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 عودة للجدول اإلصحاح األول 
 
، ُبوُلُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة هللِا، َوِتيُموَثاُوُس اأَلُخ، ِإَلى َكِنيَسِة هللِا الَِّتي ِفي ُكوِرْنُثوَس 1"  -:(1) آية

يِسيَن َأْجَمِعيَن الَِّذيَن ِفي َجِميِع َأَخاِئَيةَ    " .َمَع اْلِقدِ 

 عاصمة إخائية  نثوسمقاطعات رئيسية في اليونان وكور  = َأَخاِئَيةَ  ومكدونية 
الرسالة األولى صححت كثيررا  مرا األوعراي فري كورنثروسن ولدرا ن ردو  ن   رة   =  ُبوُلُس، َرُسوُل ... ِبَمِشيَئِة هللاِ 

إسرررمرت فرري العوررام واسرررمروا ي رركدون فرري رسررولية رررولسن وأوررا يطاررر الرسررو   سرراس سرر  ان   نرر  رسررو  يسرروي 
َمَع المعروف لدنام جيردا ن  = ِتيُموَثاُوُس   ال  لامن فيما ايم  فال نر كدو تعالالمسيح بم يئة هللان لدي نث ت صحة 

يِسيَن َأْجَمِعيَن    ي المؤمويا  =اْلِقدِ 
 
بِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح.2" -:(2) آية  " ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّ

ٌة  اَلمٌ  ك مررة نونانيررةن =ِنْعمَََ فالمسرريح  تررى ل .ميررنن والوعمررة  يمررا  أرري عمررح المسرريح والرررو  ك مررة ع ر.ررةن  = َوسَََ
يحِ  القدس والذي ن ر  عور  السرال ن وَع اْلَمسَِ بِ  َيسَُ ا َوالَرَّ َن هللِا َأِبينََ الوعمرة والسرال  موسرو ان لرما كمرا ل ررا  = مَِ

داء وحصر وا ع رى نفرذ الفر والَرب يسَوع المسَيح = اآلا نر.رد خرالا اسنسرانن من هللا أبينا مليح وحدة ال.روأرن
 الوعمة والسال ن

 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأُبو الرَّْأَفِة َوِإلُه ُكلِ  َتْعِزَيٍة.3" -:(3) آية    " ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربِ 

لِ  َتْعزِ و.وايارا بقولرر   ن رد  اآليرة بالرسر يح ى لر  كرح الحمرد وال ركر والرسر يحر فالرسرو   = ..ُمَباَرٌك هللاُ  ةٍ ِإلَُه كَُ  = يََ
نا مرا فاهلل أو مصدر كح تعز.ة ل مؤمويان ولدا يفام ما اآلية  ناا ت د  بالرس يح وتوراي بالرعز.ةن فالرس يح نز.رد 

 أح كورنثوس  ن نو غ وا ررم.يد هللا وتس يح    م الرسو     ع  ن و اذا ي  الرعز.ات   اسمرالء ما الرو  القدس فومر ئ ما
يسبح سيحصح ع ى أذه الرعز.ةر  م ا مرا نردخح فري شرقا ات ف را يحصرد عوعا  عا شقا ات ال معوى لاار وما 

 سوى المرارة والرسو  ي ير ل رعز.ة فاو سيرد م اآلن كثيرا  عا الرعز.ات وسط الميقاتن 
يحِ  وَع اْلَمسَِ ا َيسَُ اآلا أرو  ررو ر ورا يسروي مرا ناحيرة الالأروت وأرو إلار  مرا حيرل ال  يعرة الواسروتيةن  = َأُبو َربِ نََ

ِة  الرع ير مح ب عود الرسو ر ف روة اآلا ل را صارت  روة لوا حيومرا إتحردنا بنرور ن  وأذا و الرَّْأفََ مصردر كرح  =َأبَُ
ْر ب ن نرعامح مرن جسرده بكرح 18: 7يسر ب ن يعام وا بالر ف " )مى هللا"  رحمة (ن فما يصو  و.قمن جسدهر فاهلل ي سَّ

 10جراءت ك مرة تعز.رة  10 – 3ط آالموا وعيقاتوان ففي اآليرات ر فة فال يخورن وأكذا فاهلل يعام وا بكح ر فة وس
)راجرن  وراجرن  ال  ررولس وتعز.اتر  نيع رى هللا الرعز.رات  رمراتن فبقدر اآلال  10مراتن وك مة عيقة و لم وموت 

في المقدمة الص يب واآلال  عود رولس الرسو  + كيف فام رولس الرسو   أمية األلم والص يب(ن و ولس كان ل  
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الدثير ما الرؤى والمواأبر لذلك سمح هللا رز.امة اآلال  حرى ال نوررف،ر ومرن ا.رامة اآلال  اامت الرعز.رات حررى ال 
 (ن6: 2)نش   "شمال  تحت ر سي و.ميو  تعانقويودسرن وأذا معوى "ن
 
يَنا ِفي ُكلِ  ِضيَقِتَنا، َحتَّى َنْسَتِطيَع َأْن ُنَعزِ َي 4" -:(4) آية زَّ  الَِّذي ُيَعزِ  ي َنَتعََ الَِّذيَن ُهْم ِفي ُكلِ  ِضيَقٍة ِبالتَّْعِزَيِة الَّتَِ

 " َنْحُن ِبَها ِمَن هللِا.
الحظ  ن الرسو  ال يكرب ونفس  مم وءة مرارا  موام بس ب اتااماتام وت ركيكام فري صردس رسرولير ر وبلرك بسر ب 

اآلال  لمز.رد مرا الرعز.راتن ونفارم مرا اآليرة  كثرة تعز.ات ر فاهلل لم نررك  وسط أذه الميقات وحيدا ر ررح مخ رت بر 
 ن مررا إخر ررر نوعررا  مررا المرريت وتعررزى يسررر ين  ن يعررزى  ولئررك الررذنا أررم فرري نفررس المرريقةن وأررو إخر ررر أررذه 
الرعز.اتر و.ب رأم راا حرى ي   وأا ما هللا وسط عيقاتامن رح  ن هللا يسمح لخدام   ن ندخ وا بعض المريقات 

وا المرمررايقيان والخررام  الررذي ترر لم حررامال  صرر يب  يصررير خاممررا  كررامال  مثررح مررا حررد  مررن ليخر ررروا الرعز.ررات فيعررز 
( فررنن كرران المسرريح  ررد تدمررح برراآلال  فدررم وكررم نوبغرري ع يوررا نحررا  ن 10:  2المسرريح الررذي تدمررح برراآلال  )عررب 

ال  لو ر ا ن  عر  ألفودمرح برا مرا نحرا  نال حررى األنردمح باآلال ن والمسيح تدمح براألال  لي راراوا فرى كرح شرئ 
لاذا  ن الخام  المر لم يكون حوونا  في معام ة الواسن والرعز.ة ليست أي الخالا ما األلم ولدواا عون ناب  هللا  

 لوا في الميقةن  ي الخالا مما يمكا  ن نورج عا اآلال  والميقات ما شعور بالي س والف حن
 
 " ِسيِح ِفيَنا، َكذِلَك ِباْلَمِسيِح َتْكُثُر َتْعِزَيُتَنا َأْيًضا.أَلنَُّه َكَما َتْكُثُر آاَلُم اْلمَ 5" -:(5) آية

 -تعوى : =آاَلُم اْلَمِسيِح 
 اآلال  الري ن.رااأا ونرعرض لاا مثح المسيح المر لمن -1
نفرس الموبرن الرذي جراءت اآلال  الري نرعرض لاا بس ب إيمانوا بالمسيحن ف الموا ألجح المسيح توبن مرا  -2

  نقاومة الط مة ل وور الذي فيوامو  آالم   ي م
( فاأللم الذي يقن ع يوا أو وا ن ع ى المسيح فوحا جسده وأو 24:  1آالموا أي  ال  المسيح نفس )كو -3

 (ن9:  63ر فاو "فى كح عيقام تمانت" )إشيحيا فيوا
 صرر يب الموعرروي لاررمنن  نرر  ررردال  مررا  ن تو ررغ وا بالمباحثررات الغ يررة ع رريكم  ن توطررروا ل وأوررا توجيرر  مررا الرسررو 

( فالصر يب واآلال  17:  8ع يكمر بكونر  شرركة مرن المسريح فر.ردوا تعز.رةر وابا تر لمرم معر  سرررم.دون معر  )رو 
( والحرظ 29:  1أي المدرسة الحقيقية لمعرفة المسيح وتعز.ات  وليس الع م والدراسةر لذلك صرار األلرم ةبرة )فري 

  ن  ك ما اامت اآلال  اامت الرعز.اتن
 
َ لَّ 6" -:(6) آية ي َنتََ ِس ا اَلِم الَّتَِ اِل َن َْ ي اْحِتمََ ِل فَِ ُم، اْلَعامَِ ُُ ُن َفِإْن ُكنَّا َنَتَضاَيُق َفأَلْجِل َتْعِزَيِتُكْم َوَخاَلصَِ ا َنحَْ ُم ِبهََ

ْم.   " َأْيًضا. َأْو َنَتَعزَّ  َفأَلْجِل َتْعِزَيِتُكْم َوَخاَلِصُُ
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 = وتخ صروا ترعرزوافرؤموروا و  لرصرح إلريكم ك مرة هللا  ولدا  الموا أذه كانت  رااةنرحمح  ال  الد =ِإْن ُكنَّا َنَتَضاَيُق 
ِزَيِتُكمْ  ََْ ِل َتع ن فدرران رررولس يمكررا لرر   ن نررررو الدرررااة و.سرررر.ح مررا كررح الا.ررو  ع يرر  وآالمرر  الررري وخالصََُم َفأَلجََْ

سيمران الرذي تق  ونر  والرعز.رة نواجااار ولدا لو فعحر لما آموروا ولمرا كرانوا  رد تعرزوا وال كران لارم خرالان ولدرا ا
َ لَُّم  = راا ليس معواأا  ن  لا يقن ع يكم  ي عيقات رح سرحرم وا  الما  مث ورا  الري سرفرحون  ي َنتََ ِس ا اَلِم الَّتَِ َن َْ
 ( ن19ر  18:  15ن فال ي ان والعالم نااجمون المسيح الذى فيوا والذى فيكم )نوِبَها َنْحُن َأْيًضا
أذا يعوى  ن  الموا وعيقاتوا  العامل فى إحتمال  ول  = َأْو َنَتَعزَّ  َفأَلْجِل َتْعِزَيِتُكمْ  ْحِتَماِل َنْ ِس ا اَلِماْلَعاِمِل ِفي ا

الرررى تروناررا فيوررا لاررا عمررح معكررم وترر إير فعررا  فرريكم إب تصرر رون ع ررى  المكررمر وتخر رررون نفررس الرعز.ررات الرررى 
 -ذه األال :نخر رأار لذلك يسمح لوا هللا  ن ن.راا فى أ

 ن(39-37: 7فنبا ت لمت فاهلل ال نرركوي رح يعز.وي ف فيض ع يكم تعز.ات )نو( 1
( حيومرررا توطررررون إليورررا ونحرررا فررري حالرررة تعز.رررة برررالر م مرررا آالمورررا فننرررك تر ررر.عون وتث ررررون وأرررذا يسررراعد ع رررى 2

 نخالصكم 
لميا فر ررة األحاسرريس ترر تى عررا طر.ررت ( الخررام  المررر لم الررذي إخر ررر الرعز.ررة يكررون  كثررر مقرردرة ع ررى تعز.ررة المررر 3

 وما لم نر لم يكون عامة خ وا  جدا ر لم ندخح ولم نراذا في مدرسة األلمن ناآلال 
 
  " ْيًضا.َفَرَجاُؤَنا ِمْن َأْجِلُكْم َثاِبٌت. َعاِلِميَن َأنَُّكْم َكَما َأْنُتْم ُشَرَكاُء ِفي ا اَلِم، َكذِلَك ِفي التَّْعِزَيِة أَ 7" -:(7) آية

الرجررراء الثاررررت  نررر  سررررزمام تعز.ررراتام مرررن ا.رررامة  المارررم ناشرررئ عرررا إخربررراره ال خصرررير فمرررن إاميرررام  المررر  إامامت 
 ن(5تعز.ات  ) آية 

 
ََ  َفِإنََّنا اَل ُنِريُد َأْن َتْجَهُلوا َأيَُّها اإِلْخَوُة ِمْن ِجَهِة ِضيَقِتَنا الَِّتي َأَصاَبْتَنا ِفي َأِسيَّا، َأنََّنا8" -:(8) آية ْو ا فََ ْلَنا ِجدًّ َتَثقَّ

 "  الطَّاَقِة، َحتَّى َأِيْسَنا ِمَن اْلَحَياِة َأْيًضا.
َنا= تعرض الرسو  في آسيا ألال  وعيقات فروس مرا تحرم ر  ط يعرة الب رر  ى َأِيسَْ ِة، َحتََّ ََ الطَّاقََ ْو  ي ي سروا  = فََ

ن دو  ن  و ن في م ك ة ك يرة حرى ظا  ن  مائرت  ي لم يعد لوا رجاء في  نوا سوو.و بحياتوان فاو   =ِمَن اْلَحَياِة  
(  و حامإة  خرى 3:   20(  و لما  شير إلي  في ) ي  19ال محالةر ور ما كان أذا إشارة لما حد  في  فسس ) ي 

 لم تذكر في سفر األعما ن
 
وَن ُمتَّ 9" -:(9) آية ْي اَل َنكَُ ، ِلكََ ِِ ْو يُم لِكْن َكاَن َلَنا ِفي َأْنُ ِسَنا ُحْكُم اْلمََ ِذي ُي َِ ى هللِا الََّ ْل َعلََ َنا بََ ى َأْنُ سَِ يَن َعلََ ِكلَِ

. َِ   " اأَلْمَوا
 ِِ  و ن المروت سريكون برالموتر  ي  نوا في  نفسوا ما كورا نرو رن شريئا   يرر الحكرم  = َكاَن َلَنا ِفي َأْنُ ِسَنا ُحْكُم اْلَمْو

يَن عَ  ن ميقة الري كوا فيارالنااية   َناِلَكْي اَل َنُكوَن ُمتَِّكلَِ ى َأْنُ سَِ هللا يسرمح بمريقات ميئروس مرا الخرروا موارا  = لََ
 الذاتيةر رح يكون رجاؤأم ع ى الردوا  فرى ع ى  وتام ن فال يعوموا نرد و لدي نرى المؤموون نده الري تو.ى وتوقذن  
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 َِ رن و ن هللا يسرمح ن و. فام  ن الرسو  تعرض لريس فقرط ل أانرات ررح ألال  فروس طا رة الب رهللِا الَِّذي ُيِ يُم اأَلْمَوا
راررذا ليررزمام إيمانوررا واخربارنررا لررردخح هللا وبراعرر  القو.ررةن وأررذا أررو  سرر وا هللا مائمررا ن ف مررابا سررمح هللا برر ن ال ي.ررد 
ال عب ماءا  فري ال ر.رة بعرد خرروجام مرا مصررر وسرمح بمريقات كثيررة لارمن كران أرذا بسر ب  نارم لرو  رار وا أرذه 

راي هللا القو.ررة تررردخح فرري الو ررت المواسررب فيررزمام إيمررانامن وأررذا عمررح هللا ب  ن المرريقات بصرر رر فررننام كررانوا سرريرو 
ر وا فرري  ن فررالياوم ر رررح و.ومررو إيمانرر  نومررا بعررد نررو المررؤما مررا مرح ررة الليرران إلررى مرح ررة اسيمررانمائمررا   نرر  نوقررح 

إيمران ال يمكرا رردون مصر بالليان كيف عرا هللا المصر.يا وكيف شت البحررر فارم عرفروا هللا بالليرانن ولدرا 
( لذلك  مخ ارم هللا مدرسرة اسيمران خرال  أرذه المريقات ليروق ام مرا الليران ل يمرانن ونحرا 6:    11إرعاؤه )عب 

:  2ام إيمانورا حريا نررى نرد هللا )كروكمؤمويار نربرن هللا معورا نفرس األسر وا وع يورا  ن نقاررح المريقات ب ركر فيرزم 
 (ن7

. منهللِا الَِّذي ُيِ يُم  َِ  =  اأَلْمَوا
ل    ما م م اد ل مسيحية إلى كارا عطيمن -1 وَّ  هللا ح 
لرر    مررا خرراطئ إلرررى  ررديس عطرريمر أررو ترررذوس را.ررة القيامررة مررا األمررروات  -2 وَّ ن وهللا الررذى   امرر  مرررا هللا ح 

 خ ير  القيامة األولىر سيقيم  فى اليو  األخير فى القيامة الثانية لحياة  ردية ب.سد مم.دن
 (ن19:14فياا و نقذه) ي  ام  ن يموت أذا إشارة ل حامإة الري ك -3
 أو ر ى ند هللا وبراع  الرفيعة وكيف  نقذه ما الموت واامام إيمان ن -4
 أذه اآلال  الرأيبة كانت س با  فى تعز.ات  الدثيرةن -5
 نأو يكرب ما يكرب  ال ليدافن عا نفس  فاو فى حكم الميتر رح يكرب ألج ام ليرعزوا -6

  
ا10" -:(10) آية ي َأْيًضا ِفيَما َبْعُد.الَِّذي َنجَّ ي. الَِّذي َلَنا َرَجاٌء ِفيِه َأنَُّه َسُيَنجِ  ٍِ ِمْثِل هَذا، َوُهَو ُيَنجِ    " َنا ِمْن َمْو

إن هللا  د  نقذنا ما مثح أرذه المخراطر العطيمرة الرري تعرعروا لارا والرري كانرت سررؤمى ررال شرك إلرى موتوران وهللا 
يع رى الردوا   يعورى  نر  نرو رن كرامرات امويرة فرى المسررق ح ررح مز.رد مرا اآلال  ومز.رد مرا  و ولر  نو.رى ال = ُيَنجَِ 

الو.اة الري يع ياا ل  هللان ولدا رولس مات  خيرا  شايدا  بسيف نيرون ف مابا لم نو.ي  هللا ؟! السر ب  نر  كران  رد 
 راحررةر ولرريكا أررذا برر ي ( إبا  ليررررو أررذه الحيرراة ب الماررا و.ررذأب ل10:  2 ناررى عم رر  الررذي خ قرر  هللا ألج رر  ) ف 
 (ن11:  19يكا  د   ع ى ما فوس )نو  إن لم ال رة ل  س  انوسي ة مثح سيف نيرونن فويرون لم يكا 

 
َصاٍك َكِثيَِريَن، 11"  -(:14  –11)  ا ياِ ْن َأشَْ ا مَِ ٌر أَلْجِلنََ ُْ اَلِة أَلْجِلَنا، ِلَكْي ُيَؤدَّ  ُش َوَأْنُتْم َأْيًضا ُمَساِعُدوَن ِبالصَّ
ي 12  َما ُوِهَب َلَنا ِبَواِسَطِة َكِثيِريَن.  َعَلى اَلِك هللِا، اَل فَِ اَ ٍة َوِإخَْ ي َبسََ ا فَِ ِميِرَنا َأنَّنََ أَلنَّ َفْصَرَنا ُهَو هَذا: َشَهاَدُة ضََ

ِوُكْم.  ْن َنحَْ يََّما مَِ اَلِم، َواَل سَِ ي اْلعََ ْفَنا فَِ رَّ ِة هللِا، َتصََ َمٍة َجَسِديٍَّة َبْل ِفي ِنْعمََ ُْ ِح
َر َفإِ 13 ْيٍء آخََ ْيُكْم ِبشََ ُب ِإلََ ا اَل َنْكتَُ نَّنََ

َهاَيِة َأْيًضا،  ِة 14ِسَو  َما َتْقَرُأوَن َأْو َتْعِرُفوَن. َوَأَنا َأْرُجو َأنَُّكْم َسَتْعِرُفوَن ِإَلى النِ  َا اْلَمْعِرفََ ا َبعَْ ا َأْيضًَ َكَما َعَرْفُتُمونََ
بِ  َيُسوَع.َأنََّنا َفْصُرُكْم، َكَما َأنَُّكْم َأْيًضا َفْصرُ   " َنا ِفي َيْوِم الرَّ
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الرسو  مقرون ب مانة وصحة م.اومات  فى تقديم المسيح ل دورنثييا وأذا ما نؤأ   ل  ب م اركرام ل  ومؤاارتام  
م بالمسيح بالحت واسخرالان وأرو ال يغيرر شريئا  ممرا ع مر  لارم سرابقا ن وحررى إن لرم أ  ر   َّ إياه فى ص واتامن و ن  ب  

 ن ف سوف ندركون بلك فى نو  الرا يسويننر  معام اآليعرفوا  ما
 
ى مََ 11" -:(11) آية َصاٍك َكِثيَِريَن، َعلََ ْن َأشَْ ٌر أَلْجِلَنا مَِ ُْ اَلِة أَلْجِلَنا، ِلَكْي ُيَؤدَّ  ُش ا َوَأْنُتْم َأْيًضا ُمَساِعُدوَن ِبالصَّ

 " ُوِهَب َلَنا ِبَواِسَطِة َكِثيِريَن.
اَوَأْنُتْم َأْيًضا ُمَساعِ  اَلِة أَلْجِلنََ إن هللا نو.يورا طالمرا  ندرم  نررم تسراعدونا بصر واتدمن والحيراة الرري نا ارا  = ُدوَن ِبالصََّ

ا  =لورا هللا ي.ررب  ن نوطررر إليارا ع ررى  ناررا ةبرة مررا هللا  َب َلنَََ ا ُوهََِ ى مَََ الرسررو  مررا  ررح كررح مررا عم ر  رررولس =َعلَََ
ٌر   ى  ن ما وةب  هللا لوا كان بص واتدمنأم  نرم =  بواسطة كثيرين وكان أو ةبة ما هللاخدمات   ُْ ِلَكْي ُيَؤدَّ  ُش
ا  َََ ع ررى ن.ررا  الخدمررة وأررذا  تقرردمون صرر وات شرركرعورردما تسررر.اا صرر واتدم عوررا ونو.ررو وتررو.ح خرردمروا  =أَلْجِلن

ن والحررظ ت رر.ين رررولس لاررمر فاررو نو.ررو و.خررد  بصرر واتامن وأررذا مررا تعم رر  الدويسررةر فارري تصرر ى الو.ررا  يم.ررد هللا
و ارذا نرم.رد اسرم هللا القردوسر خاصرة حيومرا ن ركر  رو.ا ن ر.رو واألسا فة والداوة والخدا ر لدي ترم الخدمةل ب 

هللا ع رري مررا  ع رراه مررا ن.ررا  ل خدمررةن والصررالة لمخررر.ا أرري عمررح محبررة وهللا محبررةر وحيومررا تروافررت إرامتوررا مررن 
 واحد باآلخر وليس روفس ن إرامة هللا تحد   عما  ع.يبةر لذلك فسمة المسيحية  ن نارم كح

 
َمٍة َجَسِديٍَّة َبْل 12"" -:(12) آية ُْ ِفي أَلنَّ َفْصَرَنا ُهَو هَذا: َشَهاَدُة َضِميِرَنا َأنََّنا ِفي َبَساَ ٍة َوِإْخاَلِك هللِا، اَل ِفي ِح

ْفَنا ِفي اْلَعاَلِم، َواَل ِسيََّما ِمْن َنْحِوُكْم.  " ِنْعَمِة هللِا، َتَصرَّ
سو  مائما أو  ن ي تى ل مسيح بالمؤمويار وك ما اام عدم ما ي تى رام يكون أذا فخرهر وأرو يخرد  بكرح أدف الر 

إخررالا ولرريس لرر  أرردف إال م.ررد المسرريحر و.  ررب  ن يصرر وا معرر  لرررو.ح خدمررر  الرررى يقرردماا ل مسرريح بمررمير 
 إن لدنوا الحرت و.عوى بقول  أذاصالح طالبا م.دهر وأذا بالر م مما  إاره عده عدو الخير لي كدام فى تعاليم ن 

الرذي نفرخرر بر  أرو شراامة عرميرنار برالر م مرا تقروالت اآلخرر.ار  ألن أرذا رتصر وا مرا  ج ورا ن ن  رب مرودم  ن 
)وأرذا معورى ك مرة  لريس لورا إال  أردف واحرد واعرح أرو م.رد هللا = َبَساَ ةٍ  نوا  د س دوا وسط العالم ووس كم فرى 

اَلكِ  مثح ا.امة  مروالي  و شرع يرينوليس ألي مكسب شخصى    نبساطة( اَل مون  رش وال مكرر وال ر.راءن  = َوِإخَْ
َمٍة َجَسِديَّةٍ  ُْ ا  نرا ومرا معري  =  ِفي ِح ْفَنا فاليونانيون يفرخرون بالحكمة ال.سدية والف سفات  مر  رَّ ِة هللِا، َتصََ ي ِنْعمََ فَِ

أذا ك   س ب راحة عميرهر  ن  فى بساطة  ي إعرمدنا ع ى ما وةب  الرو  القدس ما إسروارة وةبات وع ايان  =
  ن( 14)واخالا و وعمة هللا ع مامن وأذا سيعرفون  باألكثر فى نو  الرا العطيم آية 

ْفَنا ِفي اْلَعاَلِم  تصرف الرسو  فى العالم كان م ابقا  لرعاليم ن = َتَصرَّ
  

َر 13" -:(13) آية ْيٍء آخََ ْيُكْم ِبشََ ى َفِإنََّنا اَل َنْكُتُب ِإلََ َتْعِرُفوَن ِإلََ ْم سََ و َأنَّكَُ ا َأْرجَُ وَن. َوَأنََ َرُأوَن َأْو َتْعِرفَُ ا َتقَْ َو  مََ سَِ
َهاَيِة َأْيًضا   " .النِ 



 (اإلصحاح األول)  تفسير رسالة بولس الرسول الثانية إلي أهل كورنثوس
 

 
7 

ال  كرررب  شررياء  خرررى تخر رر  عمررا سرر ت وكرانررا برر  إلرريكمن وكمررا سرربقرم وعرررفرم مررا تعاليموررا األولررى ومررا سرر وكوا 
 يما   ندم حرى نااية حياتوا سوف تعرفونوار  نوا نرصرف فى األو  نحوكمر وما رسالروا األولى لدمر فنني  رجو 

ن  عمرررالي وحيرراتي نرفقرران مرررن  بسرراطة واخررالا وال نغيررر كالمورررار فرروحا اسررر مواه مرررا الرررا والرررا ال نرغيرررن و 
 كرااتى وتعاليمين

 
بِ  َيُسوَع.َكَما َعَرْفُتُموَنا َأْيًضا َبْعَا اْلَمْعِرَفِة َأنََّنا َفْصُرُكْم، كَ 14" -:(14) آية  " َما َأنَُّكْم َأْيًضا َفْصُرَنا ِفي َيْوِم الرَّ

 نارم الرسو  ي ير فى ر ة  نام لم يعرفوا تماما  كح مح رر  لارم واخالصر  لارمن وأرذا عرراا لارم   =َبْعَا اْلَمْعِرَفِة  
 عدهن ةلم نرفموا استاامات الموجا

ا س ت و د عرفرمونار  ي  نوا لم نرغير فى مس دوا نحوكمر وأكرذا سرعرفون  نوا االن ع ى نحو م  =َكَما َعَرْفُتُموَنا  
ْم كران  = َفْصُرُكمْ سودون فى المسرق حن وابا عرفرم إخالصوا و ساطروا سودون  فخرا  لدمر سررفرخرون بر ن مرا ع  َّم در 

ح الرذى بر  كران و ن ما ع مردم إياه كان العقيدة الصحيحة واسيمان الصحي  يس ك بنخالا مسرويرا  بالرو  القدس
ا  نخالصكم ا َفْصُرنََ ْم َأْيضًَ أرذا  إلريكمن وسرردونون  نررم فخرنرا فرىف قرد تق  ررم بن روراي وإبرات مرا كرانرا بر   = َكَما َأنَّكَُ

وعَ ر إب  ن إيمراندم أرو إمررة عم وران وسروف تعرفونورا  كثرر فرى يوم الرب يسوع  =  اليو  بِ  َيسَُ ْوِم الَرَّ إب ي طارر  = يََ
ر وم.رد أرذا اليرو ن وأرو يخرد  برنخالار يسَوع يَوم الَرب ن الرسو  فى بأو  مائمرا  حظ أوا نال نالرا إخالصوا
( يقولارا بفرر ر فمرا 13:  2نرا واألوالم الرذنا  ع رانيام هللا" )عرب أرا  كثيرة هلل فرى بلرك اليرو  و.قرو  " لي تي روفوس

مرا هللا  ن سريفرحون و.   رو نرالوا الم.رد يفر  هللا يفرح   يما ر وخرالا الوفروس يفرر  هللان وأرؤالء المرؤمويا الرذنا 
 مكاف ة الرسو  ع ى عم   وخدمر  لامر فام عرفوا الرا عا طر.ق ن

 
  " َوِبهِذِه الثِ َقِة ُكْنُت َأَشاُء َأْن آِتَي ِإَلْيُكْم َأوَّاًل، ِلَتُكوَن َلُكْم ِنْعَمٌة َثاِنَيٌة.15" -:(15) آية
خردمام برنخالا )شراامة عرميره( و نر  فخررأم وأرم فخررهر كران نر.رد  ن    نر )إقر  فريام وإقررام فير (  أذه الثقةفى  

ةٌ ي.ررئ إلرريام   ررح  ن نروجرر  إلررى مكدونيررة  ٌة َثاِنيَََ ْم ِنْعمَََ وَن َلكََُ فاررو كرسررو  ل مسرريح ي عر ررر كقورراة تصررح مررا  = ِلَتكََُ
خالصرامن أورا ن رد   خالل  الوعمة اسلاية ما تعاليم  وص وات ر و اما نرث ت المؤموون فى إيمرانامر و ارذا يمرما

د   فى تفسير ما حد ر فاو كان ناو.را   ن ير تى إلريامر لدرا هللا وعرن  مامر  خردمات  خررى ف رم نرذأبن وحيومرا و عر 
بالحمور إليام ولم نذأب  الوا عو   ن  خفيفن و ولس نردافن عرا نفسر  ليث رت  نر  لريس أكرذار فالرامرة الموجارة 

  نل    ن  نرصرف بخفة و.غير تعاليم  كح نو 
  

ْم ِإَلى َمِكُدوِنيََّة، َوآِتَي َأْيًضا ِمْن َمِكُدوِنيََّة ِإَلْيُكْم، َوُأَشيََّع ِمْنُكْم ِإَلى اْلَيهُ 16" -:(16) آية ُُ  " وِديَِّة.َوَأْن َأُمرَّ ِب
 رذلك يمكووي  ن  كون  د سافرت إليكم مرتيار فيكون لدم نعمة مماعفة وتعز.ة روحية ما الز.ارتيان أذه كانرت 

 نخ ر  لدا هللا  يرأا بحكمر 
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ِد، كََ 17" -:(17) آية ِب اْلَجسََ ِزُم ِبَحسََ ا َأعَْ ى مََ ِزُم َعلََ َةأ َأْم َأعَْ َتْعَمْلُت اْلِص ََّ ي اسَْ ى هََذا، َأَلَعلَِ  اِمٌم َعلََ ا عََ ْي َفِإْذ َأنََ
  " َيُكوَن ِعْنِدي َنَعْم َنَعْم َواَل اَل.
" ل شررارة ل ررررمم والدررذا وال.رر ا الواشررئ عررا اسرامة والحكمررة الب ررر.ة نعََم نعََم وال الإسرررخد  الرسررو  أوررا القررو  "

)آيرة  نعَمواسررخد  تع يرر ن القار ة ل ررمم وأذه ت.عح اسنسان يقو  نعم نوما  و.ومرا  آخرر يقرو  ال لروفس الموعروي 
راات ر فقولر  واحرد   رولس فى كلرواء وال كذار وأذا ما إسرخدمإل شارة إلى القو  الواحد الحت الذي ردون    (19

 أو الحتن 
ةَ  الخفرة تع يرر يقرا  عرا السرفيوة الرري ررال  إقرا  فاري  يرر مرزنرةن والمعورى أرح  يررت  صردي   =  اْسَتْعَمْلُت اْلِص ََّ

أح  راراتي تقرو  ع رى إعربرارات جسردية  = ِبَحَسِب اْلَجَسدِ ررع.ح مون بحل  و رو.ة و ع ل وعد  تقدنر لألمورن 
ْم َواَل الَ  لخاعرعة ل ر ردنح والرغييرر ي إرامتي الب رر.ة ا ْم َنعََ ِدي َنعََ وَن ِعنَْ ْي َيكَُ  نرى   رو  نعرم وال ع رى  ترررجم=  كََ

نفس الحد  فى نفس الو تن فمرة   و  نعم ومرة يكون  راري ال ر  ي مرذرذا فى  راراتين فالقرار اسنساني رريا 
ن ي ررر   نرر   يررر خاعررن لرر رامة  صررد الرسررو  نعررم وال عكررس القرررار الخاعررن لروجيرر  الرررو  القرردس وارشررامهن و 

الب ر.ة المذرذبةر رح سرشام الرو  القدس ف نرا  خرذت  رراري  ن آترى إلريكمر ولدرا الررو  القردس كران لر   ر ى آخرر 
وأررذا نفررس مررا  و نررا كخاعررن سرشررام الرررو  القرردس ال رررد  ن   يررر  ررراري وفقررا  سرشررام الرررو ن ف نررا ال   رررر لوفسررين

( 7:  1ترى2" )هللا لم يع وا رو  الف حر رح رو  القروة والمحبرة والوصرح" لس الرسو  عودما  ا   ن  كان يعوي  رو 
بمعوررى الفدررر الصررحيح الواعررح والقرررار السرر يم الررذى رررال   sound mindوجرراءت ك مررة الوصررح فررى اسن. يز.ررة 

 ترممن
 
  "  َيُكْن َنَعْم َواَل.لِكْن َأِميٌن ُهَو هللُا ِإنَّ َكاَلَمَنا َلُكْم َلمْ 18" -:(18) آية

ا تامرروه  نرر  مذرررذا يقررو  وال يفعررحر فمررا يمررما تعاليمرر   ناررا  يررر مذرذبررة كقراراترر ن لررذلك إكرااتورران فاررم  = َكاَلَمنَََ
يقررو   ن تعاليمرر  ليسررت نعررم والن مررا يقصررده الرسررو  أررو  ن يقررو   ن حرررى تحركاترر ر م.يئرر   و عررد  م.يئرر  أررو 

فحيات  وتصرفات  وتعاليم   ير خاععيا ألأوائر  ررح سرشرام الررو ن فارو كران  سرشام الرو  القدسر  فياا  خاعن
نر.ررد  ن يرر تى لدورنثرروسر ولدورر  لررم يرر تى ألن الرررو  أررو الررذي كرران نوجارر ر أكررذا  يمررا  كانررت تعاليمرر  إاررررة رررال 

 نفالرو  القدس أو الذى يمن الدال  ع ى فم  تغيير
َو هللُا  يٌن هَََُ  يخرررامير وأرررو يعررررف  نرررا الصرررالح لدرررح واحررردر ومرررا أرررو األكثرررر إحرياجرررا  هللا الرررذي نرشررردني ال =َأمَََِ

 لخدماتين
 
اُوَس، لََ 9" -:(19) آية ْلَواُنَس َوِتيُموثََ ا َوسَِ َطِتَنا، َأنََ ْن أَلنَّ اْبَن هللِا َيُسوَع اْلَمِسيَح، الَِّذي ُكِرَم ِبِه َبْيَنُكْم ِبَواسَِ ْم َيكَُ

  " َنَعْم.َنَعْم َواَل، َبْل َقْد َكاَن ِفيِه 
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اُوَس إن كرااتوررا عررا المسرريح ريررودم  نررا  َََ ْلَواُنَس َوِتيُموث )سرريال فررى سررفر األعمررا (ن لرريس فياررا  ي ت رركك ألن  َوسََِ
المسيح ال نرغيرن والمسيح الذي    رموه لم تق  وه ريا نعم والر رح    رم كح ما نرصح ب  ع ى  ن  شئ  كيد وإارت 

 ِفيِه َنَعمْ = 
 
 "  َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا َفُهَو ِفيِه »النََّعْم« َوِفيِه »ا ِميُن«، ِلَمْجِد هللِا، ِبَواِسَطِتَنا.أَلنْ 20" -:(20) آية

فرى العارد القرديم كانرت مواعيرد هللا  برارة عرا ن روات عرا شرخت المسريح وتحققرت بم.يئر  وفدائر ن   =َمَواِعيُد هللِا  
ام لق رررو  شررخت المسررريح الرررذي نررروعم فيرر  رارررذه المواعيرررد الصرررام ة وفررى العارررد ال.دنرررد كانرررت كرررااة الرسرررح ومعررروت

واألميوررةر ففيرر  ن.ررد الحررت والرحمررة و.رم.ررد هللا فيورران وفيرر  نرصررالح مررن هللا ونرمرررن بحبرر   رررديا ن وكررح مواعيررد هللا 
= بالمسررريح  رررد تحققرررت وت كررردت بررر  و   رررت بالرصررردنت مرررا  جرررح  ن نرم.رررد هللا رواسررر ة خررردمات وكررررااة الرسرررح 

 ونفام  ن أذا مورنا اآلنر  نوا بالمسيح الذي فيوا ن اد ل  لم.د إسم ن  اِسَطِتَناِبوَ 
 ع ر.ةن والرسو  يقصد راذا  = ا ِمينُ  نونانية و = النََّعمْ 
  ن حت هللا موج  ل دح ناوم و مم  -1
 مَينا وك مرة  نعَمتدرار المعوى ي رير ل ر كيرد ممرا يقرا   ن مواعيرد هللا إارررة  يرر مرغيررةن ك مرة  -2

 معواأما الحتن
 
ُتَنا َمَعُكْم ِفي اْلَمِسيِح، َوَقْد َمَسَحَنا، ُهَو هللاُ 21" -:(21) آية  " .َولِكنَّ الَِّذي ُيَثبِ 

 نرى فى أذه اآلية عمح الثالو  معوا
 ننننننن اآلا نر.دنا إارريا فى إرو  لوعوم ك رواء ل ن هللا ا ب ........... =
 نن بالمعمومية نصير فى المسيح  ى إارريا في ن حالمسي اإلبن ........... =
 (ن6الرو  القدس أو نث روا فى المسيح )رو  ننن مسحنا الروح القدس ... =

ررولس نردافن عرا نفسر  ب نر  لرم يسرررعمح الخفرة ررح أرو مرث ام إاررت فررى المسريح برالرو  القردسن أورا نوجر  الرسررو  
واسررا تحققرت فير  الوعروم والررو  القردس نث رت ال.ميرن )الرسرو  نطرأم لعمح الثالو ن اآلا  رد  الوعروم اسلايرةر 

وشعب كورنثوس( فى المسيح ل ثبات فيمرا نوالونر  فرى المسريح يسروين فراهلل نفسر  أرو الرذي يمسرحوا برالرو  القردس 
(ن فبعرد قردوسفى سر الميرون وليس الداأان مرة  خررى نررى عمرح الثرالو  )راجرن فري المقدمرةر عقيردة الثرالو  ال

سقط اسنسان فقد ال ووة هللن وأا نحا نرى  ن هللا نر.د  ن يعيدنا ل  وروةر فراآلا نر.ردر واسررا نوفرذ عمرح الفرداءر    ن
والرو  نث روا فى المسيح اسرا فوصبح  رواءن وأذا يكون فى سر المعمومية الرذي أرو مروت وميامرة فرى اتحرام مرن 

القرردسر الررذي نبكروررا لررو  خ  نررا و.عيووررا  ن نررروا لوطررح (ن و ررالميرون يحررح فيوررا الرررو  6 – 3:  6المسرريح )رو 
إارريا فى اسران ونالحظ  ن الرث يت فى اسيمان لم يع ر  الرسرح ل مرؤمويا ررح  ع راه هللا ل رسرح والمرؤمويا معرا ن 
ا  فال  وة لوا شخصيا  ع ى  ي شئر ولدا هللا نث روا فى المسيح ب ن  ع انا الرو  القدسن وأو  ا  أذا بعد  ن  

نَّ رواس روان والمعوى  ن الدرااة كانرت رواسر ة ررولس   20فى آية   و عمرح هللا )هللا الرذي الثبرات فرى المسريح أر َولكَِ
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َحَنا( 7:  3كررو1نومررى  ْد َمسَََ الررذي نرررم اآلن فررى سررر  عمررح المسررحة ع انررا  ن يسرركا الرررو  القرردس فيورران و  = َوقَََ
لعاررد القررديم مسررحة الرردأا الررذي برر  كرران يمسررح األن يررراء الميرررون لح ررو  الرررو  القرردس ل رث يررت كرران يقار رر  فررى ا

 ى أكذا إب أو ممسو  بالرو  القدس نو  العمامنم   والداوة والم وون والمسيح س  
 
وِح ِفي ُقُلوِبَنا.22" -:(22) آية   " الَِّذي َخَتَمَنا َأْيًضا، َوَأْعَطى َعْرُبوَن الرُّ

ا مررة الم ديررةن ونحررا  ررد صرررنا   يعررا  ل مسرريح وم دررا  لرر ر م دررا  لسرريدنا كررانوا يخرمررون الماشررية والع يررد عال = َخَتَمنَََ
لدوارا  يرر نار فرى ماخ ورا صورت  فيوان واععا  ع يوا عالمة ال تمحىر  بارة عا  م  ر  المسيح الذي اشررانان وأو خ  

وِح (ن 6:  1تى 2) "إعر  موةبة هللا الري فيك روعن نديَّ " مرئية ر  فى إنرطار كح المحءإبا  نحا  =َعْرُبوَن الرُّ
ان الخروف الذي في وسط العرش نرعراأمر و.قررامأم الرى نورارين مراء حيرةر و.مسرح هللا "وأذا سيحد  فى السماء  

 (ن هللا  ع ى فى   و ورا روحر  القردوس كعر رون وكمرمان ب نورا سروف نسرردمح17:    7ؤ)ر   "كح ممعة ما عيونام
ن و معوى آخر  ن المؤمويار رواس ة الرو  القدسر  د حصر وا فرى فيما بعد كح ما وةب  لوا ما مواعيد فى إن.ي  

أذا العالم  و فى حياتام الحاعرة ع ى عر ون  ي ع ى جزء مما سروف يحصر ون ع ير  فيمرا بعردن فد مرة عر رون 
كما نسررعم اا عرامة ت رير إلرى جرزء مرا كرحن فرالرو  القردس وأ ورا جرزءا  ممرا سروف نوأرب ل مرؤمويا فيمرا بعرد فرى 

األخرىن وأ وا اسنرصار والس  ان ع ى الخ ية كعر ون ل نرصار الدامح ع ى الخ ية فيمرا بعردن وحيومرا   الحياة
يحد  اسنرصار الواائى ع ى الخ ية سوورصر ناائيا  ع ى الموتن كح ما حص وا ع ي  أوا أو عر رون )الفرر    

ن وأذا الخرم الذي ن خذه أو عالمرة إن كانرت السال    ال ووةننن( لدا ما ن خذه اآلن يع يوا  ن ن راس ل سماو.ات 
ن  م ا لو إن ف  الرو  فيوار ال يكون الخرم موجومر موجومة فيوار ولم تو فئر ت خذنا المالئدة ل سماء كق ين ل مسيح

ر الوفس ليست ما   ين المسيحن )وأذه العالمة مليح ع ى مرا أرو مالرك الروفس  ر إبا أذه ي العالمة  ير موجومة
 ن (ة  ير مرئية ل عيا المامية الب ر.ة لدواا مرئية ل مالئدة والمالئدة  روا وأى عالم

  
ِِ ِإَلى ُكوِرْنُثوَس.23" -:(23) آية    " َولِكنِ ي َأْسَتْشِهُد هللَا َعَلى َنْ ِسي، َأنِ ي ِإْشَ اًقا َعَلْيُكْم َلْم آ

معوى  نوى سرتتي بعرد  ن تصر حوا  نفسركم فرال نرى أوا س  ان  ع ى العقاان والو لم  رم  ن آتي حرى ال  عامبكمر 
َوِبهَِذِه و را  " 15والرسرو  سر ت فرى آيرة   ع ر  ن  عا بن أوا ن.د الرسو  كر ا محرب ألوالمه ولدرا فرى حرز ن

ْيُكْم َأوَّالً  َي ِإلََ اُء َأْن آتَِ لارم  ن و ارذا نررى م راعر الرسرو  األرو.رة ت.راه  والمهر فارو ي رراس  ن نرذأب "الثِ َقِة ُكْنُت َأشََ
ت  وال مررودم جزئيررا" )رو ( ] ى أررو م ررراس  ن يمررأل 24:  15و.فررر  ررؤ.رراأم كمررا  ررا  مرررة ألأررح روميررة "إن تمررألَّ

عيوي  ما رؤ.رامر ولدو  ماما ت  رن فريام لرا ي ربن وأرذا معورى  ولر  جزئيراهن ولدرا أورا يقرو   نر  نر.رد  ن نرذأب 
ذا ال يفرررر    ررررب األا  ن نرررذأب ألوالمه فرررى  مررررب لارررم ليفرررر  رارررم و نيمررررانام وال نر.رررد  ن نرررذأب ليعررررا  ام فاررر

و.عا  امن وأذه ط يعة الم اعر اسنسانية إب أو نررمم فى إرامتر  رريا  ن نرذأب و ن ال نرذأب ن ولدرا الرسرو  إب 
ر عررا م رراعره نررراه ال يسررير وفقررا لاررذه الم رراعر اسنسررانية رررح لمررا يم يرر  ع يرر  الرررو  القرردسر فاررو ال يسررير  يع رر  
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لدو  يسير وفت صروت الررو  .  َأْم َأْعِزُم َعَلى َما َأْعِزُم ِبَحَسِب اْلَجَسدِ   ال.سد والم اعر اسنسانية =  بحسب  أواء
وِح ِفي ُقُلوِبَنا القدس الساكا فى   ب  =  (ن8:  7كو2( ن راجن تفسير اآلية )22)آية  َوَأْعَطى َعْرُبوَن الرُّ

 
 "  ى ِإيَماِنُكْم، َبْل َنْحُن ُمواِمُروَن ِلُسُروِرُكْم. أَلنَُّكْم ِباإِليَماِن َتْثُبُتوَن.َلْيَس َأنََّنا َنُسوُد َعلَ 24" -:(24) آية

كح   = َبْل َنْحُن ُمواِمُروَن ِلُسُروِرُكمْ ال   و  أذا سظاار سيامة وس  ان ع يكم  = َلْيَس َأنََّنا َنُسوُد َعَلى ِإيَماِنُكمْ 
صوت هللا لدم و نرشام الرو  القدس  عمح   و رسائح  رس اا لدم أو ما  عم   سواء كرااة  و عقاا  و تادند 

 ى مساعدتدم  ن يطح سروركمن فاسنحراف  موامرون   و و تد من وأدف هللا العامح فىَّ أو إسرمرار سروركم =
  رك ا محب لدم كح ما  عم   و ع مكم ب  رب ف نا عا اسيمان الصحيح يكون س با فى عياي الفر  الحقيقىن

  فى ج ب السرور لدمناعدكم  س
وهللا نفس  ال نر م  حدا  ع ى اسيمانن و يما  رولس ال نر.د  ن يقار  حد و.ر م  ع ى اسيمان الصحيحر رح أو 

 وة هللا تعمح فيام ما خال  إيمانام   = أَلنَُّكْم ِباإِليَماِن َتْثُبُتونَ نر.دأم ررغبة حرة  ن يسر.ي وا فيزمام سرورأمن 
ط تيارات الخ ية والرم يح والارطقات الري نرعرعون لاان وتعاليم رولس وتادندات  أي ليث ت إيمانام  فيث روا وس

فير كد سرورأم  م ا لو إنحرفوا عا اسيمان تابعيا مع ميا كذبة وأرطقات سيرحو  سرورأم إلى مرارةن اسيمان  
 .الصحيح أو ال ر.ت لحياة الفر  الحقيقى
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 
 
  " َولِكنِ ي َجَزْمُت ِبهَذا ِفي َنْ ِسي َأْن اَل آِتَي ِإَلْيُكْم َأْيًضا ِفي ُحْزٍن.1" -:(1) آية

( مررا اسصررحا  األو ن فالرسررو  ال نر.ررد  ن نررذأب لاررمر وفررى وسرر ام خ يررة 23ر 15أررذه اآليررة ترمررة )لميررات 
و.فررر   رو.رو رروا فيفرحروا(ن والرسرو   ع رراأم فرصرة ليصرر حوا  حروالام 5كررو 1  ب رعة تحزنرر  )راجرن تفسررير إصرحا

عوررد حمرروره إلرريامر وال يحررزنام روقررده وحكمرر  ع رريام وعقابرر  لاررم بسرر ب أررذا الزانرري مررن اوجررة  ريرر   و بسرر ب  راررم
 شقا اتامن والرسو  إع ر لعقاا الزاني وتو يخام حرى ال تدون وس ام خ ية وعفونة تؤمى لاالكامن

 
ُحِني ِإالَّ الَِّذي َأْحَزْنُتُه.2" -:(2) آية  " أَلنَُّه ِإْن ُكْنُت ُأْحِزُنُكْم َأَنا، َفَمْن ُهَو الَِّذي ُيَ رِ 

أرو ي رراس لفرررحامر ولدور  ألجرح تررو رام  حرزنام إلرى حرريار فارو يفرر  بالرررائ يا القديسريار ففرحر  أررو فري فرررحامر 
حزنام  وال ن و ولس لا يفر  إال  ررو ة الزاني الذي س ب لر  ررولس  المرا  ف ولس لا نزو  حزن  و.رعزى إال  إبا اا   

