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اإلصحاح األول
ٔ
سو ُؿ
سَ ،ر ُ
آية (ٔ)ُ " -:بولُ ُ
مع ا ْل ِقد ِ
يف
يف الَِّذ َ
َج َم ِع َ
ّْيس َ
يف أ ْ
ََ

عودة لمجدوؿ

اهلل ،وِتيموثَاوس األَ ُخ ،إِلَى َك ِنيس ِة ِ
يئ ِة ِ
اهلل الَِّتي ِفي ُك ِ
وس،
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ِب َم ِش َ
سو َ
ورْنثُ َ
َ
َ ُ ُ ُ
َي ُ
َخ ِائ َي َة" .
ِفي َج ِم ِ
يع أ َ

َخ ِائ َي َة = مقاطعات رئيسية في اليوناف وكورنثوس عاصمة إخائية
مكدونية و أ َ
يئ ِة ِ
اهلل = الرسالة األولى صححت كثي اًر مػف األواػاع فػي كورنثػوسك ولكػف ينػدو ف مػة
سو ُؿ ِ ...ب َم ِش َ
سَ ،ر ُ
ُبولُ ُ
إسػػرمرت فػػي العنػػاد اواسػػرمروا ي ػػككوف فػػي رسػػولية نػػولسك وأنػػا يظاػػر الرسػػوؿ سػػاس سػػمطان ن ػ رسػػوؿ يسػػوع
ِ
س = المعروؼ لدياـ جيداًك َم َع
يموثَ ُاو ُ
المسيح نم يئة اهللك لكي يثنت صحة رعاليم فال ير ككوا فيما ال لاـك ت ُ
ا ْل ِقد ِ
يف = ي المؤمنيف
َج َم ِع َ
ّْيس َ
يف أ ْ
آية (ٕ)ِ ٕ" -:نعم ٌة لَ ُكـ وسبلَـ ِم َف ِ
يح" .
ع ا ْل َم ِس ِ
الر ّْ
اهلل أَِبي َنا َو َّ
سو َ
ب َي ُ
َْ ْ َ َ ٌ
ِ
س ػبلَ ٌـ = كممػػة عنريػػةك فالمسػػيح رػػى لمجميػػنك والنعمػػة يا ػاً أػػي عمػػؿ المسػػيح والػػروح
ن ْع َم ػ ٌة = كممػػة يونانيػػةك َو َ
ػف ِ
ػيح = النعمػة والسػالـ منسػوناف لػمب كمػا ل نػف
سػوعَ ا ْل َم ِس ِ
الػر ّْ
اهلل أَِبي َنػا َو َّ
القدس والذي ن أ عن السػالـك ِم َ
ب َي ُ

دليؿ وحدة الجوأرك

ٖ
يح ،أ َُبو َّأْ
لو ُك ّْؿ تَ ْع ِزَي ٍة" .
ع ا ْل َم ِس ِ
الرفَ ِة َوِا ُ
سو َ
آية (ٖ)ُ " -:م َب َار ٌؾ اهللُ أ َُبو َرّْب َنا َي ُ
لػو ُك ّْػؿ تَ ْع ِزَي ٍػة =
ُم َب َار ٌؾ اهللُ = ..ى ل كؿ الحمد وال ػكر والرسػنيحف فالرسػوؿ ينػد اييػة نالرسػنيح ويناياػا نقول ػ إِ ُ
فاهلل أو مصدر كؿ رعزية لممؤمنيفك ولكف يفاـ مف ايية ناا رند نالرسنيح ورنراي نالرعزيةك فالرسنيح يزيدنا مػف

اإلم ػػرالن م ػػف ال ػػروح الق ػػدس فنمرمػ ػ م ػػف الرعزي ػػاتك ونا ػػذا ُي َعمػ ػـ الرس ػػوؿ أ ػػؿ كورنث ػػوس ف ين ػػيموا نرمجي ػػد اهلل
ورسػنيح عواػاً عػف ػقا ات ن معنػى لاػاف ومػف يسػنح سيحصػؿ عمػى أػذأ الرعزيػةف ّمػا مػف يػدخؿ فػي ػقا ات

فمف يحصد سوى الم اررة والرسوؿ ي ير لمرعزية فاو سيركمـ ايف كثي اًر عف الرعزيات وسط الايقاتك
ػيح = ايب أػو نػو رننػا يسػوع مػف ناحيػة الالأػوت وأػو إلاػ مػف حيػث الطنيعػة الناسػوريةك
ع ا ْل َم ِس ِ
سػو َ
أ َُبو َرّْب َنا َي ُ
وأذا الرعنير محنب عند الرسوؿف فأنوة ايب ل نف صارت نوة لنا حينما إرحػدنا نبننػ ك أ َُبػو َّأْ
الرفَ ِػة = مصػدر كػؿ

رحمة "اهلل يسر نأف يعاممنا نالرف " (مى)ٔٛ: ٚك فمف يصوـ ويقمن جسدأف فاهلل ُيس َّْر نأف يرعامؿ من جسػدأ نكػؿ
رفة فال يخورك وأكذا فاهلل يعاممنا نكؿ رفة وسط آنمنا وايقارناك ففي اييػات ٖ – ٓٔ جػانت كممػة رعزيػة ٓٔ
مراتك وكممة ايقة و لـ وموت ٓٔ مراتك فنقدر اينـف يعطى اهلل الرعزيػاتك و ارجػن نـ نػولس ورعزيارػ ( ارجػن
في المقدمة الصميب واينـ عند نولس الرسوؿ  +كيؼ فاـ نولس الرسوؿ أمية األلـ والصميب)ك ونولس كاف ل

الكثير مف الرؤى والمواأبف لذلؾ سمح اهلل نزيادة اينـ حرى ن ينرفخف ومن زيػادة اينـ زادت الرعزيػات حرػى ن

ينكسرك وأذا معنى " مال رحت رسي ويمين رعانقني" (نش ٕ )ٙ:ك

2

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

يف ُىـ ِفي ُك ّْؿ ِ
َف ُنعّْز َِّ
ضيقَ ِت َنا ،حتَّى َن ِ
آية (ٗ)ٗ" -:الَِّذي يعّْزي َنا ِفي ُك ّْؿ ِ
ضيقَ ٍة ِبالتَّ ْع ِزَي ِة الَِّتي َنتَ َع َّػز
َ
ستَط َ
ْ
يع أ ْ َ َ
َُ
ي الذ َ ْ
َن ْح ُف ِبيا ِم َف ِ
اهلل" .
َ
نحظ ف الرسوؿ ن يكرب ونفس مممونة م ار اًر مناـ نسنب ارااماراـ ور كيكاـ فػي صػدؽ رسػولير ف وذلػؾ نسػنب
كثرة رعزيار ف فاهلل لـ يررك وسط أذأ الايقات وحيداًف نػؿ دخمػت نػ اينـ لمزيػد مػف الرعزيػاتك ونفاػـ مػف اييػة
ف مػػف إخرنػػر نوع ػاً مػػف الاػػيؽ ورعػػزى يسػػرطين ف يعػػزى ولئػػؾ الػػذيف أػػـ فػػي نفػػس الاػػيقةك وأػػو إخرنػػر أػػذأ

الرعزياتف وين رأـ ناا حرى يطمنوأا مف اهلل وسط ايقاراـك نؿ ف اهلل يسمح لخدام ف يدخموا نعض الايقات
ليخرنػػروا الرعزيػػات فيعػػزوا المراػػايقيفك والخػػادـ الػػذي رػػألـ حػػامالً صػػمين يصػػير خادم ػاً كػػامالً مثػػؿ مػػا حػػدث مػػن

المسػػيح الػػذي ركمػػؿ نػػاينـ (عػػب ٕ  )ٔٓ :فػػبف كػػاف المسػػيح ػػد ركمػػؿ نػػاينـ فكػػـ وكػػـ يننيػػي عمينػػا نحػػف ف
نركمؿ ناينـك والمسيح ركمؿ نػاألنـ لي ػانانا فػى كػؿ ػ حرػى األنـك مػا نحػف فنكمػؿ نػاألنـ لن ػنا ك اػؼ

لاذا ف الخادـ المرألـ يكػوف حنونػاً فػي معاممػة النػاسك والرعزيػة ليسػت أػي الخػالص مػف األلػـ ولكناػا عػوف يانػ
اهلل لنا في الايقةك ي الخالص مما يمكف ف ينرج عف اينـ والايقات مف عور ناليأس والف ؿك

٘
ضا" .
يح ِفي َناَ ،كذلِ َؾ ِبا ْل َم ِس ِ
آية (٘) " -:أل ََّن ُو َك َما تَ ْكثُُر آالَ ُـ ا ْل َم ِس ِ
يح تَ ْكثُُر تَ ْع ِزَيتَُنا أ َْي ً
يح = رعنى -:
آالَ ُـ ا ْل َم ِس ِ

ٔ -اينـ الري نجرازأا ونرعرض لاا مثؿ المسيح المرألـك

ٕ -اينـ الري نرعرض لاا نسنب إيماننا نالمسيحك فأنمنا ألجؿ المسيح رننن مػف نفػس المننػن الػذي جػانت
من آنم ي مقاومة الظممة لمنور الذي فيناك

ٖ -آنمنا أي نـ المسيح نفس (كؤ  )ٕٗ :فاأللـ الذي يقن عمينا أو وا ن عمى المسيح فنحف جسدأ وأو
يحيا فيناف فاو "فى كؿ ايقاـ راايؽ" (إشٖ)ٜ : ٙك

وأنػػا روجيػ مػػف الرسػػوؿ لاػػـكك نػ نػػدنً مػػف ف رن ػػيموا نالمناحثػػات الينيػػة عمػػيكـ ف رنظػػروا لمصػػميب المواػػوع
عميكـف نكون ػركة مػن المسػيح فرجػدوا رعزيػةف اواذا رػألمرـ معػ سػررمجدوف معػ (رو  )ٔٚ : ٛفالصػميب واينـ
أي المدرسة الحقيقية لمعرفة المسيح ورعزيار وليس العمـ والد ارسػةف لػذلؾ صػار األلػـ أنػة (فػي ٔ  )ٕٜ :ونحػظ
ن كمما زادت اينـ زادت الرعزياتك

ٙ
ِِ ِ
ِ
ِ
اح ِتمػ ِ
ؽ فَؤل ْ ِ
اؿ َن ْف ِ
ػف
ض َاي ُ
ػس االالَِـ الَِّتػي َنتَػََّلَّ ُـ ِب َيػا َن ْح ُ
آية ( " -:)ٙفَِإ ْف ُك َّنا َنتَ َ
َجؿ تَ ْع ِزَيت ُك ْـ َو َخبلَص ُك ُـ ،ا ْل َعامػؿ فػي ْ َ
َج ِؿ تَع ِزي ِت ُكـ و َخبلَ ِ
ص ُك ْـ" .
أ َْي ً
ضا .أ َْو َنتَ َع َّز فَؤل ْ ْ َ ْ َ

ؽ = نرحمؿ نـ الك ارزة ولكف نمنا أذأ كانت لرصؿ إليكـ كممػة اهلل فرؤمنػوا وررعػزوا ورخمصػوا =
ض َاي ُ
إِ ْف ُك َّنا َنتَ َ
َجػ ِػؿ تَ ْعػ ِػزَي ِت ُك ْـ وخبلصػػكـك فكػػاف نػػولس يمكػػف ل ػ ف يرػػرؾ الك ػ ارزة ويسػػرريح مػػف كػػؿ الاجػػوـ عمي ػ وآنم ػ الرػػي
فَؤل ْ
يواجاااف ولكف لو فعؿف لما آمنوا ولمػا كػانوا ػد رعػزوا ون كػاف لاػـ خػالصك ولكػف اإليمػاف الػذي رقنمونػ والرعزيػة

3

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

الري سرفرحوف ناا ليس معناأا ن لف يقن عميكـ ي ايقات نؿ سرحرمموا نماً مثمنػا = َن ْف ِ
ػس االالَِـ الَِّتػي َنتَػََّلَّ ُـ
ضاك فال يطاف والعالـ يااجموف المسيح الذى فينا والذى فيكـ (يو٘ٔ  ٔٛ :ف  )ٜٔك
ِب َيا َن ْح ُف أ َْي ً
ِِ ِ
اح ِتم ِ
اؿ َن ْف ِ
َج ِؿ تَ ْع ِزَي ِت ُك ْـ = ول العامؿ فى إحتماؿ أذا يعنى ف نمنا وايقارنا
س االالَِـ أ َْو َنتَ َع َّز فَؤل ْ
ا ْل َعامؿ في ْ َ
الرػػى رروناػػا فينػػا لاػػا عمػػؿ معكػػـ ورػػأثير فعػػاؿ فػػيكـ إذ رصػػنروف عمػػى نمكػػـف ورخرنػػروف نفػػس الرعزيػػات الرػػى
نخرنرأاف لذلؾ يسمح لنا اهلل ف نجراز فى أذأ األنـ-:

ٔ) فبذا رألمت فاهلل ن يرركني نؿ يعزيني فأفيض عميكـ رعزيات (يو)ٖٜ-ٖٚ: ٚك

ٕ) حينمػػا رنظػػروف إلينػػا ونحػػف فػػي حالػػة رعزيػػة نػػالرعـ مػػف آنمنػػا فبنػػؾ رر ػػجعوف ورثنرػػوف وأػػذا يسػػاعد عمػػى

خالصكـ ك

ٖ) الخػػادـ المرػػألـ الػػذي إخرنػػر الرعزيػػة يكػػوف كثػػر مقػػدرة عمػػى رعزيػػة المرػػألميف فر ػػة األحاسػػيس رػػأرى عػػف طريػػؽ

اينـك ومف لـ يرألـ يكوف عادة خ ناً جداًف لـ يدخؿ ولـ يراذب في مدرسة األلـك

ٚ
ضا" .
يف أ ََّن ُك ْـ َك َما أَ ْنتُ ْـ ُ
آية ( " -:)ٚفَ َر َج ُ
َجمِ ُك ْـ ثَا ِب ٌ
تَ .عالِ ِم َ
اء ِفي االالَِـَ ،كذلِ َؾ ِفي التَّ ْع ِزَي ِة أَ ْي ً
اؤَنا ِم ْف أ ْ
ش َرَك ُ
الرجػػان الثانػػت ن ػ سػػرزداد رعزيػػاراـ مػػن زيػػادة نماػػـ نا ػ عػػف إخرنػػارأ ال خصػػيف فمػػن إزديػػاد نم ػ إزدادت

رعزيار ( آية ٘)ك

ٛ
ضيقَ ِت َنا الَِّتي أَصابتْ َنا ِفي أ ِ
اإل ْخوةُ ِم ْف ِجي ِة ِ
ؽ
يد أ ْ
َسيَّا ،أ ََّن َنا تَثَ َّق ْم َنا ِجدِّا فَ ْػو َ
آية ( " -:)ٛفَِإ َّن َنا الَ ُن ِر ُ
ََ
َ
َف تَ ْج َيمُوا أَي َ
ُّيا ِ َ
الطَّاقَ ِة ،حتَّى أَِيس َنا ِم َف ا ْلحي ِ
ضا" .
اة أ َْي ً
ََ
َ
ْ
ِ
سػ َنا = ي يأسػنا
رعرض الرسوؿ في آسيا ألنـ وايقات فوؽ مػا رحرممػ طنيعػة الن ػر = فَ ْػو َ
ؽ الطَّاقَػةَ ،حتَّػى أَِي ْ

ِم َف ا ْلحي ِ
اة = ي لـ يعد لنا رجان في ننا سننجو نحيارناك فاو يندو ن و ن في م كمة كنيرة حرى ظف ن مائػت
ََ
ن محالػػةف ورنمػػا كػػاف أػػذا إ ػػارة لمػػا حػػدث فػػي فسػػس ( ع  )ٜٔو لمػػا ػػير إلي ػ فػػي ( ع ٕٓ  )ٖ :و حادثػػة
خرى لـ رذكر في سفر األعماؿك

ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آية (ِ ٜ" -:)ٜ
ػيـ
ػوف ُمتَّ ِكمِ َ
ػي الَ َن ُك َ
لك ْف َك َ
ػيف َعمَػى أَ ْنفُسػ َنا َب ْػؿ َعمَػى اهلل الػذي ُيق ُ
اف لَ َنا في أَ ْنفُس َنا ُح ْك ُـ ا ْل َم ْػوت ،ل َك ْ
ات" .
األ َْم َو َ
اف لَ َنا ِفي أَ ْنفُ ِس َنا ُح ْك ُـ ا ْل َم ْو ِت = ي ننا في نفسنا ما كنا نرو ػن ػيئاً عيػر الحكػـ نػالموتف و ف المػوت سػيكوف
َك َ
ػيف َعمَػى أَ ْنفُ ِسػ َنا = اهلل يسػمح ناػيقات ميئػوس مػف الخػروج مناػا
وف ُمتَّ ِكمِ َ
نااية لمايقة الري كنا فيااك لِ َك ْي الَ َن ُك َ
لكي يرى المؤمنوف يدأ الري رنجى ورنقذك فال يعودوا يركموف عمى وراـ الذاريةف نؿ يكوف رجاؤأـ عمى الدواـ فػى
ِ َِّ ِ
ويفاـ ف الرسوؿ رعرض ليس فقط ل أانػات نػؿ ألنـ فػوؽ طا ػة الن ػرك و ف اهلل يسػمح
يـ األ َْم َو َ
اتك ُ
اهلل الذي ُيق ُ
ناػػذا ليػػزداد إيماننػػا اواخرنارنػػا لرػػدخؿ اهلل وذ ارع ػ القويػػةك وأػػذا أػػو سػػموب اهلل دائمػاًك فممػػاذا سػػمح اهلل نػػأف ن يجػػد
ال عب ماناً فػي النريػة نعػد خػروجاـ مػف مصػرف وسػمح ناػيقات كثيػرة لاػـك كػاف أػذا نسػنب ناػـ لػو ػانموا أػذأ
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الاػػيقات نصػػنرف فػػبناـ كػػانوا سػػيروف ذراع اهلل القويػػة ررػػدخؿ فػػي الو ػػت المناسػػب فيػػزداد إيمػػاناـك وأػػذا عمػػؿ اهلل

دائمػاً ن ػ ينقػػؿ المػػؤمف مػػف مرحمػػة العيػػاف إلػػى مرحمػػة اإليمػػافف نػػؿ وينمػػو إيمانػ يومػػا نعػػد يػػوـك فػػالياود روا فػػي
مصر نالعياف كيؼ ارب اهلل المصرييف وكيؼ ؽ النحػرف فاػـ عرفػوا اهلل نالعيػافك ولكػف نػدوف إيمػاف ن يمكػف

إرااؤأ (عبٔٔ  )ٙ :لذلؾ دخماػـ اهلل مدرسػة اإليمػاف خػالؿ أػذأ الاػيقات ليػنقماـ مػف العيػاف ل يمػافك ونحػف

كمؤمنيفف يرنن اهلل معنا نفػس األسػموب وعمينػا ف نقانػؿ الاػيقات ن ػكر فيػزداد إيماننػا حػيف نػرى يػد اهلل (كػوٕ :

)ٚك
ِ َِّ ِ
ات= .
يـ مف األ َْم َو َ
اهلل الذي ُيق ُ
ٔ -اهلل َح َّولَ ُ مف ُماطاد لممسيحية إلى كارز عظيـك

ٕ -اهلل َح َّولَ ػ ُ مػػف خػػاط إلػػى ػػديس عظػػيـف أػػو ر ػذوؽ ناجػػة القيامػػة مػػف األم ػوات ك واهلل الػػذى ام ػ مػػف
خطير القيامة األولىف سيقيم فى اليوـ األخير فى القيامة الثانية لحياة ندية نجسد ممجدك
ٖ -أذا إ ارة لمحادثة الري كاد ف يموت فياا و نقذأ( ع ٗٔ)ٜٔ:ك

ٗ -أو رى يد اهلل وذراع الرفيعة وكيؼ نقذأ مف الموت اوازداد إيمان ك
٘ -أذأ اينـ الرأينة كانت سنناً فى رعزيار الكثيرةك

 -ٙأو يكرب ما يكرن ن ليدافن عف نفس فاو فى حكـ الميتف نؿ يكرب ألجماـ ليرعزواك
يو أ ََّن ُو سي َن ّْجي أَ ْي ً ِ
آية (ٓٔ)ٔٓ" -:الَِّذي َنجَّا َنا ِم ْف مو ٍت ِم ْث ِؿ ى َذا ،و ُىو ي َن ّْجي .الَِّذي لَ َنا رجاء ِف ِ
يما َب ْع ُد" .
َُ
َ َ ُ
َْ
ََ ٌ
ضا ف َ
إف اهلل د نقذنا مف مثػؿ أػذأ المخػاطر العظيمػة الرػي رعراػنا لاػا والرػي كانػت سػرؤدى نػال ػؾ إلػى مورنػاك واهلل

عمى الػدواـ ُي َن ّْجػي = و ولػ ينجػى ن يعنػى نػ يرو ػن ك ارمػات زمنيػة فػى المسػرقنؿ نػؿ مزيػد مػف اينـ ومزيػد مػف
النجاة الري يعطياا ل اهللك ولكف نولس مات خي اًر ايداً نسيؼ نيروف فمماذا لـ ينجي اهلل ؟! السنب نػ كػاف ػد
ناػػى عمم ػ الػػذي خمق ػ اهلل ألجم ػ ( ؼ ٕ  )ٔٓ :إذاً ليرػػرؾ أػػذأ الحيػػاة نأنماػػا ويػػذأب لم ارحػػةف ولػػيكف أػػذا نػػأي

وسيمة مثؿ سيؼ نيروفك فنيروف لـ يكف ل سمطاف النرة إف لـ يكف د ُعطى مف فوؽ (يو )ٔٔ : ٜٔك

ٔٔ
ضا مس ِ
ػخ ٍ
اص َك ِث ِ
يف،
وف ِب َّ
شَ
َجمِ َنػا ِم ْػف أَ ْ
َجمِ َنا ،لِ َك ْي ُي َؤَّد ُ
يػر َ
اع ُد َ
ش ْكٌر أل ْ
الصبلَ ِة أل ْ
االيات (ٔٔ– ٗٔ)َ " -:وأَ ْنتُ ْـ أ َْي ً ُ َ
ص ِ
ِ
عمَى ما و ِىب لَ َنا ِبو ِ
ط ٍة َوِا ْخػبلَ ِ
ض ِم ِ
ط ِة َك ِث ِ
اهلل ،الَ ِفػي
يفٕٔ .أل َّ
سػا َ
اس َ
َف فَ ْخ َرَنا ُى َو ى َذاَ :
ش َي َ
ير َ
ادةُ َ
َ َ ُ َ
يرَنا أََّن َنػا فػي َب َ
َ
ٖٔ
اهلل ،تَص َّػرْف َنا ِفػي ا ْلعػالَِـ ،والَ ِسػي ِ
َّة ب ْؿ ِفي ِنعم ِة ِ
ِح ْكم ٍة ج ِ ٍ
آخ َػر
ػي ٍء َ
ػب إِلَ ْػي ُك ْـ ِب َ
َّما م ْػف َن ْح ِػو ُك ْـ .فَِإ َّن َنػا الَ َن ْكتُ ُ
سدي َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َْ
شْ
ٗٔ
وف إِلَى ّْ
ػض ا ْل َم ْع ِرفَ ِػة
ضػا َب ْع َ
ستَ ْع ِرفُ َ
ُوف أ َْو تَ ْع ِرفُ َ
ِس َو َما تَ ْق َأر َ
ضاَ ،ك َما َع َرفْتُ ُموَنػا أ َْي ً
الن َي َاي ِة أ َْي ً
وفَ .وأََنا أَْر ُجو أ ََّن ُك ْـ َ
ع" .
الر ّْ
ضا فَ ْخ ُرَنا ِفي َي ْوِـ َّ
سو َ
أ ََّن َنا فَ ْخ ُرُك ْـَ ،ك َما أ ََّن ُك ْـ أ َْي ً
ب َي ُ
الرسوؿ مقرنن نأمانة وصحة مجاودار فى رقديـ المسيح لمكورنثييف وأذا ما يؤأم لطمب م اركراـ ل ومؤازرراـ

إياأ فى صمواراـك و ن َن َّ َرُأـ نالمسيح نالحؽ واإلخالصك وأػو ن يييػر ػيئاً ممػا عممػ لاػـ سػانقاًك وحرػى إف لػـ
يعرفوا مانر معاـ ايف فمسوؼ يدركوف ذلؾ فى يوـ الرب يسوعك
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ٔٔ
ضا مس ِ
ػخ ٍ
اص َك ِث ِ
يفَ ،عمَػى َمػا
وف ِب َّ
شَ
َجمِ َنا ِم ْػف أَ ْ
َجمِ َنا ،لِ َك ْي ُي َؤَّد ُ
يػر َ
اع ُد َ
ش ْكٌر أل ْ
الصبلَ ِة أل ْ
آية (ٔٔ)َ " -:وأَ ْنتُ ْـ أ َْي ً ُ َ
و ِىب لَ َنا ِبو ِ
ط ِة َك ِث ِ
يف" .
اس َ
ير َ
ُ َ
َ
ضا مس ِ
َجِم َنػا = إف اهلل ينجينػا طالمػا نكػـ نػرـ رسػاعدونا نصػمواركـك والحيػاة الرػي ياناػا
وف ِب َّ
اع ُد َ
الصبلَ ِة أل ْ
َوأَ ْنتُ ْـ أ َْي ً ُ َ
ػب لَ َنػػا = نػؿ كػؿ مػا عممػ نػولس الرسػوؿ مػػف
لنػا اهلل يجػب ف ننظػر إلياػػا عمػى ناػا أنػة مػػف اهلل = َعمَػى َمػػا ُو ِى َ
َجمِ َنا = عنػدما رسػرجاب صػمواركـ عنػا وننجػو ورػنجح خػدمرنا رقػدموف
خدمات أو أنة مف اهللك لِ َك ْي ُي َؤَّد ُ
ش ْكٌر أل ْ
صموات كر عمى نجاح الخدمة وأذا النجاح يمجد اهللك ونحظ ر ػجين نػولس لاػـف فاػو ينجػو ويخػدـ نصػمواراـك

وأذا ما رعمم الكنيسػةف فاػي رصػمى لمنطريػرؾ واألسػا فة والكانػة والخػداـف لكػي رػرـ الخدمػة ننجػاحك وناػذا يرمجػد

اسـ اهلل القدوسف خاصة حينمػا ن ػكر اهلل عمػي مػا عطػاأ مػف نجػاح لمخدمػةك والصػالة لمخػريف أػي عمػؿ محنػة
واهلل محنػػةف وحينمػػا رروافػػؽ إرادرنػػا مػػن إرادة اهلل رحػػدث عمػػاؿ عجينػػةف لػػذلؾ فسػػمة المسػػيحية ف ياػػرـ كػػؿ واحػػد

نايخر وليس ننفس ك
اهلل ،الَ ِفي ِح ْكم ٍة جس ِدي ٍ
ص ِ
ِ
ط ٍة َوِا ْخبلَ ِ
ض ِم ِ
َّة َب ْؿ ِفي
آية (ٕٔ)ٕٔ"" -:أل َّ
سا َ
َف فَ ْخ َرَنا ُى َو ى َذاَ :
ش َي َ
ادةُ َ
َ َ َ
يرَنا أ ََّن َنا في َب َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّما ِم ْف َن ْح ِو ُك ْـ" .
ن ْع َمة اهلل ،تَ َ
ص َّرْف َنا في ا ْل َعالَـَ ،والَ سي َ
إف لػػدينا الحػػؽ ف نطمػػب مػػنكـ ف رصػػموا مػػف جمنػػاف ألف أػػذا الػػذي نفرخػػر ن ػ أػػو ػػاادة اػػميرناف نػػالرعـ مػػف
سػاطَ ٍة = لػيس لنػا إنّ أػدؼ واحػد وااػح أػو مجػد اهلل
رقونت ايخريفف ننا د سػمكنا وسػط العػالـ ووسػطكـ فػى َب َ
(وأذا معنى كممة نساطة)ك وليس ألي مكسب خصى مثؿ زيادة موالي و عنيريك َوِا ْخػبلَ ِ
ص = دوف عػش ون
مكر ون ريػانك الَ ِفي ِح ْكم ٍػة جس ِػدي ٍ
َّة = فاليونػانيوف يفرخػروف نالحكمػة الجسػدية والفمسػفات ّمػا نػا ومػف معػي ِفػي
َ َ َ
ِ ِ ِ
صػ َّػرْف َنا = ي إعرمػػدنا عمػػى مػػا وأنػ الػػروح القػػدس مػػف إسػػرنارة وأنػػات وعطايػػاك أػػذا كمػ سػػنب ارحػػة
ن ْع َمػػة اهلل ،تَ َ
اميرأف ن فى نساطة اواخالص وننعمة اهلل عمماـك وأذا سيعرفون ناألكثر فى يوـ الرب العظيـ آية (ٗٔ) ك
ص َّرْف َنا ِفي ا ْل َعالَِـ = رصرؼ الرسوؿ فى العالـ كاف مطانقاً لرعاليم ك
تَ َ
ٖٔ
وف إِلَػى
آخ َػر ِس َػو َمػا تَ ْق َأ
ػي ٍء َ
ب إِلَ ْػي ُك ْـ ِب َ
سػتَ ْع ِرفُ َ
ُوف أ َْو تَ ْع ِرفُ َ
ػر َ
آية (ٖٔ) " -:فَِإ َّن َنا الَ َن ْكتُ ُ
ػوفَ .وأََنػا أ َْر ُجػو أ ََّن ُك ْػـ َ
شْ
ّْ
ضا" .
الن َي َاي ِة أ َْي ً

ن كرػػب

ػػيان خػػرى رخرمػػؼ عمػػا سػػنؽ وكرزنػػا نػ إلػػيكـك وكمػػا سػػنقرـ وعػرفرـ مػػف رعاليمنػػا األولػػى ومػػف سػػموكنا

األوؿ نحوكـف ومف رسالرنا األولى لكـف فبني رجو يااً نكـ حرى نااية حيارنا سوؼ رعرفونناف ننا نرصرؼ فى

نسػػاطة اواخػػالص ون نييػػر كالمنػػاف فػػنحف اسػػرممناأ مػػف الػػرب والػػرب ن يرييػػرك و ف عمػػالي وحيػػاري يرفقػػاف مػػن
ك ارزرى ورعاليميك
ٗٔ
ع" .
الر ّْ
ضا فَ ْخ ُرَنا ِفي َي ْوِـ َّ
سو َ
ضا َب ْع َ
ض ا ْل َم ْع ِرفَ ِة أ ََّن َنا فَ ْخ ُرُك ْـَ ،ك َما أ ََّن ُك ْـ أ َْي ً
آية (ٗٔ)َ " -:ك َما َع َرفْتُ ُموَنا أ َْي ً
ب َي ُ
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ض ا ْل َم ْع ِرفَ ِة = الرسوؿ ي ير فى ر ة ناـ لـ يعرفوا رماماً كؿ محنر لاػـ اواخالصػ لاػـك وأػذا عرػاب لاػـ ناػـ
َب ْع َ
لـ يرفاوا اإلراامات الموجاة ادأك

َك َما َع َرفْتُ ُموَنا = سرعرفوف ننا انف عمى نحو ما سنؽ و د عرفرموناف ي ننا لـ نريير فى مسمكنا نحوكـف وأكػذا
سنكوف فى المسرقنؿك اواذا عرفرـ إخالصنا ونساطرنا سنكوف فَ ْخ ُرُك ْـ = فخ اًر لكـف سرفرخروف نػأف مػف َعمَّ َم ُك ْػـ كػاف
يسمؾ نبخالص مسرني اًر نالروح القدس و ف ما عممركـ إياأ كاف العقيدة الصحيحة واإليماف الصحيح الػذى نػ كػاف

ضػا فَ ْخ ُرَنػا = فمقػد رقنمػرـ نب رنػاع وثنػات مػا كرزنػا نػ إلػيكـك وسػركونوف نػرـ فخرنػا فػى أػذا
خالصػكـك َك َما أ ََّن ُك ْـ أ َْي ً
ع = إذ ُيظاػر
الػر ّْ
اليوـ = يوـ الرب يسوعف إذ ف إيمػانكـ أػو ثمػرة عممنػاك وسػوؼ رعرفوننػا كثػر فػى َي ْػوِـ َّ
سػو َ
ب َي ُ
الرب إخالصناك نالحظ أنا ف الرسوؿ فى ذأن دائماً يػوـ الػرب يسػوعف ومجػد أػذا اليػوـك وأػو يخػدـ نػبخالصف
ليأري ننفوس كثيرة هلل فى ذلؾ اليوـ ويقػوؿ "أػا نػا واألوند الػذيف عطػانياـ اهلل" (عػبٕ  )ٖٔ :يقولاػا نفػرحف فمػا
يفرح اهلل يفرح يااًف وخالص النفوس يفرح اهللك وأػؤنن المػؤمنيف الػذيف نػالوا المجػد سػيفرحوف ويطمنػوف مػف اهلل
مكافأة الرسوؿ عمى عمم وخدمر لاـف فاـ عرفوا الرب عف طريق ك

َف ِ
آية (٘ٔ)ٔ٘" -:وِب ِ
وف لَ ُك ْـ ِن ْع َم ٌة ثَ ِان َي ٌة" .
ت أَ َ
اء أ ْ
يذ ِه الثّْقَ ِة ُك ْن ُ
آت َي إِلَ ْي ُك ْـ أ ََّوالً ،لِتَ ُك َ
ش ُ
َ
فى أذأ الثقة (ثقر فػياـ وثقػراـ فيػ ) نػ خػدماـ نػبخالص ( ػاادة اػميرأ) و نػ فخػرأـ وأػـ فخػرأف كػاف يريػد ف
ػوف لَ ُكػ ْػـ ِن ْع َم ػ ٌة ثَ ِان َي ػ ٌة = فاػػو كرسػػوؿ لممسػػيح ُيعرنػػر كقنػػاة رصػػؿ مػػف
يجػ إلػػياـ نػػؿ ف يروجػ إلػػى مكدونيػػة لِتَ ُكػ َ
خالل النع مة اإللاية مف رعاليم وصموار ف وناما يرثنت المؤمنوف فى إيماناـف وناػذا ياػمف خالصػاـك أنػا ينػد
فى رفسير ما حدثف فاو كاف ناوياً ف يػأرى إلػياـف لكػف اهلل واػن مامػ خػدمات خػرى فمػـ يػذأبك وحينمػا َو َع َػد
نالحاور إلياـ ولـ يذأب الوا عن ن خفيؼك ونػولس يػدافن عػف نفسػ ليثنػت نػ لػيس أكػذاف فالرامػة الموجاػة
ل ُ ن يرصرؼ نخفة وييير رعاليم كؿ يوـك
ٔٙ
ودي ِ
َف أَم َّر ِب ُكـ إِلَى م ِك ُدوِن َّي َة ،و ِ
َّع ِم ْن ُكـ إِلَى ا ْل َي ُي ِ
َّة" .
ضا ِم ْف َم ِك ُدوِن َّي َة إِلَ ْي ُك ْـَ ،وأُ َ
آت َي أ َْي ً
َ
شي َ ْ
ْ
َ
آية (َ " -:)ٔٙوأ ْ ُ
نذلؾ يمكنني ف كوف د سافرت إليكـ مرريفف فيكوف لكـ نعمة مااعفة ورعزية روحية مف الزيارريفك أذأ كانػت

خطر لكف اهلل عيرأا نحكمر ك
آية (ٔٚ" -:)ٔٚفَِإ ْذ أََنػا َع ِ
س ِػدَ ،كػ ْي
اسػتَ ْع َم ْم ُ
َع ِػزُـ َعمَػى َمػا أ ْ
ت ا ْل ِخفَّػ َةأ أ َْـ أ ْ
ػازٌـ َعمَػى ىػ َذا ،أَلَ َعمّْػي ْ
س ِػب ا ْل َج َ
َع ِػزُـ ِب َح َ
وف ِع ْن ِدي َن َع ْـ َن َع ْـ َوالَ الَ" .
َي ُك َ

إسػػرخدـ الرسػػوؿ أنػػا القػػوؿ "نعػػـ نعػػـ وال ال" ل

ػػارة لمرػػردد والكػػذب والجػػنف النا ػ عػػف اإلرادة والحكمػػة الن ػرية

القانمة لمرردد وأذأ رجعؿ اإلنساف يقوؿ نعـ يوماً ويوماً آخػر يقػوؿ ن لػنفس المواػوع ك اواسػرخدـ رعنيػر نعػـ (آيػة
 )ٜٔل

أو الحؽك

ارة إلى القوؿ الواحد الحؽ الذي ندوف إلروان ون كذبف وأذا ما إسرخدم نولس فى ك ارزر ف فقولػ واحػد
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ت ا ْل ِخفَّػ َة = الخفػة رعنيػر يقػاؿ عػف السػفينة الرػي نػال ثقػاؿ فاػي عيػر مرزنػةك والمعنػى أػؿ عيػرت صػدي
استَ ْع َم ْم ُ
ْ
س ِد = أؿ ارراري رقوـ عمػى إعرنػارات جسػدية
س ِب ا ْل َج َ
نرعجؿ دوف نحث و روية ونعنث وعدـ رقدير لألمورك ِب َح َ
ػوف ِع ْن ِػدي َن َع ْػـ َن َع ْػـ َوالَ الَ = ررػرجـ نػى ػوؿ نعػـ ون عمػى
ػي َي ُك َ
ي إرادري الن ػرية الخااػعة لمرنػديؿ والريييػر َك ْ
نفس الحدث فى نفس الو تك فمرة وؿ نعـ ومرة يكوف راري ن ف ي مرذنذب فى ارراريك فالقرار اإلنسػاني نػيف

نعػػـ ون عكػػس الق ػرار الخااػػن لروجي ػ الػػروح القػػدس اوار ػػادأك و صػػد الرسػػوؿ ف ي ػػرح ن ػ عيػػر خااػػن ل ػ رادة
الن رية المذنذنةف نؿ إلر اد الروح القدس فأنػا خػذت ػراري ف آرػى إلػيكـف ولكػف الػروح القػدس كػاف لػ ُ رى آخػر
و نا كخاان إلر اد الروح القدس ن ند ف عير راري وفقاً إلر اد الروحك فأنا ن رر لنفسيك

لك ْف أ ِ
آية (ِ ٔٛ" -:)ٔٛ
يف ُى َو اهللُ إِ َّف َكبلَ َم َنا لَ ُك ْـ لَ ْـ َي ُك ْف َن َع ْـ َوالَ" .
َم ٌ
َكبلَ َم َنػػا = ك ارزرنػػاك فاػػـ إرامػػوأ نػ مذنػػذب يقػػوؿ ون يفعػػؿف فمػػف ياػػمف رعاليمػ ناػػا عيػػر مذنذنػػة كق ار اررػ ك لػػذلؾ
يقػػوؿ ف رعاليم ػ ليسػػت نعػػـ ونك مػػا يقصػػدأ الرسػػوؿ أػػو ف يقػػوؿ ف حرػػى رحركار ػ ف مجيئ ػ و عػػدـ مجيئ ػ أػػو

خاان فياا إلر اد الروح القدسف فحيار ورصرفار ورعاليم عير خااعيف ألأوائ نػؿ إلر ػاد الػروحك فاػو كػاف

يريػػد ف يػػأرى لكورنثػػوسف ولكنػ لػػـ يػػأرى ألف الػػروح أػػو الػػذي كػػاف يوجا ػ ف أكػػذا يا ػاً كانػػت رعاليم ػ ثانرػػة نػػال

رييير فالروح القدس أو الذى يان الكالـ عمى فم ك
أِ
ػػيف ُىػ َػػو اهللُ = اهلل الػػذي ير ػػدني ن يخػػادعف وأػػو يعػػرؼ يػػف الصػػالح لكػػؿ واحػػدف ومػػف أػػو األكثػػر إحرياج ػاً
َمػ ٌ
لخدماريك
ع ا ْلم ِسيح ،الَِّذي ُك ِرَز ِب ِو ب ْي َن ُكـ ِبو ِ
ِ
اسػطَ ِت َنا ،أََنػا َو ِسػ ْم َوا ُن َ ِ
س ،لَ ْػـ َي ُك ْػف
آية (ٜ" -:)ٜٔأل َّ
سو َ َ َ
ػاو َ
يموثَ ُ
َ ْ َ
َف ْاب َف اهلل َي ُ
س َوت ُ
اف ِف ِ
يو َن َع ْـ" .
َن َع ْـ َوالََ ،ب ْؿ قَ ْد َك َ
إف ك ارزرنػػا عػػف المسػػيح نيػػنكـ نػػا َو ِس ػ ْم َوا ُن َ ِ
س (سػػيال فػػى سػػفر األعمػػاؿ)ك لػػيس فياػػا ي ر ػػكؾ ألف
ػاو َ
يموثَػ ُ
س َوت ُ
كيد وثانت
المسيح ن يرييرك والمسي ح الذي نمرموأ لـ رقنموأ نيف نعـ ونف نؿ نمرـ كؿ ما يرصؿ ن عمى ن
= ِف ِ
يو َن َع ْـ
ٕٓ
اهللِ ،بو ِ
يف» ،لِم ْج ِد ِ
يو « ِ
النعـ» وِف ِ
ِ ِ
اع ُ ِ
َف ميما َكا َن ْت مو ِ
اسطَ ِت َنا" .
االم ُ
َ
يد اهلل فَ ُي َو فيو « َّ َ ْ َ
ََ
َ
آية (ٕٓ) " -:أل ْ َ ْ َ
يد ِ
مو ِ
اهلل = فى العاد القػديـ كانػت مواعيػد اهلل عنػارة عػف ننػوات عػف ػخص المسػيح ورحققػت نمجيئػ وفدائػ ك
اع ُ
ََ

وفػػى العاػػد الجديػػد كانػػت ك ػ ارزة الرسػػؿ ودعػػوراـ لقنػػوؿ ػػخص المسػػيح الػػذي نػػنعـ في ػ ناػػذأ المواعيػػد الصػػاد ة

واألمينػػةف ففي ػ نجػػد الحػػؽ والرحمػػة ويرمجػػد اهلل فينػػاك وفي ػ نرصػػالح مػػن اهلل ونرمرػػن نحن ػ نػػدياًك وكػػؿ مواعيػػد اهلل

نالمس ػػيح ػػد رحقق ػػت ورأك ػػدت نػ ػ و نم ػػت نالرص ػػديؽ م ػػف ج ػػؿ ف يرمج ػػد اهلل نواس ػػطة خ ػػدمات وكػ ػ ارزة الرس ػػؿ =
ِبو ِ
اسطَ ِت َنا ونفاـ ف أذا دورنا ايفف ننا نالمسيح الذي فينا ن اد ل لمجد إسم ك
َ
النعـ = يونانية و ِ
َّ
يف = عنريةك والرسوؿ يقصد ناذا
االم ُ
َْ
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ٔ -ف حؽ اهلل موج لمكؿ ياود و مـ

ٕ -ركرار المعنى ي ير لمرأكيد ممػا يقػاؿ ف مواعيػد اهلل ثانرػة عيػر مرييػرةك كممػة نعػـ وكممػة االمػيف
معناأما الحؽك
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:و ِ
س َح َناُ ،ى َو اهللُ" .
لك َّف الَِّذي ُيثَّْبتَُنا َم َع ُك ْـ ِفي ا ْل َم ِس ِ
يحَ ،وقَ ْد َم َ
َ
نرى فى أذأ ايية عمؿ الثالوث معنا

االب  = ...........اهلل ككككككك ايب يريدنا ثانريف فى إنن لنعود كأننان ل ك

اإلبف  = ...........المسيح كك نالمعمودية نصير فى المسيح ى ثانريف في ك

الروح القدس  = ...مسحنا ككك الروح القدس أو يثنرنا فى المسيح (رو )ٙك

نػولس يػدافن عػف نفسػ نأنػ لػـ يسػرعمؿ الخفػة نػؿ أػو مػثماـ ثانػت فػى المسػيح نػالروح القػدسك أنػا يوجػ الرسػوؿ
نظرأـ لعمؿ الثالوثك ايب دـ الوعػود اإللايػةف واإلنػف رحققػت فيػ الوعػود والػروح القػدس يثنػت الجميػن (الرسػوؿ

و عب كورنثوس) فى المسيح لمثنات فيمػا ينالونػ فػى المسػيح يسػوعك فػاهلل نفسػ أػو الػذي يمسػحنا نػالروح القػدس

فى سر الميروف وليس الكاأفك مرة خػرى نػرى عمػؿ الثػالوث ( ارجػن فػي المقدمػةف عقيػدة الثػالوث القػدوس)ك فنعػد
ف سقط اإلنساف فقد الننوة هللك وأا نحف نرى ف اهلل يريد ف يعيدنا لمننوةف فػايب يريػدف واإلنػف ينفػذ عمػؿ الفػدانف

والروح يثنرنا فى المسيح اإلنف فنصنح ننانك وأذا يكوف فى سر المعمودية الػذي أػو مػوت و يامػة فػى ارحػاد مػن
المسػػيح (رو )ٙ – ٖ : ٙك ونػػالميروف يحػػؿ فينػػا الػػروح القػػدسف الػػذي ينكرنػػا لػػو خطأنػػا ويعيننػػا ف نرػػوب لنظػػؿ

ثانريف فى اإلنفك ونالحظ ف الرثنيت فى اإليماف لـ يعط الرسؿ لممػؤمنيف نػؿ عطػاأ اهلل لمرسػؿ والمػؤمنيف معػاًك

فال وة لنا خصياً عمى ي ف ولكف اهلل يثنرنا فى المسيح نأف عطانا الروح القدسك وأو اؿ أذا نعد ف اؿ
فى آية ٕٓ نواسطرناك والمعنى ف الك ارزة كانت نواسػطة نػولس و ِ
ػف الثنػات فػى المسػيح أػو عمػؿ اهلل (اهلل الػذي
لك َّ
َ
ػح َنا = عطانػػا ف يسػػكف الػػروح القػػدس فينػػاك وعمػػؿ المسػػحة الػػذي يػػرـ ايف فػػى سػػر
سػ َ
ينمػػى ٔكػػوٖ َ )ٚ :وقَػ ْػد َم َ
الميروف لحموؿ الروح القدس لمرثنيت كاف يقانم فى العاد القديـ مسحة الدأف الذي ن كاف يمسح األننيان والكانة

والمموؾك والمسيح ُسمى أكذا إذ أو ممسوح نالروح القدس يوـ العمادك
آية (ٕٕ)ٕٕ" -:الَِّذي َختَ َم َنا

وح ِفي ُقمُوِب َنا" .
الر ِ
َع َ
وف ُّ
طى َع ْرُب َ
ضاَ ،وأ ْ
أ َْي ً
ػػية والعنيػػد عالمػػة الممكيػػةك ونحػػف ػػد ص ػرنا طيع ػاً لممسػػيح وممك ػاً ل ػ ف ممك ػاً لسػػيدنا

َختَ َم َنػػا = كػػانوا يخرمػػوف الما
المسيح الذي ا رراناك وأو َخرَ َـ صورر فيناك وااعاً عمينا عالمة ن رمحىف عنارة عف نار فػى داخمنػا لكناػا عيػر

وح = إذاً نحف فى إنرظار كؿ المؿن ف
مرئية "إارـ موأنة اهلل الري فيؾ نوان َّ
الر ِ
وف ُّ
يدي" (ٕرى ٔ )ٙ :ك َع ْرُب َ
وأذا سيحدث فى السمان (رؤ)ٚ:ٔٚك اهلل عطى فى موننا روح القدوس كعرنوف وكاماف نأننػا سػوؼ نسػركمؿ
فيما نعد كؿ ما وأن لنا مف مواعيد فى إنجيم ك ونمعنى آخر ف المؤمنيفف نواسطة الروح القدسف د حصموا فػى
أذا العالـ و فى حياراـ الحاارة عمى عرنوف ي عمى جزن مما سػوؼ يحصػموف عميػ فيمػا نعػدك فكممػة عرنػوف
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كما نسػرعمماا عػادة ر ػير إلػى جػزن مػف كػؿك فػالروح القػدس وأننػا جػزناً ممػا سػوؼ يوأػب لممػؤمنيف فيمػا نعػد فػى
الحياة األخرىك وأننا اإلنرصار والسمطاف عمى الخطية كعرنوف ل نرصار الكامؿ عمى الخطية فيمػا نعػدك وحينمػا

يحدث اإلنرصار الناائى عمى الخطية سننرصر ناائياً عمى الموتك كؿ ما حصمنا عمي أنا أو عرنػوف (الفػرح

السالـ الننوةككك) لكف ما نأخذأ ايف يعطينا ف ن راؽ لمسماوياتك وأذا الخرـ الذي نأخذأ أو عالمػة إف كانػت

موجودة فيناف ولـ رنطف ف رأخذنا المالئكة لمسمان كقطين لممسيحك ّما لو إنطفأ الروح فيناف ن يكوف الخرـ موجودف
ي العالمة عير موجودةف إذاًأذأ النفس ليست مف طين المسيحك (وأذأ العالمة دليؿ عمى مف أػو مالػؾ الػنفسف
وأى عالمة عير مرئية لمعيف المادية الن رية لكناا مرئية لممالئكة والمالئكة رواح) ك

شفَاقًا عمَ ْي ُكـ لَـ ِ
ٖٕ ِ
آت إِلَى ُك ِ
وس" .
ش ِي ُد اهللَ َعمَى َن ْف ِسي ،أ َّْني إِ ْ
َستَ ْ
آية (ٖٕ)َ " -:ولك ّْني أ ْ
ورْنثُ َ
َ ْ ْ
لـ رد ف آري حرى ن عا نكـف ونرى أنا سمطان عمى العقابك والمعنى ننى سآري نعػد ف رصػمحوا نفسػكـ فػال
اطر ف عا بك أنا نجد الرسوؿ كأب محب ألوندأ ولكػف فػى حػزـك والرسػوؿ سػنؽ فػى آيػة ٘ٔ و ػاؿ "وِب ِ
يػذ ِه
َ
شاء أ ْ ِ
ػي إِلَ ْػي ُك ْـ أ ََّوالً"ك وناػذا نػرى م ػاعر الرسػوؿ األنويػة رجػاأ وندأف فاػو ي ػراؽ ف يػذأب لاػـ
الثّْقَ ِة ُك ْن ُ
ت أَ َ ُ
َف آت َ
ويفػػرح نرؤيػػاأـ كمػػا ػػاؿ م ػرة ألأػػؿ روميػػة "إف رمػ َّػألت ون مػػنكـ جزئيػػا" (رو٘ٔ  [ )ٕٗ :ى أػػو م ػػراؽ ف يمػػأل
عيني مف رؤيراـف ولكن ماما رطمػن فػياـ لػف ي ػنن وأػذا معنػى ولػ جزئيػاهك ولكػف أنػا يقػوؿ نػ يريػد ف يػذأب

لا ػػـ ليف ػػرح نا ػػـ ونبيم ػػاناـ ون يري ػػد ف ي ػػذأب ليع ػػا ناـ فا ػػذا ن يف ػػرح م ػػب األب ف ي ػػذأب ألوندأ ف ػػى عا ػػب
ويعا ناـك وأذأ طنيعة الم اعر اإلنسانية إذ أو يرردد فى إرادرػ نػيف ف يػذأب و ف ن يػذأب ك ولكػف الرسػوؿ إذ

يعنػػر عػػف م ػػاعرأ ن ػراأ ن يسػػير وفقػػا لاػػذأ الم ػػاعر اإلنسػػانية نػػؿ لمػػا يممي ػ عمي ػ الػػروح القػػدسف فاػػو ن يسػػير
س ِد  .لكن يسير وفؽ صوت الػروح
َع ِزُـ َعمَى َما أ ْ
نحسب أوان الجسد والم اعر اإلنسانية = أ َْـ أ ْ
س ِب ا ْل َج َ
َع ِزُـ ِب َح َ
وح ِفي ُقمُوِب َنا (آية ٕٕ) ك راجن رفسير ايية (ٕكو)ٛ : ٚك
الر ِ
َع َ
وف ُّ
طى َع ْرُب َ
القدس الساكف فى من = َوأ ْ
ٕٗ
ازر َ ِ
ود عمَى إِ ِ
ورُك ْـ .أل ََّن ُك ْـ ِب ِ
يم ِ
س ُر ِ
وف" .
اف تَثُْبتُ َ
س ُ َ
وف ل ُ
س أََّن َنا َن ُ
آية (ٕٗ) " -:لَ ْي َ
يمان ُك ْـَ ،ب ْؿ َن ْح ُف ُمو ِ ُ
اإل َ
َ
ازر َ ِ
ود عمَى إِ ِ
س ُر ِ
ورُك ْـ = كؿ
س ُ َ
وف ل ُ
س أ ََّن َنا َن ُ
لَ ْي َ
يمان ُك ْـ = ن وؿ أذا إلظاار سيادة وسمطاف عميكـ َب ْؿ َن ْح ُف ُمو ِ ُ
َ

ما عمم سوان ك ارزة و عقاب و راديد و رسائؿ رسماا لكـ أو صوت اهلل لكـ ونبر اد الروح القدس عمؿ

فى أو إسرمرار سروركـ = و موازروف ى مساعدركـ ف يظؿ سروركـك فاإلنحراؼ
و ركمـك وأدؼ اهلل العامؿ َّ
عف اإليماف الصحيح يكوف سننا فى اياع الفرح الحقيقىك فأنا نكؿ ما عمم و عممكـ ن ف كأب محب لكـف
ساعدكـ فى جمب السرور لكـك

واهلل نفس ن يرعـ حداً عمى اإليمافك و يااً نولس ن يريد ف يقار حد ويرعم عمى اإليماف الصحيحف نؿ أو
يريدأـ نرعنة حرة ف يسرجينوا فيزداد سرورأـك أل ََّن ُك ْـ ِب ِ
يم ِ
وف = وة اهلل رعمؿ فياـ مف خالؿ إيماناـ
اف تَثْ ُبتُ َ
اإل َ
فيثنروا وسط ريارات الخطية والراميؿ والارطقات الري يرعراوف لااك ورعاليـ نولس وراديدار أي ليثنت إيماناـ
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فيرأكد سرورأـ ّما لو إنحرفوا عف اإليماف رانعيف معمميف كذنة وأرطقات سيرحوؿ سرورأـ إلى م اررةك اإليماف
الصحيح أو الطريؽ لحياة الفرح الحقيقى.
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اإلصحاح الثاني

عودة لمجدوؿ

َف الَ ِ
آية (ٔ)ٔ" -:و ِ
ضا ِفي ُح ْز ٍف" .
ت ِبي َذا ِفي َن ْف ِسي أ ْ
لك ّْني َج َزْم ُ
آت َي إِلَ ْي ُك ْـ أ َْي ً
َ
أػػذأ اييػػة ررمػػة (لميػػات ٘ٔف ٖٕ) مػػف اإلصػػحاح األوؿك فالرسػػوؿ ن يريػػد ف يػػذأب لاػػـف وفػػى وسػػطاـ خطيػػة
ن عة رحزن ( ارجػن رفسػير إصػحاح ٔكػو ٘)ك والرسػوؿ عطػاأـ فرصػة ليصػمحوا حػوالاـ ويرونػوا فيفرحػواف ويفػرح
ناػػـ عنػػد حاػػورأ إلػػياـف ون يحػزناـ ننقػػدأ وحكمػ عمػػياـ وعقانػ لاػػـ نسػػنب أػػذا ال ازنػػي مػػن زوجػػة نيػ و نسػػنب
قا اراـك والرسوؿ إاطر لعقاب الزاني ورونيخاـ حرى ن ركوف وسطاـ خطية وعفونة رؤدى لاالكاـك
ٕ
َح َزْنتُ ُو" .
آية (ٕ) " -:أل ََّن ُو إِ ْف ُك ْن ُ
ُح ِزُن ُك ْـ أََنا ،فَ َم ْف ُى َو الَِّذي ُيفَّْر ُح ِني إِالَّ الَِّذي أ ْ
ت أْ
أػو ي ػراؽ لفػرحاـف ولكنػ ألجػػؿ رػونراـ حػزناـ إلػى حػػيفف فاػو يفػرح نالرػائنيف القديسػػيفف ففرحػ أػو فػي فػػرحاـف

فنولس لف يزوؿ حزن ويرعزى إنّ إذا زاؿ حزناـ ونًك ونولس لف يفرح إنّ نرونة الزاني الذي سنب لػ نػولس نمػاً
حزنر نأف سمم لم يطاف (ٔكو ٘ )٘ :ك والخادـ الحقيقي ن يعرؼ الفرح الحقيقي إنّ فػي رونػة وندأ ونحيػاراـ

المقدسةك

ٖ
ْػر َح ِب ِي ْػـَ ،و ِاثقًػا
ػب أ ْ
ت لَ ُك ْـ ى َذا َع ْي َن ُو َحتَّى إِ َذا ِج ْئ ُ
آية (ٖ)َ " -:و َكتَ ْب ُ
يف َك َ
ػف الَّ ِػذ َ
وف لِي ُح ْػز ٌف ِم َ
ت الَ َي ُك ُ
ػاف َي ِج ُ
َف أَف َ
َف فَر ِحي ُىو فَرح ج ِم ِ
ِ ِ
يع ُك ْـ" .
َ َُ َ
ِب َجميع ُك ْـ أ َّ َ
ػت لَ ُكػ ْػـ = فػػي (ٔكػػو ٘) رسػػالة الرسػػوؿ األولػػى لاػػـ كرػػب لاػػـ ليصػػمحوا ح ػوالاـ فيفػػرح ناػػـك فَ َر ِحػػي ُىػ َػو فَػ َػر ُح
َكتَ ْبػ ُ
ج ِم ِ
يع ُك ْـ = مػا يفرحنػي أػو رونػة الجميػن والمحنػة الرػي رسػود الجميػنك وأػذا سيسػنب فػرحكـ جميعػاًك وأػو واثػؽ ف
َ

