
 في مقدمة
  األولى الرسول بولس رسالة

  كورنثوس أهل إلى 
  Corinth كورنثوس

 المیالد قیل 1000 سنة إلى تاریخھا یرجع أثینا، غرب میالً  40 حوالي تبعد متمیزة، یونانیة مدینة
 دعاھا فقد الھیلیني، العالم في القدیمة كورنثوس مدینة اشتھرت. القدیمة القبائل فیھا استقرت حیث

 بكونھا وعظمتھا بغناھا عرفت". الیونان كل نور: "شیشرون عنھا وقال ،"الثریة كورنثوس "ھومر
 أول أن  Thucydidesیقول. م.ق 800 عام حوالي السفن بناء في خاصة ضخمة، صناعیة مدینة
.  م.ق 664 عام كورنثوس في بنیت الحربیة السفن

 بري مضیق عبر تقع إذ Lechaeum ولیخیوم  Cenchreae كنخریا ھما میناءین كورنثوس تضم
 البري طریق على تقع أنھا أھمیتھا من یزید ومما. واألدریاتیكي Aegean اٌإلیجي ھما بحرین بین

. بالشرق الرومانى العالم عاصمة روما فربطت والغرب؛ الشرق یربط الذي

 الفینیقیون ترك وقد. المعماري الفن خاصة ،المختلفة للفنون كمركز كورنثوس اشتھرت وقد ھذا
Phoenicians مثل صناعیة فنون من بصماتھم جدا مبكرٍ  وقتٍ  منذ المدینة ھذه في استقروا الذین 

 وفخارھا كورنثوس نحاس وكان. وأساطیرھم الدینیة بصماتھم تركوا كما والنسیج، الصباغة
. األمثال مضرب

 أیضا وإنما یونانیة، تجاریة مدینة كأعظم فقط لیس ،العالم على مفتوحة مدینة كورنثوس كانت
 بعد التالي الدور في تأتي وكانت عامین، كل مرة Isthmes اسثیموس في الریاضیة الدورات إلقامة

. تنافسھا لم إن األولمبیات

 نساءھا وسبت رجالھا وقتلت. م.ق 146 سنة Mummius بقیادة الرومانیة الجیوش ھدمتھا
 Julius Caesar قیصر یولیوس بناءھا أعاد. سریعا وغناھا مجدھا كورنثوس واستعادت. وأطفالھا

 مكدونیة عن الیونان انعزلت عندما. م.ق 27 سنة وفي رومانیة، مقاطعة وجعلھا. م.ق 46 عام
 تحت المقاطعة ھذه تكن ولم. الروماني الحاكم وموطن أخائیة إقلیم عاصمة كورنثوس صارت
 علیھا استولى حتى ازدھارھا استمر. الروماني الشیوخ مجلس حكم تحت بل اإلمبراطور إشراف
. 1458 عام األتراك

 طردھم الذین الیھود من مجموعات إلیھا جاء فقد ،كثیرة دیانات كورنثوس ضمت مفتوحة كمدینة
 فلسطین من یھود إلیھا جاء كما ،)2: 18أع (وبریسكال أكیال مثل روما من قیصر كلودیوس
 الشرق من وآلھة ورومانیة مصریة آلھة المدینة في وُوجد. عبیدا سكانھا اشتراھمِ  للتجارة،أو

 مضرب صارت. أكمتھا قمة على أقیم الذي والحب الجمال إلھة أفرودیت معبد بجانب ھذا. األقصى
. المعبد لحساب للفساد) مومسات (وثنیة كاھنة 1000 حوالي للمعبد تكرس فقد الخالعة، في األمثال
". فاسًدا عش أو" كورنثوسیا عش "تعني" كورنثاسین) "Koine الـ ( الیونانیة اللغة في وصار
 كورنثوسًیا تحیا أن "وأیضا ،"داعراة فتاة "یعني العصر ذلك في" كورنثوسیة فتاة "تعبیر وصار

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


To live Corinthian " أصل إلى أفرودیت عبادة وترجع. الفساد في تغط أن تعني" تتكرنث "أو 
. Phoenician فینیقي

 تماما وتدمرت بزلزال، م521 عام جزئًیا تحطمت الرسول بولس عرفھا التي كورنثوس مدینة
 من كیلومترات 4 حوالي بعد على الحدیثة كورنثوس مدینة بناء وأٌعید م،1858 عام آخر بزلزال

. القدیمة كورنثوس موقع

 كورنثوس في المسیحیة الكنیسة نشأة

 فساد من المدینة بھ اتسمت ما ومع ،)18 أع (الثانیة التبشیریة رحلتھ في بولـس القدیس أسسھا
 أكبر وھى م،52 أواخر إلى م51 سنة من شھرا، 18 ھناك وبقى بالًغا، نجاحا ھناك خدمتھ نجحت

. أفسس بعد للخدمة ما مدینةٍ  في الرسول قضاھا مدة

 ویعمل وبریسكال أكیال مع یقیم وكان الدخالء، واألمم للیھود یكرز الیھودي المجتمع في خدمتھ بدأ
 المجمع رئیس Crispus كریُسبس اجتذاب في ونجح ؛)10-3: 18 أع (الخیام صناعة في معھما
 من برئ، أنا رؤوسكم؛ على دمكم: "لھم فقال بشدة، قاوموه الیھود لكن). 8: 18 أع (بیتھ وأھل
. الكثیرین تضم كنیسة تكونت حیث یوستس إلى وذھب). 6-4: 18 أع" (األمم إلى أذھب اآلن

 من القادمین المدینة سكان بین والصراعات الفساد من رھیباً  جواً  وجد الرسول أن یبدوا البدایة في
-17:2 تس1 (تسالونیكي إلى یرجع أن فأراد األخالق، في انحطاط مع تجاریة ألھداف مختلفة دول
 بجسارة یتكلم أن الرب أمره فقد ،)10-9:18 أع (إلھي بإعالن تماماً  تغیرت خطتھ لكن). 18

. لھ ویشھد

 بھا الكرازة نجاح وكان الیونانیة، مدن أعظم بكونھا الرسول عند خاصة أھمیة لكورنثوس كان
 الثقافیة ببراعتھم ویتباھون فلسفي فكر لھم الذین بین خاصة ،األمم بین الخدمة لنجاح رمًزا

 عن یعلن نجاحھا. الفاسدة الوثنیة الحیاة یمارسون وكانوا والحریة، المعرفة مثل شعارات ویرددون
. هللا حضن في یرتمون الذین الفاسدین تقدیس في الغنیة هللا نعمة عمل

 وإن ،)26:1 ؛21: 7 (العبید خاصة الدنیا الطبقات من ا◌ً كبیر عدًدا كسبت ھناك الكنیسة أن یبدو
 المدینة ضمت وقد). 32-21: 11 (یسطس تیطس مثل شرفاء أیًضا بینھم من ُوجد قد كان

. عبًدا 400000 حًرا، إنسانا 200000

 في المحترفین والمصارعین والبّحارة التجار بین من كثیرة نفوس كسب في الرسول بولس نجح
 قادمین جاءوا ھؤالء. والعبید الجنسین من للفساد والمكرسین القمار ومحترفي الریاضیة الدورات

 المالیة وإمكانیاتھم وثقافتھم جنسیاتھم اختالف مع. الصغرى وآسیا ومصر والیونان روما من
 الوحدة روح ویھبھم یقدسھم الذي هللا لروح بالخضوع مطالبین كانوا الدینیة، وخلفیتھم
. یسوع للرب مقدسة ككنیسة واالنسجام

 َقِبلَ  عالیة، ھیلینیة ثقافة ذا إسكندرًیا یھودیا وكان ؛أبلُوس زارھا المدینة الرسول ترك أن بعد
 البعض أن غیر ،)9-5: 3 (كورنثوس في ناجحة خدمتھ وكانت. بھا یكرز وصار بالمسیحیة اإلیمان

 بولس الرسول أتباع أنھم البعض ادعى حیث الكنیسة في خصومات ظھرت فقد. اسمھ استخدام أساء
 أتباع نفسھ حسب وثالث. حكمتھ اقتدار أجل من أبلُوس أتباع الثاني والفریق. للمدینة كارز أول

 الشریعة حفظ في أمین أنھ ولظنھم یدیھ على فلسطین في اعتمدوا ألنھم ربما الرسول بطرس
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 كل لیسلك التزام، كل من التحرر في رغبة غالًبا المسیح، تبع أنفسھم حسبوا ورابع. حرفیا الیھودیة
. المسیحیة الحریة فھم أساءوا ھؤالء بشریة، قیادات إلى ینتسبون ال أنھم بحجة ھواه حسب واحد

. مرات ثالث األقل على كورنثوس زار قد بولس الرسول أن الدارسین من كثیر یرى

 ومتاعبھا الكنیسة مالمح

 الرسول ویخاطبھم الیھود، من بھ بأس ال عدد بھا فكان ذلك ومع ،)2:12 (األمم من غالبیتھا. 1
).  11-1:10" (آبائھم: "آبائھم عن بقولھ

 فساد بسبب عظیمة ضغوط تحت كانت وإنما الخصومات، من فقط لیست الكنیسة عانت. 2
 النساء بعض ثار حیث. واإلباحیة الشریرة، باألرواح واالرتباط وسحر، أوثان، عبادة من ،المدینة

 كانت الذي الرأس غطاء ترك النساء فأرادت بالمجتمع، الخاصة العادات بعض على والرجال
 في أصواتھن یرفعن النساء بعض كانت. شعورھم یطلقوا أن الرجال وأراد. الشریفات تستخدمھ
 موھبة فھم البعض أساء كما. االجتماعیة مراكزھن بسبب تباهِ  في ربما رجالھن مع ویتحدثن الكنیسة

 الرسالة، ھذه كتابة إلى الرسول دفع ما ھذا. التشویش من نوع إلى الكنیسة فتحولت باأللسنة، التكلم
 شئ كل لیكن: "لھا مفتاحا التالیة العبارة وجاءت ،)33:14 (تشویش إلھ ال نظام إلھ هللا أن ٌ◌إلعالن

).  40:14"(ترتیب وبحسب بلیاقة

 بریاندر أحد ،والفالسفة بالخطباء مملوءة المدینة كانت [: الفم الذھبي یوحنا القدیس یقول. 3
Periander عن الفم الذھبي یوحنا القدیس تحدث وقد ].زمانھ حكماء سبعة أحد یعتبر كان الذي 

:  قائال ذلك أثر

 لقد. لتقسیمھا خطط عظیم، بشغف هللا كلمة وتقبلت قبلت قد عظیمة مدینة أن الشیطان رأى إذ [ 
 ذلك لتحقیق بالسالح یمسك أن فرصة لدیھ كان. تثبت ال ذاتھا على مملكة أعظم انقسمت إن عرف
.  الزائد التشامخ إلى دفعھم الذي األمر البشریة، وحكمتھم سكانھا غنى خالل

 من یھرب ولم أبیھ امرأة مع أخطأ شخًصا أن وھى ھناك، اُرتكبت أخرى خطیة ُوجدت ھذا، بجانب
.  للعثرة الفرصة وأعطى للشعب قائًدا صار بل التوبیخ

.  الباقین من كماالً  أكثر أنفسھم حسبوا البعض أیًضا ُوجد

 الھیاكل، في حتى ھذا صنعوا. لألوثان ذبیحة قُدم لحما بأكلھم حریتھم إلى البعض أساء النھم بسبب
.  الكنیسة داخل في صراعا فسببوا

.  زمنیة محاكم في قضایا رفعوا المال، أجل من یصارعون كانوا آخرون

 مع بالشركة یسمحوا أن دون الكنیسة في أكلوا وآخرون طویلة، شعورھم الرجال بعض ترك
.  المحتاجین

.  الكنیسة في انشقاًقا سبب مما الروحیة المواھب بسبب آخرون تشامخ

.  الجسد بقیامة اإلیمان رفضوا البعض ألن بالقیامة، التعلیم حول حوار حدث أیضا

   ].أنفسھم الفالسفة بین انشقاقا سببت الوثنیة الفلسفة شر من ھي التي األمور ھذه كل
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 كقادة أقویاء متحدثون فریق لكل كثیرة، أقسام إلى الكنیسة انشقت [: قورش أسقف ثیؤدورت ویقول
 المتسمین القادة ھؤالء أحد. األخرى الفرق مع حوار في ویدخل معتقداتھم یحبذ منھم كل. لھم

    ].بھا أعجبوا التي بالغتھ إلى انجذبوا لقد. لھ سریة أبیھ زوجة من یجعل أن تجاسر بالبالغة

  الرسالة غایة

 األحداث تحركت شھرا 18 لمدة جدا ناجحة خدمة بعد كورنثوس مدینة الرسول بولس ترك إذ
 سلوكیة مشاكل ظھرت كما متضاربة، فرق أربع وظھرت خطیر انشقاق حدث فقد فائقة، بسرعة
.  الشعب على قلقا الرسول بولس كان لھذا. إیمانھا وتحطم قدسیتھا الكنیسة تفقد وعقیدیة

 مع بالكنیسة حلّ  الذي االنقسام عن تخبره) Chloe ) 11:1خلوي بیت من رسالة وصلتھ. 1
 إرسالیة في تیموثاوس القدیس تلمیذه فأرسل سمعھ بما الرسول بولس تأثر. أخرى معلومات
.  أوالً  وصلن ربما الرسالة ھذه أن غیر ،)10:16 ؛17:4 (كثیرة توصیات مع للمصلحة

 من فیھا یحذرھم برسالة إلیھم یبعث أن بااللتزام الرسول شعر بالزنا خاص تقریر بلغھ إذ. 2
.   اآلن مفقودة وھي ،)5 (أخالقّیًا الفاسدین مع الشركة

 الرسالة لكتابة الرئیسي السبب ھي أنھا یبدو لكن مفقودة، أیضا وھي: كورنثوس من رسالة. 3
 بین التى دراستنا خالل من المفقودة الرسالة ھذه حملتھ ما إدراك یمكننا. كورنثوس أھل إلى األولى
 الحق لمعرفة الصرخات فتعالت متضاربة، ضخمة مجموعات إلى الكنیسة تحّولت فقد. أیدینا

.  والتحزبات االنشقاق الرسول عالج وقد. نظام وبال مستبیحة حیاة في البعض عاش. الإلنجیلي

 والعالقات الزواج بخصوص متضاربة آراء ظھرت كما. وثنیة محاكم إلى اخوتھم البعض سحب
 بعض تصرف بخصوص وأیضا ،)10-8 (األوثان المقدم والطعام والوالئم ،)7 (عام بوجھ األسریة
 الروحیة المواھب استخدام وفي ،)11 (المحبة ووالئم الرب مائدة وفي االجتماعات، في السیدات

).  16(أورشلیم لفقراء والجمع ،)15 (األموات من القیامة في الرجاء وفي  ،)12-14(

 ،)العقیدیة (الألھوتیة المشاكل بعض من الكنیسة عانت باالنقسامات الخاصة الكنسیة المشاكل بجانب
 والحكمة النظریة بالفلسفات یھتمون أشخاص وجد فقد. واألخرویة والتعبدیة واالجتماعیة واألخالقیة

".  المسیح یسوع ربنا: "الرسالة موضوع جاء لذا العامل، الحيّ  باإلیمان االھتمام دون البشریة

  الرسالة أصالة

 دفاعا" رومیة غالطیة، كورنثوس، 2،1 "األربع رسائلھ في بولس العظیم األمم رسول لنا سجل
 الكنیسة جذبت حیث الثالثة التبشیریة رحلتھ إلى جمیعھا ترجع. الحيّ  المسیحي اإلیمان األمم لقبول

 كتابات أھم من البعض یعتبرھا. الرسول بولس یدي على خاصة كثیرة، بالد في األمم من الكثیرین
 لنا تحمل". األربع األساسیة الرسائل أو العظمى الرسائل "بدعوتھا البعض ویمیزھا الرسول بولس

 المحیي، الروح إلى القاتل الحرف من البشریة النطالق المتسع الرسول بولس فكر الرسائل ھذه
.  بشر كل خالص تشتھي التي وأعماقھ محاباة، بال إنسان لكل المفتوح وقلبھ

 وخارجیة داخلیة شھادات توجد إذ فیھ، یشك ال أمر بولس للرسول) كورنثوس 2،1 (الرسالتین نسبة
.  لذلك
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 الخارجیة الشھادة: أوالً 

 الموراتوري القانون في جاء فقد الرسول كتابات قوائم أقدم في واضًحا مركًزا الرسالتان تحتل. 1
Muratorian Canon ) إلى الموجھة رسائل التسع رأس على الرسالتین اسم) م170 عام حوالي 

.  الھرطقات بسبب الكنیسة في االنشقاق لمنع ُكتبتا أنھما وأعلن الكنائس،

 إلى الرسالة بعد م140 عام حوالي في ، Marcions Apostolicon مرقیون كتابات في وردتا. 2
.  غالطیة أھل

 في (بولس للرسول كصدیقٍ  إلیھ ُینظر الذي) 95 عام حوالي (لرمانيا إكلیمنضس القدیس أشار. 3
 بولس بتوجیھ االھتمام یسألھا كورنثوس كنیسة إلى كتب إذ الرسالتین، ھاتین في ورد ما إلى) 3:4

.  الكنسي االنشقاق بخصوص إلیھم الرسول

.  یوستین والشھید بولیكربوس والقدیس األنطاكي أغناطیوس القدیس إلیھما أشار

  الداخلیة الشھادة: ثانًیا

 الرسالتان تحمل. بولس للرسول كرسالتین أصالتھا على الداخلیة بالعالمات مشحونتان الرسالتان
 وال اإلنجیلي، لوقا القدیس سجلھا التي األعمال سفر قصة في ورد ما مع عجیًبا وتوافًقا انسجاًما

 عن مختلف خاص طابع األعمال وسفر الرسالتین من لكل إذ اآلخر، من اقتبس أحدھما بأن یمكن
.  اآلخر

 متقدة وغیرة حنو من یحملھ بما العظیم األمم رسول غیر آخر الرسالتین كاتب یكون أن یمكن ال
. للكرازة كثیرة أسفارٍ  من یمارسھ وما النفوس خالص على

 یزالوا ال معظمھم وكان األموات، من القائم المسیح رأوا أخ خمسمائة عن یتحدث حینما كمثالٍ 
 المؤمنین لغیر كانت والتي الرسل عصر في القیامة قصة عن یخبرھم إنما الرسالة كتابة حتى أحیاء

! سخیفة أضحوكة

 الرسالة سمات

 قوة بكل تدین والجدیة، بالحزم تتسم. ومقبولة واضحة إیمانیة عقلیة حلوالً  تقدم ھادئة، الرسالة. 1
 الفائق الحنو بروح كلھ ھذا تقدم. اإلیمان وتسند الشكوك فتزال إیماني، انحراف أو فساد أو خطأ كل

 للغایة، وعمیقة متسعة ونظرة ثاقًبا فكًرا تقدم. هللا نعمة وعمل اإللھي الحق خالل الصادق، والحب
.  العملیة اإلیمانیة بالحیاة وتھتم

 من ینتقل وھو الكاتب یتتبع أن صعوبة القارئ یجد فال فائقٍ  ترتیبٍ  في الرسالة جاءت. 2    
. أخرى إلى نقطة

 القدس والروح المسیح أقنومي تخص ھامة عقیدیة أحادیث الرسالة ھذه لنا تقدم. 3 
. األولى الكنیسة في والخدمة الكنسیة االجتماعات طبیعة عن لنا تكشف كما ،والقیامة واإلفخارستیا

 قدم وقد الوثنیة، من حدیًثا القادمین بالمؤمنین لحقت التي والشرور األخطاء عن صورة لنا وتقدم
 دون جانًبا یمس وال كلھا الحیاة ُیشبع اإلنجیل أن أوضح. كورنثوس ظروف أجل من تجاوزات

 وسلوكھم وعبادتھم بالغیر وعالقتھم األسریة حیاتھم تمس المؤمنون بھا یلتزم أساسیات فیقدم اآلخر،
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 یسوع سوى شیًئا یعرفون ال معا، متناغمة حیاة في المؤمنون فیحیا والتجارب، والتسلیة األسواق في
. مصلوبا وإیاه المسیح

 إنھ. للخالص وحكمتھ هللا قوة بكونھ الصلیب قوة إبراز الرسالة لھذه الرئیسیة المالح من 
 الوثني العالم حیاة تتغیر بھذا األعماق، وتجدد الداخلي اإلنسان أساسات تغیر لكي المحركة القوة
 بالمسیح بالكرازة تحقق إنما والصفا، أبلّوس وال بولس العجیب الخالصي العمل ھذا یحقق لم. القدیم

 في البشریة الحیاة أنشطة كل على بظلھ لیلقي جًدا عالًیا الصلیب الرسول بولس یضع. المصلوب
 بالحب والفكر القلب اتساع أساس ھو بل وحرماًنا ضیًقا لیس لھ بالنسبة الصلیب. جوانبھا كل

. األبدي بالمجد المؤمن وتمتع

 لكي ال المعلمین إلى ینصتون التالمیذ فكان ،الیونانیة الدیمقراطیة یمارسون الكورنثوسیون كان. 4
 روح معھم حملوا كما الكنیسة، إلى معھم ھذا حملوا. ذًما أو نقًدا أو مدیًحا یقدموا لكي بل یتعلموا

 ورد ما الرسالة عالجت وقد. كورنثوس تعیشھا التي الریاضیة الدورات عن نقلوھا والمنافسة، الصراع
. فرأینا سبق كما تقاریر من إلیھ

: كثیرة جانب من الدینونة لنا یقدم. 5

. 31:11 لنفسھ اإلنسان دینونة.  5:4 الوقت قبل اآلخرین دینونة

. 5:6 الجماعة حكم.   23:11 لنا هللا دینونة

. 3:6 مالئكة سندین.   2:6 العالم سندین

. المحاكم إلى أخاه یقتاد أن باألخ یلیق ال إذ ،6:6 العالمیة المحاكم

 الرسالة أقسام

 4-1    الكنیسة الوحدة:أوالً 

 6-5   الخلقي األنحطاط معالجة: ثانًیا

 10-7    اجتماعیة مشاكل: ثالًثا

 14-11    تعبدیة مشاكل معالجة: رابًعا

 15    أخرویة مشاكل: خامًسا

 16 تیموثاوس وقبول أورشلیم لفقراء الجمع: سادًسا

 

 

 الرسالة تعالجھا التي المشاكل الحلول

. 3:3 ؛11:1 الكنیسة في انشقاقات للخالص هللا قوة بالصلیب االفتخار
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 القدیسون. 13:5 الخبیث عزل. 18:1
 واحد لكل. 2:6 العالم سیدینون
 مؤقت للعبادة االمتناع. 24:7 موھبتھ

 في مقدس المؤمن غیر. 5:7 وبموافقة
 هللا لمجد شيء كل نعمل. 7 المؤمن
 خصام بال للنظام الخضوع. 39:7

 نفسھ اإلنسان امتحان. 16:11
 كل من أعظم المحبة. 28:11
 شاھد المسیح قیامة. 13 المواھب

 بالعبادة العطاء ربط. 15 عملي
 .2:16 والحب

. 7-1:5 الخلقي االنحطاط مع تھاون
. 1:6 المحاكم إلى االخوة التجاء

 العالقات. 7 والبتولیة الزواج
 الطرف دخول عدم. 3:7 الزوجیة

 لألوثان ُذبح ما. 7 اإلیمان في اآلخر
 االستھتار. 11 الرأس تغطیة. 8-10

 استخدام إساءة. 22-20:11بالتناول
. 15 القیامة إنكار. 14-12 المواھب

 .16 للقدیسین الجمع
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 مقدمة في
 رسالة بولس الرسول األولى

 إلى أهل كورنثوس
مالمح الكنیسة ،  كورنثوسفي الكنیسة المسیحیة ةنشأ، Corinth كورنثوس
، أصالة الرسالة، سمات الرسالة، أقسام الرسالة. غایة الرسالة، ومتاعبها

 

الباب األول 
  الكنسیةوحدةال

1-4 
. الطبیعیون، الجسدانیون، الروحانیون، الحلول اإلیجابیة للتحزباتأوالً : 

اإلصحاح األول: الصلیب سّر الوحدة 
. 4. شكر على نمو الكنیسة، 3. البركة الرسولیة، 2. افتتاحیة الرسالة، 1

. 7. الصلیب سّر الحكمة، 6. رسالة بولس الرسول، 5تقریر أهل بیت خلوي، 
االفتخار بالرب. 

 سّر الحكمة المكتومةاإلصحاح الثاني: 
 سّر الحكمة .3،  قوة اللَّه والحكمة الكاملة.2 ، الصلیب وبرهان الروح.1

.  لنا فكر المسیح.6، إلنسان الروحيا .5، سّر المجد األبدي. 4، المكتومة

 فالحة اللَّه وبناء اللَّهاإلصحاح الثالث: 
. 4، نتم بناء اللَّه. أ3 ،أنتم فالحة اللَّه. 2، حلول االنقسام بین الجسدیین. 1

كل . 7، عدم االفتخار بالحكمة. 6، أنتم هیكل اللَّه. 5، فحص العمل بنار
. شيء لكم

االصحاح الرابع: أبوة الرسول 
. متاعب 4. عدم كبریاء الخدام، 3. عدم إدانة الخدام، 2. وكیل أسرار اللَّه، 1

. . وعده بزیارتهم7. إرساله تیموثاوس، 6. أبوة الرسول، 5الخدمة، 
 

الباب الثاني 
 االنحطاط الخلقيمعالجة 

5-6 

 جریمة فاضحة!: اإلصحاح الخامس

7 
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99 
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. عزل 4. االحتفال بعید دائٍم، 3. نزع الخمیرة الفاسدة، 2، خطورة القضیة. 1
األخ الخبیث. 

 لوم علي محاكمات االخوة: اإلصحاح السادس
. 3،  لنحتمل الظلم وال نمارسه.2، ن إلي المحاكم الوثنیةيالتجاء المسیحي. 1

لیس كل ما یحل . 5، ربنا یبررنا من خطایانا. 4،  اللَّهملكوت ألشرارا یرثلن 
 عضویتنا .8، قیامة المسیح مصدر قیامتنا. 7، قدسیة الجسد. 6، لنا یوافقنا

   . الجسد هیكل للروح القدس.10،  خطورة الزنا.9، في جسد المسیح
 

الباب الثالث 
اجتماعیة مشاكل 
7-10 

 لبتولیة والزواجالسابع:  ااالصحاح
لبتولیة في العصر الرسولي  والزواجاالنظرة إلى 

البقاء . 3، السماح بالبقاء مع غیر المؤمنین. 2، الزواج أفضل من التحرق. 1
موقف اإلنسان من . 5 ،البتولیة أفضل. 4، في الحال الذي علیه

. -اعتزاز األرامل بمركزهن6، عذرائه
 
 

اإلصحاح الثامن: ضمائر األقویاء والضعفاء 
 - 4، العبادة الحقیقیة - 3، طبیعة الوثن - 2، - االعتماد علي العلم وحده 1

 .الحریة المسیحیة والحب

 نازالت الرسولتاإلصحاح التاسع: 
تنازالته من أجل  -3، حقه أن یأكل من اإلنجیل -2، صدق رسولیته -1

- اهتمامه بخالصه. 5 ، اهتمامه بخالص الجمیع -4، اإلنجیل

 نيناء اآلخربالعاشر: اإلصحاح 
  :موقفه من الوالئم في هیكل أوثان -1

.  اللَّهة- القداسة هي مسر أ
تحذیر من التجارب الشریرة.   - ب
. االلتزام بالحكمة - ج
 شركة مع اللَّه أو مع الشیاطین.  - د

 .موقفه من ولیمة في بیت صدیقٍ  -3، موقفه من لحوم السوق العام -2
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الباب الرابع 
 مشاكل تعبدیةمعالجة 

11-14 

) 14-11التكلم باأللسنة (
. موهبة التكلم باأللسنة، تنظیمات كنسیة روحیة

تدابیر كنسیة : اإلصحاح الحادي عشر
التناول من  -3،  الكنیسة فيوالئم األغابي -2، الرجل والمرأة في الكنیسة -1

 .األفخارستیا
 

المواهب الروحیة 
12 – 14 

 المواهب الروحیةالثاني عشر: اإلصحاح 
المواهب كأعضاء . 3 المواهب ووحدتها، تنوع. 2. واهب المواهب الروحیة، 1

حث على . 5،  الكنیسة جسد المسیح المتمتع بالمواهب.4ٍ، في جسد واحد
. االنتفاع بالمواهب

 الثالث عشر: تسبحة الحباإلصحاح 
. یا لسمو الحب! 2. الحب ضابط كل المواهب الروحیة، 1

 الرابع عشر: التكلم باأللسنةاإلصحاح 
. العبادة 3. عدم نفع التكلم بألسنة غریبة، 2. سمو النبوة عن التكلم بألسنة، 1

. احترام 6. المواهب والتشویش، 5. التكلم بألسنة لغیر المؤمنین، 4بروٍح وفهٍم، 
 النظام الكنسي.

 التكلم باأللسنة: 14ملحق لالصحاح 
لماذا اهتم الرسول بولس دون ،  الحاجة إلى التكلم باأللسنة،األلسنة والخالص

هل ، موقف الرسول بولس، التكلم باأللسنة في كورنثوس، غیره بهذه الموهبة؟
؟ استمرت الموهبة في الكنیسة

دفاع بعض الخمسینیین 
. لغة الروح ورقصاته، ألسنة المالئكة

الباب الخامس 
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 مشاكل أخرویة
(القیامة من األموات) 

15 

 القیامة من األمواتالخامس عشر: اإلصحاح 
. قیامة 3. قیامة المسیح أساس قیامتنا، 2. قیامة المسیح وقانون اإلیمان، 1

. القیامة 5. قیامة المسیح عالج إلهي لسقوطنا، 4المسیح ضمان لقیامتنا، 
. 8. قیامة المسیح والدوافع الجدیدة، 7. وضعنا األبدي، 6وتحدي الموت، 
. البوق األخیر. 10. نلبس صورة السماوي، 9الجسد الُمقام، 

 

الباب السادس 
 الجمع لفقراء أورشلیم

 وقبول تیموثاوس
16 

 الجمع لفقراء أورشلیم :السادس عشراإلصحاح 
- الختام. 4- العاملون معه، 3- زیارة طویلة، 2- الجمع للقدیسین، 1
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 كورنثوس 1من وحي 
 

. صلیبك سّر وحدتي 1
. لیدخل بي روحك القدوس إلى فكرك، فأتعرف على سّر حكمتك المكتومة! 2
أنا فالحة اللَّه! أنا هیكل الرب! . 3
. هب لي روح  األبوة یا أب كل البشریة. 4
انزع فسادي، فأفرح بك یا عیدي الدائم. . 5
. بروحك أسلك بما یلیق، فأنا ابن لك! 6
. لُتهیئني لیوم عرسي یا أیها البتول! 7
. هل لي من تقدیم تنازالت، ألجل ذاك الذي مات عنهم؟ 8
. حررني بروح الحب الفائق، فاستعبد نفسي للكل ألربح الكثیرین! 9

. هب لي أن ُأِسّر قلبك، یا من تغنیني بعطایاك! 10
. ال تفصلني عنك، فأنت هو رأسي! 11
اكشف لي عن مواهبي! فأعمل بروحك شاكًرا محبتك! . 12
  ألتشبه بك یا كلي الحب!.13
 هب لي لسان الحب! أرنم لك بالذهن كما بالروح! .14
. جسدي یئن في داخلي: متى أخلع الفساد ألحمل عدم الفساد! 15
 : ألسلك بالمحبة كل أیام حیاتي!16
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اإلصحاح األول 

  الكنسیةوحدةال
1-4 

لنا الرسول في هذا القسم أمرین هامین: یقدم 

 الحلول اإلیجابیة للتحزباتأوالً : 
تتركز حكمة اهللا في الحب اإللهي الفائق لإلنسان، والمعلن . اقتناء الحكمة اإللهیة عوض البشریة: 1

 عثرة، إذ یطلبون ملًكا أرضًیا یهبهم مجًدا  الصلیب الذي ترفضه الحكمة البشریة. فالیهود یرون فيالصلیبخالل 
 إذ یطلبون معلًما فیلسوًفا یقدم لهم فلسفات جدیدة مستمرة تشبع ،زمنی�ا فوق كل الشعوب. والیونانیون یرون فیه جهالة

  ونصرة لهمجهالة الصلیب غلبة)، ویرون في 18:1(  الصلیب قوة اهللا للخالص أما المؤمنون فیجدون فيالفكر وحده.

). 2صال الضعف ( روح القوةیقدم الصلیب )، وأن 26:1(
 فئات:  3یقسم الرسول البشریة إلى : . السلوك الروحي عوض الجسداني أو الطبیعي2

 الروحانیون
كون قائًدا للجسد وذلك بعمل الروح القدس فیهم، حتى تبدو أجسادهم خفیفة كأنها تأناس یهتمون بالروح ل

 فهو: یحیا كمن صار كلُه روًحا. اإلنسان الروحي تتمتع ببعض سمات الروح. ویتقدس اإلنسان بكلیته.
. 14 ،13:2ما لروح اهللا یعرف   .14-13:2 ما لروح اهللا یقبل
. 14:2 الروحیات بالروحیات یقارن  .5:8 بما للروح رو یهتم
. 1:6من انزلق في زلٍة غال ُیصلح   .15:2 في كل شيء یحكم

 الجسدانیون 
یسیطر الجسد على كل مشاعره فأناس یهتمون بالجسد لیكون قائًدا للروح، فیبدو اإلنسان كأنه كله جسد، 

. هوعواطفه وقدراته ویوجه طاقاته ومواهب
. 3:3 وخصام وانشقاق فیه حسد  .2:3 ال طعاًما قوًیا یأكل لبًنا

. 17:7 رو تسكنه الخطیة  .14:7 تحت الخطیة رو مبیع
. 5:8 رو یهتم بما للجسد

 الطبیعیون
 م أنهونظنفي بعض الفضائل كعمٍل أخالقٍي بحت، وا أن یمارسون یریدم ما هو هللا، لكنهونأناس ال یطلب

 هو اإلنسان الذي یعیش  اإلنسان الطبیعي.م وسلوكیاتهم وكلماتهم وعواطفهم وحواسهم على أفكارهوا أن یسیطرونقادر
بحكمة بشریٍة، متجاهًال عمل اهللا. 

. 14 ،13:2ما لروح اهللا یعرف ال  .14 ،13:2 ما لروح اهللا یقبلال 
 .14:2 یحسب الروحیات جهالة

 لسنا من صنع الزارع وال الساقي بل مسیحنا هو الذي ،. إننا غرسه)5:3( التعلق بالمسیح ال الخدام. 3
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اإلصحاح األول 

، وروح اهللا ساكن هیكل اهللاال یستطیع خادم أن یبني على أساس آخر. نحن فساس، األ، وهو . نحن بناء اهللاُینمي
فینا. 

 ، لیحذر كل خادم لئال یبني خشًبا أو عشًبا أو قّشا لئال تحرقه نار الدینونة. أما المخدوم فال یفتخر بالخادم
 ).10:3" (فإن كل شيء لكم"

إن كنا ال نفتخر بهذا الخادم أو ذاك، فإنه لیس لنا حق إدانتهم، إنما نترك . )5-1:4( عدم إدانة الخدام. 4
 ).5:4 في یومه العظیم (همالرب یدین

ال من ـ نحن جه؛"ألننا صرنا منظًرا للعالم للمالئكة والناس. )13-6:4(اإلقتداء بالخدام المتواضعین . 5
 ).10- 9:4أجل المسیح وأما أنتم فحكماء في المسیح" (

!" ؟"ماذا تریدون؟ أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة بروح الوداعة. )21-14:4( قبول تحذیره لهم كأٍب . 6
)21:4.( 
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اإلصحاح األول 

الصلیب سّر الوحدة 
 بدأ یكتب رسول األمم العظیم إلى الكنیسة المحبوبة إلیه جًدا بروح الرجاء المفرح مع الصراحة الكاملة.

رسالته بمقدمة مفرحة تبعث فیهم روح الرجاء، وانطلق بهم إلى صلیب رب المجد یسوع لیجدوا فیه حال� لكل مشاكلهم 
 السلوكیة واألسریة والكنسیة والعقیدیة. یدخل بهم إلى الصلیب لیروا فیه سّر الوحدة والقوة.

في هذا االصحاح یتحدث الرسول إلى الكنیسة التي تعاني من االنقسامات مظهًرا أنه یتكلم بروح التواضع 
وفي نفس الوقت بسلطاٍن كرسوٍل معین من قبل اهللا نفسه. وجاء شكره هللا على نمو الكنیسة التي غرسها الرسول في 

كورنثوس فیه تأكید وبرهان على نجاحه في تحقیق رسالته وصدق دعوته اإللهیة للعمل.  
أظهر لهم أیًضا أنهم كنیسة اهللا المقدسة في المسیح یسوع وأنهم مدعوون قدیسین، أغنیاء في كثیر من 

المواهب والنعم الفائقة، وأنهم لیسوا بأقل من أیة كنیسة في أیة موهبة. بهذا هیأ أذهانهم بروح الرجاء لقبول نصائحه 
بالدخول إلى سّر الصلیب والتمتع بقوة اهللا للخالص ِعوض تبدید طاقاتهم ومواهبهم في الخالفات واالنقسامات. في 

الصلیب نرى اهللا مصدر كل عطیة صالحة، وكل حكمة وغنى فنفتخر به ال بأنفسنا. 
 .2-1   . افتتاحیة الرسالة1
 .3  البركة الرسولیة . 2
 .9-4  شكر على نمو الكنیسة  . 3
 .13-10  تقریر أهل بیت خلوي . 4
 .17-14   رسالة بولس الرسول. 5
 .25-18   الصلیب سّر الحكمة. 6
 .31-26   االفتخار بالرب . 7

. افتتاحیة الرسالة 1
 وكثیر من الدارسین أن هذه المقدمة وما تحویه من البركة الرسولیة وشكر القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى

 على نمو الكنیسة تهیئ الطریق للرسول أن یناقش بكل حٍب وصراحة المشاكل الخطیرة التي للكنیسة.
بولس المدعو رسوًال لیسوع المسیح "

 ].1بمشیئة اهللا وسوستانیس األخ" [

 المدعو رسوالً ".""، بل بولس رسول یسوع المسیحیبدأ الرسالة بروح التواضع فال یقول: "

  انظروا كیف یطرد كبریاءهم منذ البدایة وینزل حتى األرض بتخیالتهم العزیزة علیهم جًدا، إذ یتحدث عن نفسه
. اهللا هو ُدعیت بینما كنت أضطهد الكنیسةیقول بولس: ما قد تعلمته لم أكتشفه بنفسي، وٕانما ". المدعوقائالً : "

 .Ïالذي أراد أنكم أنتم أیًضا تخلصون بنفس الكیفیة. فنحن لم نفعل شیًئا صالًحا من أنفسنا، بل خلصنا بمشیئة اهللا

1 In 1 Cor. Hom 1:1. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  
إذ هاجم البعض رسولیة بولس وسببوا انقساًما في الكنیسة افتتح الرسالة بتأكید أنه رسول ال بمشیئة بشریة، 

، فتهیأ لُیعلن الخالص بالنعمة المجانیة". لقد دعاه الرب نفسه للعمل الرسولي "بمشیئة اهللاوال بدعوة من إنسان، وٕانما 
المجاني لآلخرین. إنه لم ینل الرسولیة عن استحقاٍق شخصٍي بل خالل مشیئة اهللا. وأنه لیس كاألنبیاء الكذبة الذین 

). لو ُترك الرسول لمشیئته الخاصة 21:23قیل عنهم: "لم ُأرسل األنبیاء بل هم جروا؛ لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا" (إر
). كما أنه ال یكتب لهم 6:9لما صار رسوًال إذ یقول: "فإًذا لیس لمن یشاء وال لمن یسعى، بل هللا الذي یرحم" (رو

لیطلب منهم مدیًحا أو لكي یقبلوه رسوًال، وٕانما كرسول مدعو من اهللا لخدمة األمم، یكتب إلى الكنیسة التي زرعها 
بنعمة اهللا لتكون مقدسة في الرب. 

  إلى الرسل الكذبة الذین لم ُیرسلوا بواسطة المسیح، وتعالیمهم لیست بهذا ، ملمًحابمشیئة اهللا"یكتب أنه "رسول 
حًقا. توجد ِفرْق كثیرة منحرفة، تكرز بالمسیح حسب أهوائهم، هؤالء یحطمون الكنائس؛ وال تزال أغصانهم الجافة 

 .Ïباقیة معنا إلى الیوم
 Ïاألب أمبروسیاستر

: كان سوستانیس رئیس المجمع الیهودي، آمن بالسید المسیح. وهو كورنثوسي المولد،  األخ"سوستانیس"
محبوب لدى الشعب، لذا حسبه الرسول شریًكا معه في الرسالة حتى یقبل الكل ما ورد فیها. لعّله هو نفسه سوستانیس 

 الذي نال بركة الضرب من الیونانیین أمام غالیون والي أخائیة وهو 17:18الذي ذكره معلمنا لوقا البشیر في أعمال 
بعد یهودي. 

إذ قبل سوستانیس اإلیمان المسیحي وكان مع الرسول بولس في أفسس ساهم في العمل الكرازي، األمر الذي 
یقتدوا بسوستانیس الذي تحّول  ذكره دعوة لكل شعب كورنثوس أنیفرح قلب كل مسیحي في كورنثوس. ولعل في 

من رئیس مجمع یهودي إلى كارٍز ومبشرٍ . 
روح الحب اعتاد الرسول أن یضم إلیه في رسائله أحد العاملین معه أو أحد تالمیذه، لیبث في الشعب 

. بروح التواضع الممتزج بالحب یقدم سیمفونیة سماویة مفرحة للسمائیین. والعمل الجماعي

  إنه مثال آخر لتواضعه، فإنه یضع معه في ذات المرتبة من هو أقل من أبلوس، فإن الفارق بین بولس
وسوستانیس عظیم. فإن كان یوجد فارق شاسع هكذا فیضع معه من هو أقل منه بكثیر، ماذا یمكن أن یقول هؤالء 

 Ñالذین یحتقرون من هم مساوین لهم؟

 بولس وسوستانیس عندما كتبا الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس؛ وبعد ذلك بولس یصنع االثنان سیمفونیة :
. Òوتیموثاوس حین أرسال الرسالة الثانیة إلى نفس األشخاص

1 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienna: 
Tempsky, 1866) 81:4. 

Ð  هذا االسم لشخص عاش في القرن الرابع لمؤلف كانت كتاباته تُنسب للقدیس أمبروسیوس أسقف میالن، لذا دعاه Erasmus أعطى اراسموس  
 "أمبروسیاستر".

3 In 1 Cor. Hom 1:1. 
4 Comm. On Matthew, 14:1. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
إلى كنیسة اهللا التي في كورنثوس المقدسین في المسیح یسوع، "

 ].2المدعوین قدیسین، مع جمیع الذین یدعون باسم ربنا یسوع المسیح في كل مكان لهم ولنا" [

 الموجهة إلیهم:  الدعوة اإللهیةإذ كثرت مشاكلهم أبرز في المقدمة 
. ]2 [: أن نكون قدیسین كما هو قدوس غایة الدعوة .١
. ]2[: ٌندعى باسم یسوع المسیح سّر الدعوة  .٢
. ]24[: الصلیب قوة اهللا وحكمته  خبرة الدعوة .٣
 ].31-26[: تحدى للحكماء واألغنیاء الخ.  إمكانیات الدعوة .٤

 الكل، فإذ یفند سلوكهم الكنسي المّر، وأیًضا سلوك بعضهم األخالقي الفاسد لم یخجل  الرسولكعادته یشجع
یرفع الرسول من روحهم المعنویة هكذا ".  المدعّوین قدیسین،المقدسین في المسیح یسوعمن أن یقول لهم: إلى "

"، فقد تقدسوا في الرب یسوع مدعوین قدیسین"، و""مقدسین یدعوهم حتى یمكنهم اإلنصات إلیه والتجاوب معه.
وكرسوا قلوبهم له بنوالهم سّر العماد، لذا الق بهم أن یسلكوا طریق القداسة. إنهم كنیسة مقدسة، لیس من أجل 

انتسابهم لبولس أو أبلوس أو صفا (بطرس) بل من أجل اهللا مقدّسهم. 

  شیًئا صالًحا بأنفسنا وٕانما بمشیئة اهللا ننال هذا الخالص؛ ونحن مدعّوون (قدیسین) لیس ألننا نستحق نصنعال 
. Ïذلك، وٕانما ألن في ذلك مسرته

  إنه یذّكرهم بعدم طهارتهم التي حررهم منها، وهكذا یحثهم إلى تواضع الفكر، فإنه لیس بأعمالهم الصالحة تقدسوا
. Ðبل بحنو اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
في واضح أنه وهو یكتب إلى كنیسة كورنثوس یوجه الحدیث إلى جمیع الذین یدعون باسم یسوع المسیح ربنا 

 أي إلى الكنیسة الجامعة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها. فإن للرب بقیة مقدسة في كل مكان كل موضع،
 ال عن العالم عزلت نفسهافي العالم في كل األجیال تحیا مًعا في شركة روحیة. هذه البقیة كرست حیاتها للرب، أي 

 "hagiazoهنا "في الیونانیة " "مقّدسون، وهذا هو غایة إنجیل المسیح. فكلمة لتحمل أیقونة القدوسبل عن فساده 
. فمن الخطورة أن ننظر إلى البشریة بمنظاٍر قاتٍم، إذ یوجد االعتزال لكي یصیر اإلنسان في ملكیة اهللا ولخدمتهتعني 

في كل األجیال قّدیسون یكّرسون قلوبهم وحیاتهم للرب القدوس ویحملون روح الوحدة. 

  مع أن الرسالة قد ُكتبت إلى أهل كورنثوس وحدهم لكنه یشیر إلى كل المؤمنین في كل األرض، ُمظهًرا أن
الكنیسة في العالم یجب أن تكون واحدة مهما انفصلت عن بعضها في أماكن مختلفة، باألكثر تكون هكذا في 
كورنثوس. إن كان المكان یفصلهم، فإن الرب یضمهم مًعا، إذ هم معروفون للكل. لهذا یوحدهم مًعا بقوله "لهم 

. Ñولنا"

1 In 1 Cor. Hom 1:1. 
2 In 1 Cor. Hom 1:1. 
3 In 1 Cor. Hom 1:2. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  
. فكما یشعر الخادم القّدیسین هم عطیة اهللا لخدامه"، فإنه یشعر بأن لي ولسوستانیس یعني ""لنا"بقوله 

أنه لیس لنفسه بل للبشریة التي مات المسیح عنها، یشعر أیًضا أن القدیسین هم له سند ومعین بل وٕاكلیل مجد یناله. 

. البركة الرسولیة 2
 ].3نعمة لكم وسالم من اهللا أبینا والرب یسوع المسیح" ["

فیطلب لكل كنیسة كما جاءت البركة الرسولیة في كل رسالة تكشف عن قلب بولس الرسول الملتهب حًبا، 
. في نفس الوقت هیأت هذه البركة الجو لقبول ما ورد في ُصلب لكل مؤمٍن بركة إلهیة وعطیة تتناسب مع احتیاجاته

الرسالة. 
، إذ ال یمكننا أن نتمتع بالسالم ما لم یقدم لنا الرب نعمته المجانیة الغافرة السالم ثم بالنعمةیبدأ الرسول 

لخطایانا هذه التي تسبب العداوة مع اهللا والناس. الق برسول السالم أن ُیعلن شهوة قلبه نحو الكنیسة التي في 
 السالم التي تمأل النفس سالًما عمیًقا، كما یطلب لها النعمة اإللهیةكورنثوس، وهو أن یمنحها اهللا اآلب والرب یسوع 

حتى ال یجد روح االنشقاق له موضًعا فیها. 
طلب اهللا من حًقا إن كل بركة تنبع عن نعمة اهللا الغنیة في النفس وسالمها أو مصالحتها مع اهللا. لقد 

 قائلین: "یباركك الرب ویحرسك. ًیضيء الرب بوجهه علیك ویرحمك. یرفع الرب وجهه هرون وبنیه أن یباركوا الشعب
). هذه البركة تحققت بالحق 27-24:6علیك ویمنحك سالًما، فیجعلون اسمي على بني إسرائیل، وأنا أباركهم" (عد

خالل إنجیل السالم في العهد الجدید، إذ ال یمكن أن یتحقق سالمنا إال بالمسیح المصلوب. 

  إن كان سالمنا مصدره نعمة اهللا، فلماذا تفتخرون مادمتم تخلصون بالنعمة؟ كیف یمكن ألحٍد أن یجد نعمة
لدى اهللا إال بالتواضع؟ 

  إن كان لكم سالم مع اهللا فلماذا تمیزون أنفسكم عن اآلخرین؟ فإن هذا هو ما یفعله االنشقاق... مرة أخرى ال
نستفید شیًئا إن كان كل الناس یمدحوننا والرب یقاومنا، وال یوجد خطر ما إن رفضنا الكل وأبغضونا ما دام اهللا 

. Ïیقبلنا ویحبنا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یعلن الرسول أن النعمة اإللهیة والسالم السماوي هما من قبل اهللا اآلب والرب یسوع المسیح لیؤكد لنا أنهما 
: [یقول بولس بأن المسیح واهب النعم مثله مثل اآلب، موضًحا بجالء أن ثیؤدورت أسقف قورشالهوت واحد. یقول 

.] Ðاالثنین واحد

. شكر على نمو الكنیسة 3
حمل الرسول بولس شركة سمات الرب یسوع، أحدها فتح باب الرجاء أمام الغیر بروح التشجیع. فقد بدأ 

رسالته بدعوتهم قدیسین تكرسوا لحساب الرب، واآلن یقدم ذبیحة شكر هللا من أجل نموهم. 
اشكر إلهي في كل حین من جهتكم "

1 In 1 Cor. Hom 1:3. 
2 Comm. on 1 Cor., 166. 
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  ].4على نعمة اهللا المعطاة لكم في یسوع المسیح" [
ُیعّبر الرسول بولس عن محبته الصادقة الخوته ومخدومیه بتقدیمه الشكر لهم وصلواته من أجلهم. بقلبه 

الكبیر المتسع یهتم باخوته حتى في صلواته. 

  الذي قدم صلواته كلها من أجل لیس شيء یعادل اشتیاقات الرسول، لیس من مثیل لحنو الطوباوي بولس وعطفه
". تأمل كیف أن في ذهنه أشكر إلهي من أجلكم، ذاكًرا إّیاكم في صلواتي، وكتب هكذا للكل: "كل المدن والشعوب

كم من أُناس یذكرهم في صلواته، ویشكر اهللا من أجلهم جمیًعا كما كثیرین! إنه عمل مرهق أن یذكر كل هؤالء. 
. Ïلو كان هو نفسه قد نال أعظم البركات

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  بولس التشكرات من أجل أهل كورنثوس في بعض األحیان، وال عندما یصنعون صالًحا، وٕانما یضع نفسه یقدمال 
. Ðفي مركز األب الذي یشكر عن أوالده كل الوقت مهما فعلوا

العالمة أوریجینوس 

  یهتم بولس أن یعطى عذوبة ألذهانهم قبل أن یبدأ بحثهم ونصحهم. ما یقوله حق، إذ یقدم التشكرات هللا من أجل
. Ñعطایاه لهم

ثیؤدورت أسقف قورش 

 إلهه من أجل عطیته للكنیسة وهي النعمة التي صار بها كثیرون متحدین به في المسیح اهللابینما یشكر 
". إلهيیسوع إذا به ینسب اهللا إلیه شخصًیا فیدعوه "

 " :هكذا اعتاد األنبیاء أن یقولوا من حین إلى إلهيبعاطفته العظیمة یحسب ما هو عام للكل خاًصا به فیقول ."
. Ò)1:42؛ 4:43آخر (مز

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
یتحدث الرسول بولس عن مفاسد كثیرة لحقت بالبعض في هذه  ].4اشكر الهي في كل حین من جهتكم" ["

 فُیعلن یبدأ بالجانب اإلیجابيالكنیسة، من جوانب مختلفة تمس وحدة الكنیسة وقدسیتها وعبادتها وعقائدها، مع هذا 
وكأن ضعفاتهم لم تحجب عنه ما تمتعوا به من شكره الدائم هللا على الجوانب الطیبة والمقدسة في هذه الكنیسة. 

 فهو یقدم ذبیحة شكر دائمة بركات وعطایا إلهیة وال شغلته عن التسبیح والشكر هللا من أجل النعمة التي ینالوها.
" هللا إلهه الذي دعاه لخدمته والعامل فیها بنعمته، والذي ال یتوقف عن أن ینمیها. في كل حین"

] التي دعتهم ال 4[ في المسیح یسوعالغنیة یتمتعون بنعمة اهللا  إذهم، فيمرة أخرى یبرز كل ما هو صالح 
 التي یتحدث عنها في هذه الرسالة؛ أغنیاء في مواهب الروحلیكونوا قدیسین في المسیح یسوع فحسب، بل ویصیروا 

 ].8[یترجون مجيء الرب األخیر ]؛ 7[ال تنقصهم المواهب ]؛ 5 [أغنیاء في كل كلمة وكل علم

1 In Eph. Hom 3. 
2 Comm. on 1 Cor. 1:2:1-15. 
3 Comm. on 1 Cor., 166. 
4 In 1 Cor. Hom. 2:2. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح األول 

  

 "بواسطة من ُأعطیت؟ هل بواسطتي أنا أم بواسطة رسول آخر؟ مطلًقا ال، إنما بیسوع المسیح، فإنه الُمعطاة لكم ."
. Ï"في یسوع المسیحهكذا یعني التعبیر: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
أنكم في كل شيء استغنیتم فیه، "

]. 5في كل كلمة وكل علم" [
یشكر اهللا إلهه من أجل فیض المواهب الروحیة التي تمتعت بها الكنیسة في كورنثوس. فال ینقصها شيء 

من المواهب وال تخلفت عن الكنائس األخرى، خاصة موهبة الكلمة والعلم، أي الشهادة إلنجیل المسیح والمعرفة 
الروحیة. ارتبطت الكلمة أو القدرة على الكرازة بالعلم والمعرفة.  

المعرفة تظهر ما أنت تعرفه. والكلمة تمتد  بین الكلمة والعلم أو المعرفة فیقول: [العالمة أوریجینوسیمیز 
كثیرون لهم موهبة الكالم لكن بعدم معرفتهم تصیر أحادیثهم فارغة بال ثمر، بل ومعثرة. ویوجد .] Ïلتوضح ما تعرفه

أیًضا من لهم العلم والمعرفة في مخزن عقولهم ویعجزون عن تقدیمها للغیر والشهادة لما في فكرهم. أما كنیسة 
كورنثوس فتمتعت بالصورة الكاملة للكلمة المرتبطة بالمعرفة، أي القدرة على التعلیم الصادق المؤسس على الحق 
اإللهي. هكذا یود الرسول أن تنفتح أعینهم لیروا فیض الغنى الداخلي، فال ینشغلوا باالنقسامات واألشخاص، بل 

 بالخدمة والكرازة والتأمل الدائم في اهللا.

 "یوجد كثیرون لهم معرفة، لكن لیس لهم قوة الحدیث، وذلك مثل غیر المتعلمین في كل كلمة وكل معرفة ."
. Ñالعاجزین عن توضیح ما بأذهانهم بجالء. یقول: أنتم لستم مثلهم وٕانما قادرون أن تفهموا وأن تنطقوا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  الشخص الكسول والمرتبك بأخطاء متنوعة یكون بالتأكید مشغوًال، ویكون دوًما غریًبا عن التأمل في اهللا وعن
. Ò"في كل شيء استغنیتم فیه، في كل كلمة وفي كل معرفةالغنى الروحي الذي یقول عنه الرسول: "

القدیس یوحنا كاسیان  

  .لُنضطهد لكي نركض، ولكننا إذ نركض فال نجري باطالً . لندخل السباق من أجل المكافأة عن العمل السماوي 

إذن لنركض فنقتني. ماذا نقتني؟ ما هي المكافأة؟ ما هو اإلكلیل؟ 
یبدو لي أن ما نرجوه لیس إال الرب نفسه. فهو دّیان المجاهدین. وٕاكلیل الفائزین.  

هو الذي یقوم بتوزیع المیراث. وهو نفسه المیراث الصالح.  
  هو النصیب وهو مقدم النصیب، هو یجعلنا أغنیاء وهو الغنى.

. إنه یجتذبك لتشتهي اللؤلؤة الجمیلة، وهو یقدمها لك كما لو كانت إنه یظهر لك الكنز وهو نفسه الكنز
. Óللبیع إن كنت تود أن تتاجر حسًنا

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

1 In 1 Cor. Hom. 2:3. 
2 Comm. on 1 Cor. 1:2:29-30. 
3 In 1 Cor. Hom. 2:3. 
4 The Institutes 10:21. 
5 The Beatitude, sermon 8. 
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 ].6"كما ثبتت فیكم شهادة المسیح" [

أدرك الرسول أن موهبة الشهادة القائمة على المعرفة الصادقة هي نعمة إلهیة، أو كنز فائق یهب النفس  
، أي تأسیس إنجیل المسیح وتأصله فیهم.  ثبتت فیهم شهادة المسیحغنى فال تعتاز إلى شيء. لقد 

 متیقن أنه ال موت وال حیاة وال مالئكة وال يتثبت شهادة المسیح فینا إن كنا نستطیع القول مثل الرسول بولس: "فإن 
رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلة وال علو وال عمق وال خلیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهللا في 

). أما إذا كنا نضطرب ألتفه األمور التي تحدث فال تكون شهادة المسیح 39-38: 8المسیح یسوع ربنا" (رو 
.  Ïثابتة فینا تماًما

العالمة أوریجینوس 

  ثبتت شهادة المسیح فیهم ألنهم تقووا بإیمانهم. لم یثقوا في األمور البشریة، بل باألحرى كل رجائهم هو في
.  Ðالمسیح، فلم تقتنصهم لذة وال إغراء للذة

أمبروسیاستر 
حتى أنكم لستم ناقصین في موهبة ما، "

 ].7وأنتم متوقعون استعالن ربنا یسوع المسیح" [

  .قدم المدیح بنظام الئق لكي یهیئ أهل كورنثوس لقبول النقد القادم. ألن من یبدأ بكلمات مؤلمة یعادى سامعیه
.  Ñبدأ بولس بمدحهم لكي یتجنب ذلك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  وٕان كان ال تنقصنا عطیة ما إال أننا ننتظر ظهور ربنا یسوع المسیح، عندئذ سیحفظنا في كل شيء، ویقدمنا بال
. Òعیب عندما یأتي یوم الرب. نهایة العالم قادمة، عندما ال یتمجد جسد في عینیه

القدیس جیروم 
اهللا في سخاء محبته لم یدع كنیسته محرومة من أیة موهبة أو عطیة فهو أب سخي یهب كنیسته كل ما 

تحتاج إلیه.  
، یترقبون مجیئه الثاني"، كانوا شهادة المسیحال نعجب أنهم إذ كانوا شهود حق إلنجیل المسیح، أي لهم "

، مترّجین سرعة مجیئه بفرٍح عظیمٍ . لقد وعد یستعدوا لیوم الرب هذا هو غایة إیمانهم وجهادهم وكرازتهم أنفإن 
). صار هذا 11:1)، وتجدد الوعد عند صعوده إلى السماء (أع3:14الرب بمجیئه الثاني عندما حان وقت صلبه (یو

). وُختم الكتاب المقدس بتوسٍل مملوٍء غیرٍة لكي 28:9؛ عب12:3بط2؛ 13:2الوعد هو رجاء المؤمنین الثابت (تي
یأتي الرب یسوع سریًعا. 

 لهذا توجد حاجة إلى الصبر، فإنه لهذه الغایة سیظهر بعد ذلكإن كان (اهللا) ال ُیرى لكنه موجود وحاضر اآلن، و .

1 Comm. on 1 Cor. 1:2:25-40. 
2 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:7. 
3 In 1 Cor. Hom. 2:5. 
4 Against the Pelagians 2:8. 
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. Ïقبلتم العجائب حتى تصیروا بها ثابتین
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  یتألم ویتعرض لمخاطر. إنه یترقب إعالن المسیح القادمى البار في هذه الحیاة بما یرجوه، بل باألحریتمتعال Ð .
 العالمة أوریجینوس 

  في هذا الیوم سُیعلن الرب یسوع المسیح للمؤمنین وغیر المؤمنین. عندئذ سیتحقق غیر المؤمنین أن ما لم یریدوا
أن یؤمنوا به هو حقیقة صادقة. أما المؤمنون فسیفرحون، إذ یجدون أن ما یؤمنون به أكثر عجًبا مما كانوا 

. Ñیتخیلون
أمبروسیاستر 

الذي سیثبتكم أیًضا إلى النهایة بال لوم "
 ].8في یوم ربنا یسوع المسیح" [

 على هذه الكلمات قائالً : [تشیر هذه الكلمات إلى أنهم الزالوا مهتزین القدیس یوحنا ذهبي الفمیعلق 
.] Òومعرضین للتوبیخ

اهللا الذي وضع األساس الثابت في قلوبهم، فالتهبت نفوسهم شوًقا نحو مجیئه كفیل أن یعمل فیهم وسط  
الضیقات والمتاعب التي قد تهز اإلیمان فیجعلهم ثابتین ومستعدین لمجیئه. هو یبدأ معهم الطریق ویعمل فیهم 

. یحفظهم في طریق القداسة بال لوم. لم َیِعد بنزع التجارب والضیقات حتى النهایةویرافقهم مسیرتهم ویبلغ بهم 
). 6:1؛ في1:13والعثرات، إنما یحفظ مؤمنیه ویقدسهم، فُیحملوا به ویصیروا بال لوم (یو

وكأن اهللا  كتعبیٍر قانونٍي فني یشیر إلى ضمان اآلمان، koine في اللغة الیونانیة الـ یثبت"جاءت كلمة "
یقدم لمؤمنیه ضماًنا أنهم سیكونون في حضرته عند مجيء الرب یسوع. 

" ال یعني أن یصیر اإلنسان كامًال، إنما یشیر إلى براءته من االتهام الموجه ضده؛ أي بال لومتعبیر "
یصدر الحكم علیه بالبراءة. إنهم لیسوا كاملین بذواتهم، لكن اهللا بنعمته یحفظهم من الدینونة، لیظهروا في یوم الرب 

)، فیتمجد فیها. 37:5). بهذا یقدم المسیح كنیسته بال لوم وال غضن (أف33:8،34أصدقاء له (رو
" یعني إلى مجيء المسیح الثاني. إلى النهایة"

  .من الذي سیثبتنا؟ یسوع المسیح، كلمة اهللا وحكمة اهللا 

. Óإنه یثبتنا لیس لیوٍم أو یومین بل إلى األبد
العالمة أوریجینوس 

  یثق بولس بأن أهل كورنثوس سُیحفظون في البّر إلى یوم الدینونة. فإن الشعب الذي لم یهتز بالرغم من وجود
متاعب كثیرة وانقسامات قد برهنوا أنهم سیبقون ثابتین في إیمانهم إلي النهایة. بمدحهم أیًضا یتحدى بولس أولئك 

1 In 1 Cor. Hom. 2:6. 
2 Comm. on 1 Cor. 1:2:48-51. 
3 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:7-8. 
4 In 1 Cor. Hom. 2:7. 
5 Comm. on 1 Cor. 1:2:52-54. 
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. Ïالذین أفسدتهم أخطاء الرسل الكذبة، وبإعالنه إیمان السابقین یدعو اآلخرین للتوبة
أمبروسیاستر 

 بقوله أنه یترجى أنه یكونوا بال لوم في یوم یسوع المسیح یشیر بولس أنهم إلى اآلن هم مخطئونÐ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 أنه [لم یكن هذا مدیًحا بل توبیًخا مستتًرا، حیث أن أهل كورنثوس كانوا القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
.] Ñبعیدین عن "عدم اللوم" كما تظهر بقیة الرسالة

أمین هو اهللا،  "
 ].9الذي به ُدعیتم إلى شركة ابنه یسوع المسیح ربنا" [

أمین ). تعبیر "6:1"، فهو صادق في مواعیده، لن یخدعنا. یبدأ معنا ویكمل حتى النهایة (في "أمین هو اهللا
" محبوب جًدا لدى الیهود القدامى، یفهمونه بأن اهللا أمین في حفظ وعده لهم كشعٍب خاص به، لهم الوعود هو اهللا

اإللهیة الفائقة. ویرون في إخالص بعض المؤمنین وأمانتهم توضیًحا إلخالص اهللا وأمانته، فیذكرون القصتین 
التالیتین: 

 كان مقیًما في مدینة ما وقد جاءه بعض Jair بن یائیر Rabbi Phineasاألولى: قیل أن الحاخام فینحاس 
األشخاص وقدموا له كیلتین من الشعیر لیحفظهما لهم. نسي هؤالء الرجال األمر، وٕاذ عبرت سنة تلو األخرى جاءوا 
إلیه بعد سبع سنوات یسألونه الكیلتین من الشعیر، أما هو فأخذهما إلى مخازن متسعة وأشار إلیهم إلى كمیة ضخمة 

للغایة من الشعیر وطلب منهم أن یحملوها. سألوه: "ما هذا؟ نحن قدمنا كیلتین فقط وأنت تقدم لنا هذه الكمیة 
الضخمة". أجابهم: "لقد وثقتم فيَّ وسلمتم إلّي كیلتین، وأنا بدوري قمت ببذرهم في األرض سنة تلو األخرى فجاء هذا 

إن كانت هكذا هي أمانة رجال المحصول، وهو ملك لكم". ُدهش الكل ألمانته العجیبة وٕاخالصه، وصاروا یتساءلون: "
اهللا، فماذا تكون أمانة اهللا نفسه؟!" 

 أنه اشترى حماًرا من Shetach بن شیتاخ Rabbi Simeonأما القصة الثانیة فتُنسب إلى الحاخام سیمون 
بعض أشخاٍص من بني أدوم. بعد فترة اكتشف تالمیذه أن في قالدته التي حول عنقه لؤلؤة كثیرة الثمن. انطلقوا إلیه 

 بركة الرب ھي تغني وال  "22:10حاملین اللؤلؤة وهو یقولون له أنه كمبارك الرب یصیر غّنًیا كما جاء في أمثال 

. أجابهم: "لقد اشتریت الحمار ولم اشتِر اللؤلؤة". أخذ اللؤلؤة وانطلق بها إلى البائعین من بني أدوم "یزید معھا تعبًا
هكذا هي أمانة رجال اهللا كظٍل ألمانة اهللا العجیبة. یسلمها لهم. 

  ،یقول بولس هذا لكي ال یسقط أهل كورنثوس في الیأس عند ما ینتقدهم. إنه یذكرهم بأن المشكلة لیست في اهللا
. Òإنها بسبب خطایانا وعدم إیماننا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" ال تعني مجرد دعوة مقدمة لنا، إنما تحمل إمكانیة النعمة والقوة اإللهیة لتحقیق الدعوة إن قبلناها. "ُدعیتم

1 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:8. 
2 Comm. on 1 Cor., 167. 
3 In 1 Cor. Hom. 2:7. 
4 In 1 Cor. Hom. 2:7. 
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 لیس بهذا أو ذاك، بل یقول "باآلب" قد دعیتم، بواسطته أیًضا قد اغتنیتمÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

)، نصیر مثله 30-17:8 لكي نصیر شركاء مع المسیح في المیراث (رو  شركة ابنه یسوع،دعینا إلى
)، لكن لیس بالطبیعة بل بالتبني، باتحادنا مًعا فیه. 3:1 یو 1؛ 13:4 بط 1؛ 14:2 تس2كأبناء اهللا (

  فهل تدمنون االعتماد على البشر؟ أي بؤس أشر من هذا؟ شركة االبن الوحید الجنسلقد دعیتم إلى ،

  لهذا الهدف أیًضا دعانا... فإنه بالحقیقة كان یرید أن یعطي، شركاء ابنه الوحید الجنسإنه یعدنا أنه یجعلنا ،
. Ðلكنهم برفضهم أن یقبلوا طردوا أنفسهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 آمنوا بالمسیح دائًما، فإنكم قد دعیتم ال لغرض آخر سوى أن تكونوا واحًدا فیهÑ .
العالمة أوریجینوس 

  الشركة هي ُأخّوة. كما یعلن بولس أمانة اهللا غیر الساقطة من نحونا، هكذا یلیق بنا نحن أال نوجد غیر أمناء أو
. Òمسیئین إلى بنوتنا. باألحرى یلزمنا أن نبقى أمناء فیها

أمبروسیاستر 

 كون اهللا أمیًنا یعنى أنه یمكننا أن نثق في إعالنه عن ذاته. كلمته تعلن عنه أنه اهللا اآلمینÓ .
س السكندري ضالقدیس إكلیمن

" نصیر شركاء معه في اآلتي: شركة ابنهبقوله "
ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل حین و : ". نصرته الدائمة على قوات الظلمة1

 .)14 :  2كو   2 ("یظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان
لكي تصیروا بها ، حیث یقدم لنا بروحه القدوس أن نصیر أیقونة له، حاملین سماته. ". الطبیعة اإللهیة2

 .)4 : 1بط  2 هاربین من الفساد الذي في العالم بالشهوة (،شركاء الطبیعة اإللهیة
"  متشبها بموتهآالمهألعرفه وقوة قیامته وشركة ). "10:3؛ في24:1؛ كو13:4بط1 (. آالمه وصلبه3

 ).10:3(في

 ).28:9 (مت. حیاته الُمقامة4

مبارك اهللا ابو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمته الكثیرة ولدنا ثانیة  ". المیراث األبدي وشركة المجد:5
"  محفوظ في السماوات ألجلكم،لمیراٍث ال یفنى وال یتدنس وال یضمحل، لرجاٍء حي بقیامة یسوع المسیح من األموات

 ).4-3 :1بط 1(

1 In 1 Cor. Hom. 2:8. 
2 In 1 Cor. Hom. 2:8. 
3 Comm. On 1 Cor. 13. 
4 Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:8. 
5 Stromata 2:27:3. 
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. تقریر أهل بیت خلوي 4
ولكنني أطلب إلیكم أیها االخوة باسم ربنا یسوع المسیح "

أن تقولوا جمیعكم قوًال واحًدا، 
وال یكون بینكم انشقاقات، 

 ].10 واحدٍ " [ورأيٍ بل كونوا كاملین في فكٍر واحٍد 

إذ انتهى الرسول من المقدمة بدأ یحثهم على الكف عن االنشقاقات لیكون لهم القلب الواحد والفكر الواحد، 
مركزین كل طاقاتهم في التمتع برجاء اإلنجیل. 

لهذا االسم من قوة في عمل اآلیات، ولعل من أهم هذه اآلیات "، فإنه یدرك ما باسم ربنا یسوعیطلب إلیهم "
هي أن یجمع الكل مًعا فیه، فیصیر لهم القول الواحد والفكر الواحد، وال تجد االنشقاقات لها موضًعا فیها. 

 أن اسم یسوع المسیح ُأشیر إلیه في هذه الرسالة أكثر من غیرها. غایة القدیس یوحنا ذهبي الفمالحظ 
الرسول من ذلك هو أن یسحب قلوب كل فریق من اإلعجاب بالمعلمین إلى شخص المسیح نفسه. 

 حسًنا أضاف بولس اسم المسیح هنا، إذ لم یكن أهل كورنثوس یمجدونهÏ .
ثیؤدرت أسقف قورش  

، فإنهم وٕان اختلفوا في اآلراء في أمور كثیرة لكن حین یعلنون عن قوًال واحًدا"یسألهم أن یقولوا جمیعهم "
إیمانهم باهللا وعمله الخالصي یلزمهم أن ینطقوا بذات الكلمات حتى ال تحدث انشقاقات في الكنیسة.  

یصیروا كمالئكة اهللا الذین لن یعانوا قط من أیة انشقاقات أو خالفات. بالحب الحق یتمتع الكل باإلیمان 
. بالفكر الواحد، أي ینالوا فهًما واحًدا للحقائق اإللهیة والحیاة السماویة

  :وقد استخدم الجرأة في الحدیث، روح االنشقاقوقف بولس أوًال ضد المرض نفسه، نازًعا جذور الشرور وثمارها .
ألن هؤالء كانوا تالمیذه أكثر من غیرهم. لذلك یقول: "إن كنت لآلخرین لیس رسوًال، فعلى األقل لكم، أنتم ختم 

.  Ð). عالوة على هذا كانوا في حالة ضعف أكثر من اآلخرین2:9كو1رسالتي" (

  یسهل أن نشارك شخًصا رأیه وال نشاركه مشاعره. ویمكن االتحاد في اإلیمان ولیس في الحب. هذا هو سبب قول
 .Ñبولس بأنه یجب أن نتحد في الفكر والرأي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :كان یتحدث إلى  واحدٍ ورأيٍ اطلب إلیكم أیها االخوة... كونوا كاملین في فكٍر واحٍد لتصِغ إلى الرسول ."
. Ò)10:1 كو1" (واحًداالجموع، لكنه أراد أن یجعل منهم "

القدیس أغسطینوس 

  الكنیسة المنظورة هي جسد مختلط یحوي شعًبا باًرا وشعًبا غیر بارٍ . هذا هو السبب الذي ألجله یمتدح بولس

1 Comm. on 1 Cor., 167. 
2 In 1 Cor. Hom., Argument. 
3 Comm. On 1 Cor. 3:2. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 53:4. 
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 أعضاءها وینتقد آخرین. 

فالشخص الذي یتفق مع التعلیم السلیم وتعالیم الكنیسة بخصوص اآلب واالبن والروح القدس وأیًضا مع 
. Ïالتدبیر الخاص بنا بخصوص القیامة والدینونة ویتبع أنظمة الكنیسة ال یكون في انقسام

العالمة أوریجینوس 

  یطلب بولس أن یفكر أهل كورنثوس جمیعهم في أمر واحد، أعني أن الذین ولدوا ثانیة هم أبناء اهللا. یریدهم أن
. Ðیتحدوا بالكمال في التعلیم الذي قدمه لهم. إنه یحاورهم أن یفكروا بهذه الطریقة وأن یدافعوا عن تعلیمه

 أمبروسیاستر

 خلوي لألني أخبرت عنكم یا اخوتي من أه"
 ].11أن بینكم خصومات" [

استلم الرسول رسالة من كنیسة كورنثوس یسألونه عن مشاكل كنسیة تعبدیة وٕایمانیة لكنهم لم یشیروا إلى 
سیدة مكرمة في  خلوي االنشقاقات، أما أهل بیت خلوي فابلغوا بالوضع الحقیقي للكنیسة وظروفها. غالًبا كانت

كورنثوس ومتدینة، قبلت أسرتها اإلیمان بالسید المسیح. ُأرسل بعض من أسرتها إلى الرسول بولس یخبروه بما حّل 
األب یقول   هم أبناء خلوي.17:16 كو1بالكنیسة من انقسامات. ولعل استفانوس وفرتناتوس وأخیكس المذكورین في 

 أن البعض یظنون بأن أهل خلوي هم أولئك الذین بقوا أمناء وحملوا ثمار اإلیمان بالمسیح. آخرون ظنوا أمبروسیاستر
  أن ُخلوي هي مدینة، كأن یقول أحد "أهل إنطاكیة".

" كان بولس حریًصا أن یشیر إلى مصدر معلوماته دون أن یحدد أهل خلوي أنه بقوله "الذهبي الفمیرى 
شخًصا معیًنا. فمن جانب یؤكد أن معلوماته مصدرها سلیم دون أن یثیر شعب كورنثوس ضد شخٍص معینٍ . 
وجدت الخصومات كثمرة طبیعیة لالنشقاق، فكان كل فریق یدافع عن نفسه مخاصًما الفرق األخرى. 

 كانوا مغرمین 14:2 كو 1ن وطبیعیین، ال یدركون أمور روح اهللا (يیبدو أن الكورنثوسیین جمیًعا كانوا جسدي ،(
. Ñبالصراعات ومملوءین حسًدا ویسلكون كبشر"

القدیس أغسطینوس 
". یا اخوتيالعجیب وهو یوبخهم على ما دبَّ بینهم من خالفات شقت الكنیسة ُیظهر لهم كل حنٍو فیقول: "

 " فبالرغم من أن الخطأ واضح ال یوجد ما یمنع دعوة الشعب اخوةاخوةیدعوهم ،"Ò .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ].12فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم یقول أنا لبولس وأنا البلوس وأنا لصفا وأنا للمسیح" ["

حتى ال یظن أحد أنه یرید أن یضم )، 12:1ذ یتحدث عن االنقسامات یبدأ بالفریق الذي ینسب نفسه إلیه (إ
.  فهو ال یطلب مجد نفسهالكل إلى فریق خاص به،

  أثناء الهجوم وضع نفسه أوًال كما ترون، وبعد ذلك أشار إلى أبلوس ثم صفا. فعل ذلك ال لكي یمجد نفسه، وٕانما

1 Comm. On 1 Cor. 1:4. 
2 Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:9. 
3 Epistle 93:32. 
4 In 1 Cor. Hom. 3:3. 
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. Ïلیطلب تصحیح األخطاء فیما یخص شخصه أوالً 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

إنما قدم األسماء هنا لتوضیح الموقف. ، یرى البعض أن الرسول بولس ال یعني هنا وجود أربع فرق

 تحت قناعكان حواره لطیًفا إذ لم یشر باالسم إلى مسببي االنشقاق العنفاء في الكنیسة، بل أخفى أسماءهم كما ب 
. Ðأسماء الرسل

 إن كان ال یحق لهم أن یدعوا أنفسهم باسم بولس أو أبلوس أو صفا فباألكثر ال یدعوا أنفسهم بأسماء آخرینÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

یرى آخرون أن الكنیسة في كورنثوس كانت منقسمة إلى فریقین، فریق هو جماعة المؤمنین الذین من أصل 
)، كل فریق حمل في داخله انقساًما. الفریق األول ینسب نفسه لبولس الذي 18أممي، واآلخر من أصل یهودي (أع 

)، واعجبوا ببالغته. 24:18أسس الكنیسة هناك وأبلوس ألنهم آمنوا على یدیه إذ جاء بعد بولس (أع
) أو لكبر سنه. 7:2 أما الفریق الثاني فانقسم إلى فریق نسب نفسه إلى بطرس الرسول كرسول الختان (غال

ربما لم یروه حتى ذلك الحین لكنهم سمعوا عنه من تقاریر وردت إلیهم من الیهودیة على خالف بولس الُمّتهم بتجاهله 
للناموس الموسوي. وفریق نسب نفسه للسید المسیح، إما ألنهم أرادوا أن یعیشوا بال نظام وتدبیر فال یریدون قیادة 

رسولیة، وفي تشامخ ینسبون أنفسهم للسید المسیح، محتقرین كل قیادة، أو ألنهم رأوا الرب في الیهودیة فحسبوا أنفسهم 
ُممیزین عن بقیة المؤمنین. 

 " :كل واحد منكم لم یرد أن یكون سبًبا لالنقسام. لذلك نصح الذین ینسبون أنفسهم إلى اسمه ویقسمون المسیح
 احكموا إذن كم هم أشرار هؤالء الذین یریدون أن ].12یقول أنا لبولس وأنا ألبلوس وأنا لصفا وأنا للمسیح" [

. Òیسببوا انشقاًقا للمسیح، هذا الذي ال یریدهم أن ینشّقوا
القدیس أغسطینوس  

 " لیسوا في سیمفونیة، بل یوجد بینهم انشقاقات. وأما أنا لبولس وأنا ألبلوس وأنا لصفا وأنا للمسیحالذین یقولون "
الحل فهو أنهم إذ یجتمعون في شركة مع روح بولس بقوة الرب یسوع المسیح ال یعود یضرب الواحد اآلخر 

. ألن النزاع ُیْهِلك، كما أن االتفاق یجمع مًعا، ویجعل ابن اهللا یحل في وسطهم إذ ویفترسه، فیأكل الواحد اآلخر
 .Óصاروا في اتفاق

العالمة أوریجینوس 

  على أي األحوال بخصوص هؤالء الذین یرون (في المعلمین) أنهم رعاة صالحون، یلزمهم لیس فقط أن یسمعوا
األمور الصالحة التي یعلمونها، وٕانما یقتدون أیًضا باألعمال الصالحة التي یمارسونها. من هؤالء كان الرسول 

). لقد كان نوًرا اشتعل بواسطة النور األبدي، الرب 1:11كو1القائل: "كونوا متمثلین بي كما أنا أیًضا بالمسیح" (

1 In 1 Cor. Hom. 3:4. 
2 In 1 Cor. Hom. 3:4. 
3 In 1 Cor. Hom. 3:3. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 57 :3. 
5 Comm. On Mattheww, 14:1. 
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یسوع المسیح نفسه الذي ُوضع على المنارة إذ تمجد في صلیبه. عن هذا قال: "حاشا لي أن افتخر إال بصلیب 
). أضف إلى ذلك أنه لم یطلب األشیاء الخاصة به، بل ما یخص یسوع المسیح، 14:6ربنا یسوع المسیح" (غال

) أن یقتدوا بحیاته. ومع ذلك فهو یوبخ بعنف الذین یسببون 15:4 كو 1بینما یحث الذین ولدهم في اإلنجیل (
انقسامات تحت أسماء الرسل، وینتقد بحزم القائلین "أنا لبولس". "هل صلب بولس ألجلكم؟ أو هل اعتمدتم باسم 

" Ïبولس؟
القدیس أغسطینوس 

 أن الرسول بولس استعرض خطأهم دون أن یشیر إلى أسماء األشخاص المسئولین األب أمبروسیاستریقول 
شار إلیهم بهذه الطریقة تحدث عن الرسل الكذبة. فإن أعن االنقسام. لقد ذكر أسماء المعلمین الصالحین، ولكنه إذا 

كان ال یلیق بأهل كورنثوس أال یفتخروا بتكریسهم أحد هؤالء (الصالحین) فكم باألحرى یكون األمر بالنسبة للمعلمین 
الكذبة وقد أشار إلى فساد تعلیمهم فیما بعد.  

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمربما یتساءل البعض: هل كان المسیح رأًسا إلحدى الفرق المنقسمة؟ یجیب 
على ذلك بقوله أن الصراعات في كورنثوس لم تكن بخصوص أمور تافهة بل حول أمور أساسیة. حتى الذین ادعوا 

أنهم تبع المسیح كانوا مخطئین إذ ینكرون عملًیا تبعیة اآلخرین له، ویجعلون منه رأسا لفریق ولیس للجمیع. 
هل انقسم المسیح؟  "

ألعل بولس صلب ألجلكم؟ 
 ].13أم باسم بولس اعتمدتم؟" [

كمؤسس للكنیسة في كورنثوس وأب روحي لهم لم یرد أن ینسبوا أنفسهم إلیه، وال إلى آخر غیره بل یحفظوا 
وحدانیة الروح في المسیح یسوع الواحد الذي قدم الخالص ووهبهم بروحه القدوس التبني هللا اآلب خالل المعمودیة 

المقدسة. 
كأٍب یتحدث الرسول بولس في مرارة، ألن تصرفاتهم بلغت من الخطورة أنها مزقت جسد المسیح، الذي هو 
الكنیسة. أما سّر االنقسام فیرجع إلى أمرین: األول إلى التحزب لشخٍص ما مهما بلغت قداسته كأنه قد خلصه على 

الصلیب وباسمه اعتمد، األمر الثاني هو االنشقاق في الفكر والتعلیم. 

  .باالعتقاد في أمور متباینة عن المسیح یمزقه الناس. یظن شخص ما أن المسیح مجرد إنسان، وآخر أنه اهللا فقط
واحد یقول بأنه قد تنبأ عنه األنبیاء، واآلخر ینكر ذلك. 

أمبروسیاستر 

  :هل انقسم المسیح؟ ألعل بولس صلب ألجلكم؟ أم "عندما أدرك الرسول بولس أنه قد ُاختیر وُأحتقر المسیح قال
لهذا فأنتم لستم فّي بل أنتم مًعا ومعي (في الرب). أنتم لستم تحت سلطاني بل تحت باسم بولس اعتمدتم؟" 

. Ñسلطانه
القدیس أغسطینوس 

1 Epistle 208 :5. 
2 In 1 Cor. Hom. 3:5. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 26 :2. 
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 بهذا یعني أنه لم یطلب نوال كرامة متزایدة تقدمها له الجماهیر وال فعل هذا من أجل المجدÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ال تقل إذن أن شیًئا (صالًحا) هو منك، بل في كل شيء مجد اهللا. ال تنسب شیًئا ما إلى إنسانÐ  .

  . ٍإن كنا نجد أن سعادتنا تكمل في آخر لنقف قلیًال على الطریق ونضع رجاءنا في السعادة في إنسان أو مالك
اإلنسان المتكبر والمالك المتكبر بغیر مبرر ینسبان هذا ألنفسهما، وُیسران أن یصیر رجاء اآلخرین ُمركًزا فیهما. 

على النقیض من ذلك فإن اإلنسان القدیس والمالك القدیس عندما یجدان أننا متلهفون ومشتاقون إلى الوجود 
معهما ونوال راحة فیهما یربطان طاقاتنا بالعون الذي ینالونه من اهللا ألجلنا كما ألجلهم. إنهما یحثاننا على 

" ألعل بولس صلب ألجلكم؟...االنتعاش بالسعادة التي ُتقدم للجمیع في طریقنا نحو اهللا. حتى الرسول یصرخ: "
). ویحث المالك اإلنسان 7:3كو1" (لیس الزارع شیًئا وال الساقي بل اهللا الذي ینمي]. مرة أخرى یقول: "13[

). 10:19 أن یسجد هللا الذي یخضع له هو أیًضا كعبٍد شریٍك له (رؤىالذي أراد أن یسجد له أنه یجب باألحر
عندما تبتهج بإنسان في اهللا، تتمتع باهللا ال باإلنسان. تتمتع باهللا الذي به تصیر سعیًدا، وُتسّر أن تأتي إلیه، 

. Ñالذي تضع رجاءك في حضرته فرًحا

  ازدرائك، ولكن لم أربح من وراء هذا سوى القدیسین، فقد هزأت بأبنائك وخدامك راألمولكونى كنت جاهًال بهذه 
. يب

القدیس أغسطینوس 

 "؟!اعتمدتمم بولس سألعل بولس صلب ألجلكم أم با "
لیه ال تخص إنساًنا... إأنظر فكر بولس المملوء بحب المسیح، مظهًرا أن كل األمور التي تشیر 

قاموا بالعماد؟ إنما باسم  " لقد عمد كثیرین، لكن موضع البحث لیس من هم الذین؟اعتمدتمأم باسم بولس "
 من قد ّتم العماد، ألن موضوع البحث لیس باسمنه یقول: "ال تخبرنى من الذي قام بالعماد، بل أمن تم العماد؟ ك

الذي یعمد بل الذي له عمله في العماد، ذاك الذي یغفر الخطایا"... 
فالعماد حًقا أمر عظیم، لكن عظمته ال تنصب في العمل اإلنسانى الذي یعمد (أي مجرد المظهر) فهذا في 

 شیًئا... ي ال یساويذاته (بدون الروح القدس) من جهة عملنا البشر
 لعظمة العماد؟! بدونه لن یمكن نوال الملكوت! یاا لكن أقول أیًض 

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
دم المسیح  هي جسد المسیح، فإن انقسامها یسيء إلیه كأن جسده قد انقسم. ولما كان الكنیسةلما كانت 

 هو سّر خالصنا الق أن نرتبط جمیعنا به، ألنه هل سفك بولس أو أبلوس أو بطرس دمهم كفارة عنا؟ ولما الثمین
 هي باب التمتع بالبنوة هللا اآلب باتحادنا بابن اهللا الوحید الجنس فهل كان هؤالء الرسل أو الخدام المعمودیةكانت 

أبناء اهللا بالطبیعة حتى نعتمد بأسمائهم؟  

1 In 1 Cor. Hom. 3:6. 
2 In 1 Cor. Hom. 5:4. 
3 On Christian Doctrine 33. 
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إن كان جسد المسیح واحًدا الذي نحن هو، ودمه سّر خالص كل الكنیسة، وباسمه نعتمد، الق بنا أن و
یكون لنا القلب الواحد والفكر الواحد واإلیمان الواحد، حتى ال ینقسم المسیح الواحد. 

 " : ًهل اعتمدتم إذ كان هو أیًضا علة انقسامهم إذ دعوا أنفسهم على اسم من عّمدوهم، صحح هذا الخطأ قائال
" إنه یقول: "ال تخبروني من الذي عّمدكم؟ وٕانما باسم من اعتمدتم؟ فإن رصیدكم لیس من عّمدكم بل باسم بولس؟

. Ïباسم من تمت المعمودیة

  أترون كیف یكرر اسم المسیح؟ فإنه واضح حتى یثبتهم دوًما كما بمسامیر في اسم المسیحهل تدركون كیف .
لقلیل المالحظة جًدا أنه لیس مصادفة وال بغیر إدراك فعل ذلك، وٕانما لكي بالتكرار المستمر بال توقف لهذا االسم 

. Ðالمجید یثیر لهیبهم وینزع عنهم فساد المرض
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

. رسالة بولس الرسول 5
 ].14اشكر اهللا إني لم أعمد أحًدا منكم إال كریسبس وغایس" ["

]. 15حتى ال یقول أحد إني عمدت باسمي" ["
بتدبیر اهللا وعنایته الفائقة لم یعمد الرسول بولس في كورنثوس أحًدا سوى كریسبس رئیس مجمع الیهود 

) ربما هو الشخص الذي وجهت إلیه رسالة یوحنا الثالثة 23:16)، وغایس الذي استضافه (رو8:18السابق (أع
). أما بقیة األعضاء فغالًبا ما قام بعمادهم سیال وتیموثاوس. 50یو3(

یشكر الرسول اهللا أنه لم یسمح له بأن یعمد أحًدا غیر اللذین ذكرهما حتى ال یتهمه أحد بأنه عّمد باسمه. 
ن لنفسه فریًقا یرتبط باسمه.  كان حذًرا أال یعمد أحًدا قدر المستطاع حتى ال یظنوا أنه یكوِّ

  ،كتب بولس هذا إلى شعب یظن أنه من األفضل أن ُیعمد اإلنسان من أشخاص دون آخرین، فانحرفوا ببالغتهم
. Ñوسقطوا في بعض الشباك باالعتقاد في بعض التعالیم الفاسدة إنها حق

  كان هؤالء الكورنثوسیون مثل أتباع نوفاتیانNovatianistsوالدونستیین ÒDonatists  في هذه األیام ینسبون 
 Novatian العماد ألنفسهم وال یعترفون بأحٍد آخر. فالذین یعتمدون هكذا ویتمجدون تحت اسمّي نوفاتیان

 محرومون من اسم المسیح. لقد ُدعي كریسبس وغایس كشاهدین، فإنهما وٕان كانا قد اعتمدا Donatusودوناتس 
. Óبواسطة بولس لم یظنا قط أنهما ناال مجًدا بسبب هذا

أمبروسیاستر 

  ال تقوم عظمة العماد على الذي یعمد بل على االسم المدعو به العماد. لذلك فإنه وٕان كان العماد هاًما وضرورًیا
لنوال الملكوت لكنه ال یزال أقل من الكرازة باإلنجیل. اإلنسان غیر الممتاز في مواهبه یقدر أن یعمد، لكن 

1 In 1 Cor. Hom. 3:5. 
2 In 1 Cor. Hom. 2:7. 
3 CSEL 81:44. 

Ò .للتعرف علیهم راجع سلسلة: قاموس اآلباء القدیسین مع بعض الشخصیات الكنسیة، حرفا ن، د  
5 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:11:12. 
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. Ïالموهوب حًقا یستطیع أن یكرز باإلنجیل
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  العماد الذي قام به بطرس لم یكن عماًدا من بطرس بل من المسیح؛ والذي قام به بولس كان عماًدا لیس من
بولس بل من المسیح. والعماد الذي قام به أولئك الذین كانوا في أیام الرسول یكرزون بالمسیح لیس عن إخالص 

)، لیس عماًدا منهم بل هو عماد المسیح... ولما كان العماد من المسیح لذلك فمع وجود 16-15:1بل بعلٍة (في 
اختالف في سمات األشخاص الذي تمموا العماد وتباین شخصیاتهم فإن النفع الذي یتمتع به المعمدون هو واحد. 
لو كان ِسمّو العماد یعتمد على سمّو من یتممه یكون الرسول مخطًئا أن یشكر اهللا أنه لم ُیعمد أحًدا في كورنثوس 

]، ألن بهذا یكون عماد المهتدین إلى اإلیمان في كورنثوس لو تم 14سوى كریسبس وغایس وبیت استفانوس [
. Ðبواسطة الرسول نفسه أكثر سمو�ا من أن یتممه آخر غیره

القدیس أغسطینوس 

 ،وعمدت أیًضا بیت استفانوس"

 ].16عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحًدا آخر" [

 أن بیت إستفانوس هم بكور المؤمنین في أخائیة، غالًبا ما قبلوا اإلیمان 17، 15:16 كو 1یظهر من 
) كان أحد أفراد هذه األسرة. 5:16واعتمدوا على ید الرسول بولس. ویبدو أن ایبنتوس (رو

إستفانوس" یعني أن الكنیسة األولى تهتم بعماد األسرة كلها: البالغین بیت یرى بعض الدارسین أنه بقوله "
واألطفال، كما العبید والخدم. فإنه إذ یقبل رب األسرة اإلیمان كان یسحب قلوب الكل معه لیتمتعوا بالحیاة الجدیدة 

الُمقامة، فال یهتم بزوجته أو زوجها واألبناء فحسب بل والخدم والعبید. 
" یظهر أن كل ما یشغل فكره هو الكرازة بإنجیل المسیح وسحب كل لست أعلم هل عمدت أحًدا آخربقوله: "

قلب إلى المسیح المصلوب القائم من األموات، ال یشغله عدد من قام بعمادهم. یهتم بخالص الناس ال باإلحصائیات. 
). 2:4السید المسیح نفسه لم یعمد أحًدا (یو 

ألن المسیح لم یرسلني ألعمد بل ألبشر، "
 ].17ال بحكمة كالم، لئال یتعطل صلیب المسیح [

"، وٕاال كان عماده غیر قانوني، "ألن المسیح لم یرسلني ألعمد بل باألكثر ألبشریترجم البعض هذا النص: 
إنما من حقه أن ُیعمد، لكن ما یمارسه باألكثر هو الكرازة. كان عمل الرسل األول هو تأسیس الكنائس واالهتمام 
بالكرازة، فلم یكن لدیهم من الوقت لیمارسوا العماد، لیس استخفاًفا بالعماد ولكن تفرًغا للشهادة بین غیر المؤمنین 

). لقد عمد 3:6واجتذابهم لإلیمان بالمسیح المصلوب. لم یقلل الرسول من أهمیة العماد فقد مدحه بصورة فائقة (رو
البعض وسیعمد آخرین، لكن عمله الرسولي أصعب وهو الكرازة باإلنجیل. 

  أرسلني المسیح ال ألعمد بل ألكرز باإلنجیل. أرسلني في الجانب الشاق، الذي یحتاج باألكثر إلى التعب وٕالى
. Ñنفٍس حدیدیٍة، األمر الذي علیه یعتمد كل شيء بعد ذلك

1 In 1 Cor. Hom. 3:6. 
2 Epistle 93 :47. 
3 In 1 Cor. Hom. 3:6. 
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 الكرازة باإلنجیل هي عمل خاص ربما بشخٍص أو اثنین، أما العماد فُتمنح ممارسته لكل شخٍص في الكهنوتÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  أي شخص یمكنه أن یعمد إن كان كاهًنا، أما الكرازة فهي عطیة ُتوهب لقلیلین، ولكن یلزم أال تختلط بالبالغة
. Ðالمجردة التي هي أمر ثانوي تماًما

ثیؤدوریت أسقف قورش 

  من یقدر أن یحطم وباء الجهل والظلمة والدمار؟ ال نبي وال رسول وال إنسان بار! باألحرى یجب أن توجد قوة
. Ñإلهیة نازلة من السماء قادرة أن تموت من أجلنا جمیًعا، فبموته یتحقق الدفاع عنا ضد إبلیس

العالمة أوریجینوس  
هنا یكشف الرسول بولس عن أسلوبه في الخدمة، فإنه یقدم قوة الصلیب للعالم، وال یكرز خالل الحوار الذي 

اتسمت به المدارس الیونانیة الفلسفیة. إنه لم یقتِد بالمعلمین الیونانیین فیعتمد على البالغة والمنطق، بل قدم روح 
القوة، وكشف عن عمل النعمة اإللهیة. قدم صلیب المسیح في بساطة دون محاولة لوضعه في أسلوب فلسفي بّراق. 

قدم الروح القدس القادر أن یبلغ أعماق القلب على الدوام، ولیس الفلسفة البشریة التي تجتذب الفكر إلى حین. لقد 
ترّبى شاول الطرسوسي عند قدمّي غّماالئیل، لكنه إذ بدأ الكرازة بالصلیب تجاهل كل ما ناله من تعلیم وفلسفة. 

إذ یبدأ الرسول بولس في الحوار بخصوص ما حدث في الكنیسة من انشقاقات وتشویش التي انشغل بها 
" المجردة خارج الحكمة البشریة" أو "الفلسفة البشریةالفالسفة في كورنثوس وجد الفرصة مناسبة لمناقشة موضوع "

دائرة الصلیب. حتى یدخل بهم إلى حكمة اهللا المعلنة في الصلیب، فیتمتعوا بالفكر الواحد والرأي الواحد. 
صلیب المسیح ال یحتاج إلى ثوٍب فلسفٍي بّراق، إنما یشرق بنوره اإللهي على القلب ویجدد الطبیعة البشریة، 

ویصالح اإلنسان مع اهللا إلهه، ویقدم له روح اهللا القدوس ساكًنا فیه، ویفتح له باب البنوة هللا! 
لم یستخدم الفلسفة في الكرازة حتى ال ُینسب نجاح الخدمة إلى بالغته وفلسفته بل إلى قوة الصلیب والعمل 

اإللهي الفائق. كرسول للسید المسیح، طبیب النفوس، یقدم لهم العالج الذي هو صلیب المسیح، ولیس الحوار 
والفلسفة. 

. الصلیب سّر الحكمة  6
من المالمح الرئیسیة لهذه الرسالة إبراز قوة الصلیب بكونه قوة اهللا وحكمته للخالص. إنه القوة المحركة 

لتغییر أساسات اإلنسان الداخلي وتجدید األعماق، بهذا تتغیر حیاة العالم الوثني القدیم. لم یحقق بولس وال أبلوس وال 
صفا هذا العمل الخالصي العجیب، إنما تحقق بالكرازة بالمسیح المصلوب. 

فإن كلمة الصلیب عند الهالكین جهالة، "
]. 18" [اهللاوأما عندنا نحن المخلصین فهي قوة 

ُیعلن التعلیم بالصلیب عن خالص العالم الذي دمرته الخطیة. فالذین یهتمون بالفلسفات البشریة دون 
خالصهم یجدونه غباوة، یرون في المسیح أنه من الناصرة، كان فقیًرا بال بیت یستقر فیه، وأن أصدقاءه قلیلون، لیس 

1 In 1 Cor. Hom. 3:6. 
2 Comm. On 1 Cor., 169. 
3 Comm. On 1 Cor.1:6:8-12. 
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له مركز اجتماعي أو دیني عظیم، لم یقدم أفكاًرا فلسفیة للحوار العقلي، مرفوض من خاصته، وفي ضعف ُرفع على 
خشبة الصلیب. سقط تحت العقوبة التي تحل بالعبید، وكان عاجًزا عن أن یخلص نفسه من عار الصلیب. هذا كله 

ألنهم لم یصدقوا قیامته. وأما الذین یهتمون بخالصهم فیجدونه قوة اهللا. 

  ال ُتعرف قوة الصلیب بواسطة الهالكین، ألنهم بال تعقل یعملون كمجانین، یشتكون من األدویة التي تجلب
. Ïالخالص ویرفضونها

 " یقول الیوناني "وهل ُیعقل ذلك؟" ذاك الذي لم یجد عوًنا أثناء الصلیب وعانى من ُصلبالحظ اآلن عندما أقول "
حكٍم مٍر في لحظات الصلیب، كیف یقوم بعد ذلك وُیعین اآلخرین؟... حًقا یا إنسان إن هذا األمر بالحقیقة یفوق 

العقل. قوة الصلیب ال ُینطق بها. فإنه إذ كان بالفعل وسط األهوال ُیظهر نفسه فوق كل األهوال. وبكونه في 
. Ðقبضة العدو یغلب العدو، هذا یتحقق بالقوة غیر المحدودة

  لم ینزل من الصلیب، لیس عجًزا منه، ولكن ألنه لم یرد ذلك... ذاك الذي یحجم طغیان الموت كیف یمكن
 .Ñلمسامیر الصلیب أن تحده؟ هذه األمور المعروفة لنا لم یعرفها بعد غیر المؤمنین

 (المقاومین) هكذا یبدو الصلیب موضوع مقاومة، ومع ذلك فهو أعظم من أن ُیقاوم، إذ یجتذبÒ .

  یتحدثون عن الصلیب كجهالٍة وضعفٍ . حقیقة األمر لیس هكذا، بل هذا هو رأي اآلخرین. فإنه إذ یعجز الفالسفة
. Óعن أن یدركوه بالطرق العقالنیة یبدو لهم ما هو ساٍم للغایة جهالة

  أي شيء لم یقدمه الصلیب؟ تعلیم خلود النفس، وما یخص قیامة الجسد، واالزدراء بالزمنیات، واالشتیاق إلى
، ویمارس الكل في كل موضٍع بذل الذات، ویظهرون لك أنواع یجعل من البشر مالئكةاألخرویات. حًقا إنه 

. Ôاالحتمال

  أما تعرف كیف أصلح الصلیب أخطاء كثیرة؟ ألم یحطم الموت، ویمسُح الخطیة، وینهى قوة الشیطان، ُویشبع
Fكیان جسدنا الصالح؟ألم یصلح العالم كله، ومع هذا ال تثق أنت فیه؟

Õ 

 من الموت صرنا خالدین، هل فهمتم النصرة والطریق التي 2:105من یخبر عن أعمال الرب القدیرة؟ (مز (
بلغتها؟ تعلموا كیف ُاقتنیت هذه الغلبة بدون تعب وعرق. لم تتلطخ أسلحتنا بالدماء وال وقفنا في خط المعركة، وال 

 ُجرحنا، وال رأینا المعركة لكننا اقتنینا المعركة. الجهاد هو مسیحنا، وٕاكلیل النصرة هو لنا.

ما دامت النصرة هي لنا، إذن یلیق بنا كجنود أن نرتل الیوم بأصوات مفرحة بتسابیح الغلبة. لنسبح سیدنا 
 .Ö)55-54:15كو1موت أین شوكتك یا هاویة؟" ( قائلین: "قد ُأبتلع الموت إلى غلبة. أین غلبتك یا

1 In 1 Cor. Hom. 4:1. 
2 In 1 Cor. Hom. 4:3. 
3 In 1 Cor. Hom. 4:3,4. 
4 In 1 Cor. Hom. 4:5. 
5 In 1 Cor. Hom. 4:6. 
6 In 1 Cor. Hom. 4:6. 
7 Baptismal Instructions,  12:57. 
8 De coem. et cruce. PG 49:396D-397A. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 بفعله هذا (الصلب) یظهر اهللا أن األعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلماتÏ .
أمبروسیاستر 

ألنه مكتوب سأبید حكمة الحكماء، "
 ].19وأرفض فهم الفهماء" [

سأبید حكمة الحكماء، ، وقد جاءت في الترجمة السبعینیة: "14:29هذه العبارة مقتبسة من إشعیاء النبي 
". یبید اهللا حكمة الحكماء، بمعنى أن خطته الخالصیة ال تقوم علیها، وأما الذین یظنون أنهم وأخفي فهم الفهماء

فهماء فإن فهمهم ال قیمة له. یحمل اإلیمان المسیحي "الحق" الذي یفوق الفكر البشري. 

  یتحدث بولس عن حكمة هذا العالم ولیس على البالغة ذاتها، فإن اهللا أیًضا یعطیها. اهللا هو الذي قسم اللغات
وأعطى لكل لغٍة سمتها الخاصة. هو الذي وهب اللغة الیونانیة سموها. أما الذین یفسدون هذه العطایا فیعدون 

 طعاًما للخداع ویكرزون بقصٍص باطلة. 

. Ðما یعترض علیه بولس لیس بالغتهم هذه بل تعلیمهم الباطل الذي وراء هذه البالغة
ثیؤدورت أسقف قورش 

  إن كانت هذه الحكمة (البشریة) في حرب ضد الصلیب وصراع ضد اإلنجیل، فإنه ال یلیق االفتخار بها بل
االنسحاب منها في خجلٍ . لهذا السبب لم یكن الرسل حكماء، لیس خالل أي ضعف في العطیة، وٕانما لئال تتعطل 

. Ñالكرازة باإلنجیل
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 

 أین الحكیم؟ أین الكاتب؟ "

أین مباحث هذا الدهر؟ 
 ].20ألم یجهل اهللا حكمة هذا العالم؟" [

 الرجل وبالكاتب الفیلسوف الیوناني، بالحكیم]. یقصد 19هم؟ إنهم ال یوجدون إذ جعلهم اهللا كال شيء [ أین
 فیشمل المحبین للحوار النظري العقیم سواء كانوا یهوًدا أو أممیین. الدهر مباحث هذاالیهودي المتعلم، أما 

؛ 14:29 یشیرون إلى الیهود كما ورد في (إش الحكیم والكاتب ومباحث هذا الدهریرى البعض أن 
 والكاتب عند إشعیاء النبي، ویعني به من یمارس التعلیم. chataam عند الرسول هو فالحكیم). 25:44؛ 18:33
 عند إشعیاء النبي وهو الشخص المتعلم والمتمیز عن عامة الشعب، خاصة في معرفة التقالید copeerیقابل 

 الذي یجیب على األسئلة ویعطي فهًما رمزی�ا للكتاب المقدس. هؤالء dorshan أو derosh هو والمباحثالیهودیة. 
الثالثة كانوا معروفین للیهود. 

یجعل اهللا حكمة هذا العالم جهالة، إذ ینقصها اإلیمان بالمسیح المصلوب، ألم یجهل اهللا حكمة هذا العالم؟" "
وبالتالي تعجز عن تقدیم الخالص للناس. 

1 Ambrosiaster: Comm. On Paul’s Epistles, CSEL 81:4. 
2 Comm. On 1 Cor., 170-171 
3 In 1 Cor. Hom. 3:7. 
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 في حكیمان أنه ال یكون أحد حكیًما أو قوًیا أو غنًیا بدون اهللا. فیرون أنه یوجد التقلید الیهوديجاء في 
)، وكالهما كانا بائسین في العالم. 24-22) وبلعام األممي (عدد 17-15 صم 2العالم هما أخیتوفل اإلسرائیلي (

)، 17 صم 1) وجلیات األممي (16-13هما شمشون الیهودي في لحظات سقوطه (قض قویان ویوجد رجالن 
)، 7-5) وهامان األممي (إس 16 في العالم هما قورح اإلسرائیلي (عدد غنّیانوكالهما كانا بائسین في العالم. ویوجد 

 ألن هؤالء جمیًعا حسبوا مواهبهم لیست من عند اهللا.وكالهما كانا بائسین. لماذا؟ 
حیث ُتعَلن حكمة اهللا تذبل كل حكمة بشریة مجردة، وُتحسب أمامها كال شيء. فإنه إن اجتمعت كل 

الكواكب مًعا ال تقدر أن تجعل من اللیل نهاًرا، لكن الشمس وحدها تفعل ذلك. وهكذا ال تقدر أن تقیم كل مواهب 
اإلنسان منه قدیًسا مهما بلغت، إنما هو عمل المسیح المصلوب، شمس البرّ . 

  نسمع ابن اهللا یقول: "اعترف لك أیها اآلب، رب السماء واألرض". بماذا یعترف له؟ بماذا یمتدحه؟ "ألنك أخفیت
). من هم الحكماء والفهماء؟ ومن هم األطفال 25:11هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال الصغار" (مت 

أین الحكیم؟ أین الكاتب؟ أین مباحث هذا الدهر؟ ألم الصغار؟ یعني بالحكماء والفهماء الذین یقول عنهم بولس: ""
" ربما ال تزال تسأل من هم هؤالء؟ هؤالء هم المتجاسرون في حوارهم بخصوص اهللا یجهل اهللا حكمة هذا العالم؟

. Ïوینطقون بالباطل عنه، وینتفخون بتعالیمهم الذاتیة

 " :فإنه ال یبید عطیته فیهم وال ینزعها أبید حكمة الحكماء وأنزع فهم الفهماءإنه یحقق ما تنبأ عنه بحق األنبیاء ."
عنهم بل ما ینسبونه ألنفسهم وما لم ینالوه منه... هذا محتقر كأمٍر ضعیٍف وغبٍي موجود في الحكماء واألقویاء 
من أنفسهم. ولكن هذه هي النعمة التي تشفي الضعفاء الذین ال ینتفخون في كبریاء بطوباویة من عندیاتهم بل 

. Ðباألحرى في تواضٍع یعرفون بؤسهم الحقیقي
القدیس أغسطینوس  

  حكمة العالم غیر حكمة اهللا. حكمة اهللا هي حق بدون إضافات تفسدها، وأما حكمة العالم فغبیة، وٕان كانت بساطة
. Ñحكمة اهللا تجعل الذین یقتنونها یظهرون كجهالء في أعین العالم

 ال تقتات بطعام الفلسفة المخادع، فإنه قد یبعدك عن الحقÒ .

  أستطیع القول بكل ثقة أنه لیس محبة البالغة الدنیویة، وال سفسطة الفالسفة، وال أخطاء المنجمین الخاصة
بدورات الكواكب، وال تألیه الشیاطین الكذبة، وال أي علم آخر خاص بالمستقبل مستخدًما خداعات شریرة، یقدر أن 

. Óیفصلنا عن محبة اهللا التي في المسیح یسوع ربنا
العالمة أوریجینوس 

 یصمت الحكیم والعاقل في هذا األمر، ألنهما یزدریان بحكمة اهللاÔ .

1 Sermons on N.T. Lessons 18:1. 
2 City of God 10:28. 
3 Comm. On 1 Cor.1:7:1-7. 
4 In Levit. Hom 10:2. 
5 In Judic. Hom. 3:3. 
6 The Trinity 2:12. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح األول 

  

القدیس هیالري أسقف بواتییة 

  .هو ما یدعوه العالم جهالة، الحكمة التي هي األولهنا یعدد بولس نوعین أو ثالثة أنواع مختلفة من الحكمة 
 توجد حكمة ُتعطى للبشر بها نتعقل ونعمل، وبواسطتها نتقدم ونخترع أشیاء، بعد ذلكأعظم من األنواع األخرى. 

 من الحكمة، یوجد خالل التأمل في الخلیقة. نوع ثالثوبها یمكن أن نعرف اهللا. یوجد 
الحكمة التي یحسبها العالم جهالة یهبنا إیاها المخلص، حتى أن الذین یعرفون اهللا بالحكمة الطبیعیة والذین 
ینقادون إلیه بالتأمل في نظام الخلیقة یمكنهم أن ینالوا الخالص، األمر الذي ال یستطیع النوعان اآلخران من الحكمة 

. Ïأن یقدماه بدون خطأ
ثیؤدورت أسقف قورش 

ألنه إذ كان العالم في حكمة اهللا لم یعرف اهللا بالحكمة "
 ].21استحسن اهللا أن ُیخلص المؤمنین بجهالة الكرازة" [

" ال ُتفهم الحكمة التي مصدرها اهللا، وٕانما الحكمة التي غایتها البحث في كان العالم في حكمة اهللابقوله "
اهللا. فقد ظن كثیر من الفالسفة أنهم قادرون على التعرف على طبیعة اهللا وأسراره وخطته بحكمتهم البشریة المجردة. 

یرى الرسول أن فالسفة العالم في بحثهم في أعمال اهللا وخلیقته لم یعرفوا اهللا، فسقطوا في أعماق ظلمة 
). أو أنه إذ ترك اهللا اإلنسان لیحكم بنفسه بحكمته لم یبلغ إلى المعرفة الصادقة، لهذا تدخل 21-20:1الجهالة (رو 

اهللا بإنجیل الصلیب الذي یراه العالم جهالة لیكشف لهم عن الحق اإللهي، ویقدم لهم الخالص. لقد ترك للبشر وقًتا 
 عاًما، ومع هذا فشل اإلنسان في إدراك المعرفة. 4000كافًیا، حوالي 

بالفلسفة البشریة المجردة أنكر اإلنسان وجود اهللا تماًما أو أنكر عنایته ورعایته للبشریة. ولم یستطع خالل 
فهمه وال خالل تأمله في الطبیعة أن یتلمس ید اهللا ویتعرف على خطته. فإنه لیست من حكمة تقدر أن تنیر أعماق 

الذهن وتكشف له عن األسرار اإللهیة بل وتجدده وتهب لإلنسان خالًصا، وتدخل به إلى األمجاد السماویة سوى 
الصادرة من اهللا. 

  كما أن المعلم یأمر تلمیذه أن یتبعه حیثما یقوده، وٕاذ یراه ممتنًعا عن ذلك ویرید أن یتعلم كل شيء بذاته، یسمح
بأن یتركه یضل. وٕاذ یدرك التلمیذ أنه عاجز عن بلوغ المعرفة یقدم له المعلم ما یتعلمه، هكذا فإن اهللا أیًضا یأمر 
من البدایة أن یقتفي البشر أثره بالفكرة التي تقدمها الخلیقة، وٕاذ لم یریدوا فإنه بعد أن أظهروا بالخبرة أنهم عاجزون 

. Ðبأنفسهم یقودهم إلیه مرة أخرى بطریق آخر
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 "تجتذب الكثیرین إلى الخالص. تجتذب لیس جهالة اهللا التي هي أحكم من اإلنسانهذه الجهالة في الكرازة و "
فقط العاجزین عن إدراك طبیعة اهللا بتعقل واضح، األمر الذي قبلوه باإلیمان، بل وتجتذب حتى الذین لم یتعلموا 
طبیعة نفوسهم ذاتها لُیمّیزوا بین الجوهر غیر المادي والجسد ككل مع تأكیدهم أنهم یعیشون ویفهمون ویریدون. 

. Ñحتى هؤالء ال ُیحرمون من الخالص، حیث ُتقدم جهالة الكرازة للمؤمنین

1 Comm. On 1 Cor., 171. 
2 In 1 Cor. Hom. 5:3. 
3 Epistle 169:3. 
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القدیس أغسطینوس  

 اإلیمان بالمسیح المصلوب یهبنا سلطاًنا، وٕاذ ینقصنا شئ في إیماننا تقدمه لنا قوة اهللاÏ .
العالمة أوریجینوس  

ألن الیهود یسألون آیة، "
 ].22والیونانیین یطلبون حكمة" [

یرى بعض الدارسین أنه لم یكن یوجد شعب بطيء في قبول اإلیمان باهللا مثل الیهود، وٕاذ كانوا دائًما یخشون 
الخداع. كانوا یطلبون من األنبیاء أن یصنعوا أمامهم آیات وعجائب. هذه هي سمات الشعب الیهودي أنهم لم یكونوا 
قادرین على التعرف على اهللا إال بصنع آیات وعجائب ملموسة. وكانوا یفتخرون بذلك، ویطلبونها من كل نبي یظهر 
لكي یتأكدوا من صدق إرسالیته من ِقَبْل اهللا. لهذا احتقروا الكرازة البسیطة بالمسیح المصلوب. كانوا ینتظرون المسیا 

)، فیخلصهم من األعداء بالقوة.  38:12الذي یصنع آیات من السماء (مت
یقصد بالیونانیین هنا األمم بصفة عامة، خاصة الفالسفة، فإنهم یطلبون دیانة تعتمد على الحكمة البشریة، 

ولهذا استخفوا باإلنجیل. 

 " :الیهود في الرسالة إلى كنیسة كورنثوس نجد ذاك الذي نتحدث عنه بسمٍو، معلم كل الكنائس، أقصد بولس یقول
لكننا نكرز بالمسیح مصلوًبا، للیهود عثرة، وللیونانیین جهالة. وأما لنا نحن  یطلبون آیة، والیونانیون حكمة.

 ".المخلصین، سواء كنا من الیهود أو الیونانیین، فالمسیح قوة اهللا وحكمة اهللا

یا له من معلم قوي لإلیمان! 
فإنه حتى في هذه العبارة إذ یعلم الكنیسة یحسب أنه ال یكفي الحدیث عن المسیح بأنه اهللا، بل یضیف أنه 

ُصلب عن عمٍد، من أجل التعلیم عن اإلیمان الواضح والصلد. هذا الذي یعلن عنه، والذي دعاه المصلوب هو حكمة 
اهللا. 

لم یستخدم إذن المهارة وال احمر وجهه خجًال عندما أشار إلى صلیب المسیح. ومع كونه عثرة للیهود وجهالة 
لألمم أن یسمعوا بأن اهللا قد ُولد (بالجسد) في شكل جسدي، وأنه تألم وصلب إال أنه لم تضعف قوة مالمحه التقیة 

بسبب شر الیهود المقاومین، وال قلل من قوة إیمانه بسبب غباوة اآلخرین وعدم إیمانهم. 
 كما أن إنه بكل صراحة أصر بجسارة أن ُیعلن أن ذاك الذي هو عثرة وجهالة للبعض هو قوة اهللا وحكمته.

األشخاص مختلفون فیما بینهم، لذلك هم مختلفون في أفكارهم. فما ینقص إنسان من فهم صادق وعجز عن الصالح 
الحقیقي، وفي جهالة ُینكر هذا في عدم إیمان، إًذا بالمؤمن الحكیم یشعر في أعماق نفسه أنه عطیة مقدسة واهبة 

. Ðحیاة
القدیس یوحنا كاسیان  

ولكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوًبا، "
 ].23للیهود عثرة وللیونانیین جهالة" [

ما كان یشغل قلب الرسل لیس صنع اآلیات والعجائب، وال تقدیم فلسفات عقلیة مجردة، بل الكرازة بصلیب 

1 Comm. On 1 Cor., 1:8:1-4. 
2 The Seven Books of John Cassian 3:8. 
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السید المسیح لیتمتع الیهود كما األمم بقوة الخالص. 
تعثر الیهود ألنهم لم یجدوا في المسیح الملك األرضي الذي یصنع آیات وعجائب من السماء لُیقیم منهم 

). جاءهم السید المسیح ودیًعا ومتواضًعا، ال یطلب 35:12مملكة عظیمة ویخلصهم من االستعمار الروماني (مت
المجد الزمني فتعثروا فیه. 

وحسب الیونانیون الصلیب غباوة ألنه یقدم شخًصا مصلوًبا، ال معلًما یحاور في فلسفات وأفكار متغیرة. إنه 
من الیهودیة عاجز عن الدخول في ركب الفالسفة. 

 ضد المسیحیین: [یسوعكم سقط Trypho بعض كلمات السخریة التي تكلم بها تریفو الشهید یوستینأورد 
تحت لعنة اهللا العظمى. في دهشة لسنا ندرك كیف تتوقعون أمًرا صالًحا من اهللا وأنتم تضعون رجاءكم في إنسان 

مصلوب!] 
: [یحسبوننا مجانین أننا نضع إنساًنا مصلوًبا بعد اهللا السرمدي أب الجمیع! یقول الشهید یوستینیقول أیًضا 

األممیون: أین فهمكم یا من تعبدون إلًها هو نفسه مصلوب؟]  
هكذا صار الصلیب للیهود عثرة ولألمم جهالة. المسیا المصلوب هو الحجر الذي تعثر فیه الیهود 

). ِعوض التمتع بنعمة الخالص بالصلیب سقطوا في إنكار المسیح وجحودهم لعمل اهللا الخالصي فزادت 44:21(مت
خطیتهم. 

  المسیح الذي نكرز به في كل العالم لیس مسیًحا یتزین بإكلیل أرضي، ولیس مسیًحا غنًیا بكنوز العالم، یشتهر
بممتلكات أرضیة، وٕانما هو مسیح مصلوب. هذا كان محتقًرا من كل أمم الشعوب المتعجرفة، وال یزال مرذوًال من 

البقیة بین األمم، لكنه هو موضوع إیمان القّلة ولیس كل األمم. ألنه عندما ُكرز بالمسیح المصلوب في ذلك 
الحین آمن به عدد لیس بقلیٍل، إذ جعل العرج یمشون والخرس یتكلمون والصم یسمعون والعمي یرون والموتى 

. Ï]25-23یقومون. هكذا حطم كبریاء العالم، فإنه حتى بین أمور هذا العالم لیس شيء أكثر قوة من تواضع اهللا [
القدیس أغسطینوس  

وأما للمدعوین یهوًدا ویونانیین "
 ].24فبالمسیح قوة اهللا وحكمة اهللا" [

الذین قبلوا الدعوة اإللهیة سواء كانوا یهوًدا أم من األمم صارت لهم نظرة واحدة نحو المسیح المصلوب. إنهم 
، أي خطته اإللهیة للغفران والتقدیس حكمة اهللا، إذ یجدون قوة الخالص العامل في حیاتهم. ویدركون قوة اهللایرونه 

، والسمو في الفكر وضمان بالجمال الحقیقيوتمجید اإلنسان أبدی�ا في الرب. یرون في الصلیب سّر تمتع أعماقهم 
الخالص. یرونه مشرًقا على كل المسكونة لیضم الكل مًعا فیه. الكل، سواء من أصل یهودي أو أممي، مدعوون 

لیصیروا بالحق عروس المسیح العفیفة الواحدة، تحمل قوة اهللا وحكمته. 
إن كان الیهود یطلبون آیة، فإن المسیح ذاته هو أعظم اآلیات، صلیبه الذي یبدو للیهود عثرة هو قوة اهللا 

للخالص لمن یؤمن به. یتالمسون باآلیة بتجدید أعماقهم. وٕان كان الیونانیون یطلبون حكمة، فالمسیح هو حكمة اهللا 
). 3:2(كو

1 Epistle 232:6. 
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  من یؤمن حًقا یتحد تماًما بذاك الذي فیه الحق والالهوت والجوهر والحیاة والحكمة، ویرى فیه كل هذه والتي لیست
فیمن ال یؤمن. فإنه بدون ابن اهللا ال یكون لك وجود وال اسم، ویصیر القوي بال قوة، والحكیم بال حكمة. ألن 

)، فإن من یظن أنه یرى اهللا الواحد بال قوة وال حق وال حكمة وال 24:1كو1" (قوة اهللا وحكمة اهللالمسیح هو "
. Ïحیاة وال نور حقیقي إما أنه ال یرى شیًئا بالمرة أو بالتأكید یرى ما هو شر

  قوة عندما خلق اهللا كل األشیاء... لم یكن محتاًجا إلى أیة مادة لكي یعمل، وال إلى أدوات في إقامة الخلیقة، ألن
 به كل األشیاء ُخلقت، وبغیره لم یكن المسیح قوة اهللا وحكمة اهللا ال تحتاج إلى عوٍن خارجي. بل وحكمته اهللا

. Ð)3:1شيء مما كان كما یشهد یوحنا (یو 

 ) "یلزمهم ألجل نفعهم 4:2تي 1اآلن إذ تمم االبن مشیئة اآلب، وهذا في لغة الرسول هو "أن یخلص كل بشر ،"(
أن یكرموا اآلب واالبن مثله، إذ لم یكن ممكًنا أن یتحقق خالصنا ولم یكن إلرادة اهللا الصالحة أن تصیر عمًال 

. Ñ]24 [قوة اآلبواقعی�ا من أجلنا إال خالل قوته؛ وتعلمنا الكتب المقدسة أن االبن هو 

 اإلله 15:9إذ یعلن أن طبیعته تسمو وتفوق كل عقل یستخدم أسماء مجیدة، فیدعوه "إلًها فوق الكل" (رو" ،(
. Ò]، وما أشبه بذلك24)، "قوة اهللا وحكمة اهللا" [13:2العظیم" (تي

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  ،إن كنا جسد المسیح، وقد رتب اهللا األعضاء، كل عضو في الجسد فیهتم كل واحد باآلخر، ویتناغم مع اآلخر
وعندما یتألم عضو تتألم كل األعضاء معه، ومتى تمجد عضو تفرح األعضاء معه، یلزمنا أن نمارس الحنو 

. Óكلمة اهللا، وحكمته وقوتهالنابع من الموسیقى اإللهیة، إنه متى اجتمعنا مًعا في اسم المسیح یكون في وسطنا 
العالمة أوریجینوس  

إنها عثرة للیهود عندما یسمعون المسیح یدعو نفسه ابن اهللا وهو یكسر السبت. إنها غباوة لألمم إذ یسمعون 
عن أمور مثل المیالد البتولي والقیامة ُیكرز بهما. 

ألن جهالة اهللا أحكم من الناس،  "
 ].25وضعف اهللا أقوى من الناس" [

) هو 4:13كو2خطة اهللا للخالص بالصلیب التي تبدو للناس جهالة أو صلب المسیح الذي یبدو ضعًفا (
سّر حكمة المؤمنین وقوتهم. فما یبدو لهم جهًال هو أكثر حكمة من حكمة الناس، إذ ال تقدر الحكمة البشریة بذاتها 
أن تدركها. وما یبدو ضعًفا هو أعظم قوة مما للناس من قوة، إذ تحول البشریین إلى سمائیین، واألرض إلى سماء، 

والضعف إلى قوة. 

  هذه هي مسرته أیًضا أن یخلص بجهالة اإلنجیل. أقول لیست جهالة حقیقیة، بل تبدو هكذا. فإن ما هو مدهش
للغایة قد جلبه ونشره، وهي حكمة أسمى من األولى لكنها تبدو غباوة. كمثال ُطرد أفالطون ال خالل فیلسوف 

1 Against Eunomius 2:7. 
2 Against Eunomius 2:4. 
3 Against Eunomius 12:3. 
4 Against Eunomius 6:2. 
5 Commentary on Matthew 14:1. 
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. Ïأكثر مهارة، بل بصّیادي سمك غیر متعلمین. بهذا صارت الهزیمة أعظم والنصرة أسمى

  ،مرة أخرى یطلب الیونانیون مّنا نظام البالغة والسفسطة. وٕاذ نحن نبشر لهم بالصلیب الذي یبدو للیهود ضعًفا
فإنه بالنسبة للیونانیین جهالة. لذلك عندما نعجز عن تحقیق طلباتهم بل نقدم لهم العكس تماًما، عندما یطلبون 

عالمات وحكمة لیس فقط ال ینالون ما یطلبونه بل یسمعون عكس ما یطلبون ومع ذلك بواسطة األمور العكسیة 
 Ðینجذبون، ألیس هذا بقوة ذاك الذي ُیكرز به بطریقة ال ُینطق بها؟

  حیث توجد حكمة اهللا ال حاجة بعد إلى حكمة اإلنسان. قبًال كان ُیدرك أن الذي صنع العالم العظیم هكذا هو اهللا
الذي ال ُتقاوم قوته وال ُینطق بها. هذا اإلدراك هو جزء من الحكمة البشریة. أما اآلن فال حاجة لنا إلى هذه 

البراهین العقلیة، إنما یكفي اإلیمان وحده. فإن من یؤمن أنه ُصلب وُدفن، ویقتنع تماًما أن هذا الشخص نفسه قام 
وجلس في األعالي، هذا ال یحتاج إلى حكمة وال إلى براهین عقلیة بل إلى اإلیمان. فقد جاء الرسل أنفسهم ال 
بالحكمة بل باإلیمان وفاقوا الحكماء الوثنیین في الحكمة والسمّو، وأكثر من هذا فإن إثارة الحوار أقل من قبول 

. Ñاإللهیات باإلیمان. بهذا سما على كل الفهم البشري

 " .فإن ضعف اهللا أقوى من الناسسنعرف قوته وسلطانه برد الذین كانوا في عداوة معه إلى زمان طویل إلیه ،"
. Òفبذات القوة التي أقام بها المسیح من األموات یجتذبنا هو إلیه

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ألم ینزل الحكمة لكي یهیئ نفسه لضعفنا، ولكي یظهر لنا نموذج الحیاة المقدسة في شكل بشریتنا. ومع ذلك فإننا
إذ نأتي نحن إلیه نفعل ذلك بالحكمة. هو نفسه عندما جاء إلینا ُحسب عمله جهالة في نظر البشر المتكبرین. 

جهالة اهللا أقوى من الناس، وضعف عندما نأتي إلیه نصیر أقویاء، وعندما جاء إلینا ُنظر إلیه كضعیفٍ . ولكن "
. Ó]. هكذا فإن الحكمة أیًضا هي الطریق الذي به نبلغ بیتنا25" [اهللا أقوى من الناس

القدیس أغسطینوس  

. االفتخار بالرب  7
فانظروا دعوتكم أیها االخوة "

أن لیس كثیرون حكماء حسب الجسد، 
لیس كثیرون أقویاء، 
 ].26لیس كثیرون شرفاء [

یوجه الرسول أنظارنا إلى بركات الصلیب، فإننا مدعوون أن نتمتع خالل الصلیب بالحكمة والقوة والكرامة 
(شرفاء). كان الیهود یعتقدون بأن الروح اإللهي لن یستقر على إنسان ما لم یكن حكیًما وقوًیا وغنًیا. لقد تحقق هذا 

 بل صارت لنا حكمة اهللا وقوته للخالص وفیض غناه. هذه هي ،كله بالصلیب ال حسب الجسد وال حسب فكر العالم

1 In 1 Cor. Hom. 4:4. 
2 In 1 Cor. Hom. 4:5. 
3 In 1 Cor. Hom. 4:4. 
4 In Ephes. Hom. 3 
5 On Christian Doctrine 11, 12. 
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دعوة إنجیل الخالص لكل البشریة. 
بل اختار اهللا جهال العالم لیخزي الحكماء، "

 ].27واختار اهللا ضعفاء العالم لیخزي األقویاء" [

 ].28واختار اهللا أدنیاء العالم والُمزدرى وغیر الموجود لیبطل الموجود" ["

یشیر هنا إلى المختارین للخدمة ممن ینقصهم التعلیم الزمني والغنى والسلطان والجاه فیبدو أنهم أغبیاء، 
وكانوا محتقرین من العظماء واألغنیاء. اختارهم لكي ُیدرك من یظنوا في أنفسهم أنهم حكماء وأقویاء وعظماء أنهم 

محتاجون إلى العمل اإللهي. بالنعمة یصیرون أبناء اهللا، فینالون كرامة حتى أمام السمائیین، ویغتنوا بكنوز إلهیة ال 
ُتقدر! 

  كان بولس غیر متعلٍم لكنه غلب أفالطون، أقول كانت النصرة جلیة. فإنه قد جذب األول تالمیذ األخیر. مع أنه
. Ïغیر متعلم أقنعهم وأخذهم إلى صفِّه. من هذا یتضح أن اإلنجیل لم یكن ثمرة حكمة بشریة بل نعمة اهللا

  لنربحهم بحیاتنا. فإن كثیرین من بین غیر المتعلمین ادهشوا بهذا األسلوب عقول الفالسفة، مظهرین في أنفسهم
 .Ðأیًضا أن الفلسفة التي تكمن في األعمال ُتعطي صوًتا أعظم من اللسان

  إن كان لیس بحكمة الكالم، فلماذا ُأرسل أبلوس البلیغ؟ یجیب: لیس خالل االعتماد على قوة الكالم، بل ألنه كان
)، ویجادل الیهود... اآلن فإن هذا (المسیح) القادر أن یعمل بدون 29، 24:18مقتدًرا في الكتب المقدسة (أع

الحاجة إلى ُأناس متعلمین في البدایة، أضاف إلیهم أناس فصحاء، لیس ألنه محتاج إلیهم وٕانما یود أن ال ُیوجد 
تمییًزا بین هؤالء وأولئك. فإنه إذ لم یكن محتاًجا إلى حكماء لیحققوا ما یریده، فإنه فیما بعد إذ یوجد من هم هكذا 

 .Ñال یرفضهم بسبب فصاحتهم

 "فإن هؤالء أیًضا مشحونون بالكبریاء. لیس شيء یسبب فشًال من لیس كثیرون أقویاء، لیس كثیرون شرفاء ،"
جهة معرفة اهللا الدقیقة مثل التشامخ وااللتصاق بالغنى، فإن هذا یجذب اإلنسان إلى اإلعجاب باألمور الحاضرة 

وعدم المباالة باألمور المستقبلة، ویسد اآلذان خالل االهتمامات الكثیرة. أما اهللا فاختار جهالء العالم، وهذه عالمة 
. Òعظیمة على النصرة إذ یغلب اهللا بغیر المتعلمین

 لم یدع غیر المتعلمین فقط بل ودعا المحتاجین والمحتقرین والمجهولین لكي یخزي الذین في مراكز عالیةÓ .

  صنع اهللا كل شيء بهذا الهدف: أن یحطم المجد الباطل والكبریاء ویذل التشامخ. یقول: "هل أنتم أیًضا تشغلون
أنفسكم بهذا العمل؟" لقد فعل كل شيء حتى ال نصنع بأنفسنا شیًئا لحسابنا، بل ننسب كل شيء هللا. هل تعطون 

 Ôأنفسكم لهذا الشخص أو ذاك؟ أي غفران تنالونه؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 

1 In 1 Cor. Hom. 3:8. 
2 In 1 Cor. Hom. 3:9. 
3 In 1 Cor. Hom. 3:7. 
4 In 1 Cor. Hom. 5:2. 
5 In 1 Cor. Hom. 5:2. 
6 In 1 Cor. Hom. 5:3. 
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 " :اآلن كلمات صّیادي السمك ُتقرأ، وتنحني اختار اهللا الضعفاء...انظر ماذا فعل الرب الذي یقول عنه الرسول "
رقاب الخطباء (الفالسفة). لتعبر الریاح الفارغة، لُینزع الدخان ویتبدد. لُیحتقر هؤالء تماًما عندما یكون السؤال 

. Ïخاًصا بهذا الخالص

  حجر الزاویة هذا یجعل االثنین الئقین به. لكي یؤكد ذلك اختار جهالء العالم لیخزي الحكماء، ولم یدُع األبرار بل
. Ðالخطاة، حتى ال یفتخر إنسان بنفسه على عظمته، وال ییأس أحد بسبب انحطاطه

  لیفكروا في ذاك الذي إذ نزل لیشفي بمثال تواضعه سّر نفس اإلنسان العظیم: الكبریاء! "اختار ضعفاء العالم
لیخزي بهم األقویاء وجّهال العالم لیخزي الحكماء - لیسوا بالحق حكماء بل یبدو كأنهم هكذا - واختار أدنیاء 

. Ñالعالم وغیر الموجود لیخزي الموجود"
القدیس أغسطینوس  

  كان عاموس النبي راعًیا للغنم، وبطرس صّیاًدا للسمك، وأخوه أندراوس یمارس ذات العمل وأیًضا یوحنا؛ وبولس
كان صانع خیام، ومتى عّشاًرا، وهكذا بقیة الرسل. لم یكونوا قناصله وال ُوالة أو حّكام وال رجال فلسفة وبالغة، بل 

فقراء، لیسوا ذوي مهن سامیة علمی�ا، بل مبتدئین في أعمال وضیعة. ومع ذلك فإن أصواتهم قد بلغت األرض 
. Òكلها، وكلماتهم إلى أقاصي المسكونة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  
) ُیستخدم عمن 17:40"... ماذا یعني؟ كان هذا التعبیر شائًعا في الشرق (إش غیر الموجوداختار اهللا "

یبدو كأنه كال شيء وبال وجود. فالیهود كانوا یحتقرون األمم ویحسبونهم كأنهم غیر موجودین، كأنهم لیسوا شعًبا (هو 
). 10:2 بط 1؛ 25:9؛ رو23:2؛ 10:1

" alla tha barkalعندما یتحدث إنسان من الهندوس ذو مكانة عن أشخاٍص محتقرین في نظره یقول "
وتعني "غیر الموجودین". وهو تعبیر ال یشیر إلى الوجود ذاته أو عدمه، وٕانما إلى االستخفاف بالشخص حتى یصیر 

في عینیه كأنه عدم.  
" یعني الشرفاء واألغنیاء وأصحاب المراكز السامیة الذین یشعرون كأن لیس في لیبطل الموجودبقوله "
الوجود غیرهم. 

ربما یشیر الرسول هنا إلى األمم، إذ كان الیهود یتطلعون إلیهم كجهالٍء وضعفاٍء وأدنیاٍء، ال وجود لهم. ومع 
هذا فقد اختار اهللا منهم من یخزي قادة الیهود الذین یحسبون أنفسهم حكماء وأغنیاء وشرفاء. كان الیهود یتطلعون إلى 

. )27 :15(مت األمم بأنهم لیسوا أفضل من الكالب 
، لكن اهللا كرَّمه كما كرَّم األرز، أمر باستخدامه في كال شيءفي القدیم كان كثیرون یتطلعون إلى الزوفا أنه 

) فال 22:12الطقس الخاص بتطهیر األبرص، وفي محرقة البقرة الحمراء وفي رشم قوائم أبوابهم للخالص (خر 
). 33:4 مل 1یحتقر اهللا األمور المحتقرة عند البشر. لهذا لم یستخف سلیمان بالزوفا بل تحدث عنه كما عن األرز (

1 Sermons on New Testament Lessons 37:12. 
2 Sermons on Christmas and Epiphany, sermon 19:4. 
3 Sermons on New Testament Lessons. 
4 Epistle 13. 
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 ].29لكي ال یفتخر كل ذي جسد أمامه" ["

. 24:1 بط 1؛ 17:2؛ أع 2:17؛ یو 6:3؛ لو 22:24" هنا إلى البشر كما جاء في مت جسدتشیر كلمة "
یدخل بنا إنجیل المسیح إلى التواضع أمام اهللا، ال إلى التشامخ، حیث یتمتع الكل بذات البركات بال تمییز 

بسبب الكرامة أو السلطة أو الغنى. اهللا الذي ال یستخف بالمحتقرین، صانًعا عجائب خاللهم، یحث المتكبرین أال 
یتشامخوا بسبب عظمتهم أو حكمتهم أو غناهم، بل یفتخروا بالرب. 

 " :؟ حسب الجسدماذا یعني" 

. Ïحسب ما هو منظور، حسب الحیاة الحاضرة، حسب نظام األمم
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ومنه أنتم بالمسیح یسوع، "
 ].30الذي صار لنا حكمًة من اهللا وبًرا وقداسًة وفداءً " [

" الذین یجدون فخرهم ومجدهم في حكمة العالم. إذ صرتم أبناء هللا في المسیح هم" تقابل "ومنه أنتمبقوله "
] بل بالروح صرتم 29-26یسوع، یتحقق وجودكم الروحي من اهللا باالتحاد مع المسیح یسوع، لیس حسب الجسد [

وكالته وسفراء عنه تحملون إمكانیاته. كل صالح فینا هو هبة من اهللا نتمتع بها خالل شركتنا مع المسیح، فقد جاء 
یسوع المسیح لیهبنا بركات اإلنجیل. 

 " أي أن نصیر بخصوص اإلیمان] أظن أنه استخدمه هنا لیس بخصوص تمتعنا بالوجود، وٕانما 30" [ومنهتعبیر ،
). ال تفكروا أنه قد نزع عنا مجدنا، وتركنا هكذا، إذ یوجد 13:1أوالد اهللا، "لیس من دم وال من مشیئة جسد" (یو 

مجد آخر، مجد أعظم، هو عطیته. فإنكم أنتم أبناء له، یلیق أن تتمجدوا في حضرته، هذا ما تنالونه في المسیح. 
أكثر شرًفا من الكل إذ أخذوا اهللا أًبا لهم.  " یعني بهذا أنهم یصیرونُجّهال العالم والمزدرى بهموٕاذ قال "اختار 

بخصوص سمونا فعلته لیس هذا اإلنسان أو ذاك بل المسیح الذي جعلنا حكماء وأبراًرا وقدیسین. هذا ما تعنیه 
. Ð"صار لنا حكمةالكلمات: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
"، یتقدم إلینا لنقتنیه بكونه حكمة اآلب الذي یفوق حكمة الفالسفة والكّتاب والباحثین في هذا صار لنا حكمة"

 "لنا" العالم. تقدم لنا الحكمة البشریة فلسفات بال قوة، أما هو فمصدر الحكمة یهبنا كسفراء عنه سّر الحكمة. یصیر
كي نمتلكه وهو یمتلكنا. نعتز به فنصیر حكماء. مسیحنا هو مصدر كل حكمة، یقدم لنا الحقائق اإللهیة لننال معرفة 
حّیة اختباریه قادرة على خالصنا. بروحه القدوس یدخل بنا إلى طریقه الملوكي، فال ننحرف یمیًنا وال یساًرا، بل نسلك 

في طریق الحكمة. یفتح لنا أبواب مدرسته لیقودنا بروحه القدوس في طریق الحیاة وننعم بخبرات جدیدة كل یوم. 

 " أعطانا نفسه"؟ لكي ُیظهر فیض العطیة. وذلك كقوله: "صار لنا حكمةلماذا لم یقل "جعلنا حكماء"، بل قال ."
الحظ كیف أكمل الحدیث في ترتیٍب الئقٍ . أوًال جعلنا حكماء بإنقاذنا من الخطأ. بعد ذلك أبراًرا وقدیسین بإعطائنا 

". هذا ال یعني تعبیًرا عن عالقة وجود وكیان بل حدیث عن منهالروح. هكذا خلصنا من كل الشرور لكي نصیر "

1 In 1 Cor. Hom. 5:2. 
2 In 1 Cor. Hom. 5:4. 
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. Ïاإلیمان
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 " :نفس البار هي كرسي هل تحققت هذا أن المسیح هو قوة اهللا وحكمة اهللا؟ تقول: "نعم إني مقتنع بهذا" اسمع إذن
). نعم! فإنه أین یوجد كرسي اهللا إال حیث یسكن؟ وأین یسكن إال في هیكله، فإن "هیكل اهللا 1" (الحكمة الحكمة

. Ð). لتدرك إذن كیف قبلتم اهللا17:3كو1مقدس، والذي أنتم هو" (
القدیس أغسطینوس  

"، نلبسه فنختفي فیه، ونظهر أمام اآلب أبراًرا، األمر الذي یعجز الناموس عن تحقیقه صار لنا بر�ا"
). بدمه لیس فقط ننال غفران خطایانا وٕانما نحمل بره فینا. لیس فقط ینزع عنا الغضب اإللهي، بل 21:3؛ 21:2(غال

ونصیر موضع سرور اآلب. 

  بّر اهللا هو المسیح، یقول الرسول: "صار لنا من اهللا حكمة وبر�ا وقداسة وفداءً "؛ كما هو مكتوب "من یفتخر
 فلیفتخر في الرب". 

بّر اهللا الذي هو عطیة النعمة بدون استحقاقات، ال ُیعرف بواسطة أولئك الذین یریدون أن ُیقیموا بّرهم 
الذاتي، فال یخضعون لبّر اهللا الذي هو المسیح.  

. Ñ)8:43في هذا البّر نجد غنى عذوبة اهللا التي یقول عنها المزمور: "ذوقوا وانظروا ما أعذب الرب" (مز 
القدیس أغسطینوس 

"، یعمل فینا في أعماقنا، فنصیر أیقونة القدوس. احتل مكاننا على الصلیب فصار بال صار لنا قداسة"
جمال. ودخل بنا إلى مقادسه السماویة، فصرنا نحمل قداسته العجیبة. 

"، لیس من عبودیة المصریین وال من السبي البابلي وال من االستعمار الروماني، بل من صار لنا فداء"
عبودیة إبلیس والموت والفساد لننعم بمجد حریة أوالد اهللا. قدم لنا خروًجا جدیًدا، لیس تحت قیادة موسى النبي بل 

خالل دمه، لنعبر إلى السموات عینها. هذا هو فداؤنا. 

  .إن كنا لم نَر بعد المسیح قد صار "الكل في الكل" كقول الرسول، فإنه ال یزال بهذه الطریقة نجده جزئی�ا في الكل
". فإنه إذ یوجد في واحد حكمة، وفي آخر بر�ا، وفي آخر الذي صار لهم حكمة وبر�ا وقداسة وفداءقیل عنه "

قداسة، وآخر لطًفا، وآخر عّفة، وآخر تواضًعا وآخر صبًرا، فإن المسیح قد انقسم في الوقت الحاضر، عضو 
بعضٍو بین كل القدیسین. ولكن عندما یأتي الكل مًعا في وحدة اإلیمان والفضیلة، یتشكل في "إنسان كامٍل، یكمل 
كمال جسده في مفاصل وما ألعضائه. إلى أن یحین هذا الوقت حیث یصیر اهللا "الكل في الكل" یمكن القول بأن 

 .Òاهللا حاضر في الكل، خالل فضائل معینة، وٕان كان لیس بعد "الكل في الكل" خالل كمال الكل

القدیس یوحنا كاسیان 

  ال تتعجب إننا نتحدث عن فضائل محبة المسیح، حیث أنه في حاالت أخرى نود أن نعتبر المسیح هو نفسه كیان

1 In 1 Cor. Hom. 5:4. 
2 Sermons on New Testament Lessons 3:7. 
3 City of God 21:24. 
4 The Institutes 5:4 
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هذه الفضائل عینها. تجد هذا كثیًرا في الكتب المقدسة، ُیكّیف ذاته حسب ظروف (المؤمنین)، فنجده مثًال ال 
. Ïیدعى فقط العدل بل والسالم والحق

مة أوریجینوس  لعالا
حتى كما هو مكتوب "

]. 31من افتخر فلیفتخر بالرب" [
جاء في سفر إرمیا النبي: "هكذا قال الرب: ال یفتخرن الحكیم بحكمته، وال یفتخر الجبار بجبروته، وال یفتخر 
الغني بغناه، بل بهذا لیفتخرن المفتخر بأنه یفهم ویعرفني إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاًء وعدًال في األرض، ألني 

). علة االفتخار بالرب أنه مصدر الحكمة والقوة والغنى والقداسة وكل بركة 24-23:9بهذا أسر یقول الرب" (إر 
حاضرة ومستقبلة. نفتخر باهللا اآلب الذي وهبنا كل عطیة صالحة في المسیح یسوع. لم یعد فخرنا في الجسد وال في 

العالم بحكمته وغناه وسلطانه بل نفتخر بالرب وحده لألسباب التالیة: 

  .خطة خالصه تفوق كل فكر بشري

 .بتواضعه الذي ُأعلن في أعماقه على الصلیب وهبنا تجدید أعماقنا لنشاركه تواضعه 

  یقدم لنا نفسه مصدر فرح، إذ فیه ننعم بالنصرة على الخطیة ونتمتع ببره وقداسته، ونغتني بعطایاه وننعم بشركة
 مجده.

1 The Song of Songs, Comm. Book 1:5. 
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 1كو1من وحي 

صلیبك سّر وحدتي 
  .صلیبك سّر خالصي وقوتي وتسبحتي

خالل صلیبك أرى اخوتي مدعّوین قدیسین. 
أراهم حاملین بّرك العجیب! 

  .صلیبك یحّول حیاتي إلى تسبحة شكر
أشكرك من أجل عطایاك الخوتي، 
فأحسب ما تمتعوا به أتمتع أنا به. 

أراك عجیًبا في حبك ورعایتك لكل بشر. 

  .على الصلیب اكتشف أسرارك اإللهیة
أراك تهبني كل شيء لحسابي. 

فال انتسب لرسوٍل أو مالٍك، 
لم یمت أحد من أجلي سواك! 

لم أنْل العماد باسم آخر غیرك مع أبیك وروحك القدوس. 

  !صلیبك هو فخري
حسبه الیهود عثرة والفالسفة جهالة، 

لكنهم یروه فّي قوة اهللا العجیبة! 
به أملك وأصیر سماوًیا. 

به أحمل حكمة اهللا الفائقة. 
به أتحدى أنا غیر الموجود كل موجود متعجرف،  

به أتحدى أنا الضعیف من یظن أنه قوي! 
به أنال كرامة سماویة تنقص كثیر من الشرفاء! 

  !صرت بالصلیب أیها الفادي بّري
به صرت قداستي وفدائي! 

كیف ال افتخر بصلیبك یا أیها الحب اإللهي؟ 
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اإلصحاح الثاني 

سّر الحكمة المكتومة 
 بدأ بالكشف عن المرض ثم تحدث ،عن موضوع وحدة الكنیسةفي االصحاح األول تحدث الرسول بولس 

 اللَّه وحكمة اللَّه، ةعن المسیح الواحد، المصلوب من أجل الكل، وباسمه نلنا العماد، مقدًما صلیبه لنا كي نختبر قو
، روح المسیح یكشف الرسول عن عمل الروح القدسفیه یتمتع جمیع المؤمنین بالحكمة والبر والقداسة والفداء. اآلن 

 لمواجهة الضیقات واالضطهادات ة إنه یهبنا معرفة الصلیب، ویقدم لنا القو. في حیاتنا الیومیةهالذي یوحدنا مع
 ویعلن لنا عن أسرار اللَّه، ویمتعنا بالتمییز الروحي ،، وخبرة سّر مجدنا األبديةوالمخاوف. ویعطینا برهان الروح والقو

وفكر المسیح. 
في هذا االصحاح یوضح لهم الرسول بولس كیف بدأ معهم الخدمة. ذكَّرهم بمنهجه اإلنجیلي الذي 

استخدمه، وقد حوى هذا المنهج ثالثة جوانب: 
: وهو عدم استخدامه سمو الكالم أو الحكمة البشریة. الجانب السلبي

: تتحقق الشهادة للَّه بإعالٍن إلهيٍ . الجانب اإلیجابي
: رّكز على شخص المسیح المصلوب حتى یتمتع المؤمنون بكنز الحكمة الحقیقیة السماویة التي النهایة

تفوق كل حكمة بشریة في هذا العالم، وبقوة اللَّه ِعوض االنشغال بالحوارات العقلیة الجافة. بالصلیب یتجلى الرب 
فیهم ویتمجد في الكل. 

 الذي یعبر بها إلى فكر اللَّه قبل الدهور رحلة النفس المؤمنة تحت قیادة الروح القدسیمثل اإلصحاح 
إلى األمجاد األبدیة الخاصة بمجدنا.  وینطلق بها ،الخاص بخالصنا

 4-1 الصلیب وبرهان الروح   .1
 .6-5  قوة اللَّه والحكمة الكاملة.2
 .8-7   سّر الحكمة المكتومة.3
 .12-9سّر المجد األبدي  . 4
 .15-13إلنسان الروحي  ا .5
 .16   لنا فكر المسیح .6

- الصلیب وبرهان الروح 1
وأنا لما أتیت إلیكم أیها االخوة، "

 ].1أتیت لیس بسمو الكالم أو الحكمة منادًیا لكم بشهادة اللَّه" [

یكمل الرسول بولس حدیثه عن سّر الوحدة الكنسیة وارتباطها بالصلیب أو بحكمة اللَّه التي یراها الیهود عثرة 
والیونانیون جهالة. اآلن یؤكد الرسول انه لم یأِت إلیهم كخطیٍب بلیٍغ وال كفیلسوٍف ماهٍر، ولم ُیظهر حكمة بشریة 

 حمله .بروح التواضع والمخافة اإللهیة،  المكتومةمدرسة الحكمة اإللهیة فقد تربى في مدرسة جدیدة هي .بألفاٍظ براقةٍ 
إنسان  وطبیعي إلى يكشف له اإللهیات الفائقة. رفعه من إنسان جسدانيروح اللَّه إلى األمجاد التي ال ُیعبر عنها، و
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. روحي یحمل فكر المسیح
یؤكد لهم أنه إذ جاء إلیهم یكرز باإلنجیل لم یستخدم البالغة وسمو الكالم مثل فالسفتهم، إنما قدم لهم الحق 

اإللهي في بساطة. كأنه یقول لهم: "وأنا أیها االخوة كجاهٍل وضعیٍف ومحتقٍر استخدمني اللَّه لمجد اسمه. جئت 
أتحدث في بساطة لكي یكون حدیثي متناغًما مع خطة اللَّه الخالصیة".  

في طرسوس درس الرسول بولس كتابات الفالسفة، وحسب أن الفكر الهیلیني هیأ الطریق للخالص لكنه 
فشل في تجدید العالم، حیث یحتاج األمر إلى عمل إلهي.  

تمتع الرسول بولس بالثقافة الیونانیة (الهیلینیة) التي اهتم بها بعض الیهود في طرسوس واإلسكندریة، كما 
تمتع بالجنسیة الرومانیة بالمیالد التي حفظته من استخدام العنف معه وهو یكرز بین األمم، ودرس الشریعة الموسویة 

والتقلید الیهودي في أورشلیم. وتفاعل الثالثة مًعا في حیاة الرسول بولس لخدمة الكرازة، لكن ما یشغل قلب الرسول 
بولس وفكره هو التمتع بخدمة الكرازة بالقوة اإللهیة العاملة للخالص خالل صلیب رب المجد یسوع. 

  بل ) نفسه مخترع هذه األموروأقول لیس روحه (إذ لم یكن ه ىباألحرلم یتهیأ أحد للمعركة مثل روح بولس، أو ،
 .Ïيءال یوجد ما یعادل النعمة العاملة فیه الغالبة لكل ش

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ُیدعى اإلنجیل "شهادة المسیح"؛ هنا یقصد "سّر اللَّه".": جاءت في بعض النسخ القدیمة شهادة اللَّه"

الشهادة التي یحملها اإلنجیل من نحو خطة اللَّه الخالصیة بالصلیب ال بالبالغة اللغویة. 

  ما یدعوه بولس هنا شهادة هو اللَّه الكلمة المتجسد، المخفي عن كل الدهور مع اللَّه. یقوم الهراطقة بدور متهور
ومتهاون في هذه األمور. إنهم یكرزون بتعالیمهم الشریرة ببالغة عظیمة، سالكین بحكمة العالم. إنهم ینزعون عن 

. Ðصلیب المسیح قوته

 أمبروسیاستر
ألني لم اعزم أن أعرف شیًئا بینكم "

 ].2إال یسوع المسیح وٕایاه مصلوًبا" [

وجد الرسول بولس في صلیب یسوع المسیح شبعه الداخلي، وأدرك أنه ینبوع الحكمة وكل سعادة. لهذا فإن 
موضوع كرازته هو أن یتعرف الكل على الصلیب. 

إنه ال یهدف إلى تقدیم معرفة أخرى وال إلى الكرازة بأمٍر آخر، أو اكتشاف أسراٍر أخرى، فقد ُأبتلع كل قلبه 
وفكره وأحاسیسه بشخص المسیح المصلوب. فالمسیح هو جوهر الكرازة، وصلیبه هو الَعَلْم الذي یدعو الكل لیحتموا 

 فعرف سّر الصلیب الذي كان في خطة اللَّه حتى قبل ،هكذا بروح اللَّه القدوس دخل سّر الحكمة األزلیةتحت ظله. 
السقوط، وانطلق به إلى األبدیة لیرى األمجاد التي أعدها المصلوب لمؤمنیه.  

  إنه الكلمة المتجسد الذي تمم سّر خالصنا. هو الذي حررنا وخلصنا. إننا نؤمن به ذاك الذي هو مخلصنا

1 In 1 Cor., hom. 6:1. 
2 CSEL 81:21-22. 
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. Ïبالصلیب وبقیامته
 ماریوس فیكتوریانوس

 بشيء سوي أن "المسیح قد ُصلب"تأتیت إلیكم ال ببالغة وحكمة، وال نطق Ð. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ینطق بولس بهذا ألنه یتحدث عن أولئك العاجزین عن أن یبصروا التعالیم السامیة جًدا عن الهوت المسیحÑ  .
 القدیس أغسطینوس 

 ].3وأنا كنت عندكم في ضعٍف وخوٍف ورعدٍة كثیرةٍ " ["

لعل ضعف الرسول وخوفه ورعدته كان بسبب شعوره في البدایة بمقاومة البعض له وفشله في الخدمة. "فقال 
ال تخف بل تكلم وال تسكت ألني أنا معك، وال یقع بك أحد لیؤذیك، ألن لي شعًبا كثیًرا الرب لبولس في رؤیا في اللَّه: 

هكذا یقدم لنا الرسول صورة حیة للخادم الذي یدرك ضعفه وعجزه وخوفه  ).10-9: 18" (أع في هذه المدینة
 فیقبل عمل روح اللَّه القدوس الذي یهبه قوة ویسنده فینجح بالنعمة اإللهیة. ،ورعدته

 ولكن مع هذا ...هذا أیًضا موضوع آخر، وهو أن المؤمنین لیسوا فقط غیر متعلمین وال أن المتحدث غیر متعلم 
" بالنسبة له في ضعف. فإن كلمة "ه ومخاطر وخطط ومخاوف یومیة لكي تصطادىاألمور توجد أیضا مقاومة أخر

"إن كان یجب  ).14: 4غال ( "ضعفي الذي في جسدي لم یزدروا به ".االضطهاداتمواضع كثیرة یقصد بها 
 ... )30: 11 كو 2االفتخار فسأفتخر بأمور ضعفي" (

بالحق أنه بسبب إحساسه بالتصمیم حتى وهو خائف من الموت والضرب لم یخطئ بسبب الخوف. لذلك 
فإن الذین یدعون بأن بولس لم یكن خائًفا من الضرب لیس فقط ال یكرمونه بل وینزعون عظمته. فإن كان بال خوف 

فأي احتمال أو ضبط للنفس كان له عندما احتمل المخاطر؟...  
، ولیس في خوٍف بل وفي رعٍب وسط نه وهو في خوفٍ إمن جانبي إني أعجب به من هذا الجانب، ف

مخاطره یجري هكذا لكي یحفظ إكلیله وال یستسلم بسبب أي مخاطٍر، وذلك للعمل في العالم، في كل موضٍع، سواء 
  بالبحر أو األرض غارًسا اإلنجیل...

بماذا تقول، هل یخاف بولس من المخاطر؟ كان یخاف ویرتعب منها جًدا، فمع كونه بولس إال أنه إنسان. 
 .Òلكن هذا لیس اتهام ضد بولس بل هو ضعف الطبیعة البشریة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 بالكرازة بالمسیح ظهر بولس كغبي للحكمة البشریة وبهذا أثار ضده الكراهیة واالضطهادÓ .

