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 عودة لمجدول (انمقدمت) فيهبيرسانت بىنس انزسىل إني أهم 
 

 المقدمة
 

تنقسـ ببلد اليوناف إلى مقاطعتيف رئيسيتيف ىما: إخائية فى الجنوب وأشير مدنيا كورنثوس وأثينا، ومقاطعة 
 ٖٙ٘مكدونية فى الشماؿ وأشير مدنيا فيميبى وتسالونيكى. ولقد ضـ فيمبس المكدونى فيميبى إلى مممكتو سنة 

 ىو أبو اإلسكندر األكبر.. وفيمبس المكدونى ؽ.ـ ووسّعيا وحصّنيا ودعاىا بإسمو
 

 
 

وىى طريؽ رئيسى بيف أوروبا وآسيا. ولموقعيا الجغرافى صارت مدينة تجارية ىامة  وفيميبى تشمؿ مناجـ ذىب.
(. أى مستعمرة ليا ٕٔ: ٙٔؽ.ـ وأصبحت فيما بعد كولونية )أع  ٛٙٔولقد سقطت تحت يد الروماف سنة 

أغسطس قيصر جنوده المنتصريف فييا مكافأة ليـ. وكاف إمتيازات خاصة تحت حكـ الروماف. ولقد أسكف 
ضرائب، مما جعميـ  سكانيا يتمتعوف بكؿ حقوؽ وامتيازات المواطف الروماني كسكاف روما تمامًا. وال يدفع أىميا

روما )وىذا معنى كولونية(. ولذلؾ كاف أىؿ فيميبى يفتخروف بيذا الوضع ولسبب رعويتيـ  مف اً يعتبرونيا جزء
وىكذا أيضا كانت نية المتميزة. بؿ كانوا يمبسوف أزياء رومانية، حتى صارت فيميبى صورة مصغرة لروما. الروما

طرسوس التى منيا شاوؿ الطرسوسى )بولس الرسوؿ(. لذلؾ كاف بولس الرسوؿ مواطف رومانى ألنو مولود فى 
، أى أف الشيطاف كاف مسيطرًا عمى وقبؿ إيماف فيميبى إنتشر فييا السحر والعرافة والعبادات الوثنية طرسوس.

 أىؿ المدينة.
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ـ حيث أسس أوؿ كنيسة فى أوروبا بعد أف ظير لو فى رؤيا رجؿ مكدونى يطمب  ٕ٘زارىا بولس الرسوؿ سنة 
(. فآمف عمى يديو كثيروف منيـ ليديا، وكانت ليديا أوؿ مف آمنت فى ٙٔ:ٜإليو قائبًل "أعبر إلينا وأعنا" )أع 

ِجف الرسوالف بولس وسيبل حيث أخرجيما الرب فكرزا لمسجاف وأىؿ بيتو وكانا بولس وسيبل قد فيميبى. وفييا سُ 
ُسجنا بسبب ثورة حدثت حينما أخرج بولس الشياطيف مف العرافة فغضب أسيادىا النقطاع أرباحيـ. وىـ قبضوا 

مف السيؿ القبض عمى عمى بولس وسيبل ظنًا منيـ أنيما ييودياف، ثـ أدركوا أنيما رومانياف. وكاف ليس 
 الروماف إاّل بحسب القانوف الرومانى، لذلؾ إذ عرفوا أنيما رومانياف أطمقوا سراحيما.

 تاريخ كتابتيا: 
، ٔ:ٖٔـ قرب نياية أسر بولس األوؿ فى روما، حيث كاف يتوقع سرعة اإلفراج عنو ) ُٖٙيرجح أنو نحو سنة 

 وكولوسى وفيميبى وفميموف.(. ورسائؿ األسر األوؿ ىى أفسس ٖٕ،ٕٗ: ٕ( + )ٕ٘
 

 غرض الرسالة: 
  لما سمع أىؿ فيميبى أف بولس مسجوف ومريض أرسموا لو أبفرودتس بالعطايا واليدايا. ولكف أبفرودتس

ذ مرض أبفرودتس وقارب الموت، سمع بذلؾ أىؿ فيميبى وحزنوا،  مرض أثناء خدمتو لبولس فى روما. وا 
نيـ عمى أبفرودتس وأرسمو ليـ ليطمئنوا. وأرسؿ ليـ أيضًا يشكرىـ فحزف الرسوؿ عمى حزنيـ وأرسؿ ليـ يطمئ

: ٛ+  ٛ،ٜ: ٔٔكو ٕ(. وىو يشيد بيـ لتبرعاتيـ )ٓٔ،ٙٔ،ٛٔ: ٗ+  ٕ:ٕ٘عمى عطاياىـ ومحبتيـ )
(. ولنرى مشاعر الحب العجيبة فى محبة الكؿ لمكؿ. وبولس لـ يقبؿ مساعدة مالية سوى مف أىؿ فيميبى ٖ،ٗ

يـ الحقيقية ومشاعرىـ الطيبة، أما ىو عف نفسو فنعرؼ أنو قد تعمـ أف يكوف قنوعًا وذلؾ لشعوره بمحبت
( حيث ترى ٘-ٔ: ٛكوٕومقتنعًا بما عنده حتى لو كاف قميبًل. بؿ أف أىؿ فيميبى تبرعوا بالكثير ألورشميـ )

 إشارة بولس الرسوؿ لكـر كنائس مكدونية.
  الية مف التوبيخ أو النقد، بؿ نرى فييا عواطؼ حارة مرة، وىى خ ٔٔوردت كممة الحب فى ىذه الرسالة

نحو أبناء ليـ مكانتيـ الخاصة فى قمب الرسوؿ، إذ ذىب إلييـ برؤيا، وكانوا أوؿ كنيسة يؤسسيا فى أوروبا. 
ونرى فى الرسالة إىتماـ الرسوؿ برعيتو المحبوبة. ومحبتو الخاصة ليـ وفرحتو بيـ إذ كانوا كنيسة قوية. 

ـ الرسوؿ أف يفرح بالرب كؿ حيف. لقد أسر الرسوؿ وسجنو فالرسالة تنضح بنغمة الفرح، لقد تعم  وبالرغـ مف 
حبسو العالـ فى سجف ولكف ال يستطيع أحد أف يمنع تعزيات اهلل عنو، بالرغـ مف السبلسؿ والضرب 

نتصار ليس في (. وىذا ىو معنى اإلنتصار فى المسيحية. فاال٘:ٔٗواإلىانات وىذا ما حدث مع الرسؿ )أع 
نتياء األلـ أو الظروؼ المكدرة بؿ فى إستمرار الفرح والتعزيات حتى فى وسط إالخروج مف التجربة أو 

 التجربة. 
جنة يسيروف فييا. إلى ؿ النار الثبلثة فتية فى أتوف النار. فاهلل لـ يطفىء النار بؿ جاء وسطيـ وحو   مثال:

التجربة بؿ يعطينا التعزية وسط التجربة "شمالو تحت رأسى ويمينو وىذه ىى طريقة اهلل. فيو ال يخرجنا مف 
(. بؿ نرى أنو وال حتى الموت صار مف األمور المقاومة لنا، فالموت سيقودنا لمسماء، ٕ:ٙتعانقنى" )نش 
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(. فإننا ٖ:ٕٓنأخذه بعد ذلؾ "سيرتنا فى السماوات" )فىفإف كنا نحيا فى السماء مف اآلف كعربوف لما سوؼ 
(. المسيحية جعمتنا نحيا فى السماويات اآلف كعربوف ٔ:ٖٕبالتأكيد سنشتيى أف نذىب فعبًل إلى السماء )فى

(. وجعمت الموت شيوة. ىذه ىي الغمبة عمى الموت، وىذا ىو اإلنتصار فى المسيحية عمى األلـ، ٕ:ٙ)أؼ
(. ميما كانت الظروؼ مكدرة. نحف نعيش منتظريف بشوؽ ٙٔ:ٕٕينزعو أحد منا )يو أى الفرح الذى ال

مرة، لذلؾ فيى رسالة حب وفرح. حب مف راٍع  ٙٔمجىء المخمص. ولقد وردت كممة الفرح فى ىذه الرسالة 
ـ أميف لرعيتو، وحب مف الرعية لراعييا، وحب بيف أفراد الرعية بعضيـ لبعض، ودعوة لمحب الحقيقى بيني

ونبذ الذات، ليستمر ىذا الحب ويستمر ىذا الفرح وسط الضيقات، وتستمر التعزيات اإلليية وسط طريؽ 
األلـ. عمومًا فبل فرح بدوف محبة وال محبة بدوف فرح. فالفرح ناشىء عف المحبة، وثمار الروح "محبة، فرح، 

آدـ يحب اهلل  فرح( إذ كاف تعنى فْ دْ )عَ  فْ دْ جنة عَ الفردوسية األولى فى ( وىذه ىى الحالة ٘:ٕٕسبلـ..." )غؿ
ويحب حواء قبؿ الخطية. واهلل بعد فدائو لنا تركنا في العالـ الممموء باأللـ ولكنو قادر أف يمؤل قموب أوالده 

 (.ٙٔ:ٕٕبالفرح والسبلـ والتعزية )يو 
 اء سجف الرسوؿ يبدو أف البعض مف المتيوديف والمتفمسفيف )غالبًا مف الغنوسييف( كرزوا بالمسيح أثن

بغرض سىء، أاّل وىو إغاظة بولس الرسوؿ، ولكى يتعرض لضيقات أكثر، فجاءت نغمة الرسالة، وحدانية 
نتيز الفرصة ليعطييـ بعض التعاليـ ضد ما سمعوه مف أفكار فمسفية ومف متيوديف إالروح والفرح. والرسوؿ 

 مف الذيف كرزوا إلغاظتو.
  ة. فنجد أف الرسوؿ استغؿ فرصة سجنو وبشر كثيريف مف الجنود، اهلل قادر أف يخرج مف الجافى حبلو

بؿ ومف بيت قيصر. وىنا نجد الرسوؿ ُيطمئف أىؿ فيميبى عمى إستمرار خدمتو وسط آالمو وسجنو، وأف 
 كممة اهلل ال تُقيد.

 ( لذلؾ أكثرٗ:ٕكاف لمنساء عمميف وخدمتيف فى الكنيسة، ويبدو أف إختبلفًا فى الفكر دب بينيف .) 
الرسوؿ مف كممة "جميعكـ" ، مع التشديد عمى الوحدانية وحثيـ عمى نكراف الذات والتواضع، وطمب الصمح 
بيف سيدتيف خادمتيف ىما أفودية وسنتيخى، ويبدو أنيما كانا ليما مركزًا ىامًا فى كنيسة فيميبى. ولكف يبدو 

 تيف.أنو لـ يكف فى كنيسة فيميبى خبلفات ُتذكر سوى خبلؼ ىاتيف السيد
  نبلحظ أف حالة أىؿ فيميبى كانت جيدة، فمـ يكف ىناؾ داٍع ألف يوبخيـ عمى شىء، وال نرى فييا تعميمًا

 مرتبًا كما فى رسالة رومية مثبًل، لذلؾ فيى تتضمف ما يختص باختبارات القديسيف وىـ فى حالة ُمْرِضية هلل.
 ح خدمتو.الرسوؿ ىنا كاف يرسؿ ألصدقاء فحدثيـ عف أخباره وأخبار نجا 
  كاف عدد الييود الذيف أقاموا فى فيميبى قميبًل جدًا، ولـ يكف ىناؾ مجمع لمييود. بؿ كاف النسوة يجتمعف

عمى شاطىء النير لمعبادة. لذلؾ كاف تعصب الييود فى فيميبى ال ُيذكر. وكاف ىناؾ مذبح إللو وثنى عمى 
كاف ينضـ إليو بعض الوثنييف، فميديا الوثنية كانت جبؿ قرب المدينة. ويبدو أف اجتماع الييود عند ىذا النير 

حاضرة لخطاب بولس فى ىذا االجتماع وآمنت. وربما تكوف ليديا قد تيودت، قبؿ أف تؤمف بالمسيح عمى 
 يدى بولس.
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  ـَ عميو بالموت صمبًا، وىذه الميتة ىى أحقر َعي َر الوثنيوف المؤمنيف فى فيميبى بأنيـ عبدوا إنسانًا ُحِك
عند الروماف واليوناف، لذلؾ فالرسوؿ يوضح ليـ فضؿ معرفة المسيح المصموب. وربما بدأ الوثنيوف ميتة 

 (.ٔ:ٜٕيتيموف المسيحييف بإنشاء ديف محـر جديد، فيقوؿ ليـ الرسوؿ "ُوِىَب لكـ أف تتألموا" )فى 
 ولى أف يفتخروا كتب ليـ الرسوؿ يذكرىـ بأنيـ إف كانوا يفتخروف برعويتيـ الرومانية، فعمييـ باأل

 برعويتيـ السماوية.
  نوا عمى صحتو.إىذه الرسالة ألىؿ فيميبى لكى يطمحمؿ أبفرودتس 

كمعمـ ومصمح ألخطائيـ ومشجع ليـ ليعمميـ أف يمقوا برجائيـ  ، ينظر الرسوؿ عمى كنيسة فيميبى وىـ بدونو
 .عمى الرب وحده
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 عودة لمجدول رسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي )اإلصحاح األول(
 

ُبوُلُس َوِتيُموثَاُوُس َعْبَدا َيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى َجِميِع اْلِقدّْيِسيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، الَِّذيَن ِفي ٔ "-(:ٕ-ٔ) األيات
 "ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن اهلِل َأِبيَنا َوالرَّبّْ َيُسوَع اْلَمِسيِح.ِٕفيِمبّْي، َمَع َأَساِقَفٍة َوَشَماِمَسٍة: 

بعد إيماف بولس اختار اسمو اليونانى )أما شاوؿ فيو اسمو العبرى(. وبولس يعنى الصغير، وربما يكوف  :بولس
(، أو إعبلنًا عف حياتو الجديدة فى المسيح يسوع فمقد إستخدـ ٖ:ٛختار اسـ الصغير )أؼإىذا لتواضعو أنو 

ح بمقبو الرسمى ر  اليونانى. والرسوؿ ىنا لـ يص سـإسمًا جديدًا، وربما ألنو صار رسواًل لؤلمـ فقد استخدـ اإل
وف فيو وال فى رسوليتو وىكذا فعؿ فى فأىؿ فيميبى أصدقاء لو ال َيُشك  كرسوؿ لممسيح كما فعؿ فى معظـ رسائمو، 

ىو مساعد بولس فى كرازتو ألىؿ فيميبى، وتيموثاوس معروؼ عندىـ،  :وتيموثاوسرسالتو ألىؿ تسالونيكى. 
رسالة ىو بولس فقط، فيو يستخدـ ضمير المفرد المتكمـ بعد ذلؾ، أما تيموثاوس فيو يرسؿ سبلمو ولكف كاتب ال

فالمسيح اشتراىما بدمو، والمسيح حيف  :عبدافقط. ومف تواضع بولس أف يذكر اسـ إبنو معُو عمى قدـ المساواة. 
أقرباء المسيح بالجسد )يعقوب وييوذا(  يشترى أحدًا فإنو يحرره ويطمقو حرًا، بؿ يعتبره ابنًا، ولذلؾ اختار حتى

(، ولـ يقوال إخوة يسوع بالجسد فيـ يعمموف أف العبودية لممسيح تحرر، أّما ٔ( + )يؤ:ٔلقب عبد لممسيح )يع
العبودية لمشيطاف ففييا مذلة وىواف. العبودية هلل تحرر والدليؿ أف اهلل يترؾ المبلييف تنكره وتييف إسمو. بينما 

 شيوة تذؿ. العبودية ألي
قديس أى أفرز نفسو عف كؿ ما لمعالـ وصار لمرب يسوع عبدًا مستعدًا دائمًا  :جميع القديسين فى المسيح

. ونحف إذ نشعر بمحبة طالبا السماويات زاىدا فى األرضيات طاقاتو لولطاعة أوامر سيده، خصص تفكيره وكؿ 
 لمحبتو.  المسيح نستعبد أنفسنا لو،

ص ببولس الرسوؿ يشير لبلتحاد بالمسيح والثبات فيو )باإليماف والمعمودية...(. ونبلحظ تعبير خا :فى المسيح
 أنو ال قداسة إال في المسيح يسوع.

( وىذه مترجمة شيوخ(. ولقب ٘:ٔبط ٔكاف لقب أسقؼ يطمؽ عمى القسوس )وقيؿ عف الرسؿ قسوس ) :أساقفة
 (. ٕٛ، ٕٓ:ٚٔقسوس ُيطمؽ عمى األساقفة )أع

 القسوس يساعدوف األسقؼ.مع  :شمامسة
"خاريس" وىى التحية اليونانية بمعنى: أرجو أف تحصؿ عمى نعمة غنية تناسب حاجتؾ،  :نعمة وسالم: نعمة

ىى التحية عند الييود. والمعنى أف يحؿ السبلـ عمى السامع كعطية  :وسالمفالنعمة ىى عطية حسنة مجانية. 
 إليية.

بركات التى َحم ْت عمينا بسبب تجسد المسيح وفدائو. وأعظـ البركات التى والنعمة فى المسيحية ىى إشارة لكؿ ال
د عمى استعماؿ ىذه التحية ليشير أف المسيح حصمنا عمييا ىو الروح القدس، ومف ثماره السبلـ. وبولس تعو  
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وىذه التحية كانت تنطؽ بالمغتيف اليونانية والعبرية خاريس شالوـ )شالـو لمجميع )ييودًا ويونانييف أى أمـ(. 
  عبرية(.

وفى المسيح وحده نناؿ النعمة مف اآلب كيبة مجانية لخبلصنا والتى بيا نقتنى السبلـ كدليؿ لمعمؿ الخبلصى 
 فينا أى المصالحة.

آلب واإلبف فى مساواة جوىرية يمنحاف النعمة والسبلـ. واآلب ىو العامؿ األوؿ ا :من اهلل أبينا والرب يسوع
 )اآلب يريد واإلبف والروح القدس أقنومى التنفيذ(عامؿ فى خبلصنا بتجسده. لخبلصنا بمحبتو، واالبف الكممة 

 ( ونصمي لو قائميف أبانا.ٔ:ٕٔواهلل ىو أبينا )يو 
 

 "َأْشُكُر ِإلِيي ِعْنَد ُكلّْ ِذْكِري ِإيَّاُكْم ٖ " -(:ٖآية )
الرسوؿ يبدأ كؿ رسائمو بتقديـ الشكر هلل )وىذا منيج الكنيسة التى تبدأ كؿ صمواتيا بصبلة الشكر(. وىنا  :إليى

بى هلل، وىذه المحبة قد ظيرت فى عطاياىـ وشعورىـ بإحتياجات يشكر اهلل عمى ثبات إيماف ومحبة أىؿ فيمي
ىو شعور حمو، فبولس  إليى اآلخريف، وىو يشكر اهلل عمى نجاح خدمتو فى فيميبى وىذه ىى ثمارىا. وقولو

يشعر بعبلقة خاصة مع اهلل. ىو يحسب أف اهلل إليو ىو، كما قاؿ "الذى أحبنى وأسمـ ذاتو ألجمى" )غؿ 
 كقوؿ عروس النشيد "أنا لحبيبى وحبيبى لى". ومف أعطى نفسو هلل يشعر وكأف اهلل أيضًا صار(. وىذا ٕ:ٕٓ

 ولكف الذى لى فإياه أعطيؾ بإسـ يسوع المسيح الناصرى قـ وامشى".( "ٖ:ٙلُو. والحظ قوؿ بطرس )أع 
 

ِلَسَبِب ُمَشاَرَكِتُكْم ِفي اإِلْنِجيِل ِمْن َ٘جِميِعُكْم ِبَفَرٍح، َداِئًما ِفي ُكلّْ َأْدِعَيِتي، ُمَقدًّْما الطَّْمَبَة أَلْجِل ٗ "-(:ٙ-ٗ) األيات
ِل َيْوٍم ِإَلى اآلَن.  ُل ِإَلى َيْوِم َيُسوَع اْلَمِسيِح. َٙأوَّ  "َواِثًقا ِبيَذا َعْيِنِو َأنَّ الَِّذي اْبَتَدَأ ِفيُكْم َعَماًل َصاِلًحا ُيَكمّْ

قاؿ صموا ببل انقطاع وىذا يعطى لمنفس سبلمًا وفرحًا. فإشراؾ  بولس يصمي كؿ حيف فيو الذي :في كل أدعيتي
اهلل في مشاكمي أفضؿ مف تفكيري منفردًا في حميا. فتفكيري منفردًا يصيبني باليأس. أما تفكيري بروح الصبلة 

شراؾ اهلل مثبًل أقوؿ: يارب حؿ مشكمتي، أنا واثؽ أنؾ في محبتؾ لف تتركنى، الميـ التفت إلى معونتي. وبيذا  وا 
  فقط نمتمئ مف الرجاء وسبلـ اهلل الذي يفوؽ كؿ عقؿ وتنسكب التعزيات اإلليية خبلؿ الصبلة أي صمتؾ باهلل.

ىى رسالة الفرح، وىو فِرح وراٍض عف حالتيـ اإليمانية. ىو فرح بالرغـ مف آالمو وسجنو، فالفرح الروحى  :بفرح
 .(ٕٕ:  ٙٔ)يو ينزعوال يستطيع أحد أف 

أى مساىمتيـ فى احتياجات الكرازة باإلنجيؿ سواء بالماؿ أو بالشيادة لئلنجيؿ فى  :اإلنجيل مشاركتكم فى
حياتيـ أو بكرازتيـ ببل خوؼ. ىى شركة متبادلة فى عمؿ واحد ليدؼ واحد وىو تقدـ اإلنجيؿ. فكممة شريؾ ىنا 

وا باإلنجيؿ وارتبطوا ببولس الذي باليونانية ىى العصا التى تربط رقبتى ثوريف يجراف نورج. فأىؿ فيميبى ارتبط
بشرىـ باإلنجيؿ وشاركوه قيوده إذ أرسموا إليو مف يخدمو، وشاركوه فى المحاماة عف اإلنجيؿ، وشاركوه فى نفقات 

 المعيشة.
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ابتدأ ىتدوا لممسيحية حتى وقت كتابة ىذه الرسالة، أى حوالى عشر سنوات. إمف يوـ  :من أول يوم إلى اآلن
باإليماف والمعمودية أصبحوا خميقة جديدة، واهلل سيكمؿ معيـ ىذا العمؿ بإحتماليـ لؤلالـ  :افيكم عماًل صالحً 

ليشتركوا مع المسيح فى صميبو ويتكمموا فيميقوا بحياة القيامة. واهلل ليس عنده تغيير أو ظؿ دوراف، فإذا إبتدأ 
لصالحة. ويوـ خمؽ اهلل آدـ فيو عمؿ عمبًل عمبًل فيو سيكممو، واهلل إذًا سيكمؿ معيـ طريؽ القداسة واألعماؿ ا

 صالحًا، فيو قد خمؽ آدـ ليحيا فى مجد، ولما فقد آدـ المجد تجسد المسيح ليكمؿ العمؿ الذى بدأه.
(، ٗ:ٔتي ٕوأف إلينا إلو جبار لف يترؾ أوالده بسيولة في يد إبميس، ولكف إف تركو أوالده بحريتيـ مثؿ ديماس )

 (.ٖ:ٛٔ،ٜٔالت اهلل إرجاعيـ، حينئذ ييمكوف وىذا يتضح مف )فيو تركوه بالرغـ مف محاو 
يـو المجىء الثانى لممسيح الذى سيأتى فيو لمدينونة. والحظ أنو يقوؿ "يسوع المسيح" إذا أراد  :يوم يسوع المسيح

أراد  (، إذأ:ٔاإلشارة إلى أنو ابف اإلنساف الذى تجسد ومات وقاـ وسيأتى فى مجده. ويقوؿ "المسيح يسوع" )
 اإلشارة لو كاألقنـو الثانى. 

بالصبلة نستمد مف اهلل نعمتو الفّعالة، والحظ أف خادـ ببل صبلة يدعو فييا اهلل، لف يحقؽ شيًئا فى  :أدعيتى
 خدمتو.
اهلل ال يبدأ عمبًل بدوف قصد، بؿ ىو إف بدأ العمؿ البد وسيكممو. واهلل دعانا، لذلؾ فيو  :ابتدأ.. يكملتأمل : 
عنا. لو نظرنا لقوة العدو نيأس، ولكف إف نظرنا لعمؿ الرب نتشجع ونتعزى ونسير فوؽ المياه اليائجة سيكمؿ م

 (. فبطرس حيف نظر لممسيح سار فوؽ الماء اليائج، ولما نظر لمريح الشديدة غرؽ.ٖٖ-ٗٔ:ٕٕ)مت
وبولس الرسوؿ يقوؿ ىذا ألنو يعمـ أف المتيوديف وغيرىـ يشوشوف عمى اإليماف الصحيح الذى غرسو بولس 

 ودعاىـ لئليماف وقبميـ، إذًا فاهلل بدأ الرسوؿ فى فيميبى. ويقوؿ بولس ىنا أنو واثؽ مف أف اهلل لف يتركيـ إذ ىو
معيـ ولف يتركيـ ويصحح أخطاء المتيوديف. ولذلؾ قاؿ الرسوؿ أنو يفرح بعمؿ ىؤالء المتيوديف ألنيـ  سيكمل

 ينشروف إسـ المسيح، وىو واثؽ أف اهلل سيكمؿ معيـ ويصحح ما سمعوه مف ىؤالء.
 

َكَما َيِحقُّ ِلي َأْن َأْفَتِكَر ىَذا ِمْن ِجَيِة َجِميِعُكْم، أَلنّْي َحاِفُظُكْم ِفي َقْمِبي، ِفي ُوثُِقي، َوِفي ٚ "-(:ٛ-ٚ) األيات
ِىٌد ِلي َكْيَف َأْشتَاُق ِإَلى َفِإنَّ اهلَل َشاٛاْلُمَحاَماِة َعِن اإِلْنِجيِل َوَتْثِبيِتِو، َأْنُتُم الَِّذيَن َجِميُعُكْم ُشَرَكاِئي ِفي النّْْعَمِة. 

 "َجِميِعُكْم ِفي َأْحَشاِء َيُسوَع اْلَمِسيِح. 
يحؽ لى أف أفرح بكـ، وأثؽ أف اهلل سيكمؿ معكـ، ىذا تعبير عف محبتو ليـ وثقتو فييـ،  :كما يحق لى أن أفتكر

ييـ ويصمى ألجميـ، ويفرح وثقتو فى عمؿ اهلل معيـ. حافظكـ فى قمبى ىو يحمميـ فى قمبو، أى يذكرىـ ويفكر ف
بأخبارىـ المطمئنة، وينشغؿ وينزعج إذا سمع عف ىراطقة يزعجونيـ، ولـ تشغمو آالمو وقيوده واىتمامو بالكرازة 

 فى بيت قيصر عف أف يذكرىـ ويصمى ألجميـ وييتـ بيـ، ىو أحب أىؿ فيميبى كنفسو. 
س يحامى عنو )وىكذا نحف( بأف يعمف اإليماف اهلل يحفظ إنجيمو، وبول :وتثبيتو وفى المحاماة عن اإلنجيل

وفى كؿ إنشغالو ىذا لـ ينشغؿ . وتثبيتو: ت التعاليـ واإليماف الصحيح الصحيح ويرد عمى كؿ اليراطقة ليثب  
  .عنيـ فيـ فى قمبو ويذكرىـ فى صمواتو 
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ؿ عميو، وشركاء فى المسيح مات وقاـ ألجمنا جميعًا، ونحف شركاء فى كؿ ما تـ الحصو  :شركائى فى النعمة
حموؿ الروح القدس عمينا جميعًا. حقًا ليس ألىؿ فيميبى نفس مواىب بولس، لكف الكؿ شريؾ فى نعمة الخبلص 

 بفداء المسيح وفى حموؿ الروح القدس عميو. لكف لكؿ واحد مواىبو بحسب العمؿ المطموب منو.
أنيا مركز العواطؼ واإلحساس، وقولو أحشاء  األحشاء ىى القمب والكبد. وقد عرفيا القدماء :فى أحشاء يسوع

،  = أى محبة حقيقية وليست غاشة، محبة ىى مف ثمار الروح القدس المسيحيسوع، أى أنو يحمؿ ليـ محبة 
ىي أعضاء  وألف المسيح يحيا فى بولس صارت أعضاء وعواطؼ وفكر بولس .لخبلصيـمحبة فييا إشتياؽ 

(، وصارت محبة بولس ليـ ىى ٖٔ: ٙأعضاء بولس آالت بر )رووعواطؼ وفكر يستعمميـ المسيح فصارت 
(. وىكذا ىنا نرى أف الرسوؿ لو نفس ٕ:ٙٔكؤنفسيا محبة المسيح ليـ، ألـ يقؿ الرسوؿ إف لو "فكر المسيح" )

 قولو في أحشاء يسوع أي أنيا ليست عواطؼ بشرية.المسيح ومحبتو نحو أىؿ فيميبى، و اشتياقات 
( ىى غير العواطؼ ٕٕ: ٘( + )غبل ٘:٘عيا المسيح في قموبنا بالروح القدس )رووىذه المحبة التي يض

 الطبيعية البشرية. فالعواطؼ البشرية ليا عيوب:
 يمكف أف نحب إنساف أكثر مف إنساف آخر. .ٔ
 ىذه المحبة البشرية قد تتحوؿ إلى كراىية وكـ مف القضايا في المحاكـ بيف أخوة وأقارب. .ٕ
 بؿ يمكف أف تكوف العواطؼ البشرية سببًا في التصادـ مع اهلل لو سمح اهلل بأى تجربة لمف نحبو. .ٖ
  أواًل وىذه المحبة تكوف أكثر مف محبتنا ألي إنسافمحبة هلل فيي ،اهلل في القمبأما المحبة التي يضعيا  .ٗ

 ومحبة لكؿ إنساف حتى أعدائنا وىذه المحبة تسبب فرحًا يمؤل القمب. ،
 

َحتَّى ُتَميُّْزوا َٓٔوىَذا ُأَصمّْيِو: َأْن َتْزَداَد َمَحبَُّتُكْم َأْيًضا َأْكَثَر َفَأْكَثَر ِفي اْلَمْعِرَفِة َوِفي ُكلّْ َفْيٍم، ٜ "-(:ٔٔ-ٜ) األيات
ْمُموِئيَن ِمْن َثَمِر اْلِبرّْ الَِّذي ِبَيُسوَع مَ ٔٔاأُلُموَر اْلُمَتَخاِلَفَة، ِلَكْي َتُكوُنوا ُمْخِمِصيَن َوِباَل َعْثَرٍة ِإَلى َيْوِم اْلَمِسيِح، 

 "اْلَمِسيِح ِلَمْجِد اهلِل َوَحْمِدِه.
 حينما اختبر بولس ىذه المحبة التي يعطييا اهلل طمب أف يمؤل اهلل شعب فيمبى مف ىذه المحبة.

