِجْسًما ُروَحاِنيًّا. ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَواِنيا َوُيوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِنيا

اسػطة قػكل الػنكس ال يكانيػة األدنػى مرتبػة. أمػا الجسػد المقػاـ نسػكؼ ي يػا ىذا الجسـ الذل ن يا نيو اآلف يكجػو بك 
بقكل النكس الرك ية. كاآلف كن ف عمى األرض يكجػد جسػـ  يػكانى أل تكجيػو القػكل ال يكانيػة الشػيكانية )أكػؿ / 

يكتو، .( تمامػػان كال يكانػػات. كمثػػؿ ىػػذا تقػػكده غرائػػزه نيتمػػرد عمػػى اهلل ليرضػػى شػػ…شػػرب / جػػنس / نػػـك / را ػػة 
كيصطدـ باهلل كيشػتكى اهلل دائمػان. كىنػاؾ جسػـ رك ػانى أل تكجيػو القػكل الرك يػة لمػنكس، تنعػدـ نيػو تػأثير القػكل 

. أل متطمبػات ال يػاة الػدنيا. ىػذا يكػكف خاضػعان …النكسية كالجسدية كيصير كالمالئكة ا ي تاج ألكؿ أك شػرب 
يػرل اهلل كيعػرؼ  يككف ىذا بالكامؿ. مثؿ ىذا نر تو تككف بػأفتمامان لمركح القدس. اآلف جزئيان، أما نى السماء نس

يرضػى اهلل كيجمػػس مػع اهلل. ىػػذا اإلنسػاف الرك ػػانى مكجػكد بدرجػػة مػا عمػػى األرض كالسػػكاح ك  اهلل كيشػبع مػػف اهلل
بػركا ألنيػـ إخت، الخ …مثالن، ىؤاء تسكدىـ اإلتجاىات الرك ية السماكية. ىـ ترككا العالـ، كترككا األكؿ كالشرب 

أنيـ كمما أذلكا الجسد تذكقكا األنراح السماكية نإف أمكػف لمسػكاح أف يعيشػكا ىكػذا كىػـ عمػى األرض نمػاذا سػيككف 
ال ػػاؿ عميػػو نػػى السػػماء. كنال ػػظ أف كممػػة رك ػػانى ا تعنػػى أنػػو ركح بػػال جسػػد، بػػؿ ىػػك لػػو جسػػد كركح، كلكنػػو 

مىبى جسده كأنو ميت، كصار خاضعان لسمطاف الركح. ككممة  جسدانى أك  يكانى ا تعنى أنو جسد بال ركح بؿ صى
ىػػك مكػػكف مػػف جسػػد كركح كلكنػػو قػػاكـ الػػركح القػػدس  تػػى أ زنػػو ك أطكػػأه، كصػػار خاضػػعان نقػػط لسػػمطاف القػػكل 
الشػػيكانية. نػػال يكجػػد مػػف ىػػك ركح نقػػط كا يكجػػد مػػف ىػػك جسػػد نقػػط. كنػػى القيامػػة سػػتككف لنػػا أجسػػاد رك انيػػة ا 
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( كعمػى صػكرة ّ:ِيػك ُلػـ تػره عػيف، نقػط عمينػا أف نػدرؾ أننػا سػنككف مثػؿ المسػيح )نستطيع أف نصكيا نيذا ما 
(. كالمسيح بعد قيامتو أكؿ ليثبت أنػو قػاـ بجسػد كأنػو لػـ يكػف رك ػا نقػط مػع ّ:ُِ  نى  ّ:َُجسد مجده )كك 

يػان، كيصػير ر أف يرتقػى السػمـ الرك ػى نيصػير رك يَّػخى أنو كاف نػى غيػر إ تيػاج لألكػؿ. كاإلنسػاف عمػى األرض مي 
( أك ين در كيصير جسدانيان خاضعان لمشيطاف، كلو صكاتو، أل يكرح بمف يصنع ٔ:ُٕكك ُرك ان كا دان مع اهلل )

(. مػػف يعػػيش رك انيػػان عمػػى األرض سػػت دث لػو إسػػتنارة، كيعػػرؼ اهلل، كي ػػب اهلل، نيكػػرح. ككمػػاؿ ُ:ِّالشػر )رك
 اإلستنارة ككماؿ الكرح سيككف نى السماء.

  
ُل، َنْفًسا َحي ًة، َوآَدُم اأَلِخيُر ُروًحا ُمْحِيًيا»ىَكَذا َمْكُتوٌب َأْيًضا:٘ٗ" -:(٘ٗ) آية  "«.َصاَر آَدُم، اإِلْنَساُن اأَلو 

( نػػآدـ إذف تػػراب نكػػخ اهلل نيػػو نصػػار كيانػػان  يػػان. نػػالنكس ِ:ٕيشػػير الرسػػكؿ إلػػى مػػا جػػاء نػػى )تػػؾ  = َنْفًسللا َحي للةً 
ال اضػرة إذان جسػد آدـ  ػى بػالنكس، كىػذا ىػك الجسػـ ال يػكانى أك النكسػانى الػذل تعطى ال يػاة لمجسػد نػى ال يػاة 

ىك المسيح كالرسكؿ أسماه األخيػر ، نمػف يػأتى بعػده رأس آخػر  =آَدُم اأَلِخيُر تسيطر عميو قكل النكس ال يكانية. 
ى أف آدـ ينجب أكادان ليـ لمجنس البشرل لييبو  ياة أنضؿ. كالمقارنة التى يعقدىا بكلس ىنا بيف آدـ كالمسيح ني

مػػؿء كػؿ  ػؿَّ نيػػو نيػػك  = ُروًحللا ُمْحِيًيلا= نكػس  ياتػو النكسػػانية الجسػدانية، أمػػا المسػيح نيػػك ييػب  يػاة رك انيػػة 
المت ػد بػالجكىر بػالركح القػدس الم يػى، لػذلؾ ييػب  يػاة رك يػة. كاآليػة تشػير ألف المسػيح كاىػب  يػاة  الالىػكت
 ل خريف.

