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١  

  المقدمة

  . ميناء على كل خليج،تقع كورنثوس على برزخ ضيق بين خليجين ولذلك لها مينائين
   وبالد اليونان تنقسم إلقليمين .ويدعى ليجيوم) ٢(يدعى كنخريا وميناء ) ١(ميناء 
  الشمالي هو مقدونية   - أ
 ميالً ٤٠ وعاصمة اإلقليم الجنوبي كورنثوس وتقع على بعد .والجنوبي هو إخائية - ب
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٢  

  كورنثوس

 مشهورة بغناهـا وعظمتهـا      ،وبها مينائين يطالن على بحرين تربط بهما الشرق والغرب        
لفة خاصة   وهى مركز للفنون المخت    .وبكونها مدينة صناعية ضخمة خاصة فى بناء السفن       

 وكمدينـة  . وهى مدينة مفتوحة على العالم فى التجارة والدورات الرياضية       .الفن المعماري 
 وضمت كثيرين من اليهود الذين طردهم كلوديوس قيـصر          ،مفتوحة ضمت ديانات كثيرة   

 وكانت مملـوءة    ، وجاءها اليهود أيضاً من فلسطين للتجارة      .من روما مثل اكيال وبريسكال    
نانية ورومانية وبها هيكل لإللهة اإلغريقية الزهرة إلهة العشق والـشهوة           آلهة مصرية ويو  

وهيكل إلفروديت إلهة الحب عند اليونان وكانت هذه الهياكل مملوءة غانيات وراقـصات             
 وبسبب إنفتاحها صارت    . تخصصوا للطقوس الوثنية الفاجرة    ) لمعبد إفروديت فقط   ١٠٠٠(

 وكانت كلمـة فتـاة      ،أي عش فاسداً  " عش كورنثياً "ثالً   وصار م  ،مثالًً للفساد الخلقي والزنا   
ولقد ضمت  " نور بالد اليونان  "  ولقد أسماها الفيلسوف شيشرون      .كورنثية تعنى فتاة داعرة   

 وكـان   ،) عبد ٤٠٠,٠٠٠+  إنسان حر    ٢٠٠,٠٠٠(المدينة عدد كبير من العبيد فكان بها        
 وكان من حق السيد أن      ،يالً من البهائم  اليونانيون والوثنيون عموماً يعتبرون العبيد أفضل قل      

 م أتى إليها بـولس الرسـول        ٥٢  سنة    –  ٥١ وفى حوالي سنة     .يقتل عبده دون مساءلة   
 وكان ذلك بأوامر مـن الـرب        ، شهراً ١٨ضمن رحلته التبشيرية الثانية وكرز فيها لمدة        

 بـولس    بعمل الروح القدس وغيـرة     ، فتحولت المدينة بإعجاز   )١٠ ،٩ : ١٨أع  (مباشرة  
 وفى هذه الفترة كتب رسالة رومية       . م ٥٧ ، م ٥٤ وزارها الرسول فيما بين سنة       .للمسيحية

  ).٢٧ : ١٦رو  + ١ :١٣ ،١٤ : ١٢كو ٢ + ٧ ،٦: ١٦كو١(
  

  زيارات بولس الرسول لكورنثوس ورسائله لها
   مرات على األقل٣  يرى كثيرين من الدارسين أن الرسول بولس قد زار كورنثوس ٠
   رسائل إلى كورنثوس هم٤البعض أن الرسول كتب  ويرى ٠

 ويقولون أن الرسول كتبها     ).٩ : ٥كو  ١( الرسالة السابقة وهى ما أشير إليها فى         -١    
  قبل الرسالة                                       

  )الرسالة القانونية(        األولى لكورنثوس 
  .ت بالكتاب المقدس رسالة كورنثوس األولى والتي ورد-٢    
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٣  

  )٤ : ٢كو٢( الرسالة المحزنة -٣    
   رسالة كورنثوس الثانية والتي وردت بالكتاب المقدس -٤    

 األرجح أن ما يسمى الرسالة السابقة ومـا         ووأغلب الظن كما يرى البعض اآلخر، وهذا ه       
جـد سـوى    يسمى الرسالة المحزنة هما إشارة للرسالة األولى لكورنثوس وبالتالي فال يو          

  .رسالتين لكورنثوس هما اللتان وردتا بالكتاب المقدس
وأصحاب رأى األربع الرسائل يقولون أن الرسالة السابقة كتبها بولس الرسول قبل الرسالة             

 ويقولـون أن هـذه      ،األولى القانونية ليحذر المؤمنين من الشركة مع المؤمنين األشـرار         
كتبـت إلـيكم فـى الرسـالة أن ال       " )٩ : ٥ كو١( ويعتمدون على اآلية     .الرسالة مفقودة 
 نجد أن بولس الرسول يتكلم بحـزن        )١ : ٥كو  ١( ولكن بالرجوع لآلية     ."تخالطوا الزناة   

 المقصود بالرسالة   )٩آية  ( وبالتالي يكون في     .أنهم تركوا فى وسطهم هذا الخاطئ الزانى      
 ،صة تحمل هذا المعنى    وال داعي أن يكون هناك رسالة خا       ،هو الرسالة األولى لكورنثوس   

 وأصحاب رأى األربع الرسائل يقولون أن هناك رسـالة          .فهو موجود فى نفس اإلصحاح    
ألنى من حزن كثير وكآبة قلب كتبت        " )٤ : ٢كو٢(محزنة إعتماداً على قول الرسول فى       

 ولكن من يقرأ الرسالة األولى لكورنثوس يجد هذا المعنى أن الرسـول كتـب               .... ".إليكم
 ونجد كالمه معهم    ،ة األولى وهو حزين بسبب حالة الزنا التي وجدت في كورنثوس          الرسال

 وبالتالي فاألرجح أن بولس كتب ألهل كورنثوس . وفيها نجد حرمانه للزانى  ،بطريقة عنيفة 
  .رسالتين فقط هما اللتان وردتا بالكتاب المقدس

  

  لماذا كتب بولس الرسول الرسالة األولى

  
 كان  ،)١١ : ١(سس جاءته أخبار من عبيد سيدة شريفة تُدعى خُلوى          إذ كان الرسول فى أف    

 كما جاء إليه مندوبون من قـادة كورنثـوس هـم            .فى بيتها الكثير من العبيد الذين آمنوا      
 وكانت  . يحملون تساؤالت كنسية وعقائدية    )١٧ : ١٦(استفاناس وفرتوناتوس وإخائيكوس    

 مزعجة عن إنقـسامات حادثـة فـى كنيـسة        األخبار التي وصلته من عبيد خُلوى أخباراً      
كورنثوس وتشيع البعض لبولس والبعض ألبلوس فأرسل الرسول رسالته األولى ليـصحح           
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٤  

 وأرسل رسالته غالباً مع تلميذه تيموثاوس لكي يصلح         .هذه األوضاع ويرد على التساؤالت    
لقد عانت   و . م ٥٧ وكان هذا غالباً سنة      .)١٠ : ١٦ + ١٧ :٤(تيموثاوس أيضاً األوضاع    

الكنيسة فى كورنثوس من الخصومات والفساد وعبادة األوثان واإلباحية، وثـورة بعـض             
النساء على العادات الموجودة فأرادت بعض النساء خلع غطاء الرأس الذي كانت تلبـسه              

.  وأراد بعض الرجال أن يطلقوا شـعورهم       ،النساء الشريفات عالمة خضوعهن ألزواجهن    
 وأسـاء   ،ن أصواتهن في الكنيسة تباهياً بمراكزهن اإلجتماعيـة       وكانت بعض النساء يرفع   

 ).٤٠ ،٣٣ : ١٤(البعض فهم موهبة التكلم بألسنة فتحولت الكنيسة لنوع مـن التـشويش             
لذلك أتت الرسالة تحوى تقريباً نظاماً متكامالً لحياة المسيحي بعد المعمودية يحدد سـلوكه              

 نـرى سـلطة     )٥ص( وفـى    ).٤  ص  – ١ص(فيما يخص التحزبات وخطورة اإلنقسام      
 نرى تعاليم خاصة بـالزواج والبتوليـة        )٧  ص    – ٦ص(الكنيسة فى عقوبة الزانى وفى      

تعاليم خاصة باألكـل ممـا ذبـح لألوثـان          ) ١٠ ص   – ٨ص  ( وفى   .والتحذير من الزنا  
 )١١ص  ( وفـى    .موضحاً أهمية عدم إعثار اآلخرين رغم الحرية التي لنا فـي المـسيح            

عض العادات اإلجتماعية فى آداب الحضور للكنيسة والعـشاء الـسابق           يصحح الرسول ب  
 ينـاقش   )١٤ ص   – ١٢ص  ( وفـى    . وإظهار قدسية التناول وأهمية اإلستعداد له      ،للقداس

 يتحدث عن عقيدة القيامة مؤكداً قيامة المسيح        )١٥ص  ( وفى   ،موضوع المواهب الروحية  
رسول خدمة الفقراء ويخـتم بنـصائحه        ينظم ال  )١٦ص  ( وفى   .التي كانت طريقاً لقيامتنا   

  .الرسولية لهم
  

  لماذا كتب بولس الرسول الرسالة الثانية

  
 وقطـع الزانـى مـن شـركة         ،بعد أن كتب الرسول رسالته األولى والتي كان عنيفاً فيها         

 ولكنه أيضاً كان يـشعر أنـه        ، فهو ندم على رسالته    ، خالجه نوعان من المشاعر    ،الكنيسة
 فهو نـدم إذ خـاف أن        ).٨ : ٧كو  ٢(ا أماله عليه الروح القدس      أرضى ضميره وكتب م   

 ومحبة الرسـول هـذه      .تكون رسالته العنيفة األولى قد تسببت فى أن يترك البعض إيمانه          
وخوفه على أوالده جعله يرسل تيطس تلميذه لكورنثوس ليطمئن على أثار رسالته األولـى       

 لكنـه لـم     ،ى أخبار شعب كورنثوس    وإستمر ينتظر حضور تيطس ليطمئن منه عل       .بينهم
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٥  

يستطع اإلنتظار بل ذهب من أفسس إلى مكدونية ليقابل تيطس ليسمع منه أخباراً تطمئنـه               
 ولما تقابل مع تيطس وسمع عن       ).٥ : ٧كو  ٢ + ١٣ ،١٢ : ٢كو  ٢(على أهل كورنثوس    

 عـن    وكتب لهم هذه الرسالة الثانية ليعبر فيهـا        ).٩ : ٧كو  ٢(أخبار توبتهم فرح وتعزى     
  .إرتياحه لنجاح رسالته األولى

 فبـالرغم   ، فبولس هنا يمثل الخادم المثالي     ،وهذه الرسالة الثانية هي رسالة نموذجية للخدام      
  بل طلب البعض منهم أن يـأتى         ،من أنهم شككوا فى رسوليته ألنه ليس من اإلثنى عشر         

 إذ قـال أنـه       والبعض أشاع أنه خائف من مواجهتهم      ،بولس برسائل توصية من أورشليم    
 ولكن نجـد بـولس      . وإتهمه البعض بأنه يعتمد على الكنائس لكي تعوله        ،سيأتي ولم يأتى  

  . ويستعبد نفسه لهم ألجل خالص كل نفس،الرسول مع كل هذا يفيض حباً لهم
  
  

 ولكن إلثبـات صـدق      ،إضطرار الرسول بولس أن يدافع عن رسوليته ليس إعجاباً بنفسه         
  . اإليمان الصحيحتعاليمه حتى ال يرتدوا عن

  فطلبوا   )٢ ،١ : ٣كو  ٢(ويبدو أن المعلمين المتهودين قدموا رسائل توصية من أورشليم          
 ، ورأى بولس أن فى هذا غبـاوة       ،من بولس أن يقدم هو أيضاً رسالة توصية من أورشليم         

فخدمته فى كورنثوس وإيمان أهلها والتغيير الذي حدث فيهم والمواهب التي صارت لهـم              
  . فهو الذي علمهم وبشرهم، هم خير من أي رسالة مكتوبة. شهادة لصحة رسوليتههو خير

 من سلطان الحل والربط أنه يحل زانى كورنثوس بعد )وللكنيسة(ونرى الرسول هنا بما له 
 فهو قطعه وأسلمه للشيطان ال ليحطمه بل كان قاصداً توبتـه وخـالص              ،أن كان قد قطعه   

  .نفسه
 لكنه أستخدمها ليظهر إحتمالـه      ،ثانية هو سيرة شخصية للرسول    جزء كبير من الرسالة ال    

  . وعواطفه ومحبته تجاههم،وصدق رسوليته
 فهو إذ   )٧ ،٥ ،٢ : ١٦كو  ١(وهو يشرح فيها لماذا تعوق عن الحضور حسب وعده فى           

 أي يقول وال ينفذ أو ربما إتهموه  بأنه          )١٧ : ١كو  ٢(لم يستطع أن  يأتى  إتهموه بالخفة         
   ).١٠ : ١٠كو ٢(ن المواجهة  خائف م
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٦  

 بعد أن جاءه تـيطس      )مقاطعة مكدونية (ولقد كتب بولس الرسول الرسالة الثانية من فيلبى         
 . وكان ذلك خالل عام من كتابته لرسالته األولـى         .حامالً أخبار ردود فعل الرسالة األولى     
  .)١٧ ،١٦ : ٨كو ٢(ولقد أرسلها بولس الرسول مع تيطس 

  
   كورنثوسنشأة الكنيسة فى

  

 كان ، وكان بها عدد ال بأس به من اليهود)٢ : ١٢(كان غالبية شعب كورنثوس من األمم 

 ولقد بدأ بولس خدمته فى )١١ – ١ : ١٠كو ١(أبائنا . .الرسول يخاطبهم بقوله عن أبائهم

 وكان يقيم مع أكيال وبريسكال ويعمل ، كارزاً لليهود واألمم الدخالء،المجمع اليهودي

 ضمت الكنيسة عدداً كبيراً من . ولما قاومه اليهود ذهب لألمم،فى صناعة الخياممعهما 

 : ١١كو ١راجع ( على أنه كان بينهم شرفاء مثل تيطس )٢١ : ٧ + ٢٦ : ١كو ١(العبيد 

٣٢ – ٢١.(   

وبعد أن ترك بولس المدينة زارها أبلوس وكان يهودياً إسكندرياً ذا ثقافة يونانيـة عاليـة                
 ،)٩ – ٥ : ٣كـو   ١(بَِِل أبلوس المسيحية وصار يكرز وكانت خدمته ناجحة          وقََ .وفصيحاً

غير أن البعض أساء إستخدام إسمه فظهرت خصومات فى الكنيسة فتشيع البعض لبـولس              
 وتـشيع الـبعض     ، وتشيع البعض ألبلوس من أجل إقتداره وحكمتـه        ،كأول كارز للمدينة  

 والبعض نـادوا بـأنهم أتبـاع        ، أورشليم  ربما ألنهم إعتمدوا على يديه فى      )صفا(لبطرس  
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٧  

المسيح غالباً رغبة منهم فى التحرر من كل إلتزام ليسلك كل واحد على هواه بحجة أنهم ال           
  . وهؤالء أساءوا فهم الحرية المسيحية.ينتسبون لقيادات بشرية

  
  قوة اهللا ظهرت فى تغيير شعب كورنثوس

  
أمراضنا أو إنتقاماً فورياً من أعداء يسيئون يظن البعض أن قوة اهللا البد أن تظهر فى شفاء 

 إالّ أن قوة اهللا تظهر حقيقـة فـى          ، ومع أن هذا وارد    ، أو حل مشكلة مادية مستعصية     ،لنا
 والحظ عمل اهللا فى كورنثوس المشهورة بالزنـا فـي المعابـد             .تحويل الفاجر إلى قديس   

المخصـصون للزنـا    ) ونبل الرجال المـأبون   (الوثنية التي تحتوى على أالف من الفتيات        
 ،كطقس من طقوس العبادة والتي تشمل أيضاً طقوساً مثيرة وموسيقى صاخبة وفجر متفشى

 وكان هذا على يـد بـولس الرسـول          ،إذا بهذه المدينة تتحول إلى حياة القداسة المسيحية       
 والذي كان يبشر بنجار مات مصلوباً وسـط        ،الضعيف جسدياً والمصاب بشوكة فى الجسد     

 وإذا بهذا الشعب يترك فساده وخطيتـه        .د القوة والفلسفة ويعيش فى فجر وفساد      شعب يعب 
 والتي غيرت هذه المدينة الوثنية      ، هنا نرى حقيقة قوة اهللا فى التغيير       .ليؤمن بهذا المصلوب  

  ).٥ ،٤ : ٢كو ١(المنحلة إلى أقوى كنيسة 
  

  العقائد المسيحية األساسية فى رسالتى كورنثوس
  

 لكن العقائد المـسيحية     . رسائله عموماً ال يقدم بحوثاً نظرية فى العقيدة        بولس الرسول فى  
 ومن خالل كلماته التي يكتبها في رسائله نجد العقائد التي آمـن             .صارت له حياة يحيا بها    

بها وصارت تشكل وجدانه وحياته تخرج مع كلماته بعفوية دون أن يقصد أن يقـدم بحثـاً    
وفـى  "  اهللا يحفظك "  مسيحي منا حينما يقول ألحد أحبائه نظرياً فى رسائله وهذه مثل أي 

 لقد  ،فهو بهذا يعبر عن إيمانه بأن المسيح هو نفسه اهللا         "  المسيح يحفظك   " يوم آخر يردد    
 .صارت هذه العقيدة تشكل وجدانه فأصبح ال يجد فرقاً بين أن يقول المسيح أو يقـول اهللا                
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٨  

ي وردت وسط كلمات الرسول فى رسالتي كورنثوس        ولنأخذ فيما يلي أمثلة على العقائد الت      
:-  
  
  الهوت المسيح وأزليته -١

 :  ١كـو   ٢ + ٣ : ١(كو  ١نعمة لكم وسالم من اهللا أبينا والرب يسوع المسيح            "  •
 .هنا نرى التساوي بين اهللا اآلب والمسيح فكالهما مصدر للنعمة والسالم" )٢

 تكرار قول الرسـول ربنـا        نجد )الخ...... .١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٣ : ١كو  ١(وفى   •
  .يسوع المسيح

 وهذه )٢٤ : ١كو ١(وأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة اهللا وحكمة اهللا  •
 فلو كان المسيح مخلوقاً كما يقول       .تثبت أزلية السيد المسيح وكونه واحداً مع اهللا       

 يكـون    مستحيل أن  . وكيف خلق لنفسه حكمة    ، فكيف خلق اهللا لنفسه قوة     ،البعض
 وصـفة   . وبذلك فالمسيح أزلي   ،هناك زمان لم يكن فيه اإلبن قوة اهللا وحكمة اهللا         

 .األزلية التقال سوى هللا

 . وهذه ال تقال سوى عن اهللا).٨ : ٢كو ١(الرسول يسمى المسيح رب المجد  •

  إذاَ   )٦ : ٨كـو   ١(" رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع األشياء ونحن به           "  •
 . واهللا هو الخالق)٣ :١يو ( وهذه تتفق مع . كل شئالمسيح هو خالق

 هـو   )٩ : ١٠كو  ١(وال نجرب المسيح كما جرب أناس منهم فأهلكتهم الحيات           •
 . وبهذا نرى أن المـسيح هـو يهـوة         ،يقصد تجربة اليهود ليهوة في العهد القديم      

 المـسيح   )٣١ : ١١كـو   ٢ + ١٩ :١كو  ٢ + ٣ : ١كو  ٢(المسيح هو إبن اهللا       
إننا جميعاً نظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد         ) " ١٠ : ٥كو  ٢(لعالم  يدين ا 

 "ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً 

  
  الهوت الروح القدس -٢

  
"   مـع  )١٦ : ٣كـو  ١(" أما تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم       " قارن اآليات   

   )١٩ : ٦كو ١(" لقدس ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح ا
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٩  

 أن الروح القدس هو اهللا ال يجد فرقاً أن يقول أن جسدنا هو هيكـل هللا أو                  إليمانهفالرسول  
  .أن جسدنا هو هيكل للروح القدس

 فنجد أن الروح القدس يعرف أمور اهللا ويفحص كـل          )١٣ – ١٠ :٢كو  ١(وراجع اآليات   
لسماء وهـو بالنـسبة هللا كمثـل روح    شئ حتى أعماق اهللا ويعلن لنا ما يريده من أسرار ا     

  .اإلنسان لإلنسان
  
  عقيدة الفداء -٣

  
  )٧ : ٥ كو ١(ألن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح ألجلنا " 
 : ٦كـو   ١("  فمجدوا اهللا فى أجسادكم وفى أرواحكم التي هي هللا           .ألنكم قد إشتريتم بثمن   " 
  )٢٣ : ٧كو ١(" قد إشتريتم بثمن فال تصيروا عبيداً للناس  "  )٢٠
  )١١ : ٨كو ١(" فيهلك بسبب علمك األخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله " 
  كان موته ليصالحنا     ).٤ : ١٥كو  ١  + ٣ : ١٥كو  ١("  المسيح مات من أجل خطايانا      " 

  ).٢١ – ١٨ : ٥كو ٢(مع اهللا   
فيحرره من  من هو الفادى فى العهد القديم ؟ كان هو من يسدد الدين الذي على أحد أقربائه                 

 ونحن بسبب خطايانا صـرنا      . على تسديد دينه   رالعبودية التي وقع تحتها إذ كان غير قاد       
 ومن يرجع لخطيته ثانيـة      ،عبيداً فإشترانا المسيح بدمه وسدد ما علينا هللا وصالحنا مع اهللا          

  .فهو يعود للعبودية ثانية
  
  عقيدة الثالوث األقدس -٤

  
 هنـا   )١١ : ٦كو  ١(" تم بإسم الرب يسوع وبروح إلهنا       لكن إغتسلتم بل تقدستم بل تبرر     " 

  نرى عمل الثالوث فى المعمودية 
  )اآلب (إلهنا) الروح القدس (وبروح) اإلبن (بإسم الرب يسوع

 : ٢٨مـت  (" عمدوهم بإسم اآلب واإلبن والـروح القـدس   " وهذا ما علمه السيد المسيح   
 ؟ الخلق عموماً هـو عمـل الثـالوث           ولماذا تكون المعمودية عمل للثالوث األقدس      ).١٩
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١٠  

 ، وقولــه نعمـل    )٢٦ : ١تك  (" وقال اهللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا       " .األقدس
 فالفرد  ، فالعبرية ال تعرف صيغة التفخيم     ، شبهنا بصورة الجمع هو إشارة للثالوث      ،صورتنا

وتـشوهت   ولمـا سـقط اإلنـسان        .مهما كان عظيماً ال يقول عن نفسه نحن بل يقول أنا          
 ، ثم المعمودية  ، وكان ذلك بالفداء   . أن يعيد خلقة اإلنسان    ، كان الحل الذي رآه اهللا     ،صورته

 كمـا أن    ، فالخليقة الجديدة هي عمل الثـالوث      ،لذلك ظهر الثالوث يوم عماد السيد المسيح      
 وقول السيد المسيح عمدوهم بإسم اآلب واإلبن والـروح          .الخلقة األولى هي عمل الثالوث    

 وعملهم فى المعمودية ليعاد خلـق       ، يعنى بقوة ومقدرة اآلب واإلبن والروح القدس       ،القدس
 فيموت بالـصليب    ، فاآلب يريد واإلبن يترجم إرادة اآلب إلى عمل الفداء         .المعمد من جديد  

 وإذا كان أحد فى المسيح فهـو خليقـة          ،والروح القدس عمله أن يثبتنا فى المسيح      . ويقوم
الحظ أن نزول المسيح لنهر األردن ليعمد هو إعالن منـه عـن              و ).١٧ : ٥كو  ٢(جديدة  

 . وهذا هو الطريق الوحيد لنموت نحن عن اإلنسان العتيق وتغفر خطايانا           .قبوله الموت عنا  
 ،٩ : ٣كـو   (وبالمعمودية نعود ونتجدد بحسب صورة خالقنا بعد أن نخلع اإلنسان العتيق            

د على المسيح هو حلول الروح القـدس علـى           وكان حلول الروح القدس يوم العما      ).١٠
الكنيسة جسد المسيح ليبدأ عمل الروح القدس مع كل معمد ليجعله يموت ويدفن مع المسيح               

إشارة ألن  " إغتسلتم  "  والحظ قول الرسول       ).٧ – ٣ : ٦رو  (ويقوم متحداً معه ثابتاً فيه      
المعمودية هي من الماء والـروح      إشارة ألن   " وبروح إلهنا   " وقولـه  .. .المعمودية بالماء 

  )٥ : ٣يو (كما قال السيد المسيح لنيقوديموس 
 )٢١ : ١كـو   ٢(" ولكن الذي يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هـو اهللا            " واآلية الثانية   

  .وفيها نرى أن اهللا بروحه القدوس يثبتنا فى المسيح اإلبن لنصبح أبناء اهللا
عن الثالوث والتي يتكلم فيها بولس الرسول عـن المواهـب           واآلية الثالثة التي نسمع فيها      

 .فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحـد       " )٦ – ٤ : ١٢كو  ١(وينسبها أيضاً للثالوث    
 وأنواع أعمال موجودة ولكن اهللا واحد الذي يعمل         .وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد     

 وهنـا   ،خلق المعمد ليصير خليقة جديدة     فالثالوث كما قلنا فى المعمودية ي      ."الكل فى الكل    
 فـنحن  ، لكل عضو عمـل ،يخلق جسد المسيح أي الكنيسة خلقة جديدة لتكون جسد المسيح         

 أما الروح القـدس فهـو الـذي         ، لكل عضو عمله الذي يحدده اآلب      ،أعضاء جسد المسيح  
ى الموهبة   هو ينفذ إرادة اآلب بأن يعط      ،يعطى الموهبة أو اإلمكانيات أو القدرة على العمل       
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١١  

 فـال   ، وبثباتنا في المسيح نصير أعضاء حيـة       . ليقوم بعمله  )األفراد(التي يحتاجها العضو    
 لذلك نجد   . وبهذا نستطيع أن نقوم بالخدمة الموكلة لنا       .حياة لعضو خارجاً عن جسد المسيح     

  -:الرسول ينسب 
  

  لآلب .......             .العمل
  لذي أتى ليخْدم ال ليخْدملإلبن ا.......            .والخدمة
  للروح القدس.......            .والموهبة

 ولكنها ال يمكن أن تقـوم       .هو النظر أو اإلبصار   . . فالعين البشرية لها عمل محدد     -:مثال  
 وأيضاً يجب أن تكون سـليمة لتقـوم         .بعملها إن لم تكن ثابتة فى الجسم بأوردة وأعصاب        

 ،لثة نرى عمل الثالوث فى تكـوين جـسد المـسيح أي الكنيـسة         فى هذه اآلية الثا    .بعملها
   . عملهم يتكامل معاً)أفراد(بأعضاء 

نعمة ربنا يسوع المـسيح     " واآلية الرابعة نرى فيها أيضاً عمل الثالوث فى بركة الكنيسة           
 فاهللا اآلب أعلـن محبتـه       ).١٤ : ١٣كو  ٢(ومحبة اهللا وشركة الروح القدس مع جميعكم        

 إبنه ربنا يسوع المسيح وإرسال روحه القدوس ليشترك معنا فى عمل صالح             بتجسد وفداء 
  )أوشية المسافرين(
  
  عقيدة الكنيسة فى سلطان الحل والربط -٥

  
 إذ أسلم الزانى للشيطان أي قطعه وحرمـه         )٥ : ٥كو  ١(هذا ما عمله بولس الرسول فى       

 وهذا يتفق   .ان وسامحه  إذ أحله من هذا الحرم     )١٠ ،٦ : ٢كو  ٢(من شركة الكنيسة وفى     
 ومـن أمـسكتم     .إقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له       " مع قول المسيح لتالميذه     

  )١٨ : ١٨مت  + ١٩ : ١٦مت  + ٢٣ ،٢٢ : ٢٠يو (خطاياه أمسكت 
  
  عقيدة القيامة من األموات -٦
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سـيقيمنا  واهللا قد أقام الـرب و " )١٤ : ٦كو ١+  بأكمله ١٥كو  ١(يراجع فى هذا إصحاح     
  ).١٤ : ٤ كو ٢(" + نحن أيضاً بقوته 

ألننا نعلم أنه أن نقض      " )١ : ٥كو  ٢ + ١٥كو  ١(وسنحصل على جسد ممجد فى السماء       
  "بيت خيمتنا األرضي فلنا في السموات بناء من اهللا بيت غير مصنوع بيد أبدى 

  
  ةاألسرار الكنسي -٧

  

  )١٧ – ١٣ : ١كو ١ + ()١٢راجع ص ) (١١ :٦كو ١( -:المعمودية   - أ
 )٣١ – ٢٣ : ١١كو ١ + ٢١ – ١٥ : ١٠كو ١( -:اإلفخارستيا  - ب

 . وهو سر حلول الروح القدس في المؤمن المعمد-:  الميرون -ج 

 وهو الذي يثبتنا في     . فالروح القدس يحل فينا    )١٣ – ١٠ :٢ كو   ١(راجع اآليات   
بـون   ولكن ما نحصل عليه فى األرض هنا هو عر         ).٢٢ ،٢١ : ١كو  ٢(المسيح  
  )٥: ٥كو ٢(الروح 

 ١" (وكالء سرائر اهللا"  بولس يسمى نفسه والخدام الذين مثله-:  الكهنوت -د 
  .       وسرائر هنا جاءت ميستيريون بمعنى أسرار الكنيسة)١ :٤كو
 مـسحنا  وقد   المسيحالذي يثبتنا معكم في     "  تشير أيضاً للثالوث     )٢١ : ١كو  ٢(اآلية  ٠

  "اهللاهو 

 العقيدة عنده حياة يحياهـا وليـست موضـوعات للمناقـشة            ،سان المؤمن هكذا يعيش اإلن  
 فالمؤمن يذكر آيات الكتاب المقـدس ويقـول         . ليست موضوعات نظرية بل حياة     ،والجدل

 ال فرق فهو يؤمن بأن المسيح هـو         ،المسيح يقول كذا وكذا وقد يقول ربنا يقول كذا وكذا         
  . وهذا ليس موضوعاً للمناقشة واإلثباتات،اهللا

وعقيدة الشفاعة التي نؤمن بها فأغلبية المسيحيين قد ال يعرفون إثباتاً لها ولكـنهم يحيـون          
 وإن أثبت هذا شئ فهو يثبت أن المسيح قد          ، وحياة صداقة ودالة   ،حياة شركة مع السمائيين   

  صالح السمائيين على 
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مـدارس   سمعت هذا السؤال يوماً من بنت صغيرة فـى           .األرضيين وجعل اإلثنين واحداً   
هذه قـد   " هل يمكن أن يكون لي أصدقاء في السماء كما لي أصدقاء في المدرسة              " األحد  

  .تحولت لها عقيدة الشفاعة لحياة تحياها
وعقيدة أن اهللا أب لنا يحبنا حباً ال يوصف تظهر فى تسليم كل أمورنا له حتى ولو كانـت                   

أبولس أم أبلـوس أم      " )٢٢ : ٣كو  ١(تجارب أليمة،  وهذا ما عََبر عنه الرسول هنا فى           
  "صفا أم العالم أم الحيوة أم الموت أم األشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شئ لكم 

 فبعد أن قامت الثورة الشيوعية أتـى الثـوار          .هذا ما حدث مع فالحين بسطاء فى روسيا       
مع رجـال    ودخلوا   .الملحدين ببعض رجال الدين الفاسدين أمام جماهير الفالحين البسطاء        

 وطبعاً فبسطاء الفالحين لم يفهموا هـذا الحـوار          .الدين فى حوار إلثبات أنه ال يوجد إله       
الفلسفي خصوصاً مع تقاعس رجال الدين الفاسدين عن الرد فما كان من الفالحين إالّ أنهم               

لقد كانت عقيدة قيامة المسيح والوهيته بالنسبة لهـم         " إخرستوس آنستى " وقفوا يصرخون   
  موضوعاً للحوار والمناقشة بل حياة يحيونهاليست 

  
  الصليب واآلالم عند بولس الرسول من خالل رسالتي كورنثوس

الحظ بولس الرسول إنتفاخ أهل كورنثوس بسبب مواهبهم وسعيهم للحصول على مواهب            
 قد  )مواهب(إنكم قد شبعتم    " فيها مظهرية وأنهم يسعون لكرامات زمنية فأرسل لهم معاتباً          

 ملكتم بدوننا وقطعاً فهذا أسلوب ساخر يعبر به عـن سـعيهم وراء الكرامـات                .نيتمإستغ
نجوع ونعطـش   .. .بال كرامة / ضعفاء  / نحن جهال   " الزمنية ثم يقول عن نفسه ليخجلهم       

 ويقـول عـن     ).١٣ – ٨ : ٤كو  ١" (صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شئ       . .ونعرى ونلكم 
كو ١(" فليحسبنا اإلنسان كخدام للمسيح     " لوس        نفسه حين تحزب البعض له والبعض ألب      

 ومعنى ما قاله الرسول هنا أنه ال يجـب علينـا            .وجاءت كلمة خدام بمعنى عبيد    )  ١ : ٤
 بل هو يرى أن كرامة الخادم هي فـي          ،وعلى الخدام بالذات أن نبحث عن كرامات زمنية       

  .حمل الصليب كسيده
  

   ؟لماذا يحتمل الرسول كل هذا
  يترك الرسول هذه الخدمة الشاقة ؟لماذا لم 
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ألنه إن كنت أبشر فليس لي فخـر إذ          " - :الخدمة هي تكليف إلهي    الرسول يرى أن     -١
  فإنه إن كنت أفعل هذا طوعاً فلـي         . فويٌل لي إن كنت ال أبشر      .الضرورة موضوعة على 

هـر   هنـا يظ   ).١٧ ،١٦ : ٩كو  ١("  ولكن إن كان كرهاً فقد استؤمنت على وكالة          .أجر
 وسواء هذا .من يخدم بتغصب) ٢من يخدم بفرح   ) ١الرسول أن هناك نوعين من الخدام   

 . أما من يهرب كيونان فـسيبتلعه حـوت        . ومن يمتتع فويٌل له    ،أو ذاك فمن يخدم فله أجر     
 أما من يستمر فى خدمة الرب ويعمل العمل         ،فالخادم الذي يترك خدمته تبتلعه هموم العالم      

 واهللا يرسل خدامه كبولس ويونان      .رب فسالم اهللا الذي فيه يبتلع هموم العالم       الذي كلفه به ال   
 لذلك فمن يترك خدمته أو      . النفس غالية جداً عند اهللا     ،إلى شعبه فهو يهتم بخالص كل نفس      

  )  ١٤ : ٤خر (يستعفى من الخدمة يغيظ اهللا جداً 
 ولكن هـي كرامـة      .وض ليست كرامة يسعى إليها الخادم فهذا مرف       - :الخدمة كرامة  -٢

 واهللا من محبته لخدامـه      )٩ : ٣كو  ١" (نحن عامالن مع اهللا     " يعطيها اهللا لمن يعمل معه      
األمناء يعطيهم كرامة ونعمة ومحبة فى أعين الناس دون أن يسعوا هم إليها والحظ محبة               

  .الناس لبولس الرسول وما حصل عليه من كرامات
ا على عنق بولس يقبلونه متوجعين والسـيما مـن           وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعو      )أ

  )١٣ : ٢١أع  + ٣٨ ،٣٧ : ٢٠أع (الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضاً 
 تجربتى التي في جسدي لم تزدروا بها وال كرهتموها بل كمالك مـن اهللا قبلتمـوني                 )ب

 عيونكم وأعطيتموني    ألنى أشهد أنه لو أمكن لقلعتم      .كالمسيح يسوع، فماذا كان إذاً تطويبكم     
  )١٥ ،١٤ : ٤غل (
  )١٥ – ٨ : ١٤أع ( عومل كإله فى لسترة إذ أقام عاجز الرجلين )ج
  )١٢ : ١٩أع ( حتى بالمناديل من على جسده )١٢ : ١٢كو ٢( صنع معجزات )ء

  )١١ – ٩ : ٢٠أع (أقام ميت ) هـ
   إختطف إلى الفردوس )و
  "بفرط اإلعالنات  " )٧ – ١ : ١٢كو ٢( كان له مناظر وإعالنات وبوفرة )ز
  )١٢ ،١١ : ٢غل  + ٩ – ١ : ٩أع ( كانت دعوته عن طريق المسيح شخصياً )ح
 – ٦ : ٣كـو   ٢( كان خادم للعهد الجديد الذي تفوق كرامته العهد القديم بما ال يقـاس               )ط
  )٩ : ٣كو ١( ويكفيه فخراً أنه يعمل مع اهللا ).١ : ٤ + ١٨ ،١١
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  ن أيضاًلكن الخدمة صليب وهوا – ٣
  )١٠ – ٣ : ٦كو ٢ + ١٣ – ١٠ : ٤كو ١(راجع 

  فلماذا الصليب ؟
يقول إلى هذه الساعة ويعنى ذلك أن الصليب للكنيسة فى كل زمـان  )  ١١ : ٤ كو   ١(فى  

  .ومكان
  

  ؟لماذا الصليب فى حياتنا 

  
  المبدأ الذي وضعه بولس الرسول نفسه

والصليب نوعان)٢٠ : ٢غل  ( مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فى   
   - :موضوع على )أ
١ – إضطهاد اليهود واألمم له   
  )١٦ – ١٤ : ١فيلبى ( المسيحيون يغيظونه بينما هو فى سالسل وحبس – ٢
  )١٥ : ١٢كو ٢(" كلما أحبكم أكثر أحب أقل"  عدم محبة البعض - ٣
وهذه يمكن فهمهـا     )١٢ : ١٩أع   + ١١ : ٦غل   + ١٥ ،١٤ : ٤غل  ( شوكة جسده    -٤

  .أنها ضعف                    شديد في النظر وقروح متقيحة في جسده
  )٢٧ – ٢٣ : ١١كو ٢ + ١٣ – ٨ : ٤كو ١( راجع – ٥
   يتكلم ويعد وال يوفى )١٧ : ١كو ٢(خفيف )  قالوا عنه أ– ٦

  )١ : ٣كو ٢(يحتاج لرسائل توصية وفى هذا إنكار لرسوليته )                 ب
 ولـذلك وحتـى ال      ).٥ ،٢ : ٧كو  ٢( )يأخذ أموالهم (أنه يفسد ويظلم    )               ج  

  يعثر أحد كان 
 : ٨كو ٢ + ٤ ،٣ : ١٦كو ١(                     ال يحمل أمواالً بل يرسل رسالً للجمع  

٢٤ – ١٦ (  
  )٢ : ٩كو ١(أنه ليس رسول )                  ء



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

١٦  

ضعفات التي كانوا فيها والحالة الروحية المتردية جعلتـه          الهرطقات التي واجهها وال    – ٧
.. ).٤ : ٢كو  ٢(" ألني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة           " فى حزن         

  )٢٩ : ١١ كو ٢(. ."من يضعف وأنا ال أضعف " 
  )٩ ،٨ : ١كو ٢( نرى مقدار شدة التجارب التي وصلت به لحد الموت واليأس – ٨
  يارىصليب إخت )ب
كو ١(كل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شئ            +  )٢٧ : ٩كو  ١(" أقمع جسدي وأستعبده  "
  )٢٧ : ٩كو ١( ومن ال يفعل يصير مرفوضاً  )٢٥ :   ٩
  

  كيف فهم بولس الرسول أهمية األلم والصليب
 
Ι(               حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حيوة يسوع أيضاً في جسدنا . "

ن األحياء نسلم دائماً للموت من أجل يسوع لكي تظهر حيوة يسوع أيضاً في جسدنا   ألننا نح 
مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المـسيح         "  وهذه تناظر    ).١١ ،١٠ : ٤كو  ٢(" المائت  

   أو             )٢٠: ٢غل  (" يحيا في يجب أن أقبل الصليب الموضوع علـى فلكي يحيا المسيح في 
 وتكون لي حياة    ، ولكي يحيا المسيح في    .إالّ بعد أن صلب ومات    اإلختيارى فالمسيح لم يقم     

 .المسيح يجب أن أقبل الطريق من أوله وهو الصليب،  ومن يقبل الصليب يحيا المسيح فيه               
ومن ال يستطيع أن يفرض صليباً على نفسه إختيارياً يساعده المسيح لمحبته فيه ويعطيـه               

  . ا حياة المسيح القائم من األموات فلنقبل الصليب لتكون لن.صليباً من عنده
 لذلك حين أراد بطرس     ،أما منطق الشيطان فهو رفض الصليب والسعى وراء ملذات العالم         

 وكان هو   ).٢٣ : ١٦مت  (" إذهب عنى يا شيطان     " أن يبعد المسيح عن الصليب قال له        
 ٤٠ : ٢٧مت  (أيضاً صوت الشيطان يدعو المسيح أن إنزل عن الصليب إن كنت إبن اهللا              

 ولذلك كان منطق كنيستنا زيادة األصوام والدعوة لشكر اهللا حتى فـى الـضيقات               ).٤٣ –
  والتجارب 

  
؟وما هو فهم بولس الرسول ألن يحيا المسيح فى   
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  )١٧ : ٢كو ٢(نتكلم فى المسيح  + )١٦ : ٢كو١( أما نحن فلنا فكر المسيح -١
أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء      . ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح       -٢

  )١٥ : ٦كو ١(زانية       
 )٢٤ ،١٩ : ١٦كـو   ١(محبتي مع جميعكم فى المسيح يسوع       +  يسلم عليكم فى الرب      -٣

  .فحتى السالم والمحبة ال تكون خالصة أمينة إن لم تكن لي حياة المسيح
  )٢٧ : ١٢كو ١(" جسد المسيح "  طالما كانت لي حياة المسيح فلقد صرنا -٤
 فحينما صارت لبـولس     )١ : ١٠كو  ٢( )صفاته( وصار لبولس وداعة المسيح وحلمه       -٥

 ، ويعطيه فكره وصارت أعضاؤه هي أعضاء المسيح       ،حياة المسيح صار المسيح يحيا فيه     
 بل هـو يعطيـه أن يحـب    ."نتكلم فى المسيح    " ويملى المسيح علي ما يقولـه وما يفعله        

  .غاشةالناس محبة صادقة وليست 
  
П(         أعطيت شوكة في الجـسد مـالك الـشيطان         "  بولس فهم أن األلم يأتى من الشيطان

 ولكن بولس يعلم أنه في يد اهللا ضابط الكل وأن محبة        )٧ : ١٢كو  ٢(" ليلطمني لئال أرتفع    
 فكيف يستطيع الشيطان أن يؤذيه ؟ الحظ أن بولس          ).١٤ : ٥كو  ٢(المسيح تحصره             
 ويعلم أن كل األشياء     )٢٨ : ٨رو  ( تعمل معاً للخير للذين يحبون اهللا        يؤمن أن كل األشياء   

 أي  )٢٢ : ٣كو  ١(كل شئ لكم    .. .األمور الحاضرة أم المستقبلة   / العالم  / الموت  / الحياة  
 فإستنتج بولس أن هذا األذى مـن        .كل ما يسمح به اهللا هو من أجل خالص نفوس أوالده          

 اهللا سمح للشيطان أن     .س كان غرضه أن ال ينتفخ ويرتفع       فبالنسبة لبول  ،الشيطان هو للخير  
قـد  " يؤذيه لكن كان هذا لخالص نفسه فإستخدم بولس نفس األسلوب مع زانى كورنثوس              

" أن يسلم مثل هذا للشيطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع               . .حكمت
ه الخطية ويتوب فتخلص الروح      فهنا الشيطان يؤذى هذا الشاب جسدياً ليكر       ).٥ : ٥كو  ١(

 فاآلالم إذاً هي نيران أفران بابل التي لم تؤذى الفتية الثالثة لكن أربطـتهم               .في يوم الرب  
 . فاهللا يسمح ببعض اآلالم من محبته حتى تحترق الرباطات التي تربطنا بالخطية            ،إحترقت

 أنـه إن كنـت      )٢١يو  (وكان هذا معنى الحوار الذي دار بين السيد المسيح وبين بطرس            
 وإن كنت غير فاهم اآلن ما أنا أصنع لكنـك سـتفهم             .تحبني فإقبل الصليب الذي أسمح به     

  )٧ : ١٣يو (فيما بعد 
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Ш (      والحظ كم   ، ولكنه يخاف عليهم من اإلنتفاخ     ،اهللا يريد أن يمأل خدامه بركات ومواهب 

 وصار  ،لهاحظي بولس الرسول بمواهب وعمل معجزات وتأثير جبار في خدمة أوروبا ك           
 ولذلك فمن محبة اهللا وحتى      . وكم رأى من رؤى وإعالنات     ،له أوالد يحبونه في كل مكان     

 )شماله تحـت رأسـي    (ال ينتفخ هذا الخادم األمين سمح اهللا بهذه التجارب له لتموت األنا             
 : ٢يمينه تعـانقني نـش   (ولكن لم يتركه اهللا وحده في هذه اآلالم بل إزدادت له التعزيات             

كما تكثر أالم المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنـا          " الحظ قول بولس الرسول      و ).٦
  ).٥ : ١كو ٢(" أيضاً 

  فكلما إزدادت المواهب والعطايا إزدادت التجارب واآلالم 
  وكلما إزدادت التجارب واآلالم إزدادت التعزيات 

  فالتجارب واآلالم تحمى الخادم من اإلنتفاخ والكبرياء 
 )١٠ – ٣ : ١كو ٢(ات تحمى الخادم من اإلنكسار تحت وطأة ثقل الصليب وراجع والتعزي

 فالتعزية  . مرات ١٠ مرات وكلمة ضيقة ومرادفاتها وردت       ١٠تجد أن كلمة تعزية وردت      
  .بقدر األلم

 
ІV(        هو أوالً قادر على اإلقنـاع إذ        ، الخادم المتألم المملوء تعزية قادر أن يعزى اآلخرين 

 وهذا معنـى قـول      . يتعزون ، وهو إذ يراه الناس مملوء تعزية      ،فس اآلالم هو واقع تحت ن   
فإن كنا نتضايق فألجل تعزيتكم وخالصكم العامل في إحتمال نفس اآلالم التـي             " الرسول  

  )٦ : ١كو ٢(نتألم بها نحن أيضاً أو نتعزى فألجل تعزيتكم وخالصكم 
يقدر أن يكلم الشعب فالذي يعـيش فـي          لكنه كان ال     ،ولذلك إختار اهللا دانيال ليكلم الملوك     

 وإختار اهللا حزقيال ليكلم الشعب إذ هو واقع تحـت اآلالم            .القصور لن يكون مقنعاً للشعب    
  . آالم السبي والفقر،مثلهم

أي يشابهنا في كـل     " يكمل رئيس خالصهم باآلالم     " وهذا معنى ما قيل عن السيد المسيح        
 ٢عب " ( هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين ألنه فى ما"  ولماذا ؟ .شئ حتى اآلالم

ألن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى لضعفاتنا بل مجرب فـي              "  وأيضاً         )١٨: 
  )١٥ : ٤عب " (كل شئ مثلنا بال خطية 
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V( "       وإن كان إنساننا الخارج يفنى)١٦ : ٤كـو   ٢" ( فالداخل يتجدد يوماً فيوم      )باآلالم( 

 وكانت تجربته سـبب خـالص       ،يض بمرض صعب تنقى تماماً بسبب مرضه      وكم من مر  
  ).أيوب(نفسه 

  
VI(      خفة ضيقتنا الوقتية تنشى لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبـديا            "  اآلالم سبب للمجد األبدي "

   فمهما كانت ضيقتنا اآلن صعبة لكنها خفيفة بالنسبة للمجد األبدي  )١٧: ٤ كو ٢(
   .يصاحب اآلالم تعزيات )١
 .ة الضيقة اآلن هي بالقياس لألبدية الشيءمد )٢

المجد المعد لو وضع في كفة واآلالم في كفة لظهر خفة أآلمنا بجانب المجد وهذا ما                 )٣
 " ."إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معـه           " )١٧ : ٨رو  (قاله الرسول أيضا في     
ألمجـاد   لكن المهم أن ننظـر للـسماء وا        ).٢٥ : ٩كو  ١(" وسنأخذ إكليال اليفني    

 : ٤كـو   ٢(" ونحن غير ناظرين لألشياء التي تري بل إلي التي ال تري            " المنتظرة  
  .   فهذا يعطي المتألم الصبر  واإلحتمال)١٨

  
VII(                بضعفاته إذ يشعر أنه كلما ظهر ضعفه كان عمل اهللا معه بزيادة رَّسالرسول بولس ي 

ضطهادات ألجل المسيح ألني حينما أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات واإل" 
أفتخر في ضعفاتي لكي تحل علي  + " )١٠ – ٨ : ١٢ كو ٢(" أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي 

 أي بقوة عـضلية أو قـوة        ،والسبب بسيط فلو كنت أشعر بقوتي أو فلسفتي       " قوة المسيح   
أشعر بأنني   وحين   . وأفسد خطة اهللا بتدبيراتي البشرية     ،ذهنية من عندي فسأعطل عمل اهللا     

 والحظ أن المسيح لو أظهر قوتـه وأتـي          .ال شيء وفي منتهى الضعف تعمل في قوة اهللا        
 لكن الخالص تم بـصورة ضـعف        ،بمالئكته لتضرب صالبيه وتبعدهم عنه ماتم الخالص      

 فنحن أيضاً ضعفاء فيـه      .ألنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة اهللا           " .المسيح
 والحظ أن بـولس الرسـول فـي         )٤ : ١٣ كو   ٢(" ة اهللا من جهتكم     لكننا سنحيا معه بقو   

ضعفه ظهرت قوة المسيح في كرازته وتعاليمه وفي ظهور مواهب وقـوات فـي شـعب                
  . وفي عقاب المخطئ أيضاً ظهر سلطانه وقوته،كورنثوس
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VIII(     ود  أدرك بولس الرسول أن تعزيات اهللا للمتألم ليس معناها أنه ينزع عنه األلم فال يع

 فمجـال   ،يشعر به بل أنه سيكون هناك أالم في الخارج وتعزيات الروح القدس في الداخل             
 : ٦ كـو    ٢( + )١٠ – ٧ : ٤ كو   ٢("  فهو الروح المعزي     ،عمل الروح القدس في القلب    

مضطهدين . متحيرين لكن غير يائسين.مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين) ١٠ – ٨
  .. " .    ونحن دائماً فرحونكحزانى.. .لكن غير متروكين

من أجل كل بركات الصليب هذه فرض بولس الرسول علي نفسه صليباً إختيارياً إذ كـان                
   .يقمع جسده   ويستعبده فوق كل ما كان يعاني منه من أالم وتجارب

  

  بولس الرسول كخادم في رسالتي كورنثوس

  

 ،يح مع أهل كورنثـوس    إستخدم بولس الرسول أسلوباً مشابهاً ألسلوب السيد المس        -١
 والحظ قوله أشكر إلهي في كل حـين مـن           .فهو يشجع ويالطف قبل أن يعاتب     

أنا عارف أعمالك     " )٤ – ٢ : ٢رؤ  (قارن مع   و). ٩ – ٤ : ١كو  ١(.. .جهتكم
  .." .لكن عندي عليك.. .وتعبك

 " )٢٣ : ١كـو   ١(نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثـرة ولليونـانيين جهالـة           "  -٢
 بل وبقمـع    ، بالصليب ليست فقط بالكالم بل بإحتمال آالم الصليب بشكر         والكرازة

"  لذلك تصلي الكنيسة     ، وذلك إليماننا بأن هناك مجد معه بعد القيامة        ،الجسد بفرح 
فالبشارة بموت المسيح هي القبـول بـأن        " بموتك يارب نبشر وبقيامتك نعترف      

 والموت عن ملذات العـالم      .ةنموت مع المسيح عن العالم إلعترافنا بحقيقة القيام       
نأكل " هو ضد فلسفات هذا العالم التي تؤمن بأن نعطي للجسد كل الملذات الممكنة 

 )٣٢ : ١٥كو ١(ونشرب ألننا غداً نموت 

" ليس الغارس شيئاً وال الساقي بل اهللا الذي ينمي          " كيف فهم بولس الرسول مبدأ       -٣
لخدام طالما أن اهللا هـو الـذي         وهل قصد بهذا أنه ال قيمة لعمل ا        )٧ : ٣ كو   ١(

 . هل معني هذا أن ال نعمل ونترك اهللا يعمل وحده،ينمي
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"  أوالً كيف ينمي اهللا الزرع  دون أن يغرسه أحد ويرويه آخر لذلك قال الرسول                 –أ  
"  وكان طلب الـسيد المـسيح        )٩ : ٣ كو   ١(" أنتم فالحة اهللا       و فإننا عامالن مع اهللا   

"  قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلي حصاده            الحصاد كثير    والفعلة     
 ٢( بل إن الرسول فهم الخدمة علي أنها خدمة المصالحة مع اهللا             )٣٨ ،٣٧ : ٩مت  (

 ن فكم من أوالد اهللا في حالة خصام وتصادم مع اهللا ألنهم ال يفهمو)٢٠ – ١٨ : ٥كو 
  . ألنهم ال يدركون محبته،أحكامه

 وأن ، عمل مهم لكن علي الخادم أن يشعر في نفسه أنه الشيء مع أن الخدمة هي–ب 
 فلمـاذا   ، واهللا أعطاه الموهبة التي يخدم بها      ،اهللا هو الذي أعطاه هذه النعمة حتى يعمل       

 كو  ١("  وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ           ،أي شيء لك لم تأخذه    " يفتخر  
 وعلـي الخـادم أن ال       ).١٠ : ١٥ كو   ١( "ال أنا بل نعمة اهللا التي معي         + " )٧ : ٤

 : ٤ كو ١(" حينئذ يكون المدح لكل واحد من اهللا " ينتظر المديح من الناس بل من اهللا      
  . وذلك يوم الدينونة)٥

  ).٢ : ٤كو ١( علي الخادم أن يكون أميناً حتى أخر لحظة –ج 
ون هذا كعبـادة     علي الخادم أن ال يسعى وراء المواهب للمجد الباطل ولو فعل يك            –د  

 اليستعملوا  )٢ ،١ : ١٣كو  ١(" فالنحاس الذي يطن والصنج الذي يرن       " األوثان            
 لكن علي الخادم أن يسعى للمواهب ال لمجد نفسه بـل لبنيـان              .إالّ في هياكل األوثان   

 أمـا  ).١٢ : ١٤كـو  ١(" أطلبوا ألجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا    " الكنيسة ولمجد اهللا    
 وبمناسبة األلسنة فنحن نحتاج في الكنيسة       .وس فطلبوا األلسنة للمجد الباطل    أهل كورنث 

 ال ألسنة تتكلم لغات غير مفهومة بل نحتاج لمن له لسان يبكـت بـه                ،لمواهب ألسنة 
 ولمن له لسان يشجع اليائس ويعطي تعزيـة للمتـألم والمـريض             ،المستهتر ويوبخه 

   .والحزين فهذه األلسنة تبني
 وأهميـة  ، ليعرف الناس شخص المـسيح ،دم أن يخدم بطريقة روحية علي الخا –هـ  

 حتى لو جاءت التجربة ال ينهـار المـؤمن          ، وكيفية التعزية  ،الصليب في حياة المؤمن   
 ألن هناك خدام يركزون علي األنشطة اإلجتماعية والموسيقية والرحالت          .تاركاً إيمانه 

النـار  " عنهم بولس الرسـول      هؤالء يقول    .تاركين األهم وهو معرفة شخص المسيح     
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 ومن يحتمل التجربـة     ، فالنار هي التجارب   )١٣ : ٣ كو   ١(" ستمتحن عمل كل واحد     
  .هو من كان قد إختبر شخص المسيح

" ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص        "  إنكار الخادم لذاته كما قال يوحنا المعمدان         –و  
 ونجد أن أبلـوس     ).١٤ – ١٢ : ١ كو   ١( وراجع قول بولس الرسول      )٣٠ : ٣يو  (

  ١٢ : ١٦ كـو  ١(رفض الحضور إلي كورنثوس لما عرف أن هناك من تحزب له.( 
 ).١٦ ،١ : ١١ كو   ٢(وال حظ قول بولس الرسول أن من يتكلم عن نفسه يصير غبياً             

 : ١ كـو    ١(ولذلك فمن يريد أن يفتخر فليفتخر بالرب الذي يعمل كل شيء فينا وبنا              
  ).١٨ ،١٧ : ١٠ كو ٢ + ٣١
أبشر ال بحكمة   "  الخادم يحتاج لحكمة إلهية في كالمه وفي وعظه وفي إرشاداته            –ز  
المسيح يـسوع الـذي    " )١٧ : ١ كو ١( فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة    ،كالم

كالمي وكرازتى لـم يكونـا   " ).٣٠ : ١ كو ١(" صار لنا حكمة من اهللا وبراً وقداسة  
نتكلم بحكمة اهللا    + " )٤ : ٢ كو   ١(" ببرهان الروح والقوة    بكالم الحكمة اإلنسانية بل     

  ).٧ : ٢ كو ١(" 
  

  فكيف تكون لنا حكمة اهللا ؟       

  
  )١٦ : ٢ كو ١ + ٢٠ : ٢غل (بأن يحيا المسيح في فيكون لي فكر المسيح   - أ
 فيصير  )بالمعمودية والميرون والتوبة واإلعتراف والتناول    (بأن أثبت في المسيح      - ب

 فالمسيح رأس الكنيسة حّل     ،هذه بركة من بركات التجسد    .يح حكمة من اهللا   لي المس 
ــسيح )٩:  ٢كو  (فيه كل ملء الالهوت جسدياً        والم

كل بركـات اهللا    بتجسده إتحد بنا جسدياً فصارت لنا      
ما . وقداسة وبر  بركـات وحكمـة     ،بقدر ما نحتمل  

 يحدد عطايا اهللا لنا هو محدوديتنا 

  
  
  

حل في المسيح 
آل ملء الالهوت 

  جسدیًا
الرأس مصدر 
برآات للمؤمن 

  )جسد المسيح(
  

        

  المسيح     

جسد 
يح ال
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   الخادم قدوة لآلخرين- ٤

  
  )١٠ – ٤ : ٦كو ٢(. " .بل في كل شئ نظهر أنفسنا كخدام اهللا فى صبر كثيرفى شدائد" 
  )٩ : ٤كو ١(" صرنا منظراً للعالم للمالئكة والناس " 
  )١٢ : ٦كو ١(" كل األشياء تحل لي لكن ليس كل األشياء توافق " 
  )٢٣ : ١٠كو ١(" كل األشياء تحل لي لكن ليس كل األشياء تبنى " 
  )١٢ : ٦كو ١(" كل األشياء تحل لي لكن ال يتسلط على شئ " 
  )٣٢ :١٠كو ١(" كونوا بال عثرة لليهود ولليونانيين " 
 وأما اهللا فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد          .فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس      " 

  )١١ :٥كو ٢(" صرنا ظاهرين فى ضمائركم أيضاً 
  )١٤ : ٢كو ٢(" ر بنا رائحة معرفته فى كل مكان يظه" 

  )١٦ : ٢كو ٢(. .رائحة حياة لحياة. .ألننا رائحة المسيح الزكية
  
   محبة بولس الرسول وحزمه مع أوالده– ٥
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 ولكن وفى نفس الوقت ،نجد بولس الرسول يفيض من محبته على أوالده فى كورنثوس

  .كان حازماً جداً فى مواجهة األخطاء

 وهذه تعنى أنني أحبكم وأتمنـى أن        )٣ : ٧كو  ٢(" م فى قلوبنا لنموت ونعيش معكم       إنك" 
 ،١٢ : ٢كو  ٢( والحظ حزنه بسبب رسالته األولى وخوفه عليهم         .أعيش معكم العمر كله   

فمنا "  وبالرغم من كل ما قاله أهل كورنثوس ضده يقول لهم            .)١٠ – ٥ : ٧كو  ٢ + ١٣
 أي هـو مـستمر فـى تعليمـه          )١١ : ٦كو  ٢(لبنا متسع    ق .مفتوح إليكم أيها الكورنثيون   

 : ١١كو  ٢ + ٥ : ٤كو  ٢ + ٤ : ٢كو  ٢ + ٢٤ : ١٦كو  ١( وراجع اآليات    .وكرازته لهم 
كـو  ٢ + ١ :١٠كو  ٢ + ٢ : ١١كو  ٢ + ٢٩ : ١١كو  ٢ + ١٥ ،١٤ : ١٢كو  ٢ + ١١
على  ومن محبته لهم وإهتمامه بخالص نفوسهم لم يثقل          ).٩ : ١٣كو  ٢ + ٢١ ،٢٠ : ١٢

 ٨ -١ : ٥كـو   ١ + ٢١ : ٤كو  ١( وراجع أيضاً    ).١١ – ٧ : ١١كو  ٢(أحد فى ماديات    
 فمحبة الرسـول  . لنرى حزم بولس الرسول معهم    )١١ – ١ : ٦كو  ١ +٤ -١ : ٣كو  ١+

  محبة حازمة  
  

    )٧ – ٥ كو ١(سلم الدرجات الروحية في 

  
 وكان هذا المستوي    .أبيه بمعالجة الشاب الذي زني مع إمرأة        )٥(بدأ الرسول في إصحاح     

 وحين ذكر الرسول هذا المستوي      . بل هناك ما هو أحط أي مضاجعو الذكور        ،أسفل السلم 
 فإمتـد   ،تعجب أن هناك من يوجد فيه والطريق مفتوح أمامه للدرجات الروحيـة العاليـة             

   ليحدثنا عن الدرجات العالية )٧ ،٦(ببصره عبر اإلصحاحات 
 : ٦ كو   ١(الجنسي أي مضاجعو الذكور والمأبونون       أحط الدرجات هي الشذوذ      – ١
 : ١رو (" أسلمهم اهللا لذهن مرفوض ليفعلوا ما ال يليق ليهينوا أنفسهم "  وقال عنهم )٩
٢٨ – ٢٤(  
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 )١٦ : ٦ كو   ١( درجة الزنا وهذه قال عنها أن من إلتصق بزانية هو جسد واحد              – ٢
 وحـد نفـسه مـع       ، بال روح   كأنه جسد  ،فالزاني صار جسداني  يجري وراء شهواته      

  .زانية
  )٩ : ٦ كو ١( وهذه الدرجات المنحطة من السلم ال يرثون ملكوت اهللا 

 ويريد أن يتزوج ثانيـة      )أرمل( تأتي بعد هذا درجة المتزوج الذي ماتت إمرأته          – ٣
 ولو أنه   )٩ ،٨ : ٧ كو   ١( فالرسول يبيح هذا الزواج      ،ألنه غير قادر أن يضبط نفسه     

  .     ويفضل عليه أن يحيا المؤمن مكرساً قلبه وعواطفه هللا   ،ال يفضله
 وأيضاً فالرسول يفضل عليه البتولية وتكريس القلـب هللا فحينمـا            ، الزواج األول  – ٤

 لـذلك وحتـى ال يحـرم        .يعطي المؤمن كل قلبه وعواطفه هللا يتذوق طعم السمائيات        
 عن ممارسة العالقـات     المتزوج من تذوق السمائيات طلب الرسول أن يمتنع الطرفان        

 بعدها يعودون ليمارسوا عالقاتهم الجـسدية       ،الجسدية لفترات يصومون فيها ويصلون    
      ولكن هناك مـن يـرفض أن يمتنـع عـن                 )٥ – ٢ : ٧ كو   ١(بطريقة طبيعية   

 وهؤالء يقول لهم الرسول أن اإلمتنـاع لـه شـرط     ،العالقات الجسدية وقت األصوام   
 إالّ  أن مـن  ، ال تفقد األسر سالمها إذ يمتنع أحد الطرفين وذلك حتى،موافقة الطرفين 

     ومن يمتنـع        ، ال يتذوق طعم الحياة السمائية     ،يرفض االمتناع  يبقي في درجة أقل      
 ألنـه   ،وقت األصوام عن عالقاته الجسدية مع الطرف اآلخر يبقي في درجة أعلـي            

  .يكرس كل عواطفه هللا
الء من إستطاعوا ضبط شهواتهم وعاشوا في        وهؤ ، هناك درجة أعلي للمتزوجين    – ٥

تعفف ال يبحثون إالّ عن السمائيات إذ شعروا بإقتراب األيام وأن أيام غـربتهم علـي                
  ).٢٩ : ٧ كو ١(األرض قد إقتربت نهايتها 

 هي درجة يصلب    )٣٨ ،٣٤ – ٣٢ ،١ : ٧ كو   ١( والدرجة األعلى هي البتولية      – ٦
قارن و). ٢٧ – ٢٤ : ٩ كو   ١( الجسد وإستعباده     هي درجة قمع   ،فيها اإلنسان شهواته  

  " هؤالء خصوا أنفسهم ألجل الملكوت  " )١٢ : ١٩مت (مع 
 والدرجات العليا في السلم هي درجات يقترب فيها اإلنسان من أن يكون روحـاً               – ٧

 وكلمـا   ).١٧ : ٦ كـو    ١(" وأما من إلتصق بالرب فهو روح واحـد         " بال جسد           
 كلما مارس عملية اإلماتة لجسده يرتفع       ، صلب أهواؤه  وشهواته    مارس المؤمن عملية  
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 بل أن المسيح يساعد مثل هذا اإلنسان بوضع صليب عليه يزيد            ،في درجات هذا السلم   
  والسبب بسيط كما شرحه بولس الرسول فـي          .من عملية إماتة الجسد لتسمو الروح     

 وهذان يقـاوم    .الجسد ألن الجسد يشتهي ضد الروح      والروح ضد              )١٧ : ٥غل  (
 وهذا ما   . تستطيع الروح أن تحلق في السماويات      ، وكلما ضعف الجسد   .أحدهما اآلخر 

أفـي الجـسد أم خـارج    " عبر عنه بولس الرسول حينما أختطف للسماء الثالثة وقال         
 وحتى هذه الدرجات الروحية العاليـة فيهـا         ).٤ – ١ : ١٢ كو   ٢(الجسد لست أعلم    

 ثم نسمع عـن  )١٠ : ١رؤ (" كنت في الروح   " ل يوحنا الالهوتي     فنسمع قو  .درجات
 في الدرجة األولي إستلم يوحنا بعض       ).٢ : ٤رؤ  (" صرت في الروح    " درجة أعلي   

 أما في الدرجة الثانية فلقد رأي عرش اهللا  ورأي           .الرسائل من المسيح لبعض الكنائس    
   .رؤى عجيبة

  

  ت السلم الروحي   النمو في الحياة الروحية أو صعود درجا

  
إن كنا زرعنا لكم الروحيات أفعظـيم إن حـصدنا          " يشبه الرسول الحياة الروحية بالزرع      

 وبالتـالي   ).٦ : ٣ كو   ١(" أنا غرست وأبلوس سقي      " )١١ : ٩كو  ١(" منكم الجسديات   
ا يمكننا أن نفهم أنه كما أن الزرع ينمو هكذا روحياتنا تنمو أي يمكننا أن نرتقي درجات هذ              

 فمن بذر قليل من البذور فـي حقلـه          ،السلم ونفهم أيضاً أنه بقدر ما نزرع بقدر ما نحصد         
من يزرع بالـشح فبالـشح أيـضاً        "  لذلك يقول الرسول     .عليه أن ال يتوقع محصول كبير     

 لذلك وحتى ننمـو     ).٦ : ٩ كو   ٢("  ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد        .يحصد
  -: علينا 
متـي  [ "  أي نقضي أوقاتاً طويلة ملتصقين باهللا في صـالة           ،البركات أن نزرع ب   – ١

وأنتم أيضاً مساعدون بالصالة  " ).٢٦ : ١٤ كو ١(" إجتمعتم فليكن لكل واحد مزمور  
 المهم أن   ،ودراسة كتاب وخدمة وتسابيح وقداسات     ] ).١١ : ١ كو   ٢("        ألجلنا  

  ).١٧ : ٦ كو ١( اهللا نلتصق باهللا ومن يفعل يصير روحاً واحداً مع
غير ناظرين إلي األشياء التي تري بل التـي ال          "  التأمل المستمر في السماويات      – ٢

  ).٢٩ : ٧ كو ١(" عالمين أن الوقت مقصر  " )١٨ : ٤ كو ٢("      تري 
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 فال شـركة    ).١ : ٧ – ١٤ : ٦ كو   ٢(" إعتزلوا ال تمسوا نجساً     "  إعتزال الشر    – ٣
  ).١٥ ،١٤ : ٦ كو ٢(وال للمسيح مع بليعال للنور مع الظلمة 

 بل أن نقمـع الجـسد       ).١٧ ،١٦ : ٤ كو   ٢( قبول الصليب بشكر ليتجدد الداخل       – ٤
 : ١١ كـو    ٢( + )٢٧ : ٩كو  ١(وفي أصوام   . .ونستعبده في سهر الليالي في الصالة     

٢٧.(  
ـ    ).٤ -١ : ٣ كو   ١( بال خصام مع اإلخوة حتى ال نكون جسديين          – ٥ ي  بل نسلك ف

  ).٣ – ١ : ١٣٣مزمور ( فينسكب علينا الروح القدس )١٣ كو ١(محبة        
من هو قائم فلينظر أن ال يسقط       "  وأن ال نرضي عن أنفسنا       ، أن نحذر لئال نسقط    – ٦
  ).١٢ : ١٠ كو ١(" 
   ).٢٠ : ٦ كو ١( + )٣١ : ١٠ كو ١( أن نعمل كل شيء لمجد اهللا – ٧
 وال نحزن علي خسارة أي شـيء فـي          ،ي خطايانا  أن نحزن حزناً مقدساً أي عل      – ٨

 ولقد قربـت    ، فهو عالم باطل فاني    ،       وأيضاً ال نفرح بأي شيء في العالم             ،العالم
  ).٣١ – ٢٩ : ٧ كو ١(ساعة لقائنا مع المسيح   

 . ويرتقي درجات الـسلم    )١٨ : ٣ كو   ٢(ومن يفعل ينمو روحياً فينتقل من مجد إلي مجد          
لما كنت طفالً كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت        " ي إلي ناضج روحياً     ويتحول من طفل روح   

 ).١١ : ١٣كـو   ١(" لكن لما صرت رجالً أبطلت ما للطفـل         و. أفطن وكطفل كنت أفتكر   
وكان الرسول يعني بهذا أننا علي األرض إدراكنا محدود كأطفال ولكن في السماء سيكون              

أن نطبق هذه اآلية علي ثالثة مراحـل            ولكننا يمكن       .إدراكنا كامل كإدراك رجل ناضج    
:-  

   الطفولة الروحية علي األرض )١      
   النضج الروحي علي األرض )٢
   . اإلدراك الكامل في السماء)٣

ولنأخذ مثال فالطفل غير الناضج روحياً حين تقع عليه تجربة يظن أن اهللا غير راضٍ عنه                 
ضج تنفتح عين المؤمن ويدرك في رجولتـه         ومع الن  ،ويظل يردد هذا شاكياً قسوة اهللا عليه      

 وفي هـذه    .الروحية محبة اهللا وأن هذه التجربة هي لصالح خالص نفسه فيشكر اهللا عليها            
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 وأفكر تعني اإلستنتاجات المبنية علي ما فهمتـه  )٢ أفطن أي أفهم  )١ كلمات ٣اآلية نجد  
   . أتكلم أي ما أردده)٣
  فى السماء  رجل          طفل       
اهللا يحبني فهو ال اهللا تركني              نأفط

  يسمح بشر ألوالده
رؤية اهللا عياناً 
 بل ،وإدراك محبته
  سنفهم لماذا

هو سمح بهذا لكي هو تركني فألتركه     أدرك
  َأكْمْل

سمح ببعض اآلالم 
  على األرض

  تسبيح مستمر ودائم  شكر اهللا  تذمر على اهللا  أتكلم
  

 فالطفل ال يفهم إالّ أن كل شـيء         . تتميز مرحلة الطفولة باألنا    - : الروحية   مرحلة الطفولة 
 والطفل الروحي يفكر    . بل أن العالم كله يدور حول محور هو هذا األنا          .له حتى أبيه وأمه   

 وإذا حدث أن كانـت إرادة اهللا مخالفـة       .بنفس األسلوب ماذا يفرحني ويعطيني لذة وراحة      
 ،يتمرد علي اهللا وعلي إرادته و ويتذمر علي اهللا،بينه   وبين اهللالهذا اإلنسان يحدث تصادم 

  .ويتساءل لماذا تسمح بهذا يا رب
 في مرحلة النضج يظهر اآلخر في حياة اإلنسان وفي مرحلـة       - :مرحلة النضج الروحي    

 ،النضج الروحي يبدأ اهللا في الظهور في حياة هذا اإلنسان فيتعرف عليه ويـدرك محبتـه               
 وكلما نضج المـؤمن إزداد      .نا تدريجياً،  ويبدأ المؤمن البحث عما يرضي اهللا        وتختفي األ 

ينبغي أن هذا يزيد وإنى أنا       " ، وتتضاءل األنا  ،إكتشافه لوجود اهللا         وإدراكه لمحبته            
   . إلرادة اهللا عن حبمويختفي التمرد تدريجياً     ويبدأ التسلي" أنقص 

 فتختفـي   )١٢ : ١٣ كو   ١(ناك سأعرف اهللا كما عرِفْتْ       ه ، النضج الكامل  - :في السماء   
 ١( ويحدث الخضوع الكامـل هللا       )٢٨ : ١٥ كو   ١(األنا تماماً  ويصبح اهللا الكل في الكل         

 ومع إكتشاف مجد اهللا ومحبته لن يكون هناك سوي          . وينتهي التمرد  )٢٨ – ٢٤ : ١٥كو  
 فكل يوم سأعرف عن اهللا مـا هـو          . بل أن إدراكنا سيتسع يوماً فيوم في السماء        .التسبيح
بل أن بعض البـشر ال تعـرفهم إالّ بعـد           (   . وهذا لن ينتهي ألن اهللا غير محدود       .جديد

 وهذا ما سيحدث مع اهللا      )إنقضاء سنين طويلة وحينما تكتشف حالوة عشرتهم يفرحك هذا        
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تنتهـي   وهذه المعرفة لـن      ، فكل ما أعرف عنه جديداً سيعطيني هذا فرحاً        ،الحلو الصفات 
 وألن طاقة اإلنسان النفـسية محـدودة فـسيطلب          .وبالتالي فاألفراح لن تتوقف في األبدية     

 وذلـك   ، ويتسع ليعرف المزيـد    ، فيعرف أكثر ويفرح أكثر    ،اإلتساع ليتحمل كل هذا الفرح    
وهـذه  "  فالحياة في السماء معرفة والمعرفة تتحول لفرح أبدي ال نهائي            .لمزيد من الفرح  
          ).٣ : ١٧يو (.. " .بدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقيهي الحياة األ
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  اإلصحاح األول

  
  .األخ وستانيسسبمشيئة اهللا و لمسيح ايسوع لسوالرالمدعو  ولسب - :١آية 

في صحة رسولية بولس الرسول حتـى يثبتـوا صـدق           ) المتهودين(شكك اإلخوة الكذبة    
 وطالمـا هـو     ،هنا يؤكد بولس صدق إرساليته     و ،تعاليمهم الغاشة والمخالفة لتعاليم بولس    

رسول هللا فعليهم طاعة األوامر والتعاليم التي سيقولها في هذه الرسالة والتي سبق وعلمها              
 أي هو ليس له فضل فـي ذلـك          =المدعو رسوالً    وألنه يعالج مشكلة كبريائهم قال       .لهم

 كرئيس لمجمع )١٧ : ١٨أع ( ورد ذكره في =وسوسـتانيس   .فينتفخ بل هي دعوة إلهية  
 وبعد أن كان يقف     ،اليهود وهو قد تعرض للضرب منِ قَبل اليونانيين الذين يكرهون اليهود          

 والرسول يذكره في مقدمة الرسالة ألنه كان معروفاً         ،موقفاً معادياً للمسيحية صار مسيحياً    
مقاومـاً   فهذا الذي كان     ، وذكره فيه أهمية إظهار عمل اهللا الخالصي       ،عند أهل كورنثوس  

  .للمسيحية صار كارزاً بها
  

ـ  لمسيحاالمقدسين في    ورنثوسكاهللا التي في     نيسةكإلى   - :٢آية   المـدعوين   سوع ي

  .في كل مكان لهم ولنا لمسيح اسوع يبنارمع جميع الذين يدعون باسم  ديسينق
  هنا نجد إحتجاج صامت، إذاً هي ليست كنيسة بولس وال أبلوس وال صفا=إلى كنيسة اهللا 
 . والحظ أن الكنائس كلها هللا ونحن نطلق أسماء القديسين عليها إكراماً لهم            .على التحزبات 

 وهذا التقديس يـتم بواسـطة       ، أي المفرزين أو المكرسين المخصصين للرب      =المقدسين  
 ،االتحاد مع المسيح يسوع باإليمان به وبالمعمودية التي هي ميالد ثانٍ من الماء والـروح              

 . الروح القدس ليساعدنا أن نتقدس وهذا يتم بواسـطة أسـرار الكنيـسة             لذلك أعطانا اهللا  
 )٨ : ١٦يـو   (فالخطية تفصل بيننا وبين اهللا ولكن الروح القدس الذي يبكت على الخطية             

 ويعطينا الغفران في سر التوبة واالعتراف ويعطينا الثبـات          )٢٦ : ٨رو  (ويعين ضعفاتنا   
 وبهذا تصبح   .عيدنا للثبات واإلتحاد مع المسيح يسوع     في جسد المسيح في سر اإلفخارستيا ي      

 ولكن علينا أن نسلك في قداسـة يعيننـا          ،الكنيسة كلها مشتركة مع المسيح في جسد واحد       
 فمفتاح بركـات    =المقدسين في المسيح     .عليها الروح القدس ونسلك بجهاد ضد الخطية      

 أي ال فضل فـي ذلـك ال          =نالمدعوين قديسي  .العهد الجديد هو إتحادنا بشخص المسيح     
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جميع الـذين    . فلماذا التحزب لشخص ما    ، بل المسيح هو الذي دعاهم     ،ألنفسهم وال لبولس  

 إشـارة لوحـدة     = في كل مكان     .باسم ربنا يسوع   وترجمت يبتهلون ويصلون     =يدعون  
  . وقد تفهم أن المسيح رب لهم ولنا. قد تفهم بأنهم يبتهلون لهم ولنا= لهم ولنا .الكنيسة

  
  .لمسيح اسوعيوالرب  من اهللا أبينا المسلكم و عمةن - :٣آية 

 والرسول ينسبها هللا اآلب واإلبن      . فالنعمة هي التي تمأل القلب سالماً      ،النعمة أوالً ثم السالم   
 والنعمة هي كل هبات اهللا لإلنـسان        .يسوع دليل وحدة الجوهر والتساوى بين يسوع واهللا       

وتسمى خاريزما أي عطية مجانيـة ليـست بـسبب          .) .ينا الروح القدس الساكن ف    ،الفداء(
  .إستحقاق اإلنسان

  
ـ اهللا المعطاة لكـم فـي        عمةنشكر الهي في كل حين من جهتكم على         ا - :٤آية    سوعي

  .لمسيحا

   في المسيح= أشكر ألهى على النعمة التي حصلتم عليها كثمر التحادكم بالمسيح 
  

   . كل كلمة وكل علمإنكم في كل شيء استغنيتم فيه في -:٥آية 
 ).٤ – ٢: ٢رؤ  ( وهذا أسلوب الـسيد المـسيح        .نجد الرسول هنا يمدحهم قبل أن يلومهم      

 فال بركة خارجة    ، كان غناهم في المواهب باتحادهم وشركتهم مع المسيح        =استغنيتم فيه   
 وإذا كان اهللا قد أغناهم بمواهب كثيرة فعليهم أن يستغلوها لمجد أسمه عوض              .عن المسيح 

لتحزب والشقاق ولكن هناك مشكلة أن يشعر أحد بأن غناه في المواهب راجع السـتحقاقه           ا
 مثل اإلنسان الفاتر نجد أن اهللا يقول عنه         ،)١٧ : ٣رؤ  (ويشعر أنه ما عاد محتاجاً للمسيح       

 ويلجأ للمسيح ليحـصل  ، ولكن من يشعر أن الكل من اهللا وأنه عطشان.أنه مزمع أن يتقيأه 
  ).٣٩ – ٣٧ : ٧يو ( ومثل هذا يمتلئ ويفيض )٦ : ٥مت (ثل هذا فطوباه  م،على المزيد

   . هذه تشير للمعرفة والفهم، معرفة حقائق الخالص=كل علم 
 والرد على الهراطقة هؤالء     . هؤالء لهم موهبة الشرح والتفسير للكتب المقدسة       =كل كلمة   

  قادرين على التعبير عما يعرفون 
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  .لمسيح اهادةشما ثبتت فيكم ك - :٦آية 

أي أن شهادتنا للمسيح التي كرزنا بها في وسطكم قد ثبتت صحتها وتأكدت حقيقتها بهـذه                
   . والقوة التي غيرت حياتكم،النعم والمواهب التي حصلتم عليها

   confirmed in you =ثبتت فيكم 
  

ـ  بنـا رتى أنكم لستم ناقصين في موهبة ما وانتم متوقعون استعالن           ح - :٧آية    سوع ي

  .لمسيحا

 وأنـتم   .إنكم هكذا قد استغنيتم حتى لم يعد ينقصكم شئ من مواهب الروح القدس وعطاياه             
 وعالمة المسيحي الحقيقـي     .تنتظرون بإيمان ورجاء يوم الدينونة الذي سيظهر فيه المسيح        

  . المسيحءهي اشتياقه لسرعة مجي
  

  .لمسيح اسوع يبنارلذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بال لوم في يوم ا - :٨آية 

 المسيح سوف يثبت أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم حتى النهاية لكي تصيروا غير =سيثبتكم  
 فـاهللا ال يتركنـا      ، الرب ءملومين في شئ وغير ناقصين في حياة القداسة حتى يوم مجي          

   .وحدنا في صراعنا مع العالم والخطية والشيطان
  . حياة عدم اللوم تساوى حياة القداسة =بال لوم

  
  .بنا رلمسيح اسوع يبنه اركةشهو اهللا الذي به دعيتم إلى  آمين - :٩آية 

الذي به  =  فهو إذ دعاهم     ، وهو أن نشترك في مجد إبنه      ، اهللا يفي بكل ما وعد به      =آمين  

 واهللا ، فهو من المؤكد أنه سيحقق لهم حياة الشركة في إبنه لينالوا كل النعم السابقة              =دعيتم  
 هذا طبعاً لمن يريد وال      .م لخالصهم ويقويهم للثبات في القداسة للنهاية      سيعطيهم كل ما يلز   

  .يرفض عمل اهللا
  

أن تقولوا جمـيعكم     لمسيح ا سوع ي بنارلكنني اطلب إليكم أيها االخوة باسم       و - :١٠آية  

  .في فكر واحد ورأي واحد املينكبل كونوا  توال يكون بينكم انشقا قا احداوقوال 
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 في اليونانية تالحموا معاً وارتبطوا      = كاملين   .ة أرجوكم وأتوسل إليكم    في اليوناني  =أطلب  
 وهناك تكامـل  ، فالكنيسة جسد واحد هو جسد المسيحperfectly joined togetherمعاً 

 وإنه ليسهل على من تجددت أذهانهم في المسيح أن يكونوا لهم            .بين أعضاء الجسد الواحد   
أف ( قارن مع    . فالتحزبات ال تخدم سوى عدو الخير      .رالفكر الواحد أي التوافق في األفكا     

 فالكل جسد   . فالمطلوب إذاً أن تكونوا متكاملين     ).٢٣ – ٢١ : ١٧يو  ( ومع       )٧ – ١ : ٤
 عموماً ال يمكننا أن نكون رأى واحـد         . وإذا كان هناك شقاق فكيف نكون متكاملين       ،واحد

 حـين   ، وما عدنا نهتم بالـذات     ،مألنا إذا كان المسيح فينا والروح القدس ي       وفكر واحد إالّ  
يتجدد ذهننا وهذا يكون بأن يعطينا الروح القدس أن يكون لنا اهتماما واحـداً هـو مجـد                  

 فإذا تنازلنا   . ولكن سبب الشقاقات دائماً هو األنا أي كل واحد يبحث عن مجد نفسه             .المسيح
 إذ تعارض   ،هود بالمسيح  بل أن األنا حالت دون إيمان الي       .عن األنا لما صار هناك شقاقات     

 وثاروا عليه إذ رأوا الكل وراءه       ،)١٠ : ١٥مر  ( فهم أسلموه حسداً     ،وجوده مع مصالحهم  
  )٥٠ – ٤٧ : ١١يو  + ١٩ : ١٢يو (
  

  .أن بينكم خصومات لويخني أخبرت عنكم يا اخوتي من أهل ا - :١١آية 

  .ناك خصومات بينهمهو يطلب الوحدة ألنه سمع من عبيد السيدة التي تُدعى خلوى أن ه
  

ـ وأنـا    س فأنا اعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا ال بلو             - :١٢آية    صفال

  .وأنا للمسيح

 وأبلوس تشيع لـه اليهـود   . فبولس تبعه من عرفوه أوالً ككارز لهم      .صارت هناك أحزاب  
وربما تـشيع    . واليونانيين الذين أعجبتهم فصاحته    ،الذين أعجبهم معرفته بالكتاب المقدس    

لبطرس من عمده بطرس في أورشليم أو من يدعو للتهود وال تعجبـه أراء بـولس فـي                  
 وهناك من قال أنا أتبع المسيح حتى ال يلتزم بـأي            .التحرر من فرائض الناموس كالختان    

 وهـذا سـبب معظـم الهرطقـات         ، مثل هذا ال يريد أن يخضع للكنيسة       ،ترتيبات كنسية 
 فمن يتبع بـولس يظـن أن        . والحظ أن وراء كل هذا أيضاً األنا       .واإلنشقاقات عن الكنيسة  

 ومن يقول أنا أتبع المسيح      .بولس األعظم وبهذا يصير هو األعظم ألنه يتبع بولس األعظم         
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 له سـلطان علـي وال حتـى         ليتحرر من سلطان الكنيسة فهو كأنه يقول أنا حر وال أحد          
  .الكنيسة

  
   .اعتمدتم ولسبصلب الجلكم أم باسم  ولسبالعل  لمسيحال انقسم ه - :١٣آية 

 الكنيسة كلها جسد واحد هو جسد المسيح فاالنقسامات تعنـى تقـسيم             =هل أنقسم المسيح    
  .جسد المسيح الواحد الذي كل أعضاؤه مرتبطة بالمسيح الرأس

 + ١٩ : ٢٨مـت   ( المعمودية هي عمل الثالوث وبإسم الثالوث        =أم باسم بولس اعتمدتم     
 وقولـه بإسم أي بقدرة وقوة الثالوث الذي يعمل علـى تجديـد المعمـد               ).١١ : ٦كو  ١

 وقطعاً إذا كانـت المعموديـة بإسـم         . وقطعاً هذا ليس عمل بولس أو أي إنسان        .المؤمن
به وحده نتعلق،الثالوث فهو الذي إمتلكنا وصرنا ملكاً له .  