يصمي لكؿ أىؿ فيمبي في قمبو  ضعيا المسيحو المحبة التي بولس الذي اختبر  :أن تزداد محبتكم.. فى المعرفة
أف يمتمئوا مف ىذه المحبة. محبة بولس ليـ ترجميا إلى صموات مف أجؿ أف تزداد محبتيـ وتنمو، فيكوف ليـ 
خبلص لنفوسيـ. فالمحبة ىى تماـ الناموس وتماـ اإلنجيؿ، وىى هلل أواًل ولكؿ إنساف حتى األعداء، ىى عبلمة 

ننا سنكوف فاقديف لصورة اهلل. أ( وبدوف محبة ال خبلص إذ ٘:٘و( + )ر ٘:ٕٕحموؿ روح اهلل القدوس فينا )غؿ 
(. وىذه مثؿ رجؿ ٜٔػٖ:ٙٔرتباط جوىرى بيف المحبة والمعرفة. فكمما زادت المحبة زادت المعرفة )أؼإوىناؾ 

غنى لو قصر عظيـ، فأنت لف تدرؾ عظمة ىذا القصر، وال أفكار وخطط ىذا الرجؿ العظيـ ما لـ تدخؿ إلى 
ذا لف يحدث إاّل لو دخمت فى عبلقة محبة مع ىذا الرجؿ، حينئذ يدعوؾ إلى قصره فتعرؼ عنو أشياء قصره، وى

(. وأيضًا ٕٔ-ٕ:ٜكو ٔعجيبة، ىكذا إذا دخمنا فى عبلقة حب مع اهلل سيعطينا أف نعرؼ أمجاده بؿ أعماقو )
اإلنجيؿ، وبالصبلة يكشؼ لنا الروح كمما زادت معرفتنا باهلل تزداد محبتنا لو. وىذا يأتى بمعرفة كممة اهلل فى 
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زداد الحب إ(. وكمما اكتشفنا مف ىو المسيح نزداد حبًا لو.. وىكذا كمما ٙٔ:ٗٔالقدس عف مف ىو المسيح )يو
إزدادت المعرفة، وىكذا إذ دخؿ إبراىيـ فى حالة حب مع اهلل قاؿ اهلل: كيؼ أخفى عف عبدى إبراىيـ ما أنا 

زداد الحب. لماذا؟ اإلجابة: لحبلوة شخص اهلل فكمما نكتشؼ شخص اهلل وحبلوتو إ زدادت المعرفةإفاعمو. وكمما 
(. إذًا كمما إزداد الحب إزدادت المعرفة ٖ: ٚٔنحبو باألكثر وىذه حمقة ال تنتيى بؿ ىذه ىى الحياة األبدية )يو 

زداد الحب إزداد اإلي ماف والثقة فى اهلل. فإذ عرفنا وكمما إزدادت المعرفة إزداد الفرح، وكمما إزدادت المعرفة وا 
قوتو وقدراتو، وأنو لمحبتو يوجو كؿ ىذه القدرات لنا نزداد إيمانًا بو. وىذه ىى أوؿ طريقة لزيادة اإليماف. 

” (. "موطديف فى اإليماف.. متفاضميف فيو بالشكرٕ:ٚوالطريقة الثانية أشار إلييا القديس بولس الرسوؿ فى )كو 
 ى ضيقاتو يرى يد اهلل ويعرفو فيزداد إيمانو.فمف يحيا شاكرًا اهلل ف

والفيـ ىو فى تطبيؽ ما عرفناه فيصبح اإلنجيؿ إنجيؿ معاش. المعرفة ىى المعرفة المجردة.  :وفى كل فيم
وبيذا تزداد . كيؼ أنفذ وصايا مف أحبنى وأقبؿ صميبو و  ،فالفداء معرفة ولكف الفيـ كيؼ أعيش ىذا الكبلـ

أماـ  التجارب ميما  يزداد الحب لو، وتبعًا لذلؾ يزداد اإليماف بو، فبل نيتز وال ننيار معرفة المسيح وبالتالى
كانت شديدة وعاتية، وىذا معنى مثؿ البيت المبنى عمى الصخر الذى ال ينيار مف العواصؼ والرياح واألنيار 

يـ نظرية )معرفة( بالنسبة لو (. والمقصود أف مف ينفذ التعاليـ وال تظؿ تعاليـ المسيح مجرد تعالٕٚ-ٚ:ٕٗ)مت 
  بؿ تتحوؿ إلى حياة، سيعرؼ المسيح وتزداد المحبة وبالتالى اإليماف، فبل يشؾ وقت التجربة.

مور المتخالفة وفى ترجمة أخرى "لكى مف يمتمىء معرفة ومحبة سيميز األ :حتى تميزوا األمور المتخالفة
والحبلؿ بؿ اختيار األحسف مف الحسف. ىى إنساف قد  " فالمسيحية ليست ديانة الحراـتستحسنوا ما ىو أفضؿ

تذوؽ، ومف تذوؽ سيكوف لو القدرة عمى التمييز ليس بيف ما ىو باطؿ وما ىو خير، بؿ ما ىو األحسف فى 
األمور المعروضة عمينا. عمومًا زيادة المحبة تعطى إستنارة فيكوف لئلنساف تمييز األمور المختمفة. وىذا يحدث 

(. والعيف البسيطة ىى التى ٙ:ٕٕة البسيطة "فإف كانت عينؾ بسيطة فجسدؾ كمو يكوف نيرًا" )متلمف لو النظر 
تبحث فقط عف مجد اهلل، تطمب فقط أف تعرؼ اهلل وتعرؼ كؿ شىء عنو، فتعرفو، فتحبو، فتعطيو المجد. فيحؿ 

 المسيح نور العالـ في ىذا اإلنساف فيصبح نيرًا.
ـْ أنقياء معناىا فى اليونا :ُمِخمِصينْ  أى : يوم المسيح بال عثرة إلىنية ُمْختََبريف فى نور الشمس الكامؿ َوُوِجْدُت

 .    ال تعثروا أحداً  :بال عثرةحتى يأتى المسيح لمدينونة. 
بر القديسيف ال يحصموا عميو بالناموس وال بالطبيعة ولكف بالثبات فى المسيح  :بيسوع المسيح ثمر البر الذى
(. والثبات فى ٘ٔ:ٗصير كغصف فى كرمة، والغصف ال يأتى بثمر إف لـ يثبت فى الكرمة )يوواالتحاد بو، لن

المسيح يأتى باإليماف والمعمودية وحياة التوبة والجياد وذلؾ لبلمتبلء بالروح القدس الذى يثبتنا فى المسيح فنثمر 
( + ٔ:ٕٔ( + )فىٕ:ٕٓؿسوى بحياة المسيح فينا )غبلحظ أف البر ىو المسيح، وال بر (. ونٔ:ٕٔكوٕ)

(. ولماذا ال يحيا المسيح فينا؟ ببساطة ألننا لـ نقبؿ الصمب مع المسيح. "مع المسيح صمبت فأحيا ال ٘:ٓٔ)رو
 ".أنا بؿ المسيح يحيا في  
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الحياة فى المسيح ليا ثمرىا الذى سيظير فى حياتنا وىذا سيؤدى إلى مجد اهلل حيف يرى  :لمجد اهلل وحمده
 (.٘:ٙٔا الصالحة فيمجدوا أبانا الذى فى السموات )مت الناس أعمالن

 
َحتَّى ِإنَّ ُٖٔثمَّ ُأِريُد َأْن َتْعَمُموا َأيَُّيا اإِلْخَوُة َأنَّ ُأُموِري َقْد آَلْت َأْكَثَر ِإَلى َتَقدُِّم اإِلْنِجيِل، ٕٔ "-(:ٗٔ-ٕٔ) األيات

َوَأْكَثُر اإِلْخَوِة، َوُىْم َواِثُقوَن ِفي ٗٔاْلِواَلَيِة َوِفي َباِقي اأَلَماِكِن َأْجَمَع.  ُوثُِقي َصاَرْت َظاِىَرًة ِفي اْلَمِسيِح ِفي ُكلّْ َدارِ 
 "الرَّبّْ ِبُوثُِقي، َيْجَتِرُئوَن َأْكَثَر َعَمى التََّكمُِّم ِباْلَكِمَمِة ِباَل َخْوٍف. 

خشب األشجار فى الغابات لتسييؿ ىى كممة يونانية تعنى مجموعة متقدمة لمجيش تقوـ بتقطيع  :تقدم اإلنجيل
أحوالى فى فترة سجنى، وىى حوالى  :أمورىمرور الجيش، فبولس بخدمتو يميد الطريؽ إلنتشار كممة اهلل. 

كاف  :آلت. سنتيف، وما قبميا مف غرؽ السفينة والمشاكؿ التى صادفيا فى رحمتو، واآلف يده مربوطة بيد حارس
رازة ولكف حدث العكس. فاهلل  قادر أف ُيخرج مف الجافى حبلوة. والحظ أف الظف أف السجف سيكوف عائقًا عف الك

ستشياد كاف سببًا فى نمو الكنيسة الخدمة ىى خدمة اهلل، وبولس وبطرس وغيرىـ أدوات فى يد اهلل. بؿ أف اإل
، وعمموا أف وثقو سببيا محبتو :وثقى صارت ظاىرةاألولى   لممسيح  ظيرت براءتى مف أى جريمة منسوبة إلى 

أنو ليس  فيموا أى ، الذى كاف يبشر بو وليس لذنب جناه، صاروا ال يرونو سجينًا عاديًا، ولـ يخطئوا فيـ قيوده
الكممة تعنى ثكنة العسكر، أو جنود الحرس اإلمبراطورى أو الببلط  :دار الواليةالقيود.  ىذه مجرمًا يستحؽ

يطمئف الرسوؿ أىؿ فيميبى أف السبلسؿ لـ تمنع الكرازة، بؿ  اإلمبراطورى، ومكانيـ فى مبنى ممحؽ بالقصر. وىنا
ىو نشر الكرازة عف طريؽ الجنود المربوطيف معو بالسبلسؿ، إذ شرح ليـ سبب سبلسمو وىو محبتو لممسيح، 
وبشرىـ بالمسيح، أو ىـ سمعوا كبلـ بولس مع مف يزورونو مف أصدقائو فعرفوا المسيح، بؿ نشروا ىذه الدعوة 

بؿ أف أكثر اإلخوة إذ رأوا شجاعة بولس  .فى باقى األماكن أجمع= ار الوالية فقط بؿ فى خارجيا ليس فى د
تشجعوا وازدادت ثقتيـ فى الرب وكرزوا ببل خوؼ، واحتمموا اآلالـ فى سبيؿ ىذا. والمسيحية انتشرت فى رومية 

ىنا يرد عمى تساؤؿ وَشْؾ قد يصيب عمومًا عف طريؽ مؤمنيف عرفوا المسيح ثـ جالوا يكرزوف بالكممة. الرسوؿ 
أىؿ فيميبى أو غيرىـ، وىو كيؼ أف ىذا الرسوؿ العظيـ يسمح اهلل بسجنو مع أف تعاليمو صحيحة؟!  والرد أف 

ؿ كؿ األمور لتعمؿ معًا لمخير. فبل ننظر إلى المشاكؿ عمى أنيا معوقات، بؿ إذا سمح بيا حو  اهلل قادر أف يُ 
الرسوؿ بولس أخطأ فى ذىابو إلى أورشميـ بعد إنذارات الروح القدس لو أنو َسُيَقي ْد. الرب فيى ستعود بالخير. ف

متد إولكنو مف فرط غيرتو ومحبتو أصر عمى الذىاب فُسِجَف. غير أنو لـ يضيع وقتو فى الندـ عمى ما فات بؿ 
األسر )سنتيف فى  بنظره إلى قداـ وبدأ يكرز وىو فى السجف ولـ يندـ عمى األربع سنيف التى ضاعت فى

ؿ األمور لمخير. فما كاف ممكنًا لبولس أف فمسطيف وسنتيف فى حبس دار الوالية فى رومية(. ولكف اهلل يحو  
 يصؿ إلى قصر قيصر سوى بيذه الوسيمة أى سجنو.

يكرزوف لقد رأوا أف وثقى لـ تكف عائقًا يمنعنى مف الفرح أو الكرازة فتشجعوا فباألولى  :واثقون فى الرب بوثقى
وىـ أحرار ببل قيود. عمينا أال نخاؼ إذا ىبت رياح معاكسة، وال أف نحكـ بحسب الظاىر أف العمؿ سيتوقؼ، 

 ومجد اهلل لف يظير.
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َفيُؤاَلِء َعْن َٙٔأمَّا َقْوٌم َفَعْن َحَسٍد َوِخَصاٍم َيْكِرُزوَن ِباْلَمِسيِح، َوَأمَّا َقْوٌم َفَعْن َمَسرٍَّة. ٘ٔ "-(:ٚٔ-٘ٔ) األيات
َعْن َمَحبٍَّة، َعاِلِميَن َوُأولِئَك َٚٔتَحزٍُّب ُيَناُدوَن ِباْلَمِسيِح اَل َعْن ِإْخاَلٍص، َظانّْيَن َأنَُّيْم ُيِضيُفوَن ِإَلى ُوثُِقي ِضيًقا. 

 "َأنّْي َمْوُضوٌع ِلِحَماَيِة اإِلْنِجيِل. 
= كاف ىؤالء مف المتيوديف )ييود آمنوا بالمسيح لكنيـ يروف أف األممى عميو أف يمتـز  عن حسد وخصام

 بالناموس أواًل قبؿ أف يصبح مسيحيًا(.
ييدأ بولس فى اليجوـ عمييـ وعمى معتقداتيـ،  وىؤالء المتيوديف غاظيـ إىماؿ بولس لمطقوس الناموسية، ولـ

وظؿ يعمؿ عمى تصحيح تعاليميـ. واآلف فبولس مسجوف، وكاف أف قاـ ىؤالء عف غيرة ومنافسة تحركيـ دوافع 
غير نقية، وُيظيروف غيرة شديدة فى كرازتيـ لعميـ يبمغوف صيتًا حسنًا وسمعة طيبة أفضؿ مف بولس. ىؤالء 

ة وتمجيد ذواتيـ ال ألجؿ مجد المسيح. وىـ يظنوا أف نجاحيـ فى الكرازة سيضعؼ يعمموف لمنفعتيـ الخاص
وفي  توقفو عف الكرازة التى يعانى منيا فعبًل. لذلؾ  ، فى سجنو وىو مكانة بولس ويضيؼ إلى ضيقاتو ضيقا

 فيـ ال أجر ليـ.
 = جاءت فى اليونانية أنيـ يعمموف لمنفعتيـ الخاصة، وتشير لمتنافس. تحزب

= هلل  عن محبة= ىؤالء كانوا يكرزوف برضا وسرور لمجد المسيح وحتى يجعموا بولس مسرورًا.  ن مسرةع
= موضوع أى ُمعّيف ليذه الخدمة، ىـ عمموا أف اهلل عيننى ليذا،  عالمين إنى موضوع لحماية اإلنجيلولبولس. 

ف والشيطاف، وذلؾ بأف أعمف الحؽ أماـ أى أف أدافع كجندى وأحامى عف اإلنجيؿ مف الييود والمتيوديف والوثنيي
 ىجـو اليراطقة عمى اإليماف الصحيح.

 
َفَماَذا؟ َغْيَر َأنَُّو َعَمى ُكلّْ َوْجٍو َسَواٌء َكاَن ِبِعمٍَّة َأْم ِبَحّق ُيَناَدى ِباْلَمِسيِح، َوِبيَذا َأَنا ٛٔ "-(:ٕٓ-ٛٔ) األيات

ْعَمُم َأنَّ ىَذا َيُؤوُل ِلي ِإَلى َخاَلٍص ِبَطْمَبِتُكْم َوُمَؤاَزَرِة ُروِح َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَلنّْي أَ َٜٔأْفَرُح. َبْل َسَأْفَرُح َأْيًضا. 
َتَعظَُّم َحَسَب اْنِتَظاِري َوَرَجاِئي َأنّْي اَل ُأْخَزى ِفي َشْيٍء، َبْل ِبُكلّْ ُمَجاَىَرٍة َكَما ِفي ُكلّْ ِحيٍن، َكذِلَك اآلَن، يَ ٕٓ

 "ِدي، َسَواٌء َكاَن ِبَحَياٍة َأْم ِبَمْوٍت. اْلَمِسيُح ِفي َجسَ 
= سواء كانت دوافعيـ لمكرازة عف تحزب ورغبة فى تمجيد ذواتيـ، أـ بإخبلص ورغبة  سواء كان بعمة أم بحق

 فى مجد المسيح.
شر. = ىـ ظنوا أننى سأتضايؽ مف كرازتيـ وشيرتيـ، إال أنيـ مخطئيف، فأنا أفرح بأف الكرازة تنت بيذا أنا أفرح

، سـ المسيحإنتشار إبؿ ىو يفرح لوجوده فى السجف الذى حرؾ كثيريف لمكرازة ميما كانت دوافعيـ. بولس فرح ب
ستخدـ القميؿ الذى لدى ىؤالء ليبدأ معيـ، ثـ إذا كاف اهلل قد بدأ فيو سيكمؿ وسيصحح ليـ إوىو واثؽ أف اهلل 

 نزعج لوجود طوائؼ كثيرة بؿ نسعى أف نكمؿ نقائصيـ.معموماتيـ ويكمؿ إيمانيـ، لذلؾ ال يجب أف ن
ولكف ما ىو سر فرح بولس  = الخبلص لو عمؿ ىنا عمى األرض وحياة أبدية فى السماء. يؤول لخالص

 الرسوؿ مف كرازة ىؤالء؟
 (. ٕٔ:ٖٔكؿ ألـ فى حياة بولس ألجؿ المسيح سيؤوؿ ذلؾ إلى رصيد لو فى السماء )لو .ٔ
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 مف ىؤالء المضايقيف يرتمى باألكثر فى أحضاف المسيح فتزداد تعزياتو. كمما ازدادت ضيقات بولس .ٕ
نتشر اإلنجيؿ فيو إنتشار اإلنجيؿ، واهلل أبقى حياتو إلى ىذه المحظة ليذا السبب، فكمما إعمؿ بولس ىو  .ٖ

مف يسمع ىؤالء ف لو تحقؽ ىدؼ وجوده يخمص فى الحياة األبدية.و يفرح ألف ىدؼ وجوده قد تحقؽ. 
 يؤمف بكرازتيـ يخمص. مف فلك، و وأنيـ يكرزوف بالمسيح إلغاظة بولسلف يعرؼ دوافعيـ  المغرضيف

ويقوؿ الرسوؿ أنو بيذا تتحقؽ رسالتى التى يريدىا اهلل منى. فاهلل يريد نشر الكرازة. وىؤالء بسببى كرزوا 
  عميو.ومف آمف بسببيـ عرؼ المسيح وسيخمص. فبيذا ىـ حققوا ىدؼ رسالتى التى سيكافأنى اهلل

 = بولس يفرح: بيذا أفرح .ٗ
 بسجنو. .ٔ
 بكرازة مف يكرز بمحبة. .ٕ
  بكرازة مف يكرز عف تحزب ويتسبب فى زيادة آالمو. .ٖ

مؤازرة روح = صمواتكـ عنى + يكون لى بطمبتكم وىذا الخالصوىذا الفرح  فكؿ ىذا سيؤوؿ لمجد المسيح .
. والروح القدس مف ثماره الفرح. وىو يحؿ عمينا باستحقاقات عمؿ يسوع المسيح. ونبلحظ أف الخبلص يسوع

 لكؿ واحد يكوف بػ: 
 اإليماف بالكرازة. . أ
 صموات الشخص نفسو. . ب
 عمؿ الروح القدس فيو. . ت
شتياؽ كبير لدرجة محاولة الوقوؼ عمى أطراؼ األصابع ورفع إنتظار بنتظار تعنى اإلإ= كممة  حسب انتظارى

شيئًا واحدًا وال يطمب سواه، وىو انتظار  (. فبولس يسير ويجاىد ويطمبٕٔ:ٛالرأس، مثمما قاؿ الرب يسوع )لو
وع بالرجاء فى ذلؾ الشىء. وما ىو ىذا الشىء الذى ينتظره ببل يأس بؿ بكؿ رجاء؟ أف يتعظـ المسيح فى مشف

=  يتعظم المسيحجسده وأف يظؿ يكرز بالمسيح، فيو ليس مثؿ المتحزبيف يطمب مجد نفسو بؿ مجد المسيح. 
 جسد بولس، كيؼ ؟  فى لمناس المسيح لف ُيزيد مف عظمتو أحد، لكف المعنى أف تظير عظمة المسيح

مازاؿ بولس بعد موتو = ىو يشتيى أف يتمجد اسـ المسيح بو سواء بحياتو أو حتى باستشياده. و  بحياة أم بموت
سنة، وفى كؿ مكاف. ىو اشتيى أف يظؿ يكرز كؿ حياتو باسـ المسيح ٕٓٓٓكرز برسائمو لمدة وحتى اآلف ي
وال ينكر  يدفع الشييد لئلستشياد الذى ظير مجد المسيحياإلستشياد ف ستشياد،حتى الموت أو اإل وأف يشيد لو

 ستشياد كرازة، فحينما يرى غيرستشياده واإلإ. واهلل أعطى لبولس أف يشيد لو فى حياتو وبعد حبًا فيو سموإ
الذى آمنوا بو وأحبوه سيتساءلوف عمف ىو المؤمف، أف المؤمنيف تكوف حياتيـ رخيصة عندىـ مف أجؿ المسيح 

 (.ٙ:ٔ+  ٙٔ-٘:ٓٔ+  ٘:ٜ+  ٘:ٛالمسيح ىذا وربما آمنوا بو. راجع )نش 
= الحظ ىنا طمبة بولس عنيـ وطمباتيـ عنو، وىذه ىى الشفاعة. وماذا يمنع أف تكوف الشفاعة بيف  بطمبتكم

 الكنيسة المجاىدة والكنيسة المنتصرة؟!
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 "ِلَي اْلَحَياَة ِىَي اْلَمِسيُح َواْلَمْوُت ُىَو ِرْبٌح.  أَلنَّ ٕٔ " -(:ٕٔآية )
و المسيح يستخدـ المسيح (. ومف يحيا فيٕ:ٕٓ)غؿ” المسيح يحيا فى  = ىذه مثؿ " لى الحياة ىى المسيح

، ”مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فى  “آلت بر وىذه ال تحصؿ إال بصمب الذات أأعضاءه ك
اىد اإلنساف فى إماتة ذاتو وعاش لمف مات ألجمو، ولـ يعش متمتعًا بممذات العالـ، يمتمىء باألكثر مف فكمما ج

مف َوَجَد “معنى قوؿ السيد  . وىذا(ٔٔ،  ٓٔ:  ٗكوٕ) المزيد مف الشركة مع الربحياة المسيح ويتحقؽ لو 
ف بالنسبة ليـ الحياة ىى فى (. ولكف كثيرو ٕٓ:ٜٖ)مت” حياتو يضيعيا. ومف أضاع حياتو مف أجمى يجدىا

الممذات الحسية والشيوات والماؿ... ومثؿ ىؤالء يرتعبوف مف الموت الذى يعتبرونو كماؿ الحزف، إذ أنو يفصميـ 
 عف الممذات التى يفيمونيا، وال يروف فى الموت سوى مظيره الخارجى مثؿ النتانة والقبور.

بد ، وأخطأ ومات واهلل خمقو ليحيا لؤلبد ، فيؿ يفشؿ قصد اهلل؟ = اهلل خمؽ آدـ ليحيا لؤل لى الحياة ىى المسيح
قطعًا ال . وكاف الحؿ فى التجسد والصميب وموت المسيح وقيامتو بحياة أبدية . وبالمعمودية نتحد بالمسيح 

حف فتموت حياتنا العتيقة وتكوف لنا حياتو األبدية، عمى أف نستمر فى حياة اإلماتة. فحتى لو متنا بالجسد فن
( فقاؿ ... نكوف كبذرة دفنت ٘ٔكؤنظؿ أحياء بحياة المسيح األبدية التى فينا . ىذه شرحيا بولس الرسوؿ فى )

فى التراب ، وبعد أشير تخرج شجرة جميمة )ىى الجسد الممجد( . أما مف يرتد لحياة الخطية رافضا حياة اإلماتة 
 فيكوف ىذا كسوسة تدخؿ فى البذرة فبل تثمر .

= الموت ىو كماؿ إماتة الذات. وبالتالى فالمزيد مف الشركة مع المسيح يتحقؽ بموت الجسد.  و ربحوالموت ى
وت ال خطية . ولذلؾ صرخ بولس قائبًل موبعد الفالخطية ىى التى تفصمنى عف ىذه الشركة التامة مع المسيح ، 

ؾ فيو يعتبر الموت ىنا ربحًا. (. ولذلٚ:ٕٗ)رو ” ويحى أنا اإلنساف الشقى مف ينقذنى مف جسد ىذا الموت“
ألف فى األبدية تتحقؽ الراحة والفرح والمجد وشركة القديسيف وكماؿ الشركة مع المسيح. ولكف يستحيؿ أف 

 يشتيى الموت بفرح إاّل مف تذوؽ العربوف، عربوف الفرح والشركة مع المسيح ىنا عمى األرض.
المحتمؿ أف يتعرض لمموت بعد سجنو ىذا ومحاكمتو.  والحظ أف الرسوؿ يعمف وجية نظره فى الموت، فيو مف

وىذه اآلية أوردىا الرسوؿ بعد اآلية السابقة ليشرح أنو يريد أف يتمجد اهلل فيو سواء بحياتو أـ مماتو، والمسيح 
، حياتو سكنت فى  وتستخدـ  لحظةيتمجد فى  لو كاف ىو حياتى، أحيا بو وأشيد لو فى حياتى حتى آخر 

ذا كاف موتى بوألعمالى أمجد اهلل ت برأعضائى كآال سـ إستشياد عمى إ، والموت ىو ربح فيو راحة وفرح. وا 
 السـ المسيح، فماذا أختار لو خيرونى... الحياة أـ الموت؟! المسيح فيو أيضًا فيو تمجيد

 
 "َفَماَذا َأْختَاُر؟ َلْسُت َأْدِري!َولِكْن ِإْن َكاَنِت اْلَحَياُة ِفي اْلَجَسِد ِىَي ِلي َثَمُر َعَمِمي، ٕٕ " -(:ٕٕآية )

 = تعبير يونانى معناه أف األمر يستحؽ االعتبار. ىى لى ثمر عممى
كاف كؿ ما يطمبو الرسوؿ أف يتعظـ المسيح فى جسده فيو يريد أف يقوؿ إنو إف كانت  ٕٓالحظ أنو فى آية 

مسيح فى األبدية، ىى لى ثمر جيادى وبذؿ الحياة الُمعمنة فى  اآلف بينما أعيش فى الجسد كعربوف لمحياة بال
ذاتى.. أى ىى خدمة ألوالد اهلل حتى يعرفوا اهلل، ويتمجد اهلل فييـ. وحياتى ىى أعماؿ صالحة أمجد بيا اهلل ، 
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وثمر متكاثر لحساب المسيح. فماذا أختار، الحياة التى يتمجد بيا اهلل مف ىذا الثمر المتكاثر أـ الموت 
جد اهلل؟ إف جياد الرسوؿ وأتعابو وصبره وكرازتو باسـ المسيح وانتشار ممكوت المسيح واإلستشياد الذى يم

بواسطتو ىو ثمرة حياتو )أو حياة المسيح فيو(. إذًا كمما عاش كمما كاف لو ثمار، وكانت حياتو وعممو يمجداف 
احة والمجد... إذًا أييما اسـ المسيح. والموت ىو ربح أكبر لو فبو يستريح مف أتعابو ويبدأ طريؽ الفرح والر 

 يختار؟! الحياة ىى لو تمتع بالمسيح وخدمة المسيح الذى يحبو، والموت ىو الوصوؿ لممسيح وأمجاده.
 

َفِإنّْي َمْحُصوٌر ِمْن االْثَنْيِن: ِلَي اْشِتَياٌء َأْن َأْنَطِمَق َوَأُكوَن َمَع اْلَمِسيِح، َذاَك َأْفَضُل ٖٕ "-(:ٕٙ-ٖٕ) األيات
َفِإْذ َأَنا َواِثٌق ِبيَذا َأْعَمُم َأنّْي َأْمُكُث َوَأْبَقى َمَع َجِميِعُكْم أَلْجِل َٕ٘ولِكْن َأْن َأْبَقى ِفي اْلَجَسِد أَْلَزُم ِمْن َأْجِمُكْم. ِٕٗجدِّا. 

 "، ِبَواِسَطِة ُحُضوِري َأْيًضا ِعْنَدُكْم.ِلَكْي َيْزَداَد اْفِتَخاُرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِفيَّ َٕٙتَقدُِّمُكْم َوَفَرِحُكْم ِفي اإِليَماِن، 
= ىو رأى أف كبل الطريقيف صالح ولو مميزاتو، وىو ال يستطيع أف يختار أييما. ىؿ  محصور بين االثنين

محصور بين يختار حياتو عمى األرض التى بيا يربح نفوسًا لممسيح أو حياتو فى الفردوس حيث الراحة.. وقولو 
فى النياية ما  ؿَ كبل الخياريف يتنازعاف داخمو. فكبل الطريقيف صالح ومبارؾ أمامو. ولكنو فض   إشارة ألف االثنين

خمقنا ألعماؿ “يراه اهلل صالحًا. وطالما ىو حى، إذًا فاهلل يريد منو الثمر المتكاثر فى حياتو. فبولس يعمـ أف اهلل 
األعماؿ التى يريدنا اهلل أف ننيييا ينقمنا إلى  ( ، وحينما ننيىٓٔ: ٕؼ أ” )صالحة سبؽ فأعدىا لكى نسمؾ فييا

 (.ٕٔ:ٖٔالراحة كما قاؿ لدانياؿ )دا 
= اهلل الذى خمقنى يعمـ وحده متى أنيى األعماؿ التى خمقنى مف أجميا. وبولس ىنا يقوؿ ألىؿ  ألزم ألجمكم

ىو العمؿ الذى خمقنى اهلل ألجمو.  فيميبى.. طالما أنا حى، إذًا فاهلل يرى أف بقائى الـز ألجمكـ، ألثمر فيكـ، فيذا
 ـ أمره بالكامؿ هلل ليختار لو اهلل الصالح.م  سَ بولس ىنا يُ 

( نجد ىيرودس ٚٔ-ٕٔ:ٖ( نجد ىيرودس يقتؿ يعقوب بالسيؼ. ثـ فى )أع ٔ،ٕ: ٕٔفى سفر أعماؿ الرسؿ )
السبب ببساطة أف لساف حاؿ   يريد قتؿ بطرس ولكف مبلكًا ينقذه... فمماذا لـ يرسؿ اهلل مبلكًا لينقذ يعقوب؟

نيى أعمالو التى خمقو اهلل ليعمميا، فسمح أ، وكاف يعقوب قد ”نطمؽأشتياء أف إلى “كاف يقوؿ  فى سجنو يعقوب
اهلل لييرودس أف يقتمو، سيؼ ىيرودس كاف األداة التى ينتقؿ بيا يعقوب إلى فرح سيده، إلى حيث الراحة. وكاف 

،، ولكف بطرس كاف أمامو أعماؿ أخرى، إذًا لف يكوف ”نطمؽأشتياء أف إى ل“لساف حاؿ بطرس فى السجف يقوؿ 
(. إذًا فمبلؾ يذىب لينقذ بطرس مف يد ٜٔ:ٔٔلييرودس سمطاف عميو ألنو لـ ُيعط ىذا السمطاف مف فوؽ )يو

 ىيرودس، ليكمؿ بطرس األعماؿ التى خمقو اهلل ألجميا.
= يقصد الموت أى  أنطمق ى أنو مازاؿ أمامى أعمااًل ألعمميا.ىنا إف الرب ير  الرسوؿ وبيذا المفيـو يقوؿ بولس

 ًا لئلقبلع أو إطبلؽادإستعد” حؿ ربط السفينة“أو ” فؾ الخيمة“الخروج مف ىذا الجسد. والكممة اليونانية تعنى 
(. والموت ىو ٘:ٔكوٕالسجيف بعد فترة سجنو. والجسد فى نظر بولس خيمة والموت ىو حؿ ىذه الخيمة )

إقبلع إلى الوطف السمائى. وىو انطبلؽ مف سجف ىذا الجسد الذى يحرمنى مف رؤية اهلل والقديسيف وأمجاد 
 السماء.
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يح فى كؿ مكاف لكف بسبب الخطية = إذًا وجوده فى الجسد كأنو غربة عف اهلل، فالمس ألكون مع المسيح
ؽ عف رؤية المسيح. وبالموت تنتيى حالة الغربة عو  ( فالجسد أصبح مُ ٛٔ،  ٚٔ:  ٚالساكنة فى أجسادنا )رو

 ونرى المسيح إذ ال خطية حينئذ.
 = إذًا وجوده فى الجسد نافع فى تقدميـ وفرحيـ. وكمما زاد إيمانيـ ونما يزداد تقدمكم وفرحكم فى اإليمان 

ولكف قولو أيضًا يعنى  .حضورى عندكم بواسطة فرحيـ. خصوصًا حيف ُيطمؽ سراح بولس فسيختفى حزنيـ =
أف افتخارىـ وفرحيـ ببولس مستمر حتى لو لـ ُيطمؽ سراحو، فكرازتو وعممو ورسائمو ليـ مستمرة حتى وىو فى 

كرازة لـ تتعطؿ، فعمييـ أف يفتخروا السجف. ىـ خافوا مف حبسو لئبل تتعطؿ الكرازة، ولكنيـ رأوا اآلف أف ال
كؿ افتخار ىو فى المسيح يسوع الذى نناؿ  لكف ،ببولس فىـ يفتخرو حقًا =  فىَّ    ويبتيجوا فى المسيح يسوع. 