 أمبروسیاستر

كان في خوف ورعدة لیس من الناس، ولكن من أجل الناس، فكان قلبه یحترق مع كل ولعله یقصد أنه 

1 Against Arius, 1a. 
2 In 1 Cor., hom. 6:1. 
3 Trinity 1:12. 
4 In 1 Cor., hom. 6:2. 
5 CSEL 81:22. 
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هذا ما اختبره أهل كورنثوس أثناء حضرة الرسول بولس التي استمرت على األقل  .ویضعف مع كل ضعیفٍ متعثٍر، 
). 11: 18سنة ونصف (أع 

: بالضعف  والوداعة، خاصة عند الكرازة حتى اتهمه بعض الكورنثوسیینالتواضعاتسم الرسول بولس بروح 
 خافًتا،  كانیبدو أن صوت الرسول ).10:10 كو 2"الرسائل ثقیلة وقویة وأما حضور الجسد فضعیف والكالم حقیر" (

 أو الفلسفة. ومع هذا كانت الوثنیة تتحطم ة استخدامه للبالغ عدموجسمه قلیًال، ومالمحه غیر جذابة، هذا بجانب
 أمامه، والقلوب تلتهب بحب السماء. فكان اللَّه ُمعلًنا في عمله، وأما إمكانیاته البشریة فال تشغل المستمعون إلیه.
بضعفه وخوفه ورعدته تجلى مسیحنا المصلوب الحامل ضعفنا لیعلن قوته، إذ "اختار اللَّه ضعفاء العالم یخزى 

). 27: 1 كو 1األقویاء" (
وكالمي وكرازتي لم یكونا بكالم الحكمة اإلنسانیة المقنع، "

 ].4بل ببرهان الروح والقوة" [

كانت كلمات الرسول بولس ممسوحة بالروح تجتذب القلوب، وفى نفس الوقت تحمل قوة. هذا ما نلمسه من 
) وٕاذ شفاه "فالجموع لما رأوا ما فعل 9: 14أع ( لستره: "هذا كان یسمع بولس یتكلم فشخص إلیه" يالرجل األعرج ف

 بلغة لیكأونیة قائلین إن اآللهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلینا، فكانوا یدعون برنابا زفس وبولس هرمس مبولس رفعوا صوته
حتى مزق له راد كاهن زفس أن یذبح أ ف،أثر الكل بروح القوةت). 11،12: 14إذ كان هو متقدم في الكالم" (ٍأع 

الرسوالن ثیابهما وبالجهد منعا الجماهیر من أن یذبحوا لهما. 
 وٕانما في ،مسیح المصلوب القائم من األموات لیس في ثوٍب فسلفٍي براقسید القدم الرسول بولس الكرازة بال

 كما سلمه له الروح القدس القادر أن یخترق قلوب الناس ،بساطة اللغة والكشف عن الحقائق اإللهیة والتدبیر السماوي
 أیًضا وبالروح القدس، ة بل بالقوط"إن إنجیلنا لم یصر لكم بالكالم فق ویعمل فیها لقبول الكلمة. بهذا استطاع أن یقول:

. )1:5تس1 رجاٍل كنا بینكم من أجلكم" (يوبیقیٍن شدیٍد كما تعرفون أ
التعالیم التي نادى بها واألفكار اإلیمانیة الخاصة بإنجیل الحق، أما  بالكالم "، لعله یقصديكالمي وكرازت"

 ةٍ  هذا ما أعلنه الروح القدس بقو.نما بالعمل والسلوكإ فتحمل معنى الشهادة لهذا اإلیمان لیس بالكالم فحسب والكرازة
  األمور التي تعجز فلسفات العالم أن تحققها. ،خالل تجدید النفوس والقلوب، فتمتع المؤمنون بالقداسة والطهارة والحب

 األحادیث العامة. الكرازةبواألحادیث الخاصة في اللقاءات الفردیة أو العائلیة، بالكالم ولعله قصد 

  القول بأن اإلنجیل ُیكرز به بدون حكمة ال ُیقلل من شأنه، بل هذه هي عظمة اإلنجیل الكبرى، واآلیة األكثر
جالء بأنه إلهي ومن السماء. فالبرهان بالحكمة الخاصة بالكلمات البشریة أضعف، بالحوار بأن له مهارات بالغیة 

عظمى... البرهان باألعمال واآلیات أكثر قوة منه بالكلمات... 
ینزع هذا التشكك أیًضا. إذ لم یقل فقط إذ یرى أنه توجد عجائب خادعة، كتلك التي یفعلها العرافون فإنه 

 " ثم "والقوة، فیعني أن األمور التي صنعت روحیة. فإنه لیس األمر فیه احتقاربرهان الروحالقوة" بل یقول أوال ""
 عالمة فهونه إذ یحدث هذا إ. فهذا زینة عظمي للغایة باألحرىأن اإلنجیل لم ُیعلن بواسطة الحكمة، بل 

"لكي ال یكون إیمانكم ي األعالي، وأنها من السماء. لذلك یضیف أیًضا: ف علي أنه إلهي، تمتد جذوره ةواضح
 .Ïعظم من الكلماتأ]. فإن الدلیل باألعمال واآلیات 5" [بحكمة الناس بل بقوة اللَّه

1 In 1 Cor., hom. 6:3. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  لو أن األسفار المقدسة اجتذبت الناس لإلیمان ألنها مكتوبة بفن البالغة ومهارة فلسفیة لكان إیماننا قائًما بالشك
. Ïالبشریة أكثر منه على قوة اللَّه على فن الكلمات والحكمة

 العالمة أوریجینوس

 - قوة اللَّه والحكمة الكاملة2
لكي ال یكون إیمانكم بحكمة الناس، "

 ].5بل بقوة اللَّه" [

تأكید أن الحكمة التي اتسم بها حقیقیة وفعالة، حتى أن العالم رفضها، مقدما مثاًال بیبدأ الرسول حدیثه هنا 
عملًیا لذلك، فقد ذكرهم بمجیئه إلیهم في ضعٍف ورعدٍة ولم یستخدم أسلوب الفالسفة، مع ذلك جذب الروح القدس 

كثیرین إلى الحق اإلنجیلي، نجاح الرسول في كورنثوس برهان قوي علي إمكانیة الحكمة اإللهیة في العمل في حیاة 
  .الناس

. فالمسیحي يیؤكد الرسول أن إیمانهم یقوم علي استنارة نفوسهم وتمتعهم باللقاء مع اللَّه، لیس فیه شيء بشر
 لن یقدر كائن ما أن  الذي، خالل خبرته وتجدید طبیعته، األمرأعماقهالحقیقي یحمل شهادة لقوة اإلنجیل وحكمته في 

 المؤمن أن رجاءه وأفراحه وسالمه وتقدیسه واشتیاقه للعبادة وتمتعه بأسرار الكتاب المقدس هد یش. اللَّه نفسهىیفعله سو
 اللَّه العامل فیه. ةوحبه للَّه والناس والتهاب قلبه بالسماویات وشركته مع المالئكة هذه كلها تتحقق بقو

  الحكمة البشریة تجحد الصلیب، أما اإلیمان فُیعلن قوة اللَّه. الحكمة لم تفشل في إعالن األمور التي یبحث عنها
البشر ولكنها أیًضا تشجعهم على التشامخ من أجل ما بلغوه. أما اإلیمان فلیس فقط یقدم لهم الحق، وٕانما یشجعهم 

. Ðأیًضا على تمجید اللَّه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین، "
ولكن بحكمة لیست من هذا الدهر، 

 ].6وال من عظماء هذا الدهر الذین یبطلون" [

یرى البعض إن الرسول بولس وهو یتحدث عن الحكمة في ذهنه أربعة أنواع: 
، یرذلها الیهود، ویحسبون chokmaah أوyewaniytأو الفلسفة الیونانیة، وتدعى في العبریة  ،حكمة األمم

  .Ñمن یلتصق بها تحل علیه اللعنة، ومن یعلم ابنه الحكمة الیونانیة یسقط تحت اللعنة
). 2:8 كو 1ن الذین ظنوا في صلب المسیح تحقیًقا للحكمة (يسيي الخاصة بالكتبة والفرحكمة الیهود
وهى الحكمة التي استقاها الیهود من كتابات ، toutou وبالیونانیة aioonos بالعبریة دهرحكمة هذا ال

 بأیام المسیا. فحكمة هذا الدهر ةمعلمیهم، خاصة بالحیاة الزمنیة، یمیزونها عن حكمة الدهر اآلتي، أي الخاص
تنطبق إما على حال األمم المنهمكین في فلسفات نظریة أو حالة الیهود الذین فسروا كلمة اللَّه بطریقة حرفیة أفسدت 

1 De Principiis 4:1:7. 
2 In I Cor., Hom. 6:3. 
3 Bava Kama,, fol. 82. 
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المفاهیم الروحیة السماویة. 
. : وهى تمس خالصنا ومجدنا األبديحكمة اإلنجیل

، دهر حكمة هذا الأو حكمة الیهودأو   حكمة األمم سواءلم یأِت الرسول بولس إلیهم بسمو الحكمة البشریة
، هؤالء الذین صاروا یدركها الكاملون  التي،حكمة اإلنجیل التي هي فتح لهم كنوز الحكمة العلویة الحقیقیةبل 

  الذي تمتعوا به.صاروا حكماء وكاملین بالحقناضجین في معرفة اللَّه والذین استناروا بروح اللَّه القدوس. لقد 
 ختباریةإلالمعرفة ایقصد بالحكمة هنا لیس فقط التعرف على خطة اللَّه الخالصیة بل والتمتع بها، أي ف

. هذه التي یختبرها الكاملون الذین یسعون نحو األبدیة. وكما یقول الرسول بولس عن المجاهدین الذین یسعون الحیة
 اللَّه العلیا في المسیح یسوع: "فلیفتكر هذا جمیع الكاملین منا، وٕان افتكرتم شیئا بخالفه فاللَّه سیعلن ةنحو جعالة دعو

. )15: 3لكم هذا أیًضا" (في 
، فهي لیست حكمة سیاسیة وال عظماء هذا الدهرالحكمة التي یقدمها الرسول مختلفة تماًما عن حكمة 

حكمة الفالسفة وال حكمة الحرفیین في دراستهم للشریعة، بل حكمة سماویة خفیة مكتومة، ُتقدم للراغبین في الحیاة 
المقدسة في الرب، ال لطالبي المجد الزمني. 

عظماء هذا الدهر ال یریدون التفكیر في حقیقة حالهم، انهم أشبه بالخاطئ الذي ال یرغب في االنشغال بما 
.  انهم یرفضون حكمة اللَّه التي تقودهم إلى الرجاء في المجد األبدي.وراء الزمن

. ومن یتمسك ي" یشیر الرسول إلي فاعلیة الحكمة الباطلة، فإن خططها حتًما تبطل وتنتهیبطلونبقوله "
 حیاته وأمجاده عند القبر وال یتمتع بالمجد األبدي بل یسقط تحت دینونة يبالباطل یصیر هو نفسه باطًال، حیث تنته

مهلكة. 

 " بكونه وسیلة الخالص، الذي یتحقق بالصلیب. حكمةاالسم الذي أعطاه لإلنجیل هو "
الذین یؤمنون". إذ هم بالحقیقة كاملون، هؤالء الذین یعرفون أن كل األمور البشریة عاجزة "" هم الكاملون"

... ن مثل هذه لن تنفع شیًئا،هكذا هم المؤمنون الحقیقیونأتماًما، متطلعین إلیها وهم مقتنعون ب
ة، غالًبا ما یصیروا قادة سلطصحاب البالغة. هذه النوعیة متأ" هنا یعني الفالسفة والدهرعظماء بقوله "

. Ï" ألن سلطانهم لن یمتد بعد العالم الحاضردهرعظماء الالشعب. یدعوهم "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  عندما یتحدث بولس عن حكمة عظماء هذا الدهر یبدو أنه كان یتحدث ال عن حكمة واحدة مشتركة بینهم، بل
. Ðعن أنواٍع مختلفة من الحكمة خاصة بكل واحٍد منهم

 العالمة أوریجینوس 

  الكاملون هم الذین یكرزون بالصلیب بكونه الحكمة، إذ یشهدون عن قوة اللَّه العاملة. إنهم یعرفون أن األعمال
تنطق بصوٍت عاٍل أعظم من الكلمات. حكمتهم لیس من هذا الدهر بل من الدهر اآلتي، حینما ُیعلن حق اللَّه 

. Ñللذین ینكرونه اآلن

1 In 1 Cor., hom. 7:1. 
2 De Principiis 3:31. 
3 CSEL 81:23. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثاني 

  

 أمبروسیاستر

 - سّر الحكمة المكتومة3
بل نتكلم بحكمة اللَّه في سّر، "

 ].7الحكمة المكتومة التي سبق اللَّه فعینها قبل الدهور لمجدنا" [

 ویتذوق جمال حكمة اللَّه العجیبةال یفتخر المؤمن بالجهل، وال یحسب الجهالة فضیلة، لكنه وهو یتطلع إلى 
حكمة اللَّه ال   تشبع نفسه فتدوس عسل العالم. یختبر الحكمة األبدیة فال ینشغل بالحكمة الزمنیة.،عمله الخالصي

 فندرك إننا مرضى نحتاج إلى الطبیب السماوي، ،ُتقارن بحكمة العالم، فاللَّه في حبه وبحكمته یشرق بنوره علینا
 حكمة اللَّه ال تقوم على التغطیة لكنها وهى تكشف الضعف تهب قوة، .ونعانى من تفلیسة تحتاج إلي واهب الغنى

وهى تعلن حالة الموت تقدم لنا قوة القیامة. أما الحكمة البشریة فكثیًرا ما تقوم علي التغطیة للمواقف دون إمكانیة 
تقدیم الحلول اإلیجابیة القویة. 

مصدر الحكمة التي قدمها الرسول هو اللَّه نفسه، التي ترجع إلى ما قبل الدهور حیث تدبیر اللَّه األزلي 
لخالصنا، وتمتد إلى ما بعد الدهور حیث تدخل بنا إلى شركة المجد السماوي.  

حكمة اللَّه تعمل لتقیم من اإلنسان قدیًسا ممجًدا. تعمل في حیاته الزمنیة لكي تحمله إلي ما فوق الزمن، 
 اللَّه وفى العالم اآلتي متهلًال بالمجد الفائق.  ةفیحیا في هذا العالم محتمًیا بقو

 على الحكمة اتكاله عدم تحدث عن يو" فالرسول وهتكلم بحكمة اللَّهلم یقل الرسول: "بل تكلم في جهل" بل "
 أعظم وأقوى وأكثر جاذبیة من كل حكمة يالبشریة یعلن التزام المؤمنین خاصة الخدام أن یتسلموا حكمة اللَّه، وه

بشریة.  
لم یقل الرسل إن كرازتهم كانت سریة وال أن تعلیمهم ال ُیدرك بالعقل، إنما یشیر إلى حقیقة هذه الحكمة إنها 

 يحكمة تفوق اإلدراك البشر" عن البشریة حتى جاء الزمان الالئق إلعالنها باإلنجیل، وهى مخفیة في سرّ كانت "
. لكنها ال تناقضه
وة للَّه وسكنى الروح القدس فیه كعربون ن" یشیر إلى المجد الذي یناله المؤمن حیث یتمتع بالب"لمجدنابقوله 

).  17: 4 كو 2للمجد األبدي اُلمعد لنا في السماء (

 بالحكمة یقصد بولس الصلیب وكل تدبیر الخالصÏ .
 ثیؤدور أسقف المصیصة

 سًرا؟ ألنه لیس مالك وال رئیس مالئكة وال أیة قوة أخري عرفها قبل تحقیقها عملًیا. لهذا الحكمة) (كیف یدعوها 
: 3یقول: "لكي یعرف اآلن عند الرؤساء والسالطین في السماویات بواسطة الكنیسة بحكمة اللَّه المتنوعة" (أف 

10(... 
نه یبدو كأنهم غیر سامعین، أما المؤمنون فإذ لهم المهارة بواسطة الروح أمع أن غیر المؤمنین یسمعون إال 

القدس، یحملون معني األمور المخزنة فیها. هذا عینه ما یعنیه بولس عندما قال أنه حتى اآلن الكلمة التي یكرز 
، تشیر الكلمة أیًضا إلي أن اإلنجیل یضاد كل ما هو متوقع. ال یود الكتاب المقدس أن یدعو ما یحدث سرّ بها 

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
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 "...◌ّ سرفوق كل رجاء وفوق كل فكر البشر غیر هذا االسم: "
لذین لیس لهم فكر سلیم، وال ا ه، ُیكرز به في كل مكان، لكنه ال یعرفسرّ لذلك فإن ما هو فوق كل األشیاء 

، بمعني انه لیس أحد من القوات العلیا سرّاُیعلن خالل الحكمة بل بواسطة الروح القدس، وٕاذ یصعب جًدا قبوله دعي 
  .یتعلم هذا قبًال منا، ولیس كثیرون اآلن یعرفونه

  لیصیر يءنه بذاته غني في الصالح وال یحتاج إلي شأمع ، )3:8یعتبر خالصنا مجده، كما یدعوه غناه (أف 
غنًیا. 

 .Ïفانه لو لم یحبنا لما سبق أن عین لنا غنانا ...]، مشیًرا إلى العنایة الخاصة بنا7[ "سبق فعینهایقول "
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یشهد بولس أنه ُمرسل لُیعلن عن حكمة خفیة لم یعرفها عظماء هذا العالم، ولذلك ُینعتون ُبالغباء. حكمة اللَّه
مخفیة ألنها لیست في كلمات بل في قوة. یستحیل إبرازها بتعبیرات بشریة، وٕانما ُیعتقد بها بقوة الروح. سبق اللَّه 

فرأى خطایا العالم المقبلة ولذلك شرع هذه الحكمة بطریقة مربكة للذین یریدون یحولون حكمته إلى غباوتهم، 
. Ðوأیًضا لكي یمجدنا نحن الذین نؤمن به

 أمبروسیاستر

  بولس أنه یتحدث اآلن في أسرار وغومض، وٕانما الرسالة التي یكرز بها كانت قبًال مخفیةیقصدال Ñ. 

  كان معًدا قبل العالمكان السّر مخفًیا، لكنهÒ.  
رش و أسقف قتثیؤدور

التي لم یعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، "
 ].8ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" [

مها للمؤمنین، فإن عظماء هذا الدهر من الرومانیین والیهود دإن كان الرسول قد تمتع بالحكمة السماویة لیق
 ولعله قصد هنا الوالي الروماني والقادة المدنیین وقادة الیهود من رئیس الكهنة والكتبة والفریسیین .ن یجهلونهايوالیوناني

 شخص المسیا لما صلبوا رب وأدركواهؤالء هم عظماء هذا الدهر الذین لو عرفوا الحكمة اإللهیة  والناموسیین الخ.
 هذا ینطبق على هیرودس وبیالطس لكن  یرى البعض أنالمجد. لم یعرفوا الحق فأصابهم العمى وسلكوا في جهالة.

ال ینطبق بنفس الطریقة على رئیسي الكهنة والكتبة، إذ عرفوا یسوع أنه المسیح. إنهم مثل العاملین في الكرم القائلین: 
 حقیقة شخص والم یدرك  قادة الیهود). ویرى آخرون أن38:21"هذا هو الوارث، هلّم نقتله، فیصیر لنا الكرم" (مت 

 ولم ، ورفضوا شخص یسوع،ح وال حكمة خطته وال فهموا رسالته، فُأغلقت أعینهم عن فهم نبوات العهد القدیميالمس
 لذا صلبوه في جهلٍ . لقد كان كل ما یشغلهم هو الخالص من األعداء الظاهرین والتمتع بالمجد ،نه هو المسیاأیقبلوه 

 الطبیعي. يالزمني. كانوا یطلبون مسیًحا حسب فكرهم البشر
 یطلبون من األبواب 9-7: 24 الذي انشد له السمائیون في مزمور "ملك المجد"" أو رب المجد" صلبوا

1 In 1 Cor., hom. 7:4. 
2 CSEL 81:24. 
3 Comm. On 1 Cor., 175. 
4 On Divine Providence, Dis. 10:61. (ACW). 
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: 7" الذي دعي به السید المسیح خاص بیهوه (أع رب المجد ": هذا اللقب.الدهریة أن ترتفع لكي یدخل إلى عرشه
2 .(

 " :یبدو لي إنها قیلت هنا لیست بخصوص شخص المسیح، وٕانما فقط بخصوص  عرفواولبخصوص الكلمات "
 إذ لم یعرفوا أن الصلیب ... یقول، لم یعرفوا ما یعنیه "الموت" و"الصلیب"هنأالتدبیر المخفي وراء هذا الحدث. وك

یشرق هكذا ببهاء، وأنه یحقق خالص العالم، والمصالحة بین اللَّه والناس، وأن مدینتهم تؤخذ منهم، وانهم 
یصیرون في أبأس حال. 

ُحسب الذي أن الصلیب (الرسول)  فإذ یري ..." یقصد كًال من المسیح والصلیب واإلنجیلالحكمةبقوله "
هذه أیًضا ویدركوا ل  بیعرفوا اللَّه فقط لموضوع عاٍر كان مجًدا عظیًما. ولكن كانت هناك حاجة إلي حكمة عظیمة ال

 .Ïالخطة اإللهیة

 34: 23 یو( إذ قال: "اغفر لهم" ،بالفعل تم ذلك ماذا إذن؟ هل غفرت خطیتهم بخصوص الصلیب؟ .(
نه حتى ذاك الذي وجه ضربات بال حصر ضد اسطفانوس واضطهد الكنیسة، بولس إن تابوا ُتغفر لهم. فإ

  .Ðنفسه صار قائًدا للكنیسة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  نه ُیمكن أن ُیغلب فسخروا به وعلقوه علي الشجرة قائلین: "إن كان ابن اللَّه فلینزل عن الصلیب ونحن أظن الیهود
 .Ñ"ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجدولم یعرفوا الجانب اآلخر. " ). رأوا جانًبا منه،27:42نؤمن به" (مت 

 " ،ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجدما هو ظاهر فیه ُأحتقر، وما هو مخفي فیه لم ُیعرف"Ò. 
القدیس أغسطینوس 

  غفر اللَّه لبیالطس وهیرودس وقیافا والبقیة من أجل جهلهم أثناء الصلب، ولكن بعد أن قام المسیح وصعد إلى
. Óالسماء وحّل الروح القدس وصنع الرسل عجائب سّلمهم للعقوبة، إذ قاوموا في عدم إیمان

 ثیؤدورت أسقف قورش

  .عظماء هذا الدهر لیسوا هم العظماء بین الیهود الرومانیین بل كل قوة روحیة تقیم نفسها ضد اللَّه 

ال یمكن لعظماء الیهود أن ُیحسبوا عظماء هذا الدهر ألنهم كانوا خاضعین للرومان. ولم یصلب الرومان 
یسوع، ألن بیالطس نفسه قال أنه لم یجد علیه علة.  

. لقد عرفوا أن یسوع هو المسیا، لكن لم یعرفوا أنه ابن اللَّه، ولذلك العظماء الذین صلبوه هم الشیاطین
. Ôیمكن القول أنهم صلبوه في جهل

1 In 1 Cor., hom. 7:5. 
2 In 1 Cor., hom. 7:5. 
3 Sermons on New Testament Lessons, 41:1. 
4 Sermons on New Testament Lessons, 37:9. 
5 Comm. On 1 Cor, 176. 
6 CSEL 81:24-25. 
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 أمبروسیاستر

  ولكن لو لم یحكم على المسیح بالموت، لما مات الموت. لقد انهزم الشیطان بنصرته ذاتها، إذ فرح عندما أغوى
). وبقتله اإلنسان األخیر فلت 19-1:3اإلنسان األول، وطرده إلى الموت. بإغوائه اإلنسان األول قتل نفسه (تك 

. Ïاألول من شباكه
القدیس أغسطینوس 
أما عن نسبة الصلب لرب المجد، فالكتاب المقدس استخدم تبادل األلقاب بین الهوت السید المسیح وناسوته 

Communicato idiomatum ، لألقنوم الواحد، كلمة اللَّه المتجسدفتُنسب كل أعمال وكلمات السید. 

  ي كل فنه أبالً . وذلك كما ق وقانیم، إذ بقي الثالوث كما هأل إلى عدد اإضافةحدث تإذ أخذ نفًسا وجسد إنسان لم
ن النفس والجسد یمثالن شخًصا واحًدا، هكذا في المسیح إ فاتحاُدا اقنومًیاخذ أإنسان فیما عدا ذاك الذي وحده 

الكلمة ونفسه البشریة وجسده یمثلون شخًصا واحًدا. وكما أن اسم "الفیلسوف" كمثال ُیعطي إلنسان بالتأكید 
ن الفیلسوف أ أن نقول ب،نه ال ُیحسب سخافة، بل هو أمر عادي والئق في اللغةأبخصوص نفسه وحدها، إال 

قتل، الفیلسوف مات، الفیلسوف دفن، مع أن هذه األحداث جمیعها تسقط علي جسده ولیس علي العنصر الخاص 
به كفیلسوف، هكذا بنفس الطریقة اسم اللَّه أو ابن اللَّه أو رب المجد، أو أي اسم آخر یعطي للمسیح بكونه 

ل للتساؤل في انه احتمل هذا الموت في جاإذ ال م ومع هذا فإنه من الصواب القول بان اللَّه ُصلب، الكلمة،
 .Ðطبیعته البشریة ولیس في تلك التي بها هو رب المجد

القدیس أغسطینوس 

  والكلمة صار جسًدا. هنا بولس العجیب للغایة إذ یحث الذین یستمعون إلیه علي التواضع یتحدث عن یسوع
 الموت، موت الصلیب. مرة أخري في حتىالمسیح الذي وهو صورة اللَّه أخلى ذاته لیحمل شكل عبد، وتواضع 

 حقا إنه یتحدث بأكثر صراحة ."ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد". "رب المجدعبارة أخرى یدعو المصلوب "
ذن إ). 17: 3 كو 2من هذا عن ذات الطبیعة الجوهریة بواسطة اسم "الرب" إذ یقول "اآلن الرب هو الروح" (

 .Ñفالكلمة الذي كان في البدء، وهو الروح، هو الرب، ورب المجد

  انه خالل حتىد، بكرامات الخاصة بالرب أحاطت بالعاللرب، ول تُنسبالنفخات الخاصة بالعبد الذي فیه 
 بینما تمجد العبد ،. لقد قبل الرب جلدات العبدة تنسب لألخرىدسمات الواحااللتصاق واالتحاد بین الطبائع تجعل 

عترف كل لسان إن یسوع هو الرب لمجد اللَّه يذا ه، ول"صلیب رب المجدبكرامة الرب. لهذا قیل عن الصلیب انه "
 .Òاآلب

 لم تفسد الطبیعة اإللهیة بتنازله، بل جعلت العنصر البشري یخضع لآلالم و الطبیعة البشریة إذ أخذها له، تتمجد
 في ةك الذي صارت له شركا خبرة الموت ذى الالهوتبینما بقوته اإللهیة تتحقق قیامة المتألم. هكذا ال ینسب إل

 أن ذاك حتى ،طبیعتنا الممكنة باتحاده بالناسوت، بینما في نفس الوقت األسماء المجیدة اإللهیة تُنسب لإلنسان

1 The Aascension, 263. 
2 Epistles, 169:8. 
3 Against Eunomius, 5:2. 
4 Against Eunomius, 5:5. 
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" حیث تُنقل األسماء المجیدة من الالهوت إلى الناسوت خالل اتحاد رب المجدالذي ظهر علي الصلیب ُیدعي "
 .Ïطبیعتهما بالطبیعة األقل

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 - سّر المجد األبدي4
بل كما هو مكتوب ما لم تَر عین،  "

ولم تسمع أذن، 
ولم یخطر على بال إنسان  
 ].9ما أعده اللَّه للذین یحبونه" [

)، هذه التي ال تستطیع الحواس أن 10: 1 تي 2الحیاة األبدیة وأمجادها وخلودها أمور أعلنها اإلنجیل (
 وال الفكر البشرى أن یتخیلها. إنها فوق كل حكمة أو إمكانیة ،تتلمسها وال اللغة البشریة بكل بالغتها أن تتحدث عنها

بشریة. 

 ها بدقةٍ . إذ كیف صفما یناله أولئك السالكون في الحیاة الصالحة من أمور صالحة مذكورة في األناجیل ال یمكن و
  Ð ولم تخطر علي قلب إنسان؟أذن ایمكن ذلك لألشیاء التي لم ترها عین ولم تسمع به

س أسقف نیصص والقدیس غریغوري

 وباألكثر من أجل األمور المقبلة ،أسألكم حبوا اللَّه محبة صادقة، لیس خوفا من جهنم بل رغبة في الملكوت 
 األبرار األمور المباركة التي ىري). فال یوجد بعد مقاوم. عندما 25: 15  كو1عندما "یطأ أعداءه تحت قدمیه" (

 .Ñذن ولم تخطر علي قلب إنسانٍ ألم ترها عین ولم تسمع بها 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 رجاؤنا أیها االخوة لیس في األمور الحاضرة وال في هذا العالم، وال في السعادة التي أعمت الناس فنسوا اللَّه... 
جل ما وعد به اللَّه، ولم ندركه بعد. فقد قیل عن أن الحاضر. وٕانما من اجل بركات الزمأم نصر مسیحیین من لف

 .Ò...هذا الصالح "ما لم تره عین

 إمكانیاتنا ضیقة في قبولها. لذلك قیل لنا: "كونوا أنتم أیضا ألن  ، أقلنال ما هوعطایاه عظیمة للغایة، لكننا ن
). فإنه بالنسبة لبساطة إیماننا وثبات رجائنا 14 ،13: 6ي  ت2متسعین، ال تكونوا تحت نیٍر مع غیر المؤمنین" (

"، ألنه لیس له لون، ولم تسمع به لم تره عینواتقاد رغبتنا، بأكثر اتساع نتقبل ما ُیقدم لنا بفیض عظیم هذا الذي "
 .Óصعد إلي قلب إنسان بل قلب اإلنسان یصعد إلیهي إذ لیس لها صوت، ولم ،أذن

 سقط في قلٍق، وال یضغط علینا نوم. ن سنحیا ونكون في آمان وسالم، فال نعاني من جوٍع وعطٍش، وال ،سنرى اللَّه
ن اللَّه ال ُیمكن أن یعلن عنه اآلن كما هو، لكننا سنراه.  إكل هذه ماذا تكون بالنسبة للسعادة برؤیة اللَّه؟ ف

1 Against Eunomius, 6:2. 
2 The Great Catechism, 40. 
3 In 1 Tim., hom 15. 
4 Sermons on New Testament Lessons, 77:1. 
5 Epistles, 130:17. 
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هذا ما سیراه   "ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن" هو الرحوم الذي ستعاینه.الصالح الذي سنراه
المؤمنون، سیراه أولئك الذین ینعمون بالنصیب الصالح في قیامة الجسد، إذ كانت لهم الطاعة في 

 .Îقیامة القلب
القدیس أغسطینوس 

 ُیعلن لنا الكتاب المقدس أن الخیرات المقبلة ال یمكن إدراكها ولیس لها شبیه هناÐ .
 مار اسحق السریاني

  .من هذا یمكننا أن ننال فكرة عن مدى عظمة السمو والجمال والبهاء التي للجسد الروحي
ال یظن أحد أن اللَّه یتحیز فُیعلن السّر للبعض ویسمح لآلخرین أن یهلكوا في الجهالة. باألحرى یلزم معرفة 

، إذ سبق هأنه هذا سابق معرفة تتحقق بقوته (اإللهیة). لقد أعد اللَّه األمور الالئقة لكل شخص حسب استحقاقات
. Ñفعرف ما سیختاره كل أحد قبل أن یحدث

 سیفریان أسقف جبالة

فأعلنه اللَّه لنا نحن بروحه، "
 ].10ألن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق اللَّه" [

یعلن أسراره المفرحة  أعلن اللَّه عن حكمته باإلنجیل، فأعدنا للتمتع بالمجد األبدي والسعادة السماویة.
)، "ویقال 4: 34ش إوأعماله المجیدة لمؤمنیه الذین ینتظرونه. وكما قیل: "لم تَر عین إلًها غیرك یصنع لمن ینتظره" (

).  9: 25ش إ؟ نبتهج ونفرح بخالصه" (انتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب انتظرناها إلهنا ذهو" :في ذلك الیوم
یعلن اللَّه عن حكمته بروحه القدوس، الروح الذي أعلن كلمة اللَّه فتمتعنا بالكتاب المقدس، إذ تحدث رجال 

). وتحدث الرسل في العهد الجدید بذات الروح القدس. هذا الروح 21: 1 بط 2اللَّه قدیًما مسوقین بالروح القدس (
الذي لیس كروح اإلنسان المحدود الذي یعرف أعماق اإلنسان، بل الروح اإللهي الذي یعرف أعماق اللَّه. معرفته غیر 

 الذي أعلن الخطوط العریضة للحق السماوي خالل األنبیاء هذاالروح القدس  محدودة، یكشف األسرار اإللهیة الخفیة.
قدم الحق كامًال خالل الرسل واإلنجیلیین. 

 "ال یحتاج الروح القدس إلى تعلیم بالكالم، فبكونه اللَّه یقول الرسول انه "یفحص كل شيء حتى أعماق اللَّهÒ. 

 نیصص أسقف سغریغوریوالقدیس 

 الذین لهم الروح یطلبون أعماق اللَّه، أي األسرار الخفیة التي تحول بالنبوةÓ .
 القدیس إكلیمنضس السكندري

  الروح وحده یقدر أن یفحص كل شيء تعجز النفس البشریة عنه. هذا هو السبب الذي ألجله نحن في حاجة أن

1 Sermons on New Testament Lessons, 77:11. 
2 Ascetical Homilies, 2. 
3 Pauline Comm. From the Greek Church. 1ع  
4 Answer to Eunomius, Second Book. 
5 Stromata 2:7:3. 
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. Ïنتقوى بالروح ما دام یخترق حتى أعماق اللَّه
العالمة أوریجینوس 

  یعلن اللَّه هذه األمور بروحه لمؤمنیه، ألن األمور الخاصة باللَّه ال یمكن معرفتها بدون روحه، فروح اللَّه یعرف
. Ðكل ما یخصه

  یعلمنا روح اللَّه ما یعرفه بالطبیعة ال ما تعلمه. لذلك یعلمنا سّر المسیح، فإنه وهو روح اللَّه هو أیًضا روح
. Ñالمسیح

أمبروسیاستر 
 

 ینال إعالن الروح یتقبل أیًضا فهم الروح منÒ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

ألن مْن من الناس یعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فیه؟  "
 ].11هكذا أیًضا أمور اللَّه ال یعرفها أحد إال روح اللَّه" [

خططه الخفیة ومقاصده وما یدور في وال یستطیع إنسان أن یدخل إلى أعماق إنسان آخر ویدرك أفكاره 
 هكذا ال یعرف ما للَّه سوى روح اللَّه الذي یعلن هذه األسرار ، اإلنسان نفسهىذهنه، وال یعرف أحد شیًئا من هذه سو

 0للرسل المهتمین بتحقیق خطة اللَّه من جهة خالص العالم

  كثر األماكن أماًنا في كنز السماء. إن ُوجد عائق یمنعك من صنع أبتوزیع ثروتهم بین الفقراء، هكذا یخزنوها في
هذا بسبب التزامات أسرتك، فأنت تعرف نفسك أي حساب تقدمه للَّه عن استخدامك لغناك فإنه ال یستطیع أحد أن 

حكم في شئ قبل الوقت حتى یأتي الرب ن یلیق بنا أال .یعرف ما یجتاز داخل إنسان إال روح اإلنسان الذي فیه
 .Ó )5: 4 كو 2الذي سینیر خفایا الظالم ویظهر آراء القلوب، وحینئذ یكون المدح لك من اللَّه (

القدیس أغسطینوس 
ونحن لم نأخذ روح العالم، "

بل الروح الذي من اللَّه،  
 ].12لنعرف األشیاء الموهوبة لنا من اللَّه" [

 أي لم نتسلم من العالم فكره وفلسفته في المعرفة. نظرتنا إلى الحق ال تقوم على نظریات ،لم نأخذ روح العالم
فلسفیة متغیرة لكنها عطیة روح اللَّه واهب الحق. 

 إنها ال تتقبل إیمانها بروح .ما ینطق به الرسول لم یتعلمه بحكمة بشریة بل هو عطیة الروح القدس للكنیسة
 بساطة حسبما تسلمت الكنیسة من اللَّه. ي براق، بل یقدمها فيالعالم بل بروح اللَّه، لهذا لم یغَّلف كرازته بثوب بشر

 والفلسفة والحكمة البشریة تعجز عن تقدیم ما یخص اللَّه، لكن روح اللَّه وحده قادر أن یقدم ما یخص اللَّه.  ةالبالغ
نهم قبلوا روح اللَّه الذي به یعرفون ما للَّه، خالل هذه أیتحدث الرسول عن نفسه وعن بقیة الرسل الحقیقیین 

1 Commentary on 1 Cor. 1:10:6-10.  
2 CSEL 81:27. 
3 CSEL 81:27. 
4 Comm. On 1 Cor., 177. 
5 Ep. 130:8. 
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هم لم یقبلوا روح العالم الذي للمعلمین الیهود، هؤالء الذین یطلبون مملكة زمنیة إنالمعرفة یكرزون بالمسیح المصلوب. 
رضًیا، مفسرین ما ورد في العهد القدیم بطریقة مادیة زمنیة. أومسیًحا 

  روح العالم هو ذاك یقتنیه أناس متباینون. إنه ال یعرف الحق، وٕانما یمكنه أن یستخدم الحدس (التخمین)، لهذا
. Ïفهو یخدع اآلخرین، كما هو نفسه ینخدع بالمظاهر

 أمبروسیاستر

 یظهر بولس بقوله هذا أن الروح القدس لیس مخلوًقا بل له طبیعته اإللهیةÐ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

إلنسان الروحي ا -5
التي نتكلم بها أیًضا، "

ال بأقوال تعلمها حكمة إنسانیة، 
بل بما یعلمه الروح القدس، 

 ].13قارنین الروحیات بالروحیات" [

" كثیرا ما ینشغل الدارسون بتقدیم اإلیمان خالل مقارنته بالعلم أو باستخدام قارنین الروحیات بالروحیات"
النظریات الفلسفیة. الحاجة إلى الكشف عن الروحیات بالروحیات، فما ورد في العهد الجدید هو تحقیق لنبوات العهد 
القدیم التي نطق بها رجال اللَّه مسوقین بالروح القدس. وكل عبارة في الكتاب المقدس تكشفها أسفار الكتاب، نتعرف 

على األسرار الروحیة بإعالنات الروح ولغة الروح. 
 إذ یقول الرسول یهوذا: "هؤالء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانیون ،ال یستطیع الجسدانیون أن یفهموا الروحیات

 الذین ال یتمتعون بتقدیس الروح ال یمكنهم إدراك الروحیات. فإن الفهم الروحي تحطم بفساد .)19ال روح لهم" (یه 
 إلدراك الروحیات أعماقهالخطیة وصارت الحاجة ملزمة أن یتقدس اإلنسان بروح الرب فیتهیأ ذهنه وقلبه وكل 

 یحمل أعینا ضعیفة عاجزة عن رؤیة أشعة شمس البّر والتمتع بجمالها. لذا ال ياإلنسان الجسدان فوالتجاوب معها.
یقبل النور بل یود أن یعیش في جهالة الظلمة. 

 ،كأنه یقول: ال نعود نستخدم لغة الیهود أو األمم حین نتحدث عن اللَّه واإللهیات، إنما نستخدم لغة روح اللَّه
. فننطق بالروحیات، لغة البساطة والوضوح والصراحة

نه ال یستطیع أن ینطق باألمور الروحیة إال ذاك الذي أ أیًضا ي یعن"قارنین الروحیات بالروحیات"بقوله 
). 1: 3، 15-14، 10-9، 6: 2 كو 1صار روحًیا. فاألمور الروحیة تحتاج إلى أناس روحیین (

  بعض الحقائق الروحیة غیر واضحة وتحتاج إلى تفسیر، لكن هذا یمكن تحقیقه فقط بمقارنتها بأمور روحیة
أخرى. كمثاٍل عندما أقول أن المسیح قام من األموات، أقارن ذلك بخالص یونان من بطن الحوت (یونان 

-1:21). وعندما أقول أنه ُولد من عذراء أقارن ذلك بالحبل الذي یتم للعواقر مثل سارة ورفقة وغیرهما (تك10:2

1 CSEL 81:28.  
2 Comm. On 1 Cor., 178. 
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. Ï )21:25؛ 7
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 هذا ال یعني أن بولس لم تكن لدیه أیة حكمة بشریة، وٕانما یكرز بحكمة الروحÐ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

ولكن اإلنسان الطبیعي ال یقبل ما لروح اللَّه، "
ألنه عنده جهالة، 
وال یقدر أن یعرفه، 

 ].14ألنه إنما یحكم فیه روحًیا" [

ُتفهم الكلمات  لزمه أن یعرف فكر الرب. ومن یقدر أن یعرف ذلك؟يلكي یستطیع اإلنسان الطبیعي أن یحكم 
هنا هكذا: "هل یقدر اإلنسان الطبیعي أن یعرف فكر الرب؟ أو "من یدرك فكر أال یلزمه أن یعلم به؟  

ماذا یعنى اإلنسان الطبیعي؟ 
 هو مقابل اإلنسان الروحي. فاألخیر یقوده الروح القدس فیقدس جسده اإلنسان الطبیعيیرى البعض أن 

وفكره ونفسه وروحه وكل طاقاته حتى یبدو كأنه كله روح. أما اإلنسان الطبیعي فتحكمه الغرائز الطبیعیة والشهوات 
یرى بعض الكتاب الیونانیین أن اإلنسان الطبیعي یشترك مع الحیوانات في االنحصار في المحسوسات والحیوانیة.

. "اإلنسان الحیواني یدعوه البعض ".دون أن یسمو لیحیا بالفكر المرتفع والضمیر الحي
" تشیر هنا إلي الجسد قبل القیامة، والروحي إلى "الجسد القائم من األموات" طبیعيیرى البعض أن كلمة "

 "ُیزرع جسًما حیوانًیا ُویقام جسًما روحانًیا". فاإلنسان طبیعي هو المحصور في ملذات 44: 15 كو 1كما جاء في 
.  أما الروحاني فهو الذي یجد لذته في المجد األبدي،الجسد الترابي

 تحكم في animal soul (psuche)یرى كثیرون أن اإلنسان الطبیعي هو ذاك الذي یجعل نفسه الحیوانیة 
). مثل هذا اإلنسان ال یحي الروح جسده، فیكون غریًبا عن اإللهیات. 19ه ي روح اللَّه ا(هاروحه، فال یقود

 هو اإلعالن العملي لإلنسان الطبیعي، یقوده عدو الخیر فیحمل حكمة "أرضیة نفسانیة ياإلنسان الجسدان
). 15: 3شیطانیة" (یع 

 فیحبس حتى عواطفه ، عقله وقلبه وأعماقه األمور الطبیعیةىیرى البعض انه یعني اإلنسان الذي ال یتعد
ومشاعره في الشهوات الحیوانیة. مثل هذا اإلنسان ال یقدر أن یدرك قیمة الروحیات، فهو ینكرها بل ویقاومها. السماء 

بالنسبة له وهم وخیال. 
ال یستطیع اإلنسان الطبیعي أن یدرك الروحیات كما أن األذان البشریة ال تقدر أن تسمع موجات الرادیو 

العالیة، وال یستطیع األصم أن یحكم في مسابقات الموسیقى، وال األعمى أن یمیز األلوان. 

  أعطانا اللَّه عقًال لكي نتعلم ونتقبل عوًنا منه، ال أن یكون العقل مكتفًیا بذاته. األعین جمیلة ونافعة، لكنها إن
أرادت أن ترى بدون نوٍر یصیر جمالها بال نفع، بل وقد یصیر ضاًرا. هكذا إذ تختار نفسي أن ترى بدون الروح 

1 In I Cor., Hom. 7:8. 
2 Comm. On 1 Cor., 178. 
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نه لیس في حاجة إلي عون أحاسًبا   إلى البراهین العقلیة،يءاإلنسان الطبیعي ینسب كل شتصیر في خطر... 
حسبه مكتفًیا بذاته. نعلوي، هذه عالمة الغباوة التامة. فإن اللَّه منحنا العقل لكي نتعلم ونقبل العون منه، ال أن 

 بدون النور فجمالها ال ینفع شیئا، وال إمكانیاتها الطبیعیة، وأیًضا ى لكن إن اختارت أن ترةفاألعین جمیلة ونافع
 .Ï بدون الروح تصیر عائًقا لنفسًهاىأن اختارت أن تر

  نه ال یقدر إنسان أن یتعلم األمور السماویة بهذه األعین، هكذا ال تقدر النفس التي ال یسندها الروح. ولماذا أكما
نها ال تقدر حتى أن تقبل األمور األرضیة كلها. فإننا عندما نتطلع من بعید إلي إأتحدث عن األمور السماویة؟ ف

 أن اإلنسان الذي بفهمه وحده یفحص األمور البعیدة ىنه دائري. هذا هو خداع النظر، هكذا نرأبرج مربع نظن 
یبلغ إلي نتائج سخیفة.  

عن ]. هذا ال یتحقق من طبیعة األشیاء نفسها، وٕانما من ضعفه، إذ هو عاجز 14" [عنده جهالةإذا یقول: "
 .Ð خالل أعین نفسهاأن یتقبل عظمته

  لذلك یفضلون الذهاب إلي حجرة بها ظل. هذا هو أیًضا ،من النورأكثر  تبدو الظلمة مناسبة للعین المریضة 
 مع أن حكمتهم هم التي ، تبدو الحكمة التي من اللَّه جهالة للذین هم في الخارج.الحال بالنسبة للحكمة الروحیة

ل شخص ذو خبرة في اإلبحار ویعد بأنه یعبر البحر الذي بال حدود بدون مثیحسبونها حكمة. ذلك وبالحق جهالة 
 ىن، وشخص آخر یجهل كل هذه األمور ویعهد بنفسه لدكمركب، ویجاهد أن یبرهن عقالنًیا أن هذا األمر مم

 .Ñقائد المركب والبحارة والسفینة، فیسیر في أمان. ما یبدو انه جهالة لهذا اإلنسان هو أحكم من حكمة األول
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یقول بعد ذلك بقلیل ألناٍس من هذا النوع، أي ألناٍس .اإلنسان الحیواني ال یعرف ما لروح اللَّه ألن عنده جهالة 
). هذا ُیفسر 3:1 كو 1: "وأنا أیها االخوة لم أستطیع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین" ()جسدیینین (حیواني

  أحدهمایمكن استخدامو اإلنسان نكونايبنفس الطریقة إن الجزء یؤخذ لیعَّبر عن الكل. فإن كًال من النفس والجسد 
نفس الشيء،  لیعني اإلنسان كله، وهكذا اإلنسان الحیواني واإلنسان الجسداني لیسا شیئین مختلفین بل هما واحد،

 .Òإنسان یعیش حسب اإلنسان
القدیس أغسطینوس 

 اإلنسان غیر الروحي هو ذاك المسرور بأفكاره وال یقبل تعلیم الروح وال یفهمهÓ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

  ن تعالیم الحقمكثر جماًال أ والحسیین تبدو األمور الباطلة للجهالءبالنسبةÔ. 
العالمة أوریجینوس 

وأما الروحي فیحكم في كل شيء، "

1 In 1 Cor., hom. 7:9. 
2 In 1 Cor., hom. 7:10. 
3 In 1 Cor., hom. 7:1. 
4 City of God 14:4. 
5 Comm. On 1 Cor., 178. 
6 The Song of Songs, Comm., Book 4:15. (ACW). 
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 ].15وهو ال ُیحكم فیه من أحد" [

فإنه إذ .  ویمیز كل األموريء) یحكم في كل ش8:6الذي یتقدس ویتمتع بذهن روحي فیهتم بما للروح (رو
 ، یدرك األسرار اإللهیة.یتمتع بمذاٍق روحٍي للحقائق اإللهیة الصادقة یستطیع أن یحكم حتى في الحكمة البشریة

، فمهما نال ي أما اإلنسان الجسدان.)3:3 ویتهلل بإعالناتها. حیاته مخفیة في المسیح حكمة اللَّه (كو ،ویتمتع بقوتها
من معرفة بشریة، یبقي غریًبا عن خبرة الحیاة اإللهیة وأسرارها، فال یقدر أن یدرك ما في ذهن اللَّه، وال یتعرف على 

الحق اإللهي. 
 من له فكر المسیح یستطیع أن یمیز ویحكم بالروح.

 یكشف عن التمییز بین اإلنسان الروحي الذي لألب دانیال حدیث القدیس یوحنا كاسیان مناظراتجاء في 
یهتم باألعماق الداخلیة والنمو الروحي المستمر، وبین اإلنسان الطبیعي الذي ینشغل بالممارسات الخارجیة والنسك 

[لقد بدأنا نعتزل التعامل مع الذین في العالم، ولم  الجسدي دون االهتمام باألعماق. فهو یحذر الرهبان من ذلك فیقول:
 یبلغ حالة حتىیعد لنا ما نفعله عالنیة بخصوص فساد الجسد. لكن یلیق بنا أن نحرص علي الجهاد بكل إمكانیاتنا 

ئال نخدع أنفسنا فنظن إننا بلغنا أعالي الكمال بمجد إنساننا الخارجي وتخلصنا من دنس لروحیة (نصیر روحیین)، 
 هكذا نعجز عن بلوغ مرحلة ىالزنا الجسدي. فنكون مهملین ومتراخین في أمر نقاوتنا من األهواء األخرى، وٕاذ نبق

] .Ïالتقدم الروحي

 من یتقبل موهبة الروح ینتعش لیعلم اآلخرین، وٕاال ما ینطق به یكون بال نفع تماًماÐ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

  اإلنسان الروحي قادر أن یحكم في كل شيء، سواء كان یونانًیا أو بربرًیا، حكیًما أو غبًیا. وال یمكن أن یحكم
.  Ñعلیه أحد بسبب عمق فهمه وتجاوبه

العالمة أوریجینوس 

  من یقدر أن یدین شخًصا یخبر بالحق؟ عندما یقول عنه أنه باطل وهو حق؛ فإن اتهاماتهم تصیر كال شيء إذ
. Òیدینهم حكم الحق

 أمبروسیاستر

 یلیق أن نتحدث عنه بكونه كرسي اللَّه  وال یحكم علیه أحد،يءإذ یحكم الروحي في كل شÓ. 
القدیس أغسطینوس 

 ،وهو المشغول بالبطن واللذات المرتبطة  "جسدًیایدعو واحًدا منها " یتعرف الرسول علي ثالث أقسام من األوضاع
 القسم األول ولكن دون شركة ن" الذي یحتل مركًزا متوسًطا ما بین الفضیلة والرذیلة، فیرتفع عطبیعًیا"بها. واآلخر 

" وهو الذي یدرك كمال الحیاة التقیة. لذلك عندما یتحدث مع روحًیااهرة مع القسم اآلخر. وآخر یدعوه "ظ

1 Cassian: Conference 4:19. 
2 Comm. On 1 Cor., 179. 
3 Comm. On 1 Cor., 1:11:44-45. 
4 CSEL 81:30-31. 
5 Our Lord's Sermon on the Mount, 1:18. 
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، غیر قادرین علي قبول "الكورنثوسیین موبًخا إیاهم علي انهماكهم في الملذات والشهوات یقول "أنتم جسدیون
التعلیم األكثر كماالً ، بینما في موضع آخر یقارن بین النوع المتوسط من الكمال فیقول: "ولكن اإلنسان الطبیعي 

 .Ï وهو ال ُیحكم فیه من أحد"يءي كل شف وأما الروحي فیحكم ...ال یقبل ما لروح اللَّه، ألنه عنده جهالة
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 - لنا فكر المسیح6
ألنه من عرف فكر الرب فیعلمه؟  "

]. 16وأما نحن فلنا فكر المسیح" [
في اختصار أراد الرسول بولس في هذا اإلصحاح أن یسحب قلوب الشعب من االنشغال باالنشقاقات 

الكنسیة إلى البركات اإللهیة التي تمتعوا بها خالل اإلیمان. 
بینما ینشغل الفالسفة بالكلمات والتعبیرات الفلسفیة غیر المجدیة ینال المؤمنون قوة اللَّه المجددة ألعماقهم 

ینما  بدركوا حكمة اللَّه األزلیة.وي، بینما یستنیر المؤمنون بالروح القدس یجهل العظماء فكر اللَّه فیصیروا كاملین.
یعیش العظماء بروح العالم كأناس طبیعیین، یتمتع المؤمنون بروح اللَّه كأناٍس روحیین.  

بینما یعیش العظماء  ال یقدر العظماء إن یحكموا في اإللهیات بینما یحكم الروحى فیها وال یحكم علیه أحد.
 المجرد، یتمتع المؤمنون بفكر المسیح. يبالفكر البشر
لعظمة عطیة اللَّه لنا، فقد صار لنا فكر المسیح معلًنا لنا بروحه القدوس.  اي

  ُیقال إنها تدخل في حجال الملك، الذي فیه تختفي حكمته ومعرفتهلكي تدرك فكرهعندما یقود المسیح النفس ،Ð. 

  تسأل عروس المسیح عن أماكن الراحة في الظهیرة، وتطلب من اللَّه فیض من المعرفة لئال تظهر كأنها أحد
مدارس الفالسفة، والتي یقال عنها أنها ترتدي حجاًبا، ألن فیض الحق مخفي وُمحتجب. أما عروس المسیح 

 .Ñ)18: 3 كو 2 (" مجد اللَّه بوجٍه مكشوفٍ ىما نحن فنرأفتقول: "و
العالمة أوریجینوس  

 "بشري. فإن المسیح نفسه ولیس أفالطون وال يء ولیس فیه ش، أي ما هو روحي وٕالهي،"لنا فكر المسیح 
 .Òفیثاغورس یضع أموره في أذهاننا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یتكلم فیهم. لم ُتحرم البشریة 16تباع بولس فكر المسیح [. كان أل وكلمة. ففي "البدء كان الكلمة"عقلالالهوت [
 .Ó ذاته والكلمة ذاتهعقل بالنتمثاليتماًما من هذا، فانك تري في نفسك كلمة وفهًما، 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
 یقول بولس ذلك ألن المؤمنین شركاء في الحكمة اإللهیةÔ .

1 On the Making of Man, 8:6. 
2 The Song of Songs, Comm., Book 1:5. 
3 The Song of Songs, Comm., Book 2:4. (ACW). 
4 In 1 Cor., hom. 7:12. 
5 On the Making of Man, 5:2. 
6 CSEL 81:31. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثاني 

  

 أمبروسیاستر

 وكأنه ."لنا فكر المسیح قلًبا روحًیا.هكذا یقول هنا " كانبعطیة الروح القدس لم یكن قلب األنبیاء قلًبا بشرًیا بل 
یقول: "قبل نوالنا بركة الروح وتعلم األمور التي ال یقدر إنسان أن ینطق بها، لم یكن أحد منا وال من األنبیاء 

أیة حاجة لنا أن  یقول: نا ذلك إن كان حتى المالئكة أنفسهم لم یدركوها؟نمدرًكا هذه األمور في ذهنه. كیف یمك
 Ïنتحدث عن عظماء هذا العالم إذ ال یوجد إنسان یدرك هذه األمور، حتى القوات العلویة؟

  نحن نعرف األشیاء التي في فكر المسیح، والتي یرید أن ُیعلنها لنا. هذا ال یعني أننا نعرف كل شيء یعرفه
. Ðالمسیح، بل باألحرى كل ما نعرفه هو من عنده وهو روحي

الذهبي الفم  القدیس یوحنا

  یبرهن بولس بوضوح كاٍف أنه ال یوجد شيء ناقص في تعلیم اللَّه. ال یعني هذا أنه یحوي كل المعرفة، لكن اللَّه
. Ñیخرج لنا الحكمة كما من مخزٍن لكي نفهمها بلیاقة

 ثیؤدورت أسقف قورش

 یشیر فكر المسیح إلى اآلب، فیقول بولس أن لدینا أب المسیح فیناÒ .
 أوكومینوس

1 In 1 Cor., hom. 7:7. 
2 In I Cor., Hom. 7:12. 
3 Comm. On 1 Cor., 179 PG 82:246. 
4 Oecumenius Pauline Comm. from the Greek Church. 
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 2من وحي ا كو 

لیدخل بي روحك القدوس إلى فكرك 
فأتعرف على سّر حكمتك المكتومة! 

  ،ألعزف عن الحكمة المتعجرفة 

وأتعرف على صلیبك، 
یا أیها العجیب في حبك وتواضعك! 

حكمة العالم لها جاذبیتها ولكن بال عمل، 
صلیبك یحملني إلى عرشك،  

ویدخل بي إلى حجالك السماوي، یا أیها العریس األبدي! 

 !عظماء هذا الدهر یودون صلبك، والخالص منك في أعماقي 

آه لو عرفوك، وأدركوا سّر صلیبك لما فارقوك! 
بل یحبوك ویرتفعوا لیروا ما أعددته لهم! 

حًقا لطلبوا روحك العجیب لیدخل بهم إلى أعماقك! 

  ،أعترف لك إني إنسان جسداني 

 من یجعلني روحاني سوى روحك الناري؟

في غباوة أردت أن أكون طبیعًیا، 
وأنت بحبك لن تقبل أن أكون أقل من روحاني! 
تریدني أصیر وكأن كل كیاني قد صار روًحا! 

ترید حتى جسدي یصیر خفیًفا للغایة، 
فأطیر وأكون معك في سمواتك! 

 !هب لي روحك عامًال فيَّ بال انقطاع 

أحمل فكرك وأدرك الحق! 
نعم، ال یحكم فيَّ أحد، بل أحكم في كل شيء! 

، یا أیها الحق!  ألنك أنت فيَّ وأنا فيَّ
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األصحاح الثالث 

فالحة اهللا وبناء اهللا 
 لیتحد الكل مًعا في المسیح یسوع بروح الحكمة الصلیبفي اإلصحاح األول سحب الرسول قلب الشعب إلي 

 واهب الشركة ومقدم الروح القدسوفي اإلصحاح الثاني قدم لهم .  عوض االنشغال باالنشقاقات واالنقساماتةوالقو
 اویدرك الكل الروحیات عوض بقائهم أناًس ، فكر المسیحویكون لهم الحكمة الحقة لكي یتمتع الكل باستنارة الروح 

. الكنیسة اهللا العامل في حیاة أما هنا فیقدم .طبیعیین یجهلون ما هو هللا. هذا هو روح الشركة والوحدة بینهم في الرب
، الكلمة المتجسد المصلوب ألجل خالصنا، وفى الثاني عن الثانيقنوم أل تحدث عن دور اولوكأنه في اإلصحاح األ

شغل الثالوث القدوس، العامل مًعا ألجل وحدتنا معا في الرب. توحدة الكنیسة فدور الروح القدس، والثالث دور األب. 
]. لكن 5]، كل حسب موهبته [9ن الكل یعملون مع اهللا [إ]، أو كرمه، ف9ن كانت الكنیسة هي فالحة اهللا [إ

ن هذا البناء هو من عمل اهللا نفسه حیث وضع إ] ف9ن كانت الكنیسة هي بناء اهللا [إ وي.اهللا وحده هو الذي ینم
. ]17 فیقیم منا هیكًال مقدًسا هللا [،المسیح نفسه أساًسا واحًدا للكل، ویسكن الروح القدس الواحد في هذا البناء

 كل .هللا من أجلنا ا أقامهملقد ؟ فلماذا ننشغل بالعاملین في الكرم أو البناء،اهللا مهتم بنا بكوننا فالحته وبناءه
! شئ هو لنا
 4-1حلول االنقسام بین الجسدیین  . 1
 9-5 أنتم فالحة اهللا   . 2
 .11-10نتم بناء اهللا    . أ3
 .15-12فحص العمل بناٍر  . 4
 .17-16أنتم هیكل اهللا   . 5
 .20-18عدم االفتخار بالحكمة  . 6
 .23– 21كل شيء لكم    . 7

حلول االنقسام بین الجسدیین  . 1
طع أن ت بتوبیخهم من أجل ضعفهم كأطفال لم ینضجوا بعد في الروحیات. لهذا لم یسسیبدأ الرسول بول

 لكنهم لم ینضجوا بعد ، لإلیمان المسیحيى]. لقد قبلوا األسس األول1یتحدث معهم كروحیین بل كأطفال في المسیح [
 بل انشغلوا بالفلسفة والحكمة في تشامخ وكبریاء. لهذا التزم أن یتعامل ، وال تمتعوا بالقداسة الالئقة بهما،في فهمهم له

معهم كأطفاٍل في معرفة األمور المقدسة. 
 كروحیین بل كجسدیین،  موأنا أیها االخوة لم استطع أن أكلمك"

 ].1كأطفاٍل في المسیح" [

، بل في أنانیة م ما لبنیان اخوتهون بمجد اهللا وال یطلبون ال یبالنص الذيا هنا یشیر إلي األشخ،"ینجسديك"
 أناًسا تحت تأثیر الشهوات ي وهى تعنskrhinois أو sarkihios كجسدیینیتحدث معهم  .منفسهأ ملذات ونیطلب
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الجسدیة، یدب فیهم الحسد، وینشغلون بالزمنیات. 
). إنهم 14-13: 5، عب 28: 1" هنا تقابل الكاملین في النضوج أو الكاملین في المسیح (كو أطفالكلمة "

 لكن في ضعف كما لو كانوا أطفاًال لم یسلكوا نحو اإلنسان الكامل إلى قیاس قامة ملء المسیح ،یعیشون في المسیح
). 13: 4(أف 

: العالمة أوریجینوس تارة كأطفال وأخرى كعذراء وثالثة كرجال وكما یقول ةن بطریقة رمزييیشبه المؤمن
معي بطریقة رمزیة األطفال كما جاء في العبارة "لم أستطع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین كأطفال في  [لتفسر

]، ونفسر النساء كما جاء في القول: "أرید أن أقدمكم جمیًعا كعذراء عفیفة للمسیح"، والرجال كما جاء في 1المسیح" [
] .Ïالقول:" وٕاذ صرت رجًال أترك ما هو لألطفال"

ح، عاجزون عن أخذ قراٍر فیما یخص حیاتهم اإلیمانیة، أو أنهم غیر أهل للتمییز بین يإنهم أطفال في المس
 في إدراك اإللهیات. الئقةل آخر تنقصهم المعرفة الروحیة اىحتى یصدروا قراًرا سلیًما، بمعن معلٍم وآخر،

 " :یكون اإلنسان روحًیا في هذه الحیاة  ]؟1 ["لم أستطع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیینلمن یقول الرسول
 ناموًسا آخر في أعضائه یحارب ناموس ذهنه. لكنه وهو في ىبطریقة ما، وهي أنه وهو جسدي له جسده یر

 1 (""ُیزرع جسًما حیوانًیا وُیقام جسًما روحانًیا الجسد سیكون روحًیا إذ ینال هذا الجسد عینه القیامة التي قیل عنها:
 .)15:44كو 

ماذا یكون هذا الجسد الروحاني؟ وكم هي عظمة نعمته؟ أخشى أن أكون متهوًرا عند الحدیث عن هذا إذ لم 
. Ðأنل بعد هذه الخبرة

 ال یتحدث بولس عن أجسادهم، وٕانما عن أرواحهم الجسدانیةÑ .

  كان هؤالء الناس جسدیین، ألنهم كانوا ال یزالوا عبیًدا لشهوات العالم الحاضر، مع أنهم اعتمدوا وقبلوا الروح
القدس، لكنهم كانوا جسدیین، ألنهم بعد عمادهم عادوا إلى حیاتهم القدیمة التي جحدوها. یسكن الروح القدس في 
الشخص متى ثبت هذا الشخص في إیمانه القوي بمیالده الجدید، وٕاال یفارقه. إن تاب هذا الشخص یسكن فیه إذ 

. Òهو دائًما مستعد لما هو صالح، وهو محب للتوبة
أمبروسیاستر 

سقیتكم لبًنا ال طعاًما،  "
ألنكم لم تكونوا بعد تستطیعون،  

 ].2بل اآلن أیًضا ال تستطیعون" [

دراك المعرفة إًنا، أي المبادئ األولیة للمسیحیة في بساطة، بسبب عجز ذهنكم عن بأقدم لكم لیقول الرسول: 
إنه یدهش أنهم وهم بعد یشربون اللبن كأطفال یحكمون بین معلٍم وآخر. . الروحیة والحقائق اإلنجیلیة

 فالطفل یحتاج إلى اللبن لكي ینمو ، یعرف كیف یقدم الطعام الالئق بكل شخصٍ  أنیلیق بالراعي كأب

1 Commentary on Matthew, 11:3. 
2 City of God 22:21. 
3 City of God 22:21. 
4 CSEL 81:31-32. 
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یقدم لنا . وینضج ویصیر رجًال في الرب، والناضج یحتاج إلى طعاٍم دسٍم حتى ال یفقد قوته الروحیة ونموه المستمر
لثالث مجموعات من البشر. ل طعاًماالرسول بولس 

نقصه الحكمة الروحیة ت)، إذ ال یقبل ما للروح القدس. إنه 2:14 إلى الخالص (اإلنسان الطبیعيیحتاج 
الحقیقیة.  

). فهو مشغول باالنشقاقات والصراعات بین البشر 1: 3 كطفٍل إلي التقدیس (اإلنسان الجسدانيویحتاج 
نشغل باهللا مخلصه. يحتى إن كانوا رجال اهللا القدیسین، وال 

). 14: 3 إلى العمل المستمر بروح اهللا لكي یصیر دائم النمو (اإلنسان الروحانيیحتاج 
أنهم لم یعرفوا األمور الكشف عن ر روح الكبریاء منهم بدحأ  الرسولنأ القدیس یوحنا الذهبي الفمیري 

 كانوا غیر قادرین أن یحتملوا هذه ذلك الوقتأنهم حتى ب وأن جهلهم یرجع إلیهم. بجانب هذا یشیر إلیهم ،الكاملة
األمور الكاملة.  

 نهم كانوا غیر قادرین بسبب الطبیعة لكان یمكن أن ُیعفي عنهم، ولكن إذ یحدث هذا عن اختیار فلیس لهم أ لو
. Ïعذر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .یقصد بولس باللبن التعالیم السلوكیة والمعجزات، وبالغذاء القوي المقابل لھ إعالن تعالیم هللا
سفریان أسقف جبالة 

 " یعني التعالیم الخاصة باآلب واالبن. في العهد القدیم الطعام القوي یظهر تحت الطعام القويفي األمور الروحیة "
 المظهر الخارجي للرمزیة. 

)، كانت هذه الحّیة صورة أو رمًزا 9-8:21كمثال عندما نقرأ عن الحّیة التي رفعها موسى في البریة (عد
. Ðللمسیح، والتي توضح لماذا قد ُأنقذ الشعب عندما تطلع إلیها

 العالمة أوریجینوس

  بالرغم من أنهم نالوا المیالد الجدید في المسیح، لم یتهیأوا بعد لقبول الروحیات. وبالرغم من قبولهم اإلیمان الذي
 هو بذار الروح لم یأتوا بعد بثمٍر الئق باهللا، وٕانما كأطفاٍل یشتهون األحاسیس الجسدیة لغیر الكمال.

أما بولس الذي هو رجل اهللا والطبیب الروحي فیقدم اللبن في األمور الروحیة بسبب عدم كمالهم وعدم 
خبرتهم. 

یحاور بولس بقوة الذین یشتكون أنهم لم یسمعوا شیًئا روحًیا منذ زمان طویل، إذ كانوا بالحق غیر أهٍل 
لسماعها. أما الرسل الكذبة فیقدمون رسالتهم كما ألشخاص یودون أن ُیسمعوا دون تمییز من جانبهم.  

یتفق الكل بأن ربنا یسوع المسیح تحدث بطریقة ما عالنیة وبطریقة أخرى مع تالمیذه على وجه الخصوص، 
ومؤخًرا اختار على وجه الخصوص من بین اآلخرین، معلًنا مجده على الجبل لثالثة فقط من تالمیذه، وأخبرهم أال 

. Ñیقولوا شیًئا عما حدث حتى یقوم من األموات

1 In 1 Cor., hom. 8:1. 
2 Comm. on 1 Cor., 1:12:17-23. 
3 CSEL 81:32-33. 
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 أمبروسیاستر

  حاسًبا أن من یخبئ الحقیقة عن اآلخرین في أي ظرف من الظروف یكون كمن یتكلم ...فهمال أحدقد یسيء 
ال تعطوا القدس للكالب. وال تطرحوا ُدَرركم قدام الخنازیر. لَئالَّ تدوسها بأرجلها وتلتفت "باطالً . لقد أضاف الرب 

 "ِإن لي أموًرا كثیرة أیًضا َألُقول لكم : معینة إذ یقولحقائقالرب نفسه رغم عدم نطقه بالكذب قط أخفى . "فتمّزقكم
 لم أستطع أن االخوة "وأنا أیُّها :. كما یقول الرسول بولس)12:16 یو (ولكن ال تستطیعون أن تحتملوا اآلن"

أكّلمكم كروحّیین بل كجسدّیین كأطفاٍل في المسیح. سقیتكم لبًنا ال طعاًما ألنكم لم تكونوا بعُد تستطیعون بل اآلن 
 .Ï)2 ،1:3 كو 1 (أیًضا ال تستطیعون"

القدیس أغسطینوس 
 ُیهِبط بولس من مستوى تعلیمه حسب عجزهم عن الفهمÐ .

 ثیؤدورت أسقف قورش
 أن بعض المعلمین قیصریوس أسقف آرلاألب یقدم الرسول بولس للشعب البسیط في معرفته لبًنا ویرى 

یشبهون البقرة التي تقدم لبًنا. [لیس بطریقة غیر الئقة أیها األعزاء المحبوبون یبدو الشیوخ أنهم یحملون شبًها للبقر. 
كما أن البقرة لها ثدیان لتقوت عجلها (باللبن) هكذا أیًضا یلیق بالشیوخ أن یعولوا الشعب المسیحي بثدییهم االثنین: 

.] Ñبالعهدین القدیم والجدید
ألنكم بعد جسدیون، "

فإنه إذ فیكم حسد وخصام وانشقاق 
 ]3ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟" [

 هنا یشیر إلى فساد القلب الداخلي الذي ال فالحسدانهم یعانون من أخطاء بأفكارهم كما بكلماتهم وسلوكهم. 
 یشیر إلى تحویل الفكر إلي كلمات جارحة والدخول في خصومة والخصام یتسع بالحب نحو الناجحین والنامین.

 فصاروا منفصلین عن ، یشیر إلى خطأ یمس السلوك العملي، حیث لم یستطیعوا أن یتفقوا مًعاواالنشقاق كالمیة.
 فمزقوا كنیسة المسیح. هكذا قادهم الحسد الداخلي والخصام بالحوار غیر البناء إلى تقسیم كنیسة ،بعضهم البعض
 روحي مملوء في أعماقه سالًما، ویسكب هذا السالم إن إنسانیسلك كفمن یخضع لروح الرب  أما المسیح الواحدة.

 أمكن علي كل من هم حوله.
: [كل القدیس كبریانوسینزع عن النفس سالمها فال تحتمل سالم الجماعة وبنیانها وكما یقول الحسد 

الشرور لها حدود، وكل خطأ ینتهي بارتكاب الجریمة... أما الحسد فلیست له حدود. إنه شر یعمل على الدوام وخطیة 
: [الحاسد أردأ من الوحوش الضاریة، وأخبث من الشیاطین، ألن القدیس یوحنا الذهبي الفم.] ویقول Òلیس لها نهایة

.] Óغضب الوحوش وشرها ینتج عن جوعها أو خوفها منا، أما الحاسدون فمن یحسن إلیهم یكون كمن ظلمهم
[الشیطان حاسد لكنه یحسد البشریة وال یحسد شیطاًنا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك اإلنسان، وباألخص الذین 

1 Sermon on the Amount 2:67.  
2 CSEL 81:32-34.  
3 Sermons 4:4. 

Ò  ،398، ص 1964المؤلف: الحب األخوي. 
Ó  ،401، ص 1964المؤلف: الحب األخوي. 
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.]  Ïهم من عائلتك وعشیرتك، األمر الذي ال یصنعه الشیطان

  ."كیف ُتحفظ الوحدة؟ "في رباط السالم
. Ðفإنه ال یمكن أن توجد هذه الوحدة مع العداوة والخصام

 حق من نوٍع سامٍ السد جسدیین، وٕاذ یصیرون جسدیین لم یعد لهم الحریة لیسمعوا ح في هذا یجعلهم الفانهÑ .

 یتنبأون ویظهرون أعماًال  كانوانهمأ معا روحیین، وسد یجعل البشر جسدیین، وال یسمح لهم أن یكونحإن كان ال 
ن كنا نرتكب لیس فقط إأي موضع نجده ألعمالنا ف اآلن إن كان لیس لدینا حتى مثل هذه النعمة، .عجیبة أخري

 أعظم؟! اأمورً نرتكب هذا األمر وحده بل و
ن الحیاة غیر الطاهرة هي أ)، و20: 3 النور" (یو ى "من یفعل الشر ال یر:بهذا نتعلم أنه حسًنا قال المسیح

الرؤیة الواضحة للفهم. لذلك ال یمكن بأي حال من األحوال إلنساٍن یعیش في بعائق أمام التعالیم السامیة، فال تسمح 
 یمارس الظلم أن یرفع نظره إلى التعالیم المسلمة لنا، من فیه مادام یحیا باستقامة. هكذا لیس بسهولة لىخطأ أن یبق

  للحق. من یتحرر من هذه یتحرر أیًضا من خطأه ویدرك الحق.يءإنما یلزمه أوًال أن یتطهر من كل األهواء التي تس
 مع ذاك الذي ناغمواالكل أن یتب یلیق !كافًیا لبلوغ هذا الهدف. لیس كذلكلیس وامتناعكم فقط من الطمع أو الزنا 

مة الذي یتقیه ویصنع البّر مقبول أ بل في كل ،"بالحق انا اجد ان اهللا ال یقبل الوجوه یطلب الحق. لذا یقول بطرس:
. Ò الحقىنه یدعوه ویجتذبه إلأ)، بمعني 35-34 :10 (أع "عنده

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  :إذ یعیش البعض حسب الجسد وآخرون حسب الروح قام نوعان من المدن مختلفان ومتصارعان مًعا. حسًنا قیل
 واآلخرون حسب اهللا". یقول بولس ألهل كورنثوس بكل وضوح: "فإنه إذ فیكم حسد ،"یعیش البعض حسب البشر

من یسلك حسب البشر ومن یدعي جسدانًیا نفس  ].3وخصام وانشقاق ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟! " [
. Óنه یقصد بالجسد جانًبا من جوانب اإلنسانإالشيء، ف

 القدیس أغسطینوس
ألنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا ألبلوس، "

 ].4أفلستم جسدیین؟" [

 فارق في الجانب ىدنأوجد بینهما ي لمن بولس وأبلوس حمال ذات اإلیمان، وألیست هناك حاجة للقول ب
 ىنهم جسدیون، ألنه ال یوجد أدنأ بینما انقسم الشعب، فالبعض یفضل هذا عن ذاك. هذا دلیل قاطع على ،يیماناإل

أنهم سلكوا بالروح   إذ انشغلوا بالمظاهر الخارجیة انقسموا حیث ال یوجد مجال لالنقسام. ولو االنقسام.سبب لهذا
لقدمت لهم نعمة اهللا روح الوحدة. 

Ï  ،401، ص 1964المؤلف: الحب األخوي. 
2 Ephes. hom. 9. 
3 In 1 Cor., hom. 8:4. 
4 In 1 Cor., hom. 8:3,4. 
5 City of God 14:4. 
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أنتم فالحة اهللا  . 2
 فمن هو بولس؟ ومن هو أبلوس؟ "

بل خادمان آمنتم بواسطتهما،  
 ].5وكما أعطى الرب لكل واحد" [

الرسل المتباینون لیسوا إال أدوات في ید اهللا الواحد لیدخل بكم إلى معرفة المسیح، ویقدموا لكم كلمة الحیاة. 
حًقا توجد مواهب مختلفة حتى  لم یكرز أحد منهم باسم نفسه وال تحدث عن ذاته بل عن شخص رب المجد یسوع.

ع الهبات بما فیه زبین الرسل، إنها عطیة اهللا لهم. وهو وحده یعرف كیف یعمل بالمواهب التي قدمها لرسله وخدامه. و
بنیان الكنیسة التي للمسیح الواحد، دون تمییز بین هذه الهبة وتلك. 

 العمل ةاهللا هو الكل في الكل، والرسل لیسوا إال خداًما له یعملون باسمه وبقیادته ولحسابه. إنهم ینالون كرام
 به، یعتز بهم ویهبهم روحه القدوس لیحملوا قوته. ة خاصبكونهم آالتفي كرمه وفي نفس الوقت اهللا یعمل بهم 

عندما تحدث الرسول بولس عن نفسه وعن أبلوس قال انهما خادمان، وجاءت الكلمة الیونانیة األصلیة 
diakonoi ان" "خادمناهاعموServants وكأن كرامة 10:34، 35: 9، مر 20:26 في مقابل "سادة" (مت .(

كرامة الرسولیة بمعني آخر  الرسول هو أن ینحني كخادم لیغسل أقدام من مات سیده عنهم لیقیمهم أبناء هللا.
 .مسیده واألسقفیة وكل الرتب الكنسیة لیس في السلطة بل في غسل األقدام، وخدمة أبناء

نهما لیسا إا فیمن أرسلهما ویعمل بهما. منهما خادمان ال یطلبان كرامة زمنیة وال سلطة إنما سّر قوتهإ
المصدر األصلي لإلیمان بل خادمان هللا یقدمان المعرفة والحقائق التي یعلنها اهللا لهما. یعمل كل منهما حسب 

الموهبة التي یقدمها له مرسله لبنیان الكنیسة. 

  بل خادمان آمنتما بواسطتهما" هذا في ذاته أمر عظیم یستحق :بلوس؟" أضافأبقوله: "من هو بولس؟ ومن هو" 
. Ïيءت عظیمة، لكنه إن قورن بمثال الصالح وأصل كل الصالح فیعتبر كال شآمكاف

 نه حتى هذه األمور لیست إ أي حد، فى الذین یخدموننا؟ یقول: نعم ولكن لنعرف إلبلئال یقولوا: ما هذا؟ أما نح
. Ðمن عندهم بل من اهللا واهبها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  بلوس؟" بعد ذلك ینسب أكیف لطف هذه التعبیرات؟ أوال بإضافة االستهانة بشخصه هو: "من هو بولس؟ ومن هو
 إلى اهللا ُمعطي كل األشیاء. فبعدما قال: "هذا الشخص غرس" أضاف "لیس الغارس شیًئا" ثم "بل اهللا يءكل ش

. Ñهو الذي ینمي"
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

أنا غرست، وأبلوس سقى،  "
 ].6لكن اهللا كان ینمي" [

"، جاء أبلوس بعد بولس سقىوأبلوس " "، غرس بذار اإلنجیل في كورنثوس وفى منطقة آخائیة.أنا غرست" 

1 In 1 Cor., hom. 8:4. 
2 In 1 Cor., hom. 8:5. 
3 In 1 Cor., hom. 8:6. 
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 جذور وقدمت ثماًرا، لیس بفضل بولس أو أبلوس ىر إلوتحولت البذف البذار التي غرسها بولس الرسول، يوبكرازته رو
ن اهللا وحده هو الذي یهب اإلنسان ثمار الروح كعطیة إلهیة مجانیة. إبل بفضل نعمة اهللا ، ف

هب ير وأن ُتروى بالماء، لكن النمو یتحقق ال بالغرس في ذاته وال بالماء إنما باهللا الذي ویلزم أن ُتغرس البذ
 هو واهب الحیاة. ى، لكنه یبقوالسقاةقدم لها الماء لنموها. اهللا هو الذي دبر أمر الغارسین يالبذرة الحیاة و

 وبالعمل في حقله. فإنه إذ تعب الرسول في هذه ،إنه ألمر بهیج أن تهتم بفالحة اهللا، وان تشعر بالبهجة بعطایاه 
) لكن قوة العمل ُوهبت له من رب الحصاد. لهذا 10: 15 كو 1الفالحة قال: "تعبت أكثر منهم جمیعهم" (

 ". لقد أظهر بوضوح أنه قد ُعین للعمل في هذه الفالحة، إذ یقول:ال أنا بل نعمة اهللا التي معيیضیف: "ولكن 
. Ï"ىأنا غرست وأبلوس سق"

 المنفعة إن غرسنا أو سقینا إن لم ینِم اهللا؟ فإنه لیس الغارس شیًئا، وال الساقي، بل اهللا الذي ینميما Ð .

  ماذا تظنون؟ هل یناقض الرسول نفسه فإنه وهو یقول أن البشر یصیرون متعلمین بعمل الروح القدس یقدم
لموا وال یتوقف عتوجیهات كیف وما یجب أن یعلموا؟ أم یلزمنا أن نفهم أنه وٕان كان من واجب البشر هو أن ي

]. 7 [لیس الغارس شیًئا وال الساقي، بل اهللا الذي ینميالمعلمون (عن التعلیم) عندما یعطي الروح القدس، فإنه 
لهذا وٕان كان القدیسون معینین لنا والمالئكة القدیسون یساعدوننا لكن ال یتعلم أحد األمور الخاصة بالحیاة مع اهللا 

 فأنت ،علمني إرادتك"باستقامة ما لم یكن اهللا نفسه مستعًدا أن ُیعلم. هذا اإلله الذي یوجه إلیه في المزمور القول: 
. Ñ)10: 134هو إلهي" (مز 

 القدیس أغسطینوس

 ولكن هذا كله من اهللا،بلوس بدورهأر خالل التجارب قام وألقیت أوًال بالكلمة في التربة، ولكي ال تجف هذه البذ Ò .

 يءأسس بهذا نقطة أخري أیًضا أال یفتخر أحدهم علي اآلخر. تأكیده انهم واحد یشیر إلى عجزهم عن فعل أي ش 
 علي الذین ساهموا بما هو أقل، وال اكثر أن یتشامخوأبدون اهللا الذي ینمي. بقوله هذا لم یسمح للذین یعملون 

. Óاآلخرین أن یحسدوا السابقین

 :ال تخافوا ألني قلت إنكم واحد، فانه بالمقارنة بعمل اهللا هم واحد، ومع ذلك بالنسبة لألعمال لیسوا  كأنه یقول"
. "Ôهكذا، بل كل واحد ینال جزاءه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  أن تغرس یعني أن تكرز وتجلب اآلخرین لإلیمان. وأن تسقي یعني أن تعمد... أما غفران الخطاة وتقدیم الروح
.  Õفهذا من اختصاص اهللا وحده

 أمبروسیاستر

1 Sermons on New Testament Lessons, 51:1. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 31:3. 
3 On Christian Doctrine 16.  
4 In 1 Cor., hom. 8:5. 
5 In 1 Cor., hom. 8:6. 
6 In 1 Cor., hom. 8:6. 
7 CSEL 81:34. 
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  لقد ُغرست في بیت الرب أقصد في الكنیسة، ال في الجدران بل في تعالیمها. كل من ُغرس في بیت الرب وعّمق
. Ïالجذور فیها یخرج زهوًرا

 القدیس جیروم

إًذا لیس الغارس شیًئا، وال الساقي، "
 ].7بل اهللا الذي ینمي" [

 ومن عنده األرض، .ر التي هي كلمة الكرازة باإلنجیلویلیق بنا أن نقدم المجد هللا وحده، فمن عنده وحده البذ
 ومن عنده العاملون إذ هو الذي یدعوهم للخدمة، ومن عنده الثمار إذ .ذهانهم التي هي صنعة یدیهأأي قلوب البشر و

هي ثمار روحه القدوس. 
 خدام هللا ووكالء أسراره، یلزم عدم میحرص الرسول بولس أن یكشف عن دور الرسل في الخدمة، وهو أنه

تألیههم، ألنهم لیسوا مصدر إیماننا وال غایة حیاتنا، إنما هم أدوات مقدسة في ید اهللا. ومن جانب آخر لیس لهم قالب 
واحد، بل لكل منهم موهبته التي تسلمها من اهللا وله دوره المكمل لآلخر. الكل یقدم سیمفونیة حب واحدة متناغمة 

مًعا. فال یجوز المقارنة بینهم أو المفاضلة بین أعمالهم، فالكل مدعوون من اهللا الواحد، والكل لهم هدف واحد هو مجد 
اهللا وخالص كل نفس بشریة. 

 بقوله هذا یؤكد الرسول الحقائق التالیة: 
 ، ألن خالص النفس من اختصاصه وحده. اهللا هو العامل الحقیقي أن :أوالً 

 .یعملون مًعا في تناغٍم وانسجامٍ  وأن اختلفت المواهب لكن خدام اهللا ثانًیا:
 ال طلب المجد الزمني. نفع المخدومینإن غایة خدمته وخدم اخوته هو  ثالثًا:

 فحص األمور غیر ناظٍر إلي ما هو لنفعي بل إلي ما هو لخالصكم. إن كان أحد یلزمه أن یتطلع أإني أتكلم و
. Ðإلیها. إن كانت هذه األمور ال تشغل أحًدا فهي تشغلني أنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 في موضع المسیح، وكیف یرفض أن یقدم نفسه في مكان العریس ن هود كمب ُیعه أنةانظروا كیف یرفض فكر 
 وال الساقي. كیف عبر یًئالنفٍس ترتكب الزنا. أما یبدو أن الغرس والسقي أمران عظیمان؟ ولكن لیس الغارس ش
. Ñعن خوفه؟ إنه لم یدُع نفسه شیًئا من جهة خالص الذین یریدهم أن یبنوا في المسیح

 القدیس أغسطینوس
 لكنه یؤكد أن اهللا وهب كل ، البعض شبه بیالجيهاعتبر قد ركز علي األعمال حتى األب شیریمونإن كان 

 بدون نعمة اهللا.  المؤمنال یقدر أن یتمتع بهوإنساٍن شیًئا من الصالح، 

 ر أن وا حنو الخالق. لكن ال یمكن لهذا البذهبال شك توجد بالطبیعة بعض بذار الصالح في كل نفس، غرسها في
لیس الغارس شیًئا وال الساقي، بل اهللا الذي تنتعش بالعون اإللهي. وكما یقول الرسول: " تنمو في الكمال ما لم

1 Homily 21. 
2 Ephes. hom. 11. 
3 Sermons for Christmas and Epiphany, sermon 16:3. 
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 .Ï"ینمي
األب شیریمون 

  كون مدینین له (بهذا ن إن خدمنا بأیة صورة فإنناكثر من عملنا نحن. أیلیق بنا أن نسرع باألكثر لنري عمل اهللا
 .Ð"لیس الغارس شیًئا وال الساقي، بل اهللا الذي ینميالعمل) ال للبشر. لهذا یقول الرسول: "

  إذ ال یمكن للرسل أن یحققوا شیًئا إن لم یقدم اهللا النمو، فكم یكون األمر بالنسبة لكم ولي أو ألي شخٍص في
. Ñبأنه معلمأیامنا الذي یتباهى 

 القدیس أغسطینوس

 بالنسبة لكرامة اهللا، ُتحسب الكرامة البشریة كال شيء. في الخدمة ُیكرم اإلنسان بالطریقة التي تناسب الخادمÒ .
 أمبرروسیاستر

والغارس والساقي هما واحد،  "
 ].8ولكن كل واحد سیأخذ أجرته بحسب تعبه" [

الغارس والساقي هما واحد، إذ قدم كل من بولس وأبلوس ذات التعلیم، كالهما خدما لمجد اهللا وخالص 
اإلیمان الواحد والهدف الواحد؟ والنفوس، فما الداعي لالنشقاق ما دام الرسل یحملون الروح الواحد والفكر الواحد 

 الكرم خاص باهللا وهو العامل بخدامه، وبدونه لن تنجح الخدمة، لكنه إذ یعتز بهم یهبهم مكافأة أنمع 
اهللا ال یجازى اإلنسان حسب ثمر جهاده، بل حسب أمانته في العمل  جرته حسب تعبه.أ، فیقدم لكل واحد ىعظم

. "الذي یلتزم به، حتى ال یقول أحد "باطًال تعبت أو جاهدت
 یمارسان عملین مختلفین لتحقیق هدٍف ماالغارس والساقي لیسا شخًصا واحًدا، لكنهما ُیحسبان واحًدا ألنه

 وال یمكن ألحدهما أن یستغني عن اآلخر. فغرس ،واحدٍ . واحد یغرس طالًبا المحصول، والثاني یسقي لذات الهدف
نهما واحد أیضا ألن االثنین مرسالن من قبل إالبذور دون سقیها تبدید لها، والسقي بدون غرس البذور تبدید للمیاه. 

بدونه یصیر عملهما باطالً . و ،نهما یعمالن، كٍل بموهبته، لكن اهللا الواحد هو الذي یحقق هدف االثنینإ .اهللا الواحد

 وٕان كانا متساویین لكن الذي یكرز باإلنجیل ال یزال أعظم من الذي یعمد، وسینال مكافأة أعظمÓ .
 أمبروسیاستر

فإننا نحن عامالن مع اهللا،  "
]. 9وأنتم فالحة اهللا، بناء اهللا" [
. "العامالن مًعا في عمل اهللایترجم البعض هذه العبارة "

كل ما نفعله لیس من أنفسنا، بل ما یقدمه اهللا لنا كعطیة مجانیة من عنده، لذا فكل نجاح نتمتع به هو من 
قبله ولمجده. 

، لكنهم بناء اهللا، 5 عباءشإ": أنهم لیسوا فقط كرم اهللا الذي غرسه بیمینه وتعهده كما جاء في أنتم بناء اهللا"

1 Cassian:Conf. 13:12. 
2 Ep.144:1. 
3 Letter 193. 
4 CSEL 81:31. 
5 CSEL 81:35. 
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 كما أن اإلنسان الذي یتطلع إلى مبني ضخم ویقف أمامه في دهشة ال ینشغل بالذي .یقوم ببنائه ویود السكنى فیه
حفر األساس وال بمن قطع الحجارة وال بمن وضع مواد البناء بل یمجد المهندس الذي وضع خطة المبنى والذي 

شرف على إتمامه حسب رسوماته الهندسیة هكذا ال ینشغل من یتطلع إلى كنیسة المسیح بالرسول بولس أو أبلوس أو أ
 لیسكن فیه. ىبطرس الرسول، إذ هم خدام یعملون تحت إشراف المهندس األعظم الذي وضع رسومات المبن

 إن كان اإلنسان األول قد اختار أن ُیعطي ظهره هللا ویهرب من وجهه، فإن اهللا من جانبه یجري وراءه ویقیم 
هیكل اهللا وروح اهللا منه مسكًنا مقدًسا له، فال عجب إن تحدث الرسل عن المؤمنین والكنیسة كما على كنیسة السماء ك

مقدس لتقدیم ذبائح  ) بیت روحي كهنوت22: 2]، " مسكن اهللا فى الروح (أف17[ ]، هیكل مقدس16ساكن فیه [
)، المدینة العظیمة أورشلیم المقدسة نازلة من السماء من عند 3: 21)، مسكن اهللا مع الناس (رو 5: 2بط 1روحیة (
). 11-10: 21اهللا (رؤ

، فهل يفاهللا هو الذى یّنم  نحن بناء اهللا، إذ یسكن فینا من یفلحنا..إننا كرمه وهو بنفسه یفلحنا حتى نثمر
ُیدعى الرسل كرامین؟ 

. لهذا إن )10:15كو1(" ي: "أنا غرست وأبولس سقى"، لكن "ال أنا بل اهللا الذى معيإن الّكرام یغرس ویرو
 األنبیاء أو الرسل فهو يحدث نمو فیك أو تغییر ولو كان بواسطة المالئكة، فإن اهللا هو الّكرام، ولو حدث على أید

ذاته الّكرام. فماذا نكون نحن؟ ربما عمال لدى الّكرام، نعمل بقوته ونعمته الممنوحة لنا من لدنه. 

  ى. بهذا ال یكون مبنألنهالبناء لیس ملًكا للعاملین بل للسید. فإن كنتم بناًء یلزمكم أال تفصلوه عن بعضه البعض 
. Ï أعني عدم العداوة،ن كنتم فالحة یلزمكم أال تنقسموا، بل ُتحاطوا بسوٍر واحدٍ إ

  مشغول 6:1 كو 2 یعمل بروحه القدوس، ویعمل معه ( ،نه مرسل من اهللاأیعتز الرسول بولس بعمله، فیشعر ،(
. بالشك إنه بناء یستمر إلي مجیئه بما یشغل فكر اهللا، ویجد لذته فیما یسر اهللا به.

 9:3كو1("  وأنتم فالحة اهللا، بناء اهللا،ننا نحن عامالن مع اهللاإ"ف( .
 انتسابهم بالتشبیه ذاته قائًال أنهم إن كانوا هم فالحة اهللا، فما یجوز احتفظ" أنا غرست فإذ قال الرسول "

للغارس بل هللا، فالحقل ال ُینسب لمن یزرع فیه بل لمالكه. 
" والبناء أیًضا ال ُینسب لمن یعمل فیه بل لصاحبه. أنتم بناء اهللا"

 الفم يذهبالالقدیس یوحنا 

  .لیت نفوسنا تبارك الرب، ولیباركنا الرب
 وفى كلیهما نستفید نحن (ال اهللا). ،فعندما یباركنا الرب ننمو نحن، وعندما نبارك الرب ننمو نحن أیًضا

 نباركه ي ذاتها الثمرة (أي بركته لنا) وهيأوًال لتكن فینا بركة الرب، وعندئذ نباركه نحن، فهذا هو المطر (أ
 أمطر علینا وأفلحنا. ي باركنا بها). إن المطر یرتد كثمٍر هللا صاحب األرض الذيبالبركة الت

. فإنه من الواضح أن اهللا اآلب قد يٍ  بهذه الكلمات، بعبادة مثمرة، وكلمات غیر جوفاء، وبقلٍب حقیقىلنتغن
م بفالحة حقله. فاهللا اآلب ّكرام  كان یقو.)9:3كو1( بناء اهللا" ، والرسول یقول: "أنتم فالحة اهللا،)1:15 كراًما (یويُدع

 له حقل، یقوم بفالحته وینتظر منه ثمًرا.

1 In 1 Cor., hom. 8:6. 
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 أوانها. في، هؤالء ملزمون بتقدیم الثمار "ویقول الرب یسوع نفسه أنه "غرس كرًما...وسلمه إلى كرامین

  1:20مت ( یشبه رجًال رب بیت خرج مع الصبح لیستأجر فعلة لكرمه" تالسماوا"فإن ملكوت( .
 فى قلوبنا، وهو ال یعمل بأیٍد بشریة. الذياهللا یقوم بفالحتنا نحن كرمه...أما زرعنا فهو العمل 

 یطلبها التي حیاة أفضل...أما الثمرة فيإنه یقوم بفالحتنا، كما یصنع الفالح بحقله. وبفالحته إیانا یجعلنا 
 اهللا بل تسعدنا نحن. يوهذه الثمرة ال تغن  كرمه...في أن نقوم نحن بالفالحة عنده فهيمنا 

 یسمع أن اهللا ،فإن السامع لهذه الكلمات یشعر برهبةٍ   ما قلته لك أن اهللا یقوم بفالحتنا...اسمعأنظر إذن، 
یقوم بفالحة اإلنسان. 

. وماذا یفعل الّكرام؟! یقوم )5 ،1:15 یو( الّكرام" ي الكرمة وأنتم األغصان...وأبا "أن:یقول الرب فى اإلنجیل
بفالحة حقله. فاهللا اآلب ّكرام له حقل، یقوم بفالحته وینتظر منه ثمًرا. 

القدیس أغسطینوس 

  ولیس خدامه أو عبیده.  مع اهللایدعونا بولس العاملین ،
ثیؤدور أسقف المصیصة 

  العاملون مع اهللا هم الذین إذ یرون سم الكبریاء زاحًفا إلى قلب أٍخ فیحاولون بكل سرعة أن یزیلوه بدواء التواضع
. Ïالحقیقي

 قیصریوس أسقف آرل

 نتم بناء اهللا. أ3
حسب نعمة اهللا المعطاة لي،  "

كبناٍء حكیم قد وضعت أساًسا،  
وآخر یبني علیه،  

 ].10ولكن فلینظر كل واحٍد كیف یبني علیه" [

خطة البناء هي من تصمیم اهللا نفسه، المهندس األعظم، لذا الق أن یعمل البناءون بما یتفق والخطة 
أتمن المهندس اإللهي رسوله بولس لیبدأ البناء بوضع األساسیات، أي بالكرازة بتعالیم اإلنجیل األساسیة ي .اإللهیة

اهللا الذي اختار بولس رسوًال لألمم  الثابتة، هذه األساسات تسلمها بولس الرسول من اهللا نفسه ألجل خالص البشریة.
 هفعلما أرسل آخرین لیتمموا العمل بما یتفق مع الفكر اإللهي، فیقوم البناء متناسًقا، فما یفعله البناءون یتناغم مع 

بولس الرسول الذي وضع األساسات. 
إذ یتحدث عن نعمة اهللا العاملة في خدامه یتحدث الرسول بولس عن نفسه انه وضع األساس. فمع انه هو 

 له ولیس له، لقد صار بنَّاًء حكیًما، ال ألجل قدراته المعطاةالذي بدأ العمل في كورنثوس إال أن الفضل لنعمة اهللا 
الشخصیة ومواهبه وٕانما ألنه قدم األساس السلیم، شخص الرب یسوع مخلص العالم، المسیا الحقیقي. 
 العمل وأعطاه ىكل ما یفعله الرسول هو من إحسانات اهللا علیه. هو الذي اختاره ودعاه، وهو الذي دربه عل

1 Sermons 233:6. 
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شیر إلي المعلمین والخدام، فیمارس كل واحٍد ي" هنا كل واحدواضح أن تعبیر " الحكمة الحقیقیة، وهو العامل به وفیه.
عمله حسب عطیة اهللا له. 

  هذا التحذیر موّجه إلیكم وٕاليّ . فإن لم أْبِن كما یلیق على األساس الموضوع أمامي فستحرق النار عملي في یوم
 .Ïالدینونة

 العالمة أوریجینوس

  البناء الحكیم هو من یكرز بنفس اإلنجیل الذي كرز به المخلص. بعد ذلك یبني آخرون على األساس، أحیاًنا
بناء حسًنا وأحیاًنا بناء ردیًئا. یلزمنا أن نتیقظ ونتأكد باإلیمان ما نبنیه یلتصق باألساس لئال یتشقق وینهار بالرغم 
من بقاء األساس سلیًما. فإنه حتى عندما ُیعّلم البعض بطریقة ردیئة یبقى اسم المسیح بكونه األساس بینما تنهار 

. Ðالتعالیم الردیئة
 أمبروسیاستر

فانه ال یستطیع أحد أن یضع أساًسا آخر غیر الذي ُوضع،  "
 ].11الذي هو یسوع المسیح" [

 أساس ى خاصة في وضع األساس، فانه ال یوجد سو،ال یوجد مجال الختالف الرأي بین العاملین في البناء
واحد یقوم علیه كل البناء، وهو ربنا یسوع المسیح مخلص العالم. 

 مت ؛16: 28ش إكثیرا ما یدعي یسوع المسیح األساس والحجر، وحجر الزاویة الذي علیه تقوم الكنیسة (
. )6: 2 بط 1 ؛19: 2 تي 2 ؛20: 2 أف ؛11: 4 أع ؛42: 21

نه ال یوجد عذر لإلنسان، أ أسقف نیصص القدیس غریغوریوسإذ یتحدث الرسول بولس عن األساس یري 
ال  ":ساسنا كلمة اهللا األزلي الذي یقوم علیه بناؤنا. یقول: [وضع أوًال أساسنا قبل العالم القادم ككلمات بولسأفإن 

ل أن تتأسس الجبال، قبل ب" كما قیل حًقا: "ولدني قبل ینابیع المیاه، وقیستطیع أحد أن یضع أساًسا غیر الذي ُوضع
] .Ñأن یخلق األعماق، وقبل كل التالل

 وضع الرسل اآلخرون هذا األساس بین الیهود بینما وضعاه بولس وبرنابا بین األممÒ .
 العالمة أوریجینوس 

 فحص العمل بنارٍ . 4
ولكن أن كان أحد یبني على هذا األساس "

 ].12ذهًبا فضة حجارًة كریمة خشًبا عشًبا قًشا" [

األساس واحد، لكن العاملین یقیمون البناء على هذا األساس إما ذهًبا أو فضة أو حجارة كریمة أو خشًبا أو 
 اهللا (الفضة) وتحمل ة یقصد بالذهب والفضة والحجارة الكریمة أنها تعالیم سماویة (ذهب) تقوم على كلم.عشًبا أو قًشا

مجد اهللا (الحجارة الكریمة)، أما الخشب والعشب والقش فتشیر إلى التعالیم الباطلة مثل إنكار القیامة من األموات أو 

1 Comm. On 1Cor., 1:15:18-20. 
2 CSEL 81:35. 
3 Against Eunomius, 2:10. 
4 Comm. On 1Cor., 1:15:41-42. 
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 هذه تحول اإلنسان نفسه كما إلى خشب یحترق أو عشب أو قش یصیر ،التي ال ترتبط بالحیاة المقدسة في الرب
 المزبلٍة وُیداس من الناس. يأشبه برماٍد بال قیمٍة، ُیلقى ف

ربما یقصد بالحجارة الكریمة هنا األنواع الممتازة الجمیلة من الرخام الكثیر الثمن. 
قامة حجرة حراسة اُیستخدم احیاًنا الخشب سریع االحتراق بدًال من الرخام لفترة مؤقتة، كما ُیستخدم في 

صغیرة مالصقة ألسوار الكرم.  
ن كان إالعشب والقش یستخدمه بعض فقراء الفالحین في تغطیة منازلهم أو أكواخهم الفقیرة كسقٍف یحمیهم، و

 تعرض لشرارة نارٍ . ىیمثل خطًرا مت

 :تس 1"ابنوا الواحد اآلخر بهذه الكلمات" (راجع  بعد اإلیمان توجد حاجة إلي البنیان، إذ یقول في موضع آخر 
. Ï)، فإن كال من الصانع والمعلم یساهمان في البنیان5:4، 11:5

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 علي األساس إال تمتعنا بالطاعة للوصیة اإللهیة. ىما هو الذهب والحجارة الكریمة التي تُبن

 .فإن هذا هو  یجب أن یوضع األساس أوًال بكل وسیلة. لُیبن الذهب النقي والحجارة الكریمة الثمینة كقول الرسول
 .Ðكثر من الذهب والحجر الكریم"أعمل الوصیة التي وصفها النبي الصارخ: "أحببت وصیتك 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  إن كنا نفكر فیما هو حق وصالح فنحن نبني على أساٍس من ذهب. إن كنا نكرر كل كلمة مقدسة قیلت دون أن
نفسدها فنحن نقیم مبنى على أساس من فضة. إن كانت كل أعمالنا صالحة فنحن نقیم على حجارة كریمة. ولكن 

◌ٍ . Ñإن كنت أخطئ بعد أن وضعت األساس فأنا أبني على خشب. إن استمررت في ذلك فأنا أبني على خشب

  في هذا الوضع یدعو نفسه حكیًما، ال لالفتخار بل لیقدم لهم مثاًال، ولكي یشیر أن هذا هو دور الحكیم أن یضع
ضع، وهو إذ یتحدث عن نفسه كحكیم لم یسمح لهذا أن واواحًدا الحتماله بت أساًسا. یلزمكم أن تالحظوا مثاالً 

. Òیظهر كما لو كان من عنده، بل أوًال ینسب نفسه لهذا االسم، فیقول: "حسب نعمة اهللا المعطاة لي"

  لذا  یهلكون.ه الذین یبتعدون عنإننلتصق به، فإننا إن انفصلنا عنه نهلك. فولیتنا لیس فقط نتمسك بالمسیح بل 
 .Ó )21: 14 (یو ن "من یحفظ وصایاي یثبت في"إ ف)LXX 27" (مز  بأعمالنا بهلنقترب إلیه ونلتصققیل: "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 أن الحدیث هنا ال یشیر إلى التغییر في التعالیم المسیحیة بل إلى أخالقیات ثیؤدورت أسقف قورش یرى 

وسلوكیات. 
فعمل كل واحد سیصیر ظاهًرا،  "

ألن الیوم سیبینه ألنه بنار ُیستعلن،  

1 1 Corinth., hom 9:5. 
2 On Virginity, 17. 
3 Comm. On 1 Cor., 1:15:46-55. 
4 In 1 Cor., hom. 8:6. 
5 In 1 Corinth., hom 8:7. 
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 ].13وستمتحن النار عمل كل واحٍد ما هو" [

 الرسل الخدام. وكأنه عوض االنشغال باألشخاص مما یسبب انقسامات فلینشغل ه" یضم إليكل واحد" بقوله:
یوم الرب مثل النار تزید النقي  الخدام.بقیة  بالمكافأة التي یعدها اهللا له، فیطلب أن یعمل جاهًدا مع الرسل وخادمٍ كل 

نقاوة وبهاء، وتحرق الخشب والعشب والقش. 
نه یشیر إلى ما سیحدث حیث ُیحرق الهیكل الیهودي على یدي تیطس الروماني، وكأن الذین أیرى البعض 

. أما الذین یلتهبون بالروح فیزدادون مجًدا وبهاءً .  يءیریدون التمسك بحرفیة الشریعة الموسویة یفقدون كل ش
ال یتحدث هنا عن نار مطهرة كما یظن المنادون بوجود مطهر بعد الموت مباشرة. إنما یتحدث هنا عن نار 

). إنه 23 یه ؛11: 4 عا ؛3:2فاحصة للتعالیم الصادقة والمزیفة، ففي یوم الرب العظیم تفحص هذه كنار (زك 
خطأوا في تقدیم التعالیم. أبالكاد یخلص البناءون لكنهم یفقدون كل تعبهم في الخدمة ألنهم 

  .ستختبر النار نوع عمل كل إنسان، إن بقى عمله یتسلم مكافأته. إن احترق عمله یفقد مكافأته، أما هو فسیخلص
. Ïفي هذه النار ال یهلك اإلنسان إلى األبد، وٕان كانت النار تفید الواحد وتضر اآلخر، بكونها اختباًرا لالثنین

القدیس أغسطینوس  
 ].14إن بقي عمل أحد قد بناه علیه فسیأخذ أجرة" ["

نه یشیر هنا إلى تقدیس األواني حسب الشریعة الموسویة، فاألواني التي تصمد أمام النار أیرى البعض 
). 31:23 أما التي ال تصمد فیتم تطهیرها بالماء (عدد ،تتطهر بالنار

  :إن كان هذا القول خاًصا بالتالمیذ والمعلمین، فإن المعلم ال یخسر بسبب رفض التالمیذ أن یسمعوا. لهذا یقول
"، ولیس حسب النتیجة، بل حسب العمل. كل واحٍد ینال جزاءه حسب عمله"

نه أا ناآلن فإن ما یقصده ه ماذا إن رفض السامعون أن یهتموا؟ هذه العبارة تؤكد أن القول خاص باألعمال.
إن كان إنسان ما شریًرا في حیاته مع إیمان مستقیم، فإن إیمانه لن یحمیه من العقوبة، بل یحترق عمله. 

ا من أتونً  إنسان ما سالح ذهبي ویعبر ى" یعني انه ال یحتمل عنف النار، ولكن إن كان لدیحترقتعبیر "
كثر بهاءً . أما إذ عبر فیه ومعه قش فإنه یصیر أبعد من أن ینتفع شیًئا بل یحطم نفسه أنه یخرج من العبور إالنار ف

. Ðأیًضا، وهكذا في أعمال البشر
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

راحة اإلنسان الحقیقیة هي في جهاده حیث یسمر عینیه علي المكافأة األبدیة، فیجد عذوبة في تعبه. 

  معیًنا 10-1:3إن تذّكى عمل إنسان إلى النهایة یتسّلم أجرته. سیكون مثل الثالثة اخوة في أتون النار (دا ،(
. Ñالستالم الحیاة السماویة والمجد كأجرة له

 أمبروسیاستر

  كثر مجًدا من هدوء الراحة، إذ أدرك تماًما أن كل واحد أإني ال انحاز نحو الراحة بل أتطلع إلي عرق التعب. إنه

1 City of God, 21. 
2 In 1 Corinth., hom. 9:5. 
3 CSEL 81:37. 
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. Ïأما من یهمل العمل الالئق بطاقته فحتما ینال عقوبة ینال مكافأة حسب أعماله كقول الرسول.
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

إن احترق عمل أحد فسیخسر،  "
 ].15وأما هو فسیخلص ولكن كما بنارٍ " [

 بل من یتنبأعنةبعث لي لیست كلمات إنسان إنها Ð .

 ًدا من كل فساد. اكثر فسأیصیر ما نه عندما تسبیه خطیة إإن كان من األشراف، فونسان غنًیا، اإل إن كان ماذا
 بربریة، والنفس التي هيكثر الناس بؤًسا، هكذا بالنسبة للخطیة، إذ أ قد أسره البرابرة یصیر انسان ملكً اإلفإن كان 

. Ñ، فتقوم الخطیة بدور الطاغیة لتحطم كل من یلتصق بهااألسرر أسیرة ال تعرف كیف تتخلص من يصت
 القدیس یوحنا الذهبي الفم
إن كان أحد بكل إخالص یكرز لكنه لم یقدم الكرازة كما یلیق فإن مراحم اهللا تلحق به ویخلص في یوم الرب 

كما بنارٍ . 

  المعلم یعلم ما هو حق، فیتبعه البعض وآخرون ال یتبعونه. الذین یتبعونه یكونون كالذهب والفضة یتنّقون بالنار
ویتأللئون عندما یخرجون منها. اآلخرون سیحترقون، أما المعلم فال یفقد شیًئا بسبب هذا، إن كان مؤمًنا، فسینال 

 .Òمكافأته بغض النظر عما حدث
 ثیؤدورت أسقف قورش

 أنتم هیكل اهللا. 5
أما تعلمون أنكم هیكل اهللا، "

 ].16وروح اهللا یسكن فیكم؟" [

یتحدث الرسول بولس عن الجسد كهیكل اهللا، وفي ذهنه األعداد الكبیرة من النسوة الكاهنات اللواتي كن 
یمارسن الفساد بكورنثوس لحساب الهیكل هذا ما دفع الرسول بولس لتأكید عالقة جسد المؤمن بالسید المسیح كهیكل 

اهللا ومسكن الروح القدس. هذا أیًضا ما دفعه للحدیث في هذه الرسالة عن قدسیة الزواج وخطورة التصاق الجسد بزانیة 
)6: 15 ،16( .

في القدیم كان إسرائیل یحسب نفسه هیكل اهللا ومسكنه، ألن اهللا سكن في وسطهم، اآلن وقد أعلن السید 
نه إذا اجتمع اثنان أو ثالثة باسمه یكون في وسطهم صارت كنیسة المسیح هیكله المقدس. حیث یوجد الرب أالمسیح 

" ملكوت اهللا داخلكمأعلن السید المسیح لتالمیذه أن موضوع كرازتهم هو: " یوجد هیكله الذي یقدسه روحه القدوس.
فالكنیسة ككل هي هیكله أو ملكوته، وكل عضو في الكنیسة هو هیكل الرب. یلیق به أال یفسد هذا الهیكل، إذ هو 

 لیس في ملكیته بل هو أشبه بوكیل على ما ائتمنه الرب علیه.
 المؤمن هو: مجس

1 Answer to Eunomius'Second Book. 
2 In 1 Corinth., hom. 9:7. 
3 In 1 Corinth., hom. 9:8. 
4 Comm. On 1 Cor., 183. 
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 ) 6:19، 17، 16: 3هیكل اهللا.( 

 ) 15، 13للرب .(

 12:1  هللا (رو ذبیحة حیةیلزم تقدیمه(  .

 22، 21: 2 اهللا (أف ىموضع سكن .(

 ) 20:6ا كو موضع مجد اهللا(   .

 ) 5: 93، مز3:7 تس 1موضع القداسة .(

  33: 16، یو 9: 2، حجي 3:7موضع السالم (في .(

  11، 10: 4 كو 2، 29: 8موضع إعالن المسیح (رو .(

  13: 6أعضاؤه آالت للبر (رو.(  

  3:2یو1، 21-20: 3یتشبه بجسد المسیح (في(.  

ماذا یعني بقوله إننا هیكل اهللا وروح اهللا ساكن فینا؟ 
الكنیسة على مستوي الجماعة كما على مستوي العضو هي كرسي اهللا أو عرشه حیث یجلس ویعمل أ. 

. لحسابها ولتحقیق مسرته
- 22: 5 الكنیسة هي ملكوته أو وكالته خاللها یبعث ثمر الروح من حب وفرح وسالم وطول أناة (غالب. 

23( .
خالل الكنیسة یقود اهللا شعبه وسط وادي اآلالم واهًبا إیاهم تعزیات الروح القدس. . ج
ما هللا، حتى أعضاء جسمنا هي أعضاء المسیح. فيالكنیسة مقدس للرب ال یجوز استخدامها إال . د
  .إنها موضوع حبه، عزیزة علیه جًداـ. ه
الجسد هو أداة یحركها الروح والعقل، فما تریده الروح یشترك فیه الجسد، سواء كانت اإلرادة مقدسة أو  

شریرة. 
 .Ï). لست أرید أن تثبتوا فینا بل في الرب8:3 تس 1"اآلن نعیش إن ثبتم أنتم أیها االخوة في الرب" (

 3[ ُیحسب هكذا نهإلم یكن بولس بالحقیقة الشيء، لكنه إن قورن باهللا ف[Ð .

 أما تعلمون أنكم هیكل اهللا وروح اهللا یسكن " :یقول الرسول  "اهللا ال یبالي بخطایا الجسد".:ال یقل أحد في قلبه
 "ال یخدعن أحد ؛]17-16[فیكم؟ إن كان أحد یفسد هیكل اهللا فسیفسده اهللا، ألن هیكل اهللا مقدس، الذي أنتم هو" 

]. 18نفسه" [
"ألن كل جسد كعشٍب وكل  ربما یقول إنسان: "نفسي هي هیكل اهللا ولیست جسدي"، مضیًفا الشهادة التالیة:

ُیدعي الجسد عشًبا ألنه یموت. لكن لتدرك أن الذي  ). یا له من تفسیر مر!1:24 بط 1( مجد إنسان كزهر عشب"

1 Sermons on New Testament Lessons, 54:4. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 95:6. 
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"أما تعلمون  یموت إلي حین ال یقوم أیضا بالخطیة. أتریدون حكًما واضًحا في هذه النقطة أیًضا؟ یقول الرسول نفسه:
). ال تعودوا تتجاهلوا بعد خطایا 6:19 كو 1أن جسدكم هو هیكل الروح القدس الذي فیكم الذي لكم من اهللا؟" (

الجسد، متطلعین إلى أجسادكم أنها من اهللا. إن كنتم تتجاهلون خطیة الجسد أما تتجاهلون خطیة ترتكبونها ضد 
الهیكل؟ جسدكم ذاته هو هیكل روح اهللا الذي فیكم. احذروا مما تفعلوه بهیكل اهللا. 

نتم أنفسكم أ في الكنیسة داخل هذه الحوائط، فأي شر أعظم من هذا؟ اآلن اإن كنتم تختارون ارتكاب الزن
 إذن احذروا الهیكل .هیكل اهللا. في خروجكم وفي دخولكم، إن سكنتم في بیوتكم، إن استیقظتم، في كل هذا أنتم هیكل

لئال یترككم فتتحطمون. 
 "أما تعلمون أن أجسادكم هي هیكل الروح :إذ یتحدث الرسول عن الزنا وعدم االستهانة بخطیة الجسد یقول

ن كنتم تستخفون بأجسادكم إإنكم اشتریتم بثمٍن عظیمٍ . . القدس الذي فیكم، الذي لكم من اهللا، وأنتم لستم ألنفسكم"
. Ïراعوا ثمنكم

 القدیس أغسطینوس

  واضح أننا هیكل اهللا إن صنعنا الصالح. إن كان إنسان ما هیكال هللا، فإن ما بالهیكل بالضرورة یكون خاًصا
. Ð ال یوجد هیكل هللا حیث تكون كثرة من الرذائل...باهللا

األب فالیریان 

  من یؤمن بالمسیح یتقبل الروح القدس الذي یسكن فیه بغسل المیالد الجدید، وبهذا یكون روحًیا. أما مثل هؤالء إن
عادوا وخدموا شهوات العالم، بهذا یكونون جسدانیین. یقول بولس أن الذین صاروا روحیین حسب اعتراف إیمانهم 

ربما یعیشون مع هذا كجسدانیین فیهیینون الروح القدس الساكن فیهم. 
ثیؤدور أسقف المصیصة 

إن كان أحد یفسد هیكل اهللا فسیفسده اهللا،  "
 ].17ألن هیكل اهللا مقدس، الذي أنتم هو" [

یلیق بنا أن نحرص على قدسیة هیكل الرب خالل قبولنا تقدیس الروح القدس الذي یتحقق باإلیمان الصادق 
والتعالیم السلیمة وخبرة الحیاة الجدیدة، وكأن االنحراف في اإلیمان وفساد السلوك یفسدان الهیكل. 

 ).5: 2 بط 1" یمثل وحدة واحدة تضم حجارة حیة كثیرة ومتنوعة (هیكل اهللالم یقل "أنكم هیاكل اهللا" بل "
ن یسكن فیه هو الكنیسة أیقونة السماء، هذه التي أبالتأكید في العالم اإللهي یوجد موضع خاص باهللا یسر 

تشهد لعمله الخالصي وحبه الفائق. 

 ] "لذلك إن كان اهللا ].17اإلنسان البار یمكن أن ُیدعي سماء، فقد قیل عنه: "ألن هیكل اهللا مقدس، الذي أنتم هو 
 .Ñیسكن في هیكله، وأن القدیسین هم هیكله، فإن التعبیر "الذي في السموات" یعني بحٍق "الذي في القدیسین"

 على أنها "الذي في القدیسین تالسماوا "الذي في :ن الذین دعوا إلى المیراث األبدي تلك الكلماتولیفهم المسیحي "
 هي الجزء المرتفع على األجسام المادیة في العالم ومع ذلك تفالسماواواألبرار"، ألن اهللا ال یحده مكان معین. 

1 Sermons on New Testament Lessons. 
2 Homilies, 11:4, 5. 
3 Our Lord's Sermon on the Mount, 2:5. 
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 أن اهللا كائن بالجزء العلوي من العالم، فستكون اعتقدنافهي مادیة، لذلك فهي محدودة بحیٍز إلى حد ما. فإن 
الطیور أفضل منا ألنها تحیا بالقرب من اهللا. غیر أنه لم یكتب "قریب هو الرب من طوال القامة أو سكان الجبال" 

. فإن كان األشرار قد دعوا "أرًضا"، التواضع إشارة إلى )18:34 مز (بل "قریب هو الرّب من المنكسري القلوب"
. فإن كان اهللا )17:3 كو 1 ("ألن هیكل اهللا مقدس الذي أنتم هوهكذا یدعى األبرار "سماءً ". وقد قیل عنهم "

" یعني "الذي في القدیسین" إذ تالسماوایسكن في هیكله وقد دعا القدیسین هیكًال له، لذلك فإن القول "الذي في 
 .Ïتلیق المناظرة بین األبرار واألشرار روحًیا بالسماء واألرض مادًیا

 القدیس أغسطینوس

  یقول بولس هذا لكي یحث ضمائر أولئك الذین أفسدوا أجسادهم بالحیاة الشریرة، خاصة اإلنسان الذي ارتبط
. Ð )5-1:5كو1بزوجة أبیه (

 أمبروسیاستر

 عدم االفتخار بالحكمة. 6
ال یخدعن أحد نفسه،  "

 إن كان أحد یظن أنه حكیم بینكم في هذا الدهر،

 ].18فلیصر جاهًال لكي یصیر حكیًما" [

 ،ضٍع أمام اهللاواینحني بت، بل یمجد حكمته البشریة المتعجرفة "، أي الفلیصر جاهًال لكي یصیر حكیًما"
 ،فیهبه روح الحكمة السماویة. ال یسلك اإلنسان بحكمته الذاتیة التي تضاد حكمة اإلنجیل، بل یسلك بروح اإلنجیل

فیطلب خالص العالم كله بفكٍر سلیمٍ . 
نه أنفسه في  هنا هو أنه إن وجد أحد بینكم یظن ى أن المعنریانوسب والقدیس كأوریجینوسالعالمة  ىیر

حكیم فال یتردد في أن یصیر جاهًال في نظر هذا العالم لكي یصیر بالحق حكیًما، ویرى آخرون أن المعني هو أنه 
یتمسك باإلنجیل حیث یتهمه ل ویفتخر بهذا حاسًبا نفسه فیلسوًفا وعالًما ومتعلًما ف، جیلهفيإن كان أحد یشتهر بالحكمة 

 أن كل حكمة زمنیة ال قیمة لها إن قورنت بفلسفة خالصه. یحذر الرسول بولس من خداع ىاآلخرون بالجهل، یر
تس. يكثر حكمة من اآلخرین، مثل دیوفرأالنفس، فقد یظن اإلنسان أنه 

نه شریك مع المسیح أ  فيإذ یصیر المؤمن الحقیقي والحكیم في عیني اهللا جاهًال في نظر العالم یجد مسرته
المطرود خارج المحلة حامًال العار، عار الصلیب، من أجل حبه حتى لطاردیه. ینبذه أصدقاؤه السابقین لیدخل في 

 السماء ىن به إلوولین. هذا هو طریق المسیح الضیق الذي یعبر المؤمنذجماعة المساكین بالروح والمطرودین والمر
عینها. 

  ینفع، إذ یصیر علة باألحرىإنه یأمر الشخص لكي ما یكون كأنه میت عن العالم، هذا الموت لن یضر قط بل 
الحیاة. هكذا یأمره لكي یكون جاهًال في هذا العالم لیدخل بنا إلي الحكمة الحقیقیة. اآلن یصیر جاهًال في العالم 

 .Ñ لإلیمانإدراكهنها ال تساهم في أذاك الذي یستهین بالحكمة الخارجیة، مقتنًعا 

1 Sermon on the Amount 2:17.  
2 CSEL 81:38. 
3 In 1 Corinth., hom 10:2. 
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  : ًألن حكمة هذا العالم هي جهالة اهللا"، فإنها لیس "إذ یأمر البشر أن ینسحبوا منها سریًعا، یضیف السبب قائال
 .Ïلهذا یلیق أن ننسحب منها بكونها ضارة، اإلیمان) بل وتحجب (،فقط ال تساهم في شيءٍ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ن ذاتك فیما تسأل مكن جاهًال في العالم كما یوجهك الرسول فتصیر حكیًما. ال تتحیز (لرأیك) وال تصدر حكًما
فیه، بل اظهر الطاعة علي الدوام بكل بساطة وٕایمان. اهتم فقط أن تكون هذه األمور مقدسة ونافعة وحكیمة، إذ 

. Ðتعلن عن شریعة اهللا، وتكشف عن رأي أبیك الروحي في تلك األمور
القدیس یوحنا كاسیان 

 والذین بكونهم حكماء في العالم تركوا معرفتهم... وصاروا كأطفاٍل 6:114أولئك الذین لهم جسد خفیف (مز ،(
. Ñبكامل حریتهم سیتعلمون الحكمة التي ال ُتقتنى خالل تعب الدراسة

 مار اسحق السریاني

ألن حكمة هذا العالم هي جهالة عند اهللا،  "
 ].19ألنه مكتوب: اآلخذ الحكماء بمكرهم" [

ما هي حكمة العالم إال انشغال البعض بالفلسفات الباطلة على حساب إیمانهم الحق أو استعبادهم للحرف 
.  ویقدم الحرف الیهودي تدمیًرا للنفساالیهودي على حساب حریتهم الداخلیة، تقدم الفلسفة كبریاء وتشامخً 

 لكن إذ ،تهم الذاتیة ینجحونم. یظن الحكماء انهم بحك13: 5 مقتبسة من أیوب ""اآلخذ الحكماء بمكرهم
نهم یحطمون اإلیمان فإذا أیتركهم الرب یشربون من الكأس الذي یمألونه یدمرون أنفسهم. لقد ظن الحكماء الوثنیون 

بهم یحطمون أنفسهم ویتزكى المؤمنون وینتصرون. 
له هذا ال یعني التسخیف بالدراسات الفلسفیة والعلمیة في كل مجاالتها المختلفة، فقد وهبنا اهللا العقل وبق

). هنا یحدثنا 2: 11، 4: 92والرغبة في التعرف علي الحقائق. الدراسات العلمیة تشهد بعمل اهللا الفائق وتمجده (مز 
الرسول عن حكمة الفالسفة القدامى التي تمس عالقتنا باهللا، والتي تقاوم إعالنات اهللا لنا. 

كل علم ومعرفة وحكمة صادقة هي بركة إن تناغمت مع أغنیة خالصنا، ال بمعني أن تصیر الكنیسة هي 
 الحقیقي واإلیمان الحي والتمتع ببركات التواضعالحكم في األمور العلمیة، وٕانما أن تسحب قلوب العلماء إلي روح 

الخالص. 

 حكمة هذا العالم التي تنقصها نعمة اهللا بشریة تماًما في سماتهاÒ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

]. 20وأیًضا الرب یعلم أفكار الحكماء أنها باطلة" ["
یعلم اهللا أن أفكار الحكماء في أعین أنفسهم فارغة ال تقدر أن . 94:11اقتبس الرسول هذه العبارة من مز 
تشبع أعماقهم، وباطلة تقودهم إلي الدمار. 

1 In 1 Corinth., hom 10:3. 
2 Institutes, 4:41. 
3 Ascetic Homilies, 72. 
4 Comm. On 1 Cor.184. 
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 لهذا یعلم اهللا ،  هم متكبرون یظنون أنهم قادرون أن یسروا اهللا بذواتهم ال بما هو من اهللا، الذي هو إله المعرفةإذ
. Ï]، إن كانت من الناس ولیست من عنده20ضمائر الناس وأفكارهم إنها باطلة [

 القدیس أغسطینوس

 كل شيء لكم. 7
إذا ال یفتخرن أحد بالناس،  "

 ].21فإن كل شيء لكم" [

 ،ن اهللا وحده هو واهب المجد، من یتحد باهللا لیس فقط یتمتع بالمجدإمسكین من یطلب مجده من الناس، ف
بل یدرك أن كل شيٍء هو له، لخالصه وبنیانه وسعادته ومجده األبدي. 

كان من عادة الیهود والیونانیین أن یفتخروا بالتصاقهم بشخصیة قیادیة لها شهرتها الدینیة أو الفلسفیة، من 
رسطو عند الیونانیین. یبدو أن هذا االتجاه بدأ أهؤالء القادة هلیل وشمعي عند الیهود، وأفالطون وفیثاغورس وزینون و

. یتسلل إلي الكنیسة في كورنثوس لذا قاومهم الرسول بولس ووبخهم علي هذا الموقف الخاطئ
هم لنا، أرسلهم اهللا محب البشر للعمل أیًضا ن ين الرسل القدیسإیدعونا الرسول أال نطلب المجد من إنسان، ف

نهم معلمون یقدمون لنا بركات الرب إن تمسكنا بدعوى اهللا لنا خاللهم. أللحسابنا، إننا نحبهم 
بلوس وصفا وسائر الرسل لهم، یعملون جمیًعا ألجل بنیانهم في الرب، إنما كل شئ هو ألیس فقط بولس و

لخیرهم. فالعالم بالنسبة لهم قنطرة من صنع اهللا لكي نعبر خاللها إلیه، والحیاة هبة منه تدخل بنا إلى حیاة أبدیة 
عظم، والموت عبور إلى الراحة الدائمة في السماء، واألشیاء الحاضرة هي بركات تسندنا في غربتنا والمستقبلة هي أ

 هنا في هذا العالم الحاضر وهناك في الدهر اآلتي هو لنا.  يءٍ  كل ش…مجد نترقبه بفرح
كل األشیاء اإلنسان الروحي یري في  شتان ما بین نظرة المؤمن الحقیقي الروحي ونظرة اإلنسان الطبیعي.

 ،، أما اإلنسان الطبیعي فتتحول حیاته إلى صراعات وانقسامات وحواٍر مستمراعطیة اهللا له، ویشتم رائحة المسیح فیه
ناسبا نفسه لهذا أو ذاك. 

 ،حزانه مجاال للشكر هللا وقبول كل ضیق كشركة آالم مع المصلوبأاإلنسان الروحي یرى في العالم بأفراحه و
أما الطبیعي فیستعبده العالم ویأسر أحاسیسه ومشاعره وتحطمه التجارب والضیقات. 

ن تصیر له شركة أ رب المجد یسوع وجًها لوجه وىاإلنسان الروحي یترقب لحظات الموت بفرٍح مشتاًقا أن یر
 الموت ألنه یحطم كل رجائه.  ىعمق مع السمائیین والقدیسین. أما الطبیعي فیخشأ

یتطلع الروحاني إلى الحیاة الحاضرة كمجاٍل لتذوق عنایة اهللا الفائقة مع كل لحظة من لحظات عمره، 
 ومرة أخرى كحیاة مرة ال یعرف كیف یخلص منها، ىویتطلع إلیها الطبیعي تارة كمجال للتمتع بالسطوة والكرامة والغن

یشتهى الموت وال یجده. 
یتطلع الروحاني إلي الحیاة المقبلة كحقیقة یختبر عربونها اآلن ویتذوق عذوبتها، ویظن الطبیعي أن الحیاة 

 وتحرمه من ملذات العالم ومباهجه. نسانالمقبلة هي خیال نادت بها األدیان لكي تحطم حریة اإل
 معلٍم ما ألن هذا المعلم وكل المعلمین، بل وكل شيء إنما ىال یلیق بالمؤمن أن یجد فخره بأنه ینتسب إل

1 City of God 17:4. 
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له.  
مجد المؤمن وفرحه وسالمه كل هذا عطایا من اهللا نفسه الذي یعمل خالل المعلمین. 

 یملك المؤمن كل شيء موجود، أما غیر المؤمن فهو في الواقع ال یملك فلًسا. كل ما لدیه ُیسرق منهÏ .
 العالمة أوریجینوس

  التعقل البشري غیر حكیم وضعیف، فال یفتخر أحد بإنسان بل باهللا الذي ال تتغیر كلمته. كل تفكیر في أمور
. Ðبشریة خارًجا عن اهللا هو غباوة

 أمبروسیاستر

أبولس أم أبلوس أم صفا أم العالم أم الحیاة أم الموت أم األشیاء الحاضرة أم المستقبلة،كل شيء لكم" "
]22.[ 

 كل أنكي یتمتع المؤمن به ویقتنیه، فهو یدرك لإن كان السید المسیح قد قدم حیاته مبذولة من أجل اإلنسان 
العالم ُخلق من أجله، ال لكي ُیستعبد له، بل لكي . والرسل بكل مواهبهم المختلفة هم له وكما رأینا شيء هو له.

 یشتهیه المؤمن لیعبر إلى العالم الجدید ،الموت هو له  كجسر للعبور إلي األبدیة.،الحیاة هي له یستخدمه لحسابه.
كل  المؤمن حیاته رحلة ممتعة في صحبة مسیحه الذي یتبادل معه الحب، فیرى ىبالحق یر ویتمتع بالمجد المعد له.

.  الزمن واألبدیة، الحیاة والموت، الرسل ومملكة المسیح، إنه ال یعوزنا شيء، إذ یهبنا ذاته. لهيءش
كل ما ألبیه  درجات البنوة حیث یدرك أن ى بالحب الحقیقي یسمو المؤمن إلي أعله أناألب شیریمونیري 

. هو له

  یجدر بنا نحن أیًضا أن نسرع هكذا بغیر تواٍن بواسطة نعمة الحب الثابتة لنصعد إلى المرحلة الثالثة التي
ویمكننا أن نقتدي باالبن في قوله: "كلُّ ما لآلب فهو لي" للبنوة، حیث نؤمن أن كل ما لألب هو لنا، 

). 15:16(یو
هذا ما یعلنه الرسول الطوباوي قائالً : "فإن كل شيٍء لكم. َأبولس أم َأُبلُّوس أم صفا أم العالم أم الحیاة أم 

الموت أم األشیاء الحاضرة أم المستقبلة كلُّ شيٍء لكم". وتحثنا وصایا مخلصنا بما یشبه ذلك إذ یقول: "فكونوا أنتم 
). 48:5 كاملین كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل" (مت

یجدر بنا أن نبذل كل طاقتنا لكي نرتقي في اشتیاق كامل من الخوف إلى الرجاء، ومن الرجاء إلى محبة 
اهللا ومحبة الفضائل نفسها، وهكذا إذ نعبر بثبات إلى محبة الصالح ذاته، نثبت في الصالح قدر ما تستطیع 

 .Ñالطبیعة البشریة

 ألب شیریمونا

 "غیر ومن كان غیر مجرب بالقلق الخاطئ ف ؛یقول االبن الحقیقي (مع السید المسیح): "كل ما لآلب فهو لي
 ویسمع كل .، معتبًرا كل شئ لهيءمرتبك وبال هم یتحرر من االضطراب ویكون سعیًدا بقلبه، ناجًحا في كل ش

1 Comm. On 1 Cor., 2:17:12-14. 
2 CSEL 81:41. 
3 Cassian: Conferences 11:7. 
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 سواء األشیاء الحاضرة أم المستقبلة. كما یسمع إعالن سلیمان له: "ینال ،"كل شئ لكمیوم إعالن الرسول له: "
. Ïالمؤمن العالم كله بغناه" هكذا ینال مائة ضعف كمكافأة له، بأموٍر ثمینٍة متباینة ال یمكن تقدیرها

 األب إبراهیم 

  هذا العالم؟هل یتحقق وعد الرب بالمائة ضعف في 
باألحرى إن جزاء المكافأة التي وعد بها الرب هو مائة ضعف في العالم بالنسبة للذین زهدهم كامل، إذ 

یأخذ مائة یقول: "وكلُّ َمن ترك بیوًتا أو اخوًة أو أخواٍت أو أًبا أو أًما أو امرَأًة أو أوالًدا أو حقوًال من أجل اسمي 
 وال یضطرب إیماننا ألن كثیرین استغلوا هذا .). یتحقق هذا بحق وصدق29:19 ویرث الحیاة األبدیة" (متضعفٍ 

 لكن …Ð البعض قائلین بأن هذه األمور (المائة ضعف) تتحقق جسدًیا في األلف سنةالنص كفرصة لبلبلة مفاهیم
األمر المعقول جًدا والواضح وضوًحا تاًما أن من یتبع المسیح تخف عنه اآلالم العالمیة والملذات األرضیة، متقبًال 
اخوة وشركاء له في الحیاة ارتبط بهم ارتباًطا روحًیا. فیقتني حتى في هذه الحیاة حب أفضل مائة مرة عن (الحب 

الناتج عن الرباط الدموي). فبین اآلباء واألبناء واالخوة والزوجات واألقارب یقوم الرباط على مجرد عالقات القربى، لذا 
في ألفة، ویملكون كل شيء في شركة عامة  فهو قصیر األمد وینحل بسهولة. أما الرهبان فیحتفظون بوحدة باقیة

بینهم، فیرى كل إنسان أن ما الخوته هو له، وما له هو الخوته. فإذا ما قارنا نعمة الحب التي لنا هكذا بالنسبة للحب 
الذي یقوم على مجرد الرباطات الجسدیة، بالتأكید نجده أعذب وألذ مائة ضعف.  

هكذا أیضا نقتني من العفة الزیجیة (حیث ترتبط النفس بالرب یسوع كعریٍس لها) سعادة تسمو مئات المرات 
عن السعادة التي تتم خالل وحدة الجنس.  

یختبره اإلنسان بملكیته حقٍل أو منزٍل، یتمتع ببهجة الغنى مئات المرات بكونه ابن هللا  وعوض الفرح الذي
 واضًعا في قلبه وروحه مثال االبن الحقیقي القائل: "كلُّ ما لآلب هو لي" ،یملك كل ما یخص اآلب األبدي

).  22:3كو 1). إنه یربح لنفسه كل شيء، منصًتا كل یوم إلعالن الرسول: "كل مالي هٍو لكم" (15:16(یو
نا عوض وزن هكذا یتحقق لنا المائة ضعف عن طریق تقبلنا ألمور من نوع أعظم في القیمة... فلو أعطي

زنه ذهًبا، بهذا یكون قد ُرد لنا ما هو أكثر من مائة ضعف. وهكذا معین من النحاس أو الحدید أو أي معدن شائع و
عوض المباهج المزدریة والعواطف األرضیة ُیوهب لك فرح روحي وسعادة الحب الثمین للغایة، ولو بنفس الكمیة، 

 .Ñلكنه أفضل منها مائة ضعف وأكثر

األب إبراهیم 
وأما أنتم فللمسیح،  "

]. 23والمسیح هللا" [
 هللا، هو لكم وأنتم له. وأبناءالسید المسیح هو حجر الزاویة فیكم، جمعكم من العالم لیقیم منكم شعًبا له 

لمسیح یقدمنا هللا أبیه، الواحد معه في الجوهر، عطیة حبه الباذل علي اإذ نصیر جسد  "والمسیح هللا"

1 Cassian: Conf. 24:26. 
 Ð المسیح، لكن المسیح حالًیا یملك على قلوبنا ملًكا لألسف یفسر البعض األلف سنة، على أن السید المسیح سیملك ألف سنة مع المؤمنین على األرض، وهذا یخالف روح  

 روحًیا.
3 Cassian: Conferences 24: 26. 
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اإلصحاح الثالث 

  

الكنیسة أن  وكأن الرسول یسألنا عوض انتسابنا إلي هذا الرسول أو ذاك بروح االنشقاق والتعصب، ندرك .الصلیب
الجامعة من آدم إلي آخر الدهور تتحد مًعا سواء من رجال العهد القدیم أو العهد الجدید، سواء كانوا خداًما أو 

بینما یعتز المسیح یسوع ربنا بنا لدي األب یرتبك البعض باالنشقاقات تحت  ب.آلمخدومین، لیقدمهم المسیح هللا ا
بمعنى آخر فإن بناء اهللا هو وحدة واحدة ال تنقسم، الكل یعمل مًعا على األساس الواحد ، كل  أسماء رسل معینین.

نه سیقدم هللا اآلب بواسطة المسیح الواحد وحدة واحدة بال تقسیم. أن كل البناء له، وأ ىحجٍر حي في البناء یر
 وتسلیم كل كیانه للسید المسیح مخلصه. یقدم ، المؤمن الحقیقي یدرك تمتعه بالمسیح."وأما أنتم فللمسیح"

نه یكرس كل القلب لذاك الذي مات ألجله. إكل مواهبه وقدراته وممتلكاته وطاقاته الداخلیة لحساب السید المسیح. 
لقد صالحهم   الحاملین بره والمقدسین بروحه القدوس.هإذ یصیر المؤمن للمسیح، یحملهم فیه كأعضاء جسد

 المسیح هللا، إذ صرنا نحن أعضاء جسده. ى إلي حضنه فنرنامع اآلب مقدًما دمه ثمًنا لذلك. لهذا یتقدم ب

 "بكونه ابنه األصیل ولیس عمًال، بالمعني الذي فیه حتى العالم لیس المسیح هللاإننا حقا للمسیح بكوننا عمله، و "
لنا إذ ُخلق ألجلنا، ولكن المسیح هو هللا بكونه هو  مختلف. ألن العالم ىعالمنا. فمع أن القول واحد لكن المعن

ن كانوا هم لكم لماذا تفعلون ما هو ضد ذلك، إذ إمصدره بكونه اآلب. ونحن للمسیح إذ هو خلقنا. اآلن یقول 
 Ïتنسبون أنفسكم ألسمائهم ولیس للمسیح وهللا (اآلب)؟

 الواقع یتحدث معهم كمن هم أبناء من أصٍل عاٍل، لهم معلمون، وهم ورثة كل شيءٍ . في 
 آخر، أن كال من موت آدم وموت المسیح ألجلنا، موت آدم لكي یصحح حالنا، ىیمكننا أیًضا أن نقول بمعن

 Ð...وموت المسیح لكي نخلص
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 نحن للمسیح إذ نحن من عمله بدنًیا وروحًیاÑ .
 أمبروسیاستر

1 In 1 Cor., hom. 10:4. 
2 In 1 Corinth., hom 10:4. 
3 CSEL 81:41. 
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اإلصحاح الثالث 

 3 كو 1من وحي 

أنا فالحة اهللا! أنا هیكل الرب! 

 من أنا في عینیك یا إلهي؟ 

 تریدني كائًنا ناضًجا، أسلك بالروح ال بالضعف الجسدي! 
لیس للشهوات موضع فيَّ ! 

ال أعرف الحسد، وال أقدر أن أمارس البغضة! 
ال أعرف إال الحب الصادق! 

  !بالحب أصیر فالحة اهللا المثمرة 

كثیرون غرسوا جنتي وكثیرون سقوني! 
كیف أنسى تعب األنبیاء وجهاد الرسل وسهر الرعاة؟ 

لكن أنت وحدك تهبني النمو! 
أنا مدین لك بكل ما في داخلي! 

لتأِت یا حبیبي إلى جنتك، فهي من عمل یدیك! 
لتقطف من ثمر روحك القدوس، 

من أشجار الحب والفرح والصالح 
 صالحواللطف والناة األول وط
. تعففوالوداعة  والیمانواإل

لتقدم ألبیك بّرك الذي وهبتني إیاه! 

  من أنا في عینیك حتى تهبني بّرك وتقدم لي ذاتك؟
قدمت األنبیاء لي، والرسل لي، والحیاة لي، وكل شيء لي! 

حتى أنت یا خالق الكل لي!  
فلماذا أنسب نفسي لهذا أو ذاك؟ 
ولماذا أفرح أن یرتبط أحد بي؟ 

  !بالحب أقمت مني هیكًال مقدًسا لروحك القدوس
أنت األساس الذي علیه یقوم كل البناء! 

روحك اإللهي یقیم حجارة ذهبیة وفضیة وحجارة كریمة! 
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األصحاح الرابع 
أبوة الرسول 

  

في األصحاحات الثالثة السابقة وجه الرسول بولس الكنیسة إلى التمتع بالوحدة الكنسیة 
)، 1 (صعمل االبن الخالصي أو خالل الصلیبالقائمة على التمتع بحب اللَّه الفائق خالل 

 الذي یهتم بكنیسته بكونها فالحة اللَّه أو رعایة اآلب)، وقبول 2 (صوشركة الروح القدس
. اآلن باللَّه الكلي الحب). وكأن الرسول یود أال ینشغلوا باالنقسامات بل 3بناء اللَّه (ص

یلتزم بالدفاع عن نفسه، لیس لكي یسحب أنظارهم إلیه، وال من أجل مجٍد زمنٍي یشتهیه، 
. إنه خادم للمسیح الواحد ووكیل أسرار اللَّه الواحد، وهو لتأكید هذه الوحدة الكنسیةوٕانما 

أب لهم في المسیح یسوع ال ُیسر بتكوین فرقة تنسب نفسها إلیه وٕانما بتحقیق رسالته بأمانة 
 وانشغال المؤمنین باللَّه مخلصهم.

قدم لنا هذا االصحاح صورة حیة اللتزام الخادم باألمانة: أمانة للَّه كوكیل أسراره، أمانة للكلمة 
المتجسد لیهتم بخدمة الخالص، وأمانة للكنیسة لیحمل سماتها المتواضعة، وأمانة للخدمة 

 فیقدم أبوة حانیة ملتزمة.

. وكیل أسرار اللَّه 1    1 -4. 

. عدم إدانة الخدام2    5 -6. 

. عدم كبریاء الخدام3    7 -8. 

. متاعب الخدمة4     9 -14. 

. أبوة الرسول5     15 -16. 

. إرساله تیموثاوس6    17. 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. وعده بزیارتهم7     18 -21. 

. وكیل أسرار اللَّه 1  

إذ یتحدث الرسول بولس عن الوحدة الكنسیة یكشف عن الدور الحقیقي للرسول أو الخادم 
أو المعلم، فهو مجرد خادم للسید المسیح ووكیل ألسرار اللَّه، ما یشغله هو تمتع شعبه بعمل 

 المسیح الخالصي وأن یوجد أمیًنا في وكالته ألسرار اللَّه، إذ یقول: 

 "هكذا فلیحسبنا اإلنسان 

].1كخدام المسیح ووكالء سرائر اللَّه" [  

" یشیر إلى نفسه وٕالى أُبّلوس وٕالى أي رسول أو معلم في الكنیسة. "یحسبنابقوله  
" یعلن الرسول أن رسالته أن یعمل لحساب المسیح لیس في حیاة یحسبنا اإلنسانوبقوله "

المؤمنین وحدهم، بل وفي حیاة كل إنسان. یود أن یكون في أعین كل البشریة خادًما للمسیح 
 ووكیًال ألسرار اللَّه.

، فال یطلب كرامة الخدمة لحساب المسیح یؤكد الرسول بولس أن عمله الرئیسي هو أوالً :
أو مجًدا لنفسه. إنه لیس بالسید الذي یسیطر ویملك، بل الخادم الذي یعمل لحساب سیده. 
إنه الوكیل الذي یتمم مشیئة سیده، لیس صاحب الوكالة الذي یتصرف حسب أهوائه. إنه 

 عامل بسیط یأخذ أوامره من سیده ویفرح أن یرى أوالد سیده یمثلون أسرة سماویة واحدة.

). 18:26" (متأبني كنیستىیسوع المسیح شخصًیا هو راعي الكنیسة ومؤسسها " 
هي من عمله هو وال آخر سواه. یدرك ذلك جیًدا من یشعر بقیمة المهر الذي قدمه لها 

عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضة أو ذهب... بل بدٍم كریٍم كما من حمٍل بال "
)؛ فمن یقدر أن یفلح كرم الرب أو یرعى 19، 16:1 بط 1" (عیب وال دنس دم المسیح

 قطیعه؟!

یسوع المسیح في رعایته لیس بمحتاٍج إلى رعاة مساعدین، إنما من قبیل حبه غیر  
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المتناهي لإلنسان، دعاه لیشاركه في هذا العمل. وٕان كنا مع هذا ُندعى رعاة مجاًزا، ألن 
 الذي یرعى لیس نحن بل الراعي ذاته فینا، فال زال هو الراعي الوحید رغم دعوتنا نحن رعاة!

. ال یقدم  یقدم األسرار اإللهیة والكلمة طعاًما للنفوس: إنه وكیل أسرار اللَّه،ثانًیا 
شیًئا من عنده، بل مما هو لسیده. وما هي أسرار اللَّه سوى سّر الحب الذي یربط السمائیین 
واألرضیین مَعا في وحدة أبدیة مجیدة. فلیس من حق الخادم أن یدعي الحكمة والمعرفة فیما 
ال یخص خالص اخوته. فال یستغل محبتهم له وثقتهم فیه لیقدم غیر أسرار اللَّه السماویة، 

إنما یترك كل عمٍل في أیدي المتخصصین: السیاسة لرجال السیاسة والعلم لرجال العلم 
والقضاء لرجال القانون! إنه وكیل مملكة النعمة اإللهیة، ینهل منها لیقدم للجمیع. إنه قبل 

 كل شيء هو كارز وخادم للكلمة یقدمها مائدة سماویة لكل إنسانٍ !

تذمر أحدهم على أحد األساقفة قائًال بأنه ال یؤمن أن الخبز والخمر یتحوالن إلى جسد الرب 
ودمه على ید كاهٍن شریٍر، فطلب منه أن یحضر خاتًما للقربان من الذهب. ثم أتى بقطعة 

من العجین وختم نصفها بالخاتم الذهبي واآلخر بالخشبى، وقال له: میّز إن أمكنك أي 
القربانتین ُختمت بخاتم الذهب وأیهما بخاتم الخشب؟ وعندئذ نصحه أال یدین الكاهن سواء 
أكان ذهًبا أو عشًبا، فإن الّله سیدینه، لكنه یقبل البركة التي ینالها من ید الكاهن مهما كان 

 شریًرا... وهو لشره تكون إدانته أقسى من الشعب.

v ...ال تنظر إلى استحقاقات األشخاص، بل إلى وظیفة الكهنة 

إن كنت تنظر إلى االستحقاقات، اعتبر الكاهن كإیلیا... ففي القدیم نزلت نار  
منظورة حتى یؤمنوا. أما بالنسبة لنا نحن المؤمنون، فإن اللَّه یعمل بطریقة غیر منظورة ألن 

 ما حدث في القدیم كان رمًزا، وفي نفس الوقت هو تحذیر لنا.

آمن إذن أن الرب یسوع هو الحاضر أثناء صلوات الكاهن... ألنه إن كان قد  
)، فكم 20:18" (مت إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون أنا في وسطهمقال:"

 باألكثر یهبنا حضوره عندما تجتمع الكنیسة (الكهنة) وتتم األسرار؟!
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 القدیس أمبروسیوس

، لكنها لیست كرامة للكبریاء والتسلط، إنما كرامة الكرامة في الرب: كوكیل للَّه یستحق ثالثًا
 لحساب صاحب األسرار نفسه.

: كوكیل ألسرار اللَّه یلیق به أن یدرك أن عمله الرئیسي كما قلنا هو تقدیم رابًعا 
 .بشریة بطریقة به وربطهم الیومیة الناس حیاة في  ال للتدخلاألسرار اإللهیة

oihsnomous الیوناني التعبیر جاء :خامًسا  نائب عن السید  یعني أنه المدبر أو 
، یهتم بتقدیم المئونة للبیت في الوقت المناسب وبكمیات مناسبة. علیه في تدبیر أمور أسرته

التزام بمسؤولیات خطیرة. تحت یدیه خزانة سیده لیقدم منها ما هو الزم للعائلة، على أن 
 یعطي حساب الوكالة أمام سیده. إنه لیس مصدر العطایا إنما مؤتمن على مخازن سیده.

 أو التعالیم اإللهیة الخاصة بخالص العالم. خالل هي اإلنجیل: سرائر اللَّه سادًسا 
 آالم السید وصلبه وقیامته، التي أعلنها لنا اللَّه عملی�ا.

: إذ ظن الكورنثوسیون أنهم رؤوس ورؤساء یریدون أن یحركوا حتى الرسل سابًعا 
حسب أهوائهم یؤكد الرسول أنه هو وزمالءه یحسبون أنفسهم عاملین لدي المسیح، منه 

یأخذون التعلیمات لتحقیق إرادته، ومنه وحده ینالون المكافأة. لن یقدر أحد مهما استخدم 
 من ضغوط أو إغراءات أن یغیر سلوكهم في الخدمة.

". هكذا یلیق بالكاهن أن یدرك "خادم المسیحیعتز الرسول بولس وغیره من الرسل بتعبیر 
أن عمله هو مشاركة السید المسیح غسله لألقدام، فال یظن في نفسه رئیًسا. بهذا لن یقبل 

 إقامة فریق باسمه في الكنیسة مما یسبب االنشقاقات.

كوكیل لیس من حقه إخفاء األسرار اإللهیة عن الشعب بل إعالنها للجمیع. وكوكیل  
 یلتزم باآلتي:

v .یكرس كل طاقاته ووقته لحساب موكله، ولیس لحساب آخر  
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v ] 4] فال یبددها أو یفسدها [2-1أن یكون أمیًنا على الوكالة.[  

v ] 3ُیدرك أنه ُمعّین من ِقبل المسیح نفسه ال من البشر .[  

v ] 4-3ال یرتبك بحكم زمالئه بل بحكم الموكل نفسه، یقدم حساًبا له.[  

v ] 5ینشغل بیوم الرب، یوم سیده ال یوم بشٍر.[  

، قائالً : [یوجد فارق خادم المسیح ووكیل أسرار اللَّه بین العالمة أوریجینوسیمیز  
كبیر بین أن یكون الشخص خادًما للمسیح وأن یكون وكیل سرائر اللَّه. أى بین شخٍص یقرأ 
الكتاب لیمكنه أن یكون خادًما للمسیح وشخص یلتزم أن یدخل إلى أعماق األسفار المقدسة 

فیكون وكیًال لسرائر اللَّه. كان بولس یعمل كوكیٍل ألسرار اللَّه عندما عهد للوقا أن یكتب 
) یفرز (التعالیم الصادقة عن الخرافات) 4- 1: 1 تى 1إنجیله، وعندما أرسل تیموثاوس (

في كنیسة أفسس. أتجاسر أیًضا فأقول أن بولس عمل كخادم المسیح في كورنثوس بینما 
 صار وكیال ألسرار اللَّه في أفسس.]

إنه كخادم المسیح ووكیل أسرار اللَّه یفرز نفسه عن الرسل الكذبة الذین یخدمون  
 أنفسهم ویطلبون كرامتهم الذاتیة فیقَّسمون كنیسة المسیح الواحدة.

v  قال بولس هذا ألن بعض الكورنثوسیین قد أهانوه. إنه لم یكرز بشيء مختلف عما بّشر
به الرسل. فإذ یدعو نفسه خادًما للمسیح ووكیل أسرار اللَّه یشیر بطریقة عملیة كاملة ال 

تحتمل الشك إلى الرسل الكذبة من هم. إنه یرفض القول بأنهم یكرزون بالمسیح، ألن كرازتهم 
 ال تتفق مع التقلید الرسولي.

 أمبروسیاستر

v "بإدارة أمور الوكیل". یقوم هكذا فلیحسبنا اإلنسان كخدام المسیح ووكالء سرائر اللَّه 
موكله حسًنا دون أن ینسب لنفسه ما لموكله، بل على العكس ینسب ما لدیه لسیده... أترید 

لماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أن ترى مثاًال لوكالء مؤمنین؟ اسمع ما یقوله بطرس: "
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).12:3؟" (أع أو تقوانا قد جعلنا هذا یمشى  

وعند كرنیلیوس أیضا قال: "قم أنا أیًضا إنسان"... وبولس الرسول ال َیِقْل عنه أمانة فیقول: 
).10:15 كو 1" (أنا تعبت أكثر من جمیعهم، ولكن ال أنا بل نعمة اللَّه التي معي"  

 وعندما قاوم الرسول أولئك األشخاص غیر األمناء قال: "وأي شيء لك لم تأخذه؟" 

 القدیس یوحنا ذهبى الفم

].2"ثم یسال في الوكالء لكي ُیوجد اإلنسان أمیًنا" [  

ماذا تعني األمانة هنا سوى التزام الخادم بتقدیم الوصیة اإللهیة طعاًما الئًقا لألسرة   
اإللهیة أو كنیسة اللَّه. یقدم السید المسیح الكلمة على المائدة لكي تشبع النفوس منه وتتحد 

 به، فتصیر جسده الواحد.

في الشهادة  في ذهن الرسول بولس كل خادٍم أو كل مؤمٍن یلتزم أن یكون وكیًال أمیًنا 
 للحق اإللهي بروح القوة والشجاعة والحكمة.

لكي یدخل هو واخوته إلى أحضانه اإللهیة كابناٍء له.أمیًنا للَّه اآلب یكون   

  لكي یتمتع الكل بشركة آالمه وصلبه ویختبر الكل قوة قیامته. أمیًنا للسید المسیحیكون 

لكي یشكل البشریة أیقونة حیة للعریس السماوي.أمیًنا للروح القدس یكون   

  لیعمل بروح القداسة والنقاوة، فیشهد إلیمانه بأعماله في الرب. أمیًنا لكنیسة اللَّهیكون 

 حتى ال ُیالم إنجیل المسیح، فیسلك الطریق الملوكي المعتدل، ویقود أمیًنا لخدمتهویكون 
 قطیع المسیح بحسب فكر المسیح ال فكره الشخصي.

إن كان الرسل یخشون على الدوام أن یسألهم الموكل السماوي عن مدى أمانتهم في  
الوكالة، فكم یلیق بنا نحن أن ندقق في حیاتنا وخدمتنا حتى نستطیع مجاوبة اللَّه في یوم 
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 الرب العظیم؟

v  إن كان بولس ینطق بهذا عن أناس مثله ومثل بطرس وأبلوس فكم یكون هذا باألكثر
 صادًقا بالنسبة لنا؟ یلزمنا أن نكون حذرین ومتیقنین أن نوجد وكالء أمناء.

 العالمة أوریجینوس

یشعر الخادم الحقیقي أنه كوكیل ألسرار اللَّه مدین له بكل قدراته ومواهبه ومعرفته  
. لهذا لن یكف عن الصالة إلهي عاجز عن التمتع بسمة األمانة بدون عونللحق، وأنه 

 الدائمة لكي تعمل نعمة اللَّه فیه.

v .إذ تسلمتم كل شيء، أدعو اللَّه في كل شيء. اعلموا دوًما أنكم مدینون له 

 القدیس أمبروسیوس

 

كوكیل ألسرار اللَّه یشعر الخادم بااللتزام باألمانة من جانبین: الجانب األول أنه  
أمین علي مخازن اللَّه فال ُیقدم طعاًما غاًشا بل طعاًما سماوًیا من مخازن موكله السماوي. 
ومن الجانب الثاني فقد أوتمن على نفوس أبناء سیده، فكل نفٍس تهلك بسبب تراخیه ُیطلب 

 دمها من یدیه! هذه هي الوكالة التي ُیسأل عنها خادم الرب.

v  ال یمكن للصراف أن یستهین ویستخف بودائع اآلخرین، إنما باألحرى یهتم بها لكي
 یحفظها في آمان إذ هو الشخص الذي وثقوا فیه.

 ثیؤدورت أسقف قورش

 "وأما أنا فاقل شيء عندي أن ُیحكم فيَّ منكم أو من یوم بشٍر،

].3بل لست أحكم في نفسي أیًضا" [  

یؤكد الرسول بولس أنه ال یرتبك بالناقدین له، هؤالء الذین أقاموا أحزاب في الكنیسة   
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تحت اسماء بطرس وأُبلّوس والمسیح لمهاجمة الرسول بولس. فإنه ال یطلب ما هو لمجده 
 الشخصي بل ما هو لمجد سیده الذي یطلب خالص كل النفوس.

المقیاس الذي به یتعرف الرسول على أمانته لیس حكم الناس وال حكمه الشخصي  
 ولكن انشغاله بیوم الرب العظیم الذي فیه یكشف اللَّه السرائر الخفیة.

" یظهر الرسول أنه ال یستخف بهم وال بحكمهم علیه، لكنه أقل شيء عنديبقوله " 
 أن قورن األمر بحكم اللَّه فال وجه للمقارنة.

" أو "یوم إنسانٍ ". كل یوٍم قبل یوم الرب ُیحسب "یوم بشرٍ "."یوم بشرٍ    

v .واضح أن بولس لم یكن قلًقا من جهة نفسه إذ كان له ضمیر نقي 

 أمبروسیاستر

v  یتهم بولس أهل كورنثوس بأمرین؛ األول أنهم یبالغون في المدیح، والثاني أنهم یحكمون
 على اآلخرین عندما ال یجوز لهم ذلك.

 ثیؤدورت أسقف قورش

 "فإني لست أشعر بشيء في ذاتي،

 لكنني لست بذلك مبرًرا، 

].4ولكن الذي یحكم فيَّ هو الرب" [  

 بالحكم حتى ینشغل وال والدیان، والمعین الموكل للَّه بالكلیة نفسه الرسول ُیسلم إذ 
 بروح نفسه عیني أمام یتصاغر جانب فمن .الرب في مقدًسا شعوًرا یحمل نفسه، على

 مبرًرا، لیس أنه یعلن تواضع ففي .بالذنب الشعور من یعاني ال الوقت نفس وفي التواضع،
  .اإللهیة النعمة فضل من هو برَّ  من به یتمتع ما ألن
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 من) بشيء أشعر لست" :یقول إذ بالذنب الشعور من معاناته عدم یعلن أخرى جهة ومن
 ونعمته رحمته خالل علیه یحكم الرب إنما خطأ، بال أنه یعني ال ."ذاتي في (األمانة عدم
 أهل یحكم فلماذا .ویبرره ضعفاته یكمل الرب لكن أمیًنا كان مهما بالتقصیر یشعر .الفائقة
 أمین غیر أو شریًرا نفسي أحسب لست جهتي من" :یقول كأنه كمخطئ؟ علیه كورنثوس
 یحسب ال لكنه ،(1 :5 رو) یبرره اهللا أن في یشك لن صالح، ضمیر له إذ ."وكالتي في
  .(15 - 14 :3 كو 1) العظیم الرب یوم في إكلیله یفقد أال یحرص لكنه .ضعف بال نفسه

 خدمة أن والیقین الرجاء بروح مملوء الرسول یبقى له، خدمهم الذین حتى مقاومة مع 
 !تتحقق حتًما اللَّه وخطة تفشل لن المسیح

v .یعرف بولس أنه وٕان كان قلبه لم یزل یمیل إلى الخطیة إال أن أعماله مستقیمة 

 العالمة أوریجینوس

v .أال ترون أنه ال ینتفخ، بل بكل وسیلة یتواضع، وأنه بقي هكذا حتى بلغ إلى القمة 

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 الخدام إدانة عدم .2

 إًذا ال تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یأتي الرب،"

 الذي سینیر خفایا الظالم ویظهر آراء القلوب،

].5وحینئذ یكون المدح لكل واحٍد من اللَّه" [  

یطالب الرسول المهتم بخالص نفسه وخالص اخوته ووحدة الكنیسة أن توضع  
األمور في نصابها. فمن جانب ال یستطیع أحد أن یحكم علیه، فال یأتمن حتى قرار نفسه 

الداخلي ألن فحص القلوب هو من سلطان اللَّه وحده. ومن جانب آخر فإن اللَّه ترك الحكم 
إلى یومه العظیم وأیضا هو وحده القادر أن یمدح بتقدیم المكافأة السماویة والمجد الذي ال 
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یزول وال یفسد! فلماذا نغتصب كرسي اللَّه بإدانة اآلخرین؟ لنترك الحكم في ید القادر على 
إصدار الحق والعارف بخبایا القلوب، وال نتعجل الزمن، فالوقت مقصر ویوم الرب قادم 
سریًعا، والمجد ُمعد لنا! كأنه یقول: "إن كان اللَّه ینتظر حتى الیوم األخیر لكي یمدح 

السالكین بأمانة لینالوا مجًدا سماوًیا، فلماذا تنشغلون بإدانة الخدام وتحكمون علیهم كمن یجد 
 لذة في هالك اآلخرین؟"

نحن اآلن ننظر ما هو من الخارج لكن ال یقدر أحد أن یدرك نیة الغیر ودوافعه،  
فال یستطیع أن یحكم على أمانته. لذا یلیق االنتظار حتى یحل یوم الرب فیكشف الداخل 

). 7: 5ویكون المدح من اهللا ال الناس (یع  

v اآلخرین؟ على الحكم في الحق إن كنت عاجًزا عن الحكم على نفسي، فكیف أدعى 

  قورش أسقف ثیؤدورت

v قبل بحكم ونطق خادم ادعى متى ُیهان سیحكم اللَّه في وقته المناسب. فإن القاضى 
 .للقاضي الذي الحكم قرار معرفة

 أمبروسیاستر

 تمجده العریس، صدیق إلى الحقیقي العریس عن الكنیسة بنظر ینحرف أن العدو یحاول
 سواه، آخر لها لیس یسوع، الواحد للعریس عروس هي حیث من والكنیسة .تذمه أو ذاته في
 قلبها فیمأل وعواطفها أفكارها على مجیئه في والتفكیر وحبه العریس یسیطر أن إال لها لیس
 المسیح بیسوع تنشغل نفًسا یرى أن یطیق ال حیث من والعدو .جانب كل من وحیاتها وعقلها
 فننشغل للعریس صدیًقا كان ولو آخر، نحو العریس عن بنا االنحراف على جاهًدا یعمل
 هذا البشریة معطي اللَّه تمجد أن دون ومدحهم، ذواتهم في بتمجیدهم الصالحین بالرعاة

 العریس حب من فكرها یتحول وهكذا .وتنقدهم فتدینهم األشرار أما .اإلمكانیة هذه أو السلطان
 .الذم أو بالمدح اإلدانة إلى
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v  إن حام بن نوح، جلب على نفسه اللعنة، ألنه ضحك عندما رأى عورة أبیه. أما اللذین
 سترا عورة أبیهما فقد ناال البركة.

  القدیس أمبروسیوس

v  ،من جهة الرعاة الصالحین یجب علینا أال نضع رجاءنا فیهم بسبب أعمالهم الصالحة
إنما نمجد اللَّه أبانا السماوى الذي جعلهم صالحین هكذا. وأما الرعاة األشرار الذین أشار 
إلیهم الرب بالكتبة والفریسیین فقد أوصانا عنهم بأنهم یعملون بما هو صالح رغم أعمالهم 

 الشریرة.

أنتم نور العالم. ال یمكن أن تخفى مدینة موضوعة فبخصوص الرعاة الصالحین قال: "
على جبل وال یوقدون سراًجا ویضعونه تحت المكیال بل على المنارة، فیضىء لجمیع 

الذین في البیت. فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكى یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم 
).16-14: 5" (مت الذي في السماوات  

على كرسى موسى جلس الكتبة أما عن الرعاة األشرار، فقد أوصى الرعیة قائالً : "
والفریسیون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم ال تعملوا 

).3-2: 23" (متألنهم یقولون وال یفعلون  

یا قطیع المسیح، عندما تصغون حتى إلى المعلمین األشرار، اسمعوا صوت یسوع، وبهذا 
 تقتاتون في آمان، ولو كان الذین في مرعى الرب رعاة أشراَرا!...

أما بالنسبة ألولئك الذین یرونهم صالحین، فانهم ال یكتفون بسماع أقوالهم بل یقتدون 
" متمثلین بي كما أنا أیًضا بالمسیحبأعمالهم. ومن بین هؤالء الرعاة كان الرسول القائل: "

). إنه نور استضاء بالنور السرمدى أي بالرب یسوع المسیح نفسه الموضوع 1: 11 كو1(
حاشا لي أن أفتخر إال على منارة متمجًدا على صلیبه. أما عن الرسول نفسه فقد قال: "

). فلم یكن 14: 6" (غال بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم
یطلب لنفسه شیًئا بل یطلب ما هو لیسوع المسیح لذلك بینما یطلب ممن ولدهم خالل اإلنجیل 
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تحت أسماء )، نجده یعنف بشدة أولئك الذین سببوا انقسامات 15: 4كو1أن یتمثلوا به (
: 1 كو 1إیاهم "..ألعل بولس صلب ألجلكم؟! أم باسم بولس اعتمدتم؟!" (الرسل، زاجًرا 

13.(  

فالرعاة الصالحون هم الذین ال یطلبون ما لذواتهم بل ما لیسوع المسیح، والقطیع الصالح 
هو الذي رغم تمثله برعاته الصالحین الذین بخدمتهم یجمعونه، لكنهم (المؤمنون) ال یضعون 

رجاءهم في رعاتهم بل في الرب، الذي خلصهم بدمه. حتى أنهم إن خضعوا لرعاة أشرار، 
یبشرون بتعالیم المسیح غیر عاملین بها، فانهم یعملون بما یسمعون منهم ال بأعمالهم، دون 

أن یتركوا مراعي الكنیسة الواحدة بسبب الرعاة األشرار. ففي الكنیسة الجامعة ستجد رعاة 
 صالحین ورعاة أشراًرا.

v  لكوني كنت جاهًال بهذه األمور، فقد هزأت بأبنائك وخدامك القدیسین، ولكن لم أربح 
 من وراء هذا سوى ازدرائك بي.

 القدیس أغسطینوس

v  أضف إلى ذلك، لو أعطى ملك هذا الشرف ألحد الخاضعین له، واهًبا إیاه سلطاًنا أن
یسجن من یراهم ُیسجنون ثم یطلق من یستحق أن ُیطلق، فإن هذا الشخص یكون موضوع 

حسد واحترام كل الناس، فكم باألحرى ذلك الذي نال من اللَّه هذا السلطان العظیم جًدا، بقدر 
سمو السماء عن األرض، وعظمة األنفس عن األجساد، مع أن البعض یبدو لهم كما لو 

 أنهم نالوا شیًئا قلیل القیمة...