  
   .يساغو ريسبسكشكر اهللا اني لم اعمد أحدا منكم إال ا - :١٤آية 

 أو لصار لكم    ،أشكر اهللا ألنكم لو كنتم إعتمدتم على يدي ألسأتم إستخدام إسمى أكثر وأكثر            
  .سبباً في أن تتحزبوا لي

  
 سـتفانوس او عمدت ايضا بيت      .تى ال يقول أحد اني عمدت باسمي      ح - :١٥و١٦آية    

  .عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احدا اخر

  .سة الكنيفيبولس يرفض تكوين حزب باسمه 
   

ال بحكمة كالم لئال يتعطـل صـليب         بشراللم يرسلني العمد بل      لمسيحاإن   - :١٧آية  

  .لمسيحا

 فالعماد يمكن أن يقوم به أي أحد        ، هذا من باب التخصيص في العمل      =لم يرسلني ألعمد    
ال  . فالبشارة والكرازة فيها مخاطر أكبر وتتطلب إمكانيات أكبـر         = بل ألبشر    .غير بولس 

فلو كـانوا قـد     ) ١ -: لم تكن كرازتى بفلسفة من عندي وال بحالوة لسان           =م    بحكمة كال 
          من المؤكد أنه تكلـم     ) ٢.  آمنوا بسبب فصاحته ربما كان لهم بعض الحق أن يتحزبوا له

 فال يوجد كالم بشرى قادر أن يقنع أحد أن اهللا يتجسد ويـصلب              ،بحكمة إلهية وكالم ألهي   
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٣٥  

 أي تفقد الكرازة    =يتعطل صليب المسيح    ة بشرية فسوف     لو كانت الكرازة بحكم    ،ويموت
 بل هل الحكمة البـشرية كانـت        . مات وقام ليخلص   ،قوتها التي تقنع الناس بإله مصلوب     

  . إذاً فليتحزبوا هللا فقط.قادرة على تحويلهم لقديسين لهم مواهب
  

فهي قـوة   ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين           ف - :١٨آية  

  .اهللا

 ال يوجـد مـن       =عند الهالكين  . الكرازة بالخالص الذي تحقق بالصليب     =كلمة الصليب   
 قوة  = فهي قوة اهللا     .دعى للهالك ولكن الهالكين هم من ازدروا بالصليب واعتبروه جهالة         

 فالكرازة كانت بقـوة إلهيـة أقنعـت         ،اهللا العاملة فينا للخالص بالصليب موضوع كرازتنا      
 فالمسيحية تمتاز بما    . بل وغيرت حياتهم بقوة من مسار الهالك إلى مسار الخالص          ،سالنا

 فهي ليست إقناع فقط بل قوة تغيير        ،فيها من فاعلية وقوة وتأثير على حياة الذين يعتنقونها        
 لذلك فمن يرفض . ومن يعيش هذه الحياة المقدسة يخلص    .من حياة الخطية إلى حياة مقدسة     

 والحظ أن الرسول يضع في مقابل كلمة الجهالة ليس          .ة التغيير فيهلك  المسيحية يرفض قو  
  . فالمسيحية ليست حواراً عقلياً بل قوة إلهية للتغيير.قوة اهللا= كلمة الحكمة بل كلمة القوة 

  
   .سأبيد حكمة الحكماء وارفض فهم الفهماء كتوبمنه ا - :١٩آية 

 اهللا  =سـأبيد حكمـة      ).١٤ : ٢٩أش   + ٩ : ٨أر   + ١٣ ،١٢ : ٥أي  ( =ألنه مكتوب   
 وألن اإلنسان أساء إستخدام     ، بل هو الذي أعطى الحكمة لإلنسان      ،ليس ضد الحكمة ليبيدها   

ماوهبه اهللا من حكمة وفهم فإنتفخ بحكمته أراد اهللا كعقاب لإلنـسان أن يـزدرى بحكمـة                 
ي خالص   فهي قد فشلت ف    ، ويبيد هنا بمعنى أن اهللا أظهر عجزها عن أن تخلص          .اإلنسان
 وخلص البشرية بجهالة الكرازة أي كرازة البسطاء والجهالء وبمنطق ضد حكمة            ،اإلنسان

 فاهللا خلص العالم بالمسيح المصلوب في ضعف ولكنه قام          .العالم الذي يعبد القوة والعظمة    
 قوة القيامة ظهرت فـي      ، والقوة . ولكن ما ظهر للناس هو ضعف المسيح المصلوب        .بقوة

: ١رو  ( حكماء هذا العالم الذين رفضوا الطاعـة لكلمـة اهللا            = الحكماء   .واحياة الذين آمن  
 أكثر الناس ذكاءاً لن يدرك سر الصليب بـل يدركـه            = وأرفض فهم الفهماء     ).٢٢ ،٢١

 نعم إن كلمة الصليب قد بدت للهالكين جهالة ألنهـم لـم يـستطيعوا أن                .المؤمن المتضع 
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 ومثل هذه الحكمة المزعومـة التـي ال         ،أنهم حكماء يدركوا قوة الكرازة ومع ذلك يدعون       
 اهللا يـرفض    .تحمل أي نفع للبشرية والتي تعطل اإليمان قد سبق ووعد اهللا أنه سـيبيدها             

  .الحكمة البشرية التي تنفخ ويكون هو نفسه مصدراً للحكمة للمتضعين والبسطاء
   

  .لعالماهل اهللا حكمة هذا ألم يج لدهراأين مباحث هذا  لكاتباأين الحكيم أين  - :٢٠آية 

هذا سؤال استنكاري أراد منه الرسول أن يعلن فشل كل عظماء اليهود واألمم في تخليص               
 هـم   ،اإلنسان من خطاياه وإصالح أثار الخطية أي األلم الذي تعانى منه البشرية عمومـاً             

 =كاتـب   أيـن ال   . الفيلسوف اليوناني  =أين الحكيم    . إصالح فساد البشرية   فيفشلوا أيضاً   
 المجادل والعالم في الطبيعيات     =أين مباحث هذا الدهر      .الكتبة هم دارسي الكتاب المقدس    

 حكمة اهللا التي أعلنت في الخالص       =ألم يجهل اهللا حكمة هذا العالم        .فهي محل بحث دائم   
 اهللا كشف جهـل كـل       .بالصليب كشفت جهل حكمة هذا العالم بالطريق الحقيقي للخالص        

 فلم نعـرف  ، كل كتب أفالطون وغيرها هي ال شئ .جزها عن أن تخلص   حكمة بشرية وع  
 األمـم   . ولم تكن هناك قوة لتغيير طبيعة البشر سوى قـوة الـصليب            .اهللا سوى بالمسيح  

بفلسفاتهم واليهود بتمسكهم بطقوس ناموسهم وإنتفاخهم ببرهم الذاتي عجزوا عن أن يدركوا            
 أما قوة المسيح فحولت الخطاة إلى .ية وبؤسها وأن يصلحوا من حال البشر،الحقائق المعلنة

  ).موسى األسود(قديسين 
  

في حكمة اهللا لم يعرف اهللا بالحكمة استحسن اهللا أن يخلص       لعالمانه إذ كان    ا - :٢١آية  

  .المؤمنين بجهالة الكرازة

 إذاً الحكمة   ).١٧ : ١يع  ( اهللا هو مصدر كل عطية صالحة        =إذ كان العالم في حكمة اهللا       
 واهللا أعطى لإلنسان هذه الحكمة التي بهـا يـدرك           .موجودة في العالم مصدرها هو اهللا     ال

 فاإلنسان قادر أن يدرك وجود اهللا من خالل خليقة          ).٣٢ - ١٨ : ١رو  (وجود اهللا فيعبده    
 : ٣يـع   ( وألن اإلنسان أحب الخطية تشوهت حكمته فصارت حكمة نفسانية شيطانية            .اهللا
 هذه الحكمة المشوهة التي ال تدرك اهللا من خالل أعماله هـي             .هللا وأصبح ال يدرك ا    )١٥

التي يرفضها اهللا لذلك رأى اهللا أن يخلص العالم بالكرازة التي بدت لحكماء هذا العالم كما                
  يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة= لو كانت جهالة 
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  .يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ليهوداإن  - :٢٢آية 

 + ٣٨ : ١٢مت   + ٣٠ : ٦يو  (هود طلبوا معجزات خارقة للطبيعة لكي يؤمنوا        الي = آية
 هذه عن اليونانيين الذين يطلبون فلـسفات جديـدة وأراء           =يطلبون حكمة    ).٢٩ : ١١لو  

 هؤالء أرادوا إخضاع اإليمان لحكمتهم البشرية التي        ).٢١ ،٢٠ : ١٧أع  (جديدة للمناقشة     
  ظنوا فيها خالصهم 

  
  .لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالةو - :٢٣آية 

 بولس الرسـول كخـادم فـي رسـالتي          –راجع المقدمة   (= نحن نكرز بالمسيح مصلوباً     
  ) كورنثوس

 كما أن   )٢٣ : ٢١تث  (" ملعون من علق على خشبة      "  ففي شريعة اليهود     =لليهود عثرة   
هم من الرومان وليس من الخطية وهذا ال يتحقق    اليهود إنتظروا المسيا كملك أرضى يخلص     

 فالمسيح في نظرهم لم يهزم أعدائه ويتغلب        = ولليونانيين جهالة    .في نظرهم سوى بالقوة   
 بل أن صليب المسيح في نظهـرهم  . ولم يكن له مظهر العظمة   ،عليهم في مناقشات فلسفية   
 وعلـى  ،لعالم كله له أما قوة الصليب فقد ظهرت في خضوع ا      .خاٍل من أي عظمة وحكمة    

 وبـه إحتمـل     ،يد صيادين بسطاء فقراء وبالصليب غلب العالم والخطية وإبليس والموت         
 والرسل بشروا بمسيح مـصلوب      .الشهداء كل أنواع اآلالم وما ال تحتمله الطبيعة البشرية        

  . وكان هذا ضد أفكار وحكمة العالم،عمل نجاراً بسيطاً
  

   . ويونانيين فبالمسيح قوة اهللا وحكمة اهللاما للمدعوين يهوداو - :٢٤آية 
أما للمسيحيين سواء من كان منهم من اليهود أو اليونانيين فإن المسيح المكروز به هو قوة                

 . وهو حكمة اهللا التي تنير ذهن المـؤمن     . وتقدسنا )١٧ : ٥كو  ٢(اهللا التي تخلقنا من جديد      
 فهذه اآليـة    ).الهوت المسيح وأزليته  (ةوهذه اآلية فيها إثبات لالهوت المسيح راجع المقدم       

 فكيف خلق اهللا لنفسه قـوة وهـو         ، فإذا كان هو قوة اهللا     ،تثبت أن المسيح هو غير مخلوق     
 ال يمكـن إالّ أن يكـون        . أي بأي قوة وبأي حكمة خلق اهللا لنفسه قوة وحكمـة           ،بغير قوة 

  .المسيح أزلياً كائناً في اآلب غير منفصل عنه
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  . اهللا احكم من الناس وضعف اهللا أقوى من الناسإن جهالة - :٢٥آية 

 والـصليب   .ما يبدو في نظر غير المؤمنين جهالة لهو في الواقع حكمة تفوق حكمة الناس             
  .الذي يبدو في الظاهر ضعفاً لهو قوة تفوق كل قوة الناس

  
لـيس   لجـسد اانظروا دعوتكم أيها االخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب          ف - :٢٦آية  

  .قوياء ليس كثيرون شرفاءكثيرون أ

 أنتم الذين دعاكم اهللا للخالص فإن دعوتكم لم تكن          ،الدليل على ما أقول تجدونه في أنفسكم      
 =ليس كثيـرون شـرفاء      = مبنية على أساس ما لكم من حكمة بشرية أو مراكز سامية            

ـ       ،فكثيرون من مؤمني كورنثوس كانوا من العبيد       ز  فكلمة شرفاء تعنى السادة ذوى المراك
 ، واهللا ال يدعونا لسابق مراكزنا العالمية وال لشرف نسبتنا األرضـي           .السامية في المجتمع  

 . ومن يقبل دعوة اهللا يختبر قـوة خالصـه       .بل اهللا يعلم القلب الذي هو مستعد لقبول عمله        
 ألنكم وحدكم الذين تعرفون ولقد اختبرتم قوة        ،فأنظروا ألنفسكم يا أهل كورنثوس وأحكموا     

  . ماذا كنتم وكيف أصبحتم،املة فيكمالخالص ع
  

ليخـزي   لعالماليخزي الحكماء واختار اهللا ضعفاء       لعالمال اختار اهللا جهال     ب - :٢٧آية  

  .األقوياء

اهللا أظهر في حياة المؤمنين البسطاء فشل الذين اعتمدوا على حكمتهم في الحصول علـى               
 ٣٠٠٠ وبعظة واحدة آمـن      .لهماهللا أستخدم تالميذ كانوا صيادين وخضع العالم        . الخالص

 اهللا إختار هؤالء الذين يحتقرهم العالم وينظـر لهـم           ).٤ ،٣ : ١٩مز  (على يد بطرس        
 وذلك ليفهم العالم أن الحكمة ليست إنسانية بل         ،كجهالء لكي يخزى الحكماء في نظر العالم      

  .عطية إلهية
  

    .ود ليبطل الموجودوالمزدرى وغير الموج لعالم ا اختار اهللا أدنياءو - :٢٨آية 
 أي لـيس    ،اهللا أختار من ينظر لهم العالم في ازدراء واحتقار كما لو كانوا غير موجودين             

إشـارة  " غيـر الموجـودين   "  وكان اليهود يدعون األمم .غير الموجود= لهم شأن يذكر  
  ليـوبخ هـؤالء      ،)راحاب وراعوث وثامار  ( وأنظر لنسب السيد المسيح      .لمنتهى االحتقار 
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 ليبطـل الموجـود   =  )هيرودس ونيرون وقيافا  (لذين ينظر لهم العالم نظرة تقدير وتعظيم        ا
 فلو أختار اهللا العظماء والـشرفاء لظنـوا أن اهللا           .فالخالص ليس بقوة بشرية بل بقوة اهللا      

 بل هم أصالً في كبريائهم كانوا       ، ويرجعوا القوة ألنفسهم   ،أختارهم لماهم فيه من علو الشأن     
 والحظ أن هذا الكالم درس في التواضـع يلقنـه الرسـول ألهـل               .وة اهللا سيرفضوا دع 
   . لتعظيم أنفسهم)مثل األلسنة(تفخين بمواهبهم ويطالبوا بالمزيد كورنثوس المن

  
  .أمامه سدجكي ال يفتخر كل ذي ل - :٢٩آية 

ـ                   سفته لقد فعل اهللا هكذا حتى ال يكون هناك مبرر ألن يفتخر أحد أمامه بنسبه أو ماله أو فل
  .كما يفعل اليونانيين أو ببره وقداسته كما يفعل اليهود

  
  .داءفالذي صار لنا حكمة من اهللا وبرا وقداسة و سوعيمنه انتم بالمسيح و - :٣٠آية 

 صرتم أبناء اهللا    = بالمسيح يسوع    .٢٨ ،٢٧ عائدة على أختار اهللا في آيات        =ومنه أنتم   
  بالمسيح يسوع 
 فالمسيح رأس الكنيـسة     ). كيف تكون لنا حكمة اهللا ؟      –قدمة  راجع الم   (=صار لنا حكمة    

 صار لنا المسيح مصدراً     ، وبإتحادنا بالمسيح  )٩ : ٢كو  (حل فيه كل ملء الالهوت جسدياً       
هذا من بركات التجـسد أن نتحـد بالمـسيح          .. . حياة وقداسة وحكمة وبر    ،لكل الخيرات 

 فيكون المسيح مـصدراً لكـل هـذه         )هذا لمن يحيا في قداسة وطهارة     (ونصير ثابتين فيه    
 فالمسيح مصدر ال نهائي للحياة والقداسة والحكمة بسبب حلول الالهوت فيه           ،البركات له ، 

 ولذلك فنحن في المسيح نكون قادرين أن نقتنى الحكمة التي بها نعرف اآلب              .أي في جسده  
   .وندرك األمور الروحية العالية ونفهم وصاياه ونعمل بها

 وبطاعته أو في كل ما علينا من مطالـب          ،مل خطايانا لنصير نحن بر اهللا فيه       هو ح  =براً  
  . نستتر فيه فنصير أبراراً أمام اآلب،الشريعة، هو يكمل ضعفاتنا

  . المسيح هو القدوس وأعطانا روحه القدوس ليقودنا للقداسة=قداسة 
 وفـى   .ديـة  وحررنا من كل عبو    ، المسيح هو الذي حمل عنا كل عقوبة الخطية        =وفداء  
  . الثاني سيفتدى أجسادنا لنقوم معه في المجد بأجساد ممجدةءالمجي
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  من افتخر فليفتخر بالرب كتوبمتى كما هو ح - :٣١آية 

 ، فهو مصدر غنانا الروحي لذلك فلنفتخر به       ،ألن كل ما فينا من صالح هو هبة من الرب         
     )٢٤ ،٢٣ : ٩أر ( وال نفتخر فيما بعد ببولس أو أبلوس ،دون تفكير في خصومات
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٤١  

  اإلصحاح الثاني

  
 ويدعونا أن نعطى فرصـة للـروح القـدس أن           ،بولس هنا يظهر أنه منقاد بالروح القدس      

  .يقودنا ويعلمنا ويعمل فينا
  

وأنا لما أتيت إليكم أيها االخوة أتيت ليس بسمو الكالم أو الحكمة مناديا لكـم                - :١آية  

  .بشهادة اهللا

 وهـو هنـا     . أن اهللا إختار المزدرى وغير الموجود ليعمل بهم         أن قال  )٢٨ : ١(سبق في   
 وبولس لـم يـأتى      .يحسب نفسه من بين المزدرى وغير الموجود الذي أرسله اهللا ليكرز          

 فأية حكمة أو فلسفة عالمية هذه القادرة أن تجعـل أحـداُ             ،بفلسفات عالية عالمية أو بشرية    
 هذا يحتاج لقوة عمل اهللا الذي عمل        .ه قام يؤمن بإله هو نجار صلب ومات ويقول بولس أن        

 والحـظ أنـه يكلـم       . وعمل في أهل كورنثوس فتحركت قلوبهم وآمنوا       ،في بولس فتكلم  
حكمة عالمية  ) ١ وهناك أنواع من الحكمة      .اليونانيين وهؤالء قد إشتهروا بالفلسفة والحكمة     

لحياة لكنها ال تـصلح     يحصل عليها اإلنسان من خبراته في هذه الحياة وهى تفيد في هذه ا            
 وهذه نجد اإلنسان فيها يكذب ويحتال ويغش ليصل إلى مـا            ، حكمة شيطانية  )٢للكرازة    

 وهذه هي التي تكلـم بهـا        ،حكمة يعطيها الروح القدس   ) ٣  . وهذه مرفوضة تماماً   ،يريده
بولس في كرازته وهذه الحكمة طالما هي من الروح القدس تكون مصحوبة بقوة تؤثر في               

  .عالسام
  

  . اني لم اعزم أن اعرف شيئا بينكم إال يسوع المسيح وإياه مصلوبا - :٢آية 

ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد         " الصليب هو عالمة حب اهللا غير المحدود لنا         
 . والتأمل فيه يلهب النفس بحب اهللا إذ نكتشف محبتـه          ).١٣ : ١٥يو  (" نفسه ألجل أحبائه    

 فجـوهر الحيـاة     ،لس هو الصليب ولم يترك هذا الموضوع      لذلك كان موضوع كرازة بو    
" بموتك يارب نبشر    .. " .المسيحية هو الصليب، والمسيح المصلوب الذي دفع ثمن خطايانا        

 ومن ينشغل بحب المـسيح الظـاهر علـى          .ولذلك نجد الصليب في كل مكان في الكنيسة       
له قوة تـأثير علـى       بل أن الصليب     ، آخر مثل الخصومات   ءالصليب فهو لن يلتفت لشي    
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٤٢  

 إذ ال يؤثر في الخاطئ فلسفات الكالم وال السفسطة بل           .النفس فينسى اإلنسان كل ما عداه     
  .أن اهللا أحبه ومات ألجل أن يغفر له

  
  .وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة - :٣آيه 

أي واجه مقاومة شديدة من اليهود واليونـانيين دون         ) ١ ..ضعف وخوف الرسول كان في    
من يضعف وأنـا    " كان خائفاً على من آمنوا أن يضعفوا فيتركوا اإليمان          ) ٢حماية مادية     

 ولكنـه لـم يـأتى       .كان خائفاً أن ال تنجح رسالته     ) ٣  )٢٩ : ١١كو  ٢("    ال أضعف   
 فـالقوة   ، بل كان معتمداً على قوة اهللا      ،بشجاعته الشخصية وال معتمداً على فلسفته أو قوته       

 أن اهللا يشجعه قائالً     )٩ : ١٨أع  ( ولذلك نجد في     .ب إنساناً يعتمد على نفسه    والشجاعة تناس 
 ).١٠ ،٩ : ١٨أع  (" ال تخف بل تكلم وال تسكت ألني أنا معك وال يقع بك أحد ليؤذيك               " 

  .والخوف طبيعي ناشئ من ضعف الطبيعة البشرية
  

ع بل ببرهـان الـروح      وكالمي وكرازتي لم يكونا بكالم الحكمة اإلنسانية المقن        - :٤آية  

  .والقوة

لم أعتمد في كالمي وكرازتى على إثباتات عقلية بل على عمل الروح القدس الـذي أقنـع       
 وعلـى   .السامعين فتركوا شهواتهم الماضية وتابوا بل صارت لهم مواهب وعمل عجائب          

 قوة تغييـرهم مـن      =برهان الروح والقوة    = كل منهم أن ينظر داخله ليرى ثمار الروح         
 فإذا كان اهللا هو الذي عمل فيه وفيهم فلماذا يتحزبوا له أو لغيـره ويكـون                 . إلى حال  حال

  .هناك شقاق
  

  .لكي ال يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة اهللا - :٥آية 

 .لم يستعمل بولس الحكمة البشرية لئال ينْسب إيمانهم لفضل بشرى فيتعطل صليب المسيح            
 بينما قوة اهللا فثابتة والروح القـدس يعطـى          .ر ثابتة فكل حكمة بشرية هي متزعزعة غي     

  . ويعطى الكارز قوة عمل المعجزات،اإلقناع للسامع
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لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هـذا الـدهر وال مـن                 - :٦آية  

   .عظماء هذا الدهر الذين يبطلون
 الذين إختبروا المـسيحية     ،الروحية الناضجين روحياً أي المتقدمين في حياتهم        =الكاملين  

 .كقوة تغيير في حياتهم تجعلهم مولودين من جديد بحياة جديدة وليس كعلم ونظريات فقـط              
 وقال أنه ال يتكلم بحكمة وكان يقصد بـذلك الحكمـة            ٤ سبق في آية     =لكننا نتكلم بحكمة    

لحكمـة يفهمهـا     وهـذه ا   . وهنا يقول أنه يتكلم بحكمة أعطاها له الروح القدس         .اإلنسانية
  .الكاملين

 بل لها   ، حكمة هذا الدهر ال تستطيع أن تقنع أحد بالمسيحية         =حكمة ليست من هذا الدهر      
 مثل مجمـع    =وال من عظماء هذا الدهر    ميول وإتجاهات خاطئة من غش وتحايل وكذب        

 فهـؤالء   ،السنهدريم ورؤساء الكهنة عند اليهود ومثل هيرودس وبيالطس وملوك الرومان         
 مـصيرهم الـزوال     =يبطلون   وهؤالء العظماء    ،م حكمتهم ألن يصلبوا الرب يسوع     قادته

   . لذلك ففي كرازتى أنا بولس ال أعتمد على هؤالء بل على قوة اهللا،وسلطانهم مؤقت
  

بل نتكلم بحكمة اهللا في سر الحكمة المكتومة التي سبق اهللا فعينها قبل الدهور               - :٧آية  

  .لمجدنا

 وبالصليب  ، حكمة اهللا هي تدبير اهللا للخالص أي تجسد وفداء المسيح          =بحكمة اهللا في سر     
 وهذا هو اإلنجيـل الـذي       .لمجدنا=  وصار لهم ميراث السماء      ،تم خالص اليهود واألمم   

 لم يكشف ال لليهود وال لألمم بـل وال          ، وكان هذا سراً مكتوماً منذ األزل      .يبشر به بولس  
 وما زال هـذا     ).٨آية  (ال يفسد الشيطان خطة الصليب       وإحتفظ به اهللا سراً حتى       .للمالئكة

 هو سـر ال يدركـه       .األمر سراً على غير المؤمنين وعلى األشرار واألطفال في اإليمان         
 وبالروح نكتشف ما أعده اهللا لنا       .العقل البشرى وحده دون أن يستنير بنعمة الروح القدس        

 كضابط الكل يجعل األمـور       واهللا . وتدبير الخالص أزلي أي أنه غير مستحدث       .من مجد 
   .تسير بحرية الناس ولكن يتم من خالل هذا قصد اهللا

   
  .لمجد ابرالن لو عرفوا لما صلبوا  لدهرالتي لم يعلمها أحد من عظماء هذا ا - :٨ آية 
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 وبين عظماء هذا الـدهر      ،هنا مقارنة بين الكاملين الذين إنكشفت لهم أسرار المجد األبدي         
 وهذه لنا دعـوة للتواضـع       .لروحي لم يكتشفوا شخص المسيح فصلبوه     الذين في عماهم ا   

ألنهم لو عرفوا لما  . ونعيش في حسد وخصام، فهذا يطمس العيون،وعدم الشعور بالعظمة

   صلبوا رب المجد
 ومن هو المسيح لما ، إذ أنهم لو عرفوا حقيقة الفداء،هذه تنطبق أيضاً على الشياطين= 

 والحظ . بل لعمل الشيطان أن يوقف الصليب،لكهنة وال اليهودحركوا يهوذا وال رؤساء ا
   . فهم عظماء هذا الدهر)٣٠ : ١٤يو (" رئيس هذا العالم " أن المسيح قال عن الشيطان 

  
ما  ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان        ينعما لم تر     كتوبمل كما هو    ب - :٩آية  

   .أعده اهللا للذين يحبونه
 .مكتومة في سر ليست فقط في الفداء بل في أنه أعد أمجاد أبدية لإلنسان             كانت حكمة اهللا ال   

 بها نعرف األمجاد التي أعدها اهللا لنا فـي          ،هنا يظهر الرسول أن حكمة اهللا التي وهبها لنا        
 وال  . واآلن فالروح يعلنه لنـا     ، وما أعده اهللا لنا كان سراً مخفياً قبل المسيح         .المسيح يسوع 

 : ٦٤أش  ( ولكن بولس فهم هذا من       .تبسها بولس الرسول بهذا المعنى    توجد آية صريحة إق   
 فبولس إستعان بهذه اآليات وأعاد صياغتها بإرشاد الروح         ).١٦ : ٣أر   + ١٧ : ٦٥ + ٤

  .القدس
  

  .اعلنه اهللا لنا نحن بروحه الن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اهللاف - :١٠آية 

 =يفحص كل شئ حتى أعماق اهللا      بواسطة روحه الذي    اهللا أظهر لنا هذه األشياء المكتومة       
 فهو يعرف األشياء العميقـة والـسرية التـي          ،قوله يفحص إشارة للمعرفة الدقيقة الكاملة     

 هو يعرف فكر اهللا     ، وبالتالي يعرف مقدار حب اهللا لنا وما أعده لنا من أمجاد           ،تختص باهللا 
 واهللا يعلـن لنـا هـذه        .ب كأقنوم  هنا نرى تمايز الروح القدس عن اآل       .وقصده وتدبيراته 

ونحن في المسيح إقتنينا حواس روحيـة يفتحهـا الـروح     . الحقائق السماوية حتى نشتهيها   
 وبهذه الحواس تكون لنا القدرة ، وهذه غير الحواس الجسدية  )١٤ : ٥عب  (القدس ويدربها   

 فاإلنسان   لذلك ، والخطية تطمس هذه الحواس الروحية     .أن نلتقط ونعرف إعالن الروح لنا     
 ، ال توجد له هـذه الحـواس الروحيـة         )١٣ ،١٢ : ١المولود بحسب الجسد يو     (الطبيعي
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 ومـن   . أما المولود من اهللا فله هذه الحواس       ،وبالتالي ال يستطيع أن يحكم على الروحيات      
 )بحواسك الجـسدية (لك إسم أنك حي     " طمست الخطية حواسه الروحية يقول عنه الكتاب        

 -: النظـر    -:أمثلة للحواس   الروحية      " )١ : ٣رؤ  ( ) حواس روحية  بدون(ولكنك ميت   
 من له أذنان للسمع فليسمع      -:السمع   )٨ : ٥مت  (طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهللا       

 : ٣٤مز ( ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب -:التذوق  )٦ : ٣رؤ (ما يقوله الروح للكنائس 
قال يسوع من الـذي      + )٢٠ : ٩مت  (دب ثوبه    جاءت من ورائه ومست ه     -:اللمس   )٨

  ).٤٦ : ٨لو (" قوة خرجت منى " لذلك قال " هذه لمسة كلها إيمان  " )٤٥ : ٨لو (لمسني 
  

اإلنسان الذي فيه هكذا أيضا      وحرألن من من الناس يعرف أمور اإلنسان إال          - :١١آية  

  .اهللا وحرأمور اهللا ال يعرفها أحد إال 

 الروح يفحص كل شئ حتى أعماق اهللا بالنظر ألنفسنا فال يوجد مـن              نستطيع أن نفهم أن   
 هكذا ال يعلم أمور اهللا سوى       ، خفايا قلبي ال يعلمها سواي     ،يعرف ما في داخلي سوى نفسي     

 ما لم يعلن الروح ، لذلك نفهم أننا بالعقل يستحيل أن ندرك أمور اهللا أو نعرف اهللا.روح اهللا
  ).٣ : ١٢كو ١("يسوع رب إالّ بالروح القدس ليس أحد يقدر أن يقول " لنا 
  

بل الروح الذي من اهللا لنعرف األشياء الموهوبـة          لعالم ا وحرنحن لم نأخذ    و - :١٢آية  

  .لنا من اهللا

 قد تعنى الروح التي إتخذت معرفتها وحكمتها من هذا العالم الغريـب عـن      =روح العالم   
 عليها الشيطان الذي يطمس بصيرتها فـال         وقد تعنى الروح التي لم تتجدد بعد ويسود        .اهللا

 : ٦أف   + ٤ : ٤كو  ٢(يمكن أن تفهم أو تقبل البركات الروحية المذخرة لنا في الصليب            
الروح الذي يعمل اآلن فـي      "  وقد تعنى روح العالم روح إبليس الذي قيل عنه           ).١٢ ،١١

نا نعمة الروح الذي     نحن أخذ  =بل الروح الذي من اهللا      . )٢ :    ٢أف  (" أبناء المعصية   
 بل أصبحنا نفهم أسرار اهللا بـسهولة كـسر          ،أعطى لنا من اهللا لكي نعرف ما وهبه لنا اهللا         

  الفداء والتجسد 
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لـروح  التي نتكلم بها أيضا ال بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بمـا يعلمـه         ا - :١٣آية  

  .قارنين الروحيات بالروحيات القدس

لروح القدس نتكلم في الروحيات وليس بحكمة بشرية كالتى  بحكمة من ا=التي نتكلم بهـا     
 ، األشياء التي وهبت لنا من اهللا هي التي نفتخر بها ونعلم بها            .يستخدمها البشر في تعاليمهم   

 بل لما يرشدنا إليـه الـروح        ،ولكن طالما هي روحيات فاألمر متروك ال لحكمتنا البشرية        
 بالروح القدس ننعم بمقـاييس      =ت بالروحيات    قارنين الروحيا  .القدس ويضعه في أفواهنا   

 بل نقارن األفكار الروحية     ،روحيه صادقة فال نحكم على الروحيات بمقاييس بشرية زمنية        
 فبالمقاييس  .بأفكار روحية والحقائق الروحية نفسرها بحقائق روحية بإرشاد الروح القدس         

 هذا يعتبر   ،قراء ويذهب للدير  الروحية فمن يترك العالم ويبيع كل ما يملك ويوزعه على الف          
 إذ عرف   ، ولكن بالمقاييس التي يعطيها الروح القدس أن مثل هذا اإلنسان          ،نوع من الجنون  

 وبالمقاييس البشرية فال أحد يقبل ).٨ : ٣في (الرب يسوع ومحبته حسب كل األشياء نفاية 
 الوحيد ليحيا فـى      أما بالمقاييس الروحية فالمؤمن يفرح بها فهي الطريق        ،اآلالم والصليب 

 فإن أردت أن    . ومن هذه اآلية نفهم خطورة إستخدام اآلية الواحدة        ).٢٠ : ٢غل  (المسيح  
  تفهم موضوع إجمع كل اآليات حول هذا الموضوع 

  
لكن اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح اهللا النه عنده جهالـة وال يقـدر أن                و - :١٤آية  

  . يعرفه النه إنما يحكم فيه روحيا
 وِلـد مـن دم ومـن        ، هو اإلنسان المولود بحسب الطبيعة من أب وأم        =إلنسان الطبيعي   ا

 " )٥ : ٥١المزمور  ( مثل هذا اإلنسان يقول عنه       ).١٣ : ١يو  (مشيئة جسد،  مشيئة رجل      
 : ٣كو  ١(" الجسدي  " ويسميه الرسول هنا    " هانذا باإلثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي        

 واإلنسان الجسدي هو من     . الذين هم حسب الجسد    )٨ – ٥ : ٨ رو( ويسميهم في    )٤ – ١
 ولم تعمـل فيـه نعمـة        ، ولم يحل عليه الروح القدس     ،لم تتجدد طبيعته ولم يولد من جديد      
 مثل هذا اإلنسان    ، يعيش فقط لحياته الجسدية وشهواته     ،الروح القدس فلم يتجدد قلبياً وذهنياً     

 ال يقبل التعاليم الروحية التي يعلم بهـا روح          .اتتكون كل مقاييسه مادية وال يفهم الروحي      
 فـالمرأة   ).٢٣ : ١كو  ١( بل تبدو أمامه كما لو كانت غير منطقية أو كأنها جهاالت             ،اهللا

 والوالدة الثانية من الماء والروح لم       .ساكبة الطيب تصور البعض أن ما عملته هو إتالف        
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سدي ال قدرة له علـى فهـم األمـور           هذا اإلنسان الج   .يستطع نيقوديموس أن يفهم معناها    
 يعطيها الروح القدس وهذه ليـست  التيالروحية فهذه ال يمكن فهمها إالّ بواسطة اإلستنارة         

 مثل هذا اإلنسان الطبيعي من طبيعته أنـه بـسبب األنـا             .موجودة عند اإلنسان الطبيعي   
 ).٤ – ١ : ٣ كـو    ١(الموجودة فيه يدخل في خصومات وشقاقات ويكون كثير المشاكل          

 هـذا اإلنـسان     .هذا اإلنسان يكون غير خاضع لعمل الروح القدس الذي يمأل القلب محبة           
 والحسد فكر داخلي يترجم لعمل خـارجي هـو          ،الطبيعي يريد إثبات ذاته فيتشاجر ويحسد     

 . اإلنسان الطبيعي يعتبر التجسد والفداء والقيامـة جهـل         =ألنه عنده جهالة     .الخصومات
 كل مالروح اهللا ال يميزه إالّ من يسكن عنده روح اهللا فيعطيه إسـتنارة               =يحكم فيه روحياً    
  . وحينئذ يطيع اإلنسان الوصية بالفكر واإلرادة والعاطفة،ويحرك ذهنه ليقتنع

  
  .اما الروحي فيحكم في كل شيء وهو ال يحكم فيه من أحدو - :١٥آية 

 ويحيا في   ،ه الروح القدس   اإلنسان الروحي هو من آمن وإعتمد وحل علي        =وأما الروحي   
هذا اإلنسان الروحي لم يعد إنسانا طبيعياً بل        .  فتكون حواسه الروحية مفتوحة    ،توبة ونقاوة 

 ، هذا عملت فيه النعمة فجددت ذهنه وفتحت حواسـه         ).١٢ : ١يو  (صار مولوداً من اهللا     
 .ن جديـد   لقد أعاد الروح القدس تشكيله م      ).١٧ : ٥ كو   ٢(صار خليقة جديدة في المسيح      

 أنهم ،وهناك مشكلة فإن بعض المؤمنين إذ يسقطون في خطايا كثيرة يعطون ألنفسهم العذر        
 ولنعلم أن من ال يصير      . وهذا فيه إنكار لعمل الفداء وتجديد الروح القدس        ،مثل باقي البشر  

 اإلنسان الروحـي    ).١٥ : ٦غل  (خليقة جديدة تختلف عن العالم فال نصيب له في السماء           
 ."اهللا يسامحك   " فيقول لمن أهانه    " ال تنتقم لنفسك    " ن سيسمع صوت الروح القدس      لو أهي 

 صـارت لـه     ،مثل هذا اإلنسان يسمع عظة أو يقرأ في الكتاب المقدس فيتزلـزل داخلـه             
  . ولو دعاه أحد لخطية ينفر نفوراً شديداً،حساسية لصوت اهللا

من الروح ؟ بالصالة والطلب      نمتلئ وكيف   .وكيف نكون روحيين ؟ بأن نمتلئ من الروح       
 والحظ أن اإلنـسان الطبيعـي       )٨ – ١ : ١٨لو  ( + )٩ ،١٣: ١١لو  (بلجاجة أن نمتلئ    

 لكنه ال يستطيع أن يمتد ببصره إلي        ،أقصي ما يصل إليه أن يعيش بحسب حكمة هذا العالم         
كـن   أما الروحي فيستطيع أن يرى الـسماويات ول        . يفرح بها أو يشتهيها أو يراها      ،السماء

 فالروحي حصل علي الـروح القـدس   ).١٢ : ١٣ كو ١(قطعاً كما في لغز كما في مرآة   
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 ولكن عمل الروح القدس يبـدأ بالتبكيـت علـي           .الذي يفحص كل شيء حتى أعماق اهللا      
 فهو يعلم ويذكر بما قاله المسيح وبعد ،ومن يستجيب يبدأ الروح يعلمه . .الخطية وعلي البر  

 – ٨ : ١٦يـو   (به ومن يمتلئ قلبه حبا تنكشف له السماويات         هذا يخبرنا عن المسيح فنح    
   )١٠ : ٢ كو ١ + ()١٤ : ١٦يو ( + )٢٦ : ١٤يو ( + )١٠

مـن يتبـع    (والحظ أن الرسول هنا يعاتب أهل كورنثوس علي التحزبات والشقاقات بينهم            
 يزال  ومعني كالم الرسول أن من ال). ولكن وراء كل هذا األنا     ،بولس    ومن يتبع أبلوس      

 فهو في فـرح بمـا       ، أما الروحاني الذي إنكشفت له أمجاد السماء       .في شقاق فهو جسداني   
 بل ما عاد منشغالً بذاته وال بهـذه         ، وما عاد منشغالً بأي تفاهات في هذا العالم        ،إنكشف له 

  .األنا
 ولـم   ، من فقدوا الحواس الروحية    ، فقاع السلم  .والحظ السلم الروحي الذي في هذه اآليات      

 وقمة  .ومثل هؤالء اليوم من ال يوافق علي أحكام اهللا ويصطدم به          .يعرفوا المسيح فصلبوه  
 ورأي أمجـاد    ، أحب المسيح وشبع به    ،السلم اإلنسان الروحاني وعينه مفتوحة علي السماء      

   .السماء
 فهذا تكون له اإلمكانية أن      .هذا اإلنسان الروحي الذي تجدد بالروح القدس ويقوده روح اهللا         

 ويـستطيع   . فهو يستطيع أن يحكم علي األشياء المادية بحكم أنه إنسان          ،كم في كل شيء   يح
 لقد صـار لـه روح       .أيضاً أن يحكم في الروحيات بفاعلية الروح القدس الذي يسكن فيه          

  . أما اإلنسان الطبيعي فال يدرك حقيقة اإلنسان الروحي وال األمور الروحية.التمييز
  

  لمسيحا فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر ألنه من عرف - : ١٦آية 

 أي اإلنسان الطبيعـي ال      )١٣ : ٤٠أش  ( االقتباس من    =ألن من عرف فكر الرب فيعلمه       
 وهـذا ال    ، فهو غير مـستنير بـروح اهللا       ،يدرك  وال يستطيع أن يدرك اإلنسان الروحي       

 يحكـم علينـا أو    مثل هذا اإلنسان ليس من حقـه أن  .يستطيع أن يعرف فكر اهللا ومشيئته     
 ما يريد الرسول أن يقوله أن حكم الفالسفة على تعليمي           .يعلمنا ألنه ال يعرف فكر المسيح     

 أما من عرِف فكر الرب فهذا يستطيع وله الحق أن يعلِّمـه             .باطل فهم ال يعرفون فكر اهللا     
ته حين رآنا غير     اهللا في محب   =وأما نحن فلنا فكر المسيح       . وهذا ما يعمله الرسول    ،للناس

 ووضع فينا أن نثبـت فـي        ، إقترب هو إلينا ليخلصنا    ،قادرين أن نقترب إليه بسبب آثامنا     
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 فـي   )Ι( نقطـه    -راجع في المقدمة     ()٢١ : ١في  (المسيح وتكون لنا الحياة هي المسيح       
وبهذا وضع اهللا فينا كل ما للمسيح حتى        ")  كيف فهم بولس الرسول أهمية األلم والصليب      "

 وإن كان اهللا يعطينا . وفكر المسيح هو فكر باذل وليس فكر شقاق وخصومات، المسيحفكر
   . وهذا هو موضوع اإلصحاح القادم الذي يتكلم عن الشقاقات.فكره فكيف ننحاز ألشخاص

  
  . من له فكر المسيح كيف يحكم فيه من أحد-:ملحوظة 

            . ما نعرفه هو من عنده بل أن،وال يعنى هنا أننا صرنا نعرف كل ما يعرفه المسيح
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  اإلصحاح الثالث

  
وأنا أيها االخوة لم استطع أن اكلمكم كروحيين بل كجـسديين كأطفـال فـي                - :١آية  

  .المسيح

 فأنى أجد نفسي عاجزاً عن أن أخـاطبكم         ،وإذا كانت الروحيات ال تفهم إالّ من الروحيين       
كلمكم كما أكلم أناساً ال يزالون بعد في         ولكنى أ  .كمسيحيين روحيين متقدمين في الروحيات    

 كأطفال فـي    ، ولم يتركوا تماماً اإلهتمامات الجسدية     ،)لم تصلحهم النعمة  (حالتهم الطبيعية   
الروحانيات،  ألنكم الزلتم متعلقين باألمور الجسدية والدليل ما بينكم من حـسد وخـصام               

  وشقاق
    

ا بعـد تـستطيعون بـل اآلن أيـضا ال           سقيتكم لبنا ال طعاما ألنكم لم تكونـو        - :٢آية  

  .تستطيعون

  . الكرازة بالتجسد وبيسوع المسيح المصلوب كفارة لنا وبها نصير أبراراً=اللبن 
 هو اكتشاف شخص المسيح وعمق      ، هو عمق الحياة الروحية    ، المشبع ء هو الشي  =الطعام  

 والتـي بهـا يحتقـر       المحبة له وبالتالي إنفتاح العيون على ما أعده اهللا في المجد لمحبيه           
 وهذا الطعام هو لمن لـه القـوة الروحيـة           .اإلنسان المسيحي العالم بما فيه ويحسبه نفاية      

 . وهم ال يستطيعون ذلك بسبب نقص محبتهم والذي ظهر في شقاقاتهم وخصوماتهم            .الكافية
  .وكل ما يتغذى على اللبن يحكم على الخدام أيهم أعظم

 الطعام إلى لبن بعد أن هضمته وعاشت به وتحول إلـى             األم تأكل وتحول   -:تأمل للخدام   
 ويفهم من هذا أنه على الخـادم أن ينفـذ           . وأعطت الخالصة لطفلها   ،شئ يسري في دمها   

الوصايا ويشبع بالمسيح ويفرح به ثم يعلم أوالده بعد أن تتحـول الوصـايا والممارسـات             
  .والً كما تحول الطعام لحياة تحيا بها األم أ،الروحية إلى حياة

  
ألنكم بعد جسديون فانه إذ فيكم حسد وخـصام وانـشقاق ألـستم جـسديين                - :٣آية  

  . وتسلكون بحسب البشر
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هم جسديون والدليل أن بينهم حسد أدى لخصام وهذا أدى إلنشقاق والحـسد هـو مجـرد                 
مشاعر ولكنها حينما تنتقل لألقوال تجد أن كل شخص يريـد أن ينتـصر لرأيـه فيتولـد                  

 . هنا خرج الخصام من حيز األقوال لحيز األعمال        ،ولد عن الخصام اإلنشقاق    ويت .الخصام
 فالمولود من ،وكل هذا معناه أنهم يسلكون بحسب أهوائهم الجسدية لم يولدوا بعد من الروح

 عموماً كيف يتحزب    .الروح يندفع لحب السالم مع اآلخرين ويتغلب على أنانيته وشهواته         
 أو حتى لرأيه ويحدث بـسبب هـذا         ،ه وشبع به إلنسان   إنسان روحي عرف المسيح وأحب    

  .شقاق وخصام
  

  .ألنه متى قال واحد أنا لبولس واخر أنا البلوس أفلستم جسديين - :٤آية 
 فيما يلي نجد الرسول     .تحزبهم ألشخاص دليل أنهم مازالوا جسدانيين لم يتجدد داخلهم بعد         

  -:قد إستخدم ثالثة تشبيهات للكنيسة 
  )٧ : ٦عب ( وهذا التشبيه نجده أيضاً في .غرس وسقى= حة اهللا  أنها فال– ١
   )٥ : ٢ابط  + ٢٢ – ٢٠ : ٢أف (ونحن أحجار حية في البناء =  أنها بناء اهللا – ٢
   ١٦آية =  أنها هيكل اهللا – ٣
  

فمن هو بولس ومن هو ابلوس بل خادمان آمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب  - :٥آية 

  .لكل واحد

ي يثبت الرسول أن الفضل في الكرازة ليس للكارز بل اهللا هو الـذي يعمـل فـي                  فيما يل 
 فبولس سبق وبذر كلمة الكرازة أي علم اإليمان         .فلماذا التحيز وراء الخدام   . النفوس لتؤمن 
 ولكن  .ثم أتى أبلوس ورواها بتعاليمه أي علم الجهاد والنمو وحب المسيح          . بالمسيح وفدائه 

 عموماً لكٍل دوره فـي      . ما كان عمل أبلوس سيثمر شئ      ،ه بولس بدون األساس الذي غرس   
 ولكن اهللا هو الذي ينمى الكلمة في قلوبهم أي يعطى قـوة التغييـر فـي قلـوبهم                   ،الخدمة
 أي إحتاج بولس ألبلـوس وإحتـاج ابلـوس          ، وكما أن بولس أكمل أبلوس عمله      .واإلقناع

 ،كن اهللا يحتاج لمن يغرس ويـروى      لبولس ليكمل العمل هكذا ومع أن اهللا هو الذي ينمى ل          
 ).٣٨ ،٣٧ : ٩مـت   (ولذلك طلب السيد المسيح منا أن نصلى ليعطى اهللا فعلة لحـصاده             

 والمـسيح هـو رأس    ، فالكنيسة هي جسد المـسيح     .فعمل اهللا ال يظهر إالّ بخدام يظهرونه      
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ـ     ، وأيضاً ال يوجد رأس بدون جسد      ، وال يوجد جسد بدون رأس     ،الكنيسة ام  فال يصح أن نن
 بل منذ البـدء خلـق اهللا آدم         ).١٠ : ٢أف  ( فاهللا خلقنا ألعمال صالحة      ،ونقول اهللا يعمل  

 واهللا سيعطى كل واحد بحسب تعبه       . بهذا نرى أهمية عمل الخدام     ).١٥ ،٥ : ٢تك  (ليعمل  
 ولكن قول الرسول إذاً ليس الغارس شـيئاً         . ومن هنا نرى أهمية الجهاد والتعب      ).٨آية  (
 ،به أن يظهر أن نجاح الخدمة سببه هو اهللا الذي يعمل في الخادم وفى السامع يريد )٧آية (

 ويعمل فـي    )١٠ : ١٥كو  ١" (ال أنا بل نعمة اهللا      " يعمل مع الخادم ولذلك يقول الرسول       
 وهدف الرسول أن يقول ألهل كورنثوس إن كان اهللا هـو الـذي              ).٧آية  (السامع وينمى   

 اهللا هو صاحب الفـضل      .فلماذا التحزب لبولس أو أبلوس    يعمل فينا كخدام وفيكم كمؤمنين      
 بل أن الرسول في نهاية هذا اإلصحاح نراه فـي اآليـة             .في نمو بذرة اإليمان في قلوبكم     

 اهللا سمح بها ألنهـا  ، يرى أن كل األمور الحادثة في حياتنا هدفها هو خالص نفوسنا       )٢٢(
نا طريق اإليمان مثل بولس وأبلـوس        إذاً الخدام الذين علمو    ،تساعدنا على خالص نفوسنا   

 لذلك فال نفتخر بهم بل باهللا الذي أرسلهم لنا          ،وضعهم اهللا في طريقنا ألجل خالص نفوسنا      
 بل أتى هـو     ، فأرسل لنا خدامه   )٢١آية  (والذي أحبنا وبحث عن خالص نفوسنا وإهتم بنا         

   .حبتهوتجسد ومات عنا ومازال يعمل في قلوبنا لنؤمن وننمو فلنفتخر به وبم
  

والغارس والـساقي همـا   .  أنا غرست وابلوس سقى لكن اهللا كان ينمي     - :٧ ،٦اآليات  

  . واحد ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه

 وبدون عمل اهللا يصبح عمل كل       ، ولكن اهللا هو الذي ينمى اإليمان      ،لكل خادم عمله ودوره   
 والرسـول ال    .نماء التي يهبهـا اهللا     أي بدون قوة اإل    ،الكارزين والخدام بال فائدة وبال ثمر     

يقلل من شأن عمل الخادم في الخدمة لكنه يرد نجاح الخدمة إلى اهللا أوالً الذي يعمل مـع                  
وعمل الكرازة أمر مهم وضروري كما أن الغرس والـسقى مهمـان            . الخادم ومع السامع  

ى قوة لنمو  لكن اهللا هو الذي يعط. فلن يكون هناك زرع وثمار بدون غرس وسقى،لإلنبات
  .الغرس

  
 .والغارس والساقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ أجرتـه بحـسب تعبـه              - :٨آية  

 ، هو عمل متكامـل    )بولس وأبلوس ( أي عملنا نحن اإلثنين      =الغارس والساقي هما واحد     
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 فالجسم يتكون من آالف األعضاء ولكـنهم كلهـم واحـد هـو             ،كل منا يكمل عمل اآلخر    
 حقاً نحن قناتين مختلفتين     ،عمل واحد وهدفنا واحد هو خالص النفوس       وعملنا هو    .اإلنسان

 ونحـن نقـوم     ، ولكن يجرى في القناتين نعمة اهللا الواحدة       ،)غرس وسقى (بعملين مختلفين   
 بل المهم أننا أدوات في      ،ليس المهم حياة كل منّا الخاصة     . بعملين مختلفين لكن الثمر واحد    

ولكن كل   . فال معنى لإلنقسام أو تفضيل أحدنا عن اآلخر         لذلك ،يد اهللا الواحد ولهدف واحد    

 اهللا هو الذي سيجازى كل واحد بحسب تعبه وهذا ليس           =واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه      
 ولم يقل بحـسب     بحسب تعبه  والحظ أنه قال     . فال تحكموا على  أيٍ منا قبل الوقت        ،شأنكم

 ومثال لذلك أرمياء النبي الذي تعب       ، فالنجاح هو عمل اهللا والخادم وسيلة      ،نجاحه في العمل  
  . لكن اهللا سيكافئه بحسب جهاده وتعبه،كثيراً ولم يكن لخدمته ثمر

  
  .اهللا ناءباهللا  الحةففأننا نحن عامالن مع اهللا وانتم  - :٩آية 

  . ما أعظم هذه الكرامة أن يعمل إنسان مع اهللا=نحن عامالن مع اهللا 
 البنـاء هـو     . ملك اهللا ولسنا ملك رسول أو خادم معـين          إذاً نحن  = بناء اهللا    .فالحة اهللا 

  . واهللا ماِلك البناء.الكنيسة التي يربط الروح القدس بين أعضائها بالمحبة
  

اهللا المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا واخر يبني عليـه             عمةنسب  ح - :١٠آية  

  .ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه

 نعمـة اهللا    =كبنـاء حكـيم      )أي موهبة الرسولية والكرازة   ( يحسب نعمة اهللا المعطاة ل    
 كل ما يتعلق بالرب يسوع =قد وضعت أساساً  .صيرته بناء حكيم يؤسس كنائس بين األمم

 . ليقبلوا الرب يسوع كأساس يفهمون به كل ما يقدم لهم من تعاليم فيمـا بعـد                ،من حقائق 
 وكـل   .كآخر يبنى عليه  اء أبلوس   وبولس وضع األساس أي اإليمان بالمسيح المخلص وج       

  .من يأتى ليبنى يبنى على هذا األساس
 يجب على كل من يأتى ليبنى أن يحترس كيـف           =ولكن فلينظر كل واحد كيف يبنى عليه        

رين بـدأوا بـالروح      فكثي ، هذا الكالم موجه لكل معلم ولكل خادم       .يبنى على هذا األساس   
 األساس  .نى أن يفهم أن األساس هو المسيح       فعلى كل من يب    ).٣ : ٣غل  (وأكملوا بالجسد   

 وبهذا ،هو اإليمان بالمسيح والبناء هو التعرف على شخص المسيح والشبع بشخص المسيح
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٥٤  

 يكتـشف محبـة     ،يفرح المخدوم بشخص المسيح وال يجد تعزية سوى في شخص المسيح          
علينـا   وأنه صانع خيرات وال يبخـل        ).١٤ : ٥كو  ٢( والتي تحصرنا    ،المسيح المتناهية 

 هذه المفـاهيم    )٣٢ : ٨رو  ( فإنه إذ بذل نفسه ألجلنا كيف ال يعود يعطينا ما نريده             ،ءبشي
 وفى وسط هذه التجارب تأتى الـشكوك        ).وهناك تجارب كأنها نار   (تسندنا في أي تجربة     

 لكن من عرف المسيح حقيقة لن يشك فيـه ولـن           .التي يثيرها عدو الخير بأن اهللا ال يحبنا       
 وسيسمع صوت الروح القدس     ،ن يضعف إيمانه إذ سيجد في المسيح تعزيته       يصطدم به ول  

 ،فيسلم أمـره للمـسيح  ) ٢٨ :  ٨رو ( )حتى هذه التجربة(أن كل األمور تعمل معاً للخير    
 فهناك خـدام ال يهتمـون       ،والمسيح يحمل عنه نيره وألمه ولكن هناك أشكال خطأ للخدمة         

وهذه مع  ) الخ... .تماعية ورياضية وترفيهية  خدمات إج (سوى بجذب أكبر عدد بأي وسيلة       
يو ( وشرح أن العالم سيكون فيه ضيق        .أنها مهمة لكن األساس هو اكتشاف شخص المسيح       

أن ) ١ ولكن المسيح قادر أن يحمل عنا النير فيصبح هين على الخادم           )٣٣ : ١٦
   . ويعلمهم كيف يفرحوا بالمسيح،يقدم شخص المسيح المشبع لشعبه

 وأن التجارب واآلالم البد وستأتى وهذا هو أسلوب المسيح الـذي  ،أن يقدم لهم الحقائق  ) ٢
   ."في العالم سيكون لكم ضيق " لم يخدعنا وقال 

 هذا هو طريـق الخدمـة       .أن الطريق الوحيد للتعزية وسط الضيق هو اهللا وليس سواه         ) ٣
 فإذا  ،بنى البيت على الصخر    ومن فهم هذا يكون كمن       . وطريقة البناء الصحيحة   ،الصحيح

 والكنيسة بناء يبنيها اهللا     ).٢٧ – ٢٤ : ٧مت  ( ال ينهار البيت     )التجارب(. .جاءت الرياح 
  .المهندس األعظم وفق خطة وضعها هو

   
ـ انه ال يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو              ف - :١١آية    سوعي

  .لمسيحا

 ٢٨اش   +  ١٨ – ١٦ : ١٦مت  ( وحجر الزاوية     هو صخرة الدهور   ،المسيح هو األساس  
 يجب أن تكون كل تعاليمه مؤسسة على شخص المـسيح وعلـى             ، كل آخر يبنى   ).١٦: 

 هذه هي القواعد التي ينبغى أن يقـام         .ألوهيته وتجسده وموته وقيامته وفدائه الذي قدمه لنا       
نى على أساس آخر  تعنى ليس من حق أحد أن يب=ال يستطيع أحد  .على أساسها أي تعاليم   
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 مهنـدس البنـاء وواضـع       ، بناء ى الكنيسة ه  . واهللا يبنى البناء وليسكن فيه     .سوى المسيح 
  . والمجد كله لمن صمم البناء، وبولس وأبلوس عمال،التصميم هو اهللا

  

   من كتاب المطهر١٥ – ١٢تعليق على اآليات 

  لقداسة البابا شنودة

  
 . واحد فهمها اإلخوة الكاثوليك أنها نار المطهر        إشارة لنار تمتحن عمل كل     )١٣اآلية  (في  

ولكن النار هنا ليست نار مطهر كما فهموها ألن الرسول لم يقل يخلص في نـار أو فـي                   
 فهـي   ، فإن كلمة نار إستخدمت هنا بطريقة مجازية وليست حرفيـة          ،النار وإنما كما بنار   

ا ليـست للتعـذيب كنـار        أي أنه  ،تشير للضيقات والتجارب التي يمتحن بها عمل الخادم       
 وضياع عمل الخادم وإحتراقه     . إنها تحرق نوعيات معينة من الخدمة وال تطهرها        ،المطهر

يكون بالنسبة له كالنار التي إذا إجتازها بثبات في الرب ولم يفقد رجاؤه في المسيح فإنـه                 
   -: وهناك عدة مالحظات .سيخلص بالرغم من فشله في الخدمة

 ، أثناء الحديث عن الخدمة والخدام وليست في مجال الدينونة والعقاب هذه اآليات قيلت– ١
 فبولس وضع أسـاس الخدمـة أي اإليمـان          ،فال نفصل اآلية عن المناسبة التي قيلت فيها       
 وبولس بشر أهـل     . ويرى كيف يبنون عليه    ،بالمسيح وسيترك البناء لباقي الخدام البنائين     
حدث إنقسام يهدد العمل كله وقال الـبعض أنـا          كورنثوس ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد         

إن من يبنـى    . .لبولس والبعض أنا ألبلوس فما هو مصير العمل الكرازى ؟ يقول الرسول           
 إذاً هو يـتكلم  . والنار تظهر ماذا يبنى.قش.. .فوق األساس الذي وضعه يبنى إما ذهب أو   

 وهنـاك مـن     .ة الناس  يتكلم عن خدمة الخدام وليس عن عام       ،عن العمل وليس األشخاص   
 ومنهم من يتنقـى     . ومنهم من يمكن إنقاذه كالخشب     ،يحترق بسرعة كالقش وال يمكن إنقاذه     

 إذاً بولس لم يقل أن األشخاص سيحترقون بنار بل أن عملهم            ).٧ : ١بط  ١(بالنار كالذهب   
  .سيحترق
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٥٦  

لـصالة  من يخدم بطريقة روحية وهدفه الوحيد هو اهللا وملكوته ويشجع الناس علـى ا             ) ٢
 فهذا يبنى ذهب وفـضة      ،ويشرح لهم التجارب الروحية ويثبتهم على اإليمان ويصلى عنهم        

  .ال تتزعزع ألنه يربط النفوس باهللا
النار هي نار التجارب واإلختبارات الروحية والضيقات هنـا علـى األرض وعلـى              ) ٣

 نار العـدل     والنار أيضاً هي   . واليوم هنا هو يوم التجربة     ،األرض سيظهر عمل كل خادم    
 . ونار العدل اإللهي ستظهر طبيعية وحقيقة كل نفـس         .اإللهي واليوم هنا هو يوم الدينونة     

 ، ومغشاة بـذهب   )رخام(والنار هي إشارة لحريق يقوم في مدينة بعض بيوتها من حجارة            
  .وهذه تقاوم عمل النار وبعضها من قش وطين فستحترق

 وهؤالء نجد   ،هم يعطون معرفة بال روح    هناك خدام يبنون ويخدمون بأسلوب خاطئ ف      ) ٤
 ٤ ،١ : ٢كو  ١( وهذا األسلوب تحاشاه بولس الرسول       .تالميذهم مملوئين معرفة بال روح    

 فصاحة الخادم   ، وهذا العمل يمكن أن يحترق فهو بفلسفة وحكمة الناس         ).١٧ : ١كو  ١+ 
 ويجد الخادم   ،لون فإذا صادفتهم التجارب يفش    ،تعجب السامعين ولكنهم ال يتعرفون على اهللا      

  .أن عمله قد إحترق فيخسر تعبه ويخسر مخدوميه ويخسر مكافأته ولكنه يخلص كما بنار
 ،هناك خدام يحولون خدمتهم ألنشطة وعمل كثير دون التركيز على الجانب الروحـي            ) ٥

  .وهؤالء ممكن أن يحترق عملهم
ار ينتشله اهللا منها     وبجهد كمن يمر في ن     ، أي يخلص بصعوبة كبيرة    =يخلص كما بنار    ) ٦

 من يعثر وأنا ال     ،وفى هذا يقول بولس الرسول من يضعف وأنا ال أضعف         (قبل أن يحترق    
 ولكن اهللا ال ينسى تعبه وينتشله من        ، عمل الخادم الذي يخدم بطريقة خاطئة يحترق       )ألتهب

ر أو   ألنه لم يقل يخلص في نا      ، والنار هنا ليست نار مطهر     .النار وال يسمح له بأن يحترق     
 يخلـص كمـا   ).١٣آية ( فالنار هنا لم تكن له وإنما كانت لعمله ، وإنما كما بنار   ،في النار 

 وهذا مثل قطعة خشب وقعت فـي        ).٢ ،١ : ٣زك  (بناركما إنتشل الرب يهوشع من النار     
 .النار ولكن رحمة اهللا تدخلت وإنتشلتها وهى مشتعلة في النار قبل أن تحترق ومنحتها حياة

 إذ كان حياً على األرض ولم يمـت         ،نار التي إنتشل منها يهوشع نيراناً مطهرية      ولم تكن ال  
 : ٣زك  ( أو تعرضت له األمة كلها ممثلة في شخـصه           ، ولكنها اإلثم الذي تعرض له     ،بعد
 والخادم يخلص هنا إذا إنسحق قلبه وقدم توبة بسبب خدمته التي ضاعت وندم على   ).٩ ،٤
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 .ويخلص كما بنار إشارة آلالمه إذ يرى هالك مـن خـدمهم           الوسائل الخاطئة التي إتبعها     
  .)٢٣ ،٢٢آية (" خلصوا البعض بالخوف مختطفين من نار " وبنفس المعنى يقول يهوذا 

 وهذا ضد اآلية التي نـرى فيهـا الكـل           ،الكاثوليك يقولون أن البعض يذهب للمطهر     ) ٧
  ).أناس عاديين( أو خشب أو قش )قديسين(يتعرض للنار،  إن كان ذهب أو فضة 

        .هذه النار التي يشير لها الرسول هي لإلمتحان ليظهر قيمة العمل وليست نيراناً للعذاب) ٨
 فكيـف   ، بينما المفروض أن نار المطهر تطهر وتنقى       ،النار هنا تحرق البعض وتبيده    ) ٩

   .نار أما الذهب فال يحتاج لتطهير ال، هذا ال يمكن تطهيره بالنار،تنقى النار القش
 بعكس النار في هذا المثل التي تنقى الذهب         .نار المطهر لها تأثير واحد وهو التطهير      ) ١٠

  .وتحرق القش
 ألم يكن دم ، هل ما لم ينقيه دم المسيح ستنقيه بعض النيران-:تعليق على فكرة المطهر 

في  ونرى )٧ : ١ يو ١( والرسول يقول دم المسيح يطهرنا من كل خطية .كافياً المسيح
 كان هذا بأنهم غسلوا ثيابهم )أي تم تبريرهم( أن من يلبسون ثياباً بيض )١٤ :٧رؤ (

 ، لذلك هناك طريقين فقط إما السماء لمن كان يسير مع اهللا.وبيضوا ثيابهم في دم المسيح
 هل ، واهللا ليس بمنتقم يأخذ حقه بنيران مطهرية. وإما الهالك لمن رفض اهللا،طالباً اهللا
  .ى اهللا بعد أن مات ألجلىينتقم من

  
 جـارة كريمـة    ح ضة ف هباذلكن إن كان أحد يبني على هذا األساس         و - :١٣ ،١٢آيات  

يـستعلن   نـار بسيبينه النـه     ليوماعمل كل واحد سيصير ظاهرا الن        ف .قشا شباعخشبا  

  .وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو

 وليفكـر   .رة لنوعية عمل الخادم    إذاً هذا إشا    =)رخام وجرانيت (جارة كريمة    ح ضة ف هباًذ
 هل سيحتمل بناؤه نار التجارب والضيقات الكثيرة التي         ،كل خادم يبنى على أساس المسيح     

 أما العشب   ، والذهب والفضة والحجارة الكريمة إستعملت في بناء هيكل اهللا         .في هذا العالم  
ألن اليـوم    . سليمان  وبيت اهللا هو هيكل    ،والقش فلقد إستعملت في المباني الوقتية الحقيرة      

 تجـارب هـذا     =ألنه بنار   .  أو دينونة اليوم األخير    ، يوم التجربة في هذا العالم     =سيبنيه  
العينات ( فهي تنقى المخدومين     ."الهنا نار آكلة    "  عموماً قيل عن اهللا      .العالم أو نار األبدية   

 : ٤ مـال     +٣ ،٢ : ٣مـال    + ٣ : ٥٠مز  ( وتحرق القش منهم     )الجيدة كالذهب والفضة  
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 وقد يخدع الخادم الكل     .  يذكر بنى الوى إذ هم خدام الهيكل        )٣ ،٢ : ٣مال  ( وهنا في    ).١
           ا ينقـى وإمـا يبيـد       .بخدمته لكنه لن يخدع اهللا الذي هو كنار يكشف عمل كل واحدوإم  .