لاـ نفس م اعرأك فالحب الحقيقى المرنادؿ يرسنب فى فرح حقيقى لكؿ األطراؼف ففرحاـ أو فرح ل ف وفرح أػو

فرح لاـك

ِ
ت إِلَ ْي ُكـ ِب ُدموٍع َك ِث ٍ ِ
آية (ٗ)ٗ" -:أل َّْني ِم ْف ُح ْز ٍف َك ِث ٍ
ػي تَ ْع ِرفُػوا ا ْل َم َحبَّػ َة
ير َو َكآ َب ِة َق ْم ٍب َكتَ ْب ُ
َ
ْ ُ
ػي تَ ْح َزُنػواَ ،ب ْػؿ ل َك ْ
يرة ،الَ ل َك ْ
ِ
َِّ ِ ِ
َّما ِم ْف َن ْح ِو ُك ْـ" .
التي ع ْندي َوالَ سي َ
الرسػػوؿ أنػػا يظاػػر محنرػ ودموعػ ألجماػػـف فينػػدو ف المقػػاوميف صػػوروأ لاػػـ عمػػى نػ رجػ ٍػؿ ػ ٍ
ػاس يسػػر نػػآنماـك
ومعنػػى كػػالـ الرسػػوؿ أنػػا ف المحنػػة الحقيقيػػة ليسػػت فػػي ف وافػػؽ عمػػى خطػػائكـ فناػػذا رامك ػوفف نػػؿ أػػي فػػي

رونيخكـ اوار ادكـ لمخطأ حرى رمرنعوا عن ف ولكن كأب محب يئف من ناراـف يدعوأـ لمرونة ويونخ ويعا ب ولكف
ندموع كثيرةك فالخادـ الحقيقي يركمـ نالصدؽ حرى لو حزف السامعيفك
ِ
آية (٘)٘" -:و ِ
ض ا ْل ُح ْز ِف لِ َك ْي الَ أُثَ ّْق َؿ" .
يع ُك ْـ َب ْع َ
لك ْف إِ ْف َك َ
َح َز َف ،فَِإ َّن ُو لَ ْـ ُي ْح ِزّْنيَ ،ب ْؿ أ ْ
َح ٌد قَ ْد أ ْ
اف أ َ
َح َز َف َجم َ
َ
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أنا يركمـ عف الزاني من زوجة ني و ن نرصرفار أذأ سنب حزنػاً لمجميػن (فبسػرائيؿ كماػا صػينت نالف ػؿ نسػنب
خطية عاخاف)ك لِ َك ْي الَ أُثَ ّْق َؿ = لف طيؿ في الكالـ عف أذأ الخطية حرى ن ثقؿ عميكـ و سنب لكـ ايقاًك
س  تُسػ ِ
ِ
ِ ِ
ِٙ
يفَ ٚ ،حتَّػى تَ ُكوُنػوا  ِبػا ْل َع ْك ِ
ػام ُحوَن ُو
ػف األَ ْكثَ ِػر َ
ػاص الَّػ ِػذي ِم َ
َ
ص ُ
االيػات ( " -:)ٚ-ٙم ْثػ ُؿ ىػ َذا َي ْكفيػو ىػ َذا ا ْلق َ
ي َوتُ َع ُّزوَن ُو ،لِ َئبلَّ ُي ْبتَمَ َع ِم ْث ُؿ ى َذا ِم َف ا ْل ُح ْز ِف ا ْل ُم ْف ِر ِط" .
ِبا ْل َح ِر ّْ
يف ف دنت المخط ف والرسوؿ وجد ف القصاص ٍ
كاؼ و ف الخاط
لقد َعمِ َـ نولس ف الكنيسة = األَ ْكثَ ِر َ
وأػػذا القصػػاص يعكػػس رقصػػيرأـ السػػانؽك وأنػػا نجػػد الرسػػوؿ ينػػث روح الرجػػان فػػي أػػذا الخػػاط حر ػى ن ييػػأس
وينرمع ال يطافف ورنما يررؾ اإليماف = ُي ْبتَمَ َع ِم ْث ُؿ ى َذا ِم َف ا ْل ُح ْز ِف ا ْل ُم ْف ِر ِط = فالرسوؿ الػذي عا ػب مػف نػؿف أػا
أو أنا يسامح ويطمب مناـ ف يسامحوا أذا ال خص وينظروا إلي نرحمةك أو خاؼ ف يقن في سر إنميس مف

دـ رونةك

الحزف الزائدك وأنا نرى حكمة الخادـ في معاممة الخطػاةف مرػى يعنػؼ ومرػى ي ػجنف واهلل "ن يرػرؾ عصػا األ ػرار
رسرقر عمى نصيب الصديقيف"ك فمػو طالػت فرػرة العقونػة رنمػا ييػأس الخػاط ويػزداد فػي خطيرػ ك ون نػد ف رظاػر

الكنيسة محنراا من عقونرااك

ِ ِٛ
َف تُ َم ّْك ُنوا لَ ُو ا ْل َم َح َّب َة" .
ب أْ
آية ( " -:)ٛلذل َؾ أَ ْطمُ ُ
نحظ ف نولس حرـ أذا الخاط مف خالؿ عمؿ جماعي لمكنيسة كماا (ٔكو ٘  )ٗ :وايف يحم نعمؿ جماعي
يااًك

ٜ
ش ْي ٍء" .
وف ِفي ُك ّْؿ َ
َع ِر َ
آية ( " -:)ٜأل َّْني لِي َذا َكتَ ْب ُ
ؼ تَْزِك َيتَ ُك ْـَ ،ى ْؿ أَ ْنتُ ْـ طَ ِائ ُع َ
ت لِ َك ْي أ ْ
أنا يقدـ الرسوؿ فاعة عف أػذا الخػاط فيقػوؿ لاػـف كمػا طعرمػوني فػي مػا سػنؽ و دنػرـ وعػا نرـ أػذا ال ػخصف

فأرجو ف رطيعوني ايف ورسامحون ك نا ايف خرنركـ أؿ رطيعوف ـ نف فاـ إذا لـ يطيعوا و صروا عمى عقاب
وعزؿ وحرماف الخاط ف فاذا يعنر عػف روح حقػد ولػيس عػف محنػةك تَ ْػزِك َيتَ ُك ْـ = ارجػن رفسػير (ٔنػطٔ  ) ٚ :نجػد
اف الرزكية أى رنقية الذأب ننار الفرف ف ا ارة لنقاوة مب اننساف ك ومف عالمات النقاوة الطاعة وعدـ العناد ك

آية (ٓٔ)ٔٓ" -:والَِّذي تُس ِ
ػي ٍء 
ت ِب َ
ام ُحوَن ُو ِب َ
ػام ْح ُ
ت ِب ِػو  إِ ْف ُك ْن ُ
ػام ْح ُ
ش ْي ٍء فََََّنا أ َْي ً
ػت قَ ْػد َ
ضا .أل َّْني أََنا َمػا َ
َ
َ
س َ
س َ
شْ
يح"،
ض َرِة ا ْل َم ِس ِ
َجمِ ُك ْـ ِب َح ْ
فَ ِم ْف أ ْ
َجمِ ُك ْـ = رنما طمب من نعػض مػف أػؿ كورنثػوس عػف طريػؽ رػيطس ف يسػامح ال ازنػيف وأػذا يعنػى أنػا
ىو ِم ْف أ ْ
ػيح = ي رحػت نظػر المسػيح وموافقرػ ف
ض َرِة ا ْل َم ِس ِ
ن يجامؿ أؿ كورنثوس ويسامح الزاني ألجماـ ولكف ول ِب َح ْ

فاو حاار معنا دائمػاًف أػذأ الجممػة رعطػى معنػى عمػؽك فػنحف كمنػا فػي حاػرة المسػيحف وحرػى نسػرمرن نمحنرػ
َجمِ ُك ْػـ ي لرفرحػوا فػي حاػرة
وعفران عمينا ف نيفر ي ركوف لنا نفس سمار ك فأنا طمب منكـ ف رسػامحوأ ِم ْػف أ ْ
المسيح نيفران ف إذا عفررـك
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آية (ٔٔ)ٔٔ" -:لِ َئبلَّ َي ْط َم َع ِفي َنا َّ
اف ،أل ََّن َنا الَ َن ْج َي ُؿ أَ ْف َك َارهُ" .
الش ْيطَ ُ
ال يطاف سيدفع ألف يررؾ اإليماف كما دفع لمزنا مف نؿف فاو سيقوؿ ل ف إف الكنيسة ركرأؾ وراطادؾ فمماذا
ن رذأب لموثنييف الذيف يحنونؾف والذيف يوافقونؾ عمى ف رزنى من مف رريدك فالرسوؿ يفعػؿ مػا يفعمػ مػف عقػاب

ومف سماح ألجؿ النفن الروحي وأو يرصػرؼ نحكمػة إذ يعػرؼ حيػؿ وخػداع إنمػيس ومكػرأف ويعػرؼ نبر ػاد الػروح

مرى يعا ب ومرى يسامحك

ِ
االيات (ٕٕٔٔ" -:)ٖٔ-و ِ
َج ِؿ إِ ْن ِج ِ
بٖٔ ،لَ ْـ تَ ُك ْف
يؿ ا ْل َم ِس ِ
الر ّْ
اب ِفي َّ
لك ْف لَ َّما ِج ْئ ُ
اس ،أل ْ
يحَ ،وا ْنفَتَ َح لي َب ٌ
ت إِلَى تَُرَو َ
َ
َخيِ .
َج ْد ِتيطُس أ ِ
لِي راح ٌة ِفي ر ِ
وحي ،أل َّْني لَـ أ ِ
ت إِلَى َم ِك ُدوِن َّي َة" .
َّعتُ ُي ْـ فَ َخ َر ْج ُ
لك ْف َود ْ
ََ
َ
ْ
ُ
ِ
اح ٌة = من ف الك ارزة كانت ناجحػةف إنّ ف الرسػوؿ كػاف فػي ااػطرابف يريػد ف يقانػؿ رػيطس لػيعمـ
لَ ْـ تَ ُك ْف لي َر َ
من رأثير رسالر األولى عمى أؿ كورنثوسف وأؿ رت نثمارأا لمرونةف أؤنن وندأ ويريػد ف يطمػئف عمػياـ وأػذا
القمؽ ال ديد عمى المخدوميف ن ند ف يكوف في موب الخداـك ونجد ف الرسوؿ خرج إلى َم ِك ُدوِن َّي َة (فػي اليونػاف)
ِ
س ف ليسػمن منػ خنػا اًر رطمئنػ عػف أػؿ
اس (في رركيا) ي سػافر نػالنحرف لينحػث عػف تػيطُ َ
نعد ف كاف في تَُرَو َ
كورنثوس وأذا حدث فعالً و رى ل ريطس نأخنار مفرحة (ٕكو ٙ : ٚف )ٚك

االيػػات ٗٔ - : ٔٙ -إسػػرخدـ الرسػػوؿ أنػػا عػػادة رومانيػػة معروفػػةك فكػػاف القائػػد العسػػكري المنرصػػر العائػػد مػػف
المعركةف يعود إلي روما في موكب عظيـف وفي يكمػؿ القائػد المنرصػر وجنػودأك وكػاف يػدخؿ الموكػب إلػى المدينػة
ثػػـ إلػػي اإلسػػراد ووران القائػػد جنػػودأ المنرص ػريف وورانأػػـ طػػانور األسػػريك وعنػػد دخػػولاـ ل سػػراد كػػانوا يحر ػػوف

النخور إحرفانً نالنصرف وأنا يكمؿ القائد وجنػودأ ويحرفمػوف ناػـ ويرمػوف األسػرى لموحػوش الجائعػةك وناػذا رصػير
رائحة النخور الري طمقوأا أي رائحة حياة ومجد لممنرصريفف ورائحة موت لممازوميف

ِ
هلل الَِّذي يقُ ُ ِ
ش ْك ارِ ِ
ٗٔ ِ
يح ُك َّؿ ِح ٍ
ػيفَ ،وُي ْظ ِي ُػر ِب َنػا َرِائ َحػ َة َم ْع ِرفَ ِت ِػو
ص َرِت ِو ِفي ا ْل َم ِس ِ
َ
ود َنا في َم ْوك ِب ُن ْ
آية (ٗٔ)َ " -:ولك ْف ُ ً
ِفي ُك ّْؿ َم َك ٍ
اف" .
أنا يرصور نولس الرسػوؿ ف القائػد المنرصػر أػو المسػيحف وجنػودأ المنرصػريف أػـ كػؿ المػؤمنيف الرػائنيف وأػؤنن

لاـ حياةف ّما المازوميف فنصيناـ الموتك
ش ْك ارِ ِ
هلل = فأنرـ يا أؿ كورنثوس يا مف دمرـ رونة لقد إناممرـ لموكب النصرة الذي يقودأ المسيحك عجيب أو
ُ ً
نولس الرسوؿف فنعد ف ركمـ عف الخاط الزانيف و ن سامح ف ورذكر رونة أؿ كورنثوسف رى ن أو وكػؿ مػف

آمنوا و أؿ كورنثوس والخطاة الرائنيف ومػناـ أػذا ال ازنػى الرائػبف الكػؿ سػائريف فػي موكػب نصػرة المسػيحك وخػالؿ

رحمرنا في حيارنا نرعرض ل نحراؼ حياناً فبف دمنا رونة نناـ لموكب النصرةف اواف رفانا الرونة نامؾك
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ُي ْظ ِي ُر ِب َنا َرِائ َح َة َم ْع ِرفَ ِت ِو = خداـ المسيح األمنان كنولس أـ رائحة المسيح الزكية نسنب المسيح الػذي فػياـف وأػذأ
الرائحة الخارجة مناـ رجذب ايخريف = َرِائ َح َة َم ْع ِرفَ ِت ِو = أذأ كما الت عروس الن يد "ما داـ الممػؾ فػى مجمسػ
فاح ناردينى رائحر " (نشٔ )ٕٔ :ك فبذا كاف المسيح فى خص رفوح مػف أػذا ال ػخص رائحػة المسػيح العطػرةك
فيجذب أذا ال ػخص النػاس ويكػوف رعميمػ مقنػون إذ رخػرج منػ رائحػة المسػيح "صػرة المػر حنينػى لػىف نػيف ثػديى

ينيت" (نشٔ  )ٖٔ :والثدييف أنا أما العاديف القديـ والجديدف والػروح القػدس الػذى وحػى نكممػات العاػديف ياػن

كممارامػا فػى مػب أػذا ال ػخص مقػرونة ومعا ػة = يبيػت = فرخػرج رائحراػا لكػؿ النػاسك فيعػرؼ النػاس المسػيح
ويؤمنوف ن ك المسيح يقود خدام لمك ارزة وناـ ُيعرؼ اسـ المسيحك والمسيح أو الذي يقود الرائنيف لموكب النصػرة
ك
٘ٔ
َّةِ ِ
الذ ِكي ِ
يح َّ
وف.
آية (٘ٔ) " -:أل ََّن َنا َرِائ َح ُة ا ْل َم ِس ِ
يف َي ْيمِ ُك َ
وف َوِفي الَِّذ َ
ص َ
هللِ ،في الَِّذ َ
يف َي ْخمُ ُ
ػيح ِ
الزك َّيػ ِػة = (الذكيػػة صػػحراا الزكيػػة) نسػػنب المسػػيح الػػذي يحيػػا فيػ
أل ََّن َنػػا = الػػذيف نكػػرز ناإلنجيػػؿك َرِائ َحػ ُة ا ْل َم ِسػ ِ

(عػػؿٕ )ٕٓ :ك المسػػيح نفسػ عيػػر منظػػور ولكػػف رائحرػ أػػي الرػػي رظاػػر مػػف نػػولسك والمعنػػى ف كممػػة اهلل رقػػدـ

لمن ر جميعاً وأناؾ مف يقنؿ فيخمصف وأنػاؾ مػف يػرفض فيامػؾك نػوؿ الكممػة يرو ػؼ عمػى النػاسف فكممػة اهلل ن
رمزـ نؿ أي رحث وردفن ورثيرك

اة .وم ْف ُىو ُك ْف ِ ِ ِ
ٍِ ٍ
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
آية (ٔٙ" -:)ٔٙلِ ُ ِ ِ
ُم ِ
ور" .
ٌ
يؤالَء َرائ َح ُة َم ْوت ل َم ْوتَ ،وألُولئ َؾ َرائ َح ُة َح َياة ل َح َي َ َ َ
وء ليذه األ ُ
ػاة لِحيػ ٍ
ٍ
ِ
ػاة (وااػػح
خػػداـ المسػػيح كنػػولس أػػـ رائحػػة المسػػيح الزكيػػة ي ػػرماا الػػنعض فيرػػوب فركػػوف لاػػـ َرائ َح ػ ُة َح َيػ َ َ

المقارنة من العادة الرومانيةف فحيف يطمؽ النخور ماـ القائد المنرصر ركوف رائحػة النخػور أػي رائحػة حيػاة لحيػاة
الجنػػود الػػذيف إنرصػػروا)ك وي ػػرماا الػػنعض ويرفاػػاا فركػػوف لاػػـ َرِائ َح ػ ُة َمػ ْػو ٍت لِ َمػ ْػو ٍت (مثػػؿ أػػؤنن األسػػرى حػػيف
ي ػػرموف رائحػػة النخػػور يعرفػػوف ناػػا سػػاعة مػػوراـ إذ يمقػػوناـ حػػانً لموحػػوش)ك إنرصػػار أػػؿ كورنثػػوس رآأ نػػولس

إنرصا اًر لممسيحية كماا وموكب نصرة مرصؿف ائدأ المنرصر أو المسيحك نفس النخور يكوف رائحة حياة لمنعض
ورائحػػة مػػوت لمػػنعض ايخػػرك فال ػػمس رعطػػى الصػػحة ون راػػر ذوى العيػػوف الطنيعيػػة لكناػػا ركػػوف سػػنب اػػرر

لػػذوى العيػػوف الاػػعيفةك ال ػػمس رخػػرج ننورأػػا ننارػػات لاػػا رائحػػة جميمػػة ورخػػرج مػػف كػػوـ القػػاذورات رائحػػة كرياػػة
ونولس أنا ي كر اهلل الذي جعم واسطة لن ر رائحة المسػيح الزكيػة نك ارزرػ ك وأػذا مػا يػؿ عػف المسػيح نفسػ نػ

واػػن لسػػقوط و يػػاـ كثيػريف (لػػو ٕ )ٖٗ :ك نينمػػا أػػو رػػى لخػػالص النػػاس جميعػاًك أكػػذا كممػػة الكػ ارزة مػػف يقنماػػا

ويعمؿ ناا يرحرر مف الخطيػة نسػمطاناا فركػوف لػ حيػاةف ومػف ن يقنػؿ كممػة اهلل سػركوف كممػة اهلل دينونػة لػ (يػو
ٕٔ  )ٗٛ :ي رائحة موتك م ْف ُىو ُك ْف ِ ِ ِ
ُم ِ
ور = ولكف مف الذي يسرطين ف ينمينا أذأ األمورف ويحقؽ
ٌ
َ َ
وء ليذه األ ُ
فينا رسالة الحياةك مف الػذي جعمنػا رائحػة زكيػة لممسػيح فنكػوف رائحػة حيػاةك ن رظنػوا ننػي ريػد ف رفػاخر ننفسػي
و ػػوؿ ننػػي ػػد عطيػػركـ حيػػاةك نػػا لسػػت ػػيئاًف نػػا لسػػت كفػؤاً لاػذأ األمػػور لكػػف اهلل أػػو الػػذي عمػػؿ نػػيك ن حػػد

يعطى حياة سوى اهللك
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ٔٚ
اهلل َنػتَ َكمَّـ أَمػاـ ِ
ػف ِ
اهللِ ،
يف َكمِم َة ِ
لك ْف َك َما ِم ْف إِ ْخبلَ ٍ
س َنا َكا ْل َك ِث ِ
يف َغ ّْ
اهلل
صَ ،ب ْػؿ َك َمػا ِم َ
ير َ
آية ( " -:)ٔٚأل ََّن َنا لَ ْ
اش َ َ
ُ َ َ
يح" .
ِفي ا ْل َم ِس ِ
يف َكِمم َة ِ
فميفرخر النعض َكا ْل َك ِث ِ
يف نأناـ ادريف و كفانف لكننا لسنا مثماـك أـ َغ ّْ
اهلل = أـ يي وف ويامموف
ير َ
اش َ َ
ويفرخروف ناـ كفؤ لمخدمةف و نا ن فعؿ مثماـف فاـ لاـ عراض خصية كزيادة موالاـك ما نا فال كرز إنّ
اهلل = ي اهلل يحركني ويعطيني ما وؿك َنتَ َكمَّـ أَماـ ِ
ندافن اإلخالص والييرةك ب ْؿ َكما ِم َف ِ
اهلل = أداؼ كممات
َ َ
ُ ََ
نولس ليست نانية و خصيةف نؿ أو في صدؽ يركمـ ماـ اهللك واهلل ي ار ب ما يقوؿك
يح = فالكممات الري يقولاا يعطياا المسيح الذي في نولس (عؿ ٕ )ٕٓ :ك أو يركمـ مرحداً وعير
ِفي ا ْل َم ِس ِ
منفصؿ عف المسيحف نؿ المسيح يركمـ في ك َك َما ِم ْف إِ ْخبلَ ٍ
ص = ن ينحث إنّ عف مجد اهلل وخالص نفوساـ ن
لنفس ك وكؿ مف يفعؿ مثؿ الرسوؿ ويطمب مجد اهللف ون يطمب يئا لنفس ف رفوح من رائحة المسيح
يريد ي

الزكيةك وأذا معنى وؿ رب المجد "فاف كانت عينؾ نسيطة فجسدؾ كم يكوف ني ار" (مت )ٕٕ : ٙك فالعيف

النسيطة أى الرى رطمب مجد المسيح فقط وأذأ النفس يسكف فياا المسيح نور العالـ ف فيصير جسد أذا اإلنساف

ني اًرك
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدوؿ

صي ٍة إِلَ ْي ُكـ ،أَو رس ِائ َؿ تَو ِ
ِ
آية (ٔ)ٔ" -:أَفَ َن ْبتَِدئ َنم َدح أَ ْنفُس َناأ أَـ لَعمَّ َنا َن ْحتَاج َكقَوٍـ ر ِ
ص َي ٍة ِم ْن ُك ْـ" .
سائ َؿ تَْو َ
ُ ْ ُ
ْ
ْ ْ َ َ
ُ ْ َ َ
ْ َ
َ
حينما ذكر ف أناؾ كثيريف يي وف كممة اهلل وأو ليس مناـ (آخر آية فى اإلصحاح السانؽ)ف نؿ أؤنن

الي ا يف لكى يامموا الكورنثييف طمنوا ف يأرى نولس الرسوؿ نرسائؿ روصية (عالناً روصية مف الرالميذ اإلثنى

ع ر) ألن ليس نرسوؿ مف الرسؿك وأنا إاطر الرسوؿ ف يخرج عف المواوع ليرد عمى أذأ النقطةف فاو ن
يمدح نفس ون أو محراج لرسائؿ روصية كالرسؿ الكذنةف ألف أؿ كورنثوس نبيماناـ ومواأناـ إثنات صدؽ
رسولير ك وأو مرة ثانية ن يركمـ عف صدؽ إرسالير ننوع مف اإلفرخار و ليمدح نفس نؿ لرثنيت إيماف

الكورنثييف عمى اإليماف الصحيحك
آية (ٕ)ٕ" -:أَ ْنتُـ ِرسالَتَُنا ،م ْكتُ ِ
يع َّ
الن ِ
اس" .
وءةً ِم ْف َج ِم ِ
َ َ
وب ًة في ُقمُوِب َناَ ،م ْع ُروفَ ًة َو َم ْق ُر َ
ْ َ
وبػ ًة ِفػي ُقمُوِب َنػا = نظػر
نرـ رسائؿ روصيرنا الرى رؤكد مف نحفف إف عظـ اادة لمدرس أى نجاح رالميذأ َم ْكتُ َ
يػع َّ
الن ِ
ػاس =
وءةً ِم ْػف َج ِم ِ
محنر ف فػأوندأ فػى منػ وعػالقيف فػى ذأنػ ف نػؿ ف يكونػوا ظػاأريف مػاـ النػاس = َم ْق ُػر َ
حياركـ اوايمانكـ ظاأر ماـ كؿ الناسك أػو ركمػـ عػف مكػانراـ فػى منػ نػؿ ف يػركمـ عػف عال ػراـ نالنػاسك فػأنرـ
لج ِميػ ِػع َّ
النػ ِ
ػاس = رعاليمنػػا ثمػػرت فػػيكـ وفػػى حيػػاركـف وصػػارت حيػػاركـ ظػػاأرة اواثنػػات لصػػدؽ رعاليمنػػا
سػػالَتَُناَ ،
ِر َ
ولصدؽ رسوليرناك

ٖ
وح ِ
ِ
ظ ِ
اح
اهلل ا ْل َحػ ّْي ،الَ ِفػي أَْل َػو ٍ
وبػ ًة الَ ِب ِح ْب ٍػر َب ْػؿ ِب ُػر ِ
سػالَ ُة ا ْل َم ِس ِ
آية (ٖ)َ " -:
ػاى ِر َ
ومػ ًة م َّنػاَ ،م ْكتُ َ
يف أ ََّن ُك ْػـ ِر َ
ػيحَ ،م ْخ ُد َ
اح َق ْم ٍب لَ ْح ِمي ٍ
حج ِري ٍ
َّة" .
َّة َب ْؿ ِفي أَْل َو ِ
ََ
ومػ ًة ِم َّنػا فاػـ نبيمػاناـ ُيظاػروا حقيقػة
سػالَ ُة ا ْل َم ِس ِ
اؿ فى ايية السانقة "أنتـ رسالتنا" ويواح أنػا أ ََّن ُك ْـ ِر َ
ػيحَ ،م ْخ ُد َ
ويظاروا حياة المسيح الرى فياـف وأى نحسب ما رعمموأا نك ارزة نولس الرسوؿك
رسولية نولس الرسوؿف ُ

والرسػػوؿ سػػنؽ و ػػاؿ لاػػـ ناػػـ رائحػػة المسػػيح الزكيػػةف ى النػػاس ر ػػرـ فػػيكـ رائحػػة المسػػيح الػػذى فػػيكـك وأنػػا يقػػوؿ
ننفس المعنى ظَ ِ
يح = صررـ لمجمين ظاأريف نأنكـ الرسالة الرػى كرناػا المسػيحك رظاػروف
سالَ ُة ا ْل َم ِس ِ
اى ِر َ
يف أ ََّن ُك ْـ ِر َ
المسيح الذى فيكـ نحياركـك الناس ررى فيكـ رسالة يوجااا لاػـ المسػيحف نػرـ إنجيػؿ مقػرون مػف النػاس "لكػى يػرى

سػالَ ُة
الناس عمالكـ الصالحة ويمجدوا نوكـ الذى فى السموات" لذلؾ يجب عمينا ف ن ار ب كػؿ رصػرفارناك نػرـ ِر َ
ومػ ًة ِم َّنػػا = لقػػد صػررـ أكػػذا نواسػػطرناف نك ارزرنػػا ورعاليمنػػاف فمػػا الػػداعى ألف نػػأرى نرسػػائؿ روصػػيةك
ا ْل َم ِسػ ِ
ػيحَ ،م ْخ ُد َ
وح ِ
اهلل ا ْل َح ّْي = الذى عمؿ فينا فكرزناف وعمؿ فيكـ فقنمرـ الكممة ورييرت
وأذأ الرسالة لـ ركرب ِب ِح ْب ٍر َب ْؿ بنعمة ُر ِ
حيػػاركـك والػػروح أػػو الػػذى يعيػػد ر ػػكيمنا لنصػػير خميقػػة جديػػدةف الػػروح أػػو صػػانن اهلل الرػػى رعي ػد ر ػػكيؿ اينيػػة
اح َح َج ِرَّيػ ٍػة = عمػػى نحػػو مػػا
الفخاريػة (إر )ٔٛوأػػو الػػذى يثنرنػػا فػػى المسػػيح فيظاػر المسػػيح الػػذى فينػػاك الَ ِفػػي أَْلػ َػو ٍ
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اح َق ْم ٍب لَ ْح ِمي ٍ
َّػة = ارجػن (إر ٖٔ  + ٖٖ :حػز ٔٔ ٜٔ :ف ٕٓ ٕٙ : ٖٙ +ف )ٕٚك ى
كرب موسػىك َب ْؿ ِفي أَْل َو ِ
ف الػػروح القػػدس َحػ َّػو َؿ القمػػوب الحجريػػة إلػػى مػػوب لحميػػة حساسػػة ر ػػعر ورػػدرؾ مػػا يكرن ػ الػػروح القػػدس عمياػػاك
وكيؼ َح َّو َؿ الروح القدس القموب مف حجرية إلى لحميػةف كػاف ذلػؾ نػأف سػكب محنػة اهلل فياػا (رو ٘ )٘ :ك ومػف
يحب يحفظ الوصايا (يو ٗٔ  )ٕٔ :دوف ف ركرب عمػى لػواح حجريػة كمػا فعػؿ موسػىف نػؿ نالمحنػةك فػى العاػد

القػديـ كرػػب لاػػـ اهلل عمػػى الحجػػر فاػػذا يرناسػػب مػػن مػػوناـ الحجريػةك مػػا فػػى العاػػد الجديػػد فمقػػد صػػارت لنػػا مػػوب
لحمية نالمحنة الرػى يسػكناا الػروح (الزوجػة الرػى رحػب زوجاػا ورحػب اهلل ن رحرػاج لمػف يقػوؿ لاػا ن رزنػىف فاػذا
يعرنر إأانة لااك فمف يحب اهلل ن يسرطين ف يخون )ك وكاف أذا عير ممكناً فػى العاػد القػديـف حيػث ن محنػة إذ
ف الروح القدس لـ يكف د حؿ فياـ نعد (يو )ٖٜ : ٚك

ِ
لك ْف لَ َنا ِثقَ ٌة ِم ْث ُؿ ِ
آية (ٗ)ٗ" -:و ِ
اهلل" .
يح لَ َد
ىذ ِه ِبا ْل َم ِس ِ
َ
لَ َنا ِثقَ ٌة ِم ْث ُؿ ِ
ىذ ِه = نكـ نرـ رسالة المسيح المقرونةف وسرظموف أكذا رن روا اإليماف نرائحركـ الزكيةف فاهلل ند
يح = فى المسيحك أذأ الثقة صارت لنا مف
عمم معكـ وسيكمم ف فاذا أو فكر الرسوؿ (فىٔ )ٙ :ك ِبا ْل َم ِس ِ
ِ
اهلل = رجاأ اهللك ثقرنا أى رجاأ اهلل وليس فى نفسناك فاهلل أو
خالؿ إرحادنا نالمسيح وثنارنا فى المسيحك لَ َد
الذى يمألكـ نالروح ويحولكـ إلى سفران يعظ نكـ (ٕكو ٘  )ٕٓ :وركونوف رسالة المسيح ورائحة المسيحك

٘
ش ْي ًئا َكَّ ََّن ُو ِم ْف أَ ْنفُ ِس َنا ،ب ْؿ ِكفَايتَُنا ِم َف ِ
اهلل" .
َف َن ْفتَ ِك َر َ
س أ ََّن َنا ُكفَاةٌ ِم ْف أَ ْنفُ ِس َنا أ ْ
َ
َ
آية (٘) " -:لَ ْي َ
ُكفَػػاةٌ = كفػػانك أػػذأ الثقػػة (آيػػة ٗ) ليسػػت راجعػػة لكفانرنػػا و ػػدرارنا نػػؿ كفايرنػػا مػػف اهللك فػػال ننسػػب ى نجػػاح فػػى

الخدمة ألنفسنا نؿ هللك

ٙ
ؼ ي ْقتُػ ُؿ و ِ
يد .الَ ا ْلحر ِ
وف ُخدَّاـ عي ٍد ج ِد ٍ
وح
وح .أل َّ
الر ِ
لكػ َّف ُّ
ؼ َب ِؿ ُّ
آية ( " -:)ٙالَِّذي َج َعمَ َنا ُكفَاةً أل ْ
َف َن ُك َ
الػر َ
َف ا ْل َح ْػر َ َ
َ َْ َ
َ
َْ
ُي ْح ِيي" .

المعممػػوف الكذنػػة الػػذيف ػػاوموا نػػولس وأػػؤنن كػػانوا مػػف المراػػوديفف اوارامػػوأ نأن ػ ياػػاجـ النػػاموسف وطػػالنوا أػػؿ
كورنثػػوس نػاإللرزاـ نحرفيػػة النػػاموسف وأػػو أنػػا وفػػى األيػػات الراليػػة يقػػوؿ ن ػ لػػيس اػػد النػػاموسف نػػؿ أػػو ياػػاجـ
الحرفية فى الناموسف أو اد الرطنيؽ الحرفى لمناموسك ولكن يطالب نالفاـ والرطنيؽ الروحى لمناموسك

مثػػاؿ لمتطبيػػؽ الحرفػػى عنػػد الييػػود = الياػػود فػػى إس ػرائيؿ ايفف إذ أػػـ يمرنعػػوف عػػف العمػػؿ يػػوـ السػػنتف فاػػـ
يسرأجروف عماؿ فمسطينييف لمعمؿ يوـ السنتك أـ يمرنعوف حرى عف إاانة اواطفان األنػوارك لكػناـ يطمنػوف مػف
الفمسطينييف عمؿ ذلؾك
نؿ حري فى العاد الجديدف نجد مػف يطنػؽ آيػات الكرػاب حرفيػا كمػا فعػؿ وريجػانوس الػذى خصػى نفسػ نػدنً مػف
ف يميت ال اوة فى داخم ف فحرمر الكنيسةك
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وأؤنن المراوديف إراموا نولس نأن مرحرر ن ينػالى نالنػاموس فطػالناـ نػأف يرفعػوا النر ػن (يقصػد الرسػوؿ نػالنر ن

عدـ الفاـ الروحى) عف موسى (الناموس) ليروا مجد الرب الفائؽ العامؿ فى موسى والناموس الذى يقػود لممسػيح
فيروا المسيحك
الَِّذي َج َعمَ َنا ُكفَاةً = إف اهلل وليس ى ػخص آخػر أػو الػذى جعمنػا ػادريف و عطانػا اإلمكانيػات لكػى نخػدـ العاػد
الجديدك واهلل جعمنا خداماً ليس لناموس مكروب والذى كاف حروفاً رعجز عف ف راب الحياة ألناػا لػـ ركػف رعطػى
القوة (النعمة) من الوصيةك الناموس مجرد مرآة ون يسرطين سػوى ك ػؼ الفسػاد الػداخمى دوف ف يعطػى إصػالحك

ؼ َي ْقتُػ ُؿ
أو كالـ نال وة عمى رييير طنيعري فاو يك ؼ األخطانف ثـ يحكػـ نػالموت عمػى المخطػ = أل َّ
َف ا ْل َح ْػر َ
وِ
وح ُي ْح ِيي = الروح فػى العاػد الجديػد يعطػى ػوة لممػؤمف عمػى رنفيػذ الوصػاياف أػو يييػر طنيعػة اإلنسػافف
لك َّف ُّ
الر َ
َ

فيساؿ عمي رنفيذ الوصاياف لذلؾ أو يعطى حيػاةك أػو يعطػى حيػاة نػأف يجعػؿ الحػرؼ (وصػايا النػاموس) ررحقػؽ
َّاـ َع ْيػ ٍػد َج ِديػ ٍػد = وردت عنػػارة عاػػد جديػػد ألوؿ مػرة فػػى (إر ٖٔ :
فػػال يحكػػـ عمػ َّ
ػي النػػاموس نػػالموتك فأحيػػاك ُخػػد َ
ٖٔ)

ؼ َي ْقتُ ػ ُؿ = أنػػاؾ رطنيػػؽ حػػالى لاػػذأ اييػػةك فمقػػد طالػػب اهلل إسػرائيؿ نػػأف يننػوا الايكػػؿ فػػى مكػػاف يحػػددأ أػػو
ا ْل َحػ ْػر َ
ولػػيس سػواأ (رػػث ٕٔ ٘ :ف ٔٔف ٖٔف ٗٔ)ك وكػػاف أػػذا لحكمػػة إلايػػة فػػى و راػػاك ف ػػعب اهلل المرواجػػد فػػى مػػاكف
نعيدة عف الايكؿ والعنادةف كاف ممزما نحسب ال ريعة نالذأاب إلى الايكؿ سنويا لرقديـ ذنائح فػى األعيػاد الثالثػة

الكنيرة ف فحينما يجرمعوف فى الايكؿ (والذى ام سميماف نعد ذلؾ) سيجدوف الكانة والالوييفف وأػؤنن يعممػوناـ
ال ريعة وعنادة اهلل الواحدف ويصححوف لاـ ى خطان فال ينحرفػوا إلػى العنػادة الوثنيػةك وكػاف أػذا مػا حػدث فعػال
لممممكة ال مالية إذ خالفت أذأ الوصيةف و اموا أيكميف فى مممكراـف ناـ إنحرفوا سريعاً إلى عنادة األوثاف فأناد

اهلل مممكػراـك ولكػػف ايف مػػا عػػاد حػػد يعنػد األوثػػافف نػػؿ الرعمػػيـ صػػار مراحػػا فػى كػػؿ مكػػاف نػػؿ عنػػر الفاػػائياتك
فالرطنيؽ الحرفى لاذأ ايية جعػؿ دولػة إسػرائيؿ ررمسػؾ نالمكػاف ويقولػوف نػ أػو المننػى عميػ المسػجد األ صػىف

ويريدوف أدم ليقيموا عمي أػيكماـف فرمسػكاـ الحرفػى ناأليػات كػاف وسػيكوف سػنناً لقرػؿ كثيػريفك ونحػظ رد السػيد

المسػػيح عمػػى السػػامرية فػػى أػػذأ النقطػػةف ف السػػجود هلل ن ي ػررنط نمكػػاف نػػؿ أػػو سػػجود نػػالروح والحػػؽك فالعنػػادة

نالروح رحيىك

الفيـ الروحى السميـ لما سقط فيو أوريجانوس = ال اوة لف رموت نأف يخصى اإلنساف نفس ف ون حػب السػر ة

سينراى نقطن اليدك نؿ الروح القدس يعطى معونة عمى ذلؾ لمف يجاأد نأف يميت ػاور "ولكػف إف كنػرـ نػالروح
رمير ػػوف عمػ ػػاؿ الجس ػػد فسػػػرحيوف" (رو  )ٖٔ : ٛويس ػػمى أػػػذا يا ػػا خر ػػاف القم ػػب نػ ػػالروح (روٕ  )ٕٜ :لػػػذلؾ
فالرسوؿ أنا يقوؿ الَ ا ْلحر ِ
وح .
الر ِ
ؼ َب ِؿ ُّ
َْ
ٚ
ش ُة ِبَّ ْ ٍ ِ ِ
صمَ ْت ِفي َم ْج ٍدَ ،حتَّى لَ ْـ َي ْق ِد ْر
االيات ( " -:)ٛ-ٚثُ َّـ إِ ْف َكا َن ْت ِخ ْد َم ُة ا ْل َم ْو ِت ،ا ْل َم ْنقُو َ
َح ُرؼ في ح َج َارٍة ،قَ ْد َح َ
ٛ
ِ
ِ
س َػب ِب َم ْج ِػد َو ْج ِي ِػو َّ
وح ِفػي
الػر ِ
ػوف ِبػاأل َْولَى ِخ ْد َمػ ُة ُّ
س َرِائ َ
الزِائ ِػؿ ،فَ َك ْي َ
يؿ أ ْ
ػؼ الَ تَ ُك ُ
َب ُنو إِ ْ
وسػى ل َ
َف َي ْنظُُروا إِلَى َو ْجو ُم َ
َم ْج ٍدأ"
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أذأ رد عؿ مف يريدوف ف يرردوا لعوائد النػاموس كالخرػافك ى إذا كانػت خدمػة النػاموس الرػى رقػود لممػوت (فاػو
نال وة رساندنا لنحفظ الوصية) وأى مكرونة نػأحرؼ عمػى الحجػارة = ِخ ْد َمػ ُة ا ْل َم ْػو ِت = وأػى رحكػـ نػالموت عمػى
المخط دوف ف رعطي معونةف ونذلؾ ُح ِك َـ نالموت عمى الجمين إذ ن يوجد مف أو نال خطية ف فبذا كانػت أػذأ

الخدمػػة ػػد إررنطػػت نمجػػد حرػػى ف اإلسػرائيمييف لػػـ يسػػرطيعوا ف ينظػػروا منا ػرة إلػػى وجػ موسػػى نسػػنب مػػا كػػاف
يحيط ن مف ايان ومجد = َم ْج ِد َو ْج ِي ِو َّ
الزِائ ِؿ = أذا المجد الذى كاف مجداً مؤ راً ويػزوؿ فػى يػوـ مػاف فكيػؼ ن
رررنط نمجد كثر و عظـ خدمة العاد الجديد الرى راب لمناس نعمة الروح القدسف الذى يعطى ػوة لرنفيػذ الوصػية

فركوف لاـ حياة ومجد
وح ِفػػي َم ْجػ ٍػد = خدمػػة راػػب الػػروح لمنػػاس والػػروح يعطػػى حيػػاة ولػػيس مػػوت أػػو يعطػػى حيػػاة ألنػ يييػػر
ِخ ْد َمػ ُة الػ ُّػر ِ
طنيعرى فأسرطين رنفيذ وصايا الناموس نسػاولةف وأػذا مػا نسػمي عمػؿ النعمػة ى القػوة الرػى رعطػى معونػة لرنفيػذ

الوصيةك

العيد الجديد

العيد القديـ
* يعطى قوانيف وفرائض ،يصؼ ويرشد ىو
كمرآة تظير الضعؼ الداخمى.

* يديف مف ال يطيع وصاياه ويحكـ بالموت

عمى مف يخطئ.

* طاعة الوصية عف خوؼ مف العقاب

آية (ٜ" -:)ٜأل ََّن ُو إِ ْف َكا َن ْت ِخ ْد َم ُة الد َّْي ُنوَن ِة
فػبذا كانػػت خدمػة ذلػػؾ النػاموس ػػد إررنطػت

* يييئ القموب لتصبح النواميس جزءاً مف

طبيعة اإلنساف .ىو يعطى قمباً جديداً

* الروح يعطى معونة لتصير حياتنا مرضية

عند اهلل(رو )ٕٙ : ٛإذ يغير طبيعة المؤمف
* طاعة الوصية عف حب وبحرية.

يد ِخ ْد َم ُة ا ْل ِبّْر ِفي َم ْج ٍد! "
َم ْج ًدا ،فَ ِباأل َْولَى َك ِث ًا
ير تَ ِز ُ
نمجػػدف وأػذا النػػاموس دى إلػى إدانػػة الن ػر ومػػوراـ المػوت الروحػػىف

فنػػاألحرى رمػػؾ الخدمػػة الرػػى راػػب لمنػػاس النػػر والخػػالص رػررنط نمجػػد عظػػـك فالكنيسػػة فػػى مجػػدف فجسػػد المسػػيح

ودمػ عمػػى المػػذنح ليعطينػػا عف ارنػػا لمخطايػػا وحيػػاة نديػػةف وناػا نسػػمؾ نػػالنرف والػػروح القػػدس يحػػؿ فػػى الكنيسػػة وفػػى
المؤمنيفف وي ررؾ معنا فى كؿ عمؿ صالحك ولقد صرنا ننان هلل ولكف عيوننا ن ردرؾ المجػد الػذى نحػف فيػ نػؿ
ندرك ناإليمافف وأو مجد عريد ف يسرعمف فيناك و ارف أذا من خدمة الذنائح الحيوانية فى العاد القديـك

ٓٔ
َّد ِم ْف ى َذا ا ْلقَ ِب ِ ِ
س َب ِب ا ْل َم ْج ِد ا ْلفَ ِائ ِ
ؽ" .
ضا لَ ْـ ُي َمج ْ
آية (ٓٔ) " -:فَِإ َّف ا ْل ُم َمج َ
َّد أ َْي ً
يؿ ل َ
معنى ايية ف مجد العاد الجديد كال مسف ومجد العاد القديـ كالقمر وحينما ظارت ال مس ننورأػا عطػت عمػى

َّػد =
نور القمرك مجد القمر إخرفى حيف ظاػر مجػد ال ػمسك وليراػح معنػى اييػة نأخػذأا كممػة كممػة فَػِإ َّف ا ْل ُم َمج َ
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َّػد = مػا عػاد يظاػر مجػدأف فمقػد رػوارى مػاـ مجػد
ى العاد القديـ الذى كػاف فػى مجػد (مجػد وجػ موسػى) لَ ْػـ ُي َمج ْ
العاد الجديدك ِم ْف ى َذا ا ْلقَ ِب ِ
يؿ = نالمقارنة من العاد الجديدك
لِسػػػب ِب ا ْلم ْجػ ِػػد ا ْلفَػ ِ
ػػائ ِ
ؽ = مجػػد العاػػد الجديػػد الفػػائؽ (عاػػد إنػػف اهلل المرجسػػد) أػػذا الكػػالـ موج ػ لممراػػوديف مػػف
ََ
َ
المعممػػيف الكذنػػة الػػذيف يريػػدوف لألممػػى ف يراػػود ونًك ومعنػػى كػػالـ الرسػػوؿك إف كنػػرـ نعػػد إيمػػانكـ نالمسػػيح ػػد
رمرعرـ ننور العاد الجديد الذى أو كال مسف فاؿ نرـ في حاجة لنور معة را لكـك

ٔٔ
وف الد ِ
اف َّ
َّائ ُـ
الزِائ ُؿ ِفي َم ْج ٍد ،فَ ِباأل َْولَى َك ِث ًا
ير َي ُك ُ
آية (ٔٔ) " -:أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
ػاف َّ
الزِائ ػ ُؿ = كػػاف العاػػد القػػديـ نفرائا ػ ػػيئاً مؤ ر ػاً وسػػيزوؿ نمج ػ
إِ ْف َكػ َ

ِفي َم ْج ٍد! "
المسػػيحك فػػبف رػػى المرمػػوز إلي ػ نطػػؿ

الرمزك الناموس نفس لف ينطؿ (رو ٖ  )ٖٔ :نؿ رنطؿ الفرائض الرى كانت ر ير لنركات العاد الجديػد (الػذنائح

الحيوانية والخراف والرطايراتككك)ك ولكف الناموس نفس روحى ويقود لممسيح لمف يفام روحياًك
اف َّ
الزِائ ُؿ ِفي َم ْج ٍد = لكف إف كاف المؤ ت د إررنط نمجدف فبن ناألولى ف يررنط العاد الجديد نمجد عظػـف
إِ ْف َك َ
لػف يػػزوؿ ولػػف ينراػػى ويظػػؿ لألنػػدك وذلػػؾ كمػػا ف ناػػان وجػ موسػػى إنراػػى نمورػ ولكػػف ناػػان مجػػد المسػػيح فػػبلاى
ذارى ائـ إلى األندك ولذلؾ لـ رراح مالمح حياة اإلنساف فى السمان فى مجد فى العاػد القػديـف لكػف أػذا إراػح

فى العاد الجديدك

آية (ٕٔ)ٕٔ" -:فَِإ ْذ لَ َنا رجاء ِم ْث ُؿ ى َذا َنستَع ِم ُؿ مج َ ِ
يرةً" .
ْ ْ َُ
ََ ٌ
اى َرةً َكث َ
اواذ لنا أذا الرجانف ف الك ارزة واإليماف نالمسيح لاما مجد عظيـ فبننا نخدـ نأكثر جرة و جاعة = مج َ ِ
يػرةً
َُ
اى َرةً َكث َ
= ليرمرن كؿ الناس ناذا المجد ك
األيػػات( ٖٔ –  -:) ٔٛمقدمػػة  -:حػػيف رى موسػػى مجػػد اهلل لمػػن وجا ػ (خر ٖٗ  )ٕٜ :اوااػػطر موسػػى ف
ياػػن نر عػاً عمػػى وجاػ وأػػو يكمػػـ ال ػػعب (خػػر ٖٗ ٖٖ :ف ٖ٘) ولكنػ كػػاف يرفػػن النر ػػن حػػيف يػػدخؿ مػػاـ الػػرب

ليركمـ مع (خر ٖٗ )ٖٗ :ك

والرسوؿ أنا يعيد رفصيؿ و صياعة القصةك ومنطؽ الرسوؿ أنا ف النر ػن كػاف حػاج اًز نػيف ال ػعب ونػيف المجػد

الػػذى فػػى وجػ موسػػىك و ف موسػػى كػػاف أػػو ممثػػؿ النػػاموس إذ أػػو مػػف إسػػرمم ك وفاػػـ نػػولس مػػف أػػذاف ف العاػػد

القديـ كاف فى مجدف إذ كاف ي اد لممسيحف لكف كػاف عميػ نر عػاً إ ػارة ليمػوض المعػانى الرػى فيػ ك فمػف يرصػور
مثالً ف اهلل يرجسد ويولد مف عذران ويصمب ويمػوت ويقوـككككػؿ أػذا كػاف ػد رننػأ عنػ ننيػان العاػد القػديـ ولكػف
نصورة عاماة لـ يفاماا حد مف العاد القديـك وحيف ظار المسيح زاؿ أذا النر نف كما كاف موسػى يرفػن النر ػن

ِ
ػن اليم ػػوض
ع ػػف وجاػ ػ ح ػػيف ي ػػذأب ل ػػيكمـ ال ػػربك ول ػػذلؾ فالرالمي ػػذ وعي ػػرأـ رعرفػ ػوا عم ػػى ال ػػرب وآمنػ ػوا نػ ػ ف إذ ُرف ػ َ
(النر ن)ك ورمميذى عمواس ظؿ النر ن عمى عيػوناـ فرػرة إلػى ف ػرح لاػـ المسػيح المعػانى الرػى فػى الننػوات (لػو

ٕٗ ٕٚ – ٕ٘ :ف ٕٖ) ّم ػػا ن ػػا ى اليا ػػودف والكان ػػة ورؤس ػػان الكان ػػة فمق ػػد إنرق ػػؿ النر ػػن إل ػػى عي ػػوناـ أ ػػـ نس ػػنب
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خطاياأـ وحسدأـ لممسيح (مر ٘ٔ  )ٔٓ :إذ عروا ن منافس لاـف وناذا سراين مكاسػناـ الماديػةك ع اراػاـ

الخنيثػػة عمػػت عيػػوناـ ى صػػارت كنر ػػن عمػػى عيػػوناـ فمػػـ يعرفػوا المسػػيحف نػػؿ صػػمنوأك وأكػػذا كػػؿ مػػف يحيػػا فػػى
الخطية وفى اوار وما زاؿ مرعمقا نبعرانات ال اوات العالميةف ركوف خطاياأ كنر ن يحجز عن رؤية المسيح و
معرفػػة المسػػيح ومجػػد المسػػيح فيػرفض المسػػيحك ومػػف يقػػدـ رونػػة ويرجػػن لمػػربف أػػذا يكػػوف كمػػف يرفػػن النر ػػن فيػػرى

الرب ويؤمف ن ويحن ف ويػرى األمجػاد المعػدة فيحرقػر العػالـ و ػاوار ك والياػود حرػى اليػوـ أػـ كمػف عمػى عيػوناـ
نر ػػن فمػػـ يػػدركوا حقيقػػة المسػػيح الػػذى رننػػأ عنػ كرػػاناـف مػػازالوا ن يعرفػػوف ف مجػػد ناموسػػاـ ولمعانػ أػػو المسػػيح

الذى ي ير الي ناموساـك ونالحظ اف اهلل راد ف ينقى الناموس عاماا فى ننوار عف المسيح لسننيف -:
ٔ -لو ادرؾ الياود ف ناموساـ مؤ ت ألأمموأ ك

ٕ -لو عرؼ ال يطاف خطة اهلل ألفسد خطة الصميب (ٔكو ٕ )ٛ:ك

والمسيح حيف جان رفن النر ن (اليموض) الذى كاف فى الناموسف فعرؼ المسيح النسػطان مػف ال ػعب كالرالميػذف
الذيف لـ يكف فى مناـ حسد نحوأك
ٖٔ
ِ ِ
يؿ إِلَى ِن َي َاي ِة َّ
الزِائ ِؿ" .
س َرِائ َ
س َك َما َك َ
وسى َي َ
ضعُ ُب ْرقُ ًعا َعمَى َو ْج ِيو ل َك ْي الَ َي ْنظُ َر َب ُنو إِ ْ
اف ُم َ
آية (ٖٔ)َ " -:ولَ ْي َ
واػن موسػى نر عػا عمػى وجاػ حرػى ن يػرى ال ػعب وجاػ الالمػنف ووجػ موسػى أػذا كػاف ازئػالً (ألنػ سػػيموت)

وكػاف أػذا رمػ اًز نف النػاموس كمػ كػاف عميػ نر عػاف ولػـ يراػح منػ جميػا نػ سػيزوؿ حػيف يػأرى المسػيحف والنر ػػن

يا ػاً ك ػػاف إ ػػارة ليم ػػوض مع ػػانى النػػاموسف ل ػػذلؾ ل ػػـ يفاػػـ اليا ػػود ناايػػة الر ػػدنير الموس ػػوى ال ازئػػؿ ال ػػذى إنرا ػػى

نالمسػػيحك فمرنمػػا لػػو فام ػوا ف النػػاموس والف ػرائض سػػرزوؿ لمػػا إحررموأػػا و دسػػوأاف نينمػػا ف أػػذا النػػاموس كػػاف

لمرأديبك ولكف مف دس الناموس كالرالميذ نػال أػدؼ منفعػة خصػى إكر ػؼ المسػيح كيايػة لمنػاموس وآمػف نػ ف

كما آمف الرالميذ نالمسيحف اوانك ؼ النر ن عف عيني ك و ّما مف لـ يؤمف وكانت ل عراض خصػية فمقػد إسػرمر
النر ن عمى عيني ك
ووان آية ٕٔ من آية ٖٔ نفاـ من ف الرسوؿ يقصد ف يقػوؿكك نحف نجػاىر ونكػرز نالعاػد الجديػد ولػف ناػن
نر عاً عمى رعاليمنا لكي نحجب الحقيقة كما وان موسى نر عػاً عمػى وجاػ ف أػذا النر ػن الػذى كػاف يرمػز إلػى ف

العاد القديـ كاف عاد حجاب لمحقيقػةف ويعنػى النر ػن ف حفػاد إسػرائيؿ لػـ يسػرطيعوا نسػنب عػدـ إيمػاناـ ف يػروا
يسوع الذى كاف عاية وكماؿ الناموس الزائؿك

ٗٔ
ػؾ ا ْلبرقُػع َن ْفس ُ ِ ِ
ِ
اء ِة ا ْل َع ْي ِػد ا ْل َع ِتيػ ِ
ؽ َبػاؽ َغ ْي ُػر
آيػة (ٗٔ)َ " -:ب ْػؿ أ ْ
ُغمِظَ ْ
ػت أَذ َ
ْىػا ُن ُي ْـ ،أل ََّن ُ
ػو ع ْن َػد ق َػر َ
ػو َحتَّػى ا ْل َي ْػوِـ ذل َ ُ ْ ُ ُ
م ْن َك ِش ٍ
يح" .
ؼ ،الَِّذي ُي ْبطَ ُؿ ِفي ا ْل َم ِس ِ
ُ
النر ن ايف ليس عمى وج موسى نؿ عمى عقوؿ مف يقر موسى فمػـ يػروا ناايػة ال ازئػؿ ى فػرائض النػاموسف ولػـ

يفاـ الياود الناموس روحياً فمـ يدركوا مجد العاد الجديدك فناإليماف نالمسيح فقط يمكف ك ؼ أذا النر نف وأـ لػـ
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يؤمنوا نسنب حسدأـ وطمناـ لمجدأـ الذارى (يو ٕٔ  + ٖٗ :يو ٘ )ٗٗ :ك أذأ ايية رساوى "لاػـ عيػوف ولكػف

ن ينصروف و ذاف ون يسمعوف"ك

أل ََّن ُو َحتَّى ا ْل َي ْوِـ = ن رعنى فقط ياـ نولسف نؿ حرى يومنا أذا فػالياود ن يفامػوفف والخطػاة ن ينصػروفف ويرفػن
النر ن عناـ نالرونة ك
يح = ينطؿ ناإليماف نالمسيح واإلرحاد ن فيفرح الروح القدس العيوف ك
ُي ْبطَ ُؿ ِفي ا ْل َم ِس ِ
آية (٘ٔ)ِ ٔ٘" -:
ضوعٌ َعمَى َق ْم ِب ِي ْـ" .
لك ْف َحتَّى ا ْل َي ْوِـِ ،ح َ
وسى ،ا ْل ُب ْرقُعُ َم ْو ُ
يف ُي ْق َأرُ ُم َ
كػػاف النر ػػن حػػاج اًز نػػيف موسػػى (وجػ موسػػى) ونػػيف الياػػودف فمػػـ يسػػرطيعوا ف يػػروا مجػػد وجاػ ف وحرػػى اليػػوـ أػػذا
الحػػاجز موجػػود فمػػـ يكر ػػفوا المسػػيح مػػف خػػالؿ كرػػب موسػػى ون روا مجػػد العاػػد الجديػػدك ون درك ػوا ف النػػاموس
والننوات ي يروف لممسيحك

آية (ٔٙ" -:)ٔٙو ِ
ب ُي ْرفَعُ ا ْل ُب ْرقُعُ" .
الر ّْ
لك ْف ِع ْن َد َما َي ْرجعُ إِلَى َّ
َ
َيرجػػع إلػػى الػػرب = كػػاف موسػػى حػػيف َيرجػػع إلػػى الػػرب ليرحػػدث مع ػ َيرفػػن النر ػػنك وعمػػى نفػػس القيػػاس فكػػؿ مػػف
ناإليمػػاف و نػػالرجوع هلل نأمانػػة طالنػػا ف اهلل يعمػػف ل ػ الحقيقػػة راركػػا فكػػارأ ال خصػػية وكنريػػانأ وحسػػدأ وخطايػػاأ