لُینزع عنا مثل هذا الجنون!! ألن االزدراء بعمٍل عظیٍم كهذا هو جنون مطبق ألن  
بغیره یستحیل الحصول على الخالص أو نوال األمور الصالحة التي وعدنا بها. فإن كان 
أحد ال یدخل إلى ملكوت السماوات ما لم یولد من الماء والروح، ومن ال یأكل جسد الرب 

ویشرب دمه ُیستبعد من الحیاة األبدیة، وهذه جمیعها تتم على أیدیهم المقدسة، أقصد أیدى 
الكهنة، فكیف یمكن ألحد بدونهم أن یهرب من نار جهنم أو یقدر أن یربح تلك األكالیل 
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 المعدة للفائزین؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن الرسول بولس لم یقل: "یكون المدح والذم لكل واحد من اللَّه"، العالمة أوریجینوسالحظ 
 فإن اللَّه ال یود أن یذم أحًدا وال أن یهلك أحًدا، بل أن یمدح ویمجد!

v  لماذا یشیر بولس فقط إلى المدح الذي من اللَّه، ولم یشر إلى شيء من اإلدانة؟ یبدو
لى أن السبب أن ما یستحق المدیح یصل إلى أذني اللَّه، أما األمور األخرى فتعبر في سكون. 

بل ویمكنني أن أقول أكثر من هذا بأن اللَّه یتقبل األمور المستحقة المدیح، أما األمور 
 األخرى فتعبر إلى إبلیس.

 العالمة أوریجینوس

v  اعترف أنني أخطئ كل یوم بخصوص هذا، فإنني لست أعرف متى وكیف أالحظ حكم
 لكي یكون عند الباقین خوف" الذین یخطئون وّبخهم أمام الجمیعالكتاب المقدس: "

ال )، وبین الحكم: "15:18" (مت"اذهب وعاتبه بینك وبینه وحدكما) والحكم: 20:5تي1(
 فإنه ال ُیعرف أحد من آخر بدقة كما یعرف الشخص ].5تحكموا في شيء قبل الوقت" [

نفسه. بل وال یعرف الشخص حتى ذاته حتى یتأكد من سلوكه في الغد ماذا سیكون. لذلك 
فإنه بالرغم من أن كثیرین ُیعرفون من ثمارهم، فالبعض یبهجون أقرباءهم بحیاتهم الصالحة 

بینما یحزن اآلخرون أقرباءهم بحیاتهم الشریرة، إال أن أذهان البشر غیر مدركة وغیر 
ال تحكموا في شيء قبل الوقت مستقرة، لذا فإنه من باب الحكمة العلویة أن یحثنا الرسول: "

حتى یأتي الرب الذي سینیر خفایا الظالم ویظهر آراء القلوب، وحینئذ یكون المدح لكل 
".واحٍد من اللَّه  

v  كم تكون خطیتنا ضد اآلخرین عندما نستخدم نفس الطریقة التي یستخدمونها عندما
 یوبخنا هؤالء الذین یجدون خطأ في آرائنا فیشتهون أن یجرحوننا ال أن یصححوا خطأنا.
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حًقا هذا یحدث بسبب العداوة المرة بین األشخاص حتى بین المرتبطین ببعضهم  
یفتكروا فوق ما هو مكتوب كي ال ینتفخ أحد البعض بعاطفة قویة وصداقة حمیمة، عندما "

 وبینما یعض الواحد اآلخر ویفترسه یلزم أن نخاف لئال یهلك ].6ألجل الواحد على اآلخر" [
).15:5الواحد اآلخر (غال   

  أغسطینوس القدیس

 كان ما أو اللیل، أو الظلمة أعمال یعني ال "الظالم خفایا" عن هنا حدیثه أن واضح 
 القلب نیات أي السریة، األمور یقصد وٕانما لیًال، األوثان هیاكل في خفیة البعض یمارسه
 أن البشریة األعین تقدر فال مظلم، خفي مكان في كما تبدو التي وخططه وأسراره ودوافعه
 یعني ال .العظیم الرب یوم في القدیر الدیان یكشفها حتى مخفیة جمیعها هذه تبقي .تعاینها
 البشر، أعین عن المخفیة الفاسدة أو الصالحة النیات كل إنما الشریرة، الظلمة أعمال هنا

 .العظیم الرب یوم یكشفها والتي

 فهذا أیها االخوة حولته تشبیًها إلى نفسي وٕالى أبلوس من أجلكم،"

 لكي تتعلموا فینا أن ال تفتكروا فوق ما هو مكتوب

].6كي ال ینتفخ أحد ألجل الواحد على اآلخر" [  

 إلى شيء تحویل أو بآخر شيء تغییر تعني تشبیًها المترجمة الیونانیة الكلمة جاءت 
 .له رمًزا لیكون آخر

 المتهمین أسماء یخفي حتى تشبیه في أبلوس وٕالى نفسه إلى بولس الرسول أشار لقد
 .ویتوبوا یرجعوا حتى إلیهم الناس استیاء یمنع لكي الحقیقیة الكورنثوسیین

 منه شخصیة الرسالة هذه یحسبوا فال .الفكر ذات یحمالن للمسیح أمینین كخادمین االثنان
 .أیًضا أبلوس به ویكرز به هو یكرز الذي اإلنجیل فكر تحمل إنما
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 منهما؟ یتعلمون ماذا

 وخدمتهما، حیاتهما في اللَّه وعمل وأبلوس بولس القدیسین خطة یروا أن بهم یلیق 
 أن أحدهما یطلب أن دون مًعا، واالنسجام والتواضع الحب بروح طاقتهما بكل عمال كیف
 أن عوض كورنثوس في والشعب بالخدام الق لهذا .انشقاًقا سببا وال للكنیسة، رئیًسا یكون

 .بروحهما یسلكوا أن اسمیهما تحت فرًقا یقیموا

. عدم كبریاء الخدام3    

بعد أن تحدث الرسول عن التزام الشخص بعدم إدانة خدام المسیح ووكالء أسرار  
 اللَّه كشف لهم عن مرارة نفسه من جهة ما أصاب بعض الخدام من كبریاء.

یسألهم ما هو أساس كبریائهم؟ ما هو الذي یمیز المؤمن عن أخیه أو حتى عن غیر  
المؤمن؟ فإن كل ما یتمتع به هو عطیة إلهیة. فمن الغباء والجهالة أن ینسب المعلم أو 

لیس لنا یارب، لیس المؤمن ما قد ناله كأنه من قدرته، بل یلیق به أن یسبح اللَّه قائالً : "
).1: 115" (مز لنا، لكن السمك أعِط مجًدا، من أجل رحمتك، من أجل أمانتك  

 "ألنه من یمیزك؟

 وأي شيء لك لم تأخذه؟

]7وٕان كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟" [  

هنا یوجه الرسول حدیثه إلى بعض المعلمین الذین نالوا مواهب معینة ككلمة الوعظ  
أو المعرفة الخاصة بإنجیل المسیح. فهو یسألهم لماذا یفتخرون بما وهبهم اللَّه، ألم یقدمها 

 اللَّه لهم لكي یحملوا روح التواضع ال الكبریاء؟

إن كان اللَّه قد میز البعض بمواهب معینة فهي هبات مجانیة مقدمة ال عن استحقاق  
الشخص وال من أجل جهاده الشخصي ومهارته وسعیه بل من أجل بنیان الجماعة المقدسة. 
لهذا یلیق بالمعلم الموهوب أن یشكر اللَّه الذي میزه بمواهب معینة فال یرد العطیة بالعجرفة 
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 والجحود بل بروح الشكر في تواضعٍ . 

v  ال یمكن بإرادة أي إنسان أو رغبته مهما كانت غیرته واشتیاقه للفضیلة أن یصل إلى
مكافأة الكمال وشرف الطهارة المستقیمة، وٕان تكون هذه اإلرادة كافیة، طالما هو ُمحاط 

 بالجسد الذي یحارب الروح ما لم تسنده مراحم اللَّه.

أن كل عطیة صالحة وكل موهبة ولكي یدرك رغبته العظیمة التي یسعى إلیها علیه أن یدرك "
"ألنه من یمیزك وأي شئ لك )، 17:1 (یعتامة هي من فوق نازلة من عند أبي األنوار"

)7:4كو1 (لم تأخذه، وٕان كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟!"  . 

 القدیس یوحنا كاسیان

v  ما كنا نصلي لكي ال ندخل في تجربة لو كانت إرادتنا فیها الكفایة لحمایتنا... لذلك تُقدم
لنا اإلرادة عندما نصیر حكماء بعطیته (اإللهیة)، لكن یلزمنا أن نصلي لكي نصیر قادرین 

على تحقیق ما نریده. في الواقع إذ تبدأ في ممارسة هذه الحكمة الحقیقیة تجد مجاًال لتشكر: 
، إي إن كنت ]7أي شيء لك لم تأخذه؟ وٕان كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟" ["

قادًرا أن تأخذ من عندك. إذ تعلم من أین أخذت هذه اسأل ذاك الذي بعطیته بدأت أن تنال 
 حتى تصیر العطیة كاملة.

  أغسطینوس القدیس

 وملوك مكتفین أنهم یظنون فإنهم لطیفة، بطریقة التواضع إلى بولس الرسول یدفعهم 
 .الرسل من أفضل وحكماء

 "إنكم قد شبعتم،

 قد استغنیتم،

 ملكتم بدوننا،
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].8ولیتكم ملكتم لنملك نحن أیًضا معكم" [  

 أن ظنوا فقد .واألعیاد االحتفاالت في خاصة الطعام من الشبع إلى یشیر هنا الشبع 
 أعطیت التي الروحیة المواهب في أو الزمنیة والحكمة الزمنیة الفلسفات في وغناهم سعادتهم
 .ومجدٍ  كرامة في كثیرة، بأمور یتمتعون وملوًكا، أغنیاء فصاروا ،(26 :14 كو 1) لهم

 .أحد إلي عوز في لیسوا أنهم الكبریاء بروح فحسبوا

 فرحه إكلیل یصیرون الملكوت یبلغوا إذ فإنهم بالحق، یملكوا أن الرسول بولس یشتهي 
 .(19 :2 تس 1) یسوع ربنا حضرة في

 الخدمة متاعب .4

 وخدام الرسل یحتمله عما لهم یكشف بدأ وتشامخهم كبریائهم علي الرسول وبخهم إذ 
 .أجلهم من الحقیقیین المسیح

 "فإني أرى أن اللَّه أبرزنا نحن الرسل آخرین،

 كأننا محكوم علینا بالموت،

].9ألننا صرنا منظًرا للعالم، للمالئكة والناس" [  

اقتبس الرسول هذا األمر مما كان یحدث في المسارح الدمویة الرومانیة حیث كان المجرمون 
المحكوم علیهم بالموت ُیقدمون إلى الساحة لیصارعوا مع الوحوش المفترسة أو لُیقاتلوا 

بعضهم البعض. وكان الشخص الغالب ال ینجو من الموت إذ یدخل مع معركة ثانیة وثالثة 
 حتى ینتهي مصیره بسفك دمه. 

وكانوا أحیاًنا ُیلزمون بدخول الساحة عراة لیسخر الكل منهم، ویجد الكل مسرتهم في ما یعانوه 
من جراحات قاتلة. إذ كان األباطرة الرومان یلقون المجرمین في الساحة كنوع من الترفیه 

 عن الشعب الذي یجد لذته في هذه العروض العنیفة.
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وصف سنیكا هذه المشاهد في رسالته السابقة بأنها كانت مجازر، وأن الذین كانوا یلقون 
للوحوش المفترسة الجائعة في الصباح ُیحسبون أنهم ُیعاملون بالرحمة والشفقة عن الذین 

 یتركون إلى الظهیرة لیقاتل المحكوم علیهم بالموت بعضهم البعض.

ُحسب الرسل كسیدهم لیسوا أهًال أن یعیشًوا كمن ُحكم علیهم بالموت لكي یتخلص  
العالم منهم. یرى البعض أن الرسول بولس یكتب هذا وفي ذهنه عادة عامة بین كثیر من 

الدول الوثنیة أن یقدموا ذبائح بشریة في وقت الكوارث الخطیرة وحلول األوبئة. غالًبا ما 
یختاروا أشر األشخاص وأدناهم في المركز االجتماعي وأسوأهم خلًقا. هذا وكان البعض 

في العصور األولى یتطلعون إلى المسیحیین كمصدر غضب اآللهة وعلة حدوث الكوارث 
الطبیعیة أو الهزیمة أمام األعداء، فكانت الجماهیر تثور علیهم وتلقي القبض علیهم وتقدمهم 

، كأقذار العالم ووسخ كل شيءذبائح لآللهة كي یرفعوا غضبهم عنهم. كانوا یحسبونهم 
 ینبغي الخالص منهم تماًما. إنهم ال یستحقون الحیاة.

یرى البعض أنه یقصد هنا "المالئكة األشرار" حیث یجد إبلیس ومالئكته لذتهم في  
 السخریة بالمؤمنین وتعذیبهم.

ولعل الرسول یعلن هنا بأن البشر جمیًعا، حتى غیر المؤمنین، ال یقدروا أن ینكروا  
 طول أناة الرسل وقبولهم حكم الموت بفرٍح، بل وتدهش المالئكة لعمل نعمة اللَّه فیهم. 

یسمح السید المسیح لتالمیذه ورسله أن یعانوا هذه المتاعب لكي یصیروا منظًرا للناس 
والمالئكة، حیث تتجلى أمانتهم وُتعلن نعمة اللَّه التي تهبهم قوة واحتماًال وتدخل بهم إلى 

 األمجاد السماویة.

v  كان بولس أهًال أن یكون منظًرا للمالئكة إذ جاهد لینال مكافأة المسیح، فقد صارع لیقیم
حیاة المالئكة على األرض، وأن ینزع شر المالئكة في السماء، إذ صارع مع الشر الروحي. 

 بحق كان العالم یتطلع إلیه لیقتفي آثاره.
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 القدیس أمبروسیوس

v  كانت المالئكة تتعجب الحتمال الرسل. أما بالنسبة للبشر فالبعض یفرحون بأحزان
 الرسل، بینما آخرون یشفقون علیهم ولكن لیس لهم ما یقدمونه من عون لهم.

 ثیؤدورت أسقف قورش

 "نحن جهال من أجل المسیح، وأما أنتم فحكماء في المسیح.

 نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقویاء.

].10أنتم مكرمون، وأما نحن فبال كرامة" [  

  .واضح أن ما قیل هو أن بولس ورفقاءه كانوا ضعفاء بینما كان الكورنثوسیون أقویاء 

 سفیریان أسقف جبالة

یحدثهم الرسول بنوٍع من التوبیخ الهادئ إذ لم یكن بولس الرسول جاهًال وال ضعیًفا  
وال بال كرامة، وهم لیسوا حكماء وال أقویاء وال مكرمین، هذه وجهة نظرهم من نحوه ونحوهم. 

إنه ال یعترض علي ذلك وال یثور علي اتهاماتهم ضده وضد سائر الرسل، وٕانما یقبل هذا 
 "من أجل المسیح". 

" تعني أنه من أجل المسیح یراهم الرسول حكماء أنتم حكماء في المسیحبقوله: " 
 أو في طریقهم لنوال الحكمة الروحیة.

v .الذین یحبون المسیح هم جهالء كما یحسبهم العالم 

 أمبروسیاستر

].11"إلى هذه الساعة نجوع ونعطش وُنعرى وُنلكم ولیس لنا إقامة" [  

"، أي بعد إلي هذه الساعةیستعرض الرسول بولس متاعبه هو والعاملین معه فإنه " 
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 1خدمتهم بینهم وبین كنائس كثیرة ال یزالوا یجوعون ویعطشون ویتعرون ویلكمون كعبیٍد (
)، لیس لهم مكان إقامة یستقرون فیه، ویعملون بأیدیهم ألجل احتیاجاتهم الیومیة 20: 2بط 

بالرغم من التزاماتهم ومسئولیاتهم العظیمة التي في أعماقهم نحو العالم. یالها ما صورة مؤلمة 
لرسل ملك الملوك الذین یحتاجون إلى أكل وشرب وملبس ومكان یستقرون فیه فال یجدون! 

 ؛ مت 58: 9لكنهم لم یبلغوا بعد الفقر الذي للسید المسیح الذي لیس له أن یسند رأسه (لو 
8 :20.(  

تبدو هذه الصورة لخدام المسیح الحقیقیین قاتمة للغایة، فمن أجل الخدمة لیس فقط یتهموا 
]، وٕانما یعانون من الجوع والعطش والعري واللكم 10بالجهل والضعف ویصیبهم الهوان [

والتشرید. لكن هذه الصورة تصیر بهیة للغایة إن أدرك الخادم أن ما حّل به ال یُقارن بما 
). إنه یشاركه جوعه وعطشه 58: 9حّل بسیده، الذي لم یكن له موضع یسند فیه رأسه (لو 

وعریه علي الصلیب وآالم الصلب والرفض حتى من خاصته! الحب یحول اآلالم واألتعاب 
 إلى شركة مجد مع المصلوب!

 یؤكد الرسول أن اآلالم والضیقات لیست عارضة وال أحداث إلى هذه الساعة"بقوله " 
ماضیة لكنها مستمرة خالل الخدمة، هي جزء ال یتجزأ من العمل الرسولي. وهي لیست 

 خاصة بشخٍص معین، بل بكل الرسل والخدام، إذ یتحدث الرسول بصیغة الجمع.

بكامل حریة إرادتهم یود الرسل أن یشاركوا سیدهم آالمه فیصومون حتى یجوعوا  
ویعطشوا، أما أنهم یتعروا فتحمل معنى تحركهم المستمر حتى تبلى ثیابهم وال یجدوا ماًال 

 یشترون به ثیاًبا جدیدة.

لم یخجل بولس الرسول من الوقوف أمام ملوك ووالة بثیاب بالیة، ألنها تبلى  
 بسبب خدمة سیده.

لم تمنعه ثیابه البالیة من الدخول إلى بیت الرب والوقوف أمام اللَّه للعبادة. إنها في  
 عیني اللَّه مجد وكرامة لبولس!
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" ُیطردون من موضع إلى آخر لیس لنا إقامةال یخجل الرسول من القول بأن " 
ویجولون بال موضع استقرار. لیس له عائلة مستقرة تعطیه شیًئا من التعزیة خالل السالم 

 األسري.

] إذ به ُیلكم، أي ُیعامل كعبٍد مرذوٍل (ا 8بینما یظن الكورنثوسیون أنفسهم ملوًكا [ 
).67: 26)، فقد ُلكم سیده وهو في طریقه إلى الموت كعبٍد (مت20: 2بط   

 "ونتعب عاملین بأیدینا،

 ُنشتم فنبارك،

].12ُنضطهد فنحتمل" [  

یالها من صورة رقیقة عجیبة، فإن اإلنسان بطبعه، بعد السقوط، متعجرف یود أن   
ینتقم لنفسه، فیرد الشتیمة بشتیمة، مدافًعا عن كرامته وعن مصالحه. إنها نعمة اللَّه هي التي 

تفتح قلب المؤمن كي ال یقاوم المسیئین إلیه بل یحبهم، مبارًكا العنیه، مقدًما خیًرا لمن 
 یضایقونه.

یعلنون عملًیا عن فكر مخلصهم الذي قابل شر البشریة بالحب وطول األناة. إنها نعمة اللَّه 
 القادرة وحدها أن تهبهم الشركة في سمات السید المسیح.

v إن المكاسب، من ُنحرم بأن سمحنا إن مضرات، إن حفظنا وصایا المسیح، إن احتملنا 
كانت هذه هي الممارسة العامة بیننا فلیته ال  إن صالًحا؛ نفعل اضطهدنا إن نبارك، ُشتمنا
یكون أحد متوحًشا كمن لم یتغیر إلى الصالح. بإظهار هذا، فإن بولس كان رجًال واحًدا 

 لكنه كم من الناس جذبهم لیكونوا مثله؟!

v  :یأخذ المسیحیون موقًفا مناقًضا من أجل المغفرة لآلخرین ونسیان تعدیاتهم. فقد قیل
"ُنُ◌شتم فنبارك، ُنضطهد فنحتمل". اسمع إسطفانوس یقول: "یا رب ال تقم لهم هذه الخطیة" 

).6:6(أع   
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 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

v باركوا .أعداَءكم َأِحبُّوا لكم فأقول أنا "سمعتم أنه قیل: تحبُّ قریبك وتبغض َعُدوَّك. وأما 
وصلوا ألجل الذین یسیُئون إلیكم ویطردونكم. لكي تكونوا  .ُمبِغضیكم إلى أحسنوا .العنیكم
أبناَء أبیكم الذي في السموات... فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السماوات هو 

 كامل".

ولكن من أین لنا القدرة على احتمال كل تلك األضرار السابق اإلشارة إلیها، إال إذا كنا قد 
 نفذنا أوامر السید المسیح بمحبتنا ألعدائنا ومضطهدینا؟ 

فإن كمال الرحمة والمحبة واالحتمال ال یمكن أن یمتد إلى أكثر من األعداء. لذلك اختتم 
 على فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل؟"رب المجد ذلك بقوله: "

 أنه ینبغي أن نذكر أن كمال اللَّه یختلف عن كمال نفوسنا كبشر...

 القدیس أغسطینوس 

 "ُیفترى علینا فنعظ. 

 صرنا كأقذار العالم،

].13ووسخ كل شيء إلى اآلن" [  

جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة " ُیفتري" بمعنى ُیجدف علینا. ُیفترى علي اللَّه حین  
 ونعمته اإللهیة وعنایته سماته إلى اإلساءة أو به اإلیمان ومقاومة وجوده بإنكار علیه ُیجدف
 وُیجدف .یقاومها أو ینكرها أو األمور هذه الشخص یحتقر حینما ووصایاه؛ تعالیمه ومقاومة

  .ممتلكاته أو سلوكه أو كرامته أو شخصه في أحد یؤذیه حین اإلنسان علي

 عندما .الوثني العالم تسود كانت التي العادات بعض نعرف أن بنا یلیق العبارة هذه نفهم لكي
 والبائسین المرذولین األشخاص بعض تختار الجماهیر كانت عامة كارثة تحل كانت

 أكالیل وضع بعد ویقودونهم السنة، طول بإعالتهم المجتمع یقوم الذین أعینهم في واألدنیاء
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 للبلد التي باللعنات یلقون .اآللهة إلرضاء كفاریة ذبائح لیقدموهم رؤوسهم علي الورود من
 في لیلقونه الرماد ویأخذون أحیاء، ویحرقونهم مرات، سبع یجلدونهم ثم رؤوسهم علي كلها

 ."عنا كفارة كونوا" :الجماهیر تقول بینما البحر

 كله، العالم عن كفارة هو الذین المسیح السید رسل أن بولس الرسول یري هكذا 
 للشیاطین كفاریة ذبائح یكونوا أن سوي لشيء یصلحون ال بأنهم علیهم ُحكم كمن ُیعاملون

 .العام والصالح السالم أجل من وذلك

 كما .للتطهیر خالصیة ذبیحة تقدیم إلى تشیران الیونانیة في "وسخ"و "أقذار" كلمتا 
 الحاالت هذه مثل في .نظیفا البیت فیصیر وُتلقي البیت من تجمع التي الزبالة إلى تشیران
 كفارة ذاته تقدیم في ربنا أن أوریجینوس العالمة یقول .الذبیحة مثل البحر في الشخص ُیلقي
 كل عن معینة وذبیحة للعالم، تطهیر ذبیحة هم الذین تالمیذه من أكثر كان خطایانا عن

 .البشر

 أال علیهم ُحكم بائسة ككائنات یعاملون كانوا وزمالءه هو أنه یعني الرسول كأن 
 اآلخرین سالم أجل من اآللهة السترضاء بشریة ذبائح یكونوا أن إال شيء في یصلحوا

 .وخالصهم

 أكثر هم من العالم في یوجد ال أنه إلیهم ُینظر أنه هنا یعني "العالم أقذار" :بقوله 
 .منهم لیتخلص وحقارة خسة منهم

 ووسخ العالم كأقذار ُحسبوا حتى إهانات من وزمالءه هو بهم یلحق ما أبرز أن بعد 
 .واللطف الحب بلغة معهم یتحدث منهم، العالم تطهیر ألجل منهم الخالص یجب شيء كل
 لیخجلهم ینذرهم أن تلزمه أبوته .وحنو أبوي حب في إنما ینذر إذ رئیًسا، ولیس أب إنه

 .شأنهم من ویصلح

 لیس لكي أخجلكم أكتب بهذا"
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].14بل كأوالدي األحباء أنذركم" [  

 حتى منكم یطلب كمن وال ضدكم، خطأ عن یبحث كمن إلیكم أكتب لست" :یقول كأنه
 أبنائه ألجل ذاته بذل عن یبحث كأبٍ  بل ،(15 :9كو 1) " للحیاة الضروریة االحتیاجات

  .جًدا لدیه المحبوبین

 أن هدفي هو لیس هذا .بأتعابي أتعابكم قارنتم متي أخجلكم لكي إلیكم أكتب لست 
 .خزيٍ  أو عارٍ  في تكونوا أن أقبل لن أب، إني .وأفحمكم غلبكم كمن فأظهر أخجلكم

v  یعمل بولس هنا كطبیٍب صالٍح یهدئ من األلم الذي تسبب من العملیة التي قام بها لیزیل
 المر، حتى ُیشفي المریض.

 أمبروسیاستر

. أبوة الرسول5  

 "ألنه وٕان كان لكم ربوات من المرشدین في المسیح لكن لیس آباء كثیرون،

].15ألني أنا ولدتكم في المسیح یسوع باإلنجیل" [  

كأٍب یكتب إلیهم ال لتوبیخهم أو إبراز أخطائهم كأعداٍء له، بال خالل أحشائه األبویة  
 یطلب بنیانهم. یشتهي إصالحهم وتقدیسهم ال دینونتهم والحكم علیهم.

إذ ینذرهم یمیز بینهم وبین خطایاهم، یحبهم كأوالد له، وال یطیق خطایاهم إذ یطلب  
 تقدیسهم في الرب.

یمیز الرسول بین المعلمین واألب، فهم محتاجون إلي معلمین یرشدوهم ویدربوهم  
علي الحق، لكنهم لم یبلغوا أحشاء األب الذي ولدهم في اإلنجیل فحملهم إلى البنوة للَّه. هو 

 وضع األساس إذ أنشأ الكنیسة هناك وآخرون أقاموا البناء علیه.

كأنه یصرخ إلیهم أن یدخلوا إلي أحشائه لیجدوا فیها دفء الحب الفائق في المسیح  
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یسوع. یحمل أبوة روحیة لهم إذ قبلوا اإلیمان بالمسیح علي یدیه خالل كرازته. لقد وضع 
األساس اإلنجیلي ویأتي من بعده من یكمل البناء فیكون هو كمن ولدهم واآلخرون 

 یرشدونهم. 

" هنا تشیر إلى المدربین الذین یقودون األطفال إلى المدرسة المرشدونكلمة " 
ویراعون سلوكهم أثناء المدرسة حتى یهذبون حیاتهم. كما تحمل معنى المعلمین بصفة عامة 

 الذین یقدمون تعالیم للتالمیذ من أي نوع.

"، فهم مرشدون روحیون یدخلون بهم إلى المعلم في المسیحوما هي المدرسة؟ " 
 الحقیقي والمهذب اإللهي القادر وحده بروحه القدوس أن یجدد أعماقهم.

" واضح كثرة عدد الخدام والمعلمین في كورنثوس.ربوات من المرشدینبقوله: "   

 عن مفهوم األبوة الروحیة للخادم في صورة القدیس یوحنا الذهبي الفمیكشف لنا  
 رائعة، سبق أن اقتبست منها بعض عبارات تعبر عن خبرته الحیة العجیبة.

v لیس أحب إلّي أكثر منكم،  

ال، وال حتى النور! إني أود أن أقدم بكل سرور عیني ربوات المرات وأكثر، إن أمكن، من 
 أجل رجوع نفوسكم!

 عزیز علّي جًدا خالصكم، أكثر من النور نفسه...

 ألنه ماذا تفیدني أشعة الشمس إن أظلم الحزن عینّي بسببكم؟...

 أي رجاء یكون لي إن كنتم ال تتقدمون؟

وعلى العكس أي یأس یقدر أن یحل بي مادمتم نامین؟ فإنني إذ أسمع عنكم أخباًرا مفرحة 
 أبدو كمن صار له أجنحة... تمموا فرحي...

 إني أحبكم، حتى أذوب فیكم، وتكونون لّي كل شيء، أبي وأمي واخوتي وأوالدي.
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 عن أبوة الرسول بولس العملیة لكل البشریة فیقول في القدیس یوحنا الذهبي الفمویحدثنا 
 عظاته في مدح الرسول: 

[لقد رأیتم إنساًنا جاب األرض كلها، ألن طموحه وهدفه هما أن یقود كل إنساٍن إلى اللَّه. 
، لهذا كان وكأن العالم كله قد صاروا أبناءهوقد حقق بكل ما ادخره من قوة هذا الطموح، 

 على عجلة من أمره. 

كان دائم التجوال، كان دائم الحماس لدعوة كل البشریة لملكوت السموات، مقدًما الرعایة 
والنصح والوعود والصالة والمعونة وانتهار الشیاطین، طارًدا األرواح المصرة على 

 التحطیم. 

استخدم إمكانیته الشخصیة ومظهره والرسائل والوعظ واألعمال والتالمیذ وٕاقامة الساقطین 
بجهده الشخصي. فكان یسند المجاهدین لیثبتوا في جهادهم، ویقیم كل من ُطرح ساقًطا على 

األرض. كان یرشد التائبین ویعزي المتألمین ویحذر المعتدین، ویراقب بشدة المقاومین 
شارك القائد والطبیب الشافي في الصراع، فمّد ید المعونة لیهاجم أو یدافع والمعارضین. 

]أو یرشد حسب الحاجة في ساحة العمل، فكان كل شيٍء للمنشغلین بالصراع.  

v  األب هو ذاك الذي غرس بذرة اإلنجیل في نفوسهم. المرشدون هم الذین أخذوا الطفل
 .ینمو بعد والدته وأعانوه لكي

 أوریجینوس العالمة

v .یخبر بولس الكورنثوسیین بأنه لیس أحد غیره سیحبهم مثله 

 أمبروسیاستر

v  أن یتمثلوا ولدوا باإلنجیلإذ ال یطلب ما لنفسه، بل مما لیسوع المسیح، وهو یحث الذین 
به ومع هذا فإنه یوبخ بعنف الذین یسببون انشقاقات تحت أسماء الرسل، ویوبخ الذین 
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).13، 12:1یقولون: "أنا لبولس، هل ُصلب بولس ألجلكم؟ أو هل اعتمدتم باسم بولس؟" (  

  أغسطینوس القدیس

تتحقق بنوتنا للَّه خالل عمل الثالوث القدوس، فالروح القدس یهبنا البنوة إذ یربطنا باالبن 
الوحید الجنس وُیقیم منا أعضاء جسده. والكلمة نزل إلینا لیسكن فینا ونحن فیه فنتمتع بالبنوة 

 خالله، أما اآلب فمسرته أن یحقق الخالص بابنه الوحید الجنس لنتأهل للبنوة له.

v  اآلن قد تسلمنا في اإلنجیل الثالثة أقانیم والثالثة أسماء خاللهم یتحقق المیالد الجدید
أو تجدید المؤمنین. من یولد من هذا الثالوث یولد من اآلب واالبن والروح القدس. فیتحدث 

"، واآلب هو في المسیح"، ویلد بولس "المولود من الروح روح هواإلنجیل عن الروح أن "
".أب الجمیع"  

v  یعلن في أقوال اللَّه في أیة مناسبة یكون الحبل والمیالد أمًرا صالًحا، وأي أنواع من
الوالدات الكثیرة یشتهیها قدیسو اللَّه. فإن كال من إشعیاء النبي والرسول اإللهي أوضحا ذلك 

". واآلخر یفتخر أنه صار والًدا ألضخم بخوفك یا رب أنا حبلتوأّكداه. صرخ أحدهما: "
فقط الكورنثوسیین الذین شّكلهم للرب باآلالم، بل الكل أسرة، إذ أنجب مدًنا بأسرها وأمًما، لیس 
)، فقد مأل أبناؤه العالم، مولودین بواسطته 19: 15في دائرة أورشلیم حتى إللیریكیون (رو 

 في المسیح خالل اإلنجیل.

  نیصص أسقف غریغوریوس القدیس

 الوصي فقام والدیها فقدت فتاة أن شیموث الحاخام عن جاء أنه كالرك آدم یذكر 
 فتقدم لها حبه ُیظهر أن أراد الزواج سن الفتاة بلغت وٕاذ .ومخلًصا أمیًنا رجالً  وكان بتربیتها
 عن یسألها عاد .فأجابته اسمها عن الفتاة سأل الزواج عقد یسجل الكاتب بدأ إذ .لزواجها
 "تصمتین؟ لماذا" :لها وقال الوصي إلیها تطلع .الكل ُدهش حتى طویالً  فصمتت والدها اسم
 أفضل هو صالحة حیاة في طفالً  یهذب من ألن سواك، أًبا لي أعرف ال ألني" :الفتاة أجابت
 مخدومیه بتربیة اهتم الذي بولس الرسول مشاعر هي هذه كانت ربما ."ولده الذي األب من
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 .المعمودیة في الجدیدة الوالدة ونالوا اإلنجیل لهم قدم أن بعد المسیح في

 

" ].16فأطلب إلیكم أن تكونوا متمثلین بي" [  

 تلمیذ إني" :یقول انه: .(1 :11 كو 1) بالمسیح هو كما به یتمثلوا أن یسألهم 
 بكل .األمناء نفسه المسیح تالمیذ بل تالمیذي تكونوا أن ال لي كأبناء أریدكم المسیح،
 معه فیحملوا به یتمثلوا أن یسألهم إنه ."السماء نحو ویسلك السماویات في جلس قد أمانة

 .الطریق نفس ویسلكوا الخبرة، ذات

 أباهم یقلدون كأطفال بل وصایاه یطیعوا أن والشعب الخدام من بولس الرسول یطلب لم هنا
 یقدمون الذین هم قلیلین لكن ووصایا تعالیم یقدم من نجد ما كثیًرا حًقا .روحه ویحملون عملًیا

 .للمخدومین عملیة عظة حیاتهم

 اآلالم واحتماله تواضعه في به لالقتداء یدعوهم هنا الرسول أن قورش أسقف ثیؤدرت یرى
 .معینة مواهب نوالهم في ال بفرحٍ  المصاعب قبولهم في مجدهم فیجدوا

v فإنكم .أنا أتألم كما اآلالم احتملوا .متواضع أنا كما تواضعوا" :یقول بولس للكورنثوسیین 
 ."آالمكم على بل مواهبكم على ال ستكافئون

 أوریجینوس العالمة

v المؤمنین غیر من مصاعب احتمل كما ,األمور تلك یود بولس أن یكونوا مقتدین به في 
 یبقوا حتى ,ونهاًرا لیالً  المجانیة اللَّه نعمة بعطیة یكرز دام ما یحتمل یزال وال خالصهم ألجل

 .الكذبة للرسل التي الشریرة التعالیم یقبلوا وال وتعلیمه إیمانه في
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 أمبروسیاستر

 تیموثاوس إرساله .6

 الشاب بإرسال اكتفي بل یزورهم أن یرد لم بأنه أشاعوا الذین أولئك الرسول یوبخ 
 .بهم استهانة تیموثاوس

 "لذلك أرسلت إلیكم تیموثاوس الذي هو ابني الحبیب واألمین في الرب،

 الذي یذكركم بطرقي في المسیح

 .[17] "كنیسة كل في مكان كل في أعلِّم كما

 واالبن الحبیب االبن هو لكنه بهم استخفاًفا لیس تیموثاوس الشاب تلمیذه إلیهم أرسل 
 قبل ألنه ابنه دعاه .الرب في العملي وسلوكه الرسول بكلمات یذكرهم أن قادر الرب، في

 .(7 -6 :14 أع) یدیه علي المسیح بالسید اإلیمان

 سمعوه ما لیتذكروا أذهانهم یجدد إنما الجدید باألمر لیس تیموثاوس القدیس یقدمه ما 
 في قدمه بعینه هو كورنثوس في الرسول به كرز ما وأن هذا .بولس الرسول في رأوه وما
 إنساٍن، كل ویناسب عصر كل طریق هو اإلنجیل فإن .الواحد اإلنجیلي الحق :مكان كل

 .(8 :13عب) األبد وٕالي والیوم أمًسا هو هو المسیح فالسید

 الرسول به علمهم بما یذكرهم إنما سنه صغر بسبب یتضایقوا لئال یعلمكم أنه یقل لم 
 .بولس

v " :یعني بولس أعماله الصالحة التي أخذت شكًال ثابًتا. إنه طرقي في المسیحبقوله "
 یخبر الكورنثوسیین أن یتذكروها، فإنها تحمل شهادة ذاتیة وال تحتاج إلى من یعلم بها.

 العالمة أوریجینوس

v ) كو 1؛ 17:4 كو 1حًقا إن محبته له (لتیموثاوس) واضحة في كل موضع 
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).23:13؛ عب 10:16-11  

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بزیارتهم وعده .7

].18"فانتفخ قوم كأني لست آتًیا إلیكم" [   

v  ،كان بعض الكورنثوسیین غاضبین ألن بولس لم یأِت إلیهم، لیس ألنهم كانوا یریدونه
وٕانما ألنهم كانوا متكبرین، وكانوا یظنون أن بولس یحسبهم غیر أهٍل لزیارته لهم. في الواقع 

 كان بولس یود أن یذهب لكنه كان مشغوًال بأعمال أهم.

 أمبروسیاستر

"ولكني سآتي إلیكم سریًعا إن شاء الرب،   

].19فسأعرف لیس كالم الذین انتفخوا بل قوتهم" [  

یتحدث هنا عن بعض المعلمین الذین ظنوا في أنفسهم شیًئا، فسلكوا بروح العجرفة،  
 وأشاعوا بأن بولس یحتقرهم ویرفض زیارتهم.

في خطته أن یذهب إلیهم لكنه لن یجزم بذلك، ألنه أداة في ید الرب الذي یقوده  
حسب مشیئته. أخبرهم ماذا سیفعل عندما سیأتي إلیهم. إنه ال یدخل مع المتعجرفین 

المقاومین له في حوار، لكن حضوره سیكون إجابة وافیة مقنعة وقویة ضد افتراءاتهم علیه. 
من جهة یعدهم الرسول بالزیارة لكى یتهیأوا باصالح أمورهم في الرب، وفي نفس الوقت یؤكد 

 أنه ال یتحرك بدون مشیئة اللَّه.

v  لیس الكالم اللطیف هو الذین یعلن عن حضرة ملكوت اللَّه بل القوة. متى وجدت قوة
 في الكلمات یكون الملكوت حاضًرا فیها.
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 العالمة أوریجینوس

v  یقدم بولس وعده بأنه سیأتي بارادة اللَّه، ألن اللَّه یعرف أكثر من اإلنسان. إن كان هناك
نفع لزیارة بولس لكورنثوس فسیكشف اللَّه عن ذلك. أما إذا لم یتحقق ذلك فلیعلم الكورنثوسیون 

 أن اللَّه ال یشاء هذا.

 أمبروسیاستر

].20"ألن ملكوت اللَّه لیس بكالٍم بل بقوةٍ " [  

ملكوت اللَّه هو تمتع بالحیاة الُمقامة في المسیح یسوع، والتي تحول المؤمن كما إلي كائٍن 
 سماوي، یحمل روح القوة.

v  إننا نصیر متساوین مع المالئكة. ٌیقدم لنا الملكوت فُنحسب متحدین مع المسیح. إننا
نعلم أننا بدون الفضیلة نصیر أدنى من الحیوانات العاقلة، لذا یلیق بنا أن نتدرب أن نكون 
بشًرا، ال بل باألحرى نكون مالئكة، لكي ننعم بالبركات الموعود بها خالل نعمة ومحبة بنا 

 یسوع المسیح.

v  ،یمكننا إن أردنا وبمعونة نعمة اللَّه العاملة فینا أن ننافس بأرواحنا األرواح السماویة
 بل وقد نفوقها.

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

v  ال تكفي الكرازة بملكوت اللَّه للخالص، إنما یلیق بالشخص أن یسلك الطریق الالئق
 بالملكوت.

 ثیؤدورت أسقف قورش

v  یلیق بنا أال نخدع أنفسنا باألمان الكاذب، ظانین أن اإلیمان دون التجاوب معه بأعمال
 صالحة یمكن أن یخلصنا في یوم الدینونة.
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 قیصریوس أسقف آرل

 "ماذا تریدون؟

 .[21] "الوداعة؟ وروح بالمحبة أم إلیكم آتي أبعصا

 الرسولي سلطانه سوي یستخدمها أن بولس الرسول یرید ال التي العصا هي ما 
 علي أصروا أن األبوي الرسولي السلطان استخدامه بین الخیار حق لهم قدم لقد للتأدیب،
 بالنسبة .الحق إلى ورجوًعا توبة أظهروا إن والحنو اللطف روح استخدام أو والمقاومة، العناد
 .األخیر القرار أصحاب وهم یدیهم، بین األمر لكن األول، ال األخیر االختیار یفضل فهو له

 التأدیب سلطان للرسل كان أنه واضح وغیرهم الساحر وعلیم وسفیرة حنانیا قصتي في 
  .للكل عبرة یكونوا لكي للعصاة العلني

v  ،هكذا یعلم بولس ویسیر في خطوات سیده مقدًما مقاله حسب احتیاجات تالمیذه
 فیستخدم تارة السكین والمشرط وأحیاًنا األدویة البسیطة. 

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

v  ال تعني العصا عدم وجود المحبة، ولكن المحبة مخفیة وراء ضرباتها، وال یدركها ذاك الذي
  علیه.تسقط

 العالمة أوریجینوس

v .یشیر بولس أوًال إلى العصا لكي یعطیهم بعد ذلك الراحة بروح الوداعة 

 القدیس أمبروسیوس

v  یقصد بولس بالعصا قوة الروح الُملزمة، التي اعتاد أن یستخدمها ضد علیم، والتي
 استخدمها اللَّه ضده.
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 سفیریان أسقف جبالة

 

 4كو1من وحي 

 هب لي روح  األبوة 

 یا أب كل البشریة

 

v  ،في أحضانك اإللهیة أجد دفء الحب 

  اجتمع مع كل مؤمن بروح الوحدة الحّقة،

  واشتهي أن أجد كل البشریة معي!

v .حسبتني خادًما لك، ووكیل أسرارك اإللهیة 

 وأي خدمة ألتزم بها سوى الكرازة بالحب؟

 وأیة أمانة أقدمها لك سوى ممارسة الحب؟ 

  هب لي القلب المتسع،

  فیحمل أیقونة حبك، 

  ویضم كل نفٍس إلیك.

  هب لي أن أكون سفیًرا بالحب العملي،

 یا أیها الحب الحق!

v ،في أحضانك أنشغل بما یشغل قلبك 
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  أنشغل بخالص كل نفس!

 فال أجد فرصة إلدانة خادم أو مخدوم!

 ال أطلب في حب استطالع أن أعرف ما في قلوبهم،

 وال أتعجل یوم الدینونة،

 وال أسرق كرسي حكمك!

 هبني بالبساطة أرى في كل أحد بهاء مجدك.

 أراك في الجمیع فتفرح نفسي بك،

 وال یتسلل فكر الدینونة إلى قلبي!

v .ِعوض اإلدانة أقدم ذبیحة شكر لك 

 أراك مصدر كل موهبة روحیة لي ولكل خادم، بل ولكل مؤمن!

 قلبي یرنم لك تسبیًحا جدیًدا.

 ونفسي تغني لك أغنیة فائقة.

 ولساني یلهج دوًما بالشكر لك.

 لم تنقصني وأخوتي شیًئا،

 ولم تعوزنا من مواهبك،

 بل بكل فیض تهب وال تعیر!

 

v .مع كل أغنیة شكر أقدم  تسبحة المحبة 
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 اشتهي أن یملك الجمیع بدوني،

 وأن یتمجد الكل على حسابي،

 ویستریح الكل وسط آالمي معك.

 لیغتنوا، أما أنا فِغناي هو شركة فقرك.

 لیتمجدوا، فعاري هو شركة عار صلیبك!

v .حكموا علیك بالموت یا واهب الحیاة 

 فلماذا تئن نفسي إن حسبوني منظًرا للتسلیة.

 ولماذا أتضایق إن صرت منظًرا للناس والمالئكة.

 ُألطرد، وأموت معك.

 فأحسب عارك مجًدا فائًقا.

v .هب لي روح األبوة یا أب كل البشریة 

 الحتضن الكل في أحشائي، یا من تحتضني في أحشائك.

 ألحب الكل أكثر من النور الزمني،

 فأشاركك حبك یا من سلمت نفسك من أجلي!

v ماذا أطلب منك یا أبي؟ 

 لن أطلب إال أن أكون أیقونة حّیة لك.

 كل ما في داخلي أبوة ُمِحْبة وحكیمة!
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الباب الثانى 
معالجة االنحطاط الخلقي 

5-6 
 

االنحطاط الخلقي 

 

إذ كان الرسول یهتم بوحدة الكنیسة خالل الصلیب والسلوك الروحي خاصة التواضع اهتم 
بقداسة كل عضوٍ . فإنه لن تتحقق الوحدة الصادقة بدون القداسة حیث یتحد الكل في اهللا 

الواحد القدوس. ففي حزٍم شدیٍد طلب عزل الخمیرة الفاسدة، مؤكًدا أنه من واجب الكنیسة أن 
). 13:5(فاعزلوا الخبیث من بینكم" تدین من هم بالداخل من هم بالخارج، إذ یقول "

 تحتفل دائًما بعید الفصح الحقیقي. الكنیسة كمن في حالة عیٍد، یتطلع الرسول إلى 
فرحنا لن والمسیح هو فصحها، أي عیدها الدائم، وال یمكن أن ُیحتفل بالعید بخمیرة فاسدة. 

یتحقق مع وجود الفساد المحطم للسالم مع اهللا. 

 فهذه األمور الثالثة الوحدة الكنسیة والحیاة المقدسة والفرح الدائم،هكذا یربط الرسول بین 
تقدم صوًرا عملیة للحیاة السماویة، وتحقق للكنیسة شخصیتها كأیقونة السماء. 

اإلصحاح الخامس 
جریمة فاضحة! 

 

بعد أن عالج الرسول بولس مشكلة االنقسامات التي حلت بكنیسة كورنثوس قدم قضیة 
لجریمٍة فاضحٍة أساءت إلیهم جمیًعا. 
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" التي یجب عزلها أوضح الرسول بولس أمرین: األول خمیرة الشرقبل أن یناقش موضوع "
) التي كلفته موته الیومي من أجل خالص النفوس. والثاني 15:4 (أُبّوته في المسیح یسوع

). 20:4 (بقوة بل لیس بكالم أنه اللَّه ملكوتهو 

حیاتنا هي تمتع ببّر المسیح، هذا البّر نناله منه ونمارسه ألجله. هو خبرة یومیة تعیشها 
الكنیسة كعروس للعریس البار، لذا فهي تحرص على عزل الخمیر الفاسدة ال للعقوبة، وٕانما 

لتأدیب الفاسد حتى ینحل فساده ویتمتع ببّر المسیح خالل التوبة الصادقة. 

 .1. خطورة القضیة    1

 .6-2. نزع الخمیرة الفاسدة  2

 .7. االحتفال بعیٍد دائٍم  3

 .13-8. عزل األخ الخبیث  4

. خطورة القضیة  1

"ُیسمع مطلًقا أن بینكم زنى، 

 ].1وزنى هكذا ال ُیسمى بین األمم حتى أن تكون لإلنسان امرأة أبیه" [

 تحمل المعنى الواسع للزنا وعدم الطهارة، خاصة الزنا في صورته  porneia" هنازنىكلمة "
البشعة. 

یظن البعض أن هذه السیدة كانت أممیة قبلت الیهودیة، وبحسب الشریعة الیهودیة فإن مثل 
هذه السیدة في حل من كل عالقاتها الماضیة حتى زوجها غیر المؤمن، فمن حقها أن تطلق 

رجلها وتتزوج مؤمًنا حتى وٕان كان ابنا لزوجها غیر المؤمن. 

بالرغم من إنها قد تكون حالة فردیة لكن یلیق بالكنیسة أن تقف في حزٍم ضد فساٍد كهذا. 
هنا نتلمس كیف لم یستطع الرسول بولس أن یشتم رائحة الزنا تفوح من عضٍو في الكنیسة، 
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سواء كان قائًدا أو من الشعب. فإن كانت الطهارة أو القداسة هي العین التي بها نعاین 
َ◌ه.  القدوس، فإن الزنا یعكر القلب فال یعاین اللَّ

v ه◌َ  أحرص على طهارة جسمك وسالمة قلبك، فإنك إن تحققت من نوالهما تبصر اللَّ
ربك. 

v .حب السالم والطهارة فتتأهل لمعاینة وجه الرب إلهك 

v كما أن البخور یعطي لذة لألنف، هكذا ُیسر الروح القدس بالطهارة ویسكن في 
اإلنسان. 

 السریاني إفرام مار

v  

الطهارة هي تأله البشر، زینة الفضائل، تكریس الجنس، رباط العفة، ینبوع النقاء، راحة 
المسكن، تاج التآلف... 

 الطهارة ال تبحث عن شيء یزینها، ألنها هي بهاء ذاتها. إنها  توصي الرب بنا، 
 وتجعلنا متحدین مع المسیح...

 بعكس عدوتها، النجاسة، المبغوضة دائًما، صانعة بقعة قذرة وقبیحة لمن یخدمونها، 
غیر تاركة األجساد وال النفوس من قذارتها. ألنه حینما یسود طبعها تجعل اإلنسان كله تحت 

 نیر شهوتها... تبدأ باإلغراء وتنتهي بخراٍب عظیم للنفس التي استمالت نحوها

  كبریانوس القدیس

 .المسیح بالسید اإلیمان قبلت قد تكن لم ألنها ربما األب، زوجة إلي اللوم الرسول یوجه لم

 بین الكنیسة تمیز ؟"هكذا زنا" :الرسول یقول فلماذا موت، هي أن شك بال الخطیة أجرة
 غریبٍ  شخصٍ  مع السقوط وبین .ضعفٍ  عن والسقوط عمٍد، عن الخطیة في السقوط
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 األب زوجة أو الوالدین أحد أو االبن أو كاالبنة بهم الزواج المحرم من شخص مع والسقوط
 .الخ األم زوج أو

vعندما .األخرى من خطورة أكثر بعضها , نتعلم من هذا أنه توجد أنواع كثیرة من الزنا 
 هذه في .حسبها مختلفة العقوبة ویجعل الخطورة عوامل االعتبار في یضع فإنه ,اللَّه یدینها
 ُیحسب اللَّه شریعة ضد ذلك كان إن فإنه ,شرعي زواج تم وٕان حتى بأنه بولس یعلمنا الحالة
 .الدینونة ویستحق زنا الزواج

 أوریجینوس العالمة

 الموسویة الشریعة وبحسب األمم، حتى یرفضه الشخص هذا ارتكبه ما أن البعض یري
 الخطیة؟ هذه مثل یرتكب أن مسیحي مؤمن یتجاسر فكیف الموت، یستحق

vالذین وأما ,جریمته بسبب (الموسویة الشریعة حسب)  كان هذا الشخص مستحًقا الموت 
 .أبریاء غیر أیًضا فهم یسندونه كانوا

 أمبروسیاستر

. قطع الفساد  2

"أفأنتم منتفخون؟ 

 ].2وبالحري لم تنوحوا حتى ُیرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل" [

یبدو أن هذا الزاني كان قائًدا بلیًغا، له موهبة الكالم، فكانوا یفتخرون به عوض أن ینوحوا 
علیه ویعزلوه. 

ویرى البعض أن فریًقا مضاًدا إذ سمعوا عن زناه افتخروا بأنه ال یوجد بینهم فساد مثل هذا، 
فكانوا یعیرون الفریق األول بدًال من االهتمام بخالص نفسه والبكاء علیه. هذه هي إحدى 

ثمار االنقسام أن یعیر كل فریق اآلخر بضعفاته عوض االهتمام بقداسة الكنیسة كلها. 
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" تعني عزله أو حرمانه من العضویة الكنسیة. ُیرفع من وسطهم"

vیحدر بولس كبریاءهم لكن بطریقة بها یرغبون في التعاون معه وال یكونوا غاضبین . 

 أمبروسیاستر

فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت،  "

 ].3كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا" [

اعتبر الرسول بولس أنه حاضر بالروح بالرغم من غیابه بالجسد بكونه الكارز األول لهذه 
المدینة، فإذ ینعقد مجمع كنسي لبحث هذه القضیة یحسب نفسه مسئوًال عن الكنیسة حاضًرا 

في المجمع بروحه كرئیٍس له. 

v الحظوا طاقته، فإنه لم یسمح لهم باالنتظار إلى حین حضوره، وال أن یستقبلوه أوًال وبعد 
ذلك یصدر الحكم... ولكن كمن ینتزع العدوى قبل أن تنتشر في بقیة الجسم فأسرع بحصرها. 

vألم" :له وقال جیحزي مع حاضًرا  هذا هو معنى أنه حاضر بالروح، كما كان إلیشع 
 مًعا الكل تجعل إذ العطیة هذه قوة لعظمة یا !للعجب یا (26:5مل2) "معك؟ قلبي یذهب
 ."حاضر كأني حكمت قد" :البعیدة األمور لمعرفة وتؤهلهم واحد، كأنهم

  الفم ذهبي یوحنا القدیس

باسم ربنا یسوع المسیح إذ أنتم وروحي مجتمعون،  "

 ].4مع قوة ربنا یسوع المسیح" [

باسم ربنا یسوع المسیح بكونه رأس الكنیسة، وبسلطانه یتم كل أمر. حضوره بروحه لیحكم 
علي هذا الزاني ربما یقصد به سلطانه الرسولي الذي تسلمه من الرب. 

v جعلهم شركاء  لئال یظنوا أنه متسلط جًدا وأن نغمة صوته تحمل تشبثًا برأیه الحظوا كیف
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. معه في الحكم

v بمعنى: "اسمه الذین فیه تلتقون "إذ أنتم مجتمعون باسم الرب ما هو هذا؟ ،"
". مرة أخرى یقیم نفسه كرأس لهم حتى یصدر الحكم. فإنه لیس روحيوتجتمعون مًعا" ومع "

لهم إال أن یقطعوا العاصي كأنه حاضر، وٕاال یتجاسر أحد ویحكم علیه بالعفو، واضًعا في 
اعتباره أن بولس یعلم كل التفاصیل والحیثیات.  

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

v كان یلیق بالكورنثوسیین أن یعزلوا هذا الرجل لیس فقط بالموافقة الجماعیة بینهم، وٕانما 
 التي كان بولس وكیًال لها. في قوة المسیحأیًضا 

أمبروسیاستر 

 "أن ُیسلم مثل هذا للشیطان لهالك الجسد،

 ].5لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع" [

یرى البعض أنه إذ یشعر الزاني بأنه قد ُعزل من الكنیسة یصیر في مرارة نفس، ویشعر كأن 
الموت قد حّل به، فیهزل جسده جًدا، أو یقبل حیاة اإلماتة، ویصیر في حكم الموت، بهذا 

یرجع إلي نفسه بالتوبة ویتمتع بخالص نفسه. 

ویرى آخرون أن الرسول بولس یطلب بسلطاٍن رسولٍي من السید المسیح أن یسمح لهذا الزاني 
أن ُیسلم ألمراض جسدیة ومتاعب حتى یصیر كمن في حكم الموت وكمن هو تحت سلطان 

إبلیس، فیكون ذلك فرصة لعودة قلبه إلي مخلصه. 

أشار التلمود إلي درجات للعزل أو الحرمان التالیة: 

 nidduy .منع الشخص من أن یأكل مع آخرین لمدة معینة، غالًبا ثالثین یوًما 

 cherem یوًما. 90 أناثیما لمدة 
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 shamata  .استقصاء دائم من الجماعة المقدسة 

یرى آباء الغرب أن الكتاب المقدس یقدم لنا مملكتین ال ثالث لهما، هما ملكوت اللَّه ومملكة 
إبلیس، فتسلیم الشخص للشیطان إنما یشیر إلى عزله من الكنیسة، مملكة اللَّه، فیكون منتمًیا 
إلى مملكة إبلیس التي اختارها بإصراره علي شره ورفضه التوبة، حتى متى أدرك حاله یتوب 

فیرجع إلي مملكة اللَّه وتخلص نفسه. 

لعل هذا التعبیر یشیر إلي السماح بتأدیب الشخص أو دخوله في ضیق، كقول اللَّه للشیطان 
). وقول الرسول بولس: "هیمینایس 6: 2" (أي ها هو في یدك ولكن احفظ نفسهعن أیوب: "

). 1:20 تي 1واإلسكندر اللذان أسلمتهما للشیطان لكي وُیؤدبا حتى ال یجدفا" (

لم یقل لهالك الجسم بل لهالك الجسد مشیًرا إلى إماتة شهوات الجسد، أما الجسم فیشارك النفس 
" ال یعني موته أو هالك هالك الجسدالمجد األبدي، فإن الجسد الفاسد ال یرث ملكوت اللَّه. "

). إنما یقصد 2:7 كو 2جسمه، إذ عاد الرسول یطلب من أهل كورنثوس أن یردوه إلى شركتهم (
" وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارةهنا أعمال الجسد كقول الرسول: "

). إذن یقصد هالك شهوات الجسد الفاسدة. 5:20(غال 

v لم یقل أنه "ییأس منه" بل  "ُیسّلم" للشیطان، فیفتح أمامه أبواب التوبة، ویسلمه كما لناظر 
 مدرسة.

" كما حدث في حالة الطوباوي أیوب، ولكن "لهالك الجسد" دون ذكر اسمه. مثل هذایقول: "
لیس على نفس األساس؛ ألنه في الحالة األخیرة كانت له أكالیل بهّیة، أما هنا فألجل إزالة 

 الخطایا وبعض األمراض األخرى.

  الفم ذهبي یوحنا القدیس

 یعاقب؟ أن الرسول سلطان في یكن ألم :السؤال على الفم ذهبي یوحنا القدیس یجیب

v لم یكن هذا لكي ٌیعاقبوا بل لكي یتعّلموا. فإنه قد أظهر أن له سلطان كما جاء في عبارات 
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). مرة 21:4 كو 1؟" (ماذا تریدون: أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة وروح الوداعةأخرى: "
لكي ال استعمل جزًما وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إّیاه الرب أخرى یقول: "

). لماذا إذن دعا الشیطان لیعاقبهم؟ لكي یكون عارهم أعظم 10:13 كو 2" (للبنیان ال للَّهدم
فیكون الضیق والعقوبة أكثر إثارة. 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

v إن كان أحد ما قد ُمنع من الصالة (الجماعیة) بسبب خطأ ما قد ارتكبه، فلیس من حق 
أحد أن یصلي معه قبل إتمام ندامته على أساس سلیم، ویتمتع بالمصالحة والعفو عن 
معصیته عالنیة بواسطة األب قدام جمیع االخوة. فإنه بهذه الخطة یعزلون أنفسهم عن 

الشركة معه في الصالة للسبب التالي. فإنهم یعتقدون أن الذي ُمنع من الصالة كما یقول 
الرسول: "ُسلِّم للشیطان". فإن تحرك أحد بعاطفة شریرة وأقام شركة معه في الصالة قبل أن 
یقبله الشیخ یجعل من نفسه شریًكا معه في اللعنة التي حلَّت به، وُیسلِّم نفسه بكامل إرادته 
للشیطان الذي ُسلِّم له اآلخر من أجل تصحیح جریمته. وهو بهذا یسقط  في معصیة أكثر 
خطورة، ألنه باالتحاد معه خالل الشركة سواء بالكالم أو الصالة یعطیه فرصة لیبقى في 

تشامخه ویشجع العاصي لیجعله أكثر عناًدا. 

القدیس یوحنا كاسیان  

v ینتقد أتباع ماني العهد القدیم وال یعترفون به ألجل تلك األحكام (التأدیبیة). ولكن علیهم 
لكي بولس الرسول بخصوص الخاطئ الذي ُأسلم إلى الشیطان لهالك الجسد "أن یتأملوا ما قاله 

). ورغم أن هذا النص ال ُیفهم منه موت الجسم إال أن الرسول 5:5 كو 1" (تخلص الروح
 ."الروح تخلص لكي" قوله من یتضح كما كان یفرض هذا التأدیب ال عن كراهیة بل في حبٍ 

القدیس أغسطینوس 

vالحالي محزًنا   إن كل ما یحل بنا هو بواسطة اللَّه أو بسماٍح منه، سواء ما یظهر في الوقت
 ولهذا فإن البشر  فإنه ألجل نفعنا كما من أٍب فائق الحنان وطبیب عظیم الترفق.أو مفرًحا،
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كما لو كانوا تحت عنایة معلمین ُیذلون هنا حتى إذا ما رحلوا من هذا العالم یصیرون في 
الحیاة األخرى في حال أعظم نقاوة. إنهم ینالون هنا عقاًبا خفیًفا حتى كما یقول الرسول: 

للشیطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب ُیسلمون في الوقت الحاضر "
. )5:5كو  1" (یسوع

 األب سیرینوس

. نزع الخمیرة العتیقة    3

 "لیس افتخاركم حسًنا.

 ].6ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخمر العجین كله؟" [

إذ كان هذا الرجل في مركز قیادي فإنه وٕان أخطأ كحالة فردیة لكنه یمثل خمیرة تفسد العجین  
كله، أي یجلب فساًدا علي كنیسة اللَّه. 

v إن لم ُیعزل هذا الشخص لن تخلص روح الكنیسة في یوم الدینونة، ألن مصدر العدوى 
قد أصاب الكل. 

v كما أن خطیة شخص واحد تعدي الكثیرین إن لم ُتعالج في الحال متى ُاكتشفت، هكذا 
تكون أیًضا خطیة الكثیرین متى عرفوها ولم یحیدوا عنها أو یتظاهروا كمن لم یالحظوها. 

تبدو الخطیة كأنها لیست خطیة إن لم ُتصحح أو یتجنبها الشخص. 

أمبروسیاستر 

v ال ُیؤخذ هذا بمعنى حرفي. ما یعنیه بولس أن هذا الشخص ُیعزل من الكنیسة، فیلتزم أن 
یحیا في العالم الذي یسیطر علیه الشیطان. بهذه الوسیلة سیتعلم مخافة الرب ویهرب من 

العقوبة العظمى المقبلة. 
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ثیؤدور أسقف المصیصة 

v .یسلم بولس للشیطان من هم قد جدفوا بكامل إرادتهم 

القدیس جیروم 

v إنه ال یعني أنه یسلمه لقوى الشریر، بل باألحرى إلى شرور هذه الحیاة مثل األمراض 
واألحزان واآلالم والظروف األخرى المنسوبة للشیطان. هذا المعنى هو ما استخدمه بولس. 

ما یعنیه أن هذا اإلنسان یلزم أن ُیطرد لیواجه متاعب الحیاة. 

سفیریان أسقف جبالة 

v نتعلم من هذا أن ابلیس یقتحم الذین انفصلوا عن جسد الكنیسة إذ یجدهم محرومین من 
النعمة. 

ثیؤدورت اسقف قورش 

v" لست أود أن ُأكّمل العبارة، بل باألحرى أرغب أن أتوسل إلیكم وأنصحكم خمیرة صغیرة :"
أن تتحول الخمیرة ذاتها إلى ما هو أفضل، لئال تغیر العجین كله إلى ما هو أردأ كما حدث 

فعالً . 

 القدیس أغسطینوس 

 إًذا نقوا منكم الخمیرة العتیقة"

 لكي تكونوا عجیًنا جدیًدا كما أنتم فطیر،

 ].7ألن فصحنا أیًضا المسیح قد ُذبح ألجلنا" [

یطلب النقاوة من الخمیرة العتیقة لكي تكون الكنیسة كلها بوجه عام طاهرة ومقدسة للرب،  
ال تضم أعضاء فاسدین ودنسین. هكذا یلیق بالكنیسة ككٍل كما بكل عضٍو فیها أن یحفظ 
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حیاة الطهارة والنقاوة في الرب. 

إذ قتل الیهود السید المسیح (الفصح الحقیقي) حفظوا العید بفطیٍر بال خمیرة، أما نحن فیلیق 
بنا أن نحفظ عیدنا ال لمدة سبعة أیام بل كل أیام حیاتنا بال خمیرة من الفساد. یلیق بنا أن 

نموت مع مخلصنا عن الخطیة، ونحمل شبه موته باإلماتة عن الخطیة، ونتمتع بقوة قیامته 
بتمتعنا بالحیاة الجدیدة المقدسة في الرب، في الداخل كما في الخارج. 

یسألهم ال أن ینزعوا الخمیرة الفاسدة التي یتحدث عنها هنا "الزنا" بل كل خمیرة فاسدة، أي 
كل خطیة، ألنهم إذ قبلوا الوالدة الجدیدة صاروا "فطیًرا" ال موضع للفساد فیهم. فال یلیق بهم 

أن یعودوا ویسمحوا للشر أن یدخل في حیاتهم ویفسد طبیعتهم الجدیدة، اإلنسان الجدید 
المخلوق علي صورة المسیح. 

كما كان یلزم للیهود أن ینزعوا كل أثر للخمیرة من مساكنهم حتى یعیدوا الفصح، هكذا یلیق 
بنا نحن أن ننزع كل فساٍد في حیاتنا مادمنا نعید بالمسیح فصحنا. وكما كان الحمل رمًزا 

للسید المسیح حمل اللَّه الحامل خطیة العالم، هكذا ترمز الخمیرة إلي الفساد الذي یلزم نزعه 
من القلب.  

v ،كان الیهود دائًما ینسون إحسان اللَّه لهم. لهذا فإن اللَّه ربط معنى هذه األمور، إحسانه 
لیس فقط بزمٍن معیٍن بل وبعاداتهم مثل األكل. لهذا كانوا یأكلونه متمنطقین وأحذیتهم في 

). فإن ُسئلوا عن السبب یقولون: كنا مستعّدین للرحلة، كنا على وشك 11:15أرجلهم (خر 
 الخروج من مصر إلى أرض الموعد، كنا مستعّدین لخروجنا. هذا إذن هو الرمز التاریخي. 

]. ماذا إذن؟ 7لكن الحقیقة هي أننا نحن أیًضا نأكل فصحنا المسیح، ألنه قد ذبح ألجلنا [
یلزمنا أن نأكله متمنطقین وأحذیتنا في أرجلنا. لماذا؟ لكي نكون نحن أیًضا مستعّدین 

لخروجنا، لرحیلنا من هنا.  

v ما هو معناها الخفي؟ یلیق بالمؤمن أن یهرب الجوانب لنشرح لماذا ُنزعت الخمیرة من كل .
من كل شر. فكما یفسد (العجین) متى ُوجدت فیه خمیرة قدیمة هكذا نحن أیًضا إذ ُوجد فینا شر 
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فستكون العقوبة عظیمة. 

v لدي اقتناع قوي بأن القول بخصوص الخمیرة یخص أیًضا الكهنة الذین یسمحون 
بالتعامل مع الخمیرة القدیمة أن تكون في الداخل وال ینزعونها خارج حدودهم، أي خارج 

الكنیسة، الطّماعین والعنفاء وكل الُمستبعدین من ملكوت السموات. فالطمع حتًما هو خمیرة 
عتیقة، ومهما بدا بسیًطا ودخل أي منزل یجعله غیر نقي؛ ربما تكسب قلیًال لكن بظلمك 

یختمر الكل! 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

v أنه بسبب هذه البدایة للحیاة الجدیدة، بسبب اإلنسان الجدید الذي أمرنا أن نلبسه ونخلع 
) یلزمنا أن ننقي الخمیرة العتیقة لكي تكون عجیًنا جدیًدا، ألن 10-9:3اإلنسان العتیق (كو 

). 7:5كو1المسیح فصحنا ُمقدس ألجلنا (

 القدیس أغسطینوس 

v للخمیرة العتیقة هنا معنى مزدوج. فمن جانب تشیر إلى التعلیم الخاطئ كما حذر یسوع 
). 1 : 12؛ لو 15 : 8؛ مر 12- 6: 16تالمیذه أن یتحرزوا من خمیر الفریسیین (مت 

الفصح هو ومن جانب آخر تشیر أیًضا إلى خطیة الزنا التي یعالجها هنا. یعلم بولس أن 
 ولیست خروًجا كما یظن البعض. الذبیحة تأتي أوالً ، وبعد ذلك یصیر ممكًنا االنتقال ذبیحة

من الحیاة العتیقة إلى الحیاة الجدیدة. لهذا السبب فإن الصلیب هو الحقیقة المخلصة التي 
أشار إلیها فصح العهد القدیم. 

أمبروسیاستر 

 إذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة،"

وال بخمیرة الشر والخبث، 

 ].8بل بفطیر اإلخالص والحق" [
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یحذرنا الرسول من االستهانة بأیة خطیة مهما بدت تافهة، فإنها كالخمیرة تفسد العجین كله،  
سواء علي مستوى الفرد أو الجماعة. 

مسیحنا هو الحمل الذي بال عیب، الفصح الطاهر، مات لكي نكون نحن طاهرین، قدس 
القدوس نفسه ألجلنا لكي نكون له قدیسین.  

یقدم لنا الرسول بولس مفهوًما جدیًدا للحیاة المسیحیة، وهي احتفال مستمر ودائم بعید الفصح 
مادمنا نقبل صلبه وموته ونختبر قیامته كل یومٍ . الحیاة الكنسیة هي عید مفرح عل الدوام 

إذ هي شركة مع المسیح مصدر فرحنا الحقیقي. 

v" فإنه لم یقل هذا بخصوص حلول الفصح لنحفظ العید إنه عید، كل أیام حیاتنا. فمع قوله "
، وذلك بسبب سمو الخیرات التي یشیر إلى كل الزمن كعید للمسیحیینأو البنطقستي، وٕانما 

نتقّبلها. 

v" :افرحوا في الرب كل حین، وأقول أیًضا  إنه عید، یمتد كل زماننا. لذلك یقول بولس
). في أیام العید ال یرتدي أحد ثیاًبا قذرة. هكذا لیتنا نحن أیًضا ال نفعل ذلك. 4:4" (فيافرحوا

یشبه ملكوت السموات إنسانا ملًكا صنع فقد تحقق الزواج، الزواج الروحي، ألنه یقول: "
 ). 2:22" (متعرًسا البنه

v لیته ال یدخل أحد ملتحًفا بخرقٍ ... فإن كان حیث یوجد الكل بمظهر بهي ُوجد شخص 
واحد في العرس مرتدًیا ثیاًبا قذرة قد ُطرد بمهانة، فكم یكون األمر یتطلب غایة الدقة وبكل 

طهارة لمن یدخل في حفل العرس هذا. 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

v ،إن سعادة عیدنا یا إخوتي هي قریبة منا جًدا، ولن یفشل في بلوغها من یرغب في تبجیله 
ألن "الكلمة" هو قریب، هذا الذي هو بالنسبة لنا كل شيء لخیرنا.  

ها أنا معكم كل األیام وٕالى .. قائالً : ".لقد وعدنا ربنا یسوع المسیح أن یكون معنا على الدوام
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 .)20:28" (متانقضاء الدهر

فإذ هو الراعى، ورئیس الكهنة، والطریق، والباب، وكل شيء في نفس الوقت ألجلنا، هكذا 
 .)7:5 كو 1" (ألن فصحنا المسیح قد ذبح" لنا كقول الطوباوى بولس: "عیًدایظهر أیًضا "

 وأفرح برحمتك، ألنك نظرت إنه هو ما كنا ننتظره، لقد أضاء على مرتل المزامیر القائل: "
). 7:31" (مز إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي

إنه بحق فرح حقیقي، إذ یخلصنا من الشر، وهذا یبلغه اإلنسان خالل تبنیه األحادیث 
 .الصالحة، وتزكیة فكره بخضوعه لّله

البابا أثناسیوس الرسولي 

v كما أن خمیرة قلیلة تخمر العجین كله، هكذا الحیاة الشریرة تفسد اإلنسان كله. لهذا یریدنا 
بولس أن نتجنب لیس فقط األفعال الشریرة، بل وكل اهتمامات الخطیة، حتى باالخالص 

تغتسل حیاتنا وُینزع الحق كل خداع.  

أمبروسیاستر 

. عدم الشركة مع االخوة الزناة 4

 ].9"كتبت إلیكم في الرسالة أن ال تخالطوا الزناة" [

بینما یرى البعض أن الرسول یشیر هنا إلى رسالة سبق فكتبها إلیهم بخصوص هذا األمر،  
القدیس یوحنا یرى البعض أنه یتحدث هنا عن ما سبق فكتبه في نفس هذه الرسالة. یرى 

 وأغلب المفسرین الالتین مع إجماع الكتاب األلمان بأن النص هنا ذهبي الفم وثیؤدورت
یشیر إلى ذات الرسالة ولیس إلى رسالة سابقة مفقودة. 

v یعني بولس أنه من األفضل الموت (الخروج من العالم) عن االختالط بزمالء مؤمنین 
یخطئون مثل الزاني موضوع الحدیث هنا، ألن الموت یضع نهایة لذلك حاًال دون تأخیر. 
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أمبروسیاستر 

v غیر المؤمنین الزناة ال یستطیعون أن یؤذوا الكنیسة، أما المؤمنون الزناة فیفسدونا في 
الداخل، لهذا یجب تجنبهم وعزلهم. 

العالمة أوریجینوس 

v واضح أنه إن كان یجب أال نشاركهم في الطعام العادي، یلزم أال نشترك معهم في مائدة 
الرب. 

ثیؤدورت أسقف قورش 

"ولیس مطلًقا زناة هذا العالم أو الطماعین أو الخاطفین أو عبدة األوثان، 

 ].10وٕاال فیلزمكم أن تخرجوا من العالم" [

یخطئ الزناة في حق أنفسهم، إذ یفقدوا طهارتهم ونقاوتهم. ویخطئ الطامعون والخاطفون في 
حق اخوتهم، أما عبدة األوثان فیخطئون في حق اللَّه. 

وأما اآلن فكتبت إلیكم أن كان أحد مدعو أًخا زانًیا أو طماًعا أو عابد وثن أو شتاًما أو " 
 ].11سكیًرا أو خاطًفا أن ال تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا" [

v إن كان أحد ، مثل أولئك الذین قیل عنهم: "لیسوا أبناء حقیقیین یمكن أن یوجد أناس
 هنا یوجد باإلیمان، لكنه لیس ابًنا حقیقًیا. حقیقة هو ابن، ألنه نال مرة ].11مدعو أًخا..."[

النعمة وتجدد (ُولد ثانیة)، لكنه لیس باالبن الحقیقي، ألنه غیر أهٍل ألبیه الذي هجره وصار 
أسیر سلطان آخر. 

v هذا كان ننسحب من كل أخ یسلك بال ترتیب لیتنا ال نطرد النعمة. لقد أخبرنا أن .
شًرا عظیًما یجب فصله عن كل جسد االخوة. بهذا في الواقع یعاقب الكل، وكما في موضع 

 لكننا نجد اآلن الغالبیة ].11ال ُتواكلوا مثل هذا" [آخر في رسالته إلى أهل كورنثوس یقول: "
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ال یعتقدوا أن هذا شر عظیم. إنما كل شيء مرتبك وفاسد، فنختلط مع الزناة والطّماعین بال 
 ضابط، كأنه أمر حتمي. 

إن كان یجب أن ننسحب ممن كان ینال معونة وهو كسالن فماذا یكون الحال مع اآلخرین؟  

یجب أن تعرفوا كم هو أمر مرعب أن ُیفصل أحد من جماعة االخوة، وأي نفع ینالونه عندما 
ُیوّبخ هؤالء بفكٍر سلیمٍ . اسمع ماذا حدث مع ذاك الرجل الذي افتخر بخطیته وبلغ قّمة الشر، 
الذي ارتكب مثل هذا الزنا الذي ال ُیسّمى حتى بین األمم، والذي لم یشعر بجرحه هذا والذي 

هذا یكفیه فسد، فإنه بعد هذا كله، فإن هذا قد انحنى وتواضع. حتى أن بولس قال: "مثل 
). إذ كان 8، 6:2 كو 2" (هذا القصاص الذي من األكثرین... اطلب أن ُتمّكنوا له المحبة

في ذلك الوقت كعضٍو منفصل عن بقیة الجسم. 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

v ،ماذا نفعل بخصوص هذه الحقیقة وهي أن الرسول نفسه قدم لنا قائمة ضخمة من الرذائل 
وأشار من بینها إلى الُسكر وختمها بالتحذیر من أن نأكل خبًزا مع من یخطئون بمثل هذه 

األمور؟ 

v إنه ألمر مثیر للشفقة مذّكًرا إّیانا مدى خطورة األكل مع الذین هم یخطئون بالنهم حتى 
في بیوتهم. 

 القدیس أغسطینوس 

 ألنه ماذا لي أن أدین الذین من خارج"

 ].12ألستم أنتم تدینون الذین من داخل؟" [

استخدم بعض المفسرین هذه العبارة للَّهجوم علي الحیاة الرهبانیة كحیاة غیر إنجیلیة، فیها  
انسحاب من العالم وانغالق وعدم شهادة لإلنجیل أمام الغیر. ولعل سّر هذا عدم إدراكهم 
للفكر الرهباني اإلنجیلي الحق. فالرهبنة منذ بدء نشأتها هي انطالق النفس نحو السماء، 
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واتساع القلب بالحب نحو كل البشریة. الراهب حتى في توحده یرفع یدیه نحو السماء، حامًال 
 أب كل األسرة الرهبانیة القدیس أنبا انطونیوسفي قلبه كل البشر مشتهًیا خالص الكل. فتح 

في العالم مغارته لكثیر من الفالسفة الوثنیین، وكسب بعضهم للسید المسیح. وقام الرهبان 
الروحیون بخدمة الكثیرین، في الكنیسة وفي العالم . 

v" ،ألنه ماذا  أیها االخوة، هذا هو عملي أن أتحدث إلیكم، عملي أن أتكلم مع المسیحیین
. ]12لي أن أدین الذین من خارج؟" [

القدیس أغسطینوس  

v سأل الرسول: "ألنه ماذا لي أن أدین الذین من خارج؟" حًقا هؤالء األشخاص هم خارج 
المحكمة التي فیها تُنطق كلمات أسرارنا، إنهم ال ُینصبون تحت سقف اللَّه، وٕانما في دیر 

الشریر. إنهم یؤسرون بواسطته بإرادته. لهذا فهم ال یفهمون أن كل الفضائل توجد في 
االعتدال وٕان أي انحراف من أي جانب یتحول إلى رذیلة. 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

v ال یستطیع األسقف أن یصنع شیًئا مع غیر المؤمنین. أما األخ الذي ُیمسك مرتكًبا مثل 
هذا األشیاء ُفیمكن لألسقف أن یمنعه لیس فقط عن األسرار بل وعن األحادیث العادیة العامة 

مع زمالئه، حتى متى تجنبوه یشعر بالخجل فیتوب. 

أمبروسیاستر 

v طالما یصعب علینا معرفة هدف اآلخرین من اكتنازهم لألشیاء الزمنیة... فقد یكون قلبهم 
ال تدینوا لكي ال تدانوا. ألنكم بالدینونة التي بها بسیًطا أو مزدوًجا، لذلك یلیق أن ُیقال: 

تدینون تدانون. وبالكیل الذي به تكیلون یكال لكم. 

 أظن أننا من هذه الوصیة نتعلم ضرورة افتراض أحسن قصٍد ممكٍن ألعمال اآلخرین 
التي یمكن أن نشك في نیتها. 
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أما عندما ُكتب: "من ثمارهم تعرفونهم" فقد قصد بها الثمار التي ال ُیمكن الشك فیها مثل 
الدعارة والتجدیف والسرقة والسكر وأمثال ذلك التي ُسمح بالحكم فیها (من الكنیسة) حیث 
 1یقول الرسول: "ألنه ماذا لي أن أدین الذین من الخارج؟ ألستم أنتم تدینون من الداخل؟" (

) فال ندین إنساًنا من أجل أكل معین، فقد یأكل بنیة صالحة بدون شهوة. لهذا یمنع 12:5كو 
 ال" الرسول الممتنعین عن أكل اللحم وشرب الخمر عن إدانة من یأكلونه ویشربونه، قائالً :

 الذي أنت َمنْ " :یقول كما ."یأكل َمنْ  یأكل ال َمنْ  یِدنْ  وال .یأكل ال بَمنْ  یأكل َمنْ  یزدري
 .(4-3:14 رو) "یسقط أو یثبت لموالهُ  هو .غیرك عبد تدین

القدیس أغسطینوس 

"أما الذین من خارج فاللَّه یدینهم، 

 ].13فاعزلوا الخبیث من بینكم" [

 الرب لهم یكشف لكي ألجلهم تصلي بل الخارج في الذین تدین ال قلبها اتساع في الكنیسة
 تكون لذا ومقدسة، طاهرة تعیش أن ملتزمة لكنها .الغنیة اللَّه نعمة خالل الحقة القداسة
 أكثر التأدیب یكون وأخطأ أكبر قیادًیا مركز العضو نال وكلما الداخل، في الذین مع حازمة
 .حزًما

v .اصنع ما في وسعك أن تستبعد اإلنسان الشریر، فإنه إذ یرحل یحضر المسیح فیك 

العالمة أوریجینوس 

 

 5كو1من وحي 

انزع فسادي، 
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 ئكخئئل عيخى يئ اق غآغذج

 

v ،بإرادتي سمحت لعدّوي أن یتسلل إلى قلبي 

ویسیطر على إرادتي، 

 فأسلك بما ال یلیق كابٍن حقیقٍي لك!

v ،مع كل تهاوٍن وتراٍخ واستهتاٍر 

مع كل خطیٍة ارتكبها، 

 ُأُ◌هین بنوتك یا أیها الكّلي القداسة.

v  ،قل كلمة 

هب لي روح القوة، 

 فلن اسمح للخمیرة الفاسدة أن تفسد عجین حیاتي.

 اطرد بقوة كل فساٍد في داخلي،

فأصیر لك فطیر الحق بال خمیرة فساد. 

وأتهلل بعید فصٍح دائم، یا أیها الفصح الحقیقي. 

v .ه◌َ  أراك دوًما على الصلیب یا حمل اللَّ

تُقدم ذاتك فصًحا، لتعبر بي من أرض العبودیة. 

ُتخرجني من المرارة إلى عذوبة الحریة. 

 أنت فصحنا جمیًعا.
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 حّولَت حیاتنا إلى عیٍد دائم ال ینقطع!

أقمَت في داخلي حفل ُعرس ال ینتهي! 

حّولَت نوحي إلى فرح! 

v ،هب لي بروحك أال أقبل دنًسا في أعماقي 

بل بالحق أصیر أیقونتك یا أیها القدوس. 

 أتقدس فال أدین أحًدا في الخارج.

 بل أدین نفسي في الداخل!

v .هب لكنیستك روح القوة والقداسة 

بروحك تنتزع كل فساٍد، 

 ال لتدین بل لتؤدب.

ال بروح النقمة بل بدموع الحنان. 

 تبتر الشر وتبكي على الشریر.

 ال تطیق رائحة الفساد،

وال تحتمل هالك أحد! 

لتحكم أنت فیها یا أیها الحب الحقیقي الحازم! 
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اإلصحاح السادس 

األصحاح السادس 

لوم علي محاكمات اإلخوة 
في األصحاح السابق أوضح القدیس بولس أنه لیس من حق الكنیسة أن تدین الذین في الخارج، بل من هم 

  ". هل یمكن لألخ أن یشتكي أخاه في المحكمة؟المحاكم الزمنیةفي الداخل. اآلن ُیعالج الرسول موضوع "
 ألنهم یقودون بعضهم البعض إلي المحاكم من أجل أموٍر تافهٍة، ، یوبخهم الرسول بولسالصحاحافي هذا 

 . إذ ال یلیق كسر المحبة األخویة بالدخول في قضایا ومحاكم من أجل أمور زمنیة.كان یمكن للكنیسة أن تحكم فیها
وكما یقول سلیمان الحكیم أن كسب األخ أفضل من كسب مدینة بأكملها: "األخ أمنع من مدینة حصینة، 

). من یتحصن بالحب األخوي أفضل ممن یتحصن في مدینة حصینة، 19: 18والمخاصمات كعارضة قلعة" (أم 
 ومن یدخل في مخاصمات یكون كمن دخل وراء قضبان قلعة ال یقدر أن یخرج منها. 

 .6-1ن إلي المحاكم الوثنیة  يالتجاء المسیحي. 1
 .8-7   لنحتمل الظلم وال نمارسه .2
 .10-9 اهللا  ملكوت ألشرارا یرثلن . 3
 .11   ربنا یبررنا من خطایانا. 4
 .12لیس كل ما یحل لنا یوافقنا  . 5
 .13  قدسیة الجسد  . 6
 .14قیامة المسیح مصدر قیامتنا  . 7
 .17-15 عضویتنا في جسد المسیح  .8
 .18  خطورة الزنا   .9

 .20-19 الجسد هیكل للروح القدس  .10

 ن إلي المحاكم الوثنیةيالتجاء المسیحي. 1
یتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن یحاكم عند الظالمین "أ

 ].1ولیس عند القدیسین؟" [

 یحملوا روح أننه یلیق بالمسیحیین إ، فقدیسین" یدعو رجال الكنیسة ظالمینبینما یدعو القضاة الوثنیین " 
 فیسلكوا في القداسة. ،القدوس

دفع الطرفین إلي  ي وفیه تحطیم للحب األخوي،،لمحاكم الزمنیة فیه مضیعة للوقت والمالى الإالتجاء اإلخوة 
 وتدفعهما إلى تجاهل ، تفقدهما سالمهما الداخلي وفرحهما، وربما إلي األلفاظ القاسیة غیر الالئقة،الثورة والغضب

رسالتهما كسفیرین للسید المسیح، كما تهین الكنیسة بیت القدیسین. 

  لم یرد بولس أن ُیدانوا من الذین في الخارج، ألنه لم یرد أن یكون التقصیر الذي یحدث من أولئك الذین تعلموا
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اإلصحاح السادس 

  

. Ïالسلوك الحسن والبّر أن یسبب عثرة للذین هم خارج الكنیسة
 ةثیؤدور أسقف المصیص

 بعضهم اتسم بنوع من العدالة؟أن مع  ن ظالمینولماذا دعي القضاة الوثني
اهللا هو مصدر العدل الحقیقي، في عدله حب، وفي حبه عدالة، یشتاق أن الكل یخلصون وٕالي معرفة الحق 

 صاروا ال یبالون بخالصهم وال بخالص من یحكمون بینهم. ،ن الوثنیین وقد عزلوا أنفسهم عن الحقإیقبلون. لذا ف
ن مارسوا العدالة الزمنیة لكنهم یتجاهلون خالص الناس فُیحسبون ظالمین. إنهم وإف

ألستم تعلمون أن القدیسین سیدینون العالم؟ "
فإن كان العالم ُیدان بكم، 

 ].2أفأنتم غیر مستأهلین للمحاكم الصغرى؟" [

  سیدین االثنا عشر رسوًال االثني عشر سبًطا إلسرائیل إن لم یؤمنوا بل یرفضوا المسیح. سیدین بقیة القدیسین األمم
. Ðالذین لم یتركوا عبادة األوثان ویؤمنوا باهللا الحقیقي

سفیریان أسقف جبالة 

 سیدین القدیسون هذا العالم ألن عدم إیمان العالم سُیدان بمثال إیمانهمÑ .
أمبروسیاستر 

ألستم تعلمون أننا سندین مالئكة؟ "
 ].3فباألولى أمور هذه الحیاة" [

یوضح لهم الرسول استفحال خطأهم، فإن كان المؤمنون یدینون العالم بحیاتهم المقدسة والمالئكة األشرار 
 إلي المحاكم بالنسبة لإلخوة فیه اء یحكموا في األمور الزمنیة التافهة؟ كأن االلتجى ألیس باألول،في یوم الرب العظیم

. إهانة للقدیسین
نهم یجلسون علي كراسیهم لیدینوا أسباط إسرائیل االثني عشر (مت أخبرنا السید عن تالمیذه االثني عشر أ

نه سیأتي إ ف،)15-14). وفي موضع آخر نسمع عن ربوات القدیسین الذین یدینون في یوم الرب العظیم (یه 19:28
إنما یجلسون علي ، نهم یشاركون السید المسیح في إدانة الناسأال یعني هذا  .)3:13 تس 1مع قدیسیه للدینونة (

 .كراسي الكرامة لینظروا دینونة العالم الشریر
 عن یمین الدیان كملكة تجلس عن یمین الملك، یدین نإذ یتمجد المؤمنون في یوم الرب العظیم ویجلسو

 البعض أن المؤمنین ینالون كرامة أفضل من ىالملك المالئكة األشرار في حضور الملكة كمن تشاركه عمله. یر
 ویشاركونه مجده، فیكرمهم المالئكة القدیسون. ي إذ یتمتعون بعمل اهللا الخالص،المالئكة

قیل عن القدیسین أنهم سیظهرون أمام الدیان ویدینهم، عندئذ یملكون معه، لكنهم ال یشاركونه الدینونة. 
فالدینونة هنا تشیر إلي تمتعهم بالمجد كشهادة قویة ودینونة ضد غیر المؤمنین والمالئكة األشرار. 

شهرهم جهاًرا ظافًرا بهم فیه أاسات والسالطین ئولعل إدانة المالئكة األشرار قد بدأت بالصلیب حیث جرد الر

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 CSEL 81:59. 
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 المؤمنون الحقیقیون حطم أعطي للكنیسة سلطاًنا أن تحطم مملكة إبلیس وتطرده من كثیرین. هكذا ي.)15 :2(كو 
سلطان إبلیس وجنوده ویدینونه. 

نهم صاروا منظًرا للمالئكة، حیث یجد أفي اإلصحاح السابق یتحدث الرسول عن نفسه ومعه الرسل 
ن هؤالء المؤمنین سیكونون شهادة علیهم في یوم أالشیاطین بهجتهم في اضطهاد المؤمنین ومضایقتهم، ولم یدركوا 

دینونتهم. 

  ال یتحدث بولس هنا عن مالئكة حقیقیین بل عن الكهنة ومعلمي الشعب الذین سُیدانون بواسطة القدیسین بسبب
. Ïبطالن تعلیمهم الخاص بالمسیح

سیفریان أسقف جبالة 

  یقول البعض إنه یشیر هنا إلى الكهنة، لكن األمر بعید تماًما عن هذا. حدیثه هنا عن الشیاطین. فلو أنه كان
]. (ألن الكتاب المقدس 2یتحدث عن الكهنة الفاسدین لكان یعني ذلك في العبارة: "إن القدیسین سیدینون العالم" [

. Ðاعتاد أن یدعو األشرار أیًضا "العالم")، ولما كّرر األمر مّرتین
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 یقصد بولس هنا بالمالئكة الشیاطین الذین كانوا قبًال مالئكةÑ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 ) إال إنه لیس له كرسي للحكم. لكنه بحق یحسب نفسه 10:15 كو 1وٕان كان بولس قد تعب أكثر من جمیعهم (
 Ò]3ضمن القضاة عندما یقول: "ألستم تعلمون أننا سندین مالئكة؟" [

القدیس أغسطینوس  
فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحیاة "

 ].4فاجلسوا المحتقرین في الكنیسة قضاة" [

 ربما یقصد بالمحتقرین المؤمنین غیر المسئولین بعمٍل قیادي. فقد كان المجتمع الیهودي یضم خمس درجات
: من مجالس القضاء

 سلطة ىعلأ لهم ،شلیمروأ یجتمعون في ، شیًخا72یضم  Sanhedrin مجلس السنهدرین األعظم. 1
قضائیة دینیة. 

 شخًصا في المدن الكبرى خارج أورشلیم. 25 یضم مجلس السنهدرین األصغر. 2
 في كل مجلس. Bench of three كرسي القضاء الثالثي .3
. Authorized or Authentic bench الكرسي المعتمد. 4
 إنما ُیختار أعضاؤه من ،ستمد سلطانه من السنهدریني ُیدعي هكذا ألنه ال ،الكرسي غیر المعتمد. 5

األطراف المتنازعة للفصل في منازعاتهم دون الدخول إلى مجالس رسمیة. 

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 In 1 Corinth., hom. 16:5. 
3 PG 81:60. 
4 City of God 20:5. 
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لعله یقصد بالمحتقرین الذین ال ُیوثق فیهم، هؤالء . "بال كرامةالذین " والترجمة الحرفیة هي "نو"المحتقر
ا یصلح من بین إنسانً كأن الرسول یقول لهم إن لم تجدوا  وسیكونون أفضل من الوثنیین المقاومین للحق االنجیلي.

نتم ممن یظنهم البعض محتقرین لكي یحكموا في قضایاكم الداخلیة. أ فاختاروا ،ةيالقیادات الكنس

  یرید الرسول أن یقوم األشخاص الحكماء المؤمنون الذین تأسسوا حسًنا في مواضع مختلفة بالحكم في مثل هذه
األمور، ولیس األشخاص المشغولون بالكرازة والذین یتنقلون هنا وهناك... إن لم یوجد قضاة حكماء، فإنه یود أن 

. Ïیقیموا أشخاًصا أقل ومحتقرین حتى ال ُتقدم أمور المسیحیین إلى أعین العامة
القدیس أغسطینوس 

  إذ أراد أن یعلمنا كما بقوة قدر المستطاع أنه ینبغي أن ال نسلم أنفسنا (في القضاء) للذین في الخارج، مهما كان
األمر، أثار بما یبدو كأنه اعتراض وأجاب علیه... فما یقوله هو هكذا: ربما یقول أحد: "لیس بینكم أحد حكیًما وال 

من هو قادر على إصدار حكم؛ الكل محتقرون". اآلن ماذا یلي هذا؟ یقول: "حتى وٕان لم یوجد بینهم حكیم، فأنا 
. Ðأمر أن توضع األمور بین یدّي المحتقرین"

القدیس یوحنا ذهبي الفم  
لتخجیلكم أقول: "

 ]5أهكذا لیس بینكم حكیم وال واحد یقدر أن یقضي بین إخوته؟" [

نهم أفضل من بعضهم البعض بینما ال أكان الكورنثوسیون یفتخرون بأنهم أصحاب فلسفات وحكمة ویظنون 
لعله بسبب االنشقاقات ویجدون إنساًنا حكیًما واحًدا یقدر أن یفصل في قضایا اإلخوة دون أن تبلغ المحاكم الوثنیة. 

ا علي حكیٍم واحد قادر أن یفصل في ون أن یستقرو یستطع المسیحيلمالتي عانت منها الكنیسة في كورنثوس 
ال وذا یوبخهم قائالً : "أهكذا لیس بینكم حكیم هل الخصومات بین اإلخوة، مما جعل األفراد یلجأون إلى قضاة وثنیین.

وته؟" إخواحد یقدر أن یقضي بین 

  یهاجم بولس الكورنثوسیین ألنهم وٕان كانوا بالحق في وسط الیونان (مركز الفلسفة والحكمة) لم یوجد بینهم أناس
. Ñحكماء مع أن كثیرین جاءوا إلیهم یبشرون بالحكمة

العالمة أوریجینوس 
لكن األخ یحاكم األخ،  "

 ].6وذلك عند غیر المؤمنین" [

  لدینا رؤساء الكنیسة الذین یجب أن نلجأ إلیهم في منازعاتنا حتى ال ُنستدعى أمام المحاكم الشرعیة لغیر
. Òالمؤمنین

العالمة أوریجینوس 

 حیث یخبرهم بولس أن یكرموا 13هذا ال یتعارض بأیة كیفیة مع ما جاء في رسالته إلى أهل رومیة (ص (

1 The Work of Monks, 29. 
2 In 1 Corinth., hom. 16:6. 
3 Commentary on 1 Cor. 2. 27: 20-22. 
4 Commentary on 1 Cor. 2. 27: 27-28. 
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 المسئولین.

. Ïإنه ال یطلب منا مقاومة السلطات العلمانیة، إنما باألحرى أال نلجأ إلیهم
ثیؤدورت أسقف قورش 

  ،االتهام مزدوج وهو الذهاب إلى القضاء والوقوف أمام غیر المؤمنین. فإن كان الدخول مع األخ في محاكمة خطأ
 Ðفإن تحقیق ذلك أمام غرباء كیف ُیغفر له؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  لنحتمل الظلم وال نمارسه.2
فاآلن فیكم عیب مطلًقا، "

ألن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض، 
لماذا ال ُتظلمون بالحري؟ 

 ].7لماذا ال ُتسلبون بالحري؟" [

كأنه یقول لهم إن لم یوجد بینهم حكیم واحد یفصل بین اإلخوة فإن ما سیحل بأحدهم من ظلم خالل التدخل 
فضل أ من الظلم يءٍ سالم القلب مع احتمال شف .الكنسي أهون من استخدام حق القضاء ضد اإلخوة في محاكم وثنیة

ن كان القاضي وثنًیا یكره اإلیمان ویقاومه، فیسئ إمن الدخول في مخاصمات ومنازعات أمام القضاء، خاصة 
استخدام الموقف. 

أي عیب مطلق فیهم؟ التجاؤهم إلي المحاكم الوثنیة فیه فقدان للسالم والحب األخوي والثقة المتبادلة بین 
یشیر هنا إلى اإلنسان الذي  ربما]. 8لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك لإلخوة" [" : لهذا یقول.المؤمنین ومخافة الرب
یزني مع زوجة أبیه. 

  یلیق بالمسیحى أال ینشغل برفع قضایا نهائًیا، ولكن إن كان األمر خطیر للغایة ال یمكن تجاهله فلیعرض قضیته
. Ñعلى الكنیسة

  ینتهر بولس الذین یسلكون بالخطأ، فیبدأون بالمشاحنات. فإن هؤالء معرضون لیس فقط للعقوبة بسبب الخطأ
الذي ارتكبوه، وٕانما أیًضا یساهمون في خطأ الذین یلتزمون بسبب ما أصابهم من ضرِر وغِش أن یذهبوا إلى غیر 

. Òالمؤمنین لیحكموا في أمرهم
أمبروسیاستر 

  ،بهذه الطریقة نحن ننقذ خصمنا أیًضا من النتائج الشریرة ولو بغیر إرادته. ونحن أنفسنا ال نستهین بوصیة اهللا
. Óفكخدام له ال ندخل في مشاحنات وال في طمٍع، بل نهدف باستقامة إلعالن الحق ولن نتعدى حدود الغیرة

1 PG 82:266. 
2 In 1 Corinth., hom. 16:6. 
3 CSEL 81:62. 
4 CSEL 81:62. 
5 The Long Rules, 9. 
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القدیس باسیلیوس الكبیر 

 .مرة أخرى فإن الجریمة مضاعفة وربما مثلثة بل وأربعة أضعاف 

أوالً : أنك ال تعرف كیف تحتمل، فهذا خطأ. 
ثانًیا: أنك تمارس الخطأ.  

ثالثًا: أنك تعرض األمر حتى على الظالمین.  
رابًعا: أنك تفعل هذا ضد األخ. فإن أخطاء الناس ال ُیحكم علیها بقانوٍن واحٍد بعینه، فما ُیرتكب ضد شخص 

. Ïعفًوا غیر ما یرتكب ضد عضو (في نفس العائلة أو الكنیسة)
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  اهللاملكوت ألشرارا یرثلن . 3
أم لستم تعلمون أن الظالمین ال یرثون ملكوت اهللا؟ "

ال تضلوا، 
 ال زناة وال عبدة أوثان وال فاسقون وال مأبونون وال مضاجعو ذكور

 ].10-9وال سارقون وال طماعون وال سكیرون وال شتامون وال خاطفون یرثون ملكوت اهللا" [

 واألخطر أن الذي . أن یصیروا في خطر "االنخداع"ى فالرسول بولس یخش،" أو "ال تنخدعوا"ال تضلوا"
قلوبهم وأفكارهم الخاطئة، أو لعل الذین یخدعهم القادة الذین كان یجب تخدعهم  بل ،إنساٍن من الخارجبیخدعهم لیس 

. أن یقودوهم في الطریق الملوكي الحق
مع المسیح ن یرثووال  اهللا، ن یرثوفالیقدم الرسول هنا عشرة طبقات تحرم نفسها من التمتع بحقوق أبناء اهللا 

 وهو أن مثل هؤالء الخطاة المصممین علي عدم التوبة لن یرثوا ملكوت ،قدم الحق واضًحا وصریًحا. )17 : 8(رو 
). یلیق بهم أال 23 :6 یتمتعوا بالمكافأة اإللهیة، بل أجرة الخطیة هو موت ( رو ن عمل إبلیس لن یمارسوفالذین .اهللا

نه یستحیل أن یزرع إنسان ما للجسد ویحصد ما هو للروح. إ ف،یخدعوا أنفسهم
: ثالثة مخاطرمن الرسول یحذرهم 

 أن یفقدوا ملكوت اهللا. .أ
 أن تسقط نفوسهم في شباك الخداع. .ب
أن یذهبوا إلي جهنم. . ج

  انظروا ما یقوله بولس... أال ترون كیف أن كل أنواع الشر قد غلبت؟ إنها حالة ظلمة ملّبدة وفساد لكل ما هو
. Ðحق

  أوًال فإن الُسكر أمر ال ُیستهان به وال الشتیمة، متطّلعین إلى أن المسیح نفسه سلم من یقول ألخیه یا أحمق
. Ñلجهنم

1 In 1 Corinth., hom. 16:7.  
2 In Titus, hom. 5. 
3 In 1 Corinth., hom. 16:8. 
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القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  علینا أال ُنخدع لمجرد تسمیتهم باسم المسیح دون أن یكون لهم األعمال، بل وال األعمال وال المعجزات أیًضا
 ظانین أنه حیثما وجدت ،تخدعنا، ألن الرب الذي صنع المعجزات لغیر المؤمنین حذرنا من أن ُنخدع بالمعجزات

 یا رب یا :"كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم :المعجزة المنظورة توجد الحكمة غیر المنظورة. لذلك أضاف قائالً 
ني لم إلهم   فحینئٍذ أصّرح؟ وباسمك صنعنا قّواٍت كثیرة؟ وباسمك أخرجنا شیاطین؟رب َألیس باسمك تنبَّْأنا

 فهو ال یعرف غیر صانعي البرّ . لهذا منع الرب تالمیذه ،)22: 7 مت(  عني یا فاعلي اإلثم"اذهبواأعرفكم قط. 
 أن أسماَءكم ُكِتَبت في باألحرى افرحوا "بل :من أن یفرحوا بصنع المعجزات مثل خضوع الشیاطین لهم قائالً 

 "ألستم : أي في مدینة أورشلیم التي ال یملكها سوى األبرار والقدیسون كما یقول الرسول)،20:10لو (وات"االسم
 .Ï )9:6 كو 1( "؟تعلمون أن الظالمین ال یرثون ملكوت اهللا

القدیس أغسطینوس 

 ال تنخدعوا یا إخوتي، فإن مفسدي البیوت لن یرثوا ملكوت اهللاÐ .
القدیس أغناطیوس النوراني 

 ملكوت اهللا ینبغي أن یتطهر من كل خطیة وزنا حتى یملك اهللا فیهÑ .
العالمة أوریجینوس 

  إن قال أحد أنه ال یرید ملكوت اهللا، وٕانما یطلب الراحة األبدیة یلزمه أال یخدع نفسه، فإنه ال یوجد سوى موضعان
. Òال ثالث لهما. إن لم یستحق اإلنسان أن یملك مع المسیح فبالتأكید سیهلك مع الشیطان

قیصریوس أسقف آرل 

  یلزمنا أن نصارع ضد هذه الرذائل التي أشرنا إلیها حتى نبلغ إلى استقرار الحیاة. یلزمنا في رحلتنا أن نمارس
التقوى والرحمة والتواضع وبرَّ الحیاة الكامل، والطهارة والتعقل والسالم واإلیمان والمحبة. فإنكم لن تبلغوا إلى 

. Óالمیراث الموعود به ما لم تنتزعوا في حیاتكم الرذائل التي تثقل الجسم
األب فالیریان 

 ربنا یبررنا من خطایانا. 4
وهكذا كان أناس منكم. "

لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم،  
 ].11باسم الرب یسوع، وبروح إلهنا" [

 ، ویتمجدون علي الدوام بالروح القدس،هم بالطبیعة بائسون وخطاة، لكنهم یغتسلون بمیاه المعمودیة 
ویتبررون بدم المسیح وحده. بهذا یتأهلون للتمتع باهللا القدوس في مجده والسكني األبدیة في السماء. 

1 Sermon on the Amount 2:84.  
2 Ad Eph. 16. 
3 Commentary on 1 Cor. 2. 27:67-69. 
4 Sermons 47:5. 
5 Homilies, 2:6. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح السادس 

  

 . فتعهدوا أن یسلكوا كما یلیق بأبناء القدوس،)22: 10، عب 5 :3اغتسل بعضهم بمیاه المعمودیة (تي 
صاروا موضع سرور اهللا في  أي ، وتبرروا،القدوس عزلوا أنفسهم عن األوثان لیكرسوا القلب للَّه أي ،وتقدسوا

  بقوة روحه القدوس.ه هذا ما تمتعوا به باسم الرب یسوع ونالو.المسیح البار
 حیث ننال المیالد الجدید، ثم التقدیس حیث یعمل روح اهللا علي تقدیسنا بالغسل في میاه المعمودیةیبدأ 

خیًرا إذ نحمل بّر المسیح نتبرر أمام اآلب. أالیومي، و

  نال الكورنثوسیون كل منافع النقاوة في عمادهم، التي هي أساس حق اإلنجیل. في العماد یغتسل المؤمن ویتطهر
من كل خطایاه، ویصیر باًرا باسم الرب، وبروح اهللا یصیر ابًنا للَّه بالتبني. بهذه الكلمات یذكرهم بولس بمدى 

عظمة النعمة التي نالوها في التقلید الحق. لكنهم بعد ذلك إذ صاروا یفكرون ضد قانون اإلیمان الخاص 
بالمعمودیة حرموا أنفسهم من كل هذه المنافع. لهذا فهو یحاول أن یردهم إلى طریق تفكیرهم األصلي حتى یستردوا 

. Ïما قد سبق فنالوه
أمبروسیاستر 

  خالص إسرائیل من فرعون كان خالل البحر، وخالص العالم من الخطیئة یتم بغسل الماء بكلمة اهللا (أف
26:5(Ð .

  ياألورشلیم كیرلس قدیسال 

  لكي نفهم معنى األردن الذي یطفئ الظمأ ویروي النعم من المفید لنا أن نشیر أیضا إلى نعمان السریاني الذي برأ
... من البرص

ن دخله اإلنسان بإیمان وغسل إلیس نهر آخر ینزع البرص من اإلنسان إال ذاك النهر الواحد (األردن) 
  ...نفسه في یسوع

السبب في ذلك أن الذین یغسلون فیه یخلصون من عار مصر (محبة العالم) [إذ عبر فیه یشوع بعد ترك 
 إیلیا قبل ارتفاعه] ویتطهرون من البرص المرعب همصر والبریة]،ویصیرون قادرین على الصعود إلى السماء [عبر في

 . )1([نعمان السریاني]، بهذا یصیرون متأهلین لقبول الروح القدس للغایة

 .لم یتطهر أحد إال نعمان السریاني الذي لیس من إسرائیل 

 ، یتطهرون في سّر المعمودیة،انظر، إن الذین یغتسلون بواسطة إلیشع الروحي الذي هو ربنا ومخلصنا 
  (الذي للناموس). ویغتسلون من وصمة الحرف

 . "قم، اذهب إلى األردن واغتسل فیتجدد جسدك" :لقد قیل لك
نه إلقد قام نعمان وذهب واغتسل رمزا للمعمودیة، فصار جسمه كجسم صبي صغیر. من هو هذا الصبي؟ 

ذاك الذي یولد في جرن التجدید. 
 Ðنوسيالعالمة أوریج

1 CSEL 81:63-64. 
Ð  Cat. Lect. 3:6. Cat. Lect. 3:6. 

  هنا یربط العالمة أوریجانوس بین ثالث أحداث خاصة باألردن: عبوره بیسوع، وعبوره بإیلیا، و اغتسال نعمان السریاني .)1(
3 Origen: Comm. Jos 6:47 , 48; In Luc - hom 33. Origen: Comm. Jos 6:47 , 48; In Lue - hom 33. 
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  لكي یخجلهم باألكثر أضاف هذا، وكأنه یقول لهم: "تأملوا من أیة شرور خّلصكم اهللا منها، وأیة خبرات وبراهین
على رأفاته العظیمة قدمها لكم!  

. هل هذا هو كل ما قدمه؟ ال، بل غسلكملم یحّد خالصه بإنقاذكم، بل امتد بدرجة عظیمة لنوال منافع، إذ 
. فإن كان الخالص من خطایانا هو عطیة عظیمة إال أنه قد بّرركم وال هذا هو كل ما قّدمه، فإنه أیًضا قّدسكم.أیًضا 

. Ïمألكم ببركات ال ُتحصى. هذا ما فعله باسم ربنا یسوع المسیح، ولیس بهذا االسم أو ذاك، نعم وبروح إلهنا
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 " :إن لكن اغتسلتمبعد قراءتهم هذه العبارات أطلب منهم أن یتأملوا كیف یمكن للمؤمنین أن یسمعوا هذه الكلمات "
كانوا ال یزالوا یقاومون هذا في قلوبهم، أي في هیكل اهللا الداخلي فیهم، ویسمحون برجاسات مثل هذه الشهوات 

. Ðالتي ُیغلق أمامها ملكوت السموات
  أغسطینوس القدیس

 لیس كل ما یحل لنا یوافقنا. 5
كل األشیاء تحل لي، لكن لیس كل األشیاء توافق، "

]. 12"كل األشیاء تحل لي، لكن ال یتسلط علي شيء" [
 األمر ن كانإ حتى و، "ألیس من حقي الدفاع عن حقوقي ضد أخي إن كان ظالًماأحد قائالً :قد یعترض 

.  إن كل األشیاء تحل لي، ولكن لیس كل األشیاء توافق هي أمام محاكم وثنیة؟" اإلجابةیستلزم الوقوف
كل األطعمة محللة،  ألكل من اللحوم التي قدمت ذبائح لألوثان وتُباع في الملحمة.ا لمبدأ على نفس اینطبق

اتزانه.  وأرادته  إوأ فیفقد سلطانه علي بطنه أو فكره ،لكن ال یلیق بالمؤمن أن یكون نهًما أو سكیًرا
 اموس اإلنسان المسیحي وهو:نیحدثنا هنا عن 

 ].23:10؛ 12 كل األشیاء تحل لي [اموس الحریة،ن •
 ].12، فال یتسلط علّي شيء [اموس الغلبةن •
 ].12، السلوك بما یلیق بي [اموس االبنن •
 ].24، 23:10، فأسلك بما یبنیني [اموس النمو الدائمن •

 كل األشیاء شرعیة، لكن من الواضح یجب أن تكون على أساس ضبط النفسÑ .
القدیس إكلیمنضس السكندري 

 " :یفترض بولس األشیاء التي یحتویها الناموس الطبیعي، والتي هي شرعیة بالنسبة لزمالئه كل األشیاءبقوله "
الرسل. إنها ال تشیر إلى ناموس موسى، ألن موسى منع أموًرا كثیرة بسبب قسوة قلب الشعب غیر المؤمن الغلیظ 

. Òالرقبة

1 In 1 Corinth., hom. 16:9. 
2 Ep. 39:5. 
3 Stromata 3:40:5. 
4 CSEL 81:64. 
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أمبروسیاستر 

 إذ نحن لسنا تحت الناموس لنا حریة االختیار، ولكن یلزم إدراك أن بعض الخیارات صحیحة والبعض خاطئةÏ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

  إنه یتطلع إلى النهمین. فإنه إذ قصد مقاومة الزناة مرة أخرى، ولما كان الزنا یثیره الترف وعدم االعتدال لهذا بكل
قوة یعاقب هذا الهوى... الحظ كیف أن كل واحٍد منهم یقول: "من حقي أن أعیش في ترفٍ ". یجیب: "إذ تفعلون 
هذا ال تعملون بعد كمن له سلطان على شيٍء، بل باألحرى كمن أنتم أنفسكم تخضعون لمثل هذا السلطان. ألنه 

لیس لكم سلطان حتى على بطونكم ما دمتم تتسّیبون في سلوككم، بل هي التي لها سلطان علیكم. نقول نفس 
. Ðالشيء بالنسبة للغنى واألمور األخرى

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 قدسیة الجسد. 6 
األطعمة للجوف والجوف لألطعمة، "

واهللا سیبید هذا وتلك، 
ولكن الجسد لیس للزنا، بل للرب، 

]. 13والرب للجسد" [
: 6الجسم لیس للزنا، فإن اهللا لم یخلقه لهذا الهدف، وٕانما لخدمة اهللا ومجده، كأداة للبّر في القداسة (رو 

جل أ إذ بذل ذاته من ،الجسم للرب حیث یمجد الرب بخدمته، والرب للجسد  فال یلیق استخدامه في النجاسة.،)19
تقدیس الجسد، ألجل قیامته وتمجیده مع النفس. 

حتًما یأتي وقت فیه ال یحتاج الجسم إلى طعام حین یحمل طبیعة جدیدة، ویصیر له حق التمتع 
  بالسماویات.

 یقدم لنا الرسول نظرة مسیحیة للجسد بكونه:
 ).27:12؛ 13،15ضًوا في جسد المسیح (ع •
 ).6، 1:5 كو 2خیمة الروح اإلنسانیة ( •
 ).7:4 كو 2ناء فیه كنز (إ •
 ).1:12بیحة حیة للَّه (رو ذ •

  السماء. فإن اهللا في النهایة سیحطم كل ما هو للبطن كما یقول توجیهیلزمنا أن نضبط البطن ونحفظها تحت 
. Ñالرسول

1 PG 82:267. 
2 In 1 Corinth., hom. 17:1. 
3 Paedagogus 2:5. 
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القدیس إكلیمنضس السكندري 

 إذ ُیكرس الجسد للَّه ینال مكافأة روحیة من أجل استحقاق من یحكمها، أي النفس العاقلةÏ .
 أمبروسیاستر 

 "ال یقصد بالجوف هنا المعدة، بل نهم المعدة. وذلك كما یقول: "إلههم بطنهم" (في 13" [األطعمة للجوف .[
)، فال یقصد جزًء من الجسم بل النهم... یقول: "األطعمة" بمعنى النهم، ومع النهم فهي ال تستطیع أن 19:3

 تقودنا إلى المسیح بل تسحبنا إلیها. فإن النهم هو هوى قوي بهیمي یجعلنا عبیُدا...

ال یقول هذا عن الطعام والجسم بل عن هوى النهم والمبالغة في األكل، األمر الذي یوّبخه، هذا ما یظهره 
إنه ال یتحدث عن المعدة، وٕانما عن الشهوة المبالغ فیها، لیس عن الطعام، حدیثه بعد ذلك. "واهللا سیبید هذا وتلك". 

. فإنه ال یغضب على الطعام، إنما یضع له قواعد لاللتزام بها، قائالً : "فإن كان لنا قوت بل عن األكل المستمر
). على أي األحوال فإنه یجد أن هذا األمر ككٍل معیب، أما إصالحه (بعد تقدیم 8:6 تي 1وكسوة فنكتِف بهما" (

. Ðالنصح لهم) فُیترك للصالة
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  حسًنا یلیق بالذین یخشون أن یطلبوا أي شيء یبید یوًما ما كأمر رئیسي یشتهونه، متطّلعین إلى أن كل شخٍص
). وفي موضع آخر 19:3یشترك بنصیٍب مما یتعبد به، وقد حذر الرسول من ذلك عندما قال: "إلههم بطنهم" (في

. Ñ]13یقول: "األطعمة للجوف، والجوف لألطعمة، واهللا سیبید هذا وتلك" [
  أغسطینوس القدیس

 قیامة المسیح مصدر قیامتنا. 7
واهللا قد أقام الرب، "

 ].14وسیقیمنا نحن أیًضا بقوته" [

 والخلود ، القیامة. وهبه عدم الفساد عوض الفسادةأوضح كیف أن الرب للجسد، بقیامته وهب الجسد قو 
روحیة عوض الطبیعة الترابیة، فكما لبسنا صورة آدم األول الترابي سنلبس صورة آدم الثاني الطبیعة العوض الموت، و

  .السماوي
حفظنا من تسلیم الجسد لعبودیة يالرجاء في القیامة التي صارت حًقا لنا في المسیح القائم من األموات 

الفساد والشهوات. 
إذ صار السید المسیح ممثًال لنا أقامه األب كعربون لقیامتنا التي تتحقق خالل قوة قیامة المسیح، فنشاركه 

. مجده

  هل تدركون مرة أخرى حكمته الرسولیة؟ فإنه على الدوام یؤسس اإلیمان بالقیامة بالمسیح خاصة اآلن. فإن كان
. Òجسمنا هو عضو المسیح، والمسیح قائم، بالتأكید یلزم للجسم أن یتبع الرأس

1 CSEL 81:65. 
2 In 1 Corinth., hom. 17:1. 
3 Ep. 39:11. 
4 In 1 Corinth., hom. 17:2. 
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  إن كان ینسب قیامة المسیح لآلب ال تضطربوا قط. فإنه لیس كما لو كان المسیح بال سلطان عندما قال هذا، إذ
)، وأیًضا: "لي سلطان أن أضعها ولي 2 :19هو نفسه یقول: "انقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام ُأقیمه" (یو 

). 1 :3). ویقول لوقا في سفر األعمال: "الذین أراهم أیًضا نفسه حی�ا" (أع 10 :18سلطان أن آخذها أیًضا" (یو 
فلماذا یقول بولس ذلك؟ ألن كال من أعمال االبن لحساب اآلب، وأعمال اآلب لحساب االبن. لذلك یقول: "ألنه 

. Ï)5: 19مهما عمل ذاك فهذا یعمله االبن كذلك" (یو
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ...لبس الفادي ثیاب الموت
تشبه بأهل المكان، 

أشرق نوره على السكان، 
فانطلقت التسابیح تشكر الدیَّان. 

وعندما سمع آدم صوت االبن الحنان، 
ابتهج وقدم آیات الوالء والشكران. 

كما فعل یوحنا في بطن أمه، 
عندما زارتها العذراء، 

فعل آدم في أرض الفناء، 
لقد انتهي العقاب وفتحت األبواب، 

وزالت سلطة زبانیة (شوكة) الهاویة. 
ألن الرب أراد أن یرفع یدهم عن مخلوقاته برأفته المتناهیة. 

نزل إلى مدینة األموات، 
لیفك قیود أسرى الخطیئة والخطاة. 

 .حطم األغالل وفك القیود

  ،جاء المخلص وانتهت المأساة
وفتحت أبواب الحنان للمؤمنین الصالحین، 

بفضل رب الجنة والتكوین. 
وأخذ داود قیثارة ینشد مزامیره وأشعاره، 

یقول: جاء الحي إلى األموات لیعید لهم الحیاة، 
سبحوا الرب یا سكان األرض. 

. Ðسبحوا الرب على المعجزة، فالحّر یحل بین األموات

1 In 1 Corinth., hom. 17:2. 
Ð ،228-226، ص1993 مار مالطیوس برنابا: مختارات من قصائد مار یعقوب أسقف سروج.  
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مار یعقوب السروجي القدیس 

  ،لقد مسحني السّر اإللهي... وٕانني اتحد بالسّر، الذي یحضرني إلى هذا الیوم العظیم المشرق، واهًبا عوًنا لضعفي
 ،23:4 أف( حیاة لنفسي أیًضا، ویلبسني اإلنسان الجدید ،ني ذاك الذي قام من األموات في مثل هذا الیوميفیعط
 من الخلیقة الجدیدة هؤالء الذین ولدوا من اهللا... فأكون مستعًدا أن أموت معه وأقوم أیًضا معه... ي)، ویجعلن24

 ذبح الحمل، ورشت القوائم بدمه... وعبر المالك المهلك بسیفه المهلك مرتعًبا Ïباألمس (أول أمس)
وخائًفا... ألننا محفوظون بالدم الثمین... 

باألمس قد صلبت مع المسیح، والیوم أنا ممجد معه! 
باألمس مت معه، والیوم وهبت حیاة معه! 

 !باألمس دفنت معه، والیوم أقوم معه
 القدیس غریغوریوس النزینزي

 

  عضویتنا في جسد المسیح.8
ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسیح؟  "

 ].15أفأخذ أعضاء المسیح وأجعلها أعضاء زانیة؟ حاشا" [

یتطلع المؤمن إلي كل أعضاء جسمه بكل وقاٍر بكونها أعضاء المسیح، وهیكًال لروحه القدوس. 
ذ یستخدم الجسم كأعضاء للمسیح یلزم أال یكون أعضاء لزانیة. إ

إذ تتحد النفس مع المسیح باإلیمان یصیر كل كیان اإلنسان عضًوا في جسد المسیح السري. یتحد الجسد 
كما النفس مع السید المسیح. یا لكرامة المسیحي! فقد صار جسمه عضًوا في جسد المسیح. 

 جمیعكم أعضاء المسیح، إذ اتحدتم معه بمیالدكم الثاني بالروح. لكم الرجاء أنكم ستقومون كما قام هوÐ .
 ةاألب ثیؤدور أسقف المصیص

  :لیس شيء یرعب مثل هذا التعبیر، إنه لم یقل: "آخذ أعضاء المسیح وأجعلها مرتبطة بزانیة"، بل ماذا قال
 Ñ"، األمر الذي یثیره بحذاقة!وأجعلها أعضاء زانیة"

  حًقا إن الخوف من العقوبة كفیل أن یحفظهم في العفة، لكنه إذ لم یرد بالخوف وحده أن یضع هذه األمور في
. Òنصابها، استخدم مع التهدید البراهین العقلیة

 إنه یتحدث معهم كأبناء من أصل شریفÓ .

  كل األشیاء تنتمي للرب: الجسد والنفس والروح... الحظوا كیف قّدم الكل للتأمل في المسیح، كیف رفعنا إلى
السماء. إذ یقول: "أنتم أعضاء المسیح"، "أنتم هیكل الروح". فال تصیروا بعد أعضاء لزانیة ألنه هذا لیس جسدكم 

Ï.كان الحدیث في لیلة عید القیامة، أي یوم السبت لیًال، فیقصد باألمس أي الجمعة العظیمة . 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 In 1 Corinth., hom. 18:1. 
4 In 1 Corinth., hom. 18:1. 
5 In 1 Corinth., hom. 18:1. 
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. Ïبالمرة بل خاص بالمسیح
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

أم لستم تعلمون أن من التصق بزانیة هو جسد واحد؟  "
 ].16ألنه یقول یكون االثنان جسًدا واحًدا" [

، مت 24: 2 (تك " ویكونان جسًدا واحًدا،تهأمه ویلتصق بامرأباه وألذلك یترك الرجل "یقول اهللا آلدم  
19:5 .(

 الفساد الجنسي یجعل االثنین واحَدً◌ا في الطبیعة كما في الخطیةÐ .
أمبروسیاستر 

  اإلنسان الذي یرتكب الزنا وعدم الطهارة الصادرة عنه یهین زواجه وزوجته. إنه یخطئ ضد جسمه، وبالتالي ضد
. Ñزوجته ألن االثنین جسد واحد

أوكیمینوس 
 ].17وأما من التصق بالرب، فهو روح واحد" ["

 فیصیر ، فإنها تجعل اإلنسان متغرًبا عن السید المسیح باتحاده مع زانیةا، خطیة مرعبة مثل الزن منلیست
 إلي رأس المؤمن وسیده السید يءخطیة الزنا تسناة؛ معها جسًدا واحًدا. لن یمكن أن یتم اتحاد بین المسیح والز

. المسیح
أما من   بعمل الروح القدس،ن إذ ال یتمتعا،من یتحد بزانیة یصیر معها جسًدا واحًدا ولیس روًحا واحًدا

. )6: 3 یو ؛21 :17؛ 7-1 :15 فیصیر معه واحًدا (یو ، فیقبل روح الرب فیه،یلتصق بالرب

 یقیم روح اهللا شركة بین اهللا والكائنات البشریة عندما نتحد مع الربÒ .
أمبروسیاستر 

  :إذ یغسلنا من كل خطیة ویطهرنا یدخل القدیس یوحنا إلى عالقة حسنة مع برِّه وبّر أبیه، فحسًنا یقول الرسول
. Ó]17"من التصق بالرب فهو روح واحد" [

  أغسطینوس القدیس

 الكلمة صار جسًدا، وجسد اإلنسان یرتفع إلى مجد اهللاÔ .
األب بطرس خریسولوجوس 

 االلتصاق یجعل االثنین واحًدا وال یبقیا بعد اثنینÕ .
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

1 In 1 Corinth., hom. 18:3. 
2 CSEL 81:67. 
3 Pauline Commentary from the Greek Church. 
4 CSEL 81:67. 
5 The Harmony of the Gospels, 2:4. 
6 Selected Sermons (Frs. of the Church), 145. 
7 In 1 Corinth., hom. 18:1. 
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  خطورة الزنا.9
اهربوا من الزنى. "

كل خطیة یفعلها اإلنسان هي خارجة عن الجسد، 
 ].18لكن الذي یزني یخطئ إلى جسده" [

 لنهرب منها كما هرب  جسًدا واحًدا.الیست خطیة في بشاعة الزنا إذ تربط جسم اإلنسان بجسد زانیة ویصیر
یوسف الشاب من شهوات سیدته المصریة. 

 بالهروب السریع وحده یمكننا أن نتحفظ من عنف سیدة قاسیة كهذه، ونهرب من عبودیة شریرة كهذهÏ .
القدیس أمبروسیوس 

 الحظ أن بولس لم یقل إنه یلزم أن نكره الزنا، بل أن نتحفظ منه كأناس یحذرون ضرر الشرÐ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

  لم یقل: "امتنعوا عن الزنا" بل قال: "اهربوا من الزنا"، أي بكل غیرة لكي تخلصوا من هذا الشر... یقول: "ماذا
إذن، ألیس الُمحّرم یدّنس یداه؟ وماذا عن الشخص الطّماع والعنیف؟ أظن أنه واضح أن هذا لكل أحد. ولكن إذ ال 

یمكن اإلشارة إلى شيٍء أردأ من الزنا، فقد أوضح ضخامة الخطیة بطریقة أخرى بحدیثه عن الزاني، إنه یجعل 
. Ñالجسد كله دنًسا. یفسد الجسد ككله كمن سقط في إناء من الرجاسة وغطس في النجاسة

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 نفوسهم ي یتخلوا عن نسكهم، زارًعا فيیثیر شیطان الزنا الشهوة الجسدیة، ویشن هجومه على النساك، ویجاهد لك 
 یهیئها لقول وسماع بعض األحادیث (الشریرة) یبتدئفإذا ما استطاع أن یدنس النفس،  بأن نسكهم هذا بال نفع.

. .Òحتى یبدو كما لو أن العمل (الشریر) ذاته ماثل أمام أعینهم
األب أوغریس الراهب 

  الجسد هیكل للروح القدس.10
أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم، "

 ]19الذي لكم من اهللا، وأنكم لستم ألنفسكم؟" [

بالخضوع للسید المسیح بروحه القدوس تصیر أجسامنا هیكل الروح القدس، فمن یزني یهین هیكل الرب 
لساكن فیه. إلى ا يء یلیق بالمؤمن أن یحفظ قدسیة هذا الهیكل وال یس هكذانفسه.

 هیكل الروح منهإ ،نه یتحدث عن كل جماعة المؤمنین كجسٍد واحدٍ أ" ولیس "أجسادكم" واضح جسدكم" بقوله
.  )22: 25 (خر لشعبموسى ولن الكنیسة صارت هي الشكینة التي كان اهللا یتحدث من خاللها لأ وك.القدس

  كما لو أن الشخص یصیر روًحا مع أن الجسد یحوط به. فإنه عندما ال یكون حوله ما هو مادي أو كثیف أو

1 Cain and Abel 1:20. 
2 PG 82:270. 
3 In 1 Corinth., hom. 18:2. 

Ò  إلى أناتولیسAnatolius  3، "األفكار الثمانیة"عن. 
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. Ïأرضي، فإن الجسد مجرد یحوط به لكن إدارة حیاته كلها هي بالنفس والروح. بهذا یتمجد اهللا
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 في نظر أفالطون الجسم سجن، أما في نظر بولس فهو هیكل اهللا ألنه في المسیحÐ .
العالمة ترتلیان 

ألنكم قد اشتریتم بثمن، "
]. 20فمجدوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي للَّه" [

 اهللا الذي خلق الجسم كما الروح یتمجد في كیان المؤمن كله، فیستخدم الجسم كما الروح لحساب ملكوته.
ملك نحن  بدم السید المسیح، فلم نعد ملك أنفسنا بل ُاشتریناكما ُیشتري العبد بثمٍن فیصیر في ملكیة سیده، هكذا 
فادینا، نكرس الجسم مع الروح بكل الطاقات لحسابه. 

 یقول هذه األمور ال لكي نهرب من الزنا في الجسد فحسب، بل 20" ["فمّجدوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم .[
. Ñوفي الروح وفي الذهن، فنمتنع عن كل فكٍر شریر، ومن انتزاع النعمة عنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 " ،فمن أجلكم صار الكلمة جسًدا، ومن أجلكم صار ابن 20" [قد اشُتریتم بثمنال تستسلموا للشهوات العالمیة .[
. Òاهللا ابن اإلنسان، حتى تصیروا أنتم أبناء البشر أبناء اهللا

  أغسطینوس القدیس

  الذي ُأشتري لیس له سلطان أن یأخذ قرارات، بل یقوم الشخص الذي اشتراه بذلك. ونحن إذ ُاشترینا بثمٍن غاٍل جًدا
. Óیلیق بنا أن نخدم سیدنا باألكثر، لئال بإهانة ذاك الذي حررنا نعود فنسقط في الموت

أمبروسیاستر 
 

  إذن لنمجد اهللا، ونحمله في أجسادنا وأرواحنا. ربما یقول أحد: كیف یمجده اإلنسان في الجسد؟ وكیف یمجده في
الروح؟ هنا یدعو النفس روًحا لُیمّیزها عن الجسد. ولكن كیف نمجده في الجسد والروح؟ یمجده في الجسد ذاك 

الذي ال یرتكب زنا والذي یتجنب النهم والُسكر، وال یبالي باالستعراضات الخارجیة، ومن ال یطلب مئونة أكثر مما 
یلزم لصحته، وهكذا بالنسبة للمرأة فإنها ال تهتم بالروائح والمكیاج، بل تكتفي بما خلقها اهللا علیه وال تضیف شیًئا 

. Ôمن عندها

  لیتنا ال نهتم بالمظهر الجمیل الباطل وبال نفع. لیتنا أال نعلم أزواجنا أن یعجبوا بالشكل الخارجي المجرد. ألنه إن
كانت زینتِك هي هذه، فإنه یعتاد على رؤیة وجهك هكذا فیمكن لزانیة أن تُأسره بسهولة من هذا الجانب. لكن أن 
تعلم أن یحب أخالقك الصالحة وتواضعك، فإنه ال یكون معًدا للضیاع، إذ ال یجد في الزانیة ما یجذبه إلیها، هذه 

1 In 1 Corinth., hom. 18:4. 
2 On the Soul 54:5. 
3 In 1 Corinth., hom. 18:3. 
4 Sermons on New Testament Lessons. 
5 CSEL 81:69-70 
6 In 1 Tim., hom. 4. 
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. Îالتي ال تحمل هذه السمات بل نقیضها. ال تعّلمیه أن ُیؤسر بالضحك وال بالمالبس الخلیعة لئال تهّیئین له السم
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  لنمجد اهللا ونحمله في جسٍم طاهٍر بال غضن، وفي حفٍظ كاملٍ . لیت هؤالء الذین یخلصون بدم المسیح یخضعون
لقانون مخلصهم في طاعٍة كاملٍة كخدام. لنهتم أال نقدم شیًئا نجًسا أو دنًسا في هیكل اهللا، لئال إذ ُیهان یترك 

. Ðالمسكن الذي یقطن فیه
الشهید كبریانوس 

1 In 1 Tim., hom. 4. 
2 The Dress of Virgins, 2. 
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 6كو 1من وحي 

بروحك أسلك بما یلیق 
فأنا ابن لك! 

  .وهبتني بروحك القدوس البنوة للَّه أبیك
نزلت معك إلى نهر األردن، 

لیحل روحك ویشّكلني أیقونة لك. 
نعم، هب لي روحك الناري أن یجدد على الدوام طبیعتي، 

فأسلك لما یلیق كابٍن وعضٍو في جسدك. 

  ،أنت الحاكم والدّیان قبلَت أن ُتحاكم
هب لي أال ُأحاكم أحًدا، 

وال أدین أحًدا، 
بل بفرٍح أحب وأربح حتى الذي یظلمني. 

حبي ألخي أعظم من نوال أي حق بشري! 
ألحتمل ُظلمه، فإني ال احتمل هالكه األبدي! 

  ،أنت القدوس سلكت معي على أرضي
شاركتني الحیاة هنا، 

هب لي قداستك عاملة فّي، 
فبدون القداسة ال أقدر أن أعاینك، 

وال أستطیع العبور إلى ملكوتك. 
لیس من أثٍر للخطیة یقدر أن یعبر معي إلى سماءك! 

فإن سماءك هي مقدس إلهي! 

  .أنت البار، وحدك بال خطیة
ألقتنیك، فبك وحدك أتبرر. 

وبدونك أبقى أسیًرا للخطیة والفساد! 

  أنت اإلله، من یقدر أن یقاومك؟
لك الحق أن تفعل ما تشاء. 

بحبك لي صرت عبًدا ولم تطلب حًقا لك. 
اسمح لي أن اقتفي آثارك. 
اسمح لي أن أحمل روحك. 

اسمح لي أال ُأمارس إال ما یوافقك! 
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  !أنت الكلمة األزلي، صرت جسًدا من أجلي
یا لفرحي! یا لكرامتي! سیدي یحمل جسًدا مثلي! 

فكیف احتقر الجسد بعد؟ 
كیف أستخف به؟ 

متى أراه ُیشارك جسدك مجد القیامة؟ 
متى یعبر مع النفس لیتمتع باألمجاد األبدیة؟ 

جسدي عطیة إلهیة، 
سأعرف حًقا قیمتها عندما یصیر جسًدا مجیًدا! 

  !أنت القیامة وواهبها
لتدخل إلى قبري وتحملني إلى الحیاة الجدیدة. 
من یقدر أن ینزع موتي ویهبني الحیاة غیرك؟ 

من یحطم فسادي ویهبني عدم الفساد؟ 
من ینزع ضعف الجسد وهوانه ویهبه القوة والكرامة؟ 

لك المجد یا أیها الغني في عطائه. 

  .أنت الرأس مدبر كل أعضاء الجسم ومقدسها
قدسني بروحك، 

فلن یقدر الزنا أن یلتصق بي، 
وال تقدر النجاسة أن تقترب إلى حیاتي. 

أقم مني هیكًال لروحك القدوس. 
فیه تحل مع أبیك وروحك القدوس. 

فیه تقیم سماًء جدیدة. 
فیه یحل الفرح الذي ال ینقطع! 
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 الباب الثالث
 
 
 

اجتماعیة مشاكل 
7-10 
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 مشاكل اجتماعیة
 

  .الكنیسة في قدسیتها تهتم بوحدة الجماعة وتقدیس كل عضٍو كما بتقدیس العائلة والجماعة
المشاكل التي كانت قائمة في  في اإلصحاحات السابقة ما سمعه من عبید خلوي عن بولسالج الرسول ع

، اآلن یجیب على التساؤالت التي ُقدمت على یدي مندوبیهم: كورنثوس
). 7 (ص . والعالقات الجسدیة الخالزواج والبتولیة. أسئلة تدور حول 1
). 8 إن كان یجوز أكله أم ال (ص الطعام المكّرس لآللهة الوثنیة. التساؤل بخصوص 2
). 9 لدى الشعب (صحقوق الرسول والكارز باإلنجیل. 3
وقفه مما  و؟في السوق العام موقفه من اللحومما  وموقف المؤمن من الوالئم في هیكل وثني؟ما هو . 4

) 10 (ص ؟من ولیمة في بیت صدیق وثني
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 لسابع ااألصحاح

 لبتولیة والزواجا
لبتولیة في العصر الرسولي  والزواجاالنظرة إلى 

 منها هل یلیق ،یجیب الرسول في هذا األصحاح عن بعض األسئلة التي بعث بها الكورنثوسیون إلیه
من أصل الذین المسیحیین بعض التساؤل ب غالًبا ما قام ؟بالمؤمن أال یتزوج في الظروف المعاصرة في كورنثوس

  صل یهودي.أمن هم من بعض مأممي و
 كثیر من یتطلع بینما ، ویحسبون من ال یرید الزواج قد ارتكب جرًما.ا ضروريً ا یرون الزواج أمرً الیهودكان 

ب متاعب ال حصر لها، لكنه شر ال بد منه.  جل إلى الزواج كشٍر يالفالسفة
 Sportans قوانین كان غیر المتزوجین یمنعون من مشاهدة األلعاب العامة، وفي Lycurgus قوانینفي 

ن هؤالء ال یستحقون أیة كرامة، ومع هذا وجد فالسفة یونانیون أ بأفالطونكان غیر المتزوجین ُیعاقبون. وأعلن 
یدافعون عن العزوبیة وعدم الزواج. 

: األول االستهانة به كعنصر ظلمة كله شهوات، فأسلمه هذا الفریق أدت النظرة الخاطئة للجسد إلى تّطرفین
للزنا. والثاني دنسوا النظرة إلى العالقات الزوجیة الجسدیة، فنادوا بامتناع المتزوجین عن المعاشرة الزوجیة.  

، عن شرعیة الزواج، ضد  السكندريإكلیمنضس القدیس ، كما فعل من قبله معلمه أوریجینوسالعالمة دافع
. فیشیر إلیهم كـ Montanists ومونتانیین Marcionites، الذین كان أغلبهم مرقیونیین Encratitesاإلنكراتیین 

. في مرات كثیرة أشار إلى تحریمهم للزواج، ومناداتهم 3:4 تي 1 كقول القدیس بولس في أتباع تعالیم الشیاطین""
 ضد المرقیونیین أنه لیس شيء خلقه اللَّه غیر أوریجینوس. جاء في كتابات Ïبالنسك (لكون بعض األطعمة دنسة)

العنایة طاهر في ذاته. وأنه ال یتنجس شيء ما إال باألفكار والنیات الشریرة للبشر. إنهم ُیحرّمون الزواج الذي حققته 
 عن الزواج المسیحي، بصفته نموذًجا لالتحاد بین الكنیسة والمسیح.  أوریجینوس. دافع Ïاإللهیة

ویمكن تلخیص ما ورد في هذا اإلصحاح عن الزواج والبتولیة في النقاط التالیة: 
 عاش الرسول بولس یتزوج أو البتول. فقد ] بالنسبة لمن لم8، 1علن الرسول عن سمو الحیاة البتولیة [ا. ي

 بل هي تكریس الطاقات واإلمكانیات للعبادة أو ،البتولیة لیست غایة في ذاتهاف.  دون تحرقبتوًال، متفرًغا للخدمة
الكرازة. فإن كان الرسول یشتاق أن یقتدي الكل به، ذلك لیس ألن الزواج خطیة، وٕانما ألجل الرب لمن ُوهبوا هذه 

وأما المتزوج فیهتم في ما  غیر المتزوج یهتم في ما للرب كیف یرضي الرب. فأرید أن تكونوا بال همّ .العطیة. "
 .]33[" للعالم كیف یرضي امرأته

 للتفرغ للعبادة، ،ب. یلزم إال یمتنع أحد عن العالقات الزوجیة كأمٍر دنسٍ . إنما یمكن االمتناع إلى حین
. وبموافقة الطرفین

 فال یمتنع ه أن یبقى مع، وهو غیر مسیحي، اإلیمان المسیحي، وقبل الطرف الثاني الزوجینج. إن قبل أحد

1 Comm. In Rom., 9:2. 
2 De Principiis 11:7. 
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األول. ألن غیر المؤمن مقدس في المؤمن، وٕاال ُیحسب األوالد نجسین. هذا ال یعني التصریح للمسیحي بالزواج بغیر 
ن كانا متزوجین قبل قبول أحدهما اإلیمان بالمسیح. مالمؤمنة، إنما یتحدث ع

 من ال ن تزوج ال یخطئ.إد. ال یلیق بالمتزوج أن یندم على زواجه، ویمكن للبتول أن یبقى هكذا، لكنه 
]. ولكل مؤمن موهبته الخاصة من اللَّه: الزواج أو البتولیة 9 [”ألن التزوج أفضل من التحرق“یضبط نفسه فلیتزوج، 

]7.[ 
: [سأل أهل كورنثوس بولس إن كان من حق المسیحیین المتزوجین، وقد نالوا ثیؤدورت أسقف قورشیقول 

العماد أن یتمتعوا بالعالقات الجسدیة بین الزوجین. أجاب بولس أنه یمدح العفة، ویدین الزنا ویسمح بالعالقات 
.] Ïالزوجیة

 9-1  الزواج أفضل من التحرق . 1
 16-10  السماح بالبقاء مع غیر المؤمنین. 2
 .24-17  البقاء في الحال الذي علیه. 3
 .35-25   البتولیة أفضل . 4
 .38-36  موقف اإلنسان من عذرائه. 5
 40-39   -اعتزاز األرامل بمركزهن6

الزواج أفضل من التحرق . 1
وأما من جهة األمور التي كتبتم لي عنها "

 ].1فحسن للرجل أن ال یمس امرأة" [

كانت الكنیسة في كورنثوس تعاني بجانب االنشقاقات تحت أسماء قادة معینین من صراعات بسبب مفاهیم 
الجنس والعالقات الجسدیة والزواج. فمن جهة كانت كورنثوس تفتخر بهیكل أفرودیت وما تمارسه الكاهنات المكرسات 

. وأن العفة ولعل البعض كان یحسب هذا التسیب عالمة من عالمات التحضر والتقدمللفساد لحساب الهیكل. 
والطهارة نوع من التزمت غیر الالئق بمواطني مدینة عظیمة مثل كورنثوس. 

ومن الجانب اآلخر تطلع البعض إلى الزواج وكأنه زنا مباح فقام بعض المعلمین الكذبة ینادون باالمتناع 
عن الزواج ألنه نجاسة وٕاشباع لشهوات جسدیة. جاء رفضهم للزواج كمظهر من مظاهر القداسة والتقوى. 

وظهرت آراء كثیرة متضاربة بین هذین التطّرفین، لهذا بعث البعض بأسئلتهم في هذا الشأن إلى القدیس 
بولس الرسول بكونه مؤسس الكنیسة هناك والمسئول عنها، یطالبونه بإجابة محددة على أسئلتهم. 

  إذ ُأثیروا بواسطة األذهان الفاسدة للرسل الكذبة الذین في ریائهم عّلموا برفض الزواج حتى یحملوا مظهر القداسة
أكثر من اآلخرین، لهذا كتب أهل كورنثوس إلى بولس یسألونه عن هذه األمور. وٕاذ كانوا غیر سعداء بهذا التعلیم 

. Ðتجاهلوا كل ماعدا ذلك وركزوا على هذا األمر وكثفوا أسئلتهم

1 PG 82:271. 
2 CSEL 81:70. 
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أمبروسیاستر 

  یقول البعض أن هذا المقال یوجهه الرسول إلى الكهنة؛ لكنني أرى مما جاء بعد ذلك أن األمر لیس كذلك، وٕاال ما
  .Ïكان یقدم نصیحته في عبارة عامة. فلو أن هذه األمور خاصة بالكهنة لقال: "جید بالمعلم أن ال یمس امرأة"

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
". وهو هنا یقدم تقدیره الخاص حسن للرجل أن ال یمس امرأةبدأ إجاباته على أسئلتهم بوضع المبدأ العام: "

لحیاة البتولیة التي یراها أنها حیاة أفضل، لكنها لیست ملزمة للجمیع. 

 إذا كانت شرور البشر تحتاج إلى قوانین رادعة، فإن البتولیة تأخذ مكانها المساوي للمالئكةÐ .
القدیس كبریانوس 

  .كل الكلمات البشریة قاصرة عن أن تضیف شرًفا أكبر لنعمٍة فائقة كالبتولیة

  ما انفصلت البتولیة قط عن الملتصق بواهب صفات األلوهیة... إن كل قوامیس اللغة وأسالیب البالغة ُتحتقر
احتقاًرا إن ُاستخدمت في مدحها. 

  البتولیة رفیقة اإلنسان في عمله الروحاني، ومساعدة له في البلوغ إلى الهدف السامي للحیاة... إنها الطریق
. Ñالعملي في علم الحیاة اإللهیة. وهي تهب األشخاص قوة حتى أنهم یتشّبهون بالطبائع الروحانیة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  
 البتولیة أعظم المواهب كماًال بعد االستشهاد. ففي ذبیحة البتولیة، یكون اإلنسان هو أوریجینوسیعتبر 

تمثل البتولیة حلقة وصل الكاهن من خالل فكره، والذبیحة من خالل جسده، وذلك على مثال المسیح فوق الصلیب. 
، حیث كان اللَّه قادًرا أن یتحد بالبشریة فقط من خالل جسد "مقدس" أخذه من امرأة عذراء متمیزة بین السماء واألرض

. Òبدون عالقة زوجیة
ولكن لسبب الزنى لیكن لكل واحد امرأته، "

 ].2ولیكن لكل واحدة رجلها" [

بجانب حیاة الشركة والتعاون األسري، فإن أحد أهداف الزواج هو حمایة الغرائز الجنسیة من االنحراف، 
تقدم لنا الحكمة اإللهیة الزواج كعالٍج عملي ضد الزنا بكل أنواع فعلى الزوجین مسئولیة اهتمام كل منهما باآلخر. 

ل زوجته، وللزوجة رجلها. جلكي یتجنب اإلنسان السقوط في الزنا فیكون للر الشهوات غیر الالئقة.

 ه◌َ . Óال یظن أحد أنني ُأقلل من قیمة الزواج كُسّنٍة ونظام. نحن ال نجهل أن الزواج لیس غریًبا عن بركة اللَّ
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

1 In 1 Corinth., hom. 19. 
Ð  .7كیفیة الطهارة وفوائدها،  
Ñ  ،5، 2، 1فلسفة البتولیة.، 
Ò  ،1996راجع كتاب: الزواج والبتولیة عند العالمة أوریجینوس، القمص تادرس یعقوب ملطي، ترجمة الدكتور جورج بطرس . 
Ó  ،8فلسفة البتولیة. 
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 البتولیة لیست احتقاًرا للزواج... وال تلمح هذا االستعالء، ألن العالقة بین الرجل والمرأة كعالقة المسیح بالكنیسةÏ .
القدیس أغناطیوس الثیؤفورس 

  كیف لصقهما وضمهما مًعا لیكونا جسًدا واحًدا بواسطة من حیث أنه في االبتداء ظن أبونا أنهما اثنان، أنظر
. ألنه یقول ِعوض هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته، ویكون االثنان جسًدا واحًدا. سّر الزواج

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 كیف یمكننا أن نعبَّر عن سعادة الزوجیة التي تعقدها الكنیسة، ویثبتها القربان، وتختمها البركة؟Ð 
العالمة ترتلیان  

لیوِف الرجل المرأة حقها الواجب، "
 ].3وكذلك المرأة أیًضا الرجل" [

 یسمح اللَّه لنا بالزواج، إذ لیس كل إنساٍن قادًرا على حالة السمّو الُملزم بالنقاوة المطلقةÑ  .

  إنك تمتنع عن زوجتك التي ارتبطت بها. تقول إنني ال أسيء إلیها وتظن أنك تقدر أن تعیش عفیًفا في نقاوة
أعظم. أنظر كیف تحطم زوجتك البائسة كنتیجة لتصرفك، فإنها عاجزة عن احتمال طهارتك! یجب أن تلتصق 

 Òبها جسدًیا، ال من أجلك وٕانما من أجلها هي!
العالمة أوریجینوس 

 هذا هو السبب لماذا یدعو األمر دیًنا (یفي به) لیظهر أنه لیس أحد سیًدا على نفسه بل كل منهما خادم لألخر… 
اآلن إن كان لیس للزوج أو الزوجة سلطان على جسدیهما، باألكثر لیس لهما سلطان على ممتلكاتهما. هذه 

. Óمساواة عظمى في الكرامة ولیس ألحدهما سلطان خاص أو حق خاص
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یلزم للزوج والزوجة أن یخضع كل لآلخر في هذا األمر. إذ صار االثنان جسًدا واحًدا وٕارادة واحدة حسب ناموس
. Ôالطبیعة

أمبروسیاستر 
  تقتضي النوامیس البشریة أن تكون النساء عفیفات وٕان لم تكن هكذا تعاقب، وال تطالب بذلك بالنسبة للرجال. ذلك

ألن الرجال هم الذین وضعوا الشرائع فلم یضعوا أنفسهم على قدم المساواة مع النساء، بل أعطوا ألنفسهم تقدیًرا 
أكثر. أما الرسول القدیس الذي أوحى له بالنعمة اإللهیة فهو أول من وضع قانون العفة موضع تطبیق للرجال 

. Õأیًضا

1 Ad Polycarb 5:1. 
2 To his Wife 2:9. 
3 In Gen. 3:6; 5:4. 
4 Commentary on 1 Cor. 3:33:23-25. 
5 In 1 Corinth., hom. 19:2. 
6 CSEL 81:71. 
7 PG 82:271. 
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ثیؤدورت أسقف قورش 
لیس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، "

 ].4وكذلك الرجل أیًضا لیس له تسلط على جسده بل للمرأة" [

لیس للرجل أن یتسلط علي جسده بل یقدمه لزوجته، وأیضا لیس للزوجة تسلط علي جسدها بل تقدمه للزوج. 
ولیس من حقه أن   خرق لقانون الزواج، حیث سلم كل منهما جسده للطرف اآلخر، همان الزنا وتعدد الزوجاتإبهذا ف

یسلمه لشخص ثالث. 
ال یسلب أحدكم اآلخر إال أن یكون على موافقة إلى حین، "

لكي تتفرغوا للصوم والصالة، 
ثم تجتمعوا أیًضا مًعا، 

 ].5لكي ال یجربكم الشیطان لسبب عدم نزاهتكم" [

ه، لیس له حق االمتناع عن لالنسبة للمتزوجین فقد صاروا في ملكیة متبادلة، كل یقدم جسده لآلخر كملٍك ب
 أي طرف من العالقة الجسدیة دون رضا الطرف اآلخر ]. فامتناع5العالقة الجسدیة وٕاال صار سالًبا حق اآلخرین [

مكن االمتناع إذا اتفق االثنان للتفرغ للصوم هو سلب لحقوق الزواج. وباألولي االلتصاق بطرف ثالث سلب لها. ي
].  5والصالة إلي حین، دون ضغط من أحد الطرفین على اآلخر [

" لكي تتفرغوا“ُیالحظ أن الرسول لم یقل: "للصوم والصالة"، وٕاال كان ذلك معناه أن العالقة دنسة، إنما 
]، لئال یظن من ال یمتنعا عن العالقة للتفرغ 6" [أقول ذلك علي سبیل اإلذن ال علي سبیل األمر“ الرسول: لقويلهما. 

 أنهما قد كسرا وصیة إلهیة... إنه طریق الكمال للقادرین! 
  لیس من الصعب بالنسبة للمتزوجین المخلصین أن یضعوا لمدة أیام ما تعهد به األرامل والبتولیون القدیسون أن

.  Ïیفعلوه كل أیام حیاتهم، لهذا لتلتهب فیكم الغیرة، ولُتضبط الشهوات
القدیس أغسطینوس 

 یلزم أن تتم أسرار الزواج بقدسیٍة وبتریٍث ولیس بأهواء مشوشةÐ .
العالمة أوریجینوس 

 ]"فیبدو ما یقوله مخجل 5لست أخجل أن أنطق بهذا ما دام بولس لم یخجل من القول: "ال یسلب أحدكم اآلخر [
 باألعمال التي توضع في مكانها الالئق كما  بلأكثر مما أقوله، ومع هذا لم یخجل. فإنه ال یهتم بالكلمات

. Ñبسیوف
 ودمار العائالت غالًبا ما لماذا هذا؟ ألن شرورا عظیمة تصدر عن هذا النوع من االمتناع. ألن الزنا والنجاسة 

یحدث بسبب هذا. فإن كان الرجال وهم لهم نساؤهم یتعّرضون الرتكاب الزنا فباألكثر یسقطون إن نزعت عنهم 
هذه التعزیة... یمكنك أن تعیش مع زوجة وتهتم بالصالة. ولكن بالعفة تصیر الصالة أكثر كماالً . إذ لم یقل: 

"، فما یتكلم عنه لیس بسبب دنس ما وٕانما للتفرغ أكثر... أال ترون "لكي تتفرغوا للصالة"لكي تصلوا، بل قال: 

1 Lent 209:3. 
2 On Prayer 2:2. 
3 In 1 Thess., hom. 5. 
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المعنى القوي الذي یقصده بأن العفة أفضل، ومع هذا فهو ال ُیلزم الشخص العاجز عن بلوغها، لئال یعترض 
. Ïأحد

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ].6ولكن أقول هذا على سبیل اإلذن ال على سبیل األمر" ["

علي سبیل اإلذن، أي لیس وصیة إلهیة من ال ینفذها ُیحسب عاصًیا للَّه، إنما هي وصیة لمن یطلب 
الكمال، األمر الذي ال یقدر الكل أن ینفذه. 

  ماذا یعني هذا؟ ال تلزموا أنفسكم بشٍيء أكثر من طاقتكم لئال خالل امتناعكم المشترك تسقطون في الزنا؛ لئال
یجّربكم الشیطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكي ال یبدو كمن یأمر وهو مجرد یسمح بذلك (ألن ما ُیطلب من شخص 

ولكن أقول هذا على سبیل اإلذن ال كأخالقیات أقوى یختلف عما یسمح به للضعفاء)، لهذا أضاف في الحال: "
"، وكأنه یقول: "لست أمركم أن تفعلوا هذا، لكنني على سبیل األمر، ألني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا

. Ðأسامحكم إن فعلتموه"
  أغسطینوس القدیس

 "أترید أن ...]. ألن هذا لیس حكم إلزامي بل هو متروك لمحبي العفة6[ "على سبیل األمرال ...ولكن أقول هذا 
. Ñ]7تعرف رأي بولس في هذا األمر؟ "ألني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا" [

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
ألني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا، "

لكن كل واحٍد له موهبته الخاصة من اللَّه، 
 ].7الواحد هكذا واآلخر هكذا" [

یدرك المؤمن إن ما هو علیه هو من قبیل العنایة اإللهیة، فیعیش في شكٍر دائٍم بال تذمرٍ .  
 یعطى بولس راحة للمتزوجین بالقول أن الزواج هبة من اللَّهÒ .

ثیؤدورت أسقف قورش 
 "أي یمارسون العفة. لم یرد أن یلزمهم أن یرتبطوا بحدود 7:7كو  1( "ألني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا ،(

. Óضیقة، فیطلب أموًرا مشددة للغایة، إنما اكتفى أن یقدم لهم فضیلة معتدلة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  بالحقیقة هؤالء یحتلون مرتبة عالیة أمام اللَّه الذین یتركون كل األعمال العلمانیة ویخدمونه في عفة جادة، ولكن
". إذن إذ یصلى البعض من كل واحد له موهبته الخاصة من اللَّه، الواحد هكذا واآلخر هكذاكما یقول الرسول "

. Ôأجلكم یحاربون ضد أعدائكم غیر المنظورین، وأنتم إذ تحاربون من أجلهم تقاومون البرابرة، األعداء المنظورین
  أغسطینوس القدیس

1 In 1 Corinth., hom. 19:3. 
2 Sermons for Christmas and Epiphany, sermon 1:22. 
3 In Galat., hom. 2. 
4 PG 82:274. 
5 In 1 Tim., hom. 10. 
6 Ep. 198:5. 
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  إذ یربط اللَّه بین الرجل والمرأة (في الزواج) مًعا، لذلك توجد هبة ُمقدمة لمن یربط بینهما اللَّه. عرف بولس ذلك
فأعلن أن الزواج حسب كلمة اللَّه یعادل طهارة البتولیة المقدسة، قائالً : "أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا، لكن 

). فمن یربط بینهم اللَّه، یطیعون في 7:7كو  1( كل واحٍد له موهبته الخاصة من اللَّه، الواحد هكذا واآلخر هكذا"
 .Ï)25:5فكرهم وعملهم الوصیة القائلة، "أیها الرجال، أحبوا نساءكم، كما أحب المسیح أیًضا الكنیسة" (أف 

  العالمة أوریجینوس
ولكن أقول لغیر المتزوجین ولألرامل، "

 ].8أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا" [

 فلیتزوجوا،  أنفسهمولكن إن لم یضبطوا "
 ].9ألن التزوج أصلح من التحرق" [

: Ðناًرا اقتبسها الرسول بولس عن قصة الحاخام عمرامو  تحرًقا البعض أن دعوة الشهوةىیر 
 حیث أودعن في علیة الحاخام عمرام. ولكي Nehardea حضرن إلىأُ قیل أن مجموعة من النساء ُسبین و

ال تهرب إحداهن ُرفع السلم وبقین في العلیة حتى یتقدم من یفدیهن. عبرت إحداهن علي نافذة العلیة، وٕاذ كان جمالها 
باهًرا ُأسر الحاخام بجمالها، فاحضر السلم لیصعد إلیهن. في منتصف الصعود صار ضمیره ینخسه علي هذا 

 نار! في بیت عمرام! تجمهر الجیران حول البیت واضطر أن ینزل من !التصرف غیر الالئق. فأخذ یصرخ: نار
السلم. 

خیر لي أن تخجلوا هنا "نك أخزیتنا إذ ال توجد نار في البیت. أجابهم عمرام: إ إلیه الحاخامات یسألونه ىجر
. وصار یستحلف الشهوة الردیئة أن تخرج منه، "في بیت عمرام في هذا العالم من أن أخزیكم في الحیاة العتیدة

 نا جسد، لكنني قد غلبتكِ !"أأنِت نار، وفخرجت كعمود من نار. عندئذ قال عمرام "
 غایة بولس تجنب الزنا ال وضع عقبات في طریق طالبي طریق الحیاة السامیةÑ .

أمبروسیاستر 
  ثل هذا الشخص (الذي یقدر أن یضبط نفسه) ال یخطئ ضد العهد (بزواجه)، لكنه ال یحقق الغرض السامي

. Òلألخالقیات اإلنجیلیة
القدیس إكلیمنضس السكندري 

  لماذا أنت تعرف بأنه توجد ضرورة للعالج من الشهوة ومع هذا تعترض علّي عندما أقول أن الشهوة مرض؟ إن
 Óكنت تتعرف على العالج فلتتعرف أیًضا على المرض!

القدیس أغسطینوس 

 السماح بالبقاء مع غیر المؤمنین. 2
وأما المتزوجون فأوصیهم ال أنا بل الرب، "

1 Frag. On 1 Cor. 34, 37. 
2 tract kiddushim, foll, 81. 
3 CSEL 81:72. 
4 Stromata 3:82:4. 
5 Against Julian, 15. 
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 ].10أن ال تفارق المرأة رجلها [

أوصیهم ال أنا “ال یجوز للمتزوجین االنفصال عن بعضهما البعض بسبب دنس نظرتهم للعالقة الجسدیة. 
 هذه وصیة إلهیة من یكسرها یخطئ في حق الوصیة اإللهیة.. ]10 [”بل الرب
   ؛ لو 11:10؛ مر 9:19؛ 32:5ألن ما سیقوله هو أمر من المسیح أال تفارق الزوجة إال لعّلة الزنا (مت

. Ï) لذلك یقول: "ال أنا بل الرب"18:16
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 لقد أُعطي هذا لنا كي نفهم أنه ال یطلق الواحد اآلخر مادام االثنان مؤمنینÐ .
القدیس أغسطینوس 

وٕان فارقته، فلتلبث غیر متزوجة أو لتصالح رجلها، "
 ].11وال یترك الرجل امرأته" [

   یسمح اللَّه بتطلیق الزوجة بسبب الزنا، لكن ماذا یقصد هنا بالزنا؟ هل یقصد المعنى العام الذي نفهمه، أي
 النجاسة؛ أم المعنى الذي یستخدمه الكتاب المقدس عند حدیثه عن األمور المحرمة كعبادة األوثان ارتكاب

والطمع. وبذلك یكون الزنا هو كل تعٍد على الناموس بسبب الشهوة الشریرة. ولكي نكون مدققین نفحص رأي 
وأما المتزّوجون فأوصیهم ال أنا بل الربُّ أن ال تفارق المرَأة رجلها. وٕان فارقتُه فتلبث غیر الرسول عندما یقول "

. فقد یحدث أن تفارقه بسبب الزنا، ألنه ال )11-10:7 كو 1 ("امرأتهمتزّوجة أو تصالح رجلها. وال یترك الرجل 
یجوز لها تركه إال لهذا السبب، كالرجل الذي ال یترك زوجته إال لنفس العلة، وٕاال فما الداعي أن یكمل الرسول 

 ". امرأته "ال یترك الرجل :قائالً 

لم یضف الرسول "لعلة الزنا" التي سمح بها رب المجد، ألنها مفهومة ضمًنا أن الترك لعلة الزنا، فیخضع 
الرجل للقاعدة التي تخضع لها المرأة، فإذا ترك زوجته (لعلة الزنا) یلبث غیر متزوج أو یصالح زوجته. ألنه لیس 

 : التي زنت، مثل تلك المرأة التي لم یجرؤ أحد على رجمها، والتي قال لها الربامرأتهباألمر الشریر أن یصطلح مع 
. لذلك نجد أن الرب أجبر الزوج على عدم تطلیق زوجته لغیر علة الزنا، أما في )11:8یو ( وال تخِطئي أیًضا"اذهبي"

. وهذا یشبه القول بالسماح للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها، فإن سمح له بذلك بتطلیقها بل فال یأمرهحالة الزنا 
تزوجت قبل وفاته تكون مخطئة، أما إذا لم تتزوج بعد وفاته فال تكون مخطئة ألنها لم تؤمر بالزواج بل ُیسمح لها 

بذلك. 
 نالحظ أن في شریعة الزواج یخضع الرجل لنفس القواعد التي فرضت على المرأة. فعندما یحدث الرسول 

وكذلك الرجل أیًضا لیس له  ":، یحدث الرجل أیًضا)4:7 كو 1 ("لیس للمرَأة تسلُّط على جسدها بل للرجل ":المرأة
". فما دامت القواعد بینهما متشابهة، لذلك ال یجوز للمرأة أن تترك رجلها إال لعلة الزنا تسلط على جسده بل للمرأة

 .Ñكالرجل تماًما

  شرح الرسول هذا األمر قائًال بأن الزوجة تكون مرتبطة ما دام رجلها حًیا، ولكن إن مات رجلها فُیسمح لها

1 In 1 Corinth., hom. 19:4. 
2 Question 83. 
3 Sermon on the Amount 1:16:43.  
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بالزواج. وفي هذه المسألة لم یذكر الرسول رأیه الخاص - كما في بعض نصائحه - بل یوصي بأمر الرب، 
 1 ("امرأته وال یترك الرجل …وأما المتزّوجین فأوصیهم ال أنا بل الربُّ أن ال تفارق المرَأة رجلها ":وذلك بقوله

 االستثناء. أعتقد أنه بنفس القاعدة إذا ترك الرجل زوجته. ربما أن الترك یكون بسبب الزنا - ذلك )11-10:7كو
- لذلك فال ُیسمح للمرأة أن تتزوج ما دام رجلها حًیا وال للرجل أن یتزوج ما دامت الوحید الذي أراده الرب 
المرأة التي طلقها حیة. 