منو كؿ اليبات الروحية، وىو الذى يعمؿ فى بولس فكرز ليـ، وكرز فى السجف، وعمؿ فى المموؾ فأطمقوه، 
 سوؼ يطمقوف سراحو ولف يموت.نشعر أف بولس شعر بأنيـ  ٕ٘،ٕٙوفى آيات  ويعمؿ فى أىؿ فيميبى ليفرحوا.

، ِبَواِسَطِة ُحُضوِري َأْيًضا ِعْنَدُكمْ  = ىـ كانوا يفتخروف بأف ليـ رسوؿ  ِلَكْي َيْزَداَد اْفِتَخاُرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِفيَّ
عظيـ مثؿ بولس عر ض نفسو لكؿ ىذه اآلالـ ليعرفوا ىـ المسيح. وىذا طبيعى لممبتدئيف روحيا أنيـ يفتخروف 
بالناس. ولكنيـ اآلف إذ نضجوا روحيا صاروا يفتخروف بالمسيح يسوع الذى عمؿ ويعمؿ فى بولس وسانده خبلؿ 

أحياء. وعمؿ فيو فبًشر بيت  -التى غرقت  -عجيبة. وأخرجو بؿ وكؿ ركاب السفينة  فترة كرازتو وأي ده بمعجزات
قيصر. ىـ رأوا أعماؿ المسيح العجيبة فى رسولو ويفتخروا بالمسيح الذى آمنوا بو لقوتو التى عممت فى الرسوؿ 

و ال قوة تقؼ أماـ إرادة الذى يحبونو. وسيفتخروا بالمسيح باألكثر حينما ُيفَرج عف بولس ويرجع ليـ ويعرفوا أن
 اهلل.

 
ُكْم َفَقْط ِعيُشوا َكَما َيِحقُّ إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح، َحتَّى ِإَذا ِجْئُت َورََأْيُتُكْم، َأْو ُكْنُت َغاِئًبا َأْسَمُع ُأُمورَ ٕٚ " -(:ٕٚآية )

 يَمانِ َأنَُّكْم َتْثُبُتوَن ِفي ُروٍح َواِحٍد، ُمَجاِىِديَن َمًعا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة إلِ 
 "اإِلْنِجيِل،  

= أى بما يتفؽ مع وصايا اإلنجيؿ. ونحف يجب  أن تعيشوا كما يحق إلنجيل المسيحواآلف ماذا أطمب منكـ.. 
  أف نعيش بحسب اإلنجيؿ داخميًا وخارجيًا أى ننفذ وصايا اإلنجيؿ قمبيًا فى الخفاء، وأيضًا أماـ الناس.

أف يكونوا  صود التعاليـ التى عمميا ليـ بولس الرسوؿ. فبولس يريدىـ= لـ يكف ىناؾ أناجيؿ، ولكف المق إنجيل
 (.ٖ:ٕكوٕمف جميع الناس ) اً إنجيبًل معاشًا مقروء

لتكف وطنيتكـ المسيحية كما يميؽ “مدينة. لذلؾ يمكف ترجمة اآلية  = ىى مشتقة مف كممة وطف أو عيشوا
ما قمنا فى المقدمة أف شعب فيميبى يفتخر بكوف فيميبى باإلنجيؿ، ىو معنى يشير لتأدية المرء واجبو كمواطف. وك

كولونية أى أف شعبيا لو مميزات شعب روما نفسيا. وىنا بولس يرفع أنظارىـ أنيـ مواطنيف سمائييف ليـ 
امتيازات سماوية وعمييـ واجبات أف يحيوا كما يحؽ إلنجيؿ المسيح. يريد الرسوؿ أف يقوؿ أنو ال يشرفكـ أف 

بسبب جنسيتيـ الرومانية وأف  فيؤالء وثنيوف، ولكف الذى يشرفكـ أنكـ مواطنوف سماويوف.يف روماف تكونوا مواطن
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ليـ مميزات شعب روما ، كانوا يمبسوف مبلبس أىؿ روما ، ومعنى كبلـ الرسوؿ ىنا ، عوضا عف لبس مبلبس 
 رومانية إلبسوا المسيح . 

عمى ىذا، ال يكونوا  وتثبتون = وح واحد.. بنفس واحدةر  تثبتون فىييتـ بوحدتيـ = ىنا  الرسوؿ ونرى بولس
(. وىذا يؤوؿ إلعبلء اإليماف باإلنجيؿ ونشر اإليماف بو. وىذا عمؿ الروح ٛ:ٗٗكإبميس الذى لـ يثبت )يو

دنا فى محبة بفكر واحد وقمب واحد، أمّا عدو الخير فعممو زرع الخصومات والشقاؽ. وما ييدـ ح  القدس، أف يوَ 
ة والشركة الواجب إظيارىا لمجميع، الكبرياء والتحزب واألنانية. والمطموب التشبو بالمسيح الذى أخمى ىذه الوحد

 (.ٗ:ٕٖذاتو، وبالكنيسة األولى التى كانت قمبًا واحدًا ونفسًا واحدة )أع
كيؼ يثبتوا فى  ىذا فيو إجابة عمى التساؤؿ حتى قولو=  َحتَّى ِإَذا ِجْئتُ  ... ا َيِحقُّ إِلْنِجيِل اْلَمِسيحِ ِعيُشوا َكمَ 

 المحبة؟ اإلجابة عيشوا كما يحؽ إلنجيؿ المسيح.
لو وقتو الذى سوؼ يختاره ويحدده المسيح، ولكف ما أطمبو منكـ اآلف،  ، = ما قمتو لكـ عف الموت والحياة فقط

(. ٙ:ٕٔإبميس والخطية )أؼ = ضد مجاىدين عيشوا كما يحق إلنجيل..وما يجب أف تفعموه طالما أنتـ أحياء 
 (. ولمثبات فى الكنيسة الواحدة بدوف شقاقات.ٖ)يو” اإليماف المسمـ مرة لمقديسيف“ولمحفاظ عمى 

 
ِفيَن ِبَشْيٍء ِمَن اْلُمَقاِوِميَن، اأَلْمُر الَِّذي ُىَو َلُيْم َبيَّْنٌة ِلْمَياَلِك، َوَأمَّا َلُكْم َفِممْ ٕٛ " -(:ٕٛآية ) اَلِص، خَ َغْيَر ُمَخوَّ

 "َوذِلَك ِمَن اهلِل.
= والكممة ُتستخدـ أصبًل لمخيوؿ الجافمة التى تعود  غير مخوفينال تخافوا ممف يضطيدكـ ويقاوـ رسالتكـ = 

مضطربة إذا وجدت ما يخيفيا. ولماذا ال نخاؼ؟ النعمة اإلليية قادرة أف تحفظ أوالد اهلل، ويد اهلل القوية تحفظيـ، 
(. أولـ تنيـز اإلمبراطورية الرومانية أماـ ٕ:ٛ)زؾ” مف يمسكـ يمس حدقة عينو“مكو. وتديف مف يضطيدىـ وتي

وفى العصر الحالى ألـ تسقط الشيوعية فى اإلتحاد السوفييتى ودوؿ الكتمة الشرقية أماـ المسيحية  المسيحية.
زدىرت. ستشيد الكثيريف بيد أعداء المسيح؟ ا  وىناؾ سؤاؿ إذا كاف اهلل يحفظ أوالده، فمماذا مات و  التى عادت وا 

السيد المسيح لبيبلطس قالو  يؼ عمييا مامف ىذا اإلصحاح، ونض ٕٙ-ٖٕاإلجابة بسيطة وراجع شرح آيات 
ستشيد، كاف إمف أف (. والمعنى ٜٔ:ٔٔ)يو ” يت مف فوؽسمطاف البتة إف لـ تكف قد أعط لـ يكف لؾ عمى  “

نتظار المجد. وعادة يشعر المضطيديف لشعب اهلل إذلؾ بسماح مف اهلل، ألنو قد أنيى أعمالو، وذىب لمراحة فى 
(. ولكف مف الذى يشعر بقوة اهلل التى تسانده فى ىذا الوقت أى وقت ٔ:ٕٔر بقوة تعمؿ مع شعب اهلل )خ

 ضطيد الكنيسة أواًل كانوا الييود وجاء بعدىـ الوثنيوف.إاإلضطياد؟ ىو مف قرر بإيماف أف يثبت. والحظ أف مف 
إن قررتم أن = النعمة اإلليية قادرة أف تحفظكـ ثابتيف  وأمّا لكم فممخالص ألمر الذى ىو ليم بيّنة لميالكا

. فالجياد ىو قرارنا بالثبات بالرغـ مف اآلالـ. ٕٚفى آية  مجاىدين. وىذا الثبات ىو ما أسماه الرسوؿ تثبتوا
 التى تحفظنا ثابتيف.لمف قرر الثبات وىى القوة التى يعطييا اهلل والنعمة تساند مف قرر الثبات. فالنعمة ىى 
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عبلف قوى عف  ا.ثابت ووتحفظ هختبر قوة اهلل التى ستسانديسوؼ مف يقرر الثبات و  ف ثبتـ فسيكوف ىذا دليؿ وا  وا 
ويد اهلل القوية  .ؿ معكـ حتى الخبلص النيائىم  كَ وىى نفسيا التى ستُ  بؿ وسيحفظكـ إلى النياية. أف اهلل حفظكـ

 .التى تحفظكـ ىى نفسيا ستديف مف يضطيدكـ وتيمكو
 نفسيا وثباتكـ أماميـ سيخيفيـ، فثباتكـ ىذا بسبب عمؿ قوة اهلل فيكـ. وىذه القوة ىى=  تكون ليم بينة لميالك

وراجع أيضا ما حدث ليمة الخروج مف مصر والرعب الذى وقع عمى المصرييف  .(ٔ:ٕٔالتى ترعبيـ )خر 
ئميف فى رعب "ألـ تعمـ بعد أف (. بؿ فى أثناء الضربات العشر ذىب رجاؿ فرعوف لو قإ٘،  ٕٗ:  ٗٔ)خر

 (.ٚ:  ٜمصر قد خربت" )خر
 

ِإْذ ٖٓأَلنَُّو َقْد ُوِىَب َلُكْم أَلْجِل اْلَمِسيِح اَل َأْن ُتْؤِمُنوا ِبِو َفَقْط، َبْل َأْيًضا َأْن َتتَأَلَُّموا أَلْجِمِو. ٜٕ "-(:ٖٓ-ٜٕ) األيات
. ، َواآلَن َتْسَمُعوَن ِفيَّ  "َلُكُم اْلِجَياُد َعْيُنُو الَِّذي رََأْيُتُموُه ِفيَّ

 (. ولكفٖ:ٕٔتىٕبميا. والمعنى أنو البد وأف نواجو آالـ ونحف فى ىذه الحياة )= عائدة عمى ما ق ألنو
رت النظرة إلى األلـ فيو لـ يعد عقابًا، إنما شركة حب مع المسيح المتألـ، ثـ ىى شركة مجد معو. ي  المسيحية غ

تنا وفرحنا، لكف يمكننا إذا وىى اختبار عزاء حقيقى مف اهلل لممتألميف. فربما يندر أف نختبر يد اهلل فى أياـ صح
عشنا حياة الشكر وسط األلـ أف نعايف اهلل ونختبر تعزيات وأفراح ال يختبرىا اإلنساف العادى غير المتألـ، لذلؾ 

= حينما تزداد المحبة يتمنى المحب أف يتألـ بداًل مف حبيبو )كشعور أـ  ُوىب لكم.. أن تتألموايقوؿ الرسوؿ 
د أعطى لنا أف نشعر بيذه المشاعر، أف نتألـ ألجؿ المسيح = بالنيابة عنو. نرى المسيح ترى إبنيا متألمًا(. ولق

وىو عمى الصميب، أو وىو مازاؿ متألمًا لآلف مف أجؿ الخطاة والمستيتريف ورافضى اإليماف والذيف مازالوا 
مستعبديف لمشيطاف.. ونقوؿ فى حب، نريد أف نحمؿ عنؾ يا حبيب بعضًا مما تحممو مف ألـ. واهلل وىب لنا 

 بنو.إىذا.. أف نشترؾ مع ابنو فى آالمو كشركة حب مع 
ظمت العذراء أـ النور تظير لفترة لمجموعة فتيات وولد واحد فى يوجوسبلفيا فى بداية  -قصة تشرح المعنى : 

رف العشريف. وكانت تخبرىـ عف محبة المسيح لمعالـ وكيؼ يتألـ بسبب الخطايا التى تسبب أالـ ثمانينات الق
وىبلؾ البشر، وعف حزنو لمدماء التى تسفؾ فى الحروب. وكاف ىذا فى وقت تعانى فيو يوجوسبلفيا مف فترة 

ا العذراء سيكوف لكى ىذا أريد أف أتألـ مع يسوع ... فقالت لي -فقالت ليا واحدة مف الفتيات  حروب دموية.
عاما  ٚٔولمدة سنة وبعدىا أسألؾ إف كنتى تريديف أف يستمر األلـ أو أحممو عنؾ. وأصاب البنت ذات الػ 

كتفت بالمسكنات. وقاؿ ليا  صداع عنيؼ نشأ عف تكوف كيس مائى فى المخ يستحيؿ اإلقتراب منو جراحيا. وا 
فيى عرفت أف ىذا كاف تنفيذا لطمبيا. وفى نياية السنة  أىميا أطمبى مف العذراء الشفاء فإبتسمت وصمتت

 ورفضت ىذه البنت الصغيرة إذ تذوقت معنى شركة الحب واأللـ.  -ىؿ أزيؿ المرض منؾ  -سألتيا العذراء 
(. وذلؾ فى السماء، أمّا ىنا عمى األرض ٛ:ٚٔواهلل فى محبتو يعطى لشركاء األلـ أف يكونوا شركاء مجد )رو

خير وسيمة إلعبلف محبتنا  ات عجيبة كما أعطى لمثبلثة الفتية. صار احتماؿ األلـ بفرح وشكرفيعطييـ تعزي
تعمف فينا. وبولس اختبر ىذا ستيد أف يُ لمرب. وصارت التعزيات التى يعطييا اهلل وسط األلـ ىى عربوف المجد الع
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األلـ وىذه التعزيات، فيو قد ُسجف عندىـ فى فيميبى ورأوه فى وسط آالمو َفِرحًا متعزيًا، ورأوه مجاىدًا ضد 
= فيو اآلف  فّى. واآلن تسمعون فىّ  إذ لكم الجياد عينو الذى رأيتموهنيـ = م خائؼ وتابعيو غيرالشيطاف 

مسجوف فى روما. فبولس ىنا يقدـ نفسو نموذجًا لما قالو عف اآلالـ التى يقابميا أوالد اهلل. عمومًا فالعالـ يكره 
تحمموا نوعًا مف االضطياد المسيح ومف يتبع المسيح، وىذا ليس جديدًا، أو يدعو لئلندىاش. وأىؿ فيميبى غالبًا 

 والرسوؿ يشجعيـ عمى االحتماؿ.
. فاإليماف بالمسيح ىو ىبة ونعمة مف اهلل مجانية. فاإليماف ىو الطريؽ الوحيد وىب لكم.. ال أن تؤمنوا فقط

 (.ٕٙ، ٔٔ:ٕ٘+يو ٜ، ٙٔ:ٛلغفراف الخطية، ولمحياة األبدية )يو
( وحينما ييمؾ الجسد تخمص الروح في ٗ:ٔبطٔعف الخطايا ) . فاآلالـ ىي لكي نكؼبل أيضًا أن تتألموا ألجمو

( . والمسيح الذي ىو ٗ:ٙٔكوٕ( وحينما يفني إنساننا الخارج يتجدد الداخؿ يومًا فيومًا )٘:٘كؤيـو الرب )
(. والذي سبقنا لمسماء ليعد لنا مكانًا يعرؼ كيؼ يصؿ بنا لمسماء،  إف ثبتنا فيو. وىو يعرؼ ٗٔ:ٙالطريؽ )يو

( فالصميب صار ٚ:ٕٓ" )روا ورثنا الخطية والتمرد مف آدـ "بالخطية ولدتني أمي" + "الخطية الساكنة في  أنن
وسيمة لمتجديد. فكيؼ ال نعتبر األلـ ىبة مف اهلل. واأللـ ىو طريقنا لمسماء. وبنفس الفكر يقوؿ القديس يعقوب 

الفكر يقوؿ داود النبي في (. وبنفس ٔ:ٕ"إحسبوه كؿ فرح يا إخوتي حينما تقعوف في تجارب متنوعة" )يع
متحني. صؼ كميتي وقمبي" )مزالمزمور"جر   ختبرنى، نقى  (.ٕٙ:ٕبني يا رب وا  وفى ترجمة أخرى "أبمنى يارب وا 

."  قمبى وكميتى 
 لماذا إعتبر الرسول األلم ىبة؟

 ىو شركة حب مع الحبيب المتألـ ال يفيميا إال مف يحب محبة حقيقية. .ٔ
 (.ٚٔ:  ٛشركاء األلـ شركاء المجد )رو .ٕ
اهلل يسمح باأللـ لترويض الجسد فيكؼ عف الخطية فيكمؿ اإلنساف، فاأللـ طريؽ الكماؿ ]راجع تفسير  .ٖ

 [.ٓٔ:  ٕاآلية عب
ال يريد ىبلكنا فيسمح باأللـ ولكنو كالطبيب المعالج يعطى  وفى أثناء األلـ نختبر تعزيات اهلل األب المحب الذى

.[ٗ:  ٛٔالمسكنات ليجرى جراحة ينقذ بيا حياة المريض ]راجع تفسير اآلية  إش
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 عودة لمجدول (ثانيرسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي )اإلصحاح ان
 

وِح. إِ ٔ " -(:ٔآية ) ْن َفِإْن َكاَن َوْعٌظ َما ِفي اْلَمِسيِح. ِإْن َكاَنْت َتْسِمَيٌة َما ِلْمَمَحبَِّة. ِإْن َكاَنْت َشِرَكٌة َما ِفي الرُّ
 "َكاَنْت َأْحَشاٌء َورَْأَفٌة،  

ضطيادات. وحقا قاؿ ليـ الرسوؿ أنيا ىبة، ولكف  اإلصحاح السابؽ إنتيى بأف شعب فيميبى يعانوف مف أالـ وا 
 فى محبة ويعزوا بعضيـ حتى ال يخوروا. ايشددوا بعضيـ بعضعمييـ أف 
= ما يعطى المتألـ شعورا بالعزاء ىو إحساسو بأف محبة مف يقوـ بتعزيتو ىى محبة حقيقية. ومف  فى المسيح

  محبة المسيح أى محبة صادقة. ىى ىو ثابت فى المسيح تكوف محبتو
تعنى عبلقة ىذه اآلية بما سبؽ فى اآليات السابقة. فكممة وعظ تُترجـ  فإن قولو :ان وعظ ما فى المسيحفإن ك

تشجيع أو حض أو مناشدة أو مواساة. إذًا ىى تشجيع اآلخريف وتقويتيـ فى شدائدىـ. والرسوؿ يرى أف الطريقة 
بتوجيو نظر المتألـ بأنو شريؾ المسيح فى  الُمثمى لمتشجيع والتعزية بأف تكوف كممات الوعظ ىى فى المسيح، أى

آالمو، وسيكوف شريكًا لو فى مجده. وتوجيو نظر المتألـ ال أف يرفض األلـ بؿ أف يطمب التعزية وسط األلـ، أف 
يطمب مف المسيح أف يشترؾ معو، وأف يشعر المتألـ بيذه الشركة فيتعزى. فالمسيح وحده، وروحو القدوس 

ذا كنا نحف كبشر قادريف أف نشجع بعضنا البعض فى الضيقات، فباألولى المعزى قادراف عمى تعز  ية المتألـ. وا 
فإف المسيح يقدر أف يساندنا ويرسؿ لنا روحو المعزى. والوعظ الذى فى المسيح ىو الذى يعزى القمب. وياحبذا 

نا فكر المسيح" لو كاف الواعظ ثابتًا فى المسيح، والمسيح يحيا فيو مثؿ بولس الذى قاؿ "أما نحف فم
(. ففى ىذه الحالة ستكوف كممات الواعظ ىى كممات المسيح وقادرة عمى التشجيع "مثؿ فمى تكوف" ٕ:ٙٔكؤ)

 (. ٘ٔ:ٜٔ)إر
(. وىذا العمؿ أساسو ٗ:ٔٔأى راحة وتعزية لمقمب الحزيف )كو comfort= كممة تسمية ىى  تسمية فى المحبة

 يعطى عزاء لممتألـ قدر شعوره بمحبة إنساف يقؼ جانبو بمحبة. المحبة لممتألـ وليس تأدية واجب، وال شىء
بصورة رائعة لو خضع الكؿ لمروح القدس، وىو الذى يجمعنا إلى واحد، ويكوف الشركة تتـ  :شركة فى الروح

ذا وجدت المحبة  ىدفنا واحد ىو مجد المسيح. والشركة فى الروح وحدىا ىى التى تؤدى لممحبة بيف الشركاء . وا 
 د التعزية .توج

األحشاء ىى القمب والكبد، وىما مصدر العواطؼ كما فيـ القدماء. وىـ استخدموا كممة  :إن كانت أحشاء ورأفة
أحشاء كما نستخدـ اآلف كممة قمب لمتعبير عف المشاعر. والمقصود أف يكوف لنا القمب الحانى الشفوؽ. ما 

ا أحبنا المسيح بشفقة ورأفة عمينا أف نكوف ىكذا مع أخذناه مف المسيح عمينا أف نعطيو لبعضنا البعض، فكم
 اآلخريف. بؿ إف الروح القدس يغير طبيعتنا فنتشبو بالمسيح فى محبتو.

 
 "َواِحًدا،ا َفَتمُّْموا َفَرِحي َحتَّى َتْفَتِكُروا ِفْكرًا َواِحًدا َوَلُكْم َمَحبٌَّة َواِحَدٌة ِبَنْفٍس َواِحَدٍة، ُمْفَتِكِريَن َشْيئً ٕ " -(:ٕآية )
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أى أنا أفرح بكـ اآلف ولكف اجعموا ىذا الفرح كامبًل بأف تتحدوا برأى  :فتمموا فرحىىى آية الوحدة فى كؿ شىء. 
 واحد وفكر واحد ومحبة واحدة، أى تحبوف اآلخريف واآلخروف يحبونكـ وكمكـ تحبوف اهلل. أى المحبة تسود.

بؿ  ناؾ امتبلء مف الروح ستجد األفكار متشابية ومتقاربةتختمؼ األفكار، ولكف إف كاف ىقد  :فكرًا واحداً 
بؿ الممموء مف الروح لو سمع رأيا مخالفا لرأيو ألقنعو الروح بأف فكره خاطئ والفكر اآلخر ىو األصوب  .تتكامؿ
(. والخصاـ ٓٔ:ٕٗ"فالحاجة إلى واحد" )لو وعمينا جميعًا أف نفكر فى مجد المسيح .إف لـ يكف ىناؾ األنا ىذا

 واالنشقاؽ عكس الفكر الواحد.
يا وال تحب المجموعة ميف لمجموعات، كؿ مجموعة تحب بعضالكؿ فى محبة وغير منقس :محبة واحدة

  األخرى.
النفس ىى مركز العواطؼ واألحاسيس. وعندما يكوف لنا الفكر الواحد والمحبة الواحدة سيكوف لنا  :بنفس واحدة

وىذا يحدث لو كاف اليدؼ لمجميع مجد المسيح  .معًا أى روح الفريؽ الواحدالمشاعر الواحدة. والمعنى االنسجاـ 
 وليس المجد الشخصى .
فالفرقة  ،كاممة ومتناغمةمت أفكاركـ ف تكوفوالمعنى ىنا أوقاؿ فكرًا واحدًا ولكنو سبؽ  :مفتكرين شيئًا واحداً 

اإلنجميزية متوافقة وتشير  وفى .الموسيقية يعزؼ كؿ عازؼ عمى آلة مختمفة لكف يخرج مف العزؼ لحف جميؿ
ثبات الذات. وىذه ال تكوف إال فيمف  ليدؼ واحد وربما بطرؽ مختمفة. واليدؼ الواحد ىو مجد اهلل وليس العناد وا 

ذا تناقشوا حوؿ موضوع سريعًا ما يتفقوا عمى فكر واحد يشير بو الروح القدس.  يمؤلىـ الروح القدس، وا 
by being like - minded, having the same love, being of one accord, of one mind.  

أشار بولس الرسوؿ فى اآلية األولى إلى الشركة فى الروح، وأف نعيش كما يحؽ إلنجيؿ المسيح. ومف يعيش 
 بحسب اإلنجيؿ يمتمئ بالروح. وأوؿ ثمار الروح المحبة. 

فرد فى الكنيسة؟ قطعا ال. فاهلل أعطانا حرية  ولكف ىؿ يمغى كؿ ذلؾ الخبلفات فى األفكار والطبع وشخصية كؿ
ولف يعود ويقيد حريتنا. ولكف عمؿ الروح القدس عجيب فيمكف أف نختمؼ ولكف المحبة تبقى. نختمؼ ولكف نظؿ 
عمى محبتنا لبعضنا البعض. وماذا عف إختبلؼ األفكار؟ نقوؿ ىنا إف مف ليـ البساطة أى اليدؼ الواحد وىو 

فكرىـ لمبناء، سيكمؿ الواحد اآلخر. والمخطئ سيرشده الروح القدس إلى خطأه، عمى أف  مجد المسيح سيتكامؿ
( وىذا ٕٔ - ٛٔ:  ٘ال يعاند إلثبات ذاتو. فشرط اإلمتبلء مف الروح القدس أف نخضع بعضنا لبعض )أؼ

افؽ يعنى أف نستمع ونتحاور ببل إصرار كؿ عمى موقفو. ولو حدث أف وصؿ الخبلؼ لدرجة إستحالة التو 
بولس ومرقس، ىنا نجد أف اهلل يخرج مف الجافى حبلوة. إذ كانت نتيجة  الرسوليف بينيما، وىذا حدث بيف
  .اإلنفصاؿ تبشير مصر

ىناؾ اآلف ما يسمى اإلتحاد األوروبى. وىـ دوؿ مستقمة لكف يجمعيـ مصمحة مشتركة وسياسة  -مثال :
ؿ ذلؾ بحرية كؿ دولة. ولقد إك تشفوا أف فى ىذه الوحدة والتوافؽ قوة ليـ. فباألولى لو حدث مشتركة دوف أف ُيخ 

ىذا التوافؽ وىذه المحبة بيف أوالد اهلل فكـ تكوف قوتيـ فى مواجية عدو الخير "ىوذا ما أحسف وما أجمؿ أف 
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وىكذا حينما صمى األباء الرسؿ يـو  (.ٖٖٔ)مزيسكف اإلخوة معًا، مثؿ الدىف الطيب عمى الرأس ...." 
 بنفس واحدة إنسكب عمييـ الروح القدس مثؿ ألسنة نار. الخمسيف

 
 "اَل َشْيًئا ِبَتَحزٍُّب َأْو ِبُعْجٍب، َبْل ِبَتَواُضٍع، َحاِسِبيَن َبْعُضُكُم اْلَبْعَض َأْفَضَل ِمْن َأْنُفِسِيْم. ٖ " -(:ٖآية )

 أو لمجموعة معينة ، لشخص ماعصب أى الت التحزبأسباب االنقسامات ىى روح  :ال شيئًا بتحزب أو بعجب
بذاتو أو بالمواىب  اإلنساف يعجب بعجب . لمكراىية ، وىذا يؤدىالعمؿ لمجد الذات ولممنفعة الشخصية  حتى أو

 . أو يفرض رأيو نفسو أفضؿ مف اآلخريف مما يجعمو يطمب مركزًا أكبر . فيرىعطاىا لو اهللأالتى 
 (.ٗ:ٕتى بمغت أخبارىا لو )فىبولس الرسوؿ يعالج ىنا الشقاقات ال مف المؤكد أفو 

: ىذه قد تُترجـ ىكذا "فميحسب كؿ واحد اآلخر أفضؿ منو". وبحسب حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسيم
الترجمة األولى نفيـ أنو عمينا أف نعطى اآلخريف تقديرًا أكبر مما يستحقوف، وكرامة تفوؽ مراكزىـ. وىذا بيدؼ 

مع السامرية. أما بحسب الترجمة الثانية، فكيؼ أحسب اآلخر أفضؿ منى تشجيعيـ. والحظ كيؼ تعامؿ المسيح 
وأنا أعمـ أننى أفضؿ منو عممًا مثبل، كيؼ يحسب الَعالـِ أف الجاىؿ أفضؿ منو، أو كيؼ يحسب مف ىو صالح، 

 الخاطىء أفضؿ منو؟ اإلجابة ىى بالتواضع والطريؽ ىو:
 طايا اآلخر.كؿ واحد يفكر فى خطاياه الشخصية وال يفكر فى خ .ٔ
 (.ٗ:ٖكو ٔكؿ واحد يفكر فى دينونة اهلل وال ييتـ بنظرة الناس وحكميـ ) .ٕ
نظرة اإلنساف أنو أفضؿ ىى مف قبيؿ التخميف، وىذا ال يصح أف نسير بحسبو. فبل أحد يعمـ حقيقة  .ٖ

 داخؿ اإلنساف سوى اهلل.
 (.ٔ:ٚٔ( + )يعٗ:ٚكو ٔكؿ شىء صالح فى  ىو مف اهلل فمماذا أنسبو لنفسى ) .ٗ
كؿ ميزة فى  ىى وزنة، وكمما زادت وزناتى، عمى  أاّل اعتبر ىذا سببًا لبلفتخار، بؿ أطمب الرحمة  .٘

ألنو كمما زادت وزناتى  سيطالبنى اهلل بوزنات أكثر. فاهلل أعطانى ىذه الميزات ألتاجر بيا وأربح 
 لحسابو.

 (.ٖٔ:٘ٔ)يومف يشعر فى نفسو أنو األحسف فميتضع وينكر ذاتو كما عمؿ المسيح  .ٙ
ممؾ مف أما قيمتى الحقيقية ليست فيما أالحقيقة اننى فى ذاتى لست شيئًا ، بؿ تراب وكمى نجاسة.  .ٚ

وفى  الحقيقية لكؿ انساف ىى في المسيح الساكف فينا.ما القيمة أو عمـ ، فيذا عطية مف اهلل.أماؿ 
 .لمسيح الذى فيوفالمسيح الذى فى  ىو نفسو ا خرآنساف إى أىذا فما الفرؽ بينى وبيف 

 
 "اَل َتْنُظُروا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َما ُىَو ِلَنْفِسِو، َبْل ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َما ُىَو آلَخِريَن َأْيًضا.ٗ " -(:ٗآية )

ال تيتموا فقط بمصالحكـ الشخصية، بؿ لييتـ كؿ واحد بما لآلخريف. ليضع كؿ واحد نفسو مكاف اآلخر، وييتـ 
 آلخر المحتاج.كؿ واحد بأف يخدـ ا
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 "َفْمَيُكْن ِفيُكْم ىَذا اْلِفْكُر الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيًضا: ٘  " -(:٘آية )
الفكر الذى فى المسيح يسوع ىو أنو أنكر ذاتو وأخمى ذاتو فى تجسده ألجمنا، فإذا سمؾ كؿ واحد ىذا المسمؾ 

واضع. والتواضع فيو حؿ لكؿ الخبلفات عمى كؿ حدثت الوحدة، ومف ينكر نفسو فحااًل يجد نفسو فى حالة ت
 المستويات )الكنيسة / المجتمع / البيت/...(

وبعد ىذه اآلية يضع بولس الرسوؿ أنشودة رائعة تحمؿ فكره عف تجسد المسيح، ولـ يقميا بغرض إثبات عقيدة 
ولكف  ، سيح فى تجسدهمعينة بؿ قاليا كدرس فى االتضاع فبل يوجد صورة لئلتضاع أروع مف صورة إتضاع الم

كؿ كممة وكؿ حرؼ فى ىذه األنشودة يشير لعقيدة التجسد والفداء. لذلؾ نفيـ أف العقيدة والروحيات واألخبلقيات 
كؿ ال يتجزأ. فالعقائد ىى حياة يحياىا المسيحى وليست نظريات جامدة فمف عقيدة التجسد نرى محبة اهلل 

 وتواضعو ونحاوؿ أف نحيا بنفس األسموب.
 