 
. لِكنْ ٙٗ" -:(ٙٗ) آية وَحاِنيُّ ، َوَبْعَد ذِلَك الرُّ وَحاِنيُّ َأو اًل َبِل اْلَحَيَواِنيُّ   " َلْيَس الرُّ

( ككممػػا ِ:َِـٍ نػػى المسػػيح نت ػػكؿ إلػػى رك ػػانييف إذ يعطينػػا  ياتػػو )غػػؿ نكلػػد مػػف آدـ جسػػدانييف ثػػـ  ػػيف نيطىعَّػػ
ت ػكؿ مػف طبيعػة الجسػـ ال يػكاني لتصقت ركح اإلنساف بالرب نى ال ياة ال اضرة غمب عميػو الطػابع الرك ػى نيإ

بعد القيامة  ينما تنعدـ  اٌ إلمجسـ الرك انى. كيعيش نى نمك دائـ نى الركح. كلكف لف يبمغ تماـ الجسـ الرك انى 
مف جسمو القائـ كؿ قكل النكس الشيكانية. نالجسػـ الرك ػانى لػـ يكػف ىػك األكؿ بػؿ ال يػكانى، ثػـ يرتقػى اإلنسػاف 

ف يأكؿ مف شػجرة ال يػاة، أخمؽ إنسانان رك انيان كامالن. بؿ كاف عميو أف يرتقى كذلؾ بدـ لـ يي مف رتبة إلى رتبة. كآ
ن در للنساف الشيكانى. لذلؾ نسمع أف مػف يشمػب يأكػؿ مػف  أل اإلت اد بالمسيح لكنو بخطيتو إنكصؿ عف اهلل كا 

رك انيػان بالكامػؿ كىػذا اإلت ػاد الكامػؿ ( كىذا يعنى اإلت اد الكامؿ بالمسيح، كنصير إنسانان ِ:ٕشجرة ال ياة )رؤ 
 بالطبع لف يككف إٌا نى السماء.

  
. اإِلْنَساُن الث اِني الر بُّ ِمَن الس َماِء.ٚٗ" -:(ٚٗ) آية ُل ِمَن اأَلْرِض ُترَاِبيا  " اإِلْنَساُن اأَلو 

دان نظيػره. نػإف كػاف آدـ األكؿ قػد ، أما المسيح نسػيعطينا جسػدان ممجػإنسان ترابى = مائتان نظيرهآدـ أعطانا جسدان 
كىبنا جسمان  يكانيان، أنال يستطيع المسيح الرب الم يى أف يعطينا الجسد الرك انى. المسيح أخذ طبيعتنػا الترابيػة 

 ليرنعنا كيشير طبيعتنا إلى الجسد الرك انى ليمكننا مف معايشة السماكيات. 
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المسػيح سػيأتى عمػى السػ اب بجسػده الممجػد كالػذل سػيقيمنا بأجسػاد ممجػدة  = اإِلْنَساُن الث اِني الر بُّ ِمَن الس َماءِ 
 نظيره.

 
  " َكَما ُىَو التُّرَاِبيُّ ىَكَذا التُّرَاِبيُّوَن َأْيًضا، َوَكَما ُىَو الس َماِويُّ ىَكَذا الس َماِويُّوَن َأْيًضا.ٛٗ" -:(ٛٗ) آية

 كقابميتو لمت مؿ كالكساد. كاف آدـ يتسـ بالضعؼ =َكَما ُىَو التُّرَاِبيُّ 
كػػؿ المكلػػكديف مػػف المػػاء  = ىَكللَذا الس للَماِويُّونَ أل الػػرب يسػػكع.  =َوَكَمللا ُىللَو الس للَماِويُّ نسػػمو.  =ىَكللَذا التُّرَاِبيُّللوَن 

كالػػركح )الػػذيف غمبػػكا( يصػػيركف سػػماكيكف كيأخػػذكف مػػا لجسػػد المسػػيح المقػػدس الػػذل قػػاـ مػػف األمػػكات، سػػػنمبس 
 عمى شكؿ جسد الرب يسكع القائـ مف األمكات. بالقيامة جسدان 

 
 " َوَكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة التُّرَاِبَي، َسَنْمَبُس َأْيًضا ُصوَرَة الس َماِوَي.ٜٗ" -:(ٜٗ) آية

  كخصػػائص الجسػػد الترابػػى ىػػى المػػكت كالكسػػاد.  = ُصللوَرَة التُّرَاِبلليَ     .أجسػػادنا كانػػت كثيػػاب لنػػا =َوَكَمللا َلِبْسللَنا 
عػػدـ  = ُصلوَرَة الس لَماِويَ  ػيف تسػتعمف الطبيعػة الرك انيػػة السػماكية التػى خمقنػا عمييػا نػػى المعمكديػة.  = َنْمَبُس َسل

 .( ّ:ُِالكساد كالمجد )ني 
 
 َيِرُث اْلَفَساُد َعَدَم َفَأُقوُل ىَذا َأيَُّيا اإِلْخَوُة: ِإن  َلْحًما َوَدًما اَل َيْقِدرَاِن َأْن َيِرثَا َمَمُكوَت اهلِل، َوالَ ٓ٘" -:(ٓ٘) آية

 " اْلَفَساِد.

تعبيػػر ييػػكدم يشػػير للنسػػاف نػػي  التػػو الراىنػػة، أم الجسػػد المائػػت نالجسػػد ال ػػالى يمػػكت كيكسػػد  =َلْحًمللا َوَدًمللا 
كمػػف ىنػػا يتضػػح أف طبيعػػة الجسػػد الممجػػد مختمكػػة عػػف الجسػػد ال ػػالي. نال يػػاة لػػف  بسػػبب الخطيػػة السػػاكنة نيػػو.

لكف  ياة المسيح التي نيو، ىذه ال ياة أخذناىا بالمعمكدية كىى مسػتترة اآلف كسػتظير بعػد أف يككف سببيا الدـ ك 
. "لي ال ياة ىي المسيح" )ني  ( كنى السماء سنصير ثابتيف تمامان ني المسيح. نما يكصمنا عػف ُ:ُِندنف كنقـك

ف ن يػا كمػا كنػا عمػى األرض المسيح ىػك الخطيػة، كلػيس نػي السػماء خطيػة. كىػذا يشػير إلػى أننػا نػي الممكػكت لػ
 ،كالذم يت مؿ ،نكيؼ يرث الكاسدبجسد كدـ مادييف نممككت اهلل ليس أكالن كشربان. كالم ـ كالدـ أشياء قابمة لمكساد 

الكسػػػاد. كلكػػػف اهلل سػػػيعطينا أكان جسػػػد لػػػو إمكانيػػػات الخمػػػكد كعػػػدـ الكسػػػاد  تػػػى يمكػػػف أف يػػػرث ممكػػػكت  نػػػي عػػػدـ
( ، نطبيعػػة الجسػػد اانسػػانية َِ: ّّاهلل لمكسػػى ا يرانػػى اانسػػاف كيعػػيش )خػػر السػػمكات. كبػػنكس المكيػػـك قػػاؿ 
( كلػك كجػدت ىػذه النػار جسػدان بػو خطيػة سػت رقو ِٗ:  ُِ)عػب "لينػا نػار آكمػةإن"ضعكت جػدا بسػبب الخطيػة ، 