(ن والخام  الحقيقي ال يعرف الفر  الحقيقي إال  في تو رة  والمه و حيراتام 5:  5كو 1 حزنر  ب ن  س م  ل  ي ان )
 المقدسةن

 
ا َوَكَتْبُت َلُكْم هَذا َعْيَنُه َحتَّى ِإَذا ِجْئُت اَل َيكُ 3" -:(3) آية ْم، َواِثقًَ َرَح ِبهَِ ُب َأْن َأفَْ اَن َيجَِ ِذيَن كََ َن الََّ ْزٌن مَِ وُن ِلي حَُ

ْم. ُُ ْم َأنَّ َفَرِحي ُهَو َفَرُح َجِميِع ُُ   " ِبَجِميِع
ْم  ُت َلكََُ َرُح ( رسررالة الرسررو  األولررى لاررم كرررب لاررم ليصرر حوا  حرروالام فيفررر  راررمن 5كررو 1فرري ) =َكَتبََْ َو فَََ ي هََُ َفَرحََِ
مْ  ُُ يِع ن وأرو واإررت  ن فرحوري أرو تو رة ال.ميرن والمحبرة الرري تسروم ال.ميرنن وأرذا سيسر ب فررحكم جميعرا  مرا ي = َجمَِ

فالحب الحقيقى المربام  نرس ب فى فر  حقيقى لدح األطرافر ففرحام أو فر  ل ر وفرح  أو   لام نفس م اعرهن
 فر  لامن

 
َة أَلنِ ي ِمْن ُحْزٍن َكِثيٍر َوَكآَبِة َقْلٍب َكَتْبتُ 4" -:(4) آية وا اْلَمَحبََّ ْي َتْعِرفَُ ْل ِلكََ وا، بََ ْي َتْحَزنَُ  ِإَلْيُكْم ِبُدُموٍع َكِثيَرٍة، اَل ِلكََ

 " الَِّتي ِعْنِدي َواَل ِسيََّما ِمْن َنْحِوُكْم.
ن الرسررو  أوررا يطاررر مح ررر  ومموعرر  ألج اررمر في رردو  ن المقرراوميا صرروروه لاررم ع ررى  نرر  رجررح   رراس  يسررر بررتالمام

ونر رررح أرري فررري  اررذا تا دررفع ررى  خ رررائدم   ن  وافررت  أوررا  ن المحبررة الحقيقيرررة ليسررت فرري ومعوررى كررال  الرسررو 
تو يخكم وارشامكم ل خ   حرى تمروعوا عو ر ولدو  ك ا محب نئا من  ناتامر ندعوأم ل رو ة و.و ، و.عا ب ولدا 

 ردموي كثيرةن فالخام  الحقيقي نرد م بالصدس حرى لو  حزن السامعيان
 
َل.لِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َقْد َأْحَزَن، َفِإنَُّه َلْم ُيْحِزنِ ي، َبْل َأْحَزَن َجِميَعُكْم َبْعَا اْلُحْزِن ِلَكْي اَل ُأثَ وَ 5" -:(5) آية   " قِ 
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أوا نرد م عا الزاني من اوجة  ري  و ن  ررصرفات  أذه س ب حزنرا  ل .ميرن )فنسررائيح ك ارا  صري ت بالف رح بسر ب 
لَ ِلَكْي خ ية عاخان(ن   لا  طيح في الدال  عا أذه الخ ية حرى ال  إقح ع يكم و س ب لدم عيقا ن = اَل ُأَثقِ 

 
ِريَن،  6"  -(:7-6)  ياِا  َن اأَلْكثََ ِذي مَِ اُك الََّ ُل هََذا َيْكِييَِه هََذا اْلِقصََ وا 7ِمثَْ ى َتُكونَُ اْلَعْكِس  َحتََّ اِمُحوَنُه  بَِ ُتسََ

وَنُه، ِلَئالَّ يُ   " ْبَتَلَع ِمْثُل هَذا ِمَن اْلُحْزِن اْلُمْ ِرِط.ِباْلَحِريِ  َوُتَعزُّ
ر  مرت المخ ئر والرسو  وجد  ن القصاا كاف  و ن الخاطئ  د  تو ةن  اأَلْكَثِرينَ = لقد ع   م  رولس  ن الدويسة  

وأررذا القصرراا يعكررس تقصرريرأم السررارتن وأوررا ن.ررد الرسررو  ن ررل رو  الرجرراء فرري أررذا الخرراطئ حرررى ال نيرر س 
فالرسرو  الرذي عا رب مرا   رحر أرا  = ُيْبَتَلَع ِمْثُل هَذا ِمَن اْلُحْزِن اْلُمْ ِرطِ = ل ي انر ور ما نررو اسيمان و. ر ع  ا

أو أوا يسامح و.  ب موام  ن يسامحوا أذا ال خت و.وطروا إلي  ررحمةن أو خاف  ن يقن في  سر إر يس ما 
األشررار ال نرررو عصرا ر مررى يعور  ومررى ي ر.نر وهللا "اةالحزن الزائدن وأوا نرى حكمة الخام  في معام ة الخ 

"ن ف رو طالرت فرررة العقو رة ر مرا نير س الخراطئ و.رزمام فري خ يرر ن وال ررد  ن تطارر تسرقر ع ى نصيب الصديقيا
 الدويسة مح راا من عقو راان 

 
  " ِلذِلَك َأْ ُلُب َأْن ُتَمكِ ُنوا َلُه اْلَمَحبََّة.8" -:(8) آية

( واآلن يح   بعمح جماعي 4:  5كو 1حر  أذا الخاطئ ما خال  عمح جماعي ل دويسة ك اا )الحظ  ن رولس  
  يما ن

 
 " أَلنِ ي ِلهَذا َكَتْبُت ِلَكْي َأْعِرَف َتْزِكَيَتُكْم، َهْل َأْنُتْم َ اِئُعوَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء.9" -:(9) آية

مروني فري مرا سر ت و منررم وعرا  رم أرذا ال رختر أوا يقد  الرسو  شفاعة عا أرذا الخراطئ فيقرو  لارمر كمرا  طعر
ف رجو  ن ت يعوني اآلن وتسامحون ن  نا اآلن  خر ركم أح ت يعون    الر فام إبا لم ي يعوا و صروا ع ى عقراا 

ْزِكَيَتُكمْ  وعز  وحرمان الخاطئر فاذا يع رر عرا رو  حقرد ولريس عرا محبرةن ( ن.رد  7:  1برط1= راجرن تفسرير ) تََ
 وقية الذأب روار الفرن ر اشارة لوقاوة   ب االنسان ن وما عالمات الوقاوة ال اعة وعد  العوام نان الرزكية أى ت

 
ِه 10" -:(10) آية اَمْحُت بَِ ا سََ ْيٍء  َوالَِّذي ُتَساِمُحوَنُه ِبَشْيٍء َفَ َنا َأْيًضا. أَلنِ ي َأَنا مََ اَمْحُت ِبشََ ْد سََ ُت قََ  ِإْن ُكنَْ

 "ِة اْلَمِسيِح،َفِمْن َأْجِلُكْم ِبَحْضرَ 
ر ما ط ب مور  بعرض مرا  أرح كورنثروس عرا طر.رت تري س  ن يسرامح الزانرير وأرذا يعورى أورا   =ِمْن َأْجِلُكْم    هو

يحِ  ن  ي.امح  أح كورنثوس و.سامح الزاني ألج ام ولدا  ولر   َرِة اْلَمسَِ  وموافقرر ر نطرر المسريح ي تحرت  = ِبَحضَْ
معورى  عمرتن فروحا ك ورا فري حمررة المسريحر وحررى نسررمرن بمح رر  حاعر معورا مائمرا ر أرذه ال.م رة تع رى   فاو

ْم و فران  ع يوا  ن نغفر  ي تدون لوا نفس سمات ن ف نا  ط ب مودم  ن تسرامحوه  ْن َأْجِلكَُ  ي لرفرحروا فري حمررة مَِ
 المسيح بغفران ر إبا  فرتمن
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ْيَطاُن، أَلنََّنا الَ 11" -:(11) آية  " َنْجَهُل َأْفَكاَرُه. ِلَئالَّ َيْطَمَع ِفيَنا الشَّ

وتم ادو ف مابا ال ي ان سيدفع  ألن نررو اسيمان كما مفع  ل زنا ما   حر فاو سيقو  ل ر إن الدويسة تدرأك 
ن فالرسرو  يفعرح مرا يفع ر  مرا عقراا ر والذنا نوافقونك ع ى  ن تزنى من ما تر.د ال تذأب ل وإوييا الذنا يح ونك

ر و.عررف بنرشرام الررو  و نرصررف بحكمرة إب يعررف حيرح وخرداي إر ريس ومكررهوما سما  ألجح الوفن الروحري وأر
 مرى يعا ب ومرى يسامحن

 
،  12"  -(:13-12ياِ )ا  بِ  َلْم َتُكْن 13َولِكْن َلمَّا ِجْئُت ِإَلى َتُرَواَس، أَلْجِل ِإْنِجيِل اْلَمِسيِح، َواْنَ َتَح ِلي َباٌب ِفي الرَّ

ْعُتُهْم َفَصَرْجُت ِإَلى َمِكُدوِنيََّة. ِلي َراَحٌة ِفي ُروِحي، أَلن ِ   " ي َلْم َأِجْد ِتيُطَس َأِخي. لِكْن َودَّ

من  ن الدرااة كانت ناجحةر إال    ن الرسرو  كران فري اعر راار نر.رد  ن يقاررح تري س لريع م   =َلْم َتُكْن ِلي َراَحٌة  
أرؤالء  والمه و.ر.رد  ن ي مرئا ع ريام وأرذا  مو  ت إير رسالر  األولى ع ى  أح كورنثوسر وأح  تت رثمارأا ل رو ةر

)فري اليونران(  َمِكُدوِنيَّةَ الق ت ال دند ع ى المخدوميا ال رد  ن يكون في   وا الخدا ن ون.د  ن الرسو  خرا إلرى 
يُطَس )في تركيرا(  ي سرافر برالبحرر ليبحرل عرا   َتُرَواَس بعد  ن كان في   ر ليسرمن مور   خبرارا  ت مئور  عرا  أرح  تَِ

 ن(7ر 6:  7كو 2س وأذا حد  فعال  و تى ل  تي س ب خبار مفرحة )كورنثو 
 

ََاِ  إسرررخد  الرسررو  أوررا عررامة رومانيررة معروفررةن فدرران القائررد العسرركري المورصررر العائررد مررا  -:  16 -14ا ي
كةر يعوم إلي روما في موكب عطيمر وفير  يك رح القائرد المورصرر وجورومهن وكران نردخح الموكرب إلرى المدنورة المعر 
إلررري اسسررررام ووراء القائرررد جورررومه المورصرررر.ا ووراءأرررم طرررارور األسررررين وعورررد مخرررولام ل سررررام كرررانوا يحر رررون  إرررم

حرفاال  بالوصرر وأوا يك ح القائرد وجورومه و.حرف رون رارم و.رمرون األسررى ل وحروش ال.ائعرةن و ارذا تصرير إالبخور  
 رائحة موت ل مازوميا رائحة البخور الري  ط قوأا أي رائحة حياة وم.د ل مورصر.ار و 

 
َة َمْعرِ 14" -:(14) آية ا َراِئحََ ُر ِبنََ ْْهَِ يٍن، َوُي ًراِ هلِل الَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب ُنْصَرِتِه ِفي اْلَمِسيِح ُكلَّ حَِ ُْ ِه َولِكْن ُش َفتَِ

  " ِفي ُكلِ  َمَكاٍن.
.ا أرم كرح المرؤمويا الررائ يا وأرؤالء أوا نرصور ررولس الرسرو   ن القائرد المورصرر أرو المسريحر وجورومه المورصرر 

 لام حياةر  م ا المازوميا فوصي ام الموتن 
ًراِ هلِل   ُْ نمممرم لموكب الوصرة الذي يقومه المسيحن ع.يب أو إف نرم يا  أح كورنثوس يا ما  دمرم تو ة لقد   =ُش

ثوسر ر ى  نر  أرو وكرح مرا رولس الرسو ر فبعد  ن تد م عا الخاطئ الزانير و ن  سامح ر وتذكر تو ة  أح كورن
سرائر.ا فري موكرب نصررة المسريحن وخرال   ر الدرحومروام أرذا الزانرى الرائرب  آمووا و أح كورنثوس والخ راة الررائ يا

 نحراف  حيانا  فنن  دموا تو ة نومم لموكب الوصرةر وان رفموا الرو ة نا كن رح روا في حياتوا نرعرض ل 
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ِْْهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفتِ  خدا  المسيح األمواء ك ولس أم رائحة المسيح الزكية بس ب المسيح الرذي فريامر وأرذه  = هِ ُي
أذه كما  الت عروس الو يد "ما ما  الم رك فرى م. سر   = َراِئَحَة َمْعِرَفِتهِ  =الرائحة الخارجة موام ت.ذا اآلخر.ا  

ذا ال رخت رائحرة المسريح الع ررةن (ن فنبا كان المسيح فى شخت تفو  مرا أر12:  1 فا  نارمنوى رائحر " )نش
في.ذا أذا ال خت الوراس و.كرون تع يمر  مق روال إب تخررا مور  رائحرة المسريح "صررة المرر ح ي رى لرىر رريا إردنى 

( والثدنيا أوا أما العادنا القديم وال.دنردر والررو  القردس الرذى  وحرى بك مرات العاردنا يمرن 13:   1ن يت" )نش
فيعررف الوراس المسريح  = فرخررا رائحرارا لدرح الوراسن يبيَت  = ءة ومعاشرةك ماتامرا فرى   رب أرذا ال رخت مقررو 

و.ؤموون ب ن المسيح يقوم خدام  ل درااة و ام ي عرف اسم المسيحن والمسيح أو الذي يقوم الرائ يا لموكرب الوصررة 
 ن
 
  ُصوَن َوِفي الَِّذيَن َيْهِلُكوَن.أَلنََّنا َراِئَحُة اْلَمِسيِح الذَِّكيَِّةِ هلِل، ِفي الَِّذيَن َيْصلُ 15" -:(15) آية
ا ِة الررذنا ندرررا باسن.يررحن  = أَلنَّنَََ يِح الزِكيَََّ ُة اْلَمسََِ المسرريح الررذي يحيررا فيرر   بسرر ب )الذكيررة صررحراا الزكيررة(  =َراِئحَََ
(ن المسرريح نفسرر   يررر موطررور ولدررا رائحررر  أرري الررري تطاررر مررا رررولسن والمعوررى  ن ك مررة هللا تقررد  20:  2) ررح

 وأواو ما يق ح فيخ تر وأوراو مرا نررفض فيا ركن   رو  الد مرة نرو ر  ع رى الوراسر فد مرة هللا ال ل ب ر جميعا  
 ت ز  رح أي تحل وتدفن وتثيرن

  
، َوأُلولِئَك َراِئَحُة َحَياٍة ِلَحَياٍة. َوَمْن ُهَو ُكْ وٌء ِلهِذِه اأُلُموِر.16" -:(16) آية ٍِ ٍِ ِلَمْو   " ِلهُؤاَلِء َراِئَحُة َمْو

اةٍ المسرريح ك ررولس أررم رائحررة المسرريح الزكيررة ي رررماا الرربعض فيررروا فردررون لاررم  خرردا  َََ اٍة ِلَحي َََ ُة َحي )واعررح  َراِئحَََ
المقارنة من العامة الرومانيةر فحيا ي  ت البخور  ما  القائد المورصر تدون رائحرة البخرور أري رائحرة حيراة لحيراة 

ٍِ لاررم نرصررروا(ن و. رررماا الرربعض و.رفمرراا فردررون إال.ورروم الررذنا  ْو َََ ٍِ ِلم ْو ُة مَََ )مثررح أررؤالء األسرررى حرريا  َراِئحَََ
نرصررار  أررح كورنثرروس رآه رررولس إي رررمون رائحررة البخررور يعرفررون  ناررا سرراعة مرروتام إب ن قررونام حرراال  ل وحرروش(ن 

نرصارا  ل مسيحية ك اا وموكب نصرة مرصحر  ائده المورصر أو المسيحن نفس البخور يكون رائحة حياة ل بعض إ
ت ل رربعض اآلخرررن فال ررمس تع ررى الصررحة وال تمررر بوى العيررون ال  يليررة لدواررا تدررون سرر ب عرررر ورائحررة مررو 

لررذوى العيررون المررليفةن ال ررمس تخرررا روورأررا نباتررات لاررا رائحررة جمي ررة وتخرررا مررا كررو  القررابورات رائحررة كر.اررة 
يرح عرا المسريح نفسر   نر  و ولس أوا ي كر هللا الذي جع   واس ة لو ر رائحرة المسريح الزكيرة بكرااتر ن وأرذا مرا  

(ن ريومررا أررو  تررى لخررالا الورراس جميعررا ن أكررذا ك مررة الدرررااة مررا يق  اررا 34:  2وعررن لسررقوي وميررا  كثيررر.ا )لررو 
و.عمح راا نرحررر مرا الخ يرة بسر  اناا فردرون لر  حيراةر ومرا ال يق رح ك مرة هللا سرردون ك مرة هللا منوونرة لر  )نرو 

ولدا ما الذي يسر ين  ن ن  غوا أذه األمورر و.حقت  = ْ وٌء ِلهِذِه اأُلُمورِ َمْن ُهَو كُ (  ي رائحة موتن 48:  12
فيوا رسالة الحياةن ما الرذي جع ورا رائحرة اكيرة ل مسريح فودرون رائحرة حيراةن ال تطوروا  نوري  ر.رد  ن  تفراخر روفسري 

أررو الررذي عمررح رررين ال  حررد و  ررو   نورري  ررد  ع يررردم حيرراةن  نررا لسررت شرريئا ر  نررا لسررت كفررؤا  لاررذه األمررور لدررا هللا 
 يع ى حياة سوى هللان
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َتَكلَُّم َأمََ 17" -:(17) آية َن هللِا نََ ا مَِ ْل َكمََ اَلٍك، بََ ْن ِإخَْ ا مَِ يَن َكِلَمَة هللِا، لِكْن َكمََ اَم هللِا أَلنََّنا َلْسَنا َكاْلَكِثيِريَن َغاشِ 

 " ِفي اْلَمِسيِح.
يَن َكِلَمَة هللاِ   كفاءر لدووا لسوا مث امن أمب نام  امر.ا و   َكاْلَكِثيِرينَ ف يفرخر البعض  أم يغ ون و.م  ون   = َغاشِ 

و.فرخرون  نام كفؤ ل خدمةر و نا ال  فعح مث امر فام لام   راض شخصية كز.امة  موالامن  ما  نا فال  كرا إال  
 أداف ك مات  =َتَكلَُّم َأَماَم هللِا نَ  ي هللا يحركوي و.ع يوي ما   و ن  =َبْل َكَما ِمَن هللِا ردافن اسخالا والغيرةن 

 رولس ليست  نانية وشخصيةر رح أو في صدس نرد م  ما  هللان وهللا نرا ب ما يقو ن  
(ن أو نرد م مرحدا  و ير  20:   2فالد مات الري يقولاا يع ياا المسيح الذي في رولس ) ح  =  ِفي اْلَمِسيحِ 

ال نبحل إال  عا م.د هللا وخالا نفوسام ال   = ا ِمْن ِإْخاَلكٍ َكمَ موفصح عا المسيحر رح المسيح نرد م في ن 
ن وكح ما يفعح مثح الرسو  و.  ب م.د هللار وال ي  ب شيئا لوفس ر تفو  مو  رائحة المسيح لوفس نر.د  ي شئ 

( ن فالعيا  22:  6" )مت فان كانت عيوك بسي ة ف.سدو ك   يكون نيراالزكيةن وأذا معوى  و  را الم.د "
بسي ة أى الرى ت  ب م.د المسيح فقط وأذه الوفس يسكا فياا المسيح نور العالم ر فيصير جسد أذا اسنسان ال

 ني  را ن 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 
 
    " اِئَل َتْوِصَيٍة ِإَلْيُكْم، َأْو َرَساِئَل َتْوِصَيٍة ِمْنُكْم.َأَفَنْبَتِدُئ َنْمَدُح َأْنُ َسَناأ َأْم َلَعلََّنا َنْحَتاُج َكَقْوٍم َرسَ 1" -:(1) آية

موام ليس  وأو  هللا  ك مة  يغ ون  كثير.ا  أواو  بكر  ن  السارت(  حيوما  اسصحا   فى  آية  أؤالء   ر)آخر  رح 
اسإوى   ما الرالميذ   توصية  ط  وا  ن ي تى رولس الرسو  ررسائح توصية ) البا    الغ اشيا لدى يم  وا الدورنثييا

خرا عا الموعوي ليرم ع ى أذه الوق ةر فاو ال  ي  ألن  ليس ررسو  ما الرسحن وأوا إع ر الرسو   ن  ع ر(
نفس  وال أو الدذ  يمد   كالرسح  توصية  إإبات صدس   بةر ألن  محراا لرسائح  بنيمانام ومواأ ام  أح كورنثوس 

اس ما  رووي  إرسالير   صدس  عا  نرد م  ال  إانية  مرة  وأو  إيمان رسولير ن  لرث يت  رح  نفس   ليمد   فرخار  و 
 الدورنثييا ع ى اسيمان الصحيحن  

 
 " َأْنُتْم ِرَساَلُتَنا، َمْكُتوَبًة ِفي ُقُلوِبَنا، َمْعُروَفًة َوَمْقُروَءًة ِمْن َجِميِع النَّاِس.2" -:(2) آية

ا نرم رسائح توصيروا الرى تؤكد ما نحار إن  عطم شاامة لمدرس أى ن.را  تالميرذه  ي ُقُلوِبنََ ًة فَِ  نطرر  = َمْكُتوبََ
اسِ = مح ر ر فر والمه فرى   بر  وعرالقيا فرى بأور ر   رح  ن يكونروا ظراأر.ا  مرا  الوراس  ْن َجِميَِع النََّ ُروَءًة مَِ  = َمقَْ

حياتدم وايماندم ظاأر  ما  كح الواسن أرو تد رم عرا مكرانرام فرى   بر    رح  ن نررد م عرا عال ررام بالوراسن فر نرم 
اَلُتنَ  اسِ  ا،ِرسَََ َََّ ََِع الن تعاليموررا  إمرررت فرريكم وفررى حيرراتدمر وصررارت حيرراتدم ظرراأرة واإبررات لصرردس تعاليموررا  = لَجِمي

 ولصدس رسوليروان 
 

ي 3" -:(3) آيَة ، اَل فَِ يِ  ُروِح هللِا اْلحََ ْل بَِ ٍر بََ ًة اَل ِبِحبَْ ا، َمْكُتوبََ ًة ِمنََّ يِح، َمْصُدومََ اَلُة اْلَمسَِ ْم ِرسََ اِهِريَن َأنَّكَُ وَ ظََ اٍح َألَْ
 " َحَجِريٍَّة َبْل ِفي َأْلَواِح َقْلٍب َلْحِميٍَّة.

ا و.وعح أوا"أنتم رسالتنا"  ا  فى اآلية السابقة   ًة ِمنََّ يِح، َمْصُدومََ اَلُة اْلَمسَِ فارم بنيمرانام ي طارروا حقيقرة  َأنَُّكْم ِرسََ
 ااة رولس الرسو نرسولية رولس الرسو ر و. طاروا حياة المسيح الرى فيامر وأى بحسب ما تع موأا بكر 

الررذى فرريكمن وأوررا يقررو   سرر ت و ررا  لاررم  ناررم رائحررة المسرريح الزكيررةر  ى الورراس ت رررم فرريكم رائحررة المسرريحوالرسررو  
صرتم ل .مين ظاأر.ا ب ندم الرسرالة الررى كر ارا المسريحن تطاررون  = َظاِهِريَن َأنَُّكْم ِرَساَلُة اْلَمِسيحِ روفس المعوى  

لدرى نررى يحر  نررم إن.يرح مقرروء مرا الوراس "ن الواس ترى فيكم رسالة نوجااا لارم المسرالمسيح الذى فيكم بحياتدم
اَلُة " لذلك ي.ب ع يورا  ن نرا رب كرح تصررفاتوان  نررم ى السموات الواس  عمالدم الصالحة و.م.دوا  روكم الذى ف ِرسََ

ا ًة ِمنَََّ يِح، َمْصُدومَََ ار فمررا الررداعى ألن نرر تى ررسررائح توصرريةن لقررد صرررتم أكررذا رواسرر روار بكرااتوررا وتعاليمورر = اْلَمسََِ
الذى عمح فيوا فدرانار وعمح فيكم فق  رم الد مة وتغيرت  = ُروِح هللِا اْلَحي ِ  بنعمة َبلْ  ِبِحْبرٍ  وأذه الرسالة لم تدرب 

حيررراتدمن والررررو  أرررو الرررذى يعيرررد ت ررركي وا لوصرررير خ يقرررة جدنررردةر الررررو  أرررو  صرررابن هللا الررررى تعيرررد ت ررركيح اآلنيرررة 
ةٍ ( وأررو الررذى نث روررا فررى المسرريح فيطاررر المسرريح الررذى فيورران 18إرار.رة )الفخ َواٍح َحَجِريَََّ ي َألََْ ع ررى نحررو مررا  = اَل فََِ
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ةٍ كرب موسرىن   (ن  ى 27ر 26:  36+  20ر 19:  11+ حرز  33:  31ر إراجرن ) = َبْل ِفي َأْلَواِح َقْلٍب َلْحِميََّ
وَّ   الق رروا الح.ر.ررة إلررى   رروا ل  حميررة حساسررة ت ررعر وترردرو مررا يكربرر  الرررو  القرردس ع يارران ن الرررو  القرردس حرر 

وَّ   الرو  القدس الق وا ما ح.ر.ة إلى لحميرةر كران بلرك بر ن سركب محبرة هللا فيارا )رو  (ن ومرا 5:  5وكيف ح 
( مون  ن تدرب ع رى  لروا  ح.ر.رة كمرا فعرح موسرىر ررح بالمحبرةن فرى العارد 21:    14يحب يحفظ الوصايا )نو  

هللا ع ررى الح.ررر فاررذا نرواسررب مررن   ررو ام الح.ر.ررةن  مررا فررى العاررد ال.دنررد ف قررد صررارت لوررا   رروا  القررديم كرررب لاررم
لحمية بالمحبرة الررى يسرك اا الررو  )الزوجرة الررى تحرب اوجارا وتحرب هللا ال تحرراا لمرا يقرو  لارا ال تزنرىر فارذا 

 فرى العارد القرديمر حيرل ال محبرة إب يعر ر إأانة لاان فما يحب هللا ال يسر ين  ن يخون (ن وكان أذا  يرر ممكورا  
 ن(39:  7 ن الرو  القدس لم يكا  د حح فيام بعد )نو 

 
  " َولِكْن َلَنا ِثَقٌة ِمْثُل هِذِه ِباْلَمِسيِح َلَد  هللِا.4" -:(4) آية

ر فاهلل رد  الزكيةم  ندم  نرم رسالة المسيح المقروءةر وسرط ون أكذا تو روا اسيمان ررائحرد  =َلَنا ِثَقٌة ِمْثُل هِذِه  
فى المسيحن أذه الثقة صارت لوا ما   = ِباْلَمِسيحِ  ن( 6:  1عم   معكم وسيكم  ر فاذا أو فدر الرسو  )فى

ت.اه هللان إقروا أى ت.اه هللا وليس فى  نفسوان فاهلل أو    = َلَد  هللاِ خال  إتحامنا بالمسيح وإباتوا فى المسيحن 
 ( وتدونون رسالة المسيح ورائحة المسيحن 20:  5كو  2سفراء يعظ بكم )  الذى يمألكم بالرو  و.حولدم إلى

  
 "  َلْيَس َأنََّنا ُكَ اٌة ِمْن َأْنُ ِسَنا َأْن َنْ َتِكَر َشْيًئا َكَ نَُّه ِمْن َأْنُ ِسَنا، َبْل ِكَ اَيُتَنا ِمَن هللِا.5" -:(5) آية
اةٌ  وررا  و  رردراتوا رررح كفانروررا مررا هللان فررال نوسررب  ى ن.ررا  فررى ( ليسررت راجعررة لدفاءت4 كفرراءن أررذه الثقررة )آيررة  = ُك َََ

 الخدمة ألنفسوا رح هللن
  

ُل َولكَِ 6" -:(6) آية ْرَف َيْقتَُ وِح. أَلنَّ اْلحََ اَم َعْهٍد َجِديٍد. اَل اْلَحْرِف َبِل الرُّ وَح الَِّذي َجَعَلَنا ُكَ اًة أَلْن َنُكوَن ُخدَّ نَّ الَرُّ
 " ُيْحِيي.

اتامررروه ب نررر  ناررراجم الوررراموسر وطرررال وا  أرررح و  وأرررؤالء كرررانوا مرررا المرارررومنار  ررراوموا ررررولسالرررذنا المع مرررون الدذبرررة 
الورراموسر وأررو أوررا وفررى األيررات الراليررة يقررو   نرر  لرريس عررد الورراموسر رررح أررو نارراجم  اسلرزا  بحرفيررةبرركورنثرروس 

   يت الروحى ل واموسنالحرفية فى الواموسر أو عد الر  يت الحرفى ل واموسن ولدو  ي الب بالفام والر
ََى عنََد اليهََود = ََال للتطبيََق الحرف نر إب أررم يمروعررون عررا العمررح نررو  السرر تر فاررم اليارروم فررى إسرررائيح اآل مث

يسر جرون عما  ف س يوييا ل عمح نو  الس تن أم يمروعون حرى عا إعاءة واطفاء األنروارن لدروام ي   رون مرا 
 عمح بلكن الف س يوييا 

خصرى نفسر  رردال  مرا الرذى  ور..رانوس  مرا ي  رت آيرات الدرراا حرفيرا كمرا فعرح در ن.د رح حري فى العاد ال.دن
  فحرمر  الدويسةن ر ن يميت ال اوة فى ماخ  
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)يقصرد الرسرو  برال ر ن رولس ب ن  مرحررر ال نبرالى بالوراموس ف رال ام بر ن نرفعروا ال ر رن  وأؤالء المراومنا إتاموا
الرذى يقروم ل مسريح الفائت العامح فى موسى والواموس ليروا م.د الرا  عا موسى )الواموس( عد  الفام الروحى(

 فيروا المسيحن
اًة   إن هللا ولريس  ى شرخت آخرر أرو الرذى جع ورا  رامر.ا و ع انرا اسمكانيرات لدرى نخرد  العارد  =الَِّذي َجَعَلَنا ُك ََ

تاب الحياة ألناا لرم تدرا تع رى  ال.دندن وهللا جع وا خداما  ليس لواموس مكروا والذى كان حروفا  تع.ز عا  ن
الوصيةن الواموس م.رم مرآة وال يسرر ين سروى ك ر  الفسرام الرداخ ى مون  ن يع رى إصرال ن   من  )الوعمة(  القوة

ُل = أو كال  رال  وة ع ى تغيير ط يعري فاو يك   األخ اءر إم يحكرم برالموت ع رى المخ رئ  ْرَف َيْقتَُ أَلنَّ اْلحََ
وَح ُيْحيِ  الرو  فرى العارد ال.دنرد يع رى  روة ل مرؤما ع رى توفيرذ الوصرايار أرو يغيرر ط يعرة اسنسرانر   =  يَولِكنَّ الرُّ

فيساح ع ي  توفيذ الوصايار لذلك أو يع ى حيراةن أرو يع رى حيراة بر ن ي.عرح الحررف )وصرايا الوراموس( ترحقرت 
ٍد َجِديََدٍ فررال يحكررم ع رريَّ الورراموس بررالموتن ف حيرران  اَم َعهََْ دَّ :  31ر إد جدنررد ألو  مرررة فررى )ورمت  بررارة عارر = خََُ

31) 
فى مكان يحدمه أو وليس أواو ت  يت حالى لاذه اآليةن ف قد طالب هللا إسرائيح ب ن ن ووا الايكح    =اْلَحْرَف َيْقُتُل  
ف عب هللا المرواجد فى  ماكا بعيدة عرا (ن وكان أذا لحكمة إلاية فى و راان 14ر 13ر 11ر 5:  12سواه )تل  

 ر كان م زما بحسب ال ر.عة بالذأاا إلى الايكرح سروو.ا لرقرديم ببرائح فرى األ يرام الثالإرة الد يررة رالايكح واللبامة
يع مرونام ال رر.عة  ر وأرؤالءالداورة والالو.ريا سي.دون حيوما ي.رمعون فى الايكح )والذى   ام  س يمان بعد بلك( ف

ل مم درة  فعرال أرذا مرا حرد  كران امة الوإويرةن و ال نوحرفروا إلرى اللبرفر و.صححون لام  ى  خ اء  و بامة هللا الواحدر
نحرفرروا سررر.عا  إلررى  بررامة األوإرران ف بررام هللا إال ررمالية إب خالفررت أررذه الوصرريةر و  رراموا ةيك رريا فررى مم درررامر  ناررم 

ن ر ررررح الرع رريم صرررار مراحرررا فرررى كررح مكررران ررررح ع رررر الفمرررائيات مم درررامن ولدرررا اآلن مرررا عرررام  حررد يع رررد األوإررران
ى لاذه اآلية جعرح مولرة إسررائيح ترمسرك بالمكران و.قولرون  نر  أرو الم ورى ع ير  المسر.د األ صرىر الحرف  فالر  يت

و.ر.دون أدم  ليقيموا ع ي  ةيك امر فرمسركام الحرفرى باأليرات كران وسريكون سر با  لقررح كثيرر.ان والحرظ رم السريد 
و سرر.وم بررالرو  والحررتن فاللبررامة المسرريح ع ررى السررامر.ة فررى أررذه الوق ررةر  ن السرر.وم هلل ال نرررتبط بمكرران رررح أرر

 بالرو  تحيىن
ر وال حرب السرر ة نفسر ة لا تموت ب ن يخصى اسنسان ال او  ال هم الروحى السليم لما سقط فيه أوريجانوس =

لرو  ولدرا إن كوررم برابلك لما ي.اأد ب ن يميت شراوت  " رح الرو  القدس يع ى معونة ع ى  سيوراى بق ن اليدن
( لذلك فالرسو  29:  2يما خران الق ب بالرو  )رو ( و.سمى أذا 13:  8" )رو فسرحيون تميرون  عما  ال.سد  

وحِ أوا يقو    . اَل اْلَحْرِف َبِل الرُّ
 
، اْلَمْنُقوَشُة ِبَ ْحُرٍف ِفي ِحَجاَرٍة، َقْد َحَصَلْت ِفي َمْجٍد، َحتَّى َلْم َيقْ 7"  -(:8-7ياِ )ا  ِِ ِدْر ُثمَّ ِإْن َكاَنْت ِخْدَمُة اْلَمْو

ِل،   ِه الزَّائَِ ِد َوْجهَِ َبِب َمجَْ ى ِلسََ ُُْروا ِإَلى َوْجِه ُموسََ ي 8َبُنو ِإْسَراِئيَل َأْن َيْن وِح فَِ ُة الَرُّ اأَلْوَلى ِخْدمََ وُن بَِ ََ اَل َتكَُ َفَكيَْ
  "َمْجٍدأ
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وت )فارو أذه رم عح ما نر.دون  ن نرتدوا لعوائرد الوراموس كالخررانن  ى إبا كانرت خدمرة الوراموس الررى تقروم ل مر
ِِ = رال  وة تساندنا لوحفظ الوصية( وأى مكرو رة بر حرف ع رى الح.رارة  ْو ُة اْلمََ برالموت ع رى  تحكرم وأرى = ِخْدمََ

المخ ئ مون  ن تع ي  معونةر و ذلك ح د م  بالموت ع ى ال.مين إب ال نوجد ما أو رال خ ية ر فنبا كانرت أرذه 
سررر يعوا  ن نوطررروا مباشرررة إلررى وجرر  موسررى بسرر ب مررا كرران الخدمررة  ررد إرتب ررت بم.ررد حرررى  ن اسسرررائي ييا لررم ي

أذا الم.د الذى كان م.دا  مؤ را  و.رزو  فرى نرو  مرار فديرف ال  = َمْجِد َوْجِهِه الزَّاِئلِ =  يحيط ب  ما عياء وم.د  
صرية ترتبط بم.د  كثر و عطم خدمة العاد ال.دند الرى تاب ل واس نعمة الرو  القدسر الذى يع رى  روة لروفيرذ الو 

 فردون لام حياة وم.د 
دٍ  ي َمجََْ وِح فََِ ُة الََرُّ خدمررة تاررب الرررو  ل ورراس والرررو  يع ررى حيرراة ولرريس مرروت أررو يع ررى حيرراة ألنرر  يغيررر  = ِخْدمَََ

ر وأرذا مرا نسرمي  عمرح الوعمرة  ى القروة الررى تع رى معونرة لروفيرذ الوراموس بسراولةط يعرى ف سر ين توفيذ وصايا  
 نالوصية

 
  

 العهد الجديد                                        عهد القديمال                
 
  
 
 
 
 
ْيُنوَنِة َمْجًدا، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا َتِزيُد ِخْدَمُة اْلِبرِ  ِفي َمْجٍد!9" -:(9) آية  "  أَلنَُّه ِإْن َكاَنْت ِخْدَمُة الدَّ

 ر مى إلررى إمانررة الب ررر ومرروتام المرروت الروحررى  ررد إرتب ررت بم.رردر وأررذا الورراموس فرنبا كانررت خدمررة بلررك الورراموس
ف.سررد المسرريح  رفبرراألحرى ت ررك الخدمررة الرررى تاررب ل ورراس ال ررر والخررالا ترررتبط بم.ررد  عطررمن فالدويسررة فررى م.ررد 

وفررى  والرررو  القرردس يحررح فررى الدويسررة ليع يوررا  فرانررا ل خ ايررا وحيرراة  رديررةر و اررا نسرر ك بررال رر وممرر  ع ررى المررذبح
رواء هلل ولدا عيونوا ال تدرو الم.رد الرذى نحرا فير  ررح  ولقد صرنا  وا فى كح عمح صالحنو. ررو مع  رالمؤمويا

 ن و ارن أذا من خدمة الذبائح الحيوانية فى العاد القديمنن يسرع ا فيوا أو م.د عريد و  رندرك  باسيمان
  

ْد ِمْن هَذا اْلَقبِ 10" -:(10) آية َد َأْيًضا َلْم ُيَمجَّ   " يِل ِلَسَبِب اْلَمْجِد اْلَ اِئِق.َفِإنَّ اْلُمَمجَّ
معوى اآلية  ن م.د العاد ال.دند كال مسر وم.د العاد القديم كالقمر وحيوما ظارت ال مس روورأرا   رت ع رى 

َد نور القمرن م.د القمر إخرفى حيا ظارر م.رد ال رمسن وليرمرح معورى اآليرة ن خرذأا ك مرة ك مرة  ِإنَّ اْلُمَمجََّ  =فََ

ئا، يصف ويرشد هو  * يعطى قوانين وفرا
 كمرآة تْهر الضعف الداخلى.

* يدين من ال يطيع وصاياه ويحُم بالمِو 
 على من يصطئ.

 *  اعة الوصية عن خوف من العقاب 

* يهيئ القلوب لتصبح النواميس جزءًا من  
  بيعة اإلنسان. هو يعطى قلبًا جديداً 

* الروح يعطى معونة لتصير حياتنا مرضية 
(إذ يغير  بيعة المؤمن  26:  8عند هللا)رو   

 *  اعة الوصية عن حب وبحرية. 
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دْ لرذى كران فرى م.رد )م.رد وجر  موسرى(  ى العاد القديم ا ْم ُيَمجََّ مرا عرام يطارر م.ردهر ف قرد تروارى  مرا  م.رد  = لََ
 بالمقارنة من العاد ال.دندن =ِمْن هَذا اْلَقِبيِل العاد ال.دندن 

اِئقِ  ِد اْل ََََ َبِب اْلَمجَََْ  م.رررد العارررد ال.دنرررد الفرررائت )عارررد إررررا هللا المر.سرررد( أرررذا الدرررال  موجررر  ل مرارررومنا مرررا = ِلسََََ
المع مرريا الدذبررة الررذنا نر.رردون لألممررى  ن نرارروم  وال ن ومعوررى كررال  الرسررو ن إن كورررم بعررد إيمرراندم بالمسرريح  ررد 

 تمرعرم روور العاد ال.دند الذى أو كال مسر فاح  نرم في حاجة لوور شمعة تمئ لدمن
 
اِئُم ِفي َمْجٍد!أَلنَُّه ِإْن َكاَن الزَّاِئُل ِفي َمْجٍد، َفِباأَلْوَلى َكثِ 11" -:(11) آية  " يًرا َيُكوُن الدَّ

ُل  ََِ اَن الزَّائ َََ فررنن  تررى المرمرروا إليرر  ب ررح  نكرران العاررد القررديم بفرائمرر  شرريئا  مؤ رررا  وسرريزو  بم.ررئ المسرريح =ِإْن ك
( رح تب ح الفرائض الرى كانت ت ير ل ركات العاد ال.دنرد )الرذبائح 31:   3الرمزن الواموس نفس  لا نب ح )رو  

 الخران والر ايراتننن(ن ولدا الواموس نفس  روحى و.قوم ل مسيح لما يفام  روحيا ن الحيوانية و 
المؤ ت  د إرتبط بم.در فنن  باألولى  ن نرتبط العاد ال.دند بم.رد  عطرمر  لدا إن كان=    ِإْن َكاَن الزَّاِئُل ِفي َمْجدٍ 

وترر  ولدررا رارراء م.ررد المسرريح فررنلاى لررا نررزو  ولررا نوراررى و.طررح لألررردن وبلررك كمررا  ن رارراء وجرر  موسررى إنراررى بم
باتى  ائم إلى األردن ولذلك لم ترمح مالمح حياة اسنسان فى السماء فى م.د فى العارد القرديمر لدرا أرذا إتمرح 

 فى العاد ال.دندن
 
  " َفِإْذ َلَنا َرَجاٌء ِمْثُل هَذا َنْسَتْعِمُل ُمَجاَهَرًة َكِثيَرًة.12" -:(12) آية

 ُمَجاَهَرًة َكِثيََرةً = وشر.اعة  ة نخد  ب كثر جر  ا م.د عطيم فننوا  ن الدرااة واسيمان بالمسيح لامواب لوا أذا الرجاءر 
 نليرمرن كح الواس راذا الم.د  =
 

ََاِ)  ( واعرر ر موسررى  ن 29:  34حرريا ر ى موسررى م.ررد هللا لمررن وجارر )خر  -مقدمََة : -(: 18 – 13األي
( ولدورر  كرران نرفررن ال ر ررن حرريا نرردخح  مررا  الرررا 35ر 33 : 34يمررن رر عررا  ع ررى وجارر  وأررو يك ررم ال ررعب )خررر 

 (ن34:  34ليرد م مع  )خر 
الرسو  أوا  ن ال ر رن كران حراجزا  رريا ال رعب و ريا الم.رد  القصةن ومو ت   و صيا ة  يعيد تفصيحوالرسو  أوا  

ن العاررد الررذى فررى وجرر  موسررىن و ن موسررى كرران أررو ممثررح الورراموس إب أررو مررا إسررر م ن وفاررم رررولس مررا أررذار  
القديم كان فى م.در إب كان ي اد ل مسيحر لدا كران ع ير  رر عرا  إشرارة لغمروض المعرانى الررى فير ن فمرا نرصرور 
مثال   ن هللا نر.سد و.ولد ما عرذراء و.صر ب و.مروت و.قو نننكرح أرذا كران  رد توبر  عور   ن يراء العارد القرديم ولدرا 

ا ظار المسيح اا  أذا ال ر نر كما كان موسرى نرفرن ال ر رن بصورة  اممة لم يفاماا  حد ما العاد القديمن وحي
ن  الغمررروض  عرررا وجاررر  حررريا نرررذأب لررريك م الرررران ولرررذلك فالرالميرررذ و يررررأم تعرفررروا ع رررى الررررا وآموررروا بررر ر إب ر فررر 
)ال ر ن(ن وت ميذى عمواس ظح ال ر ن ع رى عيرونام فرررة إلرى  ن شرر  لارم المسريح المعرانى الررى فرى الو روات )لرو 

ا32ر 27 – 25:  24 برررا ى اليارررومر والداورررة ورؤسررراء الداورررة ف قرررد إنرقرررح ال ر رررن إلرررى عيرررونام أرررم بسررر ب  (  مررر 
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( إب شعروا  ن  موافس لامر و اذا سرمرين مكاسر ام الماميرةن   راعرام 10:    15خ اياأم وحسدأم ل مسيح )مر  
هن وأكررذا كررح مررا يحيررا فررى الخ يثررة  عمررت عيررونام  ى صررارت ك ر ررن ع ررى عيررونام ف ررم يعرفرروا المسرريحر رررح صرر  و 

 راءات ال اوات العالميةر تدون خ اياه ك ر ن يح.ز عو  رؤ.ة المسيح  و نالخ ية وفى شاوات  وما اا  مرع قا ب
نرفررن ال ر ررن فيرررى  يكررون كمرراأررذا  ر.رجررن ل رررا و يقررد  تو ررة معرفررة المسرريح وم.ررد المسرريح فيرررفض المسرريحن ومررا 

معردة فيحرقرر العرالم وشراوات ن والياروم حررى اليرو  أرم كمرا ع رى عيرونام الرا و.ؤما ب  و.حبر ر و.ررى األم.رام ال
رر ررن ف ررم نرردركوا حقيقررة المسرريح الررذى توبرر  عورر  كرررارامر مررااالوا ال يعرفررون  ن م.ررد ناموسررام ولمعانرر  أررو المسرريح 

 -يا :ن نبقى الواموس  امما فى ن وات  عا المسيح لس   رام  الذى ي ير الي  ناموسامن ونالحظ ان هللا 
 نأم وه ن ناموسام مؤ ت أل لو امرو الياوم  -1
 ن (8:2كو 1فسد خ ة الص يب )لو عرف ال ي ان خ ة هللا أل -2

كالرالميرذر  مرا ال رعب  والمسيح حيا جاء رفن ال ر ن )الغموض( الذى كان فى الواموسر فعرف المسيح البسر اء
 الذنا لم يكا فى    ام حسد نحوهن 

 
َُْر َبُنو ِإْسَراِئيَل ِإَلى ِنَهاَيِة الزَّاِئِل.َوَلْيَس كَ 13" -:(13) آية  " َما َكاَن ُموَسى َيَضُع ُبْرُقًعا َعَلى َوْجِهِه ِلَكْي اَل َيْن

وعرن موسرى رر عررا ع رى وجارر  حررى ال نرررى ال رعب وجارر  الالمرنر ووجرر  موسرى أررذا كران اائررال  )ألنر  سرريموت( 
ولرم نرمرح مورر  ج يرا  نر  سريزو  حرريا ير تى المسريحر وال ر ررن  وكران أرذا رمرزا  الن الورراموس ك ر  كران ع ير  رر عررار

 يمرررا  كررران إشرررارة لغمررروض معرررانى الوررراموسر لرررذلك لرررم يفارررم الياررروم ناايرررة الرررردرير الموسررروى الزائرررح الرررذى إنرارررى 
بالمسررريحن ف ر مرررا لرررو فامررروا  ن الوررراموس والفررررائض سررررزو  لمرررا إحررموأرررا و دسررروأار ريومرررا  ن أرررذا الوررراموس كررران 

 رن ولدا ما  دس الواموس كالرالميرذ ررال أردف موفعرة شخصرى إكر ر  المسريح كغايرة ل وراموس وآمرا بر ل ر منب 
كما آما الرالميذ بالمسيحر واند   ال ر ن عا عيوي ن و م ا ما لم نؤما وكانت لر    رراض شخصرية ف قرد إسررمر 

 ال ر ن ع ى عيوي ن 
وندررا بالعارد ال.دنرد ولرا نمرن  نحَن نجَاهر و ننيقنفام مو   ن الرسو  يقصد  ن  13من آية    12ووعن آية  

إلرى  ن  رر عا  ع ى تعاليموا لدي نح.ب الحقيقة كما وعن موسى رر عرا  ع رى وجار ر أرذا ال ر رن الرذى كران نرمرز
ا ل حقيقرةر و.عورى ال ر رن  ن  حفرام إسررائيح لرم يسرر يعوا بسر ب عرد  إيمرانام  ن نرروا االعاد القديم كان عاد ح.