ويرفع البرقػع عػف معػانى النػاموسك وأػذا مػا حػدث مػن الخصػى الحن ػى فطمػب ف يعرمػدك
سيعمف ل اهلل الحقيقة ُ
(إش ٕ٘  + ٚ :خر ٖٗ )ٖٗ :ك والمعنى ن إذا كاف ى ػخص يقػر نػاموس موسػى ويرجػن إلػى اهلل فبنػ عنػد
ذلؾ يمكف ف يفرح اهلل عينيػ = ُيرفع البرقع حينئػذ سػوؼ يػدرؾ ف النػاموس ي ػير ويقػود إلػى المسػيحك مثػؿ أػذا
اإلنساف سيعرؼ الحؽك
وأكذا كؿ خاط يرجن هلل ُيرفع عنو البرقع فينرقؿ مف فاـ ف السعادة أى ناألراياتف إلى ف السعادة أى فػى
الروحياتك وسيدرؾ مجد الروحيات والعاد الجديدك

اؿ فاػػو ن يرعػػارض مػػن العاػػد
ونحػػظ ول ػ ُي ْرفَػػعُ ا ْل ُب ْرقُػػعُ = ف أػػذا إ ػػارة إلػػى ف النػػاموس ن ُيميػػى ولػػـ ول ػف ُيػ َػز ْ
الجديدك وأذا لمف يفام روحياً وليس حرفياًف وراجن (رو ٖ )ٖٔ :ك
ٔٚ
اؾ ُحّْرَّي ٌة" .
الر ُّ
الر ّْ
وح َّ
ب فَ ُي َو ُّ
َما َّ
آية (َ " -:)ٔٚوأ َّ
وحَ ،و َح ْي ُ
ب ُى َن َ
ث ُر ُ
الر ُ
إنرات ايية السانقة نقولػ عنػدما يرجػع إلػى الػرب ،ومػف يرجػن لمػرب يرجػن لمػروح راركػا الجسػديات ألف اهلل روحف

ومثؿ أذا يمرم نالروح راركا الجسديات والمادياتك

وح = فػى الرجػوع لمػرب رنك ػؼ الحقػائؽ الرػى كػاف عمياػا نر ػن فننرقػؿ مػف الحػرؼ إلػى الػروحك
الر ُّ
ب فَ ُي َػو ُّ
َما َّ
أ َّ
الػر ُ
ورفاػػـ يا ػاً ف نػػالرجوع لمػػرب يأخػػذ أػػذا اإلنسػػاف فػػى داخم ػ الػػروح القػػدس الػػذى أػػو الػػربف وحيػػث يوجػػد الػػروح
القدس الذى يؤخذ نواسطة الرب يسوع فاناؾ روجد الحرية مف نر ن وعنوديػة النػاموسف فػالروح القػدس يفػرح العػيف
والحػواس الروحيػػة لرعػػايف السػػماوياتك ومػػف يعػػايف السػػماويات سػػيدرؾ نطػػؿ الماديػػات واألراػػيات ويرحػػرر مناػػاف
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ومػػف يحيػػا فػػى الػػروح يرحػػرر مػػف عنوديػػة ػػاوات الجسػػد وكػػؿ مػػا فػػى العػػالـ مػػف ػػاواتف فاػػذأ = "رعرفػػوف الحػػؽ

والحػؽ يحػرركـ" (يػو )ٖٕ : ٛك ومعنػػى ذلػؾ ف رجوعنػا إلػى الػػرب يسػوع أػو عينػ حصػػولنا عمػى روح الػرب فػػى
داخمناف ى ف الحياة فػى المسػيح أػى الحيػاة فػى الػروحك الػروح حػؿ نػديالً عػف الحػرؼك الػوندة الجديػدة مػف المػان
والروح أى زرع إنسانية يسوع المسيح فى كياف المؤمفك "صار آدـ األخير روحاً محيياً" (ٔكو ٘ٔ  )ٕٗ :وناذأ

الحيػػاة الجديػػدة يكر ػػؼ اإلنسػػاف مػػا يجػػب ف يعممػ ن كوصػػايا خارجػاً عنػ ومكرونػػة فػػى لػواح وينفػػذأا نريصػػب
وندافن الخوؼ والعنوديةف لكػف يجػد نػ فػى حريػة يحػب ف ينفػذ الوصػية فػالروح كرناػا عمػى منػ إذ مػأل منػ مػف

اؾ ُحّْرَّي ٌةك أنا نرى نركة الرمرن نػالروح والعنػادة نػالروحف فاػو يعطينػا إسػرنارة
الر ّْ
وح َّ
محنة المسيح = َو َح ْي ُ
ب ُى َن َ
ث ُر ُ
فنعرؼ المسيح ونحن فننفذ الوصية فػى حريػة ن عػف كنػت داخمػىف إذ رجػددت طنيعرنػاف ولػذلؾ كػاف رمزيػاً حمػوؿ

الروح القدس يوـ الػ ٓ٘ ألف اليونيؿ (وفي الحرية) كاف فى السنة الخمسيفك

وؼَ ،كما في ِمر ٍ
ش ٍ
آية (ٔٛ" -:)ٔٛوَن ْح ُف ج ِميعا َن ِ
ػورِة َع ْي ِن َيػا،
الر ّْ
ػؾ ُّ
يف َم ْج َد َّ
آةَ ،نتَ َغي َُّر إِلَى ِت ْم َ
ب ِب َو ْج ٍو َم ْك ُ
اظ ِر َ
َ ً
َ
ْ
الص َ
َ
وح" .
الر ِ
الر ّْ
ب ُّ
ِم ْف َم ْج ٍد إِلَى َم ْج ٍدَ ،ك َما ِم َف َّ

مجد الرب = كممة مجػد ذكػرت لممػرة األولػى نحسػب مفػاأيـ الن ػرف عػف طيػن مػف المػاعز (رػؾٖٔ  )ٔ :اواررقػى
اهلل نالفكر الن رى لنفاـ ف المجد أى كممة خاصػة نػاهلل ولػيس نالعػالـف فنسػمن فػى (زؾٕ  " )٘ :كػوف مجػدا فػى
وسطاا" فحيثما يحؿ اهلل يكوف أناؾ المجدك وآخػر مػرة ُذ ِكػرت فياػا كممػة المجػد "اف كنػرـ ن رسػمعوف ون رجعمػوف

في القمب لرعطوا مجدا نسمي ػاؿ رب الجنػود فػاني ارسػؿ عمػيكـ المعػف و لعػف نركػاركـ نػؿ ػد لعنراػا ننكػـ لسػرـ
جاعميف في القمب" (مالٕ  )ٕ :ك فاذا أو ما يطمن اهلل ف نعمف مجدأ" -:
ٔ) يرى الناس عمالنا ويمجدوا نونا السماوى ك

سيسػرعمف
ٕ) نعكس صورة اهلل الرى فيناف واهلل نمجدأ ساكف فينا ايفف ولكف المجد عير مسرعمف فينػا ايف ولكنػ ُ
فينا فى اليوـ األخير (رو )ٔٛ : ٛك

إذ ننعـ نالنور اإللاى والحرية الحقيقية ررجدد طنيعرنػا ورنمػو كػؿ يػوـ لكػى نر ػكؿ ونصػير يقونػة المسػيح خالقنػاف

وأذا ما كاف نولس الرسوؿ يرمخض كمف يمد ف ُلي ِ
خرج مف عب عالطية ناسا ػد رَص َّػوَر المسػيح فػياـ (عػؿٗ :
)ٜٔف ومف يرصور المسيح فياـ يظاروا صورر ومجدأك نػؿ يررفعػوا مػف مجػد إلػى مجػد يومػا نعػد يػوـ كممػا نمػت
وظارت فياـ صورة المسيحك

والروح القدس ن يعطينا فقط طنيعة جديدة ناا ننفذ الوصػايا فػى حريػة نػؿ يعطينػا ف نػرى األمجػادف أػو يعمػف لنػا
المجػػد المعػػد لنػػا (ٔكػػو ٕ )ٕٔ – ٜ :ف لكنػ يعمنػ لنػػا كمػػا فػػى ليػػز كمػػا فػػى مػرآة (ٔكػػو ٖٔ َ = )ٕٔ :نػ ِ
يف
ػاظ ِر َ
ب = الياود روا مجد وجػ موسػى خارجػاً عػناـف مػا نحػف فنػرى ػخص المسػيح سػاكناً فينػاف نػراأ داخمنػاك
الر ّْ
َم ْج َد َّ
ش ٍ
وؼ = ى ندوف نر ن يحجب عنا اهللف كما كاف موسى يرفن النر ن حينما يكمـ اهللف ومعمنة لنا الحقائؽ
ِب َو ْج ٍو َم ْك ُ
يحجز نيننا ونيف اهلل سوى الخطيةك
وليس مثؿ رجاؿ العاد القديـك ن
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في ِمر ٍ
آة = كما كاف موسى يكمـ اهلل نوجػ مك ػوؼ فػبنطنن عميػ نػور اهللف أكػذا ايفف كػؿ المسػيحييف يصػيروف
ْ
كم ػرآة يعكسػػوف نػػور الػػربف يعكسػػوف صػػورة مجػػد اهلل لمخ ػريفك فػػنحف ن ننظػػر فقػػط أػػذا المجػػد ولكننػػا نرػػأثر ن ػ

ويفعؿ فينا وييير حيارناف ويجدد داخمنػا حرػى كمػا رعكػس المػرآة األ ػعة السػا طة عمياػاف أكػذا نعكػس نحػف ياػاً

صورة مجد الربف لذلؾ اؿ المسيح " نرـ نور العالـ" إذ نعكس نورأ ف فاو "نور العالـ"ف و ػارف (يػو  )ٕٔ : ٛمػن

(مػػت ٘  )ٔٗ :ك ومػػا يحػػدث ايف أ ػو عرنػػوف مػػا سػػيحدث فػػى السػػمانك ونحػػف نعكػػس مجػػد اهلل نقػػدر طااررنػػا
ونقاورناف فكممػا رطارنػا نعكػس المجػد كمػرآة (الخطيػة أػي كطػيف يمػوث المػرآةف وكممػا نرطاػر نزيػؿ الطػيف فػنعكس

مجد اهلل نصورة روع)ك ّمػا فػي السػمانف ومػن نقائنػا الكامػؿ سػنكوف كمػرآة نقيػة رعكػس مجػد اهلل فركػوف لنػا جسػاد
ممجدة نورانيةف وأذا معنى وؿ الرسوؿ "المجد العريد ف ُيسرعمف فينا" (رو )ٔٛ : ٛك
وايف نأخذ صورة مجد الرب ونرقدـ مف درج في المجد إلى درجة سمى = ِم ْف َم ْج ٍد إِلَى َم ْج ٍد = كما أو الحػاؿ
نالنسنة لم خص المسرنير نالروح القدسف فاو يرقػدـ وينمػو مػف درجػة إلػى درجػة فػي طريػؽ الكمػاؿك ونحػف ننظػر

مجد اهلل نوج مك وؼ ولسنا كالياود نان نر عاً عمى وجوأناك لذلؾ فمجد اهلل يظاػر فػي وجوأنػا والػرب الممجػد
ورِة َع ْي ِن َيػا = نأخػذ صػورة المسػيح وأػو عمػى األرض نينمػا نحػف عمػى األرض
يرصور فينا = َنتَ َغي َُّر إِلَى ِت ْم َؾ ُّ
الص َ
(عؿ ٗ )ٜٔ :ك ّما في السمان فاو ييير كؿ جسد روااعنا إلى صورة جسد مجدأ (في ٖ  )ٕٔ :ونصير مثم
ألننػػا سػػنراأ كمػػا أػػو (ٔيػػو ٖ  )ٕ :ى نصػػير مثم ػ ألننػػا سػػنراأ ف فرػػنعكس صػػورر عمينػػا ك لقػػد خمقنػػا اهلل عمػػى

صػػورر (رػػؾٔ  )ٕٙ :وفقػػدنا أػػذأ الصػػورة نالخطيػػة و رػػى المسػػيح ليعيػػدنا إلػػى صػػورة جسػػد مجػػدأك فقصػػد اهلل ننػػد
و ف يثنتك
وح = أذا عمؿ الروح القػدس الػرب فينػاك لػذلؾ عمينػا ف نصػمى لكػي نمرمػ مػف الػروحف والػروح
الر ِ
الر ّْ
ب ُّ
َك َما ِم َف َّ
يييرنا لصورة المجد.
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدوؿ

إدعى المعمميف الكذنػة ف الاػيقات الرػي رواجػ نػولس أػي عالمػة عػدـ راػا اهلل عنػ ف ونالرػالي رخمػى اهلل عنػ ك

فنجدأ أنا يقدـ فكر مسرنير عف نركة الايقةك
ٔ
َج ِؿ
آية (ٔ)ِ " -:م ْف أ ْ
نالرجوع لما سنؽ و ال

ذلِ َؾ ،إِ ْذ لَ َنا ِ
ش ُؿ"،
ىذ ِه ا ْل ِخ ْد َم ُة  َك َما ُر ِح ْم َنا الَ َن ْف َ
في إصحاح (ٖ) يقوؿكك وألف عممنػا وخػدمرنا عمػى أػذا القػدر مػف المجػد الػذي يرميػز عػف

العاػػد القػػديـك وخػػدمارنا أػػذأ ليسػػت راجعػػة لكفانرنػػا اواسػػرحقا نا ولكننػػا حصػػمنا عمياػػا مػػف فػػيض رحمػػة اهلل = َك َمػػا
ُر ِح ْم َنا اواذا كاف اهلل أو الذي وأب لنا أذأ الخدمة فبننا ن نف ػؿ مامػا انمنػا مػف صػعابف فػاهلل يريػد لاػذأ الخدمػة
النجاح ويعطينا إمكانيات جنارة رصاحب أذا المجد الذى نكرز ن ك
ٕ
ػيف َكمِمػ َة ِ
ِ
اهللَ ،بػ ْػؿ ِبِإ ْظ َي ِ
يف ِفػي َم ْكػ ٍػرَ ،والَ َغ ّْ
ػار ا ْل َحػػؽّْ،
آيػة (ٕ)َ " -:ب ْػؿ قَ ْػد َرفَ ْ
سػالِ ِك َ
ضػ َنا َخفَ َايػا ا ْلخ ْػزِيَ ،غ ْيػ َػر َ
اش َ َ
اف قُدَّاـ ِ
ض ِم ِ
اهلل" .
َم ِاد ِح َ
س َنا لَ َد َ
ير ُك ّْؿ إِ ْن َ
يف أَ ْنفُ َ
سٍ َ
ض ػ َنا َخفَ َايػػا ا ْل ِخػ ْػزِي = رفاػػنا ف نمػػارس الخطايػػا المخجمػػةف وألناػػا أكػػذا يمارسػػوناا فػػي الخفػػانك وكيػؼ
َبػ ْػؿ قَػ ْػد َرفَ ْ

يكػوف لنػػا كػػؿ أػػذا المجػػد ونسػػمؾ فػي خفايػػا الخػػزىك ونعمػػؿ أػػذا لنكػػوف إنجػيالً معػػاش ولػػيس مكرػػوـف عيػػر ظػػاأرف
يف ِفػػي َم ْكػ ٍػر = ...ونحػػف ن نسػػمؾ فػػي مكػػر و
سػػالِ ِك َ
ونحػػف ن نرصػػرؼ فػػي الخفػػان عيػػر مػػا نفعمػ عالنيػػةك َغ ْيػ َػر َ

خنػػثك الرسػػوؿ ن يسػػمؾ كمػػا يفعػػؿ المعممػػيف الكذنػػةف أػػـ إرامػػوأ نػالمكر واليػػش وأػػـ الػػذيف يسػػمكوف أػػذا الطريػػؽك
مػ ِ
سػ َنا = الرصػرفات الحسػػنة الرػػي نجاأػػد ف نسػػمؾ فياػػا رسػػرجمب مػػدح النػػاس وراػػاأـ وثقػػراـك ونرقػػدـ
ػاد ِح َ
يف أَ ْنفُ َ
َ
نأنفسػنا ظػاأريف وااػػحيف مػاـ النػػاس جميعػاً عيػػر مخفػيف عمالنػػاف ويػرى النػػاس عمالنػا الصػػالحة ويمجػدوا نونػػا
الذي في السمواتك و يااً قُػدَّاـ ِ
اهلل = الرسػوؿ ن يمػارس فاػائم ليػراأ النػاسف نػؿ وفػى الخفان ياػاف فاػو ي ػعر
َ
ن ماـ اهلل دائما ويجاأد لكى يراي ك واهلل أو ال اأد عمى إخالصنا في رعاليمنا وسموكناك
آية (ٖ)ٖ" -:و ِ
لك ْف إِ ْف َك َ ِ ِ
ِ َّ
يف"،
وـ ِفي ا ْل َيالِ ِك َ
َ
اف إ ْنجيمُ َنا َم ْكتُ ً
وما ،فَإن َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
ؽ النعض عمى كالـ نولس حيف ػاؿ ف أنػاؾ نر ػن عمػى العاػد القػديـف نػأف اإلنجيػؿ ياػاً عيػر وااػحف
رنما َعمَّ َ
والرسوؿ يرد عمى أذا نأن عير وااح لماػالكيفك فػبف كػاف إنجيمنػا عيػر مػدرؾ وعيػر مقنػوؿف فػبف أػذا يرجػن إلػى

الن ر نفساـ و الاالكيف مناـ الذيف لـ يقنموا محنة الحؽ (ٕرس ٕ )ٔٓ :ك ي أؤنن الذيف نػبرادراـ ونبخريػارأـ

د عمقوا ذأاناـ عف فاـ الحقيقة وعف رقنمااك أـ مف نبرادراـ صػاروا رحػت سػمطاف الخطيػةف فصػاروا عميانػاً إذ

سمموا نفساـ لم ر فصػار نر ػن عمػى مػوناـ حجػب عػناـ فاػـ إنجيمنػا وصػار مكتومػا فػياـف ورفاػوا اإلسػرجانة
لمندان اإللايك فميس كؿ إنساف يرقنؿ كالـ اهللف فياوذا كاف في حاف المسيح وأمؾ ألن ن يريدك فػنحف لنػا إرادة
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حػرة (مػػت ٖٕ )ٖٚ :ك والعكػػس فمػػف يحيػػا فػػي طاػػارةف صػػالناً ػػاوار يحيػػا المسػػيح فيػ (عؿ ٕ )ٕٓ :ك والمسػػيح
الذي في يحرك وفقاً ل نجيؿف فالمسيح كممة اهللف واإلنجيؿ كممة اهللك وناذا يرحػوؿ أػذا اإلنسػاف إلنجيػؿ معػاشك

فمػػف ينسػػاؽ وران ػػاوار يصػػنح إنجػػيالً مكرػػوـ (أػػذأ اييػػة) ومػػف يصػػمب ػػاوار (عػػؿ٘  )ٕٗ :يصػػير إنجػػيالً

معاش إذ يمرم مف الروح الذى يجدد طنيعر ك واإلنجيؿ المعاش

ودارس اإلنجيػؿ كمعمومػات ػ آخػرف فػبف

لـ يصمب أذا الدارس اوار لف يصنح إنجيالً معاشف نؿ يظؿ إنجيالً مكروـ وسيامؾك ّما مف يحيا في المسيح
فيكوف ل فكر المسيح (ٔكو ٕ  )ٔٙ :وأذا سيفاـ ما يقول اإلنجيؿف نؿ سيحيا ن ويطنػؽ مػا فيػ ف وسػيكوف أػو
نحيار إنجيالً مقروناً مف الناسف يكرز دوف ف يركمـ و يعظف نور المسيح الذي في سينعكس مف عمي كمرآةك

ٗ
ػاف َغ ْي ِػر ا ْلم ْػؤ ِم ِن َ ِ َّ ِ
ػيء لَ ُيػـ إِ َنػارةُ إِ ْن ِج ِ
يػؿ َم ْج ِػد
لػو ىػ َذا الػد ْ
َع َمػى أَذ َ
يف ِفػي ِي ْـ إِ ُ
ْى َ
آية (ٗ) " -:الَِّذ َ
َّى ِر قَ ْػد أ ْ
يف ،ل َػئبل تُض َ ْ َ
ُ
يح ،الَِّذي ُىو صورةُ ِ
اهلل" .
ا ْل َم ِس ِ
َ ُ َ

َّى ِر = في حالة الرمرد الحالية الري يعيش فياا الن ر في أذا الدأرف نجدأـ يعنػدوف إنمػيس رئػيس أػذا
لو ى َذا الد ْ
إِ ُ
العالـ كما سماأ المسيح فى (يو ٗٔ  + ٖٓ :يو )ٔٔ : ٔٙك ويسمي الرسوؿ أنا إلو ىذا الدىر ألن أػو الػذى
يفيض نالخطايا وال اوات والماؿ والممذات الحسية الرى يسعى ورانأا أؤنن المرمردوف وأـ يسجدوف ل ليحصموا

مف يد إل أذا الدأر يذل أذا اإلل ويسرعندأك نينما ف إلانا ُيعطى نسخان ون
عمياا مف يدأك وكؿ مف يأخذ
ُي َعير (ينٔ  )٘ :ك ويسمى إلو ىػذا الػدىر ياػاف ألف سػمطان و رػي إذ ف أػذا العػالـ سػيزوؿف وال ػيطاف سػيمقى

في النحيرة المرقدة نالنػار (رؤ ٕٓ  )ٔٓ :ك والكػؿ سيخاػن هلل (ٔكػو ٘ٔ  )ٕٗ :ونحػظ ف مػف يرػرؾ اهلل يكػوف

ل إل آخر أو إل أذا الدأرك لذلؾ يقػوؿ "ن رممكػف الخطيػة فػي جسػدكـ المائػت" (رو )ٕٔ : ٙك نػؿ مػف رجذنػ

م ارك ػػز وعظم ػػة أ ػػذا الع ػػالـف فن ػػالرعـ م ػػف ف أ ػػذا ل ػػيس خطي ػػةف إنّ ف اإلأرم ػػاـ نا ػػذا يعمػ ػى الع ػػيف ع ػػف ف ر ػػرى
َّى ِر المقصود ن كؿ الزماف الذي يسنؽ المجين الثانيك
المسيحف فيحرـ اإلنساف مف النور اإللايك و ول ى َذا الد ْ

يف = أذا أو خداع إنميس إل أذا الدأرف ن يثيػر ػاوات اإلنسػاف وييريػ نممػذات
َع َمى أَذ َ
اف َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ْى َ
قَ ْد أ ْ
أذا العالـف ومف ينقاد ل اوار يصػين العمػى فػال يػدرؾ نػور اإلنجيػؿ ون يفامػ ف ون يػدرؾ نػور الكػ ارزة الرػي رن ػر
نمجد المسيحف ون يدرؾ النور الذي يظار مجد المسيح الذي ُىو صورةُ ِ
اهلل = فاهلل عير منظور ولكننا رينػاأ فػي
َ ُ َ
المسيحف كما اؿ المسيح لفيمنس "مف رآني فقد رى ايب" ك
إِ َنارةُ إِ ْن ِج ِ
يح = المؤمف الحقيقي يصير في داخم إسرنارة يرى ناا المجػد الػذي فػي المسػيح الػذي أػو
يؿ َم ْج ِد ا ْل َم ِس ِ
َ
صػورة اهللف نػؿ أػو يعكػس أػذا المجػد فيػراأ الييػر ولكػف أػذا لمػف صػمب ػاوار فصػار المسػيح يحيػا فيػ و عطػاأ
يف = فالمؤمف يعكس
نصيرةك ما مف إنقاد ل اوار رنطف نصيرر الداخميةف ومثؿ أؤنن سماأـ أنا َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
مجد اهللف إذ يحيا المسيح في ك ولكف مف ينقاد إللػ أػذا الػدأر حرػى يصػين نػالعمى كيػؼ يكػوف مؤمنػاًك فالخطايػا
وال اوات أي كطيف ييطى مرآرنا فال نعكس مجد اهللف نؿ لف نراأ ولف ندرك صالًك ّما مػف يقػدـ رونػة فسي ػرؽ
داخم نور نعد ف كاف ظممةف ويعود يرى مجد المسيحك
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٘
ع ربِّا ،و ِ
ع" .
س َنا َن ْك ِرُز ِبََّ ْنفُ ِس َناَ ،ب ْؿ ِبا ْل َم ِس ِ
سو َ
لك ْف ِبََّ ْنفُ ِس َنا َع ِب ً
يدا لَ ُك ْـ ِم ْف أ ْ
آية (٘) " -:فَِإ َّن َنا لَ ْ
َج ِؿ َي ُ
سو َ َ َ
يح َي ُ
مف (آية ٗ) رينا ف اإلنجيؿ يكرز نمجد المسيحف وأذا أو أدؼ ك ارزرناك نحف نرى مجد المسيح فال نسرطين إنّ

ف نكػػرز نػ ك فػػنحف ن نقصػػد ف نكػػرز نأنفسػػنا ون ف نمجػػد ذوارنػػاف نػػؿ نحػػف نعرنػػر أنفسػػنا عبيػػداً لكػػـ مػػف أجػػؿ

يسػوعك إف الخػادـ يقػدـ نفسػ عنػػداً وخادمػاً لممػؤمنيف ليػرنح نفوسػاـ لممسػػيح وليرمجػد المسػيح فػي كػؿ إنسػػافك اواف
كػاف أػدؼ الرسػػوؿ مجػد المسػػيحف فمػف يخاصػػم يخاصػـ المسػػيحك ونحػف كيػػؼ نكػرز نالمسػػيح ؟ نصػمب ػػاوارنا

فيحيا المسيح فينا ويرى الناس المسيح الذي فينا دوف كالـ ون ك ارزةك
ؽ ِفي ُقمُوِب َناِ ،إل َنارِة مع ِرفَ ِة م ْج ِد ِ
اهلل
آية (ٙ" -:)ٙأل َّ
ور ِم ْف ظُ ْم َم ٍة»ُ ،ى َو الَِّذي أَ ْ
َف ُي ْ
َف اهللَ الَِّذي قَ َ
اؿ«:أ ْ
ش َر َ
ش ِر َ
َ َْ
ؽ ُن ٌ
َ
ِ
ِ
يح" .
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
في َو ْجو َي ُ
ؽ ِفػػي ُقمُوِب َنػػا = أػػذا كػػاف نالمعموديػػة الرػػي أػػي سػػر اإلسػػرنارة ف
ػاؿ = (رػػؾ ٔ )ٖ :ك ُىػ َػو الَّػ ِػذي أَ ْ
اهللَ الَّػ ِػذي قَػ َ
شػ َػر َ
ونالمعموديػػة ياػػا صػػار المسػػيح النػػور الحقيقػػى يحيػػا فينػػا (رو)ٙك ومعنػػى كػػالـ الرسػػوؿ أنػػا ف فػػي نػػدن الخميقػػة
كاف أناؾ ظممةف وخمؽ اهلل النور في العالـك ونالمثؿ كاف أناؾ ظممة في مونناف واهلل الذي خمؽ النور فػي العػالـ

فػػي اليػػوـ األوؿف خمػػؽ نػػور داخمنػػاك فاإلسػػرنارة الداخميػػة أػػي عمػػؿ إلاػػيف أػػي خمػػؽك فػػاهلل أػػو الػػذي يعطينػػا ف

نسرمرن ناذأ اإلسرنارةك وفي مب كؿ خاط ظممةف وحيف يعػود هلل نالرونػة يعطيػ اهلل إسػرنارة داخميػةككك أػذأ أػي
الخميقػػة الجديػػدةك واهلل يعطينػػا أػػذأ اإلسػػرنارة لػػيس لنسػػرنير فقػػطف نػػؿ نواسػػطرنا يمكػػف ف نكػػرز ناػػذا النػػورف فػػاهلل

يعطينا أذا النور إذاً لسننيف -:

) رصػػير لنػػا النصػػيرة الداخميػػة المسػػرنيرة الرػػي رػػدرؾ ممكػػوت اهللف ورػػنعـ ن ػ ف ونفاػػـ ونعػػايف س ػرار الحػػب اإللاػػي

ونرى نواوح اهلل ونعرؼ م يئر ونحن ونفرح ناذا الحبك

ب) ن اد هلل نحيارناف وخمقرنا الجديدةف ن اد هلل في العالـف وأذا أو اإلنجيؿ المفروح عكس اإلنجيػؿ المكرػوـ (آيػة
ٖ)= ِإل َنارِة مع ِرفَ ِة م ْج ِد ِ
اهلل = فنحف عرفنا مجد اهلل حيف إسرنرناف ثـ نعمن لمخريفك مف إسرنار أو مف يحيا في
َ َْ
َ
المسيح ويرحد ن فيظار المسيح الذى في لمعالـك
ِ
ِ
ػيح = أػذا المجػد اإللاػي ظاػر نواسػطة ػخص رننػا يسػوع المسػيحك فالمسػيح أػو صػورة اهلل
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
في َو ْجو َي ُ
عير المنظور (كؤ  )ٔ٘ :ومف رآأ فقد رى ايب (يوٗٔ  )ٜ :ك فنحف نعػرؼ المجػد اإللاػي عػف طريػؽ معرفػة
المسيح وحياة المسيح فينا وناا نرمرن ن ركة مجدأ اإللايك ونحظ ف اهلل يعطينػا اإلسػرنارة  )ٔ :نالمعموديػة ٕ)

نالرونػػةك وكالأمػػا مػػوت عػػف العػػالـ وعػػف الخطيػػةف لنقػػوـ نحيػػاة جديػػدةك كالأمػػا ػرار نػػالموت يعقنػ حيػػاةف والمػػوت

ظممة وعدـ إدراؾف والحياة إسرنارة ومجدك

ض ُؿ ا ْلقُ َّوِةِ ِ
اف َخ َزِفي ٍ
آية (ٚ" -:)ٚو ِ
لك ْف لَ َنا ى َذا ا ْل َك ْن ُز ِفي أ ََو ٍ
هلل الَ ِم َّنا" .
وف فَ ْ
َّة ،لِ َي ُك َ
َ
إمػػا
لَ َنػػا ىػ َذا ا ْل َك ْنػ ُػز = معرفػػة المجػػد اإللاػػي المحنػػة اإللايػػة النػػور اإللاػػي الػػروح القػػدس يحػػؿ فينػػا (وأػػو نػػار ّ
في (عؿ ٕ  )ٕٓ :الخدمة المجيدة الري إسرأمننا اهلل عميااك
نارماا و نطفئاا) المسيح يحيا َّ
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ونػػالرجوع (لميػػة  )ٙنػػرى ف الرسػػوؿ يقصػػد نقول ػ لكػػف لنػػا ىػػذا ف الكنػػز أػػو مجػػد اهلل الػػذى فػػى داخمنػػا والييػػر
مسػػرعمف ايفك ِفػػي أ ََو ٍ
اف َخ َزِف َّيػ ٍػة = فأجسػػادنا اػػعيفة وأػػي مػػف طػػيفف ولكننػػا صػرنا أيكػػؿ هللك ومػػا يحجػػز ظاػػور
المجد اإللاي فينا أو أذا الجسػد الر ارنػيف ولكػف يػوـ ركسػر أػذأ اينيػة الخزفيػةف ي يػوـ نمػوت يظاػر أػذا المجػد

العريد ف يسرعمف فينا (رو )ٔٛ : ٛك ومف حكمة اهلل ورحمر ف يظؿ أذا المجد مخرفياً لئال ننػرفخف وكانػت أػذأ

سػػقطة إنمػػيس إذ إنػػرفخ نسػػنب مجػػدأ وجمالػ ك نػػؿ لػػذلؾ ياػاً يسػػمح اهلل لنػػا نػػنعض اينـ والرجػػارب (ٕكػػو ٕٔ :

)ٚك ومػػف أػػو ممرمػ مػػف الػػروح واإلسػػرنارة والمجػػد الػػداخميف يػػوـ يمػػوت يكػػوف كالعػػذارى الحكيمػػاتف مصػػانيحاف
ض ػ ُؿ ا ْلقُػ َّػوِةِ ِ
هلل الَ ِم َّنػػا = القػػوة الرػػي نخػػدـ ناػػاف
ػوف فَ ْ
مممػػونة زيرػاًف ومػػف طفػػأ الػػروح داخمػ يكػػوف كالجػػاأالتك لِ َي ُكػ َ

ونواج الصعاب نااف أي وة إلايةف فما نحف سوى آنية خزفية اعيفةف ففاؿ نجاحنا في خدمرنا يرد صالً إلى

عمؿ اهلل فينا ون يرد لذوارناك

ٜ
يفِ ،
شي ٍءِ ،
االيات (ُ ٛ" -:)ٔٓ–ٛم ْكتَِئ ِ
يف ِفي ُك ّْ
يف،
ؿ
ب
َ
ػيفُ .م ْ
ضػطَ َي ِد َ
لك ْف َغ ْي َػر َي ِائ ِس َ
يفُ .متَ َح ّْي ِر َ
ضا ِي ِق َ
َ
لك ْف َغ ْي َر ُمتَ َ
ْ
ٓٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يفِ ،
يف .م ْطر ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
سد ُكؿ ح ٍ
ع ،ل َك ْي تُ ْظ َي َر
الر ّْ
يف إ َماتَ َة َّ
سو َ
يفَ .حامم َ
لك ْف َغ ْي َر َىالك َ
وح َ
ب َي ُ
يف في ا ْل َج َ
لك ْف َغ ْي َر َمتُْروك َ َ ُ
حياةُ يسوعَ أ َْي ً ِ
س ِد َنا" .
ضا في َج َ
ََ َ ُ

إسرخدـ الرسوؿ في أذأ اييات رعنيرات ريااية رسرخدـ في ريااات المصارعة والجرىك
ُم ْكتَِئ ِب = وصؼ لمف يسقط في يدي خصم الذي يصارع ادأ عاج اًز عف المقاومة
ُمتَ َح ّْي ِر = مف و ؼ في حيرة ماـ ماارة خصم ن يعرؼ ماذا يفعؿك
وح = مصارع سقط ممقياً عمى األرضف محطما = crushed
َم ْط ُر ِ

ضطَ َيد = مف فار السناؽ وعجز عف المحاؽ نايخريفك
ُم ْ
ونحظ صميب الخدمة في حياة الرسوؿ نولسككك مكتئبيف متحيريف مضطيديف نسمـ دائماً لمموت الموت

يعمػػؿ فينػػاك فالم ػػاكؿ الرػػي رقانػػؿ الخػػداـ كػػؿ يػػوـ رعمػػؿ عمػػؿ إمارػػةك ولكػػف نحػػظ ياػاً عمػػؿ الػػروح القػػدس في ػ
ػػيف َ /غ ْيػ َػػر
يف َ /غ ْي َػػر َي ِائ ِسػ َ
ضػػػا ِي ِق َ
داخمي ػاًف فػػالروح يعطػػى مسػػاندة لمخػػادـ حرػػى ن يف ػػؿ (آيػػة ٔ)كك لكػػف َغ ْي َػػر ُمتَ َ
متْر ِ
يف .لذلؾ فالخادـ المممون مف الروح القدس ن يف ؿ ماما زادت الايقات والم اكؿك نػؿ ف
يف َ /غ ْي َر َىالِ ِك َ
وك َ
َُ

لاػػذأ الم ػػاكؿ فائػػدة عظيمػػة فناػػا ينكسػػر الخػػادـ ويخاػػن مػػاـ اهلل نػػدموعف إذ أػػو عيػػر ػػادر عمػػى حماػػاك وناػػا
يكر ؼ إمكانيات اهلل إل المسرحيالتك ورروالى الم اكؿ حرى ُيمات الخادـ رماماً = الموت يعمؿ فينا (آيػة ٕٔ)ك
فرمػوت األنػا و اإلعرمػاد عمػى الػذات ورعطيػ إعرمػاداً كػامالً عمػى اهللك فالم ػاكؿ رحاصػر الخػادـ ولكػف ن رخمػؽ

ػػعو اًر نالاػػيؽ داخمػ ف ػػد يرحيػػر لكػػف دوف ف ي ػػعر نالف ػػؿ و اليػػأس ف ػػعور الخػػادـ ناليػػأس ػػد يدفعػ ل نرعػػاد

عف الخدمةك الخادـ الصحيح ن ي عر نداً ف اهلل ررك ف من ف الم اكؿ رحاصرأف و د يندو حياناً ن ُأ ِزَـ وكمػا
لو ف الن ر إسرطاعوا ف يطرحوأ إلى المخاطر = م ْطر ِ
يف كما كاف نولس وسيال في السجفف و حيف عر ػت
وح َ
َ ُ
السفف ونولس فيااك ومن أذا فبف أذأ المخػاطر ن رقػوى عمػى ف رامكنػاف فيػد اهلل وعنايرػ رحػيط ننػا كمػا حاطػت

ندانياؿ في جب األسودك الخادـ الحقيقي ن رنرمع الايقات واإلأرماماتك
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وطالما نحف في الجسػد سػرظؿ أػذأ الثنائيػةف ػ فػي الخػارج و ػ آخػر فػي الػداخؿف دمػوع فػي الخػارج ورعزيػات

ف ػػي ال ػػداخؿ = "كح ازن ػػى ونح ػػف دائمػ ػاً فرح ػػوف" (ٕك ػػو)ٔٓ : ٙك فمج ػػد إنن ػػة المم ػػؾ م ػػف داخ ػػؿ (م ػػز٘ٗ )ٖٔ :
(سنعينية)ك ّما الخارج فآنية خزفية اعيفةك وأػذا مػا الػ السػيد المسػيح "فػي العػالـ سػيكوف لكػـ اػيؽ" (يػو: ٔٙ
ٖٖ)ك القمػػب اليػػائس والحػزيف أػػو مػػب ػػد إنطفػػأ فيػ الػػروح القػػدسف لػػيس نسػػنب الم ػػاكؿ ولكػػف لػػنقص جاػػاد أػػذا

الخادـ وفرورأ ( ؼ٘ )ٕٔ – ٔٛ :ك
حػ ِ
ب = كػػؿ يػػوـ نرعػػرض لمخػػاطر كثي ػرة حرػػى كأننػػا نمػػوت مػػن المسػػيح عمػػى الصػػميبك ويسػػمياا
يف إِ َماتَػ َة الػ َّػر ّْ
ػاممِ َ
َ
الرسوؿ إماتة الرب يسوع = الرب يسوع نؿ كؿ نواع األنـ حرى الموت مف جؿ سرورأ نخالص اإلنساف الذى
جػػان ليرمم ػ ك ونػػولس فػػى نم ػ يقػػوؿككك"و نػػا سػػائر عمػػى طريػػؽ الػػرب"ك فأنمنػػا أػػي مطانقػػة ينـ الػػرب يسػػوعف
فالعػػالـ ن يقنمنػػا ألنػ ن يقنػػؿ الػػرب يسػػوعك فػػاينـ الرػي رقػػن عمينػػا أػػي لػػنفس السػػنب الرػػي و عػػت نػ عمػػى الػػربك

واينـ الرػػي رقػػن عمينػػا أػػي وا عػػة عمػػى المسػػيح فػػنحف جسػػدأ (كػػؤ  )ٕٗ :وكممػػا نمنػػا أػػذأ اينـ إ ػػرركنا مػػن

المسيح في صمين ف حرى اواف وصمت أذأ اينـ إلى حد الموتك
إماتػػة الػػرب يسػػوع = ورعنػػى كممػػة إمارػة ياػػا ف نقػػؼ كػػأموات مػػاـ الخطيػػة (رو)ٔٔ : ٙف ونالحػػظ ف يامػػة
المسيح نالجسد كانت نبرحػاد حيارػ األنديػة نجسػدأ المائػت فػى القنػرف فكػؿ مػف يعمػؿ عمػى ف يميػت الخطيػة فػى
ػى و نػا فػيكـ" (يػو٘ٔ  )ٗ :ف فحيػاة
جسدأ (كوٖ  )٘ :رثنت فيػ حيػاة المسػيح لػذلؾ يطمػب منػا رننػا ػائالً "إثنرػوا ف َّ
ع أ َْي ً ِ
س ِػد َنا = والجسػد المائػت أػو
سو َ
ضػا فػي َج َ
المسيح ن رثنت سوى فى جسد مات عف الخطية = تُ ْظ َي َر َح َياةُ َي ُ
جسػػد مػػات عػػف الخطيػػة  +ن ػ واػػن فػػى من ػ إسػػرعدادا كػػامال ألف يرحمػػؿ ى لػػـ مػػف جػػؿ المسػػيح ف حرػػى لػػو
وصػػؿ األمػػر ل سر ػػااد ف نػػؿ ف المسػػيح يسػػمح نػػنعض األنـ ليسػػاعدنا عمػػى مػػوت ال ػػاوات الخاطئػػة داخمنػػاك

فناينـ رموت فينا ال اوات الخاطئة (ٔنطٗ )ٔ :ف ورموت األنا واإلعرماد عمى الػذاتف ومػف يقنػؿ المػوت ألجػؿ
المسيح رظار حياة يسوع في ف وناذا يظار ماـ الناس ف يسوع يعيش ويحيا فينا حيف ن ننازـف نؿ ننرصر عمى

الايقاتك الخادـ الحقيقي يرو ن في كؿ لحظة ف يموت كما مات الرب يسوعك وكؿ مف يقنؿ الموت ألجؿ يسوع

رعمؿ في وة القيامة الري كانت ليسوعك ومف ن يرقنؿ الموت عف طيػب خػاطر فحيػاة المسػيح ليسػت فيػ ف و طعػاً
مف يرقنؿ الموت سيرقنؿ ي لـ و ي صميبك مف أنػا نفاػـ ف نػولس ن يطمػب ك ارمػة مػف النػاسف نػؿ أػو مسػرعد

لممػػوت ألجػػؿ المسػػيح وألجػػؿ ف يعػػرؼ النػػاس المسػػيح ف وينيػػر حيػػاراـ نػػؿ يصػػير المسػػيح حيػػاراـ = رُظاػػر حيػػاة
يسػػوع فػػياـ أػػـ ياػاًك لػػف رظاػػر حيػػاة يسػػوع فػػي حػػدف مػػا لػػـ يقنػػؿ المػػوت عػػف العػػالـ و ػػاوار وخطايػػاأ وممذارػ ف

الموت ونً ثـ القيامة فالمسيح لـ يقـ مف األموات إنّ نعػد ف مػاتك وأػذا معنػى "مػن المسػيح صػمنت فأحيػا ن نػا
في" (عؿ ٕ  )ٕٓ :الصمب ونً ثـ القيامةك
نؿ المسيح يحيا َّ

ٔٔ
ع أ َْي ً ِ
َج ِؿ يسو َ ِ
ِ ِ ِ ِ
س ِػد َنا
سو َ
آية (ٔٔ) " -:أل ََّن َنا َن ْح ُف األ ْ
ضا فػي َج َ
ع ،ل َك ْي تَ ْظ َي َر َح َياةُ َي ُ
سمَّ ُـ َدائ ًما ل ْم َم ْوت م ْف أ ْ َ ُ
اء ُن َ
َح َي َ
ا ْل َم ِائ ِت" .
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سمَّ ُـ َد ِائ ًما لِ ْم َم ْو ِت = اإلاطااد والايقات نؿ حرػى اإلسر ػاادك ومػف يسػمـ حيارػ ذنيحػة ناػذا ال ػكؿ يظاػر فػي
ُن َ
جسدأ المائت وة حياة يسوع الذي يحمؿ عنا وة الموتك فحياة يسوع و وة يامر رعمؿ من مف يقنؿ كؿ لـ حرى

الموتك

ت يعم ُؿ ِفي َنا ،و ِ
ِٕٔ
لك ِف ا ْل َح َياةُ ِفي ُك ْـ" .
َ
آية (ٕٔ) " -:إ ًذا ا ْل َم ْو ُ َ ْ َ
ت َي ْع َم ُؿ ِفي َنا (في الخداـ) نوؿ الخادـ لكؿ لـ حرى الموتف أو سمَّـ نفس رماماف محرمال نسرور كؿ لػـ
إِ ًذا ا ْل َم ْو ُ

يأرى عمي ف مر ناا نسيدأ ك
َولكف ا ْل َح َياةُ ِفي ُك ْـ (في المخدوميف)ك فكؿ مف يعمؿ في المسيح رعمؿ في الحيػاةف المخػدوـ كػاف نػؿ المسػيح ميرػاً
ف ونعد المسيح عاش (مثاؿ لذلؾ اإلنف الاػاؿ)ك فالخػادـ يقانػؿ مخػاطر واػيقات مميرػة و ارجػن (ٕكػؤٔ) لرػرى
ت َي ْع َم ُؿ ِفي َنا ف وذلؾ ليحصؿ المخدوميف عمى الحياة األندية = الحياة فيكـ ك
رطنيؽ أذا من الرسوؿ = ا ْل َم ْو ُ
ٖٔ
وح ِ
يم ِ
ضػا ُن ْػؤ ِم ُف َولِػذلِ َؾ
ػت لِػذلِ َؾ تَ َكمَّ ْم ُ
آم ْن ُ
ػاف َع ْي ُن ُ
ػت»َ ،ن ْح ُ
ػف أ َْي ً
س َ
آية (ٖٔ) " -:فَػِإ ْذ لَ َنػا ُر ُ
ػوَ ،ح َ
ػب ا ْل َم ْكتُػوبَ «:
اإل َ
ضا" .
َنتَ َكمَّ ُـ أ َْي ً
ت ِل ِ
ت (مز  )ٔٓ : ٔٔٙي نسنب إيماني ناهلل سنحت ورنمت مزاميري نالرعـ
ذل َؾ تَ َكمَّ ْم ُ
آم ْن ُ
اؿ داود في المزمور َ
مف كؿ الايقات المحيطة ني واثقاً في محنر ك
وح ِ
يم ِ
ضػا ُن ْػؤ ِم ُف = وكمػا ررػؿ
ػاف َع ْي ُن ُ
ػو = الػذي ظاػر فػي داود فبنرصػر عمػى الاػيؽك أكػذا َن ْح ُ
ػف أ َْي ً
فَِإ ْذ لَ َنػا ُر ُ
اإل َ
ضػاك إف اإليمػاف ػوة روحيػة جنػارة
داود فنحف نكؿ حماس وعيرة و جاعة نعررؼ جا اًر نكممة اإلنجيػؿ = َنػتَ َكمَّ ُـ أ َْي ً
ردفن الخادـ لمرن ير والك ارزة نما آمف ن كما فعمت المرة السامرية عندما عمنت إيماناا نالمسيحك
ٗٔ
ع ،وي ْح ِ
ع ِ
يف أ َّ َِّ
ض ُرَنا َم َع ُك ْـ" .
الر َّ
اـ َّ
آية (ٗٔ)َ " -:عالِ ِم َ
يم َنا َن ْح ُف أ َْي ً
سو َ َ ُ
ضا ِب َي ُ
سو َ َ
ب َي ُ
س ُيق ُ
َف الذي أَقَ َ
نحف نعمـ ف اهلل الذي اـ المسيح مف األمواتف فبن يااً نواسطر سيقرننا إلى حياة المجد لنسير معا نا و نرـ

= ويحضرنا معكـ في خطوات المسيح ى نـ وموت والنااية مجدك إذاً أؿ سيميروناك إذاً أالً نالموت الذي ن
نند طريؽ القيامة والمجدك

شي ِ
آية (٘ٔ)ٔ٘" -:أل َّ ِ
ِ
َجمِ ُك ْـ ،لِ َكػي تَ ُك َ ّْ
يػد ُّ
الشػ ْك َر
يف ،تَ ِز ُ
ػي قَ ْػد َكثُ َػر ْت ِبػاألَ ْكثَ ِر َ
اء ِى َي ِم ْف أ ْ
يع األَ ْ َ
َف َجم َ
ْ
ػوف الن ْع َمػ ُة َوى َ
لِم ْج ِد ِ
اهلل" .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجم ُكػ ْػـ = سػوان األمػػور الرػػي رسػػروف ناػػا و الاػػيقات الرػػي رراػػايقوف مناػػاف الكػػؿ
أل َّ
ػع األَ ْ
ػي مػ ْػف أ ْ
َف َجميػ َ
شػ َػياء ىػ َ
لفائػػدركـ وخ ػػالص نفوس ػػكـ (ٔك ػػو ٖ  + ٕٕ :رو )ٕٛ : ٛك ن ػػؿ إف نم ػػي ورس ػػميمي لمم ػػوت أ ػػو لفائ ػػدركـف فق ػػد
وصػػمت لكػػـ كممػػة الك ػ ارزةك وكػػوف ف اهلل ينقػػذني ننعمر ػ فاػػذا صػػالح لكػػـ يا ػاًف فحينمػػا صػػارت لػػي حيػػاة ثانيػػةف
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ِ
ػي
كرزت فآمف كثيروفف اوازداد عدد المؤمنيف الذيف إمرألوا مػف النعمػة ف ونالرػالي إزداد عػدد مػف ي ػكر اهلل = َوى َ
الش ْكر لِم ْج ِد ِ
اهلل.
يف ،تَ ِز ُ
قَ ْد َكثَُر ْت ِباألَ ْكثَ ِر َ
يد ُّ َ َ
ارج ي ْف َنى ،فَالد ِ
آية (ِ ٔٙ" -:)ٔٙل ِ
َّد َي ْو ًما فَ َي ْو ًما" .
ذل َؾ الَ َن ْف َ
َّاخ ُؿ َيتَ َجد ُ
ش ُؿَ ،ب ْؿ َوِا ْف َك َ
سا ُن َنا ا ْل َخ ِ ُ َ
اف إِ ْن َ
سػػا ُن َنا ا ْل َخػ ِ
ػػار ُج = ي الجسػػد (اينيػػة الخزفيػػة)ك أػػذا يرػػألـ مػػف الاػػيقات لدرجػػة اإل ر ػراب مػػف الفنػػان (مػػف ػػدة
إِ ْن َ
اػػعؼ الجسػػد)ك أمػػا الػػد ِ
َّاخ ُؿ = ي إنسػػاننا النػػاطف الػػذي ُولِػ َػد فػػي المعموديػػةف والػػذي أػػو عمػػى إرصػػاؿ نػػاهلل وأػػو
ّ
المسرنير الذي يرى اهلل ويسمع ويدركػ ويعرفػ ف فاػو يكرسػب فوائػد روحيػة كثيػرة مػف أػذأ الاػيقات ويرجػدد يومػاً
فيوماً -:

ٔ) إنساننا الباطف رموت في ال اوات ويكؼ عف الخطية (ٔنط ٗ )ٔ :ك
ٕ) وي راى راحة و فراح السمان ندنً عف محنة العالـ الري أي عداوة هلل (ين ٗ)ٗ:ك

ٖ) من اعؼ الجسد الخارجىف وحيف نرى يد اهلل رعمؿ ينمو اإليماف ناهلل إل المسرحيالتف فنان ثقرنا
في ن في ذوارناف وندوف إيماف ن يمكف إراانأ (عب ٔٔ  )ٙ :لذلؾ يسمح اهلل نالايقات لنرى يدأ

وينمو إيمانناك

ٗ) كمما إزدادت الايقات نررمى في حاف اهلل فنعرف وررفرح حواسنا عمى السماوياتك
و اد ماـ اهلل نني ريت أذا كثي اًر في

خاص صانراـ مراض خطيرةف وكاف جسدأـ يرآكؿ مف دة المرض

و نم ف لكف كانت فراحاـ وسالماـ ورسميماـ هللف ومحنراـ هلل رزداد يوماً فيوماًك فبف كاف اهلل يسمح نفنان الجسد
الخارجي الذي سيذأب لمررابف فبف أذا حرى ينمو الداخمي الذي سيذأب لمسمانك الظروؼ الخارجية ن رو ؼ

الرقدـ الروحيف نؿ كمما إزدادت ال دة ينمو الداخؿ ويرجدد في اإليماف والرجان وفى الرعمؽ نالسماوياتف ي
رنمو الحياة الروحيةك

َف ِخفَّ َة ِ
ضيقَ ِت َنا ا ْل َوق ِْت َّي َة تُْن ِشئُ لَ َنا أَ ْكثََر فَََّ ْكثََر ِث َق َؿ َم ْج ٍد أ ََب ِديِّا" .
آية (ٔٚ" -:)ٔٚأل َّ
الايقة ليست خفيفةف ولكناا رندو كذلؾ لألسناب ايرية -:

ٔ) إذا واعت في ميزاف وفى الكفة األخرى المجد األندي المعد لناف رندو خفيفةك
ٕ) الايقة و رية ي لسنيف ماما طالت فاي ن

نجانب المجد األندي الالناائيك

ٖ) أػػي خفيفػػة نسػػنب الرعزيػػات اإللايػػة المصػػاحنة (ٔكػػو ٓٔ  + ٖٔ :نػػش ٕ  )ٙ :ونالمقارنػػة مػػن (آيػػة )ٔٙ

ندرؾ ف ما يجدد الداخؿ أػو المراعػب الخارجيػةف ومػا يعطينػا إحرمػانً لممراعػب أػو نظرنػا إلػى األمجػاد األنديػةف
نؿ ن كمما إزدادت أذأ المراعب واينـ إزداد المجد األندي (رو ٔٚ : ٛف )ٔٛك

ٗ) الايقة ماما كانت صعنة فاى ن رقارف نما نسرحق مف عقاب ألجؿ خطاياناك
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شػي ِ
آية (ٔٛ" -:)ٔٛوَن ْح ُف َغ ْير َن ِ
َمػا
اء الَِّتػي تُ َػر َ ،ب ْػؿ إِلَػى الَِّتػي الَ تُ َػر  .أل َّ
َف الَِّتػي تُ َػر َوق ِْتيَّػ ٌةَ ،وأ َّ
اظ ِر َ
يف إِلَى األَ ْ َ
َ
ُ
الَِّتي الَ تَُر فََّ ََب ِد َّي ٌة" .
شي ِ
اء الَِّتي تَُر = الايقات الحالية واينـ والناس والمجد العالمي والماؿ وممذات أذا العالـك والَِّتي الَ تَُر =
األَ ْ َ
اهلل والسمان والنعمة والممكوت والمجد المعد والقديسيف والمالئكة و فراح السمان و ياا العذاب األنديك ومف يثنت
نظرأ عمى الفاني الذي ُيرى يكوف عير صالح ون مؤأؿ لمميراث السماويف ومف يثنت نظرأ عمى السمان الري ن
رُرى فاذا يؤأؿ لممجدك نؿ يرى ف الايقات الحالية خفيفة جداًف وأذا حينما ننظر لما يرى نعيف الرجانك وما
يساعد عمى إحرماؿ اينـ ف ننظر لما ن يرى ونرأمؿ في مجاد السمانك ما الذي ينظر لأل يان الو رية يرألـ

إذا كانت ل خسارة فيااف نؿ د يررؾ مسيح أرناً مف لـ و إاطااد و سعياً وران لذةك
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اإلصحاح الخامس

عودة لمجدوؿ

ٔ
ات ِب َناء ِم َف ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُنوٍع
اهللَ ،ب ْي ٌ
ض َب ْي ُ
آية (ٔ) " -:أل ََّن َنا َن ْعمَ ُـ أ ََّن ُو إِ ْف ُن ِق َ
ت َغ ْي ُر َم ْ
ٌ
ت َخ ْي َمت َنا األ َْرض ُّيَ ،فمَ َنا في َّ َ َ
ي" .
ِب َي ٍد ،أ ََب ِد ّّ

في إصحاح (ٗ) األيات ٓٔف ٔٔف ٗٔ رينا ن من الايقات الري رصؿ لمموت فػبف أنػاؾ يامػةك وأنػا نػرى ف
القيامة سركوف نجسد ممجدك ومعنى ايية نحف ن نرزعػزع فػي الاػيقات أل ََّن َنػا َن ْعمَ ُػـ = ي نيقػيف الرجػانك نػ إذا
كاف أذا النيت األراي ي الجسػد = الخيمة = الػذي أػو نيػت و رػي رسػكف فيػ الػنفسف يمكػف ف يػنقض ويحػؿ

ويطوى كما رحؿ الخيمة عند الرحيؿف وأذا الر ني نسػنب ننػا نػالموت يرحمػؿ جسػدناك لكػف لنػا نيرػاً آخػر ػد عػدأ

اهللف ذلؾ أو الجسد الممجد (في ٖ ٕٓ :ف ٕٔ) الجسد النػورانى الجديػد الػذي لػـ يصػنن نيػد ن ػريةك وأػذا الر ػني

مأخوذ مف الخيمة الري كانت ررافؽ ننػى إسػرائيؿ فػي ررحػالاـ فػي سػينانف ولكػف عنػدما إسػرقروا فػي رض الميعػاد

(رم اًز لكنعػاف السػماوية) ننػوا أػيكالً ثانرػاً فخمػاً ن يقػارف نالخيمػة األولػىف والخيمػة رسػرخدـ فػي الررحػاؿ فػي رض
ػت
ػض َب ْي ُ
اليرنةف والنيت يسرخدـ فػي الػوطف الثانػتف ونحػف عرنػان فػي أػذا العػالـك لكػف وطننػا فػي السػمانك لػو ُن ِق َ
َخ ْيم ِت َنػػا األَر ِ
ػت الخيمػػة ي مرنػػا والمسػيح يػػؿ عنػ "والكممػة صػػار جسػػداً وح َّػؿ نيننػػا" (يػػو ٔ )ٔٗ :
ضػ ُّ
ػي = ي ُحمَّ ْ
ْ
َ
كممة َّ
ص ُنوٍع ِب َي ٍد = جسدى الحػالى أػو نػبرادة
حؿ صماا َخي ََّـ نيننا ي صار ل جسد كجسدنا انؿ لمموتك َغ ْي ُر َم ْ
نى و ميف و ارف من (يو ٔ " )ٖٔ :الذيف ُولِدوا ليس مف دـ ون مف م يئة جسد ون مف م ػيئة رجػؿ" فالمصػنوع
نيد ينقضف ولكف المصنوع نيد اهلل ن يمكف ف ينقضك ومف يؤمف ن سيرث مجد ندى نجسدأ الممجد ن يطمػب