 "الَِّذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة اهلِل، َلْم َيْحِسْب ُخْمَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِداًلِ هلِل.ٙ " -(:ٙآية )
ىى كممة نادرة جدًا فى اليونانية. ووردت مرة واحدة فى الكتاب المقدس، ومرة واحدة فى الكتابات  :خمسة

 اليونانية. وليا أكثر مف ترجمة:
 .robberyبمعنى الخطؼ أو السمب   .ٔ
 بمعنى التشبث أو التميؼ. .ٕ

 ولقد اعتمدت بعض الترجمات المعنى األوؿ، والبعض اعتمد المعنى الثانى.
تعنى فى اليونانية يوجد أو يستمر، فيسوع ىو اهلل فى الجوىر قبؿ التجسد وبعده. الكممة تشير لشخص  :كان

 ر.كؿ ىذا اإلنساف، فشخصو ىو شخصو ال يتغي  ر شي  ر وال يتبدؿ ميما تغاإلنساف الذى ينفرد بو وىو ال يتغي  
صورة )مورفى باليونانية( جاءت بمعنى شكؿ، وتعنى الصورة الجوىرية لشىء وال تتغير قط.  :فى صورة اهلل

فمثبًل الصورة الجوىرية لئلنساف ىى اإلنسانية. صورة ىنا ىى التعبير عف الكياف الذى يعنى جوىر الطبيعة أو 
وليس الشكؿ وال المظير بؿ الصفات األساسية هلل التى تستعمنو، ىو صورة اهلل غير  ، الطبيعة الجوىرية

ائـ مف البدء لذلؾ يقوؿ المسيح (. إذف المسيح ىو صورة اهلل وقٔ:ٖ( + )عبٗ:ٗكوٕ( + )ٔ:٘ٔالمنظور )كو
ذا كانت كممة "صورة" المستخدمة ىنا "أنا واآلب واحد". ويقوؿ " ر تعنى عدـ تغي  مف رآنى فقد رأى اآلب". وا 

جوىر الشخصية بتغير الشكؿ الخارجى، فالمعنى يصير واضحًا أف جوىر ألوىية المسيح لـ ُيصب بأى تغيير 
 بسبب التجسد.. ىو اهلل ظير فى الجسد.

عتمدنا الترجمة األولى وىى )الخطؼ والسمب( كما فى العربية يكوف المعنى أف المسيح فى جوىره إإذا  :خمسة
ذا اعتمدنا الترجمة الثانية واحد مع اآلب ، ولذا لـ يكف فى احتياج ألف يختمس لنفسو المساواة باهلل، فيو اهلل. وا 

كما فعمت ترجمة )جيروزاليـ بيبؿ( اإلنجميزية. يكوف المعنى أف المسيح بالرغـ مف كونو أصبًل في صورة اهلل، إال 
: ٛكوٕبيا، ولكنو أخمى ذاتو آخذًا صورة عبد ) أنو لـ ينظر لمساواتو مع اهلل عمى أنيا ربح أو غنيمة يتشبث
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(. وىذه الترجمة متمشية مع كبلـ بولس الرسوؿ بأف ال نتمسؾ بما لنا مف حقوؽ بؿ نتخمى عنيا كما عمؿ ٜ
 . " المسيح. وىذه الترجمة الثانية تترجـ اآلية ىكذا "إذ كاف فى صورة اهلل لـ يحسب مساواتو هلل ربحًا يتمسؾ بو

 تفيد معنى المساواة. :معاداًل هلل
 

 "لِكنَُّو َأْخَمى َنْفَسُو، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصاِئرًا ِفي ِشْبِو النَّاِس. ٚ " -(:ٚآية )
المسيح بتجسده حجب مجد الىوتو الكائف فيو عف الظيور. وكممة أخمى باليونانية تعنى أفرغ اإلناء  :أخمى ذاتو

غ إناءُه البشرى مف كؿ ما لبلىوت مف مجد كائف فيو أقنوميًا، وصار فى مما يحتويو. إذًا المعنى أف المسيح أفر 
( فيرفعيـ إليو. ٜٔ-ٛٔ:٘ٔصورة عبد ليتمكف العبيد )نحف البشر( مف أف يقتربوا إليو ويروه ويتعامموا معو )تث

طس أى ويتمـ فى جسده عمؿ الفداء العجيب، فمو ظير بمجده ما كاف الشيطاف أو رئيس كينة الييود أو بيبل
(. ٕ:ٛكؤ)ى ذاتو ليعطييـ فرصة أف يصمبوه كؿ مف حركيـ الشيطاف، قادريف أف يقتربوا منو ليصمبوه. ىو أخم

ىذا اإلخبلء لـ يتناوؿ طبيعتو كإلو، بؿ ىو أضاؼ صورة العبد عمى ألوىيتو، لذلؾ خرج مف جنبو دـ وماء إشارة 
تحاد الىوتو بروحو أيضًا التى ذىبت لمجحيـ ثـ إر ستمراإالتحاد الىوتو بجسده الذى انفصمت عنو الروح مع 

 لمفردوس.
أخذ صورتنا فيما عدا الخطية. فالخطية ىى مرض أضيؼ عمى البشر والزميـ. لكف الخطية لـ  صورة عبد:

 تكف جزءًا أساسيًا فى طبيعة اإلنساف حيف خمقو اهلل.
 

ْذ ُوِجَد ِفي اْلَيْيَئِة َكِإْنَساٍن، وَ ٛ " -(:ٛآية ) ِميِب.َواِ   "َضَع َنْفَسُو َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ
 حرؼ الكاؼ يعنى أنو صار فى صورة إنساف )بإنسانية كاممة( ولكنو ليس مثؿ كؿ إنساف: :كإنسان

 ىو ببل خطية. .ٔ
 حؿ فيو كؿ مؿء البلىوت. .ٕ
ة، وىى التى يمكف أف تتغير ىيئة باليونانية )سكيما( بمعنى المظير الخارجى أو الصورة الخارجي :فى الييئة

)مورفى( التى تشير لثبات الوضع. والرسوؿ يقصد أف  ٙوتتبدؿ. وىذه عكس كممة صورة التى وردت فى آية 
يقوؿ أف صورة العبد التى أخذىا المسيح كانت صورة وقتية حتى يتمـ الفداء. ولكف ىذا قد تـ دوف أى تغيير فى 

دـ كممتيف يونانيتيف صورة )مورفى( وىى ثابتة، وىيئة )سكيما( وىى جوىر الىوتو، وىذا ما جعؿ الرسوؿ يستخ
 شىء وقتى.
تشير لوضاعة طبيعتنا إذا قورنت بمجد طبيعة اهلل. ونبلحظ أف الشيطاف يفعؿ عكس ما فعؿ  :وضع نفسو

األصناـ، المسيح، فالشيطاف متكبر أراد أف يتساوى باهلل، وكاف ىذا اختبلسًا، بؿ جعؿ البشر يعبدونو فى صورة 
واعتبر ىذا ربحًا أو غنيمة يتشبث بيا ويقتنصيا، أما المسيح فأخمى ذاتو ولـ يعتبر مساواتو هلل غنيمة يقتنصيا 

 بؿ أخمى ذاتو مف مجده لصالح اإلنساف.
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لـ يتجسد ويخمى نفسو فقط بؿ أطاع حتى الموت، موت الصميب بكؿ ما فيو مف ميانة، وألـ  :موت الصميب
(. والفيمسوؼ ٖٕ، ٕ:ٕٕميف ولمقتمة ولمصوص. والصميب ممعوف أو كاف ممعونًا )تثمرعب، فيو لممجر 

الرومانى شيشروف يقوؿ "ليبعد اسـ الصميب ال عف أجساد المواطنيف الرومانييف فحسب بؿ أيضًا عف أفكارىـ 
 وعيونيـ وآذانيـ".

 
ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّْن ٓٔا َفْوَق ُكلّْ اْسٍم ِلذِلَك َرفََّعُو اهلُل َأْيًضا، َوَأْعَطاُه اْسمً ٜ "-(:ٔٔ-ٜ) األيات

َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُىَو َربّّ ِلَمْجِد اهلِل ِٔٔفي السََّماِء َوَمْن َعَمى اأَلْرِض َوَمْن َتْحَت اأَلْرِض، 
 "اآلِب.

 ناسوتياً الناسوت )فالبلىوت لـ يفقد مجده أبدًا( ففى مقابؿ إتضاعو وطاعتو َرف عو اهلل ىذه تُقاؿ عف  :َرفََّعو اهلل
(. ٛٔ، ٓٔ:ٚٔأف المسيح لو سمطاف أف يضع ذاتو وأف يأخذىا )يو . ونبلحظ(٘:  ٚٔ)راجع تفسير اآلية يو

نقوؿ فى قانوف اإليماف ونفيـ اآلية أف البلىوت الواحد مثمث األقانيـ أعطى لمناسوت أف يرتفع ويتمجد. وكما 
"صعد إلى السموات وجمس عف يميف أبيو"، فالجموس عف يميف اآلب تعنى أف ناسوت المسيح صار لو مجد 

اآلية موجية لكؿ منا، فمف يتضع كالمسيح يرفعو  . وىذه(٘:  ٚٔوالذى ىو نفس مجد الىوت اإلبف )يو اآلب
 اهلل ويمجده.

ػ "الػ" فى اليونانية. وىذا إشارة لبلسـ المتفرد ييوه. واالسـ ُيظير حياة سمًا جاءت معرفة بإ :اسمًا فوق كل اسم
الشخص. فمقد أظير اهلل مف ىو المسيح الذى كاف متضعًا وأنو ىو ىو ييوه العظيـ، لقد صار لمناسوت الذى 

ناسوتو أخذه المسيح اسـ ييوه العظيـ الذى كاف لو قبؿ إخبلئو لذاتو، بعد أف جمس عف يميف اآلب وتمجد ب
ييوه يخمص، لقد صار اسـ يسوع قوة ترىب الشياطيف،  :اسم يسوعوصار لُو بناسوتو كؿ ما لآلب مف مجد. 

سـ يسوع إسـ يسوع لو قوة جبارة(. ولقد صار إباء باستخداـ صبلة يسوع، فوصار قوة لنا )لذلؾ يوصى األ
 موضوع تسبيحنا.

سـ يسوع، بؿ صار إتخذ إسجود صار لئللو المتجسد الذى سمو فى حالة إخبلء ذاتو. والإيسوع ىو  :باسم يسوع
ىذه قيمت عف ييوه  :لو كل ركبة تجثو السمائييف يسجدوف ليسوع الذى صار لو مجد أبيو ومجد الىوتو =

 (. وقيمت ىنا عف يسوع. فيسوع ىو ىو ييوه العظيـ.٘ٗ:ٖٕالعظيـ )إش
 وعرفاف بالجميؿ. يقدموف لو العبادة فى حب :ممن فى السماء ومن عمى األرض

 ىـ مفومف يتبعيـ بارتفاعو وضع أعدائو تحت قدميو، ىذا خضوع الكسرة والمذلة. ىؤالء  :من تحت األرض
 (.ٙ:ٙٔيقولوف لمجباؿ غطينا )رؤ

عتراؼ عمنًا عف قصد تمجيد المسيح وشكره فيو صاحب حؽ وجميؿ. والكؿ سيعترؼ بو أنو ىو أى اإل :ويعترف
 لو السجود والعبادة. ييوه العظيـ الذى ينبغى
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َده : لمجد اهلل اآلب َد اهلل اآلب بصميبو، و َمج  المجد الذى صار لربنا يسوع ال ينفصؿ عف مجد اهلل اآلب. ىو َمج 
عمؿ المسيح  وأعمالو.. ولكى نمجد نحف اآلب عمى محبتو (ٕٕ:  ٚٔ)يو فى قيامتو. وكؿ ىذا كاف ألجمنا

 .و أحبيـ ، وىذا قد مجد اهلل اآلب( ليؤمنوا باهلل ويحبونو ألنٜ:  ٚالفدائى جذب عدد ال يمكف ألحد أف يعده )رؤ
 

ِإًذا َيا َأِحبَّاِئي، َكَما َأَطْعُتْم ُكلَّ ِحيٍن، َلْيَس َكَما ِفي ُحُضوِري َفَقْط، َبِل اآلَن ِباأَلْوَلى ِجدِّا ٕٔ" -(:ٖٔ-ٕٔ) األيات
 "أَلنَّ اهلَل ُىَو اْلَعاِمُل ِفيُكْم َأْن ُتِريُدوا َوَأْن َتْعَمُموا ِمْن َأْجِل اْلَمَسرَِّة. ِٖٔفي ِغَياِبي، َتمُّْموا َخاَلَصُكْم ِبَخْوٍف َورِْعَدٍة، 

 قاؿ ليـ إف اهلل َرف ع المسيح بسبب طاعتو فعمييـ بالطاعة. ليباركيـ اهلل عمى األرض وفى السماء. :أطعتم
ىو كأب يعمـ أطفالو المشى وحدىـ حتى فى غيابو دوف االتكاؿ عميو. والمقصود أف  :ليس كما فى حضورى

 تتعمموا الطاعة هلل ولوصاياه حتى فى غيابى. فاهلل ينظر تصرفاتيـ كؿ حيف.
كاف  قولو تمموا تشير أف لئلنساف المؤمف دورًا فى خبلص نفسو وىذا نسميو بالجياد. المسيح :تمموا خالصكم

كطبيب أعد الدواء، ونحف كمرضى عمينا أف نتناولو بانتظاـ ونمتنع عف كؿ ما منعنا عنو الطبيب. ومف يطيع 
يتمـ خبلصو. خبلص المسيح كاف كامبًل. ولكف المعنى أف مف يجاىد خاضعًا لمروح القدس تتـ تنقيتو وُيؤىؿ 

يح كاف كامبًل ونؤمف بيذا. ولكف عمينا الجياد لقبوؿ الخبلص الذى يعنى تماـ اتحادنا بالرب يسوع. خبلص المس
طالما نحف فى الجسد، كما نؤمف أف المسيح قادر أف يشبع الجائع لكف عمينا أف نطعمو. والجياد ىو أف نخضع 

ماتة الشيوات. ىو جياد ضد الذات )كو  (.٘-ٖ:ٔلمشيئة الروح القدس بالصموات وا 
 ذا ما نسميو الجياد اإليجابىالصموات والتسابيح ودراسة الكتاب واألصواـ ى

 ( فيذا ما نسميو الجياد السمبى.٘:  ٖ+ كو ٔٔ:  ٙوأف نقؼ أماـ الخطية كأموات )رو
ىو خوؼ مف أف نغضب اهلل ونرتد عنو، وىو خوؼ ناشئ عف معرفتنا بضعفنا وبقوة العدو، فيو  :بخوف ورعدة

عدة ىى القمؽ المتزايد عمى خبلص نفوسنا، ولكف الحية لنا فنسقط وُنحزف قمب اهلل عمينا. والر خوفنا مف خداع 
وكمما ليس رعدة اليائس مف خبلص نفسو. خوفنا ورعدتنا ممتزجاف برجاء فى الخبلص وثقة فى المعونة اإلليية. 

:  ٘وىنا يزداد الرجاء جدا )رو .إزدادت المحبة يزداد الرجاء، فكمما يكتشؼ اإلنساف محبة اهلل تزداد محبتو هلل
مف يشعر بقوتو فيو سيسقط سريعًا. خوفنا ورعدتنا مقصود بيما أف يؤديا لبلحتراس الشديد لئبل نخسر أمّا  (.٘

خبلصنا، مثؿ مف يخاؼ عند عبوره الطريؽ،  ىذا يسمى خوؼ بّناء، ىذا يكسب حياتو بسبب حذره، أمّا المندفع 
تحاف فينجح، أما مف ال يخاؼ فيسقط تحت عجبلت السيارات. وىكذا مف يخاؼ مف الرسوب، سيذاكر قبؿ االم

مف النتيجة لف يجاىد فى مذاكرتو فيرسب. إذًا ىناؾ خوؼ مطموب يدفع اإلنساف لمتقدـ وألف يحافظ عمى حياتو. 
ولكف ىناؾ خوؼ مرضى  يتسبب فى رسوب الطالب ميما ذاكر بسبب رعبو وىذا يناظر الشؾ فى محبة اهلل، 

لو تاب عف خطيتو )ىذا النوع يشؾ فى الغفراف( وىذا النوع يدفع  أو تصور أف اهلل منتقـ والبد سييمكو حتى
(. إذًا الخوؼ المطموب ىو ٗ:ٛٔيؤوىذا النوع مف الخوؼ تطرحو المحبة خارجًا ) ،اإلنساف لمصداـ مع اهلل 

الذى يجعمنا ننشغؿ بالدرجة األولى بخبلص نفوسنا وىو الذى ُيميمنا العمؿ ألجؿ خبلص نفوسنا. فنحفظ 
 ( .ٕٓ،  ٜٔ:  ٙراجع تفسير معنى الرجاء فى )عب الخبلص.يا ولنا رجاء فى الوصا
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وتحدث عف مسئولية اإلنساف تجاه خبلصو، وىنا يشجعيـ  ٕٔسبؽ فى آية  :ألن اهلل ىو العامل فيكم أن تريدوا
ـ تمموا خبلصكيمة خبلص أنفسيـ، فمو قاؿ بولس "أف العمؿ ليس عمميـ وحدىـ بؿ اهلل يشترؾ معيـ فى م

بخوؼ ورعدة" وسكت عمى ىذا لصار األمر مرعبًا فماذا نعمؿ ونحف فى ضعفنا ىذا؟ ىنا يتحدث عف 
اإلمكانيات اإلليية المعطاة لئلنساف لكى يخمص، فاهلل ىو الذى يعمؿ فى اإلنساف فيحرؾ إرادتو تجاه خبلص 

. واهلل يحرؾ اإلرادة ويعطى نفسو وأيضًا يعضده فى كؿ عمؿ يقوـ بو إلتماـ اليدؼ المنشود وىو خبلص نفسو
ال. ولنسمع قوؿ  المعونة لنعمؿ عمى خبلص أنفسنا. وىؿ معنى ىذا أف اهلل يعطى إرادة لمف ال إرادة لو؟ قطعاً 

(. لكف اهلل يحفز ٖٛ، ٖٕ:ٖٚىوذا بيتكـ ُيترؾ لكـ خرابًا" )مت  ..كـ مرة أردت... ولـ تريدوا.السيد المسيح "
اهلل ال يجبر أحد بؿ يقنعو ويمح عميو ليقتنع كما يقوؿ  .(٘:ٗ( + )نشٖ:ٕٓرؤوينشط إرادة مف يغصب نفسو )

( ٔ:ٕٔأليست حياة المسيح فينا )في(. و ٚ:  ٕٓإرمياء النبى "أقنعتنى يا رب فإقتنعت، وألححت عمى  فغمبت" )إر
 .ولكف باإلقناع (ٙ:ٖٔالت بر )روأيقودنا ويقود أعضاءنا لتكوف  بحياتو فينا وىو

المسيح يقرع الباب ويثير عواطؼ اإلنساف نحوه حتى نفتح لو، ومف يفتح ويتجاوب يعطيو المسيح أكثر ىنا نرى 
(. والروح القدس يبكت ويقنع المؤمف عمى ترؾ الخطية وعمى عمؿ البر، ٔٔ:ٕٔفيكوف لو ممكوت السموات )مت

ىو الذى يعطى  :وأن تعمموا ويحاوؿ أف يوفؽ إرادة المؤمف مع إرادة اهلل، ويحفز إرادة الذى يغصب نفسو.
المعونة فى كؿ عمؿ صالح نقوـ بو، إذ ىو يشترؾ معنا فى كؿ عمؿ صالح، بؿ بدونو ال نقدر أف نعمؿ شيئًا 

(. وكوف أف اهلل ىو العامؿ فى شعبو وفينا فيذا يعطينا التشجيع لنعمؿ كؿ ما فى طاقاتنا ليتـ خبلصنا ٘ٔ:٘)يو
. ونكرر، اهلل ال يجبر إنساف وال يرغمو عمى تغيير إرادتو، بؿ عمؿ اهلل معتمديف عمى اهلل وليس عمى أنفسنا
نارة عقمو )إر (. إذًا تماـ الخبلص ىو عمؿ مشترؾ بيننا وبيف الروح القدس. وىذا ٕٓ:ٚيكوف بإقناع المؤمف وا 

اهلل ىو العامؿ طمئناف ألىؿ فيميبى أنو لو اختفى بولس أو الرسؿ كميـ بالموت أو االستشياد فإف إالكبلـ يعطى 
  فى شعبو.

(. لذلؾ فيو يعمؿ فينا ٕ:ٗتىٔفمسرة اهلل ىى خبلص اإلنساف فيو يريد أف الجميع يخمصوف ) :من أجل المسرة
 أف نريد وأف نعمؿ.

 
ُبَسَطاَء، َأْواَلًداِ هلِل ِباَل ِلَكْي َتُكوُنوا ِباَل َلْوٍم، وَ ِ٘ٔاْفَعُموا ُكلَّ َشْيٍء ِباَل َدْمَدَمٍة َواَل ُمَجاَدَلٍة، ٗٔ "-(:٘ٔ-ٗٔ) األيات

 "َعْيٍب ِفي َوَسِط ِجيل ُمَعوٍَّج َوُمْمَتٍو، ُتِضيُئوَن َبْيَنُيْم َكَأْنَواٍر ِفي اْلَعاَلِم.
الكممة تشير لمتذمر كما يتذمر العبد عمى سيده، وكما تذمر الييود عمى اهلل فى البرية. والتذمر ينشأ مف : دمدمة

حتماؿ أحكاـ اهلل. إر فى معاشرتنا لبعضنا البعض، ولعدـ المحبة وضيؽ القمب أو عدـ مرارة القمب وعدـ الصب
ولذلؾ عودتنا الكنيسة عمى الشكر دائمًا حتى نتحاشى التذمر الذى يقسى القمب أماـ اهلل وما يدفع اإلنساف 

ا إلعدادنمسماء أو ىو لمتذمر عدـ ثقتو أف ما يسمح بو اهلل ىو لمخير، وأف كؿ ما يسمح بو اهلل ىو طريقنا ل
 لمسماء.
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 :بال لوم. مناقشات فى كبرياء وتمسؾ بالرأى ومناقشات فى شؾ بيف طرفيف وىذا يؤدى قطعًا لمنزاع مجادلة:
ما يستحؽ التوبيخ والنقد، وليس فييـ خطأ أو عيب ما. ونحف لف نكوف ببل لوـ أماـ اهلل إاّل  فييـ لكى ال يكوف
 (.ٔ:ٗأؼالمسيح )لو كنا فى 

البسيط ىو مف ينظر هلل فقط وال يخمط البر والشر فى حياتو، ال ُيظير غير ما يبطف، ويبتعد عف  :سطاءب
المكر والدىاء. والكممة تشير إلى أف المادة تكوف نقية غير مخموطة بشوائب أى غير مغشوشة. ويشير المعنى 

ى أ single heartedة. وتترجـ ألف المؤمف يجب أف يكوف برىء وصادؽ ذو نية صادقة وبواعث نظيفة ونقي
لتواء إتشويو الحقائؽ ب :ممتوتعنى االبتعاد عف الحؽ.  :معوجبنى اعطنى قمبؾ" .إتجاه واحد= "يا إالقمب لو 
ىناؾ كممتيف فى العبرية أنوار وتشير  :كأنوارالضوء يشير لمقداسة المستمدة مف الرب يسوع.  :تضيئونومكر. 

مس ونيرات وىى كممة تشير لمكواكب التى تستمد نورىا مف الشمس، كالقمر لؤلجساـ المضيئة مف نفسيا كالش
( وىو ٗ:ٕ(. نستمد نورنا مف المسيح شمس البر )مبل٘:ٗٔستخدـ كممة نيرات، فنحف نور العالـ )مت إوبولس 

لذى ال يعرؼ لمعالـ، ينيروا الطريؽ لكؿ العالـ ا (. والمقصود أف أوالد اهلل يكونوف نوراً ٛ:ٕٔالنور الحقيقى )يو
(. والوالدة مف اهلل ٘:ٔأى ليظير أنكـ أوالد اهلل، فأوالد اهلل يجب أف يتشبيوا باهلل )أؼ لكى تكونوا.. أوالدًا هللاهلل. 

جدوا بأعماؿ صالحة يراىا الناس ويمو  بحياة إماتة عف الخطايا وتستمر باإليماف الثابت والجيادتأتى بالمعمودية 
 أبانا الذى فى السموات.

 
ُمَتَمسِّْكيَن ِبَكِمَمِة اْلَحَياِة الْفِتَخاِري ِفي َيْوِم اْلَمِسيِح، ِبَأنّْي َلْم َأْسَع َباِطاًل َواَل َتِعْبُت ٙٔ "-(:ٛٔ-ٙٔ) األيات
ْن ُكْنُت َأْنَسِكُب َأْيًضا َعَمى َذِبيَحِة ِإيَماِنُكْم َوِخْدَمِتِو، ُأَسرُّ َوَأْفَرُح مَ َٚٔباِطاًل.  َوِبيَذا َعْيِنِو َٛٔعُكْم َأْجَمِعيَن. لِكنَِّني َواِ 

 "ُكوُنوا َأْنُتْم َمْسُروِريَن َأْيًضا َواْفَرُحوا َمِعي.
أى اإلنجيؿ، بالشيادة لكممة الحياة فى حياتيـ  :كممة الحياةأصؿ الكممة يخبر، إذًا المقصود إعبلف  :متمسكين

 ناس باإلنجيؿ بأف نحيا وفؽ تعاليمو.وأقواليـ وبيذا نخبر اآلخريف بالمسيح. ونحف نعمف ونخبر ال
 تكونوا لفخرى ومجدى وعمة مكافأتى فى األبدية. :إلفتخارى

 كممة تصؼ الذى يجرى فى ميداف السباؽ لمحصوؿ عمى جائزة. :سعيت 
كؿ اآلالـ التى صادفيا خبلؿ كرازتو، بؿ ىو مسجوف حاليًا وربما تكوف نيايتو االستشياد، لقد كانت  :انسكب
+  ٜٕ:ٓٗلسكيب الذى كاف الكينة فى العيد القديـ يسكبونو عمى الذبائح قبؿ إحراقيا عمى المذبح )خر حياتو كا

: ( والتصوير ىنا أف أىؿ فيميبى بآالميـ وقبوليـ لآلالـ بفرح، ىـ ذبيحة مقدمة هللٗٔ، ٕٛ:ٚ+ ٘، ٘ٔ:ٗعد
ىـ  ( وبقبوليـ اآلالـ بسبب إيمانيـٔ:  ٕٔفى إيمانيـ كانوا يقدموف أجسادىـ ذبيحة حية )رو ىـ :ذبيحة إيمانكم

حياتو عمى ذبيحة إيمانيـ  يسكب )التصوير مف العيد القديـ( وبولس ككاىف يقدموف أنفسيـ ذبيحة لممسيح .
)وىذا ما حدث لو عمى يد نيروف بعد ذلؾ، فيو كاف يتنبأ بنيايتو(. والسكيب الذى كاف الكينة يسكبونو عمى 

رمز لمفرح. والمعنى أف سكيب بولس لنفسو، أى قبولو لؤللـ واستعداده لمشيادة. كاف  الذبائح كاف خمرًا. والخمر
، واهلل ال يفرح بموت أوالده بؿ بالحب الذى وصؿ لدرجة  ليفرح اهللككاىف يسكب الخمر عمى ذبيحة أىؿ فيميبى 
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رى فبولس يفرح بأف (. ومف ناحية أخٖ٘:ٕٔيفعؿ ما فعمو المسيح حيف سكب نفسو )إش وىو ىنا .بذؿ الحياة 
 يسكب نفسو وبأف يقدموا ىـ لمعالـ كممة الحياة.

يمانيـ وخدمتيـ وشيادتيـ هللفخدمتيـ ستفرحيـ وتفرحو، وسيفرح وسيفرحوف أيضًا بمحبة بولس  ،يـ خبلصيـ وا 
يحة كممة خدمة ىنا ىى "ليتورجيا"، أى الخدمة الكينوتية. فبولس ككاىف يقدـ نفسو سكيب عمى ذب :وخدمتوليـ. 

 (.٘ٔ:ٙٔإيمانيـ. وفكرة أف المؤمنيف ذبيحة يقدميا ىو ككاىف قاليا مف قبؿ فى )رو
نسكب سكيبًا. وفى ىذا تطبيؽ عممى لما سبؽ وقالو أف األلـ أباإلنجميزية ىنئونى بأننى استشيد و  :افرحوا معى

كؿ النيار. قد ُحسبنا  مف أجمؾ ُنمات( وىكذا عاش بولس الرسوؿ   "ٔ:ٜٕىو ىبة مف اهلل ألجؿ المسيح )فى 
(. وىذا ما يفرحو أف يتألـ ألجؿ المسيح الذى أحبو، بؿ ىو يتشبو بو ويشترؾ معو فى ٛ:ٖٙمثؿ غنـ لمذبح" )رو

شتركوا مع المسيح فى صميبو، أى ليتحمموا ا  صميبو. وعمى أىؿ فيميبى أف يفرحوا إذا شابيوه وشابيوا المسيح، و 
 الميـ بفرح.أ
 

َأنّْي َأْرُجو ِفي الرَّبّْ َيُسوَع َأْن ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َسِريًعا ِتيُموثَاُوَس ِلَكْي َتِطيَب َنْفِسي ِإَذا َعَرْفُت  َعَمىٜٔ" -(:ٜٔآية )
 "َأْحَواَلُكْم. 

فكؿ األمور تحت سمطاف اهلل، وىو الذى يوجو الكؿ. وىو يريد أف يرسؿ تيموثاوس ليطمئف أىؿ فيميبى  :أرجو
(. وبالتالى ٔ:ٕٔكاف لبولس حياة المسيح )فى :فى الرب يسوع. عمى أخبار أىؿ فيميبى عميو، ثـ يطمئف بولس

(. وذلؾ نتيجة طبيعية التحاده بالمسيح، فيو عضو فى جسد المسيح فكؿ فكر وكؿ ٕ:ٙٔكؤفكر المسيح )
فى عمؿ لو صادر مف المسيح كمركز اإلرادة، فيو يحب فى المسيح ويفتخر فى الرب يسوع ويعمؿ ويرجو 

المسيح. فبل خبلص لنا إاّل بثباتنا فى الرب يسوع. والحظ أنو إف لـ يكف ثابتًا فى الرب يسوع فيو سيرجو شيئًا 
خبلص نفوسيـ، فيذه خاطئًا مثؿ األمواؿ أو الماديات ولكف ثباتو فى الرب يسوع جعمو يرجو ما يساعدىـ عمى 

 . (ٗ: ٕتى ٔ) ىى ارادة اهلل
 

ِإِذ اْلَجِميُع َيْطُمُبوَن َما ْٕٔن َلْيَس ِلي َأَحٌد آَخُر َنِظيُر َنْفِسي َيْيَتمُّ ِبَأْحَواِلُكْم ِبِإْخاَلٍص، ألَ ٕٓ "-(:ٕٕ-ٕٓ) األيات
 "أَلْجِل اإِلْنِجيِل. َوَأمَّا اْخِتَباُرُه َفَأْنُتْم َتْعِرُفوَن َأنَُّو َكَوَلٍد َمَع َأٍب َخَدَم َمِعيُٕٕىَو أَلْنُفِسِيْم اَل َما ُىَو ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح. 