حًقا لتعتبر زیجات مباركة باألكثر تلك التي یستطیع فیها كال الطرفین، سواء بعد إنجاب األطفال أو قبل 
 تلقائًیا كل عن اآلخر. على االمتناع مشترًكا على اتفاًقا بأن یكون لهما نسل أرضي، أن یتفقا االهتماماإلنجاب لعدم 

 حتى ال ینتج عن ذلك ترك الواحد لآلخر (دون إرادة الثاني) فیخالف  برضى االثنین.االتفاقأنه ینبغي أن یكون 
 .Ï كلیهما مًعا فسیحیا حیاة روحیة ال جسدیة وبالتالي ال یكون قد طلقهااتفقوصیة الرب التي ال تسمح بالترك. فإن 

 القدیس أغسطینوس
وأما الباقون فأقول لهم أنا ال الرب: "

أن كان أخ له امرأة غیر مؤمنة، 
وهي ترتضي أن تسكن معه، 

 ].12فال یتركها" [

یقصد بالباقین الذین قِبل أحد الطرفین منهما اإلیمان المسیحي وبقي اآلخر غیر مسیحي، فإن األمر في یّد 
ن یتزوج أغیر المؤمن؛ إن أراد البقاء فلیبَق، وٕان فارق فلیفارق، وال یكون الطرف اآلخر مستعبًدا له... أي یجوز له 

 یتشكك المؤمن بالتصاقه بغیر البمسیحي. هنا یتحدث عن زیجات سابقة لإلیمان، وقبل طرف دون آخر اإلیمان. 
 المؤمن مادام الزواج قد تّم قبل دخوله اإلیمان... اآلخر مقدس لیس في ذاته إنما في المؤمن، وأوالده مقدسون فیه.

  واضح أن المرأة التي ترتبط بعابد وثٍن هي معه جسد واحد. حسًنا! هما جسد واحد، ومع ذلك ال تصیر دنسة، بل
طهارة الزوجة تغلب دنس الزوج. مرة أخرى فإن طهارة الزوج المؤمن تغلب دنس الزوجة غیر المؤمنة. كیف إذن 

في هذه الحالة الدنس ُیغلب ویسمح بالعالقة بینهما، بینما في حالة المرأة الزانیة ال ُیدان الرجل عندما یفارقها؟ 
ألنه هنا یوجد رجاء أن العضو الضائع قد یخلص خالل الزواج، أما في الحالة األخرى فالزواج قد انحّل فعًال 

 وكالهما قد فسدا، أما هنا فالخطأ من جانب واحد ال من جانب االثنین... 

لكن األمر هنا لیس بخصوص شخصین لم یجتمعا بعد (الزواج) بل بخصوص الذین ارتبطوا فعًال به. إنه 
]... ماذا إذن هل 12" [إن كان أخ له امرأة غیر مؤمنةلم یقل إن أراد أحد أن یأخذ له زوجة غیر مؤمنة، بل قال: "

"، قال هذا ال مقدس في زوجتهالیوناني (األممي غیر المؤمن) مقدس؟ بالتأكید ال، إذ لم یقل أنه مقدس بل قال أنه "
لیعني أنه مقدس (في ذاته)، وٕانما لكي یخلص المرأة تماًما قدر المستطاع من مخاوفها ویقود الرجل لكي یرغب في 

. Ðالحق
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یقول بولس هذا عن حالة اثنین أممیین، أحدهما صار مؤمًنا. عادة الوثني یكره المسیحیة، والمسیحي ال یرید أن

1 Sermon on the Amount 1:14:39.  
2 In 1 Corinth., hom. 19:4. 
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. Ïیتأثر بالوثنیة، ولهذا یقول بولس إن كان االثنان سعیدان في عیشتهما مًعا یلزم أن یستمرا
أمبروسیاستر 

  ال یعنى بولس أن المرأة ملتزمة أن تتزوج غیر مؤمن وٕانما هي ملتزمة أن تبقى معه ما دامت كانت أصًال متزوجة
. Ð ( قبل قبولها اإلیمان)

سیفریان أسقف جبالة 
  الزواج عطیة روحیة، ولكن ال تكون هكذا إن تمت مع غیر المؤمنین. ال ُیعطى روح اللَّه لیسكن في هؤالء الذین

. Ñهم غیر مؤمنین
العالمة أوریجینوس 

والمرأة التي لها رجل غیر مؤمن،  "
 ].13وهو یرتضي أن یسكن معها فال تتركه" [

ألن الرجل غیر المؤمن مقدس في المرأة، " 
والمرأة غیر المؤمنة مقدسة في الرجل، 

 ].14وٕاال فأوالدكم نجسون، وأما اآلن فهم مقدسون" [

 المْؤمن مقدَّس  والحكمة من وصیة الرسول هو أن عدم تركها قد یترك لها فرصة لإلیمان. فیقول "ألن الرجل غیر
). 14:7 و ك1 (في المرَأة، والمرَأة غیر المْؤمنة مقدَّسة في الرجل"

أظن أن بعض النساء صرن مؤمنات بواسطة أزواجهن المؤمنین كما صار بعض الرجال مؤمنین بواسطة 
 زوجاتهم المؤمنات.

". ألن وأما اآلن فهم مقدسون. وٕاال فأوالدكم نجسونلم یؤید الرسول نصیحته بذكر أسماء بل بأمثلة قائًال "
أوالدكم اآلن مسیحیون، هؤالء الذین تقدسوا بسبب إیمان أحد الوالدین أو كلیهما مًعا. وقداسة هؤالء األوالد لم تكن 

تحدث لو انهار الزواج بإیمان أحد الزوجین (أي ترك الطرف اآلخر لعدم إیمانه) ولكن المؤمن احتمل غیر المؤمن 
و  (لومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفیك": "تارًكا له مجاًال لإلیمان. واحتمال الضعفاء هذا من مشورة الرب إذ یقول

35:10( Ò. 

القدیس أغسطینوس 
  الزوج والزوجة هما واحد كما أن الخمر والماء هما واحد عند امتزاجهما مًعا. كما أن الشریك غیر المؤمن یفسد

. Óالمؤمن. لهذا السبب فإن الذي لم یتزوج بعد یلزمه بكل حرص إما أنه ال یتزوج نهائًیا أو یتزوج في الرب
العالمة أوریجینوس 

  أبناء المؤمنین كانوا بمعنى ما معینین للقداسة والخالص، وبعربون هذا الرجاء یسند بولس الزیجات التي یود أنها
. Ôتستمر

1 CSEL 81:75-76. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 Commentary on 1 Cor. 3:34:42-45. 
4 Sermon on the Amount 1:16:45.  
5 Commentary on 1 Cor. 3:36:2-5.. 
6 On the Soul 39:4. 
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العالمة ترتلیان 
 عندما یكون األطفال طاهرین وقدیسین وغیر ُمفسدین بعدم اإلیمان تكون النصرة إلیمان الوالدینÏ .

سیفریان أسقف جبالة 
ولكن أن فارق غیر المؤمن فلیفارق، "

لیس األخ أو األخت مستعبًدا في مثل هذه األحوال، 
 ].15ولكن اللَّه قد دعانا في السالم [

   الزوج المسیحي یمكنه أن یترك زوجته دون لوم علیه حتى إن كانا قد تزوجا قانونًیا ما دامت ترفض الزوجة أن
. Ðتعیش معه ألنه مسیحي

القدیس أغسطینوس 
  الزواج الذي ُیعقد بدون صلوات للَّه غیر ُملزم، لهذا ال ُیحسب خطیة إن انحل من أجل اللَّه. أما الشریك غیر

المؤمن فهو یخطئ ضد اللَّه وضد الزواج، ألنه هو أو هي ال یرغب أن یعیش في زواج مقدس للَّه. لیس له حق 
أن یذهب إلى المحكمة ألجل هذا، ألن من یترك الزواج یفعل هذا بسبب كراهیته للَّه، ولهذا فإنه أو إنها ال ُیحسب 

. Ñأهًال لالستماع إلیه
أمبروسیاستر 

  ال یكون الشریك المؤمن هو سبب الطالق. ولكن إن أراد الشریك غیر المؤمن أن ینفصل یكون الشریك المؤمن
. Òبریًئا ولیس علیه اتهام

ثیؤدورت أسقف قورش 
  :إن كان في كل یوم یلطمك ویدخل معك في صراع فإنه من األفضل أن تنفصال فإن هذا هو ما یعنیه بقوله

]. فإن الطرف اآلخر هو الذي وضع أساس االنفصال كمن قد ارتكب 15" [ولكن اللَّه قد دعانا في السالم"
.  Óدنًسا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
ألنه كیف تعلمین أیتها المرأة هل تخلصین الرجل؟ "

 ]16أو كیف تعلم أیها الرجل هل تخلص المرأة؟" [

یلیق بالمسیحي الذي سبق زواجه أو زواجها بغیر مؤمن أال یهرب من صلیبه بل یقبل الطرف اآلخر ال 
 إذا رفض الشریك  أمانما ألجل خالص الشریك،إألجل نفع زمني أو إشباع رغبات جسدیة أو نفسیة أو اجتماعیة و

الشركة معه لقبوله اإلیمان فهذا عالمة من قبل الرب لكي یترك، ألنه ال یعلم أن كان قادًرا علي جذبه لإلیمان أم ال. 

 البقاء في الحال الذي علیه. 3
غیر أنه كما قسم اللَّه لكل واحد، "

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 Questions of Dulcitius,1. 
3 CSEL 81:76-77. 
4 PG 82:278. 
5 In 1 Corinth., hom. 19:4. 
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كما دعا الرب كل واحد، 
هكذا لیسلك، 

 ].17وهكذا أنا آمر في جمیع الكنائس" [

من الواضح أن مدینة كورنثوس التي ضّمت جنسیات مختلفة كثیرة، وثقافات فكریة متباینة، ودیانات متنوعة 
مع انتشار الفساد سبب ارتباًكا لبعض الذین قبلوا اإلیمان بالمسیحیة. فثارت تساؤالت كثیرة، منها:  

  ما موقفي من الطرف اآلخر (الزوج أو الزوجة) الذي یرفض مشاركتي في اإلیمان الجدید؟
  ما هو موقفي منه إن كان یقبل البقاء معي دون اإلیمان؟ 

 وما موقفي إن كان یسيء المعاملة ویدخل في مشاحنات من أجل قبولي اإلیمان؟ 

 إن كنت مختوًنا قبل اإلیمان أو من الغرلة، فهل ملتزم بالختان؟ 

 ما هي نظرة المسیحیة لي إن كنت منتسًبا إلى طبقة من األشراف، أو كنت عبًدا؟ 

 هذه األسئلة وما على شاكلتها احتاجت إلى إجابات صریحة من الرسول بولس، حتى یطمئن الكل أنهم 
سالكون الطریق اإلنجیلي اآلمن والسلیم. أو بمعنى آخر، هل الظروف األسریة أو االجتماعیة أو الثقافیة یمكن أن 

 تقف عائًقا عن التمتع بالحیاة اإلنجیلیة؟

 من الخطأ أن تفترض بأن الظروف التي تسود عندما یؤمن إنسان ما، وأنها تقف عائًقا له في أن یصیر مقدًساÏ .
ثیؤدور أسقف المصیصة 

دعي أحد وهو مختون، "
فال یصر أغلف، 

دعي أحد في الغرلة، 
 ].18فال یختتن" [

"لیس الختان شیًئا،  
ولیست الغرلة شیًئا،  
 ].19بل حفظ وصایا اللَّه" [

  الختان في ذاته ال یعنى شیًئا، إنما كان وصیة من اللَّه. من جانب آخر فإن الغرلة هي الطریق الذي به خلقنا اللَّه
. Ðعلیه، فال مكافأة علیه أیًضا

سیفریان أسقف جبالة 
 ].20الدعوة التي دعي فیها كل واحد فلیلبث فیها" ["

ممًیا، أن كان یهودًیا أو إال تستطیع الظروف الخارجیة إن تعوق المؤمن الحقیقي عن الشهادة لحق اإلنجیل، 
متزوًجا أو أعزب، حًرا أو عبًدا، فإنه یستطیع أن یشهد للحیاة الجدیدة المقامة خالل الوضع الذي هو فیه، في المسیح 

ي، مختون أو في ثیهودي ویوناني، بربري أو سكي یسوع یتحد الكل معا كأعضاء في جسده بال تمییز بین رجل وامرأة،
ن نعمة اللَّه ال تحدها هذه األمور. إ). ف11 : 3الغرلة، عبد أو حر (كو 

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
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لیستمر ویواصل العمل الذي كان علیه قبل اإلیمان، مادام هذا العمل لیس فیه ارتكاب للخطیة. ِعوض 
االنشغال بتغییر الموقف یضع المؤمن في قلبه أن یشهد لمسیحه بشكٍر وفرٍح بحیاته الجدیدة في الموضع والظروف 

التي هو فیها. 
ن كان قد قبل اإلیمان وهو إ للَّه، یدرك أن كل األمور تعمل مًعا لخیره، فرالمؤمن الحقیقي إنسان شاك

 ید اللَّه العاملة لبنیانه، والتي تختار ما هو ى متزوج أو أعزب، سید أو عبد، ال یشغله شيء سو،مختون أو أغلف
إلكلیله. 

 أما .ضربة عدو الخیر الخطیرة ضد المؤمن هي التذمر، فیشتهي دوًما أن یكون علي حال غیر ما هو علیه
المؤمن الحقیقي الغالب فهو دائم الشكر یشعر انه محمول علي األذرع األبدیة. له أب سماوي یخطط بحكمته 

السماویة ما یفوق كل فكر بشري. 
نه یحمل في جسده عالمة العهد القدیم، وال یضطرب األممي أال یحزن الیهودي الذي قبل اإلیمان المسیحي 

الذي آمن ألنه غیر مختتن، ظانا أن الختان ضروري لخالصه. 
، ، إنما الطاعة للَّه كأب سماوي، أي السلوك بروح البنوة المطیعة واألمینةيءالختان أو الغرلة كالهما ال ش

. هو موضوع اهتمامنا
  الحالة التي ُدعینا ونحن فیها هي في ذاتها أمر ال یعنى شیًئا. كمثال غیر المتزوج یمكنه أن یعیش طاهًرا كما

یمكنه أیضا أن ینشغل بالخطیة بكل عمقه. نفس األمر هو حق بالنسبة للمتزوج أیضا. لو أن المسیحیین وحدهم 
هم الذین یشتركون في حیاة العزوبیة ألمكن القول بأن العزوبیة هي وضع إلهي طاهر. لكن اتباع مرقیون أیضا 

. Ïیمارسونها... فالعزوبیة مكرمة فقط عندما تلتحف بحیاة الكنیسة وسلوكها مع معرفة نقیة وبالحق
العالمة أوریجینوس 

 یقول بولس ذلك ألنه بالنسبة للَّه ال فرق بین أحد الطریقینÐ .
سفیریان أسقف جبالة 

دعیت وأنت عبد فال یهمك، "
 ].21بل وٕان استطعت أن تصیر حًرا فاستعملها بالحري" [

 آخر هذا لن یقلل من قیمتك، وال ك أو ُولدت كعبد یملك، بمالُاشتریت ،إن كنت قد قبلت اإلیمان وأنت عبد
یؤذیك لكن أن وجدت الفرصة لنوال الحریة فاقتنیها ألجل المنفعة الزمنیة الحاضرة، والستخدامها للبنیان. 

  یشجع بولس العبید أن یخدموا سادتهم األرضیین لكي ُیظهروا لهم أنهم مستحقون للحریة. العبد الذي ال یمارس
 .Ñعمله بلیاقة یجدف على اسم المسیح وال یصنع شیًئا ألجل اللَّه

أمبروسیاستر 
  ...إني عبد لهذا األمر واهتم بما أنا مرتبط به. فإنني أعرف أنه مكتوب أن ما ُیغلب به الشخص ُیسلم إلیه كعبد

 : 8من یحررني من هذه العبودیة الشدیدة القسوة إال ذاك الذي قال: "إن حرركم االبن فبالحقیقة تكون أحرارا" (یو

1 Commentary on 1 Cor. 3:37:35-43. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 CSEL 81:79. 
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36(Ï .
العالمة أوریجینوس 

 یقول بولس ال یجوز لعبد أن یهرب، فیستخدم الدین عذًرا لهÐ .
ثیؤدور أسقف قورش 

 " .لیس الختان شیًئا ولیست الغرلة شیًئا، بل حفظ وصایا اللَّه. الدعوة التي ُدعي فیها كل واحٍد فلیلبث فیها
]. هذه األمور ال تساهم في شيء في اإلیمان، لهذا ال تدخل في حوار 21-19" [ُدعیت وأنت عبد فال یهمك

وصراع وال ترتبك، فإن اإلیمان یطرد كل هذه األمور... "بل وٕان استطعت أن تصیر حًرا فاستعملها بالحري" 
]، بمعنى باألحرى استمر كعبدٍ . اآلن على أي أساس یطلب من الشخص الذي یمكن أن یتحرر أن یستمر 21[

 كعبٍد؟ إن ما یعنیه أن العبودیة لن تؤذي بل هي نافعة... 

إن كنت لم تستطع أن " تشیر إلى الحریة، فیفسرونها هكذا: "فاستعملها بالحريیقول البعض أن الكلمات "
". لكن هذا التعبیر یناقض طریقة بولس... كیف یكون العبد حًرا؟ ألنه یحررك لیس فقط من تكون حًرا كن حًرا

العبودیة للخطیة بل ومن العبودیة الخارجیة حتى وٕان كنت مستمًرا كعبٍد، فإنه لم یسمح للعبد أن یكون عبًدا حتى 
وٕان كان إنساًنا ملتزم بالعبودیة. وهذا عجب، فإنه یتحرر من األهواء وأمراض الفكر، عندما یستهین بالغنى 

. Ñوالغضب وما أشبه ذلك من األهواء
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ألن من ُدعي في الرب وهو عبد فهو عتیق الرب، "
 ].22كذلك أیًضا الحر المدعو هو عبد للمسیح" [

إن كنت قد قبلت اإلیمان وأنت عبد فال تنشغل كثیًرا بالعبودیة فتتمرر نفسك، لكن تطلع إلي الحریة التي 
ن كنت حًرا فأنت مدعو عبًدا للمسیح، عبودیة الحب العجیب، حیث إوهبك إیاها سیدك فتعیش بروح القوة والفرح. و

 مجد ملكوته. عبودیتنا للسید المسیح تكشف لنا عن خطته العجیبة لننال الحریة الحقیقیة ىیقودنا بروحه القدوس إل
األبدیة. 
  من یخلص من الخطیة هو بحق حر... على أي األحوال فإنه حتى المؤمن الحر هو عبد المسیح، ألن التحرر

. Òمن اللَّه هو أخطر خطیة على اإلطالق
أمبروسیاستر 

 ایود بولس أن یظهر أن العبید والسادة متساوون. جمیعنا أحرار بالمسیح ألنه حررنا من طغیان إبلیس، وبإرادتن 
. Óنحن عبید للمسیح، ألنه إذ تحررنا قادنا إلى ملكوته

أوكیومینوس 
 هكذا هي المسیحیة، في العبودیة تهب حریةÔ .

1 Homilies on Exodus 13 Fathers of the Church 71:374. 
2 PG 82:279. 
3 In 1 Corinth., hom. 19:5. 
4 CSEL 81:80. 
5 Oecumenius: Pauline Commentary from the Greek Church. 
6 In 1 Corinth., hom. 19:6. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  
قد اشتریتم بثمن، "

 ].23فال تصیروا عبیدا للناس" [

ه لكنه لن یقدر أن یسیطر علي أعماقه الداخلیة أما السید المسیح ، فیملك جسد،یشتري اإلنسان عبًدا
فاشترانا بدمه لیحرر الداخل. 

  كیف یكون الحر عبًدا؟ عندما یخدم الناس في خدمة شریرة، إما ألجل النهم أو رغبة في الثروة... فمثل هذا
الشخص وٕان كان حًرا فهوعبد أكثر من أي إنسان آخر... كان یوسف عبًدا لكنه لم یكن عبًدا لبشٍر، ألنه وهو 

في العبودیة كان أكثر حریة من كل من هم أحرار. كمثال لذلك لم یخضع لسیدته، وال خضع لألهداف التي 
كانت تبغیها وهي مالكة له. مرة أخرى كانت هي حرة لكنها لم تكن حتى مثل العبد، فكانت تناجي خادمها 

.  Ïوتتوسل إلیه
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  جاء المسیح وردنا حین كنا نخدم ذاك السید الذي ِبعنا أنفسنا له بالخطیة. لذلك یظهر بأنه یرد الذین له، هؤالء
. Ðالذین خلقهم. إنه یخلص الشعب الذي اختار سیًدا آخر بارتكاب الخطیة

العالمة أوریجینوس 
  ثمن اإلنسان هو دم المسیح. فقد قیل: "قد اشتریتم بثمٍن، فال تكونوا عبیًدا للناس" تحاول قوات الشریر أن تجعل

. Ñهذا الثمن بال نفع بالنسبة لنا. یحاولون أن یعودوا بنا إلى العبودیة حتى بعدما تحررنا
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  لقد اشترینا بثمن مرتفع هكذا، فالمسیح وحده الذي یملك كل شيء قادر أن یدفعه. لهذا فمن ُأشترى بثمن یلزم أن
یخدم أكثر، مجاهًدا أن یرد للمشترى شیًئا. إذ اشترانا اللَّه یلیق بنا أن ال نعود فنكون عبیًدا للناس. عبید الناس هم 

. Òالذین یقبلون الخزعبالت البشریة
أمبروسیاستر 

 !أي ثمن أعظم من أن یسفك الخالق دمه من أجل المخلوق؟Ó 
القدیس جیروم 

ما ُدعي كل واحد فیه أیها االخوة، "
 ].24فلیلبث في ذلك مع اللَّه" [

 ].24 [”ما ُدعي كل واحد فیه أیها االخوة فلیلبث في ذلك مع اللَّه“یسمو اإلیمان فوق كل األوضاع. 
نه من واجب سادتهم أن یحرروهم كاخوة لهم في أ البعض أن بعض العبید قبلوا اإلیمان المسیحي فظنوا ىیر

ما یؤكده الرسول هنا هو أال یرتبك العبید حتى إن لم یحررهم سادتهم. فاإلیمان المسیحي یلزم السید أن  المسیح یسوع.

1 In 1 Corinth., hom. 19:5. 
2 Homilies on Exodus 6. 
3 Homilies 21 Fathers of Church 46:344-345. 
4 CSEL 81:80-81. 
5 Homilies 29 Fathers of Church 48:220. 
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یعامل عبده كأٍخ له، یحبه ویقدره ویترفق به حتى وٕان لم یحرره. 

البتولیة أفضل . 4
وأما العذارى فلیس عندي أمر من الرب فیهن، "

 ].25ولكنني أعطي رأًیا كمن رحمه الرب أن یكون أمیًنا" [

فلیس عندي أمر من الرب فیهن “]. أما قوله: 26، 25بالنسبة للعذارى یشتاق أن یبقین هكذا إن أمكن [
أن یكون أمیًنا، فأظن أن هذا حسن لسبب الضیق الحاضر أنه حسن لإلنسان أن  ولكنني ُأعطي رأًیا كمن رحمه الرب

]، ال یعني أن الرسول متشكك في األمر، إنما ال یقدم وصیة ملزمة وٕاال التزمت جمیع العذارى أال 26یكون هكذا" [
 یحة ولیس كأمر واجب.نصیتزوجن حتى ال یكسرن األمر اإللهي. هنا یقدم طریًقا لراغبي وراغبات الكمال البتولي ك

نه لم یتسلم أمًرا من الرب في هذا الموضوع لكنه یكتب كرسوٍل یعلن له الروح أبكل أمانة یعلن الرسول 
القدس الحق ویوحي له به. 

  من الواضح أن بولس یقول هذا لیس ألن لدیه أمر بأن یعلم بخصوص البتولیة، وٕانما ألن اللَّه لم یخبره بأن هؤالء
. Ïالناس یلتزمون بممارسة العفة (البتولیة). لهذا یكتب مقدًما رأیه وموصًیا بالطهارة ( البتولیة) دون إلزامهم بها

سفیریان أسقف جبالة 
  .هنا یبلغ بولس حكمة علویة، لكنه یتردد في فرض (العفة) مباشرة، ألن هذا قد یظهر لسامعیه أنه غیر مقبول

. Ðلهذا وضع األمر كأنه رأي ال وصیة ملزمة
أوكلیمینوس 

  بعض األحكام تقدم كوصایا اللَّه، بینما أحكام أخرى أكثر مرونة یتركها اللَّه لقرار األفراد. النوع األول هو الوصایا
التي تمس الخالص، واألحكام األخرى للحیاة األفضل التي وٕان لم نحفظها إال أننا نخلص. إنها لیست ملزمة بأیة 

. Ñطریقة، إنما ممارستها أمر اختیاري
العالمة أوریجینوس 

فأظن أن هذا حسن لسبب الضیق الحاضر، "
 ].26أنه حسن لإلنسان أن یكون هكذا" [

  یعلم بولس هنا أن البتولیة أفضل، لیس فقط ألنها باألكثر تسر اللَّه، وٕانما أیًضا ألنها طریق معقول یسلكونه في
. Òالظروف الحاضرة

أمبروسیاستر 
أنت مرتبط بامرأة فال تطلب االنفصال، "

 ].27أنت منفصل عن امرأة فال تطلب امرأة" [

ط ألن فیه كل طرف ملتزم بواجبات نحو الطرف اآلخر، لذا ال یطلب حل هذا ایعتبر الزواج مع قدسیته رب 

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 Commentary on 1 Cor. 3:39:2-6. 
4 CSEL 81:82. 
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القید أو الرباط. 
  إنه ال یتحدث عن تلك التي اختارت البتولیة، ألنه لو كانت كذلك لكانت تخطئ... الشر لیس في الِعشرة الزوجیة

. Ïوٕانما في إعاقة جدّیة الحیاة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

لكنك وٕان تزوجت لم تخطئ، "
وٕان تزوجت العذراء لم تخطئ، 

ولكن مثل هؤالء یكون لهم ضیق في الجسد، 
 ].28وأما أنا فإني أشفق علیكم [

نه ال أ) لهذا یؤكد الرسول 3 :4 تي 1نه ظهرت جماعات تدنس النظرة نحو الزواج أو تحرمنه (أیبدو 
یحسب الزواج خطیة، لكن من یدرك حقیقة الحیاة كفترة قصیرة للعبور الي السماء ال یود أن یرتبك بمسئولیات الزواج 

بل یكرس طاقاته للعمل لحساب ملكوت اللَّه. 
 البتول تخلص من المتاعب األرضیة وتتحرر بطهارتها، إذ هي تنتظر العریس الطوباويÐ .

العالمة أوریجینوس 
  من یتزوج ال یخطئ ألنه یفعل أمًرا مسموًحا به. أما إذا رفض ذلك فیستحق المدیح واإلكلیل في السماء، ألن هذا

. Ñیتطلب ضبًطا عظیما للنفس لتجنب عمل ما هو لیس بممنوع
أمبروسیاستر 

فأقول هذا أیها االخوة، "
الوقت منذ اآلن مقصر، 

 ].29لكي یكون الذین لهم نساء كأن لیس لهم" [

ال تقوم البتولیة على تدنیس النظرة إلى العالقات الزوجیة الجسدیة وٕانما على التفرغ للعبادة والخدمة، ألن  
الوقت مقصر. فالعالم خلیقة اللَّه الجمیلة والمقدسة، لكن كثیرین ال یستعملونه للتفرغ للعمل لحساب ملكوت اللَّه، هكذا 

 الزواج مقدس، یرفضه البعض ال لدنس فیه وٕانما من أجل الخدمة أو العبادة لضیق الوقت.
إذ الحیاة فترة عابرة فإنه من یتزوج كمن ال یتزوج، تعبر حیاته سریًعا بكل ملذاتها وآالمها، فال یضع المؤمن 

قلبه في الراحة الجسدیة. 
 لكي یكون الذین لهم نساء كأن لیس لهم"... أنصتوا أیها االخوة القدیسون فإن رسول المسیح یقول في الكنیسة "

]. ونحن نعرف الكثیر من االخوة الذین أثمروا خالل النعمة، والذین من أجل اسم المسیح مارسوا ضبطا 29[
د يكامًال باتفاق مشترك دون أن یحجموا عن الحب الزوجي. نعم فإنه كلما قلت العالقات األولى ( الجسدیة) تز

. Òاألخرى قوة
  أغسطینوس القدیس

1 In 1 Corinth., hom. 19:7. 
2 Commentary on 1 Cor. 3:39:51-52. 
3 CSEL 81:83. 
4 Sermons on New Testament Lessons. 
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 الذین یعرفون أن نهایة العالم قد اقتربت یتحققون من أنهم قریًبا یتعزون، لذا یریح الواحد اآلخر بهذا الرجاءÏ .
  یعني بولس بهذا أن نهایة العالم قادمة سریًعا. إذ یقدم هذه الحقیقة یلتزم المؤمنون أال یرتبكوا بأن یكون لهم أطفال

وٕانما یكرسون أنفسهم لخدمة اللَّه. فإنه ستوجد ضغوط كثیرة غیر متوقعة، وربما یسقطون في حبائل الشیطان. 
. Ðلیس أحد من بیننا له مخاوف الئقة من الضغوط التي سبق فأخبرنا عنها المخلص ویود أن یسقط فیها

أمبروسیاستر 
  الذین لدیهم عقر جسدي یلزمهم أن یحفظوا اإلثمار في نفوسهم، والذین ال یستطیعون أن ینجبوا أطفاًال أرضیین

یلزمهم أن یلدوا أطفاًال روحیین. أعمالنا هي أطفالنا. إن كنا نتمم أعماًال صالحة كل یوم فإنه ال ینقصنا النسل 
. Ñالروحي

قیصریوس أسقف آرل 
  لیملك الشخص ال أن ُیملك، لیمسك بالشيء ال أن یمسكه الشيء، لیكن سیًدا على ممتلكاته ال عبًدا لها وذلك

]. ما هذا؟ أال تحبوا ما تمتلكونه في هذا العالم؟ لیت هذه الممتلكات ال تمسك بأیدیكم 32ـ 29[... كقول الرسول
آلتي یجب أن تمسك باللَّه. لیت حبكم ال یكون منشغًال بشيء إذ به تعبرون في الطریق إلى اللَّه، وتلتصقوا 

. Òبالذي خلقكم
  أغسطینوس القدیس

والذین یبكون كأنهم ال یبكون،  "
 والذین یفرحون كأنهم ال یفرحون، 
 ].30 والذین یشترون كأنهم ال یملكون" [

، لكنه یلیق أال یضع قلبه في هذه .لیمارس المؤمن حیاته التي توجد فیها أحزان وأفراح، وشراء وبیع الخ
األمور فیصیر عبًدا لألحداث، بل یبقي قلبه مترفًعا نحو السماء، مدرًكا أن كل األحداث زمنیة ومؤقتة.  

والذین یستعملون هذا العالم كأنهم ال یستعملونه، "
]. 31ألن هیئة هذا العالم تزول" [

أرید أن تكونوا بال هم، ف"
 ].32غیر المتزوج یهتم في ما للرب كیف یرضي الرب" [

ن تزوج غالًبا ما یصارع أیًضا إمن جانب آخر فإن المؤمن في جهاده الروحي یصارع مع متطلبات جسده، ف
مع متطلبات الطرف اآلخر عوض التفرغ للعبادة والخدمة. كمثال قد یوّد المؤمن أن ینتقل أو یسهر أو یصوم لفترات 

طویلة ألجل الخدمة، فیقف الطرف الثاني عائًقا بسبب عدم رغبته أو عدم استعداده في ذلك الحین. هذا ما عناه 
 تكونوا بال هَّم؛ غیر المتزوج یهتم في ما للرب كیف یرضي الرب، وأما المتزوج فیهتم في ما أنالرسول بقوله: "أرید 

 ].33، 32للعالم كیف یرضي امرأته" [

1 CSEL 81:85. 
2 CSEL 81:83-84. 
3 Sermons 51 :3 
4 Sermons on New Testament Lessons. 
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 االنشغال باألمور الخاصة باللَّه لیس قلًقا بل هو خالص. یخبرهم بولس أنه یود أن یتحرروا من القلقÏ .
أوكیمینوس 

 باللَّه مشیًرا إلى أن األمرین لیسا هیسمح بولس بالزواج ویحسبه مستحًقا البركة، ولكن یقابله وضعه هو باهتمامات 
. Ðمتعارضین

القدیس باسیلیوس الكبیر 
  تزول هذه السماء وهذه األرض، ستكون سماء جدیدة وأرض جدیدة. ألن هذا العالم یزول ونتهي الدینونة تعندما

، 31ألن هیئة هذا العالم تزول، فأرید أن تكونوا بالهم" ["بتغییر هیئته ال بدماره المطلق. لذلك یقول الرسول: 
. Ñ]. ستزول هیئة العالم ال الطبیعة32

  أغسطینوس القدیس

  هنا یوضح بولس لماذا البتولیة مفضلة عن الزواج. فإنها ال ترتبط بالجنس كأمر صالح أو خاطئ، إنما الموضوع
. Òهو القلق الذي تنزعه عن الفكر والتركیز على عبادة اللَّه

سیفریان أسقف جبالة 
 طلب زوجة وأسرة أمر زمني. أحیانا من أجل حفظ سعادتهم یلزم ممارسة ما هو مستحق للعقوبةÓ .

أمبروسیاستر 
  یستحیل على الشخص الذي یتجه نحو العالم، ویرتبك باهتماماته، وینشغل قلبه بإرضاء الناس أن یتمم وصیة

السید األولى والعظمى: "حب الرب إلهك من كل قلبك وكل قوتك"، كیف یستطیع أن یحقق هذا وقلبه منقسم بین 
اللَّه والعالم، ویسحب الحب الذي مدین به للَّه وحده إلى مشاعر بشریة؟ "غیر المتزوج یهتم في ما للرب كیف 

. Ô]33[ یرضى الرب، وأما المتزوج فیهتم في ما للعالم كیف یرضى امرأته"
  ال نستطیع أن نخدمهما مًعا، ألنه "ال یقدر إنسان أن یخدم إذ  ،هماأحدعندما یكون أمامنا سیدان لنختار

سیدین". لذلك فإن الشخص الحكیم یختار السید األكثر نفًعا له. هكذا أیًضا عندما یوجد أمامنا زیجتان لنختار 
غیر المتزوج یهتم في ما للرب كیف یرضى الرب، وأما هما، ال نستطیع أن نقیم عقد زواج مع كلیهما، فإن "احدإ

 أال یفوته االختیار ي]. أكرر أن غایة العقل السو33، 32" [المتزوج فیهتم في ما للعالم كیف یرضى امرأته
. Õاألكثر فائدة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
 ].33أما المتزوج فیهتم في ما للعالم كیف یرضي امرأته" ["

ن بین الزوجة والعذراء فرًقا، "إ 
غیر المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسًدا وروًحا، 

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 The Long Rules 5. 
3 City of God 20:14. 
4 Pauline Commentary from the Greek Church. 
5 CSEL 81:86. 
6 On Virginity, 9. 
7 On Virginity, 20. 
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 ].34وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كیف ترضي رجلها" [

   المرأة غیر المتزوجة لدیها حصن البتولیة الذي یحمیها من عواصف هذا العالم. هكذا إذ تتحصن في حمایة اللَّه
ال تضطرب بریاح، لذلك فإنه لكي نتأهل لكي نراه، سواء كنا في البتولیة أو الزواج األول أو الثاني لنسلك هكذا 

وهو أن نبغي ملكوت السموات خالل نعمة ورأفات ربنا یسوع المسیح الذي له المجد والقوة والكرامة مع اآلب 
. Ïوالروح القدس اآلن وٕالى األبد آمین

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
  ،الروح البشریة هي التي أما أن تقدس الجسد أو تفسده. فإن حاول شخص أن یكون له جسم طاهر ونفس فاسدة

. Ðفعلیه أن یختار أحد األمرین. إما أن یكرم النفس أو ُیسحب الجسم إلى الفساد
أمبروسیاستر 

هذا أقوله لخیركم لیس لكي ألقي علیكم وهًقا، "
 ].35بل ألجل اللیاقة والمثابرة للرب من دون ارتباك" [

 ربما یتحدث عمن اتفقا بعد الزوج على الحیاة البتولیة بكامل حریتهما، فلیسلكا هكذا؛ 40-35في األعداد 
  ببعضهما جسدًیا.اأما إن ضعف أحدهما فال خطیة إن ارتبط

 موقف اإلنسان من عذرائه. 5
ولكن إن كان أحد یظن أنه یعمل بدون لیاقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت، "

وهكذا لزم أن یصیر فلیفعل ما یرید. 
 ].36إنه ال یخطئ فلیتزوجا" [

كلمة "عذارى" في الیونانیة تنطبق علي البتول شابا كان أو فتاة. 
یرى البعض أن الرسول بولس یعني هنا أنه إن عاش إنسان ما بدون زواج مشتاًقا إلى تكریس وقته للعبادة 

والكرازة، ولكنه شعر بعجزه عن السلوك في طهارة فال یخجل من أن یتزوج عالنیة، مهما بلغ سّنه. 
ولعّله لهذا كان قادة الرهبنة یطلبون التزام طالبي الرهبنة عدم االلتحاق بها إال بعد فترة طویلة من االختبار. 

فإن شعر بالضعف ال یخزى إن عاد لیتزوج. 
  راد أحد بحق أن یتزوج، فاألفضل له أن یتزوج عالنیة بالسماح الممنوح أبولس یرید دائًما األفضل للمسیحیین. فإن

.  Ñله، عن أن یسلك بطریقة ردیئة ویكون في عاٍر خفیة
أمبروسیاستر 

وأما من أقام راسخا في قلبه ولیس له اضطرار،  "
بل له سلطان على إرادته،  

 ].37وقد عزم على هذا في قلبه أن یحفظ عذراءه فحسًنا یفعل" [

َ◌ه إرادة قویة لُیمارس حیاة البتولیة، وقد قضى فترة اختبار وأدرك قوة إرادته  هنا یتحدث عمن وهبه اللَّ

1 In 1 Corinth., hom. 19:7. 
2 CSEL 81:86. 
3 CSEL 81:89. 
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وٕاصراره على هذا الفكر، فال یتراجع. 
نه لصالحها ولعفتها أن تتزوج أ البعض أن الرسول یعالج موضع إنسان له ابنة عذراء، إن شعر ىیر

حسن أن یتركها بتوالً . أفلیسندها في ذلك. أما إذا أدرك تصمیمها علي البتولیة وٕانها قادرة علي حفظها فیفعل 
هنا نالحظ ثالثة أمور هامة في زواج األبناء والبنات: 

 إنما یعمالن ما هو لصالح أوالدهم. ، في أمر زواجهمةسلبيفي أال یقف الوالدان  .١
ار في ید األبناء، فلیس من حق الوالدین أن ُیلزما األبناء بالزواج أو عدمه. رأن الق .٢
 بل بما هو لبنیان نفوس أوالدهم. ، أال ینشغل الوالدان بنظرة المجتمع .٣

إَذا من زوج فحسًنا یفعل، "
]. 38ومن ال یزوج یفعل أحسن" [

  المرتبط بقیود الزواج مقید، اآلخر حرّ . واحد تحت الناموس واآلخر تحت النعمة. الزواج صالح إذ خالله ننال
. Ïمیراث الملكوت السماوي واستمرار المكافآت السماویة

 سالقدیس أمبروسیو

 اعتزاز األرامل بمركزهن. 6
 مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حًیا، ةالمرأ"ا

ولكن أن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن ترید، 
 ].39في الرب فقط" [

   لیت النسوة یصغین إلى هذا هؤالء اللواتي یدخلن في زواٍج ثاٍن ویسیئون مضطجع الزوج الراحل، مع أنهن
یحبونه. لست بهذا أمنع الزواج الثاني، وال أنطق بهذا على أنه دنس. فإن بولس لن یسمح لي بذلك، فیغلق فمي 

]. لكنها لیتها تنصت إلى ما بعد ذلك:" ولكنها أكثر غبطة إن 40، 28بقوله للنساء: " إن تزوجت لم تخطئ" [ 
، لماذا؟ ألسباب كثیرة. فإنه األفضل أال یتزوج اإلنسان نهائًیا األخرى الحال أفضل من ه]. هذ40لبثت هكذا " [

 الترمل ویسقطون في ونعن أن یتزوج، وأما هذه الحال فهي أفضل بكثیر. قد تقول: "ولكن البعض ال یحتمل
ال فالبتولیة أما متاعب كثیرة". نعم ألنهم ال یعرفون ما هو الترمل. ألنه لیس الترمل مستثنى من الزواج الثاني، و

 Ðیسمح لها بالزواج نهائیا!
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

"ولكنها أكثر غبطة أن لبثت هكذا بحسب رأیي،  
]. 40وأظن أني أنا أیًضا عندي روح اللَّه" [

  إن ماتت زوجة أو زوج واآلخر تزوج فهل هذا خطیة؟ ال، لكن إن بقى بدون زواج ینال كرامة أعظم ومجًدا أفضل
. Ñفي عیني الرب

1 Synodal Letters. 
2 In 2 Tim., hom. 7. 
3 The Shepherd 4:4. 
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هرماس 
  إنها مطوبة إن تزوجت وصار لها زوج یحمیها، لكن تكون أكثر تطویًبا إن كانت من أجل التقوى ترفض الزواج

. Ïوتكرس حیاتها بالكامل للَّه
سفیریان أسقف جبالة 

  الحظ أن بولس لم یقل بأن المرأة التي تعقد زواجا ثانیا ستكون بائسة. إنما یقول بأنها تكون أكثر سعادة إن بقیت
. Ðبال زواج. إنه موضوع درجات

ثیؤدورت أسقف قورش 
 " :یقدم ملخًصا لكل الفضیلة بطریقة 35صغى للرب من دون ارتباك" [ت" و"لكي ألجل اللیاقةعندما یقول ،[

معینة. ها أنتم ترون أنه لیس مجرد عدم عقد زواج ثان یمكن وحده أن یجعلها أرملة، إنما تحتاج إلى أمور 
 هل هذا األمر ممنوع؟ حتما ال! ألن هذه هرطقة. وٕانما أراد لماذا ال یشجع الزواج الثاني؟أخري ضروریة. ولكن 

هنا فقط أن تنشغل باألمور الروحیة موجًها كل اهتمامها إلى الفضیلة. ألن الزواج لیس حالة من الدنس وٕانما 
 بغیر زواج. ألن الزواج بالتأكید ن. إنه یتحدث عن إیجاد وقت ولیس أنهن یصرن أكثر طهارة ببقائهانشغالحالة 

یتطلب اهتمامات عالمیة أكثر. إن امتنعت عن الزواج لكي تجد وقًتا أكبر لخدمة اللَّه ولم تنتفع بهذا الوقت فال 
. Ñمت ال تتمم كل الخدمات للغرباء والقدیسینا من ذلك، مادهانفع ل

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

1 Pauline Commentary from the Greek Church. 
2 PG 82:286. 
3 In 1 Tim., hom. 14. 
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 7 كو1من وحّي 

لُتهیئني لیوم عرسي یا أیها البتول! 

  ،أقمت حواء زوجة آلدم األول
وتممت عرسه في جنة عدن! 

باركت عرس قانا الجلیل، 
وقدست كل زواج یتم حسب مسرتك! 

  . ًأتیت إلى أرضنا لُتهیئني عروًسً◌ا بتوال
أشتهي یوم عرسي بك یا أیها العریس السماوي البتول! 

  .هب لي في زواجي أن ُأكّرس قلبي لك في بتولیة الروح
وهب لي في بتولیتي أن أتحد بك یا أیها البتول! 

روحك القدوس یهب الحب  والتكریس، 
یهب البتولیة والطهارة، 

ُیشَّكلني ویهیئني لیوم عرسي بك. 

  .أعمالك فائقة للطبیعة وعجیبة
ُولدَت من البتول، وبقیت بعد والدتك بتوالً . 

أتیت لُتقیم عرًسا سماوًیا. 
اخترت البشریة عروًسا. 
ُتقیم منها عروًسا بتوًال، 

تضم متزوجین بتولیین بالروح، 
وأرامل بتولیین بالقلب، 

وبتولیین بالجسد ألجل بتولیة الروح! 
روحك یضم الكل: المتزوجین واألرامل والبتولیین. 

یقیم من الجمیع العروس البتول! 
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 اإلصحاح الثامن

ضمائر األقویاء والضعفاء 
بسبب الطعام المكّرس لآللهة الوثنیة بطقوس معینة في الهیاكل، والذي كان ُیباع في الملحمة، حدثت مشكلة 

كما  اعتاد بعض الوثنیین أن یدعوا أصدقاءهم المسیحیین لیأكلوا معهم في الهیاكل،فقد خطیرة بالنسبة المسیحیین. 
  كان هذا اللحم ُیباع بالملحمة لحساب الهیكل!

انقسم المؤمنون إلى فریقین:  
توجد   أغلبهم من أصل أممي لم یمتنعوا عن أكل ما ُذبح لألوثان، حاسبین انه الفریق صاحب ضمیر قوي:

آلهة أو أوثان. وأن األوثان عاجزة عن تقدیس الذبیحة أو تدنیسها ألنها غیر موجودة بالمرة. وأن ما ًذبح هي خلیقة 
اللَّه التي أوجدها لیأكلها اإلنسان. ویرون أنه من حقهم شراء أیة لحوم من الملحمة بغض النظر عن مصدرها أو مآل 

 فالمؤمن یستطیع أن یأكل دون أن یسأل عما إذا كانت هذه اللحوم من ذبائح وثنیة أم ال. . ثمنها
 وكان أغلبهم من أصل یهودي. فقد تنجس ضمیرهم بسبب تصرفات الفریق ، النفوسوضعیف الفریق الثاني

األول، فالذین من أصل یهودي یرفضون هذا الطعام ألنه مرتبط بعبادة آلهة باطلة، وألن الحیوانات لم ُتذبح حسب 
علیة في العبادة  ف والعشور. وأما الذین من أصٍل وثني فحسبوا أن في ذلك مشاركةرالشریعة ولم ُيُ◌قدم عنها البكو

الوثنیة... فاألكل هنا - كما تعلموا - جزًءا ال یتجزأ من العبادة.  
هذه المشكلة لیست قائمة اآلن، لكن إجابة الرسول هامة لنا، إذ تقدم لنا مفاهیم روحیة أساسیة في سلوكنا 

 الیومي المعاصر. وقد جاءت إجابة الرسول روحیة حكیمة:
لكن إن كان في رأي الرسول بولس أن المؤمن یجب أن یكون ضمیره قوًیا، یأكل دون أن یفحص. - 1

" نعلم أن لجمیعنا علًما حقة... فهي لیست معرفة خاصة بهم بل "ةالفریق األول له علم صادق أنه ال یوجد آلهة وثني
 ]؛ فال یجوز لهم االفتخار على أصحاب الفریق ذي الضمیر الضعیف كأنه فریق جاهل!1[

]. فیلیق بسلوكنا أن یكون قائًما على محبتنا للغیر ال على 1، أما المحبة فتبني [العلم دون الحب ینفخ- 2
"كل  وأیًضا: ،" لكن لیس كل األشیاء توافق، تحل لياألشیاء"كل   لقد وضع الرسول المبدأ التالي:معرفتنا المجردة.

 .]24 ،23[" األشیاء تحل لي لكن لیس كل األشیاء تبني
 ]، أما من یحب اللَّه فیصیر موضوع معرفة اللَّه أو صداقته شخصًیا.2 [ِعلمنا اآلن ناقص- 3
إن أكلنا ال نزید، وٕان ، ال في أمور خطیرة إنما في أكل أو في شرب... "إلى تنازالت ُحبّیة- یحتاج األمر 4

 ].8" [لم نأكل ال ننقص
 فیأكل هو أیًضا كشركة یعثر صاحب الضمیر الضعیف د- أكل ما ذبح لألوثان في ذاته بال قیمة لكنه ق5

]... كأن الجرح یمس السید المسیح نفسه 11]"، بهذا یهلك أخوك الذي مات المسیح من أجله [10في العبادة الوثنیة [
 الذي قدم حیاته عمن أنت تعثره بأكلك لحًما.

 یعلن الرسول استعداده للتنازالت مع الفریق األول إلى من أجل ضعیفي النفوس الذین مات عنهم المسیح- 6
 ].13" [لذلك إن كان طعام یعثر أخي فلن آكل لحًما إلى األبد، لئال أعثر أخيلحدود: "اأبعد 

 3-1- االعتماد علي العلم وحده  1
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 5-4طبیعة الوثن    - 2
 .6العبادة الحقیقیة   - 3
 13-7الحریة المسیحیة والحب  - 4

االعتماد علي العلم وحده   - 1
كان من عادة الوثنیین أن یقیموا والئم علي ذبائحهم یأكلون منها ویدعون أصدقاءهم لیشتركوا معهم في 

 الذین كانوا یبعثون بها ،ما یتبقي من الوالئم من لحوم فهي من حق الكهنة. و كان هذا یتم داخل الهیكل الوثني،الوالئم
. ]25[ لبیعها لحسابهم  العامةإلي األسواق

فسهم عن جیرانهم وأصدقائهم الوثنین لكي بسلوك المحبة یكسبون نفوسهم لإلیمان، لذا نلم یعزل المسیحیون أ
 في الذین یشاركون ن ویتعثرونوا یتشككوأكانوا یأكلون معهم في بیوتهم، لكن بعض المسیحیین ضعاف الضمیر بد

  .الوثنیین والئمهم في الهیكل، أو یشترون اللحوم من السوق، وقد تكون مقدمة كذبائح لألوثان
لقد عالج الرسول هذه المشكلة بكل صراحة في اإلصحاح العاشر من هذه الرسالة، أما هنا فوضع مبادئ 

هامة یقرر خاللها المؤمن سلوكه. 
بدأ بالحدیث عن الذین یفتخرون بالعلم والمعرفة في عجرفة متجاهلین محبتهم ألخوة. 

"وأما من جهة ما ُذبح لألوثان فنعلم أن لجمیعنا علًما. 
 ].1العلم ینفخ ولكن المحبة تبني" [

 . إلي اآلخرینيء فال ینفع صاحبه ویس، ویمأل الذهن كما بالریح،فع العقل الي التشامخدالعلم بغیر حب ي
 فنبني أنفسنا معهم.  ،أما الحب العملي أو الحنو نحو الغیر فیجعلنا نهتم بهم ونعمل لبنیانهم

ب أن یعرف، إذ جنه یعرف وله بالحق معرفة عقلیة لكنه ال یحمل حًبا فهو ال یعرف شیًئا كما يأمن یظن 
تشامخ علي الغیر. يیلیق به أن یعرف أن یحب قریبه كنفسه، فال 

" غالًبا هذه لیست كلمات الرسول بولس إنما اقتطفها من رسالة كورنثوس له. فجمیع فنعلم أن لجمیعنا علًما"
  األطراف من الذین من أصل یهودي أو أممي تظن أن لها علم ومعرفة.

جاءت إجابة الرسول علي هذا بقوله أن المعرفة وحدها تتحالف مع الكبریاء، فتنفخ الذهن، إذ ُیعجب 
 ،نفسه وغالًبا ما یحتقر رأي اآلخرینبإذ یأخذ قرارته   وتجعل من اإلنسان شخًصا جسوًرا ومتهوًرا،،اإلنسان بنفسه

أما المحبة فتبني إذ تقیم هیكل الرب  علي المعرفة وحدها.معتمدة ویلقي باللوم علیهم. فمن الخطورة أخذ القرارات 
الروحي بروح اللَّه القدوس داخل النفس. 

كثر أماًنا من العلم في قیادة اإلنسان في سلوكه مع اآلخرین. العلم وحده قائد خطر علي حیاة أالحب 
ویهتم ال  اإلنسان ومن حوله، أما الحب للَّه واإلنسان ففیه أمان اكثر. بالحب یترفق اإلنسان بأخیه خاصة الضعیف،

 قد تهیأ لكي یتعلم من قبل اللَّه ن ومن یحب اللَّه یكو.بما لنفسه بل بما هو لآلخرین، لذا تكون قراراته هادئة وحكیمة
الذي یقدم معرفته للنفوس المتواضعة. 

 والحب، یعرفه كابٍن ةنه معروف لدي اللَّه، معرفة الصداقة والمسرأمن یحب اللَّه یحب اخوته فیحسب الحق 
  . ). بالحب نعرف اللَّه الحب ذاته، ویعرفنا اللَّه إذ نقبل سمته فینا19: 2تي 2، 1:6له، ینسبه اللَّه إلیه (مز 
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 أغلب شبابه یبحث عن المعرفة ویعّلمها ویفتخر بها كفیلسوٍف ومعّلم عندما القدیس أغسطینوسإذ عاش 
اختبر اللقاء بالسید المسیح الودیع والمتواضع القلب أدرك احتیاجه إلى التطهر من الكبریاء بدم المسیح. رأى في نفسه 
كأحد العبرانیین، وقد حمل المعرفة بكونها الذهب والفضة الذي للمصریین، لكنه ما كان یمكنه أن یتتحرر من عبودیة 

فرعون ما لم یتطهر بدم الحمل الودیع. المعرفة صالحة إن تقّدست بدم المسیح وارتبطت بحبه الخالصي ووداعته! 

  إنه یشعر أنه مهما بلغت الثروة التي یأخذها معه من مصر، فإنه إن لم یحفظ الفصح لن ینجو، اآلن المسیح هو
فصحنا ذبح ألجلنا، ولیس شيء مثل ذبیحة المسیح التي تعلمنا بكل وضوح عن الدعوة التي یوجهها بنفسه إلى 

من یراهم في تعب بمصر تحت سلطان فرعون، فیقول: "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا 
أریحكم؛ احملوا نیري علیكم وتعّلموا مني، ألني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، ألن نیري هّین 

 ). 30-28:11 وِحملي خفیف" (مت

من حملهم خفیف إال الودعاء ومتواضعو القلب وحدهم، إذ ال تنفخهم المعرفة بل بالحب یبنون؟ إذن لیتذكروا 
أن الذین احتفلوا بالفصح في ذلك الحین كانوا ظًال عندما مسحوا قوائم أبوابهم بدم الحمل، مستخدمین الزوفا في ذلك 

). هذا عشب ودیع ومتواضع... في الزوفا رمز لفضیلة التطهیر، فال ینتفخ الصدر بالمعرفة التي تنفخ، 22:12(خر 
وال تفتخر باطًال بالثروات التي أحضرها من مصر. یقول المرتل: "تنضح علّي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبیض أكثر 

). یضیف بعد ذلك مباشرة "فتبتهج عظامي المنسحقة" مظهًرا أنه الزوفا 8-7:51من الثلج، تسمعني فرًحا وبهجة" (مز
. Ïیشیر إلى التطهیر من الكبریاء

  هذه یمكن أن تفهم فقط بمعنى أنه بدون المحبة ال تقدم المعرفة صالًحا، بل تنفخ اإلنسان، وتجعله یتباهى بریح
فارغة. الذین لهم معرفة بدون محبة متعجرفون یشتاقون إلى الكرامات اإللهیة واألعمال الدینیة التي یعلمون أنها 

تخفي اللَّه الحقیقي. ومع ذلك فإنهم یبذلون كل الجهد لكي یبثوا هذا على الذین لهم تأثیر علیهم. عكس هذا 
الكبریاء الذي للشیاطین الذي بسببه خضع الجنس البشري لعقوبة یستحقونها. ظهر عملًیا األردن القدیر لتواضع 

اللَّه الذي ظهر في شكل عبدٍ . غیر أن الناس فشلوا في معرفته ألنهم ماثلوا الشیاطین في الكبریاء ال في المعرفة، 
. Ðفانتفخوا في دنسٍ 

 المعرفة صالحة ما دامت في صحبة الحب، وٕاال فإنها تنفخ اإلنسان بالكبریاءÑ .

 العلم ینفخ ولكن المحبَّة تبني":حًقا إن المتكبر یدعى منتفًخا كما لو كان متعالًیا مع الریح. هنا یقول الرسول" Ò. 

 لكن المحبة ال تنتفخ وال تتكبر. لذلك لیت المعرفة تكون كقصة تقوم على 1" ["العلم ینفخ، ولكن المحبة تبني ،[
. Ó]4،8مبنى المحبة التي ستبقى إلى األبد عندما تسقط المعرفة [

 ] ولكن إذ الحب یبني یمأل 8المعرفة التي من نوٍع صالٍح هي خادمة للحب، فإن المعرفة بدون الحب تنفخ ،[
. Ôالقلب فال تجد المعرفة فراًغا به تنتفخ

1 On Christian Doctrine 41. 
2 City of God 9:20. 
3 City of God 9:20. 
4 Sermon on the Amount 1:1:3.  
5 Ep. 55:39. 
6 Ep. 167:11. 
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  أغسطینوس القدیس

 إنها تتحرك في طریق الحق ولیس حسب األهواءيالمحبة تبن .Ï .
القدیس إكلیمنضس السكندري 

 یعنى بولس أن المعرفة هي أمر عظیم ونافع للغایة لمن یقتنیها ما دامت تتلطف بالمحبةÐ .
أمبروسیاستر 

  أوًال إذ یشیر إلى أن (هذا العلم) كان عاًما یحد من كبریائهم الشدید. ألن الذین یملكون أمًرا عظیًما وسامًیا
یبتهجون جًدا عندما ینالونه وحدهم، أما إذ كان ِملًكا مشاًعا مع اآلخرین فال یكون لهم هذه المشاعر. لذلك بدأ 

. Ñبإظهار أنه ِملك ُمشاع إذ حسبوه خاص بهم وحدهم

  لقد أظهر أن هذا األمر لیس كامًال في كل جوانبه، بل هم ناقص تماًما. ولیس فقط ناقص، وٕانما هو مؤذي ما لم
"، حتى متى كانت المعرفة العلم ینفخ، ولكن المحبة تبنيیرتبط بأمٍر آخر. فإذ یقول: "لنا معرفة (علم)" یضیف "

بدون المحبة ترفع اإلنسان إلى الشعور بالتباهي المطلق... إنه یعني أن المعرفة تقف في حاجة تامة إلى 
. Òالحب... أما الحب فیجمعنا مًعا ویقودنا إلى المعرفة

 معرفتهم لیس فقط نفختهم، وٕانما فرقتهم عن بعضهم البعض. لهذا كان كل واحٍد یعارض اآلخرÓ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

فإن كان أحد یظن انه یعرف شیًئا "
 ].2فإنه لم یعرف شیًئا بعد كما یجب أن یعرف" [

 فمع نفع المعرفة العلمیة أو الفلسفیة أو الخاصة ."یعرف شیئا ":لم یحدد الرسول مجال المعرفة بل قال
 وبنیان الجماعة خالل الحب.  صاحبهاباألخالقیات أو الالهوتیة تحسب هذه كلها كال شيء إن لم تعمل لبنیان

 فقط عندما یكون للشخص حب عندئذ ُیقال أنه یعرف كما یجبÔ .
أمبروسیاستر 

  الحظ كیف ینزل بكبریائهم المتزاید، إذ لم یقل: "لیست لكم معرفة الئقة عن األمور المعروضة أمامنا"، وٕانما "عن
كل شيء". ولم یقل: "أنتم"، بل قال: "لم یعرف أحد"، سواء كان بطرس أو بولس أو آخر. فإنه بهذا ُیهدئ منهم 

. Õوبكل حرص یجعلهم متواضعین
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ولكن إن كان أحد یحب اللَّه، "
 ].3فهذا معروف عنده" [

1 Stromata 1:54:4. 
2 CSEL 81:91. 
3 In 1 Corinth., hom. 20:1. 
4 In 1 Corinth., hom. 20:2. 
5 In 1 Corinth., hom. 20:2. 
6 CSEL 81:92. 
7 In 1 Corinth., hom. 20:3. 
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  فإننا لم نعرفه بل هو یعرفنا، لهذا یقول المسیح: "لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم"، ویقول بولس الرسول في
.  Ïموضع آخر: "سأعرف بالكامل كما ُعرفت"

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
هل ال یعرف اللَّه من ال إن كان أحد یحب اللَّه، فهذا معروف عنده"؟  ربما یتساءل أحد: لماذا یقول: "

یحبه؟  
بل الذي یفعل إرادة أبي  رب یدخل ملكوت السموات، رب یا "لیس كل من یقول لي یا :المسیحیقول السید  

لیس باسمك تنبأنا؟! وباسمك أخرجنا شیاطین؟! أرب  رب یا الذي في السموات. كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا
 .)23ـ 21 :7(مت  أني ال أعرفكم قط. اذهبوا عني یا فاعلي اإلثم" وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟ ! فحینئذ أصرح لهم

یحدثنا السید عن یوم مجیئه األخیر، حیث فیه یلتقي مع األشرار ال كعریس مفرح بل كدّیان مرهب، ال تشفع فیهم 
 فهو ال یعرفهم ألنهم فعلة ،صلواتهم الطویلة الباطلة، وال كرازتهم باسمه، وال إخراجهم الشیاطین وصنعهم قوات باسمه

إثم.  
 اللَّه یعرف اوالده وخدامه المقدسین، وال یعرف األشرار فعلة اإلثم، لهذا عندما سقط آدم في الخطیة سأله: 

"كان اللَّه یعرف أن آدم في الجنة، ویعلم كل ما قد حدث، لكنه إذ أخطأ آدم لم  :القدیس جیرومنت؟ وكما یقول أأین 
 فصار تحت ظالل الخطیة وظلمة ، كأنه ال یراه، ألن آدم اعتزل النور اإللهي والبرّ "Ðیعرفه اللَّه، إذ قال له: أین أنت؟

 ."Ñ"ال أراكم في نوري، في البّر الذي أعرفه "ال أعرفكم" هكذا: على قول السید:القدیس أغسطینوس الموت. یعلق 

 وٕانما حینما ، نطیل الصلوات باطًال أو نكرز باسمه أو نصنع قوات إن كنا ال نحبه حتى وٕان كنافاهللا ال یرانا في نوره
فمن یحبه یتمتع بنور بّر المسیح ویتأهل أن یكون موضع معرفته. . Òهنحیا معه وبه ونسلك طریق

 طبیعة الوثن - 2
فمن جهة أكل ما ذبح لألوثان نعلم أن لیس وثن في العالم، "

 ].4وأن لیس إله آخر إال واحدا" [

 فهو أشبه بالعدم، ال ،"لیس وثن في العالم"، إذ ال یستطیع الوثن أن یفعل شیًئا في العالم. لیس فیه الهوت
 العهد القدیم كذًبا وباطالً . األوثان هي آلهة وهمیة، لیس لها أیة قوة، عاجزة عن أن تدنس أوالد هكیان حقیقي له، یدعو

اللَّه وخدامه. 
. )4 :4تي  1من جهة الطعام، فإن كل خلیقة اللَّه صالحة إن ُأخذت بشكر (

الفئة األول والمتسعي الفكر. یین حرف الذین تنصروا الخالف الذي كان قائًما بین والبعض الیهود ورث ربما
نهم لم یسمحوا حتى باستخدام الحیوانات التي استخدمت أحتى  كثیرة الوساوس في الحرفیة بخصوص المقدسات،

بینما سمح الفریق الثاني باستخدامها بشرط أال یكون علیها عالمة الوثن، فالحیوانات التي لم  لحساب العبادة الوثنیة.
توضع علیه عالمة الوثن وقدمت ذبائح یمكن أكلها. 

1 In 1 Corinth., hom. 20:3. 
Ð  On Psalm hom.1. 
3 In Ioan 49:20. 

Ò  ،185- 184، ص 1983للمؤلف: إنجیل متى. 
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ن لم یرتبط بالعبادة الوثنیة ال یمثل مشاركة في هذه إكل من اللحوم ألا  فبوجه عام كانوا یدركون أنممألا اأم
العبادة. 

  وٕان كان اإلنسان یصنع آلهته مع ذلك صار أسیًرا لها متى ًسلم للشركة معها بعبادته لها... ألنه ما هي األوثان
 Ïإال كما یقول الكتاب أشیاء لها أعین وال تنظر؟

القدیس أغسطینوس 

  انظروا أي مأزق سقط فیه! فإنه بالحق كان ذهنه ملتزم بتأكید أمرین: أنه یلیق بالشخص أن یمتنع عن مثل هذه
. Ðالولیمة، وأن هذه الولیمة ال قوة لها ألذیة الذین یشتركون فیها؛ أمران یصعب التوافق بینهما

  كما أن اإلنسان یفكر أنه إن لمس جثمان میت یلتزم أن یحسب نفسه نجًسا حسب العادات الیهودیة، وفي نفس
الوقت یرى آخرون لهم ضمیر نقي ولیس لهم ذات الفكر بأنهم یتدنسون إن لمسوا جثة. هذه هي مشاعرهم في 

" إنما یشیر أنهم "إلى اآلن"؛ لیس بدون سبب یضیف بل أناس بالضمیر نحو الوثن إلى اآلنذلك الحین. یقول: "
. Ñوا، ولكن یجعل حواره كامًال لیمنع أي شك مثل هذایتواضعبدون أساس لرفضهم أن 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
ألنه وٕان ُوجد ما یسمى آلهة، "

سواء كان في السماء أو على األرض،  
]. 5كما یوجد آلهة كثیرون وأرباب كثیرون" [

)، سواء في السماء كالشمس 4 :2 تس 2" إذ هم لیسوا آلهة حقیقیة، إنما ُیدعون هكذا (ما یسمي آلهة"
. )، أو علي األرض كالملوك الذین كانوا یؤلهون أنفسهم19 : 4 (تث .والقمر الخ

 رجوبیتربما یقصد بالذین في السماء اآللهة التي یدعي الوثنیون إنها في السماء وٕانها تزور األرض مثل 
Jupiterو Mercury – Jun یعتقدون بآلهة تسكن في السماء وأخري صاحبة سلطان علي مناطق معینة علي . إنهم

. Pluts ، وثالثة تحت األرض مثل Neptune وCeresاألرض وعلي البحار مثل 
 إذ یعتقدون أن ، وهي تعني "السادة" أو"األرباب"،" كان بعض الوثنیین یدعون اآللهة "البعلیم"أرباب كثیرون"

نهم آلهة حارسة تحفظ من یتعبد لهم.  وألهم سلطان علي أفكار المتعبدین لهم،

 العبادة الحقیقیة - 3
لكن لنا إله واحد اآلب "

الذي منه جمیع األشیاء ونحن له، 
ورب واحد یسوع المسیح 

 ].6الذي به جمیع األشیاء، ونحن به" [

ینبوع الوجود، ومصدر كل شيء، خالق العالم  بالنسبة لنا اللَّه الواحد، اللَّه اآلب منه وفیه وله كل األشیاء،

1 City of God 8. 
2 In 1 Corinth., hom. 20:4. 
3 In 1 Corinth., hom. 20:8. 
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  كله وحافظه ومدبره.
حقا أن االبن هو اللَّه المولود منه لكنه لیس إله آخر والروح القدس هو اللَّه منبثق منه ولیس له الهوت 

لنا رب واحد، وسیط واحد بین اآلب والبشر، یسوع المسیح، هو كلمة اللَّه المتأنس.  آخر.

 یشهد الكتاب المقدس أن الثالثة تعبیرات: "معه" و"به" و"فیه" هي تعبیر واحد في المسیحÏ .
القدیس أمبروسیوس 

  منه" تعني "من اآلب" و"به" أي "باالبن" و"فیه" أي "في الروح القدس". هذه شهادة واضحة أن اآلب واالبن والروح"
.  Ðالقدس إله واحد

القدیس أغسطینوس 

 كما یوجد اللَّه اآلب الواحد الذي منه كل شيء هكذا رب واحد یسوع المسیح به كل األشیاءÑ .
القدیس كیرلس السكندري 

 " :رب واحد إذ یضع الرسول في اعتباره ما یحدث في الزمن یقول أن كل األمور قد خلقها یسوع المسیح. إذ یقول
]. وعندما یتحدث عن آالم یسوع المسیح یظهر أنه رب المجد قد ُصلب 6" [یسوع المسیح الذي به جمیع األشیاء

. Òإذ یقول: "لو عرفوا لما صلبوا رب المجد"
القدیس یوحنا كاسیان  

  یقول النبي في شخص اآلب: "یدي صنعت كل شيء"، قاصًدا بیده... قوة االبن الوحید الجنس. اآلن یقول
الرسول إن كل األشیاء هي من اآلب، وأن كل شيء صنع بواسطة االبن، ویتفق الروح النبوي مع التعلیم الرسولي 

. Óبطریقة ما حیث هو عینه یُعطى خالل الروح
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

الحریة المسیحیة والحب  - 4
ولكن لیس العلم في الجمیع "

بل أناس بالضمیر نحو الوثن إلى اآلن یأكلون كأنه مما ذبح لوثٍن، 
 ].7فضمیرهم إذ هو ضعیف یتنجس" [

ولكن الطعام ال یقدمنا إلى اللَّه، "
ألننا إن أكلنا ال نزید، 

 ].8وٕان لم نأكل ال ننقص" [

 بمعنى لیس األول یجعلني غنًیا وال األمر األخیر یجعلني فقیًراÔ .

1 The Holy Spirit 83. 
2 Trinity 1:13. 
3 Letter 50:26. 
4 The Seven Books of John Cassian, 6:22.  
5 Against Eunomius, 7:1. 
6 Confessions 10:45. 
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  في هذا السؤال، سواء نصوم أم ال نصوم في الیوم السابع (السبت) فإنه لیس شيء أكثر أماًنا ویقود إلى السالم
). "إن أكلنا ال 3:14مثل قانون الرسول: "ال یزدرى من یأكل بمن ال یأكل، وال یـدن من ال یأكل من یأكل" (رو

]. لتبَق شركتننا مع الذین نعیش معهم والذین نحیا معهم في اللَّه محفوظة بال 8نزید وٕان لم نأكل ال ننقص" [
. Ïاضطراب بسبب هذه األمور

  أغسطینوس القدیس

  أنه یتطلع إلى الشيء (الطعام) في ذاته أنه أمر كمالي، وكال شيء. ألنه إذ ُیفعل لن یفید شیًئا، وٕان لك ُیفعل ال
. Ðیضر، بهذا فهو أمر كمالي

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
]. 9ولكن انظروا لئال یصیر سلطانكم هذا معثرة للضعفاء" ["

 هذا ]یوجه الرسول بولس حدیثه نحو أصحاب الضمائر القویة، فإنهم إذ یأكلون في هذه الوالئم بضمیٍر قوي
نهم یعثرون الضعفاء، وٕان امتنعوا عن الشركة في هذه الوالئم لن یفقدوا شیًئا ألال یعوقهم شیئا أمام اللَّه وفي حضرته 

من سموهم الروحي وقوة ضمائرهم. 
األكل أو عدمه لیس فضیلة وال رذیلة، لن یقربنا إلى اللَّه أو یفصلنا عنه. لهذا حتى في األصوام یلیق بنا أن 

ما یشغلنا لیس االمتناع عن األكل بل االقتراب إلي اللَّه واالتحاد معه  
 هذه معثرة "  سلطانكم)("لئال تصیر حریتكم 
 استخدام سلطان الحریة وقوة ضمائرهم، فالحریة في اإلیمان المسیحي لها التزام إساءةیحذرهم الرسول من 

ففي حریة یأكل صاحب الضمیر القوي مدرًكا أن  وهو االهتمام بالضعفاء ومراعاة إمكانیاتهم الروحیة ومفاهیمهم.
 بینما یتمثل به الضعیف فیأكل ولكن بمفهوم آخر وهو الشركة مع الوثنیین في ارتباطهم باألوثان. يءالوثن كال ش

لم یأمر الرسول بولس شعبه باالمتناع عن دخول هیاكل األوثان واالشتراك في موائدهم وشراء لحوم یشك 
نما طالبهم بما هو أهم وهو االنشغال بخالص كل نفٍس إفیها أنها مذبوحة لألوثان، كأن هذه األمور محرمة ودنسة و

ن كل ما أحتى أصحاب الضمائر الضعیفة، فال یلیق بهم االنشغال بمناقشات عقلیة جافة الثبات أن األوثان باطلة و
خلقه اللَّه صالح، إنما یلزم االنشغال بخالص االخوة. 

ألنه أن رآك أحد یا من له علم متكًئا في هیكل وثن "
 ].10أفال یتقوى ضمیره إذ هو ضعیف حتى یأكل ما ذبح لألوثان" [

" في معناها الحرفي "یبني"، فكان یلیق بالقوي أن یبني أخاه یتجاسر" أو "ىیتقوالكلمة الیونانیة المترجمة "
فیما هو لصالحه ال أن یبني ضمیره فیما یهلكه. 

العجیب أن الذین یظنون أنهم أصحاب ضمائر قویة یدخلون هیاكل األوثان ویشتركون في والئم الوثنیین، 
 تصرفات ُیمكن أن تفقدهم األعماق الروحیة الصادقة. ىلإهكذا دفعتهم المعرفة المجردة عن الحب 

  لیكن األمر هكذا: أنكم ال تصلحوهم وال تثیروهم؛ ولكن لماذا تجعلوهم متعّثرین، بینما كان یجب أن تبسطوا لهم
أیدیكم؟ إنكم لم تتصرفوا بتعقٍل، فعلى األقل تجنبوا أن تهلكوهم. فإن كان أحد شریًرا یحتاج إلى تأدیب، إن كان 

1 Ep. 36:26. 
2 In 1 Corinth., hom. 20:9. 
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. Ïضعیًفا یحتاج إلى شفاء، واآلن هم لیسوا فقط ضعفاء وٕانما هم أیًضا اخوة

 إنه لیس ضعفه فقط بل وسلوكك غیر المضبوط أیًضا یحقق الخطة التي ضده، فإنك أنت تجعله أكثر ضعًفاÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ،یوجد نوعان من الطعام، واحد یخدم الخالص والثاني یناسب الهالكین... یلیق بنا أال نسيء استخدام عطایا اآلب
). باألحرى لیتنا نستخدمه بنوٍع من 14-11: 15ونقوم بدور المبذرین كما فعل االبن الغني في اإلنجیل (لو 

. Ñضبط النفس. حتًما لقد أوصینا أن نكون سادة على الطعام ال عبیدا له
القدیس إكلیمنضس السكندري 

فیهلك بسبب علمك األخ الضعیف "
 ].11الذي مات المسیح من أجله" [

إذ یتمتع المؤمن بعطیة الخالص ویدرك الثمن الذي دفعه السید المسیح ألجل خالصه علي الصلیب برد 
 حًقا من یحمل روح المسیح یحب الذین یحبهم السید . فیشتهي أن یموت من أجل اخوته،محبة المسیح بالحب

 ویهتم أال یحزنهم وال یعثرهم في طریق خالصهم. ،المسیح

  ضیقي شدید وحزني ومخاوفي كثیرة حتى أنني أفكر أن أسقط عند أقدامكم وأبكي حتى أفقد قوتي للبكاء، أود
ببالغة الحب التجئ أوًال إلیكم من أجله، ویطلب كل واحٍد من أجل اآلخر، خاصة من أجل الضعفاء الذین مات 

. Òالمسیح من أجلهم

  الذي مات المسیح من أجله، والذي ال یزال في طفولة 20:50إنك تضع هذه العثرة في طریق ابن أمك (مز (
. Ó)2:3 كو 1واهیة، غیر مستعٍد للطعام القوي، بل یحتاج أن یقتات بلبن األمم (

  ال یتجاهل أحد هذا عندما یخطئ ضد أٍخ، إذ یقول الرسول: "إذ تخطئون إلى االخوة وتجرحون ضمیرهم الضعیف
]. لهذا إذ نحن جمیًعا صرنا أعضاء المسیح كیف ال تخطئ إلى المسیح یا من تخطئ 12تخطئون إلى المسیح" [

 Ôإلى عضو المسیح؟

  إن كنت تحب الشخص الضعیف أقل من الغیر، بسبب فشله األخالقي الذي جعله ضعیفا أذكر ذاك الذي مات
. Õألجله

  إنه قانون المسیح نفسه أن یحتمل الشخص أحمال اآلخر. عالوة على هذا فبحب المسیح تحتمل ضعف الغیر
. Öبسهولة، حتى ذاك الذي لم نحبه بسبب عدم سماته الحسنة إال أننا نتحقق أن الذي نحبه مات المسیح من أجله

1 In 1 Corinth., hom. 20:10. 
2 In 1 Corinth., hom. 20:10. 
3 Paedagogus 2:9. 
4 Ep. 73:8. 
5 Ep. 93:21. 
6 Sermons on New Testament Lessons, 32:4. 
7 Questions 71 Fathers of the Church 70:185. 
8 Questions 71. 
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القدیس أغسطینوس 
وهكذا إذ تخطئون إلى االخوة، "

وتجرحون ضمیرهم الضعیف، 
 ].12تخطئون إلى المسیح" [

 إلي القطیع إنما یهین يءالضرر الذي یصیب ضعیفي القلوب إنما ُیحسب موجًها ضد المسیح نفسه، من یس
) 11 : 60الراعي الذي یجمعهم في ذراعیه ویحملهم إلي حضنه (إش 

ا معهم في مناقشات ون یدخلألم یطلب الرسول من األقویاء أن یشرحوا موقفهم لضعیفي النفوس وال 
ومجادالت، بل بالحب یقبلوا تنازالت ألجلهم. 

  أولئك الذین هم أقوى وال یرتبكون بالتشكك مع هذا یؤمرون باالمتناع حتى ال یعثروا هؤالء الذین بسبب ضعفهم
. Ïیجدون ضرورة في االمتناع عن األكل

القدیس أغسطینوس 
لذلك أن كان طعام یعثر أخي "

فلن آكل لحًما إلى األبد، 
]. 13لئال أعثر أخي" [

یسند الرسول شعبه بتقدیم نفسه مثاًال لهم، إنه مستعد أن یمتنع عن أكل اللحم تماًما من أجل اخوته 
 وٕاال ارتكب خطیة شائنة.  فقط لم یقل أنه یمتنع عن األكل تماًما.الضعفاء

  ذاك الذي یعلن أن كل شيء صالح ولیس شيء مرذول إن ُأخذ بشكٍر، فإنه في ظروف معینة یقول: بأنه بسبب
إن ضمیر األخ الضعیف یأمرنا أن نمتنع عن بعض األشیاء، وٕان كان یحسبها ضمن األمور المقبولة. یقول: "

.  Ðآكل لحًما إلى األبد، لئال أعثر أخي كان طعام ُیعثر أخي فلن
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 

1 The Way of Life of the Catholic Church Fathers of Church 56:55. 
2 Against Eunomius, 1:37. 
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 8 كو 1من وحي 

هل لي من تقدیم تنازالت، 
ألجل ذاك الذي مات عنهم؟ 

  ،حًقا ما أسرع أن أتعرف على حقوقي
وما أشهى أن ُأدافع عنها. 

لكن هب لي المعرفة الحّقة الملتهبة بالحب. 
روحك القدوس، روح الحق، یكشف لي أسرارك، 

ویقودني في طریق الحب الباذل، 
طریق صلیبك المجید! 

  !ماذا انتفع بالمعرفة أن نقصتها المحبة
تصیر عّلة تشامخي وهالكي! 

ال تحرمني أن أتمتع بحبك، 
فأسلك به نحوك ونحو كل خلیقتك. 

  .أنت هو الحق مصدر الحب
أنت هو الحب واهب الحق. 

بحبك قدمت من أجلي تنازالت ال حصر لها. 
الخالق التحف بطبیعتي البشریة. 

واهب الحیاة دخل معي حتى قبري. 
الغني افتقر لكي بفقره یغنیني. 

اآلن هب لي كرامة الشركة معك. 
فأقدم تنازالت من جانبي ألجل محبوبیك. 

لكن، ماذا لي ألقدمه، 
وأنا تراب ورماد؟! 

  ،هب لي أیها الحب السرمدي
أحضانك المتسعة للعالم كله، 

فأبسط معك وبك ذراعي، ألحتضن كل ضعیف. 
نعم، بك وألجل دمك الثمین، 

أهتم بخالص الضعیف ال بإفحامه بالحجج. 
أهتم بشبعه الداخلي ِعوض المناقشات الغبیة. 
أشتهى مجده األبدي ِعوض نقده والحكم علیه. 
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  ،ونحن أعداء أحببتنا وقدمت حیاتك مبذولة ألجلنا
فكیف ال نحب اخوتنا الضعفاء، 

فنشتهي أن نموت، 
من أجل الذین مت أنت عنهم؟! 
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 اإلصحاح التاسع

 نازالت الرسولت
 من أجل الضعفاء حتى یتأسسوا في نعمة اهللا. هذا هو وا أن یحتملیاء األقومؤمنینیطالب القدیس بولس ال

 .اخوتهم من أجل خالص تعمل الحب اإللهي في قلوبهم، إذ یهبهم أن یقدموا تنازال
: في هذا اإلصحاح یؤكد الرسول بولس حقیقیتین تمسان خدمته

 بل من أجل بنیان الشعب، ،لیس طلًبا للمجدوذلك ، ا ضد الذین ینكرونه صدق رسولیتهیؤكد ى:األول
 إذ هاجمت بعض الفرق الرسول بولس في رسولیته ا أن ما یشغله هو خالص الغیر حتى في دفاعه عن نفسه.وضحً م

بحجة أنه لم َیَر السید المسیح حین كان على األرض، ولم یختره بین اإلثني عشر تلمیًذا أو السبعین رسوًال، لذلك أكد 
]. یجیب علیهم انه قد رأى الرب وهو في طریقه إلى دمشق؛ وأنه قد 1رسولیته وحریته في قبول الخدمة الرسولیة [

]. وأنهم هم مخدومیه األخصاء بالنسبة له.  2الرب [ي خدم، وهم ختم رسالته ف
یقدم نفسه مثاًال حًیا  نه كارز عملي، إعتاد الرسول أال یقدم وصایا ما لم یختبرها في حیاته.ا :والثانیة

 عن حقوقه الرسولیة ألجل خالص اخوته. فمع صدق رسولیته تنازل عن كثیر من  من جهة تنازالتهلمخدومیه
حقوقه.  

  ا، فإنه وحده مع برنابا كانا یشتغالن لیعیشا وال  لكنه رفض لكي ال یعثر أحدً ]،4 [ من اإلنجیلحقه أن یأكلمن
 ].6یسببا ثقًال على الخدمة [

  أي یتزوج ویعیش معها كأخت 5كباقي الرسل وأخوة الرب (أوالد خالته) [ أن یجول بأخت زوجةمن حقه ،[
  ویتحرك بأكثر سرعة لحساب ملكوت اهللا.یتفرغ للخدمة تماًماتشاركه أسفاره. لكنه رفض لكي 

  اختار التنازل عن حریته، فاختار أن یكون لیس ملًكا لنفسه بل ، لكنه بكامل حریته أن یمارس حریتهمن حقه
ع لكي یربح الكثیرین يللكل كي ینعموا بحریة مجد أوالد اهللا. یكون عبًدا ال لشخٍص ما أو لعائلٍة ما وٕانما للجم

 ].19 [للمسیح

  لكنه صار ضعیًفا لیربح الضعفاء، وصار للكل كل شيء لُیخلص على كل حاٍل أن یسلك كمن هو قويمن حقه 
). 22:9قوًما (

 .2-1صدق رسولیته    -1
 .14-3  حقه أن یأكل من اإلنجیل -2
 .18-15  تنازالته من أجل اإلنجیل -3
 .23-19  اهتمامه بخالص الجمیع -4
 .27-24  - اهتمامه بخالصه5

صدق رسولیته   - 1
  منوجد الرسول بولس مقاومةو .)57: 13 متأعلن السید المسیح أنه لیس نبي بال كرامة إال في وطنه (
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 لذا یلیق بالخادم بواسطته. في كورنثوس، ال من الذین في الخارج، بل من الذین قبلوا اإلیمان هاأنشأالتي الكنیسة 
یجد مقاومة ورفًضا. یتوقع أن  ممن یخدمهم ویبذل نفسه من أجلهم بل االحقیقي أال ینتظر كرامة أو مدیحً 

"ألست أنا رسوًال؟ 
ألست أنا حًرا؟ 

أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟ 
 ]1ألستم أنتم عملي في الرب؟" [

 فإنه وٕان كان لم ینعم ببركة التلمذة للسید المسیح .یؤكد صدق رسولیته"أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟"  :بقوله
 وال رآه في صلبه وبعد قیامته مباشرة حتى صعوده، لكن القائم من ، وال سمع تعالیمه،أثناء حیاته علي األرض

). 22: 1 هذه الشهادة أساسیة في العمل الرسولي (أع .األموات ظهر له، فصار شاهًدا لقیامته
هنا یؤكد بولس الرسول صدق رسولیته باآلتي: 

ذ اختاره السید المسیح ودعاه للعمل الرسولي بعد صعوده إلى السماء. إ "،؟لست أنا رسوالً أ" .١
بكامل حریته قبل هذا العمل الفائق.  ف  بولس، ومن جانبه فمن جانب السید المسیح هو دعا"؟"ألست أنا حرا .٢
 ؛ 17، 7: 9 صار شاهًدا للقیامة، إذ ظهر له وهو في طریقه إلي دمشق (أع ،؟"أما رأیت یسوع المسیح ربنا" .٣

22 :17 (
 فإن قبولهم لإلیمان . عمل اهللا فیهم خالل خدمته شهادة عملیة حیة لصدق رسولیتهألستم أنتم عملي في الرب؟" .٤

رسل بولس للكرازة.  أن تتحقق إال باهللا الذي أ هذه كلها لم یكن ممكًنا ،وتوبتهم الصادقة وحیاتهم الجدیدة
رب إلي بعض االخوة بخصوص رسولیته لألسباب التالیة: سیبدو أن الشك قد ت

انه لم یَر السید المسیح فال یقدر أن یكون تلمیذا . 1
برنابا من الكنائس أن تمدهما باحتیاجاتهما الضروریة كسائر الرسل.  هو ولم یطلب. 2
زم مع برنابا بالعمل حتى یعیشا. تل. ا3

 "ني حرم یحكم عّلي ويمن]، بمعنى "ألیس لي سلطان على نفسي؟ هل یوجد 1 ["ألست أنا رسوًال؟ ألست أنا حًرا؟
 كأنه ، وال هذا یمجد رسولیتى، إذ یقول في هذا: "ألم أَر یسوع المسیح ربنا؟ فإنه "آخر الكل،. بلى..من (حقوقي)؟"

 "إن أنبیاء وأبراًرا كثیرین اشتهوا أن یروا : قیل، فقد بالكرامة الهینةتلیسهذه ). 8: 15 كو 1للسقط ظهر لي أنا" (
"ستأتي أیام فیها تشتهون أن تروا یوًما واحًدا من هذه األیام" ( لو  )، وقیل:17: 13ما أنتم ترون ولم یروا" (مت 

17 :22(Ï .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ن كنت لست رسوًال إلى آخرین فإنما أنا إلیكم رسول، "إ
 ].2ألنكم أنتم ختم رسالتي في الرب" [

كأنه یقول: "كنت أتوقع أن یتشكك آخرون في رسولیتي، أما وقد أنشأت كنیسة المسیح في كورنثوس، 
 لو لم أكن رسوًال ما كان یمكنني أن أكسبكم لحساب . فما یلیق بكم أن تجحدوا رسولیتي،وصرتم ختم رسالتي في الرب

1 In 1 Corinth., hom. 21:2. 
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ملكوت اهللا". 
ُینحت علي حجر أو علي خاتم ُتختم به الرسائل لتأكید صدق مصدرها ( یو معین " هو شكل الختم"إن كان 

، فإنهم ختمه الخاص الذي به یؤكد صدق رسالته. كلما أشار إلیهم تأكد السامعون عمل الرسولیة الواضح.  )33: 3
ة كهبة أو نعمة من قبل الرب، وأیًضا قبولهم اإلیمان علي یدیه هو تنه نال رسوليأ" یؤكد في الرب"وبقوله: 

. بفضل نعمة اهللا

 یقول بولس أنه إن كان أحد یرید أن یختبر أعماله فلیتطلع إلى الكورنثوسیین فإنهم شاهد كاف ألتعابهÏ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 من ءالبحار والبّر، فإنه لم یشر إلي شي، في ن األمم المتبربرةبيالعالم كله وفي   خدمتهإذ كان له أن یتحدث عن 
ما یحتاج. وكأنه یقول: "لماذا م أنه نال أكثر ،البراز الهبة(خدمته في كورنثوس)  وٕانما حمل هذه النقطة ،هذا كله

 مناطق ىلإ الكفایة لتحقیق هدفي الحاضر؟ لست أتحدث لكي تالحظوا ما أنجزته ه فييأطلب أكثر ما دام ما لد
 من المناطق األخرى. أما بالنسبة لكم فمن حقي أن دةاهأخرى، بل اإلنجازات التي أنتم شهود لها. لست أطلب ش

. Ð. ومع هذا فإنه وٕان كان من حقي أن أخذ منكم إذ أنا معلمكم لم أخذطلبأ
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أنكر المؤمنون الذین من أصل یهودي الذین استمروا في حفظ ناموس موسى أن بولس رسول، ألنه علم بأنه ال
. Ñضرورة بعد للختان وحفظ السبت... أما بالنسبة للكورنثوسیین فكان بولس رسوًال إذ رأوا عالمات قوة اهللا فیه

أمبروسیاستر 
 

 حقه أن یأكل من اإلنجیل -2
جل محبته لخالص البشریة. أبعد أن أكد رسولیته أوضح حقوقه كرسول، وكیف تنازل عنها بإرادته من 

 ].3هذا هو احتجاجي عند الذین یفحصونني" ["

 ویجیب علیها بكل صراحٍة وفي ضدهیتحدث الرسول بولس كمتهٍم في محكمة یسمع االتهامات الموجهة 
 لیحكموا بصدق رسولیته. ةقضا حٍب، وقد أقامهم

 ]4لعلنا لیس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟" ["أ

فانه حق رسولي له أن یأكل ویشرب من خالل خدمته علي حساب  حق"،" ا" هنا معناهسلطانكلمة "
، إنما یطلب حد الكفاف وهو األكل والشرب لكي یعیش ویخدم.  ى لم یطلب الكمالیات وال الغن.الكنائس التي یكرز فیها

 حتى ال یوجد عثرة ألحد، ، مشیًرا إلي أنه ترك حتى األمور المسموح بها،التزم الرسول أن یقدم برهاًنا على ذلك 
 فإن كان قد فعل أكثر مما یطلبه الناموس حتى ال یتعثروا وامتنع عما هو ...مع أن ال یوجد قانون یلزمه بهذا

 حیث بذلك یهلك ،مسموح به من أجل بنیان الغیر، فماذا یستحق هؤالء الذین لم یمتنعوا عن ذبائح األوثان

1 PG 82:294. 
2 In 1 Corinth., hom. 21:2. 
3 CSEL 81:97. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح التاسع 

  

  Ïكثیرون؟ األمر الذي یلزم للشخص أن یتركه بغض النظر عن عثرة اآلخرین فیه، ألنها "مائدة شیاطین"؟

 قد امتنعت عن األشیاء المسموح في بها، فلیس من العدالة أن تتشككوا فيَّ كمخادٍع أو من يإذ یظهر لكم أن 
. Ðیعمل ألجل الربح

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ]5لعلنا لیس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل واخوة الرب وصفا؟" ["أ

 ، اإلیمانم أن الرسل كانوا یجولون ومعهم نساؤهم اللواتي كن یشاركونه السكندريإكلیمنضسالقدیس یري 
. دخل تعلیم الرب إلي حیاة النساء دون أیة تشككي حتى یخدمن ربات البیوت، حتى ،لیس كزوجات بل كأخوات

  ركز الرسل على الكرازة بدون تشتیت، فأخذوا زوجاتهم معهم كأخوات مسیحیات أكثر منهن زوجات، لیكن زمالء
. Ñلهم في خدمة نساء البیوت حتى ُیبلغ إلیهن اإلنجیل بدون عائق

القدیس إكلیمنضس السكندري 
 ]6أم أنا وبرنابا وحدنا لیس لنا سلطان أن ال نشتغل؟" ["

كان كال من الرسولین بولس وبرنابا یعمالن بإرادتهما لكي ال یعتازا إلي أحد. كان یمارسان حرفة مثل صنع 
). 8: 3 تس 2؛ 34: 20 ؛3: 18الخیام (أع 
من تجند قط بنفقة نفسه؟  "

ومن یغرس كرًما ومن ثمره ال یأكل؟ 
 ]7أو من یرعى رعیة ومن لبن الرعیة ال یأكل؟" [

أكمل الرسول حدیثه مقدًما أمثلة من الواقع العملي لیدافع فیها عن نفسه، فالجندي الروماني یتوقع أن ینال 
أجرة ومئونة من الطعام مقابل خدمته للوطن لكي یعیش، والزارع والراعي للغنم یتوقعان عائًدا یعیشا به مقابل أتعابهما. 

 یتوقف عن الجهاد كما في معركة الخدمة، وكغارس كرم ُیسر بالثمر، وكراٍع الیشبه الرسول نفسه كجندي  
یترفق بالقطیع العاقل. ومع هذا لم یأخذ أجرة كجندي، وال انتظر ثمر الكرم، وال طلب لبن القطیع! انه لم یطلب حتى 

لقد تعدي ما هو طبیعي ومعقول من أجل محبته للخدمة. "! نفقة نفسهالضروریات "
). 17 – 15: 21)، وأیضا كقطیٍع عاقل ( یو 5) وككرمة (نش 4: 6تشبه الكنیسة كجیش بألویة (نش 

غالًبا ما تكون أجرة رعاة الغنم في الشرق لیست مبلًغا من المال بل نسبة من اللبن الذي من القطیع. یقوم 
األلبانیون برعایة القطیع ملك األتراك، فیعیشون في أكواخ فقیرة للغایة وینالون ُعشر الناتج من اللبن كأجرة لهم 

یعیشون به. والرعاة أیضا في أثیوبیا ال یأخذون أجرة مادیة بل نصیًبا من اللبن والزبدة الناتجة عن البقر. 
. )5:2،4 بط 1) وراع (8-6: 3كو 1) وكرام ( 3: 2تي  2الخادم الحقیقي هو جندي روحي (

  الجندیة أسألكم أن تتأملوا كیف اختار أمثلة مناسبة لتحقیق هدفه. فقد بدأ أوال باألمور التي یصحبها الخطر أي
 من هذا القبیل، بل باألحرى أكثر منها خطورة. فإن حربهم لیست مع يء. فإن الرسولیة هي شوالجیوش والحروب

 ...أناٍس بل ومع الشیاطین، ضد رئیس هذه الكائنات

1 In 1 Corinth., hom. 21:1. 
2 In 1 Corinth., hom. 21:3. 
3 Stromata 3:53:3. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح التاسع 

  

 فكما أشار المثال السابق إلي مخاطره هكذا یبرز هنا أتعابه ومشاقه ومن یغرس كرما ومن ثمره ال یأكل؟""
 الكثیرة واهتمامه. 

 فإنه یستعرض هنا االهتمام "أو من یرعى رعیة ومن لبن الرعیة ال یأكل؟" ثالثًا، قائالً : یضیف أیضا مثاالً 
. Ïالعظیم الذي یظهره المعلم نحو من یرعاهم

  ماذا یجب أن یكون علیه. إذ یلزمه أن یحمل شجاعة الجندي، واجتهاد الفالح، واهتمام ولقد أظهر نوعیة الكاهن
.  Ðوفوق هذا كله أال یطلب شیًئا أكثر من الضروریات الراعي،

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ 

 ]8أم لیس الناموس أیًضا یقول هذا؟" [

 ].15 [ تحدث أوًال بالمنطق البشري، ثم أكمل بالمنطق اإللهي أو ناموس اهللا"أتكلم بهذا كإنسانٍ "
كأنه یقول: "العلي انطق بهذا من عندي دون اللجوء إلي القانون اإللهي؟ ألیس ما یبدو عدًال ومقبوًال یسنده 

السلطان اإللهي نفسه؟" 
إذ كانت االعتراضات صادرة باألكثر من الذین هم من أصل یهودي في الكنیسة بكورنثوس لجأ إلي ناموس 

موسي نفسه، فقد اعتاد الرسول أن یلجأ إلي العهد القدیم حینما یتحدث مع الیهود. 
فإنه مكتوب في ناموس موسى: ال تكم ثوًرا دارًسا. "

 ]9ألعل اهللا تهمه الثیران؟" [

بعد أن لجأ إلي أمثلة من الواقع العملي الیومي، والقوانین العامة المقبولة علي مستوي كل البشر، التجأ إلي 
هللا بما یكفل له حیاته. االناموس، فالشریعة تطالب بأن یتمتع خادم 

 باألولى، أفال تهتم )4: 25 (تث  لقد اهتمت الشریعة بتقدیم ما فیه راحة الثیران"العل اهللا تهمه الثیران؟"
باإلنسان الذي من أجله ُخلقت الثیران، والذي ُتقدم كذبائح من أجل تطهیره؟! 

"، فشبه نفسه بالثور الذي یدرس، ال تكم ثوًرا دارًساه: "للقد أعطاه الناموس حق التمتع بالبركات الزمنیة بقو
 ومع ذلك لم یذق شیًئا مما یدرسه!

ال یعني هذا أن الرسول ینكر اهتمام اهللا بالثیران، لكنه إذ وضع هذا المبدأ اهتماًما بالحیوانات أفلیس باألولى 
تطبیقه علي اإلنسان، خاصة في خدمته هللا؟ 

 "ن یسن قانوًنا أ لكن ب، أخبرني، أال یهتم اهللا بالثیران؟ حسًنا إنه یهتم بها)9: 9 كو 1( "ألعل اهللا تهمه الثیران؟
ذلك ب حاالت البهائم، وفيخاًصا بهذا. لهذا لو لم یكن بهذا یلمح إلي أمٍر هام، مدرًبا الیهود على عمل الرحمة 

 وا أن یكمهم من مع المعلمین أیًضا، لما كان أعطى اهتماًما عظیًما حتى یسن شریعة تمنعهذایشجعهم أن یفعلوا 
. Ñفم الثور

1 In 1 Corinth., hom. 21:4. 
2 In 1 Corinth., hom. 21:4. 
3 In 1 Corinth., hom. 21:5. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

أم یقول مطلقا من أجلنا، "
أنه من أجلنا مكتوب، 

ألنه ینبغي للحراث أن یحرث على رجاء،  
وللدارس على الرجاء،  

 ].10أن یكون شریًكا في رجائه" [

ما جاء في الناموس لم یكن من أجل إنساٍن معین، فلم یكن في ذهن موسى شخص الرسول بولس أو غیره 
كي یعمل الكل بروح الرجاء حتى یحصدوا ثمر تعبهم ویفرحوا بنجاح  لإنما ما سجله هو من قبل اهللا ألجل كل بشر،

تعبهم. 
ن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات "إ

 ]11أفعظیم إن حصدنا منكم الجسدیات؟" [

لقد بذل الرسول حیاته كل یوم لكي یزرع لهم الروحیات ویتمتعوا بالخالص اإللهي، فهل كثیر علیه أن ینال 
 زرع فیهم ما هو أعظم من كل ما في . بذار اإلنجیل ووهبهم فرح الرجاء في السماویاتمزرع الرسول فیه قوت جسده؟

 ، ألجل مجدهم األبدي...عمل في حیاتهم كطبیب وكرام وراع ومحامولهم الحیاة المقامة عوض الموت،   إذ قدم،العالم
نه یعمل لحساب كل إفكیف ال یتفرغ لهذا العمل العظیم تارًكا االهتمام باالحتیاجات الضروریة لحیاته الیومیة للكنیسة؟ 

یان الجماعة كلها لذا الق به التفرغ الكامل لهذه الرسالة البناءة. نفرد كما لب

  ،یقول: لیت التلمیذ ال یحتفظ بشيء لنفسه، بل یكون كل ما لدیه عام للجمیع، ألن ما یعطیه أفضل مما یأخذه
. Ïكما أن السماویات أفضل من األرضیات

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یؤكد بولس الحقیقة بأن زمالءه الرسل لم یخطئوا بأي حال عندما لم ینشغلوا بالعمل الیدوي من أجل ضرورات
المعیشة، وٕانما كما وجه الرب أن یعیشوا من اإلنجیل، قبلوا ذلك. فلم یدفعوا شیًئا مقابل القوت الجسدي ألولئك 

. Ðالذین تمتعوا بالقوت الروحي دون أن ُیطلب منهم شیًئا
القدیس أغسطینوس 

 

إن كان آخرون شركاء في السلطان علیكم، "
أفلسنا نحن باألولى؟ 

لكننا لم نستعمل هذا السلطان، 
 ].12بل نتحمل كل شيء لئال نجعل عائقا إلنجیل المسیح" [

 لقد نال شركاؤه في ).13: 11 كو 2یقصد باآلخرین هنا الرسل الحقیقیین، وریما یقصد الرسل الكذبة ( 
الرسولیة هذا الحق، وكان هو أولى منهم، ألنه هو الذي أسس الكنیسة في كورنثوس، لكنه خشي أن یأخذ شیًئا فیعیق 

1 In Galat., hom., 6. 
2 The Work of Monks 7. 
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 إنجیل المسیح.
نهم إذ یعیشون في وسطهم تلتزم الكنیسة بكل احتیاجاتهم. إ"، فاآلخرینیتحدث عن المعلمین في كورنثوس "

ي بل رهؤالء دخلوا علي تعب الرسول بولس الذي احتمل المیتات كل النهار ألجلهم، وقبل الفقر والجوع والعطش والع
 منهم في تمتعه بحقه هذا، ومع ذلك فمن أجل إنجیل المسیح ىواالتهامات الباطلة ألجل إقامة هذه الكنیسة. فهو أول

یتنازل عن حقه، حتى یستطیع أن یجتذب قلوب وأفكار الكل إلي اإلنجیل. 
 تذمر، بل بفرٍح وسروٍر و أىوضوح الهدف لدي معلمنا بولس الرسول جعله یقبل اآلالم لیس فقط بدون شكو

كعالمة حب حقیقي لتحقیق رسالة السید المسیح به. 

  إنه أمر شرعي (أن یعیش الكارزون من اإلنجیل)، وقد أظهر ذلك بطرق كثیرة: من حیاة الرسل، ومن الحیاة
ومما الیومیة، من الجندي والفالح والراعي، ومن شریعة موسى، ومن الطبیعة عینها. فإننا نزرع فیكم الروحیات، 

 . أنتم أنفسكم تفعلونه مع اآلخرین

وضع هذه األمور وتنازل عنها فلئال یبدو أنه ُیخّجل الرسل الذین یأخذون... أو لئال یظّنوا أنه یود أن یأخذ 
. Ïلنفسه لذلك یصحح اآلن الوضع

القدیس یوحنا ذهبي الفم  
"ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء المقدسة من الهیكل یأكلون؟ 

 ].13الذین یالزمون المذبح یشاركون المذبح؟" [

هكذا أیًضا أمر الرب: "
 ].14أن الذین ینادون باإلنجیل من اإلنجیل یعیشون" [

لئال یظنوا انه یعتمد علي شریعة موسى في العهد القدیم التي یظن البعض إنها قد أبطلت قدم أیًضا وصیة 
] 14" [هكذا أیضا أمر الربإلهیة علي فم الرب نفسه فقال: "

یهین شركاءه في الخدمة ألنهم ینالون الضروریات خالل خدمتهم أكد أن التقلیدین القدیم  ولئال یظنوا أنه
والجدید یعطیاهم هذا الحق بقوله: "ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء المقدسة من الهیكل یأكلون؟! الذین 

 نجیل من اإلنجیل یعیشون".إلیالزمون المذبح یشاركون المذبح، هكذا أیًضا أمر الرب أن الذین ینادون با

  لم أرد ذلك  . لكنه یقول:)14، 13: 9 كو 1(حتى المسیح أمر بأن الذین یكرزون باإلنجیل من اإلنجیل یعیشون"
. Ðبل عملت، ولیس فقط عملت، وٕانما بكل اجتهاد"

  :ال أن یجعل منها تجارة، وال أن یجمع كنوًزا، یقول أن األجیر مستحق أجرتهیعیش"، و""یأكلیقول ،"Ñ .
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 "هكذا یتقدم رسول األمم في كل مرة خطوة جدیدة في التوبیخ. فكارز اإلنجیل وال أكلنا خبًزا مجاًنا من أحد ..."
 "أن الذین ینادون باإلنجیل، من اإلنجیل :یقول إنه لم یأكل خبًزا مجاًنا من أحد، مع أنه یعلم أن الرب أوصى

).  11: 10 )، وأیًضا "الفاعل مستحق أجرته" (مت14:9 كو 1یعیشون" (

1 In 1 Cor. Hom. 21:7. 
2 In 1 Thess., hom. 3. 
3 In 1 Cor. Hom. 22:1 
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مادام كارز اإلنجیل وهو یقوم بعمٍل على هذا القدر من السمو والروحانیة لم یرد أن یستغل وصیة الرب بأن 
یأكل خبزه مجاًنا، كم باألحرى یعوزنا بالحق لیس فقط أن نكرز بالكلمة بل وٕالى جانب هذا ال نداوي أیة نفوس 

).   لكي ال یعیش الراهب بتعب اآلخرینسوى نفوسنا (باالهتمام بالعمل بغیر كسل
كیف تجرؤ أن تأكل خبزك مجاًنا في حین أن "اإلناء المختار"، وهو مقید باهتمامه باإلنجیل وعمله في 

بل كنا نشتغل بتعٍب وكدٍّ لیًال ونهاًرا لكي ال نثقل الكرازة، لم یجسر أن یأكل خبزه دون أن یشتغل بیدیه...، فیقول: "
)؟! 8:3 تس 2" (على أحد منكم

وال أكلنا خبزنا نع عن التوبیخ وال ُیكثر منه، ألنه لم یقتصر على أن یقول: "تهكذا فإنه حتى هذه النقطة یم
"، ذلك ألنه كان من المحتمل أن یظن البعض أنه كان یتزود من دخٍل خاٍص به ومن ماٍل ادخره، مجاًنا من أحد منكم

أو عن طریق أشخاٍص آخرین، دون االستعانة بعطایاهم أو بما یجمعون. فهو یقول: "لكن كنا نشتغل بتعب وكّد لیًال 
ونهاًرا". یعني أنه كان یتزود من شغل یدیه. ویستطرد الرسول قائًال إنه لم یفعل ذلك بدافٍع من الرغبة في االستمتاع 

 الریاضة البدنیة، بل تحت ضغط من الحاجة إلى التزود بالطعام. وأن هذا كان یكلفه الكثیر من ضروببضرب من 
الكّد والتعب، ذلك ألنه لیس طوال النهار بأكمله، بل وأیًضا أثناء اللیل، وهو الوقت المكرس لراحة البدن، یواصل 

 .Ïالعمل بیدیه لیوفر لنفسه الطعام

 القدیس یوحنا كاسیان

  تنازالته من أجل اإلنجیل -3
"أما أنا فلم استعمل شیًئا من هذا، 
وال كتبت هذا لكي یصیر فّي هكذا، 

 ].15ألنه خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد فخري" [

لقد قدم أمثلة كثیرة لتأكید حقه في إعالة الكنیسة له: الجندي والكرام والراعي والحارث والكاهن مقدم الذبیحة 
في العهد القدیم. 

 بذله لذاته .فضل الرسول بولس خالص اخوته عن حیاته، فإنه یشتهي أن یموت وال تتعطل خدمة الكرازة
هبه سعادة داخلیة أفضل من نوال حتى ضروریات الحیاة. بالحب الحقیقي ال یطلب ما لنفسه يمتشبًها بالسید المسیح 

بل ما هو هللا وما هو لآلخرین. هذه هي الضرورة الموضوعة علي أعماقه الداخلیة والتي ال یقف أمامها أي معطل. 
ألنه خیر لي أن أموت إذن الطبیعة نفسها والشریعة واإلنجیل یعطونه حق اإلعالة، لكن حبه للكرازة منعه، "

 ".من أن یعطل أحد فخري
لم یرد أن ینل شیئا لئال یفهم البعض أنه یخدم كأجیر، یعمل في كرم الرب لكي یأكل ویعیش، األمر الذي 

 البعض فال یهتموا بخالص نفوسهم. كقد یشك
لم یستخدم هذا الحق في الماضي، وال كتب ذلك لكي یطالب بحقه في المستقبل حین یعود إلیهم لیفتقدهم. 

  بمعنى أن أموًرا كثیرة تعطیني الحق (في أن أكل من اإلنجیل): الجندي والفالح والراعي والرسل والناموس
واألشیاء التي فعلناها لكم وما فعلتموه أنتم مع اآلخرین، والكهنة، وأمر المسیح، هذا كله ال یدفعني أن ُأبطل 

1 Institutions 10:8. 
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القانون الذي وضعته لنفسي حتى أقبل شیًئا. لست أتكلم فقط عن الماضي (مع أنه یمكنني ذلك، فقد احتملت 
الكثیر في الماضي في هذا األمر) ومع ذلك فإني أتحدث عن المستقبل بخصوصي فإنني أفضل أن أموت جوًعا 

. Ïوال یحرمني أحد من إكلیلي

  ،لئال یقول أحد: "حًقا لقد فعل هذا لكن لیس ببهجة إنما في حزن وضیق" أراد أن یظهر فیض فرحه وِعظم غیرته
. Ð)فخًرافدعا هذا األمر "مجًدا" (

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  لكنه یؤمن أنه مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ، لذا یود أن ، ومجًدا في خدمتهفخًرالقد نال الرسول بولس 
ربما یسأل أحد: كیف  یعطى أكثر منه أن یأخذ، وفى نفس الوقت ال یرید أن یعطل أحد فخره في المسیح یسوع.

) ویقول "حاجاتي وحاجات الذین معي خدمتها 35، 34: 20 وهو یقول "مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ" (أع
)، وعندما كتب آلي أهل كورنثوس: " ألنه خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد فخري" 20:34هاتان الیدان" (أع 

 آخذا أجرة ألجل خدمتكم" ،"سلبت كنائس أخرى  یقول:...)عطاء]، سمح لمجده أن یبطل! كیف؟ بأنه تقبل (ال15[
 وذلك إن كان بالحق قد أخذ، ، إذ قدم عمًال عظیما كهذا،). هنا ُیظهر أنه أخذ. بحق أخذ بولس8: 11 كو 2(

 Ñأما الذین ال یعملون فكیف یأخذون؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أظهر أن هذه الممارسة مسموح بها، لكنها لیست أمًرا لئال یظن التلمیذ الذي نال شیئا من الجزاء من أجل
احتیاجاته الشخصیة من الذین یكرز لهم أنه یخطئ. أما التوقف عن هذه الممارسة فهو أمر ممدوح كما یظهر 
. Òبوضوح في حیاة الرسول... الذي أعلن: "لم أستعمل شیًئا من هذا"... لدیه الحق، لكنه لم یلزم زمالئه بأمٍر ما

القدیس أغسطینوس 

 إنه من األفضل لى أن أموت وال ُیسلب بعض اخوتى أو ینخدع األطفال الصغار والرضع في المسیحÓ .
العالمة أوریجینوس 

ألنه إن كنت أبشر فلیس لي فخر، "
إذ الضرورة موضوعة علّي، 
 ].16فویل لي أن كنت ال أبشر" [

 هذا هو موضوع افتخاره. لهذا فهو ال یطلب حقه بل ومستعد ،جل المجد األبديأأنه یكرز بإرادته الحرة من 
 ،، ال ضرورة للحیاة الزمنیةلقبول كل تعٍب وألٍم وبذٍل حتى لحیاته من اجل الكرازة. من هنا یجد ضرورة تلزمه للعمل

. ولكن ضرورة الحب الداخلي لخالص اخوته، وتمتعه بشركة المجد األبدي
 العجیبة التي ُقدمت له ةلعله یقصد بالضرورة موضوعه علیه أنه لم یفرح بالكرازة كعمٍل أو وظیفٍة، لكن الدعو

). انه یعمل في طاعة لمن دعاه شخصًیا لخدمته. لم یلزمه 6: 9 شخصیة ألزمته بالعمل (أع ةمن السماوي، دعو

1 In 1 Cor. Hom. 22:2. 
2 In 1 Cor. Hom. 22:2. 
3 In Philip., hom 15. 
4 On Lying 15:30. 
5 In Genesis, hom. 4:6. 
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 مع حریة إرادته حملت إلزاًما داخلًیا في القلب. إلزام ضمیره بالعمل الكرازي واعالن الحق ةالرب بل بالعمل لكن الدعو
اإلنجیلي، فقد دفعته العنایة اإللهیة لهذا الطریق لیصیر سفیًرا للسید المسیح. 

إن لم یبشر یشعر لم یبشر الرسول عن ضرورة، أي عن احتیاج مادي، وٕانما طوًعا مترقًبا المكافأة السماویة. 
 وقلبه ،بالویل أو الحیاة البائسة، لیس ألنه ال یجد عوًنا مادًیا لحیاته الیومیة، إنما ألن ضمیره یوبخه، وأعماقه تدینه

یئن متوجًعا في داخله. كیف ال یكون بائًسا إن رفض دعوى اهللا له للعمل الفائق المجید؟! 
 فتحول قلبه للشهادة له، مشتهًیا أن یشارك ،كان الرسول مضطهًدا للسید المسیح، واآلن اكتشف الحق اإللهي

  .مسیحه فقره وعریه وآالمه وأیًضا رفضه من خاصته
نه ینال مكافأة سماویة. إما إن مارسها إ ف، ولیس من أجل األجرة الزمنیة،إذ یمارس كرازته طوًعا عن حٍب 

 فیفقد األجر السماوي. ، أو خشیة عقوبة إلهیة،شیة أال ینال ما یعوله في العالمخكرًها 
من القلب خالل بذل ذاتي، وهذا هو بالحق الحب الحقیقي ینبع إذن الخدمة ضروریة والزمة لكن هذا االلتزام 

وسّر فرحي! 

 ال ینسب الكرامة لنفسه بل إذ . فهوعظیمة وعجیبة هي كرامة الرسول، األمر الذي یوضحه الرسول على الدوام 
بمشیئة اهللا صار " وأنه "المدعو" یقول: وهبت له صار تحت الضرورة أن یمارسها. فعندما یتحدث عن نفسه

. Ï)16: 9كو 1( "الضرورة موضوعة عليّ " :یقول في موضع آخرو "،رسوالً 

 " :ألنه ویل له]. كمثال لقد تقبل نعمة الرسولیة؛ ولهذا السبب فإنه "16" [ویل لي إن كنت ال أبشرهو نفسه یقول "
 .Ðیتقبلها (إن لم یعمل بها)، أما أنتم فأحرار من هذا الخطر

 لن أكف عن القیام بواجبي مهما تكن األسباب، فقد ُوجدت هنا من أجل هذا العملÑ. 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  .یفعل الخادم الُمرسل بواسطة الرب ما یجب عمله حتى ولو لم یرد، ألنه إن لم یفعل ذلك فإنه سیعانى بسبب ذلك
- 1: 1) والتزم یونان بالكرازة ألهل نینوى (یونان 1: 5 ؛ 10: 4كرز موسى لفرعون، مع أنه لم یرد ذلك (خر 

3 :4( Ò .
أمبروسیاستر 

فإنه إن كنت أفعل هذا طوًعا فلي اجر، "
 ].17ولكن إن كان كرًها فقد استؤمنت على وكالة" [

یكرز دون نفقة علي حساب ف ،تكمن أجرته في حبه لإلنجیل نه یحبه.إقلبه في العمل اإلنجیلي، ف
المخدومین، بل یعمل بیدیه حتى ال یحتاج.  

  أي شيء یعادل الكرازة،؟ فإنها تجعل البشر مشابهین للمالئكة. ومع ذلك یمارسها شخص كأمٍر صادٍر علیه ودین

1 In 1 Tim., hom.1. 
2 In Ephes., hom. 11. 
3 In 1 Cor. PG 61:354. 
4 CSEL 81:102 
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. Ïملتزم به، وآخر یمارسها طوًعا بهذا یصیر أفضل من ذاك

 فقد استؤمنت حكمته، إذ لم یقل: "إن كانت لیست بإرادتي" ال تكون لي مكافأة، وٕانما یقول: " أیًضا هنا انظروا
"، موضًحا أنه حتى في هذه الحالة ینال مكافأة، ولكن بكونه قد تمم ما ُأمر به، ولیس كمن یعمل عمًال على وكالة

. Ðخاًصا به في سخاء مقدًما بفیض تحقیق الوصیة
 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 من 42: 12مع أنى خادم غیر نافع، إال أنى تسلمت من الرب أمًرا أن أوزع مكیال قمح لخدام سیدي (لو) (
.  Ñ الوكالة)

  الحقیقة هي أن بولس إذ صار ُحرا بالكامل صار بالضرورة رسوالً . یمكن أن تكون حًرا من الزنا لكنك عبد
. Òللغضب، حًرا من الطمع لكنك عبد للكبریاء، حًرا من خطیة ما ولكنك عبد ألخرى

العالمة أوریجینوس 

 بالتأكید من األفضل أن نستحق المكافأة عن أن نخدم كوكالء. لیتنا ال نرتبط بنیر العبودیة بل نخدم بحب الروحÓ .
القدیس أمبروسیوس 

  كان بولس ُحًرا من كل اتهام بشرى، ألنه كرز باإلنجیل دون نوال مدیح عن ذلك وال طلب شیئا من أحد إال
. Ôخالصهم

أمبروسیاستر 
 هكذا أیضا الطوباوي بولس صار كل شيء لكل البشر، ال لكي یقتنى نفعا ما بل بفقدانه جزًء قد یربح الكلÕ .

القدیس كیرلس الكبیر 

  المكافأة هي اإلنجیل نفسه، وملكوت اهللافیها نكرز به بطریقة تكون أننا كیف یلزم أن نكرز باإلنجیل؟ واضح .
فإنه إن كنت أفعل هذا طوًعا فلي أجر، ولكن إن كان كرًها فقد بهذا یكرز باإلنجیل طوًعا ال عن ضرورة: "

]. إن كان كرها بسبب العوز الي هذه األمور الضروریة للحیاة الزمنیة أكرز باإلنجیل 17" [استوفیت على وكالة
فإن اآلخرین سینالون مكافأة اإلنجیل خاللي، هؤالء الذین یحبون اإلنجیل نفسه عندما أكرز به وال أنال ذلك حیث 

 ال أحب اإلنجیل في ذاته بل أطلب األجرة في أمور زمنیة. هذه خطیة أن یخدم إنسان اإلنجیل لیس كابن بل يأن
. Öكعبد ُأستؤمن على أمانة

 نستطیع التبشیر باإلنجیل. فإن كنا نبشر كي ینبغي أال نبشر باإلنجیل بقصد الحصول على الطعام، لكننا نأكل ل
باإلنجیل لكي نحصل على الطعام، یكون التبشیر باإلنجیل في نظرنا أقل أهمیة من الطعام، وبذلك تنصب 

سعادتنا في الطعام، ویصیر التبشیر ضرورة الزمة لتحقیق سعادتنا (في األكل). وهذا ما نهانا عنه الرسول عندما 

1 In 1 Cor. Hom. 22:3. 
2 In 1 Cor. Hom. 22L3. 
3 In Genesis, hom. 10. 
4 Commentary on 1 Cor. 3:43:1-5. 
5 Letters to Priests 47. 
6 CSEL 81:103. 
7 Letter 76. 
8 Our Lord's Sermon on the Mount, 2:16. 
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 ومع ذلك فلم یستخدم لنفسه هذا .قال إنه بسماح من الرب یجوز للذین یبشرون باإلنجیل أن یعیشوا من اإلنجیل
السلطان. والسبب في ذلك أن كثیرین كانوا یرغبون في الحصول على فرصة لبیع اإلنجیل، وقد أراد أن یضیع 

. لقد )12:11 كو 2 ( "ألقطع فرصة الذین یریدون فرصةً ":علیهم هذه الفرصة، لذلك كان یعمل بیدیه، قائالً 
َألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء  ":استقبح البشارة باإلنجیل كضرورة (أي كرًها، لنوال الطعام) بقوله

المقدَّسة من الهیكل یأكلون. الذین یالزمون المذبح یشاركون المذبح. هكذا أیًضا َأَمَر الربُّ أن الذین ینادون 
. من ثم فقد أظهر أنه )15-13:9 كو 1 ("باإلنجیل من اإلنجیل یعیشون. أمَّا أنا فلم أستعمل شیًئا من هذا

 ولكنه لیس كأمٍر إجباري، وٕاال یكون في عدم أكله من اإلنجیل قد خالف وصیة اهللا، ،یجوز األكل من اإلنجیل
". وال كتبت هذا لكي یصیر فيَّ هكذا. ألنُه خیر لي أن أموت من أن یعّطل أحد فخري ":لذلك أردف قائالً 

 أي إن كنت أبشر باإلنجیل لنوال هذه الضروریات فإني أكون قد ،"إن كنت أبشر فلیس لي فخریقول: "
إذ الضرورة موضوعة "؟ "لیس لي فخرجعلت هدف اإلنجیل هو الحصول على األكل والشرب والملبس. ولكن لماذا "

". أي في هذه الحالة ینبغي لي التبشیر كوسیلة للحصول على وسائل العیش، أو ألنني أطلب ثماًرا زمنیة من عليَّ 
". فویل لي إن كنت ال أبشرالتبشیر باألمور األبدیة، فیكون التبشیر ضرورًیا ولیس طوًعا "

 إنه بقصد نوال جزاء اإلنجیل نفسه والحصول على ملكوت اهللا، وبذلك ...ولكن ما هو الهدف في تبشیره؟
" ستؤمنت على وكالةافإن كنت أفعل هذا طوًعا فلي أجر. ولكن إن كان كرًها فقد یبشر به طوًعا ال كرًها. فهو یقول "

أي إن كنت أبشر كرًها للحصول على األشیاء الضروریة للحیاة، فسینال بواسطتي اآلخرون جزاء اإلنجیل، هؤالء 
الذین أحبوا اإلنجیل في ذاته بواسطة تبشیري، وأكون أنا قد ُحرمت من هذا الجزاء ألنني ال أحب اإلنجیل لذاته بل 

ستؤمن علیها، اللحصول على األشیاء الزائلة. فمن یخدم اإلنجیل كعبٍد ولیس كابٍن یكون قد أخطأ في الوكالة التي 
ألنه یكون كما لو أعطى اآلخرین ما قد حرم نفسه منه، فال یكون شریًكا في ملكوت السموات بل یطرد خارًجا، لكنه 

 یأخذ الطعام كأجرة للعبودیة البائسة. ومع هذا فهو یدعو نفسه وكیًال في عبارة أخرى.
لكن الخادم الذي یحسب نفسه في عداد األبناء یكون في قدرته أن یهب باإلیمان الذین یشاركونه في ذلك 

" أي یعطي ستؤمنت على وكالةاكرًها فقد  ولكن إن كان ": فیقولاالملكوت الذي له نصیب فیه. أما إذا ُحسب عبدً 
 .Ïاآلخرین دون أن یأخذ نصیًبا معهم

 القدیس أغسطینوس
فما هو أجري  "

إذ وأنا أبشر أجعل إنجیل المسیح بال نفقة  
]. 18حتى لم استعمل سلطاني في اإلنجیل" [

 الرسول عن حقوقه تتطلع عیناه إلي أجر أعظم، مكافأة علي مستوي أبدي سماوي. لیس هناك ىإذ یتخل
وجه مقارنة بین تنازالته الزمنیة ومجده العتید أن یناله. هذا ما دفعه إلي عدم إفساد عمله الرسولي، لذا لم یطالب 

 خشي أن یعامل الشعب كل الرسل والخدام هكذا فیرفضون إذو  یشتهیها، بل یجد سعادته في التخلي عنها.مبحقوقه ول
 ،نه حق یتنازل علیه بصفة شخصیةإ". لم استعمل سلطاني (حقي) في اإلنجیل ":تقدیم احتیاجاتهم الزمنیة، لذا أكد

.  واب أن یساهم ومن األفضل للخدام أن یتنازلعلكنه لیس مبدأ عاًما یسیر علیه الشعب. فمن األفضل للش

1 Sermon on the Amount 2:55.  
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 كافآت الخدمة؟مما هي  إًذا

  30:12نستنیر هنا وننیر اآلخرین بنور الروح القدس فنصیر كواكب منیرة في السماء (دا.( 

 ) 12:2 تي 2في الخدمة نتألم مع مسیحنا المصلوب فنتمجد أیًضا معه.( 

 19-17:19ئه (لويإذ نخدم هنا ننال سلطاًنا في مج.( 

 ) 20، 19:2 تس 1نربح النفوس هنا فنتهلل في حضرته.( 

 ) 4:5 بط 1نرعى قطیع السید المسیح فنتزكى أمام رئیس الرعاة في ظهوره.( 

 اهتمامه بخالص الجمیع -4 
فإني إذ كنت حًرا من الجمیع "

استعبدت نفسي للجمیع 
 ].19ألربح األكثرین" [

نه لیس فقط یتنازل عن حقوقه الخاصة باحتیاجاته الزمنیة، لكنه وهو حر یتنازل عن أیعلن الرسول بولس 
 هتم بما فیه نفعهم كعبٍد ال یعمل لحساب نفسه بل لحساب ممتلكیه،يخدمهم ويحریته بإرادته لیسلك كعبٍد عند سادته. 

طیعهم حتى فیما یبدو غیر معقوٍل أو مقبولٍ . يحق له في أجرة أو مكافأة.  كمن ال
لم یكن الرسول بولس ملتزًما وال مدیًنا ألحد، لكنه حسب نفسه ملًكا لكل أحٍد، كأنه عبد للجماعة كلها، ملك  
للجمیع. 

بكامل حریته و .فقد ولد حًرا، یحمل الجنسیة الرومانیة بالمولد، لم ُیستعبد ألحد قط یؤكد الرسول حریته،
 بحریة مجد أوالد اهللا. مسرته كعبٍد أن یبعث السرور ون هللا یتمتعء ابنا الكلیشتاق أن یكون عبًدا لكل أحٍد لكي یربحه

 لسید الكل ومحرر الجمیع. ء ابنامن یقتنیهأه بتدافي س
فقره یغنینا، وصار عبًدا مصلوًبا لكي یهبنا بروحه القدوس البنوة بیتشبه الرسول بولس بسیده الذي افتقر لكي 

هللا. هكذا كل تنازل حتى عن الحریة فیه لذة الشركة مع المخلص الذي بالحق ترك كل شيء لیهبنا ما له.  

  مرة أخرى یقدم درجة أخرى أكثر تقدًما... فیقول: "لیس فقط لم أخذ ولم استخدم حقي هذا، وٕانما جعلت من نفسي
. Ïعبًدا، في عبودیة متعددة وجامعة للكل

  إذ فعل كل هذه األمور بكامل حریته وغیرته وحبه للمسیح كانت له رغبة ال تشبع من جهة خالص البشریة. لذلك
. Ïاعتاد أیًضا أن یجتاز  الحدود المرسومة في كل شيٍء لیسمو حتى فوق السماء عینها

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 لهذا صار كل 5: 1 يت كان مدینًا للیهود واألمم بالمحبة من قلٍب طاهٍر وضمیٍر صالٍح وٕایماٍن بال ریاء (ا ،(
]، ال بمهارة المخادع، بل بحب من هو مملوء بالحنو. بمعنى أنه لیس 19[  لكل البشر لكي یربح الكليءٍ ش

1 In 1 Cor. Hom. 22:4 
2 In 1 Cor. Hom. 22:4. 
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 ، بل باستخدام أقصى المتاعب التي بها یخدم بكل حنو،بالتظاهر بأنه یفعل كل الشرور التي یفعلها اآلخرون
مقدًما العالج للشرور التي یمارسها الغیر، حاسبا ما هم فیه كأنه فیه هو. یحسب نفسه مریًضا، ال بأن یتظاهر 

. Ïبأن لدیه حمى بل یحسب في ذهنه المتعاطف بالحق معهم ما یلزم أن ُیفعل به لو كان هو في وضع المریض
القدیس أغسطینوس 

فصرت للیهود كیهودي، ألربح الیهود، "
 وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس،

 ].20[ ألربح الذین تحت الناموس"

نه رسول األمم، ومن جانب آخر أیبدأ بفئة الیهود أوًال ألنه یشعر بااللتزام بخدمة بني شعبه في كل بلٍد مع 
فإن الیهود كانوا یمثلون غالبیة في الثورة ضد الرسول بولس إذ یتهمونه بالتحرر من الناموس وتجاهل قوانینه. 

 یلتزم ببعض عادتهم وسلوكهم بضمیٍر صالٍح مادامت في الرب، وال یقاومهم. مصار لكل فئة كواحٍد منه
). 6-1: 23، 26- 18:21:21، 3: 16هاجمهم (راجع أع يفحیث ال یوجد خطر علي خالصهم ال 

كثر أ" غالًبا ما یقصد الیهود الذین یعیشون في الیهودیة الذین یلتزمون بتنفیذ الناموس تحت الناموس "بقوله:
من الیهود الذین یعیشون وسط األمم. 

بقوله صرت  " فیه تكرار ألن الیهود هم تحت الناموس؟تحت الناموس"" وللذین صرت للیهود ":هل بقوله
للیهود یتحدث عنهم كأمة ووطن، فقد كان بجنسیته یهودًیا، لكن لیس بالضروري كل یهودي تحت الناموس، كالیهودي 

. الذي یقبل اإلیمان بالسید المسیح فیتحرر من الناموس مع بقائه حسب جنسه یهودًیا
) التزم الرسول بولس أن یختن تیموثاوس تلمیذه لكي یربح الیهود الذین لم یؤمنوا 3: 16في سفر األعمال (

بعد، وال یتعثروا فیه ككاسٍر للناموس. 

 " وذلك بتدبیر حكیم. ماذا تقول؟ هل مبشر العالم الذي تالمس مع كیهوديلم یقل "صرت للیهودي یهودًیا" بل ،"
 عینها وأضاء ببهاء هكذا في النعمة ینزل بكلیته إلى هذه الدرجة؟ نعم، هذا هو الصعود. فال تنظروا إلى تالسماوا

. Ðنزوله، بل صعوده، إذ ینحني إلى أسفل وُیقیمه إلیه

  متى صار تحت الناموس؟ عندما حلق رأسه وقّدم ذبیحة. لقد حدثت هذه األمور لیس ألن فكره قد تغّیر، وٕانما ألن
حبه قد أنزله. وذلك لكي یجلب إلى اإلیمان أولئك الذین هم بالحق یهود. صار هو هكذا لیس بالحقیقة یهودًیا بل 
أظهر نفسه هكذا فقط ولیس بالفعل وال بأعمال صادرة عن عقله! حتى یحرر أولئك الذین یمارسونها ویرتفع بهم 

. Ñمن االنحطاط

 لم یحاور الیهود من األناجیل بل من األنبیاء، لهذا یقول: "صرت للیهود كیهوديÒ "
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 لم یتظاهر بولس بما هو لیس علیه، إنما أظهر ُحنًواÓ .

1 Ep. 82:27. 
2 In 1 Cor. Hom. 22:5 
3 In 1 Cor. Hom. 22:5. 
4 In Titus, hom. 3. 
5 Letter to Jerome 82. 
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  الشخص الذي یهتم برعایة مریض یصیر بمعنى ما هو نفسه مریًضا، ال بالتظاهر بأن لدیه حمى بل بالتفكیر
. Ïمتعاطفا كیف یود أن یعامله الغیر لو كان هو نفسه مریًضا

 فصرت للیهود كیهودي ألربح الیهود. وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس ألربح  ":عندما یقول الرسول
الذین تحت الناموس. وللذین بال ناموٍس كأني بال ناموس. مع أني لست بال ناموس هللا بل تحت ناموٍس 

للمسیح ألربح الذین بال ناموسٍ . صرت للضعفاِء كضعیٍف ألربح الضعفاءَ . صرت للكّل كلَّ شيٍء ألخّلص على 
. فبال شك ال یفعل هذا تصنًعا كما قد یحسب البعض، مبررین بذلك تصنعهم )22-20:9 كو 1 ("حاٍل قوًما
 الممقوت. 

فهو یفعل هذا حًبا فیهم، متأثًرا بضعفات اآلخرین حاسًبا إیاهم ضعًفا له. وقد سبق أن وضع هذه القاعدة 
. وتظهر محبته وشفقته على )19:9 كو 1 ( نفسي للجمیع ألربح األكثرین"استعبدت"فإني إذا كنت حر�ا من الجمیع 

. غیر االخوة "فإنكم إنما ُدِعیتم للحریَّة أیُّها :قولي .ه هو. ولیس تصنًعا منهاتالضعفاء كما لو كانت ضعفاتهم ضعف
 .Ð)13:5 غال ( بعضكم بعًضا"اخدمواأنُه ال تصّیروا الحرَّیة فرصة للجسد بل بالمحبة 

 القدیس أغسطینوس

  هل صار بولس كل شيء لكل البشر في المظهر فحسب متملقا إیاهم؟ ال! كان رجل آالم، وباهتمام شدید اهتم
بهم وتعاطف مع جمیعهم. كلنا یوجد فینا ما هو مشترك مع كل أحد. هذا التعاطف مع اآلخر هو ما احتضنه 

. Ñبولس في تعامله مع كل شخص بعینه
أمبروسیاستر 

وللذین بال ناموس كأني بال ناموس، "
مع أني لست بال ناموس هللا، 

بل تحت ناموس للمسیح، 
 ].21ألربح الذین بال ناموس" [

 ربما یقصد هنا فئتین:

یقبلوا اإلیمان ف فظهر بینهم كمن ال یهتم بالطقوس ، الذین ال یبالون بالطقوس الیهودیةنيجماعة الصدوقيأ. 
 .ویصدقوا القیامة األخیرة

 الذین ال یلتزمون بناموس موسى مثل الشرائع الخاصة بالتطهیرات والختان الخ. فكان یتحدث األممب. 
معهم بلغتهم كواحٍد منهم یعرف شعراءهم وعقائدهم. 

ة في المسیح یسوع لها التزاماته ا" لم یشعر قط بأنه یسلك بال ناموس الحب الملزم. فالحيناموس المسیح"
 الحیاة في المسیح لها .وقوانینها، لكي یحمل المؤمن شركة سمات المسیح من حب وقداسة وطول أناة وطاعة الخ

ناموس المسیح الذي نلتزم به هو ناموس . نظامها الدقیق الروحي والمبهج بكونها عربوًنا للحیاة السماویة الدقیقة
). 2: 6 ؛8: 13الحب، به نكمل الناموس ( رو 

1 Letter to Jerome 75. 
2 Sermon on the Amount 2:65.  
3 CSEL 81:103. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح التاسع 

  

 " :وللذین بال یقول البعض أنه یشیر هنا إلى حدیثه مع أهل أثینا بخصوص ما هو منقوش على المذبح، لهذا یقول
مع أني لست بال ناموس هللا لئال یظن أحد أن األمر فیه تغییر في فكره أضاف: "... Ïناموس كأني بال ناموس"
". بمعنى: "حاشا أن أكون بال ناموس، أنا لست تحت الناموس لكن لي ناموس أكثر بل تحت ناموس للمسیح

. Ðسمًوا من القدیم، هو ناموس الروح والنعمة"، لهذا یضیف: "للمسیح"
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فعل هذا عن عفٍو ولیس عن كذب. فإنه صار لكل واحد كأنه مثله لكي یعینه عندما تغلب المراحم العظیمة
فیرغب كل واحٍد له كما كان في نفس البؤس الذي فیه. هكذا صار مثل الغیر ال بخداعه بل بوضع نفسه في 

. Ñموضع الغیر
القدیس أغسطینوس 

 

صرت للضعفاء كضعیف ألربح الضعفاء، "
 ].22 صرت للكل كل شيء ألخلص على كل حال قوما" [

 ].23"وهذا أنا أفعله ألجل اإلنجیل ألكون شریًكا فیه" [

 فالرسول صاحب الضمیر القوي یترفق .یقصد بالضعفاء غیر المسیحیین وأیضا المسیحیین ضعفاء الضمائر
. )14:1 ، رو8: 8كو  1بالضعفاء من المؤمنین وغیر المؤمنین لكي یربحهم للمسیح عوض أن یكون عثرة لهم (

 خاصة في التعامل مع المقدسات. ،یقصد بالضعفاء أولئك الذین یتشككون بسرعة
عالمة حبه أنه یتشكل مع كل أحد ال لیخدعه بل لیربحه لإلیمان، فصار للیهودي كیهودي، وللذین تحت 

لضعفاء كضعیف، وللكل كل شيء، لیخّلص لالناموس كأنه تحت الناموس، حتى الذین بال ناموس كأنه بال ناموس، و
" هنا ال التشكل "على كل حال قوًما. هذا أسلوب أب یتنازل لیعامل أطفاله كطفٍل وسطهم حتى یحملهم إلى النضوج.

 ومسراته ومكاسبه لكي یكسب هرادته الخاصة وطریقإیعني الریاء أو الكذب أو الخداع، وٕانما بدافع الحب یتنازل عن 
الكل فیحملوا إرادة المسیح ویقبلوه طریًقا لهم وعله مسرتهم ومكسبهم األبدي.  

 إنه لم یحتقرهم، وال .كان الرسول أبعد ما یكون عن أن ینتقد الذین تحت الناموس أو بال ناموس أو الضعفاء
دخل معهم في مجادالت فكریة نظریة، لكنه انحني بالحب لكي یحملهم في قلبه ویقدمهم لمحب كل البشریة ومخلص 

 الجمیع.

  یمكن تفسیر ذلك بطریقة صحیحة، وهي أنه لیس بالكذب بل بالتعاطف الذي جعله قادًرا أن یحولهم إلى اإلیمان
. Òخالل محبته العظیمة حیث حسب نفسه كأنه هو الذي یعاني من الشر الذي یود أن یشفیهم منه

القدیس أغسطینوس 

  ،في كل موضع یصیر المخلص هو الكل للكل. فللجائع یصیر لهم خبًزا، وللعطشان ماًء، وللموتى القیامة
. Óوللمرضى طبیًبا ، وللخطاة خالًصا

1 In 1 Cor. Hom. 22:5. 
2 In 1 Cor. Hom. 22:5. 
3 On Lying 12. 
4 On Lying 21. 
5 Sermon on the Paralytic 10. 
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القدیس كیرلس األورشلیمي 

  صار (السید المسیح) كل شيٍء لكل البشر لكي یقدم خالًصا للكل. بولس إذ یقتدي به عاش كمن هو خارج
الناموس مع أنه قد بقى فهًما بالناموس. بذل حیاته ألجل نفع أولئك الذین یریدهم أن یغلبوا. بإرادته صار ضعیًفا 

. Ïللضعفاء لیقویهم
القدیس أمبروسیوس 

 صار بولس ضعیًفا بامتناعه عن األشیاء التي قد تعثر الضعفاءÐ .
أمبروسیاستر 

 من كان ناضًجا في اإلیمان مثل الرسول بولس یمكنه وحده أن یقول هذا. لن یقدر الخاطي أن ینطق بهذاÑ .

  السبب الذي ألجله تركض (الكنیسة) مع الفتیات نحوه هو أن الشخص الكامل دائًما یصیر كل شيء لكل البشر
. Ò]22لكي یربح الكل [

العالمة أوریجینوس 

  إن كان بولس یحفظ هذه األسرار بنظام فیتظاهر كیهودي لیكسب الیهود، فلماذا لم یشترك مع األمم في الذبائح
 الوثنیة مادام بالنسبة لهم كان كمن هو بال ناموس لكي یكسبهم هم أیًضا؟ 

 وعندما قال هذا كله قصد لیس أنه تظاهر ،تفسیر ذلك أنه اشترك في الذبائح الیهودیة ألنه یهودي بالمیالد
أن یكون ما هو لیس علیه إنما شعر بحنٍو صادق أن یقدم لهم عوًنا كهذا كما لو كان مقدًما له لو أنه منشغل 

 في خطأهم. 
هنا لم یستخدم مهارة المخادع بل التعاطف وحنو المخلص. في نفس العبارة یضع الرسول المبدأ بطریقة 

]. الجزء 22" [صرت للضعفاء كضعیف ألربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء ألخلص على كل حال قوًماعامة: "
األخیر من العبارة یقودنا لفهم السابق بأن یظهر نفسه كشخٍص یشفق على ضعف اآلخرین كما لو كان ضعفه هو. 

 من ذات ضعف الغیر، ي) لم یرد أن یتظاهر بأنه یعان29: 11كو  2فعندما یقول: "من یضعف وأنا ال أضعف؟" (
. Óبل باألحرى أنه یظهر ذلك بالتعاطف معه

القدیس أغسطینوس 

  هكذا فلتفعلوا أنتم أیًضا وال تحسبوا أنفسكم أفضل من غیركم حتى تتواضعوا، فمن أجل خالص أخیكم تتنازلوا عن
كرامتكم. فإن هذا لیس فیه سقوط بل هو تنازل. فمن یسقط یرتمي منبطًحا ویصعب قیامه، أما من یتنازل فیقوم 
حامًال الكثیر من المنافع. كما تنازل بولس أیًضا وحده، لكنه صعد ومعه العالم كله، فلم یكن یعمل في جزٍء من 

 .Ôالعالم، بل كان یطلب أن یقتني كل الذین خلصوا خالل عمله

1 Letters to Priests 54. 
2 CSEL 81:105. 
3 Commentary on 1 Cor. 3: 43:49-50. 
4 The Song of Songs, Comm., Book 1:4. (ACW) 
5 Ep.40:6. 
6 In 1 Cor. Hom. 22:6. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 - اهتمامه بخالصه5
ألستم تعلمون أن الذین یركضون في المیدان، "

جمیعهم یركضون، 
ولكن واحًدا یأخذ الجعالة، 
 ].24هكذا اركضوا لكي تنالوا" [

 إذ كان ذهن أهل كورنثوس مشغوًال بالمباریات الریاضیة استخدم الرسول بولس من یركض في السباق ومن 
 یالكم لیوضح حاجة المسیحي أن یكون في ظروف صحیة الئقة به من خدمة اهللا. 

كان في الیونان أربعة أنواع من دورات األلعاب الریاضیة:  

 Delphic أو Pythian .

 Isthmian .أو الكورنثوسي  

 Nemean. 

 Olympic  .األولمبیة  

. في هذه المناسبات یجتمع الناس من كل أنحاء الیونان وًتعتبر فترة الدورة فترة احتفال شعبي مملوء بالمباهج
 في Isthmusفي مكان ضیق بالبرزخ  Isthmian games  أو اسیثموسُیحتفل باأللعاب الكورنثوسیة

كورنثوس شمال المدینة، وهي بال شك األلعاب التي یشر إلیها الرسول عند حدیثه في هذه الرسالة.  
تكریما Argives  أنشأها  Argolis بمدینة ارجولیس  Nemaea كان یحتفل بها فيNemean ـاأللعاب ال

وهي تضم سباق خیل وسباق مشي . Herclues لدغة ثعبان، وقام بتجدیدها هیرقلیسبالذي مات  Archemorus ـل
 بعد ذلك إكلیل من البقدونس األخضر. ، الزیتون شجر وكان المنتصر ًیكافأ بإكلیل من.ومالكمة ووثب وجري الخ

 البعض أنها كانت كل خمس سنوات. ىوكان االحتفال بها یتم كل ثالث سنوات، ویر
 ،Parnassusعند سفح جبلPhocis ـ بDelphi  ُیحتفل بها كل أربع سنوات فيPythianـ األلعاب ال

وكانت هذه األلعاب تجتذب الكثیرین حتى من خارج الیونان. 
 علي الشاطئ الجنوبي من نهر الفیاس Elis  أما الدورات األولمبیة فكانت تمارس في أولمبیا، مدینة إیلیس

Alphias  في غربPeloponnesus .
تناسب مع تاریخ الرسالة واعتزاز أهل كورنثوس ي بعض الدارسین أن استخدام تشبیه األلعاب الریاضیة ىیر

.  مما یؤكد أن الرسالة أصیلة تعود إلى عصر الرسول وموجهة فعًال لشعب كورنثوس،بها
یقسم بأنه یتدرب في إحدى هذه  كانت مدارس الریاضة أحد مالمح مدن الیونان الرئیسیة، وكان كل طالٍب 

. )5: 2 تي 2المدارس لمدة عشرة شهور علي األقل، وأنه لن یكسر القوانین التي تعلمها فیها (
نظاٍم دقیٍق للطعام ویمتنع عن شرب الخمر واألطعمة الشهیة، ویتدرب بكان المشترك في هذه األلعاب یعیش 

. علي احتمال الحر والبرد ویلتزم بنظام صعب
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واحد فقط یقدر أن ینال الجائزة، ودرب نفسه ویضبط جسده لكي یبلغ أعلى مستوى في السباق. يفالمصارع 
 أما المؤمنون فإنهم إذ یدربون أنفسهم .نه إكلیل یفنىإغالًبا ما كانت إكلیل من النباتات یوضع على رأس المنتصر. 

 فیستطیع كل واحد منهم أن ینال إكلیل النصرة الذي ال ینحل. ،في سباق الحیاة
إن فشل ویدرب المالكم نفسه حتى متى واجه خصمه في حلقة المالكمة یستطیع أن یوجه الضربة حسًنا. 

 اذهكفي التدریب الحسن سیضرب بذراعیه یُمنة وُیسرى كمن یضرب الهواء. عندئذ یصیر هدًفا صائًبا من خصمه. 
یلزم أن یدرك المؤمن قیمة جسده لهذا لم یرد الرسول أن یكون كمن یضرب الهواء. 

االمتناع عن بعضهم األطعمة حتى یتهیئوا بكان المشتركون في األلعاب والمسابقات یلتزمون بكامل حریتهم 
للمعركة. فباألولي من أجل اإلكلیل السماوي إن یمتنع المؤمن عن أكل ما ذبح لألوثان بكامل حریته واختیاره. 

ل واحد اأیُضا تنازالت الرسول السابقة لیست بال هدف، فإن الراكضین في میدان الریاضة یتعبون جًدا لین
 ].24فقط المكافأة؛ أما في میدان الروح فینزل الكل إلى المیدان ویشتاق اهللا أن یهب الكل المكافأة [

. وكانت السرعة في ]27، 26] وحلقة المالكمة [24 قصیر المدى [الجريسباق هنا یشیر الرسول إلي 
"أخف  الجري تحسب أحد الهبات العظمي في حیاة اإلنسان. عندما رثي داود النبي شاول الملك وابنه ناثان قال عنهم:

. من النسور، وأشد من األسود"

 " :ویشهد یوحنا المعمدان عن 24:9كو1" (هكذا اركضوا لكي تنالوایشیر الرسول إلى حریة إرادتنا بالقول ،(
 Ï)27:3ضعفها بقوله: "ال یقدر إنسان أن یأخذ شیًئا إن لم یكن قد ُأعِطي من السماءِ " (یو

 ألب شیریمونا

  النعمة دائًما مستعدة! إنها تطلب الذین یقبلونها بكل ترحیب. هكذا إذ یرى سیدنا نفًسا ساهرة وملتهبة حًبا یسكب
 .Ðعلیها غناه بفیض وغزارٍة تفوق كل طلبته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :في الواقع الحدیث هنا عن میداننا ألجل نوال مكافأة عملنا السماوي، وینصحنا بولس أن نزید سرعتنا. یقول
. فإنه هو نفسه في حركة سریعة أراد یبلغ ما هو أمامه ناسًیا ما هو وراء. كان بالحق مصارًعا اركضوا لكي تنالوا

سریع الحركة یالحظ بكل دقٍة مقاومة المضاد له. إنه ًمسّلح بطریقة حسنة في آمان في كل خطوة یخطوها، لن 
. Ñیوّجه سالحه الذي في یده ضد ظل فارغ، إنما یهاجم عدّوه بضرباته الحّیة التي یصّوبها على جسمه

  كلما ازدادت مجهوداتكم من أجل التقوى تزداد نفوسكم عظمة خالل األتعاب والمجهودات في األمور التي یحثنا
. Òالرب علیها

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 " :اركضوا لكي لیركض بالحب ویجرى مع أناٍس صالحین لكي ینال عطایا أفضل متطلًعا دوًما الي كلمات الرسول

1 Cassian: Conferences 12:10. 
2 In Gen PG 53: 76, 77> 
Ñ Beatitude, sermon 2. (ACW) 
4 On the Christian Mode of Life. 
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. Ï]24" [تنالوا
األب فالیریان 

 .یمسحكم سیدكم یسوع المسیح بروحه وُیحضركم إلى المیدان 

إنه یصمم لفترة طویلة قبل یوم المباراة لكي یأخذكم من طریق الحیاة السهل إلى نظام أكثر خشونة في الحیاة 
حتى تزداد قوتكم.  

ُیعزل المصارعون لتداریب أقسى حتى تنمو قوتهم الجسمانیة.  
إنهم یحفظون من الحیاة المترفة واألطباق الشهیة والمشروبات المبهجة. 

إنهم یحثون على الخضوع ألتعاب قاسیة... 
. Ðكلما تدربوا بمجهودات شاقة كان رجاؤهم في النصرة أعظم

العالمة ترتلیان 
وكل من یجاهد یضبط نفسه في كل شيء، "

أما أولئك فلكي یأخذوا إكلیُال یفنى، 
 ].25وأما نحن فإكلیًال ال یفنى" [

 إكلیُال من التفاح، والكورنثوسیة إكلیُال من Delphi ـُیمنح الفائز في األلعاب األولمبیة إكلیًال من الزیتون، وال
 إكلیُال من البقدونس. Nemean ـالصنوبر، وال

كان وینال الفائزون اإلكلیل في آخر الدورة في احتفاٍل مهیب مع تهاني الكثیرین وفي جٍو من الفرح الشدید. 
 علي أكتافهم لكي یراهم الجمیع، ویسكبون همالكل یشتاقون أن یروا الفائزین ویهیئونهم. كان األقرباء واألصدقاء یحملون

كانت الجماهیر تهتف وتصفق لهم وتلقي الورود علیهم وكثیرون یزحمون أبواب المدینة وهم قادمون ودموع الفرح، 
. لالشتراك في مواكب النصرة. كما كانت الدولة تقدم لهم هبات مالیة وتعفیهم من الضرائب
. Ñیقول سیشترون أن الفائز في األلعاب األولمبیة لیس بأقل من المنتصر في روما

 ].25العبوا الریاضة یترقبون إكلیًال زمنًیا، أما العاملون بالروح فینالون إكلیًال أبدًیا ال یفنى [

 ث هكذا لكي یخجلهم: "أما هنا اإلكلیل ال ُیحد بشخٍص واحد وحده، وستكون المكافأة تفوق كل األتعاب. لذلك یتحد
. Ò]25أولئك فلكي یأخذوا إكلیًال یفنى وأما نحن فإكلیًال ال یفنى" [

 القدیس یوحنا ذهبي الفم
 

 سبق فتنبأ األنبیاء عن المعركة، وانشغل بها الرب، واستمر فیها الرسلÓ .
الشهید كبریانوس 

 أنت مصارع ، تعال لتثابر مع منافسیك ال برأسك بل بذراعیكÔ .

1 Homilies (Frs of the Church), 13. 
2 To the Martyrs 3:3. 
3 Anachar iii,448. 
4 In 1 Cor. Hom. 23:1 
5 Letter 10:4. 
6 Six Days of Creation 6. 
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القدیس أمبروسیوس 

  عندما ندخل طریق الرب لنبتعد عن بطالن هذه الحیاة الحاضرة وننتعش بالرجاء في الحیاة العتیدة، دون أن نركز
. Ïقلوبنا على األشیاء الحاضرة بل تتهلل بالعلویات

القدیس أغسطینوس 

 ) "اإلنسان المشتاق إلي إطفاء الرغبات الجسدیة 5:2 تي 2"إن كان أحد یجاهد ال یكلل إن لم یجاهد قانونًیا .(
للطبیعة البد أن یسرع وینتصر علي الشرور الخارجیة عن طبیعتنا. وٕاذا أردنا اختبار قوة قول بولس الرسول البد 
أوًال أن نتعّلم قوانین الجهاد في العالم وقواعده حتى نستطیع من خالل تلك القواعد التعّرف علي ما قاله الرسول 

 .Ð)، فعلي المتسابق أن یعدَّ نفسه إلكلیل المجد الزمني القابل للفناء25:9 كو 1 (ىبولس عن الفائز بإكلیٍل یفن

 القدیس یوحنا كاسیان

 یرى البعض أن الجهاد القانوني الذي به ننعم بالغلبة هو ذاك الي فیه یتكئ المؤمن على صدر اهللا، طالًبا 
 نعمته ومعونته بروح العمل والجهاد.

  أن نجري في طریق اهللا إال محمولین على أجنحة الروحنقدرال Ñ. 

 لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون اإللهي، كما أنه لیس أضعف من الذي ُیحرم منهÒ. 

  لنكن أقوى من الجمیع، متمثلین ببولس وبطرس ویعقوب ویوحنا، فإنه إن غاب عنا عون اهللا ال نقدر أن نقاوم أتفه
 .Óإغراء

 القدیس یوحنا ذهبي الفم

  لیس لمن یشاء وال لمن یسعى بل من اهللا ینال رحمة حتى ننال ما نرجوه ونبلغ إلى ما نشتهیه. عیسو لم یكن
. Ôیشاء ولم یسَع وكان یمكنه أن ینال عون اهللا الذي إذ ندعوه یهبنا القوة لكي نرید ونعمل

القدیس أغسطینوس 
إذا أنا اركض هكذا "

كأنه لیس عن غیر یقین  
 ].26هكذا أضارب كأني ال اضرب الهواء" [

بیده في الهواء كما لو كان عدوه أمامه. العدو الحقیقي هو إبلیس ع یضرب المصار Sciamachiaفي لعبة 
الذي یقاومنا خاصة خالل شهوات الجسد. 

] وال یصیب المصارع معه، أما 26اء [والالعبون یصارعون بال یقین، فقد یضرب أحد یده كما في اله
 الروحیون فیصارعون في یقین نعمة اهللا العاملة فیهم.

هم أو كنوٍع يمن عادة المالكمین أن یدخلوا الحلبة وقبل بدء الصراع یمارسون المالكمة في الهواء لتمرین أید

1 Sermon 263 Fathers of Church 38:396. 
2 Institutions 5:12. 
3 In Gen PG 53:228; In Mat. PG 57:30. 
4 In Paralyt. PG 51:51.. 
5In Mat. PG 57: 303. 
6 To Simplician 10. 
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أي معركة زائفة أو معركة في " Sciamachiaأو " ”skiamachia“من االستعراض أمام الجماهیر. كان هذا یدعي 
 تحقق هدفها إذ یضرب المالكم في الهواء عندما یفلت ال وقد جاء النص یحمل أیضا معني الضربات التي .الهواء

 صراعه لیس عن تهور وال بدون خبرة، إنما یعرف كیف یضرب أنمنافسه من أمام الضربة. ولعل الرسول بقصد هنا 
تحت قیادة روح اهللا القدوس لینال النصرة األكیدة. روح اهللا یهب قدرة وحكمة فال نفشل قط في جهادنا. 

 فالرسول في سباقه یتحرك لیس في جهالة، إنما عن . فهي تعني الجهالةى، لها معان أخر:"عن غیر یقین"
. إدراك لقوانین السباق، ومعرفة للحیاة األبدیة والطریق الذي یقود إلیها، ویتلمس قوتها

الرسول یعلم أن كل أعین المشاهدین تتركز علي الذین في السباق تترقب النتیجة، أن " تعني بدون مراقبة"
 قد عرج في الطریق ولم یكمل السباق، ویتمني الیهود واألمم المقاومون لإلنجیل أن یروه هیشتهي االخوة الكذبة أن یرو

ساقًطا. 
خیًرا تتطلع إلیه عینا اهللا المترفقتان به، اللتان أ إكلیله، وىأما الكنیسة الحقیقیة فتتطلع إلیه في شغف لتر

تسندانه في صراعه.  

  ؟ 26" ["لیس عن غیر یقینماذا تعني[ 

یقول: تطّلعوا إلى بعض العالمات، فإنه ال أعمل جزاًفا وال باطًال كما تفعلون أنتم؛ فإنه أیة منفعة لكم من 
دخولكم هیاكل الوثن؟... ال شيء!  

لست هكذا أنا، بل كل ما أفعله هو من أجل خالص قریبي!  
سواء أنني قد فقت بطرس في تنازلي عن قبولي (مكافأة) فذلك لكي ال یتعّثروا، أو تنازلت أكثر من الكل 

"، أما أنتم فلماذا تأكلون لیس عن غیر یقینباستخدام الختان وحلقت رأسي، فهذا األمر ال یحطمني. فإن هذا أفعله "
في هیاكل األوثان، أخبروني؟ بلى، ال تقدرون أن تقدموا عّلة واحدة لهذا. فإن "الطعام ال یقدمنا إلى اهللا، ألننا إن أكلنا 

. Ï). واضح أنكم تركضون اعتباًطا، فإن هذا فیه "غیر یقین"8:8كو 1ال نزید، وٕان لم نأكل ال ننقص" (

 "یقول هذا مرة أخرى مشیًرا أنه كان یعمل لیس اعتباًطا وال باطالً . 26" [هكذا أضارب كأني ال أضرب الهواء .[
. Ðفإنه یوجد من أضربه وهو الشیطان. وأما أنتم فال تضربونه بل ببساطة تبددون قوتكم باطالً 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 یقصد بولس أنه یحارب لیس بكلماته المجردة بل بأعمالهÑ .
 أمبروسیاستر

 

 ) ال تخف من محاربات الشیطان( 
، خاصة حین حزنیتعهدون هذا الصراع بقوة، لكن في مناضلتهم یكون لدیهم نوع من القلق وال إننا نعتقد أنهم

 رجال قّدیسین كاملین، وٕاال فإنه ال یكون نضاًال ونزاًعا بل هو مجرد تغریرأمام یقفون أمام مناضلین أقویاء أي 

  . واآلخر ضعیفي قوابالبشر، ألن طرفً 
(فالحرب الروحیة شدیدة) وٕاال فأین یكون موضوع كلمات الرسول القائل: "فإن مصارعتنا لیست مع دٍم ولحٍم 

1 In 1 Cor. Hom. 23:2. 
2 In 1 Cor. Hom. 23:2. 
3 CSEL 81:106 
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 بل مع الرَؤساِء مع السالطین مع والة العالم علي ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشّر الروحیَّة في السماویَّات" (أف
 تي 2)، وأیًضا "قد جاهدت الجهاد الحسن" (26:9 كو 1" (هكذا ُأضاِرب كأني ال أضرب الهواءَ )، وأیًضا "12:6
)؟! 7:4

إذ یتحدث عن حرب وصراع ومعركة، یلزم أن توجد قوة وجهاد في ِكال الطرفین، وأن یكون كالهما ُمعد�ا 
 إما أن یضجر ویخجل من الفشل أو یبتهج بالنصرة.

 الثاني الذي یناضل بقوة عظیمة لما دعیت ىلو أن أحد الجانبین یحارب بیسر مع ضمان (النصرة) عل
. Ïمعركة أو صراع أو نزاع بل یكون نوًعا من الهجوم المجحف غیر العادل

 سونیريسألب ا

  مثل مصارع یأتي أخیًرا إلى المیدان. یرفع عینیه إلى السماء... یهذب جسده حتى ال ینهزم في المصارعة. یدهنه
بزیت الرحمة. یمارس كل یوم استعراضات الفضیلة... یركض بیقین لبلوغ غایة الجولة. یوجه ضرباته ویصوب 

. Ðالسهام بذراعیه ولكن لیس نحو الفراغ... األرض هي میدان التدریب لإلنسان والسماء هي إكلیله

 مثل مصارع صالح عرف بولس كیف یوجه اللطمات على القوات المضادة ، بل ویضربهم إذ یجددون الهجماتÑ .
القدیس أمبروسیوس 

 لتركض في هذا العالم فتنال (المكافأة) في العالم العتیدÒ .
القدیس جیروم 

  ،هل تود أن تسمع ما یقوله مناضل حقیقي للمسیح یجاهد حسب قواعد المعركة وقوانینها؟ "إًذا أنا أركض هكذا
كأنه لیس عن غیر یقین. هكذا أضارب كأني ال أضرب الهواء، بل أقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرزت 

أترى كیف جعل الجزء األساسي من النضال معتمًدا  ).27 ،26:9كو1لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوًضا" (
علیه، أي علي جسده، كما علي أكثر األسس تأكیًدا، وجعل نتیجة المعركة مترتبة علي طهارة الجسد وقمع 

 ".إًذا أنا أركض هكذا كمن لیس عن غیر یقین" جسده.

إنه ال یركض عن غیر یقین، ألنه فیما هو متطلع إلى أورشلیم السمائیة یجد عالمة موضوعة أمامه یركض 
إنه ال یركض عن غیر یقین، ألنه "ینسى ما هو وراء ویمتد إلي ما هو قدام، ساعًیا نحو  إلیها قلبه بال انحراف.