كرامة زمنيةف و راحة زمنية لجسدأ الحاليف ون يراايؽ مف األنـ الحاليةك

السم ِ
َِّ ِ
شتَ ِ
آية (ٕ)ٕ" -:فَِإ َّن َنا ِفي ِ
اء" .
ضا َن ِئ ُّف ُم ْ
يف إِلَى أ ْ
اق َ
ىذ ِه أ َْي ً
س فَ ْوقَ َيا َم ْ
َف َن ْم َب َ
س َك َن َنا الذي م َف َّ َ
شػػتَ ِ
س فَ ْوقَ َيػػا = فػػوؽ
َنػ ِػئ ُّف = طالمػػا نحػػف فػػي أػػذأ الخيمػػة سػػنظؿ نػػئف مػػف األنـ واألم ػراضك ُم ْ
يف إِلَػػى أ ْ
اق َ
َف َن ْمػ َػب َ
السم ِ
َِّ ِ
اء = ي ننرقؿ مف ال ػكؿ الحػالي
الخيمة ي الجسد الحاليف نمنس فو الجسد الممجد = َم ْ
س َك َن َنا الذي م َف َّ َ
لم كؿ الممجدف ونحيا في حياة نػال اػيقات ون اػعؼك وأػذا يحػدث لنػا لػو ظاػر المسػيح ايف (ٔكػو ٘ٔ٘ٔ :ف
ٕ٘)ك

ٖ
وج ُد ُع َارةً" .
آية (ٖ)َ " -:وِا ْف ُك َّنا الَ ِب ِس َ
يف الَ ُن َ
ُع َارةً = روح ندوف جسد ممجد ون جسد راىف فكالأما يكوناف كمناس لمروحك
ٗ
ِ
َف َن ْخمَ َع َيا َب ْؿ أ ْ
يد أ ْ
س َنا ُن ِر ُ
يف ِفي ا ْل َخ ْي َم ِة َن ِئ ُّف ُمثْ َقمِ َ
آية (ٗ) " -:فَِإ َّن َنا َن ْح ُف الَِّذ َ
س فَ ْوقَ َيا ،ل َك ْي ُي ْبتَمَعَ
يف ،إِ ْذ لَ ْ
َف َن ْم َب َ
ت ِم َف ا ْلحي ِ
اة" .
ا ْل َم ِائ ُ
ََ
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يف = مف فكرة الموت وما يحدث نعد الموت مف عفونة لمجسدك
َن ِئ ُّف ُمثْ َقمِ َ
َف َن ْخمَ َع َيا = لسنا نريد رحطيـ الجسدف نؿ نكرسب القػوة الروحيػةف ػوة الجسػد الممجػد النػورانىك نريػد
يد أ ْ
س َنا ُن ِر ُ
إِ ْذ لَ ْ
ف يرروحف أذا الجسد ويرمجد دوف ف يموتف فاإلنساف ي إنساف ن يفرح نفكػرة المػوت نػؿ يكرأاػا وينفػر مناػاك

ولذلؾ اؿ الرسوؿ عف الموت ن "آخر عدو" ل نساف (ٔكو ٘ٔ )ٕٙ :ك
ػت = الجسػػد الحػػاليك ا ْلحيػ ِ
ػاة = الجسػػد الممجػػدك ولكػػف كيػػؼ نوفػػؽ نػػيف أػػذأ اييػػة ونػػيف اييػػة ال ػػايرة "لػػي
ا ْل َم ِائػ ُ
ََ
إ رياؽ ف نطمػؽ و كػوف مػن المسػيحك ذاؾ فاػؿ جػداً" (فػي ٔ )ٕٖ :ك لػنفاـ أػذاكك لنرصػور مرياػاً يعػانى مػف
نـ منرحة في نطنػ رجعمػ ن ينػاـف اواكر ػؼ ف أنػاؾ حػؿ ج ارحػي يخمصػ مػف نمػ ف أػو طعػاً سي ػراى أػذا
اليوـ الذي يرخمص في مف نم ف لكف كمما إ ررب يوـ العمميػة الجراحيػة طعػاً سػيخاؼ مػف فكػرة العمميػة ويرمنػى

وجدت طريقة خرى وأكذا نحف نئف مف نـ أذا الزماف الحاار (آية ٕ) ون راؽ لاذا المجد الػذي َو َع َػدنا نػ
لو ُ
اهللف ولكننا نئف يااً مف فكرة الموت (ٗ)ك ونحظ ف نولس لو لـ يكف يخاؼ الموت عمى اإلطالؽف ولو لـ يكف

في داخم ي ذرة خوؼ مف الموتف لما كاف ول في آية (ٕكو ٗ " )ٔٔ :ألننا نحف األحيان نسػمـ دائمػاً لممػوت

مف جؿ يسوع" ي نمعنى رقديـ نفس ذنيحة حب لممسيحك

٘ ِ ِ
وح.
الر ِ
َع َ
وف ُّ
ضا َع ْرُب َ
طا َنا أ َْي ً
ص َن َع َنا لِي َذا َع ْي ِن ِو ُى َو اهللُ ،الَِّذي أ ْ
آية (٘)َ " -:ولك َّف الَّذي َ
ِ
ص َن َع َنا لِي َذا َع ْي ِن ِو = ي صػنعنا ليكػوف لنػا جسػد ممجػد عيػر فاسػدك وأػذا نفامػ ِم ّمػا حػدث مػف لمعػاف وجػ
الَّذي َ
موسػػى إذ رى جػػزناً نسػػيطاً مػػف مجػػد اهللف نينمػػا أػػو مخرنػ فػػي نقػرة فػػي الجنػػؿف فمػػاذا كػػاف حػػاؿ آدـ وحػوان فػػي
وح = العرنػوف أػو سػداد جػزن مػف الدفعػة ياػمف
الػر ِ
ػوف ُّ
ضا َع ْرُب َ
َعطَا َنا أ َْي ً
الجنةف واهلل يكمماما وجااً لوج دائماًك أ ْ
سػداد الدفعػة كماػاك فػنحف فػي السػمان سنحصػؿ عمػى اإلمػرالن مػف الػروح (رؤ  )ٔٚ : ٚحػيف يقرادنػا المسػيح إلػى
ينػانين مػػان حيػةك ومػػا نحصػؿ عميػ مػف ثمػػار الػػروح القػدس ايف مػػف فػرح وسػػالـ مػا أػػو إن عرنػوف مػػا سنحصػػؿ
ػوف = أػػذا ألننػػا رػػذو نا العرنػػوف ايفك ونواسػػطة نعمػػة الػػروح القػػدس
عمي ػ فػػي السػػمان إذ نمرم ػ مػػف الػػروحك َو ِاثقُػ َ
وعممػ يػػرخمص المػػؤمف مػػف الخطيػػة ومػػف نرائجاػػا ي مػػف المػوت األنػػديف فبننػػا فػػي المعموديػػة نػػرخمص مػػف ثػػار
الخطية األصػمية ونالرنكيػت المسػرمر عمػى الخطيػة يقودنػا الػروح لمرونػة فنػرخمص مػف المػوت النػارج عػف الخطيػةف
ي ركوف لنا حياة ايف أي عرنوف الحيػاة األنديػةك والػروح القػدس أػو الػذي ي ػاد لنػا نػالميراث السػماوي وياػمف

لنا حصولنا عمى الجسد الممجدف أو الاامف لموعدك

ٙ
ػف مسػتَو ِط ُن َ ِ
ػوف ُك َّػؿ ِح ٍ
ػوف َع ِػف
س ِػد ،فَػ َن ْح ُف ُمتَ َغّْرُب َ
ػيف َو َعػالِ ُم َ
ػف َو ِاثقُ َ
آيػة ( " -:)ٙفَػِإ ًذا َن ْح ُ
وف أ ََّن َنػا َوَن ْح ُ ُ ْ ْ
وف فػي ا ْل َج َ
ب" .
الر ّْ
َّ
ب = ي ن نراأ في مجدأف ن نراأ وجااً لوج ف ون نرى ممكور ك أذا طالما نحف في أذا الجسػدك
الر ّْ
وف َع ِف َّ
ُمتَ َغّْرُب َ

نحف ايف كمف إ ررى نيراً فػي مريكػا ومعػ وثيقػة ال ػران ويسػمن عػف النيػت دوف ف يػراأ ك

ايية ٘

ػوف = ارجػن
َو ِاثقُ َ
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آية (ٚ" -:)ٚأل ََّن َنا ِب ِ
سمُ ُؾ الَ ِبا ْل ِع َي ِ
يم ِ
اف" .
اف َن ْ
اإل َ
في أذأ الحياة ن يمكننا ف نػرى الػرب عيانػاً "ن ي ارنػي اإلنسػاف ويعػيش" (خػر ٖٖ )ٕٓ :ك ولكننػا نسػمؾ فػي أػذأ
الحياة الحاارة ناإليمافف وفى السمان نرى اهلل عياناًك نراأ كما أو (ٔيو ٖ ٔ + ٕ :كو ٖٔ )ٕٔ :ك

ٛ
َف َنتَ َغ َّرب ع ِف ا ْلج ِ
ب" .
الر ّْ
ستَ ْو ِط َف ِع ْن َد َّ
س ُّر ِباأل َْولَى أ ْ
آية ( " -:)ٛفَ َن ِث ُ
َ َ
سد َوَن ْ
َ َ
ؽ َوُن َ
ب َعػ ِػف
نحػػف نأمػػؿ ف رنراػػي حيارنػػا األراػػية لكػػي نػػذأب ونقػػيـ عمػػى الػػدواـ ػرينيف عنػػد الػػربك ولكػػف ول ػ َنتَ َغػ َّػر َ
سػ ِػد = عالن ػاً ي ػػير لمحالػػة نعػػد المػػوت و نػػؿ القيامػػة العامػػةف نكػػوف فياػػا روح نػػال جسػػدف لػػـ نمػػنس نعػػد الجسػػد
ا ْل َج َ
الممجدف فالمؤمف حيف ينرقؿ لف يدخؿ المجد منا رة نؿ ينرظر اليوـ األخير ليدخؿ المجد نجسدأ الممجػد وركرمػؿ

سػػعادر ف ولكػػف فػػي أػػذأ الحالػػة يا ػاً و نػػؿ الحصػػوؿ عمػػى الجسػػد الممجػػد سػػيكوف كثػػر سػػعادة مػػف حالر ػ عمػػى
األرضف وسيكوف مسروطناً عند الربك

وف مر ِ
ِ ِٜ
يف ِع ْن َدهُ.
يف أ ْ
ض ّْي َ
يف ُك َّنا أ َْو ُمتَ َغّْرِب َ
ستَ ْو ِط ِن َ
ص أ َْي ً
ضا  ُم ْ
آية ( " -:)ٜلذل َؾ َن ْحتَ ِر ُ
َف َن ُك َ َ ْ
لذلؾ فبننا نحاوؿ نكؿ إجرااد ف نراى الرب ألننا فيما نعد سنظار ماـ المسيح الدياف لكي يأخذ كؿ منا جػزاؤأ
نحسب عمال ف وو وفنا مام كيدك

ٓٔ
ػاف ِبا ْلج ِ
ٍِ
ِ
س ِػب َمػا
ػي ا ْل َم ِس ِ
ػيح ،لِ َي َن َ
ػاـ ُك ْر ِس ّْ
سػد ِب َح َ
ػاؿ ُك ُّػؿ َواحػد َمػا َك َ َ َ
آية (ٓٔ) " -:أل ََّن ُو الَ ُب َّد أ ََّن َنا َجم ً
يعػا ُن ْظ َي ُػر أ َ
َم َ
ش ِّرا" .
اف أ َْـ َ
ص َن َعَ ،خ ْي ًار َك َ
َ

أنا نرى حقيقة الثواب والعقاب نحسب األعماؿ في القيامة العامةكونرى أنا المسيح اهلل الدياف ك

تعميؽ عمى األيات  -: ٔٓ – ٙطالما أناؾ يوـ سػنجازى فيػ ف إذف فمناػرـ نػأف نراػى اهلل سػوان ونحػف فػي أػذا
الجسػػد = مسػػتَو ِط ُن َ ِ
سػ ِػدك و نعػػد دخولنػػا إلػػى الفػػردوس = نعػػد ف نريػػرب عػػف الجسػػد ونسػػروطف عنػػد
ُ ْ ْ
وف فػػي ا ْل َج َ
الربك ي ن ي يؿ نالنا سوان كنا أنا و أناؾ إن نأف نكوف مراييف عند الربك ولكف يمكننا ف نرأمؿ في أذأ
األيات نطريقػة خػرىك ونفاػـ ف الػذي يسػروطف أػذا الجسػد أػو مػف يحيػا طالنػاً ف يمرػن جسػدأ نمػا لػيس خطيػةف
و ف المريرب عف الجسد أو مف يعيش يقمن جسدأ ويسػرعندأ ويذلػ ف مانعػاً عػف نفسػ كػؿ لػذة فػي العػالـ (كاألنػان

الرأنػػاف والس ػواح مػػثالً)ف فاػػؤنن يكون ػوا كمػػف إسػػروطف عنػػد الػػرب مػػف ايفك إذ كممػػا يقمػػن اإلنسػػاف جسػػدأ يرػػذوؽ
ناألكثر فراح السمانك وسػوان مػف ريػرب و مػف إسػروطف فػي أػذا الجسػد فعميػ ف ياػرـ نػأف يراػى الػرب دائمػاًك

وكوف ف المؤمف يحرـ نفس مف كؿ ممذات العالـ حرى يزداد فرحػ نػالرب أنػا عمػى األرض و فػي السػمان يرفػؽ
من وؿ السيد المسيح "مف وجد حيار يايعااف ومف ااع حيار مف جمى يجدأا" (مت ٓٔ )ٖٜ :ك
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ٔٔ
صػرَنا ظَ ِ
ِ
ب ُن ْق ِنػعُ َّ
ػوَ ،وأ َْر ُجػو أ ََّن َنػا قَ ْػد
الػر ّْ
وف َم َخافَػ َة َّ
ػاسَ .وأ َّ
يف لَ ُ
ػاى ِر َ
آية (ٔٔ) " -:فَِإ ْذ َن ْح ُف َعػالِ ُم َ
الن َ
َمػا اهللُ فَقَ ْػد ْ
صرَنا ظَ ِ
ِ
ضا" .
اى ِر َ
ض َم ِائ ِرُك ْـ أ َْي ً
يف ِفي َ
ْ
ب = نحػف نسػمؾ فػي مخافػة الػرب ألننػا نعمػـ نػ سػيجازى كػؿ واحػد نحسػب مػا كػاف
الػر ّْ
وف َم َخافَ َة َّ
فَِإ ْذ َن ْح ُف َعالِ ُم َ
عمم ف فمف يعرؼ داسة اهلل وعقاب الخاط ورعب يوـ الدينونة سيخاؼ ف يعمؿ ال رف مػف يعمػـ ف داسػة اهلل

وعان مف الخطية وصؿ لصمب المسيحف فاو نػار آكمػة وينػرقـ مػف الخطيػةف كممػا عػرؼ حػد داسػة اهلل يررعػب
مف الخطية ونرائجااك ونولس يقوؿ أنا ن يعرؼ كؿ أذاك أو ن يمرنن عف عمؿ ال ر فقط نؿ ُن ْق ِنعُ َّ
اس =
الن َ
ٔ) نرعاليم يقنن الناس ف يرركوا الخطية حرى ن يامكوا في ذلؾ اليوـ ك

ٕ) يرى الناس نقاور ورفا أو ألى خطية فيكوف كقػدوة لاػـف والخػادـ النقػي يكػوف مقنعػاً فػي رعاليمػ ك فػبذا
ظ ِ
َما اهلل فَقَ ْد ِ
يف لَ ُو،
ص ْرَنا َ
اى ِر َ
حدث خالؼ نيف رعاليـ الخادـ ونيف حيار ال خصية ن يكوف مقنعاً لمناسك َوأ َّ ُ
ظ ِ
وأَرجو أ ََّن َنا قَ ْد ِ
ضػا = صػار ظػاأ اًر مػاـ اهلل نحيارػ ونقاورػ الرػي سػيكافئ اهلل
ص ْرَنا َ
ػاى ِر َ
ض َػم ِائ ِرُك ْـ أ َْي ً
يف ِفػي َ
َُْ
عمياػػاف ويرجػػو ف يعػػرؼ ػػعب كورنثػػوس أػػذا حرػػى ن يرعثػػروا نسػػنن ف نػػؿ ليجػػاونوا الرسػػؿ الكذنػة أػػو أنػػا ن
يرفاخر ننفس ف نؿ يدافن عف نفس اد مف ي ككوف في ف وعرا ن يريد ف يثنت صحة رعاليم ك أو يريػد
ف ركوف طاارر اواخالص ظاأريف ماماـ ليدافعوا عن ماـ الرسؿ الكذنةك

ٕٔ
ِ
ص ًة لِبلف ِْت َخ ِ
اب
ار ِم ْف ِج َي ِت َنا ،لِ َي ُك َ
س َنا أ َْي ً
ػوف لَ ُك ْػـ َج َػو ٌ
آية (ٕٔ) " -:أل ََّن َنا لَ ْ
ضا لَ َد ْي ُك ْـَ ،ب ْؿ ُن ْعطي ُك ْـ فُ ْر َ
س َنا َن ْم َد ُح أَ ْنفُ َ
وف ِبا ْل َو ْج ِو الَ ِبا ْل َق ْم ِب" .
يف َي ْفتَ ِخ ُر َ
َعمَى الَِّذ َ
لػػيس كالمػػي عػػف إخالصػػي هلل ولكػػـ أدف ػ اإلفرخػػارف إنمػػا نعطػػيكـ مػػا رجػػاونوف ن ػ عمػػى مػػف يفرػػروف عمينػػا فػػال
وف ِبا ْل َو ْج ِو = ي نالسطحيات والمظار الخارجي = ا ْل َو ْج ِوك والمقصود-:
ررعطؿ الخدمةك ىؤالء الَِّذي َف َي ْفتَ ِخ ُر َ
ٔ) أؤنن الكذنة الذيف يدعوف ناـ يحنونكـ ظاأرياً وليس مف مناـ مثمىك

ٕ) أؤنن الذيف يفرخروف نما أو منظور وما أو مك وؼ لمعياف ويمارسوف ما يعممػوف ألجػؿ محنػة
الكرامة نينما أـ فارعوف داخمياً نال عماؿ صالحةك

الَ ِبا ْل َق ْم ِب = فياـ ريان يرظاأروف نالنقاوة وداخماـ فساد وعش وأؤنن امائرأـ رديناـف فميس لدياـ محنة حقيقيػة

ف ون ما يفرخػروف نػ ف فاػـ ن يارمػوف نالصػفات الجوأريػة و ارحػة الاػميرف فمػف ياػرـ ناػذا ركػوف لػ حيػاة مقدسػة
أي صورة المسيحك
يف َفمِمّ ِو ،أَو ُك َّنا ع ِ
آية (ٖٔ)ٖٔ" -:أل ََّن َنا إِ ْف ِ
يف َفمَ ُك ْـ" .
اقمِ َ
ص ْرَنا ُم ْختَمّْ َ
َ
ْ
إننا نفعؿ ما نفعم نكؿ إخػالص ولسػنا نقصػد ػيئاً مػف النفػن الػذاريك ِ
ػيف = إذا كػاف ينػدو لكػـ كالمنػا
ص ْػرَنا ُم ْختَمّْ َ
أذا ن مديح ألنفسناف كما لو كنا نعمؿ عمػؿ المخرمػيف إذ نثنػى عمػى نفسػناف فبنػ عمػى الػرعـ مػف ف عممنػا أػذا

يمكف ف يفاـ منكـ أذا الفاـ الس ويمكف ف يحكـ عمينا مػنكـ كمخرمػيف إنّ ف كػؿ مػا نفعمػ نيػض النظػر عػف
حكامكـ فبننػا نفعمػ لمجػد اهلل = َفمِمّ ِػو = فحينمػا رعرفػوف صػدؽ رسػوليرى سػرؤمنوف نمػا مرػ لكػـ ويكػوف لكػـ أػذا
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سػػنناً لخػػالص نفوسػػكـ ومجػػداً إلسػػـ اهللك واف ُك َّنػػػا عػ ِ
يف َفمَ ُكػ ْػػـ = إذا كنػػا فػػي نظػػركـ نرصػػرؼ نحكمػػة اوار ػزاف
ػػاقمِ َ
َ
ورواان فناذا ركونوف د عرفرـ مف ناف ويكوف كؿ ذلؾ مف جؿ نفعكـ لكي ررعمموا منا كقدوةف واثقيف في صح
رعاليميك

ػاف و ِ
ِ
يػع،
آية (ٗٔ)ٔٗ" -:أل َّ
َج ِػؿ ا ْل َج ِم ِ
َف َم َح َّب َة ا ْل َم ِس ِ
اح ٌػد قَ ْػد َم َ
ػب ىػ َذا :أ ََّن ُ
ص ُػرَنا .إِ ْذ َن ْح ُ
ػات أل ْ
ػف َن ْحس ُ
ػو إِ ْف َك َ َ
ػيح تَ ْح ُ
فَا ْل َج ِميعُ إِ ًذا َماتُوا" .
ص ُػرَنا ي رحػيط نػ ف ي ارأػا
معنى آية ٖٔ ن يعمؿ كؿ
لمجد اهللك وأنا يقوؿ لماذاككك فػألف َم َح َّب َة ا ْل َم ِس ِ
يح تَ ْح ُ
في كػؿ خطػوة فػي حيارػ ف أػذأ المحنػة الرػي دت نالمسػيح ف يمػوت عنػا جميعػاًف وكأننػا مرنػا جميعػاً فػي خصػ

(فػي المعموديػػة) = فػػالجميع إذاً مػػاتوا ولاػػذا عفػرت خطايانػػا (رو )ٔٓ – ٚ : ٙك فنالمعموديػػة نرحػػد مػػن المسػػيح
المصػػموب فػػي مورػ و يامرػ ك ومػػف مػػات لػػف يطمػػب ك ارمػػة زمنيػػةف لػػذلؾ أػػو لػػف ياػػرـ إف حسػػنوأ مخرػػؿك لػػو كانػػت
عيننػا مفروحػػة مثػػؿ نػػولس سػنرى ف كػػؿ حػػدث فػػي حيارنػػاف حرػى لػػو كػػاف مؤلمػاً ف سػنرى فيػ محنػػة المسػػيح الرػػي

رريدني ف صؿ لمسمانك نحف محراجيف لخموة يومية نسمن فياا صوت الروح القدس يحدثنا عف المسيح (يو ٔٙ

 )ٔٗ :فنكر ػػؼ محنر ػ فػػي كػػؿ رصػػرؼك فالمسػػيح يعطينػػا الف ػرح " اركػػـ فرفػػرح مػػونكـ" (يػػو  )ٕٕ: ٔٙويعطينػػا

السػػالـ (يػػو ٗٔ  )ٕٚ:واليمنػػة (يػػو )ٖٖ : ٔٙك ونرنػػادؿ الحػػب مع ػ فن ػػنن ن ػ ك أػػو ي ػػنعنا روحي ػاً ومادي ػاًك لكػػف
عطايا المسيح أدفاا وصولنا لمسمانف وأػذا ػد يسػروجب الرأديػب حرػى نصػمح لمسػمانف ولػذلؾ فاػو يسػمح نػنعض

األنـ لم ػػف يح ػػناـ ليرػ ػأدنوا (ع ػػب ٕٔ )ٙ :ك ولك ػػف ل ػػو ع ػػدؽ المس ػػيح عمين ػػا م ػػف خيػ ػرات ال ػػدنياف م ػػاؿ وص ػػحة

و مػػالؾككك الػػخ ألحنننػػا العػػالـ ورعمقنػػا ن ػ ك أنػػا نػػولس يريػػد ف يقػػوؿ " نػػا مػػاـ أػػذا الحػػب مػػف المسػػيح الػػذي مػػات

ألجمىف ويعطيني كؿ

ف نا مسرعد ف كوف مامكـ كمخرؿ ليرمجد إسم "ك

٘ٔ
َحي ِ
َجمِ ِي ْـ َوقَا َـ" .
َج ِؿ ا ْل َج ِم ِ
يع َك ْي َي ِع َ
يما َب ْع ُد الَ ألَ ْنفُ ِس ِي ْـَ ،ب ْؿ لِمَِّذي َم َ
آية (٘ٔ)َ " -:و ُى َو َم َ
ات أل ْ
ات أل ْ
يش األ ْ َ ُ
اء ف َ
صة ر رح األية  -:سفينة ند ت فػي اليػرؽ فػأنزلوا الركػاب فػي ػوارب النجػاة حرػى رنقػى راكنػيفف وآخػر ػارب لػـ

يكف في مكاف سػوى ل اركػب واحػدك وكػاف حػد الػراكنيف ػديس وايخػر ػريرك و جػرى ائػد السػفينة رعػةف فأصػانت

القديس فنكى ال رير خوفاً مف الموتك فقاؿ لػ القػديس خػذ مكػاني ِ
وعػش نحيػاري ووافػؽ ونجػاك ولمػا عػاد لمدينرػ

كػػاف كممػػا يريػػد ف يصػػنن ال ػػر يػػذكر ن ػ كػػاف مػػف المفػػروض ف يكػػوف ايف مير ػاًف وأػػو ايف يحيػػا ولكػػف نحيػػاة
الرجؿ القديسف فكاف يمرنن عف ال رك أذا القديس الذي عرؽ من المركب أو المسيح الذي مػات ليعطينػا حيارػ ك
وأذا ال رير أو نػا و نػت الػذيف خمصػنا نمػوت المسػيحف وصػارت لنػا حيارػ نقيامرػ (رو ٘  )ٔٓ :فمػاذا نقػدـ لػ

إنّ حيارنػػا كماػػا فاػػو الػػذي عطػػى لنػػا الحيػػاةك نحػػف ن نعػػيش األف ألجػػؿ نفسػػنا نػػؿ ألجػػؿ مػػف مػػات و ػػاـ ليعطينػػا
حيار ك لذلؾ عمينا ف نسمؾ كما يراي ف ألننا مدينوف نحيارنا لممسيحك
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ٔٙ
ؼ أَح ًدا حسب ا ْلجس ِد .وِا ْف ُك َّنا قَ ْد عرْف َنا ا ْلم ِسيح حسب ا ْلجس ِدِ ،
لك ِف
آية ( " -:)ٔٙإِ ًذا َن ْح ُف ِم َف َ
َ َ َ ََ َ َ
االف الَ َن ْع ِر ُ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
االف الَ َن ْع ِرفُ ُو َب ْع ُد" .
َ
س ِد = نعد ما دم المسيح إذ مات ومرنا في ف لػف نرعامػؿ مػن حػد عمػى سػاس جسػديف
الَ َن ْع ِر ُ
سَ
ؼ أَ
ب ا ْل َج َ
َح ًدا َح َ
ي عمى سػاس الجػنس الػذي ينرمػي إليػ و عنػاأ وفقػرأف حكمرػ و جامػ ف عمومػاً لػف ركػوف لنػا مقػاييس جسػديةف

فنحررـ أذا ليناأ و عمم ف ونحرقر أذا لفقرأ و جام ك و نجامؿ أذا ونحن نسنب رانة جسديةك والسنب أو ننا

كمنا مرنا من المسيح في المعموديةف وصارت لنا جميعاً حياة المسيحف فكيؼ حرقر الفقيػر والمسػيح يحيػا فيػ كمػا
في لقد صار الجمين خميقة جديدةف صرنا جميعاً صورة المسيح الذي يحيا فيناك لذلؾ ن ند ف نحب كؿ حد
يحيا َّ
ِ
س ِد
سَ
ونارـ نخالص نفس ك واذا ُك َّنا قَ ْد َع َرْف َنا ا ْل َمس َ
ب ا ْل َج َ
يح َح َ
 )1ػػد رعنػػى إذا كنػػا سػػانقاً نػػؿ ف نػػؤمف ػػد عرفنػػا المسػػيح معرف ػ ظاأريػػة نحسػػب مػػا رقدم ػ لنػػا حيار ػ
المروااعةك ِ
االف الَ َن ْع ِرفُ ُو َب ْع ُد = لػف نعػرؼ المسػيح ناػذأ الطريقػةف رعػالوا إذاً لنعرفػ كبلػ جنػار
لك ِف َ
ع المسػيح مػريـ المجدليػة ف رممسػ إذ كػاف لػـ يررفػن فػي نظرأػا عػف
ادر عمى كؿ ػ ك لػذلؾ لػـ َي َػد ْ
مسػػروى الجسػػدك كػػاف كػػؿ مػػا رريػػدأ م ػريـ ف ركفػػف جسػػدأف أػػي رحن ػ ولكػػف نطريقػػة خاطئػػةف رحن ػ

كبنساف وليس كبل جنارف لذلؾ كاف ن يمكػف ف رػرالمس معػ ك ونحػف حرػى نػرالمس معػ فمػيكف لنػا
اإليماف الصحيح نأن إنف اهلل القادر عمى كؿ

ك

 )2أنػػاؾ مػػف يطمػػب المسػػيح فقػػط ألجػػؿ نركػػات ماديػػة ومثػػؿ أػػذا يسػػمن صػػور "ألنكػػـ كمػػرـ مػػف الخنػػز
ف نعرـ" (يو )ٕٙ : ٙك فالمسيح يطمب ف نعرفػ ل خصػ الم ػنن لنػا نفسػياً وجسػدياً وروحيػاًك وناػرـ
ناألكثر نالروحيات والسمائيات " طمنوا ونً ممكوت اهلل ونرأ وأذأ كماا رػزاد لكػـ" (مػت )ٖٖ : ٙك مػف

ن يزاؿ يعرؼ المسيح لما يحصؿ عمي مف منفعة مادية في أذا العالـ فاو لـ يعرف نعد ك

 )3ما زاؿ أناؾ مف يركمـ عف وة ال يطافك ومؤامرار ف و ف اهلل ن يردخؿف كما لو كاف اهلل اػعيفاً مػاـ
حيؿ ال يطافك ومف يفكر أكذا لـ نؿ ولف يعرؼ المسيحك

 )4مف يظف في نفس ن اعيؼف ن حوؿ ل ون وة إذ أو مسيحيف أذا يرصور ف المسيح اػعيؼك
ولكف مثؿ أذا عمي ف يعرؼ ف المسيح حينما ن يردخؿ فاو يريد األمػور أكػذاك فالسػفينة ن يمكػف
ف ريػرؽ طالمػػا المسػػيح فياػػا مامػػا كانػػت األمػواج عاليػػةف وأػػذا مػػا رصػػورأ الرالميػػذ ف المسػػيح عيػػر

مارـ ناالكاـك

 )5رنم ػػا ف نع ػػض المعمم ػػيف المرا ػػوديف إفرخ ػػروا ن ػػأناـ روا المس ػػيح نالجس ػػدف نينم ػػا ف ن ػػولس ل ػػـ يػ ػراأ
نالجسدف فاـ إذاً فاػؿ منػ ك ولكػف الياػود روأ نالجسػد ولػـ يسػرفيدواف نػؿ صػمنوأك الرؤيػة الجسػدية ن
رفيدف نػؿ ف نػراأ نعيػوف القمػب النقيػةف مثػؿ أػذأ العيػوف رػراأ فػي مجػدأ ورعػرؼ حقيقرػ ولػيس نحسػب

الجسدك وأذأ الرؤية الحقيقية لممسيح يعطياا لنا الروح القدس (يو)ٔٗ : ٔٙك

 )6م ػػف يرص ػػور ف مقي ػػاس ػػوة المس ػػيح ومحنرػ ػ أ ػػي ف يعطين ػػا مػ ػوانً وص ػػحة وم ارك ػػز ونصػ ػرة عم ػػى
عدائناككك الخ ك مف ل مقاييس زمنية أو عير فاأـف فالمسيح لـ يعدنا نأ يان مثؿ أذأ نؿ ػاؿ "فػي
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العػالـ سػيكوف لكػػـ اػيؽ"ك المسػيح لػػو راد ألعطػاؾ مػواؿ الػػدنياف وصػحة كاممػة ولكػػف أػؿ يسػػاعدؾ
أػػذا فػػي ف رصػػؿ لمسػػمانك رنمػػا مػػف رزيػػد موال ػ يرعمػػؽ نػػاألرض ون يريػػد ف يرركاػػاك لػػذلؾ فعطايػػا
المسيح القوى أػى نحسػابف وأػدفاا ف نصػؿ لمسػمان وعطايػاأ ايف سػالـ يفػوؽ كػؿ عقػؿ وسػط نـ

اوااػػطاادات العػػالـف وف ػػرح عجيػػب يعطين ػػا إ ػػرياؽ ألف يكمػػؿ فرحن ػػا فػػي الس ػػمانكك عطايػػاأ عطاي ػػا

روحيةك

 )7نػػولس رخمػػى أنػػا عػػف كنريائ ػ وفخ ػرأ كياػػودى نبنرسػػان إلن ػراأيـف وصػػار مصػػدر فخ ػرأ أػػو حيار ػ
الجديدة في المسيح ك

إذاً فمنعرؼ المسيح نطريقة جديدةف كبل جنار ادر عمى كؿ

ف ويساعدنا عمى أذا نقاوة موننا لنراأ في مجدأك

ولنعػػرؼ النػػاس ونحػػناـ حن ػاً روحي ػاً حرػػى لػػو كػػانوا رنػػان لنػػا جسػػدياًف ن ػػراى خػػالص نفوسػػاـف ن رجػػذننا فمسػػفة

إنساف و عناأ ون نخ ى عظمة حدف و نحرقر الاعيؼ فالكؿ صار واحداً في المسيحك

ٔٚ
ص َار
َح ٌد ِفي ا ْل َم ِس ِ
يدةٌ :األَ ْ
يح فَ ُي َو َخمِيقَ ٌة َج ِد َ
آية ( " -:)ٔٚإِ ًذا إِ ْف َك َ
اء ا ْل َع ِتيقَ ُة قَ ْد َم َ
اف أ َ
ض ْتُ ،ى َوَذا ا ْل ُك ُّؿ قَ ْد َ
ش َي ُ
يدا" .
َج ِد ً

إف كنػػا ػػد مرنػػا مػػن المسػػيح إذ آمنػػا نػ اوارحػػدنا نمورػ و يامر ػ فػػي المعموديػػةف فقػػد منػػا معػ كخميقػػة جديػػدةف ّمػػا
حالرنا القديمة الري خمقاا فينا ناموس الخطية فقد إنراتف لقد حصمنا عمى نفس جديدة وجسد جديد وعنادة جديػدة

ومواعيد جديدة وحياة جديدة في عاد جديدك المؤمف ُولِ َد مف جديد في عالـ جديد يخرمؼ عف عالـ الخطيئة األوؿ
ف وصار ل دوافن جديدة و أداؼ جديدة في الحياةك األدياف األخرى رعطى وصايا ورعػاليـف مػا المسػيحية فرعطػى
صػمِح الطنيعػة الخاطئػةف فالمسػيحية لػـ رػأت نرعػاليـ جديػدة
حياة جديدة عير الطنيعػة الخاطئػةك فكثػرة الرعػاليـ لػف رُ ْ
ص ػمنا عمياػػا
نػػؿ نحيػػاة جديػػدة وطنيعػػة جديػػدةف أػػي ريييػػر جػػذريك الحيػػاة الجديػػدة أػػي حيػػاة المسػػيح فػ َّ
ػي وأػػذأ َح ُ

ػي" (عػؿ ٕ )ٕٓ :ك إذاً حرػى رمرػن نحيػاة المسػيح
نالمعمودية "من المسيح صمنت فأحيػا ن نػا نػؿ المسػيح يحيػا ف َّ
عمى ف ا نؿ ف موت وُصمب عف اوات العالـف ُصمب مػن المسػيح فػأ وـ معػ نحيػاة جديػدة أػي حيارػ
في ف َّ
َّ
عمىك
األنديةك و نؿ الصميب الذي ياع
َّ
-:
يدا = لقد صار لنا مفاأيـ جديدة لكؿ
ص َار َج ِد ً
ُى َوَذا ا ْل ُك ُّؿ قَ ْد َ
الحيػػاة  -:كػػاف أػػدفاا زيػػادة موالنػػا وكنوزنػػا عمػػى األرضف وصػػار أػػدفنا ف ركػػوف لنػػا كنػػوز فػػي السػػمانف وأػػدؼ
حياري أو مجد المسيح ايفك

العالـ  -:كاف أدؼ نجرى ورانأك وصار ايف وسيمة نحيا ناا نؿ نزأد في ك

الفرح  -:كاف في اإلمرالؾك فصار روحياً ف "مينوط أو العطان اكثر مف األخذ" ( ع ٕٓ ) ٖ٘ :ك

الحزف  -:كاف لخسارة مادية وصار ايف نسنب خطيري و أالؾ نفس حدك
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العبلقات العائمية  -:كاف اإلنساف يرصادـ من اهلل لو إنرقػؿ حػد ارنػ ف وصػرنا نفاػـ نػ ننػد ف حػب اهلل كثػر
مػػف محنرػػي أل رنػػائيف نػػؿ أػػـ إذا إنرقم ػوا فاػػـ فػػي السػػمانف وكمنػػا فػػي المسػػيح س ػوان مػػف فػػي السػػمان و مػػف عمػػى

األرضك

األلـ  -:كاف عقونة وصار ركة من المسيح في صمين ف وصار رأديب لناك

معرفػػة اهلل  -:كان ػت لطمػػب الماديػػاتف وصػػارت لطمػػب معرفػػة ػػخص المسػػيح وال ػػنن ن ػ ك وصػػارت نػػون ألى

رجرنةف ولكف طمب الرعزيات الروحية لرساندنا خاللااك لقد صار المسيحي من يالً ن نما يرى نؿ نما ن يرىك
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ٔٛ
صالَ َح ِة"،
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
يحَ ،وأ ْ
َعطَا َنا خ ْد َم َة ا ْل ُم َ
صالَ َح َنا ل َن ْفسو ِب َي ُ
آية (َ " -:)ٔٛولك َّف ا ْل ُك َّؿ م َف اهلل ،الَّذي َ
ِ
صػػالَ َح ِة = ي عطػػى لنػػا ف نكػػرز
كػػؿ أػػذا جػػان لنػػا مػػف اهلل نيسػػوع المسػػيحك و عطػػى لنػػا نحػػف الرسػػؿ خ ْد َم ػ َة ا ْل ُم َ
ونن ر لكي نخدـ أػدؼ المصػالحة مػن اهللف الرػي سسػاا و رماػا السػيد المسػيح عمػى الصػميبك وأػدؼ كػؿ منػا ف

نعمؿ لنصالح الناس من اهلل نأف ن اد هلل ولمحنر لمن رك
ِ
صالَ َح ِة -ٔ -:عمى الخادـ ف يقنػن النػاس ف طاعػة الوصػية أػي الطريػؽ ليقنمنػي اهلل ويرصػالح معػيك
خ ْد َم َة ا ْل ُم َ
ٕ -نوؿ الصميب كعالمة حب مف اهللك
اهلل يرسػػؿ رسػػم وخدام ػ ليصػػالحوا النػػاس عمي ػ ف وعجيػػب ف القااػػي يرجػػو المػػراـ ف يقنػػؿ العفػػوك فال ػػيطاف
يصػػور ي لػػـ يقػػن عمينػػا ن ػ نسػػنب سػػوة اهلل ويخفػػى السػػنب الحقيقػػي وأػػو ف األلػػـ نػػارج عػػف خطايانػػاك وخدمػػة

المصػػالحة أػػي ف ن ػػرح لمنػػاس ف اهلل "حػػوؿ لػػي العقونػػة خالصػػاكك القػػداس اليرييػػورى"ك لقػػد صػػار األلػػـ عالمػػة
محنة مف اهللف كػأب يػؤدب وندأ نسػنب اإلنحػراؼ الموجػود داخماػـك ّمػا ال ػيطاف فيصػور لنػا األلػـ نػ سػوة مػف
اهللف و ف اهلل لػػو كػػاف يحننػػي ل ػػفاني مػػف المػػرضف أػػو يو ػػن نينػػي ونػػيف اهللك والخػػادـ عمم ػ ف يعمػػـ الكػػؿ كيػػؼ
يجاونوف ال يطاف عمى أذا الفكر الخاط -:

ٔ -فمنقؿ من المسيح "ليس نال فان وحدأ يحيا اإلنساف نؿ نكؿ كممة رخرجكككك"ك

ٕ -لػػو كػػاف األلػػـ عالمػػة عػػدـ محنػػة مػػف اهللف فاػػؿ كػػاف اهلل ن يحػػب المسػػيحف والمسػػيح عمػػى الصػػميبك نعػػد
المسيح ريير مفاوـ األلـف وصار ركة لـ من المسيح المصموب وأؿ كاف اهلل ن يحب نولس نسنب ف
أناؾ وكة في جسدأ ؟! نؿ كاف أذا َلي ْك ُمؿ نولسف وأكذا كاف لـ يوب طريقا لكمالِ ِ ك
في"ك
ٖ -األلـ أو وسيمة ُصمب ناا فأنفذ ايية "من المسيح صمنتككنؿ المسيح يحيا َّ

ٗ -صار الصميب واأللـ طريؽ األكاليؿ "مف رألـ مع يرمجد مع " (رو)ٔٚ : ٛك
صالَ َح َنا لِ َن ْف ِس ِو = كؿ ما حصمنا عمي مف نركات كاف نسنب المصالحة الري عمماا المسيح لنا من األبك
َ

ػاىـ ،وو ِ
ِ
ِ ِ ِ
يح م ِ
ِ
آية (ٜٔ" -:)ٜٔأَي إِ َّف اهلل َك َ ِ
اض ًػعا ِفي َنػا
ْ
صػال ًحا ا ْل َعػالَ َـ ل َن ْفسػوَ ،غ ْي َػر َحاس ٍػب لَ ُي ْػـ َخطَ َاي ُ ْ َ َ
اف في ا ْل َمس ِ ُ َ
َ
ِ
صالَ َح ِة" .
َكم َم َة ا ْل ُم َ
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صػالِ ًحا
ػاف ِفػي ا ْل َم ِس ِ
المسيح وحدأ أو الذي يسرطين ف يعمؿ أذأ المصالحة نحكـ ن اإلل المرأنسك اهللَ َك َ
ػيح ُم َ
ا ْل َعالَ َـ لِ َن ْف ِس ِو = ي ف اهلل كاف مرحداً من المسيحف فالمسيح لـ يكف إنسانا عاديػاً نػؿ أػو اهلل الظػاأر فػي الجسػدف
ػيح = "حػؿ فيػ كػؿ مػؿن
ػاف ِفػي ا ْل َم ِس ِ
فميس مف حؽ إنسػاف مامػا كػاف ف يعمػؿ أػذأ المصػالحةك و ولػ ككك اهللَ َك َ
الالأوت جسديا" (كوٕ  )ٜ :وأذأ ر ػير إلػى ف المسػيح لػـ يػرـ عمػؿ الفػدان كبنسػاف نػؿ رعنػى ف اإللػ المرػأنس
أػػو الػػذي ػػاـ نالفػػدانك َغ ْيػػر ح ِ
ػاى ْـ = كػػاف أػػذا نالفػػدان ي نمػػوت المسػػيح عنػػاف فخطايانػػا كانػػت
اسػ ٍػب لَ ُيػ ْػـ َخ َ
ط َايػ ُ
َ َ
عقونراا الموتف والموت أو إنفصاؿ عف اهلل نسنب الخطية فكيؼ يحؿ اهلل الم كمة ويعيػد الحيػاة ل نسػاف ؟ أػؿ

يقوؿ إذأب ميفورة لؾ خطاياؾف وأػؿ يقنػؿ ف يعػود ل رحػاد نبنسػاف ممػوث ؟! لػذلؾ كػاف ننػد ف يمػوت المسػيح
ِ
ِ ِ
صػالَ َح ِة = يعطينػا ػعو اًر داخميػاً
لييفرف ونعػد ذلػؾ يرحػد ننػا نعػد ف رنرنػا فرعػود لنػا الحيػاةك َواض ًػعا في َنػا َكم َمػ َة ا ْل ُم َ
ناليفراف فن كرأك ياا يان في فواأ خدام الكممة المناسنة ليصالحوا الناس عمي اهللك

ٕٓ
يح :تَصالَحوا مع ِ
ِ
ِ
اهلل" .
يحَ ،كَّ َّ
اء َع ِف ا ْل َم ِس ِ
َف اهللَ َيعظُ ِب َناَ .ن ْطمُ ُ
ب َع ِف ا ْل َمس ِ َ ُ َ َ
آية (ٕٓ) " -:إِ ًذا َن ْ
سفَ َر َ
س َعى َك ُ
ػػعى
فػػي اييػػة  ٜٔػػاؿ وااػػعاً فينػػا كممػػة المصػػالحةف وألف اهلل رسػػمنا كرسػػؿ لنخػػدـ عمػػؿ المصػػالحة فػػنحف َن ْ
سػ َ

اء = لنقنن الناس ف يرصالحوا من اهللك وأنا فالسفير المثالي أو مف يحيا المسيح في ف ويقدـ صورة المسيح
سفَ َر َ
َك ُ
لمناس (نش )ٙ : ٛك
ػػب َع ِ
ػػيح = نرجػػو نيانػػة عػػف المسػػيحك م ػرة خػػرى عجيػػب ف القااػػي يرجػػو المػػراـ ف يقنػػؿ العفػػوك
ػػف ا ْل َم ِس ِ
َن ْطمُ ُ
والرسؿ عمماـ دعوة الناس ف يكفوا عف الخطية ويقنموا ف يعي وا في الحياة الجديدة فيرصػالحوا مػن اهللف اهلل ػدـ

دم ليفراف الخطيةف وَ َّدـ لنا حيػاة جديػدةف وعمينػا ف نمػد يػدينا لنقنماػا ونعمػف الموافقػة عمػى ننػا نػرفض الخطيػةك
فالمسيح يحيا فينا ويعطينا حيار كحياة جديػدة لنػاف لكػف أػذا لمػف نػؿ ف يمػوت مػن المسػيح (عػؿ ٕ )ٕٓ:و ػرار
ف نمػػوت مػػن المسػػيح أػػو ػرار الرونػػةك ومػػف يحمػػؿ حيػػاة المسػػيح في ػ يكػػوف سػػفي اَر لممسػػيح حػػامالً صػػورر مػػاـ

العالـك

ٕٔ
اهلل ِف ِ
صير َن ْح ُف ِب َّر ِ
ؼ َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِط َّي ًة أل ْ ِ ِ ِ
يو" .
آية (ٕٔ) " -:أل ََّن ُو َج َع َؿ الَِّذي لَ ْـ َي ْع ِر ْ
َجم َنا ،ل َن َ
َج َع َؿَ .....خ ِط َّي ًة = كممة خطية رررجـ ياا ذنيحة خطيةف فيكوف المعنى ف اهلل جعم

ذنيحة خطيةك ولكف األ رب لمرصور ف اهلل جعمػ ممػثالً لمخطيػة والخطػاةك ألنػ فػي مكػاف آخػر يقػوؿ صػار لعنػة

(عػػؿ ٖ)ٖٔ:ك فمػػا يقصػػدأ الرسػػوؿ أػػو ف اهلل جعػػؿ المسػػيح ممػػثالّ لمن ػرية فػػي سػػى صػػورأاف صػػورة الخطيػػة
والمعنػػةك وأػػذأ كمػػا ػػاؿ النانػػا ثناسػػيوس الرسػػولى رماثػػؿ ػػوؿ الكرػػاب "والكممػػة صػػار جسػػداً (يػػو ٔ )ٔٗ:فكمػػا نػ

صػػار جسػػداً دوف ف ررييػػر طنيعػػة نأورػ و ررحػػوؿ لرصػػير ن ػريةف نػػؿ صػػار الجسػػد أػػو الظػػاأر مامنػػا مخفيػػا
مجد نأور "ألف عمى كؿ مجد عطان" (إشٗ )٘ :ك أكذا أو لنس كؿ خطية لمن ػر وحمماػا عنػاف ولػنس صػورة
المعنة إذ نػؿ ف يصػمب والكرػاب يقػوؿ ممعػوف كػؿ مػف عمػؽ عمػى خ ػنة (رػث ٕٔ )ٕٖ:كػؿ أػذا دوف ف يرخمػي
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عف نرأك ونحظ ن اؿ خطية ولـ يقؿ خطاياف ألف ول خطية ي ير لحالة اإلنحطاط الري وصؿ إلياػا اإلنسػافك

أذا حمم عنا المسيح ووااح ف المعنة دخمت لنا نسنب الخطيةف وكؿ أذا حمم عني المسيح نصمين ك
اهلل ِف ِ
صير َن ْح ُف ِب َّر ِ
ِ ِ
يو = كمػا كػاف المسػيح ممثمنػا فػي الخطيػة صػار ممثمنػا فػي النػرك حينمػا إرحػد ننػا وأػو نػار
ل َن َ

نررنا ي صيرنا ن ار اًرك لكف نرنا ليس مف ذوارنا نؿ النر الذي في المسيح الذى عطانى حيار ويسرعمؿ عاائى

كآنت نرك اهلل يرانا في المسيح ن ار اًر إذ نحمؿ نرأك

ومعنػػي أػػذأ اييػػة فػػي عال راػػا مػػن مػػا سػػنؽ نػ لقػػد صػػنح مػػف السػػاؿ عمينػػا ف ررحقػػؽ المصػػالحة مػػن اهللف ألف

المسيح الذي لـ يعرؼ الخطيةف ي لـ يرركناا سمح اهلل ف يحاكـ ويػداف كخػاط مػف جمنػا حرػى يمكػف لنػا نحػف

ف نصير ن ار اًر لدى اهللف و لكػي نصػير نحػف نػر اهلل نواسػطة إرحادنػا نالمسػيحك إف عنػارة نػر اهلل رعنػى ف صػفة

النر أي مف صفات اهللف ولكف مف ناحية خري د وأناا لمن رك وكذلؾ فبف الرسػوؿ لػـ يقػؿ أنػا لكػي نصػير نػ اًر

نؿ اؿ نصير نر اهلل وذلؾ لكي ي ير إلي عمؿ النعمة الري راب لنا أذا النرك و ول خطية مجردة ي ن حمػؿ
كؿ نواع خطاياناف و ول نر ي ن عطانا كؿ نرأك

ما معنى بر المسيحأ
المسػػيح عطانػػا حيار ػ رس ػ ُك ْف فينػػاك لػػذلؾ يقػػوؿ نػػولس الرسػػوؿ "ل ػى الحيػػاة أػػى المسػػيح" (فػػىٔ )ٕٔ:ويقػػوؿ "مػػن
فى" (عؿٕ)ٕٓ:ك
المسيح ُ
صمنت فأحيا ن نا نؿ المسيح يحيا ّ

وحينمػػا رس ػ ُك ْف فينػػا حيػػاة المسػػيح يسػػرخدـ المسػػيح السػػاكف فينػػا عاػػانناف وناػػذا رصػػنح عاػػاننا أػػى عاػػان
المسػػيح (ٔكػػو)ٔ٘:ٙك اواذا إسػػرجننا إيجانيػاً لعمػػؿ المسػػيح فينػػا رصػػير عاػػائنا آنت نػػر (رو)ٖٔ:ٙك ولكػػف أػػذا

ػب ف نفعػػؿ النػػرك حينئػػذ رػػأرى المعونػػة مػػف المسػػيحف فالمسػػيح خمقنػػا ح ػ ار اًر وسػػنظؿ
يحرػػاج لجاػػاد ّ
منػػا ى ريصػ ْ
كذلؾك والجااد فى المسيحية أو ف نيصب نفسنا عمى ف نفعؿ النػر "ممكػوت السػموات ُييصػب" (مػتٔٔ)ٕٔ:

ومػػف ييصػػب نفس ػ سػػيجد المعونػػةف أػػذا أػػو مفاػػوـ النعمػػة والجاػػادك فالسػػيد المسػػيح يقػػوؿ "نػػدونى ن رقػػدروف ف
ِ ِ
اس ِة" (رو)ٜٔ:ٙك
رفعموا يئاً" (يو٘ٔ)٘:ك ولذلؾ يقوؿ نولس الرسوؿ " َد ُموا ْ
َع َ
ان ُك ْـ َعنِيداً لْمنِر لْمقَ َد َ
ا َ
اواف صرنا فى صػنن النػرف فػالروح القػدس السػاكف فينػا ُ"ينكػت عمػى نر"(يػو)ٛ:ٔٙف اواذا ػعرنا نالرنكيػت نيصػب
ِ
ا َعفَارَِنا" (رو)ٕٙ:ٛك
يف َ
نفسناك اواذا جاأدنا رأرى معونة مف الروح القدس الذى ُ"يع ُ

الطريؽ إلى البر:

ونػدفف معػ ونقػوـ نحيػاة
كاف ذلؾ نأف خذ المسيح جسدنا ومات و اـ ن حياًك وفى المعموديػة نمػوت مػن المسػيح ُ
جديػػدة أػػى حيارػ فػػنحف فػػى المعموديػة نرحػػد نػ (رو)٘- ٖ:ٙك وفػػى المعموديػػة يجػػرى عمػػؿ سػػرى يعممػ الػػروح
القدس الذى يجعمنا نموت من المسيح عف طنيعرنا القديمة الخاطئة (فريفر خطايانا السانقة)ف ونقوـ نحياة المسيح

فينا كحياة جديدة وخمقة جديدة (ٕكو٘ )ٔٚ:ونكوف ثانريف فى المسيحك
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ولكف نظ اًر لحريرنا فنحف ُمعراػيف ألف ُنخطػ لػذلؾ يػأرى سػر الميػروف الػذى نػ يسػ ُك ْف الػروح القػدس فينػا وعممػ
الرنكيػػت والمعونػػة حرػػى نظػػؿ ثػػانريف فػػى المسػػيح (ٕكػػؤ)ٕٔ:ك وطالمػػا نحػػف ثػػانريف فػػى المسػػيحف ركػػوف لنػػا حيػػاة
المسػػيح سػػاكنة فينػػا ناإليمػػاف( ؼٖ )ٔٚ:وناػػذا نسػػمؾ فػػى النػػر نالمسػػيح ى نسػػنب سػػكنى المسػػيح فينػػا ونمعونػػة
يؽ نَِنا َفْ ُن َكم َؿ ُك َّػؿ
الروح القدس نظؿ ثانريف فى المسيحك ولذلؾ اؿ السيد المسيح ليوحنا المعمداف "ألََّن ُ َأ َك َذا َيمِ ُ
نٍِّر" (مرىٖ )ٔ٘:ى يؤسس سر المعمودية الذى ن يكوف نر المسيحك
ما معنى خميقة جديدةأ (آية:)ٔٚ

ولماذا كاف أقنوـ اإلبف ىو الذي قاـ بالتجسد والفداءأ
الخمقة أي عمؿ اهلل المثمث األ انيـ "و اؿ اهلل نعمؿ اإلنساف عمى صوررنا ك نانا (رؾٔ)ٕٙ:ك

فايب يريد واإلنف يخمؽ والروح القدس يحيي (راجن حز)ٖٚك فاإلنف أو الذي يخمؽ لػذلؾ ػاؿ القػديس يوحنػا "نػ
" (يؤ)ٖ:ك وأذا ألن " وة اهلل وحكمة اهلل" (ٔكؤ)ٕٗ:ك

كاف كؿ

ولما فسدت الخميقة األولى ف ومػات اإلنسػاف نسػنب الخطيػةك فكػاف عمػى اإلنػف حػؿ أػذا اإل ػكاؿف وعميػ ف يعيػد

خمؽ اإلنسا ف خمقة جديدةك ولكف كيؼ؟ فاإلنساف نند ف يمػوت نطنيعرػ القديمػة العريقػةف ويقػيـ اهلل خميقػة جديػدة
حيةك وكاف أذا دور اإلنفف فاو رجسد ليموت ثـ يقوـك

ماتكك ليدفن ثمف الخطية  +نموت مع نحيارنا القديمة (واألدؽ نموت في )ك

و اـكك ليعطينا حيار نحيا ناا لألند فال نعود نموتك

ألنو إف كنا ونحف أعداء قد صولحنا مع اهلل بموت إبنو فباألولى كثي ارً ونحف مصالحوف نخمص بحياتو"

(رو٘.)ٔٓ:

ولكف كيؼ نموت مع و في ؟

كاف أذا نالمعموديةك فاهلل رسؿ يوحنا المعمداف ليعمد المسيح نالذاتك

"لكف الذي رسمني ألعمد نالمانكك" (يؤ)ٖٖ:ك

فالناس كانوا يذأنوف ليعرمدوا عمى يد يوحنا المعمداف إعالناً عف رونراـ عف خطاياأـك
لكف لماذا ذأب المسيح؟ أؿ ل خطايا يروب عناا؟ طعاً نكك فاو نال خطيةك

أؿ ليرمـ الناموس؟ طعاً نكك فالناموس لـ يطمب معمودية حدك

لكف أو ذأب كما اؿ اينان( :ألف المعمودية كانت محراجة لممسيح ولكف المسيح لـ يكف محراجاً لممعمودية)ك
لذلؾ اؿ المسيح "أكذا يميؽ ننا ف نكمؿ كؿ نر" (متٖ)ٔ٘:ك

فنزوؿ المسيح لممان كاف إعالناً عف مور وصعودأ مف المان كاف إعالناً عف يامر ك
والروح القدس الذي ح ّؿ عمي نالجسد كاف عمم :
ٔك ف يمأل الكنيسة جسد المسيحك