ر نػػى نػػكر ف ينظػػأنسػػاف إف نكػػرح بػػو ، كلكنيػػا خطيتنػػا التػػى تمنػػع ىػػذا . ىػػذا كمػػا لػػك  ػػاكؿ أف نػػراه ك أنػػاهلل يتمنػػى 
 مػا الجسػػد الممجػد سػػيككف خاليػا مػػف الضػػعؼ إذ اأو ألنػػو لػف ي تمػػؿ لضػعؼ جسػػده . يػالشػمس ، نسػػت ترؽ عين

رل أف يػرل اهلل كىػذا الكضػع سػبؽ كتنبػأ عنػو ايػكب نقػاؿ "بػدكف جسػدل أخطية ، كىذا الجسد سػيككف قػادرا عمػى 
 ( .ِٔ:  ُٗل أاهلل" )
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 "َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكمَُّنا، َولِكن َنا ُكم َنا َنَتَغي ُر، ُىَوَذا ِسرا َأُقوُلوُ ٔ٘" -:(ٔ٘) آية
. طالمػػا ابػػد مػػف المػػكت لننتقػػؿ مػػف  الػػة الكسػػاد لعػػدـ الكسػػاد. إذان مػػاذا سػػي دث لػػك جػػاء …كػػاف ىنػػاؾ تسػػاؤؿ 
نالمسػيح نػي   قيقة كانت مجيكلة كيعمنيا الرسكؿ اآلف، إذ أعمنيا لػو ركح اهلل القػدكس. = ِسرا المسيح اآلف ؟    

مجيئو الثاني سيتالقى مع أ ياء مف البشر كػانكا أك سػيككنكف أ يػاء كقتيػا كلػـ يمكتػكا، كىػؤاء لػف يمكتػكا أكان بػؿ 
 ىـ سيتشيركف لشكؿ الجسد الممجد ني ل ظة.

ىػػؿ أخطػػأ بػػكلس كىػػك كػػاف تصػػكر بػػكلس كغيػػره نػػي أيػاـ الكنيسػػة األكلػػى أف المسػػيح سػػيأتي أيػػاميـ كلكػػف  = ُكمَُّنللا
 يك ي إليو مف الركح القدس ؟ ! ا ألف ىذا درس لنا كلكؿ زمػاف. أنػو يجػب أف نشػعر أف المسػيح عمػى األبػكاب.
 كأيضا نبكلس الذل بك ى مف الركح القدس يكتب كالمو لكؿ زماف نيك يتكمـ بالنيابة عف اإلنساف نى كؿ زماف.

  
ُق، َفُيَقلاُم اأَلْملَواُت َعلِديِمي َفَسلاٍد، ِفلي َلْحَظلٍة ِفلي َطْرَفلِة َعلْيٍن، ِعْنلَد الْ ٕ٘" -:(ٕ٘) آية ُبلوِق اأَلِخيلِر. َفِإن لُو َسلُيَبو 

  " َوَنْحُن َنَتَغي ُر.
، كالمقصكد أف األمر سيككف جميان  اْلُبوِق اأَلِخيرِ يت دث ىنا عف ل ظة التشير نيذه سكؼ تتـ عند اإلستماع إلى 

( أك ىػك نيايػة ِْ:ُّمػة إلييػة تػدؿ عمػى ل ظػة القيامػة )مػت جدان. كقد يككف البكؽ األخيػر بػكؽ  قيقػي أك عال
ٍت عبر أجياؿ )رؤ  ُٗ:ُٔ( . عمكما البكؽ عالمة عمى  ضكر اهلل )خر  ٗ،  ٖأبكاؽ الت ذيرات لألمـ التي دىكَّ

(. كالبػػكؽ ىػػك عالمػػة إنػػذار بقػػدـك شػػخص عظػػيـ، كىنػػا ىػػك اهلل. ِ:ُ  يػػؤ  ِٕ:ُّش إ   َُ-َُ:ُ  عػػد 
يخطػؼ األ يػاء كيشيػرىـ إلػى األجسػاد الممجػدة نػي ل ظػة، كيقػـك األمػكات أيضػا بأجسػادىـ كل ظة مجيء الػرب 

ىػك شػعكره بػأف المسػيح  = َوَنْحلُن َنَتَغي لرُ الممجدة. كيككف الكؿ بأجسادىـ الرك انية الجديػدة. كا ػظ قػكؿ الرسػكؿ 
 .(ْ:ُٔتس  ُعمى األبكاب. كمف لو ىذا الشعكر ي يا بركح اإلستعداد )

  
 " أَلن  ىَذا اْلَفاِسَد اَلُبد  َأْن َيْمَبَس َعَدَم َفَساٍد، َوىَذا اْلَماِئَت َيْمَبُس َعَدَم َمْوٍت.ٖ٘" -:(ٖ٘) آية

قػد  =َوىَذا اْلَماِئَت ىذا لمف يتشيركف ني ل ظة، نيأخذكا جسدان رك انيا لو خصائص الخمػكد.  = َيْمَبَس َعَدَم َفَسادٍ 
أيضػان قػد  =ىَذا اْلَفاِسَد    . َعَدَم َمْوتٍ  َيْمَبَس = مكت أك تشير لمف ماتكا كسػيقكمكف تشير لمجسد ال الى القابؿ لم

تشير لمجسد ال الى القابػؿ لمكسػاد أك لمػذيف سػيكجدكف أ يػاء كقػت المجػيء الثػاني. إذان سػكاء مػات اإلنسػاف أك لػـ 
 يمت نأنو ابد أف يتشير ليتييأ لميراث الممككت. 

 
ى َلِبَس ىَذا اْلَفاِسُد َعَدَم َفَساٍد، َوَلِبَس ىَذا اْلَماِئُت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنِئٍذ َتِصيُر اْلَكِمَمُة َوَمتَ ٗ٘" -:(ٗ٘) آية

   "«.اْبُتِمَع اْلَمْوُت ِإَلى َغَمَبةٍ »اْلَمْكُتوَبُة:

داء ( كنييا يت دث عف الخالص مف مػكآب كصػكرة مصػشرة لمخػالص النيػائي مػف األعػِٓ:ٖش إاإلقتباس مف )
الرك ييف. كيصكر ني ىذه النبػكة مػكآب كسػابح نػي مزبمػة يدكسػو أم كا ػد. كبػكلس رأل أف ىػذه نبػكة عػف إبمػيس 

ى نػػػي الب يػػػرة المتقػػػدة بالنػػػار. كىػػػذا مػػػا سػػػي دث بعػػػد القيامػػػة. كالمعنػػػى أنػػػو  ينمػػػا يصػػػبح ألجسػػػادنا رمى الػػػذم سػػػيي 
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ني ب ر مػف ال يػاة كاألمجػاد، المسػيح ال ػي  خصائص الخمكد نمف يعكد لممكت بعد سمطاف عمينا، سيبتمع المكت
 سيبتمع المكت تمامان، كىذا بدأ بالصميب. كيشمب المكت نيائيان كا يعكد لو كجكد لألبد.