والحظ أن الرسول يقصد بالقش والعشب المخدومين الذين بسبب ريائنا في الخدمة صـار              
 ، هذا يحدث مع الخادم الذي يجمع الثمر لحساب نفسه         ،لتدين وهم غير مثمرين   لهم صورة ا  

 فالنار هي إختبار    ، ولم يقل يمتحن كل واحد     =يمتحن عمل كل واحد      .وهؤالء سيحترقون 
  .لعمل الخادم

  
  .إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة - :١٤آية 

هي مكافأة إضافية عالوة على مكافأته مكافأة اهللا للخادم الذي يبنى على أساس المسيح 
  .ألجل جهاده لخالص نفسه

  

  .ناربإن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما  - :١٥آية 

   يخسر المكافأة أو األجر اإلضافي عن خدمته  =إن إحترق عمل أحد فسيخسر 
 ،بيـرة  ويخلص بـصعوبة ك    . نار حزنه وآالمه على هالك مخدوميه      =سيخلص كما بنار    
 ففي حياة الخادم ال فصل بين       ، سيكون صعباً جداً   ، وهو على األرض   ،وجهاده لكي يخلص  

 هو يكون كإنسان شب حريـق       . فالخادم المهمل يصعب خالصه    ،حياته الشخصية وخدمته  
 . فخرج بمالبسه فقط وبصعوبة كبيرة نجا هارباً من النيران ولكنه فقد كل ما لـه               ،في بيته 

   -: النار هنا نوعان .ن ثبت هو لنيران التجارب ثم نيران الدينونةسيخلص هذا الخادم إ
   . حزنه علي ضياع خدمته كذاك الذي حزن علي خسارة كل ما في بيته إذ أكلته النيران)١
  . نيران الدينونة أي إمتحانه هو إن كان مخلصاً هللا أم ال)٢
  

   .ماهللا يسكن فيك وحراهللا و يكلهأما تعلمون أنكم  - : ١٦أية 
 ، فهناك من يفسد البناء    .ينتقل الرسول من الكالم عن مسئولية الخدام إلي مسئولية كل فرد          

   . بعد أن تعب الخدام في بنائه،أي يفسد نفسه
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 . من خبراتكم المسيحية أال تعلمون أنكم أنتم كنيسة اهللا وروح اهللا يسكن فيكم             =أما تعلمون   
لقدس ساكن في فهو يبكت بشدة إن إرتكبت الخبرة الشخصية تعطيني أن أعرف أن الروح ا   

 ).٥ – ١ : ٤٧راجع  رؤيا حزقيال والنهر حـز        (      ويمنعني أن أعمل الخطية           ،خطية
 ونمتلئ سالم حتى لـو كـان اآلخـرين          ،الروح يضع فينا ثماره فيدفعنا أن نحب أعدائنا       

 الروح القدس    وهنا الرسول يستشهد بخبراتهم الشخصية ويقول أما شعرتم بعمل         .منزعجين
   .فيكم

 إذاً الكنيسة هي قدس األقداس الذي يسكنه . الكلمة األصلية تشير لقدس األقداس =هيكل اهللا   
 شهوة قلـب اهللا أن يرتـاح فينـا          .نحن لسنا فقط فالحة اهللا وبناء اهللا بل مسكن اهللا         . الرب

 ،دس نفخـة اهللا    والقديس كيرلس الكبير يرى أن آدم كان فيه الروح الق          .ويستقر بالحب فينا  
فقال الـرب  "  وهذا معني .وبعد السقوط حرِم اإلنسان من الروح القدس حتى يوم الخمسين    

 ولكـن كانـت   .وكان ذلك بسبب إنتشار الخطية " )٣ : ٦تك (ال يدين روحي في اإلنسان   
هناك حاالت خاصة يحل فيها الروح القدس علي بعض األشخاص من شـعب اهللا وهـم                 

    وأما اآلن فصار الـروح القـدس يـسكن فـي كـل            .نبياء والملوك رؤساء الكهنة واأل  
 والروح القدس الساكن    . ولهذا نجد أن األطفال يتقبلون الحقائق اإليمانية بسهولة        نالمسيحيي

 أما من يقاوم    ، ولكن هذا لمن هو ممتلئ من الروح       ،فينا يكشف لنا فكر اهللا وأمجاد السماء      
فال يعود يشعر بوجوده أو     ) ١٩ : ٥تس  ١(ينطفئ فيه    نجد أن الروح القدس      ،عمل الروح 

تثبت الهوت الروح   )   ١٩ :       ٦كو  ١( وهذه اآلية مع     . كما سنرى  .عمله بل أنه يفسد   
  )."الهوت الروح القدس"  في –في المقدمة (القدس كما رأينا 

  
  . انتم هوالذي قدسماهللا  يكلهاهللا فسيفسده اهللا الن  يكلهإن كان أحد يفسد  - :١٧آية 

 نرى الناس يحزنون الـروح      )٢٥ – ٢١ : ١رو  (  في    - :)٣٢ – ٢١ : ١رو  ( في   تأمل
 : ١رو  ( ونأتى إلـى     .بأفعالهم وذلك بإهانة أجسادهم بالزنا والنجاسة وعبادة آخر غير اهللا         

 نرى  )٢٨ : ١رو  ( لنرى أن اهللا أسلمهم ألهواء الهوان وهنا إنطفأ الروح وفى            )٢٧ ،٢٦
 إذ أسلمهم اهللا لذهن مرفوض ألنهم رفضوا اهللا وطردوه من معـرفتهم ولـم               فساد الهيكل 

 لعنادهم ولفكـرهم العاصـي   ، وبسبب هذا العناد تركهم اهللا دون رغبة منه       ،يسروا بطريقه 
والنتيجة إرتكاب ماال يليق بكرامة الهيكل وبالتـالي        .  وبسبب كبريائهم  ،المرفوض أمام اهللا  
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 ، نراهم وقد تحولوا إلى فـساد متنقـل        )٣٢ : ١رو  (في  بل  ) ٣١ – ٢٩ : ١رو   (،فساده
  .وتجاهلوا نهايتهم وموتهم

 ومنها شهوة الحسد الـذي يـسبب الخـصام          ، بالجري وراء شهواته   =إن كان أحد يفسد     
   . أو أي خطايا أخرى فال شركة للنور مع الظلمة،والشقاق والتحزب

لهذه اآلية هو ما حـدث فعـالً         أفضل شرح    =إن كان أحد يفسد هيكل اهللا فسيفسده اهللا         
 ولكن إذ أفسد الكهنة     )١١ ،١٠ : ٨ مل   ١( فحينما تم بناؤه حل عليه مجد الرب         .لهيكل اهللا 

نالحظ هنا أنهم وضعوا تمثاالً وثنياً داخل الهيكل       ( )٤ ،٣ : ٨حز  (الهيكل بعباداتهم الوثنية    
لكن بعد  .. ).١٦ ،١٢ – ٩ : ٨حز  ( + )لكن مجد الرب مازال في هيكله فهو يطيل أناته        

 : ١٠حـز   ( كأنه ال يريد أن يفارق شعبه        ،هذا فارق مجد الرب الهيكل ولكن على مراحل       
 وحينما غادر مجد الرب الهيكل لم يعد الهيكـل سـوى            ).٢٣ ،٢٢ : ١١حز   + ١٩ ،١٨

 أى  ٢ (، م . ق ٥٨٦مجموعة من الحجارة لذلك إستطاع البابليون أن يهدموه ويحرقوه سنة           
 لكن هؤالء قدموا   . يجب أن تقدم فيه ذبائح هللا      ،إن هيكل اهللا الذي يسكن فيه اهللا       ).١٩ : ٣٦

 ونحن هيكل اهللا    . فأفسد اهللا لهم هيكلهم وأحرقه البابليون      .ذبائحهم لغير اهللا فأفسدوا الهيكل    
فلننشغل بتقديم ذبائح التسابيح واإلنسحاق وفعل الخير والصلوات ونقدم أجسادنا ذبائح حية            

 : ١٤١مز   + ١٧ : ٥١مز   + ١٦ ،١٥ : ١٣عب  (سر اهللا ويستمر ساكناً فينا              فبهذا ي 
فينطفئ فيه روح   ) ٣٠ : ٤أف  ( ولكن من يفعل العكس يحزن روح اهللا         )١ : ١٢رو   + ٢

 فيهاجمـه   ، وإذا فارق الرب اإلنسان الخاطئ يـصبح بـال حمايـة           ).١٩ : ٥تس  ١(اهللا  
 بل يخسر حياته األبدية فمـن يحيـا مـع اهللا            ، يفسدوا صحته وأمواله   ،الشياطين ويفسدوه 

 ومن يتـرك اهللا ويـسعى       .ويسكن اهللا فيه يمأله اهللا من بركاته وخيراته الروحية والمادية         
 . تخربـه الـشياطين    )١٤ : ٦كو  ٢(وراء شهواته يتركه اهللا فال شركة للنور مع الظلمة          

نبغى لنا أن نتعامل مـع       وهكذا ي  ،ولنرى كيف كان شعب اهللا يحترم قدس األقداس ويقدسه        
  .أجسادنا

 وقد تصل ألن ينزع الروح القدس مـن         ، ثم تطفئ الروح   ،والحظ أن الخطية تحزن الروح    
ومفارقة الروح أو إطفـاؤه تعنـى       " روحك القدوس ال تنزعه منى      " الخاطئ لذلك نصلى    

روح القدس  هذا ما يحدث إذا فارق ال. كما لو فارق الروح اإلنساني الجسد فإنه يفسد       ،فساداً
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 يجنـى ثمـار     ، تعنى أن اهللا يترك اإلنسان لعناد قلبـه        يفسده اهللا اإلنسان فإنه يفسد وقوله     
  ).راجع ما حدث مع زانى كورنثوس( ويصبح خالصه أمراً عسيراً ،ضالله

 وهذا تم لنا حين مـسحنا بزيـت         ، ومكرس هللا  ، تعنى مخصص هللا   =ألن هيكل اهللا مقدس     
 وزانى كورنثوس إذ أفسد هيكـل اهللا        . صار اهللا يمتلكنا   ،لكيةالميرون،  فصار علينا ختم م     

 وهذا يعنى أن الـشيطان      )٥ : ٥كو  ١(بزناه أسلمه بولس الرسول للشيطان لهالك الجسد        
ضربه في جسده وأفسد جسده إذ أفسد هو هيكل اهللا أى جسده حين سمح لنفسه بأن يزنـى                  

  .مع زوجة أبيه
  

فليـصر   لدهراان أحد يظن انه حكيم بينكم في هذا         إن ك  فسهنال يخدعن أحد     - :١٨آية  

  .جاهال لكي يصير حكيما
 ال يحـاول    .فال يحاول أحد أن يخدع نفسه ويحاول أن يجمع بين لذة الخطية وبركات اهللا             

 ومن الذي يفسد هيكل اهللا .أحد أن يخدع نفسه فيعتقد أن اهللا لن يفسده إذا أفسد هو هيكل اهللا
:-   

  . بإصراره على الخطية)جسده(اهللا اإلنسان يفسد هيكل  )١
الكنيسة ككل يفسدها أفرادها بالشقاق والنزاع والحسد والهرطقات ووراء كل هذا            )٢

 .األنا أو الذات

 وإذا كان أحد يعتقد أنه حكيم فـي         .اإلنسان عموماً يفسد هيكل اهللا بأفكاره وخططه الرديئة       
 ومن األفضل لـه أن يـصير        ،ه فهو في الواقع يخدع نفس     ،تصرفه هذا وهو يبتعد عن اهللا     

 وليقف عن التصرف بحسب الحكمـة       ،جاهالً في نظر العالم ويتوقف عن الثقة في حكمته        
 الحكيم حقيقة هـو مـن       . وليقترب إلى اهللا فإن في هذا اإلقتراب الحكمة الحقيقية         ،العالمية

 هذه .فخة ووراء ذاته المنت،يصلب ذاته وشهواته والجاهل حقيقة هو من يسير وراء شهواته  
 فمن يظن أنه يقدر أن يجمـع بـين          )٩ – ٧ : ٦غل  ( "هللا ال يشمخ عليه     ا" اآلية تساوى   

 أما من يصلب نفسه وال يتلذذ بخطايـا العـالم           .ملذات الجسد وبركات اهللا فإنه يخدع نفسه      
ففي ليلة رأس السنة مثالً يظن العالم أن من يترك الحفـالت            (يصير في نظر العالم جاهالً      

 ولكن من يفعل هذا يكون حكيماً حقيقـة إذ سـيتمتع            )بة ويذهب للكنيسة أنه جاهل    الصاخ
 وقد تعنى اآلية لشعب كورنثوس الذي يتفاخر بالمواهـب ويتحـزب            .ببركات اهللا وبأبديته  
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أنكم رأيتم ما يكون للمعلمين مـن جـزاء تعـاليمهم           .. .للحكمة البشرية والفصاحة اللغوية   
ا على أنفسكم وال تفتخروا بحكمة عالمية أو فصاحة بشرية          فإحرصو.) .يخلصوا كما بنار  (

 أما حكمة العـالم     ، والحكيم في نظر اهللا هو من يقبل الصليب        .بل ميلوا إلى الحكمة اإللهية    
 وهذا ينطبق على من يقبل أن يصلب شهواته فيصير          .فهي ترفض الصليب وتعتبره جهالة    

  .اهللاجاهالً في نظر العالم لكنه يصير حكيما في نظر 
  

  .اآلخذ الحكماء بمكرهم كتوبمهي جهالة عند اهللا النه  لعالماألن حكمة هذا   - :١٩آية 

 ، وحكمة العالم جهالة عند اهللا     ،حكمة العالم ال توازى شيئاً بجانب حكمة اهللا غير المحدودة         
هذه  ولذلك فإن اهللا يسخر ب     .إذ هي تتأثر بأخالقهم وسلوكهم وتخدم إتجاهاتهم غير األخالقية        

 بل من عن ، واهللا ال يهاجم كل حكيم،الحكمة ويبطل عملها ويقضى على مشورات األشرار
 =اآلخذ الحكماء بمكـرهم      )١٣ : ٥أى  ( =مكتوب   .عمد يفسد عمل اهللا بحكمته العالمية     

 ،مهما بلغ الحكماء من فطنة وإحتيال في مؤامراتهم فهم ال يستطيعون أن يبطلوا مقاصد اهللا   
 وهذا ماعمله اهللا مـع هامـان ومـع          ،وف يسخر منهم ويبطل كل مشوراتهم     بل أن اهللا س   

 وقد ينتصر الشر مؤقتاً ولكن      .فرعون إذ أغرقه في البحر وجعل إخوة يوسف يسجدون له         
 ولذلك فالمؤمن ال يخاف من      ).٥ – ١ : ٢مز  (في النهاية نجده يخدم مقاصد اهللا ويحققها        

 فال أحد يـستطيع     ،م سوف يحققون مقاصد اهللا لي     مؤامرات األشرار ويقول داخل نفسه إنه     
  ).١١ : ١٩يو (أن يؤذيني مالم يعط سلطان من فوق 

  
  .يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة لرباأيضا و - :٢٠آية 

 وكما يقول في المزامير أن اهللا يعرف جيداً أفكار الحكمـاء            ).١١ : ٩٤مز  (اإلقتباس من   
 بال  =باطلة   . أما المنفعة الحقيقية فهي في الكتاب المقدس       .بأنها عديمة الفائدة وغير مجدية    
 فال سلطان ألحد علينا إن لم       ، وال تسبب ضرراً ألوالد اهللا     .نفع وال تسبب راحة أو خالص     

  .نخطئ
  

  .ذا ال يفتخرن أحد بالناس فان كل شيء لكما - :٢١آية 
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و وضعه لخالص    كل ما يضعه اهللا في طريقكم من ظروف أو من خدام فه            =كل شئ لكم    
فاهللا وضعني أنا بولس وأبلوس في طريقكم لنخدمكم فلماذا تفتخروا بإنسان وضعه            . نفوسكم

   .اهللا في طريقكم وألجل خالص نفوسكم
  

أم األشياء الحاضرة أم     لموتاأم الحياة أم     لعالماأم   فاصأم   بلوسابولس أم   ا - :٢٢آية  

  .المستقبلة كل شيء لكم

ولكنها " )٢٨ : ٨رو  (كل األشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون اهللا          " هذه اآلية تماثل تماماً   
 ففي رومية قال كل األشياء وهنا فصلها بـولس وأبلـوس والعـالم والحيـاة                .هنا مفصلة 
وفى رومية قال للخير ولكن ما هو الخير ؟ هل هو الصحة أو المال ؟ ال بـل                  .. .والموت

فماذا ينفع اإلنسان لو ربح العالم كله  " .شئ لكم وهذا معنى قولـه كل ،هو خالص النفوس
بل ما نفهمه من هذه اآلية أن كل األمور التي تصادفنا في حياتنا حتى لـو                " وخسر نفسه   

 بولس بدأ اآلية بأن اهللا وضـع        .هي أيضاً لخالص نفوسنا   . .كانت خسارة صحة أو أموال    
 ثم إمتد   ،ى لخالص نفوسكم   ليعلموكم اإليمان أ   )بطرس(في طريقكم بولس وأبلوس وصفا      

 فما يريـده اهللا لـي هـو         .بصره ليرى أن كل شئ وكل األمور هي ألجل خالص نفوسنا          
وهو يدبر كل األمور ألجـل      .  ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ اهللا وحده يعلم         ،خالص نفسي 

 ومنها ما هـو مـؤلم وهـذا    ، فهناك من الظروف ما هو مفرح وهذا يشجعني       .هذا الهدف 
 أو جار فـي     ، يكون متعباً لي   ، وربما يسمح اهللا بوجود رئيس في العمل       .ؤدبني وي ،ينقينى

 لو فهمنـا هـذه الحقيقـة        .كل هؤالء ما هم إالّ أدوات تهذبنى ألصل للسماء        . .السكن أو 
 واألمـور التـي     ،البسيطة لن نعود نشتكى أو نتذمر فنحن لسنا في يد إنسان بل في يد اهللا              

 فهو أيضاً في يـد      ، ومن يفهم هذا لن يفكر في المستقبل       ،تحدث في حياتنا هي بسماح منه     
 قد يسمح اهللا بمرض خطير ولكن هدف اهللا أن          .اهللا، وأحداث المستقبل هي لخالص نفسي     

 فما الفائدة من أن أعيش عشرة سنوات زيادة في عمـري وتـضيع منـي                ،أصل للسماء 
 بل اهللا لو سمح ،ا يوصلني للسماء فلنثق أننا في يد اهللا الحنون الذي لن يسمح إالّ بم.السماء

 ولذلك فالنصرة في    ).شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني    (بتجربة مؤلمة يكون معها العزاء      
 وما يفـتح  . بل أن أمر في التجربة وأنا مملوء تعزية ،المسيحية ليست أن أعيش بال تجربة     

 . هو طريقي للـسماء    طريق هذه التعزيات هو اإليمان والثقة بأن اهللا خير وأن ما يسمح به            
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 وهـو قـادر أن      ، فهو إجتاز قبلي طريق األلم والمـوت       ، بل هو الطريق   ،بل هو بجانبي  
 ، ووجود المسيح بجانبي هو مصدر التعزية.يحملني فيه ماراً بالتجربة وبالموت إلى السماء

 إذ هـم ال     ،لذلك فمن هم من خارج إذ يرونني في ألمي يستغربون كيف أحتمل هذا األلـم              
  . لذلك فحمل المسيح هين وخفيف،ون بما أشعر به من تعزيةيشعر

 وأن اهللا صانع خيرات سيشعر بمـرارة        ،ومن ال يؤمن بأن ما يحدث له هو من محبة اهللا          
مع أنني إبنك وأحيـا معـك فـي         !!  ويظل يصرخ لماذا سمحت بهذا يارب ؟       ،وسط آالمه 
  .هم هذه اآلية الهامة جداً والسبب أن من يردد هذا لم يف.وهذه هي الهزيمة! كنيستك ؟

  . كلنا خدام وضعهم اهللا في طريقكم لخالصكم=أبولس أم أبلوس أم صفا 
 نعيش في العالم وال يعـيش فينـا         ، العالم مسخر لنا لكي نستعمله وال يستعبدنا       =أم العالم   

ة نحيا بها    اهللا خلق العالم وسيل    . واهللا خلق آدم أوالً سيداً للعالم والعالم ال يسود عليه          .العالم
 فال  . لكنه لألسف صار هدفاً فالمال صار هدف والمراكز صارت هدف          ،إلى أن نصل إليه   

  .مانع أن أملك ماالً ولكن إذا ضاع المال على أالّ أحزن
 . فبدون أن أخلق وأحيا ما كان سيكون لي حياة وما كنـت سـأذهب للـسماء                =أم الحياة   

  .ي السماءفحياتي تبدأ هنا على األرض وتكمل لألبد ف
 فبه نتخلص من جسد هذا الموت الذي        ، حتى الموت هو ألجل خالص نفوسنا      =أم الموت   

 إستعداداً لنأخذ الجسد الممجد الذي به سـنرى         )٢٤ ،٢٠ ،١٧ : ٧رو  (سكنت فيه الخطية    
 ).٥٠ : ١٥كـو   ١( اللحم والدم لن يستطيع أن يرى اهللا بسبب الخطية           ، أما هذا الجسد   .اهللا

 لذلك أطلق . بيني وبين أن أرى اهللا   ،ذا الجسد حاجز بيني وبين أمجاد السماء      وبهذا يصير ه  
 ٧رو (وهذا ما جعل القديسين يشتهون الموت " القنطرة الذهبية للسماء " األباء على الموت 

  .فهو بداية طريق الفرح والمجد. )٢٣ : ١فى  + ٢٤: 
 وال نضطرب ألجل    .لب سالماً  إذا آمنت بهذا يمتلئ الق     ، كل ما يحدث   =األشياء الحاضرة   

 فعليـه أن    ،فهناك من يضطرب إذا تأخر عليه تاكسي أو أى وسيلة مواصالت          (أى حادثة   
  ).يردد أن كل األمور للخير

 فلماذا نخاف من الغد، اهللا سـتر        ، علينا أن نؤمن أن حياتنا فى يد اهللا        =األشياء المستقبلة   
عب (" سيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد        فيسوع الم " على من قبل وسيفعل فى المستقبل       
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 ومن يخاف يغلق طريق التعزيات فهذا ضد اإليمان واهللا ال يمكن إرضـاؤه إالّ               ).٨ : ١٣
   )٦ : ١١عب (باإليمان 
  . يعود هنا ليجمع كل األمور. الماضي والحاضر والمستقبل=كل شئ 

 والحظ أن السيد المسيح     ).٩ : ١بط  ١( فهذا هو غاية إيماننا      ، ألجل خالص نفوسكم   =لكم  
يـو   + ٢٠ : ١٥يو  (بل بضيق فى هذا العالم      .. .لم يعدنا نحن المؤمنين به بصحة أو مال       

  . ولكنه قادر أن يخرج من الجافى حالوة فهذا الضيق هو الذي يعدنا للسماء).٣٣ :    ١٦
  

  هللا  لمسيحاأما انتم فللمسيح وو - :٢٣آية 

 وأنه تجسد ومات    ،المسيح يدبر كل األمور لخالص نفسه      من يفهم أن     =أما انتم فللمسيح    
 فأقل ما نعمله له هو أن نعطيه أنفسنا ونقول له نحن لك             ،وقام وصعد للسماء ليعد لنا مكاناً     

 ليس هناك من أحبني مثلك فـسأعطيك        . نخدمك العمر كله ونعمل ألجل مجد إسمك       ،يارب
مجدوا اهللا فى أجـسادكم وفـى       "  جسدي الذي هو هيكلك سأستعمله إستعمال مقدس         ،نفسي

 سـأبيع كـل شـئ       ، يارب سأضيع نفسي ألجلك    )٢٠ : ٦كو  ١("   أرواحكم التي هي هللا     
   كل ما تعطيه لي سأخدمك به ،ألجلك

 ١٧يو  (" أنا مجدتك على األرض     "  المسيح تجسد وكان هدفه أن يمجد اهللا         =والمسيح هللا   
يـو  ( وكان المسيح يعلن حب اآلب       .عليه فالناس لم تكن تعرف اآلب وكانت تجدف         ).٤: 
 فكان المسيح يشفى األعمى ليعلن أن اآلب يريد لنا أن تنفـتح بـصيرتنا               ).٢٧ ،٢٦ : ١٦

 وكان يقيم الموتى ليعلن أن إرادة اآلب أن تكون لنـا حيـاة              ،الروحية ونرى أمجاد السماء   
 فالمسيح أعلن .ت اهللا  ويشفى األصم ليعلن أن اآلب يريد لنا أن نسمع صو          ،أبدية فى السماء  

 . فاآلب يريد لنا المجد    ،محبة اآلب وإرادة اآلب ومن هو اآلب ليحب الناس اآلب وليمجدوه          
 بفداء المـسيح صـار      ، كلمنا اآلب فيه فعرفنا اآلب ومجدناه      ،المسيح كان هو صوت اآلب    

 والمسيح جعل الكنيسة جسده وبهذا الجـسد سـيقدم        .  أغلب العالم مسيحيين يمجدون اآلب    
 المسيح كرأس لهذا    ).٢٨ : ١٥كو  ١(الخضوع لآلب بعد أن كان العالم متمرداً على اآلب          

 : ١٥كـو   ١(الجسد سيقدم الخضوع لآلب وبهذا يتمجد اآلب لكي يكون اهللا الكل في الكل              
 والمسيح كإبن هللا ونحن فيه مارس نوعاً مـن          . واآلن غرض كل خدمة هو مجد اهللا       ).٢٨

وهذه هي الـصورة    . )٨ :     ٢في  (حتى الموت موت الصليب      فهو أطاع    ،الطاعة لآلب 
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 وحب . صورة الحب، حب اهللا لإلنسان وهذا يظهر في عطاياه،التي خلق اهللا اإلنسان عليها
 وهذه الصورة تشوهت بالخطية وأصبحنا      .اإلنسان هللا وهذا يظهر في طاعته وخضوعه هللا       

 تجسد لكي يجمع الكنيسة كلهـا فـي          ولكن المسيح  ).٨ : ٢عب  (ال نرى الكل خاضعاً هللا      
 صورة طاعة الكنيسة وخضوعها هللا اآلب       ،جسده ويعيد الصورة التي أرادها اهللا منذ البدء       

      المسيح هللاوبهذا يتمجد اآلب ويصير اهللا الكل في الكل هذا هو عمل المسيح وهذا معنى 
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  اإلصحاح الرابع 

  
 ولقد الحظ بولس الرسول     .فى المقدمة راجع موضوع الصليب واآلالم عند بولس الرسول        

 وفـى هـذا     .أن أهل كورنثوس يسعون وراء المواهب ليحصلوا على كرامـات زمنيـة           
اإلصحاح نرى مفهوم بولس الرسول أن الكرامة الحقيقية ليست في المواهب بل في حمـل    

 /ُ نـشتَم    /بال كرامـة    / ضعفاء  /  ونراه يقول عن نفسه نحن جهال        ،الصليب مع المسيح  
 ألـم   .فهو يقبل أن يهان في خدمته من أجل المـسيح         ... .صرنا أقذار العالم  / يفتَرى علينا   ُ

 وبولس الرسول رأى في شقاقاتهم وتحزباتهم وراءه ووراء أبلوس أن           .يهان المسيح ألجله  
 بل يتركـوا    ، وكان رأيه أن ال ينتفخوا ويتشيعوا وراء خادم معين         . متضخمة )األنا(ذاتهم  

  .ا رأينا أن اهللا يضع الخدام فى طريقنا ألجل خالص نفوسنا فكم.الحكم هللا
  

  .هكذا فليحسبنا اإلنسان كخدام المسيح ووكالء سرائر اهللا - :١آية 

 بل انظروا إلى كل واحد منا كخادم للمسيح وكمـؤتمن           ،إذاً ال تنظروا إلينا كرؤساء وسادة     
   .على الحقائق السماوية غير المعروفة والتي كشفها اهللا لنا

   وال نطلب إالّ مجده . فنحن عبيد هللا ننفذ أوامره، أصلها اليونانى عبيد=كخدام 
  . فأنا لست شيئاً بل مجرد عبد هللا، ال تنظروا إلى شعبيتي أو خالفه=فليحسبنا 

 والوكالة ليست فـي     ).٤٧ – ٤١ : ١٢لو  ( إستلم أمانة من اهللا ليعمل في كرمه         =وكالء  
  وتعنى  mystries جاءت سرائر باليونانية ميستريون =هللا سرائر اأشياء مادية بل على 

 وهى تنطبق على األسرار الكنـسية الالزمـة لتقـديس           . أو معتقد أو مبدأ خفى     ،قوة خفية 
 إذاً  . وتهيأه لحياة الشركة مع الـرب اإللـه        ، وتجعله عضواً حياً في جسد المسيح      ،اإلنسان

  ).١٦ : ١٥رو (أسرار اهللا كلمة وكيل سرائر اهللا تشير لعمله ككاهن يخدم 
  

  .امينا النسانام يسال في الوكالء لكي يوجد ث - :٢آية 

 أي أن ما هو مطلوب من الوكالء أن يكونوا أمناء  moreover it is required ثم يسأل
 هو يبدأ هنا في إعطاء درس عن كيفية التعامل مع الخدام بعيداً .ومخلصين فيما أوكل إليهم   

 ونراه هنا يقول أن تعاليم الخدام يجب أن تفحص لنرى هـل  .لتحزبعن روح التعصب وا  
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 تفحص نوعية =ُ يـسأل  .هي متفقة مع تعاليم الكنيسة أو أن هناك شذوذ عن تعاليم الكنيسة 
   .تعاليمهم

  
اما أنا فاقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر بل لست احكم في                 و - :٣آية  

  .أيضا فسين

ق على المحكمة البشرية يوم بشر بالمقارنة مع يوم المحكمة اإللهيـة             هو أطل  =يوم بشر   
 وليس معنى كالم الرسول هنا هو عدم اإلهتمام بكـالم           . المسمى يوم الرب   )يوم الدينونة (

 فالسيد المسيح طلب منا أن يرى الناس أعمالنا الصالحة ويمجـدوا            ،الناس بصورة مطلقة  
 ال بأن   ،هو أن نهتم أوالً بحكم اهللا وبأن نرضى اهللا         لكن المقصود    .أبونا الذي في السموات   

 وهى حسب الظاهر وال تخلو مـن التعـصب          ، فالناس أحكامهم وقتية   ،نحوز رضا الناس  
 ومن يبحث عن رضا الناس      . وأحكام الناس تأثيرها ال يمتد طويالً      .والجهل بأمور الخدمة  

 نجده ٢ وفى آية . عن مجد ذاتهوبالتالى عن أن يكون له شعبية كبيرة سيكون بالتالي يبحث
 يقول أنه ال يهتم بما يقولـه        ٣آية   وفى   ،يقول أنه يجب أن يفحص الناس في تعليم الخادم        

 أما  ، فما يهتم به الخادم              بالدرجة األولي هو أنُ يرضى اهللا                       ،الناس والحل سهل  
 وهذا  ،على إعجابهم لو إهتم بأن يرضى الناس فسيحاول أن يجد ويقول ما يعجبهم ليحوز             

 بل هو حتى ال يهتم بحكم       . المهم أن يبحث الخادم عن صوت اهللا داخله ويردده         .فخ للخدام 
 ومصيره النهائي لن ، فضمير اإلنسان ال يخلو من خطأ وهو غير معصوم  ،نفسه على نفسه  

 " الخطاة الذين أولهم أنا"  بل أن الرسول حين حكم على نفسه قال .يتقرر بحكمه على نفسه
 : ١٥كـو   ١" (ال أنا بل نعمة اهللا التي معي        "  وحين تكلم عن خدمته قال       )١٥ : ١ تى   ١(

 ولكنه هنا يحـذرهم أن يكـون        ، هو في اآلية السابقة قال لهم أنه مستعد أن يحاسبوه          )١٠
 وقـد   ، ألن الناس تعودوا أن يحاسبوا ويـدينوا الخـدام         ،حكمهم خاطئاً وعلى سبيل اإلدانة    

 بل نجد الرسول هنا ال يحاول أن يبـرئ          . من يستحق الكرامة أو العكس     يخطئوا فيوبخوا 
  . هو يترك من يتكلم ويدين ليفعل ما يريده ويترك التصرف هللا الذي يرى كل شئ،نفسه

  
ولكن الذي يحكم في     برراماني لست اشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك          ف - :٤آية  

   .لرباهو 
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"  خدمتي فهذا ال يعنى كمال أمـانتي         ىلى تقصير ما ف   بالرغم من أن ضميري ال يؤنبني ع      
 هنا يلجأ لشهادة ضميره وهو كثيراً مـا كـان         ).١٨ : ٤آي  (" فاهللا ينسب لمالئكته حماقة     

 ولكن حتى يصلح الضمير للحكم ينبغـى أن         ).١٢ : ١كو  ٢ + ١ : ٢٣أع  (يفعل ذلك         
طئ وجد أن هـذا ال يبـرره         ومع شهادة ضميره أنه لم يخ      ،يسلك اإلنسان كما يرضى اهللا    

 .متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيـد بطـالون  "  وهذا ما علم به رب المجد       ،أيضاً
 هذا هو الشعور المفروض أن يكـون  )١٠ : ١٧لو ("  ألننا إنما عملنا ما كان يجب علينا     

   . تاركاً الحكم هللا، أنه عبد بطال،داخل كل خادم

  
الذي سينير خفايا الظـالم      لربا في شيء قبل الوقت حتى ياتي        ذا ال تحكموا  ا - :٥آية  

  .ويظهر اراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من اهللا

 ، فهذا من حق الرب وحده     )بولس أو أبلوس  (ال تستعجلوا في إصدار األحكام على أي منا         
ينيـر الـرب     أي يوم الدينونة حين      =حتى يأتي الرب     ،وحتى ال تسقطوا في خطية اإلدانة     

 أما الناس فيحكموا على الخادم مـن المظهـر          . أي يظهر األفكار الداخلية    =خفايا الظالم   
 المهم  ، عموماً ماذا يفيد الخادم من قول الناس عنه أنه ليس مثله           . كالمه ووعظه  ،الخارجي

  .رأى اهللا فيه في يوم الرب
  

من اجلكم لكي تتعلموا     وسبلاوالى   فسينحولته تشبيها الى     الخوةاهذا ايها   ف - :٦آية  

  .كي ال ينتفخ احد الجل الواحد على االخر كتوبمفينا ان ال تفتكروا فوق ما هو 

 أنا تكلمت عن نفسي وعن أبلوس مع أنني أقصد          =حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبلوس       
 هـو ال  ،أن جميع الخدام عليهم أن ال يحسبوا أنفسهم سوى أنهم خدام للمسيح فقط وال أزيد            

  .يريد أن يجرح خدام كنيسة كورنثوس لكنه لم يأتى بسيرتهم حتى ال يغتاظوا أو يغضبوا
" سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهـم الفهمـاء         "  قد يكون المكتوب     =فوق ما هو مكتوب     

 واإلدانة  ، ألن من يدين ويحكم على غيره فهو قد إعتبر نفسه حكيماً فهيماً            ).١٩ : ١كو  ١(
ال يقصد آية   " ما هو مكتوب    "  وقد يكون الرسول بقوله هذا       . كديان هي أن أسلب اهللا حقه    

 بل يقصد أن هذا ما تعلمناه من الكتاب المقدس عموماً أن ننظر إلى أنفـسنا وإلـى                  ،معينة
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 ، إذاً علينا أالّ ننتفخ بروح التبعية والتحزب والتفاخر بإنـسان        ، من التواضع  ءاآلخرين بشي 
  .. .بولس أم أبلوس أم صفا

  
نه من يميزك واي شيء لك لم تاخذه وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانـك                أل - :٧ة  آي

  .لم تاخذ

 هذه للمعلمين الذين كانوا يطلبون الثناء ويفتخرون بأنفـسهم ويؤلفـون            =ألنه من يميزك    
ال "  وهو يقول لهم لماذا تفتخرون بأنفسكم فكل شئ حسن أخذناه مـن اهللا   .أحزاباً تدين لهم  

 فلماذا تفتخر بمـا     ).١٧ : ١يع  ("  أخوتي كل عطية صالحة هي نازلة من فوق          تضلوا يا 
 وما يوجه للناس هو أن كل خادم مميزاته التي عنده هي من             .أخذته من اهللا كأنه من عندك     

 وعلى كل واحد أن ال يفتخر       .اهللا فلماذا تفتخرون بمعلم أو بخادم وكل ما عنده هو من اهللا           
 ).١٠ : ٤ بـط    ١( لكن الموهبة هي من عنـد اهللا         ، خلق موهبته  بموهبته فال يوجد إنسان   

 وأهل كورنثوس كانت لهم مواهب يفتخرون       .فلماذا تفتخر بموهبتك كأنك لم تأخذها من اهللا       
هي مـن    ..) .مركز/ مال  / ذكاء  ( أن أي ميزة عنده      ، وعلى كل إنسان أن يفكر هكذا      .بها
 بـل   ،لمن ليس عنده ويطلب من اهللا أن يعطيه        وأن ينظر    ، وليشكر اهللا على ما أعطاه     ،اهللا

             والحـظ أن    .يطلب من اهللا أن يرشده كيف يخدمه ويمجد إسمه بالعطية التي أعطاها لـه 
 ).١٦ – ١٢ : ١٤أش  (الشيطان إذ لم يفعل سقط من كثرة ما عنده فقال لـيس مثلـى                   

  .فلنفتخر باهللا ليس بما نملكه
  

  .ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكمنكم قد شبعتم قد استغنيتم ا - :٨آية 

بولس هنا وضع يده على خطية أهل كورنثوس أال وهى الكبرياء الذي أخذ شكل التـدين                
 لقد شعروا بسبب المواهب التي أعطاها اهللا لهم أنهم شـبعوا            .المريض والتعصب األعمى  

ثي اإليمان في خطية الكبرياء      وهذا خداع من إبليس أنُ يسقط حدي       ،وإستغنوا عن اهللا سريعاً   
 فهـم شـعروا     ).١٤ – ١٢ : ٣قارن مع في    ( هذه ضربة يمينية لكل مبتدئ       ،والبر الذاتي 

 بل . بل إمتلكوا السماء بينما الرسل أنفسهم مازالوا يجاهدون،أنهم وصلوا لقامات عالية جداً
 ،أما التدين الـسليم    .سعوا للمواهب التي فيها مظهريات ومجد ذاتي كاأللسنة ليتفاخروا بها         

 ولذلك فاهللا ال يعطينا مواهب كثيرة حتى ال         .فمن عنده موهبة يشعر أنه ال يستحقها لخطيته       
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 بل في أحيان كثيرة يؤخر التعزيات مع كل جهادنا لخوفه علينا مـن              ،ننتفخ ونتكبر فنضيع  
  .خطية الكبرياء

ات بمفـردكم دون أن   استحوذتم على ملكوت الـسمو =ملكتم بدوننا  . في خيالكم=شبعتم  
 إذ هم تصورا أنهـم سـبقوا       ، وهذه سخرية من بولس عليهم     ،تشركوننا معكم نحن معلميكم   

 أمـا هـم   ، فكأن بولس مازال يجاهد ليحصل على ملكوت السموات        ،معلميهم كبولس نفسه  
 فلو كانوا ،فوصول المخدوم للمسيح هو تاج مجد للخادم=وليتكم ملكتم لنملك  .فوصلوا إليه

 هنا نجد دعوة    . فله الفضل في هذا الملك     ،كوا لكان بولس قد شعر ببركات هذا الملك       قد مل 
 فالكبرياء هي أن أشعر أنني      ،من بولس لهم ليتضعوا ويشعروا بشعور دائم بالحاجة إلى اهللا         

  . )١٧ : ٣رؤ (شئ بدون الرب يسوع
  

ـ ا اني ارى ان اهللا ابرزنا نحن الرسل اخرين كاننا محكوم علين          ف - :٩آية   الننـا   الموتب

  .صرنا منظرا للعالم للمالئكة والناس

 أما نحن قد أظهرنـا      ، أنتم تشعرون شعوراً زائفاً أنكم شبعتم وصرتم في المقدمة         =آخرين  
وكان الرومان يضعون األسـرى المحكـوم       (اهللا أمام أعين الناس كما لو كنا في المؤخرة          

كأننـا  =  )ائد المنتـصر وجنـوده    عليهم بالموت في آخر موكب النصرة الذي يتصدره الق        

   نظهر =محكوم علينا بالموت 
معرضـين ألخطـار    "  حسبنا كغنم للذبح     ،نُمات كل النهار  " كمتهمين حكم عليهم بالموت     

 وهذا درس مـن الرسـول أن        . أما أنتم فال تواجهون هذه األخطار      ،رهيبة بسبب كرازتنا  
 بل درس   ،هذه الضيقات واإلضطهادات  الشبع الحقيقي ليس هو في المواهب بل في إحتمال          

في إتضاع الرسول إذ يضع نفسه في مؤخرة الصفوف كمن هو غير مـستحق الوقـوف                
 فهم تصوروا أنهم ملكوا وهو يقف في اآلخر ال ينتظر كرامة            . وبهذا يعطيهم درساً   .معهم

المنا تنـال    أعمالنا تنال تقدير المالئكة وأ     =صرنا منظراً للعالم للمالئكة والناس       ،من أحد 
 هو قد صار منظراً رديئاً      ، أما الناس فيحتقروننا ويتمنون فشلنا     ،إشفاقهم وهم يتمنون ظفرنا   

  . وصار منظراً مكرماً من المالئكة األخيار،بالنسبة لألشرار
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نحن ضعفاء واما    لمسيحاواما انتم فحكماء في      لمسيحاحن جهال من اجل     ن - : ١٠آية  

  .واما نحن فبال كرامةانتم فاقوياء انتم مكرمون 

هذه اآلية سخرية منهم علي تخيالتهم ومقارنة بالواقع الذي يجـب أن يـروه فـي حيـاة                  
 ولكن عليهم أن يتشبهوا بالرسل الذين يبحثون        ، فهم يبحثون عن الكرامة في العالم      .الرسول

 أما من ، مشكلة أهل كورنثوس أنهم كانوا بال أالم فإنتفخوا.عن الصليب الذي فيه كرامة هللا
 . كما يرانا غير المؤمنين    =نحن جهال    )٧ : ١٢ كو   ٢(يحمل صليبه فال يصاب بالكبرياء      

 وفي حقيقة األمر أنـتم      ، في نظرة افتخار و غرور     ، كما ترون أنفسكم   =أما أنتم فحكماء    
  . بل هم إدعوا الحكمة ونسبوا للرسل الجهل إذ أدانوهم.تجهلون الحقائق الروحية

  
  .ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامة جوع نلساعةاهذه لى ا - : ١١آية 

هذه هي أوسمة الشرف الحقيقية للخادم وليس كما يتصور الكورنثيـون أنهـا المواهـب               
 في مقابـل شـعورهم       . هذه للعبيد  =نلكم   .أالم الكرازة هي المجد الحقيقي    . واإلنتفاخ بها 
 قد ال يجد ثيابـا      ، دائم التنقل  ،كان فهو يجول يكرز في كل م      =ليس لنا إقامة     .بأنهم ملكوا 

       .نَعري =كافية في برد الشتاء 
   

  .نضطهد فنحتمل نباركفنتعب عاملين بايدينا نشتم و - : ١٢آية 

 بل يتحمل سخرية غير المؤمنين و شتائمهم وال يقابـل           .هو في كرازته ال يثقل علي أحد      
 الكلمة األصلية   =طهد فنحتمل   نض . يصلي ألجل من يشتموه    = نشتم فنبارك    .الشر بالشر 

  .لنحتمل سائلين الخير لمن يضطهدنا
   

  .ووسخ كل شيء الى االن لعالمايفترى علينا فنعظ صرنا كاقذار   - : ١٣آية 
بينما يتكلمون علينا بالكالم الرديء وينسبون إلينا أشياء غير صحيحة فإننا نقابلهم بـالكالم              

 أصبحنا في نظر من نكـرز لهـم محتقـرين           =صرنا كأقذار    .الطيب واإلرشاد والوعظ  
صرنا وسخ كـل    =  ويسيء غير المؤمنين إلي سمعتنا       ،مرذولين ومتهمين  ومفترى علينا    

   . هو يفتخر بهذه اآلالم فيها يشارك المسيح.شيء إلي اآلن
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  .االحباء انذركم اوالديكيس لكي اخجلكم اكتب بهذا بل ل - : ١٤آية 
وبين ما تدعونه من غني مواهبكم ألخجلكم بـل قـصدت أن            لم أذكر آالمي وأقارن بينها      

 فال أقصد اإلشارة إلي نقائصكم بل أقصد نـصحكم بمـا فيـه           ،أنصحكم وأرشدكم وأنبهكم  
  . وبعد ما قال بدأ يظهر محبته وأبوته فيما يلي.خيركم

                            
لكن ليس اباء كثيـرون   يحلمسانه وان كان لكم ربوات من المرشدين في      أل - : ١٥آية  

  .االنجيل بسوع يلمسيحافي  لدتكموالني انا 

 في اليونانية المرشد هو الذي      =المرشدين   ).١٠,٠٠٠= الربوة  ( إشارة للكثرة    = ربوات  
 األب له ميـزة     =أباء   .يوكل له بالطفل فيصحبه للمدرسة و يدربه علي األخالق الحميدة         

منوا علي يديه فعليهم أن يطيعوه واثقـين فـي أنـه     وبولس ولدهم إذ آ    .علي المرشد قطعا  
 ٤غل  ( ومن أتي بعده كان يهتم بالتوجيه والتعليم         ، فهو الذي بذر بذرة اإليمان     ،يحبهم كأب 

 وهـذا رد علـي مـن        .ولدهم في المسيح   ونري هنا بولس يقول أنه أب لهم إذ          ).١٩: 
 بطريقـة   )٩ : ٢٣مـت   (" ال تدعوا لكم أبا علـي األرض        " يفهمون قول السيد المسيح     

 كان يقـصد اليهـود      ، فحين قال السيد المسيح هذا     . ويرفضون األبوة في الكهنوت    ،خاطئة
 . وأن هذا لفضل فيهم ولعلمهـم ،الذين يظنون أنهم يفتخرون باأللقاب ويسمون أنفسهم هكذا  

 أنها  ولكن المسيحية تفهم األبوة الروحية والبنوة الروحية كما قال بولس الرسول هنا تماما            
 أيضا في وفي المسيح أي أن الكاهن في المسيح والمولود منه في المعمودية وفي اإليمان ه

   . والكاهن يثبت أوالده في المسيح، فال أبوة خارج عن المسيح، كالهما في المسيح.المسيح
  

  .اطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بيف - : ١٦آية 

 كأوالدي تمثلوا بي كما يتمثـل اإلبـن         .)٧ ،٦ : ١اتس   + ١٢ – ٥ : ٢اتس  (قارن مع   
نجني من الـدماء يـا      "  ولذلك نصلي    . فهم قدوة  ، وهذا يلقي حمالً كبيراً علي الخدام      .بأبيه
  .فكم نفس تهلك بسبب قدوتنا السيئة لهم.. " .اهللا
   

الذي  لرباالحبيب واالمين في     بنياالذي هو    يموثاوستذلك ارسلت اليكم    ل - : ١٧آية  

  .نيسةككما اعلم في كل مكان في كل  لمسيحاقي في يذكركم بطر
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هدف إرسال تيموثاوس أن يصلح طرقهم وحياتهم بأن يذكرهم بالطريقة التي كان بـولس              
  ).ببولس( ليتمثلوا به كل مكان وفي كل كنيسةيكرز بها في 

  
  .انتفخ قوم كاني لست اتيا اليكمف - : ١٨آية 

 ومن إنتفخوا ومـن تمـادوا فـي         ،مجييء إليكم  يكذبون حقيقة    اعلي أن بعضاً منكم كانو    
  .خطيتهم كمن زني مع إمرأة أبيه ظنوا أنني لن أجيء وأعاقب

   
فساعرف ليس كالم الذين انتفخـوا       لربالكني ساتي اليكم سريعا ان شاء       و - : ١٩آية  

  .بل قوتهم
 الروح  حين يأتي الرسول سيختبر قوة هؤالء الذين كانوا يتكلمون وهل لهم قوة حقيقية من             

القدس أو مجرد كلمات إنتفاخ وذلك من ثمارهم أو العكس أي تدينهم الظـاهري وجـدلهم                
   .العقيم وإحتقارهم للسلطان الرسولي

  
  .ليس بكالم بل بقوة لكوت اهللامألن  - : ٢٠آية 

 وهو يتأسس في النفـوس  .ملكوت اهللا ليس كالماً جميالً نردده بل هو حياة نعيشها بقوة اهللا           
 ، إنما بقوة عمل اهللا في النفوس التي تجذب القلوب وتدفعها لإليمان بالمـسيح             ،المليس بالك 

 فهـذا   ، ولنري في حياة القديسين أمثلة جبارة      ،فتعيش هذه النفوس بالتقوى بقوة معونة اهللا      
شاب يربطونه إلي عامود ويدخلوا إليه إمرأة عاهرة لتسقطه فتخرج مـن عنـده مؤمنـة                

   .بالمسيح
  

   الوداعة وحرو المحبةبآتى إليكم أم  بعصاااذا تريدون م - : ٢١آية 

 بـل   . تأديب وتأنيب ولوم   =بعصا  هو يطلب إليهم أن يصلحوا أحوالهم حتى ال يأتي إليهم           
 وبولس بحكمة الروح القدس عرِف متي يستخدم العصا ومتي .يرونه كأب محب في وداعة

 الـذي فيـه نـري       )٥(صحاح   هذه اآلية مقدمة إل    ،يستخدم الوداعة مع خاطئ كورنثوس    
 وهو عموما كأب حكيم يعرف متي يستخدم العصا ومتي يستخدم           .الرسول يستخدم العصا  

 ولكننا رأينا في سفر األعمال كيف أن بطرس عاقـب حنانيـا             .المحبة ليجذب النفوس هللا   
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 فكانت العقوبات فـي    .وسفيرة بالموت وهنا نري بولس يسلم الزاني للشيطان لهالك الجسد         
 وحتى ال يشعر الناس في البدايـة        ،اية المسيحية إلظهار أن اهللا قدوس ال يحتمل الخطية        بد

 فالعصا كانت هي السلطان الرسولى والـذي بـه          .أن الحرية في المسيحية معناها فوضي     
 .يعاقب الرسل الخطاة
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  اإلصحاح الخامس 

  
فإذ تحـدث   ] )٧ – ٥(وهي في اإلصحاحات    " سلم الدرجات الروحية  " راجع في المقدمة    [

 كأنه جـسد بـال      ،هنا عن الزاني الذي زني مع إمرأة أبيه و صار جسداً واحداً مع زانية             
 تعجب الرسـول أن     ، فهو أطفأ الروح القدس الذي فيه      ، بال نصيب في الحياة األبدية     ،روح

هناك من ال يزال في قاع السلم بينما أن الطريق مفتوح لكل واحد أن يكون روحاً واحـداً                  
   . لذلك جاء في هذه اإلصحاحات كل هذه الدرجات الروحية. هذا إذا التصق باهللا،مع اهللا

 فهو يقول   ،و بولس الرسول بدأ هنا في عالج كبريائهم بأن يفضح الخطية التي في وسطهم             
أن الكبرياء الذي فيكم و الغرور الذي مألكم أعماكم عن الخطية التي في وسطكم و بـدالً                 

ب واإلدانة و المشاحنات فلتنظروا للفساد الذي دخـل فـيكم و بـدأ              من أن تنشغلوا بالتحز   
 و هو يشير هنا لشخص يزني مع زوجة أبيه وإشـتهرت            .يقوض إمكانية تغييركم للقداسة   

 و يقول ذهبي الفم أن هـذا  . فربما كانوا معجبين بفصاحته و بالغته،القصة ولم يلومه أحد  
 و أنه كان يعيش في زنا مع زوجة أبيه بينما           .الزاني كان رجالً معروفاً     ومن األعيان         

فيكون المذنب إليه في هذه اآلية هو األب نفـسه          () ١٢ :  ٧ كو   ٢(كان أباه ما زال حياً      
 ، و هم سكتوا عن هذه الخطية ألن كبريائهم أعمي عيـونهم           ).الذي تخونه زوجته مع إبنه    

أنهم قديسين كانت الخطية تعبث     فهم كانوا شاعرين بأنهم قد إستغنوا و فيما كانوا يزعمون           
  داخلهم

  
   .ملخص سلم الدرجات الروحية

  

  مضاجعو الذكور  -١
 الزناة -٢

 أصحاب الزواج الثاني -٣

 أصحاب الزواج األول و لكن بال ضوابط للعالقات الجسدية حتى في الصوم -٤

أصحاب الزواج األول و هؤالء يضبطون أنفسهم في األصوام فيمتنعـون عـن              -٥
 لي أن يكون ذلك بموافقة الطرفين العالقات الجسدية ع

  .هؤالء ال يرثون ملكوت اهللا}
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 من يعيش في تعفف كأنهم بال زواج  -٦

البتوليون الذين يرفضون الزواج حبا في اهللا و لتذوق السمائيات و حتى ال تشغلهم               -٧
 أمور الزواج عن اهللا 

  بشرط أن يلتصق باهللا ،كلما قمع اإلنسان جسده وإستعبده يرتفع في درجات السلم -٨
 

 ان بينكم زنى و زنى هكذا ال يسمى بين األمم حتـى أن تكـون                يسمع مطلقا  - : ١آية  

   .لإلنسان امرأة أبيه

 أي أن . ترجمة أخرى= قد شاع فعالً بينكم .ACTUALLY  REPORTED =مطلقًًاً 
 هذا أمر تعـف عنـه    =هكذا ال يسمي بين األمم       . والموضوع صار معلناً   ،الكل قد عرِف  

  . إمرأة أبيهحتى أخالق األمميين أن تكون إلنسان
  

فانتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعـل هـذا               - : ٢آية  

  .الفعل

 لقـد صـاروا عميانـا بـسبب         ، بهذا وضع الرسول يده علي المشكلة      =أفأنتم مفتخرون   
 م     وبدالً من أن يخجلوا بسبب هذا التصرف فهم يمتلئـون غـروراً بحكمـته                  .إنتفاخهم

 ولم يظهروا رفضاً لهذا . إذ كان بليغاً،     وربما تفاخروا بهذا الزاني،هبهمومعرفتهم وموا
 .لـم تنوحـوا  = التصرف وحزناً وخوفاً من غضب اهللا والخراب اآلتي بسبب غضب اهللا           

 وبسبب  ،"في وسطك حرام ياإسرائيل     " فبسبب خطية عاخان إنهزم الشعب في عاى وقيل         
 وكـالم   . وبعد ذلك إذ أدان الشعب عاخان إنتـصروا        .هذا الحرام تخرب الحياة أو الكنيسة     

 .الرسول يعني لومهم أن قلوبهم لم تتحرك لتنقية مجتمعهم المسيحي وعزل هذا الخـاطئ             
 سيموت الجسد كله إن     )غرغرينا( ولو حدث فساد لعضو                    ،فالكنيسة كلها جسد واحد   
  .لم يقطع العضو الفاسد

  
جسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر فـي          فاني أنا كأني غائب بال     - : ٣آية  

  .الذي فعل هذا هكذا
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 نري الرسول هنا يستخدم السلطان الممنوح له مـن          . فهو في أفسس   =كأني غائب بالجسد    
 وهو مع أنه غير موجود معهم بالجسد إالّ أنه موجـود معهـم بعقلـه            ،اهللا ليؤدب الخاطئ  

   .فعالً      وبهذا يحكم كما لو كان حاضراً ،وروحه
  

باسم ربنا يسوع المسيح إذ انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يـسوع        - : ٥ ،٤آيات  

 ان يسلم مثل هذا للشيطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح فـي يـوم الـرب                 .المسيح

  .يسوع

 وله سلطان   ، من الكنيسة كلها ومنه كرسول ولدهم في المسيح        ،هنا نري بولس يعقد مجمعاً    
 وهو مصدر قوة الكنيسة وهو مـصدر قـوة          ، كرأس للكنيسة  =ا يسوع   بإسم ربن  .رسولي

 والروح  . وهذه تشير لحضور المسيح المستمر في كنيسته       .وسلطان بولس كرسول للكنيسة   
 وهذه الكنيسة المجتمعة لهـا سـلطان للعقوبـة    .القدس هو الذي يعطي اإلرشاد في القرار     

 : ٢٠يو + ١٨ : ١٨مت   + ١٩ : ١٦ مت(أعطاه الرب يسوع للكنيسة ممثلة في أساقفتها        
 حرمان أو قطع    = أن يسلم مثل هذا للشيطان لهالك الجسد         .وما هي العقوبة ؟   ) ٢٣ ،٢٢

 فقد الحماية التـي يحميهـا       د إذ ق  ،الخاطئ الشرير من الكنيسة هو تسليمه في يد الشيطان        
ذا يحدث مع كـل      وه . مثل خروف ُأبعد عن القطيع فيسلَّم للذئاب       ،المسيح للكنيسة عروسه  

خاطئ يستمر في خطيته فينفصل عن الكنيسة جسد المسيح ويكـون عرضـة لـضربات               
 وحتى يكون في    ، إذاً العقوبة هي القطع من الكنيسة حتى يعاقب الخاطئ علي فعلته           .إبليس

 لكي تخلص الروح  = هذا تأديب لجسده فيمكن أن تخلص نفسه في يوم مجيء الرب الثاني             
 هذا اإلنسان بأمراض في جسده وبأتعاب  وضيقات حتى يندم و يعود             والمقصود أن يؤدب  

 و اهللا إستخدم األسلوب نفسه مع أيوب لينقيه من خطية           ).٨ – ٦ : ٢ كو   ٢(طالباً المغفرة   
 : ١٢ كو   ٢( بل إستخدم هذا األسلوب مع بولس نفسه حتى يحميه من اإلنتفاخ             ،البر الذاتي 

 ولو قـدم    . اإلنسان من الهالك األبدي إن لم يقدم توبة         ولكن العقوبة الجسدية ال تعفي     ).٧
 .اإلنسان توبة حتى بعد أن خسر يد أو رجل فهو سيدخل السماء بجسد كامل وليس ناقصاً               

 وهذا ما حدث مـع      ، ولكن إن قدم توبة تتوقف عند هذا الحد        .والعقوبات تتصاعد تدريجياً  
   .اإلبن الضال ومع يونان
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  .حسنا ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كلهليس افتخاركم  - : ٦آية 

 ا قال ذهبي الفم أن هذا الزاني كان من ذوي الحكمة العالمية فكانو            =ليس إفتخاركم حسناً    
 ولكن الرسول يقول لهم ال تفتخروا بمثل هـذا          . وهم إفتخروا أيضاً بمواهبهم    ،يفتخرون به 

 عمـل   ،لخميرة التي تعمل في العجين كلـه       كا ،الخاطئ فوجوده بينكم سيفسد الكنيسة كلها     
ال تكتفي بحد طالمـا ال      )غرغرينا( الخطية ترعي كآكلة     .الخطية في إفساد الطبيعة البشرية    

وال ينفع معها أن يتجاهلها اإلنسان بل الواجب قطعها وهذا ماعمله           . تجد من يقاوم إمتدادها   
هنا بقوله ليس إفتخاركم حسناً هو       وإذا فهمنا أن اإلفتخار الذي يشير إليه الرسول          .الرسول

 ولم يـدركوا  ،إفتخارهم بمواهبهم فالمعني أن إفتخارهم جعلهم ال يهتمون بمثل هذه الخطايا          
 وكلمة خميرة إسـتخدمت بـالمعني الـسيئ أي          .أثارها السيئة وأنها ستؤثر علي اآلخرين     

ـ  )٩ : ٥غـل    + ١ : ١٢لو   + ١٥ : ٨مر   + ٦ : ١٦مت  (إنتشار الشر في     تخدم  وإس
 ١٣مت (المسيح معني الخميرة بالمعني الصالح أي إمتداد    وانتشار ملكوت السموات في 

   ).٢١ : ١٣لو  + ٣٣: 
  

إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انـتم فطيـر الن                - : ٧آية  

  .فصحنا أيضا المسيح قد ذبح الجلنا

ستأصلوا الشر وذلك بإستبعاد الشخص الـذي       نصيحة بولس الرسول ألهل كورنثوس أن ي      
 الن قبولـه في الكنيسة سيؤثر علي بقية األعضاء مثل تأثير الخميرة في العجـين               ،أخطأ
 أيام عيـد    ٧ وكما أن اليهود بحسب الشريعة كانوا يعيدون الفصح بالفطير ثم يعيدون             ،كله

شون بيـوتهم قبـل ذبـح        وكانوا في تدقيق شديد يفت     .الفطير يأكلون فيها فطير دون خمير     
 والتي تأتى بعد    ،الفصح حتى يضمنوا خلوها تماماً من أي خمير طوال أيام الفطير السبعة           

 إذ قـد    ، هكذا نحن أيضاً وقد صار المسيح فصحنا       )٧ ،٦ : ١٣ + ١٥ : ١٢خر  (الفصح  
 يجب علينا أن ننقي أنفسنا من أي شر ونسلك بمـا يليـق              ،ذبح ألجلنا فحررنا من الخطية    

 إذ قد أصبحنا عجيناً جديداً بالمعمودية لنعيد الفصح اإللهي وحياتنا كـالفطير ال              ،د اهللا بأوال
 هو رقم الكمال إشارة للحياة كلها التي يجب أن نقـضيها            )٧( ورقم   .يوجد بها شراً وخبث   

   . فال فرح وال عيد إن كان هناك شر   وفساد.بال خطية
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           )زاني الذي كان يجب عزله عـن الكنيـسة        كال( سواء خطية أو خطاة      =الخميرة العتيقة   
 إذاً البـد أن     . عبور من الخطية للحياة الجديدة     ، هي عيد الفصح   ،والمعمودية لنا هي عبور   

   )بال خطية( علي الفطير) يشير للكمال٧العمر كله فرقم ( أيام ٧نحيا 
  

 بفطير االخـالص    إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة وال بخميرة الشر والخبث بل          - : ٨آية  

  .والحق

 ربما كان الوقت عيد الفصح أو أن الرسول يحسب أن الحياة الكنسية هي كحياة =إذاً لنعيد 
 نحتفل بال إنقطاع بممارسة الحيـاة النقيـة         ،مقامة في الرب يسوع هي عيد فصح مستمر       

جـب أن    ومـا ي   ، أو هو العيد الدائم للكنيسة أي القداس والتناول        ،المقامة مع الرب فصحنا   
أي  ولنعيد بـدون خطيـة       . إن الحياة المسيحية تُشَبه بعيد دائم      .يسبقها من توبة وإعتراف   

 = إخالص   .والفرح ال يكونان إالّ إذا إمتنعنا عن الشر والخبث          فالعيد =بدون خميرة الشر    
 تشير إلي المعرفـة أي إلـي الحقـائق          =والحق   .تشير للسلوك والتصرف الخير الفاضل    

   . فعلي المسيحي إذن أن يسلك حياة خيرة فاضلة تتفق مع الحقيقة اإللهية.السليمةوالعقائد 
  

  .كتبت إليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة - : ٩آية 
 يقول ذهبي الفم أن الرسول يقصد نفس هذه الرسالة أي الرسـالة األولـي               =في الرسالة   

ن أول آيـة أن يرفعـوا مـن         لكورنثوس،  حيث طلب منهم في هذا اإلصحاح بالذات وم         
 والبعض يقول أن هناك رسالة مفقودة قال لهم فيهـا           .وسطهم الذي فعل هذا الفعل الرديء     

  . وهذا رأي مستبعد،هذا
   

وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة األوثـان و               - : ١٠آية  

  .إال فيلزمكم ان تخرجوا من العالم

 أي الرسول ال يقصد قطع كل عالقة بـأي          . أعني علي وجه اإلطالق     ال =و ليس مطلقاً    
 فالعالم مملوء زناة و   ، وإالّ ستنقطع عالقتنا بالمجتمع البشري كله،خاطئ من غير المؤمنين

لست أسألك أن تأخذهم    "  وبهذا المفهوم قال السيد المسيح       .طماعين وخاطفين وعبدة أوثان   
  )١٥ : ١٧يو (" ير من العالم بل أن تحفظهم من الشر
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أو طماعا أو عابد وثن  انيازواما االن فكتبت إليكم ان كان أحد مدعو أخا   - : ١١آيـة 

  .أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا ان ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا
 أي المقصود عزل المسيحي الذي يشتهر بخطيته وحرمانه مـن           =إن كان أحد مدعو أخاً      

 .ذا سلطان الكنيسة أن تعزل من الشركة وبالذات من سر اإلفخارسـتيا  وه،الشركة الكنسية 
  .فموضوع العزل والمقاطعة خاص بالمؤمنين

 قوله ال تؤاكلوا قد تفهم ال تـشتركوا معهـم فـي طعـامهم               =أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا      
لـك   وذ ،وباألولى ال تشركوهم معكم في مائدة اإلفخارستيا التي يجب أن يمنع عنها الخطاة            

  . ويكون هدف القطع هو حثهم على التوبة.حتى يتوبوا
  

  .الذين من خارج ألستم انتم تدينون الذين من داخل أدينألنه ماذا لي أن  - :١٢آيـة 

 ولكن فقط   ، أي ال سلطان للكنيسة على غير المؤمنين       =ماذا لي أن أدين الذين من خارج        
ألستم أنتم تدينون    . من غير المؤمنين    ليس من عمل الكنيسة أن تدين أحداً       ،على المؤمنين 

 وليس المقصود هو . أنا كما أنتم أحكم وأدين وأعاقب الذين هم مؤمنين=الذين من داخـل    
 وخوفاً على نفس الخـاطئ مـن        ، لكن بدافع المحبة األخوية    ،اإلدانة بمنطق أنني األفضل   
علـى الكنيـسة أن      إذاً   . وخوفاً على الكنيسة من غضب اهللا      ،الهالك وكمحاولة إلصالحه  

تحرص بإستمرار على تنقية نفسها من أي فساد للعالم يتسلل إليها عن طريق أي عـضو                
  .فيها

  
  فاعزلوا الخبيث من بينكم دينهميأما الذين من خارج فاهللا  - :١٣آيـة 

 فالسلطان الكهنوتي له أن يطبق عقوبات       ،اهللا يدين الجميع لكن من هم بالداخل أي المؤمنين        
 هذه هي العقوبة التي توقعها الكنيسة علـى         =فإعزلوا الخبيث من بينكم      .عليهموتأديبات  

  .كل مؤمن شرير
الرسول في حديثه يقصد قرار الكنيسة بإدانة األشخاص وقطعاً ال يقصد أن ندين بعـضنا               

  ."ال تدينوا لكي ال تدانوا "  فهذا ينطبق عليه ،بعضاً كأفراد
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  اإلصحاح السادس  

  
  .التقاضى أمام المحاكم الوثنية) ١نا قضيتين  يناقش الرسول ه

  .الهروب من الزنا المحيط بهم) ٢                             
  

على آخر أن يحاكم عند الظالمين ولـيس عنـد           عوىدمنكم أحد له     أيتجاسر - :١آية  

  .لقديسينا

 لذلك فـإنني    ،سةإذا كان المؤمنين لهم حق أن يحكموا ويدينوا اإلخوة الذين من داخل الكني            
 أن يحاكمـه أمـام      ،أتساءل كيف يجرؤ أي شخص منكم يكون له شكاية على شخص آخر           

 وليس عندهم فكـرة  ، وهم القضاة الوثنيين عبدة األوثان=عند الظالمين   = المحاكم الوثنية   
 هؤالء يـسكن    =القديسين  =  أليس األفضل أن تذهبوا لرجال الكنيسة        .سليمة عن العدالة  

 وبولس ال يعنى بصفة مطلقة أن كل قانون مدني هو ظالم ألنـه هـو                . القدس فيهم الروح 
 ١٠ : ٢٥أع   + ٢٥ : ٢٢أع  +  وما يليه    ١٢ : ١٨أع  (نفسه التجأ للقانون المدني ليحميه      

 لكنه يرى أن إلتجاء أخوين مسيحيين لمحاكم وثنية هو فشل للكنيسة وهـو عيـب                )١٢ –
 ولكن حينما إضطهده إخوتـه      ، بينه وبين الرومان   فبولس لجأ للقضاء حينما كانت المشاكل     

  .اليهود لم يلجأ للقضاء
  

يدان بكم افانتم غير     لعالمافان كان    لعالم ا يدينون س لقديسيناألستم تعلمون أن     - :٢آية  

   .مستاهلين للمحاكم الصغرى
   لكن كيف ندين العالم ؟ =سيدينون العالم  )٢٨ : ١٩مت (قارن مع 

قمة تحقيق الوحدة بين المسيح الديان كـرأس لكنيـسته وبـين    في هذه اآلية نرى    ) أ
  .كنيسته المنتصرة

 سلوكنا البار سيكون كنقطة بيضاء وسط سواد العالم الخاطئ فيفتضحون   ) ب

 . ورفَضها الخطاة،سيدين القديسون بتعاليمهم التي مألت الدنيا  ) ج

م حكمة وفى اليوم األخير سيمتلئ المؤمنون من الروح القدس وهو سيعطيه) ء
 ويوافقـون   غير   عادية وإستنارة فيدركوا حكمة أحكام المسيح على األشرار          
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 ويعطونه المجد على كل أحكامه التي يظهر فيهـا العدالـة اإللهيـة              ،عليها
 وحتى على األرض فاإلنـسان الروحـي        .وسيتطابق حكمهم مع حكم المسيح    

 ).١٥ : ٢كو ١(المملوء من الروح يحكم في كل شئ حكم صائب 

وإذا كنتم تستعملون كمثال ومقياس يحاكم على أساسه البعيدون عن اهللا وإذا كنتم ستدينون              
 أفلستم مستحقون ألن تقيموا محاكمات تقاضون فيها هذه األمور          ،العالم وتقاضون اآلخرين  

  .الصغيرة
  

   .ألستم تعلمون أننا سندين مالئكة فباألولى أمور هذه الحياة - :٣آية 
 الذين سـوف نـدينهم بحياتنـا        )الشياطين(المقصود المالئكة الساقطين    = سندين مالئكة   

 هؤالء لم يحفظوا رياستهم وهـم دون        ،الطاهرة بالرغم من محاوالتهم إسقاطنا في الخطية      
  . بينما نحن حفظنا طهارتنا ونحن في حرب مستمرة منهم،حروب من الخارج

  
 لكنيـسة السوا المحتقـرين فـي      فان كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاج         - :٤آية  

  .ضاةق

 وهم من رجال الكنيسة والمعنى أن أحقـر   ، أي من تنظرون إليهم في إحتقار      =المحتقرين  
 إذاً إتخذوا قضاتكم من     .من في الكنيسة لهو أفضل من الظالمين فهو مرتشد بالروح القدس          

  .رجال الكنيسة فهذا أفضل من عباد األوثان
  .ن كان بينكم قضايا تستحق الذهاب للمحاكم أي إ=فإن كان لكم محاكم 

  
  .تخجيلكم أقول اهكذا ليس بينكم حكيم وال واحد يقدر أن يقضي بين اخوتهل - :٥آية 

 هـم  ).١٠ : ٤كـو ١( إشارة الذعة للكورنثيين الذين يدعون الحكمـة     =ليس بينكم حكيم    
ذا مـا يخجـل أنهـم        وه ،لكبريائهم فقدوا البصيرة فلم يعد بينهم حكماء يحكمون إلخوتهم        

  .لتخجيلكم= وصلوا إلى هذا الحال 
  

  .كن األخ يحاكم األخ وذلك عند غير المؤمنينل - :٦آية 

  غير مؤمنينمما يخجل أن األخ المسيحي يحاكم أخاه المسيحي عند قضاة 
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فاالن فيكم عيب مطلقا الن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض لماذا ال تظلمون              - :٧آية  

  . تسلبون بالحريبالحري لماذا ال

أي ال إستثناءات فى هذا     . . عيب على اإلطالق أن يكون فيكم كذا وكذا        =فيكم عيب مطلقاً    
 ).٤٠ ،٣٩ : ٥مـت   ( هذا مبدأ وضعه السيد المسيح نفسه        =لماذا ال تُظْلمون     .الموضوع

 فلماذا يلجأ إلى محاكمة أخيه حيث يمكـن أن          ،فالمؤمن الحقيقي يقبل الظلم والضيق بفرح     
 =عيب  =  هذه المحاكمات بينكم عالمة أنكم بعيدين عن روح الحب           .يحكَم على أخيه ظلماً   

 وإن كان المفروض أن نحب المسيئين إلينا فكـم          ،بعيدين عن روح إحتمال بعضكم بعضاً     
 فإختاروا األحسن أي أن     ،باألولى إخوتنا ومن يظلَم ينصفه اهللا ويكافأه ومن يظلم يدينه اهللا          

 عموماً من يؤمن أن له ميراث سماوي لن يهتم          =لماذا ال تظلمون بالحرى     = ظلم  تقبلوا ال 
 ظْلَمومن يخاف من أن يلجأ لحكم الكنيسة في قضية ما          .بأن ي ،    ظْلَموبولس  . هو خائف أن ي 

وأيهما . واهللا قادر أن يعوضك إذا إلتجأت إليه وإلى كنيسته،يقول له ولماذا ال تقبل أن تُظْلَم 
 أو يظلمـك القاضـي      ،ن تُظْلَم من ناس مملوئين من الروح القدس ويعوضـك اهللا          أفضل أ 
 ولكن هنا لـن يعوضـني اهللا ألننـي          ،)وهذا جائز جداً فكل إنسان معرض للخطأ      (الوثني  

  .رفضت الكنيسة وحكمها
  

  .كن انتم تظلمون وتسلبون وذلك لالخوةل - :٨آية 

د تحكم لنا المحاكم بأكثر من إستحقاقنا فكأننـا          فق .بدالً من أن نقبل الظلم نظلم نحن إخوتنا       
 نفهـم أنـه     )١٧ – ١٥ : ١٨مت  ( ومن   .سلبنا أخوتنا وبهذا نحرم من ميراث ملكوت اهللا       

علينا أن نتعاتب ونشتكى للكنيسة وال نسكت على الظلم ولكن في إطـار المحبـة داخـل                 
  .الكنيسة ومن يرفض حكم الكنيسة نختصره وال نكرهه بل نصلى ألجله

  
وال  ناةزال تضلوا ال     لكوت اهللا مأم لستم تعلمون أن الظالمين ال يرثون         - :١٠ ،٩آيات  

وال طماعون وال    ارقونسال   و .وال مضاجعو ذكور   ابونونمأوثان وال فاسقون وال      بدةع

  .لكوت اهللامسكيرون وال شتامون وال خاطفون يرثون 

 إن هذا الذي تفعلونه إنما      .كم الخاصة  ال تخدعكم قلوبكم أو أفكار     ، ال تنخدعوا  =ال تضلوا   
أال تعلمون أن الذين يسلبون غيرهم ال يرثون ملكوت اهللا فأحذروا مـن             . تفعلونه عن جهل  
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أن تنخدعوا ألن هناك أعماالًً شريرة تمنع اإلنسان عن أن يكون له الحـق فـي ميـراث                  
 ،م يتساوى بالزنا  ومن سلسلة الخطايا التي أوردها الرسول نفهم أن الظل        . ملكوت السموات 

 ووضع عبادة األوثان وسـط  ،وهنا تحذير من الخطايا المنتشرة في كورنثوس بين الوثنيين  
=  وأيضاً بالشذوذ الجنـسي      ، فعبادة األوثان إرتبطت بالزنا في هياكل األوثان       ،خطايا الزنا 

لوثنية مع   وهم موجودون في الهياكل ا     . مخنثون شواذ جنسياً يستَعملون كاألنثى     =مأبونون  
 ومعها الظلم الذي هـو      ، وكل هذه الخطايا المذكورة تمنع من ملكوت السموات        .العاهرات

 فالطماع يريد أن يزيد دخله ليؤمن مـستقبله بينمـا أن تـأمين              ).٥ : ٣كو  (عبادة أوثان   
 إلهاً يسعى إلرضائه بدالً من      ، والطماع صار العالم هدفاً له     ،المستقبل وتدبيره هو عمل اهللا    

  ن يكون وسيلة يعيش بها أ
  

 سوع ي لرباباسم   بررتمتهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل          و - :١١آية  

  .وبروح الهنا

 إغتسلتم= وأنتم أيها الكورنثيون كنتم تمارسون هذه الخطايا قبل إيمانكم وقبل معموديتكم            
  وبها غُفرت خطاياكم وإنقطعت عالقتكم بهذه الخطايا 

   بموتكم مع المسيح، غُفرت خطاياكم السابقة=إغتسلتم 
   صرتم مخصصين ومكرسين للرب=تقدستم 
التبرير ليس فقط هو غفران الخطايا بل أن نحيا في أعمال بر يعطيها لنا المسيح                = تبررتم

والمقصود هو أنه قد إنقطعت كل عالقـة لكـم بـشروركم             )٢٠ : ٢غل  (الذي يحيا فينا    
   وصرتم مخصصين للرب يسوع ،ارةالماضية وصارت لكم حياة ب

 ، وهذا تعبير عفـوي عـن الثـالوث        ).راجع  المقدمة  ( =بإسم الرب يسوع وبروح إلهنا      
  اآلب    =إلهنا(= والخالص هو عمل الثالوث )١٩ : ٢٨مت (فالمعمودية هي بإسم الثالوث 

  )الروح القدس =  روحاالبن     =الرب يسوع
  

ليس كل األشياء توافق كل األشياء تحل لي لكـن ال           ل األشياء تحل لي لكن      ك - :١٢آية  

  .يتسلط علي شيء
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 ولألسف ، والحظ أن الزنا كان منتشراً جداً في كورنثوس،يبدأ من هنا مناقشة قضية الزنا
 والرسول . فتصوروا أن الحرية في المسيحية تسمح بالزنا، للكنيسةءتسلل هذا الفكر الردي

   -:في رده قال هذه القوانين 
  األشياء تحل لي لكن ليس كل األشياء توافقكل 

  كل األشياء تحل لي لكن ال يتسلط على شئ

كل األشياء تحل لي لكن ليس كل األشياء تبنى          " )٢٣ : ١٠كو  ١(وباإلضافة لما ورد في     
 ، حديثاً عن تقديس الجسد    )١٢ : ٦كو  ١( هو يبدأ بهذه اآلية      .نرى أمامنا قانون المسيحية   " 

 وربما يوجه الرسول هذه اآليات لألمم لـيعلن لهـم        . اإلمتناع عن الزنا   ويركز حديثه على  
 ولكن هذه اآليات هي     .أنهم غير مرتبطين بالطقوس اليهودية وال سيما ما يتعلق باألطعمة         

هذه هي  " حرام وحالل   "  ونحن نردد هذه القوانين بدالً من قولنا         .القاعدة المسيحية للسلوك  
  ذاً ليسأل كل واحد نفسه حسب هذه الكلمات  إ،مبادئ األخالق المسيحية

 ؟  )٢١ : ١فى  (هل هذا التصرف يوافقني كإبن هللا صارت له الحياة هي المسيح             )١
 وقد يقول أحـد أنـا       .هل لو كان المسيح مكاني كان سيفعل هذا التصرف أم ال ؟           

 مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا       . فالمسيح أعطاني حياته   ، وهذا خطأ  .لست المسيح 
يو ( فالمسيح نور للعالم ونحن صرنا نور للعالم )٢٠ : ٢غل (لمسيح يحيا فى    بل ا 
 والحظ أننا أحرار لنبقى علـى صـورة المـسيح أو            ).١٤ : ٥مت   + ١٢ : ٨

   . ولكن من يرفض المسيح ويعود لخطاياه يستلمه الشيطان ويستعبده.نرفضها
يح وتزداد عالقتي    أو هذا التصرف يبنى ويزداد به ثباتي فى المس         ءهل هذا الشي   )٢

  ويزداد حبي له فأقترب إليه ويقربني له ،باهللا

 سيتسلط على   ء أو هل هذا الشي    ،هل مثل هذه التصرفات ستجعلني عبداً لعادة ما        )٣
 إذاً فألترك هذه العادة وأحذر لئال يتسلط على         .ويستعبدني بعد أن حررني المسيح    

ت عليـه قـد يمنعنـي مـن          فنجان قهوة فى الصباح تعود     -:مثال  (عادة جديدة   
 ).الصيام

 ولكـن يجـب أن      ، حقاً لقد صرنا أحراراً    .والحظ أن الروح القدس يرشد لما يوافق ويبنى       
 بـل أن    ، وال يكون شعاري هو الحرية ألجل الحرية       ،تتقيد حريتي بقواعد روحية أخالقية    

ام  فإن بعض الناس يـسيئون إسـتخد       .أختار من األفعال ما هو خير وأرفض ما هو شرير         
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 وطبعاً فالرسول يبـدأ     ).السجائر مثالً (معنى الحرية ويخضعون بإسم الحرية لما يستعبدهم        
  !  هل الزنا يوافق ويبنى ؟،كالمه عن تقديس الجسد بهذه القوانين ليقول

  
لـيس   لجسداللجوف والجوف لألطعمة واهللا سيبيد هذا وتلك ولكن          األطعمة - :١٣آية  

  .للجسد لرباللزنا بل للرب و

 غالباً هذا مثـل شـعبي فـى         =للجوف والجوف لألطعمة واهللا سيبيد هذا وتلك         ألطعمةا
 وأهل كورنثوس حاولوا تطبيـق   . والمقصود بالجوف هو شهوة التلذذ باألطعمة      ،كورنثوس

 والرسول  .الجسد للزنا والزنا للجسد واهللا سيبيد هذا وذاك       " المثل الشعبي على الزنا بقولهم      
 فهو يعترض على ما يقولونه شارحاً لمـاذا يـرفض هـذا             س للزنا ولكن الجسد لي  " يرد  
 وكذلك الجوف هو مـن أجـل        ، ويقول حقاً إن األطعمة وضعت من أجل أن تؤكل         .الكالم

 أي األطعمة وشـهوتها أي      ،األطعمة وفى حياتنا األبدية لن يكون هناك حاجة لهذه أو تلك          
 ،نه علينا عدم اإلهتمام الشديد بالطعام      نلمح فيه أ   سيبيد هذا وتلك   وقوله اهللا    .شهوة الجوف 

 وفى الحياة األبدية سنتحرر من شهوة الطعام حيث ال جوع وال عطـش      .فالجسد كله سيباد  
 وعلينا من اآلن أن نحيا هذه الحياة السمائية فال نـصير عبيـداً للجـوف                ).١٦ : ٧رؤ  (

ة الطعام شئ والزنـا      ولكن عموماً فشهو   .واألطعمة كما تفعل كنيستنا بزيادة مدة األصوام      
 واهللا لم يخلق الجسد     ، فالطعام مهما كان لن يدنس الجسد أما الزنا فسيدنس الجسد          ،شئ آخر 

 وهدف خلقة الجـسد     ، ليصبح ملكاً له ويسكن فيه     ،للزنى ولكنه خلقه ألجله أي ألجل الرب      
 ممجـداً    ومن عاش يمجد الرب فى جسده سيعطيه اهللا جسداً         ،أن نمجد اهللا بأجسادنا وحياتنا    

  . وسيقيم اهللا جسده ليتم إتحاد جسده بالمسيح،فى السماء
 فال ضـرر مـن      . ألن الجسد اآلن فى المسيح ونحن هيكل اهللا        =ولكن الجسد ليس للزنا     

 ففي الحياة األخرى األبدية سيكون لنا جسداً روحانياً أما من يترك جسده للزنـى               ،األطعمة
جسده ألجله بل هو يترك جسده ليحتلـه إبلـيس          اآلن فهو ال يحقق الغرض الذي خلق اهللا         

" من يفسد هيكـل اهللا يفـسده اهللا         "  وهنا نطبق ما قاله الرسول من قبل         .ويعرضه للفساد 
 فالجسد لن يباد ولكنه سيقوم فى غير فساد ولذلك يجب أن نحرص علـى               ).١٧ : ٣كو  ١(

ال يكون لنا نصيب فـى      تقديسه وال نسمح بأن يلحق به دنس حتى ال يفسد اهللا أجسادنا أي              
  . ونفقد حياة البركة والفرح على األرض،أمجاد الحياة األبدية
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 وبالتالي هو يملكه جسداً ونفساً وروحاً إذاً ليس من          ، الرب إفتداه بالصليب   =الجسد للرب   
 ويقصد الرسول من اآلية ككل أنه ليس من حـق           .حق اإلنسان أن يستخدم جسده فى الزنا      

"  وكلمة الجسد جاءت هنـا       . جسده فى الزنا كما صنع المعدة لألطعمة       إبن اهللا أن يستخدم   
أي كياننا كله وشخصيتنا الظاهرة التي نتعامل بها مع اآلخرين بكل ما فيهـا مـن                " سوما  

إذاً " ساركس  "  أما كلمة جسد بمعنى لحم ودم فهي فى اليونانية           .عواطف ومشاعر وأفكار  
 إنـه   ،لحم ودم اإلنسان بل فى أخالقياتـه وكيانـه        بولس يقصد أن الزنا لن يؤثر فقط فى         

 وتفيد عبارة الجسد للـرب      . فبالزنا يخطئ اإلنسان إلى نفسه     .سيتلوث جسداً ونفساً وروحاً   
أنه كما أن المعدة تحتاج للطعام لتقوم بوظيفتها الصحيحة هكذا فإن الجسد يحتـاج للـرب                

 أما من يزني    ، ويرتوي سوي باهللا    وال يستطيع أن يشبع    .ليتمم غرض اهللا الذي خلقه ألجله     
 ٢أر  (فهو يظن أنه يرتوي ولكنه يكون كمن يبحث عن ماء في أبار مشققة ال تضبط ماء                 

 فمن يجري وراء شـهوات العـالم ال         . هذا هو الماء الذي من يشرب منه يعطش        ).١٣: 
وم  بل كل ي   ،يشبع بل يمتلئ غماً ويظل يجري وراء نفس الشيء العمر كله دون أن يرتوى             

 فمن يفسد هيكل اهللا يفسده اهللا بـاألمراض وسـوء           ،يزداد غماً نتيجة إستعباد الشياطين له     
 أما من يذهب هللا ينبـوع المـاء         . ونهايته فساد أبدي   ، وينتقل من فساد لفساد    ،حالته النفسية 

 فيفرح ويشتاق للمزيد وطوبى للجيـاع والعطـاش للبـر ألنهـم            ،الحي يشبعه اهللا ويرويه   
 وينتقل من مجد إلي مجد حتى       . ومثل هذا يزداد فرحاً يوماً عن يوم       )٦ : ٥ت  م(يشبعون  

. )١٦ : ٣ كو   ١( اهللا سيسكن هذا الجسد      =الرب للجسد    .يحصل علي الجسد الممجد أبدياً    
 والمسيح جاء ليرفع من شأن الجسد وليجعلنا خداماً له          .هو إشتراه بدمه وامتلكه ليسكن فيه     

 يعتني بأجسادنا حتى وإن متنا تكون أجسادنا وديعة عنده يقيمها            والرب .نكرمه في أجسادنا  
  ).١٢ : ١ تي ٢(في جسد ممجد  

  
  .واهللا قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته - : ١٤آية 

 أجسادنا لن   .ليس معني أننا نموت اآلن أن هذه هي النهاية بل اهللا سيقيمنا كما أقام المسيح              
 فالمسيح بقيامته وهب أجسادنا قوة القيامة فسنحيا لألبد في غير           .تفني بل اهللا سيقيمها بقوته    

 ولكن الجسد سـيقام  )الجوف(    وفي الحياة بعد القيامة سينتهي دور الطعام والمعدة           .فساد
 . الجوف واألطعمة سيبطالن أما الجسد فلن يبطل ولن يفني.في مجد إن عشنا به غير دنساً
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 فيفقد من يحقّر جسده هـذا       ،جسده الذي يريد أن يمجده اهللا     ومن يخضع ألهوائه اآلن يحقّر      
   .المجد

  
ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح افاخـذ أعـضاء المـسيح              - : ١٥آية  

  .واجعلها أعضاء زانية حاشا
أف ( لحم من لحمه وعظم من عظامه  ،لقد صرنا متحدين مع المسيح وصرنا أعضاء جسده       

 فأنظر إذن إلي أي حد عندما نهين ونحتقر أجسادنا                   .مودية والتناول  وهذا تم بالمع   )٣٠ : ٥
 أنظر إلى أي حد نهين ونحتقر في الوقت نفسه أعضاء جـسد             ).عندما نُخضعها للشهوات  (

 ومعني كل ذلك أننا ال يجب أن نتصرف في أجسادنا كما لو كانت في ملكيتنـا أو                  ،المسيح
 أما من يقول .ي ليس من حقنا حرية التصرف في أجسادنا      نحن لسنا نملك الجسد أ    . حيازتنا

 فاهللا سيحاول معه في البداية منعه من طريق اإلنحـراف           ،أنا حر وسأفعل بجسدي ما أريد     
 في البداية يضيق اهللا عليه الطريق كما فعل مع اإلبن           .ولكن أمام إصراره ينفصل عنه اهللا     

سان علي الخطية فاهللا ال يقيد حريته فيتركه          ولكن أمام إصرار اإلن     ،الضال حتى يعود تائباً   
 والجسد هنا ليس .اهللا وبذلك يصير عرضة لذل   وإستعباد إبليس وهذا هو الخراب والفساد    

 بل أعضاء حية    ، ألن أعضاء المسيح ليست فقط لحم ودم       ،اللحم والدم بل كيان اإلنسان كله     
ن اللحم والدم فقط ال يرثان ملكوت        أل . بالكيان كله روحاً     ونفساً وجسداً         ،تلتصق بالرب 

 ).٥٠ : ١٥ كـو    ١( )الملكوت( عدم فساد    )المعرض   للفساد   (السموات وال يلبس الفاسد     
فكيف نستخدم أجسادنا إستخدام سـيئ يهـين        . ونحن سنرث الملكوت بعد أن نخلع الفاسد      

 الحـظ أن     =أجعلها أعـضاء زانيـة     .إنتسابنا وإنتمائنا لجسد المسيح السري وذلك بالزنا      
 أي أجعل أعضاء المـسيح      .كلمتي أعضاء وزانية جاءتا علي شكل مضاف ومضاف إليه        

   HARLOT أو  PROSTITUTE أعضاء إمرأة زانية )التي هي جسدي(
  

أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد النـه يقـول يكـون                 - : ١٦آية  

  .االثنان جسدا واحدا

 أعضاء إمرأة زانية في حالة الزنـا ؟ يقـول الرسـول أال              ما الذي يجعل أعضاء المسيح    
 أي أنه ينتج عـن      ،تعلمون أن ذلك الذي يزني مع إمرأة زانية يكون هو وهي جسداً واحداً            
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 .هذا اإلرتباط شخصية واحدة هي خالصة هذا اإلتحاد بين الرجل الزاني والمرأة الزانيـة             
 ،١٤ : ٦ كـو    ٢(. .للنور مع الظلمة  وحيث إن المسيح لن يقبل علي نفسه هذا فال شركة           

" إثبتوا في وأنا  فـيكم  "  فيحدث أن المسيح ال يثبت في الزاني أو الزانية وهذا عكس           )١٥
 فالمسيح هو القيامة والحياة ومن ال يثبـت         ،وهذا اإلنفصال معناه عدم إتحاد وبالتالي موت      

   -: في المسيح يموت 
  . يحرم من الحياة األبدية)٢         يحرم هنا من البركات اإللهية      )١

 فإتحادنا بالمسيح ال يجيء إالّ  إذا كانت لنـا األجـساد الطـاهرة      .والمعني أن اهللا سيفسده   
 فكيف يمكن أن يتحد الدنس أي الجسد الملوث بالزنا بجسد المسيح ونحن نعلم أنـه                ،النقية

  .في اإلتحاد يكون اإلثنان واحداً
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  .واما من التصق بالرب فهو روح واحد - :١٧آية 

هذه الحالة عبر عنها الرسول                               السواح صاروا كأنهم روح بال 
  جسد

  أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم
  

 الروح فيها                        الجـسد يخـف فيعـاين اهللا                                 .فهى حالة روحية نشطة   
  ويشارك 

                                                         السمائيين       
  متحدة بالروح القدس والجسد فى حالة ضعف               إقتران روح اإلنسان بروح اهللا

   .ال يستطيع أن يقاوم
                                            ّفع إنطالق لمستويات الروح                                     من يقترب من اهللا فقد تَر

  عن 
  العالية                                                        متطلبات الجسد وشهواته

هبوط لمستوى الجسدانيات                                 من يفعل الخطية يبعد عن اهللا                                         
  وينحدر 

سد وشــهواته                                                             لمــستوى الجــ
  فتصبح كل

                                                            تصوراته شهوانية جـسدانية    
  صاركأنه

                                                                جسد بال روح
                                 )في المقدمة" سلم الدرجات الروحية " قارن مع(

فهـو روح     .اإلنسان حر أن يختار بين أن يصعد لمستويات روحية أو ينحدر للجسدانيات           

هذه كانت  ( هذه عكس الحالة السابقة التي فيها صار اإلنسان جسداً واحداً مع زانية              =واحد  
 فهو  ، أما من إختار اإللتصاق باهللا فينطلق لمستويات الروح العالية         )قاع الدرجات الروحية  

 اإلنسا ن
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 إذ تقتنـي    ، وتسلك في طاعة كاملة له     ،باهللا روحياً بمعني أن روحه تمتلئ بروح اهللا       يتحد  
    .بالروح فكر المسيح

 ، والزواج يجعل الزوجين جسداً واحداً     .وهذا يتم بأن يوجه اإلنسان المؤمن قلبه وإرادته هللا        
 ذلك اإلنسان    إن .كذلك الروح بإقترانها بالمسيح باإليمان والمحبة صارت معه روحاً واحداً         

 أي الذي يخـضع     ،الذي يخضع للرب يسوع ويتصل به والذي يمأله روح الرب ويوجهه          
 أي أن االتحـاد بـين       ،خضوعاً تاماً لروح الرب وإرشاداته يصبح مع الرب روحاً واحداً         

المؤمن وبين المسيح ينتهي إلي أنه تمتلئ روح اإلنسان بروح الـرب و إلـي أن يوجـه                  
 فإن اإلتحاد   ، فإذا كان اإلتحاد مع الشر هو إتحاد جسدي        ،الرب يسوع اإلنسان كله بواسطة    

مع الرب يسوع علي عكس ذلك هو إتحاد روحي فبينما أن اإللتصاق بالزانية يؤدى إلي أن   
 فإن اإللتصاق بالمسيح يؤدي إلي أن ،يكون اإلثنان جسداً واحداً ألنه إلتصاق شهواني مادي       

داً ألن اإلتحاد هنا إتحاد روحي فيكون لنا فكر المـسيح           يكون اإلنسان والمسيح روحاً واح    
   ).١٦ : ٢ كو ١(

     )"سلم الدرجات الروحية"راجع في المقدمة  (-: درجات السلم الروحي 
   .اإلنسان حر في أن ينحدر و يهبط لمستوي الجسدانيات أو يرتفع لمستوى روحي عاٍل

ر وراء شهواته كأنه في غيبوبـة ال         هذا اإلنسان يسي   =الهبوط لمستوى الجسدانيات     – ١
 هو ال يتحـرك     . فهو يزني وبهذا يتحد بزانية ويصير جسد شهواني        ،تحركه سوي شهواته  
 ولكنه يقاوم  ، في البداية يسمع صوت الروح القدس يبكته علي ما يفعل          .سوى وراء شهواته  

   .الصوت فينطفئ الروح فيه وينحدر ليصير كأنه جسد بال روح
 هذا يسمع صوت الـروح القـدس ويتجـاوب          =مستويات الروح العالية     اإلنطالق ل  – ٢

 ، يسبح اهللا دائماً   ، صائماً مصلياً  ،ويشعر بصراع بين الروح والجسد فيقمع جسده ويستعبده       
 وألنـه يـسمع لـصوت الـروح         .فيضمحل جسده وشهواته ويصير كأنه روح بال جسد       

وكلما إزداد قمعاً لجسده يفنـي       . وتموت شهواته الجسدية   ،ويتجاوب معه يمتلئ من الروح    
 . وهذا ما جعل الكنيسة تزيد في األصـوام        .الجسد يوماً فيوماً ويتجدد الروحاني يوماً فيوماً      

 قارن مـع    ،واهللا يساعد مثل هذا ببعض األمراض والتجارب ليضمحل الجسد فتنمو الروح          
   ).١٦ : ٤ كو ٢(

  لماذا كان الزنا محرما ؟
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 ولكنه يعبر عن شهوة دنيئة يستغل فيها أحد الطرفين          ،طاهرالزنا ال يعبر عن حب عفيف       
 في الزنا ليس التصاق بين روح وروح وال .الطرف اآلخر إلشباع لذاته بال تقدير إلنسانيته

 هـذا   . فال إتحاد روحي بين اإلثنين     . بين جسد وجسد   ،بين فكر وفكر بل بين شهوة وشهوة      
ي الزواج الذي هدفه تكوين أسرة فيها يبذل كل      االتحاد   ال يستمر إال في الصلة الشرعية أ         

واحد نفسه ألجل اآلخر في محبة وفي لقاء فكري وعواطف سامية لذلك فمضجع الـزواج               
   )٤     : ١٣عب (غير دنس 

       )الشهوة(الفرق بين الحب والزنا 

   .الحب هو ما شابه حب المسيح أي الحب المنطلق من الذات نحو األخر
   

   .ة فهي انحصار و أنانية و تقوقع حول الذاتأما الشهو
  

الحب هو بذل كما بذل المسيح ذاته فمن يتشبه بالمسيح و ينطلق من ذاته و يبحـث عـن                        
 . أما من ينغلق علي ذاته في شهوانية فهو يتقوقع حول ذاته فيمـوت       ،ا آلخر تكون له حياة    

 TO أنتشر في الغرب اآلن تعبير  و لألسف فلقد.فالتشبه باهللا فيه حياة والعكس هو موت

MAKE LOVE   عن ممارسة الجنس و هذا خداع شيطاني فشتان الفرق بين الحـب و 
  .الشهوة الجنسية

    
لكن الذي   لجسداهي خارجة عن     النسانايفعلها   طيةخهربوا من الزنى كل     ا - : ١٨آية  

  .يزني يخطئ إلي جسده
 فبسببها ال يمكن اإلتحاد بالمـسيح و        . هولها رأينا بشاعة خطية الزنا و     = اهربوا من الزنا  

 هي وصية أب يخـاف      ، لذلك وصية الرسول كانت اهربوا من الزنا       .بالتالي فساد اإلنسان  
 فسيعاقب الزاني ألنه    ، إن كان اهللا يعاقب من يخطئ إلي هيكل اهللا أو الكنيسة           .علي أوالده 

ترم الكأس و الصينية اللذان      و إن كنا نقدس و نح      .أخطأ في حق جسده الذي هو هيكل اهللا       
  . والذى إتحد بالجسد والدم. أال نقدس جسدنا الذي هو هيكل اهللا،يوضع فيهما الجسد و الدم

 لكن .وربما تفهم اآلية علي أن من يزني يخطئ إلي جسده فيصيبه باألمراض وهذا صحيح           
عل اإلنسان في    فالزنا يج  .كلمة جسد هنا تعبر عن الشخصية والكيان وليس اللحم والدم فقط          



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

٩٤  

 و بذلك ينفصل عن المسيح و يحرم من اإلتحاد به سـواء علـي               ،إتحاد مع من يلتصق به    
  .هيخطئ إلي جسد= األرض أو في األبدية 

 فالزنا بالذات يلحـق     . الجسد هنا بكونه عضو في جسد المسيح       =هي خارجة عن الجسد     
لك بسبب الوحدة التي تمت      و ذ  .إهانة بجسد المسيح إذ يجعل أعضاؤه أعضاء إمرأة زانية        

 أما أي خطية أخري فهي خارج الجسد هذه اآلية تعنـي            ،بيننا و بين المسيح في المعمودية     
   .ببساطة أن خطية الزنا كوم وبقية الخطايا كوم آخر

  
للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من        يكلهم لستم تعلمون ان جسدكم هو       ا - : ١٩آية  

   .نفسكمالاهللا وانكم لستم 
   .جسدكم هو هيكل للروح القدس

كيف نقدم أجسادنا للزنا و نحن نعرف أنه بواسطة المعمودية أصبحت أجـسادنا هيكـل      ) أ
   . فبالزنا نهين هيكل اهللا.من اهللا و هذا أخذناه ،للروح القدس يسكن فيها

 فهل بعد أن نتصور هـذا العلـو         ، فالسماء هي حيث يسكن اهللا     ،بهذا نتحول إلي سماء   ) ب
   . هل نخطيء ألجسادنا ونحزن قلب اهللا،ي وضعنا اهللا فيهالذ
 فروح اهللا   ، و حياة الروح هو اهللا     ،يقول القديس أغسطينوس أن حياة الجسد هي الروح       ) ج

يحل في النفس و بها يحل في الجسد فيصير جسدنا هيكل للروح القدس المعطي لنـا مـن                  
   .اهللا
 ومن يزني يحزن الروح القدس ألنـه        .ية الزنا جسدنا ليس ملكاً لنا لنهينه و نلوثه بخط       ) د

 ويحزن اآلب الذي فداه بإبنـه       ، و يحزن المسيح فهو بجسده عضو في المسيح        ،يهين هيكله 
   .وأسكن فيه روحه

 وهنا يقول أننا هيكل للروح القدس ومن هذا نفهم ، قال إننا هيكل هللا  )١٦ : ٣ كو   ١(في  ) ه
 فالروح القدس   . نفهم أننا هيكل اهللا الحي     )١٦ : ٦ كو   ٢( و من    .أن الروح القدس هو اهللا    

   .هو اإلله الحي
  

  اهللا في اجسادكم و في ارواحكم التي هي هللا مجدوافألنكم قد اشتريتم بثمن  - : ٢٠آية 
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 الكلمة اليونانية هي شراء من سوق العبيد فقد كنا عبيد للخطية و السيد              =ألنكم قد اُشتريتم    
 وعلـي هـذا     . دم المسيح  =بثمن   .اهللا صرنا لسنا ملكاً ألنفسنا     وحينما اشترانا    .هو إبليس 

والمسيح سدد الدين لآلب وليس     . ينبغي أن نطيع وصية هذا الذي صرنا ملكاً له إذ اشترانا          
 نحن كنا عبيد مسروقون من بيت ملـك عظـيم           . فهو مات كمطلب للعدل اإللهي     .إلبليس

 فنزل إبن الملك و حجب مجـده فـي          ،ملكسرقهم سيد قاس ليذلهم      ويغيظ بهم أبيهم ال            
 و جاهر بأنه سيموت عنهم ليدفع ثمن حريتهم ففرح السيد القاسي بأنه سيضم              ،جسد كالعبيد 

 لقد صارت أجسادنا ملكاً هللا الذي خلقهـا ثـم         .لسجنه هذا أيضاً ففاجأه المسيح بقوة الهوته      
   .فداها

  
 خادمـاً هللا    ، منضبطاً ،جسدنا طاهراً  وحفظ   ، بالبعد عن الخطية   =مجدوا اهللا في أجسادكم     

 محتمالً لآلالم   . عابداً . بل خادماً للجميع ليشابه سيده الذي أتي ليخْدم ال ليخْدم          ،بكل طاقاته 
 اهللا أعطانـا جـسده      . صائماً غير ساعياً وراء ملذات الدنيا      .وغير مكتئب في ضيقة   بشكر  

طعاماً فلنعطه جسدنا هيكالً له.   
 أي ال نقـاوم     ، خاضعين للروح القدس   ، بااللتصاق باهللا والسلوك بالروح    =و في أرواحكم    

 لنخضع أجـسادنا ألرواحنـا و أرواحنـا         . بل نتجاوب معه فنمتلئ    ،صوته حتى ال ينطفئ   
   .للروح القدس

 و لنحرص علي اإلتحاد     ، خصوصاً الزنا  ءوالمقصود عموماً أن نبتعد عن كل سلوك ردي       
 و قد يعني .يفقدنا نقاوتنا و يدنس أفكارنا و إيجابياً بعمل البر وذلك بالبعد عن أي شيء      ،به

 أي البعـد    =وفي أرواحكم    . أي البعد عن خطايا الجسد كالزنا      =مجدوا اهللا في أجسادكم     
   .عن خطايا الروح كالكبرياء

 ونمجـد اهللا    ).١٨ : ٣ كـو    ٢ + ٣٠ : ٨رو  (ومن يمجد اهللا بجسده يمجد اهللا له جـسده          
        . نهتم بملذات الدنيا و نميت الجسد بأصوام كثيرة لتسمو الروحبجسدنا حين ال
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  اإلصحاح السابع

  
إعتباراً من هذا اإلصحاح يجيب الرسول على األسئلة التي وجهت إليه ولمعالجة كثير من              

 فظن  ، السيد المسيح  ء ومنها أن المسيحيين توقعوا في بداية المسيحية سرعة مجي         .المشاكل
ن الواجب أن يتركوا ممتلكاتهم وزوجاتهم وبيوتهم مما كان سيقوض البيوت           كثيرون أنه م  

وهنا الرسول يرد على تساؤالت بخصوص الزواج والطـالق         . المسيحية لوال انتباه الرسل   
 . ولقد ثارت هرطقات كثيرة تدعو لنجاسة الزواج وربما تأثر بهـا الكورنثيـون             .والبتولية

 ونفهم من ردود الرسول أن العالقات الجـسدية    .الزوجيةوكان لهم تساؤالت عن العالقات      
 ولكن نجد الرسول يفضل البتوليـة  . فاهللا خلقنا هكذا،من خالل سر الزواج عالقات طاهرة    

 وكل له طريقـه الـذي       . فهناك درجة أعلى من درجة     ، فالموضوع درجات  ،على الزواج 
 بهـذا   ،لرهبنة أو البتوليـة    ولنتصور أن الشعب المسيحي كله إختار طريق ا        ،رسمه له اهللا  

ستنقرض الكنيسة كلها خالل عدة سنوات واهللا هو الذي أسس سر الزواج حين قال اهللا آلدم 
 ، والبتولية ليست هدفاً في حد ذاتها      ).٢٤ : ٢تك  (" يلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً      " 

أن يمتنعوا عـن     وبولس يوصى المتزوجون     .بل المطلوب تكريس الطاقات كلها لعبادة اهللا      
العالقات الجسدية لفترات يتفرغون فيها للصوم والصالة فقط فلوإنشغل المتزوج بـشهواته            

 وحين يتفرغ المتزوج للصوم والـصالة فقـط دون االنـشغال            .ينخفض مستواه الروحي  
 علـى  .بالشهوات الجسدية يتدرب على الحياة السمائية ففي السماء ال توجد عالقات جسدية   

 على هذا االمتناع حتـى ال       )الزوج والزوجة (شترط موافقة الطرفين                    أن الرسول ي  
 أي من حق طرف أن يمارس العالقات الجسدية حتى في وقت الصوم             .تفقد األسرة سالمها  

 وقطعاً فمن   .ولكن يبقى من يفعل ذلك في درجة روحية أقل        " فالزواج أصلح من التحرق     " 
 ولكنـه  ، فهذا راجع ألنه في مستوى روحي ضعيف   يرفض االمتناع عن العالقات الجسدية    

 وال يـصح أن   . فالمسألة مـستويات   .حين يرتفع مستواه الروحي نجده قادراً على االمتناع       
 عمومـاً  . الطرف اآلخر ذو المستوى األقل على االمتناع    ،يجبر ذو المستوى العالي روحياً    

 وكلما ننمو في الروحيـات  .كلما ننمو في الروحيات نزهد في الجسديات حتى المحلل منها    
 والتعزيـات   ،تاركين شهواتنا متفرغين لعبادة الرب نتذوق طعم السمائيات والحياة السمائية         

 يطلب من المتزوجين أن يعيشوا      ٢٩ لذلك نجده في آية      . و هذا ما يطلبه الرسول     ،السمائية
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 يحيـا حيـاة      فمن ).٢٦آية  ( فبهذا فقط ينتصروا علي ضيق هذا العالم         ،كأنهم بال زوجات  
 أما من يحيا متذوقاً طعم اللـذة        ،اللذات الحسية و تأتي عليه ضيقات هذا العالم نجده ينهار         

ولقد فهم البعض قول الرسول أنه علي المؤمنين        . الروحية ينتصر علي التجربة و ال ينهار      
الدهم  حتى ال يتألموا ألالم زوجاتهم و أو  ،أالً يتزوجوا و ينجبوا بسبب اإلضطهاد الروماني      

 فهل ال يتألم ألالم     ، ألنه   وإن لم يتزوج الشخص       . عجيب وغير صحيح بالمرة    روهذا تفسي 
   ..أبوه وأمه وأخوه وأخته وقريبه وجيرانه

  
   .ان ال يمس امراة لرجلل اما من جهة االمور التي كتبتم لي عنها فحسن و - : ١آية 

من هنا نفهم أن الرسول يفضل       و   . المقصود االتصال الجنسي أي الزواج     =ال يمس امرأة    
   .البتولية علي الزواج

  
  . لكن لسبب الزنى ليكن لكل واحد امراته و ليكن لكل واحدة رجلهاو - : ٢آية 

 ألن الـزواج حـصن للحيـاة        ، إذاً فليتزوج  ،قد ال يستطيع كل إنسان أن يحيا حياة بتولية        
ن دوافع الزواج المحافظـة   إذاً نري أنه من ضم=ولكن لسبب الزنا = الطاهرة ضد الزنا    

 و هـذا    . و هناك تعليم خاطئ أن الزواج فقط لإلنجـاب         .علي الحياة الطاهرة الغير دنسة    
 بل أنه شبه )٤ : ١٣عب ( و نالحظ أن الزواج مقدس في نظر الرسول .مخالف لهذه اآلية

   . و لكن الموضوع درجات).٢٧ – ٢٥ : ٥أف (الزواج بعالقة المسيح بكنيسته 
  

   .يوف الرجل المراة حقها الواجب و كذلك المراة ايضا الرجلل -:  ٣آية 
 و لكن هنا يشرح . علي الرجل أن يترك امرأته ،هم تصوروا أنه مع اقتراب مجيء المسيح      

 فالمـضجع   ، فال يجب أن يمتنع طرف عن أن يعطي اآلخر حقه          ،بولس الرسول عكس هذا   
   )٢تك (ج  و اهللا هو الذي أسس الزوا).٤ : ١٣عب (غير دنس 

  
و كذلك الرجل ايضا ليس له تـسلط         لرجللبل   سدهاجيس للمراة تسلط على     ل - : ٤آية  

  .على جسده بل للمراة
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بالنسبة للعالقات الخاصة بين الرجل و المرأة فعلي المرأة أن تعرف أنها ليست صـاحبة               
   .السلطان علي جسدها بل السلطان للرجل و العكس صحيح

  
 لصوملدكم االخر اال ان يكون على موافقة الى حين لكي تتفرغوا            ال يسلب اح   - : ٥آية  

  .لسبب عدم نزاهتكم لشيطان اثم تجتمعوا ايضا معا لكي ال يجريكم لصالةاو 

 إالّ أن يكون بموافقة الطـرف       . ال يمتنع أحد الزوجين عن اآلخر      =ال يسلب أحدكم اآلخر     
روحية أطول في الصوم و الصالة       كأن يمتنع الطرفين عن عالقتهما لقضاء فرصة         .اآلخر

 علي أن تعود العالقات الجسدية مرة أخري حتى ال          .يكون فيها سمو عن العالقات الجسدية     
لـسبب عـدم    = يتعرض أحد الطرفين إلي تجربة الشيطان بسبب االمتناع عن هذه العالقة            

 .في الزنا األصل يعني عدم ضبط النفس و االنقياد للشهوة الجنسية فيسقط طرف             =نزاهتكم  
 وإالّ صارت العالقـات     ،و الحظ أن الرسول لم يقل هنا امتنعوا من أجل الصالة و الصوم            

 ،لكي تتفرغوا للصالة و الصوم     لكنه قال    .الجسدية خطية ألنها تمنعنا عن الصالة و الصوم       
 فتـزداد   ، و يزداد تكريس القلب   والعواطـف هللا         .أي تزداد أوقاتكم التي تقضونها مع اهللا      

   .عزيات اإللهيةالت
  

  . لكن اقول هذا على سبيل االذن ال على سبيل االمرو - : ٦آية 

 موضوع التفرغ للصالة و إبتعاد طرف عن آخر ليس أمراً أو وصية             =علي سبيل اإلذن    
 و الرسول يقول هذا حتى ال يظن من ال ينفذ ذلك أنه قد  ، بل الرسول يعطي إذن بذلك     ،إلهية

   . فهذا طريق الكمال للقادرين،متروك لمستوي النضج الروحي األمر .كسر وصية إلهية
  

ألني اريد ان يكون جميع الناس كما انا لكن كل واحد له موهبته الخاصة من        - : ٧ آية  

  .اهللا الواحد هكذا و االخر هكذا

 لكنه يرجع فيقول أن البتولية موهبة معطاة من         ،بولس يفضل أن يكون الجميع بتوليين مثله      
 فكما قلنـا أن     ، و ليس سمو مرتبة البتولية معناه رفض الزواج        . يقدر عليها كل واحد    اهللا ال 

مت (" ما جمعه اهللا ال يفرقه إنسان        + " )٢٤ : ٢تك  (الذي أسس سر الزواج هو اهللا نفسه        



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

٩٩  

 إختـار    فاهللا . و المسيح علي جبل التجلي كان معه موسى المتزوج و إيليا البتول            ).٦ : ١٩
   . و إالّ لتوقف العالم،وإختار للبعض أن يتزوج لينجب أطفالي بتولية للبعض أن يحيا ف

  
  . لكن اقول لغير المتزوجين و لالرامل انه حسن لهم اذا لبثوا كما اناو - : ٨آية 

   . ولألرمل أن ال يتزوج ثانية.مرة أخري نراه يفضل البتولية
  

  .لتحرقاوج اصلح من فليتزوجوا الن التز نفسهما لكن ان لم يضبطوا و - : ٩آية 

مرة أخري نراه يقول هذا هو األفضل أن ال يتزوج األرمل أوغير المتزوج ولكن إن لـم                 
  االشتعال بنار    =التحرق   .  ال يرقي لمرتبة األمر     ٨ فاالستحسان في آية     ،يستطع فليتزوج 

   . و خير من ذلك الزواج،الشهوة
  

  .لرب ان ال تفارق المراة رجلها اما المتزوجون فاوصيهم ال انا بل او - : ١٠آية 

 أن ال تنفصل المرأة     ، يقصد الرسول أن المسيح سبق و علم بهذا        =أوصيهم ال أنا بل الرب      
 – ١ : ١٠مـر   ( + )٣٢ : ٥مـت   (فالمسيح علم بأنه ال طالق إالّ لعلة الزنا         . عن رجلها 

يقـدم بحثـاً     فهو ال    ، وبولس لم يشير لموضوع الزنا كعلة للطالق       ).١٨ : ١٦لو  ( + )١٢
   .كامالً عن الموضوع

  
رجلهـا و ال يتـرك الرجـل         تصالحل ان فارقته فلتلبث غير متزوجة او        و - : ١١آية  

  .امراته
 فتترك  ، بل ألي سبب آخر    ،كثيراً ما تحدث منازعات بين الرجل و امرأته ليس لعلة الزنا          

 فإن لم تستطع .ين وهنا ال يسمح بالطالق لكن يظلوا منفصلفارقتـه = الزوجة منزل رجلها    
 و علي الرجل أن ال يترك امرأتـه         ،الزوجة أن تضبط نفسها فلتعود إلي زوجها فهذا أفضل        

   .تفارق بيتها بل عليه أن يحاول أن يصلحها
  
له امراة غير مؤمنة و هي       خا اما الباقون فاقول لهم انا ال الرب ان كان           و - : ١٢آية   

  .ترتضي ان تسكن معه فال يتركها
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 إن كـان هنـاك زوجـين       . هنا سؤال مهم وجهه أهل كورنثوس لبولس الرسول        =ن  الباقو
 فهل ينفصل المؤمن عن الطرف غير المـؤمن بـسبب عـدم             ،وثنيين وقَبَِل أحدهم اإليمان   

أنا ال الـرب   . حتى ال تنهار البيوت و يتشرد األطفال      ، الرسول يوصي بأن ال يفارق     .إيمانه

الدعوة . ولم يذكر وصايا في هذا الموضوع      ،الموضوع أي أن الرب يسوع لم يناقش هذا         =
 أما إذا شاء غيـر المـؤمن أن         .المسيحية إذن ال تحل الزواج القائم بل تزيده حباً وإرتباطاً         

     ويسمح للطرف المؤمن بالزواج         ،يفارق ليرتبط بطرف آخر فينطبق عليه وضع الزاني       
لكي تتزوج بمن تريد     " ٣٩ل في آية     علي أن يتزوج من مؤمن في هذه الحال كما قا          ،ثانية

   ."في الرب فقط
  

  . المراة التي لها رجل غير مؤمن و هو يرتضي ان يسكن معها فال تتركهو - : ١٣آية 

   .الوضع للرجل كما للمرأة
  

في المراة و المراة غير المؤمنة مقدسة في         قدسمالن الرجل غير المؤمن       - : ١٤آية  

  .و اما االن فهم مقدسون جسون ناوالدكمفالرجل  واال 
 و طهـارة    . أي له فرصة اإليمان بمعاشرة الطرف المؤمن وبصلواته        =مقدس في المرأة    

 لقد توهم الطرف الذي آمن أنه       .الطرف المؤمن تغلب الدنس الذي في الطرف غير المؤمن        
 فإن الذي يراه الرسول     ، والرسول رفض هذا المبدأ    ،يتنجس بمعاشرة الطرف الذي لم يؤمن     

 وإذا كانـت األسـرة   .أن الطرف المؤمن لن يتنجس بل سيقدس غير المؤمن وسيؤثر فيـه           
 فإسـتقرار   .مستقرة في ظل الناموس الوثني فهل دخول المسيحية إليها يزعزعها ؟ قطعاً ال            

    أما اآلن فأوالدكم مقدسون  .األسرة و األطفال مطلب مسيحي
 بل ربما قام الطرف المـؤمن       ، المؤمن هم لهم فرصة اإليمان من الطرف     ) ١            
  بتعميد الطفل 
  .هم ليسوا أوالد زنا بل ثمرة عالقة شرعية هي الزواج) ٢            
   . أليس هو الذي أوحي لبولس بما قال.الروح القدس سمح بهذا) ٣            

بـاء و   وهذا ما حدث في اإلتحاد السوفيتي حين إنتشرت دعوة اإللحاد الماركسي بـين األ             
األمهات إالّ أن الذي كان يربي األطفال الصغار هم جداتهم الكبارا لذين علموا األطفال كيف 
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 و لقد رأيت هؤالء الجدات الكبار يأخذون األطفـال الـصغار للكنـائس و               .يحبون المسيح 
وهذا الزواج المختلط كان وضع استثنائي في       . ويشرحون لهم  يطلبون منهم تقبيل األيقونات   

 و لكن لألسف فقد طبق اإلخوة . و قد يتكرر في بلد تدخل فيه المسيحية اآلن،المسيحيةبداية 
   -: الكاثوليك هذه اآلية بطريقة خطأ و سمحوا بالزواج مع غير المؤمنين وهذا مردود عليه 

  . كان هذا وضعاً إستثنائياً)١
راد أحـد أن يأخـذ       و لم يقل إن أ     . "١٢إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة آية         "  هو قال    )٢

 ثـم آمـن     ، فالمقصود أن هناك زواج قائم بالفعل بين طرفين وثنيـين          .زوجة غير مؤمنة  
   . و ليس األمر إقامة زواج جديد بين طرف مؤمن و طرف غير مؤمن.أحدهما

  )١٨ – ١٤ : ٦ كو ٢( منع الرسول االرتباط بين مؤمن وغير مؤمن )٣
ص صراحة علي أن من يريد أن يتزوج فليكن  ين٣٩ و في آية )٧( في نهاية اإلصحاح )٤

   ).لألرملة التي مات رجلها(هذا في الرب فقط 
  

في مثل   ستعبدام لكن ان فارق غير المؤمن فليفارق ليس االخ او االخت            و - : ١٥آية  

  .لسالماهذه االحوال و لكن اهللا قد دعانا في 

 ،وا في سالم يكون أفضل     فإن عاش  ،إن آمن طرف فأراد الطرف اآلخر أن يفارق فليفارق        
 و سـيكون هنـاك   ،أما إن رفض غير المؤمن فليفارق ألنه لن يكون سالم بين الطـرفين      و

 و لكننا نري    .صراع مستمر بين المسيحي  والوثني والمهم أن يكون هناك سالم في البيوت            
 فـاهللا لـم يجمـع هـذين     ،أن بولس غير مهتم ببقاء هذا الزواج فهو عقد بدون صلوات هللا   

   . و بالتالي يصير هذا الزواج غير ملزم،زوجينال
  

النه كيف تعلمين ايتها المراة هل تخلصين الرجل او كيف تعلم ايها الرجـل               - : ١٦آية  

   .هل تخلص المراة
 و لكن إن أراد طرف االنفصال فلينفصل        .إن أمكن أن يحيا الطرفين في سالم فهذا أفضل        

 المـؤمن علـي اإليمـان       ر عليه أن يجبر غي     فربما يتصور الطرف المؤمن أنه     ،في هدوء 
 =كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل         و الرسول يقول     ،فيتمسك ببقائه و ال يتركه    
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 اإليمان ليس   ،أي هل تضمنين أيتها المرأة المؤمنة أن تخلصي زوجك إن أبقيتنه معك عنوة            
  . اآلخر بل أن العنف لن يأتي بشيء إال بزيادة عناد الطرف،باإلجبار

  
ير انه كما قسم اهللا لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكـذا                غ - : ١٧آية  

  .انا امر في جميع الكنائس

 بل هو يعلم استجابة اإلنسان لدعوته وبناء علي سابق          ،اهللا حينما يدعو ويقسم ال يظلم أحد      
 الفرصة للجميع لكي     و في عدل مطلق يعطي اهللا      ،علمه بميول اإلنسان ورغباته واستجابته    

   .يتوبوا و يؤمنوا و إن فعلوا يخلصوا
 إن دعا اهللا أحد وهو متزوج =كما قسم اهللا لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك   

 وإن دعا اهللا عبد فال يهرب مـن سـيده           ،فال يترك زواجه حتى و إن كان من غير مؤمن         
بحسب الحالة التي كان فيها عند قبولـه        بدعوى أن المسيح حرره، و إنما كل مؤمن يسلك          

 المؤمن الحقيقي دائم    . و علي كل واحد فينا أن يقتنع ويكون راضياً بما قسم اهللا له             .اإليمان
 ال يتذمر طالباً تغيير وضعه فاهللا يستغل الظروف الخارجيـة أي            ،هالشكر علي ما هو علي    

 فاهللا قادر أن يوصلك ).٢٢ : ٣و  ك١(األمور الحاضرة و األمور المستقبلة ليوصلنا للسماء 
 و في مثل الوزنات نجد أن .للكمال من خالل وضعك أياً كان وضعك و مهما كانت ظروفك

     واهللا سيحاسـب        ، وزنات و لثالث وزنة واحدة     ٥  وزنات  وآلخر      ١٠اهللا أعطي لواحد    
ـ   ، فليبق كل واحد في عمله و ليكن أميناً فيه         .كل واحد بحسبما أعطاه     ،ان أم حـراً    عبداً ك

و الرسول يقول هذا حتى ال يترك المؤمنين أعمـالهم فينقلـب النظـام              . .متزوجاً أو بتوالً  
 ، فلنشكر اهللا علي ما أعطانا فلن نعرف ما ينفعنا أكثر منـه            .االجتماعي للكنيسة و للمجتمع   

   .ولن نعرف طريق خالصنا أكثر منه
  

 .دعي احد في الغرلة فال يختتن     عي احد و هو مختون فال يصر اغلف         د -: ١٩ ،١٨آية  

  .شيئا و ليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا اهللا لختاناليس 

فـال   . فيه نحفظ وصايا الرب    ، بل تغيير قلبي   ،المسيحية ال تتطلب تغييرات شكلية كالختان     

 و قـد    .ال يسلك في سلوكيات األغلف أي الوثنيين أي ال يصير أغلف القلب           = يصر أغلف   
  =فـال يختـتن      .ود المختونين المرتدين حاولوا تغيير أشكال أجسامهم      حدث أن بعض اليه   
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١٠٣  

 لكن علينا أن نعلم أننا      . فهذا قرار مجمع أورشليم    )٢٨ : ١٥أع  (الختان غير هام للخالص     
   .صرنا سماويين فلنلتزم بالوصايا السماوية

  
ـ ععيت و انت    د .لدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها       ا -: ٢١ ،٢٠ آية فـال   دب

  .يهمك بل   وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحري
 فـال   .علي من قبل اإليمان أن ال يغير حالته التي يكون عليها من حيث وضعه االجتماعي              

 ال تدع هذا يسبب لك قلقاً ألن المسيحية حرية في كافة نواحي الظروف االجتماعية               =يهمك  
ك حتى ال تكـون المـسيحية فرصـة لثـورة     حتى لو كان الشخص عبداً إلنسان آخر، وذل   

 و لكن إذا أمكن للعبد أن يصبح حراً         ).٩ – ٥ : ٦أف  ( + )٢٥ – ٢٢ : ٣كو  (اجتماعية  
 المهم  . و لكن ال يضيرك في شيء أن تظل عبداً         . فليستغل الفرصة و يتحرر    ،بموافقة سيده 

 فربما تقود سيدك    ،دةأن تعلن مسيحيتك في األمانة واإلخالص والمحبة والفرح بالحياة الجدي         
   .لإليمان

  
الرب كذلك ايضا الحر المدعو      تيقعفهو   بدعالن من دعي في الرب و هو         - : ٢٢آية  

  .لمسيح لبدعهو 

 لقد أعطاه المسيح حرية الروح و حـرره         ، أي العتق الباطني الروحي    =فهو عتيق الرب    
اً كان أم عبداً فهذه      وليس مهماً بعد ذلك وضع الجسد حر       ،من إبليس   ومن شهوات الجسد      
الحر هـو   =  و الحرية الحقيقية هي في العبودية للمسيح         .عبودية ظاهرية ستنتهي بالموت   

 ونفهم من هذا أن اإلنسان إما يكـون عبـداً           . أي ليس حراً ليفعل ما يشاء      =عبد للمسيح   
  ومن يترك عبودية المسيح يستعبده الـشيطان مـن         ،للمسيح الذي حرره أو عبداً للشيطان     

   .جديد
  

  .د اشتريتم بثمن فال تصيروا عبيدا للناسق - : ٢٣آية 

 ١( قارن مع    . إذاً نحن مرتبطين بمن اشترانا أي المسيح       .المعني هو شراء عبد   = اشتريتم  
 ليس المفهوم أن العبد يرفض      =فال تصيروا عبيداً للناس      . دم المسيح  =بثمن   )٢٠ : ٦كو  
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١٠٤  

 لكن المقصود أن ال تقبل خطايـا        ٢١قاله في آية    خدمة سيده فهذا يتعارض مع ما سبق و         
   .تُستَعبد بسببها للناس

  
  .ا دعي كل واحد فيه ايها االخوة فليلبث في ذلك مع اهللام - : ٢٤آية 

ليثبت كل واحد علي الحال الذي كان عليه وقت دعوته لإليمان لكـن عليـه أن يهـتم أن                   
 ليست ثورة اجتماعية بـل هـي إصـالح           فالمسيحية فليثبت في ذلك مع اهللا    = يرضي اهللا   

  . تغير الباطن فينصلح الخارج وحده،للداخل
  

 اما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن و لكنني اعطي رايـا كمـن      و - : ٢٥آية  

  .رحمه الرب ان يكون امينا

   -:  هناك رأيان )٣٦و قارن مع آية ( من هم العذارى =وأما العذارى 
   .ت رأى أبوها أن ال تتزوج و أن يتكفل بها و يجعلها بتول للمسيح أن العذراء هي بن–أ 

 أي أن العـذارى     ، زوجان تزوجا وإتفقا أن يظال بال عالقات زوجية في حياة بتولية           –ب  
هن األبكار اللواتي لم يسبق لهن معاشرة أزواجهن مع أنهن في حوزة أزواجهـن لكـنهن                

   .إستمروا أبكار
 ، ليس معني كالمه أن رأيه هذا ليس من الروح القدس          =هن  فليس عندي أمر من الرب في     
 لكن المسيح لم يعطي وصيته بخصوص هذه النقطة حينمـا          ،فالكتاب كله موحى به من اهللا     

 و لكن الرسول يعطي رأياً كإنسان معين من قبْل الرب ليقـوم             .كان علي األرض بالجسد   
لعذراء ال يعتبر أنه يرتكب خطيـة        هو يقول هذا حتى من يعاشر زوجته ا        .بمهمة تعليمهم 
   . الرسول يوصي بالبتولية لكن دون إلزام.ضد وصايا اهللا

  
  .ان يكون هكذا النسانلاظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر انه حسن ف - : ٢٦آية 

 فالعالم مملوء ضيقات لن تنتهي      ، وجودنا في هذا العالم هو ضيق      =لسبب الضيق الحاضر    
 فكلما زهـد    ، و هنا الرسول يفضل ثانية اإلستمرار في حياة البتولية         .سوى بالمجيء الثاني  

 هذا  .اإلنسان العالم   وشهواته يرتفع فوق مستوى أالم هذا العالم و يعيش في سالم المسيح               
 . المقصود هو عدم اإلنشغال بالعالم     ،المبدأ سيتضح في بقية كالم الرسول في اآليات التالية        
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١٠٥  

 ٢٨ فهذا نص عليه صراحة في آية        ، الرسول أن الزواج خطأ    و الحظ أن ليس معني كالم     
إذاً األحسن الذي يتكلم عنه الرسول ال يختص بالزواج و          " لكنك وإن تزوجت لم تخطيء      " 

التبتل إالّ من حيث إتصالهما باإلنشغال باألمور العالمية أو فـي التفـرغ لعبـادة الـرب                 
  .ذه الحياة عن حياتنا األبدية فال تشغلنا أمور ه.واإلهتمام بالحياة األبدية

   
نت مرتبط بامراة فال تطلب االنفصال انت منفصل عن امـراة فـال تطلـب               ا - : ٢٧آية  

  .امراة
 . ليس معني كالمي أن يهجر األزواج زوجـاتهن        =أنت مرتبط بامرأة فال تطلب االنفصال       

   .بل علي غير المتزوج أو المنفصل أن يظل هكذا
  

زوجت لم تخطئ و ان تزوجت العذراء لم تخطئ و لكـن مثـل              كنك و ان ت   ل - : ٢٨آية  

  .هؤالء يكون لهم ضيق في الجسد و اما انا فاني اشفق عليكم

 بسبب ما يتطلبه الزواج من مسئوليات تـشغلنا         =مثل هؤالء يكون لهم ضيق في الجسد        
 بالسمائيات  وبالتالي حرماننا من التمتع.عن اإلهتمام باألمور السماوية والتكريس الكامل هللا

 و الضيق هو طبيعة الحياة التي نحياها فـي هـذا            ،والتعزيات اإللهية التي تخفف الضيق    
   .العالم

  
اقول هذا ايها االخوة الوقت منذ االن مقصر لكي يكون الذين لهـم نـساء               ف - : ٢٩آية  

  .كان ليس لهم

   في إحدى الترجمات اإلنجليزية جاءت هكذا =الوقت منذ اآلن مقصر 
THE   APPOINTED   TIME   HAS   GROWN   VERY   SHORT 

 فطالما الوقت محدد فـإن كـل يـوم          ، يقترب )أو وقت موتنا  (أي وقت مجيء ربنا يسوع      
 إذاً علـي المـؤمنين أن ينـشغلوا         .يمضي يجعلنا نقترب من اليوم المحدد لمقابلة المسيح       

 و اهللا أعطانا فرصة حياة      . هي تعبر سريعاً   ، فأيام اإلنسان قصيرة علي األرض     ،مبروحياته
   . علينا أن نهتم بأن نمجده فيها و ال ننشغل بملذات الدنيا،واحدة
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١٠٦  

 علي المتزوجين أال يعطوا كل قلـوبهم و كـل حيـاتهم             =الذين لهم نساء كأن ليس لهم       
 بل علي المتزوج أن يمارس حياته الروحية كما لـو           ،ألسرهم و ينشغلوا عن حياة العبادة     

 فإن لم يفعل كيف يواجـه اليـوم   ، يحيا حياة مقدسة و ليست حياة شهوة،كان غير متزوجاً 
   .األخير الذي إقترب

  
 الذين يبكون كانهم ال يبكون و الذين يفرحون كانهم ال يفرحون و الـذين               و - : ٣٠آية  

  .يشترون كانهم ال يملكون

ألن لهـم    كأنهم ال يبكون   )لخسارتهم بموت شخص عزيز أو لخسارة مادية      ( الذين يبكون 
 و كيف نحزن علـي      . وسريعاً ما سيقابلون من فارقوهم بالموت في السماء        ،عزاء سماوي 

 فنحن ال نفـرح     =والذين يفرحون كأنهم ال يفرحون     .خسارة مادية     والعالم كله سيفني        
 فيجب أن ال يطغي علينا هذا الفرح المادي بل لنـدرك أن             .بما يفرح به العالم بل بالسماء     

 الذين هم في بداية الطريق الروحي يفرحون جداً بالماديات     .ي دنيوي هو زائل   أي فرح ماد  
 أمـالك   =الـذين يـشترون      وهذه ليست طبيعة الروحيين      .و يحزنون جداً علي خسارتها    

 عموماً أفراح العالم    . ما امتلكوه لن يستمر طويالً فالعالم زائل       =كأنهم ال يملكون  وعقارات  
 فلذلك ال يليق بالمسيحي العاقل أن يتعلق قلبه بخيـرات           .بات لها و بالياه كلها زائلة و ال ث      

   .األرض و ال يضيق صدره لبالياها
  

  .تزول لعالماكانهم ال يستعملونه الن هيئة هذا  لعالما الذين يستعملون هذا و - : ٣١آية 

 إذا   لكنه خطـر   ، الماء الزم لتطفو السفينة عليه     .ينبغي أن نحتقر كل شيء فهذا العالم فانٍ       
 وال نغرق في استخدامه     ،فعلينا أن ال ندخل محبة العالم لقلوبنا وال نتعلق به         . دخل للسفينة 

 .بكل شغف       ولهفة وإندفاع مغتنمين كل ربحه ومسراته الزائدة كأنما هي غاية الحياة                  
ا أن   علين .فحياتنا في هذا العالم هدفها أن نقضي فترة غربتنا ال نشتهي شيئاً فال نخاف شيئاً              

  .نكتفي بما هو الزم وضروري لحياتنا
اريد ان تكونوا بال هم غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي             ف -: ٣٣و   ٣٢آية    

  .اما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امراتهو .الرب
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١٠٧  

   مفلو أراد طرف التفرغ للصالة      ، بال مسئوليات أسرية تعطل عن اإلنشغال بالرب       =بال ه 
 إذاً بـولس ال يجعـل مـن    . يكون الطرف اآلخر عائقاً،صوم  ورفض الطرف اآلخرو ال 

 فالمتزوج لـه    .الزواج خطية لكنه يريد أن يحرر كل واحد من كل اهتماماته ليتفرغ للرب            
إرادة أخري تتحكم فيه غير إرادة اهللا وإرادته وهي إرادة زوجته وذلك بحسب الحقوق التي        

   .لها
  

لزوجة و العذراء فرقا غير المتزوجة تهتم في ما للـرب لتكـون             ن بين ا  ا - : ٣٤آية  

  .واما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها وحارمقدسة جسدا و 

 والحظ أنه لم يقـل أن المتزوجـة غيـر           ، أي مخصصة ومكرسة للرب    =لتكون مقدسة   
وجة تستطيع أن    بينما غير المتز   .كيف ترضي رجلها  = مقدسة بل إن اهتمامها بالرب أقل       

  .تهب جسدها و نفسها    ووقتها وجهدها للرب
  

بل الجل اللياقة و المثـابرة       هقاوذا اقولـه لخيركم ليس لكي القي عليكم        ه - : ٣٥آية  

  .للرب من دون ارتباك

 ال أريد ، اصل الكلمة شركاً أي ال أقول هذا ألنصب لكم شركاً او أقتنصكم إلرادتي=وهقاً 
 إذا كنت حدثتكم عن أفضلية البتولية فلـست         .اً فوق طاقتكم أن تحتملوه    أن اضع عليكم شيئ   

   . بل أريد لكم حياة هادئة بعيدة عن اإلرتباكات العالمية،بهذا أريد أن أثقل عليكم
  

 لكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحـو عذرائـه اذا تجـاوزت                 و - : ٣٦آية  

  .يد انه ال يخطئ فليتزوجاالوقت و هكذا لزم ان يصير فليفعل ما ير

 إن كان أب قد منع أبنته العذراء مـن الـزواج            =إن كان احد     . و تفسيرها  ٢٥راجع آية   
 هـي و    فليتزوجـا = ليكرسها للمسيح، ثم رأي أن هذا التصرف فيه عدم لياقة فليزوجها            

 أو أن المقصود زوجان تعهدا بالبتولية ثم عادا واكتـشفا أنهمـا غيـر قـادرين                 .خطيبها
 صـارت كبيـرة     ي في اإلنجليزية إنقضت زهرة شبابها أ      =إذا تجاوزت الوقت     .ليتزوجاف

 أن في الزواج حالً لمتاعبهما فإن الزواج خير         )أو الزوجان البتوليان  ( فإن رأي الوالد     .سناً
 فالزواج هو القاعدة والبتوليـة هـي        . في حالة التحرق فالزواج هو األفضل      .من التحرق 
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١٠٨  

 و لكن بـولس     ،ن حق األب أن يرغم إبنته علي شيء ال تستطيع عمله           وليس م  .اإلستثناء
حتى ال يغير العادات االجتماعية ال يطلب من البنت الثورة علي أبيها بل يطلب مـن األب       

  .فليتزوجا= السماح إلبنته بالزواج ممن تريده 
  

ارادته و ليس له اضطرار بل له سلطان على          لبهق اما من اقام راسخا في       و - : ٣٧آية  

  .ان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل لبهقو قد عزم على هذا في 

   .إن أمكن فاألفضل البتولية إن رغبت الفتاة و إستحسنت هذا
  

  .ذا من زوج فحسنا يفعل و من ال يزوج يفعل احسنا - : ٣٨آية 

 فاهللا بارك آدم و حواء ليكثـرا و  من زوج فحسنا يفعل .هنا خالصة ما يريد الرسول قوله  
   . فاهللا يريد تعمير األرض، األرضيمآل

  
ما دام رجلها حيا و لكن ان مات رجلها فهي حرة            الناموسبلمراة مرتبطة   ا - : ٣٩آية  

  .لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط

 طالما هو حي و     )مؤمناً كان أم غير مؤمن    ( فالمرأة مرتبطة برجلها     .١٤ ةراجع تفسير آي  
   .في الرب فقط=  مؤمن لكن إن مات فال تتزوج إال من رجل

  
ان لبثت هكذا بحسب رايي و اظن اني انا ايضا عندي  بطةغ لكنها اكثر و - : ٤٠أية 

  اهللا وحر

بنفس منطق الرسول فاألفضل لألرملة أن تظل بال زواج لكي تجد وقتاً هللا و لكن الزواج 
المه موحى  فك، كالم الرسول في تواضع=أظن إني أنا عندي روح اهللا  .الثاني غير نجس

 .به من اهللا
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١٠٩  

  اإلصحاح الثامن 

  
 كان يناقش ١٤يناقش الرسول في هذا اإلصحاح قضية ما ذبح لألوثان بينما أنه في رومية 

   .موضوع المأكوالت النجسة عند اليهود كلحم الخنزير
   -:  أقسام ٣و ذبائح األوثان تنقسم إلي 

  . أنصبة اآللهة وهذه كانت تُحرق إكراماً لآللهة– ١
  . أنصبة الكهنة– ٢
 وكانوا يأكلون منها علي سبيل بركة مـن الـصنم           ، أنصبة الذين يقدمون هذه الذبائح     – ٣

المالحم و  ( يأخذون أنصبتهم ويبيعونها لمحال الجزارة       ،وكان الكهنة والذين يقدمون الذبائح    
نـاس   وكـان ال . منها ويبيعون الباقي لمحال الجـزارة ء كانوا يأكلون جز).مفردها ملحمة 

 وكـان الوثنيـون يـدعون أصـدقائهم         .يأكلون أنصبتهم في بيوتهم أو في هياكل األوثان       
 وقد أعتاد بعض المسيحيين أن      .المسيحيين ليأكلوا معهم سواء في البيوت أو هياكل األوثان        

 و لقـد وجـه سـؤال    .يلبوا دعوة أصدقائهم من الوثنيين ويذهبوا معهم ليأكلوا في الهياكل   
ل إذا دعينا لهذه الوالئم وهل نشتري من لحوم الملحمة ونحـن ال نعـرف                هل نأك  .لبولس

 )١ و نجد بولس الرسول يرد في اتجاهين                 . فربما كان مذبوحاً لوثن    ،مصدر هذا اللحم  
   المحبة )٢العلم و

 ، وهذه اللحوم المقدمة لألوثان    ، فهو يعلم أنه ال يوجد إله سوي اهللا        ، من له علم   =العلم   )١
  . وبالتالي ماذا يمنع أن آكل. بل هي مجرد لحوم، إلله آخرلم تقدم

 فربما رآني أحـد     . من له محبة يراعي مشاعر اآلخرين الذين ليس لهم علم          =المحبة   )٢
 ،جالساً مع وثنيين آكل مما ذُبح لألوثان فيظن أني مؤمن مثلهم بأن هذا اللحم فيـه بركـة                 

 إذاً فألذهب أنا أيـضاً لهياكـل        ،علم يفعل هكذا  فيقول في نفسه طالما أن هذا القوي الذي ي        
األوثان وأقدم ذبيحة للوثن وآكل منها ألتبارك وبهذا يضيع هذا اإلنسان الـضعيف بـسبب       

أن المحبة أهم من العلم حتى ال نعثر        . .علم اإلنسان الذي يعلم ولذلك خرج بولس بمبدأ هام        
وهـذه   "١٣ األبد لئال أعثر أخي آية       إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحماً إلي        " أحد فقال   

 لكن الكالم هنا يقدم لنا مفهوم روحي        . فال أحد يقدم ذبائح لألوثان     ،المشكلة غير قائمة اآلن   
 فهناك من يتصرف بحسب هواه دون مراعاة لمشاعر         .أساسي في سلوكنا اليومي المعاصر    
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١١٠  

 يكون سـبب عثـرة      و بهذا " بما إني أنا بأتصرف صح فال يهمني أحد       " اآلخرين و يقول    
 فالنفس المعرضة للعثرة . والمحبة اهم من العلم، وبولس يقول أن هذا ضد المحبة.لآلخرين

 ليس  )٢٩ : ١٥أع  ( ومجمع أورشليم منع األكل مما ذبح لألصنام         .هامة جداً عند المسيح   
 من لمنع أكل اللحم و لكن حتى ال يشتركوا في الطقوس الوثنية ويأكلوا اللحم علي أنه بركة

   ).هكذا كانوا يعتقدون( ألن مقدم الذبيحة أشترك مع الوثن في أكل اللحم ،األصنام
 ويكون العلم فـي     . يمأل النفس غروراً وكبرياء    ، العلم بدون محبة ينفخ    -: العلم و المحبة  

 ،هذه الحالة كهواء بال قيمة ينفخ اإلنسان ويتهور في قراراته دون مراعاة مشاعر اآلخرين             
 والحظ أن كل الهرطقـات نـادي بهـا علمـاء            ،قرهم ويحتقر آرائهم فيعثرهم   بل أنه يحت  
 أما لو امتأل اإلنسان محبة يكـشف        . لهم علم دون محبة فسقطوا وأعثروا كثيرين       ،متكبرين

 و السؤال ما هي الكيفية التي أتطلـع بهـا           . وتصور ملك له قصر فخم     .له اهللا كل أسراره   
 ال يـصلح    .لقوة ؟ قطعاً ال فالقصر محاط بحـراس        هل تصلح ا   .لجمال القصر من الداخل   

 .سوي أن أدخل في عالقة حب مع هذا الملك فيدعوني ألن أتطلع لجمال القصر من الداخل
 العلم لن يكتـشف وحـده حقـائق         .وبدون هذا ستظل تصوراتي عن هذا القصر مشوشة       

ا (روح القـدس     هذا يكشفه لنا ال    ، بل بالمحبة نعرف كل شيء حتى أعماق اهللا        ،السماويات
 ومن يحب اهللا سيحب     ، وكيف نصل لهذه المحبة ؟ المحبة هي أوالً هللا         ).١٢ – ٩ : ٢كو  

 أكثر من تكلـم     ، وكان يوحنا تلميذ المسيح المحبوب     )٢ : ٥ + ٢٠ : ٤ يو   ١(كل الناس   
 بـل رأى اهللا علـى       ، هو الذي كُشفَ له ما لم يكشف لغيره في سفر الرؤيـا            .عن المحبة 

   نحب اهللا ؟  وكيف.عرشه
   وبهذا نعرفه فنحبه )دراسة كتاب/ تسبيح / صالة (بالعشرة الطويلة مع اهللا  -١
 )٨ : ٥مت ( فلن نراه ولن نعرفه سوى بهذا .بنقاوة القلب -٢

 ١١ال   + ١٤ : ١٢عب  .( أعطيه كل عواطفي ومشاعري وطاقاتي     .أن اتقدس هللا   -٣
 :٤٤( 

 )١٥ : ٥٧أش ( ليسكن اهللا عندي .بالتواضع واالنسحاق -٤

 )٤ : ٤يع ( فمحبة العالم عداوة هللا )..امتناع عن اللذات/ صوم ( .الزهد في العالم -٥

  فلنقبل الصليب بشكر).أالم وتجارب(ومن يفعل يكمله اهللا بوضع صليب عليه  -٦
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 لمحبةا اما من جهة ما ذبح لالوثان فنعلم ان لجميعنا علما العلم ينفخ و لكن                و - :١آيه  

  .تبني

 وبالتالي فإن أكـل     . وأنه ال وثن   ،جميعنا نعلم أنه ليس إله آخر سوى اهللا        =لجميعنا علماً   
 أي  ، فاألوثان عاجزة عن تقديس أو تدنيس الذبيحة ألنها        .هذه اللحوم ال يؤثر علينا في شئ      

 . يمكن أن نأكلها أياً كان مـصدرها       ، وما ذبح هو خليقة اهللا     . غير موجودة بالمرة   ،األوثان
 فهو يمأل   ،الي من المحبة يصبح بال قيمة وكان صاحبه مملوء هواء          العلم الخ  =العلم ينفخ   

 وكل يوم   ، تبنى اإلنسان ليحيا ويرتفع سماوياً     =ولكن المحبة تبنى     .النفس كبرياء وغرور  
 ومن له العلم والمحبة يبنى اآلخـرين فـي          .يعرف عن اهللا أكثر ويدخل إلى أعماق أكثر       

 ومعرفـة دون    ، تجعلهم يتعثـرون   ،ة للضعفاء إيمانياً   أما المعرفة بدون محب    .عالقتهم باهللا 
 إمـا إذا    ).٢٢ – ٣ : ١٤رو  ( والكبرياء سيهدم عالقتنا باهللا وبإخوتنا       .محبة تقود للكبرياء  

 لكن العلم الكثير مع الكبرياء فقد قـاد         ،أرتبط العلم بالمحبة فإنه يسخر ذاته لخدمة اآلخرين       
  .لهرطقات كثيرة

  
  .يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرفان كان احد ف - :٢آية 

   أي يعرف عن اهللا معرفة عقالنية=فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئاً 
 فاهللا محبة وال يمكـن أن نعرفـه سـوى    =فإنه لم يعرف شيئاً بعد كما يجب أن يعـرف       

البشرية ناقـصة ومعرضـة      والمعرفة   . أما العقل فيقف عاجزاً أمام اهللا الالنهائي       ،بالمحبة
  ).٩ ،٨ : ١٣كو ١( ومهما علمنا فنحن نعلم بعض العلم ،للخطأ

  
  . لكن ان كان احد يحب اهللا فهذا معروف عندهو - :٣آية 

 اهللا  ، محبوب لديه بغض النظر عن كونه عالماً أم جـاهالً          ، فهو مقرب إليه   =من يحب اهللا    
 هـذا   ،وب من اهللا واهللا يكشف له أسراره       المحب =معروف عنده   = يسر به ويختاره لمجده     
 ٢١ : ٧مت  ( أما الخطاة فسيقول لهم اهللا إذهبوا عنى ال أعرفكم           .يقال عنه معروف عنده   

 والمحبة تجعل اإلنسان أكثر قرباً من اهللا وبالتالى فروح اهللا يمأله ويرشده للمعرفة              ).٢٣ –
 فمن يحـب اهللا     ." عرِفْتُم من اهللا     ى باألحر أما اآلن فَعرفْتُم اهللا بل     " )٩ : ٤غل  (الحقيقية  

 فيعطيه اهللا   ، ويحاول التقرب منه   ، أي أن اهللا عرف قلبه وأنه متجاوب معه        ،معروف عنده 
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فاهللا يريد أن يكشف ذاته لنا وأن       ..  " .اسألوا تعطوا " أن يعرفه إذا طلب من اهللا أن يعرفه         
 )١٠ : ٢كـو   ١(شئ حتى أعماق اهللا      واهللا أعطانا روحه الذي يفحص كل        .نراه في مجده  

 والمحبة ثمرة للروح القدس     ،وبهذا نفهم أن العلم الذي يعطيه اهللا هو ثمرة من ثمار المحبة           
  . إذن العلم هو ثمرة لفاعلية الروح القدس).٢٢ : ٥غل (
  

و ان ليس اله اخر      لعالماما ذبح لالوثان نعلم ان ليس وثن في          كلامن جهة   ف - :٤آية  

  .ااحدواال 

 فال تفترضوا أن    ، فال إله آخر سوى اهللا     ،إذاً ما قدموه لألوثان ال شئ فيه من معنى الديانة         
 وبالتالى فال فرق بين لحوم هـذه        . فليس غير اهللا إله    ،هذه الذبائح قدمت إلله آخر غير اهللا      

  .الذبائح وباقي األطعمة
  

على االرض كما يوجد    او   لسماءاألنه و ان وجد ما يسمى الهة سواء كان في            - :٥آية  

  .الهة كثيرون وارباب كثيرون

 وكان لهم آلهة لهـا أسـماء كثيـرة          ،الوثنيون عبدوا الشمس والقمر والنجوم والحيوانات     
  . ولكن كل هؤالء ليسوا آلهة بل شياطين)..زيوس وأبولوس(
  

ـ واحد   بركن لنا اله واحد االب الذي منه جميع االشياء و نحن له و              ل - :٦آية    سوعي

  .الذي به جميع االشياء ونحن به لمسيحا

ونحن  .اآلب أوجد كل شئ بالرب الواحد يسوع المسيح بحسب كون المسيح هو حكمة اهللا             

 وال يستطيع أحد أن يقول أن المسيح        . هو خلقنا وفدانا كلنا    = ونحن به    . خلقنا لنمجده  =له  
  ن يشهد فينا لإلبن  فالروح القدس عمله اآلن أ).١٣ : ١٢كو ١(رب إالّ بالروح القدس 

  
نحو الوثن الـى االن يـاكلون        الضميرب لكن ليس العلم في الجميع بل اناس         و - :٧آية  

   تنجسيكانه مما ذبح لوثن فضميرهم اذ هو ضعيف 
 و  ، ليس الجميع يعرفون هذه الحقيقة أن اهللا واحد وال آلهة سـواه            =ليس العلم فى الجميع     

     هؤالء هـم الـذين      بل أناس بالضمير نحو الوثن     . لألوثان بالتالي يمكننا أن نأكل مما ذُبِح 
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 ضـعيف هنـا تعنـي نقـص         = فضميرهم إذ هو ضعيف        .مازالوا يظنون أن الوثن إلهاً    
 فضميرهم يبكتهم إذ هو ضعيف أنهم أكلوا مما ذُبِح لوثن كأنه ذُبِـح إللـه أخـر            ،المعرفة
 فمـن يأكـل     . ألنه يظن ذلـك    ،الً إذا أكل بهذا الشكل فكأنه يقدم عبادة للوثن فع         =يتنجس  

   .بعكس ما يمليه عليه ضميره فهذا خطية له حتى لو لم يكن خطية
  

   .ال يقدمنا الى اهللا الننا ان اكلنا ال نزيد و ان لم ناكل ال ننقص لطعاما لكن و - : ٨آية 
 مـع أن فيهـا معثـرة        م لماذا تصرون علي أكل هذه اللحـو       =الطعام ال يقدمنا إلي اهللا      

ـ       . إن أكلنا لن يزيد فضائلنا بل يعثر إخوتنا        ،عفاءللض  ال تقربنـا   =دألننا إن أكلنـا ال نزي
 ال  =ال ننقص    و إن لم نأكل      .األطعمة هللا كما يعتقد الوثنيون     ولن تزداد فضائلنا باألكل            

 بل بالعكس   ، لن ينقص رضي اهللا علينا إذا امتنعنا عن أكلها         ،ننقص قبوالً إذا لم نأكل منها     
رو ( وملكوت اهللا ليس أكالً و شرباً        .متناعنا سيرضي اهللا إذ قد راعينا أن ال نعثر إخوتنا         فا
 وهذه اآلية ال نفهم منها االمتناع عن . بل هو روحاني فيه البر والسالم والفرح     ).١٧ : ١٤

   -:الصوم فالصوم 
  )٢١ : ١٧مت (هو الطريق الذي رسمه السيد المسيح مع الصالة لنهزم الشياطين  -١
 )٢٧ : ١١كو ٢( يوماً وبولس صام كثيراً ٤٠والسيد المسيح نفسه صام  -٢

 )٣٥ : ٥لو (السيد قال حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك األيام  -٣

غل ( فالجسد يشتهى ضد الروح      ).٢٧ : ٩كو  ١(هو طريق لقمع الجسد واستعباده       -٤
 .ع جسدنا فلكي تنطلق الروح لتتذوق السمائيات فنحن نقم).١٧ : ٥

 هو وسيلة لقبول صليب مع المسيح       ،هو وسيلة نشترك بها مع المسيح في صليبه        -٥
 .فهل ال أترك طعاماً أحبه لمن أخلى نفسه ألجلى آخذاً صورة عبد وصلب عنى

 ففي أصوامنا ال نهتم فقط باإلمتناع عن أكل معـين أو            ،هو طريقة لتقوية اإلرادة    -٦
التقرب هللا  فليس األكل هو الذي       ) نا    ب    بترك كل شهواتنا وملذات   )  بل أ  ،الجوع

 ، لذلك فمن يصوم وهو مستمر في شهواته       ، بل هو قمع لملذاتنا    ،يقدمنا أو يؤخرنا  
 ولو كان هناك إنساناً مريضاً فان إفطاره لن يقلل .أو دون أن يصلى فكأنه لم يصم

 .من شأن حياته الروحية

  



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

١١٤  

   .للضعفاء عثرةم لكن انظروا لئال يصير سلطانكم هذا و - :٩آية 
 أي علمكم بأن صارت لكم حرية في المسيح أن تأكلوا أي شئ دون أن               =يصير سلطانكم   

 بل ما يخرج من الفـم       ، وهذا ما علّم به السيد المسيح أن ما يدخل الفم ال ينجسه            ،تتنجسوا
حرمهم ممـا    الذين يمتنعون عن األكل ألن ضمائرهم ت       =معثرة للضعفاء    .هو الذي ينجس  

 وربما ذهبوا   . إذ هم سيعتقدون أنكم تعبدون إله آخر ويتشككون        ،ذبح لوثن يعتقدون أنه إله    
  ليعبدوه 

  
 تقـوى يوثـن افـال    يكـل هألنه ان راك احد يا من له علم متكئا في           - :١١ ،١٠آيات  

يهلك بسبب علمك االخ الضعيف الذي      ف. ضميره اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح لالوثان        

  .من اجله لمسيحامات 

 )الذي ال يعرف وال يفهـم     ( ألنه إذا حدث أن أحداً من ضعاف اإليمان          . يتجاسر =يتقوى  
 وحيث أن هذا اإلنسان يثـق       ،رآك أنت يا من لك علم وأنت متكئ في أحد الهياكل الوثنية           