ٕك ف يجعػػؿ كػػؿ معمػػد نعػػد ذلػػؾ يمػػوت مػػن المسػػيح و فػػي المسػػيح ويقػػوـ مع ػ مرحػػداً ن ػ ك فركػػوف ل ػ حيػػاة
المسيح:
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ودي ِ
وف أ ََّن َنا ُك َّؿ م ِف ْ ِ
اعتَم ْد َنا لِم ْوِت ِو ،فَ ُد ِف َّنا م َع ُو ِبا ْلم ْعم ِ
َّة لِ ْم َم ْو ِتَ ،حتَّى َك َما
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
"أ َْـ تَ ْج َيمُ َ
اعتَ َم َد ل َي ُ
َ ُ
َ
َ
يح ْ َ
َ
ػو إِ ْف ُك َّنػا قَ ْػد ِ
َّة ا ْلحي ِ
ِ
االب ،ى َك َذا َنسمُ ُؾ َن ْح ُف أ َْي ً ِ
أ ُِقيـ ا ْلم ِسيح ِم َف األَمو ِ
اتِ ،بم ْج ِد ِ
ص ْػرَنا
ػاةأ أل ََّن ُ
ضػا فػي ِجػد َ َ
َ َ ُ
ْ
َْ
َ
يػؽ قَ ْػد ِ
صير أ َْي ً ِ
ِ ِ ِِ ِ
ػو لِ ُي ْبطَ َػؿ
يف ى َذا :أ َّ
ب َم َع ُ
سا َن َنا ا ْل َع ِت َ
ام ِت ِوَ .عالِ ِم َ
ُمتَّ ِح ِد َ
صػم َ
ُ
َف إِ ْن َ
يف َم َع ُو ِبش ْبو َم ْوتوَ ،ن ُ
ضا ِبق َي َ
ضا لِ ْم َخ ِطي ِ
جس ُد ا ْل َخ ِطي ِ
ات قَ ْد تََب َّأرَ ِم َف ا ْل َخ ِط َّي ِة .فَػِإ ْف ُك َّنػا قَ ْػد ُمتْ َنػا
َّة .أل َّ
َف الَِّذي َم َ
َّةَ ،ك ْي الَ َن ُع َ
ستَ ْع َب ُد أ َْي ً
ود ُن ْ
َ َ
َف ا ْلم ِسيح بع َدما أ ُِقيـ ِم َف األَمػو ِ
ضػا.
َم َع ا ْل َم ِس ِ
ات الَ َي ُم ُ
ضا َم َع ُوَ .عالِ ِم َ
ػوت أ َْي ً
س َن ْح َيا أ َْي ً
َْ
يحُ ،ن ْؤ ِم ُف أ ََّن َنا َ
يف أ َّ َ َ َ ْ َ
َ
(رو.)ٜ-ٖ:ٙ
ت َب ْع ُد".
ود َعمَ ْي ِو ا ْل َم ْو ُ
س ُ
الَ َي ُ
ويقوؿ ننفس المعنى نولس الرسوؿ "لي الحياة أي المسيح" (فئ )ٕٔ:ك

في" (عؿٕ)ٕٓ:ك
و يااً "من المسيح صمنت فأحيا ن نا نؿ المسيح يحيا َّ

ٖك والػػروح القػػدس عممػ فػػي المعموديػػة أػػو ف يجعػػؿ طنيعرنػػا القديمػػة رمػػوت مػػن المسػػيح ورقػػوـ مػػن المسػػيح
ورثنرنا في المسيحف إف في موت و في يامةك ولػذلؾ نسػمى سػر الميػروف سػر الرثنيػتك لػذلؾ فػاألدؽ ف

نقوؿ "نموت في المسيح ونقوـ في المسيح" " +ولكف الذي يثنرنا معكـ في المسيح و د مسحنا أػو اهللك
الذي خرمنا يااً و عطى عرنوف الروح في موننا" (ٕكؤٕٔ:ف ٕٕ)ك

ٗك وما يفصمنا عف الثنات في المسيح أو الخطيةف لذلؾ فعمػؿ الػروح القػدس ينكػت ويعػيف حرػى نسػرمر فػي
الثنات في المسيح (يو +ٛ:ٔٙرو)ٕٙ:ٛك

٘ك ظاور الثالوث يوـ المعمودية ألف الخمؽ الجديد أو يااً عمؿ الثالوثك

 االب في فرح نعودة ننائ إلي ثانية يقوؿ "أذا أو إنني الحنيب الذي ن سررت"ك
 واإلبف نالجسد في المان يعمف عف مور و يامر ورأسيس سر المعموديةك

 والروح القدس عمى كؿ حمامةف يعيد المعمد دائماً ليثنت في المسيح كنيت ل ك فالحمامة رعػود
لنيراا ماما نعدت عن (الحماـ الزاجؿ حمامة فمؾ نوح)ك

إذاً أناؾ خميقريف:

األولى خمقاا اهلل ومارت في خص آدـك

الثانية خمقاا اهلل وصار لاا حياة ندية في خص المسيح آدـ األخيرك
مرة ثانيةف "فػايب يريػد ف الكػؿ يخمصػوف" (ٔرػيٕ )ٗ:و نػومي الرنفيػذ ينفػذواكك اإلنػف يعيػد الخمقػة والػروح القػدس
يثنرنا في وأو الحياة فنحياك

"ألننػػا نحػػف عمم ػ (خمقػػة آدـ األولػػى) مخمػػو يف فػػي المسػػيح يسػػوعكك" ( ؼٕ )ٔٓ:وأػػذأ أػػي الخمقػػة الجديػػدة فػػي

كمؿ المسيح نرأا لرحيا لألند نفدائ ثـ نمعمودير = نكمؿ كؿ برك
المسيح يسوع الري َّ

ركميؿ النر= اهلل خمؽ آدـ نا اًر نال خطية ليحيا حيػاة نديػةك ونالخطيػة لػـ يكػف أنػاؾ إنّ المػوتك (مثػؿ ور ػة كرػب
عمياا ػ نالخطػأ فكػانوا يرموناػا إلػى ف إكر ػفوا ال ػ Correctorالػذي ييطػي أػذا الر ػوأ فرعػود الور ػة نياػان)ك
وكاف أذا عمؿ المسيح الكفاري (عطان) ييسؿ وينيض (رؤ )ٔٗ:ٚفنعود ن ار اًر حيانك
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إذاً المعنػػى= ف الثػػالوث يصػػنن أػػذا لروجػػد طريقػػة لمحػػو ثػػار الخطيػػة أػػذا مػػف الناحيػػة السػػمنية مػػا مػػف الناحيػػة
انيجانية ف فبننا نارحادنا نالمسيح فى سر المعمودية عطى لكؿ مف يريد إمكانية ف يعمؿ النرك
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اإلصحاح السادس

عودة لمجدوؿ

اهلل ب ِ
َف الَ تَ ْقبمُوا ِنعم َة ِ
آية (ٔ)ٔ" -:فَِإ ْذ َن ْح ُف ع ِ
اطبلً" .
ب أْ
اممُ َ
َ
َ
وف َم َع ُو َن ْطمُ ُ
َ
َْ
عِ
وف َم َع ُو = اواذ كنا نعمؿ من اهلل في خدمة المصالحةف فنرجو منكـ ف رظاروا نسموككـ ورصرفاركـ ما يثنت
اممُ َ
َ
نكـ لـ رقنموا نعمة اهلل وعطية المصالحة عنثاً = باطبل .فاناؾ مف يأخذ حياة المسػيح ثػـ يرفاػاا ويررػد لخطايػاأ

في ن يأرى نثمر يقطع "ف وأـ لف ركوف لاـ ثمار إنّ
فيامؾ "كؿ عصف َّ
وناذا رسرمر المصالحة نيف اهلل والمؤمفك
نالمعمميف الكذنةك

ٔ) نحيػاة الرونػةك ٕ) ف ن ينخػدعوا

عامموف معػو = إناا لكرامة عظيمة ألى خادـ يعمؿ فى خدمة اهللف إذ ن يعمؿ من اهلل فى أذأ الخدمةك
ٕ
ٍ
ِ
س ِػم ْعتُ َؾَ ،وِفػي َي ْػوِـ َخػبلَ ٍ
ْػت َم ْق ُبػو ٌؿُ .ى َػوَذا
َع ْنتُ َ
االف َوق ٌ
ػؾ»ُ .ى َػوَذا َ
صأَ
آية (ٕ) " -:أل ََّن ُو َيقُو ُؿ«:في َوقْت َم ْق ُبوؿ َ
االف َي ْوـ َخبلَ ٍ
ص" .
َ ُ
اإل رنػػاس مػػف (إش )ٛ : ٜٗك ِفػػي َو ْقػ ٍػت َم ْق ُبػػوؿ = الرسػػوؿ يقصػػد نػ ف المسػػيح ػػد جػػان و رػػـ الفػػدان و رسػػؿ لكػػـ
ُر ُسالً لرؤمنوا وررونوا فال رامكوا ك ِفي َي ْوِـ َخبلَ ٍ
ص = أو يوـ نمنا المسيحك فالو ت المقنوؿ أو فدان المسيح الػذي

رـف ون حدثت المصالحةك ويوـ الخبلص أو اليوـ الذي نقنؿ نحف فيػ المسػيح سػوان ناإليمػاف لييػر المػؤمفف و

َع ْنتُ َؾك ومعنى ايية إنراز الفرصة فرنما ركوف أذأ الفرصػة
نالرونة لمخاط ك ونحظ معونة اهلل لمف يرجن إلي = أ َ
أػػي آخػػر فرصػػة فػػي عمػػرؾف مػػف ياػػمف اليػػدف واهلل ن ُيرسػػؿ خػػداماً و ُر ُسػالً كػػؿ يػػوـ يػػدعونؾ لمرونػػةك ورنمػػا ن

ركوف في اليد فرصة لمرونةك

ٖ
ش ْي ٍء لِ َئبلَّ تُبلَ َـ ا ْل ِخ ْد َم ُة" .
س َنا َن ْج َع ُؿ َعثَْرةً ِفي َ
آية (ٖ)َ " -:ولَ ْ
مف أنا حرى ايية ٔٔ يظار نولس مانر في خدمر لمرد عمى مف يااجمون ك وأذأ اييػة مررنطػة ناييػة ٔك ي

نحف عػامموف مػن اهلل حرػى رػرـ خدمػة المصػالحةك لػذلؾ ناػرـ نػأف ن يكػوف فػي خػدمرنا مػا يعثػر ايخػريف حرػى ن

ررعطؿ الخدمةك
ضيقَ ٍ
اتِ ،في ِ
ضرور ٍ
،في َ ِ ِ
ير ِ
ِ ِ ِ
آية (ٗ)ٗ" -:ب ْؿ ِفي ُك ّْؿ َ ٍ
ص ْب ٍر َك ِث ٍ
ات،
َ
س َنا َك ُخدَّاـ اهلل:في َ
ش ْيء ُن ْظ ِي ُر أَ ْنفُ َ
ش َدائ َد،في َ ُ َ
ندرب نفسنا عمى إحرماؿ ال دائدف وعمى نقص إحرياجارنا الاروريةف وماما كانت صعونة ال دائد الرػي واجااػا
لف

ركى و رذمرف وسأ انماا نال كر والرااك فرنما لو رذمرت يرعثر ايخريف ائميفكك "إذا كاف اهلل اسياً أكػذا

عمى خدام ف فكـ وكـ يكوف عمينا"ك عمينا ف ن ررؾ من المسيح في صمين في راى و كرك

ابِ ،في أَسي ٍ ِ
اض ِطراب ٍ
اتِ ،في سج ٍ ِ
ضرب ٍ
ِ٘
اتِ ،في أَتْ َع ٍ
َص َو ٍاـ"،
وف ،في ْ َ َ
ُُ
آية (٘) " -:في َ َ َ
ار ،في أ ْ
َْ
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ػطراب ٍ
صػػورة لمػػا إحرمم ػ الرسػػوؿك ْ ِ
ات = كمػػا حػػدث فػػي فسػػس ( ع )ٗٔ – ٕٖ : ٜٔك و عنػػدما كػػاف الياػػود
اضػ َ َ
يثيروف ادأ الوثنيوف في كؿ مكافف ويثوروف أـ عمي ك
َّة ِببلَ ِري ٍ
سِ ،في محب ٍ
اةِ ،في لُ ْط ٍ
طيارٍةِ ،في ِع ْمٍـِ ،في أََن ٍ
ِٙ
وح ا ْلقُ ُد ِ
اء"،
الر ِ
ؼِ ،في ُّ
َ
ََ
آية ( " -:)ٙفي َ َ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س = أو يعمؿ منقاداً نالروح
الر ِ
ِفي ِع ْمٍـ = حكمة إلاية روحية ومعرفة الحؽف معرفة المسيح نالحؽك ِفي ُّ

القدس الساكف في ف الروح يعطي العمـ واألناة والمواأب ك

آية (ِ ٚ" -:)ٚفي َكبلَِـ ا ْلحؽِّْ ،في قُ َّوِة ِ
سِ
اهلل ِب ِسبلَ ِح ا ْل ِبّْر لِ ْم َي ِم ِ
ار" .
َ
يف َولِ ْم َي َ
ؽ = ن نكرز نكػالـ عػش و خػداعف نػؿ نػالكالـ الػذي يقدمػ اهلل لنػا ِفػي قُ َّػوِة ِ
اهلل = نخػدـ مسػرعينيف
ِفي َكبلَِـ ا ْل َح ّْ

نقػػوة اهللف فأنػػا لسػػت اػػعيفاًف فقػػوة اهلل رسػػاندني ويكػػوف لكالمػػي رػػأثير جنػػار فػػي مػػوب السػػامعيفك و نػػا معػػرض
لحػػروب لكػػف اهلل يعطػػى سػػمحة لعنيػػدأ األمنػػان = ِس ػبلَ ِح ا ْل ِبػ ّْػر = أػػي سػػمحة روحيػػة رناسػػب حيػػاة النػػر كاإليمػػاف
والرجان والمحنةك لِ ْم َي ِم ِ
يف = فاناؾ ارنات يمينيةف أذأ الري رأرى في و ات الفرج والسعة والينى ونجػاح الخدمػة
وعمؿ المعجزاتف والصحةككك وأذأ رقود لمكنريان والنر الذاريك ونالحظ ن ايف أناؾ مف في فراحاـ ينسوف اهلل
سػ ِ
ػار = أػػي و ػػات حػػروب الخطيػػة و و ػػات ال ػػدة والاػػيقة
وي ػرنوف وير صػػوفف فػراحاـ ن يحاػػرأا اهللك َوِل ْم َي َ
والفقرف وأذأ د رقػود لميػأسك وايف نػرى مػف فػي اػيقر وحزنػ يصػرخ اػد اهلل ويخطػ فػي حقػ ك لكننػا نجػد اهلل

يعطػػى نػػولس سػػالحاً مناسػػناً فػػي الحػػالريفف فنػػولس ن يرػػرؾ اهلل فػػي الحػػالريفك المػػؤمف كجنػػدي يرمسػػؾ نػػاهللف واهلل

يعطي سالحاً يارب ن يميناً ويسا اًرك

يت حس ٍفَ .كم ِ
ٍ ِ ٍ
آية (ِ ٛ" -:)ٛبم ْج ٍد و َىو ٍ ِ ٍ
وف"،
ص ِادقُ َ
ضمّْ َ
يف َوَن ْح ُف َ
افِ ،بصيت َرِديء َوص َ َ
َ َ َ
ُ
ِب َم ْج ٍد = أناؾ مف يقانمنا نبحرراـ وركريـف و د ُيماى إنميس الخداـ األمنان نركريـ منالغ في فيفرحػوف نػ وين ػيموف
عف اهللف و ن يعطوا المجػد هللك َو َى َػو ٍ
اف = والػنعض يقانمنػا ناإلسػرازان والسػخرية كمػا مػف عيػر المػؤمنيفك ونػولس
رعرض لكثير مف اإلراامات الظالمةف نؿ والاربف و ػالوا نػ لػيس نرسػوؿك والخػداـ األمنػان رجػد اهلل حااػ اًر فػي
ف ػراحاـ و ح ػزاناـ (كمػػا فػػي آيػػة  )ٚورجػػدأ يا ػاً فػػي مجػػادأـ فاػػـ ينسػػنوف المجػػد كم ػ هلل (ففػػي نعػػض األحيػػاف

إعرنروا نولس إلااً) ورجدأـ في اإلأانات واألنـ ي كروف اهلل إذ حسناـ مسػرأأميف ف ياػانوا مػف جػؿ إسػم ( ع

٘  )ٗٔ :أـ في أذأ الحالة يعرنروف نفساـ حامميف لمصميب مع ك
َكم ِ
يف = إرامونا نأننا نخدع الناس وناماـ نرعاليـ كاذنة من ننا صادقيفك
ضمّْ َ
ُ

ٜ
يف" ،
يف َوَن ْح ُف َغ ْي ُر َم ْقتُولِ َ
يف َو َىا َن ْح ُف َن ْح َياَ ،ك ُم َؤَّد ِب َ
وفَ ،ك َم ِائ ِت َ
يف َوَن ْح ُف َم ْع ُروفُ َ
آية (َ " -:)ٜك َم ْج ُيولِ َ

يف = اؿ عن النعض ن مجاوؿف فقالوا مف أو نولس أذا ؟
َك َم ْج ُيولِ َ
وف = لدى اهلل كاوند هللك ولدى كؿ
ككككونحف ايف فعالً نال مراكز خطيرة في المجرمن ولكننا = َوَن ْح ُف َم ْع ُروفُ َ

نحف ن نعرؼ سوى الرسؿ الػ ٕٔ
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يف = نرعرض دائماً في خدمرنا
مف يحب المسيحف إف لنا رسالة خطيرةك نحف معروفوف لدى المؤمنيفك َك َم ِائ ِت َ
لمموت ولممخاطرف ومن ذلؾ ن نزاؿ حيانك كمؤدَّبيف = نندو كمف يؤدناـ الرب نرجارب ومحف كثيرةف ولكف من
يفك فاهلل نقذ نولس مرات عديدة مثؿ ما حدث في سجف فيمنى وكما
ذلؾ ن نموت ون نقرؿ = َوَن ْح ُف َغ ْي ُر َم ْقتُولِ َ
نقذأ مف الرجـك الناس يظنوف ننا سنموت مف كثرة محاونت القرؿ لكف اهلل يعطينا حياةك

ٓٔ
ػف ُن ْغ ِنػي َك ِث ِ
ػف َن ْم ِمػ ُؾ ُك َّػؿ
َف الَ َ
يفَ ،كػَّ ْ
ػي َء لَ َنػا َوَن ْح ُ
يػر َ
اء َوَن ْح ُ
آية (ٓٔ)َ " -:ك َح َاز َنى َوَن ْح ُف َد ِائ ًمػا فَ ِر ُح َ
ػوفَ ،كفُقَ َػر َ
شْ
ش ْي ٍء" .
َ

اء = ماديػاً
َك َح َاز َنػػى = نسػػنب الاػػيقات اواررػػداد الػػنعضك ولكػػف عنػػدنا فػػرح داخمػػي أػػو عطيػػة الػػروح القػػدسك َكفُقَػ َػر َ
ػف ُن ْغ ِنػي َك ِث ِ
يف = نػالكنوز الروحيػة السػماوية ( ارجػن صػة ػفان نطػرس لممقعػد عمػى
يػر َ
فنولس ن يقرني ػيئاًك َوَن ْح ُ
نػػاب الايكػػؿ)ك ننػػدو كمػػا لػػو لػػـ يكػػف لنػػا ػ نممك ػ ف لكػػف فػػي الوا ػػن نممػػؾ كػػؿ ػ ف نػػؿ نممػػؾ كػػؿ مػػا يحراج ػ
المؤمنػػوف مػػف نعػػـ ونركػػات عطاأػػا لنػػا اهلل لكػػي ناناػػا لكػػـ (نطػػرس الػػذي ن يممػػؾ ػػيئاً ػػاـ المقعػػد)ك لنػػا كنػػوز

النعمػة الفائقػػة و ػػركة المجػػد الػػداخمي وعرنػوف ميػراث الممكػػوت ولنػػا الحيػػاة األنديػةككك " نػػا لحنينػػي وحنينػػي لػػي" =

نحف نممؾ كؿ شئك

ٔٔ
ُّيا ا ْل ُك ِ
ُّوفَ .ق ْم ُب َنا ُمتَّ ِسعٌ" .
ورْن ِثي َ
آية (ٔٔ) " -:فَ ُم َنا َم ْفتُ ٌ
وح إِلَ ْي ُك ْـ أَي َ
وح = لرن يركـف ورحدثنا معكـ نكػؿ صػراحة فػي كػؿ األمػور دوف ف نخفػى ػيئاًك وكػاف يمكنػ ف ن
إف فَ ُم َنا َم ْفتُ ٌ
يػػركمـ ويرػػركاـ لمصػػيرأـ حػػيف ػػرموأ و أػػانوأ ورفا ػوا نور ػ و نكػػروا رسػػولير ف لكن ػ فػػي محنػػة مػػازاؿ فارح ػاً فم ػ
لرعميماـ ورونيخاـ حرى ن يامكواك َق ْم ُب َنا ُمتَّ ِسعٌ = أذأ كما نقوؿ فالف أذا كنير القمب والمقصػودكك لقػد أنرمػوني
ولكننػػي سػػامحت وسأسػػامحك وأػػذأ عالمػػة المحنػػة الصػػاد ةك ومرسػػن ألف ياػػماـ جميع ػاً ألحاػػاف اهلل نم ػػاكماـ

اواحرياجاراـك

ٕٔ
ش ِائ ُك ْـ" .
َح َ
ض ّْي ِق َ
ض ّْي ِق َ
يف ِفي أ ْ
يف ِفي َنا َب ْؿ ُمتَ َ
ستُ ْـ ُمتَ َ
آية (ٕٔ) " -:لَ ْ
إذا كاف الرسوؿ ناذأ المحنة مف ناحيراـ وناذا اإلرساعف فمو كانوا نعد ذلؾ مراايقيفف

فالعيب ليس في الرسوؿف نؿ فياـف في موناـ عير المرسعة الميمقةف و صد الرسوؿ ف
يقوؿكك ن مكاف لي في مونكـف كما لكـ مكاف في منيك

آية (ٖٔ)ٖٔ" -:فَج َزاء لِ ِ
يف! "
ضا ُمتَّ ِس ِع َ
ذل َؾ أَقُو ُؿ َك َما أل َْوالَِديُ :كوُنوا أَ ْنتُ ْـ أ َْي ً
َ ً
انموا محنرنا لكـ نبرساع مب وحب لناف اواذا إرسن منكـ سردركوف محنرى لكـف ورقنموناف نؿ رقنموا كؿ النػاس ناػذا
القمب المرسنك وأذأ نصيحة ب ألوندأف أو يريدأـ ناذا ف يراوا اهللك
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ٗٔ
يف ،أل ََّن ُو أ ََّي ُة ِخ ْمطَ ٍػة لِ ْم ِب ّْػر َو ِ
ش ِػرَك ٍة لِم ُّنػ ِ
ت ِن ٍ
ور
اإل ثْ ِػـأ َوأَيَّػ ُة َ
االيات (ٗٔ " -:)ٔ٘-الَ تَ ُكوُنوا تَ ْح َ
ير َم َع َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
٘ٔ
َي َن ِ
ِ
ص ٍ
يب لِ ْم ُم ْؤ ِم ِف َم َع َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِفأ"
َي اتّْفَاؽ لِ ْم َم ِس ِ
اؿأ َوأ ُّ
َم َع الظُّ ْم َم ِةأ َوأ ُّ
يع َ
يح َم َع َبم َ
نعد أذأ المقدمة عف محنر يقدـ لاـ إر ادار ف يقدـ لاـ كممة وعظ نافعػة لاػـك والرسػوؿ يػركمـ أنػا نصػفة خاصػة

عف الزواجف ولكف أذأ األيات رفاـ يااً عمػى ناػا عػف ي ػركة عميقػة مػن الػوثنييفف كالرنػاوؿ مػف عمػى موائػد
ػت ِن ٍ
يػر = النيػر أػو مػا يػرنط
الوثنييف واإل رراؾ في عاداراـ عير األخال ية و الزواج مف وندأػـك الَ تَ ُكوُنػوا تَ ْح َ

حي ػوانيفف ون يمكػػف رنػػط ثػػور ػػوى مػػن حمػػار اػػعيؼ (أػػذا ممنػػوع نحكػػـ ال ػريعةكك ونح ػظ ف الثػػور أػػو مػػف
ِ
ػػاؿ = الكممػػة
يعػ َ
الحيوانػػات الطػػاأرة إ ػػارة لممػػؤمفف والحمػػار أػػو مػػف الحيوانػػات عيػػر الطػػاأرة إ ػػارة لمػػوثنى)ك َبم َ
األصمية ر ير لمف أو نال فائدة ي نطػاؿ و صػنحت إسػـ ػارة لم ػيطافك إذاً عمػيكـ ف ن رقيمػوا عال ػات وثيقػة
من عير المؤمنيف كالزواج مثالًك ألن في أذأ الحالة يقن المؤمف رحت نير العال ة الزوجية من عير المؤمفف فال

فبمػػا نفػػرح موننػا لممسػػيحف اوا ّمػػا ف نفرحاػا إلنمػػيسف ون ػػركة
يسػرطين ف ينا ػػر العنػادة الروحيػػة نالصػػورة الرامػةك ّ
نيف المسيح اوانميسف فمكؿ مناما خطط الري ن يمكف الروفيؽ نينااك فكيؼ نخدـ كالأما في نفس الو ت ك

ٔٙ
ػافأ فَػِإ َّن ُكـ أَ ْنػتُـ َى ْي َكػ ُؿ ِ
ِ
ٍ ِ
ػع األ َْوثَ ِ
َسػ ُك ُف
ػيَ ،ك َمػا قَ َ
اهلل ا ْل َح ّْ
آية (َ " -:)ٔٙوأ ََّي ُة ُم َوافَقَة ل َي ْي َك ِػؿ اهلل َم َ
سَّ ْ
ػاؿ اهللُ«:إِ ّْنػي َ
ْ ْ
ِ
ِ
ش ْع ًبا" .
وف لِي َ
لياَ ،و ُى ْـ َي ُكوُن َ
ير َب ْي َن ُي ْـَ ،وأَ ُك ُ
وف لَ ُي ْـ إِ ً
في ِي ْـ َوأَس ُ
ِ
َس ُك ُف ِفي ِي ْـك وصار اهلل يممؾ عمػى موننػاك فكيػؼ ُن ْػد ِخؿ لقمننػا محنػة
سَّ ْ
َى ْي َك ِؿ اهلل = نحف أيكؿ اهللكك لماذاكك إِ ّْني َ
الخطية الري أػي عنػادة وثػافك أػؿ رقػدـ عنػادة ألوثػاف فػي أيكػؿ اهللك إذاً ن يجػب ف يكػوف لألوثػاف ي مواػن

في مونكـك واإل رناس مف (حز  + ٕٙ : ٖٚن ٔٔ : ٕٙف ٕٔ) سنعينيةك والمعنى ف اهلل أو إل خاص ن ػعن

في إررناط وثيؽك أو لاـ وأـ ل ك
ٔٚ
ِ
سا فَََّق َْبمَ ُك ْـ"،
الر ُّ
بَ .والَ تَ َم ُّ
اعتَ ِزلُواَ ،يقُو ُؿ َّ
آية ( " -:)ٔٚلِذلِ َؾ ْ
س ِط ِي ْـ َو ْ
اخ ُر ُجوا م ْف َو ْ
سوا َن ِج ً
عميكـ ياا المؤمنوف ف رفصموا نيف نفسكـ ونيف عير المؤمنيفك إذاً لنحيا في داسػة ون نمػس نجاسػات الػوثنييف

فيقنمن ػػا اهلل ارج ػػن (رؤ  + ٗ : ٔٛش ٕ٘  + ٔٔ :ح ػػز ٕٓ )ٖٗ :ك وأ ػػذأ ايي ػػة رق ػػاؿ لك ػػؿ إنس ػػاف يس ػػير م ػػن
مجموعة فاسدةف ولكؿ إنساف ررؾ خطية رممؾ عمى من ف فاو ناذا يحرـ نفس مف وجػود اهلل فػي منػ ك ومثػؿ أػذا

اإلنساف معرض لارنات ديدةك فميررؾ ال ر نؿ ف رأرى الارناتك
ٔٛ
يف وب َن ٍ
وف لَ ُكـ أَبا ،وأَ ْنتُـ تَ ُكوُن َ ِ ِ
ش ْي ٍء" .
الر ُّ
اتَ ،يقُو ُؿ َّ
ب ،ا ْلقَ ِاد ُر َعمَى ُك ّْؿ َ
وف لي َبن َ َ َ
آية (َ " -:)ٔٛوأَ ُك َ ْ ً َ ْ
إذا إعرزلرـ ال ر كوف لكـ ناً (إر ٖٔ  ٔ + ٜ :ى )ٙ : ٕٛك أذا الوعد كاف عمى المسيح ويطنق نولس أناف

عمى كؿ المسيحييف الذيف يحيا المسيح فياـف لكؿ مف آمف نالمسيح اواعرمدف ويحيا حياة الرونةك
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اإلصحاح السابع

عودة لمجدوؿ

ِ
ىذ ِه ا ْلمو ِ
آية (ٔ)ٔ" -:فَِإ ْذ لَ َنا ِ
ط ّْي ْر َذ َو ِات َنا ِم ْف ُك ّْؿ َد َن ِ
اس َة ِفي
الر ِ
َّاء لِ ُن َ
س ِد َو ُّ
اع ُ
وحُ ،م َك ّْممِ َ
يد أَي َ
يف ا ْلقَ َد َ
س ا ْل َج َ
ُّيا األَحب ُ
ََ
ؼ ِ
َخو ِ
اهلل" .
ْ

ا ْلمو ِ
اعيػ ُػد = (ٕكػػو  )ٔٛ – ٔٙ : ٙف اهلل يكػػوف لنػػا إلاػاً و نػاً ويسػػكف فينػػا لػػو إعرزلنػػا النجاسػػة لِ ُنطَ ّْيػ ْػر َذ َو ِات َنػػا =
ََ
ليسػػكف اهلل فينػػا ونكػػوف ننػػان ل ػ ُك ِمػ ْػف ُكػ ّْػؿ َد َنػ ِ
وح = المسػػيح حينمػػا إفرػػداناف فمقػػد إفرػػدى جسػػادنا
سػ ِػد َوالػ ُّػر ِ
ػس ا ْل َج َ
ونفوسنا و رواحناك لػذلؾ عمينػا ف نطاػر جسػادنا ونفوسػنا و رواحنػاك وأنػاؾ خطايػا رنسػب لمجسػد ى الرػى ي ػررؾ

فياا عاان الجسد كالزنا والقرؿ وال رأ والسكرك وأناؾ خطايا رنسب لمنفس كالحزف عمى ماديات والقمؽ والخوؼ

مف اليد والمحنة الخاطئةك وأناؾ خطايا رنسب لمروح كالكنريان وعدـ اإليماف والحسد ونقص المحنة هللك
اس َة = معنى ف اهلل دوس = السماوى والمررفػن عػف األراػيات وحينمػا يقػوؿ الكرػاب عمػى ػ نػ
ُم َك ّْممِ َ
يف ا ْلقَ َد َ
دس لمرب فاو يعنى ف أذا ال مكرس ومخصػص هللك واهلل نصػفر ػدوس يرطمػب القداسػة فػى ػعن (ن ٔٔ
ٌ

 ( )ٗٗ :ى ف يحيوا عرنان عف أذا العالـف و ف يحيوا فى السماويات مكرسيف كؿ ما لاـ ل )ك واهلل ن يقنؿ سوى
القديسػػيف الرػػائنيفف اواف أممنػػا داسػػرنا ررخمػػى عنػػا نعمػػة اهللف نػػؿ ال ػػركة مػػن اهلل ورحقيػػؽ ك ػؿ مواعيػػدأك والقداسػػة
صػػفة إيجانيػػة رعنػػى ركػريس ورخصػػيص الػػنفس هللف والحيػػاة واإلأرمػػاـ نالسػػماويات (كػػو ٖ )ٔ :ك وعػػدـ اإلن ػػياؿ

نالممذات األرايةك
ؼ ِ
ِفي َخو ِ
اهلل = فػالخوؼ أنػا أػو الوسػيمة الرػى ناػا رركامػؿ داسػرناف لػذلؾ يقػوؿ "رممػوا خالصػكـ نخػوؼ ورعػدة"
ْ
(فى ٕ  )ٕٔ :ك فسنب كؿ الخطايا الرى فى العالـ أو عدـ الخوؼ مف اهللك
وبالمفيوـ العالمى ىناؾ نوعيف مف الخوؼ -:

ٔ)

خػػوؼ صػػحي  -:يػػدفن الطالػػب ليػػذاكر حرػػى ن يرسػػبف ويػػدفن الم ػريض لرنػػاوؿ الػػدوان حرػػى ن يمػػوتف

ويجعمنػػى حرػػرس عنػػد المػػرور وسػػط السػػيارات حرػػى ن مػػوتك مثػػؿ أػػذا النػػوع مػػف الخػػوؼ يػػدفن لمنجػػاح ويحػػافظ

عمى الحياةك
ٕ)

خوؼ مرضى  -:وأذا يرسنب في ف الطالب ينسى كؿ ما ذاكرأ في اإلمرحافك

وروحياً فيناؾ أنواع مف الخوؼ -:

ٔ)

خػػػوؼ مقػػػدس -:يجعػػؿ اإلنسػػاف يخػػاؼ ف يعمػػؿ الخطيػػةف لػػئال يعا ن ػ اهلل س ػوان عمػػى األرض و فػػى

السػػمانك ومػػن النمػػو الروحػػى يػػزداد الرجػػان فػػى الػػداخؿ ورػػزداد المحنػػة هلل ومػػن المحنػػة يػػزداد الفػػرح الػػداخمىك أنػػا
يكوف الخوؼ مف الخطأ حرى ن حزف مب اهلل الذى حننر ف ولئال فقد حالة الفرح الرى نا فيااك
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ٕ)

خػػوؼ مرضػػى  -:مػػف يرصػػور ف اهلل منػػرقـ فيرصػػور ف اهلل ينػػرقـ من ػ نػػأمراض مرعنػػةف و نف ػػؿ فػػى

حيار ػ ف و ف اهلل لػػف يقنػػؿ رونر ػ مامػػا فعػػؿف وأػػذا النػػوع مػػف الخػػوؼ يسػػاعد عمي ػ ال ػػيطاف لنر ػػكؾ فػػى نػػوة اهلل
الحانية ك ويؤدى ألف اننساف يفقد محنر هلل ك

ٖ)

ولكف لنالحظ ف اإلنساف لو كػاف يحيػا فػى الخطيػة ونػد يخػاؼ مػف العقػاب األنػدى ونػد يقػدـ رونػة فرنػد

عيناأ ررنقى ويعرؼ محنة اهلل وأنا يخاؼ ف يياب اهلل الذى حن كؿ أذا الحب وعفر ل ندـ صمين ك

وأذأ ايية رعرنر مرممة ل صحاح السادسك

ِٕ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد" .
َح ًدا .لَ ْـ َن ْط َم ْع في أ َ
َح ًدا .لَ ْـ ُن ْفس ْد أ َ
آية (ٕ) " -:اق َْبمُوَنا .لَ ْـ َن ْظم ْـ أ َ
ِاق َْبمُوَنػػا = صػػد ونى وصػػد وا رعػػاليمىك الرسػػوؿ أنػػا يػػرد عمػػى مػػف إرام ػ نخػػداع الكػػورنثييفف و ن ػ إنرحػػؿ السػػمطة
الرسػػولية وحولاػػا لمصػػمحر ال خصػػيةف ون ػػرأـ نعقائػػد زائفػػةف و ن ػ ثػػرى عمػػى حسػػاناـ = لَػػـ َن ْطم ِ
َح ٍػػد.
ْ َ ْ
ػػع فػػي أ َ
ِ
ِ
َح ًدا = فرعاليمنا نحسب م يئة اهلل
َح ًدا .لَ ْـ ُن ْفس ْد أ َ
والرسوؿ ينفى عف نفس كؿ أذا = لَ ْـ َن ْظم ْـ أ َ
ٖ
يش َم َع ُك ْـ" .
وت َم َع ُك ْـ َوَن ِع َ
سا ِبقًا إِ َّن ُك ْـ ِفي ُقمُوِب َنا ،لِ َن ُم َ
َج ِؿ َد ْي ُنوَن ٍة ،أل َّْني قَ ْد ُق ْم ُ
آية (ٖ) " -:الَ أَقُو ُؿ ى َذا أل ْ
ت َ
َج ِؿ َد ْي ُنوَن ٍة = ن وؿ أذا ألدينكـ و ير لنقائصكـف فأنا حنكـ لدرجة نى رمنى ف عيش العمر كم معكـ =
أل ْ
وت َم َع ُك ْـك
َن ِع َ
يش َم َع ُك ْـك اواف حؿ عميكـ خطر فأنا مسرعد ف موت معكـ = َن ُم َ
الم اعر ؟!

وأؿ المعمميف الكذنة لاـ نفس

ِ
آية (ٗ)ٗ" -:لِي ِثقَ ٌة َك ِثيرةٌ ِب ُكـ .لِػي اف ِْت َخػار َك ِث ِ ِ ِ
يػع
ت فَ َر ًحػا ِجػدِّا ِفػي َج ِم ِ
ْت تَ ْع ِزَيػ ًة َو ْازَد ْد ُ
امػتَؤل ُ
يػر م ْػف ج َيػت ُك ْـ .قَػد ْ
ٌ
ٌ
َ ْ
ِ
ضيقَ ِات َنا" .
ِ ِ ِ
يرةٌ ِب ُك ْـ = نسػنب مػا سػمعر عػف محػاونركـ فػى إصػالح نفسػكـف(وأذا مػا سػمع مػف رػيطس الػذى رػى
لي ثقَ ٌة َكث َ
ِ
ػار = نػػا فرخػػر نكػػـ فػػى كػػؿ
إليػ مػػف كورنثػػوس)ك وأػػذا سػػنب لػػى فرحػاً عطػػى عمػػى اػػيقارى ومرػػاعنىك لػػى افْت َخػ ٌ
مكاف

٘
ِ
ِ
ش ْي ٍء:
ش ْي ٌء ِم َف َّ
يف ِفي ُك ّْؿ َ
س ِد َنا َ
اح ِة َب ْؿ ُك َّنا ُم ْكتَِئ ِب َ
الر َ
االيات (٘ " -:)ٚ-أل ََّن َنا لَ َّما أَتَ ْي َنا إِلَى َمك ُدوِن َّي َة لَ ْـ َي ُك ْف ل َج َ
ٚ
ِ ِ
ػف اهلل الَّػ ِػذي يعػ ّْػزي ا ْلمتَّ ِ
ػاو ُ ِ ٙ
اتِ ،مػ ْػف َد ِ
اخػػؿ َم َخػ ِ
ِمػ ْػف َخػ ِ
س
ػوم ٌ
ضػ ِػع َ
سَ .ولَػ ْػي َ
يف َع َّاز َنػػا ِب َم ِجػػيء تػػيطُ َ
َُ
ػار ٍج ُخ ُ
ؼ .لكػ َّ َ
ُ
صػ َ
ِ ِ
ِبم ِج ِ
َجِمػيَ ،حتَّػى إِ ّْنػي
س َب ِب ُك ْـَ ،و ُى َو ُي ْخ ِب ُرَنا ِب َ
ش ْوِق ُك ْـ َوَن ْو ِح ُك ْـ َو َغ ْي َػرِت ُك ْـ أل ْ
يئ ِو فَقَ ْط َب ْؿ أ َْي ً
ضا ِبالتَّ ْع ِزَية الَّتي تَ َع َّز ِب َيا ِب َ
َ
ت أَ ْكثََر" .
فَ ِر ْح ُ
الرسػػوؿ وجػػد اػػيقات ػػديدة فػػى مكدونيػػةك ِمػ ْػف َخػ ِ
ات = معػػارؾ عيػػر المػػؤمنيف واإلاػػطااداتك ِمػ ْػف
ػوم ٌ
ػار ٍج ُخ ُ
صػ َ

َد ِ
اخؿ َم َخ ِ
ؼ = خوفػاً مػف إررػداد اػعاؼ اإليمػافك ولكػف سػماعنا نأخنػاركـ المفرحػة مػف رػيطس مػأل منػى رعزيػة
او ُ
وسط الايقات الرى كنت فيااف وريطس سنؽ ورعزى أو ياػاً نسػننكـ إذ لمػس مقػدار ػو كـ مػف نحونػا ومقػدار
األسى الذى كنرـ ر عروف ن نسننناف أذا فاالً عف عيرركـ ال ديدة الرى ظاررموأا مف نحونا اد أؤنن الػذيف
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اوموناك ونالحظ أنا ف أناؾ ايقات كثيرة رواج خداـ اهللف لكف اهلل يعطى لاـ رعزيػات ليحرممػواك ولػذلؾ نسػمن
ِ ِ
ِ
سك اهلل أػو الػذى يعػزى
أنا ف الرسوؿ ينسب الرعزيات هلل ثػـ لرػيطس = اهللَ الَّػذي ُي َع ّْػزي َ ...ع َّاز َنػا ِب َم ِجػيء تػيطُ َ
ول وسائم فى ذلؾ كريطس مثالًك
ٛ
ت .فَِإ ّْني أَر أ َّ ِ
الر ِ
َح َزَنتْ ُك ْـ
ت أَ ْن َد ُـَ ،م َع أ َّْني َن ِد ْم ُ
سُ
آية ( " -:)ٛأل َّْني َوِا ْف ُك ْن ُ
سالَ َة أ ْ
ت قَ ْد أ ْ
سالَة لَ ْ
َف ت ْم َؾ ا ّْلر َ
َح َزْنتُ ُك ْـ ِب ّْ َ
َ
اع ٍة" .
س َ
َولَ ْو إِلَى َ

نالحػػظ أنػػا الحػػب الممرػػزج نػػالحزـك فنجػػد فػػى داخػػؿ الرسػػوؿ نػػوعيف مػػف الم ػػاعر فػػالروح لام ػ نكرانػػة الرسػػالة
األولى (الرسالة األولى إلى كورنثوس والرى كانت عنيفة) وأذأ حزنراـك وأذا أو ال عور األوؿ ن فعؿ ما مالأ

الروح عمي ف أو عمؿ ما أو واجب عمي ك لكف م اعرأ الن رية

آخرف فاو ندـ ألن حزناـف وخػاؼ ف رػأرى

الرسػػالة نػػأثر عكسػػىف ى نسػػنب حػزناـ مػػف الرسػػالة يررػػدوا عػػف المسػػيحيةك فاػػو ن ينػػدـ ألنػ نفػػذ مػػا الػ الػػروحف
ولكف نسنب عورأ اإلنسانى نادـ ن حزناـك ونالحظ ف الػروح ن يحػوؿ اإلنسػاف إلػى نت جامػدةف حػيف يوجػ

الػػروح اإلنسػػافك فالرسػػوؿ إسػػرمر فػػى أػػذأ الحالػػة مػػف القمػػؽ (وأػػؿ الرسػػالة كانػػت لمفائػػدة ـ ن) حرػػى جػػان رػػيطس
و ػرح لػ نرائجاػػا اإليجانيػة ففػػرح وعمػػـ ناػا إرادة اهلل الرػػى ر ػػدر لكرانػة الرسػػالةك وأػػـ حزنػوا نسػػنب رمػػؾ الرسػػالة

لفررة صيرة ثـ رحوؿ حزناـ إلى النفن والخيرك وراجن رفسير ايية (ٕكؤ  )ٕٖ :ك

ٜ
اهلل لِ
يئ ِة ِ
الف أََنا أَفْرح ،الَ أل ََّن ُكػـ ح ِػزْنتُـ ،ب ْػؿ أل ََّن ُكػـ ح ِػزْنتُـ لِمتَّوب ِػة .أل ََّن ُكػـ ح ِػزْنتُـ ِبحس ِػب م ِ
ك
ػ
ش
ا
آية (" -:)ٜ
ػي الَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ش ْي ٍء" .
تَتَ َخ َّ
س ُروا ِم َّنا ِفي َ

أو عير نادـ عمى حزناـ إذ ف حزناـ ن أ رونة = نرى أناككك حب  +حزـ الرسوؿك
ػيئ ِة ِ
اهلل = أػػو حػػزف النػدـ الػػذى يػػدفن لمرونػةك ولكػػف أنػػاؾ حػػزف لػيس نحسػػب م ػػيئة اهللف وأػػو
سػ ِػب َم ِشػ َ
َحػ ِػزْنتُ ْـ ِب َح َ
الحزف عمى خسائر ماديةك وكما ف أناؾ نوعيف لمحزف فاناؾ نوعيف مف الفرحك فنولس فرح أنا نسنب رونراـ =

الف أََنا أَف َْر ُح = أذا فرح مقدس نحسب م يئة اهللك وأناؾ فرح ليس نحسب م يئة اهللف وأو الفرح نأ يان ماديةف
اَ َ
وأذا ما ُي ِ
فرح المنردئوفك وأذا مثؿ فرح يوناف ناليقطينة فاذأ اليقطينة فرحر جداًف كما لـ يفرح ننجاة أؿ نينػوىك
وكمما يناج اإلنساف روحياً ير ن نالسمائييف الذيف يفرحوف نخاط واحد يروبك وليس معنى أذا ف النااػجيف

ن يفرحوف ويحزنوف لممكاسب والخسائر الماديةف ولكناـ يفرحوف ويحزنوف نصػورة معردلػةف فاػـ يعرفػوف ف العػالـ

كم سيفنىف و ناـ أـ سيرركوف أذا العالـف فاإلنساف نخار يظار ميالً ثـ يامحؿك
ش ْي ٍء = حزنكـ نسنب الرسػالة ن ػأ رونػة فمػـ رخسػروا روحيػاً نسػنب أػذا الحػزف نػؿ كػاف
لِ َك ْي الَ تَتَ َخ َّ
س ُروا ِم َّنا ِفي َ
في نفعكـك
ِ
يئ ِة ِ
ِ
ِ
اهلل ُي ْن ِشئُ تَْوَب ًة لِ َخبلَ ٍ
آية (ٓٔ)ٔٓ" -:أل َّ
ام ٍةَ ،وأ َّ
س ِب َم ِش َ
َف ا ْل ُح ْز َف الَّذي ِب َح َ
َما ُح ْز ُف ا ْل َعالَـ فَ ُي ْنشئُ
ص ِببلَ َن َد َ
َم ْوتًا" .
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يئ ِة ِ
ِ
اهلل = أذا نا
س ِب َم ِش َ
ا ْل ُح ْز َف الَّذي ِب َح َ
ين رونة وخالص ونالرالى فرح وحياة نديةك
ُح ْز ُف ا ْل َعالَِـ = أذا نا عف خسراف األمور الدنيوية كالماؿك وأذا ين رذم اًر عمى اهلل ويأس ونالرالى موتك
تَ ْوَب ًة لِ َخبلَ ٍ
ام ٍة = الرونة أى طريؽ الخالص عمى ف ركوف نال ندامة عمى ما ررك اإلنساف مػف ممػذات
ص ِببلَ َن َد َ
عف محنة اهلل وال عور نأننا خطأنا فى حق ك وأذا النوع مف الحزف

الخطيةف ى ن يجب ف يعود اإلنساف مرة خرى إلػى مػا كػاف عميػ ك ّمػا الحػزف الػذى ين ػأ نريجػة لرعمػؽ اإلنسػاف
نػأمور العػالـ فاػػو يسػنب مورػاً نفسػياً روحيػاًف ورنمػػا مورػاً جسػػدياًك فانػاؾ مػف صػػينوا نصػدمة ومػػاروا نسػنب خسػػارة
مادية لحقراـك ومثؿ أػذا الحػزف يسػنب مورػاً نػدياًف ألف الحػزف نحسػب العػالـ ين ػ عنػاد و سػاوة وخصػاـ مػن اهلل
اوانرعػاد عنػ اواراػاـ هلل نػ المرسػنب فػػى أػذأ الخسػػارة الماديػة اواذا كػػاف الحػزف الػػذى نحسػب م ػػيئة اهلل نا ػئاً عػػف
محنة اهللف فبف حزف العالـ نا

عف محنة العالـ الرى أى عداوة هلل (ين ٗ )ٗ :ك

ٔٔ
يئ ِة ِ
شََّ
اهللَ ،ك ْـ أَ ْن َ
س ِب َم ِش َ
آية (ٔٔ) " -:فَِإ َّن ُو ُى َوَذا ُح ْزُن ُك ْـ ى َذا َع ْي ُن ُو ِب َح َ
اج ،ب ْؿ ِم َف ا ْل َغ ْي ِظ ،ب ْؿ ِم َف ا ْل َخو ِ
ِْ
ؼَ ،ب ْؿ ِم َف َّ
الش ْو ِ
ؽَ ،ب ْؿ ِم َف ا ْل َغ ْي َرِةَ ،ب ْؿ ِم َف
َ
االحت َج ِ َ
ْ
اء ِفي ى َذا األ َْم ِر" .
س ُك ْـ أ ََّن ُك ْـ أ َْب ِرَي ُ
أَ ْنفُ َ

االج ِت َي ِادَ ،ب ْؿ ِم َف
ِفي ُك ْـِ :م َف ْ
ش ْي ٍء أَ ْظ َي ْرتُ ْـ
اال ْن ِتقَ ِاـِ .في ُك ّْؿ َ

م اعر الحزف المقدس الرى ن أت فيكـ نسنب رسالرى ن أت فيكـ -:
االج ِتيػ ِ
ػاد = الجاػػاد األخال ػػى إلصػػالح نفسػػكـ مػػف الفسػػاد الػػذى كػػاف فػػيكـ لررا ػوا اهلل اواأرمػػامكـ نػػالوعظ
ِمػ َ
ػف ْ َ
وعقاب المخطئيف كالزانى إلراان اهلل و يااً دموع الرونة والندـك
اج = اإلعرذار فى خجؿ ومحاولة إلرماس المعاذير رنما ماـ ريطس عف رقصيرأـ من الزانىك ولكػناـ
االح ِت َج ِ
مف ْ
عروا نخطبأـك
ِم َف ا ْل َغ ْي ِظ = اد نفساـ وأو عور ممرزج مف دينونة النفس واإل مئزاز منااك والييظ مف أذا الزانى الذى سنب
لاـ عاب اهلل وعاب الرسوؿف عموماً فبف كؿ رائب حقيقػى يرجػن إلػى اهلل يمقػت نفسػ مػف جػؿ خطيرػ ف وأػذا

مػػا جعػػؿ داود الننػػى يقػػوؿ "خطيرػػى مػػامى فػػى كػػؿ حػػيف" ( +حػػز )ٖٔ : ٖٙ + ٖٗ : ٕٓ + ٜ : ٙك فكػػوف ف
اإلنساف يكرأ مااي ونفس ألجؿ خطاياأ السانقة فاذا دليؿ الرونة الصحيحةك
ِم َف ا ْل َخو ِ
ؼ = مف عاب اهلل وعقان ك
ْ
ِم َف َّ
الش ْو ِ
ؽ = أػى م ػاعر طينػة نحػو نػولس الرسػوؿف إذ ػعروا نأمانرػ رجػاأاـف و ػو اـ ف يرونػ ليظاػروا لػ
رونراـ ليفرحوأ ك
ِم َف ا ْل َغ ْي َرِة = ألف سرعوا نمحاكمة المس ف أى عيرة عمى مجد اهللك
ِم َف اال ْن ِتقَ ِاـ = مف ال خص الخاط إذ عزلوأ وعا نوأك

اء = ظاػررـ نفسػكـ نمػا فعمرمػوأ نكػـ عيػر اراػيف عمػا فعمػ أػذا ال ازنػىف اواف كنػرـ ػد
س ُك ْـ أ ََّن ُك ْـ أ َْب ِرَي ُ
أَ ْظ َي ْرتُ ْـ أَ ْنفُ َ
ريااػػيرـ عػػف عقان ػ ونًك وأػػذا ن يعنػػى ناػػـ نريػػان رمام ػاً نػػال سػػموؾ خػػاط ف ولكػػف ظاػػر نكػػـ نػػاس صػػالحيف
رسعوف إلزالة الخطأ والفساد و نكـ جادوف فى اإلصالحك

54

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

ٕٔ
ِ
ِ ِ ِ
َج ِػؿ ا ْلمػذ ِْن ِب َوالَ أل ْ ِ
ػي َي ْظ َي َػر لَ ُك ْػـ
ت قَ ْد َكتَ ْب ُ
آية (ٕٔ) " -:إِ ًذا َوِا ْف ُك ْن ُ
س أل ْ
ػت إِلَ ْػي ُك ْـَ ،فمَ ْػي َ
ُ
َجػؿ ا ْل ُمػ ْذ َنب إلَ ْيػوَ ،ب ْػؿ ل َك ْ
أَماـ ِ
َجمِ ُك ْـ" .
اج ِت َي ُ
اد َنا أل ْ
اهلل ْ
ََ
َجػ ِػؿ ا ْل ُم ػذ ِْن ِب = ال ازنػػىك ا ْل ُمػػ ْذ َن ِب إِلَ ْيػ ِػو = والػػدأك مػػف أنػػا نفاػػـ ف والػػد أػػذا ال ازنػػى كػػاف مػػا زاؿ حي ػاًف وأػػذا ممػػا
أل ْ

ااعؼ مف خطية الزانىك ويقصد الرسوؿ ن ما كرب رسالر لعقاب ال ازنػى و إراػان والػدأ فقػطف فاػو ن يقصػد
ف يعالج حالة فرديةف نؿ أو مارـ ف يعيش كؿ الكورنثييف فى داسة رراى اهللك وحرػى يرنػرر الرسػوؿ مػاـ اهلل

اع صالح ن يسػكت عمػى خطيػة ػد رسػنب أالكػاً ل ػعن ورعيرػ (فعاخػاف
ن لـ يسكت ماـ أذأ الخطيةك فاو كر ٍ

سنب أالكاً لكؿ عن نسنب خطير فى يوـ عاى)ك
آيػة (ٖٔ)ِ ٖٔ" -:م ْػف
ِ
يعا.
استََر َ
ْ
اح ْت ِب ُك ْـ َجم ً

ِ
ِ
ِ
ػو قَ ِػد
س ،أل َّ
وح ُ
أْ
َف ُر َ
س َػب ِب فَ َػر ِح تػيطُ َ
َج ِػؿ ىػ َذا قَ ْػد تَ َع َّزْي َنػا ِبتَ ْع ِػزَيت ُك ْـَ .ولك ْػف فَ ِر ْح َنػا أَ ْكثَ َػر ِجػدِّا ِب َ
"

فرح الرسوؿ ناألخنار الرى نقماا ل ريطسك ونحظ ال ركة نين كأب ونيناـ كػأوند لػ ك فػبف رعػزوا رعػزى أػوف اواف

حزنوا حزف أوك

ٗٔ
لص ْػد ِ
ؽ،
ػي ٍء ِبا ّْ
ش ْي ًئا لَ َد ْي ِو ِم ْف ِج َي ِػت ُك ْـ لَ ْػـ أ ْ
ُخ َج ْػؿَ ،ب ْػؿ َك َمػا َكمَّ ْم َنػا ُك ْـ ِب ُك ّْػؿ َ
ت َ
ت افْتَ َخ ْر ُ
آية (ٗٔ) " -:فَِإ ّْني إِ ْف ُك ْن ُ
شْ
ِ
ص ِادقًا" .
َكذلِ َؾ اف ِْت َخ ُارَنا أ َْي ً
ص َار َ
س َ
ضا لَ َد تيطُ َ

الرسػػوؿ يفرخػػر نػػأوندأف وأػػو إفرخػػر ن ػػعب كورنثػػوس مػػاـ رػػيطسف و ػػد ظاػػر نرػػونراـ مػػاـ رػػيطس صػػدؽ إفرخػػار

نولس ناـ و ناـ يسرحقوف المديحك
٘ٔ
ؼ قَ ِب ْمتُموه ِب َخو ٍ
طاع َة ج ِم ِ
الزي َ ِ
شُ ِ
ؼ َو ِر ْع َد ٍة" .
َح َ
يع ُك ْـَ ،ك ْي َ
آية (٘ٔ)َ " -:وأ ْ
ادةُ ،متَ َذ ّْك ًار َ َ َ
اؤهُ ى َي َن ْح َو ُك ْـ ِب ّْ َ
ُ ُ ْ
إف مػػب رػػيطس ايف كثػػر مػػف ى و ػػت آخػػر ي ػػعر نالسػػرور ألن ػ يرػػذكر طػػاعركـ جميع ػاًك وصػػار يحػػنكـ لػػيس

نسػنب كالمػى عػنكـ فقػط نػؿ نسػػنب مػو فكـ منػ ك ويرػذكر ياػاً كيػؼ نمرمػػوأ و نػرـ حريصػيف عمػى إراػائ و نػػرـ

رخ وف ف ررصرفوا نحوأ رصرفاً ن يميؽ فأعاب نا نولسك

ٔٙ
ش ْي ٍء" .
ؽ ِب ُك ْـ ِفي ُك ّْؿ َ
آية ( " -:)ٔٙأََنا أَف َْر ُح إِ ًذا أ َّْني أ َِث ُ
لقد صرت مطمئناً عميكـ ولى ثقة نكـك اؿ أذا كأب فخور نأوندأ إذ عرؼ سموكاـ رجاأ رسالر األولىك وأذأ

ايية رعرنر مدخالً ل صحاحات ٛف  ٜالرى فياا يطمب مساعدراـ فى مواوع فقران ور ميـك والمعنى ن ل
الثقة ناـ سيفعموف ويجمعوف رنرعات لفقران ور ميـك

55

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

اإلصحاح الثامن

عودة لمجدوؿ

فػي اإلصػػحاحيف ( ٛف  )ٜيقػػدـ نػػولس الرسػػوؿ فمسػػفة العطػػان فػي المسػػيحيةك فالرسػػوؿ يقػػدـ خدمػػة روحيػػة وكػ ارزةك
وال عب عمي دور في ال اادة إلنجيؿ المسيح نرقػديـ الخػدمات الماديػةف وأػذا يعرنػر عمػؿ روحػي سػامي و درس
عممػػي ن ينفصػػؿ عػػف خدمػػة الكممػػة والك ػ ارزةك فالمسػػيحية أػػي عقائػػد وأػػى حيػػاة عمميػػة نػػال إنفصػػاؿك لقػػد طمػػب

المعممػػيف الكذنػػة ف يػػأرى نػػولس نرسػػالة روصػػية مػػف ور ػػميـف ونػػولس أنػػا يظاػػر محنرػ اواأرمامػ نأور ػػميـ كثػػر