). وقد أعلن بثقة، مثبًتا نظره نحو الغرض، 14 ،13:3 الغرض ألجل جعالة دعوة اهللا العلیا في المسیح یسوع" (في
  ).7:4 تي 2ومسرًعا إلدراكه بكل سرعة، قائالً : "قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت اإلیمان" (

وألنه یعلم أنه سعى نحو رائحة دهن المسیح باستقامة قلب ولم یكل، وانتصر في المعركة الروحیة بطهارة 
الجسد، ختم حدیثه بجسارة قائالً : "وأخیًرا قد ُوضع لي إكلیل البر الذي یهبه لي في ذلك الیوم الدیان العادل". ولكي 
یفتح أمامنا باب الرجاء أیًضا القتناء مثل هذه المكافأة إذا ما رغبنا أن نحاكیه في مسیرة جهاده أضاف: "ولیس لي 

)، معلًنا أننا سنكون شركاءه في اإلكلیل یوم الدینونة إذا كنا 8:4 تي 2فقط بل لجمیع الذین یحبون ظهوره أیًضا" (

1 Cassian: Conferences 7:21. 
2 Letters to Priests 49. 
3 Paradise 12:56. 
4 Against the Palagians1. 
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نحب ظهوره أیًضا. لیس أنه یظهر لنا بغیر إرادتنا، بل یظهر لنا یومًیا في النفوس المقدسة، إن كنا ننال النصرة في 
 المعركة بطهارة الجسد. عن هذا الظهور یقول السید في اإلنجیل: "ویحبه أبي وٕالیه نأتي وعنده نصنع منزالً " (یو

). وأیًضا: "هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلیه وأتعشى معه وهو معي" 23:14
 .Ï )20:3 (رؤ

 القدیس یوحنا كاسیان

 یشیر الهواء هنا إلى قوات الشرÐ .
 ةثیؤدور أسقف المصیص

بل اقمع جسدي واستعبده  "
حتى بعدما كرزت لآلخرین  

]. 27ال أصیر أنا نفسي مرفوًضا" [
یعرف الرسول بولس عدوه إبلیس خیر معرفة، وهو قادر بالسید المسیح ان یضربه ال في الهواء بل بالصلیب 

یحطمه. 
ن كل إالمصارعون یبذلون كل الجهد وهم في غیر یقین، إذ واحد فقط ینال المكافأة، أما في الجهاد الروحي ف

 مواعید اهللا الصادقة. من جهةمن یجاهد بالرب حتًما ینال إكلیًال سماوًیا في یقین 
لئال یظن السامعون أن الرسول یفتخر متكبًرا بسبب تنازالته ألجل الخدمة وصراعه، یؤكد حرصه الدائم لئال 

" ن ال أصیر أنا نفسي مرفوٍضاياقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخریهلك بالرغم من نجاح خدمته: "
 ]... انه ال یدخل معهم في منافسٍة بل یجاهد حتى مع جسده!27[

، فكم إذ كسب آالف النفوس للسید المسیحإن كان هكذا یخشى الرسول هالك نفسه بعد هذا الجهاد الطویل 
 أن یجاهدوا ألجل خالص أنفسهم وخالص خاصة الكهنة بكل درجاتهم الكهنوتیة والخدامباألكثر یلیق بالمؤمنین 

نجاح الرسول بولس بتأسیسه كنائس جدیدة وكسبه للنفوس ونشره لإلنجیل لیس شهادة أكیدة لخالصه، بل اخوتهم؟! 
نه یقدم نفسه مثًال لنا حتى ال ننخدع ونتهاون معتمدین علي نجاح إ .یلزمه الجهاد بنعمة اهللا حتى النفس األخیر

خدمتنا السابقة أو الحاضرة. فما أخطر أن نقود اآلخرین إلي الحیاة األبدیة بینما ننحدر نحن نحو الهاویة في موت 
أبدي! 

أن والجسد بروح اهللا القدوس، حتما یستعبد الجسد النفس. فالجسد خادم صالح للنفس وإن لم تضبط النفس 
صار سیًدا لها یصیر عنیًفا. 

 هكذا ُأضاِرب كأني ال :أنظر إلى الرسول بولس، أال یبدو أنه ینتقم للشهید إسطفانوس في شخصه عندما یقول" 
، ألنه حینما كان یضطهد إسطفانوس وغیره من )27 ،26:9كو 1 (أضرب الهواءَ . بل أقمع جسدي وأستعبدهُ "

 .Ñنتقم لهم في ذاته باستعباده لجسده وقمعه لهاكأنه والشهداء كان یستعبد أجسادهم ویذلها، 

القدیس أغسطینوس 

1 Institutions 5:17. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 Sermon on the Amount 1:22:77. 
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 فیكون التبشیر بالحق في مرتبة أعلى وخدمة الجسد في ،الذي یخضع جسده لخدمة اهللا یضع السراج على المنارة 
مرتبة أدنى. ومع هذا فإن التعالیم تزداد وضوًحا بصورة محسوسة باستخدام الحواس الجسدیة، أي عندما ُتسخر 

الحواس المختلفة (اللسان والفكر وأعضاء الجسد) في التعلیم، لذلك یضع الرسول سراجه على المنارة عندما یقول 
 "ُأضاِرب كأني ال أضرب الهواءَ . بل أقمع جسدي وأستعبدُه حتى بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي :هكذا

 .Ïمرفوًضا"

القدیس أغسطینوس 
 عن حرصه الشدید على خالص نفسه وسط انشغاله بالخدمة القدیس یوحنا الذهبي الفم كثیًرا ما تحدث 

.  Ðوكثیًرا ما حذر األساقفة من تجاهلهم ذلك
عین أقبل االلتقاء بالسید المسیح كان شاول (بولس الرسول) یتكل علي ماضیه كفریسٍي باٍر في عیني نفسه و

 بل ویظن أنه بار في عیني اهللا. أما وقد أختبر الحیاة الجدیدة المقامة فصار ما یشغله الحاضر، فیسأل نفسه ،الشعب
إن كان یسلك اآلن كإنسان اهللا المتمتع بحیاة المسیح المقامة، كحیاة حاضرة. 

  ،إن كان بولس یخشى هذا وقد عّلم هكذا كثیرین، وخشي ذلك بعد كرازته وصیرورته مالًكا وصار قائًدا للعالم كله
فماذا یمكننا نحن أن نقول؟ یقول: "ال تظّنوا أنكم ألنكم قد آمنتم هذا یكفي لخالصكم. إن كان بالنسبة لي ال 
 Ñالكرازة والتعلیم وال كسب أشخاٍص بال عدد یكفي للخالص ما لم أظهر سلوًكا غیر معیب، فماذا بالنسبة لكم؟

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 طبق هذا على بولس أو 6:1تتغّنى العروس" "غضبوا علّي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره" (نش .(
على أي قدیس آخر یهتم بخالص كل البشر، فترون كیف أنه یحفظ كروم اآلخرین بینما إن لم یحفظ كرمه، أیة 

 خسارة تلحق به وهو یربح اآلخرین.

كیف؟ فمع كون بولس حًرا استعبد نفسه للكل لكي یربح الكل، إذ یصیر ضعیًفا للضعفاء، ویهودًیا للیهود، 
. Ò)6:1وكمن تحت الناموس لمن هم تحن الناموس وهكذا في كلمة، یمكنه أن یقول: "أما كرمي فلم أنطره" (نش 

العالمة أوریجینوس  

  عندما تضعون طاقتكم وغیرتكم موضع العمل، فإن كل ما تفعلونه سواء من جهاد في الصالة أو الصوم أو
العطاء والتوزیع للفقراء أو العفو عمن یؤذیكم كما أعطانا اهللا من أجل المسیح؛ أو بضبط العادات الردیئة وتهذیب 

 هذا هو عمل السالكین الطریق المستقیم، الذین یرفعون "أعینهم نحو الرب، ألنه یخلص ...]27الجسد وٕاخضاعه [
. Ó)2: 25 (مز أقدامهم من الشبكة "

القدیس أغسطینوس 

 " وعندما تفتخرون ال تفتخروا بي 27" [بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوًضاصلوا بكل وسیلة حتى .[

1 Sermon on the Amount 1:6:17.  
2 In 2 Thess. PG 62: 498. 

  .188- 186، 1980راجع للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم ، 
3 In 1 Cor. Hom. 23:2. 
Ò The Song of Songs, Hom. 1:7. (ACW) 
5 Ep. 48:1. 
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 بل بالرب. 

 نني مهما حرصت على نظام بیتي فأنا إنسان وأعیش بین الناس. إف
: 9(یافث تك   الذي ُوجد فیه ثمانیة أشخاص بینهم شخص هالكفلك نوحلست أتظاهر بأن بیتي أفضل من 

27.( 
 ).27: 9 فقد قیل: "أطرد هذه الجاریة وابنها" (تك بیت ابراهیموال أفضل من 
 ). 2: 1 فقد قیل عن ابنیه: "أحببت یعقوب وأبغضت عیسو" (مال بیت اسحقوال أفضل من 
 ). 4: 49(تك  ین الذي دنس مضطجع أبیهأوب نفسه حیث ُوجد فیه ربیت یعقوبوال أفضل من 
)، وآخر ثار ضد أٍب كهذا 4: 13 صم 2 الذي فیه أحد أبنائه سلك بغباوة مع أخته(بیت داودوال أفضل من 

 مملوء حنوا مقدًسا. 
 الذي ما كان یقول: "من الخارج ومن الداخل مخاوف" لو أنه كان أصدقاء بولس الرسولولست أفضل من 

ال یعیش إال مع أناس صالحین، ولما قال عند حدیثه عن قداسة تموثاوس واخالصه: "ألنه لیس لي أحد آخر نظیر 
"... یهتم بأحوالكم بإخالص، إذ الجمیع یطلبون ما هو ألنفسهمي نفس

. یسوع یهوذا اللص والخائن الذین مع االثنى عشر الصالحینكان مع 
. Ï فقد سقط منها مالئكةمن السماءوأخیرا لست أفضل 

القدیس أغسطینوس 

 هكذا ،من یرید أن یكون معلًما یلزمه أوًال أن یعلم نفسه. فكما أن من لم یصر جندًیا صالًحا ال یقدر أن یكون قائًدا 
 Ð".أیًضا بالنسبة للمعلم لذلك یقول: "حتى بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوضا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لتكن نفوسنا هي اآلمرة وأجسادنا الخاضعة، عندئذ یأتي المسیح حاال ویجعل مسكنه فیناÑ .
القدیس جیروم 

  لكي نقمع الجسد نصوم ونتجنب كل أنواع الترف. یظهر بولس أنه یقمع جسده حتى ال یفقد المكافأة التي یكرز
. Òبها لآلخرین

أمبروسیاستر 

  بولس یؤدب ما هو له ولیس ذاته، فإن ما یخصه( الجسد) شيء وذاته شيء آخر. أنه یؤدب ما له حتى إذ
. Óیصلحه یبلغ إماتة الشهوات الجسدیة

القدیس أغسطینوس 

 . ًحررنا یا محب البشر من الخطر الذي یشیر إلیه بولس، أنه وهو یبشر لآلخرین یصیر هو نفسه باطال 

1 Ep. 78:8. 
2 In 1 Tim., hom. 5. 
3 Homily 9 Fathers of Church 48:67. 
4 CSEL 81:106-107. 
5 Against Julian 24. 
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أنت بالحق تعرف من نحن. 
أنت تعرف طبیعة العدو الذي یضغط علینا. ففي معركتنا غیر المتكافئة وضعفنا وموتنا نطلبك، فإن لجاللك 

. Ïالمجد متى ُعلب األسد الزائر بقطیع ضعیف
كاسیودورس 

لقد وضع الرسول في هذا اإلصحاح المبادئ التالیة: 

 ) 13، 10-7وهبه اهللا الحق أن تعوله الكنیسة إن أراد ذلك( .

 ) 11من العدل أن یأكل علي حساب الكنیسة( .

 یأكل. اإلنجیلنه مبدأ إلهي أن من یخدم اإلنجیل فمن أ 

 ) 12،15اختار الرسول أن یعول نفسه بنفسه حتى ال یضر أحدا (

 ) 16الضرورة موضوعه علیه أن یكرز باإلنجیل(. 

 ) 18- 17رفضه الجزاء األرضي یكلله في السماء (

 مهما كلفه 22–19 بل أن یتمتع بخالص النفوس مع بذل من جانبه (،مبدأه في الحیاة ال أن یحصل علي مال ،(
 .الثمن

 27-24 (ىلة مصارعة تنتهي بنوال إكلیل سماوي ال یفناانه في ح (
في اختصار اإلصحاح كله یدور حول "بذل الذات من أجل بنیان النفوس". 

1 Cassiodorus: Explanation of the Psalms, Prayer ACW 53:468-69. 
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 9كو 1من وحي 

حررني بروح الحب الفائق 
فاستعبد نفسي للكل ألربح الكثیرین! 

  ألست أنا ابًنا لك؟
هب لي مجد حریة أبنائك، 

ستعبد نفسي للكل، Hحتى بالحب 
فأربح ألبي السماوي الكثیرین. 

  .هب لي روح الجندیة التي ال تعرف الخنوع
هب لي روح الرعایة فاهتم بكل قطیعك. 
هب لي روح األمانة فأعمل في كرمك. 

نعم یا أیها القائد، والراعي الصالح واألمین، 
هب لي كابن لك أن أعمل بروحك، 

وأسلك بما یلیق بك وبي! 

 بروح الحب والحریة، ألعمل 
ال أطلب ما لنفسي بل ما لمجد اخوتي. 

ألمت وال یعطل أمر ما خدمتي لك ولهم! 
مجدهم األبدي هو مجدي وفخري. 
حریتهم الحقة هي سالمي وفرحي. 

  !من یضعف وال أضعف معه؟
إن انحني أحد للناموس، سأنحني معه، 

لكي بروحك أدخل به إلى ناموسك الروحي. 
إن كان أحد بال ناموس، 

سأظهر له كمن هو بال ناموس مع أن ناموسك هو حیاتي، 
فأنطلق به إلى ناموس الحریة والمجد. 

بك أصیر مع كل أحد كل شيء،  
حتى أقتنیه لك، ویقتنیك له! 

  ،هذا هو جهادي، وهذا هو صراعي
فإني لن أكف عن أن أركض كل أیام غربتي، 

حتى بالحب ینال الكل إكلیًال ال یفنى. 
لن أعطي جسدي راحة حتى یتدرب على الجهاد. 
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فیستریح، ویتمجد مع نفسي في یوم لقائي معك! 
 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح العاشر 

العاشر اإلصحاح 

 نيناء اآلخرب
في االصحاح السابق عالج مشكلة الرسول مشكلة ما ذبح لألوثان على أساس تنازالت الحب، مقدًما نفسه 

وفي هذا اإلصحاح یجیب الرسول بولس علي ثالثة أسئلة خاصة بنفس مثاًال حیًا للتنازالت من أجل اإلنجیل. 
الموضوع: 

ما هو موقف المؤمن من الوالئم في هیكل وثني؟  أوالً :
ثانًیا: ما موقفه من اللحوم في السوق العام؟ 

ولیمة في بیت صدیٍق وثنٍي؟ الدعوة إلى ثالثًا: ما وقفه من 
 15-1موقفه من الوالئم في هیكل أوثان   -1

 5-1 اهللا   ة- القداسة هي مسر أ
. 14-6تحذیر من التجارب الشریرة   - ب
. 15االلتزام بالحكمة    - ج
 .22-16 شركة مع اهللا أو مع الشیاطین  - د

 .26-23موقفه من لحوم السوق العام   -2
 .33-27  موقفه من ولیمة في بیت صدیقٍ  -3

موقفه من الوالئم في هیكل أوثان  -1
 الموجهة إلیه لالشتراك في ولیمة ةلم یجب الرسول بولس علي هذا السؤال الخاص بموقف المؤمن من الدعو

 من داخله ُمقامة داخل هیكل وثن بالقبول أو الرفض، لكنه قدم مبادئ هامة خاللها یستطیع المؤمن أن یأخذ قراره
. هذه المبادئ هي: ولیس كأمٍر یصدر إلیه

القداسة هي مسرة اهللا  أ-
اهللا في حبه للبشریة یبسط یدیه لیهبهم عطایا بال حصر، لكن مسرته أن یرانا علي صورته ومثاله مقدسین 
في الحق كما هو قدوس والحق ذاته. فالعطایا اإللهیة لیست مقیاًسا لرضاه عنا، إنما تقدیسنا هو موضوع مسرته بنا. 

"فإني لست أرید أیها االخوة أن تجهلوا 
أن آباءنا جمیعهم كانوا تحت السحابة  

 ].1وجمیعهم اجتازوا في البحر" [

اآلن یقدم لهم كنیسة العهد القدیم كمثال كیف تمتعت بهباٍت إلهیٍة كثیرٍة، لكن هذه العطایا لم تبررهم، فإن ما 
 وكأن غنى عطایا اهللا لنا وكثرة المواهب التي یمنحنا إیاها ال تبررنا إن أهملنا خالصنا. یسر اهللا هو قداسة الكنیسة.

هكذا یود الرسول أن یؤكد لهم أنه عوض المشاحنات خاصة إن كانت في أمر أكٍل أو شرٍب یلیق بهم أن یهتموا 
 توى األشخاص بتنقیة حیاتهم بروح اهللا الساكن فیهم.مسبالخالص على مستوى الجماعة كما على 

یربط الرسول بین كنیستي العهد القدیم والعهد الجدید، حاسًبا رجال اإلیمان في العهد القدیم آباء رجال العهد 
. الجدید
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، لیؤكد عدم محاباة اهللا، فهو یقدم عطایاه 4-1" خمس مرات في اآلیات جمیعهمیكرر الرسول كلمة "
للجمیع بسخاء، ومع هذا لم ُیسر إال بمن یتجاوب مع حبه بالقداسة. العطایا مقدمة للجمیع لكن المكافأة لكم یتقدس 

للرب. 
 كیف ،ن غالبیة شعب كنیسة كورنثوس من األمم إال أن جمیعهم ال یجهلوا معامالت اهللا مع الشعب القدیمكا

 وقدم لهم سحابة تظللهم عالمة رعایته الفائقة لهم كمن تحت جناحیه، واجتاز بهم ،اختارهم وخرج بهم من مصر
 ةالبحر لكي یفصلهم عن فرعون وجنوده الوثنیین، ومع هذا كله لم ُیسر اهللا بأكثرهم ألنهم لم یتجاوبوا عملًیا مع الدعو

فكیف یمكن لرجال العهد الجدید أن یتجاسروا ویدخلوا بكامل حریتهم إلي هیاكل األوثان لیشتركوا في  التي دعوا إلیها.
موائدها ویظنون أن اهللا ُیسر بهم. 

اهللا اخرج الشعب وعزلهم بالبحر عن الجو الوثني فهل تندفعون بإرادتكم إلي جو بأن بمعني آخر یقول لهم 
مفسد؟! 

 هذه أن تمتع الشعب القدیم بالخروج من مصر والتحرر من عبودیة إبلیس واضح من الكتاب المقدس 
السحابة العجیبة التي قدمها اهللا لشعبه في البریة حققت ثالث وظائف: 

   .كانت سحابة في شكل عمود یقودهم ویوجههم في البریة نهاَرا

  .كان عموًدا من النور یضيء المحلة باللیل

  39: 105كانت السحابة مظلة تقیهم من حرارة الشمس (مز( .
 ].2وجمیعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر" ["

عمودیة حتًما یتمتعون بالمجد األبدي، فهم أقویاء في الضمیر، منهم إذ نالوا الأربما ظن أهل كورنثوس 
یدخلون هیاكل األوثان ویشتركون في موائدها دون أن یتنجسوا أو ینحرفوا عن الحیاة المقدسة. لهذا قدم لهم 

الشعب القدیم الذین نالوا العماد بسیرهم تحت السحابة وعبورهم البحر األحمر، ومع هذا فبأكثرهم لم ُیسر اهللا. مع 
ضرورة العماد للخالص، لكن من اعتمد ولم یسلك كابن هللا، بل یتهاون في الحق، یهلك. 

 كنیسة العهد القدیم في أیام موسى النبي قد اجتازت المعمودیة رمزًیا. فالبحر ىوكأن الرسول بولس قد رأ
 یشیر إلى جرن المیاه، والسحابة التي ظللتهم تشیر إلى الروح القدس، كقول الكتاب: "أرسلت روحك فغطاهم" (خر

10:15 .(
ظهرت رمزیة عبور البحر األحمر للمعمودیة في العهد القدیم نفسه، إذ رأى إشعیاء النبي ذراع الرب (رمز 

للمسیح) یستیقظ من القبر محطًما العدو إبلیس أو التنین الساكن في أعماق المیاه، فاتًحا طریق النصرة لكي یعبر 
أوالده وسط المیاه ویخلصوا. یقول النبي: "استیقظي استیقظي البسي قوًة یا ذراع الرب. استیقظي كما في أیام القدم 

 ،كما في األدوار القدیمة. َألسِت أنِت القاطعة َرَهب الطاعنة التنین؟! َألسِت َأنِت هي الُمَنشِّفة البحر میاه الغمر العظیم
 وعلى رُؤوسهم فرح ،الجاعلة أعماق البحر طریًقا لعبور المفدیین؟! ومفدیُّو الرب یرجعون ویأتون إلى صهیون بالترنم

). إنها ثالث صرخات: "استیقظي، استیقظي، 11-9:51 أبدي. ابتهاج وفرح یدركانهم. یهرب الحزن والتنهُّد" (إش
استیقظي" وكأنها إعالن عن قوة القیامة المعلنة في الیوم الثالث، التي ُتوهب لمفدیي الرب في المعمودیة خالل 

الغطسات الثالث باسم الثالوث القدوس. مرة أخرى یطلب من السید الذي عمل في القدیم خالل رمز العبور أن یعمل 
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اآلن لیعبر بمفدییه وسط المیاه ویدخل بهم إلى "الفرح األبدي" الذي هو ملكوت اهللا الذي یهرب منه الحزن والتنهد. 
رأى النبي هالك التنین وطعنه هذا الذي هو قاتل للبشر!! هكذا رأى إشعیاء النبي في العبور مفاهیم الهوتیة حیة 

لعمل المعمودیة في حیاة المؤمنین، ونصرتهم خالل الرب الذي قام وأقامهم معه، وتحطیم إبلیس التنین القدیم. 

  یقول بولس أن الیهود كانوا تحت السحابة لیشیر إلى أن كل شيء ُیفهم منه أنه صورة للحق الذي ُیعلن لنا. احتموا
تحت السحابة من أعدائهم حتى یخلصوا من الموت، كمثال المعمودیة. فإنهم إذ عبروا خالل البحر األحمر 

. Ï)، وكان موتهم رمًزا لعمادنا الذي یمیت أعدائنا29-28:4خلصوا من المصریین الذین ماتوا فیه. (خر
 أمبروسیاستر

 خالص إسرائیل من فرعون كان خالل البحر، وخالص العالم من الخطیئة یتم بغسل الماء بكلمة اهللا (أف 
26:5(Ï .

  هناك موسى أرسله اهللا إلى مصر، هنا المسیح أرسله اآلب إلى العالم. رسالة موسى أن ُیخرج الشعب الُمضطهد
من مصر، ورسالة المسیح أن یخلص كل شعب العالم الذین تحت طاغیة الخطیة. هناك دم الحمل هو العالمة 

. Ñضد المهلك؛ هنا دم الحمل الذي بال عیب، یسوع المسیح، قد عین هیكلك الذي لن تلحق به الشیاطین
 القدیس كیرلس األورشلیمي

  عندما ترك الشعب مصر بإرادته وهربوا من سلطان ملك مصر بعبورهم الماء، أهلك الماء الملك وكل جیشه. أي
شيء أكثر وضوًحا من هذا كرمز للمعمودیة؟! فالشعوب تخلص من العالم بواسطة الماء، إذ یتركون الشیطان 

. Òالذي كان یطغى علیهم، فیهلك في الماء
العالمة ترتلیان  

  .السحابة هي نعمة الروح القدس بینما یشیر البحر إلى العماد
 ثیؤدورت أسقف قورش

  ما قد حدث، كما یقول الرسول، كان ّسر العماد. واضح أن هذا كان نوًعا من العماد، حیث غطت السحابة
الشعب، والمیاه حملتهم. لكن المسیح الرب نفسه الذي فعل كل هذه األمور اآلن یدخل المعمودیة قبل الشعب 

. Óالمسیحي في عمود جسده.
 مكسیموس أسقف تورین

 نال الیهود بالفعل أقدم معمودیة للناموس ولموسىÔ .
 الشهید كبریانوس

 كان تاریخ الخروج رمًزا لما یحدث مع الشعب المسیحي الذي لم یكن بعد قد تمÏ .

1 CSEL 81:107. 
Ð  Cat. Lect. 3:6. 
3 Mystagogical Lecture 11:3. 
Ò De Baptismo 9. 
5 Sermons 100:3. 
6 Letter, 73. 
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 القدیس أغسطینوس

  البحر األحمر الذي َتّقبل اإلسرائیلیین الذین لم یخافونه، هذا الذي خلصهم من الشرور التي أضمرها لهم
- رمًزا للخالص الذي یتم في المعمودیة.  و كل تاریخ الخروج المصریون المقتفون آثارهم، كان -

مصر في الحقیقة ترمز هنا للعالم الذي نمارس فیه شقاءنا بالحیاة الشریرة التي نعیشها، والشعب هم 
الذین یستنیرون (یعتمدون)، والماء هو واسطة الخالص للشعب یمثل المعمودیة. فرعون وجنوده رمز للشیطان 

. Ðوأعوانه
  القدیس دیدیموس الضریر

  .البحر هو رمز للعماد بالماء والسحابة فلنعمة المعمودیة بالروح
یصة صدور أسقف المؤثي

  كانت السحابة رمًزا لنعمة الروح. فكما أن السحابة قد غطت اإلسرائیلیین وحمتهم من المصریین هكذا نعمة الروح
كدرع تحمینا من حیل الشیطان. هكذا كما أن عبور البحر حماهم من أعدائهم ووهبهم حریة حقة، هكذا المعمودیة 

تحمینا من أعدائنا. هكذا عاش اإلسرائیلیون تحت ناموس موسى. وهكذا نحن نعیش في العماد ملتحفین بروح 
. Ñالتبني ووارثین العهود واالعتراف المتناغم مع وصایا المسیح

 جنادیوس بطریرك القسطنطینیة

 ].3وجمیعهم أكلوا طعاًما واحًدا روحًیا" ["

  إذ یدعو الرسول اإللهي الرب طعاًما روحًیا وشراًبا روحًیا یقترح أنه یعرف أن الطبیعة البشریة لیست بسیطة، وٕانما
یوجد جزء عقلي ممتزج بالجزء الحسّي، وأن نوًعا معیًنا من القوت یحتاج إلیه كل من الجزئین فینا: الطعام الحسّي 

. Òیقوي أجسادنا، والطعام الروحي لنمو نفوسنا
 غریغوریوس أسقف نیصص

 المسیح هو هذا السّر، ألن الجسد هو للمسیح. هكذا فإن الطعام لیس مادُیا بل هو روحيÓ .
 القدیس أمبروسیوس

  كل الذین أكلوا هذا الخبز (المن) ماتوا في البریة، وأما هذا الطعام الذي تتناولونه، هذا الخبز الحي النازل من
-49:6السماء فینعش طاقة الحیاة األبدیة. من یأكل هذا الخبز لن یموت إلى األبد ،ألنه جسد المسیح (یو 

58 ...(

  كان ذاك المن یخضع للفساد إن حفظ للیوم التالي. أما هذا فغریب عن كل فساد. من یذوقه بطریقة مقدسة لن
یقدر أن یشعر بفساد. بالنسبة ألولئك كانت المیاه تنفجر من الصخرة، أما بالنسبة لكم فالدم یفیض من المسیح. 

1 The Usefulness of Belief, 8. 
Ð  De:Triantate 2:14. PG 39:697 A. 
3 Gennadius of Constantinople (Pauline Comm. From the Greek Church). 
4 On Perfection. 
5 The Mysteries, 58. 
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. Ïكانت المیاه كافیة إلى ساعة بالنسبة لهم، أما الیوم فیرویكم لألبدیة
 القدیس أمبروسیوس

  على أي األحوال ال 36-11:16یدعو بولس الطعام فائق للطبیعة ألنه یهب من یأكله قوة الروح القدس (خر .(
یهب في ذاته أن ُیّصیر الشعب روحًیا (ما لم یقبله الشعب كما یلیق). 

 ثیؤدور أسقف المصیصة

وجمیعهم شربوا شراًبا واحُدا روحًیا "
ألنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتهم، 

 ].4والصخرة كانت المسیح" [

یبدو أن البعض كانوا یعتمدون علي تناولهم من جسد الرب في سّر االفخارستیا كتأكید لخالصهم مع 
طعاًما واحًدا تهاونهم في سلوكهم مثل الشركة في والئم هیاكل األوثان. لذا قدم لهم الشعب القدیم هؤالء الذین أكلوا 

]، وهو 33) الخبز النازل من السماء الذي یعطي حیاة للعالم [31: 6، الذي هو المن، رمز جسد المسیح (یو روحًیا
.  یتقدسوا للرب هلكوا لم]، ومع هذا إذ48خبز الحیاة [

 الیهود یعتقدون بان ینبوع المیاه كان ىهل كانت الصخرة بالفعل تتبعهم؟ أم أن الحدیث هنا رمزي؟ كان قدام
یسیر معهم طوال رحلتهم، یصعد معهم علي الجبال وینزل معهم في الودیان. وهم یعتمدون في هذا علي النشید: 
 ي"اصعدي أیتها البئر أجیبوا لها بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصیهم، ومن البریة إلي متان

) 20– 17: 21الخ" (عد 
نه ماء عادي یروي األجساد لكنه قدم بطریقة فائقة للطبیعة:  أُدعي شراًبا روحًیا مع 

 ومجري ،قیل عن المیاه التي فاضت إنها جدول میاه  ملیون شخًصا.2فاض الینبوع میاها تروي حوالي 
) ینزل من الجبل هذا یدل علي أن 24:7 مل 2، 8:65 مل 1، 47، 4: 15، یش 5: 34 ونهر (عد ، وسیل،میاه

  .جدول المیاه كان متسًعا جًدا
 ال تتجمع في ، جبل حوریب مرتفع عن البلد المالصقة له، وكأن المیاه كانت تندفع منحدرة علي الجبل

إن قیل  أوجدت نهًرا جارًیا یسیر معهم في رحلتهم.قد كأن المیاه   تتدفق نحو البحر في غیر سكون. بلحوض میاه،
انه ال یوجد اآلن ینبوع میاه یقیم نهًرا في تلك المنطقة، فاإلجابة علي ذلك أن هذه العطیة كانت هبة مقدمة للشعب 

كل هذه السنوات. ویشربوا عالمة اهتمام اهللا به، كما كان یقدم لهم مًنا من السماء یكفي ملیونین شخًصا لیأكلوا 

 لم ینتفعوا شیًئا من العطیة العظمى التي نلماذا یقول بولس هذه األمور؟ إنه یشیر إلینا بأنه كما أن اإلسرائیلیي 
تمتعوا بها، هكذا المسیحیون الكورنثوسیون ال ینتفعون شیئا من العماد أو التناول المقدس ما لم یسلكوا معلنین 

. Ðحیاة الئقة بهذه النعمة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  للماء مستودعاحسب كلمة الخالق وأشبهه بالصخرة التي سارت مع شعب إسرائیل في البریة. إنها لم تكن من 

1 The Mysteries 8:48. 
2 On 1 Cor., hom. 23:3. 
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حوى داخله ما فاض علیهم بمجاري مجیدة. لم یكن في الصخرة ماء، لكن محیطات نبعت منها. هكذا ِفعل الكلمة 
. Ïءالذي شكَّل المخلوقات من ال شي

القدیس إفرآم السریاني 

  ًوُدعي ...)19: 43 )، وُدعي بالنبي "ثوًرا" (حز29: 1 (یو لسنا نعبد قطیًعا أو غنًما ألن المسیح ُدعي حمال 
] وال جبل صهیون حیث 4حجًرا مع أن المسیح ُدعي صخرة [نعبد )، وال 5:5  األسد الخارج من سبط یهوذا (رؤ

. Ð)2:4بط  1فیه نجد مثاًال للكنیسة (

  كما ُیقال عن الروح القدس أنه نزل في شكل المعنى بهل اسمً استخدم تُ ال نرتبك بتلك الحقیقة أن العالمة أحیاًنا 
. Ñ] ألنها رمز المسیح4[ جسدي كحمامة وحّل علیه، وبنفس الطریقة الصخرة المضروبة ُدعیت المسیح

القدیس أغسطینوس 

 هذا بالتأكید یشیر ال إلى الهوته بل إلى جسده الذي فاض على قلوب الشعب العطشى مجرى دمه الدائمÒ .
 القدیس أمبروسیوس

  المن والماء الذي نبع من الصخرة ُدعیا "روحًیا"، ألنهما لم یحدثا خالل قانون الطبیعة، بل بقوة اهللا العامل مستقًال
). لقد ُخلقت هذه األمور إلى حین كتذكاٍر للمسیح 7- 1 : 17 ؛ 36 ـ 11: 16عن العناصر الطبیعیة (خر 

. Óالرب
أمبروسیاستر 

 نحن أیًضا سنصیر صخرة، فنقتدي قدر ما نستطیع بطبیعتنا المتغیرة طبیعة السید غیر المتغیرة، الدائمةÔ .
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  بالتأكید هذا یشیر باألكثر إلى جسده المادي ولیس إلى الهوته ألن قلوب الناس العطشى كانت مرتویة بمجرى
. Õدمه الالنهائي

األب قیصریوس أسقف آرل 

 ي منه یشربون كما من صخرة روحیة تابعتهم، وعلى كل صخرة كهذه تُبنى كل ذالصخرة هي كل تلمیذ للمسیح ال
 بین الكلمات  بانسجامربطيكلمة للكنیسة، وسیاستها تكون متفقة معها. فإن اهللا یبني كنیسته في كل شخص كامل 

. Öواألعمال واألفكار وممتلئ بالتطویبات
العالمة أوریجینوس 

لكن بأكثرهم لم یسر اهللا  "

1 Hymns on Paradise 5:1. 
2 Ep. 55:11. 
3 Ep. 169:9. 
4 The Holy Spirit 1:2. 
5 CSEL 81:108 
6 On Perfection. 
7 Sermons 117:2. 
8 Commentary on Matthew, 12:10. 
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 ].5ألنهم طرحوا في القفر" [

 ل]. لذا وصیة الرسو10]، والتذمر [9]، وتجریبهم الرب [8]، والزنا [7عّلة هالك الشعب القدیم هو اللهو [ 
 ].14هي: "اهربوا ..." [

كلوا المن، وشربوا الماء، وتبعتهم الصخرة لم یسر اهللا أبعد أن تمتع كل الشعب بالسحابة، وعبروا البحر، و
 بالروح وكملوا بالجسد. انهم بدأوإبأكثرهم، ألنهم احزنوا روح اهللا القدوس، وأساءوا إلي النعمة اإللهیة. 

  لم یكن اإلسرائیلیون في أرض الموعد حین صنع اهللا معهم هذه األمور. لهذا افتقدهم بتأدیب مضاعف، إذ لم
. Ïیسمح لهم أن یروا األرض التي دعاهم إلیها، وعاقبهم أیًضا بقسوة

  وال كمن یستهین بالناموس، بل كمن ینصحهم ، باألكثر عندما یحاور ال كمن یأمرهسمعالرسول من يهكذا یرفع 
. Ðویتوسل أمامهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یود بولس أن یذكرنا بأننا ال نخلص بمجرد استقبالنا لنعمة اهللا المجانیة. إنما یلزمنا البرهنة على أننا نرید قبول هذه
. Ñالنعمة المجانیة. فأبناء إسرائیل استلموها، لكنهم برهنوا على عدم استحقاقهم لها فلم یخلصوا

العالمة أوریجینوس 

 تحذیر من التجارب الشریرة  - ب
وهذه األمور حدثت مثاًال لنا  "

 ].6حتى ال نكون نحن مشتهین شرورا كما اشتهي أولئك" [

تذمر والشر عوض بال ذلك إسرائیل القدیم إذ نالوا عطایا إلهیة كثیرة، وقابلوا ونیشبه الكورنثوسیونكان 
الشكر والقداسة، فصاروا تحت خطر الهالك الذي حل بإسرائیل في البریة. 

  كما أن المواهب رمزیة هكذا التأدیبات رمزیة. لقد سبق فُرمز للمعمودیة والتناول في النبوة. وبنفس الطریقة ُأعلن
تأكید عقوبة غیر المستحقین لهذه العطیة مسبًقا من أجلنا، حتى نتعلم من هذه األمثلة كیف یلزمنا أن نالحظ 

. Òخطواتنا
   الفمالذهبي یوحنا القدیس

فال تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، "
كما هو مكتوب: 

 ].7جلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للعب" [

اعتبر القدیس بولس مشاركتهم في الوالئم الوثنیة بالهیكل ممارسة فعلیة لعبادة األوثان.  
": كان الیهود بوجه عام یفهمون اللعب هنا بمعني ممارسات دنسة تصحب العبادة الوثنیة، قاموا للعب"

 لآللهة. اكالرقص الخلیع تكریمً 

1 On 1 Cor., hom. 23:4. 
2 In 1 Corinth., hom. 24:2. 
3 Comm. On 1 Cor. 4:45:2-5. 
4 On 1 Cor., hom. 23:4. 
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  هل ترى كیف یدعو بولس اإلسرائیلیین عبدة أوثان؟ یقول هذا أوًال، وبعد ذلك یعطى أمثلة لمساندة صراعاته ضد
. Ïهذه األخطاء. أنه یعطینا أیًضا السبب لعبادتهم األوثان، أي النهم

  الفمالذهبي یوحنا القدیس
وال نزِن كما زنى أناس منهم "

 ].8فسقط في یوم واحد ثالثة وعشرون ألًفا" [

 ألفا؟ ألن اهللا طلب من موسى 23 ألفا، فلماذا یذكر هنا 24) عدد الذین هلكوا 9: 25في سفر العدد (
 ألفا الذین هلكوا بالوباء. 23تعلیق الرؤساء مقابل الشمس هؤالء یبلغ عددهم حوالي األلف شخًصا بجانب أل 

وال نجرب المسیح كما جرب أیًضا أناس منهم "
 ].9فأهلكتهم الحیات" [

" في العهد القدیم، فقد جربه الیهود یهوه" في العهد الجدید، هذا الذي كان یدعي "المسیحر هنا إلي "يیش 
بجحدهم لعنایته اإللهیة وتذمرهم علیه.  

وال تتذمروا كما تذمر أیًضا أناس منهم "
 ].10أهلكهم المهلك" [

لهم في مصر لم تتحقق، فأهلكتهم التى ُقدمت تذمر علیه الیهود بسبب المن، وظنوا أن الوعود اإللهیة 
الحیات، وأصابهم الوبأ. كما تذمر إسرائیل علي اهللا وعلي نبیه موسى، هكذا شعب كورنثوس تذمروا علي اهللا ورسوله 

بولس. 
أنها  شكواهم ضد موسى وهرون تُحسبو ،)49، 41: 16تذمر اإلسرائیلیون عند موت قورح وجماعته (عد و

). اقتبس الرسول بولس ذلك حاسبا أهل كورنثوس متذمرین علي المسیح ألنهم تذمروا علي 16:8ضد اهللا نفسه (خر 
رسوله. 

  المطلوب لیس فقط أن نتألم من أجل المسیح، بل أن نحتمل ما نتألم به بهدوء وكل بهجة، فإن هذه هي طبیعة
إكلیل المصارع. فإن لم نفعل ذلك تحل العقوبة علینا، إذ نقبل الكارثة بطریقة ردیئة. هذا هو السبب لماذا كان 

. Ðالرسل یفرحون عندما كانوا یضربون وكان بولس یتمجد في آالمه

 یحثنا على التخلص من هذه الخطیة بكل سرعةÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلیق بالمسیحي أال یتذمر قط سواء في العوز للضروریات أو في التعب واأللم، فإنه یوجد مع االلتزام بهذه األمور
. Òیتمتع بهسلطان له 

القدیس باسیلیوس 
 

فهذه األمور جمیعها أصابتهم مثاًال "

1 On 1 Cor., hom. 23:4. 
2 On 1 Cor., hom. 23:4. 
3 In 1 Corinth., hom. 24:2. 
4 Letter 22:2. 
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 ].11وكتبت إلنذارنا نحن الذین انتهت إلینا أواخر الدهور" [

 " ثم أشار إلى النهایة لیذكرنا بنهایة كل األمور. ألنه سوف ال تكون كتبت من أجلنا" وقال أنها "مثاالً دعاها "
العقوبة هكذا إلى فترة محددة ثم تنتهي بل ستكون عقوبة أبدیة. وكما أن العقوبة في هذا العالم تنتهي بنهایة العالم 

. Ïالحاضر، ففي العالم العتید ستستمر على الدوام

  مرة أخرى ینزع عنهم كبریاءهم هؤالء الذین ظنوا أنهم على درجة عالیة من المعرفة. فإن كان الذین نالوا میزات
ربوا ولم تستطع الجماهیر أن تغیر حكم اهللا من نحوهم فكم یكون األمر بالنسبة لنا ما لم هعظیمة كهذه وآخرون 

. Ðنصر حكماء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  اخوتناإن كان یجب أن نعطي اهتماًما أعظم بخصوص هذه األمور، یلزمنا أن نحرص لئال نخطئ في حق ،
 الذین مات المسیح عنهم، ال اخوتناونجرح ضمائرهم عندما تكون ضعیفة، فنخطئ في حق المسیح. إذ یهلك 

خالل معرفتنا ولكن أیًضا خالل أسباب أخرى ترتبط بنا. ففي حالة ما نخطئ في حق المسیح سنسقط تحت 
. Ñالعقوبة ألن نفوسهم التي تهلك بسببنا ُتطلب منا

العالمة أوریجینوس 
 ربما یقصد أن زمان العهد القدیم قد انتهي لبدء العهد الجدید، أو أن الدهور قد :"انتهت إلینا أواخر الدهور"

 رجال اهللا یوم مجیئه.  ىانتهت ألن ملء الزمان قد حل بمجيء المسیا مخلص العالم الذي اشته
" بل وألجل كل المؤمنین في العالم إنذارنا نحنكتبت هذه ألجل بولس الرسول وألجل المسیحیین في عهده "

عبر كل العصور. فإن كلمة اهللا حیة وفعالة. الكتاب المقدس هو كتاب كل إنسان، كتاب كل عصر. 
نه إذ تحقق الخالص بصلیب السید المسیح وقیامته وصعوده تمت خطة أ" یشیر إلي أواخر الدهور ":بقوله

". أواخر الدهوراهللا وتحقق تدبیره النهائي حتى یأتي لحملنا علي السحاب، لذا أعتبر العالم في "

  یسیر بولس إلى نهایة األزمنة لیرعب الكورنثوسیین. ألن العقوبات التي ستحل في ذلك الحین ال یوجد زمن یحدها
بل هي أبدیة. فالعقوبات التي تحدث في هذا العالم تنتهي مع حیاتنا الحاضرة، أما التي تحل في العالم المقبل 

. Òفتبقى أبدیة
  الفمالذهبي یوحنا القدیس

 ].12إذا من یظن انه قائم فلینظر أن ال یسقط" ["

المؤمن الحق مع یقینه في عمل اهللا في حیاته یبقي حذًرا حتى ال یفقد إیمانه وال یسقط عن الحیاة المقدسة 
في الرب التي یتمتع بها بالنعمة اإللهیة. من ال یثبت في اتحاده مع اهللا ومثابرته علي العبادة بالروح والحق والسلوك 

بالحب یسقط في الظلمة وقساوة القلب.  
نه محب هللا وتمتع بعطایا إلهیة ومواهب سماویة فیحسب أیحذر الرسول هنا كل من یتكل علي ذاته ظاًنا 

1 In 1 Corinth., hom. 23:5. 
2 In 1 Corinth., hom. 23:5. 
3 Commentary on Matthew, 13:22. 
4 On 1 Cor., hom. 23:5. 
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نفسه أنه لن یسقط. 
مادمنا في الجسد یلزم مع تمتعنا بالرجاء في نعمة اهللا الغنیة أن نسلك بحذر، فال یوجد من هو معصوم من 

ن عدو الخیر تارة یحطمنا بالیأس من خطایانا وأخري باألمان الباطل والثقة الكاذبة في الذات، فننسي إالخطأ ، ف
. ضعفنا وال نلح في االلتجاء إلي الحضن اإللهي كي یحمینا ویثبتنا فیه

رجاؤنا في الخالص یمأل قلوبنا فرًحا، وتواضعنا أمام الرب یثبتنا في هذا الرجاء ویضاعف فرحنا الخارجي. 

 حتى نخلص من تیارات هذه الحیاة الحاضرة ونبحر إلى المیناء الهادئ. ال تنتفخوا ، ال.ثباتنا هنا لیس ثباًتا آمًنا 
إذن أنكم ثابتون، بل احرصوا لئال تسقطوا، فإن كان بولس یخشى ذلك وهو أكثر ثباًتا منا جمیًعا كم باألكثر یلیق 

 Ïر؟!حذبنا نحن أن ن

  من یسب اآلخرین یسقط حاًال في نفس الخطایا. لهذا ینصحنا الطوباوي بولس: "من یظن أنه قائم فلینظر أن ال
. Ð]11[ یسقط"

  أول مالمح التنظیم للقوى العسكریة (التكتیك العسكري) هو أن یعرف كیف تقف حسًنا. أمور كثیرة تعتمد على
). 13: 16 (كو "اإلیمانآخر: "اسهروا، اثبتوا في  هذا. لهذا كثیًرا ما یتحدث عن القیام بثبات، قائًال في موضع

)، وأیًضا: "من یظن 1:  4(في ). وأیًضا :" اثبتوا في الرب"13: 16 كو 1( "اإلیمان: "اسهروا، اثبتوا في وأیًضا
). بال شك ال یقصد 13: 6  أن تثبتوا" (أفشيء"وبعد أن تتمموا كل  ]. وأیًضا:11[ أنه قائم فلینظر أن ال یسقط"

مجرد أیة طریقة للثبات بل الطریقة الصحیحة وكما أن كثیرین لهم خبرة في الحروب أن یعرفوا األهمیة القصوى 
، أقصد شيءلمعرفة كیف یثبت. فإن كان في حالة المالكمین والمصارعین یذكر الممرنون هذا األمر قبل كل 

. Ñالثبات، فكم باألكثر یكون له األولویة في الحروب والشئون العسكریة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول بولس هذا ألولئك الذین إذ یعتمدون على معرفتهم أنه یحق لهم أن یأكلوا أي شيء، إنهم یعثرون اإلخوة
الضعفاء. فإذ یظنون أنهم قد ارتفعوا إلى مستوى أعلى هم في الواقع انحدروا بسبب تعلیم الرسل الكذبة، یدینون 

. Òبولس بینما هم أنفسهم المخطئون
أمبروسیاستر 

لم تصبكم تجربة إال بشریة "
ولكن اهللا أمین الذي ال یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون، 
 ].13بل سیجعل مع التجربة أیًضا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا" [

ما حلِّ بالكنیسة في كورنثوس من خصومات وتشویش هو بسبب عدم انشغالهم بالحیاة الجدیدة المقدسة في 
 إذ یقول: "لم تصبكم تجربة إال بشریة، ولكن اهللا أمین الذي ال یدعكم تجرَّبون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل ،الرب

 ].13مع التجربة أیًضا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا" [

1 In 1 Corinth., hom. 23:5. 
2 In Titus. hom. 5. 
3 In Ephes., hom. 23. 
4 CSEL 81:111. 
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" صغیرة وقصیرة ومعتدلة. فإن ما حل بكنیسة كورنثوس یعتبر بشریة "القدیس یوحنا الذهبي الفمیترجم 
تجربة تافهة إن قورنت بما حل باإلسرائیلیین. 

" أما الشیطان فمخادع وكذاب. من یتكل علي اهللا یكون في آمان یحمل قوى إلهیة.  اهللا أمین"
اهللا أمین في مواعیده، لن یحطم رجاء أوالده فیه.  

في أمانته وحكمته لن یسمح لمؤمنیه أن یحملوا فوق ما یستطیعون، یعرف إمكانیة كل واحد ویسمح له 
بالتجربة بما فیه بنیانه.  

كل الكفایة. فإن التمسك فیه "، وهذا اهللا أمین "أن آماننا الوحید هو ."لم تصطدكم" " یعنيلم تصبكمبقوله "
 لنجتاز التجربة وال نشعر بأنها فوق قوةبمواعید اهللا والثقة في أبوته الحانیة وٕادراكنا لعنایته الحكیمة هذا كله یهبنا 

الطاقة. 
 نه یهبه مع التجربة المنفذ. أنه یقدم وعدین: انه لن یسمح بتجربة فوق ما یستطیع المؤمن أن یحتمل، وإ

كل الظروف واألحداث في قبضة اهللا ضابط الكل، یسمح بها حسب حكمته ألجل بنیاننا إن كنا نتجاوب 
معه ونؤمن بأبوته. 

  فإنهم وٕان ،]12[  أال یسقط"فلینظررعبهم جًدا بتقدیم أمثلة قدیمة، وألقاهم في األلم، قال: "من یظن أنه قائم إذ 
كثیر من المخاوف، إذ یقول: "وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة القد تحملوا تجارب كثیرة وعانوا  كانوا

 فنحن أنفسنا قد ،)، فلئال یقولوا: "لماذا ترعبنا وتنذرنا؟ فإننا لسنا عدیمي الخبرة في هذه المتاعب3:  2 كثیرة" (كو
ضطهدنا وعانینا الكثیر وتحملنا مخاطر كثیرة ومستمرة". لذلك مرة أخرى یحاصر كبریاءهم ویقول: "لم تصبكم ُا◌ُ 

یحتملها ]، أي تجربة صغیرة وسریعة وهینة. فإنه یستخدم تعبیر "13[  أن یحتملها"لإلنسانتجربة إال بشریة یمكن 
). ویقول: "ال تظنوا 19: 6(رو "أتكلم إنسانًیا من أجل ضعف جسدكم" " لما هو صغیر، وذلك كما یقول:إنسان

أنها أمور عظیمة كمن یغلب العاصفة. فإنكم لم تروا خطًرا یهدد بالموت وال تجربة تنتهي بالذبح"، وكما یقول 
. Ï )4 ،3: 12"لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدین ضد الخطیة" (عب  للعبرانیین:

  یقول حتى تلك التجارب الهینة كما أشرت یمكن أن نحتملها بقوتنا، ومع ذلك نحن نطلب عوًنا منه في معاركنا
. Ðأن نحتملها، إذ یعطینا صبًرا ویجلب راحة سریعة، بهذا تصیر التجربة محتملة حتى نعبرها ویمكننا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن كانت كل الخلیقة ستنحل وهیئة هذا العالم تتغیر، فلماذا نتعجب ونحن جزء من الخلیقة أن نشعر بألٍم عاٍم
شدیٍد وُنسلم ألحزان یسمح لنا بها إلهنا حسب قیاس قوتنا، وال یسمح لنا أن ُنجرب فوق ما نستطیع، بل مع التجربة 

 Ñیعطینا المنفذ لنستطیع أن نحتملها؟

  :ویجلب علینا تجارب ال تزید عن قوتنا في االحتمال، 20: 11لكل شيء مقاییس وأوزان" (حكمة "یأمر الرب ،(
إنما یجرب كل الذین یحاربون في طریق الدین الحقیقي بالحزن، وال یسمح لهم بالتجربة فوق ما یقدرون أن 

) لكل الذین ینبغي أن یظهروا أنهم وسط أحزانهم 5: 80 یحتملوا. یعطي دموًعا للشرب بمقیاس عظیم (مز

1 In 1 Corinth., hom. 24:1. 
2 In 1 Corinth., hom. 24:1. 
3 Letter 139. 
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. Ïیحفظون شكرهم له

  إني مقتنع أنه إن ُوجد صوت یحرك اهللا الصالح فإنه لن یجعل رحمته بعیدة، بل یعطي مع التجربة المنفذ
. Ðلتستطیعوا أن تحتملوها

القدیس باسیلیوس 

 لماذا ُكتب هذا إن كنا اآلن قد ُوهبنا القدرة على النصرة على كل التجارب بمجرد احتمالها خالل قوة إرادتنا؟Ñ 
 القدیس أغسطینوس

  یحث بولس أهل كورنثوس أن یتجنبوا كل احتكاك بعبادة األوثان، حتى تنفصل عنها لیس فقط أجسادنا بل
وأذهاننا، لكي نحطم أي شكل من أشكال التجربة. ألن من ینشغل باألوثان یحل أثرها علیه. االتكال على الوثن 

. Òهو الهروب من اهللا
 أمبروسیاستر

 إذ یسمح بها إما لتأدیبنا (عقابنا) أو ،التجارب التي تحدث بواسطة الشیطان تتم ال بقوته، بل بسماح من اهللا 
لمحبته لنا یمتحنا ویدربنا. فهناك أنواع مختلفة من التجارب. فالتجربة التي سقط فیها یهوذا ببیعه سیده تختلف عن 

تجربة بطرس الذي أنكره بسبب الخوف. 
وٕانني أعتقد أن هناك تجارب عامة یخضع لها البشر بسبب ضعفهم البشري، مهما كانت سیرتهم حسنة. 

 . یغضب إنسان على آخر أثناء إرشاده طریق الحق، فیخرج بذلك عن الهدوء الذي تتطلبه المسیحیةأنمثال ذلك 
 "لم تصبكم تجربة إال بشریة" بینما یقول في نفس الوقت "ولكن اهللا أمین الذي ال یدعكم :لذلك یقول بولس الرسول

. مظهًرا )13:10 كو 1 ( لتستطیعوا أن تحتملوا"، بل سیجعل مع التجربة أیًضا المنفذ،ُتجرَّبون فوق ما تستطیعون
نقدنا ابوضوح أننا ال نصلي لكي ال نجرب بل لكي ال ننقاد إلى تجربة، ألنه إذا سقطنا في تجربة ال نحتملها نكون قد 

نقیادنا إلیها مهلًكا لنا - سواء أكان ذلك لظروف في اإلى تجربة، فإذا ثارت علینا تجارب خطیرة، بحیث یكون 
 .Ó عن متاعب العدواستغنىصالحنا أو ضدنا - فإن من ال ینقاد إلیها مأسوًرا ببهجة االنتصار یكون قد 

القدیس أغسطینوس 

  لم یصِل بولس لكي ال ُیجّرب، ألن اإلنسان الذي ال ُیجرب ال یكون مزّكى. وٕانما یطلب أن نكون قادرین على
. Ôاحتمال تجاربنا كما ینبغي

سفیریان أسقف جبالة 

  كثیرون تهزمهم التجربة وال یحتملونها. ما یهبنا إّیاه اهللا لیس التأكید أننا سنحتملها، وٕانما اإلمكانیة أننا نصیر
. Õقادرین على احتمالها

1 Letter 219 
2 Letter 256. 
3 Letter 179 to Bishop John. 
4 CSEL 81:113. 
5 Sermon on the Amount 2:34. 
6 Pauline Commentary from the Greek Church. 
7 De Principiis 3:2:3. 
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 العالمة أوریجینوس

 )  ٍال تدخلنا في تجربة( 
هنا یثور سؤال لیس بتافٍه، وهو إن كنا نصلي أال نعاني من التجربة فكیف تتزكى قوة احتمالنا كالقول: 

)؟  12:1 "طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة" (یع
 إذ لم ،أیوب ُجرِّب لكنه لم یدخل في تجربةالعبارة "ال تدخلنا في تجربةٍ " ال تعني "ال تسمح لنا بتجربة"، ألن 

.  وال استسلم بفٍم شریٍر كرغبة المجرب نفسه،یصف اهللا بأّي تجدیف
 ألنهما لم یستسلما مرضیین للمجرب. ،إبراهیم ُجرِّب ویوسف ُجرِّب، لكن لم یدخل أحدهما في تجربة

یر"، جاء بعد ذلك  أي ال تسمح لنا أن یجربنا الشیطان فوق ما نحتمل بل تجعل مع "لكن َنِجّنا من الّشرِّ
. Ï ))13:10كو1التجربة المنفذ لنستطیع أن نحتمل (

 )كل إنسان ُیهاَجْم قدر طاقته( 
ن ولسنا نجهل أن األرواح جمیعها لیست في نفس الشراسة والنشاط، وال في نفس الشجاعة والخبث، فالمبتدئ
والضعفاء من البشر تهاجمهم األرواح الضعیفة، فإذا ما انهزمت تلك األرواح تأتي من هي أقوى منها لتهاجم جنود 
المسیح. ویصُعب علي اإلنسان بقوته أن یقاوم، ألنه ال توازي طاقة أحد القدیسین ُخبث هؤالء األعداء (الروحیین) 

ما لم یرحمه المصارع معنا، ورئیس الصراع األقویاء الكثیرین، أو یصد أحد هجماتهم، أو یحتمل قسوتهم ووحشیتهم، 
نفسه الرب یسوع، فیرد قوة المحاربین، ویصد الهجوم المتزاید، ویجعل مع التجربة المنفذ قدرما نستطیع أن نحتمل 

. Ð)13:10كو1(
 سونیريسألب ا

  َّیتكلم الرسول أیًضا عن نفس النتیجة قائالً : "إًذا َمْن یظنُّ أنُه قاِئم فلینظر أن ال یسقط. لم ُتِصبْكم تجربة إال
بشریَّة. ولكن اهللا أمین الذي ال یدعكم ُتجرَّبون فوق ما تستطیعون بل سیجعل مع التجربة أیًضا المنفذ لتستطیعوا 

 "َمْن یظنُّ أنُه قاِئم فلینظر أن ال یسقط" أعطى إرادة حرة من :). ألنه عندما قال13 ،12:10كو1أن تحتملوا" (
 جانبه، إذ یعلم بالتأكید أنه بعدما نال النعمة یمكن أن یثبت بالجهاد أو یسقط خالل اإلهمال.

" یوبخ ضعفهم وخوار قلبهم الذي لم یتقَو بعد، إذ ال یدعكم ُتجرَّبون فوق ما تستطیعونلكن عندما أضاف: "
لم یستطیعوا بعد أن یقاوموا هجمات قوات الشر الروحیة، تلك القوات التي یحارب ضدها هو وغیره من الكاملین كل 

 بل مع الرَؤساِء مع السالطین مع والة العالم على ،یوم، إذ یقول ألهل أفسس: "فإن مصارعتنا لیست مع دٍم ولحمٍ 
). وعندما أضاف: "ولكن اهللا أمین الذي ال 12:6  مع أجناد الشّر الروحیة في السماویَّات" (أف،ظلمة هذا الدهر

یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون" بالتأكید ال یعني أنه ال یدعهم یجربون، إنما ال ُیجربوا فوق طاقتهم. فالعبارة األولى 
. Ñتشیر إلى إرادة اإلنسان الحرة واألخرى إلى نعمة اهللا الذي یلطف من عنف التجارب

ألب شیریمون ا

1 Cassian: Conferences 9:23. 
2 Cassian: Conferences 7:20. 
3 Cassian: Conferences 13:13. 
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  ،إن غلبتنا الشهوات الجسدیة وصرنا عبیًدا لها في هذه المعركة ال نكون حاملین لعالمة الحریة، وال لعالمة القوة
وُنستبعد من النضال ضد القوات الروحیة كغیر أهٍل وكعبیٍد بكل ما یسببه ذلك من ارتباك. ألن "كل من یفعل 

). هكذا یصفنا الرسول بمثل هذه التسمیة "زناة". "لم تصبكم تجربة إال بشریة". 34:8 الخطیة هو عبد للخطیة" (یو
). ألننا إن لم نهدف إلدراك قوة الفكر لن نكون أهًال للدخول في صراع أشد ضد الشر علي مستوي 13:10كو 1(

 .Ïأعلى، إن كنا لم ننجح في إخضاع جسدنا الضعیف الذي یقاوم الروح

القدیس یوحنا كاسیان 
 

 ].14لذلك یا أحبائي اهربوا من عبادة األوثان" ["

] في أمرین:  15یحدثهم كحكماء طالًبا حكمهم [

 ] 18أن الذین یأكلون الذبائح هم شركاء المذبح  .[

 ] 22ال شركة بین كأس الرب وكأس الشیاطین، وبین مائدة الرب ومائدة الشیاطین.[ 

خبز الذي نكسره هو شركة جسد لمن جهة الشركة فإن الكأس التي نباركها هي شركة واتحاد بدم المسیح، وا
]، لهذا - 17-15المسیح المبذول. بتناولنا ایاهما نصیر واحًدا مع المسیح الذبیح، وننعم بشركة مع بعضنا البعض [

مع الفارق - فمن یأكل في هیكل وثٍن إنما یشترك في مائدة األوثان لحساب الشیاطین. هنا یمنع حتى أصحاب 
 الوثن.ل الضمیر القوي من مائدة هیاك

 "یا أحبائي!إذ یري الخطر یحل بهم یصرخ إلیهم بروح األبوة: "
 فنهرب من عبادة ،أن نتجاوب مع أمانته وحبهیلزم اهللا من جانبه أمین ومحب للبشر، ونحن من جانبنا 

األوثان واالشتراك في والئمها، نهرب من كل ما یدفعنا نحو الخطیة. 

 االلتزام بالحكمة  - ج
 ].15أقول كما للحكماء: احكموا أنتم في ما أقول" ["

ن الهروب من الوثن هو طریق الحكمة الحقة. أ فیدركوا ،إذ یحسبون أنفسهم حكماء فلیسلكوا بحكمة ولیتعقلوا

 شركة مع اهللا أو مع الشیاطین   - د
كأس البركة التي نباركها ألیست هي شركة دم المسیح؟ "

 ].16الخبز الذي نكسره ألیس هو شركة جسد المسیح؟" [

 كأس "  وتعطي لقب،ماذا تقول أیها الطوباوي بولس؟ كیف تجتذب كرامة المستمع وأنت تشیر إلى األسرار المهوبة
" لذاك الكأس المهوب والمخوف جدا؟ یقول: "نعم، فهذا لقب لیس بهین الذي ُنطق به. ألني عندما أدعوه البركة

. Ð"، وعندما أدعوه "الشكر" أكشف عن كنز صالح اهللالشكر" أقصد "بركة"
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ذاك الكأس أو باألحرى ما یحویه الكأس ویتقدس بكلمة اهللا هو دم المسیح. خالل هذه العناصر یود الرب أن

1 Institutions 5:16. 
2 In 1 Corinth., hom. 24:3. 
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یودعنا جسده ودمه اللذین بذلهما ألجل غفران الخطایا. أن تقبلهما باستحقاق تصیر أنت نفسك ما قد تقبلته 
. Ï (تصیر عضًوا في جسد المسیح)

 القدیس أغسطینوس

فإننا نحن الكثیرین خبز واحد، "
جسد واحد، 

 ].17ألننا جمیعنا نشترك في الخبز الواحد" [

كما . یدعو شعب العهد القدیم "إسرائیل حسب الجسد "، أما كنیسة العهد الجدید فهي " إسرائیل حسب الروح"
شترك مًعا في الذبیحة، هكذا إسرائیل الجید یتمتع بالوحدة خالل ذبیحة واأن إسرائیل القدیم تمتع بالوحدة خالل المذبح 

، فتصیر كل الكنیسة خبًزا واحًدا. اإلفخارستیا

  المسیح.ما هو الخبز؟ جسد 

 فكما أن الخبز .وماذا یصیر إلیه الذین یشتركون فیه؟ جسد المسیح، ولیس أجساًدا كثیرة، بل جسد واحد
یصیر واحًدا، فال یعود یظهر القمح وٕان كان بالحق موجوًدا، لكن ال یظهر االختالف بسبب ویتكون من قمح كثیر 

االتحاد معا، هكذا نحن نرتبط مًعا الواحد مع اآلخر ومع المسیح، فال یكون لكم جسد واحد وآخر لقریبك كي تنتعش 
]. اآلن إن كنا ننتعش بذات الخبز 17به، بل الجسد ذاته للكل. لذلك یقول: "ألننا جمیًعا نشترك في الخبز الواحد" [

 Ðونصیر كلنا ذات الجسد، فلماذا ال ُنظهر ذات الحب ونصیر بهذا واحًدا؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كل نفس تتقبل الخبز النازل من السماء هي بیت الخبز، خبز المسیح، إذ تقتات ویتقوى قلبها بمؤنه الخبز
". كل نفس أمینة هي بیت لحم، كما أنها ُتدعى أورشلیم، نحن خبز واحدالسماوي الساكن فیها. لهذا یقول بولس: "

إذ یحل بها سالم أورشلیم العلیا وهدوءها التي هي السماء. هذا هو الخبز الحقیقي الذي بعد أن ُیكسر إلى قطع 
. Ñیشبع كل البشریة

 القدیس أمبروسیوس 

  بالخبز تتعلمون كیف یجب أن تعتّزوا بالوحدة. هل هذا الخبز مصنوع من القمح؟ ألیس كذلك؟ باألحرى من قمح
 كثیر؟ 

على أي األحوال، قبل أن یصیروا خبًزا كان هذا القمح مبعثًرا. لقد انضم إلى بعضه البعض في الماء بعد 
الذي ُیدعى خبًزا.   أن طحن. فإنه ما لم ُیطحن القمح وُیعجن بالماء لن یصل إلى ذاك الشكل

هكذا أنتم أیًضا كنتم قبًال ُتطحنون كما بمذلة أصوامكم وسّر جحد الشیطان. عندئذ جئتم إلى معمودیة 
. Òالماء. لقد عجنتم حتى تبلغون شكل الخبز. ولكن بدون النار لن یوجد خبز

  من یأكل جسد المسیح ویشرب دمه بلیاقة ینضم إلى وحدة الجسد. أما الهراطقة والمنشقون فیمكنهم نوال السّر لكن

1 Homily 227. 
2 In 1 Corinth., hom. 24:4. 
3 Letter to Priests, 45, FC 26:263 
4 Sermon 227 FC 38:107. 
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. Ïبال نفع، بل بالحقیقة لضررهم. إذ هم یزیدون ألمهم ِعِ◌وض تقلیل مدة عقوبتهم
 القدیس أغسطینوس 

انظروا إسرائیل حسب الجسد، "
 ]18ألیس الذین یأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟" [

 ألن ما كان شركاء المذبح": أسألكم أن تتأملوا كیف أنه لم یقل بخصوص الیهود أنهم شركاء مع اهللا بل قال ،"
نه "شركة مع جسد الرب". لنا شركة إ علیه یحترق، أما بالنسبة لجسد المسیح فاألمر بخالف هذا. كیف؟ عیوض

. Ðلیست شركة مع المذبح بل مع الرب نفسه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

فماذا أقول: "
 ]19إن الوثن شيء؟ أو أن ما ذبح للوثن شيء؟" [

بل أن ما یذبحه األمم فإنما یذبحونه للشیاطین ال هللا، " 
 ].20فلست أرید أن تكونوا أنتم شركاء الشیاطین" [

قدم للشیاطین ولیس هللا، ومن يُ ، فإن ما ُیقدم كذبائح له إنما ة ال سلطان له وال قو،مع أن الوثن ال شيء
یشترك فیها إنما یكون في شركة مع الشیاطین. والمؤمن الحقیقي لن یكون في شركة مع المسیح والشیطان في نفس 

الوقت. 
 فیمكن للمؤمن أن ،، أي لیس بذبیحةيء فال یعني أن ما ُیقدم له من ذبائح ال شيءن كان الوثن ال شإ

. یشترك فیها. ألن ما ُیقدم إنما هو ذبیحة للشیاطین، فیه شركة في عبادة الشیاطین

 فهل كنت تتركها ،ال تجروا نحو األمور المضادة. فإنك إن كنت ابن الملك ولك حق االشتراك في مائدة أبیك 
 هل یسمح لك أبوك بهذا، بل بكل غیرة یسحبك لیس لكي ؟وتختار مائدة المدانین والمسجونین في السجون السفلیة

. Ñال تؤذیك مائدتهم وٕانما ألن في هذا یعیب مائدتك الملوكیة المكرمة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  واضح من هذا أن ما ُیدان في الخرافات الوثنیة بواسطة الدیانة الحقیقیة لیست مجرد تقدیم الذبائح (ألن القدیسین
. Ò باطلة وللشیاطین األشرارآللهة وٕانما ألنهم قدموها ،القدماء قدموها هللا الحقیقي)

 خضروات أو فاكهة من ةمن یشترك دون معرفة في طعام سبق أن رفضه ألنه ُقدم لوثن ال ُیحسب ذلك خطیة. أي 
– 25: 10 كو 1 ؛1: 24(مز  نتاج األرض تنتمي إلى خالقها، فاألرض وملؤها للرب، وكل خلیقة اهللا صالحة

. Óألوثانلحسب بین األشیاء المقدمة تُ تنتجه األرض إن كّرس أو قُدم لوثن  ). ومع ذلك فإن ما4:4 تي ا ؛26
القدیس أغسطینوس 

Ï  City of God 21:25. 
2 In 1 Corinth., hom. 24:5. 
3 In 1 Corinth., hom. 24:5. 
4 Ep. 102:19. 
5 Ep. 47:4. 
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  كما أن الخبز والخمر في اإلفخارستیا كانا خبًزا وخمًرا عادًیا قبل االستدعاء المقدس للثالوث المسجود له، ولكن
بعد االستدعاء یصیر الخبز جسد المسیح والخمر دمه، هكذا الطعام الذي یظهر مقدًما إلبلیس مع أنه طعام 

. Ïعادي في طبیعته لكنه یصیر دنًسا باستدعاء األرواح الشریرة
القدیس كیرلس األورشلیمي 

 
  

 یقول بولس بأنه وراء سطح الوثن توجد قوة شیطانیة لتفسد اإلیمان باهللا الواحدÐ .

  من یشرب كأس الشیاطین یسب كأس المسیح. ومن یأكل من مائدة الشیاطین یثور ضد مائدة الرب، أي مذبح
. Ñالرب، ویصلب جسده مرة أخرى

 أمبروسیاستر

 ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شیاطین"

 ].21ال تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شیاطین" [

)، لكن بالحق ال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل 21: 18 مل 1بحسب الخارج یمكن الشركة في المائدتین (
الشكلیة الظاهریة.  

أم نغیر الرب؟ "
 ].22ألعلنا أقوى منه؟" [

 اعتبر الرسول أن من یشترك في مائدة الوثن یكون بمثابة من ُیغیر الرب على شعبه وهیكله.
 یلیق بالنفس أن تكون أمینة . خیانة زوجیة،تعتبر عبادة األوثان زنا، أي تسلیم القلب المخصص هللا للشیطان

في اتحادها مع عریسها السماوي وال تستبدله بآخر. 
 یهدد العصاة الذین یتمردون علیه بعبادتهم للوثن، كیف یمكنهم أن یقفوا أمام نه إ"ألعلنا أقوي منه؟"

من یشترك في مائدة الرب ثم یعود فیشترك في مائدة الشیطان إنما یغیر الرب، فیضع نفسه في خطر  تهدیداته؟!
مقاومة الرب نفسه.  

 ]"بمعنى هل نجربه إن كان یقدر أن یعاقبنا ونثیره بذهابنا إلى المقاومین 22"أم نغیر الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ ،[
 Òونقف في جانب األعداء؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 موقفه من لحوم السوق العام -2
كل األشیاء تحل لي، لكن لیس كل األشیاء توافق. "

 ].23كل األشیاء تحل لي، ولكن لیس كل األشیاء تبني" [

بعدما طالبنا الرسول بتقدیس الجماعة وكل عضو فیها أكد االلتزام بعدم االشتراك في والئم الشیاطین حتى 
كل األشیاء تحل لي ببنیان الغیر، إذ یقول: " یمكننا التمتع بالشركة في ولیمة الرب. أما المبدأ اآلخر فهو اهتمامنا

1 Mystagogical Lecture 1:7. 
2 CSEL 81:114. 
3 CSEL 81:115. 
4 In 1 Corinth., hom. 24:6. 
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] "كما أنا أیًضا 24-23" [ولكن لیس كل األشیاء تبني؛ ال یطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لآلخر
 ].33أرضي الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق نفسي، بل الكثیرین لكي یخلصوا!" [

 ألن فیه حزن وعثرة ألصحاب األفكار الضعیفة. ، لكن هذا ال یوافقني،یحق لي أن آكل كل شيء

 " فهو تلمیح ال یبني" هو تلمیح خفي عن دمار الشخص الذي یتحدث إلیه الرسول، وأما تعبیر "ال توافقتعبیر "
.  Ïعن العثرة لألخ

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 سهل جًدا أن یرتعب مما هو ممنوع ذاك الذي له الخوف الوقور لما هو مسموح بهÐ .
 العالمة ترتلیان 

 من یسيء استخدام كل ما هو شرعي یسقط سریًعا وبقوة في ارتكاب ما هو غیر شرعيÑ .
 القدیس إكلیمنضس السكندري 

ال یطلب أحد ما هو لنفسه، "
 ].24بل كل واحد ما هو لآلخر" [

لیحیا كل إنسان، ال لنفسه بل ألجل البشریة المحیطة به. 
 یخص راحته ونفعه وسعادته يء وأي شيء" تشیر إلي كل شما هو لآلخرالكلمة الیونانیة المترجمة "

وخالصه.  

 :ال یطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما " یوصي الرسول أعضاء المسیح المخلصین بقانون المحبة، فیقول
 ففي أمور العمل تحت مظهر .. فعند سماع هذا یكون الطمع مستعًدا بكل خداعاته)24: 10 كو 1 ("هو لآلخر

 ..."ال یطلب ما لنفسه بل ما لآلخر" الطلب ما هو لآلخرین قد تخدع إنسانا وهكذا

ال یطلب  فإنه إذ یقول: ".أیها الطماع، فإن الرسول یوضح لك في موضع آخر بأكثر وضوح  یاوأصغ اسمع
 بل الكثیرین لكي یكون ،غیر طالٍب ما یوافق نفسي" یوضح ذلك بنفسه: "أحد ما لنفسه به كل واحد ما هو لآلخر

. Ò"خادًما مخلًصا للمسیح
القدیس أغسطینوس 

  حقیقة أن من یعبد الوثن یطلب ما یسره وحده. إنه یضع عقبات في طریق ضمیر أخیه الضعیف. لهذا یلیق بنا
. Óأن نسرع إلى مقاومة ممارسة مجرد ما نریده، وذلك من أجل محبة المسیح وخالص اخوتنا

 أمبروسیاستر

 السؤال لیس مجرد أن ما تأكله هو بضمیر صالح، إنما هو: هل ما تفعله هو لنفع أخیك؟Ô 

1 In 1 Corinth., hom. 24:6. 
2 The Appeal of Women 10:6. 
3 Paedagogus 2:1:14. 
4 Sermons on New Testament Lessons, 28:6. 
5 CSEL 81:116. 
6 Pauline Commentary from the Greek Church. 
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 أوكیمینوس

كل ما یباع في الملحمة كلوه، "
 ].25غیر فاحصین عن شيء من أجل الضمیر" [

 أما اللحم فنصیب منه ُیحرق علي المذبح، والثاني یأكله مقدم الذبیحة، ،كان الدم یسفك كذبیحة مقدمة للوثن
والثالث یأخذه الكاهن. وكان غالًبا ما یجمع الكاهن أنصبته ویبعها في السوق. فبالنسبة للشركة في األكل مع مقدم 

 ألنه یعتبر شركة في العبادة الوثنیة، أو في ولیمة الوثن. هذا یقابله أو ،الذبیحة داخل الهیكل هذا مرفوض تماًما
یضاده مائدة الرب، فمن یشترك في مائدة الوثن ال یقدر أن یشترك في مائدة الرب. أما ما ُیباع في السوق فیمكن 

  .ه دون السؤال عن مصدرهءشرا
 طاهر للطاهرین يءٍ فإن كل ش ).5-4: 4 تي 1إذ یأكل اإلنسان بشكٍر یتقدس الطعام بكلمة اهللا والصالة (

  ).15: 1(تي 
من جهة الضمیر یكن لإلنسان أن یأكل كل ما ُیباع في السوق، لكن بحكمة فال یشتري مسكُرا أو طعاًما 

قاتالً .  
: في عصور مختلفة وجد أناس یتساءلون قبل شراء احتیاجاتهم مثل

هل ما نشتریه هو من عمل العبید الذین یستغلهم السادة ویسفكون دماءهم بالعمل الشاق غیر اإلنساني؟ 
هل هو من مصنع یمارس العمل في یوم الرب؟ 

هل إیراد هذا المتجر یستخدم في أمور تمس حقوق البعض؟ 

 في السوق ءٍ لم یسمح لهم بالسؤال أي بالبحث واالستقصاء إن كان هذا ذبیحة وثن أم ال، بل أن یأكلوا كل شي 
 فإن هذه هي طبیعة هذه األشیاء التي ال تحمل شًرا في جوهرها، وٕانما نیة اإلنسان التي تجعله دنًسا. .ببساطة..

. Ï"غیر فاحصینلهذا یقول: "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الضمیر هنا ال یشیر إلى ضمیر الشخص الذي یعلم أن األوثان غیر موجودة، وٕانما ضمیر ذاك الذي یرى
. Ðشخًصا یشتري طعاًما ُذبح لألوثان ویشعر أن ذاك خطأ

سفیریان أسقف جبالة 
 

 ].26ألن للرب األرض ومألها" ["

. 14: 10، تث 24:1اقتبس الرسول هذه العبارة عن المزمور 
ما تقدمه األرض من طعام نباتي أو حیواني هو هبة من اهللا، حتى وٕان أساء البعض استخدامه وقدمه 

نه ثمرة حب اهللا ورعایته لإلنسان. إللوثن. 

  دنس، إنما تصیر نجسة خالل نیاتنا أو شيءإن كانت األرض والثمار والحیوانات هي خلیقة اهللا، فلیس 
. Ñعصیاننا

1 In 1 Corinth., hom. 25:1. 
2 Pauline Commentary from the Greek Church. 
3 In 1 Corinth., hom. 25:1. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ال یخطئ إنسان أكل بغیر معرفته طعاًما سبق فرفضه ألنه خاص باألوثان. فإن الخضراوات وكل أنواع الثمار
. Ïالتي تنمو في أي حقل هي خاصة باهللا خالقها

 القدیس أغسطینوس 

 موقفه من ولیمة في بیت صدیقٍ  -3
وان كان أحد من غیر المؤمنین یدعوكم وتریدون أن تذهبوا "

فكل ما یقدم لكم كلوا منه، 
 ].27غیر فاحصین من أجل الضمیر" [

اعتاد الیهود بصفة عامة عندما ُیدعون إلى ولیمة لدي شخص وثني أن یسألوه ویستجوبوه عن تفاصیل كثیرة 
حتى یتأكدوا أن الطعام غیر دنس. 

ه مشاعرهم مادامت لیست علي حساب إیمانه، فإن دعاه لولیمة یقبل ءاإلنسان المسیحي یشارك أصدقا
، وال یثیر أسئلة ال لزوم لها. ةالدعو

 (من ولیمة غیر المؤمن) ولم یمنع ذلك  اعتداله، فإنه لم یأمر وال وضع قانوًنا بأن نلتزم باالنسحابانظرواÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلیق بنا أن نكف عن النهم ونأكل فقط ما هو ضروري. ولكن إن دعاه غیر مؤمٍن إلى ولیمة وصمم أن تقبل
الدعوة، فالرسول یخبرنا أن نأكل مما َوضع أمامنا. ال نلتزم باالمتناع عن الطعام الفاخر تماًما، إنما یجب علینا 

. Ñأال نشتهیه
 القدیس إكلیمنضس السكندري 

ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن، "
فال تأكلوا من اجل ذاك الذي أعلمكم والضمیر، 

 ].28ألن للرب األرض ومالها" [

یمكن للمؤمن أن یأكل ببساطة وبراءة مما یقدم له في الوالئم الخاصة حتى في منازل الوثنیین، إذ ال یحسب  
ذلك شركة في مائدة الشیاطین، وال ُتعتبر ولیمة وثن. أما إذا أخبره إنسان بأن ما ُیقدم ذبح للوثن یمتنع من أجل عدم 

. عثرة ضعفاء النفوس
أقول الضمیر لیس ضمیرك أنت، "

بل ضمیر اآلخر، 
 ].29ألنه لماذا یحكم في حریتي من ضمیر آخر؟" [

 فهو مطمئن من جهة ضمیرهم أنهم ال یصنعون خطأ، لكن إذ یطلبون ما ،یخاطب أصحاب الضمیر القوي 

1 Letter 47. 
2 In 1 Corinth., hom. 25:1. 
3 Paedagogus 2:10. 
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للغیر ویهتمون بخالص أصحاب الضمیر الضعیف یسلكون بما ال یعثرهم. 
 یسأل الرسول . هذا اعتراض من صاحب الضمیر القويلماذا یحكم في حریتي من ضمیر آخر؟"أما قوله: "

لماذا ال یمارس حریته بل یسلك حسب ضمیر صاحب الضمیر الضعیف؟ 
 بین خبز الرب (األفخارستیا) والطعام موضًحا أننا ننعم ببركات خبز الرب خالل العالمة أوریجینوسیقارن 

نما ضمیر اإلنسان إ و،س اإلنسان لیس الطعام العادي في ذاتهن لن نتقدس، وأیًضا ما یداإلیمان فبدون ، بهإیماننا
، فیقول:  إیمانهالدنس وعدم 

 لیس الطعام بل ضمیر من یأكل بشٍك یدنس ذاك الذي یأكل، ألن من یشك ُیدان ...حتى ما ُیدعى خبز الرب 
  نفسه، وٕانماء طاهًرا لمن هو دنس وغیر مؤمن، وذلك لیس في الشيء. ولیس شيإیمانبدون  متى أكل، إذ یأكل

 هكذا ما یتقدس بكلمة اهللا والصالة ال یقدس من یستخدمه في طبیعته، ألنه لو كان .بسبب دنسه هو وعدم ایمانه
األمر كذلك لتقدس حتى ذاك الذي یأكل خبز الرب بدون استحقاق، وال یصیر أحد قط بسبب ذلك ضعیًفا أو 

]. ففي حالة خبز الرب ینتفع به ذاك الذي یستخدمه بعقل غیر دنس وضمیر 29[ ن لیس قلیلون یرقدونأمریًضا و
 .Ïطاهر

العالمة أوریجینوس 
فان كنت أنا أتناول بشكر، "

 ].30فلماذا ُیفترى عليَّ ألجل ما أشكر علیه" [

  كما أن الشمس تلقي بأشعتها على مواضع كثیرة فاسدة وتعود األشعة طاهرة هكذا باألكثر نحن إذ نعیش في وسط
 وذلك بالقوة العظمى التي لنا. تقول: إذن لماذا تمتنع؟ لیس لئال أصیر دنًسا، ،العالم نبقى أطهاًرا، إن أردنا ذلك

. Ðحاشا! وٕانما من أجل أخي، وأال أكون شریًكا مع الشیاطین وحتى ال یدینني غیر المؤمن

 كم هي األسباب التي وضعها لكي نلتزم باالمتناع عن ذبائح األوثان؟ بسبب عدم نفعها، وعدم االحتیاج انظروا 
، ومن أجل الضرر الذي یصیب أخانا، ومن أجل االتهامات الشریرة التي یقدمها الیهودي، ومن أجل إساءة إلیها
. Ñ، ولكي ال نكون شركاء الشیاطین، وألن في هذا نوع من العبادة الوثنیةياألمم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الذي قال: أود أال تكونوا شركاء مع الشیاطین، أراد بأحادیثه أن ینفصلوا بحیاتهم وسلوكهم عن الشعب الذي یخدم
. Òالشیاطین

 القدیس أغسطینوس
 

فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیًئا، " 
 ].31فافعلوا كل شيء لمجد اهللا" [

یلیق بالمؤمن أن یمجد اهللا حتى في أكله أو شربه أو ممارسته أي عمل. االبن یكرم أباه حینما یسلك بوقاٍر 

1 Commentary on Matthew, 11:14. 
2 In 1 Corinth., hom. 25:2. 
3 In 1 Corinth., hom. 25:3. 
Ò Sermons for Christmas and Epiphany, sermon 17:3. 
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 الكل فینا شركتنا لسمات إلهنا، ى إلهنا فینا فیرىویظهر سمات أبیه فیه. حتى في أكلنا وشربنا یلیق بنا أن یتجل
. وممارستنا لصالحه ورحمته وقداسته

 " :فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیئا یستخدم اإلنسان البار الطعام والشراب واضًعا في ذهنه الوصیة
]. فإن كان من الضروري وضع صورة سریعة عن الطعام غیر الطاهر حسب 31" [ لمجد اهللاشيءفافعلوا كل 

 نقول أنه الطعام الذي یرتبط بالجشع، والذي یقوم على محبة المال الدنیئة، أو األكل من أجل محبة اللذة اإلنجیل
. Ïأو لالستعباد للبطن التي تكرم هي وشهیتها لتسیطر على النفس عوض العقل

العالمة أوریجینوس 

 بتعقٍل واتزاٍن حتى في االعمال البسیطة كاألكل ءیلیق بكل مسیحي بموافقة رؤسائه (الروحیین) أن یعمل كل شي 
. Ðل ذلك لمجد اهللاعوالشرب، فیف

القدیس باسیلیوس 

 أن نأكل ونشرب لمجد اهللا هو أن نأكل ونشرب بعد تقدیم المجد للخالقÑ .
 أمبروسیاستر

 افعل كل شيء بحرٍص حتى یمجد اآلخرون اهللا بك وال یتعثرونÒ .
 سفیریان أسقف جبالة

  حتى إذا بسطت یدّي للعطاء أتأمل شریعة اهللا. إذا افتقدت مریًضا تتأمل رجالي في شریعة اهللا. إن تممت ما قد
. Óُوصف لي كعالٍج إنما أصلي بكل جسدي ما یتلوه اآلخرون بشفاههم

 القدیس جیروم

  .یرید أن تكون كل تصرفاتنا في صحبة المسیح كرفیٍق وشاهدٍ . فنفعل األمور الصالحة من أجله بكونه مصدرها
ونتجنب ما هو شریر من أجل الشركة معه. من یعرف أن المسیح هو رفیقه یخجل من فعل الشر.على أي 

. Ôاألحوال المسیح هو المعین في األمور الصالحة وهو المدافع لنا في مواجهة الشرور
 مكسیموس أسقف تورینو

 ].32كونوا بال عثرة للیهود وللیونانیین ولكنیسة اهللا" ["

ا لم یقبل اإلیمان بعد، أو يً ر یهودًیا غیر مسیحي أو أممثیلیق بالمؤمن أن یدقق في سلوكه حتى ال یع
مسیحًیا. 

  ،اصنع كل شيء برقٍة وبنظاٍم من أجل البنیان. یجب أن تختار الشخص والوقت والحاجة والمكان بما یلیق
. Õوتصمم على ذلك. فإنك إذ تأخذ في اعتبارك كل هذه التفاصیل تتجنب كل ظٍل ألثٍر شریرٍ 

1 Commentary on Matthew, 11:12. 
2 Letter 22:2. 
3 CSEL 81:118. 
4 Pauline Commentary from the Greek Church. 
5 Hom. On the Psalms, Homily 1. 
6 Maximus of Turin: Pauline Commentary from the Greek Church. 
7 The Long Rules, 33. 
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  ال تكن عثرة بأیة وسیلة لمن تلتقي بهم. كن بشوًشا لمن تلتقي بهم. كن بشوًشا، محًبا لالخوة، لطیًفا ومتواضًعا. ال
.  Ï إلى هدف الكرم بأن تطلب طعاًما مبالًغا فیهءسيت

 القدیس باسیلیوس

كما أنا أیًضا أرضي الجمیع في كل شيء، "
]. 33غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا" [

 یقدم الرسول بولس نفسه مثاًال، إذ یود أن یكسب الكثیرین ال لنفسه بل لخالصهم.

 المسیحي إن كان في وجود كارثة، وفي وجود خدام المسیح ال ینسحبوا  أیة منفعة عظمى یمكن أن یقتنیها الشعب
(في  من االهتمام بأنفسهم. انظروا مدى الضرر الذي یحدث عندما یطلبون ما ألنفسهم ولیس ما لیسوع المسیح

)، ویفشلون في االمتثال بذاك 5: 13 كو 1: "ال تطلب ما لنفسها" (ا)، عندما تنقصهم المحبة التي قیل عنه2:21
  .Ð]33[ "غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا" القائل:

 :إن كانت األمور الصالحة التي أفعلها  "إن كنت بعد أرضي الناس فلست عبًدا للمسیح" یجب أن تفهم كمن یقول
 لن أكون خادًما للمسیح. ،أمارسها من أجل مدیح بشري كدافع لي على عملها؛ إن كنت أنتفخ بمحبة المدیح

 بل ألنه بمدحه یبنون أنفسهم في ، بمدیحهمىفالرسول إذن یود أن یرضي كل الناس ویفرح بمسرتهم، ال لكي یتباه
. Ñالمسیح

  ،یرید الرسول من المؤمنین أن ًیسّروا الجمیع، فهو یجد مسّرته في مسرة الكل، لیس ألنه یشبع في داخله بمدیحهم
. Òوٕانما ألنه إذ یسرهم جمیًعا یمكنه أن یبنیهم في المسیح

 القدیس أغسطینوس 

  لیس من أجل نفعه الزائل یتحدث عن السالم القادم، وٕانما من أجل زمالئه المؤمنین وأقربائه حتى یشتهونه فینالون
. Óالخالص ویقیدون أنفسهم برباطات االتفاق

 كاسیودوس

1 Letter, 42. 
2 Ep. 228:2. 
3 Ep. 228:2. 
4 Letter 231. 
5 Cassiodorus: Explanation of the Psalms 121:9. 
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هب لي أن ُأِسّر قلبك، 
یا من تغنیني بعطایاك! 

  ،مخازنك العجیبة مفتوحة عبر كل األجیال
ِسْرت بشعبك وسط البّریة، 

ووهبتهم ذاتك سحابة تظّللهم في النهار، 
وعمود نور یقودهم باللیل. 

قدمت لهم ماًء من الصخرة التي كانت تتبعهم.  
وعوض ذبیحة الشكر، قّدموا تذمًرا  وتمرًدا! 
ِعوض االلتصاق بك، عبدوا العجل الذهبي. 

تطّلب أن ُیسروا بك وأنت بهم، 
لكن في عناٍد وقسوة قلب وغالظة رقبة أرادوا أن یغیظوك! 

  .ها أنا في بّریة حیاتي
تظّللني بجناحي حبك وأنت على الصلیب. 

قدتني إلى نهر األردن، 
وقّدمت لي روحك یقودني بروح الحب، 

یشرق عليَّ بالنور اإللهي، ویضيء فهمي.  
یلهب قلبي بنار حبه اإللهي،  

عوض الصخرة قّدمت ذاتك بجنبك المطعون. 
یفیض علّي بمیاه الروح، 

ویقدسني بالدم الثمین. 
هب لي عوض الجحود أن أشكرك. 
ِعوض التمرد التصق بك بالطاعة. 

ِعوض الجفاف یلتهب قلبي حًبا! 
نعم! أنت سروري وبهجة قلبي، 

یا من ُتسر بي أنا الخاطي الضعیف! 

  بماذا أرد لك هذا الفیض من عطایاك؟
أرده لك في أوالدك. 

أصیر معهم خبًزا واحًدا ال یعرف االنقسام. 
نعم! ألثبت معهم فیك، بجسدك المقدس ودمك الكریم. 

ألصر معهم واحًدا فیك! 
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اإلصحاح العاشر 

هذا  هو ما ُیسر قلبك یا واهب الوحدة! 

  ،وهبتني الحریة
فكل األشیاء تحل لي، 

لكنني لن أسلك إال بما یوافقني كابن لك! 
ال أتحرك إال بما یبني نفسي ونفوس اخوتي فیك! 

سأرضیك بأن أرضي من تحبهم. 
ال أطلب ما لنفسي بل ما هو لمحبوبیك! 

ألقتدي بك یا من قدمت ذاتك عني،  
فأقدم نفسي مبذوًال من أجل اخوتي. 

هب لي بروحك أن أشاركك صلیب الحب! 
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الباب الرابع 
 
 
 
 

 مشاكل تعبدیةمعالجة 
11-14 
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) 14-11التكلم باأللسنة (
 تنظیمات كنسیة روحیة

 المرأة بالرجل ةمساوا بعض التنظیمات الكنسیة الروحیة مؤكًدا قسم بمعالجة الرسول بولس في هذا البدأ
). 34-17: 11التزام المؤمن بفحص نفسه قبل التناول من جسد الرب ودمه (و ،)1:11-16(

 موهبة التكلم باأللسنة
الروح القدس للكنیسة قدم موهبة التكلم باأللسنة حتى یتأكد الیهود في العالم كله أن اللَّه لیس من بین مواهب 

. وكان غایتها أیًضا الكرازة وسط األمم ، األمر الذي كان یصعب علیهم جًدا قبولهإله الیهود وحدهم بل إله كل األمم
التي لم یتعلم الرسل الحدیث بلغاتهم. لكن أهل كورنثوس أساءوا فهمها، لهذا تحدث الرسول أوًال عن المواهب الكنسیة 

)، وأخیًرا أكد أن اللَّه إله سالم ولیس إله تشویش لذا یجب عدم 13 المواهب ( كل)، ثم أكد أن المحبة أعظم من12(
. )14 (إساءة استخدام المواهب خاصة التكلم باأللسنة
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اإلصحاح الحادي عشر 

تدابیر كنسیة 
في الرجل و المرأة مثل العالقة بینعالج الرسول بولس في هذا اإلصحاح بعض التنظیمات الكنسیة الروحیة 

التزام المؤمن بفحص نفسه قبل التناول من جسد الرب ودمه. وتنظیم والئم األغابي و الكنیسة،
 .16 -1الرجل والمرأة في الكنیسة   -1
 .22-17 الكنیسة  فيوالئم األغابي -2
  .34- 23التناول من األفخارستیا   -3

الرجل والمرأة في الكنیسة   -1
كونوا متمثلین بي، "

 ].1كما أنا أیًضا بالمسیح" [

هذه العبارة هي خاتمة اإلصحاح السابق والنتیجة النهائیة له، وبدایة هذا اإلصحاح. خاتمة اإلصحاح 
ال یعثر أحًدا من الیهود أو أن نفسه لهم مثاًال في بذل النفس لصالح الغیر، واالهتمام بالرسول السابق حیث یقدم 

األمم أو المسیحیین. وهو بدایة هذا اإلصحاح حیث یحثهم خالل تمثلهم به أن یتمسكوا باألكثر بما سلمه إلیهم 
ویتفهموا بحكمة التدابیر الخاصة بالعبادة الكنسیة. 

  لطریق، وهي نقطة أعلى من الكل: طلب ا ح هذه هي العالقة الدقیقة التي توض!لمسیحیة الكاملةاهذا هو قانون
 ء. ألنه لیس شي)1: 11 كو 1( ""كما أنا أیضا بالمسیحاألمور التي للنفع العام التي أعلنها بولس أیًضا بقوله: 

. Ïیجعل اإلنسان متمثًال بالمسیح مثل االهتمام بأقربائه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 

 مثلون بأعمالهم تونها، بل ويمبالنسبة للذین یرونهم أنهم رعاة صالحون، ال یسمعون فقط األمور الصالحة التي یعل
 الصالحة التي یمارسونها.

. كان نوًرا أشعله النور ]1 ["كونوا متمثلین بي كما أنا أیًضا بالمسیحمن بین هؤالء كان الرسول القائل: "
 على منارة ألنه تمجد في صلیبه، وذلك كقوله: "حاشا لي أن أفتخر إال هاألبدي، الرب یسوع المسیح نفسه، ووضع

. Ð)14: 6(غل  بصلیب ربنا یسوع المسیح"
 القدیس أغسطینوس

 بالمسیح، لیس فقط كمثال للوداعة والتواضع وطول األناة الذي في حیاته، وٕانما قتداءلتحقیق كمال الحیاة یلزم اإل 
أیًضا في موته الواقعي. هكذا بولس المتمثل بالمسیح یقول: "أجد راحة في موته، إن كنت بأیة وسیلة أبلغ إلى 

 : 6 (رو ). كیف إذن نصیر في شبه موته؟ أن ندفن معه بالمعمودیة11ـ10 : 3قیامة األموات" (راجع في 
. Ñ)5ـ4

1 In 1 Corinth., hom. 25:3.   
2 Ep. 208:5. 
3 On the Holy Spirit, 15. 
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  ،إن كان بحق غایة المسیحیة هي االقتداء بالمسیح حسب قیاس تأنسه، وذلك قدر ما یتناسب مع عمل كل فرٍد
. Ïیلتزم هؤالء الذین إذ یثقون في قیادة اآلخرین أن یسندوا الذین هم أضعف منهم بمعاونتهم أن یقتدوا بالمسیح

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  من الطبیعي یلزمنا أن نقتدي بالذین أقامهم اللَّه علینا معلمین. فكما یقتدون هم باللَّه، لماذا ال نقتدي بهم؟ فكما
أرسل اللَّه اآلب المسیح كمعلٍم ومصدر الحیاة هكذا أرسل المسیح الرسل كمعلمین لنا حتى نقتدي بهم إذ نحن 

. Ðعاجزون عن االقتداء به مباشرة
أمبروسیاستر 

 

أمدحكم أیها االخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء، "أف
 ].2وتحفظون التعالیم كما سلمتها إلیكم" [

 إذ عالج الرسول بعض األمور الخاصة بالتنظیمات الكنسیة بدأ ال بالهجوم علیهم بسبب ما اتسمت به 
 ألنه قد استقر األمر عندهم أنه رسول صاحب یمدحهمنه إیجابي. إلالكنیسة هناك من تشویش، وٕانما قدم الجانب ا

 في كل يتذكروننهذا ما یقصده الرسول بقوله: " سلطان، وأنهم یطلبون إرشاده في كل شيء في التنظیم الكنسي.
]. إنهم یسألونه كصاحب سلطان رسولي لیرشدهم في التنظیم الكنسي. 2 [شيء"

 وها هو  وأنهم قد التزموا بها.، أو عملًیااواضح من هذه العبارة أن الرسول سلم إلیهم أموًرا كثیرة شفاهً 
ن یتمثلوا به في المسیح یسوع. ال یترك الرسول فرصة أ ألجل اهتمامهم بحفظ ما تسلموه منه، حاثًا إیاهم مدحهمي

 مؤمًنا بضرورة التشجیع. ،تسنح له إال ویمدح من یخدمهم
 أبیه كما سبق فرأینا. أما بامرأة) كتبوا إلیه بخصوص القائد الذي أراد الزواج 1: 5 (مساخ الاإلصحاحفي 

لیه یطلبون مشورته في دور المرأة في االجتماعات الكنسیة العامة، خاصة في إ فواضح أنهم بعثوا اإلصحاحفي هذا 
العبادة. فإن تمتعت بنوع من اإلعالن أو الوحي، هل تقوم بدور قیادي في العبادة، وتنزع عنها الحجاب وتعلم 

  ؟الجمهور
"، فقد سلمهم الرسول التقالید"ي  وهي تعنparadoosseis " فبالیونانیةتعالیم أما الكلمة المترجمة بالعربیة "

 مثل ممارسة ، ولیس بالضرورة بالتعالیم المكتوبة، شفاًها أو بالتسلیم العملي، تمس العبادة الكنسیة،أموًرا كثیرة
 االفخارستیا وغیرها من التدابیر الخاصة بالعبادة.

 كل  فإني أتمسك بالتعالیم الرسولیة لكي أوجد في التقالید غیر المكتوبة. قیل: "فأمدحكم على أنكم تذكرونني في
. Ñلیكم"إ وتحفظون التعالیم كما سلمتها ء،شي

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ال للتملق، حاشا! ألنه  باستمرارٍ هكذا كانت شخصیة بولس، فإنه حتى في األمور الصغیرة یثیر المدیح السامي ،
 Ò مثل هذا؟ء أو أي شي، وال یرغب في مجدٍ ،كیف یمكن أن یفعل هذا من ال یطلب ماالً 

1 The Long Rules, 43. 
2 CSEL 81:119. 
3 On the Holy Spirit, 29. 
4 In 1 Corinth., hom. 26:2.   
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ولكن أرید أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسیح، "

وأما رأس المرأة فهو الرجل، 
 ].3ورأس المسیح هو اللَّه" [

لم یقدم الرسول االجابة مباشرة لكنه یدعوهم لدراسة الموقف والتعرف على بعض الحقائق التى منها یمكن 
عرف  ال یقوم علي قوانین جامدة نلتزم بطاعتها دون حواٍر، بل أن نتيأخذ القرار. وكأنه یود أن یؤكد أن النظام الكنس

 ثالثة أنواع مختلفة من اقدمً م"، أرید أن تعلموا المفاهیم الروحیة والالهوتیة وراء كل قانون أو نظام. أنه یؤكد: "على
الرؤوس:  

 المسیح هو رأس الرجل أوال:
لقد تنازل الكلمة وصار إنساًنا واحتل آخر صفوف البشریة. َقِبَل أن یكون عبًدا مباًعا بثالثین من فضة، 

 السماء من. كان یمكنه أن یصدر أوامره نسان بالتواضع والحب الباذل یصیر رأًسا ومدبًرا وقائًدا لإليیخونه تلمیذه، لك
 مرءوسیهرئاسة االلتزام والبذل للذات من أجل  یقدم مفهوًما جدیًدا للرئاسة، وهيونلتزم بطاعته، لكن مسیحنا 

 المحبوبین لدیه جًدا.
 لیحتضن كل إنسان في حیاته عن كل البشریة" ربما یقصد كل مؤمن، أو أنه قدم رأس كل رجلبقوله "

العالم! 

 من یحتفظ بالمسیح فیه، یحفظ رأسه ألجل حمایتهÏ .
القدیس أغسطینوس  

 ال یمكن أن یكون المسیح همادام المسیح هو رأس كل رجٍل كقول الرسول، وبالمنطق أنه یعني الرجل المؤمن (ألن 
رأًسا لغیر المؤمن). لهذا من یعتزل االیمان واهب الخالص یصیر بال رأس مثل جلیات، إذ یفقد رأسه الحقیقي 

. Ðبسیفه الذي ضرب به ضد الحق. عملنا ال أن نقطع الرأس بل أن نظهر لهم أنها مقطوعة
صص يالقدیس غریغوریوس أسقف ن

  إنني أسأل: أي نوع من اإلكلیل خضع له یسوع المسیح من أجل خالص الجنسین؟ أي إكلیل له هذا الذي هو
. Ñرأس الرجل ومجد المرأة وعریس الكنیسة؟ إنه إكلیل من األشواك والحسك

 العالمة ترتلیان

  تألم الرأس في موضع الجمجمة. یا له من اسم عظیم نبوي! نفس االسم یذكركم بأن تفكروا في المصلوب أنه لیس
.  Òمجرد إنسان. إنه الرأس الذي له القوة

 القدیس كیرلس األورشلیمي

 الرجل رأس المرأة ثانًیا:

1 Sermons on New Testament Lessons, 14:3. 
2 Answer to Eunomius' Second Book. 
3 The Chaplet, 14. 
4 Catechesis 13:23. 
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كثیًرا ما یعتمد بعض الرجال علي هذا الجزء من العبارة اللزام المرأة بالخضوع له. لكن الرسول سبق فقدم 
 ینزل بالحب الي قلب زوجته .تدي بمسیحهقرئاسة المسیح للرجل كمثاٍل، فإن أراد الرجل أن یمارس رئاسته یلتزم أن ي

 وأنه قادر علي ممارسة ، فتشتهي هي أن تجد في رجلها الحمایة لها، إذ تراه أهًال لذلك،ویكرمها ویبذل ذاته من أجلها
 في رجلها القائد الباذل، المتواضع، ولیس ى إذ تود أن تر،سة الرجل للزوجة هي حق تطالب به الزوجةئافردوره. 

 حًقا یطالب به الزوج لغرض السلطة والتحكم بال حكمة وبدون حب!

 " الرجل رأس هذا تحذیر أال یعتمد أحد على آخر. التي ُخلقت معینة تحتاج إلى حمایة األقوى. بنفس المعنى
" وبینما اعتقد أنه محتاج إلى معونة زوجته سقط بسببها. لهذا یلیق أال یضع أحد حیاته في ید آخر، ما لم المرأة

یختبر أوًال فضیلته. وال یّدعي أحد أنه یقوم بدور الحمایة لمن یظن أنه أقل منه في قوته، بل باألحرى یلزمه أن 
. Ïیشاركه نعمته الخاصة مع اآلخر. خاصة بالنسبة للشخص الذي في وضع القوة األعظم ویمارس دور المدافع

 القدیس أمبروسیوس

  رأس المسیح اآلبثالثًا: اللَّه
 أبیه وهو واحد إلرادةقبل اللَّه الكلمة أن یصیر وسیًطا لدي اآلب عن البشریة؛ بإرادته صار إنساًنا وخضع 

بًنا تعلم الطاعة مما تألم ا لیتمم كل تدبیر الخالص في طاعة كاملة. وكما یقول الرسول: "مع كونه ،معه في الجوهر
العصیان ونشاركه سمة  ). ففي دوره في الخالص قام بدور الخاضع لطاعة أبیه حتى ینزع عنا طبیعة8: 5 (عب به"

 الطاعة.

  اللَّه (اآلب) هو رأس المسیح إذ ولده، والمسیح هو رأس الرجل ألنه خلقه، والرجل رأس المرأة ألنها ُأخذت من
. Ð). هكذا تعبیر واحد له معاٍن كثیرٍة حسب اختالف األشخاص والعالقات بینهم22-21:2جنبه (تك

 أمبروسیاستر

 " هنا بمعاٍن مختلفٍة، وٕاال تكون النتیجة خاطئة. المسافة بین المسیح والرجل أعظم بكثیر منها رأسُتستخدم كلمة "
بین رجل وامرأة، وبین المسیح واللَّه اآلب من جانب آخر. فإن المسیح واللَّه متساویان في الجوهر لكن الخالف 
في العالقة، ونفس األمر بین الرجل والمرأة. وأما بین اللَّه والمسیح االبن من جانب والرجل (والمرأة) من الجانب 

.  Ñاآلخر فالفارق عظیم للغایة في الجوهر والعالقة

 " :؟ أقول أیًضا كما أننا نحن جسد واحد، هكذا المسیح واآلب واحد. وبهذا ورأس المسیح هو اللَّهكیف یقول"
. Òیكون األب هو رأسنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ].4كل رجل یصلي أو یتنبأ وله على رأسه شيء یشین رأسه" ["

الحدیث مع ، أي " عالنیة أو فى االجتماعات العامة، لیعلن مشیئة اللَّه وٕارادتهیعلم" هنا "یتنبأیقصد بكلمة "
نه یقوم بعمل قیادي أ" یعني یصلي أو یتنبأ ":قولهب ف.)14:3 كو 1الناس ألجل البنیان وتقدیم إرشادات وراحة روحیة (

1 Paradise 4:25. 
2 CSEL 81:120-121. 
3 In 1 Cor., hom., 26:3. 
4 In Ephes., hom. 20. 
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في العبادة الكنسیة. 
 ال یلیق بالرجل أن یعظ وقد وضع علي رأسه حجاًبا أو قبعة، ألن كشف الرأس عالمة الخضوع. فهو یعظ 

إذ یمثل القائد الروحي شخص السید المسیح الذي أطاع األب  في حضرة المسیح اآلب، خاضًعا لروحه القدوس.
إلي یومنا هذا نجد بعض األوربیین حین یحیون  ویكرمه لذا یكشف رأسه عندما یبدأ في الخدمة التعبدیة العامة.

شخًصا یرفعون القبعة عالمة التكریم. 
"، أي یهین مسیحه؛ في كل العالم یكشف الرجل رأسه في حضرة من هو أعظم منه في الرتبة یشین رأسه"

(كما في الجیش) أو المركز (أمام االمبراطور أو الرئیس أو أحد األشراف). 
لماذا یرتدي الكاهن (أو الشماس أو األسقف) إكلیًال علي رأسه أثناء خدمة القداس  ربما یتساءل البعض: 

. أما في أثناء القداس اإللهي یذكر المسیح Ï جاء في الطقس القبطي أن الكاهن عند رفع البخور یكشف رأسهاإللهي؟
یشعر خدام  نه یضع تاًجا علي رأسه إذ یحتفل كما بعرس الملك السماوي وكنیسته الملكة السماویة.إملك الملوك ف

 قد تّوجوا ملوًكا روحیین، فهم یعتزون بما ینالونه من كرامة روحیة خالل ذبیحة الصلیب. تهالمذبح أنهم في حضر
 الكاهن العمامة على رأسه في أثناء خدماته األخرى ورعایته للشعب، فإن العمامة السوداء قد ارتداءأما 

فرضها الحاكم بأمر اللَّه على المسیحیین والزرقاء علي الیهود كنوٍع من السخریة بهم. لذا یرتدیها الكاهن عالمة قبوله 
 عار المسیح بسرور!

  اعتادت النساء الكورنثوسیات أن یصلین ویتنبأن برؤوس عاریة، بینما الرجال الذین قضوا وقًتا طویًال في الفلسفة
یضعون على رؤوسهم أغطیة أثناء الصالة وقد أطالوا شعورهم، وكانت هذه هي عادة الیونانیین. 

كان الرسول قد نصحهم في هذه األمور قبًال، یبدو أن البعض أصغوا إلیه واآلخرون لم یطیعوه. هنا یمتدح 
. Ðالمطیعین قبل أن یتحدث عن تصحیح موقف اآلخرین

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غیر مغطى فتشین رأسها، "
 ].5ألنها والمحلوقة شيء واحد بعینه" [

 " إال كل امرأة من كل األعمار ومن كل الرتب وفي كل الظروف؟كل امرأةماذا یعني التعبیر ،"Ñ 
 العالمة ترتلیان

  مل2) وخلدة (4: 4 ورة (قضـ) ودب20: 15 كثیرا ما ُأشیر الى نبیات في الكتاب المقدس مثل مریم (خر
). وهكذا ُوجدت في الكنیسة األولى في عصر الرسل نساء نبیات 36: 2) وحنة (لو 14 6) ونوعدیة (نح 14: 22

یكشف اللَّه لهن إرادته ومصلیات من أجل اآلخرین. 

  وآخرون قبلهن 9: 21كما قلت وجد رجال یتنبأون ونساء لهن هذه الموهبة في ذلك الحین مثل بنات فیلبس (أع ،(
. Ò )17: 2؛ أع 28: 2وبعدهن، عن هؤالء قال النبي قدیًما: "یتنبأ بنوكم ویرى بناتكم رؤى" (یوئیل 

في الخوالجیات القدیمة ُیشار الي دخول الكاهن لبدء رفع البخور عشیة وباكر وقد كشف رأسه.  1  
2 In 1 Cor., hom., 26:2. 
3 Prayer 22:4. 
4 In 1 Corinth., hom. 26:4.  
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 الوحي وتشبهن بالكاهنات الوثنیات ادعین یبدو أن بعض النساء ،كان لكنیسة كورنثوس وضعها الخاص

عالمة ) ة كن ینزعن الحجاب وال یضعن غطاء على رؤوسهن وتظهر شعورهن بطریقة غیر منظمة (منكوشياللوات
 . وقد عرفت هؤالء الكاهنات بالفساد األخالقي واإلباحیة. حلول الوحي علیهن

. أراد الرسول أن یكون طابع لفت نظر الرجالالنساء ذلك الحین ال یضعن غطاء للرأس بقصد بعض  تكانو
ن من كشف رؤوسهن أثناء النبوة همنع فالنساء المسیحیات الوقار واالحتشام والتواضع، خاصة أثناء العبادة الجماعیة.

. أو الصالة
لزوج أو األب أو خاصة اتكریم اآلخرین، عدم وعدم الخضوع  كان عالمة  أیًضا بالنسبة للمرأةنزع الغطاء

   بوجه عام في االجتماعات العامة.الرجال
یحسب الرسول هذا االتجاه برفع غطاء الرأس إهانة للمرأة مثله مثل المحلوقة. فقد كان الشعر الطویل عالمة 

 جمالها بغیة أن تبدو كمن في مركز الرجل، وهي بهذا تكشف عن عدم ىلإجمال المرأة، أما المحلوقة فهي تسئ 
 فال یتشامخ على الجنس اآلخر، كما ال یحسده ،. كرامة كل جنس في اعتزاز الشخص بجنسهكامرأةاعتزازها بجنسها 

كمن هو أفضل منه. 
 تقود الصالة وتعظ (تتنبأ) ولكن برأس مغطاة. كانت ،للمرأة دور قیادي بین النساء والعذارىیالحظ هنا أن 

العادة بین الیهود كما بین الیونانیین والرومانیین أال تظهر سیدة علي مجتمع برأس مكشوفة وكانت عادة النساء اللواتي 
یفتحن بیوتا للشر أن یظهرن برؤوسهن مكشوفة. 

كانت الزانیات والعاهرات یعاقبن بحلق رؤوسهن كأمر مشین لهن. حلق شعر الرأس یعني أنهن قد الحقن 
 یكون لهن أزواج كرؤوس أنباإلساءة إلى رجالهن (إن كن متزوجات) الذین هم رؤوسهن، أو أنهن ال یستحققن 

مكرمة. 
 بین األلمان، وٕان وجدت سیدة زانیة تعاقب زانیات مع التعداد الضخم یندر جًدا وجود Ï Tacitusایخبرن

  ویقوم زوجها بطردها من البیت. ،بحلق رأسها وكشف رأسها أمام أقاربها
 ).18: 5ن ویكشف رأسها (عد هتهمت زوجة بالزنا تقف أمام الكاأٌ وبحسب الشریعة الموسویة إن 

عن   Achilles Tacitus Clitophonأیضا كانت المرأة العبدة (األمة) كثیرا ما ُیحلق شعر رأسها. یروي 
Leucippe  .التي انحطت إلى العبودیة أنها بیعت كعبدة وحلق شعرها ونزع الحلي من رأسها

. ومن عادة الیونانیین أن تحلق النساء شعورهن عند الحزن الشدید
 أما المتزوجة فلن تفعل ذلك إذ تحسب ،عند الهندوس تقص المرأة شعرها عند موت رجلها عالمة ترملها

شعرها هو جمالها. 
 لزوجها حیث یشك في سلوكها، هكذا كان الحال فیمن إهانةكما إذا ارتدت سیدة ثیاًبا خلیعة یحسب ذلك 

. Ðتظهر برأسها مكشوفة
 فكن یتقدمن الصفوف في الكنیسة وتقوم بعضهن ،كانت بعض النساء الكورنثوسیات مملوءات تشامًخا

1 Germ. 19. 
2 Adam Smith: Comm. On 1 Cor.11. 
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 االجتماعات وهن مكشوفات الرأس، متمثالت بالكاهنات الوثنیات. نرأستبالوعظ العام و

 فإنه لكرامة عظمى أن تحفظ رتبتها، وأنه لعیب لها أن تسلك في تمرد بالنسبة لها أیضاÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ذا لما. إذ یكشفون الرأس ویسحبون خادماتهم من شعورهن، اللیاقةعدم منتهىأي األحوال یأتي البعض إلى  على 
طي غتحمر وجوهكم جمیًعا؟ إني ال أوجه الحدیث للجمیع إنما للذین لهم هذا السلوك البهیمي. یقول بولس: "لت

 غطاء رأسها؟ أال ترى كیف أنك تهین نفسك؟ فإنها إن ظهرت أمامك برأس االمرأة (رأسها)، فهل تسحب منه
. Ðعاریة تدعو ذلك إهانة لك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
إذ المرأة إن كانت ال تتغطى، فُلیقص شعرها، "

 ].6 ["وٕان كان قبیًحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط

ن كشف الرأس في ذلك الحین یحمل ذات القبح لحلق إ لیس أمام المرأة إال أن تغطي شعرها أو تحلقه، ف
 قامت أختها بقص اطرف شعر رأسها ولم تقص شعرها كله، ألن هذا Clytemnestra الشعر. لهذا نجد عند موت

أمر معیب. 
یقدم الرسول للمرأة الخیار بین أن تغطي رأسها أو تحلق شعرها. فإن كان بحسب الطبیعة والعادة ُیحسب 

. ىحلق الشعر عاًرا فیكون كشف الرأس على نفس المستو
 وال تهتم بنظرة الناس ، كراهبة ترفض جمال الطبیعة بالنسبة لهاألیس من المعیب أن تحلق الراهبة شعرها؟

 تحلق شعرها حتى ال تنشغل به، ولكي تتفرغ تماًما للعبادة أو الخدمة قدر ما تستطیع. . إنهاإلیها

 تفقد كرامتها. عارها ینبع عن رغبتها أن تتشبه بالرجل ىتنال المرأة كرامة الرجل بترك رأسها مكشوًفا بل باألحر 
. Ñبتصرفاتها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

فإن الرجل ال ینبغي أن یغطي رأسه لكونه صورة اللَّه ومجده، "
 ].7 ["وأما المرأة فهي مجد الرجل

ال یرتدي الرجل غطاًء على رأسه أثناء العبادة الجماعیة، عالمة اعتزازه بالسلطة التى وهبه اللَّه إیاها، فقد 
خلقه اللَّه علي مثاله لیكون صاحب سلطان علي الخلیقة األرضیة، ال أن یكون في عبودیة أو مذلة.  

عظٍم من عظام رجلها ومن لحمه فإنها مجده وبهاؤه. فقد ُخلقت المرأة أیًضا علي صورة اللَّه ومثاله كالمرأة 
)، لكنها إذ جاءت في الترتیب بعد الرجل في زمن الخلیقة لزمها أن تمارس الخضوع عالمة عدم 27- 26: 1(تك 

ألنها مجد رجلها، بدونها كمن  الرغبة في االستقالل عن رجلها، إذ أن االثنین جسد واحد. خضوع المرأة لیس مذلة،
یفقد مجده. 

هكذا یعتز الرجل بالرئاسة ال للتشامخ بل لاللتزام بالمسئولیة والحب العملي الباذل من أجل األسرة. وتلتزم 

1 In 1 Corinth., hom. 26:4.   
2 In Ephes., hom. 15. 
3 In 1 Cor., hom., 25:4. 
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 وبهائه. ه وٕانما بروح الوحدة والعمل مًعا لیكون رجلها مفتخًرا بها كمجد،الزوجة بالخضوع ال بروح المذلة
یبرز الرسول دور الرجل كوكیل اللَّه، فیظهر في العبادة الجماعیة برأٍس مكشوفة عالمة شهادة لمجد اللَّه. 

ففي بیتها تحمل السلطان وسط  الشهادة للَّه كصاحب سلطان، هكذا المرأة مجد الرجل،بكما یهتم الرجل 
 فیفرح رجلها بعملها فیهم. المرأة مجد رجلها أو عاره، فإن اهتمت بتربیة أوالدها في مخافة الرب ،أسرتها وبین أوالدها

 وان أهملت في تربیتهم خذلته أمام السماء وعلي األرض. ،ومحبته مجدت رجلها أمام اللَّه والناس

  ال یستطیع حاكم أن یظهر أمام الملك دون أن یحمل عالمات وظیفته. مثل هذا الشخص لن یجسر أن یقترب من
، هكذا بنفس الطریقة اإلنسان الذي یقترب من عرش اللَّه المنطقة العسكریة والثوب العسكريالعرش الملوكي بدون 

ال تقفوا للصالة أمام اللَّه یلزمه أن یرتدي عالمات وظیفته، وهي هنا في هذه الحالة تتمثل في الرأس المكشوفة... 
.  Ïلئال تهینوا أنفسكم وتسیئوا إلى ذاك الذي كرمكم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ألن الرجل لیس من المرأة "

 ].8 ["بل المرأة من الرجل

). لكنها لیست من صنع یدیه، بل قام اللَّه بخلقتها، 23-22، 18: 2  ُخلقت المرأة من جنب الرجل (تك
وكأن الرجل هو الحجاب الذي بین المرأة واللَّه فتلتزم المرأة بهذا الغطاء، أما الرجل فخلقه اللَّه مباشرة وال یجوز له أن 

یرتدي حجاًبا أو غطاًء للرأس. 
وألن الرجل لم ُیخلق من أجل المرأة، "

 ].9 ["بل المرأة من أجل الرجل

)، فهي عروسه كما 22-21، 18: 2لم یخلق الرجل من أجل المرأة، بل ُخلقت المرأة لتكون معینة له (تك
الكنیسة بالنسبة للمسیح. لم ُتخلق لتكون له خادمة أو عبدة بل "معینة". ال لتكون خادمة لملذاته وشهواته بل لتكون 

 بل من ذات طبیعته، صدیقة له، تشاركه أفراحه وأحزانه. ،سنًدا له في الحیاة. ال لتكون من طبیعة أدنى منه
نه محتاج إلیها، یسیر كالهما مًعا إًنا تسنده في الحق. هذا ال یقلل من كرامتها، فيخلقت المرأة لتكون له مع

في طریق واحد! 
هذا ینبغي للمرأة أن یكون لها سلطان على رأسها "

 ].10 ["من أجل المالئكة

حثها على السلوك بروح الخضوع والحیاء ليقلل من كرامتها بل يحوار الرسول بخصوص خضوع المرأة لیس ل
وقبول ما تستلزمه الطبیعة والعادات من وضع غطاء للرأس، مما یعطیها كرامة ومجًدا. 

 radad radid   یربط الرسول بین الكلمتین "الغطاء (الحجاب) والخضوع "إذ في العبریة متقاربان:

. " هنا تعني "الحجاب"سلطان كثیر من الدارسین أن كلمة "ى": یرسلطان علي رأسها"
 البعض أن السلطان هو غطاء رئیسي مزین أحیانا بالآللئ وذلك كالذي كانت ملكات فارس یرتدیهن ىویر

 عالمة البهاء مع الخضوع للملك.

1 In 1 Corinth., hom. 26:4.   
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الحادي عشر 

  

 بینما كانت الفتیات غیر .tiara أو  kerchief bandaletteكانت النساء المتزوجات ترتدین إیاه ویدعى
ُدعي هكذا ألنه كان یرتدیه النساء المتزوجات وكان لهن سلطان .   tiaraـالمتزوجات یرتدین قبعات صغیرة بدال من ال

علي الفتیات غیر المتزوجات. غیر أن الحدیث هنا لیس للتمییز بین المتزوجات وغیر المتزوجات بل عن النساء 
اللواتي یتنبأن ویصلین في اجتماعات كنسیة عامة. 

  البعض أن السلطان هو اسم لزینة نسائیة كن یرتدین إیاها علي رؤوسهن.ى یر
 في كثیر من الدول في ذلك الحین كانت النساء یرتدین غطاء علي الرأس ینزل حتى العینین. 

  أو مجًدا كمؤمنة خاضعة لرجلها في الرب.ةطاًء لرأسها إنما تحمل سلطاًنا أو قوغإذ تضع المرأة 
، إذ جماعة المتعبدین ربما یقصد من هم المالئكة الذین من أجلهم یرتدین النساء الغطاء علي رؤوسهن؟ 

: [إنكم تقفون مع المالئكة، تسبحون وترنمون معهم فهل تضحكون؟] القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
، أو الشیاطین التي تحث الكل علي التمرد. إذ المالئكة األشرار أن المالئكة هنا ُیقصد بهم آخرون ىیر

 یتعبدن برؤوس مكشوفة. يیتسلل بعض األشرار إلي االجتماعات الكنسیة لیتطلعن إلى النساء اللوات
بالمالئكة بالمعنى  آخرون أنه یقصد ى ویر. آخرون إنها إشارة إلي خدام الكنیسة والعاملین فیهاىویر

 1، 6: 5 فإنهم إذ هم حاضرون في الكنیسة یشتركون معنا في العبادة فیجدون مسرتهم فینا كأبناء للَّه (جا ،الحرفي
). یتهللون ویفرحون بروح الورع والخضوع والحیاء الذي یظهر علي النساء المتعبدات، فیقدمن هذا الروح 21: 5تي 

كصلوات عملیة أمام العرش اإللهي. 
) عالمة خضوعه للَّه وتكریس حیاته 7-5: 6  (عدى النذیر یهتم بشعر رأسه فال یلمسه موسأن البعض ىیر

. Ïله، هكذا المرأة إذ تغطي رأسها تعلن عن تكریس حیاتها لبیتها وخضوعها لرجل لحساب أسرتها

 الحجاب یشیر إلى القوة والمالئكة هم األساقفةÐ .
 أمبروسیاستر

  یقول: إن كنت تستخفین برجلك فلتحترمي المالئكة. فالغطاء هو عالمة الخضوع والسلطة. فإنه یحثها أن تتطلع
. Ñإلى أسفل وتكون في حیاء وحفظ الفضیلة الالئقة. فإن فضیلة الخاضع وكرامته هما في طاعته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
غیر أن الرجل لیس من دون المرأة، "

 ].11 ["وال المرأة من دون الرجل في الرب

 تخضع الزوجة للزوج في الرب، وتحمل هي السلطان في البیت ةإن كان من أجل سالمة تدبیر أمور األسر
لتعلن كرامة رجلها یؤكد الرسول مساواتهما في الرب، واحتیاج كل منهما لآلخر. 

 بعضهما البعض، لیس ألحدهما أن یستخف باآلخر أو یتطلع الیه كأقٍل ىلإكل من الرجل والمرأة في حاجة 
منه. في المسیح یسوع كل منهما یحترم اآلخر ویتعاون معه، إذ یّتحدان فیه لیحققا ذات الهدف الواحد. 

" حیث یصیران عضوین في ذات الجسد، یعمالن مًعا خالل الرأس یسوع المسیح في الرب "االثنانیختفي 

1 Adam Clarke: Comm. on 1 Cor. 11. 
2 CSEL 81:122. 
3 In 1 Corinth., hom. 26:5.   
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ألجل بنیان الكل. 
ألنه كما أن المرأة هي من الرجل "

هكذا الرجل أیًضا هو بالمرأة، 
 ].12 ["ولكن جمیع األشیاء هي من اللَّه

 على یعتمد). كل 18: 11(رو مرأة، فإن كلیهما خلیقة اللَّهلا كما ُخلقت المرأة من الرجل، ُیولد الرجل من
اآلخر، واالثنان یعتمدان علي خالقهما. 

 الرئاسة والخضوع، فالرئاسة هي التزام وعمل وحب، ىلإ من الرجل والمرأة نظرتهما لبهذه النظرة یراجع ك
والخضوع هو تعاون وحفظ لروح الوحدة. 

لق الرجال أبناء آدم في رحم المرأة، ولكن الكل هم خلیقة اللَّه. فالفضل خُ  من جنب آدم، وىلمرأة األولاُخلقت 
في وجود كل البشریة یرجع إلى الخالق. 

  إذ یتحدث عن مجد الرجل، یقیم بولس اآلن توازًنا هكذا، فال یفتخر الرجل فوق الحد الالئق، وال ُیضغط على
إن كنت تسأل من الذي جاء بعد المرأة. ففي الرب المرأة لیست مستقلة عن الرجل، وال الرجل مستقل عن المرأة. 

. Ï اللَّه هو علة الكل لیس كل من اآلخر بلباألحرىاآلخر، فإن كل منهما هو علة اآلخر، أو 

 أي سمو للرجل إنما یرجع بالكامل إلى اللَّه. لذلك وجب علینا طاعته وعدم الشكوىÐ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یضیف بولس أن كل األشیاء هي من اللَّه، حتى ال تصاب المرأة بإحباط من أجل اعتمادها على الرجل، وال
. Ñیتكبر الرجل من أجل وضعه كمسئولٍ 

 أمبروسیاستر

  (ماني)؟ إن الجنسین لیسا من اللَّه بل من الشیطان. ابن الهالكبخصوص الجنسین: الذكر واألنثى، ماذا یقول 
وماذا یقول اإلناء المختار (بولس) عن هذا؟ "كما أن المرأة من الرجل، هكذا الرجل بالمرأة، ولكن الكل من اللَّه". 

. Òماذا یقول الشیطان خالل أفواه أتباع ماني عن الجسد؟ أنه مادة شریرة، خلیقة لیست من اللَّه بل من العدو
 القدیس أغسطینوس

احكموا في أنفسكم:  "
 ]13 ["هل یلیق بالمرأة أن تصلي إلى اللَّه وهي غیر مغطاة؟

لى الطبیعة نفسها لیتأملوا ویحكموا بما هو الئق بها بروح الرقة والحكمة. بالطبیعة كانت إ یسألهم أن یرجعوا
 تظهر في المجتمع ورأسها مغطاة. ، فیما عدا الكاهنات،المرأة الیونانیة

كم الرسول بولس عقولهن متسائالً : ألیس من الكرامة لهن واللیاقة أال یقتدین بالكاهنات الوثنیات اللواتي  یحَّ
كن یكشف رؤوسهن عند الصالة الجماعیة أو تقدیم خطب أو عظات للجماهیر. 

1 In 1 Cor., hom., 26:5. 
2 In 1 Cor., hom., 27:5. 
3 CSEL 81:123. 
4 Continence . 10:24. 
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ال یؤخذ هذا النص علي أن النساء كن یقمن بقیادة المتعبدین في الصالة أو الوعظ، إنما متي وجدت نساء 
) یلزمهن تغطیة رؤوسهن في الكنیسة، أما الوضع العام فهو 18: 2 وبریسكال (أع ةلهن مواهب خاصة مثل حنة النبي

).  12- 11: 2 تي 1، 35-34: 14 كو 1التزام السیدات بالصمت (

 هذا هو تقلید الكنیسة، وٕاذ تجاهله الكورنثوسیون التجأ بولس إلى الطبیعةÏ .
 أمبروسیاستر

  اعتاد بولس أن یشیر إلى الواقع الیومي لكي یجعل سامعیه في خزى. بعد كل هذا إن كان البرابرة یعرفون هذه
 Ðاألمور فأي خطأ في هذا؟ ألم یروا ما هو حق؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

أم لیست الطبیعة نفسها تعلمكم "
 ].14 ["أن الرجل إن كان یرخي شعره فهو عیب له

 الشعر الطویل لمجدها وجمالها، لذا فبالطبیعة یقص الرجل شعره وال ، أكثر من الرجل،وهبت الطبیعة المرأة
 ا. هیغطیه، أما المرأة فتغطیه كمن تحفظ جمال

  ن رجالها یمتازون بشعر رؤوسهم الطویل، وقد دعاهم هومیروسأعرف رجال أخائیة التي تتبعها كورنثوس ب
 Homer"أو اآلخائیون و الشعر الطویلوالیونانیون ذ "Achaeans .

، وذلك عالمة تكریسه بالكامل ي النذیرون وحدهم یتركون شعر رؤوسهم دون حلقه بموسنبالنسبة للیهود كا
التواضع، وعدم االنشغال بالمظهر و) 18: 18؛ أع 26: 14 صم 2ح 17: 16؛5: 13؛ قض 5: 6 للَّه (عد

الخارجي مع تكریس كل الوقت لخدمة اللَّه. 

 یوجد عمل الئق بالرجل، وآخر بالمرأة... إنه لیس باألمر الهّین أن یتشبه الرجل بالمرأةÑ .
 القدیس أمبروسیوس

  حیث ُیمنع الرجل من إطالة شعره27:19هذا ینسجم مع ما جاء في الویین Ò .
 أمبروسیاستر

وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، "
 ].15 ["ألن الشعر قد أعطي لها عوض برقع

 بالطبیعة شعًرا طویًال یلزم لإلرادة البشریة أن تتناغم مع الطبیعة فتغطي هذا الشعر كمن المرأة إذ ُوهبت 
تحفظ جمالها. 

كانت النساء في الشرق ینشغلن بإطالة شعورهن عالمة مجدهن، وعلى العكس كان الرجال یقوموا بقص 
شعورهم حتى ال ُیتهموا باألنوثة والعار. 

 ملك مصر لمحاربة Ptolemy Eurgetes علي سبیل المثال إذ تقدم بطلیموس أرجیتیس

1 CSEL 81:124. 
2 In 1 Cor., hom., 26:5. 
3 Letters to Laymen, 78. 
4 CSEL 81:124 (cf Leviticus 10:6). 
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 وهي أن تقص شعرها وتقدمه قرباًنا إن ذبیحة نذرت زوجته الملكة أن تقدم أثمن  Seleucus Callinicusسلیقوس
: "تعرف السیدات الشرقیات بطول جدائل شعورهن وكثرتها. وعلي العكس Harmer رجع الملك سالًما. ویقول هارمر

شعر الرجال قصیر جًدا." 
 خلفهن بطولهن في جدائل مرصعة ىعن شعر النساء: "شعورهن یتدلM.W. Montague تتحدث السیدة 

 فوجدتها مائة ةبالآللئ بكمیة ضخمة. لم أَر في حیاتى رؤوس جمیلة هكذا بالشعر، فإننى أحصیت عدد جدائل سید
وعشرة من الجدائل، كلها طبیعیة، ولكن یلزم االعتراف هنا بأن كل نوع من الجمال نجده شائًعا هنا أكثر من عندنا 

(في الغرب)". 
مع عادة الشرق فیقول: "یحلق الرجال رؤوسهم، بینما تهتم النساء بشعورهن بشغف عظیم، Chardin یتفق 

یبلغ إلي العقبین. الشبان الذین یطیلون شعورهم في الشرق ُینظر الیهم كمن هم  ألجل إطالته، وجدله مع الحریر حتى
ة". ئمخنثین وذات سمعة ردي

ولكن إن كان أحد یظهر أنه یحب الخصام، "
فلیس لنا نحن عادة مثل هذه، 

 ].16 ["وال لكنائس اللَّه

 الرسل من الوقت إلضاعته في اخوته الرسول بولس وال ى هذه األمور ال تدفعنا إلى الخصام، فإنه لیس لد
بیة. فالخادم الحقیقي، بل والمسیحي الحریص على خالص نفسه وبنیان اآلخرین ال یشغل نفسه غالمجادالت ال

 ومفسدة لسالم اإلنسان الداخلي وانشغاله باألمور البّناءة. ، فإنها مضیعة للوقت،بالمجادالت
" یشیر الى عدم وجود أثر في كنائس اللَّه لظهور النساء في لیس لنا عادة مثل هذه وال لكنائس اللَّهبقوله:" 

االجتماعات الكنسیة بدون غطاء الرأس. 

 لعظمة قوة المصلوب! إن كان أهل كورنثوس قد خاصموا، فاآلن العالم كله قد قبل هذا القانون وخضع له. یاÏ 

  معارضة هذا التعلیم هو ثورة غیر عاقلة. یمكن ألهل كورنثوس أن یعترضوا، لكنهم إن فعلوا هذا فإنهم یضاّدون
. Ðما هو متبع في الكنیسة الجامعة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 والئم األغابي الكنیسة -2
ولكنني إذ أوصي بهذا "

 ].17 ["لست أمدح كونكم تجتمعون لیس لألفضل بل لألردأ

لى أسوأ. إنه یود إ لالنحدار یعلن الرسول بولس أنهم یجتمعون للعبادة، لكن لیس ألجل بنیانهم وتقدمهم وٕانما 
. إنما علي والتقوىأن یمدحهم لكنه ال یقدر، إذ ال تتسم اجتماعاتهم بالعبادة الحقة التى تحمل التناغم والوحدة والحب 

فساد لمائدة الرب. إ ى ومن جهة أخر،شرورا: من جهة توجد انقسامات وخصام العكس اجتماعاتهم تثمر
یدرك الرسول بولس أن كثیرین في معالجتهم لبعض األمور مثل غطاء الرأس بالنسبة للرجل أو المرأة یحبون 

1 In 1 Corinth., hom. 26:5.  
2 In 1 Cor., hom., 26:5. 
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الحوار والنزاع لكن ما یشغل قلب المؤمن هو التصاقه بالرب واهتمامه بالشركة معه، فال یمیل إلي المجادالت الغبیة 
التي تسبب خصومات وانشقاقات. وقت المؤمن أثمن من أن یشغله بهذه األمور، إنما في محبة یسلك بما یعطي 

سالًما للنفوس، وبنیاًنا لكنیسة اللَّه. 
ألني أوًال حین تجتمعون في الكنیسة  "

اسمع أن بینكم انشقاقات  
 ].18 ["وأصدق بعض التصدیق

 إن أول ما أود االشارة إلیه لخطورته هو ما یسمعه عنهم من وجود انشقاقات یلومهم علیها. سمع ذلك من 
)، وكان یود أال یصدق ذلك لكن لدیه من الدالئل على أن یسمعه یحدث حقیقة، وربما ما 11: 1 كو1عائلة خلوي (

 لكن ال یستطیعوا أن ینكروا وجود االنشقاقات.  …ورد إلیه كان مبالًغا فیه 

  أدرك بولس أن أهل كورنثوس بدًال من نمّوهم في االلتصاق باللَّه، إذ بهم یسقطون في عادات العالم، لهذا فهم في
. Ïحاجة أن یوّبخهم حتى یعودوا إلى حالتهم السابقة

  یخفف بولس من نقده بقوله أن یعتقد جزئًیا أنه قد ُأخبر (عن انشقاقاتهم) إذ یود أن یشجعهم أن یعودوا إلى
. Ðاألعمال الحقة

 " یثیرهم ویدعوهم إلى تصحیح الموقف18" [أصدق بعض التصدیقبقوله [Ñ .

 " :ما كان بینهم دمنع ." ال تتعجبوا. فكما قلت أنه یرید أن یثیرهم بهذا التعبیرأسمع أن بینكم إنشقاقاتعندما یقول
 یتحدث معهم في هذا األمر برقة. اسمعه كمثال عندما تحدث في مثل هذا األمر كیف لمانشقاقات في التعلیم 

كان بحدة یعلن عن األمر ویوبخهم. كقوله: "ولكن إن بشركم مالك من السماء بغیر ما بشرناكم فلیكن أناثیما" 
)، مرة أخرى یدعوا 4: 5 )، وبالتوبیخ كما یقول: "من یتبرر فیكم بالناموس، سقطتم من النعمة: (غال8: 1(غال 

: 4تي  (ا") وفي موضع آخر: "موسومة ضمائركم بحدید ساخن2: 3(في  المفسدین كالًبا، قائال: "احذروا الكالب"
)؛ أما هنا فال یذكر شیًئا من هذا بل ینطق بلطٍف وبنغمٍة 15ـ14: 11 كو 2). وأیًضا: "مالئكة ابلیس" (2

. Òهادئةٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ألنه البد أن یكون بینكم بدع أیًضا،  "
 ].19 ["لیكون المزكون ظاهرین بینكم

 یرى البعض أن كلمة "بدع" أو "هرطقات" هنا ال تعنى انحرافات عقیدیة وٕانما انشقاقات وانقسامات. ال بد 
 وفي نفس الوقت فإن هذه االنشقاقات ،) ألن عدو الخیر ال یهدأ2: 2 ؛2:1بط  2، 7: 18 من قیام المنشقین (مت

تفرز وتزكي المحبین للوحدة والوفاق والسالم. وكأنه یقول لهم مع وجود أناس محبین لالنشقاق یتزكي باألكثر من هم 
بینكم محبون للوحدة ویعملون من أجل سالم الكنیسة وبنیانها. 

1 In 1 Cor., hom., 27:2. 
2 In 1 Cor., hom., 27:2. 
3 In 1 Corinth., hom. 27:2.   
4 In 1 Corinth., hom. 27:3.   
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 أن االنشقاقات ضروریة في الكنائس المسیحیة، لكن كحقیقة واقعة فإن الحرب قائمة ي" ال یعنالبدتعبیر "
ي له من یتبعونه لیعمل خاللهم لتحطیم وحدة الكنیسة. ینحنمادمنا في هذا العالم وعدو الخیر ال یهدأ، بل 

انشغال الشعب وعدة عوامل منها: حب بعض المعلمین للسلطة والتمتع بالشعبیة؛ لتحدث هذه االنقسامات 
المبالغة في التفسیر آلیة أو مجموعة من اآلیات في و)، 12: 1كو  1بالمعلمین أكثر من السید المسیح مخلصهم (
غیرة الشعب غیر المستنیرة مع الكبریاء والغطرسة.  والكتاب المقدس دون التمسك بروح الكتاب، 

"، المزكون أو الذین ُیحسبون أصدقاء حقیقیین للَّه، ثابتون في وصایاه، لیكون المزكون ظاهرین بینكم"
ومتممون إلرادته اإللهیة. 

مهما نال أصحاب االنشقاقات والبدع من شعبیة لن یتزكوا، فال ُیحسبوا أصدقاء الحق، إذ ال یخضعون 
للتدبیر المملوء حكمة والنابع عن الحب الحقیقي. 

 بهذا فإن المؤمنین یتزكون وغیر األمناء ُیعاقبونÏ .
 الشهید كبریانوس

  إذ یتحدث عن االنقسامات لیس في ذهن بولس تعالیم هرطوقیة وٕان كان هذا ینطبق أیًضا علیهم. المسیح نفسه
) وهو بهذا ال یحطم حریة اإلنسان، وال یصدر أمًرا ملزًما أو ضرورة 7:18قال أن العثرات البد أن تأتي (مت 

یلتزم بها الجنس البشري، إنما یسبق فیخبر عن النتیجة الحتمیة للشر في ذهن اإلنسان. لم تأِت االنشقاقات ألن 
. Ðالمسیح سبق فأخبر عنها، وٕانما هو سبق فأخبر عنها ألنها بالضرورة حدثت

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .ال یتحدث بولس هنا عن أخطاء تعلیمیة بل عن فشل أخالقي
سفیریان أسقف جبالة 

فحین تجتمعون مًعا "
 ].20 ["لیس هو ألكل عشاء الرب

كأنه یقول لهم: "حًقا إنكم تجتمعون مًعا في الكنیسة لكي تشتركوا في العشاء الرباني، لكن هذا لن یتحقق. 
 فأنتم حقیقة ال ،یشترك الكل مًعا ] واألنانیة وروح االنفصال حیث ال21من الظاهر تشتركون، لكن بسبب الطمع [

تأكلون عشاء الرب، ألنه عشاء الحب والوحدة ال األنانیة واالنشقاق والعزلة. 

 في أماكن كثیرة خاصة بتقدیم الذبیحة بعد منتشرة أضیف أنه من الخطأ أن نفترض أنه كانت هناك عادة يدعن 
 ألن الرب یدعو ذلك "عشاء" لما تناولوه، وذلك .،الشركة في الطعام، معتمدین على الكلمات "هكذا بعد العشاء الخ

"فحین تجتمعون مًعا  بشركتهم في جسده، حتى أنهم بعد هذا اشتركوا في الكأس، كقول الرسول في موضع آخر:
. Ñ"عشاء الرب"  االسماإلفخارستیا] معطًیا تناول 20[ لیس هو ألكل عشاء الرب"

القدیس أغسطینوس 
ألن كل واحد یسبق فیأخذ عشاء نفسه في اآلكل، "

1 Unity of the Church, 10. 
2 In 1 Cor., hom., 27:3. 
3 Ep. 54:7. 
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 ].21 ["فالواحد یجوع واآلخر یسكر

لى "عشاء الرب". إ "یسبق"، ألن األغنیاء كانوا یسبقون الفقراء، فأساءوا : یقول
هنا ال إلي شركة التناول بل الي وجبات المحبة التى تلحق بالتناول، فإن كان الكل یشترك في   ربما یشیر

التناول لكنهم یفسدون عبادتهم بتصرفاتهم في والئم المحبة، حیث كان األغنیاء یأكلون ِبنهٍم ویسكرون بینما یتركون 
الفقراء جائعین. 

 عوض أن یأكل الجمیع مًعا بروح الشركة والحب. ، فیأكل مما أحضره معه،كان كل واحد یهتم بنفسه
كان أغلب الشعب من الوثنیین الذین قبلوا االیمان حدیثًا لهذا كانوا یجهلون طبیعة االیمان المسیحي في كل 
جوانبه. ولعلهم ظنوا في والئم المحبة أنها كوالئم الهیاكل التى جاءوا منها فسلكوا بدون محبة وتواضع وحكمة مسیحیة. 

رشاد مستمر لیختبروا إلى إهنا یلزمنا أن ندرك أن الذین یقبلون االیمان ال یصیروا كاملین، بل هم في حاجة 
 ویسلكوا طریق الكمال. ،الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع

 یعبر بهذا عن العید الجماعي. وكأنه یقول: "إن كان هذا هو عشاء سیدكم، كما هو بالتأكید عشاء الرب" بقوله "
. Ïهكذا یلزم أال تسحبوا هذا كأنه عشاء خاص، وٕانما إذ هو ینتسب إلى ربكم وسیدكم فلُیقدم أمام الكل كعمٍل عامٍ 

 اآلن كل تعبیر من هذا في ذاته یستحق التوبیخ، فإن السكر ".إنه لم یقل: "واحد یجوع واآلخر یشبع" بل "یسكر 
خطأ حتى ولو كان بدون احتقار الفقیر، واحتقار الفقیر حتى بدون السكر هو اتهام. فإذا اجتمع االثنان مًعا 

 Ð(السكر مع احتقار الفقیر) في وقت واحد، تأمل مدى خطورة المعصیة!

  یهین الكورنثوسیون أنفسهم بتحویل مائدة الرب إلى وجبة عادیة وهكذا یحرمونها من قوتها العظمى. یلیق أن یكون
العشاء الرباني عاًما للجمیع، ألنه خاص بالسید الذي ال ینتمي ما له لخادٍم أو آخر بل یلزم أن یشترك الكل 

. Ñفیها
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

   إن كان شخص ما غنًیا ویأكل بغیر ضابط أو كان غیر قادٍر على الشبع، فإنه یهین نفسه بطریقة خاصة
ویخطئ من جانبین: أوًال أنه یزید الثقل على الذین لیس لدیهم ما یقدمونه، وثانًیا یضع مبالغته مكشوفة أمام الذین 

. Òلدیهم
 القدیس إكلیمنضس  السكندري

أفلیس لكم بیوت لتأكلوا فیها وتشربوا؟  "
أم تستهینون بكنیسة اللَّه وتخجلون الذین لیس لهم؟ 

ماذا أقول لكم: أأمدحكم على هذا؟ 
 ].22 ["لست أمدحكم

یود الرسول بولس أال ُتقام هذه الوالئم في الكنائس عن أن ُتقام بهذه الصورة الخاطئة. فمن األفضل أن 

1 In 1 Corinth., hom. 27:4.   
2 In 1 Corinth., hom. 27:4.   
3 In 1 Cor., hom., 27:4. 
4 Paedagogus 2:13. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الحادي عشر 

  

لى بیوتهم ویأكلوا من أن یمارسوا هذه األنانیة ویسلكوا بهذا الكبریاء داخل الكنیسة. هنا یوبخهم الرسول بلهجة إیرجعوا 
 معامالتهم مع الفقراء .قاسیة ألنهم یهینون كنیسة اللَّه، ویخجلون الفقراء الذین لیس لهم طعام یأكلونه وسط الفقراء

 حیث كان یجب أن یسود الحب والمساواة بین الجمیع. ، خاصة في كنیسة اللَّه،مخزیة ومخجلة للغایة

  انظروا كیف یتحول من االتهام باالستخفاف بالفقیر إلى الكنیسة، حتى تكون لكلماته أثًرا أعمق وأقوى؟ ها أنتم
. Ïترون أنه یقدم اتهاًما رابًعا عندما ال ُیساء إلى الفقیر فقط بل والى الكنیسة أیضا

  إذ أشار إلى شرور عظیمة: اهانة للعشاء، إهانة للكنیسة، استخفاف عملي بالفقراء، عاد یهدئ من نعمة التوبیخ
. Ð"أأمدحكم؟ على هذا لست أمدحكمفیقول فجأة: "

 :ن الكل، لكنكم أنتم م"سیدكم یحسب الكل أهًال لذات المائدة بالرغم من كونها مهوبة جًدا ومكرمة للغایة  یقول
تحسبونهم غیر مستحقین حتى لمائدتكم الصغیرة المتواضعة كما نراها، وبالرغم من أنهم ال یطلبون نفًعا منكم في 

. Ñاألمور الروحیة تسلبونهم في الزمنیات، فإنه هذه األمور لیست هي ملككم"

 :سیدكم سلم نفسه من أجلكم، وأنتم ال تشاركون حتى بطعاٍم قلیٍل مع أخیكم ألجل أنفسكم" یوبخنا قائال"Ò. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 التناول من األفخارستیا  -3 
ألنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أیًضا،  "

أن الرب یسوع في اللیلة التي أسلم فیها 
 ].23 ["أخذ خبزا

 إذ أراد أن یحذرهم من أن یكونوا "مجرمین" في جسد الرب ودمه لم یستخدم أسلوًبا عنیفا وال لغة قاسیة في 
التوبیخ بل بكل هدوء ذكرهم بقصة تأسیس السّر علي یدي السید المسیح نفسه. 

لكي یكون لحدیثه أثره علیهم عاد بذاكرتهم إلي تأسیس سّر االفخارستیا لیروا ویراجعوا كیف أسسه السید 
 الرب ودمه. جسدالمسیح باذًال ذاته عن كل البشریة حتى یشاركوه هذا البذل فال ُیحسبون مجرمین في 

": لم یكن شاول الطرسوسي مع التالمیذ حین أسس السید المسیح سّر االفخارستیا؛ ألننى تسلمت من الرب"
). تسلم السّر ال من 12:7 كو 2لكنه یقول "تسلمت من الرب". ربما كان ذلك خالل أحد إعالنات الرب المتكررة له (

 فحسب ذلك كأنه من ،التالمیذ بل من الرب مباشرة. واعتبر البعض أن الرسول بولس تسلم هذا السّر خالل الكنیسة
كونه أول كارٍز فیها ومؤسسها. لالرب مباشرة، وقام بتأسیسه في كورنثوس 

) قدم السید أعظم عطایاه 50- 48، 25- 23: 26خانه فیها تلمیذه وسلمه للذبح (مت التي في ذات اللیلة 
كانت لحظات تسلیم السّر رهیبة للغایة، وهي لحظات  لخاصته وهو جسد الرب ودمه المبذولین عن حیاة العالم كله.

تسلیم الرب للموت بید أحد تالمیذه األخصاء الذي سلمه الصندوق وبعثه للكرازة باسمه. 

1 In 1 Corinth., hom. 27:4.   
2 In 1 Corinth., hom. 27:4.   
3 In 1 Corinth., hom. 27:5.   
4 In 1 Corinth., hom. 27:5.   
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 مع أنه لم یكن حاضرا في ذلك الوقت، إنما كان واحًدا من المضطهدین. "كیف یقول: "ألنني تسلمت من الرب 
قال هذا لكي تعرف أن المائدة األولى ال تزید عن تلك التي جاءت بعد ذلك. فإنها حتى الیوم الذي یفعلها (السید 

. Ïالمسیح نفسه) ویسلمها كما فعل في ذلك الحین
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

وشكر فكسر وقال:  "
خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور ألجلكم، 

 ].24 ["اصنعوا هذا لذكري

أخذ السید المسیح خبًزا وشكر وقّسم. هكذا تسلم الرسول وهكذا سّلم الكنیسة في كورنثوس، فإنه یلزم إقامة 
السّر كما قّدمه السید نفسه تماًما. ألن خادم الّسر الخفي هو المخلص نفسه القادر وحده أن یقول: "هذا هو جسدي، 

هذا هو دمي". 
"، هذا البذل تحقق على الصلیب، لكنه عمل دائم، نتمتع في السّر بعمل الصلیب الذي لن جسدي المكسور"

یقدم مع الزمن بل هو حاضر في كنیسته للتمتع بالخالص. 

  حیث أن المسیح من جانبه قدم للجمیع بالتساوي قائالً : "خذوا كلوا". قدم جسده بالتساوي، ولكن أنتم أال تعطون
. Ðلكلل يمتساو  الجسدبینماحتى الخبز بغیر تمییز بینهم 

 ماذا تقولون؟ هل تتذكرون المسیح وتحتقرون الفقیر وال ترتعبون؟Ñ 

 إلى هذه الكلمات نحن جمیًعا، فإذ كثیرون هنا یقتربون مع الفقراء إلى هذه المائدة المقدسة، ولكن عندما صغِ لن 
. Òنخرج نبدو كأننا لم ننظرهم، بل نكون سكرى ونحتقر الفقراء، األمور التي ُأتهم بها أهل كورنثوس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أترید أن تعرف كیف تتقدس بالكلمات السماویة؟ أقبل الكلمات. ما هي؟ یقول الكاهن: "تمم لنا هذا القربان
المكتوب والمعقول والمقبول الذي هو مثال جسد ربنا یسوع المسیح ودمه".. قبل التقدیس هو خبز، وبعد إضافة 

كلمات المسیح یكون جسد المسیح... 

  قبل كلمات المسیح الكأس مملوءة خمًرا وماءً . وعندما تضاف كلمات المسیح یكون الدم الفعال الذي خلص
. Óالشعب

 القدیس أمبروسیوس

  تعلم الطوباوي بولس في ذاته فیه الكفایة لیعطي ضماًنا كامًال لألسرار اإللهیة، بأن تصیر جسًدا واحًدا ودًما واحًدا
مع المسیح... 

1 In 1 Corinth., hom. 27:5.   
2 In 1 Corinth., hom. 27:5.   
3 In 1 Corinth., hom. 27:5.   
4 In 1 Corinth., hom. 27:7. 
5 Sacraments 4:5:21-23. 
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  :تحدث السید نفسه بوضوح عن الخبز: "هذا هو جسدي" فهل یتجاسر أحد ویشك؟ إن كان هو نفسه ضماننا یقول
 . Ï"هذا هو دمي" من یتذبذب ویقول أنه لیس بدمه؟... بثقة كاملة نحن نشترك في جسد المسیح ودمه

القدیس كیرلس األورشلیمي 
 

  یذكرنا بولس بأن السید قد سلم كل شيء بما فیه نفسه من أجلنا، بینما نحن نمتنع عن المساهمة في قلیٍل من
الطعام مع زمالئنا المؤمنین. لكن إن جئت إلى ذبیحة الشكر فال تفعل شیًئا ال یلیق بها. ال تهین اخوتك وال 

تتجاهلهم في جوعهم، ال تسكر، وال تسيء إلى الكنیسة. عندما تأتي أشكر من أجل ما قد تمتعت به، وال تقطع 
. Ðنفسك عن أقربائك

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

كذلك الكأس أیًضا بعدما تعشوا قائالً : "
هذه الكأس هي العهد الجدید بدمي، 

 ].25 ["اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري

قدم لهم  بعد ما تعشوا، أي تناولوا طعام الفصح القدیم، الذي كان رمًزا للفصح الجدید تمتعوا بما هو حق.
دمه للعهد الجدید حیث ختم العهد مع البشریة ال بدم بحیوانات بل بدمه. 

  لماذا یشیر بولس إلى الكأس أنها للعهد الجدید؟ ألنه كانت توجد أیًضا كأس العهد القدیم التي توحي بسفك دماء
-16، 7-5:4حیوانات كذبائح. فإنه بعد تقدیم الذبائح كان الكهنة یضعون الدماء في كأٍس وأواٍن ویسكبونه (ال 

. Ñ). وأما اآلن فعوض دم الحیوانات قّدم المسیح دمه34،30، 25، 18
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  األشیاء القدیمة عبرت وصارت جدیدة في المسیح، فحل مذبح موضع مذبح، سیف لسیف، ونار لنار، وخبز
. Òلخبز، وذبیحة لذبیحة، ودم لدم

 القدیس أغسطینوس

فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز، "
وشربتم هذه الكأس، 

 ].26 ["تخبرون بموت الرب إلى أن یجيء

" یكشف عن الفكر اإلنقضائي في حیاة الكنیسة. فعمل الكنیسة تخبرون بموت الرب الى أن یجئبقوله: "
الرئیسى هو شركة السید المسیح في موته وترقبها المستمر لمجیئه األخیر لتشاركه مجده وتراه وجًها لوجهٍ . 

 ونوجد شركاء مع المسیح في ،نتمتع به هنا بتناولنا جسده ودمه، أما عند مجیئه فیحملنا الى حضن أبیه
 فنحقق مسرته ومسرة أبیه والروح القدس. ،مجده

1 On the Mysteries, Lecture 1:2. 
2 In 1 Cor., hom., 27:5. 
3 In 1 Cor., hom., 27:5. 
4 Letter, 36. 
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  ،كلما قبلناه (بالتناول) نعلن موت الرب. بالموت نعلن غفران الخطایا. إن كان سفك الدم من أجل غفران الخطایا
فیلیق بي دائًما أن أقبله لكي یغفر دوًما خطایاي. 

 أنا الخاطي على الدوام أحتاج دوًما إلى عالجÏ .
 القدیس أمبروسیوس

  یظهر بولس أن عشاء الرب لیس وجبة طعام بالمعنى العام، بل هو عالج روحى ُیطهر من یتناوله إن اشترك فیه
.  Ðبوقار. إنه ذكرى خالصنا، فإننا إذ نذكر فادینا یلزمنا أن نتبعه ملتصقین به

 أمبروسیاستر

  إذ نعلن الموت حسب الجسد البن اللَّه الوحید، أي یسوع المسیح، ونعترف بقیامته من األموات وصعوده إلى
 نحتفل بالذبیحة غیر الدمویة في الكنائس. هكذا نقترب من البركات الروحیة ونصیر قدیسین، شركاء في تالسماوا

. Ñالجسد المقدس والدم الثمین للمسیح مخلصنا جمیًعا
 القدیس كیرلس الكبیر

إذا أي من آكل هذا الخبز، "
أو شرب كأس الرب بدون استحقاق، 
 ].27یكون مجرُما في جسد الرب ودمه" [

" یشیر الرسول الي عدم تأهلهم للتناول من هذا السرَ . فإنهم إذ كانوا نهمین أنانیین ال بدون استحقاقبقوله: "
یبالون بالفقراء یجرمون في حق جسد الرب ودمه. كمن یرتكب جریمة ضد جسد الرب ودمه. 

ن كان السید المسیح بحبه مات عن كل البشریة، فإن التأهل لتناول جسده ودمه  إكیف نتأهل للتناول؟
المبذولین یكون بانفتاح أبواب القلب بروح اللَّه لمحبة كل البشریة واالشتیاق الي خالصهم. 

  لماذا هكذا؟ إنه بسبب أن الذي یهین العشاء یشبه كاهًنا یسكب الدم، فیجعل من الموت ذبًحا ال ذبیحة. یكون مثل
). ال یفعلون ذلك لیشربوا دمه بل لیسفكوه. الشخص 43:19أولئك الذین ضربوا یسوع بالحربة على الصلیب (یو 

. Òالذي یتقدم للعشاء بغیر استحقاق یفعل هذا األمر عینه وال ینتفع شیًئا منه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ماذا یعني تناوله غیر استحقاق؟ أن یتناول باستخفاف واستهانةÓ .
 القدیس أغسطینوس

ولكن لیمتحن اإلنسان نفسه، "
وهكذا یأكل من الخبز 
 ].28ویشرب من الكأس" [

1 The Sacraments 4:6:29. 
2 CSEL 81:127-128. 
3 Letter 17:12. 
4 27:6. In 1 Cor., hom., 
5 Sermons, 227. 
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لما كانت هذه الجریمة خطیرة للغایة وعظمى لذا وجب أن یمتحن االنسان نفسه، ویختبر أعماقه هل اتسعت 
بالحب نحو اآلخرین. 

نما بالتوبة إ اإلنسان بعیًدا، فیحرم نفسه من هذه العطیة العظمى. وىیبقبأن  اختبار اإلنسان نفسه ال یتحقق 
والرغبة الصادقة للحیاة الجدیدة المقدسة في الرب واتساع القلب حتى للمقاومین یتمتع بالشركة في جسد الرب ودمه. 

یمتحن االنسان نفسه ألنه ال یعرف أعماق االنسان إال االنسان، فهو عارف بأفكاره ونیاته ومشاعره كما 
بكلماته وسلوكه الخفي والظاهر. 

 االقتراب الى المائدة خطیر، فهو اقتراب الى الرب نفسه وقبول االتحاد معه والتمتع بجسده ودمه. 

 "2 امتحنوا أنفسكم" (..."جربوا أنفسكم ، ویقول في الرسالة الثانیة:)28: 11 كو 1(" ولكن لیمتحن اإلنسان نفسه 
)، لیس كما نفعل اآلن حیث نقترب لمجرد حلول الموسم أكثر من غیرة العقل. فإننا ال نهتم كیف 5: 13كو 

نما كیف نأتي في األعیاد حیث الكل یفعل إ بنزع الشرور التي في داخلنا ونقدم ندامة كاملة، ولالقترابنستعد 
 هذا الذي یعرف موسًما واحًدا لالقتراب من السّر والشركة وهو نقاوة ،هكذا. لكن لم یأمرنا بولس أن نفعل ذلك

. Ïضمیر اإلنسان

  یشتركون في جسد المسیح، ویحدث أنهم یتناولون كعادة وشكل دون تفكیر وفهم. عندما ما أالحظ أن كثیرین قلیًال
یقول إنسان بأن موسم الصوم الكبیر المقدس قد حّل، فیتناول اإلنسان مهما كان حاله، أو عندما یحل یوم عماد 

 وٕانما ، من األسرارلالقتراب). إنه لیس عند الغطاس وال الصوم الكبیر یجعل الزمن مناسًبا االرب (األیبافاني
 "كلما فعلتم هذا تخبرون بموت :االخالص وطهارة النفس. بهما نقترب في كل األزمنة، وبدونهما لن یتحقق القول

 أولئك الذین اشتركوا في اذكروا من أجلكم، وللمنافع التي ُمنحنا إیاها تمخالص الذي ال]، أي تتذكرون 26الرب" [
 ...ذبائح العهد القدیم كیف كانوا یمارسون نوًعا من التقشف العظیم؟ أي األمور كانوا یمتنعون عن السلوك بها؟

كانوا دائًما یطهرون أنفسهم. فهل وأنتم تقتربون إلى ذبیحٍة ترتعب أمامها المالئكة تقیسون األمر بمقاییس المواسم؟ 
وتَّقبلوا الملك  نكم ال تتجاسرواإ نجسٍة؟ وشفاهٍ قفون أمام كرسي حكم المسیح، وأنتم تأخذون جسده بأیٍد دنسٍة تكیف 

. Ðبفٍم غیر طاهر، فهل تقَّبلون ملك السماء بنفٍس دنسٍة؟ هذا إهانة له

 هذه الذبیحة، فلماذا إذن ُتدعى عید الفصح؟ ألن المسیح تألم عنا، لهذا ال تجعلوا من  إلتمامال یوجد زمن محدد 
 منه. ففي كل األزمنة تحمل (الذبیحة) ذات القوة، وذات الكرامة، وذات النعمة، لالقترابالزمن ما یسبب اختالًفا 

. Ñألنه هو الجسد الواحد بعینه، وال ُیكرم االحتفال به (القداس اإللهي) في وقت أكثر قداسة منه في وقت آخر

  العید هو إظهار األعمال الصالحة ووقار النفس والتدقیق في السلوك. فإن كان لك هذه تكون حافظا للعید في كل
. Òاألزمنة وتقترب كل األزمنة

1 In 1 Corinth., hom. 28:1 
2 In Ephes., hom. 3. 
3 In 1 Tim., hom. 5. 
4 In 1 Corinth., hom. 28:1. 
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  ال یجوز لنا أن نقترب من المائدة بشهوات دنسة، فیكون األمر أكثر ضرًرا من اإلصابة باألمراض. فبالشهوات
الدنسة أعني شهوات الجسد وشهوة المال والغضب والمكر وهكذا. یلیق بكل من یقترب أن یفرغ نفسه من كل هذه 

.  Ïاألشیاء أوًال وعندئذ یلمس هذه الذبیحة الطاهرة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  خالل هذه األیام یقوتكم المعلمون؛ یقوتكم المسیح یومًیا، ومائدته ُمعدة أمامكم على الدوام. لماذا أیها السامعون
 Ðترون المائدة وال تقتربون إلى الولیمة؟

القدیس أغسطینوس  

  یعلمنا بولس أن یلیق بالشخص أن یتقدم للتناول بذهن وقور ومخافة، حتى یدرك الذهن أن یوّقر ذاك الذي یقدم
. Ñجسده مبذوالً 

 أمبروسیاستر

ألن الذي یأكل ویشرب بدون استحقاق، "
یأكل ویشرب دینونة لنفسه، 

 ].29غیر ممیٍز جسد الرب" [

نه ال إ". غیر ممیز جسد الرب إذ یكون "، التهاون في فحص االنسان نفسه جریمة ضد جسد الرب وتهاون
. يیمیز بین الخبز الذي یأكله في أي موضع وبین جسد الرب المبذول األفخارست

 استحقاق، یاكل ویشرب دینونة  من یأكل ویشرب بغیر" أیها الضیوف الكرام في هذا العید: أوجه الیكم الكلمات یا
]. أوجه حدیثي إلى كل الذین هم هكذا، لكي ال یتطلعوا إلى الصالح الذي من الخارج ویحملون الشر 29" [لنفسه

. Òفي الداخل

  لقد أعطى تالمیذه العشاء الذي قدسه بیدیه، ونحن لم نجلس في ذاك العید؛ ومع هذا فإننا نتناول نفس العشاء
باالیمان. ال تظنوا أنه أمر غریب أنه في العشاء الذي فیه قدم السید بیدیه ُوجد إنسان بدون إیمان، االیمان الذي 

ظهر فیما بعد كان أعظم من ذاك الذي كوفئ في ذلك الحین. لم یكن بولس هناك هذا الذي آمن، ویهوذا كان 
موجودا وخان. كم من كثیرین اآلن یتناولون من ذات العشاء ؛ لم یكونوا موجودین في تلك المائدة، وال رأوا بعیونهم 
وال ذاقوا بأفواههم الخبز الذي أخذه الرب في یدیه، ومع هذا فهو ذات الخبز الذي ُیعد اآلن. وكم من كثیرین أیضا 

. Óیاكلون ویشربون دینونة ألنفسهمفي نفس العشاء 
القدیس أغسطینوس  

  على أي أساس؟" یجیب: "لكي یقترب الیه اإلنسان   كل یوم". تسأل:اإلفخارستیاقد یقول أحد: "یلزم عدم تناول"
ألن باستحقاق ألنه سّر عظیم، لذا یجب اختبار األیام التي یعیش فیها اإلنسان في طهارة خاصة وضبط للنفس، 

1 In 1 Cor., hom., 28:1. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 82:1. 
3 CSEL 81:129. 
4 Sermons on New Testament Lessons, 40:1. 
5 Sermons on New Testament Lessons, 62:4. 
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]. ویجیب آخر: "بالتأكید إذا ما حدث جرح 29[ من یأكل ویشرب بغیر استحقاق یأكل ویشرب دینونة لنفسه
بالخطیة وعنف خالل تشویش النفس فإنه یجب ترك األدویة إلى حین، هكذا یجب على كل إنساٍن أن یبتعد إلى 

حین بأمر األسقف، ویمتنع عن االقتراب من المذبح ویقدم ندامة. بعد ذلك یتمتع بالمزایا التي من حقه بنفس 
السلطان. ألنه یكون التناول بدون استحقاق إن تناول إنسان في الوقت الذي كان یجب أن یقدم فیه توبة، هذا 

إن كانت  األمر ال ُیترك لحكم اإلنسان فینسحب من شركة الكنیسة أو یرجع إلیها كما یحلو له. على أي األحوال
خطایاه لیست عظیمة هكذا لُیحكم علیه بالعزل یلزمه أال ینسحب من تناول جسد الرب الیومي وذلك لشفاء 

. Ïالنفس"
القدیس أغسطینوس 

  كیف یمكن للمائدة التي هي علة بركات كثیرة كهذه، والتي تفیض بالحیاة أن تصیر علة دینونة؟ هذا لیس من
ل هذه البركات العظیمة  طبیعتها الذاتیة، وٕانما یقول بولس بسبب اتجاه المتقدم إلیها. فكما أن حضور المسیح حوَّ

والتي ال ُینطق بها إلى دینونة للذین لم یقبلوه، هكذا التناول المقدس یصیر عقوبة أعظم للذین یتناولونه بغیر 
. Ðاستحقاق

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 من یتقدم إلى مائدة الرب باستهتار لیس بأفضل من غیر المؤمنÑ .
 أمبروسیاستر

من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى، "
 ].30وكثیرون یرقدون" [

خالل التهاون في سّر األفخارستیا یسقط كثیرون تحت التأدیب، سواء بالضعف الجسدي أو األمراض بل 
لم یقل بالموت بل بالرقاد، ألن اللَّه یترقب توبتهم ویود خالصهم حتى وهم علي سریر الموت، فیرقدوا  برقاد الموت.