 ولكنه سـيأكله    ،في علمك وفى معرفتك فإنه سوف يتقدم ليأكل هو أيضاً مما ذبح لألوثان            
 وهكذا فإن ضعيف اإليمان سيغير نظرته من ناحية الوثن وسوف           ،و كان شيئاً مقدساً   كما ل 

 ويمكن على ذلك أن ينحرف لتيار العبادة الوثنية وهكـذا بـسبب             ،ينظر إليه نظرة مقدسة   
 لذلك فالمحبة تمنعني من األكل وتكون هـذه المحبـة التـي             .علمك يتعثر أخوك الضعيف   
  .١ وهذا معنى آية .ح األكلتمنعني أهم من العلم الذي يبي

  
ضميرهم الضعيف تخطئون الـى      جرحونت هكذا اذ تخطئون الى االخوة و        و - :١٢آية  

  .لمسيحا

 ويتعرض اإلخوة الضعفاء إلى تبكيت ،وهكذا بتصرفك هذا تخطئ ويتعثر أخوك المؤمن
ح الضمير بشدة أو الوسوسة أو سيمارسون حياة الخطية وبذلك فإنكم تخطئون إلى المسي

  . فمن يسئ للقطيع يهين الراعى.الذي مات ألجل خالصهم

  

  لئال اعثر اخي البدالحما الى  كلايعثر اخي فلن  عامطذلك ان كان ل - :١٣آية 
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 فال يجب أن أتناول هذا      ،ولذلك إذا كنت آكل شيئاً ما ويتسبب عن هذا الطعام عثرة آلخي           
 هذه اآلية تضع مبدءاً هاما فـي         ولكن .الطعام مهما كان نوعه حتى ال يعثر أخي بتصرفي        

 لكن على المسيحي أن ال يمتنع فقط عما يراه خطأ ولكن            .المسيحية ليس فقط في أكل اللحم     
 أي على أن أهتم بأن ال أعثر أحداً فأنا مسئول عن حياة اآلخـرين               ،ما يجعل اآلخر يتعثر   

  .الروحية
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١١٦  

  اإلصحاح التاسع

  
 لذا إذ طالب أصـحاب الـضمير        ،ختبرها في حياته  إعتاد الرسول أالّ يقدم وصايا ما لم ي       

 . وذلك بدافع المحبة   ،القوى بالتنازل عن حقوقهم في أكل لحم سيكون سبب عثرة إلخوتهم          
أنـه رأى المـسيح          ) ١ -: فمع أنه رسول للمسيح بدليل       ،قَََََدم الرسول نفسه مثاالً في ذلك     

زل عن حقوقه الرسولية فلم يتركهم ينفقوا        إالّ أنه لمحبته لهم تنا     .هو بشرهم وهم عمله   ) ٢
 وبينما كان من حقـه أن       . بل إستعبد نفسه للجميع ليربح الجميع      ،عليه حتى ال يثقل عليهم    

 وهو هنا يرد بالمناسبة على مـن        . فإنه رفض ليتفرغ تماماً للخدمة     ،تكون له زوجة تخدمه   
 وهو  .كان الرب على األرض   أنه لم يكن من تالميذ الرب بينما        . .شكك في رسوليته قائآلً   

 ،يدافع عن رسوليته حتى يطيعوه إذ طلب منهم اإلمتناع عن األكل فـي الهياكـل الوثنيـة     
   -: واإلمتناع عن ذلك لسببين .فعليهم أن يلتزموا بما يقوله فهو رسول للمسيح

  )٨إصحاح (عدم إعثار الضعفاء  -١
 )١٠إصحاح (األكل فيه إشتراك في مائدة الشياطين  -٢

 رسول فهو حر مثلهم ولكنه بحريته إمتنع حتى ال يعثر أحداً فـال يقولـوا نحـن                  ومع أنه 
  .أحرار نأكل في المكان الذي نريده فهو رسول ومثَْل لهم

  
ألستم انتم عملي    بنا ر لمسيح ا سوعيالست أنا حرا أما رأيت       سوالرلست أنا   ا - :١آية  

  .في الرب

ه وصار شاهداً على القيامة وأنهم كما هـم          فالمسيح إختاره حين ظهر ل     ،هنا يؤكد رسوليته  
  .أحرار فهو أيضاً حر، وبحريته قبل خدمة المسيح وتنازل عن حقوقه

  
 سـالتي  ر تمخألنكم انتم    سولرإلى آخرين فإنما أنا إليكم       سوالرإن كنت لست     - :٢آية  

  .في الرب

) ١ = رسالتي   ألنكم ختم  فإنه ال يجوز لكم أنتم هذا        ،إن جاز ألحد أن يشكك في رسوليتى      
فالورقة ال تصلح أن تكون مستنداً ما لم يكن عليها ختم وأنتم ختم إثبات وصحة وصـدق                 
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١١٧  

رسوليتى إذ تركتم الوثنية وآمنتم وصارت لكم كنيسة في كورنثوس وصارت لكم مواهـب      
  . ومنى من قوات وعجائب آمنتم بواسطتهافيما رأيتم ) ٢
  

  .يفحصوننيذا هو احتجاجي عند الذين ه - :٣آية 

  هنا يوقف الرسول نفسه في محكمة ليرد على إتهاماتهم وعلى من يشكك في محبته لهم 
  

  .ونشرب لعلنا ليس لنا سلطان أن نأكلا - :٤آية 

 وأنهـم يجـب أن يتكفلـوا        ، من هنا يوضح لهم الرسول حقوقه الرسولية       . حق =سلطان  
د تنازلت عن حقـوقي فكيـف    فإذا كنت ق   .نأكل ونشرب =  ومطالبه ليست كثيرة     ،بإعاشته

  .تشككوا في فأنا   ال أسعى وراء ربح ولست بمخادع
  

  .فاصو خوة الربالعلنا ليس لنا سلطان أن نجول باخت زوجة كباقي الرسل وا - :٥آية 

أليس لنا سلطان أن نكون مثل باقي الرسل وتكون لي زوجة تخدمني وعليكم أن تعولـوني         
 فبطرس كان متزوجاً وكذلك إخوة . ألتكرس تماماً لخدمتكم لكنني فضلت البتولية،وتعولوها

  .الرب يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان
  

  .وحدنا ليس لنا سلطان أن ال نشتغل رنابابأم أنا و - :٦آية 

  .كان بولس وبرنابا وحدهما يشتغلون بأيديهم حتى ال يتضايق أحد
  

 ال يأكل أو مـن يرعـى        ومن ثمره  رما ك غرسيومن   فسهنقط بنفقة    جندتن  م - :٧آية  

  .الرعية ال يأكل بنلرعية ومن 

يتحدث الرسول عن نفسه وعن رفقائه في الخدمة كجنود للمسيح يجاهدون من أجل أن يمتد 
 ومثال آخر .وينتشر ملكوت السموات ويقول من ذا الذي يدافع عن بلده ويلْزم بنفقة الحرب          

 ومثـال آخـر     ،الغارس من عمل يديه   فالكنيسة هي كرم روحي يغرسه الرسول أفال يأكل         
 فالكرام والراعى لهما أجرة     .يشبه نفسه به كراعٍ لنفوس رعيته أفال يشرب من لبن رعيته          

  . وأجرة الراعى عادة في الشرق يأخذها كمية لبن من رعيته.على تعبهما
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١١٨  

  
 كتـوب مانه  ف. أيضا يقول هذا   لناموساأم ليس    انسانكلعلي اتكلم بهذا    ا - :٩ ،٨آيات  

  .دارسا العل اهللا تهمه الثيران وراثال تكم  وسى ماموسني ف

 فكمـا   . ومع أن اهللا تهمه الثيران ويعولها لكنه يهتم باألولى بخدامه          )٤ : ٢٥تث  (هذه من   
أنه يجب أن يترك الثور وقت الدراس ليأكل مما يدرسه، على الخـادم أن تلتـزم رعيتـه                  

 وهو  .ه ليس رأيي كإنسان بل هو رأى الناموس        ما أقول  =العلى أتكلم بهذا كإنسان      .بنفقاته
  .يستشهد بالناموس فالمعترضين عليه كان أكثرهم من أصل يهودي

  
 حـرث يالنه ينبغي للحراث أن      كتوبمأم يقول مطلقا من أجلنا انه من أجلنا          - :١٠آية  

  .على رجاء وللدارس على الرجاء أن يكون شريكاً في رجائه

 ،القديم بأن ال يهتموا بخدامه فيقدموا لهم ما يحتاجونه لمعاشـهم           شعبه في    اهللا أهتم أن ينبه   
   بال شك=مطلقاً  .كما أن الحراث والدراس يعمالن على رجاء الحصول على ثمار عملهم

  
  .لجسدياتاإن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم إن حصدنا منكم  - :١١آية 

 والجسديات التي يطلبها هـي قـوت        .ديات ال تقارن بالجس   )الكرازة باإلنجيل (فالروحيات  
   وهكذا فالباقيات ال تقارن بالفانيات .جسده

  
في السلطان عليكم أفلسنا نحن بـاألولى لكننـا لـم            ركاءشإن كان آخرون     - :١٢آية  

   .نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئال نجعل عائقاً إلنجيل المسيح
اليهـود  ) ٢الوالة وجباة الـضرائب           ) ١ =إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم        

 كل هؤالء يـستفيدون مـنكم       .المعلمين الحقيقيين أو الكذبة   ) ٣الذين علموكم الناموس          
نتحمل كـل    ألننا ولدناكم في اإليمان وألننا       =أفلسنا نحن باألولى     .وتدفعون لهم صاغرين  

 الرسول لـم يلـزمهم       لكن ).لترى ما تحمله الرسول   ) ١٢ – ٧ : ١١كو  ٢(أنظر  ( =شئ  
  . مع أن هذا حقه،بنفقاته حتى ال تتعوق الخدمة
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١١٩  

يـأكلون   لهيكـل امن   لمقدسةاألستم تعلمون أن الذين يعملون في األشياء         - : ١٣آية  

  .لمذبحايشاركون  لمذبحاالذين يالزمون 

قـدم   فالالويين الذين يخدمون الهيكل يأكلون مما ي       .هنا يستعمل الرسول معلوماته اليهودية    
 فهم يحصلون علي أنصبتهم من ذبائح الخطية        ،    والكهنة يأكلون مما يقدم للمذبح        .للهيكل

 هو يقول هذا حتى ال يسيء إلي من يحصل علي حقوقه من رعيته مـن بقيـة                  .والسالمة
  . فهم بهذا ال يخطئون،الرسل

  
  .شونكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون باالنجيل من االنجيل يعيه - : ١٤آية 

 الرب= فها هو يستشهد بأقوال السيد المسيح       ‘ حتى ال يظنوا أن هذا هو تعليم العهد القديم          
  ."الفاعل مستحق أجرته  " )٨ ،٧ : ١٠لو  + ١٠ : ١٠مت (
  

أما أنا فلم استعمل شيئا من هذا وال كتبت هذا لكي يصير في هكذا النه خير                 - : ١٥آية  

  .من أن يعطل أحد فخري لي أن أموت

أما أنا فلم أكتب لكم هذا حتى أحصل منكم علي أموال بل لتتشبهوا أنتم بي وتتركوا بعضاً                 
أع ( وأنا أخدمكم وأتعب في عمل يدي . محبة للضعفاء  ،من حقوقكم في أكل ما ذبح لألوثان      

جوعـاً  (  وخير لـي أن أمـوت      . ألنفق علي نفسي حتى أفتخر بكم أمام الرب        )٣٤ : ٢٠
 فخري أن يكون الكل   =من أن يعطل أحد فخري      =  علي   اروا إذ تنفقو   من أن تتعث   )وعطشاً

   . هذا أفضل من أي أموال.مؤمنين وتمتلئ الكنيسة
  

لـي إن    ويلففليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علي         بشراالنه إن كنت     - : ١٦آية  

  .بشراكنت ال 

يعطلني شيء عن هذا     ولن   ).١٤ : ١رو  (أنا أحس بإلتزام في التبشير فالرب أمرني بهذا         
     من تـوبيخ ضـميري                )١ =ويٌل لي    . ففي هذا مجدي األبدي    .حتى إن لم تنفقوا شيئاً علي 

 ، فأنا مكلف وال أطلب مقابل مادي لذلك       =فليس لي فخر     . من ضياع المكافأة السماوية    )٢
  .ال أفتخر بخدمتي وأطلب عنها أجراً
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١٢٠  

عا فلي اجر ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على انه إن كنت افعل هذا طوف - : ١٧آية 

  .وكالة

ألنه إن كنت أكرز بدافع من رغبتي وبإختياري دون إضطرار بل في حرية فسيكون لـي                
 أما إذا كنت أكرز عن كره وإلزام كأن أمر الخدمة قد فرض على فرضاً،               .الحق في مكافأة  

األحوال فأنا لـن أكـف عـن         علي أي    .فأنا أباشر عملي كشخص استؤمن على وكالة ما       
 مـن   )٢ من يخدم بتغصب                 )١ وهنا نري نوعين من الخدام       .الكرازة فالرب أمرني  

  .يخدم بفرح
 فالخدمة تكليف من    ، وال يعمل عمل الرب برخاوة     .المهم سواء هذا أو ذاك المهم أن يخدم       

   .اهللا
  

فقة حتى لم اسـتعمل     بال ن  لمسيح ا نجيلااجعل   بشراما هو اجري إذ وأنا      ف - : ١٨آية  

  .سلطاني في االنجيل

 أنه ال ينتظر عائداً أو أجراً علـي خدمتـه           ١٨ ،١٧ الرسول يشرح في     =فما هو أجري    
 وهو سعيد بأنه يعمل مع المسيح لمجده وإلنتشار         ، فهو مستأمن علي رسالة ومسئولية     ،منهم

ي ينتظره من تعبـه     و ما هو أجره ؟  أو ما هو الذ         .. . وربما هم يتعجبون سائلين    .ملكوته
  .ألربح الكثيرين إستعبدت نفسي للجميع)١٩( قاله في ا وهذا م. هو إنتشار اإلنجيل..؟
  

  .نفسي للجميع الربح االكثرين ستعبدتااني إذ كنت حرا من الجميع ف - : ١٩آية 

 هـو يقـدم     استعبدت نفـسي  =  لكرامته   رالرسول ضحي بكل شيء حتى أنه مثالً ال يثو        
 فلنحرص في   . وهذا هو المسيحي الخادم    ،ب شيء كأنه عبد ليكسب الجميع     خدماته وال يطل  

   .معاملة اآلخرين أالّ نطلب حقوقنا بل نكسب نفوس اآلخرين
  

كـأني تحـت     لنـاموس االربح اليهود وللذين تحت      يهودي ك ليهودلصرت  ف - : ٢٠آية  

  .لناموساالربح الذين تحت  لناموسا

 ، بل هو يكلم كل واحـد بلغـة يفهمهـا   ،وعقيدتهقطعاً ليس المقصود علي حساب ضميره       
 لذلك ختن الرسـول     ،يظهر محبته لليهود محترماً الناموس فيما ال يتعارض مع المسيحية         
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١٢١  

 والرسـول   .تلميذه تيموثاوس حتى يستطيع الخدمة وسط اليهود وأوفي النذور وحلق شعره          
 حبه للنـاس جعلـه      .الئمه الذي ي  ب بل أنه علينا أن نكلم كل واحد باألسلو        ،ال يدعو للتلون  

 فكان من غير المعقول أن يكلم اليونانيين من الناموس وهم ال            .يعمل هذا ليجتذبهم لإليمان   
ألننـا  "  إنما حين كلمهم إستشهد بشعر قاله شاعرهم المشهور أبيمينيدس           .يعلمون عنه شيئاً  

 ).٢٨ : ١٧أع (  كما قال بعض شعرائكم أيضاً ألننا أيضاً ذريته."به نحيا ونتحرك ونوجد     
ألن هنـاك يهـود آمنـوا       .  وللذين تحت النـاموس    ..صرت لليهود ولكن لماذا التكرار ؟     

  . لكل واحد لغة يكلمه بها.بالمسيح وتحرروا من الناموس
  

هللا بل تحـت     اموسنمع أنى لست بال      اموسنكأني بال    اموسنللذين بال   و - : ٢١آية  

  .اموسنللمسيح الربح الذين بال  اموسن

 فهو أظهر لألمميين أنـه ال يـرتبط بطقـوس النـاموس             . األمم مثالً  =ين بال ناموس    الذ
 لـم   =كأني بـال نـاموس       ، ولكن هذا ال يمنعه من أن يلتزم بالناموس األخالقي         .والتقاليد

 ال يفهم من هـذا      = ناموس المسيح    . بل أظهر لهم أنه تحرر منه      ،يلزمهم بناموس موسى  
 هو نـاموس    . فالحياة مع المسيح لها التزاماتها و قوانينها       .أنه صار بال قانون وال ناموس     

   . وال يخالف وصاياه بسبب هذا الحب،حب اهللا
  

رت للضعفاء كضعيف الربح الضعفاء صرت للكل كل شيء الخلص على           ص - : ٢٢آية  

  .كل حال قوما

تنع  فهو كان مستعداً أن يم     ،حرصت أن أعامل الضعفاء في المعرفة واإليمان بمحبة ورفق        
 بـل هـو يـسايرهم    ، هو ال يشاركهم ضعف إيمانهم،عن أكل اللحم تماماً حتى ال يعثرهم   

 خالصة الكالم أنه علي الخادم أن       .بالطريقة التي ال يتعثرون بها حتى يجذبهم إلي اإليمان        
 راهب يأس -:  قصة . فليس ما يصلح لفرد يصلح آلخر،يكون حكيماً في معاملة كل واحد

 تعال نـصوم ونـصلي      ، وأنا مثلك  ، فقال له آخر   . وكان سيترك الدير   ،همن خطية إستعبدت  
   .صرت للضعفاء كضعيف= ليرحمنا اهللا وظل هكذا حتى ترك خطيته 

  
   . هذا أنا افعله الجل االنجيل الكون شريكا فيهو - : ٢٣آية 
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١٢٢  

 الرسول يعمل كل هذا ويخدم كل هذه الخدمة ال سعياً وراء مكسب مادي بل ليكون شريكاً               
  . أي التي  وعد بها اإلنجيل،في مجد    وبركات اإلنجيل األبدية

  
 احداوألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن            - : ٢٤آية  

  .هكذا اركضوا لكي تنالوا لجعالةايأخذ 

مالكمة            وال )٢ الجري في هذه اآلية                      )١هنا يستشهد بأمثلة من المباريات الرياضية         
 الكلمة تشير لجهاد وعرق وتعب وصراع مرير وفي هذا إشارة           =يركضون    .٢٦في آية   

 =الجعالة  =  وهو يركض ليحصل علي إكليل المجد        ،لخدمة بولس     وجهاده في الكرازة        
 فالحياة الروحية ليست هي حياة الكسل       . وهذا الكالم موجه لكل واحد منا      .هي مكافأة الفوز  

 ، ولكن هناك فرق بين السعي في ميدان الرياضة وفي الميدان الروحي           .خمول والتخاذل وال
 أما في المجال الروحي فكل      .ففي األول يأخذ المكافأة شخص واحد هو البطل وربما إثنين         

 جميعنا مدعوون للحصول علي اإلكليـل ولكـن هنـاك           ،من يجاهد يحصل علي المكافأة    
   )٤١ : ١٥ كو ١(" فنجماً يمتاز عن نجم في المجد " ر درجات في السماء لمن يجاهد أكث

  
يفنى  كليالافي كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا         فسهنكل من يجاهد يضبط     و - : ٢٥آية  

  .واما نحن فاكليال ال يفنى

 فالالعبون كانوا يمتنعون عن الطعام والشراب ويلتزمون بنظـام  ، رياضياً =يضبط نفسه     
 ، ويمتنعون عن المعاشرات الجنسية حتى ال يستهلكوا قواهم        .نهمصعب ليحافظوا علي أوزا   

وروحياً مطلوب الصوم والجهاد في الصالة والخدمة ومراقبة حواس الجسد من الطياشـة             
 ،٧ : ٤ + ٥ : ٢ تـي    ٢( ،في الخطية وغصب اإلرادة علي السير في الطريق الصحيح        

٨.(  
 و كان هذا يفني بعد يوم أو ،من نباتاتكانوا يضعون علي رأس الفائز إكليل  = إكليل يفني

  .يومين
   

إذا أنا اركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني ال اضـرب                - : ٢٦آية  

  .الهواء
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 ففي المجال الرياضي آالف يركضون وواحـد فقـط يأخـذ            =كأنه ليس عن غير يقين      
 والمعني أنه عليكم أن  .يقين هذا عن    ، أما نحن المؤمنين فكل من يجاهد يأخذ إكليل        .اإلكليل

تتمثلوا بي فأنا إذ أجاهد   وأركض فأنا أعرف ما هو الهدف الذي أسعي وراءه  وأعرف                  
= الكيفية والوسيلة التي أحقق بها الجعالة، أي أنني ال أجاهد باطالً كمن يضرب الهـواء                

ي يخطئ   أضارب الهواء هو مثل يشير للمالكم الذ       =هكذا أضارب كأني ال أضرب الهواء       
 وبهذا تتبدد قواه في     . بسبب مهارة المالكم المنافس الذي يفلت من ضربات خصمه         ،الهدف

 أما نحن ففي جهادنا نسدد ضربات حقيقية إلبليس بقيادة ومعونة           .الهواء وليس ضد الخصم   
 وهـم   )١٢ ،١١ : ٦أف  (وإرشاد الروح القدس فأنا أعرف أنني أحارب أعداء حقيقيين              

 فال هوادة في هـذه      ، ولذلك إستخدم الرسول ألفاظ أضارب وأصارع      .وهمليسوا خيال أو    
 وأعدائنا هم إبليس    ).٩ ،٨ : ٥ بط   ٢(الحرب بل علينا بالسهر فخصمنا إبليس كأسد زائر         

 في مجال األلعاب الرياضية هناك من يبذل جهداً وال يفـوز ولكـن فـي                .والعالم والجسد 
   .لي إكليل ال يفنيالمجال الروحي كل من يبذل جهداً يحصل ع

  
جسدي واستعبده حتى بعدما كرزت لآلخرين ال أصير أنـا نفـسي             قمعال  ب - : ٢٧آية  

  مرفوضا

 " ...مع المسيح صلبت فأحيا " )٢٠ : ٢غل (هنا نجد الرسول يطبق علي نفسه ما قاله في    
ـ  ، و يجاهد و يضبط نفسه في كل شيء        ،فنراه يفعل ما يفعله الرياضي     ون  وهذا كما قلنا يك

 أما بالنسبة للرسول ولحياتنا الروحية      ،باإلنقطاع عن الطعام والشراب والجنس للرياضيين     
 فـي   ، في أصـوام   )٢٤ : ٥غل  (فعلينا أن نقمع أهواء الجسد ونصلب األهواء والشهوات         

 صالبين أهواء الجسد كالزنا والطمع والحسد فهـذه تميـت           ، في خدمة  ، في مطانيات  ،سهر
 لقد شعر الرسول بالرغم من كل       . علي الجسد أن يكون خاضعاً للروح       إذاً .الحياة الروحية 

كرازته أن نصيبه السماوي أو إكليله معرض للضياع إن لم يقمع جسده ويستعبده ويضبط              
 إذاً الحياة الروحية هي جهاد متواصل لئال يفقد المؤمن المتواني مـا             .نفسه ويقمع شهواته  

ظن السامعون أن الرسول يفتخر متكبـراً بـسبب          والرسول يذكر هذا لئال ي     .سبق وكسبه 
 لذلك يؤكد أنه ال يضمن شيء بل هو يصارع ويجاهد           ، التي ذكرها ألجل الخدمة    تالتنازال

   .حتى النفس األخير
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 فهـو بهـذا     ، إذا ثار الجسد ضد اإلرادة وطلب لذته يصبح أخطر عدو لإلنسان           -: تأمل  
 ومن ال يذل جسده ،سده سيركبه جسده ومن ال يركب ج.يرفض الخضوع لتوجيهات الروح

 ، إقطع عنه اإلمدادات   ، إن كنت تريد أن تنتصر علي عدو في خندق حصين          .سيذله جسده 
 وإعتبار الجـسد ميتـاً أمـام        ،هذه فائدة الصوم والمطانيات والجهاد في الصالة والخدمة       

  .شهواته
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  اإلصحاح العاشر

  
 ويقمـع جـسده   ،أيناه هو نفسه يجاهـد  ور،في اإلصحاح السابق دعا الرسول الكل للجهاد   

 وهنا يستعرض مأساة شعب لم يجاهد ولم يـسع فأسـتحق            .ويستعبده لئال يصير مرفوضاً   
 إذاً فلنتعظ ألن ما حدث      . فاهللا لم يشفق علي إسرائيل إبنه البكر حينما أخطأوا         .عقاباً شديداً 

لهم مـن مواهـب     وإذا كان أهل كورنثوس يتفاخرون بما صار        . إلسرائيل هو تحذير لنا   
 فإسرائيل أيضاً أخذ الكثير فأكلوا أكالً روحيا هو المن السماوي وشـربوا شـراباً               ،روحية

 ومع هذا هلك أغلبهم في البرية بسبب سخط اهللا          .روحياً ورأوا اهللا ورأوا معجزات عجيبة     
م  فاهللا قد يرفضك   ، والمعنى أنه يا أهل كورنثوس ال تتفاخرون بما عندكم من مواهب           .عليهم

 هناك معنى آخر هام جداً أن شعب إسرائيل بعد الخروج تـذكروا اللـذات               .إن لم تجاهدوا  
 فاشـتهوا   ،التي كانت في أرض مصر مثل قدور اللحم ونسوا سياط التعـذيب والعبوديـة             

 وأنتم يا شعب كورنثوس أبعد ترككم الوثنية وبعد كل ما حصلتم عليه .العودة ألرض مصر
 المسيح خلصهم من عبودية إبليس فهل يعودون إلبلـيس  . الوثنية تعودون لألكل في المعابد   

 ومعروف ما كان يحدث في هذه الهياكل الوثنية مـن زنـا             ،ثانية من خالل الوالئم الوثنية    
 كشعب مختار من أرض     إسرائيلجسدي والرسول عقد مقارنة بين خط رحلة خروج بنى          

دية إبلـيس إلـى أن نـدخل        مصر ودخولهم كنعان وبين خروجنا كشعب للمسيح من عبو        
 . وكما كانت كنعان ميراثاً لليهود صارت الـسماء ميراثـاً للمـسيحيين            ،أورشليم السماوية 

 وفرعون رمـز للـشيطان      .فمصر أرض العبودية رمز للعالم المستعبد للشيطان والخطية       
 والحظ أن خالص اليهود كان بدم خروف الفصح وخالصنا أيـضاً            .وموسى رمز للمسيح  

 هكذا إبلـيس    ، وكما خرج فرعون وراء اليهود ليردهم لمصر ليستعبدهم        .المسيحكان بدم   
 ويذكره بلذة الخطية وينسيه العبوديـة       ،نجده يبذل محاوالت كبيرة ليرجع كل تائب للخطية       

 والرحلة بدأت بعبور البحر األحمر مع موسى رمزاً للمعمودية التي فيهـا             .والذل والسياط 
 وشربوا شـراباً  .طعاماً روحياً هو المن السماوي رمزاً للتناول  ثم أكلوا    .نموت مع المسيح  

 – ٣٧ : ٧يو  ( فالماء يرمز للروح القدس      .روحياً رمزاً لحلول الروح القدس على المعمد      
 وهذا الماء تفجر من الصخرة بعد ضربها بعصا موسى رمزاً للروح القـدس الـذي                )٣٩

 . والصخرة رمز للمسيح   ،اً  للصليب   فالعصا رمز  ،إنسكب على الكنيسة بعد صلب المسيح     
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 ثم عبروا   . سنة في البرية رمزاً لحياتنا على األرض لفترة زمنية         ٤٠وكانت رحلة توهانهم    
 وفى نهاية رحلة جهادنا على األرض ندخل        ، هم دخلوا كنعان   ،األردن رمزاً لموتنا بالجسد   

عليهم فـى الـشمس      والحظ أن السحابة رافقتهم طول الطريق تظلل         .إلى كنعان السماوية  
 وهذا عمل الروح القـدس يعزينـا فـي خـالل أالم             .وتنير لهم ليالً وتقودهم في الطريق     

  .وتجارب العالم ويقودنا وينير لنا الطريق إلى السماء
 ،الخ أننا ضـمننا دخـول الـسماء       .. .إذاً ليس معنى أننا اعتمدنا وتناولنا من جسد المسيح        

وا طعاماً روحياً وشربوا شـراباً روحيـاً وهلـك          فشعب إسرائيل اعتمدوا مع موسى وأكل     
معظمهم في البرية ولم يدخلوا أرض الميعاد لذلك علينا أن نجاهد ونقمع أجسادنا ونستعبدها 

  .لئال نصير مرفوضين
  

و  لسحابةاجميعهم كانوا تحت  باءنااان تجهلوا ان  الخوةااني لست اريد ايها ف - :١آية 

  .لبحراجميعهم اجتازوا في 

 مرات في   ٥ تكررت   = جميعهم   . فالكنيسة هي امتداد طبيعي واستمرار إلسرائيل      =اءنا  آب
   . فاهللا أعطى الجميع ولكنه ال يسر إالّ بمن يتجاوب معه٤ – ١اآليات 

  . اهللا في عنايته قادهم بسحابة نهاراً وبعمود نار ليالً=كانوا تحت السحابة 
  

  .لبحراو في  بةلسحاا جميعهم اعتمدوا لموسى في و - :٢آية 
 والسحابة تشير لنعمة الروح القدس      .البحر يرمز للمعمودية فالماء محيط بهم من كل مكان        

 وبنو إسرائيل لنا نحـن      . وعصا موسى ترمز للصليب    ،آلتي تعطى قوة للمعمودية للوالدة    
 ونحن في المعمودية  نموت مع       . فموسى أجتاز معهم البحر    =اعتمدوا لموسى    .المعمدون
 والمسيح سبق ومات عنا فالمعموديـة تـشركنا مـع           ،فموسى تقدم وإجتاز البحر   . المسيح

  )٥ – ٣ : ٦رو (المسيح في موته وقيامته 
  

  .روحيا احدا وعاما طكلواا جميعهم و - :٣آية 

 هو خبز من اهللا رمـزاً       ).٢٥ : ٧٨مز  ( فهو أي المن من صنع المالئكة        =طعاماً روحياً   
 هم لم يبذلوا جهـداً      . له داللة روحية فهو رمز لجسد المسيح        وأكلهم منه  ،للمسيح السماوي 
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 ونالحظ أنهم حصلوا علـى المـن بعـد          . وأكلهم منه يشير أنهم من شعب اهللا       ،فى إعداده 
 وكمـا أن الخبـز      . وغير المعمد ال يتناول من الجسد والدم       ،معموديتهم فى البحر األحمر   

  .للنمو الروحي هكذا جسد المسيح الزم ،العادي الزم لنمو الجسد
  

روحيا النهم كانوا يشربون من صخرة روحية        احداو جميعهم شربوا شرابا     و - :٤آية  

  .لمسيحاتابعتهم و الصخرة كانت 

 فالماء خرج بصورة إعجازية رمزاً لخروج كل النعم من جنب المـسيح             = شراباً روحياً   
أش  + ٢:١٨مـز   ( الرب صـخرتي     =الصخرة كانت المسيح     و   .المصلوب و المطعون  

صـخرة روحيـة     . هو صخرة يمكن أن أستند عليها في الضيقات        ).١٥:٣٢تث  + ٤:٢٦

هنـا  .  وهو الوحيد الذي يروى ظمـأهم      ، إذاً الرب كان يسير معهم ويعتنى بهم       =تابعتهم  
.  وأنه هو مصدر بركات الشعب في كل األوقات،نرى أن المسيح كان موجوداً قبل أن يولد

 فالمـسيح   .)٤:٢٦أش   + ١٥:٣٢تث( قيل عن اهللا صخرة      ،ةوكما قيل عن المسيح صخر    
 يشير أن   = شراباً روحياً    وقوله.  لكن اليهود كانوا يسيرون في ظالل العهد الجديد        .هو اهللا 

 فالميـاه   ، و ليس بقوانين الطبيعـة     ،هذا الشراب أعطى لهم بقوة روحية فائقة على الطبيعة        
هذا ما يجعلنا نقول أنهـم كـانوا        .نسمة مليون   ٣-٢التي تفجرت من الصخرة كانت تكفى       

يشربون في الواقع من صخرة غير مرئية أي المسيح الذي كان يتبعهم طوال رحلـتهم و                
  .يتعهدهم بالطعام والشراب الذي يدبره لهم بطريقة إعجازية

   
  .لقفراكن باكثرهم لم يسر اهللا النهم طرحوا في ل - :٥آية 

وا وطرحوا في القفر ولم يدخلوا كنعان واهللا لـم           مات ،بسبب تمردهم وعصيانهم وخطاياهم   
 إالّ ) سنة هؤالء دخلوا كنعان٢٠يشوع وكالب ومن هم أقل من (يسر سوى بعدد قليل منهم 

  .أن اهللا من المؤكد كان مسروراً بموسى وهرون ومريم مع أنهم لم يدخلوا أرض الميعاد
  

حن مشتهين شرورا كما اشـتهى       هذه االمور حدثت مثاال لنا حتى ال نكون ن         و -: ٦آية  

  .اولئك
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 كما اشتهوا هم الرجوع لمصر هناك       =مشتهين شروراً    . أن نتخذه مثاالً وعبرة    اهذا علين 
 بل هم   ،هم اشتهوا ما كان يعمل في مصر فعملوا العجل الذهبي         .من يشتهى العودة للخطية   

  .اشتهوا العودة لمصر بعد خروجهم
  

 إلى مؤمني كورنثوس الذين تمتعوا بالهبات الروحية  يوجه الرسول حديثه-:١٤-٧اآليات 
فينبههم أن ال   ، وقد أحسوا بحريتهم وسلطانهم في األكل ممـا ذبـح لألوثـان            ،للعهد الجديد 

هؤالء الذين يحضرون الوالئم فـي      ( و يفرطوا في الثقة بأنفسهم       ،يعتمدوا على هذه الهبات   
الوثنية تمتلئ بالعثرات وباألخص والئـم       ألن األوساط    )الهياكل الوثنية بدعوة من الوثنيين    

 وليتـذكروا  . و يجلب عليهم الغضب اإللهى،األوثان مما يعرضهم للسقوط في رذائل األمم      
 بعد أن خرجـوا مـن مـصر         )هنا أعتبر أن أباء اليهود هم أباء لألمم باإليمان        (أن آبائهم   

ل وثنى فهم عرضـة      كانوا من أص   إذ فكذلك أهل كورنثوس     ،ارتدوا لعبادة العجل الذهبي   
 لذلك فعليهم أن ال     )أكل ولعب أي ممارسات جنسية    (لالرتداد للوثنية لما فيها من مغريات       

 والكالم لنا   . والخالصة أقول لكم اهربوا من عبادة األوثان       . في أنفسهم أنهم أقوياء    ايفتكرو
  .أن نهرب من كل مكان فيه عثرة فنحن بشر قابلين للسقوط ونحن أيضاً ضعفاء

  
جلس الشعب لالكل    كتوبماوثان كما كان اناس منهم كما هو         بدةعال تكونوا   ف -:٧ه  آي

  .و الشرب ثم قاموا للعب

والرسول يقصد أن يقول لهم ال ترجعوا إلى        ) ٦:٣٢خر  (هذه إشارة لحادثة العجل الذهبي      
لعـب  ثم قاموا ل .الحنين لعبادة األوثان كما حن اليهود لعبادة العجل التي تركوها في مصر         

وكان الزنى من طقـوس  . هكذا يدفعنا إبليس لنهين أنفسنا     ،اللعب هو رقص يصل للعرى    = 
العبادة الوثنية في هياكل األوثان وهذا ما يمكن أن يرجع إليه أهل كورنثوس لـو عـادوا                 

 وهذا اللعب أو الرقص الذي مارسه الشعب أمام العجل الذهبي ربما كـان              .لهياكل األوثان 
 وقد تعلمه الشعب من المصريين وال حظ أنهـم          ،ويسمى بالرقص الطقسى  إكراماً لألوثان   
  . أي اللعب)٦آية ( ألنهم اشتهوا شروراً )أي اليهود في سيناء(صنعوا الوثن 

  
  .لفااواحد ثالثة وعشرون  وميال نزن كما زنى اناس منهم فسقط في و -:٨آيه 
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ونجد أن الشعب   ) ٩-١ :٢٥عد  (هذه إشارة لسقوط الشعب في خطية الزنا مع بنات موآب           
 ، ولنالحظ بشاعة خطيـة الزنـا      )٣-١:٢٥عد  (بدأ بالزنا مع بنات موآب ثم سجد آللهتهم         

 ونجد في سفر العـدد أن الـذين مـاتوا           .٢٣’٠٠٠ فمات في يوم واحد      ،وبشاعة العقوبة 
 ويكون  .٢٣’٠٠٠سقط في يوم واحد      والحل بسيط أن بولس يقول       )٩:٢٥عد  ( ٢٤’٠٠٠

 أو أن من ماتوا بالوبـأ        .١٠٠٠ وفى األيام التالية     ٢٣,٠٠٠توا في اليوم األول     أن الذين ما  
  .١٠٠٠ ومن قتلهم القضاة بعد ذلك كانوا ٢٣,٠٠٠

  
  .ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحيات ربجكما  لمسيح اجربن ال و -:٩آية 

  فـضربهم اهللا   )٥:٢١عـد   (هذه إشارة لتذمر الشعب على المن وقالوا عنه طعام سخيف           
   =ال نجرب المسيح  .)٦:٢١عد (بالحيات 

 وبولس يقول أنهـم جربـوا أو تـذمروا علـى            .هم تذمروا على يهوة في العهد القديم      ) ١
  . المسيح هو يهوة،المسيح

  . والمن رمز للمسيح،تذمرهم كان على المن) ٢
   ).٣٠-٢٧:١١كو ١(من يستخف بالتناول يعرض نفسه للدينونة ) ٣
  

  .مروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك ال تتذو - :١٠آية 

 ، وهذا تحذير لهم حتى ال يتذمروا عليه       .)١٦عد  (هذه إشارة لتذمر قورع و داثان و أبيرام         
   .فبولس يخيفهم من زرع الشقاق والتذمر ضده

  
هذه االمور جميعها اصابتهم مثاال و كتبت النذارنا نحن الذين انتهت الينـا             ف - :١١آية  

  . الدهوراواخر

 مـن   -: الثانية   . شريعة موسى  ق هي ما سب   -: فترات األولى    ٣قسم اليهود مدة العالم إلى      
 يقصد  =و أواخر الدهور     .من المسيح لنهاية األيام   -: و الثالثة    .موسى حتى مجيء المسيح   

 نحن الذين أدركنـا     ، نحن من وصل لنا كمال تدبير اهللا حتى انتهاء العالم          ٠٠بها الرسول   
 وأواخر الدهور تشير ألن كل األنبياء       . اهللا من جهتنا وحقيقة دعوتنا لميراث السماء       مقاصد

  .تنبأوا عن المسيح الذي أتى فعالً وننتظر مجيئه الثاني لينتهي بذلك العالم الحاضر
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   .ذا من يظن انه قائم فلينظر ان ال يسقطا -:١٢آية 

 و بولس نفسه يخـاف أن       ، الروحية هذه اآلية تشير أن المؤمن يمكن أن ينتكص في حياته         
 واليهود أمامنا مثاالً إذ هلك أكثرهم في القفر بعد أن كان اهللا قد أختارهم               .)٢٧:٩(يرفض    

  .لذلك يجب دائماً أن نحذر من السقوط وفقدان الحياة المقدسة. كشعب مختار
  

 فـوق مـا   الذي ال يدعكم تجربون مينااال بشرية ولكن اهللا      جربةتم تصبكم   ل -:١٣آية  

  .تستطيعون بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا

 وتوقع أن يسمع منهم أن هناك تجارب        .هو حذرهم في اآلية السابقة من االرتداد والسقوط       
 وهذه يمكن أن تجعلهـم يرتـدون        .االضطهادات) ٢إغراءات الخطايا   ) ١صعبة تواجههم   

 EXCEPT SUCH AS والترجمة اإلنجليزية  =لم تصبكم تجربة إآل بشريةفأجاب  
IS COMMON TO MAN  

 ومناسـبة للمقـدرة   ،وتعنى أن التجارب التي يسمح بها اهللا هي على قدر الطاقة البـشرية    
 وسع ومقدرة البشر أن يجتازوها بنجاح إذا اسـتندوا علـى النعمـة              ى أى هي ف   .البشرية
 والمعنى  .يبكم صغيرة وقصيرة ومعتدلة    وترجمها ذهبي الفم أن التجارب التي تص       .اإللهية

 وكلمـة   . فال مبرر لالرتـداد    ،واحد ال  تتذمروا على أي تجربة ففي وسعكم أن تحتملوها          
اآلالم واالضـطهادات التـي     ) ٢تجارب الخطية     ) ١تجربة تشير لنوعين من التجارب        

  . أن نحتملعالمنفذ لنستطي ونجد أن اهللا يعطينا في هذه وتلك .تقابلنا
 و هذه في وسـعكم أن       ).وجود أوثان وزنا وغيره من المعثرات     (رب الخطية   تجا )١

"  فالمنفذ هنا هو قوة تسند المؤمن فال يخطئ          .تقاوموها استنادا إلى النعمة اإللهية    
 .")١٤:٦رو  (فإن الخطية لن تسودكم ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمـة             

  .وحتى لو سقط أحد فباب التوبة مفتوح
 وفى هذه ال تتذمروا كما تذمر       .)٠٠٠إضطهاد/ فشل  / مرض  (معنى ألم   تجربة ب  )٢

 بل أفهموا أن غرض التجربة أنها وسيلة تساعدنا على فحـص واختبـار              ،اليهود
 نعرف ضعفاتنا و نطلب مـن اهللا        . فنعرف ضعفاتنا فنكمل ونتنقى    ،بواطن حياتنا 

بـل أن يكملنـا وحتـى     و اهللا ال يريد أن يسحقنا بالتجربة    .فيعطينا قوة نكمل بها   
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حتى ما هـو مـؤلم      ( حقاً إن كل األمور      .)١٠:٢عب  (المسيح نفسه كمل باآلالم     
 والمنفذ في هذه الحالة هو التعزيات اإللهية .)٢٨:٨رو ( تعمل معاً للخير           )منها

ولكن التذمر  ). ٦:٢نش  (تعانقني  ) تعزياته(تحت رأسي و يمينه     ) اآلالم(شماله  " 
يارب أشكرك وأتضرع   "  فلنصلى في الضيقة     .نع هذه التعزيات  على أحكام اهللا يم   

 . و اسألوا تعطوا٠٠٠إليك أن تعطيني احتمال وصبر وتعزية 
  

  .بادة االوثانعذلك يا احبائي اهربوا من ل -:١٤آية 

  هنا دعوة لهم حتى ال يـأكلوا فـي        ،تحذير للكورنثيين من االرتداد لفوضى عبادة األوثان      
ثم يعود الرسول إلـى     " تى ال يرتدوا بسبب اإلغراءات الموجودة هناك         ح ،هياكل األوثان 

موضوع الوالئم الوثنية معاتباً قائالً هل تتركوا مائدة جسد الرب ودمه وتأكلوا على موائد              
  ". أوثان 

 
  .قول كما للحكماء احكموا انتم في ما اقولا -:١٥آية 

 و نجد فيما يأتىأن الهروب  .ن تفحصوه يقول لهم أنتم حكماء فأحكموا على ما سأقوله بعد أ         
   ). من الخطية عموماًبأو الهرو(من الوثن هو طريق الحكمة الحقيقية 

  
الـذي نكـسره     لخبز ا لمسيح ا م د ركةشأليست هي    باركهانالتي   اس البركة ك -:١٦آية  

  .لمسيح اسد جركةشأليس هو 

 لما فيه من اشتراك مع      يريد الرسول أن يقول أن أكل ما يقرب لألوثان ضرب من عبادتها           
فكذلك حين نـشترك مـع      .  و الدليل أننا حين نشترك في مائدة المسيح نتحد معه          ،شياطين

 هل ما أقوله معقول أم     )١٥آية  ( و احكموا كحكماء     ،الوثنيين في مائدة الشياطين نتحد معها     
وأعطـاهم   و الرسول يتحدث هنا عن مائدة العشاء الرباني التي أقامها الرب لتالميـذه             .ال

 و يتضح من عبارات الرسول هنا كيف أن المسيح أعطى للتالميذ جسده             ،فيها جسده ودمه  
 أي  .وكيف أن من يشترك في الخبز والخمر فإنما يشترك في جسد المسيح وفي دمه             ،ودمه

 و ال يرمز الخمر إلى      ، فال يرمز الخبز إلى جسد المسيح فقط       ،أننا لسنا إزاء أمور رمزية    
 )كينونيـا ( إن كلمة شركة    . لكنهما يتحوالن فعالً إلى جسده ودمه الحقيقيين       ،دم المسيح فقط  
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 نتلو عليها البركـة     = كأس البركة    .باألكل من جسد المسيح نتحد به     .تعنى االتحاد بالمسيح  
كما فعل المسيح في عشائه األخير مع تالميذه ولقد أطلق اليهود على الكأس األخير التـي                

 كان يقول صالة شكر عليها )األب(كأس البركة ألن رأس العائلة يشربونها في عيد الفصح 
 و في صالة الشكر هذه كان يبارك اهللا على كل عطاياه            .قبل أن يمررها على أفراد العائلة     

 و أطلق بولس االسم على كأس اإلفخارستيا ألنها تحوى دم المـسيح             .خالل العام الماضي  
فخارستيا هي شكر هللا على كـل مـا قدمـه            و كلمة إ   .الذي أهرق عنا على عود الصليب     

                ويقول ذهبي الفم أنها كأس البركة ألننـا إذ                .المسيح لنا إذ قدم جسده و دمه      
 وتسابيح الـشكر هـي      ،نرفعها بين أيدينا نقدم تسابيح الشكر هللا الذي أعطانا جسده و دمه           

  .س رمز له إذاً هو دم المسيح ولي= شركة دم المسيح .معنى إفخارستيا
   

 لخبـز اواحد الننا جميعنا نـشترك فـي         سدجواحد   بزخاننا نحن الكثيرين    ف -:١٧آية  

  .الواحد

 لذلك فإننا جميعاً نصبح به جسداً واحداً ألننا جميعاً          ،ولما كان هذا الخبز السماوي هو واحد      
واحـداً   وهكذا فإننا جميعاً بواسطة هذا الخبز نـصبح          ،قد اتحدنا واشتركنا في خبز واحد     

 . فهو ليس اشتراك ظاهري ولكنه اتحاد باطني       ، أي ندخل في وحدة    ،بعضنا بالنسبة للبعض  
 وهكذا الجسد   ،يقوله القديس أغسطينوس أن رغيف الخبز يتكون من كثير من حبات القمح           

 ،الواحد يتكون من عديد من األعضاء ربطهم رباط المحبة وأداة الربط هي جسد المـسيح              
 بينما أنه قبل أن يصير القمح ،تالف بين حبات القمح بسبب االتحاد معاًوما عاد مظهر االخ

وال حظ أن الخبز العادي ال      ) ٠٠خالل عملية الطحن والعجين     (خبزاً كان مبعثراً ثم أنضم      
   .يربط وال يوحد الناس في جسد واحد

  
  .ذبحلمانظروا اسرائيل حسب الجسد أليس الذين ياكلون الذبائح هم شركاء ا -:١٨آية 

 منها ذبيحـة    . فكان اليهود يقدمون أنواع من الذبائح      ،هناك مثل آخر من الطقوس اليهودية     
 فيـصير   ، وجزء يأكله مقدم الذبيحة    . وهذه يقدم جزء منها هللا ويحرق على المذبح        .السالمة

 أما بالنسبة لجسد المسيح فنحن لنا شركة        . ولم يقل شريكاً هللا    =شريكاً للمذبح   مقدم الذبيحة   
 مع المذبح بل مع الرب نفسه ثم تأتى ذبيحة الخطية وهى ذبيحة تمـوت عوضـاً عـن                   ال
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 لذلك فلو اشتركتم فـي  . وكأن مقدمها أتحد بها فحملت خطاياه  وماتت عوضاً عنه    ،مقدمها
 ونالحـظ أنـه مـن       .موائد األوثان فأنتم بهذا تتحدون بالوثن وتصيروا شركاء الشياطين        

 فشركاء المـذبح    .ا يحيط بها من طقوس وعقائد وتدبيرات      يشترك في ذبيحة يتمسك بكل م     
   .هم شركاء في العقيدة واإليمان اللذين قدمت بهما الذبيحة

 أما الكنيسة إسـرائيل  . أي اليهود أوالد إبراهيم ويعقوب بالجسد=إسرائيل حسب الجـسد   
   .الروحي فهم أبناء إبراهيم باإليمان

  
  . او ان ما ذبح للوثن شيءماذا اقول اان الوثن شيءف -: ١٩آية 

 سبق وقال أنه ال وثن وال إله سوى اهللا وأن كل ما ذُبِح لألوثان ما هو إآل                  )٤:٨كو  ١(في  
 ولكنه هنا يكلم من يجامل الوثنيين ويحضر وال ئمهم قاصداً االشـتراك             .مجرد لحم عادى  
 الـضمير    هنا يقول أن هذا خطأ وينبغى أن يمتنع عنه حتى أصـحاب            .في ذبيحة األوثان  

 ومعنى كالم الرسـول     ).٢٩:١٥أع  ( وبهذا يقول بولس نفس قرار مجمع أورشليم         ،القوى
 يضع  ١٩آية   في   .أن من يأكل من ذبائح الوثنيين يصير شريكاً   ومتحداً مع عابدي الوثن             

 وال عالقة ، موضوع منفصل عماَ نأكله    )الشياطين(سؤال قد يثيره أهل كورنثوس أن الوثن        
  .٢٠آية  ويقدم إجابة هذا السؤال في . البعضلهما ببعضهما

  
فانما يذبحونه للشياطين ال هللا فلست اريد ان تكونـوا           الممال ان ما يذبحه     ب - :٢٠آية  

   .انتم شركاء الشياطين
 ، ولكن اآللهة الوثنية هذه ما هي إالّ شياطين فهل تشتركوا مع شياطين،حقاً ال إله سوى اهللا    

 فما يقدم للـوثن     .١٩آية   هنا نجد إجابة سؤال      .وتهم ودينونتهم بهذا ستشتركوا معهم في م    
  .هو مقدم للشيطان فهل نشترك مع شياطين هنا ال إنفصال بين الشيطان وما يقدم للشيطان

  
شياطين ال تقدرون ان تشتركوا في       اسكالرب و    اسكال تقدرون ان تشربوا      - :٢١آية  

  .مائدة الرب و في مائدة شياطين
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ستحالة تحقيق شركة حقيقية على أى مستوى مع اهللا طالما إشتركنا فـى مائـدة               هنا نرى إ  
 ال نـستطيع   . بل إن إشتراكنا فى مائدة الرب فى هذه الحالة سيكون دينونة علينا            ،الشياطين

 فمن يهب قلبه للرب عليـه أن يقطـع          ،أن نهب قلبنا للرب وإلبليس ونعرج بين الفرقتين       
  .يس أن يسكن قلبه فمعنى ذلك أنه طرد اهللا وأبعده عنه ومن سمح إلبل،عالقته بإبليس

واآلن واضح من كالم الرسول أن اإلشتراك أو الشركة تعنى اإلتحاد أى يـصير اإلثنـين                
   فهل نتحد مع اهللا وإبليس فى وقت واحد فنوحد بينهما .واحداً

  
   .م نغير الرب العلنا اقوى منها - :٢٢آية 

 . حين نأكل من مائدة الوثن     ، ونحن عروسه  ،ما نرتبط بغيره   أى نغيظ الرب حين    =أم نُغير   
  .وهل حينئذ نستطيع أن نجابه غضب اهللا

  
ل االشياء تحل لي لكن ليس كل االشياء توافق كل االشياء تحل لي ولكـن               ك - :٢٣آية  

  .ليس كل االشياء تبني

 .قـانون وهنا الرسول يضع المحبة فوق كل إعتبار وفوق كل          .  ١٢ : ٦راجع تفسير آية    
 بل إذا رأيته غير ذات نفـع        ،فإذا وجدت أن ما يحل لى سيكون عثرة آلخر فعلى أن أمتنع           

 ولكن ، فى بعض األحيان أجد أن لى سلطان أن أفعل شئ.لآلخرين ولن يبنيهم فألمتنع عنه
 . وهل لن يكون سبب عثرة ألحـد       ،هل هذا يتفق مع كونى مسيحى     . .على أن أسأل نفسى   

 قد ال يكون هناك قانون ملزم لى بـأن          . عما يساهم فى بنائى وبناء اآلخرين      على أن أبحث  
 فعلى حينئذ أن ال أقاوم صـوت       ،أمتنع عن شئ لكن يكون هناك صوت فى الداخل يمنعنى         

  .الروح القدس فى داخلى
  

  .بل كل واحد ما هو لالخر نفسهلال يطلب احد ما هو  - :٢٤آية 

 ففى محبة ،فات أال وهى ما هو نافع وصالح لآلخرين      هناك حدود تمنعنى عن بعض التصر     
 إذاً  . ليس أرذل من خطية حب الذات فهى مصدر كل الخطايـا           .على أالَّ أكون عثرة ألحد    

  .فالبحث عن ما هو صالح لآلخرين قبل أن أبحث عما هو لنفسى فقط
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١٣٥  

  .لضميرال ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل ك - :٢٥آية 

 =غير فاحصين    أى محال الجزارة     =كلوا كل ما يباع فى الملحمة       ولراحة ضمائرهم قال    
 وما يفسد الشئ هـو      . فكل شئ خلقه اهللا طاهراً     .ال تسألوا هل هذا اللحم قد قُدم لوثن أم ال         

 فاللحم فى حد ذاته طاهر حتى وإن        . هكذا ينجس الشئ   ،سلوك اإلنسان ونظرته بفساد عقله    
 هـذا   ، ولكن اإلشتراك فى ممارسات وإحتفاالت ورقص وطقوس هياكل األوثان         ،نقُدم لوث 

   .هو الممنوع
 . ال تسأل هل هذا اللحم مقدم لوثن أم ال حتى ال يتشكك ضميرك وتُعثَر              =من أجل الضمير    

 األكل هنا طالما لم نذهب لهياكل األوثـان هـو لـيس             .كلوا دون سؤال وبإرتياح ضمير    
  .له آخرإشتراك فى عبادة إ

  
  . الن للرب االرض و مالها- :٢٦آية 

 هو خالق النبـات     ، فاهللا هو خالق اللحم والحبوب     ).١ : ٢٤مز  (الرسول إقتبس اآلية من     
 هو طاهر حتى وأن أسـاء الـبعض         ، إذاً كل شئ طاهر ألن اهللا هو الذى خلقه         .والحيوان

لـذلك ال يبكـتكم      . كل شئ هو عطيه صالحة مـن اهللا الـصالح          .إستخدامه وقدموه لوثن  
 فكل ما يقدم لألوثـان طالمـا        .ضميركم على أكل ما ذُبِح لألوثان وتشترونه من الملحمة        

 إذاً هو للرب الذى له كـل األرض         . اهللا خلقه  ، فما يقدم هو ليس ملكاً لها      ،ليست هى آلهة  
  .ويملك كل شئ أى كلوا من خيرات اهللا التى خلقها لكم

  
ر المؤمنين يدعوكم و تريدون ان تذهبوا فكل ما يقـدم           و ان كان احد من غي      - :٢٧آية  

   .لضميرالكم كلوا منه غير فاحصين من اجل 

 .هذه اآلية عن األكل فى بيوت الوثنيين بدعوة من صاحب البيت والرسول يوافق على هذا              
 والرسول ال يريد أن يضيع الود مع الناس         .والحظ أن اليهود كانوا يمنعون األكل مع األمم       

  . ضميرك أنت يا من تأكل حتى ال تتعثر=من أجل الضمير  .و كانوا وثنيينحتى ل
  

و لكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فال تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم                         - :٢٨آية  

  .الن للرب االرض ومالها لضميراو
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١٣٦  

عثـرة لـه     حتى ال تكونوا     =فال تأكلوا   . . من ذوى الضمائر الضعيفة    =إن قال لكم أحد     
 لكـى ال  ، هنا نرى الرسول مهتم باآلخرين حتى لو كان ما أعمله صحيحاً          .ويتعب ضميره 

 وقد تعنى لو . ربما يذهب بسببى ليأكل فى الهياكل الوثنية فيهلك،أكون سبباً فى تعب إنسان
 وبالتالى عليك أن تمارس بعض الطقوس       ،أن من أضافك قال لك أن هذا اللحم مذبوح لوثن         

 أو حتى ال يتعب إن لـم        ، حتى ال يظن أنك وثنى مثله      ،قبل األكل فإمتنع عن األكل    الوثنية  
=  والمسيحى ممنوع عليه أن يؤذى شعور أحد أو يتعب ضميره            ،تقم بالطقوس التى يطلبها   

  . هنا الضمير هو ضمير من يكلمك=والضمير 
 .ل من أى لحـم     قاصداً أن نأك   )٢٦آية  ( سبق وقال هذه اآلية      =ألن للرب األرض ومألها     

 فمـا   ، ومن أجل الضمير   ،وهنا يقولها مانعاً من أكل اللحم إن أخبرك أحد أنه مذبوح لوثن           
 ،هنا يقصد أن اهللا ليس إلهك وحدك أيها المسيحي قوى الضمير بل هو إله الكـل               . المعني

 والمعنى  . واهللا يهتم بأن ال يتعب ضمير أحد بسببى        ،هو إله ضعاف الضمير وإله الوثنيين     
ازل عن حقك فى أكل هذا اللحم المذبوح لوثن حتى ال تتسبب فى ضياع أحد هو أيـضاً                  تن

  .للرب وهو الديان الذى سيدين كل واحد بحسب قلبه
  

االخر النه لماذا يحكم في حريتـي       ميرضليس ضميرك انت بل      لضميرااقول   - :٢٩آية  

  .اخر ميرضمن 

 بل ضمير   ، أن الضمير ليس ضميرى أنا      وهنا يحدد  ،فى اآلية السابقة  " والضمير  " هو قال   
 فمفهوم الحرية فى المسيحية يقتضى كثيراً من األحيان أن          .اآلخر الذى يمكن يتعثر بسببى    

 هكـذا  ، وكما يجب أن ال نفعل ما ال يتفق وضـمائرنا  .نتنازل حتى عن حقوقنا المشروعة    
م فى حريتى من     لماذا يحك  .يجب أن نراعى ضمير اآلخرين وأالّ نفعل ما يعثر ضمائرهم         

 األفضل أالّ   ، مع أننى تصرفت بحريتى    ، لماذا يحكم آخر على بأننى خاطئ      =ضمير آخر   
   .أعثره

  
  .فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفترى علي الجل ما اشكر عليه - :٣٠آية 

 وأكـون   ،فإذا كنت أنا مستنيراً بنعمة اإليمان ولذلك ال أنظر إلى أى طعام على أنه نجس              
 فلماذا أجعل ذوى الضمير الضعيف يحكمـون        ،إستعداد أن أشارك فى جميع األطعمة     على  
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١٣٧  

 والمقصود أن األكل من هذا اللحم حتى ولو بشكر ال           .فى أننى مخطئ بينما أنا آكل بشكر      
  .يستحق إحزان قلب اآلخر وتشكيك ضميره

  
  .اهللا مجدل اذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيءف - :٣١آية 

  لكى تكون مسيحياً حقيقياً فليكن هدفك مجد اهللا فى كل ما تعمل 
  .إن شربت أو أكلت أو لبست فأشكر اهللا ومجده على ما أعطاك  ) أ
 .عليك أن تراعى مشاعر وضمائر اآلخرين وبهذا تمجده  ) ب

 ظاهرة فى سـمات أبـى       ، وسلوكى بوقار  ،يرى الناس أعمالى الصالحة     ) ج
 . الذى فى السمواتالسماوى فيمجدوا أبونا

أن نعمل على ما يساعد على خالص اآلخرين وبناء اآلخرين وال يكـون             ) ء
  أن ننظر أننا مكرسين هللا .الدافع للعمل لذاتنا وشهواتنا

 
  .اهللا كنيسةلو لليونانيين و  ليهود لثرةعونوا بال ك - :٣٢آية 

ن هم ليـسوا المـؤمنيين       واآلخري .ال تتصرفوا تصرفات تعثر اآلخرين فهذا ليس لمجد اهللا        
 فعلينا أن ال نحتقرهم لتمسكهم بناموسهم إن كانوا يهـوداً أو       ،فقط بل حتى اليهود والوثنيين    

  .لوثنيتهم إن كانوا وثنيين
  . إذاً نحن مسئولين عن كل واحد. يقصد هنا ضعاف اإليمان=ولكنيسة اهللا 

  
ا يوافـق نفـسي بـل    ما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب م ك - :٣٣آية  

  الكثيرين لكي يخلصوا

 .الرسول يقدم نفسه مثاالًً أى ما أطلبه منكم أطبقه على نفسى
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١٣٨  

  اإلصحاح الحادي عشر

  
  هذا اإلصحاح يناقش موضوعين 

  .وضع الرجل والمرأة في الكنيسة -١
 .اإلستعداد لسر اإلفخارستيا -٢

 المشاكل التي سـمع أنهـا        وربما رداً على   ،وغالباً هو ذكر الموضوعين رداً على أسئلتهم      
  .حدثت في كورنثوس فأراد أن يعالجها

  
  . كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح- :١آية 

 وبولس شابه المسيح في أنه ال يطلب ما لنفسه بل           .هذه اآلية عائدة على اإلصحاح السابق     
  . وعليهم وعلينا أن نعمل كما عمل الرسول،ما للناس

  
  ٧ – ٢مقدمة لآليات 

 ومع التحـرر    ، عالمة على خضوع المرأة لرجلها     ،انت تغطية رأس المرأة عادة شرقية     ك
 ظنت السيدات أنهن تحررن من      . وأن المرأة مثل الرجل في الرب      ،الذي نادت به المسيحية   

 فثار الرجال وأرسلوا لبـولس شـكوى بخـصوص هـذا            ، فخلعن غطاء الرأس   ،كل شئ 
لمرأة لرأسها ال ألهمية غطاء الرأس بل ألهمية         وهنا نجد الرسول يؤيد تغطية ا      .الموضوع

 ، والثـورات اإلجتماعيـة    ، وبولس يرى دائماً اإلمتناع عن التمرد      .خضوع المرأة لرجلها  
 وطلب من العبيد الخضوع لسادتهم لـيس ألنـه يؤيـد            ،وهكذا تعامل مع موضوع العبيد    (

يطلب أيضاً من السادة     بل ألنه ضد التمرد على األوضاع اإلجتماعية لكنه          ،موضوع العبيد 
 ومع إصالح الداخل بالحب إنتهت قصة العبيد فـي المـسيحية            ،أن يعاملوا عبيدهم كإخوة   

 وهنا نجد أن غطاء الرأس عادة شرقية ولكننا نجـد الرسـول يؤيـدها طالمـا ال                  ).تماماً
 ومفهـوم   . وكان النساء الشريفات يغطين رؤوسهن في ذلك الوقـت         .تتعارض مع اإلنجيل  

 ، فليس كل تقليد في المجتمع خـاطئ ،أن المسيحي عليه أن يراعى قواعد المجتمع الرسول  
 ونالحظ أنه كانت هناك عـادة فـي المجتمعـات           .ما دام يتناغم مع تعاليم وتقاليد الكنيسة      

ومن هنا جاء المثل الشرقي عن المرأة   . األممية أن المرأة المنحلة تترك شعرها دون غطاء       
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 ،وظهر مع فريق النساء الذين خلعن غطاء الرأس       " لى حل شعرها  دايرة ع " المنحرفة أنها   
 وربمـا كـان     .١٤فريق من الرجال أرادوا هم أيضاً التحرر فأطالوا شعور رؤوسهم آية            

 من الفريق الذي أدعى أنه تبع المـسيح ورفـضوا طاعـة             )نسوة ورجال (هؤالء وأولئك   
 ،مسيحية والحرية المـسيحية    هؤالء أساءوا  فهم ال     ).١٢ : ١كو  ١(الرسول أو أي رسول   

  .وخالفوا السلوك الوقور بحسب قوانين المجتمع آنذاك
  

فامدحكم ايها االخوة على انكم تذكرونني في كل شيء و تحفظون التعاليم كما              - :٢آية  

   .سلمتها اليكم
 ،اليد التعاليم هنا تعنى التعاليم الشفهية وأصلها شيئاً يسلم يداً بيد أي التق            =تحفظون التعاليم   

وهى تعنى العقائد والطقوس وخبرات الحياة التي عاشها األباء القديسين وفقاً لتعاليم الكتاب             
هـذا يظهـر أهميـة      ( وهى تظهر في طقوس الكنيسة وصلواتها وتعاليمها         ،وسلموها لنا 

 وفى هذه اآلية نجد الرسول يمدحهم رغماً عن معرفته بإنحرافهم ليشجعهم قبل أن              ).التقاليد
  .هم فيطيعوهيهاجم

  . تذكرتم أنني صاحب سلطان رسولي وأرسلتم إلى تسألونني=تذكرونني 
  

و لكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح و اما راس المراة فهـو                  - :٣آية  

  .الرجل و راس المسيح هو اهللا

  -:نالحظ هنا اآلتي 
   لزوجها الموضوع الذي يهتم به الرسول ليس غطاء الرأس بل خضوع المرأة -١
 بل بدأ برسم    .الرسول لم يرد مباشرةً على سؤالهم حول نزع غطاء الرأس للمرأة           -٢

كرأس ( هللا وخضوعه له     )كإنسان( نرى فيها طاعة المسيح      ،صورة سماوية رائعة  
ونرى في ذلك أن المسيحية     .  فيقتنعون بموضوع خضوع المرأة لزوجها     ).للكنيسة

هنـا نـرى    . ة والهوتية وراء كل نظام    ليست قوانين جامدة بل لها مفاهيم روحي      
الرسول يرى في خضوع المرأة لرجلها هو صورة للحياة السماوية حين تخـضع             

 نرى في هذه اآلية األساس الذي يبنى الرسول عليه حديثه           .الكنيسة كلها هللا رأسها   
 فيقـول أن    . ويحدد فيه موقف كل عضو في الكنيسة من بقية األعضاء          .فيما بعد 
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١٤٠  

 أي له السيادة والسلطان عليكم ليقودكم       ، لكم جميعاً فهو إذن رأسكم     المسيح كخالق 
 فهو يحملكـم فـي      ، وبكون اآلب رأساً له    ، وألنه يحملكم جميعاً فى جسده     .لمجده

 وبهذا نفهم أن الحرية في المسيحية ليست هي         .جسده إلى طاعة أبيه طاعة كاملة     
سة للمسيح وخضوع    خضوع المرأة لرجلها وخضوع الكني     ،التمرد بل هي خضوع   

 .المسيح بكونه رأساً للكنيسة هللا أبيه

 فاهللا يحب آدم وآدم يحـب       . هي صورة الحب المتبادل    ،خلق اهللا اإلنسان في صورة مثالية     
 وفى  ، أنه خلقه في جنة أعدها له في أالف الماليين من السنين           ، وعالمة حب اهللا آلدم    .اهللا

 ولما خـالف    . هللا خضوعه التام هللا وطاعته      وعالمة حب آدم   .بركاته التي يفيض بها عليه    
 ويقدم كرأس لنا الخضوع ألبيه ليعيـد        ،آدم هذه الصورة المثالية تجسد المسيح ليوحدنا فيه       

 وصارت عالقة المسيح بكنيسته صـورة لعالقـة         ).٢٨ : ١٥كو  ١(هذه الصورة المثالية    
 ،خضع المـرأة لرجلهـا     فكما تخضع الكنيسة للمسيح هكذا ت      )٢٣ : ٥أف  (الرجل بإمرأته   

 هكذا على الرجل أن يحب إمرأته ويبذل نفسه         ،وكما أحب المسيح كنيسته وبذل نفسه عنها      
 وكما يأخـذ المـسيح كنيـسته ليقـدم          .عنها بهذا يكون للبيت المسيحي الصورة السماوية      

 بهذه المقدمـة    . هكذا يأخذ الرجل زوجته وأوالده وبيته ليقدم الخضوع هللا         ،الخضوع لآلب 
 وهذه الصورة السماوية التي رسمها الرسول ليس للمرأة أن تتـذمر            ،عجيبة في هذه اآلية   ال

 وهما مـن ذات     ، فاإلبن نفسه خاضع ألبيه    ،إذا قال لها الرسول عليك أن تخضعى لزوجك       
 وكمـا   ، وكما تخضع كل أعضاء الجسم للرأس هكذا فليخضع كل إنسان للمسيح           .الجوهر

 وهكذا فلتخضع كل امرأة     .ليخضع كل إنسان للمسيح ليقوده     هكذا ف  ،يقود الرأس كل الجسد   
 مـوت   ،لرجلها ونفهم أن خضوع المسيح لآلب هو خضوع الجسد الذي أطاع حتى الموت            

  . أما الهوتياً فنفهم أن اآلب واإلبن لهما إرادة واحدة ومشيئة واحدة)٨ : ٢في (الصليب
 وهو صار رأساً لكـل      . خالقها  المسيح رأس الخليقة كلها بصفته     =المسيح رأس كل رجل     

 وصار يحمل الكنيسة كلها فـي       ،عضو في الكنيسة خالل بذله لذاته في تجسده وفى صليبه         
 ويعنى هذا أنه يقود كل مؤمن إلى طاعة أبيه لينهى التمرد على اهللا الـذي صـار                  ،جسده

ل ألنه خلق    ويقال هنا أن المسيح رأس كل رج       . وليعيد الصورة السماوية المفقودة    ،بالخطية
 والمسيح ، حقاً المسيح أيضاً رأس للمرأة ولكن الرجل رأس للمرأة قريب ومنظور        .آدم أوالً 

  .رأس لها بعيد وغير منظور
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١٤١  

 وعندما خـالف آدم     ، فهي أخذت منه وخلقت لتكون معيناً نظيره       =رأس المرأة هو الرجل     
ألنك " لرب آدم قائالً    هذه القاعدة وتبع إمرأته سقط وإذ أراد الرب تصحيح الوضع عاقب ا           

" إلى رجلك يكون إشتياقك وهو يسود عليـك         " وعاقب حواء قائالً    " سمعت لقول إمرأتك    
 ولكن إن أراد الرجل أن يقول أنا رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة               ).١٦ : ٣تك  (

للكنيـسة   فالمسيح صار رأساً     ،فعليه أن يقدم الحب والبذل إلمرأته كما قدم المسيح لكنيسته         
 وإذا لم تستطع المرأة أن تخضع لرأسها المنظور فلن تستطيع الخضوع هللا غيـر               .بصليبه
  .المنظور

 وعنـدما يقـال أن اهللا       ، الهوتياً المسيح اإلبن واآلب جوهر واحد      =رأس المسيح هو اهللا     
ل  فاإلبن مولود من اآلب قب     ،رأس المسيح فهذا من باب التمايز األقنومى بين اآلب و اإلبن          

 وجسدياً فالمسيح   . مساوٍ لآلب في الجوهر    ، إله حق من إله حق     ، نور من نور   ،كل الدهور 
  . كما أنه ينقل إليها فكر أبيه، يكمل طاعتها هللا أبيه،يحمل كل الكنيسة فى جسده

 أو أن عالقة المرأة     ).٢٨ ،٢٧ : ٣غل  (وهذا ليس معناه أن المسيح ليس له عالقة بالمرأة          
 والرسول هنا يقصد    . ولكن الرأس معناها القيادة واإلتحاد     .ن خالل رجلها  بالمسيح تكون م  

 ومثال لهذا   .معنى الخضوع الواجب توافره لقيام حياة الشركة الزوجية بين الرجل والمرأة          
 وصلة المرأة بالمسيح ال تعنى إلغـاء أو    .الخضوع خضوع اإلنسان للمسيح والمسيح لآلب     

 وال مبرر للزوجة أن تقول أنا مثل الرجل فـي           .وجهانفى عالقتها بزوجها وخضوعها لز    
 والعالقات الثالث التي يشير لها الرسول       . فالمسيح خضع لآلب وهما جوهر واحد      ،المسيح

هي عالقات توجد فيهـا شـركة      "  والمسيح باهللا    ، والرجل بالمسيح  ،عالقة المرأة بالرجل  " 
 ورأسها ،ضع لرجلها فهو رأسها أن على المرأة أن تخ، ويهدف الرسول إلى أن يصل.حياة

 بل سيادة تنظيميـة تقتـضيها الحيـاة         ،هنا ليس معناه أن يسود عليها في إذالل وعبودية        
  .الزوجية

  
  .راسه شينياو يتنبا وله على راسه شيء  صلييل رجل ك - :٤آية 

 يتنبأ هنا تشمل قيادة الصالة والتسابيح وشرح عقائـد اإليمـان            =كل رجل يصلى أو يتنبأ      
 أو هي   ، في العبادات الكنسية   ، هنا الرجل يقوم بعمل قيادي في الكنيسة       ،عالن مشيئة اهللا  وإ

 أنه قيل عن المرأة أيضاً تصلى       ٥الحظ أنه في آية     (نبوة فعالً كما كان بنات فيلبس يتنبأن        
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قد تفهم رأسه علـى     ) ١ =يشين رأسه    ). فال فرق في المواهب بين الرجل والمرأة       .وتتنبأ
 وهو كرجل له أن يمثل المسيح في السلطان والـسيادة ويحمـل صـورة اهللا                ،أنه المسيح 

 فهذه التغطية للرأس تحمل معني رمزي هو أن الرجل هنا كمن يـشعر بالخجـل                ،ومجده
 وكأنه بهذا أنكر السلطان الذي أعطاه إياه المسيح من حيث أنه            ،عندما يخدم المسيح ويعبده   

ر هذه الصورة وهذا المجد وال يعمل على إخفائه           ويجب أن يظه   ،يحمل صورة اهللا ومجده   
وقد تفهم أنه بهذا يهين نفسه فهو رأس وله والية فلماذا يغطى رأسه ولمن يخضع وهو                ) ٢

  .رمز للمسيح
 كان اليوناني الذي يقضى وقتاً طويالً في الفلسفة يطيل شعره ويضع أغطيـة              -:ملحوظة  

 )١٤آيـة   ( قلدوهم فأطالوا شـعورهم       ويبدو أن بعض رجال كنيسة كورنثوس      .على رأسه 
  .وغطوا رؤوسهم

 وذلـك ألن    )بالـشملة ( في بعض األحيان يغطى الكهنة رؤوسـهم         =غطاء رأس الكاهن    
 فهو بغطاء رأسه يمثل خضوع الكنيسة كعروس        ،الكاهن هنا يمثل الكنيسة رجاالً وسيدات     

 إكليالً في القداس     ولكن في معظم األحيان يضع الكاهن على رأسه        .للمسيح رأسها العريس  
  .إذ يشعر أنه بذبيحة الصليب قد توج ملكاً روحياً

 يخلع البطريرك تاجه أثناء قراءة اإلنجيل ألن المسيح يتكلم وهو الـرأس             =تاج البطريرك   
 وبهذا يعلن اآلب البطريرك السيادة المطلقة في الكنيسة         ،الحقيقي غير المنظور في الكنيسة    

يكشف الرجل رأسه في حضرة من هو أعظم منه في الرتبـة           وفى كل العالم     .للرب يسوع 
  )أمام الرئيس أو أمام الملك( أو المركز )كما في الجيش(
  

راسـها النهـا و      تشينفو اما كل امراة تصلي او تتنبا و راسها غير مغطى             - :٥آية  

   .المحلوقة شيء واحد بعينه
 ،كون المرأة عثـرة ألحـد      حتى ال يتشتت اآلخرين في صالتهم وال ت        ورأسها غير مغطى  

 فتظهر أنها ال تزال تحترم وتخـضع لترتيـب          .وتمييزاً لها عن الرجل أمام اهللا والمالئكة      
 حتى بالرغم من حصول المرأة على       . ألن اهللا خلق األنثى خاضعة للرجل      ،الخليقة األولى 

 وهنـا نـرى أن الرجـل        . وخالصها وفدائها ومساواتها للرجل    ،كامل حريتها في المسيح   
 الفرق الوحيد هـو تغطيـة المـرأة         ).فهي تصلى وتتنبأ  (والمرأة متساويان في المواهب     
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 فأنها في الواقـع     ، أما المرأة التي تصلى وتتنبأ دون أن تغطى رأسها مقلدة الرجل           .لرأسها
 ، ألنها بهذا تحمل مجد الرجل وكأنها تستنكر سـلطانه عليهـا           ،)أي رأسها ( رجلها   تشين

 وهذا عار للمرأة كأنها حلقت شـعر        . خاضعة لرجلها أمام كل الناس     وتظهر بهذا أنها غير   
  .رأسها

 ، فتكون خاضعة لـه    ، اهللا هو الذي جعل الرجل رأساً للمرأة       =ألنها والمحلوقة شئ واحد     
  ورفض المرأة لهذا القانون اإللهي 

  فيه تمرد على قانون وضعه اهللا  )١
 -:ر مقبول لكن  وأن تحلق المرأة شعرها لهو شئ غي.تمرد على زوجها )٢

هي إرتضت أن تظهر بمظهر الرجال أي بغير غطاء للـرأس رافـضة               ) أ
الخضوع لرجلها إذن فلتندفع إلى أقصى مظهر للرجال وتقص شـعرها           

فالشعر الطويل هـو جمـال      ( وإن كان هذا طبعاً قبيحاً للمرأة        ،كالرجل
   فلتغط شعرها )المرأة