مع احتياج بولس فى سجنو لتيموثاوس، إاّل أنو لمحبتو ألىؿ فيميبى سيرسمو ليـ. فميس فى روما مف ىو نظير 
فيو يفكر كما أفكر أنا بولس، ويرى ما  :نظير نفسىعتمد عميو. وىو يحبيـ مثؿ بولس: تيموثاوس، فيو إنساف يُ 
متحف بو ، وحاز عمى إممة إلى الكيفية التى واجو بيا تيموثاوس ما تشير الك اختباره:أراه مف حؽ إليى. 

فى اليونانية المعرفة  :فأنتم تعرفونموافقتيـ جميعًا عمى شخصو، كيؼ كاف متضعًا متفانيًا محبًا فى خدمتو. 
د مع زيادة االضطيا :الجميع يطمبون ما ألنفسيمختبار، فأىؿ فيميبى قد عايشوا تيموثاوس. إالناشئة عف 

 خبلصيـ لمرب يسوع.إرتخت أيدى الكثيريف وظير فتور الكثيريف. وقؿ إ
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َل َما َأَرى َأْحَواِلي َحااًل. ٖٕ "-(:ٕٗ-ٖٕ) األيات َوَأِثُق ِبالرَّبّْ َأنّْي َأَنا َأْيًضا َسآِتي ِإَلْيُكْم ٕٗىَذا َأْرُجو َأْن ُأْرِسَمُو َأوَّ
 "َسِريًعا.

ستشياد أو اإلفراج. فيو اآلف ف قرار القضاء فى أمرى إمّا بالسجف أو اإلأى عندما ُيعم :أول ما أرى أحوالى
 ج عنى أو إذا استشيدت سيأتى حامبًل لكـ األخبار.رِ فمنى فبل أستغنى عنو، ولكف إذا أُ الذى يخد
 ىو كاف شاعرًا باإلفراج عنو. وىذا ما حدث فعبًل إذ أطمؽ نيروف سراحو ىذه المرة. :أثق بالرب

 
، َولِكنّْي َحِسْبُت ِمَن اّلاَلِزِم َأْن ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َأَبْفُروِدُتَس َأِخي، َواْلَعاِمَل َمِعي، َواْلُمَتَجنَّْد َمِعيٕ٘ " -(:ٕ٘آية )

 "َوَرُسوَلُكْم، َواْلَخاِدَم ِلَحاَجِتي. 
بولس حامبًل فأنا أعرؼ مشاعركـ نحوه خاصة بعد سماعكـ أخبار مرضو. وأبفرودتس جاء ل :حسبت من الالزم

ىدية أىؿ فيميبى ولكى يخدـ بولس فى سجنو. ثـ مرض أبفرودتس وكاف رقيؽ المشاعر، لذلؾ نجده قد حزف لما 
المجند فى الخدمة والكرازة.  :العامل معى= فى المعمودية.  أخىعرؼ أف أخبار مرضو وصمت ألىؿ فيميبى. 

( فمع احتياجو ألبفرودتس ٗعمى نفسو )آية  ضد قوات الظممة. ونرى محبة بولس وأنو يفضؿ اآلخريف :معى
 سيرسمو ألىؿ فيميبى.

 
 "ِإْذ َكاَن ُمْشتَاًقا ِإَلى َجِميِعُكْم َوَمْغُموًما، أَلنَُّكْم َسِمْعُتْم َأنَُّو َكاَن َمِريًضا.ٕٙ " -(:ٕٙآية )

و مما  زاد مف كاف غـ أبفرودتس شديدًا إذ كاف بعيدًا عنيـ فى مرضو، وكاف غمو ألنو تصور حزنيـ عمي
 الـ بولس.أاشتياقو ليـ. لذلؾ كاف البد لبولس أف يرسمو ليـ فيفرحوا بو وفرحيـ ىذا يقمؿ مف 

( لـ يستطع شفاء أبفرودتس. فشفاء المريض ٜٔ:ٕٔونرى أف بولس بالرغـ مف كؿ مواىبو فى الشفاء )أع 
يماف الناس. بؿ أف اهلل  يستخدـ األمراض لمتأديب والشفاء الروحى. بمعجزة ال يتـ إاّل لو كاف لحساب مجد اهلل وا 

(. ٘:ٖٕتىٔه )ء(. وتيموثاوس كاف مريضًا ولـ يستطع شفاٗ:ٕٓتىٕوىكذا بولس لـ يستطع شفاء تروفيمس )
 (. ولـ يستطع شفاء نفسو.ٕٔ:ٚكوٕوبولس نفسو كاف لو شوكة فى الجسد )

بلىما الشفاء والمرض أدوات فى يد اهلل اهلل يستخدـ الشفاء بمعجزة فى بعض األحياف، ويستخدـ المرض، وك
لشفاء النفس وإلعداد اإلنساف لمسماء. المرض كاف عقوبة لمخطية فمـ يكف ىناؾ أمراض قبؿ سقوط آدـ ولكف 

َؿ المرض فصار وسيمة لمخبلص فكما "   كما نقوؿ فى القداس الغريغورى  حولت لى العقوبة خبلصًا" فاهلل َحو 
(. بؿ أف األلـ صار طريؽ الكماؿ ٗ:ٔبطٔ)" تألـ فى الجسد كؼ عف الخطية مف"يقوؿ معممنا بطرس أف 

أو لمف ال يريد اهلل موتو اآلف  ،نمو إيمانو(. أما معجزات الشفاء فاهلل يستخدميا لمف تساعده عمى ٕ:ٓٔ)عب
ليدخؿ إلى ويريد أف يعطيو اهلل حياة أخرى. اهلل ىو صانع اإلنساف وىو الذى يعرؼ ضعفاتو وما الذى يصمحيا 

 السماء.
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َفِإنَُّو َمِرَض َقِريًبا ِمَن اْلَمْوِت، لِكنَّ اهلَل َرِحَمُو. َوَلْيَس ِإيَّاُه َوْحَدُه َبْل ِإيَّاَي َأْيًضا ِلَئالَّ ٕٚ "-(:ٖٓ-ٕٚ) األيات
رََأْيُتُموُه َتْفَرُحوَن َأْيًضا َوَأُكوُن َأَنا َأَقلَّ ُحْزًنا.  َفَأْرَسْمُتُو ِإَلْيُكْم ِبَأْوَفِر ُسْرَعٍة، َحتَّى ِإَذإَٛيُكوَن ِلي ُحْزٌن َعَمى ُحْزٍن. 

أَلنَُّو ِمْن َأْجِل َعَمِل اْلَمِسيِح َقاَرَب اْلَمْوَت، ُمَخاِطرًا َٖٓفاْقَبُموُه ِفي الرَّبّْ ِبُكلّْ َفَرٍح، َوْلَيُكْن ِمْثُمُو ُمَكرًَّما ِعْنَدُكْم. ٜٕ
 " ْقَصاَن ِخْدَمِتُكْم ِليِبَنْفِسِو، ِلَكْي َيْجُبَر نُ 

الكممة المستخدمة تحمؿ معنى المقامرة، أى غامر بحياتو فى تيور ألجؿ خدمتى وأنا سجيف. ربما  :مخاطراً 
 كانت ىناؾ خطورة مف الجنود أو ىو استمر يخدـ بولس الرسوؿ بينما ىو مريض وكاف محتاجًا لمراحة.

عنكـ، ويتمـ ما لـ تستطيعوه أنتـ بسبب بعد المسافة بيف  أى يقوـ بخدمتى نيابة :يجبّر نقصان خدمتكم لى
 فيميبى وروما. وليس لتقصير منيـ.

إذ ربما يموموا أبفرودتس أنو ترؾ بولس فى سجنو وتخمى عف خدمتو لذلؾ يقوؿ ليـ عف خدمتو  :مكرمًا عندكم
 ويطمب منيـ أف يقبموه فى الرب. فيو مف محبتو عرض نفسو ألخطار جمة.

حزنى عمى موتو بعد حزنى عمى مرضو. ىذه ىى محبة بولس لمجميع، ألىؿ فيميبى ولتمميذه.  :زنحزن عمى ح
 ." "إف كاف أحشاء رأفة ٔفالمسيحية ال تمغى المشاعر اإلنسانية، بؿ ىذا ما طالب بو الرسوؿ فى آية 
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 عودة لمجدول (ثانثرسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي )اإلصحاح ان
 

. ِكتَاَبُة ىِذِه اأُلُموِر ِإَلْيُكْم َلْيَسْت َعَميَّ َثِقيَمًة، َوَأمَّا َلكُ ٔ " -(:ٔآية ) ْم َفِيَي َأِخيرًا َيا ِإْخَوِتي اْفَرُحوا ِفي الرَّبّْ
َنٌة.   "ُمَؤمّْ
الحديث السابؽ قد انتيى وسيبدأ أما بالنسبة لما بقى مف الكبلـ" أى أف الجزء السابؽ أو األصؿ اليونانى " :أخيراً 

بضرورة الختاف، وباقى الطقوس الييودية كأمر  موفم  الذيف يعىو تعاليـ المتيوديف  حديث فى موضوع جديد
يو أو تسبب لو ضيقًا ألنيا ضرورى لمخبلص. والرسوؿ ال يعتبر أف تحذيراتو فى ىذا الخصوص ىى ثقيمة عم

خطأ. وىى ليست ثقيمة عميو لثقتو فييـ ومعرفتو ألخبارىـ. وىذا عكس ما ْف مف يسمعيا مف االنزالؽ فى الُتؤم  
مف حزف كثير ومرارة قمب كتبت لكـ"، وىى ليست ثقيمة ألنو " لتو لغبلطية ولكورنثوس، حيف قاؿقالو فى رسا

آلف أف مسرور بيـ. وقولو إنيا ليست ثقيمة ألنو طالما نبييـ إلى خطورتيا وىو معيـ فى فيميبى ولكنو مضطر ا
 يكتب ليـ لخطورة األمر. 

(. أمّا الفشؿ والغـ فبل يميقا بأوالد اهلل، ألف إبميس يصطاد مثؿ ىذه النفوس ٛ:ٓٔالفرح يعطى قوة )نح :إفرحوا
 المغمومة:
 ليشككيا فى محبة اهلل. .ٔ
 ليغرييا بأف تتعزى بخطايا العالـ وممذاتو. .ٕ

ال يعانى مف السجف لما كتب بولس ليـ عف الفرح وىو  ولنرى كيؼ أف بولس وسيبل كانا يسبحاف فى السجف. لو
صدقوه وىـ فى آالميـ وىناؾ اضطياد واقع عمييـ، لكنو يكتب ليـ كمختبر. والفرح ىو لمف يثبت فى الرب 

بؿ ال  ( .ٕٕ:  ٙٔوالفرح الذى مف الرب يتميز عف الفرح العالمى فى أنو ينتصر عمى الضيقات )يو (،ٗ:ٗ)فى
الضيؽ الداخمى الناشئ مف األلـ إلى  ؿلـ والفرح إاّل فى الرب، فالرب وحده ىو القادر أف يحو  يمكف أف يجتمع األ

فرح داخمى. ىذه الرسالة ىى رسالة الفرح لذلؾ يذكرىـ بالفرح الذى يريد الرب أف يعطيو ليـ، وفى ىذا تحذير أف 
 مف يرتد وراء اآلخريف سيفقد ىذا الفرح.

كتشفوا أف اهلل قادر أف يعطيكـ الفرح مف خبلؿ العبلقة إًا بأف نفرح والمقصود أف ىنا بولس يعطى أمر  :إفرحوا
كتشؼ إلـ. مف أكتشاؼ شخص اهلل الذى يعطى الفرح الحقيقى الذى ينتصر عمى أى ا  الشخصية فى المخدع و 

تجربة  باكتئاب أو حزف. ومف لـ يكتشؼ طريؽ الفرح ىذا، إف أصابتوىذا الفرح ال تيزمو تجربة وال يصاب 
 .مؤلمة، يصطدـ مع اهلل ويكتئب بؿ ىناؾ مف يرفضوف التعزية والفرح. وكيؼ يعطى اهلل تعزية وفرح لمف ال يريد

والمسيح يحزف جدًا عمى ىؤالء المكتئبيف، بعد كؿ ما صنعو مف  .ومف ىـ ىكذا يصبحوف صيدًا سيبًل إلبميس
بؿ  ف كؿ األمور لخيرىـ ليصموا إلى ىذا المكاف المعد،أء و نو جعميـ أبناء اهلل وأعد ليـ مكانًا فى السماأو  ،فداء

:  ٙٔإلى فرح لمف يريد ويطمب )يو الذى نحف فيو ىو يعرؼ أننا اآلف فى حزف وىو مستعد أف يحوؿ الحزف
ف ما يسمح بو ىو لمخير. ومف يحيا فى فرح أفمماذا يكتئبوف؟ السبب ىو الشؾ فى محبة المسيح ليـ و  ( .ٕٕ

 جسدية ونفسية ويحيا فى قوة.يحيا فى صحة 
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. اْنُظُروا اْلَقْطَع. ٕ " -(:ٕآية )  "ُاْنُظُروا اْلِكاَلَب. اْنُظُروا َفَعَمَة الشَّرّْ
 فتحوا عيونكـ.ا  حترسوا و ا  حذروا و إمعناه  :انظروا
 = ىناؾ كممتيف بمعنى كبلب: الكالب

 الكنعانية ىذه الكممة فى حديثو مع المرأةالكبلب المدّلمة وىذه تكوف مدّلمة فى البيوت. واستخدـ رب المجد  .ٔ
 (.٘ٔ:ٕٙ)مت

الكبلب الجربانة الضالة التى تجرى فى الشوارع ُمْيَمَمْة. وىذه ىى الكممة المستخدمة ىنا. وىذه الكممة  .ٕ
استخدميا الييود واليونانييف ككممة توبيخ، ويقصد بيا الرسوؿ توبيخ المعمميف الكذبة مف المتيوديف، الذيف 

بالتعاليـ الييودية وحرموا أنفسيـ مف الشبع بالنعمة فى إنجيؿ الخبلص، وىؤالء أرادوا اعتبار تمسكوا 
 المسيحية طائفة ييودية، وعمموا بأف األمـ لكى يصيروا مسيحييف عمييـ أف يدخموا مف باب الييودية أواًل.

روطا أخرى لمخبلص ىؤالء كانوا سبب ثورة بولس الرسوؿ عمى غبلطية إذ وضعوا بجانب دـ المسيح ش
  -:ىنا أسماىـ الرسوؿ . وىؤالءوالتطيير بالماء كالختاف

 : كالبا
، بؿ نبحوا ضد كؿ مف َعم ـ )راجع سفر األعماؿ( فيـ نبحوا ضد بولس عندما قاوميـ، ككبلب مسعورة .ٔ

تعميمًا صحيحًا. وشبييـ بالكبلب فى محاولتيـ عض ومياجمة خداـ المسيح الحقيقييف. وىكذا وصؼ 
 لمسيح ىيرودس بالثعمب.ا
 ىـ ينيشوف جسـ المسيح )الكنيسة( ليخطفوا ما يستطيعوف اختطافو مف المؤمنيف. .ٕ
(. ألنو يأكؿ مف الزبالة والقذارة. ولذلؾ أطمؽ الييود ٖٕ:ٛٔالكمب رمز لمنجاسة فى العيد القديـ )تث .ٖ

ميف عف شعب اهلل وعف اهلل. عمى األمـ لفظ كبلب لوثنيتيـ ونجاستيـ التى يحيوف فييا، وبيذا فيـ منفص
نفصاليـ اآلف عف إسـ فيـ أولى بو بسبب ودارت األياـ وىا ىو بولس كممثؿ لكنيسة األمـ يرد ليـ اإل

الكنيسة شعب اهلل وعف النعمة. وال سبيؿ لمطيارة مف النجاسة اال بدـ المسيح ، وىـ رافضيف االيماف 
 يـ الرسوؿ انيـ كبلب .بالمسيح ، ولذلؾ فنجاستيـ باقية . ولذلؾ قاؿ عن

 الكمب منتقـ ينيش مف الخمؼ، وىذا ما يفعمونو باضطيادىـ لخداـ المسيح. .ٗ
ىـ المتيوديف الذيف يريدوف إفساد التعميـ الصحيح وخطؼ أوالد اهلل، ىـ ضد اإلنجيؿ ويشوىوف  :فعمة الشر

 موف المؤمنيف عف الحؽ اإلليى الصحيح.تعاليمو ويضم  
موف بالختاف الجسدى كطريؽ لذيف يقطعوف أجزاء مف أجسادىـ، وىى إشارة ألنيـ يعم  معنى الكممة ا :القطع

لمخبلص بداًل مف الختاف الروحى الذى ىو مف صميـ عمؿ النعمة فى العيد الجديد. ونادى بو أنبياء العيد 
ـ المنحرفة قد (. والكممة قد تشير إلى أف ىؤالء بتعاليميٙ:ٓٔ( + )إرٖٓ:ٙ+ ٓٔ:ٙٔ( + )تثٕٙ:ٔٗالقديـ )ال

 قطعوا أنفسيـ مف شركة جسد الكنيسة.
 

وِح، َوَنْفَتِخُر ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َواَل َنتَِّكُل َعَمى ٖ " -(:ٖآية )  "اْلَجَسِد. أَلنََّنا َنْحُن اْلِختَاَن، الَِّذيَن َنْعُبُد اهلَل ِبالرُّ
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عوا أنفسيـ عنا نحف كنيسة المسيح المختونيف = لماذا ىـ كبلب؟ لماذا ىـ قطع؟ ألنيـ قط ألننا نحن الختان
ولكف ، (. فالقمب يحب األقارب مثبًل ولكنو يحب الخطية أيضًا ٛ:ٖٔ +ٕ:ٜٕروحيًا أى ختاف القمب بالروح )رو

ىنا  الرسوؿ وبولس .يعينو الروح القدسالروح القدس يعيف مف يميت أعماؿ الجسد، فمف يقؼ ميتًا أماـ الخطية 
يمة أكبر: أف يقطع إنسانًا جزء مف جسده بيد إنساف أو أف الروح القدس يميت حب الخطية مف أييما لو ق يقوؿ

 داخمى.
(. ٗ:ٖٕ،ٕٗ( ىى التى أشار إلييا السيد المسيح لمسامرية )يؤ:ٜالعبادة بالروح )رو :نحن نعبد اهلل بالروح

 الذيف صاروا مف شعب اهلل.وىذه العبادة بالروح يشترؾ فييا كؿ مف آمف بالمسيح مف الييود واألمـ 
ف يىناؾ عبادة بالجسد أى ما كاف يمارسو الييود. يصوـ ويصمى ويطالب اهلل باألجر )ومازاؿ ىناؾ مف المسيحي

مف يفكر كالييود فيقوؿ أنا صمت وصميت فمماذا يسمح اهلل لى بيذه التجربة( وىناؾ مف يدخؿ فى منافسات مف 
 ا ما يسمى البر الذاتى.يصـو مدة أطوؿ ليطالب بثمف أكبر. ىذ

ذا  وىناؾ عبادة نفسانية أى مف يصمى إذا ُوجد جو مشجع كاجتماع صبلة. أى طالما ُوِجَدت قوة دفع يصمى، وا 
 لـ توجد ال يصمى. مثؿ ىؤالء يصموف القداس ثـ ال يصموف فى مخادعيـ ألنيـ صموا في القداس.

 أما العبادة بالروح ىى أف يقودنى الروح
اؿ ىؿ الصوـ عبادة بالروح أـ الجسد مع أف الصوـ يقوـ بو الجسد وىكذا المطانيات ىؿ ىى ولكف ىناؾ سؤ 

وح القدس بالجسد أـ بالروح. ىناؾ صوـ ومطانيات بالروح وصـو ومطانيات بالجسد. الصـو بالروح ىو أف الر 
سد ينقاد لما أمبله الروح القدس بما يمميو عمييا الروح القدس. والج فتقتنع الروح اإلنسانيةيخاطب الروح اإلنسانية 
فى المطانيات( وىنا نجد أف الروح القدس أقنع اإلنساف بيذه العبادة بأف يبكتو  )وىكذا. عمى الروح اإلنسانية 

عمى خطاياه ويقنعو باالنسحاؽ )يصـو ويصمى ويسجد(. أو الروح القدس يذكر اإلنساف بأف المسيح صمب مف 
أكؿ تحبو ألجؿ المسيح. ىنا يصوـ اإلنساف ويصمى وينسحؽ عف اقتناع دوف طمب أجمو ويقنعو قائبًل أال تترؾ 

ثمف مف اهلل. ىنا لو أتت تجربة عمى اإلنساف ينسحؽ باألكثر ويقوؿ ىذه بسبب خطاياى، أنا أستحؽ. ىذه 
 العبادة بالروح تجعمنى أقترب بسيولة مف اهلل لذلؾ حصمت المرأة الخاطئة عمى الخبلص ولـ يحصؿ عميو

 الفريسى المتكبر. 
اهلل سريعًا ما يديف اهلل أما العبادة بالجسد فيى نوع مف إحساس اإلنساف بأنو يدايف اهلل بعبادتو. ولكف مف يدايف 

 لو كاف ىذا نبيًا..".ثؿ الفريسى الذى قاؿ عف المسيح "م
،  كف ىناؾ البر الذى بالمسيحىذه العبادة بالجسد ىى ما أسماه بولس البر الذى بالناموس أى العبادة الجسدية ول

 . أما البر الذى بالناموس ففيو أننى أنا الذى أفعؿ كؿ شئ.بركؿ  فى   فعؿيالمسيح ىو الذى  وفيو
 ولكف ىؿ معنى أف المسيح ىو الذى فعؿ كؿ شىء أننى ال عمؿ لى وال جياد لى؟

بيد بطالوف"، ومف يضع فى نفسو أنو إذا فعمتـ كؿ البر فقولوا أننا عه المعادلة كاف فى قوؿ المسيح: "حؿ ىذ
عبد بطاؿ كيؼ يديف اهلل إف أتت عميو تجربة ويقوؿ لماذا سمحت يارب بكذا أو كذا.... ىو سيقوؿ ألجؿ 

 خطيتى.
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 المسيح تمـ الخبلص ولكف حتى أستفيد بيذا الخبلص.
 أتمـ خبلصى بخوؼ ورعدة فى جياد مستمر. .ٔ
 أقوؿ دائمًا إننى عبد باطؿ. .ٕ

 لمؤمنيف إلى فئتيف:لذلؾ ينقسـ ا
الـ لخطاياىا. ىذه المجموعة األولى تشعر بخيرات اهلل عمييا وأف خيراتو ىى ببل حدود وتنسب األ .ٔ

 الفئة ىى مف تعبد اهلل بالروح.
 الجسد.بالـ والشرور هلل وىذه الفئة ىى مف تعبد المجموعة الثانية تنسب الخير لذكائيا وتنسب األ .ٕ

، فيتعامؿ معيا الروح وتعبد اهلل بالروح والفئة الثانية كبريائيا أعماىا فما عادت الفئة األولى تنسحؽ أماـ اهلل
 تعرؼ كيؼ تسمع صوت اهلل وما عادت تستطيع أف ترى يد اهلل. 

المنسحؽ يفتح الروح القدس عينيو عمى محبة اهلل الذى نقشنى عمى كفو، الذى يحممنى عمى يده ويدلمنى عمى * 
 (. ٙٙ:ٕٔألمور فى محبة واثقًا فى محبتو. )إش ركبتيو فيقبؿ منو كؿ ا

بعد ما كرزت آلخريف ال أصير أنا نفسى مرفوضًا". ىو فى " ف بولس الرسوؿ مع كؿ خدماتو يقوؿ:أوالحظ * 
والكنيسة تعممنا أف نصمى دائمًا كخطاة ال  ، ويقوؿ عف نفسو أنو أوؿ الخطاة ، داخؿ نفسو يشعر أنو عبد بطاؿ

يارب ارحـ. أما المتكبر الذى يثؽ فى نفسو وأعمالو إف أتت عميو تجربة تجده يموـ اهلل،  نستحؽ شىء قائميف
 ويقوؿ لماذا يارب.

 
 العبادة بالروح:

 ماذا يأخذ مف يعبد بالروح؟
(. فالمسيح يشفع فينا شفاعة كفارية أماـ اآلب أى ٛ:ٕٙالروح يشفع فيو أى يجعمو مقبواًل أماـ الرب )رو .ٔ

ر مقبوليف أماـ اآلب. فبدوف دـ المسيح نفتضح وتظير خطايانا فبل نكوف مقبوليف أماـ يغطينا بدمو فنصي
 اآلب.

فماذا تعنى شفاعة الروح القدس؟ قد يطمب اإلنساف طمبًا ال يرضى عنو اهلل، مثبًل شفاًء جسديًا، كما طمب  .ٕ
وح القدس مع مف يعبد بالروح بولس، ويصر ىذا اإلنساف عمى طمبو فيكوف معاندًا إلرادة اهلل. وىنا يتدخؿ الر 

ويقنعو أف ىذا ضد إرادة اهلل، ويستجيب ويصرخ "لتكف مشيئتؾ" ويصير بيذا مقبواًل لدى اآلب. وىذا ما 
 (ٔٔكوٕشفاءه سيكوف سببًا فى ىبلكو إذ سيرتفع مف فرط اإلعبلنات  ) إذ سمع أف الرسوؿ بولسحدث مع 

 .فمـ يطمب مرة أخرى
مف ىو المسيح وكيؼ أحبنا حبًا متناىيًا. وقد ال نجد كممات نّعبر بيا عف حبنا ر لنا الروح القدس ُيصو   .ٖ

  .لممسيح وشكرنا لو فنصرخ بأنات لمتعبير عف حالتنا ىذه
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حفظنا وستر ر عما فى القمب. يذكرنا الروح القدس بكـ صنع بنا اهلل و ب  تع(. إذ ال نجد كممات ٛ:ٕٙ)رو .ٗ
واقؼ وكـ كنا معرضيف ألخطار عظيمة لوال معونة اهلل. وىنا تخرج عبارة ر لنا ىذه المعمينا وأعاننا وُيصو  

 "أشكرؾ" مف القمب وليس مف الفـ.
اهلل فنصرخ مف القمب "إرحمنا" وليس مف  مف إىانات وجيناىا إلىا الروح القدس عظـ خطيتنا وكـ ر لنُيصو   .٘

 الفـ.
(. وكيؼ أف ىذا سيكوف مكاننا فنسبح ٖٔ:ٕٔكؤ+  ٕٔ-ٕ:ٜكؤالسماء ) ر لنا أمجادالروح القدس ُيصو   .ٙ

 اهلل مف القمب عمى عظيـ محبتو ونشكره ونشتيى السماء.
بعض  تنسك ( ولكف ىذا يستمـز أفٖ، ٗٔ:ٕالروح القدس يضع كبلمًا عمى أفواه مف يعبد بالروح )ىو .ٚ

 ت كثيرًا لنسمع.الوقت أثناء الصبلة وأف ننسحؽ أماـ اهلل وأف نتغصب فنطيؿ صمواتنا نتكمـ قميبًل ونسك
لذلؾ نصمى دائمًا أف نمتمىء مف الروح ونقوؿ "روحؾ القدوس جدده فى أحشائنا" أى إمؤلنا مف الروح  .ٛ

جعمو يعمؿ فينا وال ينطفىء. فتكوف لنا ىذه العبادة الروحية. والروح نفسو ال ينطفىء   "فإلينا نار آكمة"وا 
مثاؿ مف يطفىء صوت الراديو ال يعود يسمع  ( ولكف اإلنساف الجسدانى ال يعود يسمع صوتؤٕ:ٜٕ)عب

 صوتو مع أف الموجات الصوتية موجودة فى كؿ مكاف ومتاحة.  
 

وليس بأعماؿ الجسد مثؿ الختاف الجسدى أو البنوة  ، شعب اهلل يفتخروف فى المسيح يسوع :نفتخر فى المسيح
مجد. فالعبادة بالروح تقود لمفرح. لذلؾ فى إلبراىيـ. وكممة نفتخر فى أصميا اليونانى تحمؿ معنى فكر الفرح وال

العيد الجديد لـ نسمع عف شخص قوى جسديًا وال عف امرأة جميمة كما كنا نسمع كثيرًا فى العيد القديـ ألف القوة 
والجماؿ صارا في العيد الجديد فى شخص المسيح فقط. لقد صار المسيح ىو فرحنا ومجدنا وابتياجنا وفخرنا 

 وقوتنا وجمالنا.
فى المفيوـ المسيحى، الخبلص عمؿ يفوؽ إمكانيات البشر ويقوـ بو اهلل ألجؿ اإلنساف. : نتكل عمى الجسد ال

يتكمموف عف  لذلؾ فيـ، اإلنساف تجاه اهلل أمّا الييود فيـ يتصوروف أف الخبلص ىو عمؿ طبيعى يقوـ بو 
. والمقصود تجنبوا أفكار المعمميف الكذبة، أعماؿ بشرية مثؿ الختاف أو سائر الفروض الناموسية كوسائؿ لمتبرير

فنحف نعبد اهلل بأرواحنا الخاضعة لعمؿ الروح القدس، ونفتخر بالمسيح يسوع الذى يمنحنا البر والقداسة، ولسنا 
مثميـ نعتمد فى تبريرنا عمى عمؿ يعممونو فى الجسد كبر ذاتى ليـ. ومف يعبد اهلل بالروح فى فرح سيفيـ أف اهلل 

يعمؿ كؿ شئ. وىو لذلؾ ال يعتمد عمى نفسو فى شىء بؿ عمى اهلل. فمف يعتمد عمى ذاتو يحاوؿ أف ىو الذى 
يرضى ذاتو فى عبادتو فيتكبر. أما مف يثؽ فى أف اهلل ىو الذى يعمؿ كؿ شئ يشعر بضآلتو فينسحؽ، وىذا ىو 

ألنو  "دت الجياد الحسفجاى"ا شعر بو بولس الرسوؿ نفسو فقاؿ المدخؿ الصحيح لمتعامؿ مع اهلل، وىذا م
أنا أصغر جميع القديسيف" )أؼ "(. ولكف فى داخمو يشعر إنو أوؿ الخطاة ويقوؿ  ٕ:ٓٔمخموؽ ليعمؿ )أؼ 

ذا فعؿ كؿ البر يقوؿ عف نفسو أنو عبد ٖ:ٛ (. حقًا اهلل عمؿ كؿ شئ لمخبلص لكف عمى اإلنساف أف يجاىد وا 
لذلؾ المسيحى ال يفتخر بنفسو فيو يشعر أنو ال شئ بؿ بطاؿ ويقوؿ عف نفسو أنو "أوؿ الخطاة" مع بولس. 
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يفتخر بالمسيح ويقوؿ عف نفسو أنو عبد بطاؿ ىذه حقيقة أواًل. وثانيًا فييا حماية مف الكبرياء. وثالثًا أننا ال 
 نعتمد عمى عممنا بؿ عمى قوة عمؿ المسيح.

 
 "ْيًضا. ِإْن َظنَّ َواِحٌد آَخُر َأْن َيتَِّكَل َعَمى اْلَجَسِد َفَأَنا ِباأَلْوَلى. َمَع َأنَّ ِلي َأْن َأتَِّكَل َعَمى اْلَجَسِد أَ ٗ " -(:ٗآية )

إف كاف أحد مف المتيوديف يثؽ فى نفسو بما لو مف مميزات مترتبة عمى وضعو كييودى، وعمى ما لو مف 
 أعماؿ بشرية. فأنا أفوقو فى ىذه المميزات.

