
 

 
1 

 كورنثوس األولي جدول  -رسالتي بولس الرسول األولي إلي أهل كورنثوس

 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

 مقدمة الرسالة

 األولي

 14كو 1 11كو 1 8كو 1 5كو 1 2كو 1

 15كو 1 12كو 1 9كو 1 6كو 1 3كو 1

 16كو 1 13كو 1 10كو 1 7كو 1 4كو 1 1كو 1

 



 (المقدمة)  تفسير رسالة بولس الرسول األولي إلي أهل كورنثوس
 

 
2 

 عودة للجدول رسالة بولس الرسول األولي إلي أهل كورنثوس  مقدمة 

 
 تقع كورنثوس على برزخ ضيق بين خليجين ولذلك لها مينائين، ميناء على كل خليج.

 ( وُيدعى ليجيوم. وبالد اليونان تنقسم إلقليمين:  2( ُيدعى كنخريا وميناء )1ميناء ) 
 الشمالي هو مقدونية   -أ

 مياًل غرب أثينا.  40والجنوبي هو إخائية. وعاصمة اإلقليم الجنوبي كورنثوس وتقع على بعد   -ب 

  كورنثوس
مشررررررررهور  ب ناها وعكمنها وبيونها مدينة صررررررررنا ية  وبها مينائين يطالن على بحرين تربط بهما الشررررررررر، وال رب،  

ضرررررررخمة خاصرررررررة  ى بناء السرررررررلن. وهى مركة لللنون المخنللة خاصرررررررة اللن المعمار . وهى مدينة ملنو ة على  
العالم  ى النجار  والدورات الرياضرررررررية. وكمدينة ملنو ة ضرررررررم، ديانات كثير ، وضرررررررم، كثيرين من اليهود الذين  

ما مثل اكيال وبريسريال. وااءها اليهود أيارًا من  لسرطين للنجار ، وكان، مملوء  طردهم كلوديوس قيصرر من رو 
و ييل إل رودي، إلهة  ،  آلهة مصرررررية ويونانية ورومانية وبها  ييل ل لهة اإلغرياية الةهر  إلهة العشررررق والشررررهو 

،  قط( تخصرررررررررصررررررررروا لمعبد إ رودي  1000وكان، هذه الهياكل مملوء  غانيات وراقصرررررررررات ) .  الحب عند اليونان
للطقوس الوثنية اللاار . وبسرربب إنلنا ها صررارت مثاًل لللسرراد الخلقي والةنا، وصررار مثاًل ثعا كورنثيًاث أ  عا  
 اسردًا، وكان، كلمة  نا  كورنثية تعنى  نا  داعر . ولقد أسرماها الليلسروي رريشررون ثنور بالد اليونانث ولقد ضرم،  

عبرد(، وكران اليونرانيون والوثنيون    400000إنسرررررررررررررران  ر      200000ا )المردينرة عردد كبير من العبيرد  بران بهر
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عمومًا يعنبرون العبيد أ ارل قلياًل من البهائم، وكان من  ق السريد أن يقنل عبده دون مسراءلة. و ى  والي سرنة  
ذلك ررررهرًا، وكان   18م أتى إليها بولس الرسررروم ضرررمن ر لنش الن شررريرية الثانية وكرز  يها لمد     52سرررنة    –  51

(  نحول، المدينة بإعجاز، بعمل الروح القدس وغير  بولس للمسرريحية.  10،  9:    18بأوامر من الرب م ارررر  )أ  
:   12كو  2    7، 6:  16كو1م. و ى هذه اللنر  كنب رسرررررالة رومية )  57م،    54وزارها الرسررررروم بيما بين سرررررنة  

 (.27:  16  رو  1: 13  14
 

 لش لهازيارات بولس الرسوم لبورنثوس ورسائ
 مرات على األقل. 3يرى كثير من الدارسين أن الرسوم بولس قد زار كورنثوس  •
 رسائل إلى كورنثوس هم: 4ويرى ال عض أن الرسوم كنب  •

(. ويقولون أن الرسروم كنبها قبل الرسرالة األولى  9:    5كو  1الرسرالة السرابقة وهى ما أررير إليها  ى ) .1
 القانونية(.لبورنثوس )الرسالة 

 رسالة كورنثوس األولى والني وردت بالبناب المقدس. .2
 (.4:  2كو2الرسالة المحةنة ) .3
 رسالة كورنثوس الثانية والني وردت بالبناب المقدس. .4

وأغلب الكن كما يرى ال عض اآلخر، وهذا هو األراح أن ما يسررمى الرسررالة السررابقة وما يسررمى الرسررالة المحةنة  
 ولى لبورنثوس وبالنالي  ال يواد سوى رسالنين لبورنثوس هما اللنان وردتا بالبناب المقدس.هما إرار  للرسالة األ

وأصررحاب رأى األربع الرسررائل يقولون أن الرسررالة السررابقة كنبها بولس الرسرروم قبل الرسررالة األولى القانونية ليحذر 
(  9:    5كو  1الرسرالة ملقود . ويعنمدون على اآلية )المؤمنين من الشرركة مع المؤمنين األرررار، ويقولون أن هذه 

( نجد أن بولس الرسرررررررروم ينبلم  1:   5كو  1ثكنب، إلييم  ى الرسررررررررالة أن ا تخالطوا الةنا ث. ولبن بالراو  ل ية )
( المقصررررررررود بالرسررررررررالة هو الرسررررررررالة 9بحةن أنهم تركوا  ى وسررررررررطهم هذا الخاط. الةانى. وبالنالي ييون  ي )آية 

رنثوس، وا داعي أن ييون هناك رسرررررالة خاصرررررة تحمل هذا المعنى،  هو مواود  ى نلس اإلصرررررحاح.  األولى لبو 
( ثألنى  4:   2كو2وأصررررحاب رأى األربع الرسررررائل يقولون أن هناك رسررررالة محةنة إعنمادًا على قوم الرسرررروم  ى )

يجد هذا المعنى أن الرسرررروم من  ةن كثير وكآبة قلب كنب، إلييم....ث. ولبن من يقرأ الرسررررالة األولى لبورنثوس  
كنب الرسرررررررررالة األولى وهو  ةين بسررررررررربب  الة الةنا الني وادت  ي كورنثوس، ونجد كالمش معهم بطريقة عنيلة،  
و يها نجد  رمانش للةانى. وبالنالي  األراح أن بولس كنب ألهل كورنثوس رسرررالنين  قط هما اللنان وردتا بالبناب  

 المقدس.
 

 الرسالة األولى؟ لماذا كتب بولس الرسول 
(، كان  ى بينها البثير من  11:    1إذ كان الرسوم  ى أ سس ااءتش أخ ار من عبيد سيد  رريلة ُتدعى ُخلوى )

( 17:    16العبيد الذين آمنوا. كما ااء إليش مندوبون من قاد  كورنثوس هم اسنلاناس و رتوناتوس وإخائييوس )
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ار الني وصلنش من عبيد ُخلوى أخ ارًا مةعجة عن إنقسامات  ادثة يحملون تساؤات كنسية وعقائدية. وكان، األخ  
 ى كنيسة كورنثوس وتشيع ال عض لبولس وال عض ألبلوس  أرسل الرسوم رسالنش األولى ليصحح هذه األوضا   

   17: 4ويرد على النساؤات. وأرسل رسالنش غال ًا مع تلميذه تيموثاوس لبي يصلح تيموثاوس أياًا األوضا  )
. ولقد عان، البنيسة  ى كورنثوس من الخصومات واللساد و  اد  األوثان م57  (. وكان هذا غال ًا سنة10:   16

واإلبا ية، وثور  بعض النساء على العادات المواود   أرادت بعض النساء خلع غطاء الرأس الذ  كان، تل سش 
لقوا رعورهم. وكان، بعض النساء ير عن  النساء الشريلات عالمة خاوعهن ألزوااهن، وأراد بعض الراام أن يط

أصواتهن  ي البنيسة ت ا يًا بمراكةهن اإلانما ية، وأساء ال عض  هم مو  ة النبلم بألسنة  نحول، البنيسة لنو  
(. لذلك أت، الرسالة تحوى تقري ًا نكامًا منباماًل لحيا  المسيحي بعد المعمودية يحدد 40،  33:    14من النشويا )

( نرى سلطة البنيسة  ى عقوبة الةانى 5(. و ى )ص 4ص   –  1يخص النحةبات وخطور  اإلنقسام )ص سلوكش بيما  
( تعاليم 10ص    –  8( نرى تعاليم خاصة بالةواج والبنولية والنحذير من الةنا. و ى )ص  7ص    –  6و ى )ص 

المسيح. و ى )ص خاصة باألكل مما ذبح لألوثان موضحًا أهمية عدم إعثار اآلخرين رغم الحرية الني لنا  ي  
للقداس، وإظهار  11 السابق  والعشاء  للبنيسة  الحاور  آداب  اإلانما ية  ى  العادات  الرسوم بعض  ( يصحح 

( 15( يناقا موضو  المواهب الرو ية، و ى )ص  14ص    –  12قدسية النناوم وأهمية اإلسنعداد لش. و ى )ص  
( ينكم الرسوم خدمة 16قًا لايامننا. و ى )ص  ينحدث عن عقيد  الايامة مؤكدًا قيامة المسيح الني كان، طري

 اللقراء ويخنم بنصائحش الرسولية لهم. 
 

 لماذا كتب بولس الرسول الرسالة الثانية؟
بعد أن كنب الرسررررروم رسرررررالنش األولى والني كان عنيلًا  يها، وقطع الةانى من ررررررركة البنيسرررررة، خالجش نوعان من  

 كان يشرررعر أنش أرضرررى ضرررميره وكنب ما أماله عليش الروح القدس المشررراعر،  هو ندم على رسرررالنش، ولبنش أياررراً 
(.  هو ندم إذ خاي أن تبون رسرررررالنش العنيلة األولى قد تسررررربب،  ى أن ينرك ال عض إيمانش. ومح ة  8:    7كو  2)

الرسررررررررروم هذه وخو ش على أواده اعلش ُيرسرررررررررل تيطس تلميذه لبورنثوس ليطم ن على أثار رسرررررررررالنش األولى بينهم.  
مر يننكر  ارررور تيطس ليطم ن منش على أخ ار ررررعب كورنثوس، لبنش لم يسرررنطع اإلننكار بل ذهب من  وإسرررن

  7كو  2     13،  12:  2كو  2أ سررررس إلى ميدونية ليقابل تيطس ليسررررمع منش أخ ارًا تطم نش على أهل كورنثوس )
م هذه الرسرررررالة الثانية  (. وكنب له9:  7كو  2(. ولما تقابل مع تيطس وسرررررمع عن أخ ار توبنهم  رح وتعةى )5: 

 ليعبر  يها عن إرتيا ش لنجاح رسالنش األولى.
وهذه الرسررررررررالة الثانية هي رسررررررررالة نموذاية للخدام،  بولس هنا يمثل الخادم المثالي، ب الرغم من أنهم ررررررررريبوا  ى 

ال عض رسرولينش ألنش ليس من اإلثنى عشرر، بل طلب ال عض منهم أن يأتى بولس برسرائل توصرية من أورررليم، و 
أررررررا  أنش خائم من موااهنهم إذ قام أنش سررررريأتي ولم يأتى، وإتهمش ال عض بأنش يعنمد على البنائس لبي تعولش.  

 ولبن نجد بولس الرسوم مع كل هذا يفيض   ًا لهم، ويسنعبد نلسش لهم ألال خالص كل نلس.
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صرد، تعاليمش  نى ا يرتدوا عن    إضرطرار الرسروم بولس أن يدا ع عن رسرولينش ليس إعجابًا بنلسرش، ولبن إلث ات 
 اإليمان الصحيح.

(  طلبوا من بولس أن يقدم هو  2، 1:   3كو  2ويبدو أن المعلمين المنهودين قدموا رسررررائل توصررررية من أوررررررليم )
أيارًا رسرالة توصرية من أورررليم، ورأى بولس أن  ى هذا ة او ،  خدمنش  ى كورنثوس وإيمان أهلها والن يير الذ  

المواهب الني صرارت لهم هو خير ررهاد  لصرحة رسرولينش. هم خير  من أ  رسرالة مينوبة،  هو الذ   دث  يهم و 
 علمهم وبشرهم.

ونرى الرسرروم هنا بما لش )وللبنيسررة( من سررلطان الحل والربط أنش يحل زانى كورنثوس بعد أن كان قد قطعش،  هو  
 نلسش.قطعش وأسلمش للشيطان ا ليحطمش بل كان قاصدًا توبنش وخالص 

سرررررنخدمها ليكهر إ نمالش وصرررررد، رسرررررولينش،  إاةء كبير من الرسرررررالة الثانية هو سرررررير  ررررررخصرررررية للرسررررروم، لبنش 
 وعواطلش ومحبنش تجاههم.

(  هو إذ لم يسرررررنطع أن يأتى  7،  5، 2:   16كو  1وهو يشررررررح  يها لماذا تعو، عن الحارررررور  سرررررب وعده  ى )
 (. 10:  10كو 2( أ  يقوم وا ينلذ أو ربما إتهموه بأنش خائم من الموااهة )17:  1كو 2إتهموه بالخلة )

ااءه تيطس  اماًل أخ ار ردود  عل   ولقد كنب بولس الرسرروم الرسررالة الثانية من  يلبى )مقاطعة ميدونية( بعد أن
:   8كو  2الرسالة األولى. وكان ذلك خالم عام من كنابنش لرسالنش األولى. ولقد أرسلها بولس الرسوم مع تيطس )

16 ،17.) 
 

 نشأة الكنيسة فى كورنثوس 
خاطبهم  ( وكان بها عدد ا بأس بش من اليهود، كان الرسوم ي2:    12كان، غالبية رعب كورنثوس من األمم )

( ولقد بدأ بولس خدمنش  ى المجمع اليهود ، كارزًا لليهود واألمم 11  –  1:    10كو  1بقولش عن أبائهم.. أبائنا )
الدخالء، وكان يايم مع أكيال وبريسيال ويعمل معهما  ى صناعة الخيام، ولما قاومش اليهود ذهب لألمم. ضم، 

  11كو  1( على أنش كان بينهم رر اء مثل تيطس )رااع 21:  7   26:   1كو 1البنيسة عددًا كبيرًا من العبيد )
 :21  – 32 .) 

وبعد أن ترك بولس المدينة زارها أبلوس وكان يهوديًا إسرررررررررررررريندريًا ذا ثقا ة يونانية عالية و صرررررررررررررريحًا. وق ب ل  أبلوس 
 كهرت (، غير أن ال عض أسرراء إسررنخدام إسررمش 9 –  5:  3كو  1المسرريحية وصررار ييرز وكان، خدمنش نااحة )

خصررررررررررومات  ى البنيسررررررررررة  نشرررررررررريع ال عض لبولس كأوم كارز للمدينة، وتشرررررررررريع ال عض ألبلوس من أال إقنداره 
و يمنش، وتشرررررررريع ال عض ل طرس )صررررررررلا( ربما ألنهم إعنمدوا على يديش  ى أوررررررررررليم، وال عض نادوا بأنهم أت ا   

هواه بحجة أنهم ا يننسرررررررربون لايادات    المسرررررررريح غال ًا رة ة منهم  ى النحرر من كل إلنةام ليسررررررررلك كل وا د على
 بشرية. وهؤاء أساءوا  هم الحرية المسيحية.

 
 قوة هللا ظهرت فى تغيير شعب كورنثوس 
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يكن ال عض أن قو  هللا ابد أن تكهر  ى رررررلاء أمراضررررنا أو إننقامًا  وريًا من أعداء يسرررري ون لنا، أو  ل مشرررريلة 
. وا ظ  (5:    4)رو  قو  هللا تكهر  ايقة  ى تحويل اللاار إلى قديسمادية مسنعصية، ومع أن هذا وارد، إّا أن  

عمررل هللا  ى كورنثوس المشررررررررررررررهور  بررالةنررا  ي المعررابررد الوثنيررة الني تحنوى على أاي من اللنيررات )بررل الراررام 
والني تشرررمل أيارررًا طقوسرررًا مثير  وموسررريقى صررراخ ة   ، المأبونون( المخصرررصرررون للةنا كطقس من طقوس ال  اد 

ر منلشررررى، إذ بهذه المدينة تنحوم إلى  يا  القداسررررة المسرررريحية، وكان هذا على يد بولس الرسرررروم الارررر ي   وُ ج  
اسديًا والمصاب بشوكة  ى الجسد، والذ  كان ي شر بنجار مات مصلوبًا وسط رعب يعبد القو  والللسلة وي يا  

وب. هنا نرى  ايقة قو  هللا  ى الن يير،   ى  جر و سراد. وإذا بهذا الشرعب ينرك  سراده وخطينش ليؤمن بهذا المصرل
 (.5، 4:  2كو 1والني غيرت هذه المدينة الوثنية المنحلة إلى أقوى كنيسة )

 
 العقائد المسيحية األساسية فى رسالتى كورنثوس

يحيا بها.  بولس الرسوم  ى رسائلش عمومًا ا يقدم بحوثًا نكرية  ى العقيد . لبن العقائد المسيحية صارت لش  يا   
تخرج مع    ،ومن خالم كلماتش الني يينبها  ي رسرررررررائلش نجد العقائد الني آمن بها وصرررررررارت تشررررررريل وادانش و ياتش

وهذه مثل أ  مسرريحي منا  ينما يقوم أل د أ  ائش   .كلماتش بعلوية دون أن يقصررد أن يقدم بحثًا نكريًا  ى رسررائلش
هو بهذا يعبر عن إيمانش بأن المسرررررررررريح هو نلسررررررررررش هللا، لقد ثهللا يحلككث و ى يوم آخر يردد ثالمسرررررررررريح يحلككث  

صرررارت هذه العقيد  تشررريل وادانش  أصررر ح ا يجد  رقًا بين أن يقوم المسررريح أو يقوم هللا. ولنأخذ بيما يلي أمثلة  
 -على العقائد الني وردت وسط كلمات الرسوم  ى رسالني كورنثوس:

 
 الهوت المسيح وأزليته -1

هنا نرى   .(2:  1كو  2    3:  1كو1)  ثن هللا أبينا والرب يسررررررررو  المسرررررررريحثنعمة لبم وسررررررررالم م •
 النساو  بين هللا اآلب والمسيح  بالهما مصدر للنعمة والسالم.

 ....... الخ( نجد تبرار قوم الرسوم ربنا يسو  المسيح. 10، 9، 8، 7، 3:  1كو 1و ى ) •
( وهذه تثب، أزلية 24:    1كو  1وأّما للمدعوين يهودًا ويونانيين ب المسرررررررررررريح قو  هللا و يمة هللا ) •

  السرريد المسرريح وكونش وا دًا مع هللا.  لو كان المسرريح مخلوقًا كما يقوم ال عض،  بي  خلق هللا
  الذى هو  لنلسرش قو ، وكي  خلق لنلسرش  يمة. مسرنحيل أن ييون هناك زمان لم يين بيش اإلبن

 قو  هللا و يمة هللا، وبذلك  المسيح أزلي. وصلة األزلية اتقام سوى هلل.
 (. وهذه ا تقام سوى عن هللا.8:  2كو 1الرسوم يسمى المسيح رب المجد ) •
المسررريح هو خالق    ( إذاً 6:    8كو1األررررياء ونحن بشث )ثرب  وا د يسرررو  المسررريح الذ  بش اميع   •

 ( وهللا هو الخالق.3: 1كل ر.. وهذه تنلق مع )يو
( هو يقصرررررررررررد تجربة  9:   10كو1وا نجرب المسررررررررررريح كما ارب أناس  منهم  أهلبنهم الحيات ) •

  3  :  1كو2اليهود ليهوه  ي العهد القديم، وبهذا نرى أن المسرريح هو يهوه. المسرريح هو إبن هللا )
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( ثإننا اميعًا نكهر أمام  10:    5كو2( المسررررررررريح يدين العالم )31:    11كو2    19:  1كو2   
 كرسى المسيح لينام كل وا د ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرًا كان أم ررًاث.

 
 الهوت الروح القدس -2

( مع ثألسرنم تعلمون أن اسردكم هو  16:  3كو  1قارن اآليات ثأما تعلمون أنبم  ييل هللا وروح هللا يسرين بييمث )
 .( 19:  6كو 1 ييل للروح القدسث )

 الرسرررررروم إليمانش أن الروح القدس هو هللا ا يجد  رقًا أن يقوم أن اسرررررردنا هو  ييل هلل أو أن اسرررررردنا هو  ييل  
 للروح القدس.

(  نجرد أن الروح القردس يعري أمور هللا ويلحص كرل ررررررررررررررر.  نى أعمرا، هللا  13 – 10: 2كو 1آليرات )ورااع ا
 ويعلن لنا ما يريده من أسرار السماء وهو بالنس ة هلل كمثل روح اإلنسان ل نسان.

 
 عقيدة الفداء -3

 .(7:  5كو  1) ثثألن  صحنا أياًا المسيح قد ذبح ألالنا
( ثقد إررررررنرينم بثمن  20:    6كو  1 مجدوا هللا  ى أاسرررررادكم و ى أروا يم الني هي هللث )ثألنبم قد إررررررنرينم بثمن.  

 .(23:  7كو 1 ال تصيروا عبيدًا للناسث )
 .(11:  8كو 1ث يهلك بسبب علمك األخ الا ي  الذ  مات المسيح من أالشث )

  18:   5كو  2ا مع هللا )(. كان موتش ليصرررررالحن4:   15كو  1     3:    15كو  1ثالمسررررريح مات من أال خطاياناث )
– 21.) 

من هو اللادى  ى العهد القديم ؟ كان هو من يسرررررررررررردد الدين الذ  على أ د أقربائش بيحرره من العبودية الني وقع 
تحنها إذ كان غير قادر على تسرديد دينش. ونحن بسربب خطايانا صررنا عبيدًا  إررنرانا المسريح بدمش وسردد ما علينا  

 ن يراع لخطينش ثانية  هو يعود للعبودية ثانية.هلل وصالحنا مع هللا، وم
 
 قدوسعقيدة الثالوث ال -4
( هنا نرى  11:  6كو  1ثلبن إغنسرررلنم بل تقدسرررنم بل تبررتم بإسرررم الرب يسرررو  وبروح إلهناث ) -( اآلية األولى :1

 .عمل الثالوث  ى المعمودية 
 .)اآلب( إلهنا)الروح القدس(  وبروح)اإلبن(  بإسم الرب يسوع

(. ولماذا تبون المعمودية 19:    28وهذا ما علمش السرريد المسرريح ثعمدوهم بإسررم اآلب واإلبن والروح القدسث )م،  
. ثوقام هللا نعمل اإلنسررررران على صرررررورتنا كشررررربهناث  القدوسعمل للثالوث القدوس؟ الخلق عمومًا هو عمل الثالوث 

هو إررار  للثالوث،  العبرية ا تعري صري ة   بصرور  الجمع ...شوههنا  ...صوورتنا  ..نعمل( وقولرررررررررررررررش  26:   1)تك 
النلخيم،  اللرد مهما كان عكيمًا ا يقوم عن نلسررش نحن بل يقوم أنا. ولما سررقط اإلنسرران وتشرروه، صررورتش، كان  
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الحل الذ  رآه هللا، أن يعيد خلقة اإلنسرررران. وكان ذلك باللداء، ثم المعمودية، لذلك ظهر الثالوث يوم عماد السرررريد  
الخليقة الجديد  هي عمل الثالوث، كما أن الخلقة األولى هي عمل الثالوث. وقوم السررررررررررريد المسررررررررررريح  المسررررررررررريح،  

عمردوهم برإسررررررررررررررم اآلب واإلبن والروح القردس، يعنى بقو  ومقردر  اآلب واإلبن والروح القردس، وعملهم  ى المعموديرة 
اللرداء، بيموت برالصررررررررررررررليرب ويقوم.    ليعراد خلق المعمرد من ارديرد.  راآلب يريرد واإلبن ينرام إراد  اآلب إلى عمرل

(. وا ظ أن  17:   5كو  2والروح القدس عملش أن يثبننا  ى المسيح، وإذا كان أ د  ى المسيح  هو خليقة اديد  )
د  هو إعالن منررش عن قبولررش الموت عنررا. وهررذا هو الطريق الو يررد لنموت نح  مررع ن  نةوم المسرررررررررررررريح لنهر األردن لُيع 

يانا. وبالمعمودية نعود وننجدد بحسررب صررور  خالقنا بعد أن نخلع اإلنسرران العنيق )كو  العنيق وت لر خطا  بإنسرراننا
(. وكان  لوم الروح القدس يوم العماد على المسررررررررريح هو  لوم الروح القدس على البنيسرررررررررة اسرررررررررد 10،  9:    3

:   6ثابنًا بيش )رو المسريح ليبدأ عمل الروح القدس مع كل معمد ليجعلش يموت وُيد ن مع المسريح ويقوم منحدًا معشُ 
(. وا ظ قوم الرسوم ثإغنسلنمث إرار  ألن المعمودية بالماء... وقولررررررررررش ثوبروح إلهناث إرار  ألن المعمودية 7 –  3

 (.5:  3هي من الماء والروح كما قام السيد المسيح لنيقوديموس )يو 
( و يها نرى أن هللا  21:   1كو2هللاث )ثولبن الذ  يثبننا معيم  ى المسرررريح وقد مسررررحنا هو   -:  واآلية الثانية  (2

 برو ش القدوس يثبننا  ى المسيح اإلبن لنص ح أبناء هللا.
الني نسررررمع  يها عن الثالوث والني ينبلم  يها بولس الرسرررروم عن المواهب وينسرررربها أياررررًا    -: آلية الثالثةوا  (3

أنوا  خرردم مواود  ولبن الرب وا ررد. ( ث ررأنوا  مواهررب مواود  ولبن الروح وا ررد. و 6  –  4:    12كو  1للثررالوث )
وأنوا  أعمرام مواود  ولبن هللا وا رد الرذ  يعمرل البرل  ى البرلث.  رالثرالوث كمرا قلنرا  ى المعموديرة يخلق المعمرد 

،  ش ليصرير خليقة اديد ، وهنا يخلق اسرد المسريح ، أ  البنيسرة خلقة اديد  لنبون اسرد المسريح، لبل عارو عمل
بل عارررو عملش الذ  يحدده اآلب. أما الروح القدس  هو الذ  يعطى المو  ة أو   نحن أعاررراء اسرررد المسررريح، ل

اإلميرانيرات أو القردر  على العمرل، هو ينلرذ إراد  اآلب برأن يعطى المو  رة الني يحنرااهرا العاررررررررررررررو )األ راد( ليقوم  
لعارررو خاراًا    ،  ال  يا (6هو يسرررنخدم أعارررائنا كأات بر )رو  بعملش. وبث اتنا  ي المسررريح نصرررير أعاررراء  ية

  اآلب يريد واإلبن والروح القدس أقنومى الننليذ . عن اسررد المسرريح. وبهذا نسررنطيع أن نقوم بالخدمة الموكلة لنا.
 -لذلك نجد الرسوم ينسب :

  لآلب  ...........العمل
م   لإلبن........  والخدمة د  م  ا لُيخ  د   الذ  أتى لي خ 
 للروح القدس........والموهبة

 العين ال شرررررررررررية لها عمل محدد.. هو النكر أو اإلبصررررررررررار. ولبنها ا يمين أن تقوم بعملها إن لم تبن   -مثام :
ثابنة  ى الجسرررررررم بأورد  وأعصررررررراب. وأيارررررررًا يجب أن تبون سرررررررليمة لنقوم بعملها.  ى هذه اآلية الثالثة نرى عمل  

 م ينبامل معًا. الثالوث  ى تبوين اسد المسيح أ  البنيسة، بأعااء )أ راد( عمله
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ومح ة هللا ورررركة  نرى  يها أياررًا عمل الثالوث  ى بركة البنيسررة ثنعمة ربنا يسررو  المسرريح   -: واآلية الرابعة(4
(.  اهلل اآلب أعلن محبنش بنجسرد و داء إبنش ربنا يسرو  المسريح وإرسرام 14:   13كو  2)  ثالروح القدس مع اميعيم

 )أورية المسا رين( رو ش القدوس ليشنرك معنا  ى عمل صالح
 
 عقيدة الكنيسة فى سلطان الحل والربط -5

ثم   .  ( إذ أسررلم الةانى للشرريطان أ  قطعش و رمش من رررركة البنيسررة5:   5كو  1هذا ما عملش بولس الرسرروم  ى )
( أ لش من هذا الحرمان وسرررامحش. وهذا ينلق مع قوم المسررريح لنالميذه ثإقبلوا الروح القدس 10،  6:    2كو  2 ى )

:   18  م،   19:   16  م،   23،  22:   20)يو   ثن غلرتم خطاياه ت لر لش. ومن أمسرررررينم خطاياه أمسررررري، م
18) 

 
 عقيدة القيامة من األموات -6

  2ثوهللا قد أقام الرب وسريايمنا نحن أيارًا بقوتشث   )   (14:  6كو  1بأكملش      15كو  1يرااع  ى هذا إصرحاح )
 (.14:  4كو 

نقض بي، خيمننا األرضري    إن ( ثألننا نعلم أنش1:   5كو  2     15كو  1السرماء )وسرنحصرل على اسرد ممجد  ى 
 .  لنا  ي السموات بناء من هللا بي، غير مصنو  بيد أبدىث

 
 األسرار الكنسية -7

 (17 – 13:  1كو 1(   )12( )رااع ص 11: 6كو 1) -المعمودية : -أ
 (31 – 23:  11كو 1   21 – 15:  10كو 1) -اإلفخارستيا : -ب 
 وهو سر  لوم الروح القدس  ي المؤمن المعمد. -الميرون : -ج 

:  1كو 2(  رالروح القردس يحرل  ينرا. وهو الرذ  يثبننرا  ي المسرررررررررررررريح )13 –  10:  2كو  1رااع اآليرات )
 (5: 5كو 2(. ولبن ما نحصل عليش  ى األرض هنا هو عربون الروح )22، 21

( وسرائر هنا  1:  4كو1ثوكالء سرائر هللاث )  بولس يسمى نلسش والخدام الذين مثلش  -الكهنوت :  -د  
 ااءت ميسنيريون بمعنى أسرار البنيسة. 

هيذا ي يا اإلنسرران المؤمن، العقيد  عنده  يا  يحياها وليسرر، موضرروعات للمناقشررة والجدم، ليسرر، موضرروعات 
وم المسررررريح يقوم كذا وكذا وقد يقوم ربنا يقوم كذا وكذا، نكرية بل  يا .  المؤمن يذكر آيات البناب المقدس ويق

 ا  ر،  هو يؤمن بأن المسيح هو هللا، وهذا ليس موضوعًا للمناقشة واإلث اتات.
وعقيرد  الشررررررررررررررلراعرة الني نؤمن بهرا  رأغلبيرة المسرررررررررررررريحيين قرد ا يعر ون إث راترًا لهرا ولبنهم يحيون  يرا  رررررررررررررررركرة مع  

إن أثب، هذا رررر.  هو يثب، أن المسررريح قد صرررالح السرررمائيين على األرضررريين  السرررمائيين، و يا  صرررداقة ودالة، و 
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واعل اإلثنين وا دًا. سرمع، هذا السرؤام يومًا من بن، صر ير   ى مدارس األ د ثهل يمين أن ييون لي أصردقاء 
  ي السماء كما لي أصدقاء  ي المدرسةث هذه قد تحول، لها عقيد  الشلاعة لحيا  تحياها.

 أب لنا يحبنا   ًا ا يوصررررم تكهر  ى تسررررليم كل أمورنا لُش  نى ولو كان، تجارب أليمة، وهذا ما  وعقيد  أن هللا
بعر  عنش الرسررررررروم هنا  ى ) ( ث أبولس أم أبلوس أم صرررررررلا أم العالم أم الحيو  أم الموت أم األررررررررياء  22:    3كو  1ع 

 . الحاضر  أم المسنقبلة كل ر. لبمث
بسررررررطاء  ى روسرررررريا. ب عد أن قام، الثور  الشرررررريو ية أتى الثوار الملحدين ب عض راام هذا ما  دث مع  ال ين  

الدين اللاسرردين أمام اماهير اللال ين ال سررطاء. ودخلوا مع راام الدين  ى  وار إلث ات أنش ا يواد إلش. وط عًا  
سردين عن الرد  ما كان من  ب سرطاء اللال ين لم يلهموا هذا الحوار الللسرلي خصروصرًا مع تقاعس راام الدين اللا

لوهينش بالنسررر ة لهم ليسررر،  أاللال ين إّا أنهم وقلوا يصررررخون ثإخرسرررنوس آنسرررنىث لقد كان، عقيد  قيامة المسررريح و 
 موضوعًا للحوار والمناقشة بل  يا  يحيونها

 
 الصليب واآلالم عند بولس الرسول من خالل رسالتي كورنثوس

س بسررررررربب مواهبهم وسرررررررعيهم للحصررررررروم على مواهب  يها مكهرية وأنهم  ا ظ بولس الرسررررررروم إننلاخ أهل كورنثو 
وقطعًا  هذا أسرلوب  ث.يسرعون لبرامات زمنية  أرسرل لهم معات ًا ثإنبم قد رر عنم )مواهب( قد إسرن نينم. ملبنم بدوننا

  ثم يقوم عن نلسرررررررش ليخجلهم ثنحن اهام   ضرررررررعلاء   بال ،  سررررررراخر يعبر بش عن سرررررررعيهم وراء البرامات الةمنية
(. ويقوم عن  13 –  8:  4كو  1كرامة... نجو  ونعطا ونعرى ونلبم.. صررررررنا كأقذار العالم ووسرررررخ كل رررررر.ث )

( وااءت كلمة 1:    4كو  1نلسرررررش  ين تحةب ال عض لش وال عض ألبلوس ث ليحسررررربنا اإلنسررررران كخدام للمسررررريحث )
برالرذات أن ن حرن عن كرامرات    خردام بمعنى عبيرد. ومعنى مرا قرالرش الرسرررررررررررررروم هنرا أنرش ا يجرب علينرا وعلى الخردام

 زمنية، بل هو يرى أن كرامة الخادم هي  ي  مل الصليب كسيده.
 

 لماذا يحتمل الرسول كل هذا ؟
 لماذا لم ينرك الرسوم هذه الخدمة الشاقة ؟

ثألنش إن كن، أبشرررررررر  ليس لي  خر إذ الاررررررررور  موضررررررروعة   -:الخدمة هي تكليف إلهي  الرسررررررروم يرى أن   -1
.  ويل  ل ي إن كن، ا أبشررر.  إنش إن كن، أ عل هذا طوعًا  لي أار. ولبن إن كان كرهًا  قد اسررنؤمن، على  علىع

( من يخردم  2( من يخردم بلرح 1(. هنرا يكهر الرسرررررررررررررروم أن هنراك نوعين من الخردام  17، 16:   9كو  1وكرالرةث )
يونان  سررررررريبنلعش  وت. بن صرررررررب. وسرررررررواء هذا أو ذاك  من يخدم  لش أار، ومن يمننع  ويل  لش. أّما من يهرب ك

تبنلعش هموم العالم، أما من يسرررنمر  ى خدمة الرب ويعمل العمل الذ  كللش بش الرب   ،   الخادم الذ  ينرك خدمنش
 سرررالم هللا الذ  بيش يبنلع هموم العالم. وهللا يرسرررل خدامش كبولس ويونان إلى رررر  ش  هو يهنم بخالص كل نلس،  

 ( 14:  4من ينرك خدمنش أو يسنعلى من الخدمة يغيظ هللا ادًا )خر النلس غالية ادًا عند هللا. لذلك  
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ليسر، كرامة يسرعى إليها الخادم  هذا مر وض. ولبن هي كرامة يعطيها هللا لمن يعمل معش    -الخدمة كرامة :  -2
الناس    ( وهللا من محبنش لخدامش األمناء يعطيهم كرامة ونعمة ومح ة  ى أعين9:   3كو  1ثنحن عامالن مع هللاث )

 دون أن يسعوا هم إليها وا ظ مح ة الناس لبولس الرسوم وما  صل عليش من كرامات.
أ( وكان بياء عكيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونش منواعين واسرررررررررريما من البلمة الني قالها أنهم لن  

 .(13:  21  أ   38، 37:  20يروا واهش أياًا )أ  
م تةدروا بها وا كرهنموها بل كمالك من هللا قبلنموني كالمسررريح يسرررو ،  ماذا كان  تجربنى الني  ي اسرررد  لثب( 

 (15، 14:  4)غل  ثإذًا تطوي يم. ألنى أرهد أنش لو أمين لقلعنم عيونبم وأعطينموني
 .(15 – 8:  14ج( عومل كإلش  ى لسنر  إذ أقام عااة الرالين )أ  

 .(12:  19بالمناديل من على اسده )أ  (  نى 12:  12كو 2ء( صنع معجةات )
 .(11 – 9:  20هر( أقام مي، )أ  

  .و( إخنطم إلى اللردوس
 .( ثبلرط اإلعالناتث7 – 1:  12كو 2ز( كان، لش مناظر وإعالنات وبو ر  )

 .(12، 11:  2  غل  9 – 1:  9ح( كان، دعوتش عن طريق المسيح رخصيًا )أ  
(. 1:    4     18،  11  –  6:    3كو  2الرذ  تلو، كرامنرش العهرد القرديم بمرا ا يقراس )ط( كران خرادم للعهرد الجرديرد  

 .(9:  3كو 1وييفيش  خرًا أنش يعمل مع هللا )
 لكن الخدمة صليب وهوان أيضا   – 3

 (10 – 3:  6كو 2   13 – 10:  4كو 1رااع )
  لماذا الصليب ؟

 يب للبنيسة  ى كل زمان وميان.( يقوم إلى هذه الساعة ويعنى ذلك أن الصل11:  4كو 1 ى )
 

 لماذا الصليب فى حياتنا ؟
 المبدأ الذ  وضعش بولس الرسوم نلسش

 ( والصليب نوعان20:  2مع المسيح صلب،  أ يا ا أنا بل المسيح يحيا  ىع )غل 
  -: موضوع على  أ( 
 .إضطهاد اليهود واألمم لُش  – 1
 .(16 – 14:  1سالسل و  س ) يلبى المسيحيون يغيكونش بينما هو  ى  – 2
 .(15:  12كو 2عدم مح ة ال عض ثكلما أ  يم أكثر أ ب أقلث ) - 3
( وهذه يمين  همها أنها ضررعم رررديد  ي 12:   19  أ    11:   6  غل   15،  14:   4ررروكة اسررده )غل   -4

 النكر وقروح منايحة  ي اسده.
 .(27 – 23:  11كو 2   13 – 8:  4كو 1رااع ) – 5
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 .( ينبلم ويعد وا يو ى 17:  1كو 2أ( خفي  ) -:قالوا عنش – 6
 .(1:  3كو 2ب( يحناج لرسائل توصية و ى هذا إنبار لرسولينش ) 
 (. ولذلك و نى ا يعثر أ د كان 5، 2:  7كو 2ج( أنش يلسد ويكلم )يأخذ أموالهم( ) 
 .( 24 – 16:  8كو 2   4، 3:  16كو 1ا يحمل أمواًا بل يرسل رساًل للجمع ) 
 .(2:  9كو 1ء( أنش ليس رسوم ) 
الهرطقات الني وااهها والاررررررعلات الني كانوا  يها والحالة الرو ية المنردية اعلنش  ى  ةن ثألني من  ةن   –  7

 .(29:  11كو  2(... ثمن ياعم وأنا ا أضعمث.. )4:  2كو 2كثير وكآبة قلب كنب، إلييم بدمو  كثير ث )
 (9، 8:  1كو 2نجارب الني وصل، بش لحد الموت واليأس )نرى مقدار رد  ال – 8

 صليب إختيارى ب( 
( ومن ا  25:   9كو  1) ثكل من يجاهد ياررر ط نلسرررش  ى كل رررر.ث(    27:   9كو  1ثأقمع اسرررد  وأسرررنعبدهث )

 .(27:  9كو 1) ثيصير مر وضاً ثيلعل 
 

 كيف فهم بولس الرسول أهمية األلم والصليب
Ι) ألننا نحن األ ياء   . ين إماتة الرب يسررررو  لبي تكهر  يو  يسررررو  أياررررًا  ي اسرررردنا املين  ي الجسررررد كل ث

(. وهذه 11،  10:  4كو  2نسرررلم دائمًا للموت من أال يسرررو  لبي تكهر  يو  يسرررو  أيارررًا  ي اسررردنا المائ،ث )
يجب أن أقبل  (  لبي يحيا المسرريح  يع 20: 2ث )غل  تناظر ثمع المسرريح صررلب،  أ يا ا أنا بل المسرريح يحيا  يع 

، وتبون   المسريح لم يقم إّا بعد أن صرلب ومات. ولبي يحيا المسريح  يع  ،  الصرليب الموضرو  علىع أو اإلخنيارى 
لي  يا  المسرررررريح يجب أن أقبل الطريق من أولش وهو الصررررررليب، ومن يقبل الصررررررليب يحيا المسرررررريح بيش. ومن ا  

المسرررررريح لمحبنش بيش ويعطيش صررررررلي ًا من عنده.  لنقبل    يسررررررنطيع أن يلرض صررررررلي ًا على نلسررررررش إخنياريًا يسرررررراعده
 الصليب لنبون لنا  يا  المسيح القائم من األموات. 

أّما منطق الشررريطان  هو ر ض الصرررليب والسرررعى وراء ملذات العالم، لذلك  ين أراد بطرس أن ي عد المسررريح عن  
صرررروت الشرررريطان يدعو المسرررريح أن  (. وكان هو أياررررًا  23:   16الصررررليب قام لش ثإذهب عنى يا ررررريطانث )م، 

(. ولذلك كان منطق كنيسرررررننا زياد  األصررررروام والدعو  43 –  40:   27إنةم عن الصرررررليب إن كن، إبن هللا )م،  
 لشير هللا  نى  ى الايقات والنجارب. 

 ؟ وما هو فهم بولس الرسول ألن يحيا المسيح فى  
 (.17:  2كو 2المسيح )(   ننبلم  ى 16:  2كو1أما نحن  لنا  بر المسيح ) -1
:   6كو  1)  ثألسرررنم تعلمون أن أاسرررادكم هي أعاررراء المسررريح. أ آخذ أعاررراء المسررريح وأاعلها أعاررراء زانيةث  -2

15.) 
 حنى السرررررالم  . (  24،  19:    16كو  1)  ثمحبني مع اميعيم  ى المسررررريح يسرررررو ث     ثيسرررررلم علييم  ى الرب ث  -3

 .ولى ث ات بيش المسيح والمح ة ا تبون خالصة أمينة إن لم تبن لي  يا 
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 (.27:  12كو 1طالما كان، لي  يا  المسيح  لقد صرنا ثاسد المسيحث ) -4
(  حينما صررررارت لبولس  يا  المسرررريح صررررار  1:   10كو  2وصررررار لبولس وداعة المسرررريح و لمش )صررررلاتش( )  -5

س ما يقولرررررررررررررررش وما المسريح يحيا بيش، ويعطيش  بره وصرارت أعاراؤه هي أعاراء المسريح، ويملى المسريح علي بول
 يلعلش ثننبلم  ى المسيحث. بل هو يعطيش أن يحب الناس مح ة صادقة وليس، غارة.

 
П) ( كو  2بولس  هم أن األلم يأتى من الشررريطان ثأعطي، رررروكة  ي الجسرررد مالك الشررريطان ليلطمني ل ال أرتلعث

(.  بي  يسنطيع  14:   5كو  2)( ولبن بولس يعلم أنش  ي يد هللا ضابط البل وأن مح ة المسيح تحصره  7:   12
(  28:   8)رو  ثأن كل األرررررررررررياء تعمل معًا للخير للذين يحبون هللاثالشرررررررررريطان أن يؤذيش ؟ ا ظ أن بولس يؤمن  

(  22:   3كو  1ويعلم أن كل األرررررياء الحيا    الموت   العالم   األمور الحاضررررر  أم المسررررنقبلة... كل ررررر. لبم )
خالص نلوس أواده.  إسرنننج بولس أن هذا األذى من الشريطان هو للخير، أ  كل ما يسرمح بش هللا هو من أال 

ب النسررررررر ة لبولس كان غرضرررررررش أن ا يننلخ ويرتلع. هللا سرررررررمح للشررررررريطان أن يؤذيش لبن كان هذا لخالص نلسرررررررش  
 إسرررررنخدم بولس نلس األسرررررلوب مع زانى كورنثوس ثقد  يم،.. أن ُيسرررررلم مثل هذا للشررررريطان لهالك الجسرررررد لبي 

(.  هنا الشرررريطان يؤذى هذا الشرررراب اسررررديًا لييره الخطية وينوب  5:   5كو  1الروح  ي يوم الرب يسررررو ث )تخلص 
 نخلص الروح  ي يوم الرب.  راآلام إذًا هي نيران أ ران برابرل الني لم تؤذى اللنيرة الثالثرة لبن أربطنهم إ نرقر،، 

ن  ى داخلنا  أطنا بالخطية. والسررربب ب سررراطة   اهلل يسرررمح ب عض اآلام من محبنش  نى تحنر، الرباطات الني ترب
نلس منمرد  على طاعة هللا ، وهللا يؤدب. وكان هذا معنى الحوار الذ  دار بين السررريد المسررريح وبين بطرس )يو  

( أنش إن كن، تحبني  إقبل الصررليب الذ  أسررمح بش. وإن كن، غير  اهم اآلن ما أنا أصررنع لبنك سررنلهم بيما  21
 (.7:  13بعد )يو 

 
Ш هللا يريد أن يمأل خدامش بركات ومواهب، ولبنش يخاي عليهم من اإلننلاخ، وا ظ كم  كي بولس الرسررررررررررروم )

بمواهب وعمل معجةات وتأثير ا ار  ي خدمة أوروبا كلها، وصررررررررررار لش أواد يحبونش  ي كل ميان، وكم رأى من  
األمين سررررررررررررررمح هللا بهرذه النجرارب لش لنموت األنا  رؤى وإعالنات. ولذلك  من مح رة هللا و نى ا يننلخ هذا الخرادم 

(. 6:   2لم ينركش و ده  ي هذه اآلام بل إزدادت لش النعةيات )يمينش تعانقني نا   هللا )ررمالش تح، رأسري( ولبن
 (.5:  1كو 2وا ظ قوم بولس الرسوم ثكما تبثر أام المسيح  ينا كذلك بالمسيح تبثر تعةياتنا أياًاث )

 المواهب والعطايا إزدادت النجارب واآلام. بلما إزدادت  
 وكلما إزدادت النجارب واآلام إزدادت النعةيات.

  النجارب واآلام تحمى الخادم من اإلننلاخ والببرياء.
( تجد أن كلمة تعةية  10  – 3:   1كو  2والنعةيات تحمى الخادم من اإلنبسررررار تح، وطأ  ثقل الصررررليب ورااع )

مرات.  النعةية بقدر األلم.  نى نحنمل االم  ال نلشرل  نى    10ة ومراد اتها وردت  مرات وكلمة ضريق  10وردت  
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(. امرا من ا أمرل بيرش ..ثا أعراقرب بنراتبم ألنهم  6:   12وهللا يؤدب من يح رش)الرذى بيرش أمرل( )عرب   ينم النرأديرب،
 .(14:  4يةنينث )هو 

 
ІVأوًا قرررادر على اإلقنرررا  إذ هو واقع تحررر، نلس    ( الخرررادم المنرررألم المملوء تعةيرررة قرررادر أن يعةى اآلخرين، هو

اآلام، وهو إذ يراه النراس مملوء تعةيرة، ينعةون. وهرذا معنى قوم الرسرررررررررررررروم ث رإن كنرا نناررررررررررررررايق  ألارل تعةينبم  
  1كو  2)  ثوخالصيم العامل  ي إ نمام نلس اآلام الني ننألم بها نحن أياًا أو ننعةى  ألال تعةينبم وخالصيم

 :6). 
ار هللا دانيام لييلم الملوك، لبنش كان ا يقدر أن ييلم الشرعب  الذ  ي يا  ي القصرور لن ييون مقنعًا  ولذلك إخن

 للشعب. وإخنار هللا  ةقيام لييلم الشعب إذ هو واقع تح، اآلام مثلهم، آام السبي واللقر.
كل ررر.  نى اآلام. ولماذا وهذا معنى ما قيل عن السرريد المسرريح ثييمل رئيس خالصررهم باآلامث أ  يشررابهنا  ي 

ام لنشررر ش المسررريح .  ( أما نحن  نبمل باأل18:    2؟ ثألنش  ى ما هو قد تألم مجربًا يقدر أن يعين المجربينث )عب 
:   4وأيارًا ثألن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى لارعلاتنا بل مجرعب  ي كل رر. مثلنا بال خطيةث )عب 

15.) 
 
V( وكم من مريض بمرض 16:   4كو  2خارج يلنى )باآلام(  الداخل ينجدد يومًا  يومث )( ثوإن كان إنسرررررررررررررراننا ال

 صعب تنقى تمامًا بسبب مرضش، وكان، تجربنش سبب خالص نلسش )أيوب(.
VI( اآلام سررربب للمجد األبد  ثخلة ضررريقننا الوقنية تنشررر. لنا أكثر  أكثر ثقل مجد أبدياث )مهما 17:  4كو   2  )

 ص  ة لبنها خفيلة بالنس ة للمجد األبد .  كان، ضيقننا اآلن
 يصا ب اآلام تعةيات.  (1
 مد  الايقة اآلن هي بالاياس لألبدية اريء. (2
المجد المعد لو وضررررررع  ي كلة واآلام  ي كلة لكهر خلة أآلمنا بجانب المجد وهذا ما قالش الرسرررررروم   (3

 9كو  1نأخذ إكليال ايلنيث )( ثإن كنا ننألم معش لبي ننمجد أياررا معشث. ثوسرر17:    8أياررا  ي )رو 
(. لبن المهم أن ننكر للسرماء واألمجاد المننكر  ثونحن غير ناظرين لألررياء الني تر  بل إلي 25: 

 (  هذا يعطي المنألم الصبر واإل نمام. 18: 4كو2الني ا تر ث )
 

VII ر  باررررعلاتش إذ يشررررعر أنش كلما ظهر ضررررعلش كان عمل هللا معش بةياد  ثأسررررر بالاررررعلات  ( الرسرررروم بولس ُيسررررع
  12كو    2والشرنائم والاررورات والاريقات واإلضرطهادات ألال المسريح ألني  ينما أنا ضر ي   حين ذ أنا قو ث )

(   ثأ نخر  ي ضرعلاتي لبي تحل عليع قو  المسريحث والسربب بسريط  لو كن، أررعر بقوتي أو  لسرلني،  10  – 8: 
أعطل عمل هللا، وأ سد خطة هللا بندبيراتي ال شرية. و ين أرعر بأنني  أ  بقو  عالية أو قو  ذهنية من عند   س

ا ررررررريء و ي مننهى الاررررررعم تعمل  يع قو  هللا وا اقاوم قيادتش بييون عمل البراز  قويا. وا ظ أن المسرررررريح لو  
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سيح.  أظهر قوتش وأتي بمالئبنش لنارب صالبيش وت عدهم عنش ماتم الخالص، لبن الخالص تم بصور  ضعم الم
ثألنش وإن كان قد صرررررلب من ضرررررعم لبنش  ي  بقو  هللا.  نحن أيارررررًا ضرررررعلاء بيش لبننا سرررررنحيا معش بقو  هللا من  

( وا ظ أن بولس الرسررروم  ي ضرررعلش ظهرت قو  المسررريح  ي كرازتش وتعاليمش و ي ظهور  4:    13كو  2اهنبمث )
 وقوتش. مواهب وقوات  ي رعب كورنثوس، و ي عقاب المخط. أياًا ظهر سلطانش

 
VIII  أدرك بولس الرسوم أن تعةيات هللا للمنألم ليس معناها أنش ينة  عنش األلم  ال يعود يشعر بش بل أنش سييون )

هنراك أام  ي الخرارج وتعةيرات الروح القردس  ي الرداخرل،  مجرام عمرل الروح القردس  ي القلرب،  هو الروح المعة  
ن بين  ي كل رريء لبن غير منارايقين. منحيرين لبن غير  ميث(  10  – 8:   6كو   2(   )10  –  7:    4كو   2)

 .يائسين.ماطهدين لبن غير منروكين... كحةانى ونحن دائمًا  ر ون...ث 
من أال كل بركات الصرررليب هذه  رض بولس الرسررروم علي نلسرررش صرررلي ًا إخنياريًا إذ كان يقمع اسرررده ويسرررنعبده  

  و، كل ما كان يعاني منش من أام وتجارب. 

 الرسول كخادم في رسالتي كورنثوس بولس 
إسررررنخدم بولس الرسرررروم أسررررلوبًا مشررررابهًا ألسررررلوب السرررريد المسرررريح مع أهل كورنثوس،  هو يشررررجع   -1

  –  4:   1كو  1)  ثأرررررررررير إلهي  ي كل  ين من اهنبم...ثويالطم قبل أن يعاتب. وا ظ قولش 
 .ك...ث ( ثأنا عاري أعمالك وت  ك... لبن عند  علي4 – 2:  2(. وقارن مع )رؤ 9

والبراز  بالصررررررررليب   .(  23:    1كو  1) ثثنبرز بالمسرررررررريح مصررررررررلوبًا لليهود عثر  ولليونانيين اهالة -2
ليسررر،  قط بالبالم بل بإ نمام آام الصرررليب بشرررير، بل وبقمع الجسرررد بلرح، وذلك إليماننا بأن  

ال شررار   هناك مجد معش بعد الايامة، لذلك تصررلي البنيسررة ثبموتك يارب ن شررر وبايامنك نعنريث  
بموت المسررررررررريح هي القبوم بأن نموت مع المسررررررررريح عن العالم إلعنرا نا بحايقة الايامة. والموت 
عن ملذات العالم هو ضررد  لسررلات هذا العالم الني تؤمن بأن نعطي للجسررد كل الملذات الممينة  

 .(32:  15كو 1) ثثنأكل ونشرب ألننا غدًا نموت 
(  7:    3كو  1ال ارس ررررري ًا وا السرررراقي بل هللا الذ  ينميث )كي   هم بولس الرسرررروم مبدأ ثليس  -3

وهرل قصررررررررررررررد بهرذا أنرش ا قيمرة لعمرل الخردام طرالمرا أن هللا هو الرذ  ينمي، هرل معني هرذا أن ا  
 نعمل وننرك هللا يعمل و ده.

هللا وأننم  أوًا كي  ينمي هللا الةر  دون أن ي رسرررررش أ د ويرويش آخر لذلك قام الرسررررروم ث إننا عامالن مع  –أ 
( وكان طلب السرررريد المسرررريح ثالحصرررراد كثير واللعلة قليلون  اطلبوا من رب الحصرررراد 9:   3كو  1 ال ة هللاث )

( بل إن الرسرروم  هم الخدمة علي أنها خدمة المصررالحة مع  38،  37:   9أن يرسررل  علة إلي  صررادهث )م،  
ع هللا ألنهم ا يلهمون أ يامش، ألنهم  (  بم من أواد هلل  ي  الة خصرررام وتصرررادم م20  –  18:   5كو2هللا )

 ا يدركون محبنش.
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مع أن الخدمة هي عمل مهم لبن علي الخادم أن يشرعر  ي نلسرش أنش ارريء، وأن هللا هو الذ  أعطاه   –ب 
هذه النعمة  نى يعمل، وهللا أعطاه المو  ة الني يخدم بها،  لماذا يلنخر ثأ  رررررررررريء لك لم تأخذه، وإن كن،  

(.  10:   15كو  1(   ثا أنرا برل نعمرة هللا الني معيث )7:    4كو 1)   ثاذا تلنخر كرأنرك لم ترأخرذ قرد أخرذت  لمر
(  5:    4كو1وعلي الخرادم أن ا يننكر المرديح من النراس برل من هللا ث ين رذ ييون المردح لبرل وا رد من هللاث )

 وذلك يوم الدينونة.
 (.2:  4كو1علي الخادم أن ييون أمينًا  نى أخر لحكة ) –ج 
علي الخادم أن ا يسررررعى وراء المواهب للمجد ال اطل ولو  عل ييون هذا ك  اد  األوثان ث النحاس الذ   –د 

( ايسرررنعملوا إّا  ي  ياكل األوثان. لبن علي الخادم أن يسرررعى  2، 1:   13كو  1يطن والصرررنج الذ  يرنث )
:   14كو  1بنيان البنيسررررررررة أن تةدادواث )للمواهب ا لمجد نلسررررررررش بل لبنيان البنيسررررررررة ولمجد هللا ثأطلبوا ألال  

(. أما أهل كورنثوس  طلبوا األلسررررنة للمجد ال اطل. وبمناسرررر ة األلسررررنة  نحن نحناج  ي البنيسررررة لمواهب 12
ألسرنة، ا ألسرنة تنبلم ل ات غير ملهومة بل نحناج لمن لش لسران ي ي، بش المسرنهنر ويوبخش، ولمن لش لسران  

 نألم والمريض والحةين  هذه األلسنة تبني. يشجع اليائس ويعطي تعةية للم
علي الخادم أن يخدم بطريقة رو ية، ليعري الناس رخص المسيح، وأهمية الصليب  ي  يا  المؤمن،   –هررررررر 

وكيفية النعةية،  نى لو ااءت النجربة ا ينهار المؤمن تاركًا إيمانش. ألن هناك خدام يركةون علي األنشررطة  
الر الت تاركين األهم وهو معر ة رررخص المسرريح. هؤاء يقوم عنهم بولس الرسرروم اإلانما ية والموسررياية و 

(  النار هي النجارب، ومن يحنمل النجربة هو من كان قد 13:  3كو   1ثالنار سرررررررررررررنمنحن عمل كل وا دث )
 إخنبر رخص المسيح.

( ورااع  30:    3قصث )يو  إنبرار الخرادم لرذاترش كمرا قرام يو نرا المعمردان ثين  ي أن هرذا يةيرد وإني أنرا أن  –و  
(. ونجد أن أبلوس ر ض الحاور إلي كورنثوس لما عري أن هناك  14  –  12:   1كو1قوم بولس الرسوم )

:   11كو2(. وا  ظ قوم بولس الرسروم أن من ينبلم عن نلسرش يصرير غبيًا )12:   16كو   1من تحةب لُش )
كو  2    31:   1كو1)  ثكل رررررررررررريء  ينا وبنا   من يريد أن يلنخر  ليلنخر بالرب الذ  يعملث(. ولذلك  16، 1

10  :17 ،18.) 
الخرادم يحنراج لحيمرة إلهيرة  ي كالمرش و ي وعكرش و ي إرررررررررررررررراداترش ثأبشررررررررررررررر ا بحيمرة كالم،  رإن كلمرة   –ز  

  1( ثالمسريح يسرو  الذ  صرار لنا  يمة من هللا وبرًا وقداسرةث ) 17:  1كو   1)  ثالصرليب عند الهالبين اهالة
(    4:   2كو 1كرازتى لم ييونرا بيالم الحيمرة اإلنسررررررررررررررانيرة برل ببرهران الروح والقو ث )(.ثكالمي و 30:    1كو 

 (.7:  2كو1ثننبلم بحيمة هللاث )
 

 فكيف تكون لنا حكمة هللا ؟ 
 .(16:  2كو  1   20:  2بأن يحيا المسيح  يع بييون لي  بر المسيح )غل  -أ
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بأن أثب،  ي المسرررررررريح )بالمعمودية والميرون والنوبة واإلعنراي والنناوم( بيصررررررررير لي المسرررررررريح   -ب 
بيش كل ملء الالهوت  هذه بركة من بركات النجسرررد،  المسررريح رأس البنيسرررة  لع   يمة من هللا.

( والمسريح بنجسرده إتحد بنا اسرديًا  صرارت لنا كل بركات هللا بقدر ما نحنمل،  9:   2اسرديًا )كو
 بركات و يمة وقداسة وبر. ما يحدد عطايا هللا لنا هو محدوديننا.

 
 
 

 

 
 

 الخادم قدوة لآلخرين  - 4
 (10 – 4:  6كو2ردائد..ث )ثبل  ي كل ر. نكهر أنلسنا كخدام هللا  ى صبر كثير ى 

 .(9:  4وك1ثصرنا منكرًا للعالم للمالئبة والناسث )
 .(12:  6كو 1ثكل األرياء تحل لي لبن ليس كل األرياء توا قث )
 .(23:  10كو 1ثكل األرياء تحل لي لبن ليس كل األرياء تبنىث )

 .(12:  6كو 1ثكل األرياء تحل لي لبن ا ينسلط علىع ر.ث )
 .(32: 10كو 1ال عثر  لليهود ولليونانيينث )ثكونوا ب

ث رإذ نحن عرالمون مخرا رة الرب نقنع النراس. وأمرا هللا  قرد صرررررررررررررررنرا ظراهرين لرُش وأراو أننرا قرد صرررررررررررررررنرا ظراهرين  ى 
 .(11: 5كو 2ضمائركم أياًاث )

 .(14:  2كو 2ثيكهر بنا رائحة معر نش  ى كل ميانث )
 .(16:  2كو 2) ثلحيا .. ألننا رائحة المسيح الةكية.. رائحة  يا ث
 
 محبة بولس الرسول وحزمه مع أوالده – 5

نجد بولس الرسوم يفيض من محبنش على أواده  ى كورنثوس، ولبن و ى نلس الوق، كان  ازمًا ادًا  ى موااهة 
 األخطاء. 

العمر كلررش. ( وهرذه تعنى أنني أ  يم وأتمنى أن أ يا معيم  3:    7كو  2ثإنبم  ى قلوبنررا لنموت ون يا معيمث )
(. وبالرغم من كل ما  10  – 5:   7كو  2    13،  12:  2كو  2وا ظ  ةنش بسربب رسرالنش األولى وخو ش عليهم )

( أ  هو مسرنمر  11:  6كو  2)  ثقالش أهل كورنثوس ضرده يقوم لهم ث منا ملنوح إلييم أيها البورنثيون. قلبنا منسرع
     11:    11كو  2     5:    4كو  2     4:    2كو  2     24:    16كو  1 ى تعليمررش وكرازتررش لهم. ورااع اآليررات )

حل في المسيح كل 

 ملء الالهوت جسديا  

بركات الرأس مصدر 

للمؤمن )جسد 

 المسيح(

 

  

المسيح   
 

 جسد المسيح

()المؤمن  
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  13كو 2    21، 20:   12كو 2    1: 10كو 2    2:   11كو 2   29:   11كو  2    15، 14:   12كو 2
(. ورااع  11 –  7:    11كو  2(. ومن محبنش لهم وإهنمامش بخالص نلوسرررررررررررهم لم يثقل على أ د  ى ماديات )9: 

( لنرى  ةم بولس الرسرررررررررروم 11 –  1:  6كو  1   4  -1 : 3كو  1   8  -1:  5كو  1    21:    4كو  1أياررررررررررًا )
 معهم.  مح ة الرسوم مح ة  ازمة. 

 
 ( 7 – 5كو  1سلم الدرجات الروحية في )

( بمعالجة الشرراب الذ  زني مع إمرأ  أبيش. وكان هذا المسررنو  أسررلل السررلم، بل هناك  5بدأ الرسرروم  ي إصررحاح )
ما هو أ ط أ  ماااعو الذكور. و ين ذكر الرسوم هذا المسنو  تعجب أن هناك من يواد بيش والطريق ملنوح  

 .( ليحدثنا عن الدراات العالية 7، 6أمامش للدراات الرو ية العالية،  إمند ب صره عبر اإلصحا ات )
( وقام عنهم ثأسررلمهم 9:   6كو  1أ ط الدراات هي الشررذوذ الجنسرري أ  ماررااعو الذكور والمأبونون ) –  1

 .(28 – 24:  1هللا لذهن مر وض ليلعلوا ما ا يليق ليهينوا أنلسهمث )رو 
(  الةاني صار اسداني  16:  6كو  1) ثمن إلنصق بةانية هو اسد وا د ثدراة الةنا وهذه قام عنها أن   –  2

 يجر  وراء رهواتش، كأنش اسد بال روح، و د نلسش مع زانية.
 (9:  6كو  1وهذه الدراات المنحطة من السلم ا يرثون ملبوت هللا ) 
تأتي بعد هذا دراة المنةوج الذ  مات، إمرأتش )أرمل( ويريد أن ينةوج ثانية ألنش غير قادر أن يارررررررررر ط   –  3

( ولو أنش ا يلارررلش، ويلارررل عليش أن يحيا المؤمن ميرسرررًا 9،  8:   7كو1سررروم يبيح هذا الةواج )نلسرررش،  الر 
 قل ش وعواطلش هلل.

الةواج األوم، وأياررررررًا  الرسرررررروم يلاررررررل عليش البنولية وتبريس القلب هلل  حينما يعطي المؤمن كل قل ش   –  4
ج من تذو، السمائيات طلب الرسوم أن يمننع  وعواطلش هلل ينذو، طعم السمائيات. لذلك و نى ا يحرم المنةو 

الطر ان عن ممارسررررة العالقات الجسرررردية للنرات يصررررومون  يها ويصررررلون، بعدها يعودون ليمارسرررروا عالقاتهم  
( ولبن هناك من ير ض أن يمننع عن العالقات الجسرررررردية وق، 5  –  2:    7كو  1الجسرررررردية بطريقة طبي ية )

اإلمننا  لش رررط موا قة الطر ين، وذلك  نى ا تلقد األسرر سرالمها إذ   األصروام، وهؤاء يقوم لهم الرسروم أن
يمننع أ د الطر ين، إاّ  أن من ير ض اامننا  ي قي  ي دراة أقل، ا ينذو، طعم الحيا  السررررررررررررررمائية، ومن  
يمننع وق، األصررررروام عن عالقاتش الجسررررردية مع الطري اآلخر ي قي  ي دراة أعلي، ألنش ييرس كل عواطلش  

 .هلل
هناك دراة أعلي للمنةواين، وهؤاء من إسرنطاعوا ضر ط ررهواتهم وعارروا  ي تعلم ا ي حثون إاّ عن   –  5

 (.29:  7كو 1السمائيات إذ رعروا بإقنراب األيام وأن أيام غربنهم علي األرض قد إقنرب، نهاينها )
ب  يها اإلنسررران ررررهواتش،  ( هي دراة يصرررل38،  34 –  32، 1:  7كو  1والدراة األعلى هي البنولية ) –  6

( ثهؤاء خصررروا أنلسرررهم  12:   19(. وقارن مع )م،  27  –  24:  9كو  1هي دراة قمع الجسرررد وإسرررن  اده )
 .ألال الملبوتث 
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والدراات العليا  ي السلم هي دراات يقنرب  يها اإلنسان من أن ييون رو ًا بال اسد ثوأما من إلنصق    –  7
. وكلما مارس المؤمن عملية صلب أهواؤه ورهواتش، كلما مارس عملية  (17:   6كو  1بالرب  هو روح وا دث )

اإلماتة لجسرده يرتلع  ي دراات هذا السرلم، بل أن المسريح يسراعد مثل هذا اإلنسران بوضرع صرليب عليش يةيد  
( ألن الجسرد 17:   5من عملية إماتة الجسرد لنسرمو الروح. والسربب بسريط كما ررر ش بولس الرسروم  ي )غل 

د الروح والروح ضررد الجسررد. وهذان يقاوم أ دهما اآلخر. وكلما ضررعم الجسررد، تسررنطيع الروح أن  يشررنهي ضرر
بعر  عنش بولس الرسرررررروم  ينما   خنطم للسررررررماء الثالثة وقام ثأ ي الجسررررررد أم  إتحلق  ي السررررررماويات. وهذا ما ع 

ا دراات.  نسمع قوم (. و نى هذه الدراات الرو ية العالية  يه4  –  1:    12كو  2)  ثخارج الجسد لس، أعلم
(. 2:   4( ثم نسررررررمع عن دراة أعلي ثصرررررررت  ي الروحث )رؤ 10:   1يو نا الالهوتي ثكن،  ي الروحث )رؤ 

 ي الدراة األولي إسررررررنلم يو نا بعض الرسررررررائل من المسرررررريح ل عض البنائس. أما  ي الدراة الثانية  لقد رأ  
 عرش هللا ورأ  رؤى عجي ة. 

 النمو في الحياة الروحية أو صعود درجات السلم الروحي  
:   9كو  1يشرر ش الرسرروم الحيا  الرو ية بالةر  ثإن كنا زرعنا لبم الرو يات أ عكيم إن  صرردنا منبم الجسرردياتث )

(. وبالنالي يميننا أن نلهم أنش كما أن الةر  ينمو هيذا رو ياتنا  6:   3كو  1( ثأنا غرسرررررررررر، وأبلوس سررررررررررقيث )11
أ  يميننا أن نرتقي دراات هذا السررررررلم ونلهم أياررررررًا أنش بقدر ما نةر  بقدر ما نحصررررررد،  من بذر قليل من    تنمو

البذور  ي  قلش عليش أن ا ينوقع محصرررروم كبير. لذلك يقوم الرسرررروم ثمن يةر  بالشررررح ب الشررررح أياررررًا يحصررررد.  
 -و علينا : (. لذلك و نى ننم6:  9كو 2ومن يةر  بالبركات ب البركات أياًا يحصدث )

أن نةر  بالبركات، أ  نقاررررري أوقاتًا طويلة ملنصرررررقين باهلل  ي صرررررال  لثمني إانمعنم  ليين لبل وا د  –  1
([ ودراسررررة كناب وخدمة 11:  1كو  2(. ثوأننم أياررررًا مسرررراعدون بالصررررال  ألالناث )26:   14كو  1مةمورث )

 (.17:  6كو 1وا دًا مع هللا )وتسابيح وقداسات، المهم أن نلنصق باهلل ومن يلعل يصير رو ًا 
(  18:   4كو  2النأمل المسررررنمر  ي السررررماويات ثغير ناظرين إلي األرررررياء الني تر  بل الني ا تر ث ) –  2

رث )  (.29:  7كو  1ثعالمين أن الوق، مقصع
لمسريح  (.  ال ررركة للنور مع الكلمة وا ل1:    7  –  14:  6كو  2إعنةام الشرر ثإعنةلوا ا تمسروا نجسرًاث ) –  3

 (.15، 14:  6كو 2مع بليعام )
(. بل أن نقمع الجسررررررد ونسررررررنعبده  ي سررررررهر  17،  16:   4كو  2قبوم الصررررررليب بشررررررير لينجدد الداخل ) –  4

 (.27:  11كو 2(   )27:  9كو 1الليالي  ي الصال .. و ي أصوام )
(  13كو  1(. بل نسرررررررررلك  ي مح ة )4  -1:   3كو  1بال خصرررررررررام مع اإلخو   نى ا نبون اسرررررررررديين ) –  5

 (.3 – 1:  133 ينسيب علينا الروح القدس )مةمور 
 (.12:  10كو 1أن نحذر ل ال نسقط، وأن ا نرضي عن أنلسنا ثمن هو قائم  لينكر أن ا يسقطث ) – 6
 (. 20:  6كو 1(   )31:  10كو 1أن نعمل كل ريء لمجد هللا ) – 7
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ي خسرار  أ  رريء  ي العالم، وأيارًا ا نلرح بأ   أن نحةن  ةنًا مقدسرًا أ  علي خطايانا، وا نحةن عل –  8
 (.31 – 29:  7كو 1، ولقد قرب، ساعة لقائنا مع المسيح )ريء  ي العالم،  هو عالم باطل  ان  

( ويرتقي دراات السرررررلم. وينحوم من طلل رو ي 18:   3كو  2ومن يلعل ينمو رو يًا  يننقل من مجد إلي مجد )
كطلل كن، أتبلم وكطلل كن، أ طن وكطلل كن، أ نبر. ولبن لما صررررررررررررت  إلي ناضرررررررررررج رو يًا ثلما كن، طلالً 

(. وكران الرسرررررررررررررروم يعني بهرذا أننرا علي األرض إدراكنرا محردود كرأطلرام  11:   13كو 1راالً أبطلر، مرا للطلرلث )
ولبن  ي السرررررماء سرررررييون إدراكنا كامل كإدراك رال ناضرررررج. ولبننا يمين أن نطبق هذه اآلية علي ثالثة مرا ل  

:- 
 .( الطلولة الرو ية علي األرض 1 

  .( الناج الرو ي علي األرض 2
 ( اإلدراك البامل  ي السماء. 3

ولنأخذ مثام  الطلل غير الناضرج رو يًا  ين تقع عليش تجربة يكن أن هللا غير راض  عنش ويكل يردد هذا رراكيًا  
ية مح ة هللا وأن هذه النجربة هي لصرالح  قسرو  هللا عليش، ومع النارج تنلنح عين المؤمن ويدرك  ي راولنش الرو 

 كلمات:   3و ي هذه اآلية نجد   (.2:   26بل هناك من يطلب النجربة ليننقى )مة  خالص نلسش بيشير هللا عليها.
 ( أ طن أ  أ هم.1
 ( وأ بر تعني اإلسنننااات المبنية علي ما  همنش.2
 ( أتبلم أ  ما أردده.3
 

 فى السماء رجل طفل  
هللا يحبني  هو ا   هللا تركني   أفطن

 يسمح بشر ألواده 
رؤية هللا  يانًا وإدراك 

محبنش، بل سنلهم  
 لماذا

هو سمح بهذا لبي   هو تركني  ألتركش   أدرك
ُمل    أ ك 

سمح ب عض اآلام  
 على األرض 

 تسبيح مسنمر ودائم  رير هللا تذمر على هللا  أتكلم
 

تنمية مر لة الطلولة باألنا.  الطلل ا يلهم إّا أن كل رريء لش  نى أبيش وأمش. بل    -مرحلة الطفولة الروحية : 
هو هذا األنا. والطلل الرو ي يلبر بنلس األسرررررررررلوب ماذا يلر ني ويعطيني    وا د   أن العالم كلش يدور  وم محور

ين هللا، وينذمر علي هللا  لذ  ورا ة. وإذا  دث أن كان، إراد  هللا مخاللة لهذا اإلنسرررررررررررررران يحدث تصررررررررررررررادم بينش وب
 وينمرد علي هللا وعلي إرادتش، وينساءم لماذا تسمح بهذا يا رب.
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 ي مر لة الناج يكهر اآلخر  ي  يا  اإلنسان و ي مر لة الناج الرو ي يبدأ هللا    -مرحلة النضج الروحي : 
 ي الكهور  ي  يا  هذا اإلنسرررررررررررران  ينعري عليش ويدرك محبنش، وتخنلي األنا تدريجيًا، ويبدأ المؤمن ال حن عما  

نا، ثين  ي أن هذا يةيد  يرضررررري هللا. وكلما نارررررج المؤمن إزداد إكنشرررررا ش لواود هللا وإدراكش لمحبنش، وتناررررراءم األ
 وإنى أنا أنقصث ويخنلي النمرد تدريجيًا ويبدأ النسليم إلراد  هللا عن  ب. 

 
(  نخنلي األنا تمامًا ويصرر ح هللا  12:    13كو  1الناررج البامل، هناك سررأعري هللا كما ُعر   ،  ) -في السوماء : 

( ويننهي النمرد. ومع  28  –  24:    15كو  1( ويحرردث الخاررررررررررررررو  البررامررل هلل )28:    15كو  1البررل  ي البررل )
إكنشرررراي مجد هللا ومحبنش لن ييون هناك سررررو  النسرررربيح. بل أن إدراكنا سررررينسررررع يومًا  يوم  ي السررررماء.  بل يوم  
سررررررررررررررأعري عن هللا مرا هو ارديرد. وهرذا لن يننهي ألن هللا غير محردود. )برل أن بعض ال شررررررررررررررر ا تعر هم إّا بعرد 

م  الو  عشرتهم يلر ك هذا( وهذا ما سيحدث مع هللا الحلو الصلات،  بل ما  إنقااء سنين طويلة و ينما تبنش
أعري عنش اديدًا سيعطيني هذا  ر ًا، وهذه المعر ة لن تننهي وبالنالي  األ راح لن تنوقم  ي األبدية. وألن طاقة  

وينسع ليعري المةيد،   اإلنسان النلسية محدود   سيطلب اإلتسا  لينحمل كل هذا اللرح، بيعري أكثر ويلرح أكثر،
وذلك لمةيد من اللرح.  الحيا   ي السررماء معر ة والمعر ة تنحوم للرح أبد  ا نهائي ثوهذه هي الحيا  األبدية أن  

 (. 3:  17يعر وك أن، اإللش الحايقي...ث )يو 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 
 

 "ُبوُلُس، اْلَمْدُعوُّ َرُسوال  ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة هللِا، َوُسوْسَتاِنيُس اأَلُخ،1" -:(1) آية
رررريك اإلخو  البذبة )المنهودين(  ي صرررحة رسرررولية بولس الرسررروم  نى يثبنوا صرررد، تعاليمهم ال اررررة والمخاللة  
لنعاليم بولس، وهنا يؤكد بولس صرد، إرسرالينش، وطالما هو رسروم هلل  عليهم طاعة األوامر والنعاليم الني سريقولها  

وال   كبريائهم قام   ي هذه الرسرالة والني سربق وعلمها لهم. وألنش يعالج مشريلة أ  هو ليس لش  ارل   =اْلَمْدُعوُّ َرسوُ
َتاِنيُس  ي ذلك  يننلخ بل هي دعو  إلهية.  وسوووْ اليهود وهو قد   ( كرئيس لمجمع17:    18ورد ذكره  ي )أ   =  َوسوووُ

اليونانيين الذين ييرهون اليهود، وبعد أن كان يقم موقلًا معاديًا للمسررررررررررررريحية صرررررررررررررار  لق ب    تعرض للاررررررررررررررب من
ره بيش أهمية إظهار عمل هللا  كان معرو ًا عند أهل كورنثوس، وذ  مسريحيًا، والرسروم يذكره  ي مقدمة الرسرالة ألنش ك

 الخالصي،  هذا الذ  كان مقاومًا للمسيحية صار كارزًا بها.
 

يَن َمَع َجمِ 2" -:(2) آية يسووِ يَن ِقدِد وَع، اْلَمْدُعوِد يِح َيسووُ يَن ِفي اْلَمسووِ سووِ ِة هللِا ال ِتي ِفي ُكوِرْنُثوَس، اْلُمَقد  يِع  ِإَلى َكِنيسووَ
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي ُكلِد َمَكاٍن، َلُهْم َوَلَنا:  " ال ِذيَن َيْدُعوَن ِباْسِم َربِد

ِة هللِا  إذًا هي ليسررررر، كنيسرررررة بولس وا أبلوس وا صرررررلا، هنا نجد إ نجاج صرررررام، على النحةبات.    =ِإَلى َكِنيسوووَ
ينَ وا ظ أن البنائس كلها هلل ونحن نطلق أسررررررررررررررماء القديسررررررررررررررين عليها إكرامًا لهم.  سوووووووووِ أ  الملرزين أو   =  اْلُمَقد 

يمان بش وبالمعمودية الني  الميرسررين المخصررصررين للرب، وهذا النقديس ينم بواسررطة ااتحاد مع المسرريح يسررو  باإل
الروح القدس ليسررررراعدنا أن ننقدس وهذا ينم  وبسرررررر الميرون والذى بش يسرررررين  ينا    هي ميالد ثان  من الماء والروح،

(  8:    16بواسرطة أسررار البنيسرة.  الخطية تلصرل بيننا وبين هللا ولبن الروح القدس الذ  ي ي، على الخطية )يو  
عطينا ال لران  ي سرررررر النوبة وااعنراي ويعطينا الث ات  ي اسرررررد المسررررريح  ي ( وي26:   8ويعين ضرررررعلاتنا )رو 

سر اإل خارسنيا يعيدنا للث ات واإلتحاد مع المسيح يسو . وبهذا تص ح البنيسة كلها مشنركة مع المسيح  ي اسد 
يَن ِفي  الْ وا د، ولبن علينا أن نسررررررلك  ي قداسررررررة يعيننا عليها الروح القدس ونسررررررلك بجهاد ضررررررد الخطية.  سووووِ ُمَقد 

يِح  ينَ  ملناح بركات العهد الجديد هو إتحادنا بشرخص المسريح.    =اْلَمسوِ يسوِ يَن ِقدِد أ  ا  ارل  ي ذلك   =  اْلَمْدُعوِد
ا ألنلسرررررررررهم وا لبولس، بل المسررررررررريح هو الذ  دعاهم،  لماذا النحةب لشرررررررررخص ما. والقداسرررررررررة هى النبريس هلل 

َجِميِع ال ِذيَن ، وبقدر ما ننبرس وننخصررص هلل تةداد قداسررننا .   السررماوى   لهناإتجاه  إ ى والنسررامى عن اارضرريات  
  إرار  لو د  البنيسة. = ِفي ُكلِد َمَكانٍ . ِباْسِم َربِدَنا َيُسوعَ وترام، يبنهلون ويصلون  =َيْدُعوَن 
 قد تلهم بأنهم يبنهلون لهم ولنا. وقد تلهم أن المسيح رب لهم ولنا. = َلُهْم َوَلَنا

 
بِد َيُسوَع اْلَمِسيِح.3" -:(3) آية   " ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالر 
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دليل و د  النعمة أوًا ثم السرررررالم،  النعمة هي الني تمأل القلب سرررررالمًا. والرسررررروم ينسررررربها هلل اآلب واإلبن يسرررررو   
الجوهر والنسررررررررراوى بين يسرررررررررو  وهللا. والنعمة هي كل   ات هللا ل نسررررررررران )اللداء، الروح القدس السررررررررراكن  ينا..(  

 وتسمى خاريةما أ  عطية مجانية ليس، بسبب إسنحقا، اإلنسان.
 

  "اْلُمْعَطاِة َلُكْم ِفي َيُسوَع اْلَمِسيِح،َأْشُكُر ِإلِهي ِفي ُكلِد ِحيٍن ِمْن ِجَهِتُكْم َعَلى ِنْعَمِة هللِا 4" -:(4) آية
 ِفي اْلَمِسيحِ = أرير إلهى على النعمة الني  صلنم عليها كثمر اتحادكم بالمسيح 

 
  "َأن ُكْم ِفي ُكلِد َشْيٍء اْسَتْغَنْيُتْم ِفيِه ِفي ُكلِد َكِلَمٍة َوُكلِد ِعْلٍم،5" -:(5) آية

َتْغَنْيُتْم ِفيِه  (. 4  – 2:  2نجد الرسررررروم هنا يمد هم قبل أن يلومهم. وهذا أسرررررلوب السررررريد المسررررريح )رؤ  كان    =اسوووْ
غناهم  ي المواهب باتحادهم وررركنهم مع المسريح،  ال بركة خاراة عن المسريح. وإذا كان هللا قد أغناهم بمواهب  

عوض النحةب والشرررررقا، ولبن هناك مشررررريلة أن يشرررررعر أ د بأن غناه  ي سرررررمش إكثير   عليهم أن يسرررررن لوها لمجد 
الذى سررمع اإلنسرران اللاتر   هذا  (، مثل17:    3)رؤ المواهب رااع اسررنحقاقش ويشررعر أنش ما عاد محنااًا للمسرريح  

عنش أنش مةمع أن ينايأُه. ولبن من يشرعر أن البل من هللا وأنش عطشران، ويلجأ للمسريح ليحصرل على  قوم المسريح  
 (.39 – 37:  7( ومثل هذا يمنل. ويفيض )يو 6:  5المةيد، مثل هذا  طوباه )م، 

 تشير للمعر ة واللهم.  معر ة  قائق الخالص، هذه = ُكلِد ِعْلمٍ 
قادرين على النعبير    هؤاء .والرد على الهراطقة  ،والنلسررررررير للبنب المقدسررررررةهؤاء لهم مو  ة الشرررررررح  =ُكلِد َكِلَمٍة  

 .عما يعر ون 
  

  "َكَما ُثهِدَتْت ِفيُكْم َشَهاَدُة اْلَمِسيِح،6" -:(6) آية
أ  أن رررررهادتنا للمسرررريح الني كرزنا بها  ي وسررررطيم قد ثبن، صررررحنها وتأكدت  ايقنها بهذه النعم والمواهب الني  

  صلنم عليها، والقو  الني غيرت  ياتبم. 
  confirmed in you =ُثهِدَتْت ِفيُكْم 

 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،َحت ى ِإن ُكْم َلْسُتْم َناِقِصيَن ِفي َمْوِهَبٍة َما، 7" -:(7) آية   "َوَأْنُتْم ُمَتَوقِدُعوَن اْسِتْعاَلَن َربِد

سرررن نينم  نى لم يعد ينقصررريم رررر. من مواهب الروح القدس وعطاياه. وأننم تننكرون بإيمان ورااء  إإنبم هيذا قد  
 المسيح.يوم الدينونة الذ  سيكهر بيش المسيح. وعالمة المسيحي الحايقي هي ارنياقش لسرعة مجيء 

 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.8" -:(8) آية َهاَيِة ِباَل َلْوٍم ِفي َيْوِم َربِد ا ِإَلى النِد   " ال ِذي َسُيْثِهُتُكْم َأْيض 
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ُيْثِهُتُكمْ  غير ملومين  ي رررر.  لبي تصررريروا  ، نى النهايةالمسررريح سررروي يثب، أروا يم ونلوسررريم وأاسرررادكم  =  سووَ
وغير ناقصررررررررررين  ي  يا  القداسررررررررررة  نى يوم مجيء الرب،  اهلل ا ينركنا و دنا  ي صررررررررررراعنا مع العالم والخطية  

 والشيطان. 
 ( .4:  1  أي 28 : 1امام هللا )كوال وبال لوم من يثب،  ى المسيح يحسب كام =ِباَل َلْوٍم 

 
َنا.َأِميٌن ُهَو هللُا 9" -:(9) آية   " ال ِذي ِبِه ُدِعيُتْم ِإَلى َشِرَكِة اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح َربِد
 هو من    =الو ِذي بِوِه ُدِعيُتْم =  هللا يلي بيرل مرا وعرد برش، وهو أن نشررررررررررررررنرك  ي مجرد إبنرش،  هو إذ دعراهم    =  َأِمينٌ 

المؤكد أنش سررررررريحقق لهم  يا  الشرررررررركة  ي إبنش لينالوا كل النعم السرررررررابقة، وهللا سررررررريعطيهم كل ما يلةم لخالصرررررررهم  
 ويقويهم للث ات  ي القداسة للنهاية. هذا ط عًا لمن يريد وا ير ض عمل هللا.

 
ا، َواَل  َولِكن ِني َأْطُلُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها 10" -:(10) آية يِح، َأْن َتُقوُلوا َجِميُعُكْم َقْوال  َواِحد  وَع اْلَمسوووِ ِم َربِدَنا َيسوووُ اإِلْخَوُة، ِباسوووْ

  "َيُكوَن َبْيَنُكُم اْنِشَقاَقاٌت، َبْل ُكوُنوا َكاِمِليَن ِفي ِفْكٍر َواِحٍد َوَرْأٍي َواِحٍد،
بُ  اِمِلينَ    ي اليونررانيررة أراوكم وأتوسرررررررررررررررل إلييم.  =  َأْطلوُ  perfectlyي اليونررانيررة تال موا معررًا وارت طوا معررًا     =  كوَ

joined together    البنيسرة اسرد وا د هو اسرد المسريح، وهناك تبامل بين أعاراء الجسرد الوا د. وإنش ليسرهل 
على من تجددت أذهانهم  ي المسريح أن ييون لهم اللبر الوا د أ  النوا ق  ي األ بار.  النحةبات ا تخدم سروى  

تبونوا منبراملين.  رالبرل (.  رالمطلوب إذًا أن 23  – 21:   17( ومع )يو 7  – 1:   4عردو الخير. قرارن مع )أي  
اسررررد وا د، وإذا كان هناك رررررقا،  بي  نبون منباملين. عمومًا ا يميننا أن نبون رأى وا د و بر وا د إّا إذا 
كران المسرررررررررررررريح  ينرا والروح القردس يمألنرا، ومرا عردنرا نهنم برالرذات،  ين ينجردد ذهننرا وهرذا ييون برأن يعطينرا الروح 

دًا هو مجد المسرريح. ولبن سرربب الشررقاقات دائمًا هو األنا أ  كل وا د ي حن عن  القدس أن ييون لنا اهنماما وا 
مجد نلسررررررررش.  إذا تنازلنا عن األنا لما صررررررررار هناك رررررررررقاقات. بل أن األنا  ال، دون إيمان اليهود بالمسرررررررريح، إذ 

  19:   12)يو   (، وثاروا عليش إذ رأوا البل وراءه10:   15تعارض واوده مع مصررالحهم،  هم أسررلموه  سرردًا )مر 
 (50 – 47:  11  يو 

 
  " أَلنِدي ُأْخِهْرُت َعْنُكْم َيا ِإْخَوِتي ِمْن َأْهِل ُخُلِوي َأن  َبْيَنُكْم ُخُصوَماٍت.11" -:(11) آية

 هو يطلب الو د  ألنش سمع من عبيد السيد  الني ُتدعى خلوى أن هناك خصومات بينهم.
 

َفا«، َو»َأَنا  َفَأَنا َأْعِني  12" -:(12) آية هَذا: َأن  ُكل  َواِحٍد ِمْنُكْم َيُقوُل:»َأَنا ِلُهوُلَس«، وَ»َأَنا أَلُبلُّوَس«، َو»َأَنا ِلصوووووَ
  "ِلْلَمِسيِح«.

صررررررررررررررارت هنراك أ ةاب.  بولس ت عرش من عر وه أوًا كيرارز لهم. وأبلوس تشرررررررررررررريع لرش اليهود الرذين أعجبهم معر نرش 
ه بطرس  ي أورررررررليم أو من  د  ين أعجبنهم  صرررررا نش. وربما تشررررريع ل طرس من عمع بالبناب المقدس، واليونانيين الذ 
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يدعو للنهود وا تعج ش أراء بولس  ي النحرر من  رائض الناموس كالخنان. وهناك من قام أنا أت ع المسرريح  نى  
الهرطقات واإلنشررقاقات عن  ا يلنةم بأ  ترتي ات كنسررية، مثل هذا ا يريد أن يخاررع للبنيسررة، وهذا سرربب معكم  

البنيسررررررة. وا ظ أن وراء كل هذا أياررررررًا األنا.  من ين ع بولس يكن أن بولس األعكم وبهذا يصررررررير هو األعكم  
ألنش ين ع بولس األعكم. ومن يقوم أنا أت ع المسرررريح لينحرر من سررررلطان البنيسررررة  هو كأنش يقوم أنا  ر وا أ د 

 لش سلطان عليع وا  نى البنيسة.
  .و غيره أ  و  السلةأو ب يرى . نحن ار. . مهما كنا علماء  أن بولس يقوم لماذا تلنخروا بى  أخص ما سيأتى  مل

  ووا مواهب.... كل هذا ه هذا بال قو  على ت ييركم واعلبم تؤمنون بمصرررررررررررررلوب ، وتنركون خطاياكم ، وتمنألكل 
  نخروا باهلل  قط . إاذاً  قو  هللا ....

 
  "َهِل اْنَقَسَم اْلَمِسيُح؟ َأَلَعل  ُبوُلَس ُصِلَب أَلْجِلُكْم، َأْم ِباْسِم ُبوُلَس اْعَتَمْدُتْم؟13" -:(13) آية

يحُ  َم اْلَمسووِ البنيسررة كلها اسررد وا د هو اسررد المسرريح  اانقسررامات تعنى تقسرريم اسررد المسرريح الوا د  = َهِل اْنَقسووَ
 الذ  كل أعااؤه مرت طة بالمسيح الرأس.

وقولرش (.  11:   6كو  1     19:   28المعمودية هي عمل الثالوث وبإسم الثالوث )م،   =  ِباْسِم ُبوُلَس اْعَتَمْدُتمْ َأْم 
د المؤمن. وقطعًا هذا ليس عمل بولس أو أ  بقدر  وقو  الثالوث الذ  يعمل على تجديد الُمعمع  أ  الثالوث   بإسررررررررررم

 و الذ  إمنلبنا وصرنا ملبًا لُش، بش و ده ننعلق.إنسان. وقطعًا إذا كان، المعمودية بإسم الثالوث  ه
 

ا ِمْنُكْم ِإال  ِكِريْسُبَس َوَغاُيَس،14" -:(14) آية ْد َأَحد    "َأْشُكُر هللَا َأنِدي َلْم ُأَعمِد
تنحةبوا  أررير هللا ألنبم لو كننم إعنمدتم على يد ع ألسرأتم إسرنخدام إسرمى أكثر وأكثر، أو لصرار لبم سرب ًا  ي أن  

 لي.
 
ِمي.  15"  -(:16-15) اتياآل ِتَفاُنوَس. َعَدا ذِلَ  16َحت ى اَل َيُقوَل َأَحٌد ِإنِدي َعم ْدُت ِباسوووووْ ا َبْيَت اسوووووْ َوَعم ْدُت َأْيضووووو 

ا آَخَر،   "َلْسُت َأْعَلُم َهْل َعم ْدُت َأَحد 
 بولس ير ض تبوين  ةب باسمش  ي البنيسة.

  
َر، اَل ِبِحْكَمِة َكاَلٍم ِلَئال  َيَتَعط َل َصِليُب اْلَمِسيِح.أَلن  17" -:(17) آية َد َبْل ألَُبشِد   " اْلَمِسيَح َلْم ُيْرِسْلِني أُلَعمِد

َد   ْلِني أُلَعموِد  س،بولهرذا من براب النخصرررررررررررررريص  ي العمرل،  رالعمراد يمين أن يقوم برش أ  أ رد غير    =َلْم ُيْرسوووووووووِ
رَ   .(38:    8كانوا يعمدون )أ    الشرررررررمامسرررررررة مثل  يل س  ال شرررررررار  والبراز   يها مخاطر أكبر وتنطلب   =  َبْل ألَُبشووووِد

(  لو كانوا قد آمنوا 1 -لم تبن كرازتى بللسررررررررلة من عند  وا بحالو  لسرررررررران : =اَل ِبِحْكَمِة َكاَلٍم إميانيات أكبر. 
( من المؤكد أنش تبلم بحيمة إلهية وكالم إلهي،  ال 2بوا لُش. بسررررربب  صرررررا نش ربما كان لهم بعض الحق أن ينحة 

َيَتَعط َل  يواد كالم بشررى قادر أن يقنع أ د أن هللا ينجسرد وُيصرلب ويموت، لو كان، البراز  بحيمة بشررية  سروي 
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يحِ  ِليُب اْلَمسووووووِ الحيمة   أ  تلقد البراز  قوتها الني تقنع الناس بإلش مصررررررررررلوب، مات وقام ليخلص. بل هل  =  صووووووَ
 ال شرية كان، قادر  على تحويلهم لقديسين لهم مواهب. إذًا  لينحةبوا هلل  قط.

ِليِب ِعْنَد اْلَهاِلِكيَن َجَهاَلٌة، َوَأم ا ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخل ِصيَن َفِهَي ُقو ُة هللِا،18" -:(18) آية   "َفِإن  َكِلَمَة الص 
ِليِب   ى  للهالك =ِعْنَد اْلَهاِلِكيَن  البراز  بالخالص الذ  تحقق بالصرررررررررررليب.  =َكِلَمَة الصووووووو  ولبن    ، ا يواد من ُدع 

قو  هللا العاملة  ينا للخالص بالصرليب موضرو    =  َفِهَي ُقو ُة هللاِ   الهالبين هم من ازدروا بالصرليب واعنبروه اهالة.
ة أقنع، الناس، بل وغيرت  ياتهم بقو  من مسررررررررار الهالك إلى مسررررررررار الخالص. كرازتنا،  البراز  كان، بقو  إلهي

 المسرررريحية تمناز بما  يها من  اعلية وقو  وتأثير على  يا  الذين يعننقونها،  هي ليسرررر، إقنا   قط بل قو  ت يير  
يحية ير ض من  يا  الخطية إلى  يا  مقدسررررة. ومن ي يا هذه الحيا  المقدسررررة يخلص. لذلك  من ير ض المسرررر

. ُقو ُة هللاِ =  قو  الن يير  يهلك. وا ظ أن الرسرررروم ياررررع  ي مقابل كلمة الجهالة ليس كلمة الحيمة بل كلمة القو  
  المسيحية ليس،  وارًا عقليًا بل قو  إلهية للن يير.