 ن  اية وكما  الواموس الزائحنيسوي الذى كا
 

ا14" -:(14) آيَة ِد اْلَعِتيَِق بََ َراَءِة اْلَعهَْ َد قَِ ُه ِعنَْ ُع َنْ سَُ َك اْلُبْرقَُ ْوِم ذلَِ ى اْليََ ُه َحتََّ اُنُهْم، أَلنََّ ْت َأْذهََ ْل ُأْغِلََْ ُر بََ َ َغيَْ
  " ُمْنَكِشٍف، الَِّذي ُيْبَطُل ِفي اْلَمِسيِح.
ح ع ى عقو  ما يقر  موسى ف رم نرروا ناايرة الزائرح  ى فررائض الوراموسر ولرم ال ر ن اآلن ليس ع ى وج  موسى ر

يفام الياوم الواموس روحيا  ف م ندركوا م.د العاد ال.دندن فباسيمان بالمسيح فقط يمكا ك   أذا ال ر نر وأم لرم 
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ولدرا لارم عيرون (ن أذه اآلية تسراوى "44:  5+ نو  43:  12)نو  نؤمووا بس ب حسدأم وط  ام لم.دأم الذاتى
 "ن ال نبصرون و بان وال يسمعون 

ال تعوى فقط  يا  رولسر رح حرى نوموا أرذا فرالياوم ال يفامرونر والخ راة ال نبصررونر و.رفرن   =أَلنَُّه َحتَّى اْلَيْوِم  
 نال ر ن عوام بالرو ة 
 ن العيون فيفرح الرو  القدس  ب نب ح باسيمان بالمسيح واستحام  = ُيْبَطُل ِفي اْلَمِسيحِ 

 
  " لِكْن َحتَّى اْلَيْوِم، ِحيَن ُيْقَرُأ ُموَسى، اْلُبْرُقُع َمْوُضوٌع َعَلى َقْلِبِهْم.15" -:(15) آية

كرران ال ر ررن حرراجزا  ررريا موسررى )وجرر  موسررى( و رريا الياررومر ف ررم يسررر يعوا  ن نررروا م.ررد وجارر ر وحرررى اليررو  أررذا 
وسررى وال ر وا م.ررد العاررد ال.دنرردن وال  مركرروا  ن الورراموس الحرراجز موجرروم ف ررم يكر ررفوا المسرريح مررا خررال  كرررب م

 والو وات ي يرون ل مسيحن
 
بِ  ُيْرَفُع اْلُبْرُقُع.16" -:(16) آية  " َولِكْن ِعْنَدَما َيْرجُع ِإَلى الرَّ
إلررى الرررا ليرحررد  معرر  ن رفررن ال ر ررنن وع ررى نفررس القيرراس فدررح مررا  َيرجََع = كرران موسررى حرريا رجََع إلََى الََربيَ 

ان  و بررالرجوي هلل ب مانررة طالبررا  ن هللا يع ررا لرر  الحقيقررة تاركررا  فدرراره ال خصررية وك ر.رراءه وحسررده وخ ايرراه باسيمرر
 عرا معرانى الوراموسن وأرذا مرا حرد  مرن الخصرى الحب رى ف  رب  ن يعرمردن  وُيرفع البرقَع  سيع ا ل  هللا الحقيقة

فننر  عورد  موس موسرى و.رجرن إلرى هللا(ن والمعوى  ن  إبا كران  ى شرخت يقرر  نرا34:    34+ خر    7:    25ش  إ)
 ن الوراموس ي رير و.قروم إلرى المسريحن مثرح أرذا  سروف نردرو حيوئرذ  ُيرفع البرقَع يفرح هللا عيوير  =بلك يمكا  ن 

 ن اسنسان سيعرف الحت
ما فام  ن السعامة أى باألرعياتر إلى  ن السعامة أى فرى يورقح ف  ُيرفع عنه البرقع  وأكذا كح خاطئ نرجن هلل

 روحياتن وسيدرو م.د الروحيات والعاد ال.دندن ال
عُ والحررظ  ولرر   ََُ ُع اْلُبْرق َََ ز اْ  فاررو الررو  ال ن  غررى ولررم إشررارة إلررى  ن الورراموس ن أررذا  = ُيْرف ال نرعررارض مررن العاررد  نرر 

 (ن31:  3راجن )رو و  روليس حرفيا  ال.دندن وأذا لما يفام  روحيا  
 
بُّ َفُهَو 17" -:(17) آية يٌَّة.َوَأمَّا الرَّ بِ  ُهَناَك ُحرِ  وُح، َوَحْيُث ُروُح الرَّ  " الرُّ

نرجرن ل ررا نرجرن ل ررو  تاركرا ال.سرديات ألن هللا رو ر  ومراعنَدما يرجَع إلَى الَرب،  إنرات اآلية السرابقة بقولر 
   ومثح أذا يمر ئ بالرو  تاركا ال.سديات والمامياتن

وحُ  َو الَرُّ بُّ َفهَُ تود ر  الحقرائت الررى كران ع يارا رر رن فوورقرح مرا الحررف إلرى الررو ن = فرى الرجروي ل ررا    َأمَّا الرَّ
وتفاررم  يمررا   ن بررالرجوي ل رررا ي خررذ أررذا اسنسرران فررى ماخ رر  الرررو  القرردس الررذى أررو الرررار وحيررل نوجررد الرررو  

 فرالرو  القردس يفررح العريا وع وميرة الوراموسرالقدس الذى نؤخذ رواس ة الرا يسوي فاواو توجد الحر.ة ما رر ن 
والحررواس الروحيررة لرعررانا السررماو.اتن ومررا يعررانا السررماو.ات سرريدرو ب ررح الماميررات واألرعرريات و.رحرررر مواررار 
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ومررا يحيررا فررى الرررو  نرحرررر مررا ع وميررة شرراوات ال.سررد وكررح مررا فررى العررالم مررا شرراواتر فاررذه = "تعرفررون الحررت 
ور  حصررولوا ع رى رو  الرررا فررى بلررك  ن رجوعورا إلررى الررا يسرروي أررو عي ومعوررى ( ن32:  8والحرت يحرررركم" )نرو

ماخ وار  ى  ن الحياة فرى المسريح أرى الحيراة فرى الررو ن الررو  حرح رردنال  عرا الحررفن الروالمة ال.دنردة مرا المراء 
( و ارذه 24:  15كو 1" )ة يسوي المسيح فى كيان المؤمان "صار آم  األخير روحا  محييا  والرو  أى اري إنساني

مررا ي.ررب  ن يعم رر  ال كوصررايا خارجررا  عورر  ومكرو ررة فررى  لرروا  و.وفررذأا ررغصررب  الحيرراة ال.دنرردة يكر رر  اسنسرران
و دافن الخوف والع وميةر لدرا ي.رد  نر  فرى حر.رة يحرب  ن نوفرذ الوصرية فرالرو  كر ارا ع رى   بر  إب مرأل   بر  مرا 

يَّةٌ =  محبة المسيح   بِ  ُهَناَك ُحرِ  للبرامة برالرو ر فارو يع يورا إسرروارة ن أوا نرى رركة الرمرن برالرو  واَوَحْيُث ُروُح الرَّ
فوعرف المسيح ونحب  فووفذ الوصرية فرى حر.رة ال عرا ك رت ماخ رىر إب ت.ردمت ط يعرورار ولرذلك كران رمز.را  ح رو  

 ن ألن اليو يح )وفي  الحر.ة( كان فى السوة الخمسيا 50 رالرو  القدس نو  ال
 
ا، َوَنْحُن َجِميًعا َناِظِريَن َمْجَد ال18" -:(18) آية وَرِة َعْيِنهََ َك الصَُّ ى ِتلَْ بِ  ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في ِمْرآٍة، َنَتَغيَُّر ِإلََ رَّ

وِح. بِ  الرُّ  " ِمْن َمْجٍد ِإَلى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ
( وارتقرى 1:  31بكررت ل مررة األولرى بحسرب مفراةيم الب ررر عرا   يرن مرا المراعز )ترك  مجد  = ك مرة  مجد الرب
فرى  مجَدا( " كرون 5:  2لب رى لوفام  ن الم.د أى ك مة خاصرة براهلل ولريس بالعرالمر فوسرمن فرى )اوهللا بالفدر ا

رت فيارا ك مرة الم.رد " ان كوررم ال تسرمعون وال ت.ع رون وس اا" فحيثما يحح هللا يكون أواو الم.ردن وآخرر مررة ب كر 
ا رركراتدم ررح  رد لعورارا الندرم لسررم السمي  را  را ال.وروم فراني ارسرح ع ريكم ال عرا و لعر  مجدافي الق ب لرع وا  
 -( ن فاذا أو ما ي  ب  هللا  ن نع ا م.ده" :2:  2" )مالجاع يا في الق ب 

 نرى الواس  عمالوا و.م.دوا  رونا السماوى ن (1
نعكس صورة هللا الرى فيوار وهللا بم.ده ساكا فيوا اآلنر ولدا الم.د  ير مسرع ا فيورا اآلن ولدور  سي سررع ا  (2

  ( ن 18:  8يو  األخير )روفيوا فى ال
 إب نوعم بالوور اسلاى والحر.ة الحقيقية تر.دم ط يعروا وتومو كرح نرو  لدرى نر ركح ونصرير  يقونرة المسريح خالقورار

ر  المسريح فريام ) رح :  4وأذا ما كان رولس الرسو  نرمخض كما ن د ر لي خر ا ما شعب  الطية  ناسا  رد ت صروَّ
نومرا بعرد نرو  ك مرا نمرت  مرا م.رد إلرى م.رد  وارتفعرررح ن يطاروا صورت  وم.دهن(ر وما نرصور المسيح فيام  19

 ن وظارت فيام صورة المسيح
يع يوا فقط ط يعة جدندة راا نوفذ الوصرايا فرى حر.رة ررح يع يورا  ن نررى األم.رامر أرو يع را لورا   الرو  القدس الو 

اِظِريَن = ( 12:  13كررو 1مررا فررى مرررآة )(ر لدورر  يع ورر  لوررا كمررا فررى لغررز ك12 – 9:  2كررو 1الم.ررد المعررد لوررا ) نَََ
بِ    الياوم ر وا م.رد وجر  موسرى خارجرا  عروامر  مرا نحرا فوررى شرخت المسريح سراكوا  فيورار نرراه ماخ وران   =َمْجَد الرَّ

مع وة لوا الحقائت كما كان موسى نرفن ال ر ن حيوما يك م هللار و   ى ردون رر ن يح.ب عوا هللار  =  ِبَوْجٍه َمْكُشوفٍ 
 يس مثح رجا  العاد القديمن ال شئ يح.ز ريووا و يا هللا سوى الخ يةنول
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كما كان موسرى يك رم هللا روجر  مك روف فرنن بن ع ير  نرور هللار أكرذا اآلنر كرح المسريحييا يصريرون   =  في ِمْرآةٍ 
ر ب  و.فعح كمرآة يعكسون نور الرار يعكسون صورة م.د هللا لمخر.ان فوحا ال نوطر فقط أذا الم.د ولدووا نر إ

ورة فيوا و.غير حياتوار و..ردم ماخ ورا حررى كمرا تعكرس المررآة األشرعة السرا  ة ع يارار أكرذا نعكرس نحرا  يمرا  صر
( مرن )مرت 12:  8 رارن )نرو ر و فارو "نرور العرالم" ر " إب نعكس نورهم.د الرار لذلك  ا  المسيح " نرم نور العالم

السرماءن ونحررا نعكررس م.ررد هللا بقرردر طاارتوررا ونقاوتوررار  ومرا يحررد  اآلن أررو عر ررون مررا سرريحد  فررى ن (14:  5
فد مررا ت ارنررا نعكررس الم.ررد كمرررآة )الخ يررة أرري ك رريا ن ررو  المرررآةر وك مررا نر اررر نز.ررح ال رريا فرروعكس م.ررد هللا 

ا فرري السررماءر ومررن نقائوررا  الدامررح سررودون كمرررآة نقيررة تعكررس م.ررد هللا فردررون لوررا  جسررام مم.رردة بصررورة  روي(ن  مرر 
 ن ( 18:  8وأذا معوى  و  الرسو  "الم.د العريد  ن ي سرع ا فيوا" )رو رنورانية
كما أو الحرا   = ِمْن َمْجٍد ِإَلى َمْجدٍ = ونرقد  ما مرج  في الم.د إلى مرجة  سمى   ن ن خذ صورة م.د الرا واآل

ن ونحرا نوطرر فاو نرقرد  و.ومرو مرا مرجرة إلرى مرجرة فري طر.رت الدمرا ر بالوسبة ل  خت المسروير بالرو  القدس
م.د هللا روج  مك وف ولسوا كالياوم نمن رر عا  ع ى وجوأوان لرذلك فم.رد هللا يطارر فري وجوأورا والررا المم.رد 

ا= نرصور فيورا  وَرِة َعْيِنهََ  ريومرا نحرا ع رى األرض  ن خرذ صرورة المسريح وأرو ع رى األرض  = َنَتَغيَُّر ِإَلى ِتْلَك الصُّ
( ونصير مث   21:  3يغير شكح جسد تواععوا إلى صورة جسد م.ده )في (ن  م ا في السماء فاو 19:   4) ح 

لقرررد خ قورررا هللا ع رررى   ى نصرررير مث ررر  ألنورررا سررروراه ر فرررروعكس صرررورت  ع يورررا ن( 2:  3نرررو 1ألنورررا سررروراه كمرررا أرررو )
 ( وفقرردنا أررذه الصررورة بالخ يررة و تررى المسرريح ليعيرردنا إلررى صررورة جسررد م.رردهن فقصررد هللا الرررد 26:  1صررورت  )تررك
 و ن نث تن

وحِ  بِ  الرُّ لررو ر والررو  فيوران لرذلك ع يورا  ن نصر ى لدري نمر رئ مرا ا الَرب الروح القَدس= أذا عمح    َكَما ِمَن الرَّ
 .يغيرنا لصورة الم.د 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 
 

و الررالي تخ رى هللا عورر ن  عرد  رعرا هللا عورر ر إمعرى المع مريا الدذبررة  ن المريقات الرري تواجرر  ررولس أري عالمررة
 فو.ده أوا يقد  فدر مسروير عا رركة الميقةن 

 
    "اَل َنْ َشُل، َكَما ُرِحْمَناِمْن َأْجِل ذِلَك، ِإْذ َلَنا هِذِه اْلِصْدَمُة 1" -:(1) آية

ر مرا الم.رد الرذي نرميرز عرا ( يقو نن وألن عم ورا وخردمروا ع رى أرذا القرد 3بالرجوي لما س ت و ال  في إصحا  )
ا = العاررد القررديمن وخرردماتوا أررذه ليسررت راجعررة لدفاءتوررا واسرررحقا وا ولدووررا حصرر وا ع ياررا مررا فرريض رحمررة هللا  َكمَََ

وابا كان هللا أو الذي وأب لوا أذه الخدمة فننورا ال نف رح مامرا  ار ورا مرا صرعاار فراهلل نر.رد لارذه الخدمرة   ُرِحْمَنا
  نالذى ندرا ب  أذا الم.د يات جبارة تصاحب الو.ا  و.ع يوا إمكان

 
ق ِ 2" -:(2) آيَة اِر اْلحَََ ْل ِبِإْظهَََ َة هللِا، بَََ يَن َكِلمَََ ٍر، َواَل َغاشََِ  ي َمكََْ اِلِكيَن فََِ َر سَََ ْزِي، َغيََْ ا اْلصَِ َنا َخَ ايَََ ْد َرَفضََْ ْل قَََ ، بَََ

اَم هللِا.  " َماِدِحيَن َأْنُ َسَنا َلَد  َضِميِر ُكلِ  ِإْنَساٍن ُقدَّ
ْزيِ بَََ  ا اْلصََِ َنا َخَ ايَََ ْد َرَفضََْ رفمرروا  ن نمررارس الخ ايررا المخ. ررةر وألناررا أكررذا يمارسرروناا فرري الخفرراءن وكيررف  = ْل قَََ

يكررون لوررا كررح أررذا الم.ررد ونسرر ك فرري خفايررا الخررزىن ونعمررح أررذا لودررون إن.رريال  معرراش ولرريس مكرررو ر  يررر ظرراأرر 
َر ونحررا ال نرصرررف فرري الخفرراء  يررر مررا نفع رر  عالنيررةن  رٍ َغيََْ ي َمكََْ اِلِكيَن فََِ ونحررا ال نسرر ك فرري مكررر  و  = ...سَََ

خ ررلن الرسررو  ال يسرر ك كمررا يفعررح المع مرريا الدذبررةر أررم إتامرروه بررالمكر والغررش وأررم الررذنا يسرر دون أررذا ال ر.ررتن 
َنا  اِدِحيَن َأْنُ سَََ نرقررد  و   ن نسرر ك فياررا تسررر. ب مررد  الورراس ورعرراأم وإقرررامن .اأررد الرصرررفات الحسرروة الررري ن =مَََ

سرروا ظرراأر.ا واعررحيا  مررا  الورراس جميعررا   يررر مخفرريا  عمالوررار و.رررى الورراس  عمالوررا الصررالحة و.م.رردوا  رونررا ب نف
اَم هللاِ  الذي فري السرمواتن و يمرا   دَّ الرسرو  ال يمرارس فمرائ   ليرراه الوراسر ررح وفرى الخفاء يمرار فارو ي رعر  = قَُ

  ى إخالصوا في تعاليموا وس وكوانوهللا أو ال اأد ع  ن   ما  هللا مائما و..اأد لدى نرعي ن
 
  "َولِكْن ِإْن َكاَن ِإْنِجيُلَنا َمْكُتوًما، َفِإنََّما ُهَو َمْكُتوٌم ِفي اْلَهاِلِكيَن،3" -:(3) آية

ر ما ع  َّت  البعض ع ى كال  رولس حيا  را   ن أوراو رر رن ع رى العارد القرديمر بر ن اسن.يرح  يمرا   يرر واعرحر 
ب ن   ير واعح ل ارالديان فرنن كران إن.ي ورا  يرر مردرو و يرر مق رو ر فرنن أرذا نرجرن إلرى والرسو  نرم ع ى أذا  

(ن  ي أؤالء الذنا برنرامتام و نخريرارأم 10:  2تس 2الب ر  نفسام  و الاالديا موام الذنا لم يق  وا محبة الحت )
ان الخ يرةر فصراروا عميانرا  إب  د    قوا  بأانام عا فام الحقيقة وعا تق  اان أم ما برنرامتام صراروا تحرت سر  

اسسرر.ابة  ورفمروا فريامر مُتومَا وصرار إنجيلنَا ح.رب عروام فارم ل  رر فصرار رر رن ع رى   رو ام س موا  نفسام  
ل وداء اسلاين ف يس كح إنسان نرق ح كال  هللار فياوبا كان في حما المسيح وأ ك ألن  ال نر.ردن فروحا لورا إرامة 
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(ن والمسرريح 20:  2مررا يحيررا فرري طاررارةر صررالبا  شرراوات  يحيررا المسرريح فيرر ) ح (ن والعكررس ف37:  23حرررة )مررت 
الذي في  يحرك  وفقا  ل ن.يحر فالمسيح ك مة هللار واسن.يح ك مرة هللان و ارذا نرحرو  أرذا اسنسران سن.يرح معراشن 

ير إن.ررريال  يصرر (24:  5) ررح فمررا نوسرراس وراء شرراوات  يصرربح إن.رريال  مكرررو  )أرررذه اآليررة( ومررا يصرر ب شرراوات 
ن واسن.يح المعاش شئ ومارس اسن.يرح كمع ومرات شرئ آخررر فرنن إب يمر ئ ما الرو  الذى ي.دم ط يعر   معاش

لم يص ب أذا الدارس شاوات  لا يصبح إن.يال  معاشر رح يطح إن.يال  مكرو  وسيا كن  م ا ما يحيا في  المسيح 
أرو  ب  و.  رت مرا فير ر وسريكون ول  اسن.يحر رح سيحيا ( وأذا سيفام ما يق16:  2كو 1فيكون ل  فدر المسيح )

 مقروءا  ما الواسر يكرا مون  ن نرد م  و يعظر نور المسيح الذي في  سيوعكس ما ع ي  كمرآةن إن.يال   بحيات 
  

َئالَّ 4" -:(4) آية ْؤِمِنيَن، لَِ ِر اْلمَُ اَن َغيَْ ى َأْذهََ ْد َأْعمََ ْهِر قََ يِهْم ِإلَُه هََذا الَدَّ ِذيَن فَِ ِد الََّ اَرُة ِإْنِجيَِل َمجَْ ْم ِإنََ يَء َلهَُ  ُتضَِ
 " اْلَمِسيِح، الَِّذي ُهَو ُصوَرُة هللِا.

ْهِر   في حالة الرمرم الحالية الري يليش فياا الب ر في أذا الدأرر ن.دأم يع دون إر ريس رئريس أرذا   =ِإلُه هَذا الدَّ
ألنر  أرو الرذى  إله هذا الدهر الرسو  أواو.سمي   (ن11:  16+ نو  30:  14 )نو فى  سماه المسيحالعالم كما 

الرى يسعى وراءأا أؤالء المرمرمون وأم يس.دون ل  ليحص وا  وال اوات والما  والم ذات الحسية  يفيض بالخ ايا
وكح ما ي خذ شئ ما ند إل  أذا الدأر نذل  أذا اسل  و.سرع دهن ريوما  ن إلاوا ي ع ى بسخاء وال   نع ياا ما نده

ي  ر )ين سر  ان  و رري إب  ن أرذا العرالم سريزو ر وال ري ان سري قى  ر ألن يمرا إله هَذا الَدهر و.سمى  ( ن5:    1ي ع 
( والحرظ  ن مرا نرررو هللا يكرون 24:  15كرو 1والدرح سيخمرن هلل ) ن (10:   20في البحيرة المرقدة بالورار )رؤ  

(ن ررح مرا ت.ذبر  12:  6" )رو ائرت ر أو إل  أذا الدأرن لرذلك يقرو  "ال تم درا الخ يرة فري جسردكم المل  إل  آخ
مراكرررز وعطمرررة أرررذا العرررالمر فبرررالر م مرررا  ن أرررذا لررريس خ يرررةر إال   ن اسأرمرررا  رارررذا يعمرررى العررريا عرررا  ن تررررى 

ْهِر المسيحر فيحر  اسنسان ما الوور اسلاين و ول    المقصوم ب  كح الزمان الذي يس ت الم.يء الثانينهَذا الدَّ
أذا أو خداي إر يس إل  أذا الردأرر  نر  نثيرر شراوات اسنسران و.غر.ر  بم رذات   =  ْيِر اْلُمْؤِمِنينَ َقْد َأْعَمى َأْذَهاَن غَ 

أذا العالمر وما نوقام ل اوات  يصريب  العمرى فرال نردرو نرور اسن.يرح وال يفامر ر وال نردرو نرور الدررااة الرري تب رر 
فاهلل  ير موطور ولدوورا ر نوراه فري  = ُصوَرُة هللاِ ُهَو  الذيبم.د المسيحر وال ندرو الوور الذي يطار م.د المسيح 

 ن"  ا  المسيح لفي بس "ما رآني فقد ر ى اآلا  المسيحر كما
المؤما الحقيقي يصير في ماخ   إسروارة نرى راا الم.د الرذي فري المسريح الرذي أرو   =  ِإَناَرُة ِإْنِجيِل َمْجِد اْلَمِسيحِ 

الغيررر ولدررا أررذا لمررا صرر ب شرراوات  فصررار المسرريح يحيررا فيرر  و ع رراه صررورة هللار رررح أررو يعكررس أررذا الم.ررد فيررراه 
فالمؤما يعكس  = َغْيِر اْلُمْؤِمِنينَ بصيرةن  ما ما إنقام ل اوات  تو فئ بصيرت  الداخ يةر ومثح أؤالء  سماأم أوا 

ورا ن فالخ ايرا م.د هللار إب يحيا المسيح في ن ولدا ما نوقرام سلر  أرذا الردأر حررى يصريب  برالعمى كيرف يكرون مؤم
ا مرا يقرد  تو رة فسي ررس  وال اوات أي ك يا يغ ى مرآتوا فال نعكس م.د هللار رح لا نراه ولا ندرك   صرال ن  مر 

 ماخ   نور بعد  ن كان ظ مةر و.عوم نرى م.د المسيحن
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  " لِكْن ِبَ ْنُ ِسَنا َعِبيًدا َلُكْم ِمْن َأْجِل َيُسوَع.َفِإنََّنا َلْسَنا َنْكِرُم ِبَ ْنُ ِسَنا، َبْل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربًّا، وَ 5" -:(5) آية
( ر نوا  ن اسن.يح يكرا بم.د المسيحر وأذا أو أدف كرااتوان نحا نرى م.د المسيح فال نسر ين إال  4ما )آية  

ن أجََل أن سََنا عبيََدًا لكََم مََ ن ندرررا برر ن فرروحا ال نقصررد  ن ندرررا ب نفسرروا وال  ن نم.ررد بواتوررار رررح نحررا نعر ررر 
ن إن الخررام  يقرد  نفسرر  ع ردا  وخاممررا  ل مرؤمويا ليررر ح نفوسرام ل مسرريح وليرم.رد المسرريح فري كررح إنسررانن وان يسَوع

كران أردف الرسررو  م.رد المسرريحر فمرا يخاصرم  يخاصررم المسريحن ونحررا كيرف ندررا بالمسرريح ؟ بصر ب شرراواتوا 
 رااةنفيحيا المسيح فيوا و.رى الواس المسيح الذي فيوا مون كال  وال ك

 
ََ ِفي ُقُلوِبَنا، إِلَناَرِة َمْعِرَفِة مَ 6" -:(6) آية ََ ُنوٌر ِمْن ُظْلَمٍة«، ُهَو الَِّذي َأْشَر ِد هللِا أَلنَّ هللَا الَِّذي َقاَل:»َأْن ُيْشِر جَْ

 " ِفي َوْجِه َيُسوَع اْلَمِسيِح.
الَ  ِذي قَََ ي ُقُلوبِ (ن 3:  1)تررك  = هللَا الَََّ ََ فََِ َر ِذي َأشََْ َو الَََّ اهََُ أررذا كرران بالمعموميررة الررري أرري سررر اسسررروارة ر  = نَََ
(ن ومعوررى كررال  الرسرو  أوررا  ن فرري ررردء الخ يقررة 6يمررا صررار المسرريح الوررور الحقيقرى يحيررا فيوررا )رو و المعموميرة 

كان أواو ظ مةر وخ ت هللا الوور في العالمن و المثح كان أواو ظ مة في   و وار وهللا الذي خ ت الوور في العرالم 
اليرررو  األو ر خ ررت نرررور ماخ وررران فاسسررروارة الداخ يرررة أررري عمررح إلارررير أرري خ رررتن فررراهلل أررو الرررذي يع يورررا  ن فرري 

خاطئ ظ مةر وحريا يعروم هلل بالرو رة يع ير  هللا إسرروارة ماخ يرةننن أرذه أري  في   ب كحو راذه اسسروارةن نسرمرن  
ر رررح رواسرر روا يمكررا  ن ندرررا راررذا الوررورر فرراهلل الخ يقررة ال.دنرردةن وهللا يع يوررا أررذه اسسررروارة لرريس لوسررروير فقررط

  -يع يوا أذا الوور إبا  لس  يا :
 ( تصررير لوررا البصرريرة الداخ يررة المسرررويرة الررري ترردرو م درروت هللار وترروعم برر ر ونفاررم ونعررانا  سرررار الحررب اسلارري 

 ونرى روعو  هللا ونعرف م يئر  ونحب  ونفر  راذا الحبن 
 قروا ال.دندةر ن اد هلل في العالمر وأذا أو اسن.يح المفرو  عكس اسن.يرح المكررو  )آيرة ا( ن اد هلل بحياتوار وخ

أو ما يحيا في   سروارإإم نع و  لمخر.ان ما  فوحا عرفوا م.د هللا حيا إسرورنار= إِلَناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا   =(3
 المسيح الذى في  ل عالمن المسيح و.رحد ب  فيطار

يحِ ِفي َوْجهِ  فالمسريح أرو صرورة هللا  أرذا الم.رد اسلاري ظارر رواسر ة شرخت ر ورا يسروي المسريحن  =   َيُسوَع اْلَمسَِ
عرا طر.رت معرفرة  فروحا نعررف الم.رد اسلارين  (9:  14( وما رآه فقد ر ى اآلا )نو15:   1 ير الموطور )كو

( 2( بالمعموميرة 1 يع يورا اسسرروارة : والحرظ  ن هللا  المسيح وحياة المسيح فيوا و اا نرمرن ب ركة م.ده اسلاين
بالرو ررةن وكالأمررا مرروت عررا العررالم وعررا الخ يررةر لوقررو  بحيرراة جدنرردةن كالأمررا  رررار بررالموت يعقبرر  حيرراةر والمرروت 

 ظ مة وعد  إمراور والحياة إسروارة وم.دن
 
  " ْضُل اْلُقوَِّةِ هلِل اَل ِمنَّا.َولِكْن َلَنا هَذا اْلَكْنُز ِفي َأَواٍن َخَزِفيٍَّة، ِلَيُكوَن فَ 7" -:(7) آية

ُز  ا هَََذا اْلَكنََْ ا  =َلنَََ معرفررة الم.ررد اسلارري   المحبررة اسلايررة   الوررور اسلارري   الرررو  القرردس يحررح فيوررا )وأررو نررار إمرر 
 ( الخدمة الم.يدة الري إسر مووا هللا ع ياان 20:  2نمرماا  و ن فئاا(   المسيح يحيا فيَّ ) ح 
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ََا هََذا نرررى  ن الرسررو  يقصررد بقولرر ( 6و ررالرجوي )لميررة  فررى ماخ وررا والغيررر  الررذى هللام.ررد أررو  الكنََز ن  لكََن لن
ةٍ  نمسرررع ا اآلن ي َأَواٍن َخَزِفيَََّ أرري مررا طرريار ولدووررا صرررنا ةيكررح هللن ومررا يح.ررز ظاررور و  عررليفة ف جسررامنا = فََِ

ر  ي نرو  نمروت يطارر أرذا الم.رد الم.د اسلاي فيوا أو أذا ال.سرد الرراررير ولدرا نرو  تدسرر أرذه اآلنيرة الخزفيرة
(ن وما حكمة هللا ورحمر   ن يطح أذا الم.د مخرفيا  لئال نوررف،ر وكانرت أرذه 18:   8العريد  ن يسرع ا فيوا )رو  

:  12كررو 2سررق ة إر رريس إب إنرررف، بسرر ب م.ررده وجمالرر ن رررح لررذلك  يمررا  يسررمح هللا لوررا ررربعض اآلال  والر.ررارا )
اسسررروارة والم.ررد الررداخ ير نررو  يمرروت يكررون كالعررذارى الحكيمرراتر مصرراريحاا (ن ومررا أررو ممر ررئ مررا الرررو  و 7

ا مم رروءة ا.رررا ر ومررا  طفرر  الرررو  ماخ رر  يكررون كال.رراأالتن وَِّةِ هلِل اَل ِمنَََّ ُل اْلقََُ وَن َفضََْ القرروة الررري نخررد  راررار  = ِلَيكََُ
.احوا في خدمروا نرم  صال  إلى ونواج  الصعاا راار أي  وة إلايةر فما نحا سوى آنية خزفية عليفةر ففمح ن

 عمح هللا فيوا وال نرم لذواتوان
 
يَن. 8"  -(:10–8ياِ )ا  َر َياِئسَِ َطَهِديَن، 9ُمْكَتِئِبيَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء، لِكْن َغْيَر ُمَتَضاِيِقيَن. ُمَتَحيِ ِريَن، لِكْن َغيَْ ُمضَْ

َر 10 ِكيَن.لِكْن َغْيَر َمْتُروِكيَن. َمْطُروِحيَن، لِكْن َغْيَر َهالِ  ْْهََ بِ  َيُسوَع، ِلَكْي ُت َحاِمِليَن ِفي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحيٍن ِإَماَتَة الرَّ
 " َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا ِفي َجَسِدَنا.

 إسرخد  الرسو  في أذه اآليات تع يرات ر.اعية تسرخد  في ر.اعات المصارعة وال.رىن
 ي عده عاجزا  عا المقاومةوص  لما يسقط في ندي خصم  الذي يصار  = ُمْكَتِئِب 
 ما و   في حيرة  ما  ماارة خصم  ال يعرف مابا يفعحن = ُمَتَحيِ رِ 
  crushed = مامح  رع ى األرض مصاري سقط م قيا   = َمْطُروحِ 
 ما فات  السباس وع.ز عا ال حاس باآلخر.ان = ُمْضَطَهد

  نس م مائما  ل موت   المروت  مضطهدين   متحيرين   مُتئبينوالحظ ص يب الخدمة في حياة الرسو  رولسننن 
يعمررح فيورران فالم رراكح الررري تقارررح الخرردا  كررح نررو  تعمررح عمررح إماتررةن ولدررا الحررظ  يمررا  عمررح الرررو  القرردس فيرر  

اِيِقينَ (نن لدرررا 1ماخ يررا ر فررالرو  يع رررى مسرراندة ل خررام  حررررى ال يف ررح )آيررة  َر ُمَتضََََ رَ /  َغيََْ ينَ  َغيََْ رَ /  َياِئسَََِ  َغيَََْ
لذلك فالخام  المم وء ما الرو  القدس ال يف ح ماما اامت الميقات والم راكحن ررح  ن  .َهاِلِكينَ  َغْيرَ /    ينَ َمْتُروكِ 

أرررو  يررر  ررامر ع رررى ح ارران و ارررا  إب  رهللا ررردمويلاررذه الم رراكح فائررردة عطيمررة ف اررا نودسرررر الخررام  و.خمرررن  مررا  
(ن 12ي مات الخام  تماما  = الموت يعمح فيورا )آيرة يكر   إمكانيات هللا إل  المسرحيالتن وتروالى الم اكح حرى 

فرمرروت األنررا  و اسعرمررام ع ررى الررذات وتع يرر  إعرمرراما  كررامال  ع ررى هللان فالم رراكح تحاصررر الخررام  ولدررا ال تخ ررت 
شررعورا  بالمرريت ماخ رر ر  ررد نرحيررر لدررا مون  ن ي ررعر بالف ررح  و اليرر س ف ررعور الخررام  باليرر س  ررد ندفعرر  ل ررعررام 

دمةن الخام  الصحيح ال ي عر  ردا   ن هللا ترك ر من  ن الم اكح تحاصرهر و د ن دو  حيانا   ن  أر ز    وكمرا عا الخ
كما كان رولس وسيال في الس.ار  و حريا  ر رت  َمْطُروِحينَ لو  ن الب ر إسر اعوا  ن ي رحوه إلى المخاطر = 

ن تا دورار فيرد هللا وعوانرر  تحريط رورا كمرا  حاطرت السفا و ولس فياان ومن أذا فنن أرذه المخراطر ال تقروى ع رى  
 األسومن الخام  الحقيقي ال ت ر ع  الميقات واسأرماماتن ردانيا  في جب 
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طالما نحا في ال.سرد سررطح أرذه الثوائيرةر شرئ فري الخرارا وشرئ آخرر فري الرداخحر ممروي فري الخرارا وتعز.رات و 
( 13:  45(ن فم.ررررد إروررررة الم ررررك مررررا ماخررررح )مررررز10:  6كررررو2فرررري الررررداخح = "كحزانررررى ونحررررا مائمررررا  فرحررررون" )

:  16)سبعيوية(ن  م ا الخارا فتنية خزفية عليفةن وأرذا مرا  الر  السريد المسريح "فري العرالم سريكون لدرم عريت" )نرو
(ن الق رب اليررائس والحررز.ا أررو   ررب  ررد إن فرر  فيرر  الرررو  القرردسر لرريس بسرر ب الم رراكح ولدررا لرروقت جاررام أررذا 33

 ن (21 – 18:  5) ف الخام  وفروره
بِ   َة الََرَّ اِمِليَن ِإَماتَََ = كررح نررو  نرعرررض لمخرراطر كثيرررة حرررى ك نوررا نمرروت مررن المسرريح ع ررى الصرر يبن و.سررمياا حَََ

الرا يسوي   ح كح  نواي األال  حرى الموت ما  جح سروره بخالا اسنسران الرذى   =  إماتة الرب يسوعالرسو   
ف الموررا أرري م ابقررة آلال  الرررا يسرروير ن "الرررا  ئر ع ررى طر.ررتو نررا سررا"و ررولس فررى  المرر  يقررو ننن جرراء ليرممرر ن

فالعررالم ال يق  وررا ألنرر  ال يق ررح الرررا يسرروين فرراآلال  الررري تقررن ع يوررا أرري لرروفس السرر ب الررري و عررت برر  ع ررى الررران 
 اآلال  إشرررركوا مررن( وك مررا    وررا أررذه 24:  1وا عررة ع ررى المسرريح فرروحا جسررده )كرروواآلال  الررري تقررن ع يوررا أرري 

 ن مسيح في ص يب ر حرى وان وص ت أذه اآلال  إلى حد الموت ال
(ر ونالحررظ  ن ميامررة 11:  6 يمررا  ن نقرر  كرر موات  مررا  الخ يررة )رو ك مررة إماترة وتعوررى=  إماتََة الََرب يسََوع 

ب.سرده المائرت فرى الق ررر فدرح مرا يعمرح ع رى  ن يميرت الخ يرة فرى المسيح بال.سد كانت بنتحرام حياتر  األرديرة 
( ر فحيراة 4:  15ت فير  حيراة المسريح لرذلك ي  رب مورا ر ورا  رائال  "إإ رروا فرىَّ و نرا فريكم" )نرو( تث 5:    3جسده )كو

ِدَنا=  المسيح ال تث ت سوى فى جسد مات عا الخ ية ي َجسََ ا فَِ َْْهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيضًَ وال.سرد المائرت أرو  =  ُت
ن نرحمررح  ى  لررم مررا  جررح المسرريح ر حرررى لررو جسررد مررات عررا الخ يررة +  نرر  وعررن فررى   برر  إسرررعداما كررامال أل

وصررح األمررر ل سر رراام ر رررح  ن المسرريح يسررمح ررربعض األال  ليسرراعدنا ع ررى مرروت ال رراوات الخاطئررة ماخ ورران 
ر وتموت األنا واسعرمام ع ى الرذاتر ومرا يق رح المروت ألجرح (1:    4بط1)  فباآلال  تموت فيوا ال اوات الخاطئة

 ر و اررذا يطاررر  مررا  الورراس  ن يسرروي يلرريش و.حيررا فيوررا حرريا ال نواررز ر رررح نورصررر المسرريح تطاررر حيرراة يسرروي فيرر
ع ى الميقاتن الخام  الحقيقي نرو ن في كح لحطة  ن يموت كما مات الرا يسوين وكح ما يق ح الموت ألجرح 

سرت فير ر يسوي تعمح في   وة القيامة الري كانت ليسوين ومرا ال نرق رح المروت عرا طيرب خراطر فحيراة المسريح لي
و  عا  ما نرق ح الموت سيرق ح  ي  لم و ي صر يبن مرا أورا نفارم  ن ررولس ال ي  رب كرامرة مرا الوراسر ررح أرو 

و.ويرر حيراتام ررح يصرير المسريح حيراتام = ت طارر  ر مسرعد ل موت ألجح المسيح وألجح  ن يعرف الواس المسريح
يق ح الموت عا العالم وشاوات  وخ اياه وم ذات ر   حياة يسوي فيام أم  يما ن لا تطار حياة يسوي في  حدر ما لم

مرن المسريح صر  ت ف حيرا ال  نرا ات إال  بعد  ن مراتن وأرذا معورى "الموت  وال  إم القيامة فالمسيح لم يقم ما األمو 
 ( الص ب  وال  إم القيامةن20:  2" ) ح حيا فيَّ رح المسيح ي

 
ِدَنا أَلنََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء ُنسَ 11" -:(11) آية ي َجسََ َْْهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا فَِ ِِ ِمْن َأْجِل َيُسوَع، ِلَكْي َت لَُّم َداِئًما ِلْلَمْو

  " اْلَماِئِت.
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  ِِ = اسع اام والميقات رح حررى اسسر راامن ومرا يسر م حياتر  بريحرة رارذا ال ركح يطارر فري ُنَسلَُّم َداِئًما ِلْلَمْو
يحمح عوا  وة الموتن فحياة يسوي و وة ميامر  تعمح من ما يق ح كح  لم حرى جسده المائت  وة حياة يسوي الذي  

 الموتن
 
ْم.12" -:(12) آية ُُ ُِ َيْعَمُل ِفيَنا، َولِكِن اْلَحَياُة ِفي   " ِإًذا اْلَمْو

ُِ َيْعَمُل ِفيَنا ال بسرور كح  لرم   و  الخام  لدح  لم حرى الموتر أو س َّم نفس  تمامار محرم)في الخدا (   ِإًذا اْلَمْو
 ي تى ع ي ر مر  اا بسيده ن

مْ   لكنوَ  ُُ  كران   رح المسريح ميررا   المخردو )في المخدوميا(ن فدح ما يعمح في  المسيح تعمح في  الحياةر   اْلَحَياُة ِفي
( لرررى 11كرو2وراجرن ) مميررةو عد المسيح عاش )مثا  لذلك اسررا المرا (ن فالخرام  يقاررح مخراطر وعريقات   ر

ُِ َيْعَمُل ِفيَنا=  من الرسو  ت  يت أذا  ن الحياة فيُم=  ر وبلك ليحصح المخدوميا ع ى الحياة األردية اْلَمْو
 

ذِلَك 13" -:(13) آيَة ْؤِمُن َولَِ ا نَُ ُن َأْيضًَ ُت«، َنحَْ ذِلَك َتَكلَّمَْ ُت لَِ َب اْلَمْكُتوب:»آَمنَْ ُه، َحسََ اِن َعْينَُ ا ُروُح اإِليمََ ِإْذ َلنََ فََ
  " َنَتَكلَُّم َأْيًضا.

(  ي بس ب إيماني باهلل سبحت ورنمت مزاميري بالر م 10:    116)مز   آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمتُ  ا  ماوم في المزمور 
 ما كح الميقات المحي ة ري واإقا  في مح ر ن

هُ  اِن َعْينَُ ا ُروُح اإِليمََ ِإْذ َلنََ ْؤمِ الرذي ظارر فري ماوم فننرصرر ع رى المريتن أكرذا  = فََ ا نَُ ُن َأْيضًَ وكمرا رتررح  = نُ َنحَْ
ا= ماوم فوحا بكح حماس و يرة وش.اعة نعررف جارا  بك مرة اسن.يرح  َتَكلَُّم َأْيضًَ ن إن اسيمران  روة روحيرة جبرارة نََ

 ل رب ير والدرااة بما آما ب  كما فع ت المر ة السامر.ة عودما  ع وت إيماناا بالمسيحن خام تدفن ال
 
بَّ َيُسوَع َسُيِ يُمَنا َنْحُن َأْيًضا ِبَيُسوَع، َوُيْحِضُرَنا َمَعُكْم. َعاِلِميَن َأنَّ الَِّذي14" -:(14) آية  "  َأَقاَم الرَّ

معا  نا و نرم   الم.د لوسيرنحا نع م  ن هللا الذي   ا  المسيح ما األمواتر فنن   يما  رواس ر  سيقر وا إلى حياة  
 إبا  أح سيميرونان إبا   أال  بالموت الذي ب   ن ى  ال  وموت والوااية م.د في خ وات المسيح    ويحضرنا معُم  =

 ن د  طر.ت القيامة والم.دن
 
اأَلْكَثِريَن، َتِزيَُد الشَُّ 15" -:(15) آية ِْ بَِ َر ْد َكثَُ َي قََ ُة َوهَِ وَن النِ ْعمََ ْي َتكَُ ْم، ِلكََ َر أَلنَّ َجِميَع اأَلْشَياِء ِهَي ِمْن َأْجِلكَُ ُْ

  " ِلَمْجِد هللِا.
مْ أَلنَّ َجِميَََع األَ  ْن َأْجِلكََُ َي مََِ َياِء هََِ سررواء األمررور الررري تسرررون راررا  و المرريقات الررري ترمررايقون مواررار الدررح  = شََْ

المررري وتسررر يمي ل مررروت أرررو لفائررردتدمر فقرررد  (ن ررررح إن 28:  8+ رو  22:  3كرررو 1لفائررردتدم وخرررالا نفوسررركم )
فحيومررا صررارت لرري حيرراة إانيررةر وصرر ت لدررم ك مررة الدرررااةن وكررون  ن هللا نوقررذني روعمررر  فاررذا صررالح لدررم  يمررا ر 
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َي = و الررالي إامام عردم مرا ي ركر هللا  ر النعمَةالذنا إمررألوا مرا  كرات فتما كثيرونر واامام عدم المؤمويا َوهَِ
َر ِلَمْجِد هللِا. ُْ ِْ ِباأَلْكَثِريَن، َتِزيُد الشُّ  َقْد َكُثَر

 
ُد َيْوًما َفَيْوًما.ِلذِلَك اَل َنْ َشُل، َبْل َوِإْن َكاَن ِإنْ 16" -:(16) آية اِخُل َيَتَجدَّ  " َساُنَنا اْلَصاِرُج َيْ َنى، َفالدَّ

اِرُج  اُنَنا اْلصَََ  ي ال.سررد )اآلنيررة الخزفيرررة(ن أررذا نررر لم مررا المرريقات لدرجرررة اس رررراا مررا الفورراء )مررا شررردة  =ِإْنسَََ
اعررع  ال.سررد(ن  اِخلُ  أمََ  د  فرري المعموميررةر  = الََدَّ لرر  والررذي أررو ع ررى إتصررا  برراهلل وأررو  ي إنسررانوا البرراطا الررذي و 

المسروير الذي نررى هللا و.سرمع  و.دركر  و.عرفر ر فارو يكرسرب فوائرد روحيرة كثيررة مرا أرذه المريقات و.ر.ردم نومرا  
  -فيوما  :

 ن(1:  4بط 1تموت في  ال اوات و.ك  عا الخ ية )  إنساننا البا ن (1
  ن(4:4عداوة هلل )ين راحة و فرا  السماء ردال  عا محبة العالم الري أي   . راىو  (2
فومن إقروا    رحيا نرى ند هللا تعمح نومو اسيمان باهلل إل  المسرحيالت و ر  الخارجى  من عع  ال.سد  (3

لذلك يسمح هللا بالميقات لورى نده   (6:  11في  ال في بواتوار و دون إيمان ال يمكا إرعاءه )عب 
 و.ومو إيمانوان 

 عرف  وترفرح حواسوا ع ى السماو.اتن نرتمى في حما هللا فو ك ما إامامت الميقات  (4

 ما شدة المرض و شاد  ما  هللا  نوي ر نت أذا كثيرا  في  شخاا  صاررام  مراض خ يرةر وكان جسدأم نرتكح  
 فراحام وسالمام وتس يمام هللر ومح رام هلل تزمام نوما  فيوما ن فنن كان هللا يسمح بفواء ال.سد  ر لدا كانت و الم 

أب ل رراار فنن أذا حرى نومو الداخ ي الذي سيذأب ل سماءن الطروف الخارجية ال تو   الخارجي الذي سيذ 
إامامت   ك ما  الروحير رح  بالسماو.اتر  ي الالرقد   الرع ت  والرجاء وفى  اسيمان  و.ر.دم في  الداخح  نومو   دة 

 تومو الحياة الروحيةن

 
َة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة 17" -:(17) آية   " ُتْنِشُئ َلَنا َأْكَثَر َفَ ْكَثَر ِثَقَل َمْجٍد َأَبِديًّا.أَلنَّ ِخ َّ

 -الميقة ليست خفيفةر ولدواا ت دو كذلك لألسباا اآلتية :
 ( إبا وععت في ميزان وفى الدفة األخرى الم.د األردي المعد لوار ت دو خفيفةن 1
 الالناائين ( الميقة و رية  ي لسويا ماما طالت فاي ال شئ ب.انب الم.د األردي2
( 16( و المقارنررة مررن )آيرررة 6:  2+ نرررش  13:  10كررو 1( أرري خفيفررة بسرر ب الرعز.رررات اسلايررة المصرراحبة )3

ندرو  ن ما ي.دم الداخح أرو المراعرب الخارجيرةر ومرا يع يورا إحرمراال  ل مراعرب أرو نطرنرا إلرى األم.رام األرديرةر 
 (ن18ر 17:  8األردي )رو رح  ن  ك ما إامامت أذه المراعب واآلال  إامام الم.د 

 ( الميقة ماما كانت صلبة فاى ال تقارن بما نسرحق  ما عقاا ألجح خ ايانان4
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ٌة، وَ 18" -:(18) آية َر  َوْقِتيََّ ي تَُ َر . أَلنَّ الَّتَِ ي اَل تَُ ى الَّتَِ ْل ِإلََ َر ، بََ ي تَُ َياِء الَّتَِ ى اأَلشَْ ا َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن ِإلََ َأمََّ
 " َر  َفَ َبِديٌَّة.الَِّتي اَل تُ 

 =  والَِّتي اَل ُتَر  الميقات الحالية واآلال  والواس والم.د العالمي والما  وم ذات أذا العالمن  = اأَلْشَياِء الَِّتي ُتَر  
هللا والسماء والوعمة والم دوت والم.د المعد والقديسيا والمالئدة و فرا  السماء و يما العذاا األردين وما نث ت 

 ى الفاني الذي ن رى يكون  ير صالح وال مؤأح ل ميرا  السماوير وما نث ت نطره ع ى السماء الري ال  نطره ع
ت رى فاذا نؤأح ل م.دن رح نرى  ن الميقات الحالية خفيفة جدا ر وأذا حيوما نوطر لما نرى بعيا الرجاءن وما 

ماءن  ما الذي نوطر لألشياء الو رية نر لم  يساعد ع ى إحرما  اآلال   ن نوطر لما ال نرى ونر مح في  م.ام الس
 ن إبا كانت ل  خسارة فياار رح  د نررو مسيح  أر ا  ما  لم  و إع اام  و سليا  وراء لذة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 
 
ِِ ِبَناٌء ِمَن هللِا، َبْيٌت َغْيُر َمْصُنوٍع أَلنََّنا َنْعَلُم َأنَُّه ِإْن ُنِقَا َبْيُت َخْيَمِتَنا ا1"  -:(1) آية َماَوا ، َفَلَنا ِفي السَّ أَلْرِضيُّ

.   " ِبَيٍد، َأَبِديٌّ
ر نوا  ن  من الميقات الري تصح ل موت فرنن أوراو ميامرةن وأورا نررى  ن  14ر 11ر 10( األيات  4في إصحا  )

ُم يقات  القيامة سردون ب.سد مم.دن ومعوى اآلية نحا ال نرزعزي فري المر ا َنْعلََ  ي ريقريا الرجراءن  نر  إبا  =أَلنَّنََ
الرذي أرو ريرت و رري تسركا فير  الروفسر يمكرا  ن نروقض و.حرح  =الصيمة = كان أذا ال يت األرعي  ي ال.سرد 