يقارف نفسو باآلخريف، فيرى فى نفسو مميزات ال يراىا فى اآلخريف. ظف فى أصميا اليونانى تشير لمف  :إن ظن
 وىكذا المتيوديف يظنوف أنفسيـ بسبب ييوديتيـ أنيـ أفضؿ مف األمـ.

 
اِنيّّ ِمَن ِمْن ِجَيِة اْلِختَاِن َمْخُتوٌن ِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس ِإْسرَاِئيَل، ِمْن ِسْبِط ِبْنَياِميَن، ِعْبرَ ٘  " -(:٘آية )

 . يِسيّّ  "اْلِعْبرَاِنيّْيَن. ِمْن ِجَيِة النَّاُموِس َفرّْ
فى اليوم عبلمة شعب اهلل فى العيد القديـ. إذًا بولس مف بيت ييودى وليس دخيبًل عمى الييودية. : الختان
وىـ كبار سنًا، أى يـو  كاف الدخبلء )األمـ الذيف آمنوا بالييودية وأرادوا االنضماـ لديف الييود( يختتنوف :الثامن

 دخوليـ لمييودية. إذًا بولس كاف ييودى المنبت وليس دخيبًل.
سحؽ ويعقوب. : من جنس إسرائيل من سبط لـ يختمط باألمـ، أى مف جنس نقى. وارث لبركة إبراىيـ وا 

المحبوبة كانت ميزة سبط بنياميف أنو مع سبط ييوذا مولوديف فى األرض المقدسة، وىو ابف راحيؿ  :بنيامين
وليس ابف جارية. والحظ أف يوسؼ أيضًا كاف ابف راحيؿ المحبوبة ولكف سبطى افرايـ ومنسى ضاعا مع المممكة 
الشمالية.وكاف مف سبط بنياميف، أوؿ ممؾ عمى إسرائيؿ. وظموا مبلزميف لييوذا بعد انقساـ المممكة، وعادوا معيـ 

ُوِلَد فى ببلد أجنبية، وىذه ميزة لو، فالييود فى الشتات كانوا أى يتكمـ العبرانية مع أنو  :عبرانىبعد السبى. 
أى ُمفرز وُمخصص هلل، يحفظ أبسط وأدؽ تفاصيؿ الناموس بكؿ  :فريسىيتكمموف اليونانية وأىمموا العبرانية. 

س، حرص. وعند الييود كاف الفريسييف ىـ األعظـ فى األحزاب، فكانوا مثؿ الحاصميف عمى الدكتوراه فى النامو 
وكانوا حوالى ستة آالؼ شخص أياـ المسيح. وقيؿ عنيـ: "كؿ مف يذىب لمسماء البد أف يكوف فريسيًا". ولكف 

 المسيح كاف يياجميـ لكبريائيـ.
 

 "ِمْن ِجَيِة اْلَغْيَرِة ُمْضَطِيُد اْلَكِنيَسِة. ِمْن ِجَيِة اْلِبرّْ الَِّذي ِفي النَّاُموِس ِباَل َلْوٍم.ٙ " -(:ٙآية )
عرؼ الييودية فى أضيؽ مذاىبيا وأكثرىا تعصبًا، كاف غيورًا عمى ييوديتو ال يطيؽ أف يرى أحد خارج ىو 

حظيرتيا. لذلؾ حرص عمى أف يبلشى الكنيسة الوليدة. وكاف ىذا تدينًا مريضًا ألنو مرتبط بالقتؿ. كاف كمف 
 يدافع عف اهلل. والحؽ أف اهلل ىو الذى يدافع عنا. 



(اإلصحاح انثانث)  رسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي  
 

 
38 

ًا فى إيفاء كؿ مطالب الناموس ببل إىماؿ ُيبلـ عميو فى وصايا أو فرائض اآلباء. ومشكمة ىذا كاف مدقق :بال لوم
الشعور أف اإلنساف الذى يشعر أنو ببل لوـ لف يبحث عف الكماؿ. والحظ أف بولس المسيحى قاؿ الخطاة الذيف 

 أوليـ أنا.
فى  بنفسواصفات معينة جسدية، ويفتخر : تشرح معنى البر الذى بالجسد، ىنا نجد بولس يفتخر بمو ٘،ٙآيات 
 ا كاف بولس فى ظؿ الييودية.ىكذو  .كبرياء

أما فى المسيحية فقد إنفتحت عيناه وأبصر نور اهلل وأدرؾ قداستو، وفى ضوء نور اهلل العظيـ رأى ما بداخمو فى 
 األعماؽ فرأى خطايا قد ال ندركيا نحف فماذا قاؿ؟

وال يقارف نفسو مع أحد  -ىو فى نور اهلل ال يرى سوى اهلل ونفسو  -( ٘ٔ : ٔتىٔ)أوليـ أنا * الخطاة الذيف 
 فيرى ما ال نراه نحف. الذى يراه، بؿ يفحص نفسو فى نور اهلل القوى

 .(ٖٔ:  ٔتىٔ) ومضطيدا ومفتريا * أنا الذى كنت قببل مجدفا
 .(ٚ)رو ليس ساكف فى جسدى شئ صالح -* الخطية الساكنة فى  

   .(ٚ)رو جسد ىذا الموت * مف ينقذنى مف
 

 "لِكْن َما َكاَن ِلي ِرْبًحا، َفيَذا َقْد َحِسْبُتُو ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرًة. ٚ " -(:ٚآية )
كؿ ىذه االمتيازات السابقة التى كانت لى قبؿ المسيح، وتعتبر مكاسب كبيرة مف وجية نظر أى ييودى، رأيتيا 

  -: كخسارةاآلف 
 قورنت بما أخذتو مف ىبات فى المسيح. إذا ىى خسارة  *
لـ تفدنى شيئًا فى عبلقتى بالمسيح، بؿ كانت حاجزًا بينى وبينو. البر الذى بالناموس كاف ىى خسارة ألنيا  *

بار فمف يشعر باإلحتياج أنو  فى نفسو ظف اإلنساف، فطالما السبب فى أننى لـ أعرؼ المسيح إذ كاف أمامى
  .ولف يبحث عنو لممسيح

بعممو ىذا يزداد إنفصاال  إذ بووبينما كاف يظف أف ىذه خدمة يقدميا هلل  .المسيحييفاضطيدت تابعيو مف بؿ  *
 .عف اهلل

السبب فى ىبلكى ألننى لـ أعرؼ المسيح. فبولس بعد أف عرؼ المسيح اكتشؼ أف  لذلؾ يكوف برى ىذا ىو *
ع مف الربح لئلنساف بحيث أنو كمما حصؿ عميو بر الجسد صار عائقًا عف بر المسيح، فالبر الناموسى ىو نو 

 بسموكو كاف لو فضؿ فيو عمى اآلخريف.  
فيو كبرياء،  ألفيبعدنا عف البر بالمسيح  ،عمى اآلخريف يةفضمواإلحساس باأل، اإلحساس بالبر الذاتى *

 والكبرياء يسبب االبتعاد واالنفصاؿ عف اهلل. 
 ماذا السعى وراء الكماؿ. وما داـ اإلنساف يحسب نفسو ببل لـو فم *
، فالناموس يمعف ويحكـ بالموت عمى كؿ مف يخطئ حتى كاف الناموس الذى كنت متمسكًا بو سبب لعنة عمى   *

 فى خطية واحدة، ومف ىو الذى ال يخطئ. 
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ف وحتى اآلف فيناؾ مف يظف أف طريقًا ما فيو ربح ولكنو فيو خسارة، مثؿ مف ينكر اإليماف. أما مف يستشيد فإ
(. بولس كييودى كاف يظؿ يفكر فى نسبو وما ٛ:ٖ٘العالـ يظف أنو قد خسر حياتو، وىو قد ربح الممكوت )مر 

يفتخر بو مف أعمالو فيدخمو الكبرياء أما بولس كمسيحى يقوؿ أنو ال يفكر فى الماضى ميما وصؿ مف درجات 
 (. ٖٔ ةظؿ ينظر لمسماء ولدرجات أعمى )آيأو ميما عمؿ مف خدمة بؿ ي

 
ِمِو َبْل ِإنّْي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربّْي، الَِّذي ِمْن َأجْ ٛ " -(:ٛآية )

 "َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َوَأَنا َأْحِسُبَيا ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْرَبَح اْلَمِسيَح،
فى طريقو إلى دمشؽ، ثـ عرفو بعد ذلؾ مف خبرتو فى حياتو فى المسيح، وعرؼ أف بولس بعد أف رأى المسيح 

المسيح ىو ييوه اإللو القوى الذى أحب خاصتو إلى المنتيى. فؤلجؿ المسيح الذى تذوؽ بولس محبتو، خسر 
ولس بنظره وضعو كفريسى مقرب لمقيادات الدينية وقائد ييودى بارز، بؿ خسر أصدقاءه ومعارفو الييود. وامتد ب

فوجد أف ليس فقط مركزه كييودى، بؿ كؿ ما فى العالـ ما ىو إاّل نفاية بجانب معرفة يسوع المسيح، وأف كؿ 
وىذا معنى المثؿ  نفاية.شئ فى العالـ إف كاف سيحرمو مف المسيح، أو بالمقارنة مع معرفة المسيح، ما ىو إاّل 

الثمف فمضى وباع الآللئ التى يمتمكيا إذ صارت ال قيمة ليا  الذى قالو الرب عف اإلنساف الذى وجد لؤلؤة كثيرة
 عنده بعد إكتشاؼ المؤلؤة الثمينة.

ىناؾ فرؽ بيف أف أعرؼ المسيح وأف أعرؼ عف المسيح. فأعرؼ المسيح تشير لمعرفة اختبارية  :المسيح معرفة
(. وىذه ٚٔ:ٖة األبدية )يواقتناىا بولس مف خبلؿ حياة الشركة مع المسيح. ومعرفة المسيح ىذه ىى الحيا

 (.ٖٔ:ٙٗالمعرفة تمؤل القمب فرحًا وسبلمًا ومحبة )راجع مت
حيف تُقارف معرفة المسيح ىذه بأى شىء آخر فيى مف المؤكد ستكوف أفضؿ بما ال  :فضل معرفة المسيح

ة وعديـ النفع. ُيقاس. بؿ إذا لـ أعرؼ المسيح فسيكوف كؿ ما عرفتو أو وصمت إليو فى العالـ ما ىو إاّل خسار 
فمعرفة المسيح تعنى الفرح والسبلـ ىنا إذ نعرؼ بيف يدى مف نحف، وتعنى المجد فى السماء. أليست إذًا كؿ 
األشياء التى تميينا عف معرفة المسيح ما ىى إاّل خسارة. والمسيح ىو وحده الحؽ "أنا ىو الطريؽ والحؽ والحياة" 

 ع وببل جدوى.ضيااألباطيؿ أى أما العالـ فيو باطؿ كؿ 
 

 َوُأوَجَد ِفيِو، َوَلْيَس ِلي ِبرّْي الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، َبِل الَِّذي ِبِإيَماِن اْلَمِسيِح، اْلِبرُّ الَِّذي ِمَن اهللِ ٜ " -(:ٜآية )
 "ِباإِليَماِن. 

 
 حـــــــة المسيـــــــــــــــــمعرف

 (.ٛ)آية  معرفة المسيح ىى األفضل
 ( أى ثابت فى المسيح.ٜ)آية  أوجد فيو
 (.ٓٔ)آية ألعرفو
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د، واألوالد كانوا منيما، أى الكؿ واحد ىو آدـ. ولكف الخطية خمؽ اهلل آدـ ومف آدـ كوف اهلل حواء فيما واح
شققت ىذه الوحدة. وجاء المسيح ليعيد ما أفسدتو الخطية ويجمعنا كمنا فى جسد واحد ىو جسده. فآدـ كاف رأسا 

 لجسد واحد مزقتو الخطية. أما المسيح فصار رأسا لجسد واحد تجمعو المعمودية واإلفخارستيا.
يسرى فى كؿ الجسد  ودـ المسيح فى جسد المسيح، او كؿ منا يصير عض ىناو كرمة. غصف فى  مثؿ :أوجد فيو

 (.٘ٔوكؿ مف ىو ثابت فى المسيح سيكوف لو ثمار )يو
. فالكممة تشير لوحدة to knowغير المعنى المباشر  ىناؾ معنى رمزى لكممة أعرفو فى الكتاب المقدس :أعرفو

 -تويات ليذه الوحدة :ينتج عنيا حياة. ونجد ىنا ثبلث مس
معرفة ىى ىذه معرفة بحسب الجسد. ( أى عاشرىا وصارا جسدًا واحدًا، ٗ:ٔفبلف عرؼ زوجتو )تؾ (ٔ

 تعطى حياة ىو الطفؿ الذى يولد. مثمرة
 وىناؾ معرفة عمى المستوى البلىوتى  (ٕ

 (ٓٔ:ٕٕال أحد يعرؼ مف ىو االبف إال اآلب  ومف ىو اآلب إاّل االبف  )لو
 (ٓٔ:ٖٓد  )يوأنا واآلب واح

 (ٗٔ:ٓٔ)يو  أنا فى اآلب واآلب فى  
وىذه اآليات تشير لوحدة اآلب واالبف وأف المعرفة تعنى الوحدة. فكوف أف اآلب يعرؼ االبف واالبف يعرؼ اآلب 

وىى أيضا معرفة أو وحدة ينتج عنيا حياة. فاآلب يريد أف  اآليتيف األخيرتيف.فيذا يعنى الوحدة، وىذا يظير مف 
 واإلبف الكممة بو كاف كؿ شئ. اآلب يريد أف الجميع يخمصوف واإلبف يتمـ الفداء.يخمؽ 
اتحادنا بتعنى صرنا واحدًا مع المسيح. و و أعرفو  وأيضا كتعبير عف الوحدة بيننا وبيف المسيح يقاؿ (ٖ

 ويسوع "وىذه ىى الحياة األبدية أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقى ثمر بر. ينا حياتو فيكوف لنابالمسيح يعط
 (.ٖ:  ٚٔالمسيح الذى أرسمتو" )يو

وكممة أعرؼ المسيح إذًا تعنى أننى أصبحت واحدًا مع المسيح وسيكوف لى ثمر ىو ثمر البر الذى بالمسيح  
 .ألف حياة المسيح ستكوف فى  

 ( فالمسيح صيرنا واحدًا فيو.ٖٕػٚٔ:ٕٓوقارف مع اآليات )يو
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ونحف بالمعمودية نتحد بالمسيح ونصير نيما صارا جسدًا واحدًا. فمو قمنا أف فبلف عرؼ زوجتو فيذا يعنى أ
: ٙكو ٔفيذا يشير أيضًا إلى أف مف يعرؼ اهلل يصير معو روحًا واحدًا ) (.ٙجسده فتكوف لنا حياتو األبدية )رو

ٔٚ.) 
روح القدس روحًا واحدًا مع اهلل يكوف كشجرة مغروسة عمى مجاري المياه فمجاري المياه ىي إشارة لم ومف يصير

 (.ٜٖ – ٖٚ: ٚ)يو 
وىذه الوحدة مع المسيح تعطينا أف تصير لنا حياتو فيستخدـ أعضاءنا كأالت بر وىذا ىو البر الذى بالمسيح. 

يكوف باإليماف كمدخؿ ألننا ننتمى لجسد المسيح  البر الذى بالمسيحو  المسيح ىو الذى يعمؿ فينا أعماؿ بر.
 تحد بالمسيح ىو الموت عف العالـ.أمودية. والطريؽ لكى ونصير فى المسيح باإليماف ثـ المع

 
 to knowالمعرفة بالمعنى المباشر لمكممة  

معرفة إختبارية تنتج عف العشرة. وحتى  عرفو بعد اإلتحاد فيذهىناؾ مف يعرؼ عف المسيح معمومات ولكف مف ي
 عمى مستوى العبلقات بيننا، فالمعرفة تزداد بالعشرة.

ذا حدث ىذا أعرؼ المسيح أكثر وحينئذ أفرح بو  عرفت المسيح أستطيع أف أترؾ العالـ جزئياً ونبلحظ أنو إذا  وا 
فأتخمى باألكثر عف العالـ ، وىكذا إلى أف يصبح العالـ كمو بالنسبة لى نفاية. ولكف حتى نعرؼ المسيح فالثمف 

ىنا ىى معرفة إختبارية وليست  ةوالمعرف وىذا ما نسميو حياة اإلماتة . ىو ترؾ العالـ والموت عف العالـ.
العقبلنية النظرية، ومف ال يعرؼ المسيح معرفة إختبارية يسيؿ خداعو وبيذا قد ينكر المسيح. وكمما عرفت 

 المسيح يزداد إتحادى بو والثبات فيو.
 المسيح يطمب أف نكوف واحدًا، نحيا فى وحدة ٚٔ:ٕٔيو
 لنكوف واحدًا مع اهلل. ليكونوا واحدًا فينا. ىنا يطمب المسيح ٚٔ:ٕٔيو
 ليكونوا مكمميف إلى واحد. أنا فييـ وأنت فى   ٚٔ:ٖٕيو

ىذه الوحدة خسرناىا بالخطية ، والمسيح أتى ليعيد ىذه الوحدة. لذلؾ 
 كانت ىذه اآليات آخر آيات قبؿ الصميب مباشرة والسيد يقوؿ "إثبتوا فى  

عقميًا أواًل ثـ  وأنا فيكـ" وذلؾ بتحاشى الخطية وااللتصاؽ بو فنعرفو
بالموت عف العالـ تزداد المعرفة اإلختبارية ويزداد الفرح وذلؾ ألف 

ذا عرفناه سنحبو ألنو ُيح   ب وبسبب ىذا الحب المسيح شخص ممتع وا 
ومف تذوقو، ترؾ الرىباف العالـ وذىبوا لمبرية ليتوحدوا مع اهلل فيستمتعوا 

وتزداد أيضًا فى  والمعرفة تزداد ىنا عمى األرضبحبو دوف عائؽ.
السماء وكمما ازدادت المعرفة يزداد الفرح ويزداد الثبات أما مف يرى الخطية لذيذة يريد أف يقتنصيا فيو غصف 

ريح تسقطو. )الريح الخفيفة ىى التجارب البسيطة( أما مف عرؼ المسيح كجاؼ وورؽ خريفى أى تجربة تكوف 

طفزة كبيزة فى انمعزفت 

 نكنها تظم تنمى وإنى األبد
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( فما العمؿ الذى أعممو ألعرؼ ٕٚ-ٚ:ٕٗويعمؿ )متفيكوف كمف بنى بيتو عمى الصخر. ىذا لمف يعرؼ 
 المسيح وأبنى بيتى عمى الصخر.

 عشرة المسيح فى المخدع. .ٔ
 الموت عف الخطية والعالـ. .ٕ
 تنفيذ الوصايا. .ٖ

 
 "محبة العالـ عداوة هلل" يعقوب القديس لذلؾ قاؿنغمس فى محبة العالـ تاركًا عشرة المسيح فمف يعرفو إأما مف 

مثؿ مف تقوؿ لزوجيا أنا أحبؾ لكف أحب معؾ شخصا آخر، أفبل يعتبر زوجيا أف ىذا عداوة = ىذه  (ٗ:ٗ)يع 
إلى ىدؼ فيذا يعتبر عداوة هلل.  عالـ كوسيمة لمحياة ولكف مف يحوؿ العالـنحف نتعامؿ مع اللكننا لو وخيانة. 

 ومف يفعؿ سيسمع صوت اهلل قائبل لو "أنا مزمع أف أتقيأؾ مف فمى". 
 عنيـ (نسمع عف مؤمنيف صاروا أعداء صميب المسيح ىؤالء لـ يحاربوا المسيح لكنو يقوؿٖ:ٛٔ) لذلؾ فى آية

( إنيـ إلييـ بطنيـ ألف كؿ مف يفكر فقط فى شيوات وممذات الدنيا فيذه عداوة هلل ألنو بيذا لـ ٖ:ٜٔية )آفى 
 يبحث عف متعة معرفة المسيح وال صار المسيح إليًا يشبعو.

 ما ىو الصميب؟ ىو األلـ أعداء الصميب:
فكيؼ يقبؿ االستشياد مف يرفض صـو األربعاء والجمعة. مف يقبؿ الصميب ىو صديؽ الصميب ولكف مف ال 
يريد حممو فيو عدو لو. ىؿ مستعد أف تموت أواًل عف لذات الطعاـ فى الصوـ أو تحبس نفسؾ فى صموات 

 طويمة. 
ؿ أنا أقبؿ الصميب؟ مف يغصب نفسو ويموت عف لذات العالـ مف ال يريد إضاعة وقت فى الصبلة هلل كيؼ يقو 

يتذوؽ حبلوة عشرة اهلل وحينئذ يدرؾ أف العالـ نفاية بجانب معرفة المسيح. أمّا مف يعرؼ اهلل فى الكنيسة بطريقة 
 ظاىرية سيأخذ بقدر ما أعطى.

 ./ حياةثمار برمعرفة / تمذذ / ثبات / وحدة/   :ألعرفو
 بيا صار ثابتًا فى المسيح، وصارت فيو بذرة حياة. مودية ُولد والدة جديدة.بالمع :وقوة قيامتو
يا ريتنى كنت أنا" ىذا بسبب الـ ابنيا فتقوؿ "أحينما أرى آالـ الحبيب أشتيى األلـ معو كأـ ترى  :شركة آالمو

ألـ بسبب الخطاة الحب فمف أحب المسيح يشتيى أف يتألـ معو. والمسيح تألـ مرة عمى الصميب ولكنو مازاؿ يت
 والذيف ينكروف اسمو.

   .عف الخطية وعف العالـ :متشبيًا بموتو
 

 َوُأوَجَد ِفيِو، َوَلْيَس ِلي ِبرّْي الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، َبِل الَِّذي ِبِإيَماِن اْلَمِسيِح، اْلِبرُّ الَِّذي ِمَن اهللِ ٜ " -(:ٜآية )
 "ِباإِليَماِن. 
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لى األبد، عضوًا فى جسده وغصنًا فى الكرمة. وىذا سر الفرح أوجد فى المسي :وأوجد فيو ح أى متحدًا بو اآلف وا 
والسبلـ ىنا، وىذا ىو الطريؽ الوحيد ألمجاد السماء. وثباتى فى الكرمة أى المسيح ىو الوسيمة الوحيدة لكى 

انى بالمسيح، فاإليماف أتبرر، ويرى الناس بر المسيح فى  الذى يثمره الروح القدس كيبة مجانية نتيجة إليم
 :ليس لى برى الذى من الناموس ليس بطريؽ الفريسييف =و   باإليمانبالمسيح ىو المدخؿ لكؿ ىذه البركات = 

ىذا البر ىو ما أصنعو أنا أى تنفيذى ألوامر الناموس، أصنعو أنا مف ذاتى. وىذا ثبت أف أحدًا لـ يستطع أف 
(. كؿ ٕ:ٕٔكاف الناموس يبرر ما كاف ىناؾ داٍع لممسيح )غبل (. فمو ٕ:ٙٔ( + )غؿ ٘ٔ:ٓٔيتبرر بو )أع 

 مف قيؿ عنو بارًا قبؿ المسيح كاف:
  مف حولو.ببالمقارنة ر بطريقة نسبية أى ىو با .ٔ
. أما البر الذى بالمسيح فيعرفو كما حدث مع التبلميذ فتبعوه كاف بر الناموس طريقًا ليتقابؿ البار بالمسيح .ٕ

وىذا ما قالو ىوشع النبى "إزرعوا ألنفسكـ بنو. إب فى المجد، ويقبمنا اآلب ألننا فى نا لنتقابؿ مع اآلئفييي
:  ٓٔبالبر، أحصدوا بحسب الصبلح، أحرثوا ألنفسكـ حرثا .... حتى يأتى )المسيح( ويعممكـ البر" )ىو

ٕٔ.)  
لتزاـ أنا بذاتى )باإلوالبر الذى أصنعو  .البر الذى من اهلل باإليمان: لنقارف بيف البر الذى يصنعو اهلل .ٖ

بالناموس(. فالفارؽ بينيما ىو الفارؽ بيف السماء واألرض. البر الذى بالمسيح يعطينى السماء ميراثًا. والبر 
الذى مف ذاتى يعطينى أف أتفوؽ عمى مف ىـ مثمى عمى األرض، ويكوف ميراثى أرضيًا. وىذا ىو حاؿ 

 ف... أبرًا يصنعو اهلل أـ برًا ذاتيًا تصنعونو أنتـ ؟!العيد القديـ. والسؤاؿ لممتيوديف... ماذا تطمبو 
 

 "أَلْعِرَفُو، َوُقوََّة ِقَياَمِتِو، َوَشِرَكَة آاَلِمِو، ُمَتَشبًّْيا ِبَمْوِتِو، ٓٔ " -(:ٓٔآية )
ىو سبؽ وقاؿ إنو َحِسَب كؿ شىء خسارة ألجؿ ىذه المعرفة، وبإيمانو بالمسيح أصبح يوجد فى المسيح  :ألعرفو
ية السابقة(. وصارت لو حياة البر، البر الذى مف اهلل. ولذلؾ َحِسَب كؿ ما فى العالـ، ما تحت يده وما ال )اآل

يممكو، كؿ شىء حسبو نفاية. لذلؾ انفتحت عيناه وصار يعرؼ كؿ يوـ عف المسيح أكثر. لقد عرؼ بولس 
ييودى، وىنا بدأت اختباراتو عف الرسوؿ شيئًا عف المسيح فى طريقو لدمشؽ، وما عرفو جعمو يترؾ مركزه ال

المسيح تزداد، وظؿ يعرؼ كؿ يوـ شيئًا جديدًا عف المسيح، وكمما عرؼ أكثر أحبو أكثر. ومع زيادة المعرفة 
احتقر أمجاد العالـ باألكثر. وأدرؾ أف كؿ ما كاف يعتبره مكسبًا ما كاف سوى خسارة عطمتو عف المسيح، وما ىو 

 يح ومجد المسيح.إاّل نفاية بجانب محبة المس
لقد كانت خسارتو لكؿ المميزات السابؽ ذكرىا ىى الطريؽ الوحيد لمعرفة الرب يسوع، ليس فقط لكى يخمص بؿ 
ليعرؼ الرب معرفة حقيقية، يعرؼ حبو وحنانو وقوة اقتداره، ومجده، وتواضعو، ووداعتو وعذوبتو، ىى معرفة 

نية. أما مف يعرؼ الرب ويختبره سيحب الرب ويطيعو ويتشبث اختبارية ألف المعرفة العقمية فقط ىى معرفة شيطا
 بو ويخدمو. ونبلحظ أف معرفة اهلل تزداد يومًا عف يوـ ىنا عمى األرض وىناؾ فى السماء.

 المعرفة عمى األرض تزداد يومًا عف يوـ. .ٔ
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 انتقالنا إلى أمجاد السماء يجعؿ معرفتنا تزداد جدًا. .ٕ
يومًا عف يوـ، وبالتالى تزداد أفراحنا إذ نعرؼ عف الرب أكثر معرفتنا فى السماء أيضًا ستزداد  .ٖ

 (.ٚٔ:ٖونحبو باألكثر وىذه ىى الحياة األبدية )يو 
لقد اختبر الرسوؿ قوة عمؿ المسيح فيو مف خبلؿ كؿ ما واجيو مف مواقؼ الحياة، ولقد تبلمس  :وقوة قيامتو

أف ىذه القوة نفسيا عممت لحسابو، إذ أقامتو مف واختبر قوة المسيح التى أقامت المسيح مف األموات، ورأى 
 موت الخطية. واختبر قوة القيامة ىذه التى انتشمت األمـ مف وثنيتيـ ليصيروا قديسيف.

حيف تذوؽ الرسوؿ محبة المسيح، واختبر قوتو الموجية نحوه ونحو كؿ العالـ، صار يشتيى أف  :وشركة آالمو
حب المسيح، يسيؿ عميو قبوؿ األلـ. وبولس َحِسَب نفسو كغنـ سيقت ، فمف تذوؽ  يتألـ ألجؿ حبيبو المسيح

ختبر بولس أكثر مف ذلؾ أف المسيح لـ يتركو فى آالمو وحده، بؿ كاف يعطيو تعزية بقدر اآلالـ التى إلمذبح. 
 الـ التى سمح بيا اهلل كانت لتنقيتو وحفظو مف الكبرياء(. بؿ اختبر بولس أف األٓٔ-ٔ:ٖكوٕيتعرض ليا )

وىذه وحدىا شيوة  واألجمؿ مف كؿ ىذا أنو شعر بشركة ورفقة المسيح بجانبو وسط أالمو . (.ٓٔ-ٕٔ:ٚكوٕ)
ىنا قاؿ كممتو العجيبة، إنو "وِىَب لنا أف  (.ٛ:ٚٔقمب مف يحب محبة حقيقية. وشركاء األلـ شركاء المجد )رو

(. وىذه وحدىا شيوة قمب مف ٕ:ٓٔ)عب (. وذلؾ حتى نتذوؽ التعزيات، وباآلالـ نكمؿٔ:ٜٕنتألـ ألجمو" )فى
 (.ٛ:ٚٔيحب محبة حقيقية. وشركاء األلـ شركاء المجد )رو

قمة الحب لممسيح أف نموت فعبًل ألجمو، وىذا تـ مع الشيداء، وىذا كاف موقؼ الرسوؿ الذى  :متشبيًا بموتو
سبة لنا فنحف لف نموت (. ولكف بالنٗ:ٔٔكوٕ( + )ٛ:ٖٙكاف مستعدًا لمموت ألجؿ المسيح فى أى لحظة )رو

(. ونموت عف العالـ وكافة األمور ٖ:٘( + )كوٙ:ٔٔالخطية )رو عفت عبًل لكى نتشبو بالمسيح ولكف نمو ف
 ولكف إف حدث وُطِمب منا إنكار اإليماف فأىبل باإلستشياد  (.٘:ٕٗاألرضية. ونصمب أىوائنا وشيواتنا )غؿ
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 ثـ الموت          ثـ القيامة         وترتيب األحداث بالنسبة لممسيح كاف : األلـ 
 القيامة الموت شركة آالمو قوة قيامتو معرفة المسيح

 (ٔٔ)آية 
ىى وحدة معو 

المعرفة ينشأ عنيا 
 وتذوؽ االختبارية

لذة عشرتو فنحتقر 
 العالـ.

القيامة مف موت 
الخطية وتغيير 

 كامؿ لمحياة
بذرة  صارت فينا

 بالمعمودية حياة

 الحب لممسيح
يدفع لقبوؿ 
األلـ ألجمو 
فى فرح 
 لنشترؾ معو

موت عف  -ٔ
 الخطية

لو وصؿ  -ٕ
األمر 

 لئلستشياد

القيامة العامة 
مف األموات 
 فى مجد أبدى

  ٔٔ،  ٓٔالجدوؿ يشير لترتيب األحداث بحسب اآليات 
 .األموات متشبيا بموتو  ..قيامة  وشركة أالمو  وقوة قيامتو             ألعرفو    
 أالم....موت......قيامةارف مع طريؽ المسيح    وق

 وقد يبدو أف الترتيب بالنسبة لنا معكوسًا عما لممسيح ولكف لنتأمؿ 
 القيامة الموت شركة آالمو  وقوة قيامتو ألعرفو

 تحد بالمسيح                           يصير لى نفس طريؽ المسيح أبيذا      
 .حياة المسيحتحاد وثبات فى إفالمعرفة 

ذا حدث اإلتحاد مع المسيح  وا 
 

 "َلَعمّْي َأْبُمُغ ِإَلى ِقَياَمِة اأَلْمَواِت. ٔٔ " -(:ٔٔآية )
 لعمى:

ىذه تشير إلتضاعو فيو يكمؿ خبلصو بخوؼ ورعدة غير واثؽ فى نفسو، فيو القائؿ "مف يظف أنو  .ٔ
 (.ٓٔ:ٕٔكو ٔقائـ فمينظر أف ال يسقط" )

ىذه القيامة، وصعوبة الجياد المطموب، والحيطة والحذر المطموبيف، وتشير لصعوبة الطريؽ إلى  .ٕ
(. "ويكمؿ خبلصو ٜ:ٕٚكو ٔفيو القائؿ: "أقمع جسدى وأستعبده.. حتى ال أصير مرفوضًا" )

 (.ٕ:ٕٔ" )فى ةبخوؼ ورعد
ة فييا شيوة لممجد البيى بعد القيامة الذى رأى لمحة منو فى طريقو إلى دمشؽ. والقيامة فى ىذه اآلي .ٖ

 تتكمـ عف القيامة العامة فى اليـو األخير. 
 