 
  "َوَأْرُفُض َفْهَم اْلُفَهَماِء«.أَلن ُه َمْكُتوٌب:»َسُأِبيُد ِحْكَمَة اْلُحَكَماِء، 19" -:(19) آية

ُأِبيُد ِحْكَمَة  (.  14:   29شإ     9:    8رإ    13،  12:  5)أ  =  أَلن ُه َمْكُتوبٌ  ليس ضرررد الحيمة ليبيدها،  هللا   =سووَ
  ،و  ش هللا من  يمة و هم  إننلخ بحيمنش   بل هو الذ  أعطى الحيمة ل نسرررران، وألن اإلنسرررران أسرررراء إسررررنخدام ما

. ويبيد هنا بمعنى أن هللا أظهر المنببر الحييم  ى عينى نلسرش  أراد هللا كعقاب ل نسران أن يةدرى بحيمة اإلنسران
  النالميذ  عجةها عن أن تخلص،  هي قد  شرررررررل،  ي خالص اإلنسررررررران، وخلص ال شررررررررية بجهالة البراز  أ  كراز 

العكمة.  اهلل خلص العالم بالمسريح المصرلوب  ي ضرد  يمة العالم الذ  يعبد القو  و   وبمنطق  ،ال سرطاء والجهالء
ضرررعم ولبنش قام بقو . ولبن ما ظهر للناس هو ضرررعم المسررريح المصرررلوب. والقو ، قو  الايامة ظهرت  ي  يا   

 الذين آمنوا.
  (.22، 21: 1 يماء هذا العالم الذين ر اوا الطاعة لبلمة هللا )رو  = اْلُحَكَماءِ  

أكثر الناس ذكاءًا لن يدرك سرررررررررررر الصرررررررررررليب بل يدركُش المؤمن المنارررررررررررع. نعم إن كلمة   = َوَأْرُفُض َفْهَم اْلُفَهَماءِ 
أنهم  يماء، ومثل هذه   الصليب قد بدت للهالبين اهالة ألنهم لم يسنطيعوا أن يدركوا قو  البراز  ومع ذلك ي دععون 

الحيمة المةعومة الني ا تحمل أ  نلع لل شرررررية والني تعطل اإليمان قد سرررربق ووعد هللا أنش سرررريبيدها. هللا ير ض 
 الحيمة ال شرية الني تنلخ وييون هو نلسش مصدرًا للحيمة للمناعين وال سطاء.

  
ِل هللُا ِحْكَمَة هَذا اْلَعاَلِم؟َأْيَن اْلَحِكيُم؟ َأْيَن 20" -:(20) آية ْهِر؟ َأَلْم ُيَجهِد   "اْلَكاِتُب؟ َأْيَن ُمَباِحُث هَذا الد 

هذا سررررؤام اسررررننبار  أراد منش الرسرررروم أن يعلن  شررررل كل عكماء اليهود واألمم  ي تخليص اإلنسرررران من خطاياه  
َأْيَن لوا أياررًا  ي إصررالح  سرراد ال شرررية.  وإصررالح أثار الخطية أ  األلم الذ  تعانى منش ال شرررية عمومًا، هم  شرر

ْهرِ البن رة هم دارسرررررررررررررري البنراب المقردس.    =  َأْيَن اْلكَواتِوبُ الليلسرررررررررررررروي اليونراني.    =  اْلَحِكيمُ  ُث هوَذا الود    = َأْيَن ُمبَواحوِ
َة هوَذا  المجرادم والعرالم  ي الطبي يرات  هي محرل بحرن دائم.   ِل هللُا ِحْكموَ  يمرة هللا الني أعلنر،    =اْلعَواَلِم؟َأَلْم ُيَجهوِد
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 ي الخالص بالصررررررررليب كشررررررررل، اهل  يمة هذا العالم بالطريق الحايقي للخالص. هللا كشررررررررم اهل كل  يمة  
بشررررررية وعجةها عن أن تخلص. كل كنب أ الطون وغيرها هي ا رررررر.،  لم نعري هللا سررررروى بالمسررررريح. ولم تبن  

. األمم بللسرررلاتهم واليهود بنمسررريهم بطقوس ناموسرررهم وإننلاخهم  هناك قو  لن يير طبيعة ال شرررر سررروى قو  الصرررليب 
ببرهم الذاتي عجةوا عن أن يدركوا الحقائق المعلنة، وأن يصررررررررلحوا من  ام ال شرررررررررية وبؤسررررررررها. أما قو  المسرررررررريح  

  حول، الخطا  إلى قديسين )موسى األسود(.
 

َن هللُا َأْن ُيَخلِدَن اْلُمْ ِمِنيَن  أَلن ُه ِإْذ َكاَن اْلَعاَلُم ِفي  21"  -:(21) آية َتْحسووووووَ ِحْكَمِة هللِا َلْم َيْعِرِف هللَا ِباْلِحْكَمِة، اسووووووْ
  "  ِبَجَهاَلِة اْلِكَراَزِة.

(. إذًا الحيمة المواود   ي العالم  17:   1هللا هو مصررردر كل عطية صرررالحة )يع   =ِإْذ َكاَن اْلَعاَلُم ِفي ِحْكَمِة هللِا 
(.  32  - 18:    1وهللا أعطى ل نسرررررررررررررران هرذه الحيمرة الني بهرا يردرك واود هللا بيعبرده )رو    مصرررررررررررررردرهرا هو هللا.

 اإلنسان قادر أن ُيدرك واود هللا من خالم خليقة هللا. وألن اإلنسان أ ب الخطية تشوه،  يمنش  صارت  يمة  
  ،ا تدرك هللا من خالم أعمالش ( وأصرررر ح ا ُيدرك هللا. هذه الحيمة المشرررروهة الني  15:   3)يع  نلسررررانية ررررريطانية  

عن طريق تالميذه ال سررررررطاء الذين ا يدرون ررررررري ا    هي الني ير اررررررها هللا لذلك رأى هللا أن يخلص العالم بالبراز 
=    أى الصرررليب   بدت لحيماء هذا العالم كما لو كان، اهالة عن  يمة اللالسرررلة وا  لسرررلاتهم، وبطريقة للخالص 

 .َجَهاَلِة اْلِكَراَزةِ ُيَخلِدَن اْلُمْ ِمِنيَن بِ 
 

  "أَلن  اْلَيُهوَد َيْسَأُلوَن آَية ، َواْلُيوَناِنيِديَن َيْطُلُهوَن ِحْكَمة ،22" -:(22) آية
(.  29:    11  لو    38:    12  مررر،    30:    6= اليهود طلبوا معجةات خرررارقرررة للطبيعرررة لبي يؤمنوا )يو  آيووة  

(.  21،  20:   17هذه عن اليونانيين الذين يطلبون  لسررررررررلات اديد  وأراء اديد  للمناقشررررررررة )أ     =  َيْطُلُهوَن ِحْكَمة  
  هؤاء أرادوا إخاا  اإليمان لحيمنهم ال شرية الني ظنوا  يها خالصهم

 
  َولِكن َنا َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُلوب ا: ِلْلَيُهوِد َعْثَرة ، َوِلْلُيوَناِنيِديَن َجَهاَلة !23" -:(23) آية

 بولس الرسوم كخادم  ي رسالني كورنثوس(  –)رااع المقدمة =  َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُلوب ا
( كما أن اليهود إننكروا المسرررريا  23:   21ث )تن  لي رررررريعة اليهود ثملعون من علق على خشرررر ة  =  ِلْلَيُهوِد َعْثَرة  

 َوِلْلُيوَناِنيِديَن َجَهاَلة    كملك أرضررى يخلصررهم من الرومان وليس من الخطية وهذا ا ينحقق  ي نكرهم سرروى بالقو .
 المسررررررريح  ي نكرهم لم يهةم أعدائش وين لب عليهم  ي مناقشرررررررات  لسرررررررفية، ولم يين لش مكهر العكمة. بل أن   =

صرررررليب المسررررريح  ي نكرهم خام  من أ  عكمة و يمة. أما قو  الصرررررليب  قد ظهرت  ي خارررررو  العالم كلش لُش، 
لب العالم والخطية وإبليس والموت، وبش إ نمل الشرررررهداء كل أنوا   وعلى يد صررررريادين بسرررررطاء  قراء وبالصرررررليب غ

اآلام وما ا تحنملش الطبيعة ال شررررية. والرسرررل بشرررروا بمسررريح مصرررلوب عمل نجارًا بسررريطًا، وكان هذا ضرررد أ بار 
 و يمة العالم.
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ا 24" -:(24) آية يَن: َيُهود    " َوُيوَناِنيِديَن، َفِباْلَمِسيِح ُقو ِة هللِا َوِحْكَمِة هللِا.َوَأم ا ِلْلَمْدُعوِد

خلق، العالم   أما للمسرريحيين سررواء من كان منهم من اليهود أو اليونانيين  إن المسرريح الميروز بش هو قو  هللا الني
( وتقدسررررررررررررنا. وهو  يمة هللا الني تنير ذهن المؤمن. وهذه اآلية  يها  17:  5كو  2تخلقنا من اديد )و   (3:    1)يو

إث ات لالهوت المسررريح رااع المقدمة)اهوت المسررريح وأزلينش(.  هذه اآلية تثب، أن المسررريح هو غير مخلو،،  إذا 
وبأ   يمة خلق هللا لنلسرش قو  و يمة. ا  كان هو قو  هللا،  بي  خلق هللا لنلسرش قو  وهو ب ير قو ، أ  بأ  قو  

 اآلب غير منلصل عنش. كائنًا  ي ،أن ييون المسيح أزلياً يمين إّا 
  قوة هللا = من آمن برالمسرررررررررررررريح وقبرل دعوترش إنلنحر، عينراه وعري من هو. وأنرش  أموا للمودعوين : يهودا ويونوانيين

(. 3:   1مل كل األرررررررياء بيلمة قدرتشث )عب ( وهو ث ا3:   1الذى خلق العالم ويارررررر طش ثب ش كان كل ررررررر.ث )يو
 اللوغوس أى العقل المنطو، بش. حكمة هللا وهو أقنوم الحيمة =

 
  " أَلن  َجَهاَلَة هللِا َأْحَكُم ِمَن الن اِس! َوَضْعَف هللِا َأْقَوى ِمَن الن اِس!25" -:(25) آية

تلو،  يمة الناس. والصرررررليب الذ  يبدو  ي الكاهر  ما يبدو  ي نكر غير المؤمنين اهالة لهو  ي الواقع  يمة  
 ضعلًا لهو قو  تلو، كل قو  الناس.

 
ِد، َلْيَس َكِثيُروَن َأْقِوَياءَ 26"  -:(26) آية َب اْلَجسوووووَ ، َفاْنُظُروا َدْعَوَتُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة، َأْن َلْيَس َكِثيُروَن ُحَكَماَء َحسوووووَ

  "َلْيَس َكِثيُروَن ُشَرَفاَء،
الدليل على ما أقوم تجدونش  ي أنلسرريم، أننم الذين دعاكم هللا للخالص  إن دعوتبم لم تبن مبنية على أسرراس ما  

َرَفاءَ = لبم من  يمة بشرررية أو مراكة سررامية    بثيرون من مؤمني كورنثوس كانوا من العبيد،  =  َلْيَس َكِثيُروَن شوُ
المجنمع. وهللا ا يدعونا لسررررابق مراكةنا العالمية وا لشررررري  بلمة رررررر اء تعنى السرررراد  ذوى المراكة السررررامية  ي 

نسربننا األرضري، بل هللا يعلم القلب الذ  هو مسرنعد لقبوم عملش. ومن يقبل دعو  هللا يخنبر قو  خالصرش.  أنكروا 
ذا كننم  ألنلسررررررررريم يا أهل كورنثوس وأ يموا، ألنبم و دكم الذين تعر ون ولقد اخنبرتم قو  الخالص عاملة بييم، ما

 وكي  أص حنم.
 

اَل اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي اْلُحَكَماَء. َواْخَتاَر هللُا ُضَعَفاَء اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي اأَلْقِوَيا27" -:(27) آية   " َء.َبِل اْخَتاَر هللُا ُجه 
سررنخدم  إعنمدوا على  يمنهم  ي الحصرروم على الخالص. هللا إ هللا أظهر  ي  يا  المؤمنين ال سررطاء  شررل الذين 

(. هللا إخنار  4، 3:   19على يد بطرس )مة   3000تالميذ كانوا صريادين وخارع العالم لهم. وبعكة وا د  آمن 
هؤاء الرذين يحنقرهم العرالم وينكر لهم كجهالء لبي يخةى الحيمراء  ي نكر العرالم، وذلرك ليلهم العرالم أن الحيمرة 

 و واهبها لل شر، إنما هللا ضد الببرياء.هللا ليس ضد الحيمة  ه إلهية.ليس، إنسانية بل عطية 
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  "َواْخَتاَر هللُا َأْدِنَياَء اْلَعاَلِم َواْلُمْزَدَرى َوَغْيَر اْلَمْوُجوِد ِلُيْبِطَل اْلَمْوُجوَد،28" -:(28) آية
َغْيَر  =  نقار كما لو كانوا غير مواودين، أ  ليس لهم رررررررررررررأن ُيذكر  إزدراء و إخنار من ينكر لهم العالم  ي إهللا 

 نقار. وأنكر لنسرررررررررب السررررررررريد المسررررررررريح  ث إررررررررررار  لمننهى اإل. وكان اليهود يدعون األمم ثغير المواوديناْلَمْوُجودِ 
=  ا ررا(  )را رراب وراعوث وثررامررار(، ليوبخ هؤاء الررذين ينكر لهم العررالم نكر  تقرردير وتعكيم )هيرودس ونيرون وقيرر

خنارهم  إخنار هللا العكماء والشررررررررررر اء لكنوا أن هللا إ الخالص ليس بقو  بشرررررررررررية بل بقو  هللا.  لو  ِلُيْبِطَل اْلَمْوُجودَ 
لماهم بيش من علو الشرررأن، ويراعوا القو  ألنلسرررهم، بل هم أصررراًل  ي كبريائهم كانوا سرررير ارررون دعو  هللا. وا ظ  

برالمةيرد )مثرل   ن المننلخين بمواهبهم ويطرالبو نثوس  نرش الرسرررررررررررررروم ألهرل كور أن هرذا البالم درس  ي النواضررررررررررررررع يلق
 األلسنة( لنعكيم أنلسهم. 

 
  " ِلَكْي اَل َيْفَتِخَر ُكلُّ ِذي َجَسٍد َأَماَمُه.29" -:(29) آية

اليونانيين  لقد  عل هللا هيذا  نى ا ييون هناك مبرر ألن يلنخر أ د أمامش بنسرررررر ش أو مالش أو  لسررررررلنش كما يلعل  
 أو ببره وقداسنش كما يلعل اليهود.

 
.30" -:(30) آية   " َوِمْنُه َأْنُتْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، ال ِذي َصاَر َلَنا ِحْكَمة  ِمَن هللِا َوِبرًّا َوَقَداَسة  َوِفَداء 

 صرتم أبناء هللا بالمسيح يسو   = َيُسوعَ ِباْلَمِسيِح  .28، 27 ي آيات  ختار هللاإعائد  على  =َوِمْنُه َأْنُتْم 
اَر َلَنا ِحْكَمة    كي  تبون لنا  يمة هللا ؟(.  المسررررررررررريح رأس البنيسرررررررررررة  ل بيش كل ملء  –)رااع المقدمة   =صوووووووَ

( وبإتحادنا بالمسررريح، صرررار لنا المسررريح مصررردرًا لبل الخيرات،  يا  وقداسرررة و يمة  9:  2الالهوت اسرررديًا )كو  
ت النجسرررررد أن ننحد بالمسررررريح ونصرررررير ثابنين بيش )هذا لمن يحيا  ي قداسرررررة وطهار ( بييون  وبر... هذا من بركا

المسررريح مصررردرًا لبل هذه البركات لُش،  المسررريح مصررردر ا نهائي للحيا  والقداسرررة والحيمة بسررربب  لوم الالهوت 
ي اآلب وندرك األمور  بيش، أ   ي اسررررده. ولذلك  نحن  ي المسرررريح نبون قادرين أن نقننى الحيمة الني بها نعر 

 الرو ية العالية ونلهم وصاياه ونعمل بها. 
  وأعطانا  ياتش تسررررررررنخدم أعارررررررراءنا كآات بر، نسررررررررلك بها  ى أعمام بر يعملها هو بنا،  هو  مل خطايانا = ِبرًّا

وبطاعنش أو ي كل ما علينا من مطالب الشرريعة، هو ييمل ضرعلاتنا، نسرننر بيش  نصرير   .لنصرير نحن بر هللا بيش
 .(28:  1)كو أمام اآلب كاملين أبرارًا 

 المسيح هو القدوس وأعطانا رو ش القدوس ليقودنا للقداسة. =َوَقَداَسة  
 ى المجيء الثاني سرررررررريلندى  المسرررررررريح هو الذ   مل عنا كل عقوبة الخطية، و ررنا من كل عبودية. و   =  َوِفَداء  

 أاسادنا لنقوم معش  ي المجد بأاساد ممجد .
 

«.31" -:(31) آية بِد  "َحت ى َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:»َمِن اْفَتَخَر َفْلَيْفَتِخْر ِبالر 
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ألن كرل مرا  ينرا من صررررررررررررررالح هو   رة من الرب،  هو مصرررررررررررررردر غنرانرا الرو ي لرذلرك  لنلنخر برش، دون تلبير  ي 
 ان كننم معجبين بللسرلة بولس او  صرا ة    .(24،  23:    9ر إخصرومات، وا نلنخر بيما بعد ببولس أو أبلوس )

 واهنا  أرسررررلنا ووضررررع البالم  ى أعطانا هذا ، وهللا من محبنش لبم أ ن هللا هو الذى أن تعر وا أبلوس ، لبن يجب  أ
 . هللا لبم نخروا بمح ة إذًا إ. وعمل بييم بقو  لنقننعوا وتؤمنوا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 
 

 بولس هنا ُيكهر أنش منقاد بالروح القدس، ويدعونا أن نعطى  رصة للروح القدس أن يقودنا ويعلمنا ويعمل  ينا.
 

  "اْلِحْكَمِة ُمَناِدي ا َلُكْم ِبَشَهاَدِة هللِا،َوَأَنا َلم ا َأَتْيُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة، َأَتْيُت َلْيَس ِبُسُموِد اْلَكاَلِم َأِو 1" -:(1) آية
( أن قام أن هللا إخنار المةدرى وغير المواود ليعمل بهم. وهو هنا يحسررررررررب نلسررررررررش من بين  28:   1سرررررررربق  ي )

المةدرى وغير المواود الذ  أرسرررررلش هللا لييرز. وبولس لم يأتى بللسرررررلات عالية عالمية أو بشررررررية،  أية  يمة أو  
ل ب  ومات ويقوم بولس أنش قام. هذا يحناج لقو    لسرررررلة عالمية هذه القادر  أن تجعل أ دُا يؤمن بإلش هو نجار صرررررُ
عمرل هللا الرذ  عمرل  ي بولس  نبلم، وعمرل  ي أهرل كورنثوس  نحركر، قلوبهم وآمنوا. وا ظ أنرش ييلم اليونرانيين  

     -: الحيمةوهؤاء قد إرنهروا بالللسلة والحيمة. وهناك أنوا  من 
هذه الحيا  لبنها ا تصرلح  يحصرل عليها اإلنسران من خبراتش  ي هذه الحيا  وهى تليد  ي  :حكمة عالمية (1

  .    للبراز 
والحيمة النى تسنخدم    وهذه نجد اإلنسان  يها ييذب ويحنام وي ا ليصل إلى ما يريده،  :حكمة شيطانية (2

     وهذه مر وضة تمامًا.  ى الشر تسمى خبن،
الني تبلم بها بولس  ي كرازتش وهذه الحيمة طالما هي من الروح   وهذه هي :حكمة يعطيها الروح القدس (3

 القدس تبون مصحوبة بقو  تؤثر  ي السامع.
 

 " َشْيئ ا َبْيَنُكْم إال  َيُسوَع اْلَمِسيَح َوِإي اُه َمْصُلوب ا.أَلنِدي َلْم َأْعِزْم َأْن َأْعِرَف 2" -:(2) آية
ث  ال أ  ائش ليس أل د  ب أعكم من هذا أن ياررررع أ د نلسررررش ألعالمة  ب هللا غير المحدود لنا ثالصررررليب هو  

(. والنرأمرل بيرش يلهرب النلس بحرب هللا إذ نبنشررررررررررررررم محبنرش. لرذلرك كران موضررررررررررررررو  كراز  بولس هو  13:   15)يو  
الحيا  المسرررررريحية هو الصررررررليب، والمسرررررريح المصررررررلوب الذ  د ع ثمن  الصررررررليب ولم ينرك هذا الموضررررررو ،  جوهر  

الجسررد وتقديمش ذبيحة  ية،  )ال شررار  بالصررليب ليسرر، كالم وعظ بل قبوم صررلب   خطايانا... ثبموتك يارب ن شرررث
ولذلك نجد الصرررررليب  ي كل ميان  ي البنيسرررررة. ومن ينشررررر ل بحب    وقبوم الصرررررليب الذى يسرررررمح بش هللا بشرررررير(

وهذه نارر ة عن األنا، بل أن الصرليب   ،الصرليب  هو لن يلنل، لشريء آخر مثل الخصرومات   المسريح الكاهر على
اه. إذ ا يؤثر  ي الخاط.  لسررلات البالم وا السررلسررطة بل أن  لش قو  تأثير على النلس  ينسررى اإلنسرران كل ما عد 

 هللا أ  ش ومات ألال أن ي لر لش. وصليب المسيح عيس األنا تمامًا .
 

  " َوَأَنا ُكْنُت ِعْنَدُكْم ِفي َضْعٍف، َوَخْوٍف، َوِرْعَدٍة َكِثيَرٍة.3" -:(3) آية
  ..َضْعٍف، َوَخْوفٍ الرسوم كان  ي 
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 .( وااش مقاومة رديد  من اليهود واليونانيين دون أ   ماية مادية 1
 .( 29:  11كو 2ث )ثمن ياعم وأنا ا أضعم( كان خائلًا على من آمنوا أن ياعلوا  ينركوا اإليمان 2
ن  ( كان خائلًا أن ا تنجح رسرررالنش. ولبنش لم يأتى بشرررجاعنش الشرررخصرررية وا معنمدًا على  لسرررلنش أو قوتش، بل كا 3

( أن هللا  9:    18معنمدًا على قو  هللا،  القو  والشررررررررجاعة تناسررررررررب إنسررررررررانًا يعنمد على نلسررررررررش. ولذلك نجد  ي )أ  
(. والخوي 10، 9:   18ث )أ  ي أنا معك وا يقع بك أ د ليؤذيكا تخم بل تبلم وا تسررررررري، ألنئاًل ثيشرررررررجعش قا

 طبيعي نار. من ضعم الطبيعة ال شرية.
 

وِح َواْلُقو  4" -:(4) آية   "ِة،َوَكاَلِمي َوِكَراَزِتي َلْم َيُكوَنا ِبَكاَلِم اْلِحْكَمِة اإِلْنَساِني ِة اْلُمْقِنِع، َبْل ِبُهْرَهاِن الرُّ
لم أعنمد  ي كالمي وكرازتى على إث اتات عقلية بل على عمل الروح القدس الذ  أقنع السررامعين  نركوا رررهواتهم  

ُبْرَهاِن = لهم مواهب وعمل عجائب. وعلى كل منهم أن ينكر داخلش ليرى ثمار الروح الماضررية وتابوا بل صررارت  
وِح َواْلُقو ةِ  قو  ت ييرهم من  رام إلى  رام.  رإذا كران هللا هو الرذ  عمرل بيرش و يهم  لمراذا ينحةبوا لرش أو ل يره    =  الرُّ

 وييون هناك رقا،.
 

  " ِلَكْي اَل َيُكوَن ِإيَماُنُكْم ِبِحْكَمِة الن اِس َبْل ِبُقو ِة هللِا.5" -:(5) آية
ب    إيمانهم للال بشرى  ينعطل صليب المسيح.  بل  يمة بشرية هي  لم يسنعمل بولس الحيمة ال شرية ل ال ُين س 

والروح القرردس ُيعطى اإلقنررا  للسرررررررررررررررامع، وُيعطى البررارز قو  عمررل    ،  منةعةعررة غير ثررابنررة. بينمررا قو  هللا  ثررابنررة
 المعجةات.

 
ْهِر، لِكن َنا َنَتَكل ُم ِبِحْكَمٍة َبْيَن اْلَكاِمِليَن، َولِكْن 6"  -:(6) آية ْهِر، َواَل ِمْن ُعَظَماِء هَذا الد  ْت ِمْن هَذا الد  ِبِحْكَمٍة َلْيسووووَ

  " ال ِذيَن ُيْبَطُلوَن.
الناضررررررجين رو يًا أ  المنقدمين  ي  ياتهم الرو ية، الذين إخنبروا المسرررررريحية كقو  ت يير  ي  ياتهم    =  اْلَكاِمِلينَ 

وقرام   4سرررررررررررررربق  ي آيرة  =لِكن نَوا َنَتَكل ُم ِبِحْكمَوٍة  تجعلهم مولودين من ارديرد بحيرا  ارديرد  وليس كعلم ونكريرات  قط. 
وهنا يقوم أنش ينبلم بحيمة أعطاها لش الروح القدس. أنش ا ينبلم بحيمة وكان يقصررررررررررد بذلك الحيمة اإلنسررررررررررانية.  

 وهذه الحيمة يلهمها الباملين.
ْهرِ  ْت ِمْن هَذا الد   يمة هذا الدهر ا تسرررررررنطيع أن تقنع أ د بالمسررررررريحية، بل لها ميوم وإتجاهات    = ِحْكَمٍة َلْيسوووووَ

ْهرِ خاط ة من غا وتحايل وكذب   مثل مجمع السررررررررنهدريم ورؤسرررررررراء البهنة عند اليهود  = َواَل ِمْن ُعَظَماِء هَذا الد 
نهم ألن يصرررلبوا الرب قادتهم  يم   هؤاء  وعكماء اللالسرررلة اليونانيين، ومثل هيرودس وبيالطس وملوك الرومان،

مصرررريرهم الةوام وسررررلطانهم مؤق،، لذلك  لي كرازتى أنا بولس ا أعنمد على    = ُيْبَطُلونَ يسررررو ، وهؤاء العكماء 
 هؤاء بل على قو  هللا. 
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: اْلِحْكَمِة اْلَمْكُتوَمِة، ال ِتي َسَهَق هللُا 7" -:(7) آية ُهوِر ِلَمْجِدَنا،َبْل َنَتَكل ُم ِبِحْكَمِة هللِا ِفي ِسرد   "َفَعي َنَها َقْهَل الدُّ
رد   يمة هللا هي تدبير هللا للخالص أ  تجسرررد و داء المسررريح، وبالصرررليب تم خالص اليهود  = ِبِحْكَمِة هللِا ِفي سووِ

ي شرررررر بش  . وهذا هو اإلنجيل الذ   ِلَمْجِدَنا  = ممجد  و صرررررولهم على أاسررررراد  ميراث السرررررماءواألمم، وصرررررار لهم 
، وتدبير  صروم مينومًا منذ األزموكان هذا سررًا =   فى سورو  بش كان مخفيا  وما كان بولس الرسروم ي شرر بولس.

، لم ُيبشرررررررررم ا لليهود وا لألمم بل وا  المكتومة  الحكمة اإلنسررررررررران على كل هذا كان بحيمة لبنها غير معلنة =
(. وما زام هذا األمر سررررًا على غير  8للمالئبة. وإ نلظ بش هللا سررررًا  نى ا يلسرررد الشررريطان خطة الصرررليب )آية 

ألطلام  ي اإليمان. هو سرر ا يدركش العقل ال شررى و ده دون أن يسرننير بنعمة الروح المؤمنين وعلى األرررار وا
القدس. وبالروح نبنشررررررم ما أعده هللا لنا من مجد. وتدبير الخالص أزلي أ  أنش غير مسررررررنحدث. وهللا كاررررررابط  

 البل يجعل األمور تسير بحرية الناس ولبن ينم من خالم هذا قصد هللا. 
 
ْهِر، أَلْن َلْو َعَرُفوا َلَما َصَلُهوا َرب  اْلَمْجِد.8" -:(8) آية    ال ِتي َلْم َيْعَلْمَها َأَحٌد ِمْن ُعَظَماِء هَذا الد 

 ي عمراهم   هنرا مقرارنرة بين البراملين الرذين إنبشررررررررررررررلر، لهم أسرررررررررررررررار المجرد األبرد ، وبين عكمراء هرذا الردهر الرذين
الرو ي لم يينشرلوا ررخص المسريح  صرلبوه. وهذه لنا دعو  للنواضرع وعدم الشرعور بالعكمة،  هذا يطمس العيون،  

َلُهوا َرب  اْلَمْجدِ ون يا  ي  سرررد وخصرررام.   = هذه تنطبق أيارررًا على الشرررياطين، إذ أنهم لو   أَلْن َلْو َعَرُفوا َلَما صووَ
ما  ركوا يهوذا وا رؤسرراء البهنة وا اليهود، بل لحاوم الشرريطان أن يوقم عر وا  ايقة اللداء، ومن هو المسرريح ل

 (  هم عكماء هذا الدهر. 30:  14ث )يو ا ظ أن المسيح قام عن الشيطان ثرئيس هذا العالمالصليب. و 
 

َمْع ُأُذٌن،  9"  -:(9) آية ُه هللُا  َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:»َما َلْم َتَر َعْيٌن، َوَلْم َتسووووووْ اٍن: َما َأَعد  َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َباِل ِإْنسووووووَ
  "ِلل ِذيَن ُيِحهُّوَنُه«.
ُهور   قد قام الرسررررررررررروم ث -  7هذه رااعة آلية ا ق ب ل  الد  يعن ه  ب ق  هللُا   ع  وهذا المجد الذى أعده هللا،  = "ِلَمْجِدَنا العن ي سررررررررررر 

 بان، لهم أمجاد السررررررررررماء  الدهر المنببرين مشرررررررررر ولين بأمجادهم الةمنية.نلرح بأن ننبلم عنش، بينما عكماء هذا 
 .(7)آية َنَتَكل ُم ِبِحْكَمِة هللِا ِفي ِسرد  سرا = النى ننبلم عنها بالنس ة لهم

كان،  يمة هللا المينومة  ي سرررر ليسررر،  قط  ي اللداء بل  ي أنش أعد أمجاد أبدية ل نسررران. هنا يكهر الرسررروم 
أن  يمة هللا الني وهبها لنا، بها نعري األمجاد الني أعدها هللا لنا  ي المسرررريح يسررررو . وما أعده هللا لنا كان سرررررًا  

تواد آية صرريحة إقن سرها بولس الرسروم بهذا المعنى. ولبن بولس  مخفيًا قبل المسريح، واآلن  الروح يعلنش لنا. وا  
أضررررررررررررررم لهررذا مررا ذكره البنرراب عن المجررد الررذى بيرش    (.16:    3ر  إ     17:    65     4:    64ش  إ هم هررذا من )

(،  28،  ة  14المالئبة )وييلى األوصررررراي النى قالها هللا نلسرررررش عن الباروب الذى سرررررقط وصرررررار رررررريطانا )إش
(  5:    8ى المةمور عن اإلنسررررررررران أن ثهللا أنقصرررررررررش قليال عن المالئبة وبمجد وبهاء تبللشث )مةويقوم داود النبى  

 بولس إسرررررنعان بهذه اآليات وأعاد صرررررياغنها بإررررررراد  وما  دث مع موسرررررى إذ رأى النذر اليسرررررير من مجد هللا. 
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،  قطعا لن ننصرور وا يمين  وإذا كنا ا يمين أن ننصرور ما بيش المالئبة من مجد إذ هم يرون هللا  الروح القدس.
 أن يخطر على بالنا ما سنبون عليش  ينما نرى هللا.

 
وَح َيْفَحُن ُكل  َشْيٍء َحت ى َأْعَماَق هللِا.10" -:(10) آية   َفَأْعَلَنُه هللُا َلَنا َنْحُن ِبُروِحِه. أَلن  الرُّ

ْيٍء َحت ى َأْعَماَق هللاِ هللا أظهر لنا هذه األرررررررررياء المينومة بواسررررررررطة رو ش الذ       َيْفَحُن قولش  و   = َيْفَحُن ُكل  شووووووَ
إرررررار  للمعر ة الدقيقة الباملة،  هو يعري األرررررياء العميقة والسرررررية الني تخنص باهلل، وبالنالي يعري مقدار  ب 

ري  بر هللا وقصرررررررررررررررده وتردبيراترش. هنرا نرى تمراية الروح القردس عن اآلب هللا لنرا ومرا أعرده لنرا من أمجراد، هو يع
كأقنوم. وهللا يعلن لنا هذه الحقائق السرررماوية  نى نشرررنهيها. ونحن  ي المسررريح إقننينا  واس رو ية يلنحها الروح 

ونعري ( وهرذه غير الحواس الجسررررررررررررررديرة، وبهرذه الحواس تبون لنرا القردر  أن نلنقط 14:    5القردس ويردربهرا )عرب  
:   1)المولود بحسررررب الجسررررد يو  إعالن الروح لنا. والخطية تطمس هذه الحواس الرو ية، لذلك  اإلنسرررران الطبيعي

( ا توارد لرش هرذه الحواس الرو يرة، وبرالنرالي ا يسررررررررررررررنطيع أن يحيم على الرو يرات، أمّرا المولود من هللا  13،  12
لك إسرررم أنك  ي )بحواسرررك الجسررردية( عنش البناب ث واسرررش الرو ية يقوم   لش هذه الحواس. ومن طمسررر، الخطية  

طوبى ألنايراء القلرب ألنهم   -:  النظر -( أمثلرة للحواس الرو يرة :1:   3)رؤ    ثولبنرك مير، )بردون  واس رو يرة(
التذوق  ( 6:   3من لش أذنان للسرررررمع  ليسرررررمع ما يقولش الروح للبنائس )رؤ  -السووومع :( 8:   5يعاينون هللا )م،  

ب ثوبش )م،   -اللمس :( 8:   34ما أطيب الرب )مة   ذوقوا وأنكروا -: (  20:   9ااءت من ورائش ومسرررررررر، ُهد 
 (.46:  8قام ثقو  خرا، منىث )لو ا إيمانث لذلك هذه لمسة كله( ث45:  8سو  من الذ  لمسني )لو   قام ي

:   13كو1ل ة أو مرآ ث )وما ييشلش الروح القدس من خالم هذه الحواس الرو ية قام هو عنش ثأننا ننكر كما  ى 
  1( ولبن ما ييشرلش كاي  ادا أن نقوم معش ثلى إررنهاء أن أنطلق وأكون مع المسريح  ذاك أ ارل ادا..ث ) ى 12
 :23. ) 
 

اِن ال ِذي ِفيِه؟ هَكَذا 11"  -:(11) آية اِن ِإال  ُروُح اإِلْنسوووَ ا ُأُموُر هللِا اَل  أَلْن َمْن ِمَن الن اِس َيْعِرُف ُأُموَر اإِلْنسوووَ َأْيضووو 
  " َيْعِرُفَها َأَحٌد ِإال  ُروُح هللِا.

نسرررررررنطيع أن نلهم أن الروح يلحص كل رررررررر.  نى أعما، هللا بالنكر ألنلسرررررررنا  ال يواد من يعري ما  ي داخلي 
ل يسرنحيل أن  سروى نلسري، خلايا قلبي ا يعلمها سروا ، هيذا ا يعلم أمور هللا سروى روح هللا. لذلك نلهم أننا بالعق

 ثيقوم يسررررررررررو  رب إّا بالروح القدس  ليس أ د يقدر أنثلنا    القدس ندرك أمور هللا أو نعري هللا، ما لم يعلن الروح
 (.3:  12كو1)
 

وَح ال ِذي ِمَن هللِا، ِلَنْعِرَف اأَلْشَياَء 12" -:(12) آية   "اْلَمْوُهوَبَة َلَنا ِمَن هللِا،َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلِم، َبِل الرُّ
قرد تعنى الروح الني إتخرذت معر نهرا و يمنهرا من هرذا العرالم ال ريرب عن هللا. وقرد تعنى الروح الني   =  ُروَح اْلعَواَلِم

لم تنجدد بعد ويسررررود عليها الشرررريطان الذ  يطمس بصرررريرتها  ال يمين أن تلهم أو تقبل البركات الرو ية المذخر  
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الروح العرالم روح إبليس الرذ  قيرل عنرش ث(. وقرد تعنى روح  12، 11:    6  أي    4:    4كو 2يرب )لنرا  ي الصررررررررررررررل
 (. 2:  2ث )أي الذ  يعمل اآلن  ي أبناء المعصية

وَح ال ِذي ِمَن هللاِ  نحن أخذنا نعمة الروح الذ  أعطى لنا من هللا لبي نعري ما و  ش لنا هللا، بل أصر حنا   =  َبِل الرُّ
  .نلهم أسرار هللا بسهولة كسر اللداء والنجسد 

 
اِني ٌة، َبْل ِبَما 13"  -:(13) آية ا، اَل ِبَأْقَوال ُتَعلِدُمَها ِحْكَمٌة ِإْنسووووووَ وُح اْلُقُدُس، َقاِرِنيَن  ال ِتي َنَتَكل ُم ِبَها َأْيضوووووو  ُيَعلِدُمُه الرُّ

وِحي اِت. وِحي اِت ِبالرُّ   "  الرُّ
ا  الروح القردس ليس  قط يلنح أعيننرا على مرا أعرده هللا لنرا  ى السررررررررررررررمراء، برل هو الرذى يعطينرا مرا   =ال ِتي َنَتَكل ُم ِبهوَ

 ي تعاليمهم.   بحيمة بشررية كالنى يسرنخدمها ال شرر حيمة من الروح القدس ننبلم  ي الرو يات وليس ننبلم بش، ب
األرياء الني وهب، لنا من هللا هي الني نلنخر بها ونعلم بها، ولبن طالما هي رو يات  األمر منروك ا لحيمننا  

وِحي اتِ   ال شرررية، بل لما يرررردنا إليش الروح القدس وياررعش  ي أ واهنا. وِحي اِت ِبالرُّ روح القدس ننعم  بال  =  َقاِرِنيَن الرُّ
بمقاييس رو يش صرررادقة  ال نحيم على الرو يات بمقاييس بشررررية زمنية، بل نقارن األ بار الرو ية بأ بار رو ية  
والحقائق الرو ية نلسررررررها بحقائق رو ية بإررررررراد الروح القدس. ب المقاييس الرو ية  من ينرك العالم ويبيع كل ما  

هرذا يعنبر نو  من الجنون، ولبن برالمقراييس الني يعطيهرا الروح القردس   يملرك ويوزعرش على اللقراء ويرذهرب للردير،
(. وبالمقاييس ال شرية  ال 8:    3أن مثل هذا اإلنسان، إذ عري الرب يسو  ومحبنش  سب كل األرياء نلاية ) ي 

ولننشرررررررررررررر رش  للبمرام ،    أ رد يقبرل اآلام والصررررررررررررررليرب، أمرا برالمقراييس الرو يرة  رالمؤمن يلرح بهرا  هي الطريق الو يرد 
(. ومن هذه اآلية نلهم خطور  إسررررنخدام اآلية الوا د . 20:   2المسرررريح )غل  ليحيا  ىع و   (10:    2بالمسرررريح )عب 

،  مقارنة آية بآيات أخرى هى مقارنة رو يات   إن أردت أن تلهم موضرررررو  إامع كل اآليات  وم هذا الموضرررررو 
  برو يات  بل اآليات مو ى بها من الروح القدس.

 
ِدُر َأْن َيْعِرَفهُ 14"  -:(14) آية اَلٌة، َواَل َيقوْ اَن الط ِهيِعي  اَل َيْقهَوُل َما ِلُروِح هللِا أَلن ُه ِعنْوَدُه َجهوَ أَلن ُه ِإن َما    َولِكن  اإِلْنسوووووووووَ

  " ُيْحَكُم ِفيِه ُروِحيًّا.
اَن الط ِهيِعي   هو اإلنسران المولود بحسرب الطبيعة من أب وأم، ُول د  من دم ومن مشري ة اسرد، مشري ة رال   =اإِلْنسوَ

بي أميث هانذا باإلثم صررررررورت وبالخطية  بل،  ( ث5:   51سرررررران يقوم عنش )المةمور  (. مثل هذا اإلن13:  1)يو  
 سرررررب الجسرررررد. ( الذين هم 8 –  5:  8( ويسرررررميهم  ي )رو 4  – 1:   3كو  1ث )ويسرررررميش الرسررررروم هنا ثالجسرررررد 

واإلنسرررران الجسررررد  هو من لم تنجدد طبيعنش ولم يولد من اديد، ولم يحل عليش الروح القدس، ولم تعمل بيش نعمة  
الروح القدس  لم ينجدد قلبيًا وذهنيًا، ي يا  قط لحياتش الجسرررردية ورررررهواتش، مثل هذا اإلنسرررران تبون كل مقاييسررررش  

الرو يررة الني يعلم بهررا روح هللا، بررل تبرردو أمررامررش كمررا لو كررانرر، غير  مرراديررة وا يلهم الرو يررات. ا يقبررل النعرراليم  
(.  المرأ  سراك ة الطيب تصرور ال عض أن ما عملنش هو إتالي. والواد  23:   1كو  1منطاية أو كأنها اهاات )

م األمور  الثانية من الماء والروح لم يسررنطع نيقوديموس أن يلهم معناها. هذا اإلنسرران الجسررد  ا قدر  لش على  ه
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الرو ية  هذه ا يمين  همها إّا بواسررررطة اإلسررررننار  الني يعطيها الروح القدس وهذه ليسرررر، مواود  عند اإلنسرررران  
ت ورررررررقاقات الطبيعي. مثل هذا اإلنسرررررران الطبيعي من طبيعنش أنش بسرررررربب األنا المواود  بيش يدخل  ي خصرررررروما

ن غير خاضررررع لعمل الروح القدس الذ  يمأل القلب (. هذا اإلنسرررران ييو 4  – 1:   3كو  1وييون كثير المشرررراكل )
مح ة. هذا اإلنسررررررران الطبيعي يريد إث ات ذاتش  ينشررررررراار ويحسرررررررد، والحسرررررررد  بر داخلي ينرام لعمل خاراي هو  

كل   =  ُيْحَكُم ِفيِه ُروِحيًّااإلنسرران الطبيعي يعنبر النجسررد واللداء والايامة اهل.   = أَلن ُه ِعْنَدُه َجَهاَلةٌ الخصررومات. 
مالروح هللا ا يميةه إّا من يسرررررررررررين عنده روح هللا بيعطيش إسرررررررررررننار  ويحرك ذهنش ليقننع، و ين ذ يطيع اإلنسررررررررررران  

 الوصية باللبر واإلراد  والعاطلة.
 

وِحيُّ َفَيْحُكُم ِفي ُكلِد َشْيٍء، َوُهَو اَلُيْحَكُم ِفيِه ِمْن َأَحٍد.15" -:(15) آية   " َوَأم ا الرُّ
وِحيُّ   ا الرُّ اإلنسررررررررررررررران الرو ي هو من آمن وإعنمرد و رل عليرش الروح القردس، ويحيرا  ي توبرة ونقراو ،  نبون    =َوَأمو 

(. هذا 12:  1 واسرررش الرو ية ملنو ة. هذا اإلنسررران الرو ي لم يعد إنسرررانا طبي يًا بل صرررار مولودًا من هللا )يو  
(. لقد أعاد الروح 17:   5كو  2) ثخليقة اديد   ي المسريحثصرار عمل، بيش النعمة  جددت ذهنش و نح،  واسرش، 

القدس تشرييلش من اديد. وهناك مشريلة  إن بعض المؤمنين إذ يسرقطون  ي خطايا كثير  يعطون ألنلسرهم العذر،  
أنهم مثل باقي ال شرررررررررر، وهذا بيش إنبار لعمل اللداء وتجديد الروح القدس. ولنعلم أن من ا يصرررررررررير خليقة اديد  

لو أهين سرررريسررررمع صرررروت الروح (. اإلنسرررران الرو ي 15:    6عن العالم  ال نصرررريب لش  ي السررررماء )غل تخنلم  
ث. مثل هذا اإلنسران يسرمع عكة أو يقرأ  ي البناب المقدس القدس ثا تننقم لنلسركث بيقوم لمن أهانش ثهللا يسرامحك

 رًا رديدًا. ينةلةم داخلش، صارت لش  ساسية لصوت هللا، ولو دعاه أ د لخطية ينلر نلو 
وكي  نبون رو يين ؟ بأن نمنل. من الروح. وكي  نمنل. من الروح ؟ بالصرررررررررررال  والطلب بلجااة أن نمنل. )لو 

( وا ظ أن اإلنسرررررررران الطبيعي أقصرررررررري ما يصررررررررل إليش أن  21-18: 5ي أ    8  – 1:   18  لو    9،  13:  11
سررماء، يلرح بها أو يشررنهيها أو يراها. أما ي يا بحسررب  يمة هذا العالم، لبنش ا يسررنطيع أن يمند ب صررره إلي ال

(.  الرو ي  صررررل 12:   13كو  1قطعًا كما  ي ل ة كما  ي مرآ  )الرو ي بيسررررنطيع أن يرى السررررماويات ولبن 
علي الروح القدس الذ  يلحص كل رررررررررريء  نى أعما، هللا. ولبن عمل الروح القدس يبدأ بالن يي، علي الخطية  

الروح يعلمش،  هو يعلم ويذكر بما قالش المسررررررررريح وبعد هذا يخبرنا عن المسررررررررريح  وعلي البر.. ومن يسرررررررررنجيب يبدأ  
(    14:   16(   )يو  26:    14(   )يو 10  – 8:   16لش السرررماويات )يو   نح ش ومن يمنل. قل ش   ا تنبشرررم  

ة مع  أى الدخوم  ى عالقة مح ة من ادل  ( . هذا أسرررررررماه الرسررررررروم ثمح ة المسررررررريح اللائقة المعر ةث10:    2كو   1)
  .(19:  3يأ) المسيح، بيعر نا المسيح أسرار  ائقة ا يدركها اإلنسان الطبيعى

وا ظ أن الرسررررررروم هنا يعاتب أهل كورنثوس علي النحةبات والشرررررررقاقات بينهم )من ين ع بولس ومن ين ع أبلوس، 
اسرررررررررررداني. أّما الرو اني الذ  ولبن وراء كل هذا األنا(. ومعني كالم الرسررررررررررروم أن من ا يةام  ي ررررررررررررقا،  هو  

إنبشررل، لش أمجاد السررماء،  هو  ي  رح بما إنبشررم لش، وما عاد منشرر اًل بأ  تلاهات  ي هذا العالم، بل ما عاد  
 منش اًل بذاتش وا بهذه األنا.
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  وه.وا ظ السرررلم الرو ي الذ   ي هذه اآليات.  قا  السرررلم، من  قدوا الحواس الرو ية، ولم يعر وا المسررريح  صرررلب
ومثل هؤاء اليوم من ا يوا ق علي أ يام هللا ويصررررررطدم بش. وقمة السررررررلم اإلنسرررررران الرو اني وعينش ملنو ة علي  

 السماء، أ ب المسيح ور ع بش، ورأ  أمجاد السماء. 
هذا اإلنسرررررران الرو ي الذ  تجدد بالروح القدس ويقوده روح هللا.  هذا تبون لش اإلميانية أن يحيم  ي كل ررررررريء، 

يسرررررنطيع أن يحيم علي األررررررياء المادية بحيم أنش إنسررررران. ويسرررررنطيع أيارررررًا أن يحيم  ي الرو يات بلاعلية    هو
. أما اإلنسرررررررررران  ،  الروح القدس يلنح الحواس الرو يةالروح القدس الذ  يسرررررررررررين بيش. لقد صرررررررررررار لش روح النميية

 الطبيعي  ال ُيدرك  ايقة اإلنسان الرو ي وا األمور الرو ية.
 

بِد َفُيَعلِدَمُه؟« َوَأم ا َنْحُن َفَلَنا ِفْكُر اْلَمِسيِح.16" -:(16) آية   " »أَلن ُه َمْن َعَرَف ِفْكَر الر 
بِد َفُيَعلِدَمهُ  ( أ  اإلنسرران الطبيعي ا ُيدرك وا يسررنطيع أن  13:   40ش إقن اس من )اإل  =  أَلن ُه َمْن َعَرَف ِفْكَر الر 

يدرك اإلنسررررررررران الرو ي،  هو غير مسرررررررررننير بروح هللا، وهذا ا يسرررررررررنطيع أن يعري  بر هللا ومشررررررررري نش. مثل هذا 
اإلنسرررررران ليس من  قش أن يحيم علينا أو يعلمنا ألنش ا يعري  بر المسرررررريح. ما ُيريد الرسرررررروم أن يقولش أن ُ بم  

لّ م ُش  اللالسرررررر لة على تعليمي باطل  هم ا يعر ون  بر هللا. أّما من ع ر ي  بر الرب  هذا يسررررررنطيع ولش الحق أن ُيع 
يحِ للناس، وهذا ما يعملش الرسروم.   هللا  ي محبنش  ين رآنا غير قادرين أن نقنرب إليش   = َوَأم ا َنْحُن َفَلَنا ِفْكُر اْلَمسوِ

:   1بسرربب آثامنا، إقنرب هو إلينا ليخلصررنا، ووضررع  ينا أن نثب،  ي المسرريح وتبون لنا الحيا  هي المسرريح ) ي 
(  ي ثكي   هم بولس الرسوم أهمية األلم والصليبث( وبهذا وضع هللا  ينا كل Ιنقطش )  -( )رااع  ي المقدمة 21

سرررريح  نى  بر المسرررريح، و بر المسرررريح هو  بر باذم وليس  بر رررررقا، وخصررررومات. وإن كان هللا يعطينا  ما للم
  بره  بي  ننحاز ألرخاص. وهذا هو موضو  اإلصحاح القادم الذ  ينبلم عن الشقاقات. 

 من لش  بر المسيح كي  يحيم بيش من أ د. -ملحوظة :
وأياا نلرح بعملش وندرك  وا يعنى هنا أننا صرنا نعري كل ما يعر ش المسيح، بل أن ما نعر ش هو من عنده.

. مقاصده وا نعنرض عليها، ناسبين لش الحيمة المطلقة  ى كل ما يعملش
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 
 

  "ُأَكلِدَمُكْم َكُروِحيِديَن، َبْل َكَجَسِديِديَن َكَأْطَفال ِفي اْلَمِسيِح،َوَأَنا َأيَُّها اإِلْخَوُة َلْم َأْسَتِطْع َأْن 1" -:(1) آية
وإذا كرانر، الرو يرات ا تلهم إّا من الرو يين،  رأنى أارد نلسرررررررررررررري عرااةًا عن أن أخراط يم كمسرررررررررررررريحيين رو يين  

الطبي ية )لم تصررررررررلحهم النعمة(، منقدمين  ي الرو يات. ولبنى أكلميم كما أكلم أناسررررررررًا ا يةالون بعد  ي  النهم  
ولم ينركوا تمامًا اإلهنمامات الجسررردية، كأطلام  ي الرو انيات، ألنبم ازلنم منعلقين باألمور الجسررردية والدليل ما  

 بينبم من  سد وخصام ورقا،
  

ا اَل َتْسَتِطيُعوَن،َسَقْيُتُكْم َلَهن ا اَل َطَعام ا، أَلن ُكْم َلْم َتُكوُنوا َبْعُد 2" -:(2) آية  "َتْسَتِطيُعوَن، َبِل اآلَن َأْيض 
 وبها نصير أبرارًا.، البراز  بالنجسد وبيسو  المسيح المصلوب كلار  لنا  =  اللهن
 وعمق المح ة لش المشرر ع ،  كنشرراي رررخص المسرريحإهو الشرريء المشرر ع، هو عمق الحيا  الرو ية، هو   =  الطعام

وبالنالي إنلناح العيون على ما أعده هللا  ي المجد لمحبيش والني بها يحنقر اإلنسرررررررررران المسرررررررررريحي العالم بما بيش   .
. وهم ا يسرررررنطيعون ذلك بسررررربب  أى المملوء بالروح  ويحسررررر ش نلاية. وهذا الطعام هو لمن لش القو  الرو ية البابية

أى لم يدخل للعمق تجده   اللبن  غذاءه هو  ا يةام ننقص محبنهم والذ  ظهر  ي ررررقاقاتهم وخصررروماتهم. وكل م
 .كما  دث  ى كورنثوس يحيم على الخدام أيهم أعكمو  مش وا بالناس ،
األم تأكل وتحوم الطعام إلى لبن بعد أن هارررمنش وعارررر، بش وتحوم إلى رررر. يسرررر   ي دمها،  -تأمل للخدام :

ينلذ الوصرايا ويشر ع بالمسريح ويلرح بش ثم يعلم أواده  وأعط، الخالصرة لطللها. ويلهم من هذا أنش على الخادم أن
 ، كما تحوم الطعام لحيا  تحيا بها األم أوًا.يحياها بعد أن تنحوم الوصايا والممارسات الرو ية إلى  يا 

 
ن الرو ى هو مملوء بالروح ، والروح يلنح  أنسررران الجسررردانى ينلخص  ى نسررران الرو ى واإلكالم الرسررروم عن اإل

سراسرا بنلسرش وينعصرب  أ ما الجسردى  هو مشر ومأعينيش على المسريح  يراه بوضروح بيح ش وا يعود ينشر ل بسرواه . 
 و ينحةب لش .ألرأيش و لمن هو ين عش 

 
ٌد 3" -:(3) آية ِديُّوَن. َفِإن ُه ِإْذ ِفيُكْم َحسوووَ ِب  أَلن ُكْم َبْعُد َجسوووَ ُلُكوَن ِبَحسووَ ِديِديَن َوَتسوووْ ُتْم َجسوووَ َقاٌق، َأَلسوووْ اٌم َواْنشوووِ َوِخصوووَ

  "اْلَبَشِر؟
والحسد هو مجرد مشاعر ولبنها  ينما تننقل    .هم اسديون والدليل أن بينهم  سد أدى لخصام وهذا أدى إلنشقا،

اإلنشرررررررقا،، هنا خرج    لألقوام تجد أن كل ررررررررخص يريد أن يننصرررررررر لرأيش  ينولد الخصرررررررام. وينولد عن الخصرررررررام
األعمام. وكل هذا معناه أنهم يسررلبون بحسررب أهوائهم الجسرردية لم يولدوا بعد من  الخصررام من  ية األقوام لحية 

يند ع لحب السرالم مع اآلخرين وين لب على  و   يقوده الروح  نبون أوم صرلاتش المح ة ، الروح،  المولود من الروح
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، أو  نى لرأيش  آخر  ينحةب إنسرررران رو ي عري المسرررريح وأ  ش وررررر ع بش إلنسرررران. عمومًا كي  أنانينش ورررررهواتش
 ويحدث بسبب هذا رقا، وخصام.

 
  "أَلن ُه َمَتى َقاَل َواِحٌد:»َأَنا ِلُهوُلَس« َوآَخُر:»َأَنا أَلُبلُّوَس« َأَفَلْسُتْم َجَسِديِديَن؟4" -:(4) آية

 الجسدى ا يقوده الروح القدس بل األنا النى  تحةبهم ألرخاص دليل أنهم مازالوا اسدانيين لم ينجدد داخلهم بعد. 
 ى داخلرش،  رإذا إخنلم اآلخر معرش ا برد وأن يحردث رررررررررررررررقرا،. أمرا الرو ى المنقراد برالروح القردس،  رالمح رة النى  

 ى داخلش،  المح ة داخلش تسنوعب أى خالي.يسيبها داخلش الروح القدس تجعلش يننصر على األنا النى  
 

 -بيما يلي نجد الرسوم قد إسنخدم ثالثة تشبيهات للبنيسة :
 .(7:  6= غرس وسقى. وهذا النشبيش نجده أياًا  ي )عب  فالحة هللاأنها  – 1
  .(5:  2بط1   22 – 20:  2= ونحن أ جار  ية  ي البناء )أي بناء هللاأنها  – 2
 ز 16= آية  هيكل هللاأنها  – 3
 

بُّ ِلُكلِد َوا5" -:(5) آية  " ِحٍد:َفَمْن ُهَو ُبوُلُس؟ َوَمْن ُهَو َأُبلُّوُس؟ َبْل َخاِدَماِن آَمْنُتْم ِبَواِسَطِتِهَما، َوَكَما َأْعَطى الر 
النلوس لنؤمن.  لماذا النحية  بيما يلي يثب، الرسروم أن اللارل  ي البراز  ليس للبارز بل هللا هو الذ  يعمل  ي 

وراء الخدام.  بولس سرررررربق وبذر كلمة البراز  أ  علم اإليمان بالمسرررررريح و دائش. ثم أتى أبلوس ورواها بنعاليمش أ  
علم الجهاد والنمو و ب المسرررررريح. ولبن بدون األسرررررراس الذ  غرسررررررش بولس، ما كان عمل أبلوس سرررررريثمر ررررررر.. 

 هو الرررذ  ينمى البلمررررة  ي قلوبهم أ  يعطى قو  الن يير  ي قلوبهم  عمومرررًا لبررررل  دوره  ي الخرررردمرررة، ولبن هللا
هيرذا  ،  بلوس لبولس لييمرل العمرلأ، أ  إ نراج بولس ألبلوس وإ نراج  مرل عمرل بولسواإلقنرا . وكمرا أن أبلوس أك

طى  ومع أن هللا هو الذ  ينمى لبن هللا يحناج لمن ي رس ويروى، ولذلك طلب السرررريد المسرررريح منا أن نصررررلى ليع
(.  عمل هللا ا يكهر إّا بخدام يكهرونش.  البنيسررررررة هي اسررررررد المسرررررريح،  38،  37:  9هللا  علة لحصرررررراده )م، 

والمسرريح هو رأس البنيسررة، وا يواد اسررد بدون رأس، وأياررًا ا يواد رأس بدون اسررد،  ال يصررح أن ننام ونقوم  
(. بهذا 15،  5:    2دء خلق هللا آدم ليعمل )تك (. بل منذ الب10:   2هللا يعمل،  اهلل خلقنا ألعمام صرررررالحة )أي  

(. ومن هنا نرى أهمية الجهاد والنعب. ولبن  8نرى أهمية عمل الخدام. وهللا سرريعطى كل وا د بحسررب ت  ش )آية 
الذ  يعمل  ي  ، ( يريد بش أن يكهر أن نجاح الخدمة سررررررب ش هو هللا7قوم الرسرررررروم إذًا ليس ال ارس ررررررري ًا )آية  

( ويعمل  ي 10:   15كو  1ث )ل مع الخادم ولذلك يقوم الرسررررررررررررروم ثا أنا بل نعمة هللاامع. يعمالخادم و ى السررررررررررررر
(. وهدي الرسررررررررروم أن يقوم ألهل كورنثوس إن كان هللا هو الذ  يعمل  ينا كخدام وبييم  7السرررررررررامع وينمى )آية 

ن الرسوم أ ي قلوبيم. بل    نمو بذر  اإليمانكمؤمنين  لماذا النحةب لبولس أو أبلوس. هللا هو صا ب اللال  ي  
( يرى أن كل األمور الحادثة  ي  ياتنا هد ها هو خالص نلوسرنا، هللا  22 ي نهاية هذا اإلصرحاح نراه  ي اآلية )

سررمح بها ألنها تسرراعدنا على خالص نلوسررنا، إذًا الخدام الذين علمونا طريق اإليمان مثل بولس وأبلوس وضررعهم  
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ا، لرذلرك  ال نلنخر بهم برل براهلل الرذ  أرسررررررررررررررلهم لنرا والرذ  أ بنرا وبحرن عن  هللا  ي طريقنرا ألارل خالص نلوسررررررررررررررنر
(  أرسل لنا خدامش، بل أتى هو وتجسد ومات عنا ومازام يعمل  ي قلوبنا لنؤمن  21خالص نلوسنا وإهنم بنا )آية  

 وننمو  لنلنخر بش وبمحبنش.
  

َقى، لِكن  هللَا َكاَن ُيْنِمي.  6"  -(:7-6اآليات ) ُت َوَأُبلُّوُس سوَ اِقي، َبِل هللُا  7َأَنا َغَرسوْ ْيئ ا َواَل السو  ِإذ ا َلْيَس اْلَغاِرُس شوَ
  " ال ِذي ُيْنِمي.

لبل خادم عملش ودوره، ولبن هللا هو الذ  ينمى اإليمان، وبدون عمل هللا يصررررررررر ح عمل كل البارزين والخدام بال  
لبنش يرد   ،اإلنماء الني يهبها هللا. والرسروم ا يقلل من ررأن عمل الخادم  ي الخدمةثمر، أ  بدون قو   ائد  وبال 

مع الخادم ومع السرررررررامع. وعمل البراز  أمر مهم وضررررررررور  كما أن ال رس  نجاح الخدمة إلى هللا أوًا الذ  يعمل
والسررررررررررررررقى مهمران ل ن رات،  لن ييون هنراك زر  وثمرار بردون غرس وسررررررررررررررقى. لبن هللا هو الرذ  يعطى قو  لنمو  

ن انسررررانا  أوقام: »هيذا ملبوت هللا: كولقد ضرررررب رب المجد مثال يشرررررح ما قالش القديس بولس الرسرررروم ث  ال رس.
(.  27،    26:    4)مر  وينررام ويقوم ليال ونهررارا والبررذار يطلع وينمو وهو ا يعلم كي ث .قي البررذار على اارض يل

  اإلنسان الذى يلقى البذار هم خدام هللا، الذين يةرعون ويروون. وهللا هو الذى ينمى.
 

اِقي ُهَما َواِحٌد، َولِكن  ُكل  8" -:(8) آية   " َواِحٍد َسَيْأُخُذ ُأْجَرَتُه ِبَحَسِب َتَعِبِه.َواْلَغاِرُس َوالس 
دٌ  اِقي ُهمَوا َواحوِ أ  عملنرا نحن اإلثنين )بولس وأبلوس( هو عمرل منبرامرل، كرل منرا ييمرل عمرل   =  َواْلغَواِرُس َوالسووووووووو 

اآلخر،  الجسرم ينبون من آاي األعاراء ولبنهم كلهم وا د هو اإلنسران. وعملنا هو عمل وا د وهد نا وا د هو  
ة هللا  خالص النلوس،  قرًا نحن قنراتين مخنللنين بعملين مخنللين )غرس وسررررررررررررررقى(، ولبن يجرى  ي القنراتين نعمر

الوا د ، ونحن نقوم بعملين مخنللين لبن الثمر وا د. ليس المهم  يا  كل مّنا الخاصرررررة، بل المهم أننا أدوات  ي 
َيْأُخُذ ُأْجَرَتُه  يد هللا الوا د ولهدي وا د، لذلك  ال معنى ل نقسررررام أو تلارررريل أ دنا عن اآلخر.  َولِكن  ُكل  َواِحٍد سوووَ

ِب َتَعِبهِ  هو الذ  سررررررريجازى كل وا د بحسرررررررب ت  ش وهذا ليس ررررررررأنبم،  ال تحيموا على أ   منا قبل هللا   =  ِبَحسووووَ
ِب َتَعِبهِ الوق،. وا ظ أنش قام  ولم يقل بحسررررررررب نجا ش  ي العمل،  النجاح هو عمل هللا والخادم وسرررررررريلة،    ِبَحسوووووَ

 بحسب اهاده وت  ش.رمياء النبي الذ  تعب كثيرًا ولم يين لخدمنش ثمر، لبن هللا سييا  ش إومثام لذلك 
 

  " َفِإن َنا َنْحُن َعاِماَلِن َمَع هللِا، َوَأْنُتْم َفاَلَحُة هللِا، ِبَناُء هللِا.9" -:(9) آية
 ما أعكم هذه البرامة أن يعمل إنسان مع هللا. = َنْحُن َعاِماَلِن َمَع هللاِ 
إذًا نحن ملك هللا ولسررررررنا ملك رسرررررروم أو خادم معين. البناء هو البنيسررررررة الني يربط الروح  = فالحة هللا. بناء هللا

ال ك  البناء.  القدس بين أعاائها بالمح ة. وهللا م 
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ا، َوآَخُر َيْهِني  10"  -:(10) آية َعَلْيِه. َولِكْن َفْلَيْنُظْر ُكلُّ  َحَسَب ِنْعَمِة هللِا اْلُمْعَطاِة ِلي َكَهن اٍء َحِكيٍم َقْد َوَضْعُت َأَساس 
  " َواِحٍد َكْيَف َيْهِني َعَلْيِه.

َب ِنْعَمِة هللِا اْلُمْعَطاِة ِلي  اء  ييم يؤسررررررس  نع نعمة هللا صرررررريرتش ب    =َكَهن اٍء َحِكيٍم )أ  مو  ة الرسررررررولية والبراز ( َحسووووَ
َقْد  . أسرررررررررس عليش كرازتش وتعليمش هو المسررررررررريح، والحيمة النى يقصررررررررردها هنا أن األسررررررررراس الذى بين األممكنائس  

ا اسوو  ْعُت َأسووَ كل ما ينعلق بالرب يسرررو  من  قائق، ليقبلوا الرب يسرررو  كأسررراس يلهمون بش كل ما يقدم لهم    =  َوضووَ
وكل  .كآَخُر َيْهِني َعَلْيهِ من تعاليم بيما بعد. وبولس وضرررع األسررراس أ  اإليمان بالمسررريح المخلص، وااء أبلوس 

 بنى يبنى على هذا األساس.من يأتى لي
هِ  ٍد َكْيَف َيْهِني َعَليووْ لُّ َواحووِ يجرررب على كرررل من يرررأتى ليبنى أن يحنرس كي  يبنى على هرررذا    =  َولِكْن َفْلَيْنُظْر كووُ

(.  على كل 3:   3األسررررررراس. هذا البالم مواش لبل معلم ولبل خادم،  بثيرين بدأوا بالروح وأكملوا بالجسرررررررد )غل 
األسراس هو المسريح. األسراس هو اإليمان بالمسريح والبناء هو النعري على ررخص المسريح  من يبنى أن يلهم أن  

والشرر ع بشررخص المسرريح، وبهذا يلرح المخدوم بشررخص المسرريح وا يجد تعةية سرروى  ي رررخص المسرريح، يينشرم  
نش إذ بذم (. وأنش صرررانع خيرات وا ي خل علينا بشررريء،  إ14:  5كو  2مح ة المسررريح المننا ية، والني تحصررررنا )

( هذه الملا يم تسندنا  ي أ  تجربة )وهناك تجارب كأنها  32:   8نلسش ألالنا كي  ا يعود يعطينا ما نريده )رو  
. لبن من  أو أنش يقسررو علينا  تأتى الشرريوك الني يثيرها عدو الخير بأن هللا ا يحبنانار(. و ى وسررط هذه النجارب 

ش ولن يارررعم إيمانش إذ سررريجد  ي المسررريح تعةينش، وسررريسرررمع عري المسررريح  ايقة لن يشرررك بيش ولن يصرررطدم ب
( بيسررررررلم أمره للمسرررررريح،  28:  8تعمل معًا للخير ) نى هذه النجربة( )رو    رررررررياءصرررررروت الروح القدس أن كل األ

ولبن هناك أررررريام خطأ للخدمة،  هناك خدام ا يهنمون سرررروى بجذب أكبر عدد   .والمسرررريح يحمل عنش نيره وألمش
كنشاي رخص إاألساس هو    لبن  ،ات إانما ية ورياضية وتر يهية.... الخ( وهذه مع أنها مهمةبأ  وسيلة )خدم

( ولبن المسرريح قادر أن يحمل عنا النير بيصرر ح هين  33:   16المسرريح. وررررح أن العالم سررييون بيش ضرريق )يو  
 -:على الخادم 

 ( أن يقدم رخص المسيح المش ع لش  ش، ويعلمهم كي  يلر وا بالمسيح. 1
يخدعنا وقام ث ي مسررررريح الذ  لم ( أن يقدم لهم الحقائق، وأن النجارب واآلام ابد وسرررررنأتى وهذا هو أسرررررلوب ال2

 ث. العالم سييون لبم ضيق
( أن الطريق الو يد للنعةية وسرررط الاررريق هو هللا وليس سرررواه. هذا هو طريق الخدمة الصرررحيح، وطريقة البناء  3

الصرررررررررحيحة. ومن  هم هذا ييون كمن بنى البي، على الصرررررررررخر،  إذا ااءت الرياح.. )النجارب( ا ينهار البي،  
 (. والبنيسة بناء يبنيها هللا المهندس األعكم و ق خطة وضعها هو.27 – 24:  7)م، 

  
ا آَخَر َغْيَر ال ِذي ُوِضَع، ال ِذي ُهَو َيُسوُع اْلَمِسيُح.11" -:(11) آية   " َفِإن ُه اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيَضَع َأَساس 

(. كل آخر 16:   28ش إ     18  –  16:   16 جر الةاوية )م، المسررررررررريح هو األسررررررررراس، هو صرررررررررخر  الدهور و 
يبنى، يجب أن تبون كل تعاليمش مؤسرسرة على ررخص المسريح وعلى ألوهينش وتجسرده وموتش وقيامنش و دائش الذ   
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َتِطيُع َأَحٌد هي القواعد الني ين  ى أن يقام على أسررررررراسرررررررها أ  تعاليم.   . هذهومحبنش العجي ة لنا قدمش لنا   =اَل َيسوووووْ
وتعنى أن من ا يبنى على هذا األساس  هو ا    تعنى ليس من  ق أ د أن يبنى على أساس آخر سوى المسيح.

البنيسرة هى بناء، مهندس البناء وواضرع النصرميم هو   وهللا يبنى البناء ليسرين بيش. بد وسريلشرل ولن يقوم البناء .
 هللا، وبولس وأبلوس عمام، والمجد كلش لمن صمم البناء.

 من كتاب المطهر  15  – 12على اآليات  تعليق

 لقداسة البابا شنودة
 

( إرررار  لنار تمنحن عمل كل وا د  همها اإلخو  الباثوليك أنها نار المطهر. ولبن النار هنا ليسرر، 13 ي )اآلية  
إسررررنخدم،  نار مطهر كما  هموها ألن الرسرررروم لم يقل يخلص  ي نار أو  ي النار وإنما كما بنار،  إن كلمة نار 

ها ليسررر، هنا بطريقة مجازية وليسررر،  ربية،  هي تشرررير للاررريقات والنجارب الني ُيمنحن بها عمل الخادم، أ  أن
معينرة من الخردمرة وا تطهرهرا. وضرررررررررررررريرا  عمرل الخرادم وإ نراقرش    تحر، نو يرات   هى امرالمطهر، إنللنعرذيرب كنرار 

لم يلقد رااؤه  ي المسرررررررريح  إنش سرررررررريخلص بالرغم من  ييون بالنسرررررررر ة لش كالنار الني إذا إانازها بث ات  ي الرب و 
  - شلش  ي الخدمة. وهناك عد  مال كات :

هذه اآليات قيل، أثناء الحدين عن الخدمة والخدام وليسررررررررر،  ي مجام الدينونة والعقاب،  ال نلصرررررررررل اآلية   –  1
البناء ل اقي الخدام  عن المناسرررررر ة الني قيل،  يها،  بولس وضررررررع أسرررررراس الخدمة أ  اإليمان بالمسرررررريح وسررررررينرك

ر أهل كورنثوس ولبن ماذا  دث بعد ذلك ؟ لقد  دث إنقسرررررام يهدد شرررررع البنائين، ويرى كي  يبنون عليش. وبولس ب  
العمل كلش وقام ال عض أنا لبولس وال عض أنا ألبلوس  ما هو مصرررررررير العمل البرازى ؟ يقوم الرسررررررروم.. إن من  

إّما ذهب أو... قا. والنار تكهر ماذا ُيبنى. إذًا هو ينبلم عن العمل وليس  يبنى  و، األساس الذ  وضعش يبنى  
األرررررررررخاص، ينبلم عن خدمة الخدام وليس عن عامة الناس. وهناك من يحنر، بسرررررررررعة كالقا وا يمين إنقاذه،  

األرخاص  (. إذًا بولس لم يقل أن  7:  1بط  1ومنهم من يمين إنقاذه كالخشب. ومنهم من يننقى بالنار كالذهب )
 سيحنرقون بنار بل أن عملهم سيحنر،.

( من يخدم بطريقة رو ية وهد ش الو يد هو هللا وملبوتش ويشررررررررررجع الناس على الصررررررررررال  ويشرررررررررررح لهم النجارب 2
 الرو ية ويثبنهم على اإليمان ويصلى عنهم،  هذا يبنى ذهب و اة ا تنةعة  ألنش يربط النلوس باهلل.

األرض سررررررررريكهر عمل كل   وعلى  ،هنا على األرض خن ارات الرو ية والاررررررررريقات  ( النار هي نار النجارب واإل3
خرادم، واليوم هنرا هو يوم النجربرة. والنرار أياررررررررررررررًا هي نرار العردم اإللهي واليوم هنرا هو يوم الردينونرة. ونرار العردم 

ار  )رخام(  اإللهي سررررنكهر طبيعة و ايقة كل نلس. والنار هي إرررررار  لحريق يقوم  ي مدينة بعض بيوتها من  ج
 وم شا  بذهب، وهذه تقاوم عمل النار وبعاها من قا وطين  سنحنر،.

( هناك خدام يبنون ويخدمون بأسرلوب خاط.  هم يعطون معر ة بال روح، وهؤاء نجد تالميذهم مملوئين معر ة 4
أن يحنر،  (. وهذا العمل يمين  17:  1كو  1    4، 1:   2كو  1بال روح. وهذا األسررلوب تحاررراه بولس الرسرروم )
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 هو بللسررلة و يمة الناس،  صررا ة الخادم تعجب السررامعين ولبنهم ا ينعر ون على هللا،  إذا صرراد نهم النجارب 
 يلشلون، ويجد الخادم أن عملش قد إ نر، بيخسر ت  ش ويخسر مخدوميش ويخسر ميا أتش ولبنش يخلص كما بنار.

نركية على الجانب الرو ي، وهؤاء ممين أن يحنر،  ( هناك خدام يحولون خدمنهم ألنشرررطة وعمل كثير دون ال5
 عملهم.

أ  يخلص بصرعوبة كبير ، وبجهد كمن يمر  ي نار يننشرلش هللا منها قبل أن يحنر، )و ى   =  يخلن كما بنار( 6
هذا يقوم بولس الرسرررررروم من ياررررررعم وأنا ا أضررررررعم، من يعثر وأنا ا ألنهب( عمل الخادم الذ  يخدم بطريقة  

ولبن هللا ا ينسررى ت  ش ويننشررلش من النار وا يسررمح لش بأن يحنر،. والنار هنا ليسرر، نار مطهر،   خاط ة يحنر،،
(.  13)آيررة    يقررل يخلص  ي نررار أو  ي النررار، وإنمررا كمررا بنررار،  ررالنررار هنررا لم تبن لررش وإنمررا كررانرر، لعملررشألنررش لم  

وهذا مثل قطعة خشرررررررب وقع،  ي النار  (. 2،  1:  3كما إننشرررررررل الرب يهوررررررررع من النار)زك ،  يخلص كما بنار
ولبن ر مة هللا تدخل، وإننشرررلنها وهى مشرررنعلة  ي النار قبل أن تحنر، ومنحنها  يا . ولم تبن النار الني إننشررل  
منها يهوررع نيرانًا مطهرية، إذ كان  يًا على األرض ولم يم، بعد، ولبنها اإلثم الذ  تعرض لش، أو تعرضر، لش 

(. والخادم يخلص هنا إذا إنسرحق قل ش وقدم توبة بسربب خدمنش الني  9، 4:   3ررخصرش )زك  األمة كلها ممثلة  ي 
دمهم. وبنلس  ضاع، وندم على الوسائل الخاط ة الني إت عها ويخلص كما بنار إرار  آلامش إذ يرى هالك من خ

 (.23، 22ث )آية صوا ال عض بالخوي مخنطلين من نارخلالمعنى يقوم يهوذا ث
يقولون أن ال عض يذهب للمطهر، وهذا ضد اآلية الني نرى  يها البل ينعرض للنار، إن كان ذهب   ( الباثوليك7

 أو  اة )قديسين( أو خشب أو قا )أناس عاديين(.
 ( هذه النار الني يشير لها الرسوم هي ل منحان ليكهر قيمة العمل وليس، نيرانًا للعذاب. 8
لملروض أن نرار المطهر تطهر وتنقى،  بي  تنقى النرار القا، هرذا ( النرار هنرا تحر، ال عض وتبيرده، بينمرا ا9

 ا يمين تطهيره بالنار، أّما الذهب  ال يحناج لنطهير النار. 
 ( نار المطهر لها تأثير وا د وهو النطهير. بعيس النار  ي هذا المثل الني تنقى الذهب وتحر، القا.10

كابيًا. والرسوم   المسيح سننايش بعض النيران، ألم يين دم المسيحهل ما لم ينايش دم    - تعليق على فكرة المطهر :
ثيابًا بيض )أ  تم  ( أن من يل سون  14:  7( ونرى  ي )رؤ  7:    1يو  1دم المسيح يطهرنا من كل خطية ) يقوم  

هذا بأنهم غسلوا ثيابهم وبياوا ثيابهم  ي دم المسيح. لذلك هناك طريقين  قط إّما السماء لمن كان  تبريرهم( كان
يسير مع هللا، طال ًا هللا، وإّما الهالك لمن ر ض هللا. وهللا ليس بمننقم يأخذ  قش بنيران مطهرية، هل يننقم منى هللا  

 بعد أن مات ألالى. 
 
ب ا، 12"  -:(13-12يات )اآل ب ا، ُعشوْ ة ، ِحَجاَرة  َكِريَمة ، َخشوَ اِس: َذَهب ا، ِفضو  َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحُد َيْهِني َعَلى هَذا اأَلسوَ

ا،  َتْمَتِحُن الن  13َقشوًّ َتْعَلُن، َوسوَ ُنُه. أَلن ُه ِبَناٍر ُيسوْ ُيَهيِد يُر َظاِهر ا أَلن  اْلَيْوَم سوَ َيصوِ َل ُكلِد َواِحٍد َما اُر َعمَ َفَعَمُل ُكلِد َواِحٍد سوَ
  " ُهَو.
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ة ، ِحَجاَرة  َكِريَمة   إذًا هذا إررررررررررار  لنو ية عمل الخادم. وليلبر كل خادم يبنى على   )رخام وجرانيت( =  َذَهب ا، ِفضوووووو 
أسرراس المسرريح، هل سرريحنمل بناؤه نار النجارب والارريقات البثير  الني  ي هذا العالم. والذهب واللاررة والحجار   

مل،  ي بناء  ييل هللا، أما العشررررب والقا  لقد إسررررنعمل،  ي الم اني الوقنية الحقير ، وبي، هللا هو  البريمة إسررررنع
ُيَهيِدُنهُ  ييل سرليمان.   تجارب هذا  =أَلن ُه ِبَناٍر  يوم النجربة  ي هذا العالم، أو دينونة اليوم األخير.    =  أَلن  اْلَيْوَم سوَ

ث.  هي تنقى المخرردومين )العينررات الجيررد  كررالررذهررب  هللا ثالهنررا نررار آكلررةر األبررديررة. عمومررًا قيررل عن  العررالم أو نررا
( يرذكر  3، 2:  3(. وهنرا  ي )مال  1:  4  مال  3،  2:   3  مال  3:    50واللاررررررررررررررة( وتحر، القا منهم )مة  

بنى اوى إذ هم خدام الهييل. وقد يخد  الخادم البل بخدمنش لبنش لن يخد  هللا الذ  هو كنار ييشرررررم عمل كل 
. وإّما ينقى وإ ما يبيد. وا ظ أن الرسررررروم يقصرررررد بالقا والعشرررررب المخدومين الذين بسررررربب ريائنا  ي الخدمة وا د 

صررررررررررار لهم صررررررررررور  الندين وهم غير مثمرين، هذا يحدث مع الخادم الذ  يجمع الثمر لحسرررررررررراب نلسررررررررررش، وهؤاء  
 مل الخادم.ولم يقل يمنحن كل وا د،  النار هي إخن ار لع =يْمَتِحُن َعَمَل ُكلِد َواِحٍد سيحنرقون. 

 
   " ِإْن َبِقَي َعَمُل َأَحٍد َقْد َبَناُه َعَلْيِه َفَسَيْأُخُذ ُأْجَرة .14" -:(14) آية

ميا أ  هللا للخادم الذ  يبنى على أساس المسيح هي ميا أ  إضابية عالو  على ميا أتش ألال اهاده لخالص 
 نلسش. 

 

  " َفَسَيْخَسُر، َوَأم ا ُهَو َفَسَيْخُلُن، َولِكْن َكَما ِبَناٍر.ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد 15" -:(15) آية
 . يخسر الميا أ  أو األار اإلضا ي عن خدمنش  = ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفَسَيْخَسرُ 

َيْخُلُن َكَما ِبَنارٍ  نار  ةنش وآامش على هالك مخدوميش. ويخلص بصررعوبة كبير ، واهاده لبي يخلص، وهو   =  سوَ
على األرض، سررررررييون صرررررر  ًا ادًا،  لي  يا  الخادم ا  صررررررل بين  ياتش الشررررررخصررررررية وخدمنش،  الخادم المهمل 

ن  يصرررررعب خالصرررررش. هو ييون كإنسررررران ررررررب  ريق  ي بينش،  خرج بمالبسرررررش  قط وبصرررررعوبة كبير  نجا هاربًا م 
 النيران ولبنش  قد كل ما لُش. سيخلص هذا الخادم إن ثب، هو لنيران النجارب ثم نيران الدينونة. 

  -النار هنا نوعان :و 
 كذاك الذ   ةن علي خسار  كل ما  ي بينش إذ أكلنش النيران.  ،(  ةنش علي ضيا  خدمنش1
 ( نيران الدينونة أ  إمنحانش هو إن كان مخلصًا هلل أم ا.2
 

  "َأَما َتْعَلُموَن َأن ُكْم َهْيَكُل هللِا، َوُروُح هللِا َيْسُكُن ِفيُكْم؟16" -:(16) آية
يننقل الرسرروم من البالم عن مسرر ولية الخدام إلي مسرر ولية كل  رد.  هناك من يلسررد البناء، أ  يلسررد نلسررش، بعد 

 أن تعب الخدام  ي بنائش. 
من خبراتبم المسررررريحية أا تعلمون أنبم أننم كنيسرررررة هللا وروح هللا يسرررررين بييم. الخبر  الشرررررخصرررررية   =َأَما َتْعَلُموَن  

ح القدس سرررررررررررراكن  يع  هو ي ي، بشررررررررررررد  إن إرتبب، خطية، ويمنعني أن أعمل الخطية  تعطيني أن أعري أن الرو 
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سرررررررررالم    نا، ونمنل.ء يد عنا أن نحب أعدا ينا ثماره    (. الروح يارررررررررع5  – 1:   47)رااع رؤيا  ةقيام والنهر  ة  
 نى لو كان اآلخرين منةعجين. وهنا الرسرروم يسررنشررهد بخبراتهم الشررخصررية ويقوم أما رررعرتم بعمل الروح القدس 

 بييم. 
البلمة األصرررلية تشرررير لقدس األقداس. إذًا البنيسرررة هي قدس األقداس الذ  يسرررينش الرب. نحن لسرررنا    = َهْيَكُل هللاِ 

هو  قلب هللا أن يرتاح  ينا ويسرررنقر بالحب  ينا. والقديس كيرلس الببير   قط  ال ة هللا وبناء هللا بل مسرررين هللا. رررر
دس  نى يوم الخمسرررررررين.  يرى أن آدم كان بيش الروح القدس نلخة هللا، وبعد السرررررررقوط ُ ر م  اإلنسررررررران من الروح الق

لبن كان،  وكان ذلك بسررربب إننشرررار الخطية. و .  (  3:  6)تك  ث قام الرب ا يدين رو ي  ي اإلنسرررانوهذا معني ث
هناك  اات خاصرررررة يحل  يها الروح القدس علي بعض األررررررخاص من ررررررعب هللا وهم رؤسررررراء البهنة واألنبياء  
والملوك. وأّما اآلن  صرار الروح القدس يسرين  ي كل المسريحيين ولهذا نجد أن األطلام ينقبلون الحقائق اإليمانية  

وأمجاد السرررماء، ولبن هذا لمن هو ممنل. من الروح، أما   بسرررهولة. والروح القدس السررراكن  ينا ييشرررم لنا  بر هللا
(  ال يعود يشررررررررعر بواوده أو عملش بل أنش  19:   5تس1أن الروح القدس ينطل. بيش )  من يقاوم عمل الروح، نجد 

 ي  –دس كمرا رأينرا ) ي المقردمرة  ( تثبر، اهوت الروح القر19:   6كو  1يلسررررررررررررررد. كمرا سررررررررررررررنرى. وهرذه اآليرة مع )
 اهوت الروح القدسث(.ث
 

ٌس ال ِذي َأْنُتْم ُهَو.ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفِسُد َهْيَكَل هللِا َفَسُيْفِسُدُه هللُا، أَلن  17" -:(17) آية   " َهْيَكَل هللِا ُمَقد 
( نرى النرراس يحةنون الروح برأ عررالهم وذلرك برإهرانرة  25  –  21:    1 ي )رو    -( :32  –  21:    1في )رو    توأمول

( لنرى أن هللا أسرلمهم ألهواء الهوان 27،  26:   1أاسرادهم بالةنا والنجاسرة و  اد  آخر غير هللا. ونأتى إلى )رو 
( نرى  سررررراد الهييل إذ أسرررررلمهم هللا لذهن مر وض ألنهم ر اررررروا هللا وطردوه 28:  1  و ى )رو .إنطلأ الروحوهنا  

من معر نهم ولم يسرروا بطريقش، وبسربب هذا العناد تركهم هللا دون رة ة منش، لعنادهم وللبرهم العاصري المر وض  
( بل  31 –  29:    1الهييل وبالنالي  سررررررراده، )رو   أمام هللا، وبسررررررربب كبريائهم. والننيجة إرتباب ماا يليق بيرامة

 ( نراهم وقد تحولوا إلى  ساد مننقل، وتجاهلوا نهاينهم وموتهم.32:  1 ي )رو 
ُد  بالجر  وراء ررررهواتش، ومنها ررررهو  الحسرررد الذ  يسررربب الخصرررام والشرررقا، والنحةب، أو أ    =ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفسووِ

 مة. خطايا أخرى  ال رركة للنور مع الكل
ما تم بناؤه  أ ال ررح لهذه اآلية هو ما  دث  عاًل لهييل هللا.  حين  =  ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفِسُد َهْيَكَل هللِا َفَسُيْفِسُدُه هللاُ 

(  4،  3:    8( ولبن إذ أ سرررررررررررررررد البهنررة الهييررل ب  رراداتهم الوثنيررة ) ة  11،  10:    8مرل  1 رل عليررش مجررد الرب )
:   8)نال ظ هنا أنهم وضررعوا تمثاًا وثنيًا داخل الهييل لبن مجد الرب مازام  ي  ييلش  هو يطيل أناتش(   ) ة 

يلار، ررررررررررررررر  ش ) ة   (... لبن بعد هذا  ار، مجد الرب الهييل ولبن على مرا ل، كأنش ا يريد أن16،  12 –  9
(. و ينمرا غرادر مجرد الرب الهييرل لم يعرد الهييرل سرررررررررررررروى مجموعرة من  23،  22:    11   ة    19،  18:    10

(. إن  ييل هللا الذ  19:   36أى  2،. م، )  586الحجار  لذلك إسرررررررررررررنطا  ال ابليون أن يهدموه ويحرقوه سرررررررررررررنة  
ذبائحهم ل ير هللا  أ سررررررردوا الهييل.  أ سرررررررد هللا لهم  يسرررررررين بيش هللا، يجب أن تقدم بيش ذبائح هلل. لبن هؤاء قدموا  
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 ييلهم وأ رقش ال ابليون. ونحن  ييل هللا  لننشر ل بنقديم ذبائح النسرابيح واإلنسرحا، و عل الخير والصرلوات ونقدم  
  2:    141  مة   17:   51  مة   16،  15:   13أاسرررادنا ذبائح  ية  بهذا يسرررر هللا ويسرررنمر سررراكنًا  ينا )عب  

(.  19:    5تس  1(  ينطل. بيررش روح هللا )30:    4( ولبن من يلعررل العيس يحةن روح هللا )أي  1:    12  رو  
وإذا  ار، الرب اإلنسررررران الخاط. يصررررر ح بال  ماية،  يهاامش الشرررررياطين ويلسررررردوه، يلسررررردوا صرررررحنش وأموالش، بل  

راتش الرو ية والمادية. ومن ينرك  يخسررررررر  ياتش األبدية  من يحيا مع هللا ويسررررررين هللا بيش يمأله هللا من بركاتش وخي
( تخربش الشرياطين. ولنرى كي  كان  14:   6كو  2هللا ويسرعى وراء ررهواتش ينركش هللا  ال ررركة للنور مع الكلمة )

 رعب هللا يحنرم قدس األقداس ويقدسش، وهيذا ين  ى لنا أن ننعامل مع أاسادنا.
روح القدس من الخاط. لذلك نصرررررررررررررلى  ل ألن ينة  الوا ظ أن الخطية تحةن الروح، ثم تطل. الروح، وقد تصررررررررررررر

ث وملارقة الروح أو إطلاؤه تعنى  سرررررررادًا، كما لو  ار، الروح اإلنسررررررراني الجسرررررررد  إنش  ثرو ك القدوس ا تنةعش منى
ُدُه هللاُ  وقولش . إنش يلسرررد هذا ما يحدث إذا  ار، الروح القدس اإلنسررران  و يلسرررد.  اإلنسررران  تعنى أن هللا ينرك   =  ُيْفسووِ

 لعناد قل ش، يجنى ثمار ضاللش، ويص ح خالصش أمرًا عسيرًا )رااع ما  دث مع زانى كورنثوس(.
ٌس  تعنى مخصرررررص هلل، وميرس هلل، وهذا تم لنا  ين مسرررررحنا بةي، الميرون،  صرررررار علينا    =أَلن  َهْيَكَل هللِا ُمَقد 

هللا بةناه أسررررررلمش بولس الرسرررررروم للشرررررريطان لهالك خنم ملبية، صررررررار هللا يمنلبنا. وزانى كورنثوس إذ أ سررررررد  ييل  
( وهذا يعنى أن الشيطان ضربش  ي اسده وأ سد اسده إذ أ سد هو  ييل هللا أى اسده  ين  5:   5كو  1الجسد )

 سمح لنلسش بأن يةنى مع زواة أبيش.
 

ُه. ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ 18"  -:(18) آية ْر َجاِهال  ِلَكْي  اَل َيْخَدَعن  َأَحٌد َنْفسووووووَ ْهِر، َفْلَيصووووووِ َأن ُه َحِكيٌم َبْيَنُكْم ِفي هَذا الد 
  " َيِصيَر َحِكيم ا!

:   6،  رررررررررررررررر ثهللا ا ُيشررمخ عليشث )غلويحاوم أن يجمع بين لذ  الخطية وبركات هللا ال يحاوم أ د أن يخد  نلسررش  
 اوم أ د أن يخد  نلسش بيعنقد أن هللا لن يلسده إذا أ سد هو  ييل هللا. ومن الذ  يلسد  ييل هللا: . ا يح(7

 اإلنسان يلسد  ييل هللا )اسده( بإصراره على الخطية. (1
 البنيسة كيل يلسدها أ رادها بالشقا، والنةا  والحسد والهرطقات ووراء كل هذا األنا أو الذات. (2

ل هللا بأ باره وخططش الردي ة. وإذا كان أ د يعنقد أنش  ييم  ي تصرررر ش هذا وهو يبنعد  اإلنسررران عمومًا يلسرررد  يي
عن هللا،  هو  ي الواقع يخد  نلسرررررررش، ومن األ ارررررررل لُش أن يصرررررررير ااهاًل  ي نكر العالم وينوقم عن الثقة  ي 

قنراب الحيمة الحاياية.  قم عن النصررري بحسررب الحيمة العالمية، وليقنرب إلى هللا  إن  ي هذا اإلنو  يمنش، ولي
اتش المننلخة. هذه الحييم  ايقة هو من يصررلب ذاتش ورررهواتش والجاهل  ايقة هو من يسررير وراء رررهواتش، ووراء ذ 

(  من يكن أنش يقدر أن يجمع بين ملذات الجسرررد وبركات هللا  9 –  7:  6ث )غل  اآلية تسررراوى ثهللا ا يشرررمخ عليش
وا ينلذذ بخطايا العالم يصرير  ي نكر العالم ااهاًل ) لي ليلة رأس السرنة     إنش يخد  نلسرش. أّما من يصرلب نلسرش

مثاًل يكن العالم أن من ينرك الحلالت الصرررررررررراخ ة ويذهب للبنيسررررررررررة أنش ااهل( ولبن من يلعل هذا ييون  ييمًا  
ينحةب للحيمة  ايقة إذ سررررررينمنع ببركات هللا وبأبدينش. وقد تعنى اآلية لشررررررعب كورنثوس الذ  ينلاخر بالمواهب و 
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ال شرررررررية واللصررررررا ة الل وية... أنبم رأينم ما ييون للمعلمين من اراء تعاليمهم )يخلصرررررروا كما بنار..(  إ رصرررررروا 
على أنلسررريم وا تلنخروا بحيمة عالمية أو  صرررا ة بشررررية بل ميلوا إلى الحيمة اإللهية. والحييم  ي نكر هللا هو  

ض الصرررررليب وتعنبره اهالة. وهذا ينطبق على من يقبل أن يصرررررلب من يقبل الصرررررليب، أما  يمة العالم  هي تر 
 رهواتش بيصير ااهاًل  ي نكر العالم لبنش يصير  ييما  ي نكر هللا.

 
  "ِبَمْكِرِهْم«.أَلن  ِحْكَمَة هَذا اْلَعاَلِم ِهَي َجَهاَلٌة ِعْنَد هللِا، أَلن ُه َمْكُتوٌب: »اآلِخُذ اْلُحَكَماَء 19" -:(19) آية

 يمة العالم ا توازى رررري ًا بجانب  يمة هللا غير المحدود ، و يمة العالم اهالة عند هللا، إذ هي تنأثر بأخالقهم  
وسررررررررررررلوكهم وتخدم إتجاهاتهم غير األخالقية. ولذلك  إن هللا يسررررررررررررخر بهذه الحيمة وي طل عملها ويقاررررررررررررى على  

:   5)أى   =  َمْكُتوبٌ د عمل هللا بحيمنش العالمية. مشورات األررار، وهللا ا يهاام كل  ييم، بل من عن عمد يلس
أن ي طلوا  مهما بلغ الحيماء من  طنة وإ نيام  ي مؤامراتهم  هم ا يسرررررررررررررنطيعون    =  اآلِخُذ اْلُحَكَماَء ِبَمْكِرِهمْ (  13

 أغر،   ومع  رعون إذ   ،مقاصد هللا، بل أن هللا سوي يسخر منهم وُي طل كل مشوراتهم، وهذا ماعملش هللا مع هامان
واعل إخو  يوسررم يسررجدون لش. وقد يننصررر الشررر مؤقنًا ولبن  ي النهاية نجده يخدم   ، ي ال حر  ايشررش ومرك اتش

(. ولذلك  المؤمن ا يخاي من مؤامرات األررررررررار ويقوم داخل نلسررررررش إنهم  5  – 1:   2مقاصررررررد هللا ويحققها )مة  
  سرررلطان من  شأ د يسرررنطيع أن يؤذيني مالم يعط سررروي يحققون مقاصرررد هللا لي، وهذا ما قالش يوسرررم إلخوتش.  ال

 (.11:  19 و، )يو 
 

بُّ َيْعَلُم َأْفَكاَر اْلُحَكَماِء َأن َها َباِطَلٌة«.20" -:(20) آية ا:»الر    "َوَأْيض 
(. وكمررا يقوم  ي المةامير أن هللا يعري ايرردًا أ بررار الحيمرراء بررأنهررا عررديمررة اللررائررد   11:    94اإلقن رراس من )مة  

 وغير مجدية. أّما المنلعة الحاياية  هي  ي البناب المقدس. 
 بال نلع وا تسبب را ة أو خالص. وا تسبب ضررًا ألواد هللا،  ال سلطان أل د علينا إن لم نخط.. باطلة =

 
  " ِإذ ا اَل َيْفَتِخَرن  َأَحٌد ِبالن اِس! َفِإن  ُكل  َشْيٍء َلُكْم:21" -:(21) آية

ْيٍء َلُكمْ  كل ما ياررررررررعش هللا  ي طريقبم من ظروي أو من خدام  هو وضررررررررعش لخالص نلوسرررررررريم.  اهلل  = ُكل  شوووووَ
وضرررررررررعني أنا بولس وأبلوس  ي طريقبم لنخدميم  لماذا تلنخروا بإنسررررررررران وضرررررررررعش هللا  ي طريقبم وألال خالص 

 نلوسيم. 
 