و. وى كما تحح الخيمة عود الرحيحر وأرذا الر ر ي  بسر ب  نورا برالموت نرح رح جسردنان لدرا لورا ريررا  آخرر  رد  عرده 
( ال.سرد الورورانى ال.دنرد الرذي لرم يصرون ريرد ب رر.ةن وأرذا الر ر ي  21ر 20:  3أو ال.سد المم.د )في هللار بلك 

م خوب ما الخيمة الري كانت ترافت رورى إسررائيح فري ترحرالام فري سريواءر ولدرا عوردما إسررقروا فري  رض الميعرام 
األولرىر والخيمرة تسررخد  فري الررحرا  فري  رض )رمزا  لدوعران السرماو.ة( روروا ةريكال  إارررا  فخمرا  ال يقرارن بالخيمرة 

ُت  لَور ونحرا  ر راء فري أرذا العرالمن لدرا وطوورا فري السرماءن الثاررت  الغر ةر وال يت يسررخد  فري الروطا َا َبيَْ ُنقَِ
يُّ  ا اأَلْرضََِ ْت ا = َخْيَمِتنَََ ( 14:  1" )نررو لخيمررة  ي مروررا والمسرريح  يررح عور  "والد مررة صررار جسرردا  وحررحَّ ريووررا ي ح  ررَّ

يَّم  ريووا  ي صار ل  جسد ك.سدنا  ارح ل موتن  برنرامة جسدى الحرالى أرو  = َغْيُر َمْصُنوٍع ِبَيدٍ ك مة ححَّ  ص اا خ 
ل دوا ليس ما م  وال( "13:  1رى و مير و ارن من )نو   " فالمصرووي  ما م يئة جسد وال مرا م ريئة رجرحالذنا و 

قضن وما نؤما  ن  سير  م.د  ردى ب.سده المم.رد ال ي  رب ريد نوقضر ولدا المصووي ريد هللا ال يمكا  ن نو
 كرامة امويةر  و راحة اموية ل.سده الحالير وال نرمانت ما األال  الحاليةن

 
َماِء.2" -:(2) آية َنَنا الَِّذي ِمَن السَّ  "  َفِإنََّنا ِفي هِذِه َأْيًضا َنِئنُّ ُمْشَتاِقيَن ِإَلى َأْن َنْلَبَس َفْوَقَها َمْسَُ
ا طالمررا نحررا فرري أررذه الخيمررة سرروطح نررئا مررا األال  واألمررراضن  = ِئنُّ نَََ  َبَس َفْوَقهَََ ََْ ى َأْن َنل َتاِقيَن ِإلَََ فرروس  =ُمشََْ

َماءِ = الخيمة  ي ال.سد الحالير ن بس فو   ال.سد المم.د  َنَنا الَِّذي ِمَن السَّ  ي نورقح ما ال ركح الحرالي  = َمْسَُ
ر 51: 15كرو 1يقات وال عرع ن وأرذا يحرد  لورا لرو ظارر المسريح اآلن )ل  كح المم.در ونحيا في حياة ررال عر

 (ن52
 
  " َوِإْن ُكنَّا اَلِبِسيَن اَل ُنوَجُد ُعَراًة.3" -:(3) آية 

 نرو  ردون جسد مم.د وال جسد  رعىر فدالأما يكونان ك باس ل رو  = ُعَراةً 
 
ِئنُّ ُمْثَقِليَن، ِإْذ َلْسَنا ُنِريُد َأْن َنْصَلَعَها َبْل َأْن َنْلَبَس َفْوَقَها، ِلَكْي ُيْبَتَلَع  َفِإنََّنا َنْحُن الَِّذيَن ِفي اْلَصْيَمِة نَ 4"  -:(4) آية 

 " اْلَماِئُت ِمَن اْلَحَياِة.
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 ما فدرة الموت وما يحد  بعد الموت ما عفونة ل .سدن = َنِئنُّ ُمْثَقِلينَ 
تح يم ال.سدر رح ندرسرب القروة الروحيرةر  روة ال.سرد المم.رد الورورانىن نر.رد  لسوا نر.د  =ِإْذ َلْسَنا ُنِريُد َأْن َنْصَلَعَها 
ال يفرر  بفدررة المروت ررح يكرأارا و.وفرر مواران مون  ن يموتر فاسنسان  ي إنسان  و.رم.د    ن نرروحا أذا ال.سد 

 (ن26:  15كو 1) ل نسان "عدو "آخر ولذلك  ا  الرسو  عا الموت  ن 
تُ  اةِ لين ال.سررد الحررا = اْلَمائََِ َََ لرري أررذه اآليررة و رريا اآليررة ال ررايرة " ال.سررد المم.رردن ولدررا كيررف نوفررت ررريا = اْلَحي

(ن لروفام أرذانن لورصرور مر.مرا  يعرانى مرا 23:  1" )فري و كرون مرن المسريحن باو  فمرح جردا    إشرياس  ن  ن  رت
 عرا  سي رراى أرذا  ال  م رحة في ب ور  ت.ع ر  ال نورا ر واكر ر   ن أوراو حرح جراحري يخ صر  مرا  المر ر أرو  

اليو  الذي نرخ ت في  ما  الم ر لدا ك ما إ ررا نو  العم يرة ال.راحيرة   عرا  سريخاف مرا فدررة العم يرة و.رمورى 
نا بر  2لو وج دت طر.قة  خرى وأكذا نحا نئا ما  ال  أذا الزمان الحاعر )آية  د  ( ون راس لاذا الم.رد الرذي و عر 

(ن والحظ  ن رولس لو لم يكا يخاف الموت ع ى اسطالسر ولو لم يكرا 4ت )هللار ولدووا نئا  يما  ما فدرة المو 
ألنوا نحا األحيراء نسر م مائمرا  ل مروت ( "11:  4كو 2كان  ول  في آية ) في ماخ    ي برة خوف ما الموتر لما

 "  ي بمعوى تقديم نفس  بريحة حب ل مسيحن  جح يسوي ما
  

وِح.َولِكنَّ الَِّذي َصَنَعنَ 5" -:(5) آية   ا ِلهَذا َعْيِنِه ُهَو هللُا، الَِّذي َأْعَطاَنا َأْيًضا َعْرُبوَن الرُّ
ا حرد  مرا لمعران وجر    =الَِّذي َصَنَعَنا ِلهَذا َعْيِنِه    ي صروعوا ليكرون لورا جسرد مم.رد  يرر فاسردن وأرذا نفامر  م مر 

فمررابا كرران حررا  آم  وحررواء فرري  موسررى إب ر ى جررزءا  بسرري ا  مررا م.ررد هللار ريومررا أررو مخر ررئ فرري نقرررة فرري ال. ررحر
وحِ ال.وةر وهللا يك ماما وجاا  لوج  مائمرا ن  العر رون أرو سردام جرزء مرا الدفعرة يمرما  = َأْعَطاَنا َأْيًضا َعْرُبوَن الَرُّ

( حريا يقرامنرا المسريح إلرى 17:  7سردام الدفعرة ك اران فروحا فري السرماء سوحصرح ع رى اسمررالء مرا الررو  )رؤ 
مرا نحصررح ع يرر  مررا إمرار الرررو  القرردس اآلن مرا فررر  وسررال  مررا أرو إال عر ررون مررا سوحصررح نورارين مرراء حيررةن و 

ونَ ع يرر  فرري السررماء إب نمر ررئ مررا الرررو ن  ََُ أررذا ألنوررا تررذو وا العر ررون اآلنن و واسرر ة نعمررة الرررو  القرردس  = َواِثق
يررة نرررخ ت مررا  إررار وعم رر  نرررخ ت المررؤما مررا الخ يررة ومررا نرائ.اررا  ي مررا المرروت األررردير فننوررا فرري المعموم 

الخ ية األصر ية و الربكيرت المسررمر ع رى الخ يرة يقومنرا الررو  ل رو رة فوررخ ت مرا المروت الوراتج عرا الخ يرةر 
 ي تدون لوا حياة اآلن أي عر رون الحيراة األرديرةن والررو  القردس أرو الرذي ي راد لورا برالميرا  السرماوي و.مرما 

 وعدن لوا حصولوا ع ى ال.سد المم.در أو الماما ل 
 

وَن عََ 6" -:(6) آيَة بَُ َنْحُن ُمَتَغرِ  ِد، فََ ي اْلَجسََ َتْوِ ُنوَن فَِ ُن ُمسَْ ا َوَنحَْ اِلُموَن َأنَّنََ يٍن َوعََ لَّ حَِ وَن كَُ ُن َواِثقَُ ِإًذا َنحَْ ِن فََ
. بِ   " الرَّ

بِ   ُبوَن َعِن الرَّ نحرا فري أرذا ال.سردن   ي ال نراه في م.دهر ال نراه وجاا  لوج ر وال نرى م دوت ن أذا طالما = ُمَتَغرِ 
ونَ  نحا اآلن كما إشررى ريررا  فري  مر.كرا ومعر  وإيقرة ال رراء و.سرمن عرا ال يرت مون  ن نرراه ن     = راجرن  َواِثقَُ

  5اآلية 
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  " أَلنََّنا ِباإِليَماِن َنْسُلُك اَل ِباْلِعَياِن.7" -:(7) آية

ولدوورا نسر ك فري أرذه  ن(20:  33" )خرر ان و.لريشال يمكووا  ن نرى الررا  يانرا  "ال نرانري اسنسر في أذه الحياة
 ن(12:  13كو 1+  2:  3نو 1الحياة الحاعرة باسيمانر وفى السماء نرى هللا  يانا ن نراه كما أو )

 
.8" -:(8) آية بِ  َب َعِن اْلَجَسِد َوَنْسَتْوِ َن ِعْنَد الرَّ   " َفَنِثُق َوُنَسرُّ ِباأَلْوَلى َأْن َنَتَغرَّ

ِن ن تورارري حياتوررا األرعررية لدرري نررذأب ونقرريم ع ررى الرردوا   ررر. يا عوررد الررران ولدررا  ولرر  نحررا ن مررح   َب عَََ رَّ َنَتغَََ
ِد   البررا  ي ررير ل حالررة بعررد المرروت و  ررح القيامررة العامررةر ندررون فياررا رو  رررال جسرردر لررم ن رربس بعررد ال.سررد  =اْلَجسَََ

المم.رد وتدرمرح لم.د ب.سده   األخير ليدخح االمم.در فالمؤما حيا نورقح لا ندخح الم.د مباشرة رح نورطر اليو 
أررذه الحالررة  يمررا  و  ررح الحصررو  ع ررى ال.سررد المم.ررد سرريكون  كثررر سررعامة مررا حالررر  ع ررى  ولدررا فرري رسررعامت 

 األرضر وسيكون مسروطوا  عود الران
 
ِبينَ ِلذِلَك َنْحَتِرُك َأْيًضا 9" -:(9) آية   َنُكوَن َمْرِضيِ يَن ِعْنَدُه.َأْن  ُمْسَتْوِ ِنيَن ُكنَّا َأْو ُمَتَغرِ 

لذلك فننوا نحاو  بكح إجراام  ن نرعى الرا ألنوا فيما بعد سوطار  ما  المسيح الديان لدي ي خذ كح موا جرزاؤه 
 نبحسب  عمال ر وو وفوا  مام   كيد 

 
يحِ 10" -:(10) آية يِ  اْلَمسَِ اَم ُكْرسَِ ُر َأمََ ْْهََ ا ُن ا أَلنَُّه اَلُبدَّ َأنََّنا َجِميعًَ ِب مََ ِد ِبَحسََ اَن ِباْلَجسََ ا كََ ٍد مََ لُّ َواحَِ اَل كَُ ، ِلَينََ

 " َصَنَع، َخْيًرا َكاَن َأْم َشرًّا.
 ونرى أوا المسيح هللا الديان نأوا نرى حقيقة الثواا والعقاا بحسب األعما  في القيامة العامةن

 
ن نرعرى هللا سرواء ونحرا فري أرذا طالما أواو نرو  سرو.ااى فير ر إبن ف واررم بر  -: 10 – 6تعليق على األياِ 

دِ = ال.سررد  ي اْلَجسَََ ََِ َتْوِ ُنوَن ف ن  و بعررد مخولوررا إلررى الفرررموس = بعررد  ن نرغرررا عررا ال.سررد ونسررروطا عوررد ُمسََْ
يمكووا  ن نر مح في أذه لدا الران  ي ال ي غح بالوا سواء كوا أوا  و أواو إال ب ن ندون مرعييا عود الران و 

م  ن الرذي يسرروطا أرذا ال.سرد أرو مرا يحيرا طالبرا   ن يمررن جسرده بمرا لريس خ يررةر األيرات ب ر.قرة  خررىن ونفار
و ن المرغرا عا ال.سد أو ما يليش يقمن جسده و.سررع ده و.ذلر ر مانعرا  عرا نفسر  كرح لرذة فري العرالم )كاألبراء 

ان جسررده نرررذوس الرةبرران والسرروا  مررثال (ر فاررؤالء يكونرروا كمررا إسررروطا عوررد الرررا مررا اآلنن إب ك مررا يقمررن اسنسرر
 باألكثر  فرا  السرماءن وسرواء مرا تغررا  و مرا إسرروطا فري أرذا ال.سرد فع ير   ن ناررم بر ن نرعرى الررا مائمرا ن

سرماء نرفرت وكون  ن المؤما يحر  نفس  ما كح م ذات العالم حرى نزمام فرحر  برالرا أورا ع رى األرض  و فري ال
 ن(39:  10)مت  "عاي حيات  ما  ج ى ي.دأاما وجد حيات  يميعاار وما  من  و  السيد المسيح "
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و َأنَّ 11" -:(11) آية ُه، َوَأْرجَُ اِهِريَن لََ ْرَنا ظََ ْد صَِ ا هللُا َفقََ اَس. َوَأمََّ ُع النََّ بِ  ُنْقنَِ َة الَرَّ اِلُموَن َمَصافََ ُن عََ ْد َفِإْذ َنحَْ ا قََ نََ
  " ِصْرَنا َظاِهِريَن ِفي َضَماِئِرُكْم َأْيًضا.

بِ  َفِإْذ َنْحُن َعالِ  نحرا نسر ك فري مخافرة الررا ألنورا نع رم  نر  سري.ااى كرح واحرد بحسرب مرا كران  =ُموَن َمَصاَفَة الَرَّ
عم  ر فما يعرف  داسة هللا وعقاا الخاطئ ورعب نو  الدنوونة سيخاف  ن يعمرح ال ررر مرا يع رم  ن  داسرة هللا 

 مرا عررف  حرد  داسرة هللا نرتعرب و مب  ما الخ ية وصح لص ب المسيحر فارو نرار آك رة و.وررقم مرا الخ يرةر ك
  = ُنْقِنُع النَّاَس ما الخ ية ونرائ.اان و ولس يقو  أوا  ن  يعرف كح أذان أو ال يمرون عا عمح ال ر فقط رح 

 نررعاليم  يقون الواس  ن نرركوا الخ ية حرى ال نا دوا في بلك اليو   (1
لخرام  الوقري يكرون مقوعرا  فري تعاليمر ن فرنبا كقردوة لارمر وا فيكون  ورفم  أو ألى خ ية نقاوت ( نرى الواس  2

ُه، حد  خالف ريا تعاليم الخام  و يا حيات  ال خصية ال يكون مقوعا  ل واسن  َوَأمَّا هللُا َفَقْد ِصْرَنا َظاِهِريَن لََ
ا َماِئِرُكْم َأْيضًَ ي ضََ اِهِريَن فَِ ْرَنا ظََ ْد صَِ نقاوتر  الرري سريكافئ  هللا صرار ظراأرا   مرا  هللا بحياتر  و  = َوَأْرُجو َأنََّنا قََ

ع ياررار و.رجررو  ن يعرررف شررعب كورنثرروس أررذا حرررى ال نرعثررروا بسرر ب ر رررح لي.رراو وا الرسررح الدذبررة أررو أوررا ال 
نرفاخر روفس ر رح ندافن عا نفس  عد ما ي كدون في ر و رع   ن  نر.د  ن نث ت صحة تعاليم ن أو نر.رد 

 ا عو   ما  الرسح الدذبةن ن تدون طاارت  واخالص  ظاأر.ا  مامام ليدافعو 
 
وَن 12" -:(12) آية ْم ُفْرَصًة ِلالْفِتَصاِر ِمْن ِجَهِتَنا، ِلَيكَُ ُُ َواٌب أَلنََّنا َلْسَنا َنْمَدُح َأْنُ َسَنا َأْيًضا َلَدْيُكْم، َبْل ُنْعِطي ْم جََ َلكَُ

  " َعَلى الَِّذيَن َيْ َتِصُروَن ِباْلَوْجِه اَل ِباْلَقْلِب.
خالصرري هلل ولدررم أدفرر  اسفرخررارر إنمررا نع رريكم مررا ت.رراو ون برر  ع ررى مررا يفررررون ع يوررا فررال لرريس كالمرري عررا إ
  -ن والمقصوم:اْلَوْجهِ =  ي بالس حيات والمطار الخارجي  = الَِّذيَن َيْ َتِصُروَن ِباْلَوْجهِ  هؤالءترع ح الخدمةن 

  نأؤالء الدذبة الذنا ندعون  نام يح وندم ظاأر.ا  وليس ما    ام مث ى (1
أؤالء الذنا يفرخرون بما أو موطور وما أو مك وف ل ليان و.مارسون ما يعم رون ألجرح محبرة  (2

 الدرامة ريوما أم فار ون ماخ يا  رال  عما  صالحةن 
 ةيحقيق محبة ف يس لدنام عمائرأم تدنوامرفيام ر.اء نرطاأرون بالوقاوة وماخ ام فسام و ش وأؤالء  =  ِباْلَقْلِب الَ 
خررون بر ر فارم ال نارمرون بالصرفات ال.وأر.رة وراحرة المرميرر فمرا ناررم رارذا تدرون لر  حيراة مقدسرة ما يفروال    ر

 أي صورة المسيحن
 
ِ، َأْو ُكنَّا َعاِقِليَن َفَلُكْم.13" -:(13) آية  " أَلنََّنا ِإْن ِصْرَنا ُمْصَتلِ يَن ِلََفِ 

يَن ذاتين إنوا نفعح ما نفع   بكح إخرالا ولسروا نقصرد شريئا  مرا الوفرن الر ْرَنا ُمْصَتلَِ  = إبا كران ن ردو لدرم كالمورا صَِ
أذا  ن  مديح ألنفسوار كما لو كوا نعمح عمرح المخر ريا إب نثورى ع رى  نفسروار فننر  ع رى الرر م مرا  ن عم ورا أرذا 
يمكا  ن يفام مودم أذا الفام السئ و.مكا  ن يحكم ع يوا مرودم كمخر ريا إال   ن كرح مرا نفع ر  بغرض الوطرر عرا 

فحيومررا تعرفررون صرردس رسرروليرى سرررؤموون بمررا   ررر  لدررم و.كررون لدررم أررذا  = ِلََفِ ِ = كررامكم فننوررا نفع رر  لم.ررد هللا  ح
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مْ وإن سررر با  لخرررالا نفوسررركم وم.ررردا  سسرررم هللان  اِقِليَن َفَلكَََُ ا عََََ إبا كورررا فررري نطرررركم نرصررررف بحكمرررة واترررزان  = ُكنََََّ
ك ما  جح نفعكم لدي ترع موا موا كقدوةر واإقيا في صرح  وتواعن ف اذا تدونون  د عرفرم ما  نار و.كون كح بل

 تعاليمين
  

ِل اْلَجِميَِع،14" -:(14) آية َِ أَلجَْ ا ْد مََ ٌد قََ اَن َواحَِ ُه ِإْن كََ ُب هََذا: َأنََّ ُن َنْحسَِ ُرَنا. ِإْذ َنحَْ يِح َتْحصَُ  أَلنَّ َمَحبََّة اْلَمسَِ
  " َفاْلَجِميُع ِإًذا َماُتوا.

ُرَناح شئ لم.د هللان وأوا يقو  لماباننن فرألن  ن  يعمح ك 13معوى آية   يِح َتْحصَُ  ي تحريط بر ر نراأرا  َمَحبََّة اْلَمسَِ
فري كرح خ روة فري حياتر ر أرذه المحبرة الرري  مت بالمسريح  ن يمروت عورا جميعرا ر وك نورا مرورا جميعرا  فري شخصرر  

(ن فبالمعموميررة نرحررد مررن المسرريح 10 – 7:  6خ ايانررا )رو  اررذا  فررت لو  فََالجميع إذًا مََاتوا=  )فري المعموميررة(
المصرر وا فرري موترر  وميامررر ن ومررا مررات لررا ي  ررب كرامررة امويررةر لررذلك أررو لررا نارررم إن حسرر وه مخرررحن لررو كانررت 
 عيووررا مفروحررة مثررح رررولس سررورى  ن كررح حررد  فرري حياتوررار حرررى لررو كرران مؤلمررا  ر سررورى فيرر  محبررة المسرريح الررري 

 16ة نومية نسمن فياا صوت الرو  القدس يحدإوا عا المسيح )نرو تر.دني  ن  صح ل سماءن نحا محراجيا لخ و 
( و.ع يورررا 22: 16 راكرررم فرفرررر    رررو كم" )نرررو كرررح تصررررفن فالمسررريح يع يورررا الفرررر  "( فودر ررر  مح رررر  فررري 14: 

(ن ونربررام  الحررب معرر  فو رربن برر ن أررو ي رربعوا روحيررا  وماميررا ن لدررا 33:  16( والغ بررة )نررو 27: 14السررال  )نررو 
لمسيح أدفاا وصولوا ل سرماءر وأرذا  رد يسرروجب الر منرب حررى نصر ح ل سرماءر ولرذلك فارو يسرمح رربعض ع ايا ا

(ن ولدررررا لررررو   رررردس المسرررريح ع يوررررا مررررا خيرررررات الرررردنيار مررررا  وصررررحة 6:  12األال  لمررررا يحرررر ام ليررررر مروا )عررررب 
لحررب مررا المسرريح الررذي مررات  نررا  مررا  أررذا ا" ن يقررو  و مررالوننن الرر، ألح  وررا العررالم وتع قوررا برر ن أوررا رررولس نر.ررد 

 ن"ألج ىر و.ع يوي كح شئر  نا مسرعد  ن  كون  مامكم كمخرح ليرم.د إسم 
 
َِ أَلْجِلِهْم َوقَ 15"  -:(15) آية َِ أَلْجِل اْلَجِميِع َكْي َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما َبْعُد اَل أَلْنُ ِسِهْم، َبْل ِللَِّذي َما  " اَم.َوُهَو َما

سفيوة ررد ت فري الغررس فر نزلوا الركراا فري  روارا الو.راة حررى تبقرى راك ريار وآخرر  رارا لرم  - صة ت ر  األية :
يكا في  مكان سوى لراكرب واحردن وكران  حرد الرراك يا  رديس واآلخرر شرر.رن و جررى  ائرد السرفيوة  رعرةر ف صرارت 

ش بحيراتي ووافرت و  ن.ران ولمرا عرام لمدنورر  القديس فبكى ال ر.ر خوفا  ما الموتن فقا  لر  القرديس خرذ مكراني وعر 
كرران ك مررا نر.ررد  ن يصررون ال ررر نررذكر  نرر  كرران مررا المفررروض  ن يكررون اآلن ميرررا ر وأررو اآلن يحيررا ولدررا بحيرراة 
الرجح القديسر فدان يمرون عا ال رن أذا القديس الذي  رس من المركب أو المسيح الذي مرات ليع يورا حياتر ن 

( فمرابا نقرد  لر  10:  5المسريحر وصرارت لورا حياتر  بقيامرر  )رو  وأذا ال ر.ر أو  نرا و نرت الرذنا خ صروا بمروت 
إال  حياتوررا ك اررا فاررو الررذي  ع ررى لوررا الحيرراةن نحررا ال نلرريش األن ألجررح  نفسرروا رررح ألجررح مررا مررات و ررا  ليع يوررا 

 ل مسيحن ألنوا مدنوون بحياتواحيات ن لذلك ع يوا  ن نس ك كما نرعي ر 
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 ا َن اَل َنْعِرُف َأَحًدا َحَسَب اْلَجَسِد. َوِإْن ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد، لِكِن ِإًذا َنْحُن ِمنَ 16"  -:(16)  آية
  " ا َن اَل َنْعِرُفُه َبْعُد.

بعد ما  دم  المسيح إب مات ومروا في ر لرا نرعامرح مرن  حرد ع رى  سراس جسردير  = اَل َنْعِرُف َأَحًدا َحَسَب اْلَجَسدِ 
جسرديةر  ى  سراس ال.روس الرذي نورمري إلير   و  وراه وفقررهر حكمرر   و جا ر ر عمومرا  لرا تدرون لورا مقرانيس  ي ع

ونحرقر أذا لفقره  و جا  ن  و ن.امح أذا ونحب  بس ب  رابة جسديةن والس ب أو  نوا ر فوحرر  أذا لغواه  و ع م 
سيحر فديف  حرقر الفقير والمسريح يحيرا فير  كمرا ك وا مروا من المسيح في المعموميةر وصارت لوا جميعا  حياة الم

يحيا فيَّ لقد صار ال.مين خ يقة جدندةر صرنا جميعا  صورة المسيح الذي يحيا فيوان لذلك ال رد  ن نحب كح  حد 
 ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسدِ  وإذاونارم بخالا نفس ن 

د عرفوررا المسرريح معرفرر  ظاأر.ررة بحسررب مررا تقدمرر  لوررا حياترر   ررد تعوررى إبا كوررا سررابقا    ررح  ن نررؤما  رر (1
لرا نعررف المسريح رارذه ال ر.قرةر تعرالوا إبا  لوعرفر  كنلر  جبرار   =  لِكِن ا َن اَل َنْعِرُفُه َبْعدُ المرواععةن  

ْي المسريح مرر.م الم.دليرة  ن ت مسر  إب كران لرم نرتفرن فري نطرأرا عرا  د   امر ع ى كح شئن لرذلك لرم نر 
دن كررران كرررح مرررا تر.رررده مرررر.م  ن تدفرررا جسررردهر أررري تحبررر  ولدرررا ب ر.قرررة خاطئرررةر تحبررر  مسرررروى ال.سررر

كننسان وليس كنل  جبارر لذلك كان ال يمكرا  ن تررالمس معر ن ونحرا حررى نررالمس معر  ف ريكا لورا 
 اسيمان الصحيح ب ن  إرا هللا القامر ع ى كح شئن 

ألندررم  ك رررم مررا الخ ررز ت  "ن صررو المسرريح فقررط ألجررح رركررات ماميررة ومثررح أررذا يسررم ي  ررب  أورراو مررا (2
 (ن فالمسيح ي  ب  ن نعرفر  ل خصر  الم ربن لورا نفسريا  وجسرديا  وروحيرا ن وناررم26:    6)نو    "ف بعرم

(ن مرا 33:  6)مرت  " ط  وا  وال  م دوت هللا و ره وأذه ك ارا ترزام لدرمباألكثر بالروحيات والسمائيات "
 نفي أذا العالم فاو لم يعرف  بعد مامية  ال نزا  يعرف المسيح لما يحصح ع ي  ما موفعة

ما اا  أواو ما نرد م عا  وة ال ي انن ومؤامرات ر و ن هللا ال نردخحر كما لو كران هللا عرليفا   مرا   (3
 المسيحن  لا يعرفرح و  لم يفدر أكذاحيح ال ي انن وما 

لمسيح عليفن ما يطا في نفس   ن  عليفر ال حو  ل  وال  وة إب أو مسيحير أذا نرصور  ن ا (4
ولدا مثح أذا ع ي   ن يعرف  ن المسيح حيوما ال نردخح فاو نر.د األمرور أكرذان فالسرفيوة ال يمكرا 
 ن تغرررس طالمررا المسرريح فياررا مامررا كانررت األمررواا عاليررةر وأررذا مررا تصرروره الرالميررذ  ن المسرريح  يررر 

 مارم راالكامن
مسيح بال.سدر ريوما  ن رولس لم نراه بال.سدر ر ما  ن بعض المع ميا المراومنا إفرخروا ب نام ر وا ال (5

فام إبا   فمح مو ن ولدرا الياروم ر وه بال.سرد ولرم يسررفيدوار ررح صر  وهن الرؤ.رة ال.سردية ال تفيردر ررح 
 بحسررب ال.سرردن ن نررراه بعيررون الق ررب الوقيررةر مثررح أررذه العيررون تررراه فرري م.ررده وتعرررف حقيقررر  ولرريس 

  (ن14:  16ا لوا الرو  القدس )نووأذه الرؤ.ة الحقيقية ل مسيح يع يا
مرررا نرصرررور  ن مقيررراس  ررروة المسررريح ومح رررر  أررري  ن يع يورررا  مرررواال  وصرررحة ومراكرررز ونصررررة ع رررى  (6

م يعدنا ب شياء مثح أذه ررح  را  "فري فالمسيح ل رما ل  مقانيس اموية أو  ير فاأم  ن   عدائواننن ال،
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دنيار وصرحة كام ررة ولدرا أررح يسرراعدو المسريح لررو  رام ألع رراو  مروا  الرر ن"العرالم سرريكون لدرم عرريت
أررذا فرري  ن تصررح ل سررماءن ر مررا مررا تز.ررد  موالرر  نرع ررت برراألرض وال نر.ررد  ن نرركارران لررذلك فع ايررا 
المسيح القروى أرى بحسراار وأردفاا  ن نصرح ل سرماء وع ايراه اآلن سرال  يفروس كرح عقرح وسرط  ال  

ورررا فررري السرررماءنن ع ايررراه ع ايرررا واعررر اامات العرررالمر وفرررر  ع.يرررب يع يورررا إشررررياس ألن يكمرررح فرح
 روحيةن

ررررولس تخ رررى أورررا عرررا ك ر.ائررر  وفخرررره كيارررومى بننرسررراب  سررررراةيمر وصرررار مصررردر فخرررره أرررو حياتررر   (7
 نال.دندة في المسيح 

إبا  ف وعرف المسيح ب ر.قة جدندةر كنل  جبار  امر ع ى كح شئر و.ساعدنا ع ى أذا نقاوة   و وا لوراه في م.ردهن 
 ام حبررا  روحيررا  حرررى لررو كررانوا   ر رراء لوررا جسررديا ر ن ررراى خررالا نفوسررامر ال ت.ررذروا ف سررفة ولوعرررف الورراس ونحرر

 إنسان  و  واه وال نخ ى عطمة  حدر  و نحرقر المليف فالدح صار واحدا  في المسيحن
 
َعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: اأَلْشَياُء الْ 17" -:(17) آية

  " َجِديًدا.
ا  إن كوررا  ررد مروررا مررن المسرريح إب آموررا برر  واتحرردنا بموترر  وميامررر  فرري المعموميررةر فقررد  موررا معرر  كخ يقررة جدنرردةر  مرر 

د و بامة جدنردة حالروا القديمة الري خ قاا فيوا ناموس الخ ية فقد إنراتر لقد حص وا ع ى نفس جدندة وجسد جدن
ل د  ما جدند في عالم جدند يخر   عا عالم الخ يئرة األو   ومواعيد جدندة وحياة جدندة في عاد جدندن المؤما و 
ر وصار ل  موافن جدندة و أداف جدندة في الحياةن األميان األخرى تع ى وصرايا وتعراليمر  مرا المسريحية فرع رى 

ح ال  يعرة الخاطئرةر فالمسريحية لرم تر ت ررعراليم جدنردة    صرْ لرعراليم لرا ت  حياة جدندة  ير ال  يعرة الخاطئرةن فدثررة ا
 وا ع ياررا صرر  أرري حيرراة المسرريح فرريَّ وأررذه ح   رررح بحيرراة جدنرردة وط يعررة جدنرردةر أرري تغييررر جررذرين الحيرراة ال.دنرردة

يراة المسريح (ن إبا  حررى  تمررن بح20:  2" ) رح  حيرا ال  نرا ررح المسريح يحيرا فريَّ من المسيح ص  ت فبالمعمومية "
 صر ب مرن المسريح فر  و  معر  بحيراة جدنردة أري حياتر ص ب عا شاوات العالمر    ع ىَّ  ن ا  ح  ن  موت و   فيَّ ر  
ناألردية  ن و   ح الص يب الذي يمع  ع ىَّ

حقا إنوا نخرا ما المعمومية خ يقة جدندة فرى المسريحر وع رى شركح المسريحن ولدرا حر.رورا مرا االرت موجرومة و ارا 
يرررا لحيرراة الخ يررةن لررذلك ففررى سررر الميرررون يسرركا فيوررا الرررو  القرردس الررذى نبكروررا لررو  خ  نررار و.ع يوررا  رروة نرتررد كث

( لورررروا ونعررروم ل صرررورة األولرررى الررررى خرجورررا رارررا مرررا المعموميرررةن ونررررى ررررولس الرسرررو  ن خرررت النعمَََةومعونرررة )
(ن 19:  4" ) ررحمسرريح فرريكما اوالمي الررذنا اتمخررض بكررم ايمررا الررى ان نرصررور الالغرررض مررا خدمررر  فيقررو  "يرر

الرو  القردس أورا يسررخد  ررولس الرسرو  ليقروم شرعب هللا ليرجعروا لصرورة المسريح الررى  خرذوأا بالمعموميرةن ولدرا 
األمرر  ررد يسررردعى  ن يسررمح هللا بعصررا ت منررب أررى الر.ررارا الرررى يسررمح راررا هللا ل روقيررة كمررا  ررا  القررديس ب رررس 

 (ر وأذا ما عم   هللا من  نوا  يمان1:  4بط1لخ ية" )الرسو  "ما ت لم فى ال.سد ك فَّ عا ا
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د ولدورر  إرتررد ل عررالم وعرراش فررى الخ يررةن و ررد  الرررو  القرردس فررى تبكيررر  ومعونررر  ور مررا  مررَّ ولرروالحظ حالررة إنسرران م ع 
وأرذا معورى سرؤا  الررا لمرر.ض ريرت  -ت منب ن أوا ال رد مرا  ن ن رد  أرذا اسنسران بر ن يع را عرا إرامتر  ل رجروي 

واعالن إرامت  يكون ب ن يغصب نفس  و.ررو طر.ت ال رن  د ي رعر بمررارة لفقدانر  لرذة  -ا "أح تر.د  ن ت ر " حسد 
الخ يررةر ولدررا ن ررد  الرررو  القرردس بمكاف ترر  ررربعض الرعز.ررات لير رر.ن و.كمررحن و.ومررا وراء نررو  يفررر  أررذا اسنسرران 

ا لحيررراة الخ يرررةن لقرررد صرررار خ يقرررة جدنررردة فرررى ررعز.رررات الررررو  القررردس وحرررالوة الحيررراة ال ررراأرة ون.رررده كارأرررا تمامررر
المسيحر  ى إ ر  الرو  القدس فى المسيح كما كان نو  خروج  ما المعموميةن ومن كرح خ يرة نوقرذه موارا الررو  

لوسر ك ر يا رة كمرا القدس فيرركاا ن.ده رد  نر رب  بالمسريح و.صرير ع رى صرورت ر و.كرون كمرا  را  ررولس الرسرو  "
البسررروا الررررا يسررروي المسررريحر وال  نوالسررركرر ال بالممررراجن والعاررررر ال بالخصرررا  والحسرررد  فررري الوارررار: ال برررالب ر

  (ن 14ر  13:  13" )روتصوعوا تدريرا ل .سد الجح ال اوات 
 -لقد صار لوا مفاةيم جدندة لدح شئ :  = ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا

ضر وصررار أرردفوا  ن تدررون لوررا كورروا فرري السررماءر وأرردف كرران أرردفاا ا.ررامة  موالوررا وكووانررا ع ررى األر  -الحيََاة :
كانت الحياة أوا ع ى األرض أدف و.ر.ررد اسنسرران  ن يحصررح ع ررى كررح  حياتي أو م.د المسيح اآلنن

شاوات ر  ما المسيحى فيعرف  ن حياترر  أررى فررى السررماء وأررو اآلن فررى  ر ررةن  مررا حياتوررا اآلن فاررى 
أررررى فررررررة إعرررردام لوررررا ل سررررماء يسررررمح فياررررا هللا ررررربعض  (2( لورررررمم عمررررح خ قوررررى هللا ألج رررر ن   1 -:

 الر.ارا ل روقيةن  
 كان أدف ن.رى وراءهن وصار اآلن وسي ة نحيا راا رح نزأد في ن -العالم :
صرار الفرر   (ن 35:  20ي    كان في اسمرالون فصار روحيا  ر "مغ وي أو الع اء اكثر ما األخذ" )  -ال رح :

 القدس وليس أو الم ذات الحسيةنأو إمرة ل مرالء ما الرو  
 كان لخسارة مامية وصار اآلن بس ب خ يري  و أالو نفس  حدن -الحزن :

كان اسنسان نرصام  من هللا لرو إنرقرح  حرد   ار ر ر وصررنا نفارم  نر  الررد  ن  حرب هللا  كثرر   -العالقاِ العائلية :
ا فرري المسرريح سررواء مررا فرري السررماء  و مررا ع ررى مررا مح ررري أل ر ررائير رررح أررم إبا إنرق رروا فاررم فرري السررماءر وك ورر

 األرضن
 كان عقو ة وصار شركة من المسيح في ص يب ر وصار ت منب لوان -األلم :

وصرررارت   ررروال ألى  معرفرررة شرررخت المسررريح وال ررربن بررر ن ل  رررب الماميررراتر وصرررارت ل  رررب  ت كانررر -معرفَََة هللا :
 المسيحي مو غال  ال بما نرى رح بما ال نرىن ارلقد ص لرساندنا خاللاان الرعز.ات الروحيةت.ر ةر ولدا ط ب 

 
 " َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللِا، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنْ ِسِه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحِة،18" -:(18) آية

الَ كررح أررذا جرراء لوررا مررا هللا ريسرروي المسرريحن و ع ررى لوررا نحررا الرسررح  َة اْلُمصَََ  ي  ع ررى لوررا  ن ندرررا  = َحةِ ِخْدمَََ
ونب ر لدي نخرد  أردف المصرالحة مرن هللار الرري  سسراا و تمارا السريد المسريح ع رى الصر يبن وأردف كرح مورا  ن 

 نعمح لوصالح الواس من هللا ب ن ن اد هلل ولمح ر  ل ب رن
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   ليق  وري هللا و.رصرالح معرين ع ى الخرام   ن يقورن الوراس  ن طاعرة الوصرية أري ال ر.رت   -1  -:ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحةِ 
   و  الص يب كعالمة حب ما هللان -2

هللا نرسح رس   وخدام  ليصالحوا الواس ع ي ر وع.يب  ن القاعي نرجو المرام  ن يق ح العفون فال ي ان يصور 
لمصرالحة وخدمرة ا  ي  لم يقن ع يوا  ن  بس ب  سوة هللا و.خفى الس ب الحقيقري وأرو  ن األلرم نراتج عرا خ ايانران

لقد صار األلم عالمة محبة ما هللار  ن"لعقو ة خالصانن القداس الغر.غورى "حو  لي ا  أي  ن ن ر  ل واس  ن هللا
ا ال ري ان فيصرور لورا األلرم  نر   سروة مرا هللار و  ن هللا لرو  ك ا نؤما  والمه بس ب اسنحراف الموجوم ماخ ارمن  مر 

 ريا هللان والخرام  عم ر   ن يع رم الدرح كيرف ي.راو ون ال ري ان كان يح وي ل رفاني مرا المررضر أرو نو رن ريوري و 
 -ع ى أذا الفدر الخاطئ :

 "نليس بال فاء وحده يحيا اسنسان رح بكح ك مة تخراننننف وقح من المسيح " -1
ع ررى الصرر يبن بعررد  المسرريحو  رال يحررب المسرريح هللا لررو كرران األلررم عالمررة عررد  محبررة مررا هللار فاررح كرران -2

األلمر وصار شركة  لم من المسيح المص وا وأح كان هللا ال يحب رولس بس ب  ن   المسيح تغير مفاو 
 لم  نوا طر.قا لدمال   نح رولسر وأكذا كان  م  دْ أواو شوكة في جسده ؟! رح كان أذا لي  

  "نرح المسيح يحيا فيَّ ف نفذ اآلية "من المسيح ص  تنن األلم أو وسي ة   ص ب راا -3
 ن(17:  8"ما ت لم مع  نرم.د مع " )رو ألكاليحصار الص يب واأللم طر.ت ا -4

 كح ما حص وا ع ي  ما رركات كان بس ب المصالحة الري عم اا المسيح لوا من األان =َصاَلَحَنا ِلَنْ ِسِه 
 
ْم َخطَ 19" -:(19) آية ٍب َلهَُ َر َحاسَِ ِه، َغيَْ اَلَم ِلَنْ سَِ اِلًحا اْلعََ ا َأْي ِإنَّ هللَا َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمصََ ًعا ِفينََ اُهْم، َوَواضَِ ايََ

  " َكِلَمَة اْلُمَصاَلَحِة.
اِلًحا المسيح وحده أو الذي يسر ين  ن يعمح أذه المصالحة بحكم  ن  اسل  المرر نسن  يِح ُمصََ ي اْلَمسَِ اَن فَِ هللَا كََ

و هللا الطراأر فري ال.سردر  ي  ن هللا كان مرحدا  من المسيحر فالمسيح لم يكا إنسرانا عاميرا  ررح أر  =  اْلَعاَلَم ِلَنْ ِسهِ 
يِح  نننو ولر ف يس ما حرت إنسران مامرا كران  ن يعمرح أرذه المصرالحةن  ي اْلَمسَِ اَن فَِ حرح فير  كرح مرحء " =هللَا كََ

إلرى  ن المسريح لرم نررم عمرح الفرداء كننسران ررح تعورى  ن اسلر  المرر نس ت رير وأرذه  (9 : 2الالأوت جسديا" )كو
َر َحاسََِ أررو الررذي  ررا  بالفررداءن  ََْ اُهمْ َغي َََ ْم َخَطاي كرران أررذا بالفررداء  ي بمرروت المسرريح عوررار فخ ايانررا كانررت  = ٍب َلهََُ

عقو راا الموتر والموت أو إنفصا  عا هللا بس ب الخ ية فديف يحح هللا الم رك ة و.عيرد الحيراة ل نسران ؟ أرح 
د  ن يمروت المسريح لك كران الررح  ن يعروم ل تحرام بننسران م رو  ؟! لرذ يقو  إبأب مغفورة لك خ ايراور وأرح يق ر

اَلَحةِ ليغفرر و عرد بلرك نرحرد رورا بعرد  ن ت ر نرا فرعروم لورا الحيراةن  َة اْلُمصََ ا َكِلمََ ًعا ِفينََ يع يورا شرعورا  ماخ يرا   = َواضَِ
 بالغفران فو كرهن  يما يمن في  فواه خدام  الد مة المواسبة ليصالحوا الواس ع ي هللان

 
  " اَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَ نَّ هللَا َيِعُظ ِبَنا. َنْطُلُب َعِن اْلَمِسيِح: َتَصاَلُحوا َمَع هللِا.ِإًذا َنْسَعى َكُسَ رَ 20" -:(20) آية
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َعى  رررا  واعرررعا  فيورررا ك مرررة المصرررالحةر وألن هللا  رسررر وا كرسرررح لوخرررد  عمرررح المصرررالحة فررروحا  19فررري اآليرررة  ََْ َنسَ
فير المثالي أو ما يحيا المسيح في ر و.قد  صورة المسيح لوقون الواس  ن نرصالحوا من هللان وأوا فالس  =َكُسَ َراَء 
 ن ( 6:  8)نش ل واس

يحِ  ِن اْلَمسََِ ُب عَََ نرجررو نيابررة عررا المسرريحن مرررة  خرررى ع.يررب  ن القاعرري نرجررو المرررام  ن يق ررح العفررون  = َنْطلََُ
لحوا مرن هللار هللا  رد  والرسح عم ام معوة الواس  ن يكفوا عا الخ ية و.ق  وا  ن يلي وا في الحيراة ال.دنردة فيرصرا

مم  لغفران الخ يةر و  دَّ  لوا حيراة جدنردةر وع يورا  ن نمرد  نردنوا لوق  ارا ونع را الموافقرة ع رى  نورا نررفض الخ يرةن 
( و ررار 20:2فالمسيح يحيا فيوا و.ع يوا حيات  كحيراة جدنردة لورار لدرا أرذا لمرا   رح  ن يمروت مرن المسريح ) رح 

ل مسرريح حررامال  صررورت   مررا   حمررح حيرراة المسرريح فيرر  يكررون سررفيرا  الرو ررةن ومررا ي  ن نمرروت مررن المسرريح أررو  رررار
 العالمن

 
 "  أَلنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيِه.21" -:(21) آية
 ن هللا جع   يةر فيكون المعوى   يما بريحة خ= ك مة خ ية تررجم  َخِطيَّةً .....  َجَعلَ 

خرر يقرو  صرار لعورة آبريحة خ يةن ولدا األ را ل رصرور  ن هللا جع ر  ممرثال  ل خ يرة والخ راةن ألنر  فري مكران 
فمررا يقصررده الرسرررو  أررو  ن هللا جعررح المسررريح ممررثال  ل ب ررر.ة فرري   سرررى صررورأار صررورة الخ يرررة  (ن13:3) ررح 
( فدمررا  نرر  14:1تماإررح  ررو  الدررراا "والد مررة صررار جسرردا  )نررو  وس الرسررولىكمررا  ررا  البابررا  إواسرري وأررذه وال عوررةن

مخفيررا  ر رررح صررار ال.سررد أررو الطرراأر  ماموررا و ترحررو  لرصررير ب ررر.ة الأوترر  ترغيررر ط يعررة صررار جسرردا  مون  ن
أو لبس كح خ ية ل ب رر وحم ارا عورار ولربس صرورة  ن أكذا(5:  4م.د الأوت  "ألن ع ى كح م.د   اء" )إش

( كرح أرذا مون  ن نرخ ري 23:21وة إب   رح  ن يصر ب والدرراا يقرو  م عرون كرح مرا ع رت ع رى خ ربة )ترل ال ع
عا ررهن والحظ  ن   ا  خ ية ولم يقح خ ايار ألن  ول  خ ية ي ير لحالة اسنح اي الري وصح إليارا اسنسرانن 

   عوي المسيح بص يب ن أذا حم   عوا المسيح وواعح  ن ال عوة مخ ت لوا بس ب الخ يةر وكح أذا حم 
كمرا كران المسريح ممث ورا فري الخ يرة صرار ممث ورا فري ال ررن حيومرا إتحرد رورا وأرو برار   =  ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيهِ 

الذى  ع انى حيات  و.سرعمح  عمائى  رررنا  ي صيرنا  ررارا ن لدا ررنا ليس ما بواتوا رح ال ر الذي في المسيح
 ا في المسيح  ررارا  إب نحمح ررهن ن هللا نرانكتالت رر

ألن ر حقررت المصررالحة مررن هللارمررن مررا سرر ت  نرر  لقررد  صرربح مررا السرراح ع يوررا  ن تومعورري أررذه اآليررة فرري عال راررا 
لورا نحرا   ي لم نرتد اا سمح هللا  ن يحراكم و.ردان كخراطئ مرا  ج ورا حررى يمكرا رالمسيح الذي لم يعرف الخ ية
لدري نصرير نحرا ررر هللا رواسر ة إتحامنرا بالمسريحن إن  برارة ررر هللا تعورى  ن صرفة   ن نصير  ررارا  لردى هللار  و

ورا لدري نصرير رررا  ال ر أي ما صفات هللار ولدا ما ناحية  خري  د وأ اا ل ب رن وكذلك فرنن الرسرو  لرم يقرح أ
م.رمة  ي  نر  حمرح  هللا وبلك لدي ي ير إلي عمح الوعمة الري تاب لوا أذا ال رن و ول  خ ية رح  ا  نصير رر

 كح  نواي خ ايانار و ول  رر  ي  ن   ع انا كح ررهن
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 ما معنى بر المسيحأ
ْا فيورران لررذلك يقررو  رررولس الرسررو  "لررى الحيرراة أررى المسرريح" )فررى ( و.قررو  "مررن 21:1المسرريح  ع انررا حياترر  تسررك 

" ) ح  (ن20:2المسيح ص   ت ف حيا ال  نا رح المسيح يحيا فى 
ْا في  و اررذا تصرربح  عمرراءنا أررى  عمرراء  روررا حيرراة المسرريح يسرررخد  المسرريح السرراكا فيوررا  عمرراءناوحيومررا تسررك 

(ن ولدررا أررذا 13:6(ن وابا إسررر. وا إي.اريررا  لعمررح المسرريح فيوررا تصررير  عمررائوا آالت رررر )رو15:6كررو1المسرريح )
ْب  ن نفعررح ال ررر ا  ى تغصررف ترر تى المعونررة مررا المسرريحر فالمسرريح خ قوررا  حرررارا  وسرروطح  حيوئررذ  نيحررراا ل.اررام مورر 

( 12:11كذلكن وال.اام فى المسيحية أو  ن نغصب  نفسوا ع ى  ن نفعح ال رر "م دروت السرموات ي غصرب" )مرت 
ومررا يغصررب نفسرر  سرري.د المعونررةر أررذا أررو مفاررو  الوعمررة وال.اررامن فالسرريد المسرريح يقررو  "ررردونى ال تقرردرون  ن 

ة " )رو5:15)نوتفع وا شيئا "  اس  اء ك ْم ع   يدا  ل ْ   ر   ل ْ ق د  م وا   ْعم   (ن19:6(ن ولذلك يقو  رولس الرسو  "  د  
ت ع رى رر")نرو (ر وابا شرعرنا بالربكيرت نغصرب 8:16وان  صرنا فى صرون ال ررر فرالرو  القردس السراكا فيورا "ن بكر  

ات و ا" )رو نفسوان وابا جاأدنا ت تى معونة ما الرو  القدس الذى "ي ع   ف  ع   (ن26:8يا  ع 
 