  
 "«.َأْيَن َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَمَبُتِك َيا َىاِوَيُة؟»٘٘" -:(٘٘) آية

ا. ككػػاف ىكشػػع يقصػػد قيامػػة إسػػرائيؿ الرك يػػة مػػف ( بمعناىػػا كلػػيس  رنيػػُّ:ُْىنػػا يػػردد الرسػػكؿ قػػكؿ ىكشػػع )
مكت الخطية نطبقيا الرسكؿ عمى قيامة األبرار. نسمطاف المكت كالياكية إنتييا لألبد بقيامة المسيح كلـ يعد ليما 

 شككة تؤذل كتيمؾ كتشمب. 
مَّة كىى كيس السػـ نػي ذيػؿ العقػرب. كمػف يمسػعو العقػرب يمػكت بسػبب ىػذا STING= َشْوَكة السػـ، كمػف  أم  ي
نكيـ أف الشككة ىي الخطية كبسببيا دخؿ المكت إلى العالـ. كبعػد القيامػة ا تكجػد خطيػة تسػقط الجسػد  ٙ٘آية 

مَّةى مف ذيؿ العقرب،  الممجد. أٌما اآلف كن ف مازلنا ني الجسد نالكضع يشبو بما يعممو بعض ال كاة إذ ينزعكا ال ي
المكت اآلف  قان ىك مؤلـ، كلكنو مػا عػاد مكتػان "لػيس مػكت لعبيػدؾ يػارب نال تقتؿ، المدغة تؤلـ كلكنيا ا تميت. ن

(. كلنتأمػػؿ مككػػب ٔبديػػة )ركأنسػػاف نيػػو  يػػاة المسػػيح كىػػى  يػػاة إبػػؿ ىػػك إنتقػػاؿ" أكشػػية الراقػػديف، نكيػػؼ يمػػكت 
شػركب لعازر الكقير كالمالئكة ت ممو إلى السماء ك مككب األنبا كاراس. كا ػظ صػالة الكنيسػة نػي قطػع صػالة ال

 ضػػرم عنػػدم" نم ظػػة المػػكت صػػارت ل ظػػة إعنػػدما تصػػمى لمعػػذراء األـ قائمػػة "عنػػد مكارقػػة نكسػػي مػػف جسػػدم 
نتقابػػؿ نييػػا مػػع القديسػػيف كالمالئكػػة. نػػالمكت مػػا عػػاد مكتػػان بمعنػػى اإلنكصػػاؿ عػػف اهلل، بػػؿ ىػػك عػػالج ل التنػػا، بػػو 

مالئكػة كالقديسػيف. كىػذا مػا نػردده نػي القػداس نتخمص مف الجسد ال الى الذم يعكقنا عف رؤية اهلل كالعشػرة مػع ال
" كلػػت لػػي العقكبػػة خالصػػا" نػػالمكت كػػاف عقكبػػة كصػػار كسػػيمة لمخػػالص. كالمػػرض كاأللػػـ كانػػا        الشريشػػكرل

الياكية  = َأْيَن َغَمَبُتِك َيا َىاِوَيةُ ( ُِ:ٔعقكبة كصارا كسائؿ تأديب إلعدادنا لمسماء. مف ي بو الرب يؤدبو )عب 
يـ، مكػػاف إنتظػار األمػكات قبػػؿ المسػيح كىػذه مػػا كػاف يخػرج منيػػا أ ػد، إلػى أف أتػػى المسػيح "كنػزؿ إلػػى ىػي الج ػ

( كأخػػػػرج منػػػػو نكػػػػكس األبػػػػرار كدخػػػػؿ بيػػػػا إلػػػػى َُ-ْ:ٖالقػػػػداس الباسػػػػيمى   )أؼ   "الج ػػػػيـ مػػػػف قبػػػػؿ الصػػػػميب
 الكردكس.

  
  " ُة اْلَخِطي ِة ِىَي الن اُموُس.َأم ا َشْوَكُة اْلَمْوِت َفِيَي اْلَخِطي ُة، َوُقو  ٙ٘" -:(ٙ٘) آية

مَّةى بالخطية تسمط المكت عمينا، كدخؿ  = َشْوَكُة اْلَمْوِت َفِيَي اْلَخِطي ةُ  نبالخطية تنشرس نينا شككة المكت، أم ال ي
مَّػةى ىػي شػككة ذى  سػـ  العقػرب المممػكءة سػمان، أك لدغػة بٍ نىػالمكت إلى العالـ. الخطيػة ىػي التػي كلػدت المػكت. كال ي

الثعبػػاف كالسػػـ قاتػػؿ، كلكػػف نكتػػرض أنػػو كجػػد دكاء ليػػذا السػػـ، نمػػف تعػػكد المدغػػة قاتمػػة )ىػػي سػػتؤلـ نقػػط(. ىػػذا مػػا 
(. بػؿ صػرنا نػي عيػد النعمػة ا سػمطاف لمخطيػة عمينػا ُ:ٕيك ُصنعو دـ المسيح، الذم يطيرنا مف كؿ خطية )

ف أخطأنػػػػا نبالتكبػػػػة كاإلعتػػػػراؼ تم ػػػػى ذنكبنػػػػا. مػػػػا عػػػػأ:ُْ)رك  دت الشػػػػككة تقتػػػػؿ أكاد اهلل. نػػػػالمكت ىػػػػك ( كا 
( كاآلف صػػار دـ ٔ:ُْكػػك ِاإلنكصػػاؿ عػػف اهلل ال ػػي، ككػػاف ىػػذا بسػػبب الخطيػػة، نػػال شػػركة لمنػػكر مػػع الظممػػة )

  .المسيح بالتكبة يشكر، بؿ أعطانا المسيح جسده كدمو غكرانان لخطايانا كلنثبت نيو نن يا
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بكلس شرح ىذا باستكاضة ني رسالتو إلى ركمية، إف ما يكعمو اإلنساف مػف خطايػا  = َوُقو ُة اْلَخِطي ِة ِىَي الن اُموُس 
نػػي جيمػػو تصػػير نػػي ضػػكء النػػامكس عصػػياف سػػانر ضػػد اهلل. باإلضػػانة لطبيعػػة العصػػياف التػػي صػػارت نػػيَّ بعػػد 

ىك المكت. السقكط، ىذه جعمتني أميؿ ألف أت دل اهلل كأتمرد عمى كصاياه. كليذا يطمب النامكس الجزاء العادؿ ك 
ف الخطيػػة خاطئػػة جػػدان. أككػػاف ىػػذا ىػػك قصػػد اهلل مػػف النػػامكس أف يػػدرؾ اإلنسػػاف أف أجػػرة الخطيػػة ىػػي المػػكت، ك 

لكف ني ال ياة األبدية لػف تكػكف ىنػاؾ خطيػة كا معرنػة خطيػة لػذلؾ نػالمكت ا يكػكف نيمػا بعػد. كىػذا معنػى أيػف 
 شككتؾ يا مكت.