َفا، َأِم 22"  -:(22) آية َرُة، َأِم َأُبوُلُس، َأْم َأُبلُّوُس، َأْم صوووووووووَ َياُء اْلَحاضوووووووووِ اْلَعاَلُم، َأِم اْلَحَياُة، َأِم اْلَمْوُت، َأِم اأَلشوووووووووْ
 " اْلُمْسَتْقَهَلُة. ُكلُّ َشْيٍء َلُكْم.

( ولبنها هنا ملصرررررررررلة.  لي  28:    8)رو   ثكل األررررررررررياء تعمل معًا للخير للذين يحبون هللاهذه اآلية تماثل تمامًا ث
وهنا  صرررررلها بولس وأبلوس والعالم والحيا  والموت... و ى رومية قام للخير ولبن ما هو   كل األشوووياءرومية قام 
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 ماذا ينلع  . ثكل شووووو  لكمس، وهذا معنى قولرررررررررررررررررررررش الخير ؟ هل هو الصرررررررحة أو المام ؟ ا بل هو خالص النلو 
نلهمش من هذه اآلية أن كل األمور الني تصراد نا  ي  ياتنا  نى   بل ما  .سرر نلسرشثوخسران لو ربح العالم كلش اإلن

لو كان، خسرررار  صرررحة أو أموام.. هي أيارررًا لخالص نلوسرررنا. بولس بدأ اآلية بأن هللا وضرررع  ي طريقبم بولس  
مور هي  وأبلوس وصررلا )بطرس( ليعلموكم اإليمان أى لخالص نلوسرريم، ثم إمند بصررره ليرى أن كل ررر. وكل األ

ألال خالص نلوسررررررنا.  ما يريده هللا لي هو خالص نلسرررررري، ولبن كي  السرررررربيل إلى ذلك ؟ هللا و ده يعلم. وهو  
يردبر كرل األمور ألارل هرذا الهردي.  هنراك من الكروي مرا هو ملرح وهرذا يشررررررررررررررجعني، ومنهرا مرا هو مؤلم وهرذا 

من  ًا لي، أو اار  ي السرين أو.. كل هؤاء ما  ينقينى، ويؤدبني. وربما يسرمح هللا بواود رئيس  ي العمل، ييون  
هم إّا أدوات تهذبنى ألصررل للسررماء. لو  همنا هذه الحايقة ال سرريطة لن نعود نشررنبى أو ننذمر  نحن لسررنا  ي يد 
إنسرران بل  ي يد هللا، واألمور الني تحدث  ي  ياتنا هي بسررماح منش، ومن يلهم هذا لن يلبر  ي المسررنقبل،  هو  

يد هللا، وأ داث المسررررنقبل هي لخالص نلسرررري. قد يسررررمح هللا بمرض خطير ولبن هدي هللا أن أصررررل أياررررًا  ي 
للسماء،  ما اللائد  من أن أ يا عشر  سنوات زياد   ي عمر  وتايع مني السماء.  لنثق أننا  ي يد هللا الحنون  

معها العةاء )رررررمالش تح، رأسرررري    الذ  لن يسررررمح إّا بما يوصررررلني للسررررماء، بل هللا لو سررررمح بنجربة مؤلمة ييون 
ويمينش تعانقني(. ولذلك  النصرررررررر   ي المسررررررريحية ليسررررررر، أن أ يا بال تجربة، بل أن أمر  ي النجربة وأنا مملوء 
تعةية. وما يلنح طريق هذه النعةيات هو اإليمان والثقة بأن هللا خير وأن ما يسررمح بش هو طريقي للسررماء. بل هو  

إانراز قبلي طريق األلم والموت، وهو قرادر أن يحملني بيرش مرارًا برالنجربرة وبرالموت    بجرانبي، برل هو الطريق،  هو
إلى السرررماء. وواود المسررريح بجانبي هو مصررردر النعةية، لذلك  من هم من خارج إذ يرونني  ي ألمي يسرررن ربون  

 ي .كي  أ نمل هذا األلم، إذ هم ا يشعرون بما أرعر بش من تعةية، لذلك  حمل المسيح هين وخف
ومن ا يؤمن بأن ما يحدث لش هو من مح ة هللا، وأن هللا صانع خيرات سيشعر بمرار  وسط آامش، ويكل يصرخ  
لماذا سررررررمح، بهذا يارب ؟أأ مع أنني إبنك وأ يا معك  ي كنيسررررررنك ؟أ وهذه هي الهةيمة. والسرررررربب أن من يردد 

 هذا لم يلهم هذه اآلية الهامة ادًا.
 كلنا خدام وضعهم هللا  ي طريقبم لخالصيم. =  َأُبلُّوُس، َأْم َصَفاَأُبوُلُس، َأْم 
العالم مسرخر لنا لبي نسرنعملش وا يسرنعبدنا، ن يا  ي العالم وا ي يا  ينا العالم. وهللا خلق آدم أوًا    =  َأِم اْلَعاَلمُ 

صررررل إليش، لبنش لألسررررم صررررار هد ًا سرررريدًا للعالم والعالم ا يسررررود عليش. هللا خلق العالم وسرررريلة نحيا بها إلى أن ن
  المام صار هدي والمراكة صارت هدي.  ال مانع أن أملك ماًا ولبن إذا ضا  المام علىع أّا أ ةن.

 الحيا  هى   ة من هللا،  بدون أن أخلق وأ يا ما كان سرررررييون لي  يا  وما كن، سرررررأذهب للسرررررماء. =  َأِم اْلَحَياةُ 
 السماء. أمجاد  مل لألبد  ي ياتي تبدأ هنا على األرض وتبو 

 نى الموت هو ألال خالص نلوسررررنا، ب ش ننخلص من اسررررد هذا الموت الذ  سررررين، بيش الخطية    = َأِم اْلَمْوتُ 
( إسررررررررنعدادًا لنأخذ الجسررررررررد الممجد الذ  بش سررررررررنرى هللا. أما هذا الجسررررررررد، اللحم والدم لن  24،  20،  17:   7)رو 

(. وبهذا يصررير هذا الجسررد  ااة بيني وبين أمجاد السررماء، 50:    15كو  1يسررنطيع أن يرى هللا بسرربب الخطية )
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ث وهذا ما اعل القديسرررررين يشرررررنهون  . لذلك أطلق األباء على الموت ثالقنطر  الذهبية للسرررررماءبيني وبين أن أرى هللا
 (.  هو بداية طريق اللرح والمجد.23:  1   ى  24:  7الموت )رو 

كل ما يحدث، إذا آمن، بهذا يمنل. القلب سالمًا. وا ناطرب ألال أى  ادثة ) هناك من    =اأَلْشَياُء اْلَحاِضَرُة،  
ومهما كان،   ياررررررطرب إذا تأخر عليش تاكسرررررري أو أى وسرررررريلة مواصررررررالت،  عليش أن يردد أن كل األمور للخير(.

 م وررور .األمور مؤلمة  هى للخير  إلهنا صانع خيرات ، وليس صانع أا
َتْقَهَلةُ  َياُء اْلُمسوْ ىع من قبل وسريلعل  علينا أن نؤمن أن  ياتنا  ى يد هللا،  لماذا نخاي من ال د، هللا سرنر عل =  اأَلشوْ

(. ومن يخاي ي لق طريق النعةيات  8:   13)عب   ثبيسررو  المسرريح هو هو أمس واليوم وإلى األبد  ى المسررنقبل ث
 .( 6:  11إرضاؤه إّا باإليمان )عب  هذا ضد اإليمان وهللا ا يمين 

 الماضي والحاضر والمسنقبل. يعود هنا ليجمع كل األمور. =ُكلُّ َشْيٍء 
(. وا ظ أن السررررررررررريد المسررررررررررريح لم يعدنا نحن  9:  1بط  1ألال خالص نلوسررررررررررريم،  هذا هو غاية إيماننا ) = َلُكمْ 

(. ولبنش قادر أن يخرج  33:   16  يو    20:   15المؤمنين بش بصررررحة أو مام... بل بارررريق  ى هذا العالم )يو  
 نا للسماء.دع ع  من الجا ى  الو   هذا الايق هو الذ  يُ 

 
  " َوَأم ا َأْنُتْم َفِلْلَمِسيِح، َواْلَمِسيُحِ هلِل.23" -:(23) آية

يحِ  من يلهم أن المسريح يدبر كل األمور لخالص نلسرش، وأنش تجسرد ومات وقام وصرعد للسرماء  = َوَأم ا َأْنُتْم َفِلْلَمسوِ
ليعد لنا ميانًا،  أقل ما نعملش لش هو أن نعطيش أنلسرررررررررنا ونقوم لش نحن لك يارب، نخدمك العمر كلش ونعمل ألال  

سررنعمام مقدس و  ييلك سررأسررنعملش إمجد إسررمك. ليس هناك من أ بني مثلك  سررأعطيك نلسرري، اسررد  الذ  ه
يع كل رر. ( يارب سرأضريع نلسري ألالك، سرأب20:   6كو  1ث )أاسرادكم و ى أروا يم الني هي هللمجدوا هللا  ى ث

 سأخدمك بش  ألالك، كل ما تعطيش لي
يُحِ هللِ  (.  الناس لم تبن  4:   17ث )يو  ح تجسرررد وكان هد ش أن يمجد هللا ثأنا مجدتك على األرض المسررري =  َواْلَمسووِ
(.  بان المسرررررررررريح يشررررررررررلى  27،  26:   16وكان، تجدي عليش. وكان المسرررررررررريح يعلن  ب اآلب )يو  تعري اآلب 

األعمى ليعلن أن اآلب يريد لنا أن تنلنح بصرريرتنا الرو ية ونرى أمجاد السررماء، وكان يايم الموتى ليعلن أن إراد  
أن نسرررمع صررروت هللا.  المسرريح    اآلب أن تبون لنا  يا  أبدية  ى السرررماء، ويشرررلى األصرررم ليعلن أن اآلب يريد لنا

ليحب الناس اآلب وليمجدوه،  اآلب يريد لنا المجد. المسرررررررررريح كان   ، أعلن مح ة اآلب وإراد  اآلب ومن هو اآلب 
هو صررررررروت اآلب، كلمنا اآلب بيش  عر نا اآلب ومجدناه، بلداء المسررررررريح صرررررررار أغلب العالم مسررررررريحيين يمجدون  

المقامة من األموات لنسرررررررلك  ى بر هللا، ويرى الناس أعمالنا ويمجدوا هللا. وهذا ما   ياتش    والمسررررررريح أعطانا اآلب.
 ثوالحيا  النى يحياها بيحياها هللث . (10:  6قصده الرسوم  ى )رو

  15كو  1والمسريح اعل البنيسرة اسرده وبهذا الجسرد سريقدم الخارو  ل ب بعد أن كان العالم منمردًا على اآلب )
كو  1ل ب وبهذا ينمجد اآلب لبي ييون هللا البل  ي البل ) لهذا الجسرررد سررريقدم الخارررو   (. المسررريح كرأس28: 

(. واآلن غرض كرل خردمرة هو مجرد هللا. والمسرررررررررررررريح كرإبن هلل ونحن بيرش مرارس نوعرًا من الطراعرة ل ب، 28:    15
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ا، صرررررررور   (. وهذه هي الصرررررررور  الني خلق هللا اإلنسررررررران عليه8:    2 هو أطا   نى الموت موت الصرررررررليب ) ي 
الحب،  ب هللا ل نسررررران وهذا يكهر  ي عطاياه. و ب اإلنسررررران هلل وهذا يكهر  ي طاعنش وخاررررروعش هلل. وهذه 

(. ولبن المسرررررريح تجسررررررد لبي يجمع  8:    2الصررررررور  تشرررررروه، بالخطية وأصرررررر حنا ا نرى البل خاضررررررعًا هلل )عب 
ور  طاعة البنيسررة وخارروعها هلل اآلب وبهذا البنيسررة كلها  ي اسررده ويعيد الصررور  الني أرادها هللا منذ البدء، صرر

  .عمل المسيحينمجد اآلب ويصير هللا البل  ي البل هذا هو 
 -:اْلَمِسيُحِ هللِ  معنى  إذاً 

إعالن مح ة اآلب  نح ش ونمجده،  المسررررررررريح هو صرررررررررور  اآلب، من يراه  قد رأى اآلب. ننكر إلى محبنش   (1
 اآلب  نح ش.وعطلش ووداعنش وأقوالش ...  نعري من هو 

 يعطينا  ياتش المقامة من األموات نحيا بها أبديا، ونسلك على األرض  ى بر هللا وبأعمالنا نمجد هللا. (2
 هو كرأس للجسد سيقدم بجسده أى البنيسة خاو  المح ة ل ب  ى األبدية. (3
ى أن تبون  ( ، وعندما سقطنا تجسد ويجمعنا كجسد لش ليحقق قصد هللا أ7:   43هو خلقنا لمجد هللا )إش (4

  .الخليقة لمجد هللا
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 
 

رااع موضررررررررو  الصررررررررليب واآلام عند بولس الرسرررررررروم  ى المقدمة. ولقد ا ظ بولس الرسرررررررروم أن أهل كورنثوس  
يسررررررعون وراء المواهب ليحصررررررلوا على كرامات زمنية. و ى هذا اإلصررررررحاح نرى ملهوم بولس الرسرررررروم أن البرامة  

 مل الصررليب مع المسرريح، ونراه يقوم عن نلسررش نحن اهام   ضررعلاء   بال  الحاياية ليسرر،  ي المواهب بل  ي  
كرامة  ُ نشررررررن م  ُ يلن رى علينا   صرررررررنا أقذار العالم....  هو يقبل أن يهان  ي خدمنش من أال المسرررررريح. ألم يهان  

( منارخمة. وكان  المسريح ألالش. وبولس الرسروم رأى  ي ررقاقاتهم وتحةباتهم وراءه  ووراء أبلوس أن ذاتهم )األنا
رأيش أن ا يننلخوا وينشيعوا وراء خادم معين، بل ينركوا الحيم هلل.  بما رأينا أن هللا ياع الخدام  ى طريقنا ألال  

 خالص نلوسنا.
 

اِم اْلَمِسيِح، َوُوَكاَلِء َسَراِئِر هللِا،1" -:(1) آية   "هَكَذا َفْلَيْحِسْهَنا اإِلْنَساُن َكُخد 
نكروا إلى كل وا د منا كخادم للمسررريح وكمؤتمن على الحقائق السرررماوية  أإذًا ا تنكروا إلينا كرؤسررراء وسررراد ، بل 

 غير المعرو ة والني كشلها هللا لنا. 
اِم  أصلها اليونانى عبيد،  نحن عبيد هلل ننلذ أوامره. وا نطلب إّا مجده  = َكُخد 

 ا تنكروا إلى رعبيني أو خال ش،  أنا لس، ري ًا بل مجرد عبد هلل. = َفْلَيْحِسْهَنا
(. والوكالة ليسررررر،  ي أررررررياء مادية بل على  47 –  41:   12إسرررررنلم أمانة من هللا ليعمل  ي كرمش )لو   =  ُوَكاَلءِ 

َراِئِر هللاِ  خلى. وهى   وتعنى قو  خفية، أو معنقد أو مبدأ  mystriesريون  يااءت سرررررررررررائر باليونانية ميسررررررررررن =  سووووووَ
تنطبق على األسررار البنسرية الالزمة لنقديس اإلنسران، وتجعلش عاروًا  يًا  ي اسرد المسريح، وتهيأه لحيا  الشرركة 

 (.16:  15مع الرب اإللش. إذًا كلمة وكيل سرائر هللا تشير لعملش كياهن يخدم أسرار هللا )رو 
 

 " اْلُوَكاَلِء ِلَكْي ُيوَجَد اإِلْنَساُن َأِمين ا.ُثم  ُيْسَأُل ِفي 2" -:(2) آية
  أ  أن ما هو مطلوب من الوكالء أن ييونوا moreover it is requiredُثم  ُيْسَأُل 

أمنراء ومخلصررررررررررررررين بيمرا أوكرل إليهم. هو يبردأ هنرا  ي إعطراء درس عن كيفيرة النعرامرل مع الخردام بعيردًا عن روح 
يقوم أن تعاليم الخدام يجب أن تلحص لنرى هل هي منلقة مع تعاليم البنيسرررررررة أو  النعصرررررررب والنحةب. ونراه هنا  

 تلحص نو ية تعاليمهم.  = ُيْسَألُ  أن هناك رذوذ عن تعاليم البنيسة.
 

ا.َوَأم ا َأَنا َفَأَقلُّ َشْيٍء ِعْنِدي َأْن ُيْحَكَم ِفي  ِمْنُكْم، َأْو ِمْن َيْوِم َبَشٍر. َبْل  3"  -:(3) آية   " َلْسُت َأْحُكُم ِفي َنْفِسي َأْيض 
رٍ  هو أطلق على المحيمة ال شررررية يوم بشرررر بالمقارنة مع يوم المحيمة اإللهية )يوم الدينونة( المسرررمى   =  َيْوِم َبشووَ

يوم الرب. وليس معنى كالم الرسرروم هنا هو عدم اإلهنمام بيالم الناس بصررور  مطلقة،  السرريد المسرريح طلب منا  
لمقصرررود هو أن نهنم أوًا بحيم هللا وبأن  أن يرى الناس أعمالنا الصرررالحة ويمجدوا أبونا الذ   ي السرررموات. لبن ا
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نرضى هللا، ا بأن نحوز رضا الناس،  الناس أ يامهم وقنية، وهى  سب الكاهر وا تخلو من النعصب والجهل 
بأمور الخدمة. وأ يام الناس تأثيرها ا يمند طوياًل. ومن ي حن عن رضرا الناس وبالنالى عن أن ييون لُش ررعبية  

نجده يقوم أنش يجب أن يلحص الناس  ي تعليم الخادم،  (2آية  )لي ي حن عن مجد ذاتش. و ى كبير  سررييون بالنا
رضررررررررى  يُ  يقوم أنش ا يهنم بما يقولش الناس والحل سررررررررهل،  ما يهنم بش الخادم بالدراة األولي هو أن  (3آية )و ى 

ى إعجابهم، وهذا  خ للخدام. هللا، أما لو إهنم بأن يرضرررررررررى الناس  سررررررررريحاوم أن يجد ويقوم ما يعجبهم ليحوز عل
المهم أن ي حن الخادم عن صررررررررروت هللا داخلش ويردده. بل هو  نى ا يهنم بحيم نلسرررررررررش على نلسرررررررررش،  ارررررررررمير  

ن الرسرروم  ين  اإلنسرران ا يخلو من خطأ وهو غير معصرروم، ومصرريره النهائي لن ينقرر بحيمش على نلسررش. بل أ
ا أنرا برل نعمرة هللا  ( و ين تبلم عن خردمنرش قرام ث15:   1تى    1ث ) يم على نلسررررررررررررررش قرام ثالخطرا  الرذين أولهم أنرا

اآلية السرابقة قام لهم أنش مسرنعد أن يحاسربوه، ولبنش هنا يحذرهم أن ييون   هو  ي. (  10:   15كو  1ث )الني معي
 يمهم خاط ًا وعلى سربيل اإلدانة، ألن الناس تعودوا أن يحاسربوا ويدينوا الخدام، وقد يخط وا  يوبخوا من يسرنحق  

 ، ليلعل ما يريدهالبرامة أو العيس. بل نجد الرسررررررررررروم هنا ا يحاوم أن يبري نلسرررررررررررش، هو ينرك من ينبلم ويدين  
 وينرك النصري هلل الذ  يرى كل ر..

 
ر ا. َولِكن  ال ِذي َيْحُكُم ِفي  ُهَو الر  4" -:(4) آية .َفِإنِدي َلْسُت َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِفي َذاِتي. لِكن ِني َلْسُت ِبذِلَ  ُمَهر    " بُّ

يعنى كمام أمانني ث اهلل ينسررررررب لمالئبنش  دمني  هذا ا  بالرغم من أن ضررررررمير  ا يؤنبني على تقصررررررير ما  ى خ
(.  12:   1كو  2    1:   23(. هنا يلجأ لشرررررررررهاد  ضرررررررررميره وهو كثيرًا ما كان يلعل ذلك )أ  18:  4  أث ) ماقة

ولبن  نى يصرلح الارمير للحيم ين  ى أن يسرلك اإلنسران كما يرضرى هللا، ومع ررهاد  ضرميره أنش لم يخط. واد 
ننا إنما  منى  علنم كل ما أمرتم بش  قولوا إننا عبيد بطالون. ألما علم بش رب المجد ث ياررررررًا، وهذاأن هذا ا يبرره أ

( هذا هو الشررررررررعور الملروض أن ييون داخل كل خادم، أنش عبد بطام،  10:   17ث )لو  عملنا ما كان يجب علينا
 تاركًا الحيم هلل. 

 
َل 5"  -:(5) آيوة ْيٍء َقهوْ ايَوا الظ اَلِم َوُيْظِهُر آَراَء  ِإذ ا اَل َتْحُكُموا ِفي شوووووووووَ ُيِنيُر َخفوَ بُّ الو ِذي سوووووووووَ اْلَوقْوِت، َحت ى يَوْأِتَي الر 

  " اْلُقُلوِب. َوِحيَنِئٍذ َيُكوُن اْلَمْدُح ِلُكلِد َواِحٍد ِمَن هللِا.
ا  ي ا تسرررنعجلوا  ي إصررردار األ يام على أ  منا )بولس أو أبلوس(  هذا من  ق الرب و ده، و نى ا تسرررقطو 

بُّ  خطيرة اإلدانرة،   ْأِتَي الر  ا الظ اَلِم    ينير الربأ  يوم الردينونرة  ين    =َحت ى يوَ ايوَ أ  يكهر األ برار الرداخليرة.    =َخفوَ
أمررا النرراس بيحيموا على الخررادم من المكهر الخرراراي، كالمررش ووعكررش. عمومررًا مرراذا يليررد الخررادم من قوم النرراس  

 عنش أنش ليس مثلش، المهم رأى هللا بيش  ي يوم الرب.
 

ا ِإَلى  6"  -:(6) آية ِهيه  ْلُتُه َتشوووووووووْ ي َوِإَلى َأُبلُّوَس ِمْن َأْجِلُكْم، ِلَكْي َتَتَعل ُموا ِفيَنا:»َأْن اَل  َفهَذا َأيَُّها اإِلْخَوُة َحو  َنْفسوووووووووِ
  " َتْفَتِكُروا َفْوَق َما ُهَو َمْكُتوٌب«، َكْي اَل َيْنَتِفَخ َأَحٌد أَلْجِل اْلَواِحِد َعَلى اآلَخِر.
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ي َوِإَلى َأُبلُّوَس   ا ِإَلى َنْفسووووِ ِهيه  ْلُتُه َتشووووْ أنا تبلم، عن نلسرررررري وعن أبلوس مع أنني أقصررررررد أن اميع الخدام  =َحو 
عليهم أن ا يحسرررربوا أنلسررررهم سرررروى أنهم خدام للمسرررريح  قط وا أزيد، هو ا يريد أن يجرح خدام كنيسررررة كورنثوس  

 لبنش لم يأتى بسيرتهم  نى ا ي ناظوا أو ي ابوا.
(. ألن من  19:  1كو  1ث )مة الحيماء وأر ض  هم اللهماء ي  سرررررررررأبيد قد ييون المينوب ث =  َفْوَق َما ُهَو َمْكُتوبٌ 

ان. وقد ييون الرسوم  يدين ويحيم على غيره  هو قد إعنبر نلسش  ييمًا  هيمًا، واإلدانة هي أن أسلب هللا  قش كدي
  ث ا يقصرررد آية معينة، بل يقصرررد أن هذا ما تعلمناه من البناب المقدس عمومًا أن ننكربقولش هذا ثما هو مينوب 

إلى أنلسرررنا وإلى اآلخرين بشررريء من النواضرررع، إذًا علينا أّا نننلخ بروح الن  ية والنحةب والنلاخر بإنسررران، بولس  
 أم أبلوس أم صلا... 

 
  "َتْفَتِخُر َكَأن َ  َلْم َتْأُخْذ؟أَلن ُه َمْن ُيَميِدُزَك؟ َوَأيُّ َشْيٍء َلَ  َلْم َتْأُخْذُه؟ َوِإْن ُكْنَت َقْد َأَخْذَت، َفِلَماَذا 7" -:(7) آية

هذه للمعلمين الذين كانوا يطلبون الثناء ويلنخرون بأنلسهم ويؤللون أ ةابًا تدين لهم. وهو يقوم    =  أَلن ُه َمْن ُيَميِدُزكَ 
ي كل عطية صرررالحة هي نازلة من  ا تارررلوا يا أخوتسررريم  بل رررر.  سرررن أخذناه من هللا ثلهم لماذا تلنخرون بأنل

(.  لمراذا تلنخر بمرا أخرذترش من هللا كرأنرش من عنردك. ومرا يوارش للنراس هو أن كرل خرادم مميةاترش  17:    1ث )يع  و، 
الني عنررده هي من هللا  لمرراذا تلنخرون بمعلم أو بخررادم وكررل مررا عنررده هو من هللا. وعلى كررل وا ررد أن ا يلنخر  

.  لماذا تلنخر بموهبنك كأنك  (10:   4بط1 )هللا  نش، لبن المو  ة هي من عند بموهبنش  ال يواد إنسرران خلق موهب
ن، عملنها لنلسررررررررررك و لم تأخذها من هللا. وأهل كورنثوس كان، لهم مواهب يلنخرون بها. وعلى كل إنسرررررررررران أن  أ

يلبر هيذا، أن أ  مية  عنده )ذكاء   مام   مركة...( هي من هللا، وليشررررررير هللا على ما أعطاه، وأن ينكر لمن  
إسرمش بالعطية الني أعطاها   من هللا أن يعطيش، بل يطلب من هللا أن يرررده كي  يخدمش ويمجد  ليس عنده ويطلب 

(.  لنلنخر باهلل  16  –  12:   14ش إ قام ليس مثلى )  لُش. وا ظ أن الشرريطان إذ لم يلعل سررقط من كثر  ما عنده
 .من مواهب  نملبشليس بما 

 
ا َمَعُكْم!ِإن ُكْم َقْد 8" -:(8) آية   " َشِبْعُتْم! َقِد اْسَتْغَنْيُتْم! َمَلْكُتْم ِبُدوِنَنا! َوَلْيَتُكْم َمَلْكُتْم ِلَنْمِلَ  َنْحُن َأْيض 

بولس هنا وضررررررررررع يده على خطية أهل كورنثوس أا وهى الببرياء الذ  أخذ ررررررررررريل الندين المريض والنعصررررررررررب 
من  األعمى. لقد رررررررعروا بسرررررربب المواهب الني أعطاها هللا لهم أنهم ررررررر عوا وإسررررررن نوا عن هللا سررررررريعًا، وهذا خدا  

  3 ي  )قارن مع و   ،ربة يمينية لبل مبنديسرقط  ديثي اإليمان  ي خطية الببرياء والبر الذاتي، هذه ضريُ  إبليس أن
بينما الرسررررررررل أنلسررررررررهم مازالوا  ،(.  هم رررررررررعروا أنهم وصررررررررلوا لقامات عالية ادًا، بل إمنلبوا السررررررررماء14  –  12: 

بها. أما الندين السليم،  من عنده    يجاهدون. بل سعوا للمواهب الني  يها مكهريات ومجد ذاتي كاأللسنة لينلاخروا
 يسرررررنحقها لخطينش. ولذلك  اهلل ا يعطينا مواهب كثير   نى ا نننلخ وننببر  ناررررريع، بل  ي مو  ة يشرررررعر أنش ا

 أ يان كثير  يؤخر النعةيات مع كل اهادنا لخو ش علينا من خطية الببرياء.
ِبْعُتمْ  م نحن  اسررررررنحوذتم على ملبوت السررررررموات بملردكم دون أن تشررررررركوننا معي  =  َمَلْكُتْم ِبُدوِنَنا ي خيالبم.   =  شووووَ

معلمييم، وهذه سررررررخرية من بولس عليهم، إذ هم تصرررررروروا أنهم سرررررر قوا معلميهم كبولس نلسررررررش،  بأن بولس مازام  
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 وصروم المخدوم للمسريح هو    =َوَلْيَتُكْم َمَلْكُتْم ِلَنْمِلَ  يجاهد ليحصرل على ملبوت السرموات، أما هم  وصرلوا إليش. 
بولس قد رررررعر ببركات هذا الملك،  لش اللاررررل  ي هذا الملك. هنا نجد  تاج مجد للخادم،  لو كانوا قد ملبوا لبان  

دعو  من بولس لهم لينارعوا ويشرعروا بشرعور دائم بالحااة إلى هللا،  الببرياء هي أن أررعر أنني رر. بدون الرب 
 .  (17:  3)رؤ  يسو 

 
ْرَنا َمْنَظر ا ِلْلَعاَلِم، َفِإنِدي َأَرى َأن  هللَا َأْبَرَزَنا َنْحُن 9" -:(9) آية َل آِخِريَن، َكَأن َنا َمْحُكوٌم َعَلْيَنا ِباْلَمْوِت. أَلن َنا صوِ سوُ الرُّ

  " ِلْلَماَلِئَكِة َوالن اِس.
هللا أمام أعين الناس كما   أننم تشرعرون ررعورًا زائلًا أنبم رر عنم وصررتم  ي المقدمة، أما نحن قد أظهرنا  = آِخِرينَ 

لو كنا  ي المؤخر  )وكان الرومان يارعون األسررى المحيوم عليهم بالموت  ي آخر موكب النصرر  الذ  ينصردره  
ُنمات كل النهار، ر كمنهمين ُ ب م  عليهم بالموت ثنكه =  َكَأن َنا َمْحُكوٌم َعَلْيَنا ِباْلَمْوتِ =  القائد المننصرررررر وانوده(  

ث معرضرررررين ألخطار رهي ة بسررررربب كرازتنا، أما أننم  ال توااهون هذه األخطار. وهذا درس من  ذبحلل   سررررربنا ك نم
الرسررررررروم أن الشررررررر ع الحايقي ليس هو  ي المواهب بل  ي إ نمام هذه الاررررررريقات واإلضرررررررطهادات، بل درس  ي 

هم درسرررًا.  إتارررا  الرسررروم إذ يارررع نلسرررش  ي مؤخر  الصرررلوي كمن هو غير مسرررنحق الوقوي معهم. وبهذا يعطي
ْرَنا هم تصررررررروروا أنهم ملبوا وهو يقم  ي اآلخ ر ا يننكر كرامة من أ د،    = َمْنَظر ا ِلْلَعاَلِم، ِلْلَماَلِئَكِة َوالن اسِ   صوووووِ

أعمالنا تنام تقدير المالئبة وأامنا تنام إرررررلاقهم وهم ينمنون ظلرنا، أما الناس بيحنقروننا وينمنون  شررررلنا، هو قد 
 منكرًا ميرمًا من المالئبة األخيار. عملنا  ًا بالنس ة لألررار، وصارصار منكرًا ردي

 
َعَفاُء، َوَأم ا َأْنُتْم َفأَ 10"  -:(10) آية يِح! َنْحُن ضوُ يِح، َوَأم ا َأْنُتْم َفُحَكَماُء ِفي اْلَمسوِ اٌل ِمْن َأْجِل اْلَمسوِ ْقِوَياُء!  َنْحُن ُجه 

ُموَن،    " َوَأم ا َنْحُن َفِهاَل َكَراَمٍة!َأْنُتْم ُمَكر 
هذه اآلية سررررررررررررخرية منهم علي تخيالتهم ومقارنة بالواقع الذ  يجب أن يروه  ي  يا  الرسرررررررررررروم.  هم ي حثون عن  
البرامة  ي العالم، ولبن عليهم أن ينشرررربهوا بالرسررررل الذين ي حثون عن الصررررليب الذ  بيش كرامة هلل. مشرررريلة أهل  

 .( 7:  12كو 2حمل صلي ش  ال يصاب بالببرياء )كانوا بال أام  إننلخوا، أما من يكورنثوس أنهم 
اٌل   اُء كمرا يرانرا غير المؤمنين.   =َنْحُن ُجهو  ا َأْنُتْم َفُحَكموَ غرور، و ي ا ترون أنلسرررررررررررررريم،  ي نكر  ا نخرار و كمر  =َأمو 

 وا للرسل الجهل إذ أدانوهم. ايقة األمر أننم تجهلون الحقائق الرو ية. بل هم إدعوا الحيمة ونسب
 

اَعِة َنُجوُع َوَنْعَطُش َوَنْعَرى َوُنْلَكُم َوَلْيَس َلَنا ِإَقاَمٌة،11" -:(11) آية   "ِإَلى هِذِه الس 
 هذه هي أوسمة الشري الحاياية للخادم وليس كما ينصور البورنثيون أنها المواهب 

 واإلننلاخ بها. أام البراز  هي المجد الحايقي. 
 هو يجوم ييرز  ي كل ميان، دائم الننقل،    =  َلْيَس َلَنا ِإَقاَمةٌ هذه للعبيد.  ي مقابل رعورهم بأنهم ملبوا.    = ُنْلَكمُ 

  .َنْعَرى  =قد ا يجد ثيابا كابية  ي برد الشناء 
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  " َعاِمِليَن ِبَأْيِديَنا. ُنْشَتُم َفُنَباِرُك. ُنْضَطَهُد َفَنْحَتِمُل.َوَنْتَعُب 12" -:(12) آية
  ُنْشَتُم َفُنَباِركُ   هو  ي كرازتش ا يثقل علي أ د. بل ينحمل سخرية غير المؤمنين و رنائمهم وا يقابل الشر بالشر.

 البلمة األصلية لنحنمل سائلين الخير لمن ياطهدنا. = ُنْضَطَهُد َفَنْحَتِملُ يصلي ألال من يشنموه.  =
  

  " ُيْفَتَرى َعَلْيَنا َفَنِعُظ. ِصْرَنا َكَأْقَذاِر اْلَعاَلِم َوَوَسِخ ُكلِد َشْيٍء ِإَلى اآلَن.13" -:(13) آية
بينما ينبلمون علينا بالبالم الرد ء وينسرررررررربون إلينا أرررررررررياء غير صررررررررحيحة  إننا نقابلهم بالبالم الطيب واإلرررررررررراد 

ْرَنا َكَأْقَذاِر والوعظ.  أصرر حنا  ي نكر من نبرز لهم محنقرين مرذولين ومنهمين وملنرى علينا، ويسرريء غير    =صوِ
 .المؤمنين إلي سمعننا 

 . هو يلنخر بهذه اآلام  بها يشارك المسيح.َشْيٍء ِإَلى اآلنَ َوَسِخ ُكلِد  ِصْرَنا
  

َلُكْم َأْكُتُب ِبهَذا، َبْل َكَأْواَلِدي اأَلِحب اِء ُأْنِذُرُكْم.14" -:(14) آية   " َلْيَس ِلَكْي ُأَخجِد
أنصحيم وأرردكم وأنبهيم،  لم أذكر آامي وأقارن بينها وبين ما تدعونش من غني موا  يم ألخجلبم بل قصدت أن  

  ال أقصد اإلرار  إلي نقائصيم بل أقصد نصحيم بما بيش خيركم. وبعد ما قام بدأ ُيكهر محبنش وأبوتش بيما يلي.
  

يِح، لِكْن َلْيَس آَباٌء  15"  -:(15) آية ِديَن ِفي اْلَمسووِ َكِثيُروَن. أَلنِدي َأَنا َوَلْدُتُكْم  أَلن ُه َوِإْن َكاَن َلُكْم َرَبَواٌت ِمَن اْلُمْرشووِ
  " ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِباإِلْنِجيِل.

يوكل لش بالطلل بيصررح ش     ي اليونانية المررررد هو الذ   = المرشودين(.  10000إرررار  للبثر  )الربو  =  =  ربوات
علي المررررررررررد قطعا. وبولس ولدهم إذ آمنوا علي    األب لش مية   = أباءللمدرسررررررررة و يدربش علي األخال، الحميد . 

الررذ  بررذر   ،  هو يثقوا  ى تعليمررش  هو بنبلم ويعلم عن مح ررة  كررأب يررديررش  عليهم أن يطيعوه واثقين  ي أنررش يحبهم  
(. ونر  هنررا بولس يقوم أنررش أب لهم إذ 19:    4بررذر  اإليمرران، ومن أتي بعررده كرران يهنم بررالنوايررش والنعليم )غررل  

يحِ  (  9:    23ث )م،  قوم السريد المسريح ثا تدعوا لبم أبا علي األرض   . وهذا رد علي من يلهمون َوَلْدُتُكْم ِفي اْلَمسوِ
وت.  حين قام السريد المسريح هذا، كان يقصرد اليهود الذين يكنون أنهم  بطريقة خاط ة، وير ارون األبو   ي البهن

يلنخرون باأللقاب ويسرررررررمون أنلسرررررررهم هيذا، وأن هذا للارررررررل  يهم ولعلمهم. ولبن المسررررررريحية تلهم األبو  الرو ية 
نش  ي والبنو  الرو ية كما قام بولس الرسرررررررروم هنا تماما أنها  ي المسرررررررريح أ  أن الباهن  ي المسرررررررريح والمولود م

،  بّ  ث  المعمودية و ي اإليمان هو أياررررا  ي المسرررريح. كالهما  ي المسرررريح،  ال أبو  خاراة عن المسرررريح، والباهن يُ 
 أواده  ي المسيح. 

 
  " َفَأْطُلُب ِإَلْيُكْم َأْن َتُكوُنوا ُمَتَمثِدِليَن ِبي.16"" -:(16) آية

كرأواد  تمثلوا بي كمرا ينمثرل اإلبن برأبيرش. وهرذا يلقي  ماًل (.  7، 6:   1تس 1    12 –  5:    2تس 1قرارن مع )
 ث  بم نلس تهلك بسبب قدوتنا السي ة لهم.الخدام،  هم قدو . ولذلك نصلي ثنجني من الدماء يا هللا... كبيرًا علي
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ْلُت ِإَلْيُكْم ِتيُموَثاُوَس، ال ِذي ُهَو اْبِني  17" -:(17) آية ، ال ِذي ُيَذكِدُرُكْم ِبُطُرِقي  ِلذِلَ  َأْرسووووووَ بِد اْلَحِهيُب َواأَلِميُن ِفي الر 
  " ِفي اْلَمِسيِح َكَما ُأَعلِدُم ِفي ُكلِد َمَكاٍن، ِفي ُكلِد َكِنيَسٍة.

ِفي ُكلِد َمَكاٍن، هدي إرسررررام تيموثاوس أن يصررررلح طرقهم و ياتهم بأن يذكرهم بالطريقة الني كان بولس ييرز بها 
 لينمثلوا بش )ببولس(. ُكلِد َكِنيَسةٍ ِفي 

 
  " َفاْنَتَفَخ َقْوٌم َكَأنِدي َلْسُت آِتي ا ِإَلْيُكْم.18" -:(18) آية

 ي إلييم، ومن إننلخوا ومن تمادوا  ي علي أن بعاًا منبم كانوا ييذبون  ايقة مجي
 خطينهم كمن زني مع إمرأ  أبيش ظنوا أنني لن أايء وأعاقب.

 
َتُهْم.19" -:(19) آية ، َفَسَأْعِرُف َلْيَس َكاَلَم ال ِذيَن اْنَتَفُخوا َبْل ُقو  بُّ   " َولِكنِدي َسآِتي ِإَلْيُكْم َسِريع ا ِإْن َشاَء الر 

أو مجرد   ،   ين يرأتي الرسرررررررررررررروم سرررررررررررررريخنبر قو  هؤاء الرذين كرانوا ينبلمون وهرل لهم قو   ايايرة من الروح القردس
 كلمات إننلاخ وذلك من ثمارهم أو العيس أ  تدينهم الكاهر  وادلهم العايم وإ نقارهم للسلطان الرسولي. 

 
  " أَلن  َمَلُكوَت هللِا َلْيَس ِبَكاَلٍم، َبْل ِبُقو ٍة.20" -:(20) آية

ملبوت هللا ليس كالمًا امياًل نردده بل هو  يا  ن يشررها بقو  هللا. وهو ينأسررس  ي النلوس ليس بالبالم، إنما بقو   
عمل هللا  ي النلوس الني تجذب القلوب وتد عها ل يمان بالمسرررررررررررريح،  ن يا هذه النلوس بالنقوى بقو  معونة هللا، 

ربطونش إلي عامود ويدخلوا إليش إمرأ  عاهر  لنسررقطش  نخرج من  ولنر   ي  يا  القديسررين أمثلة ا ار ،  هذا ررراب ي
 عنده مؤمنة بالمسيح. 

 
ا آِتي ِإَلْيُكْم َأْم ِباْلَمَحب ِة َوُروِح اْلَوَداَعِة؟21" -:(21) آية   "َماَذا ُتِريُدوَن؟ َأِبَعص 

اهو يطلب إليهم أن يصررررررلحوا أ والهم  نى ا يأتي إليهم   محب في   يرونش كأب تأديب وتأنيب ولوم. بل   = ِبَعصوووو 
ومني يسررنخدم الوداعة مع خاط. كورنثوس، هذه  العصررا  وبولس بحيمة الروح القدس ع ر ي مني يسررنخدموداعة.  

موما كأب  ييم يعري مني يسررررنخدم  ( الذ  بيش نر  الرسرررروم يسررررنخدم العصررررا. وهو ع5اآلية مقدمة إلصررررحاح )
العصررررررررا ومني يسررررررررنخدم المح ة ليجذب النلوس هلل. ولبننا رأينا  ي سررررررررلر األعمام كي  أن بطرس عاقب  نانيا  
وسررلير  بالموت وهنا نر  بولس ُيسررلم الةاني للشرريطان لهالك الجسررد.  بان، العقوبات  ي بداية المسرريحية إلظهار  

 و نى ا يشعر أن هللا قدوس ا يحنمل الخطية،
 الناس  ي البداية أن الحرية  ي المسيحية معناها  وضي.  العصا كان، هي السلطان

 .الرسولى والذ  بش يعاقب الرسل الخطا  
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 
 

([  إذ تحدث هنا عن الةاني الذ  زني  7  – 5لرااع  ي المقدمة ث سرلم الدراات الرو يةث وهي  ي اإلصرحا ات )
مع إمرأ  أبيش و صرررار اسررردًا وا دًا مع زانية، كأنش اسرررد بال روح، بال نصررريب  ي الحيا  األبدية،  هو أطلأ الروح 

  السرلم بينما أن الطريق ملنوح لبل وا د أن ييون  نعجب الرسروم أن هناك من ا يةام  ي قاويالقدس الذ  بيش، 
 رو ًا وا دًا مع هللا، هذا إذا النصق باهلل. لذلك ااء  ي هذه اإلصحا ات كل هذه الدراات الرو ية. 

و بولس الرسررررررروم بدأ هنا  ي عالج كبريائهم بأن يلارررررررح الخطية الني  ي وسرررررررطهم،  هو يقوم أن الببرياء الذ  
واإلدانررة  ن أن تنشرررررررررررررر لوا برررالنحةب  بررردًا معمررراكم عن الخطيرررة الني  ي وسررررررررررررررطيم و ألكم أ ال رور الرررذ  مم و بيي

هو يشرير هنا لشرخص يةني  يقوض إميانية ت ييركم للقداسرة. و بدأ الذ  دخل بييم و   لننكروا لللسراد  ،والمشرا نات 
بالغنش. و يقوم ذهبي اللم أن  مع زواة أبيش وإررررررنهرت القصرررررة ولم يلومش أ د،  ربما كانوا معجبين بلصرررررا نش و  

ش بينمررا كرران أبرراه مررا زام  يرًا  أنررش كرران ي يا  ي زنررا مع زواررة أبيرران رااًل معرو ررًا ومن األ يرران. و هررذا الةاني كرر
هم سررررينوا عن  سررررش الذ  تخونش زوانش مع إبنش(. و ب إليش  ي هذه اآلية هو األب نلذن  ( )بييون المُ 12:    7كو  2)

بيما كانوا يةعمون أنهم قديسررررررين  كانوا ررررررراعرين بأنهم قد إسررررررن نوا و عمي عيونهم،  هم هذه الخطية ألن كبريائهم أ 
 . كان، الخطية تعبن داخلهم

 ملخن سلم الدرجات الروحية.  
 ماااعو الذكور  -1
 الةنا  -2
 
 .أصحاب الةواج الثاني -3
 .للعالقات الجسدية  نى  ي الصوملبن بال ضوابط أصحاب الةواج األوم و  -4
هؤاء ياررر طون أنلسرررهم  ي األصررروام بيمننعون عن العالقات الجسررردية ب الةواج األوم و أصرررحا -5

  .علي أن ييون ذلك بموا قة الطر ين
  .من ي يا  ي تعلم كأنهم بال زواج -6
الةواج   نى ا تشرررررر لهم أمور  ا  ي هللا ولنذو، السررررررمائيات و البنوليون الذين ير اررررررون الةواج   -7

  .عن هللا
 كلما قمع اإلنسان اسده وإسنعبده يرتلع  ي دراات السلم، بشرط أن يلنصق باهلل  -8

 
ا َأن  َبْيَنُكْم ِزن ى! َوِزن ى َهَكَذا اَل ُيَسم ى َبْيَن اأُلَمِم، َحت ى َأْن َتُكوَن ِلإِلْنَساِن امْ 1" -:(1) آية   " َرَأُة َأِبيِه.ُيْسَمُع ُمْطَلق 

 هؤالء ال يرثون ملكوت هللا. }
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ا ترامرررة أخرى. أ  أن البرررل قرررد ع ر ي،   =. قرررد رررررررررررررررررا   عاًل بينبم  ACTUALLY REPORTED  =  ُمْطَلقوو 
م ى َبْيَن اأُلَمِموالموضرررو  صرررار معلنًا.  هذا أمر تعم عنش  نى أخال، األمميين أن تبون إلنسررران   =  َهَكَذا اَل ُيسووَ

 إمرأ  أبيش.
 

  "ُمْنَتِفُخوَن، َوِباْلَحِريِد َلْم َتُنوُحوا َحت ى ُيْرَفَع ِمْن َوْسِطُكُم ال ِذي َفَعَل هَذا اْلِفْعَل؟َأَفَأْنُتْم 2" -:(2) آية
بهذا وضع الرسوم يده علي المشيلة، لقد صاروا عميانا بسبب إننلاخهم. وبدًا من أن يخجلوا    =  َأَفَأْنُتْم ُمْنَتِفُخونَ 

بسرررررررربب هذا النصررررررررري  هم يمنل ون غرورًا بحيمنهم ومعر نهم ومواهبهم، وربما تلاخروا بهذا الةاني، إذ كان بلي ًا.  
.  َلْم َتُنوُحوا =  تي بسررررربب غارررررب هللا ولم يكهروا ر ارررررًا لهذا النصرررررري و ةنًا وخو ًا من غارررررب هللا والخراب اآل

ث، وبسرربب هذا الحرام تخرب الحيا   عاخان إنهةم الشررعب  ي عاى وقيل ث ي وسررطك  رام ياإسرررائيلب سرربب خطية  
أو البنيسررررة. وبعد ذلك إذ أدان الشررررعب عاخان إننصررررروا. وكالم الرسرررروم يعني لومهم أن قلوبهم لم تنحرك لنناية  

الخاط..  البنيسررررة كلها اسررررد وا د، ولو  دث  سرررراد لعاررررو )غرغرينا( سرررريموت مجنمعهم المسرررريحي وعةم هذا 
 الجسد كلش إن لم يقطع العاو اللاسد.

 
ٌر ِفي ال ِذي َفَعَل هذَ 3" -:(3) آية وِح، َقْد َحَكْمُت َكَأنِدي َحاضوووِ ٌر ِبالرُّ ِد، َولِكْن َحاضوووِ ا، َفِإنِدي َأَنا َكَأنِدي َغاِئٌب ِباْلَجسوووَ

  " هَكَذا:
دِ   هو  ي أ سرررس. نر  الرسررروم هنا يسرررنخدم السرررلطان الممنوح لش من هللا ليؤدب الخاط.،    =  َكَأنِدي َغاِئٌب ِباْلَجسووَ

 وهو مع أنش غير مواود معهم بالجسد إّا أنش مواود معهم بعقلش ورو ش، وبهذا يحيم كما لو كان  اضرًا  عاًل.
  

يِح 4"-(:5-4اآليات ) وَع اْلَمسوووِ ِم َربِدَنا َيسوووُ يِح  ِباسوووْ وَع اْلَمسوووِ َأْن 5 ِإْذ َأْنُتْم َوُروِحي ُمْجَتِمُعوَن َمَع ُقو ِة َربِدَنا َيسوووُ
بِد َيُسوَع. وُح ِفي َيْوِم الر  ْيَطاِن ِلَهاَلِك اْلَجَسِد، ِلَكْي َتْخُلَن الرُّ   " ُيَسل َم ِمْثُل هَذا ِللش 

ِم يعقد مجمعًا، من البنيسرة كلها ومنش كرسروم ولدهم  ي المسريح، ولش سرلطان رسرولي.   الرسروم هنا نر  بولس ِباسوْ
وَع   كرأس للبنيسرررة، وهو مصررردر قو  البنيسرررة وهو مصررردر قو  وسرررلطان بولس كرسررروم للبنيسرررة. وهذه  =َربِدَنا َيسووُ

ررررراد  ي القرار. وهذه البنيسررررة  تشررررير لحاررررور المسرررريح المسررررنمر  ي كنيسررررنش. والروح القدس هو الذ  يعطي اإلر 
     18:   18  م،   19:   16المجنمعة لها سرلطان للعقوبة أعطاه الرب يسرو  للبنيسرة ممثلة  ي أسراقلنها )م،  

دِ  ( وما هي العقوبة ؟.23،  22:   20يو ْيَطاِن ِلَهاَلِك اْلَجسووووَ ل َم ِمْثُل هَذا ِللشوووو   رمان أو قطع الخاط.    =  َأْن ُيسووووَ
الشررررير من البنيسرررة هو تسرررليمش  ي يد الشررريطان، إذ قد  قد الحماية الني يحميها المسررريح للبنيسرررة عروسرررش، مثل  
د  عن القطيع بيسرلعم للذئاب. وهذا يحدث مع كل خاط. يسرنمر  ي خطينش  ينلصرل عن البنيسرة اسرد  خروي ُأب ع 

. إذًا العقوبة هي القطع من  مراض الجسررررررررردية )أيوب كمثام(  مثل األ  المسررررررررريح وييون عرضرررررررررة لارررررررررربات إبليس
البنيسررررررررة  نى يعاقب الخاط. علي  علنش، و نى ييون  ي هذا تأديب لجسررررررررده بيمين أن تخلص نلسررررررررش  ي يوم  

وُح  = مجيء الرب الثاني   ب هذا اإلنسران بأمراض  ي اسرده وبأتعاب وضريقات  والمقصرود أن يؤدع ِلَكْي َتْخُلَن الرُّ
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(. و هللا إسررررررنخدم األسررررررلوب نلسررررررش مع أيوب لينايش من خطية  8  – 6:   2كو  2م و يعود طال ًا الم لر  ) نى يند 
(. ولبن العقوبة  7:   12كو  2س نلسرررررش  نى يحميش من اإلننلاخ )البر الذاتي، بل إسرررررنخدم هذا األسرررررلوب مع بول

نسرررران توبة  نى بعد أن خسررررر يد أو  الجسرررردية ا تعلي اإلنسرررران من الهالك األبد  إن لم يقدم توبة. ولو قدم اإل
رال  هو سرريدخل السررماء بجسررد كامل وليس ناقصررًا. والعقوبات تنصرراعد تدريجيًا. ولبن إن قدم توبة تنوقم عند  

طننى بيرل األدويرة المؤديرة ربهرذا الحرد، وهرذا مرا  ردث مع اإلبن الارررررررررررررررام ومع يونران. وكمرا نقوم  ى القرداس ث
 .ثللخالص 

 ( لمنع المرض ) بولس(.2لشلاء المرض )هذا الةانى(  ( 1واألدوية نوعان 
 

ُر اْلَعِجيَن ُكل ُه؟6" -:(6) آية   "َلْيَس اْفِتَخاُرُكْم َحَسن ا. َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأن  َخِميَرة  َصِغيَرة  ُتَخمِد
ا نو  اُرُكْم َحسوووووووووَ قرام ذهبي اللم أن هرذا الةاني كران من ذو  الحيمرة العرالميرة  برانوا يلنخرون برش، وهم    =  َلْيَس اْفِتخوَ

إ نخروا أيارًا بمواهبهم. ولبن الرسروم يقوم لهم ا تلنخروا بمثل هذا الخاط.  واوده بينبم سريلسرد البنيسرة كلها، 
لخطية ترعي كآكلة )غرغرينا(ا  كالخمير  الني تعمل  ي العجين كلش، عمل الخطية  ي إ سرررراد الطبيعة ال شرررررية. ا

تبنلي بحد طالما ا تجد من يقاوم إمندادها. وا ينلع معها أن ينجاهلها اإلنسرررررران بل الوااب قطعها وهذا ماعملش  
  .هو إ نخارهم بمواهبهم   ، سرررناً الرسررروم. وإذا  همنا أن اإل نخار الذ  يشرررير إليش الرسررروم هنا بقولش ليس إ نخاركم  

إ نخارهم اعلهم ا يهنمون بمثل هذه الخطايا، ولم يدركوا أثارها السرررررري ة وأنها سررررررنؤثر علي اآلخرين.    المعني أن
  غل    1:   12  لو    15:   8  مر   6:   16وكلمة خمير  إسنخدم، بالمعني السي. أ  إننشار الشر  ي )م، 

  33:   13لمعني الصرالح أ  إمنداد واننشرار ملبوت السرموات  ي )م،  ( وإسرنخدم المسريح معني الخمير  با9:    5
 (. 21:  13  لو 

 
ا َكَما َأْنُتْم َفِطيٌر. أَلن  ِفْصَحَنا7" -:(7) آية وا ِمْنُكُم اْلَخِميَرَة اْلَعِتيَقَة، ِلَكْي َتُكوُنوا َعِجين ا َجِديد  ا اْلَمِسيَح  ِإذ ا َنقُّ َأْيض 

  " أَلْجِلَنا.َقْد ُذبَح 
نصريحة بولس الرسروم ألهل كورنثوس أن يسرنأصرلوا الشرر وذلك بإسرن عاد الشرخص الذ  أخطأ، ان قبولرررررررررررررررش  ي 

كانوا    ،  البنيسرررة سررريؤثر علي باية األعاررراء مثل تأثير الخمير   ي العجين كلش، وكما أن اليهود بحسرررب الشرررريعة
يأكلون  يها  طير دون خمير. وكانوا  ي تدقيق رررررررررررررديد   أيام عيد اللطير 7يعيدون اللصررررررررررررح باللطير ثم يعيدون  

يلنشررررون بيوتهم قبل ذبح اللصررررح  نى ياررررمنوا خلوها تمامًا من أ  خمير طوام أيام اللطير السرررر عة، والني تأتى  
( هيذا نحن أياررررررًا وقد صررررررار المسرررررريح  صررررررحنا، إذ قد ذبح ألالنا  7،  6:    13    15:    12بعد اللصررررررح )خر 

جب علينا أن ننقي أنلسررررررنا من أ  رررررررر ونسررررررلك بما يليق بأواد هللا، إذ قد أصرررررر حنا عجينًا   حررنا من الخطية، ي
( هو رقم البمام إررررار   7د اللصرررح اإللهي و ياتنا كاللطير ا يواد بها رررررًا أوخبن. ورقم )يّ  ع  اديدًا بالمعمودية لنُ 

 ناك رر و ساد. للحيا  كلها الني يجب أن نقايها بال خطية.  ال  رح وا عيد إن كان ه
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سررررواء خطية أو خطا  )كالةاني الذ  كان يجب عةلش عن البنيسررررة( والمعمودية لنا هي عبور،    = اْلَخِميَرَة اْلَعِتيَقةَ 
يشرررررررررير للبمام(   7أيام )العمر كلش  رقم    7هي عيد اللصرررررررررح، عبور من الخطية للحيا  الجديد . إذًا ابد أن نحيا  

  .علي اللطير)بال خطية(
 

.ِإذ ا ِلُنَعيِدْد، َلْيَس 8" -:(8) آية رِد َواْلُخْهِث، َبْل ِبَفِطيِر اإِلْخاَلِص َواْلَحقِد   " ِبَخِميَرٍة َعِتيَقٍة، َواَل ِبَخِميَرِة الش 
ربما كان الوق، عيد اللصررررررح أو أن الرسرررررروم يحسررررررب أن الحيا  البنسررررررية هي كحيا  مقامة  ي الرب  =  ِإذ ا ِلُنَعيِددْ 

يسررررو  هي عيد  صررررح مسررررنمر، نحنلل بال إنقطا  بممارسررررة الحيا  الناية المقامة مع الرب  صررررحنا، أو هو العيد 
لحيا  المسررريحية ُتشررر  عش  بعيد دائم.  الدائم للبنيسرررة أ  القداس والنناوم، وما يجب أن يسررر قها من توبة وإعنراي. إن ا

رِد   بدون  أ ولنعيد بدون خطية    ِإْخاَلصِ   العيد واللرح ا ييونان إّا إذا إمننعنا عن الشرررررر والخبن.  =َخِميَرِة الشوووو 
،  تشرررررير إلي المعر ة أ  إلي الحقائق والعقائد السرررررليمة = َواْلَحقدِ ر اللاضرررررل. يّ  تشرررررير للسرررررلوك والنصرررررري الخ   =

 .  علي المسيحي إذن أن يسلك  يا  خير   اضلة تنلق مع الحايقة اإللهية.، معر ة وطر، العالم ال اطلوليس
  

َساَلِة َأْن اَل ُتَخاِلُطوا الزَُّناَة.9" -:(9) آية   " َكَتْهُت ِإَلْيُكْم ِفي الرِد
اَلِة  سوووَ يقوم ذهبي اللم أن الرسرررروم يقصررررد نلس هذه الرسررررالة أ  الرسررررالة األولي لبورنثوس،  ين طلب  =ِفي الرِد

منهم  ي هذا اإلصررررحاح بالذات ومن أوم آية أن ير عوا من وسررررطهم الذ   عل هذا اللعل الرد ء. وال عض يقوم  
 أن هناك رسالة ملقود  قام لهم  يها هذا، وهذا رأ  مسن عد.

  
ا ُزَناَة هَذا اْلَعاَلِم، َأِو الط م اِعيَن، َأِو اْلَخاِطِفيَن، َأْو َعَهَدَة اأَلْوَثاِن، َوِإال  َفيَ 10"  -:(10)  آية ْلَزُمُكْم َأْن َوَلْيَس ُمْطَلق 

   " َتْخُرُجوا ِمَن اْلَعاَلِم!
ا   ا أعني علي واش اإلطال،. أ  الرسوم ا يقصد قطع كل عالقة بأ  خاط. من غير المؤمنين،   =َوَلْيَس ُمْطَلق 

بهذا الملهوم قام طماعين وخاطلين وعبد  أوثان. و ل شر  كلش،  العالم مملوء زنا  و وإّا سننقطع عالقننا بالمجنمع ا
 (.15:  17ث )يو  رن العالم بل أن تحلكهم من الشريلس، أسألك أن تأخذهم م السيد المسيح ث

 
ا َزاِني ا َأْو َطم اع ا َأْو َعاِبَد َوَثٍن َأْو َشت  11"  -:(11) آية ير ا َوَأم ا اآلَن َفَكَتْهُت ِإَلْيُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعوٌّ َأخ  ام ا َأْو ِسكِد

ا، َأْن اَل ُتَخاِلُطوا َواَل ُتَ اِكُلوا ِمْثَل هَذا.   " َأْو َخاِطف 
ا  أ  المقصررود عةم المسرريحي الذ  يشررنهر بخطينش و رمانش من الشررركة البنسررية، وهذا  =ِإْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعوٌّ َأخ 

 سلطان البنيسة أن تعةم من الشركة وبالذات من سر اإل خارسنيا.  موضو  العةم والمقاطعة خاص بالمؤمنين.
وباألولى ا تشرركوهم معيم  ي   .ؤاكلوا قد تلهم ا تشرنركوا معهم  ي طعامهمقولش ا ت  =َأْن اَل ُتَخاِلُطوا َواَل ُتَ اِكُلوا 

 مائد  اإل خارسنيا الني يجب أن يمنع عنها الخطا ، وذلك  نى ينوبوا. وييون هدي القطع هو  ثهم على النوبة.
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   "َأَلْسُتْم َأْنُتْم َتِديُنوَن ال ِذيَن ِمْن َداِخل؟أَلن ُه َماَذا ِلي َأْن َأِديَن ال ِذيَن ِمْن َخاِرٍج؟ 12" -:(12) آية
أ  ا سرررلطان للبنيسرررة على غير المؤمنين، ولبن  قط على المؤمنين، ليس    = َماَذا ِلي َأْن َأِديَن ال ِذيَن ِمْن َخاِرجٍ 

ُتْم َأْنُتْم َتِديُنوَن ال ِذينَ من عمل البنيسررررررررررررة أن تدين أ دًا من غير المؤمنين.   أنا كما أننم أ يم    = ِمْن َداِخل َأَلسووووووووْ
وأدين وأعاقب الذين هم مؤمنين. وليس المقصرررررررود هو اإلدانة بمنطق أنني األ ارررررررل، لبن بدا ع المح ة األخوية،  
وخو ًا على نلس الخاط. من الهالك وكمحاولة إلصرال ش، وخو ًا على البنيسرة من غارب هللا. إذًا على البنيسرة  

 ة نلسها من أ   ساد للعالم ينسلل إليها عن طريق أ  عاو  يها.أن تحرص بإسنمرار على تناي
 

   "َأم ا ال ِذيَن ِمْن َخاِرٍج َفاهلُل َيِديُنُهْم. »َفاْعِزُلوا اْلَخِهيَث ِمْن َبْيِنُكْم«.13" -:(13) آية
هللا يدين الجميع لبن من هم بالداخل أ  المؤمنين،  السلطان البهنوتي لش أن يطبق عقوبات وتأدي ات عليهم. 

 هذه هي العقوبة الني توقعها البنيسة على كل مؤمن ررير. =  َفاْعِزُلوا اْلَخِهيَث ِمْن َبْيِنُكمْ 
بعاًا كأ راد،  هذا ينطبق د أن ندين بعانا  الرسوم  ي  ديثش يقصد قرار البنيسة بإدانة األرخاص وقطعًا ا يقص

 ث.عليش ثا تدينوا لبي ا تدانوا
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس
 

 يناقا الرسوم هنا قاينين
 ( النقاضى أمام المحاكم الوثنية.1 
 ( الهروب من الةنا المحيط بهم.2 
 

يِسيَن؟َأَيَتَجاَسُر ِمْنُكْم َأَحٌد َلُه َدْعَوى َعَلى آَخَر َأْن ُيَحاَكَم ِعْنَد الظ اِلِميَن، َوَلْيَس ِعْنَد 1" -:(1) آية  "اْلِقدِد
إذا كان المؤمنين لهم  ق أن يحيموا ويدينوا اإلخو  الذين من داخل البنيسرة، لذلك  إنني أتسراءم كي  يجرؤ أ  

وهم القاا     = ِعْنَد الظ اِلِمينَ =  رخص منبم ييون لش رياية على رخص آخر، أن يحاكمش أمام المحاكم الوثنية  
=  دالة. أليس األ اررررررررررررررل أن تذهبوا لراام البنيسررررررررررررررة  الوثنيين عبرد  األوثان، وليس عنردهم  بر  سررررررررررررررليمرة عن العر

ينَ  يسوِ هؤاء يسرين  يهم الروح القدس. وبولس ا يعنى بصرلة مطلقة أن كل قانون مدني هو ظالم ألنش هو    = اْلِقدِد
( لبنش يرى أن  12 –  10:    25  أ    25:   22وما يليش   أ    12:    18نلسرررش النجأ للقانون المدني ليحميش )أ  

ين مسرريحيين لمحاكم وثنية هو  شررل للبنيسررة وهو عيب  بولس لجأ للقارراء  ينما كان، المشرراكل بينش  إلنجاء أخو 
 وبين الرومان، ولبن  ينما إضطهده إخوتش اليهود لم يلجأ للقااء.

 
َيِديُنوَن اْلَعاَلَم؟ َفِإْن َكاَن  2"  -:(2) آية يَن سوووَ يسوووِ ُتْم َتْعَلُموَن َأن  اْلِقدِد َتْأِهِليَن  َأَلسوووْ اْلَعاَلُم ُيَداُن ِبُكْم، َأَفَأْنُتْم َغْيُر ُمسوووْ

ْغَرى؟   "ِلْلَمَحاِكِم الصُّ
 لبن كي  ندين العالم ؟  = َسَيِديُنوَن اْلَعاَلمَ ( 28:  19قارن مع )م، 

  ي هذه اآلية نرى قمة تحقيق الو د  بين المسيح الديان كرأس لبنيسنش وبين كنيسنش المننصر . (أ
 .سط سواد العالم الخاط. بيلناحون ال ار سييون كنقطة بيااء و سلوكنا  (ب 
ها الخطا . (ج  سيدين القديسون بنعاليمهم الني مألت الدنيا، ور   ا 

 الروحو   إلتحررادهم البررامررل بررالمسرررررررررررررريح ،  ء( و ى اليوم األخير سرررررررررررررريمنل. المؤمنون من الروح القرردس
سرررررريح على األررررررررار ويوا قون عليها،  سرررررريعطيهم  يمة غير عادية وإسررررررننار   يدركوا  يمة أ يام الم

وسررررررررررررررينطررابق  يمهم مع  يم    ،  ويعطونررش المجررد على كررل أ يررامررش الني يكهر  يهررا العرردالررة اإللهيررة
  المسرررررريح. و نى على األرض  اإلنسرررررران الرو ي المملوء من الروح يحيم  ي كل ررررررر.  يم صررررررائب 

 (.15:  2كو 1) وأياا ا إعنراض لديش على أ يام هللا
لون كمثام وماياس يحاكم على أسرررررراسررررررش ال عيدون عن هللا وإذا كننم سررررررندينون العالم وتقاضررررررون  عم  سررررررن  وإذا كننم تُ 

 هذه األمور الص ير .على  اون  يها م مسنحقون ألن تايموا محاكمات تقاآلخرين، أ لسن
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  " َفِباأَلْوَلى ُأُموَر هِذِه اْلَحَياِة!َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأن َنا َسَنِديُن َماَلِئَكة ؟ 3" -:(3) آية
َنِديُن َماَلِئَكة   المقصررررررررود المالئبة السرررررررراقطين )الشررررررررياطين( الذين سرررررررروي ندينهم بحياتنا الطاهر  بالرغم من  =   سوووووَ

محاواتهم إسرقاطنا  ي الخطية، هؤاء لم يحلكوا رياسرنهم وهم دون  روب من الخارج، بينما نحن  لكنا طهارتنا  
  ي  رب مسنمر  منهم.ونحن 

 
  " َفِإْن َكاَن َلُكْم َمَحاِكُم ِفي ُأُموِر هِذِه اْلَحَياِة، َفَأْجِلُسوا اْلُمْحَتَقِريَن ِفي اْلَكِنيَسِة ُقَضاة !4" -:(4) آية

أ  من تنكرون إليهم  ي إ نقار، وهم من راام البنيسررررررررة والمعنى أن أ قر من  ي البنيسررررررررة لهو    = اْلُمْحَتَقِرينَ 
أ ارررررررل من الكالمين  هو مرتشرررررررد بالروح القدس. إذًا إتخذوا قاررررررراتبم من راام البنيسرررررررة  هذا أ ارررررررل من ُ  اد  

 األوثان.
 للمحاكم.أ  إن كان بينبم قاايا تسنحق الذهاب  =َفِإْن َكاَن َلُكْم َمَحاِكُم 

 
  "ِلَتْخِجيِلُكْم َأُقوُل. َأهَكَذا َلْيَس َبْيَنُكْم َحِكيٌم، َواَل َواِحٌد َيْقِدُر َأْن َيْقِضَي َبْيَن ِإْخَوِتِه؟5" -:(5) آية

(. هم لببريائهم  قدوا ال صرير   لم 10:   4كو1عون الحيمة )إررار  اذعة للبورنثيين الذين يدع  = َلْيَس َبْيَنُكْم َحِكيمٌ 
 .ِلَتْخِجيِلُكمْ = يعد بينهم  يماء يحيمون إلخوتهم، وهذا ما يخجل أنهم وصلوا إلى هذا الحام 

 
 " لِكن  اأَلَخ ُيَحاِكُم اأَلَخ، َوذِلَ  ِعْنَد َغْيِر اْلُمْ ِمِنيَن!.6" -:(6) آية

 .َغْيِر اْلُمْ ِمِنينَ مما يخجل أن األخ المسيحي يحاكم أخاه المسيحي عند قاا  
 

ُكْم َمَع َبْعٍض. ِلَماَذا اَل ُتْظَلُموَن ِباْلَحِريدِ 7"  -:(7) آية ا، أَلن  ِعْنَدُكْم ُمَحاَكَماٍت َبْعضووِ ؟ ِلَماَذا َفاآلَن ِفيُكْم َعْيٌب ُمْطَلق 
؟اَل ُتْسَلُهوَن    "ِباْلَحِريِد

ا ِلَماَذا اَل  عيب على اإلطال، أن ييون بييم كذا وكذا.. أ  ا إسرررنثناءات  ى هذا الموضرررو .   = ِفيُكْم َعْيٌب ُمْطَلق 
(.  المؤمن الحايقي يقبل الكلم والاررررريق 40،  39:  5هذا مبدأ وضرررررعش السررررريد المسررررريح نلسرررررش )م،  =  ُتْظَلُمونَ 

م  على أخيررش ظلمررًا. هرذه المحرراكمررات بينبم عالمرة أنبم   بلرح،  لمرراذا يلجررأ إلى محرراكمررة أخيررش  يررن يمين أن ُيحي 
بٌ =  بعيردين عن روح الحرب   الملروض أن نحرب    بعيردين عن روح إ نمرام بعارررررررررررررريم بعارررررررررررررررًا، وإن كران  =  َعيوْ

م يدينش هللا،  إخناروا األ سررررن أ  أن  كل  ومن ُيكل م  ينصررررلش هللا وييا أه ومن ي   ،  المسرررري ين إلينا  بم باألولى إخوتنا
. ومن يخاي    =  ِلَماَذا اَل ُتْظَلُموَن ِباْلَحِريدِ = تقبلوا الكلم  ل م  عمومًا من يؤمن أن لش ميراث سررررماو  لن يهنم بأن ُيك 
، وهللا قادر من أن يلج ل م  . وبولس يقوم لش ولماذا ا تقبل أن ُتك  ل م  أ لحيم البنيسررة  ي قاررية ما، هو خائم أن ُيك 

ل م  من ناس مملوئين من الروح القدس ويعوضرررك  أن يعوضرررك إذا إلنجأت إليش وإلى كنيسرررنش. وأيهما أ ارررل أن ُتك 
عرض للخطأ(، ولبن هنا لن يعوضررررررني هللا ألنني  هللا، أو يكلمك القاضرررررري الوثني )وهذا اائة ادًا  بل إنسرررررران م

 ر ا، البنيسة و يمها.
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 " لِكْن َأْنُتْم َتْظِلُموَن َوَتْسُلُهوَن، َوذِلَ  ِلإِلْخَوِة!8" -:(8) آية
  بدًا من أن نقبل الكلم نكلم نحن إخوتنا.  قد تحيم لنا المحاكم بأكثر من إسنحقاقنا

( نلهم أنش علينرا أن ننعراتب  17 –  15:   18ميراث ملبوت هللا. ومن )م،   برأننرا سررررررررررررررلبنرا أخوتنرا وبهرذا نحرم من 
ونشررنبى للبنيسررة وا نسرري، على الكلم ولبن  ي إطار المح ة داخل البنيسررة ومن ير ض  يم البنيسررة نخنصررره  

 وا نبرهش بل نصلى ألالش.
 
لُّوا: اَل ُزَناٌة َواَل َعَهَدُة َأْوثَ 9"  -(:10-9) ياتاآل ُتْم َتْعَلُموَن َأن  الظ اِلِميَن اَل َيِرُثوَن َمَلُكوَت هللِا؟ اَل َتضووِ اٍن َواَل  َأْم َلسووْ

اِجُعو ُذُكوٍر،  ُقوَن َواَل َمْأُبوُنوَن َواَل ُمضووَ ت  10َفاسووِ يُروَن َواَل شووَ كِد اِرُقوَن َواَل َطم اُعوَن َواَل سووِ اُموَن َواَل َخاِطُفوَن َواَل سووَ
  " َيِرُثوَن َمَلُكوَت هللِا.

لُّوا ا تنخدعوا، ا تخدعيم قلوبيم أو أ باركم الخاصررة. إن هذا الذ  تلعلونش إنما تلعلونش عن اهل. أا    = اَل َتضوِ
  تمنع  ررررررررررررررررير   من أن تنخردعوا ألن هنراك أعمرااً   تعلمون أن الرذين يسررررررررررررررلبون غيرهم ا يرثون ملبوت هللا  رأ رذروا

اإلنسرررران عن أن ييون لش الحق  ي ميراث ملبوت السررررموات. ومن سررررلسررررلة الخطايا الني أوردها الرسرررروم نلهم أن  
الكلم ينسررررراوى بالةنا، وهنا تحذير من الخطايا المننشرررررر   ي كورنثوس بين الوثنيين، ووضرررررع   اد  األوثان وسرررررط 

مخنثون   =  َمْأُبوُنونَ =  وثان، وأياررررررًا بالشررررررذوذ الجنسرررررري خطايا الةنا،    اد  األوثان إرت ط، بالةنا  ي  ياكل األ
م لون كاألنثىررو  ن ع  وهم مواودون  ي الهياكل الوثنية مع العاهرات. وكل هذه الخطايا المذكور  تمنع    ،اذ انسريًا ُيسر 

(.  ررالطمررا  يريررد أن يةيررد دخلررش ليؤمن  5:    3من ملبوت السررررررررررررررموات، ومعهررا الكلم الررذ  هو   رراد  أوثرران )كو  
 يسرررعى إلرضرررائش بدًا  مسرررنقبلش بينما أن تأمين المسرررنقبل وتدبيره هو عمل هللا، والطما  صرررار العالم هد ًا لُش، إلهاً 

  .من أن ييون وسيلة ي يا بش
 

بِد َيُسوَع َوِبُرو 11" -:(11) آية ْرُتْم ِباْسِم الر  ْسُتْم، َبْل َتَهر    " ِح ِإلِهَنا.َوهَكَذا َكاَن ُأَناٌس ِمْنُكْم. لِكِن اْغَتَسْلُتْم، َبْل َتَقد 
  وبها ُغلرت خطاياكم إغتسوووولتم =وأننم أيها البورنثيون كننم تمارسررررررون هذه الخطايا قبل إيمانبم وقبل معمودينبم  

  .وإنقطع، عالقنبم بهذه الخطايا ، السابقة، بموتبم مع المسيح
ْسُتمْ   .صرتم مخصصين وميرسين للرب  = َتَقد 
ْرُتمْ  = النبرير ليس  قط هو غلران الخطايا بل أن نحيا  ي أعمام بر يعطيها لنا المسرررررررريح الذ  يحيا  ينا )غل    َتَهر 

( والمقصرررررررود هو أنش قد إنقطع، كل عالقة لبم بشرررررررروركم الماضرررررررية وصرررررررارت لبم  يا  بار ، وصررررررررتم  20:    2
  .مخصصين للرب يسو 

وَع َوِبُروِح ِإلِهَنا بِد َيسووُ ِم الر  )رااع المقدمة(. وهذا تعبير علو  عن الثالوث،  المعمودية هي بإسرررم الثالوث   =  ِباسووْ
 .( 19:  28)م، 

بِد َيُسوَع   =اآلب  ِإلِهَنا والخالص هو عمل الثالوث =)  = الروح القدس( ُروِح ِإلِهَنا  =اابنالر 
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اأَلْشَياِء ُتواِفُق. »ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي«، لِكْن اَل َيَتَسل ُط »ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي«، لِكْن َلْيَس ُكلُّ  12" -:(12) آية
   " َعَلي  َشْيٌء.

يبدأ من هنا مناقشة قاية الةنا، وا ظ أن الةنا كان مننشرًا ادًا  ي كورنثوس، ولألسم تسلل هذا اللبر الرد ء 
 - المسيحية تسمح بالةنا. والرسوم  ي رده قام هذه القوانين :،  نصوروا أن الحرية  ي  ى كورنثوس  للبنيسة

 ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن َلْيَس ُكلُّ اأَلْشَياِء ُتواِفقُ 
 ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن اَل َيَتَسل ُط َعَلي  َشْيءٌ 

س كل األررررررررياء تبنىث نرى أمامنا قانون  ( ثكل األررررررررياء تحل لي لبن لي23:   10كو  1وباإلضرررررررا ة لما ورد  ي )
(  ديثًا عن تقديس الجسرررررررد أى تخصررررررريص الجسرررررررد هلل ا للخطية  12:   6كو  1المسررررررريحية. هو يبدأ بهذه اآلية )

وارضرراء رررهوات الجسررد ، ويركة  ديثش على اإلمننا  عن الةنا. وربما يواش الرسرروم هذه اآليات لألمم ليعلن لهم  
ليهودية وا سررررررررررررريما ما ينعلق باألطعمة. ولبن هذه اآليات هي القاعد  المسررررررررررررريحية  أنهم غير مرت طين بالطقوس ا

ث هذه هي م ادي األخال، المسررريحية، إذًا ليسرررأم كل د هذه القوانين بدًا من قولنا ث رام و المللسرررلوك. ونحن نرد 
 -: سب هذه البلمات وا د نلسش 

( ؟ هل لو كان  21:   1المسرررريح ) ى هل هذا النصررررري يوا قني كإبن هلل صررررارت لش الحيا  هي   (1
المسررريح مياني كان سررريلعل هذا النصرررري أم ا ؟. وقد يقوم أ د أنا لسررر، المسررريح. وهذا خطأ،  

(  20:   2 )غل  المسررررريح أعطاني  ياتش. مع المسررررريح صرررررلب،  أ يا ا أنا بل المسررررريح يحيا  ىع 
(. وا ظ أننا أ رار  14:   5  م،   12:   8 المسرررررررريح نور للعالم ونحن صرررررررررنا نور للعالم )يو  

لن قى على صرور  المسريح أو نر ارها. ولبن من ير ض المسريح ويعود لخطاياه يسرنلمش الشريطان  
 ويسنعبده. 

هل هذا الشرررريء أو هذا النصررررري يبنى ويةداد بش ث اتي  ى المسرررريح وتةداد عالقني باهلل، ويةداد  (2
 . بي لش  أقنرب إليش ويقربني لش 

لني عبدًا لعاد  ما، أو هل هذا الشرريء سررينسررلط علىع ويسررنعبدني  هل مثل هذه النصررر ات سررنجع (3
  -عاد  اديد  )مثام :   بعد أن  ررني المسرررررررريح. إذًا  ألترك هذه العاد  وأ ذر ل ال ينسررررررررلط علىع 

  نجان قهو   ى الص اح تعودت عليش قد يمنعني من الصيام(.
أ رارًا، ولبن يجب أن تنقيد  ريني بقواعد رو ية   وا ظ أن الروح القدس يررررررررد لما يوا ق ويبنى.  قًا لقد صرررررررنا

أخالقية، وا ييون ررررعار  هو الحرية ألال الحرية، بل أن أخنار من األ عام ما هو خير وأر ض ما هو رررررير.  
 إن بعض الناس يسررري ون إسرررنخدام معنى الحرية ويخارررعون بإسرررم الحرية لما يسرررنعبدهم )السرررجائر مثاًل(. وط عًا  

 كالمش عن تقديس الجسد بهذه القوانين ليقوم، هل الةنا يوا ق ويبنى ؟أ  الرسوم يبدأ 
 

َنا َبْل  13"  -:(13) آية َد َلْيَس ِللزِد ُيِهيُد هَذا َوِتْلَ . َولِكن  اْلَجسووووَ ، اأَلْطِعَمُة ِلْلَجْوِف َواْلَجْوُف ِلأَلْطِعَمِة، َوهللُا سووووَ بِد ِللر 
بُّ ِلْلَجَسِد.    " َوالر 
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ُيِهيُد هَذا َوِتْلَ   غال ًا هذا مثل رررررررررعبي  ى كورنثوس، والمقصررررررررود   =اأَلْطِعَمُة ِلْلَجْوِف َواْلَجْوُف ِلأَلْطِعَمِة، َوهللُا سووووووَ
الجسررررررد للةنا الشررررررعبي على الةنا بقولهم ثبالجوي هو رررررررهو  النلذذ باألطعمة. وأهل كورنثوس  اولوا تطبيق المثل 

َنا ..يرد . والرسرروم  ثهذا وذاكوالةنا للجسررد وهللا سرريبيد   َد َلْيَس ِللزِد  هو يعنرض على ما يقولونش رررار ًا   َولِكن  اْلَجسووَ
لمرراذا ير ض هررذا البالم. ويقوم  قررًا إن األطعمررة وضررررررررررررررعرر، من أاررل أن تؤكررل، وكررذلررك الجوي هو من أاررل 

، رررررررررررررررهو  الجويهرا أ    يراتنرا األبرديرة لن ييون هنراك  راارة لهرذه أو تلرك، أ  األطعمرة ورررررررررررررررهوت  و ى ،األطعمرة
ُيِهيُد هَذا َوِتْل َ   . وقولش سرييون لنا أاسراد رو انية ا تحناج الطعام نلمح بيش أنش علينا عدم اإلهنمام الشرديد    هللُا سوَ

:   7بالطعام،  الجسررررررد كلش سرررررري اد. و ى الحيا  األبدية سررررررننحرر من رررررررهو  الطعام  ين ا او  وا عطا )رؤ 
ا هذه الحيا  السرررررمائية  ال نصرررررير عبيدًا للجوي واألطعمة كما تلعل كنيسرررررننا بةياد   (. وعلينا من اآلن أن نحي16

 مد  األصوام. 
وهللا   .ولبن عمومًا  شهو  الطعام ر. والةنا ر. آخر،  الطعام مهما كان لن يدنس الجسد أما الةنا  يدنس الجسد 

لم يخلق الجسررررررد للةنى ولبنش خلقش ألالش أ  ألال الرب، ليصرررررر ح ملبًا لُش ويسررررررين بيش، وهدي خلقة الجسررررررد أن  
نا لنعملها )أي  نمجد هللا بأاسرررررادنا و ياتنا ، هو  ومن عاش يمجد الرب  ى اسرررررده  (.10:    2بأعمام صرررررالحة ُخل ق 

ر  بوزناتش وربح،  .سيعطيش هللا اسدًا ممجدًا  ى السماءو  اسده بالمسيح.سيايم هللا اسده لينم إتحاد  هذا  تاا 
َنا َد َلْيَس ِللزِد . نحن  ييل هللا  ونحن أعاررررراء  ى هذا الجسرررررد، لذلك  ألن الجسرررررد اآلن  ى المسررررريح = َولِكن  اْلَجسووووَ

  ،ش أما من ينرك اسرده للةنى اآلن  هو ا يحقق ال رض الذ  خلق هللا اسرده ألال لن تلصرلنى عن هللا. األطعمةو 
ينرك اسرررررررده ليحنلش إبليس  وبهذا  هو    يلصرررررررل نلسرررررررش عن  يا  المسررررررريح األبدية النى نالها  ى المعمودية،  بل هو

أما من  (.  17:  3كو  1وهنا نطبق ما قالش الرسرررروم من قبل ثمن يلسررررد  ييل هللا يلسررررده هللاث )  ،ش لللسرررراد ضرررر  رّ  ع  ويُ 
  يجب أن نحرص على تقديس  ولذلك .لن ي اد ولبنش سرريقوم  ى غير  سرراد  كان، لش  يا  المسرريح ثابنة بيش  جسررده

، وتنلصرل  د هللا أاسرادنادنس  نى ا ُيلسر  اوا نسرمح بأن يلحق به  أاسرادنا أى تبون مخصرصرة وميرسرة للمسريح،
، ونلقد  إذ قد  قدنا  يا  المسررررريح األبدية  ييون لنا نصررررريب  ى أمجاد الحيا  األبدية  ا  وبالنالى  عنا  يا  المسررررريح.

  يا  البركة واللرح على األرض.
بِد  َد ِللر  منلبش ليسين  إهو إررنراه بدمش و و يملبش اسردًا ونلسرًا ورو ا،   ،  صراربالصرليب   ى اإلنسرانالرب إ ند  = اْلَجسوَ

إذًا ليس من  ق اإلنسرررران أن يسررررنخدم اسررررده  ى الةنا. ويقصررررد الرسرررروم من اآلية كيل أنش    (.16:   3كو1)  بيش
 من    . وا واش للمقارنة بين الطعام والةنا،هلل أن يسررررنخدم اسررررده  ى الةنا  اً إبن  اإلنسرررران الذى صررررار ليس من  ق

 . ، ولبن إن أراد أن يسنمر اسده للرب  ليس من  قش أن يةنىالمعد  لألطعمةيسنخدم  ش أن ق
وكلمة الجسررد ااءت هنا ثسرروماث أ  كياننا كلش ورررخصرريننا الكاهر  الني ننعامل بها مع اآلخرين بيل ما  يها من  

والمقصررررود أن هللا يطلب   .عواطم ومشرررراعر وأ بار. أما كلمة اسررررد بمعنى لحم ودم  هي  ى اليونانية ثسرررراركسث
(  26:   23ومشاعر وأ بار وطاقات، وهذا معنى ثيا إبنى إعطنى قل كث )أم اإلنسان كلش اسدا ونلسا ورو ا وإراد 

  القلب يعنى كل هذا  ى اللبر البنابى.
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ونلسرررررررًا   سرررررررينلوث اسرررررررداً   وبالةنا  يؤثر  قط  ى لحم ودم اإلنسررررررران بل  ى أخالقياتش وكيانش، الةنا ا  وبهذا نلهم أن
من يةني  هو يكن أنش يرتو  ولبنش ييون كمن ي حن عن ماء  ي و ورو ًا. ب الةنا يخط. اإلنسرررررررران إلى نلسررررررررش.  

إمرأ ؟ ا بل اعلهم    900ولنسررررررأم سررررررليمان الحييم ...هل ررررررر ع من    (.13:  2ر إأبار مشررررررققة ا تارررررر ط ماء )
  .  من يجر  وراء ررررررهوات العالم اديةأى الملذات الجسررررر  هذا هو الماء الذ  من يشررررررب منش يعطا  أأ.  1000

يشرررررررررررررر ع برل يمنل. غمرًا ويكرل يجر  وراء نلس الشرررررررررررررريء العمر كلرش دون أن يرتوى، برل كرل يوم يةداد غمرًا ننيجة  
، وذلك بأن تنلصرررل عنش  يا  المسررريح األبدية،  ال ررررركة  من يلسرررد  ييل هللا ُيلسرررده هللا  .إسرررن  اد الشرررياطين لش

  وتذهب عنش  ماية هللا لش  قد إنلصررل هللا عنش. وهنا ينلذذ عدو الخير بأن يارررب هذا اإلنسررانللنور مع الكلمة، 
 النلسية، ويننقل من  ساد للساد، ونهاينش  ساد أبد . و  الجسدية باألمراض 

وطوبى للجيا  والعطاش للبر ألنهم    ،أما من يذهب هلل ينبو  الماء الحي يشررر عش هللا ويرويش، بيلرح ويشرررنا، للمةيد 
يوم. ويننقل من مجد إلي مجد  نى يحصرررررل علي الجسرررررد  بعد ( ومثل هذا يةداد  ر ًا يومًا 6:   5ُيشررررر عون )م،  
 الممجد أبديًا. 
دِ  بُّ ِلْلَجسوَ أن يشر ع ويرتو      ايقة  ا يسرنطيعاإلنسران  و   ليحيا ويشر ع نلسرا واسردا ورو ا،  الجسرد يحناج للرب   =  الر 

ثبدونى ا   لينمم غرض هللا الذ  خلقش ألالش  ويحناج اإلنسررررررررررران للرب  . هو مخلو، على صرررررررررررور  هللا    باهللسرررررررررررو 
وهللا يريد بل يلرح بأن يسراعد اإلنسران ويشر عش ويمأله  ر ا، ويعينش ويقويش   .(5:   15تقدرون أن تعملوا رري اث )يو

جعلنا خدامًا لش نبرمش  ي أاسررررادنا. والرب يعنني  . والمسرررريح ااء لير ع من رررررأن الجسررررد وليلينمم ما خلقش ألالش.
 (.12:  1تي 2 ي اسد ممجد ) ثانية ولبن بأاسادنا  نى وإن مننا تبون أاسادنا وديعة عنده يايمها

 
ِتِه.14" -:(14) آية ا ِبُقو  ، َوَسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيض  ب    " َوهللُا َقْد َأَقاَم الر 

اهوت المسررريح أقام اسرررده من الموت ألن اهوتش لم يلار، ناسررروتش وهو  ى القبر، بل كان  =   وهللا قد أقام الرب
اسرررررد المسررررريح  ى القبر بيش  يا  إلتحاد اهوتش بش. وبنلس األسرررررلوب  إن كل من هو ثاب،  ى المسررررريح، هو لش 

،  حيا  المسرريح  ينا  المسرريح ليس معني أننا نموت اآلن أن هذه هي النهاية بل هللا سرريايمنا كما أقام يا  أبدية . و 
. أاسررررررررادنا لن تلني بل هللا سرررررررريايمها بقوتش.  المسرررررررريح بايامنش وهب لذلك نحن ا نموت بل نننقل وسررررررررنقوم ثانية

أاسررررادنا قو  الايامة  سررررنحيا لألبد  ي غير  سرررراد. و ي الحيا  بعد الايامة سرررريننهي دور الطعام والمعد  )الجوي( 
. الجوي واألطعمة سي طالن أما الجسد  لن  المسيح ثابنين  ى  عشنا بش غير دنساً ولبن الجسد سيقام  ي مجد إن  

قّ   قّ   هللا  ر اسرررررررده الذ  يريد ي طل ولن يلني. ومن يخارررررررع ألهوائش اآلن ُيح  ر اسرررررررده هذا أن يمجده ، بيلقد من ُيح 
 المجد.

 
 ولماذا تنفصل حياة المسيح عن الزانى؟
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اَء 15"  -:(15) آية يِح َوَأْجَعُلَها َأْعضوووَ اَء اْلَمسوووِ يِح؟ َأَفآُخُذ َأْعضوووَ اُء اْلَمسوووِ اَدُكْم ِهَي َأْعضوووَ ُتْم َتْعَلُموَن َأن  َأْجسوووَ َأَلسوووْ
  " َزاِنَيٍة؟ َحاَشا!

( وهذا تم  30:  5لقد صررررنا منحدين مع المسررريح وصررررنا أعاررراء اسرررده، لحم من لحمش وعكم من عكامش )أي 
أنكر إلى   ...عندما ُنخاررعها للشررهوات .  أنكر إذن إلي أ   د عندما نهين ونحنقر أاسررادنا  بالمعمودية والنناوم

أ   د نهين ونحنقر  ي الوق، نلسرررررررش أعاررررررراء اسرررررررد المسررررررريح، ومعني كل ذلك أننا ا يجب أن ننصرررررررري  ي 
أاسرررررررررادنا كما لو كان،  ي ملبيننا أو  يازتنا. نحن لسرررررررررنا نملك الجسرررررررررد أ  ليس من  قنا  رية النصرررررررررري  ي 

 ي البداية منعش من طريق اإلنحراي   أاسررادنا. أما من يقوم أنا  ر وسررأ عل بجسررد  ما أريد،  اهلل سرريحاوم معش
ولبن أمام إصررررررراره ينلصررررررل عنش هللا.  ي البداية يارررررريق هللا عليش الطريق كما  عل مع اإلبن الاررررررام  نى يعود 

يلعل ما يريد، ولبن هللا لن يسرمح بإهانة    ينركشو الخطية  اهلل ا يقيد  رينش  علي  تائ ًا، ولبن أمام إصررار اإلنسران  
هذا الةانى،  ال رررررركة للنور مع الكلمة وهذا معنى قوم الرب ثأنا مةمع أن أتايأك من  مىث نلسررررش وينلصررررل عن  

، يصرررير عرضرررة لذم وإسرررن  اد إبليس وهذا هو الخراب واللسررراد (. و ينما ينلصرررل هللا عن هذا الةانى  16:   3)رؤ
 .  إبليس ينلذذ بعذاب ال شر

ألن أعاررراء المسررريح ليسررر،  قط لحم ودم، بل أعاررراء  ية  والجسرررد هنا ليس اللحم والدم بل كيان اإلنسررران كلش، 
 حينما ننحد بالرب ننحد بيياننا كلش نلسرا واسردا ورو ا. والعيس   تلنصرق بالرب، بالبيان كلش رو ًا ونلسرًا واسردًا.

(   مع خطية الةنا ينلصل هللا، ونص ح بال  ماية أمام إبليس.  إن تمين إبليس من إنسان )إذ ر ع هللا  ماينش عنش 
نلسرا واسردا، أما الروح  نموت إذ أن هللا إنلصرل عنها بسربب الةنا،  إنلصرل، عنها  يا  المسريح    ياررب اإلنسران

 بي  نسرنخدم أاسرادنا إسرنخدام سري.   ( .1:   3األبدية. وهذا معنى قوم الرب ثلك إسرم أنك  ى وأن، مي،ث )رؤ
 . سر  ياتنا وأبديننا و ماية هللا لنا من ضربات إبليس نخ يهين إننسابنا وإننمائنا لجسد المسيح السر  وذلك بالةنا

اَء َزاِنَيةٍ  ا ظ أن كلمني أعارررررراء وزانية ااءتا علي ررررررريل مارررررراي ومارررررراي إليش. أ  أاعل   =  َأْجَعُلَها َأْعضووووَ
 . HARLOTأو PROSTITUTEأعااء المسيح )الني هي اسد ( أعااء إمرأ  زانية 

 
ٌد َواِحٌد؟ أَلن ُه  16" -:(16) آية َق ِبَزاِنَيٍة ُهَو َجسوووووَ ُتْم َتْعَلُموَن َأن  َمِن اْلَتصوووووَ ا َأْم َلسوووووْ د  َيُقوُل:»َيُكوُن االْثَناِن َجسوووووَ

ا«.   "َواِحد 
ما الذ  يجعل أعارررراء المسرررريح أعارررراء إمرأ  زانية  ي  الة الةنا ؟ يقوم الرسرررروم أا تعلمون أن ذلك الذ  يةني  

ذا  ال ررركة للنور مع الكلمة مع إمرأ  زانية ييون هو وهي اسردًا وا دًا، و ين إن المسريح لن يقبل علي نلسرش ه
ث وهررذا وأنررا بييم  إثبنوا  يع عيس ث( بيحرردث أن المسرررررررررررررريح ا يثبرر،  ي الةاني أو الةانيررة وهررذا  15،  14:    6كو2)

  -اإلنلصام معناه عدم إتحاد وبالنالي موت،  المسيح هو الايامة والحيا  ومن ا يثب،  ي المسيح يموت:
 .والحماية اإللهية ( ُيحرم هنا من البركات اإللهية1
 لحيا  األبدية.( ُيحرم من ا2
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يسرنمر ث اتنا   كي و والمعني أن هللا سريلسرده.  إتحادنا بالمسريح ا يجيء إّا إذا كان، لنا األاسراد الطاهر  الناية،  
   ى المسيح وتبون لنا  ياتش األبدية، ونحن نهين أعااءه ونجعلها وا دا مع زانية.

ى رال أن العالقة الجسررردية بين  أ(  ى  هم  ت   24  :  2ثوييونان اسررردا وا داث )تك عنمد على قوم هللا  إ والرسررروم  
  م ا.أمرأ  تجعلهما اسدا وا دا ، سواء هما زواين إى أو 
 

بِد َفُهَو ُروٌح َواِحٌد.17" -:(17) آية   " َوَأم ا َمِن اْلَتَصَق ِبالر 
 

 
 

 )قارن معث سلم الدراات الرو ية ث  ي المقدمة( 
 اإلنسان  ر أن يخنار بين أن يصعد لمسنويات رو ية أو ينحدر للجسدانيات. 