 الطريق إلى البر:
كان بلك ب ن  خذ المسيح جسدنا ومات و ا  ب  حيا ن وفرى المعموميرة نمروت مرن المسريح ونر دفا معر  ونقرو  بحيراة 

(ن وفررى المعموميررة ي.رررى عمررح سرررى يعم رر  الرررو  5- 3:6جدنرردة أررى حياترر  فرروحا فررى المعموميررة نرحررد برر  )رو
نموت من المسيح عا ط يعروا القديمة الخاطئة )فرغفر خ ايانا السابقة(ر ونقو  بحياة المسيح  القدس الذى ي.ع وا

 ( وندون إارريا فى المسيحن17:5كو2فيوا كحياة جدندة وخ قة جدندة )
ْا الررو  القردس فيورا وعم ر   ولدا نطرا  لحر.روا فوحا م عرعريا ألن ن خ رئ لرذلك ير تى سرر الميررون الرذى بر  يسرك 

وطالمررا نحررا إررارريا فررى المسرريحر تدررون لوررا حيرراة  (ن21:1كررو2يررت والمعونررة حرررى نطررح إررارريا فررى المسرريح )الربك
( و اررذا نسرر ك فررى ال ررر بالمسرريح  ى بسرر ب سرركوى المسرريح فيوررا و معونررة 17:3المسرريح سرراكوة فيوررا باسيمرران) ف

حَّ الرو  القدس نطح إارريا فى المسيحن ولذلك  ا  السيد المسيح ليوحوا المعمد  ان "أل نَّ   أ د ذ ا ن   يت  ر و ا   نْ ن د م  ح  كر 
" )مرى  (  ى نؤسس سر المعمومية الذى ب  يكون رر المسيحن15:3ر ر  

 (:17ما معنى خليقة جديدةأ  )آية
 ولماذا كان أقنوم اإلبن هو الذي قام بالتجسد وال داءأ
 (ن26:1سان ع ى صورتوا ك  اوا )تكالخ قة أي عمح هللا المث ل األ انيم "و ا  هللا نعمح اسن
(ن فاسرا أو الذي يخ ت لرذلك  را  القرديس نوحورا "بر  37فاآلا نر.د واسرا يخ ت والرو  القدس يحيي )راجن حز

 (ن 24:1كو1(ن وأذا ألن  " وة هللا وحكمة هللا" )3:1كان كح شئ" )نو
ى اسررا حرح أرذا اسشركا ر وع ير   ن يعيرد ومرات اسنسران بسر ب الخ يرةن فدران ع ر  األولى ر  ولما فسدت الخ يقة

خ ت اسنسان خ قة جدندةن ولدا كيف؟ فاسنسان الرد  ن يمروت ب  يعرر  القديمرة العريقرةر و.قريم هللا خ يقرة جدنردة 
 حيةن وكان أذا مور اسرار فاو ت.سد ليموت إم يقو ن
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  (نماتنن ليدفن إما الخ ية + نموت مع  بحياتوا القديمة )واألمس نموت في
 و ا نن ليع يوا حيات  نحيا راا لألرد فال نعوم نموتن

ألنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع هللا بمِو إبنه فباألولى كثيرًا ونحن مصالحون نصلص بحياته"  
 (. 10:5)رو

 ولدا كيف نموت مع   و في ؟ 
 كان أذا بالمعموميةن فاهلل  رسح نوحوا المعمدان ليعمد المسيح بالذاتن

 (ن 33:1الذي  رس وي ألعمد بالماءنن" )نو"لدا 
 فالواس كانوا نذأ ون ليعرمدوا ع ى ند نوحوا المعمدان إعالنا  عا تو رام عا خ اياأمن 

 لدا لمابا بأب المسيح؟ أح ل  خ ايا نروا عواا؟   عا  النن فاو رال خ يةن  
   ب معمومية  حدنأح ليرمم الواموس؟   عا  النن فالواموس لم ي                        

 لدا أو بأب كما  ا  اآلباء: )ألن المعمومية كانت محراجة ل مسيح ولدا المسيح لم يكا محراجا  ل معمومية(ن 
 (ن 15:3لذلك  ا  المسيح "أكذا ن يت روا  ن ندمح كح رر" )مت 

 فوزو  المسيح ل ماء كان إعالنا  عا موت  وصعومه ما الماء كان إعالنا  عا ميامر ن 
   القدس الذي حح  ع ي  بال.سد كان عم  : والرو 
  ن يمأل الدويسة جسد المسيحن ن1
 ن ي.عررح كررح معمررد بعررد بلررك يمرروت مررن المسرريح  و فرري المسرريح و.قررو  معرر  مرحرردا  برر ن فردررون لرر  حيرراة  ن2

 المسيح:
، َحتَّى َكَما "َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتِه،   ِِ َفُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْو

ُه ِإْن ُكنََّ  اِةأ أَلنََّ ِة اْلَحيََ دَّ ي جَِ َذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيًضا فَِ ، ِبَمْجِد ا ِب، هَُ ِِ ْرَنا ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَوا ْد صَِ ا قََ
َل ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشْبِه َمْوِتِه، َنِصيُر َأيْ  ُه ِلُيْبطََ ِلَب َمعََ ْد صَُ ًضا ِبِ َياَمِتِه. َعاِلِميَن هَذا: َأنَّ ِإْنَساَنَنا اْلَعِتيََق قََ

َِ َقْد َتَبرََّأ ِمَن اْلَصِطيَّ  ا َجَسُد اْلَصِطيَِّة، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيًضا ِلْلَصِطيَِّة. أَلنَّ الَِّذي َما ْد ُمْتنََ ا قََ ِإْن ُكنََّ ِة. فََ
ِِ اَل يَ   َمعَ  ا. اْلَمِسيِح، ُنْؤِمُن َأنََّنا َسَنْحَيا َأْيًضا َمَعُه. َعاِلِميَن َأنَّ اْلَمِسيَح َبْعَدَما ُأِقيَم ِمَن اأَلْمَوا ُِ َأْيضًَ و مَُ

ُِ َبْعُد."     )رو  (.9-3:6اَل َيُسوُد َعَلْيِه اْلَمْو
 ن (21:1و.قو  روفس المعوى رولس الرسو  "لي الحياة أي المسيح" )في

 ن(20:2" ) حو يما  "من المسيح ص  ت ف حيا ال  نا رح المسيح يحيا فيَّ 
والرررو  القرردس عم رر  فرري المعموميررة أررو  ن ي.عررح ط يعروررا القديمررة تمرروت مررن المسرريح وتقررو  مررن المسرريح  ن3

وتث روا في المسيحر إن في موت  و في ميامةن ولرذلك نسرمى سرر الميررون سرر الرث يرتن لرذلك فراألمس  ن 
"ولدا الذي نث روا معكم في المسيح و رد مسرحوا أرو هللان   +  نموت في المسيح ونقو  في المسيح"نقو  "

 (ن22ر 21:1كو2الذي خرموا  يما  و ع ى عر ون الرو  في   و وا" )
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وما يفص وا عا الثبات في المسيح أو الخ يةر لرذلك فعمرح الررو  القردس نبكرت و.عريا حررى نسررمر فري  ن4
 (ن26:8+ رو8:16والثبات في المسيح )ن

 ظاور الثالو  نو  المعمومية ألن الخ ت ال.دند أو  يما  عمح الثالو ن ن5
 نفي فر  بعومة  روائ  إلي  إانية يقو  "أذا أو إروي الح يب الذي ب  سررت" ا ب •
 بال.سد في الماء يع ا عا موت  وميامر  وت سيس سر المعموميةن واإلبن •
المعمد مائما  ليث ت في المسيح ك يت ل ن فالحمامة تعروم ع ى شكح حمامةر يعيد    والروح القدس •

 ل يراا ماما بعدت عو  )الحما  الزاجح  حمامة ف ك نو (ن
 إبا  أواو خ يقريا: 

 نآدماألولى خ قاا هللا وماتت في شخت 
 نالمسيح آدم األخيرالثانية خ قاا هللا وصار لاا حياة  ردية في شخت 

( و  ورومي الروفيرذ نوفرذوانن اسررا يعيرد الخ قرة والررو  القردس 4:2تري1ح يخ صرون" )مرة إانيرةر "فراآلا نر.رد  ن الدر
 نث روا في  وأو الحياة فوحيان

( وأررذه أرري الخ قررة ال.دنرردة فرري 10:2"ألنوررا نحررا عم رر  )خ قررة آم  األولررى( مخ ررو يا فرري المسرريح يسرروينن" ) ف
 ننكمل كل بربمعمومنر = المسيح يسوي الري كمَّح المسيح ررأا لرحيا لألرد بفدائ  إم 

تدميح ال ر= هللا خ ت آم  بارا  رال خ ية ليحيرا حيراة  رديرةن و الخ يرة لرم يكرا أوراو إال  المروتن )مثرح ور رة كررب 
الرذي يغ رري أرذا الر روه فرعروم الور رة ريمرراء(ن  Correctorع يارا شرئ بالخ ر  فدرانوا نرموناررا إلرى  ن إكر رفوا الرر

 ( فوعوم  ررارا   حياءن 14:7)  اء( يغسح و. يض )رؤ وكان أذا عمح المسيح الدفاري 
=  ن الثررالو  يصررون أررذا لروجررد طر.قررة لمحررو  إررار الخ يررة أررذا مررا الواحيررة السرر  ية  مررا مررا الواحيررة إذاً المعنََى

 نعمح ال رين    ع ى لدح ما نر.د إمكانيةفى سر المعمومية االي.ارية ر فننوا باتحامنا بالمسيح 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس
 
  " َفِإْذ َنْحُن َعاِمُلوَن َمَعُه َنْطُلُب َأْن اَل َتْقَبُلوا ِنْعَمَة هللِا َباِ اًل.1" -:(1) آية

واب كوا نعمح من هللا في خدمة المصالحةر فورجو مودم  ن تطاروا بس وككم وتصرفاتدم ما نث ت   =َعاِمُلوَن َمَعُه  
إرم نرفمراا و.رترد لخ ايراه فاواو ما ي خذ حيراة المسريح  .با ال=   لم تق  وا نعمة هللا وع ية المصالحة ع ثا     ندم

ال نوخردعوا   ن(2 ن  ( بحيراة الرو رة1    ال ي تى رثمر يق ع "ر وأم لا تدون لام إمار إال    كح  صا فيَّ فيا ك "
 والمؤمان و اذا تسرمر المصالحة ريا هللا    بالمع ميا الدذبةن 

 = إناا لدرامة عطيمة ألى خام  يعمح فى خدمة هللار إب  ن  يعمح من هللا فى أذه الخدمةن هَعاملون مع
 
َوَذا 2" -:(2) آية وٌل. هَُ ٌت َمْقبَُ َوَذا ا َن َوقَْ َك«. هَُ اَلٍك َأَعْنتَُ ْوِم خََ ي يََ ِمْعُتَك، َوفَِ أَلنَُّه َيُقوُل:»ِفي َوْقٍت َمْقُبول سََ

  " اَلٍك.ا َن َيْوُم خَ 
ول (ن 8:  49ش إاس ربرراس مررا ) ٍت َمْقبََُ ي َوقََْ الرسررو  يقصررد برر   ن المسرريح  ررد جرراء و تررم الفررداء و رسررح لدررم  =فََِ

ال  لرؤمووا وترو وا فال تا دوا الرذي أو نو     وا المسيحن فالو ت المق و  أو فرداء المسريح  =ِفي َيْوِم َخاَلٍك  ن ر س 
أو اليو  الذي نق ح نحا فير  المسريح سرواء باسيمران لغيرر المرؤمار  و صالك يوم الو  نو   حدإت المصالحة  رتم

ن ومعوى اآلية إنراز الفرصة فر ما تدون أرذه الفرصرة َأَعْنُتكَ = بالرو ة ل خاطئن والحظ معونة هللا لما نرجن إلي  
ال  كررح نررو  نرردعو  نك ل رو ررةن ور مررا ال أرري آخررر فرصررة فرري عمرررور مررا يمررما الغرردر وهللا ال ن رسررح خررداما   و ر سرر 

 تدون في الغد فرصة ل رو ةن
 
 " َوَلْسَنا َنْجَعُل َعْثَرًة ِفي َشْيٍء ِلَئالَّ ُتاَلَم اْلِصْدَمُة.3" -:(3) آية

ن  ي 1يطار رولس  مانر  في خدمر  ل رم ع ى ما نااجمون ن وأذه اآليرة مرتب رة باآليرة   11ما أوا حرى اآلية  
خدمرة المصررالحةن لرذلك ناررم بر ن ال يكررون فري خردمروا مررا يعثرر اآلخرر.ا حرررى ال نحرا عرام ون مرن هللا حرررى تررم 

 ترع ح الخدمةن
  

،4" -:(4) آية ٍِ اِم هللِا:ِفي َصْبٍر َكِثيٍر،ِفي َشَداِئَد،ِفي َضُروَرا ِْْهُر َأْنُ َسَنا َكُصدَّ ،   َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء ُن ٍِ  ِفي ِضيَقا
ع ى نقت إحرياجاتوا المرور.ةر وماما كانت صعو ة ال ردائد الرري  واجاارا ندرا  نفسوا ع ى إحرما  ال دائدر و 

إبا كان هللا  اسريا  أكرذا " و  تذمرر وس  ار اا بال كر والرعان فر ما لو تذمرت نرعثر اآلخر.ا  ائ يانن لا  شردى  
 نوشكر ع يوا  ن ن ررو من المسيح في ص يب  في رعى ن"ع ى خدام ر فدم وكم يكون ع يوا

 
، ِفي َأْتَعاٍب، ِفي َأْسَهاٍر، ِفي َأْصَواٍم،5" -:(5) يةآ ٍِ ، ِفي ُسُجوٍن، ِفي اْضِطَراَبا ٍِ   "ِفي َضَرَبا
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ٍِ صررورة لمررا إحرم رر  الرسررو ن  ِطَراَبا (ن  و عورردما كرران اليارروم 41 – 23:  19كمررا حررد  فرري  فسررس ) ي  = اضََْ
 نثيرون عده الوإويون في كح مكانر و.ثورون أم ع ي ن

  
وِح اْلُقُدِس، ِفي َمَحبٍَّة ِباَل ِرَياٍء،6" -:(6) آية  "ِفي َ َهاَرٍة، ِفي ِعْلٍم، ِفي َأَناٍة، ِفي ُلْطٍف، ِفي الرُّ

وِح اْلُقُدسِ حكمة إلاية روحية ومعرفة الحتر معرفة المسيح بالحتن   =  ِفي ِعْلمٍ  بالرو   موقاما   أو يعمح = ِفي الرُّ
 ن ع م واألناة والمواأب ر الرو  يع ي  الالساكا في  القدس

  
، ِفي ُقوَِّة هللِا ِبِساَلِح اْلِبرِ  ِلْلَيِميِن َوِلْلَيَساِر.7" -:(7) آية   " ِفي َكاَلِم اْلَحقِ 

ق ِ  وَِّة هللِا ال ندررا بكرال   رش  و خرداير ررح برالدال  الرذي يقدمر  هللا لورا   =  ِفي َكاَلِم اْلحََ ي قَُ نخرد  مسررعيويا  =فَِ
لسرررت عرررليفا ر فقررروة هللا تسررراندني و.كرررون لدالمررري تررر إير جبرررار فررري   ررروا السرررامعيان و نرررا معررررض بقررروة هللار ف نرررا 

رِ  = لحررروا لدررا هللا يع ررى  سرر حة لع يررده األمورراء  اَلِح اْلبََِ أرري  سرر حة روحيررة تواسررب حيرراة ال ررر كاسيمرران  =سََِ
ت الفرا والسعة والغورى ون.را  الخدمرة فاواو عر ات يميويةر أذه الري ت تى في  و ا  =  ِلْلَيِمينِ والرجاء والمحبةن  

وعمح المع.زاتر والصحةننن وأذه تقوم ل د ر.اء وال ر الذاتين ونالحظ  ن  اآلن أواو ما في  فراحام نوسون هللا 
ارِ و. ررر ون و.ر صررونر  فررراحام ال يحمرررأا هللان  أرري  و ررات حررروا الخ يررة  و  و ررات ال رردة والمرريقة  = َوِلْلَيسَََ

تقروم ل ير سن واآلن نررى مرا فري عريقر  وحزنر  يصرري عرد هللا و.خ رئ فري حقر ن لدوورا ن.رد هللا والفقرر وأرذه  رد  
نرمسررك برراهللر وهللا  المررؤما ك.ورردي نهللا فرري الحررالريايع ررى رررولس سررالحا  مواسرربا  فرري الحررالريار ف ررولس ال نررررو 

 يع ي  سالحا  يمرا ب  يميوا  و.سارا ن
 
 "ِصيٍت َرِديٍء َوِصيٍت َحَسٍن. َكُمِضلِ يَن َوَنْحُن َصاِدُقوَن،ِبَمْجٍد َوَهَواٍن، بِ 8" -:(8) آية

أواو ما يقار وا بنحررا  وتدر.مر و د ن  اى إر يس الخدا  األمواء رردر.م مبالغ في  فيفرحون بر  و.و رغ ون   =  ِبَمْجدٍ 
َوانٍ عرا هللار  و ال يع روا الم.رد هللن  مرا مرا  يرر المرؤمويان و ررولس والربعض يقار ورا باسسررازاء والسرخر.ة ك = َوهََ

تاامات الطالمةر رح والمررار و رالوا  نر  لريس ررسرو ن والخردا  األموراء ت.رد هللا حاعررا  فري تعرض لدثير ما اس
( وت.ررده  يمررا  فرري  م.ررامأم فاررم نوسرر ون الم.ررد ك رر  هلل )ففرري بعررض األحيرران 7 فررراحام و حررزانام )كمررا فرري آيررة 

أانرات واألال  ي ركرون هللا إب حسر ام مسرر أ يا  ن نارانوا مرا  جرح إسرم  ) ي إعر روا رولس إلاا ( وت.ردأم فري اس
 ( أم في أذه الحالة يعر رون  نفسام حام يا ل ص يب مع ن 41:  5

 نصادقين من  نوا نخدي الواس ونم ام ررعاليم كاببةإتامونا ب نوا  = َكُمِضلِ ينَ 
 
ِبيَن َوَنْحُن َغْيُر َمْقُتوِليَن، َكَمْجُهوِليَن َوَنْحُن َمْعُروُفونَ 9" -:(9) آية  " ، َكَماِئِتيَن َوَها َنْحُن َنْحَيا، َكُمَؤدَّ

ال  =  َكَمْجُهوِلينَ      12  ر ا  عو  البعض  ن  م.او ر فقالوا ما أو رولس أذا ؟   نحا ال نعرف سوى الرسح 
لدى هللا كاوالم هللن ولدى كح   =  ُفونَ َوَنْحُن َمْعُرو   ن فعال  رال مراكز خ يرة في الم.رمن ولدووا =ننننونحا اآل
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المؤمويان   لدى  نحا معروفون  لوا رسالة خ يرةن  إن  المسيحر  يحب  مائما  في خدمروا   =  َكَماِئِتينَ ما  نرعرض 
بين  ل موت ول مخاطرر ومن بلك ال نزا   حياءن نؤمرام الرا رر.ارا ومحا كثيرةر ولدا من   ن دو كما  =   كمؤدَّ

مرات عدندة مثح ما حد  في س.ا في  ى وكما   ن فاهلل  نقذ رولسَوَنْحُن َغْيُر َمْقُتوِلينَ   =  نقرحبلك ال نموت وال  
  نقذه ما الرجمن الواس يطوون  نوا سوموت ما كثرة محاوالت القرح لدا هللا يع يوا حياةن 

  
ي 10" -:(10) آية ُن ُنْغنَِ َراَء َوَنحَْ وَن، َكُ قََ ا َفِرحَُ ُن َداِئمًَ لَّ َكَحَزاَنى َوَنحَْ ُك كَُ ُن َنْملَِ ا َوَنحَْ ْيَء َلنََ َ ْن اَل شََ َكِثيَِريَن، كََ

 " َشْيٍء.
ى َراءَ بسرر ب المرريقات وارترردام الرربعضن ولدررا عورردنا فررر  ماخ رري أررو ع يررة الرررو  القرردسن  = َكَحَزانَََ ماميررا   = َكُ قَََ

ي َكِثيَِرينَ ف ولس ال يقروري شريئا ن  ُن ُنْغنَِ  صرة شرفاء ب ررس ل مقعرد ع رى  برالدووا الروحيرة السرماو.ة )راجرن = َوَنحَْ
برراا الايكررح(ن ن رردو كمررا لررو لررم يكررا لوررا شررئ نم درر ر لدررا فرري الوا ررن نم ررك كررح شررئر رررح نم ررك كررح مررا يحراجرر  
المؤموررون مررا نعررم و ركررات  ع اأررا لوررا هللا لدرري نا اررا لدررم )ب رررس الررذي ال يم ررك شرريئا    ررا  المقعررد(ن لوررا كورروا 

 =وح ي رري لرري" لم درروت ولوررا الحيرراة األرديررةننن " نررا لح ي رري عر ررون ميرررا  االوعمررة الفائقررة وشررركة الم.ررد الررداخ ي و 
 ننحن نملك كل شئ

 
  " َفُمَنا َمْ ُتوٌح ِإَلْيُكْم َأيَُّها اْلُكوِرْنِثيُّوَن. َقْلُبَنا ُمتَِّسٌع.11" -:(11) آية
نخفرى شريئا ن وكران يمكور   ن ال  لرب يركمر وتحدإوا معكم بكرح صرراحة فري كرح األمرور مون  ن  =َفُمَنا َمْ ُتوٌح  إن  

نرررد م و.رررركام لمصرريرأم حرريا شرررموه و أررانوه ورفمرروا  روترر  و ندررروا رسررولير ر لدورر  فرري محبررة مررااا  فاتحررا  فمرر  
أذه كما نقو  فالن أذا ك يرر الق رب والمقصرومنن لقرد  أورمروني  = َقْلُبَنا ُمتَِّسعٌ لرع يمام وتو يخام حرى ال نا دوان 

س سررامحن وأررذه عالمررة المحبررة الصررام ةن ومرسررن ألن يمررمام جميعررا  ألحمرران هللا بم رراك ام ولدوورري سررامحت و 
 واحرياجاتامن

 
 " َلْسُتْم ُمَتَضيِ ِقيَن ِفيَنا َبْل ُمَتَضيِ ِقيَن ِفي َأْحَشاِئُكْم.12" -:(12) آية

 يارإبا كان الرسو  راذه المحبة ما ناحيرام و اذا استساير ف و كانوا بعد بلك مرمايق
  و صد الرسو   ن  رفي   و ام  ير المرسعة المغ قة رفالعيب ليس في الرسو ر رح فيام
 في    ين  كما لدم مكان ريقو نن ال مكان لي في   و كم

 
 " َفَجَزاًء ِلذِلَك َأُقوُل َكَما أَلْواَلِدي: ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمتَِّسِعيَن!13" -:(13) آية

تساي   ب وحب لوار وابا إتسن   بكم سردركون مح رى لدمر وتق  ونار رح تق  وا كرح الوراس رارذا  ار وا مح روا لدم بن
 الق ب المرسنن وأذه نصيحة  ا ألوالمهر أو نر.دأم راذا  ن نرعوا هللان
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ةٍ 14"  -(:15-14ياِ )ا  وِر  اَل َتُكوُنوا َتْحَت ِنيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن، أَلنَُّه َأيَُّة ِخْلطََ ِرَكٍة ِللنَُّ ُة شََ ِمأ َوَأيََّ رِ  َواإِلثَْ ِلْلبَِ
ُّْْلَمِةأ    "َوَأيُّ اتِ َ اَ ِلْلَمِسيِح َمَع َبِليَعاَلأ َوَأيُّ َنِصيٍب ِلْلُمْؤِمِن َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِنأ15َمَع ال

رد م أورا بصرفة خاصرة بعد أذه المقدمة عا مح ر  يقد  لام إرشامات ر يقد  لام ك مة وعظ نافعرة لارمن والرسرو  نر
عا الزواار ولدا أذه األيات تفام  يما  ع رى  نارا عرا  ي شرركة عميقرة مرن الروإوييار كالروراو  مرا ع رى موائرد 

َت ِنيٍَر الوإوييا  واسشرراو في عاماتام  ير األخالمية  و الزواا ما  والمأرمن  وا َتحَْ الويرر أرو مرا نرر ط  =اَل َتُكونَُ
 ررروى مرررن حمرررار عرررليف )أرررذا مموررروي بحكرررم ال رررر.عةنن والحرررظ  ن الثرررور أرررو مرررا  حيررروانيار وال يمكرررا ر رررط إرررور

الَ مرررا الحيوانرررات  يرررر ال ررراأرة إشرررارة ل ررروإوى(ن  والحمرررار أرررو رإشرررارة ل مرررؤماالحيوانرررات ال ررراأرة  الد مرررة  = َبِليعََََ
ال رات وإيقرة األص ية ت ير لما أو رال فائدة  ي ب ا  و صربحت إسرم شرارة ل  ري انن إبا  ع ريكم  ن ال تقيمروا ع

من  ير المؤمويا كالزواا مثال ن ألن  في أذه الحالة يقن المؤما تحت نير العال ة الزوجية من  ير المؤمار فال 
ا  ن نفرحاررا سر ريسر وال شررركة  ا نفررح   و ورا ل مسرريحر وامر  يسرر ين  ن نباشرر اللبررامة الروحيرة بالصررورة الرامرةن فنمرر 

 ن  الري ال يمكا الروفيت ريواان فديف نخد  كالأما في نفس الو ت ريا المسيح وار يسر ف دح مواما خ  
 
اَل هللُا:»ِإنَ ِ 16" -:(16) آية ا قََ ، َكمََ يِ  ُل هللِا اْلحََ ْيكََ َُ ُتْم  ِإنَُّكْم َأنَْ اِنأ فََ َع اأَلْوثََ ِل هللِا مََ ٍة ِلَهْيكََ ُة ُمَواَفقََ ُن َوَأيََّ ُُ ي َسَ سَْ

  " َلُهْم ِإلًها، َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعًبا. ِفيِهْم َوَأِسيُر َبْيَنُهْم، َوَأُكونُ 
ْيَكِل هللِا   ُن ِفيِهمْ نحا ةيكح هللانن لمابانن    =َُ ح لق  ورا محبرة ِإنِ ي َسَ ْسُُ ن وصار هللا يم رك ع رى   و وران فديرف نر ْدخ 

وإران  ي موعرن الخ ية الري أري  برامة  وإرانن أرح تقرد   برامة ألوإران فري ةيكرح هللان إبا  ال ي.رب  ن يكرون لأل
والمعوى  ن هللا أو إل  خراا ب رلب   نسبعيوية (12ر 11:  26+ ال  26:  37في   و كمن واس رباس ما )حز 
 في إرتباي وإيتن أو لام وأم ل ن

 
وا َنِجًسا َفَ ْقَبلَ 17" -:(17) آية . َواَل َتَمسُّ بُّ   "ُكْم،ِلذِلَك اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم َواْعَتِزُلوا، َيُقوُل الرَّ

ع يكم  ناا المؤموون  ن تفص وا ريا  نفسكم و يا  ير المؤمويان إبا  لوحيا فري  داسرة وال نمرس ن.اسرات الروإوييا 
(ن وأررررذه اآليررررة تقررررا  لدررررح إنسرررران يسررررير مررررن 34:  20+ حررررز  11:  52+  ش  4:  18فيق  وررررا هللا راجررررن )رؤ 

راذا يحر  نفس  مرا وجروم هللا فري   بر ن ومثرح أرذا م.موعة فاسدةر ولدح إنسان ترو خ ية تم ك ع ى   ب ر فاو 
 اسنسان معرض لمر ات شدندةن ف يررو ال ر   ح  ن ت تى المر اتن

  
، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء.18" -:(18) آية بُّ ، َيُقوُل الرَّ ٍِ  " َوَأُكوَن َلُكْم َأًبا، َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ِلي َبِنيَن َوَبَنا

(ن أذا الوعد كان ع ى المسيح و. بق  رولس أوار  6:   28 ى  1+    9:  31ر إ ر  كون لدم  با  )إبا إعرزلرم ال
 ن ع ى كح المسيحييا الذنا يحيا المسيح فيامر لدح ما آما بالمسيح واعرمدر و.حيا حياة الرو ة

 



 (اإلصحاح السابع)  تفسير رسالة بولس الرسول الثانية إلي أهل كورنثوس
 

 
51 

 عودة للجدول اإلصحاح السابع
 
ِليَن اْلقَ َفِإْذ َلنَ 1"  -:(1)  آية وِح، ُمَكمِ  ْر َذَواِتَنا ِمْن ُكلِ  َدَنِس اْلَجَسِد َوالرُّ َداَسَة ِفي  ا هِذِه اْلَمَواِعيُد َأيَُّها اأَلِحبَّاُء ِلُنَطهِ 

 " َخْوِف هللِا.

ا ِلُنَطهََِ  (  ن هللا يكررون لوررا إلاررا  و بررا  و.سرركا فيوررا لررو إعرزلوررا الو.اسررة 18 – 16:  6كررو 2) = اْلَمَواِعيََدُ   =ْر َذَواِتنَََ
وحِ ليسكا هللا فيوا وندون  رواء ل  ن  المسيح حيوما إفردانار ف قد إفردى  جسامنا ونفوسوا   = ِمْن ُكلِ  َدَنِس اْلَجَسِد َوالرُّ

و رواحوررران لرررذلك ع يورررا  ن ن ارررر  جسرررامنا ونفوسررروا و رواحوررران وأوررراو خ ايرررا توسرررب ل .سرررد  ى الررررى ي رررررو فيارررا 
ت والخروف مرا القرح وال ره والسكرن وأواو خ ايا توسب ل وفس كالحزن ع ى ماميرات والق ر عماء ال.سد كالزنا و 

 خ ايا توسب ل رو  كالد ر.اء وعد  اسيمان والحسد ونقت المحبة هللن  وأواو ةنوالمحبة الخاطئالغد  
ِليَن اْلَقَداَسَة  نر   يقرو  الدرراا ع رى شرئ ن هللا  ردوس = السرماوى والمرتفرن عرا األرعريات وحيومرا  معوى  =ُمَكمِ 

 11وهللا بصفر   ردوس نر  رب القداسرة فرى شرلب  )ال  نومخصت هلل  أذا ال ئ مكرسن    دٌس ل را فاو يعوى  
( ) ى  ن يحيرروا  ر رراء عررا أررذا العررالمر و ن يحيرروا فررى السررماو.ات مكرسرريا كررح مررا لاررم لرر (ن وهللا ال يق ررح 44: 

ترخ ى عوا نعمة هللار رح ال ركة من هللا وتحقيت كح مواعيدهن والقداسة  سوى القديسيا الرائ يار وان  أم وا  داسروا
(ن وعررد  اسن ررغا  1:  3صررفة إي.اريررة تعوررى تدررر.س وتخصرريت الرروفس هللر والحيرراة واسأرمررا  بالسررماو.ات )كررو 

 بالم ذات األرعيةن
ْوِف هللاِ  " تممروا خالصركم بخروف ورعردة"  فرالخوف أورا أرو الوسري ة الررى رارا تردامرح  داسرروار لرذلك يقرو   =  ِفي خََ

 الخ ايا الرى فى العالم أو عد  الخوف ما هللان فس ب كحن ( 12:  2)فى 
 -: وبالم هوم العالمى هناك نوعين من الصوف 
نرردفن ال الررب ليررذاكر حرررى ال نرسرربر و.رردفن المررر.ض لرورراو  الرردواء حرررى ال يمرروتر  -خََوف صََحي : (1

ت حرررى ال  مرروتن مثررح أررذا الورروي مررا الخرروف نرردفن ل و.ررا  و.حررافظ و..ع وررى  حررررس عوررد المرررور وسررط السرريارا
 ع ى الحياةن

 وأذا نرس ب في  ن ال الب نوسى كح ما باكره في اسمرحانن -خوف مرضى : (2
 
  -وروحياً فهناك أنواع من الصوف : 
ي.عرررح اسنسررران يخررراف  ن يعمرررح الخ يرررةر لرررئال يعامبررر  هللا سرررواء ع رررى األرض  و فرررى  -خَََوف مقَََدس: (1
ماءن ومررن الومررو الروحررى نررزمام الرجرراء فررى الررداخح وتررزمام المحبررة هلل ومررن المحبررة نررزمام الفررر  الررداخ ىن أوررا السرر

 يكون الخوف ما الخ   حرى ال  حزن   ب هللا الذى  ح  ر ر ولئال  فقد حالة الفر  الرى  نا فياان 
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ض مر بررةر  و بف ررح فررى مررا نرصررور  ن هللا مورررقم فيرصررور  ن هللا نورررقم مورر  برر مرا -خََوف مرضََى : (2
حياترر ر و ن هللا لررا يق ررح تو ررر  مامررا فعررحر وأررذا الورروي مررا الخرروف يسرراعد ع يرر  ال رري ان لور رركك فررى  ررروة هللا 

 الحانية ن و.ؤمى ألن االنسان يفقد مح ر  هلل ن 
  رردى و رد  يقرد  تو رة فر رد نسان لو كران يحيرا فرى الخ يرة و رد  يخراف مرا العقراا األن اس ولدا لوالحظ   (3

 حب  كح أذا الحب و فر ل  رد  ص يب  ن  ن يغمب هللا الذى  عيواه تروقى و.عرف محبة هللا وأوا يخاف 
 وأذه اآلية تعر ر مرممة ل صحا  السامسن

 
ِلْم َأَحًدا. َلْم ُنْ ِسْد َأَحًدا. َلْم َنْطَمْع ِفي َأَحٍد.2" -:(2) آية ْْ   " ِاْقَبُلوَنا. َلْم َن

ا َََ نى وصررد وا تعرراليمىن الرسررو  أوررا نرررم ع ررى مررا إتامرر  بخررداي الدررورنثييار و نرر  إنرحررح السرر  ة صررد و  = ِاْقَبُلون
ٍد. = الرسررولية وحولاررا لمصرر حر  ال خصرريةر و  رررأم بعقائررد اائفررةر و نرر   إرررى ع ررى حسررارام  ي َأحَََ ْع فََِ ْم َنْطمَََ لَََ

ِلْم َأَحًدا. َلْم ُنْ ِسْد َأحَ = والرسو  نوفى عا نفس  كح أذا  ْْ  فرعاليموا بحسب م يئة هللا  = ًداَلْم َن
َِ َمَعُكْم َوَنِعيَش َمعَ 3" -:(3) آية   " ُكْم.اَل َأُقوُل هَذا أَلْجِل َدْيُنوَنٍة، أَلنِ ي َقْد ُقْلُت َساِبًقا ِإنَُّكْم ِفي ُقُلوِبَنا، ِلَنُمو

=  نى  تموى  ن   يش العمر ك   معكرم ال   و  أذا ألمنودم و شير لوقائصكمر ف نا  حبكم لدرجة   =  أَلْجِل َدْيُنوَنةٍ 
مْ  يَش َمَعكََُ مْ = ن وان حررح ع رريكم خ ررر ف نررا مسرررعد  ن  مرروت معكررم َنعََِ َِ َمَعكََُ و المع مرريا الدذبررة لاررم  أررحو    ن َنمََُ

 نفس الم اعر ؟!
  

ُِ تَ 4" -:(4) آية َتأْل ِد امَْ ِتُكْم. قََ ْن ِجهََ اٌر َكِثيٌَر مَِ ي اْفِتصََ ْم. لَِ ي َجِميَِع ِلي ِثَقٌة َكِثيَرٌة ِبَُُ ا فَِ دًّ ا جَِ ُِ َفَرحًَ ًة َواْمَدْد ْعِزيََ
 " ِضيَقاِتَنا.

مْ  ُُ بسر ب مرا سرمعر  عرا محراوالتدم فرى إصرال   نفسركمر)وأذا مرا سرمع  مرا تري س الرذى  ترى   =  ِلي ِثَقٌة َكِثيَرٌة ِب
ارٌ  لََىإليرر  مررا كورنثرروس(ن وأررذا سرر ب لررى فرحررا    ررى ع ررى عرريقاتى ومررراع ىن  م فررى كررح  نررا  فرخررر بكرر = اْفِتصَََ

 مكان 
 
ُكلِ  َشْيٍء: أَلنََّنا َلمَّا َأَتْيَنا ِإَلى َمِكُدوِنيََّة َلْم َيُكْن ِلَجَسِدَنا َشْيٌء ِمَن الرَّاَحِة َبْل ُكنَّا ُمْكَتِئِبيَن ِفي 5"  -(:7-5ياِ )ا 

، ِمْن َداِخل َمَصاِوُف.   ٌِ َوَلْيَس ِبَمِجيِئِه 7ِضِعيَن َعزَّاَنا ِبَمِجيِء ِتيُطَس. لِكنَّ هللَا الَِّذي ُيَعزِ ي اْلُمتَّ 6ِمْن َخاِرٍج ُخُصوَما
رَ  ْم َوَغيَْ ُُ ْوِح ْوِقُكْم َونََ ا ِبشََ ْم، َوُهَو ُيْصِبُرنََ ُُ ُت َفَقْط َبْل َأْيًضا ِبالتَّْعِزَيِة الَِّتي َتَعزَّ  ِبَها ِبَسَبِب ي َفِرحَْ ى ِإنَِ  ي، َحتََّ ِتُكْم أَلْجلَِ

 " َأْكَثَر.
ٌِ شرردندة فررى مكدونيررةن الرسررو  وجررد عرريقات  وَما اِرٍج ُخصََُ ْن خَََ ْن معررارو  يررر المررؤمويا واسعرر ااماتن  = مََِ مََِ

خوفرا  مرا إرتردام عرعاف اسيمرانن ولدرا سرماعوا ب خبراركم المفرحرة مرا تري س مرأل    رى تعز.رة   =  َداِخل َمَصاِوفُ 
 دم مرا نحونرا ومقردار وسط الميقات الرى كوت فياار وتي س س ت وتعزى أرو  يمرا  بسر بكم إب لمرس مقردار شرو 

األسى الذى كورم ت عرون ب  بس  وار أذا فمال  عا  يرتدم ال دندة الرى  ظارتموأا ما نحونا عد أرؤالء الرذنا 
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 اومونان ونالحظ أوا  ن أواو عيقات كثيرة تواج  خدا  هللار لدا هللا يع ى لارم تعز.رات ليحرم روان ولرذلك نسرمن 
يُطَس = إرم لرري س أوا  ن الرسو  نوسرب الرعز.رات هلل  يِء تَِ ا ِبَمجَِ زِ ي ... َعزَّانََ ِذي ُيعََ ن هللا أرو الرذى يعرزى هللَا الََّ
 ول  وسائ   فى بلك كري س مثال ن

 
َساَلِة َلْسُت َأْنَدُم، َمَع َأنِ ي َنِدْمُت. َفِإنِ ي َأَر  َأنَّ ِتْلَك ا8" -:(8) آية َساَلَة َأْحَزَنْتُكْم لر ِ أَلنِ ي َوِإْن ُكْنُت َقْد َأْحَزْنُتُكْم ِبالرِ 

 " َوَلْو ِإَلى َساَعٍة.
نالحررظ أوررا الحررب الممرررزا بررالحز ن فو.ررد فررى ماخررح الرسررو  نرروعيا مررا الم رراعر فررالرو   لامرر  بكرابررة الرسررالة 
األولى )الرسالة األولى إلى كورنثوس والرى كانت عويفة( وأذه  حزنرامن وأذا أو ال عور األو   ن  فعح ما  ماله 

ع ي ر أو عمح ما أو واجب ع ي ن لدا م اعره الب ر.ة شئ آخرر فاو ند  ألن   حزنامر وخراف  ن تر تى الرو   
الرسررالة برر إر عكسررىر  ى بسرر ب حررزنام مررا الرسررالة نرترردوا عررا المسرريحيةن فاررو ال نوررد  ألنرر  نفررذ مررا  الرر  الرررو ر 

اسنسران إلرى  الت جامردةر حريا نوجر   ولدا بس ب شعوره اسنسانى نام   ن   حزنامن ونالحرظ  ن الررو  ال يحرو 
الرررو  اسنسررانن فالرسررو  إسرررمر فررى أررذه الحالررة مررا الق ررت )وأررح الرسررالة كانررت ل فائرردة    ال( حرررى جرراء ترري س 
وشررر  لرر  نرائ.اررا اسي.اريررة ففررر  وع ررم  ناررا إرامة هللا الرررى  رشرردت  لدرابررة الرسررالةن وأررم حزنرروا بسرر ب ت ررك الرسررالة 

  ( ن23:  1كو2وراجن تفسير اآلية ) والخيرنو  حزنام إلى الوفن لفررة  صيرة إم تح
 
ِب َمشَِ 9" -:(9) آية ِزْنُتْم ِبَحسََ ْم حََ ِة. أَلنَّكَُ ِزْنُتْم ِللتَّْوبََ ْم حََ ْل أَلنَّكَُ ِزْنُتْم، بََ ْم حََ َرُح، اَل أَلنَّكَُ ْي اَل َا َن َأَنا َأفَْ يَئِة هللِا ِلكََ

ُروا ِمنَّا ِفي َشْيٍء.   " َتَتَصسَّ
 نالرسو  حب + حز  نرى أواننن  ن   تو ة =أو  ير نام  ع ى حزنام إب  ن حزنام 

يَئِة هللاِ  ِب َمشََِ ِزْنُتْم ِبَحسَََ  أررو حررزن الوررد  الررذى نرردفن ل رو ررةن ولدررا أورراو حررزن لرريس بحسررب م رريئة هللار وأررو = حَََ
= ولس فر  أوا بس ب تو رام الحزن ع ى خسائر ماميةن وكما  ن أواو نوعيا ل حزن فاواو نوعيا ما الفر ن ف 

أذا فر  مقدس بحسب م يئة هللان وأواو فر  ليس بحسب م يئة هللار وأو الفر  ب شياء ماميرةر   =  َا َن َأَنا َأْفَرحُ 
  الم ردئونن وأذا مثح فر  نونان باليق يوة فاذه اليق يوة  فرحر  جدا ر كما لم يفر  رو.اة  أرح نيوروىن فر  وأذا ما ي  

 الواعر.ياليس معوى أرذا  ن و  ناسنسان روحيا  نر ب  بالسمائييا الذنا يفرحون بخاطئ واحد نروا   وك ما نومج
بصرورة معردلرةر فارم يعرفرون  ن العرالم  ام يفرحون و.حزنرون الماميةر ولدو يفرحون و.حزنون ل مكاسب والخسائر  ال

  إم يممححنبخار يطار   يال   ك   سيفوىر  و  نام أم سيرركون أذا العالمر فاسنسان
ُروا ِمنَّا ِفي َشْيءٍ  حزندم بسر ب الرسرالة  ن ر  تو رة ف رم تخسرروا روحيرا  بسر ب أرذا الحرزن ررح كران  = ِلَكْي اَل َتَتَصسَّ

 في  نفعكمن 
 
ُحْزُن اْلَعاَلِم َفُيْنِشُئ   أَلنَّ اْلُحْزَن الَِّذي ِبَحَسِب َمِشيَئِة هللِا ُيْنِشُئ َتْوَبًة ِلَصاَلٍك ِباَل َنَداَمٍة، َوَأمَّا10"  -:(10)  آية

  " َمْوًتا.
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أذا ناشئ عا محبة هللا وال عور ب نوا  خ  نا فى حق ن وأذا الووي ما الحرزن   =اْلُحْزَن الَِّذي ِبَحَسِب َمِشيَئِة هللِا  
 نو ئ تو ة وخالا و الرالى فر  وحياة  رديةن 

 الما ن وأذا نو ئ تذمرا  ع ى هللا و. س و الرالى موتن أذا ناشئ عا خسران األمور الدنيو.ة ك =ُحْزُن اْلَعاَلِم  
ع ى ما ترك  اسنسران مرا م رذات  الرو ة أى طر.ت الخالا ع ى  ن تدون رال ندامة = َتْوَبًة ِلَصاَلٍك ِباَل َنَداَمةٍ 

ا الحرزن الرذى نو ر  نري.رةالخ ية اسنسران لرع رت  ر  ى ال ي.ب  ن يعوم اسنسان مرة  خرى إلرى مرا كران ع ير ن  مر 
بر مور العررالم فاررو يسر ب موتررا  نفسرريا  روحيرا ر ور مررا موتررا  جسررديا ن فاوراو مررا  صرري وا بصردمة ومرراتوا بسرر ب خسررارة 
مامية لحقرامن ومثرح أرذا الحرزن يسر ب موترا   ررديا ر ألن الحرزن بحسرب العرالم نو رئ عورام و سراوة وخصرا  مرن هللا 

خسررارة الماميرة وابا كرران الحررزن الررذى بحسررب م رريئة هللا ناشررئا  عررا واررعرام عورر  واتاررا  هلل  نرر  المرسرر ب فررى أررذه ال
 ن(4:  4محبة هللار فنن حزن العالم ناشئ عا محبة العالم الرى أى عداوة هلل )ين 

 
االْجِتهَ 11"  -:(11) آية ِمَن  ْم:  ِفيُُ َأْنَشَ   َكْم  هللِا،  َمِشيَئِة  ِبَحَسِب  َعْيُنُه  هَذا  ُحْزُنُكْم  ُهَوَذا  ِمَن َفِإنَُّه  َبْل  اِد، 

، َبْل ِمَن اْلَغْيَرِة، َبْل ِمَن االْنِتَقاِم. فِ  َِ ْو ي ُكلِ  َشْيٍء َأْظَهْرُتْم االْحِتَجاِج، َبْل ِمَن اْلَغْيِظ، َبْل ِمَن اْلَصْوِف، َبْل ِمَن الشَّ
ْم َأنَُّكْم َأْبِرَياُء ِفي هَذا اأَلْمِر. ُُ  "  َأْنُ َس
 -يكم بس ب رسالرى  ن  ت فيكم :م اعر الحزن المقدس الرى ن  ت ف

ادِ  َن االْجِتهَََ ال.اررام األخال ررى سصررال   نفسرركم مررا الفسررام الررذى كرران فرريكم لررعرروا هللا واأرمررامكم بررالوعظ  = مََِ
 وعقاا المخ ئيا كالزانى سرعاء هللا و يما  مموي الرو ة والود ن 

رأم من الزانىن ولدروام ما  ما  تي س عا تقصياسعرذار فى خ.ح ومحاولة إلرماس المعابنر ر   =  االْحِتَجاجِ من  
  أمننشعروا بخ 
ْيظِ  َن اْلغَََ عررد  نفسررام وأررو شررعور ممرررزا مررا منوونررة الرروفس واسشررمئزاا موارران والذرريظ مررا أررذا الزانررى الررذى  = مََِ

رر ر س ب لام  مب هللا و مب الرسو ر عموما  فنن كح تائب حقيقى نرجرن إلرى هللا يمقرت نفسر  مرا  جرح خ ي
(ن فدرون 31:  36+  43:  20+  9:  6حرز )" + "خ يرى  مرامى فرى كرح حريا ما جعح ماوم الو ى يقو وأذا  

  ن اسنسان يكره ماعي  ونفس  ألجح خ اياه السابقة فاذا مليح الرو ة الصحيحةن 
 ما  مب هللا وعقاب ن  = ِمَن اْلَصْوفِ 
 َِ ْو  ليطارروا لر  ر وشرو ام  ن نرونر ب مانرر  ت.راأامم راعر طيبرة نحرو ررولس الرسرو ر إب شرعروا أرى    =  ِمَن الشََّ

 تو رام ليفرحوه ن 
 ألن  سرعوا بمحاكمة المسئر أى  يرة ع ى م.د هللان  = ِمَن اْلَغْيَرةِ 

  نإب عزلوه وعا  وه الخاطئما ال خت  = ِمَن االْنِتَقاِم
اُء   ْم َأنَُّكْم َأْبِريََ ُُ مروه  ندرم  يرر راعريا عمرا فع ر  أرذا الزانرىر وان كوررم  رد  ظاررتم  نفسركم بمرا فع ر =َأْظَهْرُتْم َأْنُ َس

تغاعرريرم عررا عقابرر   وال ن وأررذا ال يعوررى  ناررم  رر.رراء تمامررا  رررال سرر وو خرراطئر ولدررا ظاررر  ندررم  نرراس صررالحيا 
 تسعون ساالة الخ   والفسام و ندم جامون فى اسصال ن
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ْيكُ 12" -:(12) آية ُت ِإلََ ْم ِإًذا َوِإْن ُكْنُت َقْد َكَتبَْ َر َلكَُ ْْهََ ْي َي ْل ِلكََ ِه، بََ ْذَنِب ِإَليَْ ِل اْلمَُ ْذِنِب َواَل أَلجَْ ِل اْلمَُ ْيَس أَلجَْ ْم، َفلََ

  " َأَماَم هللِا اْجِتَهاُدَنا أَلْجِلُكْم.
ْذِنِب  ََُ ِل اْلم هِ الزانررىن  =أَلجََْ ََْ ْذَنِب ِإَلي مررا والرردهن مررا أوررا نفاررم  ن والررد أررذا الزانررى كرران مررا اا  حيررا ر وأررذا م = اْلمََُ

عاع  ما خ ية الزانىن و.قصد الرسو   ن  ما كرب رسالر  لعقاا الزانرى  و إرعراء والرده فقرطر فارو ال يقصرد 
 ن يعالج حالة فرميةر رح أو مارم  ن يليش كح الدورنثييا فى  داسة ترعرى هللان وحررى نر ررر الرسرو   مرا  هللا 

ى خ يرة  رد تسر ب أالكرا  ل رلب  ورعيرر  )فعاخران  ن  لم يسكت  ما  أذه الخ يةن فاو كراي  صرالح ال يسركت ع ر
 نس ب أالكا  لدح شلب  بس ب خ ير  فى نو  عاى(

 
هُ 13" -:(13) آيَة يُطَس، أَلنَّ ُروحََ َرِح تَِ َبِب فََ ا ِبسََ دًّ َر جَِ ا َأْكثََ ْن َفِرْحنََ ِزَيِتُكْم. َولكَِ ا ِبَتعَْ ْينََ ْد َتَعزَّ ِل هََذا قََ ْن َأجَْ ِد مَِ  قََ

ْم جَ  ُُ   " ِميًعا.اْسَتَراَحْت ِب
فر  الرسو  باألخبار الرى نق اا ل  تي سن والحظ ال ركة ريو  ك ا و يوام كر والم لر ن فرنن تعرزوا تعرزى أرور وان 

 حزنوا حزن أون
 
ل ِ 14" -:(14) آية اُكْم ِبَُُ ا َكلَّْمنََ ْل َكمََ ْل، بََ ْم ُأْخجََ ِتُكْم لََ ُِ َشْيًئا َلَدْيِه ِمْن ِجهََ ، َفِإنِ ي ِإْن ُكْنُت اْفَتَصْر َِ ْد ْيٍء ِبالصَِ   شََ

 " َكذِلَك اْفِتَصاُرَنا َأْيًضا َلَد  ِتيُطَس َصاَر َصاِدًقا.
الرسررو  يفرخررر برر والمهر وأررو إفرخررر ب ررعب كورنثرروس  مررا  ترري سر و ررد ظاررر ررررو رام  مررا  ترري س صرردس إفرخررار 

 رولس رام و نام يسرحقون المديحن
 
ََ َقِبْلُتُموُه ِبَصْوٍف َوِرْعَدٍة.َوَأْحَشاُؤُه ِهَي َنْحَوُكْم ِبا15" -:(15) آية ْم، َكْي ُُ َياَدِة، ُمَتَذكِ ًرا َ اَعَة َجِميِع   " لزِ 

إن   ررب ترري س اآلن  كثررر مررا  ى و ررت آخررر ي ررعر بالسرررور ألنرر  نرررذكر طرراعردم جميعررا ن وصررار يحرربكم لرريس 
صريا ع رى إرعرائ  و نرررم بسر ب كالمرى عرودم فقرط رررح بسر ب مرو فدم مور ن و.رررذكر  يمرا  كيرف    رمروه و نرررم حر.