مناـف فاػو يطمػب مػف أػؿ كورنثػوس الرنػرع ألأػؿ ور ػميـك ويظاػر ف الفقػر ػد إزداد فػي ور ػميـ نريجػة )ٔ -:

مجاعة حدثت ٕ) اإلاطاادات ومصادرة موالاـ (عب ٓٔ )ٖٗ :ك
ٔ
اإل ْخوةُ ِنعم َة ِ
اهلل ا ْل ُم ْعطَاةَ ِفي َك َن ِائ ِ
س َم ِك ُدوِن َّي َة"،
آية (ٔ) " -:ثُ َّـ ُن َعّْرفُ ُك ْـ أَي َ
ُّيا ِ َ ْ َ
يرحػػدث الرسػػوؿ أنػػا ألأػػؿ كورنثػػوس (إ مػػيـ إخائيػػة) عػػف نعمػػة العطػػان والرحمػػة الرػػي ظاػػرت فػػي كنػػائس مكدونيػػة

نحػػو إخػػوراـ المػػؤمنيف المحرػػاجيفف وذلػػؾ ليحػػث أػػؿ إخائيػػة (وعاصػػمراا كورنثػػوس) ليعممػوا مػػثماـك ونالحػػظ مػػف

ايية ف الدافن لمعطان أو عمؿ نعمة اهلل في القمبك

ٕ
اض وفُور فَر ِح ِيـ وفَ ْق ِرِىِـ ا ْلع ِمي ِ ِ ِ
ش ِد َ ٍ
ار ِ
اخ ِت َب ِ
س َخ ِائ ِي ْـ"،
آية (ٕ) " -:أ ََّن ُو ِفي ْ
ضيقَ ٍة َ
ؽ لغ َنى َ
َ
يدة فَ َ ُ ُ َ ْ َ
ار ِ
اخ ِت َب ِ
يد ٍة = كػاف المقػدونيوف فػي فقػر ػديد واػيقة ماليػة (ٔرػسٕ )ٔٗ :ك ولػون نعمػة اهلل لكػانوا
ِفي ْ
ضيقَ ٍة َ
ش ِد َ

ػاض
نسنب الايقة د عمقوا عمػى نفسػاـ ولػـ يارمػوا نػايخريفك ونالحػظ ناػـ ػعروا نفػرح عميػؽ إذ عطػوا = فَ َ
ػػور فَ َػػر ِح ِي ْـك إف فقػػرأـ لػػـ يعطماػػـ عػػف العطػػان نسػػخانك ونػػولس يسػػرخدـ عي ػرة وعطػػان المكػػدونيوف ليثيػػر فػػي
ُوفُ ُ
الك ػػورنثييف ح ػػب العط ػػان نس ػػخان مث ػػؿ المك ػػدونييفك ول ػػـ يك ػػف الكورنثيػ ػوف فقػ ػران مث ػػؿ المك ػػدونيوف (مكدوني ػػة أ ػػي

المقاطع ػػة ال ػػمالية لميون ػػاف حاليػ ػاً اواخائي ػػة أ ػػي المقاطع ػػة الجنوني ػػة ف ػػي اليون ػػاف وعاص ػػمراا كورنث ػػوسك وكان ػػت
رسالونيكى وفيمنى في مكدونية)ك ويقوؿ ذأني الفـ "إف العطان ن يقاس نمقػدار مػا نعطػى نػؿ نػالروح الرػي نفػيض

ناا" (لو ٕٔ )ٖ :ك وأنا نجد ف المقدونيوف فاض فرحاـ نوفرة إذ عطوا نسخان مف عوازأـك
ٖ
ؽ الطَّاقَ ِةِ ،م ْف ِت ْمقَ ِ
اء أَ ْنفُ ِس ِي ْـ"،
َع َ
ب الطَّاقَ ِة ،أََنا أَ ْ
ش َي ُدَ ،وفَ ْو َ
آية (ٖ) " -:أل ََّن ُي ْـ أ ْ
سَ
ط ْوا َح َ
أـ عطوا نبرادراـ الحرة ليس حسب طا راـ فقط نؿ كثر مف طا راـك

ش ِرَك َة ا ْل ِخ ْدم ِة الَِّتي لِ ْم ِقد ِ
آية (ٗ)ٗ" -:م ْمتَ ِم ِس َ ِ َّ ِ ٍ ِ
َف َن ْق َب َؿ ّْ
يف" .
الن ْع َم َة َو َ
يرٍة ،أ ْ
ّْيس َ
يف مناِ ،بط ْم َبة َكث َ
َ
ُ
يف = د يكوف الرسوؿ رفض عطاياأـ ونً لفقرأـف فػألحوا عميػ فوافػؽف إذ ػعروا ف فرصػة العطػان كانػت
ُم ْمتَ ِم ِس َ

لاـ مكسناً روحياً وليس رفاالً نعطاياأـ عمى عيرأـك

56

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

الَِّتي لِ ْم ِقد ِ
يف = القداسة أي ف يعطى المؤمف ذار لممسيح القدوس ويرحد ن ف والفقران ناذا المعنى أـ مرحديف
ّْيس َ
نالمسيحف فمف يعطى الفقران يعطى المسيحك
٘
يئ ِة ِ
اهلل" .
س ُي ْـ أ ََّوالً لِ َّمر ّْ
َع َ
بَ ،ولَ َناِ ،ب َم ِش َ
س َك َما َر َج ْوَناَ ،ب ْؿ أ ْ
ط ْوا أَ ْنفُ َ
آية (٘)َ " -:ولَ ْي َ
ممػػا كنػػا نرجػػو ف يعطػػوأك وأنػػا نػػرى ف العطػػان أػػو عطػػان الػػنفس نػػؿ
لَػ ْػي َ
س َك َمػػا َر َج ْوَنػػا = أػػـ عطػوا كثػػر جػػداً ّ
ػي ْـ = فاػػـ عطػوا نفسػػاـ هلل ونً نالكميػػةف ومػػف يعطػػى نفسػ هللف لػػف يكػػوف عسػػي اًر عمي ػ ف
المػػاؿ = أ ْ
سػ ُ
َعطَػ ْػوا أَ ْنفُ َ

يعطى مال ف نؿ ي

َعطَ ْػوا
ك لقد رجونا مناـ نعض األمواؿ فأعطوا ن األمواؿ فقطف نػؿ كثػر ممػا طمننػاف نػؿ أ ْ

س ُي ْـَ ...ولَ َنا = ساعدونا في الخدمة ورنما في جمن العطاياك
أَ ْنفُ َ
ولنفاـ ننا ومالناف الكؿ هللف فنحف ن نعطي إنّ مما ل (ٔ ى  )ٔٗ : ٕٜك

ٙ
ؽ فَ ْابتَ َدأََ ،كذلِ َؾ يتَ ّْمـ لَ ُكـ ِ
ِ ِ
ىذ ِه ّْ
ضا" .
س َب َ
الن ْع َم َة أ َْي ً
س أ ََّن ُو َك َما َ
آية (َ " -:)ٙحتَّى إِ َّن َنا طَمَ ْب َنا م ْف تيطُ َ
ُ ُ ْ
يندو ف ريطس كاف د سنؽ اوانرد الجمن مف أؿ كورنثوس حيف كاف في كورنثػوسك ونػولس ي ػجن أػذا ويرسػؿ

ريطس ثانية ليكمؿ ما ند أ مف الجمنك
َكذلِ َؾ يتَ ّْمـ لَ ُكـ ِ
ىذ ِه ّْ
الن ْع َم َة = فمف يعطى أو الػذي يأخػذ نعمػة "فمينػوط أػو العطػان كثػر مػف األخػذ" ( ع ٕٓ :
ُ ُ ْ
ٖ٘) ك
اج ِتي ٍ
اد َ ِ
آيػة (ِ ٚ" -:)ٚ
ِ ِ ِ
شػػي ٍءِ :فػػي ِ
يم ِ
ّْ
ػاد َو َم َح َّبػ ِػت ُك ْـ لَ َنػػا ،لَ ْيػػتَ ُك ْـ
لكػ ْػف َك َمػػا تَػ ْػزَد ُ
ػاف َوا ْل َكػبلَـ َوا ْلع ْمػػـ َو ُكػ ّْػؿ ْ َ
اإل َ
وف فػي ُكػػؿ َ ْ
وف ِفي ِ
ىذ ِه ّْ
ضا" .
تَْزَد ُ
اد َ
الن ْع َم ِة أ َْي ً

كما رى فيكـ زيادة في اإليماف والمواأبف ياليركـ يوجد فيكـ يااً أذأ المحنة العمميػة فػي العطػانك فالرسػوؿ أنػا
ِ
يمػ ِ
ػاف =
يػرنط العطػػان ناإليمػػاف والمعرفػػة وكممػػة الكػ ارزة وكػػؿ فاػػيمة لينمػػو المػػؤمف فػػي كػػؿ جوانػػب حيارػ ك فػػي ا ِإل َ
الرمسؾ نالمسيح والعقيدة الصحيحة عف المسػيحك وأػذا اإليمػاف أػو سػاس المسػيحية وندونػ ن يمكػف إراػان اهلل
(ع ػػب ٔٔ )ٙ :ك وا ْل َكػػػػبلَِـ = ي ك ػػالـ الحكم ػػة والمعرف ػػة وال ػػوعظك ومح َّبػ ِ
ػػػت ُك ْـ لَ َنػػػػا = ي محن ػػة الرس ػػؿ والخػػػداـ
َََ
َ
وطاعراـك إذاً أـ لاـ وفرة مف اإليماف والعمـ وينقصاـ الحب العممي ي العطانك
ٛ
س ِب ِ
ضا" .
اج ِت َي ِاد َ
سُ
آخ ِر َ
ص َم َحب َِّت ُك ْـ أ َْي ً
يؿ األ َْم ِرَ ،ب ْؿ ِب ْ
آية ( " -:)ٛلَ ْ
يفُ ،م ْختَِب ًار إِ ْخبلَ َ
ت أَقُو ُؿ َعمَى َ
اج ِتي ِ
يف = اػرنت لكػـ مػػثالً نبجراػاد أػؿ مكدونيػػة لرفعمػوا مػثماـك ولػػو
ػاد َ
آخػ ِػر َ
لسػت ػوؿ أػذا كػػأني آمػركـك َبػ ْػؿ ِب ْ َ
ص َم َحب َِّت ُك ْـك
فعمرـ سيظار لي إِ ْخبلَ َ

ِ ِ
يح ،أَنَّ ُو ِم ْف أ ْ ِ
آية (ٜ" -:)ٜفَِإ َّن ُكـ تَع ِرفُ َ ِ
ستَ ْغنُوا أَ ْنتُ ْـ ِبفَ ْق ِرِه.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
َجم ُك ُـ افْتَقَ َر َو ُى َو َغن ّّي ،ل َك ْي تَ ْ
ْ ْ
وف ن ْع َم َة َرّْب َنا َي ُ
"
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أؿ مكدونيةف وايف

العطان إخريارى ون نرمثؿ نالسيد المسيحف فانا يقوؿكك لقد ارنت لكـ مثانً نما عمم
فمررمثموا ن نأأؿ مكدونية فقط نؿ نالمسيح ف الذي َو ُى َو َغ ِن ّّي = فاو ل مجد ني ك افْتَقَ َر = خمى ذار ك وذلؾ
لياب ِ
الي َنى الروحي لطنائعنا الن ريةك والمعنى ن لو رمثمنا نالمسيح نيرنى في الروحيات نؿ نينى كثيريفك

ٓٔ
ِ
ِ
س
ضا ،أل َّ
َف ى َذا َي ْنفَ ُع ُك ْـ أَ ْنتُ ُـ الَِّذ َ
ُع ِطي َأر ًْيا ِفي ى َذا أ َْي ً
آية (ٓٔ) " -:أ ْ
س َب ْقتُ ْـ فَ ْابتَ َدأْتُ ْـ ُم ْن ُذ ا ْل َعػاـ ا ْل َماضػي ،لَ ْػي َ
يف َ
ضا" .
َف تَ ْف َعمُوا فَقَ ْط َب ْؿ أ ْ
أْ
َف تُ ِر ُ
يدوا أ َْي ً

َف ىػ َذا َيػ ْنفَ ُع ُك ْـ =
لقد سنقرـ أؿ مكدونية في رعنركـ في جمن األمواؿف وايف رممػوا مػا نػويرـ و ردرػـ ف رفعمػوأك أل َّ
َف تُ ِريػ ُػدوا = كانػػت لكػػـ رعنػػة فػػي أػػذا
لػػف ياػػين جػػركـ عػػف عطايػػاكـف فػػاهلل سيعواػػكـ عػػف رعػػب محنػػركـك َبػ ْػؿ أ ْ
العمؿف لقد كاف أناؾ عمؿ جمن منكـ نا

عف رعنة وليس ناإلجنارك

ِ
آيػة (ٔٔ)ٔٔ" -:و ِ
َف َّ
ط لِػ ِ
ضػا
ػو َك َمػا أ َّ
شػا َ
الن َ
ئل َر َ
ضػاَ ،حتَّػى إِ َّن ُ
اد ِةَ ،كػذلِ َؾ َي ُك ُ
لك ِػف َ
ػيـ أَ ْي ً
االف تَ ّْم ُمػوا ا ْل َع َم َػؿ أ َْي ً
َ
ػوف التَّتْم ُ
ب َما لَ ُك ْـ" .
سَ
َح َ

نرـ عزمرـ مف نؿ عمى ف رقوموا نعمؿ العطانف ايف نفذوا أذا العزـ
َف َّ
ط لِػ ِ
اد ِة = النشػػاط مررجمػػة اإلسػػرعداد و الرعنػػة فػػى اإلنجميزيػػةف ي كمػػا كػػاف لكػػـ اإلسػػرعداد فػػي
َك َمػػا أ َّ
شػػا َ
الن َ
ئل َر َ
اإلرادةك
ِ
ػػيـ = يك ػػوف لك ػػـ ياػ ػاً اإلس ػػرعداد ألف ركممػ ػوا العم ػػؿ نن ػػاطف لر ػػرـ أ ػػذأ اإلرادةف لرك ػػوف إرادة
َكػػػذلِ َؾ َي ُكػ ُ
ػػوف التَّتْمػ ُ
مصحونة نعمؿف فبنجازؾ لمعمؿ أو الذي ي اد عميؾك

ب َما لَ ُك ْـ = ي حسب ما رسرطيعوف فأنا ن ثقؿ عميكـف واهلل ياا ن يطمب منكـ ما أو كثر مف طػا ركـف
سَ
َح َ
و كثر مما رسرطيعوف و رممكوفك

ٕٔ
اف َّ
س ِب َما لِ ِ
سِ
ػو.
الن َ
س لَ ُ
شاطُ َم ْو ُج ً
آية (ٕٔ) " -:أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
س ِب َمػا لَ ْػي َ
اف ،الَ َعمَى َح َ
ئل ْن َ
ودا فَ ُي َو َم ْق ُبو ٌؿ َعمَى َح َ
"

ايية رعنى مرى ُو ِج َد اإلسرعداد والن اطف ُيقنؿ العطان عمى در مػا يممػؾ اإلنسػافف ن عمػى ػدر مػا ن يممػؾف ي
نا ن طالنكـ نما ليس في مقدوركـك

ٖٔ
يف راح ٌة ولَ ُكـ ِ
يؽ"،
وف لِ َ
ض ٌ
س لِ َك ْي َي ُك َ
آية (ٖٔ) " -:فَِإ َّن ُو لَ ْي َ
آلخ ِر َ َ َ َ ْ
نا ن طالنكـ نأف رحرموا نفسكـ مف اروريات الحياةف لكي ركونوا سخيان من فقران الياودك

ِ
آيػػة (ٗٔ)ٔٗ" -:بػ ْػؿ ِبحسػ ِػب ا ْلمسػ ِ ِ
ِ ِِ
ضػػالَتُ ُي ْـ
ػي تَ ُكػ َ
ػير فُ َ
ػوف ِفػػي ى ػ َذا ا ْل َو ْقػ ِػت فُ َ
ُ َ َ
َ َ َ
ػي تَصػ َ
ضػػالَتُ ُك ْـ إل ْعػ َػوازى ْـَ ،كػ ْ
ػاواة .ل َكػ ْ
ِإل ْع َو ِ
سا َواةُ" .
ص َؿ ا ْل ُم َ
ازُك ْـَ ،حتَّى تَ ْح ُ
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ضػػالَتُ ُي ْـ ِإل ْعػ َػو ِ
ضػػالَتُ ُك ْـ ِإل ْعػ َػو ِ
ازُك ْـ أػػذأ
ازِى ْـ = مػػا يفػػيض عػػنكـ يػػا أػػؿ كورنثػػوس إرسػػموأ لممعػػوزيف فػػي ور ػػميـك فُ َ
فُ َ
رعنى -:
ٔ) ور ميـ ايف محراجة لعطايا كورنثوسف ولكف حينما يحراج أؿ كورنثوس في و ت ماف ركوف فاالة مػؤمني
ور ميـ لكورنثوسك فحيارنا الجديدة في المسيح أي عطان مرنادؿف فالكؿ محراج إلخور ك و د رعنى

ٕ) ف أػػؿ كورنثػػوس األعنيػػان فػػي الماديػػات ولكػػناـ حػػديثي اإليمػػافف عمػػياـ ف يعط ػوا ألأػػؿ ور ػػميـ ماديػػاتف
ضػػالَتُ ُي ْـ أػػي صػػمواراـ ال ػػاكرة وروحيػػاراـ العظيمػػة
و أػػؿ ور ػػميـ الكنيسػػة األـف واألعنيػػان فػػي اإليمػػاف ركػػوف فُ َ
س ػػيناؿ أ ػػؿ كورنث ػػوس ح ػػديثي اإليم ػػاف = ِإل ْعػ َػػو ِ
ازُك ْـ = ي س ػػرنالوف ي ػػا أ ػػؿ كورنث ػػوس نرك ػػات روحي ػػة عظيم ػػة
إسػػرجانة لصػػمواراـ ور ػػكراراـ هللك ورنمػػا ف أػػؿ ور ػػميـ نبحرمػػالاـ لماػػيقات ن ػػكر سػػيكونوف مثمػػة حيػػة ألأػػؿ

كورنثوسك
٘ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص»".
وب«:الَِّذي َج َم َع َك ِث ًا
آية (٘ٔ)َ " -:ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
ير لَ ْـ ُي ْفض ْؿَ ،والَّذي َج َم َع َقميبلً لَ ْـ ُي ْنق ْ
فمرػػرـ إذاً أػػذأ المسػػاواة وفق ػاً لمػػا أػػو مكرػػوب فػػي (خػػر )ٔٛ : ٔٙك ف أػػذا الطمػػاع الػػذي جمػػن كثي ػ اًرف كثػػر مػػف

حاجر ف نرف ما نقػى عنػدأك وأػذا الػذي جمػن مػيالً ػنن ولػـ يحرػاج ألكثػر ممػا جمعػ ك أػذا مػا كػاف ػد حػدث مػن
ػػعب اهلل فػػي جمػػن المػػفف ويسر ػػاد ن ػ الرسػػوؿ لكػػي يعطػػى كػػؿ واحػػد فاػػالر لممحرػػاجك ونفاػػـ ف مػػف يجمػػن

ويكدس لف يكوف ل أذا سنب سعادة وفرح نػؿ زيػادة عنػانك فػال يطمػن إذاً األعنيػان فػي ركػديس مػوالاـف فػبف أػذا

نال نفنف نؿ يعطوا لمفقرانك

ٔٚ
ِ
ػو أل ْ ِ ِ
ش ػ ْك ارِ ِ
ِ ٔٙ
ػو قَ ِبػ َػؿ
س ،أل ََّنػ ُ
ػاد َع ْي َنػ ُ
االج ِت َيػ َ
هلل الَّػ ِػذي َج َعػ َػؿ ى ػ َذا ْ
َجم ُكػ ْػـ فػػي َق ْمػ ِػب تػػيطُ َ
االيػػات(َ " -:)ٔٚ-ٔٙولكػ ْػف ُ ً
ضى إِلَ ْي ُكـ ِم ْف ِت ْمقَ ِ
اء َن ْف ِس ِو" .
اج ِت َي ً
الطّْ ْم َب َةَ .وِا ْذ َك َ
اداَ ،م َ
اف أَ ْكثََر ْ
ْ

في (آية  )ٙنجد نولس يطمب مف ريطس ف يذأب لاـ لمجمنف ولكننا أنػا نسػمن ف الػروح َح َّػر َؾ مػب رػيطس ف
يذأبف فمـ يكف محراجاً إلى ف يقنع نولس نالذأابف ون ف يمزم نػؿ ذأػب نرعنػة حػارةك ولػذلؾ نجػد نػولس أنػا
ي كر اهللف ف اهلل وان في مب ريطس ف ما واع اهلل مف نؿ في من أو نولس مف محنة لمؤمنى ور ميـك

ٔٛ
سٜٔ .ولَ ْػيس ِ
يػع ا ْل َك َن ِ
اإل ْن ِج ِ
ػائ ِ
َخ الَِّذي َم ْد ُح ُو ِفي ِ
ػؾ فَقَػ ْطَ ،ب ْػؿ
يؿ ِفي َج ِم ِ
س ْم َنا َم َع ُو األ َ
ذل َ
َ َ
االيات(َ " -:)ٜٔ-ٔٛوأ َْر َ
ب ا ْلو ِ
النعم ِػة ا ْلم ْخ ُدوم ِػة ِم َّنػا لِم ْج ِػد َذ ِ
ِِ
ػف ا ْل َك َن ِ
ػائ ِ
اح ِػد،
س َرِفيقًػا لَ َنػا ِفػي َّ
ات َّ
ضػا ِم َ
ب أ َْي ً
ُى َو ُم ْنتَ َخ ٌ
السػفَ ِرَ ،م َ
الػر ّْ َ
َ
َ َ
ػع ىػذه ّْ ْ َ
ش ِ
اط ُك ْـ" .
َولِ َن َ
اإل ْن ِج ِ
َخ الَِّذي َم ْد ُح ُو ِفي ِ
يؿ = عالناً أو لو ػا نسػنب إنجيمػ الػذي كرنػ ووعظػ المسػرمر وك ارزرػ و مانرػ ف ولو ػا
األ َ

كاف رفيقاً لمسفر من نولسك ونولس رسم ليخدـ خدمة العطان مػن رػيطس ويسػمياا نعمػة (آيػة ٔ)ك وذلػؾ لرمجيػد
ش ِ
اط ُك ْـ = وجود لو ا وريطس معكـ في أذأ الخدمة سيزيد مف ن اطكـ وعيرركـ اواأرمامكـك ّْ
الن ْع َم ِة
إسـ الربك َولِ َن َ
وم ِة ِم َّنا = ر ير لمك ارزة وخدمة العطان والجمنف ونولس يقوـ ناذأ ورمؾك
ا ْل َم ْخ ُد َ

59

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

ٕٓ
َف يمُوم َنا أَح ٌد ِفي ج ِ ِ ِ
وم ِة ِم َّنا" .
آية (ٕٓ)ُ " -:متَ َج ّْن ِب َ
يف ى َذا أ ْ َ َ َ
َ َ
سا َمة ىذه ا ْل َم ْخ ُد َ
نحػػف فػػي خػػدمرنا نأخػػذ كػػؿ أػػذأ اإلحرياطػػات حرػػى ن نرعػػرض ل ػػؾ و لػػوـ فػػي خػػدمرناف وحرػػى ن يظػػف حػػد ننػػا

نرجو مف وران أذأ الخدمة صالحاً خصياً و منفعة ذاريػةف فأنػا ن جمػن وحػدي نػؿ رسػمت إثنػيف لػئال يمػوـ حػد
نولس الرسوؿك فاألمور المالية إف لـ ركػف وااػحة ومك ػوفة رمامػاً مػاـ الجميػنف ػد رسػنب إرناكػاً لمخدمػة وال ػؾ

في الخداـك فالخادـ محط نظار الجمينك

ٕٔ
ور ح ٍ
ب فَقَ ْطَ ،ب ْؿ قُدَّاـ َّ
الن ِ
ضا" .
الر ّْ
َّاـ َّ
آية (ٕٔ)ُ " -:م ْعتَِن َ
اس أ َْي ً
س َنة ،لَ ْي َ
ُم ٍ َ َ
يف ِبَّ ُ
َ
س قُد َ
ونحػػف نحػػرص ف نسػػمؾ سػػموكاً حسػػناً لػػيس فقػػط مػػاـ اػػمائرنا الرػػي يك ػػفاا اهللف ولكػػف ياػاً مػػاـ النػػاس فركػػوف

عمالنا الظاأرة موان راا الناسك

ٕٕ
ػو م ْجتَ ِي ٌػد ،و ِ
اختَبرَنا ِمر ا ِ
َِّ
ور َك ِث ٍ َّ
اج ِت َيػا ًدا
س ْم َنا َم َع ُي َما أ َ
االف أَ َ
لك َّن ُ
ػو َ
ش ُّػد ْ
َ
آية (ٕٕ)َ " -:وأ َْر َ
ُم ٍ َ
َخا َنا ،الذي ْ َ ْ َ ً
يرة أَن ُ ُ
ار في أ ُ
َك ِث ا ّْ ِ ِ
يرِة ِب ُك ْـ" .
ير ِبالثقَة ا ْل َكث َ
ً

نولس رسؿ خصاً آخر من ريطس ولو اف ويثني عمي أنا كثي اًرك وعير معروؼ مف أوك و نا د اخرنرت ن ػاط

ف اوازداد ن اط نسننكـك

َخوا َنػا فَيمػا رسػوالَ ا ْل َك َن ِ
ش ِػري ٌؾ لِػي وع ِ
ِ ِ
آية (ٖٕ)ٕٖ" -:أ َّ ِ
ػائ ِ
س،
َجمِ ُكػ ْـَ .وأ َّ
س فَ ُي َػو َ
امػ ٌؿ َم ِعػي أل ْ
ََ
َُ َ ُ
َمػا أ َ َ
َما م ْف ِج َية تيطُ َ
يح" .
َو َم ْج ُد ا ْل َم ِس ِ
اادة لمف رسماما حرى ن ير كؾ فياـ حدك

آية (ٕٗ)ٕٗ" -:فَ َب ّْي ُنوا لَ ُي ْـَ ،وقُدَّاـ ا ْل َك َن ِائ ِ
سَ ،ب ّْي َن َة َم َحب َِّت ُك ْـَ ،واف ِْت َخ ِ
ارَنا ِم ْف ِج َي ِت ُك ْـ" .
َ
دموا لاـ النراأيف عمى محنركـ نوفرة وسخان عطاياكـك وانكـ رسرحقوف ف نفرخر نكـك
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اإلصحاح التاسع

عودة لمجدوؿ

آية (ٔ)ٔ" -:فَِإ َّن ُو ِم ْف ِجي ِة ا ْل ِخ ْدم ِة لِ ْم ِقد ِ
ب إِلَ ْي ُك ْـ" .
ضو ٌؿ ِم ّْني أ ْ
ّْيس َ
يفُ ،ى َو فُ ُ
َف أَ ْكتُ َ
َ
َ
عنارة ر يقة مف الرسوؿف ي نرـ لسرـ في إحرياج ف ذكػركـ نػالجمن لفقػران ور ػميـف فػأنرـ لكػـ عيػرركـ ون ػاطكـ

اواجراادكـك

ٕ
َخ ِائيػ َة مسػتَِع َّدةٌ م ْنػ ُذ ا ْلع ِ
ػاـ
يف ،أ َّ
َعمَ ُـ َن َ
شػاطَ ُك ُـ الَّ ِػذي أَفْتَ ِخ ُػر ِب ِػو ِم ْػف ِج َي ِػت ُك ْـ لَ َػد ا ْل َم ِك ُػدوِن ّْي َ
آية (ٕ) " -:أل َّْني أ ْ
َف أ َ َ ُ ْ
َ
ُ
ا ْلما ِ
يف" .
ض ِت األَ ْكثَ ِر َ
ضيَ .و َغ ْي َرتُ ُك ْـ قَ ْد َح َّر َ
َ

إخائيػػة = مقاطعػػة عاصػػمراا كورنثػػوسك والمعنػػي ف لكػػـ محنػػركـ ونشػػاطكـ = إسػػرعدادكـ الػػذي حػػرض الكثيػريف
عمػػي الػػدفنك ولقػػد إفرخػػرت نكػػـ فػػي مكدونيػػة (فياػػا رسػػالونيكي وفيمنػػي) ػػارف مػػن ( )٘ – ٕ : ٛونحػػظ سػػموب

نولسف فاو يمدح كن يسة كورنثوس ماـ مكدونية ويمدح كنيسة مكدونية ماـ كورنثوسك أو يذكر النقاط المايئة
دائماً في كؿ واحدك
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ٖ ِ
ِ َّ
ِ ِ
س ْم ُ ِ
ّْيف
سػتَِعد َ
ػي تَ ُكوُنػوا ُم ْ
االيات (َٖ "- :)ٗ-ولك ْف أ َْر َ
ت اإل ْخ َوةَ ل َئبل َيتَ َعط َؿ افْت َخ ُارَنا م ْف ج َيت ُك ْـ م ْػف ىػ َذا ا ْلقَبيػؿَ ،ك ْ
ٗ
ػف  َحتَّػى الَ أَقُػو ُؿ أَ ْنػتُ ْـ  ِفػي
َك َما ُق ْم ُ
ّْيف الَ ُن ْخ َجػ ُؿ َن ْح ُ
سػتَِعد َ
ػاء َم ِعػي َم ِك ُػدوِني َ
ُّوف َو َو َج ُػدو ُك ْـ َغ ْي َػر ُم ْ
تَ .حتَّى إِ َذا َج َ
ار ِ
س َارِة االف ِْت َخ ِ
ىذ ِه" .
َج َ
إذاً نولس سيصؿ إلي كورنثوس ومع إخوة مقدونيوف لحمؿ رقدمة أؿ كورنثوس لفقران ور ػميـف وأػو ن يريػد ف
يفاجئاـ لذلؾ يرسؿ لاـ لكي يسرعدواف فاو ن يريد نعد ف إفرخر نأأؿ كورنثوس مػاماـف يجػد اف أػؿ كورنثػوس

لـ يجمعوا يئاًف لذلؾ أو يحثاـ عمي الجمنف فبذا جان من المكػدونييف ن يخجػؿ أػو مػاماـ = والَ أَقُػو ُؿ أَ ْنػتُ ْـ =
ك ػػأناـ أ ػػـ المف ػػروض ف يخجمػ ػوا م ػػف نخما ػػـ ولك ػػف ن ػػولس أ ػػو ال ػػذى س ػػيخجؿ نس ػػنب إفرخ ػػارأ الس ػػانؽ نا ػػـ م ػػاـ

المقدونيوفك

٘
ِ
ب إِلَى ِ
يػر ِب َيػا،
اإل ْخ َوِة أ ْ
ت الَ ِزًما أ ْ
س َػب َ
آية (٘) " -:فَ َأر َْي ُ
َف أَ ْطمُ َ
َف َي ْ
س ِبقُوا إِلَ ْػي ُك ْـَ ،وُي َي ّْي ُئػوا قَ ْػببلً َب َػرَكتَ ُك ُـ الَّتػي َ
ؽ التَّ ْخ ِب ُ
وف ِى َي ُم َع َّدةً ى َك َذا َكَّ ََّن َيا َب َرَك ٌة ،الَ َكَّ ََّن َيا ُب ْخ ٌؿ" .
لِتَ ُك َ

َب َرَكتَ ُك ُـ = ى عطيركـ ويسمياا نركة فالعطية ركوف سنب نركة لمف يعطيك و رسمت اإلخوة لينظموا عممية الجمػن
حري ن ركوف عمي سنيؿ بخؿ (لػو دفعػوا ميػؿ) نػؿ عمػى سػنيؿ بركػة إذا دفعػوا نسػخانف نػدافن حػنكـ لمخيػر ولػيس
عف إاطرار ونكرـ وليس ننخؿف فالنخؿ معناأ دة المحنة لمماؿف وعدـ الرعنة ف ياب يئاً لمخريفك
ات فَ ِبا ْلبرَك ِ
ضا ي ْحص ُد ،وم ْف ي ْزرعُ ِبا ْلبرَك ِ
الش ّْح فَ ِب ُّ
آية (ٙ" -:)ٙى َذا َوِا َّف َم ْف َي ْزَرعُ ِب ُّ
ص ُد" .
ات أ َْي ً
ضا َي ْح ُ
ََ
ََ
الش ّْح أ َْي ً َ ُ َ َ َ َ
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أنػػا ي ػػن العطػػان نػػالزرعك ونحػػظ ف مػػف يػػزرع كيمػػة يحصػػد ردبف وأػػذا مػػا الػ السػػيد المسػػيح "مػػف يرػػرؾ ػػين

يأخذ ٓٓٔ اعؼ"ك و نظر ما ررك نطرس وما خذأك والحصاد أو مف نفس جنس النذار الري لقيت في الحقؿك
وأذا ما يريػد الرسػوؿ ف يقولػ كك ف عمػيكـ ف رعممػوا ف الجػزان مػف جػنس العمػؿف فمػف يعطػي كثيػ اًر يعواػ اهلل

كثي اًرف ومف يعطي ميالً يكوف جزاؤأ ميؿك ولذلؾ طمؽ إسـ نركػة عمػي العطيػةف فمػف يعطػي سػينارك اهللف ى لػف
ي عر ننقص ما عندأ نؿ سي عر نالنركة فيما عندأك وأذأ اييػة رطنػؽ روحيػاًف فمػف يعطػي اهلل و رػاً كنيػ اًر (صػالة
ورسنيح ودراسة كراب) ينارؾ ل الرب ويعطي نركات روحية كثيرةف ومف يعطي اهلل ننخؿ لف يجني نركات كثيرةك

ص ُػد نعمػة ونركػة روحيػة ( ارجػن عػؿ  + ٔٓ – ٚ : ٙـ ٔٔ :
وأنا نفاـ ف مف َي ْزَرعُ = يجاأػد روحيػاًكك أػذا َي ْح ُ
)ٕٗ : ٔٔ + ٔٛك ونحظ ول ِبا ْل َب َرَكة وليس نالسخانك فالعطان يسنب نركةك
ٚ
ِ
ِ
ٍِ
اض ِط َر ٍ
ُّو اهللُ" .
ار .أل َّ
ور ُي ِحب ُ
س َع ْف ُح ْز ٍف أ َِو ْ
َف ا ْل ُم ْعط َي ا ْل َم ْ
آية (ُ " -:)ٚك ُّؿ َواحد َك َما َي ْن ِوي ِب َق ْم ِبو ،لَ ْي َ
س ُر َ
العطان يجب ف يكوف خالياً مف ال عور ناإللزاـك ولكف الدافن يجب ف يكوف الحرية ال خصية واإلسرعداد الذاري

وحن ػاً فػػي العطػػانك فػػاهلل يحػػب الػػذي يعطػػي مػػف من ػ نسػػرورك وأػػذا الػػذى يعطػػي نسػػخان يكػػوف ل ػ إيمػػاف ف اهلل
سيعوا عف الفانيات ناألندياتف نؿ لف يررك يحراج ين عمي األرضف لػذلؾ فػاهلل يحػب مػف لػ أػذا اإليمػافك

ونحػػظ ف العطػػان أػػو منفعػػة لمط ػرفيفف المحرػػاج يأخػػذ م ػوانً والعػػاطي يأخػػذ فػػرح وسػػرورك إذاً اهلل جعػػؿ العطػػان

لمصمحة الجمينك

ٛ
يد ُكـ ُك َّؿ ِنعم ٍة ،لِ َكي تَ ُكوُنوا ولَ ُكـ ُك ُّؿ ا ْك ِتفَ ٍ
اء ُك َّؿ ِح ٍ
وف ِفػي
يف ِفػي ُك ّْػؿ َ
آية (َ " -:)ٛواهللُ قَ ِادٌر أ ْ
ػي ٍء ،تَ ْػزَد ُ
اد َ
َ ْ
َف َي ِز َ ْ
َْ
شْ
ْ
صالِ ٍح" .
ُك ّْؿ َع َمؿ َ

اهلل ادر ف يجعؿ كؿ عطية وكؿ أنة مقدمة لكـ مف مراحم رزداد لكػـف وحينمػا رػزداد خيػراركـف رػزداد عطايػاكـف
وحينما رزداد عطاياكـ رزداد نركاركـف فرفياوا عمى ايخريف وأكذاك ولَ ُكـ ُك ُّؿ ا ْك ِتفَ ٍ
ػاء = ى ناعػة وأػذأ رعنػى ف
َ ْ
يكرفي المرن نما عندأ ويرى ف ي زيادات عنػدأ يمكػف إعطانأػا لمخػريفك ونحػظ ركػرار كممػة ُك َّػؿ = فػاهلل ينػارؾ
فػػي كػػؿ ػػينك والنركػػة ليسػػت نركػػة جزئيػػة نػػؿ لكػػؿ ػػين ولكػػؿ حػػيفف و أػػـ نركػػة أػػي ال ػػعور ناإلكرفػػان والراػػا
والقناعة ي عدـ اإلحرياجك
ٜ
طى ا ْلمس ِ
يفِ .ب ُّرهُ َي ْبقَى إِلَى األ ََب ِد»".
وب«:فََّر َ
اك َ
ؽ .أ ْ
آية (َ " -:)ٜك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
َع َ َ َ
اإل رناس مف (مز ٕٔٔ )ٜ :ك والمعني ف اإلنسػاف النػار الػذي يعطػي لممسػاكيفف فػبف عممػ الصػالح أػذا = بػره

يبقي لو إلى األبد .اهلل سيعوا عف نرأ أنا وفى األنديةك

ِ
ٓٔ َِّ
ار لِ َّمز ِ
ّْـ َوُي َكثُّْر ِب َذ َارُك ْـ َوُي ْن ِمي َّغبلَ ِت ِبّْرُك ْـ" .
ّْـ ِب َذ ًا
ار ِع َو ُخ ْب ًاز لؤلَ ْك ِؿَ ،
س ُيقَد ُ
آية (ٓٔ)َ " -:والذي ُيقَد ُ
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اهلل أو صؿ النعـ والنركاتف مادية وروحيةك ُي َكثُّْر ِب َذ َارُك ْـَ .و ُخ ْب ًاز لؤلكػؿ = اهلل ياػب لكػـ الخيػرات الماديػةك َّغػبلَ ِت
ِبّْرُك ْـ = يزيد مف ثمار عمالكـ الصالحة = ثمار نركـك وأذأ عطايا روحيةك
ٔٔ
ش ْك ارِ ِ
ٍ ِ
يف ِفي ُك ّْؿ َ ٍ ِ
هلل" .
ستَ ْغ ِن َ
آية (ٔٔ)ُ " -:م ْ
ش ْيء ل ُك ّْؿ َ
س َخاء ُي ْنشئُ ِب َنا ُ ً
ش ْي ٍء = رزداد عطايا اهلل لكـ نينى فركونوا عنيػانك وحينمػا يينػيكـ اهلل ركونػوف سػخيان فػى كػؿ
يف ِفي ُك ّْؿ َ
ستَ ْغ ِن َ
ُم ْ
ش ْك ارِ ِ
ِ
ٍ
ِ
هلل.
= ل ُك ّْؿ َ
س َخاءك وأذا السخان المقدـ لممحراجيف ين مجانً وفرصة ألف يقدـ كر هلل = ُي ْنشئُ ِب َنا ُ ً

وأذأ صالة نركة لينارؾ اهلل فيما نيف يدياـ إذا عطوا لممحراجيفك

يرِ ِ
ىذ ِه ا ْل ِخ ْدم ِة لَ ْيس يس ُّد إِ ْعو َاز ا ْل ِقد ِ
اؿ ِ
ش ْك ٍر َك ِث ٍ
هلل" .
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:أل َّ
َف اف ِْت َع َ
يد ِب ُ
يف فَقَ ْطَ ،ب ْؿ َي ِز ُ
ّْيس َ
َ
َ َُ
َ
ػاؿ = مػػف فعػػؿ ى رػػدنير وفعػػؿ ىػ ِػذ ِه ا ْل ِخ ْد َمػ ِػة ن يعػػود فقػػط نػػالخير عمػػى المحرػػاجيفف ولكنػ يػػؤدى مػػف ناحيػػة
اف ِْت َعػ َ
خرى إلػى رقػديـ الشػكر الكثيػر هلل ى رسػنيح اهلل ورمجيػدأك ويزيػد إيمػاف كثيػريف مػف النػاس ومحنػراـ لمكنيسػة وهلل

وإلررناطاـ نالكنيسةك
ٖٔ
ػخ ِ
اخ ِت َبػ ِ
اء
اع ِتػ َػر ِاف ُك ْـ ِإل ْن ِجيػ ِػؿ ا ْل َم ِسػ ِ
وف اهللَ َعمَػػى َ
آيػػة (ٖٔ) " -:إِ ْذ ُىػ ْػـ ِب ْ
سػ َ
ػار ىػ ِػذ ِه ا ْل ِخ ْد َمػ ِػةُ ،ي َم ّْجػ ُػد َ
اعػ ِػة ْ
ط َ
ػيحَ ،و َ
يع" .
يع لَ ُي ْـ َولِ ْم َج ِم ِ
التَّْو ِز ِ

ذلؾ ألناـ يممسػوف مػف عطايػاكـ السػخية دلػيالً عمػى إيمػانكـ ناإلنجيػؿف وحفظكػـ لوصػاياأ فيمجػدوف اهلل مػف جػؿ
أذاك طَ ِ
اع ِتر ِاف ُكـ ِإل ْن ِج ِ
يح = ى طاعة اإلنجيؿ الذى يأمر نالحب العممى والعطان إلخوة الربك
يؿ ا ْل َم ِس ِ
َ
اعة ْ َ ْ

ٗٔ
َج ِؿ ِنعم ِة ِ
ِ
شتَ ِ
اق َ ِ
اهلل ا ْلفَ ِائقَ ِة لَ َد ْي ُك ْـ" .
َجمِ ُك ْـُ ،م ْ
آية (ٗٔ)َ " -:وِب ُد َع ِائ ِي ْـ أل ْ
يف إلَ ْي ُك ْـ م ْف أ ْ ْ َ
شػػتَ ِ
اقي َف إِلَػ ْػي ُك ْـك مػػف جػػؿ محنػػركـ الرػػى ظاػػرت فػػى عطايػػاكـ =
سي َّ
صػػموف لكػػـف ويرولػػد عنػػدأـ الحػػب لكػػـ = ُم ْ
أػػـ ُ
ِنعم ِة ِ
اهلل ا ْلفَ ِائقَ ِة لَ َد ْي ُك ْـك نحظ ن يسمى العطية نعمة مف اهلل وأناـ اهلل إياأا ك
َْ
٘ٔ
ش ْك ارِ ِ
هلل َعمَى َع ِطي َِّت ِو الَِّتي الَ ُي َعب َُّر َع ْن َيا" .
آية (٘ٔ) " -:فَ ُ ً
ِ ِ ِ َِّ
َّػر َع ْن َيػا = أػذأ ليسػت مػواؿ ون صػػحةف
نػولس يخػرـ كالمػ عػف العطػان نػأف ي ػكر اهلل عمػى َعطيَّتػو التػي الَ ُي َعب ُ
فاذأ يعنر عنااف ّما العطية الرى ن يعنر عناا فاى ليست سوى المسيح يسػوعف فمػيس عطيػة عظػـ منػ ف عطػاأ

اهلل لمن ػرية كفػػادى لاػػا وليرحػػد ناػػاك أػػذأ العطيػػة ى المحنػػة الرػػى ن يعنػػر عناػػا الرػػى ظاػػرت فػػى الرجسػػد وفػػى
الصػػميبف ونحػػف حرػػى ايف ن نعػػرؼ حػػدودأاف أػػى إلاػػاـ ألى عطيػػة نعطياػػا هلل و لمفق ػرانف نػػؿ إف عطينػػا كػػؿ
موالنػػا و نفسػػنا وحيارنػػا و رواحنػػا فاػػى ن ػ

مػػاـ العطيػػة الرػػى ن يعنػػر عناػػاك أػػى السػػنب فػػى أػػذأ المحنػػة الرػػى

رػرنط مػػؤمنى كورنثػػوس نفقػران ور ػػميـ ف نػػؿ المحنػػة الرػػى رػرنط كػػؿ عاػػان الكنيسػػة ننعاػػاـ الػػنعض فػػى جسػػد

المسيح الواحدك
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اإلصحاح العاشر

عودة لمجدوؿ

ِ
آية (ٔ)ٔ" -:ثُ َّـ أَ ْطمُب إِلَ ْي ُكـ ِبوَداع ِة ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ
َمػا ِفػي
ض َػرِة َذِليػ ٌؿ َب ْيػ َن ُك ْـَ ،وأ َّ
س الَِّذي ِفػي ا ْل َح ْ
ُ
يح َوح ْممو ،أََنا َن ْفسي ُبولُ ُ
ْ َ َ َ
ا ْل َغ ْيب ِة فَمتَج ِ
اسٌر َعمَ ْي ُك ْـ" .
َ ُ َ
ػيح = الوداعػػة الرػػى رعممناأػػا مػػف المسػػيح و إكرسػػنناأا مػػف المسػػيح الػػذى يحيػػا فينػػا ك الَّػ ِػذي ِفػػي
اعػ ِػة ا ْل َم ِسػ ِ
ِب َوَد َ
ضرِة َذلِي ٌؿ ِ ...في ا ْل َغ ْيب ِة فَمتَج ِ
اس ٌػر = أػذأ الرامػة الموجاػة لنػولسكك نػ ياػعؼ مػاـ خصػم نينمػا يرجاسػر
َ ُ َ
ا ْل َح ْ َ
فػى عينرػ عػػف طريػؽ رسػائم وأػػو يػردد الرامػة ليػػرد عمياػاك وأػػـ فامػوا محنرػ ووداعرػ ناػا اػعؼف ّمػػا أػو فػػى
محنر ػ ووداعرػ ػ فك ػػاف مر ػػنااً نالمس ػػيحك كػػاف الرس ػػوؿ إذا ك ػػاف معا ػػـف ك ػػاف لحن ػ لا ػػـ وخوفػ ػ عم ػػى م ػػاعرأـف
يرصرؼ معاـ نوداعة نؿ كذليؿك وفى عيان ف ولخوف عمياـ مف الذئاب الخاطفة يكوف وياً فى رسائم ك

ّْ ِ ِ
ِ
ٕ ِ
َجتَ ِرئُ َعمَى قَ ْوٍـ َي ْح ِس ُبوَن َنا َكَّ ََّن َنػا
ب أْ
سَّ ْ
آية (ٕ)َ " -:ولك ْف أَ ْطمُ ُ
اس َر َوأََنا َحاضٌر ِبالثقَة الَّتي ِب َيا أ ََر أ َّْني َ
َف الَ أَتَ َج َ
س ِد" .
سَ
َن ْ
ب ا ْل َج َ
سمُ ُؾ َح َ
إذا لػـ يصػػمح معاػػـ سػػموب الوداعػػةف فسػػيكوف ماػػط اًر ف يعػػامماـ ن ػػدة مسػػرعمالً سػػمطان الروحػػى ويو ػػن عمػػياـ

اس َػر
ػب أ ْ
عقونات ورأديناتف نينما أو ن يفاؿ سموب ال دة نؿ يرجوأـ ف ن يرعمػوأ عمػى ذلػؾ = أَ ْطمُ ُ
َف الَ أَتَ َج َ
وأََنا ح ِ
اضٌر = ى عندما حار إليكـ فى كورنثػوسك ِبالثّْقَ ِػة = نػا واثػؽ ننػى سػأكوف ماػط اًر ف سػرخدـ ال ػدة
َ َ
ِ
س ِد = ى نػدوافن ماديػة وجسػدية
سَ
اد مف أـ مصريف عمى الخطأ الذيف أػـ قَ ْوٍـ َي ْحس ُبوَن َنا َكَّ ََّن َنا َن ْ
ب ا ْل َج َ
سمُ ُؾ َح َ
ونمكر وجنفف فأكوف وديعاً ماماـ وعنيفاً مرجاس اًر فى اليينة لخوفى مناـك
ٖ
كنا َنسمُ ُؾ ِفي ا ْلج ِ
س ِد ُن َح ِ
ب" .
ار ُ
سَ
سد ،لَ ْ
آية (ٖ) " -:أل ََّن َنا َوِا ْف َّ ْ
ب ا ْل َج َ
س َنا َح َ
َ َ
كؿ الراـ الموجاة لنولس عير صحيحةك ألن اواف كاف ل جسد ى مازاؿ يحيا في الجسد
س ِػد ُن َح ِ
ب = فأسػمحر روحيػػة
ػار ُ
س َ
ػب ا ْل َج َ
إنّ نػ ن يسػمؾ نحسػب الجسػد ى لػيس جنانػاً ون مػاك اًرك وأيضػاً لػيس َح َ
وية وليست جسدية ون ماديةك

ِ
ِ
آية (ٗ)ٗ" -:إِ ْذ أَسمِح ُة محارب ِت َنا لَ ْيس ْت ج ِ
ِ
ص ٍ
وف" .
ْ َ ُ َ ََ
سد َّي ًةَ ،ب ْؿ قَاد َرةٌ ِباهلل َعمَى َى ْدـ ُح ُ
َ َ َ
سػػمحة نػػولس أػػى اإليمػػاف والصػػالة والصػػوـ وكممػػة اهلل وسػػمطان الرسػػولى اػػد العػػالـ وال ػػيطافك ّمػػا األسػػمحة
ػادرةٌ ِب ِ
ِ
ػاهلل = لػـ يقػؿ فػى
الجسدية فاى الثروات والمراكز والقوة نأ كالاا والفصاحة والريان والػدأان والمراوعػاتك وقَ َ
ِ
صػ ٍ
ػوف = ى العقنػػات الرػػى ياػػعاا ال ػػيطاف و رناعػ مػػف الن ػػر فػػى
كنريػػان نػػا ػػادر نػػؿ اهلل ػػادرك َعمَػػى َىػ ْػدـ ُح ُ
طريقناك واألسمحة الروحية ليست اعيفة نؿ أى وية ناهللف و ادرة عمى أدـ حصوف ال ػرف كمػا ف سػوار ريحػا

سقطت ناإليماف (عب ٔٔ )ٖٓ :ك
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وأكػػذا ناإليمػػاف ونأسػػمحرنا الروحيػػة نقػػدر ف ناػػدـ حصػػوف الخطايػػا الرػػى إعرػػدنا عمياػػا ومػػا عػػدنا ػػادريف عمػػى

الرخمص مناا وكأناا محصنة داخؿ سوار منيعةك

٘
اهلل ،ومستََّ ِ
ض َّد مع ِرفَ ِة ِ
يف ظُ ُنوًنا و ُك َّؿ ع ْم ٍو يرتَ ِفع ِ
يح"،
اع ِة ا ْل َم ِس ِ
يف ُك َّؿ ِف ْك ٍر إِلَى َ
ْس ِر َ
آية (٘)َ " -:ى ِاد ِم َ
ط َ
َ ُ َْ ُ
َُ ْ
َْ
ػوف = األفكػػار الخاطئػػة واألوأػػاـ والظنػػوف عيػػر
الحصػػوف ليسػػت حصػػوف ماديػػة نػػؿ روحيػػةف فاػػو ياػػدـ أػػذأ الظُ ُنػ ً

الحقيقيػػةك َو ُكػ َّػؿ ُع ْمػ ٍػو = ر ػػامخ وكنريػػان يررفػػن فيصػػير كالحصػػوف والقػػالع الرػػى رعطػػؿ النػػاس عػػف ف يعرفػوا اهللف
وناػػذأ األسػػمحة الروحيػػة نسػػرطين ياػاً ف نأسػػر ونقػػرب كػػؿ فكػػر وكػػؿ حكمػػة إنسػػانية كػػى نجػػذناا ونكرسػػناا إلػػى
طاعػػة المسػػيحك فاألسػػمحة الروحيػػة ن رحػػارب فقػػط الجانػػب السػػمنى ى أػػى اػػد الظنػػوف والعمػػوف نػػؿ لاػػا جانػػب

إيجػػانى فا ػى رجعػػؿ كػػؿ إنسػػاف ي ػػراى طاعػػة المسػػيحك ونحػػظ ن ػ عمينػػا حػػيف رحارننػػا األفكػػار كال ػػاوة والحقػػد
والرذمر عمى م يئة اهللككك ف نرفااا ون نفكر إن فى كػؿ مػا يجعمنػا نطيػن المسػيحف ولنػردد آيػة و إسػـ المسػيح

(صالة يسوع)ك ُك َّؿ ُع ْم ٍو = ن يمكف ف نخرنر اإلل الػذى يسػد كػؿ حاجارنػا وياننػا القػوة فػى مراعننػا ويفػيض فينػا
نرعزيار ف ما لـ ينخفض كؿ عمو فينا إلى الرراب ونرذلؿ ماـ اهلل اعريف نالحاجة إلي ك
ٙ
ِ
ِ
ّْيف أل ْ ِ
ص َي ٍ
اعتُ ُك ْـ" .
ستَِعد َ
افَ ،متَى َكممَ ْت طَ َ
َف َن ْنتَق َـ َعمَى ُك ّْؿ ع ْ
آية (َ " -:)ٙو ُم ْ
َف َن ْنتَ ِق َـ = صؿ الكممة يسوؽ لمحاكمة عسػكريةك ون يقػوؿ أػذا الكػالـ رسػوؿ كػاذبف فاػو ػادر ف يعا ػب ولػ
أل ْ

سمطافف و د إسرعمم من الزانىك وأنػا كػاف اإلنرقػاـ نحرمػاف ال ازنػى مػف ػركة الكنيسػة ومػف ثػـ رسػميم لم ػيطافك
ػاعتُ ُك ْـ = نػػولس يرو ػػن طاعػػة األعمنيػػة وخاػػوعاا ثػػـ يعا ػػب النقيػػة المرمػػردة الرػػى رسػػرحؽ العقػػابف
ػت َ
َمتَػػى َك ِممَػ ْ
طػ َ
حرػػى ن يكػػوف العقػػاب جمػػاعى ػػامالً مػػف أػػـ نريػػان و مػػف أػػـ مسػػرعديف لمطاعػػةف خ ػػية ف يقرمػػن الحنطػػة مػػن

الزوافك

ٚ
ضػا ِم ْػف
ػو لِ ْم َم ِس ِ
َح ٌػد ِب َن ْف ِس ِػو أ ََّن ُ
ض َرِةأ إِ ْف َوِث َ
ب ا ْل َح ْ
آية ( " -:)ٚأَتَ ْنظُُر َ
ػب ىػ َذا أَ ْي ً
ػيحَ ،ف ْم َي ْح ِس ْ
ػؽ أ َ
سَ
وف إِلَى َما ُى َو َح َ
يح! "
ضا لِ ْم َم ِس ِ
َن ْف ِس ِو :أ ََّن ُو َك َما ُى َو لِ ْم َم ِس ِ
يحَ ،كذلِ َؾ َن ْح ُف أ َْي ً

ض َرِة = ى المظار الخارجىف فاـ إحرقروا نػولس لواػاعة مظاػرأ ونسػاطر ف ولػـ
ب ا ْل َح ْ
أَتَ ْنظُُر َ
سَ
وف إِلَى َما ُى َو َح َ
يدركوا ور الروحية وسمطان ك ونولس يقوؿ لاـ إف كاف حد يظف ن لممسػيح نسػنب مواأنػ الرػى حصػؿ عمياػاف
ومثؿ أػذا إف لػـ ركرمػؿ طاعرػ فاػو معػرض ألف ينخػدع نسػاولة فػى مظاػرىف ولكػف عمػي مثػؿ أػذا ف يعمػـ ننػا
خداـ لممسيحف نا نولسف وعمي ف ن يرجاأؿ واعنا كرسؿ لممسيح لاـ سمطاناـك
ٛ
ُخ َج ُؿ" .
الر ُّ
َع َ
س ْم َ
طا َنا إِيَّاهُ َّ
ب لِ ُب ْن َي ِان ُك ْـ الَ لِ َي ْد ِم ُك ْـ ،الَ أ ْ
ت َ
آية ( " -:)ٛفَِإ ّْني َوِا ِف افْتَ َخ ْر ُ
ط ِان َنا الَِّذي أ ْ
ش ْي ًئا أَ ْكثََر ِب ُ
اهلل عطانى كرسوؿ سػمطاف و نػا فرخػر نكػؿ مػا عطػاأ لػى اهللك وأػو عطػانى أػذا السػمطاف لِب ْني ِ
ػان ُك ْـ الَ لِ َي ْػد ِم ُك ْـك
َُ

ولف يكوف أناؾ ما يخجمنى وي ير لى كبنساف كاذب و مفرخر مرظاأر ُمػ َّدعىف فاػذا السػمطاف لمرأديػبف إذاً أػو
لمننيافف ن إلسرعمال فى عراض خصيةك وأو سمطاف حقيقى و د إسرعممر مػن ال ازنػى ومػن نػار ي ػوع السػاحر
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وعيرأـف و نا مسرعد ف سرعمم معكـ ولف أُخجػؿ = فمػا ولػ و ؤدب نػ سػيحدث فعػالً فػاهلل أػو الػذى عطانػا