هذه عيس الحالة السررررررررابقة الني  يها صررررررررار اإلنسرررررررران اسرررررررردًا وا دًا مع زانية )هذه كان، قا    = َفُهَو ُروٌح َواِحدٌ 
، باهلل  ينطلق لمسررنويات الروح العالية،  هو ينحد باهلل رو يًا بمعني أن  الدراات الرو ية( أّما من إخنار اإللنصررا

 رو ش تمنل. بروح هللا، وتسلك  ي طاعة كاملة لُش، إذ تقنني بالروح  بر المسيح. 
وهذا ينم بأن يواش اإلنسرررررررررران المؤمن قل ش وإرادتش هلل. والةواج يجعل الةواين اسرررررررررردًا وا دًا، كذلك الروح بإقنرانها  

مسرريح باإليمان والمح ة صررارت معش رو ًا وا دًا. إن ذلك اإلنسرران الذ  يخاررع للرب يسررو  وينصررل بش والذ  بال
يمأله روح الرب ويواهش، أ  الذ  يخارررع خاررروعًا تامًا لروح الرب وإررررراداتش يصررر ح مع الرب رو ًا وا دًا، أ  

إلي أن يواش اإلنسررران كلش و  ،  الرب ان بروح  تمنل. روح اإلنسررر المؤمن وبين المسررريح يننهي إلي أنأن ااتحاد بين  
بواسرررطة الرب يسرررو ،  إذا كان اإلتحاد مع الشرررر هو إتحاد اسرررد ،  إن اإلتحاد مع الرب يسرررو  علي عيس ذلك 
هو إتحاد رو ي  بينما أن اإللنصا، بالةانية يؤدى إلي أن ييون اإلثنان اسدًا وا دًا ألنش إلنصا، رهواني ماد ، 

مسريح يؤد  إلي أن ييون اإلنسران والمسريح رو ًا وا دًا ألن اإلتحاد هنا إتحاد رو ي بييون لنا   إن اإللنصرا، بال
 (. 16:  2كو  1 بر المسيح )

أفي " هذه الحالة َعبَّر عنها الرسول
.الجسد أم خارج الجسد لست أعلم"  

.السواح صاروا كأنهم روح بال جسد  

 فهى حالة روحية نشطة. الروح فيها

متحدة بالروح القدس والجسد فى حالة 
ال يستطيع أن يقاوم. ضعف  

 الجسد يخف فيعاين هللا ويشارك

 السمائيين.
.إقتران روح اإلنسان بروح هللا  

 إنطالق لمستويات الروح

 العالية.
 فع عنمن يقترب من هللا فقد تَرَّ 

 متطلبات الجسد وشهواته

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

 هتصوراته شهوانية جسدانية صار كأن
 جسد بال روح.

 اإلنسا ن
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 )رااع  ي المقدمة ثسلم الدراات الرو يةث(  -درجات السلم الروحي : 
 .  اإلنسان  ر  ي أن ينحدر و يه ط لمسنو  الجسدانيات أو يرتلع لمسنوى رو ي عام 

هذا اإلنسرران يسررير وراء رررهواتش كأنش  ي غيبوبة ا تحركش سررو  رررهواتش،   الههوط لمسووتوى الجسوودانيات =  – 1
 هو يةني وبهذا ينحد بةانية ويصرررير اسرررد ررررهواني. هو ا ينحرك سررروى وراء ررررهواتش.  ي البداية يسرررمع صررروت 

 ينحدر ليصير كأنش اسد بال روح. الروح القدس ي ينش علي ما يلعل، ولبنش يقاوم الصوت  ينطل. الروح بيش و 
هذا يسرررمع صررروت الروح القدس وينجاوب ويشرررعر بصررررا  بين الروح  اإلنطالق لمسووتويات الروح العالية =  – 2

والجسرد بيقمع اسرده ويسرنعبده، صرائمًا مصرليًا، يسر ح هللا دائمًا، بيارمحل اسرده وررهواتش ويصرير كأنش روح بال  
وب معش يمنل. من الروح، وتموت ررررررهواتش الجسررررردية. وكلما إزداد قمعًا اسرررررد. وألنش يسرررررمع لصررررروت الروح وينجا

لجسرده يلني الجسرد يومًا  يومًا وينجدد الرو اني يومًا  يومًا. وهذا ما اعل البنيسرة تةيد  ي األصروام. وهللا يسراعد  
 (. 16:  4كو 2ل الجسد  ننمو الروح، قارن مع )مثل هذا ب عض األمراض والنجارب ليامح

 كان الزنا محرما ؟ لماذا
الةنا ا يعبر عن  ب عفي  طاهر، ولبنش يعبر عن رهو  دني ة يسن ل  يها أ د الطر ين الطري اآلخر إلر ا   

لنصرررررا، بين روح وروح وا بين  بر و بر بل بين ررررررهو  وررررررهو ، بين  إلذاتش بال تقدير إلنسرررررانينش.  ي الةنا ليس  
ذا ااتحاد ا يسرررنمر إا  ي الصرررلة الشرررر ية أ  الةواج الذ  هد ش اسرررد واسرررد.  ال إتحاد رو ي بين اإلثنين. ه

تبوين أسرررررررر   يها يبذم كل وا د نلسرررررررش ألال اآلخر  ي مح ة و ي لقاء  بر  وعواطم سرررررررامية لذلك  مارررررررجع  
 .( 4:  13الةواج غير دنس )عب 

 
 

 الفرق بين الحب والزنا )الشهوة( 
 الحب هو ما رابش  ب المسيح أ  الحب المنطلق من الذات نحو اآلخر. 

  
 أما الشهو   هي انحصار و أنانية و تقوقع  وم الذات. 

 
الحب هو بذم كما بذم المسرررريح ذاتش  من ينشرررر ش بالمسرررريح و ينطلق من ذاتش و ي حن عن اآلخر تبون لش  يا ،  

قع  وم ذاتش بيموت.  النشرررررر ش باهلل بيش  يا  والعيس هو موت. و  أّما من ين لق علي ذاتش  ي رررررررهوانية  هو ينقو 
و هذا خدا  رررريطاني    ،  عن ممارسرررة الجنس   TO MAKE LOVE   لألسرررم  لقد أننشرررر  ي ال رب اآلن تعبير
  شنان اللر، بين الحب و الشهو  الجنسية.

  
َنا. ُكلُّ َخِطي ٍة 18"  -:(18) آية ِد، لِكن  ال ِذي َيْزِني ُيْخِطُ  ِإَلى ُاْهُرُبوا ِمَن الزِد اُن ِهَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجسوَ َيْفَعُلَها اإِلْنسوَ

  " َجَسِدِه.
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َنا بالنالي  سررررراد اإلنسررررران.  اإلتحاد بالمسررررريح و   هولها. ب سرررررببها ا يمين= رأينا بشررررراعة خطية الةنا و  ُاْهُرُبوا ِمَن الزِد
هربوا من الةنا، هي وصررية أب يخاي علي أواده. إن كان هللا يعاقب من يخط. إلي إ لذلك وصررية الرسرروم كان، 

 ي  ق اسرررررررررده الذ  هو  ييل هللا. وإن كنا نقدس ونحنرم   ييل هللا أو البنيسرررررررررة،  سررررررررريعاقب الةاني ألنش أخطأ 
بالجسررررررد   إتحد   والذى ، ييل هللاالدم، أا نقدس اسرررررردنا الذ  هو  ذان يوضررررررع  يهما الجسررررررد و الصررررررينية اللالبأس و 

 والدم.
وربما تلهم اآلية علي أن من يةني يخط. إلي اسررده بيصرري ش باألمراض وهذا صررحيح. لبن كلمة اسررد هنا تعبر  

من يلنصررق بش، وبذلك ينلصررل  عن الشررخصررية والبيان وليس اللحم والدم  قط.  الةنا يجعل اإلنسرران  ي إتحاد مع 
 .ُيْخِطُ  ِإَلى َجَسِدهِ = رض أو  ي األبدية ُيحرم من اإلتحاد بش سواء علي األعن المسيح و 

دِ  الجسررد هنا بيونش عاررو  ي اسررد المسرريح.  الةنا بالذات يلحق إهانة بجسررد المسرريح إذ   =  ِهَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَجسوَ
واإل خارسرنيا   يجعل أعاراؤه أعاراء إمرأ  زانية. و ذلك بسربب الو د  الني تم، بيننا و بين المسريح  ي المعمودية

 ية الخطايا كوم آخر. ، أما أ  خطية أخر   هي خارج الجسد هذه اآلية تعني ب ساطة أن خطية الةنا كوم وبا
 

وِح اْلُقُدِس ال ِذي ِفيُكُم، ال ِذي َلُكْم ِمَن هللِا، َوأَ 19" -:(19) آية َدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّ ُتْم َتْعَلُموَن َأن  َجسوَ ُتْم َأْم َلسوْ ن ُكْم َلسوْ
ْنُفِسُكْم؟   "أَل

وحِ   . َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّ
أ( كي  نقدم أاسرررررادنا للةنا و نحن نعري أنش بواسرررررطة المعمودية أصررررر ح، أاسرررررادنا  ييل للروح القدس يسرررررين  

 . ب الةنا نهين  ييل هللا. من هللا يها، و هذا أخذناه 
ب( بهذا ننحوم إلي سرررماء،  السرررماء هي  ين يسرررين هللا،  هل بعد أن ننصرررور هذا العلو الذ  وضرررعنا هللا بيش،  

 اسادنا ونحةن قلب هللا. هل نخطيء أل
ج( يقوم القديس أغسررررررطينوس أن  يا  الجسررررررد هي الروح، و  يا  الروح هو هللا،  روح هللا يحل  ي النلس و بها  

 يحل  ي الجسد بيصير اسدنا  ييل للروح القدس المعطي لنا من هللا.
 نلوثش بخطية الةنا. ومن يةني يحةن الروح القدس ألنش د( اسدنا ليس ملبًا لنا لنهينش و 

 يهين  ييلش، و يحةن المسيح  هو بجسده عاو  ي المسيح، ويحةن اآلب الذ   داه بإبنش وأسين بيش رو ش. 
نلهم أن الروح القردس هو   ( قرام إننرا  ييرل هلل، وهنرا يقوم أننرا  ييرل للروح القردس ومن هرذا16:    3كو 1ه(  ي )
 ( نلهم أننا  ييل هللا الحي.  الروح القدس هو اإللش الحي. 16:  6كو 2) هللا. ومن

 
ُدوا هللَا ِفي َأْجَساِدُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم ال ِتي ِهَي هلِل.20" -:(20) آية  " أَلن ُكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِد

ُتِريُتْم   السرررريد هو إبليس. و ينما  و، العبيد  قد كنا عبيد للخطية و البلمة اليونانية هي رررررراء من سرررر =أَلن ُكْم َقِد اشوووْ
دم المسريح. وعلي هذا ين  ي أن نطيع وصرية هذا الذ  صررنا ملبًا  =  ِبَثَمنٍ اررنرانا هللا صررنا لسرنا ملبًا ألنلسرنا.  

 ب وليس إلبليس.  هو مات كمطلب للعدم اإللهي. نحن كنا عبيد مسرروقون لش إذ اررنرانا. والمسريح سردد الدين ل
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لك و جب مجده  ي اسررررررررد من بي، ملك عكيم سرررررررررقهم سرررررررريد قاس ليذلهم ويغيظ بهم أبيهم الملك،  نةم إبن الم
ااهر بأنش سررريموت عنهم ليد ع ثمن  رينهم  لرح السررريد القاسررري بأنش سررريارررم لسرررجنش هذا أيارررًا  لااأُه  كالعبيد، و 

 المسيح بقو  اهوتش. لقد صارت أاسادنا ملبًا هلل الذ  خلقها ثم  داها. 
اِدُكْم   ُدوا هللَا ِفي َأْجسوَ ل طاقاتش، بل خادمًا  بال عد عن الخطية، و لظ اسردنا طاهرًا، منار طًا، خادمًا هلل بي =َفَمجِد

م  ا ليُخ د م  للجميع   . عابدًا. محنماًل ل ام بشرير وغير مين ب  ي ضريقة. صرائمًا غير  ليشرابش سريده الذ  أتي لي خ د 
 سا يًا وراء ملذات الدنيا. هللا أعطانا اسده طعامًا  لنعطش اسدنا  يياًل لُش.

المسرررررريح،  هذا يمجد المسرررررريح. والذبيحة قد تبون ذبيحة   ين يرانا الناس وقد قدمنا أاسررررررادنا ذبيحة  ب من أال 
  ية بصلب الجسد مع األهواء والشهوات. 

وقد نقدم أاسرررادنا ذبيحة دموية  ى إسرررنشرررهاد، وهذا يمجد المسررريح باألكثر ورااع تاريخ الشرررهداء لنرى كم الوثنيين  
   الذين آمنوا بالمسيح ومجدوه إذ رأوا مواكب الشهداء.

صوتش  نى ا ينطل.، بل  باالنصا، باهلل والسلوك بالروح، خاضعين للروح القدس، أ  ا نقاوم    =َوِفي َأْرَواِحُكُم 
والروح القردس يقود أروا نرا،   خاررررررررررررررع أاسررررررررررررررادنرا ألروا نرا وأروا نرا للروح القردس. ن برالروح،  ننجراوب معرُش  نمنل.

 وأروا نا تقود أاسادنا.
ويلرح بش    صرررور  المسررريح ويعيس صرررور  مجده بيمجد المسررريح إذ ُيك ه ر صرررورتش للناس.ومن يمنل. بالروح يحمل  

( . ويرى الشياطين  14  -  9:   5المالئبة، ويمجدوا هللا على ننيجة عملش اللدائى والخالص الذى قدمش لل شر )رؤ
 هذا بيخةوا أمام ما  صل عليش ال شر، ويخةوا إذ  شل،  روبهم ضد ها اإلنسان.

ل عد عن أ  لنحرص علي اإلتحاد بش، وذلك باعن كل سرلوك رد ء خصروصرًا الةنا، و عمومًا أن نبنعد  والمقصرود  
اِدُكمْ قد يعني  رررريء يلقدنا نقاوتنا ويدنس أ بارنا وإيجابيًا بعمل البر. و  ُدوا هللَا ِفي َأْجسووَ أ  ال عد عن خطايا    =  َمجِد

 أ  ال عد عن خطايا الروح كالببرياء.  =َوِفي َأْرَواِحُكُم الجسد كالةنا. 
(. ونمجد هللا بجسرررررررررردنا  ين ا نهنم  18:   3كو  2     30:  8مجد هللا لش اسررررررررررده )رو ومن يمجد هللا بجسررررررررررده ي

 بملذات الدنيا و نمي، الجسد بأصوام كثير  لنسمو الروح.
 

 الفرح واللذة الجسدية
راد  هللا لالنسرررررررررررررران . وهرذا اللرح كران ننيجرة  إكلمرة عبريرة تعنى  رح  هرذه هى    وهي هللا خلق آدم  ى انرة عر د ن=

ن آدم مخلو، على  ( . وأل31:    8م  ألن رادم الحرب مع هللا . وكران هللا يحرب آدم  راهلل مح رة ولرذاترش مع بنى آدم )
ى  أ كان، مقدسررة   ن كل طاقة الحب الني  ى آدمأ عاش  ى  رح والسرربب   .صررور  هللا  قد ت ادم هذا الحب مع هللا

 منجهة هلل .
لش نلس الحب هلل . وبدأ الحب يخنلى من قل ش . وهنا نلهم    يراه،  ما عاد   ما عاد و  ،خن أ آدم من هللاإوبعد الخطية  

وم آية بعد أن أمرأتش ، وهذا معنى  إأن آدم ترك اللرح .  واش طاقة الحب النى بيش لجسرد   معنى ترك آدم للجنة ،
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مرأتش ، إوبدأ آدم يواش طاقة الحب بيش لجسررررررررد  .( 7:   3)تك ينهما وعلما انهما عريانان ث انلنح، اعالسررررررررقوط ث 
 نش ل بهذه اللذ  الجسدية وترك اللرح الحايقي . إو 

  5وبعد اللداء ااء الروح القدس ليعيد لنا الحالة اللردوسررية ااولى. وكان ذلك بأن سرريب مح ة هللا  ى قلوبنا )رو  
 .( 22:  5لك مح ة  رح .....)غل (. وكان من ثمار ذ 5: 

ولهذا نرى بولس الرسوم بيما يأتى يلال البنولية علي الةواج ، وذلك  نى يمين تبريس طاقة الحب  ي القلب 
 ن ينةعش منا.أ د هلل.  ننذو، اللرح  الذ  ا يمين أل

 الفروق بين الفرح والملذات الجسدية الحسية
 الملذات الحسية الفرح 

 عطية الجسد، وعدو الخير يثير غرائةنا.  22:   16ثأراكم  نلرح قلوبيمث يو عطية هللا 
دائم مسنمر كنور الشمس، ا ينأثر  

 بالكروي الخاراية. 
وقنى للحكات، كنور البر،، يا. لحكات  

 ولبن يعا ش ظالم ثانية. 
 ا ينة  أ د  ر يم"   يننصر على أى ألم

(. ولنرى أ راح وتهليل  22:   16منبمث )يو 
 هداء وهم مقبلون على الموت. الش

هذا ا يقدر على موااهة األلم والايقات،  
 هل تقدر لذ   سية أن تعطى  ر ا لمشري 

 على الموت.
 

 ( 24  -  22:   3)تك  طرد آدم من الجنة
هللا لم يطرد آدم من الجنة كميان،  الجنة كان،  ى أرض العرا،، وآدم إسنمر  ى أرض العرا، بعد السقوط.  

 معنى طرد آدم أن األرض النى يحيا  يها لم تعد ميانا لللرح كما كان، قبل السقوط.ولبن 
لقد خد  الشيطان آدم و واء بأن اللذات الحسية هى اللرح، وما زال، هذه الخدعة تعمى أعين ال شر عن اللرح  

ق ليس لش سوى طريق  الحايقى،  يلهثون وراء اللذات الحسية، ولبنهم يجهلون طريق اللرح. وهذا اللرح كما سب
 وا د هو القلب المنلنح بالحب هلل و ده.  
 -ولنالحظ محبة هللا العجيبة لإلنسان :

(.  قد كنا نش ل  بر هللا منذ األزم، كنا  بر   ى  1:   13مح ة هللا ل نسان أزلية أبدية )رااع تلسير يو  •
د انة آلدم ل ن  كلمة عبرية  عقل هللا، هللا يحبنا، وظل  نر  طويلة من الةمان ُيعّ  يحيا  يها  ى  رح )ع د 

 وتعنى  رح وبهجة(. وبعد أن أعد هللا كل ر. خلقنا. هللا أ بنا  خلقنا بعد أن أعد انة اميلة لنلرح  يها. 
 ينما أراد هللا أن ُيخبر  ةقيام النبى بأنش سمح بأن تحنر، أوررليم بسبب نجاساتها، وأنش لن يحةن على   •

خذ عنك  آنذا أدم هآ يا ابن يلعل هذا ليطهرها ويشليها من وثنينها، قام لحةقيام ثما سيلعلش بها ألنش إنما 
)الموت   تنهد ساكنا ا تعمل منا ة على اموات  .باربة  ال تنح وا ت ك وا تنةم دموعك شهوة عيني 

(. وكان هذا ليلهم الشعب أن هللا سمح بنطهير أوررليم  17،   16:   24هنا هو موت الخطية( ..ث ) ة
أن ينركها ليد ال ابليين ولبن هذا ليطهرها إذ كانوا  ى وثنينهم أمواتا  ى نكر هللا. وكما لم ي ك   ةقيام  ب
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على زوانش رهو  عينيش بل تنهد، هيذا هللا لن يحةن على  ر، أوررليم بل كما لو كان يننهد  قط.  
هذا الحب  ى قلب هللا  كلشهوة عينيه. ولبن ا ظ تعبير رهو  عينيك الذى يعنى أن رعب هللا هو 

 تجاهنا نحن ال شر. وتشير اآلية ألن الاربات أو قل النجارب النى يسمح بها هللا لش  ش هى لننقينش. 
 (.31:  8وهللا هو الذى يقوم ثولذاتى مع بنى آدمث )أم  •
 د  ب اعكم من  س ألثلي بل كل ما قلناه ا يعادم منكر المسيح معلقا على الصليب ألال آدم ونسلش  •

 (.13:  15ث )يو ن ياع ا د نلسش اال ا  ائشأهذا: 
بل ا ر وا وابنهجوا  م.ذكر ااولى وا تخطر على بارضا اديد   ال تُ أاني هانذا خالق سموات اديد  و ث •

 )اللرح هنا هو  رح هللا بش  ش(.  اً ر  الى اابد بيما انا خالق اني هانذا خالق اوررليم بهجة ورعبها    
 (. 19  -  17:   65ث )إش ابنهج باوررليم وا رح بشعبي وا يسمع بعد  يها صوت بياء وا صوت صراخ

 - نال ظ  ى اآلية األخير  أن  ر ة هللا هى  ى أن يرى ال شر  ى  الة  رح :
  ى انة اللرح كما قلنا.  هللا خلقنا للفرح •
 ان، رجر  الحيا  أمام آدم وهو الذى ر اها(.)ك وهللا خلقنا لنحيا أبديا •
( المجد هو طبيعة هللا. ومن يرى هللا ينعيس عليش هذا  5:  2المجد هو هللا نلسش )زك وهللا خلقنا للمجد. •

المجد )هذا ما  دث مع موسى إذ لمع واهش  ينما رأى النذر اليسير من مجد هللا(  ما بالك بآدم الذى  
 كان يرى هللا.

 كل هذا تجسد اإلبن ليعيدنا إلى ما أراده هللا من البدء. ولما  قدنا •
وألن اللرح لش طريق وا د وهو إتجاه القلب إلى هللا بالحب، كما ينجش هللا بالحب نحو اإلنسان، نجد هللا   •

 نحب الرب الهك من كل قل ك ومن كل نلسك ومن   د،الرب الهنا رب وا . اسمع يا اسرائيل يطلب هذا ث
(. وكان، هذه الوصية ليامن هللا أن يحيا ر  ش  ى  رح. وبقدر ما ينش ل 5،  4:  6ث )تن كل قوتك

القلب بحب هللا يةداد  رح القلب.  اللرح يننج عن المح ة، وبدون مح ة ا يواد  رح  ايقى. وا ظ  
 ثمار الروح مح ة،  رح، ... المح ة أوا ثم يليها اللرح. 

 راال غيره، يسمى هللا من يذهب لوثن أن هذا زنا رو ى. وكما يعنبر الرال إمرأتش زانية لو أ ب،  •
دعى وتاكل من  ويذبحون الهنهم  نُ  لهتهمآفيزنون وراء . ا نرز من ان تقطع عهدا مع سيان اارض ث

 (.16،   15:   34ث )خرذبيحنهم
يةداد اللرح، المسيح أعاد اللرح لنا بأن أرسل الروح القدس الذى من ثماره اللرح. وكلما نمنل. بالروح  •

(. وبولس الرسوم يقوم ثإ ر وا  ى الرب  21  - 18:  5والرسوم يطلب منا قائال ثإمنل وا بالروحث )أي
 (. 4:  4كل  ينث ) ى  

ما يحةن قلب هللا ادا أن يجد أ د أواده األ  اء يسعى قل ش وراء لذ   سية، تاركا محبنش بيايع  رح   •
نخد  هذا اإلنسان بخدعة الشيطان أن اللذ  الحسية هى  هذا الشخص مما ُيحةن قلب هللا ادا، إذ إ

 اللرح. 
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من يسعى وراء الملذات الحسية كالةنى را اا مح ة هللا واللرح الرو ى، يلرح قلب الشيطان، ويةيد لش  •
يّ ر )يع  (، نجد أن الشيطان ُيعطى  5:  1الشيطان لذ  وراء أخرى. ولبن بينما أن هللا يعطى بسخاء وا ُيع 

ت هذا العالم ولبنش ُيطالب بالثمن، وهو العبودية لش كما قام للسيد المسيح  ى تجربة الجبل  من ملذا
(. لذلك قام عنش الرب ثرئيس هذا العالمث  هو  9:   4ث )م، ن خررت وسجدت ليإ عطيك هذه اميعها ثأ 

لب بثمن ما  يسنخدم إغراءات العالم ليسقط بها أواد هللا. وعند موت هذا اإلنسان يأتى الشيطان وُيطا
قدمش لهذا اإلنسان. وعندما ا يجد هذا اإلنسان ال ائس ما يقدمش لش، يأخذه الشيطان معش إلى ميانش  

 الجحيم. وهذا ما ُيحةن قلب هللا الذى د ع  ى هذا اإلنسان ثمنا غاليا هو دمش. 
:  14 ىع ر.ث )يو أما المسيح  ألنش لم يقبل من يد الشيطان أى ر. قام ثرئيس هذا العالم آت  وليس لش   •

(. وكل من هو ثاب،  ى المسيح يسنطيع أن يردد هذا الذى قالش المسيح. لذلك يطلب منا المسيح أن  30
 (.36 - 30:  8( ويطلب منا أن ا نعود ونسنعبد لش بعد أنش  ررنا )يو 4:  15نثب، بيش )يو

ويحةن هللا على من يسلك  ى طريق   إذًا هللا يقدم لنا طريق اللرح وهو أن نحب هللا من القلب ونثب، بيش. •
الملذات الخاط ة تاركا محبنش، بيسنعبده إبليس  يهلك. وإذا  ةن هللا ي حةن معش السمائيين، وذلك على  

م هذا الخاط. توبة يلرح بش هللا ويلرح بش السمائيين، ويجرى عليش هللا ليحنانش   هالك تلك النلس.  إذا قدع
 عاد إليش.كما إ نان األب إبنش الاام إذ 

طريق اللرح وطريق الملذات الجسدية الحسية طريقان مناادان تماما. الطريق األوم هو اإللنصا،   •
باهلل، وإنلناح العين على محبنش،  نح ش،  نلرح، ويةداد إلنصاقنا بش والث ات بيش  نحيا إذ أن هللا هو  

يحدث كما  دث مع آدم، إذ  ينما   الحيا . والطريق الثانى هو طريق السعى وراء الملذات الحسية، وهذا
إخن أ من هللا ولم يعد يراه بدأت محبنش  ى النقصان، ومع تةايد الخطية، إزداد عمى العيون وإنطلأت 

معر ة هللا وضاع، المح ة، وا ظ أن معر ة هللا ومح ة هللا كالهما لهما معنى وا د هو الث ات  ى هللا  
:  6  يو   25:   11ى هللا يعنى الموت إذ أن هللا هو الحيا  )يو (. وعدم الث ات  9:  15)رااع تلسير يو 

(. والننيجة ضيا  اللرح والسقوط  ى يد إبليس والموت. وموت اإلنسان ُيحةن قلب هللا  ةن أب هلك 57
 إبنش، بل أن هللا إرنرانا بثمن غام  ادًا.

ن، لش طاقة  ب بها ينجش قل ش  تعليق على النقطة السابقة : أتصور أن هللا خلق آدم  ى  الة كمام وكا •
إلى هللا بيحب هللا من كل قل ش بيلرح. ثم خلق هللا  واء  أ بها آدم و رح بها كمعين نكيره ولبن بدون  
رهوات اسدية. أ ب آدم إمرأتش من خالم محبنش هلل، ومن يحب هللا يجد نلسش يحب الناس  ما بالك  

بعد السقوط تشوه، هذه الطاقة وبدأ كالهما إسنخدامها  (. ولبن  21:   4يو1بحواء إمرأتش المأخوذ  منش ) 
ألال اللذ  الحسية. وطريق اللذ  الحسية هو إسنخدام خاط. لطاقة الحب النى أعطاها هللا ل نسان  
لينجش بها هلل بيعر ش ويح ش، هو طريق يعمى العين عن مح ة هللا ومعر نش وبالنالى عدم الث ات بيش  

 والننيجة الموت.  
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(.  بي  كان سينم  28:  1هللا قام آلدم و واء ثأثمروا وأكثروا وإمألوا األرضث )تك  -وهنا يثور سؤام  •
هذا؟ قطعا اإلاابة غير واضحة  قد تشوه، طبيعننا، ولبن كان النناسل  ى تصورى سينم بنلس  

 وا.األسلوب الذى وضعش هللا  ى أاسادنا ولبن بدون رهوات  القلب منجش بالبامل هلل ليلر 
أما الةواج  إن الذى أسسش هو هللا ل قاء النسل، لذلك يقوم السيد المسيح عن الةواج ثما امعش هللا ا  •

(. ورأينا  هم بولس الرسوم ل  ار  ثييون كالهما اسد وا دث أنها تعنى  6 -  4:  19يلرقش إنسانث )م، 
قط. ولبن نجد  ى اإلصحاح  العالقة الجسدية، وهذه العالقة الجسدية مسموح بها من خالم الةواج  

النالى أن بولس الرسوم يطلب  نرات يمننع  يها الةواان عن العالقة الجسدية، ميرسين  ياتهم هلل  ى  
صلوات وأصوام، وذلك لينذوقوا  يا  اللرح.  ال ي يشوا كالبهائم ا يدركون سوى الملذات الحسية، وهذا 

 (. 18،  17:  6هو ما قالش المالك رو ائيل لطوبيا الشاب )طو 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع
 

إعن ارًا من هذا اإلصررررحاح يجيب الرسرررروم على األسرررر لة الني واه، إليش ولمعالجة كثير من المشرررراكل. ومنها أن  
المسررررررريحيين توقعوا  ي بداية المسررررررريحية سررررررررعة مجيء السررررررريد المسررررررريح،  كن كثيرون أنش من الوااب أن ينركوا 

نن اه الرسل. وهنا الرسوم يرد على تساؤات  إ  ممنلباتهم وزوااتهم وبيوتهم م معا كان سيقوض البيوت المسيحية لوا
بخصررررروص الةواج والطال، والبنولية. ولقد ثارت هرطقات كثير  تدعو لنجاسرررررة الةواج وربما تأثر بها البورنثيون.  
وكان لهم تسرررراؤات عن العالقات الةواية. ونلهم من ردود الرسرررروم أن العالقات الجسرررردية من خالم سررررر الةواج 

اهلل خلقنا هيذا. ولبن نجد الرسوم يلال البنولية على الةواج،  الموضو  دراات،  هناك دراة عالقات طاهر ،  
أعلى من دراة. وكل لش طريقش الذ  رسررررمش لش هللا، ولننصررررور أن الشررررعب المسرررريحي كلش إخنار طريق الرهبنة أو  

  أن الةواج  ين قام هللا آلدموهللا هو الذ  أسررس سررر   . البنولية، بهذا سررننقرض البنيسررة كلها خالم عد  سررنوات 
(. والبنولية ليسررررر، هد ًا  ي  د ذاتها، بل المطلوب تبريس  24:   2ثيلنصرررررق بامرأتش وييونان اسررررردًا وا دًاث )تك 

الطراقرات كلهرا ل  راد  هللا. وبولس يوصررررررررررررررى المنةواون أن يمننعوا عن العالقرات الجسررررررررررررررديرة للنرات ينلرغون  يها  
، ويارريع منش تذو،  ينخلض مسررنواه الرو ي  وملذاتش الحسررية  المنةوج بشررهواتش  إنشرر ل  لو ، للصرروم والصررال   قط

:   16ورررررررنان اللر، بين اللذ  الحسررررررية النى تسررررررنمر لحكات وبين اللرح الدائم والذى ا ينةعش أ د منا )يو .اللرح
حيا  السررمائية  و ين ينلرغ المنةوج للصرروم والصررال   قط دون اانشرر ام بالشررهوات الجسرردية يندرب على ال ( .22

 لي السرماء ا تواد عالقات اسردية. على أن الرسروم يشرنرط موا قة الطر ين )الةوج والةواة( على هذا اامننا   
قات الجسرررررردية  نى  ي وق، الصرررررروم ث الةواج  نى ا تلقد األسررررررر  سررررررالمها. أ  من  ق طري أن يمارس العال

يرة أقرل. وقطعرًا  من ير ض اامننرا  عن العالقرات  ث ولبن ي قى من يلعرل ذلرك  ي درارة رو أصررررررررررررررلح من النحر، 
الجسرردية  هذا رااع ألنش  ي مسررنوى رو ي ضرر ي ، ولبنش  ين يرتلع مسررنواه الرو ي نجده قادرًا على اامننا .  
 المسررررررررألة مسررررررررنويات. وا يصررررررررح أن يجبر ذو المسررررررررنوى العالي رو يًا، الطري اآلخر ذو المسررررررررنوى األقل على  

مرا ننمو  ي الرو يرات نةهرد  ي الجسرررررررررررررررديرات  نى المحلرل منهرا. وكلمرا ننمو  ي الرو يرات اامننرا . عمومرًا كل
تاركين ررررررررهواتنا منلرغين ل  اد  الرب ننذو، طعم السرررررررمائيات والحيا  السرررررررمائية، والنعةيات السرررررررمائية، و هذا ما  

،  بهذا  قط يننصرررررروا  يطلب من المنةواين أن ي يشررررروا كأنهم بال زواات   29يطل ش الرسررررروم. لذلك نجده  ي آية  
(.  من يحيا  يا  اللذات الحسرية و تأتي عليش ضريقات هذا العالم نجده ينهار، أما 26علي ضريق هذا العالم )آية  

قوم الرسرررررررررررررروم أنرش علي  ا ينهرار. ولقرد  هم ال عض  لرذ  الرو يرة يننصررررررررررررررر علي النجربرة و من يحيرا منرذوقرًا طعم ال
أوادهم وهذا تلسررررررير   نى ا ينألموا ألام زوااتهم و  ضررررررطهاد الروماني،ينةواوا و ينجبوا بسرررررربب اإل  المؤمنين أا

عجيرب وغير صررررررررررررررحيح برالمر . ألنرش وإن لم ينةوج الشررررررررررررررخص،  هرل ا ينرألم ألام أبوه وأمرش وأخوه وأخنرش وقري رش 
 وايرانش.. 

 
ُجِل َأْن اَل َيَمس  اْمَرَأة .َوَأم ا ِمْن ِجَهِة اأُلُموِر ال ِتي َكَتْهُتْم ِلي َعْنَها: 1" -:(1) آية   َفَحَسٌن ِللر 
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المقصرود ااتصرام الجنسري أ  الةواج. و من هنا نلهم أن الرسروم يلارل البنولية علي الةواج.   = اَل َيَمس  اْمَرَأة  
و  أ لم أو أ د أصرررررحاح الماضرررررى  نى ينذو، اانسررررران اللرح الرو ى الذى ا يسرررررنطيع  وهذا كما رأينا  ى خنام اإل

 (. 22:  16يو ينةعش منا ) أن  مرض 
 

َنا، ِلَيُكْن ِلُكلِد َواِحٍد اْمَرَأُتُه، َوْلَيُكْن ِلُكلِد َواِحَدٍة َرُجُلَها.2" -:(2) آية   " َولِكْن ِلَسَهِب الزِد
َولِكْن =  قد ا يسرررنطيع كل إنسررران أن يحيا  يا  بنولية، إذًا  لينةوج، ألن الةواج  صرررن للحيا  الطاهر  ضرررد الةنا 

َنا َهِب الزِد م  هناك تعلي لي الحيا  الطاهر  ال ير دنسررررررررررة. و إذًا نر  أنش من ضررررررررررمن دوا ع الةواج المحا كة ع  = ِلسوووووووَ
  13نال ظ أن الةواج مقدس  ي نكر الرسرررررررروم )عب  لهذه اآلية. و مخالم هذا خاط. أن الةواج  قط ل نجاب. و 

 لبن الموضو  دراات. (. و 27 – 25:  5ينيسنش )أي ( بل أنش ر ش الةواج بعالقة المسيح ب4: 
 

ُجَل.3" -:(3) آية ا الر  َها اْلَواِجَب، َوَكذِلَ  اْلَمْرَأُة َأْيض  ُجُل اْلَمْرَأَة َحق    "  ِلُيوِف الر 
لبن هنا يشررررررح بولس الرسررررروم عيس  مرأتش. و إقنراب مجيء المسررررريح، علي الرال أن ينرك  إهم تصررررروروا أنش مع  

هللا هو الذ  (. و4:   13 الماررررررررررجع غير دنس )عب   هذا،  ال يجب أن يمننع طري عن أن يعطي اآلخر  قش،
 .( 2أسس الةواج )تك 

 
لٌُّط 4" -:(4) آية ِدِه، َبْل  َلْيَس ِلْلَمْرَأِة َتسووَ لٌُّط َعَلى َجسووَ ا َلْيَس َلُه َتسووَ ُجُل َأْيضوو  ُجِل. َوَكذِلَ  الر  ِدَها، َبْل ِللر  َعَلى َجسووَ

  "  ِلْلَمْرَأِة.
ان علي اسردها بل  بالنسر ة للعالقات الخاصرة بين الرال و المرأ   علي المرأ  أن تعري أنها ليسر، صرا  ة السرلط

 العيس صحيح.السلطان للرال و 
  

الَ 5"  -:(5) آية ْوِم َوالصوووو  ُلْب َأَحُدُكُم اآلَخَر، ِإال  َأْن َيُكوَن َعَلى ُمواَفَقٍة، ِإَلى ِحيٍن، ِلَكْي َتَتَفر ُغوا ِللصوووو  ِة، ُثم   اَل َيسووووْ
ْيَطاُن ِلَسَهِب َعَدِم َنَزاَهِتُكْم. َبُكُم الش  ا َمع ا ِلَكْي اَل ُيَجرِد   " َتْجَتِمُعوا َأْيض 

ُدُكُم اآلَخرَ اَل   لُوْب َأحوَ ا يمننع أ رد الةواين عن اآلخر. إّا أن ييون بموا قرة الطري اآلخر. كرأن يمننع    =  َيسوووووووووْ
ييون  يها سررمو عن العالقات الجسرردية.   ،الصررال قارراء  رصررة رو ية أطوم  ي الصرروم و الطر ين عن عالقنهما ل

لطر ين إلي تجربة الشرريطان بسرربب اامننا  عن  علي أن تعود العالقات الجسرردية مر  أخر   نى ا ينعرض أ د ا
َهِب َعَدِم َنَزاَهِتُكمْ = هذه العالقة    الجنسررية بيسررقط طري  ي  ناياد للشررهو اإلاألصررل يعني عدم ضرر ط النلس و  =  ِلسوَ

ألنها  ة خطية  الصرروم، وإّا صررارت العالقات الجسررديمننعوا من أال الصررال  و إا ظ أن الرسرروم لم يقل هنا  الةنا. و 
اَلةِ الصررررروم. لبنش قام تمنعنا عن الصرررررال  و  ْوِم َوالصووو  هللا.  ، أ  تةداد أوقاتبم الني تقارررررونها مع   ِلَكْي َتَتَفر ُغوا ِللصووو 

 يةداد تبريس القلب والعواطم هلل،  نةداد النعةيات اإللهية وينذو، اانسان اللرح الرو ى. و 
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  " َعَلى َسِهيِل اإِلْذِن اَل َعَلى َسِهيِل اأَلْمِر.َولِكْن َأُقوُل هَذا 6" -:(6) آية
ِهيِل اإِلْذِن  هية، بل الرسروم يعطي  إبنعاد طري عن آخر ليس أمرًا أو وصرية إلموضرو  النلرغ للصرال  و   =َعَلى سوَ

الرسررررررروم يقوم هذا  نى ا يكن من ا ينلذ ذلك أنش قد كسرررررررر وصرررررررية إلهية. األمر منروك لمسرررررررنو   إذن بذلك، و 
 الناج الرو ي،  هذا طريق البمام للقادرين. 

 
ُة ِمَن هللِا. اْلَواِحُد هَكَذا أَلنِدي ُأِريُد َأْن َيُكوَن َجِميُع الن اِس َكَما َأَنا. لِكن  ُكل  َواِحٍد َلُه َمْوِهَهُتُه  7" -:(7) آية اْلَخاصووو 

  " َواآلَخُر هَكَذا.
ن هللا ا يقدر عليها كل بولس يلارل أن ييون الجميع بنوليين مثلش، لبنش يراع بيقوم أن البنولية مو  ة معطا  م

:   2لسرررش )تك اج هو هللا نليس سرررمو مرت ة البنولية معناه ر ض الةواج،  بما قلنا أن الذ  أسرررس سرررر الةو وا د. و 
إيليا  ل النجلي كان معش موسررى المنةوج و المسرريح علي اب(. و 6:   19(   ثما امعش هللا ا يلرقش إنسررانث )م، 24

 إّا لنوقم العالم. و البنوم.  اهلل إخنار لل عض أن يحيا  ي بنولية وإخنار لل عض أن ينةوج لينجب أطلام، 
 

ِجيَن َوِلأَلَراِمِل، ِإن ُه َحَسٌن َلُهْم ِإَذا َلِهُثوا َكَما َأَنا.َولِكْن َأُقوُل 8" -:(8) آية   " ِلَغْيِر اْلُمَتَزوِد
 مر  أخر  نراه يلال البنولية. ولألرمل أن ا ينةوج ثانية. 

 
ُجوا. أَلن  9" -:(9) آية ِق.َولِكْن ِإْن َلْم َيْضُبُطوا َأْنُفَسُهْم، َفْلَيَتَزو    الت َزوَُّج َأْصَلُح ِمَن الت َحرُّ

مر  أخر  نراه يقوم هذا هو األ ال أن ا ينةوج األرمل أوغير المنةوج ولبن إن لم يسنطع  لينةوج،  ااسنحسان  
 خير  من ذلك الةواج. اارنعام بنار الشهو ، و  = التحرق  ا يرقي لمرت ة األمر. (8) ي آية 

 
، َأْن اَل ُتَفاِرَق اْلَمْرَأُة َرُجَلَها،10" -:(10آية) بُّ ُجوَن، َفُأوِصيِهْم، اَل َأَنا َبِل الر    "َوَأم ا اْلُمَتَزوِد

بُّ  يِهْم، اَل َأَنا َبِل الر  علم بهذا، أن ا تنلصرل المرأ  عن رالها.  المسريح  يقصرد الرسروم أن المسريح سربق و   = َفُأوصوِ
(. وبولس لم يشررررررررررررررر  18:    16(   )لو  12  –  1:    10(   )مر  32:    5علم برأنرش ا طال، إّا لعلرة الةنرا )مر،  

 لموضو  الةنا كعلة للطال،،  هو ا يقدم بحثًا كاماًل عن الموضو . 
 

ُجُل اْمَرَأَتُه.َوِإْن َفاَرَقْتُه، 11" -:(11) آية َجٍة، َأْو ِلُتَصاِلْح َرُجَلَها. َواَل َيْتُرِك الر    " َفْلَتْلَهْث َغْيَر ُمَتَزوِد
=  مرأترش ليس لعلرة الةنرا، برل أل  سرررررررررررررربرب آخر،  ننرك الةوارة منةم رالهرا إمرا تحردث منرازعرات بين الرارل و كثيرًا  
ا  لنعود إلي زواها وهنا ا يسررررمح بالطال، لبن يكلوا منلصررررلين.  إن لم تسررررنطع الةواة أن تارررر ط نلسرررره  َفاَرَقْته

  لحها.ايحاوم أن يصمرأتش تلار، بينها بل عليش أن إعلي الرال أن ا ينرك  هذا أ ال، و 
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ا، اَل  12"  -:(12) آيوة اُقوَن، فَوَأُقوُل َلُهْم َأنوَ ا اْلبوَ ي َأْن َوَأمو  ٍة، َوِهَي َتْرَتضوووووووووِ اَن َأٌخ لَوُه اْمَرَأٌة َغْيُر ُمْ ِمنوَ : ِإْن كوَ بُّ الر 
  " َتْسُكَن َمَعُه، َفاَل َيْتُرْكَها.

هنا سررؤام مهم واهش أهل كورنثوس لبولس الرسرروم. إن كان هناك زواين وثنيين وق ب ل  أ دهم اإليمان،   = اْلَباُقونَ 
ا يلار،،  نى ا تنهار   هل ينلصرررررل المؤمن عن الطري غير المؤمن بسررررربب عدم إيمانش. الرسررررروم يوصررررري بأن  

بُّ ينشرررررررد األطلام. البيوت و  هذا الموضررررررو ، ولم يذكر وصررررررايا  ي هذا أ  أن الرب يسررررررو  لم يناقا    = َأَنا، اَل الر 
الدعو  المسرررريحية إذن ا تحل الةواج القائم بل تةيده   ًا وإرت اطًا. أّما إذا ررررراء غير المؤمن أن يلار،   الموضررررو .

ليرت ط بطري آخر  ينطبق عليش وضررررررررع الةاني، ويسررررررررمح للطري المؤمن بالةواج ثانية، علي أن ينةوج من مؤمن  
 ث. لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقطث 39قام  ي آية كما  ة ي هذه الحال

 
  " َواْلَمْرَأُة ال ِتي َلَها َرُجٌل َغْيُر ُمْ ِمٍن، َوُهَو َيْرَتِضي َأْن َيْسُكَن َمَعَها، َفاَل َتْتُرْكُه.13" -:(13) آية

 الوضع للرال كما للمرأ .
  

ُجَل َغْيَر  14"  -:(14) آية ُجِل. َوِإال  َفَأْواَلُدُكمْ أَلن  الر  ٌة ِفي الر  سوَ ٌس ِفي اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأُة َغْيُر اْلُمْ ِمَنِة ُمَقد   اْلُمْ ِمِن ُمَقد 
ُسوَن.   " َنِجُسوَن، َوَأم ا اآلَن َفُهْم ُمَقد 

ٌس ِفي اْلَمْرَأةِ  طهار  الطري المؤمن ت لب وبصرررررررررلواتش. و معاررررررررررر  الطري المؤمن  أ  لش  رصرررررررررة اإليمان ب  =  ُمَقد 
الردنس الرذ   ي الطري غير المؤمن. لقرد توهم الطري الرذ  آمن أنرش يننجس بمعرارررررررررررررررر  الطري الرذ  لم يؤمن،  
والرسررروم ر ض هذا المبدأ،  إن الذ  يراه الرسررروم أن الطري المؤمن لن يننجس بل سررريقدس غير المؤمن وسررريؤثر  

ٌس قولش بل أن بيش.   ،القدسؤمن الذى سررين بيش الروح خر المرررركة  يا  مع الطري اآل  ين دخولش  أليشررير    ُمَقد 
ل ي س   يقوم القديس بولس الرسوم ث  اوكم.  ندائر  عمل الروح القدس الذى سيعمل على اذبش ل يما   يدخل ي  لشاع و 

ُر أ ن   د  د  ي ق  وُ  ر ب   إ    أ    : »ي سررررررُ وح  ٱل ُقُدس  ي ُقوم  يش  لقدس بهد ًا لعمل الروح اهو قد أصرررررر ح   أ (  3:12كو1ث )اع ب ٱلر 
 (.7:20)إر ثناب ثأقنعننى يا رب  إقننع، إلقناعش باإليمان كما يقوم الب

 إسررنقرار األسررر     ا. قطعاً   ؟ ي ظل الناموس الوثني  هل دخوم المسرريحية إليها يةعةعهاوإذا كان، األسررر  مسررنقر   
 لب مسيحي. م مطاألطلاو 

ُسونَ   -:َأم ا اآلَن َفُهْم ُمَقد 
  .مؤمن بنعميد الطللطري المؤمن، بل ربما قام الطري المن ال هم لهم  رصة اإليمان (1
وهذا يعنى أن هللا يعنري بشرررررر ية وقداسرررررة الةواج   الةواج.هم ليسررررروا أواد زنا بل ثمر  عالقة ررررررر ية هي  (2

  ي .  الةواج  وغير نجسووون   مقدسووون األواد ثمر  هذا الةواج    قانون مدنى غير مسررريحى. وييون  أ تح، 
جنمع، وهللا يعنري بشررر ية هذه القوانين،  لمهذا ا  يلقوانين ياررعها المشررر     ى خاضررعمجنمع غير مسرريح

 .نجسون  رغير ن و ومقدسالقوانين زواج ررعى وليس زنا. واألواد  هين ع هذ الذى   الةواج وأن
 الروح القدس سمح بهذا. أليس هو الذ  أو ي لبولس بما قام.  (3
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  األمهات إّا أن الذ  كان  اإللحاد الماركسررري بين األباء و هذا ما  دث  ي اإلتحاد السرررو يني  ين إننشررررت دعو و 
الجدات  لقد رأي، هؤاءموا األطلام كي  يحبون المسرررررررررررريح. و يربي األطلام الصرررررررررررر ار هم اداتهم الب ار الذين عل

يطلبون منهم تقبيل األيقونات ويشررر ون لهم. وهذا الةواج المخنلط كان  يأخذون األطلام الصرر ار للبنائس و الب ار 
لبن لألسرررم  قد طبق اإلخو   ي بلد تدخل بيش المسررريحية اآلن. و قد ينبرر  سرررنثنائي  ي بداية المسررريحية، و إوضرررع  

  -مع غير المؤمنين وهذا مردود عليش :  الباثوليك هذه اآلية بطريقة خطأ و سمحوا بالةواج
 كان هذا وضعًا إسنثنائيًا. (1
. و لم يقرل إن أراد أ رد أن يرأخرذ زوارة غير مؤمنرة. 12آيرة    ثمرأ  غير مؤمنرةإإن كران أخ لرش  هو قرام ث (2

ليس األمر إقامة زواج اديد طر ين وثنيين، ثم آمن أ دهما. و    المقصررررود أن هناك زواج قائم باللعل بين
 مؤمن و طري غير مؤمن.  بين طري

 .(18 – 14:  6كو 2اارت اط بين مؤمن وغير مؤمن )منع الرسوم  (3
ينص صررررررررررا ة علي أن من يريد أن ينةوج  ليين هذا  ي الرب  قط    39 ي آية  ( و 7 ي نهاية اإلصرررررررررحاح )

 )لألرملة الني مات رالها(. 
 

ا ِفي ِمْثِل هِذِه اأَلْحَواِل، َولِكْن ِإْن َفاَرَق َغْيُر 15"  -:(15) آية َتْعَهد  اْلُمْ ِمِن، َفْلُيَفاِرْق. َلْيَس اأَلُخ َأِو اأُلْخُت ُمسووووووووْ
اَلِم.   " َولِكن  هللَا َقْد َدَعاَنا ِفي الس 

إن آمن طري  أراد الطري اآلخر أن يلار،  ليلار،،  إن عاررررررررروا  ي سررررررررالم ييون أ اررررررررل، وأما إن ر ض غير  
والمهم أن   . سرييون هناك صررا  مسرنمر بين المسريحي والوثنينش لن ييون سرالم بين الطر ين، و  ليلار، ألالمؤمن 

 ييون هناك سالم  ي البيوت. 
،  رراهلل لم يجمع هررذين الةواين،  لبننررا نر  أن بولس غير مهنم ب قرراء هررذا الةواج  هو عقررد برردون صررررررررررررررلوات هللو 
 بالنالي يصير هذا الةواج غير ملةم. و 

 
ُل، هَولْ 16" -:(16) آيوة ا الر جوُ َل؟ َأْو َكْيَف َتْعَلُم َأيُّهوَ يَن الر جوُ ا اْلَمْرَأُة، هَوْل ُتَخلِدصوووووووووِ ُه َكْيَف َتْعَلِميَن َأي ُتهوَ  ُتَخلِدُن أَلنو 

  "اْلَمْرَأَة؟
أراد طري اانلصرررررررام  لينلصرررررررل  ي هدوء،  ربما إن أمين أن يحيا الطر ين  ي سرررررررالم  هذا أ ارررررررل. و لبن إن  

َكْيَف  الرسوم يقوم  إليمان  ينمسك ب قائش وا ينركش، و ينصور الطري المؤمن أنش عليش أن يجبر غير المؤمن علي ا
ُجلَ  يَن الر  اك إن أبقينش  أ  هل تارررررررمنين أينها المرأ  المؤمنة أن تخلصررررررري زو  =  َتْعَلِميَن َأي ُتَها اْلَمْرَأُة، َهْل ُتَخلِدصوووووِ

 معك عنو ، اإليمان ليس باإلا ار، بل أن العنم لن يأتي بشيء إا بةياد  عناد الطري اآلخر.
 

ُلْ . َوهَكَذا َأَنا آُمرُ 17"  -:(16) آية بُّ ُكل  َواِحٍد، هَكَذا ِلَيسووووووووْ َم هللُا ِلُكلِد َواِحٍد، َكَما َدَعا الر   ِفي  َغْيَر َأن ُه َكَما َقسووووووووَ
  " َجِميِع اْلَكَناِئِس.



 ( اإلصحاح السابع)  تفسير رسالة بولس الرسول األولي إلي أهل كورنثوس
 

 
82 

وم اإلنسران  سرنجابة اإلنسران لدعوتش وبناء علي سرابق علمش بميإم ا يكلم أ د، بل هو يعلم  سرّ  ق  هللا  ينما يدعو ويُ 
 إن  علوا يخلصوا. صة للجميع لبي ينوبوا و يؤمنوا و  ي عدم مطلق يعطي هللا اللر ورة اتش واسنجابنش، و 

َم هللُا   ُل ْ َكَما َقسووووووَ بُّ ُكل  َواِحٍد، هَكَذا ِلَيسووووووْ إن دعا هللا أ د وهو منةوج  ال ينرك زوااش  =  ِلُكلِد َواِحٍد، َكَما َدَعا الر 
إنما كل مؤمن  من سرررررريده بدعوى أن المسرررررريح  رره، و  نى و إن كان من غير مؤمن، وإن دعا هللا عبد  ال يهرب 

ان. وعلي كل وا د  ينا أن يقننع وييون راضريًا بما قسرم هللا لش. يسرلك بحسرب الحالة الني كان  يها عند قبولش اإليم
وي الخاراية أ  المؤمن الحايقي دائم الشرررررير علي ما هو عليش، ا ينذمر طال ًا ت يير وضرررررعش  اهلل يسرررررن ل الكر 

خالم ام من  (.  اهلل قادر أن يوصرررررلك للبم22:  3كو  1مور المسرررررنقبلة ليوصرررررلنا للسرررررماء )األاألمور الحاضرررررر  و 
  5وزنات وآلخر    10 ي مثل الوزنات نجد أن هللا أعطي لوا د  وضررررررررعك أيًا كان وضررررررررعك ومهما كان، ظرو ك. و 

لثالن وزنة وا د ، وهللا سررررريحاسرررررب كل وا د بحسررررر ما أعطاه.  ليبق كل وا د  ي عملش و ليين أمينًا بيش،  نات و وز 
نقلب النكام ااانماعي  نى ا ينرك المؤمنين أعمالهم  يالرسرررررررروم يقوم هذا  أم  رًا، منةواًا أو بنوًا.. و  عبدًا كان

للمجنمع.  لنشررررررير هللا علي ما أعطانا  لن نعري ما ينلعنا أكثر منش، ولن نعري طريق خالصررررررنا أكثر  للبنيسررررررة و 
 منش. 

 
ْر َأْغَلَف. ُدِعَي َأَحٌد ِفي اْلُغْرَلِة، َفاَل َيْخَتِتْن.  18" -(:  19-18يات )اآل َلْيَس 19ُدِعَي َأَحٌد َوُهَو َمْخُتوٌن، َفاَل َيصووووووووِ

  " اْلِخَتاُن َشْيئ ا، َوَلْيَسِت اْلُغْرَلُة َشْيئ ا، َبْل ِحْفُظ َوَصاَيا هللِا.
ْر َأْغَلفَ نحلظ وصرررررررايا الرب.  المسررررررريحية ا تنطلب ت ييرات رررررررريلية كالخنان، بل ت يير قلبي، بيش   ا  =   َفاَل َيصوووووِ

قد  دث أن بعض اليهود المخنونين  و يسرررررررررررررلك  ي سرررررررررررررلوكيات األغلم أ  الوثنيين أ  ا يصرررررررررررررير أغلم القلب.  
الخنان غير هام للخالص  =  َفاَل َيْخَتِتنْ المرتدين  اولوا ت يير أرررررريام أاسرررررامهم  نى ا يسرررررخر منهم اليونانيين.  

 (  هذا قرار مجمع أوررليم. لبن علينا أن نعلم أننا صرنا سماويين  لنلنةم بالوصايا السماوية. 28:  15)أ  
 

ا. 20" -:  (21-20يوات )اآل ٍد َفْلَيْلهَوْث ِفيهوَ ا كُولُّ َواحوِ ْعَوُة ال ِتي ُدِعَي ِفيهوَ ْل َوِإِن 21َالود  َ . بوَ ٌد َفاَل َيُهمو  َت َعهوْ ُدِعيوَت َوَأنوْ
.   " اْسَتَطْعَت َأْن َتِصيَر ُحرًّا َفاْسَتْعِمْلَها ِباْلَحِريِد

ا تد  هذا  =  َفاَل َيُهم  َ   اانماعي.علي من قبل اإليمان أن ا ي ير  النش الني ييون عليها من  ين وضرررررررررعش ا
يسبب لك قلقًا ألن المسيحية  رية  ي كا ة نوا ي الكروي ااانما ية  نى لو كان الشخص عبدًا إلنسان آخر، 

(. و لبن إذا أمين  9  –  5:   6(   )أي 25  –  22:   3وذلك  نى ا تبون المسيحية  رصة لثور  اانما ية )كو  
لبن ا يارريرك  ي ررريء أن تكل عبدًا. المهم أن  ا قة سرريده،  ليسررن ل اللرصررة وينحرر. و بمو   للعبد أن يصرر ح  راً 

 تعلن مسيحينك  ي األمانة واإلخالص والمح ة واللرح بالحيا  الجديد ،  ربما تقود سيدك ل يمان. 
 

بِد َوُهَو َعْهٌد، َفُهَو َعِتيُق  22"  -:(22) آية ا اْلُحرُّ اْلَمْدُعوُّ ُهَو َعْهٌد ِلْلَمِسيِح.أَلن  َمْن ُدِعَي ِفي الر  . َكذِلَ  َأْيض  بِد  الر 
" 
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بِد   رره من إبليس ومن  و         أ  العنق ال راطني الرو ي، لقرد أعطراه المسرررررررررررررريح  ريرة الروح    =  َفُهَو َعِتيُق الر 
ررررررررهوات الجسرررررررد، وليس مهمًا بعد ذلك وضرررررررع الجسرررررررد  رًا كان أم عبدًا  هذه عبودية ظاهرية سرررررررنننهي بالموت. 

يحِ = والحرية الحاياية هي  ي العبودية للمسررريح   ُ  ُهَو َعْهٌد ِلْلَمسووِ أ  ليس  رًا ليلعل ما يشررراء. ونلهم من    = اْلُحرُّ
للمسيح الذ   رره أو عبدًا للشيطان، ومن ينرك عبودية المسيح يسنعبده الشيطان    هذا أن اإلنسان إّما ييون عبداً 

 من اديد. 
 

ا ِللن اِس.23" -:(23) آية  " َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن، َفاَل َتِصيُروا َعِهيد 
ُتِريُتمْ ا   =  بثمن(  20:  6كو  1ن ارررنرانا أ  المسرريح. قارن مع )المعني هو رررراء عبد. إذًا نحن مرت طين بم=   شوْ

ا ِللن اسِ دم المسيح.   قالش مة سيده  هذا ينعارض مع ما سبق و ليس الملهوم أن العبد ير ض خد   = َفاَل َتِصيُروا َعِهيد 
ب د بسببها للناس.  21 ي آية  ن ع   لبن المقصود أن ا تقبل خطايا ُتس 

 
 " َأيَُّها اإِلْخَوُة َفْلَيْلَهْث ِفي ذِلَ  َمَع هللِا.َما ُدِعَي ُكلُّ َواِحٍد ِفيِه 24" -:(24) آية

فليثهت في  = ليثب، كل وا د علي الحام الذ  كان عليش وق، دعوتش ل يمان لبن عليش أن يهنم أن يرضررررررري هللا  
  المسيحية ليس، ثور  اانما ية بل هي إصالح للداخل، ت يير ال اطن  ينصلح الخارج و ده. ذل  مع هللا

 
بُّ أَ 25" -:(25) آيوة ، َولِكن ِني ُأْعِطي َرْأيو ا َكَمْن َرِحمَوُه الر  بِد ِفيِهن  ِدي َأْمٌر ِمَن الر  ْن َيُكوَن  َوَأمو ا اْلعَوَذاَرى، َفَلْيَس ِعنوْ

 " َأِمين ا.
  -( هناك رأيان : 36من هم العذارى )و قارن مع آية  =  َوَأم ا اْلَعَذاَرى 

 يجعلها بنوم للمسيح. هي بن، رأى أبوها أن ا تنةوج وأن ينبلل بها و  أن العذراء –أ  (1
األبيرار   ا هنالعرذارى هنرزواران تةوارا وإتلقرا أن يكال بال عالقرات زوايرة  ي  يرا  بنوليرة، أ  أن   –ب   (2

 لم يسبق لهن معارر  أزوااهن مع أنهن  ي  وز  أزوااهن لبنهن إسنمروا أبيار.  اللواتي
بِد ِفيِهن   ِدي َأْمٌر ِمَن الر  ليس معني كالمرش أن رأيرش هرذا ليس من الروح القردس،  رالبنراب كلرش مو ى    =  َفَلْيَس ِعنوْ

 ينما كان علي األرض بالجسد. و لبن الرسوم   بش من هللا، لبن المسيح لم يعطي وصينش بخصوص هذه النقطة
زوانش العذراء ا    من يعارررر أن  هو يقوم هذا  نىن من ق ب ل  الرب ليقوم بمهمة تعليمهم.  يعطي رأيًا كإنسرران ُمعيع 

 يعنبر أنش يرتبب خطية ضد وصايا هللا. الرسوم يوصي بالبنولية لبن دون إلةام. 
 

يِق اْلَحاِضِر، َأن ُه َحَسٌن ِلإِلْنَساِن َأْن َيُكوَن هَكَذا:َفَأُظنُّ 26" -:(26) آية   " َأن  هَذا َحَسٌن ِلَسَهِب الضِد
رِ  يِق اْلَحاضوووِ َهِب الضوووِد لن تننهي سررررروى بالمجيء    واودنا  ي هذا العالم هو ضررررريق،  العالم مملوء ضررررريقات   =  ِلسوووَ

البنولية،  بلما زهد اإلنسرررررران العالم ورررررررهواتش يرتلع  و، هنا الرسرررررروم يلاررررررل ثانية اإلسررررررنمرار  ي  يا   الثاني. و 
ي يا  ي سررالم المسرريح. هذا المبدأ سرريناررح  ي باية كالم الرسرروم  ي اآليات النالية،  و  ، مسررنوى أام هذا العالم
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 هذا نص عليش   المقصرررررررررررود هو عدم اإلنشررررررررررر ام بالعالم. و ا ظ أن ليس معني كالم الرسررررررررررروم أن الةواج خطأ،
يخنص بالةواج ث إذًا األ سررررررررررن الذ  ينبلم عنش الرسرررررررررروم ا ثلبنك وإن تةوا، لم تخطيء  28آية  صرررررررررررا ة  ي 

إّا من  ين إتصررررالهما باإلنشرررر ام باألمور العالمية أو  ي النلرغ ل  اد  الرب واإلهنمام بالحيا  األبدية.   ،  النبنلو 
عطى كل وقنش ومحبنش للمسرريح ، وهذا أ منبنل  ن الأالرسرروم يقصررد     ال تشرر لنا أمور هذه الحيا  عن  ياتنا األبدية.

  .يمانشإمم  ال ينبر من اليهود واأل مام اإلضطهاد الحالىأبش يثب،  ، يجعلش ينذو،  ر اً 
  

 " اْمَرَأة .َأْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمَرَأٍة، َفاَل َتْطُلِب االْنِفَصاَل. َأْنَت ُمْنَفِصٌل َعِن اْمَرَأٍة، َفاَل َتْطُلِب 27" -:(27) آية
الَ  ليس معني كالمي أن يهجر األزواج زوااتهن. بل علي غير المنةوج   =  َأْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمَرَأٍة، َفاَل َتْطُلِب االْنِفصوووَ

 أو المنلصل أن يكل هيذا. 
 

َجِت 28"  -:(28) آية ْجَت َلْم ُتْخِطْ . َوِإْن َتَزو  يٌق  لِكن َ  َوِإْن َتَزو  اْلَعْذَراُء َلْم ُتْخِطْ . َولِكن  ِمْثَل هُ اَلِء َيُكوُن َلُهْم ضووِ
 " ِفي اْلَجَسِد. َوَأم ا َأَنا َفِإنِدي ُأْشِفُق َعَلْيُكْم.
دِ  يٌق ِفي اْلَجسووَ بسررربب ما ينطل ش الةواج من مسررر وليات تشررر لنا عن اإلهنمام باألمور   =  ِمْثَل هُ اَلِء َيُكوُن َلُهْم ضووِ

السرررررررماوية والنبريس البامل هلل. وبالنالي  رماننا من النمنع بالسرررررررمائيات والنعةيات اإللهية الني تخلم الاررررررريق،  
 والايق هو طبيعة الحيا  الني نحياها  ي هذا العالم. 

 
ٌر، ِلَكْي َيُكوَن ال ِذيَن َلُهْم ِنَساٌء َكَأْن َلْيَس َلُهْم،َفَأُقوُل هَذا 29" -:(29) آية  "َأيَُّها اإِلْخَوُة: اْلَوْقُت ُمْنُذ اآلَن ُمَقص 

رٌ    ي إ دى النرامات اإلنجليةية ااءت هيذا  = اْلَوْقُت ُمْنُذ اآلَن ُمَقص 
THE APPOINTED TIME HAS GROWN VERY SHORT 

يسررررررررو  )أو وق، موتنا( يقنرب،  طالما الوق، محدد  إن كل يوم يمارررررررري يجعلنا نقنرب من  أ  وق، مجيء ربنا  
اليوم المحدد لمقابلة المسرررريح. إذًا علي المؤمنين أن ينشرررر لوا برو ياتهم،  أيام اإلنسرررران قصررررير  علي األرض، هي  

 ننش ل بملذات الدنيا.  اعلينا أن نهنم بأن نمجده  يها و  تعبر سريعًا. و هللا أعطانا  رصة  يا  وا د ،
اٌء َكَأْن َلْيَس َلُهمْ  علي المنةواين أا يعطوا كل قلوبهم و كل  ياتهم ألسررررررررهم و ينشررررررر لوا عن    = ال ِذيَن َلُهْم ِنسوووووَ

 يا  ال  اد ، بل علي المنةوج أن يمارس  ياتش الرو ية كما لو كان غير منةواًا، يحيا  يا  مقدسرررررررررة و ليسررررررررر،  
 عل كي  يوااش اليوم األخير الذ  إقنرب.  يا  رهو ،  إن لم يل

 
َتُرونَ 30"  -:(30) آية َكَأن ُهْم اَل   َوال ِذيَن َيْبُكوَن َكَأن ُهْم اَل َيْبُكوَن، َوال ِذيَن َيْفَرُحوَن َكَأن ُهْم اَل َيْفَرُحوَن، َوال ِذيَن َيشوووووووووْ

 "َيْمِلُكوَن،
ألن لهم عةاء سرررماو ، وسرررريعًا    َكَأن ُهْم اَل َيْبُكونَ )لخسرررارتهم بموت ررررخص عةية أو لخسرررار  مادية( ال ِذيَن َيْبُكوَن 

َوال ِذيَن َيْفَرُحوَن  ما سريقابلون من  ارقوهم بالموت  ي السرماء. وكي  نحةن علي خسرار  مادية والعالم كلش سريلني.  
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 نحن ا نلرح بما يلرح بش العالم بل بالسماء. بيجب أن ا يط ي علينا هذا اللرح الماد  بل   = َكَأن ُهْم اَل َيْفَرُحونَ 
يحةنون ادًا الرو ي يلر ون ادًا بالماديات و   لندرك أن أ   رح ماد  دنيو  هو زائل. الذين هم  ي بداية الطريق

منلبوه لن إما   =  َكَأن ُهْم اَل َيْمِلُكونَ ك وعقارات  أمال =  ال ِذيَن َيْشَتُرونَ علي خسارتها. وهذه ليس، طبيعة الرو يين  
قل ا ث ات لها.  لذلك ا يليق بالمسررررررريحي العاالعالم وبالياه كلها زائلة و يسرررررررنمر طوياًل  العالم زائل. عمومًا أ راح 

 صدره لبالياها.  وا يايق ،بخيرات األرض أن ينعلق قل ش 
 

 " َيْسَتْعِمُلوَن هَذا اْلَعاَلَم َكَأن ُهْم اَل َيْسَتْعِمُلوَنُه. أَلن  َهْيَئَة هَذا اْلَعاَلِم َتُزوُل.َوال ِذيَن 31" -:(31) آية
. الماء ازم لنطلو السرررررلينة عليش، لبنش خطر إذا دخل للسرررررلينة.  علينا   ين  ي أن نحنقر كل رررررريء  هذا العالم  ان 

سنخدامش بيل ر م ولهلة وإند ا  م ننمين كل ربحش  إأن ا ندخل مح ة العالم لقلوبنا وا ننعلق بش، وا ن ر،  ي 
هذا العالم هد ها أن نقاررررري  نر  غربننا ا نشرررررنهي رررررري ًا  ال  ومسرررررراتش الةائد  كأنما هي غاية الحيا .  حياتنا  ي

 نخاي ري ًا. علينا أن نبنلي بما هو ازم وضرور  لحياتنا.
 
، 32"  -:  (33-32يات )اآل ب  ي الر  بِد َكْيَف ُيْرضوووووووووِ َوَأم ا 33َفُأِريُد َأْن َتُكوُنوا ِباَل َهمٍد. َغْيُر اْلُمَتَزوِدِج َيْهَتمُّ ِفي َما ِللر 

 " اْلُمَتَزوِدُج َفَيْهَتمُّ ِفي َما ِلْلَعاَلِم َكْيَف ُيْرِضي اْمَرَأَتُه.
الصروم ور ض الطري ،  لو أراد طري النلرغ للصرال  و ب بال مسر وليات أسررية تعطل عن اإلنشر ام بالر   = ِباَل َهمدٍ 

لبنش يريد أن يحرر كل وا د  ،  ا يجعل من الةواج خطية  الرسرررررررروم  اآلخر، ييون الطري اآلخر عائقًا. إذًا بولس
 ،  وهي إراد  زوانررش  ،  لررش إراد  أخر  تنحيم بيررش غير إراد  هللا وإرادتررشهنمررامرراتررش لينلرغ للرب.  ررالمنةوج  إ من كررل  

ملخص  بر الرسررررروم  ى هذه النقطة النى ُيلّ ح عليها  ى هذا اإلصرررررحاح هى أن  وذلك بحسرررررب الحقو، الني لها. 
األ ارررل لنا أن ننلرغ هلل،  ننذو،  الو  عشررررتش واللرح الذى يعطيش هللا. أما الذى ينشررر ل بأى رررر. آخر  نى لو  

 نأثر إلنش ااتش. ومن هذا المنطلق سعى البثيرون للرهبنة.كان الةواج الُمب رعم،  أ را ش الرو ية ت
 

َسة  جَ 34"  -:(34) آية بِد ِلَتُكوَن ُمَقد  َجِة َتْهَتمُّ ِفي َما ِللر  ْوَجِة َواْلَعْذَراِء َفْرق ا: َغْيُر اْلُمَتَزوِد ا. ِإن  َبْيَن الز  ا َوُروح  َسد 
َجُة   " َفَتْهَتمُّ ِفي َما ِلْلَعاَلِم َكْيَف ُتْرِضي َرُجَلَها.َوَأم ا اْلُمَتَزوِد

ة    سووووَ هنمامها  إ أ  مخصررررررصررررررة وميرسررررررة للرب، وا ظ أنش لم يقل أن المنةواة غير مقدسررررررة بل إن   =ِلَتُكوَن ُمَقد 
 نلسها ووقنها واهدها للرب.المنةواة تسنطيع أن تهب اسدها و  . بينما غيرَكْيَف ُتْرِضي َرُجَلَها= بالرب أقل  

 
بِد  35"  -:(35) آيووة اَبَرِة ِللر  ِة َواْلُمثووَ اقووَ ِل اللِديووَ ْل أَلجووْ ا، بووَ ُه ِلَخْيِرُكْم، َلْيَس ِلَكْي ُأْلِقَي َعَلْيُكْم َوَهقوو  ِمْن ُدوِن هووَذا َأُقولووُ

 " اْرِتَباٍك.
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ا أ  ا أقوم هذا ألنصرب لبم ررركًا او أقننصريم إلرادتي، ا أريد أن اضرع علييم رري ًا   ،صرل البلمة ررركاً أ =  َوَهق 
 و، طاقنبم أن تحنملوه. إذا كن،  دثنبم عن أ ارررلية البنولية  لسررر، بهذا أريد أن أثقل علييم، بل أريد لبم  يا   

 هادئة بعيد  عن اإلرت اكات العالمية. 
 

َذا َلِزَم َأْن َولِكْن ِإْن  36"  -:(36) آيوة اَوَزِت اْلَوقْوَت، َوهكوَ ْذَرائِوِه ِإَذا َتجوَ اقَوٍة َنْحَو عوَ ُل بِوُدوِن ِليوَ ُه َيْعموَ ٌد َيُظنُّ َأنو  اَن َأحوَ كوَ
َجا.  " َيِصيَر، َفْلَيْفَعْل َما ُيِريُد. ِإن ُه اَل ُيْخِطُ . َفْلَيَتَزو 

بننش العذراء من الةواج لييرسرررررها للمسررررريح، ثم رأ  إإن كان أب قد منع    =  إن كان احدو تلسررررريرها.    25رااع آية  
َجا=  أن هذا النصررررررررري بيش عدم لياقة  ليةواها  خطيبها. أو أن المقصررررررررود زواان تعهدا بالبنولية ثم  و هي  َفْلَيَتَزو 

َجاكنشرررلا أنهما غير قادرين  إعادا و   ي اإلنجليةية إنقاررر، زهر  رررر ابها أ  صرررارت  =  ِإَذا َتَجاَوَزِت اْلَوْقتَ . َفْلَيَتَزو 
كبير  سرررررررنًا.  إن رأ  الوالد )أو الةواان البنوليان( أن  ي الةواج  اًل لمناعبهما  إن الةواج خير  من النحر،.  ي 
 الة النحر،  الةواج هو األ ارررررررررررل.  الةواج هو القاعد  والبنولية هي اإلسرررررررررررنثناء. وليس من  ق األب أن يرغم  

لبن بولس  نى ا ي ير العادات ااانما ية ا يطلب من البن، الثور  علي  ررريء ا تسررنطيع عملش، و  إبننش علي
َجا= أبيها بل يطلب من األب السماح إلبننش بالةواج ممن تريده   .َفْلَيَتَزو 

 
ا ِفي َقْلِبِه، َوَلْيَس َلُه 37"  -:(37) آية خ  ْلَطاٌن َعَلى ِإَراَدِتِه، َوَقْد َعَزَم َعَلى َوَأم ا َمْن َأَقاَم َراسووووِ ِطَراٌر، َبْل َلُه سووووُ اضووووْ

 " هَذا ِفي َقْلِبِه َأْن َيْحَفَظ َعْذَراَءُه، َفَحَسن ا َيْفَعُل.
  .وبدون ض ط عليها اللنا  وإسنحسن، هذاأل ال البنولية إن رغب، إن أمين  ا

 
 " َفَحَسن ا َيْفَعُل، َوَمْن اَل ُيَزوِدُج َيْفَعُل َأْحَسَن.ِإذ ا، َمْن َزو َج 38" -:(38) آية

ن ا َيْفَعلُ هنا خالصرررررررة ما يريد الرسررررررروم قولش.   يم  األرض،  اهلل يريد   اهلل بارك آدم و واء لييثرا و   َمْن َزو َج َفَحسوووووَ
 تعمير األرض. 

 
ا، َفِهَي ُحر ٌة ِلَكْي َتَتَزو َج ِبَمْن  اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبطَوٌة  39" -:(39) آيوة اَت َرُجُلهوَ ا. َولِكْن ِإْن موَ ا َحيوًّ ا َداَم َرُجُلهوَ اُموِس موَ بِوالنو 

بِد َفَقْط.  " ُتِريُد، ِفي الر 
لبن إن مات  ال تنةوج  أم غير مؤمن( طالما هو  ي و .  المرأ  مرت طة برالها )مؤمنًا كان  14رااع تلسررررررررير آية 

بِد َفَقطْ = إا من رال مؤمن   .ِفي الر 
 

ا ِعْنِدي ُروُح هللِا.40" -:(40) آية  " َولِكن َها َأْكَثُر ِغْبَطة  ِإْن َلِهَثْت هَكَذا، ِبَحَسِب َرْأِيي. َوَأُظنُّ َأنِدي َأَنا َأْيض 
َأُظنُّ لبن الةواج الثاني غير نجس.  تجد وقنًا هلل و كل بال زواج لبي  بنلس منطق الرسوم  األ ال لألرملة أن ت

 . = كالم الرسوم  ي تواضع،  بالمش مو ى بش من هللا  َأنِدي َأَنا ِعْنِدي ُروُح هللاِ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 
 

كان يناقا موضو  المأكوات   14يناقا الرسوم  ي هذا اإلصحاح قاية ما ذبح لألوثان بينما أنش  ي رومية 
 النجسة عند اليهود كلحم الخنةير. 

  -أقسام :  3و ذبائح األوثان تنقسم إلي 
 لهة وهذه كان، ُتحر، إكرامًا ل لهة.أنص ة اآل – 1
 أنص ة البهنة. – 2
أنصرررررررررر ة الذين يقدمون هذه الذبائح، وكانوا يأكلون منها علي سرررررررررربيل بركة من الصررررررررررنم وكان البهنة والذين  –  3

يقدمون الذبائح، يأخذون أنصرررررررررررررربنهم ويبيعونها لمحام الجةار  )المال م و ملردها ملحمة(. كانوا يأكلون اةء منها  
يبيعون ال راقي لمحرام الجةار . وكران النراس يرأكلون أنصرررررررررررررربنهم  ي بيوتهم أو  ي  يراكرل األوثران. وكران الوثنيون  و 

يدعون أصررررردقائهم المسررررريحيين ليأكلوا معهم سرررررواء  ي البيوت أو  ياكل األوثان. وقد أعناد بعض المسررررريحيين أن  
هياكل. و لقد ُواش سررررؤام لبولس. هل نأكل إذا دعينا  يلبوا دعو  أصرررردقائهم من الوثنيين ويذهبوا معهم ليأكلوا  ي ال

نجد للحم،  ربما كان مذبو ًا لوثن. و لهذه الوائم وهل نشررررررررررررنر  من لحوم الملحمة ونحن ا نعري مصرررررررررررردر هذا ا
 ( المح ة 2و     ( العلم1     -: تجاهينإبولس الرسوم يرد  ي 

 ال  من لُش علم،  هو يعلم أنش ا يواد إلش سرررررررو  هللا، وهذه اللحوم المقدمة لألوثان، لم تقدم إللش آخر  العلم =( 1
 ، بل هي مجرد لحوم. وبالنالي ماذا يمنع أن آكل.يواد إلش آخر

من لُش مح ة يراعي مشرررررررراعر اآلخرين الذين ليس لهم علم.  ربما رآني أ د االسررررررررًا مع وثنيين آكل   المحبة =( 2
بيكن أني مؤمن مثلهم برأن هرذا اللحم بيرش بركرة، بيقوم  ي نلسررررررررررررررش طرالمرا أن هرذا القو  الرذ    ،  مرّا ُذبح لألوثرانم  

وبهذا يارررررريع هذا  .  يعلم يلعل هيذا، إذًا  ألذهب أنا أياررررررًا لهياكل األوثان وأقدم ذبيحة للوثن وآكل منها ألت ارك
خرج بولس بمبدأ هام.. أن المح ة أهم من العلم  نى ا  اإلنسرران الارر ي  بسرربب علم اإلنسرران الذ  يعلم ولذلك  

وهرذه المشرررررررررررررريلرة غير   13آيرة  ثإن كران طعرام يعثر أخي  لن آكرل لحمرًا إلي األبرد ل ال أعثر أخينعثر أ رد  قرام ث
قائمة اآلن،  ال أ د يقدم ذبائح لألوثان. لبن البالم هنا يقدم لنا ملهوم رو ي أسررررررررررررراسررررررررررررري  ي سرررررررررررررلوكنا اليومي  

أنا أتصررري صررح  ال  بما إنيمراعا  لمشرراعر اآلخرين و يقوم ث  هناك من ينصررري بحسررب هواه دون  المعاصررر.
هم من العلم.  النلس  أ بهذا ييون سررررررربب عثر  ل خرين. وبولس يقوم أن هذا ضرررررررد المح ة، والمح ة يهمني أ دث و 

( ليس لمنع  29:    15  نام )أ المعرضررة للعثر  هامة ادًا عند المسرريح. ومجمع أوررررليم منع األكل مما ذبح لألصرر
لبن  نى ا يشررنركوا  ي الطقوس الوثنية ويأكلوا اللحم علي أنش بركة من األصررنام، ألن مقدم الذبيحة  أكل اللحم و 

 رنرك مع الوثن  ي أكل اللحم )هيذا كانوا يعنقدون(. إ
العلم برردون مح ررة ينلخ، يمأل النلس غرورًا وكبريرراء. وييون العلم  ي هررذه الحررالررة كهواء بال    -العلم و المحبوة:  

،  هم بيعثرهم ءراأيحنقرهم ويحنقر  نش  أقيمة ينلخ اإلنسررررررررررررران وينهور  ي قراراتش دون مراعا  مشررررررررررررراعر اآلخرين، بل 
 سررررررررررررررقطوا وأعثروا كثيرين. أمرا لو امنأل  وا ظ أن كرل الهرطقرات نراد  بهرا علمراء منببرين، لهم علم دون مح رة  
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السرررررؤام ما هي البيفية الني أتطلع بها  سرررررراره. وتصرررررور ملك لُش قصرررررر  خم. و اإلنسررررران مح ة ييشرررررم لش هللا كل أ
لجمام القصررررررر من الداخل. هل تصررررررلح القو  ؟ قطعًا ا  القصررررررر محاط بحراس. ا يصررررررلح سررررررو  أن أدخل  ي 

أتطلع لجمام القصررررر من الداخل. وبدون هذا سررررنكل تصرررروراتي عن هذا   عالقة  ب مع هذا الملك  يدعوني ألن
القصررررر مشررررورررررة. العلم لن يينشررررم و ده  قائق السررررماويات، بل بالمح ة نعري كل ررررريء  نى أعما، هللا، هذا 

، ومن يحب هللا  (. وكي  نصرررررررررل لهذه المح ة ؟ المح ة هي أوًا هلل12 –  9:  2كو  1ييشرررررررررلش لنا الروح القدس )
( وكان يو نا تلميذ المسرريح المحبوب، أكثر من تبلم عن المح ة. هو  2:    5     20:  4يو  1ل الناس )سرريحب ك

م  لش ما لم ُيبشم ل يره  ي سلر الرؤيا، بل رأى هللا على عررش.   وكي  نحب هللا ؟      الذ  ُكش 
 بالعشر  الطويلة مع هللا )صال    تسبيح   دراسة كناب( وبهذا نعر ش  نح ش  -1
 (27- 24:  7  م،  8:  5لن نراه ولن نعر ش سوى بهذا )م، و  القلب.  بنقا -2
 (44:  11  ا  14:  12تقدس هلل. أعطيش كل عواطلي ومشاعر  وطاقاتي.)عب أأن  -3
 .(15:  57ش إبالنواضع واانسحا،. ليسين هللا عند  ) -4
 .(4:  4)يع مننا  عن اللذات..(  مح ة العالم عداو  هلل إالةهد  ي العالم. )صوم    -5
 ومن يلعل ييملش هللا بوضع صليب عليش )أام وتجارب(.  لنقبل الصليب بشير -6

  
 " َتْهِني. َوَأم ا ِمْن ِجَهِة َما ُذبَح ِلأَلْوَثاِن: َفَنْعَلُم َأن  ِلَجِميِعَنا ِعْلم ا. اْلِعْلُم َيْنُفُخ، َولِكن  اْلَمَحب ةَ 1" -:(1) آية

اِلَجِميِعنَوا   اميعنرا نعلم أنرش ليس إلرش آخر سرررررررررررررروى هللا، وأنرش ا وثن. وبرالنرالي  رإن أكرل هرذه اللحوم ا يؤثر    =  ِعْلمو 
علينا  ي ررررررررررررررر..  األوثان عااة  عن تقديس أو تدنيس الذبيحة ألنها، أ  األوثان، غير مواود  بالمر . وما ذبح  

  نأ ي من المح ة يصرررررررر ح بال قيمة وكالعلم الخال =  ْنُفخُ اْلِعْلُم يَ هو خليقة هللا، يمين أن نأكلها أيًا كان مصرررررررردرها.  
تبنى اإلنسرررران ليحيا ويرتلع سررررماويًا،   =  َولِكن  اْلَمَحب َة َتْهِنيصررررا  ش مملوء هواء،  هو يمأل النلس كبرياء وغرور. 

وكرل يوم يعري عن هللا أكثر ويردخرل إلى أعمرا، أكثر. ومن لرش العلم والمح رة يبنى اآلخرين  ي عالقنهم براهلل. أمرا 
المعر ة بدون مح ة للارعلاء إيمانيًا، تجعلهم ينعثرون، ومعر ة دون مح ة تقود للببرياء. والببرياء سريهدم عالقننا  

ر ذاترش لخردمرة اآلخرين، لبن العلم خّ  سرررررررررررررر  رت ط العلم برالمح رة  رإنرش يُ إ(. إمرا إذا  22  –  3:   14خوتنرا )رو  براهلل وبرإ
 البثير مع الببرياء  قد قاد لهرطقات كثير .

 
 " َيِجُب َأْن َيْعِرَف!َفِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأن ُه َيْعِرُف َشْيئ ا، َفِإن ُه َلْم َيْعِرْف َشْيئ ا َبْعُد َكَما 2" -:(2) آية

 .أ  يعري عن هللا معر ة عقالنية = َفِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأن ُه َيْعِرُف َشْيئ ا
ْيئ ا َبْعُد َكَما َيِجُب َأْن َيْعِرفَ   اهلل مح ة وا يمين أن نعر ش سررررررررررروى بالمح ة، أّما العقل بيقم    =  َفِإن ُه َلْم َيْعِرْف شوووووووَ

كو  1عااةًا أمام هللا الالنهائي. والمعر ة ال شرررررية ناقصررررة ومعرضررررة للخطأ، ومهما علمنا  نحن نعلم بعض العلم )
13  :8 ،9.) 
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 " ِعْنَدُه.َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيِحبُّ هللَا، َفهَذا َمْعُروٌف 3" -:(3) آية
ر  بش ويخناره لمجده   = ُيِحبُّ هللاَ  من  هو مقرب إليش، محبوب لديش ب ض النكر عن كونش عالمًا أم ااهاًل، هللا ُيسرع
وهللا ييشرررررم لش أسرررررراره، هذا يقام عنش معروي عنده. أّما الخطا   سررررريقوم   ، محبوب من هللا  = َمْعُروٌف ِعْنَدهُ = 

(. والمح ة تجعل اإلنسرران أكثر قربًا من هللا وبالنالى  روح هللا  23  –  21:  7لهم هللا إذهبوا عنى ا أعر بم )م، 
ُنم  هللا  ( ث9:    4ه للمعر رة الحايايرة )غرل  يمأله ويررررررررررررررررد  ُنم  من هللابرل براأل رى عُ أمرا اآلن   ع ر    ث.  من يحرب هللا  ر   

عر رش إذا طلرب من  معروي عنرده، أ  أن هللا عري قل رش وأنرش منجراوب معرش، ويحراوم النقرب منرش، بيعطيرش هللا أن ي
ث  اهلل يريد أن ييشررررررم ذاتش لنا وأن نراه  ي مجده. وهللا أعطانا رو ش الذ  يلحص  ا...اسررررررألوا تعطو  هللا أن يعر ش ث

( وبهذا نلهم أن العلم الذ  يعطيش هللا هو ثمر  من ثمار المح ة، والمح ة  10:   2كو  1 )كل ررر.  نى أعما، هللا
 (. إذن العلم هو ثمر  للاعلية الروح القدس.22:  5ثمر  للروح القدس )غل 

 
ا.َفِمْن ِجَهِة َأْكِل َما ُذبَح ِلأَلْوَثاِن: َنْعَلُم َأْن َلْيَس َوَثٌن ِفي 4" -:(4) آية  " اْلَعاَلِم، َوَأْن َلْيَس ِإلٌه آَخُر ِإال  َواِحد 

إذًا ما قدموه لألوثان ا رر. بيش من معنى الديانة،  ال إلش آخر سروى هللا،  ال تلنرضروا أن هذه الذبائح قدم، إللش  
 آخر غير هللا،  ليس غير هللا إلش. وبالنالى  ال  ر، بين لحوم هذه الذبائح وباقي األطعمة.

 
َماِء َأْو َعَلى اأَلْرِ ، َكَما ُيوَجُد آِلَهٌة َكِثيُرو 5"  -:(5) آية َواٌء َكاَن ِفي السووو  م ى آِلَهة ، سوووِ َن  أَلن ُه َوِإْن ُوِجَد َما ُيسوووَ

 " َوَأْرَباٌب َكِثيُروَن.
وأبولوس..( ولبن كل الوثنيون عبدوا الشرررمس والقمر والنجوم والحيوانات، وكان لهم آلهة لها أسرررماء كثير  )زيوس 

 .تخنلى وراء هذه األسماء هؤاء ليسوا آلهة بل رياطين
 

يُح، ال  6" -:(6) آية وُع اْلَمسوِ َياِء، َوَنْحُن َلُه. َوَربٌّ َواِحٌد: َيسوُ ِذي ِبِه  لِكْن َلَنا ِإلٌه َواِحٌد: اآلُب ال ِذي ِمْنُه َجِميُع اأَلشوْ
 " ِبِه.َجِميُع اأَلْشَياِء، َوَنْحُن 

   خلقنا لنمجده.  = َوَنْحُن َلهُ اآلب أواد كل رررر. بالرب الوا د يسرررو  المسررريح بحسرررب كون المسررريح هو  يمة هللا. 
(.  13:   12كو  1هو خلقنا و دانا كلنا. وا يسرنطيع أ د أن يقوم أن المسريح رب إّا بالروح القدس ) =  َوَنْحُن ِبهِ 

  .بن الروح القدس عملش اآلن أن يشهد  ينا ل 
 

ِميِر َنْحَو اْلَوَثِن ِإَلى اآلَن َيْأُكُلوَن َكَأن ُه ِمم ا  7"  -:(7) آية ُذِبَح ِلَوَثٍن،  َولِكْن َلْيَس اْلِعْلُم ِفي اْلَجِميِع. َبْل ُأَناٌس ِبالض 
  " َفَضِميُرُهْم ِإْذ ُهَو َضِعيٌف َيَتَنج ُس.

بالنالي يميننا أن نأكل  ة أن هللا وا د وا آلهة سررررررررررررواه، و ليس الجميع يعر ون هذه الحايق  = َلْيَس اْلِعْلُم ِفي اْلَجِميعِ 
ِميِر َنْحَو اْلَوَثِن مما ُذب ح  لألوثان.   ِميُرُهْم ِإْذ ُهَو   هؤاء هم الذين مازالوا يكنون أن الوثن إلهًا.َبْل ُأَناٌس ِبالضوووو  َفضووووَ

ِعيٌف   رهم ي ينهم إذ هو ضرر ي  أنهم أكلوا مما ُذب ح  لوثن كأنش ُذب ح   ضرر ي  هنا تعني نقص المعر ة،  اررمي =ضوَ
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إذا أكرل بهرذا الشرررررررررررررريرل  برأنرش يقردم   راد  للوثن  عاًل، ألنرش يكن ذلرك.  من يرأكرل بعيس مرا    =  َيَتَنج ُس إللرش أخر .  
 يمليش عليش ضميره  هذا خطية لُش  نى لو لم يين خطية.

  
ُمَنا ِإَلى هللِا، أَلن َنا ِإْن َأَكْلَنا اَل َنِزيُد َوِإْن َلْم َنْأُكْل اَل َنْنُقُن.َولِكن  8" -:(8) آية   الط َعاَم اَل ُيَقدِد

ُمَنا ِإَلى هللاِ  لماذا تصررررررررررون علي أكل هذه اللحوم مع أن  يها معثر  للارررررررررعلاء، إن أكلنا لن يةيد   =  الط َعاَم اَل ُيَقدِد
أَلن َنا ِإْن َأَكْلَنا  وهللا لن ييا  نا على معر ننا بل على محبننا ل خرين .  بل يعثر إخوتنا. إذ نحن  اهمين ،   اائلنا
ا ننقص   =  اَل َنْنُقُن إن لم نأكل يون ولن تةداد  ارائلنا باألكل. و ا تقربنا األطعمة هلل كما يعنقد الوثن =اَل َنِزيُد  

نقص رضرري هللا علينا إذا امننعنا عن أكلها، بل بالعيس  امنناعنا سرريرضرري هللا إذ قد قبوًا إذا لم نأكل منها، لن ي
(. بل هو رو اني بيش البر والسالم واللرح. 17:    14رربًا )رو  إخوتنا. وملبوت هللا ليس أكاًل و راعينا أن ا نعثر  

  -وهذه اآلية ا نلهم منها اامننا  عن الصوم  الصوم :
 .(21:  17ش السيد المسيح مع الصال  لنهةم الشياطين )م، هو الطريق الذ  رسم -1
 (27:  11كو 2يومًا وبولس صام كثيرًا ) 40والسيد المسيح نلسش صام  -2
 .(35:  5السيد قام  ين ُير ع العريس عنهم  حين ذ يصومون  ي تلك األيام )لو  -3
(.  17:   5الروح )غل (.  الجسررد يشررنهى ضررد  27:    9كو  1هو طريق لقمع الجسررد واسررن  اده ) -4

  لبي تنطلق الروح لننذو، السمائيات  نحن نقمع اسدنا.
هو وسرريلة نشررنرك بها مع المسرريح  ي صررلي ش، هو وسرريلة لقبوم صررليب مع المسرريح  هل ا أترك  -5

 طعامًا أ  ش لمن أخلى نلسش ألالى آخذًا صور  عبد وصلب عنى.
باإلمننرا  عن أكل معين أو الجو ، بل أ(   هو طريقرة لنقوية اإلراد ،  لي أصرررررررررررررروامنرا ا نهنم  قط -6

بنرك كل ررررهواتنا وملذاتنا .  ب( النقرب هلل  ليس األكل هو الذ  يقدمنا أو يؤخرنا، بل هو قمع  
لملذاتنا، لذلك  من يصرروم وهو مسررنمر  ي رررهواتش، أو دون أن يصررلى  بأنش لم يصررم. ولو كان  

  ياتش الرو ية.هناك إنسانًا مرياًا  ان إ طاره لن يقلل من رأن 
 

َعَفاِء.9" -:(9) آية  " َولِكِن اْنُظُروا ِلَئال  َيِصيَر ُسْلَطاُنُكْم هَذا َمْعَثَرة  ِللضُّ
ْلَطاُنُكْم  يَر سوُ لع  =َيصوِ م   أ  علميم بأن صرارت لبم  رية  ي المسريح أن تأكلوا أ  رر. دون أن تننجسروا، وهذا ما ع 

َعَفاءِ بش السرررررريد المسرررررريح أن ما يدخل اللم ا ينجسررررررش، بل ما يخرج من اللم هو الذ  ينجس.   الذين   = َمْعَثَرة  ِللضووووُّ
لش، إذ هم سرريعنقدون أنبم تعبدون إلش آخر يمننعون عن األكل ألن ضررمائرهم تحرمهم مما ذبح لوثن يعنقدون أنش إ

 ش. نوينشيبون. وربما ذهبوا ليعبدو 
 
ِميُرُه، ِإْذ ُهَو  10" -(:11-10يوات )اآل ِل َوَثٍن، َأَفاَل َيَتَقو ى ضوووووووووَ ا ِفي َهْيكوَ ا َمْن لَوُه ِعْلٌم، ُمت ِكئو  ٌد يوَ ُه ِإْن َرآَك َأحوَ أَلنو 

ِعيُف ال ِذي َماَت اْلَمِسيُح ِمْن َأْجلِ 11َضِعيٌف، َحت ى َيْأُكَل َما ُذِبَح ِلأَلْوَثاِن؟   " ِه.َفَيْهِلَ  ِبَسَهِب ِعْلِمَ  اأَلُخ الض 
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ينجاسرر. ألنش إذا  دث أن أ دًا من ضرعاي اإليمان )الذ  ا يعري وا يلهم( رآك أن، يا من لك علم   =  َيَتَقو ى 
وأن، منب.  ي أ د الهياكل الوثنية، و ين أن هذا اإلنسررررران يثق  ي علمك و ى معر نك  إنش سررررروي ينقدم ليأكل  

يذا  إن ضر ي  اإليمان سري ير نكرتش من  هو أيارًا مما ذبح لألوثان، ولبنش سريأكلش كما لو كان رري ًا مقدسرًا، وه
وهيذا بسررررررربب    ،وسررررررروي ينكر إليش نكر  مقدسرررررررة، ويمين على ذلك أن ينحري لنيار ال  اد  الوثنية ،نا ية الوثن

علمرك ينعثر أخوك الارررررررررررررر ي . لرذلرك  رالمح رة تمنعني من األكرل وتبون هرذه المح رة الني تمنعني أهم من العلم 
 .(1آية )الذ  يبيح األكل. وهذا معنى 

 
ِعيَف، ُتْخِطُئوَن ِإَلى اْلَمِسيِح.12" -:(12) آية  " َوهَكَذا ِإْذ ُتْخِطُئوَن ِإَلى اإِلْخَوِة َوَتْجَرُحوَن َضِميَرُهُم الض 

وهيذا بنصر ك هذا تخط. وينعثر أخوك المؤمن، وينعرض اإلخو  الاعلاء إلى ت يي، الامير بشد  أو الوسوسة 
الخطية وبذلك  إنبم تخط ون إلى المسيح الذ  مات ألال خالصهم.  من يس. للقطيع يهين  أو سيمارسون  يا  

 الراعى. 