َمِسيُح َلْيَس َأنّْي َقْد ِنْمُت َأْو ِصْرُت َكاِماًل، َولِكنّْي َأْسَعى َلَعمّْي ُأْدِرُك الَِّذي أَلْجِمِو َأْدَرَكِني َأْيًضا الْ ٕٔ " -(:ٕٔآية )
 "َيُسوُع. 
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اضح عف حياة الجياد. ومعنى اآلية.. أنا لـ أبمغ معنى الكممة كمف يجرى فى سباؽ، وىو تعبير و  :لكنى أسعى
كماؿ المعرفة بالرب يسوع، فيذا لف يتحقؽ ال ىنا وال فى السماء، بؿ ىى حياة تنمو فييا المعرفة ىنا وىناؾ. 
ولكننى أمسكت بالطريؽ، وأنمو فى ىذه المعرفة كؿ يوـ بقدر ما أسعى كى أحقؽ اليدؼ الذى ألجمو افتقدنى 

طريقى إلى دمشؽ. وكمما أعمؿ عمى إماتة ذاتى حاسبًا كؿ األشياء نفاية، وأشترؾ فى آالـ الرب الرب يسوع فى 
 . أزداد معرفة وأمتمىء بحياة المسيح فى  

اهلل أدركنا لكى يحضرنا إلى السماء، لكى نحصؿ عمى كماؿ بركتنا. وأدركنى أى وصؿ إلى ،  :أدركنى أيضاً 
ؽ فيو فأسمـ لو قمبى فيمتمكنى، وبيذا يضمف كماؿ خبلصى، وبأف ال يمتمكنى وتعامؿ مع قمبى، ألعرفو وأحبو وأث

 غيره فيستعبدنى فأىمؾ.
رساؿ رو  ـ أدركنا. لكف اهلل لو طرؽ مختمفة تختمؼ بحسب عم  حو القدس، الذى يبكت ويعزى ويُ واهلل بفدائو وا 

ىب إلييا ويحاورىا ليعرفيا ذاتو، احتياج الشخص وباختبلؼ حالتو، يجذب بيا كؿ نفس إليو، فمع السامرية يذ
ومع االبف الضاؿ ُيرِسْؿ لو الرب مجاعة ليقارف بيف حالو فى المجاعة والشبع فى بيت أبيو، ومع ُمقعد بيت 

ومع بولس الرسوؿ يظير لو فى طريقو إلى دمشؽ. كٌؿ لو طريقة خاصة … حسدا يذىب إليو ليشفيو، وىكذا
 . يستعمميا اهلل بحكمتو التى ال ُتدرؾ

 ىى تعبير عف المعاممة الخاصة لممسيح مع كؿ نفس. :أدركنى
 

َأيَُّيا اإِلْخَوُة، َأَنا َلْسُت َأْحِسُب َنْفِسي َأنّْي َقْد َأْدَرْكُت. َولِكنّْي َأْفَعُل َشْيًئا َواِحًدا: ِإْذ َأَنا ٖٔ" -(:ٗٔ-ٖٔ) األيات
َأْسَعى َنْحَو اْلَغَرِض أَلْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة اهلِل اْلُعْمَيا ِفي اْلَمِسيِح ٗٔاُم،َأْنَسى َما ُىَو َورَاُء َوَأْمَتدُّ ِإَلى َما ُىَو ُقدَّ 

 "َيُسوَع.
الكممة فى أصميا اليونانى معناىا النظرة الفاحصة لمماضى، فى نقاش ىادىء مع النفس لمخروج  أحسب:

لكماؿ، ىؤالء ببرىـ الناموسى، وأولئؾ بنتيجو. ولقد ظف كبًل مف الفريسييف والغنوسييف أنيـ وصموا لدرجة ا
نتفخوا. والكبرياء فيو إبمعرفتيـ الفمسفية، وىذا ضد التواضع، فكمما شعروا أنيـ وصموا لدرجة معينة مف البر 

ال يفكر أبدًا إلى ما وصؿ إليو... فيو لـ يصؿ ”: نفصاؿ عف اهلل لذلؾ يقوؿ بولس فى حكمة "أنسى ما ىو وراءإ
كماؿ. والكممة اليونانية "أنسى" تشير لتماـ النسياف. ىو كمتسابؽ يركض نحو الجعالة، إف بعد لمسماء وال لم

التفت إلى الوراء يضيع وقتو وقد يخسر السباؽ. وروحيًا مف ينظر لموراء ييمؾ كإمرأة لوط "مف يضع يده عمى 
 طريقو. المحراث ال يعود ينظر إلى الخمؼ". فمف يضع يده عمى المحراث وينظر لمخمؼ يتعوج

دعوة اهلل لنا ىى عميا ألنيا تأتى مف السماء وىدفيا أف نتجو لمسماء. معنى كبلـ الرسوؿ، أننى  :دعوة اهلل العميا
بنظرة ىادئة لماضى حياتى أرى أننى لـ أصؿ بعد لممستوى الذى ال أحتاج فيو إلى مزيد مف الجياد ومزيد مف 

أننى فى احتياج لمكثير كى أتمـ اليدؼ الذى قصده لى الرب.  النمو ومزيد مف المعرفة ومزيد مف الحب، وأشعر
لذلؾ أنا أنسى كؿ ما حصمت عميو )أو وصمت إليو( فى الماضى سواء كاف مكاسب أـ سمبيات، حتى ال 

 يعوقنى شىء عف الجياد اإليجابى لمزيد مف النمو فى معرفة الرب. 
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كؿ دنس.. ومف تذكار الشر الممبس الموت". فتذكار وتذكر الشر أيضًا ييمؾ. لذلؾ تصمى الكنيسة "طيرنا مف 
 الشر القديـ إمّا أنو:

 يجعمنا نشتييو مرة أخرى أو، .ٔ
 نسقط فى اليأس. .ٕ

 ولكف داود يقوؿ : "خطيتى أمامى فى كؿ حيف" ولكف ىذه تعنى أف نذكر خطيتنا: 
 لنتضع وال ننتفخ. .ٔ
 .و عمى عممووبتسبيح رحمة اهلل الذى غفر لنا فنشكره شكرًا بانسحاؽلنذكر  .ٕ

 ولنذكر دائمًا أعماؿ اهلل معنا وقبولو لنا لنشكره عمى محبتو.
مع أف بولس وصؿ لمعرفة عالية جدًا جعمتو يحسب كؿ األشياء نفاية إاّل أنو لو شعر أنو وصؿ لشىء وصار 

يركض يظؿ اإلنساف يسعى أى كمف  ىذا عف السعى لمكماؿ بؿ سيدفعو لمكبرياء والسقوط. بؿ سيمنعو، شيئًا 
 فى سباؽ ببل توقؼ.....

 طالبا رحمة اهلل . ناسيا الماضى بإيجابياتو فبل ينتفخ ، وبسمبياتو فبل ييأس
 اإليجابيات )كؿ ما وصؿ إليو مف معرفة(.

 السمبيات )الخطايا السابقة(.
فجائزتنا ىى  ىى الجائزة التى يناليا المتسابؽ أو المتصارع، وىذه فى المسابقات العالمية، وأما لنا: الجعالة

(. ٛ(. ىى المسيح نفسو، وىكذا قاؿ الرسوؿ "لكى أربح المسيح" )آية ٜ:ٕ٘كو ٔالممكوت، ىى اإلكميؿ األبدى )
-ٜ:ٕٗكو ٔوفى مسابقات العالـ واحد فقط مف بيف المتسابقيف يأخذ الجائزة. أمّا روحيًا فكؿ مف يجاىد سيكمؿ)

ٕٚ .) 
اف ليحصؿ عمى المكافأة )الجعالة( ىكذا يركز الرسوؿ كؿ فكره وجيده كما يرمى المتسابؽ بنفسو فى الميد :أمتد

 لكى يرضى اهلل، يرمى بنفسو فى خدمتو وجياده معتمدًا عمى نعمة اهلل.
 

ِن اْفَتَكْرُتْم َشْيًئا ِبِخاَلِفِو َفاهلُل َسُيْعمِ ٘ٔ "-(:ٙٔ-٘ٔ) األيات ُن َلُكْم ىَذا َأْيًضا. َفْمَيْفَتِكْر ىَذا َجِميُع اْلَكاِمِميَن ِمنَّا، َواِ 
 "َوَأمَّا َما َقْد َأْدَرْكَناُه، َفْمَنْسُمْك ِبَحَسِب ذِلَك اْلَقاُنوِن َعْيِنِو، َوَنْفَتِكْر ذِلَك َعْيَنُو.ٙٔ
الكماؿ نسبى، والمقصود الناضجيف روحيًا الذيف ليـ نفس الفكر الذى لو، والذى ذكره فى آيات  :لكاممينا
وف لمكماؿ العمر كمو معتمديف عمى نعمة اهلل وليس برىـ الذاتى. ومف تواضع الرسوؿ (. أى الذيف يسعٖٔ،ٗٔ)

وضع نفسو معيـ فقاؿ الكامميف منا. ىؤالء الكامميف يشعروف أنو مازاؿ ينتظرىـ الكثير. وحتى لو افتكر أحد أنو 
عمؿ الروح الذى يبكت ويعمـ  قد بمغ إلى أعمى مستوى فاهلل سيعمف لو الحقيقة إف طمبيا وأراد معرفتيا، وىذا ىو

المقدس أو كتاب روحى أو بعظة أو  فالروح القدس يصحح لو إما بقراءة الكتابغير صحيح  لكؿ مف افتكر شيئاً 
 .ى خبلؿ قراءتو يفتح إدراكو فيفيـف
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لكؿ مف ضؿ وانشغؿ بالعالـ، أو ظف نفسو قد ارتفع فى مستواه فيكؼ عف الجياد. عمؿ الروح أف  :بخالفو 
خبلصيـ، فاهلل يكش ؼ ليؤالء ضبلؿ فكرىـ. وبولس واثؽ أف ىذا سيحدث ألىؿ فيميبى ألنو واثؽ فى محبتيـ وا 

 إذًا لف يتركيـ جيبلء. وأما نحف ففى أعمى مستوى نصؿ إليو يجب أف يكوف لنا ىذا الفكر الذى أشرنا إليو. 
لذى بدأنا بو عبلقتنا بالرب حتى لنواصؿ سيرنا فى نفس الطريؽ أى الجياد ا :فمنسمك بحسب القانون عينو

 ننتيى إلى الجعالة العميا التى أرادىا لنا الرب. 
عمينا أاّل نقؼ ميما كاف ما أدركناه مف نمو روحى بؿ نواصؿ السير والجياد فى طريؽ  :أما ما قد أدركناه

 ى فى السموات ىو كامؿ".كونوا كامميف كما اف أباكـ الذلو ولنذكر قوؿ السيد المسيح : " الكماؿ الذى ال نياية
 

 ". ُكوُنوا ُمَتَمثِّْميَن ِبي َمًعا َأيَُّيا اإِلْخَوُة، َواَلِحُظوا الَِّذيَن َيِسيُروَن ىَكَذا َكَما َنْحُن ِعْنَدُكْم ُقْدَوةٌ ٚٔ " -(:ٚٔآية )
 بولس ىنا يضع نفسو أماميـ كإنجيؿ ُمعاش فمـ يكف ىناؾ أناجيؿ مكتوبة. .ٔ
(. فكأنيـ إذا ٔٔ:ٔكو ٔ( + )ٔ:ٙتس ٔبو ألنو ىو يتمثؿ بالمسيح ) وبولس يطمب أف يتمثموا .ٕ

 تمثموا ببولس فيـ يتمثموف بالمسيح.
. يسيرون ىكذا الذين: بؿ يطمب منيـ بولس أف يتمثموا بمف ىـ قدوة كتيموثاوس وأبفرودتس .ٖ

فى كؿ قداس  والمعنى أيضًا تمثموا بمف يتمثؿ بالمسيح، وليكونوا لكـ قدوة. لذلؾ تقرأ لنا الكنيسة
 السنكسار لنتمثؿ بيؤالء القديسيف.

 
اُء أَلنَّ َكِثيِريَن َيِسيُروَن ِممَّْن ُكْنُت َأْذُكُرُىْم َلُكْم ِمرَارًا، َواآلَن َأْذُكُرُىْم َأْيًضا َباِكًيا، َوُىْم َأْعدَ ٛٔ "-(:ٜٔ-ٛٔ) األيات

ِذيَن ِإلُيُيْم َبْطُنُيْم َوَمْجُدُىْم ِفي ِخْزِيِيِم، الَِّذيَن َيْفَتِكُروَن ِفي الَِّذيَن ِنَياَيُتُيُم اْلَياَلُك، الَّ َٜٔصِميِب اْلَمِسيِح، 
 "اأَلْرِضيَّاِت.

ىنا يشير لمف ارتدوا عف الطريؽ الصحيح وتأثروا بالفمسفات العالمية اإلباحية، وىؤالء اعتبروا أف الجسد مصدر 
ره، وبالتالى ال ضرر مف خطيتيـ، إذًا فميطمقوا العناف لمشرور، لذلؾ فالخطية ميما كانت لف تزيده شرًا فوؽ ش
(. ىؤالء ال يسعوف لجعالة دعوة اهلل العميا، بؿ ٛػٖ:٘لشيواتيـ. وقالوا إف النعمة فييا متسع لجميع الخطايا )رو

ىؤالء مثؿ مف يتذمر مف تجربة :أعداء صميب المسيح ىم إلرضاء شيوات بطونيـ )أكؿ وشرب وجنس(. لذلؾ
ومف يرفض  .صـ مع اهلل بسبب تجربة ، أفبل يعتبر ىذا عداوة لمصميب الذى سمح بو اهلل ليذا الشخصبؿ ويتخا

نوف بالصميب نظريًا لكنيـ يؤم ىؤالء أف يتنازؿ عف أى شيوة أو لذة حسية أال يعتبر ىذا عداوة لمصميب .
(. فالصميب رمز ٘:ٕٗيرفضوف حممو وترؾ شيواتيـ، يرفضوف صمب الجسد مع األىواء والشيوات )غؿ 

ىؤالء ال يستطيعوف تقبؿ الصميب ألف المسيح بصميبو أراد لنا التحرر مف مطالب  لمتحمؿ والتضحية بالذات.
كيؼ ينفذ ىؤالء  وأعطانا بصميبو أف نعيش وفؽ الروح الساكف فينا ويممؾ اهلل عمى كؿ القمب.الجسد األرضية، 

بطونيم ىؤالء صارت  (.ٕٚ:  ٗٔلوأف يحمؿ صميبو ويتبعو ) وصية السيد لمف يريد أف يصبح تمميذا لو فعميو
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ـ عندىـ أف أقصى أى يعمموف إلرضائيا وتمبية مطالبيا ورغباتيا، وال يرفضوف لبطونيـ طمب. في :آليتيم
 إشباع الشيوات الجسدية. ودرجات السعادة ى
وىـ افتخروا بكسرىـ لمقوانيف رضاء شيواتيـ، ا  صار مجدىـ وافتخارىـ بأمور ىذا العالـ و  :مجدىم فى خزييم

األدبية والخمقية والتشريعية وصار تفكيرىـ منحطًا ومنصبًا فى كؿ ما يربطيـ بأرض الشقاء، ولـ يعد ليـ أى 
تطمع لمسماء، فشرورىـ منعت عنيـ معرفة الممكوت الذى أراد الرب أف يؤسسو بالصميب. وكاف افتخارىـ ىذا 

 ىـ أناس قد آمنوا ثـ إرتدوا فيمكوا. يقوؿ أف مف آمف قد ضمف الخبلص، فياخزيًا ليـ. ىذه اآليات رد عمى مف 
 

َفِإنَّ ِسيَرَتَنا َنْحُن ِىَي ِفي السََّماَواِت، الَِّتي ِمْنَيا َأْيًضا َنْنَتِظُر ُمَخمًّْصا ُىَو الرَّبُّ َيُسوُع ٕٓ "-(:ٕٔ-ٕٓ) األيات
َتَواُضِعَنا ِلَيُكوَن َعَمى ُصوَرِة َجَسِد َمْجِدِه، ِبَحَسِب َعَمِل اْسِتَطاَعِتِو َأْن الَِّذي َسُيَغيُّْر َشْكَل َجَسِد ٕٔاْلَمِسيُح، 

 "ُيْخِضَع ِلَنْفِسِو ُكلَّ َشْيٍء.
(. فمواطنو فيميبى ٔ:ٕٚالمقصود فى النص اليونانى مواطنتنا، ىى مف نفس أصؿ كممة "عيشوا" )فى :سيرتنا

ايا الروماف مف أىؿ روما، وىذا كاف يدفعيـ لبلفتخار، لذلؾ يستخدـ كانوا ُيعامموف كالروماف، وليـ نفس مز 
 الرسوؿ ىذه الكممة ليثير فييـ االىتماـ باألكثر بمواطنتيـ السماوية.

نحف مواطنيف سماوييف ألف رأسنا المسيح سماوى وأبونا سماوى وأعطانا أف نحيا فى السماويات فيو "أقامنا معو 
: )فى أصميا اليونانى تعنى ننتظر(. إذًا فمنسمؾ كمواطنيف سماوييف فنحف ٕ:ٙ)أؼ وأجمسنا معُو فى السماويات"

مرة ثانية مف السماء. إذًا فما يدفعنا ألف نسمؾ  مخمصنا الرب يسوعالتوقع بشوؽ شديد( نحف ننتظر مجىء 
د مجده. كسمائييف أف ربنا سيأتى قريبًا مف السماء حينئذ سيغير شكؿ جسد تواضعنا ليكوف عمى صورة جس

بمعنى )تافو / فاسد /  Vile Bodyوتُترجـ أيضًا  Lowly Bodyوكممة تواضعنا ال تعنى التواضع، بؿ الوضيع 
حقير / جدير باالزدراء..(. وىو صار وضيعًا بسبب الخطية. ونبلحظ أف موسى حيف رأى شيئًا بسيطًا مف مجد 

وجو آدـ حيف كاف فى الجنة وكاف يتكمـ مع اهلل اهلل وىو مختبىء فى الجبؿ لمع وجيو، فكـ كاف لمعاف ومجد 
دائمًا. ىكذا خمقنا اهلل فى مجد وقد خسرنا ىذا المجد بالخطية. والمسيح افتدانا ليردنا إلى صورة مجده، لذلؾ 

إذا ُأِظَير ذاؾ نكوف مثمو قالو معممنا يوحنا : " (. ىذا ماٚٔ:ٕٕقاؿ: "المجد الذى أعطيتنى.. أعطيتيـ" )يو 
(. لقد صار جسدنا حقيرًا تضربو األمراض وخاضعًا لآلالـ واألىواء، وكؿ ىذا ٖ:ٕيؤنراه كما ىو" )ألننا س

سيتغير إلى جسد ُممجد عمى غرار جسد المسيح الذى قاـ بو مف الموت. وفؽ قوتو اإلليية التى بيا يعمؿ فينا، 
كو ٔسيصير ممجد ونورانى )ليقودنا لمخضوع الكامؿ لو فنعيش فى مجده. وبعد أف كاف جسدنا لميواف 

إف قوة السيد المسيح غير محدودة، وقد  :ُيخضع لنفسو كل شئ بحسب عمل استطاعتو أن(. ٓ٘-٘ٔ:ٕٗ
ظيرت تمامًا فى قيامتو وصعوده ُممجدًا. وبنفس ىذه القوة ىو قادر أف يغير أجساد المؤمنيف إلى أجساد ُممجدة 

 القوة ىو ، وبيذه(ٙ:  ٕ+  ٕٓ،  ٜٔ:  ٔوقارف مع )أؼ شرالبالقوة صارت ُموجية لنا نحف مثؿ جسده، ىذه 
قادر أف يجعؿ كؿ المخموقات تخضع لممسيح حتى الطبيعة نفسيا. وىنا نقارف بيف نياية أجساد القديسيف فى 

= أى ينقمنا مف ىذه الصورة المزرية التى نحف  مخمصاً  (.ٖ:ٜٔمجد ونياية الشيوانييف الذيف نيايتيـ اليبلؾ )
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ما حصمنا عميو مف بركات الخبلص حتى اآلف ىو عربوف الخبلص النيائى. أما حيف لى صورة المجد. عمييا إ
 يفتكروف فى .الذى قدمو لنا الرب يسوع نمبس الجسد الممجد نكوف وقتيا قد حصمنا عمى كؿ بركات الخبلص

ونحف مف المؤكد  .( = ال يفكروف فى السمائيات، كؿ ىميـ فى التفكير فى األرضياتٜٔية آاألرضيات )
سنفكر فى األرضيات فنحف نعيش فى العالـ ونأكؿ ونشرب ولكف عمينا أف نفكر فى المكاف الذى سنذىب إليو 

 ونيتـ بو باألولى فيو مكاننا األبدى. 
 المجد والصميب

 ( فيوٚ:ٜٖالصميب والمجد ىما وجياف لعممة واحدة فحيف يقوؿ الكتاب "ألف يسوع لـ يكف قد مجد بعد" )يو
أو يمكف فيميا أنو لـ يكف قد جمس عف يميف اآلب. والسبب أف ىناؾ إتجاىيف  بَ مِ ىنا أى صُ  دَ ج  يقصد بقولو مُ 

 يسمؾ فييما اإلنساف. فيو:
إمّا ينظر لمسماء رافضًا شيوات األرض ومجدىا وىذا ىو الصميب، كما يقوؿ بولس الرسوؿ "حاشا  .ٔ

(. ٙ:ٗٔذى بو قد صمب العالـ لى وأنا لمعالـ" )غؿلى أف أفتخر إاّل بصميب ربنا يسوع المسيح ال
 ولكف مف ينظر لمسماء فيو طالب مجد اهلل وسيمجده اهلل.

مّا ينظر لشيوات العالـ كما فعؿ ديماس الذى قاؿ عنو بولس الرسوؿ  .ٕ ديماس تركنى إذ أحب "  وا 
 ( والعالـ ىو باطؿ األباطيؿ )عكس المجد(.ٗ:ٓٔتىٕالعالـ الحاضر" )

ؿ مرة يذكر فييا كممة المجد  فى الكتاب المقدس كانت بحسب مفيـو البشر، فقد قاؿ بنى الباف عف أو  :المجد
ف ىناؾ مف ( ومازاؿ حتى اآلٖٔ:ٔيعقوب حينما زادت ثروتو مف الغنـ "مما ألبينا صنع كؿ ىذا المجد" )تؾ

ليفيموا أف المجد ليس فى  يفيـ أف المجد ىو فى كنوز ومراكز ىذه الدنيا. وظؿ اهلل يرتقى بالفكر البشرى
الماديات بؿ فى وجود اهلل وسطنا، فالمجد ىو شىء خاص باهلل وليس باإلنساف. "أكوف ليا سور نار مف حوليا 

(. فالمجد ىو الحالة التى فييا اهلل. ونحف لف نفيـ حقًا ما ىى حقيقة ىذا ٕ:٘وأكوف مجدًا فى وسطيا" )زؾ
ما لـ تره عيف وما لـ تسمع بو أذف ولـ يخطر عمى باؿ إنساف" المجد، ىؿ ىو نور؟ ىؿ ىو عظمة؟ ىذا "

( وسيأتى وقت يستعمف ىذا ٕٛ:ٕٓ( ونحف اآلف فى مجد مستتر وذلؾ لوجود المسيح فى وسطنا )متٕ:ٜكؤ)
 (.ٛ:ٛٔالمجد فى الدىر اآلتى )رو

 فمقد:  يعنى األلـ وقبوؿ األلـ، ورفض ىذا العالـ وشيواتو. وىذا ما فعمو المسيح. :الصميب
نتيى برفض حياتو ٓٔػٗ:ٛرفض أى شىء مف ىذا العالـ حينما عرض إبميس ىذا عميو )مت .ٔ ( وا 

نياه برفضو الحياة كميا( أوصمب عمى الصميب وأسمـ الروح )ما بدأه المسيح برفض شيوات العالـ 
 (.ٖ:ٓٔوىذا ىو نفس ما قالو بولس ىنا أعرفو... وشركو أالمو متشبيًا بموتو )فى

 و قبؿ الصميب ألجمنا وكؿ مف أحبو يقبؿ الصميب ألجمو.ىو لمحبت .ٕ
األلـ لـ يعد عقوبة لممجـر فالمسيح كاف بريئًا ببل خطية، لذلؾ صار األلـ شركة حب مع المسيح  .ٖ

 وحمؿ لمصميب وراءه وتممذة لو ومف يحمؿ صميبو يصير تمميذًا لممسيح.
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 الصميب والمجد متطابقان
يواتو يصير باطبًل مثمو، ومف يرفض العالـ الباطؿ يصير فى مجد، فالصميب مف يسعى وراء العالـ الباطؿ وش

وىو رفض العالـ والحياة الحاضرة ىو الصورة األخرى إلختياره المجد. لذلؾ فالمسيح حيف أطاع حتى الموت 
فض (. واإلنساف مخير بيف العالـ وشيواتو وممذاتو وخطاياه وبيف ر ٜ، ٕ:ٛموت الصميب رفعو اهلل... )فى 

ختيار معرفة المسيح.  العالـ وا 
طمب معرفة المسيح، إكتشؼ لذتو وتوحد بو وأحبو وعاش فى فرح ىو عربوف الفرح األبدى، وعاش  مف فإف .ٔ

فى مجد مستتر إنتظارًا إلعبلف ىذا المجد، وعاش فى تعزية يعطييا اهلل لمف إختار طريؽ األلـ والصميب، 
مدة ىذا العالـ بأالمو، فالمسيح ينظر إلينا مشجعًا ويقوؿ لقد  حتى نحتمؿ أالـ ىذا العالـ. وميما طالت

إقتربت أياـ الراحة والفرح والمجد... أما قدرتـ أف تسيروا معى ساعة واحدة إف مف عرؼ المسيح وأحبو 
 سيحتقر العالـ وما فيو وسيعتبره نفاية.

ف  .ٕ تعزيات اهلل فيو قد أحب العالـ. طمب شيوات وممذات ىذا العالـ، فيو يذىب لمعالـ بشيواتو رافضًا وا 
وأسعى لو  . ولذتى يكوف مصدرًا لفرحى خرآ(. ألننى ألجأ لمعالـ كإلو ٗ:ٗومحبة العالـ ىى عداوة هلل )يع

إستعدادًا  ، اإلليىوىو طريؽ الصميب كطريؽ لمتعزية والفرح ، كمف يرضيو رافضًا طريؽ المسيح لمتعزية 
ف إختار أف تكوف بطنو ىى إليو فيو بيذا يكوف قد ترؾ اهلل كإلو لو، لذلؾ يكوف م . األبدىلمفرح والمجد 

نتيى بالجموس عف يميف اآلب ىو  فيو بيذا يعادى صميب المسيح أى طريؽ المسيح الذى بدأ بالصميب وا 
ختار إليًا باطبًل  وبيذا. خر آبيذا إختار لو إليًا  يعادى اهلل وطريقو الذى ىو الصميب والمجد الحقيقى، وا 

( "وىب لكـ.. أف تتألموا ألجمو" فاأللـ ىو شركة مع المسيح ٔ:ٜٕوضًا عف اهلل وبيذا نفيـ أيضًا اآلية )فىع
تحد بو يشتيى أف يتألـ معو ٛ:ٚٔفى صميبو وفى مجده )رو يشتيى  فالمحب، ( ومف عرؼ المسيح وأحبو وا 

 اهلل بأف يمجده.أف يتألـ مع مف أحبو، ولكف مف جيو أخرى فمف إختار طريؽ األلـ يكافئو 
فاأللـ والمجد وجياف لعممو واحدة. ومف رفض األلـ فيو يرفض المجد اإلليى فى ىذه الحياة كشىء مستتر، وفى 
 الحياة األخرى بالعياف. فيكوف معنى ُوِىُب لكـ أف تتألموا يعنى أنو ُوِىُب لكـ أف تتحدوا بالمسيح المتألـ المصموب

وأيضًا بيذا فمقد ُوِىُب لكـ أف تتمجدوا  ، وتعرفوه وتشتيوا أف تشاركوه ألمو ، تووتكتشفوا عذوبتو وتعزياتو ومحب ،
 معو.

ومف يرفض ىذا  ، فشركة اآلالـ والصميب إذًا ىى شركة حب وتعزية عمى األرض وشركة مجد فى السماء
وبيذا لف يكسب بؿ خر يظف أنو يشبعو ويفرحو ولكنو إلو باطؿ، آالطريؽ ويسير وراء شيواتو فمقد سار وراء إلو 

 أنو سيعادى اهلل وصميبو بمسمكو ىذا.
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إف مف عرؼ المسيح وأحبو يعتبر العالـ نفاية والعكس مف يجرى وراء العالـ فيو لـ يعرؼ المسيح وال أحبو وال 
إختبره لذلؾ يرفض صميبو ويرفض األلـ معو. المجد صار 
لممسيح بالجسد ونحف جسده، لذلؾ سيصير لنا نفس المجد 

 لؾ يصمى المسيح فى صبلتو الشفاعية األخيرة قائبًل:لذ
"مجدنى أنت  أييا اآلب عند ذاتؾ بالمجد الذى كاف لى 

( ثـ يقوؿ: "وأنا قد أعطيتيـ ٚٔ:٘عندؾ قبؿ كوف العالـ" )يو
( فمف يرفض طريؽ ٚٔ:ٕٕالمجد الذى أعطيتنى" )يو

المسيح ويجرى وراء شيواتو ليناؿ لذة وقتية فيو يترؾ طريؽ 
عده لو ليحيا فى المجد أمجد ويترؾ كؿ تدبير اهلل لو الذى ال

أبديًا وىذا عداوة هلل ولصميبو. واإلنساف حر فى أف يسمؾ فى 
(  وفييا يطمب ٕٔ-ٖ:ٚٔأى اتجاه وىذا ممخص األيات )فى

الرسوؿ أف نسمؾ فى طريؽ السماء ليكوف نصيبنا المجد 
ا ما وليس اليبلؾ. والمجد ىو رفض الخطية والعالـ وىذ

عممو المسيح فتمجد وكؿ مف يسمؾ ىذا الطريؽ يتمجد. وكؿ 
مف يسمؾ فى طريؽ العالـ رافضًا الطريؽ الذى أعده لو اهلل، 

ساعيًا وراء لذاتو، ساعيًا وراء العالـ فيو يبحث عف إلو آخر وبيذا يعادى اهلل وصميبو. فرفض العالـ وممذاتو ىو 
 (.ٙ:ٗٔالصميب )غؿ

 =إختيار  العالم 
ترك طريق اهلل 

 عداء اهلل =

طريق العالم وشيواتو 
 ونيايتو اليالك
               

 الهالك

طريق السماء 
 ونيايتو المجد

لطريق فيو رفض ىذا ا
 لمعالم = الصميب واأللم

األرض ألم 
وتعزية ثم 
مجد السماء 
 فى السماء

عهى 

 األرض

 نذة حسيت
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 عودة لمجدول (زابعرسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي )اإلصحاح ان
 

ْكِميِمي، اْثُبُتوا ىَكَذا ِفي الرَّبّْ َأيَُّيأ " -(:ٔآية )  "اأَلِحبَّاُء. ِإًذا َيا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء َواْلُمْشتَاَق ِإَلْيِيْم، َيا ُسُروِري َواِ 
إخوتى أنتـ منتظروف مجىء  يعنى أف ىذه اآلية عائدة عمى ما قبميا، والمعنى أنو ماداـ يا "إًذا"قولو  :إًذا... اثبتوا

لتزموا بكؿ ما توجبو عميكـ ىذه المواطنة  :إذًا اثبتوا فى الربالرب  اثبتوا فيما أنتـ فيو كمواطنيف سماوييف، وا 
يعنى، أف الرب الذى نحف متحدوف بو ىو " اثبتوا فى الرب" السماوية، وال ترتدوا لمحبة لذات وشيوات العالـ. وقولو

ِذكرىـ ُيدخؿ السرور لقمبو لطيارة سيرتيـ وطاعتيـ  :يا سرورىكة منتصرة ليذا المجد الُمعد. الذى سيقودنا فى معر 
كاف الفائز فى السباؽ ُيمبسونو إكميؿ زىور. وكاف المتسابؽ يظؿ يجاىد العاـ كمو  :إكميمىوكرميـ ومحبتيـ. بؿ ىـ 

يجاىد كؿ عمره  يفتخر بو. والرسوؿ فى تدريبات شاقة وىو يحمـ بأف يمبس ىذا اإلكميؿ. وحينما يحصؿ عميو
 إيمانيـ، وسيكمؿ بسببيـ فى األبدية.بلخبلصيـ، ويفتخر 

 
. ٕ " -(:ٕآية )  "َأْطُمُب ِإَلى َأُفوِدَيَة َوَأْطُمُب ِإَلى ِسْنِتيِخي َأْن َتْفَتِكرَا ِفْكرًا َواِحًدا ِفي الرَّبّْ

ؼ ويتوافقا فى فكر واحد، فبل يحرما نفسييما مف الشركة يطمب الرسوؿ مف كمتييما أف تتنازؿ عف ما بينيما مف خبل
(. والخبلؼ بينيما يعطؿ عمؿ الكرازة وعمؿ الروح ٛ-ٕ:ٔ+ ٖٓ-ٔ:ٕٚوالفرح فى الرب. وىذا سبؽ وَمي َد لو )فى

كانت مف فى فيميبى وربما آالقدس. ويبدو أف ىاتيف المرأتيف كاف ليما مركزًا ىامًا فى الكنيسة. وكاف النساء أوؿ مف 
(. ثـ صارتا خادمات وكارزات أو خادمات لممحتاجيف. ٙٔ:ٖٔعند النير حيث تُقاـ الصبلة )أع إفودية وسنتيخى

 وخصاـ ىاتيف الخادمتيف يسبب شقاقًا وتحزبًا فى الكنيسة فتتأثر الكنيسة ككؿ.
 