  
 " ال ِذي ُيْعِطيَنا اْلَغَمَبَة ِبَرَبَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. َولِكْن ُشْكرًاِ هللِ ٚ٘" -:(ٚ٘) آية

المكت قد ساد لسبب خطيئة آدـ، لكننا بكاسطة المسػيح تمكننػا مػف ىزيمػة الخطيػة كاإلنتصػار عمييػا، لػذلؾ عمينػا 
شكػػر أف نشػػكر اهلل، عمػػى القيامػػة، كأف المػػكت صػػار بػػال سػػمطاف عمينػػا، كصػػار لنػػا سػػمطاف عمػػى الخطيػػة، كدمػػو ي

 خطايانا.
 

ِإًذا َيللا ِإْخللَوِتي اأَلِحب للاَء، ُكوُنللوا رَاِسللِخيَن، َغْيللَر ُمَتَزْعللزِِعيَن، ُمْكِثللِريَن ِفللي َعَمللِل الللر َب ُكللل  ِحلليٍن، ٛ٘" -:(ٛ٘) آيللة
 " َعاِلِميَن َأن  َتَعَبُكْم َلْيَس َباِطبًل ِفي الر َب.

ية التي تنكر عقيدة القيامة، نقالكا معيـ نمنعش كنتمتع بممذات ىذا اإلص اح كاف بسبب ترديدىـ لمكمسكات اليكنان
 الدنيا طالما ا قيامة.

ناألعمػػػاؿ =  ُمْكِثلللِريَن ِفلللي َعَملللِل اللللر بَ بعػػػد أف رأيػػػتـ صػػػ ة القيامػػػة، عمػػػيكـ أف ا تتزعزعػػػكا. بػػػؿ ككنػػػكا  =  ِإذاً 
 الصال ة تزيدكـ مجدان ني األبدية. 

متناعكـ عف الخطية، ليا أجرىا ني  ياة ما بعد القيامة. إتعبكا كجدكا ا  متكـ ك صالتكـ كصكمكـ كخد = َتَعَبُكمْ 
 .نيككف لكـ كنز ني السماء يكيدكـ ني زيادة مجدكـ كرتبتكـ ني السماء
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 عودة لمجدول سادس عشراإلصحاح ال
 

 أف يذكر كيكصى الكؿ. نجد ىنا كصايا خاصة كثيرة ليككف كالمو شامالن كا يككتو
  

 " ْيًضا.َوَأم ا ِمْن ِجَيِة اْلَجْمِع أَلْجِل اْلِقَديِسيَن، َفَكَما َأْوَصْيُت َكَناِئَس َغبَلِطي َة ىَكَذا اْفَعُموا َأْنُتْم أَ ٔ" -:(ٔ) آية
نقػراء أكرشػميـ إذ ىػـ رت الكنيسة جسدان كا دان، كتالشت الكركؽ القكمية، نعمى مؤمنى ككرنثكس مسػاعدة المسي ية صيَّ 

 جسد كا د. ككاف سبب نقر مسي يي أكرشميـ.
 مجاعة  دثت ىناؾ كتنبأ عنيا أغابكس النبي.  (ُ
 .(َُ:ّْنيب الييكد ألمكاؿ المسي ييف )عب  (ِ

  .المسي ية إنتشرت ني أكرشميـ كسط الكقراء (ّ
 كة، كنائس غالطية.كا ظ أف الرسكؿ يسمييـ قديسيف نيـ تقدسكا ني المسيح يسكع، كيعطييـ الرسكؿ قد

 
ِل ُأْسُبوٍع، ِلَيَضْع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِعْنَدُه، َخاِزًنا َما َتَيس َر، َحت ى ِإَذا ِجْئُت اَل َيُكونُ ٕ" -:(ٕ) آية  "  َجْمٌع ِحيَنِئٍذ.ِفي ُكَل َأو 

ِل ُأْسللُبوعٍ  بػػديالن لمسػػبت( كبيػػذا يػػرتبط العطػػاء أم يػػـك األ ػػد، يػػـك الصػػالة )كىنػػا نػػرل أف األ ػػد صػػار  = ِفللي ُكللَل َأو 
بالعبادة. كيقكؿ ذىبي الكـ أنو كانت عادة نػي أيامػو أف يضػع كػؿ كا ػد صػندكؽ بجانػب نراشػو يضػع نيػو عطايػاه بعػد 
أف يصػػمى، ترديػػدان لمشػػكر العممػػي هلل عمػػى عطايػػاه. ثػػـ يػػذىب يػػكـ األ ػػد لمكنيسػػة ليصػػمى كيقػػدـ عطايػػاه التػػي جمعيػػا 

 طكاؿ األسبكع . 
 ـ كنصمى كا ن رج أ دان. م  عى ا يضيع الكقت ني جمع أمكاؿ بؿ ني  =َيُكوُن َجْمٌع اَل 

لقػػد غيػػرت الكنيسػػة يػػـك السػػبت )يػػـك الرا ػػة( ليصػػبح األ ػػد. نبالقيامػػة التػػي تمػػت يػػـك األ ػػد صػػارت لنػػا  -ممحوظللة :
 الرا ة ال قيقية كال ياة الجديدة. 

 " َتْسَتْحِسُنوَنُيْم ُأْرِسُمُيْم ِبَرَساِئَل ِلَيْحِمُموا ِإْحَساَنُكْم ِإَلى ُأوُرَشِميَم.َوَمَتى َحَضْرُت، َفال ِذيَن ٖ" -:(ٖ) آية
أم تختاركنيـ كمندكبيف،  تى ا يظف أ د أف بكلس سيستكيد مف ىذه األمكاؿ لنكسو. كىؤاء  =َفال ِذيَن َتْسَتْحِسُنوَنُيْم 

 يرسميـ بكلس كمعيـ رسائؿ. 
 