 

 ِلذِلَ  ِإْن َكاَن َطَعاٌم ُيْعِثُر َأِخي َفَلْن آُكَل َلْحم ا ِإَلى اأَلَبِد، ِلَئال  ُأْعِثَر 13" -:(13) آية
 " َأِخي.

ولذلك إذا كن، آكل رررررررررررري ًا ما وينسررررررررررربب عن هذا الطعام عثر  آلخي،  ال يجب أن أتناوم هذا الطعام مهما كان  
ر أخي بنصررر ي. ولبن هذه اآلية تاررع مبدءًا هاما  ي المسرريحية ليس  قط  ي أكل اللحم. لبن  ث  ع  نوعش  نى ا يُ 

على المسررررررررريحي أن ا يمننع  قط عما يراه خطأ ولبن ما يجعل اآلخر ينعثر، أ  علىع أن أهنم بأن ا أعثر أ دًا 
 اآلخرين الرو ية. أنا مس وم عن  يا  
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع
 

إعناد الرسروم أّا يقدم وصرايا ما لم يخنبرها  ي  ياتش، لذا إذ طالب أصرحاب الارمير القوى بالننازم عن  قوقهم  
م  الرسرروم نلسررش مثاًا  ي ذلك،  مع أنش  سررييون سرربب عثر  إلخوتهم، وذلك بدا ع المح ة. ق دع   إن كان  ي أكل لحم

هو بشررررررررهم وهم عملش. إّا أنش لمحبنش لهم تنازم عن  قوقش   (2( أنش رأى المسررررررريح  1  -للمسررررررريح بدليل :رسررررررروم 
الرسرررولية  لم ينركهم ينلقوا عليش  نى ا يثقل عليهم، بل إسرررنعبد نلسرررش للجميع ليربح الجميع. وبينما كان من  قش  

ا يرد بالمناسرررررر ة على من ررررررريك  ي رسررررررولينش  أن تبون لش زواة تخدمش،  إنش ر ض لينلرغ تمامًا للخدمة. وهو هن
نش لم يين من تالميذ الرب بينما كان الرب على األرض. وهو يدا ع عن رسرررررررولينش  نى يطيعوه إذ طلب إقائً .. 

منهم اإلمننا  عن األكل  ي الهياكل الوثنية،  عليهم أن يلنةموا بما يقولش  هو رسررروم للمسررريح. واإلمننا  عن ذلك 
  -لسببين :

 (8م إعثار الاعلاء )إصحاح عد  -1
 (10األكل بيش إرنراك  ي مائد  الشياطين )إصحاح  -2

ومع أنش رسوم  هو  ر مثلهم ولبنش بحرينش إمننع  نى ا يعثر أ دًا  ال يقولوا نحن أ رار نأكل  ي الميان الذ  
ث ل  لهم.  نريده  هو رسوم وم 

 
؟َأَلْسُت َأَنا َرُسوال ؟ 1" -:(1) آية بِد  "َأَلْسُت َأَنا ُحرًّا؟ َأَما َرَأْيُت َيُسوَع اْلَمِسيَح َرب َنا؟ َأَلْسُتْم َأْنُتْم َعَمِلي ِفي الر 

هنا يؤكد رسررولينش،  المسرريح إخناره  ين ظهر لش وصررار ررراهدًا على الايامة وأنهم كما هم أ رار  هو أياررًا  ر، 
 وبحرينش قبل خدمة المسيح وتنازم عن  قوقش.

 
.ِإْن ُكْنُت َلْسُت َرُسوال  ِإَلى آَخِريَن، َفِإن َما َأَنا ِإَلْيُكْم َرُسوٌل! أَلن ُكْم َأْنُتْم َخْتُم ِرَساَلِتي ِفي ال2" -:(2) آية بِد  " ر 

 =   أَلن ُكْم َخْتُم ِرَساَلِتيإن ااز أل د أن يشيك  ي رسولينى،  إنش ا يجوز لبم أننم هذا 
إذ  ،  (  الورقة ا تصرررررلح أن تبون مسرررررنندًا ما لم يين عليها خنم وأننم خنم إث ات وصرررررحة وصرررررد، رسرررررولينى1  

( ما رأينم  يع ومنى من  2 .        تركنم الوثنية وآمننم وصرررررارت لبم كنيسرررررة  ي كورنثوس وصرررررارت لبم مواهب 
 قوات وعجائب آمننم بواسطنها.

 
 " اْحِتَجاِجي ِعْنَد ال ِذيَن َيْفَحُصوَنِني:هَذا ُهَو 3" -:(3) آية

 هنا يوقم الرسوم نلسش  ي محيمة ليرد على إتهاماتهم وعلى من يشيك  ي محبنش لهم 
 

 "َأَلَعل َنا َلْيَس َلَنا ُسْلَطاٌن َأْن َنْأُكَل َوَنْشَرَب؟4" -:(4) آية
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ْلَطانٌ   ق. من هنا يوضررررح لهم الرسرررروم  قوقش الرسررررولية، وأنهم يجب أن ينبللوا بإعارررررنش، ومطال ش ليسرررر،    =  سوووُ
 .  إذا كن، قد تنازل، عن  قوقي  بي  تشيبوا  يع  أنا ا أسعى وراء ربح ولس، بمخاد . َنْأُكَل َوَنْشَربَ = كثير   

 
بِد َوَصَفا؟َأَلَعل َنا َلْيَس َلَنا ُسْلَطاٌن َأْن 5" -:(5) آية ُسِل َوِإْخَوِة الر   "َنُجوَل ِبُأْخٍت َزْوَجة  َكَباِقي الرُّ

أليس لنا سلطان أن نبون مثل باقي الرسل وتبون لي زواة تخدمني وعلييم أن تعولوني وتعولوها، لبنني  ال، 
 ا وسمعان.البنولية ألتبرس تمامًا لخدمنبم. ب طرس كان منةواًا وكذلك إخو  الرب يعقوب ويوسى ويهوذ 

 
 "َأْم َأَنا َوَبْرَناَبا َوْحَدَنا َلْيَس َلَنا ُسْلَطاٌن َأْن اَل َنْشَتِغَل؟6" -:(6) آية

 كان بولس وبرنابا و دهما يشن لون بأيديهم  نى ا يناايق أ د.
 

ا َوِمْن  7"  -:(7) آيوة ِه؟ َوَمْن َيْغِرُس َكْرمو  ِة َنْفسوووووووووِ َد َقطُّ ِبَنَفقوَ ة  َوِمْن َلَهِن َمْن َتَجنو  ْأكُوُل؟ َأْو َمْن َيْرَعى َرِييو  َثَمرِِه اَل يوَ
 "الر ِيي ِة اَل َيْأُكُل؟

ينحدث الرسررررررروم عن نلسرررررررش وعن ر قائش  ي الخدمة كجنود للمسررررررريح يجاهدون من أال أن يمند ويننشرررررررر ملبوت 
م  بنلقة الحرب. ومثام آخر   البنيسرررررررررة هي كرم رو ي ي رسرررررررررش  السرررررررررموات ويقوم من ذا الذ  يدا ع عن بلده وُيل ة 

أ ال يشرررررررب من لبن    ،  الرسرررررروم أ ال يأكل ال ارس من عمل يديش، ومثام آخر يشرررررر ش نلسررررررش بش كرا   لنلوس رعينش
 رعينش.  البرام والراعى لهما أار  على تعبهما. وأار  الراعى عاد   ي الشر، يأخذها كمية لبن من رعينش.

 
ا َيُقوُل هَذا؟  8"  -(:9-8يات )اآل اٍن؟ َأْم َلْيَس الن اُموُس َأْيضوووووو  َناُموِس  َفِإن ُه َمْكُتوٌب ِفي  9َأَلَعلِدي َأَتَكل ُم ِبهَذا َكِإْنسووووووَ

ا«. َأَلَعل  هللَا ُتِهمُُّه الثِديَراُن؟  "ُموَسى:»اَل َتُكم  َثْور ا َداِرس 
( ومع أن هللا تهمررش الثيران ويعولهررا لبنررش يهنم برراألولى بخرردامررش.  بمررا أنررش يجررب أن ينرك  4:    25هررذه من )تررن  

انٍ الثور وق، الدراس ليأكل مما يدرسررررررش، على الخادم أن تلنةم رعينش بنلقاتش.   ما أقولش   =  َأَلَعلِدي َأَتَكل ُم ِبهَذا َكِإْنسووووَ
 ليس رأيي كإنسان بل هو رأى الناموس. وهو يسنشهد بالناموس  المعنرضين عليش كان أكثرهم من أصل يهود .

 
أَلن ُه  10"  - :(10)  آية َمْكُتوٌب.  َأْجِلَنا  ِإن ُه ِمْن  َأْجِلَنا؟  ِمْن  ا  ُمْطَلق  َيُقوُل  َرَجاٍء، َأْم  َيْحُرَث َعَلى  َأْن  ِلْلَحر اِث  َيْنَبِغي 

ا ِفي َرَجاِئِه. َجاِء َأْن َيُكوَن َشِريك  اِرِس َعَلى الر   "  َوِللد 
بيقدموا لهم ما يحنااونش لمعارررررررهم، كما أن الحراث والدراس  ررررررر  ش  ي القديم بأن يهنموا بخدامشهنم أن ين ش  إ هللا 

ايعمالن على رااء الحصوم على ثمار عملهم.   بال رك = ُمْطَلق 
 

وِحي اِت، َأَفَعِظيٌم ِإْن َحَصْدَنا ِمْنُكُم اْلَجَسِدي اِت؟11" -:(11) آية  " ِإْن ُكن ا َنْحُن َقْد َزَرْعَنا َلُكُم الرُّ
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 الرو يات )البراز  باإلنجيل( ا تقارن بالجسرررديات. والجسرررديات الني يطلبها هي قوت اسرررده. وهيذا  ال اقيات ا  
 تقارن باللانيات 

 
َنا َنْحُن ِباأَلْوَلى؟ لِكن َنا َلْم 12" -:(12) آية ْلَطاِن َعَلْيُكْم، َأَفَلسوووووْ َرَكاَء ِفي السوووووُّ َتْعِمْل هَذا ِإْن َكاَن آَخُروَن شوووووُ َنسوووووْ

ا إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح. ْلَطاَن، َبْل َنَتَحم ُل ُكل  َشْيٍء ِلَئال  َنْجَعَل َعاِئق   " السُّ
ْلَطاِن َعَلْيُكمْ   = ِإْن َكاَن آَخُروَن ُشَرَكاَء ِفي السُّ

( المعلمين الحايقيين أو البررذبررة. كررل هؤاء  3( اليهود الررذين علموكم النرراموس  2( الوا  وا ررا  الارررررررررررررررائررب  1 
َنَتَحم ُل ُكل  َشْيٍء  وألننا    ،  ألننا ولدناكم  ي اإليمان =  َأَفَلْسَنا َنْحُن ِباأَلْوَلىيسنليدون منبم وتد عون لهم صاغرين.  

تحملش الرسررروم(. لبن الرسررروم لم يلةمهم بنلقاتش  نى ا تنعو، الخدمة،   ( لنرى ما12 –  7:   11كو  2أنكر ) =
 مع أن هذا  قش.

  
ِة، ِمَن اْلَهْيَكِل َيْأُكُلوَن؟ ال ِذيَن يُ 13"  -:(13) آية سووووَ َياِء اْلُمَقد  ُتْم َتْعَلُموَن َأن  ال ِذيَن َيْعَمُلوَن ِفي اأَلشووووْ اَلِزُموَن  َأَلسووووْ

 "ُيَشاِرُكوَن اْلَمْذَبَح؟اْلَمْذَبَح 
هنا يسررنعمل الرسرروم معلوماتش اليهودية.  الالويين الذين يخدمون الهييل يأكلون مما يقدم للهييل. والبهنة يأكلون  
مما يقدم للمذبح،  هم يحصررلون علي أنصرربنهم من ذبائح الخطية والسررالمة. هو يقوم هذا  نى ا يسرريء إلي من  

 باية الرسل،  هم بهذا ا يخط ون. يحصل علي  قوقش من رعينش من
 

: َأن  ال ِذيَن ُيَناُدوَن ِباإِلْنِجيِل، ِمَن اإِلْنِجيِل َيِعيُشوَن.14" -:(14) آية بُّ ا َأَمَر الر   " هَكَذا َأْيض 
بُّ =  ها هو يسرررنشرررهد بأقوام السررريد المسررريح   ، نى ا يكنوا أن هذا هو تعليم العهد القديم        10:   10)م،  الر 

 ( ث اللاعل مسنحق أارتش ث.8، 7:  10لو 
 

يَر ِفي  هَكَذا. أَلن ُه َخْيٌر ِلي َأنْ 15"  -:(15) آية ْيئ ا ِمْن هَذا، َواَل َكَتْهُت هَذا ِلَكْي َيصووِ َتْعِمْل شووَ َأُموَت   َأم ا َأَنا َفَلْم َأسووْ
 " َأْن ُيَعطِدَل َأَحٌد َفْخِري.ِمْن 

أما أنا  لم أكنب لبم هذا  نى أ صررررل منبم علي أموام بل لننشرررربهوا أننم بي وتنركوا بعاررررًا من  قوقبم  ي أكل 
( ألنلق علي نلسي  نى أ نخر  34:   20ما ذبح لألوثان، مح ة للاعلاء. وأنا أخدميم وأتعب  ي عمل يد ع )أ   

  =  ِمْن َأْن ُيَعطِدَل َأَحٌد َفْخِري = )اوعًا وعطشررررررًا( من أن تنعثروا إذ تنلقوا عليع  وَخْيٌر ِلي َأْن َأُموَت    بيم أمام الرب.
  خر  أن ييون البل مؤمنين وتمنل. البنيسة. هذا أ ال من أ  أموام. 

 
ُر َفَلْيَس ِلي َفْخٌر، ِإِذ 16" -:(16) آية ُر.أَلن ُه ِإْن ُكْنُت ُأَبشِد ، َفَوْيٌل ِلي ِإْن ُكْنُت اَل ُأَبشِد ُروَرُة َمْوُضوَعٌة َعَلي   " الض 
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(. ولن يعطلني رريء عن هذا  نى إن لم تنلقوا رري ًا  14:  1أنا أ س بإلنةام  ي الن شرير  الرب أمرني بهذا )رو 
.  لي هذا مجد  األبد .  َفَلْيَس ِلي    السرررررماوية. ( من ضررررريا  الميا أ2( من توبيخ ضرررررمير   1 =َوْيٌل ِلي  عليع

  أنا ميلم وا أطلب مقابل ماد  لذلك، ا أ نخر بخدمني وأطلب عنها أارًا. = َفْخرٌ 
 

  " َفِإن ُه ِإْن ُكْنُت َأْفَعُل هَذا َطْوع ا َفِلي َأْجٌر، َولِكْن ِإْن َكاَن َكْره ا َفَقِد اْسُتْ ِمْنُت َعَلى َوَكاَلٍة.17" -:(17) آية
ألنش إن كن، أكرز بدا ع من رغبني وبإخنيار  دون إضرررطرار بل  ي  رية  سرررييون لي الحق  ي ميا أ . أما إذا 

سررنؤمن على وكالة إكن، أكرز عن كره وإلةام كأن أمر الخدمة قد  رض علىع  رضررًا،  أنا أبارررر عملي كشررخص  
( من يخدم بن صررررررررررب  1وهنا نر  نوعين من الخدام ما. علي أ  األ وام  أنا لن أكم عن البراز   الرب أمرني. 

 ( من يخدم بلرح.2
 المهم سواء هذا أو ذاك المهم أن يخدم. وا يعمل عمل الرب برخاو ،  الخدمة تبلي  من هللا. 

 
يِح ِباَل 18"  -:(18) آية ُر َأْجَعُل ِإْنِجيَل اْلَمسووووِ ْلَطاِني ِفي  َفَما ُهَو َأْجِري؟ ِإْذ َوَأَنا ُأَبشووووِد َتْعِمْل سووووُ َنَفَقٍة، َحت ى َلْم َأسووووْ

 " اإِلْنِجيِل.
أنش ا يننكر عائدًا أو أارًا علي خدمنش منهم،  هو مسرررررنأمن علي    18،  17الرسررررروم يشررررررح  ي  = َفَما ُهَو َأْجِري 

لين... و ما  رسرررالة ومسررر ولية، وهو سرررعيد بأنش يعمل مع المسررريح لمجده وإلننشرررار ملبوتش. وربما هم ينعجبون سرررائ
(ألربح البثيرين  19هو أاره ؟ أو مررا هو الررذ  يننكره من ت  ررش ؟.. هو إننشرررررررررررررررار اإلنجيررل. وهررذا مررا قررالررش  ي )

 إسنعبدت نلسي للجميع.
 

  اأَلْكَثِريَن.َفِإنِدي ِإْذ ُكْنُت ُحرًّا ِمَن اْلَجِميِع، اْسَتْعَهْدُت َنْفِسي ِلْلَجِميِع أَلْرَبَح 19" -:(19) آية
ي  = الرسرررروم ضررررحي بيل ررررريء  نى أنش مثاًل ا يثور لبرامنش   َتْعَهْدُت َنْفسووِ هو يقدم خدماتش وا يطلب ررررريء  اسووْ

كأنش عبد لييسرررب الجميع، وهذا هو المسررريحي الخادم.  لنحرص  ي معاملة اآلخرين أّا نطلب  قوقنا بل نبسرررب  
 نلوس اآلخرين. 

 .أَلْرَبَح اأَلْكَثِرين = مع أننى لس، عبدًا أل د، اعل، نلسى عبدا لبل أ د  ِإْذ ُكْنُت ُحرًّا ِمَن اْلَجِميعِ 
 

ْرُت ِلْلَيُهوِد َكَيُهوِديٍد أَلْرَبَح اْلَيُهوَد. َوِلل ِذيَن َتْحَت الن اُموِس َكَأنِدي َتْحَت الن اُموِس أَلْرَبحَ 20"  -:(20) آية ال ِذيَن  َفصوووِ
 " َتْحَت الن اُموِس.

ود قطعًا ليس المقصرررررررررررود علي  سررررررررررراب ضرررررررررررميره وعقيدتش، بل هو ييلم كل وا د بل ة يلهمها، يكهر محبنش لليه
 نى يسررررررررنطيع الخدمة  ،  محنرمًا الناموس بيما ا ينعارض مع المسرررررررريحية، لذلك خنن الرسرررررررروم تلميذه تيموثاوس

وأو ي النذور و لق رعره. والرسوم ا يدعو للنلون، بل أنش علينا أن نبلم كل وا د باألسلوب الذ    ، وسط اليهود 
يالئمررش.   ررش للنرراس اعلررش يعمررل هررذا ليجنررذبهم ل يمرران.  برران من غير المعقوم أن ييلم اليونررانيين من النرراموس  
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أبيمينيدس ثألننا بش نحيا وننحرك   المشهوروهم ا يعلمون عنش ري ًا. إنما  ين كلمهم إسنشهد بشعر قالش راعرهم  
ْرُت ِلْلَيُهودِ (. ولبن لماذا النبرار ؟ 28:    17)أ   ث. كما قام بعض رررعرائبم أياررًا ألننا أياررًا ذرينشونواد   ...َفصوِ

 . ألن هناك يهود آمنوا بالمسيح وتحرروا من الناموس. لبل وا د ل ة ييلمش بها.َوِلل ِذيَن َتْحَت الن اُموسِ 
 

يِح  َوِلل ِذيَن ِباَل َناُموٍس َكَأنِدي ِباَل َناُموٍس  21"  -:(21) آية ُت ِباَل َناُموٍسِ هلِل، َبْل َتْحَت َناُموٍس ِلْلَمسوِ َمَع َأنِدي َلسوْ
 " أَلْرَبَح ال ِذيَن ِباَل َناُموٍس. 

األمم مثاًل.  هو أظهر لألمميين أنرش ا يرت ط بطقوس النراموس والنقراليرد. ولبن هرذا ا يمنعش   =الو ِذيَن ِباَل نَواُموٍس 
  لم يلةمهم بناموس موسررررررررررررى، بل أظهر لهم أنش تحرر منش. =َكَأنِدي ِباَل َناُموٍس  من أن يلنةم بالناموس األخالقي،  

يِح  لنةاماتها و قوانينها.  إموس.  الحيا  مع المسرريح لها ا يلهم من هذا أنش صررار بال قانون وا نا  =َناُموٍس ِلْلَمسووِ
 . ( 23:  14)يو هو ناموس  ب هللا، وا يخالم وصاياه بسبب هذا الحب 

 
ْيٍء، أُلَخلِدَن َعَلى ُكلِد َحال 22"  -:(22) آية ْرُت ِلْلُكلِد ُكل  شوَ َعَفاَء. صوِ ِعيٍف أَلْرَبَح الضوُّ َعَفاِء َكضوَ ْرُت ِللضوُّ   َقْوم ا.صوِ
" 

 رصرررر، أن أعامل الاررررعلاء  ي المعر ة واإليمان بمح ة ور ق،  هو كان مسررررنعدًا أن يمننع عن أكل اللحم تمامًا  
 نى ا يعثرهم، هو ا يشرراركهم ضررعم إيمانهم، بل هو يسررايرهم بالطريقة الني ا ينعثرون بها  نى يجذبهم إلي 

ييمًا  ي معاملة كل وا د،  ليس ما يصررررررررررلح للرد يصررررررررررلح  اإليمان. خالصررررررررررة البالم أنش علي الخادم أن ييون  
مثلك   ، وأنانقى بال خطية  قام لُش آخرراهب يأس من خطية إسرررررنعبدتش، وكان سرررررينرك الدير.   -قصوووة :  آلخر.

َعَفاِء =  نلس الخطية تحاربنى، تعام نصرررررررررروم ونصررررررررررلي لير منا هللا وظل هيذا  نى ترك خطينش   ْرُت ِللضووووووُّ صووووووِ
  .َكَضِعيفٍ 

 
ا ِفيِه.23" -:(23) آية  " َوهَذا َأَنا َأْفَعُلُه أَلْجِل اإِلْنِجيِل، أَلُكوَن َشِريك 

وراء ميسرررررررب ماد  بل لييون رررررررررييًا  ي مجد وبركات الرسررررررروم يعمل كل هذا ويخدم كل هذه الخدمة ا سررررررر يًا  
 اإلنجيل األبدية، أ  الني و ع د  بها اإلنجيل.

 
ا َيْأُخُذ اْلجَ 24"  -:(24) آية وَن، َولِكن  َواِحد  وَن ِفي اْلَمْيَداِن َجِميُعُهْم َيْرُكضوووُ ُتْم َتْعَلُموَن َأن  ال ِذيَن َيْرُكضوووُ َعاَلَة؟ َأَلسوووْ

 " اْرُكُضوا ِلَكْي َتَناُلوا.هَكَذا 
ونَ .  26( والمالكمة  ي آية 2 .  ( الجر   ي هذه اآلية1هنا يسرررنشرررهد بأمثلة من الم اريات الرياضرررية     =  َيْرُكضووُ

البلمة تشررررررررررير لجهاد وعر، وتعب وصرررررررررررا  مرير و ي هذا إرررررررررررار  لخدمة بولس واهاده  ي البراز ، وهو يركض 
هي ميرا رأ  اللوز. وهرذا البالم موارش لبرل وا رد منرا.  رالحيرا  الرو يرة   =  اْلَجعَوالَوةَ = ليحصررررررررررررررل علي إكليرل المجرد  

 ي ميدان الرياضرة و ي الميدان الرو ي،  ليسر، هي  يا  البسرل والخموم والنخاذم. ولبن هناك  ر، بين السرعي
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 لي األوم يأخذ الميا أ  ررررررررررخص وا د هو ال طل وربما إثنين. أما  ي المجام الرو ي  بل من يجاهد يحصرررررررررل  
راات  ي السررررررررماء لمن يجاهد أكثر ث نجمًا  علي الميا أ ، اميعنا مدعوون للحصرررررررروم علي اإلكليل ولبن هناك د 

 .( 41:  15كو 1ث )يمناز عن نجم  ي المجد 
 

ْيٍء. َأم ا ُأولِئَ  َفِلَكْي َيْأُخُذوا ِإْكِليال  َيْفَنى، َوَأم ا نَ 25"  -:(25) آية ُه ِفي ُكلِد شوووووَ ُبُط َنْفسوووووَ ْحُن َوُكلُّ َمْن ُيَجاِهُد َيضوووووْ
 " َفِإْكِليال  اَل َيْفَنى.
ُه   ُبُط َنْفسوووَ رياضرررريًا،  الالعبون كانوا يمننعون عن الطعام والشررررراب ويلنةمون بنكام صررررعب ليحا كوا علي   =َيضوووْ

أوزانهم. ويمننعون عن المعارررررات الجنسرررية  نى ا يسرررنهلبوا قواهم، ورو يًا مطلوب الصررروم والجهاد  ي الصرررال  
تي  2)  ي الطريق الصررحيح،والخدمة ومراق ة  واس الجسررد من الطيارررة  ي الخطية وغصررب اإلراد  علي السررير  

= كانوا ياعون علي رأس اللائة إكليل من ن اتات، و كان هذا يلني بعد يوم    ِإْكِليال  َيْفَنى (.8، 7:   4    5:   2
 أو يومين.

  
  " َأْضِرُب اْلَهَواَء.ِإذ ا، َأَنا َأْرُكُض هَكَذا َكَأن ُه َلْيَس َعْن َغْيِر َيِقيٍن. هَكَذا ُأَضاِرُب َكَأنِدي اَل 26" -:(26) آية

 لي المجام الرياضررررري آاي يركارررررون ووا د  قط يأخذ اإلكليل. أّما نحن المؤمنين   =  َكَأن ُه َلْيَس َعْن َغْيِر َيِقينٍ 
 برل من يجراهرد يرأخرذ إكليرل، هرذا عن يقين. والمعني أنرش علييم أن تنمثلوا بي  رأنرا إذ أاراهرد وأركض  رأنرا أعري ما  

ا أااهد باطاًل كمن  هو الهدي الذ  أسررررررررررررعي وراءه وأعري البيفية والوسرررررررررررريلة الني أ قق بها الجعالة، أ  أنني  
ِرُب اْلَهَواءَ =  ياررررررب الهواء   اِرُب َكَأنِدي اَل َأضووووْ أضرررررارب الهواء هو مثل يشرررررير للمالكم الذ  يخط.    = هَكَذا ُأضووووَ

الهدي، بسرررررربب مهار  المالكم المنا س الذ  يلل، من ضررررررربات خصررررررمش. وبهذا تنبدد قواه  ي الهواء وليس ضررررررد 
الخصرررم. أما نحن  لي اهادنا نسررردد ضرررربات  اياية إلبليس باياد  ومعونة وإررررراد الروح القدس  أنا أعري أنني  

( وهم ليسرررررررروا خيام أو وهم. ولذلك إسررررررررنخدم الرسرررررررروم أللا  أضررررررررارب 12،  11:   6)أي    أ ارب أعداء  ايقيين 
هم    ناء(. وأعدا9، 8:   5بط  2السررهر  خصررمنا إبليس كأسررد زائر )وأصررار ،  ال هواد   ي هذه الحرب بل علينا ب

جام الرو ي كل إبليس والعالم والجسرررررد.  ي مجام األلعاب الرياضرررررية هناك من يبذم اهدًا وا يلوز ولبن  ي الم
 من يبذم اهدًا يحصل علي إكليل ا يلني. 

 
ا.27" -:(27) آية  " َبْل َأْقَمُع َجَسِدي َوَأْسَتْعِهُدُه، َحت ى َبْعَد َما َكَرْزُت ِلآلَخِريَن اَل َأِصيُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوض 

 نراه يلعل ما يلعلش    ثالمسررريح صرررلب،  أ يا... مع( ث20:   2ي نلسرررش ما قالش  ي )غل هنا نجد الرسررروم يطبق عل
يارررررر ط نلسررررررش  ي كل ررررررريء، وهذا كما قلنا ييون باإلنقطا  عن الطعام والشررررررراب والجنس  الرياضرررررري، ويجاهد و 

  5للرياضرريين، أّما بالنسرر ة للرسرروم ولحياتنا الرو ية  علينا أن نقمع أهواء الجسررد ونصررلب األهواء والشررهوات )غل  
ي سرررهر،  ي مطانيات،  ي خدمة، صرررالبين أهواء الجسرررد كالةنا والطمع والحسرررد  هذه تمي،  (  ي أصررروام،  24: 

الحيا  الرو ية. إذًا علي الجسررررررد أن ييون خاضررررررعًا للروح. لقد رررررررعر الرسرررررروم بالرغم من كل كرازتش أن نصرررررري ش  
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ذًا الحيا  الرو ية  السررماو  أو إكليلش معرض للارريا  إن لم يقمع اسررده ويسررنعبده ويارر ط نلسررش ويقمع رررهواتش. إ
هي اهاد منواصرل ل ال يلقد المؤمن المنواني ما سربق وكسر ش. والرسروم يذكر هذا ل ال يكن السرامعون أن الرسروم 
يلنخر منببرًا بسرررربب الننازات الني ذكرها ألال الخدمة، لذلك يؤكد أنش ا ياررررمن ررررريء بل هو يصررررار  ويجاهد  

  نى النلس األخير. 
سد ضد اإلراد  وطلب لذتش يص ح أخطر عدو ل نسان،  هو بهذا ير ض الخاو  إذا ثار الج -تأمل : 

لنوايهات الروح. ومن ا يركب اسده سيرك ش اسده، ومن ا يذم اسده سيذلش اسده. إن كن، تريد أن تننصر 
ة،  علي عدو  ي خند،  صين، إقطع عنش اإلمدادات، هذه  ائد  الصوم والمطانيات والجهاد  ي الصال  والخدم

 .وإعن ار الجسد مينًا أمام رهواتش
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر
 

 ي اإلصحاح السابق دعا الرسوم البل للجهاد، ورأيناه هو نلسش يجاهد، ويقمع اسده ويسنعبده ل ال يصير  
سنحق عقابًا رديدًا.  اهلل لم يشلق علي إسرائيل إبنش  إمر وضًا. وهنا يسنعرض مأسا  رعب لم يجاهد ولم يسع  

ال ير  ينما أخطأوا. إذًا  لننعظ ألن ما  دث إلسرائيل هو تحذير لنا. وإذا كان أهل كورنثوس ينلاخرون بما  
  صار لهم من مواهب رو ية،  إسرائيل أياًا أخذ البثير  أكلوا أكاًل رو يا هو المن السماو  ورربوا ررابًا رو ياً 

ورأوا هللا ورأوا معجةات عجي ة. ومع هذا هلك أغلبهم  ي البرية بسبب سخط هللا عليهم. والمعنى أنش يا أهل  
من مواهب،  اهلل قد ير ايم إن لم تجاهدوا. هناك معنى آخر هام ادًا أن   بما عندكم اكورنثوس ا تنلاخرو 

مثل قدور اللحم ونسوا سياط النعذيب  رعب إسرائيل بعد الخروج تذكروا اللذات الني كان،  ي أرض مصر 
والعبودية،  ارنهوا العود  ألرض مصر. وأننم يا رعب كورنثوس أبعد تركيم الوثنية وبعد كل ما  صلنم عليش  

تعودون لألكل  ي المعابد الوثنية. المسيح خلصهم من عبودية إبليس  هل يعودون إلبليس ثانية من خالم الوائم  
يحدث  ي هذه الهياكل الوثنية من زنا اسد  والرسوم عقد مقارنة بين خط ر لة   الوثنية، ومعروي ما كان

خروج بنى إسرائيل كشعب مخنار من أرض مصر ودخولهم كنعان وبين خروانا كشعب للمسيح من عبودية  
 مصر  إبليس إلى أن ندخل أوررليم السماوية، وكما كان، كنعان ميراثًا لليهود صارت السماء ميراثًا للمسيحيين.

أرض العبودية رمة للعالم المسنعبد للشيطان والخطية. و رعون رمة للشيطان وموسى رمة للمسيح. وا ظ أن  
خالص اليهود كان بدم خروي اللصح وخالصنا أياًا كان بدم المسيح. وكما خرج  رعون وراء اليهود ليردهم  

تائب للخطية، ويذكره بلذ  الخطية وينسيش   لمصر ليسنعبدهم، هيذا إبليس نجده يبذم محاوات كبير  ليراع كل
العبودية والذم والسياط. والر لة بدأت بعبور ال حر األ مر مع موسى رمةًا للمعمودية الني  يها نموت مع  

المسيح. ثم أكلوا طعامًا رو يًا هو المن السماو  رمةًا للنناوم. ورربوا ررابًا رو يًا رمةًا لحلوم الروح القدس على 
( وهذا الماء تلجر من الصخر  بعد ضربها بعصا موسى  39  – 37:  7 الماء يرمة للروح القدس )يو   المعمد.

والصخر  رمة  رمةًا للصليب، كان،  المسيح،  العصارمةًا للروح القدس الذ  إنسيب على البنيسة بعد صلب  
زمنية. ثم عبروا األردن رمةًا  سنة  ي البرية رمةًا لحياتنا على األرض للنر  40للمسيح. وكان، ر لة توهانهم 

لموتنا بالجسد، هم دخلوا كنعان، و ى نهاية ر لة اهادنا على األرض ندخل إلى كنعان السماوية. وا ظ أن  
السحابة را قنهم طوم الطريق تكلل عليهم  ى الشمس وتنير لهم لياًل وتقودهم  ي الطريق. وهذا عمل الروح 

 العالم ويقودنا وينير لنا الطريق إلى السماء. القدس يعةينا  ي خالم أام وتجارب 
إذًا ليس معنى أننا اعنمدنا وتناولنا من اسد المسيح... الخ أننا ضمننا دخوم السماء،  شعب إسرائيل اعنمدوا 

مع موسى وأكلوا طعامًا رو يًا ورربوا ررابًا رو يًا وهلك معكمهم  ي البرية ولم يدخلوا أرض الميعاد لذلك علينا  
 نجاهد ونقمع أاسادنا ونسنعبدها ل ال نصير مر وضين.أن 
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َحاَبِة، َوَجِميعَ 1" -:(1) آية ُهُم اْجَتاُزوا َفِإنِدي َلْسُت ُأِريُد َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن َتْجَهُلوا َأن  آَباَءَنا َجِميَعُهْم َكاُنوا َتْحَت الس 
 " ِفي اْلَبْحِر،

أن أباء اليهود هم أباء لألمم   الرسوم عنبرإ هنا  سنمرار إلسرائيل. إمنداد طبيعي و إ البنيسة هي  = آَباَءَنا
 اهلل أعطى الجميع ولبنش ا يسر إّا بمن    4 –  1مرات  ي اآليات   5تبررت  =َجِميَعُهْم      .باإليمان

 ينجاوب معش.  
َحاَبةِ   هللا  ي عناينش قادهم بسحابة نهارًا وبعمود نار لياًل. = َكاُنوا َتْحَت الس 

 
َحاَبِة َوِفي اْلَبْحِر،2" -:(2) آية    "َوَجِميَعُهُم اْعَتَمُدوا ِلُموَسى ِفي الس 

قو   لني تعطىاالقدس ال حر يرمة للمعمودية  الماء محيط بهم من كل ميان. والسحابة تشير لنعمة الروح 
 لنا نحن المعمدون.  رمة للمعمودية للواد ، وعصا موسى ترمة للصليب. وبنو إسرائيل

َحاَبِة َوِفي اْلَبْحِر   :   3= هذه تساوى تماما ثإن كان أ د ا يولد من الماء والروح...ث )يواْعَتَمُدوا ِلُموَسى ِفي الس 
5).  
 

نموت مع المسيح.  موسى تقدم وإاناز  اناز معهم ال حر. ونحن  ي المعمودية إ  موسى  =اْعَتَمُدوا ِلُموَسى  
  6)رو  شركنا مع المسيح  ي موتش وقيامنشيالمعمودية ى   وقام، والروح القدس ال حر، والمسيح سبق ومات عنا

 :3 –  5). 
 

ا ُروِحيًّا،3" -:(3) آية  " َوَجِميَعُهْم َأَكُلوا َطَعام ا َواِحد 
(. هو خبة من هللا رمةًا للمسيح السماو ،  25:  78 هو أ  المن من صنع المالئبة )مة  = َطَعام ا ُروِحيًّا

وأكلهم منش لش دالة رو ية  هو رمة لجسد المسيح. هم لم يبذلوا اهدًا  ى إعداده، وأكلهم منش يشير أنهم من  
معمد ا ينناوم من الجسد رعب هللا. ونال ظ أنهم  صلوا على المن بعد معمودينهم  ى ال حر األ مر، وغير ال

 . اً رو ي لحياتناالجسد، هيذا اسد المسيح ازم  حيا العاد  ازم لوالدم. وكما أن الخبة 
 

ا ُروِحيًّا، أَلن ُهْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحي ٍة َتاِبَعِتِهْم،  4" -:(4) آية ْخَرُة  َوَجِميَعُهْم َشِرُبوا َشَراب ا َواِحد  َوالص 
 " َكاَنِت اْلَمِسيَح.

 المطعون. ل النعم من انب المسيح المصلوب و  الماء خرج بصور  إعجازية رمةًا لخروج ك = َشَراب ا ُروِحيًّا 
= لم يقصد الرسوم بهذا قطعا أن الصخر  النى ضربها موسى النبى كان، تسير وراء الشعب ،  والصخرة تابعتهم

موسى  ى كل ميان يذهبوا إليش يارب الصخر  النى يجدها بيخرج منها ماء . ولبن لماذا لم لبن ب ساطة كان 
يذكر البناب هذا ؟ ألال الرمة.  الصخر  ترمة للمسيح . وضرب الصخر  بالعصا يشير لصلب المسيح ،  

. ولما كان المسيح  ىالشراب الروح = والمسيح بموتش تصالحنا مع هللا ، والننيجة أن هللا أرسل لنا الروح القدس
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صلب ويموت مر  وا د  نجد الو ى يذكر قصة ضرب الصخر  مر  وا د   قط . لذلك  لى المر  األخير   ين  يُ 
ن نمنل. بالروح القدس  ين نسأم  إ نااوا للماء قام هللا لموسى كلّ م الصخر  بيخرج الماء ، وهذا يرمة ألننا اآل

إن عطا أ د  ليقبل إلىع  يسو  المسيح قام ث ( . والرب 13:   11ث )لو ثيعطى الروح القدس للذين يسألونش
ويشرب. من آمن بى كما قام البناب تجرى من بطنش أنهار ماء  ى. قام هذا عن الروح الذى كان المؤمنون بش 

وسى إذ ضرب الصخر  هذه المر  األخير   ولذلك غاب هللا من م. ( 39  – 37:  7ث )يو ن أن يقبلوهمةمعي
 ( ،  المسيح ا يصلب مرتين . 12  – 8:   20)عد 

ْخَرُة َكاَنِت اْلَمِسيحَ   (. هو صخر  يمين أن أسنند 15:32  تن  4:26ش إ   2:18الرب صخرتي )مة  = َوالص 
إذًا الرب كان يسير معهم ويعننى بهم، وهو الو يد الذ  يروى   =َصْخَرٍة ُروِحي ٍة َتاِبَعِتِهمْ عليها  ي الايقات. 

ظمأهم. هنا نرى أن المسيح كان مواودًا قبل أن يولد، وأنش هو مصدر بركات الشعب  ي كل األوقات. وكما 
(.  المسيح هو هللا. لبن اليهود كانوا 4:26ش إ   15:32قيل عن المسيح صخر ، قيل عن هللا صخر  )تن 

و ية الهية  ائقة  يشير أن هذا الشراب أعطى لهم بقو  ر  = َشَراب ا ُروِحيًّا الم العهد الجديد. وقولشيسيرون  ي ظ
هذا ما  مليون نسمة. 3- 2ليس بقوانين الطبيعة،  المياه الني تلجرت من الصخر  كان، تبلى  على الطبيعة، و 

ح الذ  كان ين عهم طوام ر لنهم  مسييجعلنا نقوم أنهم كانوا يشربون  ي الواقع من صخر  غير مرئية أ  ال
ينعهدهم بالطعام والشراب الذ  يدبره لهم بطريقة إعجازية. والصخر  كان، رمةًا للمسيح والماء رمةًا للروح القدس و 

 رسلش المسيح بعد  دائش .أالذى 
  

 "  اْلَقْفِر.لِكْن ِبَأْكَثِرِهْم َلْم ُيَسر  هللُا، أَلن ُهْم ُطِرُحوا ِفي 5" -:(5) آية
ر سوى بعدد قليل منهم بسبب تمردهم وعصيانهم وخطاياهم، ماتوا وطر وا  ي القلر ولم يدخلوا كنعان وهللا لم ُيسع 

سنة هؤاء دخلوا كنعان( إّا أن هللا من المؤكد كان مسرورًا بموسى وهرون   20)يشو  وكالب ومن هم أقل من 
 الميعاد.ومريم مع أنهم لم يدخلوا أرض 

 
  " َوهِذِه اأُلُموُر َحَدَثْت ِمَثاال  َلَنا، َحت ى اَل َنُكوَن َنْحُن ُمْشَتِهيَن ُشُرور ا َكَما اْشَتَهى ُأولِئَ .6" -:(6) آية

رنهوا هم الراو  لمصر هناك من يشنهى العود  إكما   =ُمْشَتِهيَن ُشُرور ا هذا علينا أن ننخذه مثاًا وعبر . 
 رنهوا العود  لمصر بعد خرواهم.إللخطية.هم ارنهوا ما كان ُيعمل  ي مصر  عملوا العجل الذهبي، بل هم 

 
يواش الرسوم  ديثش إلى مؤمني كورنثوس الذين تمنعوا باله ات الرو ية للعهد الجديد، وقد   -:14-7اآليات 

 ينبههم أن ا يعنمدوا على هذه اله ات، و يلرطوا  ي   أ سوا بحرينهم وسلطانهم  ي األكل مما ذبح لألوثان،
ثنيين( ألن األوساط الوثنية تمنل.  الثقة بأنلسهم )هؤاء الذين يحارون الوائم  ي الهياكل الوثنية بدعو  من الو 

ال اب اإللهى.   وباألخص وائم األوثان مما يعرضهم للسقوط  ي رذائل األمم، و يجلب عليهم ، بالعثرات 
من مصر ارتدوا ل  اد  العجل الذهبي،  بذلك أهل كورنثوس إذ كانوا  بعد أن خراوا ( 1)آية   همءباأولينذكروا أن 
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داد للوثنية لما  يها من م ريات )أكل ولعب أ  ممارسات انسية( لذلك  عليهم  من أصل وثنى  هم عرضة لالرت
هربوا من   اد  األوثان. والبالم لنا أن نهرب من كل إ أن ا يلنبروا  ي أنلسهم أنهم أقوياء. والخالصة أقوم لبم 

 ميان بيش عثر   نحن بشر قابلين للسقوط ونحن أيااً ضعلاء.
 

ْرِب، ُثم  َفاَل 7" -:(7) آية ْعُب ِلأَلْكِل َوالشُّ  َتُكوُنوا َعَهَدَة َأْوَثاٍن َكَما َكاَن ُأَناٌس ِمْنُهْم، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:»َجَلَس الش 
 "َقاُموا ِلل ِعِب«.

( والرسوم يقصد أن يقوم لهم ا تراعوا إلى الحنين ل  اد  األوثان  6:32هذه إرار  لحادثة العجل الذهبي )خر  
اللعب هو رقص يصل للعرى، هيذا  =  ُثم  َقاُموا ِلل ِعِب اليهود ل  اد  العجل الني تركوها  ي مصر. كما  ن 

وكان الةنى من طقوس ال  اد  الوثنية  ي  ياكل األوثان وهذا ما يمين أن يراع إليش   يد عنا إبليس لنهين أنلسنا.
الرقص الذ  مارسش الشعب أمام العجل الذهبي ربما كان أهل كورنثوس لو عادوا لهياكل األوثان. وهذا اللعب أو 

 ظ أنهم صنعوا الوثن )أ  وقد تعلمش الشعب من المصريين وا ويسمى بالرقص الطقسى،  ، إكرامًا لألوثان
 ( أ  اللعب.6رنهوا ررورًا )آية إاليهود  ي سيناء( ألنهم 

 
   ِمْنُهْم، َفَسَقَط ِفي َيْوٍم َواِحٍد َثاَلَثٌة َوِعْشُروَن َأْلف ا.َواَل َنْزِن َكَما َزَنى ُأَناٌس 8" -:(8) آية

( ونجد أن الشعب بدأ بالةنا مع بنات  9- 1:  25هذه إرار  لسقوط الشعب  ي خطية الةنا مع بنات موآب )عد 
( ولنال ظ بشاعة خطية الةنا، وبشاعة العقوبة،  مات  ي يوم وا د 3- 1:25موآب ثم سجد آللهنهم )عد  

َفَسَقَط ِفي  ( والحل بسيط أن بولس يقوم 9:25)عد  24000. ونجد  ي سلر العدد أن الذين ماتوا   23000
أو أن من ماتوا  1000و ى األيام النالية  23000وييون أن الذين ماتوا  ي اليوم األوم  23000َيْوٍم َواِحٍد 

 .1000ومن قنلهم القاا  بعد ذلك كانوا  23000بالوبأ  
 

ا ُأَناٌس ِمْنُهْم، َفَأْهَلَكْتُهُم اْلَحي اُت.9" -:(9) آية َب َأْيض  ِب اْلَمِسيَح َكَما َجر   " َواَل ُنَجرِد
اَل (. 6:21(  اربهم هللا بالحيات )عد 5:21هذه إرار  لنذمر الشعب على المن وقالوا عنش طعام سخي  )عد 

ِب اْلَمِسيَح     =ُنَجرِد
هم تذمروا على يهوه  ي العهد القديم. وبولس يقوم أنهم اربوا أو تذمروا على المسيح،  نلهم ان المسيح   (1

 هو يهوه.
 للمسيح.  تذمرهم كان على المن، والمن رمة (2
 (. 30- 27:11كو  1من يسنخم بالنناوم يعرض نلسش للدينونة ) (3

 
ا ُأَناٌس ِمْنُهْم، َفَأْهَلَكُهُم اْلُمْهِلُ .10" -:(10) آية  " َواَل َتَتَذم ُروا َكَما َتَذم َر َأْيض 
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(. وهذا تحذير لهم  نى ا ينذمروا عليش،  بولس يخيلهم من زر   16أبيرام )عد  هذه إرار  لنذمر قورح وداثان و 
 الشقا، والنذمر ضده. 

 
ُهوِر.َفهِذِه اأُلُموُر َجِميُعَها َأَصاَبْتُهْم ِمَثاال ، َوُكِتَهْت إِلْنَذاِرَنا َنْحُن ال ِذيَن اْنَتَهْت ِإَلْيَنا َأَواِخُر 11" -:(11) آية  " الدُّ

من موسى  نى مجيء   - :  الثانية هي ما سبق رريعة موسى. -: األولى نرات  3قسم اليهود مد  العالم إلى 
 المسيح لنهاية األيام.   من -:  الثالثةالمسيح. و 

ُهورِ  ننهاء العالم، نحن الذين أدركنا  إ نحن من وصل لنا كمام تدبير هللا  نى ... يقصد بها الرسوم  = َأَواِخُر الدُّ
مقاصد هللا من اهننا و ايقة دعوتنا لميراث السماء. وأواخر الدهور تشير ألن كل األنبياء تن أوا عن المسيح  

 الذ  أتى  عاًل ونننكر مجي ش الثاني ليننهي بذلك العالم الحاضر.
  

 " ِإذ ا َمْن َيُظنُّ َأن ُه َقاِئٌم، َفْلَيْنُظْر َأْن اَل َيْسُقَط.12" -:(12) آية
(. 27:9بولس نلسش يخاي أن ُير ض ) ي  ياتش الرو ية ويرتد ، و  سية تشير أن المؤمن يمين أن يننباآلهذه 

خنارهم كشعب مخنار. لذلك يجب دائمًا أن إواليهود أمامنا مثاًا إذ هلك أكثرهم  ي القلر بعد أن كان هللا قد 
 نحذر من السقوط و قدان الحيا  المقدسة. 

 
ُبوَن َفْوَق َما َتْسَتطِ 13" -:(13) آية يُعوَن، َبْل  َلْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة ِإال  َبَشِري ٌة. َولِكن  هللَا َأِميٌن، ال ِذي اَل َيَدُعُكْم ُتَجر 

ا اْلَمْنَفَذ، ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُلوا.  "  َسَيْجَعُل َمَع الت ْجِرَبِة َأْيض 
( 1اارتداد والسقوط. وتوقع أن يسمع منهم أن هناك تجارب ص  ة توااههم   هو  ذرهم  ي اآلية السابقة من

 ( ااضطهادات. وهذه يمين أن تجعلهم يرتدون  أااب 2إغراءات الخطايا  
  EXCEPT SUCH AS IS COMMON TO MANوالنرامة اإلنجليةية  = َلْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة ِإال  َبَشِري ةٌ  

النجارب الني يسمح بها هللا هي على قدر الطاقة ال شرية، ومناس ة للمقدر  ال شرية. أى هي  ى وسع  وتعنى أن 
ومقدر  ال شر أن يجنازوها بنجاح إذا اسنندوا على النعمة اإللهية. وترامها ذهبي اللم أن النجارب الني تصي يم  

رتداد.  لي وسعيم أن تحنملوها،  ال مبرر ل ص ير  وقصير  ومعندلة. والمعنى وا د ا تنذمروا على أ  تجربة  
( اآلام وااضطهادات الني تقابلنا. ونجد أن هللا  2( تجارب الخطية 1وكلمة تجربة تشير لنوعين من النجارب 

 اْلَمْنَفَذ، ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُلوا يعطينا  ي هذه وتلك 
و هذه  ي وسعيم أن تقاوموها اسننادا إلى   تجارب الخطية )واود أوثان وزنا وغيره من المعثرات(. (1

 إن الخطية لن تسودكم ألنبم لسنم تح،  ا هو قو  تسند المؤمن  ال يخط. ثالنعمة اإللهية.  المنلذ هن
 (. و نى لو سقط أ د ب اب النوبة ملنوح. 14:6)رو  ثالناموس بل تح، النعمة

تنذمروا كما تذمر اليهود، بل إ هموا أن  (. و ى هذه ا ....تجربة بمعنى ألم )مرض    شل   إضطهاد  (2
خن ار بواطن  ياتنا،  نعري ضعلاتنا  نبمل ونننقى.  إغرض النجربة أنها وسيلة تساعدنا على  حص و 
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هللا ا يريد أن يسحقنا بالنجربة بل أن ييملنا  من هللا بيعطينا قو  نبمل بها. ونعري ضعلاتنا و نطلب 
(.  قًا إن كل األمور ) نى ما هو مؤلم منها( تعمل معًا  10:2و نى المسيح نلسش كمل باآلام )عب 

يمينش  رمالش )اآلام( تح، رأسي و (. والمنلذ  ي هذه الحالة هو النعةيات اإللهية ث28:8للخير )رو 
ذه النعةيات.  لنصلى  ي الايقة  (. ولبن النذمر على أ يام هللا يمنع ه6:2)نا   ث)تعةياتش( تعانقني

 سألوا تعطوا. إو  ...ر  إليك أن تعطيني ا نمام وصبر وتعةية يارب أريرك وأتاث
  

 " ِلذِلَ  َيا َأِحب اِئي اْهُرُبوا ِمْن ِيَباَدِة اأَلْوَثاِن.14" -:(14) آية
تحذير للبورنثيين من اارتداد للوضى   اد  األوثان، هنا دعو  لهم  نى ا يأكلوا  ي  ياكل األوثان،  نى ا 

   .بسبب اإلغراءات المواود  هناك يرتدوا
ثثم يعود الرسوم إلى موضو  الوائم الوثنية معات اً قائالً هل تنركوا مائد  اسد الرب ودمش وتأكلوا على موائد 

 أوثانث.  
 
 "  َأُقوُل َكَما ِلْلُحَكَماِء: اْحُكُموا َأْنُتْم ِفي َما َأُقوُل.15" -:(15) آية

أن الهروب من الوثن هو   تلحصوه. و نجد بيما يأتىيقوم لهم أننم  يماء  أ يموا على ما سأقولش بعد أن  
 طريق الحيمة الحاياية )أو الهروب من الخطية عمومًا(. 

 
 َشِرَكَة َكْأُس اْلَهَرَكِة ال ِتي ُنَباِرُكَها، َأَلْيَسْت ِهَي َشِرَكَة َدِم اْلَمِسيِح؟ اْلُخْهُز ال ِذي َنْكِسُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" -:(16) آية

 "َجَسِد اْلَمِسيِح؟
ب لألوثان ضرب من   ادتها لما بيش من ارنراك مع رياطين، و الدليل أننا رع ق  يريد الرسوم أن يقوم أن أكل ما يُ 

 ي مائد  الشياطين ننحد معها،    ين نشنرك  ي مائد  المسيح ننحد معش.  بذلك  ين نشنرك مع الوثنيين
أقولش معقوم أم ا. والرسوم ينحدث هنا عن مائد  العشاء الرباني الني أقامها  ( هل ما 15ا يموا كحيماء )آية و 

يناح من   ارات الرسوم هنا كي  أن المسيح أعطى للنالميذ اسده ميذه وأعطاهم  يها اسده ودمش، و الرب لنال
ا إزاء أمور  وكي  أن من يشنرك  ي الخبة والخمر  إنما يشنرك  ي اسد المسيح و ي دمش. أ  أننا لسن ودمش،

ا يرمة الخمر إلى دم المسيح  قط، لبنهما ينحوان  عاًل إلى  رمة الخبة إلى اسد المسيح  قط، و رمةية،  ال ي
َكْأُس  من اسد المسيح ننحد بش.وباألكل  )كينونيا( تعنى ااتحاد بالمسيح.اسده ودمش الحايقيين. إن كلمة رركة 

المسيح  ي عشائش األخير مع تالميذه ولقد أطلق اليهود على البأس األخير  ننلو عليها البركة كما  عل  =اْلَهَرَكِة 
أن يمررها   الني يشربونها  ي عيد اللصح كأس البركة ألن رأس العائلة )األب( كان يقوم صال  رير عليها قبل

أطلق بولس و  ي صال  الشير هذه كان ي ارك هللا على كل عطاياه خالم العام الماضي. على أ راد العائلة. و 
هي  كلمة إ خارسنيا الصليب. و ااسم على كأس اإل خارسنيا ألنها تحوى دم المسيح الذ  أهر، عنا على عود 

ألننا إذ نر عها بين   رير هلل على كل ما قدمش المسيح لنا إذ قدم اسده ودمش. ويقوم ذهبي اللم أنها كأس البركة
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ة هلل  قولنا ن ارك هللا   ، وبالنسأعكم بركة  صلنا عليهاأيدينا نقدم تسابيح الشير هلل الذ  أعطانا اسده ودمش 
،  وننار  اليكث نس حك ن اركك نشيرك يا رب ث لحان القداسأمرادي لقولنا نس ح هللا ونحمده ، كما نقوم  ى 

 إذًا هو دم المسيح وليس رمة لُش.  =  َشِرَكَة َدِم اْلَمِسيحِ  وتسابيح الشير هي معنى إ خارسنيا.
  

 "  َفِإن َنا َنْحُن اْلَكِثيِريَن ُخْهٌز َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، أَلن َنا َجِميَعَنا َنْشَتِرُك ِفي اْلُخْهِز اْلَواِحِد.17" -:(17) آية
رنركنا  إتحدنا و إولما كان هذا الخبة السماو  هو وا د، لذلك  إننا اميعًا نص ح بش اسدًا وا دًا ألننا اميعًا قد 

ل عض، أ  ندخل  ي و د ، لخبة نص ح وا دًا بعانا بالنس ة  ي خبة وا د، وهيذا  إننا اميعًا بواسطة هذا ا
ن رةي  الخبة ينبون من كثير من  إس أغسطينوس تحاد باطني. يقولش القدي إرنراك ظاهر  ولبنش إ هو ليس 

  ات القمح، وهيذا الجسد الوا د ينبون من عديد من األعااء ربطهم رباط المح ة وأدا  الربط هي اسد 
المسيح، وما عاد مكهر ااخنالي بين   ات القمح بسبب ااتحاد معًا، بينما أنش قبل أن يصير القمح خبةًا كان 

( وا ظ أن الخبة العاد  ا يربط وا يو د الناس  ي اسد ...م عملية الطحن والعجين م عثرًا ثم إنام )خال
وكما قام األباء أن من أكل خبةا عاديا ينحوم الخبة إلى أعااء  ى اسد هذا الشخص )أنسجنش ودمش(، وا د. 

الوا د. لذلك ب النناوم من  أما عندما ننناوم من الخبة اإل خارسنى ننحوم نحن إلى أعااء  ى اسد المسيح 
 الذى هو اسد المسيح. َنْحُن اْلَكِثيِريَن ُخْهٌز َواِحٌد، َجَسٌد َواِحدٌ   الخبة اإل خارسنى نص ح

 
 " اْلَمْذَبِح؟اْنُظُروا ِإْسَراِئيَل َحَسَب اْلَجَسِد. َأَلْيَس ال ِذيَن َيْأُكُلوَن الذ َباِئَح ُهْم ُشَرَكاَء 18" -:(18) آية

هناك مثل آخر من الطقوس اليهودية،  بان اليهود يقدمون أنوا  من الذبائح. منها ذبيحة السالمة. وهذه يقدم  
ولم يقل   = شريكا  للمذبحاةء منها هلل وُيحر، على المذبح. واةء يأكلش مقدم الذبيحة، بيصير مقدم الذبيحة 

ررييًا هلل. أما بالنس ة لجسد المسيح  نحن لنا رركة ا مع المذبح بل مع الرب نلسش ثم تأتى ذبيحة الخطية وهى  
رنركنم  إتحد بها  حمل، خطاياه ومات، عوضًا عنش. لذلك  لو إذبيحة تموت عوضًا عن مقدمها، وكأن مقدمها 

من يشنرك  ي ذبيحة ينمسك   وا رركاء الشياطين. ونال ظ أنصير  ي موائد األوثان  أننم بهذا تنحدون بالوثن وت
بيل ما يحيط بها من طقوس وعقائد وتدبيرات.  شركاء المذبح هم رركاء  ي العقيد  واإليمان اللذين قدم، بهما  

 الذبيحة.  
الرو ي  هم أبناء إبرا يم   إسرائيل ،ويعقوب بالجسد. أما البنيسةأ  اليهود أواد إبرا يم  = ِإْسَراِئيَل َحَسَب اْلَجَسدِ 

 باإليمان. 
 

   "َفَماَذا َأُقوُل؟ َأِإن  اْلَوَثَن َشْيٌء، َأْو ِإن  َما ُذبَح ِلْلَوَثِن َشْيٌء؟19" -:(19) آية
( سبق وقام أنش ا وثن وا إلش سوى هللا وأن كل ما ُذب ح  لألوثان ما هو إا مجرد لحم عادى.  4:8كو  1 ي )

ئمهم قاصدًا اارنراك  ي ذبيحة األوثان. هنا يقوم أن هذا خطأ  من يجامل الوثنيين ويحار وايلم ولبنش هنا ي
(. 29:15بولس نلس قرار مجمع أوررليم )أ   ردد وين  ى أن يمننع عنش  نى أصحاب الامير القوى، وبهذا ي
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ياع   19آية الوثن.  ي ومعنى كالم الرسوم أن من يأكل من ذبائح الوثنيين يصير ررييًا ومنحدًا مع عابد   
نأكلش، وا عالقة لهما ب عاهما    لصل عماسؤام قد يثيره أهل كورنثوس أن الوثن )الشياطين( موضو  من

 .20آية ال عض. ويقدم إاابة هذا السؤام  ي 
 

َياِطيِن، اَلِ هلِل. َفَلْسُت ُأِريُد َأْن َتُكوُنوا َأْنُتْم ُشَرَكاَء  َبْل ِإن  َما َيْذَبُحُه اأُلَمُم َفِإن َما َيْذَبُحوَنُه 20" -:(20) آية ِللش 
َياِطيِن.    " الش 

 قًا ا إلش سوى هللا، ولبن اآللهة الوثنية هذه ما هي إّا رياطين  هل تشنركوا مع رياطين، بهذا سنشنركوا معهم 
  ؟أيقدم للوثن هو مقدم للشيطان  هل نشنرك مع رياطين.  ما  19آية   ي موتهم ودينوننهم. هنا نجد إاابة سؤام 

 . هنا ا إنلصام بين الشيطان وما يقدم للشيطان
 

بِد 21" -:(21) آية بِد َوَكْأَس َشَياِطيَن. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْشَتِرُكوا ِفي َماِئَدِة الر  َوِفي  اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْشَرُبوا َكْأَس الر 
 " َماِئَدِة َشَياِطيَن.

هنا نرى إسنحالة تحقيق رركة  اياية على أى مسنوى مع هللا طالما إرنركنا  ى مائد  الشياطين، بل إن   
إرنراكنا  ى مائد  الرب  ى هذه الحالة سييون دينونة علينا. ا نسنطيع أن نهب قلبنا للرب وإلبليس ونعرج بين  

ن يقطع عالقنش بإبليس، ومن سمح إلبليس أن يسين قل ش  معنى ذلك أنش  اللرقنين،  من يهب قل ش للرب عليش أ
 طرد هللا وأبعده عنش. 

واآلن واضح من كالم الرسوم أن اإلرنراك أو الشركة تعنى اإلتحاد أى يصير اإلثنين وا دًا.  هل ننحد مع هللا  
 . وإبليس  ى وق، وا د  نو د بينهم

 

؟ َأَلَعل َنا َأْقَوى ِمْنُه؟َأْم ُنِغيُر 22" -:(22) آية  " الر ب 

أى نغيظ الرب  ينما نرت ط ب يره، ونحن عروسش،  ين نأكل من مائد  الوثن. وهل  ين ذ نسنطيع أن   =َأْم ُنِغيُر 
 نجابش غاب هللا. 

 
لُّ »ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي«، لِكْن َلْيَس ُكلُّ اأَلْشَياِء ُتَواِفُق. »ُكلُّ اأَلْشَياِء َتِحلُّ ِلي«، َولِكْن َلْيَس كُ 23" -:(23) آية

 "  اأَلْشَياِء َتْهِني.
. وهنا الرسوم ياع المح ة  و، كل إعن ار و و، كل قانون.  إذا وادت أن ما يحل  12:  6رااع تلسير آية  

لى سييون عثر  آلخر  علىع أن أمننع، بل إذا رأينش غير ذات نلع ل خرين ولن يبنيهم  ألمننع عنش.  ى بعض  
بن علىع أن أسأم نلسى.. هل هذا ينلق مع كونى مسيحى، وهل  األ يان أاد أن لى سلطان أن أ عل ر.، ول

لن ييون سبب عثر  أل د. علىع أن أبحن عما يساهم  ى بنائى وبناء اآلخرين. قد ا ييون هناك قانون ملةم لى 
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هناك صوت  ى الداخل يمنعنى،  علىع  ين ذ أن ا أقاوم صوت الروح القدس  ى  لبن ييون  ،أمننع عن ر.بأن 
 لى.داخ

 
 "  اَل َيْطُلْب َأَحٌد َما ُهَو ِلَنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َواِحٍد َما ُهَو ِلآلَخِر.24" -:(24) آية

هناك  دود تمنعنى عن بعض النصر ات أا وهى ... ما هو نا ع وصالح ل خرين  هذا أ علش ،  لى مح ة علىع 
بحن عن ما هو صالح  مصدر كل الخطايا. إذًا  ألأاع أكون عثر  أل د. ليس أرذم من خطية  ب الذات  هى 

 ل خرين قبل أن أبحن عما هو لنلسى  قط. 
 

ِميِر،25" -:(25) آية  " ُكلُّ َما ُيَباُع ِفي اْلَمْلَحَمِة ُكُلوُه َغْيَر َفاِحِصيَن َعْن َشْيٍء، ِمْن َأْجِل الض 
ا تسألوا هل هذا اللحم   =َغْيَر َفاِحِصيَن أى محام الجةار   =ُكلُّ َما ُيَباُع ِفي اْلَمْلَحَمِة   ُكُلواولرا ة ضمائرهم قام 

م  لوثن أم ا.  بل ر. خلقش هللا طاهرًا. وما يلسد الش. هو سلوك اإلنسان ونكرتش بلساد عقلش، هيذا   قد ُقدّ 
م  لوثن، و  لبن اإلرنراك  ى ممارسات وإ نلاات ورقص  ينجس الش..  اللحم  ى  د ذاتش طاهر  نى وإن ُقدّ 

 وطقوس  ياكل األوثان، هذا هو الممنو . 
ِميرِ  . كلوا دون سؤام  =  ِمْن َأْجِل الض  ث ر  ا تسأم هل هذا اللحم مقدم لوثن أم ا  نى ا ينشيك ضميرك وُتع 

 اد  إلش آخر.وبإرتياح ضمير. األكل هنا طالما لم نذهب لهياكل األوثان هو ليس إرنراك  ى   
 

بِد اأَلْرَ  َوِمأَلَها«.26" -:(26) آية  " أَلن  »ِللر 
(.  اهلل هو خالق اللحم والحبوب، هو خالق الن ات والحيوان. إذًا كل ر. 1:   24الرسوم إقن س اآلية من )مة 

عطيش  طاهر ألن هللا هو الذى خلقش، هو طاهر  نى وأن أساء ال عض إسنخدامش وقدموه لوثن. كل ر. هو  
صالحة من هللا الصالح. لذلك ا ي ينبم ضميركم على أكل ما ُذب ح  لألوثان وتشنرونش من الملحمة.  بل ما يقدم 

لألوثان طالما ليس، هى آلهة،  ما يقدم هو ليس ملبًا لها، هللا خلقش. إذًا هو للرب الذى لش كل األرض ويملك 
 كل ر. أى كلوا من خيرات هللا النى خلقها لبم. 

 
ُم َلُكْم ُكُلوا27" -:(27) آية ِمْنُه َغْيَر  َوِإْن َكاَن َأَحٌد ِمْن َغْيِر اْلُمْ ِمِنيَن َيْدُعوُكْم، َوُتِريُدوَن َأْن َتْذَهُهوا، َفُكلُّ َما ُيَقد 

ِميِر.    " َفاِحِصيَن، ِمْن َأْجِل الض 
والرسوم يوا ق على هذا. وا ظ أن اليهود   ، هذه اآلية عن األكل  ى بيوت الوثنيين بدعو  من صا ب البي، 

=    غير فاحصين كانوا يمنعون األكل مع األمم. والرسوم ا يريد أن يايع الود مع الناس  نى لو كانوا وثنيين.
ِميرِ  ا تسأم هل ذبح اللحم لوثن أم ا  ضميرك أن، يا من تأكل  نى ا تنعثر.   = ِمْن َأْجِل الض 
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مِ 28" -:(28) آية يِر.  َولِكْن ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحٌد:»هَذا َمْذُبوٌح ِلَوَثٍن« َفاَل َتْأُكُلوا ِمْن َأْجِل َذاَك ال ِذي َأْعَلَمُكْم، َوالض 
بِد اأَلْرَ  َوِمأَلَها«.  "أَلن  »ِللر 

 نى ا تبونوا عثر  لش وينعب ضميره. هنا نرى   =َفاَل َتْأُكُلوا من ذوى الامائر الا يلة..  = ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحدٌ 
الرسوم مهنم باآلخرين  نى لو كان ما أعملش صحيحًا، لبى ا أكون سب ًا  ى تعب إنسان، ربما يذهب بسببى  

ن  ى أليأكل  ى الهياكل الوثنية  يهلك. وقد تعنى لو أن من أضا ك قام لك أن هذا اللحم مذبوح لوثن، وقام لك 
وبالنالى عليك أن تمارس بعض الطقوس الوثنية قبل األكل  إمننع عن األكل،  نى ا يكن أنك  كل بركة لكاأل

وثنى مثلش، أو  نى ا ينعب إن لم تقم بالطقوس النى يطلبها، والمسيحى ممنو  عليش أن يؤذى رعور أ د أو  
ِميرِ = ينعب ضميره    هنا الامير هو ضمير من ييلمك. =  َوالض 

بِد  ( قاصدًا أن نأكل من أى لحم. وهنا يقولها مانعًا من  26سبق وقام هذه اآلية )آية    = اأَلْرَ  َوِمأَلَهاأَلن  ِللر 
أكل اللحم إن أخبرك أ د أنش مذبوح لوثن، ومن أال الامير،  ما المعني. هنا يقصد أن هللا ليس إلهك و دك 

إلش الوثنيين، وهللا يهنم بأن ا ينعب  أيها المسيحي قوى الامير بل هو إلش البل، هو إلش ضعاي الامير و 
ضمير أ د بسببى. والمعنى تنازم عن  قك  ى أكل هذا اللحم المذبوح لوثن  نى ا تنسبب  ى ضيا  أ د هو  

 أياًا للرب وهو الديان الذى سيدين كل وا د بحسب قل ش.
 

ِميُر«، َلْيَس َضِميَرَك َأْنَت، َبْل 29" -:(29) آية ي ِتي ِمْن َضِميِر َأُقوُل »الض  َضِميُر اآلَخِر. أَلن ُه ِلَماَذا ُيْحَكُم ِفي ُحرِد
 " آَخَر؟

ث  ى اآلية السابقة، وهنا يحدد أن الامير ليس ضميرى أنا، بل ضمير اآلخر الذى يمين  هو قام ثوالامير
قوقنا المشروعة.  ينعثر بسببى.  ملهوم الحرية  ى المسيحية يقناى كثيرًا من األ يان أن نننازم  نى عن   

وكما يجب أن ا نلعل ما ا ينلق وضمائرنا، هيذا يجب أن نراعى ضمير اآلخرين وأّا نلعل ما يعثر  
ي ِتي ِمْن َضِميِر آَخرَ  ضمائرهم. لماذا يحيم آخر علىع بأننى خاط.، مع أننى تصر ،  = ِلَماَذا ُيْحَكُم ِفي ُحرِد

 األ ال أّا أعثره.  ،بحرينى
 

 " َفِإْن ُكْنُت َأَنا َأَتَناَوُل ِبُشْكٍر، َفِلَماَذا ُيْفَتَرى َعَلي  أَلْجِل َما َأْشُكُر َعَلْيِه؟30" -:(30) آية
طعام على أنش نجس، وأكون على إسنعداد أن أرارك  إذا كن، أنا مسننيرًا بنعمة اإليمان ولذلك ا أنكر إلى أى 

 ى اميع األطعمة،  لماذا أاعل ذوى الامير الا ي  يحيمون  ىع أننى مخط. بينما أنا آكل بشير.  
 والمقصود أن األكل من هذا اللحم  نى ولو بشير ا يسنحق إ ةان قلب اآلخر وتشييك ضميره. 

 
 وَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيئ ا، َفاْفَعُلوا ُكل  َشْيٍء ِلَمْجِد هللِا. َفِإَذا ُكْنُتْم َتْأُكلُ 31" -:(31) آية

   -:لبى تبون مسيحيًا  ايايًا  ليين هد ك مجد هللا  ى كل ما تعمل
 إن ررب، أو أكل، أو ل س،  أرير هللا ومجده على ما أعطاك.  (1
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 .هللا عليك أن تراعى مشاعر وضمائر اآلخرين وبهذا تمجد  (2
سمات أبى السماوى بيمجدوا أبونا   وهى يرى الناس أعمالى الصالحة، وسلوكى بوقار، ظاهر   ىع  (3

 الذى  ى السموات. 
الدا ع للعمل لذاتنا ورهواتنا.  أن نعمل على ما يساعد على خالص اآلخرين وبناء اآلخرين وا ييون  (4

 ميرسين هلل  أن ننكر أننابل 
  
 "  ُكوُنوا ِباَل َعْثَرٍة ِلْلَيُهوِد َوِلْلُيوَناِنيِديَن َوِلَكِنيَسِة هللِا.32" -:(32) آية

ا تنصر وا تصر ات تعثر اآلخرين  هذا ليس لمجد هللا. واآلخرين هم ليسوا المؤمنيين  قط بل  نى اليهود 
 كانوا وثنيين. والوثنيين،  علينا أن ا نحنقرهم لنمسيهم بناموسهم إن كانوا يهودًا أو لوثنينهم إن 

 يقصد هنا ضعاي اإليمان. إذًا نحن مس ولين عن كل وا د.  = َوِلَكِنيَسِة هللاِ 
 

ا ُأْرِضي اْلَجِميَع ِفي ُكلِد َشْيٍء، َغْيَر َطاِلٍب َما ُيَواِفُق َنْفِسي، َبِل اْلَكِثيِريَن، ِلَكْي  33" -:(33) آية َكَما َأَنا َأْيض 
 " َيْخُلُصوا.

 .نلسش مثاًا أى ما أطل ش منبم أط قش على نلسىالرسوم يقدم 
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 عودة للجدول حادى عشراإلصحاح ال
 

 هذا اإلصحاح يناقا موضوعين 
 وضع الرال والمرأ   ي البنيسة. -1
 اإلسنعداد لسر اإل خارسنيا. -2

وغال ًا هو ذكر الموضرروعين ردًا على أسرر لنهم، وربما ردًا على المشرراكل الني سررمع أنها  دث،  ي كورنثوس  أراد 
 أن يعالجها.

 
ا ِباْلَمِسيِح. 1" -:(1) آية  " ُكوُنوا ُمَتَمثِدِليَن ِبي َكَما َأَنا َأْيض 

هذه اآلية عائد  على اإلصحاح السابق. وبولس رابش المسيح  ي أنش ا يطلب ما لنلسش بل ما للناس، وعليهم 
 وعلينا أن نعمل كما عمل الرسوم. 

 
 7 – 2مقدمة لآليات 

كان، ت طية رأس المرأ  عاد  رررررررقية، عالمة على خارررررو  المرأ  لرالها، ومع النحرر الذ  نادت بش المسررررريحية،  
من كل رررررررررررر.،  خلعن غطاء الرأس،  ثار الراام وأن المرأ  مثل الرال  ي الرب. ظن، السررررررررررريدات أنهن تحررن  

المرأ  لرأسرررررها ا ألهمية غطاء  وأرسرررررلوا لبولس رررررريوى بخصررررروص هذا الموضرررررو . وهنا نجد الرسررررروم يؤيد ت طية  
وهذه كان، مشررررررررريلة محلية خاصرررررررررة بيورنثوس ولم يلرضرررررررررها على كل  الرأس بل ألهمية خارررررررررو  المرأ  لرالها.

يرى دائمًا اإلمننا  عن النمرد، والثورات اإلانما ية، )وهيذا تعامل مع موضررررررو  العبيد، وطلب  وبولس  البنائس.
ؤيد موضررو  العبيد، بل ألنش ضررد النمرد على األوضررا  اإلانما ية لبنش  من العبيد الخاررو  لسررادتهم ليس ألنش ي

يطلب أياررًا من السرراد  أن يعاملوا عبيدهم كإخو ، ومع إصررالح الداخل بالحب إننه، قصررة العبيد  ي المسرريحية  
، وسنبون  اإلنجيلتمامًا(. وهنا نجد أن غطاء الرأس عاد  ررقية ولبننا نجد الرسوم يؤيدها طالما ا تنعارض مع  

النسررررررراء الشرررررررريلات ي طين رؤوسرررررررهن  ي ذلك الوق،. وملهوم الرسررررررروم أن    ، . وكانسرررررررب ا  ى اإلسرررررررنقرار العائلى
المسرررررررررررررريحي عليرش أن يراعى قواعرد المجنمع،  ليس كرل تقليرد  ي المجنمع خراط.، مرا دام يننراغم مع تعراليم وتقراليرد 

ح ة منهج اهوتى أصريل،  نراه مواودا بين المسريح  و ى تحليل الرسروم للمشريلة ، واد أن الخارو  بالم  البنيسرة.
واآلب، وواد أن المالئبة ت طى واوهها أمام هللا، وواد أن ت طية المرأ  لشررررعرها يجلب السررررالم والهدوء لألسررررر ، 

 لنخارع المرأ  لةواها  ى مح ة وت طى رأسرها. وإلهنمام الرسروم بإسرنقرار األسرر  سرمح للطري الذى آمن من  ًا  إذ 
 أا ينرك الطري الذى ر ض اإليمان  نى ا يايع إسنقرار األسر  وينشرد األطلام. ثنية )رال أو إمرأ (أسر  و 

ونال ظ أنش كان، هناك عاد   ي المجنمعات األممية أن المرأ  المنحلة تنرك ررررررررررررعرها دون غطاء. ومن هنا ااء  
غطاء الرأس،   خلعن التى ريق النسراء المع  داير  على  ل ررعرهاث وظهر  لشررقي عن المرأ  المنحر ة أنها ثالمثل ا

. وربما كان هؤاء وأول ك )نسررو  وراام(  14 ريق من الراام أرادوا هم أياررًا النحرر  أطالوا رررعور رؤوسررهم آية  
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(. هؤاء أسررراءوا  هم  12:   1كو 1من اللريق الذ  أدعى أنش ت ع المسررريح ور اررروا طاعة الرسررروم أو أ  رسررروم)
 سيحية، وخاللوا السلوك الوقور بحسب قوانين المجنمع آنذاك.المسيحية والحرية الم

 
   " ُتَها ِإَلْيُكْم.َفَأْمَدُحُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة َعَلى َأن ُكْم َتْذُكُروَنِني ِفي ُكلِد َشْيٍء، َوَتْحَفُظوَن الت َعاِليَم َكَما َسل مْ 2" -:(2) آية

النعاليم هنا تعنى النعاليم الشرررلهية وأصرررلها رررري ًا يسرررلم يدًا بيد أ  النقاليد، وهى تعنى العقائد   =  تحفظون التعاليم
والطقوس وخبرات الحيا  الني عارررررررها األباء القديسررررررين و قًا لنعاليم البناب وسررررررلموها لنا، وهى تكهر  ي طقوس  

اآلية نجد الرسرررررروم يمد هم رغمًا عن معر نش البنيسررررررة وصررررررلواتها وتعاليمها )هذا ُيكهر أهمية النقاليد(. و ى هذه  
 بإنحرا هم ليشجعهم قبل أن يهاامهم بيطيعوه.

 تذكرتم أنني صا ب سلطان رسولي وأرسلنم إلىع تسألونني. = َتْذُكُروَنِني
 

يُح، َوَأم ا 3" -:(3) آية يِح َولِكْن ُأِريُد َأْن َتْعَلُموا َأن  َرْأَس ُكلِد َرُجل ُهَو اْلَمسوووِ ُجُل، َوَرْأُس اْلَمسوووِ َرْأُس اْلَمْرَأِة َفُهَو الر 
 " ُهَو هللُا.

 -نال ظ هنا اآلتي :
.   طاء الرأس مشريلة خاصرة  الموضرو  الذ  يهنم بش الرسروم ليس غطاء الرأس بل خارو  المرأ  لةواها -1

 بيورنثوس وخاو  المح ة  ايلة مسيحية أساسية.
م ارررً  على سرؤالهم  وم نة  غطاء الرأس للمرأ . بل بدأ برسرم صرور  سرماوية رائعة، نرى    الرسروم لم يرد  -2

 يها طاعة المسيح )كإنسان( هلل وخاوعش لش )كرأس للبنيسة(. بيقننعون بموضو  خاو  المرأ  لةواها. 
  م. هنا نرى ونرى  ي ذلك أن المسرررريحية ليسرررر، قوانين اامد  بل لها ملا يم رو ية واهوتية وراء كل نكا

صرور  للحيا  السرماوية  ين تخارع البنيسرة كلها هلل رأسرها.  أنشالرسروم يرى  ي خارو  المرأ  لرالها  أن
نرى  ي هذه اآلية األسرررررراس الذ  يبنى الرسرررررروم عليش  ديثش بيما بعد. ويحدد بيش موقم كل عاررررررو  ي 

ن رأسررررررررريم، أ  لش السرررررررررياد   البنيسرررررررررة من باية األعاررررررررراء. بيقوم أن المسررررررررريح كخالق لبم اميعًا  هو إذ 
والسررررلطان علييم ليقودكم لمجده. وألنش يحملبم اميعًا  ى اسررررده، وبيون اآلب رأسررررًا لش،  هو يحملبم  ي 

  هي النمرد بل هي خارو اسرده إلى طاعة أبيش طاعة كاملة. وبهذا نلهم أن الحرية  ي المسريحية ليسر، 
وخاررو  المسرريح بيونش رأسررًا    ى  ب ،  سرريحوخاررو  البنيسررة للم   ى  ب  ، خاررو  المرأ  لرالهاالحب 

 للبنيسة هلل أبيش.
وآدم يحب هللا. وعالمة  ب هللا   ،خلق هللا اإلنسرررران  ي صررررور  مثالية، هي صررررور  الحب المن ادم.  اهلل يحب آدم

عليش.  عدادها لش أاي الماليين من السررررنين، و ى بركاتش الني يفيض بها  إ سررررنمر هللا  ي إآلدم، أنش خلقش  ي انة  
وعلى نلس النمط يجرب أن تبون صررررررررررررررور  العرائلرة   . ى  رب هلل  وعالمرة  رب آدم هلل خارررررررررررررروعرش النرام هلل وطراعنرش

المسرررررريحية،  الرال يفيض   ا وبذا إلمرأتش، وهى تخاررررررع لش بالحب، وبركة هذه الصررررررور  السررررررماوية تكهر  ى 
  خاو  األواد لألم وطاعنهم لها، وخاوعها هى وأوادها لألب.
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يد  هذه الصرور   ولما خ الم آدم هذه الصرور  المثالية تجسرد المسريح ليو دنا بيش، ويقدم كرأس لنا الخارو  ألبيش لُيع 
(  بما 23:   5(. وصررررررارت عالقة المسرررررريح بينيسررررررنش صررررررور  لعالقة الرال بإمرأتش )أي  28:   15كو  1المثالية )

كنيسررررنش وبذم نلسررررش عنها، هيذا على  تخاررررع البنيسررررة للمسرررريح هيذا تخاررررع المرأ  لرالها، وكما أ ب المسرررريح  
بهذا ييون للبي، المسيحي الصور  السماوية. وكما يأخذ المسيح كنيسنش    ،الرال أن يحب إمرأتش ويبذم نلسش عنها

اده وبينش ليقدم الخارررررررررررو  هلل. بهذه المقدمة العجي ة  ي هذه  ب، هيذا يأخذ الرال زوانش وأو ليقدم الخارررررررررررو  ل
سرررماوية الني رسرررمها الرسررروم ليس للمرأ  أن تنذمر إذا قام لها الرسررروم عليك  أن تخارررعى  اآلية، وهذه الصرررور  ال

لةواك،  اإلبن نلسرش خاضرع ألبيش، وهما من ذات الجوهر. وكما تخارع كل أعاراء الجسرم للرأس هيذا  ليخاع  
كل ا  لنخارررع  كل إنسررران للمسررريح، وكما يقود الرأس كل الجسرررد، هيذا  ليخارررع كل إنسررران للمسررريح ليقوده. وهيذ 

:  2أطا   نى الموت، موت الصررليب) ي  خاررو  المسرريح ل ب هو خاررو  الجسررد الذ  ونلهم أن  .مرأ  لرالهاإ
اللبر   ى معنى   مامنا آينين لشرررحأ( أّما اهوتيًا  نلهم أن اآلب واإلبن لهما إراد  وا د  ومشرري ة وا د . ولناررع  8

 -:طاعة اابن ل ب 
 (19:  5يو )   ما ينظر اآلب يعمل الد إن يعمل من نفسه شيئا أال يقدر االبن ( 1
 (10:  15)يو                       ثهت فى محهتهأبى و أنا قد حفظت وصايا أ( 2

ليشرررررير للنطابق  ى كل رررررر. بينهما . لبن    ينظر   والرب لبى يشررررررح  بر  و د  اآلب واابن اسرررررنخدم هنا تعبير  
بيرش . وهما  أراد  عنرد اآلب ينلرذها اابن الذى يراها .  هو وا د مع قنوم الننليرذ .  اللبر  واإلأاآلب يريد واابن هو  

 وا د بالمح ة النى هى طبيعة هللا .
 
 واحد نا واآلبأ   =  اآلبحهنى أكما   =اآلب يحب االبن، حب اآلبأنا أ= نا فى اآلب واآلب فى  أ

 ( 30: 10(    )يو9: 15(      ) يو 20: 5  يو 31: 14) يو      (   10: 14)يو
ن طاعة المسرررررررررررريح ناررررررررررررر ة عن الو د  النامة والنطابق النام مع اآلب وهذا ناتج عن المح ة . أمن كل هذا نلهم  

( .   10،  9:   15  يو    23:  14والمح ة        ) يووعلى نلس النمط نحن ننحد بالمسريح ونثب، بيش بالطاعة  
  .وعلى نلس النمط تخاع المرأ  لةواها بالمح ة

يحُ  نش بداية كل رر.  ى الخليقة بصرلنش خالقها. ب ش كان  أالمسريح رأس الخليقة كلها بمعنى   =َرْأَس ُكلِد َرُجل  اْلَمسوِ
ش  ي تجسرده و ى صرلي ش، وصرار يحمل البنيسرة  كل رر.. وهو صرار رأسرًا لبل عارو  ي البنيسرة خالم بذلش لذات

يد    كلها  ي اسرده، ويعنى هذا أنش يقود كل مؤمن إلى طاعة أبيش لينهى النمرد على هللا الذ  صرار بالخطية، ولُيع 
وكان آدم  . ويقام هنا أن المسرررريح رأس كل رال ألنش خلق آدم أوًا.(  28:   15كو1) السررررماوية الملقود الصررررور  

خالق، واإلبن  ى اآلب. هذا كان  ى البدء. ولما سرررررقط اإلنسررررران إنلصرررررل عن هللا وتجسرررررد اإلبن ليعيد   ى اإلبن ال
ث. وخرا،  واء من آدم، إذًا هى كان،  ى آدم.  قًا  و  الصررور  كما أرادها هللا، ولذلك يطلب منا المسرريح ثإثبنوا  ىع

 والمسيح رأس لها بعيد وغير منكور.، المسيح أياًا رأس للمرأ  ولبن الرال رأس للمرأ  قريب ومنكور
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 هي أخرذت منرش وخلقر، لنبون معينرًا نكيره، وعنردمرا خرالم آدم هرذه القراعرد  وت ع إمرأترش   =  َرْأُس اْلَمْرَأِة َفُهَو الر جُولُ 
إلى يح الوضرررررع عاقب الرب آدم قائاًل ثألنك سرررررمع، لقوم إمرأتكث وعاقب  واء قائاًل ثسرررررقط وإذ أراد الرب تصرررررح

(. ولبن إن أراد الرارل أن يقوم أنرا رأس المرأ  كمرا أن  16:   3ث )ترك  ن إرررررررررررررررنيراقرك وهو يسررررررررررررررود عليركرالرك ييو 
المسرريح رأس البنيسررة  عليش أن يقدم الحب والبذم إلمرأتش كما قدم المسرريح لبنيسررنش،  المسرريح صررار رأسررًا للبنيسررة  

 او  هلل غير المنكور.بصلي ش. وإذا لم تسنطع المرأ  أن تخاع لرأسها المنكور  لن تسنطيع الخ
يِح ُهَو هللاُ  اهوتيًا المسرررررريح اإلبن واآلب اوهر وا د، وعندما يقام أن هللا رأس المسرررررريح  هذا من    = َوَرْأُس اْلَمسووووِ

براب النمراية األقنومى بين اآلب واإلبن،  راإلبن مولود من اآلب قبرل كرل الردهور، نور من نور، إلرش  ق من إلرش 
.  اآلب   والروح القدس ينبثق مند من اآلب  . وكلمة اآلب تعنى المصررردر  اابن يول ق، مسررراو  ل ب  ي الجوهر

(، كما أنش ينقل إليها  بر 28:   15كو  1واسررديًا  المسرريح يحمل كل البنيسررة  ى اسررده، ُيبمّ ل طاعنها هلل أبيش )
 أبيش.

عالقة المرأ  بالمسرررررررريح تبون من  (. أو أن  28،  27:  3وهذا ليس معناه أن المسرررررررريح ليس لش عالقة بالمرأ  )غل  
الرارل رأس المرأ   هرذا يعنى أن المرأ  كرانر،  ى    عنردمرا نقوم  خالم رالهرا. ولبن الرأس معنراهرا الايراد  واإلتحراد 

آدم، وخرار، من آدم وهى برالنرالى وا ردا مع آدم. وكمرا كران  ى البردء، أن هللا يحرب آدم وعالمرة المح رة عطرايراه  
وعالمة المح ة خاررو  آدم هلل بالمح ة، هيذا ين  ى أن تبون الصررور  السررماوية لألسررر    آلدم، وكان آدم يحب هللا

والرسرررروم هنا يقصررررد معنى   المسرررريحية. الرال يحب إمرأتش ويبذم نلسررررش عنها، والمرأ  تخاررررع لايادتش  ى مح ة. 
  خارررررررو  ،  ذا الخارررررررو الوااب توا ره لايام  يا  الشرررررررركة الةواية بين الرال والمرأ . ومثام له بالحب   الخارررررررو 

اإلنسران للمسريح والمسريح ل ب. وصرلة المرأ  بالمسريح ا تعنى إل اء أو نلى عالقنها بةواها وخاروعها لةواها. 
ت الثالث وا مبرر للةواة أن تقوم أنا مثل الرال  ي المسرريح،  المسرريح خاررع ل ب وهما اوهر وا د. والعالقا

ث هي عالقات تواد  يها ررركة  يا .  ، والرال بالمسريح، والمسريح باهللالعالقة المرأ  بالر الني يشرير لها الرسروم ث
ويهدي الرسروم إلى أن يصرل، أن على المرأ  أن تخارع لرالها  هو رأسرها، وخاروعها ييون بالحب. ورأسرها هنا  

عروسرررش يح لن يبذم نلسرررش كما  عل المسرررأليس معناه أن يسرررود عليها  ي إذام وعبودية، بل بملهوم المح ة  عليش  
 . سياد  الرال للمرأ  هى سياد  تنكيمية تقنايها الحيا  الةواية.البنيسة وصار رأسا لها

 
 " ُكلُّ َرُجل ُيَصلِدي َأْو َيَتَنب ُأ َوَلُه َعَلى َرْأِسِه َشْيٌء، َيِشيُن َرْأَسُه.4" -:(4) آية

كورنثوس بالنصرررر ات السرررليمة لارررمان سرررالمة  بولس الرسررروم  ى تحليلش للمشررريلة النى أمامش ومحاولة إقنا  أهل 
األسرر ، إتخذ عد  محاور.  رأينا  ى اآلية السرابقة أنش تأمل  ى الخارو  بالمح ة النى تعلمناها من عالقة المسريح  
باآلب. وهنا  ى هذه اآلية يلجأ الرسرررررروم للملا يم اإلانما ية السررررررائد   ى كورنثوس  هم يلهمون أن غطاء الرأس 

وهنا ينسررراءم ... وإذا غطى الرال رأسرررش  لمن يخارررع؟ إذًا هذا ا يصرررح. وكما أن هذا ايصررح  عالمة خارررو . 
أن ي طى الرال رأسررررش،  نسررررنننج أن على المرأ  أن ت طى رأسررررها  هى يجب أن تخاررررع لرالها،  هما معا الرال 

 (.5والمرأ  يمثالن صور  للمسيح مع كنيسنش )أي
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لِدي َأْو َيَتَنب ُأ   ينن أ هنا تشرررمل قياد  الصرررال  والنسرررابيح ورررررح عقائد اإليمان وإعالن مشررري ة هللا، هنا    =ُكلُّ َرُجل ُيصووَ
بنات  يل س  و   أغابوس ينن أ  نبو   عاًل كما كانالرال يقوم بعمل قياد   ي البنيسة،  ي ال  ادات البنسية، أو هي  

 يل عن المرأ  أياًا تصلى وتنن أ.  ال  ر،  ي المواهب بين الرال والمرأ (. أنش ق 5)ا ظ أنش  ي آية  ينن أن
هُ  يُن َرْأسوَ ( قد تلهم رأسررش على أنش المسرريح، وهو كرال لش أن يمثل المسرريح  ي السررلطان والسررياد  ويحمل  1  = َيشوِ

الرال هنا   هو أن  ،رمة  معني   للرأس  هذه الن طيةوبالنالى تحمل   والمسرررريح ايخاررررع أل د ،  صررررور  هللا ومجده،
من  ين أنش    ،كمن يشعر بالخجل عندما يخدم المسيح ويعبده، وكأنش بهذا أنبر السلطان الذ  أعطاه إياه المسيح

  .       يحمل صور  هللا ومجده، ويجب أن ُيكهر هذه الصور  وهذا المجد وا يعمل على إخلائش
 ية  لماذا ي طى رأسش ولمن يخاع وهو رمة للمسيح.( وقد تلهم أنش بهذا يهين نلسش  هو رأس ولش وا2

أن    ربماكان اليوناني الذ  يقارررى وقنًا طوياًل  ي الللسرررلة يطيل ررررعره ويارررع أغطية على رأسرررش. و  -ملحوظة :
ولبن معنى اآلية أن الرسررررروم   ( وغطوا رؤوسرررررهم.14بعض راام كنيسرررررة كورنثوس قلدوهم  أطالوا ررررررعورهم )آية 

ليشرح  بر  خاو  المرأ  لرالها بالمح ة يعقد هذه المقارنة، أى الرال ا ي طى رأسش  هو غير خاضع أل د لبن  
أن الرسروم يأخذ عد  محاور إلقنا  النسراء  ى على المرأ  أن ت طى رأسرها  هى ا بد أن تخارع لةواها. وا ظ  

كورنثوس باإللنةام بن طية رؤوسرررهن  لى هذا سرررالم وإسرررنقرار لألسرررر . وهذا كان هدي الرسررروم  ى الرسرررالة  ينما  
أمر الطري الرذى آمن )رارل أو إمرأ ( من األسررررررررررررررر  أا ينرك الطري اآلخر الرذى لم يؤمن، وذلرك للحلرا  على  

 السابع من هذه الرسالة( . اع اإلصحاحإسنقرار العائالت )را
 ي بعض األ يان ي طى البهنة رؤوسررررهم )بالشررررملة( وذلك ألن الباهن هنا يمثل البنيسررررة   غطاء رأس الكاهن =

رااًا وسريدات،  هو ب طاء رأسرش يمثل خارو  البنيسرة كعروس للمسريح رأسرها العريس. ولبن  ي معكم األ يان  
 ي القداس إذ يشعر أنش بذبيحة الصليب قد توج ملبًا رو يًا.ياع الباهن على رأسش إكلياًل  

منكور  يخلع ال طريرك تااش أثناء قراء  اإلنجيل ألن المسررررررررررررريح ينبلم وهو الرأس الحايقي غير ال تاج البطريرك =
السررررررياد  المطلقة  ي البنيسررررررة للرب يسررررررو . و ى كل العالم ييشررررررم  أن ب ال طريرك ي البنيسررررررة، وبهذا يعلن األ

 .الرال رأسش  ي  ار  من هو أعكم منش  ي الرت ة )كما  ي الجيا( أو المركة )أمام الرئيس أو أمام الملك(
 

َها َغْيُر ُمُغط ى، َفَتشوِ "  -:(6-5) آية لِدي َأْو َتَتَنب ُأ َوَرْأسوُ ْيٌء َواِحٌد َوَأم ا ُكلُّ اْمَرَأٍة ُتصوَ َها، أَلن َها َواْلَمْحُلوَقَة شوَ يُن َرْأسوَ
ا ِباْلَمْرَأِة َأْن ُتَقن  َأْو تُ 6 ِبَعْيِنِه.  " ْحَلَق، َفْلَتَتَغط .ِإِذ اْلَمْرَأُة، ِإْن َكاَنْت اَل َتَتَغط ى، َفْلُيَقن  َشَعُرَها. َوِإْن َكاَن َقِهيح 

 هى رالها )أ  رأسرررها(،  تشووينأّما المرأ  الني تصرررلى وتنن أ دون أن ت طى رأسرررها مقلد  الرال،  أنها  ي الواقع  
وكأنها تسرررررررننبر سرررررررلطانش    ،غير خاضرررررررعة لرالها أمام كل الناسا تحنرم زواها وهى تعلن أنها  تكهر بهذا أنها

  . وهذا عار للمرأ  يذا يلهم ررررعب كورنثوس األمروغير مهنمة ب اررر ش، وغير مهنمة بإسرررنقرار أسررررتها،  ه  عليها،
 كأنها  لق، رعر رأسها. أن تقم  ى موقم تحدى لرالها وللمجنمع، وييون هذا

َها َغْيُر ُمُغط ى من ت طى رأسرررررررها  هى تعلن إ نرامها لةواها وخاررررررروعها لش، و ى هذا سرررررررالم لألسرررررررر     = َوَرْأسوووووُ
تكهر أنها ا تةام تحنرم وتخاررررررررررع لنرتيب الخليقة األولى، ألن هللا خلق األنثى  والمرأ  بهذا  وإسررررررررررنمرارًا للمح ة .
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ئها ومسرررررراواتها  خاضررررررعة للرال.  نى بالرغم من  صرررررروم المرأ  على كامل  رينها  ي المسرررررريح، وخالصررررررها و دا
للرال. وهنا نرى أن الرال والمرأ  منسرررررررررراويان  ي المواهب ) هي تصررررررررررلى وتنن أ(. اللر، الو يد هو ت طية المرأ   

 . تعبيرا عن خاوعها لةواها، و ى هذا راو  لنرتيب الخليقة األولى لرأسها
ْيٌء َواِحٌد  ور ض المرأ  لهذا للمرأ ،  نبون خاضررررررررررعة لش،  هللا هو الذ  اعل الرال رأسرررررررررراً   =أَلن َها َواْلَمْحُلوَقَة شووووووَ

  -:القانون اإللهي
 .بيش تمرد على قانون وضعش هللا  (1
 ن للمرأ  أن    ولبنها   ار   يهاتمرد على زواها. وأن تحلق المرأ  رررررررررررعرها لهو ررررررررررر. غير مقبوم  وبيش   (2

 -. والرسوم يقصد:تطيع الوصية
إذن  ،أ  ب ير غطاء للرأس را ارررررررررة الخارررررررررو  لرالها هي إرتاررررررررر، أن تكهر بمكهر الراام (أ

 لننرد ع إلى أقصررررررررررررررى مكهر للرارام وتقص رررررررررررررررعرهرا كرالرارل، وإن كران هرذا ط عرًا قبيحرًا للمرأ   
  .) الشعر الطويل هو امام المرأ (  لن ط رعرها

عدم ت طية المرأ  لرأسرررررررررها منشررررررررربهة بالراام إعالن عن عدم إعنةازها بجنسرررررررررها كإمرأ ،  نريد أن   (ب 
 .نش ش بالراامت

  المنةواة لو زن، يحلقون رررررررررررعرها عالمة عار،  هي ا تسررررررررررنحق أن ييون لها زوج. ومن  أ ج( المر 
تر ض الخارو  لةواها ولقانون هللا  هذا أيارًا عار عليها. والرسروم ينهيم عليها بقولش هذا على من  

 .تلعل ذلك،  من واهة نكره ا  ر، بين اإلثنين
الوثنيرات كن ييشررررررررررررررلن رررررررررررررررعورهن المنبورررررررررررررررة عالمرة  لوم الو ي عليهن  ين يقدن  ء( البراهنرات  

 اإلانماعات الوثنية. والرسوم رأى أنش من العار أن ينش ش النساء المسيحيات بياهنات األوثان.
 