َىاَتْيِن المََّتْيِن َجاَىَدتَا َمِعي ِفي اإِلْنِجيِل، َمَع  َنَعْم َأْسَأُلَك َأْنَت َأْيًضا، َيا َشِريِكي اْلُمْخِمَص، َساِعدْ ٖ " -(:ٖآية )
 " َأْكِميَمْنُدَس َأْيًضا َوَباِقي اْلَعاِمِميَن َمِعي، الَِّذيَن َأْسَماُؤُىْم ِفي ِسْفِر اْلَحَياِة.

ر الخدمة الكممة تشير الشتراؾ ثوريف فى محراث، وىذا الشريؾ المخمص إذًا كاف قد احتمؿ مع بولس ني :شريكى
فودية وسنتيخى، وحتى ال ينسى باقى الذيف  حتماؿ الضيقات والمصاعب. وشاركو فى الخدمة أيضًا إكميمنضس وا  وا 

". وما ىو نصيب مف يعمؿ فى كـر الرب؟ أسماؤىـ فى سفر الحياة. والضيقات وباقى العاممين معىتعبوا معو قاؿ "
والرسوؿ  :جاىدتا معى فى اإلنجيلميبى وفى كؿ مكاف. حتمموىا كانت بسبب االضطياد الذى حدث فى فيإالتى 

يشجعيما بقولو ىذا، فيذكر ليما ماضييما ومحبتيما هلل لينسوا خبلفاتيف. ولكف مف ىو ىذا الشريؾ الذى يشير إليو 
 الرسوؿ؟ قيمت آراء كثيرة :

ا سيبل أو لوقا ىو شخص مشيور فى فيميبى لو مركز قيادى وىـ يعرفونو وكاف معاونًا لبولس وقيؿ ربم .ٔ
 أو أسقؼ فيميبى أو أبفرودتس.
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قيؿ إف كممة شريكى باليونانية ىى "سيزيجيوس"، فقالوا أنو شخص اسمو سيزيجيوس، ووصفو الرسوؿ  .ٕ
 بأنو مخمص.

 قاؿ القديس يوحنا فـ الذىب إنو زوج إفودية أو سنتيخى. .ٖ
 ف المرأتيف.والرسوؿ يطمب مف إكميمنضس ومف الشريؾ ىذا مساعدتو فى عمؿ الصمح بي

 
 "ِاْفَرُحوا ِفي الرَّبّْ ُكلَّ ِحيٍن، َوَأُقوُل َأْيًضا: اْفَرُحوا. ٗ " -(:ٗآية )

فالفرح فبل فرح حقيقى إاّل بالثبات فى المسيح، ومف ىو ثابت فى المسيح يمؤله الروح القدس فرحًا  :إفرحوا فى الرب
عبرية معناىا فرح  كممة فْ دْ ، وعَ  فْ دْ جنة عَ مؽ االنساف فى واهلل يريدنا اف نفرح ، فيو خ .ثمرة مف ثمار الروح القدس

 وبيجة .
ومف ثمار الروح القدس . إفرحوا فى الرب: يدعو الرسوؿ أىؿ فيميبى لمفرح الدائـ، كثمرة طبيعية التحادىـ بالرب

(، ميما ٙٔ:ٕٕ)يو الفرح. والفرح الذى يعطيو لنا الرب ال يتأثر بأى ظروؼ خارجية، وال يستطيع أحد أف ينزعو مّنا
كانت اآلالـ المحيطة بنا، كما سبح بولس َفرحًا فى سجنو فى فيميبى، أمّا أفراح العالـ فسريعًا ما تزوؿ. ويصؿ 

 اإلنساف ليذا الفرح سريعًا إذا بدأ يحزف عمى خطاياه، ويقدـ توبة، فالخطية تسبب عدـ الثبات فى الرب.
 

 "وًفا ِعْنَد َجِميِع النَّاِس. اَلرَّبُّ َقِريٌب.ِلَيُكْن ِحْمُمُكْم َمْعرُ ٘ " -(:٘آية )
المعنى باليونانية )كونوا ببل غضب / ال تكونوا قساة / تحمموا بالصبر إساءات الغير / التساىؿ مع اآلخريف  :حممكم

لفرح فى الحقوؽ الشخصية كما فعؿ إبراىيـ مع لوط(. وىذه الصفات ال تتوافر إاّل لمف استطاع أف يفرح بالرب، وا
حتماؿ وضبط ا  تساع قمب و إنابع مف المحبة التى ىى مف ثمار اإلمتبلء مف الروح القدس. والمحبة والفرح يعطياف 

 لمنفس وتسامح ووداعة ولطؼ.
(. ىى كممة الصبر التى كاف يرددىا المسيحيوف األوائؿ إلعبلف فرحيـ بقرب ٙٔ:ٕٕكؤثا" )آماراف " :الرب قريب

شتياؽ وليفة. والحظ التسمسؿ الرائع فى كممات ا  ا دائمًا أف نتوقع قرب مجيئو بفرح و مجىء المسيح. وىكذا عمين
( قاؿ افرحوا فى الرب فبل فرح حقيقى بدوف ثبات فى الرب. وىنا ٗ( قاؿ اثبتوا فى الرب وفى آية )ٔالرسوؿ ففى آية )

ظر الرب باشتياؽ. فالذى ينشغؿ يتكمـ عف التساىؿ فى الحقوؽ وىذا يكوف سيبًل وممكنًا لمف يعيش فى فرح وينت
 بمجىء الرب يتساىؿ فى حقوقو الشخصية.

 
اَلِة َوالدَُّعاِء َمَع الشُّْكِر، ِلُتْعَمْم ِطْمَباُتُكْم َلَدى اهللِ ٙ "-(:ٚ-ٙ) األيات . اَل َتْيَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلّْ َشْيٍء ِبالصَّ

 "َيْحَفُظ ُقُموَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. َوَساَلُم اهلِل الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل،ٚ
ال تقمقوا وال ترتبكوا وال تضطربوا أماـ ىموـ الحياة. والحظ أنو لـ يقؿ ال تفكروا فى ترتيب أموركـ  :ال تيتموا بشىء

صبلة تمؤل القمب فال :بل بالصالة(. ٚ:ٕٖكؤ( + )ٙ:ٕ٘التى فى الغد، بؿ قاؿ ال تحمموا ىـ ىذه األمور )مت
اف نفكر  األولى :سبلمًا، فإذ نسمع صوت اهلل فى قموبنا نيدأ. وىناؾ طريقتيف لمتفكير حينما تواجينا مشكمة محيرة ، 
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ف نشرؾ معنا اهلل فى أىى  والثانية :ونعمؿ العقؿ وحده لمتوصؿ الى حؿ ، واذا كانت المشكمة كبيرة نصؿ لميأس . 
نا أبنؾ ...إلست انا أاف قمبو هلل ويقوؿ انت لف تتركنى وحدى يا رب فى ىذه الضيقة ....التفكير ...مثبًل يرفع االنس

 ذا فعمت يمؤل اهلل قمبؾ تعزية.إنؾ تحبنى ولف تتخمى عنى ....فأثؽ أ
مع فيو توسؿ الشخص فى تقديـ طمباتو، وىذا يشمؿ طمب غفراف الخطية.  :أمّا الدعاءوالصبلة تعنى التسبيح...  

عطايا اه، يزيدنا اهلل مف لشاكر يزيده اهلل نعمة فوؽ نعمة، فحينما نرجع هلل بالشكر عمى عطية مف عطايفا :الشكر
أف كاف قد ( فالذى عاد شاكرًا حصؿ عمى الخبلص، بعد ٜٔ-ٚٔ:ٔٔالعشرة البرص )لو  شفاء، كما رأينا فى نعمتو 

ا أثناء أى ضيقة. فيجب أف تشمؿ الصبلة . بيذا يرسـ الرسوؿ خطة نتبعيا فى صمواتنحصؿ عمى الشفاء الجسدى
هلل + الطمب مف أجؿ حؿ المشكمة + الشكر المستمر حتى وسط الضيقة(. والشكر ىذه العناصر: )التسبيح والتمجيد 

 ىو عنصر مرافؽ ىاـ لكؿ صبلة، بؿ نحف نبدأ بو أى صبلة فى كنيستنا.
مشاكؿ ال نجد ليا حبًل بعقولنا، أو يصادفنا مكدر ييدد كثيرًا ما تصادفنا ضيقات أو  :سالم اهلل الذى يفوق كل عقل

سبلمنا وال نجد لو حبًل، ونصرخ هلل فيعطينا سبلمًا يتغمب عمى القمؽ والخوؼ وحيرة العقؿ التى نعانى منيا، فسبلـ 
الشىء المحير  اهلل يفوؽ ويتفوؽ عمى حيرة عقولنا العاجزة، فيغمر السبلـ عقولنا وقموبنا بطريقة تفوؽ أفيامنا. فمع أف

ر مازاؿ باقيًا، نجد أنفسنا وقد ارتفعنا فوقو ولـ يعد يقدر أف يكدرنا كد  الذى طمبنا إزالتو مازاؿ باقيًا، أو المشكمة أو المُ 
شىء لكف غير متضايقيف،  مكتئبيف فى كؿأو يفقدنا سبلمنا. وىذا ما َعب ر عنو الرسوؿ بصورة أخرى حيف قاؿ "

( ىما عطايا ٚ( وسبلـ اهلل الذى يفوؽ كؿ عقؿ )آيةٗ(. والفرح فى الرب )آيةٗ:ٛكوٕ" )فمتحيريف لكف غير يائسي
ف نحيا فى فرح وسبلـ بالرغـ أمف اهلل لنحيا فى نصرة وسط أحزاف وضيقات ىذا العالـ. فالنصرة فى المسيحية ىى 
د المسيح بقولو "والينزع أحد مف المشاكؿ الخارجية وليست ىى فى نزع الضيقة الخارجية وىذا ما كاف يعنيو السي

 (.ٙٔ:ٕٕفرحكـ منكـ" )يو
( NKJVبحسب ترجمة )  which surpasses all understanding:  سالم اهلل الذى يفوق كل عقل

( تعطى سبلما يسود العقؿ ، يتغمب عمى الحيرة ٕ( تفوؽ تصورنا وافيامنا  ٔوالمعنى اف لدى اهلل حموال لمشكمتنا 
 التى فيو .

ـْ حراسة شىء ما. إذًا صموا وال تقمقوا وسبلـ اهلل الذى ال ُيعب  كم :يحفظ ر مة ليا طابع عسكرى فى اليونانية وتعنى ُيْحِك
عنو وال يمكف لمعقؿ البشرى أف يدركو أو يمنحو، سبلـ اهلل ىذا سوؼ ُيحكـ حراسة قموبكـ وأفكاركـ فى المسيح. أى 

 ت مف إبميس لزرع اليـ واليأس.سوؼ يمنع القمؽ أف يتسرب ليا وسيمنع أى محاوال
يواجو اإلنساف مشاكؿ اليجد ليا حموال ويحتار العقؿ فييا، ومع الصبلة يسود السبلـ القمب. وىذا السبلـ الذى يعطيو 

( عمى حيرة العقؿ. فيسود السبلـ عمى اإلنساف. وسنظؿ فى ىذه الحيرة طالما نحف surpassesالروح القدس يتفوؽ )
 مؿ الروح القدس يعطى سبلما يغمب ىذا القمؽ لمف يصمى ويمتصؽ باهلل.فى الجسد. ولكف ع
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 َما َأِخيرًا َأيَُّيا اإِلْخَوُة ُكلُّ َما ُىَو َحق، ُكلُّ َما ُىَو َجِميٌل، ُكلُّ َما ُىَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُىَو َطاِىٌر، ُكلُّ ٛ "-(:ٜ-ٛ) األيات
، ُكلُّ َما ِصيُتُو َحَسٌن، ِإنْ  ْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي ىِذِه اْفَتِكُروا.  ُىَو ُمِسرّّ َوَما َتَعمَّْمُتُموُه، َوَتَسمَّْمُتُموُه، َٜكاَنْت َفِضيَمٌة َواِ 

لُو السَّاَلِم َيُكوُن َمَعُكْم. ، َفيَذا اْفَعُموا، َواِ   "َوَسِمْعُتُموُه، َورََأْيُتُموُه ِفيَّ
يات وعمؿ الخير، فإف كنا قد حسبنا العالـ نفاية وتركنا عمينا أف ال نكؼ فقط عف السيئات بؿ نمتمىء باإليجاب

 السيئات، فعمينا أف ننشغؿ بشىء ما وليكف ما ننشغؿ بو حسف، نحف ذاىبوف لمسماء فمننشغؿ بما لمسماء.
عميكـ أف تنشغؿ أفكاركـ بما ىو حؽ فى نظر اهلل. والحؽ عكس  :كل ما ىو حقتعنى خبلصة األمر كمو.  :أخيرًا

باطؿ ىو العالـ بكؿ ما فيو مف ممذات ودرجات عظيمة، وأمواؿ، ومراكز... ىذا قيؿ عنو باطؿ األباطيؿ. الباطؿ. ال
أما الحؽ فيو المسيح، الذى قاؿ عف نفسو "أنا ىو الطريؽ والحؽ والحياة". الحؽ ىو اهلل، وىو السماء واألبدية. ىذا 

(. أما مف ييتـ بالعالـ فيو ييتـ بالباطؿ. ٖ:ٔؿ عنو الرسوؿ "إف كنتـ قد قمتـ مع المسيح فأطمبوا ما فوؽ" )كوما قا
يشير ألف ال ينقسـ قمبنا بيف الحؽ  ...كل ما ىووقيؿ عف إبميس "رئيس ىذا العالـ" وىو "الكذاب وأبو الكذاب". وقولو 

إستقامة التصرؼ فيما يميؽ  :عادلأى موقر ومستحؽ االعتبار.  :يلكل ما ىو جموالباطؿ "التعرجوا بيف الفرقتيف". 
المقصود كؿ ما يسر اهلل، ويبعث  :ُكلُّ َما ُىَو ُمِسرّّ تشمؿ األفكار الطاىرة والسموؾ الطاىر.  :طاىرباآلخريف. 

ضرورة  :يمةفض إن كانتأف يشتير عنكـ األمانة مثبًل، تكوف سمعتكـ حسنة.  :صيتو حسنالسرور فى قموب الناس. 
أى ليمدح  :مدحالتفكير فى كؿ ما ىو فضيمة واالىتماـ بأف تكوف فينا كؿ الفضائؿ، وأف نرفض كؿ ما ىو رذيمة. 

الناس أعمالكـ وىذه مثؿ "ليرى الناس أعمالكـ الصالحة فيمجدوا أباكـ الذى فى السموات". وقد تعنى ليمدح كؿ واحد 
فبل ينتقد أحد اهلل  ا تمجد اهللح مف الناس، بؿ نسعى ألف تكوف تصرفاتناآلخر ليشجعو. عمومًا نحف ال نتسوؿ المد

 (.ٗ:٘كو ٔ) بسببنا
(. ونرى ىنا أىمية التقميد والتعميـ الشفيى الذى نقؿ لنا طرؽ ممارسة األسرار. ٖ:ٚٔراجع )فى  ...  :ما تعممتموه
 (. ٙٔ:ٕٓيمؤل القمب بالسبلـ ويسحؽ الشيطاف )رو  :إلو السالم

 
أَلنَُّكُم اآلَن َقْد َأْزَىَر َأْيًضا َمرًَّة اْعِتَناُؤُكْم ِبي الَِّذي ُكْنُتْم َتْعَتُنوَنُو، َولِكْن َلْم  َفِرْحُت ِبالرَّبّْ ِجدِّاُثمَّ ِإنّْي ٓٔ " -(:ٓٔآية )

 "َتُكْن َلُكْم ُفْرَصٌة. 
ا. ىو يفرح بالرب الذى وضع المحبة (. وليس بالعطايا التى أرسموىٗ:ٗىو يفرح بالرب كما عمميـ )فى :فرحت بالرب

ىى كممة تشير لمشجرة اليابسة التى أفرخت. أى أفرخت شجرة محبتكـ لى،  :أزىرفى قموبيـ فأرسموا عطاياىـ. 
 ليس عف تقصير أو نقص محبة منيـ إنما ألنو فى سجنوفإعتنيتـ بى ووفرتـ احتياجاتى. فيـ لـ يرسموا لو أى شىء 

 و.أرسموا معجاءىـ أبفرودتس ف حتى،  لم تكن لكم فرصة =
 

َأْعِرُف َأْن َٕٔلْيَس َأنّْي َأُقوُل ِمْن ِجَيِة اْحِتَياٍج، َفِإنّْي َقْد َتَعمَّْمُت َأْن َأُكوَن ُمْكَتِفًيا ِبَما َأَنا ِفيِو. ٔٔ "-(:ٖٔ-ٔٔ) األيات
ْبُت َأْن َأْشَبَع َوَأْن َأُجوَع، َوَأْن َأْسَتْفِضَل َأتَِّضَع َوَأْعِرُف َأْيًضا َأْن َأْسَتْفِضَل. ِفي ُكلّْ َشْيٍء َوِفي َجمِ  يِع اأَلْشَياِء َقْد َتَدرَّ

يِني. َٖٔوَأْن َأْنُقَص.   "َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقوّْ
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روما )أع  ىو كاف محتاج فعبًل لعطاياىـ، ليأكؿ وليدفع أجرة المنزؿ الذى أستأجره فى :ليس.. من جية احتياج
 (. ولكنو يرفض أف تكوف خدمتو سببًا فى مكاسب مادية لو.ٕٛ:ٖٓ

لقد حصؿ عمى طبيعة جديدة بعد أف صار مسيحيًا. وُيضاؼ لذلؾ أف كثرة أسفاره، وكثرة آالمو كانوا لو  :قد تعممت 
 كمدرسة خاصة.

أن أعيش فى أقؿ مستوى لممعيشة. أى  :أعرف أن أتضعقانًعا بما عندى، بأقؿ قدر مف المأكؿ والممبس.  :مكتفًيا
 :أستفضل فكممةأى أستبقى فوؽ كفايتى مف كؿ ما كاف لى ميما كاف قميبًل. وما يفضؿ يعطيو لممحتاج.  :أستفضل

لـ  هلكنو فى غناه لـ يستكبر، وفى فقر أفيض عمى اآلخريف، وربما كانت ىناؾ فترات وفرة وغنى مادى  فى حياتو، و 
الحياة  :تدربت أن أشبع وأجوعفى كؿ الظروؼ التى واجيتنى.  :فى كل شئذا وذاؾ. يتذمر، فاهلل رفعو فوؽ ى

ذا شبع  الروحية عموًما تحتاج إلى تدريب وجياد. وىو إذا جاع يقبؿ الجوع مف يدى الرب ويحاوؿ أف يستفيد بو، وا 
ا فى المسيح عمى أى حاؿ، ـ أف يحييشكر. ولكف ىناؾ مف فى ضيقو يتذمر، وفى أفراحو ينسى اهلل. ولكف بولس تعم  

ولذلؾ كاف المسيح يقويو فى كؿ شىء عمى كؿ حاؿ. ومعنى كبلـ بولس ألىؿ فيميبى أف فرحو لـ يكف ألنو فى 
ـ أف يعيش بالقميؿ وىو فى حالة رضى بالرب، وميما احتياج لممعونة بؿ بمحبتيـ التى ظيرت فى عطاياىـ. لقد تعم  

أستطيع كل شىء فى ف يجد كفايتو وال يحتاج مع المسيح ألى شىء آخر: كاف لو مف ضعؼ بشرى ففى المسيح كا
ف افعؿ أمكانيات النيائية ، وبيذه االمكانيات يمكننى إى الننى ثابت فيو وىو لو أ المسيح الذى يقوينى: فى المسيح

لس. وىذه اآلية رد ي شئ . ولـ يزؿ المسيح مصدر قوة لنا فى كؿ شىء )فى حياتنا الروحية والمادية( كما كاف لبو أ
(. ولكف عمينا أف نعرؼ أف ما ٓٔ، ٜ: ٕٔكوٕ، وراجع ٘ٔ:٘عمى قوؿ المسيح بدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئًا )يو

 و.إسم إرادة اهلل ولمجدسيتحقؽ ونستطيع عممو ىو ما يوافؽ 
 نيائية، ىى إمكانيات وىذا يعطى لمف يثبت فى المسيح إمكانيات ال -= أى ثبات فى المسيح البلنيائى  فى المسيح

حياة المسيح الذى فيو. وىاىو بولس الرسوؿ ما زاؿ يكرز لآلف فى كؿ زماف وفى كؿ مكاف بكتاباتو. أما مف يريد أف 
بؿ  الذى ىو إمكانيات البشر العاجزة، فى حيز المحدود قعينسب نجاح العمؿ لنفسو سيأخذ إعجاب الناس لكنو سي

ىى الموت. لذلؾ نفيـ أف شجرة الحياة ىى اإلتحاد بالمسيح. وشجرة معرفة الخير  وكؿ محدود لو نياية. وكؿ نياية
والشر ىى الخطية التى تفصمنا عف المسيح، والمسيح ىو الحياة. إذًا فشجرة معرفة الخير والشر التى أكؿ منيا آدـ 

 أدت لمموت ألنو وقع فى حيز المحدود بإنفصالو عف اهلل.
شنودة الثالث عف سؤاؿ "كممنا عف إنجازاتؾ فى فترة حبريتؾ" فأجاب "لـ نتعود أف نتكمـ أجاب مثمث الرحمات البابا 

 عف إنجازاتنا بؿ عف ما عممو اهلل بنا". 
وكؿ مف يفيـ أف اهلل ىو الذى يعمؿ بو وينسب كؿ نجاح لو فى عممو إلى اهلل، ينطمؽ فى نجاحو إلى أفاؽ ال نيائية 

 مثؿ بولس الرسوؿ.
ىو أسموب يتبعو الخادـ الذى يريد أف تنجح خدمتو، ويتمجد بيا إسـ اهلل. ويتمخص فى أنو عميو  -:الذكاء الروحى 

أف يفيـ أف اهلل يعمؿ بو، وأنو ىو مجرد أداة فى يد اهلل فبل ينسب أى نجاح فى الخدمة لنفسو بؿ هلل. وىذا ما قاؿ 
" وقولو يكمؿ ف لـ يجاىد قانونياإيجاىد، ال يكمؿ  حدأف كاف إيضا أو " (٘:  ٕتىٕعنو الرسوؿ أنو "يجاىد قانونيا" )
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أف مف يسمؾ بالذكاء الروحى وينسب نجاح الخدمة هلل مخفيا ذاتو يظيره اهلل ويحبو الناس، فاهلل ىو الذى يضع  يعنى
محبة ىذا الخادـ فى قموب الناس. بؿ أف العجيب أف اهلل ينسب العمؿ ليذا الخادـ مع أف العمؿ عمؿ اهلل. ونرى 

 تطبيؽ ىذا فى خدمة وعمؿ مثمث الرحمات البابا شنودة الثالث.
فيو يسرؽ عمؿ اهلل وينسبو لنفسو. وىو قد  وبنجاحو، معجبا بنفسو أما مف يفرح بثمار عممو فيبدأ يتكمـ عف نفسو 

صؿ الغيرة مف البعض. بؿ مف ف بدوافع يبلقى بعض اإلعجاب بو، ولكف ىذا سيكوف لوقت محدود. وسيتغير الحاؿ 
 نفسو عف اهلل يقع فى حيز المحدود ويبدأ نجاح خدمتو فى التآكؿ. 

 
َوَأْنُتْم َأْيًضا َتْعَمُموَن َأيَُّيا اْلِفيِمبّْيُّوَن َأنَُّو ِفي َ٘ٔغْيَر َأنَُّكْم َفَعْمُتْم َحَسًنا ِإِذ اْشَتَرْكُتْم ِفي ِضيَقِتي. ٗٔ "-(:ٙٔ-ٗٔ) األيات

َفِإنَُّكْم ٙٔ. َرْجُت ِمْن َمِكُدوِنيََّة، َلْم ُتَشاِرْكِني َكِنيَسٌة َواِحَدٌة ِفي ِحَساِب اْلَعَطاِء َواأَلْخِذ ِإالَّ َأْنُتْم َوْحَدُكمْ َبَداَءِة اإِلْنِجيِل،َلمَّا خَ 
 "ِفي َتَساُلوِنيِكي َأْيًضا َأْرَسْمُتْم ِإَليَّ َمرًَّة َوَمرََّتْيِن ِلَحاَجِتي.

نو مستكفى، وحتى ال يفيـ أىؿ فيميبى أف الرسوؿ يحط مف قدر ما قدموه لو، يقوؿ  إذ قاؿ إنو غير محتاج لشىء وا 
إف كؿ ما عممتموه لى فيو حسف. إذ أنكـ شاركتمونى فى ضيقتى فى سجنى، ليس بعطاياكـ فقط بؿ بمحبتكـ 

لكرازة بينكـ ومشاعركـ. لقد شعرت فى محبتكـ أف ضيقتى ىى ضيقة لكـ. وىذا ليس بالجديد عميكـ فأنتـ منذ بدأُت ا
سنوات(، لـ تشاركنى كنيسة  ٓٔباإلنجيؿ وحتى خروجى مف مكدونية )كانت آخر مدينة زارىا ىناؾ ىى بيرية منذ 

واحدة كما شاركتمونى، وباألخص فى مشاعركـ بأنكـ مدينوف لى بالكثير، مقابؿ ما أخذتموه منى فى رعايتكـ 
لـ يقبؿ  :إاّل أنتم وحدكمفى تسالونيكى وىى مدينة ذات ثراء كبير. وكرازتكـ وتنمية إيمانكـ، وأرسمتـ لمساعدتى وأنا 

بولس أعطاىـ روحيات وأخذ منيـ ماديات. وىـ أخذوا  :العطاء واألخذالرسوؿ سوى منيـ لثقتو فى محبتيـ لو. 
 روحيات وأعطوه ماديات.

 
 "َر اْلُمَتَكاِثَر ِلِحَساِبُكْم.َلْيَس َأنّْي َأْطُمُب اْلَعِطيََّة، َبْل َأْطُمُب الثَّمَ ٚٔ " -(:ٚٔآية )

ال ُيفيـ مف حديثى ىذا أننى أجتيد فى طمب عطايا أكثر منكـ، بؿ أطمب لكـ الثمر المتكاثر فى البر، أى الثمر 
 الروحى المتكاثر فى أعماؿ المحبة ويزداد رصيدكـ مف أعماؿ البر واإلحساف، واهلل ال ينسى تعب المحبة.

 
ي لِكنّْي َقِد اْسَتْوَفْيُت ُكلَّ َشْيٍء َواْسَتْفَضْمُت. َقِد اْمَتأْلُت ِإْذ َقِبْمُت ِمْن َأَبْفُروِدُتَس اأَلْشَياَء الَّتِ وَ ٛٔ "-(:ٕٓ-ٛٔ) األيات

ُكْم ِبَحَسِب ِغَناُه ِفي اْلَمْجِد َفَيْمأُل ِإلِيي ُكلَّ اْحِتَياجِ ِٜٔمْن ِعْنِدُكْم، َنِسيَم رَاِئَحٍة َطيَّْبٍة، َذِبيَحًة َمْقُبوَلًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد اهلِل. 
 "َوهلِل َوَأِبيَنا اْلَمْجُد ِإَلى َدْىِر الدَّاِىِريَن. آِميَن.ِٕٓفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. 

ىذه  :رائحة طيبة ذبيحة مقبولة نسيمتقدماتكـ جعمتنى أستوفى كؿ حاجاتى بؿ زادت عف حاجتى.  :استفضمت
(. ٖٔ:ٙٔ(. فيو اعتبر العطايا ذبيحة حب )عبٔ:ٜ( + )الٛ:ٕٔ)تؾ  كممات تستخدـ مع ذبائح العيد القديـ

ر إلحساسو بأف اهلل إلو خاص قولو إليى يشي :فيمأل إليىوالرائحة الطيبة ىى رائحة المحبة التى قدموا بيا عطاياىـ. 



(اإلصحاح انزابع)  رسانت بىنس انزسىل إني أهم فيهبي  
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ختبر العبلقة إ(. وىذا اإلحساس يقوى العبلقة بينى وبيف اهلل. بولس ٙ:ٖ،ٕ:ٙٔأنا لحبيبى وحبيبى لى" )نش لو "
 الخاصة بيف اهلل وبينو وعرؼ محبة اهلل وحنانو.

 إذًا فعطايا اهلل لنا بغير حدود ألف غناه بغير حدود. :بحسب غناه
 ىو اهلل وىو أبينا. وما أجمؿ أف نعرؼ أف اهلل ىو أبونا. :وهلل وأبينا

 
ُيَسمُّْم َعَمْيُكْم ُٕٕسوَع. ُيَسمُّْم َعَمْيُكُم اإِلْخَوُة الَِّذيَن َمِعي. َسمُّْموا َعَمى ُكلّْ ِقدّْيٍس ِفي اْلَمِسيِح يَ ٕٔ "-(:ٖٕ-ٕٔ) األيات

 "ِنْعَمُة َربَّْنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن.َٖٕجِميُع اْلِقدّْيِسيَن َواَل ِسيََّما الَِّذيَن ِمْن َبْيِت َقْيَصَر. 
قاد بعض الجنود وموظفى القصر لئليماف، وربما بعض مف عائمة كاف الرسوؿ قد  :السيما الذين من بيت قيصر

 .و فيؤمنوانقيصر. فكاف الجنود الذيف يحرسونو يسمعونو وينقموف األخبار لآلخريف فيأتوف إليو. ويسمعو 