 عن عـدم إعتزازهـا      عدم تغطية المرأة لرأسها متشبهة بالرجال إعالن        ) ب
  فتريد أن تتشبه بالرجال،بجنسها كإمرأة

 فهـي ال    ،المرإة المتزوجة لو زنت يحلقون شعرها عالمة عار       ) ج
 ومن ترفض الخضوع لزوجها ولقـانون       .تستحق أن يكون لها زوج    
 والرسول يتهكم عليها بقوله هذا على من        .اهللا فهذا أيضاً عار عليها    

  فرق بين اإلثنين فمن وجهة نظره ال،تفعل ذلك

الكاهنات الوثنيات كن يكشفن شعورهن المنكوشة عالمة حلـول         ) ء
 والرسول رأى أنه من     .الوحي عليهن حين يقدن اإلجتماعات الوثنية     

 .العار أن يتشبه النساء المسيحيات بكاهنات األوثان
 

ن تقـص   و ان كان قبيحا بالمراة ا      عرهاشاذ المراة ان كانت ال تتغطى فليقص         - :٦آية  

   .او تحلق فلتتغط

  هي حث للمرأة أن تطيع الوصية
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و امـا المـراة      جدهمان الرجل ال ينبغي ان يغطي راسه لكونه صورة اهللا و            ف - :٧آية  

  .الرجل جدمفهي 

 فهـو   ،الرجل ال ينبغي أن يغطى رأسه ألنه من البدء خُلقَ ليمثل سلطان اهللا على األرض              
 وإذا كانت المرأة هي أيضاً صورة اهللا ومجده         ).٢٦ : ١تك  ( خُلقَ أوالً وأخذ الكرامة أوالً    

 ومن الطبيعي أن تختفي في الرجل وهـذا         .إالّ أن هدف خلقتها هو أن تكون معينة للرجل        
 فالرجل ال يغطى رأسه عالمة إعتزازه بالـسلطة التـي           .بطبيعة تكوينها النفسي والجسدي   

  . منه فيقف مكشوف الرأس أمام اهللا الرجل ليس له رئيس منظور يحتشم.وهبها له اهللا
 وتظهر رجولـة    . أي هي بطاعتها وعفتها تكون سمعة طيبة لرجلها        =المرأة مجد الرجل    

 وهى تصير مجداً للرجل إذا حققت إرادة اهللا فـي خلقتهـا             ،الرجل في خضوع زوجته له    
م  وخضوعها عالمة على عـد     ، خاضعة لرجلها  ، تربى أوالده حسناً   ،وكانت معينة لزوجها  

 وكما أن الرجل هو صورة مجد اهللا ألنه خُلـقَ علـى             .رغبتها في اإلستقالل عن زوجها    
  . فالمرأة هي مجد الرجل ألنها مأخوذة منه،صورته

  
   .الن الرجل ليس من المراة بل المراة من الرجل - :٨آية 

  .الرجل يتسلط على المرأة ألن الرجل لم يأتى في البدء من المرأة بل العكس
  

  . من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل خلقيالن الرجل لم و - :٩آية 

 وال  ، لذلك ففي الكنيسة ال ترأس المرأة الرجـل        .المرأة خلقت لتساعد الرجل وليس العكس     
  .تُؤخذ نساء في الكهنوت

  
  .هذا ينبغي للمراة ان يكون لها سلطان على راسها من اجل المالئكةل - :١٠آية 

 ،هي عمامة مزينة تلبسها السيدات المتزوجات على رؤوسـهن        = ها  لها سلطان على رأس   
 ويسمونها سلطان عالمة على رئاسة المتزوجات وسلطانهن        .وهى غيرغطاء الرأس للبنات   

  .على البنات
  = من أجل المالئكة 
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الذي ثبت قيام   " كما نقول في القداس الغريغورى       ،المالئكة يحضرون معنا العبادة    )١
وفى نهاية القداس يقوم الكاهن بصرف مالك       "  في البشر    صفوف غير المتجسدين  

 ٢ : ٦والمالئكة كما قيل في سفر إشعياء       .الذبيحة الذي كان موجوداً طوال القداس     
 والمالئكة تفرح بـصورة     .أنهم يغطون وجوههم امام مجد الرب رمزاً لخضوعهم       

 والرسول  .الكنيسة وقد إستعادت صورتها السماوية األولى بخضوع المرأة لرجلها        
 وتُفَـرحهم وتُعيـد الكنيـسة       ،يقصد أن يقول أن على المرأة أن تتشبه بالمالئكـة         

  .للصورة التي يريدها اهللا
٢(               المالئكة وهم مخلوقات رائعة الجمال يغطون وجوههم أمام اهللا فأمـام اهللا كلـي

 كأنهم يقولون جمالنا يا     .الجمال يخفي المالئكة وجوههم فاليظهر سوى جمال اهللا       
 هم ال يتفاخرون في حضرة اهللا بجمالهم فهم يعلمون أن اهللا مصدر             ،رب هو أنت  
 وهكذا على المرأة في الكنيسة أن تغطى شعرها عالمة جمالها فـال             .هذا الجمال 

 والحظ أنه في العهد القـديم       . بل تفعل ما يفعله المالئكة     ،تتفاخر بجمالها أمام اهللا   
ر من الرجال األقوياء أما في العهد الجديد فلم         ذُكر كثير من النساء الجميالت وكثي     

 وهذا ألن يسوع ، ولم نسمع عن أي رجل أنه قوى،نسمع عن أي إمرأة أنها جميلة
 صار هو جمالنا وقوتنا

 
  .لرباير ان الرجل ليس من دون المراة و ال المراة من دون الرجل في غ - :١١آية 

 الرجال في فرض سـيطرتهم علـى         وهذه حتى ال يتمادى    .)٢٨ ،٢٧ : ٣غل  (قارن مع   
 لكن مفهوم الكالم أن الرسول يريـد أن         . وليفهم الرجل أنه وجِد بالمرأة أي والدته       .النساء

  .تستقيم البيوت في نظام بال تشويش
 فَكالَ الرجل والمرأة يختفيان في المسيح الرب ويعمالن معاً خالل الرأس الرب =في الرب  

  .يسوع ألجل بنيان الكل
  
النه كما ان المراة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا هو بالمراة و لكن جميع                - :١٢ة  آي

  .االشياء هي من اهللا
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 وبهـذا  . إذن كالهما في مستوى واحد. والرجل مولود من المرأة،المرأة جاءت من الرجل  
 هو تنظيم داخل األسرة     ،يصبح مفهوم رئاسة الرجل هو إلتزام وبذل وحب الرجل إلمرأته         

  بح مفهوم خضوع المرأة هو تعاون وحفظ روح الوحدة ويص
  =ولكن جميع األشياء هي من اهللا 

 فال معنى إلنتفاخ أحد ، خالق الكل،كل المخلوقات تدين في وجودها وفى أصلها هللا )١
  .على اآلخر أي الرجل على المرأة

ل  أي على الهيئة التي وجِد فيها رج       ،ليس من حق أحد أن يعترض على مشيئة اهللا         )٢
 . أو يعترض على القوانين التي أوجدها اهللا لنسير عليها،كان أو إمرأة

 
هل يليق بالمراة ان تصلي الـى اهللا و هـي            نفسكماحكموا في   ا - :١٥ ،١٤ ،١٣آيات  

 .ام ليست الطبيعة نفسها تعلمكم ان الرجل ان كان يرخي شعره فهو عيب له              .غير مغطاة 
  .رقعبلها الن الشعر قد اعطي لها عوض  جدم فهو عرهاشو اما المراة ان كانت ترخي 

 أي هل يليق بالمرأة التي تقف لتصلى أن تكون في وضع ثورة على              . =.هل يليق بالمرأة  
 لكن على المرأة التي تصلى أن تقف في وقار أمـام اهللا    ،التقاليد واألنظمة التي وضعها اهللا    

وزينتها بل تقف في إحتـشام       ال تبحث عن أن تظهر جمالها        . خاضعة هللا وزوجها   ،والناس
 ونالحظ أنـه حتـى النـساء        . وتظهر عليها نعمة اهللا    ،مخفية جمالها فيظهر جمالها اإللهي    
  . فهل ال يفعل هذا النساء المسيحيات،اليونانيات الوثنيات غطين رؤوسهن

  . بعض الرجال فعلوا هذا بدعوى التحرر)٤راجع تفسير آية ( =الرجل يرخى شعره 
 شعر المرأة هو    ، شعر المرأة قد أعطى لها كغطاء طبيعي تغطى به رأسها          =فهو مجد لها    

  .جمالها لذلك يجب تغطيته حين تقف أمام اهللا
ـ              =أي عوض برقع      ى فالمرأة الصلعاء ال منظر لها ويجب أن تضع برقعاً أي غطـاء عل

قصد من   والمرأة التي ت   ، لكن مجد المرأة وزينتها يمكن أن تعبر عنه المرأة بشعرها          .رأسها
  . فهذا األمر ال يليق ببيت اهللا،إرخاء شعرها دون أن تغطيه التزين والبهرجة

  
 لكن ان كان احد يظهر انه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه وال                و - :١٦آية  

   .لكنائس اهللا
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 إن كـان    ، يقصد الجدال إلثبات حق المرأة في كشف شعرها بعد ما قلناه           =يحب الخصام   
 ففي كنـائس    ،ال زال يريد كثرة المباحثات واإلنقسام في هذا الموضوع الواضح         بينكم من   

 بولس الرسـول رسـم      .اهللا ال توجد لنا مثل هذه العادة في الشقاق وكثرة الجدال والخصام           
 فانا أقول له ونحن لم نتعود ، مقتنع ويريد الشجاررمن هو غي .. .الصورة الصحيحة ويقول  

  .ل فليقبلمن أراد أن يقب.. علي ذلك
  

 بهذا لست امدح كـونكم تجتمعـون لـيس          ي لكنني اذ الوص   و -: ١٩ ،١٨ ،١٧آيات  

و  نـشقاقات ااسـمع ان بيـنكم       لكنيسةا الني اوال حين تجتمعون في       .لالفضل بل لالردا  

ايضا ليكـون المزكـون ظـاهرين        دعبنه ال بد ان يكون بينكم       ال. اصدق بعض التصديق  

  .بينكم
   . وهى الشقاقات التي كانت تحدث بينهم في الكنيسة،مشكلة أخرىبدأ هنا الرسول يناقش 

 فبينما كان المفروض أن يكون هدف إجتماعـاتهم إزديـاد           .والرسول ال يمدحهم على هذا    
 بـسبب   =لـألردأ    صارت إجتماعاتهم    أي لألفضل =  وبناء بعضهم البعض     ،المحبة بينهم 

ولكنني إذ أوصـى     .عضهم البعض  بل يؤذون مشاعر ب    ،الشقاقات صاروا ينحدرون روحياً   

 أنا أوصيتكم وأوصيكم بأن تجتمعوا في محبة وذلك لبنائكم الروحي ولـيس فـي       =بهـذا   
   .وجود شقاقات

مت ( قارن مع    =ألنه ال بد أن يكون بينكم بدع         . أميل للتصديق  =أصدق بعض التصديق    
رب قطيع المسيح    فالرسول يعلم أن إبليس الذي ال يهدأ سيحا        ).٢ ،١ : ٢ بط   ٢ + ٧ : ١٨

 ولكـن   . فكل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب      ،وهدفه كسر وحدة الكنيسة التي في المسيح      
 نجد أنه حين قامت البدع والهرطقات كـان هـذا فرصـة             ،الذي يخرج من الجافي حالوة    

 فما كان قانون اإليمان سيكتب ويظهر للنـور         ،لظهور اإليمان الحقيقي وثباته عبر األجيال     
 لقد سمح   . وعلى صخرة اإليمان تكسرت كل محاوالت إبليس       .ة أريوس وغيره  لوال هرطق 

هؤالء الذين ينشقون لكي تظهر أيضاً فضائل اآلخرين        . اهللا بظهور رداءة البعض وضاللهم    
ليكون المزكون =  هؤالء المحبون للوحدة والعاملون ألجل سالم الكنيسة وبنيانها .وقداستهم

   ظاهرين بينكم
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 الن كـل واحـد      .شاء الرب  ع كلالحين تجتمعون معا ليس هو      ف - :٢٢ ،٢١ ،٢٠آيات

فليس لكم بيوت لتاكلوا ا .سكريو االخر   جوعينفسه في االكل فالواحد      شاءعيسبق فياخذ   

فيها و تشربوا ام تستهينون بكنيسة اهللا و تخجلون الذين ليس لهـم مـاذا اقـول لكـم                   

  !اامدحكم على هذا ؟ لست أمدحكم

ات بينهم في والئم األغابى التي كانت عبارة عن عشاء عادى يعقبه سر بدأت اإلنشقاق
 .٤٢ : ٢ وكانوا يبدأون باألغابى عالمة المحبة بينهم ولنشر المحبة بينهم أع .اإلفخارستيا

   -:ولنرى اآلية 

كانوا يواظبون على تعاليم الرسل      والشركة         وكسر الخبز           
  والصلوات

  
  
  
  
  
  
  
  

 أن الذين قبلوا اإليمان لم يتحولوا فى يوم         ،ولكن نرى فيما حدث في كورنثوس من أخطاء       
   . بل كانوا في حاجة إلى إرشاد مستمر،وليلة إلى أناس كاملين

لماذا ؟ كـان هـدف      . . أنه لم يعد لهم صورة مقدسة تليق بعشاء الرب         - :٢٠ومعنى آية   
 فكان كل فرد يأتى بحسب استطاعته بقـدر مـن           ،ينهمعشاء األغابى هو إعالن الوحدة ب     

 ويتركـوا الفقـراء جـائعين       . لكن األغنياء كانوا يأتون بالكثير والفخم ليأكلوه هم        .الطعام
 وسبب هذا خجالً للفقـراء وإهانـة        .فأختفي  بهذا معنى الشركة والوحدة في الرب يسوع        

ى كالم الرسول أنه عندما تجتمعون في        ومعن .للرب يسوع وسبب انقسامات وشقاقات بينهم     

اب ى األغ ذه ه ى، ه
شرآة  ام ال ى طع ه
الذى ال بد أن يذوب     
. فيه الغنى مع الفقير

دث    م يح ف ل ولألس
ل    ع أه ذا م ه

 آورنثوس 

 ثم الصلوات والطلبات اإلفخارستيا
  هي خدمة قداس الكلمة أو قداس

ان     ا آ ذا م وظين وه الموع
وظين   ضوره للموع سموحًا بح م

  .ألن آلمة اهللا تطهر المؤمن
ولس  ( راءات الب و ق ًا ه حالي

اثوليكون   سيس والك واإلبرآ
  )لعظةواإلنجيل وا
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 فإنه ال يمكن أن تتقـدموا       ،الكنيسة أي في مكان العبادة وأنتم على هذا الحال من االنقسام          
 أي لن يكون في تناولكم من عـشاء         ،لالشتراك في عشاء الرب دون أن تتعرضوا للدينونة       

صلوا ما بين األغـابى      ولذلك فالرسول ينصح بسبب هذه الشقاقات أنهم يف        .الرب ما يفيدكم  
 ١٢يه   + ١٣ : ٢بط  ٢قارن مع   ( فكل واحد يأكل في بيته ثم يأتون للقداس          ،واإلفخارستيا

  )٦ : ٢يع  + ٣٢ ،٣١ : ١٠كو ١+ 
 توضع مائدة كبيرة عند باب الكنيسة وكل واحد يدخل          .رأيت في روسيا حالً لهذا اإلشكال     

 يظهر ما بـداخلها ويتركهـا ويـدخل         للكنيسة يضع على هذه المائدة لفافة مغلفة بورق ال        
 ، ثم بعد نهاية القداس والتناول يخرج المصلون وإذا بمائدة عليها من كل األصناف             ،للكنيسة

 والكل يأكل في محبة مـن       ،ء ومن لم يأتى بشي    ،ءدون أن يعرف أحد من الذي أتى بشي       
  .مائدة األغابى هذه بعد صلوات شكر يتلوها الكهنة على هذه المائدة

 . ثم أصبحت طقـساً منفـصالً      ،د ظلت اإلفخارستيا مرتبطة باألغابى طيلة القرن األول       ولق
 وذلك ألن النـاس لـم يلتزمـوا         .وغالباً كان انفصالهم ناتجاً عن دعوة بولس الرسول هنا        

 فهذا  ، أن يترك أحد أخاه جائعاً     ، هنا خطيتان  =واحد يجوع واآلخر يسكر      .بأصول المحبة 
عـشاء   فاألغنياء يسبقون الفقراء  =يسبق   .ه يظل يشرب حتى السكر     أما الثانية فإن   .خطية

 األفـضل مـن     = أفليس لكم بيوت     . أي ما أتى به من منزله من مأكوالت فخمة         =نفسه  
  .األغابى بهذه الصورة التي تسبب شقاق أن تأكلوا في بيوتكم

   
ـ  لرباما سلمتكم ايضا ان      لرباالنني تسلمت من     - :٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣آيات    سوعي

و شكر فكسر و قال خذوا كلوا هـذا هـو جـسدي              .بزاخفي الليلة التي اسلم فيها اخذ       

هي  لكاساايضا بعدما تعشوا قائال هذه       لكاساذلك  ك .المكسور الجلكم اصنعوا هذا لذكري    

انكم كلما اكلتم هذا الخبز و شـربتم        ف .الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري       لعهدا

  .الى ان يجيء لرب اموتبن تخبرو لكاساهذه 

 فكيـف يـا     ،إن كان المسيح قدَ قدم ألجلكم جسده المكسور       " ربما يقصد الرسول أن يقول      
أغنياء تحرمون الفقراء من طعامكم الجيد وتأكلونه أنتم وينفرد كل واحد بعـشائه المـادي               

 ،دمـه فعـالً    ويقصد الرسول أن ما يقدم على مائدة اإلفخارستيا هو جسد المسيح و            .الزائل
 = تسلمت من الرب . مع جالل سر اإلفخارستيا الذي تسلمته من الربهفهل يتفق ما تفعلون
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ربما في أحد اإلعالنات وإذا كان بولس قد تسلم السر هكذا فإنه يلزم إقامة السر كما قدمه                 
ا هذا هو جسدي وهذ"  ألن خادم السر الخفي هو المخلص نفسه القادر أن يقول ،السيد تماماً
 اشـتقت منهـا كلمـة       = وشكر   . خبز مختمر وليس فطيرا     =Artos= خبزاً  " هو دمى   

  .إفخارستيا أي الشكر
ـ   " أنا منسيس   "  باليونانية هي    =لذكرى    ولـيس   RECALLING ةوتتـرجم باإلنجليزي

REMEMBERANCE.          ومعنى الكلمة دخول حقيقي واستعادة حقيقية لمـا نتـذكره ، 
 فهي ال تعنى مجرد ذكرى ألمر نتطلع إليه غائباً          .البساتهبدخول حقيقي في كل مقدراته وم     

 . حضور ما نصنع له الذكرى، إنما ليتحقق حضور اهللا الحي العامل في حياة المؤمنين ،عنا
 هـي كـرازة عمليـة       ، هي ذكرى فعالة   ،اإلفخارستيا إذن هي ذبيحة حقه حاضرة وعاملة      

 العهد القديم حينما حفظ موسى       وكمثال على ذلك من    .بموت الرب الذي به وحده الخالص     
 الذي يشار إليه    ءجزء من المن ليريه لبنى إسرائيل، فالمن ذكرى عينية أي من نفس الشي            

 وال  . أي أن الخبز هنا هو نفس جسد المسيح والخمر هنا هي نفـس دم المـسيح                ،بالذكرى
 .سد والدم محل لالعتقاد البروتستانتي بأن الخبز والخمر هما مجرد ذكرى أو هما رمز للج            

 ولو كان األمر مجرد ذكرى لمـا        .فالذكرى هنا ليست مجردة بل تذكر حقيقي بكل مفاعيله        
 ولما إستدعى األمر أن يكون غير المستحق مجرما ويمرض          ،غضب الرسول من إهمالهم   

هل في شقاقكم ومنازعتكم وأكلكم بشراهة      "  والكالم اآلن موجه لشعب كورنثوس       .ويموت
  .ت الرب وصليبهتذكرون وتخبرون بمو

 لكنه عمل دائم قدمه المـسيح لكنيـسته    . هذا البذل تحقق على الصليب     =جسدي المكسور   
 بل هو حاضر فـي كنيـسته        ، وهذا لن يقدم مع الزمن     ،لتتمتع في هذا السر بعمل الصليب     

 وكان  . حتى قبل الصليب   ، بل أن المسيح قدم جسده المكسور إلى تالميذه        ،للتمتع بالخالص 
  ة العشاء السري ذلك ليل

 أما العهد الجديد فلقد ثبت بـدم  ، العهد القديم تثبت بدم الذبائح الحيوانية     =هي العهد الجديد    
 إذاً هذا الطقس سيتم تكراره ولألبد في الكنيسة لنذكر ونبـشر            =فإنكم كلما أكلتم    . إبن اهللا 

ت الـسيد    وواضح من كلمات الرسول هنا ومن كلما       .ونعترف بموت المسيح على الصليب    
 إن ما قدمه المسيح لتالميذه في هذه الليلة كان جسده           ).٢٨ – ٢٦ : ٢٦مت  (المسيح نفسه   

 ، وكون المسيح يقدم جسده قبل صلبه فهو كأنه قد ذبح نفسه قبل أن يذبحه العالم     .ودمه فعالً 
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 هو صلب نفسه قبل أن يصلبه العالم وإذا كنا نقبل أن المسيح قـد قَـدم                 ،هو صلب بالنية  
 فهل ال نقبل باأليمان أن يقدمه لنا اآلن وهل كان التالميذ            ،سده ودمه لتالميذه قبل الصلب    ج

 هو غفران للخطايا فكيف .أكثر احتياجا منا ليقدم لهم جسده ودمه ثم يعطينا رمزاً فقط نأكله
 حتى تكون قوة القداسة التي فيه قـادرة         ، بل هو جسده متحداً بالهوته     ،يغفر الرمز الخطايا  

 . تخبرون البشر وكل من يسمع     =تخبرون   .ى غفران الخطايا حينما يتحد جسده بجسدنا      عل
 الثاني للكرازة ولمغفرة    ء تقام القداسات ونعمل سر اإلفخارستيا حتى المجي       =إلى أن يجئ    

  .الخطايا
  

بدون استحقاق يكون مجرمـا      لرب ا اسكهذا الخبز او شرب      كلاذا اي من    ا - :٢٧آية  

   .مهو د لرب اسدجفي 
كون أن سر اإلفخارستيا يشمل جسد و دم المسيح فهذا واضح أن من يتناول منـه بغيـر                  

 فـي األصـل     =أكل هذا الخبز أو شـرب        .استحقاق يكون مجرماً في جسد الرب ودمه      
 إشارة لألغنيـاء الـذين تـسببوا        = بدون استحقاق    .)أو(وليس) و(اليوناني جاءت               

  -: ولكي نكون مستحقين علينا .ميزوا أنفسهم عن الفقراءبأفعالهم في الكنيسة بشقاق إذ 
  .اإليمان بحقيقة السر -١
 تقديم توبة واعتراف قبل التناول -٢
 ).٢٣ : ٥مت (ال توجد في حياتنا مخاصمات أو تحزبات  -٣
االستعداد الالئق بالسر وأن نكون على درجة من التقوى والصالح والروحانيـة             -٤

 .تتناسب مع كرامة جسد المسيح ودمه
 

    .لكاسانفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من  النساناو لكن ليمتحن  - :٢٨آية 
 إذن ليقارن الواحد أعماله مع وصايا الرب ويفحص نفسه حتى ال            .ألن التناول أمر خطير   

  يتعرض للدينونة قبل أن يتقدم للتناول 
  

سه غير مميز   لنف ينونةدالن الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب          - :٢٩آية  

  .لرب اسدج
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 ، وال يميز الدم عن الخمر العادي،من يأكل ويشرب من الجسد وال يميزه عن الخبز العادي
  . فمثل هذا ال يأخذ بركة بل دينونة،أي ال يشعر بعظيم االحترام لجسد الرب ودمه

  
  .و كثيرون يرقدون رضىمن اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء و م - :٣٠آية 

 ولكن حتى وهو    =يرقدون  = تناول بدون استحقاق يمرض بل ربما يموت        الحظ أن الذي ي   
   .على فراش الموت فاهللا يترقب توبته حتى اللحظة األخيرة

  
  .الننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا - :٣١آية 

 لو وقفنا أمام أنفسنا كقضاة وحكمنا على أنفسنا         ،ما كنتم تتعرضون لهذا لو فحصتم أنفسكم      
  .دمنا توبة لما تعرضنا للعقوباتوق
   

  .لعالمالكي ال ندان مع  لرباو لكن اذ قد حكم علينا نؤدب من  - :٣٢آية 

على أنه إذا تعرضنا لدينونة اهللا وحكمه فأصابنا الضعف أو المرض فإن هذا يكون من 
أجل تأديبنا وتهذيبنا الروحي حتى نصلح من أنفسنا وحتى ال نتعرض في الحياة األخرى 

  .فالدينونة الزمنية تقينا شر التعرض للدينونة األبدية. ألن ندان دينونة أبدية

  

  .اذا يا اخوتي حين تجتمعون لالكل انتظروا بعضكم بعضا - :٣٣آية 

 فال يحرم أحدكم من بركة الصالة التي ،ال تبدأوا في األكل إلى أن يجتمع الجميع وتصلوا
 وتبدأ الشقاقات من ،بصغر نفس إذ لم يهتم به أحد وحتى ال يشعر الغائب ،تقال في البداية

  .هنا

  

فلياكل في البيت كي ال تجتمعوا للدينونة و امـا األمـور             جوعين كان احد    ا - :٣٤آية  

  الباقية فعندما أجيء أرتبها 

إن العشاء الرباني لم يقم من أجل أن تأكلوا فتشبعوا ولكن من أجل أن تأخذوا بركات 
  الخالص األبدية 
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 ومن هنا ، إذاً هناك أمور هامة رتبها لهم ولم يذكرها في اإلنجيل =ما أجئ أرتبهافعند
 . فالكتاب المقدس ال يتضمن كل ما يختص بالترتيب ونظام العبادة،نرى أهمية التقليد
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  اإلصحاح الثاني عشر

 أي لمعالجة ما نجم في الكنيسة هناك من ،١٤ هما تمهيد لإلصحاح ١٣ ؛ ١٢اإلصحاحين 
وسادهم روح الحسد إذ طلب البعض المواهب  .ةنل إلساءة استخدام موهبة التكلم بالسمشاك

نتفخ أصحاب إ و. لنوال مجد باطل)لسنةاألوبالذات موهبة التكلم ب(التي أخذها آخرين 
 وفى . غيرهم اإلحباط وصغر النفس إذ ليس لهم هذه المواهبأصاب ،المواهب الظاهرة
ن سؤال بخصوص المواهب الروحية ؛ وهى حقيقة  إجابة بولس ع١٢هذا اإلصحاح 

ن الموهبة أعطاها اهللا للمؤمن أ و، يشرح لهم كيف يتعاملون حسنا مع المواهبه ولكن،أكيدة
  . ال ليجتمع الناس ليمجدوا صاحب الموهبة،ليخدم بها اآلخرون فيتمتع الجميع بالخالص

 وكل ،مقدمة للكنيسة الواحدة ،ونفهم من كالم الرسول أن المواهب هي عطية الروح القدس
 وبهذا فعلى ذو الموهبة العظيمة أن ال يحتقر .خرآلعضو يكمل النقص الذي في العضو ا

 فلكل إنسان . والعكس فال يشعر ذو الموهبة البسيطة بصغر نفس، البسيطةةذو الموهب
 ل أقلوعتبرها الرسإنهم يتصارعون على موهبة األلسنة أل ونالحظ انهم .موهبته أو وزنته

  .المواهب أي موهبة ضعيفة
 فاهللا أعطى موهبة األلسنة للرسل ،واهللا يتدخل عادة إذا عجز اإلنسان أن يعمل ما يريده اهللا

  اهللا له ولكن إذا كان في قدرة أحد أن يتعلم لغة ما فلماذا يعطيها،إذ كانوا صيادين بسطاء
 العديد من لغات ه نفسملَّا ع فمثال األنبا انطونيوس مرقس أسقف أفريقي.بطريقة معجزيه

  .أفريقيا وترجم لهم كتب الكنيسة دون موهبة السنة
 ، فهناك من يهوى دراسة الكتاب المقدس،وفى كل كنيسة نرى تكامل المواهب للبنيان

  ..… والعقيدة ، واأللحان،وهناك من يهوى التاريخ
 إبليس هثل هذا يخدع وم،جل المجد الباطلأولكن هناك من يسعى القتناء موهبة ما من 
 من كثرة ه بل أن اهللا خاف على بولس نفس.ويعطيها له ليقوده للكبرياء والسقوط والضياع

والرسول يرى أن أهم ما يجب أن نسعى  . شوكة في الجسد حتى ال ينتفخهعطاأمواهبه ف
  .هذل نفس ويبمدخْ ال ليمدخْ هو المحبة ؛ لنخدم بعضنا بعضا في محبة ؛ فالرب آتى ليهإلي
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  .فلست اريد ان تجهلوا الخوةا اما من جهة المواهب الروحية ايها و - :١ية آ

ـ       ، ألنها هبات مجانية من الروح القدس      =هي مواهب     ،ه متاحة لمن يشاء الروح أن يعطي
 وكان اهللا يريد أن يعطى مواهب عديدة للمؤمنين لمواجهـة           . على فئة معينة   وليست قصراً 

  .ي اليونانالفالسفة المنتشرين ف
  
  .منقادين الى االوثان البكم كما كنتم تساقون مماانتم تعلمون انكم كنتم ا - :٢ية آ

 ، الـشياطين  هكان كهنة األوثان يسوقونهم لعبادتها في طقوس وحماس روحي كاذب تحرك          
 بل الـروح    ، وعطايا الروح ليست هكذا    ، يحركهم الروح القدس ويقودهم     اآلن  و ،وبال فهم 

حد منكم ألفضل   واذكروا ماضيكم لتعرفوا انه ال  . وهو يقسم حسبما يشاء    ،اهللايعطيها لمجد   
 واشكروا اهللا على ما أعطـاكم وال        .لكم  القدس أعطاها  ح من مواهب بل الرو    هنتم في أفيما  
   .وافختنت
  
وليس احـد    ناثيما ا سوعيذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح اهللا يقول           ل -:٣ية  آ

  .الروح القدسباال  ب روعسييقدر ان يقول 

 ،لسنة غير مفهومةأنهم لفرحتهم باأللسنة دخل وسطهم الشيطان و أعطاهم أيقول ذهبي الفم 
 فحدث خلط بين الموهبـة الروحيـة        .وهم إذ كانوا ال يفهمون كانوا يرددون يسوع اناثيما        

 .بريـائهم جل المجد الباطل فخدعهم إبليس لك     أ هم سعوا للمواهب من      .واألعمال الشيطانية 
 .الـشيطان يهـرب   فنسحاق  إل أما مع ا   .ان له مكاناً  شيطجد ال ينتفاخ    إل ظل الكبرياء وا   ففي

 وهـذه   .سان من اهللا أم من الشيطان     لونجد الرسول هنا يضع لهم عالمة ليعرفوا بها هل ال         
 يـو   ١(في   وهذا هو نفس ما قيل       .ه ال أن يلعن   العالمة هي أن يعترف الواحد بالمسيح رباً      

 أمـا   ، ولكن ال يستجيب له سـوى المتكبـر        ،فإذا حرك إبليس أحد يلعن المسيح      )٣-١:٤
 والروح يكـشف    .فيقول أن المسيح رب    )١٥:٥٧أش  (س  المنسحق فيسكن فيه الروح القد    

   ه ونسبحه ونمجدهفنحب )١٤:١٦يو ( لنا عن شخص المسيح
علـى الـرب     يحوى إنكار أو تجـديف       أهي تشير لكل مبد   (ملعون أو محروم      = ناثيماأ

 الـذي  .يمان بالرب يسوع هو عمل الروح القدس  الذي فينا  إلخر فا آل من الجانب ا   ).يسوع
    ال بالروحإيقول يسوع رب = يمان بالمسيح إليرشدنا ل
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الـذين يكرهـون     ينيندس في وسطهم بعض من اليهود والوثن      إ ه قال آخرين أن   -:ملحوظة
هم كانوا يلعنون يسوع ويشككون فيـه        ولكن ،دعوا حصولهم على موهبة األلسنة    إ و ،يسوع

نتم يا  أ "  ويعنى ٢ية  آ وقال آخرين أن الرسول يربط هذا القول ب        .يمان المؤمنين إليضعفوا  
نتم ما زلتم لـيس لكـم   أ ف، أعطاكم الروح موهبة األلسنةاآلن و  ،ين لألوثان قمن كنتم منسا  

وبالمقارنة بـين    " شياطين   الخبرات الكافية للتعامل مع األلسنة وترددون أقوال هراطقة أو        
نه كما كنتم تساقون مـن       أ : لهم    يمكن أيضا تصور أن الرسول يعاقبهم قائالً       ٣ ،٢اآليتين  
ـ      أن  اآل هكذا   ،ن في حماس روحي كاذب    يطاالشي  شويشنتم بطلبكم لأللسنة تريدون نفس الت

   .التي كانت في هياكلكم الوثنية
  

انواع خدم موجودة ولكن     و . الروح واحد  انواع مواهب موجودة ولكن   ف - :٦ – ٤اآليات  

  .انواع اعمال موجودة ولكن اهللا واحد الذي يعمل الكل في الكل و.الرب واحد

 فهنا نرى عمل الثالوث في تكوين جسد )."عقيدة الثالوث األقدس"راجع في المقدمة ( 
   . ولكل منا عمله، وجسد المسيح له أعضاء هي نحن،المسيح

روح                               الـــــــــرب                       الـــــــــ
  اهللا 

  
  
  
  

 والـروح يعطـى     ، أي نكون أعضاء حيـة     ، واإلبن إتحد بنا لتكون لنا حياته      ،فاآلب يريد 
لكي يرى النـاس    "  والهدف مجد اهللا اآلب      .الموهبة لكل واحد ليتمم الخدمة المطلوبة منه      

  )١٦ : ٥مت (لحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات أعمالكم ا
 . فالذي يضع الموهبة في ويحركني هو الـروح القـدس          ،اآلب يريد أن يكون لي عمل ما      

ولكن الروح ال يعطيني الموهبة ولن أستطيع أن أعمل العمل الذي يريده منـى اهللا إن لـم             
  .أكن ثابتاً في المسيح

  الروح القدس
  "يعطى المواهب " 

  المسيح
منسوب له الخدمة فهو أتى 

  ...ليخدم

  اآلب
منسوب له األعمال فهو يقسم األعمال 
... والهدف مجده لكى يرى الناس أعمالكم

  ويمجدوا
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 فيقول  ،ويريد أن يوكل مهمة هذا العمل لعدد من العمال         ، مدير يريد تنفيذ عمل ما     -:مثال  
 ويأتي رئيس العمال فيعطـى لكـل   )هذا يشبه عمل اآلب(فالن يعمل كذا وفالن يعمل كذا       

هذا دور الروح القدس ولكن ال يمكن أن يتم هذا إن لم            (عامل األدوات الالزمة ليتمم عمله      
  يكون العمال معينين وثابتين في 

  
 وبهذه المواهب   ، وتكوين جسد المسيح هدفه خالص نفوس المؤمنين       )لمسيحدور ا (الشركة  

  . ويتكامل عمل هذا مع ذاك، يخدم اآلخرين،التي يحصل عليها الفرد
   لنأخذ عضو كالعين-:مثال آخر 

  .عملها    هو النظر     هذا حدده اهللا اآلب
  تحدة بالجسم أي أن كلخدمتها  ال يمكن أن تقوم بها إال إذا كانت شرايينها وأعصابها م
   .           منا ال يمكن أن يتمم خدمته إن لم يكن ثابتاً في المسيح

  .القوة التي تحركها وتجعلها صحيحة قادرة أن ترى هي ما يقال عنه المواهب
  

  . لكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعةو - :٧آية 

للمنفعة سطتها عمل الروح في أحد       الموهبة التي يظهر بوا    =يعطى إظهار الروح للمنفعة     

   . هذه المواهب لشخص ليست لنفعه هو بل لمنفعة الكنيسة=
  

  .انه لواحد يعطى بالروح كالم حكمة والخر كالم علم بحسب الروح الواحدف - :٨آية 

 أسرار  ، يشير إلعالنات اهللا للمؤمن الذي تكشف له وتفسر له بعمق وحكمة            = كالم حكمة 
   الخالصي هر عملمشيئة اهللا وأسرا

 هنا الذي حـصل علـى       ، كالم الحكمة  ه يفسر للمؤمنين ما سبق وقد كشف       الذي =كالم علم   
  . أن يعرف المؤمنين بهذه اإلعالناتالموهبة يكون قادراً

  
  .بالروح الواحد و الخر مواهب شفاء بالروح الواحد يمانا الخر و - :٩آية 

 وطولب أن   ه بكل ما سمع   اليقينيلة اإلدراك    حا ىلإ هي حالة تنقل اإلنسان       =نوآلخر إيما 
يمان هو إ هناك  إذاً.يمانإ ونسمع أن من ثمار الروح أيضا .يمان ينقل جبالإل هذا ا،هيصدق
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 ئيمان الذي هو من ثمار الروح هو ش       إل والفرق أن ا   ،يمان هو موهبة  إ و ،من ثمار الروح  
سند صاحب الموهبة ضعفاء     ي ه في ، هو موهبة  الذييمان   أما اإل  ،هشخصي يستفيد به صاحب   

  . فالمواهب لبناء الكنيسة، وبصلواته عنهم يستجيب اهللا،يمانإلا
  

والخـر انـواع الـسنة       مييز االرواح توالخر   بوةنالخر عمل قوات والخر     و - :١٠آية  

  .والخر ترجمة السنة

   أي أعمال خارقة للطبيعة=عمل قوات 
   المستقبلننبوات ع) ٢                كشف أسرار اهللا للمؤمنين            ) ١ =نبوة 
  شرح غموض بعض ما جاء في الكتاب المقدس ) ٣         

 بين المعجزات   ،يز بين األنبياء الحقيقيين وغير الحقيقيين     ي القدرة على التم   =يز األرواح   يتم
الـذي مـن الـذات       يز الوعظ الذي من اهللا والوعظ     ي تم ،التي من اهللا وبين حيل الشياطين     

 .الشيطانينفعال البشرى إليز بين التنبؤ الحقيقي واي التم،رية الخاضعة لألرواح المضلةالبش
 الرسول وضـعها آخـر      =السنة   . كضابط ومرشد لموهبة التنبؤ    وهذه الموهبة هامة جداً   

ـ     = ترجمة   هل كورنثوس     أفتخر بها   إ التي   هي فهذه   ،المواهب  ه هؤالء يترجمون ما يقول
  أصحاب موهبة األلسنة

  
لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحـد بمفـرده كمـا               و - :١١ية  آ

  .يشاء

 ويعطى لكل واحد بحسب ما يشاء لهدف البنيان         ،جميع هذه المواهب يعطيها الروح القدس     
 ؛ فهـو لـه شخـصية        ه يثبت اقنوميت   فهذا  وكون الروح القدس له مشيئة     .؛ وليس بمحاباة  

 بحسب ما يشاء ؛ إشارة انه ليس بحسب ما          ه وقول .رد قوة إلهية  رادة وسلطان وليس مج   إو
  .يشاء المؤمن  فهم طلبوا األلسنة

  
الواحـد   لجسداهو واحد و له اعضاء كثيرة وكل اعضاء          لجسداألنه كما ان     - :١٢آية  

  .ايضا لمسيحاواحد كذلك  سدجاذا كانت كثيرة هي 
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فـراد أو فـرد     أ فكلمة   .فراد الجسد أيقل   ولم   =أعضاء الجسد الواحد    فرادها هم   أالكنيسة ب 
 هنا نرى انه يجب أن يكـون هنـاك تمـايز بـين              . بقدراته اًتعنى انه مستقل بذاته مكتفي    

 ، لكن هناك تكامل بين األعضاء     ، وهذه ليست هي العين    ، ليست هي اليد   ْلج فالرِ ،األعضاء
 ، روحيـاً  اً واحـد   المهم أن األعضاء تكون جـسداً      .ل عضو يكمل عمل العضو اآلخر     كف

  .والجسد الواحد يعمل خالل الرأس
  

كنا ام يونانيين    هودايواحد   سدجالننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى         - :١٣آية  

  .عبيدا ام احرارا وجميعنا سقينا روحا واحدا

 في الرأس    المعمودية هي بداية دخولنا لهذا الجسد واالتحاد معاً        =لي جسد واحد    إاعتمدنا  
 =يهودا كنا أم يونانيين  الجسد الواحد  في هذا والتناول يجعلنا كلنا في ثبات.مسيحيسوع ال

 لـذلك  ، هو الروح القـدس دحون المألرق الجنس أو العنصر ا هذا الجسد تذوب كل فو     في
 ولكنها ، تحوى عناصر كثيرة متميزة في شخصياتها وقومياتهافهيسميت الكنيسة بالجامعة 

   فالكنيسة كشبكة الصياد تضم كل أشكال وألوان السمك ،المسيح الواحدذابت كلها في جسد 
 أي  ه من نرتوي كلنا حصلنا على الروح القدس الواحد الذي          = واحداً وجميعنا سقينا روحاً  

ختالف أنواع  إ كأشجار مختلفة تروى من نبع واحد مع         ، للخدمة  المواهب الروحية  هنأخذ من 
 واإلنسان هو التربـة     ).٤-١: ٤٤شا  +٣٩-٣٧:٧يو  الماء رمز للروح القدس     ( .ثمارها

  . ثمارنوكَ والماء يثمر في التربة في.فنحن مخلوقين من تراب
  

   .ايضا ليس عضوا واحدا بل اعضاء كثيرة لجسداان ف - :١٤آية 

 إذ لجـسدنا    ،أجـسادنا في   ه فهذا األمر نلحظ   ، أن تكون هناك مواهب متنوعة     ليس غريباً 
   وكل عضو له عمل مختلف  ،فةالواحد أعضاء مختل

  
  .لجسداافلم تكن لذلك من  لجسدان قالت الرجل الني لست يدا لست من ا - :١٥آية 

نك لست بعـد    أ فهل يعنى ذلك     ،ىن كانت لك موهبة معينة وليست لك موهبة ما أخر         إ أي
 ،أعـضائه     لكـل      فالجسد يحتاج  . جسد الكنيسة الواحد مع األعضاء اآلخرين      في عضواً
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ن موهبة ما مهما صـغرت      أ ولذلك علينا أن ال نقلل من ش       ، والنافع الضروري ه عمل ٍلولك
  .خرآلحتياج لإ فالكل في .قيمتها

  
  .لجسداافلم تكن لذلك من  لجسداان قالت االذن الني لست عينا لست من و - :١٦آية 

  .ه على كل مؤمن أن يشعر بأهميته  في الكنيسة مهما صغر شان عملإذاً
  

  .عينا فاين السمع لو كان الكل سمعا فاين الشم لجسداو كان كل ل - :١٧آية 

  . وظيفة ألي عضو في الجسمأيهنا نرى التكامل فال غنى عن 
  

  .كما اراد لجسدا اما االن فقد وضع اهللا االعضاء كل واحد منها في و - :١٨آية 

  . وهكذا أعطى لكل مؤمن عمل ما، الصحيحه مكانفي هاهللا خلق كل عضو ووضع
  

  .لجسدا لكن لو كان جميعها عضوا واحدا اين و - :١٩آية 

 لكن جـسم اإلنـسان      ،لوال الكيان المتكامل لصرنا كالمخلوقات الدنيئة ذات الخلية الواحدة        
 لو كانت هنـاك  الّإ لذلك ال يقام قداس .ه يقوم بعمللكي يقدر أن  أعضاء متنوعة    يتكون من 
 .د بينها المـسيح   ح وجماعة يو  ،دة وتكامل  أشخاص ليكون هناك وح    ٣ على األقل    ،جماعة

  . توفى بحاجات الجسدلكي أن تكون هناك مواهب  متنوعة مختلفة ى يقتضفاألمر إذاً
  

  .واحد سدجفاالن اعضاء كثيرة و لكن  - :٢٠آية 

  . بتواجد كل األعضاءالّإالجسد ال يمكن أن يؤدى وظيفته 
  

لي اليك او الـراس ايـضا للـرجلين ال          ال تقدر العين ان تقول لليد ال حاجة          - :٢١آية  

  .حاجة لي اليكما

 وربمـا تـشير الـرأس       .خـر آلستغنائه عن ا  إال يمكن لفرد عضو في الكنيسة أن يشعر ب        
  .للقيادات الكنسية والرجل واليد للخدام العاملين
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   .التي تظهر اضعف هي ضرورية لجسدال باالولى اعضاء ب - :٢٢آية 

 فما .المخ والعين فهما في حراسة لضعفهما ودقة تركيبهما ك=ضعف أاألعضاء التي تظهر 
  وهناك أناس بسطاء في الكنيسة يتظاهرون بالبساطة وهم        .الضروريتظنه األضعف فهو    

 وبدون مـواهبهم    . وهؤالء الذين لهم مواهب متضعة تحتاج إليهم الكنيسة        . جبابرة قديسين
  .هذه ال تستطيع الكنيسة أن تكمل كيانها

  
التي نحسب انها بال كرامة نعطيها كرامة افضل و االعضاء           لجسدا اعضاء   و - :٢٣آية  

  .القبيحة فينا لها جمال افضل

 ولكن بها نكون شـركاء اهللا فـي   ،األعضاء التناسلية يظنها البعض بال كرامة ويحتقرونها      
 أو ليس من الصالح أن تكون مكـشوفة         ، يكون من غير الالئق    التي هذه األعضاء    ،الخلق

 وعليها يتوقف امتداد جسد المـسيح بتكـوين         ،ها خاصة بالجسد الذي وجدت فيه     مهان م أل
 . للنـاظرين  بالثياب حتى ال تكـون نهبـاً        هذه نكسوها بسترها   ، التناسل أيأجساد أخرى   

 اهللا لم يخلقها قبيحة بل هي صارت هكذا من تعليقات الناس الـساخرة              =األعضاء القبيحة   
وربما يقصد أن هدا  قد حدث بعد سقوط االنسان وإنحراف  ،وتصوراتهم الخاطئة المنحرفة

 بسبب اإلنحراف الـدى      أعضاء قبيحة يقصد ما يظن الناس أنها قبيحة        هولكن قول . شهوته
 وهذه نغطيها بكرامة    .هن لكل عضو عمل   أل فلها كرامة     =لها جمال افضل     .حدث لإلنسان 

  .بالثياب
  

معطيـا النـاقص     لجسداتياج لكن اهللا مزج      اما الجميلة فينا فليس لها اح      و - :٢٤آية  

  .كرامة افضل

 لتظهـر    فاهللا أعطاها جماالً   ،ا أن تظهر لآلخرين   هما كالوجه واليد هذه مه     =ما الجميلة   أو
عتبـار أن الثيـاب     إعلـى   ( من الجمال    نغطيها لنعطيها مزيداً  ال   ولذلك نحن    ،به لآلخرين 
  قال الرسول هذا حتـى ال        فضلأكرامة   الناقص   معطياً ). من الجمال والزينة   تعطى نوعاً 

 واهللا مزج   .حتقرهن اهللا كرامة حتى ال      ه فمهما صغر الفرد يعطي    ، الكنيسة في أحد   أيحتقر  ن
الجسد من أعضاء مختلفة في الكرامة والمظهر بل  أعطى لألعضاء األضـعف واألقـل               

  فضلأ أعطاها كرامة ،كرامة
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تهتم االعضاء اهتماما واحـدا بعـضها       بل   لجسدافي   نشقاقاكي ال يكون    ل - :٢٥آية  

  .لبعض

 ويكـون لجميـع     .اهللا بحكمة صنع هذا المزج حتى يهتم كل عضو باألعـضاء األخـرى            
الهـدف أن   ( . فنستعمل وظائفها المختلفة لمنفعة الجسد الواحـد       ،هتمام الواحد إلاألعضاء ا 

  )خر كجسد واحدآليحب كل عضو العضو ا
  

م فجميع االعضاء تتالم معه وان كان عضو واحـد          ان كان عضو واحد يتال    ف - :٢٦آية  

  .يكرم فجميع االعضاء تفرح معه

 فلو تألمت العين تألم الجسم      . األعضاء باقيلم  أل أن يتألم كل عضو      ،ا دليل وحدة الجسد   نه
  .)١٥:١٢رو (ه رتاح الجسم كلإ ومتى شفيت ،هكل
  

  .واعضاؤه افرادا لمسيحا اما انتم فجسد و - :٢٧آية 

  . موهبته ولكٍل، جسد المسيح كعضو في جسد واحديفكل عضو 
  

ثـم قـوات     علمينمثالثا   نبياءااوال رسال ثانيا     لكنيسةاوضع اهللا اناسا في     ف - :٢٨آية  

  .تدابير وانواع السنة عوانااوبعد ذلك مواهب شفاء 

  . وموهبته فال داعي للتذمر على نصيبناهاهللا وضع لكل منا عمل
 والرسل في أعلى الدرجات هي أولى المواهب        ، درجات المواهب  ختالف هنا في  إل ا  :أوالً

ثنـى عـشر والرسـل      إل التالميذ ا  إلى والرسل إشارة    .مرتبة بالنسبة لغيرها من المواهب    
  . وبرنابا وسيالهالسبعين وبولس نفس

   .ونأ وهؤالء يعلمون ويتنب. هم في الدرجة يأتون بعد الرسل=أنبياء 
 وهؤالء يشملون األسـاقفة والكهنـة       ، فهم يعلمون فقط   ،بياءهؤالء اقل من األن    =معلمين  

  .والشمامسة والخدام
 مون على القوات فالتعليم هو عمـل لخـالص        دق والمعلمين يَ  ، عمل معجزات  أي =قوات  
  .والقوات هذه  كمواهب الشفاء وصنع المعجزات .النفوس
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  .قراء هؤالء يقومون بخدمة اآلخرين كاأليتام واألرامل والف =أعواناً
  . تنظيم وتدبير أمور الخدمة في الكنيسة كاألمور المالية واإلدارية =تدابير 

  
هل كورنثوس الذين كانوا    أل ذكرها الرسول آخر المواهب كأقل المواهب كتوجيه          =لسنة  أ

حتياج لكل هذه المواهب    إ في ونالحظ هنا التكامل فالكنيسة        . بالذات يتشوقون لهذه الموهبة  
  . موهبةيألحتقار إبدون 

  
العل الجميع معلمون العل الجميع  نبياءالعل الجميع رسل العل الجميع ا - :٣٠ ،٢٩آيات 

لعل للجميع مواهب شفاء العل الجميع يتكلمون بالـسنة العـل الجميـع              ا .اصحاب قوات 

  .يترجمون

 فيكون لكل واحد ، هو شاء أن يوزعها على الكل بل،اهللا لم يعطى لواحد كل المواهب
   هه وعملموهبت

  حتياجهم لبعضهم البعض إ ليشعر الكل ب)١                              
  . حتى يمكن اإليفاء بحاجات الكنيسة)٢                              

  
   لكن جدوا للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضلو - :٣١آية 

 . هذه المواهب لبنـاء الكنيـسة       حاجة لكل المواهب فعليكم أن تطلبوا      فيإذا كانت الكنيسة    
 أن تكتـسبوا المواهـب   ن هذا الطريق األفضل به تستطيعو=فـضل  أ وأيضا أريكم طريقاً 

جل أ جوهرها على البذل والتضحية من       فيم  و فالمحبة تق  . ذلك هو طريق المحبة    ،األحسن
 هكـذا   هـي فضل  أ والمحبة كطريق    . التي ترتبط بالمحبة   هي فالمواهب األحسن    .اآلخرين

 الروحـي لممارسـتها   دعى اإلنسان   عظمة المحبة ومكانتها المتصدرة لكل الفضائل التي ي       ل
 ومن يتكلم   ، فضيلة أي الفضيلة التي بدونها ال تقوم       هي فالمحبة   . وعقيدته هكتعبير عن ايمان  

 اهللا وحقيقة   نه يتجاسر ويدرك ك   الذي فمن هو    ،ن اهللا محبة  ألعن المحبة يتكلم عن اهللا ذاته       
 والمحبة مرتبطة بالتواضع ألنها تنكـر ذاتهـا وتتـضع           .)١٣:١٥ + ١٦:٣و  ي(ه  جوهر

          .تضاعاإل فكمال المحبة في كمال ،وتطلب ما لآلخرين
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  اإلصحاح الثالث عشر 

  
 كلمات تعبر عن    ٣ وهناك   .يمكن تسمية هذا اإلصحاح بسيمفونية المحبة أو أنشودة المحبة        

  -: اللغة اليونانية وهى فيالمحبة 
  المحبة الجنسية = يروس إ .١
 محـب   أي )فلسفة( ومنها فيلوسوفى    . ومعناها المودة  اًكلمة اكثر شيوع  = فيليا       .٢

يروس والفيليـا   إلوكال ا  )محب اهللا ( وفيلوثيئوس   )بآلمحب ا (الحكمة وفيلوباتير   
   .متالكإل افي محبة لمستحقيها مصحوبة برغبة هي

 وال تطلب مقابل لذلك  عطى وتبذل  محبة ت  هي ، محبة لغير مستحقيها   هي=  غابى  أ .٣
  .م ألوالدهااأل ومحبة . محبة اهللا لناوكمثال لها

سـتخدمها المـسيحيين وجعلوهـا      إ اليونانية حتى    فيستعمال  إلغابى نادرة ا  أوكانت كلمة   
غابى أ وكلمة   .ستخدمها بولس الرسول  إ التي وهى الكلمة    ، نوعية المحبة  فيكلمتهم المميزة   

  المحبة  في الدرجة األعلى هي
  
 حاسـا نفقد صرت    حبةمن كنت اتكلم بالسنة الناس والمالئكة ولكن ليس لي          ا - :١ية  آ

  .يطن او صنجا يرن

 بالتكلم  أ والرسول بد  )الف اللغات أ(ستطعت أن أتكلم بلغات كل الناس       إ إذا   =لسنة الناس   أب
ـ   إ وليبرز خطورة    ،لسنة ألنها مشكلة كنيسة كورنثوس    أب  ودون  ،ةستخدام الموهبة للمظهري

هل كورنثوس مع أن لهم مواهب متعددة     أ مع    عنيفاً ستخدم أسلوباً إ ونالحظ أن بولس     .محبة
نه ليست لهـم    أ يكلمهم بفرح مع     هفسس وتسالونيكى نجد  أ مع   ه كالم فيومنها األلسنة بينما    

ستمع الرسول للمالئكة يـسبحون     إ ربما   =والمالئكة   . لكنهم مملوؤن محبة   ،مواهب كثيرة 
 ولكن هذا هـو أسـلوب       .تطف للفردوس وربما يشير للتسابيح فهذه لغة المالئكة       خإحينما  

 أسـلوب   و فه ، حتى لو بلغنا المستحيل وتكلمنا بلغة المالئكة       هبولس الرسول ويقصد به أن    
 فلن يوجد مالك يفصلنا عن محبـة         ٨:١غل   + ٣٨:٨رو   (فيمبالغة ونجد نفس المعنى     

 فـي  فمن يـشترك     ،بيحاذا فهمنا اآلية على أنها التس     إ و ).المسيح أو يبشرنا بعقيدة خاطئة    
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 ، من المحبة   والقلب خالٍ  ، أو للمظهرية  ،تسابيح الكنيسة وصلواتها وترانيمها كأصوات فقط     
 وكـان   = يطـن    نحاساً =  رنين فارغ    أي ذاتي بحث عن مجد     هيفستكون خدمة هؤالء    

 فعبـادة   ل األوثـان   هياك في هعتادوا علي إ تطن هو صوت     التيصوت النحاس والصنوج    
 والمحبة تؤثر   . فاهللا محبة  ، محبة فهي الفارغة هي أصوات بال معنى أما المسيحية         األوثان

 تطـن ال    التـي  أصوات الصنوج والنحاس     .خرآلجل ا ألخفاء الذات   إالعطاء على األخذ و   
 التـي   هـي  فالمحبة   ، موهبة بال محبة   أي هكذا   ، أو موسيقى لها معنى    تعطى معنى معيناً  

 أحـد   ألمـت إ ولو   .نتفاع بالمواهب إل ا ه يقوم علي  ي األساس الذ  هي النفع للمواهب أو     تعطى
 فالموهبة دون محبـة     . لهم كنحاس يطن   لناس مزعجاً ل  بالمواهب دون محبة لصار منفراً    

 ما الذاتي أن السعى وراء موهبة ما للمجد اآلن ونفهم قول الرسول .ذاتي كبرياء ومجد هي
 مما يحـدث    هستخدم الرسول تشبي  إ لذلك   ، فما هذا سوى عبادة للذات     ،ةرتداد للوثني إ الّإهو  
  . الهياكل الوثنيةفي

لسنة يكونـون يتكلمـون     أنهم حين يتكلمون ب   أويعتمد الخمسينيون على هذه اآلية ويقولون       
  -:لسنة المالئكة وهذا مستحيل أب

فلماذا يقول  ،كانت األرض كلها تتكلم بلسان واحد قبل بلبلة األلسنة بسبب الخطية  ) أ
 . حدثت بلبلة للمالئكة هل أيضاً،الرسول السنة المالئكة ولم يقل لسان

 لكن . لندرك الرسالة اإللهيةه يكلموننا بما نفهم، المالئكة حين يتكلمون مع البشر  ) ب
 . وحدة ولسان واحدفي  وهم ال ندركهاالتيالمالئكة لهم لغتهم السمائية 

لسنة السمائيين أ ىنَفلو ع )٨:١٣اكو (ى يقول الرسول واأللسنة ستنته  ) ج
  . في األبديةىيتوقفوا عن الحديث المالئك فهل  ة،والمالئك

  
حتى  اليماناوكل علم وان كان لي كل  السراراواعلم جميع  بوةن ان كانت لي و -:٢ية آ

  .فلست شيئا حبةمولكن ليس لي  لجبالاانقل 

وهكذا  )٢٥:٢٤ -٣٨:٢٢ دع( أعام تنبوبل )٥١-٤٩: ١١يو (أ  تنبا فقياف. أي التنبؤ=نبوة 
   .ومع هذا فقد هلكوا )١٩:٩ ،٢٣-١٤:١٦صم ١ (شاول الملك

فمن  .سرار وتعاليم السيد المسيح وهلكأ يهوذا عرف كل -: مثال  =علم جميع األسرار أ
 الذاتي وكبريائه ه فستكون معارفه لمجد،دون محبةب ولكن ،يعرف مشيئة اهللا ومقاصد اهللا
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 المحبة هيالصفة األساسية لإلنسان الروحي  )٢٣ ،٢٢: ٧مت (  هالكهالتاليوب هوانتفاخ
 قد يلفت مثل هذا .والنبوة واألسرار دون محبة ستصبح أعمال جسد أو خداع شياطين

 مثل هذا يسهل خداعه بواسطة . ولكن دون محبة لن يرضى اهللا،مهل بعالناس ويثيرهم
  .الشياطين

  
 حبـة مي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي  ان اطعمت كل اموال    و - :٣ية  آ

  .فال انتفع شيئا

ن الذين كانوا عند تبرعهم يضربون بـاألبواق        يسيي هذه مثل الفر    =أموالين أطعمت كل    إ
 ولكن من يفعل هـذه      ، هنا قد يستفيد اآلخرين من هذه الخدمات       .الشخصيللشهرة والمجد   

  .الخدمات بدون محبة لن يستفيد شيئا
 .يمان أو في سـبيل اآلخـرين      إلجل الدفاع عن ا   أل ربما   . =… جسدي حتى    وان سلمت 

ن لم يكن هناك محبـة فمـا هـو الـدافع            إ ن لك .األولى كانت بذل أموال وهذه بذل للذات      
  .الشخصيللتضحية بالمال أو الذات سوى الشهرة والمجد 

  
وال .  تنـتفخ  المحبة تتانى وترفق المحبة ال تحسد المحبة ال تتفـاخر وال           - :٧-٤آيات  

. وال تفرح باالثم بل تفـرح بـالحق       . وال تحتد وال تظن السوء     نفسهالتقبح وال تطلب ما     

  .وتحتمل كل شيء  وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبرعلى كل شيء

 فالرسول هنا يرسـم صـورة       ،ستبدل كلمة المحبة في هذه اآليات بكلمة المسيح       إهناك من   
 هذه المحبـة وهـذه      عندي ولكن السؤال لو لم يكن       .ة تجسدت فيه المحب   الذيللرب يسوع   
  .عملأالصفات ماذا 

  )٢٢:٥غل (  المحبةه و أول ثمار،متالء من الروح القدسإلنطلب ا )١
 وال نعمة دون جهاد والجهاد هو       ،متالء من المحبة هما نعمة    إل وا ،متالء من الروح  إلوا )٢

 محبة سـوى    ئمتلألن   و بالتالي    . المطلوب الشيء على عمل    هأن يغصب اإلنسان نفس   
 . العنيكم ا باركو .حبوا أعداءكم أ لنذكر تعليم الرب     ؟ وما هو الجهاد المطلوب      .بالجهاد

 ءفمحبة األعـدا   )٤٤:٥مت  ( جل الذين يسيئون إليكم   أل صلوا   . مبغضيكم إلىحسنوا    أ
   محبة أي وهكذا ، نعمة ولكنها تتطلب جهادهي
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ـ  داخلـي  في حتى لو    ،ال تلعنوا  أحداً    و ، الناس  كل  على تكلموا حسناً . …ا  باركو  )أ  ئ ش
   .آخر
صـنع  إ مدخْ أتى ليخدم ال لي    الذيلكل الناس وتشبهوا بالسيد      قدموا خدمات .…حسنواأ) ب

  .هذا حتى لو لم تكن تحب الخدمة
 فـي  لمـن    ، لكل متـألم   ، بل صلى لكل الناس    ، صالتك بنفسك  فيال تنشغل   .…صلوا) ج

 وفى مقابل هـذا تنـسكب علـى    .المسيحي وغير كنيستي للمسيحى  ومن ليس في     كنيستي
ة الجديدة  ق الخلي هي وهذه   ،أعدائيحب كل الناس حتى     أ نفسيجد  أ ف ،طبيعتيالنعمة وتتغير   

قصى ما تستطيعه الخليقة العتيقة هو أن يغصب اإلنسان         أف )١٧:٥ كو   ٢(  في المسيح  التي
 هـي ب هللا والناس  والبداية       عن ح   هذا ا الخليقة الجديدة فتصنع    على عمل المحبة أم    هنفس

  التغصب 
 والرفق هو طـول أنـاة بالـسلوك والعمـل           . هو طول أناة بالفكر    ى التأن =تتأنى وترفق   

ـ   ، لنا ئن يس لم اإلساءة   م ويحتمل المعنى عد   . التعامل مع اآلخرين   فيوالتخاطب    ه بل نقابل
   .بالصالح والخير

 ظـروف   فـي  وقل ربما هـم      ، أعط للناس عذر فيما يفعلونه من أخطاء       - :عمليتدريب  
 البداية يحدث نوع من     في وربما   .نفعاالتكإ وحاول السيطرة على     .ضطرتهم لذلك إصعبة  
  . النفس سالماًئنسكاب النعمة ستمتلإ ولكن مع .الكبت

 وال تحقد على اآلخـرين  ، ال تشعر باأللم نتيجة لسعادة اآلخرين وتقدمهمأي  =ال تحـسد    
ـ  ، قلوب البشر  في وإبليس يحرك الحسد     . زوالها عنهم   وال تتمنى  .بسبب نعمة نالوها    ه فقلب

 فـي سـقط اإلنـسان     أ ومن حسد إبليس انه      . قلب اهللا  أل يم الذي مقابل الحب    اًمملوء حسد 
ـ ). على النعمة التي نالهـا     ه األخ األكبر لالبن الضال حسد     -:مثال  (الخطية   ا اإلنـسان   أم
 ولكن هذا   .العادى في طاقة اإلنسان      المملوء محبة يفرح مع الفرحين وهذه ليست       الروحي

   وإذا كانت طبيعتك لم تتغير ماذا تفعل .هل تغيرت طبيعتك أم ال. …هو المحك 
  -:تدريب عملي 

           كـان هـذا بتغـصب      طلب لـه المزيـد حتـى لـو        أ و ،جل من ناله خيرات   ألصلى  )  أ
  جل أن تتغير طبيعتك أصلى من ) ب
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  وبهـذا تغيـر النعمـة      . ولو بتغصب  ، وخذ معك هدية   ،اإلنسان وبارك له  ذهب لهذا   إ) ج
   .طبيعتك
 والمحبة .ي وبين نفسبيني وتنتفخ هذه . تتفاخر هذه تكون أمام الناس= ال تنتفخ .ال تتفاخر

 فال ،نفسناأل وتحد من تكريمنا ،حترام اآلخرين وتقديرنا لهم وتكريمنا لهمإ بنا شعوراًألتم
 غرورا وشعورا بعظمة أنفسنا ئنفسنا تطرفا يجعلنا نتفاخر ونمتلألا  تقديرنفينتطرف 

 . أو بسبب خدمة قدمناها لهم،هيملكون  وهم اله نملكبشئيجعلنا نتفاخر على اآلخرين ربما 
 والناس تحب المتواضع وتنفر من ، غسل األرجلالذيأما المحب فهو متواضع كالمسيح 

وال  )١٧:١يع (ه ر أن اهللا هو مصدر كل خير عندالمنتفخ وكيف ينتفخ أو يتفاخر من يشع
 أما المملوء محبة يتمنى الخير . صاحبها بالغرور والكبرياء والغطرسةئ ال يمتلأيينتفخ 

هذا هو التدريب ( ويصلى هللا ليعطيهم فيفرحوا ،هنهم ال يمتلكون مثلأل ويحزن ،لكل الناس
كو ١(لي  بما ليس أتفاخر فكيف ،عندي إذا فهمنا أن اهللا هو مصدر كل خير ).المطلوب

٧:٤(  
 رديئة ويـسلك     ويفعل أفعاالً  ، يجرح مشاعر الغير بكالم قبيح وسفيه ليوبخه       أي =ال تقبح   
  )٦:٤كو (  وقارن مع.بغير لياقة

   لمشاعرهم ئ نس أن من فلنتعلم أن نشجع الناس بكالم لطيف بدالً=تدريب عملي 
ا  أم ،ه فالمحب يطلب ما لآلخرين ثم ما لنفس       . عكس األنانية  هي هذه   =ال تطلب ما لنفسها     

  لنتعلم من المسيح أن نتعب لنربح اآلخرين       )٧،٨: ١٨يو  (األنانية فال تتفق مع الروحيات      
  نااأل المحبة تهتم بنفع اآلخرين قبل  إذاً).١٢:٣٢،١٠خر  +٣:٩رو (

بـة ال   فالمح . بحزم بال تجريح وبال غضب     ، يتصرف بلطف ووداعة وهدوء    أي =د  تال تح 
   . بل ال تحسب لآلخرين خطاياهم،إلدانتهمتنظر لآلخرين بروح النقد وتسعى 

 أما المحبة الشكاكة فتفتـرض أن الجميـع         ، اآلخرين في  تفترض الثقة     =ال تظن السوء    
 بل علينـا    ، وليس معنى هذا أن نتعامل بال حكمة       .أشرار ما لم يثبتوا العكس في معامالتهم      

 في وال نتسرع    ،الخير لزرع شكوك العداوة بيننا و بين اآلخرين       أن ال نترك الفرصة لعدو      
 وعلينا أن ندافع عن الناس بقدر مـا يمكـن وان            )مثال بنى عمون مع رسل داود     (.الحكم

كمـا جـاءت فـي بعـض        ( الحكم وال نحتفظ بسجل لخطايا اآلخرين        في  ئنتروى ونبط 
   .مل معنا فلو تذكر اهللا كل خطايانا لما تعا. بل ننساها)الترجمات
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 أو ترديد آيات ومن هو ، بترديد مزامير والتأمل فيها مثالً،نشغل بالسماءإ -:تدريب عملي 
 لـن يهـتم     ، كقائد السيارة المشغول بالطريق    .مشغول بالسماء لن يالحظ أخطاء اآلخرين     

  بمالبس الراكبين معه
 في هعدو  فهناك من يفرح بسقوط، ال تشمت في سقوط اآلخرينأي =ثم ال تفرح باإل

 بل المحب يبكى ،ثم فهو لم يتب توبة حقيقية ومن يفرح بوجود اإل، اهللاهخطية حتى ينتقم من
 حتى لو كان هذا ، تتوبلكي ء صلى لكل نفس تخطى-:تدريب عملي  ئعلى خطية الخاط

  .ضد رغبتك
 فالقلب المحب يـسكنه     . ويقدم الخطاة توبة   ، تفرح وتسر عندما يسود الحق     =تفرح بالحق   

   . فالمحب يفرح بالتوبة والسلوك باإلنجيل، واهللا هو الحق،اهللا
حتمل نقائصنا  إ والمسيح   ، تحتمل نقائص اآلخرين وسوء تصرفاتهم     أي  =شيءتحتمل كل   

 وأيضا نفهم هذه على أن المحبـة ال         .وهو القدوس أفال نحتمل نقائص البعض نحن الخطاة       
 بل كانت الكنيسة تـصلى      ) أبو مقار  قصة(تشهر باآلخرين وتذيع نقائصهم بل تستر عليهم        

 وكان هذا أيام    . وهكذا طلب بولس الرسول أن نحترم الرؤساء       ،جل الذين يقتلون أوالدها   أل
  .نيرون

 دواخلهم وتـشكك فـي      في تصدق المظهر الطيب للناس دون أن تبحث          =شيتصدق كل   
فهذه لها مواقـف     ه من داخل  ظهر اإلنسان شروراً  أن  إ ولكن   ، فهذه متروكة هللا   ،نيات قلوبهم 

 طبعا تصدق كل شي ال تعنى البالهة بـل بعقـل            ،ختصار هذا اإلنسان  إل قد تصل    ىأخر
   .)٢١:٥ا تس   +١:٤ يو ١(مستنير

 فهيوا أخطأ فإذا ، أحوالهمونصلح اآلخر وتأمل أن ي، ال تعرف اليأسأي  =شيترجو كل 
ـ    هي ،ة والتغلب عليها  ئترجو لهم التخلص من الخطي      اآلخـرين   فـي ل اهللا    تتوقع بثقة عم

   .ه بل يأمل في خالص اليتصور هالك من يحب فمن يحب.يرهميلتغ
 وتصبر على كل ما يصيبها من       ، طول أناة نحو اآلخرين    في تسلك    =ئتصبر على كل ش   

 . إنما تفعل الخير دائما وتصبر     .س سريعا أ وال تي  ،ضطهاد وال تتعجل النتائج   إضيق أو من    
  وتحتمل كل تجربة مهما كانت 

  
  ..فسيبطل والعلم فستنتهي وااللسنة فستبطل النبوات واما ابدا تسقط ال المحبة -:٨أية 
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 مـن ثبـات اهللا      ى وثبات المحبة يأت   . السابقة  ختام رائع للسيمفونية    =المحبة ال تسقط أبداً   
 الحياة الحاضـرة وفـى   في والمحبة تبقى هنا مع اإلنسان . واهللا ال يفشل، فاهللا محبة ،هنفس

 فتخلى النفس من المحبـة      ،عظم من المحبة  أاألبدية ولن يأتي وقت يكون فيه ما هو         الحياة  
 فهـو   تقول فالن يحتاج لمعاملته بـالتواء       الحكمة البشرية قد   .عظم و أسمى  أليحل ما هو    

 بل علينا أن    .أ وكل هذا خط   . أو فالن يحتاج لمعاملته بشدة فلنطلب من أحد أن يؤذيه          ،ملتوٍ
 مشاعل تنير ظـالم     فهي =أما النبوات واأللسنة والعلم      . تسقط أبداً   لن فهينتعامل بمحبة   

 فال  ) حين نرى المسيح شمس البر     أي( األبدية   فين ولكن حين يظهر نور الشمس       اآلالليل  
 تعامل مع الناس    . محتفظة بوضعها  ، صامدة ، أما المحبة فتظل ثابتة مؤكدة     .لزوم للمشاعل 

 السماء  في أما   ، وهى من الروح القدس    اآلنلها عمل    النبوات   .بمحبة وأنت لن تخسر أبداً    
 السماء فسيكون لنـا     فيا   أم ،ن هو علم ناقص مهما كان غزيراً      اآل والعلم   .فال داع للنبوات  

ن الموضوع خاص باأللسنة فالرسول يريد أن يقـول أن كـل المواهـب              أل ف .علم حقيقي 
ن أل لغة السماء    هي فالمحبة   .ماء الس في حتى   اًبدأ المحبة فلن تسقط     إالّ السماء   ىفستبطل  
 فنحن مخلوقين على صورة     . السماء في من المحبة ال مكان له       الخالي واإلنسان   .اهللا محبة 

 المحبة يكون لنا نصيب في السماء أما المطبـوع فيـه            أينطبعت فينا صورته    إ فإذا   ،اهللا
لينا أن نجاهد    لذلك ع  .صورة الحقد والحسد والكراهية فمثل هذا مطبوع فيه صورة إبليس         

   .ن أن نتعلم لغة السماءاآلمن 
  

 الكامـل  جـاء  متى لكن و. التنبوء بعض نتنبا و العلم بعض نعلم الننا - :١٠ ،٩آيات  

  .بعض هو ما يبطل فحينئذ
ن فجزئيـة   اآل أمـا المعرفـة      ، لوجه  السماء سنعرف كل المعرفة حينما نرى اهللا وجهاً        في

ن كشمعة وسـط  اآل العلم .مجاالت ضيقة و محددة فين محصور اآل علمنا   .وليست مطلقة 
 ).علم أو تنبؤ  ( لنور الشموع    داعي األبدية سيسطع نور شمس البر فال        فيا   أم ،ظالم العالم 

   ظهور شمس البر =متى جاء الكامل 
  
 لكن و افتكر كنت كطفل و افطن كنت كطفل و اتكلم كنت كطفل طفال كنت لما - : ١١ية  آ

  .للطفل ما ابطلت رجال صرت لما
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 ولنفهم .")النمو في الحياة الروحية أو صعود درجات السلم الروحي" في المقدمة راجع ( 
 وهو ه وبين،ه وادراكه فهمفي قارن بين طفل ،ا يقصده الرسول يضرب لنا هذا المثلم

 الذي السماء في هذه الحياة وإدراكنا فين اآل هكذا سيكون الفارق بين إدراكنا .رجل ناضج
ن عن اآل فكالمنا .ناآل نحن عليها التي الصورة المشوهة همامأ وتبطل .مكتمالًسيكون 

الء األطفال سيضحكون ؤ حين يكبر ه.السماويات كأطفال يتكلمون عن أسرار القنبلة الذرية
 فالطفل يمثل . هذا هو الفارق بين الطفل والناضج.مما كانوا يفكرون فيه وهم أطفال

 والرسول يشير لثالث . يمثل من دخل للسماء فعالًجالناض و،مرحلة حياتنا على األرض
 ليها سابقاًإ أشار التي مقابل المواهب الثالث في )التفكير/ الفطنة / التكلم (قدرات للطفل 

ير لموهبة ش مقابل التكلم والفطنة تفي فاأللسنة )العلم/ التنبؤ / األلسنة (     وهى ٨ية آفي 
  . للمعرفة والعلمالتنبؤ والتفكير والتأمل يشير

  
 بعـض  اعرف االن لوجه وجها حينئذ لكن لغز في مراة في االن ننظر فاننا - :١٢ية  آ 

  .عرفت كما ساعرف حينئذ لكن المعرفة

 المرايا في   ،مرآة في .اآلنيضرب الرسول مثال آخر لتوضيح ما أراد عن نقص المعرفة           
 وهذه ال تقدم صورة     ، بالفضة أيام بولس الرسول كانت من المعدن الالمع المصقول مكسو        

 اآلن وهذا معناه أن لنا      .وجهلل بل تقدم صورة مشوشة      )مثل المرايا الحالية  ( حقيقية لألشياء 
 ولكن مـا ندركـه     .على األرض معرفة بسيطة مشوشة من أمجاد وتسابيح وأفراح السماء         

 اآلن ينظر  نحن لن ندرك أسرار السماويات وسنكون كمن.ياتئن نشتاق للسماأل  كافاآلن
ـ     فيا   أم . غير قادر على حل هذا اللغز       لغز في    لوجـه  وجهـاً  ور السماء فسنرى كل األم

 السماء فسنعرف الحقيقـة     في أما   ، من الحقيقة   نعرف جزءاً  اآلن لذلك   .فسنرى اهللا مباشرة  
ـ رِ كما ع رفْعَأسالكاملة    اهللا يعرف اإلنسان معرفة تامة كاملة فهو فاحص القلـوب   =تْفْ

 ، لنا فكـر المـسيح  اآلن فإذا كان من   ، مثل هذه المعرفة   ه السماء سنعرف  في ونحن   .كلىوال
فكم  )١٦ ،١٠:٢ كو   ١(  حتى أعماق اهللا   شي يفحص كل    الذيولنا الروح القدس يحل فينا      

   .مجد هذاأما . … فيوم  السماء ومعرفتنا هذه ستتزايد يوماًفيوكم سيكون لنا 
  
  المحبة اعظمهن ولكن الثالثة هذه والمحبة والرجاء يماناال فيثبت االن اما - : ١٣ية آ
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يمان إلا فين يوصى الرسول بالثبات اآل ولكن . الحياة األخرىفيير سيحدث يكل هذا التغ