ُجَل اَل َيْنَبِغي َأْن ُيَغطِدَي َرْأَسُه ِلَكْوِنِه ُصوَرَة هللِا 7" -:(7) آية ُجِل.َفِإن  الر   " َوَمْجَدُه. َوَأم ا اْلَمْرَأُة َفِهَي َمْجُد الر 
الرال ا ين  ي أن ي طى رأسرررررش ألنش من البدء ُخل ق  ليمثل سرررررلطان هللا على األرض،  هو ُخل ق  أوًا وأخذ البرامة  

ن معينة للرال. (. وإذا كان، المرأ  هي أيارررًا صرررور  هللا ومجده إّا أن هدي خلقنها هو أن تبو 26:  1أوًا )تك  
ومن الطبيعي أن تخنلي  ي الرال وهذا بطبيعة تبوينها النلسرري والجسررد .  الرال ا ي طى رأسررش عالمة إعنةازه  

 بالسلطة الني وهبها لش هللا. الرال ليس لش رئيس منكور يحنشم منش بيقم ميشوي الرأس أمام هللا.
ُجلِ  تبون سرررمعة طي ة لرالها. وتكهر راولة الرال  ي خارررو  زوانش    أ  هي بطاعنها وعلنها  =  اْلَمْرَأُة َمْجُد الر 

لش، وهى تصرررررررير مجدًا للرال إذا  قق، إراد  هللا  ي خلقنها وكان، معينة لةواها، تربى أواده  سرررررررنًا، خاضرررررررعة  
لرالها، وخارررروعها عالمة على عدم رغبنها  ي اإلسررررنقالم عن زواها. وكما أن الرال هو صررررور  مجد هللا ألنش  

 ق  على صورتش،  المرأ  هي مجد الرال ألنها مأخوذ  منش.ُخل  
ُجِل.8" -:(8) آية ُجَل َلْيَس ِمَن اْلَمْرَأِة، َبِل اْلَمْرَأُة ِمَن الر   " أَلن  الر 

 الرال ينسلط على المرأ  ألن الرال لم يأتى  ي البدء من المرأ  بل العيس.
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ُجَل َلْم 9" -:(9) آية ُجِل.َوأَلن  الر     " ُيْخَلْق ِمْن َأْجِل اْلَمْرَأِة، َبِل اْلَمْرَأُة ِمْن َأْجِل الر 

 المرأ  خلق، لنساعد الرال وليس العيس. لذلك  لي البنيسة ا ترأس المرأ  الرال، وا ُتؤخذ نساء  ي البهنوت.
 

  ُسْلَطاٌن َعَلى َرْأِسَها، ِمْن َأْجِل اْلَماَلِئَكِة.ِلهَذا َيْنَبِغي ِلْلَمْرَأِة َأْن َيُكوَن َلَها 10" -:(10) آية
َها ْلَطاٌن َعَلى َرْأسووِ   هي عمامة مةينة تل سرررها السررريدات المنةواات على رؤوسرررهن، وهى غير=   سوولطان  =  َلَها سووُ

عالمة على رئاسرررررة  وهى  سووولطان  ويسرررررمونها  sign of authority ى اإلنجليةية  ومنرامة  غطاء الرأس للبنات. 
ويقصرد الرسروم أن يواش للنسراء رسرالة، أنبم لو لم تريدوا وضرع غطاء الرأس  المنةواات وسرلطانهن على البنات.

عالمة خاررررو  ألزوااين، إذًا ضررررعوه عالمة سررررلطانبن على البنات. ثم يننقل لنقطة أخرى بيقوم، ولو لم تقننعوا  
 رب.بهذا وا ذاك،  لناعوا غطاء للرأس كما يلعل المالئبة أمام ال

 -تأمل اديد للرسوم يرى بيش المالئبة ي طون واوههم أمام هللا:=  ِمْن َأْجِل اْلَماَلِئَكةِ 
م صررررررررررررررلوي غير  معنررا ال  رراد ، كمررا نقوم  ي القررداس ال ري ورى ثالررذ  ثبرر، قيررا  المالئبررة يحارررررررررررررررون و  (1

مواودًا طوام و ى نهاية القداس يقوم الباهن بصررررررري مالك الذبيحة الذ  كان  المنجسرررررردين  ي ال شرررررررث
مررام مجررد الرب رمةًا أأنهم ي طون واوههم    2:    6والمالئبررة كمررا قيررل  ي سررررررررررررررلر إررررررررررررررر يرراء    القررداس.

 لرالهالخاروعهم. والمالئبة تلرح بصرور  البنيسرة وقد إسرنعادت صرورتها السرماوية األولى بخارو  المرأ   
 هم  وُتعيد البنيسرة  الئبة، وُتل رّ  يقصرد أن يقوم أن على المرأ  أن تنشر ش بالم  . والرسروموخارو  الجميع هلل

 للصور  الني يريدها هللا.
الجمررام يخلي المالئبررة   ي  واوههم أمررام هللا  ررأمررام هللا كلّ  المالئبررة وهم مخلوقررات رائعررة الجمررام ي طون   (2

، هم ا ينلاخرون  ي  ارر  هللا  ثامالنا يا رب هو أن، ثواوههم  اليكهر سروى امام هللا. كأنهم يقولون  
بجمالهم  هم يعلمون أن هللا مصررردر هذا الجمام. وهيذا على المرأ   ي البنيسرررة أن ت طى ررررعرها عالمة  

يلعلرش المالئبرة. وا ظ أنرش  ي العهرد القرديم ُذك ر  كثير  امرالهرا  ال تنلراخر بجمرالهرا أمرام هللا، برل تلعرل مرا  
من النسراء الجميالت وكثير من الراام األقوياء أما  ي العهد الجديد  لم نسرمع عن أ  إمرأ  أنها اميلة،  

 صار هو امالنا وقوتنا. المسيح يسو  ربنا ولم نسمع عن أ  رال أنش قوى، وهذا ألن
 

.َغْيَر 11" -:(11) آية بِد ُجِل ِفي الر  ُجَل َلْيَس ِمْن ُدوِن اْلَمْرَأِة، َواَل اْلَمْرَأُة ِمْن ُدوِن الر   " َأن  الر 
(. وهذه  نى ا ينمادى الراام  ي  رض سررررريطرتهم على النسررررراء. وليلهم الرال أنُش  28،  27:    3قارن مع )غل 

د  بالمرأ  أ  والدتش. لبن ملهوم البالم أن الرسوم يريد   أن تسنايم البيوت  ي نكام بال تشويا.ُوا 
بِد    ب ال  الرال والمرأ  يخنفيان  ي المسررررررررررررريح الرب ويعمالن معًا خالم الرأس الرب يسرررررررررررررو  ألال بنيان    = ِفي الر 

 البل.
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ا ُهَو 12"  -:(12) آية ُجُل َأْيضو  ُجِل، هَكَذا الر  َياِء ِهَي ِمَن  أَلن ُه َكَما َأن  اْلَمْرَأَة ِهَي ِمَن الر  ِباْلَمْرَأِة. َولِكن  َجِميَع اأَلشوْ
 " هللِا.

المرأ  ااءت من الرال، والرال مولود من المرأ . إذن كالهما  ي مسنوى وا د. وبهذا يص ح ملهوم رئاسة الرال 
روح   هو إلنةام وبذم و ب الرال إلمرأتش، هو تنكيم داخل األسرررر  ويصررر ح ملهوم خارررو  المرأ  هو تعاون و لظ

 الو د   ى  ب . 
 =  َولِكن  َجِميَع اأَلْشَياِء ِهَي ِمَن هللاِ 

كرل المخلوقرات تردين  ي واودهرا و ى أصررررررررررررررلهرا هلل، خرالق البرل،  ال معنى إلننلراخ أ رد على اآلخر أ   (1
 الرال على المرأ .

د   يهرا رارل كران أو   (2 إمرأ ، أو  ليس من  ق أ رد أن يعنرض على مشرررررررررررررري رة هللا، أ  على الهي رة الني ُوار 
 يعنرض على القوانين الني أوادها هللا لنسير عليها.

 
لِدَي ِإَلى هللِا َوِهَي َغْيُر ُمَغط اٍة؟ 13"  -(:15-13يات )اآل ُكْم: َهْل َيِليُق ِباْلَمْرَأِة َأْن ُتصوَ ِت  14اْحُكُموا ِفي َأْنُفسوِ َأْم َلْيسوَ

ْعَرُه َفُهَو َعْيٌب َلُه؟   ُجَل ِإْن َكاَن ُيْرِخي شوووَ َها ُتَعلِدُمُكْم َأن  الر  ْعَرَها َفُهَو  15الط ِهيَعُة َنْفسوووُ َوَأم ا اْلَمْرَأُة ِإْن َكاَنْت ُتْرِخي شوووَ
ْعَر َقْد ُأْعِطَي َلَها ِعَوَ  ُبْرُقٍع.  " َمْجٌد َلَها، أَلن  الش 

أ  هل يليق بالمرأ  الني تقم لنصررلى أن تبون  ي وضررع ثور  على النقاليد واألنكمة الني   = ...ُق ِباْلَمْرَأةِ َهْل َيِلي
وهل تسنطيع أن تقم المرأ  أن تقم لنصلى وهى تعلم أنها أرعل،   ،والنى يؤمن بها مجنمع كورنثوس  وضعها هللا

لبن على المرأ  الني تصرررررررررلى أن تقم  ي وقار أمام هللا والناس، خاضرررررررررعة هلل  نيران ال ارررررررررب  ى قلب زواها. 
ت حن عن أن تكهر امالها وزيننها بل تقم  ي إ نشررررررررام مخفية امالها    . اصررررررررانعة سررررررررالما  ى بينها ةواهالو 

الها اإللهي، وتكهر عليها نعمة هللا. ونال ظ أنش  نى النسرررررررراء اليونانيات الوثنيات غطين رؤوسررررررررهن،  بيكهر ام
  هل ا يلعل هذا النساء المسيحيات.

ُجَل ُيْرِخي َشْعَرُه   ( بعض الراام  علوا هذا بدعوى النحرر.4)رااع تلسير آية  =الر 
لك يجب  اء طبيعي ت طى بش رأسررررررها، رررررررعر المرأ  هو امالها لذ رررررررعر المرأ  قد أعطى لها ك ط  =  َفُهَو َمْجٌد َلَها

، معلنة أن هللا هو امالها الحايقى، و نى ا تلل، األنكار وق، الصرررال   نبون سررربب  أمام هللات طينش  ين تقم  
 عثر  وتشني، للمواودين.

 المرأ  الصرلعاء ا منكر لها ويجب أن تارع برقعًا أ  غطاء على رأسرها. لبن مجد المرأ  وزيننها    =ِعَوَ  ُبْرُقعٍ 
يمين أن تعبر عنش المرأ  بشررررررررعرها، والمرأ  الني تقصررررررررد من إرخاء رررررررررعرها دون أن ت طيش النةين والبهراة،  هذا 

م لينلاخر أو رررررراعرا بقوتش، وهيذا على   أمام هللا يجب أن يشرررررعر الرال بارررررعلش وا يق ببي، هللا.األمر ا يليق  
المرأ  أن ا تشررررررررررررررعر بجمرالهرا أمرام هللا.  لين راهى الرارل بقوترش إن أراد أمرام ال شررررررررررررررر، ولنن راهى المرأ  بجمرالهرا أمرام  

 زواها، لبن نقم اميعا  ى إنسحا، أمام هللا  هو قوتنا وامالنا.
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 " ُيْظِهُر َأن ُه ُيِحبُّ اْلِخَصاَم، َفَلْيَس َلَنا َنْحُن َعاَدٌة ِمْثُل هِذِه، َواَل ِلَكَناِئِس هللِا.َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد 16" -:(16) آية
امَ  يقصررررد الجدام إلث ات  ق المرأ   ي كشررررم رررررعرها بعد ما قلناه، إن كان بينبم من ا زام يريد   = ُيِحبُّ اْلِخصوووَ

كثر  الم ا ثات واإلنقسام  ي هذا الموضو  الواضح،  لي كنائس هللا ا تواد لنا مثل هذه العاد   ي الشقا، وكثر   
مقننع ويريد الشرجار،  انا أقوم لُش   الجدام والخصرام. بولس الرسروم رسرم الصرور  الصرحيحة ويقوم... من هو غير

 ونحن لم ننعود علي ذلك.. من أراد أن يقبل  ليقبل.
 
أَلنِدي  18َولِكن ِني ِإْذ ُأوِصي ِبهَذا، َلْسُت َأْمَدُح َكْوَنُكْم َتْجَتِمُعوَن َلْيَس ِلأَلْفَضِل، َبْل ِلأَلْرَدِإ.  17"  -(:  19–17يات )اآل

ِديِق.   ُق َبْعَض الت صووْ دِد َقاَقاٍت، َوُأصووَ َمُع َأن  َبْيَنُكُم اْنشووِ ِة، َأسووْ أَلن ُه اَل ُبد  َأْن َيُكوَن  19َأو ال  ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِفي اْلَكِنيسووَ
ا، ِلَيُكوَن اْلُمَزك ْوَن َظاِهِريَن َبْيَنُكْم.  " َبْيَنُكْم ِبَدٌع َأْيض 

ناقا مشيلة أخرى، وهى الشقاقات الني كان، تحدث بينهم  ي البنيسة. والرسوم ا يمد هم على  بدأ هنا الرسوم ي
 ِلأَلْفَضلِ   أي=  هذا.  بينما كان الملروض أن ييون هدي إانماعاتهم إزدياد المح ة بينهم، وبناء بعاهم ال عض  

َولِكن ِني يؤذون مشاعر بعاهم ال عض.    بسبب الشقاقات صاروا ينحدرون رو يًا، بل  =   ِلأَلْرَدإِ صارت إانماعاتهم  
 أنا أوصينبم وأوصييم بأن تجنمعوا  ي مح ة وذلك لبنائبم الرو ي وليس  ي واود رقاقات.  = ِإْذ ُأوِصي ِبهَذا

ُق َبْعَض الت ْصِديقِ  :   2بط2    7:   18قارن مع )م،    =أَلن ُه اَل ُبد  َأْن َيُكوَن َبْيَنُكْم ِبَدٌع أميل للنصديق.    = ُأَصدِد
(.  الرسوم يعلم أن إبليس الذ  ا يهدأ سيحارب قطيع المسيح وهد ش كسر و د  البنيسة الني  ي المسيح،  2،  1

قام، البد  والهرطقات    بل مملبة منقسرمة على ذاتها تخرب. ولبن الذ  يخرج من الجا ي  الو ، نجد أنش  ين
كان هذا  رصرررررررة لكهور اإليمان الحايقي وث اتش عبر األايام،  ما كان قانون اإليمان سررررررريينب ويكهر للنور لوا  
هرطقة أريوس وغيره. وعلى صررررررررخر  اإليمان تبسرررررررررت كل محاوات إبليس. لقد سررررررررمح هللا بكهور رداء  ال عض 

 اررررائل اآلخرين وقداسررررنهم. هؤاء المحبون للو د  والعاملون   وضرررراللهم. هؤاء الذين ينشررررقون لبي تكهر أيارررراً 
 ِلَيُكوَن اْلُمَزك ْوَن َظاِهِريَن َبْيَنُكمْ  = ألال سالم البنيسة وبنيانها 

 
. 20"  -(:22-20) ياتاآل بِد اِء الر  اَء 21َفِحيَن َتْجَتِمُعوَن َمع ا َلْيَس ُهَو أَلْكِل َعشووَ ِهُق َفَيْأُخُذ َعشووَ أَلن  ُكل  َواِحٍد َيسووْ

َكُر.   ِه ِفي اأَلْكِل، َفاْلَواِحُد َيُجوُع َواآلَخُر َيسووْ َتهِ 22َنْفسووِ َرُبوا؟ َأْم َتسووْ ِة  َأَفَلْيَس َلُكْم ُبُيوٌت ِلَتْأُكُلوا ِفيَها َوَتشووْ يُنوَن ِبَكِنيسوَ
 " هللِا َوُتْخِجُلوَن ال ِذيَن َلْيَس َلُهْم؟ َماَذا َأُقوُل َلُكْم؟ َأَأْمَدُحُكْم َعَلى هَذا؟ َلْسُت َأْمَدُحُكْم!

بدأت اإلنشقاقات بينهم  ي وائم األغابى الني كان،   ار  عن عشاء عادى يعا ش سر اإل خارسنيا. وكانوا 
   -. ولنرى اآلية : 42:  2يبدأون باألغابى عالمة المح ة بينهم ولنشر المح ة بينهم أ  

 

 

 والصلوات               وكسر الخبة      والشركة        يواظبون على تعاليم الرسل
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ولبن نرى بيما  دث  ي كورنثوس من أخطاء، أن الذين قبلوا اإليمان لم ينحولوا  ى يوم وليلة إلى أناس كاملين،  
 بل كانوا  ي  ااة إلى إرراد مسنمر. 

أنش لم يعد لهم صرور  مقدسرة تليق بعشراء الرب.. لماذا ؟ كان هدي عشراء األغابى هو إعالن   -:  20ومعنى آية 
ل  رد يأتى بحسرررررررررب اسرررررررررنطاعنش بقدر من الطعام. لبن األغنياء كانوا يأتون بالبثير واللخم  الو د  بينهم،  بان ك

سرررربعب  هذا خجاًل لللقراء  إوه هم. وينركوا اللقراء اائعين  ليأكل خنلي بهذا معنى الشررررركة والو د   ي الرب يسررررو . و 
سررربعب    ،يسرررو وإهانة للرب  م أنش عندما تجنمعون  ي البنيسرررة أ  انقسرررامات وررررقاقات بينهم. ومعنى كالم الرسرررو  و 

 ي ميان ال  اد  وأننم على هذا الحام من اانقسرررام،  إنش ا يمين أن تنقدموا لالررررنراك  ي عشررراء الرب دون أن  
تنعرضرررررررروا للدينونة، أ  لن ييون  ي تناولبم من عشرررررررراء الرب ما يليدكم. ولذلك  الرسرررررررروم ينصررررررررح بسرررررررربب هذه 

  2بط  2األغابى واإل خارسررنيا،  بل وا د يأكل  ي بينش ثم يأتون للقداس )قارن مع  الشررقاقات أنهم يلصررلوا ما بين  
 (6:  2  يع  32، 31:  10كو 1   12  يش  13: 

رأي،  ي ا دى البنائس  ى روسرررررريا  اًل لهذا اإلررررررريام. توضررررررع مائد  كبير  عند باب البنيسررررررة وكل وا د يدخل  
ر، ا يكهر ما بداخلها وينركها ويدخل للبنيسرررررررررة، ثم بعد نهاية  للبنيسرررررررررة يارررررررررع على هذه المائد  للا ة م للة بو 

القداس والنناوم يخرج المصررررلون وإذا بمائد  عليها من كل األصررررناي، دون أن يعري أ د من الذ  أتى بشرررريء،  
ومن لم يأتى بشررررررررريء، والبل يأكل  ي مح ة من مائد  األغابى هذه بعد صرررررررررلوات ررررررررررير ينلوها البهنة على هذه 

 المائد .
ولقد ظل، اإل خارسررررنيا مرت طة باألغابى طيلة القرن األوم، ثم أصرررر ح، طقسررررًا منلصرررراًل. وغال ًا كان انلصررررالهم  

َكرُ ناتجًا عن دعو  بولس الرسرروم هنا. وذلك ألن الناس لم يلنةموا بأصرروم المح ة.   هنا    =  َواِحُد َيُجوُع َواآلَخُر َيسووْ
ِهقُ خطينان، أن ينرك أ د أخاه اائعًا،  هذا خطية. أما الثانية  إنش يكل يشررررررررب  نى السرررررررير.    األغنياء   =  َيسووووْ

ِه  .يسرررر قون اللقراء اَء َنْفسووِ األ اررررل من    =َأَفَلْيَس َلُكْم ُبُيوٌت   أ  ما أتى بش من منةلش من مأكوات  خمة.  =َعشووَ
 تأكلوا  ي بيوتبم. األغابى بهذه الصور  الني تسبب رقا، أن

  

هذذذهى هأل األىذذذابأل  

هأل طعام الشذذذذذذركة 

الهى ال بد أن يهوب 

فيه الغنأل مع الفقير. 

ولألسذذذذذذح لم يحد  

هذذذذذها مذذذذذع أهذذذذذل 

 كورنثوس 

 هي خدمة قداس الكلمة أو قداس ثم الصلوات والطلبات اإلفخارستيا

الذذمذذوعذذوذذذيذذن وهذذذها مذذذا كذذذان 

مسذذذموحا  بحهذذذورى للموعوذين 

كلمة هللا تطهر المؤمن.ألن   

)حذذذالذذيذذذا  هذذو قذذراءات الذذبذذولذذس 

واإلبركسذذذذذذذيس والكذذذاثوليكون 

 واإلنجيل والعظة(
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ِلَم ِفيَها 23"  -(:26-23يات )اآل وَع ِفي الل ْيَلِة ال ِتي ُأسووْ ب  َيسووُ ا: ِإن  الر  ل ْمُتُكْم َأْيضوو  بِد َما سووَ ل ْمُت ِمَن الر  ،  أَلن ِني َتسووَ
َنُعوا هَذا ِلِذْكِري«24َأَخَذ ُخْهز ا  وُر أَلْجِلُكُم. اصوووْ ِدي اْلَمْكسوووُ َر، َوَقاَل:»ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجسوووَ َكَر َفَكسووو  َكذِلَ   25. َوشوووَ

َنُعوا هَذا ُكل َما ْوا، َقاِئال : »هِذِه اْلَكْأُس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي. اصوووووْ ا َبْعَدَما َتَعشووووو  ِرْبُتْم ِلِذْكِري«.    اْلَكْأَس َأْيضووووو  شوووووَ
بِد ِإَلى َأْن َيِجيَء.َفِإن ُكْم ُكل َما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْهَز َوَشِرْبُتْم هِذِه اْلَكْأَس، ُتْخِهُروَن ِبمَ 26  " ْوِت الر 

م  ألالبم اسررده الميسررور،  بي  يا أغنياء تحرمون اللقراء   إن كان المسرريح قد  ...ربما يقصررد الرسرروم أن يقوم قدع
من طعاميم الجيد وتأكلونش أننم وينلرد كل وا د بعشررررررائش الماد  الةائل. ويقصررررررد الرسرررررروم أن ما يقدم على مائد   
 اإل خارسرنيا هو اسرد المسريح ودمش  عاًل،  هل ينلق ما تلعلونش مع االم سرر اإل خارسرنيا الذ  تسرلمنش من الرب.

بِد  ل ْمُت ِمَن الر  ربما  ي أ د اإلعالنات وإذا كان بولس قد تسرررلم السرررر هيذا  إنش يلةم إقامة السرررر كما قدمش   =َتسووَ
 ث .     هذا هو اسررررررررررد  وهذا هو دمىص نلسررررررررررش القادر أن يقوم ثهو المخلالسرررررررررريد تمامًا، ألن خادم السررررررررررر الخلي 

 ارنق، منها كلمة إ خارسنيا أ  الشير. = َوَشَكر خبة مخنمر وليس  طيرا. = Artos=  ُخْهز ا
.  REMEMBERANCEوليس    RECALLINGبراليونرانيرة هي ث أنرا منسرررررررررررررريس ث وتنرام براإلنجليةيرة   =  لِوِذْكِري 

ومعنى البلمة دخوم  ايقي واسررنعاد   اياية لما ننذكره، بدخوم  ايقي  ي كل مقدراتش ومالبسرراتش.  هي ا تعنى  
مجرد ذكرى ألمر ننطلع إليش غائ ًا عنا، إنما لينحقق  اررررررررررور هللا الحي العامل  ي  يا  المؤمنين،  اررررررررررور ما  

لة، هي ذكرى  عالة، هي كراز  عملية بموت نصرررررررنع لش الذكرى. اإل خارسرررررررنيا إذن هي ذبيحة  قة  اضرررررررر  وعام
الرب الرذ  برش و رده الخالص. وكمثرام على ذلرك من العهرد القرديم  ينمرا  لظ موسررررررررررررررى اةء من المن ليريرش لبنى  
إسررررررررائيل،  المن ذكرى عينية أ  من نلس الشررررررريء الذ  يشرررررررار إليش بالذكرى، أ  أن الخبة هنا هو نلس اسرررررررد 

لمسررريح. وا محل لالعنقاد البروتسرررنانني بأن الخبة والخمر هما مجرد ذكرى أو  دم ا  نلس  والمسررريح والخمر هنا ه
هما رمة للجسرررد والدم.  الذكرى هنا ليسررر، مجرد  بل تذكر  ايقي بيل ملاعيلش. ولو كان األمر مجرد ذكرى لما 

م اآلن  غارررب الرسررروم من إهمالهم، ولما إسرررندعى األمر أن ييون غير المسرررنحق مجرما ويمرض ويموت. والبال
 رقاقبم ومنازعنبم وأكلبم بشراهة تذكرون وتخبرون بموت الرب وصلي ش. هل  ي ...لشعب كورنثوس مواش 

ورُ  ِدي اْلَمْكسوُ لبنش عمل دائم قدمش المسرريح لبنيسررنش لننمنع  ي هذا السررر و هذا البذم تحقق على الصررليب.   =  َجسوَ
  دائما   اضرررر  ي كنيسرررنش  والمسررريح، ولنهاية أيام البنيسرررة على األرض  الةمن  مسرررنمر عبربعمل الصرررليب، وهذا  

المسرررريح قدم اسررررده الميسررررور إلى تالميذه،  نى قبل الصررررليب. وكان ذلك ليلة العشرررراء  نمنع بالخالص، بل أننل
 السر  

ِديوُد   ُد اْلجوَ فَوِإن ُكْم ُكل مَوا . ثبر، بردم إبن هللاتالعهرد القرديم تثبر، بردم الرذبرائح الحيوانيرة، أمرا العهرد الجرديرد  لقرد   =ِهَي اْلَعهوْ
إذًا هذا الطقس سررررررينم تبراره ولألبد  ي البنيسررررررة لنذكر ون شررررررر ونعنري بموت المسرررررريح على الصررررررليب.   =َأَكْلُتْم 

(. إن ما قدمش المسررريح  28  –  26:   26وواضرررح من كلمات الرسررروم هنا ومن كلمات السررريد المسررريح نلسرررش )م، 
ان اسده ودمش  عاًل. وكون المسيح يقدم اسده قبل صل ش  هو كأنش قد ذبح نلسش قبل أن  لنالميذه  ي هذه الليلة ك

م اسررررده ودمش لنالميذه   يذبحش العالم، هو قدم نلسررررش ذبيحة قبل أن يصررررل ش العالم . وإذا كنا نقبل أن المسرررريح قد ق دع
ثر ا نيااا منا ليقدم لهم اسرررده ودمش وهل كان النالميذ أك  .يمان أن يقدمش لنا اآلنقبل الصرررلب،  هل ا نقبل باإل
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، برل مرا ي لر     بي  ي لر الرمة الخطرايرا  (28:    26)مر،   يعطى ل لران الخطرايرا  ثم يعطينرا رمةًا  قط نرأكلرش. هو
تبون قو  القداسرررة الني  و  يعطينا  يا  أبدية ،  هو اسرررده منحدًا بالهوتش،  نى  الخطايا هو دم ذبيحة  اياية. وهذا

  =  ِإَلى َأْن َيِجيءَ تخبرون ال شر وكل من يسمع.    = ُتْخِهُرونَ  ينما ينحد اسده بجسدنا.    تقديسنا ،بيش قادر  على  
 تقام القداسات ونعمل سر اإل خارسنيا  نى المجيء الثاني للبراز  ولم لر  الخطايا.

 
بِد ِإذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا 27" -:(27) آية ِد الر  ِتْحَقاق، َيُكوُن ُمْجِرم ا ِفي َجسوَ ، ِبُدوِن اسوْ بِد ِرَب َكْأَس الر  اْلُخْهَز، َأْو شوَ

  " َوَدِمِه.
سرنحقا، ييون مجرمًا  ي إدم المسريح  هذا واضرح أن من ينناوم منش ب ير  ون أن سرر اإل خارسرنيا يشرمل اسرد و ك

ِرَب اسررررد الرب ودمش.   ِتْحَقاق  ي األصررررل اليوناني ااءت )و( وليس)أو(.  =َأَكَل هَذا اْلُخْهَز، َأْو شوووَ   =  ِبُدوِن اسوووْ
إررار  لألغنياء الذين تسرببوا بأ عالهم  ي البنيسرة بشرقا، إذ ميةوا أنلسرهم عن اللقراء. ولبي نبون مسرنحقين علينا  

:- 
 السر. اإليمان بحايقة -1
 .تقديم توبة واعنراي قبل النناوم -2
 (.23:  5ا تواد  ي  ياتنا مخاصمات أو تحةبات )م،  -3
ااسرنعداد الالئق بالسرر وأن نبون على دراة من النقوى والصرالح والرو انية تنناسرب مع كرامة   -4

 اسد المسيح ودمش.
 
  َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل ِمَن اْلُخْهِز َوَيْشَرُب ِمَن اْلَكْأِس.َولِكْن ِلَيْمَتِحِن اإِلْنَساُن 28" -:(28) آية

ألن النناوم أمر خطير. إذن ليقارن الوا د أعمالش مع وصرررررايا الرب ويلحص نلسرررررش  نى ا ينعرض للدينونة قبل 
 .أن ينقدم للنناوم 

 
.أَلن  ال ِذي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ِبُدوِن 29" -:(29) آية بِد  " اْسِتْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ِلَنْفِسِه، َغْيَر ُمَميِدٍز َجَسَد الر 

من يأكل ويشرررررب من الجسررررد وا يميةه عن الخبة العاد ، وا يمية الدم عن الخمر العاد ، أ  ا يشررررعر بعكيم  
 اا نرام لجسد الرب ودمش،  مثل هذا ا يأخذ بركة بل دينونة.

 
 " ِمْن َأْجِل هَذا ِفيُكْم َكِثيُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرَضى، َوَكِثيُروَن َيْرُقُدوَن.30"" -:(30) آية

ولبن  نى وهو على  راش الموت  =  يرقودون = ا ظ أن الرذ  يننراوم بردون اسررررررررررررررنحقرا، يمرض برل ربمرا يموت  
  اهلل ينرقب توبنش  نى اللحكة األخير . 

 "أَلن َنا َلْو ُكن ا َحَكْمَنا َعَلى َأْنُفِسَنا َلَما ُحِكَم َعَلْيَنا،31" -:(31) آية
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وراقبنا    ما كننم تنعرضرررون لهذا لو  حصرررنم أنلسررريم، لو وقلنا أمام أنلسرررنا كقارررا  و يمنا على أنلسرررنا وقدمنا توبة
 لما تعرضنا للعقوبات. تصر اتنا ،

  
بِد ِلَكْي اَل ُنَداَن َمَع اْلَعاَلِم.32" -:(32) آية ُب ِمَن الر   " َولِكْن ِإْذ َقْد ُحِكَم َعَلْيَنا، ُنَ د 

وتهذيبنا  على أنش إذا تعرضررررررررنا لدينونة هللا و يمش  أصررررررررابنا الاررررررررعم أو المرض  إن هذا ييون من أال تأديبنا  
و نى ا ننعرض  ي الحيا  األخرى ألن ندان دينونة أبدية.  الدينونة الةمنية    ،الرو ي  نى نصرررررررررلح من أنلسرررررررررنا
 تقينا رر النعرض للدينونة األبدية.

 
ا.33" -:(33) آية  " ِإذ ا َيا ِإْخَوِتي، ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِلأَلْكِل، اْنَتِظُروا َبْعُضُكْم َبْعض 
تبدأوا  ي األكل إلى أن يجنمع الجميع وتصرلوا،  ال يحرم أ دكم من بركة الصرال  الني تقام  ي البداية، و نى  ا  

 ا يشعر ال ائب بص ر نلس إذ لم يهنم بش أ د، وتبدأ الشقاقات من هنا.
 

ِت، َكْي اَل  34"  -:(34) آيوة ْل ِفي اْلَهيوْ ْأكوُ ٌد َيُجوُع َفْليوَ اَن َأحوَ ا  ِإْن كوَ َدموَ ُة َفِعنوْ اِةيوَ ا اأُلُموُر اْلبوَ ِة. َوَأمو  ْيُنونوَ َتْجَتِمُعوا ِللود 
 " َأِجيُء ُأَرتِدُهَها.

 إن العشاء الرباني لم يقم من أال أن تأكلوا  نش عوا ولبن من أال أن تأخذوا بركات الخالص األبدية  

ولم يذكرها  ي اإلنجيل، ومن هنا نرى أهمية النقليد،  البناب   = إذًا هناك أمور هامة رتبها لهم  َفِعْنَدَما َأِجيُء ُأَرتِدُهَها
 المقدس ا ينامن كل ما يخنص بالنرتيب ونكام ال  اد .

ان يجب ان  لكم . ماذا كأنفتر  ان السيد المسيح س...  س ال فى محبة نوجهه ألحبائنا واخوتنا الهروتستانت
ن ما يقدم فى سر االفخارستيا هو جسد حق= حقيقي  أكثر مما هو مكتوب لتصدقوا  س أيكتب فى الكتاب المقد

 . ودم حق= حقيقي
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 عودة للجدول ثاني عشراإلصحاح ال
 

، أ  لمعالجة ما نجم  ي البنيسة هناك من مشاكل إلساء  14هما تمهيد ل صحاح    13؛    12اإلصحا ين  
لسنة. وسادهم روح الحسد إذ طلب ال عض المواهب الني أخذها آخرين )وبالذات مو  ة  أسنخدام مو  ة النبلم ب إ

إذ   ،  اإل  اط وص ر النلس بخ أصحاب المواهب الكاهر ، أصاب غيرهم  اباطل. وإننل النبلم باأللسنة( لنوام مجد  
وهى  ايقة   :إاابة بولس عن سؤام بخصوص المواهب الرو ية  12ليس لهم هذه المواهب. و ى هذا اإلصحاح  

ا اآلخرون أكيد ، ولبنش يشرح لهم كي  ينعاملون  سنا مع المواهب، وأن المو  ة أعطاها هللا للمؤمن ليخدم به
  ينمنع الجميع بالخالص، ا ليجنمع الناس ليمجدوا صا ب المو  ة.

ونلهم من كالم الرسوم أن المواهب هي عطية الروح القدس، مقدمة للبنيسة الوا د ، وكل عاو ييمل النقص  
 ال يشعر الذ   ي العاو اآلخر. وبهذا  على ذو المو  ة العكيمة أن ا يحنقر ذو المو  ة ال سيطة، والعيس  

ألنهم ينصارعون على مو  ة األلسنة   نشأسان موهبنش أو وزننش. ونال ظ  ذو المو  ة ال سيطة بص ر نلس.  لبل إن
 إعنبرها الرسوم أقل المواهب أ  مو  ة ض يلة. 

وهللا يندخل عاد  إذا عجة اإلنسان أن يعمل ما يريده هللا،  اهلل أعطى مو  ة األلسنة للرسل إذ كانوا صيادين  
لش بطريقة   ل ة ما  لماذا يعطيها هللا  ينعلم  إذا كان  ي قدر  أ د أن  األن ا   نيا ة  معجةيش.  مثالبسطاء، ولبن 

لعم  نلسش العديد من ل ات أ ريايا وترام لهم كنب البنيسة دون مو  ة إانطونيوس مرقس أسقم   لسنة. أ ريايا ع 
و ى كل كنيسة نرى تبامل المواهب للبنيان،  هناك من يهوى دراسة البناب المقدس، وهناك من يهوى الناريخ،  

 ..…واأللحان، والعقيد  
وتوزيع المواهب ليس بحسب إخنيار الشخص، بل بحسب ما رأى هللا أن هذه المو  ة مناس ة للعمل الذى خلق هذا  

الرسوم ثولبن لبل وا د منا أعطي، النعمة )المو  ة(  سب   م بولس(، و ى هذا يقو 10:    2الشخص ليعملش )أي
 ( . أى أن المسيح هو الذى يحدد وليس الشخص هو الذى يخنار. 7:   4قياس   ة المسيحث )أي

اقنناء مو  ة ما من أال المجد ال اطل، ومثل هذا يخدعش إبليس ويعطيها لش ليقوده للببرياء   ولبن هناك من يسعى
ايا . بل أن هللا خاي على بولس نلسش من كثر  موا  ش  أعطاه روكة  ي الجسد  نى ا يننلخ. والسقوط وال

م  ا   د  والرسوم يرى أن أهم ما يجب أن نسعى إليش هو المح ة ؛ لنخدم بعانا بعاا  ي مح ة ؛  الرب أتى لي خ 
م  ويبذم نلسش. د  )   أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا"ليكن كل واحد بحسب ما  "وكما قام القديس بطرس    لُيخ 

 اذاً المو  ة للخدمة ولبنيان البنيسة وليس، للنلاخر .(  10: 4بط  1
 

وِحي ِة َأيَُّها اإِلْخَوُة، َفَلْسُت ُأِريُد َأْن َتْجَهُلوا.1" -:(1) آية  " َوَأم ا ِمْن ِجَهِة اْلَمَواِهِب الرُّ
ألنها   ات مجانية من الروح القدس، منا ة لمن يشرررراء الروح أن يعطيش، وليسرررر، قصرررررًا على   ة    =  هي مواهب

معينة. وكان هللا يريد أن يعطى مواهب عديد  للمؤمنين لموااهة اللالسررررررلة المننشرررررررين  ي اليونان. ولبن المو  ة  
 .(7: 4ي أاقى بل بحسب رأى المسيح وقياسش )رنيإ صل عليها ليس، هى على  سب أالنى 
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  َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأن ُكْم ُكْنُتْم ُأَمم ا ُمْنَقاِديَن ِإَلى اأَلْوَثاِن اْلُبْكِم، َكَما ُكْنُتْم ُتَساُقوَن.2" -:(2) آية

اآلن يحركهم  اذب تحركش الشرياطين، وبال  هم، و كان كهنة األوثان يسروقونهم ل  ادتها  ي طقوس و ماس رو ي ك
الروح القدس ويقودهم، وعطايا الروح ليسررر، هيذا، بل الروح يعطيها لمجد هللا، وهو يقسرررم  سررر ما يشررراء. واذكروا 

نش ا  اررل أل د منبم بيما أننم بيش من مواهب بل الروح القدس أعطاها لبم. واررريروا هللا على  أماضررييم لنعر وا  
 ما أعطاكم وا تننلخوا. 

 
ٌد َيقوْ 3"  -:(3) آيوة ا«. َوَلْيَس َأحوَ اِثيموَ وُع َأنوَ ٌد َوُهَو َيَتَكل ُم ِبُروِح هللِا َيُقوُل: »َيسوووووووووُ ُفُكْم َأْن َلْيَس َأحوَ ِدُر َأْن لِوذلِوَ  ُأَعرِد

وِح اْلُقُدِس. « ِإال  ِبالرُّ  " َيُقوَل:»َيُسوُع َربٌّ
أعطاهم ألسرررررنة غير ملهومة، وهم إذ كانوا ا  و  .  هم باأللسرررررنة دخل وسرررررطهم الشررررريطانيقوم ذهبي اللم أنهم للر ن

ناثيما.  حدث خلط بين المو  ة الرو ية واألعمام الشرريطانية. هم سررعوا للمواهب من  أيلهمون كانوا يرددون يسررو   
أاررل المجررد ال رراطررل  خرردعهم إبليس لببريررائهم.  لي ظررل الببريرراء واإلننلرراخ يجررد الشرررررررررررررريطرران لررش ميررانررًا. أمررا مع  

ن يهرب. ونجد الرسرروم هنا ياررع لهم عالمة ليعر وا بها هل اللسرران من هللا أم من الشرريطان.  اإلنسررحا،  الشرريطا
(  إذا  رك 3-1:4يو  1يلعنش. وهذا هو نلس ما قيل  ي )وهذه العالمة هي أن يعنري الوا د بالمسريح ربًا ا أن  

 إشبيش الروح القدس )إبليس أ د يلعن المسررررررريح، ولبن ا يسرررررررنجيب لش سررررررروى المنببر، أما المنسرررررررحق بيسرررررررين  
 .(  نح ش ونمجده ونس حش 14:16( بيقوم أن المسيح رب. والروح ييشم لنا عن رخص المسيح )يو 15:57
ملعون أو محروم )هي تشررررررير لبل مبدأ يحوى إنبار أو تجدي  على الرب يسررررررو (. من الجانب اآلخر   =  َأَناِثيَما

« ِإال  =  اإليمان بالرب يسرررو  هو عمل الروح القدس الذ   ينا. الذ  يررررردنا ل يمان بالمسررريح   وُع َربٌّ َيُقوَل:»َيسووُ
وِح اْلُقُدسِ   ِبالرُّ

عض من اليهود والوثنيين الذين ييرهون يسررررو ، وإدعوا  صررررولهم  قام آخرين أنش إندس  ي وسررررطهم ب  -ملحوظة:
م على مو  ة األلسررنة، ولبنهم كانوا يلعنون يسررو  ويشرريبون بيش لياررعلوا إيمان المؤمنين. وقام آخرين أن الرسررو 

ننم ما  أننم يا من كننم منسررررراقين لألوثان، و اآلن أعطاكم الروح مو  ة األلسرررررنة،  أويعنى ث  2يربط هذا القوم بآية  
،  2ث وبالمقارنة بين اآلينين  وترددون أقوام هراطقة أو رررررياطين  زلنم ليس لبم الخبرات البابية للنعامل مع األلسررررنة

يمين أياررررررا تصررررررور أن الرسرررررروم يعاقبهم قائاًل لهم : أنش كما كننم تسرررررراقون من الشررررررياطين  ي  ماس رو ي   3
 شويا الذى كان  ي  ياكلبم الوثنية. كاذب، هيذا اآلن أننم بطل يم لأللسنة تريدون نلس الن

 
وَح َواِحٌد.  4"  -(:6–4اآليات ) ب  َواِحٌد.  5َفَأْنَواُع َمَواِهَب َمْوُجوَدٌة، َولِكن  الرُّ َوَأْنَواُع  6َوَأْنَواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدٌة، َولِكن  الر 

 " َيْعَمُل اْلُكل  ِفي اْلُكلِد.َأْعَمال َمْوُجوَدٌة، َولِكن  هللَا َواِحٌد، ال ِذي 
ث(.  هنا نرى عمل الثالوث  ي تبوين اسررد المسرريح، واسررد المسرريح لش قدوسلا )رااع  ي المقدمة ثعقيد  الثالوث  

 أعااء هي نحن، ولبل منا عملش. 
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 هللا        الرب        الروح      
 
 
 
 
 
 

 راآلب يريرد، واإلبن إتحرد بنرا لنبون لنرا  يراترش، أ  نبون أعاررررررررررررررراء  يرة، والروح يعطى المو  رة لبرل وا رد لينمم  
 ثلبي يرى الناس أعمالبم الحسرررنة ويمجدوا أباكم الذ   ي السرررموات منش. والهدي مجد هللا اآلب ثوبة الخدمة المطل

 .(16:  5)م، 
ويحركني هو الروح القردس. ولبن الروح ا يعطيني    اآلب يريرد أن ييون لي عمرل مرا،  رالرذ  ياررررررررررررررع المو  رة  يع 

أكن ثابنًا  ي المسرريح. ورااع قوم عروس النشرريد  المو  ة ولن أسررنطيع أن أعمل العمل الذ  يريده منى هللا إن لم 
نها تذوب بيش وتعمل بقوتش .  اآلب  أ( والمعنى   6: 8)نا   كثسرررررررراعد   اعلنى كخاتم علىإثالنى تقوم لعريسررررررررها  

ات بر يسررررررنخدمها اابن  أعارررررراءنا  أ عطانا  ياتش يعمل بنا ، وتبون أ يريد والروح يعطى المو  ة والمسرررررريح الذى 
 ( . 12،  11: 4الذى هو البنيسة )اي لبنيان اسده 

مرردير يريررد تنليررذ عمررل مررا، ويريررد أن يوكررل مهمررة هررذا العمررل لعرردد من العمررام، بيقوم  الن يعمررل كررذا   -مثوال :
ويدربش ليينسررررب   األدوات الالزمةو الن يعمل كذا )هذا يشرررر ش عمل اآلب( ويأتي رئيس العمام بيعطى لبل عامل  

عملرش )هرذا دور الروح القردس ولبن ا يمين أن ينم هرذا إن لم ييون العمرام معينين وثرابنين  ي   لينمم  مهرار  العمرل
الشررررركة )دور المسرررريح( وتبوين اسررررد المسرررريح هد ش خالص نلوس المؤمنين، وبهذه المواهب الني يحصررررل عليها  

 اللرد، يخدم اآلخرين، وينبامل عمل هذا مع ذاك.
 أعطاه  يا  ليعمل، والروح هو الذى يعطى المهار  بل هو رريك  ى العمل.  اآلب  دد لبل وا د عملش، واإلبن

 -ليد :لنأخذ عاو كا -مثال آخر :
 .هللا اآلب هذا  دده أن تعمل األعمام، وظيفتها:
منا ا يمين أن   كلو   ولها  يوية.  ا يمين أن تقوم بها إا إذا كان، رررررايينها وأعصرررابها منحد  بالجسرررم  :خدمتها

 . أعطانا  ياتش نعمل بها أعمام بر المسيح . الرب المسيح ينمم خدمنش إن لم يين ثابنًا  ي
 رالروح القردس هو الرذى يجردد خليقنى    ،الروح القودسعطى اليرد مهرار  لنعمرل العمرل. وهرذا دور  ت  الني  :المواهوب

 وهو رريينا  ى العمل لينجح.، مسيحوهو الذى يثبننى  ى ال
 

وِح ِلْلَمْنَفَعِة.7" -:(7) آية  " َولِكن ُه ِلُكلِد َواِحٍد ُيْعَطى ِإْظَهاُر الرُّ

 الروح القدس

"يذذذذذذذذعذذذذذذذذطذذذذذذذذأل 

 المواهب"

 المسيح

الخدمة منسذذذوب له 

م  د  خذذذ  فذذهذذو أتذذأل لذذيذذ 

لنخدم  ويعمل فينا  

 اآلب

منسذذذذذوب له األعمال فهو 

هد   يقسذذذذذذم األعمال وال

مجذذذدى لكأل يرى النذذذاس 

 أعمالكم... ويمجدوا
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وِح   اُر الرُّ ةِ ُيْعَطى ِإْظهوَ ةِ المو  ررة الني يكهر بواسررررررررررررررطنهررا عمررل الروح  ي أ ررد    =  ِلْلَمْنَفعوَ هررذه المواهررب    =  ِلْلَمْنَفعوَ
 . (10:  4بط1) وبنيان البنيسة بل لمنلعة وليس، لنلعش هلشخص 

 
وِح َكاَلُم ِحْكَمٍة، َوآلَخَر َكاَلُم ِعْلٍم 8" -:(8) آية وِح اْلَواِحِد،َفِإن ُه ِلَواِحٍد ُيْعَطى ِبالرُّ  "ِبَحَسِب الرُّ

يشرير إلعالنات هللا للمؤمن الني تبشرم لش وتلسرر لش بعمق و يمة، أسررار مشري ة هللا وأسررار عملش   =  َكاَلُم ِحْكَمةٍ 
 الخالصي 
الذ  يلسررر للمؤمنين ما سرربق وقد كشررلش كالم الحيمة، هنا الذ   صررل على المو  ة ييون قادرًا أن    =َكاَلُم ِعْلٍم  

 هذه اإلعالنات.لمؤمنين ل ويعلن يرّ  ع  يُ 
 

وِح اْلَواِحِد.9" -:(9) آية وِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر َمَواِهُب ِشَفاٍء ِبالرُّ  " َوآلَخَر ِإيَماٌن ِبالرُّ
هي  الة تنقل اإلنسرران إلى  الة اإلدراك اليقيني بيل ما سررمعش وطولب أن يصرردقش، هذا اإليمان   =َوآلَخَر ِإيَماٌن 

ينقل ا ام. ونسرررررررررررررمع أن من ثمار الروح أيارررررررررررررا إيمان. إذًا هناك إيمان هو من ثمار الروح، وإيمان هو مو  ة،  
اإليمان الذ  هو مو  ة،  واللر، أن اإليمان الذ  هو من ثمار الروح هو رررر. ررررخصررري يسرررنليد بش صرررا  ش، أما 

عموما  اهلل   بيش يسرررند صرررا ب المو  ة ضرررعلاء اإليمان، وبصرررلواتش عنهم يسرررنجيب هللا،  المواهب لبناء البنيسرررة.
( بالشرير  2 واخن اراتنا مع هللا.    ( على قدر العشرر  مع هللا1  -:يعطى اايمان كعطية للبل ، وهذا اايمان ينمو

 اهادنا ل منالء بالروح.( مع 3   ( 7:  2كو)
 
ٍة، َوآلَخَر َتْرَجموَ 10"  -:(10) آيوة  نوَ ُل ُقو اٍت، َوآلَخَر ُنُهو ٌة، َوآلَخَر َتْمِييُز اأَلْرَواِح، َوآلَخَر َأْنَواُع َأْلسوووووووووِ ُة  َوآلَخَر َعموَ

 " َأْلِسَنٍة.
 .أ  أعمام خارقة للطبيعة = َعَمُل ُقو اتٍ 

 .( نبوات عن المسنقبل2( كشم أسرار هللا للمؤمنين 1 =نهوة 
 .( ررح غموض بعض ما ااء  ي البناب المقدس 3 

القررردر  على النميية بين األنبيررراء الحايقيين وغير الحايقيين، بين المعجةات الني من هللا وبين    =  َتْمِييُز اأَلْرَواحِ 
من الذات ال شرررررية الخاضررررعة لألرواح الماررررلة، النميية    يل الشررررياطين، تميية الوعظ الذ  من هللا والوعظ الذ 

 بين الننبؤ الحايقي واإلنلعام ال شرى الشيطاني. وهذه المو  ة هامة ادًا كاابط ومررد لمو  ة الننبؤ. 
 .الرسوم وضعها آخر المواهب،  هذه هي الني إ نخر بها أهل كورنثوس  = َأْلِسَنةٍ 
 لش أصحاب مو  ة األلسنةهؤاء ينرامون ما يقو  = َتْرَجَمةُ 

 
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه، َقاِسم ا ِلُكلِد َواِحٍد ِبُمْفَرِدِه، َكَما َيَشاُء.11" -:(11) آية  " َولِكن  هِذِه ُكل َها َيْعَمُلَها الرُّ
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اميع هذه المواهب يعطيها الروح القدس، ويعطى لبل وا د بحسرب ما يشراء لهدي البنيان؛ وليس بمحابا . وكون  
قنومينش؛  هو لش ررخصرية وإراد  وسرلطان وليس مجرد قو  إلهية. وقولش بحسرب  أالروح القدس لش مشري ة  هذا يثب،  

 نة.نش ليس بحسب ما يشاء المؤمن  هم طلبوا األلسأما يشاء؛ إرار  
 

َكِثيَرة  ِهَي  أَلن ُه َكَما َأن  اْلَجَسَد ُهَو َواِحٌد َوَلُه َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، َوُكلُّ َأْعَضاِء اْلَجَسِد اْلَواِحِد ِإَذا َكاَنْت  12"  -:(12) آية
ا.  " َجَسٌد َواِحٌد، َكذِلَ  اْلَمِسيُح َأْيض 

ِد البنيسرررررة بأ رادها هم   اِء اْلَجسوووَ نش مسرررررنقل بذاتش  أولم يقل أ راد الجسرررررد.  بلمة أ راد أو  رد تعنى    =  اْلَواِحدِ َأْعضوووَ
ل  ليسرررر، هي اليد، واليد ليسرررر، هي  أمينفيًا بقدراتش. هنا نرى   نش يجب أن ييون هناك تماية بين األعارررراء،  الر ا 

األعارراء تبون اسرردًا العين، لبن هناك تبامل بين األعارراء،  بل عاررو ييمل عمل العاررو اآلخر. المهم أن 
 وا دًا رو يًا، والجسد الوا د يعمل خالم الرأس.

 
ا13"  -:(13) آية ا ُكن ا َأْم ُيوَناِنيِديَن، َعِهيد  ٍد َواِحٍد، َيُهود  ا اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجسوَ َأْم َأْحَرار ا،   أَلن َنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْيضو 

ا.َوَجِميُعَنا ُسِقيَنا  ا َواِحد   " ُروح 
المعمودية هي بداية دخولنا لهذا الجسد وااتحاد معًا  ي الرأس يسو  المسيح. والنناوم    =  اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجَسٍد َواِحدٍ 

ا ُكن ا َأْم ُيوَناِنيِدينَ يجعلنا كلنا  ي ث ات  ي هذا الجسررررررد الوا د    ي هذا الجسررررررد تذوب كل  وار، الجنس أو   =  َيُهود 
د  هو الروح القدس، لذلك سررررررررمي، البنيسررررررررة بالجامعة  هي تحوى عناصررررررررر كثير  منمية   ي العنصرررررررر ر ألن الُمو  ّ 

رخصياتها وقومياتها، ولبنها ذاب، كلها  ي اسد المسيح الوا د،  البنيسة كش ية الصياد تام كل أريام وألوان 
 السمك 

ا ا َواِحد  ِقيَنا ُروح  لروح القدس الوا د الذ  نرتو  منش أ  نأخذ منش المواهب كلنا  صرررررررررررررلنا على ا  = َوَجِميُعَنا سوووووووووُ
  ومرارهرا. )المراء رمة للروح القردس ي الرو يرة للخردمرة، كرأرررررررررررررررجرار مخنللرة تروى من ن ع وا رد مع إخنالي أنوا  ث

 ن  ثمار. (. واإلنسان هو النربة  نحن مخلوقين من تراب. والماء يثمر  ي النربة بُيب وّ  4-1:  44شإ     37:7-39
 

ا َبْل َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة.14" -:(14) آية ا َلْيَس ُعْضو ا َواِحد   " َفِإن  اْلَجَسَد َأْيض 
ليس غري ًا أن تبون هناك مواهب مننوعة،  هذا األمر نلحكش  ي أاسررررررادنا، إذ لجسرررررردنا الوا د أعارررررراء مخنللة،  

 .وكل عاو لش عمل مخنلم 
 

ا، َلْسُت ِمَن اْلَجَسِد«. َأَفَلْم َتُكْن ِلذِلَ  ِمَن اْلَجَسِد؟15" -:(15) آية ْجُل:»أَلنِدي َلْسُت َيد   "ِإْن َقاَلِت الرِد
كان، لك مو  ة معينة وليس، لك مو  ة ما أخرى،  هل يعنى ذلك أنك لس، بعد عاوًا  ي اسد البنيسة  أ  إن  

الوا د مع األعاررررراء اآلخرين.  الجسرررررد يحناج لبل أعارررررائش، ولبل  عملش الاررررررور  والنا ع، ولذلك علينا أن ا  
 نقلل من رأن مو  ة ما مهما ص رت قيمنها.  البل  ي إ نياج ل خر.
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 "َوِإْن َقاَلِت األُُذُن:»أِلنِدي َلْسُت َعْين ا، َلْسُت ِمَن اْلَجَسِد«. َأَفَلْم َتُكْن ِلذِلَ  ِمَن اْلَجَسِد؟16" -:(16) آية
 ن عملش.أإذًا على كل مؤمن أن يشعر بأهمينش  ي البنيسة مهما ص ر ر

 
مُّ؟َلْو َكاَن ُكلُّ اْلَجَسِد َعْين ا، 17" -:(17) آية ْمُع؟ َلْو َكاَن اْلُكلُّ َسْمع ا، َفَأْيَن الش   "َفَأْيَن الس 

 هنا نرى النبامل  ال غنى عن أ  وظيلة أل  عاو  ي الجسم.
 

 َوَأم ا اآلَن َفَقْد َوَضَع هللُا اأَلْعَضاَء، ُكل  َواِحٍد ِمْنَها ِفي اْلَجَسِد، َكَما 18" -:(18) آية
 "  َأَراَد.

 هللا خلق كل عاو ووضعش  ي ميانش الصحيح، وهيذا أعطى لبل مؤمن عمل ما.
 

ا، َأْيَن 19" -:(19) آية  "اْلَجَسُد؟َولِكْن َلْو َكاَن َجِميُعَها ُعْضو ا َواِحد 
لوا البيان المنبامل لصرنا كالمخلوقات الدني ة ذات الخلية الوا د ، لبن اسم اإلنسان ينبون من أعااء مننوعة  

أرررررررررررررررخراص لييون هنراك   3لبي يقردر أن يقوم بعملرش. لرذلرك ا يقرام قرداس إّا لو كرانر، هنراك امراعرة، على األقرل  
المسرررريح.  األمر إذًا يقناررررى أن تبون هناك مواهب مننوعة مخنللة لبي تو ى  و د  وتبامل، واماعة يو د بينها  

 بحااات الجسد.
 

 " َفاآلَن َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، َولِكْن َجَسٌد َواِحٌد.20" -:(20) آية
 الجسد ا يمين أن يؤدى وظيلنش إّا بنوااد كل األعااء.

 
َأن  21"  -:(21)  آية اْلَعْيُن  َتْقِدُر  ِلي  اَل  َحاَجَة  ْجَلْيِن:»اَل  ِللرِد ا  َأْيض  الر ْأُس  َأِو  ِإَلْيِ !«.  ِلي  َحاَجَة  ِلْلَيِد:»اَل  َتُقوَل 

 " ِإَلْيُكَما!«.
ا يمين للرد عاو  ي البنيسة أن يشعر بإسن نائش عن اآلخر. وربما تشير الرأس للايادات البنسية والرال واليد 

 للخدام العاملين.
 

 " َبْل ِباأَلْوَلى َأْعَضاُء اْلَجَسِد ال ِتي َتْظَهُر َأْضَعَف ِهَي َضُروِري ٌة.22" -:(22) آية
َعَف   اُء ال ِتي َتْظَهُر َأضوْ كالمخ والعين  هما  ي  راسرة لارعلهما ودقة تركيبهما.  ما تكنش األضرعم  هو   =اأَلْعضوَ

الاررررور . وهناك أناس بسرررطاء  ي البنيسرررة ينكاهرون بال سررراطة وهم قديسرررين ا ابر . وهؤاء الذين لهم مواهب  
 مناعة تحناج إليهم البنيسة. وبدون مواهبهم هذه ا تسنطيع البنيسة أن تبمل كيانها.

 
َنا َلَها َوَأْعَضاُء اْلَجَسِد ال ِتي َنْحِسُب َأن َها ِباَل َكَراَمٍة ُنْعِطيَها َكَراَمة  َأْفَضَل. َواأَلْعَضاُء اْلَقِهيَحُة ِفي 23"  -:(23)  آية

 "  َجَماٌل َأْفَضُل.
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ألعاررررراء  األعاررررراء النناسرررررلية يكنها ال عض بال كرامة ويحنقرونها، ولبن بها نبون ررررررركاء هللا  ي الخلق، هذه ا
الني ييون من غير الالئق، أو ليس من الصرالح أن تبون ميشرو ة ألن مهامها خاصرة بالجسرد الذ  وادت بيش،  

منداد اسررد المسرريح بنبوين أاسرراد أخرى أ  النناسررل، هذه نبسرروها بسررنرها بالثياب  نى ا تبون  إوعليها ينوقم  
اُء اْلَقِهيَحُة    نه ًا للناظرين. هللا لم يخلقها قبيحة بل هي صررررررررررررارت هيذا من تعليقات الناس السرررررررررررراخر    =اأَلْعضووووووووَ

وتصررررروراتهم الخاط ة المنحر ة، وربما يقصرررررد أن هذا قد  دث بعد سرررررقوط اانسررررران وإنحراي ررررررهوتش. ولبن قولش 
لُ  أعاررراء قبيحة يقصرررد ما يكن الناس أنها قبيحة بسررربب اإلنحراي الذى  دث ل نسررران.  لها   = َلَها َجَماٌل َأْفضووَ

 كرامة ألن لبل عاو عملش. وهذه ن طيها بيرامة بالثياب.
 

 "،َوَأم ا اْلَجِميَلُة ِفيَنا َفَلْيَس َلَها اْحِتَياٌج. لِكن  هللَا َمَزَج اْلَجَسَد، ُمْعِطي ا الن اِقَن َكَراَمة  َأْفَضلَ 24" -:(24) آية
كرالوارش واليرد هرذه مهرامهرا أن تكهر ل خرين،  راهلل أعطراهرا امراًا لنكهر برش ل خرين، ولرذلرك نحن   =َوَأمو ا اْلَجِميلَوُة 

اِقَن ا ن طيهرا لنعطيهرا مةيردًا من الجمرام )على إعن رار أن الثيراب تعطى نوعرًا من الجمرام والةينرة(.   ا النو  ُمْعِطيو 
لَ  قام الرسرررروم هذا  نى ا نحنقر أ  أ د  ي البنيسررررة،  مهما صرررر ر اللرد يعطيش هللا كرامة  نى ا    َكَراَمة  َأْفضوووَ

نحنقره. وهللا مةج الجسررررد من أعارررراء مخنللة  ي البرامة والمكهر بل أعطى لألعارررراء األضررررعم واألقل كرامة،  
 أعطاها كرامة أ ال.

 
ا َبْعُضَها ِلَبْعٍض.ِلَكْي اَل َيُكوَن 25" -:(25) آية  " اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجَسِد، َبْل َتْهَتمُّ اأَلْعَضاُء اْهِتَمام ا َواِحد 

هللا بحيمة صررررنع هذا المةج  نى يهنم كل عاررررو باألعارررراء األخرى. وييون لجميع األعارررراء اإلهنمام الوا د،  
 و العاو اآلخر كجسد وا د(. نسنعمل وظائلها المخنللة لمنلعة الجسد الوا د. )الهدي أن يحب كل عا

 
ُم، َفجَ 26"  -:(26) آية ٌو َواِحٌد ُيَكر  اِء َتَتَأل ُم َمَعُه. َوِإْن َكاَن ُعضووووْ ٌو َواِحٌد َيَتَأل ُم، َفَجِميُع اأَلْعضووووَ ِميُع  َفِإْن َكاَن ُعضووووْ

 " اأَلْعَضاِء َتْفَرُح َمَعُه.
األعاررراء.  لو تألم، العين تألم الجسرررم كلش، ومنى ررررلي،  هنا دليل و د  الجسرررد، أن ينألم كل عارررو أللم باقي  

 (.15:12إرتاح الجسم كلش )رو 
 

ا.27" -:(27) آية  " َوَأم ا َأْنُتْم َفَجَسُد اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاُؤُه َأْفَراد 
 كل عاو  ي اسد المسيح كعاو  ي اسد وا د، ولبل  موهبنش.

 
َع هللُا 28"  -:(28) آية ال ، َثاِني ا َأْنِهَياَء، َثاِلث ا ُمَعلِدِميَن، ُثم  ُقو اٍت، َوَبْعَد ذِلَ  َفَوضوووووَ ِة: َأو ال  ُرسوووووُ ا ِفي اْلَكِنيسوووووَ ُأَناسووووو 

 " َمَواِهَب ِشَفاٍء، َأْعَوان ا، َتَداِبيَر، َوَأْنَواَع َأْلِسَنٍة.
 هللا وضع لبل منا عملش وموهبنش  ال داعي للنذمر على نصيبنا.
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اإلخنالي هنا  ي دراات المواهب، والرسررررل  ي أعلى الدراات هي أولى المواهب مرت ة بالنسرررر ة ل يرها من   :َأو ال  
 المواهب. والرسل إرار  إلى النالميذ اإلثنى عشر والرسل الس عين وبولس نلسش وبرنابا وسيال.

 هم  ي الدراة يأتون بعد الرسل. وهؤاء يعلمون وينن أون.  = َأْنِهَياءَ 
 قل من األنبياء،  هم يعلمون  قط، وهؤاء يشملون األساقلة والبهنة والشمامسة والخدام.أهؤاء  = لِدِمينَ ُمعَ 

مون على القوات  رررالنعليم هو عمرررل لخالص النلوس. والقوات هرررذه قررردع أ  عمرررل معجةات، والمعلمين يُ   =  ُقو اتٍ 
 كمواهب الشلاء وصنع المعجةات.

 هؤاء يقومون بخدمة اآلخرين كاألينام واألرامل واللقراء. = َأْعَوان ا
 تنكيم وتدبير أمور الخدمة  ي البنيسة كاألمور المالية واإلدارية.=  َتَداِبيرَ 
َنةٍ  ذكرها الرسررررروم آخر المواهب كأقل المواهب كنوايش ألهل كورنثوس الذين كانوا ينشررررروقون لهذه المو  ة    = َأْلسوووِ

 لنبامل  البنيسة  ي إ نياج لبل هذه المواهب بدون إ نقار أل  مو  ة.بالذات. ونال ظ هنا ا
 
حَ 29"  -(:30-29يات )اآل ٌل؟ َأَلَعل  اْلَجِميَع َأْنِهَياُء؟ َأَلَعل  اْلَجِميَع ُمَعلِدُموَن؟ َأَلَعل  اْلَجِميَع َأصوووْ اُب َأَلَعل  اْلَجِميَع ُرسوووُ

 "ْرِجُموَن؟َأَلَعل  ِلْلَجِميِع َمَواِهَب ِشَفاٍء؟ َأَلَعل  اْلَجِميَع َيَتَكل ُموَن ِبَأْلِسَنٍة؟ َأَلَعل  اْلَجِميَع ُيتَ 30ُقو اٍت؟ 
 هللا لم يعطى لوا د كل المواهب، بل هو راء أن يوزعها على البل، بييون لبل وا د موهبنش وعملش  

 ليشعر البل بإ نيااهم ل عاهم ال عض   (1
  نى يمين اإليلاء بحااات البنيسة.  (2

 
ا ُأِريُكْم 31" -:(31) آية وا ِلْلَمَواِهِب اْلُحْسَنى. َوَأْيض  ا َأْفَضَل.َولِكْن ِجدُّ  " َطِريق 

ا َأْفَضلَ وأيضا إذا كان، البنيسة  ي  ااة لبل المواهب  علييم أن تطلبوا هذه المواهب لبناء البنيسة.   ُأِريُكْم َطِريق 
هذا الطريق األ ال بش تسنطيعون أن تبنسبوا المواهب األ سن، ذلك هو طريق المح ة.  المح ة تقوم  ي   =

من أال اآلخرين.  المواهب األ سن هي الني ترت ط بالمح ة. والمح ة كطريق   اوهرها على البذم والناحية
أ ال هي هيذا لعكمة المح ة ومياننها المنصدر  لبل اللاائل الني ُيدعى اإلنسان الرو ي لممارسنها كنعبير 

ينبلم عن هللا   عن ايمانش وعقيدتش.  المح ة هي اللايلة الني بدونها ا تقوم أ   ايلة، ومن ينبلم عن المح ة
(. والمح ة 13:15    16:3ذاتش ألن هللا مح ة،  من هو الذ  ينجاسر ويدرك كنش هللا و ايقة اوهره )يو 

 .مرت طة بالنواضع ألنها تنبر ذاتها وتناع وتطلب ما ل خرين،  بمام المح ة  ي كمام اإلتاا 
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 عودة للجدول ثالث عشراإلصحاح ال
 

كلمات تعبر عن المح ة  ي الل ة   3يمين تسررررررمية هذا اإلصررررررحاح بسرررررريملونية المح ة أو أنشررررررود  المح ة. وهناك 
 -اليونانية وهى :

 = المح ة الجنسية  إيروس .1
= كلمة اكثر رررريوعًا ومعناها المود . ومنها  يلوسرررو ى ) لسرررلة( أ  محب الحيمة و يلوباتير )محب  فيليا .2

 )أى من أسررررررررررررررنليرد منرش(  هراسررررررررررررررنحقن ياآلب( و يلوثي وس )محرب هللا( وكال اإليروس والليليرا هي مح رة لم
 مصحوبة برة ة  ي اإلمنالك. 

سرررنحقيها، هي مح ة تعطى وتبذم وا تطلب مقابل لذلك وكمثام لها مح ة هللا  = هي مح ة ل ير م  أغابى .3
 لنا. ومح ة األم ألوادها.

وكان، كلمة أغابى نادر  اإلسررررررنعمام  ي اليونانية  نى إسررررررنخدمها المسرررررريحيين واعلوها كلمنهم الممية   ي نو ية  
 الدراة األعلى  ي المح ة  المح ة، وهى البلمة الني إسنخدمها بولس الرسوم. وكلمة أغابى هي

 
ا َيِطنُّ أَ 1" -:(1) آية ْرُت ُنَحاسووو  َنِة الن اِس َواْلَماَلِئَكِة َولِكْن َلْيَس ِلي َمَحب ٌة، َفَقْد صوووِ ا ِإْن ُكْنُت َأَتَكل ُم ِبَأْلسوووِ ْنج  ْو صوووَ

.  " َيِرنُّ
َنِة الن اِس  لسرررررررنة ألنها  األالل ات( والرسررررررروم بدأ بالنبلم ب= إذا إسرررررررنطع، أن أتبلم بل ات كل الناس )أاي ِبَأْلسوووووِ

مشرررررريلة كنيسررررررة كورنثوس، وليبرز خطور  إسررررررنخدام المو  ة للمكهرية، ودون مح ة. ونال ظ أن بولس إسررررررنخدم  
أسرررلوبًا عنيلًا مع أهل كورنثوس مع أن لهم مواهب منعدد  ومنها األلسرررنة بينما  ي كالمش مع أ سرررس وتسرررالونييى  

= ربما إسررررررررررررنمع الرسرررررررررررروم   َواْلَماَلِئَكةِ أنش ليسرررررررررررر، لهم مواهب كثير ، لبنهم مملوؤن مح ة.   نجده ييلمهم بلرح مع
للمالئبة يسررر حون  ينما إخنطم لللردوس وربما يشرررير للنسرررابيح  هذه ل ة المالئبة. ولبن هذا هو أسرررلوب بولس  

م ال ة ونجد نلس المعنى  ي الرسرروم ويقصررد بش أنش  نى لو بل نا المسررنحيل وتبلمنا بل ة المالئبة،  هو أسررلوب 
 همنا اآلية    بعقيد  خاط ة. وإذاة المسررررريح أو ي شررررررنا  (  لن يواد مالك يلصرررررلنا عن مح   8:1  غل    38:8)رو 

على أنها النسرابيح،  من يشرنرك  ي تسرابيح البنيسرة وصرلواتها وترانيمها كأصروات  قط، أو للمكهرية، والقلب خام   
ا َيِطنُّ = ي بحن عن مجد ذاتي أ  رنين  ارغ  من المح ة،  سنبون خدمة هؤاء ه وكان صوت النحاس   = ُنَحاس 

 ،  والصرررررنوج الني تطن هو صررررروت إعنادوا عليش  ي  ياكل األوثان    اد  األوثان اللارغة هي أصررررروات بال معنى
صرررررررررررررروات أما المسرررررررررررررريحية  هي مح ة،  اهلل مح ة. والمح ة تؤثر العطاء على األخذ وإخلاء الذات ألال اآلخر. أ

أو موسريقى لها معنى، هيذا أ  مو  ة بال مح ة،  المح ة هي    حاس الني تطن ا تعطى معنى معيناً الصرنوج والن
الني تعطى النلع للمواهب أو هي األسراس الذ  يقوم عليش اإلننلا  بالمواهب. ولو إمنأل أ د بالمواهب دون مح ة  

دون مح ة هي كبرياء ومجد ذاتي. ونلهم قوم الرسررررررررررروم لصرررررررررررار منلرًا للناس مةعجًا لهم كنحاس يطن.  المو  ة  
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اآلن أن السررررعى وراء مو  ة ما للمجد الذاتي ما هو إّا إرتداد للوثنية،  ما هذا سرررروى   اد  للذات، لذلك إسررررنخدم  
 الرسوم تشبيش مما يحدث  ي الهياكل الوثنية.

ة ييونون ينبلمون بألسرررررررررنة المالئبة وهذا ويعنمد الخمسرررررررررينيون على هذه اآلية ويقولون أنهم  ين ينبلمون بألسرررررررررن
 -مسنحيل :

لسنة أكان، األرض كلها تنبلم بلسان وا د قبل بلبلة األلسنة بسبب الخطية،  لماذا يقوم الرسوم  (أ
 المالئبة ولم يقل لسان، هل أياًا  دث، بلبلة للمالئبة. 

المالئبة  ين ينبلمون مع ال شر، ييلموننا بما نلهمش لندرك الرسالة اإللهية. لبن المالئبة لهم    (ب 
 ل نهم السمائية الني ا ندركها وهم  ي و د  ولسان وا د.

ن ى  ألسنة السمائيين والمالئبة،  هل ينوقلوا عن  8:13يقوم الرسوم واأللسنة سنننهى )اكو   (ج (  لو ع 
 األبدية.الحدين المالئبى  ي 

 اْلِجَباَل، َوِإْن َكاَنْت ِلي ُنُهو ٌة، َوَأْعَلُم َجِميَع اأَلْسَراِر َوُكل  ِعْلٍم، َوِإْن َكاَن ِلي ُكلُّ اإِليَماِن َحت ى َأْنُقلَ 2"  -:(2) آية 
 " َولِكْن َلْيَس ِلي َمَحب ٌة، َفَلْسُت َشْيئ ا.

صم 1( وهيذا راوم الملك )25:24 -38:22( وبلعام تن أ )عد 51- 49: 11أ  الننبؤ.  ايا ا تن أ )يو   = نهوة
 ( ومع هذا  قد هلبوا.  19:9،  23- 14:16

يهوذا عري كل أسرار وتعاليم السيد المسيح وهلك.  من يعري مشي ة هللا ومقاصد    -مثام :=  َأْعَلُم َجِميَع اأَلْسَراِر  
( الصلة 23،  22:  7ح ة،  سنبون معار ش لمجده الذاتي وكبريائش واننلاخش وبالنالي هالكش )م،  هللا، ولبن بدون م

األساسية ل نسان الرو ي هي المح ة والنبو  واألسرار دون مح ة سنص ح أعمام اسد أو خدا  رياطين. قد يلل، 
 خداعش بواسطة الشياطين. مثل هذا الناس ويثيرهم بعلمش، ولبن دون مح ة لن يرضى هللا. مثل هذا يسهل  

 
ِدي َحت ى َأْحَتِرَق، َولِكْن َلْيَس ِلي َمَحب ٌة، َفاَل َأْنَتِفعُ 3"  -:(3) آية ل ْمُت َجسووَ ْيئ ا.َوِإْن َأْطَعْمُت ُكل  َأْمَواِلي، َوِإْن سووَ   شووَ
" 

هذه مثل اللريسريين الذين كانوا عند تبرعهم يارربون باألبوا، للشرهر  والمجد الشرخصري.   =  ِإْن َأْطَعْمُت ُكل  َأْمَواِلي
 هنا قد يسنليد اآلخرين من هذه الخدمات، ولبن من يلعل هذه الخدمات بدون مح ة لن يسنليد ري ا.

ِدي َحت ى  ل ْمُت َجسوووَ ولى كان، بذم أموام ربما ألال الد ا  عن اإليمان أو  ي سرررربيل اآلخرين. األ  = .…َوِإْن سوووَ
وهذه بذم للذات. لبن إن لم يين هناك مح ة  ما هو الدا ع للنارررررررررررحية بالمام أو الذات سررررررررررروى الشرررررررررررهر  والمجد 

 الشخصي.
 
ُد. اْلَمَحب ُة اَل َتَتَفاَخُر، َواَل َتْنَتِفُخ،  4"  -(:7-4يات )اآل َواَل ُتَقبِدُح، َواَل َتْطُلُب 5اْلَمَحب ُة َتَتَأن ى َوَتْرُفُق. اْلَمَحب ُة اَل َتْحسوِ

 ، َ ، َواَل َتُظنُّ السُّ ، 6َما ِلَنْفِسَها، َواَل َتْحَتدُّ ُق ُكل  َشْيٍء،  وَ 7َواَل َتْفَرُح ِباإِلْثِم َبْل َتْفَرُح ِباْلَحقِد َتْحَتِمُل ُكل  َشْيٍء، َوُتَصدِد
 " َوَتْرُجو ُكل  َشْيٍء، َوَتْصِهُر َعَلى ُكلِد َشْيٍء.
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هناك من إسرنبدم كلمة المح ة  ي هذه اآليات بيلمة المسريح،  الرسروم هنا يرسرم صرور  للرب يسرو  الذ  تجسردت 
 وهذه الصلات ماذا أعمل. بيش المح ة. ولبن السؤام لو لم يين عند  هذه المح ة

 (22:5أوم ثماره المح ة )غل نطلب اإلمنالء من الروح القدس، و  (1
واإلمنالء من الروح، واإلمنالء من المح ررة همررا نعمررة، وا نعمررة دون اهرراد والجهرراد هو أن ي صرررررررررررررررب   (2

بالنالي لن أمنل. مح ة سرررررررروى بالجهاد. وما هو الجهاد ن نلسررررررررش على عمل الشرررررررريء المطلوب. و اإلنسررررررررا
المطلوب ؟ لنذكر تعليم الرب أ بوا أعداءكم. باركوا اعنييم. أ سرررنوا إلى م  ارررييم. صرررلوا ألال الذين  

 (  مح ة األعداء هي نعمة ولبنها تنطلب اهاد، وهيذا أ  مح ة 44:5يسي ون إلييم )م، 
 تبلموا  سنًا على كل الناس، وا تلعنوا أ دًا،  نى لو  ي داخلي ر. آخر.  .…باركواأ( 

م  إصرررررنع هذا  نى لو لم تبن  خد  قدموا خدمات لبل الناس وتشررررربهوا بالسررررريد الذ  أتى لي  .…أحسووونواب(  د  م ا لُيخ 
 .، أو لو كان اآلخر ا يؤدى لك أى خدمة تحب الخدمة

ل صررررلى لبل الناس، لبل منألم، لمن  ي كنيسررررني ومن ليس  ي ا تنشرررر ل  ي صررررالتك بنلسررررك، ب.…صووولواج( 
. و ى مقابل هذا تنسريب علىع النعمة وتن ير طبيعني،  أاد ، بل ولمن ييرهك  كنيسرني للمسريحى وغير المسريحي

(  أقصررررررررررررى ما  17:5كو  2ي المسرررررررررررريح )نلسرررررررررررري أ ب كل الناس  نى أعدائي، وهذه هي الخليقة الجديد  الني  
أّما الخليقة الجديد   نصررررنع هذا عن    ،الخليقة العنيقة هو أن ي صررررب اإلنسرررران نلسررررش على عمل المح ةتسررررنطيعش  

 . ب هلل والناس والبداية هي الن صب 
النرأنى هو طوم أنرا  براللبر. والر ق هو طوم أنرا  برالسررررررررررررررلوك والعمرل والنخراطرب  ي النعرامرل مع   =  َتتَوَأن ى َوَتْرُفقُ 

 عدم اإلساء  لمن يس. لنا، بل نقابلش بالصالح والخير. اآلخرين. ويحنمل المعنى 
أعط للناس عذر بيما يلعلونش من أخطاء، وقل ربما هم  ي ظروي صررررررررر  ة إضرررررررررطرتهم لذلك.   -تدريب عملي :

و اوم السرريطر  على إنلعااتك. وربما  ي البداية يحدث نو  من البب،. ولبن مع إنسررياب النعمة سررنمنل. النلس  
 سالمًا.
دُ اَل تَ  أ  ا تشررررعر باأللم ننيجة لسررررعاد  اآلخرين وتقدمهم، وا تحقد على اآلخرين بسرررربب نعمة نالوها. وا    = ْحسوووِ

تنمنى زوالها عنهم. وإبليس يحرك الحسرررررد  ي قلوب ال شرررررر،  قل ش مملوء  سررررردًا مقابل الحب الذ  يمأل قلب هللا. 
األكبر لالبن الارررررام  سرررررده على النعمة الني  األخ   -ومن  سرررررد إبليس انش أسرررررقط اإلنسررررران  ي الخطية )مثام :

نالها(.أّما اإلنسررران الرو ي المملوء مح ة يلرح مع اللر ين وهذه ليسررر،  ي طاقة اإلنسررران العادى. ولبن هذا هو  
 . هل ت يرت طبيعنك أم ا. وإذا كان، طبيعنك لم تن ير ماذا تلعل …المحك 

 - تدريب عملي : 
 أ( صلى ألال من نالش خيرات، وأطلب لش المةيد  نى لو كان هذا بن صب. 
 ب( صلى من أال أن تن ير طبيعنك.  

 ج( إذهب لهذا اإلنسان وبارك لش، وخذ معك هدية، ولو بن صب. وبهذا ت ير النعمة طبيعنك. 
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و ا تح ش . واطلب لش أش  ن كن، تح إ ى الشررررار  وتح، كل منةم لك بيش انسرررران تعر ش صررررلى لش   ك  ر  ي  د(  ي سرررر  
 البركة والصحة لش ولعائلنش .

تنلاخر هذه تبون أمام الناس. وتننلخ هذه بيني وبين نلسي. والمح ة تمألنا رعورًا بإ نرام   =  اَل َتَتَفاَخُر، َواَل َتْنَتِفخُ 
من تبريمنا ألنلسنا،  ال ننطري  ي تقديرنا ألنلسنا تطر ا يجعلنا ننلاخر  د  حّ  اآلخرين وتقديرنا لهم وتبريمنا لهم، وتُ 

على اآلخرين ربما بش. نملبش وهم ا يملبونش، أو بسبب    يجعلنا ننلاخروما    ،  أنلسناونمنل. غرورا ورعورا بعكمة  
المنواض تحب  والناس  الذ  غسل األرال،  كالمسيح  المحب  هو منواضع  أما  لهم.  قدمناها  وتنلر من  خدمة  ع 

. ومن  هم أن هللا هو    (17:1وكي  يننلخ أو ينلاخر من يشعر أن هللا هو مصدر كل خير عنده )يع    ،  المننلخ
ا يننلخ أ  ا يمنل. صا ب هذا الخير بال رور والببرياء وال طرسة. أما المملوء   و ه  مصدر ما عنده من خيرات 

الناس، ويحةن ألنهم ا يم الخير لبل  ينمنى  الندريب مح ة  بيلر وا )هذا هو  ليعطيهم  نلبون مثلش، ويصلى هلل 
 . (7:4كو  1المطلوب(. إذا  همنا أن هللا هو مصدر كل خير عند ،  بي  أتلاخر بما ليس لي )

أ  يجرح مشرراعر ال ير بيالم قبيح وسررفيش ليوبخش، ويلعل أ عاًا ردي ة ويسررلك ب ير لياقة. وقارن مع    = َواَل ُتَقبِدحُ 
 .(6:4)كو 

 . لننعلم أن نشجع الناس بيالم لطي  بدًا من أن نس. لمشاعرهم  تدريب عملي =
َها لسررررررررررش، أّما األنانية  ال تنلق مع  هذه عيس األنانية.  المحب يطلب ما ل خرين ثم ما لن  =  اَل َتْطُلُب َما ِلَنْفسوووووووِ

(. إذًا 12  -  10:   32 خر  3:9( لننعلم من المسرررررررررررررريح أن ننعرب لنربح اآلخرين )رو  7،8:  18الرو يرات )يو  
 .المح ة تهنم بنلع اآلخرين قبل األنا

وح  أ  ينصررررررررري بلطم ووداعة وهدوء، بحةم بال تجريح وبال غاررررررررب.  المح ة ا تنكر ل خرين بر   = َواَل َتْحَتدُّ 
 النقد وتسعى إلداننهم، بل ا تحسب ل خرين خطاياهم. 

تلنرض الثقة  ي اآلخرين، أما المح ة الشررررياكة  نلنرض أن الجميع أررررررار ما لم يثبنوا العيس  = َواَل َتُظنُّ السوووُّ َ 
وك  ي معامالتهم. وليس معنى هذا أن ننعامل بال  يمة، بل علينا أن ا ننرك اللرصررررررررررة لعدو الخير لةر  ررررررررررري

ندا ع عن الناس    وعلينا أن. رسررررررل داود(  )مثام بنى عمون مع   بين اآلخرين، وا ننسررررررر   ي الحيمالعداو  بيننا و 
ن ننروى ون ط.  ي الحيم وا نحنلظ بسررررررجل لخطايا اآلخرين )كما ااءت  ي بعض النرامات( أبقدر ما يمين و 

 بل ننساها.  لو تذكر هللا كل خطايانا لما تعامل معنا. 
إنشررر ل بالسرررماء، بنرديد مةامير والنأمل  يها مثاًل، أو ترديد آيات ومن هو مشررر وم بالسرررماء لن    -تدريب عملي :

 .قائد السيار  المش وم بالطريق، لن يهنم بمالبس الراكبين معشيال ظ أخطاء اآلخرين. ك
خطية  نى يننقم منش هللا، أ  ا تشم،  ي سقوط اآلخرين،  هناك من يلرح بسقوط عدوه  ي    = اَل َتْفَرُح ِباإِلْثِم  

 .   الخاط. المحب ي يى على خطية    أما،  بل هو ينمثل بالشيطان  ومن يلرح بواود اإلثم  هو لم ينب توبة  اياية
أى    ،  نى لو كان هذا ضد رغبنك وهذا ما يسمى الجهاد صلى لبل نلس تخطىء لبي تنوب   -تدريب عملي :

 (. 12: 11ن نصب ملبوت السموات ) م،  وبهذا ن صب أنلسنا على  عل الش. الصحيح



 ( اإلصحاح الثالث عشر )  فسير رسالة بولس الرسول األولي إلي أهل كورنثوست
 

 
135 

تلرح وتسرررررررر عندما يسرررررررود الحق، ويقدم الخطا  توبة.  القلب المحب يسرررررررينش هللا، وهللا هو الحق،  = َتْفَرُح ِباْلَحقدِ 
  المحب يلرح بالنوبة والسلوك باإلنجيل. 

ْيءٍ  أ  تحنمل نقائص اآلخرين وسررررروء تصرررررر اتهم، والمسررررريح إ نمل نقائصرررررنا وهو القدوس أ ال  =  َتْحَتِمُل ُكل  شوووَ
. وأياررررررررا نلهم هذه على أن المح ة ا تشررررررررهر باآلخرين وتذيع نقائصررررررررهم بل  نحنمل نقائص ال عض نحن الخطا 

تسرنر عليهم )قصرة أبو مقار( بل كان، البنيسرة تصرلى ألال الذين يقنلون أوادها، وهيذا طلب بولس الرسروم أن  
 نحنرم الرؤساء. وكان هذا أيام نيرون.

ْيءٍ  ُق ُكل  شووووَ دِد ت حن  ي دواخلهم وتشررررريك  ي نيات قلوبهم،  هذه تصرررررد، المكهر الطيب للناس دون أن    = ُتصووووَ
منروكة هلل، ولبن إن أظهر اإلنسررران رررررورًا من داخلش  هذه لها مواقم أخرى قد تصرررل إلخنصرررار هذا اإلنسررران،  

 (. 21:5  ا تس  1:4يو  1ا تعنى البالهة بل بعقل مسننير) تصدق كل شيط عا 
ْيءٍ  أ  ا تعري اليأس، وتأمل أن ُيصرررلح اآلخرون أ والهم،  إذا أخطأوا  هي تراو لهم النخلص   =  َتْرُجو ُكل  شووَ

من الخطي ة والن لب عليها، هي تنوقع بثقة عمل هللا  ي اآلخرين لن ييرهم.  من يحب اينصررررور هالك من يحب  
 بل يأمل  ي خالصش. 
ْيءٍ  ِهُر َعَلى ُكلِد شووووَ ين، وتصرررررربر على كل ما يصرررررريبها من ضرررررريق أو من  تسررررررلك  ي طوم أنا  نحو اآلخر  =  َتصووووْ

 .إضطهاد وا تنعجل الننائج، وا تيأس سريعا. إنما تلعل الخير دائما وتصبر. وتحنمل كل تجربة مهما كان، 
 

ا. َوَأم ا النُُّهو اُت َفَسُتْبَطُل، َواأَلْلِسَنُة 8" -:(8) آية  " َفَسَتْنَتِهي، َواْلِعْلُم َفَسُيْبَطُل.َاْلَمَحب ُة اَل َتْسُقُط َأَبد 
ا ُقُط َأَبد  خنام رائع للسررريملونية السرررابقة. وث ات المح ة يأتى من ث ات هللا نلسرررش،  اهلل مح ة، وهللا    =  َاْلَمَحب ُة اَل َتسووْ

بيش ما هو    ا يلشررررل. والمح ة ت قى هنا مع اإلنسرررران  ي الحيا  الحاضررررر  و ى الحيا  األبدية ولن يأتي وق، ييون 
أسرررررررررررمى. الحيمة ال شررررررررررررية قد تقوم  الن يحناج  المح ة ليحل ما هو أعكم و  من  ى النلسخل  أعكم من المح ة،  نُ 

، أو  الن يحناج لمعاملنش بشرد   لنطلب من أ د أن يؤذيش. وكل هذا خطأ. بل علينا أن  إلمعاملنش ب لنواء  هو ملنو 
َنةُ ننعامل بمح ة  هي لن تسرقط أبدًا.    هي مشراعل تنير ظالم الليل اآلن ولبن  ين    =  َواْلِعْلمُ   َوَأم ا النُُّهو اُت َواأَلْلسوِ

المسرررررريح رررررررمس البر(  ال لةوم للمشرررررراعل. أما المح ة  نكل ثابنة  يكهر نور الشررررررمس  ي األبدية )أ   ين نرى  
مؤكد ، صرامد ، محنلكة بوضرعها. تعامل مع الناس بمح ة وأن، لن تخسرر أبدًا. النبوات لها عمل اآلن وهى من  
ا  ي السررررررررررررررمراء  الروح القردس، أمرا  ي السررررررررررررررمراء  ال دا  للنبوات. والعلم اآلن هو علم نراقص مهمرا كران غةيرًا، أمرّ

سررررررييون لنا علم  ايقي.  ألن الموضررررررو  خاص باأللسررررررنة  الرسرررررروم يريد أن يقوم أن كل المواهب سررررررن طل  ى  
السررماء إّا المح ة  لن تسررقط أبدًا  نى  ي السررماء.  المح ة هي ل ة السررماء ألن هللا مح ة. واإلنسرران الخالي من  

ا إنط ع،  ينا صررررررورتش أ  المح ة ييون لنا  المح ة ا ميان لش  ي السررررررماء.  نحن مخلوقين على صررررررور  هللا،  إذ 
نصريب  ي السرماء أما المطبو  بيش صرور  الحقد والحسرد والبرا ية  مثل هذا مطبو  بيش صرور  إبليس. لذلك علينا  

 أن نجاهد من اآلن أن ننعلم ل ة السماء. 
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ُأ َبْعَض الت َنهُِّ .  9"  -(:10-9يوات )اآل اَء اْلكَوامِوُل َفِحيَنئِوٍذ ُيْبطَوُل مَوا ُهَو  10أَلن نَوا َنْعَلُم َبْعَض اْلِعْلِم َوَنَتَنبو  َولِكْن َمَتى جوَ
 " َبْعٌض.

 ي السررررماء سررررنعري كل المعر ة  ينما نرى هللا واهًا لواش، أما المعر ة اآلن  جةئية وليسرررر، مطلقة. علمنا اآلن  
محصرور  ي مجاات ضريقة و محدد . العلم اآلن كشرمعة وسرط ظالم العالم، أّما  ي األبدية سريسرطع نور ررمس  

 البر  ال داعي لنور الشمو  )علم أو تنبؤ(. 
 .ظهور رمس البر =ِمُل َمَتى َجاَء اْلَكا

  
ُت َرُجال  َلم ا ُكْنُت ِطْفال  َكِطْفل ُكْنُت َأَتَكل ُم، َوَكِطْفل ُكْنُت َأْفَطُن، َوَكِطْفل ُكْنُت َأْفَتِكُر. َولِكْن َلم ا ِصرْ 11"  -:(11) آية

 " َأْبَطْلُت َما ِللطِدْفِل.
  ين  صعود دراات السلم الرو يث(. ولنلهم ما يقصده الرسومالنمو  ي الحيا  الرو ية أو  )رااع  ي المقدمة ث 

يارب لنا هذا المثل، قارن بين طلل  ي  همش وادراكش، وبينش وهو رال ناضج. هيذا سييون اللار، بين إدراكنا  
ن. اآلن  ي هذه الحيا  وإدراكنا  ي السماء الذ  سييون مينماًل. وت طل أمامش الصور  المشوهة الني نحن عليها اآل 

 بالمنا اآلن عن السماويات كأطلام ينبلمون عن أسرار القنبلة الذرية.  ين ييبر هؤاء األطلام سياحيون مما 
يمثل مر لة  ياتنا على األرض،  والناضج.  الطلل  الطلل  بين  اللار،  هذا هو  أطلام.  بيش وهم  يلبرون  كانوا 

درات للطلل )النبلم   اللطنة   النلبير(  ي مقابل والناضج يمثل من دخل للسماء  عاًل. والرسوم يشير لثالث ق
وهى )األلسنة   الننبؤ   العلم(  األلسنة  ي مقابل النبلم واللطنة  8المواهب الثالث الني أرار إليها سابقًا  ي آية 

 تشير لمو  ة الننبؤ والنلبير والنأمل يشير للمعر ة والعلم.
 