 تخ ون  ن ترصرفوا نحوه تصرفا  ال ن يت ف  مب  نا رولسن 
 
ْم ِفي ُكلِ  َشْيٍء.16" -:(16) آية ُُ  " َأَنا َأْفَرُح ِإًذا َأنِ ي َأِثُق ِب

رسالر  األولىن وأذه   ت.اه لقد صرت م مئوا  ع يكم ولى إقة بكمن  ا  أذا ك ا فخور ب والمه إب عرف س وكام
  ب مساعدتام فى موعوي فقراء  ورش يمن والمعوى  ن  ل   الرى فياا ي 9ر 8تعر ر مدخال  ل صحاحات   اآلية

 نالثقة  نام سيفع ون و..معون ت رعات لفقراء  ورش يم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 
 

المسرريحيةن فالرسررو  يقررد  خدمررة روحيررة وكرررااةن  يقررد  رررولس الرسررو  ف سررفة الع رراء فرري (9 ر 8اسصررحاحيا )فرري 
وال عب ع ي  مور في ال اامة سن.يح المسيح ررقرديم الخردمات الماميرةر وأرذا يعر رر عمرح روحري سرامي  و مرس 
عم رري ال نوفصررح عررا خدمرررة الد مررة والدرررااةن فالمسررريحية أرري عقائررد وأرررى حيرراة عم يررة ررررال إنفصررا ن لقررد ط رررب 

رررولس ررسررالة توصررية مررا  ورشرر يمر و ررولس أوررا يطاررر مح ررر  واأرمامرر  ب ورشرر يم  كثررر  المع مرريا الدذبررة  ن يرر تى
( 1 -مروامر فارو ي  ررب مرا  أررح كورنثروس الر ررري ألأرح  ورشرر يمن و.طارر  ن الفقررر  رد إامام فرري  ورشر يم نري.ررة :

 (ن34:  10( اسع اامات ومصامرة  موالام )عب 2م.اعة حدإت 
 
فُ 1" -:(1) آية     "ُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة ِنْعَمَة هللِا اْلُمْعَطاَة ِفي َكَناِئِس َمِكُدوِنيََّة،ُثمَّ ُنَعرِ 

نرحررد  الرسررو  أوررا ألأررح كورنثرروس )إ  رريم إخائيررة( عررا نعمررة الع رراء والرحمررة الررري ظارررت فرري كوررائس مكدونيررة 
م رروا مررث امن ونالحررظ مررا نحررو إخرروتام المررؤمويا المحررراجيار وبلررك ليحررل  أررح إخائيررة )وعاصررمراا كورنثرروس( ليع

 اآلية  ن الدافن ل ع اء أو عمح نعمة هللا في الق بن
 
 "َأنَُّه ِفي اْخِتَباِر ِضيَقٍة َشِديَدٍة َفاَض ُوُفوُر َفَرِحِهْم َوَفْقِرِهِم اْلَعِميِق ِلِغَنى َسَصاِئِهْم،2" -:(2) آية

ِديَدٍة  (ن ولروال نعمرة هللا لدرانوا 14:  2ترس1ند وعريقة ماليرة )كران المقردونيون فري فقرر شرد  =ِفي اْخِتَباِر ِضيَقٍة شََ
اَض = بس ب المريقة  رد    قروا ع رى  نفسرام ولرم نارمروا براآلخر.ان ونالحرظ  نارم شرعروا بفرر  عميرت إب  ع روا  فََ

َرِحِهمْ  وُر فََََ ن إن فقرررأم لرررم يع  اررم عرررا الع رراء بسررخاءن و رررولس يسرررخد   يررررة وع رراء المكررردونيون ليثيررر فررري ُوفََُ
مثرررح المكررردونيون )مكدونيرررة أررري  ن فقرررراءو يكرررا الدورنثيرررثرررح المكررردونييان ولرررم ثييا حرررب الع ررراء بسرررخاء مالدرررورن

المقاطعرررة ال رررمالية ل يونررران حاليرررا  واخائيرررة أررري المقاطعرررة ال.وو يرررة فررري اليونررران وعاصرررمراا كورنثررروسن وكانرررت 
ر مرا نع رى ررح برالرو  الرري نفريض إن الع اء ال يقاس بمقردافي مكدونية(ن و.قو  بأ ي الفم "  تسالونيكى وفي  ى

 (ن وأوا ن.د  ن المقدونيون فاض فرحام روفرة إب  ع وا بسخاء ما  عوااأمن3:  21راا" )لو 
  

ََ الطَّاَقِة، ِمْن ِتْلَقاِء َأْنُ ِسِهْم، 3" -:(3) آية  "أَلنَُّهْم َأْعَطْوا َحَسَب الطَّاَقِة، َأَنا َأْشَهُد، َوَفْو
 حرة ليس حسب طا رام فقط رح  كثر ما طا رامنأم  ع وا بنرامتام ال

 
يِسيَن.4" -:(4) آية ْعَمَة َوَشِرَكَة اْلِصْدَمِة الَِّتي ِلْلِقدِ   "  ُمْلَتِمِسيَن ِمنَّا، ِبِطْلَبٍة َكِثيَرٍة، َأْن َنْقَبَل النِ 

عروا  ن فرصرة الع راء كانرت  د يكون الرسو  رفض ع اياأم  وال  لفقررأمر فر لحوا ع ير  فوافرتر إب شر  =  ُمْلَتِمِسينَ 
 لام مكسبا  روحيا  وليس تفمال  بع اياأم ع ى  يرأمن 
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يِسينَ  القداسة أي  ن يع ى المؤما بات  ل مسيح القدوس و.رحد ب ر والفقراء راذا المعوى أم مرحدنا   = الَِّتي ِلْلِقدِ 
 نبالمسيحر فما يع ى الفقراء يع ى المسيح

 
، َوَلَنا، ِبَمِشيَئِة هللِا.َوَلْيَس َكَما رَ 5" -:(5) آية بِ   " َجْوَنا، َبْل َأْعَطْوا َأْنُ َسُهْم َأوَّاًل ِللرَّ

ا ا َرَجْونَََ ْيَس َكمَََ ا كوررا نرجررو  ن يع رروهن وأوررا نرررى  ن الع رراء أررو ع رراء الرروفس   ررح  = لَََ أررم  ع رروا  كثررر جرردا  ممرر 
ُهْم = المررا   ْوا َأْنُ سَََ د يررةر ومررا يع ررى نفسرر  هللر لررا يكررون عسرريرا  ع يرر   ن فاررم  ع رروا  نفسررام هلل  وال  بال =َأْعطَََ

ْوا يع ى مال ر رح  ي شئن لقد رجونا موام بعض األموا  ف ع وا ال األموا  فقرطر ررح  كثرر ممرا ط  ورار ررح  َأْعطََ
 ساعدونا في الخدمة ور ما في جمن الع ايان  = َوَلَنا ...َأْنُ َسُهمْ 
 ن (14:  29 ى 1نع ي  إال  مما ل  )ال  هللر فوحا ر الدح نوا ومالواولوفام 

 
ْعَمَة َأْيًضا.6" -:(6) آية ُم َلُكْم هِذِه النِ    " َحتَّى ِإنََّنا َ َلْبَنا ِمْن ِتيُطَس َأنَُّه َكَما َسَبَق َفاْبَتَدَأ، َكذِلَك ُيَتمِ 

ن أرذا و.رسرح ن دو  ن تي س كان  د س ت واررد  ال.من ما  أح كورنثوس حيا كران فري كورنثروسن و رولس ي ر.
 تي س إانية ليكمح ما رد ه ما ال.منن

ْعَمَة  ُم َلُكْم هِذِه النِ  :  20" ) ي فمرا يع رى أرو الرذي ي خرذ نعمرة "فمغ روي أرو الع راء  كثرر مرا األخرذ  =َكذِلَك ُيَتمِ 
 ن (35
 

اَلِم َوالْ 7" -:(7) آيَة اِن َواْلكَََ ي اإِليمََ ْيٍء: فََِ لِ  شَََ ي كََُ ْزَداُدوَن فَِ ا تَََ ْن َكمَََ َتُكْم لكََِ ا، َليََْ ِتُكْم َلنَََ اٍد َوَمَحبَََّ لِ  اْجِتهََ ِم َوكََُ ِعلََْ
ْعَمِة َأْيًضا.   " َتْزَداُدوَن ِفي هِذِه النِ 

كما  رى فيكم ا.امة في اسيمان والمواأبر ياليردم نوجد فيكم  يما  أذه المحبرة العم يرة فري الع راءن فالرسرو  أورا 
اِن وكررح فمرري ة ليومررو المررؤما فرري كررح جوانررب حياترر ن  نررر ط الع رراء باسيمرران والمعرفررة وك مررة الدرررااة ي اإِليمَََ  =فََِ

الرمسك بالمسيح والعقيدة الصحيحة عرا المسريحن وأرذا اسيمران أرو  سراس المسريحية و دونر  ال يمكرا إرعراء هللا 
اَلِم(ن 6:  11)عررررب  ا ي كررررال  الحكمررررة والمعرفررررة والرررروعظن  = َواْلكَََََ ِتُكْم َلنَََََ َََّ  والخرررردا   ي محبررررة الرسررررح = َوَمَحبََ

  ي  ي الع اءن ن إبا  أم لام وفرة ما اسيمان والع م و.وقصام الحب العموطاعرام
 
 " َلْسُت َأُقوُل َعَلى َسِبيِل اأَلْمِر، َبْل ِباْجِتَهاِد آَخِريَن، ُمْصَتِبًرا ِإْخاَلَك َمَحبَِّتُكْم َأْيًضا.8" -:(8) آية

اِد آلسررت   ررو  أررذا كرر ني آمررركمن  ْل ِباْجِتهَََ ِرينَ بَََ عررر ت لدررم مررثال  بنجراررام  أررح مكدونيررة لرفع رروا مررث امن ولررو  = خَََ
 نِإْخاَلَك َمَحبَِّتُكمْ فع رم سيطار لي 

 
، ِلَكْي َتْستَ 9"  -:(9)  آية َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأنَُّه ِمْن َأْجِلُكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ   ِبَ ْقرِِه. ْغُنوا َأْنُتمْ َفِإنَُّكْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربِ 
"  
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واآلن  مكدونيةر  عم    أح  بما  مثاال   لدم  لقد عر ت  يقو نن  فاوا  المسيحر  بالسيد  نرمثح  و    إخريارى  الع اء 
وبلك  خ ى بات ن    =  اْفَتَقرَ فاو ل  م.د  ري ن    =  َوُهَو َغِنيٌّ الذي    ر  ف ررمث وا ال ب أح مكدونية فقط رح بالمسيح

 الب ر.ةن والمعوى  ن  لو تمث وا بالمسيح نغروى في الروحيات رح نغوى كثير.ان  ل بائعوا  ى الروحيو  لياب الغ  
 
اِم اْلمَ 10" -:(10) آية ْيَس ُأْعِطي َرْأًيا ِفي هَذا َأْيًضا، أَلنَّ هَذا َيْنَ ُعُكْم َأْنُتُم الَِّذيَن َسَبْقُتْم َفاْبَتَدْأُتْم ُمْنُذ اْلعََ ي، لََ اضَِ

  " َأْن ُتِريُدوا َأْيًضا.َأْن َتْ َعُلوا َفَقْط َبْل 
ْنَ ُعُكْم لقد سبقرم  أح مكدونية في ر  ردم في جمن األمروا ر واآلن تممروا مرا نرو.رم و رمترم  ن تفع روهن   =أَلنَّ هََذا يََ

ْل َأْن ُتِريََُدوا لررا يمررين  جررركم عررا ع ايرراكمر فرراهلل سيعوعرركم عررا تعررب مح ررردمن  كانررت لدررم رغبررة فرري أررذا  =بَََ
 او عمح جمن مودم ناشئ عا رغبة وليس باسجبارن العمحر لقد كان أو

 
يُم أَ 11" -:(11) آيَة وُن التَّْتمَِ ذِلَك َيكَُ ِ،َراَدِة، كََ اَط لَِ ا َأنَّ النَّشََ ُه َكمََ ى ِإنََّ ا، َحتََّ َل َأْيضًَ وا اْلَعمََ ِن ا َن َتمِ مَُ ا َولكَِ ْيضًَ

 " َحَسَب َما َلُكْم.
 ر اآلن نفذوا أذا العز   نرم عزمرم ما   ح ع ى  ن تقوموا بعمح الع اء

ِ،َراَدةِ  اَط لََِ ا َأنَّ النَّشَََ  ي كمررا كرران لدررم اسسرررعدام فرري مررجمررة اسسرررعدام  و الرغبررة فررى اسن. يز.ررةر  النشََاط = َكمَََ
 اسرامةن

يمُ  ََِ وُن التَّْتمَ ََُ ذِلَك َيكَ َََ ة يكرررون لدرررم  يمرررا  اسسررررعدام ألن تدم ررروا العمرررح رو ررراير لرررررم أرررذه اسرامةر لردرررون إرام  = كَ
 مصحو ة بعمحر فنن.ااو ل عمح أو الذي ي اد ع يكن 

مودم ما أو  كثر ما طا ردمر  ال ي  ب   يما  إقح ع يكمر وهللا ي حسب ما تسر يعون ف نا ال   =  َحَسَب َما َلُكمْ 
  و  كثر مما تسر يعون  و تم دونن

 
ُه.أَلنَُّه ِإْن َكاَن النََّشاُط َمْوُجوًدا َفُهَو َمْقبُ 12" -:(12) آية ْيَس لََ ا لََ  وٌل َعَلى َحَسِب َما ِلِ،ْنَساِن، اَل َعَلى َحَسِب مََ
"  

د  اسسرعدام والو اير ي ق ح الع اء ع ى  ردر مرا يم رك اسنسرانر ال ع رى  ردر مرا ال يم ركر  ي  اآلية تعوى مرى و ج 
  نا ال  طالبكم بما ليس في مقدوركمن

 
   "َن ِلآلَخِريَن َراَحٌة َوَلُكْم ِضيٌق،َفِإنَُّه َلْيَس ِلَكْي َيُكو13" -:(13) آية

  نا ال  طالبكم ب ن تحرموا  نفسكم ما عرور.ات الحياةر لدي تدونوا  سخياء من فقراء الياومن
 

الَ 14" -:(14) آيََة يَر ُفضَََ ْي َتصََِ َواِمِهْم، كَََ اَلُتُكْم إِلعََْ ِت ُفضَََ ي هَََذا اْلَوقََْ وَن فََِ ْي َتكََُ اَواِة. ِلكَََ ِب اْلُمسَََ ْل ِبَحسَََ ُتُهْم بَََ
 " إِلْعَواِمُكْم، َحتَّى َتْحُصَل اْلُمَساَواُة.
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َواِمِهمْ  اَلُتُكْم إِلعََْ َواِمُكمْ مررا يفرريض عررودم يررا  أررح كورنثرروس إرسرر وه ل معرروا.ا فرري  ورشرر يمن  = ُفضَََ اَلُتُهْم إِلعََْ أررذه  ُفضَََ
 -تعوى :

فمرالة مرؤموي  تدون  رماو ت (  ورش يم اآلن محراجة لع ايا كورنثوسر ولدا حيوما يحراا  أح كورنثوس في 1
  ورش يم لدورنثوسن فحياتوا ال.دندة في المسيح أي ع اء مربام ر فالدح محراا سخوت ن و د تعوى 

ميرراتر (  ن  أررح كورنثرروس األ ويرراء فرري الماميررات ولدرروام حرردنثي اسيمررانر ع رريام  ن يع رروا ألأررح  ورشرر يم ما2
اَلُتُهْم  تدررون  مرررانواأل ويرراء فرري اسير و أررح  ورشرر يم الدويسرررة األ  أرري صرر واتام ال ررراكرة وروحيرراتام العطيمرررة ُفضََََ

 ي سروالون يا  أح كورنثوس رركات روحية عطيمة إسر.ابة  = إِلْعَواِمُكمْ = سيوا   أح كورنثوس حدنثي اسيمان 
 رنثوسنلص واتام وت كراتام هللن ور ما  ن  أح  ورش يم بنحرمالام ل ميقات ب كر سيكونون  مث ة حية ألأح كو 

 
 "َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:»الَِّذي َجَمَع َكِثيًرا َلْم ُيْ ِضْل، َوالَِّذي َجَمَع َقِلياًل َلْم ُيْنِقْص«.15" -:(15) آية

(ن  ن أررذا ال مرراي الررذي جمررن كثيرررا ر  كثررر مررا 18:  16)خررر  ف ررررم إبا  أررذه المسرراواة وفقررا  لمررا أررو مكررروا فرري
حرد  مرن  مرا كران  رد  لرذي جمرن   ريال  شربن ولرم يحرراا ألكثرر ممرا جمعر ن أرذانرا مرا بقرى عوردهن وأرذا ا حاجر ر  

شررعب هللا فررري جمررن المرررار و.سر ررراد برر  الرسرررو  لدررري يع ررى كرررح واحررد فمرررالر  ل محرررراان ونفاررم  ن مرررا ي.مرررن 
و.كدس لا يكون ل  أذا س ب سعامة وفر  ررح ا.رامة عوراءن فرال ي مرن إبا  األ ويراء فري تدرديس  مروالامر فرنن أرذا 

 رال نفنر رح يع وا ل فقراءن
 
يُطَس،16" -(:17-16يََاِ)ا  ِب تََِ ي َقلََْ ْم فََِ ُه أَلْجِلكََُ اَد َعْينَََ َل هَََذا االْجِتهَََ ِذي َجعَََ ًراِ هلِل الَََّ ُْ ْن شََُ َل 17 َولكََِ ُه َقبََِ أَلنَََّ

 " الطِ ْلَبَة. َوِإْذ َكاَن َأْكَثَر اْجِتَهاًدا، َمَضى ِإَلْيُكْم ِمْن ِتْلَقاِء َنْ ِسِه.
رَّو    رب تري س  ن 6)آية  في   ( ن.د رولس ي  ب ما تي س  ن نذأب لام ل .منر ولدووا أورا نسرمن  ن الررو  حر 

نذأبر ف م يكا محراجا  إلى  ن يقوع  رولس بالذأاار وال  ن ن زم  ررح بأرب ررغبرة حرارةن ولرذلك ن.رد ررولس أورا 
 نلمؤموى  ورش يم أو رولس ما محبةب  في    هللا ما   ح ما وعع  ر وعن في   ب تي س هللا  ن ري كر هللا

 
اِئِس. 18"  -(:19-18ياِ)ا  ْل 19َوَأْرَسْلَنا َمَعُه اأَلَخ الَِّذي َمْدُحُه ِفي اإِلْنِجيِل ِفي َجِميَِع اْلَكنََ ْط، بََ َك َفقََ ْيَس ذلَِ َولََ

َع هَِذِه ا َ ِر، مََ ي السََّ ا فَِ ا َلنََ اِئِس َرِفيقًَ َن اْلَكنََ ِد، ُهَو ُمْنَتَصٌب َأْيًضا مَِ بِ  اْلَواحَِ ِِ الَرَّ ِد َذا ا ِلَمجَْ ِة ِمنََّ ِة اْلَمْصُدومََ لنِ ْعمََ
ْم. ُُ   " َوِلَنَشاِ 

 البا  أرو لو را بسر ب إن.ي ر  الرذي كربر  ووعطر  المسررمر وكرااتر  و مانرر ر ولو را  =اأَلَخ الَِّذي َمْدُحُه ِفي اإِلْنِجيِل 
(ن وبلرك لرم.يرد 1)آيرة  نعمَة ع راء مرن تري س و.سرميااكان رفيقا  ل سفر من رولسن و ولس  رس   ليخد  خدمة ال

مْ إسم الران  ُُ ِة وجوم لو ا وتي س معكم في أذه الخدمة سيز.د ما ن اطكم و يرتدم واأرمرامكمن  = َوِلَنَشاِ  النِ ْعمََ
 ت ير ل درااة وخدمة الع اء وال.منر و ولس يقو  راذه وت كن = اْلَمْصُدوَمِة ِمنَّا
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ِبيَن هَذا َأْن َيُلوَمَنا َأَحٌد ِفي َجَساَمِة هِذِه اْلَمْصُدوَمِة ِمنَّا.ُمتَ 20" -:(20) آية   " َجنِ 
نحررا فرري خرردمروا ن خررذ كررح أررذه اسحرياطررات حرررى ال نرعرررض ل ررك  و لررو  فرري خرردمروار وحرررى ال يطررا  حررد  نوررا 

 ت إإوريا لرئال ن رو   حرد نرجو ما وراء أذه الخدمة صالحا  شخصيا   و موفعة باتيرةر ف نرا ال  جمرن وحردي ررح  رسر
رولس الرسو ن فاألمور المالية إن لرم تدرا واعرحة ومك روفة تمامرا   مرا  ال.ميرنر  رد تسر ب إر اكرا  ل خدمرة وال رك 

 في الخدا ن فالخام  محط  نطار ال.مينن
 
اَم 21" -:(21) آية بِ  َفَقْط، َبْل ُقدَّ اَم الرَّ  " النَّاِس َأْيًضا.ُمْعَتِنيَن ِبُ ُموٍر َحَسَنٍة، َلْيَس ُقدَّ

ونحررا نحرررا  ن نسرر ك سرر وكا  حسرروا  لرريس فقررط  مررا  عررمائرنا الررري يك ررفاا هللار ولدررا  يمررا   مررا  الورراس فردررون 
  عمالوا الطاأرة موعن رعا الواسن

 
اًدا َوَأْرَسْلَنا َمَعُهَما َأَخاَنا، الَِّذي اْخَتَبْرَنا ِمَراًرا ِفي ُأُموٍر َكِثيَرٍة َأنََّ 22" -:(22) آية دُّ اْجِتهََ ُه ا َن َأشََ ٌد، َولِكنََّ ُه ُمْجَتهَِ

ْم. ُُ   " َكِثيًرا ِبالثِ َقِة اْلَكِثيَرِة ِب
نا  د اخر رت ن راط   رولس  رسح شخصا  آخر من تي س ولو ار و.ثوي ع ي  أوا كثيرا ن و ير معروف ما أون و 

 ر واامام ن اط  بس بكمن 
 
يطُ 23" -:(23) آية اِئِس، َأمَّا ِمْن ِجَهِة تَِ واَل اْلَكنََ ا َرسَُ ا َفُهمََ ا َأَخَوانََ ْم. َوَأمََّ ي أَلْجِلكَُ ٌل َمعَِ ي َوَعامَِ ِريٌك لَِ َو شََ َس َفهَُ

 " َوَمْجُد اْلَمِسيِح.
 شاامة لما  رس اما حرى ال نر كك فيام  حدن

 
َنَة َمَحبَِّتُكْم، َوافْ 24" -:(24) آية اَم اْلَكَناِئِس، َبيِ   " ِتَصاِرَنا ِمْن ِجَهِتُكْم.َفَبيِ ُنوا َلُهْم، َوُقدَّ

 نن نفرخر بكم    دموا لام ال راأيا ع ى مح ردم روفرة وسخاء ع اياكمن واندم تسرحقون 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع
 
يِسيَن، ُهَو ُفُضوٌل ِمنِ ي أَ 1" -:(1) آية   " ْن َأْكُتَب ِإَلْيُكْم.َفِإنَُّه ِمْن ِجَهِة اْلِصْدَمِة ِلْلِقدِ 

 بارة رميقة ما الرسو ر  ي  نرم لسرم في إحرياا  ن  بكركم برال.من لفقرراء  ورشر يمر فر نرم لدرم  يررتدم ون راطكم 
 واجراامكمن

 
ُدوِنيِ يَن، َأنَّ 2" -:(2) آية َد  اْلَمكَِ ِتُكْم لََ ْن ِجهََ ِه مَِ ُر بَِ ِذي َأْفَتصَِ ُم الََّ ُُ اَ  اِم أَلنِ ي َأْعَلُم َنشََ ُذ اْلعََ ٌة ُمنَْ َتِعدَّ َة ُمسَْ َأَخاِئيََ

َضِت اأَلْكَثِريَن.  " اْلَماِضي. َوَغْيَرُتُكْم َقْد َحرَّ
الررذي حرررض الدثيررر.ا  = إسرررعدامكم نشََا ُممقاطعررة عاصررمراا كورنثرروسن والمعورري  ن لدررم مح ررردم و = إخائيََة

( والحرررظ  سررر وا 5 – 2:  8ارن مرررن )ع ررري الررردفنن ولقرررد إفرخررررت بكرررم فررري مكدونيرررة )فيارررا تسرررالونيكي وفي  ررري(  ررر
رولسر فاو يمد  كويسة كورنثوس  ما  مكدونية و.مد  كويسة مكدونية  ما  كورنثوسن أو نذكر الوقاي الممريئة 

 مائما  في كح واحدن
 
ْن هَذَ 3"-(: 4-3ياِ )ا  يَن َولِكْن َأْرَسْلُت اإِلْخَوَة ِلَئالَّ َيَتَعطََّل اْفِتَصاُرَنا ِمْن ِجَهِتُكْم مَِ َتِعدِ  وا ُمسَْ ْي َتُكونَُ ا اْلَقِبيَِل، كََ

ُن 4َكَما ُقْلُت.   ُل َنحَْ يَن اَل ُنْصجََ َتِعدِ  َر ُمسَْ ُدوُكْم َغيَْ ُدوِنيُّوَن َوَوجََ ي َمكَِ اَء َمعَِ ُتْم  َحتَّى ِإَذا جََ وُل َأنَْ ى اَل َأقَُ ي  َحتََّ فَِ
 " َجَساَرِة االْفِتَصاِر هِذِه.

إخوة مقدونيون لحمح تقدمة  أح كورنثروس لفقرراء  ورشر يمر وأرو ال نر.رد  ن إبا  رولس سيصح إلي كورنثوس ومع   
يفاجئام لذلك نرسح لام لدي يسرعدوار فاو ال نر.د بعد  ن إفرخر ب أرح كورنثروس  مرامامر ي.رد ان  أرح كورنثروس 

ُتْم والَ = لم ي.معوا شيئا ر لذلك أو يحثام ع ي ال.منر فنبا جاء من المكردونييا ال يخ.رح أرو  مرامام  وُل َأنَْ  = َأقَُ
كررر نام أرررم المفرررروض  ن يخ. ررروا مرررا بخ ارررم ولدرررا ررررولس أرررو الرررذى سررريخ.ح بسررر ب إفرخررراره السرررارت رارررم  مرررا  

 المقدونيونن
 
ي5" -:(5) آية َرَكَتُكُم الَّتَِ ْباًل بََ وا قََ ْيُكْم، َوُيَهيِ ئَُ ا،  َفَرَأْيُت اَلِمًما َأْن َأْ ُلَب ِإَلى اإِلْخَوِة َأْن َيْسِبُقوا ِإلََ َبَق التَّْصِبيَُر ِبهََ سََ

َذا َكَ نََّها َبَرَكٌة، اَل َكَ نََّها ُبْصٌل. ًة هَُ   " ِلَتُكوَن ِهَي ُمَعدَّ
 ى ع يردم و.سمياا رركة فالع ية تدون س ب رركة لما يع ين و رس ت اسخوة ليوطموا عم يرة ال.مرن   =  َبَرَكَتُكمُ 

إبا مفعروا بسرخاءر رردافن حربكم ل خيرر ولريس  بركَة رى سر يح )لرو مفعروا   يرح( ررح ع بصلحري ال تدون ع ي سر يح 
 ن ناب شيئا  لمخر.ان عا إع رار و كر  وليس ربخحر فالبخح معواه شدة المحبة ل ما ر وعد  الرغبة 

 
ِِ 6" -:(6) آية حِ  َأْيًضا َيْحُصُد، َوَمْن َيْزَرُع ِباْلَبَرَكا حِ  َفِبالشُّ ِِ َأْيًضا َيْحُصُد.  هَذا َوِإنَّ َمْن َيْزَرُع ِبالشُّ   " َفِباْلَبَرَكا
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مار وأررذا مررا  الرر  السرريد المسرريح "مررا نررررو شرريء أوررا ي ررب  الع رراء بررالزرين والحررظ  ن مررا نررزري كي ررة يحصررد  ر 
"ن و نطر ما ترك  ب رس وما  خذهن والحصام أو ما نفس جوس ال ذار الري  لقيت في الحقحن عع   100ي خذ  

 نن  ن ع ريكم  ن تع مروا  ن ال.رزاء مرا جروس العمرحر فمرا يع ري كثيررا  يعوعر  هللا وأذا مرا نر.رد الرسرو   ن يقولر
كثيرا ر وما يع ي   يال  يكون جزاؤه   يحن ولذلك  ط ت إسرم رركرة ع ري الع يرةر فمرا يع ري سريبارك  هللار  ى لرا 

 و ررا  ك يررا  )صرالة ي عر روقت ما عوده رح سي عر بال ركة فيما عودهن وأذه اآليرة ت  رت روحيرا ر فمرا يع ري هللا
وتس يح ومراسة كراا( نبارو ل  الرا و.ع ي  رركات روحية كثيرةر وما يع ي هللا ربخح لا ي.وي رركات كثيررةن 

دُ ي.اأرد روحيرا نن أرذا  = َيْزَرعُ وأوا نفام  ن مرا  :  11+     10 – 7:  6نعمرة و ركرة روحيرة )راجرن  رح  َيْحصَُ
 وليس بالسخاءن فالع اء يس ب رركةن َبَرَكةِبالْ (ن والحظ  ول  24:  11+  18
 
 "  ُكلُّ َواِحٍد َكَما َيْنِوي ِبَقْلِبِه، َلْيَس َعْن ُحْزٍن َأِو اْضِطَراٍر. أَلنَّ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر ُيِحبُُّه هللُا.7" -:(7) آية

ة ال خصية واسسرعدام الذاتي الع اء ي.ب  ن يكون خاليا  ما ال عور باسلزا ن ولدا الدافن ي.ب  ن يكون الحر.
وحبررا  فرري الع رراءن فرراهلل يحررب الررذي يع رري مررا   برر  بسرررورن وأررذا الررذى يع رري بسررخاء يكررون لرر  إيمررران  ن هللا 
سيعوع  عا الفانيات باألردياتر رح لا نررك  يحراا شيء ع ي األرضر لرذلك فراهلل يحرب مرا لر  أرذا اسيمرانن 

محررراا ي خررذ  مررواال  والعرراطي ي خررذ فررر  وسرررورن إبا  هللا جعررح الع رراء والحررظ  ن الع رراء أررو موفعررة ل  رررفيار ال
 لمص حة ال.مينن

  
زْ 8" -:(8) آية ْيٍء، تََ لِ  شََ ي كَُ ي َوهللُا َقاِدٌر َأْن َيِزيَدُكْم ُكلَّ ِنْعَمٍة، ِلَكْي َتُكوُنوا َوَلُكْم ُكلُّ اْكِتَ اٍء ُكلَّ ِحيٍن فَِ َداُدوَن فَِ

  " ُكلِ  َعَمل َصاِلٍح.
هللا  امر  ن ي.عح كح ع ية وكح ةبة مقدمة لدم ما مراحم  تزمام لدرمر وحيومرا ترزمام خيرراتدمر ترزمام ع ايراكمر 

اٍء وحيوما تزمام ع اياكم تزمام رركاتدمر فرفيموا ع ى اآلخر.ا وأكذان  ن   ى  واعرة وأرذه تعورى  =َوَلُكْم ُكلُّ اْكِت ََ
لَّ ده يمكرا إع اءأرا لمخرر.ان والحرظ تدررار ك مرة يكرفي المرء بما عوده و.رى  ن  ي ا.رامات عور فراهلل نبرارو  = كَُ

رررح لدررح شرريء ولدررح حرريار و أررم رركررة أرري ال ررعور باسكرفرراء والرعررا  رركررة جزئيررة ليسررت  وال ركررة نشرريءفرري كررح 
 والقواعة  ي عد  اسحرياان

 
. َأْعَطى اْلَمَساِكيَن. ِبرُُّه 9" -:(9) آية ََ  "َيْبَقى ِإَلى اأَلَبِد«.َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:»َفرَّ

بَره = (ن والمعوي  ن اسنسران البرار الرذي يع ري ل مسراكيار فرنن عم ر  الصرالح أرذا 9:    112اس رباس ما )مز  
 هللا سيعوع  عا رره أوا وفى األرديةن  يبقي له إلى األبد.

 
ُم ِبَذاًرا ِللزَّاِرِع َوُخْبزًا ِلأَلْكِل، 10" -:(10) آية ُكْم.َوالَِّذي ُيَقدِ  ِِ ِبرِ  ُم َوُيَكثِ ُر ِبَذاَرُكْم َوُيْنِمي غَّاَل   " َسُيَقدِ 
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زًا. ُيَكثِ ُر ِبَذاَرُكمْ هللا أو  صح الوعم وال ركاتر مامية وروحيةن  ِِ هللا نارب لدرم الخيررات الماميرةن  = لألكَل َوُخبَْ اَل غََّ
ُكمْ   روحيةننز.د ما إمار  عمالدم الصالحة = إمار رركمن وأذه ع ايا  = ِبرِ 
 
ًراِ هلِل.11" -:(11) آية ُْ   " ُمْسَتْغِنيَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء ِلُكلِ  َسَصاٍء ُيْنِشُئ ِبَنا ُش

تزمام ع ايرا هللا لدرم بغورى فردونروا   ويراءن وحيومرا يغوريكم هللا تدونرون  سرخياء فرى كرح  =ُمْسَتْغِنيَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء 
ًراِ هلِل. = ل محراجيا نو ئ م.اال  وفرصة ألن يقد  شكر هلل  ن وأذا السخاء المقد ِلُكلِ  َسَصاءٍ =  شئ  ُْ ُيْنِشُئ ِبَنا ُش

 وأذه صالة رركة ليبارو هللا فيما ريا  ندنام إبا  ع وا ل محراجيان
 
يِسيَن َفَقْط، َبْل َيِزيُد بِ 12" -:(12) آية ٍر َكِثيٍرِ هلِل.أَلنَّ اْفِتَعاَل هِذِه اْلِصْدَمِة َلْيَس َيُسدُّ ِإْعَواَم اْلِقدِ  ُْ   " ُش

الَ  ِة مررا فعررح  ى ترردرير وفعررح  = اْفِتعَََ ال يعرروم فقررط بررالخير ع ررى المحررراجيار ولدورر  نررؤمى مررا ناحيررة هََِذِه اْلِصْدمَََ
مرا الوراس ومح ررام ل دويسررة وهلل  .ان و.ز.رد إيمران كثيرر  ى تسر يح هللا وتم.يرده هلل الكثيَر الشَُر خررى إلرى تقرديم 

 نوسرتباطام بالدويسة
 

َصاِء 13" -:(13) آيََة يِح، َوسَََ َراِفُكْم إِلْنِجيََِل اْلَمسََِ ِة اْعتََِ ى َ اعَََ ُدوَن هللَا َعلَََ ِة، ُيَمجََِ  اِر هََِذِه اْلِصْدمَََ ْم ِباْخِتبَََ ِإْذ هََُ
 " التَّْوِميِع َلُهْم َوِلْلَجِميِع.
م.ردون هللا مرا  جرح إيمراندم باسن.يرحر وحفطكرم لوصراياه في ملريال  ع رى السرخية مرا ع ايراكمبلك ألنارم ن مسرون  

  ى طاعة اسن.يح الذى ي مر بالحب العم ى والع اء سخوة الران = َ اَعِة اْعِتَراِفُكْم إِلْنِجيِل اْلَمِسيحِ أذان 
 
  " َوِبُدَعاِئِهْم أَلْجِلُكْم، ُمْشَتاِقيَن ِإَلْيُكْم ِمْن َأْجِل ِنْعَمِة هللِا اْلَ اِئَقِة َلَدْيُكْم.14" -:(14) آية

ْيُكمْ = ي صررَّ ون لدررمر و.رولررد عورردأم الحررب لدررم أررم س َتاِقيَن ِإلَََ = ن مررا  جررح مح ررردم الرررى ظارررت فررى ع ايرراكم ُمشََْ
 نالحظ  ن  يسمى الع ية نعمة ما هللا وأ ام هللا إياأا  نِنْعَمِة هللِا اْلَ اِئَقِة َلَدْيُكمْ 

 
ًراِ هلِل َعَلى َعِطيَِّتِه الَِّتي اَل يُ 15" -:(15) آية ُْ  " َعبَُّر َعْنَها.َفُش

اررولس يخررم كالمرر  عرا الع رراء بر ن ي رركر هللا ع رى  ُر َعْنهَََ ي اَل ُيَعبَََّ ِه الَّتَِ أرذه ليسررت  مروا  وال صررحةر  = َعِطيَّتََِ
فاذه يع ر عواار  م ا الع ية الرى ال يع ر عواا فاى ليست سروى المسريح يسروير ف ريس ع يرة  عطرم مور ر  ع راه 

حررد رارران أررذه الع يررة  ى المحبررة الرررى ال يع ررر عواررا الرررى ظارررت فررى الر.سررد وفررى هللا ل ب ررر.ة كفررامى لاررا ولير
الصرر يبر ونحررا حرررى اآلن ال نعرررف حرردومأار أررى إلاررا  ألى ع يررة نع ياررا هلل  و ل فقررراءر رررح إن  ع يوررا كررح 

المحبررة الرررى أررى السرر ب فررى أررذه  موالوررا و نفسرروا وحياتوررا و رواحوررا فاررى ال شررئ  مررا  الع يررة الرررى ال يع ررر عوارران 
تررر ط مررؤموى كورنثرروس بفقررراء  ورشرر يم ر رررح المحبررة الرررى تررر ط كررح  عمرراء الدويسررة ربعمررام الرربعض فررى جسررد 

 ن المسيح الواحد 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر
 
ي ُثمَّ َأْ ُلُب ِإَلْيُكْم ِبَوَداَعِة اْلَمِسيِح َوِحْلِمِه، أَ 1" -:(1) آية ا فَِ َنُكْم، َوَأمََّ َرِة َذِليٌَل َبيَْ ي اْلَحضَْ ِذي فَِ َنا َنْ ِسي ُبوُلُس الََّ

  " اْلَغْيَبِة َفُمَتَجاِسٌر َعَلْيُكْم.
يِح  ِة اْلَمسََِ ي الوماعررة الرررى تع مواأررا مررا المسرريح  و إكرسرر واأا مررا المسرريح الررذى يحيررا فيوررا ن     =ِبَوَداعَََ ِذي فََِ الَََّ
رٌ اْلَحْضَرِة َذِليٌل ... فِ  أرذه الرامرة الموجارة ل رولسنن  نر  يمرع   مرا  خصرم  ريومرا نر.اسرر   =  ي اْلَغْيَبِة َفُمَتَجاسَِ

ا أررو فررى  فررى  ي ررر  عررا طر.ررت رسررائ   وأررو نرررمم الرامررة ليرررم ع يارران وأررم فامرروا مح ررر  ووماعررر   ناررا عررع ر  مرر 
لام وخوف  ع ى م اعرأمر نرصرف    مح ر  ووماعر  فدان مر  اا  بالمسيحن كان الرسو  إبا كان معامر كان لحب 

 نمعام روماعة رح كذليحن وفى غياب ر ولخوف  ع يام ما الذئاا الخاطفة يكون  و.ا  فى رسائ   
 

ا بُ َولِكْن َأْ ُلُب َأْن اَل َأَتَجاَسَر َوَأَنا َحاِضٌر ِبالثِ َقِة الَِّتي ِبَها َأَر  َأنِ ي َسَ ْجَتِرُئ َعَلى َقْوٍم َيْحِس 2" -:(2) آية وَنَنا َكَ نَّنََ
  "  َنْسُلُك َحَسَب اْلَجَسِد.

إبا لررم يصرر ح معاررم  سرر وا الوماعررةر فسرريكون ممرر را   ن يعررام ام ب رردة مسرررعمال  سرر  ان  الروحررى و.و ررن ع رريام 
َر = عقو ات وت منباتر ريوما أو ال يفمح  س وا ال دة رح نرجوأم  ن ال نر مروه ع رى بلرك  ُب َأْن اَل َأَتَجاسََ َأْ لَُ

ةِ  ى عودما  حمر إليكم فرى كورنثروسن  =َأَنا َحاِضٌر  وَ   نرا واإرت  نورى سر كون ممر را   ن  سررخد  ال ردة  = ِبالثِ قََ
 ى رردوافن ماميرة وجسردية  = َقْوٍم َيْحِسُبوَنَنا َكَ نََّنا َنْسُلُك َحَسَب اْلَجَسدِ عد ما أم مصر.ا ع ى الخ   الذنا أرم 

 موامن ىوعويفا  مر.اسرا  فى الغيبة لخوفكون وميعا   مامام  ف رو مكر وج ا
 

 " أَلنََّنا َوِإْن كنَّا َنْسُلُك ِفي اْلَجَسِد، َلْسَنا َحَسَب اْلَجَسِد ُنَحاِرُب.3" -:(3) آية
 كح الرام الموجاة ل ولس  ير صحيحةن ألن  وان كان ل  جسد  ى مااا  يحيا في ال.سد 

اِربُ  أيضًَا لَيسووال مراكرا ن إال   نر  ال يسر ك بحسرب ال.سرد  ى لريس جبانرا   ِد ُنحََ َب اْلَجسََ ف سر حر  روحيررة  = َحسََ
  و.ة وليست جسدية وال ماميةن

 
  " ِإْذ َأْسِلَحُة ُمَحاَرَبِتَنا َلْيَسْت َجَسِديًَّة، َبْل َقاِدَرٌة ِباهلِل َعَلى َهْدِم ُحُصوٍن.4" -:(4) آية

ا األسررر حة  سرر حة ررررولس أرررى اسيمررران والصررالة والصرررو  وك مرررة هللا  وسررر  ان  الرسرررولى عررد العرررالم وال ررري انن  مررر 
اهلِل ال.سدية فاى الثروات والمراكز والقوة ب شكالاا والفصاحة والر.راء والردأاء والمراو راتن  اِدَرٌة بَِ لرم يقرح فرى  =وقََ

ونٍ ك ر.رراء  نررا  ررامر رررح هللا  ررامرن  ْدِم ُحصََُ ى هَََ الب ررر فررى  ى العقبررات الرررى يمررعاا ال رري ان و تباعرر  مررا  = َعلَََ
طر.قوان واألس حة الروحية ليست عليفة رح أى  و.ة باهللر و امرة ع ى أد  حصون ال ررر كمرا  ن  سروار  ر.حرا 

 (ن 30:  11سق ت باسيمان )عب 
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الروحيرررة نقررردر  ن نارررد  حصرررون الخ ايرررا الررررى إعرررردنا ع يارررا ومرررا عررردنا  رررامر.ا ع رررى  وأكرررذا باسيمررران و  سررر حروا
 وة ماخح  سوار مويعةنالرخ ت مواا وك ناا محص

 
  "،َهاِدِميَن ُظُنوًنا َوُكلَّ ُعْلٍو َيْرَتِ ُع ِضدَّ َمْعِرَفِة هللِا، َوُمْسَتْ ِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َ اَعِة اْلَمِسيحِ 5" -:(5) آية

ونً الحصررون ليسررت حصررون ماميررة رررح روحيررةر فاررو ناررد  أررذه  ُْنََُ ر األفدررار الخاطئررة واألوأررا  والطوررون  يرر = ال
ٍو الحقيقيررةن  لَّ ُعلََْ ت ررام، وك ر.رراء نرتفررن فيصررير كالحصررون والقررالي الرررى تع ررح الورراس عررا  ن يعرفرروا هللار  =َوكََُ

و اررذه األسرر حة الروحيررة نسررر ين  يمررا   ن ن سررر ونقرررا كررح فدررر وكررح حكمررة إنسررانية كررى ن.ررذراا وندرسرر اا إلررى 
 ى  ى أررى عررد الطوررون والع ررور رررح لاررا جانررب طاعررة المسرريحن فاألسرر حة الروحيررة ال تحررارا فقررط ال.انررب السرر 

إي.ررارى فاررى ت.عررح كررح إنسرران ي ررراى طاعررة المسرريحن والحررظ  نرر  ع يوررا حرريا تحار وررا األفدررار كال رراوة والحقررد 
ر ولوررمم آيرة  و إسرم المسريح المسريحوالرذمر ع ى م يئة هللاننن  ن نرفماا وال نفدر إال فرى كرح مرا ي.ع ورا ن يرن 

ال يمكا  ن نخر ر اسل  الرذى يسرد كرح حاجاتورا و.ا ورا القروة فرى مراع ورا و.فريض فيورا   =ُعْلٍو  ُكلَّ    ن)صالة يسوي(
 ررعز.ات ر ما لم نوخفض كح ع و فيوا إلى الرراا ونرذلح  ما  هللا شاعر.ا بالحاجة إلي ن

 
يَن أَلْن َنْنَتِقَم َعَلى ُكلِ  ِعْصَياٍن، َمَتى َكِمَلْت  َ 6" -:(6) آية  " اَعُتُكْم.َوُمْسَتِعدِ 

 صح الد مة يسوس لمحاكمرة عسركر.ةن وال يقرو  أرذا الدرال  رسرو  كرابار فارو  رامر  ن يعا رب ولر   =أَلْن َنْنَتِقَم 
س  انر و د إسرعم   من الزانىن وأورا كران اسنرقرا  بحرمران الزانرى مرا شرركة الدويسرة ومرا إرم تسر يم  ل  ري انن 

اَعُتُكمْ  ْت  َََ ى َكِملَََ  ررن طاعررة األ   يررة وخمرروعاا إررم يعا ررب البقيررة المرمرررمة الرررى تسرررحت العقرراار رررولس نرو  = َمتَََ
حرررى ال يكررون العقرراا جمرراعى شررامال  مررا أررم  رر.رراء  و مررا أررم مسرررعدنا ل  اعررةر خ ررية  ن يقر ررن الحو ررة مررن 

 الزوانن
 

ٌد ِبنَ 7" -:(7) آية َق َأحََ ُُْروَن ِإَلى َما ُهَو َحَسَب اْلَحْضَرِةأ ِإْن َوثَِ ْن َأَتْن ا مَِ ْب هََذا َأْيضًَ يِح، َفْلَيْحسَِ ُه ِلْلَمسَِ ِه َأنََّ ْ سَِ
  " َنْ ِسِه: َأنَُّه َكَما ُهَو ِلْلَمِسيِح، َكذِلَك َنْحُن َأْيًضا ِلْلَمِسيِح!