 نتعلمها على األرض ، لغة السماءهين المحبة أل = المحبة نوأعظمه .والرجاء والمحبة
 هعدأ بعد أن نرى اهللا ونرى ما ه دورنتهيييمان إل ما فا حدإلىلكن .  السماءفيونمارسها 

أن ندخل  والرجاء سينتهي دوره بعد .مفهوم اإليمان في السماء هو الثقة في اهللا سيكون ،لنا
 . الجديد هو التطلع نحو أمجاد وخيرات جديدة كل يومه وسيكون مفهوم، السماءإلى فعالًً
 ، األعظمفهيا المحبة  أم.رة واحدة بال نهاية وال نأخذها كلها مهيمجاد وأفراح السماء أف

  .ى اهللا ويقترب للكمال السماوإلى مملوء محبة يقترب هفمن قلب
  مادياً نجاحاًهعطاأ لو ه فهو يتصور أن اهللا يحب، ماديةيسهغير الناضج روحيا تكون مقاي

ا أم. " معاك ى يتساءل ليه يارب ما أنا ماش "ا لو سمح اهللا له بتجربة أم،موالأوصحة و
ن اهللا صانع أ و، مهما كانت الظروف الخارجيةهالناضج روحيا فهو يفهم أن اهللا يحب

 ويكتشف ، الناضج يدخل لعمق فكر اهللا. فيشكر اهللا عليها، هذه التجربة للخير إذاً.خيرات
 . وكلما دخل للعمق تزداد التعزيات اإللهية.كثرأكثر وأ وبهذا يدخل للعمق ،همحبته فيحب

كتشاف محبة اهللا الالنهائية وتذوق األفراح إ بل ، السماء حيث ال ألمفي فكم وكم سيكون
 عربون ما الّإن من أفراح ما هو اآل هخذأ فما ن.هللا فيكون التسبيح الدائم ،واألمجاد األبدية

ن اآل يهبنا األفراح والتعزيات الذي من الروح القدس ئ فلنطلب أن نمتل. هناكهخذأسن
 مع الوقت ه لكن، بالتغصب هذا أوالًأ وربما يبد،لى التسبيحكعربون ولنغصب أنفسنا ع

   . السماءفي هخذأ وأيضا كعربون لما ن،سيتحول لمصدر فرح
   األيمان الرجاء المحبة ،ثالثية بولس الرسول

 ٢٢:١٠عب   + ١٢– ١٠:٦عب   + ٨:٥ا تس    + ٣:١اتس  (في  هذه الثالثية وردت أيضا     
–٢٤(.     ونجد أن الرسول قد ع في  يمان  إل ا فَر" )  ان قيإلهو الثقة بما يرجى وا     )١:١١عب

 .لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا )٢٠– ١٨:٦عب ( "في  الرجاء  فَر وع ."بأمور ال ترى  
حيـث دخـل يـسوع       . ما داخل الحجاب   إلى للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل       هو كمرساة  الذي

ـ   فيالرسول المؤمن   ور فيه   ص ي الذي ومن هذا التعريف للرجاء      "جلناألكسابق   لم ا هذا الع
علـى    مرسـاة  في بحبل مربوط     ممسكاً ه ولكن وجد نفس   ، بحر مظلم  في كمن   ،المضطرب

جل أن يعد لنا أل السماء إلى والذي ثبت المرساة وألقى الحبل هو يسوع الذي دخل ،ئالشاط
عـن  متنـاع   إل ا أي السلبيالجهاد  ( جذب الحبل    فيستمر  أن سوى أن    اآل  وما على  .مكانا
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 ففـي طمئنان  إولكن يكون هذا ب   .) …الخطية والجهاد اإليجابي من صالة وصوم وخدمة        
   . هذا اإلصحاحفي أما المحبة فتعريفها . هو السماءالذي ئ الشاطفي حبل مربوط يدي
يمان هو  إل فنحن نرجو أن يكون نصيبنا هو المجد السمائى وا         .يمان هو الثقة بما يرجى    إلوا

 فـي  نحن نرجـو أن يـسندنا اهللا         .اآلتي الدهر   في وحياة   ، لألموات ن هناك قيامة  أالثقة ب 
  . أن اهللا البد وسيباركفييمان هو الثقة إل فا.تخاذ القرارإ فلماذا التردد في ، ماموضوعٍ

 ،نرى بولس الرسول يضع عالمات تظهر هل نملك هذه الفضائل أم ال            )٣:١اتس  (في  و  
 رهِظْفماذا ي " مانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم      يإنقطاع عمل   إتذكرين بال   م"  يقول   هفنجد

 ، الـسماء فـي  فمن يؤمن باألمجاد المعـدة  .ن كان لك أعمال صالحةإيمان ؟ هذا إأن لك  
ن هناك دينونـة لـن      أ ومن يؤمن ب   . لن يتصارع على ميراث أرضى     ىوبالميراث السماو 

  . توبة بل يسرع مقدماً،أخطأ خطية حتى لو فيستمرار إليجرؤ على ا
 والمحبـة   . األعمـال  فـي  يظهر    الحي يمانإل فا . على فعل خطية   بل هو لن يجرؤ أصالً    

 .هبي وصله تجسدفي هكذا ظهرت محبة المسيح ،جل اآلخرين أ التعب من    فيالحقيقية تظهر   
 والرجاء يظهـر    . وخدمته ه التي تحملها في كرازت    هتعابأوظهرت محبة بولس للمسيح في      

 . على أمجاد السماء سيصبر على الضيقة الحاليةه فمن عين،حتمال الشدائدإفي الصبر على 
 بل هو ناتج عن وجود      ،حتمال والبطولة إلوالصبر ليس هو البالدة الحسية وال الشجاعة وا       

يمان والمحبة فهما كدرع يحميـان المـؤمن مـن          إلنرى فوائد ا   )٨:٥اتس  (  ومن .رجاء
 تحميني والرجاء هو خوذة . ضيقة محبة اهللا إذا أصاب المؤمنفيمحاوالت إبليس التشكيك 

 وقـت  ى طريقة إبليس أن يأتهي فهذه .شتد األلمإ اليأس والهم مهما     أيس  أمن خبطات الر  
 فلماذا سمح   الّإ و ،هن اهللا قاسى ولقد تخلى عن     أ أذن اإلنسان ب   في التجربة ويهمس    أيالشدة  

 محبة اهللا لـه   فيواثق   وال ، أن اهللا صانع خيرات    في والمؤمن الواثق    .بهذه التجربة المؤلمة  
 البـسين درع    فلنصح"  لذلك نسمع قول الرسول      .اهللا ال يصنع سوى الخير     .… ئالًًيرد قا 

 في وبالتالي محبة اهللا    فينهما يحميان صاحبهما من الشك      أل وهما درع    . "يمان والمحبة إلا
   وهنا يخسر المؤمن . والتصادم معههحكامأعتراض على إلا
              ه وفرحهسالم) ١
   فكل تجربة لها هدف وهو كمال اإلنسان، سمح بها اهللالتيلن يستفيد من التجربة ) ٢
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 … الرسـول    ها الرجاء فقال عن    أم . أهداف إبليس  هي وهذه   …… هبديتأربما يخسر   ) ٣
 ه فالمؤمن بدون رجاء معرض لفقـدان سـالم        .)٨:٥ تس   ١(  رجاء الخالص  هيوخوذة  

 مجد وأفراح السماء    في رجاء    ولكن من له   ،ه فرح اًم فاقد  ه فين يحيا   أل و ،ومعرض لليأس 
  . أبداًه وسالمه ولن يخسر فرح، على السماءهفستكون عين
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  اإلصحاح الرابع عشر 

  
لسنة ويعقد مقارنة بـين موهبـة       أ هذا اإلصحاح يعالج بولس الرسول موضوع التكلم ب        في

عقد أمور الكنيسة   أضوع األلسنة من     ومو .كثر نفعا لبنيان المؤمنين   أاأللسنة والتنبؤ وأيهما    
 ظهرت يوم الخمسين ومـع      .نتهاء كنيسة الرسل  إ ب انتهت فهذه الظاهرة    ،غمضهاأاألولى و 

 + ٤٦:١٠ + ١٣ – ١ : ٢ أع( فقـط    فسس ومع كرنيليوس وتكلم عنها بولس هنا      أشعب  
٦– ١:١٩ +١٨– ١:١١(. ور ية لجمه آ فلقد تكلم الرسل بلغات متعددة ك      ا يوم الخمسين  أم

 ، فيفهمهم الشعوب أثناء كـرازتهم     ه للرسل أن يذهبوا ويكرزوا للعالم كل      عالناًإالمجتمعين و 
 .وفى حادثة كرنيليوس   )٣٧:٢أع  ( ولذلك نجدهم قد تفاهموا مع سامعيهم بلغاتهم الخاصة       

ـ كَتَ فلقد فهم بطرس  مـن        ،كان هذا عالمة على قبول اهللا لألمم وفتح باب الخالص لهم            ملُ
 وفـى يـوم     .خذ نفس الموهبة  أ كالهما   .لسنة أن ما حدث للرسل حدث لألمم      أ ب كرنيليوس

نه يوجـد روح    أ بعد أن قالوا وال سمعنا       ،ية لمن نالوا الروح القدس     آ فسس كانت األلسنة  أ
 من كل هذا نفهم أن هـذه        . مواهب مقدس  وبهذا فهموا أن حلول الروح القدس قد أعطاه         

 ١( " ية لغير المـؤمنين   آأنها  " لذلك قال بولس الرسول      ،الموهبة كان هدفها غير المؤمنين    
 إلى ومن بعد دخول المسيحية      . لذلك لم نسمع عن األلسنة بعد الكنيسة األولى         )٢٢:١٤كو  

  .سينيحد من األباء القدأللسنة كانت أن لم نسمع عن موهبة اآلمصر حتى 
 ؛ وال يعـدو أن يكـون      ةإلهي هدف أو حكمة     أدنين فهو بال    اآلأما ما يصنعة الخمسينيون     

  -: مفتعلة هستيريةحركات 
 ال يوجـد    .ن  لهذه الموهبـة    اآل ع فال دا  ،فلقد حققت موهبة األلسنة غايتها بقبول األمم      ) ١

 في انتشرت فالمسيحية   .خر من الخارج يكلمهم بلسانهم    آلحتياج  إ فال   ،رز بلغته اشعب بال ك  
   .كل العالم

 . للمسيح الذي الهاديندهم تتنافى مع الروح الوديع       تصاحب األلسنة ع   التي االنفعاالت) ٢
   . مملوء سالم وهدوءوالمسيحي

 لنحكم  ه نسمع الذيوهذا يعنى تقييم الكالم      )١٠:١٢كو  ١( ز األرواح يبولس يدعو لتمي  ) ٣
   .لسنة غير مفهومةأ فكيف يتم هذا مع وجود .على صحته



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

١٧٦  

 أمـا   )٩– ١:١١تـك   ( بابـل    في كما حدث    ،لسنة غير مفهومة  أبلبلة و ئ  الكبرياء تنش ) ٤
  .المحبة فتعطى فهما لبعضنا البعض كما حدث يوم الخمسين

   -:كيف يرى الرسول هذه الموهبة من واقع هذا اإلصحاح ) ٥
 فـي  مازال استعراضيةفمن يسعى وراء موهبة  " ٢٠ية آ أذهانكم في ال تكونوا أوالداً   " )أ

 فالمسيحي. .صليبال  وراء ما يبنى قابالً     فيسعى ا الناضج روحياً   أم .مرحلة طفولة روحية  
   . اإلبهار والبهرجة والمظهريات بل قبول الصليبهليس طريق

لـسنة  أ هذا الوضع تتكلمـون ب     فينتم  أمن يراكم و   " ٢٣ية  آأفال يقولون أنكم تهذون     ) " ب
 المطلوب أن نبنـى     ؟ فهل هذه طريقة للبنيان    .غير مفهومة سيقول أن هذا نوع من الجنون       

  ١٦ية  آ +٢٤ية آ+ ٩ية آمع السا
  .فما فائدتها أذن للمؤمنين " ٢٢ية آية لغير المؤمنين آاأللسنة  " )ج
 ، ولكن يفضل المواهب التـي تبنـى       ، ليس معنى هذا أن الرسول ينكر موهبة األلسنة        – ٦

  ن اآلن ولكن ما فائدة األلسنة اآل استعمالوعلى أن تكون لهذه الموهبة 
ن ألنه سـيفرح    أ فمن المؤكد    ، وصلى بهذا اللسان   ،لسنةأمن موهبة    إذا أعطى اهللا المؤ    -٧
 العـادي  أن صلى المؤمن بلـسانه       ولكن أيضاً .. . إنسان سيجعله يفرح   في عمل للروح    أي

  سيفرح 
 بالطريقة العادية فإذا كـان      ه ليعمل ما نعجز نحن عن عمل      ة اهللا يتدخل بطريقة معجزي    – ٨

 للتالميذ هـذه    ى فلماذا الموهبة ؟ اهللا أعط      يكرز له  ذياليمكن للكارز أن يتعلم لغة الشعب       
 فكيف يكلمون العـالم سـوى       ،العطية فهم كانوا صيادين بسطاء وسيرسلهم اهللا لكل العالم        

ـ سقف أفريقيا قـد ع   أ مثل األنبا انطونيوس مر قس        أيامنا فنجد أن واحداً    فيا   أم .بلسانه  ملَّ
   .لكنيسةم لهم كتب اجفريقية وترإل اللغات اهنفس
 فالكنيسة تحتاج لمن يكلـم      ،لسنة ولكن ليس كما يفهمها الخمسينيون     أل الكنيسة تحتاج    – ٩

 ويكلم المستهتر بلسان تبكيت ويكلم اليائس بكالم تشجيع هكـذا كلـم             ،المتألم بكالم تعزية  
 ،عارفـاً بالنـاموس    غريباس الملك كان رجالً   أ ف .بولس أغريباس الملك بلسان غير فيلكس     

 ،الخطيـة  يحيا فـي     الذي الواليا فيلكس    أم ، الرسول بولس من واقع الناموس     هلملذلك ك 
 ؛  ٢٤:٢٤أع   + ٢٣– ١:٢٦أع  ( إرتعبنه  أ بولس عن البر والتعفف والدينونة حتى        هفكلم
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صرت للكـل   . …صرت لليهود كيهودي     " ه وهذا ما كان يعنيه بولس الرسول بقول       ).٢٥
  )٢٢– ٢٠:٩ا كو ( " خلص على كل حال قوماًأل ئكل ش
 على أن يكون لها فائدة لبناء       ،لسنةأ فالكنيسة ال تعترض على أن تكون هناك موهبة          عموماً
  )١٧:١٦مر ( ىف لوعد السيد المسيح  وكانت موهبة األلسنة تنفيذاً.الكنيسة

  
  .اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا - : ١ية آ

 القلب سالم وفرح وهى عربـون       أل وتم ،عظم الفضائل أ إذا كانت المحبة     =اتبعوا المحبة   
ولكـن جـدوا     .خرآ وال تفضلوا عليها شيئا       فعليكم أن تطلبوا المحبة أوالً     .الحياة السماوية 

 ولكـن بـدون     ، ال مانع أن تجتهدوا لتمتلكوا مواهب للخدمة وللبنيان        =لمواهب الروحية   ل
هـا  ب التنبـؤ ف   هـي هم موهبة   أ وأول و  .وغيرة وحسد محبة ستصبح الموهبة سبب كبرياء      

 والتنبؤ هو توصـيل الحـق       .فضل من التكلم بلسان ال يفهمه أحد      أ وهذا   ،تعلمون اآلخرين 
 لآلخرين سواء بوعظ أو نبوة عن المستقبل فكالهمـا          يتنبأ لمن   هعلنأ الذي ، يريده اهللا  الذي

 . كلكـم  أي  =إتبعوالمحبة يقول   نه عن ا  أ والحظ   .ليهاإيتكلم عن السماء وكيفية الوصول      
 أما بالنسبة للمواهب فيقول     . فبدون محبة أنا لست مسيحياً     ، الكل فيفالمحبة يجب أن تكون     

 أن   على . يريده منى  الذي أتمم بها العمل     التي الموهبة   يني واهللا سيعط  . حاولوا أي =جدوا  
 بل  ،نطلب موهبة معينة   لذلك علينا أن ال      .الشخصي لمجديطلب الموهبة لمجد اهللا وليس      أ

 في فالكل بمواهبه يتكامل      وعموماً . لذلك هناك من يبحث عن الخدمات الخفية       ،أن نمجد اهللا  
  . المسيحإسمالكنيسة ليتمجد 

   
الن من يتكلم بلسان ال يكلم الناس بل اهللا الن ليس احد يسمع و لكنه بالروح                 - :٢ية  آ

  .يتكلم باسرار

 . كورنثـوس  في كانوا يشتهونها    التي هذه   ،لسنةأة التكلم ب  فضل من موهب  أأن موهبة التنبؤ    
ال يكلم الناس بل    =   ه فال أحد يفهم ما يقول     ، الناس شيئاً  هن من يتكلم بلسان ال يستفيد من      أل

 ه وإذا كنت تكلم اهللا فلماذا تكلم    ، لغة حتى اللغة األصلية لنا     بأي ه واهللا يمكن أن نكلم    =اهللا    
 بدون ترجمة يكون اللسان     .بما يفيدهم علناً    لكن كلم الناس   ،لسر ا في كلم اهللا    ،بصوت عالٍ 

 أذن  .ليس أحد يسمع  =  ولن يفهمه أحد      أحد شيئاً  ه بحديث خاص مع اهللا ال يستفيد من       هشبأ
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ـ ا لو و   أم . للسان عٍ وال داَ  األصلية السر أو بنفس لغته      فيكلم اهللا   يفاألفضل أن     وسـط   دجِ
 فـي  دجِا لو و   أم .هم بلغتهم وهذه فائدة موهبة األلسنة     شعب غريب مرسل لكرازتهم فليكلم    

 . هذه الموهبة ففائدتها أن اهللا يريد أن يرسله لشعب آخر للكـرازة            هعطاأ واهللا   هوسط شعب 
 ل فيه الروح فيكون هذا ليعلن له أسرار وحقـائق         م وع ،هلكن بينما هو ما يزال وسط شعب      

 ليست  هين األلسنة ليست للنشوة الروحية أو        أ أي = يتكلم بالروح وأسرار     هولكن= إلهية  
 يحدد طريقة التعامـل     ه لكن ، هنا الرسول ال يلغى الموهبة     .مجرد أصوات غير ذات معنى    

  معها 
   صلوات فليكلم بها اهللا سرا هيأن كانت الكلمات  )١
   .و كانت أسرار إلهية معلنة للناس فليترجم ليستفيد الناس ويسمعوال  )٢

 ، وترجم الباقين لكل اللغات ففهم كل السامعين       ،ين إذ تكلم بطرس   وهذا ما حدث يوم الخمس    
  .كل واحد بلغته

  
  .واما من يتنبا فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية - :٣ية آ

 ماذا يبنى عالقتهم بـاهللا وينميهـا        أي =للبنيان   تعليم اآلخرين بكالم مفهوم      هيلنبوة هنا   ا
 .شرح الممارسة العملية للحيـاة اإليمانيـة   تخويفهم من نتائج الخطية و =وعـظ    .ويعمقها
 بتجارب هذه آالمهشعر المتألم براحة وسط ي ل، راحة وتعزيةأي  COMFORT=تسلية 
   .همامأ وفتح أبواب الرجاء .الحياة

  
   .من يتكلم بلسان يبني نفسه واما من يتنبا فيبني الكنيسة -:٤ية آ

 تلهب  التي الروح القدس فيه وفاعليته       بكل تأكيد من يتكلم بلسان يشعر بعمل        =هيبنى نفس 
 ولكن حسب تعاليم السيد المسيح      . موهبة تبنى صاحبها   فأي ،ه الباطنة وبهذا يبنى نفس    هنفس

  مخدعه ويصلى سـراً    إلى فليدخل   )سواء بلسان أو بلغته األصلية    (   فمن أراد أن يصلى     
ـ    مأو . حتى ال تكون الصالة مظهريات تدخل الكبرياء للقلب         )٨– ٥:٦مت  (  أا مـن يتنب

 المواهب الروحيـة ألنهـا      فيقل الدرجات   ألسنة هو   أ التكلم ب  إعتبر لذلك   =فيبنى الكنيسة   
 )٢٨راجع أية   ( . وال يترتب عليها بنيان الكنيسة     )طالما لم يذهب للشعوب   (تستهدف الذات   

   واهللاه الكنيسة وليكلم نفسفين لم يكن يترجم فليصمت إوفيها نرى صاحب اللسان 
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اني اريد ان جميعكم تتكلمون بالسنة ولكن باالولى ان تتنباوا الن مـن يتنبـا                -:٥ يةآ

  .اعظم ممن يتكلم بالسنة اال اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا

 فيها نفع   التي لذلك يطلب لهم المواهب      ،الرسول يقيس أفضلية المواهب على قياس المحبة      
 يفضل أن يكون معها ترجمة ليستفيد       ه لكن ،سنة والرسول ال يلغى األل    .لآلخرين مثل التنبؤ  

 ولكن ما معنى    ، هذا إذا كان الواعظ من بلد آخر  وال يعرف لساننا           .الكل من إعالنات اهللا   
 فـي  وقد يكون هذا .خر ثم يترجم له أحد آ بلسان   لساني له نفس    كنيستيأن يتكلم واحد من     

  .ليذهبوا إلى كنائس بعيدة  وخداماًأيام الكنيسة األولى حين كان اهللا يعد رسالً
  
فاالن ايها االخوة ان جئت اليكم متكلما بالسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكـم امـا                 -:٦ية  آ

  .باعالن او بعلم او بنبوة او بتعليم

 .ن لم يكلمهم بلـسان مفهـوم  إ لهم  فهو لن يكون نافعاً،ههنا يطبق الرسول المبدأ على نفس   
 تعلـيم عقائـد أو وعـظ أو        =علم   .ية فائقة المعرفة   كشف عن أسرار إلهية خف     =عالن  إب

   . مسيحية واضحةئ تقديم مباد=تعليم   .تفسير ما يبدو غامضاً
  

االشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة مع ذلـك             - :٩-٧آيات من   

ضا فانه ان اعطى البوق اي    . ان لم تعط فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر او ما عزف به            

هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كالمـا يفهـم           . صوتا غير واضح فمن يتهيا للقتال     

  .فكيف يعرف ما تكلم به فانكم تكونون تتكلمون في الهواء

   .الرسول يستخدم أمثلة ليشرح لهم ما يريدهم أن يفهموه
الت  وهنـا يقـصد اآل     ، الجمـاد  أي ، ال حيـاة فيهـا     التي أي =األشياء العادمة النفوس    

 ، الـنفس  ئهد فهناك موسيقى هادئة تُ    ، ويقول الرسول حتى هذه لها لغة مفهومة       .الموسيقية
 ، لكـل صـوت    معاني له    = والبوق أيضاً  .وموسيقى للفرح       وهناك موسيقى للحزن    

   لالستيقاظ وهناك صوت للتجمع وصوت      ، المحاربون للقتال  أسمع يتهي فهناك صوت حين ي. 
بـل سـتثير     ،الت نغمة واحدة أو نغمات عشوائية فلن يفهمها أحـد         ا لو أعطت هذه  اآل     أم 

 فان كانت هناك لغة مفهومة تخرج من اآلالت عادمـة           )كأن أعطى بوق لطفل   (السامعين  
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 العـزف بـال     . فباألولى على البشر ذوى النفوس الحية أن تكون لهم لغة مفهومة           ،النفوس
  ـ    اًن لم يكن مفهوم   إلسان  ل كذلك ا  ،طرب أحد معنى ال ي  فـي تتكلمـون    .ه يصير مثل عدم

 يفهمه   وهب لكم كالماً   ى الذ ى تعطوا باللسان المعجز    لم نإ   إذاً . بال جدوى  أي = الهواء  
 فلن يفهم أحد ما     عشوائين صدر من البوق صوت      إ .السامعون فكأنكم تتكلمون بال جدوى    

 المهمـة   ىديـؤ ذن بلسان غير مفهوم يكون كبوق عـشوائي ال          إ ومن يتكلم    ،هالذي سيفعل 
  . نغمات متمايزة يخرج منها قطعة موسيقية لها معنىأي  = للنغمات فرقاً .هالمرجوة من

  
ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منهـا بـال               - :١٢-١٠ات  آي

. فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا و المتكلم اعجميا عنـدي              . معنى

  .اذ انكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيان الكنيسة ان تزدادواهكذا انتم ايضا 

 والمعنى أن   . يسمعها التي ال يفهم اللغة     ى هو من يتكلم لغة غير مفهومة أو الذ         =األعجمي
عـرف  أ ال   ألنني ليهناك لغات كثيرة لها معنى عند من يتكلمها ولكنها بال فائدة بالنسبة             

 فهناك لغات قوية تجد فيها الكلمات متعـددة         .عرف قوة اللغة  أ= ا  فهم معناه أهذه اللغات و  
راجـع  ( كلمات في اليونانية     ٣ فمثال كلمة حب بالعربية تقابلها       ، بتدقيق ئلتعبر عن كل ش   

عرفها فـستكون   أ لكنها بلغة ال      كتب علمية قيمة جداً    أمامي ولو   ).مقدمة اإلصحاح السابق  
من ا فأنت ي  .لييمنع أن بها معلومات ذات نفع لكن ليس          ولكن هذا ال     ،ليبال فائدة بالنسبة    

 نصيحة الرسول   . ستعود على من يسمعك وهو ال يفهم ما تقول         التي ما الفائدة    ،تتكلم بلسان 
 التـي  المواهب التي تبنى الكنيسة وليس المواهب        فيلهم أن يطلبوا كغيورون أن يزدادوا       

  . ال يفهمها أحدالتي كاأللسنة ،تمجد الشخص
  
  .لذلك من يتكلم بلسان فليصل لكي يترجم - :١٣ة يآ

 اهللا أن يترجم ليفهمه     ه أن يعطي  ي فليصل ،على من له موهبة اللسان ويتكلم بكالم غير مفهوم        
 إذ كان اهللا يعطى األلسنة للبعض حتى ينطلقوا         ، وهذا وضع خاص بالكنيسة األولى     .الناس

 يتكلم بلسان وسـط     ه ووجد نفس  ،وهبة الم ه نفس في وهذه اآلية تشير لمن وجد       .ىلبالد أخر 
  .ه يريده اهللا أن يذهب إليى البلد الذإلى قبل أن يغادر الكنيسة ،الناس
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  .النه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي واما ذهني فهو بال ثمر - :١٤ية آ

 أن  ، فهم يريدون هذه الموهبة    ،الرسول هنا يرد على تصورات خاطئة لدى أهل كورنثوس        
والنـشوة  ( غير مفهومة ويشعروا بنشوة أو تفوق على من ال يصلى بلـسان              لسنةأيصلوا ب 

ن كنت  إ ). فيه دتِْل و ى اللسان الذ  أيوالتلذذ بالصالة يحدثان أيضا لو صليت بلسان مفهوم         

 بل الرسول . هذا كالم أهل كورنثوس وليس رأى الرسول= تـصلى    فروحي بلسان   ىأصل
 بروحي دون أن افهم ما أقـول      ىمعنى أن أصل   فال   ،ئ أسلوب خاط  ويوضح لهم أن هذا له    

 بينما العقـل  ، فال معنى أن أكون خاضعا تحت تأثير وفاعلية الروح       فهو بال ثمر   ذهني  =
   فـي  بدون ثمر إذ ال يشترك مـع الـنفس           أي ويظل العقل بدون نفع      ،القَغير مدرك ما ي 

 هن ال يفهمه هو نفـس     ن يتكلم إنسان بلسا   أ أن نتصور أن اهللا يعطى موهبة        أ وخط .الموهبة
 النبـي  لم يلغ عقل     ي فالوح ، بلغة اإلنسان  ه عن راًبع هو عبارة عن فكر ألهى م      يفحتى الوح 
ـ       إ لذلك فأسلوب    .أو الكاتب   وأسـلوب   .ىشعياء المثقف يختلف عن أسلوب عاموس الراع

 ال يلغى المواهب الخاصة فـي الكتابـة         ى فالوح .بولس يختلف عن أسلوب يعقوب الصياد     
 .ا خبراته وثقافته  م واألسلوب والصياغة هما للكاتب ويستغل فيه      فكر اهللا  فالفكر هو    .غةوالل

 بـط   ٢( واإلمالء   ى ونحن نفرق بين الوح    .أ يعصم الكاتب من الخط     أيضاً ىعلى أن الوح  
 ، التعبير الدقيق لم يلـغ عقـل اإلنـسان         ى يقتض ى المقدس الذ  ىالوح فان كان  )٢٠:١،٢١

 لتلغى عقل اإلنسان وتجعله يقول ما ال يفهم مآخر األيا فيالروح فيستحيل أن تأتى هبة من 
 ال يفهمـه وال      وال يصح أن يعطى اهللا اإلنسان أن يصلى كالماً         . يصلى بالروح  ه أن متوهماً

 ويضع كلمات هرطقة مثـل يـسوع        ،ن الشيطان سيستغل هذا الوضع     إ  بل ،هيعيه هو نفس  
 والكبرياء يقود اإلنسان ليلعب به الشيطان       .ء المظهريات تقود للكبريا   ).٣:١٢كو١(ناثيما  أ

 الكتاب فكانوا يحدثون بعظـائم      فيا من حل عليهم الروح القدس        أم .اهللا في ئويجعله يخط 
 فـي  ولم نـسمع     .)٦:١٩أع  ( فسسأ مثل أهل    نيتنبأ و أو كانوا   ) ٤٦:١٠+١١:٢أع(اهللا  

ى تسبيح على عظـائم اهللا       فتعظيم اهللا يعن   . ما يقول  يعيالكتاب المقدس عمن تكلم دون أن       
   . والتنبؤ يعنى كالم مفهوم بوعظ أو نبوات. فهل هذا يتم دون وعى،ه وشكرهوتمجيد

  
فما هو اذا اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح وارتل بالـذهن              - :١٥ية  آ

   .ايضا
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 لما   وفاهماً  واعياً ذهني بالروح يكون    ى حينما أصل  ه اهللا أن  ه يقبل ىهذا هو الوضع السليم الذ    
 اتـصال  وفى   ، عند السامعين   بل أن أكون مفهوماً    ، فالموضوع ليس غيبوبة روحية    ،أقول
   . وتكون العبادة مفهومة للمشتركين فيها، معهمذهني

  
و اال فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقـول امـين عنـد         - :١٦ية  آ

  .شكرك النه ال يعرف ماذا تقول

 بمفهـومكم يـا أهـل       أي وباركت بالروح    . تسابيح شكر هللا   أي باركت    =باركت بالروح   
 أنكم تسبحون اهللا بكالم غير مفهوم كموهبة من الروح القـدس فـان سـمعك                ،كورنثوس
 مثل هذا حينما تشكر أو ، من ليس له مواهب روحية خاصة ومعرفته محدودةأي  =العامي

 من هنا نفهم أن المهم      .م يفهم ما تقول   ن ل  إ ، فليكن هذا  أي =مين  آيقول  تسبح بلسان كيف    
 . العبادة المشتركة أن يكون هناك شركة بين من يصلى أو يرتل أو يعظ وبين السامعين               في

ـ  أي = مينآ لدى السامع لتحدث الشركة ويقول       يجب أن يكون المصلى مفهوماً     سبح اهللا  ي
   معكهشكريو
  
   .فانك انت تشكر حسنا ولكن االخر ال يبنى -:١٧ية آ
 لكـن بـال بنـاء       =وتشكر حـسنا     فأنت وحدك تصلى     ،و كنت تشكر بلسان غير مفهوم     ل

   .للسامعين
  
   .اشكر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جميعكم -:١٨ية آ

 لم يفهم اللغـة     هلسنة كدارس ألن  أ المعنى انه يتكلم ب     وغالباً .ربما كموهبة أو لثقافته العالية    
  )١٤ -١٠:١٤أع (     ونيةأالليك

   
و لكن في كنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهني لكي اعلم اخرين ايـضا                - :١٩ية  آ

   .اكثر من عشرة االف كلمة بلسان
 ،علمها لآلخرين أ كنيسة خمس كلمات مفهومة و     فيفضل أن أتكلم    أ أنا   …تفهم اآلية هكذا    

هـا   أدرك أي  =بـذهني أتكلم خمس كلمات     ه فقول .أن أكلمهم عشرة آالف كلمة بلسان     عن  
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كثر هنا معناهـا    أ =كثر من عشرة آالف كلمة بلسان       أ .هدركتأ اآلخرين بما    ملّعُأ و بعقلي
 الكنيسة  في الرسول   . فهذا لن يبنى السامعين    ، كلمة بلسان  ١٠٠٠٠فضل من أن أتكلم     أهذا  

   . وعظفي صالة أو فين إ الشاغل بنيان الناس هيخرج من ذاته ويكون شغل
  
 تكونوا اوالدا في اذهانكم بل كونوا اوالدا في الشر و اما فـي              ايها االخوة ال   - :٢٠ية  آ

  .االذهان فكونوا كاملين

 ، أحـالم طفولـة    الّإلسنة ما هو    أما يطلبونه من مواهب       = أذهانكم     في ال تكونوا أوالداً  
نـه  أ والحـظ    .ن كان بال فائـدة    إ حتى و  ه ظاهر في المزخرف   ءبالشيفاألطفال يفرحون   

ـ      في نهم أوالداً أ عنهم   ه كالم  قبل باإلخوةيصفهم    قبـل أن    ه تصوراتهم حتى ال يغضبوا من
 باأللسنة من صفات األطفال لما يحيط به مـن         قْلُع أن التَ  ه ومعنى كالم  .يوجه لهم نصيحته  

 وهذا مـا قالـه الـسيد      ، الشر في فكونوا هكذا    ن أردتم أن تكونوا أوالداً    إ و .مظاهر مبهرة 
 ، إخالصهم فيتصف بها األوالد وكذلك     ي التيالبراءة   تتصرفوا ب  أي .)٣:١٨مت  (المسيح  

 علـى    فالطفل ال يكون بعد قـادراً      = األذهان فكونوا كاملين     فيأما  .وبال مكر وال خداع   
 الذهن  فكاملي . أن الرسول يريد أن موهبة األلسنة تكون مرتبطة بالفهم واإلدراك          أي ،الفهم

   .همهم من يبحثوا عن كل ما يبنى اآلخرين ويبنى حيات
  
مكتوب في الناموس اني بذوي السنة اخرى وبشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب           - :٢١ية  آ

   .وال هكذا يسمعون لي يقول الرب
ا النبوة التي يشير لها بولس  أم. لفظ الناموس يشير لكل العهد القديم    = الناموس   فيمكتوب  
أنبيـاء يكلمـونهم     ومعنى النبوة أن اهللا أرسل لهـم         .)١٢-١١:٢٨أش  (  من فهيالرسول  

 ) أشور أي( فهاهو سيرسل لهم أشور وهى أمة تذلهم لتؤدبهم وهم           ،بلسانهم فلم يسمعوا لهم   
       -:يتكلمون بلسان غريب عنهم ومع هذا لن يسمعوا والمقصود بكالم الرسول 

 فشعب إسرائيل سيعاقب بوجوده وسط شـعب        ،سنة عالمة للدينونة  لبهذا تصبح األ   )١
  .رفضوا أن يسمعوا وصايا اهللاغريب اللسان النهم 

و بين سـلوك     كأن الرسول يريد الربط بين معاناة إسرائيل من لغة الغزاة الغريبة           )٢
 فكال الموقفين   ،المؤمن البسيط إذا ما رأى الكاملين يتكلمون بلسان غريب ال يفهمه          
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 واإلحساس  االستيعاب معاناة من اللسان الغريب لعدم القدرة على         ه طيات فييحمل  
 .نعزالإلربة وابالغ

ن الشعب حتى بهذا لن يـستمع فـإذا كـان           أأن اهللا سيكلم الشعب بلسان غريب و       )٣
  تتمسكون بهاالتيسنة ل فما فائدة األ، اهللاهرسلأالشعب لن يستمع للسان 

  

 لغيـر  فليـست  النبـوة  امـا  المؤمنين لغير بل للمؤمنين ال اية االلسنة اذا -: ٢٢ية  آ

  .للمؤمنين بل المؤمنين
 فإذا فهمتم أن األلسنة ال فائدة       . بل على كل ما مضى     ٢١ية  آ ليست عائدة على     هي = إذاً

 لذلك عليكم أن تفهموا أن اهللا أعطى موهبـة          .ن ما يفيدكم هو النبوة    أل ،منها لكم كمؤمنين  
 ظهـرت موهبـة     التـي األلسنة لنكلم بها غير المؤمنين بلسانهم ونالحظ أن الثالث مرات           

لسنة يوم الخمسين ليكـرزوا لغيـر       أ فاهللا أعطى الرسل     ،ير المؤمنين األلسنة فيها كانت لغ   
  فسس فكانت األلسنة عالمة على قبولهم أوأهل   وبالنسبة لكرنيليوس. كل العالمفيالمؤمنين 

  
فان اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكـان الجميـع يتكلمـون              - :٢٤ ،٢٣ات  آي

ولكن ان كـان الجميـع      . يقولون أنكم تهذون  بالسنة فدخل عاميون او غير مؤمنين افال        

  .يتنباون فدخل احد غير مؤمن او عامي فانه يوبخ من الجميع يحكم عليه من الجميع

 أفـال   ، عـن المواهـب     ال يعرفون شـيئاً    =عاميون  لسنة كلكم ودخل    ألو كنتم تتكلمون ب   
 حد  إلىبعد  يمان ولكن لم يصل     إل هنا هو من له درجة من ا       العامي .نكم تهذون أيتوهمون  

ن مـا   إ ف ،نيتنبأ و  لو دخل مكان فيه مؤمنون       العامي ومن هنا نالحظ أن      .التمتع بالمواهب 
  لسنة فسيتعثر فيهم أ مكان يتكلمون فيه بإلىا لو دخل  أم.ه ويتعلم منه سيبكتهيسمع

  
و هكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة وهكذا يخر على وجهه ويسجد هللا مناديا ان               -:٢٥ية    آ

   .الحقيقة فيكماهللا ب
 يتصور أن   هألن" من قال لك ذلك عنى       "  للواعظ ويقول له   ىسمع عظة ويأت  ي من   ههذا يشب 

 إنما هو عمل الروح     ، شيئا ه ال يعرف عن    ولكن الواعظ قطعاً   ،ئ كل ش   عنه الواعظ يعرف 
   .القدس
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م لـه   فما هو اذا ايها االخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعلي              - :٢٦ية  آ

   .لسان له اعالن له ترجمة فليكن كل شيء للبنيان
   .جل البنيانأالرسول يريد أن كل المواهب تخدم من 

 ولقد تعودت الكنيسة على صلوات المزاميـر فـي          ، صالة ملهمة بالروح القدس    =مزمور  
 هـي  يهبها الروح للمؤمنين فالـصلوات       التي وربما يقصد الرسول الصلوات      ،اجتماعاتها
كـو  ( يا الروح القدس ليمجد اهللا بها ومن أمثلتها التسبحة واأللحـان والتـرانيم      ضمن عطا 

  موهبـة    =لـسان     من الروح القدس   يمان بالهام خاص  إل شرح حقائق ا   =تعليم   )١٦:٣
ـ  ملهم بإعالن جديد أو      =إعالن   .األلسنة ولكن بطريقة بناءة    وة أو كـشف يخبـر بـه        نب

   . ليكن كل شي للبنيان إذاً.سير األلسنة القدرة على تفأي =الترجمة .السامعين
  
ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على االكثر ثالثة ثالثـة وبترتيـب                - :٢٧ية  آ

   .وليترجم واحد
 له موهبة األلسنة لـه      ى ولكن نفهم أن المؤمن الذ     . حتى ال يحدث تشويش    =ثنين  إثنين  إف

 وبترتيب  .نفسهمأح دنس فال يمكنهم التحكم في       ا الذين فيهم رو    أم .القدرة على التحكم فيها   

فليتـرجم   وللبنيـان    . وقت واحد فيحدث التشويش    في يتكلم الواحد بعد اآلخر وليس       أي =

   .واحد
  
   .و لكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه واهللا -:٢٨ية آ

ـ   فيان  ن ك إ  =هفليكلم نفس  ،استعراضيةحتى ال يكون الموضوع فيه ناحية         .ه هذا تعزيت
   فلن يفهمه أحد ، أحده وال يرفع صوته ليسمع. لهويكون اهللا سامعاً

  
   .اما االنبياء فليتكلم اثنان او ثالثة و ليحكم االخرون - :٢٩ية آ

 ،فليتكلم األنبياء ويعظوا ويستمع لهم اآلخرين ويميزوا بما لهم من موهبة تمييـز األرواح             
  .)٣-١:٤ا يو ( هل هذا الكالم من اهللا أم ال

  



   إلى أهل آورنثوس األولىبولس الرسولرسالة 

  

١٨٦  

   .و لكن ان اعلن الخر جالس فليسكت االول - :٣٠يةآ
 إذا تحـرك أحـد      أي ،عالن أو كـشف   إحد من المؤمنين اآلخرين     ألن حدث أن أعطى     إ

 فعلى المتكلم أن يسكت     .المؤمنين بواسطة نعمة الروح القدس وكشف له الروح القدس شيئاً         
  شويش وبترتيب وبال ت.أن يتكلم خرآلليعطى فرصة ل

   
   .النكم تقدرون جميعكم ان تتنباوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع - :٣١ية آ

 تعلـيم  ، وكل واحد يكمل بتعليمـه . ولكن بنظام وايمكن للمؤمنين أن يتعبدوا ويعلموا ويتنبأ     
  . الكلفي فالروح يعمل ،خرآلا
  

 ليس اله تشويش بل الـه       الن اهللا . و ارواح االنبياء خاضعة لالنبياء     - :٣٣ ،٣٢آيات  

   .سالم كما في جميع كنائس القديسين
  يـستطيع  أي ، على أن يتحكم فـي موهبتـه       النبي قدرة المؤمن أو      بوضوح الرسول يؤكد 

 حالة إذا كانت النبوة     في أي .جل أن تعطى الفرصة لآلخرين    أل أن يقفوا عن التنبؤ      األنبياء
 ال يغيب ذهنهم بل يكونون متحكمـين فـي          أي ،من اهللا تكون أرواح األنبياء خاضعة لهم      

 فاهللا يعطى الموهبة ومعها     .نفسهمأ في التحكم   مفال يمكنه ا من تحركهم الشياطين      أم ،نفسهمأ
 واهللا  . عن هـدفها األصـيل     الضابط حتى ال ينحرف بها اإلنسان أو يجرفه الشيطان بعيداً         

له تـشويش   إلموهبة هو ليس     يهب هذه ا   ى فاهللا الذ  .وضع أن تخضع موهبة التنبؤ لألنبياء     
السالم جميع   و    وعلى ذلك فيجب أن يسود النظام      .له سالم إ بل   )صل الكلمة يعنى ضجيج   أ(

   . كل مكانفيالكنائس المسيحية 
  
لتصمت نساؤكم في الكنائس النه ليس ماذونا لهـن ان يـتكلمن بـل               - :٣٥:٣٤ات  آي

علمن شيئا فليسالن رجـالهن  و لكن ان كن يردن ان يت      . يخضعن كما يقول الناموس ايضا    

   .في البيت النه قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيسة

 فيبدو أن   . كورنثوس كان فيه كثير من الجدل بخصوص وضع النساء         فييبدو أن الوضع    
 ، ورفضن الخضوع لرجالهن   ، وتغافلن عن وضعهن   شي كل   فيالنساء حاولن تقليد الرجال     

 والرسـول رأى أن     .يقة مظهرية وأحدثن ضجيجاً    الكنيسة بطر  في موقف المعلم    نتخذإبل  
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 ففـي لـذلك  ( ويخضعن لرجـالهن  ، الكنائسفي السليم أن تصمت النساء      اإلنجيليالوضع  
 والرسول ال يطلب أن تـصمت النـساء     ).الكنيسة تقتصر الوظائف الكهنوتية على الرجال     

لب منع حـب     لكن الرسول ط   ، قال أن المرأة تصلى وتتنبأ     )٥:١١ (فيبصورة مطلقة فهو    
  .س المرأةأالظهور والتشويش وخضوع المرأة لرجلها فالرجل ر

  
   .ام منكم خرجت كلمة اهللا ام اليكم وحدكم انتهت - :٣٦ية آ

 تـنظم العبـادة     التـي  كورنثوس خرجوا على األسس      فينهم  أ إذ يبدو    ،عبارة فيها توبيخ  
تم حتـى ال تـذعنوا      نأ من   …ن الرسول يقول لهم هنا      أ وك .الجماعية وكان هناك تشويش   

نـتم  أ بل   .منكم خرجت كلمة اهللا   = صل الكرازة باإلنجيل    أنتم  أ هل   …علم به   ُأ ىللحق الذ 
 فـي  يرجع لكـم الحـق         =انتهتأم إليكم وحدكم      .مجرد حقل واحد من حقول الكرازة     

ما فيش حد غيركم    "  بينكم   الّإهل ال يوجد مؤمنون     . … المعنى   . الكنيسة فيترتيب العبادة   
 أي   =انتهـت   . عليكم باالعتماد الّإ هل ال يتم ترتيب أمور الكنيسة        …" رف كلمة اهللا    عي

   . ترتيب األمور كلها كما يتراءى لكمفي إليكم فيكون لكم الحق الّإلم تصل 
  
ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه الـيكم انـه وصـايا                  -:٣٧ية    آ

  .الرب

   .وصايا الرب إليكم هو الحق وهو هكتبأك أن ما  سيدرحقيقي نبيمن هو 
  
   .و لكن ان يجهل احد فليجهل - :٣٨ية آ

 وليتحمل كل واحـد  ، بما هو حق جاهالًهاعتط عدم في كل واحد حر أن يطيع أو يظل   ىأ
  .هقولأ لما ه ومسئولية تجاهلهمسئولية نفس

  
   .م بالسنةاذا ايها االخوة جدوا للتنبوء و ال تمنعوا التكل - :٣٩ية آ

   . فهو لم يلغ األلسنة ولكنة يفضل التنبؤ،هذا ملخص تعاليم الرسول
  
   و ليكن كل شيء بلياقة و بحسب ترتيب - :٤٠ية آ
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 . الكنيسة بجدية ووقار وترتيب حسنفي فلتمارس كل األعمال = لياقة وترتيب  
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  اإلصحاح الخامس عشر 

  
 رفضت فكرة   التي الفلسفية اليونانية    ئباد كورنثوس الم  فينتشرت  إيمان بالمسيحية   إلقبل ا 
 أيديهم الكتاب المقدس رفضوا فكرة      في بل حتى الصدوقيون من اليهود الذين كان         ،القيامة
  . مدارس نادت بعدم وجود قيامة٣  فكانت هناك . ولم يفهموها،القيامة

هما  وقال كال  -:اآلبيقوريون الوثنيون    + ) طغمة الكهنوت عند اليهود    أي(الصدوقيون   )١
خر ليس سوى نتاج غرور     آ فكر   أين  أ و ، بعد الموت بالكلية   هأن اإلنسان ينقطع وجود   

  .ه تخليد نفسفياإلنسان ورغبته 
ـ   الذي محيط األلوهية    في قالوا أن النفس أو الروح تذوب        -: الرواقيون   )٢  ه خرجت من

  . ذاتية الفرد ويفنىتنتهى وهكذا ، المحيط الكبيرفيبتالع قطرة مياه إمثل 
 المادة أساس   في نادوا بدوام الذاتية وخلود الروح ولكنهم كانوا يرون           :ميذ أفالطون تال )٣

 الّإ حقيقـي  وعلى ذلك فال خلـود  ، والعائق الوحيد بين النفس والصالح المطلق     ،الشر
 ه فحينما تتحرر النفس من هذا الجسد الخبيث ومن تأثير         ،بالتحررالكامل من ربط المادة   

 .ه يكون هذا هو الخلود بعين،طل المفسد كسجن معيالقاس

أع (  المـسيحية  بدايـة  فينتشار اإلنجيل   إ سبيل   في لذلك كانت عقيدة القيامة عقبة كبيرة       
 لذلك حين علـم التالميـذ       .)١٢:١٥ كو   ١ + ٩– ٦:٢٣ + ٣٢:١٧ +١٧:٥ + ٢ ،١:٤

   . شديداً واجهوا رفضاًالبداية فيبفكرة القيامة 
 كما  ، عقيدة القيامة  فيحية وبالقيامة نجدهم عادوا للشك      من أهل كورنثوس بالمسي   آوبعد أن   

 فـي  ولكن كان شك أهل كورنثـوس        .ن رأت الرب يسوع   أ القيامة بعد    فيشكت المجدلية   
 ،رتداد للخطيـة  إل شهوتهم ل  ه كان سبب  ،راء الفالسفة اليونانيون  ألستجابتهم  إعقيدة القيامة و  
كل ألن"  هذه الحياة    فيياة فلنتلذذ بقدر إمكاننا     نه طالما ال حياة بعد هذه الح      أ ،فمبدأ الوثنيون 

 أن المعاشرات الردية تفـسد األخـالق      "لذلك قال لهم الرسول    ." نموت   ونشرب ألننا غداً  
وفى هذا اإلصحاح نجد الرسول يتحدث عن قيامة الرب يسوع ثم قيامتنا . " ٣٣ آيةالجيدة  
  -:هذه العقيدة هل كورنثوس عدة براهين على صحة أل يقدم هكلنا ونجد

     ".١١ آيةمنتم آوهكذا  "سابق أيمانهم  ) ١
   ١ آية وتقومون فيه . … حياتهم في حدث الذيير يقيامتهم من موت الخطية و التغ) ٢
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   ٤ ،٣آيات  شهادة العهد القديم من النبوات  )٣
   ٧ - ٥آيات  ن رأوا الرب بعد قيامته   م شهادة التالميذ وغيرهم م)٤
   ٨  آية الطريق   في ه كان لبولس نفسلذيا الظهور )٥
   ٩ آية رسول   إلى من مضطهد للكنيسة ه حدث لبولس نفسالذيير ي التغ)٦
    ٢٩  آيةسونها في كورنثوس   ر بولس بعادة كانوا  يماأستشهد )٧
   ٣٠ آية بالقيامة   هيمانإ للخطر وللموت بسبب ه تعريض بولس نفس)٨
   ٣٦ آية بعد دفن البذرة  الّإ فالنبات ال ينبت ،بيعة إثبات صحة القيامة من الط)٩

 هـي حجـر     ، وبالنسبة لنا كمؤمنين   ه     و القيامة لها مركز عجيب بالنسبة للمسيح نفس       
 فبعد أن سادت الخطيـة والمـوت        ، وهى التي تبلور قضية الفداء     ،يمان المسيحي إلساس ا أ

ألنهـا  .)٣:١،٤بـط   ١( المسيحييمان  إل ل ئ كل ش  هي التي كانت القيامة    .وفسدت الطبيعة 
 ،ى وصار للخطاة حق الحياة مرة أخـر       .خلصت البشرية من حكم إبليس والخطية والموت      

 لذلك نقـول    . فالتوبة بالضرورة تكون قيامة    ،ن كانت الخطية موت   إ و ،جرة الخطية موت  أف
 نصيب  ومن له . )٢٥:٥يو  (  من موت الخطية   ئ قيامة الخاط  هي األولى   .أن هناك قيامتان  

 + ٢٩ ،٢٨:٥يـو   (  األبدية في القيامة الثانية    في سيكون له نصيب     ، هذه القيامة األولى   في
 يقوم مـن مـوت   ،من بالمسيح آم توبة و    دستمع لصوت الرب يسوع وقَ    إ فمن   .)٦:٢٠رؤ  

 وتصير له حيـاة مقامـة مـن بـين           ، شوهتها الخطية  التيالخطية وتتغير طبيعته الفاسدة     
 مثـل هـذا   . بل تشتهى السماء  ،المادياتودة ال تشتهى األرض      يصير خليقة جدي   ،األموات

 ،كبر دليل على حقيقة القيامـة      أ ير هو ي وهذا التغ  . ومبادئه ه عن العالم في لغت    هيختلف شكل 
 فالقيامة ليست . غير قادر على فهم قوة القيامةهاليزال يحب العالم والخطية نجد    أما من 
 بل أن القيامة    ، سنة ٢٠٠٠ح قام بعد أن صلبوه من        وليست قصة تاريخية أن المسي     ،نظرية
  . لنحيا بها منتصرين على الخطية، أن المسيح قام ليعطينا حياته المقامة من األمواتهي

   
   . و اعرفكم ايها االخوة باالنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه- :١ آية

 وتعاليم  ، القيامة هيشارة مفرحة    ب = اإلنجيل   . أذكركم بما سبق وبشرتكم به     أي =أعرفكم  
 النـصرة علـى     أيشون حياة القيامـة     ي تع أي =وتقومون فيه    .الخالص و أهمها القيامة   

نتم يا أهل كورنثوس قد تغيرت حياتكم من حياة فساد لحيـاة  أو .الخطية إذ قمتم مع المسيح  
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ن بصيغة  تت تقومو أ و .ن لم تكن هناك قيامة    إ فكيف حدث هذا     .قداسة وصارت لكم مواهب   
 ألننـا   .الفاعل المستمر فموضوع قيامتنا وخالصنا هو موضوع جهاد الكنيسة كل وقـت           

 ، تعنى بدورها التوبة المـستمرة     التي حاجة للقيامة    في وأصبحنا   ،عرضة للخطية والموت  
   .ري اليوم األخفي للقيامة من األموات ستعداداًإ
  
بشرتكم به اال اذا كنتم قد امنـتم        و به ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كالم           -:٢ آية

   .عبثا
 ، األبديـة  إلـى  وتكمـل بـدخولنا       تتم  حياتنا في الخالص عملية مستمرة      إذاً =مخلصون  
   . بالنجاة من الخطية ثم بالنجاة من عقابهاأالخالص يبد

ياها وقبلتموهـا وعلـى أساسـها       إ سلمتكم   التي البشارة المفرحة    أيوبهذا اإلنجيل    =وبه  
 بهـذه البـشارة     . فيهـا  أساسي هذه البشارة تتضمن القيامة كموضوع       ،يحيينكمستقومون  

   . ثبات وقوةفيتخلصون إذا تمسكتم بتعاليمها 
ستمرت إ أي ، باطالً أي ، غير مثمر   إذا كان أيمانكم سطحياً    الّإ  =منتم عبثاً آال إذا كنتم قد     إ

   . نفس الخطايا السابقةفييمان إلحياتهم بعد ا
  
 سلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا      فانني - :٣ آية

   .حسب الكتب
غـل  (  كـان بـإعالن    ه ما قبل  =ما قبلته    . و كرازتى الشفوية   ى تعاليم ى ف =سلمت إليكم   

 هنا يلجا لـشهادة العهـد       =حسب الكتب    .دي من الكنيسة كتقال   هباإلضافة لما تسلم   )١٢:١
وقصة يونـان    )١٠:١٢زك  +  ٢٦:  ٩ دا + ٥٣أش   + ٢٢مز  ( عراج(القديم و النبوات    

يمـان مـع    إليماننا أن تتطابق حقـائق ا     إا يدل على صدق     منه لم إ و ).وذبح اسحق كرموز  
  .نبوات العهد القديم

  
   .وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب -: ٤ آية
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 ١٠:١٦مـز   ( مسيحية و راجع  التعليم بموت المسيح و قيامته هو أساس وجوهر الديانة ال         
 يتأسـس   ى قيامته الت  ، وهناك شهود رأوا دفنه ثم رأوا قيامته       .)٢:٦هو  + ١٠:  ٥٣أش  +

  .عليها كل رجاؤنا
  

وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة الكثـر مـن   . وانه ظهر لصفا ثم لالثني عشر  -: ٨-٥ آيات

ر ليعقوب ثـم    وبعد ذلك ظه  . خمس مئة اخ اكثرهم باق الى االن ولكن بعضهم قد رقدوا          

  .واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. للرسل اجمعين

 ومهما حاول اليهود إخفاء الحقيقـة    ، فالمسيح ظهر لكثيرين   .حدث القيامة حدث غير عادى    
 . ثـم تـسلمته الكنيـسة كلهـا        ، لمن لم يرى   ى ولقد سلم من رأ    .فلقد ظهرت حقيقة القيامة   

هـل  أ لشهادة المريمات ف   أ ولم يلج  ،التالميذوالرسول هنا يلجا لشهادة رجال موثوق فيهم ك       
 فهذا  ،هتمت بشهادة مريم المجدلية   إا األناجيل األربعة ف   أم( عنهم   نثوس ال يعرفون شيئاً   ورك

   ) كارزةإلى سكن فيها شياطين ى أن تتحول المجدلية الت،هدف األناجيل
ثنـى  إوتسميتهم  نتحار يهوذا   إ وقت القيامة كانوا قد صاروا أحد عشر بعد          =ثنى عشر   لإل

  ا م إعشر ترجع
  سم شهرة لهم وهذا هو األرجح إنه صار أ )١
   .١٢ل اختيار متياس الرسول إ أن الرب ظهر لهم بعد  )٢

غـل  (ه   حين أقـام عنـد     ه ربما عرف بولس أن المسيح ظهر له من بطرس نفس          = لصفا  
١٨:١( وظهـور الـرب     .ا ظهور المسيح ليعقوب فلم يذكر سوى فـى هـذا المكـان            أم 

 وبولس الرسـول    .)٢٠-١٦:٢٨مت  (  الجبل ى الجليل ف  ى فربما كان ذلك ف     أخ هائمخمسلل
 . أخ  حتى ال يقول أحد أن التالميذ لشدة تعلقهم بالمسيح تخيلوا قيامته             ٥٠٠ل  ا لشهادة   أيلج

 ولم يقل ماتوا وهكذا يؤكد حقيقـة        =بعضهم قد رقدوا     . رسوالً ٧٠ل  ا  =للرسل أجمعين   
نه مات ليؤكـد    أ  عن المسيح     ٣ آية ى يقول ف  ه بينما نجد  . من النوم  اظكاستيقالقيامة وإنها   

 هحد شهود القيامة هو بولس نفسأ ف= أنا  ى للسقط ظهر لهنأك .ه و موته وصلبهمأالحقيقة 
 رسول  إلى وحولته القيامة من مضطهد للكنيسة       ، رأى المسيح وهو في طريقة لدمشق      ىالذ

 وبـولس   . قبل تمامـه    ميتاً ه يسقط من بطن أم    ىذ هو الولد ال   =السقط   .صانع للمعجزات 
ضطهاده للكنيسة ما كـان يحـق لـه         إ وبولس بسبب    ، فالسقط ال يعيش   ، سقطاً هسمى نفس 
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يمـان وهـو    إلا  قبـول  ى ف هخرأ لت  سقطاً ه هو يرى نفس   . رحمة اهللا  هدركتأ لوال أن    ،الحياة
ـ     .نبواتهبالفيلسوف الدارس للعهد القديم وعارف       ون فـي مقدمـة      وكان المفروض أن يك

 أن   كما أن السقط ليس أهالً      أن أكون رسوالً    أنا بولس لست أهالً    ى والمقصود أنن  .المؤمنين
ستحق سـوى المـوت     أ فأنا ال    ، بل هو يموت وال يستطيع أن يحيا كذلك أنا         ،نساناًإيكون  
 ىولد مع الكنيسة يوم ميالدها ولكنن كان من المفروض أن ُأ.ضطهدت كنيسة المسيحإ ىألنن
 لذلك كنت غير مستحق للحياة وال أن        ، للكنيسة  بل صرت مضطهداً   ،ولد لم أُ  ىسبب خطايا ب
  .حيا بهاأل حياته ى المسيح القائم أعطان. أن أحياى لكن نعمة اهللا أعطتن. رسوالًىأبق
  
ألني اصغر الرسل انا الذي لست اهال الن ادعى رسوال الني اضطهدت كنيسة              -: ٩ آية

  .اهللا

 مـع   هو من يشعر بالمذلة ويذكر خطاياه الـسابقة قـائالً         ى والتائب الحقيق  ىالمؤمن الحقيق 
ـ      ه نفس ه بل يكر   " كل حين  ى أمام يتي خط  "المرتل  هـذه   ى ويتضع كما تواضع الرسول ف
 وتذكر الخطايـا    . بل ظل يذكر خطاياه السابقة      عظيماً  صار رسوالً  ه فهو ال يذكر أن    .اآلية

 ى اهللا الـذ    ويحيا شاكراً  ،ه تستطيع الشياطين أن تخدع     والمنسحق ال  ،نسحاقاًإالسابقة يعطى   
 بـل   .ه فإبليس يستغل كبريائه ويخدع    ، مستحق ه أن ه نفس ى يشعر ف  ى أما الذ  . برحمته هدركأ

 هو يرى   ،ه ويرى قذارة خطاياه فيحتقر نفس     ه اإلنسان من الروح تنفتح عين     ئأن كل ما يمتل   
  .اياه فينسحق باألكثر قذرة خطى فيدرك كم ه، ويرى خطاياه،قداسة المسيح

   
ولكن بنعمة اهللا انا ما انا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اكثر                 - :١٠ آية

   .منهم جميعهم ولكن ال انا بل نعمة اهللا التي معي
 ، ولكن هذه اآلية شهادة لعمل نعمة اهللا معـه         .صغر جميع الرسل  أ ه أن هتضاعإ ىهو قال ف  

 بل لنعمـة    ، لكنيسة المسيح   فهو كان مضطهداً   ىستحقاقه الشخص إب ال   . عملت معه  ى الت ىأ
 رسول فيـشكر اهللا     إلى غيرته   ى نعمة اهللا الت   ه عيني ى تعاظمت ف  ه وكلما تصور ماضي   ،اهللا

   هو لم يكن سوى .على نعمته
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ـ   آ  إذ     =ة لم تكن باطل   .ستخدمته نعمة اهللا  إناء صالح   إ ـ أ و   ،يمن الكثيرين بكرازت  هعطت
 وفى هذه اآليـة     . كانت فوق ما تحمل كل الرسل      ىمل كل أتعاب الكرازة الت    النعمة أن يتح  

 تعبت اكثر منهم جميعهم   =  لمن يستحقها    الّإعطى   ال تُ  )وهى عطية مجانية  (نجد أن النعمة    

  .ستحق كل هذه النعمةإفبجهاده  =
  

  .فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم - :١١آية 

   بها منتمآنتم أ بالقيامة و=هكذا نكرز  . الرسل=ك أولئ بولس أم = أنا .كلنا
  

و لكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من االموات فكيف يقول قوم بينكم ان                 -:١٢آية  

   .ليس قيامة اموات

كيف تنكرون القيامة مع كل هذه البراهين وكل هؤالء شهود لها و يكرزون بها وهم محل                
  .ختبرتم فاعليتهاإ ومنتم بهاآ وقد سبق لكم أنكم .ثقة
  

   .فان لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح قد قام - :١٣آية 
ن لم تكـن هنـاك   إ ف، من أجلناالّإ يقوم ى أن يتجسد ويموت و بالتالالمسيح لم يكن محتاجاً   

 فهو تجسد وشاركنا فى     . فما الداعى أن يقوم المسيح أو أن يموت أصالً         قيامة لألموات إذاُ  
 ،قامتنا نحـن  إ هو     المسيح بقيامته  ه فما قصد  ، ونموت معه ويقوم فنقوم معه     جسدنا ليموت 

  .فقيامته هى قيامة لنا ولو بقى المسيح فى الجسد أو بقى فى القبر لبقى للموت سلطان علينا
  

   . وان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم- :١٤آية 

 وال ذات معنى ،ن كرازتنا لن تكون ذات مضمون روحىإف ،وان لم يكن المسيح قد قام حقا
 فالمسيح أعطانا حياته التى قام بها من بين األموات فصارت لنا حياة مقدسة              ،على اإلطالق 

 فلن يكون ذات مـضمون     ،يمانكمإل وكذلك األمر بالنسبة     . من الفساد الذى كنا نحيا فيه      بدالً
 . مؤسس على حقيقة القيامة مـن األمـوات         كالهما ،يمانكمإ طالما أن كرازتنا و    ،ىجوهر

 =يمانكم  إ  وباطل أيضاً  . عديمة النفع وبال ثمر من نحو خالص اإلنسان        =فباطلة كرازتنا   
نتم علـى   أ و  وكيف يكون باطالًً   )باطل تعنى هنا بال نفع    ( كلمة   ،هعديم الثمر وال جدوى من    
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 فمن أين أتـت لكـم   ،نآلاية و من مواهب وحياة قوية وقارنوا حالكم أيام الوثن      هنتم علي أما  
   .هذه الحياة بعد موت الخطية

  
و نوجد نحن ايضا شهود زور هللا الننا شهدنا من جهة اهللا انه اقام المـسيح   - :١٥آية  

   .وهو لم يقمه ان كان الموتى ال يقومون
 وكيـف   . لم يقـم   ون نحن شهود زور ألننا شهدنا بقيامته وه       وكنن لم يكن المسيح قد قام       إ

 )٢:٩ كـو    ١(نتم ختم رسالتنا    أشهود زور ونحن قد عملنا وسطكم كل هذه اآليات و         نكون  
 وهل .يمانكم وحياتكم المقدسة والمواهب التى عندكم قد ظهر صدق رسالتنا وأنها حق   إأى ب 

   . هم شهود زور،كل هؤالء الذين شهدوا بأنهم رأوا المسيح بعد قيامته
  
  

   .ون فال يكون المسيح قد قامالنه ان كان الموتى ال يقوم - :١٦آية 
 ففى اآليتين نجد الرسول ال يضع المسيح فى دائرة والناس فى دائرة             .١٣آية  راجع تفسير   

   .خرآل وما يحدث للواحد يحدث ل،ه بل يقرن المسيح بالبشر فهم جسد.أخرى
فبحسب  .عتقادكمإأى بحسب   " ن كان الموتى ال يقومون      إ"  وقال   ١٥آية  سبق الرسول فى    

 المـسيح أيـضاً     إذا صدق أن الموتى ال يقومون فان       ه ألن ،تقادكم هذا نكون شهود زور    عإ
 فنحن أيضا سنقوم    ، هو جسدنا  ى فان كان قد قام بجسده الذ      .خذ جسدنا أ فهو   ،بالتبعية لم يقم  
   هبأجسادنا مثل

  
   .وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم - :١٧آية 

 وبالتـالى   ، الخالصـى  ه فإنكار قيامة المسيح يستدعى إنكار عمل      .يمانإلهادة ا هنا نرى ش  
 ، بيننا وبين اآلب فقـط      المسيح أتى ال ليصنع صلحاً     .بطالن الكرازة به وبطالن اإليمان به     

 بتقديم حياتـه    هتمأ وهذا   .)٢:٨ + ٢٣-١١:٦رو  ( بل ليحررنا من جرم الخطية وسلطانها     
 مـن   بـدالً ،ب ذبيحة حياته النقية المقبولة عناآل لمد ثم قَ،ه الخطية فى شخصب لقد غل ،لنا

  بالـشيطان محـرراً     وقام من األموات ظافراً    .فرت خطايانا  وبهذا غُ  ،حياتنا الملوثة العفنة  
 . عهـد معـه  ى بإعطاء الحياة الجديدة لكل من يدخل ف      ،الموتومن سلطان الخطية    ه  حباءأ
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 ولو لم يقم المسيح من األمـوات        .)٢١-١٥:٥رو  ( ياة جميع الناس لتبرير الح    ىلإهبة اهللا   
 . ولما كان هناك رجاء بقيامة الموتى من التراب        .لما قامت البشرية فيه من قبور خطاياها      

 وبعـد   ،ن و نحن فى الجسد    اآل الموت أن ينقذ اآلخرين من موت الخطية         ه لمن غلب  ،فكيف
   .ذلك من الموت األبدى

   =نتم بعد فى خطاياكم أ

 هـى   اً إذ .نه مات عن خطايانا فهو بال خطية      أ إعالن عن بره و    ى المسيح ه  قيامة )١
نـه  أ وكون أن المسيح ال يقوم فمعنى هـذا          .ب لكفارة المسيح  آلا إعالن عن قبول  

   وبالتالى فخطايانا تبقى بال غفران .ولم تقبل كفارته مات بسبب خطيته هو 
 فإذا لـم    . ننتصر على الخطية    وبهذه الحياة  ،المسيح بقيامته أعطانا حياته الجديدة     )٢

منتم آ فهل بعد أن     ، أنفسكم ىحكموا ف أ و ، فمازلنا عبيد للخطية   ،يكن المسيح قد قام   
  البر تنكرون قوة القيامة العاملة فيكمإلىنتقلتم إو 

  
  .اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا - :١٨آية  

 .هلكـوا  هل هؤالء    .عتمدواإو ،يمان ورجاء فى المسيح   إ أى كان لهم     =رقدوا فى المسيح    
ا نحن كمسيحيين    أم .هل هذا ما تريدونه ألحبائكم وأقربائكم يا من تصدقون هؤالء الفالسفة          

   . المواعيد ومات على الرجاء تصير له،يماننا أن من مات فى المسيحإف
  

  . ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس- :١٩آية 

 فـى   ئ للمؤمنين بأى ش    فالمسيح لم يعط وعداً    .ن أنكرنا القيامة  إهذا   =  هذه الحياة فقط   فى
نه أن من يذبحنا يتصور     أ و ،دنا بالضيق واأللم وكراهية العالم لنا     عوهذا العالم بل بالعكس     

فى المسيح فى هـذا     ن وضعنا رجاءنا  إ ف .)٢١– ١٨:١٥يو  + ٣٣:١٦،٢يو  ( قدم خدمة هللا  
 فنحن أشقى جميع    )هذا لمن ينكر أن هناك قيامة     ( بال رجاء فى الحياة األبدية       العالم فقط أى  

المؤمنون ( لكن المؤمنون الحقيقيون     . وبال راحة فى العالم    ، ال رجاء فى األبدية    ه ألن .الناس
ن رجاءهم فى مجد أبدى بعد   أل ، يحتملون ضيق هذا العالم بل تاركين ملذات العالم        )بالقيامة
 فبئس  ،خرآ فإذا لم يكن هناك عالم       .خرآلحون بهذا العالم فى سبيل العالم ا       هم يض  .القيامة

  .حال المؤمنين فى الحياة الحاضرة
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   .و لكن االن قد قام المسيح من االموات و صار باكورة الراقدين - :٢٠ آية

 لن نكون أشقى جميع الناس الن المسيح قد قام وهذه حقيقة وبهذا لـن               ،لكن لن نكون كذلك   
   .يماننا عبثاًإذى وضعناه فى المسيح ولن يضيع الد رجاءنا نفق

 ويقدمون فيه خروف الفصح ذبيحة وهـذا        ،شهر أعياد اليهود كان عيد الفصح     أ =الباكورة  
 وفى ثالث أيام الفصح كانوا يعيـدون        .)٧:٥اكو  (  فالمسيح هو فصحنا   ،رمز ليوم الصليب  

ثالـث يـوم    ( ليـوم القيامـة      د كان رمزاً   وهذا العي  . وهو أول حصاد القمح    .بعيد الباكورة 
 ليوم حلول الروح القـدس       رمزاً )تيكوستىبن( كان عيد الحصاد      يوماً ٥٠ وبعد   ).للصليب

 . الحصاد العظيم يوم القيامة    ه بعد ى فكان المسيح بقيامته هو باكورة وسيأت      .وتأسيس الكنيسة 
ـ      الم . لقيامة كل الراقدين المؤمنين    اًقيامة المسيح صارت عربون     ىسيح كان حبة الحنطة الت

 نفـس يـوم     ٣٠٠٠يمـان   إ هذا ب  أ وبد .)٢٤:١٢يو  ( سقطت فى األرض لتأتى بثمر كثير     
  بـين   يوم القيامة إذ نقوم على شكل جسد المـسيح القـائم مـن             ىالخمسين وسيكمل هذا ف   

مـن أقـامهم ايليـا      ( كثيرين ؟    ه قد قام قبل   ه ولماذا سمى المسيح بالباكورة مع أن      .األموات
ا المسيح فبعد أن قام لـن يمـوت          أم . الن هؤالء ماتوا ثانية    ).شع ومن أقامهم المسيح   والي
  . فبعد أن نقوم فى القيامة لن نموت ثانية.ه ونحن سنكون مثل،ثانية

  
  .فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا قيامة االموات - :٢١ية آ

 بواسطة  فهكذا أيضاً،ل العالم بآدم دخل الموت لكه ألن، القيامةىال يجب أن يكون لنا شك ف  
 وبواسطة النعمة التى حملها للجنس البشرى تتحقق القيامـة          ،اإلنسان دم األخير أى المسيح    

 ، ويقول الرسول هنا   . هم كانوا غير فاهمين لماذا إذ قام المسيح سنقوم جميعا          .من األموات 
 نحـن   ،ه والسبب أننا جسد   .هدم متنا كلنا مثل   آفحين مات     أمامنا  تماماً هأن لهذه الحقيقة شبي   

 ه بالمعمودية والتناول مـن جـسد      ه ونحن نصير جزء من    ،خذ جسدنا أ والمسيح   .هجزء من 
 وهكذا طالما نحن    ) بحياة الطهارة  ىإ( )٤:١٥يو  ( ثبتوا فى وأنا فيكم   إ ويقول الرب    ،هودم

 بل يكون مكـاني فـي       . فما يجرى على جسد المسيح يجرى على       ،جزء من جسد المسيح   
  )٢١:٣رؤ ( هعرش
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  .النه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع  - :٢٢آية 

 ،دمآ مات جميع نسل     ه إذ هم جسد   ،هحفادأدم و آتحاد القائمة بين    إلنه بسبب عالقة ا   أ كما   ىأ
دم فـتح طريـق     آ . المسيح ى يحيا الجميع ف   ،تحاد بين المسيح والبشر   إلهكذا بسبب عالقة ا   

 ، تعود لهم الرابطة باهللا وحياة الـشركة معـه     =حيا  سي . فتح طريق الحياة   الموت والمسيح 
 يحيى اهللا أجـسادهم     ى أ ، السماء ى وتكون لهم حياة بجسد ممجد ف      ،يحيون هنا حياة روحية   

المؤمنين المعمدين الذين يموتون وهم فـي حالـة         ( الثابتين فيه    ى أ =الجميع   .من الموت 
   )توبة

  
  .حد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئهو لكن كل وا - :٢٣آية 

 السماء فليس الكل لهم نفـس الجهـاد   ى ليس الكل لهم نفس المجد ف= رتبته  ىكل واحد ف 
ـ     ، سيكون هناك رتب    إذاً ).٨:٣ كو   ١ +٥٨:١٥ كو   ١(  ونفس التعب     ه وهذا ما أشار إلي

  وهذا لن يكون سبباً    .)٤١:١٥ كو   ١( د المج في  يمتاز عن نجمٍ    نجماً الرسول فيما بعد قائالً   
 ولكن ، فالغيرة والحسد من صفات طبيعتنا الساقطة، الرتبةىقل فأ غيرة وحسد ممن هم      ىف

   . ومع الحب ال حسد وال غيرة، الحبىطبيعة السماء ه
   . أوان الجمعى متى كملت أيام الحصاد يأت =ه مجيئىف
  

   ٢٨-٢٤مقدمة لآليات 
ة محبـة اهللا    م وعال .دم وآ  عالقة المحبة بين اهللا    ى ه ،دمآ يوم خلق     أرادها اهللا  ىالصورة الت 

ـ   آ  محبـة  ةم وعال .ه من بركاته وخيرات   ه أن اهللا يفيض علي    ىدم ه آل  خـضوعه   ىدم هللا ه
دم لـسلطان   آ بل خـضع     .كل سقط ومات  أ كالم اهللا و     ىدم ف آ ولما شك    .الكامل لثقته فيه  

 .)٨:٢عـب   ( هللا    تمامـاً  سان ليس خاضـعاً    وصار اإلن  ،ن وتمرد اإلنسان على اهللا    االشيط
   .وصار اهللا ال يملك بالكامل على اإلنسان
 وهذا يثيره   ،ستمرار هذا الوضع من تمرد ضد اهللا      إوكان ال يمكن هللا ملك الملوك أن يقبل ب        

فكان تجسد المسيح    . بالخطية حتى لو ضد إرادة اهللا       أن يتمتع اإلنسان   ،الشيطان فى اإلنسان  
 هؤالء أى جـسد     ، ويعيد ملك اهللا الكامل له     ، ويأتى بالكل خاضعين هللا    ،هللا فيه ليجمع أوالد ا  

 أوالد اهللا يوحدهم فـى      . أما األشرار فسيضعهم تحت قدميه     .المسيح سيخضعون عن حب   
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 . خاضعين هللا،س الجسدأ وهو ر، ويقدمهم كجسد له.)٢٤-٢٠:١٧يو (ه رادتإ وهذه ،هجسد
 وهو يبارك فـى حياتنـا       هين خاضعين هللا ننفذ وصايا    ن فينا كمؤمن  اآلوهذه الصورة بدأت    

 ، إذ مازلنا فـى الجـسد      ،ن ليست كاملة  اآل على أن الصورة     .وستكمل الصورة فى األبدية   
ولكن فى األبدية سيكون . لى اهللا فى بعض األحيانإ ئوالشيطان يستغل ضعف الجسد فنخط

صورة التى أرادها اهللا منـذ       وبهذا يصبح المنظر األخير فى األبدية هو ال        الخضوع كامالً 
       وهذا  . يفيض عليها من بركاته فى حب متبادل       ،البدء وهى أن يملك على كنيسة خاضعة له

 وتحولت روما التى كانت     ، لقد تحولت كورنثوس من الزنا للقداسة      … كل العالم    ىما تم ف  
 لهـذا فـى     اً وكان رمز  . لقد بدأت مملكة اهللا تتكون     .تتلذذ بمنظر الدماء لكنيسة خاضعة هللا     

 فقبل داود كان هناك فجور وأشياء       . الذى أسس مملكة إسرائيل    ، داود الملك  …العهد القديم   
 : ٢١ قـض  + ١:١٩قض  (  إذ لم يكن هناك ملك     ،مخزية رأيناها تحدث فى سفر القضاة     

تى داود و أسس    أ و . إذ كان اهللا ال يملك عليهم      ، على اهللا  ه وهذا إشارة لتمرد العالم كل     .)٢٥
 ،عة وضعها هو  ي فهو ال يحكم بشر    ، وكان داود كملك يختلف عن كل ملوك العالم        .كةالممل

 ويعاقب الشرير بحسب الشريعة اإللهيـة ليقـدم   ، البارئهو كان يكاف  .بل يحكم بشريعة اهللا   
 المـسيح   . للكنيسة ليقدمها خاضعة هللا     صار رأساً  ى للمسيح الذ   فكان داود رمزاً   .المملكة هللا 

 ه فتكوين المملكة فى العهد القديم بيد داود هو رمز لما عمل           .بآل هللا ا  بجسده يقدم الخضوع  
 وماذا عن باقى العالم الذى ليس هو جسد المسيح ؟ هذا يشير له تمثـال نبوخـذ                  .المسيح
 فاألربع مراحل تـشير للعـالم       .ه يشير للعالم كل   ٤ ورقم   ، مراحل ٤ هذا التمثال له     .نصر

 ، كبيراً  وصار هذا الحجر جبالً    ،)إشارة للمسيح ( حجر   هب هذا التمثال ضر   .المتمرد على اهللا  
 فكان مصيره الفناء هـو إشـارة        ه أما التمثال نفس   .إشارة لنمو مملكة المسيح فى كل العالم      

األفكار التـى تقـاوم اهللا       و  الرأس الذهب يشير للفلسفات    .للقوى المعادية هللا فى كل العالم     
 والصدر الفضة يشير    .رين عبر التاريخ  يت كث  ولقد جذب  ،وهذه لها بريق كالذهب    ،وترفضه

 والقـدمين   . والبطن تشير للشهوات التى ترك الناس بـسببها اهللا         . كثيرون هللمال وهذا عبد  
ـ    .الحديد إشارة للقوى العالمية العسكرية أو قوة الشخص العـضلية           ، يقـاوم اهللا   ه هـذا كل

 هذه  ،سها المسيح أى سماوية كر   الراسخ والمرتفع فه    الثابت ا الكنيسة فهى الجبل    أم .وسيفنى
 فوجه اإلنسان   .وجهأ ويمثلها الكاروبيم ذو األربع      . األرض وتكون خاضعة هللا    ألستنمو وتم 

 كـو   ٢(   لى طاعة المـسيح   إسرين كل فكر    أمست"  للمسيح   طيعاًميمثل الفكر الذى صار     
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٥:١٠(. والشهوة   .ا النسر فيشير للقوى الروحية لو خضعت للروح القدس         أم )لـو   )عجلال 
 )٢٣:١فـى   ("نطلق وأكون مع المـسيح  ألى اشتهاء أن " تقدست فصارت تشتهى السماء     

 لـصرنا   ، لو تقدست كل هذه القوى أى تكرست لحساب اهللا         .واألسد يشير للقوى العضلية   
ن اآلالمـسيح   .بدأل ومن يخضع هللا ويرتاح اهللا فيه يحيا ل        .مركبة كاروبيمية يرتاح اهللا فينا    

 بينمـا أن كـل      ،بآل ل  بالنمو ليقدمه خاضعاً   )تهكنيس(    ويتعهد هذا الجبل     ،هيكمل مملكت 
  .قوى الشر فى العلم و التى رفضت الخضوع فمصيرها الهالك

نه طالما  أ على   ،ن و نحن مازلنا فى الجسد فلنا خضوع هللا كأبناء هللا ثابتين فى المسيح             اآلو
 هـذا بـسبب     ،ت تمرد على اهللا    يكون لنا فى بعض األوقا     ، ولضعف الجسد  ،كنا فى الجسد  

ـ أ فال نتمرد علـى  .اد الثقة فى اهللا د وكلما نما الحب تز    .نقص الحب والثقة فى اهللا      ،هحكام
 هنـاك   . فما بالكم بما سيحدث فى الـسماء       .ستنارة نسلم حياتنا هللا بالكامل    إلوكلما حدثت ا  

  إذاً .حبـة اهللا   اإلدراك الكامـل لم    ه وهذا سبب  ، بسبب الحب الكامل   سيكون الخضوع كامالً  
القيامة ليست قيامة من األموات فقط بل هى رجوع للحالة المثالية التى أرادهـا اهللا منـذ                 

  .البدء
  
و بعد ذلك النهاية متى سلم الملك هللا االب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان                - :٢٤ية  آ

   .وكل قوة
 .دل والدينونة األخيـرة    زمان الع  أ أى بعد أن يقوم الراقدون تكون النهاية ويبد        =وبعد ذلك   

 .بـن إل يولد ا  ه ينبثق الروح ومن   ه من ،ئصل كل ش  أب هو   آل ا = ب  آلمتى سلم الملك هللا ا    
 ليعيـد الطاعـة     ،بآل كل البشرية التى تمردت وعـصيت ا       هبن تجسد ليجمع فى جسد    إلوا

 هيقوم الراقدون بأجساد نورانية على شـب        الثانى ئ وفى المج  .ئب مصدر كل ش   آلالكاملة ل 
بطـل سـلطان     والـدم ي    اللحم ذ يتحررون من أالم   إ و . قام به المسيح له المجد     ىد الذ الجس

   . مطلقاب على اإلنسان ملكاًآل حينئذ يملك اهللا ا.الشيطان وقواته الشريرة على اإلنسان
 .بـن واحـد   إلب وا آل فا ،ن المسيح لن يملك   أب ال نفهمها ب   آلوكون أن المسيح يسلم الملك ل     

 ١٥:١٦يـو    + ١٠:١٤يو  (بن  لإلب هو   آل وكل ما هو ل    .بن فى اآلب  إلبن وا إلواآلب فى ا  
 ولكن  . سلطان أبدى  هبن سلطان إل نجد أن ا   )٢٧ ،١٤:٧دا  (  ومن )٢٢ ،٢١ ،١٠:١٧يو  + 

=  ه إذ ستبطل مقاومة إبليس و تمـرد       .المعنى أن الخليقة ستعود للحالة التى يريدها اهللا لها        
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  وله .)٣٠:١٤يو  ( ن له رياسة على العالم    اآل فإبليس   =بطل كل رياسة وكل سلطان      ُأمتى  
س للكنيـسة سـيقدم     أ والمسيح كر  . المسيح ىسلطان على كثيرين من البشر الذين ليسوا ف       

ا من تبع إبليس و تمرد على اهللا سيهلك مع إبلـيس وتنتهـى شـوكة                 أم .بآلخضوعها ل 
ويات فى األبدية    لذلك فال توجد حروب روحية فى السما       ،نتهت كل قوتهم  إ =بطل  أ .الطغاة

   -:لسببين 
.           تبطل كل قوة األعداء المقاومين    ) ٢سنكون بجسد ممجد وهذا بال ضعف                               ) ١

 لهذا جاء المسيح الذى له كل سلطان فـى الـسماء وعلـى              ،هذا هو كمال التدبير اإللهى    
لى األحضان اإللهية   إب ليعيدهم   آلن كل ما ل   اآل والمسيح يجمع فيه     .)١٨:٢٨مت  ( األرض

 هـذا   . يفيض عليهم  اآلب بمحبته وهم فى محبتهم يخضعون له خضوعا كـامال             ،بويةاأل
   . فى زمن التمرد على األرضهالحب هو الذى حرمنا من

 والروح يثبتنـا    .ن فالروح القدس يعمل فينا ليملك المسيح على قلوبنا ونخضع له تماما           األو
مسيح ويملك المسيح بالكامل على كنيسته سيقدم خضوع         وحين نثبت فى ال    ،ن فى المسيح  اآل

 . و لكـى يغلـب      فى معركة يقودها المسيح الذى خرج غالباً        اآلن نحن. بآلالكنيسة كلها ل  
 وبعـد   .ن للمسيح اآل فالخضوع   ،المسيح يحارب والروح القدس يعين أن نثبت فى المسيح        
 ملك اهللا نفهمـه بخـضوع       .بآلذلك فى األبدية ستخضع الكنيسة كلها كجسد للمسيح هللا ل         

 ومرة أخرى فملك اآلب     .نكسار شوكتهم أبدياً  إ حب هللا اآلب وهالك المقاومين و      ىالكنيسة ف 
أف ( المسيح صار لنا القـدوم لـدى اآلب       ب ولكن   .بن معاً إلآلب وا ليعنى أن الملكوت هو     

١٨ ،١٧:٢(.   
  