نْ ٗ" -:(ٗ) آية  " َكاَن َيْسَتِحقُّ َأْن َأْذَىَب َأَنا َأْيًضا، َفَسَيْذَىُبوَن َمِعي. َواِ 
لكف إف كػاف ماتجمعكنػو كثيػران كيسػت ؽ نسػأذىب مػع عطايػاكـ لكقػراء أكرشػميـ كمعنػا منػدكبيكـ الػذيف إخترتمػكىـ. كمػف 

 (. ِْ:ُٕ( نعرؼ أف الرسكؿ ذىب نعالن مع العطية إلى أكرشميـ )أع ِٔ، ُٓ:ِٓ)رك 
 

 " َوَسَأِجيُء ِإَلْيُكْم َمَتى اْجَتْزُت ِبَمِكُدوِني َة، أَلَني َأْجتَاُز ِبَمِكُدوِني َة.٘" -:(٘) آية
 شيكر ني الشتاء التالي.  ّىنا كعد الرسكؿ بالزيارة ليـ، كقد تمت الزيارة نعالن كالتي إستشرقت 
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 " ًضا ِلَكْي ُتَشَيُعوِني ِإَلى َحْيُثَما َأْذَىُب.َوُرب َما َأْمُكُث ِعْنَدُكْم َأْو ُأَشَتي َأيْ ٙ" -:(ٙ) آية

ألف السكر ني الشتاء صعب كخطر بػؿ متعػذر، لػذلؾ ىػك سػينتظر عنػدىـ  تػى تت سػف األ ػكاؿ ثػـ يسػانر.  = ُأَشَتي
مكػث ىك ىنا يرد عمى إشاعة أنو ا ي بيـ، كا يريد زيارتيـ، بؿ يكتكي بأف يرسؿ ليـ تيمكثاكس. لذلؾ يقػكؿ أكد أف أ

 عندكـ طكيالن. 
 

.أَلَني َلْسُت ُأِريُد اآلَن َأْن َأرَاُكْم ِفي اْلُعُبوِر، أَلَني َأْرُجو َأْن َأْمُكَث ِعْنَدُكْم َزَماًنا ِإْن َأِذَن الر  ٚ" -:(ٚ) آية  " بُّ
( ليػـ ُُ، َُىنا تأكيد عمػى م بتػو ليػـ،  تػى ا ي زنػكا بسػبب قسػكة رسػالتو، أك يظنػكا أف إرسػاؿ تيمكثػاكس )آيػات 

 أف يزكرىـ مباشرة ألنو يريد أف يمضى معيـ كقتان كانيان. أ ديؿ عف زيارتو ىك ليـ. كىك لـ يشىك ب
 

 "َولِكن ِني َأْمُكُث ِفي َأَفُسَس ِإَلى َيْوِم اْلَخْمِسيَن،ٛ" -:(ٛ) آية
  يث يكتب الرسالة. مف ىنا نستنتج أف الرسكؿ كتب الرسالة مف أنسس.  = َأَفُسَس 

عتبرتو يكمان عظيمان. = َلى َيْوِم اْلَخْمِسينَ إِ   نكيـ مف ىذا أف الكنيسة مف األكؿ إىتمت بيكـ الخمسيف كا 
  

 " أَلن ُو َقِد اْنَفَتَح ِلي َباٌب َعِظيٌم َفع اٌل، َوُيوَجُد ُمَعاِنُدوَن َكِثيُروَن.ٜ" -:(ٜ) آية
جاح نجػد مقاكمػة مػف إبمػيس، كنػى أنسػس  ػدث ىيػاج نال ظ النجاح الذم صادنو الرسكؿ ني خدمتو، كلكف مع كؿ ن

لتػػابعي اإلليػػة أرطػػاميس إضػػطر بػػكلس لمشػػادرة المدينػػة بسػػرعة ذاىبػػان ألكرشػػميـ مػػاران بككرنثػػكس  يػػث قضػػى الشػػتاء. 
 )نعمينا إف كاف ىناؾ مقاكمة لمخدمة أف ا نضطرب نيذا طبيعي( 

 
َفاْنُظُروا َأْن َيُكوَن ِعْنَدُكْم ِببَل َخلْوٍ . أَلن لُو َيْعَملُل َعَملَل اللر َب َكَملا َأَنلا ُثم  ِإْن َأَتى ِتيُموثَاُوُس، ٓٔ" -(:ٔٔ-ٓٔيات )اآل

، أَلَني َأْنَتِظُرُه َمَع اإِلْخَوِة.َٔٔأْيًضا.   " َفبَل َيْحَتِقْرُه َأَحٌد، َبْل َشَيُعوُه ِبَسبَلٍم ِلَيْأِتَي ِإَلي 
ثاكس صشير السف رقيؽ المشاعر كالرسكؿ يكصييـ بأف ا يستخككا بو بسبب  داثة سنو، كاف تيمك  = َفبَل َيْحَتِقْرهُ َأَحدٌ 

أم ت ػػذير مػػف أف يثػػكر ضػػده أ ػػد المتيػػكريف. لقػػد كانػػت ميمػػة ىػػذا  = ِبللبَل َخللْو ٍ نيػػك يعمػػؿ عمػػؿ الػػرب مثػػؿ بػػكلس. 
 القائد الشاب كسط أناس متعجرنيف يعتزكف بمكاىبيـ، ميمة شاقة.

  
ِإرَاَدٌة اْلَبت لَة َأْن  م ا ِمْن ِجَيِة َأُبمُّوَس اأَلِخ، َفَطَمْبُت ِإَلْيِو َكِثيرًا َأْن َيْأِتَي ِإَلْيُكْم َمَع اإِلْخَوِة، َوَللْم َتُكلْن َللوُ َوأَ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 " َيْأِتَي اآلَن. َولِكن ُو َسَيْأِتي َمَتى َتَوف َق اْلَوْقُت.
كس كأرسؿ ليػـ تيمكثػاكس كىنػا يجيػب عمػى ىػذا السػؤاؿ بػأف أبمػكس لػـ يػرد أف ربما تساءلكا لماذا لـ يبعث الرسكؿ بأبم

 يأتى، مع أف بكلس طمب منو ذلؾ. كنرل مف ىذه اآلية 
بمكس كىػك يعمػـ أف لػو  ػزب قػكل أبمكس، ننرل م بة بكلس إذ لـ يشعر بالشيرة ن ك أأف بكلس لـ يمنع عنيـ  (ُ

  . ني ككرنثكس
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قيػػـ المػػريض بػػو ليجعػػؿ أنظػػارىـ تتجػػو لمػػرب نقػػط كلمنػػع زيػػادة اإلنشػػقاؽ أبمػػكس ييػػرب مػػف المجػػد الػػذاتي كتعم (ِ
 كالت زب