ویقوموا معه.  

 ".11 كو 1 (إن كان أحد عوض أنه یلتزم أن ینصت للوصیة: "لیمتحن اإلنسان نفسه وهكذا یأكل من الخبز الخ :
 بل وربما إن ، ال یطیع هذه الكلمات وٕانما یشترك اعتباًطا في خبز الرب وكأسه، فإنه سیضعف ویمرض)28

. Ò إنه إذ یستهین بقوة الخبز یرقد،كنت أستخدم التعبیر
 العالمة أوریجینوس

 

 " :من أجل هذا فیكم كثیرون حقا یقول الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الذین عانوا من أمراض متنوعة
]. اسمعه في هذه الكلمات یربط بین األمور وبعضها البعض یربط بین 30[ "ضعفاء ومرضى وكثیرون یرقدون

 خطایا متنوعة ووجود البعض ضعفاء وآخرون مرضى أكثر منهم ضعفاء ویقارن بین هؤالء والراقدین. 

 فبالرغم من أنهم .فإن البعض بسبب فقدانهم قوة النفس یصیر فیهم المیل إلى التسلل إلى أیة خطیة كانت

1 Ep. 54:4. 
2 In 1 Cor., hom., 28:2. 
3 CSEL 81:130. 
4 Commentary on Matthew, 10:25. 
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 .ضعفاءلیسوا ممسكین في أي شكل من الخطیة بالكامل كمرضى إال أنهم مجرد 
وآخرون عوض محبتهم للَّه بكل نفوسهم وكل قلوبهم وكل فكرهم یحبون المال أو المجد الباطل أو زوجة أو 

 . مرضىأطفاًال، هؤالء یعانون مما هو أردأ من الضعف، إنهم 
 فهم أولئك الذین بینما كان یجب علیهم أن یصحوا ویسهروا بكل النفس ال یفعلوا ذلك بل بسبب الراقدونأما 

 ویصیروا في دوار في تفكیرهم، كمن في أحالمهم ینجسون الجسد ویتهاونون ،تهاونهم الخطیر تغفل رؤوسهم كنیامٍ 
). ذلك ألنهم راقدون ویعیشون في جٍو من األوهام الباطلة كمن یحلمون 8 بالسیادة ویفترون على ذوي األمجاد" (یه

التي هي بالحق واقعیة بل ینخدعون بما یظهر لهم خالل تخیالتهم الباطلة. وقد قیل  عوض الواقع. فال یقبلون األمور
عنهم في إشعیاء: "وكما یحلم العطشان أنه یشرب ثم یستیقظ وٕاذ هو ظمآن ونفسه مشتهیة في رجاٍء باطٍل، هكذا 

 ).8: 29یكون عني كل األمم المتجندین في أورشلیم"(إش 
االختالف بین الضعفاء والمرضى إن كان یبدو أننا كمن قد تاه عن الموضوع الرئیسي بالحدیث عن 

بة منا أن نقدم غ، وذلك بسبب ما قاله الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الذي نشرحه، فإننا فعلنا هذا روالراقدین
. Ï "شفي مرضاهم":فهًما للقول

العالمة أوریجینوس 

  هنا ال یقدم بولس مثله من إسرائیل القدیم كما فعل قبًال بل من الكورنثوسیین أنفسهم، حتى یكون للدرس فاعلیته
. Ðالعمیقة فیهم. فالناس كانوا یتطلعون إلى تفسیر للموت المبكر وسطهم، وهنا بولس یقدم التفسیر

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

ألننا لو كنا حكمنا على أنفسنا، "
 ].31لما حكم علینا" [

یقدم الرسول بولس نصیحة وتحذیر، فإن أردنا الهروب من الدینونة في هذا العالم والعالم العتید لكي نتبرر 
أمام اللَّه یلزمنا أن نحكم على أنفسنا.  

 كما من ،فحصنا ألنفسنا في جدیة وشكوانا من أنفسنا أمام الرب یعفینا من الدینونة في یوم الرب العظیم
تأدیبنا سواء خالل األمراض أو بالتأدیبات الكنسیة. 

 لو كنا عاقبنا أنفسنا، لو كنا انتقمنا من أنفسنا" بل یقول لو كنا فقط نرید أن نعرف عصیاننا ونحكم على :لم یقل" 
 في هذا العالم والعالم العقوبة لكنا قد تخلصنا من ، في الطریق الخاطئهاشیاء التي فعلناأل وندین ابالحقأنفسنا 
 .Ñ ألن من یدین نفسه یربح اللَّه من جانبین: األول بتعرفه على خطایاه، والثاني یصیر حذًرا في المستقبلالعتید.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 19- 18: 7 مك 2 (سأحكم على نفسي، حتى ال یحكم علّي ذاك الذي فیما بعد سیدین األحیاء واألموات(Ò.  

1 Commentary on Matthew, 10:24. 
2 In 1 Cor., hom., 28:2. 
3 In 1 Cor., hom., 28:2. 
4 Ep. 209:10. 
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القدیس أغسطینوس 

  عن كلماتنا ونظراتنا ونحكم على أنفسنا فلنصنع حساًبا ألنفسناعوض أن نعبر بتراخ بما ندعوه خطایا بسیطة 
حتى نتحرر من العقوبة فیما بعد. هذا هو السبب الذي ألجله قال بولس: "إن حكمنا على أنفسنا من جهة خطایانا 

كل یوم هنا، ننزع حتًما قسوة الحكم في ذلك الموضع". 

  بإرادة صالحة، مقیمین محكمة الضمیر التي بالحكم على أنفسناإن كنا نهمل ُسندان ویؤدبنا الرب. لهذا فلنبادر 
ال یعرفها أحد. لنمتحن أفكارنا ونصمم بقانون الئق ألنفسنا حتى بالخوف من العقوبة القادمة ُیسحب ِذهننا 

. Ïوُیضبط دوافعه وُیحفظ العینین بال نوم حتى یحفظ من أعمال الشیطان المستمرة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  :أحكم بنفسك ما سأخبرك عنه
افترض أنك ذاهب إلى رحلة طویلة، وٕاذ شعرت بجفاف وعطش بسبب الحر، وملت إلى أحد اخوتك، وقلت 
له: "انعشني فإني متعب من الظمأ" فیجیبك: "إنه وقت الصالة، سأصلي وبعد ذلك آتي ألعینك". وبینما كان یصلى 

وقبل مجیئه إلیك ُمت من العطش. ماذا یبدو لك األفضل أنه كان یجب أن یذهب ویصلي، أم كان یلیق به أن یریحك 
 Ðمن تعب العطش؟

 األب أفراهات

ولكن إذ قد حكم علینا نؤدب من الرب، "
 ].32لكي ال ُندان مع العالم" [

 إن ُحكم علینا هنا خالل الضعف والمرض أو حتى الرقاد، أو خالل التأدیبات الكنسیة بسبب عدم جدیتنا في 
فحص أنفسنا نُؤدب حتى ال ُنعاقب في یوم الرب مع العالم الذي أصر علي العناد ولم یقبل تأدیب الرب. 

 ونفحص بروح الرب أعماقنا، وبهذا ال ، فنراجع أنفسنا،لیتنا ننتفع بإنذارات الرب لنا كأن یسمح لنا بالضیقات
ُندان مع العالم الشریر. لنقبل التأدیب الزمنى، أیا كانت وسیلته، فال نسقط تحت العقوبة األبدیة. 

 " نا ال االنتقام ئشفا بصت". ألن ما یحدث یخص تبكیتنا ال إدانتنا، یخُنؤدبلم یقل "ُنعاقب" وال "ُینتقم منا" بل قال
. Ñتصحیح حالنا ال معاقبتنابمنا، 

  یدعو بولس عقوبتنا تأدیًبا، ألنها هي تحذیر أكثر منها إدانة، إنها للشفاء أكثر من لالنتقام، للتصلیح أكثر منها
للعقوبة. 

 إنه یجعل الحاضر یبدو أقل ثقًال إن قورن بالشرور العظیمة التي سنهرب منها، أعني دینونة العالمÒ .

1 Genesis, hom 60:16. 
2 Demonstration 4:15. 
3 In 1 Corinth., hom. 28:2. 
4 In 1 Cor., hom., 28:2. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  عندما یدیننا الرب، إنما ألجل تهذیبنا، حتى ال ُندان بعد مع العالم. قدیًما قال النبي: "قّدم لى الرب درًسا عنیًفا
. Ï )18:118وٕالى الموت لم یسلمني" (مز 

 القدیس إكلیمنضس  السكندري

  خطایا كثیرة تبدو كأنها منسیة تمر دون أن تحدث عقوبة عنها. أنها محفوظة للمستقبل. فإنه لیس باطًال یدعى
الیوم الذي فیه یأتي دیان األحیاء واألموات یوم الدینونة. ومن الجانب اآلخر بعض الخطایا ُیعاقب علیها هنا، كما 

لو أنها ُغفرت وال تسبب لنا ضرًرا في المستقبل. 
القدیس أغسطینوس 

إذا یا اخوتي حین تجتمعون لآلكل "
 ].33انتظروا بعضكم بعًضا" [

 والكنسي یسألنا أن ینتظر بعضنا البعض، أي اإللهي بعد تقدیم نصیحته بفحص النفس بدقٍة وقبول التأدیب 
 فال یكون لألغنیاء أسبقیة على الفقراء. ،یهتم كل واحد بما لآلخرین ال بما لنفسه في كل شيء

 یطلب بولس منهم أن ینتظر الواحد اآلخر لكي یقدموا التقدمات مًعا، ویخدم الواحد اآلخرÐ .
أمبروسیاستر 

 

إن كان أحد یجوع فلیأكل في البیت  "
كي ال تجتمعوا للدینونة. 

]. 34وأما األمور الباقیة فعندما أجيء أرتبها" [
 ال ُتقدم مائدة الرب ألجل الشبع الجسدي، فمن أراد أن یمأل معدته فلینتظر في بیته عوض أن ینال دینونة 

. يبتصرفه الخاطئ األنان
 أخیًرا إذ عالج بعض األوضاع الرئیسیة التى سببت تشویًشا في العبادة الكنسیة في كورنثوس أخبرهم بأنه 

عندما یأتي إلیهم یرتب بقیة األمور. 

  هنا نفهم أنه لم یكن ممكًنا للرسول أن یقدم وصًفا كامًال للنظام المستخدم في الكنیسة الجامعة في العالم. لذا فقد
. Ñنه نظام واحد وسط كل العادات المتنوعةإأراد وضع النظام بحضوره الشخصي، إذ نجد 

القدیس أغسطینوس 

  یضیف بولس بأنه سیعالج كل األمور األخرى عندما یأتي. وكأن الكورنثوسیین إذ یعترضون بأنه ال یمكن عالج
كل شيء بالرسالة، لذلك یخبرهم بولس بأن یسلكوا هكذا في هذه األمور، أما األمور الباقیة فسیعالجها في الوقت 

. Òالمناسب
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Stromata 1:27:171-172. 
2 CSEL 81:130. 
3 Ep. to Januarius 54:8. 
4 In 1 Cor., hom., 28:3. 
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 11 كو 1من وحي 

ال تفصلني عنك، 
فأنت هو رأسي! 

  ،قدمت لي ذاتك رأًسا لي
احتفظ بك، فأحیا إلى األبد. 

من یحرمني منك، 
ینزع عني حیاتي یا رأسي كل رجل! 

  ،وهبت للرجل أن یكون رأًسا للمرأة
یتشبه بك یا رأس الكنیسة عروسك. 
ال یطلب سلطة وال یسلك بتشامٍخ، 

لكنه كرأٍس ینحني لیبذل حیاته عن أسرته. 
یبسط یدیه معك كما على الصلیب، 

فیحتضن بالحب العملي عائلته. 
ووهبت المرأة أن تكون جسًدا كالكنیسة، 

تتقبل الحب الباذل بالخضوع عالمة القوة. 
لیس خضوع الخنوع والجهالة، بل عالمة حب متبادل! 

تقیم من بیتها سماًء مفرحة ! 

  ،لتقد كنیستك بروحك القدوس  الناري
روح الحب العملي. 

یفتح الغني ألخیه الفقیر مخازن قلبه، 
ومع عطائه المادي یقدم بشاشة صادقة! 

هْب للكل روح الوحدة والحب. 
فتتحول كنیستك إلى ولیمة اغابي، 
تشتهي المالئكة أن تشترك فیها. 

یجد السمائیون مسرتهم في شعبك، 
إذ یرون أیقونتك واضحة وجلیة فیهم. 

  .جعلت من جسدك ودمك ولیمة حب
هب لي ثوب برك فأدخل ولیمتك. 
ألخفتني فیك، فأتأهل لالتحاد بك. 

ألتمتع بالتناول من أسرار حبك، 
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هذه التي تشتهي المالئكة أن تتطلع إلیها. 
نعم! لئال تصیر ولیمتك دینونة لي! 
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المواهب الروحیة 
12–14 

تعالج هذه اإلصحاحات الثالثة موضوع المواهب الروحیة، فقد تمتع أعضاء الكنیسة في كورنثوس بالعدید 
  .استخدامهامن المواهب الروحیة العظیمة، لكن كثیرین أساءوا 

أكد الرسول في هذه اإلصحاحات:  
یلزم تنوع المواهب ومن أجل الكنیسة الواحدة. ُمقدمة  كل المواهب الروحیة هي عطیة الروح القدس أوالً :

 إصحاحخوته (األجل تكمیل األعضاء بعضهم البعض، فال یفتخر أحد على أخیه بما وهبه اهللا مجاًنا من أجل بنیان 
12 .(

، فهو العامل المشترك بین كل األعضاء، بدونه تصیر كل المواهب فضل من كل المواهبأالحب  ثانًیا:
). 13 إصحاح( حتى اإلیمان والرجاء بال نفع

 علي وجه الخصوص عالج الرسول هذه الموهبة على ضوء أساء البعض موهبة التكلم باأللسنةإذ  ثالثًا:
).  14 إصحاح( وة والتعلیم لبنیان الكنیسة أهم من التكلم باأللسنةبأن الحب فوق كل موهبة، وأن الن
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 الثاني عشراإلصحاح 

 المواهب الروحیة
یعالج هذا اإلصحاح موضوع "المواهب الروحیة" لكي یؤكد الحقائق التالیة: 

أوالً : أنها مواهب غنیة وكثیرة ومتنوعة. 
مصدرها واحد وهو اهللا.  : ثانًیا
 أي تحقیق مجد اهللا بخالص الكثیرین ونموهم ، وهي بنیان الكنیسة،ها إلي ذات الغایةجمیعتهدف  ثالثًا:

روحًیا. 
الكنیسة جسد المسیح الواحد، لیس من عضو ال یتمتع بمواهٍب روحیةٍ .  رابًعا:

 به. ةالالئقمواهبه تشبه الجسد الواحد، جمیع أعضائه تعمل مًعا، ولكل عضو   الكنیسةخامًسا:
 لكن یلزم االنتفاع بها، حتى ال تصیر علة انقسامات ،اتها ذسادًسا: المواهب الروحیة لیست غایة في

وانشقاقات. 
]، 10-8 في حدیثه عن المواهب الروحیة وعالقتها بالخدمة الكنسیة أورد الرسول قائمة بتسع مواهب للروح [

] كرمز للكنیسة، بكونها المؤمنین جسد 31-12 مرة [18كلها تعمل لبنیان الكنیسة. وقد استخدم كلمة "جسد" هنا 
المسیح. 

 الروح القدس هو واهب المواهب، فال یستطیع أحد أن یفهم الكتاب المقدس وال أن یكرز به بدون الروح 
القدس، وال یقدر أن یقدم تسبیًحا مقبوًال عند الرب إال بالروح القدس. لألسف كان كثیرون مشغولین بموهبة التكلم 

بألسنٍة لم یسبق لهم أن تعّلموها كنوٍع من االستعراض. لم یهب الرب الموهبة لكي یجتمع الناس حول الشخص، بل 
لكي یتمتعوا بعمله اإللهي الخالصي الذي لن یتحقق بدون الحب الحقیقي. 

 .3-1. واهب المواهب الروحیة   1
 .11-4 المواهب ووحدتها   تنوع. 2
 .26ـ 12المواهب كأعضاء في جسد واحٍد  . 3
 .30ـ 27الكنیسة جسد المسیح المتمتع بالمواهب . 4
 .31حث على االنتفاع بالمواهب  . 5

. واهب المواهب الروحیة 1
 ].1وأما من جهة المواهب الروحیة أیها االخوة فلست أرید أن تجهلوا" ["

، فكالهما عطیتان مجانیتان من  charismataوالموهبة الروحیة  charis یمیز البعض بین النعمة اإللهیة 
قبل اهللا. لكن النعمة هي عطیة یتمتع بها المؤمن من أجل خالصه وبنیانه الروحى؛ أما الموهبة الروحیة فهي عطیة 

ن خالص المؤمن مرتبط إیتمتع بها من أجل بنیان الكنیسة وخالص اآلخرین، وٕان كان یصعب الفصل التام بینهما، ف
بخالص أخوته. 

كانت الكنیسة في كورنثوس غنیة جًدا في المواهب الروحیة، لكن لألسف أساء الكثیرون استخدامها بسبب 
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الكبریاء واالنشغال بالموهبة ذاتها ال بتحقیق غایتها. 
ما هو مصدرها، ودور كل عضٍو في الكنیسة خالل ما ویود الرسول أال یجهل السامعون المواهب الروحیة، 

 فتصیر علة انقسام وانشقاق عوض البنیان، وما هي ، أحد استخدامهايءیتمتع به من مواهٍب قدمها له اهللا، وأال یس
قواعدها ومشاعر من یتمتع بها. 

لیس من موضوٍع أهم من "المواهب الروحیة" في حیاة الكنیسة، حیث یقود الروح القدس المؤمنین في الطریق 
 ومهتًما بخالص كل نفٍس بشریة. خالل كل المواهب الروحیة ،الملوكي متجاوًبا مع عمل السید المسیح الخالصي

لیس ما یشغل قلب المؤمن إال أن یحقق إرادة اهللا أن الجمیع یخلصون وٕالي معرفة الحق یقبلون. 

  كان الذین یقبلون الكرازة اإللهیة في العصور السابقة ویعتمدون ألجل خالصهم ینالون عالمات ظاهرة لنعمة الروح
القدس. فكان البعض یتكلم بألسنة لم یعرفوها ولم یعلمها لهم أحد، بینما ُیمارس البعض عجائب ویتنبأون. لقد فعل 

الكورنثوسیون هذه األمور، لكنهم لم یستخدموا هذه المواهب كما ینبغي، إنما كانوا یهتمون في استعراضها ال في 
. Ïاستخدامها لبنیان الكنیسة

ثیؤدورت أسقف قورش 

 " ألنها من عمل الروح وحده، ولیس شيء فیها من فضٍل بشريٍ روحیةدعا بولس المواهب ،"Ð. 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس
نتم تعلمون أنكم كنتم أمًما "أ

 ].2منقادین إلى األوثان البكم كما كنتم تساقون" [

إذ یوجههم إلى التعرف على المواهب الروحیة یذكرهم بما كانوا علیه قبل اإلیمان، حیث كانوا من األمم 
في مهب الریح. هم محمولین باألهواء الجسدیة والشهوات الزمنیة. لم یكن قائدهم التعقل والحق، بل كانوا كمن 

یقودهم روح اهللا القدوس الواهب الحیاة. ف أما اآلن ،كانوا قبًال یعبدون األوثان الصماء التى بال حس
نه یذكرهم بما كانوا علیه من بؤٍس روحٍي قبل قبولهم اإلیمان، وما كانوا علیه من غباوة وعدم معرفة هللا إ
اآلن یتمتعون باهللا الحي الذي یهبهم بروحه القدوس  و كانوا مخدوعین من الكهنة الوثنیین وعظماء الدولة. إذالحقیقي،

  في البشریة. اخوتهممواهب فائقة ألجل بنیان 
 عوض االفتخار . وقدم لهم هذه المواهب،كأنه یلیق بهم أن یقدموا ذبیحة شكر هللا الذي هداهم إلى الحق

 فإن ما نالوه ال فضل لهم فیه. ،بالمواهب یلیق بهم أن یعملوا بكل حكمٍة وقوةٍ 

  ،یظهر بولس أنه یوجد فارق عظیم بین النبوة المسیحیة والعرافة الوثنیة. الوثنیون ال یوجهون الحدیث للروح الشریر
إنما الروح یمتلكهم وینطق بأموٍر ال یفهمونها. نفس النبي الوثني تظلم وال یعرف ما یقول، أما نفس النبي 

(المسیحي) فتستنیر ویعلن ما تعلمه النبي وفهمه. 
سفیریان أسقف جبالة 

، لذلك أعرفكم أن لیس أحد وهو یتكلم بروح اهللا یقول یسوع أناثیما"

1 Comm. On 1 Cor.., 240. 
2 In 1 Cor., hom., 29:2. 
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 ].3ولیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب إال بالروح القدس" [

 الروح القدس واهب كل المواهب الروحیة هو الذي یقود البشریة لإلیمان بأن یسوع هو الرب، فمن یعترف 
ه كل جیود الرسول بولس أن یو هكذا بربوبیة یسوع المسیح یقوده الروح القدس، أما الذي یهینه فال یقوده الروح القدس.

 األمر الذي لن یتحقق ،طاقات الكنیسة مع اختالف المواهب إلي تعرف الناس علي شخص یسوع أنه الرب المخلص
بدون عمل الروح القدس. 

قادون بالروح القدس الذي كان یعمل في ن أنهم مادعوا یبدو أن بعض الیهود الذین رفضوا اإلیمان المسیحي 
یما فهو غیر ثاألنبیاء في العهد القدیم. لكن الرسول وضع قاعدة واضحة أن من یلعن السید المسیح أو یحسبه أنا

د بالروح القدس. اقنم
 عمل الروح القدس أن یكشف عن شخص یسوع ویكرمه ویحثنا علي قبول عمله الخالص والتعبد له والتعلق 

به بالحب. هذا هو عمل الكنیسة التى یقودها الروح القدس، بل وعمل كل عضٍو حٍي فیها. 

  عّلة كل األشیاء، الذي هو ربنا، یشرق في قلوبنا بالروح القدس، إذ یستحیل أن ُیعرف الرب یسوع بحق إال بالروح
. Ïالقدس كقول الرسول

  المولود من الروح یصیر روًحا، وبذلك یشهد عن المسیح، كما یقول الرسول: "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب
. Ðإال بالروح القدس"

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

   إن كان ال یستطیع أحد أن یقول بأن یسوع هو رب إال بالروح، فماذا یمكننا أن نقول عن الذین دعوا اسمه ولیس
لهم الروح؟ هنا یلیق بنا أن نفهم أن بولس لم یكن یتحدث عن الموعوظین الذین لم یتعمدوا بعد بل عن المؤمنین 

 .Ñوغیر المؤمنین

 الذهبي الفم یوحنا القدیس

 توجد أنواع مختلفة جًدا من الروح، وبدون موهبة التمییز من یقدر أن یعرف ما هي؟Ò 
العالمة أوریجینوس 

 21 : 7 (مت " "لیس كل من یقول یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات: كیف یتفق القول:یلیق بنا أن نسأل (
؟ فال نستطیع القول بأن من )3:12 كو 1(  "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع ربُّ إالَّ بالروح القدس":مع قول الرسول

 طالما كان مثابًرا إلى النهایة. كما ال نستطیع أن نؤكد بأن الذین تالسماواكان به الروح القدس ال یدخل ملكوت 
  "یا رب یا رب" دون أن یدخلوا ملكوت السموات معهم الروح القدس.:یقولون

" المعنى الدقیق لها أي یقول "ال یقدر أن یقول یسوع رب إال بالروح القدس" یقصد بكلمة ":ففي قول الرسول
" الواردة في كالم السید المسیح فیقصد بها المعنى العام. ألن من ینطق یقول، بینما كلمة "اإلرادة والفهم عند القول

  وأما من یعَّبر بقوله عن إرادته وعقله فهذا "یقول" بحق..دون أن یرغب فیما یقول وال یفهمه یبدو كما لو كان "یقول"

1 Against Eunomius, 1:36. 
2 On the Faith. 
3 In 1 Cor., hom., 29:3. 
4 Comm. On 1 Cor. 4:47:2-3. 
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 ال ،هذا یشبه تفسیرنا لكلمة "فرح" السابق شرحها كثمرة من ثمار الروح. إذ یقصد بها المعنى الدقیق لها
 كما لو كان من الممكن أن یفرح )6:13 كو 1 ( "ال تفرح باإلثم":المعنى العام الذي ورد في قول الرسول نفسه

اإلنسان باإلثم، مع أن الفرح یملكه اإلنسان الصالح وحده. هكذا أیًضا هؤالء یبدو كما لو كانوا یقولون "یا رب" وهم ال 
عون بالتأمل في اإلرادة فیه، إنما ینطقون بفمهم فقط. أما الذین ینطقون بالكالم معبًرا نیدركون ما ینطقون به وال یقت

 "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع :عن حقیقة إرادتهم وقصدهم فهؤالء "یقولون" بالحق والصدق. عن هؤالء یقول الرسول
 .Ïرب إال بالروح القدس"

 القدیس أغسطینوس

  إذا قورنت عصا للقیاس (الیاردة) بأخرى، فإنهما یكونان ُمتفقتین مًعا في االستقامة. لكن إذا قورنت قطعة خشب
معوجة بمسطرة، فإن الخشب المعوج مختلف عن المستقیم. هكذا فإن مدیح اهللا بار ویحتاج إلى قلب مستقیم لكي 
یكون المدیح مناسًبا له والئًقا به. فإنه ال یقدر أحد أن یقول: "یسوع رب" إال بالروح القدس. هكذا كیف یمكن أن 

 Ðُیقدم المدیح الالئق إن لم یكن للشخص روح مستقیم في قلبه؟
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 إن كنا ال نقدر أن ندعو الرب یسوع بدون الروح، فبالتأكید ال نستطیع أن نعلن عنه بدون الروحÑ .
القدیس أمبروسیوس 

 أي حٍق ینطق به أحد، إنما ینطقه بالروح القدسÒ .
أمبروسیاستر 

  عندما اعترف لجیئون الشیطاني بیسوع أنه رب لم یفعلوا ذلك بمعنى اإلیمان به، إنما فعلوا هذا معترفین بمعرفتهم
. ءلربوبیة المسیح وسلطانه على كل شي

سفیریان أسقف جبالة 

  ال یوجد تعارض بین تعلیم االبن الوحید الجنس وتعلیم الروح القدس. في األناجیل علمنا الرب مدى عظمة الروح
. Óالقدس ویعلن الروح عن ربوبیته. لیس أحد بالحق یحركه الروح یمكن أن یقول بأن المسیح لیس إلهًیا

ثیؤدورت أسقف قورش 

  من ال یؤمن بالروح ال یؤمن باالبن، ومن ال یؤمن باالبن ال یؤمن باآلب. ألنه "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب
. Ô)18:1إال بالروح القدس"، و"اهللا لم یره أحد قط، االبن الوحید الذي في حضن اآلب هو خبَّر" (یو

القدیس باسیلیوس الكبیر  

 المواهب ووحدتها تنوع. 2

1 Sermon on the Amount 2:83.  
2 Hom. On Ps. 32, hom 15:1. 
3 The Holy Spirit 1:11:124. 
4 CSEL 81:132. 
5 PG 82:322. 
6 On the Holy Spirit, 11. 
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فأنواع مواهب موجودة، "
 ].4ولكن الروح واحد" [

كثیرة تقود إلى نتائج عجیبة، كموهبة النبوة والتعلیم واإلعالنات اإللهیة  charismatoon توجد مواهب
هذه المواهب مصدرها واحد وهو الروح القدس الذي یشهد  .11-8والتكلم بألسنة وصنع عجائب، وردت في اآلیات 

 وال أن ،للسید المسیح ویعلن عن شخصه وعمله لتحقیق غایة إلهیة، فلیس من حق أحد أن یفتخر بما ناله مجاًنا
 یحتقر من لیس له ذات الموهبة. 

ما یناسب كل شخٍص، وما فیه نفع الكل. حسب یوزع الروح القدس مواهبه حسب مشیئته اإللهیة، بسلطانه، 
هذا ال یتفق مع ما  و Eichhorn حاول بعض النقاد األلمان إدعاء أن كلمة "الروح" هنا یقصد بها الطبیعة 

ورد هنا في هذه العبارة، بل ویناقضها. واضح أن الروح هنا یعنى به الرسول األقنوم الثالث: "الروح القدس" واهب 
تفقد العبارة كل تناغم  و كما جاء في كثیر من عبارات العهد الجدید.،الحكمة والمعرفة واإلیمان وصنع العجائب الخ.

فیما بینها أن ُفسر الروح هنا بغیر الروح القدس. 

 حتى ان أعطیت لك موهبة أقل من التي أعطیت آلخر، فإن الواهب هو واحد، لذلك فإن لك كرامة مساویة لهÏ. 

 ُوجد فوارق في المواهب، إال أنه ال یوجد فرق في الواهب. فإنكم تسحبون من ذات الینبوع أنتم وهوتÐ .
 الذهبي الفم یوحنا القدیس

  هذا ال یخص كمال الروح وال جزء منه، ألنه ال یستطیع الذهن البشري أن یقتبس كمال اهللا وال ینقسم اهللا إلى
أجزاء في ذاته. إنما یسكب عطیة نعمة الروح التي لعبادة اهللا، إذ هو أیًضا ُیعبد في الحق، إذ لیس أحد یعبده إال 

. Ñذاك الذي ینسحب إلى الحق في الهوته بحٍب تقويٍ 
القدیس أمبروسیوس 

وأنواع خدم موجودة، "
 ].5ولكن الرب واحد" [

، أي وظائف كثیرة مثل الرسل واألنبیاء والمعلمین وأیًضا األساقفة والكهنة   diakonioonتوجد خدم
 قد تأهلوا للخدمة ال بذواتهم بل بدعوة الرب یسوع المسیح إلیهم. .والشمامسة الخ
" یؤكد تنوع العاملین في كرم الرب واختالف درجاتهم، لكنهم متساوون من جهة وأنواع خدم موجودة": بقوله

  وأن جمیعها ضروري ومكمل لبعضه البعض وٕاال فلماذا یدعوهم، خدمة الرب الواحديمصدر الدعوة وغایة العمل وه
ول. ذ"؟ لهذا یلیق أال یفتخر أحد، وال یشعر آخر بأنه ُمحتقر ومرالرب الواحد"

وأنواع أعمال موجودة، "
 ].6ولكن اهللا واحد الذي یعمل الكل في الكل" [

"، أي طاقات عاملة، مثل صنع المعجزات وٕاخراج الشیاطین موجودة energeematonوأنواع أعمال "
وشفاء المرضي وٕاقامة موتى بجانب أعمال القلب والفكر الخ. مصدرها هو اهللا اآلب "الذي یعمل الكل في الكل". اهللا 

1 In 1 Cor., hom., 29:4. 
2 In 1 Corinth., hom. 29:3. 
3 The Holy Spirit 11:71. 
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 تبدو بسیطة جًدا ال التي الشمس والقمر والكواكب وفي األمور ةهو الذي تظهر أعماله في األمور الضخمة كخلق
نعیرها اهتماًما كوجود دودة صغیرة. لذا وجب أن یقف جمیع العاملین في الكنیسة ال لیتفاخروا بما نالوه من طاقات قد 

تكون خارقة الطبیعة، وٕانما أن یشترك الكل في تقدیم ذبیحة شكر هللا العامل واهب القوة. 
أعمال (] والطاقات 5]، والخدم للرب یسوع [4هكذا ینسب الرسول المواهب للروح القدس [

energeematon(] 6 هللا اآلب .[
 مصدر كل هذه . المتجسد واهللا اآلبواالبنتوجد مواهب روحیة وخدم وطاقات للعمل مصدرها الروح القدس 

م لكل مؤمٍن حسب مسرته اإللهیة. د الثالوث القدوس الواحد، الذي یقوالبركات السماویة ه

 الذي رأسه اهللا، وأعضاؤه نحن.  المسیح الواحد نحن جمیًعا جسد 

ربما یكون البعض األعین مثل األنبیاء. 
والبعض یكونون باألكثر مثل األسنان، كالرسل الذین یعبرون بطعام تعلیم اإلنجیل إلى قلوبنا...  

والبعض هم األیدي الذین ُیرون حاملین أعماًال صالحة. الذین یقدمون قوة النتعاش الفقراء الذین هم بطنه.  
البعض هم قدماه.  

لیتني أكون مستحًقا أن أحسب عقبه! إنه ُیسكب الماء على قدمي المسیح ذاك الذي یغفر للمنحطین 
. Ïخطایاهم، والذي یحرر اإلنسان العادي بغسل قدمي المسیح

القدیس أمبروسیوس 

  ربما ُیصاب من یسمع عن المواهب بحالة إحباط متى وجد آخر لدیه موهبة أعظم منه. ولكن إذ نأتي إلى الخدمة
یحدث أمر آخر. ففي هذه الحالة فإن التعب والعرق مطلوبان. لماذا تشتكي إن أخذوا خدمة أكثر لیفعلوها لكى 

Fیریحوك؟

Ð 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس

  .كما أن عمل الجسم البشري یصیر معطًال متى لم توجد العوامل التي تثیره للحركة، هكذا بالنسبة للنفس 

فالعینان ال تحققان عملیهما إال خالل النور أو بهاء النهار.  
واألذنان ال تدركان عملهما حیث ال یوجد صوت ُیسمع. 

واألنف ال تعرف وظیفتها إن لم توجد رائحة مثیرة.  
 العمل الوظیفي یتحقق من السبب. ىهذا لیس ألن العمل قد ُفقد وٕانما لمجرد غیاب العلة لظهوره، بل باألحر

نفس األمر بالنسبة لنفس اإلنسان. إن كانت النفس لم تتفهم عطیة الروح خالل اإلیمان فإنه وٕان كانت ال 
تزال تملك عمل الفهم لكن لیس لدیها نور المعرفة. العطیة التي في المسیح ممكنة لكل أحد بكمالها وما هو حاضر 
في كل موضع ُیوهب قدرما نرغب أن نتقبل وسیبقى فینا مادمنا نرغب أن نتأهل له. هذه العطیة هي معنا حتى إلى 

نهایة العالم. 
هذه هي التعزیة التي نتوقعها خالل فاعلیة العطایا، هي عربون الرجاء المقبل. هذا هو نور الذهن، وسمو 

1 Letter to his Sister, 62. 
2 In 1 Cor., hom., 29:4. 
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. Ïالنفس. لهذا یلیق بنا أن نصلي لهذا الروح القدس

  .توجد أربعة معاٍن في الكلمات التي بین أیدینا 

ُیوجد الروح نفسه في المواهب المختلفة.  
یوجد نفس الرب في الخدم المختلفة. 

یوجد نفس اهللا في هذه األمور المتباینة. 
. Ðیوجد إعالن للروح في المواهب الممنوحة النافعة

القدیس هیالري أسقف یواتییه 

 تؤول كل المواهب والخدم والعمل إلى نهایة واحدة، فإنها أشكال مختلفة لذات الخدمةÑ. 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس
 عن دور الثالوث القدوس في المواهب المقدمة للمؤمنین، فیقول أن سّر قوتها في العالمة أوریجینوسیحدثنا 

اهللا اآلب مصدرها، ویقوم االبن باستخدامها للخدمة، ویهبها الروح القدس للمؤمنین ویقوم بتوزیعها. [تأتي هذه المواهب 
 .]Òمن اهللا، وتستمد منه القوة، ویخدمها المسیح، وندین لوجودها الحقیقي في البشر للروح القدس

  هنا في حالة اآلب واالبن والروح القدس فإن قوتهم قائمة في طبیعتهم. أقول أنها تؤكد أن اآلب واالبن والروح
القدس في مركز القوة لیعملوا إرادتهم... فإن الروح القدس یحیي من یشاء، ویعمل الكل في الكل كما یشاء؛ واالبن 

الذي به ُخلقت كل األشیاء المنظورة وغیر المنظورة في السماء وعلى األرض یفعل كل األمور حسب مسّرته، 
ویحیي من یشاء. واآلب یضع األزمنة في سلطانه، وٕاذ یشیر إلى األزمنة یستخلص أن كل شيء یحدث في وقته 

. Óخاضًعا لقوة اآلب

 " یعمل الكل هذا الروح دون نزاع هو روح ملوكي، روح محیي، القوة الضابطة والمقدسة لكل الخلیقة، الروح الذي
. Ô" كما یشاءفي الكل

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  
 ].7ولكنه لكل واحٍد یعطى إظهار الروح للمنفعة" ["

جمیع المؤمنین بال استثناء لهم دورهم؛ لكل واحٍد ف ،"الروح phaneroostis ولكن لكل واحد ُیعطى إظهار"
 بالیونانیة لتعني الكشف عن المشاعر الحقیقیة "إظهار"موهبة أو خدمة أو طاقة عمل إلظهار الروح. جاءت كلمة 

وعن عمل الروح في أعماق اإلنسان. كما أن الطبیعة الظاهرة تكشف عن اهللا غیر المنظور، هكذا حیاة المؤمن 
وأعماله وغیرته تكشف عن الروح العامل فیه. 

 وٕانما لمنفعة اآلخرین كما لخالص نفسه. هنا ال ،": ال یهب اهللا هذه العطایا لمنافع شخصیة للمؤمنللمنفعة"
یمكن الفصل بین منفعة صاحب الوزنة أو الموهبة أو العمل الكنسي ومنفعة اآلخرین، فإن بنیان الكنیسة یقوم على 

1 Trinity 2:35. 
2 Trinity 8:29. 
3 In 1 Cor., hom., 29:4. 
4 Commentary on John 2:6. 
5 Against Eunomius, 2:6. 
6 Against Eunomius, 2:2. 
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التناغم بین بنیان النفس الداخلیة والشهادة للحق وكسب اآلخرین للشركة في التمتع بالبركات اإللهیة. 

  إذ ال یوجد شخص واحد قادر على تقبل كل المواهب الروحیة ُتعطي نعمة الروح حسب إیمان كل واحدٍ . عندما
یعیش إنسان في جماعة مع آخرین فإن النعمة التي توهب على وجه الخصوص لكل فرد تصیر ملًكا عاًما 

لآلخرین... 
. Ïمن ینال أیة موهبة ال یملكها ألجل نفسه وٕانما ألجل اآلخرین

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 أیا كان قیاس الروح الذي ُیعطى لك فهو لنفعك، فلیس من سبب أن تشتكي مما یبدو أنها موهبة صغیرةÐ. 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس
فإنه لواحٍد ُیعطى بالروح كالم حكمة، "

 ].8وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد" [

 فیقدم لواحٍد كالم حكمة وآلخر كالم ،: یظهر الرسول تنوع هبات الروح الواحد للمؤمنین موهبة الحكمة:أوالً 
 بما یناسب الشخص وما ینفع الكنیسة كلها. یذكر الحكمة أوًال ثم المعرفة، لیس ألن الحكمة لها ،معرفة، حسب مسرته

. أولویة أو أسبقیة عن المعرفة
 األول یظهر كمرشٍد حكیٍم متعقل قادٍر علي كشف حكمة اهللا في تدبیر خالص للبشریة وتقدیم المسیح

: 2 إذ فیه تذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة (كو ،حوله كي یقتنوههم ) لمن 24: 1كو  1؛ 10: 3"حكمة اهللا" (أف 
 لهم  المعطاة دعوا لیعلموا باإلنجیل حسب الحكمة،)34: 23حكماء (مت   sophoi). فقد ُدعي الرسل الكارزین 3
). 15: 3 بط 2(

 ، فیقدم معرفة أسرار العهد القدیم،كمن نال بالروح القدس استنارةالمؤمن : یظهر ثانًیا: موهبة المعرفة
ویكشف عن النبوات والرموز في الناموس واألنبیاء. هذه المعرفة ال ُیمكن عزلها عن الحكمة. 

  بمعنى آخر ُیعطى معرفة ال بالتعلم من كتاب، بل باستنارة الروح القدسÑ .
أمبروسیاستر 

 تشیر الحكمة إلى معرفة اإللهیات، والمعرفة إلى العلم البشريÒ .
القدیس أغسطینوس 

وآلخر إیمان بالروح الواحد،  "
 ].9وآلخر مواهب شفاء بالروح الواحد" [

: إذ یهب الروح البسطاء الثقة في اهللا حتًما یحقق مواعیده اإللهیة، فیحققون بصلواتهم ثالثًا: موهبة اإلیمان
 ویلجأ الكثیرون ،الكثیر، ویكون لهم دورهم بجانب الحكماء وأصحاب المعرفة. یتسم هؤالء بروح الصالة والورع والتقوى

إلیهم لمساندتهم بالصالة، بینما یقوم الحكماء وأصحاب المعرفة بكلمة الوعظ والتعلیم. 

1 The Long Rules 7. PG 82:323. 
2 In 1 Cor., hom., 29:5. 
3 CSEL 81:134. 
4 Trinity, 14. 
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 به البعض في عجرفة ي ُمقدم للجمیع، لكنه من المواهب النادرة، یزدر،اإلیمان من أثمن مواهب الروح
واعتداد بالعمل البشري ال عمل اهللا. 

)، 2: 13 كو1هنا عن اإلیمان الذي یحرك السماء واألرض، به یمكن أن تنتقل الجبال (الرسول یتحدث 
 البعض أن اإلیمان هنا یقصد به العمل المعجزي في سحب القلوب لقبول عمل المسیح الخالصي. ىویر

  اإلیمان الذي ُیعطى بواسطة الروح كنعمٍة لیس إیماًنا خاص بالتعالیم المجردة، وٕانما اإلیمان الذي یحمل قوة
وحیویة تتعدى الطبیعة البشریة، اإلیمان الذي یحرك الجبال... فكما أن حبة الخردل صغیرة لكنها تحمل طاقة 
متفجرة، فتأخذ الفرصة بزراعتها ثم تبعث فروًعا عظیمة حول الساق، حتى إذ تنمو تصیر ملجأ للطیور، هكذا 
بنفس الطریقة فإن اإلیمان یقدم في النفس أموًرا عظیمة... فإن مثل هذا یضع فكر اهللا أمام ذهنه، وكاستنارة 

لإلیمان یسمح بها فیرى اهللا. ذهنه أیًضا یجول خالل العالم من أقصاه إلى أقصاه، ومع نهایة هذا الزمن الذي لم 
. Ïیأِت بعد ینظر الدینونة قائمة فعًال ویرى المكافآت الموعود بها ممنوحة

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  بدون روح اإلیمان لن یؤمن أحد بحقٍ . بدون روح الصالة ال یقدم أحد صالة نافعة. هذا ال یعني وجود أرواح كثیرة
. Ðبل في كل شىء روح واحد بعینه یعمل، الذي یقسم لكل واحد بمفرده حسبما یشاء

القدیس أغسطینوس 

 "ال یقصد ایمان العقائد، بل ایمان بعمل معجزات، الذي یقول عنه المسیح: "إن كان لكم ایمان مثل وآلخر إیمان ،"
. Ñ)20 : 17حبة الخردل، تقولون لهذا الجبل انتقل فینتقل" (مت 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 اإلیمان المذكور هنا لیس هو اإلیمان الممنوح لكل مؤمن بل من النوع القادر أن یحرك الجبالÒ  .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 بعد أن تحدث الرسول عن موهبة اإلیمان انتقل إلى موهبة شفاء المرضى، القوة التى رابًعا: موهبة الشفاء:
 على جسده لشفاء يیهبها الروح ولكن في حدود. فالرسول بولس ُوهب أن یشفي المرضى، حتى ُحملت الخرق الت

) 20: 4 تي 2 (تروفیمس) و26: 2(في   ابفرودتسالمرضى بینما لم یستطع أن یشفي بعض تالمیذه األخصاء مثل
. )7 : 12كو  2 ( في الجسدي) كما لم یستطع أن یرفع عن نفسه الشوكة الت23 : 5تي  1( تیموثاوسو

وآلخر عمل قوات  "
وآلخر نبوة  

وآلخر تمییز األرواح، 
وآلخر أنواع السنة 

 ].10وآلخر ترجمة ألسنة" [

1 Catech. Lect. On Faith 5:11. 
2 Letter to Sixtus, 191. 
3 In 1 Corinth., hom. 30:1. 
4 PG 82:323. 
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تختلف عن الموهبة السابقة في أن  وهي energeemata dunameoon خامًسا: موهبة صنع العجائب
: 16 كما أشار السید المسیح في مر ، أما هذه فخاصة بعمل ما هو خارق للطبیعة، خاصة بشفاء األمراضىاألول
 حیث أعطى لتالمیذه أن یدوسوا على الحیات، وٕان شربوا ُسًما ُممیًتا لن یؤذیهم، ولعله یقصد أیًضا اإلقامة من ،18

األموات، وٕاخراج الشیاطین وصنع اآلیات.  
 إذ جاءت الكلمة الیونانیة واحدة في العبارتین. ،]6هذه الموهبة خاصة باألعمال الموجودة [

 الكشف عن أحداث ي وكما تعن، التعلیم بتفسیر كلمة اهللا الخاصة بالحیاة العتیدةي تعنسادًسا: النبوة:
)، 10: 21(أع  ربط بولس وتسلیمه للرومانعن ) 28: 11(أع   أغابیوستنبأمستقبلیة في هذا العالم الحاضر كما 

). 25: 27كما ُأعلن لبولس الرسول عن انكسار السفینة في مالطة (أع 

  كما جاء في بولس النبوة تتحقق لیس فقط باآلب واالبن بل وأیًضا بالروح القدس. لهذا فالعمل واحد والنعمة
. Ïواحدة

 القدیس أمبروسیوس

وهي موهبة یمكن بها الشخص أن یمیز بین العجائب اإللهیة الحقیقیة والعجائب : سابًعا: تمییز األرواح
). یكشف الرب لهم نیات اإلنسان وما في قلبه حتى 1: 4 یو 1المزیفة، وبین المعلمین الحقیقیین والمعلمین الكذبة (

یفضح الخداع والغش فال ینحرف وراءه كثیرون. 
)، 10- 1: 5بروح التمییز أیًضا عرف بطرس ما في قلبي حنانیا وسفیره اللذین كذبا على الروح القدس (أع 

). 11 – 9: 13وأیًضا في حالة ایلیماس (أع 

 " الذي ُیوهب للبعض. إنها موهبة روحیة بها ُیمیز الروح تمییز األرواحفي توزیع المواهب الروحیة ُیضاف أیًضا "
. Ð)1:4 یو 1كما یقول الرسول: "امتحنوا األرواح إن كانت من اهللا" (

 العالمة أوریجینوس

ینطقون بلغات متنوعة لم یسبق لهم أن تعلموها، إنما یهبها  genee gloossoon ثامًنا: أنواع ألسنة مختلفة
اهللا لهم للتعلیم.  

ها یعرفها بعض الحاضرین ویجهلها اآلخرون یقوم وإذ یتكلم البعض بألسنة لم یتعلم: تاسًعا: ترجمة ألسنة
أحد الموهوبین بالترجمة لمنفعة الكل. 

 افتخر الكورنثوسیون بالتكلم باأللسنة، لهذا وضعها بولس في آخر القائمةÑ .
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

ولكن هذه كلها یعملها الروح الواحد بعینه، "
 ].11قاسًما لكل واحد بمفرده كما یشاء" [

ها بالخبرة والقدرات البشریة العادیة، لكن الروح القدس یقوم ئهذه المواهب واألعمال الفائقة ال ُیمكن اقتنا
نه یوزعها حسبما یرى فیه األفضل لمن ینال العطیة وللجماعة. إبتوزیعها حسب مشیئته اإللهیة. 

1 The Holy Spirit 2:13:143. 
2 Hom. 3 on Exodus. 
3 In 1 Cor., hom., 29:5. 
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"، فهو یوزع ال كیفما كان وٕانما حكمته وٕانما حسب "،" ال تعني مجرد المسرةمشیئتهیرى البعض أن كلمة "
بما فیه الصالح وما هو للنفع العام وحق. حًقا إنه صاحب سلطان وله أن یوزع كما یشاء حسب مسرته، وفي نفس 

الوقت هو روح الحكمة اإللهیة، لن یخطئ قط وهو یوزع هذه المواهب. 
هكذا یلیق بالمؤمن لیس فقط أال یفتخر بمواهبه كما لو كانت من عنده أو نالها عن استحقاق لبره 

 نال مواهب لم ینلها هو، وٕانما أن یعمل تحت قیادة روح اهللا القدوس لیضرم الذيالشخصي، وال أن یحسد أخاه 
 كما یقوم بتشجیع اآلخرین إلضرام مواهبهم. ،الموهبة التى ُقدمت له

عمل الكنیسة خلق روح القیادة الحیة العاملة، ولكن بروح التواضع ال الكبریاء، وبروح القوة ال الشعور 
بالفشل.. 

  ُیستخلص الدواء المسكوني لتعزیاته من نفس األصل ومن نفس الكنز ومن نفس المجرى. لهذا یوجه بولس أنظارنا
. Ïعادة إلى هذا التعبیر حتى نبدو كأننا متساوون فیعزیهم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .تكلم الروح أیًضا في اآلباء البطاركة واألنبیاء وأخیًرا في الرسل، فبدأوا یصیرون أكثر كماًال بقبولهم الروح القدس
.  Ðهكذا ال یوجد فصل بین القوة اإللهیة والنعمة، فإنه وٕان ُوجدت مواهب كثیرة لكن الروح واحد

 القدیس أمبروسیوس

  .هنا یعطى بولس راحة ألصحاب المواهب الصغیرة، مشیًرا أنها صادرة أیًضا من الروح القدس
 ثیؤدورت أسقف قورش

  لنعلن عن الروح القدس فقط كما هو مكتوب، وال نكون مشغولین بما هو لیس مكتوب. الروح القدس وضع
األسفار المقدسة. تحدث من عنده كل ما أراده، أو كل ما یمكننا أن نفهمه. لنحْد أنفسنا بما یقوله، فإنه من عدم 

. Ñالمباالة أن نفعل غیر ذلك
 القدیس كیرلس األورشلیمي

  یرجع هذا إلى عدالة اهللا الذي یقوم بالتقسیم وٕالى قوته الذي یقسم حسب مشیئته أو ألنه یود أن یهب كل واحٍد ما
  .Òیعلم أنه لنفعه

 القدیس أمبروسیوس

 "الحظ أن بولس لم یقل: "حسب إرادة كل أو أي فرد" بل "حسب مشیئة الروحÓ .
 القدیس جیروم

  لیت أولئك الذین ینزعون عن الروح القدس قوته الالئقة یتطّلعون إلى ما نقرأه مما قاله الرب: "الروح یهب حیث
ولكن هذه كلها یعملها الروح الواحد بعینه، قاسًما لكل واحٍد  ). وأیًضا إلى ما یقوله الرسول: "8:3یشاء" (یو 

1 In 1 Cor., hom., 29:5. 
2 The Holy Spirit 2:12:138. 
3 Catechesis 16:2. 
4 Letter 20 to Bishops. 
5 Against the Pelagians, 16. 
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]. ُیخشى لئال یظن أحد أن اآلب واالبن ال یعمالن هذه األعمال، بینما أشار بوضوح إلى 11 [بمفرده كما یشاء"
قاسًما مواهب "الشفاء" بین هذه األعمال، و"صنع المعجزات" التي بال شك تضم إخراج الشیاطین. فعندما یقول: "

" أال یظهر بوضوح أیًضا قوة الروح القدس، ولكن واضح أنه دون انفصال عن اآلب لكل واحٍد بمفرده كما یشاء
 Ïواالبن؟

القدیس أغسطینوس 

 ألنهم طبیعة واحدة وقوة واحدة، 6-4:12ینسب بولس هنا للروح القدس ما قد سبق فنسبه لألقانیم الثالثة (كو (
یوجد إله واحد فقط نعمته توزع على األفراد حسبما یشاء ولیس حسب والثالثة یفعلون ما یفعله الواحد. 

 وٕانما لبنیان كنیسته. كل هذه األشیاء التي یحتاج إلیها العالم لكي یتمثل بها وال استحقاقات شخٍص معیٍن،
. Ðیستطیع ألنه جسدي، هذه ُترى في الكنیسة بیت اهللا، حیث ُتوهب كعطیة الروح القدس وتعلیمه

 أمبروسیاستر

  المطر واحد بعینه ینزل على كل العالم، لكنه یصیر أبیض في السوسنة، وأحمر في الوردة، وأرجواني في البنفسج
 ق األرجوانیة اللون، یصیر ألواًنا كثیرة متباینة في أطیاب متنوعة. بوالزنا

هو في النخلة شيء، وفي الكرمة شيء آخر، وهو الكل في كل األشیاء... لكنه یشكل نفسه حسب ما 
الروح القدس، مع أنه واحد له طبیعة واحدة غیر منقسم، یهب كل واحد نعمته  یستقبله، ویصیر مناسًبا لكل زرع. هكذا

حسب مشیئته. 
الروح  الشجرة الجافة عندما ُتروى تصدر براعم. هكذا أیًضا النفس وهي في الخطیة إذ تتأهل بالتوبة لنعمة

القدس تزهر في برٍ . خالل الروح الواحد في طبیعته لكن بمشیئة اهللا وباسم االبن یقدم ثماًرا فاضلة متنوعة. فیستخدم 
لسان شخص للحكمة، وینیر نفس شخص آخر بالنبوة، ویهب آخر قوة إخراج الشیاطین، وآخر عطیة التفسیر لألسفار 

المقدسة. إنه یسند ضبط النفس لشخٍص بینما یعلم آخر العطاء، وآخر الصوم والتواضع، وآخر االستخفاف بأمور 
. Ñالجسد. یهیئ آخر لالستشهاد. إنه یعمل بطرٍق مختلفٍة في أشخاص مختلفین، مع أنه هو نفسه لیس فیه اختالف

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  لیس من أحٍد له كل هذه، إنما البعض لهم هذه واآلخر تلك، والكل منهم له الهبة (الروح) نفسه الذي یقسم بما هو
 .Òمناسب، أقصد الروح القدس

 القدیس أغسطینوس

  .یقول الرب: "أحصوا عظامي"، وواحدة منها لم تنكسر 

لكن عندما تحدث عن قیامة جسد المسیح الحقیقي والكامل قال أنه سُیحضر مًعا أعضاء المسیح الذین هم 
عظام جافة، عظمة مع عظمة، عصب مع عصب، ویأتون إلى اإلنسان الكامل، إلى قیاس قامة ملء جسد 

المسیح. عندئذ ستكون األعضاء الكثیرة جسًدا واحًدا، جمیعهم مع كثرتهم یصیرون أعضاء جسد واحد.  

1 Sermons on New Testament Lessons, 21:26. 
2 CSEL 81:135. 
3 Catechesis 14:12. 
4 Trinity. 15. 
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اهللا وحده هو الذي یقیم تمییًزا بین القدم والید والعین والسمع والشم.  
بمعنى واحد یمأل الرأس، وآخر القدمین وبقیة األعضاء. وتصیر األعضاء الضعیفة المتواضعة مكّرمة. 

سوف یقّوي اهللا الجسد مًعا وعندئذ سیعطي األعضاء الناقصة كرامة أعظم. ولن یكون بعد أّي نوع من االنقسام، إنما 
ستتمتع كل األعضاء بوضٍع حسٍن، وتشاركه كل األعضاء ما لدیه من صالحات، وٕاذ یتمجد أّي عضو تفرح معه كل 

. Ïاألعضاء
العالمة أوریجینوس  

  كل عمٍل یستحق التفكیر فیه یلزم أن یكون لیس عمل اآلب وحده، وال االبن على وجه الخصوص، وال الروح
 القدس منفصالً ...

بینما یقول الرسول: الروح الواحد بعینه یقسم عطایاه الصالحة لكل إنسان بطریقة متنوعة، فإن حركة 
الصالح التي تصدر عن الروح لیست بدون بدایة. نجد القوة التي ندركها تسبق هذه الحركة وهي ابن اهللا الوحید خالق 

. Ðكل األشیاء فبدونه ال یحصل أّي شيء موجود على بدایته. ونفس هذا المصدر للصالح یصدر عن مشیئة اآلب
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 الذي فیه تعزیة للكل هو الذي یصدر عن أصل واحد، ومن ذات الكنوز، ومن ذات الینابیع، ویناله الكليالدواء المسكون Ñ .

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 المواهب كأعضاء في جسد واحدٍ . 3
ألنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثیرة، "

وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثیرة هي جسد واحد، 
 ].12كذلك المسیح أیًضا" [

 وهو أعضاء الجسد التى تعمل مًعا ،یقدم الرسول بولس مثاًال رائًعا لیوضح تفاعل المواهب وتناغمها مًعا
]. یعمل جسد المسیح واحد مًعا 27بانسجاٍم عجیٍب . جاء هذا المثال مطابًقا لمفهوم الكنیسة بكونها جسد المسیح [

خالل الرأس. 
 لذا فهو ملتزم بالمساهمة في بنیان كنیسة اهللا على األرض، ولكن لیس كل ،كل مؤمن له موهبة روحیة

المؤمنین لهم ذات الموهبة. تنوع المواهب یدفع الكل مًعا بروح الوحدة واالحترام المتبادل، كل یشعر بحاجته إلى موهبة 
أخیه، فتقوم الوحدة على أساس الحب. 

كثیر من آباء الكنیسة أننا نحب الكل ونقدرهم بكونهم أعضاء لنا في ذات و العالمة أوریجینوسیرى 
 أن المؤمن یحب اهللا بال حدود، لكن حبه القدیس أغسطینوس وكما یقول . نلتزم به الذيالجسد، لكن الحب له نظامه

طالب أن یحب قریبه كنفسه، لكن لیس على حساب خالص نفسه. ومن جانب يُ لقریبه یكون في حدود حبه لنفسه، إذ 
آخر فإن حب العضو للزوجة أو الزوجة مختلف عن الحب لألبناء أو للوالدین، وحب القریب مختلف عن حب مقاوم 

یز. يها. نحن نلتزم بالحب للكل ولكن بروح الحكمة والتم لُمضطهدالالكنیسة و

1 Commentary on John, 10:20. 
2 On "Not Three Gods." 
3 In 1 Corinth., hom. 29:5. 
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  إن كنا، كما یقول الرسول، نحن أعضاء بعضنا البعض أظن أنه یجب أن نحمل نوًعا من المشاعر نحو أقربائنا
 یتطلب أن یكون ،تجعلنا نحبهم، ال كأجساٍد غریبٍة، وانما كأعضاٍء لنا. هذه الحقیقة لكوننا أعضاء بعضنا البعض

لنا ُحب مشابه ومساٍو للجمیع. بالنظر إلى أن حقیقة وجود بعض أعضاء في الجسد أكثر كرامة وجماًال بینما 
أكثر ضعًفا، أظن أنه یحدث نوًعا من الموازنة للحب حسب هي األعضاء األخرى لیس لها جمال عظیم و

ضابط لنفسه في تصرفاته أنه استحقاقات األعضاء وكرامتها. فلو أن شخًصا یسلك بتعقل في كل األمور و
. Ï لیعطیه لكل عضو مختلًفا عن اآلخرهوعواطفه حسب كلمة اهللا، أظن أنه یلزم أن یعرف نظام المحبة ویالحظ

العالمة أوریجینوس 

 كما أن الجسد والرأس هما إنسان واحد، هكذا الكنیسة والمسیح واحدÐ .

  یتحدث بولس عن المسیح وهو یتكلم عن الكنیسة. بهذا یرفع مستوى الحدیث ویقدم االحساس بالمهابة أكثر فأكثر
. Ñلسامعیه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یشیر بولس إلى أنه كما الجسد له أعضاء كثیرة، بعضها أكثر أهمیة من األخرى، هكذا أیًضا في الكنیسة. ولكن
. Òكل عضو ضروري ونافع

ثیؤدورت أسقف قورش 

  كیف أننا نحن هو!، فنتأمله فینااآلن إن كنا عندما نفكر في جسده نعود  

فلو أننا نحن لسنا هو كیف یكون القول: "بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم" (مت 
) صحیًحا؟  40:25

) قوًال صحیًحا؟  4:9إن كنا نحن لیس هو فكیف یكون القول: "شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟ (أع 
.  Ó)23-22:1إذن نحن هو، وأن المسیح الكامل هو كل من الرأس والجسد (أف  

القدیس أغسطینوس  
ألننا جمیعنا بروح واحد أیًضا اعتمدنا إلى جسد واحد، "

یهوًدا كنا أم یونانیین، 
عبیدا أم أحراًرا، 

]. 13وجمیعنا سقیًنا روًحا واحًدا" [
نمارس أعماًال متنوعة لكنها وبعمل الروح القدس نلنا في المعمودیة االتحاد مًعا في الرأس یسوع المسیح، 

تكمل بعضها البعض. 
 ألنه عضو حي في الجسد. ،یركز الرسول على التزام الكل بالعمل مًعا، لیس من مؤمن حقیقي لیس له دور

یعمل الكل بالرغم من اختالف مواهبهم، بل واختالف جنسیاتهم، سواء كانوا یهوًدا أو من األمم، عبیًدا أو أحراًرا، بال 

1 The Song of Songs, Comm., Book 3:7. (ACW) 
2 In 1 Corinth., hom. 29:5. 
3 In 1 Cor., hom., 30:1. 
4 PG 82:326. 
5 Sermons on New Testament Lessons, 83:8. 
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تمییز، إذ الكل صاروا علي ذات المستوي كأعضاء في جسد المسیح. 
الواحد ، حیث نتمتع بذات دم السید المسیح كأس األفخارستیاالكل یشربون من ذات الكأس ؛ ربما یقصد 

 فیسري في عروقنا لنصیر أسرة واحدة، كما من دٍم واحدٍ . 

 نحتفظ نحن كلنا ببعضنا البعض بطبیعة الجسد الواحد ي، بل لكمتنوعة تتشكل أجساد كثیرة ياعتمدنا ال لك 
الكاملة، أى أن نصیر كلنا جسًدا واحًدا، فقد اعتمدنا في ذات الجسد. هكذا الذي یشكلنا (المسیح) هو واحد، وما 

 ي أيلینا. ویقول: "حتى أنا، الرسول، لیس لإ" مضیًفا نفسه نحن كلنا حسًنا یقول (الرسول) "...یشكله هو واحد
. Ï هذا األمر"ي أكثر منكم في إضافءشي

 ع أنهم إذ هم كثیرون ومتنوعون فهذا یجعلهم جسًدا واحًدا . فلو ن كیف یعزیهم مرة أخرى إذ ألمح إلى أنه مقتانظروا
.  Ðأن الكل هم واحد بال تنوع لن یكونوا جسًدا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس هكذا. فإنه وٕان وجدت ربوات األسباب نقدمها لن نكون قادرین ذاكاآلن ال تسألوا عن السبب، لماذا هذا أو 
. Ñ حسن مثلما نرى أن الُمبدع (اهللا) ُیسر بذلك، فإن في هذا اقتناع بأنه یرید ذلكهذاعلى إظهار أن ما 

  .إنه یقصد هذا، لو لم یوجد بینكم اختالف عظیم لن تكونوا جسًدا وتصیروا واحًدا، وال تصیروا متساوین في الكرامة
یتبع هذا مرة أخرى إن كنتم متساوون في الكرامة فأنتم لستم جسًدا، وٕاذ أنتم لستم جسًدا فأنتم لستم واحًدا، وٕاذ أنتم 

 Òلستم واحًدا، فكیف تتساوون في الكرامة؟

 في الجسد أتفه من الشعر؟ ومع هذا إذا أزلت هذا من الحاجب ومن جفن العین فإنك تحطم نعمة ءأى شي 
 بخصوص وظائف األعضاء ءالشي إن أردت اآلن أن ترى نفس ...المالمح الجمیلة وال تعود تظهر العین جمیلة

 هكذا من یحارب أخاه یحارب نفسه، ألن ... إصبًعا فسترى بقیة األصابع العاملة جًدا ال تتمم عملهاانزعأیًضا، 
. Óلیلٍ بقالذي سّبب الضرر لیس ویصیب الضرر یصیب لیس فقط ذاك الشخص بل 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .جمیعكم واحد في المسیح یسوع. لیس أن البعض أصحاب معرفة مستنیرون، واآلخرین أقل كماًال في الروحانیات
. Ôلیضع كل واحٍد جانًبا كل الشهوات الجسدیة، فتكونوا متساویین وروحیین أمام الرب

 القدیس إكلیمنضس السكندري

  یوجد عمل واحد، إذ یوجد ّسر واحد، توجد معمودیة واحدة، إذ یوجد موت واحد عن العالم. توجد وحدة في النظرة
. Õالتي ال یمكن أن تنقسم

 القدیس أمبروسیوس

1 In 1 Corinth., hom. 30:3. 
2 In 1 Corinth., hom. 30:3. 
3 In 1 Corinth., hom. 30:4. 
4 In 1 Corinth., hom. 30:5. 
5 In 1 Corinth., hom. 30:6. 
6 Paedagogus 1:5:31. 
7 The Holy Spirit 1:3:45. 
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 یعلمنا بولس أنه یلیق بنا أال نعامل أحًدا باستخفاف، وال أن نظن في أحٍد أنه كاملÏ .
 أمبروسیاستر

 الذي شكل الجسد هو واحد، والجسد الذي تشكل هو واحدÐ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

"فإن الجسد أیًضا لیس عضًوا واحًدا 
 ].14بل أعضاء كثیرة" [

  یقول أصحاب الخبرة في هذه األمور أن الفضائل ال تنفصل عن بعضهما البعض، وأنه ال یمكن ان نقتني إحداها
. Ñكما یلیق دون نوال الفضائل األخرى، فإنه حیث توجد فضیلة واحدة تتبعها بقیة الفضائل بالضرورة

  أسقف نیصصسالقدیس غریغوریو

 تتحقق وحدة الكنیسة في هذه الحقیقة: أن أعضاءها الكثیرة تسد احتیاجات األعضاء األخرىÒ .
 أمبروسیاستر

  یقول بولس هذا لكي ال نستخف باألعضاء المتواضعة التي للكنیسة. فإنه وٕان كان أحد أقل بالطبیعة لكنه ال یزال
ینتمي لجسد الكنیسة. 

سفیریان أسقف جبالة 
إن قالت الرجل ألني لست یًدا لست من الجسد،  "

 ].15أفلم تكن لذلك من الجسد" [

 هذا یعنى أنه ال یمكن القول بأن األخ الضعیف لیس جزًء من الجسم لمجرد أنه لیس قوًیاÓ .
 أمبروسیاستر

وٕان قالت األذن ألني لست عیًنا لست من الجسد، "
 ].16أفلم تكن لذلك من الجسد؟" [

 یقول بولس أن الشخص األقل قلیًال ال یظن أنه لهذا غیر الزم للجسدÔ .
 أمبروسیاستر

  الحظ أن بولس یجمع القدمین مع الیدین اللتین أعلى قلیًال منهما، ویجمع األذن مع العین هكذا. وذلك ألننا نمیل
. Õأن نحسد الذین هم أعلى مّنا قلیالً 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لو كان كل الجسد عیًنا، "

1 CSEL 81:135. 
2 In 1 Cor., hom., 30:2. 
3 On Virginity, 15. 
4 CSEL 81:136. 
5 CSEL 81:136. 
6 CSEL 81:136 
7 In 1 Cor., hom., 30:3. 
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فأین السمع؟ 
لو كان الكل سمًعا، 

 ].17فأین الشم" [

 حتى إن كان الجسم له فقط العضو األهم، فإنه یبقى بال نفع بدون األعضاء األخرىÏ .
 ثیؤدورت أسقف قورش

"وأما اآلن فقد وضع اهللا األعضاء، 
 ].18كل واحد منها في الجسد كما أراد" [

   وضع اهللا كل جزٍء من الجسم حسبما اختار، فلهذا لیس لنا أن نسأل بعد لماذا صنع هكذا حسب الطریقة التي
أرادها. فإننا وٕان كنا ال نقدر أن نصل إلى ربوات الشروحات فإننا ال نجد أفضل من هذا، أن مسرة الخالق أن 

. Ðیفعل ما قد اختاره
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ].19ولكن لو كان جمیعها عضًوا واحًدا أین الجسد؟" ["

  لو أن كل واحٍد مساٍو لآلخر في الكنیسة لما ُوجد جسم، ألن الجسم یحكمه تنوع وظائف أعضائهÑ .
 أمبروسیاستر

فاآلن أعضاء كثیرة،  "
 ].20ولكن جسد واحد" [

 التنوع في أعضاء الجسم ُیوّحد هدف ضمان أن الجسم یحقق القدرة على العملÒ .
 أمبروسیاستر

  إن لم یوجد بینكم تنوع عظیم ال یمكن أن تصیروا جسًما. إن كنتم لستم جسًما ال یمكن أن تتحدوا. إن كنتم لستم
. Óواحًدا فإنه ال یمكن أن تصیروا متساویین في الكرامة. ألنكم لم تنالوا نفس المواهب فأنتم جسم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

ال تقدر العین أن تقول للید: ال حاجة لي إلیِك، "
 ].21أو الرأس أیًضا للرجلین: ال حاجة لي إلیكما" [

   إن كانت العین سلیمة وترى بوضوح فأي فرح لها إن فقدت أعضاء الجسم األخرى؟ كیف یمكن أن تظهر كاملة
 Ôبدون الیدین والقدمین وبقیة أجزاء الجسم؟

 العالمة أوریجینوس

1 PG 82:327. 
2 In 1 Cor., hom.,30:4. 
3 CSEL 81:137. 
4 CSEL 81:138. 
5 In 1 Cor., hom., 30:5. 
6 In Leviticus, hom. 7. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثاني عشر 

  

  اإلنسان األعظم في الرتبة أو في الكرامة ال یقدر أن یعمل بدون من هم أقل منه. فإنه توجد أمور یستطیع أن
یفعلها األقل كرامة أكثر من العظماء، كما أن الحدید یستطیع أن یفعل أموًرا ال یقدر الذهب أن یفعلها. لهذا تحقق 

.  Ïالقدمان عمًال مكرًما للرأس
 أمبروسیاستر

  ال تستطیع المواهب العظمى أن تعمل بدون األقل منها، فإنه إن أصیبت المواهب الصغرى بضرٍر ال یستطیع
الجسم كله أن یعمل بلیاقةٍ . أي عضو أسفل من القدمین؟ وأي عضو أكرم وأهم من الرأس؟ ولكن الرأس مهما تكن 

. Ðأهمیتها ال تكفي، وال تقدر أن تفعل كل شيء بذاتها. فلو كان األمر هكذا فال حاجة للقدمین

  إن كانت موهبة ما أقل من غیرها لكنها ضروریة. وكما عند غیاب إحداها ترتبك مًعا وظائف كثیرة، هكذا بدون
. Ñموهبة ما ُیشوه كمال الكنیسة

 هذا ع متطلعین إلیه أنه من صنع اهللا. ماذا یبدو أقل كرامة من االعضاء الجنسیة؟ وم،لیس فینا شي بال كرامة 
فلها كرامة أعظم، حتى الفقراء جًدا إن تركوا بقیة أعضاء الجسم عاریة ال یقدرون أن یحتملوا بقاء هذا العضو 

. Òعارًیا

  عندما یدعوها "ضعیفة" "وبال كرامة" إنما یستخدم التعبیرین كما یبدو لنا، وعندما یقول "ضروریة" ال یضیف كلمة
"یبدو"، إنما هكذا هو حكمه علي العضو، إذ یقول أنه ضرورى والئق جًدا. ألن هذه األعضاء نافعة لالنجاب 

. Óوبقاء جنسنا

 نون األقل لئال عوض أن تصیبهم أذیة ُتصابون أنتم أنفسكم باألذى. عندما هيإذ تعرفون ذلك وأنتم األعظم ال ت
. Ôُیقطعون یتحطم الجسم كله

 من الحب واالتفاق. فإن ام فیًض دقن وٕانما لكى ،ینصحنا اهللا بذلك لیس فقط خشیة أن ینفصل الواحد عن اآلخر 
كان كیان كل إنسان یقوم على سالم قریبه فال تقل أقل وال أكثر من هذا، إذ ال یوجد أقل من أن تحبه وال أكثر. 

 یستمر الجسم ترى االختالف أیًضا واضًحا بین األعضاء، وعندما یهلك ال تجد ذلك. فالدمار حتًما یحدث ما لكي
. Õلم تعمل األعضاء األقل

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  للكنیسة عینان حقیقیتان هما المعمَّدون والقادة فیها، الذین یرون في الكتاب المقدس أسرار اهللا... لهذا أیًضا یدان
وهم األشخاص العاملون الذین هم أعین لكنهم أیدي. هل هم یظهرون أسرار األسفار المقدسة؟ ال، لكنهم أقویاء 

في العمل. للكنیسة قدمان، اللتان تقومان برحالت رسمیة من كل نوع. القدم تجري، لكي تجد الید العمل الذي 

1 CSEL 81:138. 
2 In 1 Cor., hom., 31:1. 
3 In 1 Corinth., hom. 31:1. 
4 In 1 Corinth., hom. 31:2. 
5 In 1 Corinth., hom. 312. 
6 In 1 Corinth., hom. 31:4. 
7 In 1 Corinth., hom. 31:4. 
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. Ïتمارسه. والعین ال تحتقر الید، وال هؤالء الثالثة یحتقرون البطن كما لو كانت عاطلة وبال عمل
 القدیس جیروم

 ].22بل باألولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضروریة" ["

 اإلمبراطور العظیم ال یزال في حاجة إلى جیشÐ .

  ألن أقدامنا أسفل وتحتاج إلى كرامة لهذا نزّینها باألحذیة. واضح أن األعضاء الخاصة التي تبدو ُمعیبة ُتغطى
بوقاٍر، حتى ال تتعرض للرؤیة العامة وال لعدم التوقیر. 

  هكذا یبدو بعض االخوة الفقراء لمن هم في ثیاب غالیة كمن هم ال شيء، وهم لیسوا بدون نعمة إذ هم أعضاء
جسدنا. إنهم یسیرون في ثیاب بسیطة قذرة وحفاة. ومع أنهم یبدو محتقرین یلزم تكریمهم باألكثر ألنهم غالًبا ما 

. Ñیسلكون حیاة نقیة. ما یراه الناس محتقًرا قد یراه اهللا جمیالً 
 أمبروسیاستر

  ألیست بالتأكید شعور رؤوسكم هي أقل قیمة من أي عضو آخر؟ أي شيء أرخص ومزدرى به وأقل في الجسم
عن شعور رؤوسكم؟ ومع هذا لو أن الحالق قص شعوركم بطریقة ردیئة تغضبون علیه ألنه لم یقص الشعر كما 

. Òیلیق. ومع ذلك فأنتم ال تهتمون بوحدة أعضاء الكنیسة هكذا
 القدیس أغسطینوس

وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بال كرامة نعطیها كرامة أفضل، "
 ].23واألعضاء القبیحة فینا لها جمال أفضل" [

وأما الجمیلة فینا فلیس لها احتیاج، " 
 ].24لكن اهللا مزج الجسد معطًیا الناقص كرامة أفضل" [

لكي ال یكون انشقاق في الجسد، " 
 ].25بل تهتم األعضاء اهتماًما واحًدا بعضها لبعض" [

   ال ُیحفظ رباط السالم بین الذین ال یوجد انسجام، وال یتحقق فیهم لطف الروح بل یوجد خالف وصراع ومنافسة
حادة. إنه من الجسارة الوقحة أن تدعو هؤالء أعضاء المسیح، أو أنهم یسلكون تحت قیادته، لكي نكون أمناء في 

. Óالفكر فنقول بوضوح أن الحكمة الجسدیة هي السید علیهم وهي تملك علیهم
 القدیس باسیلیوس

فإن كان عضو واحد یتألم "
فجمیع األعضاء تتألم معه، 
وٕان كان عضو واحد یكرم 

1 On Matthew, hom 85. 
2 CSEL 81:138. 
3 CSEL 81:138-39. 
4 The usefulness of Fasting, 6. 
5 On the Judgment of God. 
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 ].26فجمیع األعضاء تفرح معه" [

   :یطلب هنا ثالثة أمور 

  .عدم االنقسام بل یتحد الكل مًعا في الكمال
. كل یهتم باآلخر كما یلیق

. Ïاعتبار أن الكل یعملون مًعا

 والبطن وما یرتبط ینحنيیشعر بها كل الجسم ویهتم بها. فالظهر ما  عقب إنساٍن غالًبا فيكة وعندما تدخل ش 
 والعینان تالحظان ما ، نحوهتنحني العقب، والرأس فيا، والیدان تتحركان كحارسین وخادمین لسحب ما دخل مبه

 تظهر إلیهایحدث بكل عنایة. فمع كون القدم هي األقل من حیث عجزها عن االرتفاع ولكن بانحناء الرأس 
. لیس كمن یقدم إحساًنا إلیه وینزل ینحنيالمساواة بینهما، وتنعم بذات الكرامة خاصة عندما ُیسبب القدم للرأس أن 

. Ð فُیكرم الجسم كله. الفم یتكلم والعینان تضحكان وتبتهجان، الرأس ُیكلل...بل الرتباطه بالقدم

 إن كان أحد ممتاًزا في حدیثه ال یمدحونه وحده بل یمدحون الكنیسة كلهاÑ .

  الشیطان حسود لكنه یحسد البشر، لكن وأنت إنسان تحسد البشر، وتنجح في مقاومة حتى الذین من عشیرتك
 غنى عوض أن تتوج يرؤیتك ألٍخ فلحزنك عند  عذر ي عفو تناله وأيوأسرتك، األمر الذي ال یفعله شیطان. أ

 Ò؟نفسك وتفرح وتتهلل لنجاحه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إني أتألم وأحزن مع زمالئنا المؤمنین الذین سقطوا وجحدوا اإلیمان أثناء مرارة االضطهاد، یسحبون جزًءا من قلوبنا
. Óمعهم، فسببوا لنا حزًنا مشابًها بجراحاتهم

 القدیس كبریانوس

 آالمنا هي هكذا قد بلغت إلى أقصى العالم المسكون، متى تألم عضو تتألم معه كل األعضاءÔ .
 القدیس باسیلیوس الكیر

 المشاركة العامة في كل شيء، األمور الصالحة والمحزنة، هي الطریق الوحید لبلوغ كمال الشركةÕ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إن ُقطع إصبع أما ترتعب كل أعضائك؟ أما ُتسرع إلى الطبیب لكي یعید اإلصبع إلى موضعه؟ بالتأكید یحدث
هذا، عندئذ یكون جسمك في حالة جیدة حینما تكون كل األعضاء متفقة مًعا، الواحد مع اآلخر. تعتبر نفسك في 

. Öصحة وأن حالك حسن

1 In 1 Corinth., hom. 31:5. 
2 In 1 Corinth., hom. 31:5. 
3 In 1 Corinth., hom. 31:6. 
4 In 1 Corinth., hom. 31:7. 
5Letter 17.  
6 Letter 242 to the Westerners. 
7 In 1 Cor., hom., 31:5. 
8 The Usefulness of Fasting, 6. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثاني عشر 

  

  حاشا لنا أن نرفض االستماع إلى ما هو ُمّر وُمحزن للذین نحبهم. ال یمكن لعضٍو أن یتألم دون أن تتألم بقیة
. Ïاألعضاء معه

  إذ نتأمل راحتكم الدائمة التي تتمتعون بها في المسیح، نحن أیًضا وٕان كنا نتعب مضاعفة ونواجه مصاعب إال
 أننا نجد معكم راحة أیها األحباء.

إننا جسد واحد تحت رأس واحد، فتشاركوننا أتعابنا ونحن نشارككم راحتكم، ألنه "إن كان عضو واحد یتألم 
. Ð]26فجمیع األعضاء تتألم معه؛ وٕان كان عضو واحد ُیكّرم فجمیع األعضاء تفرح معه" [

القدیس أغسطینوس  
 أن المؤمن في وسط آالمه وأتعابه ال یطلب من اآلخرین أن یشاركون آالمه، لكنه القدیس أغسطینوس یرى 

إذ یتطلع إلى سالم اآلخرین وراحتهم وفرحهم، یشاركهم هذه الحیاة فینسى تعبه وألمه.  

 ] تتحقق 26یهدأ األلم الذي یعاني منه عضو بطریقة ال أستطیع تفسیرها، وذلك عندما تتألم كل األعضاء معه .[
هذه التهدئة ال بالممارسة الفعلیة في المعاناة من الكارثة، وٕانما خالل قوة الراحة التي للحب. فإنه وٕان عانى 

البعض من ثقل التعب واقعًیا یشاركهم اآلخرون تعبهم خالل معرفتهم أن هذه یجب احتمالها إال أن الكل یشترك 
. Ñفي احتمالها مًعا... في ذات الخبرة وذات الرجاء والحب والروح اإللهي

  بشغف نشتهي أن نعرف حالكم، وٕان كان اهللا قد وهبكم شیًئا من الراحة قدر ما یمكن أن یهب في هذا العالم، ألنه
"إن كان عضو واحد ُیكّرم، فجمیع األعضاء تفرح معه". هكذا هي خبرتنا الدائمة أنه في وسط اضطراباتنا نحّول 
أفكارنا إلى بعض اخوتنا یعیشون في راحة نسبیة، فنتجدد إلى حد لیس بقلیل، كمن نحن نتمتع فیهم بسالم أعظم 

 Òوحیاة هادئة!
القدیس أغسطینوس  

 متى كان لنا هذه المعرفة أو باألحرى ذلك اإلیمان الذي سبق أن عالجته، بمعنى أن نعتقد بأن كل سیرینوس :
األمور تحدث لنا بسماح من اهللا، وأنها مرتبة ألجل خیر أرواحنا، فإننا لیس فقط ال نحتقرهم بل وال نكف عن 

 فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع .الصالة من أجلهم كأعضاٍء منا، وأن نحنو علیهم بكل قلوبنا وكل جوارحنا
 وذلك كما .)، إذ نحن نعلم أننا ال نقدر أن نكمل بدونهم بكونهم أعضاء منا26:12 كو 1( األعضاء تتألم معه

نقرأ عن السابقین لنا أنهم ال یقدرون أن ینالوا تمام المكافأة بدوننا إذ یقول الرسول: "فهؤالء كلُّهم مشهوًدا لهم 
. Ó)40 ،39:11 باإلیمان لم ینالوا الموعد إذ سبق اهللا فنظر لنا شیًئا أفضل لكي ال ُیكَملوا بدوننا" (عب

  سونیريسألب ا

 الكنیسة جسد المسیح المتمتع بالمواهب. 3
 ].27وأما انتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفراًدا" ["

1 Letter, 99. 
2 Epistle 48:1. 
3 Epistle 99:2. 
4 Epistle 145:2. 
5 Cassian: Conferences 7:30. 
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 إن كان یلزم أال ینقسم جسمنا فباألولى جسد المسیح مادامت النعمة أعظم من الطبیعةÏ .

  لم تكن كنیسة كورنثوس هي الجسم كله، إنما هي جزء من مجتمع اإلیمان على مستوى العالم. لهذا الق
. Ðبالكورنثوسیین أن یكونوا في سالم مع الكنیسة في كل موضع آخر، إن كانت بالحق هي عضو في الجسم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .ن الكل، بل نحن أعضاء جسم لكٍل متسع، الذي هو الجسم كله لسنا أعضاء أفراد نختار أن نجتمع مًعا لنكوِّ
سیفریان أسقف جبالة 

  في قیامة المسیح كل أعضائه بالضرورة قامت معه، فعندما عبر من األعماق إلى األعالي جعلنا نعبر من الموت
. Ñإلى الحیاة

 مكسیموس من تورینو

 ] "ها أنتم ترون حتى التناسق الالئق بین حجارة 27اآلن نرى في النص: "أنتم جسد المسیح وأعضاؤه أفراًدا.[
 عن عظام المسیح، والمكائد التي ُوضعت 23الهیكل تبدو كأنه انحّل والحجارة قد تبعثرت كما جاء في المزمور 

ضده باالضطهادات واألحزان من جانب الذین یحاربون وحدة الهیكل. فإنه سیقوم الهیكل، یقوم الجسد في الیوم 
. Òالثالث بعد یوم الشر الذي یهدده، ویوم النهایة الذي یتبعه

  وأما هو فكان یقول عن هیكل جسده، فلما قام من األموات تذّكر تالمیذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكالم"
). هذا یشیر إلى جسد المسیح في هیكله. ربما یسأل أحد إن كان هذا یؤخذ 22-21:2الذي قاله یسوع" (یو 

بالمعنى الواضح أو نحاول ربطه بكل عبارة خاصة بالهیكل بالنظر إلى أنه جسد یسوع، سواء الذي أخذه من 
العذراء أو ذاك الذي هو الكنیسة كما قیل بالرسول أننا كلنا أعضاء جسده. من جانب قد یظن أحد أنه استحالة أن 
نربط كل ما قیل عن الهیكل بالجسد، أّیا كان هذا الجسد. وآخر یأخذ الحدیث بالمعنى البسیط الواضح ویقول أن 
الجسد (في كال المعنیین) یدعى الهیكل ویحمل مجد اهللا الساكن فیه، لهذا فإن ذاك الذي هو صورة اهللا ومجده، 

. Óبكر كل الخلیقة یستطیع بحق أن یدعو جسده الذي للكنیسة هیكًال یحمل صورته
العالمة أوریجینوس  

  :فإن جسد المسیح لیس شیًئا یختلف عن الكنیسة التي 27" ["أنتم جسد المسیح وأعضاؤه أفراًداإذ قیل للزوجة .[
هي جسده، وأعضاؤه أفراًدا. وقد ربط اهللا االثنان مًعا، هذان اللذان لیسا اثنین بل صارا جسًدا واحًدا، آمًرا البشر 

. Ôأال یفصلوا الكنیسة عن الرب
العالمة أوریجینوس  

  لقد سمعتم بكونكم أبناءها (أبناء المحبة) أن جسد المسیح هو الكنیسة، وٕان أردتم تكونون أنتم هكذا. یقول هذا
)، وأیًضا: "وأما أنتم فجسد المسیح 24:1الرسول في مواضع كثیرة: "من أجل جسده الذي هو الكنیسة" (كو 

1 In 1 Corinth., hom. 32:1. 
2 In 1 Cor., hom., 32:1. 
3 Maximus of Turin: Sermons, 54. 
4 Commentary on John, 10:20. 
5 Commentary on John, 10:23. 
6 Commentary on Matthew,14:17. 
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. Ï]. فإن كّنا جسده، فما قد احتمله جسده من الجمهور، تحتمله الكنیسة اآلن27وأعضاؤه أفراًدا" [

 !إن كان جسد المسیح واألعضاء المنتمون إلیه هم واحد، فال تجعلوا من األعضاء جسدینÐ 

 یمكننا بصدٍق أن ندعو كل هؤالء المسیح، الذین مسحوا بالمسحة مادام الجسد كله مع رأسه هو مسیح واحدÑ .
القدیس أغسطینوس  

فوضع اهللا أناسا في الكنیسة: "
أوًال رسًال، ثانًیا أنبیاء، ثالثًا معلمین، 

ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء،  
 ].28أعواًنا تدابیر وأنواع السنة" [

 "؟ هذه أیضا ي] ما هي األعوان؟ أن تسند الضعیف. هل هذه موهبة، أخبرن28" [  أعواًنا تدابیر...وضع اهللا
 مقدًما العالج الروحي، هذا بجانب أن الرسول یدعو كل ،موهبة من اهللا أن یدرك اإلنسان سریًعا حاجة الغیر

، ء إلظهار حاجتنا إلى العون اإللهي في كل شيمانإ ويأعمالنا الصالحة مواهب، لیس بمعنى تجاهل دورنا القلب
الشكر، وبهذا یدخل بهم إلى التقدم ویثیر أذهانهم.   یعدهم لحیاةيولك

 لذلك وضع أیًضا الرسل أوًال الذین لهم ...لسنة جعلها الرسول دائًما آخر (القائمة)بأ  التكلمإذ انتفخوا بسبب موهبة 
 "ثانًیا أنبیاء"، إذ اعتادوا أن یتنبأوا مثل بنات فیلبس وأغابوس وأیًضا أناس كانوا بین الكورنثوسیین ...كل المواهب

 ثالثا: معلمون"، ألن من یتنبأ یتكلم في كل ...)29: 14 كو 1 أو ثالثة" (اثنانقال عنهم: "لیتكلم األنبیاء يالذین 
. Ò بالروح، أما من یعلم فأحیاًنا ینطق بعظات من ذهنه هوءشي

 "ألن القوة أعظم من الشفاء حیث أن الذي له قوة یعاقب ویشفي، أما الذي له ..."ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء 
. Óموهبة الشفاء فهو یشفي فقط

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  التعلیم الذي ُیقدم كتعلیم كنسي، إن كان قد صار نوًعا من االستعباد لكلمات المداهنة بسبب الطمع أو طلب مجد

. Ô]28الناس، فإنه ال ُیحسب تعلیم أولئك الذین وضعهم اهللا في الكنیسة أوًال رسًال، ثانًیا أنبیاء وثالثًا معلّمین [
العالمة أوریجینوس  

لعل الجمیع رسل؟ "أ
ألعل الجمیع أنبیاء؟ 

ألعل الجمیع معلمون؟ 
 ]29ألعل الجمیع أصحاب قوات؟" [

لعل للجمیع مواهب شفاء؟ "أ

1 Sermons on New Testament Lessons, 12:5. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 41:7. 
3 City of God 17:5. 
4 In 1 Corinth., hom. 32:2. 
5 In 1 Corinth., hom. 32:3. 
6 Commentary on Matthew, 11:15. 
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ألعل الجمیع یتكلمون بالسنة؟ 
 ]30ألعل الجمیع یترجمون؟" [

  ن تلك؛ هكذا أیًضا يمواهب العظیمة ال ُتمنح جمیعها لكل البشر، بل ُیعطى للبعض هذه وآلخرالوكما أن
 إذ یقف كل تىبخصوص المواهب األقل فإنها ال ُتقدم للجمیع. وهو یفعل ذلك لبلوغ فیض من التناغم والحب، ح

واحد في احتیاج إلى اآلخر یلتصق هكذا بأخیه. 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

حث على االنتفاع بالمواهب . 4
ولكن جدوا للمواهب الحسنى، "

]. 31وأیًضا أریكم طریًقا أفضل" [

 ال تنتمي ِنعْم الرب التي تُرى في األشخاص إلى استحقاقاتهم بل إلى تكریم اهللاÏ .
 أمبروسیاستر

  عندما تّطلع أعیننا إلى سمّو سعادة إنسان آخر لتلتهب فینا الغیرة للمنافسة ال خالل الحسد، وٕانما كنصیحة
. Ð]31" [جّدوا للمواهب الُحسنىالرسول: "

 األب فالیریان

  ینصحنا الرسول القدیس في إحدى رسائله أن نكون غیورین في المواهب الحسنى. غایتنا في ذلك لیس أن نقتنى
الرغبة في الصالحات (فإن هذا المیل نحو الصالحات هو إحدى السمات الموروثة في الطبیعة البشریة)، لكن یلیق 

بنا أال نخطئ في ُحكمنا فیما هو صالح. ففي حیاتنا هنا كثیًرا ما نخطئ فال نستطیع التمییز بوضوح بین ما هو 
 .Ñصالح وبین ما نحسبه صالح خطأ

صص يغوریوس أسقف ني القدیس غر

 هذا ما یمیز ...ما یسبب تشویًشا وجنوًنا وظالًما عظیًما هو من عمل الشیطان. أما العمل الذي من اهللا فهو ینیر 
. Òيالعّراف من النب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 CSEL 81:143. 
2 Homilies (Frs. of the Church), 13. 
3 The Beatitude, sermon 5. (ACW) 
4 In 1 Corinth., hom. 29:3. 
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 12كو 1من وحي 

اكشف لي عن مواهبي! 
فأعمل بروحك شاكًرا محبتك! 

  .أقمتني عضًوا في جسدك المقدس
لیس عضو بال مواهب! 

اكشف لي عن ما قدمته لي، 
وقدني بروحك، فأضرم الموهبة بجدیة وأمانة. 

  ،ال یشغلني نوع الموهبة وال تقدیر الناس لها
لكني اعتز بها، ألنها عطیتك. 

اشتهي أن أكون أمیًنا في  ممارستها، 
فأنت األمین تضم إلیك األمناء. 

  .تسبحك نفسي، ألن موهبتي تختلف عن مواهب اخوتى
فالتنوع یعطي لكنیستك وحدة. 

أنا محتاج إلى مواهب اخوتي المتباینة. 
وهم یحتاجون إلى ما وهبتني. 

لیس لي أن أفتخر على أخي من أجل ما أعطیتني. 

  .بروحك العجیب أعمل بالحب
مع أنات كل عضو تئن نفسي، 

ومع تكریم كل عضو تتهلل أعماقي. 
نعم، بالحب هو أسمى كل المواهب، 

بدونه أفقد حیاتي. 
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الثالث عشر اإلصحاح 

 Îتسبحة الحب
"، حیث یكشف روح الرب عن مفهومها وسموها وممارستها بةحالمیعتبر هذا اإلصحاح أروع ما كتب عن "

عملیاً . وقد جاءت هذه التسبحة الرائعة ما بین الحدیث عن "المواهب الروحیة" وموهبة التكلم باأللسنة. فإن كان 
اإلصحاح السابق قد كشف عن تمتع كل عضو من أعضاء الكنیسة بموهبة ما أو أكثر، فإنه ال یلیق بإنسان أن 

یفتخر بما ناله من موهبة وال أن یسَّفه من مواهب اآلخرین. كما كشف عن عدم إساءة استخدام المواهب، فال تكون 
 وٕانما لبنیان الكنیسة وخالص الناس، وفي تناسق وتناغم من بقیة المواهب. ،نوعًا من االستعراض، وال لالفتخار

 یكشف الروح عن التزام المؤمن بالحب لینتفع بمواهبه. فبدونه لیس فقط تتحطم 13وفي اإلصحاح 
 وال ینفعه حتى اإلیمان والرجاء. ،المواهب، بل یفقد المؤمن حیاته

هكذا یهیئ هذا اإلصحاح لما سیتحدث عنه بخصوص موهبة التكلم باأللسنة التي أساء الكورنثوسیون 
استخدامها. 

 ومن خالله یحب كل البشریة فوق حدود ،)8:4 یو1(  القلب لیحمل في داخله اهللا المحبةاتساع الحب هو 
ء من أجل أخیه. يالعواطف والغرائز البشریة وفوق كل الطاقات الطبیعیة، إذ ینحنى اإلنسان أمام كل أحٍد لیقدم كل ش

إنه بذل  وٕانما هو أسمى من هذا كله.به،  وال اشباًعا وال تعلًقا  معه فالحب لیس استلطاًفا بالغیر وال انسجاًما
وعطاء بكل إمكانیة من أجل كل أحٍد دون أن ینتظر نفًعا مادًیا أو جسمانًیا أو معنوًیا، بل یحب من أجل اهللا المحبة 

ذاته. 
" هنا عوض المسیح) یمكننا أن نضع كلمة "30:10مادام اهللا هو "محبة"، واآلب والمسیح هما واحد (یو 

". فالحب هو عمل المسیح فینا، وشركتنا معه في سماته. عمل المسیح اإلیجابي فینا یشّكلنا لنتشبه به المحبةكلمة "
]، واحتماًال لكل شيء، وتصدیق كل 6]، وفرًحا بالحق [4ونتبعه ونشاركه حیاته. الحب إیجابًیا یولد طول أناة وترفًقا [

]. أما سلبًیا فالحب فیه رفض لممارسة شهوات الجسد 8]، ودیمومة بال سقوط [7شيء، والرجاء في كل شيء [
]. 6] والفرح باإلثم [5] واألنانیة واالحتداد وظن السوء [4والكبریاء [

  .(في حدیثه للمتأهبین لسّر العماد)
 وحدها العالمة الممیزة بین أوالد اهللا وأوالد إبلیس. يالمحبة ه

ولنصطبغ جمیًعا بالعمودیة.  لنطبع أنفسنا بسمة صلیب یسوع المسیح...
 المحبة. إالء یمیز أوالد اهللا عن أوالد إبلیس ي، فلیس ثمة شكنیسة أسوار اليولیحضر الكل إلى الكنیسة لنبن

 القدیس أغسطینوس 

 هو الذى بالحق والحكمة یتصور في نفسه تدبیر محبة اهللا الفاضل، وحقیقة ربنا یسوع، ویدوم ي(اإلنسان الحقیق (
معه ویلتصق به ویصیر معه روًحا واحًدا. هذا هو اإلنسان الجدید الذى تعرى من اإلنسان العتیق ولبس صورة 

المسیح (المحبة). 

Ï  لإلفاضة في مفهوم الحب وأقوال اآلباء فیه راجع كتابنا: الحب األخوي. 
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ي  القدیس یوحنا التبایس

  .من یحب یتمم الناموس. ومن یتمم الناموس مكرم جًدا ، والُمّكرم یتقبل موهبة روحیة
سفیریان أسقف جبالة 

  الذین یخدمون الرب ببهجة هم الذین یحبونه فوق الكل، ویظهرون حًبا أخوًیا لبعضهم البعض. أیة عبودیة بكامل
الحریة هذه!  

. Ïأیة خدمة تسمو فوق كل أنواع السلطة
كاسیدورس 

 .8-1. الحب ضابط كل المواهب الروحیة  1
 .13-8. یا لسمو الحب!    2

. الحب ضابط كل المواهب الروحیة  1
یسجل لنا الرسول هنا زوایا مختلفة من عالمات المحبة الحقیقیة لألقرباء. 

إن كنت أتكلم بالسنة الناس والمالئكة، "
ولكن لیس لي محبة، 

فقد صرت نحاًسا یطن، 
 ].1أو صنًجا یرن" [

  ال یفضل الرسول المبارك المحبة عن الخوف والرجاء فحسب بل وفوق كل العطایا التي ُتحسب عظیمة
 "وأیًضا أریكم طریًقا :ومدهشة... فبعد ما عدد مواهب الروح من الفضائل أراد أن یصف عناصرها فبدأ یقول

 فقد صرت نحاًسا یطنُّ أو صنًجا یرن. وٕان ، ولكن لیس لي محبَّةأتكلَّم بَألسنة الناس والمالئكةأفضل. إن كنت 
 حتى أنقل الجبال ولكن لیس لي محبة اإلیمانوٕان كان لي كل وكلَّ علٍم وأعلم جمیع األسرار نبَّوة كانت لي 

 كو 1حترق ولكن لیس لي محبة فال أنتفع شیًئا" (افلست شیًئا. وٕان أطعمت كلَّ أموالي وٕان سلَّمت جسدي حتى 
 Ð). أترون إذن كیف أنه ال یوجد شئ أقیم أو أكمل أو أشرف منها!1:13-3، 31:12

 ألب شیریمونا

  ال لیقدم المالئكة بجسٍد (یتكلم)، وٕانما ما یقصده هنا: "حتى إن كنت أتكلم كما ألسنة المالئكةهنا یتحدث عن ،
تفعل المالئكة في عالقتهم ببعضهم البعض، فبدون المحبة أنا ال شيء، بل أكون عبًئا وسبب ضجر... هنا ال 

. Ñیعني باللسان أداة جسدیة، بل یود أن یشیر إلى حوار الواحد مع اآلخر بما یناسب معرفتنا كما یحدث بیننا

  لكي یكون مقاله مقبوًال لم یقف عند الحدیث عن موهبة التكلم باأللسنة بل امتد للحدیث عن بقیة المواهب؛ وٕاذ قلل
بدأ باألقل وصعد من قیمة كل المواهب في غیاب المحبة عندئذ رسم الصورة. وألنه فّضل أن یقدم البرهان قوًیا 

. فإنه إذ أشار إلى ترتیب المواهب وضع األلسنة في النهایة، أما هنا فیضعها أوًال وذلك حسب إلى ما هو أعظم

1 Cassidorus: Explanation of the Psalms, 2. 
2 Cassian: Conferences 11:12. 
3 In 1 Corinth., hom. 32:6. 
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. Ïالدرجات صاعًدا إلى ما هو أعظم

  مواهبنا ثانویة بالنسبة لطریق  إن قال حسًنا بأن كل المواهب بال نفع عظیم بدون المحبة مادامت عجبال
. Ðحیاتنا

 بمعنى آخر یقول بولس إن كان لیس لى حب لیس فقط أكون بال نفع بل إیجابًیا أسبب إزعاًجاÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألِسنة المالئكة هي تلك التي ُتدرك بالعقل ال باألذنÒ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 الحب هو رأس الدین ذاته، ومن لیس له رأس فهو میتÓ .
أمبروسیاستر 

  یقدم لي الرسول بولس في موضع ما تجمیًعا رائًعا ألموٍر فائقة، یكشفها أمامي، وأنا أقول له: "اكشف لي إن كنت
إن كنت أتكلم بألسنة الناس . یبدأ یكشف الواحدة تلو األخرى. ویقول: "ثوب العرسقد وجدت من بینها 

...". یا لها من ثیاب ثمینة! ومع ذلك ال یوجد بعد ثوب العرس! لماذا تتركنا أیها الرسول في إثارة والمالئكة
 ". إن كانت لیس لي محبة ال انتفع شیًئاقلقین؟... "

 Ôانظروا ثوب العرس! ارتدوه یا أیها الضیوف فتجلسون في آمان!

القدیس أغسطینوس 
وٕان كانت لي نبوة، "

وأعلم جمیع األسرار، 
وكل علمٍ . 

وٕان كان لي كل اإلیمان حتى أنقل الجبال 
ولكن لیس لي محبة، 

 ].2فلست شیًئا" [

]. إنما یضم كل المواهب بما 2 أن الرسول إذ یشیر إلى النبوة واإلیمان [القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى  
.  Õفیها صنع العجائب

  وهكذا شاول 51 ـ49: 11)، وقیافا أیًضا تنبأ ( یو 25: 24 ـ 38: 22تنبأ بلعام مع أنه لم یكن نبًیا (عد ،(
  ). 19:9؛ 23 - 14: 16 صم 1عندما كان في عصیانه مملوء بروٍح شریٍر ( 

رافق یهوذا التالمیذ اآلخرین، وفهم كل األسرار ونال المعرفة التي ُوهبت لهم، لكنه كعدٍو للحب خان 

1 In 1 Corinth., hom. 32:7. 
2 In 1 Corinth., hom , 32:8. 
3 In 1 Cor., hom., 32:6. 
4 Comm. On 1 Cor., 251. 
5 CSEL 81:147.  
6 Sermons on New Testament Lessons, 45:7. 
7 Cf In 1 Corinth., hom. 32:7. 
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). 5 ـ 2: 18؛ یو 48 ـ 47: 22؛ لو 46 ـ 43: 14 ؛ مر 50 ـ 47: 26المخلص ( مت 
كان كال من ترتلیان ونوفاتیان إنسانین تعلیمهما لیس بالقلیٍل، ولكن بسبب كبریائهما فقدا شركة الحب، 

وسقطا في االنشقاق بالهرطقات لتدمیرهما. 
أمبروسیاستر 

وان أطعمت كل أموالي، "
وٕان سلمت جسدي حتى احترق، 

ولكن لیس لي محبة، 
]. 3فال أنتفع شیًئا" [

 أن الرسول حین یتحدث عن العطاء لم یقل: "إن قدمت نصف أموالي وال القدیس یوحنا ذهبي الفمیرى 
 .Ï" موضًحا أنه یعطي باهتمام ونظام حسنأطعمت"، ولم یقل "قدمت" بل "كل أمواليثالثة أجزاء وٕانما "

  ٍإنه یذكر أكثر أنواع الموت رعًبا وهو الحرق، قائالً : بأنه حتى هذا بدون محبة لیس بأمٍر عظیمÐ .
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 ) 3-1:13 كو 1من یهین الحب فمهما نال من مواهب عظیمة یصیر كال شيء!... من یملك كل هذه األمور (
 .Ñیكون بال هدف نافع متى لم یكن لدیه األمر الواحد الذي یمكنه به أن یستخدم كل هذه األمور حسًنا

  تسلیم اإلنسان جسده یحترق لیس تصریًحا باالنتحار، بل الوصیة هي أال ُنقاوم األلم إن كان البدیل له هو االلتزام
. Òبممارسة ما هو خطأ

القدیس أغسطینوس 
]. 4المحبة تتأنى وترفق... ["

نه من أجل محبة اهللا ال یبالي بإهانات إتعلم كیف یحب اهللا والناس عملیاً . فيطویل األناة على اآلخرین 
 اآلخرین أو تصرفاتهم ضده، وبهذا یسلك طریق الكمال، طریق الحب المقدس.

 "4:13 كو 1" (المحبة تتأنى وترفق (
". وطول األناة إنها طول األناةتأمل من أي نقطة بدأ الرسول، وماذا قال كأول مسبب لعظمة المحبة: "

. Óأصل كل إنكاٍر للذات. وكما قال أحد الحكماء: "اإلنسان الطویل األناة له فهم عظیم، أما المتهور فعظیم في غبائه"
. Óغبائه"

  وٕاذا قارنا طول األناة بمدینة حصینة وجدناها أكثر حصانة منها. فهي سالح ماٍض وقلعة حصینة، یمكن بسهولة
أن تقف ضد كل المضایقات. وكما أن الشرارة البسیطة إذا ما سقطت في جب ال تؤذي بل تنطفئ سریًعا. هكذا 

لیس هناك  وأما النفس فال تضطرب. ألنه بالحق كل ما یسقط على النفس الطویلة األناة سرعان ما یتالشى،

1 Cf. In 1 Corinth., hom , 32:8. 
2 In 1 Corinth., hom , 32:8. 
3 Sermons on New Testament Lessons, 38:21. 
4 Letter 173 to Donatus. 
5 In 1 Corinth., hom , 32:8. 
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. أقوى من طول األناة

  یمكن أن یوجد، هذا كله یمكن للغضب يءتكلم عن الجیوش واألموال والخیول والحصون واألسلحة أو أي شت قد 
ذلك لكن لیس مثل التأني. ألن من ینشغل بهذه األمور غالًبا ما یغلبه الغضب، ویصیر مكتئًبا كطفٍل  .أن یهزمه

ن أحاطت به إ فتافه، ویمتلئ باالرتباك والهیاج، أما المتأني فإنه كمن في میناء، یتمتع بهدوء مملوء تعقالً .
ن كالقلعة ال یهتز، وٕان ضرب بالعصا فلن ُیجرح ألنه أصلب وكي كالصخرة ال یتحرك، وٕان ُشتم یكونالخسارة، 

من الماس. 
". ألن هناك من تترفقأما بولس فلم یقف عند هذا الحد، بل أضاف أیًضا إحدى خصائص المحبة قائًال "

وٕانما لمعاقبة من أثاروهم لكي یفّجروا فیهم الغضب، لهذا یقول بأن المحبة  ،یمارسون طول األناة، لیس إنكاًرا لذواتهم
". فهو ال یقصد بطول األناة إشعال النار فیمن أثاروا الغضب المحبة تترفقلذلك أضاف "ال تقبل هذا االنحطاط، 

بمعاملتنا لهم بطول األناة، بل بقصد إخماد الغضب وٕابادته. فلسنا نعالج األلم ونشفي جراحات الغضب باحتمالنا 
. Ïاآلخرین بنبٍل، بل احتمالنا لهم بلطف وتعزیة

ذهبي الفم الیوحنا القدیس 

 احملوا بعضكم أثقال بعضٍ :كیف یقدر أن ینال كمال نقاوة القلب من ال ینفذ الوصایا التي یظهرها الرسول" ، 
 وال تحتدُّ ... وال ...، ومن لیس لدیه فضیلة المحبة التي هي: "ال ُتقِبح)2:6 غل(وهكذا ّتمموا ناموس المسیح" 

 نفسه ي)؟! ألن "الصّدیق یراع7-4:13 كو 1 وتصبر على كل شيءٍ " (...تظنُّ السوءَ ... وتحتمل كلَّ شيءٍ 
 .Ð)10:12 بهیمتِه، أما مراحم األشرار فقاسیة" (أم

 ألب شیریمونا

  حیث أن الحب الحقیقي هو أن نحب الكل، فإن عرف أحد أنه یبغض لو شخًصا واحًدا یلزمه أن یسرع ویتقیأ هذه
. Ñاللقمة المرة حتى یتهیأ لقبول عذوبة الحب نفسه

األب قیصریوس أسقف آرل 

  سأل أخ شیًخا: إني أرید أن أستشهد من أجل اهللا. فأجابه: "من احتمل أخاه في وقت الشدة، فذاك  أصبح داخل
أتون الثالثة  فتیة". 

الدیوس ا بالقدیس

  .من احتمل ظلًما من أجل الرب یعتبر شهیًدا
 األنبا موسى األسود القدیس

  إن طول الروح هو صبر، والصبر هو الغلبة، والغلبة هي الحیاة، والحیاة هي الملكوت، والملكوت هو اهللا. البئر
عمیقة ولكن ماؤها طیب عذب. الباب ضیق كرب، ولكن المدینة مملوءة فرًحا وسروًرا. البرج  شامخ حصین ولكن 

داخله كنوًزا جلیلة. 

1 In 1 Corinth., hom , 33:1. 
2 Cassian: Conferences 11:10. 
3 Sermons 23:4. 
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 مقاریوس الكبیر القدیس

 نه یضع حًدا  للغضب  بكونه مسیحًیا. إإن كان الشخص یغضب بكونه إنساًنا، ف
رونیموس يالقدیس ا

  وقالوا له "یا أبانا قل لنا كیف  نخلص؟" القدیس أنطونیوسأتى أخوة إلى 
 "؟من لطمك على خدك األیمن حول له األیسر.  "هل سمعتم ما یقوله الرب..:فقال لهم
 "ما نطیق ذلك". :فقالوا له
 "إن لم تطیقوا ذلك فاصبروا على اللطمة األولى". :فقال لهم
 "وال هذه نستطیع". :قالوا له

 "إن لم تستطیعوا فكافئوا من یظلمكم". :فقال لهم
  "وال هذا نستطیع". :له فقالوا

له "اصلح  لهم مائدة واصرفهم ألنهم مرضى. إن هذا ال  فما كان من القدیس إال أن دعا تلمیذه وقال
  وذاك ال یستطیعون، ووصایا الرب ال یریدون. فماذا أفعل لهم؟!"،یطیقون

 سباالدیوالقدیس 
]. 4المحبة ال تحسد... [

 المحبة هي إنكار للنفس أو إماتة اللذات لیحل اهللا مكانها. فالمحبة ال تطلب ما لنفسها بل ما هو لآلخرین. 
لذلك من یحب یفرح ویسر لنمو اآلخرین روحًیا وجسدًیا، ویشتاق لو أعطى له أن یتخلى عن كل ما اكتسبه من 

) كان یشتهي أن یرى إكلیل أبیه على رأس 1:18 مل 1بركات أرضیة وسمائیة ألجل اخوته. فیوناثان لما أحب داود (
). 17:23 مل 1داود أكثر مما یشتهي أن یراه على رأسه، إذ قال له: "انت تملك على إسرائیل وأنا أكون معك ثانًیا" (

واألم إذ تحب أوالدهما تشعر أن نجاحهم وحصولهم على شهادات دراسیة هو نجاح لها شخصًیا. 
كثیرون، بل ربما الجمیع، یشعرون أحیاًنا بثقل أفكار الحسد في داخلهم رغم تأكدهم تماًما من الشرور التي 

یجلبها الحاسد على نفسه، وعجزه عن أضرار المحسود. ولعل سر العجز في التخلص منه هو عدم معرفة أسباب 
دخوله فینا. لما سقط الشیطان شعر بالفراغ یمأل قلبه، وٕاذ لم یستطع إشباعه من اهللا بدأ یحسد الشبعى. وسقط آدم 

وذریته وصارت القلوب فارغة ترید أن تشبع! فإن لجأت النفس إلى یسوع المسیح مصدر شبعها امتألت، وأحبت الكل، 
واشتاقت لو أخذت آخر صفوف البشر في هذا العالم والعالم اآلتي. ففي هذا العالم، مهما اشتاقت أن تتراجع خلف 

البشریة، فستجد ربنا یسوع المسیح محتَال آخر صف، لیس له أین یسند رأسه، مبصوًقا على وجهه، مطروًدا، مجدًفا 
علیه، مصلوًبا كأحقر لصٍ . وٕان أرادت أن تتراجع إلى الوراء طالبة خالص اخوتها أوًال، نجد موسى یسبقها قائالً : 

)، وبولس قائالً : "فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي 32:32"واآلن إن غفرت خطیتهم وٕاال فامحني من كتابك" (خر 
). 3:9محروًما من المسیح اخوتى" (رو 

 أما إن بحثت عن ینبوع آخر من ینابیع العالم ازداد ظمأها أكثر، فإن طلبت أمجاد العالم وممتلكاته تحسد 
كل من یملك أو ینال أكثر منها، بل وتحسد من هم أقل منها، ألن النفس العطشى تطلب كل العالم لعله ُیشبعها. 

 الحسد یجعل اإلنسان یقف موقًفا عدائًیا ِقَبل اهللا ذاته، وبالتالي یستحیل أن یستقر السالم في مثل هذا القلب. 
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 وبناء علیه ال یمكن أن یوجد السالم في جماعة َتسّرب إلیها داء الحسد. 

 لماذا المحبة ال تحسد، ذلك ألنها ال تنفخ فحیث یوجد الكبریاء یتبعه الحسد، ألن الكبریاء هو أم الحسدÏ .
القدیس أغسطینوس 

 "إذ یمكن لإلنسان أن یتأنى ویحسد في نفس الوقت فیفسد سمو التأني، أما المحبة فتمنع حدوث ال تحسد ."
◌ٍ . Ðهذا

  مثل هؤالء ال یهنأون بطعاٍم أو یتمتعون بشراٍب . إنهم على الدوام یتأّوهون ویتنّهدون ویحزنون، فطالما ال ُیطرد
الحسد تتمزق قولبهم نهاًرا ولیًال بال انقطاع. 

كل الشرور لها حدود، وكل خطأ ینتهي بارتكاب الجریمة، فالزاني تنتهي معصیته عند حد ارتكاب التعّدي، 
واللص تقف جریمته عندما یقتل، والسالب یضع حًدا لجشعه، والمخادع یضع نهایة لغّشه، أما الحسد فلیست له 

حدود. إنه شر یعمل على الدوام وخطیة لیس لها نهایة. 
الشهید كبریانوس 

  خطیة تفرق اإلنسان عن اهللا والناس مثل الحسد، ألن هذا المرض أشد خبثًا من محبة الفضة. ألن محب توجدال 
الفضة یفرح متى ربح شیًئا، أما الحاسد فیفرح متى خسر أحد شیًئا أو ضاع تعبه ُسدى، ویحس خسائر اآلخرین 

ربًحا له أكثر من أي نجاح. فأي شر أعظم من هذا؟! 
 الزاني یتورط في الخطأ ألجل لذة مؤقتة والسارق قد تكون له حجة الفقر، ولكن أي عذر تقدمه أیها 

الحاسد؟! 
 الزاني یحصل على لذة زمنیة أثناء ارتكابه الخطیة، ثم یعود فیرفضها... فیتوب ویخلص، أما الحاسد فُیعّذب 

نفسه ولو لم یحدث له ضرر ممن یحسده. فلهذا خطیة الحسد أشر الخطایا وأشنعها، ألن الحاسد ال یمكنه مغادرة 
خطیته، بل یصیر كالخنزیر المتمرغ في الحمأة، ویماثل بفعله الشیطان ... 

 لهذا أقول لكم أنه ولو كان أحدكم یصنع معجزات أو یحفظ البتولیة، أو یكون صّواًما أو باسًطا كفّیه في 
الرحمة أو ینام على الحضیض أو یصل بهذه الوسائط إلى فضیلة المالئكة؛ ولكن فیه آالم الحسد فال محالة یكون 

أشر من جمیع الخطاة وأردأ منهم. 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 ].4المحبة ال تتفاخر وال تنتفخ" [

 اإلنسان الذي انسكبت فیه محبة اهللا بالروح القدس ُیدرك حقیقة عضویته وعضویة اخوته في جسد الرب، 
لذلك ال یحتقر أحًدا وال یزدري به، بل یحسب الكل مكّرمین ألجل الرب، فیشعر بمشاعر الرسول بولس وهي" "أعضاء 

الجسد التي تحسب أنها بال كرامة ُنعطیها كرامة أفضل. واألعضاء القبیحة فینا لها جمال أعظم، وأما الجمیلة فینا 
فلیس لها احتیاج. لكن اهللا مزج الجسد، معطًیا الناقص كرامة أفضل، لكي ال یكون انشقاق في الجسد بل تهتم 

). فالفقیر الذي یحسب كأنه بال كرامة له عمله في 25-23:12 كو 1األعضاء اهتماًما واحًدا بعضها لبعض" (

1 Letter to Honoratus, 22. 
2 In 1 Corinth., hom , 33:1. 
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الكنیسة أعظم بكثیر من عمل الغني. ففي الكنیسة ال یزدري األسقف أو الكاهن أو المتوحد أو الراهب في نظام 
الشركة أو العلماني ببعضهم البعض. بل كل منهم یعطي اآلخر كرامة. 

  31:22المحبة ال تعرف العجرفة، لهذا قال الحكیم "ال تستحي أن تسلم على قریبك" (ابن سیراخ .(
القدیس أمبروسیوس  

 "بمعنى "ال تتهّور". فإن من یحب یكون متعقًال وجاًدا وثابًتا. بالحقیقة إحدى عالمات الذین یحبون ال تتفاخر ،"
  في هذا العیب. أما الذي یعرف هذا الحب فیتحرر من هذه الشرور تماًما. طبطریقة خاطئة هي السقو

فحیث ال یوجد غضب في الداخل یهرب كٍل من التهّور واالستخفاف بوقاحة. الحب یشبه مزارًعا یضع 
كرسیه في داخل النفس ولن یسمح ألي من هذه األشواك أن تنبت فیها... 

الكل بكمالٍ .  الحب یطّهر
الحظوا أن طویل األناة لیس بالضرورة یكون مترفًقا. فإن لم یكن مترفًقا یصیر طول األناة لیس بالضرورة 
مترفًقا. فإن لم یكن مترفًقا یصیر طول األناة رذیلة، ویتعرض الشخص لخطر السقوط في المكر. لذلك یقدم الحب 

 فیحفظ الفضیلة نقّیة.  الترفقدواًء، أقصد 
مرة أخرى الشخص المترفق غالًبا ما یصیر مبالًغا في رغبته في إرضاء الغیر، هذا أیًضا یصححه الحب، 

". الترفق وطول األناة غالًبا ما یأخذا صورة التظاهر، أما المحبة تنزع هذه الرذیلة ال تتفاخر وال تنتفخإذ المحبة "
انظروا كیف یزین المحبة لیس فقط بما لها، بل وبما لیس لها. إذ یقول: إنها تجلب الفضیلة وتحطم الرذیلة، بل  أیًضا.

 Ïلن تسمح لها أن تنبت قط!

  "أنظر كیف أن الرسول لم یقل اكرموا بعضكم بعًضا فقط، بل قال "مقدمین بعضكم بعًضا في الكرامة
). فال تنتظر أن یبدأ ذاك بإكرامك وتقدیمك عنه، بل اجتهد أن تسعى أنت متقدًما في إكرامه... 10:12(رو

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ) 1بهذا عرفنا محبة اهللا، ألنه أسلم نفسه ِعوًضا عّنا. فینبغي علینا نحن أیًضا أن نبذل أنفسنا ِعوًضا عن اخوتنا 
). فإذا كان ینبغي أن یبلغ حبنا للمسیح إلى هذا الحد، أي إلى بذل أنفسنا عوًضا عن اخوتنا، فباألحرى 16:3یو 

إًذا أن تبلغ بنا إلى أشیاء كثیرة نصادفها كل یوم، وهي أقل كلفة بكثیر عن بذل أنفسنا عنهم. فأحد هذه األشیاء 
وأحّقها؛ الذي تقتضیه المحبة مّنا وتعیننا في حیاتنا ونموها هو اعتبارنا للقریب، فهذا علیه یتأسس ویعتمد كل 

 بنیان المحبة الحقیقیة...

فاعتبارنا الخوتنا یجعلنا نحبهم ونكرمهم ونخدمهم ونتمم نحوهم بقیة ضرورات المحبة. فبمقدار ما یزید فینا 
اعتبارنا لهم... تزداد فینا المحبة وتوابعها، لهذا یحث الرسول أهل فیلبي "ال شیًئا بتحزب أو بُعْجب بل بتواضع 

). وقال أیًضا ألهل رومیة "وادین بعضكم بعًضا بالمحبة 3:2حاسبین بعضكم البعض أفضل مت أنفسكم" (في 
األخویة، مقّدمین بعضكم بعًضا في الكرامة". 

1 In 1 Corinth., hom , 33:1. 
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القدیس باسیلیوس الكبیر  

  الكل غیر كاملین، ال قّواد األلف، وال قّواد المائة وال قّواد الخمسین وال ما یشبههم، بل كٌل في رتبته یقوم بأداء
المهمة الملقاة علیه من (الملك) أو القادة. فبدون الصغیر في الرتبة ال یوجد العظیم، وبدون العظیم ال یوجد 

الصغیر. إنه یوجد نوع من الخلطة في كل شيء، وبذلك توجد فوائد مشتركة. 
لنأخذ جسدنا كمثالٍ : الرأس بدون الرجلین لیس بشيء، كذلك الرجالن بدون الرأس. فكل األعضاء حتى 
أصغرها وأحقرها ضروریة ومفیدة للجسم، فالكل یعمل مًعا في انسجام وتحت ضابط واحد، ألجل المحافظة على 

الجسد كله. 
إًذا لنحافظ على سالمة الجسد في المسیح یسوع، خاضعین بعضنا لبعض، كل بحسب الموهبة التي نالها 
من اهللا. فالقوي ال یحتقر الضعیف، والضعیف یكّرم القوي. والغني یشبع احتیاجات الفقیر، والفقیر یشكر اهللا الذي 

وهبه إنساًنا یشبع احتیاجاته... 
القدیس إكلیمنضس الروماني  

].  5"وال تقبح... " [

  اإلنسان الذي یعیش في عزلة لیس ُمعًدا لیمیز أخطاءه، إذ ال یوجد من ینصحه أو یصححه بلطف وحنو. في
. Ïالواقع النصح الصادر من عدو غالًبا ما ینتج في اإلنسان الحكیم الرغبة في اإلصالح

القدیس باسیلیوس الكبیر 
]. 5وال تطلب ما لنفسها... " [

 " لذلك نزل 23:16]، لذا لم یصنع یسوع ما ظّنه بطرس صالًحا (مت 5" [ال تطلب ما لنفسهاحیث أن المحبة .(
من الجبل إلى الذین لم یكونوا قادرین على الصعود علیه لیروا تجّلیه، وذلك لیرد بالطریقة التي بها یستطیعون 

ذلك. لهذا فمن جانب اإلنسان البار الذي له المحبة التي ال تطلب ما لنفسها أن یتحرر من الكل، ولكننه یستعبد 
. Ðنفسه للجمیع لكي یربح األكثرین

العالمة أوریجینوس  

 "بدون شروط... فالمحبة تجعل المحبوب هو كل شيء لدى المحب. ویحسب المحب (مهما ال تطلب ما لنفسها "
یشعر الشخص أن الطرف  قّدم) أنه یسلك لیس كما ینبغي عندما ال یستطیع أن یحرر المحبوب مما ال یلیق به...

اآلخر في موضع نفسه عندما یحب،، ألن هذه هي الصداقة، أن المحب والمحبوب ال یعودوا بعد شخصین 
 منفصلین بل هما بطریقة ما شخص واحد، األمر الذي ال یمكن اإلیمان یكون له موضع إال بالمحبة. 

. ألن من یطلب ما لنفسه ال یجدها. كما قال بولس أیًضا: "ال إذن ال تطلبوا ما ألنفسكم فتجدون أنفسكم
.  Ñ). فإن نفعك قائم في نفع أخیك، ونفعه هو لنفعك24:10 كو 1یطلب أحد ما لنفسه بل كل ما ألخیه" (

  بالحقیقة اإلنسان المحب هو الذى ال یبحث إّال عن نفع محبوبه. فلو خالف المحب ذلك فإنه ولو صنع عشرات

1 The Long Rules, 7. 
2 Commentary on Matthew, 12:41. 
3 In 1 Corinth., hom. 33:3. 
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 عدو. ياآلالف من أعمال المحبة الصالحة فإنه باألكثر یكون أقسى من أ
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  إن كنت قد ُولدت بالمسیح حًقا، فكل مولود من المسیح هو أخوك. فإن أحببت نفسك أكثر من أخیك، فهذه الزیادة
لیست من المسیح! 

الشیخ الروحاني 
].  5وال تحتد... " [

 وتعود تقتني الفرح في قلبك، والسالم في االخوة واألخوات الذین یشبهونك ،اطرد ظلمة الغضوب الذي تراه بصمتك 
. Ïفي الفكر، والغیرة واالهتمام بحفظ كنائس الرب

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  من كان غضوبًا فهو خاٍل من طول األناة والمحبة، یقلق سریًعا من األقوال التافهة، ویثیر الخصام ألمر یسیر
 فمن ال ینوح على مثل هذا؟ فهو مرذول عند اهللا والناس. ... حقیر، وحیثما ال یكون له مكان یطرح نفسه

مار إفرام السریاني 
 ].5وال تظن السوء" [

 ].6"وال تفرح باإلثم بل تفرح بالحق" [

 "یقول: "بل تفرح بالحق" بمعنى ال تجد مسّرة عندما ُیصاب اآلخرون بشٍر، بل ما هو أعظم: ال تفرح باإلثم ."
المحبة تشعر بالسرور بأولئك الذین یتكلم عنهم حسًنا أنهم "یفرحون مع الفرحین ویبكون مع الباكین" (رو 

أال ترون كیف تجعل المحبة من تقتنیها مالًكا تدریجًیا؟ فإنه عندما یبطل الغضب ویتنقى من الحسد،  )...15:12
.  Ðویتحرر من كل هوى الطاغیة یتخلص من طبیعة اإلنسان من هذه الناحیة ویبلغ إلى هدوء المالئكة

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 الحب یبغض ما هو ظلم، ویفرح بما هو صالح ومكّرمÑ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

"وتحتمل كل شيء، 
وتصدق كل شيء، 
وترجو كل شيء، 

 ].7وتصبر على كل شيء" [

 "یقول: أن المحبة ال تحتقر المحبوب مهما كن تافًها، فإنها تستمر في تصحیحه ومساندته ترّجو كل شيء "
": یقول أنها لیست فقط تعطي رجاًء، بل تصدق بكل طاقات عاطفتها. فإنه حتى تصدق كل شيء" والعنایة به.

وٕان لم تسر األمور الصالحة كما كنت تترجى فإن الشخص اآلخر یؤكد أنه یحتمل حتى هذه األمور، إذ یقول: 

1 Letter 65 to Atorbius. 
2 In 1 Corinth., hom. 33:4. 
3 Comm. On 1 Cor., 253. 
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.  Ï"تحتمل كل شيء"
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  من یحب بطریقة كاملة ال یجد شیًئا ال یحتمله، لكننا نحن ال نحتمل أموًرا كثیرة ألننا لم نقتِن بعد المحبة التي
. إن كنا لسنا نحتمل أثقاًال معینة، إنما بسبب نقص المحبة التي تحتمل كل شيء. في الصراع تحتمل كل شيء

. Ðالذي نثیره ضد الشیطان أیًضا غالًبا ما نسقط، وذلك بال شكك ألنه لیس فینا المحبة التي ال تسقط أبًدا
العالمة أوریجینوس  

  كل شيءیحتملون من أجلهكلما اقتنى القدیسون ُحًبا هللا أعظم Ñ .
القدیس أغسطینوس 

  تحتمل المحبة كل اإلنسان الذي له هذا الحب ال یخشى شیئا، ألن المحبة تطرد الخوف. عندما یطرد الخوف
. Ò وتحمل كل شيء. من یحمل كل شيء بالحب ال یخاف االستشهادشيء

القدیس أمبروسیوس 

  الحب یجعل العنف هدوًء، واالستباحة عفة، هذا ال یحتاج بعد إلى أمثلة إذ نشاهده في كل البشر. فاإلنسان
. Óالعنیف أكثر من أي حیوان مفترس یصیر بالحب أكثر وداعة من أي حمل

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  لما كان الحب هو مبدع كل الفضائل، فلنزرعه بكل دقة في نفوسنا حتى ینتج لنا بركات كثیرة، ویكون لنا ثمر
باستمرار وبفیض، ثمر دائم الجدة ولن یفسد. بهذا نحصد لیس أقل من البركات األبدیة، هذه التي ننالها نحن 

. Ôجمیًعا بنعمة ربنا یسوع المسیح ورحمته
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 ) "المحبة في الواقع هي التي تحیط بالمناطق الحیویة للصدر 8: 5 تس 1ویقول أیًضا: "درع اإلیمان والمحبَّة .(
 وال تسمح لسهام ، وتحفظه من الضربات الموجهة ضده،فتحمیه من تعرضه لجراحات األفكار المتزایدة المهلكة

 "تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر الشریر أن تتعمق إلى اإلنسان الداخلي، ألن المحبة
. Õ)7: 13 كو 1علي كل شيء" (

س ونیريسألب ا

. یا لسمو الحب! 2
"المحبة ال تسقط أبًدا، 

1 In 1 Corinth., hom. 33:4. 
2 The Song of Songs, Comm. Prologue 2. (ACW) 
3 Patience, 17. 
4 Letters to Priests 49. 
5 In 1 Corinth., hom. 33:9. 
6 In 1 Corinth., hom. 33:9. 
7 Cassian: Conferences 7:5. 
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وأما النبوات فستبطل، 
واأللسنة فستنتهي، 

 ].8والعلم فسیبطل" [

   الحب هو األول بین كل األنشطة التي ترتبط بالفضیلة وكل وصایا الناموس. لذلك إذا ما اقتنت النفس هذا الحب
، إذ تبلغ كمال وجودها. یبدو أن الحب وحده یرى البعض یحتفظ في ذاته بسمة ال تحتاج بعد إلى األمور األخرى

. Ïالتطویب اإللهي؛ وتصیر المعرفة ُحًبا ألن ما ُیعرف بالطبیعة هو جمیل
القدیس ماكرینا 

  .المحبة لن تسقط، وتعنى أنها لن تسقط في خطیة
سفیریان أسقف جبالة 

 ماذا بخصوص أعدائنا الوثنیین؟ أما یجوز لنا أن نبغضهم؟ 

ال! نحن ال نبغضهم، بل نبغض تعلیمهم. ال الشخص بل سلوكه الشریر وفكره الفاسد. 
ال تعجب أن النبوات واأللسنة ستنتهي، ولكن ماذا بخصوص المعرفة؟ واضح أن بولس ُیضم المعرفة 

. Ðأیًضا

  ؟ إنها ال تتحطم وال تنحل بسبب االحتمال"ال تسقطماذا یعني"Ñ .
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  حتى بعدما تعبر المعرفة. فإن المعرفة التي تُستخدم المحبة الشامخة الباقیة إلى األبداستخدم معرفتك كأداة لبناء 
. Òلنمو الحب نافعة، لكنها في ذاتها وبانفصالها عن الحب تصیر لیس فقط غیر نافعة بل ومضرة

القدیس أغسطینوس 
  [الزیت في مصابیح العذارى الحكیمات]

إن كنت أتكلم ). "31:12كو 1سأخبركم لماذا یعني بالزیت المحبة؟ یقول الرسول: "أریكم طریًقا أفضل" (
]. هذه هي المحبة الطریق 1" [بألسنة الناس والمالئكة ولكن لیست لي محبة فقد صرت نحاًسا یطن أو صنًجا یرن

األفضل من الكل، والتي لسبب حسن یشار إلیها بالزیت. فإن الزیت یقوم فوق كل السوائل. اسكب ماء ثم اسكب علیه 
زیًتا فسیعوم الزیت فوق الماء. اسكب زیًتا ثم اسكب ماًء علیه، سیعوم الزیت فوقه. إن حفظت التدبیر العادي فإنه 

. Ó ]8 [هكذا المحبة ال تسقط أبًداسیكون فوق الكل. إن غّیرت النظام یبقى فوق الكل. 
القدیس أغسطینوس 

  خلود المحبة أو نقاوة القلب
لماذا نندهش من أن هذه األعمال السابق ذكرها ستبطل بینما یخبرنا الرسول الطوباوي أنه حتى عطایا الروح 

1 On the Soul and the Resurrection. 
2 In 1 Cor., hom., 35:2. 
3 In 1 Corinth., hom. 33:5. 
4 Letter 55. 
5 Sermons on New Testament Lessons, 43:5. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثالث عشر 

  

وأمَّا النبوَّات فستبطل القدس العظمى ستنتهي، مشیًرا إلى أن المحبة وحدها هي التي تبقى إلى األبد، إذ یقول "
فالعطایا توَهب  "المحبَّة ال تسقط أبًدا..). أما عن المحبة فیقول "8:13 كو 1" (واَأللِسَنة فستنتهي والعلم فسُیبَطل

إلى حین من أجل الحاجة إلیها الستخدامها، فإذا ما انتهى عملها زالت، أما المحبة فال تسقط أبًدا، ألن المحبة ال 
 فإذ تزول أثقال احتیاجات الجسد تستمر المحبة في نشاط .یتوقف نفعها عند هذه الحیاة بل یتعداها إلى الحیاة العتیدة

 .Ïأعظم وسعادة أوفر، فال تعود بعد تضعف بتأثیٍر ما، بل بعدم فسادها الدائم تلتصق باهللا بأكثر نشاط وغیرة

األب موسى 
"ألننا نعلم بعض العلم، 
 ].9ونتنبأ بعض التنبوء" [

   تبقى معرفتنا في هذه الحیاة ناقصة، لكن یمكن االعتماد علیها في حدودها. یثق المؤمنون في شهادة حواسهم
التي هي خادمة خاضعة لتعقلهم. ربما أحیانا ینخدعون، ومع هذا فهم أفضل من القائلین بعدم الثقة في الحواس 

. Ðتماًما
القدیس أغسطینوس 

"ولكن متى جاء الكامل، 
 ].10فحینئذ یبطل ما هو بعض" [

   فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل األمور بالنسبة لكمالها كل واحد یطلب المزید من المعرفة على الدواممع أن ،
. Ñالحقیقي حتى یحل الزمن لیأتي ما هو كامل  ویزول ما هو جزئي

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ،ما یحدث هو أن معرفتنا ال تختفي تماًما ، وٕانما نرى في عدم كمالها أنها محدودة جًدا. إننا سنعرف كل شيء
حالًیا نعرف بطریقة ناقصة. ولكن سنعرف ما هو أكثر. 

كمثال نحن نعرف اآلن أن اهللا في كل موضع، لكننا ال نعرف كیف یمكن ذلك. نحن نعرف أنه أوجد 
الخلیقة من ال شيء ولكن لیس لدینا فكرة عن كیفیة تحقیق ذلك. نحن نعرف أن المسیح ُولد من عذراء ولكننا ال 

. Òنعرف كیف وهكذا

  لیست المعرفة هي التي تعبر بل الوضع الذي فیه تكون المعرفة جزئیة. فإننا لیس فقط نعرف الكثیر بل ما هو
.  Óأعظم بكثیر

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 كل ما هو ناقص سیتحطم؛ یحدث هذا التحطیم بجعل ما هو ناقص كامًال، ولیس بإزالته تماًماÔ .
أمبروسیاستر 

1 Cassian: Conferences 1: 11. 
2 City of God, 19:18. 
3 Concerning Faith. 
4 In 1 Cor., hom., 36:2. 
5 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
6 CSEL 81:148. 
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  اآلن نحن نعرف بعض المعرفة ونفهم جزئًیا ، ولكن عندئذ سیمكننا أن ندرك ما هو كامل عندما یبدأ ال الظل بل
. Ïحقیقة عظمة اهللا وسرمدیته تشرق وتعلن عن ذاتها بغیر حجاب أمام أعیینا

القدیس أمبروسیوس 

 " :ألننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبؤ حتى یأتي یلیق بنا أن نتذكر كم هي عظمة ذاك اإلنسان القائل
]. فإنه حتى اآلن توجد رؤیة المالئكة القدیسین الذین یدعون مالئكتنا، ألننا نحن إذ خلصنا من 10" [الكامل

سلطان الظلمة وتقبلنا غیرة الروح انتقلنا إلى ملكوت المسیح وبدأنا فعًال ننتمي إلى المالئكة الذین نشترك معهم في 
. Ðالتمتع برؤیة مدینة اهللا المقدسة والُمبهجة

  ،حیث یبدأ هذا اإلیمان العامل بالمحبة یخترق النفس، فإنها تمیل خالل قوة الصالح الحیویة أن تتغیر في البصیرة
حتى أن ما هو مقدس وكامل في القلب یقتبس ومضات من هذا الجمال غیر الُمعبر عنه الذي في كمال رؤیته 

.  Ñنجد سعادتنا العظمى... نبدأ باإلیمان ونكمل بالعیان
القدیس أغسطینوس 

"لما كنت طفًال كطفل كنت أتكلم، 
وكطفٍل كنت افطن، 
وكطفٍل كنت افتكر، 

 ].11ولكن لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل" [

  هذا نوع من الحدیث الرمزي لبولس عن الطریق الذي عاشه تحت الناموس عندما اضطهد الكلمة ومع ذلك كان
. Òبال إحساس، كان كطفٍل یجدف على اهللا

القدیس إكلیمنضس السكندري 

  إنه ال یشیر إلى قامة تنمو خالل الزمن، وال عن فترة معینة من الزمن ، وال إلى أي تعلیم سري محفوظ فقط
 یود القول أن الذین یعیشون بالناموس هم ىللناضجین البالغین، عندما یقول بأنه قد ترك الطفولیة ونزعها. باألحر

أطفال بمعنى إنهم خاضعون للخوف مثل أطفال یخافون األرواح، وأما الذین یطیعون الكلمة وقد تحرروا بالكامل 
. Óفهم في رأیه ناضجون

القدیس إكلیمنضس السكندري 

  نحن في هذه الحیاة أطفال إن قورنا بما سنكون علیه في الحیاة العتیدة. فإن كل شيء في هذه الحیاة هو ناقص
. Ôبما فیه المعرفة

أمبروسیاستر 
 "...لیس ألن النفس التي للرجل تختلف عن تلك التي نعرف أنها للطفل، 11" [لما كنت طفًال كطفٍل كنت أتكلم [

1 On His Brother Satyrus, 2:103. 
2 City of God 22:29. 
3 Enchiridion. 
4 Paedagogus 1:6:33. 
5 Paedagogus 1:6:33. 
6 CSEL 81 :149. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثالث عشر 

  

وأن التعّقل الطفولي یفشل بینما یحتل الرجولي مكانه فینا، وٕانما ذات النفس التي تقوم بدور غیر كامٍل في 
. Ïالواحد تقوم بعمٍل كامٍل في اآلخر

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  الفكاهة تجعل النفس مرهفة وخاملة، فإنها تثیر النفس بمبالغة وغالًبا ما تسبب أعماًال عنیفة وتخلق حروب وماذا
 Ð!"اترك األعمال الطفولیةأكثر من هذا؟ باختصار ألم ترد أن تكون بین الرجال؟ 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  
"فإننا ننظر اآلن في مرآة، في لغٍز (مرآة غامقة)، 

لكن حینئذ وجها لوجه. 
اآلن اعرف بعض المعرفة، 

 ].12لكن حینئذ سأعرف كما ُعرفت" [

 " :ومع اإلنسان الكاملعندما سنؤمن جمیعنا بذات اإلیمان عندئذ تكون الوحدة، فإن هذا هو ما یدعوه بوضوح ."
) حتى ونحن بالغون في العمر، لكنه یتطلع إلى مقارنة 11: 13 كو 1ذلك یدعونا في موضٍع آخر أطفاًال (

] یضیف أیًضا 12، 9" [نعرف بعض المعرفةأخرى. إذ یقارن بین معرفتنا المقبلة فیدعونا اآلن أطفاالً . فبقوله: "
كلمة "لغز (ظلمة)" وما یشبه ذلك. بینما یتحدث هنا (رسالة أفسس) بخصوص أمر آخر بخصوص التغییر، إذ 

. Ñ)14:5یقول في موضع آخر: "وأما الطعام القوي فللبالغین" (عب 

 " :لیس أننا سوف نعرفه كما هو، ولكن كما أنه یسرع نحونا اآلن هكذا كما ُعرفتهذا هو معنى التعبیر :"
. Òسنلتصق نحن به ونعرف الكثیر من األمور التي هي سّریة اآلن، وسنتمتع بالمجتمع األكثر طوباویة وحكمة

 "أال تروا كیف أنه بطریقتین ینزع عنهم 12" [اآلن أعرف بعض المعرفة، لكن حینئذ سأعرف كما ُعرفت .[
". لذلك ألني لست أعرفه بل هو عّرفني ذاتهالكبریاء؟ ألن معرفتهم جزئیة، وحتى هذه لیست من عندهم. یقول: "

فإنه حتى اآلن هو الذي أظهر أوًال نفسه، وهو الذي یسرع إلّي حتى ُأسرع أنا إلیه، عندئذ أكثر مما أنا علیه 
. Óاآلن

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ،وال نعود نراه وجًها لوجهفي صوت الیمامة الذي ُیسمع في أرض الموعد یلیق بنا أن نرى المسیح یعلم بشخصه ،
. Ôنراه في مرآة في لغز

  إن كانت المعرفة ُتعلن للذین یستحقونها فینالونها في مرآة، وهي لغز في العصر الحالي، وستعلن بالكامل عندئذ
. Õفقط، فمن الغباوة أن تظن أنها سوف ال یكون األمر هكذا بالنسبة لبقیة الفضائل

1 On the Making of Man, 31. 
2 In Ephes., hom. 17. 
3 In Ephes., hom. 11. 
4 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
5 In 1 Corinth., hom. 34:2. 
6 The Song of Songs, Comm., Book 4:14. (ACW) 
7 On Prayer 11 :2. 
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  من مرآة في إنه یشجعها ویحّثها أال تجلس خاملة هناك بل تخرج إلیه خارًجا وتحاول أن تراه ال من الشبابیك، وال
. ألنه اآلن إذ هي ال تستطیع أن تراه یقف هكذا خلفها ولیس أمامها، یقف وتراه وجًها لوجه، بل تذهب إلیه لغز

. Ïوراء ظهرها، وخلف الحائط
العالمة أوریجینوس  

  یراه البشر قدر ما یموتون عن هذا العالم، وقدر ما یعیشون له ال یرونه. وبالرغم من أن هذا النور یبدأ یظهر
بوضوح، لیس فقط بأكثر إمكانیة لرؤیته بل وبأكثر بهجة، إال أنه ُیرى كما في مرآة غامقة (لغز). فنقول أننا نراه 

 1ألننا نسلك باإلیمان ال بالعیان، بینما نحن نجول في هذا العالم كغرباء حتى وٕان كانت محادثتنا في السماء (
). في هذه المرحلة یغسل اإلنسان عیني عواطفه لیرى أنه لم یضع قریبه أمامه... ألنه 7:5 كو 2؛ 12:13كو 

. Ðبالحق لم یحبه بعد كنفسه

 ) "یو 1هذه الرؤیة محفوظة كمكافأة إلیماننا، یقول عنها الرسول یوحنا: "إذا ُأظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو 
. Ñ" اهللا إعالنه، لیس جزًء من الجسد مشابًها للذي في أجسادنا وندعوه بهذا االسموجه). نفهم "2:3

القدیس أغسطینوس 

  نعرف أنفسنا خالل االنعكاس كما في مرآة. أننا قدر ما نستطیع نتأمل العلة الخالق على أساس العنصر اإللهي
. Òفینا

القدیس إكلیمنضس السكندري 

  .حتًما لیس هللا وجه، لكن بولس یستخدم هذه الصورة لیشیر إلى وضوٍح أعظم وفهٍم أعمق 

إذ یجلس أحد في ظلمة اللیل ال یجرى وراء نور الشمس ما دام ال یستطیع أن یراه، ولكن إذ یحل الفجر ویبدأ 
. Óبهاء الشمس أن یشرق علیه فإنه سیتتبع نورها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "ـ هكذا یرى المالئكة القدیسون الذین یدعون مالئكتنا. إنهم مالئكتنا بمعنى أننا إذ نخلص من سلطان وجًها لوجه "
. Ôالظلمة ونتقبل عربون الروح ونتحول إلى ملكوت للمسیح نبدأ ننتمي إلى المالئكة

القدیس أغسطینوس 

  هذا یعنى أن األمور التي نسمع عنها اآلن على مسئولیة الكتب المقدسة نؤمن أنها هكذا. بعد القیامة سنراها
بأعیننا ونتعرف علیها خالل الواقع، عندما تبطل المعرفة الجزئیة، ألن المعرفة التي تقوم على السماع هي جزء 

. Õمن معرفة الشهادة بالعین والخبرة
القدیس دیدیموس الضریر 

1 The Song of Songs, Comm., Book 3:13. (ACW) 
2 On Christian Doctrine 7. 
3 City of God 22:29. 
4 Stromata 1 :49. 
5 In 1 Cor., hom., 34:2. 
6 City of God 22:29. 
7 On the Trinity 103:2. 
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  لم یكتشف بعد أحد أو سیكتشف ما هو اهللا في طبیعته وجوهره. فاالكتشاف یحدث في المستقبل. لیت هؤالء الذین
 لهم فكر في هذا أن یبحثوا ویفكروا فیما سیتم في المستقبل.

یخبرني عقلي الذي على شكل اهللا عندما یمتزج ذاك اإللهي، أقصد الذهن والعقل، بما هو شبیه به؛ عندما 
تعود الصورة إلى أصلها الذي تشتاق إلیه. هذا یبدو لي هو معنى هذه العبارة العظیمة أننا في الزمان المقبل سنعرف 

 .Ïكما ُعرفنا

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  ،نبدأ یكون لنا الجسد الروحاني كما ُوعدنا في القیامة، لننظره حتى في الجسد، إما برؤیة عقلیة أو بطریقة معجزیة
حیث أن الجسد الروحي ال یمكن وصفه. 

سوف نراه حسب قدرتنا بدون حدود للمكان، لیس متسًعا في جزء وضیًقا في أخر، فإن هذا لیس بجسٍد بل 
. Ðهو حاضر بكامله في كل موضع

القدیس أغسطینوس 

  تسلمنا التعلیم الخاص بطبیعة الالهوت التي ال یمكن بلوغها والذي ُوهب لنا، كما كشهادة عن الحق الذي ُأعلن
لنا بالكامل، فنقبل بوقار معنى هذه األمور التي ننطق بها، المطابقة لإلیمان الذي وضعه رب األسفار المقدسة 

. Ñكلها
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

"أما اآلن فیثبت اإلیمان والرجاء والمحبة، 
هذه الثالثة، 

]. 13ولكن أعظمهن المحبة" [

  سیكون الحب دائًما في الملكوت، فسیسكن أبدًیا في اتحاد االخوة المنسجمین مًعا. ال یمكن للخالف أن یدخل إلى
. Òملكوت السموات. من یتعدى على حب المسیح بعدم أمانة ال یمكن أن ینال مكافأة المسیح

القدیس كبریانوس 

 الحب هو األعظم، فإنه بینما ُیكرز باإلیمان، وینسب الرجاء للحیاة المقبلة إذا بالحب یملكÓ .
أمبروسیاستر 

  الحب هو رباط االخوة، أساس السالم، ثبات الوحدة وصرامتها. الحب أعظم من كل من الرجاء واإلیمان. إنها
. Ôتسمو على األعمال الصالحة وآالم اإلیمان. كفضیلة أبدیة تقطن معنا إلى األبد في ملكوت السموات

الشهید كبریانوس 

  یخبر بولس الكورنثوسیین أن الحب هو أعظم من الكل إذ ُوجد بینهم حسد وصراع، وكانت الكنیسة في خطر من

1 Oration 28:17. 
2 Letter to Consentius, 120. 
3 Against Eunomius, 2:1. 
4 Unity of the Church, 14. 
5 CSEL 81:149. 
6 The Good of Patience, 15. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الثالث عشر 

  

االنشقاق. 
ثیؤدور أسقف المصیصة 

 ) فإنه إذ نبلغ هذه األمور 1: 11إن كان اإلیمان هو مادة كل األمور التي نترجاها ، كما جاء في العبرانیین ، (
یصیر اإلیمان أمًرا ثانوًیا. هكذا بالنسبة للرجاء. أما بالنسبة للحب فهو أعظم عن هذه كلها، ألنه حین تنتهي 

. Ïاألتعاب تتحول أجسادنا في القیامة ، فإن أذهاننا ستثبت بالحب ، فال نعود نطلب شیئا واحًدا أو آخر
ثیؤدورت أسقف قورش 

  من الضروري أن تكون لك المحبة ویكون لك اإلیمان والرجاء، فتكون هذه األمور الموهوبة عذبة لك. هذه األمور
المتشابهة: اإلیمان والرجاء والمحبة هي ثالثة؛ إنها أیًضا عطایا اهللا. فإننا ننال اإلیمان من عنده إذ یقول: "كما 

). والرجاء نتقبله من اهللا الذي ُیقال له: "ألنك أعطیتني الرجاء" (مز 3:12قسم اهللا لكل واحٍد مقیاس اإلیمان" (رو 
). وتقبلنا المحبة منه، الذي یقال عنه: "انسكبت محبة اهللا في قلوبنا بالروح القدس الذي ُأعطي لنا" (رو 49:119

). اآلن هذه األشیاء الثالثة متشابهة، وٕالى حد ما مختلفة، ولكن جمیعها هي عطایا اهللا، "یثبت اإلیمان 5:5
. Ð ]13والرجاء والمحبة، هذه الثالثة ولكن أعظمهن المحبة" [

القدیس أغسطینوس  
 موضوع اإلیمان والرجاء والمحبة في حیاة بعض الكاملین نسبًیا، خاصة القدیس أغسطینوسیعالج 

المتوحدین والنّساك، حیث ال یعودوا في حاجة إلى قراءة الكتاب المقدس الذي یدخلون إلى غایته بهذه العطایا اإللهیة 
الثالثة، والمثل الواضح في ذلك القدیس مریم المصریة التي عاشت في البریة بدون الكتاب المقدس، وقد عرفت الكثیر 

منه دون قراءته. 

  .الذي یتكئ على اإلیمان والرجاء والمحبة ویثبت فیها ال یحتاج إلى األسفار المقدسة إال بغرض تعلیم اآلخرین
لهذا كثیرون یعیشون بدون االحتفاظ بنسخ من األسفار المقدسة حتى في وحدتهم معتمدین على هذه النعم الثالثة. 

]. ولكن 18" [أما النبوات فستبطل واأللسنة فستنتهي، والعلم فسیبطلففي الحالة األخرى أظن أنه یتحقق القول: "
بهذه الوسائل (كما یمكن أن ُتدعى) سیكون بنیان اإلیمان والحب عظیًما فیهم، فیمسكون بما هو كامل وال یطلبون 

 في هذه الحیاة بمقارنته بما في الحیاة العتیدة، فإن الحیاة هنا – أقصد حتًما قدر المستطاع –ما هو كامل جزئًیا 
أما اآلن فیثبت اإلیمان والرجاء والمحبة هذه ال یكون فیها اإلنسان البار والقدیس كامالً . لهذا یقول الرسول: "

]. فإنه إذ یبلغ اإلنسان إلى العالم األبدي تبقى العطیة العظیمة وتنتهي 13" [الثالثة ولكن أعظمهن المحبة
. Ñالعطیتان األخریتان

القدیس أغسطینوس  

 تبطل هذه (األمور) عندما تظهر تلك، أما المحبة فتبقى سامیة وتزداد قوة وحیویةÒ .

 " : ً؟ فإنه بالحقیقة توجد حاجة إلى اتبعوا المحبةإن كانت فضیلة الحب عظیمة هكذا، ألیس حسًنا یضیف قائال"

1 Comm. On 1 Cor., 255-256. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 55:5. 
3 On Christian Doctrine 39. 
4 In 1 Corinth., hom. 34:5. 
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اتباعها، وٕان نجري وراءها بمشاعر ملتهبة، إذ هي تهرب بنوع ما مّنا وكثیر من األشیاء ترتفع عّنا في ذات 
 .Ïاالتجاه. لذلك فإننا في حاجة إلى غیرة عظیمة لكي نمسك بها

القدیس یوحنا ذهبي الفم  
 

1 In 1 Corinth., hom. 34:5. 
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 13 كو 1من وحي 

ألتشبه بك یا كلي الحب! 

  ،بالحب ولدتني ابًنا لك
فأتشبه بك یا كلي الحب! 

كیف لي أن اقتدي بك ما لم أقتنیك، 
ویعمل روحك القدوس، روح الحب، فّي؟ 

یرفعني إلى سمواتك فاختبر الحیاة الجدیدة، 
التي لغتها الحب، وقانونها الحب! 

روحك الساكن فّي یهبني شركة الطبیعة اإللهیة، 
فاستعذب الحب وأرفض كل ما ال یتناغم معه. 

یثمر في داخلي حًبا وفرًحا وسالًما! 

  .تسبحك نفسي من أجل غنى مواهبك لي والخوتي
لكن بدون الحب ال ننتفع شیًئا،  

بل ونصیر كال شيء. 
ماذا انتفع إن تحّدثت مع كل إنساٍن بلغته، 

بل ومع المالئكة بلسانهم، 
ما لم اقتن الحب في داخلي؟ 

بدونه یصیر صوتي ضجیًجا مزعًجا، تنفر منه السماء واألرض. 

  ،بك یا أیها الحب األبدي ال أطلب صنع معجزات
بل باإلیمان أسألك أن تحرك جبال الكراهیة، 

وتلقیها بعیًدا عني! 
بالحب أفتح مخازن قلبي بإخالص لكل محتاٍج، 

وبه اشتهي أن أبذل حیاتي من أجلك متهلالً . 
بالحب أعرف كیف أتعبد لك، وأسلك مع اخوتي. 

  .لتسكن فّي یا أیها الحب
فیهرب حسد إبلیس من قلبي، 

مشتهًیا خالص كل أحٍد ونجاحه وغناه ومجده. 
أفرح به حین یسبقني إلیك، ویتمتع بالبركات. 

بك أنطلق نحو الصف األخیر، 
فأجد سعادتي في التمتع بتواضعك ووداعتك. 

اشترك معك في صلبك متهلًال، 
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واحتمل كل ألم بقلٍب متسعٍ . 
بالحب اختفى فیك، فأترّجى شركة المجد معك. 

بالحب أرى األبدیة لیست  ببعیدة عني. 
أذوق عربونها، واشتهي حلولها. 

  .نعم، متى تأتي یا أیها الحب على السحاب
أنطلق إلیك، وقد صرت أیقونة لك. 

تبطل كل المواهب وكل علٍم ومعرفةٍ . 
إذ أحیا بروح الكمال وأدرك أسرارك العجیبة. 

  ،أتذكر حیاتي هنا، فأرى نفسي إني كنت طفًال
واآلن بك أتمتع بنضوٍج فائقٍ . 

ینتهي كل ما هو جزئي، ألتمتع بالنضوج والكمال. 
ینتهي حتى اإلیمان والرجاء، 
ویبقى الحب أبدّیا لن یسقط! 
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الرابع عشر اإلصحاح 

التكلم باأللسنة 
بعد أن تحدث الرسول عن "المواهب الروحیة" وأوضح أهمیة المحبة في ممارسة هذه المواهب، اآلن یوضح 

مركز "التكلم باأللسنة" بین المواهب األخرى، فیضعها في آخر القائمة، ویعالج المفاهیم الخاطئة لها وٕاساءة 
استخدامها.  

لقد سبق لي معالجة هذا الموضوع في نبذة سبق نشرها، وقد شعرت بأهمیة عرضها هنا كملحٍق لهذا 
اإلصحاح.  
 .5-1. سمو النبوة عن التكلم بألسنة  1
 .14-6. عدم نفع التكلم بألسنة غریبة  2
 .20-15. العبادة بروٍح وفهٍم   3
 .25-21. التكلم بألسنة لغیر المؤمنین  4
 .33-26. المواهب والتشویش   5
 .40-34. احترام النظام الكنسي   6

. سمو النبوة عن التكلم بألسنة 1
یسألهم الرسول أن یجتهدوا فیما تمتعوا به من مواهب روحیة في حدوٍد معینٍة، وأن یمتلئوا غیرة في التنبؤ أي 

 كلمة الوعظ وتفسیر الكتاب المقدس.

].  1"اتبعوا المحبة..." [
 ، ونجاهد بكل غیرة لكي نقتنیها ونمارسهانتبع المحبة السابق. یحثنا الرسول أن اإلصحاحهذه اآلیة تكملة 

فنحتمل ونصدق ونرجو ونحیا أشبه بمالئكة اللَّه. قد تبدو الوصیة صعبة، لكنها تصیر طبیعیة وسهلة لمن یسلم حیاته 
في ید اللَّه، ویحسب الوصیة وعًدا إلهًیا ُیطالب اللَّه أن یحققها في حیاته. من یختبرها بحق یجد فیها لّذة، ألنها تبعث 

في داخله سالًما، هو عربون الحیاة السماویة المطوبة. 
 إلیها ى هي أعظم وأبقي من اإلیمان والرجاء، نسعإذ ي،" یعنى أن نجعلها هدفنا الرئیساتبعوا المحبة" :بقوله

 كأغنى عطایا الروح ةبالمحیتطلع الرسول إلى  ).31، 11: 12 كو 1( بالصالة المستمرة والخضوع لمشیئة الروح
 وتهبه تذوًقا للشركة في سمات السمائیین، وتفتح أمامه باب الشهادة ، السماءإلى، ترفعه هامن وأعظمؤالقدس للم

  نحو األعداء المقاومین.حتىبالحب 

 " :توجد حاجة إلى غیرة كثیرة... 1" [اتبعوا المحبةلم یقل فقط "لنحب" إنما یقول .[ 

حب اللَّه هو الذي یوحد األرض بالسماء.  
إنه حب اللَّه الذي أجلس اإلنسان على عرش ملوكي.  

محبة اللَّه هي التي أعلنت عن اللَّه على األرض.  
إنها محبة اللَّه التي جعلت الرب خادًما.  
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محبة اللَّه هي التي جعلت المحبوب ُیسلَّم ألعدائه، ُیسلَّم االبن لمبغضیه، الرب لخّدامه، اللَّه للناس، الحر 
. Ïللعبید

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"ولكن جدوا للمواهب الروحیة، 

 ].1وباألولى أن تتنبأوا" [

، ألنه بدون الحب تصیر المواهب علة كبریاء وحسد وغیره المواهب الروحیةإذ نحمل الحب نطلب 
وصراعات وانشقاقات في الكنیسة. 

إذ نتمتع بالحب ونمارس الحیاة المطّوبة نجتهد في الشهادة للَّه بكلمة الكرازة وتفسیر كلمة اللَّه، وال نطلب 
 یحثنا على األخیرة النبوةأو   بین التكلم باأللسنة وشرح كلمة اللَّه الرسولإذ یقارن التكلم بألسنة أو صنع المعجزات.
بكونها األفضل لبناء الجماعة. 