ا  12"  -:(12) آيوة ِإن نوَ ِة، لِكْن فوَ ٍه. اآلَن َأْعِرُف َبْعَض اْلَمْعِرفوَ ا ِلَوجوْ ٍذ َوْجهو  َنْنُظُر اآلَن ِفي ِمْرآٍة، ِفي ُلْغٍز، لِكْن ِحيَنئوِ
 " ِحيَنِئٍذ َسَأْعِرُف َكَما ُعِرْفُت.

المرايا  ي أيام بولس الرسروم كان،    ،في مرآةياررب الرسروم مثال آخر لنوضريح ما أراد عن نقص المعر ة اآلن.  
من المعدن الالمع المصرررقوم ميسرررو باللارررة، وهذه ا تقدم صرررور   اياية لألررررياء )مثل المرايا الحالية( بل تقدم  
صررررور  مشررررورررررة للواش. وهذا معناه أن لنا اآلن على األرض معر ة بسرررريطة مشررررورررررة من أمجاد وتسررررابيح وأ راح 

اي  ألن نشررنا، للسررمائيات. نحن لن ندرك أسرررار السررماويات وسررنبون كمن ينكر  السررماء. ولبن ما ندركش اآلن ك
ا ِلَوْجهٍ غير قادر على  ل هذا الل ة. أّما  ي السرررماء  سرررنرى كل األمور   ِفي ُلْغزٍ اآلن    سرررنرى هللا م اررررر .    َوْجه 

َأعْ لذلك اآلن نعري اةءًا من الحايقة، أما  ي السررررررماء  سررررررنعري الحايقة الباملة  هللا يعري  =  ِرُف َكَما ُعِرْفتُ سووووَ
اإلنسرران معر ة تامة كاملة  هو  ا ص القلوب والبلى. ونحن  ي السررماء سررنعر ش مثل هذه المعر ة،  إذا كان من  

(  بم  16،  10:2كو  1ذ  يلحص كل رررري  نى أعما، هللا )اآلن لنا  بر المسررريح، ولنا الروح القدس يحل  ينا ال
 . ما أمجد هذا. …معر ننا هذه سننةايد يومًا  يوم وكم سييون لنا  ي السماء . و 
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َجاُء َواْلَمَحب ُة، هِذِه الث اَلَثُة َولِكن  َأْعَظَمُهن  اْلَمَحب ُة.13" -:(13) آية  " َأم ا اآلَن َفَيْثُهُت: اإِليَماُن َوالر 
َجاُء َواْلَمَحب ُة،  كل هذا الن يير سيحدث  ي الحيا  األخرى. ولبن اآلن يوصى الرسوم بالث ات  ي   ولكن اإِليَماُن َوالر 

ألن المح ة هي ل ة السماء، ننعلمها على األرض ونمارسها  ي السماء. لبن إلى  د  ما   =  َأْعَظَمُهن  اْلَمَحب ةُ 
ء  اإليمان يننهي دوره بعد أن نرى هللا ونرى ما أعده لنا، سييون ملهوم اإليمان  ي السماء هو الثقة  ي هللا. والراا 

النطلع نحو أمجاد وخيرات اديد  كل إلى السماء، وسييون ملهومش الجديد هو    سيننهي دوره بعد أن ندخل  عالً 
يوم.  أمجاد وأ راح السماء هي بال نهاية وا نأخذها كلها مر  وا د . أّما المح ة  هي األعكم،  من قل ش مملوء 

 مح ة يقنرب إلى هللا ويقنرب للبمام السماوى.
م، أّما لو  ماديًا وصحة وأموا  غير الناضج رو يا تبون مقاييسش مادية،  هو ينصور أن هللا يح ش لو أعطاه نجا اً 

. أّما الناضج رو يا  هو يلهم أن هللا يح ش مهما كان، ثينساءم ليش يارب ما أنا مارى معاكسمح هللا لش بنجربة ث
الكروي الخاراية، وأن هللا صانع خيرات. إذًا هذه النجربة للخير، بيشير هللا عليها. الناضج يدخل لعمق  بر 

ح ش، وبهذا يدخل للعمق أكثر وأكثر. وكلما دخل للعمق تةداد النعةيات اإللهية.  بم وكم هللا، ويينشم محبنش بي
سييون  ي السماء  ين ا ألم، بل إكنشاي مح ة هللا الالنهائية وتذو، األ راح واألمجاد األبدية، بييون النسبيح  

 لنطلب أن نمنل. من الروح القدس الذ  الدائم هلل.  ما نأخذه اآلن من أ راح ما هو إّا عربون ما سنأخذه هناك.  
يهبنا األ راح والنعةيات اآلن كعربون ولن صب أنلسنا على النسبيح، وربما يبدأ هذا أوًا بالن صب، لبنش مع الوق، 

 سينحوم لمصدر  رح، وأياا كعربون لما نأخذه  ي السماء.
  

 ثالثية بولس الرسول، األيمان الرجاء المحبة 
(. ونجد أن  24–  22:10  عب   12–  10:6  عب    8:5تس    1    3:1تس  1هذه الثالثية وردت أياررررا  ي )

. وع رعي  الراراء  ي  ىثبرأمور ا تر  الثقرة بمرا يراى واإليقرانث( هو  1:11الرسرررررررررررررروم قرد ع رعي  اإليمران  ي  )عرب  
الذ  هو كمرسرا   للنلس مؤتمنة وثابنة تدخل إلى ما داخل . لنمسرك بالرااء الموضرو  أمامناث(  20–  18:6)عب 

وّ    كسرررررابق ألالناث  الحجاب.  ين دخل يسرررررو  ر بيش الرسررررروم المؤمن  ي هذا ومن هذا النعري  للرااء الذ  ُيصررررر 
اد نلسررررش ممسرررريًا بحبل مربوط  ي مرسررررا  على الشرررراط.، والذ  العالم الماررررطرب، كمن  ي بحر مكلم، ولبن و 

ثب، المرسا  وألقى الحبل هو يسو  الذ  دخل إلى السماء ألال أن يعد لنا ميانا. وما علىع اآلن سوى أن أسنمر  
.( ولبن  … ي اذب الحبل )الجهاد السررلبي أ  اإلمننا  عن الخطية والجهاد اإليجابي من صررال  وصرروم وخدمة 

 هذا بإطم نان  لي يد   بل مربوط  ي الشاط. الذ  هو السماء. أما المح ة  نعريلها  ي هذا اإلصحاح. ييون 
واإليمان هو الثقة بما يراى.  نحن نراو أن ييون نصرريبنا هو المجد السررمائى واإليمان هو الثقة بأن هناك قيامة  

موضررررررررررررررو   مرا،  لمراذا النردد  ي إتخراذ القرار. لألموات، و يرا   ي الردهر اآلتي. نحن نراو أن يسررررررررررررررنردنرا هللا  ي  
  اإليمان هو الثقة  ي أن هللا ابد وسي ارك.

منذكرين  هذه اللارائل أم ا،  نجده يقوم ث( نرى بولس الرسروم يارع عالمات ُتك ه ر هل نملك 3:1تس  1و  ي )
 .ث وصبر راائبم بال إنقطا  عمل إيمانبم وتعب محبنبم
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؟ هذا إن كان لك أعمام صرررررررالحة.  من يؤمن باألمجاد المعد   ي السرررررررماء، وبالميراث   انفماذا ُيْظِهْر أن ل  إيم
السررماوى لن ينصررار  على ميراث أرضررى. ومن يؤمن بأن هناك دينونة لن يجرؤ على اإلسررنمرار  ي خطية  نى  

 األعمام.  بل هو لن يجرؤ أصاًل على  عل خطية.  اإليمان الحي يكهر  ي لو أخطأ، بل يسر  مقدمًا توبة.
النعب من أال اآلخرين، هيذا ظهرت مح ة المسررريح  ي تجسرررده وصرررلي ش. وظهرت   ي  والمحبة الحقيقية تظهر

 ي الصررربر على إ نمام الشررردائد،   والرجاء يظهرمح ة بولس للمسررريح  ي أتعابش الني تحملها  ي كرازتش وخدمنش. 
 من عينش على أمجاد السرررررماء سررررريصررررربر على الاررررريقة الحالية. والصررررربر ليس هو البالد  الحسرررررية وا الشرررررجاعة  

 واإل نمام وال طولة، بل هو ناتج عن واود رااء. 
 وائد اإليمان والمح ة  هما كدر  يحميان المؤمن من محاوات إبليس النشرررررررييك  ي مح ة    ( نرى 8:5تس  1ومن )

هللا إذا أصررررررراب المؤمن ضررررررريقة. والرااء هو خوذ  تحميني من خ طات الرأس أ  اليأس والهم مهما إررررررررند األلم.  
قاسرررى ولقد تخلى عنش،   هذه هي طريقة إبليس أن يأتى وق، الشرررد  أ  النجربة ويهمس  ي أذن اإلنسررران بأن هللا 

  لش يرد قائالً   وإّا  لماذا سمح بهذه النجربة المؤلمة. والمؤمن الواثق  ي أن هللا صانع خيرات، والواثق  ي مح ة هللا
ث. وهما در  ألنهما  نصرُح ابسرين در  اإليمان والمح ة لى الخير. لذلك نسرمع قوم الرسروم ث. هللا ا يصرنع سرو …

 ي مح ة هللا وبالنالي  ي اإلعنراض على أ يامش والنصررررررررادم معُش. وهنا يخسررررررررر  يحميان صررررررررا بهما من الشررررررررك 
 المؤمن 

 .( سالمش و ر ش 1
  بل تجربة لها هدي وهو كمام اإلنسان .( لن يسنليد من النجربة الني سمح بها هللا2
وخوذ  هي رااء ث …وهذه هي أهداي إبليس. أّما الرااء  قام عنش الرسوم  ……( ربما يخسر أبدينش 3

(.  المؤمن بدون رااء معرض للقدان سالمش ومعرض لليأس، وألن يحيا  ي هم  اقدًا 8:5تس 1) ثالخالص 
 . ر ش، ولبن من لُش رااء  ي مجد وأ راح السماء  سنبون عينش على السماء، ولن يخسر  ر ش وسالمش أبداً 
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 عودة للجدول رابع عشراإلصحاح ال
 

 ي هذا اإلصرحاح يعالج بولس الرسروم موضرو  النبلم بألسرنة ويعقد مقارنة بين مو  ة األلسرنة والننبؤ وأيهما أكثر  
ننه، بإننهاء  إنلعا لبنيان المؤمنين. وموضرررررو  األلسرررررنة من أعقد أمور البنيسرررررة األولى وأغمارررررها،  هذه الكاهر   

  –  1:   2ليوس وتبلم عنها بولس هنا  قط )أ  كنيسرررة الرسرررل. ظهرت يوم الخمسرررين ومع ررررعب أ سرررس ومع كرني
 لقد تبلم الرسرررررررل بل ات منعدد  كآية لجمهور   أمدا يوم الخمسووووين(.  6–  1:19   18–  1:11     46:10     13

المجنمعين وإعالنًا للرسرررررل أن يذهبوا وييرزوا للعالم كلش بيلهمهم الشرررررعوب أثناء كرازتهم، ولذلك نجدهم قد تلاهموا  
. كان هذا عالمة على قبوم هللا لألمم و نح باب  وفى حادثة كرنيليوس(  37:2م الخاصرة )أ  مع سرامعيهم بل اته

م  كرنيليوس بألسررررررررررررنة أن ما  دث للرسررررررررررررل  دث لألمم. كالهما أخذ نلس  ل  خالص لهم،  لقد  هم بطرس من ت ب  ال
 سرررررمعنا أنش يواد روح قدس المو  ة. و ى يوم أ سرررررس كان، األلسرررررنة آية لمن نالوا الروح القدس، بعد أن قالوا وا

وبهرررذا  هموا أن  لوم الروح القررردس قرررد أعطررراهم مواهرررب. من كرررل هرررذا نلهم أن هرررذه المو  رررة كررران هرررد هرررا غير  
( لذلك لم نسررررررررررمع عن األلسررررررررررنة بعد 22:14كو  1لمؤمنين، لذلك قام بولس الرسرررررررررروم ثأنها آية ل ير المؤمنينث )ا

مصرر  نى اآلن لم نسرمع عن مو  ة ألسرنة كان، أل د من األباء  البنيسرة األولى. ومن بعد دخوم المسريحية إلى 
 القديسين.

أما ما يصررنعش الخمسررينيون اآلن  هو بال أدني هدي أو  يمة إلهية ؛ وا يعدو أن ييون  ركات هسررنيرية ملنعلة  
:- 
ال كارز بل نش،  ال (  لقد  قق، مو  ة األلسرنة غاينها بقبوم األمم،  ال دا  اآلن لهذه المو  ة. ا يواد ررعب ب1

 ننشرت  ي كل العالم. إإ نياج آلخر من الخارج ييلمهم بلسانهم.  المسيحية 
( اانلعاات الني تصررررررا ب األلسررررررنة عندهم تننا ى مع الروح الوديع الهاد  الذ  للمسرررررريح. والمسرررررريحي مملوء 2

 سالم وهدوء. 
( وهذا يعنى تقييم البالم الذ  نسرررررمعش لنحيم على صرررررحنش.  بي  10:12كو  1( بولس يدعو لنميية األرواح )3

 ينم هذا مع واود ألسنة غير ملهومة. 
( أمرا المح رة  نعطى  همرا 9–  1:11( الببريراء تنشرررررررررررررر. بلبلرة وألسررررررررررررررنرة غير ملهومرة، كمرا  ردث  ي برابرل )ترك 4

 ل عانا ال عض كما  دث يوم الخمسين.
  -( كي  يرى الرسوم هذه المو  ة من واقع هذا اإلصحاح :5

 من يسعى وراء مو  ة اسنعراضية مازام  ي مر لة طلولة رو ية. أّما   (20آية  ) ""ال تكونوا أوالدا  في أذهانكمأ( 
الناضرررررج رو يًا بيسرررررعى وراء ما يبنى قاباًل الصرررررليب..  المسررررريحي ليس طريقش اإلبهار والبهراة والمكهريات بل  

 قبوم الصليب. 
ة غير ملهومة سيقوم أن  من يراكم وأننم  ي هذا الوضع تنبلمون بألسن  (23 آية)  ""أفال يقولون أنكم تهذون ب( 

 16  آية  24  آية 9السامع آية هذا نو  من الجنون.  هل هذه طريقة للبنيان؟ المطلوب أن نبنى 
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  ما  ائدتها أذن للمؤمنين. (22آية ) ""األلسنة آية لغير الم منينج( 
هذا أن الرسرررررررروم ينبر مو  ة األلسررررررررنة، ولبن يلاررررررررل المواهب الني تبنى، وعلى أن تبون لهذه   ليس معنى –  6

 .سنعمام اآلن ولبن ما  ائد  األلسنة اآلن إالمو  ة 
إذا أعطى هللا المؤمن مو  ة ألسررررررنة، وصررررررلى بهذا اللسرررررران،  من المؤكد أنش سرررررريلرح ألن أ  عمل للروح  ي   -7

 .ن صلى المؤمن بلسانش العاد  سيلرح إاًا إنسان سيجعلش يلرح... ولبن أي
هللا ينردخرل بطريقرة معجةيرة ليعمرل مرا نعجة نحن عن عملرش برالطريقرة العراديرة  رإذا كران يمين للبرارز أن ينعلم   – 8

ل ة الشررعب الذ  ييرز لُش  لماذا المو  ة ؟ هللا أعطى للنالميذ هذه العطية  هم كانوا صرريادين بسررطاء وسرريرسررلهم 
 األن ا انطونيوس مرقس  نيا ة   نجد أن وا دًا مثلعالم،  بي  ييلمون العالم سرروى بلسررانش. أّما  ي أيامنا  هللا لبل ال

لعم  نلسش  الل ات اإل رياية وترام لهم كنب البنيسة.  كثير من أسقم أ ريايا قد ع 
المنألم بيالم تعةية،    البنيسررررة تحناج أللسررررنة ولبن ليس كما يلهمها الخمسررررينيون،  البنيسررررة تحناج لمن ييلم –  9

م بولس أغري اس الملك بلسررران غير  يلبس. وييلم اليائس بيالم تشرررجيع هيذا كلع  ،  وييلم المسرررنهنر بلسررران ت يي، 
 أغري اس الملك كان رااًل عار ًا بالناموس، لذلك كلمُش الرسرررررروم بولس من واقع الناموس، أّما  يلبس الوالي الذ  

 ،  24:24  أ     23–  1:26يحيررا  ي الخطيررة،  بلمررُش بولس عن البر والنعلم والرردينونررة  نى أنررش إرتعررب )أ   
بل كل ر. ألخلص على كل . صرت لل…صرت لليهود كيهود  نيش بولس الرسوم بقولش ثا كان يع(. وهذا م25

 .(22– 20:9كو 1ث ) ام قوماً 
عمومًا  البنيسرررررررة ا تعنرض على أن تبون هناك مو  ة ألسرررررررنة، على أن ييون لها  ائد  لبناء البنيسرررررررة. وكان،  

 .(17:16مو  ة األلسنة تنليذًا لوعد السيد المسيح  ى )مر 
 

وِحي ِة، َوِباأَلْوَلى َأْن َتَتَنب ُأوا.1" -:(1) آية وا ِلْلَمَواِهِب الرُّ   " ِاْتَبُعوا اْلَمَحب َة، َولِكْن ِجدُّ
إذا كان، المح ة أعكم اللارررائل، وتمأل القلب سرررالم و رح وهى عربون الحيا  السرررماوية.  علييم    =  ِاْتَبُعوا اْلَمَحب ةَ 

 أن تطلبوا المح ة أوًا وا تلالوا عليها ري ا آخر. 
وِحي ةِ  وا ِلْلَمَواِهِب الرُّ ا مانع أن تجنهدوا لنمنلبوا مواهب للخدمة وللبنيان، ولبن بدون مح ة سرررنصررر ح    =  َولِكْن ِجدُّ

المو  ة سرررررررربب كبرياء وغير  و سررررررررد. وأوم وأهم مو  ة هي الننبؤ  بها تعلمون اآلخرين، وهذا أ اررررررررل من النبلم  
بلسرران ا يلهمش أ د. والننبؤ هو توصرريل الحق الذ  يريده هللا، الذ  أعلنش لمن ينن أ ل خرين سررواء بوعظ أو نبو   

أ  كلبم.    = ِاْتَبُعوايقوم عن المح ة   يها. وا ظ أنشعن المسررررنقبل  بالهما ينبلم عن السررررماء وكيفية الوصرررروم إل
وا المح ة يجب أن تبون  ي البل،  بدون مح ة أنا لسررر، مسررريحيًا. أما بالنسررر ة للمواهب بيقوم  أ   اولوا.  = ِجدُّ

  الرذ  يريرده منى. علىع أن أطلرب المو  رة لمجرد هللا وليس لمجرد    لوهللا سرررررررررررررريعطيني المو  رة الني أتمم بهرا العمر
الشرررخصررري. لذلك علينا أن ا نطلب مو  ة معينة، بل أن نمجد هللا، لذلك هناك من ي حن عن الخدمات الخفية.  

 وعمومًا  البل بموا  ش ينبامل  ي البنيسة لينمجد إسم المسيح.
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وِح َيَتَكل ُم ِبَأْسَراٍر.أَلن  َمْن َيَتَكل ُم ِبِلَساٍن اَل ُيَكلِدُم الن اَس َبِل هللَا، أَلْن 2" -:(2) آية  " َلْيَس َأَحٌد َيْسَمُع، َولِكن ُه ِبالرُّ
أن مو  ة الننبؤ أ اررل من مو  ة النبلم بألسررنة، هذه الني كانوا يشررنهونها  ي كورنثوس. ألن من ينبلم بلسرران ا  

اابنش  إن ييون لهم نلس اللسان والل ة ، وإذا سأل، هذا الشخص ماذا تلعل قد تبون  أإا   يسنليد منش الناس ري ًا،
  =  اَل ُيَكلِدُم الن اَس َبِل هللاَ =  ،  الصرررررررال  هى كالم مع هللا    ن كان ييلم هللا  لينبلم سرررررررراً إذن إصرررررررلى بالروح . أنا  أ

هو األ ارل ليشرنرك الذهن مع اللسران . وإذا وهللا يمين أن نبلمش بأ  ل ة  نى الل ة األصرلية لنا، بل قطعا هذا 
، كلم هللا  ي السرررررررر، لبن كلم الناس بما يليدهم علنًا. بدون ترامة ييون   كن، تبلم هللا  لماذا تبلمش بصررررررروت عام 

َمعُ =  اللسران أرر ش بحدين خاص مع هللا ا يسرنليد منش أ د رري ًا ولن يلهمش أ د  . اذن  األ ارل أن  َلْيَس َأَحٌد َيسوْ
د  وسررط رررعب غريب مرسررل لبرازتهم  لييلمهم  لسررر أو بنلس ل نش األصررلية وا دا م هللا  ي اييل    للسرران. أّما لو ُوا 

د   ي وسررررررط ررررررر  ش وهللا أعطاه هذه المو  ة  لائدتها أن هللا يريد أن   بل نهم وهذه  ائد  مو  ة األلسررررررنة. أّما لو ُوا 
وسط ر  ش، وع م ل بيش الروح بييون هذا ليعلن لش أسرار و قائق    يرسلش لشعب آخر للبراز . لبن بينما هو ما يةام

أ  أن األلسرررنة ليسررر، للنشرررو  الرو ية أو هي ليسررر، مجرد أصررروات غير   = ولكنه يتكلم بالروح وأسوورار=  إلهية 
 ذات معنى. هنا الرسوم ا يل ى المو  ة، لبنش يحدد طريقة النعامل معها 

   . لييلم بها هللا سراً إن كان، البلمات هي صلوات  (1
 لو كان، أسرار إلهية معلنة للناس  لينرام ليسنليد الناس ويسمعوا.   (2

 وهذا ما  دث يوم الخمسين إذ تبلم بطرس، وترام ال اقين لبل الل ات  لهم كل السامعين، كل وا د بل نش.
 

  " ِبُهْنَياٍن َوَوْعٍظ َوَتْسِلَيٍة.َوَأم ا َمْن َيَتَنب ُأ، َفُيَكلِدُم الن اَس 3" -:(3) آية
  =  َوْعظٍ أ  مررراذا يبنى عالقنهم بررراهلل وينميهرررا ويعمقهرررا.    =  للهنيووان  النبو  هنرررا هي تعليم اآلخرين بيالم ملهوم

أ  را ة وتعةية،    COMFORT=  تسوووولية  تخويلهم من ننائج الخطية وررررررررح الممارسررررررة العملية للحيا  اإليمانية.
 ليشعر المنألم برا ة وسط آامش بنجارب هذه الحيا . و نح أبواب الرااء أمامش.

  
 " َمْن َيَتَكل ُم ِبِلَساٍن َيْهِني َنْفَسُه، َوَأم ا َمْن َيَتَنب ُأ َفَيْهِني اْلَكِنيَسَة.4" -:(4) آية

هُ  بيل تأكيد من ينبلم بلسررران يشرررعر بعمل الروح القدس بيش و اعلينش الني تلهب نلسرررش ال اطنة وبهذا  =  َيْهِني َنْفسووَ
يبنى نلسرررش،  أ  مو  ة تبنى صرررا بها. ولبن  سرررب تعاليم السررريد المسررريح  من أراد أن يصرررلى )سرررواء بلسررران أو  

  مكهريات تدخل الببرياء  (  نى ا تبون الصرال8–  5:6بل نش األصرلية(  ليدخل إلى مخدعش ويصرلى سررًا )م،  
 للقلب.  

ةَ  و ى هو  =  َوَأم ا َمْن َيَتَنب ُأ َفَيْهِني اْلَكِنيسووووَ ومن ييلم البنيسرررررة بيالم الروح القدس يبنى البنيسرررررة ويبنى نلسرررررش  الُمر 
و    )أم أ ألنها تسرررررررنهدي   ،( لذلك إعنبر النبلم بألسرررررررنة هو أقل الدراات  ي المواهب الرو ية25:   11يارررررررا ُير 

( و يها نرى  28ية  آوا ينرتب عليها بنيان البنيسة )رااع   ،ن طلبها اانسان )طالما لم يرسلش هللا للشعوب(إالذات  
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  ن كلم هللا  ليين هذا بلسرانشإاأل ارل و  .  صرا ب اللسران إن لم يين ينرام  ليصرم،  ي البنيسرة ولييلم نلسرش وهللا
 . (15،  14رسوم هنا )ليشنرك معش ذهنش وهذا ما يقولش ال

 
َنٍة، َولِكْن ِباأَلْوَلى َأْن َتَتَنب ُأوا. أَلن  َمْن َيَتَنب أُ 5" -:(5) آية َأْعَظُم ِمم ْن َيَتَكل ُم   ِإنِدي ُأِريُد َأن  َجِميَعُكْم َتَتَكل ُموَن ِبَأْلسووووووِ

  " اْلَكِنيَسُة ُبْنَيان ا.ِبَأْلِسَنٍة، ِإال  ِإَذا َتْرَجَم، َحت ى َتَناَل 
الرسررررروم يايس أ ارررررلية المواهب على قياس المح ة، لذلك يطلب لهم المواهب الني  يها نلع ل خرين مثل الننبؤ.  
والرسررروم ا يل ى األلسرررنة، لبنش يلارررل أن ييون معها ترامة ليسرررنليد البل من إعالنات هللا. هذا إذا كان الواعظ 

لسرراننا، ولبن ما معنى أن ينبلم وا د من كنيسررني لش نلس لسرراني بلسرران آخر ثم ينرام لش من بلد آخر وا يعري 
 أ د. وقد ييون هذا  ي أيام البنيسة األولى  ين كان هللا يعد رساًل وخدامًا ليذهبوا إلى كنائس بعيد .

 
ُمَتَكلِدم ا ِبَأْلِسَنٍة، َفَماَذا َأْنَفُعُكْم، ِإْن َلْم ُأَكلِدْمُكْم ِإم ا ِبِإْعاَلٍن، َأْو ِبِعْلٍم، َفاآلَن َأيَُّها اإِلْخَوُة، ِإْن ِجْئُت ِإَلْيُكْم  6"  -:(6) آية

 " َأْو ِبُنُهو ٍة، َأْو ِبَتْعِليٍم؟
كشرررم عن   = بإعالن  هنا يطبق الرسررروم المبدأ على نلسرررش،  هو لن ييون نا عًا لهم إن لم ييلمهم بلسررران ملهوم.

تقديم   =  َتْعِليمٍ          تعليم عقائد أو وعظ أو تلسرررررير ما يبدو غامارررررًا. = ِعْلمٍ أسررررررار إلهية خفية  ائقة المعر ة.  
 م ادي مسيحية واضحة. 

 
ْوت ا: ِمْزَماٌر َأْو ِقيَثاَرٌة، َمَع ذِلَ  ِإْن َلْم ُتْعِط َفْرق ا  7" -(:  9-7يات )اآل َياُء اْلَعاِدَمُة النُُّفوِس ال ِتي ُتْعِطي صوووووووَ َاأَلشوووووووْ

َر َأْو َما ُعِزَف ِبِه؟   ٍح،8ِللن َغَماِت، َفَكْيَف ُيْعَرُف َما ُزمِد ْوت ا َغْيَر َواضوووووِ ا صوووووَ َفَمْن َيَتَهي ُأ   َفِإن ُه ِإْن َأْعَطى اْلُهوُق َأْيضووووو 
ا ِإْن َلْم ُتْعُطوا ِباللِدَساِن َكاَلم ا ُيْفَهُم، َفَكْيَف ُيْعَرُف َما ُتُكلِدَم ِبِه؟ َفِإن ُكْم 9ِلْلِقَتاِل؟  َتُكوُنوَن َتَتَكل ُموَن ِفي  هَكَذا َأْنُتْم َأْيض 
 " اْلَهَواِء!

 الرسوم يسنخدم أمثلة ليشرح لهم ما يريدهم أن يلهموه. 
َياُء اْلَعاِدَمُة النُُّفوِس  اَ  أ  الني ا  يا   يها، أ  الجماد، وهنا يقصررررررد اآلات الموسررررررياية. ويقوم الرسرررررروم  =أَلشووووْ

  واْلُهوقُ    نى هذه لها ل ة ملهومة،  هناك موسررررريقى هادئة ُتهدي النلس، وهناك موسررررريقى للحةن وموسررررريقى لللرح.
لش معاني لبل صرروت،  هناك صرروت  ين ُيسررمع ينهيأ المحاربون للقنام، وهناك صرروت للنجمع وصرروت  = أيضوا  

لالسرنيقا . أّما لو أعط، هذه اآلات ن مة وا د  أو ن مات عشروائية  لن يلهمها أ د، بل سرنثير السرامعين )كأن  
ب راألولى على ال شررررررررررررررر ذوى    عطى بو، لطلرل(  ران كرانر، هنراك ل رة ملهومرة تخرج من اآلات عرادمرة النلوس،أُ 

النلوس الحية أن تبون لهم ل ة ملهومة. العةي بال معنى ا ُيطرب أ د، كذلك اللسران إن لم يين ملهومًا يصرير  
يلهمش    لبم كالماً  ب  ه  باللسران المعجةى الذى وُ أ  بال ادوى. إذًا إن لم تعطوا =   َتَتَكل ُموَن ِفي اْلَهَواءِ مثل عدمش.  

م تنبلمون بال ادوى. إن صررردر من البو، صررروت عشررروائي  لن يلهم أ د ما الذ  سررريلعلش، ومن  السرررامعون  بأنب
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أ  ن مات    = َفْرق ا ِللن َغَماتِ ينبلم إذن بلسررررررررررررران غير ملهوم ييون كبو، عشررررررررررررروائي ا يؤدى المهمة المراو  منش.  
 منماية  يخرج منها قطعة موسياية لها معنى.

.  10"  -(:12-10يوات )اآل ا ِباَل َمْعنى  ْيٌء ِمْنهوَ َدُدهَوا ِفي اْلعَواَلِم، َوَلْيَس شوووووووووَ ا َتُكوُن َأْنَواُع ُلغَواٍت هوَذا عوَ ُرب موَ
فَوِإْن 11

ِدي.   ا ِعنووْ ا، َواْلُمَتَكلِدُم َأْعَجِميووًّ َد اْلُمَتَكلِدِم َأْعَجِميووًّ ِة َأُكوُن ِعنووْ ُت اَل َأْعِرُف ُقو َة اللُّغووَ ا، ِإْذ ِإن ُكْم ه12ُكنووْ َذا َأْنُتْم َأْيضوووووووووو  كوَ
وِحي ِة، اْطُلُهوا أَلْجِل ُبْنَياِن اْلَكِنيَسِة َأْن َتْزَداُدوا.  " َغُيوُروَن ِلْلَمَواِهِب الرُّ

هو من ينبلم ل ة غير ملهومة أو الذى ا يلهم الل ة الني يسررررررررررررررمعها. والمعنى أن هناك ل ات كثير    =  األعجمي
َأْعِرُف ُقو َة  = ألنني ا أعري هذه الل ات وأ هم معناها   ، لها معنى عند من ينبلمها ولبنها بال  ائد  بالنسرررررررر ة لي

  3ر عن كل رررر. بندقيق،  مثال كلمة  ب بالعربية تقابلها  .  هناك ل ات قوية تجد  يها البلمات منعدد  لنعباللَُّغةِ 
كلمات  ي اليونانية )رااع مقدمة اإلصرررررررررررررحاح السرررررررررررررابق(. ولو أمامي كنب علمية قيمة ادًا لبنها بل ة ا أعر ها 

من تنبلم     سررررررررررررنبون بال  ائد  بالنسرررررررررررر ة لي، ولبن هذا ا يمنع أن بها معلومات ذات نلع لبن ليس لي.  أن، يا
لى إدخل أ ذاً إأتريد ان تبلم هللا  ى صرال ،   ،ما اللائد  الني سرنعود على من يسرمعك وهو ا يلهم ما تقومبلسران،  

مخدعك وكلم هللا بل نك ليشرررررررنرك ذهنك. نصررررررريحة الرسررررررروم لهم أن يطلبوا ك يورون أن يةدادوا  ي المواهب الني  
لهمها أ د.  المو  ة ليسرر، للشررخص نلسررش  تبنى البنيسررة وليس المواهب الني تمجد الشررخص، كاأللسررنة الني ا ي

 . (16 – 7:  4أي   10:  4بط1) ولبناء البنيسة ااخرينلخدمة بل 
 

  " ِلذِلَ  َمْن َيَتَكل ُم ِبِلَساٍن َفْلُيَصلِد ِلَكْي ُيَتْرِجَم.13" -:(13) آية
ش هللا أن ينرام ليلهم نلسرررش ويلهمش الناس ، بيالم غير ملهوم،  ليصرررلي أن يعط    على من لش مو  ة اللسررران وينبلم

قننع،  إقنعننى يا رب  أولنسررررررررررررمع كي  ينعامل مع اانسرررررررررررران ث ن نلهم ،  اهلل خلق اانسرررررررررررران عاقالأوهللا يريدنا  
لسرررررررنة  بان هذا وضرررررررع خاص بالبنيسرررررررة األولى، إذ كان هللا يعطى  (. أما األ7:   20ر إ  لب،ث )  لحح، عليع أو 

األلسررنة لل عض  نى ينطلقوا لبالد أخرى. وهذه اآلية تشررير لمن واد  ي نلسررش المو  ة، وواد نلسررش ينبلم بلسرران  
ل هللا  رسررأوسررط الناس، قبل أن ي ادر البنيسررة إلى البلد الذى يريده هللا أن يذهب إليش. والسررؤام المنطقى ..هل لو 

 لى رعب ما ...هل سييلمهم وهو ايلهم ما يقولش ؟أإرسوا لش هذه المو  ة 
 

  أَلن ُه ِإْن ُكْنُت ُأَصلِدي ِبِلَساٍن، َفُروِحي ُتَصلِدي، َوَأم ا ِذْهِني َفُهَو ِباَل َثَمٍر.14" -:(14) آية
الرسررررررروم هنا يرد على تصرررررررورات خاط ة لدى أهل كورنثوس،  هم يريدون هذه المو  ة، أن يصرررررررلوا بألسرررررررنة غير  

والنلذذ بالصررررال  يحدثان أياررررا لو صررررلي،  ملهومة ويشررررعروا بنشررررو  أو تلو، على من ا يصررررلى بلسرررران )والنشررررو   
يصررررلى أن الروح القدس  ى أثناء الصررررال  بل ما يجب أن يعلمش من   بلسرررران ملهوم أ  اللسرررران الذى ُول دت  بيش(.

لسررانش وهذا يعطيش  هما و وارا مع هللا.  ما معنى أن ينبلم كالما   ياررع أ بارا  ى عقل من يصررلى، وكلمات على
هو ا يلهمش، وهل يارررع الروح القدس  ى عقلش أو على لسرررانش أيارررا كالما غير ملهوم. ربما تحدث النعةية من  

 لم يسنمع لصوت الروح. الصال  بلسان ولبن العقل
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لِدي  كنت أصولى بلسوان إن ن  إ هذا كالم أهل كورنثوس وليس رأى الرسرروم. بل الرسرروم يوضررح لهم  = َفُروِحي ُتصوَ
 ال معنى أن    ِذْهِني َفُهَو ِباَل َثَمرٍ =   هم ما أقوم  أهذا لهو أسرررررلوب خاط.،  ال معنى أن أصرررررلى برو ي دون أن 

أكون خاضرررررررررررعا تح، تأثير و اعلية الروح، بينما العقل غير مدرك ما ُيق ام، ويكل العقل بدون نلع أ  بدون ثمر  
إذ ا يشرررنرك مع النلس  ي المو  ة. وخطأ أن ننصرررور أن هللا يعطى مو  ة أن ينبلم إنسررران بلسررران ا يلهمش هو  

بع  رًا عنش بل ة اإلنسررران،  الو ي لم يلغ عقل النبي أو الباتب. لذلك نلسرررش  حنى الو ي هو   ار  عن  بر إلهى ُمع 
 أسررلوب إررر ياء المثقم يخنلم عن أسررلوب عاموس الراعى. وأسررلوب بولس يخنلم عن أسررلوب يعقوب الصررياد.  
   الو ى ا يل ى المواهب الخاصة  ي البنابة والل ة.  اللبر هو  بر هللا واألسلوب والصياغة هما للباتب ويسن ل

:   1بط2ء)لر، بين الو ى واإلمال يهما خبراتش وثقا نش. على أن الو ى أياررررًا يعصررررم الباتب من الخطأ. ونحن ن
ن كان الو ى المقدس الذى يقناى النعبير الدقيق لم يلغ عقل اإلنسان، بيسنحيل أن تأتى   ة من  إ(  21،   20

لهم منوهمًا أنش يصررلى بالروح. وا يصررح أن يعطى  الروح  ي آخر األيام لنل ى عقل اإلنسرران وتجعلش يقوم ما ا ي
هللا اإلنسرران أن يصررلى كالمًا ا يلهمش وا ي يش هو نلسررش، بل إن الشرريطان سرريسررن ل هذا الوضررع، وياررع كلمات 

(. المكهريات تقود للببرياء. والببرياء يقود اإلنسرررررررران ليلعب بش الشرررررررريطان  3:12كو1هرطقة مثل يسررررررررو  أناثيما )
(  46:10 11:2 )أ هللا. أّما من  ل عليهم الروح القدس  ي البناب  بانوا يحدثون بعكائم هللا  ويجعلش يخط.  ي

(. ولم نسررررررررمع  ي البناب المقدس عمن تبلم دون أن يعي ما يقوم.  6:19ون مثل أهل أ سررررررررس )أ   أو كانوا ينن أ
والننبؤ يعنى كالم ملهوم بوعظ     نعكيم هللا يعنى تسربيح على عكائم هللا وتمجيده ورريره،  هل هذا ينم دون وعى.

 أو نبوات.
  

ا.15" -:(15) آية وِح، َوُأَرتِدُل ِبالذِدْهِن َأْيض  ا. ُأَرتِدُل ِبالرُّ وِح، َوُأَصلِدي ِبالذِدْهِن َأْيض    " َفَما ُهَو ِإذ ا؟ ُأَصلِدي ِبالرُّ
وا يًا و اهمًا لما أقوم،  الموضرو  ليس  هذا هو الوضرع السرليم الذى يقبلش هللا أنش  ينما أصرلى بالروح ييون ذهني  

أن أكون ملهومًا عند السررررررامعين، و ى  يجب  بل  وار مع هللا. ولو كان هناك من يسررررررمع ما أقوم  غيبوبة رو ية،
 تصام ذهني معهم، وتبون ال  اد  ملهومة للمشنركين  يها. إ
 

وِح، 16"  -:(16) آية ْكِرَك؟ أَلن ُه اَل  َوِإال  َفِإْن َباَرْكَت ِبالرُّ ، َكْيَف َيُقوُل »آِميَن« ِعْنَد شووووُ ِغُل َمَكاَن اْلَعامِديِد َفال ِذي ُيشووووْ
 " َيْعِرُف َماَذا َتُقوُل!

وحِ  بارك، أ  تسررررابيح رررررير هلل. وبارك، بالروح أ  بملهوميم يا أهل كورنثوس، أنبم تسرررر حون هللا  =  َباَرْكَت ِبالرُّ
أ  من ليس لش مواهب رو ية خاصررة ومعر نش   = اْلَعامِديدِ ن سررمعك إلروح القدس  بيالم غير ملهوم كمو  ة من ا

أ  كي  ييون هذا، إن لم يلهم ما تقوم. من    =  يقول آمين  كيفمحدود ، مثل هذا  ينما تشير أو تس ح بلسان  
هنا نلهم أن المهم  ي ال  اد  المشررررنركة أن ييون هناك رررررركة بين من يصررررلى أو يرتل أو يعظ وبين السررررامعين.  

 = أ  يس ح هللا ويشيره معك آمينيجب أن ييون المصلى ملهومًا لدى السامع لنحدث الشركة ويقوم 
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 " َفِإن َ  َأْنَت َتْشُكُر َحَسن ا، َولِكن  اآلَخَر اَل ُيْهَنى.17" -:(17) آية
  . لو كن، تشير بلسان غير ملهوم،  أن، و دك تصلى

 لبن بال بناء للسامعين. = وتشكر حسنا
  

 " َأْشُكُر ِإلِهي َأنِدي َأَتَكل ُم ِبَأْلِسَنٍة َأْكَثَر ِمْن َجِميِعُكْم.18" -:(18) آية
  -10:14نش ينبلم بألسرررنة كدارس ألنش لم يلهم الل ة اللييأونية )أ   أربما كمو  ة أو لثقا نش العالية. وغال ًا المعنى 

14) . 
  

ا، 19"  -:(19) آية ٍة، ُأِريُد َأْن َأَتَكل َم َخْمَس َكِلَماٍت ِبِذْهِني ِلَكْي ُأَعلِدَم آَخِريَن َأْيضوو  َرِة َولِكْن،ِفي َكِنيسووَ َأْكَثَر ِمْن َعشووْ
  " آاَلِف َكِلَمٍة ِبِلَساٍن.

أنا أ ارررل أن أتبلم  ي كنيسرررة خمس كلمات ملهومة وأعلمها ل خرين، عن أن أكلمهم عشرررر    …تلهم اآلية هيذا  
لّ    =َأَتَكل َم َخْمَس َكِلمَواٍت بِوِذْهِني  آاي كلمرة بلسرررررررررررررران.  قولرش   َأْكَثَر ِمْن    نرش.م اآلخرين بمرا أدركأ  أدركهرا بعقلي وأُع 
انٍ  َرِة آاَلِف َكِلَمٍة ِبِلسووووووَ كلمة بلسررررررررران،  هذا لن يبنى    10000أن أتبلم  من  هذا أفضوووووولمعناها    هناأكثر   = َعشووووووْ

 السامعين. الرسوم  ي البنيسة يخرج من ذاتش وييون ر لش الشاغل بنيان الناس إن  ي صال  أو  ي وعظ. 
 

ا ِفي  20"  -:(20) آية ا ِفي َأْذَهاِنُكْم، َبْل ُكوُنوا َأْواَلد  ا اإِلْخَوُة، اَل َتُكوُنوا َأْواَلد  ، َوَأم ا ِفي اأَلْذَهاِن َفُكوُنوا  َأيُّهوَ رِد الشووووووووو 
 " َكاِمِليَن.

ا ِفي َأْذَهاِنُكمْ  ما يطلبونش من مواهب ألسررررررنة ما هو إّا أ الم طلولة،  األطلام يلر ون بالشرررررريء    =  اَل َتُكوُنوا َأْواَلد 
المةخري  ي ظررراهره  نى وإن كررران بال  رررائرررد . وا ظ أنرررش يصررررررررررررررلهم بررراإلخو  قبرررل كالمرررش عنهم أنهم أوادًا  ي 

ل    تصروراتهم  نى ا ي اربوا منش قبل أن يواش لهم من صرلات األطلام  ق  باأللسرنة  نصريحنش. ومعنى كالمش أن الن ع 
لما يحيط بش من مكاهر مبهر . وإن أردتم أن تبونوا أوادًا  بونوا هيذا  ي الشررررررررر، وهذا ما قالش السرررررررريد المسرررررررريح  

َأم ا ِفي   (. أ  تنصرررررر وا بالبراء  الني ينصرررررم بها األواد وكذلك  ي إخالصرررررهم، وبال مير وا خدا .3:18)م، 
الطلل ا ييون بعد قادرًا على اللهم، أ  أن الرسررررررررررروم يريد أن مو  ة األلسرررررررررررنة تبون     = اأَلْذَهاِن َفُكوُنوا َكاِمِلينَ 

 مرت طة باللهم واإلدراك.  باملي الذهن هم من ي حثوا عن كل ما يبنى اآلخرين ويبنى  ياتهم.
  

َنٍة ُأْخَرى 21"  -:(21) آية ْعَب، َواَل هَكَذا َمْكُتوٌب ِفي الن اُموِس:»ِإنِدي ِبَذِوي َأْلسوووووِ ُأَكلِدُم هَذا الشووووو  َفاٍه ُأْخَرى سوووووَ َوِبشوووووِ
.» بُّ  "َيْسَمُعوَن ِلي، َيُقوُل الر 

للظ الناموس يشررررررير لبل العهد القديم. أّما النبو  الني يشررررررير لها بولس الرسرررررروم  هي من    = َمْكُتوٌب ِفي الن اُموسِ 
(. ومعنى النبو  أن هللا أرسرل لهم أنبياء ييلمونهم بلسرانهم  لم يسرمعوا لهم،  ها هو سريرسرل لهم  12-11:28ش إ)

ذا طلبوا إى لن يسررنجيبوا لنوسررالتهم  أأرررور وهى أمة تذلهم لنؤدبهم وهم )أ  أرررور( ينبلمون بلسرران غريب عنهم  
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هللا . ومع هذا لن يسرررمعوا والمقصرررود بيالم الرسررروم   الر مة منهم انهم ب سررراطة ا يلهمون ما يقام، وهذا ليؤدبهم
:-  

نهم  بهذا تصررر ح األلسرررنة عالمة للدينونة،  شرررعب إسررررائيل سررريعاقب بواوده وسرررط ررررعب غريب اللسررران أل (1
 ر اوا أن يسمعوا وصايا هللا.

ا ما رأى  بين سررلوك المؤمن ال سرريط إذ و كأن الرسرروم يريد الربط بين معانا  إسرررائيل من ل ة ال ةا  ال ري ة  (2
الباملين ينبلمون بلسررران غريب ا يلهمش،  بال الموقلين يحمل  ي طياتش معانا  من اللسررران ال ريب لعدم 

 القدر  على ااسنيعاب واإل ساس بال ربة واإلنعةام.
ررر ياء كاررربة تأديب لشرر  ش وليس للبركة،  ما  ائد  األلسررنة الني  إلسررنة النى تبلم عنها  رسررل األأن هللا  إ (3

 ن بها.تنمسيو 
 

 ِنيَن، َبْل ِلْلُمْ ِمِنيَن. ِإذ ا اأَلْلِسَنُة آَيٌة، اَل ِلْلُمْ ِمِنيَن، َبْل ِلَغْيِر اْلُمْ ِمِنيَن. َأم ا النُُّهو ُة َفَلْيَسْت ِلَغْيِر اْلُمْ مِ 22"  -:(22)  آية
" 

بل على كل ما ماررى.  إذا  همنم أن األلسررنة ا  ائد  منها لبم كمؤمنين،   21آية  هي ليسرر، عائد  على    =  ِإذ ا
  .غير المؤمنين بلسررررررررانهم ألن ما يليدكم هو النبو . لذلك علييم أن تلهموا أن هللا أعطى مو  ة األلسررررررررنة لنبلم بها  

لرسرررررررل ألسرررررررنة يوم  الثالث مرات الني ظهرت مو  ة األلسرررررررنة  يها كان، ل ير المؤمنين،  اهلل أعطى ا ونال ظ أن
الخمسرررررررين لييرزوا ل ير المؤمنين  ي كل العالم. وبالنسررررررر ة لبرنيليوس وأهل أ سرررررررس  بان، األلسرررررررنة عالمة على  

 قبولهم 
 
َنٍة، َفَدَخَل  23  -(:24-23) ياتاآل ُة ُكلَُّها ِفي َمَكاٍن َواِحٍد، َوَكاَن اْلَجِميُع َيَتَكل ُموَن ِبَأْلسوووووووووِ َفِإِن اْجَتَمَعِت اْلَكِنيسوووووووووَ

ُذوَن؟   امِديُّوَن َأْو َغْيُر ُمْ ِمِنيَن، َأَفاَل َيُقوُلوَن ِإن ُكْم َتهوْ َل أَ 24عوَ َدخوَ ُأوَن، فوَ اَن اْلَجِميُع َيَتَنبو  ٌد َغْيُر ُمْ ِمٍن  َولِكْن ِإْن كوَ حوَ
، َفِإن ُه ُيَوب ُخ ِمَن اْلَجِميِع. ُيْحَكُم َعَلْيِه ِمَن اْلَجِميِع.  " َأْو َعامِديٌّ

ا يعر ون ررري ًا عن المواهب، أ ال ينوهمون أنبم تهذون. العامي   =  َعامِديُّونَ لو كننم تنبلمون بألسررنة كلبم ودخل  
مي لو  يصررررررررررررررل بعرد إلى  رد النمنع برالمواهرب. ومن هنرا نال ظ أن العراهنرا هو من لرش درارة من اإليمران ولبن لم  

ون،  إن ما يسرررررمعش سررررري ينش وينعلم منش. أّما لو دخل إلى ميان ينبلمون بيش بألسرررررنة  دخل ميان بيش مؤمنون ينن أ
  . سينعثر  يهم

 
َيِخرُّ َعَلى َوْجِهِه َوَيْسُجُدِ هلِل، ُمَناِدي ا: َأن  هللَا ِباْلَحِقيَقِة  َوهَكَذا َتِصيُر َخَفاَيا َقْلِبِه َظاِهَرة . َوهَكَذا  25"  - :(25) آية 

 " ِفيُكْم.
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ث ألنش ينصررور أن الواعظ يعري عنش كل مع عكة ويأتى للواعظ ويقوم لُش ثمن قام لك ذلك عنىهذا يشرر ش من يسرر
رررر.، ولبن الواعظ قطعًا ا يعري عنش رررري ا، إنما هو عمل الروح القدس الذى كان يرسرررل رسرررالة لهذا الشرررخص 

 على لسان الواعظ. 
 

ٍد ِمْنُكْم لَوُه 26""  -:(26) آيوة ا اإِلْخَوُة؟ َمَتى اْجَتَمْعُتْم َفكُولُّ َواحوِ ا ُهَو ِإذ ا َأيُّهوَ اٌن، لَوُه  َفموَ َمْزُموٌر، لَوُه َتْعِليٌم، لَوُه ِلسوووووووووَ
 " ِإْعاَلٌن، َلُه َتْرَجَمٌة. َفْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِلْلُهْنَياِن.

 الرسوم يريد أن كل المواهب تخدم من أال البنيان. 
صرررال  ملهمة بالروح القدس، ولقد تعودت البنيسرررة على صرررلوات المةامير  ي اانماعاتها، وربما يقصررد   =  َمْزُمور

الرسروم الصرلوات الني يهبها الروح للمؤمنين  الصرلوات هي ضرمن عطايا الروح القدس ليمجد هللا بها ومن أمثلنها  
 لسووان   .لهام خاص من الروح القدسإيمان برررررح  قائق اإل = َتْعِليمٌ  .  (16:3النسررر حة واأللحان والنرانيم )كو 

      ملهم بإعالن اديد أو نبو  أو كشررررررررررم يخبر بش السررررررررررامعين.  =  ِإْعاَلنٌ    مو  ة األلسررررررررررنة ولبن بطريقة بناء . =
 أ  القدر  على تلسير األلسنة.  = الَتْرَجَمةٌ 

ْيٍء ِلْلُهْنَيانِ  ن النرامة سرنبون  ى  الة مج. خادم من بلد آخر أ. والمقصرود بعد كل ما قالش الرسروم  َفْلَيُكْن ُكلُّ شوَ
 خنى . أخى وتنرامش لى ن يعطى الروح لسان ألأمن لش مو  ة النرامة . ولبن ا معنى  ،  لينرام لش

 
 " اْثَنْيِن، َأْو َعَلى اأَلْكَثِر َثاَلَثة  َثاَلَثة ، َوِبَتْرِتيٍب،َوْلُيَتْرِجْم َواِحٌد.ِإْن َكاَن َأَحٌد َيَتَكل ُم ِبِلَساٍن، َفاْثَنْيِن 27" -:(27) آية

 نى ا يحدث تشويا. ولبن نلهم أن المؤمن الذى لش مو  ة األلسنة لش القدر  على النحيم  يها.    =  َفاْثَنْيِن اْثَنْينِ 
أ  ينبلم الوا د بعد اآلخر وليس  ي وق،  =  َوِبَتْرِتيٍب   أّما الذين  يهم روح دنس  ال يمينهم النحيم  ي أنلسررررررررررهم.

  .فْلُيَتْرِجْم َواِحدٌ وا د بيحدث النشويا. وللبنيان 
 

 " َولِكْن ِإْن َلْم َيُكْن ُمَتْرِجٌم َفْلَيْصُمْت ِفي اْلَكِنيَسِة، َوْلُيَكلِدْم َنْفَسُه َوهللَا.28" -:(82) آية
ُه  نى ا ييون الموضرو  بيش نا ية اسرنعراضرية،   إن كان  ي هذا تعةينش. وييون هللا سرامعًا لش. وا    =َوْلُيَكلِدْم َنْفسوَ

 ير ع صوتش ليسمعش أ د،  لن يلهمش أ د.
  

ْنِهَياُء َفْلَيَتَكل ِم اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة، َوْلَيْحُكِم اآلَخُروَن.29" -:(29) آية   " َأم ا اأَل
مو  ة تميية األرواح، هل هذا البالم من هللا أم   لينبلم األنبياء ويعكوا ويسررررررنمع لهم اآلخرين ويميةوا بما لهم من 

 (.3-1:4يو 1ا )
 

ُل.30" -:(30) آية  " َولِكْن ِإْن ُأْعِلَن آلَخَر َجاِلٍس َفْلَيْسُكِت اأَلو 
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أل د من المؤمنين اآلخرين إعالن أو كشم، أ  إذا تحرك أ د المؤمنين بواسطة نعمة الروح   ى  عط  إن  دث أن أُ 
القدس وكشررررررررم لش الروح القدس ررررررررري ًا.  على المنبلم أن يسرررررررري، ليعطى  رصررررررررة ل خر أن ينبلم. وبنرتيب وبال  

 .تشويا
  

ا، ِلَيَتَعل َم اْلَجِميُع َوَيَتَعز ى اْلَجِميُع.أَلن ُكْم َتْقِدُروَن َجِميُعُكْم َأْن 31" -:(31) آية ا َواِحد   " َتَتَنب ُأوا َواِحد 
يمين للمؤمنين أن ينعبردوا ويعلموا وينن رأوا ولبن بنكرام. وكرل وا رد ييمرل بنعليمرش تعليم اآلخر،  رالروح يعمرل  ي 

 البل.
 
َعٌة ِلأَلْنِهَياِء. 32  -(:33-32) ياتاآل ْنِهَياِء َخاضوووِ ِويشٍ أَلن  هللَا  33َوَأْرَواُح اأَل اَلٍم، َكَما ِفي   َلْيَس ِإلَه َتشوووْ َبْل ِإلُه سوووَ

يِسيَن.  َجِميِع َكَناِئِس اْلِقدِد
الننبؤ  الرسرررروم يؤكد بوضرررروح قدر  المؤمن أو النبي على أن ينحيم  ي موهبنش، أ  يسررررنطيع األنبياء أن يقلوا عن  

ألال أن تعطى اللرصرررة ل خرين. أ   ي  الة إذا كان، النبو  من هللا تبون أرواح األنبياء خاضرررعة لهم، أ  ا  
ي يب ذهنهم بل ييونون منحيمين  ي أنلسرررررررهم، أّما من تحركهم الشرررررررياطين  ال يمينهم النحيم  ي أنلسرررررررهم.  اهلل 

ن أو يجر ش الشرررريطان بعيدًا عن هد ها األصرررريل. وهللا  يعطى المو  ة ومعها الاررررابط  نى ا ينحري بها اإلنسررررا
وضرررررع أن تخارررررع مو  ة الننبؤ لألنبياء.  اهلل الذى يهب هذه المو  ة هو ليس إلش تشرررررويا )أصرررررل البلمة يعنى  

 السالم اميع البنائس المسيحية  ي كل ميان.على ذلك بيجب أن يسود النكام و ضجيج( بل إلش سالم. و 
  
ْعَن َكَما 34"  -(:35-34) ياتاآل اُؤُكْم ِفي اْلَكَناِئِس، أَلن ُه َلْيَس َمْأُذون ا َلُهن  َأْن َيَتَكل ْمَن، َبْل َيْخضوووووَ ُمْت ِنسوووووَ ِلَتصوووووْ

ا.   َأْلَن ِرَجاَلُهن  ِفي اْلَهْيِت، أَلن  35َيُقوُل الن اُموُس َأْيضووو  ْيئ ا، َفْلَيسوووْ اِء َولِكْن ِإْن ُكن  ُيِرْدَن َأْن َيَتَعل ْمَن شوووَ ُه َقِهيٌح ِبالنِدسوووَ
 " َأْن َتَتَكل َم ِفي َكِنيَسٍة.

يبدو أن الوضررررع  ي كورنثوس كان بيش كثير من الجدم بخصرررروص وضررررع النسرررراء.  يبدو أن النسرررراء  اولن تقليد  
الراام  ي كل ررررررري وت ا لن عن وضررررررعهن، ور اررررررن الخاررررررو  لراالهن، بل إتخذن موقم المعلم  ي البنيسررررررة  

رأى أن الوضرررررع اإلنجيلي السرررررليم أن تصرررررم، النسررررراء  ي البنائس،  دثن ضرررررجيجًا. والرسررررروم  بطريقة مكهرية وأ 
( قام أن المرأ  تصرررلى  5:11ويخارررعن لراالهن  والرسررروم ا يطلب أن تصرررم، النسررراء بصرررور  مطلقة  هو  ي )

لك  لي  وتنن أ، لبن الرسررررررررروم طلب منع  ب الكهور والنشرررررررررويا وخارررررررررو  المرأ  لرالها  الرال رأس المرأ . )لذ 
 البنيسة تقنصر الوظائم البهنوتية على الراام(.

 
   "َأْم ِمْنُكْم َخَرَجْت َكِلَمُة هللِا؟ َأْم ِإَلْيُكْم َوْحَدُكُم اْنَتَهْت؟36" -:(36) آية

  ررار   يهررا توبيخ، إذ يبرردو أنهم  ي كورنثوس خراوا على األسررررررررررررررس الني تنكم ال  رراد  الجمررا يررة وكرران هنرراك  
هل أننم أصررررررل البراز    …من أننم  نى ا تذعنوا للحق الذى أُعلم بش   …تشررررررويا. وكأن الرسرررررروم يقوم لهم هنا  
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ُة هللاِ =  براإلنجيرل   ْت َكِلموَ ْت . برل أننم مجرد  قرل وا رد من  قوم البراز .  ِمْنُكْم َخَرجوَ َدُكُم اْنَتهوَ يراع    =  َأْم ِإَلْيُكْم َوحوْ
ثمرا بيا  رد غيركم    = . هرل ا يوارد مؤمنون إّا بينبم…لبم الحق  ي ترتيررب ال  رراد   ي البنيسرررررررررررررررة. المعنى  

أ  لم تصرررل إّا إلييم بييون   =  ْت اْنَتهَ هل ا ينم ترتيب أمور البنيسرررة إّا بااعنماد علييم.   …ث  يعري كلمة هللا
 لبم الحق  ي ترتيب األمور كلها كما ينراءى لبم.

  
بِد 37" -:(37) آية  " .ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحِسُب َنْفَسُه َنِهيًّا َأْو ُروِحيًّا، َفْلَيْعَلْم َما َأْكُتُبُه ِإَلْيُكْم َأن ُه َوَصاَيا الر 

  وصايا الرب.من هو نبي  ايقي سيدرك أن ما أكن ش إلييم هو الحق وهو 
 

 " َولِكْن ِإْن َيْجَهْل َأَحٌد، َفْلَيْجَهْل!38" -:(38) آية
أى كرل وا رد  ر أن يطيع أو يكرل  ي عردم طراعنرش اراهاًل بمرا هو  ق، ولينحمرل كرل وا رد مسرررررررررررررر وليرة نلسررررررررررررررش  

 ومس ولية تجاهلش لما أقولش.
 

وا ِللت َنهُِّ ، َواَل َتْمَنُعوا الت َكلَُّم ِبَأْلِسَنٍة.39" -:(39) آية    " ِإذ ا َأيَُّها اإِلْخَوُة ِجدُّ
 هذا ملخص تعاليم الرسوم،  هو لم يلغ األلسنة ولبنة يلال الننبؤ. 

 
 " َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِبِلَياَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتيٍب.40" -:(40) آية

 =  لنمارس كل األعمام  ي البنيسة بجدية ووقار وترتيب  سن.   لياقة وترتيب
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 عودة للجدول خامس عشراإلصحاح ال
 

الايامة، بل  نى  قبل اإليمان بالمسرررررررريحية إننشرررررررررت  ي كورنثوس الم ادي الللسررررررررفية اليونانية الني ر ارررررررر،  بر  
  3الصرررررررردوقيون من اليهود الذين كان  ي أيديهم البناب المقدس ر ارررررررروا  بر  الايامة، ولم يلهموها.  بان، هناك  

 واود قيامة.مدارس نادت بعدم 
وقام كالهما أن اإلنسررران   -بيقوريون الوثنيون :األ)أ  ط مة البهنوت عند اليهود(     -:  الصوودوقيون  (1

ينقطع واوده بعد الموت بالبلية، وأن أ   بر آخر ليس سرررررررررروى نناج غرور اإلنسرررررررررران ورغبنش  ي تخليد  
 نلسش.

قررالوا أن النلس أو الروح تررذوب  ي محيط األلو يررة الررذ  خرارر، منررش مثررل إبنال  قطر     -:  الرواقيون   (2
 يلنى.مياه  ي المحيط الببير، وهيذا تننهى ذاتية اللرد و 

بدوام الذاتية وخلود الروح ولبنهم كانوا يرون  ي الماد  أسررررررراس الشرررررررر، والعائق   نادوا -تالميذ أفالطون : (3
ط المراد ، بُ البرامرل من رُ  الو يرد بين النلس والصررررررررررررررالح المطلق، وعلى ذلرك  ال خلود  ايقي إّا برالنحرر

ملسرررررد كسرررررجن معطل، ييون هذا هو   حينما تنحرر النلس من هذا الجسرررررد الخبين ومن تأثيره القاسررررري ال
 الخلود بعينش.

  17:5    2،  1:4لذلك كان، عقيد  الايامة عا ة كبير   ي سرررررررررربيل إننشررررررررررار اإلنجيل  ي بداية المسرررررررررريحية )أ   
 (. لذلك  ين علم النالميذ بلبر  الايامة  ي البداية وااهوا ر اًا رديدًا. 12:15كو 1   9– 6:23    32:17 

 ي عقيد  الايامة، كما ررررري، المجدلية  ي وبعد أن آمن أهل كورنثوس بالمسرررريحية وبالايامة نجدهم عادوا للشررررك 
الايامة بعد أن رأت الرب يسررررررررو . ولبن كان رررررررررك أهل كورنثوس  ي عقيد  الايامة وإسررررررررنجابنهم ألراء اللالسررررررررلة  
اليونانيون، كان سرررررررررب ش ررررررررررهوتهم ل رتداد للخطية،  مبدأ الوثنيون، أنش طالما ا  يا  بعد هذه الحيا   لننلذذ بقدر  

الحيا  ثلنأكل ونشرب ألننا غدًا نموتث. لذلك قام لهم الرسوم ثأن المعاررات الردية تلسد األخال،    إمياننا  ي هذه
. و ى هذا اإلصررحاح نجد الرسرروم ينحدث عن قيامة الرب يسررو  ثم قيامننا كلنا ونجده يقدم ألهل  33آية   ثالجيد 

 -كورنثوس عد  براهين على صحة هذه العقيد  :
 .  11آية  ثا آمننم( سابق أيمانهم ثوهيذ 1
  1آية . وتقومون بيش …( قيامنهم من موت الخطية و الن يير الذ   دث  ي  ياتهم 2
  4، 3آيات ( رهاد  العهد القديم من النبوات 3
  7 - 5آيات ( رهاد  النالميذ وغيرهم ممن رأوا الرب بعد قيامنش 4
  8آية ( الكهور الذ  كان لبولس نلسش  ي الطريق 5
  9آية ( الن يير الذ   دث لبولس نلسش من ماطهد للبنيسة إلى رسوم 6
  29آية سنشهد بولس بعاد  كانوا يمارسونها  ي كورنثوس إ( 7
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  30آية ( تعريض بولس نلسش للخطر وللموت بسبب إيمانش بالايامة 8
  36آية ( إث ات صحة الايامة من الطبيعة،  الن ات ا ينب، إّا بعد د ن البذر  9
والايامة لها مركة عجيب بالنسر ة للمسريح نلسرش وبالنسر ة لنا كمؤمنين، هي  جر أسراس اإليمان المسريحي، وهى   

داء، ب عد أن سررررررررادت الخطية والموت و سرررررررردت الطبيعة. كان، الايامة الني هي كل ررررررررر.  الني تبلور قاررررررررية الل
(.ألنها خلصررررر، ال شررررررية من  يم إبليس والخطية والموت. وصرررررار للخطا   4،  3:   1بط  1ل يمان المسررررريحي )

لك نقوم   ق الحيا  مر  أخرى،  أار  الخطية موت، وإن كان، الخطية موت،  النوبة بالارررررررررررررور  تبون قيامة. لذ 
نصرررررررررررررريرب  ي هرذه الايرامرة  (. ومن لرُش  25:5أن هنراك قيرامنران. األولى هي قيرامرة الخراط. من موت الخطيرة )يو 

(.  من إسررررررنمع لصرررررروت 6:20  رؤ   29،  28:5األولى، سررررررييون لش نصرررررريب  ي الايامة الثانية  ي األبدية )يو  
م توبة   آمن بالمسررررررررريح، يقوم من موت الخطية وتن ير طبيعنش اللاسرررررررررد  الني رررررررررروهنها الخطية،  و الرب يسرررررررررو  وق دع

يصررير خليقة اديد  ا تشررنهى األرض والماديات، بل تشررنهى السررماء. ب،  موت الخطيةوتصررير لش  يا  مقامة من 
امرة، أمرا من  ش. وهرذا الن يير هو أكبر دليرل على  ايقرة الايرئرالعرالم  ي ل نرش وم راد   مثرل هرذا يخنلم ررررررررررررررريلرش عن

ايةام يحب العالم والخطية نجده غير قادر على  هم قو  الايامة.  الايامة ليسررررر، نكرية، وليسررررر، قصرررررة تاريخية  
سررررررنة، بل أن الايامة هي أن المسرررررريح قام ليعطينا  ياتش المقامة من    2000أن المسرررررريح قام بعد أن صررررررلبوه من 

 .بايامة ثانية  ى األبدية، ثم نقوم  األموات، لنحيا بها مننصرين على الخطية
 

ْرُتُكْم ِبِه، َوَقِهْلُتُموُه، َوَتُقوُموَن ِفيِه،1" -:(1) آية ُفُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة ِباإِلْنِجيِل ال ِذي َبش     "َوُأَعرِد
ُفُكمْ  أهمها  الخالص و  ة هي الايامة، وتعاليم  بشرررررررررررار  ملر  =  اإِلْنِجيلِ  أ  أذكركم بما سررررررررررربق وبشررررررررررررتبم بش.  = ُأَعرِد

أ  ت يشرررررررون  يا  الايامة أ  النصرررررررر  على الخطية إذ قمنم مع المسررررررريح. وأننم يا أهل   =  َوَتُقوُموَن ِفيهِ الايامة.  
كورنثوس قد ت يرت  ياتبم من  يا   سرررراد لحيا  قداسررررة وصررررارت لبم مواهب.  بي   دث هذا إن لم تبن هناك  

وضرررو  قيامننا وخالصرررنا هو موضرررو  اهاد البنيسرررة كل وق،.  بصررري ة اللاعل المسرررنمر  م  تقومون قيامة. وأت،  
ألننا عرضرة للخطية والموت، وأصر حنا  ي  ااة للايامة الني تعنى بدورها النوبة المسرنمر ، إسرنعدادًا للايامة من  

 األموات  ي اليوم األخير.
ألموات. وبدأ الرسروم األدلة بولس الرسروم لجأ لعدد من األدلة  ى هذا اإلصرحاح ليثب، عقيد  قيامننا ك شرر من ا

بما يلمسرررررررش كل منهم ومنا  ى  ياتش الشرررررررخصرررررررية، أى قيامننا من موت الخطية والن يير الارررررررخم  ى  ياتنا بعد 
المعمودية.  قبل أن ياع أدلة من الشهود الذين رأوا المسيح بالجسد بعد قيامنش، وقبل نبوات األنبياء عن الايامة،  

م  ايقة الن يير الذى يحدث  ى  ياتنا،  هذا ما يلمسررش رررخصرريا كل إنسرران دون وغيرها من األدلة. وضررع الرسررو 
 ى المعمودية تموت طبيعننا القديمة النى كنا ننشرررررابش  يها مع أبناء العالم،   الراو  آلخرين إلث ات  ايقة الايامة.

 ونقوم كخليقة اديد  لها طبيعة أواد هللا بل وتنلر من أعمالهم الشرير .
ن الرسررررررروم بدأ أدلنش باإلخن ار الشرررررررخصرررررررى،  هو يرى أنش األهم  ى براهين الايامة. ولذلك  ينما سرررررررأم وما دام أ

 (.16ث سألهم ثانية ثوأننم من تقولون إنى أناث )م، من يقوم الناس اني انا ابن اانسانالمسيح تالميذه  ث
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ولبن برراإل نبرراك مع العررالم ترردخررل لحيرراتنررا خطررايررا كثير  إذ أن المعموديررة ا تلقرردنررا  ريننررا. ولررذلررك نحنرراج بعررد 
المعمودية إلى سررررررررررر الميرون، وبش يسررررررررررين الروح القدس  ينا، ويعطينا قو  ومعونة للنوبة والنصررررررررررر  على الخطية  

. وراوعنرا إلى النعموةى هرذه القو  والمعونرة والراو  إلى الصررررررررررررررور  األولى النى خرانرا بهرا من المعموديرة ونسررررررررررررررم
الحق اقوم لبم: ان لم تراعوا وتصررررريروا مثل ااواد  لن تدخلوا ملبوت الصرررررور  األولى قام عنش السررررريد المسررررريح ث

(، واألواد هنا المقصررود بها الخاراين من المعمودية. وأرررار لها بولس الرسرروم بقولش ثا  3:  18ث )م، السررماوات 
:   3ث )تىالروح القدس  تجديدخلصرررررنا ب سرررررل الميالد الثاني و عملناها نحن، بل بمقنارررررى ر منش   عمام  ي برأب

بمعنى    فيه تقومون   (. وألن عمل وتجديد الروح القدس معنا عمل مسرررررنمر طوم الحيا  إسرررررنخدم الرسررررروم تعبير5
صرور  المسريح. وسرؤام الرسروم   النوبة المسرنمر  والايامة المسرنمر  من موت الخطية، والن يير المسرنمر لنكهر  ينا

هنرا من أين أت، هذه الخليقرة الجرديد ؟ ومن أين تأتى المعونة والقو  على النجرديد، إن لم يين قد صررررررررررررررار  ينرا قو  
اديد  وهبنها لنا  يا  المسرررررريح القائم من األموات. ولبى نحصررررررل نحن على هذه الحيا  الجديد  تجسررررررد المسرررررريح  

ذنراهرا من آدم، وقرام بحيرا  ارديرد  أبرديرة. و ى المعموديرة تموت  يراتنرا القرديمرة ونقوم  ومرات بطبيعننرا القرديمرة النى أخر
 بهذه الحيا  األبدية  ى خليقة اديد .

 
ْرُتُكْم ِبِه. ِإال  ِإَذا ُكْنُتْم َقْد 2" -:(2) آية ا َتْخُلُصوَن، ِإْن ُكْنُتْم َتْذُكُروَن َأيُّ َكاَلٍم َبش   " آَمْنُتْم َعَهث ا!َوِبِه َأْيض 

ونَ  إذًا الخالص عملية مسرررررررررررنمر   ي  ياتنا تنم وتبمل بدخولنا إلى األبدية، الخالص يبدأ بالنجا  من    = َتْخُلصوووووووُ
 . أى الموت. وا تنم عملية الخالص إا بأن نل س الجسد الممجد  الخطية ثم بالنجا  من عقابها

اإلنجيل أ  ال شرررررررررار  الملر ة الني سرررررررررلمنبم إياها وقبلنموها وعلى أسررررررررراسرررررررررها تقومون   بهذاأى   =  ِبهِ بشوووووورتكم    و
كمسرريحيين، هذه ال شررار  تناررمن الايامة كموضررو  أسرراسرري  يها. بهذه ال شررار  تخلصررون إذا تمسررينم بنعاليمها  ي 

 ث ات وقو . 
حيًا غير مثمر، أ  باطاًل، أ  إسرنمرت  ياتهم بعد اإليمان  إّا إذا كان أيمانبم سرط = ِإال  ِإَذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم َعَهث ا
  ي نلس الخطايا السابقة.

  
ا: َأن  اْلَمِسيَح َماَت ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا حَ 3" -:(3) آية ِل َما َقِهْلُتُه َأَنا َأْيض   "َسَب اْلُكُتِب،َفِإن ِني َسل ْمُت ِإَلْيُكْم ِفي اأَلو 

ل ْمُت ِإَلْيُكْم   ( باإلضرا ة لما تسرلمش  12:1ما قبلش كان بإعالن )غل    =َما َقِهْلُتُه     ى تعاليمى و كرازتى الشرلوية  =سوَ
َب اْلُكُتِب من البنيسرة كنقاليد.   :   9  دا    53ش إ     22مة   هنا يلجأ لشرهاد  العهد القديم والنبوات )رااع  = َحسوَ

حق كرموز(. وإنش لمما يدم على صرررررررد، إيماننا أن تنطابق  قائق  سرررررررإ( وقصرررررررة يونان وذبح 10:12  زك    26
 اإليمان مع نبوات العهد القديم.

 
 "َوَأن ُه ُدِفَن، َوَأن ُه َقاَم ِفي اْلَيْوِم الث اِلِث َحَسَب اْلُكُتِب،4" -:(4) آية
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  هو  10:   53ش  إ   10:16ورااع )مة   ،النعليم بموت المسرررريح و قيامنش هو أسرررراس واوهر الديانة المسرررريحية
(  حةقيا الملك كان رمةًا للمسررررررررررررريح  ى قيامنش  ى اليوم  39ورااع  ى هذا تلسرررررررررررررير )إش  (5:    20مل2     2:6

 رأوا د نش ثم رأوا قيامنش، قيامنش النى ينأسس عليها كل رااؤنا. اً . وهناك رهود الثالن 
 
َر. 5"  -(:8-5) ياتاآل َفا ُثم  ِلالْثَنْي َعشووووَ ِمَئِة َأٍخ، 6َوَأن ُه َظَهَر ِلصووووَ َوَبْعَد ذِلَ  َظَهَر َدْفَعة  َواِحَدة  أَلْكَثَر ِمْن َخْمسووووِ

ُهْم َقْد َرَقُدوا.   ِل َأْجَمِعينَ 7َأْكَثُرُهْم َباق ِإَلى اآلَن. َولِكن  َبْعضوووووووووَ سوووووووووُ  َوآِخَر اْلُكلِد 8. َوَبْعَد ذِلَ  َظَهَر ِلَيْعُقوَب، ُثم  ِللرُّ
ْقِط   " َظَهَر ِلي َأَنا. َكَأن ُه ِللسِد

 ردث الايرامرة  ردث غير عرادى.  رالمسرررررررررررررريح ظهر لبثيرين، ومهمرا  راوم اليهود إخلراء الحايقرة  لقرد ظهرت  ايقة  
لشررررهاد  راام موثو،  يهم    أالايامة. ولقد سررررلم من رأى لمن لم يرى، ثم تسررررلمنش البنيسررررة كلها. والرسرررروم هنا يلج

كالنالميذ، ولم يلجأ لشررهاد  المريمات  أهل كورنثوس ا يعر ون ررري ًا عنهم )أّما األناايل األربعة  إهنم، بشررهاد   
 أن تنحوم المجدلية النى سين  يها رياطين إلى كارز (  هدي األناايل، هو المجدلية،  هذامريم 

 -ألنش :قد صاروا أ د عشر بعد إننحار يهوذا وتسمينهم إثنى عشر تراع إّما  وق، الايامة كانوا  = ِلالْثَنْي َعَشرَ 
 .أنش صار إسم رهر  لهم وهذا هو األراح  (1
  .12 رالرسوم الأن الرب ظهر لهم بعد إخنيار منياس   (2

َفا ( أّما ظهور المسررريح  18:1ربما عري بولس أن المسررريح ظهر لش من بطرس نلسرررش  ين أقام عنده )غل  =    ِلصووَ
ِمَئِة َأخٍ للعقوب  لم يذكر سررررروى  ى هذا الميان. وظهور الرب  لي  ربما كان ذلك  ى الجليل  ى الجبل )م،  َخْمسووووِ

أن النالميذ لشررد  تعلقهم بالمسريح   ،أخ  نى ا يقوم أ د   500  رررررررررررررررريلجأ لشررهاد  ال(. وبولس الرسرروم  16:28-20
ُسِل َأْجَمِعينَ تخيلوا قيامنش.   ولم يقل ماتوا وهيذا يؤكد  ايقة الايامة وإنها    =  َبْعَضُهْم َقْد َرَقُدوارسوًا.   70  ررررال  = ِللرُّ

َأن ُه  كَ عن المسررررريح أنش مات ليؤكد  ايقة أامش وصرررررل ش و موتش.   3آية  سرررررنيقا  من النوم. بينما نجده يقوم  ى إك
ْقِط    أ د ررررهود الايامة هو بولس نلسرررش الذى رأى المسررريح وهو  ي طريقش لدمشرررق، و ولنش    = َظَهَر ِلي َأَنا ِللسووِد

ْقِط الايامة من مارطهد للبنيسرة إلى رسروم صرانع للمعجةات.  هو الولد الذى يسرقط من بطن أمش مينًا قبل  =السوِد
قط ا ي يا، وبولس بسربب إضرطهاده للبنيسرة ما كان يحق لش الحيا ، لوا  قطًا،  السر  ى نلسرش سر  تمامش. وبولس سرمع 

قطًا لنأخره  ى قبوم اإليمان وهو الليلسرررررروي الدارس للعهد القديم وعاري أن أدركنش ر مة هللا. هو يرى نلسررررررش سرررررر  
كان الملروض أن ييون  ي مقدمة المؤمنين، هذه الصررور  قالها هورررع النبى عن اسرررائيل ثهو ابن غير  بنبواتش. و 

( . والمقصررررررررررررود أننى أنا بولس لسرررررررررررر، أهاًل أن أكون  13:    13 ييم إذ لم يقم  ى الوق،  ى مولد البنينث )هو  
ن يحيا كذلك أنا،  أنا ا أسنحق سوى  رسوًا كما أن السقط ليس أهاًل أن ييون إنسانًا، بل هو يموت وا يسنطيع أ

الموت ألننى إضررررررطهدت كنيسررررررة المسرررررريح. كان من الملروض أن ُأولد مع البنيسررررررة يوم ميالدها ولبننى بسرررررربب  
خطاياى لم ُأولد، بل صرررت ماررطهدًا للبنيسررة، لذلك كن، غير مسررنحق للحيا  وا أن أبقى رسرروًا. لبن نعمة هللا  

 م أعطانى  ياتش أل يا بها.أعطننى أن أ يا. المسيح القائ
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ُسِل، َأَنا ال ِذي َلْسُت َأْهال  أَلْن ُأْدَعى َرُسوال ، أَلنِدي اْضَطَهْدُت َكِنيَسَة هللِا.9" -:(9) آية   " أَلنِدي َأْصَغُر الرُّ
المؤمن الحايقى والنائب الحايقى هو من يشرررررررعر بالمذلة ويذكر خطاياه السرررررررابقة قائاًل مع المرتل ثخطيني أمامى  

( وينارررع كما تواضرررع الرسررروم  ى هذه   31:  36    43:  20=  ة  تمقتون انفسووكمكل  ينث بل ييره نلسرررش )  
اآلية.  هو ا يذكر أنش صرار رسروًا عكيمًا بل ظل يذكر خطاياه السرابقة. وتذكر الخطايا السرابقة يعطى إنسرحاقًا،  

:   57، ويسرررين هللا عنده )إش  والمنسرررحق ا تسرررنطيع الشرررياطين أن تخدعش، ويحيا رررراكرًا هللا الذى أدركش بر منش
بل أن كل ما يمنل. اإلنسرران من    ه ويخدعش.ءمسررنحق،  إبليس يسررن ل كبريا. أما الذى يشررعر  ى نلسررش أنش (  15

الروح تنلنح عينش ويرى قذار  خطاياه بيحنقر نلسرررررش، هو يرى قداسرررررة المسررررريح، ويرى خطاياه،  يدرك كم هى قذر  
 خطاياه  ينسحق باألكثر.

  
َجِميِعِهْم.  ِبِنْعَمِة هللِا َأَنا َما َأَنا، َوِنْعَمُتُه اْلُمْعَطاُة ِلي َلْم َتُكْن َباِطَلة ، َبْل َأَنا َتِعْهُت َأْكَثَر ِمْنُهْم  َولِكْن  10"  -:(10) آية

 " َولِكْن اَل َأَنا، َبْل ِنْعَمُة هللِا ال ِتي َمِعي.
ل نعمة هللا معش، أى النى عمل، معش. هو قام  ى إتارراعش أنش أصرر ر اميع الرسررل. ولبن هذه اآلية رررهاد  لعم

ا بإسرررنحقاقش الشرررخصرررى  هو كان مارررطهدًا لبنيسرررة المسررريح، بل لنعمة هللا، وكلما تصرررور ماضررريش تعاظم،  ى 
 عينيش نعمة هللا النى غيرتش إلى رسرروم بيشررير هللا على نعمنش. هو لم يين سرروى إناء صررالح إسررنخدمنش نعمة هللا.

إذ آمن البثيرين بيرازتي، وأعطنرش النعمرة أن ينحمرل كرل أتعراب البراز  النى كرانر،  و، مرا تحمرل   =  بَواِطلَوة  َلْم َتُكْن  
َتِعْهُت َأْكَثَر ِمْنُهْم  = كل الرسررررررل. و ى هذه اآلية نجد أن النعمة )وهى عطية مجانية( ا ُتعطى إّا لمن يسررررررنحقها  

 ب جهاده إسنحق كل هذه النعمة. = َجِميِعِهمْ 
 
 " َفَسَواٌء َأَنا َأْم ُأولِئَ ، هَكَذا َنْكِرُز َوهَكَذا آَمْنُتْم.11" -:(11) ةآي

 .بها آمنتمبالايامة وأننم  =هَكَذا َنْكِرُز    الرسل.  = َأْم ُأولِئ َ  .   بولس َأَنا = كلنا
  

يُح ُيْكَرُز بِوِه َأنو ُه قَواَم ِمَن 12"  -:(12) آيوة اَن اْلَمسوووووووووِ اأَلْمَواِت، َفَكْيَف َيُقوُل َقْوٌم َبْيَنُكْم ِإْن َلْيَس ِةيَواَمُة  َولِكْن ِإْن كوَ
    "َأْمَواٍت؟

كي  تنبرون الايامة مع كل هذه البراهين وكل هؤاء رررررررهود لها وييرزون بها وهم محل ثقة. وقد سرررررربق لبم أنبم  
 آمننم بها وإخنبرتم  اعلينها.

 
 " ِةَياَمُة َأْمَواٍت َفاَل َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم!َفِإْن َلْم َتُكْن 13" -:(13) آية

 الرسوم أثب، لهم أن المسيح قد قام. وييمل أن قيامة المسيح كان، لحسابنا لبى تبون لنا نحن قيامة من الموت.
قيامة لألموات المسررررريح لم يين محنااًا أن ينجسرررررد ويموت ويقوم ، إّا لو كان ذلك من أالنا،  إن لم تبن هناك   

ويقوم   ، ما الداعى أن يقوم المسرررريح أو أن يموت أصرررراًل.  هو تجسررررد وررررراركنا  ى اسرررردنا ليموت ونموت معش  إذاً 
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 ما قصررده المسرريح بايامنش هو إقامننا نحن،  ايامنش هى قيامة لنا ولو بقى المسرريح  ى الجسررد أو بقى   . نقوم معش
 القبر ل قى للموت سلطان علينا.  ى

يُح َقْد َقامَ َفاَل يَ  = المقصررررود  ال ييون المسرررريح قد تجسررررد ومات وقام، ولبن الرسرررروم يذكر الايامة  قط   ُكوُن اْلَمسووِ
 هى تنامن النجسد والموت، ألن هدي المسيح من النجسد أن نقوم بحيا  أبدية قصدها هللا لنا منذ البدء، ولنحيا  

المسرررررررريح و دائش لبى يعيد لنا هذه الحيا  األبدية النى  اآلن  يا  مقدسررررررررة مننصرررررررررين على الخطية. وكان تجسررررررررد 
  قدناها بالخطية، بل وأن ننمجد بأاسادنا أياا.

 
ا ِإيَماُنُكْم،14" -:(14) آية  "َوِإْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطَلٌة ِكَراَزُتَنا َوَباِطٌل َأْيض 

وان لم يين المسرررررررررررررريح قرد قرام  قرا،  رإن كرازتنرا لن تبون ذات ماررررررررررررررمون رو ى، وا ذات معنى على اإلطال،،  
 المسرريح أعطانا  ياتش النى قام بها من بين األموات  صررارت لنا  يا  مقدسررة بدًا من اللسرراد الذى كنا نحيا بيش.  

ما أن كرازتنا وإيمانبم كالهما مؤسرررس على  وكذلك األمر بالنسررر ة إليمانبم،  لن ييون ذات مارررمون اوهرى، طال
عديمة النلع وبال ثمر من نحو   =َفَباِطَلٌة ِكَراَزُتَنا   .، وأنش صرار بها  يا  اديد  ل نسرانمن األموات الايامة   ايقة  

ا ِإيَماُنُكمْ   خالص اإلنسان. ي  ييون  عديم الثمر وا ادوى منش، كلمة )باطل تعنى هنا بال نلع( وك  =  َوَباِطٌل َأْيض 
هررذه برراطاًل وأننم على مررا أننم عليررش من مواهررب و يررا  قويررة وقررارنوا  ررالبم أيررام الوثنيررة واآلن،  من أين أترر، لبم  

 الحيا  بعد موت الخطية.
الحايقة أن أقوى برهان لايامة المسررررريح يراه غير المؤمنين هو  ياتنا المقدسرررررة واإلمننا  عن الخطية. أى أن يروا 

 ياتنا وبالذات مح ة كل الناس.ت ييرا واضحا  ى  
 

ا ُشُهوَد ُزوٍر هلِل، أَلن َنا َشِهْدَنا ِمْن ِجَهِة هللِا َأن ُه َأَقاَم اْلَمِسيَح َوُهَو َلْم ُيقِ 15"  -:(15) آية ْمُه، ِإْن َوُنوَجُد َنْحُن َأْيض 
 " َكاَن اْلَمْوتى اَل َيُقوُموَن.

زور ألننا ررررهدنا بايامنش وهو لم يقم. وكي  نبون ررررهود زور ونحن  إن لم يين المسررريح قد قام نبون نحن ررررهود  
( أى بإيمانبم و ياتبم المقدسررررررررة والمواهب النى  2:9كو  1قد عملنا وسررررررررطيم كل هذه اآليات وأننم خنم رسررررررررالننا )

وأنها  ق  الورقة المخنومة وما زام الخنم عليها  هذا دليل صررررررررررررحنها وعدم   ،  عندكم قد ظهر صررررررررررررد، رسررررررررررررالننا
يرها.  بان من يرسرررل رسرررالة يللها على هي ة روم ويارررع عليها الشرررمع اا مر ويخنم الشرررمع بخنمش  نى ا  تةو 

 . وهل كل هؤاء الذين رهدوا بأنهم رأوا المسيح بعد قيامنش، هم رهود زور. اً  ي د رأي ير  يها 
 

 " َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم.أَلن ُه ِإْن َكاَن اْلَمْوتى اَل َيُقوُموَن، َفاَل 16" -:(16) آية
.  لى اآلينين نجد الرسوم ا ياع المسيح  ى دائر  والناس  ى دائر  أخرى. بل يقرن المسيح  13رااع تلسير آية  

 بال شر  هم اسده، وما يحدث للوا د يحدث ل خر. 
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إعنقادكم هذا نبون    وقام ثإن كان الموتى ا يقومونث أى بحسررررررب إعنقادكم. ب حسررررررب   15سرررررربق الرسرررررروم  ى آية  
ررهود زور، ألنش إذا صرد، أن الموتى ا يقومون  ان المسريح أيارًا بالن  ية لم يقم،  هو أخذ اسردنا.  ان كان قد 

 قام بجسده الذى هو اسدنا،  نحن أياا سنقوم بأاسادنا مثلش. 
 

  " ِإيَماُنُكْم. َأْنُتْم َبْعُد ِفي َخَطاَياُكْم!َوِإْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطٌل 17" -:(17) آية
وخالص المسررررريح ينلخص  ى   هنا نرى ررررررهاد  اإليمان.  إنبار قيامة المسررررريح يسرررررندعى إنبار عملش الخالصرررررى،

وبالنالى بطالن البراز     موت الخليقة القديمة وقيام خليقة اديد  لها  يا  المسرريح األبدية ولها نصررر  على الخطية.
اآلب  قط، بل ليحررنا من ارم الخطية    بش وبطالن اإليمان بش. المسرررررررررررررريح أتى ا ليصررررررررررررررنع صررررررررررررررلحًا بيننا وبين

م  ل ب (. وهذ 2:8     23-11:6وسرررررررلطانها )رو  ا أتمش بنقديم  ياتش لنا، لقد غلب الخطية  ى ررررررررخصرررررررش، ثم ق دع
ذبيحرة  يراترش النايرة المقبولرة عنرا، بردًا من  يراتنرا الملوثرة العلنرة، وبهرذا ُغلرت خطرايرانرا. وقرام من األموات ظرا رًا  

 ى عهد معش.   ة  بالشرررررريطان محررًا أ  اءُه من سررررررلطان الخطية والموت، بإعطاء الحيا  الجديد  لبل من يدخل 
(. ولو لم يقم المسرررررريح من األموات لما قام، ال شرررررررية بيش من  21-15:5هللا إلى اميع الناس لنبرير الحيا  )رو 

قبور خطرايراهرا. ولمرا كران هنراك راراء بايرامرة الموتى من النراب.  بي ، لمن غل رش الموت أن ينقرذ اآلخرين من  
 من الموت األبدى. موت الخطية اآلن و نحن  ى الجسد، وبعد ذلك 

 =  َأْنُتْم َبْعُد ِفي َخَطاَياُكمْ 
قيامة المسررررررررريح هى إعالن عن بره وأنش مات عن خطايانا  هو بال خطية. إذًا هى إعالن عن قبوم اآلب  (1

لبلار  المسيح. وكون أن المسيح ا يقوم  معنى هذا أنش مات بسبب خطينش هو ولم تقبل كلارتش. وبالنالى  
  . غلران خطايانا ت قى بال

المسرررررريح بايامنش أعطانا  ياتش الجديد ، وبهذه الحيا  نننصررررررر على الخطية.  إذا لم يين المسرررررريح قد قام،   (2
 مازلنا عبيد للخطية، وأ يموا  ى أنلسرريم،  هل بعد أن آمننم وإننقلنم إلى البر تنبرون قو  الايامة العاملة 

 .بييم
 

ا َهَلُكوا!ِإذ ا ال ِذيَن 18" -:(18) آية  " َرَقُدوا ِفي اْلَمِسيِح َأْيض 
يِح  . هرل هرذا مرا تريردونش  َهَلُكواأى كران لهم إيمران وراراء  ى المسرررررررررررررريح، وإعنمردوا. هرل هؤاء  =َرقَوُدوا ِفي اْلَمسوووووووووِ

أل  ائبم وأقربائبم يا من تصررردقون هؤاء اللالسرررلة. أّما نحن كمسررريحيين  إيماننا أن من مات  ى المسررريح، ومات 
 الرااء تصير لُش المواعيد. على 

 
 ِإْن َكاَن َلَنا ِفي هِذِه اْلَحَياِة َفَقْط َرَجاٌء ِفي اْلَمِسيِح، َفِإن َنا َأْشَقى َجِميِع الن اِس.19" -:(19) آية

بل    ، العرالم= هرذا إن أنبرنرا الايرامرة.  رالمسرررررررررررررريح لم يعط وعردًا للمؤمنين برأى ررررررررررررررر.  ى هرذا ِفي هوِذِه اْلَحيَواِة َفَقْط 
  يو    2،    33:16بالعيس و ع دنا بالايق واأللم وكرا ية العالم لنا، وأن من يذبحنا ينصور أنش قدم خدمة هلل )يو  
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(.  إن وضرررررررررررعنا رااءنا  ى المسررررررررررريح  ى هذا العالم  قط أى بال رااء  ى الحيا  األبدية )هذا لمن  21–  18:15
الناس. ألنش ا رااء  ى األبدية، وبال را ة  ى العالم. لبن المؤمنون  ينبر أن هناك قيامة(  نحن أرررررررررررررررقى اميع  

الحايقيون )المؤمنون برالايرامرة( يحنملون ضرررررررررررررريق هرذا العرالم برل تراركين ملرذات العرالم، ألن راراءهم  ى مجرد أبردى  
م المؤمنين  بعد الايامة. هم ياررررررحون بهذا العالم  ى سرررررربيل العالم اآلخر.  إذا لم يين هناك عالم آخر،  ب س  ا

  ى الحيا  الحاضر .
 

 " َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الر اِقِديَن.20" -:(20) آية
وهذه  ايقة وبهذا لن نلقد رااءنا الذى المسوووويح قد قام ن  لن نبون كذلك، لن نبون أرررررررقى اميع الناس أل لكنو 

 وضعناه  ى المسيح ولن يايع إيماننا عبثًا. 
ذبيحة وهذا رمة ليوم الصرررررليب، أررررررهر أ ياد اليهود كان عيد اللصرررررح، ويقدمون بيش خروي اللصرررررح   =  الَباُكوَرةَ 

 صرررررراد  أيام  وهو أوم    =  ال اكور (. و ى ثالن أيام اللصررررررح كانوا يعيدون بعيد  7:5كو  1 المسرررررريح هو  صررررررحنا )
  القمح  يومرًا كران عيرد  صرررررررررررررراد   50. وهرذا العيرد كران رمةًا ليوم الايرامرة )ثرالرن يوم للصررررررررررررررليرب(. وبعرد  شررررررررررررررعيرال

  )بننييوسرررررررنى( رمةًا ليوم  لوم الروح القدس وتأسررررررريس البنيسرررررررة.  بان المسررررررريح بايامنش هو باكور  وسررررررريأتى بعده
مسريح صرارت عربونًا لايامة كل الراقدين المؤمنين. المسريح كان   ة الحنطة  الحصراد العكيم يوم الايامة. قيامة ال

نلس يوم الخمسررررررين وسررررررييمل   3000(. وبدأ هذا بإيمان  24:12النى سررررررقط،  ى األرض لنأتى بثمر كثير )يو  
مع أنش    هذا  ى يوم الايامة إذ نقوم على رريل اسرد المسريح القائم من بين األموات. ولماذا سرمى المسريح بال اكور 

 كلهم قاموا بأاسررررررادهم العادية القابلة للموت  قد قام قبلش كثيرين ؟ )من أقامهم ايليا واليشررررررع ومن أقامهم المسرررررريح(
. ب عد أن  بعد الايامة  لن يموت ثانية، ونحن سرررنبون مثلش بجسرررد ممجد  ماتوا ثانية. أّما المسررريح ب عد أن قام  ولهذا

 نقوم  ى الايامة لن نموت ثانية.
 