نتيي شقاقيـ، نعالمة أنيـ صاركا لممسيح أف تكؼ الشقاقات. =لِكن ُو َسَيْأِتي  (ّ  إف ت سنت  اليـ كا 
 

ْوا.ٖٔ" -:(ٖٔ) آية  " ِاْسَيُروا. اْثُبُتوا ِفي اإِليَماِن. ُكوُنوا ِرَجااًل. َتَقو 
 -كصايا كنصائح قائد لجنكده نيـ ني  الة  رب دائمة ضد عدك الخير : ىنا نجد
ىػػك تعبيػػر عسػػكرم يسػػتخدـ ل ػػراس المعسػػكر المػػراقبيف لت ركػػات األعػػداء. كاألعػػداء ىػػـ الشػػياطيف الػػذيف  = ِاْسللَيُروا

القيامة. كالسير يككف يتسممكف كيخدعكف الكنيسة بأعماليـ، نيسببكف إنشقاقات، كيكسدكف اإليماف بتعاليـ كاذبة كإنكار 
بالصالة، نمف ىك عمى صمة باهلل تخاؼ منو الشياطيف نالصالة ىي عالقة مع اهلل. كالسير يككف أيضان بتنكيذ كصايا 

 المسيح كالتمسؾ باإليماف الص يح.
نخػدعتـ بيػا كمػا تشػككتـ مػثالن نػي  ق = اْثُبُتوا ِفي اإِليَملانِ  يقػة القيامػة. إذان ا كا تنخػدعكا بالبػدع الشريبػة التػي سػبؽ كا 

 تقبمكا ما ىك ضد اإليماف الذم سممتكـ إياه. كلكف اإلنشقاؽ يدخؿ عادة مع تضخـ الذات كالكبرياء.
الصػكات التػي تنسػب لمرجكلػة ىػي القػدرة كالثبػات أمػاـ اإلضػطيادات كالثبػات عمػى اإليمػاف، نػال يككنػكا  = ُكوُنوا ِرَجاالً 

أماـ رياح التعاليـ الكاذبة. كأف ا يضعككا أماـ المخػاطر كأف يتسػمكا بالشػجاعة كا أطكاان مذبذبيف ني عقيدتيـ ييتزكا 
 )كىذه مكجية لمرجاؿ كالنساء( .يرىبكا شيئان، كيتمسككا بال ؽ كيعممكا عمميـ بجدية كنشاط 

ْوا  ا تضعككا بؿ إستندكا عمى النعمة اإلليية ني  ركبكـ ضد إبميس. = َتَقو 
 

 " ِصْر ُكلُّ ُأُموِرُكْم ِفي َمَحب ٍة.ِلتَ ٗٔ" -:(ٗٔ) آية
عػػدـ الم بػػة ىػػك سػػبب اإلنشػػقاؽ كاإلنقسػػػاـ نػػي الكنيسػػة، بػػؿ ىػػك سػػبب كػػػؿ ضػػعؼ. إذان الم بػػة يجػػب أف تسػػكد نػػػي 
المعػػامالت كالمشػػاعر كاألنكػػار كالسػػمككيات أم نػػي كػػؿ دقػػائؽ  ياتنػػا اليكميػػة، كتكػػكف الم بػػة ىػػي الػػدانع لكػػؿ عمػػؿ 

ع اآلخريف. كلك كجدت الم بة بينيـ لما إنتكخكا بمكاىبيـ عمى بعضيـ البعض، كلما ذىبكا كتصرؼ كأساس عالقتنا م
 …لمم اكـ الكثنية، كلما تجرأ أ د عمى الزنا 

 
اِئَيللَة، َوَقللْد َرت ُبللوا َوَأْطمُللُب ِإَلللْيُكْم َأيَُّيللا اإِلْخللَوُة: َأْنللُتْم َتْعِرفُللوَن َبْيللَت اْسللِتَفاَناَس َأن ُيللْم َبللاُكوَرُة َأخَ ٘ٔ" -(:ٙٔ-٘ٔيللات )اآل

  " َكْي َتْخَضُعوا َأْنُتْم َأْيًضا ِلِمْثِل ىُؤاَلِء، َوُكَل َمْن َيْعَمُل َمَعُيْم َوَيْتَعُب.َٙٔأْنُفَسُيْم ِلِخْدَمِة اْلِقَديِسيَن، 
)تضػـ ككرنثػكس  َأَخاِئَيلةَ  اْسلِتَفاَناَس كَبلاُكوَرةُ يشير الرسكؿ لمعائالت التي كرست نكسيا لمخدمة، كىك ىنػا يشػير لعائمػة 

كأثينػػا(. كمػػف سػػكر األعمػػاؿ نعػػرؼ أف ديكنيسػػيكس األريكبػػاغى كدامػػرس ىمػػا أكؿ مػػف آمػػف نػػي أثينػػا. لكػػف لعػػؿ بيػػت 
 (. ُّ:ٕإستكاناس ىـ أكؿ عائمة كرست نكسيا لخدمة الرب مظيرة اإليماف الص يح. كقارف مع )عب 

 ية عطايا الكقراء الماد = ِخْدَمِة اْلِقَديِسينَ 
 تمتزمكا بالخدمة معيـ كمساعدتيـ نيما يطمبكنو منكـ لمخدمة. =َتْخَضُعوا 
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، ُثم  ِإَني َأْفَرُح ِبَمِجيِء اْسِتَفاَناَس َوُفْرُتوَناُتوَس َوَأَخاِئيُكوَس، أَلن  ُنْقَصاَنُكْم، ىُؤاَلِء َقْد َجَبُروهُ ٚٔ" -(: ٛٔ-ٚٔيات )اآل
 " ْم. َفاْعِرُفوا ِمْثَل ىُؤاَلِء.ِإْذ َأرَاُحوا ُروِحي َوُروَحكُ ٛٔ

  …= ىك باككرة إخائية، كمف أنضؿ العينات نال تسيئكا معاممتو  اْسِتَفاَناَس 
أم لينػالكا م بػتكـ كا  تػرامكـ لػئال يسػت الككرنثيػكف معػاممتيـ إذ تصػكركا أنيػـ شػكىكا صػكرتيـ لػدل بػكلس،  = َفاْعِرُفوا

ىػػـ قػدمكا تقريػران كػامالن عػػف  =َأرَاُحلوا ُروِحلي نكييػا الػردكد عمػى أسػػئمتيـ.  كالرسػكؿ أرسػؿ معيػـ رسػالة طمػػب أف يقرأكىػا
 اؿ الكنيسة. ككاف  ضكرىـ نيػو تعزيػة لبػكلس نيػـ يمثمػكف الكنيسػة كميػا التػي ىػي بعيػدة عنػو، خصكصػان بمػا  ممػكه 

 مف أخبار طيبة. نكأنو رأل الكنيسة كميا ني أشخاصيـ. 
طة الرسػالة التػي سيرسػميا معيػـ سيشػعركف بالرا ػة النكسػية كالرضػى، إذا نكػذكا تعاليمػو ىك يتكقػع أنػو بكاسػ = َوُروَحُكمْ 

 التي أتت ني الرسالة. 
 