 لإلیمان"، فیروا أن النبوة تحمل التهاب القلب بروح اللَّه لسحب كل إنسان التعلیم" و"النبوةیمیز البعض بین "
 ،الحي وخبرة الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع. أما التعلیم فهو كشف عن غوامض ما ورد في الكتاب المقدس

وتوضیح العقائد االیمانیة ألجل بنیان الكنیسة وبنیان كل مؤمن. النبوة والتعلیم من مواهب الروح القدس، ال یمكن 
االستغناء عن إحداهما. 

  ألنها لمنفعة الكنیسة وفائدتها، إذ بها یتعلم كل أحد أسس أن النبوة هي أعظم المواهب بعد المحبة یقول بولس
. Ðناموس اللَّه

أمبروسیاستر 
ألن من یتكلم بلساٍن ال یكلم الناس بل اللَّه، "

ألن لیس أحد یسمع، 
 ].2ولكنه بالروح یتكلم بأسرارٍ " [

 كانت نصوص إذ .العبریةاللغة  أن اللسان غیر المعروف هنا هو Dr. Lightfootیري دكتور الیتفوت 
 ولم یكن یقدر . وهي تحوي أسرار اللَّه الفائقة من نبوات عن السید المسیح ورموز وظالل،العهد القدیم ُتقرأ بالعبریة

 اللغة التي یعرفها السامعون. هكذا من یقرأ من العهد القدیم یفهم إلىالسامعون أن یفهموها ما لم یوجد من یترجمها 
 الروح إمكانیة الترجمة لیوضح أسرار اللَّه هویتحدث مع اللَّه، أما السامعون فال ینتفعون شیًئا. یحتاج القارئ أن یهب

المخفیة بلغة الشعب المستمع له. 
]. 22[  أو متى كرز الشخص بین أجانب،لم یقلل الرسول من أهمیة التكلم بألسنة أجنبیة متى ُوجد أجانب

كل الحاضرین یتكلمون بلغة واحدة. كان إنما یقلل من شأنها متى كانت بال نفع، و
 هنا الحقائق االنجیلیة السامیة وخطة اللَّه للخالص الفائقة للفكر البشري. باألسراریقصد 

  .ظن الكورنثوسیون أن موهبة التكلم باأللسنة موهبة عظیمة، ألن التالمیذ تسلموها أوًال، وألنها تحمل مظهًرا عظیًما
لكن هذا لیس بسبب حتى ُتعتبر أعظم المواهب. السبب الذي ألجله نالها التالمیذ أوًال هو أنها عالمة أن یذهبوا 

1 In Ephes., hom. 9. 
2 CSEL 81:149. 
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. Ïإلى كل موضع ویكرزوا باإلنجیل
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

وأما من یتنبأ، "
 ].3فیكلم الناس ببنیان ووعظ وتسلیة" [

من له موهبة النبوة أو الحدیث الروحي الذي یسحب القلب نحو الحیاة العتیدة والفكر السماوي أفضل ممن له 
أن یقدما ذات الحق االنجیلي.  وة ومن له موهبة التكلم بألسنةبموهبة التكلم بألسنة. یلیق باالثنین من له موهبة الن

  الكنیسة، أي استنارتها وتمتعها بروح القوة. بنیان من أجل االثنانیعمل 
  أي الممارسة العملیة للحیاة االیمانیة الصادقة والسلوك المقدس في الرب. ،الوعظ من أجلو
 ،یعنى تشجیع المؤمنین بتقدیم الوعود االلهیة وفتح أبواب الرجاء أمامهمو ، أو الراحةالتسلیةمن أجل و

 والحیاة المطوبة وسط الضیقات واالضطهادات. ،فیشعروا بالراحة وسط اآلالم

  ُیبنى الشخص عندما یجد اإلجابة على النقاط موضع البحث، فیتشجع عندما یقدر أن یحتمل، ویتعزى عندما
یستمر في الرجاء حتى إن تطلع اآلخرون باستخفاف إلى نظامه. معرفة الشریعة تقوي نفسه وتشجعه لیترجى أموًرا 

. Ðأفضل
أمبروسیاستر 

  یعتبر بولس هذه الموهبة سامیة، ألنها ُتستخدم ألجل الصالح العام. دائًما یعطي كرامة أعظم للمواهب التي
. Ñتستخدم لنفع كل أحدٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
من یتكلم بلسان یبني نفسه، "

 ].4وأما من یتنبأ فیبني الكنیسة" [

 ویبنى نفسه في المسیح ،من یتكلم بلسان غیر معروف للحاضرین لكنه بلغة مفهومة له فهو یدرك الحق
. كمثال إذ یقرأ النصوص من العهد القدیم بالعبریة یفهم أسرار اللَّه ویدرك شيءیسوع، لكنه ال ینفع الحاضرین في 

خطته، أما من یحدث الشعب باللغة التي یفهمها فیبنى كنیسة اللَّه. 

 الفارق بین األلسنة والنبوة بتدقیق هو الفارق بین النفع الفردي ونفع الكنیسة كلهاÒ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

"إني أرید أن جمیعكم تتكلمون بألسنة، 
ولكن باألولى أن تتنبأوا، 

ألن من یتنبا أعظم ممن یتكلم بألسنة 
 ].5إال اذا ترجم حتى تنال الكنیسة بنیاًنا" [

1 In 1 Cor., hom., 35:1. 
2 CSEL 81:150. 
3 In 1 Cor., hom., 35:1. 
4 In 1 Cor., hom., 35:1. 
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 إذ یتكلم Lightfoot، وكما یقول Ïواضح أنه یتحدث هنا عن لغات مفهومة ولیس عن هلوسة غیر معقولة
 كثیرون باللغة العبریة یلیق أن یترجم أحد ما قد قیل.

  في هذا النقطة قارن (الرسول) بین المواهب العظمى واألدنى الخاصة بالتكلم باأللسنة، مظهًرا أنها لیست غیر
نافعة تماًما وال أیًضا مفیدة جًدا في ذاتها. ففي الواقع كان ینتفخون جًدا بسببها، إذ كانوا یظّنون أنها موهبة 

عظمى. ظّنوا أنها عظیمة، ألن الرسول نالها أوًال واستخدمها بطریقة رائعة، على أي األحوال یلزم أال یظّنوا أنها 
. Ðفوق كل المواهب األخرى

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 "واألعظم؛ ال یفهم ذلك على أن التنبوء ضد التكلم باأللسنة، وٕانما أسمى منها. هنا أیًضا واضح أنه ولكن باألولى "
ال یسيء إلى الموهبة، إنما یقودهم إلى ما هو أفضل، مظهًرا اهتمامه بمصلحتهم بروح ال تحمل حسًدا قط. إذ لم 

"، وهذه أولى من تلك، أن تتنبأوا". لیس هذا فقط وٕانما "جمیعكم تتكلمون بألسنة أن اثنین أو ثالثة" بل "أریدیقل: "
"ألن من یتنبأ أعظم ممن یتكلم بألسنة". وٕاذ أثبت ذلك وبرهن علیه صار یدافع عنه بمهارة. لذلك یضیف: "إال إذا 

. Ñُترجم، أي إن كان قادًرا على ذلك، أي على الترجمة. فإنه بهذا یتساوى مع الذي یتنبأ
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  لم یستطع بولس أن یمنع التكلم باأللسنة، ألنها هو موهبة من الروح القدس، ولكن االنشغال بالنبوة أكثر قبوًال ألنها
. Òأكثر نفًعا

أمبروسیاستر 

. عدم نفع التكلم بألسنة غریبٍة 2
فاالن أیها االخوة "

إن جئت إلیكم متكلًما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم 
 ].6إما باعالٍن أو بعلٍم أو بنبوٍة أو بتعلیمٍ " [

 وٕانما لتوصیل ،]، لكنه لم یستخدمها كنوٍع من االستعراض18كان لدي الرسول بولس موهبة التكلم بألسنة [
 یتحدث فیها. يكلمة اإلنجیل للذین ال یفهمون اللغة المحلیة للبلد الت

عوض الحدیث بألسنة یحدثهم الرسول باعالن ومعرفة ونبوة وتعلیم: 
 هو كشف عن أسرار إلهیة خفیة فائقة المعرفة. :اإلعالن
 وتمتع بالعلم عوض الجهالة. ، هي تفسیر لما یبدو غامًضا:المعرفة
الحدیث الروحي لسحب القلب للحیاة األبدیة.  النبوة:
تقدیم مبادئ مسیحیة واضحة.  التعلیم:
 معنى كشف األمور والحدیث الصریح والبسیط وٕاعالن الحق للتمتع بالحق ةالتعبیرات األربعهذه تحمل 

1 Jamieson, Fauset and Brown Commentary 
2 In 1 Corinh., hom. 35:1. 
3 In 1 Corinh., hom. 35:2. 
4 CSEL 81:151. 
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.  تالسماویاوالحیاة االنجیلیة العملیة والدخول بهم إلى 

  یقول بولس هذا لیظهر أنه مهتم بنفع الكنیسة ال باالستخفاف بمن لهم موهبة األلسن. هو نفسه كان یمكنه أن
. Ïتكون له، لكنها قد تكون بال نفع وال ُتجدي إن أسيء تفسیرها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
االشیاء العادمة النفوس التي تعطي صوًتا  "

مزمار أو قیثارة  
مع ذلك إن لم تعِط فرقا للنغمات 

 ]7فكیف یعرف ما زمر أو ما عزف به؟" [

یقدم الرسول مثاًال عملًیا لمن یتكلم بألسنة ال یفهمها الحاضرون. إنها أشبه بمن ینفخ في مزمار أو یضرب 
على قیثارة دون تمییز للنغمات وبال نظام وانسجام، فمع سمعات أصوات موسیقیة لكنها مزعجة متنافرة ُتفقد المستمع 

هدوءه وسالمه. عمل الموسیقي أن تخلق جًوا من الفرح أو تعزیات أثناء الحزن وتعبر عن مشاعر الموسیقي لتثیر 
 نحو هدٍف واضحٍ . ینمشاعر الحاضر

 إن كنا نطلب درجات متفاوتة في اآلالت التي بال حیاة كم باألكثر نطلبها في الكائنات الحیةÐ .

  إن كان حتى في األدوات الموسیقیة التي بال حیاة یوجد نفس الشيء، سواء أكان مزماًرا أو قیثارة، فإن ُضربت أو
ُنفخ فیها بارتباك بال مهارة وبدون تناسق وبقدر معین الئق فإنها لن تسبي أحًدا من السامعین. فإن كنت ال 

تضرب أو ال تنفخ في المزمار بحسب الفن فأنك ال تفعل شیًئا. اآلن إن كانت هذه األمور التي بال حیاة تحتاج 
إلى التمییز والتناغم واالستخدامات الالئقة، وفي هذه األصوات التي بال فاعلیة نجاهد ونصارع لكي نسكب علیها 

. Ñمعنى كهذا، كم باألكثر یلیق بالبشر المملوءین بالحیاة والعقل أن یجعلوا معنى للموضوع في المواهب الروحیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 

فإنه إن أعطى البوق أیًضا صوًتا غیر واضح، "
 ]8فمن یتهیأ للقتال؟" [

ُیستخدم البوق في المعارك، ولكل نغمة لها معنى. خالل أصوات البوق یمكن للجند أن یدركوا غایة ضرب 
البوق مثل استدعائهم مًعا، أو حماسهم في السیر نحو المعركة، أو دعوتهم بالبدء في ضرب العدو، أو انسحابهم إلى 

حین للراحة أو انسحابهم تماًما. وكأن ضربات البوق لها لغة مفهومة تحرك مشاعر الجنود وتوجههم وتهیئهم للعمل 
العسكري. 

 إن ُضرب البوق ولم ُیدرك الجندي أنه بوق لالستعداد للمعركة ال یحمي نفسه فیتعرض للَّهالك. هكذا من 
یتكلم بألسنة ال یفهمها المستمعون ال یدركوا دورهم ویتعرضون للدمار. 

  البوق عالمة الحرب لذلك عندما تتحقق النفس من أن تتسلح بفضائل عظیمة هكذا بالضرورة تدخل الحرب ضد

1 In 1 Cor., hom., 35:2. 
2 In 1 Cor., hom., 35:3. 
3 In 1 Corinh., hom. 35:3. 
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. Ïالرئاسات والقوات وضد حكام العالم (الشریر)
العالمة أوریجینوس 

هكذا أنتم أیًضا إن لم تعطوا باللسان كالًما ُیفهم، "
فكیف ُیعرف ما تكلم به؟ 

 ].9فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء" [

 وبالتالي ال ینتفع به ،من یتكلم بلغة غیر مفهومة یكون كمن یتكلم في الهواء، كأن لیس أحد حاضًرا أمامه
أحد. 

  إن كان التكلم باأللسنة بال نفع فلماذا أعطیت؟ إنها أعطیت لنفع الشخص الذي ینالها، ولكن إن كانت لنفع آخرین
. Ðأیًضا فیلزم وجود ترجمة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم "

 ].10ولیس شيء منها بال معنى" [

لم هذا عددها، لكن لیست لغة ما توجد لمجرد االستعراض، إنما لها معنى امع أنه یوجد لغات كثیرة في الع
خاللها تتم العالقات بین األشخاص. 

فإن كنت ال أعرف قوة اللغة "
أكون عند المتكلم أعجمًیا 
 ].11والمتكلم أعجمًیا عندي" [

ن كنت ال أفهم ما یقوله المتحدث معي یصیر بالنسبة لي وأنا بالنسبة له إ قوة اللغة في معناها وفهمها. ف
 وال یفهم أحدنا اآلخر. ،كبرابرة ال نفهم بعضنا، ال یمكن أن نتعاون مًعا ونعمل مًعا

الشخص الذي یتكلم بلغة غریبة ال یفهمها المستمع إلیه. " أعجميأو "" يبربر یقصد بكلمة "
هكذا أنتم أیًضا إذ أنكم غیورون للمواهب الروحیة "

 ].12اطلبوا ألجل بنیان الكنیسة أن تزدادوا" [

 وذلك للعمل لحساب ، إذ ترغب في المواهب الروحیة أسألك أن تسعي أن تتحدث بلغة مفهومة وواضحة
 إلیه الروح، وغایة ما نشتهیه. حسن أن یشتهي اإلنسان أن یتمتع بمواهٍب یسعىبنیان الكنیسة. هذا البنیان هو أهم ما 

ما یشتهیه اإلنسان ال أن تكون له موهبة التكلم أن روحیٍة، لكن یجب أن یكون غایتها هو بنیان الكنیسة. بمعنى 
. اخوتهباأللسنة وال صنع المعجزات بل خالص نفسه وخالص 

 بناء الكنیسة عند بولس هو المحك األصیل في كل ما یقولهÑ .

  ،أال ترون هدفه في كل مكان كیف یتطلع إلى أمٍر واحٍد باستمرار وفي كل األحوال وهو النفع العام، نفع الكنیسة
 واضًعا هذا قدامه كقانون؟

1 In Numbers, hom., 27. 
2 In 1 Cor., hom., 35:4. 
3 In 1 Cor., hom., 35:5. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الرابع عشر 

  

"، أي لكي تنالوها بفیٍض عظیمٍ . حاشا لي أن أرید لكم أال تملكوها، أن تزدادوا" بل "لتنالوا المواهبلم یقل: "
. Ïبل أود أن تزدادوا فیها، بشرط أن تستخدموها للنفع العام

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  تُثار النفس وتفرح عندما تتعلم شیًئا أكثر عن الكتب المقدسة. كلما توجهت باألكثر إلى هذا االتجاه تتخلى باألكثر
. Ðعن الرذائل. لهذا السبب ینصح بولس أنه یلیق بالشخص أن یجاهد لعمل اتصاالت واضحة

أمبروسیاستر 
 ].13"لذلك من یتكلم بلسان فلیصِل لكي یترجم" [

 لیت ذاك الذى یتكلم أو یقرأ النبوات الواردة في العهد القدیم فى لغتها األصلیة أن یطلب من اللَّه أن یفهمها 
 ولكي تسنده في الشهادة للسید المسیح. ، لكى یقدمها لآلخرین في أعماق جدیدة،وینال نعمة ترجمتها

من یتكلم بلغة ال یفهمها السامعون فلیصِل لكي یترجم ویفسر بطریقة معقولة ومقبولة لكي ُیمكن للسامعین 
أن یفهموا ما ُیقال. 

  إن كان الشخص الذي یتكلم بألسنة لیس لدیه اإلمكانیة للترجمة فإن اآلخرین لن یفهموا، لكنه سیعرف ما یتحرك
به لیقوله الروح. عندما یفهم اآلخرون ذلك حسًنا سیأتي الثمر. هنا كما في كل موضع نتعلم أن نطلب الصالح 

. Ñالعام للكنیسة
العالمة أوریجینوس 

  اآلن یقول هذا لكي یجلبهم بعضهم مع بعض، فإن كان إنسان لیست له موهبة الترجمة، فلیلجأ إلى آخر له هذه
 الموهبة، فیجعل موهبته مفیدة خالله. 

.  Òفي كل موضع یشیر (الرسول) إلى عدم الكمال لكي یربطهم ببعضهم البعض
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 

ألنه إن كنت أصلي بلساٍن "
فروحي تصلي 

 ].14وأما ذهني فهو بال ثمر" [

 إن كانت صلواتى مقتطفة من عبارات وأقوال نبویة باللغة التي ُكتبت بها فإن روحي تصلي، وقلبي ینشغل 
، وأنا ال أقدر أن أفسرها لهم. ي ولكن فهمي یكون غیر مثمٍر في حیاة اآلخرین، ألنهم ال یفهمون صلوات،بالعمل

یري بعض الدارسین أن الحدیث هنا عن الصلوات الجماعیة والتسبیح الكنسي عندما یقدم بلغٍة ال یفهمها 
الشعب، فمع ما تحمله العبادة من روح له تأثیر على األعماق لكن یبقى العقل خامًال ال یتابع المعنى.  

ماذا یعني بأن روحي تصلي؟ تشیر الروح هنا إلى النیة الداخلیة أو القلب كمركٍز للمشاعر والعواطف. أما 
ه القدرة علي الفهم والقدرات العقلیة. بالذهن فُیقصد 

1 In 1 Corinh., hom. 35:5. 
2 CSEL 81:152. 
3 Comm. On 1 Cor. 4:61-62. 
4 In 1 Corinh., hom. 35:4. 
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  إن قدمت كلمة مدیح للَّه، لیست جدیدة وال منتعشة بتعلیم الروح وتعلیم نعمة اللَّه یقدم فمك ذبیحة تسبیح، أما
. Ïذهنك فُیتهم بالعقم الخاص بالجسد القدیم من األمس

العالمة أوریجینوس 

  هنا یعني نفس شيء أیًضا، أن اللسان یتكلم، وال یتجاهل الفهم األمور التي ُینطق بها. فإن لم یكن األمر هكذا
.  Ðیحدث تشویش آخر

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

. العبادة بروٍح وفهٍم 3
فما هو اذا؟ "

أصلي بالروح وأصلي بالذهن أیًضا، 
 ].15أرتل بالروح وأرتل بالذهن أیًضا" [

 أصلي بالقلب وبكل أحاسیسي ومشاعري المكرسة لحساب الرب، وفي نفس الوقت یشترك فیها الفهم. بهذا 
 إذ یدركون ما أصلي به وما أسبح به الرب. ، معياخوتيیرتفع قلبي إلى السماء وترتفع قلوب 

هنا یوضح الرسول اآلتى:  
 جنب مع الصلوات والطلبات والتضرعات. إلىالتزام الكنیسة بالتسبیح وتقدیم التشكرات للَّه جنًبا . 1
 ُتمارس العبادة بكل القلب والمشاعر واألحاسیس إلعالن الحب الداخلي نحو اللَّه. . 2
 أن ُتقدم العبادة بلغة مفهومة ألجل بنیان الحاضرین. . 3

" یقصد أیًضا ممارسة العبادة بقیادة الروح القدس القادر أن یلهب  وأسبح بالروح…أصّلي بالروح" : بقوله
األعماق بالحب. 

  ال تقدر أذهاننا أن تصلي ما لم ُیصلي الروح من أجلها فتطیعه، فإننا ال نقدر حتى أن نرتل ونسبح اآلب في
المسیح بترنیم الئق ونغم موسیقي وقیاس الئق وانسجام ما لم یسبحه أوًال الروح الذي یبحث كل شيء حتى أعماق 

. Ñاللَّه ویرتل لذاك الذي یعرف أعماقه ویدرك ما هو قادر علیه
العالمة أوریجینوس 

 یبدو لي أن العبادة والصالة بالروح في بساطة هو أن ُیقدم الروح الصالة والعبادة لهÒ .
القدیس غریغوریوس النزینزي 

 صالة الذین یرتلون مقبولة لدى اللَّه إن كان القلب نقًیا، یحمل ذات الرسالة التي تكشف عنها كلمات التسبحةÓ .
كاسیودورس 

 " أرنم بالروح لم یهتم (الرهبان المصریون) بكمیة اآلیات (التي ترنم في الصالة) بل بضبط الفكر، هادفین نحو

1 In Leviticus, hom. 5. 
2 In 1 Corinh., hom. 35:6. 
3 On Prayer, 4. 
4 Oration 31:12. 
5 Cassidorus: Explanation of the Psalms, 2. 
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". هكذا یعتبرون أن التسبیح بعشرة آیات بفهٍم وفكٍر أفضل من سكب مزمور كامل بذهن مشّوش. هذا وأرنم بالفهم
یحدث أحیاًنا بسبب سرعة المتكلم حین یفكر في المزامیر الباقیة التي ُترنم وعددها، وال یهتم بأن یكون المعنى 

. Ïواضًحا لسامعیه، فیسرع لكي ینهي الخدمة
القدیس یوحنا كاسیان  

واال فإن باركت بالروح، "
فالذي یشغل مكان العامي كیف یقول آمین عند شكرك، 

 ].16ألنه ال یعرف ماذا تقول" [

فإنك أنت تشكر حسًنا،  "
 ].17ولكن االخر ال ُیبنى" [

  اللَّه.اسم"، هي أسمى أنواع الصلوات والتسابیح أن یشترك المؤمن مع السمائیین في مباركة فإن باركت"
 وفي الكنیسة ،)1: 6 نح ؛26- 15 : 27 مستخدًما عند الیهود ( تث  ذلك كان،"آمین ":جاوب الشعب بالقولي

. Ðىاألول
" أي " بركات" إذ یقدم الشعب تسابیح شكر وبركة السم اللَّه eulogie أولوجیاكانت صلوات المجمع تدعى "

الغني في نعمة وعطایا لنا. 
یلیق بالمؤمن أال یكون أنانًیا، فبینما یشعر بكل كیانه أنه مدین للَّه بحیاته وخالصه فیقدم ذبیحة شكر 

في حٍب صادٍق ال یبرر   به وال یتجاوب معه في حیاة الشكر والتسبیح.ینطقوتسبیًحا له ال یترك أخاه غیر مدرك لما 
 أخوه في هذا. ه یشترك معدون أن اللَّه باللغة األجنبیة ىالمؤمن تصرفاته بأن شكره أو تسبیحه مقبول لد

  انظروا كیف یجلب هنا أیًضا الحجر الذي له إلى المیزان المائي لضبط استقامة الحائط، ففي كل موضع یبحث
 "غیر المتعلم" اإلنسان العلماني، ویعني أنه هو أیًضا یعاني خسارة لیست بالعاميعن بنیان الكنیسة. یقصد هنا 

بقلیلة عندما ال یقدر أن یقول "آمین". ما یقوله هو هذا: إن كنت تبارك بلساٍن بربرٍي وأنت ال تعرف ما تقول، وال 
تقدر أن تترجمه فإن العلماني لن یجیب: "آمین"... مرة أخرى إذن إذ یعطیه راحة بخصوص هذا حتى ال یرى 
الموهبة رخیصة. نفس المالحظة كما فعل قبالً : عندما ینطق بأسراٍر أو یتحدث مع اللَّه، ویبني نفسه، ویصلي 

" إذ تتكلم متحرًكا أنت تتشكر حسًنابالروح قاصًدا تقدیم راحة لیست بقلیلة خالل هذه األمور، هكذا یقول هنا: "
. Ñبالروح، لكن اآلخر ال یسمع شیًئا وال یفهم ما ُیقال، فیقف هنا وال ینال نفًعا عظیًما بهذا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ].18شكر الهي إني أتكلم بألسنة أكثر من جمیعكم" ["أ

ُیظهر الرسول أنه ال یستخف بموهبة التكلم بألسنة، فهو یشكر اللَّه أنه قد وهبه ذلك لكي یحدث الكثیرین 
 وهبه اللَّه التكلم باللغات أكثر من غیره حتى یتمكن من الخدمة في كل البالد التي لألممإذ كان بولس رسوًال  بلغتهم.

یزورها ویخدم فیها. 

1 Institutes, 11. 
2 St. Justin Martyr: Apology 2:97. 
3 In 1 Corinh., hom. 35:6. 
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  كانت موهبة التكلم باأللسنة غریبة، أما النبوة فمعروفة وقدیمة، وقد أعطیت لكثیرین بعكس األولى، ومع هذا لم
یهتم بها كثیًرا، لیس ألنه لم یستخدمها، وال ألنه لم ینلها بل یبحث دوًما في األمور األكثر نفًعا، بكونه متحرًرا من 

. Ïكل مجٍد باطٍل، مهتًما بأمٍر واحٍد فقط: كیف یجعل سامعیه في حاٍل أفضل
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ولكن في كنیسة أرید أن أتكلم خمس كلمات بذهني "
لكي أعلم آخرین أیًضا 

 ].19أكثر من عشرة آالف كلمة بلسانٍ " [

"  هو إدراك ما یقصده الرسول بكلمتي "روحاإلصحاح أن أصعب مشكلة في هذا Dr. Pearceیقول 
pneuma "و"ذهن nous اللتین تكررتا كثیًرا. من العبارة واضح ما یقصده الرسول هو أن یوجه الكنیسة للصالة 

م بلغة الشعب حتى ن وٕانما أن ُیصلي ویر، ُكتب بها العهد القدیم خاصة الترنم بالمزامیريوالتسبیح ال باللغة العبریة الت
یدرك كلمة الوعظ والصالة والشكر والتسبیح للَّه. 

 فیقصد بالروح أن یفهم . أن الرسول یقدم الروح والذهن كأنهما مقابالن لبعضهما البعضDr. Pearceیقول 
  ویقصد بالذهن أن یدرك الجمهور ما ینطق به المتكلم أو المرتل. ،اإلنسان المتكلم أو المرتل دون الذین حوله

أیها االخوة ال تكونوا أوالًدا في أذهانكم، "
بل كونوا أوالًدا في الشر، 

 ].20وأما في األذهان فكونوا كاملین" [

یلیق بنا أال نسلك كأطفاٍل بال التزام أو مسئولیٍة أو فهٍم، بل نكون ناضجین وكاملین كما أن أبانا كامل. 
لنكن أطفاًال في الشر، ال نحمل روح الخبث بل بساطة القلب والحب. 

 كلمات یونانیة واردة في هذه العبارة: ثالثهنا یلزمنا إدراك معنى 
1- paidia یرسلوا إلى المدرسة ویتقبلوا ي وعلى وجه الخصوص الذین ینمون لكأطفال بوجه عام معناها 

 صغاًرا كمن یبتدءون في الذهاب إلى المدرسة paidia التعلیم. وكأن الرسول یقول: لست أریدكم أن تكونوا أطفاالً 
لتعلم المبادئ األولیة بل یكون لهم الفهم واإلدراك الكافي لهذه المبادئ.  

 عاجًزا عن infantتعنى طفال  nee ، وهي مشتقة منneepios  - أما من جهة الخبث فكونوا أطفاالً 2
الكالم في المرحلة البدائیة للطفولة. أي یعجز عن أن یهدف نحو الشر أو یتحدث به. 

 اإلنسان الذي بلغ النضوج الكامل في القامة والفهم. فهو یود أن ي وتعنteleoo من teleioiكامل  -3
نكون ناضجین جسدًیا وفكرًیا. 

 إلى غیر ناضج، یحتاجون ًیا عمال طفولیمارسونهكذا یحسب الرسول بولس الذین ینتفخون بالتكلم بألسنة 
 بفهٍم وتعقٍل، ال بانفعاالت اخوتهم مدرسة الخدمة لیتدربوا علي الحب العملي والبحث الجاد عن خالص فيدخول 

 بل هو عمل متعقل ناضج. إنه یحترم في الطفولة البساطة وعدم يٍ االیمان لیس مجاًال للَّهٍو طفولفعصبیة طفولیة. 
). لكنه یطالبنا أال 3: 18(مت  الخبث كما قال السید المسیح أنه یلزمنا أن نصیر كاألطفال لندخل ملكوت السموات

 بالمسئولیة. االلتزامنتشبه بهم في العجز عن الفهم واإلدراك أو عدم 

1 In 1 Corinh., hom. 35:7. 
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 " :ال تكونوا أوالًداإذ كان لهؤالء موهبة األلسنة والتي كانت أقل المواهب، ظّنوا أنهم نالوا كل شيء، لذلك یقول ،"
أي ال تكونوا بال فهٍم حیث یجب أن تكونوا مفّكرین، لكنكم صرتم كاألطفال البسطاء حیث الشر والمجد الباطل 

والكبریاء. ألن من هو طفل في الشر یلزم أن یكون أیًضا حكیًما. وحیث أن الحكمة مع الشر لیست حكمة هكذا 
. Ï. یلزم مع البساطة أن نتجنب الغباوة، ومع الحكمة نتجنب الشرالبساطة مع الغباوة لیست بساطةأیًضا 

 أن تكون طفًال في الشر هو أنك ال تعرف حتى ما هو الشرÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یریدهم بولس أن یكونوا ناضجین عقلًیا حتى یقتطفوا بدقٍة ما هو الزم لبنیان الكنیسة. بهذه الطریقة یتركون خلفهم
. Ñالمكر واألخطاء، مجاهدین عوض ذلك من أجل األمور التي تقود إلى صالح االخوة

أمبروسیاستر 

  أطفاًال في الفهم، وٕانما في المكر كونوا أطفاًال صغار فتكونوا في الفهم كاملین... یمكن التعبیر عن هذا تكونواال 
. Òهكذا: "ال تكونوا أطفاًال، ومع ذلك كونوا أطفاالً "

  الحكمة اإللهي نفسه إذ حمل طبیعتنا الضعیفة جاء لكي یجمع أبناء أورشلیم تحت جناحیه، كدجاجة تجمع
. Óفراخها، ال لكي نبقى دوًما صغاًرا بل إذ نكون أوالًدا في الشر نكف عن أن نكون أوالًدا في الفكر

القدیس أغسطینوس  
 

. التكلم بألسنة لغیر المؤمنین 4
مكتوب في الناموس "

إني بذوي ألسنة أخرى 
وبشفاه أخرى  

سأكلم هذا الشعب، 
 ].21وال هكذا یسمعون لي یقول الرب" [

یشیر في إشعیاء  .12 – 11: 38یقصد بالناموس هنا العهد القدیم ككل، وقد ورد هذا القول في إشعیاء 
شعٍب غریٍب، إذ بإلى أن اللَّه یعلم شعبه الیهودي المتمرد الخضوع له بتأدیبهم وسط شعب یتكلم بلغة أخري، أي 

 عبارة نبویة خاصة بالتكلم بألسنة، إلىسلمهم للكلدانیین (السبي األشوري إلسرائیل ثم البابلي لیهوذا). لم یشر الرسول 
وٕانما یشیر إلى استخدام اللَّه للغة األجنبیة لتأدیب الشعب الرافض لصوت اللَّه. فكما أّدب شعبه بالبابلیین الذین أذلوا 

الشعب الجاحد، هكذا یستخدم اللَّه التكلم بألسنة لغیر المؤمنین، أي لألمم قبالً . وكأن غایة التكلم باأللسنة لیس 
 یتحدث بها كعطیة مجانیة من ،االستعراض وال عدم الفهم وٕانما الحدیث مع غیر المؤمنین بلغتهم التي یجهلها المتكلم

قبل اللَّه. بهذا یدرك الیهود واألمم أن اللَّه هو مخلص الجمیع. 

1 In 1 Corinh., hom. 36:1. 
2 In 1 Cor., hom., 36:1. 
3 CSEL 81:155. 
4 The Harmony of the Gospels, 2:30. 
5 The Literal Meaning of Genesis 1:18:36. 
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إًذا األلسنة آیة، 
ال للمؤمنین بل لغیر المؤمنین. 

 ].22أما النبوة فلیست لغیر المؤمنین بل للمؤمنین" [

 التكلم بألسنة هو آیة ال للمؤمنین بل لغیر المؤمنین. فكما تحدث اللَّه مع شعبه القدیم بلغة التأدیب خالل 
البابلیین أي بلغة غریبة حتى یكفوا عن تمردهم ویؤمنوا، هكذا في العهد الجدید یقدم التكلم باأللسنة لكي یحدث غیر 

نه صوت إلهي لرافضي اإلیمان باإلنجیل إالمؤمنین من الیهود واألمم بلغات أجنبیة (غیر العبریة) حتى یؤمن الكل! 
متي آمنوا بالرب وقبلوا االنجیل فال حاجة للیهود أن یسمعوا الرسل یتحدثون بألسنة  فوعمل اللَّه الخالصي للعالم كله!

 أن یبشرهم أحد بلغتهم وهو لم یتعلمها. ، إن وجد من یعرف لغتهم،األمم، وال حاجة لألمم
فالتكلم باأللسنة لیس للمسیحیین الذین قبلوا الحق االنجیلي بل لغیر المسیحیین لیدركوا دعوة اللَّه لهم بلغتهم 

التي كان یجهلها الرسل. 
 لكي یتمتع المؤمنون بالمعرفة الصادقة، وتنسحب قلوبهم ،بنیان الكنیسة یحتاج إلى كلمة النبوة الهادئة البناءة

إلى الحیاة السماویة والعالم العتید. 

 األلسنة عالمة لغیر المؤمنین ال لتعلیمهم، وأما النبوة فهي للمؤمنین وغیر المؤمنین لنصحهمÏ .

 ال یحتاج المؤمن أن یرى آیة بل یطلب فقط تعلیًما ووعًظاÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

فإن اجتمعت الكنیسة كلها في مكاٍن واحٍد، "
وكان الجمیع یتكلمون بألسنة، 

فدخل عامیون أو غیر مؤمنین، 
 ]23أفال یقولون أنكم تهذون؟" [

 فیتحول ، إذ كانوا یجتمعون مًعا، وكل یتحدث بلغة مخالفة،یكشف الرسول هنا عن سوء استخدام الموهبة
التي لم یتعلمها المتحدث واالجتماع إلى نوع من الهذیان والجنون! عوض الحدیث مع الشعب باللغة التي یفهمونها 

كانوا یهذون بلغات غیر مفهومة من عامة الشعب. 
" یقصد أناس ال یفهمون اللغة التي ینطق بها المتكلمون. وكأن المتكلمین یتكلمون بلغات عامیون ":بقوله

أجنبیة موجودة في العالم وال یهذون بكلمات غامضة، ومع هذا فإن الرسول یرفض ذلك حتى ال تتحول العبادة الكنسیة 
إلى نوع من الهذیان.  

 ، الذي تبلبلت ألسنتهم عندما أرادوا بناء برج لمقاومة اللَّهبهكذا تحولت الكنیسة في كورنثوس إلى الشع
).  8: 2عوض تمتعهم بالجو البنطقستي حینما سمع كل واحٍد اللغة التي ُولد فیها (أع

ولكن إن كان الجمیع یتنبأون، "
فدخل أحد غیر مؤمن أو عامي، 

فإنه یوبخ من الجمیع، 

1 In 1 Cor., hom., 36:2. 
2 In 1 Corinh., hom. 36:2. 
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 ].24یحكم علیه من الجمیع" [

 إذا دخل غیر مؤمٍن الكنیسة ووجد كل في دوره یتحدث عن اإلیمان بتعقٍل وفهٍم وٕادراٍك بروح هادئ ودیع 
یبكته ضمیره ویقبل اإلیمان، إذ یفهم الكلمة الموجهة إلى قلبه. 

، إذ یدرك كأن خطایاه صارت واضحة للجمیع حیث لم یتمتع بعد بغفرانها وال ِبِبّر "یحكم علیه الجمیع "
المسیح فیه. یدرك حاجته إلى المخلص للتمتع بالحیاة الجدیدة المقدسة في الرب. 

وهكذا تصیر خفایا قلبه ظاهرة، "
وهكذا یخر على وجهه ویسجد للَّه منادًیا  

 ].25أن اللَّه بالحقیقة فیكم" [

شّتان ما بین جماعة تنطق بلغات مجهولة ال یفهمها غیر المؤمن وبین جماعة مقدسة تتعبد وتكرز بالرب 
الهادئ الودیع. وكما یقول الرسول عن الجماعة األخیرة: 

تعطى الفرصة لغیر المؤمن أن یدرك في هدوء بما في أعماقه من خطایا، وكأنها قد صارت ظاهرة  :أوالً 
)، بكلمة الرب التي ینطق بها الكارز. 23: 1یع  ؛12: 4ن قلبه قد انشق بسیف الروح (عبأوتحتاج إلى عالج. وك

 قال لي كل ما إنسانیشعر كل واحٍد أن الكلمة موجهة إلیه شخصًیا لیتمتع بعمل اللَّه الخالصي. یقول مع السامریة: "
).  29، 19: 4 فعلت" (یو

 طالًبا التمتع بالخالص، أي یقبل اإلیمان بالمسیح ،: یحثه قلبه علي الخضوع للَّه والسجود أمامهثانًیا
المخلص ویسجد له.  

منادًیا أن اللَّه بالحقیقة : یشهد أمام أسرته وأصدقائه ومن حوله عن عمل اللَّه في كنیسته وأثره علیه: "ثالثًا
". فیكم

 التشویش یحدث أو أمر ما یتم سًرا كما یحدث بین  منعندما یرى أن اللَّه ُیسبح والمسیح ُیعبد ولیس شيء 
. Ïالوثنیین عندئذ ُیفهم بوضوح أن هذه هي دیانة حقة

أمبروسیاستر 
 

. المواهب والتشویش 5
فما هو إًذا أیها االخوة؟ "

متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، 
له تعلیم، 
له لسان، 
له إعالن، 
له ترجمة، 

 ].26فلیكن كل شيء للبنیان" [

كل واحٍد عمله حسب موهبة الروح المعطاة لجتمع الكنیسة للعبادة یشترك الكل مًعا في التسبیح، ولیكن ت إذ 

1 CSEL 81:157. 
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 لبنیان الكنیسة. شيء ولكن بنظاٍم وتدبیر مؤكًدا أن یكون كل ،له. یود الرسول بولس أن یعمل الكل

  أال ترون أساس المسیحیة ونظامها؟ كیف أن عمل العامل الماهر هو أن یبني، هكذا هو عمل المسیحي أن یفید
قریبه في كل األشیاء. وٕاذ بغیرة حّط من شأن الموهبة (إلساءة استخدامها) فلئال تبدو أنها كمالیة، فإنه یطلب أن 

 یهدم كبریاءهم الغیر. لذلك فإنه أحصاها مع بقیة المواهب، قائالً :

".  له مزمور، له تعلیم، له لسان"
فإنه منذ القدم كانوا یجعلون من المزامیر موهبة والتعلیم موهبة. مع ذلك یقول: "فلیكن لكل شيء هدف واحد 

وهو تصحیح األقرباء، وال یكن شيء مصادفة. فإن كنتم تأتون دون أن تبنوا أخاكم فلماذا أتیتم؟  
في الواقع إنني ال أركز على الفوارق بین المواهب. أمر واحد یشغلني، أمر واحد أرغبه، أن تفعلوا كل شيء 

. هكذا من له موهبة أقل سیسرع أكثر ممن له مواهب أعظم، إن كان ال ینقصه البنیان. نعم! ُتمنح المواهب للبنیان
.  Ïلكي ُیبنى كل أحٍد، فإن لم یحدث هذا تصیر الموهبة إلدانة مقتنیها"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
إن كان أحد یتكلم بلساٍن فاثنین اثنین، "

أو على األكثر ثالثة ثالثة، 
 ].27وبترتیٍب ولیترجم واحد" [

 في كل اجتماع ال یتكلم أكثر من شخصین أو ثالثة كل في دوره باللغة التي ال یفهمها بعض الحاضرین 
ویقوم شخص واحد بترجمة ما قیل. 

  لم یمنع بولس التكلم بألسنة، ربما یقلل من شأن الموهبة لكنه یصر على ضرورة وضع ضوابط لها ألجل بنیان
. Ðالكنیسة كلها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ولكن إن لم یكن مترجم، "

فلیصمت في الكنیسة، 
 ].28ولیكلم نفسه واللَّه" [

ن لم یوجد من هو قادر أن یترجم فلیس من حق أحٍد أن یتكلم بما لم یفهمه الحاضرون. لیّصِل أو یسبح إ 
 وال یرفع صوته بلغٍة غیر مفهومة للحاضرین. ،في داخله

 جئتم لیس مًعا بقصد إظهار أن لدیكم موهبة، بل لكي تبنوا السامعین، كما سبق فقال: "لیكن كل شيء ألنكم 
. Ñ ]26للبنیان" [

  أمرهم منذ البدایة أن یحذروا عندما قدم تمییًزا بین العرافة والنبوة. اآلن یأمرهم أن یمیزوا ویتجسسوا إلدراك األمر
. Òحتى ال یدخل معلم شیطاني خلسة

1 In 1 Corinh., hom. 36:4. 
2 In 1 Cor., hom., 36:5. 
3 In 1 Corinh., hom. 36:5. 
4 In 1 Corinh., hom. 36:6. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 

  الشخص الذي یتكلم بالروح القدس یتكلم عندما یختار ذلك وعندئذ یمكنه أن یصمت مثل األنبیاء. أما الذین بهم
روح دنس فیتكلمون حتى عندما ال یریدون. ینطقون بأموٍر ال یفهمونها. 

سفیریان أسقف جبالة 
 

أما األنبیاء فلیتكلم اثنان أو ثالثة، "
 ].29ولیحكم اآلخرون" [

ة سواء للوعظ أو العبادة. فكما طالب أال یتحدث يیحرص الرسول بولس علي روحانیة االجتماعات الكنس
أكثر من اثنین أو ثالثة باللغات التي ال یعرفها كل الحاضرین یطالب أیًضا الذین یتكلمون بكلمة الوعظ أال یكثر 

، فتكون لكلمته الروحیة فاعلیتها. لالستماععددهم فال یتكلم أكثر من أثنین أو ثالثة لیدرك المتكلم إمكانیة الحاضرین 
یري البعض أن دور الثالثة الذین یتكلمون فى االجتماع هو أن یقوم أحدهم بقیادة ترنیم مزمور والثانى 

بكشف األسرار اإللهیة (العتیدة) والثالث بالحث على الحیاة اإلیمانیة العملیة.  
 وأنهم ، أما المعلمون اآلخرون فیكون لهم روح التمیز لیحكموا بأن ما قام به الثالثة لیس إال لبنیان الكنیسة

مارسوا العمل بروح اللَّه القدوس ولیس باستعراض مواهبهم. 
هكذا یهتم الرسول بولس بوجود أناس حكماء لهم روح التمییز حتى تسلك الكنیسة تحت قیادة الروح ولیس 

بفكر بشري. 
 ].30ولكن إن أعلن آلخر جالس فلیسكت االول" ["

 إن تحدث معلم بروح الحق عن أمٍر هاٍم بصمت األول حتى تسلك الكنیسة بترتیب. ینهي األول حدیثه 
 الفرصة لآلخر دون إطالة، وال یتحدث أیًضا االثنان في نفس الوقت. يباختصار لیعط

  على وجه الخصوص، یلیق بمن في مرتبة عالیة أن یفسح المجال لمن هو أقل. ببساطة لیست هذه حالة فیها
. Ïتُمنح كل میزة لفرد بمفرده. هذا، وأن الذي له رتبة صغیرة لیس بال موهبة. ال یوجد أحد لیس لدیه نعمة اللَّه

أمبروسیاستر 
 

ألنكم تقدرون جمیعكم أن تتنبأوا واحًدا واحًدا، "
لیتعلم الجمیع، 

 ].31ویتعزى الجمیع" [

لعله یقصد أنه یمكن إعطاء الفرصة لكل واحٍد أن یتكلم كل في دوره، لكن ال یتكلم الجمیع في اجتماٍع 
واحٍد، ال یتكلم الكل مًعا بال نظام أو ترتیب. 

  یسأل بولس أن نتبع تقلیًدا للمجمع الیهودي، حیث كان الشعب یحاورون وهم جلوس على كراسیهم أو على أرائك
أو على األرض كل حسب رتبته. إن أُعطى ألحدهم ممن هم جلوس على األرض إعالن یلزم أن ُیسمح له أن 

. Ðیتكلم وال ُیحتقر بسبب دنو رتبته

1 CSEL 81:159. 
2 CSEL 81:159. 
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أمبروسیاستر 
 ].32وأرواح األنبیاء خاضعة لألنبیاء" ["

لعل بعض الوعاظ كانوا یشعرون بأن الروح القدس قد أعلن لهم شیًئا فیتكلمون بال نظام. هنا یؤكد الرسول 
 الذین یقودهم الروح القدس ویعلن لهم بعض األسرار اإللهیة ، سواء في العهد القدیم أو العهد الجدید،أنه حتى األنبیاء

 أن یتكلم أو ه فمن حق،یهبهم كمال الحریة لیختاروا الوقت المناسب للكلمة. ال ینزع الروح القدس عن النبي حریته
یز یلزم أن یعرف متى یتكلم ومتى یصمت. يیصمت، وبروح التم

 فمن حق جماعة األنبیاء أن تنظم كلمة ،" یكشف الرسول عن العمل الجماعي لهمخاضعة األنبیاءبقوله "
 األنبیاء.  اخوته كأن روح اللَّه یقوده دون ، وال ینفرد أحدهم مصمًما علي رأیه،النبوة أو الوعظ

ألن اللَّه لیس إله تشویش، بل إله سالم، "
 ].33كما في جمیع كنائس القدیسین" [

سلوك القادة الكنسیین بال نظام یسئ إلى اللَّه الذي هو إله ترتیب ولیس إله تشویش. 
" بمعنى "ضجیج" و"عدم هدوء". فهو إله سالم وهدوء ونظام. تشویشجاءت الكلمة الیونانیة المترجمة" 

سماواته أیًضا تحمل هذه السمات! لذا فإن كنائس القدیسین كأیقونات حیة للسماء ال ُیسمع فیها صرخات ضجیج أو 
عدم نظام، فهي كنائس ملك السالم! 

 ویحرك كل عضٍو ء،بالحق كانت الكنیسة في أیام بولس باألكثر أشبه بالسماء، ألن الروح كان یدیر كل شي 
بدوره. وأما اآلن فیبدو لدینا فقط رموز هذه المواهب. نحن أیًضا لدینا اثنان أو ثالثة یتكلمون في الخدمة، ولكن 
هؤالء هم فقط ظل لما كان یحدث. الكنیسة الحاضرة تشبه امرأة سقطت من أیام غناها السابقة وعادت لتحمل 
العالمات الخارجیة لغناها، حیث تظهر الصنادیق والسالل التي كانت تضع فیها ثروتها لكنها فارغة. هذا حق 

. Ïلیس فقط من جهة المواهب بل ومن جهة الحیاة والفضیلة أیًضا

  إن كان قد منع من یتكلم بألسنة من الكالم إن لم یوجد مترجم ألنه ال نفع لذلك، فمن المنطق أیًضا یحّد من النبوة
. Ðإن لم تحمل هذا النوع بل تسبب تشویًشا واضطراًبا وٕاثارات نفسیة غیر عاقلة

 بالحق الكنیسة كانت سماًء، لذلك فالروح یحكم كل شيء ویحرك كل واحٍد من القادة ویعطیه وحًیاÑ .

  مرة أخرى یصفع الذین اختاروا السلوك بال لیاقة ویسلكون بعار الجنون، وال یحافظون على رتبتهم الالئقة. فإنه
. Òلیس شيء یبني مثل النظام الحسن والسالم والحب، بالرغم من أن المقاومین لهم یحاولون نزع هذه األمور

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

. احترام النظام الكنسي 6
لتصمت نساؤكم في الكنائس، "

ألنه لیس مأذوًنا لهن أن یتكلمن، 

1 In 1 Cor., hom., 36:7. 
2 In 1 Corinh., hom. 36:6. 
3 In 1 Corinh., hom. 36:7. 
4 In 1 Corinh., hom. 37:4. 
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 ].34بل یخضعن كما یقول الناموس أیًضا" [

یبدو أن بعض الكورنثوسیات كن یتكلمن بألسنة ویسببن ضجیًجا في الكنیسة.  

  إن كان األمر هكذا ماذا نقول عن فیلبس الذي كان له أربع بنات یتنبأن؟ إن كن قادرات على فعل ذلك لماذا ال
تسمح للنبیات عندنا أن یتنبأن؟ 

نجیب على هذا السؤال هكذا.  
أوال: إن كانت النبیات لدینا یتكلمن فلُتظهرن عالمات النبوة فیهن.  

ثانُیا: حتى إن كانت بنات فیلبس یتنبأن لم یفعلن ذلك داخل الكنیسة. هكذا في العهد القدیم بالرغم من أن 
) لم توجد أیة إشارة أنها وجهت حدیثًا للشعب مثل إشعیاء أو إرمیا. نفس األمر 4:4دبورة قیل أنها كانت نبیة (قض

. Ï)14: 22 مل 2بالنـسبة لهلدة (
العالمة أوریجینوس 

  لقد ضُعفت الحیة وارتبطت باللعنة، أما حواء فقد ُختم فمها بالصمت، األمر النافع، لكنها أیًضا تخدم كقیثارة تسبح
. Ðالخالق

القدیس مار أفرام السریاني 

  أود أن أرى غیرة كل رجل وورع كل امرأة. لتحرق كل عدم تقوى من ذهنك، ضع نفسك على المطرقة والعصیان
. Ñالكافر تحت المطرقة... عندئذ ینفتح باب الفردوس لكل رجل وامرأة بینكم

القدیس كیرلس األورشلیمي 
ولكن إن كن یردن أن یتعلمن شیًئا "

فلیسألن رجالهن في البیت، 
 ].35ألنه قبیح بالنساء أن تتكلم في كنیسة" [

  یطلب الطوباوي بولس من النساء تواضًعا عظیًما وسلوًكا مقبوًال لدى الجماعة، لیس فقط من جهة مالبسهن
 . Òومظهرهن بل ویهتم بذلك حتى في نظام أحادیثهن

  إن كنا ندبر بیوتنا هكذا نصیر بذلك مؤهلین لتدبیر الكنیسة. ألنه بالحق البیت هو كنیسة صغیرة. هكذا یمكننا أن
نفوق كل اآلخرین إن صرنا أزواًجا صالحون وزوجات صالحات. تطّلع إلى إبراهیم وسارة واسحق والثالثمائة 

). كیف كان البیت كله في تناغم مًعا، كیف كان الكل مملوءین 14:14وثمانیة عشر الذین ُولدوا في بیته (تك 
تقوى، وتمموا الوصیة الرسولیة. لقد احترمت زوجها، اسمع كلماتها: "لم یحدث لي بعد هذا حتى اآلن، وسیدي 

). وهو أیًضا أحبها هكذا فكان یطیعها في كل شيء. وكان الشاب فاضًال وهكذا 12:18أیًضا قد شاخ" (تك 
الغلمان الذین ُولدوا في بیته كانوا هم أیًضا ممتازین. فلم یمتنعوا عن أن ُیعّرضوا حیاتهم للخطر مع سیدهم، ولم 

1 Comm. On 1 Cor. 4:74:6-16. 
2 Hymns on Paradise 6:8. 
3 Catechetical Lectures 15. 
4 In 1 Tim., hom. 9. 
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. Ïیتأخروا وال سألوه عن السبب لماذا یحاربون معه ضد الملوك"
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

أم منكم خرجت كلمة اللَّه، "
 ].36أم إلیكم وحدكم انتهت" [

 یعاتب الرسول بولس قادة الكنیسة في كورنثوس فیسألهم هل یظنوا أن كنیستهم هي الكنیسة األم في العالم 
منها انطلقت الكرازة، لتنفرد بعادات مختلفة تماًما عن بقیة الكنائس. لقد صارت دون غیرها كنیسة یسودها التشویش ال 

 وُتمارس بعض النسوة بعض ،النظام، یتكلم البعض بألسنة ال للبنیان بل بضجیج، ویعظ البعض مًعا دون ترتیب
 الكنائس وال آخر مالكنیسة في كورنثوس لیس أ تصرفات متعجرفة ویقمن باعتراضات وتساؤالت ال هدف لها الخ.

أن تسلك بانسجام مع بقیة الكنائس. بها  لذا الق ،كرز بها الرسولالتي كنیسة وال هي الكنیسة الوحیدة في العالم 
إن كان أحد یحسب نفسه نبًیا أو روحًیا "

 ].37فلیعلم ما اكتبه إلیكم أنه وصایا الرب" [

 وأنه قادر علي التعلیم حسب مشورة اللَّه وبطریقة روحیة فإن ، إن كان أحد یظن أنه تحت قیادة الروح القدس
ما یكتبه لیس ثمرة بالغته أو فكره الشخصي.  ما أكتبه إنما هي وصایا الرب ویجب قبولها والطاعة لها.

 ].38ولكن أن یجهل أحد فلیجهل" ["

من أراد بإرادته أن یجهل سلطاني الرسولي، إني أعلم وأكتب وصایا الرب فإني أتركه لجهلة، یتحمل مسئولیة 
عناده ومقاومته للحق بإرادته. 

اذا أیها االخوة جدوا للتنبوء، "
 ].39وال تمنعوا التكلم بألسنة" [

، وغایة الرسول منه إنه یسألهم أن یجاهدوا بكل اشتیاق وغیرة في الكرازة اإلصحاحهذا هو ملخص كل 
والحدیث البّناء، دون أن یمنعوا التكلم باأللسنة إن كان لبناء الجماعة المقدسة. 

  أال ترون كیف أنه حتى النهایة یحرص على االختالف بینهما (التنبؤ والتكلم بألسنة)؟ ماذا یعني أن الواحد
. Ð(التنبؤ) ضروري جًدا، واآلخر لیس كذلك. لذلك یقول: "إن الواحد ُیشتهي جًدا واآلخر "ال ُیمنع"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  

]. 40ولیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" ["
 أن ُتوضع كل األمور في نصابها حسب أهمیتها دون تجاهلها وال المبالغة ماذا یعنى باللیاقة والترتیب؟

فیها. فتمارس الكنیسة أعمالها بوقاٍر وترتیٍب حسن وجدیةٍ . 
الخاص بالترتیب من التعبیرات العسكریة حیث یلزم أن یكون الجیش في نظام  هنا اقتبس الرسول التعبیر

دقیق. أي خلل في النظام العسكري یؤدي إلى انهیار الجیش وضیاع الدولة، هكذا یلزم أال یستهین أحد بالنظام 
الكنسي. 

 یكون مدمًرا مثل عكس هذه األمور. لیس ءلیس شيء ما یبنى مثل النظام الحسن والسالم والحب ، ولیس شي 

1 In Ephes., hom. 20. 
2 In 1 Corinh., hom. 37:3. 
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. Ïفقط في األمور الروحیة بل وفي كل شيء فلیراعي اإلنسان هذه األمور
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 In 1 Cor., hom., 37:4. 
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 14ملحق لالصحاح 

التكلم باأللسنة 
 اختفت موهبة التكلم باأللسنة تقریًبا بانتهاء عصر الرسل؛ ومع بدایة القرن العشرین بدأت تظهر الحركة

 یصحبه حتًما تكلم الذيتُنادى بضرورة العماد بالروح القدس   Pentecostal Movementالخمسیني
  .glossolaliaبألسنة

؟ باأللسنة"التكلم "فماذا یعنى 
 هذه الموهبة؟ اختفتولماذا 

 عصرنا الحاضر؟ فيوهل من حاجة إلیها 

األلسنة والخالص  
 لنا سفر التكوین بدء ظهور اللغات المتعددة واأللسنة، فقد أراد البشر أن یقیموا ألنفسهم برًجا رأسه في يیرو

). وصارت األلسنة المتعددة عالمة 11السماء، لیس شوًقا إلى السموات، وٕانما هروًبا من اللَّه، فتبلبلت ألسنتهم (تك 
 البشریة وعدم وحدتها. وٕاذ أراد اللَّه أن یقیم من األمم كنیسة مقدسة، جسد المسیح الواحد، لم ینزع األلسنة وٕانما انقسام

وهب تالمیذه في یوم الخمسین أن یتكلموا باأللسنة القائمة في ذلك العصر لیقبل الكل "اإلیمان الواحد"، وینعم الجمیع 
أف (بالحیاة الجدیدة السماویة، لیترنموا قائلین مع الرسول: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات في المسیح یسوع" 

2 :6( .
)، فقد نالوا عطیة الحدیث 13-1: 2ظهرت موهبة التكلم باأللسنة مع مولد الكنیسة في یوم الخمسین (أع 

) كوعد السید 2:37)، حیث تفاهموا مع سامعیهم بلغاتهم (أع 11، 8 ،6، 4: 2بألسنة لم یسبق لهم أن تعلموها (أع 
  قد ومن ناحیة أخرى عندما ألقى الرسول بطرس عظته بلغته فهمها الجمیع، وكأن الروح.)17:16المسیح نفسه (مر

قدم ترجمة فوریة لكل لغات الحاضرین. 
 الكرازة ُوهب لكل تلمیذ اللغة الخاصة بحقل  الفمالذهبيالقدیس یوحنا قدم الروح عطیتین: األولى كما یقول 

 به یلتقي الحدیث بلغة كل شعٍب إمكانیة نال كل رسول أحیاًنا Ðالقدیس أغسطینوسیقول  ؛ والثانیة كماÏ ُعین لهالذي
لیعلن الروح أن الكنیسة الجامعة تضم الكل. 

الحاجة إلى التكلم باأللسنة 
لم تكن هذه الموهبة بالنسبة للرسل آیة استعراضیة، فقد جاء مسیحنا ال یصیح وال یسمع أحد صوته (مت . 1

 ، یعمل الجمیعيضع، كاو بروح الوداعة والتي)، وقد وهب كنیسته روحه النارى لیلهب القلب بنار الحب اإلله19: 12
 بل بحیاة هادئة متزنة وحكیمة. ،ال بمظاهر حماسیة وكلمات غیر مفهومة

. أعطاهم الروح لغات )8: 2أع (لقد سمع الحاضرون في یوم الخمسین "كل واحد منهم لغته التي ُولد فیها" 

1 In Acts, hom. 4. 
2 City of God 18:49. 
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بشریة مفهومة، فكان الكل یعظمون اللَّه. 
لقد أغلق الیهود على أنفسهم من جهة اإلیمان فقاوموا ترجمة الكتاب المقدس إلى الیونانیة، وطالبوا . 2

الدخالء أن یتعبدوا بلغتهم وحدها، وكأن السماء تتحدث بلغتهم. لذا كان الئًقا أن تكون عالمة حلول روح اللَّه بالنسبة 
للشعوب األممیة أن یسمعوا لغتهم ممن لم یتعلموها، تأكیًدا لهم وللیهود انفتاح الباب لخالصهم. لذا یقول الرسول: "إذا 

  .)32:14 كو 1 (األلسنة آیة ال للمؤمنین بل لغیر المؤمنین"
 یوم البنطیقستي في كتابه "ضد الهرطقات" قائالً : [هذا الروح أیًضا... كما یقول القدیس إیریناؤسیصف 

لوقا حّل في یوم البنطقستي على التالمیذ بعد صعود الرب، مقدًما قوة لضم كل األمم إلى مدخل الحیاة، ولفتح عهٍد 
جدیدٍ . بهذا أیًضا صار اتفاق في كل اللغات، فنطقوا بتسبیح للَّه. لقد جاء الروح بالقبائل البعیدة إلى الوحدة، وقدم 

لآلب بكور كل األمم.] 
مایز اللغات القائمة فعًال وتنوع ت ووحدة اإلیمان ممجًدا يوهب الروح القدس الكنیسة لغة الحب الروح. 3
الثقافات. 

ن وُجمع، كان الروح القدس یعزى الكنیسة ویبنیها خالل مواهب النبوة . 4 إذ لم یكن العهد الجدید قد ُدوِّ
واأللسنة وترجمتها. 

لماذا اهتم الرسول بولس دون غیره بهذه الموهبة؟ 
 باب اإلیمان أمامهم، لذا التزم بمعالجة هذا األمر. انفتاحبكونه رسول األمم؛ وهذه الموهبة تخص . 1
أساء الكورنثوسیون الموهبة، فتحولت من موهبة لبناء النفس إلى كبریاء وتشامخ مع تشویش، لهذا عند . 2

: ي لها اتبع الترتیب التالتهمعالج
)، 22 ،10:12)، واضًعا التكلم باأللسنة في آخر القائمة (2كو  1(أ) تحدث عن المواهب بصفة عامة (

. )13:12كو  1( ألجل بنیان الكنیسة " اطلبوامؤكًدا أهمیة المواهب بغیر كبریاء أو تشامخ، إذ یقول: "
(ب) لكى یحطم كبریاءهم ختم حدیثه السابق معلًنا عظمة الحب البّناء عن المواهب الروحیة بقوله: "ولكن 

. )31:12كو  1(جدوا للمواهب الحسنى؛ وأیًضا أریكم طریًقا أفضل" 
(ج) بدأ الحدیث عن الحب بتحطیم إساءة استخدام موهبة التكلم، قائالً : "إن كنت أتكلم بألسنة الناس 

ال یقف عند أنه . یالحظ هنا )1:13كو  1(والمالئكة، ولكن لیس لى محبة فقد صرت ُنحاًسا یطن أو صنًجا یرن" 
التكلم بكل اللغات البشریة، وٕانما حتى إن نطق اإلنسان بلغة المالئكة؛ وهى لیست لغة بشریة مادیة ذات أصوات 

وموجات صوتیة، إذ لیس لهم حناجر وال أحبال صوتیة، إنما هى لغة الروح الهادئة التي تتحدث بها األرواح المقدسة. 
 ضجیج. ي فتصیرون في نظر اللَّه صانع، بدون الحب وهذا مستحیليكأنه یقول: إن بلغتم إلى ما هو سماو

 أتكلم بألسنة أكثر من ي إني(د) لئال یظنوا أنه یقلل من شأن الموهبة بسبب شعوره بنقص، قال: "أشكر إله
. )18:14كو  1(جمیعكم" 

التكلم باأللسنة في كورنثوس 
تحولت موهبة التكلم باأللسنة من دورها البنَّاء للكنیسة إلى مشكلة خطیرة تهدد إیمان الكنیسة استدعت أن 

ء من التفصیل: يیكتب الرسول إلیها عنها في ش
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 أن خلًطا حدث بین الذین یتمتعون بالموهبة كوسیلة لبناء الجماعة  الفميالقدیس یوحنا الذهبیرى . 1
، إذ كانوا ینطقون بكلمات غامضة غیر مفهومة، وأحیاًنا يٍ واجتذاب األمم لإلیمان وبین من یمارسها كعمٍل شیطان

). لقد عرفت الدیانات الیونانیة هذه الظاهرة، فقد كتب فوجیل الشاعر 3:14كو 1بكلمات تجدیف على السید المسیح (
 ق.م.) في قصیدة األنیادا عن نبیة یونانیة كانت تتكلم بألسنة غیر مفهومة، وتنتابها انفعاالت 21-70الرومانى (

. Ïهستیریة
یرى بعض الدارسین أن الوثنین كانت تنتابهم حاالت هستیریة أثناء عبادتهم، فإذا ما أرادوا الخالص .  2

 على السید ون یفارقهم الروح. وان هذا ما حدث في كنیسة كورنثوس، حیث صار البعض یجدفلكيمنها یلعنون اإلله 
). 3:12المسیح (یقول: یسوع أناثیما 

 فظنوا أنهم بالتكلم باأللسنة یرتفعون إلى قامة روحیة عالیة، لذلك وضع الرسول ،سقط البعض في كبریاء. 3
 على المواهب أال وهو االتكال)، كما أعلن طریًقا أفضل من 28:14كو  1هذه الموهبة في آخر قائمة المواهب (

). 1:13؛ 31:12كو  1المحبة (
)، إذ كانوا یتفوهون بكلمات غیر 33:14كو  1في جو المنافسة القاتلة تحولت الموهبة إلى تشویش (.  4

 الودیع باحتقار كأشخاٍص غیر روحیین ال مواهب لهم، الهادئمفهومة وصیحات عالیة، ینظرون إلى أصحاب الروح 
 معنویات اآلخرین. انحطاطمما أدى إلى 

ظهور روح الحسد والغیرة طلًبا في مزید من المواهب الظاهرة لنوال مجٍد باطل!   .  5
 اإلیمان والرجاء ي یسألونه مواهب أعظم، وهىباألحر بل ،حث الرسول شعبه أال یطلبوا الموهبة من اللَّه.  6
). 13 ،1:13كو  1والمحبة (

موقف الرسول بولس 
وضع الرسول بولس في األصحاح الرابع عشر من رسالته األولي إلى أهل كورنثوس ضوابط ومعاییر لهذه 

: Ðالموهبة، منها

 ؛ "إذ أنكم غیورون للمواهب الروحیة اطلبوا ألجل 5:" حتى تنال الكنیسة بنیانا" [موهبة هادفة نحو بنیان الكنیسة[
]؛ "متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعلیم له لسان... فلیكن كل شئ 12بنیان الكنیسة أن تزدادوا" [

]. 26للبنیان" [

  إن لم ُتعطوا باللسان كالًما ُیفهم فكیف ُیعرف ما ُتكلم به، فإنكم تكونون تتكلمون  بلسان مفهوماإلنسانیتكلم" :
]. 10 ،9في الهواء؛ ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم ولیس شئ منها بال معنى" [

 22 أصحاب لغة أجنبیة: "إًذا األلسنة آیة ال للمؤمنین بل لغیر المؤمنین" [اللسان موجه إلى غیر المؤمنین .[

 ؛ "فإن اجتمعت الكنیسة كلها في مكاٍن واحٍد وكان 40 بلیاقة وبحسب ترتیب" [يء: "لیكن كل شبلیاقة وترتیب[
]؛ إن كان أحد یتكلم بلسان 23غیر مؤمنین أفال یقولون إنكم تهذون" [ الجمیع یتكلمون بألسنة فدخل عامیون أو

1 Hoking: Speaking in Tongues, p. 114. 
.43، ص1984القمص زكریا بطرس: التكلم بألسنة،   

Ð  ،31-52، ص1984القمص زكریا بطرس: التكلم بألسنة .
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معنى العبارة األخیرة هكذا: إذا وجد غرباء  ].27 أو على األكثر ثالثة ثالثة وبترتیب ولیترجم واحد" [اثنین فاثنین
یتكلم أصحاب موهبة األلسن في كل اجتماع اثنین فقط أو ثالثة باللغات األجنبیة التي یفهمها الغرباء الحاضرون، 

ى ینتفعوا بالكلمات الروحیة البناءة ویحكموا بروح التمییز. تویقوم المترجم بعمله ألجل المواطنین ح

  وهى عطیة ال ُتقدم للجمیع كعالمة ملء الروح أو العماد )10:12 كو 1(أن ُتمارس الموهبة بروح التمییز ،
بالروح، وٕانما لتحقیق الهدف السابق ذكره. 

؟ هل استمرت الموهبة في الكنیسة
 أن هذه الموهبة لم تكن موجودة في أیامه، كما كتب میلتیاد يیظهر من حدیث ترتلیان في القرن الثان

Militiades  ٍحیث أدمجت موهبة التكلم ،ضد البدعة المونتانیة أن یكفوا عن التكلم بألفاٍظ غامضٍة غیر مفهومة 
باأللسنة في موهبة النبّوة، وجاءت شهادات اآلباء تؤكد اختفاء الموهبة... لماذا؟ 

-حققت الموهبة غایتها بقبول األمم اإلیمان. 1
-ما تدعیه بعض طوائف القرن العشرین من اعتبار التكلم باأللسنة العالمة الوحیدة لما یسمونه بمعمودیة 2

 یحسبها في آخر قائمة ي] الذ31/5/1912 الخامس ي الخمسیني [ المؤتمر الدوليالروح ینافي الفكر الرسول
المواهب. 

 مع روح المسیح الودیع الهادئ. ى-استخدام الطوائف انفعاالت تتناف3
 من )10: 12 كو 1( مع ما ورد في ىاستخدام كلمات غامضة یّدعى إنسان أو آخر إنه یترجمها یتناف -4 

وجود "تمییز األرواح" للحكم على صدق الموهبة. 
 أما ما تمارسه الطوائف فیقّسم الكنیسة ویشقها عوض أن یّوحدها. ،-قدم الروح الموهبة لیضم األمم5
ارتباط الحركات األخیرة في بدء القرن العشرین بالتكلم باأللسنة كنشوة خاللها ینطق اإلنسان بكلمات  -6

 بّناء وبین االنفعاالت التي يغامضة وانفعاالت نفسیة لها خطورتها، حیث خلط البعض بین الموهبة كعمل روح
. هذا وقد دفع هذا التطرف Ïیمارسها غیر المسیحیین، وقد أوضح الدارسون أن هذه الظاهرة توجد في غیر المسیحیة

(النطق بكلمات غامضة) بعض الدارسین إلى تطرف مضاد بالقول إن موهبة األلسن في یوم الخمسین كانت قصة 
 .Ðاللغة  فيانقسامبین البشر بما فیها من   العمیقةلالنقساماترمزیة تمثل حقیقة عمل الروح القدس الغالب 

1 Alan Richardson: A Dictionary of Christian Theology, SCM 1976, p. 132.. 
2 Alan Richardson: A Dictionary of Christian Theology, SCM 1976, p. 255.. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الرابع عشر 

  

دفاع بعض الخمسینیین 

 ألسنة المالئكة
؛ وقوله: "ألن من )1:13 كو 1(یعتمدون على كلمات الرسول: "إن كنت أتكلم بألسنة الناس والمالئكة" 

 ولكنه بالروح یتكلم بأسرار... من یتكلم بلسان یبنى نفسه، ،یتكلم بلسان ال یكلم الناس بل اللَّه، ألن لیس أحد یسمع
. )4 ،2: 14 كو 1(وأما من یتنبأ فیبنى الكنیسة" 

 أن أصحاب هذه الموهبة ینطقون بألسنة مالئكة، لألسباب التالیة: يیستحیل أن یكون الرسول قد عن
- لم یسقط المالئكة في بلبلة ألسنة وتنوعها، وال یمثلون أمًما ذات لغات متباینة وٕاال احتاجوا إلى مترجمین 1

 هذا حرمانهم من روح الوحدة. يفیما بینهم؛ كما یعن
- حینما یتحدث المالئكة مع بشٍر إنما هو تنازل منهم أن ینطقوا بلغاتنا البشریة حتى یمكننا أن ندرك 2

الرسالة اإللهیة المرسلة خاللهم. 
 ألسنة المالئكة والسمائیین، فهل یتوقفوا عن ي؛ فلو عن)13:8 كو 1(" ي"واأللسنة ستنته: - یقول الرسول3

 في األبدیة؟! يالحدیث المالئك
لقد ُوهب البعض أن یصلوا بلغٍة معینة كالفارسیة أو الالتینیة حتى یتأكد الكل أن اللَّه قد فتح الباب لیس فقط 

ة وٕانما فتح باب العبادة أیًضا. لیس ثمة لغة واحدة للعبادة كما ظن بعض الیهود. ومع هذا ي بلغات متعددة حقیقةللكراز
 وٕان كان ال یفهمها الحاضرون من غیر أصحاب هذه ، النفس ببركة إلهیةيفإن الرسول یوضح أن هذه العطیة تبن

 به وما یرتل به: ي نفسه إلى فهم ما یصلياللغة تبنیهم ما لم ُیوجد ُمترجم. من جهة أخرى یؤكد الرسول حاجة المصل
 (1 بالذهن أیًضا" ي بالروح وأصلي فهو بال ثمر؛ فما هو إًذا ؟ أصلي وأما ذهني تصلي بلساٍن فروحي"إن كنت أصل

. )15 ،14:14كو 

لغة الروح ورقصاته 
 نوٍر ال یمكن تصویرها بكامیرا ذات بإشراقة أشبهیرى بعض الخمسینیین أن التكلم بألسنة هو خبرة الروٍح، 

... هو خبرة روح ُتمارس وال ُتوصف، ُیعبر عنها بالكلمات الغامضة والرقصات واألحالم الصادرة (flash)نور باهر 
. یعتمدون في ذلك على بعض األحداث التاریخیة مثل تحدث القدیس باخومیوس مؤسس نظام الشركة Ïعن الالشعور

 عن الدهش (الرؤیا السماویة). ،خاصة المتوحدین، ، وعلى أحادیث اآلباءÐبلغات لم یتعلمها
: باآلتيیرد على ذلك 

 خفي ال یصاحبه حركات جسدیة داخلي- تعبر نشوة الروح أو رقصاتها في سیر القدیسین عن تهلیل 1
لقلب على السماء!   ل انفتاح هيهستیریة، إنما 

- حیاة اآلباء الروحیة العالیة سّر خفي، ُكشف أحیانا خالل بعض تالمیذهم، ولیس استعراًضا في وسط 2
الجماعة                

 كان بترتیب وحكمة، فقد ضم دیره جنسیات مختلفة، وكان الروح یهبه القدیس باخومیوس- ما حدث مع 3

1 D. Christie Murray: Voices from the Gods, Speaking in Tongues, 1978; Westminister Dictionary of Christan Theology, p. 225-226. 
2 M.T. Kelsey: Tongue Speaking, 1968, p 38. 
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  یتحدث بها مع أب األسرة األجنبیة، وهى لغة حقیقیة مفهومة. التيذات اللغة 
 أن أحد أشراف روما أراد الحدیث معه في سّر خاص به وقد رفض وجود القدیس مقاریوسجاء أیًضا عن 

  ال ُیكتشف سره، فصلى القدیس مقاریوس وأعطاه اللَّه أن یتكلم بلغة الشریف كمن ُولد فیها.كيمترجم 
، فیه عرض لما حدث مع األسقف الشیخ استشهاد بولیكربس"وجاء في رسالة من كنیسة سمیرنا تدعى "

ق.م فیه یرد خبرة التكلم باأللسنة. لقد سمح العسكر لألسقف أن یصلي لمدة: "وقف وصلى، وٕاذ كان مملوًء 155عام 
من نعمة اللَّه حتى استطاع أال یتوقف لمدة ساعتین، وقد ُدهش من سمعوه". 
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 14 كو 1من وحي 

هب لي لسان الحب! 
أرنم لك بالذهن كما بالروح! 

  !هب لي لسان الحب
قلبي یبحث عنك وعن اخوتي یا أیها الحب، 
فأتبع المحبة وأجتهد في إضرام مواهبك لي! 

فال ُأفكر وال أتكلم أو أعمل إال بمسحة الحب! 

  ،وهبت كنیستك األولى موهبة التكلم باأللسنة
لتفتح بحبك أبواب الرجاء أمام كل األمم  والشعوب. 
هب لي أن تفتح قلبي لیجد كل إنساٍن موضًعا فیه. 

لست أطلب موهبة لالستعراض، 
بل حًبا یحملني إلى قلوب حتى المقاومین لي. 

  ،بالحب علمني أن أصلي بذهني كما بالروح
وأرنم لك بالذهن كما بالروح. 

فانسجم مع كل اخوتي في عبادتي، 
ونشترك جمیًعا بفهٍم وحكمٍة روحیةٍ . 

في عبادتي أحمل كل إنسان بالحب إلیك. 
ُأسر بخالصه، وشركة مجده معك. 

  .هب لنا جمیًعا أن نعبدك مًعا بالروح
نعبدك بلغٍة مفهومٍة، حتى یشترك ذهننا مع روحنا. 

نعبدك بروح الهدوء والنظام، 
فأنت ال تصیح، وال یسمع أحد صوتك. 

أنت إله نظام ولیس إله تشویش. 

  .هب لنا الكنیسة أیقونة للسماء
ال ُینزع الفرح عنها! 

تتهلل دوًما وتفرح بتوبة الخطاة. 
تعمل دوًما ألجل رجوع كل نفٍس إلیك. 

تهیئ كل إنساٍن لیحمل صورتك. 
ویمتلئ رجاًء في یوم عرسه األبدي. 

  ،هب لي والخوتي روح الحب والحكمة
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فتتناغم عبادتنا مع سلوكنا في طریق حبك، 
فننعم بالحیاة السماویة. 
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الباب الخامس 
 
 
 

 مشاكل أخرویة
(القیامة من األموات) 

15 
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اإلصحاح الخامس عشر 

الخامس عشر  اإلصحاح 

القیامة من األموات 
 حیث ،ه من أهم ما كتبه الرسول بولسون أهم جزء في الرسالة، بل ویحسب هو البعض أن هذا اإلصحاحىیر

 وهو التمتع بالقیامة من األموات خالل ، بخصوص الحق االنجیلي الرئیسيالكثیرینقدم لنا مقاًال یجیب علي تساؤالت 
 األخرىالمسیح بكر الراقدین. إنه یرفع نظرتنا ألنفسنا من كائنات ضعیفة تعیش في العالم حیث تبدو بعض الخالئق 

 معه في مجده ى الموت لنبقنتحدى أنفسنا في المسیح أجمل خلیقة اله  في المسكونة، ىكالحیوانات أكثر منا قوة لنر
أبدًیا. 

 أو األخروي، حیث ننتظر يیرتبط تقدیس الكنیسة ككل وكأعضاء في كل جوانب الحیاة بالفكر اإلنقضائ
  غایة إیماننافإن. القیامة من األمواتلهذا جاء ختام قانون اإلیمان یؤكد ترقبنا بیقین  قیامة األموات واللقاء مع ربنا.

 لننال ما هو فائق ، بل والطبیعة، أن نقوم ونوجد مع إلهنا أبدًیا. إیماننا بالقیامة من األموات یتحدى الزمن والقبرهو
للطبیعة. 

قیامة   الرسول قّدم لنا، وتساءل البعض عن مدى إمكانیة تحقیقهاقیامة الجسدالكورنثوسیین إذ أنكر بعض 
 واشتراك الجسد مع النفس في المجد باكورة الحصاد بین الموتى، ، كتأكید وباكورة لقیامتنا من األمواتالسید المسیح

 على أربعة أسئلة هامة:  اإلصحاحهذا في ب اج كما أاألبدي.

  ] 34- 1هل من قیامة لألموات؟ [

  51 – 35قوم؟ [ نبأي جسد [

  ] 54- 51ما هو موقف األحیاء الذین لم یموتوا عند مجيء الرب؟ [

 ] 58- 55ما هو دورنا العملي خالل رجائنا في القیامة؟ [ 
 منها:  اتجاهات إیجابیة قویةجاء تعلیم الرسول عن القیامة یحمل 

.  وهو الموتقدم التعلیم بروح متهللة بالمسیح القائم من األموات مع فرٍح شدیٍد بروح النصرة على آخر عدو :أوالً 
أبرز أن القیامة أمر فائق للعقل لكنه تعلیم مقبول، وعلى العكس إنكارها لن یقبله المنطق البشري السلیم، إذ  :ثانًیا

جعل من اإلنسان أشبه بحیواٍن یعیش إلى حین لینتهي إلى األبد. ي
 ،: أكد الرسول أن القیامة تقوم على تدبیر ونظام إلهي دقیق، فالمسیح بكر الراقدین، والمؤمنون األبرار بعدهثالثًا
ما تجاوب مع  تكون النهایة. هذا ومن جانب آخر فإنه لكل مؤمٍن مجده المتمیز قدرلقب إبلیس وجنوده أبدًیا اعويُ 

نعمة اهللا الفائقة. 
لقد أجاب الرسول في رسائله على السؤالین التالیین: 

ماذا لو لم یقم المسیح؟ 

  14[یكون الكتاب باطًال[ .

  17[ لخطایانا كفارةال[ .
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  19-18[ال رجاء بعد القبر.[ 

  1:3 ، كو10:3، في20:2 غال(لیست قوة إلهیة في الحیاة( .

  31-30:5أع (لیس لنا مخلص حّي.( 

  4:1رو(ال ُیعلن عن المسیح ابن اهللا بقوة( .

  20:2؛ 22:1؛ أف18:16مت( للكنیسة رأسال( .

ماذا لو لم توجد القیامة من األموات؟ 

  13[ما قام المسیح[ .

  بدون القیامة ال یوجد دلیل على قبول اهللا اآلب لذبیحة المسیح فدیة عن خطایانا.17[نبقى في خطایانا .[ 

  بدون القیامة ال موضع لإلیمان وال للرجاء..]14[یكون إیماننا باطًال  

  بدون القیامة ال موضع لإلنجیل بالكلیة ألننا بهذا نعبد مسیًحا میًتا. بدونها ال توجد .]14[تكون كرازتنا باطلة 
 أخبار سارة.

  15هللا [نصیر شهود زور[ .

  18[ال رجاء لألموات[ .

  19[نحیا في بؤٍس[ .
 .11-1. قیامة المسیحوقانون اإلیمان1
 .19-12. قیامة المسیح أساس قیامتنا2
 .20. قیامة المسیح ضمان لقیامتنا3
 .23-21. قیامة المسیح عالج إلهي لسقوطنا4
 .26-24. القیامة وتحدي الموت5
 .28-27. وضعنا األبدي6
 .34-29. قیامة المسیح والدوافع الجدیدة7
 .44- 35. الجسد الُمقام8
 .50- 45. نلبس صورة السماوي9

 .58- 51. البوق األخیر10

. قیامة المسیح وقانون اإلیمان 1
إذ یعالج الرسول بولس موضوع القیامة من األموات ال یرى في القیامة عنصًرا هاًما فحسب من عناصر 
قانون إیماننا، إنما هو عصب اإلیمان. فإن غایة اإلنجیل هو التمتع بالقیامة التي تحققت بموت المسیح من أجل 

خطایانا، لیعلن أنه أعظم من خطایانا وأقوى من الموت، واهًبا إیانا القیامة بقیامته. هذا هو إنجیل خالصنا وقیامتنا 
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ومجدنا السماوي. 
 كما فعل ،لقد أنكر بعض الكورنثوسیین القیامة من األموات، ربما ظنوا أن الحدیث عنها إنما حدیث رمزي

 بعض الهراطقة بأنها لیست إال تغییًرا ى وكما ناد).18:2ي ت 2(  فقاال: "إن القیامة قد صارت"،هیمینایس وفیلیتس
في طریقة الحیاة. ولعل البعض أنكرها تماًما ألنه ال یمكن للعقل أن یقبلها وال للعلم أن یجد تبریًرا إلمكانیة حدوثها. 

 مثل أصحاب ، وال زالت بالنسبة للحركات الفكریة المعاصرة،كانت القیامة من األموات حجر عثرة للفالسفة القدامى
.  Humanist الفكر اإلنساني

كري القیامة لكي یقدم لنا الرسول صورة حّیة ألهمیة اإلیمان بالقیامة من ن بوجود هذه الفئة من ماهللالقد سمح 
 وشهادة صادقة تسند األجیال المتتالیة. ،األموات على أساس حيّ 

وأعرفكم أیها االخوة باإلنجیل الذي بشرتكم به، "
 ].1وقبلتموه، وتقومون فیه" [

 ) یضع األساس ألهم براهینه المتوالیة. فإننا صرنا أیها االخوةعندما دعا بولس الكورنثوسیین المسیحیین اخوته (
اخوة خالل عمل المسیح في حیاته على األرض وموته. بعد هذا كله ما هو اإلنجیل إال رسالة أن اهللا صار 

)، وما كّرز به األنبیاء 38- 26 : 1إنساًنا، وصلب وقام؟ هذا هو ما أعلنه المالك جبرائیل للعذراء مریم (لو 
 .Ïللعالم، وما أعلنه كل الرسل حقیقة

 القدیس یوحنا الذهبى الفم
ما یقدمه لهم الرسول لیس بالتعلیم الجدید إنما یذكرهم بما سبق أن بشرهم به وقبلوه، إذ هو الذي أسس 

یؤكد لهم الرسول بولس أن ما یقدمه لهم هو ذات اإلنجیل الذي استلمه وسّلمه إلیهم  ).1: 18الكنیسة هناك (أع 
سابًقا. فكرازته تقوم على كلمة اهللا التي ال تتغیر، الحق األبدي. هذا هو األساس الثابت الذي یقومون فیه، إن ُنزع 

 سقط كل بنیان نفسه اعنهم فقدوا ثباتهم وسقطوا. اإلیمان بالقیامة من األموات هو أساس المسیحیة، إن تشكك أحد فیه
" كبشارٍة مفرحٍة، بدأت بمجيء المسیح األول لیقدم الخالص اإلنجیله في السماء. لقد قدم لهم "ؤوٕایمانه باهللا ورجا

وتكمل بمجیئه األخیر وقیامتنا لننعم بثمر عمله الخالصي أبدًیا. 

  لى التذكرة به، إلم یكن الكورنثوسیون یحتاجون أن یتعلموا هذا التعلیم إذ سبق فعرفوه، إنما كانوا محتاجین
 .Ðوتصحیح أخطاء فهمهم له

 القدیس یوحنا الذهبى الفم
 وقام في الیوم الثالث". ، وُدفن، "مات المسیح عن خطایانا:اإلنجیل الذي یكرز به الرسول بولس هو

 إن ثبتنا فیه نقوم فیه ناكرازتنا هو التمتع بالقیامة من األموات، فإن وأنجیلنا إ" إن كان موضوع وتقومون فیه"
" یظهر الرسول دهشته كیف بعد أن تقومون فیهبقوله "  ویصیر قیامنا في اإلنجیل عربون القیامة األبدیة.،وال نسقط

 یهدمون كل ما قد بناه مقبلوا هذا التعلیم وعلي أساسه قامت كنیستهم ورجاؤهم ونموهم الروحي عادوا ینكرونه. أنه
الرسول وغیره، بل وما جاهدوا من أجله وما تمتعوا به من نعم إلهیة وبركات. 

"وبه أیًضا تخلصون 

1 In 2 Corinth. Hom. 38:2. 
2 In 2 Corinth. Hom. 38:2. 
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إن كنتم تذكرون أي كالم بشرتكم به 
 ].2إال إذا كنتم قد آمنتم عبثًا" [

تذكر إیماننا ن وكأن الخالص هو عمل حاضر ومستمر نتمتع به ماُدمنا ،"تخلصونلم یقل "خلصتم" بل "
المستقیم، ونمارسه عملًیا. 

  أنهم إذ انحرفوا عن تعلیمه، خاصة اإلیمان بقیامة األموات الذي علیه یتأسس كورنثوسُیظهر بولس ألهل 
. Ïتعلیمه، فإنهم سیخسرون كل ما آمنوا به

األب أمبروسیاستر 

 قیامة الجسد هي كل موضوع رسالة إنجیلنا. بدونها تصیر كل أعمال صلواتنا وأصوامنا بال معنىÐ  .
بیالجیوس 

فإنني سلمت إلیكم في األول ما قبلته أنا أیًضا "
 ].3أن المسیح مات من أجل خطایانا حسب الكتب" [

"، فإن تعلیم القیامة بل وكل ما قبلته"و" سلمتكملم یقل الرسول: "ما قد علمتكم إیاه" و"قد تعلمته" بل قال "
المسیحیة لیست مجرد مجموعة تعالیم عقلیة نقتنع بها أو نؤمن بها لكنها حیاة نستلمها ونقبلها بقلوبنا وعقولنا 

ا مترجمة في كلماتنا وسلوكنا. نومشاعر

  ما تطلع كیف یدعوهم هم أنفسهم لیكونوا شهوًدا عن األمور التي ینطق بها. لم یقل: "ما سمعتموه" وٕانما"
" طالًبا منهم نوًعا من هذه األمور كودیعة تسّلموها، مظهًرا أنه لیس فقط خالل الكلمة وٕانما أیًضا تسلمتموه

. Ñباألعمال واآلیات والعجائب التي تسّلموها، وأنه یلزمهم أن یحفظوها في آمان
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

" مؤكًدا أمرین: األول ما قد تسّلمته" بل "ما قد تعّلمته أن الرسول لم یقل "القدیس یوحنا الذهبي الفمیالحظ 
أنه ال یتحدث بشيء من عنده، والثاني أن ما نتعلمه أو نعلمه إنما یصّور خالل العمل ال الكلمات المجّردة. لقد أكد 

. Òالرسول أن مصدر التعلیم هو المسیح نفسه ولیس من إنسان
. فقد )25:4 (رو ُأسلم ألجل معاصینا وقام ألجل تبریرناما قد تسلمه الرسول وأودعه لدیهم هو أن المسیح 

قدم نفسه ذبیحة لغفران خطایانا، وأعلن اآلب بالقیامة قبولها ورضاءه عنا. هكذا موت المسیح على الصلیب وقیامته 
هما جوهر الحق اإلنجیلي. 

"حسب الكتب": 
السید المسیح موت القیامة من األموات هو عصب إیماننا أكد حقیقة القیامة بتأكید أن  إذ أوضح الرسول أن

هذه  ].11 – 5]، ومن شهادة شهود العیان [4- 1 من األموات تحقیق لما ورد من نبوات العهد القدیم [تهاميقو
) 4:12(مت الحقیقة سبق فتنبأ عنها رجال العهد القدیم وقدم لنا العهد القدیم رموًزا لها مثل یونان في جوف الحوت

1 CSEL 81:164. 
2 PL 30:763 
3 On 1 Cor., hom. 38:2. 
4 CF. In 1 Cor., hom 38:2. 
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بقوله  ف)، فجاء إنجیلنا متناغًما ومكمًال لما ورد من نبوات ورموز وظالل للحق اإلنجیلي.19:11 وذبح اسحق (عب
" یوضح أن موت المسیح كذبیحة كفاریة وقیامته من أجل تبریرنا لیس باألمر الجدید، إنما اشتهاه رجال حسب الكتب"

: 24؛ لو 16؛ مز 10: 12؛ زك 26: 9 ا ؛ د53؛ إش 22العهد القدیم وترقبوه بشوٍق شدیٍد وتنبأوا عنه ( راجع مز
26 ،46 .(

  أنه ُذبح قبل تأسیس العالم 8: 13) وهكذا. ویضیف سفر الرؤیا (7 : 53قال إشعیاء: "سیق كغنم للذبحٍ " (إش (
) "وترى حیاتك معلقة قدامك وال تؤمن". هذه كتبت بأسلوب المستقبل حتى ال 66: 28(بإرادته)، وفي التثنیة (

. Ïیحتج األشرار بأنها ال تنطبق على المسیح
األب أمبروسیاستر 

  شرور الخطاة لیست أعظم من بّر ذاك الذي مات من أجلها. الخطایا التي ُارتكبت لیست أعظم من العدالة التي
. Ðتحققت عندما سلم حیاته من أجلنا

 القدیس كیرلس األورشلیمي

  قدم حیاته مقابل حیاة الكل. مات واحد عن الجمیع، لكي ما نحیا هللا مقدسین، ونتمتع بالحیاة خالل دمه، ونتبرر
. Ñكعطیٍة ننعم بها بنعمته

القدیس كیرلس السكندري 

 " المسیح مات من أجل " مع أن هذا القول فیه كفایة لُیعلن عن القیامة، لكنه أضاف "مات المسیحلم یقل فقط
. Ò"خطایانا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ].4وأنه قام في الیوم الثالث حسب الكتب" [وأنه دفن، "

- 26: 2 بل كان طریًقا للحیاة (أع ،دفن السید المسیح في القبر، ولم یكن القبر بالنسبة له موضًعا للفساد
28 .(

). 2 : 6یشیر هوشع النبي إلى قیامة السید المسیح في الیوم الثالث (هو 

 "لینا مرة أخرى إلى الكتب المقدسة كبرهان على إهذا لتأكید أن المسیح مات الموت البشري حقیقة. ویشیر  :"ُدفن
ذلك... یرسلك بولس إلى األسفار المقدسة لكي تتعلم أنه لیس بدون سبٍب وال مصادفة حدثت هذه األمور. إذ 
كیف یمكن أن تكون األمور هكذا بینما یصفها كثیر من األنبیاء ویشیرون إلیها مقدًما؟ عندما یتحدث الكتاب 

. Óالمقدس عن موت ربنا ال یوجد موضع في یشیر فیه إلى الخطیة إنما هو موت الجسد وحده ودفنه وقیامته
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  ،یذكرنا بولس أن نعترف بطریقة الموت والقیامة لیس بطریقة حرفیة، بل بكل دقة حسب شهادة الكتب المقدسة

1 CSEL 81:164-65. 
2 Catechesis 13. 
3 Letter 41:11. 
4 In 1 Cor., hom 38:2. 
5 In 1 Cor., hom 38:4. 
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حتى یكون فهمنا لموته مطابًقا لفهم الرسل... لقد فعل هذا حتى ال نكون بال عون، تلطمنا ریاح الحوارات الباطلة، 
. Ïوتتسلل إلینا اآلراء الخاطئة غیر الالئقة خفیة

القدیس هیالرى أسقف بواتییه 

 شهادة شهود العیان
 لقیامة المسیح أو شهادة شهود عیان كثیرین اآلن ُیقدم ،بعد أن قدم شهادة األنبیاء وأحداث العهد القدیم

  سبقت ظهور السید المسیح له شخصًیا.خمسة ظهوراتللمسیح القائم من بین األموات. یقدم 
 (صفا) لبطرس الرسول .
  ًلإلثني عشر رسوال .
 لخمسة آالف شخٍص دفعة واحدة .
 لیعقوب الرسول على انفراد .
 لكل الرسل عند صعوده .
  .أخیًرا ظهر له آخر الكل

  إذ یشیر إلى البرهان من األسفار المقدسة یضیف براهین من األحداث كشهادٍة عن القیامة، وذلك بعد أن أشار
. Ðإلى شهادة األنبیاء ذكر الرسل ومؤمنین آخرین

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 ].5"وأنه ظهر لصفا ثم لالثني عشر" [

أشار إلى التالمیذ باإلثني عشر، وقد جاءت في بعض الترجمات كالسریانیة والسالفونیة والفولجاتا وفي  
 بعض كتابات اآلباء "اإلحدى عشر".

 إنما یحمل إشارة إلى التالمیذ كجماعة مًعا، وقد دعوا هكذا ،12" ال یعني العدد رقم اإلثني عشرتعبیر "
غالًبا ما كان متیاس   وكان شاهًدا لقیامة السید المسیح.، حیث اختیر فیما بعد الثاني عشر،حتى بعد خیانة یهوذا

). 23- 22: 1 فیما بعد عوض یهوذا األسخریوطي حاضًرا معهم (أع اختیرالذي 
 وكان أغلبهم الزالوا ،لم یشر الرسول إلى كل شهود العیان للقیامة، لكنه اكتفي بمن یثق فیهم الكورنثوسیون

أحیاء حتى یمكن التحقق منهم بما رأوه. بدأ بالقدیس بطرس الرسول ثم باالثني عشر تلمیًذا، ولم یذكر المریمات حتى 
القدیسة مریم والدة اإلله ألنهم سوف ال یلتقون بهن. 

  ولكن عندما ظهر للرجال ظهر أوًال للذین طلب منهم 9 : 16یخبرنا الكتاب المقدس أنه ظهر أوًال لمریم (مر .(
باألكثر أن یروه. ولكن أي الرسل یعنى هنا؟ ألن متیاس لم یكن بعد قد أضیف إلى الرقم إال بعد الصعود. على 

 .Ñأي األحوال یبدو أن المسیح ظهر حتى بعد صعوده إلى السماء. لم یحدد بولس الوقت وٕانما یسجل الخبرة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
"وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة ألكثر من خمس مئة أٍخ أكثرهم باٍق إلى اآلن، 

1 Trinity 10:67. 
2 In 1 Cor., hom 38:5. 
3 In 2 Corinth. Hom. 38:5. 
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 ].6ولكن بعضهم قد رقدوا" [

 طلب السید المسیح القائم من األموات أن یذهب تالمیذه إلى الجلیل هناك یرونه، ولم 10: 28في مت  
 أغلب فترة خدمته العلنیة، وهناك اختار أغلب ىیشر أحد من اإلنجیلیین إلى هذا اللقاء. هناك في الجلیل قض

تالمیذه. 
غالًبا ما حدث هذا علي جبل تابور في الجلیل كما جاء في التقلید الكنسي، حیث تحققت أكثر ظهوراته 

). وقد عّین هذا الموضع بعیًدا عن أورشلیم حتى یمكن 16، 10، 7: 28؛ 32: 26العلنیة كوعده السابق (مت 
للمؤمنین أن یجتمعوا هناك في أكثر أمانٍ . إذ لم یكن ممكًنا لمثل هذا العدد أن یجتمع مًعا للقاء معه في العاصمة بعد 

أحداث الصلب. 

 لم تسجل األناجیل هذا، لكن بولس عرف ذلك معتمًدا علیهمÏ .
أمبروسیاستر 

" یشیر إلى موت القدیسین، فمن جانب یستقبلون الموت كراحٍة مؤقتٍة تدخل بهم إلى الراحة قد رقدواتعبیر "
. ویحمل هذا التعبیر الرجاء وا ویستریحوا لیناممهتسرأ إلى وناألبدیة. یموتون وهم في سالٍم عمیٍق وهدوٍء كمن یدخل

). 30: 11كو  1 ؛ 11: 11 وكأنها استیقاظ من النوم (یو،في القیامة

 لم یقل بولس أن بعضهم قد ماتوا بل رقدوا، بهذا یؤكد حقیقة القیامةÐ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"وبعد ذلك ظهر لیعقوب 

 ].7ثم للرسل أجمعین" [

لم یذكر الرسول أین تم هذا الظهور وال ما هي مناسبته، لكنه واضح أنه یتحدث عن یعقوب وكان ال یزال 
 أن یعقوب أقسم أال یأكل  المزیفاإلنجیل بحسب العبرانیین). جاء في 19: 1یعقوب األصغر، أخ الرب (غال  وحی�ا.

.  خمیس العهد) حتى یراه قائًما من األمواتفيخبًزا منذ اللحظة التي شرب فیها كأس الرب (
). أما علة ذكره لیعقوب فهو ألنه سمع الشهادة 1: 12عند كتابة الرسالة كان یعقوب اآلخر قد رقد (أع 

: 1بقیامة الرب من شفتیه، إذ یقول الرسول أنه لم یَر أحًدا آخر من التالمیذ بعد عودته من العربیة سوي یعقوب (غال 
19 .(

 "أظن أنه أخ الرب. فقد قیل أن الرب نفسه سامه وأقامه أسقًفا في أورشلیم أوالً بعد ذلك ظهر لیعقوب ،"Ñ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ربما یشیر  ) بجانب اإلثني عشر تلمیًذا.10 " ربما یقصد هنا السبعین رسوًال (لوللرسل أجمعین ":أما قوله
). غالًبا ما كان یظهر لهم في األربعین یوًما من قیامته إلى صعوده وهم 14: 21إلى لقائه معهم عند بحر الجلیل (یو

مجتمعون مًعا. 

 الرسل المشار إلیهم هنا یشملون السبعین بجوار اإلثني عشرÏ. 

1 CSEL 81:166. 
2 In 2 Corinth. Hom. 38:5. 
3 In 1 Cor., hom 38:5. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ].8"وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا" [

  وبعد ذلك ظهر دفعة " فإن كنت ال تصدق شهادة واحد لدیك اثنا عشر شاهًدا. ""ظهر لصفا ثم لإلثني عشر
وبعد ذلك ظهر ". فإن كانوا ال یصدقون االثني عشر فلیصغوا للخمسمائة شخص. "واحدة ألكثر من خمسمائة أخ

" أخیه وأول أسقف (ناظر) لهذه االیبارشیة (أورشلیم). حیث جدیر بالمالحظة أن األسقف نال هذه المیزة لیعقوب
أن یرى المسیح القائم من األموات مع بقیة الرسل، فال تكون غیر مصدق. ربما تقول أن أخاه شاهد ال ُیوثق فیه، 

". ولكن من أنا؟ أنا بولس عدوه. أنا كنت قبًال مضطهًدا، واآلن أكرز باألخبار السارة ظهر ليلذلك أكمل "
. Ðللقیامة

القدیس كیرلس األورشلیمى 

  .لم یقل لالثنى عشر وحدهم بل وأیًضا لبقیة الرسل 

یتكلم بكل هذه األمور كمن ینطق بتواضعٍ ...  
فلو أنه قال: "یلزمكم أن تصدقوني أن المسیح قام من األموات، إذ رأیته، وأنا أكثر من الكل أهًال للثقة، إذ 

تعبت أكثر منهم جمیًعا"، لصّد السامعون آذانهم.  
لكنه اآلن إذ عالج المواضیع واالتهامات، ثم نزع عنهم كل ما یزعجهم بخصوص هذا األمر هیأ الطریق 

. Ñلكي یؤمنوا بشهادته
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

، فحسب نفسه كالجنین المّیت في لحظات لقائه مع القائم من تواضعهوجد الرسول كعادته فرصة لیمارس 
عمل في ال. ُدعي إلى يبین األموات. لم یكن قد هّیأ نفسه لإلیمان بل حتى تلك اللحظات كان یقاِوم ویضطِهد ویفتر

وقت لم یكن یتوقعه وبطریقة لم تخطر على ذهنه، فحسب نفسه كالسقط الذي كان یلزم الخالص منه، لكن القائم من 
" ربما ألن السقط یحدث فجأة بطریقة غیر متوقعة السقطدعي نفسه " األموات وهبه الحیاة الجدیدة والمیالد الجدید.

وقبل زمن الوالدة، هكذا تم تحوله إلى اإلیمان المسیحي فجأة في طریقه إلى دمشق علي غیر موعد وبال توقع منه أو 
 من الكنیسة أو من الیهود.

أورد لقاءه مع المسیح القائم من األموات الذي تم بعد صعوده لتأكید أن الذي رآه التالمیذ والرسل بعد قیامته 
 بل رأوا شخصه الحقیقي، وهو بنفسه بعد صعوده بذات الجسد الذي قام به ظهر لبولس الرسول ىلم یكن خیاًال وال رؤ

. تالسماوابل رؤیة حقیقیة لشخص المخّلص الصاعد إلى في حلم،  رؤیا م یكنلظهوره له وتحدث معه. 

 (قبل الموعد) أنه ُولد مرة ثانیة بعد الزمن، إذ تسلم رسولیته من المسیح بعد صعود األخیر السقط "ـیعنى بولس ب "
. Òإلى السماء

1 In 2 Corinth. Hom. 38:5. 
2 Lect. Catechesis 14:22. 
3 In 1 Cor., hom 38:6. 
4 CSEL 81:167. 
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أمبروسیاستر 

  ًیقارن بولس نفسه هنا بجنیٍن قد ُأجهض حیث یحسبه البعض كأنه لم ُیولد كامالÏ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

 "هذا باألحرى تعبیر فیه تواضع أكثر من أي شيء آخر. فإنه لیس ألنه هو وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا ."
األقل ظهر له بعد الكل. فإن كان قد دعاه في اآلخر، لكنه ظهر له بطریقة أبرع مما ظهر بها لمن سبقوه، نعم 

. Ðأبرع من الكل

 كان بولس هو اآلخر، ولكن لیس األقل، كان أكثر بهاء من كثیرین سبقوه، حًقا أعظم من الكلÑ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ألني أصغر الرسل، 

أنا الذي لست أهًال ألن أدعى رسوًال، 
 ].9ألني اضطهدت كنیسة اهللا [

حسب نفسه آخر الرسل وأصغرهم. في أعماقه كان یشعر أنه لیس أهًال لهذه الدعوة، وال لهذا اللقب. وفي 
نفس الوقت ال یتجاهل عطایا اهللا له ومواهبه التي تمتع بها من یدي مخلصه وجهاده وأتعابه وآالمه من أجل الخدمة، 

). بمعنى آخر كان الرسول یذكر على الدوام ماضیه حتى یسلك 5:11 كو 2بهذا "لم أنقص شیًئا عن فائقي الرسل" (
بروح التواضع، وال ینسى إحسانات اهللا معه حتى یقدم ذبیحة شكر دائمة. وكأنه في كل یوم یقدم ذبیحة القلب 

له اهللا، المرتبطة بذبیحة الشكر الدائم التي تفتح أمامه أبواب السماء لینال بغیر كیلٍ . ذالمنسحق الذي ال یر
 أي كنیسة المسیح، األمر ،حسب نفسه لیس أهًال أن ُیدعي رسوًال ألنه كان مضطهًدا خطیًرا ضد كنیسة اهللا

الذي لم یفعله قط أحد من الرسل. 
لكنیسة كان عن جهٍل منه، وقد غفر اهللا له ذلك واختاره رسوًال، لكن كان الرسول یجد لمع أن اضطهاده 

صعوبة شدیدة أن یغفر لنفسه ما قد ارتكبه. 
یشیر الرسول إلى جریمته التي لم یستطع أن ینساها، إذ كان یضطهد كنیسة اهللا. فهو لیس أهًال أن ُیدعي 

 وٕانما من أجل هذه الجریمة الكبرى التي ارتكبها، ، وال في إمكانیة الشهادة له،رسوًال لیس عن عجٍز في سماته كرسول
فإنه ال یفارقه قط الشعور بالذنب عن الماضي. وقد سمح له اهللا بذلك لكي ُیولد فیه روح التواضع والشعور بعدم 

االستحقاق. إشارته إلى ذلك تعطي قوة لشهادته الشخصیة، فهو المقاوم للحق االنجیلي والُمضطهد لشخص المسیح 
 السید وصعوده إلى السماء!  ما كان یمكنه أن یتحول للشهادة دون أن یتیقن من قیامة،في كنیسته

  هذا بحق تصرف آخر الكل]، بعد أعمال صالحة عظیمة هكذا فإنه یتواضع ویدعو نفسه "8" [السقطدعا نفسه ."
". فإن هذا التعبیر أقل قوة من أصغر الرسلمعتدل عظیم وفائق. لم یقل ظهر لي أنا أصغر كل القدیسین، بل "

]. هنا یقول أنه أقل حتى من آخر كل 9" [الذي لست أهًال ألن ُأدعى رسوالً الذي أمامنا. جاءت كلماته "
القدیسین. یقول: بالنسبة لي الذي هو أقل من آخر كل القدیسین ُأعطیت نعمة. أیة نعمة؟ أن أكرز بین األمم عن 

1 Comm. On 1 Cor., 266.  
2 In 1 Cor., hom 38:5. 
3 In 2 Corinth. Hom. 38:5. 
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. Ïغنى المسیح الذي ال یوصف
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " بولس لیس إال الصغیر. اآلن یفتخر بهذا االسم مقدًما درًسا لنا في التواضع عندما یقول: األقلفإن بولس یعني ."
. Ð"أنا أصغر الرسل"

القدیس أغسطینوس  

  .بولس هو األصغر ألنه كان اآلخر من جهة الزمن، ولیس ألنه كان أقل بأیة طریقة عن اآلخرین
أمبروسیاستر 

  ذاك الذي احتمل السجن والجراحات والضربات والذي اصطاد بشباك رسائله العالم، الذي ُدعى بواسطة صوت
. Ñ"أنا أصغر الرسل، لست أهال ألن أدعى رسوالً سماوي، یتواضع قائالً : "

 ألنه كان متواضًعا، وكان بالحقیقة یشعر بهذا في نفسه. لقد ُغفر له عن اضطهاده لست أهالً  ":یقول بولس هذا "
 .Òللكنیسة، لكن ما فعله هو عار لن ینساه. لقد تعلم من ذلك عظمة نعمة اهللا نحوه

  أنتم الذین تهبون حیاتكم من أجل المسیح كیف تضیعون الكنیسة التي ألجلها قدم المسیح حیاته؟ اسمع ما یقوله
). هذا الضرر لیس 13:1" (غال "لست أهًال ألن ُأدعى رسوًال، ألنني اضطهدت كنیسة اهللا وكنت أخّربهابولس: 

. Óبأقل مما نالته من أیدي األعداء، بل أعظم منه بكثیر

 بینما الذین ،ماالئیلغن غیرة على ناموس آبائكم، الذین تربیتم عند قدمي ءومن أنتم مملو كیف إذن ال تعرفون یا 
كانوا یقضون أیامهم عند البحیرات واألنهار بل والعشارون أنفسهم قد قبلوا اإلنجیل، وأنتم الذین تدرسون الناموس 

 یعترف بجهله الذي إنه]. 9 ["لست أهال" أن ُأدعى رسوالً " نفسه قائالً :الرسول  لهذا السبب أیًضا دان ؟تضطهدونه
. Ôأثمر عدم إیمان

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"ولكن بنعمة اهللا أنا ما أنا، 

ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، 
بل أنا تعبت أكثر منهم جمیعهم، 

 ].10ولكن ال أنا، بل نعمة اهللا التي معي" [

ال یجحد الرسول عطایا اهللا له، فما هو علیه إنما فعلته النعمة اإللهیة فیه. نحن كال شيء، لكن اهللا بنعمته 
  نعمة الرسولیة الرسولجعلنا هكذا أبناء اهللا مملوءین غیرة مقدسة، ملتهبین بالروح، عاملین بروح القوة ال الفشل. نال

لیس خالل حكمته وال بتخطیٍط من عنده، إنما كهبة مجانیة من خالل النعمة اإللهیة التي رافقته ووهبته إمكانیة العمل 
 الرسولي.

1 In Ephes., hom. 7. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 27:3. 
3 On Repentance 5:29. 
4 In 2 Corinth. Hom. 38:6. 
5 In Ephes., hom. 11. 
6 In Titus, hom. 3. 
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لیس من موضوٍع یشغل ذهن الرسول بولس فإنه  . انشغاله بهاى" في نفس العبارة یؤكد مدنعمة اهللاتكراره "
التي قدمت له خالص اهللا المجاني   العلة الوحیدة لتحوله المعجزي الفائق للفكر،،"نعمة اهللافي كل كتاباته مثل "

 أكثر من جمیع  اهللا األتعاب واآلالم من أجلسندته في احتمال و،العجیب، وجددت طبیعته، ووهبته النمو المستمر
 الرسل. اآلن إذ یشیر إلى نفسه وٕالي الرسل كان البد اإلشارة إلى نعمة اهللا التي لها كل الفضل فیما هو علیه.

فیه، تهبه إرادة و"، لتعمل النعمة التي معه ال أنا فیقول "،إذ ُوهبت له النعمة اإللهیة َقِبَل صلب األنا تماًما
 جدیدة قویة وٕامكانیة عمل فائقة.

نعمة اهللا لم تسلبه دوره الحي للجهاد، فقد كان أكثر اجتهاًدا من غیره في الكرازة واحتمال المشقات المستمرة 
والتجاوب العملي معها. هذا ما تكشفه سجالت حیاته. هذه الحقیقة ال تدفعه إلى الكبریاء واالعتداد بنفسه، فإنه دوًما 

حول كل نجاح في حیاته إلى ي وٕانما لكي بالتواضع یعمل بأكثر قوة، ولكي ، ال لیحطم نفسیته،ءيیذكر ماضیه الس
تسبحة شكر هللا. 

  . ًیقول بولس كل هذا لیظهر أنه بالرغم من عظمة خطایاه وعدم استحقاقه فإن نعمة اهللا لم ُتوهب له باطال
أمبروسیاستر 

 "الذي یقضى زمانه في نعومة وكل ترٍف بسبب ترف الحیاة، والذي )10: 15 كو 1(" تعبت أكثر من جمیعهم :
)، والذي یهرب من التعب الالزم 19 : 16یرتدي األرجوان والكتان الناعم، ویقیم حفالت كل یوم ببذٍخ (لو 

للفضیلة، فإنه لن یتعب في هذه الحیاة وال یعیش في المستقبل، بل سیجد الحیاة بعیدة عنه عندما یتعذب في نار 
. Ïاألتون

القدیس باسیلیوس 

  بسرور وبعیني اإلیمان یتطلع الكل في مدینة اهللا إلى هذا الرجل العظیم بولس، هذا المصارع للمسیح، الذي مسحه
المسیح وعّلمه. معه ُسمر على الصلیب، وخالله تمجد. صار هذا اإلنسان منظًرا للعالم، للمالئكة والبشر. دخل 

. Ðفي جهاد قانوني إلى مسرح هذا العالم واستمر إلى النهایة، فنال اكلیل دعوته السماویة
القدیس أغسطینوس 

  إن كان بولس متواضًعا هكذا فلماذا یذكر أتعابه؟ التزم أن یفعل ذلك لكي یبرر حقه في الشهادة الموثوق فیها
 .Ñكمعلم

  بولس معروف لدیكم، هذا الذي تعب كثیًرا، وتمتع بنصرات كثیرة هكذا في المعركة ضد الشیطان. كان جسمانَیا
یعبر خالل العالم المعروف؛ دار في األرض والمحیط والجو، كان یدور حول العالم كما لو كان له أجنحة. لقد 

ُرجم وُضرب وُقتل. احتمل كل شيء من أجل اسم اهللا، وُدعي بصوت سماوي من األعالي... إننا نعرف ونفهم أنه 
 .Òیقول بأن النعمة التي ننالها لم تجده غیر مهتم

  بعد صعود الرب إلى السماء ُدعي بولس، فإنه مثل بقیة الرسل الذین لم ینتظروا دعوة ثانیة إنما للحال تركوا

1 Unto the End 19:5. 
2 City of God 14:9.  
3 In 2 Corinth. Hom. 38:7. 
4 Concerning Almsgiving and the Ten Virgins 3:22. 
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الشباك وكل ما لدیهم وتبعوه، هكذا هذا اإلنسان عند دعوته األولى تحرك بكل نشاٍط، وٕاذ اعتمد دخل في معركة 
 كو 1" (أنا تعبت أكثر منهم جمیعهممع الیهود في كل موضع. في هذا األمر فاق بقیة الرسل بقوة إذ یقول: "

15 :10(Ï .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "هذا هو المجد الكامل والتام في اهللا، ال أن یمجد اإلنسان بره الذاتي بل )10: 15 كو 1(" نعمة اهللا التي معي :
یحسب نفسه أنه ینقصه البّر الحقیقي، وأن یتبرر باإلیمان بالمسیح وحده. تمجد بولس باحتقاره لبره الذاتي. إذ كان 
یطلب البّر باإلیمان الذي هللا بالمسیح طلب فقط أن یعرفه وقوة قیامته وشركة آالمه، إذ ُحسب مشابًها لموته لكي 

. Ðینال القیامة من األموات... إن اهللا هو الذي یهب فاعلیة ألتعابنا
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  هل رأیتم كیف حصد من فیض بركة اهللا وكیف ساهم بسخاء من جانبه بغیرته وحماسه وٕایمانه وشجاعته وصبره
. Ñوسمو فكره وٕارادته التي ال تخور؟ لهذا استحق عوًنا من فوق بقیاس أوسع

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  انظروا مرة أخرى إلى تواضعه الزائد؟ ینسب الضعفات إلى نفسه، وأما الصالحات فال ینسب منها شیًئا لنفسه بل
، أي أمٍر أكثر عجًبا من )10: 15 كو 1(" ال أنا بل نعمة اهللا التي معيیشیر إلى كل الصالحات هللا...، قائالً : "

مثل هذه النفس؟ فإنه في أموٍر كثیرة یضغط على نفسه، ناطًقا بكلمة واحدة (كرزت) وحتى هذه التي یدعوها 
كرازته، مع ذلك یجد طرًقا كثیرة في األمور السابقة والالحقة لیستخدم هذا التعبیر السامي، إذ جاء إلیها عن 

. Òضرورة

  عندما نسمع هذه األمور لنفضح ضعفاتنا، وال ننطق بشيء عن أمورنا الحسنة... لیته بهذا ال یسقط أحد في
الیأس عندما یخطئ، وال یعتد أحد بنفسه وهو في الفضیلة، بل لیخف األول باألكثر والثاني فلیتقدم في الفضیلة. 

. Óفإنه لن یثبت أحد متكاسل في الفضیلة، وال یبقى أحد مجتهد ضعیًفا في الهروب من الشر
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 لم یعمل بولس لینال نعمة، وٕانما نال النعمة لكي یجاهدÔ .

 كیف إذن یمكن إتمام وصیة اهللا ولو بصعوبة بدون عونه، حیث أنه ما لم یبِن الرب باطًال یتعب البّناءÕ .
القدیس أغسطینوس 

  قد بلغ معلم األمم درجة الرسولیة بنعمة اهللا إذ یقول: "بنعمة اهللا أنا ما أنا"، وفي نفس الوقت یعلن أنه قد وافق
). فعندما 10:15كو 1" (ونعمتُه المعطاة لي لم تكن باطلًة بل أنا تعبت أكثر من جمیعهمالنعمة اإللهیة قائالً : "

1 In Galat., hom. 1. 
2 On Humility, 20. 
3 Baptismal Instructions, 4:10. 
4 In 1 Cor., hom 38:7. 
5 In 1 Cor., hom 38:8. 
6 Proceeding of Pelagius, 14:36. 
7 Letter from Alypius and Augustine to Paulinius, 186. 
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" یشیر إلى قیمة الحمایة اإللهیة. ولكن ال أنا بل نعمة اهللا" یظهر جهاد إرادته، وعندما یقول: "أنا تعبتیقول: "
. Ï یؤكد تعاون النعمة معه عندما ال یكون في كسٍل أو إهماٍل بل عامًال ومجاهًداالتي معي"وعندما یقول: "

 ألب شیریمونا
 ].11فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا أمنتم" ["

یؤكد لهم الرسول أنه لیس وحده الذي كرز بذات اإلنجیل في كل وقت وفي كل مكان، إنما هو ذات اإلنجیل 
الذي كرز به سائر الرسل. الكل قّدموا ذات الحق، ذات القصة، كرزوا بصلب السید المسیح وموته وقیامته. الكل لهم 

 الرسولي الذي كرز به الرسل وقبله المؤمنون. فمن یكرز یمانذات اإلیمان الذي به یعیشون وفیه یموتون. هذا هو اإل
بغیر هذا ال یمارس العمل الرسولي. 

الموضوع الرئیسي هو تثبیت الحق اإلنجیلي الخاصة بقیامة المسیح من األموات، أما من الذي ُیبشر به فهو 
أمر ثانوي، ألن الجمیع یبشرون بذات الحق. 

  لم بتوقع بولس من الكورنثوسیین أن یختاروا بینه وبین غیره من الرسل. لقد برر سلطانه كمعلٍم، وفي نفس الوقت
ثبت اآلخرین أیًضا. ال یوجد فرق بینهم، حیث أن سلطانهم واحد... 

  یقول: "ممن تتعّلمون؟ فلتختاروا ذلك وتعّلموا، فإنه ال یوجد اختالف بیننا". لم یقل: "إن لم تصّدقوني صّدقوهم"، بل
وهو یحسب نفسه أهًال للثقة ویقول أن ما نطق به فیه الكفایة یؤكد نفس األمر بالنسبة لهم أنفسهم. فإن اختالف 
األشخاص ال موضع له، سلطانهم متساوي. وفي رسالته إلى أهل غالطیة... أوضح أنه هو فیه الكفایة إذ یقول: 

)، ومع ذلك سار في اتفاق معهم. 6:2"لم یشیروا علّي بشيء" (غال 

 " :مشیًرا إلى جرأته العظیمة في الكالم. فإننا لسنا نتكلم سًرا وال في زاویة بل ننطق بصوٍت نكرزحسًنا یقول "
 واضٍح أكثر من البوق. 

" لم یقل هنا "تؤمنون" بل "آمنتم". فإنهم إذ اهتّزوا في الفكر وهكذا آمنتم"، "نكرزلم یقل "كرزنا" بل إلى اآلن "
. Ðیعود بهم إلى األزمنة السابقة مضیًفا شهادتهم هم أنفسهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

. قیامة المسیح أساس قیامتنا 2
عیان اآلن یؤكد القیامة خالل إبراز عدم البعد أن أكد قیامة المسیح كتحقیٍق لما ورد في الكتب وخالل شهود 

 بالقیامة موضًحا خطورة هذا التعلیم:  یمانقبول التعلیم المناقض لإل
]. 13عدم اإلیمان بالقیامة یستلزم إنكار قیامة المسیح [ أوالً :
]. 14 إنكار قیامة المسیح یجعل كرازتنا باطلة وٕایماننا بال نفٍع [ثانًیا:
]. 15 إذ یكرزون بالقیامة [، هذا التعلیم یحمل اتهاًما ضد الرسل كشهود زور وأشرارثالثًا:
].  17-16بدون قیامة المسیح یغلق الكورنثوسیون أبواب الرجاء في نوال غفران خطایاهم [ رابًعا:

]. 18 بدون القیامة ُیحسب كل أصدقائنا القدیسین مفقودین [خامًسا:

1 Cassian: Conferences 13:12. 
2 In 1 Cor., hom 39:1. 
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]. 19 جمیع الناس [ى بدونها یكون المؤمنون أشقسادًسا:
]. 29 بدونها یكون اإلیمان بالمعمودیة باطًال، ألنها تصیر دفًنا مع المسیح دون قیامة [سابًعا:
]. 32 - 30 یصیر احتمال أتعاب الكرازة واالستشهاد بال فائدة [ثامًنا:

ولكن إن كان المسیح یكرز به أنه قام من األموات، "
 ]12فكیف یقول قوم بینكم أن لیس قیامة أموات؟" [

إن كنا نحن جمیًعا (الرسل) نكرز بالقیامة كشهود عیاٍن لها، فكیف یتجاسر بعض الكورنثوسیین وینكرون 
 كورنثوس كانوا یدركون باألدلة القاطعة قیامة السید المسیح، لكن لالقیامة من األموات؟ حدیث الرسول یوضح أن أه

ما أنهم من أصل یهودي الزالوا یكنون إهؤالء القوم  قوًما منهم كانوا كانوا یظنون أن القیامة من األموات أمر مستحیل.
 أو من األمم تأثروا ببعض الفلسفات الغنوصیة التي ،شیًئا من االلتزام باالحتفاظ بفكر الصدوقیین منكري القیامة

أفسدت تعالیمهم. 

 یقیم بولس برهانه عن قیامة األموات على حقیقة قیامة المسیح. الحقیقة األخیرة تعطى ضماًنا للحقیقة السابقةÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أي ُجرم خطیر أال نؤمن بقیامة األموات، فإنه إن كنا ال نقوم، باطًال مات المسیح ولم یقم. وٕان كان لم یقم من
. Ðأجلنا فإنه لم یقم نهائًیا، فإنه لیس من سبب ألجله یلزمه أن یقوم من أجل نفسه

القدیس أمبروسیوس 

 ].13"فإن لم تكن قیامة أموات فال یكون المسیح قد قام" [

إذ شاركنا كلمة اهللا المتجسد في اللحم والدم، وقد وعد بإقامة البشریة من األموات بقیامته، فإنه إن كان 
األموات ال یقومون یكون المسیح أیًضا لم یقم. 

 ما لم ىإن لم تكن توجد قیامة عامة لألموات بالتبعیة ال یمكن أن توجد قیامة للمسیح، إذ تكون بال معن
: 15 كو 1تقدم لنا إمكانیة القیامة. فما یتمتع به الرأس یناله بقیة الجسم. قیامتنا مرتبطة بقیامته، ال تنفصل عنها (

). 19: 14  ؛ یو22، 20

 تعتمد الواحدة عن األخرى، فإما تؤمن باالثنین أو ترفضهماÑ .
بیالجیوس 

 لیس ألنه ما قد حدث محتاج إلى برهان، وٕانما لكي یظهر أن االثنین مستحقان اإلیمان بهما على قدم المساواةÒ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

وٕان لم یكن المسیح قد قام،  "
 ].14فباطلة كرازتنا، وباطل أیًضا إیمانكم" [

بإنكار قیامة المسیح یصیر كل التعلیم باطًال بال نفع وال لزوم لإلیمان.  

1 On 1 Cor. Hom., 39:2. 
2 On His Brother Satyrus, 2:103. 
3 Comm. On 1 Cor., 15. 
4 In 1 Cor., hom 39:2. 
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" هنا معناها "فارغ" أو "غیر حقیقي"، أو "بال نفع". باطلكلمة "

  یرید بولس القول هنا أنه بالمنطق إن كان المسیح لم یقم فهذا یجحد الحقائق التاریخیة. عوض هذا یقول أمًرا
بالحقیقة هو أكثر ارتباًطا بالكورنثوسیین ومرعب لهم. فإنه إن كان المسیح لم یقم من بین األموات تكون كرازة 

. Ïبولس بال نفع ویكون إیمانهم بال معنى
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ونوجد نحن أیًضا شهود زور هللا، "
ألننا شهدنا من جهة اهللا أنه أقام المسیح، 
 ].15وهو لم یقمه إن كان الموتى ال یقومون" [

إذ شهد الرسول ومن معه بقیامة المسیح فإن رفض قیامة األموات هو توجیه اتهام ضد الرسل إنهم شهود 
 فهل یمكن أن یتفق الخمسمائة علي شهادة زور في حدث رأوه كلهم مًعا دفعًة ،زور هللا. وٕان كان الرسل یشهدون زوًرا

واحدًة؟ ولو أن هذا صحیح ألم یوجد بینهم شخص واحد یكشف عن تزویر شهادتهم؟ لهذا فإن الشهادة لقیامة المسیح 
حقیقة ثابتة ال یمكن جحدها.  

 ].16ألنه إن كان الموتى ال یقومون فال یكون المسیح قد قام" ["

وان لم یكن المسیح قد قام، "
فباطل إیمانكم،  

 ].17أنتم بعد في خطایاكم" [

   انظروا عظمة سّر التدبیر؟ فإنه هكذا إن كان بعد الموت لم یكن قادًرا على إزالة الخطیة، فإنه لم تنحل الخطیة
. Ðوال ُطرد الموت وال زالت اللعنة عنهم! ال تكون كرازتنا باطلة فحسب، بل ویكون إیمانكم باطالً 

  إن كان هذا عمل غیر معقول، وٕان اهللا لم یقمه كما تقولون فإن هذا یتبعه أمور أخرى غیر معقولة... لكن إن
كان لم یقم فإنه لم یذبح. وٕان كان لم ُیذبح فالخطیة لم تُنزع. وٕان كانت لم تُنزع فأنتم في الخطیة. وٕان كنتم في 
الخطیة تكون كرازتنا باطلة. وٕان كانت كرازتنا باطلة یكون إیمانكم باطًال بأنكم قد تصالحتم. بجانب هذا یبقى 

الموت خالًدا إن لم یكن قد أزاله. ألنه إن كان قد ُأمسك في الموت ولم ینزع عنه آالمه فقط یزیله عن اآلخرین ما 
. Ñ ]18" [إًذا الذین رقدوا في المسیح أیًضا هلكوادام هو ممسك فیه؟ لذلك أضاف: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  إن كان الصلیب هو فكرة خاطئة، فالقیامة أیًضا فكرة مضللة، وٕان كان المسیح لم یقم فإننا نبقى في خطایانا. إن
. Òكان الصلیب تضلیًال، فإن الصعود أیًضا تضلیل، وأخیًرا یصیر كل شيء بال قیمة

القدیس كیرلس األورشلیمي 
 ].18"اَذا الذین رقدوا في المسیح أیًضا هلكوا" [

1 In 1 Cor., hom 39:3. 
2 In 1 Cor., hom 39:3. 
3 In 1 Cor., hom 39:3. 
4 Catechetical Lectures, 13.  
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هم ال أساس له، ءرجاألن بهذا كل الذین استشهدوا أو ماتوا وهم في اإلیمان بالمسیح یسوع قد هلكوا، 
وٕایمانهم ال یقوم علي الحق. أجسامهم تنحل في األرض وال یتحقق وعد السید المسیح أنهم یقومون في الیوم األخیر 

). 26-25: 11؛ 29-28، 5:25 (یو
" لیؤكد الرسول حقیقة آالمه وصلبه وموته، وعندما یتحدث عن ماتعندما یتحدث عن المسیح یقول: "

" لیؤكد أنهم خالل شركتهم معه كأعضاء جسده صار لهم رجاء القیامة، فهم أشبه رقدوا في المسیحالمؤمنین یقول: "
 إذ ،بالراقدین حتى یستیقظوا. بالنسبة للسید المسیح قد تحققت القیامة فعًال لذا لم یخجل من القول بأن المسیح قد مات

 لتطمئن "الرقاد" لهذا یستخدم تعبیر ، أما بالنسبة لنا فستتحقق قیامة أجسادنا خالل الرجاء،صار موته مجیًدا بقیامته
نفوسنا. 

" فیشیر إلى نفوسهم التي ُفقدت في شقاء العالم غیر المنظور. هلكواأما قوله "
من الصعب أن یقبل اإلنسان عدم قیامة األموات عندما یرقد أحد أقربائه أو أصدقائه ویكون مقدًسا للرب، 

ا إلى األبد. من یقدر أن یقبل تعلیًما یحمل هذه النتیجة المرة؟! دً ألنه بهذا یكون قد حسبه مفقو

 "یقول بولس ذلك ألنه بهذا لن یصغي الكورنثوسیون بعد إلى األنبیاء الكذبة عندما یتحققون أن موتاهم قد رقدوا :"
. Ïفعلوا هذا (رقدوا)، هؤالء الذین یحبونهم، یؤخذون منهم

أمبروسیاستر 
إن كان لنا في هذه الحیاة فقط رجاء في المسیح، "

 ].19فإننا أشقى جمیع الناس" [

إن كان رجاؤنا في المسیح یقف عند الحیاة الحاضرة نكون مخدوعین ألننا نحتمل آالًما أكثر من غیرنا؛ 
 ونمارس اإلماتة الیومیة، وُنضطهد .

 ألننا ال نتمتع ،) فإننا نصیر نحن أكثر بؤًسا منهم13: 4تس  ؛ ا12: 2إن كان الوثنیون بال رجاء (أف 
). رجاؤنا لیس في انفصال النفس عن الجسد وٕانما اتحاد النفس بالجسد القائم من 9: 4(كو  أیًضا بالملذات الحاضرة

 األموات.
شمل كل المؤمنین الصادقین يظن بعض الدارسین أن الرسول یتحدث هنا عن الرسل، لكن واضح أن حدیثه 

 فإن جمیع المؤمنین ىفمن جهة لم تكن العبارات السابقة خاصة بالرسل وحدهم، ومن جهة أخر في إیمانهم وجهادهم.
ن مدعوون لحمل الصلیب والدخول من الباب الضیق والطریق الكرب لمشاركة المسیح آالمه وصلبه. يالحقیقي

 بالمسیح القائم من اتحادهإن كان المسیحي الحقیقي یشعر أنه أسعد كائن علي وجه األرض إنما خالل 
 وخالل انفتاح أبواب السماء أمامه مترجًیا كمال المجد أبدًیا. بدون القیامة من األموات یصیر أكثر الناس ،األموات

ة، ویدخل طریًقا ضیًقا ینتهي باالنحدار في القبر بال عودة. یتعرض هنا لالضطهادات مرَّ بؤًسا، ألنه یحتمل آالًما 
ه من الملذات بإرادته ألنه ینعم بعربون المسرات السماویة. مویحرم جس

  قال بولس هذا لیس ألن الرجاء في المسیح شقاوة، وٕانما ألن المسیح یعد حیاة أخرى للذین یترجونه. فإن هذه
. Ðالحیاة معرضة للخطیة، أما الحیاة العلویة فمحفوظة مكافأة لنا

1 CSEL 81:170. 
2 On His Brother Satyrus, 2:124. 
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القدیس أمبروسیوس 

  واضح أنه لنا رجاء في المسیح في هذه الحیاة وفي الحیاة األخرى. ال یحرم المسیح خدامه بل یهبهم نعمة، وفي
المستقبل سیقطنون في مجٍد أبديٍ . 

أمبروسیاستر 

  إن كان الجسم ال یقوم تبقى النفس غیر مكللة بدون هذا التطویب الذي في السماء. وٕان كان األمر هكذا فإننا ال
نتمتع بشيء بالمرة، وٕاذ ال ننعم بشيء عندئذ تكون مكافأتنا في الحاضر... قال هذه األمور لیؤكد تعلیم قیامة 
الجسد، ویحثهم أن یهتموا بالحیاة الخالدة حتى ال یظنوا أن كل اهتماماتهم تنتهي مع العالم الحاضر... وٕانما 
تعتمد على القیامة. هنا شهادة واضحة أن مقاله ال یخص القیامة من الخطایا بل قیامة األجسام، والقیامة من 

. Ïالحیاة الحاضرة إلى العتیدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لذلك ال یكون الرجاء في المسیح ألجل هذه الحیاة وحدها حیث یمكن للشر أن یسود أكثر من الصالح، والذین
. Ðیفعلون الشر هم أكثر سعادة، والذین یمارسون الحیاة المملوءة جرائم أكثر غنى

  مكسیموس أسقف تورین

. قیامة المسیح ضمان لقیامتنا 3
بعد أن عدد الرسول نتائج عدم اإلیمان بقیامة السید المسیح وبالتالي عدم قیامتنا من األموات، وذكر أن هذا 

ُیفسد الكرازة ویحطم اإلنجیل وینسب للرسل أنهم شهود زور هللا، ویغلق أبواب الرجاء في السماء ویحول الحیاة 
". إنها حقیقة ال اآلن قد قام المسیح من األموات وصار باكورة الراقدینالمسیحیة إلى شقاء مریر یصرخ بروح القوة: "

 وحولت حیاتنا إلى فرٍح مجٍید ال ُینطق به! ،ن! فتحت لنا أبواب الرجاءاُیشك فیها! أمر ال یحتاج إلى بره
ولكن اآلن قد قام المسیح من األموات، "

 ].20وصار باكورة الراقدین" [

ق قیامتنا. یلیق بدعوة قیامة المسیح بكًرا لقیامتنا، يتؤكد البكور وجود المحصول، وتؤكد قیامة المسیح تحق
ألنه حسب الطقس الیهودي كان الفصح أوًال، والیوم الذي یلیه هو السبت العظیم، وفي الیوم التالي ُتقدم البكور. هكذا 

مسیحنا هو فصحنا الذي صلب، والیوم التالي لصلبه هو السبت، ثم تُقدم البكور في یوم األحد، الیوم األول من 
األسبوع حیث قام البكر من األموات. 

من جهة الزمن لم  یمتاز البكر بأنه السابق للكل، وأفضل الكل، والمكرس هللا، وبه یتقدس المحصول كله.
یكن السید المسیح هو أول القائمین من األموات، فقد قام المیت الذي لمس عظام ألیشع النبي، وأقام السید المسیح 

ر أخ مریم ومرثا، لكن جمیعهم قاموا إلى حین وماتوا. أما ز یایرس، والشاب وحید أمه األرملة، ولعاابنةالصبیة 
  الناضجة التي یمسك بها الكاهن ویلوح إعالًناىنه السنبلة األولإ .المخلص فقام بسلطانه كبكٍر فائٍق ال یعود یموت

تقدس كل الحصاد. يهللا، بها   أنها مكرسةعن

1 In 1 Cor., hom 39:4. 
2 Maximus of Turin: Sermons 96:1. 
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  .یقول بولس ذلك من أجل األنبیاء الكذبة الذین یدعون أن المسیح لم ُیولد قط، وبهذا لم یكن ممكًنا أنه ُیصلب
القیامة من بین األموات تبرهن أن المسیح كان إنساًنا وبالتالي قادر ببره أن یستحق القیامة من األموات. 

أمبروسیاستر 

  ذاق الموت من أجل الكل. وٕان كان بالطبیعة هو نفسه الحیاة، وهو القیامة، فقد حّوط جسمه بالموت. بقوته القادرة
 وطاء الموت في جسمه لیصیر البكر بین األموات وبكر الذین رقدوا... 

إن كانت القیامة من األموات ُیقال أنها تتم خالل إنساٍن، واإلنسان الذي نعرفه خاللها هو الكلمة المولود من 
. Ïاهللا، خالله تحطمت قوة الموت

  لم یتألم الكلمة بالطبیعة بكونه اهللا، لكن آالم جسمه هي حسب تدبیره. فإنه بأیة طریقة یكون هو بكر كل الخلیقة
خالله یأتي الرئاسات والقوات والكراسى والسالطین، الذي یجتمع الكل معا، وبأیة طریقة یصیر البكر بین األموات 

 Ðوالبكر للراقدین ما لم یكن هو الكلمة، بكونه اهللا، الذي صنع جسمه مولوًدا كي یتألم؟
القدیس كیرلس الكبیر 

. قیامة المسیح عالج إلهي لسقوطنا 4
فإنه إذ الموت بإنساٍن، "

 ].21بإنساٍن أیًضا قیامة األموات" [

تحقق أن يیقصد باإلنسان هنا آدم، بعصیانه دخل الموت إلى العالم، أو حّل بالطبیعة البشریة. لذا كان لزاًما 
 ویدخل بها إلى ، ویجدد الطبیعة البشریة،عالج هذا األمر بنفس الطریق، خالل إنسان قادر أن یمحو هذا العصیان

 اإلنسان هذا الفساد. ى وشف،إلى العالمالفساد القیامة أو الخلود. هكذا أدخل اإلنسان 
، ویرد ىجاءت القیامة بإنساٍن آخر، هو الكلمة اإللهي المتأنس الذي في سلطانه أن یهب القیامة للموت

 فال تعود تموت بعد القیامة. ،للبشریة سالمتها وكرامتها وسلطانها
 ىفي آدم لم یتحقق الموت فوًرا ألنه لم یكن كل نسله قد ولدوا لكنه حّل بالطبع البشري، وصار له سلطان عل

 بل صار طریًقا ، علیها الموتىكل البشریة القادمة. اآلن في المسیح یسوع نالت البشریة باإلیمان سلطاًنا فال یقو
للعبور حتى یتمتع الثابتون فیه بالقیامة المجیدة.  

 أو الروحیة ى وبقیامة المسیح تحل القیامة األول،بسقوط آدم حّل الموت الروحي أیًضا علي الطبیعة البشریة
لیس لنا فضل فیها. وتتحقق قیامتنا بسبب اتحادنا به؛  فبالمؤمنین به والمتحدین معه، الحاملین برَّه.

إذ . صار المسیح واحًدا منا، حمل ناسوتنا حتى كما بإنساٍن سقطنا تحت الموت بإنساٍن صارت لنا القیامة
جلب بكرنا األول علینا لعنة الموت جلب الثاني لنا مجد القیامة.  

  بواسطة ذبیحة جسده وضع حًدا للناموس الذي ضدنا، وأقام بدایة جدیدة للحیاة، بالرجاء في القیامة التي یهبنا
إیاها. فإنه حیث بإنساٍن قد ملك الموت على البشر، لهذا بكلمة اهللا، الذي صار إنساًنا تحقق هالك الموت وقیامة 

1 Letter 17:11. 
2 Letter 50:14. 
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. Ïالحیاة
البابا أثناسیوس الرسولي 

  .لو أن رحلة الرب في الجسد لم تحدث، ما كان المخلص قد دفع للموت ثمًنا. ما كان یحطم سلطان الموت بقوته
لو أن الجسد الذي خضع للموت هو شيء والجسد الذي أخذه الرب شيء آخر، عندئذ ما كان یمكن للموت أن 

یبطل من ممارسة أعماله، وما كانت آالم اإلله المتجسد لها نفع؛ نحن الذین ُمتنا في آدم ما كان یمكننا أن نحیا 
. Ðفي المسیح

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ...نحن نعرفه أنه بكر الذین استراحوا، بكر األموات. دون أي نقاش البكر هو من ذات سمات وطبیعة بقیة الثمار
. Ñلهذا كما أن بكر الموت كان في آدم هكذا بكر القیامة هو في المسیح

القدیس أمبروسیوس 

  ذاق الموت في جسده من أجل كل إنسان، هذا الذي كان یمكن أن یحتمل الموت دون أن یفقد كونه الحیاة. لهذا
. Òمع كونه قد قیل أنه تألم في جسده إال أنه لم یقبل األلم في طبیعة الهوته بل في جسده القابل لأللم

القدیس كیرلس الكبیر 

 الطبیعة البشریة نفسها التي انحطت یلزمها هي نفسها أن تقتني النصرة، ألنه بهذه الوسیلة ُینزع العارÓ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ألنه كما في آدم یموت الجمیع، "
 ].22هكذا في المسیح سیحیا الجمیع" [

الكل بالطبیعة للموت بواسطة آدم، فبالنعمة ینالون  جاء الموت بآدم وتحقق الخلود بالمسیح. كما خضع
القیامة بالمسیح یسوع. 

  إن كان آدم هو رمز للمسیح، فإن نوم آدم هو رمز لموت المسیح، وبالجرح في جنب المسیح یرمز للكنیسة أم كل
. Ôحٍي الحقیقیة

العالمة ترتلیان 

  ال یدخل بشري إلى الموت إال خالل آدم، وال یدخل أحد إلى الحیاة إال خالل المسیح. هذا هو معنى تكرار تعبیر
" فإنه كما أن كل البشر ینتسبون آلدم خالل میالدهم األول أو الجسدي، هكذا كل البشر الذین ینتمون الجمیع"

" في كال الموضعین، فإنه كما أن كل الذین الجمیعللمسیح یأتون إلى المیالد الثاني أي الروحى. لهذا یقول "
. Õیموتون یموتون فقط في آدم، هكذا كل الذین یحیون لن یحیوا إال في المسیح

1 On the Incarnation, 10. 
2 Letters, 261, to the Citizens of Sozoplis. 
3 On His Brother Satyrus, 2:91. 
4 Letter 55:34. 
5 On 1 Cor. Hom., 39:5. 
6 On the Soul 43:10. 
7 To Jerome 167:21. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الخامس عشر 

  

  بوجٍه عام نقول أن الكل یدخلون بیًتا ما خالل باٍب واحٍد، لیس ألن كل الجنس البشري یدخل ذاك البیت، وٕانما
ألنه ال یدخل أحد إال من هذا الباب. بنفس المعنى كما أن الكل یموت في آدم هكذا كل الذین یحیون فسیحیون 

 المسیح... فإنه ال یوجد اسم آخر تحت السماء بجانب الوسیط الواحد بین اهللا والبشر اإلنسان یسوع المسیح، يف
. Ïبه یمكن أن نخلص

  هذا ال یعنى أن كل الذین یموتون في آدم سیصیرون أعضاء المسیح، حیث أن الغالبیة سُتعاقب في األبدیة بموٍت
ثانٍ . 

" في العبارتین ألنه ال یموت أحد في جسد طبیعي إال آدم، هكذا ال یصیر أحد جمیعیستخدم الرسول كلمة "
. Ðحًیا مرة أخرى في جسد روحي إال في المسیح

 بالحقیقة جلب اإلنسان الموت لنفسه كما البن اإلنسان، أما ابن اإلنسان فبموته وقیامته جلب الحیاة لإلنسانÑ .
القدیس أغسطینوس 

 ي الثانءإن تحدثنا بدقة لیس كل أحد یموت، فإن اخنوخ وٕایلیا كمثال لم یموتا. وسیوجد أشخاص أحیاء في المجي 
للمخلص. 

سفیریان أسقف جبالة 

  مات آدم ألنه أخطأ، ومات المسیح الذي بال خطیة، غالًبا الموت الذي جاء من الخطیة. ویقوم كل أحٍد، البار
والشریر، على السواء في المسیح، لكن غیر المؤمنین ُیسلمون للعقوبة، بالرغم من ظهورهم أنهم قاموا من 

. Òاألموات، إذ هم یقبلون أجسادهم لكي یتحملوا عقوبًة أبدیًة بسبب عدم إیمانهم
أمبروسیاستر 

  الحظ كیف أنه یؤكد "واحد" و"واحد"، أي آدم والمسیح، األول للدینونة والثاني للتبریر... واضح أنه یتكلم عن
قیامة األبرار حیث تكون الحیاة األبدیة، ولیس قیامة األشرار حیث یكون الموت األبدي. هؤالء الذین سیحیون هم 

. Óمقابل اآلخرین الذین سوف ینزلون إلى جهنم

  كما أن الذي ُیولد من األول یموت، هكذا من یؤمن بالمسیح یحیا، بشرط أن یرتدي ثوب العرس، وُیدعى لیبقى ال
. Ôأن ُیطرد

  بهذه الطریقة نتجدد بخصوص ما فقده آدم، أي في روح عقولنا، أما بخصوص الجسد الذي ُیزرع جسًدا طبیعًیا
. Õفسیقوم جسًدا روحًیا. عندما نتجدد ننعم بحالة أفضل لم ینلها بعد آدم

القدیس أغسطینوس  
ولكن كل واحد في رتبته: "

1 Against Julian 24. 
2 City of God 13:23. 
3 To Honoratus 140:9. 
4 CSEL 81:171. 
5 To Hilarius 157. 
6 Sermons on New Testament Lessons, 40:7. 
7 The Literal Meaning of Genesis (ACW), 6:27:37. 
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المسیح باكورة 
 ].23ثم الذین للمسیح في مجیئه" [

 المسیح الذي قام بسلطانه كبكٍر لألموات، ثم الذین للمسیح یقومون ىیشیر الرسول إلى ثالث رتب: األول
 ُتعلن هزیمة عدو الخیر، نلینالوا الخلود والمكافأة األبدیة عند مجیئه األخیر في یوم الدینونة، وأخیًرا تتحقق النهایة حي

 إبلیس وجنوده.
 ثم تقوم البشریة كلها في یوم الدینونة، لكن یبدو أن المؤمنین یقومون ،قام السید المسیح أوًال باكورة الراقدین

 ،مًعا كعروٍس واحدٍة مقدسٍة مفرزٍة من األشرار، ویقوم األشرار أیًضا لكنهم یرون مجد األبرار وفرحهم في لقائهم بالرب
 بل وینالون عقوبًة أبدیةً . لذا جاءت أمثلة السید المسیح عن القیامة دائما تبدأ بمكافأة األبرار ،أما هم فُیحرمون منه

یلیها عقوبة األشرار. 
ففي القیامة یقوم الكل في لحظة في طرف عین، لكن كل واحٍد في رتبته ینال مكافأته، أما إبلیس وجنوده 

 البنوة له فهم آخر الكل. وا قبلالذینو
اصطالح ُیستخدم عادة في التنظیم العسكري وفرق الجیش. كأن ك" رتبتهجاءت الكلمة العبریة المترجمة "

تستقبلهم والرسول یتطلع إلى موكب القیامة كموكٍب عسكرٍي تمتع بالغلبة علي العدو، وها هو یدخل عاصمة الدولة 
الجماهیر باألغاني والتهلیل. هكذا یدخل قائد الموكب السید المسیح الغالب إلبلیس ومملكته ووراءه جنوده الغالبون كل 

حسب درجته في اإلیمان العملي وتمتعه بالنصرات. 
 صار الموتى أشبه بالمحصول الیهودي .إذ هو باكورة الراقدین فتح أبواب الرجاء أمام الموتى لكي یقوموا

الذي یتبارك وُیحسب كله تقدمة مقبولة لدى اهللا بتقدیم البكور. تأكدت الكنیسة كلها خالل رأسها القائم من األموات 
). هكذا صارت قیامته عربوًنا لقیامتنا 14:4 تس (ا أنها تتمتع بالقیامة معه. إذ قام الرأس سیحضر معه كل الراقدین

إن كنا نؤمن به ونتحد معه. 

  بالرغم من أن الكل أدرجوا في داخل إیماٍن واحٍد، واغتسلوا في معمودیٍة واحدٍة، لكن عملیة النضوج في اإلیمان
. Ïلیست واحدة للكل، بل كل واحٍد حسب رتبته

العالمة أوریجینوس 

 ثمرة الرحمة اإللهیة عامة للكل، ولكن رتبة االستحقاق تختلفÐ .
القدیس أمبروسیوس 

  لیس ألن الكل سیقومون من األموات تظنون أن الجمیع یتمتعون بذات المزایا، حیث أنه في العقوبة ال یعاني الكل
نفس األلم، بل سیكون االختالف عظیًما، وباألكثر سیكون االختالف أكبر جًدا بین الخطاة واألبرار عندما 

.  Ñینفصلون عن بعضهم البعض

  أحبائي، انظروا كیف ُنكرم! فإن البعض في غیر تعقٍل وبجحوٍد یقولون: "لماذا ُوهبنا حریة اإلرادة؟ ولكن كیف في
كل األمور التي أشرنا إلیها یمكننا أن نتمثل باهللا لو لم تكن لنا حریة اإلرادة؟ إني أدین مالئكة، وهكذا أنتم بذاك 

1 In Genesis, hom. 2. 
2 On His Brother Satyrus 2:92. 
3 In 1 Cor., hom 39:5. 
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]. أنا أجلس على العرش الملوكي، وأنتم تجلسون معي فیه الذي هو البكر. لقد قیل: "أقامنا 53الذي هو البكر [
). به ذاك الذي هو البكر یكرمكم الشاروبیم والسیرافیم 6:2مًعا وأجلسنا مًعا في السمویات في المسیح یسوع" (أف 

وكل الطغمات السمائیة والرئاسات والقوات والعروش والسالطین. ال تحطوا من قیمة جسدكم الذي سینعم بكرامات 
 Ïعظیمة حیث ترتعب القوات غیر المتجسدة!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

. القیامة وتحدي الموت 5
وبعد ذلك النهایة متى ُسلم الملك هللا اآلب، "

 ].24متى أُبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة" [

 ى)؛ صار له اسم فوق كل اسم حت18:28 أعلنت قیامته مملكته بسلطانها في السماء وعلى األرض (مت
). یمسك القائم من األموات بزمام المملكة حتى ُیبطل 11-9:2يتسجد له كل ركبة ویعترف كل لسان أنه رب (ف

 ].26]، وینحل آخر عدو وهو الموت [25[ ه تحت قدمیهء ویخضع أعدا،القوات المقاومة
ربما یتساءل البعض: ألیس الكلمة اإللهي هو رب وملك وصاحب سلطان حتى قبل تجسده؟ نجیب أنه 

 إذ جعلنا نحن أعضاء جسده ملوًكا، وحّطم ،بتجسده وصلبه وقیامته أقامنا ملوًكا وأصحاب سلطان. لقد ملك بالقیامة
حت قدمیه ألنه وهبنا روح النصرة والغلبة، وأبطل الموت ألننا فیه ننال القیامة. بقیامته ُأعلن ُملكه كرب تالعدو 

 إلى مجده، ویحطم تحت أقدامهم العدو وبهذا تتحقق النهایة بأمان)، ویحضر شعبه 9:14 (رو األحیاء واألموات
]24 .[

 تطلع الرسول بولس إلى النظام الروماني حیث كان الملوك والوالة متى انتهت مدة ملكهم أو والیتهم ربما
یسلمون أمور الحكم في یدي اإلمبراطور. هكذا مع الفارق فإن رئیس أو والي هذا العالم الشریر مع كل قوات الظلمة 

 النهایة  أن هذايال یعن وجنود الشر الروحیة تُنزع عنهم كل سلطة، وتنتهي مملكتهم لُتعلن كمال مملكة اهللا السماویة.
تأتي بعد القیامة، إنما بحدوث القیامة تتحقق نهایة العالم في ذات اللحظة. 

" تشیر إلى وضع حٍد للشيء أو تحقیق نهایة غایته. فالنهایة هنا تشیر إلى تحقیق كمال عمل نهایةكلمة "
 ن باهللا كأبناء وأصدقاء وأعضاء في جسد المسیح الممجد.يالخالص حیث یتمتع المؤمنون بالمجد، ویلتصق كل المؤمن

 هنا تعني نهایة الحیاة البشریة علي األرض، ونهایة ممالك هذا العالم. النهایةأیًضا 
شیر إلى الالهوت بكونه اهللا هو محتضن الكل تشیر إلى األقنوم األول، وتارة تستخدم أحیانا لتُ كلمة "اآلب" 

وضابط الكل والمعتني بالجمیع. 

  عندما یسلم المسیح الملكوت هللا اآلب فإن الكائنات الحیة إذ كانوا قبًال جزًء من ملكوت المسیح ُیسلمون مع كل
الملكوت لحكم اآلب، حتى إذ یصیر اهللا الكل في الكل فیهم أیًضا إذ هم جزء من الكل ینالون اهللا في أنفسهم إذ 

. Ðهو في الكل
 سالعالمة أوریجینو

1 In 1 Tim., hom. 15. 
2 De Principiis 1:8. 
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 بالنسبة لنا فإن نهایة كل ما نفعله وٕالیها نسرع هو الحیاة المطلوبة في العالم العتیدÏ .
القدیس باسیلیوس 

  أي حكم (وقوة) یحطمه المسیح؟ هل ذلك الذي للمالئكة؟ قطعا ال! هل الذي للمؤمنین؟ ال. إذن ما هو الحكم
الذي یحطمه؟ إنه الخاص بالشیاطین الذي یقول عنه أن مصارعتنا لیست مع لحٍم ودٍم بل مع الرؤساء مع قوات 

 .Ðالظلمة في هذا الزمان الحاضر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كیف نالت قوات الشر الروحیة ألقاب القوات والرئاسات؟  :14فصل
ألنها تحكم وتسیطر على أمٍم مختلفة، ولها تأثیرها على أرواح أقل منها، وعلى شیاطین، وقد شهدت 

األناجیل عن وجود "لجیئون".  
فما كان یمكن دعوتهم أرباب ما لم یوجد من یمارسون علیهم الربوبیة،  

وال یدعون قوات وسالطین ما لم یكن لهم من یمارسون علیهم هذا السلطان. 
)، 15:11 فالفریسیون في تجدیفهم على السید المسیح قالوا: "ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین" (لو

). 30:14 )، وُدعي أحدهم: "رئیس هذا العالم" (یو12:6 كما ُدعیت الشیاطین: "والة العالم على ظلمة" (أف
ویتحدث الطوباوي بولس عن هؤالء الرئاسات والقوات كیف یبطل سلطانهم على هذا العالم حین یخضع الكل 

. Ñ)24:15 كو 1للسید المسیح فیقول: "متى ُسلم الُملك هللا اآلب متى أبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة" (
  سونیريسألب ا

ألنه یجب أن یملك، "
 ].25حتى یضع جمیع األعداء تحت قدمیه" [

)، یملك 15:11 یملك السید المسیح على كنیسته الممجدة، جسده في السماء. ویكون ملكه إلى األبد (رؤ
). 7:4 ؛ مي14:7دا )، ملكه أبدي ال یزول (33:1 على بیت یعقوب أبدًیا وال یكون لملكه نهایة (لو

" یشیر إلى یجب أن یملكبقوله "ون الكتاب المقدس سبق فأخبر عنه كحقیقة البد أن تتحقق. أل"، ألنه یجب"
استمرار ملكه. 

تطلع المرتل إلى المسّیا لیري ذلك الیوم المفرح الذي فیه یجلس االبن الوحید الجنس بكنیسته المقدسة الغالبة 
). إنه واحد مع اآلب، إنما ما یتحقق 1: 110عن یمین العظمة، وتنحل كل قوات األعداء وتسقط تحت قدمیه (مز 

بینما ینهار العالم ویسقط إبلیس وكل جنوده یملك السید المسیح  في ذلك الیوم لكنیسته، جسده المقدس، ُیحسب له.
).  6: 1(رؤ  ملك الملوك ویقیم من شعبه ملوًكا وكهنًة هللا أبیه

  هل سیحكم الرب فقط حتى یضع كل أعدائه تحت قدمیه، عندئذ یتوقف عن الحكم؟ واضح أن هذا یعني أنه سیبدأ
.  Òبالحكم الحقیقي بكامل معنى الكلمة

1 On Ps. 48, hom. 19. 
2 On 1 Cor., hom 39:6. 
3 Cassian: Conferences 8:14. 
4 Against Helvidius 6. 
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القدیس جیروم 

 " ال تعنى دوًما نوًعا من التعبیر عما یحدث فیما بعد بل تأكید ما یحدث حتىخطأك یقوم من عدم فهمك بأن "
حتى ذلك الوقت دون انكار ما یحدث بعد. كمثال منفرد ماذا یعني القول: "ها أنا معكم دائًما حتى انقضاء 

 Ïالدهر"؟ هل یعني أنه ال یعود بعد ذلك یكون هكذا؟
القدیس غریغوریوس النزنیزي  

  یقول البعض أنه عندما یخضع أعداءه تحت قدمیه ال یعود بعد ملًكا، قول شریر وغبي. فإن كان هو ملك قبل
 Ðنهایة هزیمة أعدائه النهائیة، أال یلیق باألكثر أن یكون ملًكا عندما یسود بالكامل علیهم؟

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  إنه یملك إلى األبد. على أي األحوال بخصوص الحرب الثائرة تحت قیادته ضد الشیطان فإنه من الواضح أن هذه
. Ñالمعركة مستمرة حتى یضع كل أعدائه تحت قدمیه. أما بعد ذلك فال توجد معركة، حیث نتمتع بالسالم الكامل

 ألن جلوسه عن الیمین ال یبطل وضع )،1:110 مز" ( عن یمیني حتى أضع أعداَءك موِطًئا لقدمیك"اجلس 
 كو 1" (ألنه یجب أن یملك حتى یضع جمیع األعداِء تحت قدمیه" :أو ما قاله الرسول أعدائه تحت قدمیه.

 فإنه حتى عندما ُیوضعون حتى قدمیه ال یتوقف عن أن یملك، إنما ُیفهم ذلك أنه یملك أبدًیا، فیبقون ،)25:15
 .Òدوًما تحت قدمیه

 القدیس أغسطینوس
 ].26خر عدو یبطل هو الموت" ["آ

لقد هزم السید المسیح الموت بموته المحیي علي الصلیب، لكن یتحقق بطالنه تماًما بقیامة كل المؤمنین 
 وتمتعهم بالملكوت األبدي.

األعداء اآلخرون یبطلون قبل النهایة، حیث تتحطم عداوة القلب البشري هللا بالكرازة باإلنجیل، وینكسر 
قضیب ملك إبلیس وُینزع عنه. سیملك اهللا روحًیا في كل موضع، ویصیر الكل خاضًعا له. ستنتهي مملكة الخطیة 

وطغیانها. 
 أي عدو، ى مخاوف. ال نعود بعد نخشة بعیًدا عن أي،مانأبقیامته قدم لنا القیامة من األموات فصرنا في 

وال نعود نموت بعد. 

  بهذه الطریقة. لیس أن تهلك المادة التي خلقها اهللا بل الغایة المعادیة واإلرادة المضادة التي عدوُیفهم هالك آخر 
لم تصدر عن اهللا بل من ذاتها سوف تنتهي. إنها تهلك ال بمعنى أنه ال یكون للعدو وجود بعد، وال یكون بعد 

موت... یلیق بنا أال نفكر هكذا، على أي األحوال ال یحدث كل هذا فجأة، ولكن بالتدریج وبدرجات، خالل 
األجیال غیر المحدودة وبال قیاس، متطلعین إلى أن اإلصالح والتصحیح یتحققان ببطٍء وبطریقة منفصلة في كل 

1 Theological Orations 30, On the Son, 4. 
2 Catechetical Lectures 15 :29. 
3 Question 69 :8. 
4 Sermon on the Mount 1:11:30.  
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. Ïشخص فرد
العالمة أوریجینوس 

  أن تحارب حسًنا، هذا هو حالنا اآلن ونحن نقاوم ضد الموت، األمر سیختلف عندما ال یكون بعد عدو، سیكون
هذا الحال عندما یبطل الموت، آخر عدو. 

  تبدأ الحیاة الجدیدة اآلن باإلیمان، وتستمر بالرجاء، ثم تبلغ النهایة عندما ُیبتلع الموت بالنصرة، عندما یهلك هذا
العدو أخیًرا، عندما نتغیر ونصیر مثل المالئكة... 

. Ðاآلن نحن نسود على الخوف باإلیمان، لكن ستتحقق السیادة بالحب بالرؤیا
القدیس أغسطینوس 

 " بعد الشیطان وبعد كل األمور األخرى؟ جاءت مشورة الشیطان أوًال، ثم عصیاننا وعندئذ الموت. اآلخر"كیف هو 
وضع الموت آخر الكل لهذا السبب، إذ فیه یعلن النصرة على  نظرًیا الموت قد ُبطل اآلن، عملًیا سیتم فیما بعد!

البقیة، كما أنه یسهل على غیر المؤمن قبوله. عندما یحطم الشیطان الذي جلب الموت، یضع باألكثر نهایة 
. Ñلعمله

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

. وضعنا األبدي 6
ألنه أخضع كل شيء تحت قدمیه، "

 ولكن حینما یقول إن كل شيء قد أخضع

 ].27فواضح أنه غیر الذي أخضع له الكل" [

). جلس لیمارس 12:3  یتقدم لُیخضع الكل له، ذاك الذي جلس مع أبیه على عرشه (رؤاآلب ىكوسیط لد
).  12–6:2 (في وساطته اإللهیة الملوكیة، وُیحسب هذا مكافأة له عن تقدیم نفسه كفارة عن اإلنسان بذبیحة الصلیب

 الكنیسة من كل يیحكم ویحمأن بصعوده إلى السماء صار رأًسا على كل شيء لحساب كنیسته، له سلطان 
أعدائها، وفي النهایة یحقق الخالص الكامل للمؤمنین به إذ یشاركونه مجده. 

). بقوله 22: 3 بط 1؛ 8: 2؛ عب 21: 3؛ في 22: 1" یحوي أیًضا الموت (أف كل شيءإذ یقول "
" یتحدث بلغة الیقین كحقیقٍة ال توجد فیها أي احتمال آخر. أخضع"

؛ 18: 28لقد وضع كل شيء تحت قدمیه خالل وعده له وخطته اإللهیة إذ أقامه رأًسا لكل شيء (مت 
 حیث ُأعطي للطبیعة البشریة ، بخصوص اإلنسان6: 8. وقد ُوجد هذا في مزمور )22 – 20: 1 ؛ أف 2: 17یو

یكون لها سلطان علي كل شيء، وهذا لن یتحقق لها إال بالمسیح یسوع ربنا. أن 
" كل شيءلیتجنب إمكانیة إثارة اعتراضات تافهة، لئال یفهم البعض "" غیر الذي ُأخضع له الكل؟لماذا قال: "

 عند األمم حیث یعتقدون أن جوبتر ُیروي عنه أنه استبعد والده من عرشه  كانبما فیه اآلب یخضع له، وذلك كما

1 De Principiis 3 :6 :5. 
2 Letter to Janarius. 55. 
3 In 1 Cor., hom 39:6, 8. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


اإلصحاح الخامس عشر 

  

لكي تمنع الظن بأن بولس في حدیثه عن سلطان االبن قد بالغ فیه حتى صار أعظم من اآلب. فإن  ومن السماء.
 واالبن قد تجسد وخضع كابن اإلنسان لآلب، فبعد القیامة واتمام عمل المسیح الشفاعي تظهر مساواة اآلب االبنكان 

بوضوح كما قبل التجسد. 