كرسؿ أذا السمطافك فال رمزمونى ناذاك

آية (ٜ" -:)ٜلِ َئبلَّ أَ ْظير َكَّ َّْني أ ِ
س ِائ ِؿ" .
ُخيفُ ُك ْـ ِب َّ
الر َ
ََ
عمػػى نػػى لػػف رفػػاخر نسػػمطانى أػػذا لػػئال نػػدو كمػػف يخػػػيفكـ بالرسػػػائؿف و يكػػوف المعنػػى نػػا مسػػرعد ف ظاػػر
سمطانى الرسولى و عا ب ورروف نرـ نريجة عممية ون ركوف راديدارى نالرسائؿ فقط ك
ٓٔ
ِ
ير»".
آية (ٓٔ) " -:أل ََّن ُو َيقُو ُؿَّ «:
س ِائ ُؿ ثَ ِقيمَ ٌة َوقَ ِوَّي ٌةَ ،وأ َّ
ض ِع ٌ
س ِد فَ َ
َما ُح ُ
ور ا ْل َج َ
الر َ
يؼَ ،وا ْل َكبلَ ُـ َحق ٌ
ض ُ
الرسػػؿ الكذنػػة يقولػػوف عنػػى ف َّرسػ ِ
ؼَ ،وا ْل َك ػبلَ ُـ َح ِقيػ ٌػر = ى كالمػ عيػػر
ػائمُي قَ ِوَّي ػ ٌةَ ،وأ َّ
ضػ ِػعي ٌ
سػ ِػد فَ َ
َمػػا ُح ُ
ػور ا ْل َج َ
َ
ضػ ُ
فصيح واعيؼ فى كممار كما فى جسم ك
ٔٔ
ضا
آية (ٔٔ)ِ " -:م ْث ُؿ ى َذا َف ْم َي ْح ِس ْب َى َذا :أ ََّن َنا َك َما َن ْح ُف ِفي ا ْل َكبلَِـ ِب َّ
وف ،ى َك َذا َن ُك ُ
س ِائ ِؿ َوَن ْح ُف َغ ِائ ُب َ
وف أ َْي ً
الر َ
ِبا ْل ِفع ِؿ وَن ْح ُف ح ِ
وف" .
اض ُر َ
َ
ْ َ

ونػالرعـ مػػف مظاػػرى الوديػػن الاػادئ ونػػالرعـ مػػف محنرػػىف فسػمطانى الرسػػولى فػػى الرأديػػب موجػودف و نػػا لسػػت كمػػا
يراموننى ننى جناف خائؼف نؿ نفس الجرة الرػى نسػرعمماا فػى الرسػائؿ أػى نفسػاا نسػرخدماا ونحػف حااػروفك
ويقوؿ ذأنى الفـ ف نولس كاف اعيؼ الجسد صير القامة ناإلاافة ل وكة جسػدأف عكػس نرنانػا الػذى كػاف لػ

مظا ػػر ماي ػػب ( ع ٗٔ ٕ + ٕٔ :ك ػػو ٕٔ ٔ + ٚ :ك ػػو ٕ  + ٖ :ع ػػؿ ٗ  + ٔ٘ – ٖٔ :ع ػػؿ  + ٔٔ : ٙع
ٔٔ : ٜٔف ٕٔ)ك ونحػػظ ف عػػدان نػػولس لػػـ يرركػوا ػػيئاً إنّ اوارامػػوأ نػ ف فػػى مظاػرأ وفػػى اػػعف الجسػػدى و نػ
يقوؿ ون يفعؿف و نكروا سمطان الرسولى اواراموأ نالجنف فاو عمى النعد جرئ وفى الحارة ذليؿ ورنما
يسرفيد ناألمواؿك

اعوا ن

ٕٔ
َف ُنقَا ِبػ َػؿ
ػي ْـَ ،والَ أ ْ
االيػػات (ٕٔ " -:)ٖٔ-أل ََّن َنػػا الَ َن ْجتَػ ِػرئُ أ ْ
يف َي ْمػ َػد ُح َ
ػف الَّػ ِػذ َ
س ػ َنا َبػ ْػي َف قَػ ْػوٍـ ِمػ َ
سػ ُ
وف أَ ْنفُ َ
َف َن ُعػ َّػد أَ ْنفُ َ
وفٖٔ .و ِ
ِ
ػف الَ
لك ْف َن ْح ُ
س ُي ْـ ِبََّ ْنفُ ِس ِي ْـ ،الَ َي ْف َي ُم َ
س ُي ْـ َعمَى أَ ْنفُ ِس ِي ْـَ ،وُيقَا ِبمُ َ
يس َ
َ
وف أَ ْنفُ َ
وف أَ ْنفُ َ
س َنا ِب ِي ْـَ .ب ْؿ ُى ْـ إِ ْذ َيق ُ
أَ ْنفُ َ
ِ
اس ا ْلقَا ُن ِ ِ
ِ
ب ِق َي ِ
ضا" .
اسا لِ ْمُبمُوِغ إِلَ ْي ُك ْـ أ َْي ً
سَ
س َم ُو لَ َنا اهللُ ،ق َي ً
وف الَّذي قَ َ
اسَ ،ب ْؿ َح َ
َن ْفتَخ ُر إِلَى َما الَ ُيقَ ُ
الرسؿ الكذنة مف خصومى يعظموف نفساـ ويفاخروف كثي اًر نأزيػد ممػا فػياـف حرػى لػـ نعػد نجرػرئ ف نفػاخرأـ و

نقايس نفسنا معاـ (وأذأ سخرية مناـ) ألف مقايسراـ ليست نقياس الحؽ ونحسب عمػالاـ الحقيقيػةف نػؿ نحسػب

مػا يػػروف ويرخيمػوف ويفركػػروفك و مػػا نحػف فػػال نفرخػػر مػثماـ ون َنػ َّػدعى ألنفسػػنا كثػر ممػػا فينػػاف نػؿ نفرخػػر نأعمالنػػا
ونالنم ػػداف الر ػػى ن ػ ػرنا فيا ػػا حر ػػى إنراين ػػا إل ػػيكـف ألف اهلل س ػػـ كرمػ ػ عم ػػى رس ػػم ك والقس ػػـ ال ػػذى خص ػػنى وص ػػؿ

لكورنثػػوسك فأنػػا ن دعػػى لنفسػػى ننػػى جمػػت الػػدنيا كماػػا كمػػا يػػدعى الرسػػؿ الكذنػػةك فبفرخػػارأـ أػػو َو ْأػ ْػـ نحسػػب
إما لمكنريان و الحسد ممف أـ كثر مناـك
مقاييساـ أـك وأذأ األوأاـ رقود َّ
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وأذأ الرامة الرى روج لى نأننى اعيؼ فػى الحاػرة أػؿ أػى صػحيحة ؟ عمػى كػؿ فبننػا لػـ نجرػرئ كمػا يجرػرئ

أؤنن الرسؿ الكذنة ويمدحوف نفساـف لػف نجرػرئ نحػف ف نمػدح نفسػناف فػبذا كػاف لاػؤنن ف يراموننػا نالاػعؼف
ِ
س ُي ْـ َعمَى أَ ْنفُ ِس ِي ْـ = أـ ػوـ مخػدوعوف وميػروروف
يس َ
وف أَ ْنفُ َ
فميكف أو اعؼ مف ن يجررئ ف يمدح نفس ك َيق ُ
نأنفساـك ولذلؾ يرخذوف مف نفساـ مقاييس ومعاييرك ّما الرسوؿ الحقيقى فاو فػى روااػن يقػيس نفسػ عمػى مػف
أو عمى من فيجد نفسػ اػعيؼ ونػا صك نػؿ عمينػا كمنػا ف نقػيس نفسػنا عمػى اهلل "كونػوا كػامميف كمػا ف نػاكـ

الذى فى السموات أو كامؿ" والخطأ ف ننظر إلى مف أـ ؿ منا فنكر ؼ ننا نالنسنة لاـ كامميف فنمرم عرو اًر
س ُي ْـ ِبََّ ْنفُ ِس ِي ْـ = يخراروف دائرراـ حسب خيالاـ وليس وفؽ م يئة اهللك
وكنريانف نؿ إدانة لماعيؼك ُيقَا ِبمُ َ
وف أَ ْنفُ َ
ِ
ػاس =  BEYOND MEASUREى مػػا يرعػػدى حػػدود إرسػػاليرىك فأنػػا ن ذأػػب
َن ْحػ ُ
ػف الَ َن ْفتَخػ ُػر إِلَػػى َمػػا الَ ُيقَػ ُ
ألن ػػر فػػى المكػػاف الػػذى خرػػارأ لنفسػػىف نػػؿ ذأػػب ألمػػاكف حػػددأا لػػى اهللف فأنػػا ن فرخػػر إن نػػأننى نفػػذ إرادة اهلل

نحسب خطر ك
ػاس ا ْلقَػا ُن ِ ِ
ػب ِق َي ِ
س َػم ُو لَ َنػا اهللُ = القػانوف كػاف عصػا يػاس و مسػطرة والمعنػى ف اهلل سػـ لكػؿ
س َ
وف الَّػذي قَ َ
َب ْؿ َح َ
رسوؿ منطقر وعممػ وخدمرػ والحػدود الرػى رحػدأاك ونػولس لػف يعمػؿ خػارج الحػدود الرػى حػددأا و سػماا اهلل لػ ك
ونولس لف يفرخر نأرعاب ايخريف وينسناا لنفس ف نػؿ يفرخػر فػى داخػؿ الحػدود الرػى حػددأا اهلل لػ و ػمماا عممػ
وخدمر ف وأذأ الحدود ر مؿ كورنثوسك ى ف المقياس الذى و ِ
ا َن لنا ف نسير نحسن أو ف نصؿ حرى نكػرز
ُ
ضػػاك والرسػػوؿ يقصػػد ف يقػػوؿ نػ يكػػرز ويخػػدـ وفقػاً لمػػا حػػددأ لػ اهلل وأػػذأ الحػػدود
لكػػـ ياػاً = لِ ْمُبمُػػوِغ إِلَػ ْػي ُك ْـ أ َْي ً
ر مؿ الكورنثييفك ونفاـ ف الرسؿ الكذنة إنراكوا القانوف الذى واع اهلل لنولسف اوانّ فمماذا ذأنوا إلى كورنثػوس
وأى مف انوف نولسك ووااح ف الفخر المنالغ في مف سمات الرسؿ الكذنػةك ونػولس ي ػكر اهلل عمػى مػا عطػاأ

ل ويطمب معونر ونعمر ليكمؿ عمم نال عيرة مف حد ونال كنريانك

ٗٔ
ضا ِفي إِ ْن ِج ِ
يح" .
يؿ ا ْل َم ِس ِ
آية (ٗٔ) " -:أل ََّن َنا الَ ُن َمد ُ
ص ْم َنا إِلَ ْي ُك ْـ أ َْي ً
س َنا َكَّ ََّن َنا لَ ْ
س َنا َن ْبمُغُ إِلَ ْي ُك ْـ .إِ ْذ قَ ْد َو َ
ّْد أَ ْنفُ َ
س َنا = ن نعظـ نفسنا نالكالـف ون نرجاوز و نرعدى دائرة ن اطنا القػانونى المعطػى لنػا مػف اهللف
أل ََّن َنا الَ ُن َمد ُ
ّْد أَ ْنفُ َ

كمػا لػػو ف صػالحيارنا ن رمرػػد إلػى كورنثػػوسف إننػا ن نحػػاوؿ ف نعظػػـ نفسػنا فػػوؽ الحػدود الرػػى سػماا لنػػا الػػرب

وندعى زو اًر نأنكـ مف دائررنا وفى حدود ركميفناف ألن مف الوااح ننا كرزنا لكػـ و نكػـ مػف ال ػعوب الرػى حػددأا

لنا الرب لنعمؿ فياا و د حدث وكرزنا لكـك

٘ٔ
يفَ ،ب ْؿ ر ِ
ِ
اج َ ِ
اس ِفي أَتْ َع ِ
َف َنػتَ َعظَّ َـ َب ْيػ َن ُك ْـ
اب َ
يمػا ُن ُك ْـ أ ْ
آخ ِر َ
آية (٘ٔ)َ " -:غ ْي َر ُم ْفتَ ِخ ِر َ
يف إِلَى َما الَ ُيقَ ُ
َ
يف إ َذا َن َما إ َ
اد ٍة"،
ب قَا ُنوِن َنا ِب ِزَي َ
سَ
َح َ
ػاس = نحػف ن نفرخػر خارجػاً عػف مجالنػا وعػف حػدودنا BEYOND MEASURE
َغ ْي َر ُم ْفتَ ِخ ِر َ
يف إِلَػى َمػا الَ ُيقَ ُ

فػى أتعػػاب آخػػريف = ى ن نفرخػػر ناألرعػاب الرػػى نػػذلاا ايخػروفف فنحػػاوؿ ف نكػرز ناإلنجيػػؿ حيػث كػػرز أػػؤنن

وحيث رعنواف فكأننا نأخػذ ثمػرة رعػناـ وننسػن ألنفسػناف وأػذا يعممػ الرسػؿ الكذنػةك َب ْػؿ ر ِ
ِ
اج َ ِ
يمػا ُن ُك ْـ =
َ
ػيف إ َذا َن َمػا إ َ
نرجو ن إذا إسرقرت وااعكـ وزاد إيمانكـ ف ينراى دورنا معكـ فيعطينا الرب ف نكرز فى ماكف خرى (وأذا
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ما ال فى آيػة  )ٔٙى يرسػن مجػاؿ ك ارزرنػا وعممنػاك فػال يمكػف ف اهلل يعطيػ مػاكف خػرى لمكػ ارزة إنّ إذا اػمف
َّ
ػاد ٍة = يػػرعظـ الرسػػوؿ ى ُي ْمػ َػدح مػػف ػػعب كورنثػػوس إذا نمػػا
ػب قَا ُنوِن َنػػا ِب ِزَيػ َ
سػ َ
إسػػرقرار السػػانقيفك َنػػتَ َعظ َـ َب ْي ػ َن ُك ْـ َح َ
إيماناـك فكمما ينمو إيماناـ سيدركوف فاؿ الرسوؿ عمياـف و ن كرسوؿ حقيقى نمغ ناـ إلى الادؼ الذى كاف اهلل
يريدأ فياـك ونحظ ف أذا الكالـ ليس اد الرواانف ففى حالة نولس أنا يكػوف الروااػن نزيػادة ف رصػرفاً خاطئػاً
ألف الرسؿ الكذنة سيسريموف أذأ الكممات المروااعة إلثنات عدـ انونية رسولير ف واألكاذيب الرى يرددوناا عن

ف فير كؾ الناس فى العقيدة الصحيحة ك

ور ا ْلمعد ِ
ِ ِ
َّة ِفي قَا ُن ِ
آية (ٔٙ" -:)ٔٙلِ ُن َب ّْ
وف َغ ْي ِرَنا" .
ُم ِ ُ َ
ش َر إِلَى َما َو َر َ
اء ُك ْـ .الَ ل َن ْفتَخ َر ِباأل ُ
اء ُك ْـ = األماكف الري لـ يصؿ إلياػا اإلنجيػؿ نعػد ى عػرب اليونػاف مثػؿ إيطاليػا و سػنانياف أػذأ األمػاكف
إِلَى َما َو َر َ
ور ا ْلمعد ِ
ِ ِ
َّة ِفي قَا ُن ِ
وف َغ ْي ِرَنا = .فنحف ن نريد ف نذأب إلى مػاكف
ُم ِ ُ َ
الرى لـ يصؿ إلياا كارز نعدك الَ ل َن ْفتَخ َر ِباأل ُ
وصػؿ إلياػا آخػروف ورعنػوا فياػا فنفرخػر نمػا رعنػوا أػـ فيػ ك وكػاف أػذا منػد لمرسػوؿ (رو ٘ٔ )ٕٓ :ك ولكػف أدفػ
دائماً كاف ف رصؿ رسالة اإلنجيؿ لكؿ إنساف فى العالـ ولكف حسب الركميؼ اإللاى ل (رو ٘ٔ  )ٕٔ :ك

ٔٚ
ب»".
َماَ «:م ِف افْتَ َخ َر َف ْم َي ْفتَ ِخ ْر ِبال َّر ّْ
آية (َ " -:)ٔٚوأ َّ
ولكف إذا كنا نركمـ عف رعاننا الخاصػة الرػى سػيناركاا الػربك وأػذأ األرعػاب وكػذلؾ نجػاح الخدمػةف ن يمألنػا أػذا

نالفخر كأف أػذا النجػاح ينسػب إلػى جاػدنا وعممنػاك نػؿ عمػى العكػس نحػف نفرخػر نروااػعنا وننسػب كػؿ ػ إلػى
الػربف فالخػػادـ عميػ ف يرػذكر ف نجػػاح خدمرػ ن يػرد إليػ ف ولكػػف يػػرد إلػى الػػرب الػػذى إسػرخدم فػػى أػػذا العمػػؿ
و عطاأ مواأن ك
ٔٛ
س ُو
س َم ْف َم َد َح َن ْف َ
آية ( " -:)ٔٛأل ََّن ُو لَ ْي َ
المزكى = أو مف إعرنرأ اهلل مينا عمى ما

ب" .
الر ُّ
ُى َو ا ْل ُم َزَّكىَ ،ب ْؿ َم ْف َي ْم َد ُح ُو َّ
وكؿ إلي مف عمؿك مدح = فرح ن الربك

وليس ما ُيراى اهلل ف يمرم الخادـ ناليرور ويمدح نفس وينسب نجاح الخدمة إلي ف إنما اهلل يمدح ويزكػىف ى
يراى وينارؾ ذلؾ اإلنساف الذى يعمؿ نرواان معمناً ف فاؿ القوة ليس من نؿ مف اهلل

ب = ينارؾ عمم وينجح خدمر ورسالر ويكافئ عمى مجاودأ.
الر ُّ
َي ْم َد ُح ُو َّ
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اإلصحاح الحادى عشر

عودة لمجدوؿ

ٔ
وف َغ َب َاوِتي َقمِيبلً! َب ْؿ أَ ْنتُ ْـ ُم ْحتَ ِممِ َّي" .
آية (ٔ) " -:لَ ْيتَ ُك ْـ تَ ْحتَ ِممُ َ
نػولس عمػف نػ ن يريػد ف يمػدح نفسػ ف لكػف الظػروؼ رعمرػ عمػي ذلػؾ لمػدفاع عػف صػدؽ إرسػالير ك واإلفرخػػار

داع ػػوي ن وأػػو عيررػ عمػػياـ لػػئال يفسػػدأـ
داع أػػو جا ػؿ وعنػػانف ولكػػف مػػا جنػػر الرسػػوؿ عمػػي أػػذا أػػو ٍ
نػػدوف ٍ
الرسؿ الكذنةف وأو يريدأـ عػروس نقيػة لممسػيحف فكأنػ وعػد المسػيح ناػـ حػيف ن ػرأـك فنػولس يعمػـ نػ لػيس مػف

الصػواب ف يػػركمـ عػػف نفسػ ولكنػ ماػػطرك ويقػػوؿ عػػف نفسػ حػػيف يفرخػػر ننفسػ نػ عنػػيف وفػػي أػػذا درس لنػػا

حرى ن نفرخر نأنفسنا نداًف و يااً أو إرااـ امني لمرسؿ الكذنة نأناـ عنيان إذ أـ يفرخروف نأنفساـك بػؿ أنػتـ

محتممي = نا واثؽ نكـ سرحرمموف كمماريك
َّ

ٍِ
ِ
ِ ّْ
ٕ ِ ّْ
يح" .
اء َع ِفيفَ ًة لِ ْم َم ِس ِ
ّْـ َعذ َْر َ
آية (ٕ) " -:فَإني أَ َغ ُار َعمَ ْي ُك ْـ َغ ْي َرةَ اهلل ،ألَني َخطَ ْبتُ ُك ْـ ل َر ُجؿ َواحد ،ألُقَد َ
أَ َغار عمَ ْي ُكـ َغ ْيرةَ ِ
اهلل = نؿ ف يركمـ الرسوؿ عف رعان نراأ أنا يظار محنر فما يدفع إلحرماؿ كؿ أذأ اينـ
ُ َ ْ َ
محنر هلل ولكنيسة اهلل ك و ول َغ ْيػرةَ ِ
اهلل = رعنػي نػا حػنكـ نييػرة ػديدة رمامػاً كمحنػة اهللف والييػرة الن ػرية نانيػة
َ
ولكف الييرة اإللاية نقيةك فاو إذاً ن يادؼ ل ين إنّ مصمحراـف أو خائؼ ف رفقد الكنيسة ما حصمت عمي مف
نركاتك وفي الرعنيرات الياودية حيف ُيااؼ لفظ اهلل لكممة مػا فاػذا يعنػي الاػخامةف فقولػ غيػرة اهلل رعنػي عيػرة
ػػديدة جػػداًك و ياػاً ػػد يعنػي رعنيػػر غيػػرة اهلل ف مصػػدر أػػذأ الييػرة أػػو اهلل الػػذي واػػن محنػػركـ فػػي منػػيك فأنػػا
عار عميكـ ليس مف جؿ نفسي نؿ مف جؿ المسيح ألنني خطنركـ ل و ريد ف ػدمكـ إليػ كعػذراء عفيفػة نقيػة

طػػاأرة السػػيرةف نعيػػديف عػػف كػػؿ اػػالؿ و خػػداع و خطيئػػةك ومػػا يحطػػـ عػػذراويرنا أػػو ف ننجػػذب إلػػى ي محنػػة
عرينة لخطية ننخدع ناػا كمػا إنخػدعت حػوانك وطالمػا ف المسػيح أػو رجػؿ واحػد فاػو يريػدكـ كعػروس ف ركونػوا

مرحديف في اإليماف والمحنةك نولس أنا ُيظار نفس كواسطة نيناـ ونيف المسيحف أو يريد ف يظارأـ فػي جمػؿ
صػػورة ف كخاطنػػة رريػػد ف رظاػػر العػػروس فػػي حمػػي صػػورة لمعػػريس ف حرػػى ن رخجػػؿ أػػى مػػف صػػورراا مػػاـ
عريساا لو إسرمروا فى خطيراـ ف ون يخجؿ أػو ياػا مػف صػورراا فاػو الػذى ػدماا لػ ك ور ػني عال ػة المسػيح
نالكنيسة كأناا عال ة عريس نعروسر ك إسرخدماا الرسوؿ في ( ؼ ٘ )ٖٕ – ٕٖ :ك ونعد الخطنة يأري العػرسف

وكماؿ اإلرحاد نيف العريس وعروسر سيكوف فػي السػمان (رؤ)ٚ : ٜٔك ارجػن (رؤ ٕٔ  )ٕ :ور ػميـ الجديػدةككك
مايأة كعروس مزينة لرجمااك
ِ
آية (ٖ)ٖ" -:و ِ
ط ِة الَِّتػي ِفػي
سػا َ
لك َّن ِني أ َ
َخ ُ
س ُػد أَذ َ
ْىػا ُن ُك ْـ َع ِػف ا ْل َب َ
اء ِب َم ْك ِرَىػا ،ى َكػ َذا تُ ْف َ
اؼ أ ََّن ُو َك َمػا َخ َػد َعت ا ْل َحيَّػ ُة َح َّػو َ
َ
يح" .
ا ْل َم ِس ِ
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الكنيسة حوان الجديػدة مخطونػة يدـ األخيػر ي المسػيح (ٔكػو ٘ٔ )ٗ٘ :ك وعمػى حػوان الجديػدة ف رحرػرس مػف

سػػماع صػػوت إنمػػيس (الحيػػة) كمػػا فعمػػت الحيػػة مػػن ح ػوان األولػػيف فأفقػػدراا نسػػاطراا وحرمراػػا أػػي و وندأػػا مػػف
اإلرحاد ناهللك ا ْلبسا َ ِ
ط ِة
سػا َ
طة = أي النقاوة وعػدـ اليػش وأػى الاػدؼ الواحػد ل نسػاف و ف يكػوف أػو مجػد اهللك ا ْل َب َ
ََ
ػيح = ي فكػػر واحػػد مكػػرس لممسػػيح ومرجػ لػ وحػػدأف ون رطمػػب سػػوى مجػػدأ ف وعمػػؿ الحيػػة أػػو
الَِّتػػي ِفػػي ا ْل َم ِسػ ِ
روجي ػ فكػػر العروسػػة ي ح ػوان الثانيػػة (الكنيسػػة و الػػنفس الن ػرية) عػػف النظػػر لعريسػػاا المسػػيح ف فراػػرـ نالعػػالـ

كعريس آخر ف فرفقد طاارة القمب ونقاور ونسػاطر الرػي يجػب ف ركػوف لنػا رجػاأ المسػيحف ورفقػد الرعػاليـ السػميمة
النقية الطاأرة واإليمػاف القػويـ الػذي يجػب ف يكػوف لػدى المػؤمنيف نحػو المسػيحف اإليمػاف الػذي ن ر ػون الحكمػة

العالمية الكاذنة (وأذا ما يعمم الرسؿ الكذنة معاـ) نؿ يكوف مسرني اًر ننعمة اهللك
آية (ٗ)ٗ" -:فَِإ َّن ُو إِ ْف َك َ ِ
آخ َػر لَ ْػـ تََّْ ُخػ ُذوهُ ،أ َْو
وحػا َ
ع َ
سػو َ
آخ َػر لَ ْػـ َن ْك ِػرْز ِب ِػو ،أ َْو ُك ْنػتُ ْـ تََّْ ُخػ ُذ َ
وف ُر ً
ػاف االتػي َي ْك ِػرُز ِب َي ُ
وف" .
إِ ْن ِجيبلً َ
س ًنا ُك ْنتُ ْـ تَ ْحتَ ِممُ َ
آخ َر لَ ْـ تَ ْق َبمُوهُ ،فَ َح َ
اف ِ
االتي = إف راكـ حد ليعممكـ ويقػدـ لكػـ مسػيحاً آخػر عيػر المسػيح الػذي ػدمناأ لكػـف وأػذا ن يمكػف فػال
إِ ْف َك َ
يوجد سوى مسيح واحدك والرسوؿ أنا يقصد المعمميف الكذنةك والمعني ف إعرناركـ لمرسؿ الكذنة كثر منا أو في

عير محم ألناـ لـ يعمموكـ كثر مما رعممرـ مناك ولو ناـ عمموكـ في المسيح رعميماً وفي و حسػف مػف رعميمنػاف
و نفن مف رعميمناف و نمرـ عمى يدأـ مف مواأب الروح القدسف مواأب فاؿ مف الري نمرموأػا عمػى يػدناف و

لو ناـ رحوا لكـ اإلنجيػؿ ػرحاً واػح مػف ػرحناف لحػؽ لكػـ ف رفاػموأـ عمينػاف و ف رحرممػوأـ فػي رعظػيماـ

ألنفسػػاـ عمين ػػاف اواس ػػرياللاـ لك ػػـ مادي ػاًك ولك ػػف ن رى ػػيئاً م ػػف ذلػػؾك و ن ػػرـ ل ػػـ ر ػػروا مػػناـ س ػػوي كمم ػػات إدع ػػان
وكنريانف نؿ إف رعاليماـ مي و ة وم و ةك

آية (٘)٘" -:أل َّْني أ ْ ِ
س ِؿ" .
ش ْي ًئا َع ْف فَ ِائ ِقي ُّ
ص َ
َحس ُ
ب أ َّْني لَ ْـ أَ ْنقُ ْ
الر ُ
في أذأ ايية كما في يات خرى يحاوؿ الرسوؿ ف يدعـ مركزأ و حقيرػ فػي الخدمػة كرسػوؿ لممسػيحف وينػيف نػ
ن يػػنقص ػػيئاً عػػف الرسػػؿ وخاصػػة عػػف أػػؤنن المعرن ػريف عمػػدة = فَػ ِ
سػ ِ
ػػؿ = ويقصػػد نطػػرس ويعقػػوب
ػػائ ِقي ُّ
الر ُ
ويوحنػاف فاػػؤنن ليسػوا نػػأكثر ثػ اًر فػػي الكػ ارزة مػػف نػػولس الرسػػوؿك لػػذلؾ فعمػػى أػػؿ كورنثػػوس ف ن يرفاػوا رسػػالر
وك ارزر ك

ٙ
شي ٍء ظَ ِ
اميِّا ِفي ا ْل َكبلَِ
ت ِفي ا ْل ِع ْمِـَ ،ب ْؿ َن ْح ُف ِفي ُك ّْ
يع" .
ؿ
س
م
ف
،
ـ
ع
ت
ن
ك
ف
ا
و
آية (" -:)ٙ
وف لَ ُك ْـ َب ْي َف ا ْل َج ِم ِ
َ
ِ
َ
ْ
ّْ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
اى ُر َ
َ
ْ
َ
ْ
اميِّػا ِفػي
الرسؿ الكذنة إراموا نولس نأن ن يجيد الخطانة مثؿ الخطنان اليونانييفك ونولس يقنؿ أػذأ الرامػة نػ َع ّْ
ا ْل َكبلَِـ = فرنما كاف نولس ليس خطيناً مفوأاً يممؾ موأنة الخطانةف و أػو كػاف ن يفاػؿ إسػرخداـ أػذا األسػموب

في الوعظف ويفاؿ إسرخداـ المية النسيطة في محنةك وأو يعني ن اواف كاف عير فصيح لكنػ مػف ناحيػة خػرى
ظ ِ
وف = إنكػـ لمسػرـ مػا ولػ سػوان فػي رعاليمنػا و عمالنػاف
ػي ٍء َ
ليس عامياً فػي المعرفػة والعمػـ = ِفػي ُك ّْػؿ َ
ػاى ُر َ
شْ
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فاػذأ كماػا كانػت ظػػاأرة وااػحة ولػيس فياػا خفػػانك وأػذا يعنػي اػمناً ف الرسػػوؿ يريػد ف يقػوؿ ف الرسػؿ الكذنػػة
اواف كاف لاـ فصاحة في الكالـف إنّ ناا مظاأر جوفانك

ٚ
يؿ ِ
ِ
ْت َخ ِط َّي ًة إِ ْذ أَ ْذلَ ْم ُ ِ
شرتُ ُكـ مجَّا ًنا ِبِإ ْن ِج ِ
اهللأ"
َخ َ
آية ( " -:)ٚأ َْـ أ ْ
طَّ ُ
ت َن ْفسي َك ْي تَْرتَف ُعوا أَ ْنتُ ْـ ،أل َّْني َب َّ ْ ْ َ
ػت َن ْف ِسػػي = ٔ) نمحنرػ وسػموك نوداعػػة نيػناـك ٕ) لػػـ يطمػب مػػناـ ي مطالػب ماديػػة يعػيش ناػػاف نػؿ عمػػؿ
أَ ْذلَ ْم ُ

خيامػاً ( ي فػػي صػػناعة الخيػػاـ) ليعػػيشك وأػػـ حولػوا حرػػى أػػذا إلػػى مصػػدر رحقيػػر لػ ُ = أل َّْنػػي َب َّ
شػ ْػرتُ ُك ْـ َمجَّا ًنػػا =
فالرسؿ الكذنة الوا ن ؿ مف نا ي الرسؿ الذيف رمرزـ الكنائس ننفقاراـك إف نعض الناس ن ُيقَدروف مػا يأخذونػ

مجاناًك والرسوؿ يقوؿ ن ذؿ نفس ليرتفعوا أـف ف ان ناذا المسيح (يررفعوا ي يؤمنوا فصاروا وند اهلل) فاؿ يػا

رػػرى نػػا خطػػأت نعممػػي أػػذاف ي روااػػعي اوانكػػاري لػػذاريك ونحػػظ ن ػ فػػي رمػػؾ األيػػاـ كػػاف الخطنػػان اليونػػانيوف

عراة لم ؾ إذا لـ يطمنوا ج اًرك ورنما كاف نولس ن يطمب ج اًر حرى يكوف ح اًر في مقاومة المخطئيف مناـك

ػت ح ِ
ُجػرةً أل ْ ِ ِ
ِ
االيات (ٛ"- :)ٜ-ٛسمَ ْب ُ ِ
ػت ،لَ ْػـ أُثَ ّْق ْػؿ
اض ًا
س أْ
احتَ ْج ُ
ػر ِع ْن َػد ُك ْـ َو ْ
َج ِػؿ خ ْػد َمت ُك ْـَ ،وِا ْذ ُك ْن ُ َ
ت َك َنائ َ
َ
ُخ َر آخػ ًذا أ ْ َ
اح ِت َي ِ
سدَّهُ ِ
ت َن ْف ِسػي َغ ْي َػر ثَ ِقيػؿ َعمَ ْػي ُك ْـ،
َح ٍدٜ .أل َّ
يف أَتَ ْوا ِم ْف َم ِك ُدوِن َّي َةَ .وِفي ُك ّْؿ َ
ش ْي ٍء َح ِف ْظ ُ
اإل ْخ َوةُ الَِّذ َ
َف ْ
َعمَى أ َ
اجي َ
َحفَظُ َيا" .
سَّ ْ
َو َ

و مف جؿ ن ثقؿ عميكـ كنت سركمؿ حاجات الجسد الارورية مف كنػائس خػرى مثػؿ كنيسػة فيمنػى (فػي ٗ :

٘ٔف )ٔٙك وذلؾ ألجؿ َنفعكـ الروحيك وفي أذا رمميح ن نؿ مف أؿ فيمنى إذ صػمحوا نفسػاـف و ػد يقنػؿ مػف
أؿ كورنثوس إف صمحوا نفساـ أـ يااًك
ٓٔ
ِ
ؽ ا ْلم ِس ِ ِ
َخ ِائ َي َة" .
س ُّد َع ّْني ِفي أَقَالِ ِيـ أ َ
يح ف َّي .إِ َّف ى َذا االفْت َخ َار الَ ُي َ
آية (ٓٔ)َ " -:ح ُّ َ
ِ
س ُّد َع ّْني = ن حػد سػوؼ يمنعنػي  no one shall stop meعػف أػذا اإلفرخػار (كمػا جػانت
ى َذا االفْت َخ َار الَ ُي َ
فى الررجمة اإلنجميزية)ك َح ُّ
لدى الحقيقة الري عطاأا لي المسيحك و نا ثانت فػي الحػؽ الػذي
يح ِف َّي = نا َّ
ؽ ا ْل َم ِس ِ

فيف والمسيح أو الحؽك ومعنى ايية نني سوؼ سرمر في
في ألف المسيح َّ
أو ليس خارجاً عنىف نؿ أو ساكف َّ
في في كؿ إخائيةف ولػف يمنعنػي حػد نػأف فرخػر نػأنني ػدـ أػذأ الخدمػة مجانػاًف حرػى ن ثقػؿ
إعالف الحؽ الذي َّ

عمى حدك

آية (ٔٔ)ٔٔ" -:لِما َذاأ أَأل َّْني الَ أ ِ
ُح ُّب ُك ْـأ اَهللُ َي ْعمَ ُـ" .
َ
رجو ن رفاموا عدـ نولي المساعدة منكـ عمى ن نقص في محنري لكـك
لك ْف ما أَفْعمُ ُو سََّفْعمُ ُو ألَ ْقطَع فُرص َة الَِّ
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:و ِ
يف ُي ِ
ضػا ِفػي َمػا
ك
ة
ػ
ص
ر
ف
وف
يد
ر
ذ
ً
ُ
َ
ُ
وج ُػدوا َك َمػا َن ْح ُ
َ
َ
ػف أ َْي ً
ػي ُي َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
وف ِب ِو" .
َي ْفتَ ِخ ُر َ
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أذأ ايية لاا رفسيراف - :

األوؿ  - :أؤنن الرسؿ الكذنة ُي َعمموف ولكناـ يسريمونكـ جداًف فمو خذت منكـ سيقولوفف ومػاذا عممنػاأ مػف خطػأ
فنحف نأخذ مثؿ نولسف و نا ريد ف طن عمياـ الطريؽ فػال كػوف مػثماـف نػا ريػد ف رصػؿ إلػيكـ كممػة اهلل ونػال
جرك وأذا أو الرفسير األدؽك

الثاني  - :الرسؿ الكذنة كانوا ن يأخذوف ج اًرف وكانوا يريدوف ف يرفاخروا عمى نولس ويرامون نالماديػة والطمػن
إذا خػػذ جػ اًرف فقطػػن نػػولس عمػػياـ الطريػػؽك وينػػدو ف الرفسػػير األوؿ أػػو األ ػػرب لمصػػحة ألنػ فػػي آيػػة ٕٓ ي ػػير
ألف أؤنن المعمميف الكذنة يأكموناـ ي يسريموناـف ويسرعندوناـك

ِ ِ
ىؤالَ ِء ُىـ رس ٌؿ َك َذب ٌة ،فَعمَ ٌة م ِ
يح" .
آية (ٖٔ)ٖٔ" -:أل َّ
س ِؿ ا ْل َم ِس ِ
وف َ
َف ِم ْث َؿ ُ
وفُ ،م َغ ّْي ُر َ
اك ُر َ
ش ْكمَ ُي ْـ إِلَى ش ْبو ُر ُ
ْ ُُ
َ َ َ
أؤنن ليسوا ُر ُسالً حقيقيوف نؿ يركمموف نػاليش والخػداع والكػذب ويعممػوف نػالمكر والػدأان فيظاػروف كمػا لػو كػانوا

ُر ُسالً حقيقيوفك أؤنن يسريموف كؿ فرصة لمر كيؾ في رسولية نولس الرسوؿ لي وأوا الحؽك
ٗٔ
َف َّ
ش ْكمَ ُو إِلَى ِش ْب ِو َمبلَ ِؾ ُن ٍ
ور! "
ب .أل َّ
س ُو ُي َغ ّْي ُر َ
الش ْيطَ َ
آية (ٗٔ)َ " -:والَ َع َج َ
اف َن ْف َ

اإلنساف مف الساؿ عمي ف ييير كم ف ويرظاأرف نؿ ف ال يطاف أكذا يااً يسرطين ف ييير كم ك
٘ٔ
َّاـ لِ ْم ِب ّْػر .الَّ ِػذ َ ِ
ِ
شػ ْكمَيـ َك ُخػد ٍ
ػب
َّام ُ
ػايتُ ُي ْـ تَ ُك ُ
ضػا ُي َغ ّْي ُػر َ
يما إِ ْف َك َ
ػو أ َْي ً
س َ
يف ن َي َ
ػوف َح َ
آية (٘ٔ)َ " -:فمَ ْي َ
وف َ ُ ْ
اف ُخد ُ
س َعظ ً
َع َمالِ ِي ْـ" .
أْ
إف كػػاف إنمػػيس يييػػر ػػكم فخدامػ يصػػنعوف أكػػذا ياػاً ويظاػػروف َك ُخػػد ٍ
َّاـ لِ ْم ِبػ ّْػر = وخدمػػة النػػر رقػػاؿ عػػف خدمػػة

َع َمػالِ ِي ْـ = ناايػة الرسػؿ الكذنػة
ػب أ ْ
س َ
العاد الجديد في مقانؿ خدمة الدينونة الري رقاؿ عػف خدمػة العاػد القػديـك َح َ
سركوف ناطمة كما ف عمالاـ كانت ناطمةك

ٔٙ
ضا َقمِيبلً" .
َح ٌد أ َّْني َغ ِب ّّيَ .وِاالَّ فَاق َْبمُوِني َولَ ْو َك َغ ِب ٍّي ،ألَفْتَ ِخ َر أََنا أ َْي ً
آية ( " -:)ٔٙأَقُو ُؿ أ َْي ً
ضا :الَ َيظُ َّف أ َ
مف يفرخر ننفس يكوف عنياً و نرـ لزمرموني ف سمؾ أكذاك فنولس يحاوؿ إثنات صدؽ رسػولير ففػي أػذا إثنػات

لصدؽ رعاليم ك

ار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٔٚ
س َارِة االف ِْت َخ ِ
ىذ ِه" .
الر ّْ
س ِب َّ
سُ
آية ( " -:)ٔٚالَّذي أَتَ َكمَّ ُـ ِبو لَ ْ
بَ ،ب ْؿ َكَّ ََّن ُو في َغ َب َاوٍة ،في َج َ
ت أَتَ َكمَّ ُـ ِبو ِب َح َ
َكَّ ََّن ُو ِفي َغ َب َاوٍة = كما يحسناا الناس إذا ركمـ حد عف نفس ف ولكف نػولس أنػا يػركمـ كواػن إسػرثنائيك وفػى أػذا
ِ
ب= ي
سػ ِػب الػ َّػر ّْ
سػ ُ
فاػػو يقطػػن الطريػػؽ عمػػى الرسػػؿ الكذنػػة حرػػى ن يفرخػػروا أػػـ ياػاً نأنفسػػاـك لَ ْ
ػت أَتَ َكمَّػ ُػـ ِبػػو ِب َح َ
الرب ن يريدنا ف نفرخر نأنفسنا و نما نعمم ف ولكف فمنالحظ ف نولس وأو فى دائرة الػروح ووحػي الػروح القػدس
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يػػركمـ ناػػدؼ إثنػػات صػػدؽ رسػػولير ونالرػػالي رعاليم ػ ف وذلػػؾ لػػيخمص عمػػى كػػؿ حػػاؿ وم ػاًك والػػروح القػػدس يعطػػى
دروس نما ال نولسف فمما ال يرعمـ الخداـ إلى ي مدى عمياـ ف يرحمموا صميب الخدمةك

َف َك ِث ِ
ضا" .
آية (ِ ٔٛ" -:)ٔٛب َما أ َّ
يف َي ْفتَ ِخ ُر َ
ير َ
س ِد ،أَفْتَ ِخ ُر أََنا أ َْي ً
سَ
ب ا ْل َج َ
وف َح َ
سػ ِػد = ي يفرخػػروف نػػالننوة الجسػػدية إلنػراأيـ و نالخرػػاف كعالمػػة فػػي الجسػػد إثنار ػاً
يف َي ْفتَ ِخػ ُػر َ
َك ِثيػ ِػر َ
سػ َ
ػب ا ْل َج َ
وف َح َ
ألناـ مف عب اهللف و نأعمالاـ الجسديةك

ٜٔ
س ُر ٍ
اء ،إِ ْذ أَ ْنتُ ْـ ُعقَبلَ ُء! "
ور تَ ْحتَ ِممُ َ
وف األَ ْغ ِب َي َ
آية ( " -:)ٜٔفَِإ َّن ُك ْـ ِب ُ
أذا كالـ مممون نالم اررة مناـ وفي راكـ = إِ ْذ أَ ْنتُ ْـ ُعقَبلَ ُء = والمعنى نا سأفرخر و نرـ سوؼ رحرمموف أذا الفخر

ف ألنكػػـ و نػػرـ عقػػالن يجػػب ف رحرمم ػوا عنػػاوة األعنيػػانف ي رحرمم ػوا إفرخػػاري الػػذي أػػو فػػى نظػػركـ عنػػاوةف كمػػا
إحرممرـ أؤنن الرسؿ الكذنة إذ إفرخروا نأنفساـ ونادوا نارورة الراود والخرافككك الخ

ٕٓ
ػاف
َح ٌػد َيَّْ ُخػ ُذ ُك ْـ! إِ ْف َك َ
َح ٌػد َيػَّْ ُكمُ ُك ْـ! إِ ْف َك َ
سػتَ ْع ِب ُد ُك ْـ! إِ ْف َك َ
ػوف :إِ ْف َك َ
آية (ٕٓ) " -:أل ََّن ُك ْػـ تَ ْحتَ ِممُ َ
ػاف أ َ
ػاف أ َ
ػاف أ َ
َح ٌػد َي ْ
ض ِرُب ُك ْـ َعمَى ُو ُجو ِى ُك ْـ! "
َح ٌد َي ْ
َح ٌد َي ْرتَ ِفعُ! إِ ْف َك َ
اف أ َ
أَ

سػػتَ ْع ِب ُد ُك ْـ = نػػاف يعيػػدكـ ألحكػػاـ
عمػػيكـ ف رحرممػوا عنػػاوري (آيػػة  )ٜٔكمػػا رحرممػػوف المعاممػػة السػػيئة مػػف الػػذي َي ْ
الناموس الذي رحرررـ من ك والذي َيَّْ ُكمُ ُك ْـ ي يسريمكـ مادياً نطمنار الكثيرةف والذي َيَّْ ُخ ُذ ُك ْـ = ي يسػمب مػا لػديكـ
مف مواؿ إعرصاناً و نالعنؼك والذي َي ْرتَ ِفعُ = ي يان نفس كسيد لكـ ويرفاخر عميكـ نننور الجسدية إلنػراأيـ
ضػ ِػرُب ُك ْـ َعمَػػى ُو ُجػػو ِى ُك ْـ = المعنػػى
ويمػدح نفسػ ألنػ مػػف ػػعب اهلل المخرػػار الػػذيف لاػػـ المواعيػػد والعاػػودك والػػذي َي ْ
المجازى يعنػى يػذلكـ ويايػنكـ فػالياود يعرنػروف األمػـ كػالبك و ػد رعنػى الاػرب فعػالً نبدعػان الييػرة اإللايػة عمػى

حؽ اهللك

ٕٔ
ِ ِ
ِ ِ
س ِب ِ
يؿ ا ْل َي َو ِ
َح ٌد ،أَقُػو ُؿ ِفػي َغ َبػ َاوٍة:
اف أَقُو ُؿَ :ك ْي َ
ؼ أ ََّن َنا ُك َّنا ُ
اء! َولك َّف الَّذي َي ْجتَ ِرئُ فيو أ َ
ض َعفَ َ
آية (ٕٔ)َ " -:عمَى َ
َجتَ ِرئ ِف ِ
يو" .
أََنا أ َْي ً
ضا أ ْ ُ

سػ ِب ِ
يؿ ا ْل َي َػو ِ
اف = TO OUR SHAMEك إنػ مػف المخجػؿ ف ركمػـ عػف اػعفاريف ولكػف إحرممػوني عمػى
َعمَػى َ
إفرراض ف الاعؼ الذي يعيرونني ن أو مر حقيقػيف فأنػا لػـ سػريمكـ ون أنػركـف ون مارسػت سػمطاني اػدكـ

مػػثماـف نػػؿ كنػػت كمػػف أػػو اػػعيؼ نيػػنكـك ومػػن ذلػػؾ فمػػا يسػػرطيعوف ف يفرخػػروا نػ سػػرطين ف فرخػػر نػػا ياػاً

نمثم ف فأنا لست ؿ مناـف نرـ لزمرموني ف فرخرك ولكننا نجد الرسوؿ أنا يفرخر ناعفار أذأف فاـ نؿ العالـ
كمػ يفرخػػر نػػالقوة والم اركػػزف مػػا وند اهلل صػػاروا يفرخػػروف نػػاينـ الرػػي يحرمموناػػا ألجػػؿ المسػػيح ( ع ٘ )ٗٔ :ك

س ِب ِ
يؿ ا ْل َي َو ِ
اف أَقُو ُؿ = ن سيركمـ عف اعفار الري يعرنرأا العالـ يئاً مخجػالً ماينػاًف لكػف
ولذلؾ نفاـ ول َعمَى َ
الرسوؿ يفرخر ناػا فاػي ػركة فػي صػميب المسػيحك العػالـ يظػف ف اػعؼ وند اهلل عالمػة رخمػى اهلل عػناـف مػا
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وند اهلل فيفرخروف ناذا الاعؼ فاو ركة صميب من المسيح ومف ثـ فاو ػركة مجػد معػ ك لػذلؾ نسػمن نػولس

الرسوؿ في (ٕكو ٕٔ ٜ :ف ٓٔ) يعمف إفرخارأ نالاعفاتك

ٕٕ
َىـ َن ِ ِ
ضا" .
ضا .أ ُ
آية (ٕٕ) " -:أ ُ
س َرِائيمِي َ
َى ْـ ِع ْب َرِاني َ
يـأ فََََّنا أ َْي ً
ُّوفأ فََََّنا أ َْي ً
ُّوفأ فََََّنا أ َْي ً
ضا .أ ُ ْ ْ
َى ْـ إِ ْ
س ُؿ إ ْب َراى َ
ُّوف = مػف ػعب
س َػرِائيمِي َ
ِع ْب َرِاني َ
ُّوف = يركمموف العنرانيةف ونولس كاف يركمـ العنرانية من ن مولود في طرسػوسك إِ ْ

اهلل المخرارف مخرونوف في اليوـ الثامفك

ٖٕ
اب أَ ْكثَرِ ،في الضَّرب ِ
ْض ُؿِ :في األَتْ َع ِ
ات أ َْوفَ ُرِ ،فػي
َّاـ ا ْل َم ِس ِ
آية (ٖٕ) " -:أ ُ
يحأ أَقُو ُؿ َك ُم ْختَ ّْؿ ا ْل َع ْق ِؿ ،فََََّنا أَف َ
ََ
ُ
َى ْـ ُخد ُ
ات ِمر ا ِ
وف أَ ْكثَرِ ،في ا ْل ِميتَ ِ
يرةً" .
ُّ
ار َكث َ
ًَ
الس ُج ِ ُ

َك ُم ْختَ ّْؿ ا ْل َع ْق ِؿ = مف يفرخر ننفس ويعرنر نفس فاؿ مف النا يف يكوف أكذا فنولس ن يحب ف يعمؿ أذا ولكن
ممزـ إلثنات صدؽ رسولير ك أـ لزموأك
اب = كثير الررحاؿ مف نمد إلى نمػدك ِفػي ا ْل ِميتَ ِ
ِفي األَتْ َع ِ
ػات = كػاف مػف ػدة الاػرب يصػؿ لدرجػة المػوت رقرينػاًك
ولكف اهلل كاف يقيم ك
يف ج ْم َدةً إِالَّ و ِ
ات قَ ِب ْم ُ ِ
ود َخمس م َّر ٍ
آية (ٕٗ)ِ ٕٗ" -:م َف ا ْل َي ُي ِ
اح َدةً" .
ت أ َْرَبع َ َ
َ
ْ َ َ
صػػى عقونػػة لمجمػػد ٓٗ جمػػدةف والياػػود ألناػػـ خػػافوا ف رػػزداد عػػف ٓٗ فيكسػػروا النػػاموس لػػو خطػػأوا العػػدف كػػانوا
ينقصوناا لرصنح  ٖٜجمدةك

ٕ٘
ٍ
ت ِبا ْل ِع ِ
ث م َّر ٍ
ت
الس ِفي َن ُة ،لَ ْيبلً َوَن َي ًا
س َر ْت ِب َي َّ
ت ،ثَبلَ َ
ض ْي ُ
ص ّْيَ ،م َّرةً ُر ِج ْم ُ
ض ِرْب ُ
ار قَ َ
ات ُ
ث َم َّرات ا ْن َك َ
آية (ٕ٘) " -:ثَبلَ َ َ
ِفي ا ْل ُع ْم ِ
ؽ" .