ي ِفي  ال تِ ُتَسَمُم َعَمْيُكْم َكَناِئُس َأِسي ا. ُيَسَمُم َعَمْيُكْم ِفي الر َب َكِثيرًا َأِكيبَل َوِبِريْسِكبل  َمَع اْلَكِنيَسةِ ٜٔ" -(:ٕٔ– ٜٔيات )اآل

 " اَلس بَلُم ِبَيِدي َأَنا ُبوُلَس.ُٕٔيَسَمُم َعَمْيُكُم اإِلْخَوُة َأْجَمُعوَن. َسَمُموا َبْعُضُكْم َعَمى َبْعٍض ِبُقْبَمٍة ُمَقد َسٍة. َٕٓبْيِتِيَما. 
 .… َمُمواَسل .… ُيَسَممُ  مقاطعة آسيا )ني آسيا الصشرل( كعاصمتيا أنسس. كمف ىناؾ كتب الرسالة. = كنائس آسيا
(. كالمسػي ييف مػرتبطيف بػركح كا ػدة، رابطػة كا ػدة رك يػة، ٓ:ُْبػط ُىػي رمػز لمم بػة المسػي ية )=  ِبُقْبَمٍة ُمَقد َسةٍ 

ني جسد المسيح كدمو األقدسيف. كالقبمة المقدسة أم التي بال غػش كا غػدر كا خيانػة، أم لػيس مثػؿ قبمػة ييػكذا، بػؿ 
أف نقبؿ بعضػنا ذا نبدأ القداس بصالة الصمح كنى نيايتيا يقكؿ الكاىف "إجعمنا مست قيف ني طيارة تميؽ بأكاد اهلل، لي

بػكلس ا يكيػـ أم عالقػة بػيف المسػي ييف إٌا إذا كانػت نػي المسػيح، أم  =ُيَسَمُم َعَمْيُكْم ِفلي اللر َب " بعضان بقبمة مقدسػة
ىمػػا مػػف ككرنثػػكس،  =َأِكلليبَل َوِبِريْسللِكبل  كبػػال غػػش. الكػػؿ ثابػػت نػػي المسػػيح. نمثػػؿ ىػػذا يكػػكف سػػالمو كقبمتػػو نػػي م بػػة 

كذىبا مع بكلس إلى أنسػس  يػث صػار بيتيمػا كنيسػة يجتمػع نييػا المؤمنػكف، كنراىمػا يرانقػاف بػكلس كثيػران، نيمػا مثمػو 
انػت ىػذه ك = اَلس لبَلُم ِبَيلِدي َأَنلا ُبلوُلَس (. ْ:ُٗتػى  ِ(. ثػـ نػي أنسػس )ُٔ:ّصانعي خياـ. كنراىمػا نػي ركمػا )رك 

(. نبسبب مرض عينيو كاف يممى رسػائمو عمػى أ ػد ّ:ُٕتس ِالسالـ ني نياية رسائمو بيده ) عادة الرسكؿ أف يكتب
(. ألنػػو إنتشػػرت رسػػائؿ ٔ:ُُليكتبيػػا. كلكػػف يكتػػب كممػػات السػػالـ بيػػده كعالمػػة )كب ػػركؼ كبيػػرة لضػػعؼ نظػػره غػػؿ 

 (.ِ:ِتس ِمزكرة نسبت إليو نأثارت بمبمة )
 

 " ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيِحبُّ الر ب  َيُسوَع اْلَمِسيَح َفْمَيُكْن َأَناِثيَما! َمارَاْن َأثَا.ٕٕ" -:(ٕٕ) آية
نالم بػة ىػي نتيجػة اإلمػتالء مػف الػركح القػدس. كمػف  =ُيِحبُّ اْلَمِسليَح م ركـ. إذان عالمة المسي ي ىك أنو  = َأَناِثيَما

الػػركح القػػدس ىػػك الػػذم يشػػكمنا لنصػػير خميقػػة جديػػدة، كىػػذه ىػػي التػػي ا ي ػػب المسػػيح ىػػك خػػالي مػػف الػػركح القػػدس، ك 
تػػدخؿ السػػماء. بػػؿ م بػػة المسػػيح ىػػي األسػػاس نػػي أف نقػػيـ عالقػػات م بػػة مػػع اآلخػػريف، نم بتنػػا ل خػػر ىػػي صػػدل 

 كنتيجة لم بتنا لممسيح.
قريػػب، نشػػعار المسػػي ي ىػػك أم الػػرب آتو كىػػى كممػػة السػػر بػػيف المسػػي ييف، ليتػػذكركا أف مجػػيء الػػرب  = َمللارَاْن َأثَللا

" كانػت لدينكنة. كيبدك أف ىذه العبارة "ماراف آثاترقب مجيء المسيح بإشتياؽ. نن ذر السقكط ني ما قد يسقطنا ت ت ا
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معركنة كمتداكلة مثؿ كممة آميف. كألنيا أتت ىنا كراء لعف بكلس لمػف ا ي ػب المسػيح )أناثيمػا( نػنكيـ أف الػرب  ػيف 
 ي بو. يأتى سيطرد كؿ مف ا 

 
 " ِنْعَمُة الر َب َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكْم.ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

ىػػي ال انظػػة لنػػا  تػػى ن ػػب المسػػيح نػػال نصػػير م ػػركميف، نينػػا الرسػػكؿ ا يػػكد أف ينيػػى رسػػالتو بػػالمعف بػػؿ  =نعمللة 
 بكممة النعمة.

 
 " .َمَحب ِتي َمَع َجِميِعُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. آِمينَ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

ىك يبدأ الرسالة بقكلػو بكلس المدعك رسكان كينيييا بم بتو ليـ ني المسيح ليككف الرب يسكع ىك م كر كىدؼ كأساس 
دعكتو كخدمتو ككرازتو كبذلػو كم بتو لمرعية )نال م بة  قيقية سكل ني المسيح( كليرل الناس ني م بة الرسكؿ 

تو الشديدة ني بعض أجزاء الرسالة كانت عف كراىية، بؿ كانت صكرة لم بة المسيح. كىذا  تى ا يكيمكا أف ليج
 عف  ب صادؽ ليـ كخكؼ ك رص عمى خالصيـ.

 
 