ُُْروَن ِإَلى َما ُهَو َحَسَب اْلَحْضَرةِ  لوعراعة مطارره و سراطر ر ولرم  ى المطار الخارجىر فام إحرقروا ررولس   =  َأَتْن
ر بسر ب مواةبر  الررى حصرح ع يارا وا  وت  الروحية وس  ان ن و ولس يقو  لام إن كان  حد يطا  نر  ل مسريحندرك
أرذا إن لرم تدرمرح طاعرر  فارو معررض ألن نوخردي بسراولة فرى مطاررىر ولدرا ع ري مثرح أرذا  ن يع رم  نورا   ومثح

 امنخدا  ل مسيحر  نا رولسر وع ي   ن ال نر.اأح وععوا كرسح ل مسيح لام س  ان
 

بُّ ِلُبْنَياِنُكْم اَل ِلَهْدمِ 8" -:(8) آية ُِ َشْيًئا َأْكَثَر ِبُسْلَطاِنَنا الَِّذي َأْعَطاَنا ِإيَّاُه الرَّ ْم، اَل ُأْخَجُل.َفِإنِ ي َوِإِن اْفَتَصْر ُُ "  
مْ ِلُبْنَيانِ هللا  ع انى كرسو  س  ان و نا  فرخر بكح ما  ع اه لى هللان وأو  ع انى أذا الس  ان  ُُ ن ولا ُكْم اَل ِلَهْدِم

عىر فاررذا السرر  ان ل ر منرربر إبا  أررو دَّ يكررون أورراو مررا يخ. وررى و. ررير لررى كننسرران كررابا  و مفرخررر مرطرراأر مرر  
ل  ويانر ال سسرعمال  فى   راض شخصيةن وأو س  ان حقيقى و د إسرعم ر  مرن الزانرى ومرن برار ي روي السراحر 
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فراهلل أرو الرذى  ع انرا  فمرا   ولر   و  ؤما بر  سريحد  فعرال   = خجَللَن أُ و يرأمر و نا مسرعد  ن  سرعم   معكم و
 راذان فال ت زمونى كرسح أذا الس  انن

 
َساِئِل.9" -:(9) آية  " ِلَئالَّ َأْظَهَر َكَ نِ ي ُأِخيُ ُكْم ِبالرَّ

 ن  ظارررر  ر  و يكرررون المعورررى  نررا مسررررعد يصَََي كم بالرسَََائلع ررى  نرررى لررا  تفررراخر بسررر  انى أررذا لرررئال  رررردو كمررا 
 نس  انى الرسولى و عا ب وترون  نرم نري.ة عم ية وال تدون تادنداتى بالرسائح فقط 

 
، َواْلَكاَلُم َحِقيٌر«.10" -:(10) آية ٌَ َساِئُل َثِقيَلٌة َوَقِويٌَّة، َوَأمَّا ُحُضوُر اْلَجَسِد َفَضِعي    "أَلنَُّه َيُقوُل:»الرَّ

اِئلُ الرسررح الدذبررة يقولررون عوررى  ن  سَََ اَلُم َحِقيََرٌ رَّ ، َواْلكَََ ٌَ ِعي ِد َفضَََ وُر اْلَجسَََ ا ُحضََُ ٌة، َوَأمَََّ  ى كالمرر   يررر  = ي َقِويَََّ
 نفصيح وعليف فى ك مات  كما فى جسم  

 
َذا َنُكونُ 11"  -:(11) آية َساِئِل َوَنْحُن َغاِئُبوَن، هَُ ِبالرَّ َنْحُن ِفي اْلَكاَلِم  َأنََّنا َكَما  َفْلَيْحِسْب َهَذا:  َأْيًضا ِمْثُل هَذا   

 " ِباْلِ ْعِل َوَنْحُن َحاِضُروَن.
و ررالر م مررا مطارررى الوميررن الاررامم و ررالر م مررا مح رررىر فسرر  انى الرسررولى فررى الر منررب موجررومر و نررا لسررت كمررا 

نوى جبان خائ ر رح نفس ال.رر ة الررى نسررعم اا فرى الرسرائح أرى نفسراا نسررخدماا ونحرا حاعررونن  نرامونوى  
ولس كان عليف ال.سد  صير القامة باسعافة ل وكة جسدهر عكرس ررنابرا الرذى كران لر  و.قو  بأ ى الفم  ن ر

 19+  ي  11:  6+  رح  15 – 13:  4+  ح  3:  2كو 1+  7:  12كو 2+   12:    14مطار مايب ) ي  
  وال (ن والحظ  ن  عداء رولس لم نرركوا شيئا  إال  واتاموه ب ر فى مطاره وفى ععف  ال.سدى و ن  يقو 12ر  11:  

يفعحر و ندروا س  ان  الرسولى واتاموه بال. ا فاو ع ى البعد جررم وفرى الحمررة بليرح ور مرا  شراعوا  نر  يسررفيد 
 باألموا ن

 
ُهْم، َواَل َأْن نُ 12" -(:13-12يََاِ )ا  َدُحوَن َأْنُ سَََ ِذيَن َيمََْ َن الَََّ ْوٍم مََِ ْيَن قَََ َنا بَََ دَّ َأْنُ سَََ ِرُئ َأْن َنعََُ ا اَل َنْجتَََ َل أَلنَّنَََ َقابََِ

َولِكْن َنْحُن اَل 13  َيْ َهُموَن.َأْنُ َسَنا ِبِهْم. َبْل ُهْم ِإْذ َيِ يُسوَن َأْنُ َسُهْم َعَلى َأْنُ ِسِهْم، َوُيَقاِبُلوَن َأْنُ َسُهْم ِبَ ْنُ ِسِهْم، الَ 
 " ا هللُا، ِقَياًسا ِلْلُبُلوِغ ِإَلْيُكْم َأْيًضا.َنْ َتِصُر ِإَلى َما اَل ُيَقاُس، َبْل َحَسَب ِقَياِس اْلَقاُنوِن الَِّذي َقَسَمُه َلنَ 

الرسح الدذبة ما خصومى يعطمون  نفسام و.فاخرون كثيرا  ب ا.رد ممرا فريامر حررى لرم نعرد ن.رررم  ن نفراخرأم  و 
ررح بحسرب  ر نفسوا معام )وأذه سخر.ة موام( ألن مقايسرام ليست بقياس الحت و حسب  عمالام الحقيقيرةنقايس  
دَّعى ألنفسرروا نو.فردرررون  و.رخي ررون  مررا نرررون   كثررر ممررا فيوررار رررح نفرخررر ب عمالوررا  و مررا نحررا فررال نفرخررر مررث ام وال نرر 

و ال  ررردان الررررى ب ررررنا فيارررا حررررى إنرايورررا إلررريكمر ألن هللا  سرررم كرمررر  ع رررى رسررر  ن والقسرررم الرررذى خصررروى وصرررح 
ْم بحسرررب  لدورنثرروسن ف نررا ال  معررى لوفسرررى  نوررى ج ررت الرردنيا ك ارررا كمررا نرردعى الرسررح الدذبرررةن فنفرخررارأم أررو و أررْ
 مقانيسام أمن وأذه األوأا  تقوم إمَّا ل د ر.اء  و الحسد مما أم  كثر موامن
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وأذه الرامة الرى توج  لى ب نوى عليف فى الحمررة أرح أرى صرحيحة ؟ ع رى كرح فننورا لرم ن.رررم كمرا ي.رررم 
نفسروار فرنبا كران لارؤالء  ن نرامونورا بالمرع ر أؤالء الرسح الدذبة و.مدحون  نفسامر لرا ن.رررم نحرا  ن نمرد   

أم  رو  مخردوعون ومغررورون  = َيِ يُسوَن َأْنُ َسُهْم َعَلى َأْنُ ِسِهمْ ف يكا أو عع  ما ال ي.ررم  ن يمد  نفس ن 
ب نفسامن ولذلك نرخذون ما  نفسام مقانيس ومعانيرن  م ا الرسو  الحقيقى فاو فى تواعرن يقريس نفسر  ع رى مرا 

ن  براكم كونروا كرام يا كمرا  ك ورا  ن نقريس  نفسروا ع رى هللا " مو  في.د نفسر  عرليف ونرا تن ررح ع يورا  أو  ع ى
لام كام يا فومر ئ  رورا    بالوسبة    ح موا فودر    نوا" والخ    ن نوطر إلى ما أم  الذى فى السموات أو كامح

 نوليس وفت م يئة هللا مائرتام حسب خيالاميخرارون  = ِهمْ ُيَقاِبُلوَن َأْنُ َسُهْم ِبَ ْنُ ِس وك ر.اءر رح إمانة ل مليفن 
اُس  ا اَل ُيقَََ ى مَََ ُر ِإلَََ ُن اَل َنْ َتصََِ ف نررا ال  بأررب  ى مررا نرعرردى حرردوم إرسرراليرىن  BEYOND MEASURE = َنحََْ

هللا  ألب ررر فررى المكرران الررذى  خررراره لوفسررىر رررح  بأررب ألمرراكا حرردمأا لررى هللار ف نررا ال  فرخررر إال برر نوى  نفررذ إرامة
 بحسب خ ر ن

ا هللاُ  َمُه َلنََ ِذي َقسََ اُنوِن الََّ اِس اْلقَََ َب ِقيََ ْل َحسََ القرانون كرران عصرا ميراس  و مسر رة والمعورى  ن هللا  سرم لدررح  = بََ
رسرو  مو قرر  وعم ر  وخدمرر  والحردوم الررى تحردأان و رولس لرا يعمرح خرارا الحردوم الررى حردمأا و سرماا هللا لرر ن 

خر.ا و.وس اا لوفسر ر ررح يفرخرر فرى ماخرح الحردوم الررى حردمأا هللا لر  وشرم اا عم ر  و ولس لا يفرخر ب تعاا اآل
ن  لوا  ن نسير بحسب  أو  ن نصح حرى ندرا  وخدمر ر وأذه الحدوم ت مح كورنثوسن  ى  ن المقياس الذى و ع 

ا= لدررم  يمررا   ْيُكْم َأْيضًََ وِغ ِإلَََ ا  لمررا حرردمه لرر  هللا وأررذه الحرردوم ن والرسررو  يقصررد  ن يقررو   نرر  يكرررا و.خررد  وفقررِلْلُبلََُ
ت مح الدورنثييان ونفام  ن الرسح الدذبة إنراكوا القانون الذى وعع  هللا ل ولسر واال  ف مابا بأ وا إلرى كورنثروس 
وأى ما  انون رولسن وواعح  ن الفخر المبالغ في  ما سرمات الرسرح الدذبرةن و رولس ي ركر هللا ع رى مرا  ع راه 

 مر  ليكمح عم   رال  يرة ما  حد و ال ك ر.اءنل  و.  ب معونر  ونع
 

ُد َأْنُ َسَنا َكَ نََّنا َلْسَنا َنْبُلُغ ِإَلْيُكْم. ِإْذ َقْد َوَصْلَنا ِإَلْيُكْم َأْيًضا ِفي ِإْنجِ 14" -:(14) آية   " يِل اْلَمِسيِح.أَلنََّنا اَل ُنَمدِ 
ُد َأْنُ َسَنا   بالدال ر وال نر.اوا  و نرعدى مائرة ن اطوا القرانونى المع رى لورا مرا هللار ال نعطم  نفسوا    =أَلنََّنا اَل ُنَمدِ 

كمرا لررو  ن صررالحياتوا ال تمرررد إلررى كورنثروسر إنوررا ال نحرراو   ن نعطررم  نفسرروا فروس الحرردوم الرررى  سررماا لوررا الرررا 
ا ال رعوا الررى حردمأا وندعى اورا  ب ندم ما مائرتوا وفى حدوم تد يفوار ألن  ما الواعح  نوا كرانرا لدرم و ندرم مر

 لوا الرا لوعمح فياا و د حد  وكرانا لدمن
 

اُنُكمْ َغْيَر ُمْ َتِصِريَن ِإَلى َما اَل ُيَقاُس ِفي َأْتَعاِب آَخِريَن، َبْل َراِجيَن 15" -:(15) آية َنُكْم  ِإَذا َنَما ِإيمََ ََّْم َبيَْ َتَع َأْن نََ
  "َحَسَب َقاُنوِنَنا ِبِزَياَدٍة،

اُس َغْيَر ُم ْ  ا اَل ُيقََ ى مََ ِريَن ِإلََ  BEYOND MEASUREنحرا ال نفرخرر خارجرا  عرا م.الورا وعرا حردومنا  =َتصَِ
 ى ال نفرخررر باألتعرراا الرررى رررذلاا اآلخرررونر فوحرراو   ن ندرررا باسن.يررح حيررل كرررا أررؤالء  = فََى أتعََاب آخََرين

يَن دذبرةن وحيل تع وار فد نوا ن خرذ إمررة تعر ام ونوسرب  ألنفسروار وأرذا يعم ر  الرسرح ال ْل َراجَِ اُنُكمْ بََ ا ِإيمََ  = ِإَذا َنمََ
نرجو  ن  إبا إسرقرت  وعاعكم واام إيماندم  ن نوراى مورنا معكم فيع يوا الرا  ن ندرا فى  ماكا  خرى )وأذا 
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(  ى نرسرن م.را  كرااتورا وعم وران فرال يمكرا  ن هللا يع ير   مراكا  خررى ل دررااة إال  إبا عرما 16ما  ال  فى آيرة  
اَدةٍ رقرار السررابقيان إسرر ا ِبِزيَََ َب َقاُنوِننَََ َنُكْم َحسَََ ََّْم َبيََْ َتَع د   مررا شررعب كورنثرروس إبا نمررا  = نَََ نرررعطم الرسررو   ى ي مررْ

إيمانامن فد ما نومو إيمانام سيدركون فمح الرسو  ع يامر و ن  كرسو  حقيقى ر غ رام إلى الادف الذى كان هللا 
تصررفا  خاطئرا   ر س عد الرواعنر ففى حالة رولس أوا يكرون الرواعرن رز.رامةنر.ده فيامن والحظ  ن أذا الدال  لي

كابنب الرى نرمموناا عور  ألن الرسح الدذبة سيسرغ ون أذه الد مات المرواععة سإبات عد   انونية رسولير ر واأل
 ر فير كك الواس فى العقيدة الصحيحة ن

 
َر ِإَلى َما َوَراَءُكمْ 16" -:(16) آية ِة ِفي َقاُنوِن َغْيِرَنا.ِلُنَبشِ    " . اَل ِلَنْ َتِصَر ِباأُلُموِر اْلُمَعدَّ

األماكا الري لم يصح إليارا اسن.يرح بعرد  ى  ررا اليونران مثرح إي اليرا و سربانيار أرذه األمراكا   =  ِإَلى َما َوَراَءُكمْ 
ِة ِفي الرى لم يصح إلياا كارا بعدن  فوحا ال نر.د  ن نذأب إلى  مراكا  =َقاُنوِن َغْيِرَنا. اَل ِلَنْ َتِصَر ِباأُلُموِر اْلُمَعدَّ

(ن ولدرا أدفرر  20:  15وصرح إليارا آخرررون وتع روا فيارا فوفرخررر بمرا تع رروا أرم فير ن وكرران أرذا م رد  ل رسررو  )رو 
 ( ن21:  15)رو  ولدا حسب الرد يف اسلاى ل  إنسان فى العالممائما  كان  ن تصح رسالة اسن.يح لدح 

 
«.17" -:(17) آية بِ    "َوَأمَّا:»َمِن اْفَتَصَر َفْلَيْ َتِصْر ِبالرَّ

 أرذا نرار ال يمألتعراا وكرذلك ن.را  الخدمرةولدا إبا كوا نرد م عا  تعاروا الخاصرة الررى سريباركاا الرران وأرذه األ
كر ن أرذا الو.را  نوسرب إلرى جاردنا وعم وران ررح ع رى العكرس نحرا نفرخرر ررواعرعوا ونوسرب كرح شرئ إلرى   بالفخر

لررار فالخررام  ع يرر   ن نرررذكر  ن ن.را  خدمررر  ال نرررم إليرر ر ولدرا نرررم إلررى الرررا الرذى إسرررخدم  فررى أررذا العمررح ا
 و ع اه مواةب ن

 
.18" -:(18) آية بُّ  " أَلنَُّه َلْيَس َمْن َمَدَح َنْ َسُه ُهَو اْلُمَزكَّى، َبْل َمْن َيْمَدُحُه الرَّ

 = فر  ب  الران مدح  وكح إلي  ما عمحنأو ما إعر ره هللا  ميوا ع ى ما =  المزكى
إنما هللا يمرد  و.زكرىر  ى  روليس ما ن رعى هللا  ن يمر ئ الخام  بالغرور و.مد  نفس  و.وسب ن.ا  الخدمة إلي 

 نرعى و.بارو بلك اسنسان الذى يعمح ررواعن مع وا   ن فمح القوة ليس مو  رح ما هللا 
بُّ   .و.ح خدمر  ورسالر  و.كافئ  ع ى م.اومهنبارو عم   و. = َيْمَدُحُه الرَّ
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 عودة للجدول حادى عشراإلصحاح ال
 
.1" -:(1) آية   " َلْيَتُكْم َتْحَتِمُلوَن َغَباَوِتي َقِلياًل! َبْل َأْنُتْم ُمْحَتِمِليَّ

 رردفاي عررا صرردس إرسررالير ن واسفرخررار ررولس  ع ررا  نرر  ال نر.ررد  ن يمررد  نفسر ر لدررا الطررروف  ر مررر  ع رري بلرك ل
ررردون ماي  أررو جاررح وغبرراءر ولدررا مررا  ج ررر الرسررو  ع رري أررذا أررو ماي   رروي  ال وأررو  يرترر  ع رريام لررئال يفسرردأم 
الرسح الدذبةر وأو نر.دأم عرروس نقيرة ل مسريحر فد نر  وعرد المسريح رارم حريا ب ررأمن ف رولس يع رم  نر  لريس مرا 

ممرر رن و.قررو  عررا نفسرر  حرريا يفرخررر روفسرر   نرر    ررير وفرري أررذا مرس لوررا الصررواا  ن نرررد م عررا نفسرر  ولدورر  
بَل أنَتم حرى ال نفرخر ب نفسوا  ردا ر و يما  أو إتاا  عموي ل رسح الدذبة ب نام    ياء إب أم يفرخرون ب نفسرامن 

  نا واإت  ندم سرحرم ون ك ماتين = محتمليَّ 
 
َم َعْذَراَء َعِييَ ًة ِلْلَمِسيِح.َفِإنِ ي َأَغاُر َعَلْيُكْم َغْيرَ 2" -:(2) آية   " َة هللِا، أَلنِ ي َخَطْبُتُكْم ِلَرُجل َواِحٍد، ألَُقدِ 

  ح  ن نرد م الرسو  عا  تعاب  نراه أوا يطار مح ر  فما ندفع  سحرما  كح أرذه اآلال   = َأَغاُر َعَلْيُكْم َغْيَرَة هللاِ 
َرَة هللاِ و ولر   ن مح رر  هلل ولدويسرة هللا تعورري  نرا  حربكم بغيررة شردندة تمامررا  كمحبرة هللار والغيررة الب رر.ة  نانيررة  = َغيَْ

ولدا الغيرة اسلاية نقيةن فاو إبا  ال نادف ل يء إال  مص حرامر أو خائ   ن تفقد الدويسة ما حص ت ع ي  ما 
تعوري  يررة  غيَرة هللالر  رركاتن وفي الرع يرات الياومية حيا ي ماف لفرظ هللا لد مرة مرا فارذا يعوري المرخامةر فقو 

 ن مصدر أذه الغيرة أو هللا الذي وعن مح ردم في    ين ف نا   ار  غيرة هللاشدندة جدا ن و يما   د يعوي تع ير  
نقية طاأرة  كعذراء عيي ةع يكم ليس ما  جح نفسي رح ما  جح المسيح ألنوي خ  ردم ل  و ر.د  ن   دمكم إلي  

لررى  ي محبررة  ر.بررة إن نو.ررذا  خررداي  و خ يئررةن ومررا يح ررم عررذراو.روا أررو  السرريرةر بعيرردنا عررا كررح عررال   و
لخ ية نوخدي راا كما إنخدعت حواءن وطالما  ن المسيح أو رجح واحرد فارو نر.ردكم كعرروس  ن تدونروا مرحردنا 

 ر ةفي اسيمان والمحبةن رولس أوا ي طار نفس  كواس ة ريوام و يا المسيحر أو نر.د  ن يطارأم في  جمرح صرور 
لررو  مررا  عر.سرراا حرررى ال تخ.ررح أررى مررا صررورتاا  ر كخاطبررة تر.ررد  ن تطاررر العررروس فرري  ح رري صررورة ل عررر.س

يمررا مررا صررورتاا فاررو الررذى  رردماا لرر ن وت رر ي  عال ررة المسرريح بالدويسررة  وال يخ.ررح أررو  إسرررمروا فررى خ يرررام ر
الخ برة ير تي العررسر وكمرا  (ن و عرد 32 – 23:  5ك ناا عال ة عرر.س بعروسرر ن إسررخدماا الرسرو  فري ) ف 

(  ورشر يم ال.دنردةننن ماير ة 2:  21ن راجرن )رؤ (7:  19)رؤ استحام رريا العرر.س وعروسرر  سريكون فري السرماء
 كعروس مز.وة لرج اان

 -تمر عال روا بالمسيح رثال  مراحح :
 أذه معوة ل يمان وما     ح الدعوة ع ي   ن يعرمدن -الصطبة :
 دويسة الرى    ت اسيمان بالمسيح واعرمدتنتقا  عا ال -العروس :
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(ن ريومررا  نرر  ع ررى 7:  19أررذا يكررون فررى السررماء إب  يررح عررا الدويسررة "إمررر ة الخررروف" )رؤ -اإلقتََران الكامََل :
 األرض فاس رران ليس كامال بس ب الخ يةن

 
وَّاَء ِبمَ 3" -:(3) آية ُة حََ َدَعِت اْلَحيََّ ا خََ ي َولِكنَِّني َأَخاُف َأنَُّه َكمََ ي فَِ اَ ِة الَّتَِ ِن اْلَبسََ اُنُكْم عََ ُد َأْذهََ َذا ُتْ سََ ا، هََُ ْكِرهََ

 " اْلَمِسيِح.
(ن وع رى حرواء ال.دنردة  ن تحرررس مرا 45:  15كرو 1مسريح )الدويسة حرواء ال.دنردة مخ و رة آلم  األخيرر  ي ال

ا أرري و والمأررا مررا سررماي صرروت إر رريس )الحيررة( كمررا فع ررت الحيررة مررن حررواء األولررير ف فقرردتاا بسرراطراا وحرمرارر
اَ ِة  نوأرى الاردف الواحرد ل نسران و ن يكرون أرو م.رد هللا الغرشأري الوقراوة وعرد   = اْلَبَساَ ةِ استحام باهللن  اْلَبسََ

يحِ  ي اْلَمسََِ ي فََِ وعمررح الحيررة أررو  وال ت  ررب سرروى م.ررده ر  ي فدررر واحررد مكرررس ل مسرريح ومر.رر  لرر  وحرردهر = الَّتََِ
ر فرارررم بالعررالم  نيررة )الدويسررة  و الرروفس الب ررر.ة( عررا الوطررر لعر.سرراا المسرريحتوجيرر  فدررر العروسررة  ي حررواء الثا

الرري ي.رب  ن تدرون لورا ت.راه المسريحر وتفقرد الرعراليم السر يمة  و سراطر  فرفقد طاارة الق ب ونقاوت   كعر.س آخر ر
لرذي ال ت رو   الحكمرة الوقية ال اأرة واسيمران القرو.م الرذي ي.رب  ن يكرون لردى المرؤمويا نحرو المسريحر اسيمران ا

 العالمية الداببة )وأذا ما يعم   الرسح الدذبة معام( رح يكون مسرويرا  روعمة هللان
 
ذُ 4" -:(4) آية ْم َتْ خَُ َر لََ ا آخََ ُذوَن ُروحًَ ُتْم َتْ خَُ ِه، َأْو ُكنَْ ِرْم بَِ ْم َنكَْ َر لََ وَع آخََ ِرُم ِبَيسَُ ي َيكَْ اَن ا تَِ وُه، َأْو َفِإنَُّه ِإْن كََ

  "  آَخَر َلْم َتْقَبُلوُه، َفَحَسًنا ُكْنُتْم َتْحَتِمُلوَن.ِإْنِجيالً 
إن  تاكم  حد ليع مكم و.قرد  لدرم مسريحا  آخرر  يرر المسريح الرذي  ردمواه لدرمر وأرذا ال يمكرا فرال  =ِإْن َكاَن ا ِتي  

ة  كثر موا أو فري نوجد سوى مسيح واحدن والرسو  أوا يقصد المع ميا الدذبةن والمعوي  ن إعرباركم ل رسح الدذب
 ير مح   ألنام لم يع موكم  كثر مما تع مرم موان ولو  نام ع موكم في المسيح تع يما   وفري و حسرا مرا تع يمورار 
 و  نفن ما تع يموار  و    رم ع ى ندأم ما مواأب الرو  القدسر مواأب  فمح مرا الرري    رموأرا ع رى نردنار  و 

تحرم روأم فري تعطريمام عرح مرا شررحوار لحرت لدرم  ن تفمر وأم ع يورار و ن لو  نام شرحوا لدم اسن.يرح شررحا   و 
نررررم لرررم ترررروا مررروام سررروي ك مرررات إمعررراء  ماميرررا ن ولدرررا ال  رى شررريئا  مرررا بلررركن و  واسررررغاللام لدرررم رنفسرررام ع يوررراأل

 وك ر.اءر رح إن تعاليمام مغ وشة وم وشةن
 
ُسِل.أَلنِ ي َأْحِسُب َأنِ ي َلْم َأْنُقْص َشيْ 5" -:(5) آية   " ًئا َعْن َفاِئِقي الرُّ

في أذه اآلية كما في  يات  خرى يحاو  الرسو   ن ندعم مركرزه و حقيرر  فري الخدمرة كرسرو  ل مسريحر و. ريا  نر  
لِ = ال نررروقت شررريئا  عرررا الرسرررح وخاصرررة عرررا أرررؤالء المعر رررر.ا  عمررردة  سَََُ اِئِقي الرُّ و.قصرررد ب ررررس و.عقررروا  = فََََ

ا  فرري الدرررااة مررا رررولس الرسررو ن لررذلك فع ررى  أررح كورنثرروس  ن ال نرفمرروا رسررالر  و.وحوررار فاررؤالء ليسرروا برر كثر  إررر 
 وكراات ن
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 "  يِع.َوِإْن ُكْنُت َعامِ يًّا ِفي اْلَكاَلِم، َفَلْسُت ِفي اْلِعْلِم، َبْل َنْحُن ِفي ُكلِ  َشْيٍء َظاِهُروَن َلُكْم َبْيَن اْلَجمِ 6" -:(6) آية
ي أرذه الرامرة  نر   و ولس يق ح نالخ باء اليونانيياال ي.يد الخ ابة مثح   الرسح الدذبة إتاموا رولس ب ن  ا فَِ يًَّ َعامِ 

فر ما كان رولس ليس خ يبا  مفوأا  يم ك موةبة الخ ابةر  و أرو كران ال يفمرح إسررخدا  أرذا األسر وا   =  اْلَكاَلِم
ر فصيح لدور  مرا ناحيرة  خررى في الوعظر و.فمح إسرخدا  ال غة البسي ة في محبةن وأو يعوي  ن  وان كان  ي

اِهُرونَ = لريس عاميرا  فري المعرفرة والع رم  ْيٍء ظََ لِ  شََ ي كَُ إندرم لمسررم مرا   ولر  سرواء فري تعاليمورا  و  عمالوررار  = فَِ
فارذه ك اررا كانرت ظرراأرة واعرحة ولرريس فيارا خفرراءن وأرذا يعورري عرموا   ن الرسررو  نر.رد  ن يقررو   ن الرسرح الدذبررة 

 لدال ر إال   ناا مطاأر جوفاءنوان كان لام فصاحة في ا
 
اًنا ِبِإْنِجيِل هللاِ 7" -:(7) آية ْرُتُكْم َمجَّ ُِ َخِطيًَّة ِإْذ َأْذَلْلُت َنْ ِسي َكْي َتْرَتِ ُعوا َأْنُتْم، أَلنِ ي َبشَّ   "أَأْم َأْخَطْ 

ي  ُت َنْ سََِ ة يلرريش راررار رررح عمررح ( لررم ي  ررب مرروام  ي م الررب ماميرر2 ن ( بمح ررر  وسرر وك  روماعررة ريرروام1 =َأْذَللََْ
ا = خيامررا  ) ي فرري صررواعة الخيررا ( ليلرريشن وأررم حولرروا حرررى أررذا إلررى مصرردر تحقيررر لرر    انًََ ْرُتُكْم َمجَّ ي َبشَََّ  =أَلنََِ 

ي خذونر   رون مراد   قر  الواس ال ي   ح ما با ي الرسح الذنا ت رز  الدوائس روفقاتامن إن بعض  فالرسح الدذبة  الوا  ن  
أمر ف اب  راذا المسيح )نرتفعوا  ي نؤمووا فصاروا  والم هللا( فارح يرا   ليرت عوا   ن   ب  نفس   م.انا ن والرسو  يقو 

ترررى  نررا  خ رر ت بعم رري أررذار  ي تواعررعي واندرراري لررذاتين والحررظ  نرر  فرري ت ررك األيررا  كرران الخ برراء اليونررانيون 
 حرا  في مقاومة المخ ئيا موامن عرعة ل  ك إبا لم ي   وا  جرا ن ور ما كان رولس ال ي  ب  جرا  حرى يكون 

 
لْ 8"-(:  9-8ياِ )ا  ْم ُأَثقَِ  ُت، لََ َدُكْم َواْحَتجَْ ًرا ِعنَْ ُت َحاضَِ ْدَمِتُكْم، َوِإْذ ُكنَْ ِل خَِ َرًة أَلجَْ ًذا ُأجَْ  َسَلْبُت َكَناِئَس ُأْخَر  آخَِ

ُه اإِلْخَوُة الَِّذيَن َأَتْوا ِمْن َمكِ 9  َعَلى َأَحٍد. ْيُكْم، أَلنَّ اْحِتَياِجي َسدَّ َر َثِقيَل َعلََ ي َغيَْ ُْْت َنْ سَِ ُدوِنيََّة. َوِفي ُكلِ  َشْيٍء َحِ 
َُْها.  " َوَسَ ْحَ 

:  4سردمح حاجات ال.سد المرور.ة ما كورائس  خررى مثرح كويسرة في  رى )فري  و ما  جح  ال  إقح ع يكم كوت 
إب  صر حوا  نفسرامر و رد يق رح مرا (ن وبلك ألجح ن فعكم الروحين وفي أذا ت ميح  ن    ح ما  أح في  رى 16ر  15

  أح كورنثوس إن  ص حوا  نفسام أم  يما ن
 
. ِإنَّ هَذا االْفِتَصاَر اَل ُيَسدُّ َعنِ ي ِفي َأَقاِليِم َأَخاِئَيَة.10" -:(10) آية   "  َحقُّ اْلَمِسيِح ِفيَّ

)كمرا جراءت  عرا أرذا اسفرخرار no one shall stop me ال  حرد سروف يموعوري =هَذا االْفِتَصاَر اَل ُيَسدُّ َعنِ ي 
 نا لدىَّ الحقيقة الري  ع اأا لي المسيحن و نا إاررت فري الحرت الرذي  = َحقُّ اْلَمِسيِح ِفيَّ  نفى الررجمة اسن. يز.ة(

ر والمسيح أو الحتن ومعوى اآلية  نوي سوف  سرمر في  أو ليس خارجا  عوىر رح أو ساكا فيَّ ألن المسيح فيَّ
ي فيَّ في كح إخائيرةر ولرا يموعوري  حرد بر ن  فرخرر بر نوي   رد  أرذه الخدمرة م.انرا ر حررى ال  إقرح إعالن الحت الذ 

 ع ى  حدن
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  " ِلَماَذاأ َأأَلنِ ي اَل ُأِحبُُّكْمأ َاهلُل َيْعَلُم.11" -:(11) آية
  رجو  ال تفاموا عد    ولي المساعدة مودم ع ى  ن  نقت في مح ري لدمن

 
ا َولِكنْ 12" -:(12) آية ي مََ ا فَِ ُن َأْيضًَ ا َنحَْ ُدوا َكمََ ْي ُيوجََ ًة كََ  َما َأْفَعُلُه َسَ ْفَعُلُه أَلْقَطَع ُفْرَصَة الَِّذيَن ُيِريَُدوَن ُفْرصََ

 " َيْ َتِصُروَن ِبِه.
  -أذه اآلية لاا تفسيران : 

ر ومرابا عم وراه مرا خ ر  مون ولدوام يسرغ وندم جدا ر ف و  خذت مودم سريقولون أؤالء الرسح الدذبة ي ع      -األول : 
فوحا ن خذ مثح رولسر و نا  ر.د  ن    ن ع يام ال ر.رت فرال  كرون مرث امر  نرا  ر.رد  ن تصرح إلريكم ك مرة هللا و رال 

  وأذا أو الرفسير األمسن  جرن
ال مرن الرسح الدذبة كانوا ال ي خذون  جرا ر وكانوا نر.دون  ن نرفاخروا ع ى رولس و.رامونر  بالماميرة و   -الثاني :  

ي ررير  20إبا  خررذ  جرررا ر فق ررن رررولس ع رريام ال ر.ررتن و. رردو  ن الرفسررير األو  أررو األ رررا ل صررحة ألنرر  فرري آيررة 
 ألن أؤالء المع ميا الدذبة ي ك ونام  ي يسرغ ونامر و.سرع دونامن

 
َلُهْم ِإَلى ِشْبِه ُرُسِل اْلَمِسيِح.أَلنَّ ِمْثَل هُؤاَلِء ُهْم ُرُسٌل َكَذَبٌة، َفَعَلٌة َماِكُروَن، ُمَغيِ رُ 13" -:(13) آية ُْ  " وَن َش

ال  حقيقيون ررح نرد مرون برالغش والخرداي والدرذا و.عم رون برالمكر والردأاء فيطاررون كمرا لرو كرانوا  أؤالء ليسوا ر س 
ال  حقيقيونن أؤالء يسرغ ون كح فرصة ل ر كيك في رسولية رولس الرسو  لي وأوا الحتن  ر س 

 
َلُه ِإَلى ِشْبِه َماَلِك ُنوٍر! َوالَ 14" -:(14) آية ُْ ْيَطاَن َنْ َسُه ُيَغيِ ُر َش    " َعَجَب. أَلنَّ الشَّ

 اسنسان ما الساح ع ي   ن يغير شك  ر و.رطاأرر رح  ن ال ي ان أكذا  يما  يسر ين  ن يغير شك  ن
 
ُروَن شََ 15" -:(15) آية ا ُيَغيَِ  ُه َأْيضًَ امَُ يًما ِإْن َكاَن ُخدَّ ِْ َب َفَلْيَس َع وُن َحسََ اَيُتُهْم َتكَُ ِذيَن ِنهََ . الََّ رِ  اٍم ِلْلبَِ دَّ َلُهْم َكصَُ ُْ

 " َأْعَماِلِهْم.
ر ِ إن كرران إر رريس يغيررر شررك   فخدامرر  يصرروعون أكررذا  يمررا  و.طارررون  اٍم ِلْلبََِ دَّ وخدمررة ال ررر تقررا  عررا خدمررة  = َكصََُ

اِلِهمْ من العاد ال.دند في مقارح خدمة الدنوونة الري تقرا  عرا خدمرة العارد القردي َب َأْعمََ ناايرة الرسرح الدذبرة  = َحسََ
  نسردون باط ة كما  ن  عمالام كانت باط ة

 
، أَلْفَتِصَر َأَنا َأْيًضا َقِليالً 16" -:(16) آية . َوِإالَّ َفاْقَبُلوِني َوَلْو َكَغِبيٍ  ُْنَّ َأَحٌد َأنِ ي َغِبيٌّ  " .َأُقوُل َأْيًضا: اَل َي

و نرم  لزمرموني  ن  س ك أكذان ف ولس يحاو  إإبات صدس رسرولير  ففري أرذا إإبرات   ما يفرخر روفس  يكون   يا  
 لصدس تعاليم ن
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، َبْل َكَ نَُّه ِفي َغَباَوٍة، ِفي َجَساَرِة االْفِتَصاِر 17" -:(17) آية بِ   " هِذِه.الَِّذي َأَتَكلَُّم ِبِه َلْسُت َأَتَكلَُّم ِبِه ِبَحَسِب الرَّ
سررثوائين وفرى أرذا إكما يحس اا الواس إبا تد م  حد عا نفس ر ولدا ررولس أورا نررد م كوعرن  =  اَوةٍ َكَ نَُّه ِفي َغبَ 

بِ  فاررو يق ررن ال ر.ررت ع ررى الرسررح الدذبررة حرررى ال يفرخررروا أررم  يمررا  ب نفسررامن  ِب الََرَّ ِه ِبَحسَََ ُم بََِ ُت َأَتَكلَََّ  ي  = َلسََْ
والحظ  ن رولس وأو فى مائررة الررو  ووحري الررو  القردس الرا ال نر.دنا  ن نفرخر ب نفسوا  و بما نعم  ر ولدا ف 

ع ررى كررح حررا   ومررا ن والرررو  القرردس يع ررى  وبلررك لرريخ ت  رو الرررالي تعاليمرر نرررد م رارردف إإبررات صرردس رسررولير  
 مروس بما  ال  رولسر فمما  ال  نرع م الخدا  إلى  ي مدى ع يام  ن نرحم وا ص يب الخدمةن 

 
  " َكِثيِريَن َيْ َتِصُروَن َحَسَب اْلَجَسِد، َأْفَتِصُر َأَنا َأْيًضا.ِبَما َأنَّ 18" -:(18) آية

دِ  َب اْلَجسَََ ُروَن َحسَََ  ي يفرخرررون بررال ووة ال.سرردية سرررراةيم  و بالخررران كعالمررة فرري ال.سررد إإباتررا   = َكِثيََِريَن َيْ َتصََِ
 ألنام ما شعب هللار  و ب عمالام ال.سديةن

 
  " ُسُروٍر َتْحَتِمُلوَن اأَلْغِبَياَء، ِإْذ َأْنُتْم ُعَقاَلُء!َفِإنَُّكْم بِ 19" -:(19) آية

والمعوى  نا س فرخر و نرم سوف تحرم ون أذا الفخر  = ِإْذ َأْنُتْم ُعَقاَلءُ = أذا كال  مم وء بالمرارة موام وفي  تاكم  
فررى نطررركم غبرراوةر كمررا  فرخرراري الررذي أرروإألندررم و نرررم عقررالء ي.ررب  ن تحرم رروا غبرراوة األ  يرراءر  ي تحرم رروا ر 

 إحرم رم أؤالء الرسح الدذبة إب إفرخروا ب نفسام وناموا بمرورة الراوم والخرانننن ال، 
 
ُذُكْم!20" -:(20) آية ٌد َيْ خَُ اَن َأحََ ْ ُكُلُكْم! ِإْن كََ ٌد يََ اَن َأحََ َتْعِبُدُكْم! ِإْن كََ ٌد َيسَْ اَن َأحََ وَن: ِإْن كََ ْم َتْحَتِملَُ اَن  أَلنَّكَُ ِإْن كََ

ْم! ُُ  " َأَحٌد َيْرَتِ ُع! ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْضِرُبُكْم َعَلى ُوُجوِه
َتْعِبُدُكمْ ( كمررا تحرم ررون المعام ررة السرريئة مررا الررذي 19ع رريكم  ن تحرم رروا غبرراوتي )آيررة  برران يعيرردكم ألحكررا   = َيسََْ

 ي يسر ب مرا لرديكم  = َيْ ُخُذُكمْ والرذي  ر ي يسرغ دم ماميا  ب  بات  الدثيرة َيْ ُكُلُكمْ الواموس الذي تحررتم مو ن والذي 
 ي يمن نفس  كسيد لدم و.رفاخر ع يكم ر ووتر  ال.سردية سررراةيم  = َيْرَتِ عُ والذي ما  موا  إ رصابا   و بالعو ن 

مْ والََذي و.مررد  نفسرر  ألنرر  مررا شررعب هللا المخرررار الررذنا لاررم المواعيررد والعاررومن  ُُ وِه ى ُوجََُ ِرُبُكْم َعلَََ المعوررى  = َيضََْ
لم.ااى يعورى نرذلدم و.ايرودم فرالياوم يعر ررون األمرم كرالان و رد تعورى المررا فعرال  بنمعراء الغيررة اسلايرة ع رى ا

 حت هللان
 
ي َغبََ 21" -:(21) آية ََ َأنََّنا ُكنَّا ُضَعَ اَء! َولِكنَّ الَِّذي َيْجَتِرُئ ِفيِه َأَحٌد، َأُقوُل فَِ : اَوةٍ َعَلى َسِبيِل اْلَهَواِن َأُقوُل: َكْي

  " َأَنا َأْيًضا َأْجَتِرُئ ِفيِه.
َواِن  ِبيِل اْلهََ ى سََ حرم روني ع رى إن إنر  مرا المخ.رح  ن  تد رم عرا عرعفاتير ولدرا TO OUR SHAME =َعلََ

إفرراض  ن المع  الذي يعيرونوي ب  أو  مر حقيقرير ف نرا لرم  سررغ دم وال  أورردمر وال مارسرت سر  اني عردكم 
دمن ومررن بلررك فمررا يسررر يعون  ن يفرخررروا برر   سررر ين  ن  فرخررر  نررا  يمررا  مررث امر رررح كوررت كمررا أررو عررليف ريررو
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بمث  ر ف نا لست   ح موامر  نرم  لزمرموني  ن  فرخرن ولدووا ن.د الرسو  أوا يفرخر بمعفات  أذهر فام رح العالم 
(ن 41:  5لمسرريح ) ي ك رر  يفرخررر بررالقوة والمراكررزر  مررا  والم هللا صرراروا يفرخرررون برراآلال  الررري يحرم وناررا ألجررح ا

 ن  سيرد م عا ععفات  الري يعر رأا العالم شيئا  مخ.رال  مايورا ر لدرا  = َعَلى َسِبيِل اْلَهَواِن َأُقولُ ولذلك نفام  ول  
الرسرو  يفرخرر رارا فاري شررركة فري صر يب المسريحن العرالم يطررا  ن عرع   والم هللا عالمرة تخ رى هللا عروامر  مررا 

ا المع  فاو شركة ص يب من المسيح وما إم فارو شرركة م.رد معر ن لرذلك نسرمن ررولس  والم هللا فيفرخرون راذ 
 ن( يع ا إفرخاره بالمعفات 10ر 9:  12كو 2الرسو  في )

 
يَمأ َفَ نَ 22" -:(22) آية ُِ  " ا َأْيًضا.َأُهْم ِعْبَراِنيُّوَنأ َفَ َنا َأْيًضا. َأُهْم ِإْسَراِئيِليُّوَنأ َفَ َنا َأْيًضا. َأُهْم َنْسُل ِإْبَرا

َراِئيِليُّونَ  نرد مون الع رانيةر و ولس كان نرد م الع رانية من  ن  مولوم فري طرسروسن  =  ِعْبَراِنيُّونَ  مرا شرعب  = ِإسَْ
 هللا المخرارر مخرونون في اليو  الثامان

 
اُم اْلَمِسيِحأ َأُقوُل َكُمْصَتلِ  اْلَعْقِل، َفَ َنا َأْفَضلُ 23" -:(23) آية ي َأُهْم ُخدَّ ُر، فَِ ِِ َأْوفََ َرَبا : ِفي اأَلْتَعاِب َأْكَثُر، ِفي الضَّ

ِِ ِمَراًرا َكِثيَرًة. ُجوِن َأْكَثُر، ِفي اْلِميَتا   " السُّ
ما يفرخر روفس  و.عر ر نفس   فمح ما البا يا يكون أكذا ف ولس ال يحب  ن يعمح أذا ولدو   = َكُمْصَتلِ  اْلَعْقلِ 

 لزموهنم ز  سإبات صدس رسولير ن أم  
ِِ كثير الررحا  ما ر د إلى ر ردن   =ِفي اأَلْتَعاِب   ا ي اْلِميتََ كران مرا شردة المررا يصرح لدرجرة المروت تقر.برا ن  =فَِ

 ولدا هللا كان يقيم ن
 
ٍِ َقِبْلُت َأْرَبِعيَن َجْلَدًة ِإالَّ َواِحَدًة.24" -:(24) آية   " ِمَن اْلَيُهوِد َخْمَس َمرَّا

فيكسررروا الورراموس لررو  خ رر وا العرردر كررانوا  40ةر واليارروم ألناررم خررافوا  ن تررزمام عررا ج ررد  40  صررى عقو ررة ل . ررد 
 ج دةن 39نوقصوناا لرصبح 

 
ِ يَنُة، َلْياًل َوَنَهاًرا  25"  -:(25) آية  ِْ ِبَي السَّ ٍِ اْنَكَسَر ، َمرًَّة ُرِجْمُت، َثاَلَث َمرَّا ٍِ ُضِرْبُت ِباْلِعِصيِ  َقَضْيُت َثاَلَث َمرَّا

 " ُعْمِق.ِفي الْ 
اًرا  ْياًل َوَنهَََ َََ  ي  مررى نومررا  كررامال  فرري الميرراه وحفطرر  هللان فرري العمررت  ي مرع قررا  برر لوا  السررفيوة الغار ررةن أررذه  =ل

 ناألتعاا تعوى كرااة الرسو  المسرمرة 
 
 ِمْن ِجْنِسي، ِبَ ْخَطاٍر ِمَن اأُلَمِم، ِبَ ْسَ اٍر ِمَراًرا َكِثيَرًة، ِبَ ْخَطاِر ُسُيول، ِبَ ْخَطاِر ُلُصوٍك، ِبَ ْخَطارٍ 26"  -:(26) آية

يَِّة، ِبَ ْخَطاٍر ِفي اْلَبْحِر، ِبَ ْخَطاٍر ِمْن ِإْخَوٍة َكَذَبٍة.  " ِبَ ْخَطاٍر ِفي اْلَمِديَنِة، ِبَ ْخَطاٍر ِفي اْلَبرِ 
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لياروم واسخروة سرفر  عمرا  الرسرح مم روء مرا األأروا  الرري ال اأرا الرسرو  ع رى نرد الياروم والروإوييار وكيرف كران ا
َ ارٍ الدذبرة يحركررون الوإويرون عرردهن  وكٍ ل دررااةن  = ِبَ سََْ ْن كران   رراي ال رررس مور ررون فرري كرح مكررانن  = ُلصََُ مََِ

ةِ  ي الياوم الذنا إعر روه ك خ ر مرتد ومررروا مرؤامرات لقر ر ن   =  ِجْنِسي ي اْلَمِدينََ فقرد حردإت فررا عرده فري  = فَِ
 ن ورش يم و فسس ومم ت

 
رْ 72" -:(27) آية ْرٍد َوعَُ ، ِفي َأْسَهاٍر ِمَراًرا َكِثيَرًة، ِفي ُجوٍع َوَعَطٍش، ِفي َأْصَواٍم ِمَراًرا َكِثيَرًة، ِفي بََ  ٍي.ِفي َتَعٍب َوَكدٍ 
"  

  نكان يص ى و.عظ فياا =َأْسَهار ن  خال   سفاره = ِفي ُجوٍع َوَعَطشٍ 
  َليَّ ُكلَّ َيْوٍم، االْهِتَماُم ِبَجِميِع اْلَكَناِئِس.َعَدا َما ُهَو ُدوَن ذِلَك: التََّراُكُم عَ 28" -:(28) آية

 ب.انب  تعاب  كان ع ي  اسأرما  بكح الدوائس الري ب رأا ما ال.انب الروحي والعقيدي والس وكين
 
  "َمْن َيْضُعُف َوَأَنا اَل َأْضُعُفأ َمْن َيْعُثُر َوَأَنا اَل َأْلَتِهُبأ29" -:(29) آية

رتردامأم ولدرا هللا سرر.عا  مرا يعوعر  إو   أرو شرعور ب ررى حيومرا يسرمن عرا عرعفات اآلخرر.ا    =  ُعفُ َوَأَنا اَل َأْض 
ع    وخ رية ع ير ن فالخرام  الحقيقري ي رارو  بقوة ما عودهن أرو شرعور فير  ترذرح نفرس الخرام  إشرفا ا  ع رى مرا عر 

 = َوَأَنا اَل َأْلَتِهبُ  ن  ا ال ر.ت الصحيحنرتد ع =َمْن َيْعُثُر وجدانيا  ما يمع  و.سقطر وان ت لموا نر لم ألالمامن 
  شعر ك ن ال ايب إندلن في صدرين أوا نرى مراعب الخام  الحقيقين 

 
 "ِإْن َكاَن َيِجُب االْفِتَصاُر، َفَسَ ْفَتِصُر ِبُ ُموِر َضْعِ ي30" -:(30) آية

ع ي  و اسرى موارار وأرذه لرم يحرمرح  ما إعر ره الواس ععفا  وحقارة تس ب الخ.حر  ي األال  والر.ارا الري و عت 
مث اا الرسح الدذبةن أرذه المرعفات  ظاررت عمرح هللا فير  برالر م مرا عرعف ر وأرذا نرد  ع رى سرمو فمر   وكونر  
رسرروال  حقيقيررا ر إب  ن هللا يعمررح فيرر  ولرريس بقوترر  الخاصررةن والحررظ  نرر  يفرخررر بتالمرر  ولررم يفرخررر بررالمع.زات الررري 

 صوعاا وال بمواةب ن
 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ُهَو ُمَباَرٌك ِإَلى اأَلَبِد، َيْعَلُم َأنِ ي َلْسُت َأْكِذُب.31" -:(13) آية   " َاهلُل َأُبو َربِ 

 أوا نث ت كالم  الماعي واآلتي ب ن ي اد هللا اآلا  ن  ال يكذا ليصد وهن
 
ِك 32 -(:33-32يََاِ )األ اِرِث اْلَملََِ ي اْلحَََ َق، َوالََِ ي ِدَمشََْ ِني، فََِ َُ ِقيِ يَن، ُيِريََُد َأْن ُيْمسََِ َمشََْ َة الدِ  ُرُس مِدينَََ اَن َيحََْ كَََ
ُِ ِمْن َيَدْيِه.33 وِر، َوَنَجْو  " َفَتَدلَّْيُت ِمْن َ اَقٍة ِفي َمْنِبيل ِمَن السُّ

 ن  يفرخر ب مور ععف ر فاا أو نارا في سح  30(ن ون.د أوا ت  يت لما  ال  في آية 25 –  9:  9راجن ) ي  
السورر ولم يكا ل   وة إع.اا.ة نواج  راا جووم الحار ر ولدا تطار أوا عواية هللا الري  نقذت ر فاهلل   ما ع ى
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نر.ده  ن يكرا و.ب رن والرسو  يمن أذه الحامإة أوا في آخر س س ة  الم ر إب أي  و  إع اام و ن عدهن  
إروة الحار  وتركاا ليخ و ل  ال.و من  والحار  أو م ك ال رراء العر يةن وكان أيرومس  نريباس مرزوجا  ما 