   .النه يجب ان يملك حتى يضع جميع االعداء تحت قدميه - :٢٥ية آ
 أى بعد أن يكون قد ملك ئخضع كل شأ سوف يسلم هللا اآلب بعد أن يكون المسيح قد كلْمال

  ونكون كلنا خاضعين لـه     ،ى السماو ى األبد ه، أى عندما يكون المسيح فى ملك       مطلقاً ملكاً
 المسيح يجب أن يخضع له كـل        .نتذوق معه نصرتنا األكيدة على كل قوات الظلمة والشر        

ـ  أ المـسيح بـد    .هـا هللا اآلب   كَلَ م ىثم يسلم هذه الخليقة الت    .  تمرد الخليقة ويبطل كل    ه ملك
 ،نكسار قوات الظلمة وسيستمر هذا الوضع حتى األبدية       إندحار و إ أ وبالصليب بد  .بالصليب

 حتى اليوم األخير الذى يملك فيه على كل         ،المسيح يملك ويغلب وذلك عن طريق المؤمنين      
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 سيصيرون تحـت    هعدائأ أن جميع    ١١٠  ما قيل فى مزمور    هنا ينطبق    . تاماً كنيسته ملكاً 
 هـذا   ، جسد قيامتـه   هن الجميع سيقومون بشب   أل وذلك   .بطل هو الموت  خر عدو ي  آو .قدميه

 الموت بالقيامة بعـدما     ْلطب أى أن المسيح سي    ، فيما بعد  هالجسد ال يكون للموت سلطان علي     
يبل الخطية و ينتهى إبليس أى تبط.لى الموتإ كل األسباب التى أدت ْلط.  
   
  .اخر عدو يبطل هو الموت - :٢٦ية آ

 ، والخطية أثمرت المـوت    ،تى بالخطية أ والشيطان   .األعداء اآلخرين هم الشيطان والخطية    
 الموت يجب أن    إذاً . ويتبقى الموت  ،نتصار على الشيطان وعلى الخطية    إلوالمسيح أعطانا ا  

 .الموت لن يتحقق فقط بقيامة األموات بل بالخلود       بطال  إ و .يبقى حتى تنتهى الخطية تماماً    
 ولهـذا صـرخ     ،البد من بقاء الموت حتى نتخلص من أجسادنا التى سكنت فيها الخطيـة            

 )٢٤– ١٧:٧رو  ( "  أنا اإلنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا المـوت          ىويح" الرسول  
  .أمجاد السماءفكلنا لنا خطايانا مهما كانت صغيرة ولكنها تحرمنى من رؤية اهللا و

  
النه اخضع كل شيء تحت قدميه و لكن حينما يقول ان كل شيء قد اخـضع             - :٢٧ية  آ

  .فواضح انه غير الذي اخضع له الكل

 فإذا كـان اآلب  ،بنإل تحت قدمى ائخضع كل شأ أن اهللا اآلب     ٦:٨كما ذكر فى المزامير     
 خضع لهأ فهو الذى  ،نبإل خارج دائرة الخضوع ل    ه فاآلب نفس   إذاً ،ئخضع كل ش  أهو الذى   

 ،بـن إل ليخضع تحـت قـدمى ا      ئ فاآلب يأتى بكل ش    ، والحظ المحبة فى الثالوث    .ئكل ش 
  خضع له الكلأ ىنه غير الذأفواضح  بآل ليخضع لئبن يأتى بكل شإلوا

 IT IS EVIDENT THAT HE WHO PUT ALL THINGS UNDER HIM 
IS EXCEPTED   

   ئ كل شخضع لهأفاآلب هو الذى  ، ماعدا اآلبئ كل شبن سيخضع لهاإلف
  
و متى اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل               - :٢٨ية  آ

  .كي يكون اهللا الكل في الكل
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ـ   أيضاًهبن نفسإلفا .بنإل لئمتى خضع كل ش = خضع له الكل أومتى  ب آل سيخـضع ل

 وهو ، فالكنيسة هى جسد المسيح.يسة  للكن ورأساًنساناًإ وهذا بكونه =خضع له الكل أذى ال
ـ       إذاً .هلى طاعة أبي  إ هسيقود الجميع فى جسم بشريت       إذاً .بآل المعنى هو خضوع البشرية ل

بجسده ( هب بناسوت آلالمسيح لبس جسد اإلنسان ليرفع كل أسباب التمرد والمسيح سيخضع ل          
قـانيم فـى   ألاوت ابن ال يعنى تف   إل فخضوع ا  . فهو واآلب واحد   ه ولكن بالهوت  )أى الكنيسة 

 ونفهم من اآليات التالية أن ملك المسيح هو         .قانيم الثالثة متساوية فى الجوهر    أل فا .المرتبة
يـو    +٢٧ ،١٤:٧دا   +٣٣:١لـو   +١٥:١١رؤ(بن ألب هو لآل فكل ما هو ل  .بدأل ل أيضاً

بـرار  األ( وكون أن اآلب سيأتى بالكل خاضعين تحت قدمى المسيح           )١١٠مز   + ١٥:١٦
ب فهذا يعنـى تـساوى اآلب       آل ل بن سيأتى بالكل خاضعاً   إل وا )واألشرار عن ذل  عن حب   

  .بنإلبا
 لقد أعطى اهللا فضيلة الحكمـة       . فى الكل  ئ يصير اهللا كل ش    =كى يكون اهللا الكل فى الكل       

نا اهللا فى الـسماء     أل ولكن حين يم   ،لسليمان والوداعة لداود والمحبة ليوحنا والغيرة لبولس      
 و سيمألنا اهللا . لن تكون لى فضيلة واحدة بل كل الفضائل     .ضائل مجتمعة سيكون لنا كل الف   
 اهللا ،ه لكن اهللا لن يعطينا فقط عطايا بل سيعطينا نفـس         ، هذا عن عطاياه   .من الفرح والسالم  

 ويصير اهللا الكل فـى      )٣:٦نش  ( "  لى ى و حبيب  ى أنا لحبيب  " به   ه شعب ئ ويمتل ه شعب ألسيم
 ، ويكون مصدر حياتنـا هالخ بل سيعطينا نفس. …فضائل وفرح  فاهللا لن يعطينا فقط      .الكل

 فلن  ،ناأل فإذا كان يم   ، هو نهاية كل رغباتنا    .بل هو حياتنا وقوتنا وفرحنا وسالمنا وتسبيحنا      
 فسيكون هـو    ، وإذا كان هو فرحنا وسالمنا وحياتنا      ه غير ئ ألى ش   شاغراً يكون فينا مكاناً  
   يسنكون مكتفين به  عطش، ئ لن نعود نحتاج لش،نهاية كل رغباتنا

 سيكون .كثر على الدوام فيزداد فرحناأكثر وأ ه منئتساع لنمتلإل طالبين ا، فقطهوجوعى إلي
 اهللا مثلث   = يكون اهللا الكل فى الكل       .ليها فى العالم  إاهللا عوض كل األشياء التى كنا نحتاج        

 الكل يقول   ،د خاضع له   وكل الوجو  ،قانيم يكون الكل فى الكل أى يصبح اهللا كل شى لنا          ألا
 يكون اهللا هو    . هذا هو غاية عمل الرب يسوع      ،لهى هو الكل لى   إ ،لهى هو الكل فى الكل    إ

 .نـشغالنا إ وهو   ، هو فرحنا وهو تسبيحنا    ، يشغلنا سوى ما هو مختص باهللا      الالخير للكل و  
بحة وفى نفس التس )٩:٥،١٠رؤ ( شترانا هللاإوهذا هو موضوع تسبيح السمائيين أن المسيح 

بن إلب هو ل  آل فما هو ل   .)١٣:٥رؤ  (   بدأل السلطان ل  بن قائلين له  إلنجدهم يعطوا التسبيح ل   
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ن كاملة ونحن اآل على أن هذه الصورة أن اهللا الكل فى الكل ليست .بآلبن هو لإلوما هو ل
  .مازلنا فى الجسد على األرض

  
ن كـان االمـوات ال      و اال فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجـل االمـوات ا            - :٢٩ية  آ

   .يقومون البتة فلماذا يعتمدون من اجل االموات
جل األموات ولكـن مـا معنـى        أأن لم تكن هناك قيامة من األموات فلماذا يعتمدون من           

   -:هناك أراء متعددة جل األموات ؟ أيعتمدون من 
 علـى    وكان هؤالء المسيحيين يحثونهم    ،خوة أو أحباء صاروا مسيحيين    إالوثنيون لهم   ) ١
ن الوثنيون كانوا يحبون هؤالء     أل و . وحدث أن مات هؤالء المسيحيين     ،يمان والمعمودية إلا

 ويبدوأن  ، األبدية ى ذهب الوثنيون ليعتمدوا ويصيروا مسيحيين مثلهم فيتقابلوا ف        ،المسيحيون
  .ثبات حقيقة القيامةإل الرسول هستغلإ كورنثوس وى فهذا كان يحدث كثيراً

 رأى آخرين   هستشهاد ألن إلنه يقصد من يعتمد بمعمودية الدم أى يقبل ا        أخر يقول   آرأى  ) ٢
  .نفسهم نفس نهايتهمألمن المسيحيين يستشهدون وهم فى حالة من السالم والفرح فأرادوا 

 باألموات والشهداء الذين قبلوها من قبلهم واثقين فى القيامة          من يذهب للمعمودية تمثالً   ) ٣
   .وقد تكللوا بالمجد

و أصدقاء ماتوا     كان لهم أقارب   ،منوا واعتمدوا وصاروا مسيحيين   آ الوثنيون الذين    كان )٤
جل محبتهم فى هؤالء المـوتى دون       أل فكان هؤالء المسيحيون     ،دون أن يؤمنوا أو يعتمدوا    

 هؤالء كان ه وما فعل. وهذا الرأى هو األقرب للصحة. يعتمدوا ثانية بالنيابة عنهم،معمودية
 لكن الرسول بالرغم من عدم موافقته على ما يفعـل           .معمودية ال تكرر  ممارسة خاطئة فال  

 ،نتم ال تؤمنون بالقيامـة    أ هل تفعلون هذا و    . يسألهم هنأستغل ما يفعلونه وك   إأهل كورنثوس   
نتم مشفقين على   أ ف ،مك هو يريد أن يقول أن حقيقة القيامة فى داخل         .فما معنى ما تفعلونه إذاً    
 فلماذا هذه المحادثـات     ،نه ليس له نصيب فى األبدية     أعتقدون   إذ ت  ،من مات دون معمودية   

 المقصود إنكم ترددون مثل هذه المناقـشات وراء الفالسـفة           .نه ال توجد قيامة   أالغبية عن   
 نكم وجـدتموها فرصـة      أل بل   ،نه ال قيامة من األموات    أ الوثنيون ال ألنكم تعتقدون فعالً    

  "  ألننا غدا نموت نأكل ونشرب"  لشهواتكم الخاطئة درتداإلل
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  . اعةس لماذا نخاطر نحن كل و - :٣٠آية 

إذا لم تكن هناك قيامة لألموات فلماذا نعرض أنفسنا نحن الرسل للمخاطرة والمـوت كـل       
  )١٧:٤ كو ٢( ساعة

  
   .اموت كل يوم بنا رلمسيح اسوعيني بافتخاركم الذي لي في ا - :٣١آية 
 وهو يقبل أن يموت كل يوم . أمام الرب يسوعريفخ سبب ويمان لهإلن ربح الكورنثيين ل  إ
   . وهذا القبول للموت دليل على صحة القيامة. لينال هذا الفخر،جل هذاأل
  

فمـا المنفعـة لـي ان كـان          فسسافي   حوشاون كنت كانسان قد حاربت      ا - :٣٢آية  

  .ونشرب الننا غدا نموت لناكلفاالموات ال يقومون 

 ه لكن ، من ذلك  ه فجنسيته الرومانية كانت تحمي    للوحوش فعالً  هلقوأنهم  أ ال يقصد     =وحوشاً
 وكـان   .نهم وحوش مفترسة  أفسس  أ ولقد قال هيرقليتس عن شعب       . كالوحوش واجه بشراً 

 . وعلـى المـسيحيين    ه وهم كانوا كوحوش فى هجومهم علي      . سنة ٤٠٠هذا قبل بولس ب     
 وهـو  .)٢٩ ،٢٨ ،٢٤ ،٢٣:١٩أع ( وربما فى هذا إشارة لما حدث فى هيكل ارطـاميس        

 إذا لم تكن قيامـة      … ومنطق الرسول هنا     .فسسأن فى   اآليشير لما حدث فى أفسس فهو       
 مع فالسفة    بل كنت أسعى وراء اللذات البهيمية قائالً       ،وأنا متأكد منها فلماذا أتحمل كل ذلك      

وهذا  ؟    للتقوى أن لم تكن قيامة      وما الداعى أصالً   .فلنأكل ونشرب ألننا غدا نموت    الماديين  
 )١٣:٢٢أش  ( حزنـوا قلـب اهللا    أ و  اليهود أيضاً  هالقول نأكل ونشرب ألننا غدا نموت قال      

نـه  أ فقالوا هذا بمعنـى      ، إياهم للتوبة   هددهم بحصار أشور ألورشليم داعياً     ىشعياء النب إف
   .شور فلتتلذذ بالدنياأطالما سنموت من 

  
   . الجيدة ال تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد االخالق- :٣٣ية آ

نتم ال تنكرون القيامة ألنكم مقتنعين بهذا بل ألنكـم          أ ف ، أفسدت أخالقكم  وثنيينمعاشرتكم لل 
 معاشـرتكم للـوثنيين ذوى األخـالق        .فسد الوثنيون أخالقكم  أ لقد   ،تجرون وراء شهواتكم  

  . حقيقة القيامةىالفاسدة شككتكم ف
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   . معرفة باهللا اقول ذلك لتخجيلكماصحوا للبر وال تخطئوا الن قوما ليست لهم - :٣٤ية آ

 نفسكم ما هو صالح لكم      أل و المعنى فلتحققوا     ٣٣ية  آ هذه مقابل ال تضلوا      =صحوا للبر   إ
سواء الوثنيـون أو    ( منكم   ن قوما ألرتكاب الخطايا   إل  أنفسكم  وال تعرضوا  ،وما فيه نفعكم  

 أثـاروا   =معرفة باهللا   ليست لهم    )رتدوا لممارسة شهواتهم  إالمسيحيون الذين تأثروا بهم و    
 وهؤالء أنكـروا القيامـة   . فهؤالء إذ تركوا معرفة اهللا ضلوا، ال قيامةهعتقادات بأن إلهذه ا 

 ن من يعـرف   إ . فلنأكل ونشرب ألننا غدا نموت     أليتركوا البر ويعودوا لخطاياهم على مبد     
 ومـن   ،ن رجاء  المؤمنين يقاسون أالم الحياة بدو     ه أن اهللا ال يمكن أن يترك عبيد       اهللا يعرف 

   .همورأ يدبر ه اهللا لم يخلق العالم فقط لكن.ينكرون القيامة يتنكرون لصالح اهللا و عنايته
جـل  أ تؤمنون بها من     ىمن تدعون الحكمة تنكرون عقيدة القيامة الت      انتم ي أ هل   =لتخجيلكم  

  شهوات وملذات بهيمية 
  
  .لكن يقول قائل كيف يقام االموات وباي جسم ياتون - :٣٥ية آ

 ويرد علـى    . سنقوم به  ى الجسد الذ  ىبتداء من هنا يناقش الرسول موضوع جسد القيامة أ        إ
 إلى ى جسم يعود األموات مرة أخر     ى وبأ ، كيفية يقوم األموات   ى قوة وبأ  ىتساؤالت مثل بأ  

بعد تحلل الجسد يعـود     أ.. … فيقول   ، فالسؤال األول يردده من ينكر حقيقة القيامة       .الحياة
 هل نصير كلنا بالجسد القـائم       … مرحلة الشك    ى ف ى يردده الذ  ىسؤال الثان  وال .مرة ثانية 

   .خرآل من انا بشكل واحد ال يمكن تمييز أحد،من األموات
  
   .يا غبي الذي تزرعه ال يحيا ان لم يمت - :٣٦ية آ

 . الفلسفة أنكروا القيامة   إدعاء محاولتهم   ى كلمة قاسية ولكنها موجهة لمن ف      ى  ه   =ىيا غب 
  سفات فالفل
 من الغباء أن يتغافل اإلنسان فـال        هوالمعنى أن  . غباوة  أالّ ى تنكر الحقائق اإللهية ما ه     ىالت

 فنحن نلمس كل يـوم قـدرة اهللا         . فيتساءل مثل هذا التساؤل    ،هيدرى األمور الطبيعية حول   
 فالموت لم يصبح ،ه صاحبإلىعتراض  إل هنا يرد بولس ا    ،وكيف يهب الحياة لألشياء الميتة    

 به على إمكانية القيامة     ل ليدل  محسوساً  ويضرب الرسول مثالً   . لها قا للحياة بل ضرورياً   عائ
ـ              إ ف ،بعد الموت    األرض أوالً  ىن ما نزرعه من بذور ال يمكن أن ينمو ويثمر ما لم يدفن ف
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ـ تت لونهـا و   دوس ودفن البذرة يجعلها ي    .تْمن لم ي  إالذي تزرعه ال يحيا     =  يموت   ىأ  رأه
 . كانت فيهـا   ى البذرة وتظهر الحياة الت    ى وفى النهاية تختف   ،مرها الطين والمياه  قشرتها ويغ 

 وجـسد   . لتثمـر   البذرة  البذرة لكن هذه الحياة ال تظهر ما لم تدفن         ى الحياة موجودة ف   حقاً
 يـصلح فقـط   ى الكثيف الـذ ىن تحت ثقل هذا الجسد التراب    اآل موجود   هخذناأ ىالقيامة الذ 

 فلقد صـارت  ور البذى وكما أن هناك حياة ف     ، تقابل أجسادنا  ور فالبذ .للتعامل مع هذا العالم   
ـ  . حياة المسيح القائم من األموات     ى ه ، المعمودية ىخذناها ف أ حياة   ، أجسادنا ىحياة ف   ى فف

ولكن هـذه الحيـاة      )٥ ،٤:٦رو  ( المعمودية نحن متنا مع المسيح وقمنا بحياة المسيح فينا        
 ،ه لكنها تظهر بعد دفن الجسد و موت       ، غير ظاهرة  ،ناآلة   المعمودية مستتر  ىخذناها ف أ ىالت

   )٣ :٣كو (  البذرة بعد دفنهاىتى فالكما تظهر الحياة 
     

ألنكم قد متم                        وحياتكم مستترة                       مع            
  المسيح في اهللا  

  
           

 مستترة ألننا ال نراها                    ى          هبالمعمودية                    
  القائم من األموات

   حياة المسيح أخذناهاى    ه                                      
   المعموديةى      بقيامتنا معه ف                                    

   موتنا وقيامتنا  وستظهر بعد                                       
        في أجسادنا الممجدة                                     

 حين ىفالطبيعة الممجدة مستقرة فينا منذ المعمودية ومنتظرة تكميل الجهاد وفداء األجساد أ
   .نلبس األجساد الممجدة بعد القيامة العامة

موت ونقوم معه بحياته فنـصير       وبالمعمودية ن  ،ن مات وقام  أ ب ،فالمسيح حل مشكلة الموت   
ـ  . فينا ونقوم بأجساد ممجدة    ىدفن تظهر هذه الحياة الت     وحين نُ  ، حية اًبذور رتـد  إا لـو     أم

نها ال  إ التراب ف  ى فإذا دفنت ف   ،السوس كلهاأاإلنسان للخطية ثانية يكون كبذرة كانت حية و       
ـ  وذلك بموجب ما فيه     كما تحيا البذور تقوم أجسادنا      إذاً . إذ أنها بذرة ميتة    ،تعطى ثمار  ا م
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  أن اهللا يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على          )٢١ ،٢٠:٣ ىف(ى  من عناصر حياة وقال ف    
أف  + ٢٣:٨رو  ( سماه فداء األجـساد   أستعالن المجد المستتر فينا     إ و .هصورة جسد مجد  

١٤:١(  
  

و الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من            - :٣٧آية  

  .ة او احد البواقيحنط

 فنحن ال نزرع الـشجرة أو النبـات         ، يحدث للحبة عندما تزرع    ىيشير الرسول للتغير الذ   
   هذا النبات ونالحظ إلى تصير ى ننتظره بل نزرع الحبة التىالذ
 هكذا جسد اإلنسان سوف يقوم بعد أن يتعرض ، بعد أن تدفن و تموتالّإالحبة ال تنمو  )١

 بعد دفن البذرة فيخـرج      الّإ البذرة ال تظهر     ىياة المخفية ف   قوة الح  .نحاللإلللموت وا 
 المعمودية وتكـون مـستترة      ى نأخذها ف  ى وقوة الحياة الت   .خضر فيه حياة  أمنها زرع   
  . جسد ممجدى ودفنه حياة جديدة فه بعد موتىتعطى لجسد

ة  فقبل الدفن كانت بذر    ، أوالً ه تظهر الحبة بعد اإلنبات بمظهر مختلف عما كانت علي         )٢
  وهذا يشير أيضاً. أو شجرة خضراء حيةفن صارت نباتاًد ولكنها بعد ال،صغيرة ناشفة
 وقارن بـين البـذرة      .اتومأل على الجسد عند قيامته من ا      أ سوف تطر  ىللتغيرات الت 

 ى وبين الشجرة أو النبات األخضر الـذ       )ىجسدنا الحال (        بال جمال    ىالناشفة الت 
ارن بين جمال هذا النبات األخضر وبين البذرة عديمـة           ق ).الجسد الممجد (خرج منها   

   . هكذا سيكون جمال جسدنا الممجد.الجمال
ـ    ،ه مظهر ىختلف ف إ عن جنس الحبة مهما      ه جنس ىال يختلف النبت ف    )٣  ه وفيما صار إلي

 عـن الجـسد     ه طبيعته و جوهر   ىهكذا األمر بالنسبة للجسد المقام فلن يكون مخالفا ف        
 لم تكن له    ى اإلمكانيات الجديدة الت   ه بعض نه سوف تدخل إلي   أ على الرغم من     ،المائت
 كثر مجداً أ ىن الثان ألن الجوهر واحد وليس هو      أل هو   .نه سيكون هو وليس هو    أ .أوالً

فخصائص النبـات   ( فالبذرة كانت تحوى النبات بصورة مصغرة        ).ذهبي الفم ( وسمواً
 والمسيح  ).جرة ذرة وهكذا   فلو زرعت بذرة ذرة البد وستعطيك ش       ، البذرة ىموجودة ف 

 أما بعد القيامة فالتالميذ ما كانوا يعرفونه        ،)٢:٥٣،٣أش  ( بال جمال  هموت كانت صورة 
 )١٦– ١٣:١رؤ (  وبعد الصعود راجع.بسهولة
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   .و لكن اهللا يعطيها جسما كما اراد و لكل واحد من البزور جسمه - :٣٨آية 

 كل بذرة يعطيها اهللا كما أراد        =هذور جسم  كما أراد ولكل واحد من الب      ا جسماً هاهللا يعطي 
  . يميزها عن بقية النباتات األخرىى الخاص بها والذىالجسم النبات

 لها منـذ    ه رتب  ولكن اهللا يعطيها جسماً    ، لم يكن لها أوالً    ذن عند اإلنبات جسماً   إفالحبة تأخذ   
 ىأن اهللا هو الـذ     المميز والحظ    ه له شكل   كلٌ ، فشجرة الذرة غير شجرة القمح     .بدء الخليقة 

 وكما أن لكـل بـذرة       . ممجدة  وبنفس قوة اهللا سيعطينا اهللا أجساماً      .يعطيها وليست الطبيعة  
لها مختلفـة   انقوم بأجساد نورانيـة أشـك     س هكذا   ، الشكل عند اإلنبات   ىشجرتها المختلفة ف  

ـ  . فالغنى تعرف على الفقير لعازر     ، تقريباً ىولكنها تحمل نفس الشكل الحال     ولكـل   ه وقول

 . كنا نحيا بها قبل المـوت      ى  يشير أننا سنقوم بنفس األجساد الت        =هواحد من البذور جسم   
كـل  أل فلن نحتاج    .ى سيقوم ستكون جبارة بالنسبة لجسدنا الحال      ىولكن إمكانيات الجسد الذ   

 النعكاس مجد اهللا و  نورانياً وسيكون ممجداً. الجسدى فالحياة موجودة ف.أو شرب أو تناسل
يغيـر  "  ولكن له إمكانيات جسد المسيح المقـام         نف د ى يحمل سمات الجسد الذ    .ه علي هنور

 سيكون لكل واحـد      إذاً ).٢١:٣ ىف( " هشكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد       
  . لكن بشكل ممجدى الحاله له عالقة بشكلى المميز الذهمنا شكل

  
لبهـائم جـسد اخـر و       ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد و ل           - :٣٩آية  

  .للسمك اخر   وللطير اخر

ن على األرض وطبيعة    اآل طبيعة نعيش بها     ،ولماذا التعجب من وجود طبيعيتين ألجسادنا     
   )٣٨إجابة هذا السؤال سبقت في آية ( طبيعة الجسد الممجد ىه

 فلقد تساءل الفالسـفة إذا كـان        . القيامة ى الشكل ف  ىنا ف ضخر هل نختلف عن بع    آوتعجب  
 هـل   ،برار واألشرار يموتون ويتحللون فكيف يقوم األبرار بشكل مختلف عن األشرار          األ

ن النبات له شكل وطبيعـة      أ ويجيب الرسول ب   .خرآسيكون لألبرار شكل ولألشرار شكل      
ـ     لوكذلك سيكون هناك شكل عام      . غير الطيور وغير األسماك وهكذا      ىإلنـسان البـار ف

 ه داخل المملكة النباتية نجد لكل نبات شـكل        ىنه ف أا   المميز كم  هالسماء لكن لكل منهم  شكل     
 ه ولكن كل واحد منهم سيكون له شـكل        ،وشكل مميز   واألشرار سيكون لهم طبيعة    .المميز
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 طبيعـة    سيكون  كذلك هناك  ،سماكأ فكما أن هناك ممالك نباتية وحيوانية وطيور و        .المميز
ما مختلف عن طبيعـة اإلنـسان        و كاله  . السماء وطبيعة لألشرار في الدينونة     ىلألبرار ف 

 ولكننا داخل كـل     . للشياطين ى وطبيعة أخر  ، وسيكون هناك طبيعة للمالئكة    .على األرض 
 فسنميز بين المالك ميخائيل والمـالك       .مملكة أو طبيعة نستطيع أن نميز بين كل فرد فيها         

ترك فـى   جميعهـا تـش   ) النباتية مثال ( وكما أن كل مملكة      .جبرائيل والكاروبيم والسيرافيم  
 تمـايز بيـنهم     ى ولكن ف  ، القيامة مكونات واحدة   ى هكذا سيكون لألبرار ف    ،مكونات واحدة 

 بسلوكنا هنا    فلنهتم إذاً  ، هناك  ولنالحظ أن ما نكتسبه هنا ينطبع أيضاً       .وبين بعضهم البعض  
   .فنكون من طبيعة األبرار

  
مجد االرضيات  واجسام سماوية واجسام ارضية لكن مجد السماويات شيء و         - :٤٠آية  

   .اخر
ـ إ طبيعة روحية ي   إلىانية  ون من طبيعة أرضية جسدانية شه     اآلن اإلنسان يتغير    إبل    هيمان

 فباألولى تتغير طبيعتنا من طبيعـة جـسدانية         .ه بسيد  محبة وبذل متشبهاً   ىوجهاده فيحيا ف  
ـ .جسام أرضيةأأجسام سماوية و =  السماء   ىلطبيعة روحانية ف    ئ لكن مجد السماويات ش

 على مجد وهو على األرض فهو       ى اإلنسان الروحان  َلص مهما ح  =خر  آمجد األرضيات   و
 والمعنى المباشر لآلية هو أن هنـاك فـرق بـين            . السماء ى ف هال يقاس بما سيحصل علي    

 وبنفس  . الشمس والنجوم بنورها ولمعانها وبين األرض غير المنيرة        ىاألجسام السماوية أ  
 ،المخلوقات السماوية كالمالئكة الذين لهـم طبيعـة نورانيـة          بين   ن هناك فرقاً  إالطريقة ف 

 السماء فمن غلـب وصـارت لـه    ىا ف أم. … والبهائم والمخلوقات األرضية كالبشر حالياً   
   .طبيعة روحانية وهو على األرض سيكون له مجد في السماء

  
 مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر ومجد النجوم اخر الن نجما يمتاز عـن              - :٤١آية  

   .نجم في المجد
 مجد لكن سيفترق كل واحد مـنهم        ى السماء سيكونون ف   ىيريد الرسول أن يثبت أن الكل ف      

 فهنـاك   . لمعانها بحسب كميـة ضـياؤها      ى كما أن النجوم تختلف ف     .ه مجد ىخر ف آلعن ا 
 . مجد ال يقارن باألرضية    ىختالف بين األجسام األرضية واألجسام السماوية فالسماوية ف       إ
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 لكـن  ، السماءى مجد فى الكل ف، خالف بين األجسام السماوية بعضها وبعضاًوهناك أيض 
 ولكن تتفـاوت    ، نفس الطبيعة والهيئة   ىالكل مشترك ف  . لكل واحد درجة مختلفة من المجد     

ـ          ،نجوم كثيرة   المجد فالشمس حولها   ىف  ه وكل نجم يأخذ كمية من نور الشمس بحسب قرب
 هـذا   ،ستيعابنا لمجـد اهللا   إ وما مقدار    .ئ الكل يض   ولكن ،ستيعابه لكمية من نورها   إمنها و 

 وبسبب طبيعة المحبة التى ستكون لنا لن يكـون          .ئ ولكن الكل سيض   ،سيظهر فى السماء  
 ،لنا سيكون كمن جلسوا على مائدة     حا .كثرأهناك حسد وال غيرة بل سنفرح لمن لهم مجد          

هكذا سيختلف األشـرار     و .خذ كميات متفاوتة من الطعام    أ كل منهم     ولكن الكل أكل وشبع  
  " كثر احتماال أسدوم وعمورة ستكون لهما حالة " فيما بينهم 

  
 يزرع. فساد عدم في يقام و فساد في يزرع االموات قيامة ايضا هكذا - :٤٣،  ٤٢آيات  

  .قوة في يقام و ضعف في يزرع مجد في يقام و هوان في
دم مات منـذ    آف(د تصل آلالف السنين      ق  يأخذ معنا سنيناً    الفساد هذا التغيير من الفساد لعدم    

 ولكن ظهـرت إمكانيـة      ، أيام فقط  ٣لى  إختزلت المدة   إولكن مع المسيح     .)السنين  آالف  
 )١٠:١٦مزمور (  مات فى فساده لكن ال يقال عن المسيح أن.حدوث القيامة للجسد البشرى

 ولكـن   ،نفصلت عن الجـسد بـالموت     إ الروح   ،ه بالهوت  ظل متحداً  ه حتى بعد موت   هفجسد
 تعبيـر مـبهج   =زرع ي . من الفساده بجسده فحفظ   وظل متحداً  ه بروح الالهوت ظل متحداً  

إشارة لدفن الجسد فى التراب وما يحدث له من نتانة =يزرع فى فساد   دفنالمقصود به ي  
 فبعد القيامة الفساد  = مجد/ يقام فى عدم فساد    . من أمراض وشيخوخة   =يزرع فى ضعف    

   -:الممجد     ك لمحات فى الكتاب المقدس لهذا الجسد  وهنا.مرة أخرى
   تجلى المسيح -٢ تغير وجه موسى عند نزوله من الجبل                      -١
  . وجه مالكهما يشبلسطفانوس إول وجه ح ت-٣
   إمكانيات المسيح بعد القيامة -٤
  

 الجـسد الميـت ال      .يةنحالل ثان إلفالجسد المقام لن يتعرض ل     )٢١:٣فى  (= يقام فى قوة    
  . قوة وحيوية ويقاوم الفسادئتكون فيه قوة للحركة أما الجسد المقام يقوم ممتل
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يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جـسم             - :٤٤ية  آ

  .روحاني

 أمـا  .ن يوجه بواسطة قوى النفس الحيوانية األدنـى مرتبـة  اآلهذا الجسم الذى نحيا  فيه      
ن ونحن على األرض يوجـد جـسم        اآلو .لجسد المقام فسوف يحيا بقوى النفس الروحية      ا

.) …راحـة   / نوم  / جنس  / شرب  / أكل  ( القوى الحيوانية الشهوانية     ههحيوانى أى توج  
 ويصطدم باهللا   ، ومثل هذا تقوده غرائزه فيتمرد على اهللا ليرضى شهوته         . كالحيوانات تماماً

 تنعدم فيه تأثير    ، القوى الروحية للنفس   هتوجه  جسم روحانى أى    وهناك .ويشتكى اهللا دائماً  
 متطلبات الحياة ىأ. …كل أو شرب ألالقوى النفسية والجسدية ويصير كالمالئكة ال يحتاج 

 السماء فـسيكون هـذا      ى أما ف  ،ن جزئياً اآل . للروح القدس   تماماً  هذا يكون خاضعاً   .الدنيا
 ى هذا اإلنـسان الروحـان     .ى اهللا ويجلس مع اهللا    ن يرض أ مثل هذا فرحته تكون ب     .بالكامل

تجاهـات الروحيـة    إل هـؤالء تـسودهم ا     ،موجود بدرجة ما على األرض كالسواح مثالً      
ما أذلـوا   لنهم ك أختبروا  إ نهم   ألالخ    …  وتركوا األكل والشرب   ، هم تركوا العالم   .السماوية

ذا وهم على األرض فماذا     ن أمكن للسواح أن يعيشوا هك     إالجسد تذوقوا األفراح السماوية ف    
 بـل   ،نه روح بال جسد   أ ال تعنى    ى ونالحظ أن كلمة روحان    . السماء ى ف هسيكون الحال علي  
 وكلمـة   . لسلطان الروح   وصار خاضعاً  ، ميت هنأ ك ه جسد بلَ ص ه ولكن ،هو له جسد وروح   
 قـاوم   هنه جسد بال روح بل هو مكون من جسد وروح ولكن          أ ال تعنى    ىجسدانى أو حيوان  

 فال يوجد   . فقط لسلطان القوى الشهوانية     وصار خاضعاً  ،هفأأط و   هحزنأح القدس حتى    الرو
 وفى القيامة ستكون لنا أجساد روحانيـة ال         .من هو روح فقط وال يوجد من هو جسد فقط         

يو ١( فقط علينا أن ندرك أننا سنكون مثل المسيح          ،نستطيع أن نصفها فهذا ما لم تره عين       
كل ليثبـت  أة ت والمسيح بعد قيام.)٢١:٣ ىف + ١٠:٣كو (ه وعلى صورة جسد مجد   )٢:٣
 واإلنـسان علـى     . لألكل جغير إحتيا  ى كان ف  ه لم يكن روحا فقط مع أن      هنه قام بجسد وأن   أ

كو ١( مع اهللا     واحداً  ويصير روحاً  ، فيصير روحياً  ىاألرض مخير أن يرتقى السلم الروح     
 يفرح بمن يصنع الشر ى أ،وله صفاته ، للشيطان خاضعاًأو ينحدر ويصير جسدانياً )١٧:٦

 ، ويحب اهللا  ، ويعرف اهللا  ،ةستنارإ على األرض ستحدث له       من يعيش روحانياً   .)٣٢:١رو(
  . السماءىستنارة وكمال الفرح سيكون فإل وكمال ا.فيفرح
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االخيـر روحـا     دمااالنسان االول نفسا حية و       دماايضا صار    كتوبمكذا  ه - :٤٥ية  آ

  .محييا

ذن تراب نفخ اهللا فيه فـصار       إدم  آف )٧:٢تك  (ى   ما جاء ف   إلى يشير الرسول    =نفسا حية   
 وهـذا   ،جسد آدم حى بالنفس     الحياة الحاضرة إذاً   ى فالنفس تعطى الحياة للجسد ف     . حياً كياناً

 هو  =آدم األخير    . قوى النفس الحيوانية   ههو الجسم الحيوانى أو النفسانى الذى تسيطر علي       
 والمقارنة .فضلأ حياة هخر للجنس البشرى ليهبآس أ ره فلن يأتى بعدالمسيح وسماه األخير

 لهم نفس حياته النفـسانية  التى يعقدها بولس هنا بين آدم والمسيح فهى أن آدم ينجب أوالداً        
 ء فيـه مـل     فهـو حـلَّ     = محيياً روحاً=  أما المسيح فهو يهب حياة روحانية        ،الجسدانية

ن أل واآلية تشير    . لذلك يهب حياة روحية    ،لقدس المحيى الالهوت المتحد بالجوهر بالروح ا    
  .المسيح واهب حياة لآلخرين

  
  .لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني - :٤٦ية آ

غل (لى روحانيين إذ يعطينا حياته     إ فى المسيح نتحول     معطَم حين نُ  ثنولد من آدم جسدانيين     
 الطابع الروحى    عليه  بالرب فى الحياة الحاضرة غلب     وكلما التصقت روح اإلنسان    )٢٠:٢

 ولكن . ويعيش فى نمو دائم فى الروح   .فيتحول من طبيعة الجسم الحيواني للجسم الروحانى      
 القائم كل قوى الـنفس      ه بعد القيامة حينما تنعدم من جسم      االلن يبلغ تمام الجسم الروحانى      

من رتبـة     ثم يرتقى اإلنسان   ،ل الحيوانى األول ب   فالجسم الروحانى لم يكن هو     .الشهوانية
 أن يرتقى وذلك بان يأكل من       ه بل كان علي   . كامالً  روحانياً نساناًإدم لم يخلق    آو .لى رتبة إ

 .نحدر لإلنسان الشهوانى  إنفصل عن اهللا و   إ ه بخطيت هتحاد بالمسيح لكن  إل أى ا  ،شجرة الحياة 
تحـاد الكامـل    إلوهذا يعنـى ا    )٧:٢رؤ  ( لذلك نسمع أن من يغلب يأكل من شجرة الحياة        

 فـى   إالّتحاد الكامل بالطبع لـن يكـون        إل بالكامل وهذا ا    روحانياً نساناًإ ونصير   ،بالمسيح
  .السماء

   
   .لسماءاالنسان االول من االرض ترابي االنسان الثاني الرب من ا - :٤٧ية آ

ـ  ممجداً أما المسيح فسيعطينا جسداً   ،ه نظير  مائتاً آدم أعطانا جسداً   ـ .هر نظي ن كـان آدم  إ ف
 أفال يستطيع المسيح الـرب المحيـى أن يعطينـا الجـسد             ، حيوانياً األول قد وهبنا جسماً   
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٢١٤  

 الجسد الروحانى ليمكننا    ىلإخذ طبيعتنا الترابية ليرفعنا ويغير طبيعتنا       أ المسيح   .الروحانى
   .من معايشة السماويات

اب بجسده الممجـد والـذى       المسيح سيأتى على السح    =اإلنسان الثانى الرب من السماء      
  .هسيقيمنا بأجساد ممجدة نظير

   
ما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا و كما هو السماوي هكذا الـسماويون             ك - :٤٨ية  آ

  .ايضا

  . للتحلل والفسادتهدم يتسم بالضعف وقابليآ كان =كما هو الترابى 
 كـل   = السماويون   هكذا . أى الرب يسوع   =وكما هو السماوى     .ه نسل =هكذا الترابيون   

 يصيرون سماويون ويأخذون ما لجسد المـسيح        )الذين غلبوا (المولودين من الماء والروح     
 على شكل جسد الرب يسوع القائم من         سنلبس بالقيامة جسداً   ،المقدس الذى قام من األموات    

  .األموات
  
  . كما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماويو - :٤٩ية آ

 وخصائص الجسد الترابـى هـى       =صورة الترابى   أجسادنا كانت كثياب لنا      =كما لبسنا   
 حين تستعلن الطبيعة الروحانية السماوية التى خلقنا عليها فـى           =سنلبس  . الموت والفساد 

   )٢١:٣ في(  عدم الفساد والمجد =السماويصورة  .المعمودية
  
و ال يرث  لكوت اهللامان يرثا ان لحما و دما ال يقدران  الخوةااقول هذا ايها ف - :٥٠ية  آ

  .الفساد عدم الفساد

 الجسد المائـت فالجـسد      أي ، حالته الراهنة  في يشير لإلنسان    يهودي تعبير    = ودماً لحماً
ومن هنا يتضح أن طبيعة الجـسد الممجـد   .الحالى يموت ويفسد بسبب الخطية الساكنة فيه 

 هـذه   ،يـه  ف التيلكن حياة المسيح     فالحياة لن يكون سببها الدم و      .يمختلفة عن الجسد الحال   
 هي الحياة   لي " .ن وستظهر بعد أن ندفن ونقوم     اآلخذناها بالمعمودية وهى مستترة     أالحياة  

 فما يفصلنا عن المسيح     . المسيح في  وفى السماء سنصير ثابتين تماماً     )٢١:١ في( "المسيح  
 لن نحيا كما كنا على  الملكوتفي أننا إلى وهذا يشير . السماء خطيةفي وليس   ،هو الخطية 
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واللحم والدم أشياء قابلة للفـساد      .  وشرباً األرض بجسد ودم ماديين فملكوت اهللا ليس أكالً       
 جسد له إمكانيـات      ولكن اهللا سيعطينا أوالً    . عدم الفساد  في يتحلل   والذيسد  افكيف يرث الف  

  .الخلود وعدم الفساد حتى يمكن أن يرث ملكوت السموات
  
  .اقوله لكم ال نرقد كلنا و لكننا كلنا نتغير رسوذا ه - :٥١ية آ

 مـاذا    إذاً .طالما البد من الموت لننتقل من حالة الفساد لعدم الفساد         . …كان هناك تساؤل    
 إذ أعلنها   ،ناآل حقيقة كانت مجهولة ويعلنها الرسول       =سر  ن ؟   اآلسيحدث لو جاء المسيح     

قى مع أحياء مـن البـشر كـانوا أو           سيتال الثاني مجيئه   في فالمسيح   .له روح اهللا القدوس   
 بل هم سيتغيرون لشكل الجـسد        وهؤالء لن يموتوا أوالً    ،اسيكونون أحياء وقتها ولم يموتو    

  . لحظةفيالممجد 
 أيامهم ولكن هل    سيأتي أيام الكنيسة األولى أن المسيح       في ه كان تصور بولس وغير    =كلنا  

نـه  أ .ن هذا درس لنا ولكل زمان     ألال  !  من الروح القدس ؟      ه إلي يوحي بولس وهو    أخطأ
  .يجب أن نشعر أن المسيح على األبواب

   
في لحظة في طرفة عين عند البوق االخير فانه سـيبوق فيقـام االمـوات                - :٥٢ية  آ

   .عديمي فساد ونحن نتغير
 والمقصود أن ،البوق األخيرلى إستماع إليتحدث هنا عن لحظة التغير فهذه سوف تتم عند ا

 أو عالمة إلهية تـدل علـى        حقيقي وقد يكون البوق األخير بوق       . جداً جلياًاألمر سيكون   
 . عبر أجيـال   تْو د التيأو هو نهاية أبواق التحذيرات لألمم        )٣١:٢٤مت  ( لحظة القيامة 

يؤ  + ١٣:٢٧أش  + ١٠-١:١٠عد  + ١٦:١٩خر ( عموما البوق عالمة على حضور اهللا
 الـرب   ءمجي ولحظة   . وهنا هو اهللا   ،ص عظيم  والبوق هو عالمة إنذار بقدوم شخ      .)١:٢

 ويقوم األموات أيضا بأجسادهم     ، لحظة فيلى األجساد الممجدة    إيخطف األحياء و يغيرهم     
 =ونحن نتغيـر    والحظ قول الرسول    . الجديدة ويكون الكل بأجسادهم الروحانية      .الممجدة

ا تـس   (سـتعداد   إلا ومن له هذا الشعور يحيا بروح        .ن المسيح على األبواب   أهو شعوره ب  
١٦:٤(   
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  .الن هذا الفاسد ال بد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت - :٥٣ية آ

 روحانيا لـه خـصائص       فيأخذوا جسداً  ، لحظة في هذا لمن يتغيرون     =يلبس عدم الفساد    
سيقومون  و  قد تشير للجسد الحالى القابل للموت أو تشير لمن ماتوا          =وهذا المائت    .الخلود

 قد تشير للجسد الحالى القابل للفـساد أو للـذين            أيضاً = هذا الفاسد    ، يلبس عدم موت   =
نه البد أن يتغير    أ سواء مات اإلنسان أو لم يمت ف        إذاً .الثاني ءالمجيسيوجدون أحياء وقت    

   . لميراث الملكوتأليتهي
  
 تصير  ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ            - :٥٤ية  آ

   .الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة
ب كصورة مصغرة للخالص    آوفيها يتحدث عن الخالص من مو      )٨:٢٥أش  ( قتباس من إلا

ـ   فيب كسابح   آ هذه النبوة مو   في ويصور   . من األعداء الروحيين   النهائي  أي ه مزبلة يدوس
وهذا ما . تقدة بالناربحيرة المال  فيىم سيرالذي وبولس رأى أن هذه نبوة عن إبليس        .واحد

نه حينما يصبح ألجسادنا خصائص الخلود فلن يعود للموت         أ والمعنى   .سيحدث بعد القيامة  
 سيبتلع الموت   الحي المسيح   ، بحر من الحياة واألمجاد    في سيبتلع الموت    ،بعد سلطان علينا  

   .بدأل وال يعود له وجود ل ويغلب الموت نهائياً. بالصليبأ وهذا بد،تماماً
  
   .اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية - :٥٥ة يآ

 وكان هوشع يقصد قيامـة      .بمعناها وليس حرفيا   )١٤:١٣( هنا يردد الرسول قول هوشع    
 فـسلطان المـوت     .إسرائيل الروحية من موت الخطية فطبقها الرسول على قيامة األبرار         

= شـوكة   .تهلـك وتغلـب  بد بقيامة المسيح ولم يعد لهما شوكة تؤذى وألنتهيا ل إوالهاوية  

STING أي ح مالعقرب يموت بسبب هذا     هلسعي ومن   .بر ذيل العق  في وهى كيس السم     ه 
 وبعـد   .لى العـالم  إ الخطية وبسببها دخل الموت      هي نفهم أن الشوكة     ٥٦ية  آ ومن   ،السم

 ه الجسد فالوضع يشب   فين ونحن مازلنا    اآلا   أم .القيامة ال توجد خطية تسقط الجسد الممجد      
 اللدغة تؤلم ولكنهـا ال  ، فال تقتل  ، من ذيل العقرب   ةَم بعض الحواة إذ ينزعوا الح     هما يعمل ب

رب بـل هـو     اليس موت لعبيدك ي    "  ما عاد موتاً   ه ولكن ، هو مؤلم   حقاً اآلن فالموت   .تميت
لى السماء و موكب    إ ه ولنتأمل موكب لعازر الفقير والمالئكة تحمل      .وشية الراقدين أ" نتقال  إ
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م األ قطع صالة الغروب عندما تـصلى للعـذراء          في والحظ صالة الكنيسة     .ا كاراس األنب
 فلحظة الموت صارت لحظة نتقابل      "عندي   أحضري جسدي من   نفسيعند مفارقة   " قائلة  

 بل هو عـالج     ،نفصال عن اهللا  إل بمعنى ا   فالموت ما عاد موتاً    .يها مع القديسين والمالئكة   ف
 يعوقنا عن رؤية اهللا والعـشرة مـع المالئكـة           الذيلحالى   به نتخلص من الجسد ا     ،لحالتنا

فـالموت  "  العقوبة خالصا    ليحولت  "  القداس الغريغورى    فيردده  ن وهذا ما    .والقديسين
 والمرض واأللم كانا عقوبة وصارا وسـائل تأديـب          .كان عقوبة وصار وسيلة للخالص    

 هـي  الهاوية   = يا هاوية    أين غلبتك  )٦:١٢عب  (  الرب يؤدبه  ه من يحب  .عدادنا للسماء إل
تـى  ألـى أن    إ ،نتظار األموات قبل المسيح وهذه ما كان يخرج منها أحـد          إ مكان   ،الجحيم

خرج أو )١٠-٨:٤أف  (+ القداس الباسيلى   " لى الجحيم من قبل الصليب      إونزل  " المسيح  
  لى الفردوس إ نفوس األبرار ودخل بها همن
  
   .وة الخطية هي الناموساما شوكة الموت فهي الخطية و ق - :٥٦ية آ

 بالخطية تسلط   ةَم الح أي ، فبالخطية تنغرس فينا شوكة الموت     = الخطية   فهيشوكة الموت   
 شـوكة  هي ةَم والح. ولدت الموتالتي هي الخطية   . ودخل الموت إلى العالم    ،الموت علينا 

نه وجـد دواء    أ ولكن نفترض    ، أو لدغة سم الثعبان والسم قاتل      ،ذنب العقرب المملوءة سماً   
 يطهرنا  الذي ، دم المسيح  ه هذا ما صنع   ). ستؤلم فقط  هي( فلن تعود اللدغة قاتلة      ،لهذا السم 

 )١٤:٦رو  (  عهد النعمة ال سلطان للخطية علينا      في بل صرنا    .)٧:١ا يو   ( من كل خطية  
و  فالموت ه  . اهللا أوالد ما عادت الشوكة تقتل      .عتراف تمحى ذنوبنا  إلنا فبالتوبة وا  أخطأن  إو
 كـو   ٢(كة للنور مـع الظلمـة       ر فال ش  ، وكان هذا بسبب الخطية    ،الحينفصال عن اهللا    إلا

ـ  ه بل أعطانا المسيح جـسد     ،ن صار دم المسيح بالتوبة يغفر     اآلو   )١٤:٦   غفرانـاً  ه ودم
  لخطايانا ولنثبت فيه فنحيا 

مـا  ن  إ ، رسالته إلى رومية   في بولس شرح هذا باستفاضة      = الناموس   هيوقوة الخطية   
 . ضوء الناموس عـصيان سـافر ضـد اهللا         في تصير   ه جهل في اإلنسان من خطايا     هفعلي

 ن أتحدى اهللا  أل أميل   جعلتني هذه   ، بعد السقوط  في صارت   التيباإلضافة لطبيعة العصيان    
 وكان هذا هو قصد     .هذا يطلب الناموس الجزاء العادل وهو الموت      ل و . على وصاياه  وأتمرد

 . وان الخطية خاطئة جـداً     ، الموت هيإلنسان أن أجرة الخطية     اهللا من الناموس أن يدرك ا     
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 الحياة األبدية لن تكون هناك خطية وال معرفة خطية لذلك فالموت ال يكون فيمـا                فيلكن  
   . وهذا معنى أين شوكتك يا موت.بعد
  
   .ولكن شكرا هللا الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح - :٥٧ية آ

نتصار إل لكننا بواسطة المسيح تمكننا من هزيمة الخطية وا،دمآ ةئالموت قد ساد لسبب خطي  
 وصـار   ،ن الموت صار بال سلطان علينا     أ و ، على القيامة  ، لذلك علينا أن نشكر اهللا     ،عليها

  . يغفر خطاياناه ودم،لنا سلطان على الخطية
  
ب اذا يا اخوتي االحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الر            - :٥٨ية  آ

   كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطال في الرب
 فقالوا معهـم    ، تنكر عقيدة القيامة   التيهذا اإلصحاح كان بسبب ترديدهم للفلسفات اليونانية        

  .فلنعش ونتمتع بملذات الدنيا طالما ال قيامة
 عمـل   فـي مكثرين   بل كونوا    . عليكم أن ال تتزعزعوا    ، بعد أن رأيتم صحة القيامة      =إذاً

   . األبديةفي فاألعمال الصالحة تزيدكم مجداً= الرب  
 حياة ما بعـد  فيجرها أ لها ،متناعكم عن الخطيةأ صالتكم وصومكم وخدمتكم و=تعـبكم   
 فـي  زيادة مجـدكم ورتبـتكم       في السماء يفيدكم    فيتعبوا وجدوا فيكون لكم كنز      إ .القيامة
     .السماء
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  اإلصحاح السادس عشر

  
   . وال يفوته أن يذكر ويوصى الكل شامالًه ليكون كالمنجد هنا وصايا خاصة كثيرة

  
 وأما من جهة الجمع الجل القديسين فكما أوصيت كنائس غالطية هكذا افعلـوا              - :١ية  آ

  .انتم أيضا

 فعلى مؤمنى كورنثـوس     ، وتالشت الفروق القومية   ، واحداً المسيحية صيرت الكنيسة جسداً   
  . أورشليممسيحييكان سبب فقر  و.مساعدة فقراء أورشليم إذ هم جسد واحد

     .النبيغابوس أ عنها أمجاعة حدثت هناك وتنب) ١               
  )٣٤:١٠عب ( موال المسيحيينألنهب اليهود ) ٢               

   أورشليم وسط الفقراء فينتشرت إالمسيحية ) ٣               
 ،ةو ويعطيهم الرسول قد   ،يسوع المسيح   فيوالحظ أن الرسول يسميهم قديسين فهم تقدسوا        

  .كنائس غالطية
  
 في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئت ال                 - :٢ية  آ

  .يكون جمع حينئذ

)  للسبت وهنا نرى أن األحد صار بديالً     ( يوم الصالة    ، يوم األحد  أي = كل أول أسبوع     في
 أن يضع كل واحد     هيامأ فينه كانت عادة    ألفم   ا ذهبي ويقول   .وبهذا يرتبط العطاء بالعبادة   

 هللا علـى    العملـي  للـشكر     ترديداً ، يضع فيه عطاياه بعد أن يصلى      هصندوق بجانب فراش  
ال  جمعها طوال األسـبوع      التي ثم يذهب يوم األحد للكنيسة ليصلى ويقدم عطاياه          .عطاياه

   .ج أحداً جمع أموال بل نعلم ونصلى وال نحرفيوقت ال ال يضيع =يكون جمع 
 تمت  التي فبالقيامة   . ليصبح األحد  )يوم الراحة ( لقد غيرت الكنيسة يوم السبت       -:ملحوظة  

   .يوم األحد صارت لنا الراحة الحقيقية والحياة الجديدة
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ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملـوا إحـسانكم إلـى             - :٣آية  

  .أورشليم
 حتى ال يظن أحد أن بولس سيستفيد من         ،كمندوبينهم   تختارون أي =سنونهم  حفالذين تست 

   . وهؤالء يرسلهم بولس ومعهم رسائل.ههذه األموال لنفس
  
   .وإن كان يستحق أن اذهب أنا أيضا فسيذهبون معي - :٤ية آ

أورشـليم ومعنـا      ويستحق فسأذهب مع عطايـاكم لفقـراء        كثيراً هن كان ماتجمعون  إلكن  
 مـع   نعرف أن الرسول ذهب فعـالً      )٢٦ ،٢٥:١٥رو  ( من و .خترتموهمإمندوبيكم الذين   

   .)١٧:٢٤أع ( لى أورشليم إالعطية 
  
   .وسأجيء إليكم متى اجتزت بمكدونية الني اجتاز بمكدونية - :٥ية آ

 الشتاء  في شهور     ٣ستغرقت  إ والتي  وقد تمت الزيارة فعالً    ،هنا وعد الرسول بالزيارة لهم    
   .التالي

  
   .عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما اذهبوربما امكث  - :٦ية آ

 لذلك هو سينتظر عنـدهم حتـى        ، الشتاء صعب وخطر بل متعذر     فين السفر   أل  =أشتي
 بـل  ، وال يريد زيـارتهم ،نه ال يحبهمأ هو هنا يرد على إشاعة    .تتحسن األحوال ثم يسافر   

   .طويالًمكث عندكم أ لذلك يقول أود أن .ن يرسل لهم تيموثاوسأ بيكتفي
  
الني لست أريد اآلن أن أراكم في العبور الني أرجو أن امكث عندكم زمانا إن                - :٧ية  آ

  .أذن الرب

 أو يظنـوا أن إرسـال   ، حتى ال يحزنوا بسبب قـسوة رسـالته        ،هنا تأكيد على محبته لهم    
ن يـزورهم   أ وهو لم يـشاء      . لهم هو بديل عن زيارته هو لهم       )١١ ،١٠آيات  (تيموثاوس  

  .  كافياً يريد أن يمضى معهم وقتاًه ألنمباشرة
  
   .ولكنني امكث في افسس إلى يوم الخمسين - :٨ية آ
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إلـى   .فسسأ من هنا نستنتج أن الرسول كتب الرسالة من          . حيث يكتب الرسالة   =فسس  أ

 عتبرته يومـاً  إهتمت بيوم الخمسين و   إ نفهم من هذا أن الكنيسة من األول         =يوم الخمسين   
  .عظيماً

   
   .ألنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون - :٩ية آ

 ، إبليس  من  ولكن مع كل نجاح نجد مقاومة      ، خدمته في الرسول   ه صادف الذينالحظ النجاح   
 ضطر بولس لمغادرة المدينة بسرعة ذاهباً     إرطاميس  أ اإللهة   لتابعيفسس حدث هياج    أوفى  

ن كان هناك مقاومة للخدمـة أن ال        إفعلينا  ( . بكورنثوس حيث قضى الشتاء    ألورشليم ماراً 
   )طبيعينضطرب فهذا 

  
ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بال خوف النـه يعمـل               -:١١ ،١٠آيات  

فال يحتقره أحد بل شيعوه بسالم ليأتي إلى الني انتظـره مـع             . عمل الرب كما أنا أيضا    

  .االخوة

ـ  ين رقيق المشاعر والرسول يوص    الس وثاوس صغير م كان تي  =فال يحتقره أحد     ن ال  أهم ب
 تحـذير   أي =بال خوف    . فهو يعمل عمل الرب مثل بولس      ،هيستخفوا به بسبب حداثة سن    

 لقد كانت مهمة هذا القائد الشاب وسط أناس متعجرفين          .من أن يثور ضده أحد المتهورين     
  . مهمة شاقة،يعتزون بمواهبهم

   
بت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع االخـوة ولـم   وأما من جهة ابلوس األخ فطل    - :١٢ية  آ

  .تكن له إرادة البتة أن يأتي اآلن ولكنه سيأتي متى توفق الوقت

بلوس وأرسل لهم تيموثاوس وهنا يجيب على هـذا         أربما تساءلوا لماذا لم يبعث الرسول ب      
    ونرى من هذه اآلية.ذلكه  طلب منبولسمع أن  ،بلوس لم يرد أن يأتىأن أالسؤال ب

 فنرى محبة بولس إذ لم يشعر بالغيرة نحو ابلوس وهو           ، أن بولس لم يمنع عنهم ابلوس      )١
   كورنثوس فييعلم أن له حزب قوى 

 وتعلقهم المريض به ليجعل أنظارهم تتجه للـرب فقـط          الذاتيبلوس يهرب من المجد     أ )٢
  بحزنشقاق والتإلولمنع زيادة ا
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نهم صاروا للمسيح أن تكف     أ فعالمة   ،قهم شقا وإنتهي إن تحسنت حالهم      =سيأتي هلكن )٣
  .الشقاقات

  
  .اسهروا اثبتوا في اإليمان كونوا رجاال تقووا - :١٣ية آ

 =سهروا  إ حالة حرب دائمة ضد عدو الخير        فيهنا نجد وصايا ونصائح قائد لجنوده فهم        
 واألعـداء هـم     . يستخدم لحراس المعسكر المراقبين لتحركات األعداء      عسكريهو تعبير   

يمـان  إل ويفسدوا ا  ،نشقاقاتإ فيسببوا   ،شياطين الذين يتسللون ويخدعون الكنيسة بأعمالهم     ال
  منـه   فمن هو على صلة باهللا تخـاف       ، والسهر يكون بالصالة   .بتعاليم كاذبة كإنكار القيامة   

 بتنفيذ وصايا المسيح والتمـسك       والسهر يكون أيضاً   . عالقة مع اهللا   هيالشياطين فالصالة   
  .يحيمان الصحإلبا
  مثالً نخدعتم بها كما تشككتم   إ سبق و  التي وال تنخدعوا بالبدع الغريبة      =يمان  إل ا فيثبتوا  إ

نشقاق يـدخل  إل ولكن ا.هياإ سلمتكم   الذييمان  إل ال تقبلوا ما هو ضد ا       إذاً . حقيقة القيامة  في
  .عادة مع تضخم الذات والكبرياء

  والثبات ضطهاداتإلمام ا أ والثبات    القدرة هي تنسب للرجولة    التي الصفات    =كونوا رجاالً 
ن أ و . عقيدتهم يهتزوا أمام رياح التعاليم الكاذبة      في مذبذبين    فال يكونوا أطفاالً   ،يمانإلعلى ا 

 ويتمسكوا بالحق ويعملوا    ،اًئالشجاعة وال يرهبوا شي   بسموا  يتن  أال يضعفوا أمام المخاطر و    
  عملهم بجدية ونشاط 

  . حروبكم ضد إبليسفيلى النعمة اإللهية ستندوا عإ ال تضعفوا بل =تقووا 
  
   .لتصر كل أموركم في محبة - :١٤ية آ

 المحبـة   إذاً. بل هو سبب كل ضعف     ، الكنيسة فينقسام  إلنشقاق وا إلعدم المحبة هو سبب ا    
 كل دقـائق حياتنـا      في أي المعامالت والمشاعر واألفكار والسلوكيات      فييجب أن تسود    

 ولـو   .دافع لكل عمل وتصرف وأساس عالقتنا مع اآلخرين        ال هي وتكون المحبة    ،اليومية
 ، ولما ذهبوا للمحاكم الوثنية    ،نتفخوا بمواهبهم على بعضهم البعض    إوجدت المحبة بينهم لما     

  … أحد على الزنا أولما تجر
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واطلب إليكم أيها االخوة انتم تعرفون بيت استفاناس انهـم بـاكورة             - :١٦ ،١٥ آيات

كي تخضعوا انتم أيضا لمثل هؤالء وكل مـن         . سهم لخدمة القديسين  اخائية وقد رتبوا أنف   

   .يعمل معهم ويتعب
 سـتفاناس إ وهو هنـا يـشير لعائلـة         ، كرست نفسها للخدمة   التييشير الرسول للعائالت    

 ديونيـسيوس   أن ومن سفر األعمال نعـرف       ).تضم كورنثوس وأثينا  (    خائيةإكباكورة  
ستفاناس هـم أول عائلـة      إ لكن لعل بيت     . أثينا في منآريوباغى ودامرس هما أول من      ألا

خدمـة   .)٧:١٣عـب   ( وقارن مـع     .يمان الصحيح إلكرست نفسها لخدمة الرب مظهرة ا     

   عطايا الفقراء المادية =سين يالقد
  . تلتزموا بالخدمة معهم ومساعدتهم فيما يطلبونه منكم للخدمة=تخضعوا   
  

ناس وفرتونـاتوس واخـائيكوس الن      ثم أنى افرح بمجـيء اسـتفا       - : ١٨ ،١٧آيات  

  .إذ أراحوا روحي وروحكم فاعرفوا مثل هؤالء. نقصانكم هؤالء قد جبروه

ـ  …فضل العينات فال تسيئوا معاملته      أ ومن   ،خائيةإهو باكورة    = ستفاناسإ  =عرفوا    إ ف
نهـم شـوهوا    أ الكورنثيون معاملتهم إذ تـصوروا       ئحترامكم لئال يس  إ لينالوا محبتكم و   أي

ها الـردود علـى     ي والرسول أرسل معهم رسالة طلب أن يقرأوها فف        ، لدى بولس  صورتهم
 وكان حضورهم فيه    . عن حال الكنيسة    كامالً  هم قدموا تقريراً    =روحيراحوا    أ .أسئلتهم

  من أخبار    ه بما حملو   خصوصاً ،ه بعيدة عن  هي التيتعزية لبولس فهم يمثلون الكنيسة كلها       
  وروحكم   . أشخاصهمفيها   رأى الكنيسة كلهنأ فك.طيبة

 ، سيرسلها معهم سيشعرون بالراحة النفسية والرضى      التي بواسطة الرسالة    ه هو يتوقع أن   =
   . الرسالةفي أتت التي نفذوا تعاليمه إذا
  

تسلم عليكم كنائس آسيا يسلم عليكم في الرب كثيرا اكيال وبريـسكال             - :٢١– ١٩آيات  

يكم االخوة أجمعون سلموا بعضكم على بعض بقبلة        يسلم عل . مع الكنيسة التي في بيتهما    

  .السالم بيدي أنا بولس. مقدسة

 ومـن هنـاك كتـب       .فسسأ وعاصمتها   )سيا الصغرى آ في(سيا  آ مقاطعة   =سيا  آكنائس  
 بـط   ١(  رمز للمحبـة المـسيحية     هي= بقبلة مقدسة     . …سلموا  . … يسلم   .الرسالة
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 ه جسد المسيح ودم   في ، واحدة روحية   رابطة ، والمسيحيين مرتبطين بروح واحدة    .)١٤:٥
 ، ليس مثل قبلة يهـوذا     أي ، بال غش وال غدر وال خيانة      التي أي والقبلة المقدسة    .قدسينألا

 القداس بصالة الصلح وفى نهايتها يقـول الكـاهن          أ لهذا نبد  ، طهارة تليق بأوالد اهللا    فيبل  
 بـولس ال    = الـرب    فييكم  يسلم عل "  بقبلة مقدسة    جعلنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضاً     إ"

 فمثـل   . المسيح في الكل ثابت    أي ، المسيح في إذا كانت    الّإ عالقة بين المسيحيين     أييفهم  
 وذهبا  ، هما من كورنثوس   =كيال وبريسكال   أ . محبة وبال غش   في وقبلته   ههذا يكون سالم  

  ونراهمـا يرافقـان    ،هما كنيسة يجتمع فيها المؤمنون    تفسس حيث صار بي   ألى  إمع بولس   
 تى  ٢(فسس  أ في ثم   ).٣:١٦رو  (في روما    ونراهما   .خيامصانعي   ه مثل فهما ،بولس كثيراً 

 نهايـة  فـي  كانت هذه عادة الرسول أن يكتب الـسالم        = أنا بولس    بيديالسالم   .)١٩:٤
 . كان يملى رسائله على أحـد ليكتبهـا        ه فبسبب مرض عيني   .)١٧:٣ س ت ٢(رسائله بيده   

ـ ).١١:٦ غل   ه لضعف نظر  ة  وبحروف كبير ( كعالمة   ولكن يكتب كلمات السالم بيده      ه ألن
  .)٢:٢ تس ٢( فأثارت بلبلة هنتشرت رسائل مزورة نسبت إليإ
  
  .إن كان أحد ال يحب الرب يسوع المسيح فليكن اناثيما ماران اثا - :٢٢ية آ

متالء إل نتيجة ا  هي فالمحبة   =يحب المسيح   نه  أ عالمة المسيحي هو      إذاً . محروم =ناثيما  أ
 والروح القدس هـو     ، من الروح القدس   خالي ومن ال يحب المسيح هو       .ن الروح القدس  م

 هـي  بل محبـة المـسيح       . تدخل السماء  التي هي وهذه   ، يشكلنا لنصير خليقة جديدة    الذي
 صدى ونتيجة لمحبتنـا     هيخر  آل فمحبتنا ل  ، أن نقيم عالقات محبة مع اآلخرين      فياألساس  
  .للمسيح
 الـرب   ءمجـي  ليتذكروا أن    ، وهى كلمة السر بين المسيحيين      الرب آت  أي =ثا  آماران  
 ما قد يسقطنا    في فنحذر السقوط    .شتياقإ المسيح ب  ءمجيب  ق هو تر  المسيحي فشعار   ،قريب

 .مينآكانت معروفة ومتداولة مثل كلمة      " ثا  آماران  "  ويبدو أن هذه العبارة      .تحت الدينونة 
 فنفهم أن الرب حين  يـأتى        )ناثيماأ(المسيح   بولس لمن ال يحب      عنوألنها أتت هنا وراء ل    
   .هسيطرد كل من ال يحب

  
   .نعمة الرب يسوع المسيح معكم -:٢٣ية آ
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 فهنا الرسول ال يـود أن       ، الحافظة لنا حتى نحب المسيح فال نصير محرومين        هي =نعمة  
  .ينهى رسالته باللعن بل بكلمة النعمة

  
   ع آمينمحبتي مع جميعكم في المسيح يسو - : ٢٤ية آ

 المسيح ليكون الـرب     في وينهيها بمحبته لهم      بولس المدعو رسوالً   ـهالرسالة بقول أ  هو يبد 
فـال  ( ومحبته للرعيـة     ـه وبذل ه وخدمته وكرازت  دعوتهساس  أيسوع هو محور وهدف و    

 . محبة الرسول صورة لمحبـة المـسيح       في وليرى الناس    ) المسيح فيمحبة حقيقية سوى    
 بـل   ، بعض أجزاء الرسالة كانت عن كراهيـة       فيلهجته الشديدة   وهذا حتى ال يفهموا أن      

 .كانت عن حب صادق لهم وخوف وحرص على خالصهم
 