ػار = ي اػػى يوم ػاً كػػامالً فػػي الميػػاأ وحفظ ػ اهللك فػػي العمػػؽ ي مرعمق ػاً نػػألواح السػػفينة اليار ػػةك أػػذأ
لَػ ْػيبلً َوَن َيػ ًا
األرعاب رعنى ك ارزة الرسوؿ المسرمرة ك
ٕٙ
طٍ ِ
ار ِمر ا ِ
ص ٍ
َخطَ ٍ
َخطَ ِ
َخطَ ِ
ُمِـ،
َخ َ
ار ِم ْف ِج ْن ِسيِ ،بَّ ْ
وصِ ،بَّ ْ
س ُيوؿِ ،بَّ ْ
يرةًِ ،بَّ ْ
آية (ِ " -:)ٕٙبَّ ْ
ار لُ ُ
ار ُ
ار َكث َ
َسفَ ٍ َ ً
ار م َف األ َ
ار ِفي ا ْلبّْري ِ
طٍ
طٍ
طٍ
طٍ
ار ِم ْف إِ ْخ َوٍة َك َذ َب ٍة" .
َخ َ
َخ َ
َخ َ
َخ َ
ار ِفي ا ْل َب ْح ِرِ ،بَّ ْ
َّةِ ،بَّ ْ
ار ِفي ا ْل َم ِدي َن ِةِ ،بَّ ْ
ِبَّ ْ
َ
سفر عماؿ الرسؿ مممػون مػف األأػواؿ الرػي ن اأػا الرسػوؿ عمػى يػد الياػود والػوثنييفف وكيػؼ كػاف الياػود واإلخػوة
صػ ٍ
َسػفَ ٍ
ػوص = كػاف طػػاع الطػرؽ منر ػػروف فػي كػؿ مكػػافك ِمػ ْػف
الكذنػة يحركػوف الوثنيػػوف اػدأك ِبَّ ْ
ار = لمكػ ارزةك لُ ُ
ِج ْن ِسي = ي الياود الذيف إعرنروأ كأخطر مررد ودنروا مؤامرات لقرمػ ك ِفػي ا ْل َم ِدي َن ِػة = فقػد حػدثت فػرف اػدأ فػي

ور ميـ و فسس ودم ؽك

74

تفسير رسالة بولس الرسول الثانية إلي أهل كورنثوس (اإلصحاح الحادى عشر)

شِ ،في أَصو ٍاـ ِمر ا ِ
ار ِمر ا ِ
ِ
ِ ٕٚ
يرةًِ ،في ُجوٍع َو َعطَ ٍ
يرةًِ ،في َب ْػرٍد َو ُع ْػرٍي.
آية ( " -:)ٕٚفي تَ َع ٍب َو َكدٍّ ،في أ ْ
ار َكث َ
َْ ًَ
ار َكث َ
َس َي ٍ َ ً
"
ِفي ُجوٍع َو َعطَ ٍ
َس َيار= كاف يصمى ويعظ فيااك
ش = خالؿ سفارأك أ ْ
ٕٛ
وف ذلِ َؾ :التَّ ار ُكـ عمَ َّي ُك َّؿ يوٍـِ ْ ،
يع ا ْل َك َن ِائ ِ
س.
اـ ِب َج ِم ِ
آية (َ " -:)ٕٛع َدا َما ُى َو ُد َ
َ ُ َ
َْ
االىت َم ُ
نجانب رعان كاف عمي اإلأرماـ نكؿ الكنائس الري ن رأا مف الجانب الروحي والعقيدي والسموكيك

ٕٜ
بأ"
َض ُع ُ
ض ُع ُ
ؼ َوأََنا الَ أ ْ
آية (َ " -:)ٕٜم ْف َي ْ
ؼأ َم ْف َي ْعثُُر َوأََنا الَ أَْلتَ ِي ُ
ؼ = أػو ػعور ن ػرى حينمػا يسػمن عػف اػعفات ايخػريف و إررػدادأـ ولكػف اهلل سػريعاً مػا يعواػ
َض ُػع ُ
َوأََنا الَ أ ْ

ؼ وخ ػية عميػ ك فالخػادـ الحقيقػي ي ػارؾ
ا ُػع َ
نقوة مف عنػدأك أػو ػعور فيػ رػذنؿ نفػس الخػادـ إ ػفا اً عمػى مػف َ
ب=
وجدانياً مف ياعؼ ويسقطف اواف رألموا يرألـ ألنماـك َم ْف َي ْعثُُر = يررد عف الطريؽ الصحيحك َوأََنا الَ أَْلتَ ِي ُ
عر كأف المايب إندلن في صدريك أنا نرى مراعب الخادـ الحقيقيك

ٖٓ
ِ
ِ
ُم ِ
ض ْع ِفي"
آية (ٖٓ) " -:إِ ْف َك َ
ور َ
اف َي ِج ُ
ب االفْت َخ ُار ،فَ َ
سََّفْتَخ ُر ِبَّ ُ
ما إعرنرأ الناس اعفاً وحقارة رسنب الخجؿف ي األنـ والرجارب الري و عت عمي و اسى مناػاف وأػذأ لػـ يحرمػؿ

مثماا الرسؿ الكذنةك أػذأ الاػعفات ظاػرت عمػؿ اهلل فيػ نػالرعـ مػف اػعف ف وأػذا يػدؿ عمػى سػمو فاػم وكونػ

رسػػونً حقيقي ػاًف إذ ف اهلل يعمػػؿ في ػ ولػػيس نقور ػ الخاصػػةك ونحػػظ ن ػ يفرخػػر نآنم ػ ولػػـ يفرخػػر نػػالمعجزات الرػػي
صنعاا ون نمواأن ك

ٖٔ
يح ،الَِّذي ُى َو
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آية (ٖٔ) " -:اَهللُ أ َُبو َرّْب َنا َي ُ
أنا يثنت كالم المااي وايري نأف ي اد اهلل ايب ن

مبار ٌؾ إِلَى األَب ِد ،يعمَـ أ َّْني لَس ُ ِ
ب" .
ت أَ ْكذ ُ
ْ
َُ َ
َ َْ ُ
ن يكذب ليصد وأك

ٕٖ
ِ
ػؽَ ،والِػػي ا ْل َحػ ِ
َف ُي ْم ِس ػ َك ِني،
ّْم ْ
األيػػات (ِٕٖ -:)ٖٖ-فػػي ِد َم ْ
يفُ ،ي ِريػ ُػد أ ْ
شػ َ
شػ ِػق ّْي َ
ػار ِث ا ْل َممِػ ِػؾ َكػ َ
ػاف َي ْحػ ُػر ُ
س مدي َن ػ َة الد َ
ٖٖ
الس ِ
ت ِم ْف َي َد ْي ِو" .
ت ِم ْف طَاقَ ٍة ِفي َزْن ِبيؿ ِم َف ُّ
ورَ ،وَن َج ْو ُ
فَتَ َدلَّ ْي ُ

راجن ( ع )ٕ٘ – ٜ : ٜك ونجد أنا رطنيؽ لما ال في آية ٖٓ ن يفرخر نأمور اعف ف فاا أو يارب في سؿ
مف عمى السورف ولـ يكف ل وة إعجازية يواج ناا جنود الحارثف ولكف رظار أنا عناية اهلل الري نقذر ف فاهلل

يريدأ ف يكرز وين رك والرسوؿ يان أذأ الحادثة أنا في آخر سمسمة نم ف إذ أي وؿ إاطااد و ن ادأك
والحارث أو ممؾ النرران العرنيةك وكاف أيرودس نريناس مرزوجاً مف إننة الحارث ورركاا ليخمو ل الجو من

أيرودياف فحارن الحارث وأزم سنة  ٖٙـ في حرب ُدم َر فياا جيش أيرودسك اوانراز الحارث فرصة صدا ر
من كاليجون اإلمنراطور الروماني لياـ دم ؽ إلى ونير ك و اـ الحارث عمى دم ؽ والياً مف نم ف وأذا الوالى
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َعمِ َـ ف الياود كانوا يريدوف القنض عمى نولس فأراد الوالي ف يقنض أو عمي ليراياـف لكف نولس الرسوؿ
أرب من في ٍ
سؿ مف عمى السورك
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اإلصحاح الثاني عشر

عودة لمجدوؿ

ٔ
آتي إِلَى م َن ِ
َف أَفْتَ ِخر .فَِإ ّْني ِ
ب َوِا ْعبلَ َن ِات ِو" .
الر ّْ
اظ ِر َّ
آية (ٔ) " -:إِ َّن ُو الَ ُيو ِافقُِني أ ْ
َ
َ
الرسوؿ رحدث عف نم نؿ اإلعالنات والػرؤى = م َن ِ
ب الرػي رآأػاك فػبف اإلعالنػات ن رزكيػ ف إنمػا رزكيػ
الر ّْ
اظ ِر َّ
َ

رعاب المحنةف وأو يرحدث عف أذأ الرؤى لكي يخجؿ مقاومي ويثنػت صػدؽ رسػولير فينقػذ المػؤمنيف مػف أػؤنن
َف أَفْتَ ِخ َػر = إنػ ن يريحنػي ف فعػؿ ذلػؾ
الكذنة الذيف يدعوف رسوليراـ م ككيف فػي رسػولية نػولسك الَ ُيػو ِافقُِني أ ْ
و ركمـ عف نفسيف ولكف حينما رعمموف ف اهلل راني أذأ المناظر السماوية حينئذ سػررأكدوف مػف صػدؽ رسػوليرىف
ونالرالى مما عممركـ إياأ مف اإليماف الصحيح ك

ٕ
ػارج ا ْلج ِ
شرةَ س َن ًة .أ َِفي ا ْلج ِ
ػت
سا ًنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
َع ِر ُ
س ُ
سُ
تأْ
آية (ٕ) " -:أ ْ
سػدأ لَ ْ
سدأ لَ ْ
َعمَ ُـ ،أ َْـ َخ ِ َ َ َ
َ َ
يح قَ ْب َؿ أ َْرَب َع َع ْ َ َ
ؼ إِ ْن َ
السم ِ
ِ
اء الثَّالِثَ ِة" .
َعمَ ُـ .اهللُ َي ْعمَ ُـْ .
اختُ ِط َ
أْ
ؼ ى َذا إلَى َّ َ

سػ َن ًة = إذاً أػو كػػرـ
ػع َع ْ
َع ِػر ُ
أْ
سػػا ًنا = أػو يػػركمـ عػف نفسػ ونػروح اإلراػػاع يقػوؿ عػرؼ إنسػػاناً قَ ْبػ َػؿ أ َْرَب َ
شػ َػرةَ َ
ؼ إِ ْن َ
ارج ا ْلج ِ
الرؤيا طيمة أذأ المدة إلى ف إاطرر الظروؼك أ َِفي ا ْلج ِ
َعمَ ُػـ =.كػاف
س ُ
سُ
ػت أ ْ
تأْ
سػدأ لَ ْ
سدأ لَ ْ
َعمَ ُـ ،أ َْـ َخ ِ َ َ َ
َ َ
الرسػػوؿ فػػي حالػػة عال ػػة ػػديدة وفػػى إرحػػاد ػػوى مػػن المسػػيحك إف الرسػػوؿ إذف لػػـ يعػػرؼ الكيفيػػة الرػػي رػػـ ناػػا أػػذا

اإلخرطاؼف ي كيؼ كانت عال ة روح نجسدأ عندما رـ أذا اإلخرطاؼك فاؿ كانت روح فػي جسػدأف ـ كانػت
خارجػػة عػػف جسػػدأك عمػػى ف عنػػارات الرسػػوؿ رك ػػؼ يا ػاً عمػػي ن ػ مػػف الممكػػف ف يحػػدث اإلخرطػػاؼ يا ػاً
نالجسدك ورنما لو خطفت الروح فقط لكاف الجسد في حالة عينونة

* واإلنساف أو روح وجسدك والجسد ي راى اد الروحكك (عؿ ٘ )ٔٚ :ك

* واإلنسػػاف حػػر ف يسػػمؾ وران ػػاوات جسػػدأ اػػد صػػوت الػػروح القػػدس ودعور ػ فيرحػػوؿ إلػػى إنسػػاف جسػػداني
حيواني ومثؿ أذا نااير الموتك و ف يسمؾ وران صوت الروح القدس فيرحوؿ إلى إنساف روحػاني ناايرػ الحيػاة

األندية ك

* ويوجد جسـ حيواني ويوجد جسـ روحانيكك (ٔكو ٘ٔ )ٗٗ :ك

* ـ لسرـ رعمموف ف مػف إلرصػؽ نزانيػة أػو جسػد واحػدكك و مػا مػف إلرصػؽ نػالرب فاػو روح واحػدككك (ٔكػو : ٙ
ٔٙف )ٔٚك

* فاإلنساف المؤمف حر في ف يررقى السػمـ الروحػيف مسػرجيناً لمػروح القػدسف وناػذا يصػير روح واحػد مػن الػربك
يصػػير اإلنسػػاف كأن ػ روح نػػال جسػػدف أػػذا مػػا يسػػمي الرسػػوؿ جسػػـ روحػػانيك و ف ينحػػدر اإلنسػػاف وران ػػاوار
وينقػػاد إلػػى الزنػػى وناػػذا يصػػنح جسػػد واحػػد مػػن زانيػػةك يصػػير أػػذا اإلنسػػاف كأنػ جسػػد نػػال روح ف وأػػذا مػػا يسػػمي

الرسوؿ نالجسـ الحيوانيك
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* واإلررقان عمى السػمـ الروحػاني درجػاتف فكممػا مػات الجسػد عػف العػالـ اررفعػت الدرجػة الروحيػةف وكممػا اررفعػت
الدرجة الروحيةف صار الوعي الروحي واإلدراؾ الروحي عمى درجة عمىك ويندو ف أذا ما يقصدأ الرسوؿ يوحنػا
الالأوري حيف وان مامنػا درجرػيف األولػى سػماأا كنػت فػي الػروح (رؤ ٔ  )ٔٓ :وناػذأ الدرجػة إسػرمـ الرسػائؿ

السنن مف السيد المسيحك

والثانية سماأا صرت في الروح (رؤ ٗ  )ٕ :وفى أذأ الدرجة رى يوحنا عرش اهللك

* وفى درجة مف أذأ الدرجات العالية رى نولس السمان الثالثةك

* اإلنساف الروحاني يفنى جسدأ ويارـ الروح الذي في (ٔكوٕ+ ٕٚ: ٜرى)ٔ:ٙ

* واإلنساف الحيواني يطف الروح الذي في سائ اًر وران اوار (ٔرس ٘ )ٜٔ :
السػػم ِ
اء الثَّ ِالثَػ ِػة = فالسػػمان األولػػى أػػي سػػمان السػػحب والعصػػافيرك والسػػمان الثانيػػة أػػي سػػمان الكواكػػبك والسػػمان
َّ َ
الثالثة أي الفردوس ي السمان الروحيةك وأناؾ مف اؿ ف السمان األولى أي السمان فػي المعنػى الطنيعػي لاػذأ
الكممة والسمان الثانية أي السمان في المعنى الديني الذي يقانؿ الحياة األرايةك و ف السمان الثالثة أي الفردوس

حيػػث رنرظػػر رواح المنرقمػػيف فػػي فػػرحك وفػػي أػػذأ السػػمان الثالثػػة يك ػػؼ اهلل مجػػدأ ك اوالياػػا ػػد إخرطػػؼ نػػولس

الرسوؿك ولكف مجد اهلل الذي يظار لاـ أو مجد نسنى ػؿ كثيػ اًر مػف المجػد األنػدي فيمػا ُي َس َّػمى سػمان السػمواتك
واهلل د إخرطػؼ نػولس الرسػوؿ لمفػردوس حرػى ن ي ػعر نػ ػؿ مػف الرسػؿ الػذيف روا المسػيح نالجسػد وأػو عمػى

األرض نؿ صعودأك

ٖ
ارج ا ْلج ِ
اف :أ َِفي ا ْلج ِ
ؼ ى َذا ِ
َعمَ ُـ .اهللُ َي ْعمَ ُـ.
َع ِر ُ
سُ
س َ
تأْ
آية (ٖ)َ " -:وأ ْ
سدأ لَ ْ
سد أ َْـ َخ ِ َ َ َ
َ َ
اإل ْن َ
أذأ ايية ركرار لمسانقةك ولكف ول عرؼ ي ير ألن يركمـ عف نفس ك
ٗ
س ،وس ِمع َكمِم ٍ
ِ
اختُ ِط َ ِ
سٍ
َف َيتَ َكمَّ َـ ِب َيا" .
ات الَ ُي ْن َ
آية (ٗ) " -:أ ََّن ُو ْ
اف أ ْ
طُ
سوغُ ِإل ْن َ
ؽ ِب َياَ ،والَ َي ُ
ؼ إلَى ا ْلف ْرَد ْو ِ َ َ َ َ
ا ْل ِف ْرَد ْو ِ
س = أي كممة فارسية رعنى حديقة إسرخدمت لجنة عدف فػي السػنعينيةك وفػى المسػيحية أػي المكػاف الػذي

يسرعيد في المسيحي فراح جنة عدف نعد الموتك وفى أذأ اييػة سػماأ الفػردوس وسػنؽ ف سػماأ السػمان الثالثػة

في آية ٕك والفردوس األراي حيث عاش آدـ وحوان كاف رم اًز لسعادة السمان حيث ما لـ ررأ عيف ولػـ رسػمن نػ

المطونة المؤ ػت ف إلػى
ذفكك وفى الفردوس رنرظر األرواح حرى يوـ القيامة العامةف الفردوس أو مسكف األرواح
َّ
ف رمػنس األرواح األجسػػاد الممجػػدة ورػدخؿ ور ػػميـ السػػماوية فػػي المجػد الناػػائي يػػوـ القيامػة العامػػة نعػػد المجػػين

الثانىك
َكمِم ٍ
ؽ ِب َيا = كممات ن رسرطين ف رعنر عناا لية ن رية ون يفاماا ذأف ن رىك فالمية الن ػرية عػاجزة
ات الَ ُي ْنطَ ُ
َ
سػ ٍ
َف َيػػتَ َكمَّ َـ ِب َيػػا = فاػػي كممػػات
ػاف أ ْ
سػػوغُ ِإل ْن َ
عػػف ف رُ َعنػ ْػر عػػف السػػماويات والػػذأف عيػػر ػػادر عمػػى الفاػػـك َوالَ َي ُ
مقدسػػةف وحالرنػػا ايف ونحػػف فػػي جسػػد الخطيػػة ن رسػػمح لنػػا نػػأف ننطػػؽ ناػػاف وأػػى خاصػػة نعال ػػة الػػنفس مػػن اهللف
وأذأ عال ة خاصة ن يسوغ ف نركمـ نااك
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آية (٘)ِ ٘" -:م ْف ِجي ِة ى َذا أَفْتَ ِخر .و ِ
ض َعفَ ِاتي" .
لك ْف ِم ْف ِج َي ِة َن ْف ِسي الَ أَفْتَ ِخ ُر إِالَّ ِب َ
َ
ُ َ
عمىك
ِم ْف ِج َي ِة ى َذا أَفْتَ ِخ ُر = نا فرخر ليس ننفسي ولكف نما نعـ اهلل ن
َّ
ض َعفَ ِاتي = فنولس ن يفرخر ناإلنساف العادى الطنيعيك ولكن يفرخر ناإلنسػاف
أما ِم ْف ِج َي ِة َن ْف ِسي الَ أَفْتَ ِخ ُر إِالَّ ِب َ
ّ
الذي أو في المسيحك ويفرخر ناعفار ألن في اعف يظار عمؿ اهلل وأو يريد ف يفرخر ناهللك
ٙ
ػوف َغ ِبيِّػا ،أل َّْنػي أَقُػو ُؿ ا ْلحػؽَّ .و ِ
َح ٌػد ِم ْػف
شػى لِ َػئبلَّ َيظُ َّ
لك ّْنػي أَتَ َحا َ
ت أْ
آيػة ( " -:)ٙفَػِإ ّْني إِ ْف أ ََرْد ُ
َف أَفْتَ ِخ َػر الَ أَ ُك ُ
ػف أ َ
َ
َ
ِ
س َمعُ ِم ّْني" .
ِج َي ِتي فَ ْو َ
ؽ َما َي َراني أ َْو َي ْ

إف ردت ف فرخر فسأجد ما فرخر ن مف نجاح لمخدمة إلى معجزات وصمت إل امة ميتف نؿ حسن الناس في

ػوف َغ ِبيِّػاك ولكنػ ن يفاػؿ أػذا
عدة ماكف إلااً كما حدث في لسررة ومالطةك فاو ليس مخطئػاً لػو إفرخػر = الَ أَ ُك ُ
األسموبف ألن يعػرؼ ف النجػاح أػو مػف عنػد اهللف وحرػى ن ينظػر إليػ حػد كثػر ممػا ينظػر أػو إلػى نفسػ ف نػ
داة اعيفة في يد اهلل القادرك

أل َّْني أَقُو ُؿ ا ْل َح َّ
ػيف
ؽ = ي ف األعماؿ والمعجزات الري اـ ناا د حدثت فعالً ولكػف كػاف أػذا نريجػة لعمػؿ اهلل ف َّ
والرسػػوؿ ن يريػػد ف يفاػػـ حػػد ف األعمػػاؿ أػػي عمالػ أػػوك نػػؿ أػػي عمػػاؿ اهللك إذاً أػػو صػػمت حرػػى ن يعظمػ
حدك وركمـ حرى ن يحطـ حد عمم الرسوليك

آية (َ ٚ" -:)ٚولِ َئبلَّ أ َْرتَ ِف َع ِبفَ ْر ِط
رررنط كثرة اإلعالنػات نالاػيؽ

ِ
اإل ْعبلَ َن ِ
ِ
س ِدَ ،مبلَ َؾ َّ
الش ْيطَ ِ
اف لِ َي ْم ِط َم ِني ،لِ َئبلَّ أ َْرتَ ِف َع" .
يت َ
ُع ِط ُ
ات ،أ ْ
ش ْو َك ًة في ا ْل َج َ
حرػى ن يسػقط الرسػوؿ فػي الكنريػانك إذف الاػيقات أنػا رعرنػر حػارس لػ ُ حرػى ن

ييرر ننفس ورنما أذأ ال وكة كانت -:

ٔ) اعؼ في نصرأف فكاف ن يكرب رسائم ننفس نؿ يممياا (رو  + ٕٕ : ٔٙعػؿ ٗ  + ٔ٘ :عػؿ )ٔٔ : ٙك
وفى نعض األحياف يكرب السالـ نيدأ في آخر الرسالة (ٕرس ٖ )ٔٚ :

ٕ) روح في جسدأ ( ع ٔٔ : ٜٔف ٕٔ  +عؿ ٗ )ٔٗ :ك

ٖ) رنما أي اناطاادات المسرمرة الري ثارأا ادأ ال يطاف في كؿ مكافك
ونػػرى ف نػػولس سػػمـ ازنػػي كورنثػػوس لم ػػيطاف (ٔكػػو ٘  )٘ :ونػػولس نفس ػ سػػمح اهلل لم ػػيطاف ف يمطمػ ك ناػػذا
نفاـ فائدريف لمرجارب -:

ٔ) التنقية مف خطية معينة ...كما في حالة زانى كورنثوس وحالة أيوب .
ٕ) الحماية مف السقوط ....كما في حالة بولس .

ليمطمنػػى = وردت فػػي صػػيية الماػػارع إ ػػارة إلػػى ف عمميػػة المطػػـ كانػػت رحػػدث عمػػى الػػدواـ ونحػػظ ف الرسػػوؿ
ار إلى الرؤيا الري رآأا ولكن لـ يػدخؿ فػي رفاصػيمااف نػؿ فػي روااػع لػـ يقػؿ ريػت ولكػف ػاؿ عػرؼ إنسػاناًك

وسريعاً ما رحوؿ لم وكة الري في جسدأ ولـ يطيؿ الحديث عف المناظر واإلعالناتك
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ٛ
ث م َّر ٍ
َف ُيفَ ِ
ارقَ ِني" .
الر ّْ
ت إِلَى َّ
ات أ ْ
ض َّر ْع ُ
آية (ِ " -:)ٛم ْف ِج َي ِة ى َذا تَ َ
ب ثَبلَ َ َ
اهلل ن يسرجيب لما نطمن منا رةف نؿ لما أو في الخير لناف فقد نطمب ما أو اػد خيرنػاف كمػا طمػب نػولس أنػاك

حقػاً كػؿ مػا نطمنػ فػي الصػالة مػػؤمنيف ننالػ (مػر ٔٔ  )ٕٗ :ولكػف عمينػػا ف ناػن نجانػب أػػذأ اييػة آيػة خػػرى
أي "إف طمننػا ػيئاً حسػب م ػيئر يسػمن لنػا" (ٔيػو ٘  )ٔٗ :ف ػفان نػولس كػاف اػد م ػيئة اهللف ألف ػفانأ لػف

يساعدأ عمى خالص نفس ف لذلؾ لـ يسرجب لػ اهللك ولػذلؾ سػمعنا ػوؿ الكرػاب "والمحرػاجوف إلػى ال ػفان ػفاأـ"

(لو )ٔٔ : ٜك فاناؾ مراى محراجوف لم فانف ألف ال ػفان سػيكوف الوسػيمة الرػي ناػا يرجعػوف إلػى اهلل ويعرفونػ

فيخمصواف وأناؾ مراى محراجيف لممرض ليرنقوا مثػؿ يػوبف فيخمصػواف وأنػاؾ مراػى محرػاجيف لممػرض حرػى
ن يسقطوا مثؿ نولسك إذاً لنصمى مف جؿ المراى لي فياـ اهللف ولكف إف لـ ِ
يعط الرب ال فان فميس معنػى أػذا

ف اهلل لـ يسرجب لناف نؿ ف أػذا المػرض يكػوف لصػالح المػريضك اواف راد الػرب ف يأخػذ المػريض نعػد صػموارنا
و صوامناف فميس معنى أذا ف اهلل لـ يسػرجبف نػؿ سيسػرجيب نػأف ُي َنػي ْح نفسػ فػي الفػردوس ويعطينػا روح الصػنر
والعزانك ونالحظ ف نولس كانوا يأخذوف المناديؿ والمآزر مػف عمػى جسػدأ فر ػفى األمػراضف لكػف لػـ يسػرطن أػو

ف ي ػػفى نفسػ ػ ف نػ ػػؿ ل ػػـ يس ػػرطن يا ػ ػاً ف ي ػػفى نعػ ػػض رالمي ػػذأ المرا ػػى مثػ ػػؿ رروفيم ػػوس (ٕرػػػى ٗ )ٕٓ :

و نفػػرودرس (فػػى ٕ  )ٕٚ :والػػرب يسػػوع نفسػ صػػمى لكػػي ررفػػن عنػ الكػػأسك ولكػػف لنػػرعمـ الصػػالة النموذجيػػة مػػف

الرب يسوع إذ اؿ "ولكف لركف ن نحسب م يئري نؿ نحسب م يئرؾ" إذاً لنصمى مف القمب "لركف م ػيئرؾ"ك واهلل
يحقؽ دائماً طمنارنا ن روط :

ٔ) ف ركوف الطمنة مفيدة لنا ولخالص نفوسنا ك ولنالحظ ف معرفرنا ائيمة جداًك

ٕ) ف ركوف لمجد إسم ك وليس كؿ فان في فائدة لنا كما ريناف وليس كؿ فان في مجد إسـ اهللك
ٖ) ف ركوف الطمنة نبيمافك
ٜ
َف قُ َّوِتي ِفي الض ِ
س ُر ٍ
ض َعفَ ِاتي،
يؾ ِن ْع َم ِتي ،أل َّ
ور أَفْتَ ِخ ُر ِبا ْل َح ِر ّْ
آية ( " -:)ٜفَقَ َ
اؿ لِي«:تَ ْك ِف َ
ي ِفي َ
ْ
َّعؼ تُ ْك َم ُؿ» .فَ ِب ُك ّْؿ ُ
يح" .
لِ َك ْي تَ ِح َّؿ َعمَ َّي قُ َّوةُ ا ْل َم ِس ِ

نعمػػة اهلل رنػػدو كثػػر فػػيمف ي ػػعر ناػػعف ونحاجرػ إلػػى أػػذأ النعمػػةف لػػذلؾ فنػػولس يفرخػػر ناػػعفار لرحػػؿ فيػ ػػوة

المس يح ورعمؿ في خدمر وك ارزر ك اهلل يعمؿ فيمف ي عر نػ وحػدأ عػاجز عػف ف يخػدـك وأػذا أػو معنػى ف ػوة

اهلل رُ ْك َمؿ في اعؼ الن رف ي رسرطين ف رعمؿ في اإلنساف الػذي ي ػعر ناػعف ك ولػذلؾ فػاهلل لػـ يرفػن ال ػوكة
عف نولس الرسوؿ لكن زادأ نعمة وطمب من اإلحرماؿك ولنالحظ ف القوة الن رية والحكمة الن رية يفسػداف عمػؿ

اهللك

أمثمة -:
ٔ) المسيح عمى الصميب كاف فػي واػن اػعؼ ػديدك ولنرصػور نػ رػى نمالئكػة نزلػوأ مػف عمػى
الصػػميب و رم ػوا الياػػود والرومػػافكك مػػاذا كػػاف سػػيحدث ؟ ننسػػاطة كانػػت صػػة الفػػدان ػػد ف ػػمتك
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ولكننا رينا مند جديػد عمػى الصػميبك ػوة اهلل الجنػارة رعمػؿ خػالؿ اػعؼ المسػيح ال ػديد وراػزـ

إنميس والموت ورخمص الن رك

ٕ) رصور ف نولس الرسوؿ كانت ل ػوة جسػدية جنػارةف وحػيف يااجمػ الياػود كػاف ياػرناـ وينػرقـ

مناـك أؿ كاف كؿ أؤنن المؤمنيف آمنوا عمػى يديػ ف ـ كػانوا ػد حسػنوأ إنسػاناً ويػاً جنػا اًر وكػانوا
د نفروا من اوانرعدوا عن ك

ٖ) القديسة دميانة في عذاناراا ثـ في فائاا كانت سنناً في إيماف المئات نػؿ اواسر ػاادأـف أػؿ لػو
كانت لمقديسة دميانة وة مارت الوالي فور ف انرد ت نمااك أؿ كاف كؿ أؤنن د آمنواك
إف اهلل ل ػ خطػػة حكيمػػة ولػػو رػػدخمت نحكمرػػي و نقػػوري سأفسػػد خطػػة اهللك نػػؿ ف اإلنسػػاف القػػوى سػػييرر نقور ػ

ويركنػر فيحػرـ مػف ػوة اهلل وعممػ ك رَصَّػور معػي ف رسػاـ يسػػرخدـ فر ػاة ليرسػـ ناػا لوحػػةك مػا أػو الواػن األمثػػؿ
لمفر اة ؟ طعاً ناا ن يكوف لاا رىف نؿ حينما ياعاا الرساـ في الموف األحمر ررمػوف ناػذا المػوف وأكػذاك ولكػف
رصور ف الرساـ حينما رى ليان الفر اة في الموف األحمر إسردارت مف نفساا ورمونت نالموف األخارف حسب

رياا !! فاى ناذا سرفسد الموحةك ولاذا فنػولس يفرخػر ناػعف فاػو يعمػـ نػ نقػدر مػا أػو اػعيؼ ون يرػدخؿ فػى
خطة اهلل نقدر ما رنجح خطة اهلل وينجح عمؿ اهللك
آية (ٓٔ)ٔٓ" -:لِ ِ
ذل َؾ
يؼ فَ ِحي َن ِئ ٍذ أََنا
ض ِع ٌ
أََنا َ

الضيقَ ِ
اد ِ
الشتَ ِائِـ والضَّرور ِ
أُس ُّر ِبالضَّعفَ ِ
ات َو َّ
يح .أل َّْني ِحي َن َما
ات َو ّْ
َج ِؿ ا ْل َم ِس ِ
االض ِط َي َ
ات َو ْ
ات أل ْ
َ
َ
َ ُ َ
ي" .
قَ ِو ّّ

حينما عر الرسػوؿ ناػعف اواحرياجػ لقػوة المسػيحف عطػاأ المسػيح ػوةف نػؿ كػاف الرسػوؿ ي ػعر نمػذة حػيف يحػس

نالاعفات والايقات العظيمة الري رقانم في الخدمةف فالايقات رقانم مف الخػارج ولكػف فػي الػداخؿ ي ػعر نقػوة

عظيمػػةك أػػو كػػاف فػػي اػػيقار ُي َّس ػر ألن ػ صػػنح يعػػرؼ ف اهلل ن نػػد وسػػيعمؿك و ن ػ لػػو طمػػب اهلل ف فػػاهلل ننػػد
ويسرجيب وأذا نحسب وعدأ ك و ما مف ي عر نقور وامكانيار فال يطمب اهلل فاف اهلل يررك وحدأ لكنريائ ك
ِ
آية (ٔٔ)ٔٔ" -:قَ ْد ِ
ش ْػي ًئا
ص َ
اف َي ْن َب ِغي أ ْ
ص ْر ُ
ت َغ ِبيِّا َوأََنا أَفْتَ ِخ ُر .أَ ْنتُ ْـ أَْل َزْمتُ ُموِني! أل ََّن ُو َك َ
َف أ ُْم َد َح م ْن ُك ْـ ،إِ ْذ لَ ْـ أَ ْنقُ ْ
ش ْي ًئا" .
َع ْف فَ ِائ ِقي ُّ
ت َ
سُ
س ِؿَ ،وِا ْف ُك ْن ُ
ت لَ ْ
الر ُ
وناػػذا اإلفرخػػار صػػرت عني ػاً فػػي نظػػركـف و نػػا نفسػػي ن حػػب ف فرخػػر ن ػػين إنّ ناػػعفارىف لكػػنكـ لزمرمػػونيك
وكػػاف يجػػب عمػػيكـ ف رقػػدروني ون رمزمػػوني نػػأف فرخػػرف خصوص ػاً نعػػد ف خػػدمركـ كػػؿ أػػذأ الخدمػػةف كػػؿ أػػذأ
المدةف ونعد ف رييررـ مف وثنييف خطاة إلى ديسيف لاـ مواأبك وناذا فأنا لست ؿ مف سائر الرسؿك

واف كنت لست شيئاً = نا لست يئاً ندوف المسيحك

ات وعج ِائب وقُ َّو ٍ
وؿ ص ِنع ْت ب ْي َن ُكـ ِفي ُك ّْؿ ص ْب ٍرِ ،ب ٍ
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:إِ َّف عبلَم ِ
س ِ
ات.
ات َّ
َ
آي َ َ َ َ َ
َ
الر ُ
ُ َ َ ْ
َ َ
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إف جمين األدلة والنراأيف الري رحراجوف إلياا كي رثقوا ف الذي يكممكـ و د عممكـ أو رسػوؿ كنػا ي الرسػؿف كػؿ

أػػذأ األدلػػة ػػد رمػػت لػػي نيػػنكـك فخػػدمري كانػػت نعجائػػب و ػوات رػػدؿ عمػػى حقيرػػي فػػي الرسػػوليةك ونحػػظ نػ ػػاؿ
ِ
ِ
ص ْب ٍر = يركمـ أنا عف إحرمال كؿ نـ الخدمة ك
صن َع ْت ولـ يقؿ صنعراا فاهلل صنعاا ن ك في ُك ّْؿ َ
ُ
ٖٔ
س ،إِالَّ أ َّْني أََنا لَـ أُثَ ّْق ْؿ عمَ ْي ُكـأ س ِ
ِ
س ِائ ِر ا ْل َك َن ِائ ِ
ام ُحوِني ِبي َذا
آية (ٖٔ) " -:أل ََّن ُو َما ُى َو الَّذي َنقَ ْ
َ ْ َ
صتُ ْـ َع ْف َ
ْ
الظُّ ْمِـ! "

ألن ما أو ذلؾ ال ين الذي نمرموأ نرـ ؿ مػف الكنػائس األخػرىف إنّ ف يكػوف ذلػؾ ال ػين أػو نػى لػـ حػاوؿ
ف ثقػػؿ عمػػيكـ ناحرياجػػاري ومطػػالني الماديػػةف فػػبذا كنػػرـ رعرنرونػػي ػػد ظممػػركـ ناػػذا فسػػامحونيك وأػػذأ اييػػة فياػػا

رأنيب ديد لاـك
آية (ٗٔ)ُ ٔٗ" -:ىوَذا ا ْلم َّرةُ الثَّالِثَ ُة أََنا مستَِع ّّد أ ْ ِ
ػب َمػا ُى َػو لَ ُك ْػـ َب ْػؿ
س ُ
ػت أَ ْطمُ ُ
َف آت َي إِلَ ْػي ُك ْـ َوالَ أُثَ ّْق َػؿ َعمَ ْػي ُك ْـ .أل َّْنػي لَ ْ
ُ ْ
َ
َ
وف لِؤل َْوالَِد" .
إِيَّا ُك ْـ .أل ََّن ُو الَ َي ْن َب ِغي أ َّ
َف األ َْوالَ َد َيذ َ
يفَ ،ب ِؿ ا ْل َوالِ ُد َ
وف لِ ْم َوالِ ِد َ
ْخ ُر َ
سآري إليكـ محرفظاً نمندئيف ن ن ثقؿ عميكـف فأنرـ كأوندي ن ريد سوى خالص نفوسكـك ون نرظر منكـ نفعاً

مادياًك

٘ٔ
ِ
س ُر ٍ
ب أَ َق َّؿ! "
ُح ُّ
آية (٘ٔ)َ " -:وأ َّ
َج ِؿ أَ ْنفُ ِس ُك ْـَ ،وِا ْف ُك ْن ُ
ؽ َوأُْنفَ ُ
ور أُْن ِف ُ
ؽ أل ْ
ت ُكمَّ َما أُح ُّب ُك ْـ أَ ْكثََر أ َ
َما أََنا فَ ِب ُك ّْؿ ُ
ؽ = وأػػذأ رعنػػى إسػػرعدادأ ف
ػؽ مػػا لػ َّ
ػدى مػػف م ػواؿ عمػػيكـف نػػؿ نػػا عمػػى إسػػرعداد ف أُْنفَ ػ ُ
نػػؿ نػػا مسػػرعد ف أُْن ِفػ ُ

ياػػحى نحيار ػ وينػػذؿ ذار ػ حرػػى المػػوت ألجماػػـ وألجػػؿ خػػالص نفوسػػاـك ومػػن كػػؿ أػػذأ المحنػػة لػػـ يقانػػؿ أػػؿ

كورنثوس الرسوؿ إنّ نفرورك إذف عمى الخادـ ف ن يرو ن الكثير مف مخدومي ف لكف من ذلؾ عمي ف ينذؿ نفس
عناـف فالرسوؿ أنا نجدأ مسرعد ف ُي ْن ِف ْؽ و ف ُي ْنفَ ْؽ ألجماـ وأو يعمـ نقص محنراـ ل ُك

آية (َ ٔٙ" -:)ٔٙف ْمي ُك ْف .أََنا لَـ أُثَ ّْق ْؿ عمَ ْي ُكـِ ،
َخذْتُ ُك ْـ ِب َم ْك ٍر! "
ت ُم ْحتَاالً أ َ
لك ْف إِ ْذ ُك ْن ُ
َ
َ ْ
ْ
َف ْم َي ُك ْف = ليكف ما يكوف مف واؿ المعمميف الكذنة عنػىف فأنػا لػـ ثقػؿ عمػى حػدف ولكػف ِب َم ْكػر = المعممػيف الكذنػة
إلى ولـ ثقؿ عميكـ نؿ إجرذنركـ لممسيحك
الوا ن إجرذناـ نمكرف فميكف فأنا لـ جرذنكـ َّ
آية (َ ٔٚ" -:)ٔٚى ْؿ طَ ِمع ُ ِ
س ْمتُ ُي ْـ إِلَ ْي ُك ْـأ"
َح ٍد ِم َف الَِّذ َ
ت في ُك ْـ ِبَّ َ
ْ
يف أ َْر َ
أؿ طمن فيكـ حد ممف رسمراـ إليكـف و طمنوا أـ ألجمى موانًك
ٔٛ
وح ا ْلو ِ
ط ِمػع ِفػي ُكـ ِتػيطُسأ أَمػا سػمَ ْك َنا ِبػ َذ ِ
ِ
اح ِػدأ
ات ُّ
س ْم ُ
آية ( " -:)ٔٛطَمَ ْب ُ
الػر ِ َ
ُ َ َ
س َوأ َْر َ
ت إِلَى تيطُ َ
ت َم َع ُو األَ َخَ .ى ْػؿ َ َ ْ
ات ا ْلو ِ
طو ِ
ِ
اح َد ِةأ"
َ
َما ِب َذات ا ْل َخ َ َ
أَ
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أؿ سمب ريطس و األخ المرسؿ مع موالكـ لحسان و لحسانيك
ٜٔ
ِ
ػيح َنػػتَ َكمَّـ .و ِ
ضػػا أ ََّن َنػػا َن ْحػػتَ ُّْ لَ ُكػػـأ أَمػػاـ ِ
َجػ ِػؿ
لكػ َّ
اهلل ِفػػي ا ْل َم ِسػ ِ
آيػػة ( " -:)ٜٔأَتَظُ ُّنػ َ
ػاء أل ْ
ػوف أ َْي ً
ػف ا ْل ُكػ َّػؿ أَي َ
ُّيػػا األَح َّبػ ُ
ُ َ
ْ َ َ
ُب ْن َي ِان ُك ْـ" .
و نػػا إذ كنػػت ركمػػـ لكػػـ عمػػى أػػذا النحػػو فمسػػت صػػد نكممػػاري ف حػػرج لػػديكـ ي حػػاوؿ ف نػػرر نفسػػي مػػامكـ
عميك أَماـ ِ
يح َنػتَ َكمَّ ُـ = فأنػا ركمػـ مػاـ اهللف واهلل ػاأد
و لرمس األعذارك فميس لديكـ ما رحكموف ن
اهلل ِفي ا ْل َم ِس ِ
َّ َ َ
َج ِؿ ُب ْن َي ِان ُك ْـ
َّ
عمىف و نا مسوؽ ومماـ مف السيد الرب المسيحك وكؿ كالمي لنفعكـ = أل ْ
ٕٓ
َف الَ أ ِ
ات
آية (ٕٓ) " -:أل َّْني أ َ
َخ ُ
وف .أ ْ
ت أْ
وم ٌ
ُوج َد ِم ْن ُك ْـ َك َما الَ تُ ِر ُ
َج َد ُك ْـ َك َما أ ُِر ُ
اؼ إِ َذا ِج ْئ ُ
يد َ
َف تُ َ
يدَ ،وأ َ
وج َد ُخ ُ
ص َ
ات وم َذ َّم ٌ ِ
ات" .
س َخ َ
ات َوتَ ْ
ش ِوي َ
ش ٌ
ات َوتَ َكب َُّر ٌ
يم ٌ
ط ٌ
اس َد ٌ
ات َو َ
َو ُم َح َ
ات َوَنم َ
ات َوتَ َح ُّزَب ٌ َ َ

نا كرب لكـ أذا ألني خ ى عندما ج

ف ن راكـ كما رجوك وكما كنت نرظر منكـ كأوند مؤمنيف لاـ حيػاة

ات = مػػف يأخػػذأ روح اليػػرور
اتَ ....وتَ َك ُّبػ َػر ٌ
اسػ َػد ٌ
ػوم ٌ
ات َو ُم َح َ
رونػػة و ػػد صػػمحوا مػػورأـك نػػؿ يجػػد فػػي وسػػطاـ ُخ ُ
صػ َ
وف = ي كوف ماط اُر ف ونخ و عا بك
ُوج َد ِم ْن ُك ْـ َك َما الَ تُ ِر ُ
يد َ
والفخر َوأ َ
ٕٔ
ػوح َعمَػى َك ِث ِ
طػَُّوا ِم ْػف قَ ْبػ ُؿ َولَ ْػـ
َخ َ
يف أ ْ
آيػة (ٕٔ) " -:أ ْ
َف ُي ِػذلَِّني إِل ِيػي ِع ْن َػد ُك ْـ ،إِ َذا ِج ْئ ُ
ػف الَّ ِػذ َ
يف ِم َ
يػر َ
ػت أ َْي ً
ضػا َوأَُن ُ
وبوا َع ِف َّ
اس ِة َو ّْ
وىا" .
الزَنا َوا ْل َع َي َارِة الَِّتي فَ َعمُ َ
َيتُ ُ
الن َج َ
َف ُي ِذلَِّني = الرسوؿ كأب لاـ ولدأـ في اإليماف سي عر نمذلة لو َو َج َد ناـ يسمكوف في خطايا سنؽ وذكرأاف إذ
أْ
َخطََُّوا ِم ْف قَ ْب ُؿ = في خطايا زنى
ناذا سركوف خدمر نال نفن ونال ثمرف فخطايا األوند رسنب عا اًر ألنياـك أ ْ

ووثنية ونجاسة إف الخادـ حينما ي عر ف وندأ في حالة روحية مرأخرة ي عر نذؿف والعكس فاو يفرح نقوة وندأ

الروحية فاو كأب لاـ (عؿ ٗ  )ٜٔ :يريد ف يفرخر ناـك
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اإلصحاح الثالث عشر

عودة لمجدوؿ

ٍ
آتي إِلَ ْي ُكـ« .عمَى فَِـ َ ِ
ىذ ِه ا ْلم َّرةُ الثَّالِثَ ُة ِ
آية (ٔ)ِ ٔ" -:
وـ ُك ُّؿ َكمِ َم ٍة»".
ْ َ
َ
شاى َد ْي ِف َوثَبلَ ثَة تَقُ ُ
أذأ لاا عدة رفسيراتك وفي (رث  )ٔ٘ : ٜٔيمزـ وجود كثر مف اأد عند القاانك

ٔ – سآري إليكـ أذأ المرة الثالثة لررأكد الكممة ورثنتك وركوف زياراري الثالث لكـ ك اود ثالث ادكـك
ٕ – د يكوف ال اأديف أـ رسالري األولى والثانيةك وال اأد الثالث أو زيارر القادمة لاـك
ولكف الري الثالث أو األ رب لمصحةك
ٖ – حيف يذأب الرسوؿ في زيارر الثالثة فاو سيذأب لمحاكمراـف والمحاكمة رحراج ل اودك ونولس سيعا ب الخطاة
ن ػػاادة ػػاأديف و ثالث ػػة نحس ػػب ال ػ ػريعة ول ػػف يحك ػػـ عم ػػياـ وح ػػدأ دوف ػػاودك ورنم ػػا ال ػػاأداف أم ػػا ريموث ػػاوس

وسوسرانيسك

ٕ
ِ
ِ
ِ
طػَُّوا ِم ْػف
َخ َ
يف أ ْ
َس ِب ُ
ت فَ ُق ْم ُ
س َب ْق ُ
ب لِمَّ ِػذ َ
ب َ
االف ،أَ ْكتُ ُ
ؽ فَََّقُو ُؿ َك َما َوأََنا َحاضٌر ا ْل َم َّرةَ الثَّان َي َةَ ،وأََنا َغائ ٌ
تَ ،وأ ْ
آية (ٕ) " -:قَ ْد َ
يع ا ْلب ِ
ِ
ؽ" .
ضا الَ أُ ْ
ش ِف ُ
يف :أ َّْني إِ َذا ِج ْئ ُ
اق َ
ت أ َْي ً
قَ ْب ُؿَ ،ولِ َجم ِ َ

ولقد سنقت في رحمري الثانية نى مت ما ول ايف نؿ رحمري الثالثة إليكـف فأوج كالمي لمذيف د دينوا كخطاة في
رحمري السانقةف وكذلؾ وج كالمي لمنا يف الذيف يخطئوف و وؿ نني عندما ج إلػيكـ لممػرة الثالثػة نػى سػوؼ ركمػـ

و عاممكـ ن دة لكؿ مف يخط ولف

فؽك أنا نرى أمية وجود عقونات َك َنسية لمخطاةك

ٖ
ِ
ِ ِ
ي ِفي ُك ْـ" .
اف ا ْل َم ِس ِ
ض ِعيفًا لَ ُك ْـ َب ْؿ قَ ِو ّّ
وف ُب ْرَى َ
آية (ٖ) " -:إِ ْذ أَ ْنتُ ْـ تَ ْطمُ ُب َ
س َ
يح ا ْل ُمتَ َكمّْـ ف َّي ،الَّذي لَ ْي َ
أـ يقولوف ل نأي صفة ونأي سمطاف رحاكمنا ؟ وكاف رد نولس ن - :
يح ا ْل ُمتَ َكمِّْـ ِف َّي = ،فمف يقاوـ نولس يقاوـ المسيح الذي في ك
ٔ – مف ا ْل َم ِس ِ
ِ
ض ِعيفًا لَ ُك ْـ = لقد سنقوا وروا عقونر لمزانيف أـ روا ور في ك ارزر و عمال والمعجزات الرى صػنعاا
س َ
ٕ – الَّذي لَ ْي َ

وسطاـ و ياا فى عقونر لمخطاةف كؿ أذا ظار وة المسيح الذي في نولسك
ي ِفي ُك ْـ = القػوة لػـ رظاػر فػي نػولس فقػطف نػؿ ظاػرت فػياـف فمقػد رييػروا ريييػ اًر كػامالً وصػاروا ديسػيف لاػـ
ٖ – َب ْؿ قَ ِو ّّ
مواأب نعد إيماناـ وذلؾ نرعاليـ نولسك فاؿ نعد كؿ ذلؾ يكوف نولس اعيؼ ونال سمطافك
ٗ
ضػعفَ ِ ِ ِ
ػي ِبقُ َّػوِة ِ
ؼِ ،
ضػع ٍ
اف قَ ْد صمِ ِ
ػو
ػو َح ّّ
سػ َن ْح َيا َم َع ُ
لك َّن ُ
آية (ٗ) " -:أل ََّن ُو َوِا ْف َك َ
اهلل .فَػ َن ْح ُف أ َْي ً
ُ َ
ب م ْػف َ ْ
اء فيػو ،لك َّن َنػا َ
ضػا ُ َ ُ
ِبقُ َّوِة ِ
اهلل ِم ْف ِج َي ِت ُك ْـ" .
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ِ
ب ومػػات فػػي صػػورة اػػعؼف إنّ ن ػ كػػاف فػػي منراػػى القػػوةك كػػاف حػػي نقػػوة
وصػػم َ
ولػػو ف المسػػيح إرخػػذ صػػورة ن ػرية ُ
نأور ف نؿ حرى عندما كاف في القنر كاف نأور مرحداً نناسور ك أو حي نطنيعر فاو اهلل نفس الظاأر في الجسدف

نػػؿ أػػو مصػػدر الحيػػاةك نػػؿ صػػار الصػػميب عالمػػة ػػوة مرعنػػة لم ػػياطيفك إذف ن رحكم ػوا حسػػب المظػػاأرف فػػنحف فػػي
اء ِفيػ ِػو = مػػا حػػدث لممسػػيح يحػػدث لنػػا فػػنحف نظاػػر فػػي اػػعؼ وسػػط العػػالـ الػػذي
صػػورة اػػعؼ كمسػػيحنا = ُ
ضػ َػعفَ ُ
ياطادنا ونحيا كيرنان فى أذا العالـف لكننا نالمسيح الذي فينا ويان نفاؿ وة اهلل العاممة فيناك نحػف مصػمونيف مػن

مسيحنا ن نسرعمؿ وة جسديةف ماطاديف مف العالـف العالـ يرفانا ألن يرفض المسيحك لكف ما جػرى عمػى المسػيح
ػػف ِج َي ِػػت ُك ْـ = نػػرـ رروننػػي فػػي مظاػػر اػػعؼ وجسػػمي
سػػيجرى عمينػػاف وكمػػا رمجػػد المسػػيح سػػنرمجد نحػػف يا ػاًك ِم ْ
في سرظار ادكـ و عا نكـف سأسرعمؿ سمطاني الرسولى مف نحوكـك
اعيؼف لكف وة المسيح الري َّ
٘
َف يسو َ ِ
افأ ِ
س ُك ْـَ ،ى ْؿ أَ ْنتُ ْـ ِفي ِ
ػيح ُى َػو
ستُ ْـ تَ ْع ِرفُ َ
ع ا ْل َمس َ
س ُك ْـ .أ َْـ لَ ْ
س ُك ْـ ،أ َّ َ ُ
وف أَ ْنفُ َ
امتَح ُنوا أَ ْنفُ َ
آية (٘)َ " -:جّْرُبوا أَ ْنفُ َ
يم ِ ْ
اإل َ
ِفي ُكـ ،إِ ْف لَـ تَ ُكوُنوا مرفُ ِ
يفأ"
وض َ
َْ
ْ
ْ
س ُك ْـَ ،ى ْؿ أَ ْنتُ ْـ ِفي ِ
يم ِ
اف = أذا السؤاؿ نند ف ي يؿ ناؿ كؿ مناك أؿ المسػيح فينػا ـ نك وأػذا يػدؿ عميػ
َجّْرُبوا أَ ْنفُ َ
اإل َ
ننا ثانريف في اإليماف واثقيف في مسيحناف نال خوؼك و نؿ ف نان الناس في الميزاف فمنان نفسنا نحف في الميزاف

ومف يجد نفس ذو إيماف مارز فميطمب مثؿ الرجؿ الذي اؿ لممسيح " عف عدـ إيماني"ك والرسوؿ يريد ف يقوؿ لاػـكك

ندنً مف ف رمرحنوننا ورُجرنوننا إمرحنوا نفسػكـ وجرنػوا ذواركػـف أػؿ نػرـ فػي اإليمػافف اواذا كنػرـ رسػمكوف فػي اإليمػافف
فبف المسيح يوجد فيكـ إف لـ تكونوا مرفوضيفف فبذا لـ يكف المسيح يسكف فيكـ فأنرـ لسرـ في اإليماف نؿ خارجاً عن

مرفواػػيف مػػف المسػػيح رنعػاً لػػذلؾ كمػػف أػػددأ المسػػيح نػ مزمػػن ف يرقيػػأأ (رؤٖ )ٔٙ :ك والرسػػوؿ يقصػػد أنػػا اإليمػػاف

العمميف فالمؤمف ن يخاؼ "ن خاؼ اًر ألنؾ معي" والمؤمف ن ي ؾف والمؤمف يان ثقر في اهلل مفاالً المػر الػذي

يخرػػارأ اهلل عػػف ال ػػاد الػػذي يخرػػارأ لنفس ػ ف ي يحيػػا حيػػاة الرسػػميـ الكامػػؿك وأػػو يحيػػا ػػجاعاً مثػػؿ ال ػػادانك وأنػػاؾ

عالمات خرى

ٔ) اادة الروح في داخمنا ننا ننان هللك
ٕ) ثمار الروح في الخارج الري يراأا ويممساا الناسك

ومعنى كالـ نولس ن إذا كاف المسيح فيكـ ولكـ ثمار ومواأبف فمف الذي عرفكـ المسيح؟ لست ناك ليس أذا إثناراً

لصدؽ رسوليرىك إف صدؽ رسوليرى رجدوأ داخمكـك اواف كاف المسيح فيكـف فكـ ناألكثر يكوف في معممكـك

وف أ ََّن َنا َن ْح ُف لَس َنا مرفُ ِ
ِِٙ
يف" .
وض َ
ستَ ْع ِرفُ َ
آية ( " -:)ٙلك َّنني أ َْر ُجو أ ََّن ُك ْـ َ
ْ َْ
حينما سأسرعمؿ سمطاني الرسولى سررأكدوف نني لست مرفوااًك و يااً حينما سرجدوف المسيح فػيكـ سػررأكدوف ننػي

لست مرفوااًك
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ِ
ش ْي ًئا رِديِّا ،لَ ْي ِ
آية (ٚ" -:)ٚوأُصمّْي إِلَى ِ
سػ ًنا،
اهلل أ ََّن ُك ْـ الَ تَ ْع َممُ َ
س ل َك ْي َن ْظ َي َر َن ْح ُف ُم َزَّك ْي َفَ ،ب ْؿ ل َك ْي تَ ْ
صػ َن ُعوا أَ ْنػتُ ْـ َح َ
َ
َ َ
وف َ َ
وف" .
وض َ
َوَن ُك َ
وف َن ْح ُف َكَّ ََّن َنا َم ْرفُ ُ
ِ
ػف
ػي َن ْظ َي َػر َن ْح ُ
أنا نرى مب الرسوؿ المممػون محنػة ألننائػ فاػو عيػر ماػرـ نبظاػار سػمطان الرسػولى فػي العقػاب = ل َك ْ
ِ
ِ
سػ ًنا = فػال يحرػاجوا
ػوف َ
ُم َزَّك ْي َف = إذ لنا سمطافك نؿ ف يكونوا أـ ديسػيف الَ تَ ْع َممُ َ
ػي تَ ْ
صػ َن ُعوا أَ ْنػتُ ْـ َح َ
ش ْػي ًئا َرديِّػا َب ْػؿ ل َك ْ
لرأديب يظار في سمطاف نولسك نػؿ يػود نػولس ف يظاػر كمرفػوض ونػال سػمطاف ويكونػوا أػـ ديسػيفك أنػا يظاػر ف
نولس ن يارـ نأف رسمب حقو كرسوؿ نقدر ما يطمئف عمى نفوس رعير ك

ٛ
ش ْي ًئا ِ
َج ِؿ ا ْل َحؽّْ" .
ستَ ِطيعُ َ
ض َّد ا ْل َحؽَّْ ،ب ْؿ أل ْ
آية ( " -:)ٛأل ََّن َنا الَ َن ْ

ي نػ لػػو سػػمكرـ نػػالحؽ فمػػف سػػرطين ف عمػػؿ ػػيئاً اػػدكـك فسػػمطاني الرسػػولى أػػو لعقػػاب مػػف أػػو اػػد الحػػؽك َبػ ْػؿ
ؽ = ما نعمم الماـ في أو إظاار الحؽك
َج ِؿ ا ْل َح ّْ
أل ْ
ٜ
وف أَق ِ
ضا َن ْطمُ ُب ُو َك َمالَ ُك ْـ" .
اء َوأَ ْنتُ ْـ تَ ُكوُن َ
آية ( " -:)ٜأل ََّن َنا َن ْف َر ُح ِحي َن َما َن ُك ُ
اءَ .وى َذا أ َْي ً
وف َن ْح ُف ُ
ْوَي َ
ض َعفَ َ
اء = نظاػػر كاػػعفان نػػدوف سػػمطاف وااػػح ناإلاػػافة إلحرمػػاؿ نـ الكػ ارزة = إف أػػذا
ػوف َن ْحػ ُ
َن ْفػ َػر ُح ِحي َن َمػػا َن ُكػ ُ
ػف ُ
ضػ َػعفَ َ

ػاء = فػػالقوة الروحيػػة رصػػاحب
يفرحنػػي ف ن ركػػوف أنػػاؾ فرصػػة إلظاػػار سػػمطاني نسػػنب داسػػركـك أنػػتـ تَ ُكوُنػ َ
ػوف أَ ْق ِوَيػ َ
حياة الرائب والخادـ الحقيقي يطمب كماؿ وندأ = ى َذا َن ْطمُ ُب ُو َك َمالَ ُك ْـ

َع َ ِ
ِ
آية (ٓٔ)ٔٓ" -:لِذلِ َؾ أَ ْكتُب ِبي َذا وأََنا َغ ِائب ،لِ َكي الَ أ ِ
طِ
ب ُّ
الس ْم َ
اف الَِّذي أ ْ
طاني إِيَّاهُ
سَ
ٌ
ُ
ْ
َستَ ْعم َؿ َج ْزًما َوأََنا َحاضٌرَ ،ح َ
َ
ْ
ب لِ ْم ُب ْن َي ِ
اف الَ لِ ْم َي ْدِـ" .
الر ُّ
َّ
ومف جؿ أذا فبنى كرفي ناذأ األمور إلػيكـ و نػا عائػب عػنكـ حرػى ررعظػوا ناػاف وحرػى ن كػوف ماػط اًر عنػدما جػ

إليكـ ف سرعمؿ سمطاني الرسولى في معا نركـف وأذا السمطاف الذي خذناأ مػف اهلل لػـ نأخػذأ مػف جػؿ الاػدـ اواظاػار

القوة نؿ مف جؿ ننيانكـ الروحي وركميمكـ في حياة اإليمافك

ِ
ِ
اى ِتمامػػا و ِ
آيػػة (ٔٔ)ٔٔ" -:أ ِ
ُّيػػا ِ
الس ػبلَِـَ ،وِال ػ ُو ا ْل َم َح َّبػ ِػة
َخيػ ًا
ش ػوا ِب َّ
احػ ًػداِ .عي ُ
ػر أَي َ
اإل ْخػ َػوةُ اف َْر ُح ػوا .ا ْك َممُػوا .تَ َعػ َّػز ْوا .ا ْىتَ ُّم ػوا ْ َ ً َ
و َّ ِ
وف َم َع ُك ْـ" .
س َي ُك ُ
السبلَـ َ
َ

اف َْر ُحوا = الفرح الروحي المقدس سمة لحياة اإليمافك ونحػظ ف اإلنرصػار فػي الرجرنػة لػيس أػو الخػروج مناػاف نػؿ فػي
ف نسرمر في حال فرح ثنانأاك لذلؾ فمنفرح حرى لو كنا في مرض و سجفف فنحف في يد اهلل ينما كناك لذلؾ نسػمن

نولس الرسوؿ يدعو لمفرح حرى وأو في السجف (في ٗ )ٗ :ك
ِا ْك َممُوا = الرسوؿ يطمب مناـ ومنا ف نسعى ونعمؿ لمنمو في طريػؽ الكمػاؿ الروحػيك فالحيػاة الروحيػة أػي حيػاة رقػدـ
ونمو وردرج مف مررنة إلى مررنة عمى مناا وأكذا إلى مان ناايةككك"كونوا كامميف كما ف ناكـ الذي في السموات أو
كامؿ" ك
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تَ َع َّز ْوا = نحف في عالـ اػيقاتف والاػيقات رحاصػرنا مػف كػؿ جانػب لكػف عمينػا ف نطمػب اإلمػرالن مػف الػروح القػدس
المعزى ليعزينا وسط ايقارنا ك
ِ
اى ِتمامػا و ِ
اح ًػدا = الرسػوؿ ياػرـ نػأف يكػوف لمكنيسػة الفكػر الواحػد (فػي ٕ  )ٕ :فنكػوف كأسػرة واحػدة مرحانػة نػػال
ا ْىتَ ُّمػوا ْ َ ً َ
إن ػػقاؽ ون إنقسػػاـ ون رحػػزب ون خصػػاـك وأػػذا لػػف يكػػوف إنّ لػػو كنػػا مممػػوئيف مػػف الػػروح إذ لنػػا أػػدؼ واحػػد أػػو مجػػد
المسيح ك
شوا ِب َّ ِ
وف َم َع ُك ْػـك ومػف يعي ػوا
ِعي ُ
س َػي ُك ُ
السبلَـ = كرسوا حياركـ ألجؿ سالـ الكؿك ومف يعيش نالسالـ يكػوف اهلل معػ = َ
في إن قا ات وخصاـ لف يكوف اهلل معاـك
ٕ
ٍ
ض ُك ْـ َعمَى َب ْع ٍ
َّس ٍة" .
سمّْ ُموا َب ْع ُ
ض ِبقُْبمَة ُمقَد َ
آية (ٕٔ)َ " -:

الرسوؿ يحثاـ عمى ف يكوف نيناـ ود ومحنة وسالـ نال ريانك ومف أنا فػبف الكنيسػة واػعت فػي ندايػة القػداس " نمػوا
ٍ
َّس ٍة = نال خداع ون فسادك
نعاكـ نعااً" فال عنادة مقنولة دوف ف نكوف في سالـ ومحنةك ِبقُْبمَة ُمقَد َ
آية (ٖٔ)ٖٔ" -:يسمّْـ عمَ ْي ُكـ ج ِميع ا ْل ِقد ِ
يف" .
ّْيس َ
َُُ َ ْ َ ُ
ج ِميع ا ْل ِقد ِ
يف = ي مؤمني مكدونية (فيميني ورسالونيكى) ك
ّْيس َ
َ ُ
يع ُكـِ .
ِ ِ
يح ،ومح َّب ُة ِ
آية (ٗٔ)ِ ٔٗ" -:نعم ُة رّْب َنا يسو َ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
يف" .
الر ِ
ش ِرَك ُة ُّ
اهللَ ،و َ
آم َ
ع ا ْل َمس ِ َ َ َ
َْ َ َ ُ
س َم َع َجم ْ
أنػا نػرى النركػة الرسػولية الخراميػة والرػي صػارت أػي النركػػة الرػي ينػارؾ الكػاأف ال ػعب ناػا نعػد إخررػاـ كػؿ ػػداس و
إجرمػػاعك ونالحػػظ ف نعمػػة المسػػيح الرػػي ظاػػرت فػػي صػػمين جعمرنػػا نرعػػرؼ عمػػى محنػػة اهلل ايب ونالرػػالي نكػػوف فػػي
ركة من نا ي المؤمنيفف أذأ ال ركة يعطياا الروح القدسك

نحف ندوف المسيح ما كنا ادريف عمى ف نحظى نمحنة ايبف ونبرحادنا نالمسيح اإلنف صرنا ننان نالرنعية رنسكب
فينا محنة ايب الري كانت رنسكب في اإلنف المحنوب ( ؼ ٔ )ٙ :ك والروح القدس أو روح المحنة الذي يسكب أذأ

المحنة في موب كؿ المؤمنيف (رو ٘ )٘ :ك ونالرالي ي ررؾ كؿ المؤمنيف في محنة واحدة هلل ولنعااـ النعضك

وأناؾ يااً ركة نيف المؤمنيف ونيف الروح القدس في المواأب والعطاياف نؿ الروح القدس صار ي ررؾ من المؤمنيف

في كؿ عمؿ صالح " و ية المسافريفكك إ ررؾ يا رب من عنيدؾ في كؿ عمؿ صالح"ك اهلل الثالوث أو مصدر كؿ

نعمة وحب و ركة لنا.
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