ا ِةَياَمُة اأَلْمَواِت.21" -:(21) آية  " َفِإن ُه ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن، ِبِإْنَساٍن َأْيض 
ا يجب أن ييون لنا رك  ى الايامة، ألنش بآدم دخل الموت لبل العالم،  هيذا أياًا بواسطة اإلنسان آدم األخير  

تنحقق الايامة من األموات. هم كانوا غير  اهمين لماذا أى المسرريح، وبواسررطة النعمة النى  ملها للجنس ال شرررى  
 حين مات آدم مننا   ،تمامًا أمامنا  ةرررربيه  الة  إذ قام المسررريح سرررنقوم اميعا. ويقوم الرسررروم هنا، أن لهذه الحايقة

كلنا مثلش. والسررربب أننا اسرررده، نحن اةء منش. والمسررريح أخذ اسررردنا، ونحن نصرررير اةء منش بالمعمودية والنناوم  
ى بحيرا  الطهرار ( وهيرذا طرالمرا نحن اةء من  أ( )4:15)يو   ثوأنرا بييم إثبنوا  ىع ثمن اسررررررررررررررده ودمرش، ويقوم الرب  

. بل ييون مياني  ي عررش )رؤ   .(21:3اسد المسيح،  ما يجرى على اسد المسيح يجرى علىع
 

  " اْلَمِسيِح َسُيْحَيا اْلَجِميُع.أَلن ُه َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع، هَكَذا ِفي 22" -:(22) آية
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أى كما أنش بسرربب عالقة اإلتحاد القائمة بين آدم وأ لاده، إذ هم اسررده مات اميع نسررل آدم، هيذا بسرربب عالقة  
ن  أ اإلتحاد بين المسررررريح وال شرررررر، يحيا الجميع  ى المسررررريح. آدم  نح طريق الموت والمسررررريح  نح طريق الحيا  إذ  

ُيْحَيا(. 6بدية )روأعطانا  ياتش وهى  يا   أ المسريح بايامنش   تعود لهم الرابطة باهلل و يا  الشرركة معُش، يحيون    = سوَ
أى   =  اْلَجِميعُ حيى هللا أاسررررررادهم من الموت.  هنا  يا  رو ية، وتبون لهم  يا  بجسررررررد ممجد  ى السررررررماء، أى يُ 
 . الثابنين بيش )المؤمنين المعمدين الذين يموتون وهم  ي  الة توبة(

 
  َولِكن  ُكل  َواِحٍد ِفي ُرْتَهِتِه: اْلَمِسيُح َباُكوَرٌة، ُثم  ال ِذيَن ِلْلَمِسيِح ِفي َمِجيِئِه.23" -:(23) آية

ٍد ِفي ُرْتَهتِوهِ  كو  1لهم نلس الجهراد ونلس النعرب )   ليس البرل  ،البرل لهم نلس المجرد  ى السررررررررررررررمراءليس   =  كُول  َواحوِ
نجمًا يمناز عن نجم   ث(. إذًا سررررررييون هناك رتب، وهذا ما أرررررررار إليش الرسرررررروم بيما بعد قائاًل 8:3كو  1   58:15

(. وهذا لن ييون سرررررررررب ًا  ى غير  و سرررررررررد ممن هم أقل  ى الرت ة،  ال ير  والحسرررررررررد من  41:15كو  1) ث ي المجد 
 يعة السماء هى الحب، ومع الحب ا  سد وا غير . صلات طبيعننا الساقطة، ولبن طب

 = منى كمل، أيام الحصاد يأتى أوان الجمع.  ِفي َمِجيِئهِ 
 

  28-24مقدمة لآليات 
الصرررررررور  النى أرادها هللا يوم خلق آدم، هى عالقة المح ة بين هللا وآدم. وعالمة مح ة هللا آلدم هى أن هللا يفيض  
عليش من بركاتش وخيراتش. وعالمة مح ة آدم هلل هى خارررررروعش البامل لثقنش بيش. ولما رررررررك آدم  ى كالم هللا وأكل 

على هللا، وصرررار اإلنسررران ليس خاضرررعًا تمامًا هلل   سرررقط ومات. بل خارررع آدم لسرررلطان الشررريطان وتمرد اإلنسررران
 (. وصار هللا ا يملك بالبامل على اإلنسان. 8:2)عب 

وكان ا يمين هلل ملك الملوك أن يقبل بإسرنمرار هذا الوضرع من تمرد ضرد هللا، وهذا يثيره الشريطان  ى اإلنسران،  
المسيح ليجمع أواد هللا بيش، ويأتى بالبل خاضعين  أن ينمنع اإلنسان بالخطية  نى لو ضد إراد  هللا.  بان تجسد  

هلل، ويعيد ملك هللا البامل لش، هؤاء أى اسرد المسريح سريخارعون عن  ب. أما األرررار  سريارعهم تح، قدميش. 
(. ويقدمهم كجسررد لُش، وهو رأس الجسررد، خاضررعين هلل. 24-20:17أواد هللا يو دهم  ى اسررده، وهذه إرادتش )يو  

بدأت اآلن  ينا كمؤمنين خاضررررررعين هلل ننلذ وصرررررراياه وهو ي ارك  ى  ياتنا وسررررررنبمل الصررررررور   ى وهذه الصررررررور  
األبدية. على أن الصور  اآلن ليس، كاملة، إذ مازلنا  ى الجسد، والشيطان يسن ل ضعم الجسد  نخط. إلى هللا  

خير  ى األبدية هو الصررور    ى بعض األ يان. ولبن  ى األبدية سررييون الخاررو  كاماًل وبهذا يصرر ح المنكر األ
النى أرادها هللا منذ البدء وهى أن يملك على كنيسررررة خاضررررعة لُش، يفيض عليها من بركاتش  ى  ب من ادم. وهذا 

لقرد تحولر، كورنثوس من الةنرا للقرداسررررررررررررررة، وتحولر، رومرا النى كرانر، تنلرذذ بمنكر الردمراء    …مرا تم  ى كرل العرالم 
داود الملك، الذى أسررررررررس  …هللا تنبون. وكان رمةًا لهذا  ى العهد القديم لبنيسررررررررة خاضررررررررعة هلل. لقد بدأت مملبة 

مملبة إسررررائيل.  قبل داود كان هناك  جور وأررررياء مخةية رأيناها تحدث  ى سرررلر القارررا ، إذ لم يين هناك ملك 
أتى داود و  (. وهذا إررررار  لنمرد العالم كلش على هللا، إذ كان هللا ا يملك عليهم. و 25:    21  قض    1:19)قض  
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أسرررررررررررس المملبة. وكان داود كملك يخنلم عن كل ملوك العالم،  هو ا يحيم بشرررررررررررريعة وضرررررررررررعها هو، بل يحيم  
هو كان ييا . ال ار، ويعاقب الشررررررررير بحسرررررررب الشرررررررريعة اإللهية ليقدم المملبة هلل.  بان داود رمةًا  بشرررررررريعة هللا.

سريح بجسرده يقدم الخارو  هلل اآلب.  نبوين المملبة  ى للمسريح الذى صرار رأسرًا للبنيسرة ليقدمها خاضرعة هلل. الم
العهد القديم بيد داود هو رمة لما عملش المسررريح. وماذا عن باقى العالم الذى ليس هو اسرررد المسررريح ؟ هذا يشرررير  

يشرررررررير للعالم كلش.  األربع مرا ل تشرررررررير للعالم المنمرد  4مرا ل، ورقم   4لش تمثام نبوخذ نصرررررررر. هذا النمثام لش 
هللا. هذا النمثام ضرربش  جر )إررار  للمسريح(، وصرار هذا الحجر اباًل كبيرًا، إررار  لنمو مملبة المسريح  ى   على

كل العالم. أما النمثام نلسررررش  بان مصرررريره اللناء هو إرررررار  للقوى المعادية هلل  ى كل العالم. الرأس الذهب يشررررير  
بريق كالذهب، ولقد اذب، كثيرين عبر الناريخ. والصررررررردر للللسرررررررلات واأل بار النى تقاوم هللا وتر ارررررررش، وهذه لها 

اللارة يشرير للمام وهذا عبده كثيرون. وال طن تشرير للشرهوات النى ترك الناس بسرببها هللا. والقدمين الحديد إررار   
ب،  للقوى العالمية العسرررريرية أو قو  الشررررخص العاررررلية. هذا كلش يقاوم هللا، وسرررريلنى. أّما البنيسررررة  هى الجبل الثا

الراسرخ والمرتلع  هى سرماوية كرأسرها المسريح، هذه سرننمو وتمأل األرض وتبون خاضرعة هلل. ويمثلها الباروبيم ذو 
كو  2األربع أواش.  واش اإلنسران يمثل اللبر الذى صرار مطيعًا للمسريح ثمسرنأسررين كل  بر إلى طاعة المسريح )

لقدس. والشرهو  )العجل( لو تقدسر،  صرارت تشرنهى  (. أّما النسرر بيشرير للقوى الرو ية لو خارع، للروح ا5:10
واألسرد يشرير للقوى العارلية. لو تقدسر، كل هذه   .(23:1السرماء ثلى اررنهاء أن أنطلق وأكون مع المسريحث ) ى 

 القوى أى تبرسر، لحسراب هللا، لصررنا مرك ة كاروبيمية يرتاح هللا  ينا. ومن يخارع هلل ويرتاح هللا بيش يحيا لألبد.
آلن ييمل مملبنش، وينعهد هذا الجبل )كنيسررنش( بالنمو ليقدمش خاضررعًا ل ب، بينما أن كل قوى الشررر  ى المسرريح ا

 لم والنى ر ا، الخاو   مصيرها الهالك.االع
واآلن ونحن مازلنا  ى الجسرررررررررد  لنا خارررررررررو  هلل كأبناء هلل ثابنين  ى المسررررررررريح، على أنش طالما كنا  ى الجسرررررررررد، 

ى بعض األوقات تمرد على هللا، هذا بسرررررربب نقص الحب والثقة  ى هللا. وكلما نما  ولاررررررعم الجسررررررد، ييون لنا  
الحب تةداد الثقة  ى هللا.  ال ننمرد على أ يامش، وكلما  دث، اإلسرررررررننار  نسرررررررلم  ياتنا هلل بالبامل.  ما بالبم بما  

اك البامل لمح ة هللا. إذًا السرماء. هناك سرييون الخارو  كاماًل بسربب الحب البامل، وهذا سرب ش اإلدر ى سريحدث  
 الايامة ليس، قيامة من األموات  قط بل هى راو  للحالة المثالية النى أرادها هللا منذ البدء.

 
َهاَيُة، َمَتى َسل َم اْلُمْلَ ِ هلِل اآلِب، َمَتى َأْبَطَل ُكل  ِرَياَسٍة َوُكل  ُسْلَطاٍن 24" -:(24) آية   " َوُكل  ُقو ٍة.َوَبْعَد ذِلَ  النِد

ل َم اْلُمْلَ ِ هلِل اآلِب  َمَتىأى بعد أن يقوم الراقدون تبون النهاية ويبدأ زمان العدم والدينونة األخير .   =َوَبْعَد ذِلَ    سوووَ
اآلب هو أصرررل كل رررر.، منش ينبثق الروح ومنش يولد اإلبن. واإلبن تجسرررد ليجمع  ى اسرررده كل ال شررررية النى  = 

واد هللا  أ. وسريخارع  ، والروح يثبننا  ى اإلبن  اآلب، ليعيد الطاعة الباملة ل ب مصردر كل رر.تمردت وعصر، 
. و ى المج. الثانى يقوم الراقدون بأاسرراد نورانية على ررر ش الجسررد الذى قام    يسرري ش الروح  ى قلوبنا لش عن  ب 

شررررريطان وقواتش الشررررررير  على اإلنسررررران.  ل سرررررلطان البش المسررررريح لش المجد. وإذ ينحررون من أام اللحم والدم ُي ط  
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واد هللا  أويخاررع الشرريطان وكل أعداء هللا تح، قدمي هللا .  ين ذ يملك هللا اآلب على البل ملبًا مطلقا. يخاررع  
  .عداء هللا تح، قدميشأ  ى  ب و 

اإلبن واإلبن   وكون أن المسررريح يسرررلم الملك ل ب ا نلهمها بأن المسررريح لن يملك،  اآلب واإلبن وا د. واآلب  ى
،  14:7( ومن )دا  22،  21،  10:17  يو    15:16  يو    10:14 ى اآلب. وكرل مرا هو ل ب هو ل بن )يو  

( نجد أن اإلبن سررلطانش سررلطان أبدى. ولبن المعنى أن الخليقة سررنعود للحالة النى يريدها هللا لها. إذ سررن طل  27
ةٍ =  مقاومة إبليس وتمرده   ْلَطاٍن  َمَتى َأْبَطَل ُكل  ِرَياسووَ (.  30:14 إبليس اآلن لش رياسررررة على العالم )يو    = َوُكل  سووُ

ولُش سرررررلطان على كثيرين من ال شرررررر الذين ليسررررروا  ى المسررررريح الذين يجرون وراء ررررررهواتهم مخدوعين وراء ابليس  
قدم  الذى يعرض عليهم خطايا وهى النى  ى سرلطانش كما قام للرب ثاعطيك كل هذهث. والمسريح كرأس للبنيسرة سري

 خاوعها ل ب. أّما من ت ع إبليس و تمرد على هللا سيهلك مع إبليس وتننهى روكة الط ا . 
  -إننه، كل قوتهم، لذلك  ال تواد  روب رو ية  ى السماويات  ى األبدية لسببين : = َأْبَطلَ 

 ( ت طل كل قو  األعداء المقاومين. 2 .  سنبون بجسد ممجد وهذا بال ضعم (1
هذا هو كمام الندبير اإللهى، لهذا ااء المسررررررررررررريح الذى لش كل سرررررررررررررلطان  ى السرررررررررررررماء وعلى األرض )م، و 

(. والمسيح كرأس للبنيسة يجمع بيش اآلن كل ما ل ب ليعيدهم إلى األ اان اإللهية األبوية، يفيض  18:28
ن لش خاررررررروعا كامال. هذا الحب هو الذى  رمنا منش  ى زمن  عليهم اآلب بمحبنش وهم  ى محبنهم يخارررررررعو 

 النمرد على األرض. 
ن  الروح القدس يعمل  ينا ليملك المسرريح على قلوبنا ونخاررع لش تماما. والروح يثبننا اآلن  ى المسرريح، و ين  واآل

اآلن  ى معركة نثب،  ى المسررريح ويملك المسررريح بالبامل على كنيسرررنش سررريقدم خارررو  البنيسرررة كلها ل ب. نحن  
يقودها المسريح الذى خرج غال ًا ولبى ي لب. المسريح يحارب والروح القدس يعين أن نثب،  ى المسريح،  الخارو   
اآلن للمسرررريح. وبعد ذلك  ى األبدية سررررنخاررررع البنيسررررة كلها كجسررررد للمسرررريح هلل ل ب. ملك هللا نلهمش بخاررررو   

وكنهم أبديًا. ومر  أخرى  ملك اآلب يعنى أن الملبوت هو  البنيسررة  ى  ب هلل اآلب وهالك المقاومين وإنبسررار ررر
 (. 18، 17:2ل ب واإلبن معًا. ولبن بالمسيح صار لنا القدوم لدى اآلب )أي 

 
 " أَلن ُه َيِجُب َأْن َيْمِلَ  َحت ى َيَضَع َجِميَع اأَلْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِه.25" -:(25) آية

بعد أن ييون المسرررريح قد أخاررررع كل ررررر. أى بعد أن ييون قد ملك ملبًا مطلقًا، أى  الُمل ك  سرررروي يسررررلم هلل اآلب 
عندما ييون المسررررريح  ى ملبش األبدى السرررررماوى، ونبون كلنا خاضرررررعين لُش ننذو، معش نصررررررتنا األكيد  على كل 

ل ب ها هلل قوات الكلمة والشرر. المسريح يجب أن يخارع لش كل الخليقة وي طل كل تمرد. ثم يسرلم هذه الخليقة ا لنى م 
اآلب. المسرررريح بدأ ملبش بالصررررليب. وبالصررررليب بدأ إند ار وإنبسررررار قوات الكلمة وسرررريسررررنمر هذا الوضررررع  نى  
األبدية، المسريح يملك وي لب وذلك عن طريق المؤمنين،  نى اليوم األخير الذى يملك بيش على كل كنيسرنش ملبًا 

أعدائش سرريصرريرون تح، قدميش. وآخر عدو ُي طل هو الموت. أن اميع    110تامًا. هنا ينطبق ما قيل  ى مةمور 
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وذلك ألن الجميع سريقومون بشر ش اسرد قيامنش، هذا الجسرد ا ييون للموت سرلطان عليش بيما بعد، أى أن المسريح  
ل  كل األس اب النى أدت إلى الموت. أى ت طل الخطية و يننهى إبليس. ل  الموت بالايامة بعدما ُي  ط   سُي  ط 

 
  " آِخُر َعُدوٍد ُيْبَطُل ُهَو اْلَمْوُت.26" -:(26) آية

األعداء اآلخرين هم الشرررررررررررريطان والخطية. والشرررررررررررريطان أتى بالخطية، والخطية أثمرت الموت، والمسرررررررررررريح أعطانا  
اإلننصررررررررررررار على الشرررررررررررريطان وعلى الخطية، وين قى الموت. إذًا الموت يجب أن ي قى  نى تننهى الخطية تمامًا.  

الموت  نى ننخلص من أاسررررررررررررادنا النى  وإبطام الموت لن ينحقق  قط بايامة األموات بل بالخلود. ابد من بقاء  
  17:7سرين،  يها الخطية، ولهذا صررخ الرسروم ثويحى أنا اإلنسران الشرقى من ينقذنى من اسرد هذا الموتث )رو 

 (  بلنا لنا خطايانا مهما كان، ص ير  ولبنها تحرمنى من رؤية هللا وأمجاد السماء.24–
 

َع ُكل   27"  -:(27) آية ٌح َأن ُه  أَلن ُه َأْخضوَ َع« َفَواضوِ ْيٍء َقْد ُأْخضوِ ْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه. َولِكْن ِحيَنَما َيُقوُل :»ِإن  ُكل  شوَ شوَ
 "  َغْيُر ال ِذي َأْخَضَع َلُه اْلُكل .

أن هللا اآلب أخارررع كل رررر. تح، قدمى اإلبن،  إذا كان اآلب هو الذى أخارررع كل   6:8كما ذكر  ى المةامير 
لسررررررش خارج دائر  الخاررررررو  ل بن،  هو الذى أخاررررررع لُش كل ررررررر.. وا ظ المح ة  ى الثالوث، ررررررر.، إذًا  اآلب ن

ٌح َأن ُه َغْيُر ال ِذي  اآلب يأتى بيل رررررر. ليخارررررع تح، قدمى اإلبن، واإلبن يأتى بيل رررررر. ليخارررررع ل ب   َفَواضوووِ
 َأْخَضَع َلُه اْلُكل  

 IT IS EVIDENT THAT HE WHO PUT ALL THINGS UNDER HIM IS EXCEPTED  
  . اإلبن سيخاع لُش كل ر. ماعدا اآلب،  اآلب هو الذى أخاع لُش كل ر.

 
َع َلُه اْلُكل ، َكْي َيُكونَ 28"  -:(28) آية ُع ِلل ِذي َأْخضوَ َيْخضوَ ا سوَ ُه َأْيضو  َع َلُه اْلُكلُّ، َفِحيَنِئٍذ االْبُن َنْفسوُ هللُا    َوَمَتى ُأْخضوِ

 " اْلُكلِد.اْلُكل  ِفي 
َع َلُه اْلُكلُّ  عُ  فاالْبنُ منى خارع كل رر. ل بن.  =  َوَمَتى ُأْخضوِ َيْخضوَ ا سوَ ُه َأْيضو  َع َلُه اْلُكل   ِلل ِذي لآلب َنْفسوُ   = َأْخضوَ

وهذا بيونش إنسرررانًا ورأسرررًا للبنيسرررة.  البنيسرررة هى اسرررد المسررريح، وهو سررريقود الجميع  ى اسرررم بشررررينش إلى طاعة  
( هيذا 9:    15بن بالحب )رااع تلسير يو  ن اآلب وا د مع اإلأنى هو خاو  ال شرية ل ب. وكما أبيش. إذًا المع

 البنيسررررة اسررررد المسرررريح سررررنخاررررع بالحب.  إذًا المسرررريح ل س اسررررد اإلنسرررران لير ع كل أسرررر اب النمرد والمسرررريح  
اإلبن ا يعنى تلاوت  سرررريخاررررع ل ب بناسرررروتش )بجسررررده أى البنيسررررة( ولبن بالهوتش  هو واآلب وا د.  خاررررو   

األقانيم  ى المرت ة.  األقانيم الثالثة منسرررررررراوية  ى الجوهر. ونلهم من اآليات النالية أن ملك المسرررررررريح هو أيارررررررًا  
( وكون  110  مة    15:16  يو  27،  14:7  دا    33:1  لو  15:11بن )رؤلألبرد.  برل مرا هو ل ب هو ل 

)األبرار عن  ب واألررررررار عن ذم( واإلبن سرررريأتى بالبل    أن اآلب سرررريأتى بالبل خاضررررعين تح، قدمى المسرررريح
 خاضعًا ل ب  هذا يعنى تساوى اآلب باإلبن.
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يصير هللا كل ر.  ى البل. لقد أعطى هللا  ايلة الحيمة لسليمان والوداعة لداود   = َكْي َيُكوَن هللُا اْلُكل  ِفي اْلُكلدِ 
هللا  ى السرررررماء سرررررييون لنا كل اللارررررائل مجنمعة. لن تبون لى والمح ة ليو نا وال ير  لبولس، ولبن  ين يمألنا  

 ارريلة وا د  بل كل اللاررائل. وسرريمألنا هللا من اللرح والسررالم. هذا عن عطاياه، لبن هللا لن يعطينا  قط عطايا  
ى ( ويصررير هللا البل  3:6بل سرريعطينا نلسررش، هللا سرريمأل ررر  ش ويمنل. ررر  ش بش ثأنا لحبيبى و  بيبى لىث )نا 

. الخ بل سررريعطينا نلسرررش وييون مصررردر  ياتنا، بل هو  ياتنا وقوتنا  …البل.  اهلل لن يعطينا  قط  ارررائل و رح 
و ر نا وسررالمنا وتسرربيحنا. هو نهاية كل رة اتنا،  إذا كان يمألنا،  لن ييون  ينا ميانًا ررراغرًا ألى ررر. غيره وإذا  

ل رة اتنا، لن نعود نحناج لشر.، سرنبون مينلين بش عطشري  كان هو  ر نا وسرالمنا و ياتنا،  سرييون هو نهاية ك
واوعى إليرش  قط، طرالبين اإلتسررررررررررررررا  لنمنل. منرش أكثر وأكثر على الردوام  يةداد  ر نرا. سررررررررررررررييون هللا عوض كرل 

البرل أى    هللا مثلرن األقرانيم ييون البرل  ى =  َيُكوَن هللُا اْلكُول  ِفي اْلكُولدِ   األررررررررررررررريراء النى كنرا نحنراج إليهرا  ى العرالم.
يصررر ح هللا كل ررررى لنا، وكل الواود خاضرررع لش، البل يقوم إلهى هو البل  ى البل، إلهى هو البل لى، هذا هو  
غاية عمل الرب يسرررو . ييون هللا هو الخير للبل وا يشررر لنا سررروى ما هو مخنص باهلل، هو  ر نا وهو تسررربيحنا،  

( و ى نلس النسررر حة  10،   9:    5يح إررررنرانا هلل )رؤ وهو إنشررر النا. وهذا هو موضرررو  تسررربيح السرررمائيين أن المسررر
(.  ما هو ل ب هو ل بن وما هو ل بن هو  13:5قائلين لُش السرررررررلطان لألبد )رؤ   النسررررررربيح ل بن  ن نجدهم يعطو 

 ل ب. على أن هذه الصور  أن هللا البل  ى البل ليس، اآلن كاملة ونحن مازلنا  ى الجسد على األرض.
 

اأَلْمَواِت؟ ِإْن َكاَن اأَلْمَواُت اَل َيُقوُموَن اْلَهت َة، َفِلَماَذا َوِإال  َفَماَذا َيْصَنُع ال ِذيَن َيْعَتِمُدوَن ِمْن َأْجِل  29"  -:(29) آية
    " َيْعَتِمُدوَن ِمْن َأْجِل اأَلْمَواِت؟

ِل اأَلْمَواتِ ن لم تبن هنراك قيرامرة من األموات  لمراذا يعنمردون من أارل األموات ولبن مرا معنى إ ُدوَن ِمْن َأجوْ   َيْعَتموِ
  -هناك أراء منعدد  :؟ 
( الوثنيون لهم إخو  أو أ  اء صرررررررراروا مسرررررررريحيين، وكان هؤاء المسرررررررريحيين يحثونهم على اإليمان والمعمودية، 1

و دث أن مات هؤاء المسريحيين. وألن الوثنيون كانوا يحبون هؤاء المسريحيون، ذهب الوثنيون ليعنمدوا ويصريروا 
ث كثيرًا  ى كورنثوس وإسررن لش الرسرروم إلث ات  ايقة  أن هذا كان يحد   مسرريحيين مثلهم  ينقابلوا  ى األبدية، ويبدو

 الايامة.
( رأى آخر يقوم أنش يقصرررررررررد من يعنمد بمعمودية الدم أى يقبل اإلسرررررررررنشرررررررررهاد ألنش رأى آخرين من المسررررررررريحيين  2

 يسنشهدون وهم  ى  الة من السالم واللرح  أرادوا ألنلسهم نلس نهاينهم.
 الشهداء الذين قبلوها من قبلهم واثقين  ى الايامة وقد تبللوا بالمجد. ( من يذهب للمعمودية تمثاًل باألموات و 3
دون أن يؤمنوا أو  ( كان الوثنيون الذين آمنوا واعنمدوا وصررررررررراروا مسررررررررريحيين، كان لهم أقارب و أصررررررررردقاء ماتوا 4

عنهم.    يرابرةثرانيرة برالن ن يعنمردوا،  بران هؤاء المسرررررررررررررريحيون ألارل محبنهم  ى هؤاء الموتى دون معموديرة، يعنمردو 
وهذا الرأى هو األقرب للصرحة. وما  علش هؤاء كان ممارسرة خاط ة  المعمودية ا تبرر. لبن الرسروم بالرغم من  
عردم موا قنرش على مرا يلعرل أهرل كورنثوس إسررررررررررررررن رل مرا يلعلونرش وكرأنرش يسررررررررررررررألهم. هرل تلعلون هرذا وأننم ا تؤمنون  
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يقوم أن  ايقة الايامة  ى داخلبم،  أننم مشررررررررررلقين على من مات بالايامة،  ما معنى ما تلعلونش إذًا. هو يريد أن 
دون معمودية، إذ تعنقدون أنش ليس لش نصررررررررررريب  ى األبدية،  لماذا هذه المحادثات ال بية عن أنش ا تواد قيامة.  

من  المقصرررررررررررررود إنبم ترددون مثل هذه المناقشرررررررررررررات وراء اللالسرررررررررررررلة الوثنيون ا ألنبم تعنقدون  عاًل أنش ا قيامة  
 .األموات، بل ألنبم وادتموها  رصة ل رتداد لشهواتبم الخاط ة ثنأكل ونشرب ألننا غدا نموتث

  
 "َوِلَماَذا ُنَخاِطُر َنْحُن ُكل  َساَعٍة؟30" -:(30) آية

 إذا لم تبن هناك قيامة لألموات  لماذا نعرض أنلسنا نحن الرسل للمخاطر  والموت 
 .(17:4كو 2كل ساعة ) 
 

  " ِإنِدي ِباْفِتَخاِرُكُم ال ِذي ِلي ِفي َيُسوَع اْلَمِسيِح َربِدَنا، َأُموُت ُكل  َيْوٍم.31" -:(31) آية
  يقبل أن يموت كل يوم معنى اآلية أن الرسررررررومالرب يسررررررو . و إن ربح البورنثيين ل يمان لهو سرررررربب  خر  أمام  

يِح   وهذا القبوم للموت دليل على صررررحة الايامة.  .أمام الرب يسررررو  اللخرألال هذا، لينام هذا  وَع اْلَمسوووِ ِفي َيسوووُ
= أنا أقوم الصرررررد، أننى مسرررررنعد للموت، وا أكذب  أنا  ى المسررررريح يسرررررو  كالمى  ق. وأقوم أنى مسرررررنعد  َربِدَنا

 للموت كل يوم ليةداد  خرى أمام الرب يسو .
  

ا ِفي32"  -:(32) آية اٍن َقْد َحاَرْبُت ُوُحوشوو  َس، َفَما اْلَمْنَفَعُة ِلي؟ ِإْن َكاَن اأَلْمَواُت اَل َيُقوُموَن،    ِإْن ُكْنُت َكِإْنسووَ َأَفسووُ
ا َنُموُت!«.  " »َفْلَنْأُكْل َوَنْشَرْب أَلن َنا َغد 

ا = ا يقصرد أنهم ألقوه للو وش  عاًل  جنسرينش الرومانية كان، تحميش من ذلك، لبنش وااش بشررًا كالو وش.  ُوُحوشو 
سنة. وهم كانوا كو وش   400 ررررولقد قام هيرقلينس عن رعب أ سس أنهم و وش ملنرسة. وكان هذا قبل بولس ب

،  28،  24،  23:19رطاميس )أ  أ   ى هجومهم عليش وعلى المسررريحيين. وربما  ى هذا إررررار  لما  دث  ى  ييل
إذا لم تبن قيامة وأنا منأكد   …(. وهو يشرررير لما  دث  ى أ سرررس  هو اآلن  ى أ سرررس. ومنطق الرسررروم هنا  29

َرْب أَلن َنا  منها  لماذا أتحمل كل ذلك، بل كن، أسررررعى وراء اللذات البهيمية قائاًل مع  السررررلة الماديين   َفْلَنْأُكْل َوَنشووْ
ا َنُموتُ  قيامة ؟ وهذا القوم نأكل ونشررررررررررررب ألننا غدا نموت قالش   هناك  وما الداعى أصررررررررررراًل للنقوى إن لم تبن  .َغد 

(  إررررر ياء النبى هددهم بحصررررار أرررررور ألوررررررليم دا يًا إياهم للنوبة،  13:22ش  إاليهود أياررررًا وأ ةنوا قلب هللا )
 نلذذ بالدنيا. ن قالوا هذا بمعنى أنش طالما سنموت من أرور  ل

 
ِدي َة ُتْفِسُد اأَلْخاَلَق اْلَجيِدَدَة«.33" -:(33) آية   "اَل َتِضلُّوا: »َفِإن  اْلُمَعاَشَراِت الر 

معارررررتبم للوثنيين أ سررردت أخالقبم،  أننم ا تنبرون الايامة ألنبم مقننعين بهذا بل ألنبم تجرون وراء ررررهواتبم،  
 للوثنيين ذوى األخال، اللاسد  ريبنبم  ى  ايقة الايامة.لقد أ سد الوثنيون أخالقبم. معاررتبم 
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 " ُاْصُحوا ِلْلِهرِد َواَل ُتْخِطُئوا، أَلن  َقْوم ا َلْيَسْت َلُهْم َمْعِرَفٌة ِباهلِل. َأُقوُل ذِلَ  ِلَتْخِجيِلُكْم!34" -:(34) آية
ُحوا ِلْلِهرِد  و المعنى  لنحققوا ألنلسررررريم ما هو صرررررالح لبم وما بيش نلعيم، وا    33آية  هذه مقابل ا تارررررلوا    =ُاصوووْ

منبم )سررواء الوثنيون أو المسرريحيون الذين تأثروا بهم وإرتدوا لممارسررة أَلن  َقْوم ا  تعرضرروا أنلسرريم إلرتباب الخطايا  
ْت َلُهْم َمْعِرَفٌة ِباهللِ ررهواتهم(   هؤاء إذ تركوا معر ة هللا ضرلوا. وهؤاء  أثاروا هذه اإلعنقادات بأنش ا قيامة،   = َلْيسوَ

أنبروا الايامة لينركوا البر ويعودوا لخطاياهم على مبدأ  لنأكل ونشررررررررب ألننا غدا نموت. إن من يعري هللا يعري 
أن هللا ا يمين أن ينرك عبيده المؤمنين يقاسررررررون أام الحيا  بدون رااء، ومن ينبرون الايامة يننبرون لصررررررالح  

 ش. هللا لم يخلق العالم  قط لبنش يدبر أموره. هللا وعناين
هرل أننم يرامن تردعون الحيمرة تنبرون عقيرد  الايرامرة النى تؤمنون بهرا من أارل رررررررررررررررهوات وملرذات   =  ِلَتْخِجيِلُكمْ 

 .بهيمية 
 

   "َيْأُتوَن؟«.لِكْن َيُقوُل َقاِئٌل:»َكْيَف ُيَقاُم اأَلْمَواُت؟ َوِبَأيِد ِجْسٍم 35" -:(35) آية
إبنداء من هنا يناقا الرسرروم موضررو  اسررد الايامة أى الجسررد الذى سررنقوم بش. ويرد على تسرراؤات مثل بأى قو  
وبأى كيفية يقوم األموات، وبأى اسررررم يعود األموات مر  أخرى إلى الحيا .  السررررؤام األوم يردده من ينبر  ايقة  

هل نصرير   ….. أبعد تحلل الجسرد يعود مر  ثانية. والسرؤام الثانى يردده الذى  ى مر لة الشرك  …الايامة، بيقوم  
 كلنا بالجسد القائم من األموات، بشيل وا د ا يمين تميية أ دنا من اآلخر.

وما هي عكمة قدرتش اللائقة نحونا نحن  وقد أااب الرسررروم على سرررؤام ثبأى قو  يقومونث  ى رسرررالنش إلى أ سرررس ث
الذ  عملش  ي المسررررررررررريح، اذ اقامش من ااموات، واالسرررررررررررش عن يمينش  ي  .مؤمنين،  سرررررررررررب عمل ررررررررررررد  قوتشال

(. أى أن القو  اإللهية النى أقام، اسررد المسرريح من الموت هى نلسررها تايمنا من  20،    19:    1ث )أيالسررماويات 
   الموت.

 
! ال ِذي َتْزَرُعُه اَل 36" -:(36) آية  " ُيْحَيا ِإْن َلْم َيُمْت.َياَغِهيُّ

هى كلمة قاسرررررية ولبنها مواهة لمن  ى محاولنهم إدعاء الللسرررررلة أنبروا الايامة.  الللسرررررلات النى تنبر   =  َياَغِهيُّ 
ّا ة راو . والمعنى أنرش من الغ راء أن ين را رل اإلنسرررررررررررررران  ال يردرى األمور الطبي يرة  ولرش، إالحقرائق اإللهيرة مرا هى 

 ينسررررررررررراءم مثل هذا النسررررررررررراؤم.  نحن نلمس كل يوم قدر  هللا وكي  يهب الحيا  لألررررررررررررياء المينة، هنا يرد بولس  
مثاًل محسروسرًا ليدلل بش  اإلعنراض إلى صرا  ش،  الموت لم يصر ح عائقا للحيا  بل ضرروريًا لها. وياررب الرسروم  

على إميرانيرة الايرامرة بعرد الموت،  رإن مرا نةرعرش من برذور ا يمين أن ينمو ويثمر مرا لم يرد ن  ى األرض أوًا أى  
وع ود ن البذر  يجعلها   .ال ِذي َتْزَرُعُه اَل ُيْحَيا ِإْن َلْم َيُمْت =  يموت  ونها وتنهرأ قشرررررتها وي مرها الطين والمياه، د  لي سرررر 

ى النهرايرة تخنلى البرذر  وتكهر الحيرا  النى كرانر،  يهرا.  قرًا الحيرا  مواود   ى البرذر  لبن هرذه الحيرا  ا تكهر  و 
ما لم تد ن البذر  لنثمر. واسرد الايامة الذى أخذناه مواود اآلن تح، ثقل هذا الجسرد النرابى البثي  الذى يصرلح  

، وكما أن هناك  يا   ى البذور  لقد صارت  يا   ى أاسادنا،   قط للنعامل مع هذا العالم.  البذور تقابل أاسادنا
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 يا  أخذناها  ى المعمودية، هى  يا  المسرررررررررريح القائم من األموات.  لى المعمودية نحن مننا مع المسرررررررررريح وقمنا  
ها  ( ولبن هذه الحيا  النى أخذناها  ى المعمودية مسررررررننر  اآلن، غير ظاهر ، لبن5،  4:6بحيا  المسرررررريح  ينا )رو 

 .( 3: 3تكهر بعد د ن الجسد وموتش، كما تكهر الحيا  النى  ى البذر  بعد د نها )كو 
 
 
 
  

   مع المسيح في هللا     وحياتكم مستترة       ألنكم قد متم
 
  

 القائم من األموات   هى مسننر  ألننا ا نراها    بالمعمودية  
 هى  يا  المسيح أخذناها     
 المعمودية بايامننا معش  ى    
 وسنكهر بعد موتنا وقيامننا     
  ي أاسادنا الممجد      

 الطبيعة الممجد  مسنقر   ينا منذ المعمودية ومننكر  تبميل الجهاد و داء األاساد أى  ين نل س األاساد 
 الممجد  بعد الايامة العامة.  

معش بحياتش  نصرير بذورًا  ية، و ين ُند ن   المسريح  ل مشريلة الموت، بأن مات وقام، وبالمعمودية نموت ونقوم  
تكهر هذه الحيا  النى  ينا ونقوم بأاسرراد ممجد . أّما لو إرتد اإلنسرران للخطية ثانية ييون كبذر  كان،  ية وأكلها 
السرررررررروس،  إذا د ن،  ى النراب  إنها ا تعطى ثمار، إذ أنها بذر  مينة. إذًا كما تحيا البذور تقوم أاسررررررررادنا وذلك  

( أن هللا ي ير ررررررريل اسررررررد تواضررررررعنا لييون على  21،  20:3ب ما  يهما من عناصررررررر  يا  وقام  ى ) ى  بموا
 (14:1  أي  23:8صور  اسد مجده. وإسنعالن المجد المسننر  ينا أسماه  داء األاساد )رو 

 
ْوَف  37"  -:(37) آية َم ال ِذي سووَ َت َتْزَرُع اْلِجسووْ َدة ، ُرب َما ِمْن ِحْنَطٍة َأْو َأَحِد َوال ِذي َتْزَرُعُه، َلسووْ يُر، َبْل َحب ة  ُمَجر  َيصووِ

  " اْلَهَواِقي.
يشرير الرسروم للن ير الذى يحدث للح ة عندما تةر ،  نحن ا نةر  الشرجر  أو الن ات الذى نننكره بل نةر  الح ة  

 النى تصير إلى هذا الن ات ونال ظ 
تموت، هيرذا اسررررررررررررررد اإلنسرررررررررررررران سرررررررررررررروي يقوم بعرد أن ينعرض للموت الح رة ا تنمو إّا بعرد أن تد ن و   (1

واإلنحالم. قو  الحيا  المخفية  ى البذر  ا تكهر إّا بعد د ن البذر  بيخرج منها زر  أخاررررررررر بيش  يا .  
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وقو  الحيا  النى نأخذها  ى المعمودية وتبون مسرررررررررررننر  تعطى لجسررررررررررردى بعد موتش ود نش  يا  اديد   ى 
 اسد ممجد.

لح ة بعد اإلن ات بمكهر مخنلم عما كان، عليش أوًا،  قبل الد ن كان، بذر  صررررررررر ير  ناررررررررررلة،  تكهر ا  (2
ولبنها بعد الد ن صرررارت ن اتًا أو ررررجر  خارررراء  ية. وهذا يشرررير أيارررًا للن يرات النى سررروي تطرأ على  

( وبين الشجر  أو  الجسد عند قيامنش من األموات. وقارن بين البذر  النارلة النى بال امام )اسدنا الحالى
الن ات األخارررررررررر الذى خرج منها )الجسرررررررررد الممجد(. قارن بين امام هذا الن ات األخارررررررررر وبين البذر   

 عديمة الجمام. هيذا سييون امام اسدنا الممجد. 
ا يخنلم الن رات  ى انسررررررررررررررش عن انس الح رة مهمرا إخنلم  ى مكهره، وبيمرا صررررررررررررررار إليرش هيرذا األمر   (3

لن ييون مخاللا  ى طبيعنش واوهره عن الجسررد المائ،، على الرغم من أنش سرروي بالنسرر ة للجسررد المقام  
تردخرل إليرش بعض اإلميرانيرات الجرديرد  النى لم تبن لرش أوًا. أنرش سررررررررررررررييون هو وليس هو. هو ألن الجوهر 
وا د وليس هو ألن الثانى أكثر مجدًا وسررررررموًا )ذهبي اللم(.  البذر  كان، تحوى الن ات بصررررررور  مصرررررر ر   

صررررائص الن ات مواود   ى البذر ،  لو زرع، بذر  ذر  ابد وسررررنعطيك رررررجر  ذر  وهيذا(. والمسرررريح  ) خ
(، أما بعد الايامة  النالميذ ما كانوا يعر ونش بسهولة. وبعد 3،   2:   53ش  إكان، صور  موتش بال امام)

 .(16– 13:1الصعود رااع )رؤ 
 
 " ُيْعِطيَها ِجْسم ا َكَما َأَراَد. َوِلُكلِد َواِحٍد ِمَن اْلُهُزوِر ِجْسَمُه.َولِكن  هللَا 38" -:(38) آية

َمهُ  م ا َكَما َأَراَد. َوِلُكلِد َواِحٍد ِمَن اْلُهُزوِر ِجسوْ كل بذر  يعطيها هللا كما أراد الجسرم الن اتى الخاص  =  هللَا ُيْعِطيَها ِجسوْ
 بها والذى يميةها عن باية الن اتات األخرى.

 الح ة تأخذ إذن عند اإلن ات اسررررررمًا لم يين لها أوًا، ولبن هللا يعطيها اسررررررمًا رت ش لها منذ بدء الخليقة.  شررررررجر   
الذر  غير ررررررررررجر  القمح، كل  لش رررررررررريلش الممية وا ظ أن هللا هو الذى يعطيها وليسررررررررر، الطبيعة. وبنلس قو  هللا  

تها المخنللة  ى الشررريل عند اإلن ات، هيذا سرررنقوم بأاسررراد  سررريعطينا هللا أاسرررامًا ممجد . وكما أن لبل بذر  ررررجر 
َوِلُكلِد  نورانية أررررررررررريالها مخنللة ولبنها تحمل نلس الشرررررررررريل الحالى تقري ًا،  ال نى تعري على اللقير لعازر. وقولش  

َمهُ  ن إميانيات الجسرد يشرير أننا سرنقوم بنلس األاسراد النى كنا نحيا بها قبل الموت. ولب  =  َواِحٍد ِمَن اْلُهُزوِر ِجسوْ
الذى سررررريقوم سرررررنبون ا ار  بالنسررررر ة لجسررررردنا الحالى.  لن نحناج ألكل أو رررررررب أو تناسرررررل.  الحيا  مواود   ى 
الجسررد. وسررييون ممجدًا نورانيًا انعياس مجد هللا و نوره عليش. يحمل سررمات الجسررد الذى ُد  ن  ولبن لش إميانيات  

(. إذًا سرييون لبل وا د 21:3ا لييون على صرور  اسرد مجدهث ) ى اسرد المسريح المقام ثي ير رريل اسرد تواضرعن
 منا ريلش الممية الذى لش عالقة بشيلش الحالى لبن بشيل ممجد.

 
َمِ  آَخُر، 39" -:(39) آية ٌد آَخُر، َوِللسو  ٌد َواِحٌد، َوِلْلَهَهاِئِم َجسوَ ا، َبْل ِللن اِس َجسوَ ا َواِحد  د  ٍد َجسوَ َوِللط ْيِر  َلْيَس ُكلُّ َجسوَ

  " آَخُر.
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ولماذا النعجب من واود طبيعينين ألاسررررررررررادنا، طبيعة ن يا بها اآلن على األرض وطبيعة هى طبيعة الجسررررررررررد 
 ( 38الممجد )إاابة هذا السؤام س ق،  ي آية 

وتعجب آخر هل نخنلم عن بعارررررررنا  ى الشررررررريل  ى الايامة.  لقد تسررررررراءم اللالسرررررررلة إذا كان األبرار واألرررررررررار  
ون وينحللون  بي  يقوم األبرار بشرريل مخنلم عن األررررار، هل سررييون لألبرار ررريل ولألررررار ررريل آخر. يموت

ويجيب الرسرروم بأن الن ات لش ررريل وطبيعة غير الطيور وغير األسررماك وهيذا. وكذلك سررييون هناك ررريل عام  
بة الن اتية نجد لبل ن ات ررررررريلش  ل نسرررررران ال ار  ى السررررررماء لبن لبل منهم ررررررريلش الممية كما أنش  ى داخل الممل

الممية. واألرررررار سرررييون لهم طبيعة ورررريل ممية، ولبن كل وا د منهم سرررييون لش رررريلش الممية.  بما أن هناك  
ممالك ن اتية و يوانية وطيور وأسرررررررررماك، كذلك هناك سرررررررررييون طبيعة لألبرار  ى السرررررررررماء وطبيعة لألرررررررررررار  ي 

إلنسررررررررررران على األرض. وسرررررررررررييون هناك طبيعة للمالئبة، وطبيعة أخرى  الدينونة. و كالهما مخنلم عن طبيعة ا
للشررررررياطين. ولبننا داخل كل مملبة أو طبيعة نسررررررنطيع أن نمية بين كل  رد  يها.  سررررررنمية بين المالك ميخائيل  

، والمالك ابرائيل والباروبيم والسررررررررررريرابيم. وكما أن كل مملبة )الن اتية مثال( اميعها تشرررررررررررنرك  ى ميونات وا د 
هيذا سررررررررررييون لألبرار  ى الايامة ميونات وا د ، ولبن  ى تماية بينهم وبين بعاررررررررررهم ال عض. ولنال ظ أن ما  

 نبنس ش هنا ينط ع أياًا هناك،  لنهنم إذًا بسلوكنا هنا  نبون من طبيعة األبرار. 
 

َماِوي اِت َشْيٌء، َوَمْجَد اأَلْرِضي اِت آَخُر.َوَأْجَساٌم َسَماِوي ٌة، َوَأْجَساٌم َأْرِضي ٌة. لِكن  40" -:(40) آية  " َمْجَد الس 
بل إن اإلنسران ين ير اآلن من طبيعة أرضرية اسردانية ررهوانية إلى طبيعة رو ية يإيمانش واهاده بيحيا  ى مح ة  

َماِوي ٌة،  = وبذم منشربهًا بسريده. ب األولى تن ير طبيعننا من طبيعة اسردانية لطبيعة رو انية  ى السرماء  اٌم سوَ َوَأْجسوَ
ي اِت آَخرُ  ْيٌء، َوَمْجَد اأَلْرضوِ َماِوي اِت شوَ ي ٌة. لِكن  َمْجَد السو  اٌم َأْرضوِ ل  اإلنسران الرو انى على مجد  =  َوَأْجسوَ مهما   صرُ

 هو ا يقاس بما سررريحصرررل عليش  ى السرررماء. والمعنى الم اررررر ل ية هو أن هناك  ر، بين   ،  وهو على األرض 
اسرررام السرررماوية أى الشرررمس والنجوم بنورها ولمعانها وبين األرض غير المنير . وبنلس الطريقة  إن هناك  رقًا األ

. أّما …بين المخلوقات السرررماوية كالمالئبة الذين لهم طبيعة نورانية، والمخلوقات األرضرررية كال شرررر  اليًا والبهائم
 األرض سييون لش مجد  ي السماء.   ى السماء  من غلب وصارت لش طبيعة رو انية وهو على

 
ْيٌء، َوَمْجُد اْلَقَمِر آَخُر، َوَمْجُد النُُّجوِم آَخُر. أَلن  َنْجم ا َيْمَتاُز َعْن َنْجٍم ِفي  41"  -:(41) آية ْمِس شووووووووَ َمْجُد الشوووووووو 

  " اْلَمْجِد.
يريد الرسررروم أن يثب، أن البل  ى السرررماء سرررييونون  ى مجد لبن سررريلنر، كل وا د منهم عن اآلخر  ى مجده. 

واألاسررررررررام  كما أن النجوم تخنلم  ى لمعانها بحسررررررررب كمية ضررررررررياؤها.  هناك إخنالي بين األاسررررررررام األرضررررررررية  
مجد ا يقارن باألرضرررية. وهناك أيارررًا خالي بين األاسرررام السرررماوية بعارررها وبعض،   السرررماوية  ى  ،السرررماوية

البل  ى مجد  ى السررررماء، لبن لبل وا د دراة مخنللة من المجد. البل مشررررنرك  ى نلس الطبيعة والهي ة، ولبن  
ها وإسررنيعابش  تنلاوت  ى المجد  الشررمس  ولها نجوم كثير ، وكل نجم يأخذ كمية من نور الشررمس بحسررب قربش من
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لبمية من نورها، ولبن البل يار.. وما مقدار إسرنيعابنا لمجد هللا، هذا سريكهر  ى السرماء، ولبن البل سريار..  
وبسربب طبيعة المح ة النى سرنبون لنا لن ييون هناك  سرد وا غير  بل سرنلرح لمن لهم مجد أكثر.  النا سرييون  

هم أخذ كميات منلاوتة من الطعام. وهيذا سريخنلم األرررار  كمن السروا على مائد ، البل أكل ورر ع ولبن كل من
 .بيما بينهم ثسدوم وعمور  سنبون لهما  الة أكثر ا نمااث 

 
اٍد. 42"  -(:43-42) ياتاآل اٍد َوُيَقاُم ِفي َعَدِم َفسوووووَ ا ِةَياَمُة اأَلْمَواِت: ُيْزَرُع ِفي َفسوووووَ ُيْزَرُع ِفي َهَواٍن  43هَكَذا َأْيضووووو 

 " َوُيَقاُم ِفي َمْجٍد. ُيْزَرُع ِفي َضْعٍف َوُيَقاُم ِفي ُقو ٍة.
مات منذ آاي السرنين(. ولبن  هذا الن يير من اللسراد لعدم اللسراد يأخذ معنا سرنينًا قد تصرل آلاي السرنين ) آدم 

أيام  قط، ولبن ظهرت إميانية  دوث الايامة للجسرررد ال شررررى. لبن ا يقام عن    3مع المسررريح إخنةل، المد  إلى 
(  جسررررررده  نى بعد موتش ظل منحدًا بالهوتش، الروح إنلصررررررل، عن  10:16المسرررررريح أنش مات  ى  سرررررراد )مةمور  

تعبير مبهج   =  ُيْزَرعُ و ش وظل منحدًا بجسررررررده  حلكش من اللسرررررراد.  الجسررررررد بالموت، ولبن الالهوت ظل منحدًا بر 
  =ُيْزَرُع ِفي َضْعٍف  إرار  لد ن الجسد  ى النراب وما يحدث لش من ننانة    = ُيْزَرُع ِفي َفَسادٍ المقصود بش ُيد ن .   

ادٍ من أمراض وررريخوخة.   سرراد مر  أخرى. وهناك لمحات  ى البناب   ب عد الايامة ا =  / مجد ُيَقاُم ِفي َعَدِم َفسووَ
  -المقدس لهذا الجسد الممجد :

 .ت ير واش موسى عند نةولش من الجبل  -1
 .تجلى المسيح  -2
 تحوم واش إسطلانوس لما يش ش واش مالك. -3
 .إميانيات المسيح بعد الايامة  -4

المقام لن ينعرض ل نحالم ثانية. الجسرد المي، ا تبون بيش قو  للحركة أما (  الجسرد 21:3) ى =   ُيَقاُم ِفي ُقو ةٍ 
 الجسد المقام يقوم ممنل. قو  و يوية ويقاوم اللساد.

 
.ُيْزَرُع ِجْسم ا َحَيَواِنيًّا َوُيَقاُم ِجْسم ا ُروَحاِنيًّا. ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَواِنيٌّ َوُيوَجُد ِجْسٌم 44" -:(44) آية   " ُروَحاِنيٌّ

هذا الجسررررم الذى نحيا بيش اآلن يواش بواسررررطة قوى النلس الحيوانية األدنى مرت ة. أما الجسررررد المقام  سرررروي يحيا  
بقوى النلس الرو ية. واآلن ونحن على األرض يواد اسررررررم  يوانى أى تواهش القوى الحيوانية الشررررررهوانية )أكل   

.( تمامًا كالحيوانات. ومثل هذا تقوده غرائةه  ينمرد على هللا ليرضررررررررى رررررررررهوتش،  …ررررررررررب   انس   نوم   را ة 
ويصررررررطدم باهلل ويشررررررنبى هللا دائمًا. وهناك اسررررررم رو انى أى تواهش القوى الرو ية للنلس، تنعدم بيش تأثير القوى  

. هذا ييون خاضررعًا  . أى منطل ات الحيا  الدنيا…النلسررية والجسرردية ويصررير كالمالئبة ا يحناج ألكل أو ررررب  
يرى هللا ويعري   تمامًا للروح القدس. اآلن اةئيًا، أما  ى السرررماء  سرررييون هذا بالبامل. مثل هذا  ر نش تبون بأن

يرضرررررى هللا ويجلس مع هللا. هذا اإلنسررررران الرو انى مواود بدراة ما على األرض كالسرررررواح  و  هللا ويشررررر ع من هللا
ألنهم إخنبروا  ،  ية السررماوية. هم تركوا العالم، وتركوا األكل والشرررب  الخ مثاًل، هؤاء تسررودهم اإلتجاهات الرو 
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أنهم كلما أذلوا الجسررد تذوقوا األ راح السررماوية  إن أمين للسررواح أن ي يشرروا هيذا وهم على األرض  ماذا سررييون  
وروح، ولبنش   الحام عليش  ى السرررررررررماء. ونال ظ أن كلمة رو انى ا تعنى أنش روح بال اسرررررررررد، بل هو لش اسرررررررررد 

ل ب  اسرده كأنش مي،، وصرار خاضرعًا لسرلطان الروح. وكلمة اسردانى أو  يوانى ا تعنى أنش اسرد بال روح بل   صر 
هو ميون من اسرررررررد وروح ولبنش قاوم الروح القدس  نى أ ةنش و أطلأه، وصرررررررار خاضرررررررعًا  قط لسرررررررلطان القوى  

قط. و ى الايامة سررررررنبون لنا أاسرررررراد رو انية ا  الشررررررهوانية.  ال يواد من هو روح  قط وا يواد من هو اسررررررد  
( وعلى صرررور   2:3يو  1نسرررنطيع أن نصرررلها  هذا ما لم تره عين،  قط علينا أن ندرك أننا سرررنبون مثل المسررريح )

(. والمسرررريح بعد قيامنش أكل ليثب، أنش قام بجسررررد وأنش لم يين رو ا  قط مع  21:3   ى   10:3اسررررد مجده )كو 
ر أن يرتقى السررررلم الرو ى بيصررررير رو يًا، ويصررررير  يع خ  لألكل. واإلنسرررران على األرض مُ   أنش كان  ى غير إ نياج

( أو ينحدر ويصرير اسردانيًا خاضرعًا للشريطان، ولش صرلاتش، أى يلرح بمن يصرنع  17:6كو  1رو ًا وا دًا مع هللا )
، بيلرح. وكمام (. من ي يا رو انيًا على األرض سرررررنحدث لش إسرررررننار ، ويعري هللا، ويحب هللا32:1الشرررررر )رو

 اإلسننار  وكمام اللرح سييون  ى السماء.
  

ا ُمْحِيي ا«.45" -:(45) آية ا َحي ة ، َوآَدُم اأَلِخيُر ُروح  ُل، َنْفس  ا:»َصاَر آَدُم، اإِلْنَساُن اأَلو   "هَكَذا َمْكُتوٌب َأْيض 
ا َحي ة   (  آدم إذن تراب نلخ هللا بيش  صرررررررار كيانًا  يًا.  النلس  7:2يشرررررررير الرسررررررروم إلى ما ااء  ى )تك  =  َنْفسووووو 

تعطى الحيا  للجسرررد  ى الحيا  الحاضرررر  إذًا اسرررد آدم  ى بالنلس، وهذا هو الجسرررم الحيوانى أو النلسرررانى الذى 
هو المسرريح والرسرروم أسررماه األخير ،  لن يأتى بعده رأس آخر   =آَدُم اأَلِخيُر تسرريطر عليش قوى النلس الحيوانية.  

للجنس ال شررى ليه ش  يا  أ ارل. والمقارنة النى يعقدها بولس هنا بين آدم والمسريح  هى أن آدم ينجب أوادًا لهم  
ا ُمْحِيي ا=  نلس  ياتش النلسرررررررانية الجسررررررردانية، أما المسررررررريح  هو يهب  يا  رو انية   ملء كل ش   لع بي هو   = ُروح 

المنحد بالجوهر بالروح القدس المحيى، لذلك يهب  يا  رو ية. واآلية تشرررررررررير ألن المسررررررررريح واهب  يا    الالهوت 
 ل خرين.

 
.46" -:(46) آية وَحاِنيُّ ، َوَبْعَد ذِلَ  الرُّ وَحاِنيُّ َأو ال  َبِل اْلَحَيَواِنيُّ   " لِكْن َلْيَس الرُّ

( وكلما 20:2م   ى المسرررررررررررررريح ننحوم إلى رو انيين إذ يعطينا  ياتش )غل ُنط عع نولد من آدم اسرررررررررررررردانيين ثم  ين  
لنصرررق، روح اإلنسررران بالرب  ى الحيا  الحاضرررر  غلب عليش الطابع الرو ى  ينحوم من طبيعة الجسرررم الحيواني  إ

بعد الايامة  ينما تنعدم    اّ إللجسم الرو انى. وي يا  ى نمو دائم  ى الروح. ولبن لن يبلغ تمام الجسم الرو انى  
لم يين هو األوم بل الحيوانى، ثم يرتقى اإلنسررران   من اسرررمش القائم كل قوى النلس الشرررهوانية.  الجسرررم الرو انى

ن يأكل من ررررجر  الحيا ،  أخلق إنسرررانًا رو انيًا كاماًل. بل كان عليش أن يرتقى وذلك بمن رت ة إلى رت ة. وآدم لم يُ 
أى اإلتحاد بالمسرريح لبنش بخطينش إنلصررل عن هللا وإنحدر ل نسرران الشررهوانى. لذلك نسررمع أن من ي لب يأكل من  

( وهذا يعنى اإلتحاد البامل بالمسرريح، ونصررير إنسررانًا رو انيًا بالبامل وهذا اإلتحاد البامل 7:2ر  الحيا  )رؤ رررج
 بالط ع لن ييون إّا  ى السماء.
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بُّ ِمَن 47" -:(47) آية . اإِلْنَساُن الث اِني الر  ُل ِمَن اأَلْرِ  ُتَراِبيٌّ َماِء.اإِلْنَساُن اأَلو   " الس 

، أما المسرريح  سرريعطينا اسرردًا ممجدًا نكيره.  إن كان آدم األوم قد إنسووان ترابى  =  مائنًا نكيرهآدم أعطانا اسرردًا  
وهبنا اسرمًا  يوانيًا، أ ال يسرنطيع المسريح الرب المحيى أن يعطينا الجسرد الرو انى. المسريح أخذ طبيعننا النرابية  

 لير عنا وي ير طبيعننا إلى الجسد الرو انى ليميننا من معايشة السماويات. 
اُن الث   َماءِ اإِلْنسوَ بُّ ِمَن السو  المسرريح سرريأتى على السررحاب بجسررده الممجد والذى سرريايمنا بأاسرراد ممجد   = اِني الر 

 وا ظ أننا سنبون أعااء اسد المسيح، هو أتى من السماء منجسدا ليجعلنا أعااء اسده. نكيره.
 

ا.َكَما ُهَو التَُّراِبيُّ هَكَذا 48" -:(48) آية َماِويُّوَن َأْيض  َماِويُّ هَكَذا الس  ا، َوَكَما ُهَو الس     " التَُّراِبيُّوَن َأْيض 

 كان آدم ينسم بالاعم وقابلينش للنحلل واللساد. =َكَما ُهَو التَُّراِبيُّ 
َماِويُّ نسررررررلش.   =هَكَذا التَُّراِبيُّوَن  َماِويُّونَ هَكَذا أى الرب يسررررررو .   =َوَكَما ُهَو السوووو  كل المولودين من الماء  = السوووو 

والروح )الذين غلبوا( يصررررررريرون سرررررررماويون ويأخذون ما لجسرررررررد المسررررررريح المقدس الذى قام من األموات، سرررررررنل س  
 بالايامة اسدًا على ريل اسد الرب يسو  القائم من األموات.

 
.َوَكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة 49" -:(49) آية َماِويِد ا ُصوَرَة الس  ، َسَنْلَبُس َأْيض   " التَُّراِبيِد

َنا  وَرَة التَُّراِبيدِ      .أاسرررررادنا كان، كثياب لنا =َوَكَما َلِبسوووْ   وخصرررررائص الجسرررررد النرابى هى الموت واللسررررراد.   = صوووُ
َنْلَبُس  َماِويدِ  ين تسررررنعلن الطبيعة الرو انية السررررماوية النى خلقنا عليها  ى المعمودية.    = سوووَ وَرَة السووو  عدم    =  صوووُ

 .( 21:3اللساد والمجد ) ي 
 

 َيِرُث اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساِد. َفَأُقوُل هَذا َأيَُّها اإِلْخَوُة: ِإن  َلْحم ا َوَدم ا اَل َيْقِدَراِن َأْن َيِرَثا َمَلُكوَت هللِا، َواَل  50"  -:(50) آية
" 

تعبير يهود  يشرررررير ل نسررررران  ي  النش الراهنة، أ  الجسرررررد المائ،  الجسرررررد الحالى يموت ويلسرررررد   =َلْحم ا َوَدم ا  
ومن هنا ينارررررح أن طبيعة الجسرررررد الممجد مخنللة عن الجسرررررد الحالي.  الحيا  لن    بسررررربب الخطية السررررراكنة بيش.

ييون سررببها الدم ولبن  يا  المسرريح الني بيش، هذه الحيا  أخذناها بالمعمودية وهى مسررننر  اآلن وسررنكهر بعد أن  
ح.  ما يلصرلنا عن  ( و ى السرماء سرنصرير ثابنين تمامًا  ي المسري21:1ند ن ونقوم. ثلي الحيا  هي المسريحث ) ي 

المسررررررريح هو الخطية، وليس  ي السرررررررماء خطية. وهذا يشرررررررير إلى أننا  ي الملبوت لن نحيا كما كنا على األرض 
  ،والذ  ينحلل  ، بي  يرث اللاسرد بجسرد ودم ماديين  ملبوت هللا ليس أكاًل وررربًا. واللحم والدم أررياء قابلة لللسراد 

 اسرررررررررد لش إميانيات الخلود وعدم اللسررررررررراد  نى يمين أن يرث ملبوت اللسررررررررراد. ولبن هللا سررررررررريعطينا أواً    ي عدم
( ،  طبيعة الجسررررد اانسررررانية  20:  33السررررموات. وبنلس الملهوم قام هللا لموسررررى ا يرانى اانسرررران وي يا )خر 

( ولو وادت هذه النار اسررررردًا بش خطية سرررررنحرقش  29:   12)عب  ثلهنا نار آكلةإ ثضرررررعل، ادا بسررررربب الخطية ، 
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ن ينكر  ى نور  أنسرررررررررررررران  إن نلرح برش ، ولبنهرا خطيننرا النى تمنع هرذا . هرذا كمرا لو  راوم  أن نراه و أينمنى    راهلل
  ما الجسرررد الممجد سرررييون خاليا من الارررعم إذ اأش ألنش لن يحنمل لارررعم اسرررده . يالشرررمس ،  سرررنحنر، عين

رى  أنش ايوب  قام ثبدون اسرررردى ن يرى هللا وهذا الوضررررع سرررربق وتن أ عأخطية ، وهذا الجسررررد سررررييون قادرا على  
 ( .26:  19ى أهللاث )

 
 "ُهَوَذا ِسرٌّ َأُقوُلُه َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكلَُّنا، َولِكن َنا ُكل َنا َنَتَغي ُر،51" -:(51) آية

. طالما ابد من الموت لنننقل من  الة اللسرررررررراد لعدم اللسرررررررراد. إذًا ماذا سرررررررريحدث لو ااء  …كان هناك تسرررررررراؤم  
رٌّ المسرريح اآلن ؟      ايقة كان، مجهولة ويعلنها الرسرروم اآلن، إذ أعلنها لش روح هللا القدوس.  المسرريح  ي  =  سووِ

يموتوا، وهؤاء لن يموتوا أوًا بل   مجي ش الثاني سرررررينالقى مع أ ياء من ال شرررررر كانوا أو سرررررييونون أ ياء وقنها ولم
 هم سين يرون لشيل الجسد الممجد  ي لحكة.

هل أخطأ بولس وهو  كان تصررررررور بولس وغيره  ي أيام البنيسررررررة األولى أن المسرررررريح سرررررريأتي أيامهم ولبن  = ُكلَُّنا
 ح على األبواب.يو ي إليش من الروح القدس ؟ أ ا ألن هذا درس لنا ولبل زمان. أنش يجب أن نشرررررعر أن المسررررري

 وأياا  بولس الذى بو ى من الروح القدس يينب كالمش لبل زمان  هو ينبلم بالنيابة عن اإلنسان  ى كل زمان.
  

ُق، َفُيَقاُم اأَلْمَواُت َعِديِمي  52"  -:(52) آية ُيَهو  اٍد، ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن، ِعْنَد اْلُهوِق اأَلِخيِر. َفِإن ُه سوووووووَ َفسوووووووَ
  " َوَنْحُن َنَتَغي ُر.

، والمقصرود أن األمر سرييون اليًا   اْلُهوِق اأَلِخيرِ ينحدث هنا عن لحكة الن ير  هذه سروي تنم عند اإلسرنما  إلى 
( أو هو نهرايرة  31:24اردًا. وقرد ييون البو، األخير بو،  ايقي أو عالمرة إلهيرة تردم على لحكرة الايرامرة )مر،  

ت  عبر أايام )رؤ وع   16:19( . عموما البو، عالمة على  ارررور هللا )خر   9،  8أبوا، النحذيرات لألمم الني د 
(. والبو، هو عالمرة إنرذار بقردوم رررررررررررررررخص عكيم، وهنرا هو هللا. 1:2يؤ       13:27ش  إ     10-1:10  عرد  

ولحكة مجيء الرب يخطم األ ياء وي يرهم إلى األاسررررراد الممجد   ي لحكة، ويقوم األموات أيارررررا بأاسرررررادهم  
المسرررريح  هو رررررعوره بأن    =  َوَنْحُن َنَتَغي رُ الممجد . وييون البل بأاسررررادهم الرو انية الجديد . وا ظ قوم الرسرررروم  

 .(16:4تس  1على األبواب. ومن لش هذا الشعور يحيا بروح اإلسنعداد )
  

 " أَلن  هَذا اْلَفاِسَد اَلُبد  َأْن َيْلَبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا اْلَماِئَت َيْلَبُس َعَدَم َمْوٍت.53" -:(53) آية
ادٍ  قد  =َوهَذا اْلَماِئَت هذا لمن ين يرون  ي لحكة، بيأخذوا اسردًا رو انيا لش خصرائص الخلود.    = َيْلَبَس َعَدَم َفسوَ

َد     . َعَدَم َمْوتٍ   َيْلَبَس = تشرير للجسرد الحالى القابل للموت أو تشرير لمن ماتوا وسريقومون   أيارًا قد   =هَذا اْلَفاسوِ
وق، المجيء الثاني. إذًا سرررواء مات اإلنسررران أو لم    تشرررير للجسرررد الحالى القابل لللسررراد أو للذين سررريوادون أ ياء

 يم،  أنش ابد أن ين ير لينهيأ لميراث الملبوت. 
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اْلَكِلَمُة  54"  -:(54) آية َتِصيُر  َفِحيَنِئٍذ  َمْوٍت،  َعَدَم  اْلَماِئُت  هَذا  َوَلِبَس  َفَساٍد،  َعَدَم  اْلَفاِسُد  هَذا  َلِبَس  َوَمَتى 
   "اْلَمْكُتوَبُة:»اْبُتِلَع اْلَمْوُت ِإَلى َغَلَبٍة«.

( و يها ينحدث عن الخالص من موآب كصرررررور  مصررررر ر  للخالص النهائي من األعداء  8:25ش إاإلقن اس من )
الرو يين. ويصرررررور  ي هذه النبو  موآب كسرررررابح  ي مةبلة يدوسرررررش أ  وا د. وبولس رأى أن هذه نبو  عن إبليس  

 ي ال حير  المنقد  بالنار. وهذا ما سرررررررررريحدث بعد الايامة. والمعنى أنش  ينما يصرررررررررر ح ألاسررررررررررادنا  ى رم  الذ  سرررررررررريُ 
خصررائص الخلود  لن يعود للموت بعد سررلطان علينا، سرريبنلع الموت  ي بحر من الحيا  واألمجاد، المسرريح الحي 

 ود لألبد.سيبنلع الموت تمامًا، وهذا بدأ بالصليب. وي لب الموت نهائيًا وا يعود لش وا
  

 "»َأْيَن َشْوَكُتَ  َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَهُتِ  َيا َهاِوَيُة؟«.55" -:(55) آية
( بمعناها وليس  ربيا. وكان هورع يقصد قيامة إسرائيل الرو ية من موت 14:13هنا يردد الرسوم قوم هورع )

الخطية  ط قها الرسررررررررروم على قيامة األبرار.  سرررررررررلطان الموت والهاوية إننهيا لألبد بايامة المسررررررررريح ولم يعد لهما 
 روكة تؤذى وتهلك وت لب. 

ْوَكة السرررم  ي ذيل العقرب. ومن يلسرررعش العقرب يموت بسررربب هذا السرررم، ومن  أ  ُ معة وهى كيس   STING=  شووَ
نلهم أن الشرروكة هي الخطية وبسررببها دخل الموت إلى العالم. وبعد الايامة ا تواد خطية تسررقط الجسررد   56آية  

الممجد. أّما اآلن ونحن مازلنا  ي الجسرد  الوضرع يشر ش بما يعملش بعض الحوا  إذ ينةعوا الُحمعة  من ذيل العقرب، 
و مؤلم، ولبنرش مرا عراد موترًا ثليس موت لعبيردك يرارب   ال تقنرل، اللردغرة تؤلم ولبنهرا ا تمير،.  رالموت اآلن  قرًا ه

(. ولننأمل موكب 6بدية )روأنسرررررررران بيش  يا  المسرررررررريح وهى  يا   إبل هو إننقامث أورررررررررية الراقدين،  بي  يموت  
لعازر اللقير والمالئبة تحملش إلى السرررماء و موكب األن ا كاراس. وا ظ صرررال  البنيسرررة  ي قطع صرررال  ال روب 

 ارررررر  عند ث  لحكة الموت صرررررارت لحكة  إلعذراء األم قائلة ثعند ملارقة نلسررررري من اسرررررد  عندما تصرررررلى ل
ننقابل  يها مع القديسررررررررررررين والمالئبة.  الموت ما عاد موتًا بمعنى اإلنلصررررررررررررام عن هللا، بل هو عالج لحالننا، بش  

وهذا ما نردده  ي القداس   ننخلص من الجسررررد الحالى الذ  يعوقنا عن رؤية هللا والعشررررر  مع المالئبة والقديسررررين.
ث ول، لي العقوبة خالصرررررراث  الموت كان عقوبة وصررررررار وسرررررريلة للخالص. والمرض واأللم كانا         ال ري ورى 

الهاوية   =  َأْيَن َغَلَهُتِ  َيا َهاِوَيةُ (  6:12عقوبة وصرارا وسرائل تأديب إلعدادنا للسرماء. من يح ش الرب يؤدبش )عب  
ألموات قبل المسرررررررررريح وهذه ما كان يخرج منها أ د، إلى أن أتى المسرررررررررريح ثونةم إلى هي الجحيم، ميان إننكار ا

 ( وأخرج منش نلوس األبرار ودخل بها إلى اللردوس.10-8:4القداس ال اسيلى   )أي    ثالجحيم من قبل الصليب 
  

  " اْلَخِطي ِة ِهَي الن اُموُس.َأم ا َشْوَكُة اْلَمْوِت َفِهَي اْلَخِطي ُة، َوُقو ُة 56" -:(56) آية
ْوَكُة اْلَمْوِت َفِهَي اْلَخِطي ةُ  ب الخطية تن رس  ينا رروكة الموت، أ  الُحمعة  بالخطية تسرلط الموت علينا، ودخل   = شوَ

العقرب المملوء  سررررررمًا، أو لدغة سرررررم   ب  ن  الموت إلى العالم. الخطية هي الني ولدت الموت. والُحمعة  هي ررررررروكة ذ  
الث  ان والسرررررررررم قاتل، ولبن نلنرض أنش واد دواء لهذا السرررررررررم،  لن تعود اللدغة قاتلة )هي سرررررررررنؤلم  قط(. هذا ما  
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(. بل صررررنا  ي عهد النعمة ا سرررلطان للخطية علينا  7:1يو  1صرررنعش دم المسررريح، الذ  يطهرنا من كل خطية )
ة واإلعنراي تمحى ذنوبنا. ما عادت الشوكة تقنل أواد هللا.  الموت هو اإلنلصام  ( وإن أخطأنا ب النوب14:6)رو  

( واآلن صررررررررار دم المسرررررررريح  14:6كو  2عن هللا الحي، وكان هذا بسرررررررربب الخطية،  ال رررررررررركة للنور مع الكلمة )
  .بالنوبة ي لر، بل أعطانا المسيح اسده ودمش غلرانًا لخطايانا ولنثب، بيش  نحيا

بولس رررح هذا باسرنلاضرة  ي رسرالنش إلى رومية، إن ما يلعلش اإلنسران من خطايا    = ْلَخِطي ِة ِهَي الن اُموُس َوُقو ُة ا
 ي اهلش تصرررير  ي ضررروء الناموس عصررريان سرررا ر ضرررد هللا. باإلضرررا ة لطبيعة العصررريان الني صرررارت  يع بعد 

ا يطلب الناموس الجةاء العادم وهو الموت. السرقوط، هذه اعلنني أميل ألن أتحدى هللا وأتمرد على وصراياه. ولهذ 
ن الخطية خاط ة ادًا. أوكان هذا هو قصررررررررررد هللا من الناموس أن يدرك اإلنسرررررررررران أن أار  الخطية هي الموت، و 

لبن  ي الحيرا  األبرديرة لن تبون هنراك خطيرة وا معر رة خطيرة لرذلرك  رالموت ا ييون بيمرا بعرد. وهرذا معنى أين  
 روكنك يا موت.

  
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.57" -:(57) آية  " َولِكْن ُشْكر اِ هلِل ال ِذي ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبَة ِبَربِد

الموت قد سررراد لسررربب خطي ة آدم، لبننا بواسرررطة المسررريح تميننا من هةيمة الخطية واإلننصرررار عليها، لذلك علينا  
ار لنا سرررررلطان على الخطية، ودمش ي لر  أن نشرررررير هللا، على الايامة، وأن الموت صرررررار بال سرررررلطان علينا، وصررررر

 خطايانا.
 

ل  ِحيٍن، 58"  -:(58) آيوة بِد كوُ ِل الر  ِخيَن، َغْيَر ُمَتَزْعِزِعيَن، ُمْكِثِريَن ِفي َعمووَ اَء، ُكوُنوا َراسوووووووووِ ا ِإْخَوِتي اأَلِحبوو  ِإذ ا يوَ
. بِد  " َعاِلِميَن َأن  َتَعَبُكْم َلْيَس َباِطال  ِفي الر 

اإلصرحاح كان بسربب ترديدهم للللسرلات اليونانية الني تنبر عقيد  الايامة،  قالوا معهم  لنعا وننمنع بملذات هذا 
 الدنيا طالما ا قيامة.

بِد بعد أن رأينم صحة الايامة، علييم أن ا تنةعةعوا. بل كونوا   =  ِإذا    األعمام الصالحة  =   ُمْكِثِريَن ِفي َعَمِل الر 
 األبدية.  تةيدكم مجدًا  ي

منناعيم عن الخطية، لها أارها  ي  يا  ما بعد الايامة. إتعبوا وادوا إصالتبم وصوميم وخدمنبم و  = َتَعَبُكمْ 
 .بييون لبم كنة  ي السماء يليدكم  ي زياد  مجدكم ورتبنبم  ي السماء
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 عودة للجدول سادس عشراإلصحاح ال
 

 نجد هنا وصايا خاصة كثير  لييون كالمش راماًل وا يلوتش أن يذكر ويوصى البل.
  

يِسيَن، َفَكَما َأْوَصْيُت َكَناِئَس َغاَلِطي َة هَكَذا اْفَعُلوا َأْنُتْم 1" -:(1) آية ا.َوَأم ا ِمْن ِجَهِة اْلَجْمِع أَلْجِل اْلِقدِد  " َأْيض 
رت البنيسرة اسردًا وا دًا، وتالرر، اللرو، القومية،  على مؤمنى كورنثوس مسراعد   قراء أورررليم إذ هم  المسريحية صريع 

 اسد وا د. وكان سبب  قر مسيحيي أوررليم.
 مجاعة  دث، هناك وتن أ عنها أغابوس النبي.  (1
 . (34:10نهب اليهود ألموام المسيحيين )عب  (2
  .إننشرت  ي أوررليم وسط اللقراءالمسيحية  (3

 وا ظ أن الرسوم يسميهم قديسين  هم تقدسوا  ي المسيح يسو ، ويعطيهم الرسوم قدو ، كنائس غالطية.
 

َر، َحت ى ِإَذا 2" -:(2) آية ِل ُأْسُهوٍع، ِلَيَضْع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِعْنَدُه، َخاِزن ا َما َتَيس   " ِجْئُت اَل َيُكوُن َجْمٌع ِحيَنِئٍذ.ِفي ُكلِد َأو 
ُهوعٍ  ِل ُأسووووووْ أ  يوم األ د، يوم الصرررررررررال  )وهنا نرى أن األ د صرررررررررار بدياًل للسرررررررررب،( وبهذا يرت ط العطاء   =  ِفي ُكلِد َأو 

بال  اد . ويقوم ذهبي اللم أنش كان، عاد   ي أيامش أن ياررررع كل وا د صررررندو، بجانب  رارررررش ياررررع بيش عطاياه بعد 
لى، ترديدًا للشررررررير العملي هلل على عطاياه. ثم يذهب يوم األ د للبنيسررررررة ليصررررررلى ويقدم عطاياه الني امعها أن يصرررررر

 طوام األسبو  . 
 م ونصلى وا نحرج أ دًا. لّ  ع  ا يايع الوق،  ي امع أموام بل نُ  =اَل َيُكوُن َجْمٌع 

لقد غيرت البنيسررررررة يوم السررررررب، )يوم الرا ة( ليصرررررر ح األ د. ب الايامة الني تم، يوم األ د صررررررارت لنا  -ملحوظة :
 الرا ة الحاياية والحيا  الجديد . 

 " ُأوُرَشِليَم.َوَمَتى َحَضْرُت، َفال ِذيَن َتْسَتْحِسُنوَنُهْم ُأْرِسُلُهْم ِبَرَساِئَل ِلَيْحِمُلوا ِإْحَساَنُكْم ِإَلى 3" -:(3) آية
ُنوَنُهْم   َتْحسوِ أ  تخنارونهم كمندوبين،  نى ا يكن أ د أن بولس سريسرنليد من هذه األموام لنلسرش. وهؤاء   =َفال ِذيَن َتسوْ

 يرسلهم بولس ومعهم رسائل. 
 

ا، َفَسَيْذَهُهوَن َمِعي.4" -:(4) آية  " َوِإْن َكاَن َيْسَتِحقُّ َأْن َأْذَهَب َأَنا َأْيض 
لبن إن كان ماتجمعونش كثيرًا ويسررررررنحق  سررررررأذهب مع عطاياكم للقراء أوررررررررليم ومعنا مندوبييم الذين إخنرتموهم. ومن 

 (. 17:24( نعري أن الرسوم ذهب  عاًل مع العطية إلى أوررليم )أ  26، 25:15)رو 
 

 " ِبَمِكُدوِني َة، أَلنِدي َأْجَتاُز ِبَمِكُدوِني َة.َوَسَأِجيُء ِإَلْيُكْم َمَتى اْجَتْزُت 5" -:(5) آية
 رهور  ي الشناء النالي.  3هنا وعد الرسوم بالةيار  لهم، وقد تم، الةيار   عاًل والني إسن رق، 
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ا ِلَكْي ُتَشيِدُعوِني ِإَلى 6" -:(6) آية  " َحْيُثَما َأْذَهُب.َوُرب َما َأْمُكُث ِعْنَدُكْم َأْو ُأَشتِدي َأْيض 

تِدي ألن السررلر  ي الشررناء صررعب وخطر بل منعذر، لذلك هو سرريننكر عندهم  نى تنحسررن األ وام ثم يسررا ر.   = ُأشووَ
هو هنا يرد على إرررراعة أنش ا يحبهم، وا يريد زيارتهم، بل يينلي بأن يرسرررل لهم تيموثاوس. لذلك يقوم أود أن أمين 

 عندكم طوياًل. 
 

.أَلنِدي َلْسُت ُأِريُد اآلَن َأْن َأَراُكْم ِفي اْلُعُهوِر، أَلنِدي َأْرُجو َأْن َأْمُكَث ِعْنَدُكْم َزَمان ا ِإْن َأِذَن الر  7" -:(7) آية  " بُّ
( لهم 11،  10هنا تأكيد على محبنش لهم،  نى ا يحةنوا بسرررربب قسررررو  رسررررالنش، أو يكنوا أن إرسررررام تيموثاوس )آيات  

 أن يةورهم م ارر  ألنش يريد أن يماى معهم وقنًا كابيًا. أ زيارتش هو لهم. وهو لم يشديل عن هو ب
 

 "َولِكن ِني َأْمُكُث ِفي َأَفُسَس ِإَلى َيْوِم اْلَخْمِسيَن،8" -:(8) آية
  ين يينب الرسالة. من هنا نسنننج أن الرسوم كنب الرسالة من أ سس.  = َأَفُسَس 

 نلهم من هذا أن البنيسة من األوم إهنم، بيوم الخمسين وإعنبرتش يومًا عكيمًا. = ِإَلى َيْوِم اْلَخْمِسينَ 
  

 " ُمَعاِنُدوَن َكِثيُروَن.أَلن ُه َقِد اْنَفَتَح ِلي َباٌب َعِظيٌم َفع اٌل، َوُيوَجُد 9" -:(9) آية
نال ظ النجاح الذ  صررراد ش الرسررروم  ي خدمنش، ولبن مع كل نجاح نجد مقاومة من إبليس، و ى أ سرررس  دث  ياج  
لنابعي اإللهة أرطاميس إضررررررطر بولس لم ادر  المدينة بسرررررررعة ذا  ًا ألوررررررررليم مارًا بيورنثوس  ين قاررررررى الشررررررناء. 

 ة أن ا ناطرب  هذا طبيعي( ) علينا إن كان هناك مقاومة للخدم
 
ا َأنوَ 10" -(:11-10يوات )اآل بِد َكموَ َل الر  ُل َعموَ ُه َيْعموَ َدُكْم ِباَل َخْوٍف. أَلنو  اْنُظُروا َأْن َيُكوَن ِعنوْ ا ُثم  ِإْن َأَتى ِتيُموثَواُوُس، فوَ

ا.   ، أَلنِدي َأْنَتِظُرُه َمَع اإِلْخَوِة.11َأْيض   " َفاَل َيْحَتِقْرُه َأَحٌد، َبْل َشيِدُعوُه ِبَساَلٍم ِلَيْأِتَي ِإَلي 
كان تيموثاوس صر ير السرن رقيق المشراعر والرسروم يوصريهم بأن ا يسرنخلوا بش بسربب  داثة سرنش،    =  َفاَل َيْحَتِقْرُه َأَحدٌ 

أ  تحرذير من أن يثور ضررررررررررررررده أ رد المنهورين. لقرد كرانر، مهمرة هرذا    = ِباَل َخْوفٍ  هو يعمرل عمرل الرب مثرل بولس.  
 بهم، مهمة راقة.القائد الشاب وسط أناس منعجر ين يعنةون بمواه

  
ِه َكِثير ا َأْن يَوْأِتَي ِإَلْيُكْم َمَع اإِلْخَوِة، َوَلْم َتُكْن  12"  -:(12) آيوة ُت ِإَليوْ ِة َأُبلُّوَس اأَلِخ، َفَطَلهوْ ا ِمْن ِجهوَ لَوُه ِإَراَدٌة اْلَهتو َة َأْن َوَأمو 

 " اْلَوْقُت.َيْأِتَي اآلَن. َولِكن ُه َسَيْأِتي َمَتى َتَوف َق 
ربما تسرررراءلوا لماذا لم ي عن الرسرررروم بأبلوس وأرسررررل لهم تيموثاوس وهنا يجيب على هذا السررررؤام بأن أبلوس لم يرد أن 

 يأتى، مع أن بولس طلب منش ذلك. ونرى من هذه اآلية 
 ةب قوى بلوس وهو يعلم أن لش أبلوس،  نرى مح ة بولس إذ لم يشررررررررعر بال ير  نحو  أأن بولس لم يمنع عنهم   (1

  .  ي كورنثوس
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أبلوس يهرب من المجرد الرذاتي وتعلقهم المريض برش ليجعرل أنكرارهم تنجرش للرب  قط ولمنع زيراد  اإلنشررررررررررررررقرا،   (2
 والنحةب 

 إن تحسن،  الهم وإننهي رقاقهم،  عالمة أنهم صاروا للمسيح أن تبم الشقاقات. =لِكن ُه َسَيْأِتي  (3
 

ْوا.ِاْسَهُروا. 13" -:(13) آية  " اْثُهُتوا ِفي اإِليَماِن. ُكوُنوا ِرَجاال . َتَقو 
 -هنا نجد وصايا ونصائح قائد لجنوده  هم  ي  الة  رب دائمة ضد عدو الخير :

َهُروا هو تعبير عسرررررير  يسرررررنخدم لحراس المعسرررررير المراقبين لنحركات األعداء. واألعداء هم الشرررررياطين الذين  = ِاسووووْ
ينسرررررللون ويخدعون البنيسرررررة بأعمالهم، بيسرررررببون إنشرررررقاقات، ويلسررررردون اإليمان بنعاليم كاذبة كإنبار الايامة. والسرررررهر 

هي عالقة مع هللا. والسررهر ييون أياررًا بننليذ   ييون بالصررال ،  من هو على صررلة باهلل تخاي منش الشررياطين  الصررال 
 وصايا المسيح والنمسك باإليمان الصحيح.

وا تنخدعوا بالبد  ال ري ة الني سرررررررربق وإنخدعنم بها كما تشرررررررريبنم مثاًل  ي  ايقة الايامة. إذًا ا   = اْثُهُتوا ِفي اإِليَمانِ 
 يدخل عاد  مع تاخم الذات والببرياء. تقبلوا ما هو ضد اإليمان الذ  سلمنبم إياه. ولبن اإلنشقا،

الصررررررلات الني تنسررررررب للراولة هي القدر  والث ات أمام اإلضررررررطهادات والث ات على اإليمان،  ال ييونوا   =  ُكوُنوا ِرَجاال  
ا أطلاًا مذبذبين  ي عقيدتهم يهنةوا أمام رياح النعاليم الباذبة. وأن ا ياررعلوا أمام المخاطر وأن ينسررموا بالشررجاعة و 

 )وهذه مواهة للراام والنساء( .يرهبوا ري ًا، وينمسيوا بالحق ويعملوا عملهم بجدية ونشاط 
ْوا  ا تاعلوا بل إسنندوا على النعمة اإللهية  ي  روبيم ضد إبليس. = َتَقو 

 
 " ِلَتِصْر ُكلُّ ُأُموِرُكْم ِفي َمَحب ٍة.14" -:(14) آية

عدم المح ة هو سررررربب اإلنشرررررقا، واإلنقسرررررام  ي البنيسرررررة، بل هو سررررربب كل ضرررررعم. إذًا المح ة يجب أن تسرررررود  ي 
المعامالت والمشرررررررررررررراعر واأل بار والسررررررررررررررلوكيات أ   ي كل دقائق  ياتنا اليومية، وتبون المح ة هي الدا ع لبل عمل 

لخوا بمواهبهم على بعاررهم ال عض، ولما ذهبوا وتصررري وأسرراس عالقننا مع اآلخرين. ولو وادت المح ة بينهم لما إنن
 …للمحاكم الوثنية، ولما تجرأ أ د على الةنا 

 
دْ 15"  -(:16-15يوات )اآل َة، َوقوَ اِئيوَ اُكوَرُة َأخوَ اَس َأن ُهْم بوَ انوَ ِتفوَ َت اسوووووووووْ ا اإِلْخَوُة: َأْنُتْم َتْعِرُفوَن َبيوْ ُب ِإَلْيُكْم َأيُّهوَ َرت ُهوا    َوَأْطلوُ

يِسيَن،  ا ِلِمْثِل هُ اَلِء، َوُكلِد َمْن 16َأْنُفَسُهْم ِلِخْدَمِة اْلِقدِد   " َيْعَمُل َمَعُهْم َوَيْتَعُب.َكْي َتْخَضُعوا َأْنُتْم َأْيض 
ِتَفاَناَس كَباُكوَرُة َأَخاِئَيةَ يشررير الرسرروم للعائالت الني كرسرر، نلسررها للخدمة، وهو هنا يشررير لعائلة   )تاررم كورنثوس   اسوْ

وأثينا(. ومن سررررررررررررررلر األعمام نعري أن ديونيسرررررررررررررريوس األريوباغى ودامرس هما أوم من آمن  ي أثينا. لبن لعل بي،  
 (. 7:13هم أوم عائلة كرس، نلسها لخدمة الرب مكهر  اإليمان الصحيح. وقارن مع )عب إسنلاناس 

يِسينَ   عطايا اللقراء المادية  = ِخْدَمِة اْلِقدِد
 تلنةموا بالخدمة معهم ومساعدتهم بيما يطلبونش منبم للخدمة. =َتْخَضُعوا 
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اَنُكْم، هُ اَلِء َقْد َجَهُروهُ 17" -(:  18-17يات )اآل ِتَفاَناَس َوُفْرُتوَناُتوَس َوَأَخاِئيُكوَس، أَلن  ُنْقصوَ ، ُثم  ِإنِدي َأْفَرُح ِبَمِجيِء اسوْ
 " ِإْذ َأَراُحوا ُروِحي َوُروَحُكْم. َفاْعِرُفوا ِمْثَل هُ اَلِء.18

  …= هو باكور  إخائية، ومن أ ال العينات  ال تسي وا معاملنش  اْسِتَفاَناَس 
أ  لينالوا محبنبم وإ نراميم ل ال يسرررر. البورنثيون معاملنهم إذ تصرررروروا أنهم ررررروهوا صررررورتهم لدى بولس،  =  َفاْعِرُفوا

قدموا تقريرًا كاماًل عن  هم    =َأَراُحوا ُروِحي والرسررررروم أرسرررررل معهم رسرررررالة طلب أن يقرأوها  ليها الردود على أسررررر لنهم.  
 ام البنيسررررة. وكان  اررررورهم بيش تعةية لبولس  هم يمثلون البنيسررررة كلها الني هي بعيد  عنش، خصرررروصررررًا بما  ملوه 

 من أخ ار طي ة.  بأنش رأى البنيسة كلها  ي أرخاصهم. 
هو ينوقع أنش بواسررطة الرسررالة الني سرريرسررلها معهم سرريشررعرون بالرا ة النلسررية والرضررى، إذا نلذوا تعاليمش    =  َوُروَحُكمْ 

 الني أت،  ي الرسالة. 
 
ةِ 19"  -(:21– 19يات )اآل ِكال  َمَع اْلَكِنيسوَ بِد َكِثير ا َأِكياَل َوِبِريسوْ لِدُم َعَلْيُكْم ِفي الر  ي ا. ُيسوَ لِدُم َعَلْيُكْم َكَناِئُس َأسوِ  ال ِتي ِفي  ُتسوَ

َسٍة.20َبْيِتِهَما.  اَلُم ِبَيِدي َأَنا ُبوُلَس.21 ُيَسلِدُم َعَلْيُكُم اإِلْخَوُة َأْجَمُعوَن. َسلِدُموا َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض ِبُقْهَلٍة ُمَقد   " َالس 
لِدمُ  مقاطعة آسريا ) ي آسريا الصر رى( وعاصرمنها أ سرس. ومن هناك كنب الرسرالة. =  كنائس آسويا لِدُموا .… ُيسوَ  .… سوَ
ةٍ  سووووَ (. والمسررررريحيين مرت طين بروح وا د ، رابطة وا د  رو ية، 14:5بط  1هي رمة للمح ة المسررررريحية )=   ِبُقْهَلٍة ُمَقد 

 ي اسرررد المسررريح ودمش األقدسرررين. والقبلة المقدسرررة أ  الني بال غا وا غدر وا خيانة، أ  ليس مثل قبلة يهوذا، بل 
أن نقبل بعارنا  حقين   ي طهار  تليق بأواد هللا، لهذا نبدأ القداس بصرال  الصرلح و ى نهاينها يقوم الباهن ثإاعلنا مسرن

بِد ث بعارررًا بقبلة مقدسرررة لِدُم َعَلْيُكْم ِفي الر  بولس ا يلهم أ  عالقة بين المسررريحيين إّا إذا كان،  ي المسررريح، أ    =ُيسووَ
ِكال  البل ثاب،  ي المسرررررررريح.  مثل هذا ييون سررررررررالمش وقبلنش  ي مح ة وبال غا.   هما من كورنثوس،   =َأِكياَل َوِبِريسوووووْ

لس كثيرًا،  هما مثلش وذ  ا مع بولس إلى أ سررررررس  ين صررررررار بينهما كنيسررررررة يجنمع  يها المؤمنون، ونراهما يرا قان بو 
اَلُم ِبَيِدي َأَنا ُبوُلَس (.  19:4تى   2(. ثم  ي أ سررررررس )3:16صررررررانعي خيام. ونراهما  ي روما )رو   كان، هذه   =  َالسوووو 

(. ب سربب مرض عينيش كان يملى رسرائلش على أ د 17:3تس  2السرالم  ي نهاية رسرائلش بيده )  عاد  الرسروم أن يينب 
مةور   (. ألنش إننشرت رسائل 11:6سالم بيده كعالمة )وبحروي كبير  لاعم نكره غل  ليينبها. ولبن يينب كلمات ال

 (.2:2تس 2نسب، إليش  أثارت بلبلة )
 

ب  َيُسوَع اْلَمِسيَح َفْلَيُكْن َأَناِثيَما! َماَراْن َأَثا.22" -:(22) آية  " ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيِحبُّ الر 
يَح محروم. إذًا عالمة المسرررررريحي هو أنش   =  َأَناِثيَما  المح ة هي ننيجة اإلمنالء من الروح القدس. ومن  =ُيِحبُّ اْلَمسووووِ

ا يحب المسررررررررريح هو خالي من الروح القدس، والروح القدس هو الذ  يشررررررررريلنا لنصرررررررررير خليقة اديد ، وهذه هي الني 
تدخل السرررررررماء. بل مح ة المسررررررريح هي األسررررررراس  ي أن نايم عالقات مح ة مع اآلخرين،  محبننا ل خر هي صررررررردى  

 مسيح.وننيجة لمحبننا لل
أ  الرب آت  وهى كلمة السررررررر بين المسرررررريحيين، لينذكروا أن مجيء الرب قريب،  شررررررعار المسرررررريحي هو    =  َماَراْن َأَثا

ث كان، لدينونة. ويبدو أن هذه ال  ار  ثماران آثاترقب مجيء المسريح بإررنيا،.  نحذر السرقوط  ي ما قد يسرقطنا تح، ا
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، هنا وراء لعن بولس لمن ا يحب المسرررررررررريح )أناثيما(  نلهم أن الرب  ين  معرو ة ومنداولة مثل كلمة آمين. وألنها أت
 يأتى سيطرد كل من ا يح ش. 

 
بِد َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكْم.23" -:(23) آية  " ِنْعَمُة الر 

هي الحا كة لنا  نى نحب المسرررررريح  ال نصررررررير محرومين،  هنا الرسرررررروم ا يود أن ينهى رسررررررالنش باللعن بل   =نعمة  
 بيلمة النعمة.

 
 " َمَحه ِتي َمَع َجِميِعُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. آِميَن.24" -:(24) آية

المسيح لييون الرب يسو  هو محور وهدي وأساس هو يبدأ الرسالة بقولرش بولس المدعو رسوًا وينهيها بمحبنش لهم  ي 
دعوتش وخدمنش وكرازتش وبذلرش ومحبنش للر ية ) ال مح ة  اياية سوى  ي المسيح( وليرى الناس  ي مح ة الرسوم 

صور  لمح ة المسيح. وهذا  نى ا يلهموا أن لهجنش الشديد   ي بعض أاةاء الرسالة كان، عن كرا ية، بل كان، 
 م وخوي و رص على خالصهم. عن  ب صاد، له

 
 