  في حرا م م  ر  فياا جيش أيرومسن وانراز الحار  فرصة صدا ر    36أيروميار فحار   الحار  وأزم  سوة  
من كالي.وال اسم راطور الروماني ليمم مم ت إلى والنر ن و  ا  الحار  ع ى مم ت واليا  ما     ر وأذا الوالى 

وا نر.دون القبض ع ى رولس ف رام الوالي  ن يقبض أو ع ي  ليرعيامر لدا رولس الرسو  ع   م   ن الياوم كان
 نأرا مو  في سح  ما ع ى السور
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 عودة للجدول ثاني عشراإلصحاح ال
 
بِ  َوِإْعاَلَناِتِه.ِإنَُّه اَل ُيواِفُقِني َأْن َأْفَتِصَر. َفِإنِ ي آِتي ِإَلى َمَناِظِر 1" -:(1) آية   " الرَّ

بِ  = الرسو  تحد  عا  الم    ح اسعالنات والرؤى   الرري رآأران فرنن اسعالنرات ال تزكير ر إنمرا تزكير  َمَناِظِر الَرَّ
 أرؤالء المرؤمويا مرا وقرذ صردس رسرولير  في تعاا المحبةر وأو نرحد  عا أذه الرؤى لدي يخ.ح مقاومير  و.ث رت 

رَ وليرام م كديا فري رسرولية ررولسن ندعون رس  الدذبة الذنا واِفُقِني َأْن َأْفَتصَِ .حوري  ن  فعرح بلرك إنر  ال نر  = اَل يَُ
ر حيوئرذ سررر كدون مرا صردس رسروليرى راني أذه المواظر السماو.ة ن هللا  ر ولدا حيوما تع مون و تد م عا نفسي

 يمان الصحيح ن ياه ما اسإو الرالى مما ع مردم 
 
تُ َأْعِرفُ 2" -:(2) آية ِدأ َلسَْ اِرَج اْلَجسََ ُم، َأْم خََ   ِإْنَساًنا ِفي اْلَمِسيِح َقْبَل َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة. َأِفي اْلَجَسِدأ َلْسُت َأْعلََ

َماِء الثَّاِلَثِة.  "  َأْعَلُم. هللُا َيْعَلُم. اْخُتِطَف هَذا ِإَلى السَّ
اًنا  ِرُف ِإْنسَََ َنةً    عرررف إنسررانا  أررو نرررد م عررا نفسرر  و رررو  استمرراي يقررو  =َأعََْ َرَة سَََ َع َعشََْ َل َأْربَََ إبا  أررو كرررم  = َقبََْ

ُم.الرؤ.ا طي ة أذه المدة إلى  ن إع رت  الطروفن  ُت َأْعلََ ِدأ َلسَْ كران  =َأِفي اْلَجَسِدأ َلْسُت َأْعَلُم، َأْم َخاِرَج اْلَجسََ
رف الديفيررة الررري تررم راررا أررذا الرسررو  فرري حالررة عال ررة شرردندة وفررى إتحررام  رروى مررن المسرريحن إن الرسررو  إبن لررم يعرر

اسخر افر  ي كيف كانت عال ة روح  ب.سده عودما تم أذا اسخر افن فاح كانت روح  فري جسردهر    كانرت 
خارجررة عررا جسرردهن ع ررى  ن  بررارات الرسررو  تد رر   يمررا  ع رري  نرر  مررا الممكررا  ن يحررد  اسخر رراف  يمررا  

 لة  ي و ة بال.سدن ور ما لو خ فت الرو  فقط لدان ال.سد في حا
 ن(17:  5واسنسان أو رو  وجسدن وال.سد ي راى عد الرو نن ) ح  *
واسنسرران حررر  ن يسرر ك وراء شرراوات جسررده عررد صرروت الرررو  القرردس ومعوترر  فيرحررو  إلررى إنسرران جسررداني  *

يراة روحراني ناانرر  الحسران حيواني ومثح أذا ناانر  الموتن  و  ن يس ك وراء صوت الرو  القدس فيرحو  إلى إن
  ة ناألردي

 ن(44:  15كو 1و.وجد جسم حيواني و.وجد جسم روحانينن ) *
:  6كرو 1   لسرم تع مرون  ن مرا إلرصرت رزانيرة أرو جسرد واحردنن و مرا مرا إلرصرت برالرا فارو رو  واحردننن )  *
 ن(17ر 16
واحرد مرن الرران فاسنسان المؤما حر في  ن نرتقرى السر م الروحرير مسرر.يبا  ل ررو  القردسر و ارذا يصرير رو    *

يصررير اسنسرران ك نرر  رو  رررال جسرردر أررذا مررا يسررمي  الرسررو  جسررم روحررانين  و  ن نوحرردر اسنسرران وراء شرراوات  
و.وقررام إلررى الزنررى و اررذا يصرربح جسررد واحررد مررن اانيررةن يصررير أررذا اسنسرران ك نرر  جسررد رررال رو  ر وأررذا مررا يسررمي  

 الرسو  بال.سم الحيوانين
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حراني مرجراتر فد مرا مرات ال.سرد عرا العرالم ارتفعرت الدرجرة الروحيرةر وك مرا ارتفعرت واسرتقاء ع رى السر م الرو   *
الدرجة الروحيةر صار الوعي الروحي واسمراو الروحي ع ى مرجة  ع ىن و. دو  ن أذا ما يقصرده الرسرو  نوحورا 

سرر م الرسرائح إ( و ارذه الدرجرة 10:  1)رؤ  كنَت فَي الَروحالالأوتي حيا وعن  مامورا مرجرريا األولرى  سرماأا 
 السبن ما السيد المسيحن 

 ( وفى أذه الدرجة ر ى نوحوا عرش هللان2:  4)رؤ  صِر في الروحوالثانية  سماأا 
 وفى مرجة ما أذه الدرجات العالية ر ى رولس السماء الثالثةن *
 (1:6تى2+ 27: 9كو1اسنسان الروحاني يفوى جسده و.مر  الرو  الذي في  ) *
 (19:  5تس 1واني ي فئ الرو  الذي في  سائرا  وراء شاوات  )واسنسان الحي *

ةِ  َماِء الثَّاِلثَََ فالسررماء األولررى أرري سررماء السررحب والعصررافيرن والسررماء الثانيررة أرري سررماء الدواكرربن والسررماء  = السَََّ
يعري لارذه الثالثة أي الفرموس  ي السماء الروحيةن وأواو ما  ا   ن السماء األولى أي السماء فري المعورى ال  

الد مة والسماء الثانية أي السماء في المعوى الدنوي الذي يقارح الحياة األرعيةن و ن السماء الثالثة أي الفرموس 
واليارررا  رررد إخر ررر  ررررولس  ن حيرررل تورطرررر  روا  المورق ررريا فررري فرررر ن وفررري أرررذه السرررماء الثالثرررة يك ررر  هللا م.رررده

مَّى سرماء السرموات   ى   رح كثيررا  مرا الم.رد األررديالرسو ن ولدا م.د هللا الذي يطار لام أو م.د نس ن فيمرا ي سر 
وهللا  د إخر   ررولس الرسرو  ل فررموس حررى ال ي رعر  نر    رح مرا الرسرح الرذنا ر وا المسريح بال.سرد وأرو ع رى 

 األرض   ح صعومهن
 
  ْسُت َأْعَلُم. هللُا َيْعَلُم.َوَأْعِرُف هَذا اإِلْنَساَن: َأِفي اْلَجَسِد َأْم َخاِرَج اْلَجَسِدأ لَ 3" -:(3) آية

 أذه اآلية تدرار ل سابقةن ولدا  ول   عرف ي ير ألن  نرد م عا نفس ن
 
ٍِ اَل ُيْنَطُق ِبَها، َواَل َيُسوُغ إِلْنَساٍن َأْن َيَتَكلََّم ِبَها4" -:(4) آية   " .َأنَُّه اْخُتِطَف ِإَلى اْلِ ْرَدْوِس، َوَسِمَع َكِلَما

أي ك مة فارسية تعوى حديقة إسرخدمت ل.وة عدن فري السربعيويةن وفرى المسريحية أري المكران الرذي   =  اْلِ ْرَدْوسِ 
سرماه السرماء الثالثرة  يسرعيد في  المسيحي  فرا  جوة عدن بعد الموتن وفى أذه اآليرة  سرماه الفررموس وسر ت  ن 

ل ما لم تره عيا ولرم تسرمن بر  ن والفرموس األرعي حيل عاش آم  وحواء كان رمزا  لسعامة السماء حي2في آية  
إلرى  ر  ة المؤ رت  بننن وفى الفرموس تورطر األروا  حرى نو  القيامة العامةر الفرموس أو مسكا األروا  الم وَّ 

 ن ت ربس األروا  األجسررام المم.ردة وترردخح  ورشر يم السررماو.ة فري الم.ررد الوارائي نررو  القيامرة العامررة بعرد الم.رريء 
 الثانىن 

ٍِ اَل  ك مات ال تسر ين  ن تع ر عواا لغة ب ر.ة وال يفاماا بأا ب رىن فال غة الب رر.ة عراجزة  = ُيْنَطُق ِبَهاَكِلَما
ْر عررا السررماو.ات والررذأا  يررر  ررامر ع ررى الفاررمن  اعررا  ن ت ع  رر   َتَكلََّم ِبهَََ َََ اٍن َأْن ي وُغ إِلْنسَََ فارري ك مررات  = َواَل َيسََُ

تسررمح لوررا برر ن نو ررت راررار وأررى خاصررة بعال ررة الرروفس مررن هللار مقدسررةر وحالروررا اآلن ونحررا فرري جسررد الخ يررة ال 
 وأذه عال ة خاصة ال يسوغ  ن نرد م راان 
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  " ِمْن ِجَهِة هَذا َأْفَتِصُر. َولِكْن ِمْن ِجَهِة َنْ ِسي اَل َأْفَتِصُر ِإالَّ ِبَضَعَ اِتي.5" -:(5) آية

ن   نا  فرخر ليس روفسي ولدا = ِمْن ِجَهِة هَذا َأْفَتِصرُ   بما  نعم هللا ب  ع ىَّ
ف ولس ال يفرخر باسنسان العامى ال  يعين ولدو  يفرخر باسنسران  = ِمْن ِجَهِة َنْ ِسي اَل َأْفَتِصُر ِإالَّ ِبَضَعَ اِتيأم ا  

 الذي أو في المسيحن و.فرخر بمعفات  ألن  في ععف  يطار عمح هللا وأو نر.د  ن يفرخر باهللن
 

ِإنِ ي6" -:(6) آيَة ٌد مَِ  فََ نَّ َأحََ َئالَّ َيَُْ ى لَِ ي َأَتَحاشََ . َولِكنَِ  قَّ وُل اْلحََ ي َأقَُ ا، أَلنَِ  وُن َغِبيًَّ َر اَل َأكَُ ُِ َأْن َأْفَتصَِ ْن ِإْن َأَرْد
ََ َما َيَراِني َأْو َيْسَمُع ِمنِ ي.  " ِجَهِتي َفْو

تر رح حسب  الواس في إن  رمت  ن  فرخر فس جد ما  فرخر ب  ما ن.ا  ل خدمة إلى مع.زات وص ت س امة مي
ا= فرخرر إعدة  ماكا إلاا  كما حد  في لسررة ومال ةن فاو ليس مخ ئرا  لرو  وُن َغِبيًَّ ن ولدور  ال يفمرح أرذا اَل َأكَُ

األس وار ألن  يعرف  ن الو.ا  أو ما عود هللار وحرى ال نوطر إلي   حد  كثر مما نوطر أو إلى نفس ر  ن   ماة 
 عليفة في ند هللا القامرن

ر  ي  ن األعما  والمع.زات الري  ا  راا  د حدإت فعرال  ولدرا كران أرذا نري.رة لعمرح هللا فريَّ  =  نِ ي َأُقوُل اْلَحقَّ ألَ 
والرسررو  ال نر.ررد  ن يفاررم  حررد  ن األعمررا  أرري  عمالرر  أررون رررح أرري  عمررا  هللان إبا  أررو صررمت حرررى ال يعطمرر  

  حدن وتد م حرى ال يح م  حد عم   الرسولين
 
ْيَطاِن ِلَيْلِطَمِني، ِلَئالَّ 7" -:(7) آية ، ُأْعِطيُت َشْوَكًة ِفي اْلَجَسِد، َماَلَك الشَّ ِِ   " َأْرَتِ َع. َوِلَئالَّ َأْرَتِ َع ِبَ ْرِط اإِلْعاَلَنا

ترتبط كثرة اسعالنرات بالمريت حررى ال يسرقط الرسرو  فري الد ر.راءن إبن المريقات أورا تعر رر حرارس لر   حررى ال 
  -ور ما أذه ال وكة كانت :يغرر روفس  

(ن 11:  6+  رح  15:  4+  ح  22:  16( عع  في بصرهر فدان ال يكرب رسائ   روفس  رح يم ياا )رو 1
 (17:  3تس 2وفى بعض األحيان يكرب السال  ريده في آخر الرسالة )

 (ن14:  4+  ح  12ر 11:  19(  رو  في جسده ) ي 2
 ري  إارأا عده ال ي ان في كح مكانن( ر ما أي االع اامات المسرمرة ال3

( و ررولس نفسرر  سررمح هللا ل  رري ان  ن ن  مرر ن راررذا 5:  5كررو 1ونرررى  ن رررولس  سرر م اانرري كورنثرروس ل  رري ان )
 -نفام فائدتيا ل ر.ارا :

 .  ( التن ية من خطية معينة... كما في حالة مانى كورنثوس وحالة أيوب1
 . ولس( الحماية من السقوط.... كما في حالة ب 2

ورمت فرري صرريغة الممرراري إشررارة إلررى  ن عم يررة ال  ررم كانررت تحررد  ع ررى الرردوا  والحررظ  ن الرسررو   = ليلطمنََى
 شار إلى الرؤ.ا الري رآأرا ولدور  لرم نردخح فري تفاصري اار ررح فري تواعرع  لرم يقرح ر نرت ولدرا  را   عررف إنسرانا ن 

 لمواظر واسعالناتنوسر.عا  ما تحو  ل  وكة الري في جسده ولم ي يح الحدنل عا ا
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ٍِ َأْن ُيَ اِرَقِني.8" -:(8) آية بِ  َثاَلَث َمرَّا  " ِمْن ِجَهِة هَذا َتَضرَّْعُت ِإَلى الرَّ

هللا ال يسر.يب لما ن  ب  مباشرةر رح لما أو في  الخير لوار فقد ن  ب ما أو عرد خيرنرار كمرا ط رب ررولس أوران 
ن ب.انررب أرذه اآليررة آيرة  خرررى ( ولدررا ع يورا  ن نمر24:  11مرر حقرا  كرح مررا ن  بر  فرري الصرالة مرؤمويا نوالرر  )

( ف رفاء رررولس كران عرد م ريئة هللار ألن شرفاءه لررا 14:  5نرو 1" )ط  ورا شريئا  حسرب م رريئر  يسرمن لوراإن أري "
 "والمحرراجون إلرى ال رفاء شرفاأمهللان ولرذلك سرمعوا  رو  الدرراا " يساعده ع ى خالا نفس ر لذلك لرم يسرر.ب لر 

(ن فاواو مرعى محراجون ل  رفاءر ألن ال رفاء سريكون الوسري ة الرري رارا نرجعرون إلرى هللا و.عرفونر  11  :  9)لو  
فيخ صوار وأواو مرعى محراجيا ل مرض ليروقوا مثرح  نروار فيخ صروار وأوراو مرعرى محرراجيا ل مررض حررى 

ف ريس معورى أرذا  الرا ال فاء ر ولدا إن لم يعط  عى لي فيام هللاإبا  لوص ى ما  جح المر   نال يسق وا مثح رولس
 ن هللا لم يسر.ب لوار رح  ن أرذا المررض يكرون لصرالح المرر.ضن وان  رام الررا  ن ي خرذ المرر.ض بعرد صر واتوا 

ي    ْح نفسر  فري الفررموس و.ع يورا رو  الصر ر و صواموار ف يس معوى أذا  ن هللا لرم يسرر.بر ررح سيسرر.يب بر ن ن ور 
ي خذون الموامنح والمرتار مرا ع رى جسرده فر رفى األمرراضر لدرا لرم يسرر ن أرو والعزاءن ونالحظ  ن رولس كانوا 

( 20:  4تررررى 2 ن ي ررررفى نفسرررر ر رررررح لررررم يسررررر ن  يمررررا   ن ي ررررفى بعررررض تالميررررذه المرعررررى مثررررح تروفيمرررروس )
الوموبجيررة مررا ( والرررا يسرروي نفسرر  صرر ى لدرري ترفررن عورر  الدرر سن ولدررا لورررع م الصررالة 27:  2و بفرررومتس )فررى 

"ن وهللا بحسب م يئرك" إبا  لوص ى ما الق ب "لردا م يئرك ولدا لردا ال بحسب م يئري رحإب  ا  "الرا يسوي 
 يحقت مائما  ط باتوا ب روي :

  ن تدون ال  بة مفيدة لوا ولخالا نفوسوا ن ولوالحظ  ن معرفروا عئي ة جدا ن (1
 فاء في  م.د إسم هللان  ن تدون لم.د إسم ن وليس كح شفاء في  فائدة لوا كما ر نوار وليس كح ش (2
 ن ن تدون ال  بة بنيمان (3

 
ََة ي 9" -:(9) آي ََِ اْلَحِريِ  ف ََِ ُر ب ُروٍر َأْفَتصََِ لِ  سََُ ُل«. َفِبََُُ ْعِف ُتْكمَََ ي الضَََّ ََِ ِتي ف وَّ ََُ ي، أَلنَّ ق ََِ َََك ِنْعَمت اَل ِلي:»َتْكِيي َََ َفق

 " َضَعَ اِتي، ِلَكْي َتِحلَّ َعَليَّ ُقوَُّة اْلَمِسيِح.
فرريما ي ررعر بمررعف  و حاجررر  إلررى أررذه الوعمررةر لررذلك ف ررولس يفرخررر بمررعفات  لرحررح فيرر   رروة  نعمررة هللا ت رردو  كثررر

المسيح وتعمح في خدمر  وكراات ن هللا يعمح فيما ي رعر  نر  وحرده عراجز عرا  ن يخرد ن وأرذا أرو معورى  ن  روة 
اهلل لرم نرفرن ال روكة هللا ت ْدم ح في عع  الب رر  ي تسر ين  ن تعمح في اسنسران الرذي ي رعر بمرعف ن ولرذلك فر

عا رولس الرسو  لدو  اامه نعمة وط ب مو  اسحرما ن ولوالحظ  ن القوة الب ر.ة والحكمة الب رر.ة يفسردان عمرح 
 هللان

   -أمثلة :
رصرور  نر   ترى بمالئدرة  نزلروه مرا ع رى لوالمسيح ع ى الص يب كان فري وعرن عرع  شردندن و  (1

يحد  ؟ ربسرراطة كانررت  صررة الفررداء  ررد ف رر تن الصرر يب و ر رروا اليارروم والرومرراننن مررابا كرران سرر
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ولدووا ر نوا م رد  جدنرد ع رى الصر يبن  روة هللا ال.برارة تعمرح خرال  عرع  المسريح ال ردند وتارز  
 إر يس والموت وتخ ت الب رن

تصور  ن رولس الرسو  كانت لر   روة جسردية جبرارةر وحريا نااجمر  الياروم كران يمرر ام و.وررقم  (2
لمؤمويا آمووا ع رى ندير ر    كرانوا  رد حسر وه إنسرانا   و.را  جبرارا  وكرانوا موامن أح كان كح أؤالء ا
  د نفروا مو  واررعدوا عو ن

القديسة مميانة في عذاباتاا إم في شفائاا كانت س با  في إيمان المئات ررح واسر راامأمر أرح لرو  (3
 الء  د آمووانكانت ل قديسة مميانة  وة  ماتت الوالي فور  ن اررد ت  الماان أح كان كح أؤ 

إن هللا لررر  خ رررة حكيمرررة ولرررو تررردخ ت بحكمرررري  و بقررروتي س فسرررد خ رررة هللان ررررح  ن اسنسررران القررروى سررريغرر بقوتررر  
ور معرريو.رد رر فيحررر  مرا  رروة هللا وعم رر ن  فرشرراة ليرسررم رارا لوحررةن مررا أرو الوعررن األمثررح  رسررا  يسررخد   ن ت صرَّ

يمعاا الرسا  في ال ون األحمرر تر رون رارذا ال رون وأكرذان ولدرا ل فرشاة ؟   عا   ناا ال يكون لاا ر ىر رح حيوما 
تصور  ن الرسا  حيوما  تى ليمن الفرشاة في ال ون األحمر إسردارت ما نفساا وت ونت بال ون األخمرر حسب 

ال وحةن ولاذا ف ولس يفرخرر بمرعف  فارو يع رم  نر  بقردر مرا أرو عرليف وال نرردخح فرى   راذا سرفسد   فاىر ناا !!  
 هللا بقدر ما تو.ح خ ة هللا و.و.ح عمح هللان خ ة
 
ِِ أَلْجِل اْلَمِسيِح. أَلنِ ي ِحي10" -:(10) آية يَقا ِِ َوالضِ  ِِ َواالْضِطَهاَدا ُروَرا َتاِئِم َوالضَّ ِِ َوالشَّ َعَ ا َنَما ِلذِلَك ُأَسرُّ ِبالضَّ

 . ٌَ َفِحيَنِئٍذ َأَنا َقِويٌّ  " َأَنا َضِعي
واحرياجر  لقرروة المسريحر  ع راه المسريح  روةر ررح كرران الرسرو  ي رعر ر رذة حريا يحررس حيومرا شرعر الرسرو  بمرعف  

بالمعفات والميقات العطيمة الري تقار   في الخدمةر فالميقات تقار   مرا الخرارا ولدرا فري الرداخح ي رعر بقروة 
ر فررراهلل الررررد  ط رررب هللا نررر  لرررو ن هللا ال ررررد وسررريعمحن و  صررربح يعررررف   ر ألنررر عررريقات  ي سرررَّ عطيمرررةن أرررو كررران فررري 

 نو.سر.يب وأذا بحسب وعده ن و ما ما ي عر بقوت  وامكانيات  فال ي  ب هللا فان هللا نررك  وحده لد ر.ائ  
 
ُِ َغِبيًّا َوَأَنا َأْفَتِصُر. َأْنُتْم َأْلَزْمُتُموِني! أَلنَُّه َكاَن َيْنَبِغي َأْن ُأْمَدَح ِمْنُكْم، ِإْذ َلمْ 11" -:(11) آية ْيًئا  َقْد ِصْر َأْنُقْص شََ

ُسِل، َوِإْن ُكْنُت َلْسُت َشْيًئا.   " َعْن َفاِئِقي الرُّ
و اررذا اسفرخررار صرررت   يررا  فرري نطررركمر و نررا نفسرري ال  حررب  ن  فرخررر ب رريء إال  بمررعفاتىر لدررودم  لزمرمررونين 

كررح أررذه  وكرران ي.ررب ع رريكم  ن تقرردروني وال ت زمرروني برر ن  فرخرررر خصوصررا  بعررد  ن خرردمردم كررح أررذه الخدمررةر
 المدةر و عد  ن تغيرتم ما وإوييا خ اة إلى  ديسيا لام مواأبن و اذا ف نا لست   ح ما سائر الرسحن 

  نا لست شيئا  ردون المسيحن = إن كنت لست شيئاً و 
 
ٍِ َوَعَجاِئَب َوُقوَّ 12" -:(12) آية ُسوِل ُصِنَعْت َبْيَنُكْم ِفي ُكلِ  َصْبٍر، ِبآَيا ِِ الرَّ .ِإنَّ َعاَلَما ٍِ   ا
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إن جمين األملة وال راأيا الري تحراجون إلياا كي تثقوا  ن الذي يك مكم و د ع مكم أرو رسرو  كبرا ي الرسرحر كرح 
 أررذه األملررة  ررد تمررت لرري ريررودمن فخرردمري كانررت بع.ائررب و رروات تررد  ع ررى  حقيررري فرري الرسرروليةن والحررظ  نرر   ررا 

 ننرد م أوا عا إحرمال  كح  ال  الخدمة  = ْبرٍ ِفي ُكلِ  َص ولم يقح صوعراا فاهلل صوعاا ب ن  ُصِنَعْت 
 
بِ 13"  -:(13)  آية َساِمُحوِني  َعَلْيُكْمأ  ْل  ُأَثقِ  َلْم  َأَنا  َأنِ ي  ِإالَّ  اْلَكَناِئِس،  َساِئِر  َعْن  َنَقْصُتْم  الَِّذي  ُهَو  َما  هَذا أَلنَُّه 

ُّْْلِم!    " ال
ئس األخررىر إال   ن يكرون بلرك ال ريء أرو  نرى لرم  حراو  ألن  ما أو بلك ال يء الذي    رموه  نرم   ح مرا الدورا

 ن  إقررح ع رريكم باحرياجرراتي وم ررال ي الماميررةر فررنبا كورررم تعر رونرري  ررد ظ مررردم راررذا فسررامحونين وأررذه اآليررة فياررا 
 ت نيب شدند لامن 

 
ْيُكْم 14" -:(14) آية ْل ُهَوَذا اْلَمرَُّة الثَّاِلَثُة َأَنا ُمْسَتِعدٌّ َأْن آِتَي ِإلََ ْم بََ َو َلكَُ ا هَُ ُب مََ ُت َأْ لَُ ي َلسَْ ْيُكْم. أَلنَِ  َل َعلََ َواَل ُأَثقَِ 

 " ِإيَّاُكْم. أَلنَُّه اَل َيْنَبِغي َأنَّ اأَلْواَلَد َيْذَخُروَن ِلْلَواِلِديَن، َبِل اْلَواِلُدوَن ِلأَلْواَلِد.
سوى خالا نفوسكمن وال  نرطر مودم نفعا   ستتي إليكم محرفطا  بم دئير  ن  ال  إقح ع يكمر ف نرم ك والمي ال  ر.د 

 ماميا ن
 
ْم، َوِإْن ُكْنُت ُكلََّما ُأِحبُُّكْم َأْكَثَر ُأَحبُّ 15" -:(15) آية  ُُ لِ  ُسُروٍر ُأْنِ ُق َوُأْنَ ُق أَلْجِل َأْنُ ِس ُُ   "  َأَقلَّ!َوَأمَّا َأَنا َفِب

قُ  رررح  نررا مسرررعد  ن ََِ َََ  نررا ع ررى إسرررعدام  نمررا لرردىَّ مررا  مرروا  ع رريكمر رررح   ُأْن  وأررذه تعوررى إسرررعدامه  ن  =ُق ُأْن 
يمررحى بحياترر  و. ررذ  باترر  حرررى المررروت ألج اررم وألجررح خررالا نفوسررامن ومررن كرررح أررذه المحبررة لررم يقارررح  أرررح 
كورنثوس الرسو  إال  بفرورن إبن ع ى الخام   ن ال نرو ن الدثير ما مخدومي ر لدا من بلك ع ي   ن ن ذ  نفسر  

 أوا ن.ده مسرعد  ن ن ْوف ْت و ن ن ْوف ْت ألج ام وأو يع م نقت مح رام ل  ن عوامر فالرسو 
 
ْل َعَلْيُكْم، لِكْن ِإْذ ُكْنُت ُمْحَتااًل َأَخْذُتُكْم ِبَمْكٍر!16" -:(16) آية   " َفْلَيُكْن. َأَنا َلْم ُأَثقِ 

رع رى  حردر ولدرا  ليكا ما يكون ما   وا  المع ميا الدذبة عورىر ف نرا لرم  إقرح  =  َفْلَيُكنْ  المع مريا الدذبرة  = ِبَمكَْ
  الوا  ن  إجرذرام بمكرر ف يكا ف نا لم  جرذبكم إلىَّ ولم  إقح ع يكم رح إجرذرردم ل مسيحن

 
ْم ِبَ َحٍد ِمَن الَِّذيَن َأْرَسْلُتُهْم ِإَلْيُكْمأ17" -:(17) آية ُُ  "َهْل َ ِمْعُت ِفي

   وا أم ألج ى  مواال نأح طمن فيكم  حد مما  رس رام إليكمر  و ط
 
ِدأ 18" -:(18) آية وِح اْلَواحَِ ِِ الَرُّ َذا َلْكَنا بَِ ا سََ يُطُسأ َأمََ ْم تَِ ُُ ي َع فَِ ْل َ مَِ َ َلْبُت ِإَلى ِتيُطَس َوَأْرَسْلُت َمَعُه اأَلَخ. هََ

ِِ اْلَواِحَدِةأ ِِ اْلَصَطَوا  "َأَما ِبَذا
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 سارينأح س ب تي س  و األي المرسح مع   موالدم لحساب   و لح
 

ا اأَلِحبَََّ 19" -:(19) آيََة لَّ َأيُّهَََ نَّ اْلكََُ َتَكلَُّم. َولكََِ يِح نَََ ي اْلَمسََِ اَم هللِا فََِ ْمأ َأمَََ ُّْ َلكََُ َت ا َنحََْ ا َأنَّنَََ وَن َأْيضًََ ُْنََُّ ِل َأَت اُء أَلجََْ
  " ُبْنَياِنُكْم.

 ررررر نفسرري  مررامكم  و نررا إب كوررت  تد ررم لدررم ع ررى أررذا الوحررو ف سررت   صررد بك مرراتي  ن  حرررج لررديكم  ي  حرراو   ن
ن  َتَكلَّمُ و لرمس األعذارن ف يس لديكم ما تحكمون ب  ع يَّ ف نرا  تد رم  مرا  هللار وهللا شراأد  = َأَماَم هللِا ِفي اْلَمِسيِح نََ

ر و نا مسوس وم ام ما السيد الرا المسيحن وكح كالمي لوفعكم   أَلْجِل ُبْنَياِنُكمْ = ع ىَّ
 
ٌِ أَلنِ ي َأَخافُ 20"  -:(20)  آية  ِإَذا ِجْئُت َأْن اَل َأِجَدُكْم َكَما ُأِريُد، َوُأوَجَد ِمْنُكْم َكَما اَل ُتِريُدوَن. َأْن ُتوَجَد ُخُصوَما

. ٌِ ٌِ َوَتْشِويَشا ٌِ َوَتَكبَُّرا ٌِ َوَنِميَما ٌِ َوَمَذمَّا ٌِ َوَتَحزَُّبا ٌِ َوَسَصَطا  "  َوُمَحاَسَدا
ال  راكم كما  رجون وكما كوت  نرطر مودم ك والم مؤمويا لام حيراة  نا  كرب لدم أذا ألني  خ ى عودما  جئ  ن 

ٌِ تو ررة و ررد  صرر حوا  مررورأمن رررح ي.ررد فرري وسرر ام  َدا ٌِ َوُمَحاسَََ وَما ٌِ .. ..ُخصََُ َرا مررا ي خررذه رو  الغرررور  = َوَتَكبََُّ
  ي  كون مم را   ن  و ، و عا بن = َوُأوَجَد ِمْنُكْم َكَما اَل ُتِريُدونَ والفخر 

 
ْم َيُتوُبوا َأْن ُيِذلَِّني ِإلِهي ِعْنَدُكْم، ِإَذا ِجْئُت َأْيًضا َوَأُنوُح َعَلى َكِثيِريَن ِمَن الَِّذيَن َأْخَطُ وا ِمْن َقْبُل َولَ 21" -:(12) آية

َنا َواْلَعَهاَرِة الَِّتي َفَعُلوَها.  " َعِن النََّجاَسِة َوالزِ 
د   نام يس دون في خ ايا س ت وبكرأار إب الرسو  ك ا لام ولدأم في اس  =َأْن ُيِذلَِّني  يمان سي عر بمذلة لو و ج 

في خ ايا انى   =  َأْخَطُ وا ِمْن َقْبلُ راذا سردون خدمر  رال نفن و ال إمرر فخ ايا األوالم تس ب عارا  ألريامن 
و يفر  بقوة  والمه ووإوية ون.اسة إن الخام  حيوما ي عر  ن  والمه في حالة روحية مر خرة ي عر رذ ر والعكس فا

 ن( نر.د  ن يفرخر رام 19:  4الروحية فاو ك ا لام ) ح  



 ( اإلصحاح الثالث عشر)  تفسير رسالة بولس الرسول الثانية إلي أهل كورنثوس
 

 
84 

 عودة للجدول ثالث عشراإلصحاح ال
 
    "هِذِه اْلَمرَُّة الثَّاِلَثُة آِتي ِإَلْيُكْم. »َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َوَثاَلَثٍة َتُقوُم ُكلُّ َكِلَمٍة«.1" -:(1) آية

 ( ن ز  وجوم  كثر ما شاأد عود القماءن15:  19أذه لاا عدة تفسيراتن وفي )تل 
 ستتي إليكم أذه المرة الثالثة لرر كد الد مة وتث تن وتدون ا.اراتي الثال  لدم ك اوم إال  عدكمن – 1
        من  د يكون ال اأدنا أم رسالري  األولى والثانيةن وال اأد الثالل أو ا.ارت  القاممة لا – 2
 
 الر ي الثالل أو األ را ل صحةن لدا و 
حيا نذأب الرسو  في ا.ارت  الثالثة فاو سيذأب لمحاكمرامر والمحاكمة تحراا ل اومن و ولس سيعا ب الخ راة   –  3

ب رررراامة شرررراأدنا  و إالإررررة بحسررررب ال ررررر.عة ولررررا يحكررررم ع رررريام وحررررده مون شرررراومن ور مررررا ال رررراأدان أمررررا تيموإرررراوس 
 وسوسرانيسن

 
ْن َقْد َسَبْقُت َفُقْلُت، َوَأْسِبُق َفَ ُقوُل َكَما َوَأَنا َحاِضٌر اْلَمرََّة الثَّاِنَيَة، َوَأَنا َغاِئٌب ا َن، َأْكُتُب لِ 2" -:(2) آية ُ وا مَِ ِذيَن َأْخطََ لََّ

 " َقْبُل، َوِلَجِميِع اْلَباِقيَن: َأنِ ي ِإَذا ِجْئُت َأْيًضا اَل ُأْشِ ُق.
ري الثانية  نى   ت ما   ول  اآلن   ح رح ري الثالثة إليكمر ف وج  كالمي ل ذنا  د  منووا كخ اة فري لقد سبقت في رح و 

رح ري السابقةر وكذلك  وج  كالمي ل با يا الذنا يخ ئون و  و   نوي عودما  جئ إلريكم ل مررة الثالثرة  نرى سروف  تد رم 
و سينرى  أمية وجو  و عام دم ب دة لدح ما يخ ئ ولا  شفتن أوا  ة ل خ اةنم عقو ات ك 

 
ْم.3" -:(3) آية ُُ ، الَِّذي َلْيَس َضِعيً ا َلُكْم َبْل َقِويٌّ ِفي   " ِإْذ َأْنُتْم َتْطُلُبوَن ُبْرَهاَن اْلَمِسيِح اْلُمَتَكلِ ِم ِفيَّ

  -أم يقولون ل  ب ي صفة و  ي س  ان تحاكموا ؟ وكان رم رولس  ن  : 
، اْلَمِسيِح اْلُمَتَكل ِ من  – 1  فما يقاو  رولس يقاو  المسيح الذي في ن =ِم ِفيَّ
لقد سبقوا ور وا عقو ر  ل زانير أم ر وا  وت  في كراات  و عمال  والمع.زات الررى صروعاا  =الَِّذي َلْيَس َضِعيً ا َلُكْم   –  2

 يما فى عقو ر  ل خ اةر كح أذا  ظار  وة المسيح الذي في رولسن وس ام و 
مْ َبْل َقِويٌّ فِ   –  3 ُُ القروة لرم تطارر فري ررولس فقرطر ررح ظاررت فريامر ف قرد تغيرروا تغييررا  كرامال  وصراروا  ديسريا لارم  = ي

 مواأب بعد إيمانام وبلك ررعاليم رولسن فاح بعد كح بلك يكون رولس عليف و ال س  انن
 
وَّ 4" -:(4) آية يٌّ ِبقَُ ُه حََ ْعٍف، لِكنََّ ْن ضََ ُه أَلنَُّه َوِإْن َكاَن َقْد ُصِلَب مَِ َنْحَيا َمعََ ا سََ َعَ اُء ِفيَِه، لِكنَّنََ ا ضَُ َنْحُن َأْيضًَ ِة هللِا. فََ

 " ِبُقوَِّة هللِا ِمْن ِجَهِتُكْم.
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ولررو  ن المسرريح إتخررذ صررورة ب ررر.ة وصرر   ب  ومررات فرري صررورة عررع ر إال   نرر  كرران فرري موراررى القرروةن كرران حرري بقرروة 
واسوت ن أو حي ب  يعر  فاو هللا نفس  الطاأر في ال.سردر الأوت ر رح حرى عودما كان في الق ر كان الأوت  مرحدا  ر

رررح أررو مصرردر الحيرراةن رررح صررار الصرر يب عالمررة  رروة مر بررة ل  ررياطيان إبن ال تحكمرروا حسررب المطرراأرر فرروحا فرري 
ََهِ = صررورة عررع  كمسرريحوا  َعَ اُء ِفي مررا حررد  ل مسرريح يحررد  لوررا فرروحا نطاررر فرري عررع  وسررط العررالم الررذي  = ضََُ

ر اء فى أذا العالمر لدووا بالمسيح الذي فيوا   و.اء بفمح  وة هللا العام رة فيوران نحرا مصر و يا مرن يم ادنا ونحيا كغ
مسيحوا ال نسرعمح  وة جسديةر مم ادنا ما العالمر العالم نرفموا ألن  نرفض المسيحن لدا ما جررى ع رى المسريح 

ِتكُ ع يوررار وكمررا تم.ررد المسرريح سررورم.د نحررا  يمررا ن   سرري.رى  ْن ِجهَََ  نرررم ترونورري فرري مطاررر عررع  وجسررمي  = مْ مََِ
 عليفر لدا  وة المسيح الري فيَّ سرطار عدكم و عامبكمر س سرعمح س  اني الرسولى ما نحوكمن 

 
ْم، أَ 5" -:(5) آية ُُ ْم. َأْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَن َأْنُ َس ُُ ْم، َهْل َأْنُتْم ِفي اإِليَماِنأ اْمَتِحُنوا َأْنُ َس ُُ ُبوا َأْنُ َس َو َجرِ  يَح هَُ نَّ َيُسوَع اْلَمسَِ

ْم، ِإْن َلْم َتُكوُنوا َمْرُفوِضيَنأ ُُ   "ِفي
ْم، َهْل َأْنُتْم ِفي اإِليَمانِ  ُُ ُبوا َأْنُ َس وأرذا نرد  ع ير   نأذا السؤا  الرد  ن ي غح با  كح موان أرح المسريح فيورا    ال =  َجرِ 

 ن نمن الواس في الميزان ف ومن  نفسوا نحا في الميزان  نوا إارريا في اسيمان واإقيا في مسيحوار رال خوفن و  ح 
"ن والرسو  نر.رد  ن يقرو  لارمنن إيماني  عا عد   ب مثح الرجح الذي  ا  ل مسيح "وما ي.د نفس  بو إيمان مارز ف ي
فري اسيمرانر  مرحوروا  نفسركم وجر روا بواتدرمر أرح  نررم فري اسيمرانر وابا كوررم تسر دون إردال  ما  ن تمرحوونوا وت .ر ونوا  

المسيح يسكا فيكم ف نرم لسرم في اسيمان رح خارجا  عو  ر فنبا لم يكا إن لم تكونوا مرفوضين فنن المسيح نوجد فيكم
ن والرسررو  يقصررد أوررا اسيمرران (16:  3كمررا أرردمه المسرريح  نرر  مزمررن  ن نرقيرر ه )رؤ مرفوعرريا مررا المسرريح تبعررا  لررذلك

را  ألنك معي" والمؤما ال ي كر والمؤما يمن إقر  في هللا مفمرال  المرر الرذي العم ير فالمؤما ال يخاف "ال  خاف ش
يخرررراره هللا عرررا ال ررراد الرررذي يخرررراره لوفسررر ر  ي يحيرررا حيررراة الرسررر يم الدامرررحن وأرررو يحيرررا شررر.اعا  مثرررح ال ررراداءن وأوررراو 

 عالمات  خرى 
  هللن شاامة الرو  في ماخ وا  نوا  رواء (1
  ناأا و. مساا الواسإمار الرو  في الخارا الري نر  (2

؟  لست  نان  ليس أذا إإباتا  ر ومواأبر فما الذي عرفدم المسيحومعوى كال  رولس  ن  إبا كان المسيح فيكم ولدم إما
 لصدس رسوليرىن إن صدس رسوليرى ت.دوه ماخ دمن وان كان المسيح فيكمر فدم باألكثر يكون في مع مكمن 

 
  " ُكْم َسَتْعِرُفوَن َأنََّنا َنْحُن َلْسَنا َمْرُفوِضيَن.لِكنَِّني َأْرُجو َأنَّ 6" -:(6) آية

حيوما سر.دون المسيح فريكم سررر كدون  نوري  و يما  حيوما س سرعمح س  اني الرسولى سرر كدون  نوي لست مرفوعا ن  
 لست مرفوعا ن
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ًنا، َوُأَصلِ ي ِإَلى هللِا َأنَُّكْم اَل َتْعَمُلوَن َشْيًئا َرِديًّا، 7" -:(7) آية ُتْم َحسََ َنُعوا َأنَْ ْي َتصَْ َْْهَر َنْحُن ُمَزكَّْيَن، َبْل ِلكََ َلْيَس ِلَكْي َن
 " َوَنُكوَن َنْحُن َكَ نََّنا َمْرُفوُضوَن.

ُن = أوا نرى   ب الرسو  المم روء محبرة ألروائر  فارو  يرر ماررم بنظارار سر  ان  الرسرولى فري العقراا  َر َنحَْ ْْهََ ْي َن ِلكََ
اوا س  انن رح  ن يكونوا أم  ديسريا إب ل  =  ُمَزكَّْينَ  ْيًئا َرِديًَّ وَن شََ ًنا اَل َتْعَملَُ ُتْم َحسََ َنُعوا َأنَْ ْي َتصَْ ْل ِلكََ فرال يحرراجوا  = بََ

يطارر  ن  .كونروا أرم  ديسريان أوراو كمرفروض و رال سر  ان ررح نروم ررولس  ن يطارر  نلر منب يطار في  س  ان ررولس
 ما ي مئا ع ى نفوس رعير نرولس ال نارم ب ن تس ب حقو   كرسو  بقدر 

 
.8" -:(8) آية ، َبْل أَلْجِل اْلَحقِ    " أَلنََّنا اَل َنْسَتِطيُع َشْيًئا ِضدَّ اْلَحقِ 

ْل  ي  نرر  لررو سرر درم بررالحت ف ررا  سررر ين  ن  عمررح شرريئا  عرردكمن فسرر  اني الرسررولى أررو لعقرراا مررا أررو عررد الحررتن  بَََ
 ار الحتنما نعم   المام في  أو إظا = أَلْجِل اْلَحق ِ 

 
 " .أَلنََّنا َنْ َرُح ِحيَنَما َنُكوُن َنْحُن ُضَعَ اَء َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن َأْقِوَياَء. َوهَذا َأْيًضا َنْطُلُبُه َكَماَلُكمْ 9" -:(9) آية

َعَ اَء  ُن ضََُ وُن َنحََْ ا َنكََُ َرُح ِحيَنمَََ إن أررذا نطاررر كمررعفاء ررردون سرر  ان واعررح باسعررافة سحرمررا   ال  الدرررااة =  =َن ََْ
اءَ  أنََتميفرحورري  ن ال تدررون أورراو فرصررة سظاررار سرر  اني بسرر ب  داسررردمن  وَن َأْقِويَََ فررالقوة الروحيررة تصرراحب  = َتُكونََُ

 هَذا َنْطُلُبُه َكَماَلُكمْ = حياة الرائب والخام  الحقيقي ي  ب كما   والمه 
 
ْلَطاِن الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاُه  ِلذِلَك َأْكُتُب ِبهَذا َوَأَنا َغاِئٌب، ِلَكْي اَل  10"  -:(10) آية  َأْسَتْعِمَل َجْزًما َوَأَنا َحاِضٌر، َحَسَب السُّ

بُّ ِلْلُبْنَياِن اَل ِلْلَهْدِم.  "  الرَّ
نى  كرفي راذه األمرور إلريكم و نرا  ائرب عرودم حررى ترعطروا رارار وحررى ال  كرون ممر را  عوردما  جرئ نوما  جح أذا ف

ولى في معا  ردمر وأذا الس  ان الذي  خرذناه مرا هللا لرم ن خرذه مرا  جرح الارد  واظارار إليكم  ن  سرعمح س  اني الرس
 القوة رح ما  جح روياندم الروحي وتدمي دم في حياة اسيمانن

 
وا11" -:(11) آيََة ًدا. ِ يشََُ ا َواحََِ وا اْهِتَمامًََ ْوا. ِاْهَتمََُّ زَّ وا. َتعَََ وا. ِاْكَملََُ َوُة اْفَرحََُ ا اإِلخََْ ِة  َأِخيًََرا َأيُّهَََ اَلِم، َوِإلََُه اْلَمَحبَََّ ِبالسَََّ

اَلِم َسَيُكوُن َمَعُكْم.  " َوالسَّ
ن اسنرصرار فري الر.ر رة لريس أرو الخرروا موارار ررح فري  الفر  الروحي المقدس سمة لحياة اسيمانن والحرظ   =  اْفَرُحوا

هللا  نوما كوان لرذلك نسرمن  ن نسرمر في حال  فر   إواءأان لذلك ف وفر  حرى لو كوا في مرض  و س.ار فوحا في ند 
 (ن4:  4رولس الرسو  ندعو ل فر  حرى وأو في الس.ا )في 

الرسو  ي  ب موام وموا  ن نسعى ونعمح ل ومو فري طر.رت الدمرا  الروحرين فالحيراة الروحيرة أري حيراة تقرد    =  ِاْكَمُلوا
ن  باكم الذي في السموات أو ام يا كما  كونوا ك ى مواا وأكذا إلى ماال ناايةننن"ونمو وتدرا ما مرتبة إلى مرتبة  ع

 ن" كامح
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ْوا نحا في عرالم عريقاتر والمريقات تحاصررنا مرا كرح جانرب لدرا ع يورا  ن ن  رب اسمررالء مرا الررو  القردس  =  َتَعزَّ
 نالمعزى ليعز.وا وسط عيقاتوا 

ًدا ا َواحََِ وا اْهِتَمامًَ ( فودرون ك سرررة واحردة مرحابرة رررال 2:  2ي الرسرو  ناررم برر ن يكرون ل دويسرة الفدررر الواحرد )فر = ِاْهَتمَُّ
وأررذا لررا يكررون إال  لررو كوررا مم رروئيا مررا الرررو  إب لوررا أرردف واحررد أررو م.ررد  نإن ررقاس وال إنقسررا  وال تحررزا وال خصررا 

 المسيح ن
اَلِم مْ = كرسوا حياتدم ألجح سال  الدحن وما يليش بالسال  يكون هللا معر   =  ِ يُشوا ِبالسَّ َيُكوُن َمَعكَُ ا يلي روا ن ومرسََ

  نفي إن قا ات وخصا  لا يكون هللا معام
 
َسٍة. 2" -:(12) آية ْم َعَلى َبْعٍا ِبُقْبَلٍة ُمَقدَّ   " َسلِ ُموا َبْعُضُُ

الدويسرة وعرعت فري ردايرة القرداس "   روا  الرسو  يحثام ع ى  ن يكون ريوام وم ومحبة وسال  رال ر.اءن وما أورا فرنن
َسةٍ مون  ن ندون في سال  ومحبةن " فال  بامة مق ولة بعمكم بعما     نرال خداي وال فسام  = ِبُقْبَلٍة ُمَقدَّ

 
يِسيَن.13" -:(13) آية  "  ُيَسلِ ُم َعَلْيُكْم َجِميُع اْلِقدِ 

يِسينَ   ن وتسالونيكى(  ي ييمكدونية )ف ي مؤموي  = َجِميُع اْلِقدِ 
 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمحَ 14" -:(14) آية ْم. آِميَن.ِنْعَمُة َربِ  ُُ وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِع  " بَُّة هللِا، َوَشِرَكُة الرُّ

أورا نررى ال ركرة الرسرولية الخراميررة والرري صرارت أري ال ركررة الرري نبرارو الدراأا ال رعب راررا بعرد إخرررا  كرح  ررداس  و 
و الرررالي ندررون فرري  إجرمرراين ونالحررظ  ن نعمررة المسرريح الررري ظارررت فرري صرر يب  جع روررا نرعرررف ع ررى محبررة هللا اآلا 

 شركة من با ي المؤمويار أذه ال ركة يع ياا الرو  القدسن
نحا ردون المسيح ما كوا  امر.ا ع ى  ن نحطى بمحبة اآلار و نتحامنا بالمسيح اسرا صرنا  رواء بالربلية توسكب 

المحبة الذي يسكب أذه (ن والرو  القدس أو رو  6:  1فيوا محبة اآلا الري كانت توسكب في اسرا المح وا ) ف 
(ن و الرالي ي ررو كح المؤمويا في محبة واحدة هلل ولبعمام البعضن 5:   5المحبة في   وا كح المؤمويا )رو 

وأواو  يما  شركة ريا المؤمويا و يا الرو  القدس في المواأب والع ايار رح الرو  القدس صار ي ررو من المؤمويا  
نن إشررو يا را من ع يدو في كح عمح صالح"ن هللا الثالو  أو مصدر كح في كح عمح صالح " وشية المسافر.ا

 . نعمة وحب وشركة لوا