  سیعلم المسیح الرب نفسه أولئك القادرین على قبوله في سمة الحكمة، فإنه بعد تدریبهم األولى في فضائله المقدسة
یملك معهم حتى یحل الزمن حیث یخضعهم لآلب الذي ُیخضع كل شيء له. عندما یصیرون قادرین على قبول 

. Ïاهللا یصیر اهللا بالنسبة لهم الكل في الكل

 بهذه الحقیقة یعلمنا المسیح فن السیادةÐ .
العالمة أوریجینوس 

  یجعل خضوعك خضوعه هو، وبسبب صراعك ضد الفضیلة یدعو نفسه خاضًعا... یدعو نفسه عارًیا إن كان
أحد منكم عارًیا... متى كان واحد في السجن یقول أنه هو نفسه مسجون. فقد حمل هو نفسه ضعفاتنا، وحمل ثقل 
أمراضنا. أحد ضعفاتنا هو عدم الخضوع، هذا أیًضا حمله. لذلك فإنه حتى المصائب التي تحل بنا یحسبها الرب 

. Ñله، واضًعا آالمنا علیه، وذلك لشركته معنا
القدیس باسیلیوس 

  .الخطوة األولى في الّسر هي أن كل األشیاء تخضع له، وعندئذ هو نفسه یخضع لذاك الذي ُیخضع كل شيء له
كما ُنخضع أنفسنا لمجد جسده الذي یملك، فإن الرب نفسه في ذات السّر ُیخضع نفسه في مجد جسده لذاك الذي 

ُیخضع كل األشیاء له. نحن نخضع لمجد جسده لكي ما نقتني المجد الذي یملكه في الجسد، حیث نصیر 
. Òمشابهین لجسده

القدیس هیالري أسقف بواتییه 

 (في الرد على أتباع أریوس وأتباع أونومیوس)  

ال یتحدث الرسول عن المسیح في الهوته بل في ناسوته، حیث أن كل المناقشة هي عن قیامة الجسد. إنه 
. Óفي ناسوته یخضع حیث تخضع كل البشریة لالهوت

ثیؤدورت أسقف قورش 

  یكتب بولس للیونانیین الذین قبلوا اإلیمان، فإنهم قد عبدوا (قبالً ) زیوس الذي ثار ضد أبیه لكي یمسك بزمام
المملكة. خشي بولس أنهم یتخیلون ذلك في عالقة المسیح بأبیه. 

 Oecumeniusأوكیمینوس 

 اهللا الكل في الكل
ومتى أخضع له الكل، "

1 De Principiis 3 :6:9. 
2 De Principiis 3 :5 :6. 
3 An apology to the Caesareans, Letter 8. 
4 Trinity 11:36. 
5 Comm. On 1 Cor. 271-72. 
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فحینئذ االبن نفسه أیًضا سیخضع للذي أخضع له الكل"، 
 ].28"كي یكون اهللا الكل في الكل" [

أوالً : خضوع االبن كرأس الكنیسة: 
ماذا یعني یخضع االبن، ویصیر اهللا هو الكل في الكل. صار كلمة اهللا المتجسد الذي هو واحد مع أبیه 

ومساٍو له في ذات الجوهر إنساًنا، لكي یكون وسیًطا بین اهللا والناس. اآلن إذ انتهي دور الوساطة فال یعود یشفع عن 
 إنما خضوع ذاك الذي ،خضوع االبن هنا لیس كخضوع الخلیقة أناٍس جدد كإنساٍن یخضع لآلب، فهو رأس الكنیسة.

 وصار ، وقدم نفسه ذبیحة حب عن البشریة،. فاالبن الذي قام بدور الوسیطواحد معه ومساٍو له في ذات الجوهرهو 
 كما أن اآلب یكرم االبن. والكل ،رأًسا للكنیسة یعلن خضوعه لآلب كتكریٍم متبادل فیما بینهما. فاالبن یكرم اآلب

). 6: 1  ؛ عب23- 22: 5 یكرمون االبن كما یكرمون اآلب (یو
كمن هو أقل منه، إنما إذ قبل أن یتجسد ویموت ثم یقوم كرأس لیس خضوع االقنوم الثاني لألقنوم األول 

وبكر الراقدین یخضع لآلب باسم الكنیسة كلها ولحسابها. هذا ال یعني انفصال الالهوت عن الناسوت، فإنه مع إشراق 
بهاء الالهوت الكامل علي الناسوت یخضع االبن. 

  لماذا یتحدث بولس عن خضوع االبن لآلب عندما انتهى من الحدیث عن خضوع كل شىء للمسیح؟ 

یتحدث الرسول بطریقة عندما یتكلم عن الالهوت وحده، وبطریقة أخرى عندما یتكلم عن التدبیر اإللهي. 
كمثال إذ وضع النص الخاص بتجسد ربنا ال یعود یخشى بولس من الحدیث عن أعماله المتواضعة الكثیرة، فإن هذه 

لیست غیر الئقة بالمسیح المتجسد، حتى وٕان بدت واضحة أنها ال یمكن أن تنطبق على اهللا. 
في النص الحالي عن أي األمرین یتحدث؟  

إذ أشار إلى موت المسیح وقیامته، وكالهما ال ینطبقان على اهللا فمن الواضح أنه یتحدث عن التدبیر 
اإللهي للتجسد، الذي فیه خضع االبن لآلب بإرادته. ولكن الحظ أنه قدم تصحیًحا بقوله أن الذي أخضع كل شيء له 

. Ïقد استثنى نفسه من هذا الكل. هذا یعني أنه یذكرنا بأن المسیح الكلمة هو اهللا الحقیقى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بهذا فإنه قد أكمل العمل الذي أعطي له، وهو أن یكون اهللا الكل في الكلÐ .
العالمة أوریجینوس 

  إنه یود أن ُتفهم رؤیة شكله (كمتجسد) عندما كل الخلیقة مًعا مع ذاك الشكل الذي به صار ابن اهللا اإلنسان
. Ñیخضع هللا. بهذا الشكل االبن نفسه یخضع لذاك الذي أخضع كل االشیاء له، فیكون اهللا هو الكل في الكل

القدیس أغسطینوس 

ثانًیا: الخضوع ال یقلل من شأن االبن 

  لم یفقد االبن شیًئا عندما یمنح الكل، كما أنه لم یفقد شیًئا عندما یتسلم اآلب الُملك، وال اآلب یفقد شیًئا عندما

1 On 1 Cor., hom 39 :7. 
2 In Levticus 7 :6. 
3 The Trinity 1 :12 :28. 
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.  Ïیعطى ما له لالبن
القدیس أمبروسیوس 

  .خضوع المسیح لآلب لیس كخضوعنا نحن لالبن، فإن خضوعنا هو اعتماد علیه ولیس اتحاد المتساویین
أمبروسیاستر 

 

 كما أن االبن ُیخضع الكل لآلب، هكذا یفعل اآلب لالبن، واحد بعمله واآلخر بمسرتهÐ .
القدیس غریغوریوس النزینزي 

ثالثًا: قیل هذا بسببنا 
حتى القدیسون ال یدركون بالكامل أن اهللا هو الكل في مادمنا في العالم ال نبلغ الكمال كما ینبغي لهذا، ُیقال 

 أو بمعني أدق ال یتحقق فیهم هذا بالكامل ماداموا في الجسد في هذا العالم، حتى متى حلت القیامة یتحقق فیهم .الكل
 هذا، فیشعر كل واحٍد منهم أن اهللا هو الكل بالنسبة له!

 "یصیر اآلب هو الكل في الكل"، ألنه إذ یتمتع المؤمنون بالمكافأة األبدیة ال یعودوا یتطلعوا :هنا ال یقول
 ،إلى كل أقنوم بأن له عمل خاص، فإن اآلب الذي وضع خطة الخالص واالبن الذي قدم حیاته ذبیحة حب لخالصنا

 اآلن كل هذه األعمال ...والروح القدس الذي وهبنا الشركة لكي نتمتع باالتحاد مع اهللا ونحمل أیقونة الكلمة المتجسد
 اإللهیة قد تحققت، فنقف لنري اهللا "الثالوث القدوس".

  .لیس أنه هو محتاج أن یخضع أمام اآلب، وٕانما من مادمت أنا غیر خاضع لآلب، ال ُیقال أنه هو خاضع لآلب
 )27 : 12 كو 1أجلي إذ لم یتم بعد عمله هذا لذلك قیل أنه لم یخضع بعد، "ألننا نحن جسد المسیح وأعضاؤه" (

Ñ .

  مثل هؤالء (الهراطقة) ال یفهمون أن خضوع المسیح لآلب یعلن عنىطوباویة كمالنا ویظهر تكلیل المجد الذي
. Òللعمل الذي یتعهد به

العالمة أوریجینوس 

  سیصیر اهللا الكل في الكل في كل شخص بطریقة بها أن كل شيء مما یشعر به الفكر العاقل أو یفهمه أو یفكر
فیه سیصیر هللا. عندما یتطهر من كل سحابة الشر، ال یعود الفكر یشعر بشيء آخر غیر اهللا أو بجانب اهللا. هذا 
الفكر یفكر في اهللا ویرى اهللا ویقتنى اهللا، فیصیر اهللا هو وسیلة كل حركاته وقیاسه. بهذا یصیر اهللا هو الكل في 

. Óالكل
العالمة أوریجینوس 

  یصیر اهللا الكل في الكل عندما ال نعود بعد نكون مثل اآلن نحمل كًما من الدوافع والعواطف، مع قلیل أو ال
 شيء من اهللا فینا، بل نكون بالكامل مثل اهللا، فنفسح المجال هللا، وله وحده. 

1 The Holy Spirit 1:3:49. 
2 Theological Orations, 4 On the Son 30 :5. 
3 In Levticus 7 :4. 
4 De Principiis 3 :5 :7. 
5 De Principiis 3 :6 :3. 
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. Ïهذا هو النضوج الذي نسرع الیه
القدیس غریغوریوس النزنیزى 

  ،فال تكون فقط الحكمة في سلیمان، ووداعة الروح في داود، والغیرة في إیلیا یصیر اهللا كل شيء في الكل
وفینحاس، واإلیمان في إبراهیم، والحب الكامل في بطرس، وغیرة الكرازة في اإلناء المختار (بولس) وفضیلتان 

. كل عدد القدیسین سیتمجدون في كل خورس الفضائل، أو ثالثة في آخرین... بل یكون اهللا بالكامل في الكل
. Ðویكون اهللا كل شيء في الكل

القدیس جیروم 

  ،سیسكن شعب اهللا في هذا البیت أبدًیا مع إلههم وفي إلههم، واهللا یسكن مع شعبه وفي شعبه، فیمأل اهللا شعبه
ویمتلئ شعبه به، حتى یصیر اهللا الكل في الكل، اهللا نفسه هو مكافأتهم في السالم كما كان هو قوتهم في 

 Ñالمعركة!
القدیس أغسطینوس 

  ،لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض". هذا هو ملكوت اهللا، حیث ال تنتصر إرادة على مشیئة اهللا"
سواء في السماء أو على األرض، عند ما یكون اهللا هو موجه الكل إلى النهایة، وهو الحي، وهو العامل، وهو 

. Òالمالك، وهو كل شيء، حتى كما یقول الرسول: "یكون اهللا هو الكل في الكل"
األب بطرس خریسولوجوس 

  اهللا واهب الفضیلة وسیكون هو نفسه مكافأتها، فإنه لیس أعظم وال أفضل من أن یعد اهللا بإعطائه ذاته. ماذا تعني
) إال أكون لكم كفایتكم، أصیر أنا الكل لما یشتهیه 12:26كلمته بالنبي: "أكون لكم إلًها وتكونون لي شعًبا" (ال 

اإلنسان بطریقة مكرمة، حیاته وصحته وقوته وغناه ومجده وكرامته وسالمه وكل األشیاء؟  
]. سیكون نهایة كل رغباتنا التي سُترى 28هذا هو التفسیر السلیم لقول الرسول: إن اهللا یكون الكل في الكل [

. Óبال نهایة، وُیحب بال حدود وُیسّبح بال ملل. هذا التدفق للحب والخدمة ستكون الحیاة األبدیة عینها المقّدمة للكل

  سیعید لك جسدك حتى كمال عدد شعرك، ویقیمك مع المالئكة إلى األبد حیث ال تحتاج بعد إلى یده المؤدبة، إنما
سیكون إلهنا نفسه "، فال نعود نتذوق بعد عدم السعادة. الكل في الكلتمتلكك مراحمه الفائقة. فإن اهللا سیكون "

راعینا؛ إلهنا ذاته كأسنا، إلهنا هو مجدنا، إلهنا یصیر غنانا. أي شيء بعد تحتاج إلیه؟ هو وحده یصیر كل 
. Ôشيء بالنسبة لك

  في السماء ال یكون لنا خبرة االحتیاج، بهذا نكون سعداء. سنكون مكتفین وذلك باهللا. سیكون بالنسبة لنا كل
. Õاألشیاء التي نتطلع هنا إلیها أنها ذات قیمة عظیمة

1 Theological Orations, 4 On the Son 30 :7. 
2 Against the Pelagians, 18. 
3 City of God 17 :12 
4 Fr. Peter Chrysologus: Selescted Sermons (Frs. of the Church), 67. 
5 City of God 20:30. 
6 Sermons on New Testament Lessons, 5:4. 
7 Easter Sermons 255 :8.  
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القدیس أغسطینوس 

 " یبدو لي أن هذا النطق یؤكد بوضوح الفكرة التي وصلنا إلیها، إذ الكل في الكلكما یقول الرسول أن اهللا سیكون ."
، الكل في الكل. بینما حیاتنا الحاضرة تحمل أنشطة متنوعة في أشكال اهللا سیكون عوض كل األشیاءتعني أن 

كثیرة، واألشیاء التي نرتبط بها متعددة مثل الزمن والهواء والموقع والطعام والشراب وأشعة الشمس وضروریات 
الحیاة األخرى. مع كثرتها لكن لیس شيء منها هو اهللا... أما الحالة المطّوبة التي نترّجاها فإنها ال تعتاز إلى 

، مقدًما نفسه لیشبع كل احتیاجاتنا. فسیكون الكائن اإللهي هو الكل، وعوض الكل بالنسبة لناشيء من كل هذا، 
واضح أیًضا من الكتاب المقدس أن اهللا یصیر لمن یستحق ذلك الحقیقة والمسكن والملبس والطعام والشراب والنور 
والغنى والسلطة وسیكون الكل في الكل. یبدو لي أن الكتاب المقدس یعلمنا هنا زوال الشر تماًما. فإنه إذ یكون اهللا 
في كل األشیاء، فواضح أن الشر ال یعود یرتبط بها. فإنه إذا افترض أحد وجود الشر، كیف یؤمن بأن اهللا یصیر 

 Ïالكل في الكل؟
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  یلزمنا أال ننسحب من جهادنا في السهر بسبب الیأس الخطیر ألن "اآلن ملكوت اهللا ُیغَصب والغاصبون
). فال یمكن نوال فضیلة بغیر جهاٍد، وال یمكن ضبط العقل بغیر حزن قلبي عمیق، ألن 12:11یختطفونهُ " (مت

  إلى قیاس قامة ِمْلِء المسیح" (أف،). ومن أجل الوصول "إلى إنسان كامل7:5 "اإلنسان مولود للمشقَّة" (أي
ال یمكن ألي إنسان أن یصل إلى ملء   یلزمنا أن نكون علي الدوام في جهاد عظیم مع عنایة النهائیة..)13:4

 ویتدرب علیه من اآلن، ویتذوقه هنا في العالم، تكون له ،هذا القیاس إنما من یأخذ هذا القیاس في اعتباره مقدًما
 ویكون ،عالمة العضویة الثمینة للمسیح، ویملك وهو في هذا الجسد على عربون هذا االتحاد الكامل بجسد المسیح

له اشتیاق وعطش إلى أمٍر واحٍد جاعًال لیس فقط أعماله بل وأفكاره متجهة إلى أمٍر واحٍد وهو أن یحفظ اآلن 
. Ð)28:15 كو1("یكون اهللا الكل في الكل"  أي أن ،وعلى الدوام عربون الحیاة المقبلة الطوباویة التي للقدیسین

 سونیريسألب ا

  رغب ربنا في أن یؤسس هذه (الخلوة الروحیة)، تارًكا لنا مثاالً ... فإذ هو ینبوع القداسة الذي ال ُینتهك، ولیس
محتاًجا إلى عون خارجي، وال إلى مساعدة الوحدة (الخلوة)، ألن كمال نقاوته ال یمكن أن تتأثر بالجماهیر، وال 

تتلوث من مخالطته للبشر، بل هو الذي یقدس ویطهر األمور الدنسة، ومع ذلك نجده یعتزل في الجبل وحده 
عن قلب نقي بال دنس، یلزمنا أن باعتزاله یعلمنا أننا إن رغبنا في االقتراب من اهللا بمحبة صادرة  للصالة.

 على تذوق السعادة الموعود ، ونحن بعد في الجسد،ننسحب من كل اضطرابات الجموع، حتى تتدرب نفوسنا
. Ñ )28:15 كو 1" (یكون اهللا هو الكل في الكل وهي أن "بها للقدیسین،

األب اسحق 

 كما یقول بولس الرسول حتى نكتشف 28:15 كو 1 أن المسیح نفسه صنع بعد الكل في الكل (ىإننا ال نر (

1 On the Soul and the Resurrection. 
2 Cassian: Conferences 7:6. 
3 Cassian: Conferences 10:6. 
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المسیح شیًئا فشیًئا في الكل، ألنه قیل عنه: "ومنه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا وبًرا وقداسًة 
). بالتالي نجد فیه الحكمة، ومرة أخرى البّر، وأخرى القداسة، ومرة أخرى الحنان، وأخرى 30:1 كو 1وفداء" (

ضع أو طول األناة. فالمسیح (الُمعلن في قدیسیه) في وقتنا الحاضر ُمقسَّم عضًوا بعضٍو بین واتلالوداعة، وأخرى ا
)، مكمًِّال 13:4 جد الجمیع في وحدة اإلیمان والفضیلة یكون "إنساًنا كامالً " (أفیواآلباء القدیسین، لكن حینما 

. وسیأتي الوقت حینما یكون اهللا هو "الكل في الكل"، ألن اهللا جسده الواحد بأوصال واختصاصات كل أعضائه
اآلن "في الكل" - كما سبق أن ذكرنا - بواسطة الفضائل، لكنه لیس الكل في الكل ألنهم لیسوا في ملء 

 .Ïكمالهم

 القدیس یوحنا كاسیان

   الكل في الكلالثالوث القدوس هو
 " یعلن أن الثالوث القدوس هو الكل في الكل، فقد قیل عن المسیح أنه الكل في الكلاهللا الكل في الكلبقوله "

" ال یشیر إلى اآلب وحده بل یكون اهللا الكل في الكل كثیر من الدارسین أن تعبیر "ىیر ).9: 14؛ زك 11: 3 (كو
  كل واحٍد منهم.ةقنوميأالالهوت الخاص بالثالوث القدوس دون اإلشارة إلى 

. قیامة المسیح والدوافع الجدیدة 7
"وٕاال فماذا یصنع الذین یعتمدون من أجل األموات؟ 

إن كان األموات ال یقومون البتة، 
 ]29فلماذا یعتمدون من أجل األموات؟" [

 البعض أن هذه العبارة أصعب عبارة ىیرلذا لم یشرح لنا القدیس بولس ما یقصده بالعماد من أجل األموات 
 الكتاب المقدس إلي یومنا هذا تقدیم تفاسیر لها، من بینها:  ومفسرووردت في العهد الجدید، وقد حاول آباء الكنیسة 

)، فنحن الذین ُمتنا بالخطایا بعمادنا نموت 5-3: 6 العماد هو صلب وموت ودفن مع المسیح (رو أوالً :
 لذا معه الموت الواهب الحیاة المقامة. ُندفن معه بالمعمودیة للموت، حیث ُنغرس معه في شبه موته لنتمتع بقیامته.

 الذي مات وباسمه نعتمد، فإن كان لم یقم فما قیمة هذا یقصد بالموتى هنا شخص السید المسیح البعض أنه ىیر
" بأنه ىیعتمدون من أجل الموتیفسر البعض تعبیر " یزال في عداد الموتى ولم یقم؟ العماد إن كان باسم من هو ال

 هنا في "األموات" كلمة ألن هذا التفسیر نن یرفضوي. لكن كثیرىعماد في المسیح ودفن معه بالغطس في المیاه كموت
 أشخاًصا معینین ولیس جمیع المسیحیین ين لتعنومدتعي أكثر من میٍت واحٍد، كما جاءت كلمة يصیغة الجمع تعن

بصفة عامة.  
، فإن كانوا ال یقومون لماذا احتملوا االستشهاد الذي هو تشیر إلى الشهداء "یعتمدونكلمة "أن  ثانًیا:

: 20معمودیة الدم من أجل اإلیمان؟ یعتمد هؤالء على دعوة السید المسیح المعمودیة صبغة أو معمودیة دم (مت 
). ولكن كیف استشهد هؤالء أو اعتمدوا من أجل األموات؟ 50: 12 ؛ لو22

یعتمد شخص باسم أحد الموعوظین الذین أن وهي  البعض أنه ُوجدت عادة بین الكورنثوسیین ىیر :ثالثًا
أن بعض المؤمنین كانوا یؤجلون عمادهم حتى قبل وفاتهم مباشرة حتى خاصة و. قبلوا اإلیمان لكنه مات قبل عماده

1 Institutions 5:4. 
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ال یتعرضون الرتكاب خطایا بعد العماد، وكان بعضهم یموتون قبل العماد، فیقوم بعض األحیاء بقبول العماد نیابة 
أنه وجدت عادة إذا مات إنسان لم یعتمد، یعتمد إنسان على مبروسیوس أالعالمة ترتلیان والقدیس  ىعنهم. یر

جثمانه المیت باسمه ولحسابه. لكن ال یوجد أي دلیل تاریخي على وجود هذه العادة في أیام الرسول بولس. ومن 
یٍل على القیامة دون أن یظهر دلجانب آخر كیف یستخدم الرسول بولس هذه العادة التي ال تتناغم مع كلمة اهللا ك

خطأها. 
یتحدث عمن یمارسون العماد بصیغة الغائب كمجموعة غیر الذین یتحدث إلیهم، منفصلة عنهم. غالًبا 

مجموعة من الهراطقة كانت تمارس العماد نیابة عن األموات وهي غیر معروفة قبل ظهور مرقیون. 

  یبدو أن البعض كانوا في ذلك الحین یعتمدون من أجل األموات ألنهم كانوا یخشون أن أحًدا ممن لم یعتمد ال یقوم
. Ïنهائًیا أو یقوم لكي ُیدان

أمبروسیاستر 

  كان أتباع مرقیون یعمدون األحیاء لحساب غیر المؤمنین الموتى، غیر مدركین أن العماد یخلص الشخص الذي
یناله وحده. 

القدیس دیدیموس الضریر 

  جلبت الخطیة الموت إلى العالم، ونحن نعتمد برجاء أن أجسادنا المیتة ستقوم في القیامة. فإن لم توجد قیامة
. Ðیكون عمادنا بال معنى، وتبقى أجسادنا میتة كما اآلن

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  استخدام نفس المحاورین كشهوٍد بتصرفاتهم على تأكید األمر یعتبر برهاًنا له دوره غیر القلیل. ماذا یعني بهذا؟
أتریدون أوًال أن أشیر إلیكم كیف أن الذین تأثروا بالهرطقة الخاصة بمرقیون یفسدون هذا التعبیر؟ إني بالحق أعلم 

سأجعلكم باألكثر تضحكون. ومع هذا فإنني سأشیر إلیها حتى أزیل باألكثر هذه الداء. أعني بهذا عندما یموت 
أحد الموعوظین عندهم یخفون أحد األحیاء تحت مرقد المیت. یقتربون من الجثمان ویتحدثون معه ویسألونه إن 

كان یرید أن یعتمد، وٕاذ ال یجیب یقول ذاك الذي یختفي تحته: أرید أنا أن اعتمد نیابة عنه. عندئذ یقومون بعماده 
. Ñنیابة عن الراحل، وكأنهم أناس یمزحون على مسرح

القدیس یوحنا  الذهبي الفم  
 ].30ولماذا نخاطر نحن كل ساعة" ["

في العبارة السابقة تحدث بصیغة الغائب، أما هنا فیتحدث عن نفسه ومن معه وربما عن من بعث إلیهم 
". نحنبالرسالة، قائالً : "

ن لم تكن إیقول الرسول أنه من الغباوة أن یصیر مسیحًیا معرًضا لخطر الموت وباألكثر أن یكون رسوًال 
 بكامل يیمكن القول بأن هذه اآلیة تفسر اآلیة السابقة، فإنه ما هو الدافع لقبول الموت الیوم توجد قیامة من األموات.

رة كل یوم بل وكل ساعة إن كان الموتى ال یقومون؟ یجب أن نحسب يإرادتنا الحرة، ولماذا ُنخضع آلالم كثبسرور ال

1 Csel 81 :175. 
2 On 1 Cor., hom 40:2. 
3 In 1 Cor., hom 40:1. 
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حساب النفقة، فإنه ما كان یمكننا أن نقبل الموت بإرادتنا لو لم توجد قیامة.  
الرسل یتعرضون لها لیس فقط كل یوم، بل وفي وكانت المخاطر كثیرة جًدا حتى كان الرسول یحسب نفسه 

كل ساعة.  

  .إن كانت النفس لیست خالدة، وٕان كان الجسد ال یقوم من األموات، فال مجال للمخاطرة من أجل اإلیمان
القدیس دیدیموس الضریر 

 ].31اني بافتخاركم الذي لي في یسوع المسیح ربنا أموت كل یوم" ["

علن أیفسره البعض " تأكید أمر بغیرة قویة، ألنه یمس حیاته ومشاعره.ل هو َقَسْم یشیر :"إني بافتخاركم"
 افتخاري أو فرحي بكم في المسیح یسوع". 

 البعض أن الكورنثوسیین كانوا یفتخرون بأنهم قد أذلوا بولس ووطأوا علیه بأقدامهم كل یوٍم كمیٍت . لكن ىیر
 آخرون أن الرسول بولس یفتخر بالذي له في المسیح ىالرسول حسب هذه اإلهانة عار المسیح الذي یقبله بفرحٍ . یر

 اآلالم وال الموت، وأنه مستعد كل یوم أن یموت. ولعله یقصد ىیسوع الذي مات ألجله وقام لتبریره أنه ال یعود یخش
 أنه یفتخر بأن یموت كل یوم من أجل خالصه األبدي.

" ربما تعني أنه من أجل تمتعهم بالفرح یموت یومًیا متهلًال، وذلك كما یقول بفرحكم أنا أموت كل یومبقوله: "
بتعلیمه لهم یصیر هو متعلًما، أي بتعلیمه یصیر هو نفسه كامًال في تعلمه. 

  انظروا مرة أخرى فإنه یجاهد أن یقیم التعلیم خالل أتعابه، بل باألحرى وبأتعاب الرسل اآلخرین أیًضا. وهذا أمر
إني لیس بالهین أن المعلمین مملوءون اقتناًعا بقوة، مظهرین ذلك ال بالكلمات فحسب، بل وباألعمال ذاتها... "

" تقدمهم. هكذا حیث یشیر إلى بمجده". یقصد "بمجدي الذي لي فیكم في یسوع المسیح ربنا أموت كل یوم
حاشا لي من الحزن! إنما أتمجد إذ أشیر إلى مخاطره أنها كثیرة. فلئال ُیظن أنه یشیر إلیها بطریق الرثاء یقول: "

... یجد فیها لذة عندما یموت من أجلهم ولنفعهم". یقول أنه یضاعف ذلك أنه ذلك من أجلكم
 Ïكیف یموت كل یوم؟ باستعداده وتهیئته لهذا الحدث!

 یفرح بولس في آالمه ألنه یرى أیة نتائج عجیبة تجلبها في شعٍب مثل مسیحیي كورنثوسÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 هنا یضع بولس الخطوط العریضة لكل من ضخامة المشاكل التي یواجهها وعظمة عنایة اهللا التي تهتم بهÑ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

إن كنت كإنسان قد حاربت وحوًشا في أفسس، "
فما المنفعة لي إن كان األموات ال یقومون؟ 

 ].32فلناكل ونشرب ألننا غدا نموت" [

": یرى البعض أن الرسول یقول: "إن كنت أتكلم بكوني إنساًنا، أو كسائر البشر"، أو "إن إن كنت كإنسانٍ "
كنت قد حاربت وحوًشا كما یفعل بعض البشر الذین یحاربون وحوًشا بالقدر الذي به یبقون أحیاء"، أو "أتحدث 

1 In 1 Cor., hom 40:3. 
2 On 1 Cor., hom 40:3. 
3 Comm. On 1 Cor., 275 
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كإنسان أنني ُأحارب بشًرا أشبه بالوحوش المفترسة". 
 مدللین على ذلك باآلتي: ،حدیثه هنا رمزيیؤكد البعض أن الرسول ال یعني ذلك حرفًیا وأن 

 لم ُیشر أنه ُألقى لیصارع مع وحوش.24: 11 كو 2(  فیما بعد عن المصاعب التي واجهته الرسولإذ تحدث ( 

 في سفر األعمال شیًئا عن ذلك.  البشیر القدیس لوقا تاریخًیا لم یشر 

 البعض أنه لم یكن ممكًنا معاقبته باإللقاء للوحوش. ىلم ُیجلد الرسول بولس ألنه یحمل الجنسیة الرومانیة، لذا یر 

  التفسیر الحرفي لهذه العبارة.  وغیرهماوالقدیس یوحنا الذهبي الفم العالمة ترتلیانرفض 
ن الوحوش تشیر إلى أناٍس غایة في العنف والقسوة مثل الوحوش الضاریة. ربما یشیر هنا یرى البعض ألهذا 

غالًبا ما كتب الرسول هذه الرسالة قبل ثورة دیمتریوس واضطراره ، وٕان كان إلى دیمتریوس والصناع كوحوٍش مفترسةٍ 
 400وقد دعا هیرقلیتس األفسسي مواطنیه وحوًشا مفترسة قبل الرسول بولس بحوالي  هذا أن یذهب إلى مقدونیة.

كان الرسول ال یزال في أفسس وهو یكتب الرسالة وكانت  ).1:1عاًما. وهكذا أیًضا ابیمنیدیس بالنسبة للكریتیین (تي 
). 1:8كو  2حیاته معرضة للخطر الیومي (

 باآلتي: ویبررون ذلك أن الحدیث واضح أنه یعنى حدوث ذلك حرفًیامن الجانب اآلخر یرى آخرون 
أن لوقا البشیر لم یشر إلى كل ما تعرض له الرسول، وأیًضا حینما استعرض الرسول بولس المخاطر أ. 

التي تعرض لها قال: "في میتات كثیرة". وأن أحد هذه المیتات هي إلقاؤه للمصارعة مع وحوش مفترسة. 
، لكن إذ اقتربت منه لم تعرض فعًال لمواجهة أسوٍد في مسارحنسیفورس أن الرسول بولس أ لنا يیروب. 

 تؤذه.
 أننا لم نسمع عن أي خطر أحدق بالرسول في أفسس غیر هذا، لذا فیكون هذا االحتمال واقعي. وٕان ج.

الرسول لم یشر إلي ذلك عندما قّدم قائمة بآالمه ألنه لم یتألم بل نال كرامة بعدم اقتراب الوحوش إلیه. 
). 13:22شعیاء النبي (من إالترجمة السبعینیة " عن "لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموتاقتبس الرسول عبارة: 

استخدمها النبي عندما حاصر سنحاریب وجیش األشوریین أورشلیم. یقول النبي ِعوض التوبة والصوم والتواضع 
والبكاء أقاموا الوالئم، وكان شعارهم: لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت، فإنه ال منفعة من المقاومة أو الصالة إلى اهللا. 

لقد فقدوا كل رجاٍء لهم في الخالص واستسلموا للموت فال ضرورة للتعب والجهاد. هذا حال من یفقد رجاءه في 
الخالص األبدي، وال یترقب المجد السماوي، والسعادة في الحیاة المقبلة. 

": أي یالحقنا الموت قریًبا جًدا دون العودة إلى الحیاة مادامت العقیدة الخاصة بالقیامة لیست غًدا نموت"
إن لم توجد قیامة من األموات فخیر لإلنسان عوض احتماله اآلالم من أجل اإلیمان أن یأكل ویشرب قبل أن حًقا. 

ربما أراد الرسول أن یرد على المتشككین  و). إن كنا نموت كالحیوانات وال نقوم فلنسلك مثلهم.13: 22یموت (إش 
" في القیامة بمثل قاله أحدهم: "إن كان البشر یحسبون أنفسهم أنهم یموتون كالوحوش، فلیعیشوا إذن كالوحوش أیًضا!

: 23كرون القیامة في األصل صدوقیین إذ یقولون ال قیامة وال مالئكة وال روح (أعنغالًبا ما كان الذین ي
یحي الجسم، ویبقى بعد الموت. ما ). وكأن اإلنسان في كلیته جسم لیس فیه 8

  تأكد أن هذه الكلمة ُنطق بها في شيء من السخریة. إنه لم یذكرها من نفسه، إنما استدعاها من إشعیاء النبي
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الحلو الصوت الذي حاور بعض األشخاص الحسیین الفاسدین مستخدًما تلك الكلمات: "من یذبحون عجٌال أو 
یقتلون قطیٌعا لیأكلوا لحٌما و یشربون خمٌرا، القائلین: لنأكل ونشرب ألننا غٌدا نموت. بلغت هذه األشیاء إلى أذنّي 

). إن كان الذین قالوا هكذا قد ُحرموا LXX 14-13:22رب القوات، وهذا الشر لن ُیغفر لكم حتى تموتوا" (إش 
.  Ïمن المغفرة، فباألكثر یكون ذلك في عهد النعمة

 "أخبرني إذن: وما هي النهایة؟ الفساد!32" [فلنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت .[Ð 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن كان كل رجاء في القیامة قد ضاع، فلنأكل ونشرب وال ُنحرم من ملذات األمور الحاضرة، إذ لیس لنا شيء في
المستقبل... یقول األبیقوریون أنهم تبعوا الملذات ألن الموت ال یعني شیئا بالنسبة لهم، ألنه ال توجد مشاعر من 
جهة ما ینحل، وعدم وجود المشاعر ال یعني شیًئا بالنسبة لنا. هكذا یظهرون أنهم یعیشون فقط كجسدانیین ولیس 
كروحیین. إنهم ال یمارسون عمل النفس بل عمل الجسد. أنهم یظنون أن كل عمل الحیاة ینتهي بانفصال النفس 

. Ñعن الجسد
القدیس أمبروسیوس 

 " :فلنأكل یوجد أناس یقولون: "ال سعادة إلنسان لیست له ملذات الجسد". هؤالء هم الذین یلومهم الرسول قائلین
]. من الذي قام إلى هذه الحیاة؟ من أخبرنا بما سنكون علیه هناك؟ إننا سنأخذ معنا 32" [ونشرب ألننا غًدا نموت

 Òما یجعلنا سعداء في الوقت الحاضر. من ینطق بهذا یلصق نفسه بالجسد ویجعل لذته في شهوات الجسد...
القدیس أغسطینوس  

 إنهم بالحق هم موتى، موتى بالفعل وال یتم الموت بالغد، موتى هللاÓ !
القدیس إكلیمنضس السكندري 

ال تضلوا، "
 ].33فإن المعاشرات الردیة تفسد األخالق الجیدة" [

ینهي الرسول حواره بخصوص اإلیمان بالقیامة من األموات محذًرا من األشرار المخادعین الذین یسلكون في 
 الصداقات الشریرة، فمن یسلك ىحیاة متسیبة بال مبادئ. فمن أراد أن یحفظ براءته وصالحه یلتزم أن یتحفظ من عدو

). 20: 13مع الحكماء یجد حكماء ومن یصاحب الجهال یهلك (أم 
الصداقة الحمیمة مع غیر المؤمنین بالقیامة تفسد فكر المؤمنین وتؤذیهم في سلوكهم وحیاتهم. ربما یشیر 
هنا إلي الشاعر تایس الذي اقتبس قوله عن "الصداقات الشریرة" مشیًرا إلى الحوار مع منكري القیامة، هؤالء الذین 

 بخروج النفس هیدعون بأن القیامة أمر روحي بحت ال عالقة له بالجسد، وأن عرش الخطیة في الجسد وحده، وسیترك
من الجسد فتحیا النفس ویهلك الجسد. 

كان في األدب الیهودي الحاخامي مثل مشابه: "ُوجد ساقان من الخشب جافان وثالث أخضر، فإذ احترق 

1 In 1 Cor., hom 40:4. 
2 In Ephes., hom. 12. 
3 Letters to Priests 59. 
4 Sermons on New Testament Lessons, 62:6. 
5 Paedagogus 3:11:81. 
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 الجافان حرقا معهما األخضر". ووجدت أمثلة كثیرة عند الیونان تحمل ذات المعنى.

  أنت تحتقر الذهب، یوجد آخر یحب الذهب. أنت ترفض الغنى، هو یطلب الغنى بشغفٍ . أنت تحب الصمت
والضعف والحیاة الخاصة، أما هو فیجد سعادته في األحادیث الباطلة بال تریث في المیدان العام والشوارع ومتاجر 
المخدرات... ال تبقى معه تحت سقٍف واحدٍ . ال تعتمد على عفتك السابقة. فإنك ال تقدر أن تكون أكثر قداسة من 

داود أو أحكم من سلیمان... إن كان دورك في العمل الكهنوتي هو أن تفتقد أرملة أو عذراء ال تدخل البیت 
وحدك. لیصحبك أشخاص ال یسیئون إلیك... ال تجلس بمفردك مع سیدة سًرا بدون شهود. إن كان لدیها أمر 

سري ترید أن تبوح به، یجب أن یكون معها مربیة أو عذراء أو أرملة، أو سیدة متزوجة. ال تقدر أن تفیض 
. Ïبأسرارها لك بدون وجود صدیقة لها

القدیس جیروم 

 بها ال تقدر أن تنطق باإلنجیل، وٕانما تسمع كلمات لمعاشرات الردیئة تفسد األخالق الجیدة؟أال ترى أن "ا "
. Ðاألوثان. بها تفقد الحق أن المسیح هو اهللا، وما تشربه هناك تتقیأه في الكنیسة

القدیس أغسطینوس 

  قال هذا لكي یوبخهم ألنهم بال فهم، وأیًضا استطاع قدر اإلمكان أن یقدم نوًعا من العذر على الماضي مع
 .Ñتطلعهم إلى الرجوع، فألقى باالتهامات على اآلخرین حتى یجتذبهم إلى التوبة

القدیس یوحنا  الذهبي الفم 
"اصحوا للبر وال تخطئوا، 

ألن قوًما لیست لهم معرفة باهللا، 
 ].34أقول ذلك لتخجیلكم [

لما تحدث الرسول معهم كمن یتهمهم بالنهم وعدم الفهم وعدم المباالة والضالل، ألقى باللوم باألكثر على  
أصدقائهم األشرار كمن هم عّلة هذا كله، طالًبا اعتزالهم والرجوع بالتوبة إلى اهللا، فیرجعوا إلى حالهم األول المبارك؛ 

] 34" [أقول ذلك لتخجیلكمولكي ال یثیرهم أكثر فییأسوا أو یعاندوا قال: "
 الذي ألقیتم أنفسكم فیه بواسطة المتشككین ""، والترجمة الحرفیة "استیقظوا من نوم الُسكر الجسداني"اصحوا

الحیاة لیست إال لحظة عابرة، لكن السماء تترقب لتهبنا بركات بال نهایة.   ف).5: 1ل ئيفي القیامة (یو
یسألنا الرسول أال نستهین   فإنهم إذ أنكروا القیامة ارتموا في حبال الشهوات الجسدیة وملذاتها.،"تخطئوا ال"

باهللا وبنفوسنا وأبدیتنا. 
 الذین ءن الذین یفتخرون بالمعرفة أن یتصرفوا مع الجهالون المسیحيو یلزم الكورنثوسيه": أي أنلتخجیلكم"

 ینكرون القیامة، فإن هذا عار لهم.
العار أال یعرف المسیحیون اهللا، ألن من ینكر القیامة من  من نه من المخجل أوفإ ،مرة أخري یحذرهم

 ُیحسب كمن ال یعرف اهللا  خالصه بالحیاة العتیدة، وال یسهر من أجلياألموات، ومن یعیش لیأكل ویشرب وال یبال

1 Letter 32. 
2 Sermons on New Testament Lessons. 
3 In 1 Cor., hom 40:4. 
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 ته األبدیة لألبرار واألشرار.آنفسه. فالحیاة الفاسدة هي إلحاد عملي وتجاهل لوجود اهللا ورعایته وعنایته ومكاف
تبقي النفس في أن حال أردأ من من عدم المعرفة أشبه بظلمة تحجب عن النفس معاینة نور اهللا، فإنه لیس 

ظالم بدون معرفة اهللا. هنا ربما یتحدث الرسول عن الذین استناروا مرة وكانوا یمارسون الحیاة الجدیدة المقدسة لكن 
إنه من العار أن یتركوا طریق النور وینحدروا إلى أعماق الظلمة في جهالة. فصداقة األشرار أفسدت رؤیتهم. 

  یبدو بولس كمن یتحدث مع سكارى ومجانین، فإن مثل هؤالء یمارسون التغییرات المفاجئة للسلوك. الذین ال
. Ïیؤمنون بالقیامة من األموات لیست لهم معرفة اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الجسد الُمقام 8
یبدأ  یبدأ هنا بالجزء الثاني من مقاله عن القیامة من األموات حیث یتحدث عن طبیعة الجسم المقام.

 باإلجابة على بعض االعتراضات على القیامة مثل: 

  كیف یقوم األموات؟ 

  وبأي جسم یقومون؟ 
ألن هذا في نظرهم مستحیل. والجانب   كیف یمكن تحقیق القیامة؟و وهو بأیة قوة أ.سؤال واحد من جانبین

ذات الشكل واألعضاء. الجانب األول هو سؤال الملحدین العاجزین عن ب فهل یقوم ،اآلخر هو إن افترضنا أنها تتحقق
إدراك قوة اهللا لتحقیق القیامة. والجانب الثاني هو سؤال فیه حب استطالع المتشككین. 

"لكن یقول قائل:  
كیف یقام األموات؟  
 ]35وبأي جسم یأتون؟" [

" فإنه ال یجوز التشكك فیما كیف؟بنوٍع من التوبیخ یقدم الرسول تساؤالت المتشككین في القیامة بالقول: "
یعلنه اهللا من حقائق لمجرد عجز العقل عن إمكانیة تحقیقها. فعوض القول كیف؟ وجب اإلیمان بإمكانیة قوة اهللا 

: 37 (حز"رب! لتحقیق ذلك. فعندما ُسئل حزقیال النبي عن إمكانیة إقامة العظام الجافة، كانت إجابته: "أنت تعلم یا
3 .(

  .ربما ُیدهش أحد كیف یمكن لألجساد التي تحللت أن تعود سلیمة، واألعضاء التي تبعثرت وتحطمت أن ُتسترد
ومع هذا ال یعجب أحد من البذور الرقیقة التي تتحطم عندما تتبلل وتثقل بالتربة إذ بها تنمو وتعود خضراء. مثل 
هذه البذور حتًما تتحلل باحتكاكها بالتربة، ولكن برطوبة التربة واهبة الحیاة تنال البذور المدفونة والخفیة نوًعا من 

الحرارة المحییة، وتنال قوة واهبة الحیاة لنمو النبات عندئذ بالتدریج تقوم بالطبیعة، فتظهر سنبلة نامیة على الساق، 
وكأم معتنیة بها تغلفها وهي في مرحلة ما قبل النضوج بأغطیة تحمیها من الدمار، من صقیع البرد أو حرارة 

. Ðالشمس، حتى تظهر البذور كما لو كانت أطفاًال صغاًرا
القدیس أمبروسیوس 

1 On 1 Cor., hom 40:4. 
2 On His Brother Satyrus, 2:55. 
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  لماذا یقدم بولس برهاًنا كهذا بدًال من أن یشیر ببساطة لسامعیه عن قوة اهللا كما فعل في مواضٍع أخرى؟ هنا
. Ïیتعامل مع شعب ال یؤمنون بما یقوله، لذلك ُقدم لهم براهین عقلیة لما یقوله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ].36"یا غبي الذي تزرعه ال یحیا إن لم یمت" [

بالنسبة للجانب األول یجیب الرسول بأن القیامة هي في إمكانیة اهللا القدیر الذي یعمل دوًما بقوته اإللهیة 
في حیاتنا الیومیة بما یشابه القیامة. فكما تنحل حبة القمح وتبدو كأنها قد هلكت تماًما لتعود فتقدم ثماًرا من ذات 
النوع هكذا یحدث مع جسمنا. كأنه یقول لماذا في غباوة نجحد قوة اهللا واهب القیامة ونحن نختبر في كل یوم قوته 

المحییة ألشیاٍء میتٍة؟ 
. "غبًیا"یدعو الرسول ذاك الذي یضع تساؤالت خاصة بالقیامة متجاهًال قدرة اهللا ومفتخًرا بالفلسفة البشریة 

یجیب الرسول علي التساؤل:" كیف؟" بمثٍل واقعي یعرفه كل إنسان، فإن االعتراض علي إمكانیة القیامة ال 
أساس له من خالل الواقع العملي. قیامة المسیح الذي مات من أجلنا لم تنزع عنا موت الجسد الذي حّل بنا من آدم 

 المحیي. هلكنه ُیحضرنا إلیه لننعم بحیاة جدیدة سماویة خارجة من موت
لمعلمین المخادعین أو الرسل الكذبة، الذین اعتمدوا على حكمتهم ى الإغبي" یوجه حدیثه  إذ یقول: "یا

 عن إقامة اجزً ا فصاروا بحق أغبیاء. من جانب آخر فإنهم حسبوا اهللا ع،البشریة وأخذوا موقًفا مضاًدا هللا والناس
األموات لذا صاروا أغبیاء. 

  إنه یحل مشكلة یقدمها األمم ضد القیامة... فیقدم صعوبتین، إحداهما بخصوص طریقة القیامة، والثانیة نوع
 إذ یجهل ما یحدث معه یومًیا، أمور تحدث معها القیامة، ومع هذا یشك في غبًیااألجساد... لهذا یدعو الشخص 

 Ð" یا أیها القابل للموت والهالك...الذي تزرعهقدرة اهللا. لهذا یؤكد قائالً : "
القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

  یلیق بنا أال نشك في ما هو متفق مع الطبیعة ولیس ضدها. فإنه طبیعُیا كل األشیاء الحیة تقوم ودمارها أمر غیر
طبیعي. 

القدیس أمبروسیوس 

  یبدو أننا ملزمون أن نأخذ هذه الكلمات بهذا المعنى، وأن نفترض أن الذین سیجدهم الرب أحیاء على األرض
فإنهم في تلك الفترة الزمنیة الضیقة یموتون وینالون الخلود، إذ یقول نفس الرسول: "في المسیح جمیعنا أحیاء" 

]. إذن كیف 36]. بینما یتحدث عن نفس قیامة الجسد في موضع آخر قائالً : "ما تزرعه ال یحیا ما لم یمت" [22[
أولئك الذین سیجدهم المسیح أحیاء على األرض أن یحیوا في عدم الموت ما لم یموتوا، فقد قیل عن هذا األمر: 
"ما تزرعه ال یحیا إن لم یمت"؟ أو إن كنا ال نقدر أن نتكلم كما یلیق بخصوص األجساد البشریة أنها ُتزرع ما لم 

بموتها تعود ثانیة إلى األرض فیتحقق ما نطق به اهللا ضد أب كل الجنس البشري المخطئ: "أنت تراب وٕالى تراب 
)، یلیق بنا أن نعرف بأن أولئك الذین سیكونون بعد في الجسد عند مجیئه قد ُأعفوا من تلك 19:3تعود" (تك 

1 On 1 Cor., hom 41:2 
2 On 1 Cor., hom 41:2. 
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الكلمات الواردة في الرسول وفي سفر التكوین فبكونهم یرتفعون على السحاب بالتأكید لم یزرعوا وال عادوا إلى 
. Ïاألرض إذ ال یختبرون الموت نهائًیا أو أنهم یموتون إلى لحظة في الهواء

القدیس أغسطینوس 
والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر، "

بل حبة مجردة، 
 ].37ربما من حنطة أو أحد البواقي" [

 لكنها ، منها تخرج سنبلة من ذات النوع،ما یزرعه اإلنسان لیست السنابل التي سیحصدها بل حبة مجردة
 هكذا بالنسبة لنا ُنزرع جسًما لیقوم ذات الجسم ولكنه أبرع جماًال وبهاًء، له طبیعة جدیدة مجیدة روحیة .أفضل وأعظم

 لكنه طریق لتمجید الجسد لیشارك النفس بهاءها ،أعظم مما ُزرع. فالموت لیس طریقا لعبور الجسد وعودته فحسب
األبدي. 

  وما نوع الجسد الذي سیقوم، إن كان من نفس النوع أم طریقة القیامةمقاله هنا لم یعد بخصوص القیامة بل ،
أفضل وأكثر منه مجًدا. تحدث عن األمرین من نفس المثال مشیًرا إلى أنه سیكون أفضل... ماذا إذن ما یقوله: 
"لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر"، أي سنبلة القمح، فهي ذات البذرة ولیس هي بعینها. فالمادة هي، لكنها 

. Ðلیست هي ألنها أفضل. تبقى المادة كما هي لكن یصیر جمالها أفضل، یقوم نفس الجسم لكنه جدیًدا

  یقول أحد: "نعم، لكن هذا من فعل الطبیعة". أخبرني، أیة طبیعة؟ 

فإنه في هذه الحالة اهللا بالتأكید هو الذي یصنع الكل، ولیست الطبیعة وال األرض وال المطر، بل اهللا هو 
العامل. لذلك قد صنع كل هذه األشیاء بطریقة واضحة، تارًكا األرض والمطر والجو والشمس وأیدي الفّالحین، 

]. لذا ال یلیق بك أن تسأل أو تنشغل كیف وبأیة وسیلة یتم ذلك عندما 38ویقول: "اهللا یعطیها جسًما كما أراد" [
. Ñتسمع أن ذلك یتحقق بقوة اهللا وٕارادته

القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

   إن كانت البذرة تموت وتقوم بمنافع إضافیة للجنس البشري فلماذا ُیحسب غیر معقول أن الجسد البشري یقوم بقوة
 Òاهللا بكیاٍن مسٍاو تاٍم؟

أمبروسیاستر 

  .ُتزرعون مثل سائر األشیاء، فلماذا تتعجبون أنكم ستقومون مثل بقیة األشیاء؟ أنتم تؤمنون بالبذرة ألنكم ترونها
). ومع ذلك قبل حلول الموسم 29: 20أنتم ال تؤمنون بالقیامة ألنكم ال ترونها. "طوبى للذین لم یروا وآمنوا" (یو 

المناسب حتى بالنسبة للبذرة ال یصدقون بها. فإنه لیس كل موسٍم مناسًبا للبذار كي تنمو. فالقمح ُیزرع في وقت 
وینمو في وقت آخر، في وقت ما ُتطعم الكرمة. وفي وقت معین تظهر الجذور، وفي وقت آخر تظهر أوراق 

الشجرة بكثرة ثم تتشكل عناقید العنب. في وقت معین تغرس شجرة الزیتون. وفي وقت آخر تصیر مثقلة كما بطفٍل 

1 City of God 20:20. 
2 On 1 Cor., hom 41:3. 
3 On 1 Cor., hom 41:3. 
4 On His Brother Satyrus, 2:57. 
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وكمن هي حامل بحصرم العنب وتنحني من كثرة ثمارها. لكن قبل الوقت المعین لكل نوع یبدو اإلنتاج محدوًدا. 
. Ïلیست الشجرة أو الزرع له وقت لحمل الثمار من قوته الذاتیة

القدیس أمبروسیوس 
"ولكن اهللا یعطیها جسًما كما أراد، 

 ].38ولكل واحد من البزور جسمه" [

"، وما هي إرادته إال أن یتمتع الجسم بالحیاة المطوبة السماویة. هذه هي مسّرته أن كما أراد" یهب اهللا الجسد
یهب ذات الجسم الذي شارك النفس جهادها في هذا العالم أن یشاركها مجدها. 

كل بذرة ُتزرع تقیم جسًما خاًصا بها، فلم نسمع عن بذرة قمح جلبت شعیًرا، وال بذرة تفاح جلبت لیموًنا، بل 
كل بذرة تجلب حصاًدا من ذات نوعها.  

لیس كل جسد جسًدا واحًدا،  "
بل للناس جسد واحد 
وللبهائم جسد آخر 

وللسمك آخر  
 ].39وللطیر آخر" [

جاء وقت ادعى العلماء بأن ما یقوله الرسول بولس خطأ فإن جسد اإلنسان وجسد الحیوان وأیًضا السمك 
والطیور هو واحد، مكون من ذات الجبلة األولى أو بروتوبالزما الخلیة أو المادة الحیة األساسیة في الخالیا 

protoplasm مادة الخالیا . الیوم أدرك العلماء أنcytoplasm وقلبها nuclei  تختلف في هذه األنواع األربعة من
. Ðالجسد

الجسد الذي یقیمه الرب هو جسد حقیقي، جسد إنسان له طابعه الخاص، لكنه ممجد وروحي. إنه لیس كما 
جسد خیالي. أنه یظن البعض 

  .في القیامة سیقوم جسد أفضل، جسد ال یعود فیه لحم ودم هكذا بل كائن حي خالد وال یمكن هالكه
ثیؤدور أسقف المصیصة 

وأجسام سماویة، وأجسام أرضیة، "
 ].40لكن مجد السماویات شيء، ومجد األرضیات آخر" [

 بالسماء واألرض بمفهومهما العام، إنما يحینما یتحدث عن األجسام السماویة واألجسام األرضیة هنا ال یعن
یقصد بالسماء الشمس والقمر وبقیة األجرام السماویة، بینما یقصد باألرض جرم األرض المادي. 

یعود فیقارن بین جسمنا الترابي الذي علي مثال جسم آدم وذاك الذي سنناله على مثال جسم المسیح القائم 
من األموات. فإنه ال یوجد وجه للمقاومة بین مجد الجسم الترابي ومجد الجسم الروحاني السماوي. ففي السماء یكون 
الجسم ممجًدا وبهًیا وكامالً . حقا إنه حتى في هذا العالم یتمتع جسمنا الترابي بعربون المجد الداخلي والبهاء، أما في 

یوم الرب فإنه "سیغیر شكل جسد تواضعنا لیكون علي صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن یخضع لنفسه كل 

1 On His Brother Satyrus, 2:60. 
Ð  William S. Deal: Baker's Pictorial Introduction to the Bible, 1967, p. 342. 
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 ).43: 13 (مت ). وكما وعدنا السید المسیح: "حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت أبیهم"21: 3شيء" (في 
 الشمس والقمر والكواكب، لكنه یعنى المالئكة والطغمات يإذ یتحدث هنا عن األجسام السماویة ربما ال یعن

، فإنهم أرواح لكنهم بالمقارنة باهللا الروح البسیط ُیحسبون لهم أجسام. ونحن إذ نشترك معهم في الحیاة ةالسمائي
ما یقصد باألجسام السماویة جسم المسیح  وربالسماویة تصیر أجسامنا روحیة، لكنها مختلفة عن تلك التي للسمائیین.

القائم من األموات وأجسام القدیسین القائمة من األموات، وباألجسام األرضیة أجسامنا هنا في الحیاة الزمنیة على 
األرض. 

  ،حتى بین األجسام األرضیة االختالف لیس بقلیل. خذ الجنس البشرى كمثال. البعض یونانیون والبعض برابرة
وبین البرابرة البعض أكثر عنًفا من غیرهم. البعض لهم قوانین سامیة واآلخرون قوانین منحطة، البعض لهم 

. Ïعادات متوحشة وآخرون لیس لهم قوانین قط یخضعون لها
العالمة أوریجینوس 

 إن كان اهللا استطاع أن یصنع الشمس والقمر والكواكب، فما هي المشكلة إن كان یصنع لنا أجساًدا جدیدة؟Ð 
بیالجیوس 

"مجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، 
 ].41ألن نجما یمتاز عن نجم في المجد" [

بروح النصرة المتهللة.  تهب القیامة المؤمن هنا قوة لیحطم الخطیة ویكسر شوكة الموت، فیعیش
یشتاق المؤمن إلى معرفة ما یكون علیه جسمه في القیامة، وفي نفس الوقت في شيء من التشكك یتساءل 

غیر المؤمن عما سیكون علیه حال الجسم القائم من األموات. وقد أوضح الرسول بلغة مفرحة إن سمات جسمنا القائم 
من األموات هي: 

 ].42بال فساد [ :أوالً 
]. 43مجید [ :ثانًیا
  ].4في قوة [  :ثالثًا
]. 44جسم روحاني [ :رابًعا

]. 50 ـ45على شبه جسم اإلنسان الثاني، الرب من السماء [ :خامًسا

 حًقا سیقوم الكل في قوة وعدم فساد، ولكن في هذا المجد الذي بال فساد ال یتمتع الكل بذات الكرامة واألمانÑ .

 مع وجود قیامة واحدة توجد اختالفات ضخمة في الكرامة من جسد إلى آخرÒ  .

  إذ یقول هذا یصعد إلى السماء ویقول: "مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر". كما یوجد اختالف بین األجسام
األرضیة یوجد أیًضا في السماویة. هذا االختالف لیس باألمر العادي بل یبلغ قمته. ال یوجد اختالف فقط بین 
الشمس والقمر والنجوم، بل وبین النجوم وبعضها البعض. فمع وجودها جمیًعا في السماء غیر أن البعض لها 

1 De Principiis 2:9:3. 
2 Comm. On 1 Cor. 
3 On 1 Cor., hom 41:5. 
4 On 1 Cor., hom 41:4. 
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 مجد أعظم واألخرى أقل. 

ماذا نتعلم من هذا؟ وٕان كان الجمیع سیكونون في ملكوت اهللا، لكن ال یتمتع الجمیع بذات المكافأة، وٕان كان 
. Ïالخطاة في الجحیم لكن لیس الكل یعاني من نفس العقوبة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 )ال تتحد روحنا إال باهللا وحده(  
الثالوث القدوس وحده لدیه اإلمكانیة أن یخترق كل طبیعة عقلیة، لیس فقط یعانقها ویلتف حولها بل ویدخل 
فیها... فبالرغم من تمّسكنا بوجود بعض الطبائع الروحانیة مثل المالئكة ورؤساء المالئكة والطغمات األخرى وأیًضا 

تعیش به أخف بكثیر   إذ لها جسم،incorporealأرواحنا... إال أنه ینبغي علینا أال نعتبر هذه الطبائع غیر مادیة 
)، وأیًضا "ُیزَرع جسًما حیوانی�ا 40:15 كو 1ویة وأجسام أرضیَّة" (ا "وأجسام سم: وذلك كقول الرسول،مما لجسدنا
natural) "وبهذا یظهر أنه ال یوجد شيء غیر جسمي إال اهللا وحده. هو وحده 44:15 كو 1 وُیقام جسًما روحانی�ا .(

یمكن أن یخترق كل مادة روحیة وعقلیة، ألنه هو وحده الكامل والموجود في كل شيء، یرى أفكار البشر وحركاتهم 
الداخلیة وكل خبایا أرواحهم، وعنه وحده یتحدث الرسول الطوباوي قائالً : "ألن كلمة اهللا حیَّة وفعَّالة وأمضى من كل 
سیٍف ذي حدَّین وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والِمخاخ وممیِّزة أفكار القلب ونیَّاتهِ . ولیست خلیقة غیر 

 :). ویقول الطوباوي داود13 ،12:4 ظاهرة قدَّامُه، بل كل شيٍء عریان ومكشوف لعیني ذلك الذي معُه أمرنا" (عب
). "ألنك أنت وحدك 21:44  "ألنه هو یعرف خفیات القلب" (مز:) وأیًضا15:33 "المصّور قلوبهم جمیًعا" (مز

. Ð)30:6 ي أ2تعرف قلوب بني البشر" (
س ونیريسألب ا

 ووارثي األرض، وبین الذین ُیرحمون والذین یشبعون من تالسماوا فارق شاسع بین وارثي ملكوت وجودنؤمن ب 
مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر البّر وبین الذین یعاینون اهللا (طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا). و"

. Ñ"ومجد النجوم آخر، ألن نجًما یمتاز عن نجٍم في المجد، هكذا أیًضا قیامة األموات
 ألب شیریمونا

هكذا أیًضا قیامة األموات: "
 ].42ُیزرع في فساد، ویقام في عدم فساد" [

ُیعتبر دفن المیت یشبه زرع البذرة. 
یري بعض الحاخامات أنه سیُوجد بین األبرار تسع درجات من المجد والبعض یرى أنه ستوجد سبع درجات:  

ن الذین یحفظون العهد مع اهللا القدوس ویضبطون كل المشاعر الشریرة. و: الصدیقالدرجة األولي
لذین یسلكون باستقامة في طرق اهللا وُیسرون بالسلوك في طرقه ویسرونه. ا: الدرجة الثانیة
ن الذین یسیرون في طریق اهللا وال یستغربون تدابیره. ولكاملا: الدرجة الثالثة
.  اهللا: للقدیسین، وهم أسمي العینات علي األرض، وهم موضع سرورالدرجة الرابعة

1 On 1 Cor., hom 41:4. 
2 Cassian: Conferences 7:13. 
3 Cassian: Conferences 11:12. 
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: لقادة التائبین الذین یحطمون األبواب النحاسیة ویعودوا إلى الرب. الدرجة الخامسة
: للدارسین اللطفاء الذین لم یعصوا اهللا. الدرجة السادسة
: اإللهیون وهم الذین یبلغون القمة فوق كل الدرجات السابقة. الدرجة السابعة

كما ُوجدت عبارات في التراث الحاخامي تشبه كلمات الرسول منها: "وجود األبرار في العالم العتید تكون 
كالشموس واألقمار والكواكب مشرقة، ومثل الزنابق والمنارات في الهیكل". 

" إذ یتعرض الجسم لالنحطاط والفساد واالنحالل. ُیزرع في فساد" 
" كجسٍد مجیٍد لن یخضع بعد إلي فساد أو انحالل أو موت. ُیقام في عدم فساد"

  كما أن النفس العاقلة لیست صالحة وال شریرة في ذاتها بل هي قادرة أن تصیر هكذا أو كذلك، هكذا الجسد لیس
قابل للدمار أو غیر قابل بالطبیعة بل یقتنى هذه السمات األساسیة في الوقت المناسب. 

القدیس دیدیموس الضریر 

  .مع أن القدیسین روحیون في الذهن إال أنهم ال یزالوا جسدیین في الجسد القابل للفساد الذي یبقى ثقًال على النفس
إنهم سیصیرون روحیین أیًضا في الجسد عندما ُیزرع الجسد الحیواني ویقوم جسًدا روحانًیا. 

إنهم ال یزالوا سجناء في حصون الخطیة، ماداموا یخضعون الغراءات الشهوات التي ال یوافقون علیها. 
هكذا فهمت هذا األمر كما حدث مع هیالري وغریغوریوس وأمبروسیوس وغیرهم من معلمي الكنیسة 
. Ïالمشهورین، هؤالء رأوا أن الرسول بكلمات حارب بقوة نفس المعركة ضد األفكار الجسدیة التي لم یكن یریدها

  كما أنه عندما تخدم الروح الجسد ُتدعى بحٍق جسدانیة، هكذا عندما یخدم الجسد الروح یدعى بحٍق روحانًیا. لیس
]. وٕانما 42بمعنى أنه یتحّول إلى روح كما یتوّهم البعض بتفسیرهم الكلمات: "یزرع في فساد وُیقام في عدم فساد: [

ألنه ُیخضع للروح في استعداد للطاعة الكاملة العجیبة ویتجاوب في كل شيء مع اإلرادة التي دخلت إلى الخلود، 
فیزول عنها كل تخاذل وفساد وخمول. ألن الجسد لیس فقط سیكون أفضل مما علیه اآلن في أفضل حالته 

. Ðالصحیة، بل وسیسمو فوق جسدي أبوینا األولین اللذین أخطأ

  بطریقة ما تشرق البتولیة هناك، وبطریقة أخرى تشرق هناك عفة الزواج، وبطریقة ثالثة سوق ُیشرق الترمل
. Ñالمقدس. یشرق الكل بطرق مختلفة، لكن الكل سیكونون هناك

 القدیس أغسطینوس 
 

  

یزرع في هوان، ُویقام في مجد، "
 ].43یزرع في ضعف، وُیقام في قوة" [

 بسبب الخطیة ُحرم الجسم وطاقاته وحواسه ومشاعره من كل المجد وصار في هواٍن، :"ُیزرع في هوان"
 إذ یتمتع بالخلود ویتحرر من عبودیة الموت أبدًیا. ،وأصبح مصیره الموت. لكنه یقوم في مجدٍ 

 إذ یتعرض لألمراض، "وُیقام في قوة" إذ ال یتعرض بعض للتعب والمرض والشیخوخة :"ُیزرع في ضعف"

1 Against Julian 70. 
2 City of God 13:20. 
3 Sermons on New Testament Lessons, 82:3. 
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واالنحالل والموت. 
". ُیدفن" كتعبیٍر ُمبهج عوض "ُیزرعجاءت كلمة " 

ماذا یقصد بالقوة هنا؟ لیست كتلك الخاصة باهللا وال بمالئكة. وهي لیست بالقوة البدنیة، لكنها قوة تتمم ما 
یبدو كأنه أمر مستحیل تنفیذه اآلن. أیًضا القوة هنا مقابل الضعف الذي كان الجسم یتعرض له في هذا العالم. وكأن 
القوة تعني عدم خضوع الجسم لألمراض والضعفات واالحتیاجات الجسمانیة من أكل وشرب ونوم، كما ال یمكن أن 

یحل به الموت أو الفساد أو االنحالل. 
ُیزرع جسًما حیوانًیا، ُویقام جسًما روحانًیا. "

 ].44یوجد جسم حیواني، ویوجد جسم روحاني" [

یزرع جسًما حیوانًیا، یشبه الجسم الحیواني من جهة تكوینه كجسم به عضالت وعظام وأعصاب وأوردة 
  لها ذات الوظائف وبه الجهاز الهضمي الذي یحول الطعام إلى دم والجهاز التنفسي الخ..،وشرایین الخ
" یتسم بالكمال، فال یحتاج إلى مئونة خارجیة كالطعام والشراب والهواء؛ وال یخضع وًیقام جسًما روحانًیا"

للموت، له وجود روحي، ومئونة روحیة. 
"هكذا : Sohar Chadashجاء في جاء في التراث الیهودي في عصر الرسول عبارات مشابهة، منها: 

 "عندما یقوم األبرار ستكون أجسادهم R. Bechai  ویقول:.سیكون في قیامة األموات، فقط ال یوجد فیه الدنس القدیم"
: Rabbi Pinchas طاهرة وبریئة، مطیعة لدوافع النفس، ال یعود یوجد صراع وال أي مرض شریر". ویقول الحاخام

: Rabbi Levi "سیجعل اهللا القدوس المطّوب أجسام األبرار جمیلة كجسم آدم عندما دخل الفردوس". ویقول الحاخام
 وعندما تعود إلى الجسم سیكون لها نفس النور. عندئذ سیشرق ،"عندما تكون النفس في السماء ستلتحف بنوٍر سماويٍ 

الجسم ببهاء جلد السماء. عندئذ یتمتع البشر بمعرفة ما هو كامل". 
" وهو الجسم الذي به یمارس الحیوان حیاته من أكل وشرب الجسم الطبیعي"، یترجم أحیاًنا ""الجسم الحیواني

وتنفس وحیویة وله حواس ملموسة ویحتاج إلى راحة ونومٍ . 
" ال یعني روًحا، ألن الروح لیس له جسم. الجسم الروحاني"

  هل جسدنا الحاضر لیس بعد روحًیا كما ینبغي؟ حًقا إنه روحاني، لكنه سیصیر أكثر روحانیة، ألنه اآلن غالًبا ما
تفارقه نعمة الروح القدس الغنیة متى ارتكب خطایا عظیمة. مرة أخرى فإن الروح یستمر حاضر وتعتمد حیاة 

الجسد على النفس وتكون النتیجة في هذه الحالة هو الحرمان من الروح. ولكن بعد القیامة ال یعود یكون األمر، 
بل یسكن في جسد البار على الدوام وتكون النصرة حلیفة له وتكون النفس الطبیعیة حاضرة... بهذا لتؤمن أن اهللا 

. Ïقادر أن یجعل هذه األجساد الفاسدة غیر فاسدة وأكثر سمو�ا من األجسام المنظورة
 القدیس یوحنا  الذهبي الفم 

  عندما ُیزرع الجسد الذي یتكون بواسطة العالقات الجسدیة بین ذكر وأنثى یكون فیه هوان وضعف ألنه جسد نفس
هالكة تشاركه سماته. ولكن إذ یقوم بقوة اهللا یظهر جسًدا روحًیا یحمل عدم الهالك والقوة والكرامة. 

1 On 1 Cor., hom 41:5. 
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القدیس دیدیموس الضریر 

  سیقوم هذا الجسد ولكن لیس في ضعفه الحالي. سیقوم نفس الجسم ولكن بعد إزالة الفساد وتحوله، وذلك كالحدید
الذي یصیر ناًرا عندما یتحد بالنار، وذلك كما یعرف الرب الذي یقیمنا. 

 إذن هذا الجسد سیقوم، ولكن لن یبقى في وضعه الحالي بل یصیر جسًدا أبدًیا. ال یعود یحتاج إلى قوت 
. Ïللحیاة كما اآلن، وال إلى درجات یصعد علیها. یصیر روحًیا، إنه أمر عجیب، نسأل أن نتعرف على وضعه

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  ُیزرع الجسد في هوان، ألنه یوضع في كفن فیه یفسد ویأكله الدود. ولكن عندما یقوم یكون في مجٍد وینتهي كل
. Ðأثر للهوان

أمبروسیاستر 

 سنكون ال نزال أجساًدا لكن نحیا بالروح، فنحتفظ بمادة الجسد دون المعاناة من خموله وأماتتهÑ .

  كما أن الروح عندما تخدم الجسد ال یكون غیر الئق أن ُیقال أنها جسدیة هكذا الجسد عندما یخدم الروح ُیدعى
روحانًیا بحقٍ . لیس ألنه قد تحول إلى روح كما ظن الذین أساءوا تفسیر النص "ُیزرع جسد طبیعي ویقوم جسد 
روحاني"، وٕانما ألنه سیخضع للروح في طاعة كاملة عجیبة مرنة، فتقبل قانونه الخاص بالخلود غیر المنحل، 
وتطرد جانًبا كل شعوٍر بالتعب، وكل ظٍل لأللم، وكل عالمٍة لالنحطاط. هذا الجسد الروحاني لیس فقط یصیر 

. Òأفضل من أي جسد على األرض في صحة كاملة بل ویتعدى جسد آدم وحواء قبل السقوط
القدیس أغسطینوس 

  بالنسبة لطبیعتنا الجسدیة یلیق بنا أن نفهم أنه ال یوجد جسم واحد نعرفه في انحطاٍط وفساٍد وضعٍف، وآخر
 ذات الجسم ُینزع عنه ضعف وجوده ىمختلف عنه سنستخدمه فیما بعد في عدم فساد وقوة ومجد. بل باألحر

الحالي یتحول إلى شيء من المجد ویصیر روحانًیا، فتكون النتیجة أنه ما كان إناًء للهوان هو بعینه یتطهر 
. Óویصیر إناًء للكرامة ومسكن الطوباویة

  نوع الجسد الروحاني هو شيء یصیر مالئًما للسكنى لیس فقط لكل القدیسین والنفوس الكاملة، بل لكل الخلیقة
. Ôالتي تخلص من عبودیة الفساد

العالمة أوریجینوس 

. نلبس صورة السماوي 9
"هكذا مكتوب أیًضا صار آدم اإلنسان األول نفًسا حیة، 

 ].45وآدم األخیر روًحا محیًیا" [

1 Catechetical Lectures, 18. 
2 CSEL 81:181. 
3 City of God 13:22. 
4 City of God 13:20. 
5 De Principiis 3 :6 :3. 
6 De Principiis 3 :6 :4. 
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 أما بالنسبة آلدم الثاني .، بأن آدم صار نفًسا حیة7: 2یشیر الرسول بولس إلي ما ورد في سفر التكوین 
: 1الذي صار روًحا محیًیا فیتحدث بعض الیهود عن روح المسّیا أنه هو الروح الذي كان یرف علي وجه المیاه (تك 

 :) لیهب حیاة، وأنهم دوًما كانوا یشیرون إلى المسّیا أنه یحي الذین یسكنون في التراب. وقد جاء في إنجیل یوحنا2
).  4: 1 (یو "فیه كانت الحیاة"

 لهذا إذ وهبه اهللا زوجة دعاها "حواء" أي ، لكنه كان یحتاج إلى الحیاة من خارجه،أقام اهللا آدم اهللا نفًسا حیة
 یؤكد لنا: "أنا ي وتكون أًما لكل حي، وٕاذ بها تجلب موًتا. أما آدم الثاني فهو الكلمة المتجسد المحي،"حیاة" لتجلب حیاة

هو الحیاة والقیامة".  
ثمرة التصاقنا بأبینا آدم األول أننا حملنا جسًدا حیوانًیا، أما ثمرة اتحادنا بأبینا الجدید آدم الثاني أننا نصیر 

جسًدا روحانًیا، إذ یهبنا الحیاة السماویة األبدیة. 

  یقول الرسول هذه األمور حتى نتعلم أن العالمات والوعود للحیاة الحاضرة والعتیدة قد حلت اآلن علینا. إنه یضع
األشیاء الحسنة كأمور للرجاء، ویشیر إلى أنها قد بدأت فعًال، ألن جذورها ومصدرها قد أعلن. إن كان األمر 

. Ïهكذا فال حاجة للشك في أن الثمار ستظهر في الوقت المناسب
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 

  الیوم یعتبر الرسول القدیس رجلین هما أصل الجنس البشري، أعني آدم والمسیح. هما رجالن، لكنهما مختلفان في
 االستحقاق. حًقا متشابهان في هیكل األعضاء لكنهما بالحق مختلفان في بدایتهما. 

اإلنسان األول، آدم كما یقول النص صار نفًسا حیة، وآدم األخیر صار روًحا محیًیا.  
اإلنسان األول خلفه األخیر، منه نال نفسه لكي یحیا. هذا األخیر تكّون بذاته، فهو وحده ال ینتظر الحیاة 

من آخر، بل یهبها لكل البشر. 
األول قد تشّكل من التراب الرخیص جًدا، واألخیر جاء من رحم العذراء الثمین.  

في حاله األول تحّوّ◌ل التراب إلى جسد، أما في األخیر فالجسد نفسه صعد إلى اهللا. 
لماذا؟ أقول أكثر من هذا. هذا األخیر هو آدم الذي وضع صورته في األول عندما خلقه. هذا هو السبب 

الذي ألجله قام (المسیح) بنفس الدور مثل السابق، وتقبل اسمه حتى ال یسمح له بالهالك إذ هو مهتم به، ولهذا 
السبب خلقه على صورته. 

آدم األول وآدم األخیر؛ األول له بدایة واألخیر بال حدود. ألنه بالحق هذا األخیر هو األول، إذ یقول: "أنا 
هو األول وأنا اآلخر"، فبالتأكید هو بال نهایة. 

". فبالتأكید توجد األرض قبل لكن لیس الروحاني أوًال بل الجسداني وبعد ذلك الروحانيیقول النص: "
الثمرة، لكنها لیست في قیمة الثمرة. األرض تخرج تنهدات وأتعاب، والثمرة تهب وجوًدا وحیاة. بحق یمجد النبي مثل 

هذه الثمرة: "من ثمرة بطنك أجلس على كرسیك". 
یكمل النص: "اإلنسان األول من التراب هو أرضي، واإلنسان الثاني من السماء سماوي". أین هؤالء الذین 
یظنون أن حبل العذراء ومیالدها لطفلها یشبه ما یحدث مع النساء األخریات؟ ما حدث مع النساء األخریات هو من 

1 On 1 Cor., hom 41:6. 
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األرض وأما ما حدث للعذراء فمن السماء. 
واحد تم بقوة إلهیة، واآلخر بضعف بشري.  

حالة تمت خالل جسد خاضع لألهواء، واألخرى خالل هدوء الروح اإللهي وسالم الجسد البشري.  
صمت الدم، وُدهش الجسد، واستراحت أعضاؤها، وكان كل رحمها في راحة خالل افتقاد السماوي له. ارتدي 

موجد الجسد ثوًبا من الجسد، حتى یمكن لذاك الذي لیس فقط وهب األرض لإلنسان بل وهو یهبه السماء یمكنه أن 
. Ïیصیر إنسانا سماوًیا

بطرس خریسولوجوس 
لكن لیس الروحاني أوًال،  "

 ].46بل الحیواني، وبعد ذلك الروحاني" [

الحیواني أو الطبیعي أوًال إذ هو الجسد الذي ُخلق علیه آدم لیعیش علي األرض، أما "الروحاني" فهو ذات 
یتمجد لتلتحف به النفس في القیامة ویعیش في السماء ككائٍن أشبه بالروح. أن الجسد بعد 

  من األبوین األولین للجنس البشري كان قایین هو البكر وكان منتسًبا لمدینة البشر؛ بعد أن ُولد هابیل الذي انتسب
لیس الروحي أوًال بل الطبیعي وبعد ذلك لمدینة اهللا. فإنه كما بالنسبة للفرد تمّیز الحق في عبارة الرسول: "

"، هكذا كل إنساٍن ینسحب من المجموعة یولد أوًال من آدم شریًرا وجسمانًیا، وبعد ذلك یصیر صالًحا الروحاني
. Ðوروحانًیا، عندما ُیطعَّم في المسیح بالتجدید، هكذا كان األمر بالنسبة للجنس البشري كله

  ُیفهم الجسم الروحاني كجسٍم یخضع للروح لیناسب سكناها السماویة؛ كل ضعٍف أرضي وفساد وتغیر یتحول إلى
. Ñطهارٍة سماویٍة واستقرارٍ 

القدیس أغسطینوس  

  في خطة اهللا سیعبر ما هو أقل ونتوقع باألكثر ما هو أفضل. هذا هو السبب لماذا یقول بولس أن األمور األقل
. Òقد عبرت واألمور األفضل في الطریق... فإن الفالح وهو یرى البذور تنحل ال یحزن

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
اإلنسان األول من األرض ترابي، "

 ].47اإلنسان الثاني الرب من السماء" [

 البعض أن ى" في كثیر من المخطوطات وكثیر من كتابات آباء الكنیسة األولین. یرالرب" لم ُتذكر كلمة
هكذا: "اإلنسان األول من األرض ترابي، واإلنسان الثاني سماوي من الرب" وذلك كما قالت حواء هي ترجمة النص 

عندما أنجبت قایین أنها ولدت إنساًنا من الرب. 
"، أي السماوي واألرضي، أو آدم قبل القیامة آدم الصغیر" و"آدم الكبیر ":كان الیهود یستخدمون التعبیرین

واآلخر بعد القیامة. 

1 Fr. Peter Chrysologus: Selected Sermons (Frs. of the Church), 117. 
2 City of God 15:1 
3 Faith and The Creed 6:13. 
4 On 1 Cor., hom 41:6. 
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"ترابي" ال تعني أنه مجرد یسلك على األرض التي هي تراب بل یحمل طبیعة ترابیة زائلة. 

  الفارق األول كان بین الحیاة الحاضرة والحیاة العتیدة، أما هذا االختالف فهو بین الحیاة قبل إعالن النعمة وتلك
. Ïالتي بعد إعالن النعمة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الرب السماوي صار أرضًیا لكي یجعل األرضیین سمائیین. الخالد صار قابًال للموت بأخذه شكل عبد، ولیس
. Ðبتغییر طبیعة الرب، لكي یجعل المائتین خالدین بتمتعهم بنعمة الرب وعدم انشغالهم بمعصیة العبد

القدیس أغسطینوس 

  ،اإلنسان األول جاء من األرض، والثاني من السماء. بقوله: "اإلنسان" یعلمنا عن میالد هذا اإلنسان من العذراء
التي بتحقیق عملها كامل عملت بما یتفق مع طبیعة جنسها في الحبل باإلنسان ومیالده. وعندما یؤكد أن اإلنسان 
الثاني من السماء یشهد أن أصله من ظهور الروح القدس الذي حّل على العذراء. هكذا بدقة بینما كان هو إنساًنا 

. Ñكان أیضا سماوًیا. فإن میالد هذا الرجل كان من العذراء، الحبل كان من الروح
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

كما هو الترابي هكذا الترابیون أیًضا، "
 ].48وكما هو السماوي هكذا السماویون أیًضا" [

كما كان آدم الذي تشّكل من التراب هكذا تكون ساللته، خاضعین للضعف واالنحالل والموت. وكما هو 
السماوي هكذا من یتحد به یشترك في المجد السماوي. 

 إن بقیت فیما هو من األرض فإنك تتحول إلیها في النهایة. یجب أن تتغیر، یلزم أن تصیر سماوًیاÒ .
العالمة أوریجینوس 

 تشكل آدم من الطین بیدي اهللا، وتشكل المسیح في الرحم بروح اهللاÓ .
مكسیموس أسقف تورینو 

 وضع نهایة للموتىماذا إذن؟ ألم یمت هذا اإلنسان أیًضا؟ حًقا لقد مات لكن لم تصبه أذیة من هذا بل باألحر Ô .
. Ôللموت

القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

 " :كما كان الترابي هكذا الترابیون، وكما هو السماوي، هكذا یكون السمائیونلكن لیتنا نسمع ما جاء بعد ذلك ."
كیف یمكن للذین لم یولدوا هكذا كسمائیین أن یوجدوا سمائیین؟ لیس ببقائهم على ما ُولدوا علیه بل باالستمرار في 

 أن یكونوا حسب الوالدة الجدیدة. 

1 On 1 Cor., hom 42:1. 
2 Letter to Consentius, 205. 
3 Trinity,10. 
4 In Genesis, hom. 9. 
5 Maximus of Turin: Sermons, 50:2. 
6 On 1 Cor., hom 42:2. 
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أیها اإلخوة هذا هو السبب أن الروح السماوي بأمر سّري لنوره أعطى خصوبة لرحم األم العذراء. لقد أراد أن 
یلد أولئك الذین لهم أصل من كم ترابي موروث فجاءوا كبشر أرضیین في حالة یرثى لها لیصیروا ككائناٍت سماویة. 

أراد أن یحضرهم إلى شبه خالقهم. هكذا لیتنا نحن الذین بالفعل قد ُولدنا ثانیة وتشكلنا على صورة خالقنا نحقق ما أمر 
به الرسول. 

لذلك وٕان كنا قد حملنا شبه األرضي، فلنحمل شبه السماوي!  
لنثق بأن كل هذا كان ضرورة وهو أننا قد تشكلنا من األرض فال نقدر أن نجلب ثماًرا سماویة. نحن الذین 

ُولدنا من الشهوة ال نقدر أن نتجنب الشهوة، نحن الذین ُولدنا من إغراءات الجسد القویة البد لنا ان نحمل ثقل 
إغراءاته. وٕاذ نتثقل بإغراءاته حسبنا هذا العالم بیتنا وصرنا أسرى لشروره. نحن نولد من جدید على شبه ربنا (كما 

أشرنا) الذي حبلت به البتول، فنحیا بالروح، ونحمل التواضع ویولد فینا الكمال، وتنتعش فینا البراءة، ونتعلم القداسة، 
ونتمرن على الفضیلة، ویتبّنانا اهللا أبناء له.  

لنحمل صورة خالقنا في إنتاج كامل. لیكن ذلك إعادة إنتاج لیس لذاك الجالل الذي هو فرید في هذا، وٕانما 
في تلك البراءة والبساطة والوداعة والصبر والتواضع والرحمة والسالم الذي به قد عّین لكي یصیر واحًدا معنا.  

لیته تبطل احتكاكات الرذائل المزعجة، وتنهزم إغراءات الخطایا الخطیرة، وُتضبط العین مصدر الجرائم.  
لیت كل ضباب األمور الزمنیة یتبدد من حواسنا.  

العالمیة تطرد من أذهاننا.   لیت كل وهن الشهوات
لنقبل فقر المسیح الذي یخزن لنا غنى أبدًیا في السماء.  

لنحفظ بالكامل قداسة النفس والجسد، لكي نحمل صورة خالقنا ونعتز بها فینا، ال خالل حجمها بل طریقة 
عملها. 

". انظر اآلن أقول یا إخوة أن لحًما ودًما ال یقدران أن یرثان ملكوت اهللایؤكد الرسول ما قلناه بكلماته: "
ال یرث الفساد كیف یكرز بقیامة الجسد! هناك الروح تملك الجسد، ال الجسد الروح، كما توضح الكلمات التالیة: "و

".  عدم الفساد
ترون أنه لیس الجسد هو الذي یهلك، بل عنصر الفساد؛ لیس اإلنسان، بل أخطاؤه، لیس الشخص  ها أنتم

. Ïبل خطایاه، حتى إن اإلنسان الذي یعیش في اهللا وأقامه هو وحده یفرح عند بلوغه الخالص من خطایاه
األب بطرس خریسولوجوس 

وكما لبسنا صورة الترابي "
 ].49سنلبس أیًضا صورة السماوي" [

 فیصیر كجسم السید المسیح القائم من األموات، یستطیع أن یخترق الحواجز ،في القیامة یلبس الجسم مجًدا
كأبناء آلدم ُولدنا علي شبهه وخضعنا لما   ویشرق ببهاء منعكس علیه من بهاء المسیح.،یعبر في الهواءو ،األرضیة

خضع له. اآلن إذ اتحدنا بالسماوي ننعم بشبهه أیضا. 
" یوضح أن صورة السماوي أشبه بثوب نرتدیه ونختفي فیه، فجسدنا قائم لكنه یحمل طبیعة سنلبس ":بقوله

جدیدة مشرقة ببهاء عظیم. 

1 Fr. Peter Chrysologus: Selected Sermons (Frs. of the Church), 117. 
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 اآلن إذ سمعت هذه األمور تتطهر من كل ثقٍل أرضٍي بكلمة اهللا، وتصیر صورة السماوي مشرقة فیكÏ .

  .إن كان أحد ال یزال یحمل صورة الترابي حسب اإلنسان الخارجي، فإنه یتحرك بالشهوات األرضیة والحب الزمني
أما شهوة وحب ذاك الذي یحمل صورة السماوي في إنسانه الداخلي فهي سماویة. تتحرك النفس بالحب السماوي 

واالشتیاق السماوي، إذ ترى بوضوح جمال كلمة اهللا وكماله فتسقط إلى األعماق في حبه وتتقبل الكلمة نفسه كسهٍم 
. Ðمعین یجرحها بالحب

العالمة أوریجینوس 
 

  هذه تعنى أنه كما نحمل الجسد الفاسد الذي آلدم الترابي هكذا في المستقبل نحمل الجسد غیر الفاسد شبه ذاك
. Ñالذي للمسیح المقام

أمبروسیاستر 

  قصد بولس هو هكذا: إذ حملنا صورة الترابي، أي األعمال الشریرة، لنحمل صورة السماوي، طریقة الحیاة الفائقة
بالسموات. فإن كنا نتحدث عن الطبیعة، فإننا ال نحتاج إلى نصیحة أو حث إذ واضح أنه یتحدث هنا عن أسلوب 

. Òحیاتنا

 أن تحمل صورة لیس باألمر الذي یخص الطبیعة، وٕانما هو حسب اختیارنا وسلوكناÓ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لماذا خلقتني بهذه الكیفیة؟ إن أردت أن تعرف هذه األمور ال تكن طیًنا بل كن ابًنا هللا خالل رحمة ذاك الذي
یعطى المؤمنین باسمه القوة أن یصیروا أبناء اهللا ، وٕان كان لم یعِط بعد هكذا حسبما ترید للذین یرغبون في معرفة 

. Ôاإللهیات قبل أن یؤمنوا بها
القدیس أغسطینوس 

فأقول هذا أیها اإلخوة: "
إن لحًما ودًما ال یقدران أن یرثا ملكوت اهللا، 

 ].50وال یرث الفساد عدم الفساد" [

 یشیر إلي اإلنسان في حالته الراهنة. فإنه بحالة السقوط التي انحدر إلیها ال یقدر ،" یهوديلحم ودمتعبیر "
أن یرث ملكوت اهللا، ال تتفق طبیعته مع هذا الموضع إن صح التعبیر. بضعفه الحالي لن یقدر أن یحتمل عظم بهاء 

 المجد السماوي. لهذا وجب أن یموت وتتغیر طبیعة جسده لیؤكد طبیعة قادرة أن توجد في المجد.
 بل ما هو مائت وفاسد وكل أثر للخطیة علیه بكونه جسدنا الفاسد ،یقصد باللحم والدم ال كیان الجسم

العاجز أن یتمتع بالملكوت اإللهي وهو على هذه الحال. 

1 In Genesis, hom. 13:4. 
2 Comm. On Song of Songs, Prol. 2. (ACW). 
3 CSEL 81:182-83. 
4 On 1 Cor., hom 42:2. 
5 On 1 Cor., hom 42:2. 
6 Questions 68:3. 
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  یقصد بولس بالجسد هنا األعمال الشریرة المتعمدة. فالجسم في ذاته لیس عائًقا، وٕانما بسبب شرنا ال نقدر أن نرث
. Ïملكوت اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیتنا ال نحتقر الجسم بأیة وسیلة، بل نرفض أعماله. ال نحتقر الجسم الذي سیملك في السماء مع المسیح. ال یقدر
. Ðجسد ودم أن یرثا ملكوت اهللا. هذا ال یشیر إلى الجسد والدم هكذا بل إلى أعمال الجسد

القدیس جیروم 

  عندئذ سیكون هناك نوع من االنسجام بین الجسد والروح، فالروح یحیي الجسد الخادم دون أیة حاجة إلى قوٍت
منه. ال یعود بعد یوجد صراع في داخلنا. 

. Ñوكما أنه سوف ال یوجد أي أعداء من الخارج نحتملهم هكذا ال یعود یوجد أعداء من الداخل
القدیس أغسطینوس 

  یقصد باللحم هنا أفعال اإلنسان الشریرة التي یفعلها أیًضا في موضع آخر، وذلك كما یقول: "وأما أنتم فلستم في
)... اآلن إن كان یتكلم عن الجسم في أي موضع بالفساد، فإنه لیس بالفساد 9-8:8الجسد بل في الروح" (رو 

" متى لبس الفاسد عدم فسادلكنه قابل للفساد. لذلك یكمل في مقاله عنه فال یدعوه بالفساد بل بالفاسد، قائالً : "
]54[ Ò .

القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

. البوق األخیر 10
 لكم أقولههوذا سّر "

 ].51ال نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغیر" [

یكشف الرسول بولس عن سّر لم یكونوا یعرفونه من قبل، وهو أن لیس كل البشریة تموت، لكنها جمیًعا 
تتغیر. هذا ما لم یكن الیهود یدركونه. 

  "وحیث ال توجد قیامة ما لم یسبقها موت، وحیث أننا سنرقد جمیعنا" أو كما نقرأ في المخطوط: "سنقوم جمیعنا ."
نفهم في هذه العبارة الرقاد لیس إال موت، كیف نرقد كلنا أو نقوم إن كان أشخاص كثیرون سیجدهم المسیح في 

الجسد لم یرقدوا ولم یقوموا؟ فإن كنا نعتقد بأن القدیسین الذین سیوجدون أحیاء عند مجيء الرب ویرتفعون لمقابلته 
فإنه في ذات صعودهم یتحولون من الموت إلى عدم الموت فإننا ال نجد صعوبة في كلمات الرسول إما عندما 

"، فإنه حتى القدیسون سیحیون إلى عدم نرقد جمیعنا"، "سنقوم جمیعنا"، أو قول "یمت ما تزرعه ما لمیقول: "
 الموت بعد أن یموتوا أوالً . 

باختصار وبالتبعیة لن یستثنوا من القیامة التي یسبقها الرقاد. ولماذا یبدو لنا أنه غیر معقول أن مجموعة 
األجساد یلزم أن تزرع في الهواء، ویلزم أن یتغیروا من الفساد إلى عدم الفساد، عندما نؤمن بشهادة نفس الرسول أن 

1 On 1 Cor., hom 42:2. 
2 On Psalm 143, hom. 34. 
3 Enchiridion 23:9. 
4 On 1 Cor., hom 42:3. 
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تتحقق القیامة في طرفة عین، وأن یتحول تراب األجساد إلى سمو غیر المدرك وخفیٍف إلى هؤالء األعضاء الذین 
 Ïیعیشون إلى ما ال نهایة؟

القدیس أغسطینوس  

 من ال یتغیر في هذا العالم لن یقدر أن ینعم بخبرة التغییر في العالم اآلخرÐ .

  ُیشار إلى إشراقات القدیسین عندما یتألألون في القیامة مثل مالئكة اهللا. فإنهم سیتطهرون هكذا ویصیرون في
بهاء فیقدرون أن یتطلعوا إلى العظمة بعیني القلب. إنهم ال یقدرون أن یتفرسوا في النور ما لم یتغیروا إلى ما هو 

. Ñأفضل
كاسیدورس 

  إنه یقصد ذلك: أننا نحن أیًضا (الذین سنموت) نصیر غیر قابلین للموت، ألن هؤالء أیًضا (األحیاء عند مجيء
الرب) هم أیًضا قابلون للموت. لهذا ال تخافوا ألنكم تموتون كمن ال یقوموا بعد. فإنه سیوجد أیًضا من سیهربون 
من هذا لكن هذا لن یشبعهم ألجل القیامة؛ فإنه حتى الذین ال تموت أجسامهم یلزم أن یتغیروا ویتحولوا إلى عدم 

. Ò" ال یتحدث عن نفسه بل عن أولئك الذین سیوجدون في ذلك الحین أحیاء"نحنالفساد... إذ یقول: 
القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

في لحظة في طرفة عین عند البوق األخیر، "
فإنه سیبوق، 

فیقام األموات عدیمي فساد، 
 ].52ونحن نتغیر" [

" وهو تعبیر یشیر إلي ما یكاد یكون طرفة عین في"، أي نقطة من الزمن غیر قابلة لالنقسام؛ و"في لحظة"
في غیر زمٍن یمكن قیاسه، یتحقق هذا كله. بهذا یعّبر عن حدوث القیامة بقدرة إلهیة ال تحتاج إلى زمٍن إلتمامه. 
یقول الحاخام أكیبا بأن اهللا القدوس ینفخ في بوق ممتد ُیسمع صوته في كل أقاصي األرض. في النفخة 

األولي تهتز األرض، وفي الثانیة ینفصل التراب عن بعضه، وفي الثالثة تجتمع العظام مًعا، وفي الرابعة تمتلئ 
األعضاء حرارة، وفي الخامسة تتغطى الجماجم بالجلد، وفي السادسة تتحد النفوس بأجسادها، وفي السابعة یحیا الكل 

 مكتسین لیظهروا أمام العرش اإللهي للدینونة. واویقف
تس  ؛ ا5:25 ؛ یو31: 24، مت 14: 9كریا زضرب البوق في یوم مجيء الرب هو تعلیم كتابي ورد في 

4 :16  .(
ماذا یعني بالبوق األخیر؟ 

توجد أبواق كثیرة، فقد حدثنا سفر الرؤیا عن األبواق السبعة التي تضرب عبر األجیال حتى مجيء المسیح 
). وكانت األبواق ُتضرب لكي 16: 19 لتحقیق خطة اهللا. في العهد القدیم كانت الشریعة تقدم مع صوت بوق (خر

1 City of God 20:20. 
2 Cassidorus: Explanation of the Psalms, 20. 
3 Cassidorus: Explanation of the Psalms, 3. 
4 On 1 Cor., hom 42:3. 
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یتهیأ الكهنة والشعب لالحتفال باألعیاد الكبرى خاصة في بدء الشهر السابع حیث یشیر إلى عید نهایة العالم وكمال 
األزمنة وفي الیوم العاشر حیث عید الكفارة والخامس عشر حیث عید المظال احتفاًال بالخالص من مصر روحًیا (مز 

)، هكذا سیكون 43: 11). وعندما أقیم لعاذر من الموت كان بصوت عظیم (یو 19- 18: 14؛ زك 7- 1: 50
). 16: 4 تس 1؛ 31: 24البوق األخیر عند مجيء الرب للدینونة (مت 

  عند صوت البوق األرض وكل شعبها یكونون في رعٍب، وأما أنتم فستفرحون. العالم سوف یحزن ویتنهد عندما
یأتى الرب لیدینه. قبائل األرض تقرع الصدور. الملوك القادرون یرتعبون في عریهم. جوبتر مع كل نسله یلتهبون؛ 

وأفالطون مع تالمیذه یظهرون أغبیاء؛ وبراهین أرسطو تصیر باطلة. ربما تكون أنت فقیًرا قروًیا لكنك تتمجد 
 Ïوتضحك قائالً : "هوذا المصلوب إلهي! هوذا دیاني!

القدیس جیروم 

 " ُیود أن نفهم بأنه سیكون األمر جلًیا جًدا بعالمة ممیزة، ففي موضع آخر یدعوه صوت رئیس بوقبقوله "
. Ð)15: 4 تس 1المالئكة وبوق اهللا (

 یسهل على اهللا أن یقیم الموتى حدیثا كما الذین تحللوا منذ زمن طویلÑ .
القدیس أغسطینوس 

  یعلن في رسالته إلى أهل كورنثوس انتهاء الزمن فجأة، وتغییر األمور التي تتحرك اآلن إلى نهایتها المضادة. إذ
-51" [هوذا سّر أظهره لكم؛ ال نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغیر، في لحظة في طرفة عین عند البوق األخیریقول: "

52...[ 

یعلمنا بأن التغییر یتم في لحظة زمن، موضًحا أن هذا الزمن المحدود لیس فیه أجزاء ولیس له امتداد، 
". فال یوجد بعد احتمال ألحٍد في لحظة الزمن التي هي األخیرة... أن ینال بالموت هذا طرفة عین" و"لحظةفدعاه "

التغییر الذي یقیم األموات. یتغیر الذین هم أحیاء لیصیروا على شكل الذین نالوا التغییر بالقیامة، أي إلى عدم الفساد. 
فال یكون ثقل الجسد بعد قائًما وال ینزل بهم إلى األرض بل یرتفعون إلى الهواء، إذ نرتفع على السحاب لمقابلة الرب 

. Òفي الهواء، وهكذا نكون مع الرب على الدوام

  أما بخصوص وصف الرسول بولس لعجائب القیامة كیف یمكن إلنساٍن ما أن یعالج هذا الموضع ظاًنا أنه یمكنه
" كیف؟ إنه بصرخة... أو بضربة األبواق كل األموات والمنبطحین كل األمواتبسهولة أن یبلغ إلیه ویقرأ عنه؟ "

. Óیتغیرون في طرفة عین إلى كائنات خالدة
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

ألن هذا الفاسد البد أن یلبس عدم فساد، "
 ].53وهذا المائت یلبس عدم موت" [

1 Letters, 14:11. 
2 Letter 34. 
3 Six Questions Answered for Pagans. 
4 On the Making of Man, 22:3. 
5 On the Soul and the Resurrection. 
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 فإن ما هو أهم أنه یتغیر حتى یتهیأ لیرث ملكوت اهللا. ،سواء یموت اإلنسان أو ال یموت

  سأرى أخي قیصریوس لیس في منفي وال مدفونا وال حزیًنا وال یحتاج إلى من یشفق علیه ، بل في بهاء ومجد
. Ïوسمو

 القدیس غریغوریوس النزنیزي

 هل هذا الذي كان قادًرا أن یخلقك عندما لم تكن موجوًدا غیر قادٍر أن یقیمك أنت الذي كنت قبال موجوًدا؟Ð 

  لقد ُضربت (أیها الموت)، لقد ُجرحت، لقد سقطت طریًحا، لكن ُجرح ذاك الذي خلقني. یا موت، یا موت، هوذا
 Ñ).55الذي أوجدني ُجرح من أجلي وبموته غلبك. بنصرة سیقولون: "أین غلبتك یا موت؟ أین شوكتك یا موت؟ (

  سنتجدد نحن أیًضا في الجسد عندما یلبس هذا الفاسد عدم الفساد فیصیر جسًدا روحانًیا. آدم لم یتغیر بعد إلى
مثل هذا الجسم، بل كان موضوًعا له أن یكون هكذا لو أنه لم یتأهل بسبب الخطیة للموت حتى بالنسبة لجسده 

. Òالطبیعي. أخیًرا فإن بولس لم یقل: "الجسد مائت بسبب الخطیة"، بل الجسد مات بسبب الخطیة
القدیس أغسطینوس  

  یبقى الجنسان الذكر واألنثى كما خلقت األجساد. سیختلف مجدهم حسب اختالف أعمالهم الصالحة. فإن كل
. Óاألجساد من كل من الرجال والنساء التي ستكون في ذلك الملكوت ستكون مجیدة

فولجنتیوس 

  ستحرر أذهاننا عن اآلالم ومن األرض. هذا ما ستكون علیه. سنتقبل عطیة النور منه، وبطریقة ال نقدر أن
. Ôنعرفها سنتحد معه، وُیحمل فهمنا في سعادة طوباویة. سُنصدم بنوره الباهر

المدعو دیونسیوس 

 یبقى الجسد، أما إماتته وفساده فیبطالن عندما یحل به الخلود وعدم الفسادÕ .

 " أما اآلخر، أي النفس، فلیس فیها 53" [البد أن یلبس عدم فساد" الذي للجسد "هذا الفاسدعلى أي األحوال .[
فساد قط حیث یوجد فیها عدم الفساد... اآلن إن كنا سنرحل إلى العالم اآلخر وفینا فساد فسیصیر هذا الفاسد بال 

فساد وال نهایة، بل یبقى محترًقا وال یحترق لیفنى، یبقى دوًما مضروًبا بالدود، فساده ال یفسد. فیكون حاله مثل 
أیوب الطوباوي الذي فسد (جسده) ولم یمت ولفترة طویلة. كان "انهیاره مستمًرا یضع كتل التراب على قروحه" (أي 

5:7 LXX(Ö .

 " وال " یظن أن أجسامنا ال تقوم، لذلك أضاف: "أن لحًما ودًما ال یقدران أن یرثا ملكوت اهللالئال عندما یسمع أحد
". اآلن فإن الجسم فاسد، الجسم مائت لذلك یبقى الجسم عدم موت یلبس هذا المائت"، و"یرث الفاسد عدم الفساد

1 Funeral Sermon: On His Brother Caesarius, 21. 
2 Sermons for the Feast of Ascension 26:4:6. 
3 Sermons on New Testament Lessons, 78:10. 
4 The Literal Meaning of Genesis (ACW), 6:24:35, 36. 
5 Fulgentius: To Peter on the Faith, 237. 
6 Pseudo-Dionysus: The Divine Names, 1:4. 
7 On 1 Cor., hom 42:3. 
8 In Ephes., hom. 24. 
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حًقا، ألن الجسم هو الذي سیلبس، لكن فساده وموته یبیدان، بینما یحل علیه عدم الفساد وعدم الموت. ال تعود 
. Ïبعد تسأل كیف ستعیش حیاة بال نهایة، فقد سمعت اآلن عن تحوله إلى عدم الفساد

القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

  لو سألنا مسیحًیا صالًحا له زوجة، وقد یكون لدیه أبناء منها عما إذا كان یرغب في أن تكون له عالقة جسدیة
 بها، سیجیب بال تردد وارتباطه محبته لزوجته في الحیاة الحاضرة  منرغمبالبزوجته في ملكوت السموات، فإنه 

یلبس الفاسد عدم رافًضا بشدة أن تكون عالقته بها في السماء عالقة جسدیة، ألنه یهتم بتلك الحیاة التي فیها 
. )54 ،53:15 كو 1 (فساد وهذا المائت عدم موت

هل لي أن أسأله مرة أخرى عما إذا كان یرغب في أن تكون زوجته معه بعد القیامة هناك، حیث یكون لها 
ذلك التغیر المالئكي الذي وعد به الرب القدیسین، فإنه سیجیب باإلیجاب بشدة، قدر ما رفض بشدة في الحالة 

األولى. 
لهذا ما یحبه المسیحي الصالح في المرأة هو كونها مخلوق إلهي، هذه التي یرغب لها التجدید والتغیر دون 

 ال ألجل عداوته له بل لكونه إنساًنا یرغب له نفس ،. وبنفس الطریقة یحب اإلنسان عدوهÐأن یهتم بالعالقة الشهوانیة
 أي بلوغ ملكوت السموات. ،النجاح الذي یریده لنفسه

، فنبغض فیهم العالقات  (الدمویة)وهذا ما ینطبق أیًضا على األبوة واألمومة وبقیة العالقات الجسدیة
 بل جمیعنا ، "أبي": فهناك ال نقول ألحد.الجسدیة، بقدر ما نحب كل ما یؤدي بهم إلى الوصول لملكوت السموات

 "أخي" بل یقول كل : وال نقول ألحد.ا"ن "أمي" بل نقول جمیعنا ألورشلیم السماویة "أم: وال نقول ألحد.نقول هللا "أبانا"
". ي "أخ:لآلخر

 من جانبنا إذ نتقدم جمیًعا كزوجة واحدة لذاك الذي خلصنا من نجاسة هذا العالم زواجحًقا سیكون هناك 
 وبقدر كراهیته لهذه األمور قدر ما ،بسفك دمه، لذلك یلزم لتلمیذ المسیح أن یكره تلك األمور الزائلة المتعلقة بأقربائه

 .Ñیحب أشخاصهم، راجًیا لهم حیاة أبدیة

 القدیس أغسطینوس
ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، "

ولبس هذا المائت عدم موت، 
فحینئذ تصیر الكلمة المكتوبة: 

 ].54أُبتلع الموت إلى غلبة" [

هنا ُیشّخص الموت ویقدمه .  لكنه سیتحطم أمام األبدیة الخالدة،لن یبقي سیف الموت متسلًطا علي البشریة
ككائن مفترس یبتلع البشریة في كل أجیالها، ولكن بقیامة الجسد وانهیار مملكة الموت ُیبتلع الموت نفسه فتحطمه 

1 On 1 Cor., hom 42:3. 
Ð نفهم من أقوال أغسطینوس أن على الزوجین أن یحبا بعضهما البعض ویهتم كل منهما بالحیاة الروحیة لآلخر فال تكون عالقتهما ببعض مجرد اتصال جسدي، سوف ینتهي  

ویزول بزوال العالم... وذلك كنظرتنا إلى الطعام، فهو لیس بالشيء المحرم أو النجس ومع ذلك فینبغي أال یكون هدًفا لنا، ألنه طعام فاسد ال یبقى إلى األبد. 
فالزواج سّر مقدس له كرامته وقدسیته ألن مؤسسه رب المجد نفسه. ویقول عنه أغسطینوس نفسه "إن قداسة السر، لها في زیجتنا (المسیحیة) قوة أكثر من قوة ثمرة األوالد في 

 ).32:24، 21:18الدم" (في الزیجة 
3 Sermon on the Mmount 1:15:41. 
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األبدیة . یملك اهللا وال یكون للموت بعد وجود. 
 لم تنكسر شوكة الموت تماًما، فجسدنا في العالم تحت سیفه القاتل  أنه" یؤكد إلي یوم القیامةحینئذ ":بقوله

 فال یعود لشوكته وجود وال یكون له بعد أي سلطان.  ،حتى تتحقق القیامة
یبتلع السید المسیح الموت محطًما إیاها فال یعود له بعد وجود.. 

 أي أنه بالكامل ولیس جزء منه یبقى أو یترّجى العودة، ألن عدم الفساد ُیبید الفسادÏ .
القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

ین شوكتك یا موت؟ "أ
 ].55أین غلبتك یا (قبر) هاویة" [

 ویجعل ، الرسول الموت والهاویة، فیجعل للموت شوكة كمن یسوق ثوًرا ینخسه بالشوكة علي الدوامنُیشخّص 
للهاویة مملكة كانت له غلبة وُنصرة كاملة على البشریة وعلي الحیوانات، لیس من یفلت من إمبراطوریته.  

ُیصور الموت في النقوش القدیمة بهیكل عظمي یحمل إكلیًال علي الجمجمة وبیده حربة یقتل بها الكل. أما 
الیهود فیصورون مالك الموت حامًال سیًفا تتساقط منه قطرات قاتلة تنزل في أفواه كل البشر. 

  بكونه الموضع الذي فیه تنفصل النفوس عن األجسام البشریة.، عوض الهاویة"قبر"كثیرا ما تستخدم كلمة 

  ،أنتم ترون ما ُیعلن عن عمله في اآلخرین، فالذین قد أوشكوا على الموت، الطفل الذي كاد حاًال أن یفقد الحیاة
والشاب الذي على باب القبر، الذین لهم الفساد یتجّددون بأمٍر واحٍد للحیاة. هل تبحثون عن أولئك الذین ماتوا 
خالل جراحات وسفك دماء، كل ضعف القوة الواهبة للحیاة تمنعهم عن التمتع بالنعمة؟ تطّلعوا إلى ذاك الذي 

جرحت یداه بالمسامیر، تطّلعوا إلى ذاك الذي طعن جنبه بحربة. ضعوا أصابعكم على آثار المسامیر وأیادیكم في 
 Ðموضع الحربة... إن كان قد قام فإننا حسًنا ننطق بتسبیح النصرة التي نطق بها الرسول الخاصة باألموات!

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

 ] فال تبقى بعد شهوات جسدیة في العقل 54عندما یكون الجسد في تناغٍم مع العقل، وُیبتلع الموت في غلبة ،[
لتصارع، وعندما یعبر الصراع الذي على األرض، تنتهي حرب القلب، وینتهي ما قیل عنه: "الجسد یشتهي ضد 

. Ñ)17:5الروح، والروح ضد الجسد، وهذان یقاوم أحدهما اآلخر حتى تفعلون ما ال تریدون" (غال 

  اإلنسان بالطبیعة یخشى الموت وانحالل الجسد. ولكن توجد حقیقة مدهشة أن الذي یلبس اإلیمان بالصلیب یحتقر
. Òحتى ما هو مرعب بالطبیعة ومن أجل المسیح ال یخاف الموت

البابا أثناسیوس 

  "لكن مادمت أنا هنا یعبر الجسد الفاسد تحت النفس. لتقل أیًضا ما قیل بعد ذلك: "من یخلص حیاتك من الفساد؟
). ماذا یبقى بعد الخالص من الفساد؟ عندما یلبس هذا الفاسد عدم الفساد، وهذا المائت عدم الموت، 4:103(مز 

عندئذ یعبر القول المكتوب: "قد ُابتلع الموت في غلبة. أین غلبتك یا موت؟" بحق" أین شوكتك یا موت؟" إنك 

1 On 1 Cor., hom 42:4. 
2 On the Making of Man, 35. 
3 Sermons on New Testament Lessons, 6:8. 
4 On Incarnation 28. 
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تبحث عن موضعه فال تجده. ما هي شوكة الموت؟ ماذا "أین شوكتك یا موت؟ أین الخطیة؟ أنت تبحث عنها 
ولیس لها موضع، ألن شوكة الموت هي الخطیة. هذه كلمات الرسول ال كلماتي. عندئذ ُیقال: "أین شوكتك یا 

. Ïموت؟" ال تعود توجد الخطیة لكي ُتدهشك، وال لكي تحاربك، وال لكي تلهب ضمیرك

  ،أین هو الموت؟ ابحث عنه في المسیح، فإنه ال یعود یوجد. لو ُوجد، فإن الموت قد مات اآلن. یا اهللا أیها الحیاة
یا قاتل الموت! 

لنكن بقلب صالح فیموت الموت فینا أیًضا. 
ما قد حدث مع رأسنا سیحدث مع أعضائه. سیموت الموت فینا أیًضا. ولكن متى؟ في نهایة العالم، في 

. Ðقیامة األموات التي نؤمن بها والتي ال نشك فیها

  عندئذ لیس فقط أننا سوف ال نطیع أیة اغراءات للخطیة، وٕانما سوف ال توجد مثل هذه االغراءات من النوع التي
. Ñأوصبنا إال نطیعها

  من أجل األنشطة الضروریة لهذه الحیاة ال ُتحتقر الصحة حتى یلبس هذا المائت عدم الموت. هذه هي الصحة
الحقیقیة الكاملة التي ال تنتهي، هذه التي ال تنتعش بالملذات الفاسدة عندما تفشل خالل الضعف األرضي، وٕانما 

. Òتتأسس بقوة سماویة وتصیر شابة بعدم الفساد األبدي

  إذ خضعت الطبیعة البشریة لعدو... یلیق باإلنسان أن یخلص من سلطانه لیجد نفسه. عندئذ إن كانت حیاته في
هذا الجسد ممتدة فإنه ُیعان في صراعه حتى یغلب العدو. وأخیًرا فإن المنتصر سوف یتجمل لكي یملك، وفي 

" Óأین فریستك یا موت؟النهایة عینها یتساءل: "
القدیس أغسطینوس 

 عدم الفساد یبتلع الفساد وال یترك شیًئا من الحیاة الماضیة خلف ذلكÔ .

  هل ترون سمو نفسه؟ كیف أنه مثل إنساٍن یقدم ذبیحة على رجاء النصرة هكذا كان بولس قد أوحى له أن یرى
األمور العتیدة كأموٍر قد حدث فعًال، فیثب وهو یطأ الموت كما لو كان ساقًطا تحت قدمیه. وینطق بصرخات 
النصرة على رأس الموت حیث یسقط صارًخا بقوة وتهلیل: "أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا قبر؟" لقد ذهب 
الموت، لقد انتهي وزال. فإن المسیح لیس فقط جرد الموت من سالحه وغلبه بل وحطمه وال یعود بعد له وجود 

 Õقط!
القدیس یوحنا  الذهبي الفم  

أما شوكة الموت فهي الخطیة، "
 ].56وقوة الخطیة هي الناموس" [

1 Sermons on New Testament Lessons, 81:7. 
2 Sermons for the Easter Season 233:4. 
3 Letter to Asellicus 196. 
4 Letter to Proba 130. 
5 Against Julian 20:65. 
6 On 1 Cor., hom 42:2. 
7 On 1 Cor., hom 42:4. 
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لو لم توجد الخطیة ما ُوجد الموت. عصیان اإلنسان عزله عن اهللا مصدر الحیاة فخضع لسلطان الموت 
وشریعته الظالمة. 

). أعطانا الناموس الفرصة 13: 5؛ 15: 4؛ 20: 3بدون الناموس ما كان یمكن أن نمیز الخطیة (رو
لكشف ما نحمله في داخلنا من عصیان ومقاومة لمشیئة اهللا فعاشت الخطیة فینا. 

). 12: 5 الخطیة هي والدة الموت؛ إذ بإنساٍن واحد دخلت الخطیة إلي العالم وصار الموت بالخطیة (رو

  تحطم المعمودیة شوكة الموت. فإنكم تنزلون إلى المیاه مثقلین بخطایاكم. ولكن دعوة النعمة تهب نفوسكم هذا
. Ïالختم، فال تعود تقودكم لكي تبتلعوا بالتنین الرهیب. تنزلون أمواًتا في الخطیة، وتصعدون أحیاء للبرّ 

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  المنع (بالناموس) دائًما یزید الرغبة الخاطئة مادام الحب والفرح في القداسة ضعیفان غیر قادرین على الغلبة على
. Ðالمیل للخطیة. لهذا بدون معونة النعمة اإللهیة یستحیل لإلنسان أن یحب القداسة ویبتهج فیها

  عندما تمنع الشریعة (أمًرا ما) نخطئ بأكثر خطورة مما لو أننا لم نمنع بواسطتها. على أي األحوال، إذ تحل
النعمة تتمم الناموس بدون صعوبة وبأكثر رغبة عما لو ضغط الناموس نفسه أن نفعله. لم نعد بعد عبیًدا للناموس 

. Ñخالل الخوف بل صرنا أصدقاء خالل الحب وعبیًدا للبّر الذي كان نفسه المصدر لما أعلنه الناموس
القدیس أغسطینوس 

  ألن بدون الناموس الخطیة ضعیفة، فإنها وٕان كانت تمارس بدونه لم یكن إدانتها بالكامل. ومع أن الشر صار له
موضع لكن لم ُیشر إلیه بوضوح هكذا. لهذا فإن الناموس سبب تغییًرا لیس بقلیلٍ . أوًال جعلنا نتعرف على الخطیة 
بطریقة أفضل وقدَّم العقوبة... نعم لكي یظهر أن الناموس لیس في ذاته یهب الخطیة القوة، لذلك أكمل المسیح 

. Òالناموس كله وكان بال خطیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ].57ولكن شكرا هللا الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح" ["

حیاة النصرة تهب المؤمن حیاة شكر هللا. وكأن قیامة الرب ُتعد اإلنسان لتقدیم ذبیحة شكر مقبولة لدي اهللا. 
)، إنما هي عطیة ربنا یسوع المسیح لنا.  1: 89لن یمكن تحقق النصرة بأنفسنا (مز 

  لم یربح المسیح النصرة ألجل نفسه بل لنفعنا. فإنه إذ صار إنساًنا بقي هو اهللا، وغلب الشیطان. فإن ذاك الذي لم
یخطئ قط اقتنى النصرة ألجلنا نحن الذین كنا مربوطین في الموت بسبب الخطیة. موت المسیح غلب الشیطان، 

. Óالذي التزم أن یسلم كل الذین ماتوا بسبب الخطیة
أمبروسیاستر 

  لئال نفعل ما هو ُمسر بطریقة غیر شرعیة، ولئال في هذه المعركة نعاني من متاعٍب ومخاطٍر كثیرٍة بأن نترجى

1 Catechetical Lecture on Baptism 3: 11-12. 
2 City of God 13:5. 
3 Question 44. 
4 On 1 Cor., hom 42:4. 
5 CSEL 81:186-87. 
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شكًرا هللا النصرة األكیدة بقوتنا الذاتیة أو ننسبها عند تحقیقها إلى قوتنا، ال إلى نعمة ذاك الذي یقول عنه الرسول: "
. Ï"الذي یهبنا الغلبة بیسوع المسیح ربنا

القدیس أغسطینوس  

  لقد أقام بنفسه الغلبة، لكنه أعطانا أن نشترك نحن لننال األكالیل، وذلك لیس على سبیل دین بل من قبل الرحمة
.  Ðوحدها

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
"إذا یا إخوتي األحباء كونوا راسخین غیر متزعزعین، 

مكثرین في عمل الرب كل حین، 
]. 58عالمین أن تعبكم لیس باطًال في الرب" [

إذ یهبنا اإلیمان بقیامة المسیح غلبة على الخطیة نقدم ذبیحة شكر ال بكلمات منطوق بها فحسب وٕانما 
هكذا یختم الرسول بولس حدیثه عن  أیضا بحیاة مثمرة في الرب. فالشكر هو حیاة شركة جادة ومثمرة بروح اهللا.

القیامة من األموات بالدعوة للسلوك بالحیاة الجدیدة المقامة كعربوٍن للتمتع بالحیاة األبدیة.  

 " :یؤكد تأكید ثقة المؤمن في نفسه أنه قادر بالنعمة أن كونوا راسخینإن كانت الغلبة هي عطیة إلهیة فبقوله "
یسقطه. یلیق بنا لیس فقط أن نجاهد في یثبت ویكون راسخا في إیمانه، ال یقدر أحد مهما كان مركزه أو قدراته أن 

الرب بل أن نفعل ذلك بغنى حتى الفیض. جهاد اإلنسان بعد طرده من الفردوس هو عقوبة من أجل معاصیه، 
. Ñولكن هذا الجهاد (المسنود بالنعمة) هو أساس المكافآت العتیدة

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 

1 City of God 22:23. 
2 On 1 Cor., hom 42:4. 
3 On 1 Cor., hom 42:5. 
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 15 كو 1من وحي 

جسدي یئن في داخلي: 
متى أخلع الفساد ألحمل عدم الفساد! 

  .إلهي، خلقتني ألحیا معك في سمواتك
مسرتك أن أشترك معك في مجدك. 

في غباوتي وبخبرتي البشریة صارت السماء لي وهًما، 
وقیامة جسدي أمًرا مستحیالً ! 

   .من أجلي صرت إنساًنا وشاركتني حتى القبر
قمت والتقیت بكثیرین حتى تطمئن نفسي. 

قیامتك أقامت عقلي من موت الشكوك. 
قیامتك وهبت جسدي رجاًء أن یقوم معك. 
قیامتك ألهبت قلبي شوًقا إلى یوم مجیئك. 

  .قمت یا بكر الراقدین لیقوم الكل معك
قدمت نفسك بذرة ُتلقى في األرض،  

تقوم سنبلة واهبة الحیاة. 
ألزرع في التراب وأقوم في السماء! 

زرعت مع آدم األول، 
وها أنا أقوم معك، آدم الثاني! 

أزرع جسًما حیوانًیا، وأقوم معك جسًما روحانًیا. 

  .لك الشكر من اجل عطیة القیامة
عوض الفساد تهبني عدم فساد. 

عوض الموت تهبني الخلود. 
عوض الهوان تهبني مجًدا أبدًیا. 

  .قیامتك ألهبت قلبي بنار الحب
قیامتك أعطتني روح القوة ال الفشل. 

بك أتحدى الموت وال أخشاه! 
بك أطأ بقدمي الهاویة إذ ال سلطان لها عليَ . 

بك أواجه آالم الزمن بفِرح. 
أجد في االضطهاد شركة آالمك المحییة. 

  ،أال تسرع فیأتي یوم القیامة
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فأرى ما أعددته للبشریة قبل تأسیس العالم! 
أرى مؤمنیك كواكب بهیة متأللئة! 

لكل منهم مجده المتمیز! 
إنه یوم عرسك العجیب. 

هو یوم عرسي، 
أتمتع بموكب سماوي یضم جماعة السمائیین! 
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الباب السادس 
 
 
 

 الجمع لفقراء أورشلیم
 وقبول تیموثاوس

16 
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السادس عشر اإلصحاح 

 الجمع لفقراء أورشلیم
بعد أن واجه الرسول بولس المشاكل الكنسیة والسلوكیة والعقیدیة واالجتماعیة بكل صراحة، في حزٍم ممتزج 

 ختم رسالته معلًنا عن مشاعر محبته لهم. لقد بدأ الرسالة بكلمات الحب مع التشجیع وختمها ،بالحكمة والحب
بعواطف مقدسة حتى تحقق الرسالة غایتها. 

جاء هذا االصحاح خاتمة لرسالة تعالج الكثیر من المشاكل المتنوعة بالحب العملي الصادق في الرب. لهذا 
-5]، وأعلن عن رغبته وشوقه لزیارتهم [4-1وجههم للعطاء للُمضطهدین في أورشلیم الذین افتقروا من أجل المسیح [

]. كما عن إرسال تیموثاوس إلیهم، ورغبة أبّلوس لزیارتهم. طالبهم أن یقبِّلوا بعضهم بعًضا بقبلة مقدسة، وأن یقبلوا 9
محبته لهم في المسیح. هذه كلها أعمال محبة متبادلة بین العاملین في الكرم والشعب وبین كل فئة فیما بینها، بهذا 

تحل بركة الرب وتذوب كل الخالفات وتصیر كنیسة المسیح نامیة فیه. 
 .4 - 1- الجمع للقدیسین  1
 .9 - 5- زیارة طویلة  2
 .18- 10- العاملون معه  3
 .24- 19- الختام  4

- الجمع للقدیسین 1
یوصیهم بالجمع الخوة الرب كما أوصى كنائس غالطیة، فإنهم لیسوا أقل منهم. طلب منهم أن یخزن كل 

مؤمٍن طوال االسبوع لیقدم للرب فى أول األسبوع تسبحة عملیة وشكر لذاك الذي وهبنا الحیاة المقامة بقیامته من 
األموات. 
وأما من جهة الجمع ألجل القدیسین،  "

 ].1فكما أوصیت كنائس غالطیة هكذا افعلوا أنتم أیًضا" [

بسبب انشغالهم بالخالفات واالنشقاقات الكنسیة لم یقوموا بالجمع لفقراء أورشلیم، أو مؤمني الیهودیة الذین 
". قدیسینصودرت ممتلكاتهم بسبب إیمانهم، ولهذا دعاهم "

واضح من النص أنه سبق فأشار إلیهم عن هذا األمر، لهذا اكتفى هنا بعرض طریقة الجمع بقوله 
". ال یعني أنه أصدر أمًرا إلزامًیا، وٕاال تحّول الجمع إلى ضریبة مفروضة، وقد ُترك العطاء لیكون اختیارًیا أوصیت"

)، لم یدع الرسول أن له سلطان أن یأمر بجمع صدقة. 2:9كو2؛ 27-26:15وبفرح في كل الكنائس (رو
"في كل أول أسبوع لیضع كل واحٍد منكم عنده خازًنا ما تیسر،  

]. 2حتى إذا جئت ال یكون جمع حینئذ" [
ُیالحظ في هذه الوصیة الرسولیة اآلتي: 

 حیث تحتفل الكنیسة بقیامة في السبت المسیحي. ُیمارس هذا العمل في الیوم األول من األسبوع، أي 1
الرب في فجر األحد. هنا یشیر الرسول إلى عادة الكنیسة األولى في ممارسة العبادة في یوم األحد. یتحقق االحتفال 

بقیامة الرب بشركتنا معه، فنتمتع بالحیاة الجدیدة المملوءة حًبا. 
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 وعطایا في األسبوع كله، لذا لُیعطي كل واحٍد قدر ما وهبه اهللا من بركات. یقدم العطاء في أول األسبوع 2
 "، فهو یقدم ذبیحة شكر هللا شخصًیا."ما تیّسریقول: 

یشترك فیه األطفال وتمارسه النساء غیر . العطاء غیر قاصر على الرجال العاملین وحدهم، بل 3
، فالعطاء هو تقدیم القلب بالحب هللا خالل اخوته األصاغر، ومشاركته النفوس المتألمة العامالت حتى الخدم والعبید

 والمعتازة.

 بتقدیم القلب قبل المال.. لم یطلب أن یتعهد كل عضٍو بتقدیم كمیة معینة، فإن الرسول یوصي 4

  لیذكرهم أن العطاء ُمقدم الخوة الرب القدیسین، أو للرب في أشخاص اخوته.. دَعى الفقراء قدیسین5

"، فممارسة العطاء فضیلة في كل أول أسبوع. لم یسألهم أن یمارسوا هذا العمل لمدة أسبوٍع واحدٍ، بل "6
مستمرة ال تتوقف. 

" إما یقصد أن كل شخٍص یجمع خالل أیام األسبوع ما قد أراد تقدیمه في مخزٍن خازنا ما تیّسر. بقوله "7
حتى یحل أول األسبوع فیحمله معه إلى الكنیسة، أو یجمعه في ذهنه لكي ما یتمم ذلك عملًیا عند ذهابه أسبوعًیا 

للعبادة. 

لماذا تحّولت العبادة إلى سبت جدید هو الیوم األول من األسبوع؟ 
صارت قیامة السید المسیح السبت الجدید الذي فیه نجد راحتنا بالتمتع بالحیاة الُمقامة. فكما أن خروج شعب 

بني إسرائیل من عبودیة فرعون غّیر بدء السنة عند الیهود من الخریف إلى الربیع، هكذا تحّررنا من عبودیة إبلیس 
بقیامة الرب التي أعطتنا بدًء جدیًدا في كل یوم وفي كل أسبوع! وقد اعتاد الیهود أن یمارسوا األعیاد السنویة الكبرى 

)؛ وعید المظال أو الحصاد؛ 36، 16-15، 11:23في الیوم األول من األسبوع: عید األسابیع أو البنطقستي (ال 
وعید الفصح. 

  الیوم نفسه فیه الكفایة لیشجعهم على تقدیم العطاء، ألن یوم الرب هو الیوم الذي فیه نلنا كل البركات التي صارت
 فى المسیح وبدایتها، هذا لیس هو السبب الوحید لیكون هذا الیوم مناسًبا أصل حیاتنا الجدیدةلنا اآلن. إنه 

ا. باالضافة إلى أن حنوً " حیث تجد نفوسنا راحتها من كل متاعبها، فتتفتح لتظهر یوم الراحةللعطاء، وٕانما هو "
 .Ïاالشتراك فى األسرار المقدسة (التناول) فى ذلك الیوم یخرج عطاًء كما من مخزن الغیرة العظمى التي فینا

 "في ذلك الیوم یكون العمل لیضع كل واحٍد منكم عنده خازًنا ما تیّسر" أي في یوم الرب "في أول األسبوع ."
"، لیس مجرد هذا الشخص لیضع كل واحٍد منكمالجماعي هائًال والغیرة في األمور الخالدة عظیمة. في هذا الیوم "

. Ð"، سواء كان فقیًرا أو غنّیا، امرأة أو رجًال، عبًدا أو حًرا، لیضع بنفسه في المخزنكل واحدٍ أو ذاك بل "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 

 والتواكل االتكال
یقدم لنا الرسول درًسا عملًیا للتمییز بین االتكال على اهللا والتواكل، كما عن التنظیم في الخدمة بترتیٍب ولیاقٍة 

. یضع یفكر في الغد، لكنه ال یضطرب بالنسبة للغد أن الرسول بولس القدیس أغسطینوسلكن دون قلقٍ . وكما یقول 

1 In 2 Corinth. Hom. 43:2. 
2 In 1 Corinth., hom 43:2. 
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خطة لتدبیر احتیاجات المعوزین بحكمٍة روحیِة دون تخّوف. 

 " لئال نحكم على أحد الخدام بمخالفته للوصیة لمجرد تدبیره یكفي الیوم شرهینبغي علینا أن ندقق في فهمنا للعبارة "
هذه الضروریات حتى ال یكون هو ومن یعولهم في عوز. 

 أن تكون له صنادیق ُتستخدم في اإلنفاق على حاجیاته، كالذي ارتضىفربنا یسوع الذي تخدمه المالئكة 
. )6:12 یو (كان مع یهوذا خائنه

وأما من جهة الجمع ألجل القدیسین فكما أوصیت والرسول بولس یفكر في الغد (ولكن دون قلقٍ ) بقوله "
ل أسبوٍع لیصنع كلُّ واحٍد منكم عندهُ . خازًنا ما تیسَّر حتى إذا  كنائس غالطیة هكذا افعلوا أنتم أیًضا. في كل أوَّ

جْئت ال یكون جمع حینئذٍ . ومتى حضرت فالذین تستحسنوهم ُأرِسُلهم برسائل لیحملوا إحسانكم إلى أورشلیم. وٕان 
. )8-1:16 كو 1( كان یستحقُّ أن أذهب أنا أیًضا فسیذهبون معي. وسَأجيُء إلیكم متى اجتزت بمكدونیة..."

 "وفي تلك :وقد جاء في سفر أعمال الرسل أنهم كانوا یستعدون للمستقبل لمواجهة المجاعة المحدقة، إذ یقول
 وأشار بالروح أن جوًعا عظیًما كان ، أغابوساسمه. وقام واحد منهم إنطاكیة أنبیاء من أورشلیم إلى انحدراألیام 

عتیًدا أن یصیر على جمیع المسكونة. الذي صار أیًضا في أیام كلودیوس قیصر. فحتم التالمیذ حسبما تیسر لكل 
 الساكنین في الیهودیة. ففعلوا ذلك مرسلین إلى المشایخ بید برنابا االخوةمنهم أن یرسل كل واحد شیًئا خدمة إلى 

. )30-27:11 أع (وشاول"
 .Ï)10:28 أع (كذلك عندما أبحر بولس الرسول كان الطعام الُمقدم له یكفیه ألكثر من یوٍم واحدٍ 

القدیس أغسطینوس 

]. 2" [حتى إذا جئت ال یكون جمع حینئذ"
، بسبب ضیق وقته ورغبته في أال ینشغل أحد إال بكلمات الكرازةسألهم أال یكون جمع متى جاء، ألنه أراد 

استغالل كل لحظة من لحظات وجوده في وسطهم لبنیانهم في المعرفة الروحیة الصادقة والعمیقة. 

 ومتى حضرت، فالذین تستحسنونهم أرسلهم برسائل،"

 ].3لیحملوا احسانكم إلى أورشلیم" [

القائد الروحي الحّي یعرف كیف یحترم ویقدر مخدومیه، فإنه لم یأمرهم بأن ینتظروا لكي یختار من بینهم 
من یرسلهم بالعطاء، وٕانما یسألهم بدالة الحب أن یختاروا هم من یستحسنوهم، وأما هو فیعطیهم رسائل تذكیة 

لتستقبلهم الكنیسة في أورشلیم. 
"، یحملون ال المال والعطایا المادیة بل قلوب مؤمني كورنثوس "سخاء عطائهم" أو إحسانهمإنهم یحملون "

المملوءة حًبا وسخاًء في العطاء! 

 " لیعني أنهم یقدمون أعماًال عظیمة، مبرًزا أنهم یقتنون أنفسهم إحسانكملم یقل "أرسلهم لیحملوا صدقتكم" بل "
. Ð(بالحب)

1 Sermon on the Mount 2:57.  
2 In 1 Corinth., hom 43:4. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
وٕان كان یستحق أن اذهب أنا أیًضا، "

 ].4فسیذهبون معي" [

 فإن كان هذا یتطلب حضوره أیًضا وٕان كان یستحق أن أذهب أنا أیًضا ":مرة أخرى یحّثهم على السخاء بقوله ،"
. Ïفإنه ال یمتنع عن هذا... فیكون جمعهم عظیًما هكذا حتى یغّیر خّطته ویقوم بشخصه بالرحلة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

- زیارة طویلة 2
كما یضع الرسول بولس خطة حكیمة للجمع للفقراء الُمضطَهدین في أورشلیم تحمل روح الثقة في عمل اهللا 

في قلوبهم، وتبعث روح الحب المتبادل بین الكنائس وبین المؤمنین، هكذا یضع أیًضا خطة عمل للخدمة، مبرًزا رغبته 
في زیارتهم، وموضًحا غایته من تلك الزیارة. 

سأجيء إلیكم متى اجتزت بمكدونیة،  "
 ].5ألني اجتاز بمكدونیة" [

مكدونیة لیست في الطریق من أفسس إلى كورنثوس إذ هي في أعلى نهایة بحر إیجة، بعیدة عن طریقه، 
لكنه ملتزم بالذهاب إلیها قبل حضوره إلیهم. ربما یقضي الصیف هناك ویأتي في الخریف إلى كورنثوس حیث یقضي 

معهم الشتاء. 
وربما أمكث عندكم أو اشتي أیًضا، "

 ].6لكي تشیعوني إلى حیثما أذهب" [

یكشف الرسول عما في قلبه أنه مشتاق أن یمكث وسط من خدمهم زماًنا طویًال في كورنثوس، لكن لیس 
على حساب التزاماته من نحو الكنائس األخرى. هذا ومن جانب آخر لم یرد أن یعبر بهم في طریقه أثناء رحالته، 
وٕانما أن یتمم ما هو ملتزم به مع اآلخرین حتى یجد الفرصة لبقاء مدة أطول، ربما یقضي الشتاء كله معهم. لم یرد 

أن تكون زیارة لقاٍء عاطفٍي ألناٍس سبق فخدمهم، بل لقاء أٍب یعطي وقًتا ألبنائه، ویحقق لهم احتیاجاتهم. 

 "هذه عالمة الحب، وقوة العاطفة العظیمة. إنه یقول هذا لكي یظهر الحب، لكي تشیعوني إلى حیث أذهب ."
. Ðولكي یخیف الخطاة لیس بطریقة مكشوفة بل بتأكید الصداقة مع اآلخرین

  كما نتوقع یخبرهم بكل دقة ویعرفهم بخطته كأصدقاء. فإن هذا أیًضا هو عالمة الصداقة أن یظهر لهم السبب
. Ñلعدم وجوده معهم، ولماذا تأخر علیهم، وأین هو مقیم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 یعني أن یقدموا له تكلفة رحلته إلى البلدة التي سیذهب إلیها. هنا تلمیح تشیعوني"یرى البعض أن تعبیر "

یظهر فیه قبوله لمحبتهم ومشاركتهم له في خدمته المسكونیة. 

1 In 1 Corinth., hom 43:4. 
2 In 1 Corinth., hom 43:5. 
3 In 1 Corinth., hom 43:5. 
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 األشهر الثالثة: دیسمبر وینایر وفبرایر. بالشتاءغالًبا ما یقصد 
ألني لست أرید اآلن أن أراكم في العبور  "

]. 7ألني أرجو أن أمكث عندكم زماًنا إن أذن الرب" [
كان یمكن أن یلتقي بهم وهو في رحلته، لكنه سیكون لقاًء سریًعا ال یحقق الهدف. 

  إذ كان بولس یعلم أنه ینتظره عمل ضخم فى كورنثوس لم یرد أن یعبر بها أثناء سیره إلى موضع آخر، بل أن
. Ïیقضي معهم زماًنا عندما یأتي إلیهم

أمبروسیاستر 
 ].8"ولكنني أمكث في أفسس إلى یوم الخمسین" [

ألنه قد انفتح لي باب عظیم فعَّال، "
]. 9ویوجد معاندون كثیرون" [

یوضح لهم الرسول ضرورة بقائه في أفسس زماًنا، فقد فتح له الرب باًبا لقبول الكلمة، كما أثار عدو الخیر 
ُأناًسا للمقاومة. فإنه ال یلیق به أن یغلق الباب الذي فتحه الرب، وال یترك الكنیسة في أفسس یفسدها المعاندون. 

 التي ُتفتح فتنطلق مركبات السباق أبواب مكسیموس الروماني الضخمةربما كتب الرسول ذلك وفي ذهنه 
المتصارعة والمتنافسة. هكذا یفتح الرب الباب لبولس لیدخل في صراع مع مقاومي الكنیسة في أفسس، فلن یقدر أن 

یترك الساحة لیزور كورنثوس حتى یحقق النصرة في المسیح یسوع. 

  ؟ أجد مدخًال متسًعا لي، حیث یوجد كثیرون مستعدون لقبول اإلیمان، كثیرون مستعدون بالباب العظیمماذا یقصد
للتحول إلى المسیحیة. هذا األمر یحدث اآلن إذ اقتربت أذهان هؤالء لتبدأ بالطاعة لإلیمان. لهذا السبب فإن 

 كانت الفرص عظیمة جًدا أن یجد بولس قدأنفاس الشیطان تفجر عنًفا، إذ یرى كثیرین یتركونه... تحدث بدقة ف
 .Ðمقاومین كثیرین هكذا. فإبلیس یعمل على الدوام عندما یجد أنه فى خطر أن یفقد غنیمته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .أوضح بولس أنه سیقیم فى أفسس إذ وجد قلوًبا عطشى إلى نعمة اهللا، ویمكنه أن ُیخزن فیها سّر المسیح بسرعة
وٕاذ ال یهدأ إبلیس قط معادًیا الذین یشتاقون إلى اهللا لهذا أضاف بأن أعداءه هناك كثیرون. فكلما بحثوا باألكثر 

. Ñعن اإلیمان یوجد أعداء یقاومونهم ویحاربون تعالیم الرب
أمبروسیاستر 

) یفتح اهللا 15:2ینتهز أوالد اهللا كل فرصة، فإذا انفتح لهم باب یدخلون منه لئال ُیغلق. ففي سفر هوشع (
باب الرجاء أمام شعبه كي یدخل كعروس صبیة تتغّنى بالفرح كیوم صعودها من أرض العبودیة. ویخبرنا لوقا البشیر 

). وطلب الرسول بولس من أهل كولوسي أن 27:14كیف فتح اهللا لألمم باب اإلیمان على یدّي بولس وسیال (أع 
). 3:4یصلوا ألجله لكي یفتح الرب له ومن معه باًبا للكالم بسّر المسیح (كو 

یلزمه كخادم للرب أال یهرب وجود كثرة من المعاندین یدفع الرسول بولس إلى البقاء في أفسس. أفمن جانٍب 

1 CSEL 81:189 
2 In 2 Corinth. Hom. 43:5. 
3 CSEL 81:189 
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وجود المعاندین دلیل على حضور الرب في . ومن الجانب اآلخر فإن من مشاركة الشعب أتعابهم وضیقاتهم
ربما ال یقصد بالمعاندین المعلمین الكذبة وٕانما الیهود والوثنیین. ، ألن العدو یقاوم الحق. الكنیسة

- العاملون معه 3
الذي یعمل عمل الرب مثل  تیموثاوس تحدث الرسول هنا عن العاملین معه، فمن جهة أوصاهم بتلمیذه

العاملین فى  فقد طلب الرسول مراًرا أن یزورهم لكنه اعتذر إلى حین. وأخیًرا یتحدث عن أبلوسالرسول بولس، أما 
 أن یحملوا روح الحب حتى ال یفسدوا طاقاتهم باالنشقاق والتحزبات. كورنثوس

"ثم إن أتى تیموثاوس، 
فانظروا أن یكون عندكم بال خوف، 
 ].10ألنه یعمل عمل الرب كما أنا أیًضا" [

لم تكن رسالة تیموثاوس الرسول باألمر الهّین، فإنه لم ُیرسل إلیهم فقط لكي یوجههم، إنما وهو یعالج مشاكل 
االنقسام والفساد واألخطاء الالهوتیة والمشاكل األسریة سیّضطر أن یوّبخ، بل ویكون حازًما مع المقاومین والُمفسدین 
للحیاة الكنسیة. َیعلم الرسول أن من بینهم من هم أغنیاء جًدا، ومنهم من یعتدوا بكرامتهم الزمنیة؛ كما یوجد بینهم من 

یفتخرون بمواهبهم الروحیة. 
مهمة الشاب الصغیر لمواجهة قادة متعجرفین صعبة للغایة، وتحتاج إلى عون إلهي، وٕالى مساندة من 

الشعب. 
 كما یعمل الرسول بولس. إنه قادم ال یعمل عمل الربصغر سّنه وحداثته ال یقفان عائًقا في خدمته، ألنه 

لیحقق رسالة شفویة تسّلمها من الرسول، وٕانما لكي یتمم مشیئة الرب ویعمل عمله! 
 یوضح لنا الموقف، فقد ترك تیموثاوس أفسس قبل أن یبعث الرسول 22-21:19ما ورد في أعمال الرسل 

رسالته منها، لكنه كان یتوقع أنه سیصل إلیهم بعد وصول الرسالة ألنه ذهب أوًال إلى مكدونیة، وربما في نّیته أن 
یذهب إلى كورنثوس. 

  ،لئال خالل تجاسرهم على التلمیذ یسیئون أیًضا إلى المعلم ویصیرون في حالة أشر لهذا فهو یضبطهم من بعید
"، بمعنى أال یثور أحد قط من المتهّورین ضده... ألنه یعمل عمل الرب. یخدم أن یكون عندكم بال خوفقائالً : "

. Ïالرب بالرغم مما له من شرف وغنى والحكمة (ومع صغر) السن
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

فال یحتقره أحد، "
بل شیعوه بسالٍم، 

، ألني أنتظره مع االخوة" [ ]. 11لیأتي إليَّ
ال یلیق بهم أن یكرموا القدیس تیموثاوس ویسمعوا له فى حضرته فحسب، وٕانما إذ یستعد للرحیل یلیق بهم 

أن یشیعوه بسالمٍ . 

   لم یفكر الرسول فى هذا كنوٍع من النقد لتیموثاوس كمن لیس لدیه ثقة فى النفس، وٕانما یكتب بولس من أجل أهل

1 In 1 Corinth., hom 44:1. 
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 .Ïكورنثوس فإنهم إن أخذوا موقًفا مضاًدا له یؤذون أنفسهم وحدهم

 "أي بدون خوف، فال تسببون مخاوف وخصومات وعداوة وكراهیة، بل اظهروا كل خضوع له شّیعوه بسالم ،"
. Ðكمعلمٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
یرى البعض أنه یتحدث هنا عن االخوة الذین یرافقون تیموثاوس، حیث ینتظرهم "ألني أنتظره مع االخوة": 

 كو 2). كذلك ُأرسل تیطس إلى كورنثوس (22:19الرسول. فقد رافق أرسطوس تیموثاوس في هذه الرحلة (أع 
)، ولیس من غیر المحتمل أن الرسول كان یطلب من تیطس أن ُیحضر معه بعض الكورنثوسیین إلى 17:12-18
أفسس. 

وأما من جهة أبلوس األخ، "
فطلبت إلیه كثیًرا أن یأتي إلیكم مع االخوة، 

ولم تكن له إرادة البتة أن یأتي اآلن، 
 ].12ولكنه سیأتي متى توفق الوقت" [

سبق فأظهر الرسول بولس اشتیاقه لزیارتهم، اآلن یؤكد لهم أنه هو واالخوة في أفسس طلبوا من أبّلوس أن 
یذهب إلیهم، فالجمیع مهتمون بهم. 

وضوح الهدف لدى الرسول بولس والقدیس أبّلوس جعلهما یعمالن مًعا في تناغم وتناسق. حین یكتب 
الرسول لهم عنه یكشف عن حكمة أبّلوس وٕاخالصه ومحبته. هكذا یلیق بالعاملین في كرم الرب أال یتشككوا في نّیة 

بعضهم البعض، وال یثیروا أیة تشكك وسط الشعب. 
وأنه ال یخشى من ذهابه إلى كورنثوس، مطالًبا الفریق  لقد أكد الرسول بولس بتصرفه هذا أنه محب ألبّلوس،

بهذه الوصیة یلخص الرسول كل ما ورد في الذي ینسب نفسه لبولس أو لغیره من الرسل أن یقبلوا أبّلوس ویطیعوه. 
 .فالمحبة المتبادلة بین الخدام هي وصیة بسیطة لكنها تحقق كل شيء كما یلیقالرسالة كلها. 

لعل أبّلوس لم یرد أن یذهب إلى كورنثوس ألنه لم یشأ أن یربط نفسه بالجماعة التي تنسب نفسها إلى اسمه، 
). 4:3؛ 12:1كو1إذ كانوا معجبین ببالغته (

 أن أبولس كان أسقًفا لكورنثوس، وأنه ترك الكنیسة بسبب ما حّل بها من القدیس دیدیموس الضریریرى 
انشقاقات والتصق ببولس. لم یرد أن یرجع ومعه رسالة بولس فإنه لم یشأ العودة إال بعد معالجة االنشقاقات. وقد أخذ 

 بنفس الرأي، وأن أبولس تعّمد عدم العودة مترجًیا أن یعرفوا كیف یشتاقون إلى السالم، فیأتى أبلوس Ñأمبروسیاستر
حینما یحل الوفاق بین الجمیع. 

  یبدو أن هذا اإلنسان كان أكثر ثقافة وسن�ا من تیموثاوس. فلئال یقولوا: "لماذا لم یرسل اإلنسان األكبر سًنا وأرسل
". فلئال یبدو أن طلب إلیه كثیًرا" وأنه "األخعوًضا عنه شاًبا؟" الحظ كیف یلطف من هذه النقطة أیًضا بدعوته "

طلبت كّرم تیموثاوس أكثر منه ومجده أكثر منه لهذا لم یرسله، فیسبب ذلك حسًدا ینفجر بشدة، لذلك أضاف: "

1 In 2 Corinth. Hom. 44:1. 
2 In 1 Corinth., hom 44:1. 
3 CSEL 81:191 
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". Ïإلیه كثیًرا
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

اسهروا، "
اثبتوا في اإلیمان، 

كونوا رجاًال، 
 ].13تقووا" [

 تعني الیقظة والسهر، وهو تعبیر عسكري ُیستخدم بالنسبة لحراس المعسكر Greegoreiteالكلمة الیونانیة 
والمراقبین لتحركات األعداء. هكذا یحثهم الرسول أن یتیّقظوا لحركات العدو الشریر لئال یفسد إیمانهم بالتعالیم الكاذبة، 

أو یفسد حیاتهم بالفساد أو سالمهم بالمشاكل الكنسیة واألسریة. 
یطالبهم بالسهر، ألنهم كمن هم في حالة ُسبات أو من یقطنون في نوٍم عمیقٍ . یلزمهم أن یسهروا، فإن 

الرجاء في خالصهم ال یتوقف على أسماء الخدام العاملین في الكرم، بل على جهادهم وسهرهم. 
یشعر المؤمن أنه كجندي المسیح في حالة معركة دائمة مادام في الجسد وفي العالم. إنه دوًما في خطٍر، 

فإن األعداء مترّبصون ضّده، إبلیس وجنوده یود أن یحّطمه. 
یسألهم أن یتیقظوا لكي یتقّبلوا نعمة اهللا، وأن یمارسوا الحیاة المقدسة في الرب، وأن یحبوا بعضهم بعًضا، 

ویحرصوا على الوحدة في اإلیمان الحق. 
جاء التعبیر  "، أي تمّسكوا بالحق اإلنجیلي لتتمتعوا بالخالص، فال یقدر العدو أن یهّزكم."اثبتوا في اإلیمان

في الیونانیة مستخدًما بمعنى احتفاظ الشخص برتبته، وعدم زعزعته عن موقعه. وكأن غایة العدو أن ُیفقد المؤمن 
مكانته الجدیدة في الرب، وأن یسحبه من موقعه كابن اهللا. 

"، فال تسلكوا كأطفال مذبذبین، تهّزكم ریاح التعالیم الكاذبة، بل تجاهدوا كجنوٍد صالحین. كونوا رجاالً "
 یحث على أخذ موقف شجاع بال جبن، وموقف النضوج. andrizestheالتعبیر هنا 

 فإن اهللا وهبكم القوة والطاقة للعمل بروح القوة ال الضعف. یحدثهم هنا بلغة عسكریة كجیش في "تقّووا"،
معركة له التزام الیقظة والحذر مع العمل الجاد بقوة. 

  یلزمهم أن یسهروا، لئال ُیهاجموا سًرا في إیمانهم. یلیق بهم أن یثبتوا، فیتشجعوا على االعتراف بما تعلموه. أن
. Ðیكونوا أقویاء فى الكلمة والفعل، فإن هذا ارتباط حق للكلمة والعمل لتهب النضوج

أمبروسیاستر 

  یخبرهم بولس أن یكونوا شجعان وأقویاء مثل المصارع وجندي المسیح، یفعلون كل شيء بالحب هللا ولبعضهم
البعض.  

القدیس دیدیموس الضریر 

 " :اسهروا، اثبتوا في اإلیمانیشیر إلیهم أال یضعوا رجاءهم في الخالص في المعلمین بل في أنفسهم، لذا یقول ."

1 In 1 Corinth., hom 44:1. 
2 CSEL 81:191 
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  ال في الحكمة التي في الخارج، ألنه بهذا ال یمكن الثبات، بل إذ ُیحملوا في اإلیمان یثبتوا...
" إذ كانوا نیاًما.  اسهروا"
" إذ كانوا یتأرجحون هنا وهناك.  اثبتوا"
" إذ كانوا یمارسون الجبن. كونوا رجاالً "
" إذ كانوا في خالفات...  لتصر كل أموركم في محبة"

"؟ یقول: متى انتهر أحد أو حكم أو صار تحت قیادة آخر، تعلم أو كل أموركم في محبةولكن ماذا تعني: "
. Ïعلَّم، فلیكن هذا كله في محبة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ].14لتصر كل أموركم في محبة" ["

إن كان الرسول یطلب منهم الثبات في اإلیمان وحفظ الحق وأن یسلكوا كرجاٍل ناضجین وأقویاء، فإنه یخشى 
لئال یفقدوا الحب لالخوة وهللا أثناء جهادهم. لهذا یوصیهم أن تصیر كل أمورهم، دون استثناء، في محبة. فالثبات في 

اإلیمان والدفاع عنه ال یعني استخدام العنف أو البغضة. ال نفقد الحب ونحن ندافع عن الحق. 

 حیث یوجد صراع وانقسام ال یوجد الحبÐ .
أمبروسیاستر 

  لو ُوجد الحب لما كان الكورنثوسیون ینتفخون، ولما انقسموا إلى فرق، ولما ذهبوا إلى المحاكم أمام الوثنیین بل وال
أمام أیة محاكم نهائًیا. 

لو ُوجد الحب فى الكنیسة لما أخذ هذا الشخص السیئ السمعة جًدا زوجة أبیه، ولما احتقروا االخوة 
 .Ñالضعفاء، ولما افتخروا بمواهبهم الروحیة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
وأطلب إلیكم أیها االخوة، "

أنتم تعرفون بیت استفاناس أنهم باكورة اخائیة، 
 ].15وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القدیسین" [

نال أهل استفانوس كرامة أول الذین قبلوا اإلیمان بالمسیح في أخائیة، كما كّرسوا حیاتهم لخدمة القدیسین. 
لعّله ال یقصد هنا خدمة كلمة الكرازة، وٕانما تقدیم احتیاجاتهم المادیة. 

  دعاهم بولس باكورة اخائیة، إما ألنهم هم أول من قبلوا اإلیمان هناك، أو ألن تقواهم أعظم من اآلخرین، أو ألنهم
رفضوا السیامة من أجل تواضعهم العظیم، مكرسین حیاتهم لخدمة اآلخرین (الفقراء). 

القدیس دیدیموس الضریر 

  لم یكن استفاناس وأسرته أول الذین تحولوا إلى اإلیمان فحسب، وٕانما صاروا أیًضا مثاًال مشرًقا لكل أحدٍ . فالذین

1 In 1 Corinth., hom 44:2. 
2 CSEL 81:192 
3 In 2 Corinth. Hom. 44:2. 
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 .Ïیأتون أوًال یلزمهم أن یصیروا مثاًال لآلتین من بعدهم، ویقومون بخدمة اآلخرین، كما كان هؤالء بكل وضوح

 " لتشیر أنه مع إیمانهم أظهروا حیاة سامیة للغایة؛ في كل شيء برهنوا أنهم باكورةلم یقل: "أول من آمنوا" بل قال "
مستحقون أن یكونوا بكوًرا كما في حالة الثمار. ألنه یجب أن تكون البكور أفضل من البقیة، لهذا فهم بكور. هذا 
نوع من المدیح نسبه بولس إلیهم خالل هذا التعبیر. فإنه لم یكن لهم فقط اإلیمان األصیل كما قلت، وٕانما أظهروا 

. Ðأیًضا تقوى عظیمة وقمة الفضیلة وسخاًء في العطاء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

كي تخضعوا أنتم أیًضا لمثل هؤالء، "
 ].16وكل من یعمل معهم ویتعب" [

یطلب الرسول من الشعب أن یخضعوا لمثل هؤالء الصادقین في إیمانهم وفي خدمتهم وفي سلوكهم. ال 
خضوع الحب والعمل المشترك وقبول نصائحهم. یطلب الخضوع لهم كمن هم تحت رئاستهم، إنما 

ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفرتوناتوس واخائیكوس، "
 ].17ألن نقصانكم هؤالء قد جبروه" [

 أن هؤالء الثالثة هم الذین حملوا رسالة بولس إلى كورنثوس، ورسالة أهل ثیؤدورت أسقف قورشیرى 
كورنثوس إلیه. 

ذ اراحوا روحي وروحكم، "إ
]. 18فاعرفوا مثل هؤالء" [

قّدموا للرسول تقریًرا شفوًیا وتفصیلًیا عن حال الكنیسة في كورنثوس، وما حّل بها من ضعفات ونقائص، 
قّدموا صورة صادقة للموقف. لهذا فقد استراحت روح الرسول ألنه یقدم العالج السلیم لموقٍف واضٍح أمامه، واستراحت 

نفوسهم ألنهم أّدوا مهمتهم بكل إخالصٍ . إنهم صانعوا سالم ومحّبون لخالص اخوتهم وبنیان الكنیسة. 
اهتمامهم الروحي بعث سالًما في قلب الرسول كما في قلوبهم.  

  واضح أن هؤالء هم الذین أخبروا بولس عن الحالة فى كورنثوس على ما فعلوه. هذا هو السبب الذي من أجله
 .Ñیمتدحهم بولس ویحث أهل كورنثوس أن یظهروا لهم كرامة ووقاًرا

  كانوا بالطبیعة ثائرین جًدا ضد هؤالء األشخاص، إذ جاءوا إلیه وكشفوا له عن كل االنقسامات، وقاموا أیًضا بكتابة
التساؤالت عن العذارى والمتزوجین. الحظ كیف هّدأ من ثورتهم في بدایة رسالته... وأیًضا في ختامها... 

. Òلقد أوضح أنهم أراحوا لیس بولس وحده بل وأیًضا الكورنثوسیین إذ حملوا في داخلهم المدینة كلها
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .تنتعش روح الشخص القدیس بالتفكیر فى األمور التقویة وممارستها، فإن الروح تصارع من أجل ما هو صالح

1 In 2 Corinth. Hom. 44:3. 
2 In 1 Corinth., hom 44:3. 
3 In 2 Corinth. Hom. 44:3. 
4 In 1 Corinth., hom 44:3. 
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القدیس دیدیموس الضریر 

- الختام 4
أبرز الرسول بولس فى ختام رسالته حبه وحب الكنائس واالخوة العمیق نحوهم حتى یتعلموا كیف یحبوا 

بعضهم بعًضا بذات الحب الذي یحبهم به الرسول والذي غرسه بالرب فى قلوب الكنائس األخرى من نحوهم. 
"تسلم علیكم كنائس آسیا، 

یسلم علیكم في الرب كثیًرا أكیال وبریسكال 
 ].19مع الكنیسة التي في بیتهما" [

). 26:18یبدو أن أكیال وبرسكّال كانا في أفسس (أع

  یشیر الرسول إلى الكنیسة فى نوعین: العامة والعائلیة. واحدة یجتمع الكل فیها ویدعوها عامة، واألخرى التي
. Ïیجتمع فیها االخوة مًعا كأصدقاء ویدعوها أسریة. كل موضع یحتفل فیه الكاهن بالطقوس القدسیة ُیدعى كنیسة

أمبروسیاستر 

  یلیق بنا أال نحتقر الكنیسة المنظورة التي تحضر كل واحد كابنٍ . وال نزدري بكنیسة القلب هذه، متطلعین إلى أنها
. Ðتقوي كل الذین هم مرضى. ویلزمنا أن نشتاق إلى الكنیسة العلیا فإنها تكمل كل القدیسین

كاتب سریاني 
یسلم علیكم االخوة اجمعون، "

 ].20سلموا بعضكم على بعض بقبلٍة مقدسةٍ " [

یسألهم أن ُیقّبلوا بعضهم بعًضا بقبلة مقدسة أو بإرادة صالحة، وهو في هذا یوّبخهم ضمًنا حتى ال تحمل 
عالقتهم شیًئا من الخداع والعصبیات والتحزبات، بل یحملون حًبا مقدًسا للكل. القبلة المقدسة هي رمز للحب 

) خاصة في االشتراك في القداس اإللهي. 14:5بط 1المسیحي، أو قبلة المحبة ( 

 القبلة المقدسة هى عالمة السالم تطرد الخالفاتÑ .
أمبروسیاستر 

إذ ربطهم مًعا بالحب عاد الرسول یأمرهم بأن یضعوا الختم على اتحادهم بالقبلة المقدسة التي توّحد وتنتج 
جسًدا واحًدا.  

 " یصفها هنا فقط. ما هو السبب؟ كانوا على خالف فیما بینهم بصورٍة شدیدٍة بقولهم: قبلة مقدسةهذه اإلضافة "
"أنا لبولس، وأنا ألبّلوس، وأنا لصفا، وأنا للمسیح"، وألن الواحد یكون جائًعا بینما اآلخر یسكر، وألنه یوجد بینهم 
منازعات وحسد وقضایا. فإذ یربطهم مًعا بحثه هذا، كان طبیعًبا یسألهم أن یرتبطوا مًعا بالقبلة المقدسة كعالمة 

. Òلالتحاد. فإنها تّوحد وتقیم جسًدا واحًدا. هذه تكون مقدسة متى تحررت من الخداع والریاء

1 CSEL 81:193 
2 Book of steps 1:3. 
3 CSEL 81:193 
4 In 1 Corinth., hom 44:4. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ].21السالم بیدي أنا بولس" ["

).وكما 11:6؛ غال 17:3 تس 2كان الرسول یهتم بتأكید أصالة الرسائل التي لم یسجلها بالكامل بیدیه ( 
 بیده". تحمل هذه ةلكى ینزع أیة شكوك من أنها مزورة وقع بولس على الرسالالقدیس دیدیموس الضریر: "یقول 

العبارة نوًعا من التهدید، فإننا نحتاج أحیاًنا إلى كلمات التهدید حتى نخاف. فالخوف المقدس نافع للغایة لإلیمان 
المقدس والحیاة المقدسة. كما تحمل تأكیًدا أنه باعث الرسالة. كتبها بفمه لكنه ختمها بیده موّقًعا علیها لكي یؤكد 

أصالتها وأنها غیر مزورة.  
إن كان أحد ال یحب الرب یسوع المسیح فلیكن أناثیما  "

 ].22" [ (تعال یا ربنا)ماران اثا

) سواء من الیهود 3:12 كو 1 أولئك الذین كانوا یقولون "یسوع أناثیما" (ال یحب الرب یسوعربما یقصد بمن 
الذین جحدوه أو الذین اّدعوا التكلم بألسنة ودخلوا في حالة من الهستریا النفسیة. 

". یحبهم الحب في المسیح یسوععّما في أعماق قلبه نحو الجمیع بال استثناء، وهو " الرسول بولسیكشف 
 بكل اخالٍص لینعم الكل بالحیاة والوحدة في المسیح یسوع. یطلب خالصهم ومجدهم األبدي.

  .الشخص الذي ال یحفظ الوصایا لیس فیه حب للرب
القدیس دیدیموس الضریر 

 یشیر بولس إلى الیهود الذین صاروا تحت اللعنة، ألنهم قالوا بأن الرب لم یأِت بعدÏ .
أمبروسیاستر 

  بهذه الكلمة الواحدة یبث بولس المخافة فیهم جمیًعا. إنه لیس فقط یضرم خوًفا، بل یشیر أیًضا إلى طریق الفضیلة
وجود ألي شر بل ینطفئ وُیطرد خارًجا بالحب، وٕالى ینبوع الرذیلة، بمعنى متى تكثّفت محبتنا للرب ال یكون 

. Ðومتى كان هذا (الحب) ضعیًفا تبرز الخطیة

 " :ألي سبب یستخدم هذا التعبیر على وجه الخصوص؟ لیؤكد تعلیم التدبیر الرب قادم"؟ "ماران آثاماذا یعني ."
اإللهي. بهذا یضع براهین ألمور كثیرة یجمعها مًعا والتي هي بذار القیامة. لیس هذا فقط وٕانما هكذا تبقون على 

. Ñحالكم وتقطنون في الخطیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
یأمر بحرمان من ال یحب الرب یسوع من الجماعة المقدسة، ویؤكد أن الرب قادم، فماذا یكون مصیر الذین 

لم یحّبوه؟  
 ].23نعمة الرب یسوع المسیح معكم" ["

هذه هي طلبة الرسول لهم، فمن أعماق قلبه یسأل لهم نعمة المسیح القادرة أن تسندهم لتحقق كل احتیاجاتهم 
وتهبهم اإلمكانیة للعمل الروحي. 

1 CSEL 81:194 
2 In 1 Corinth., hom 44:4. 
3 In 1 Corinth., hom 44:4. 
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 كانت عادة بولس أن یطلب نعمة المسیح أن تكون مع الذین یكتب إلیهمÏ .
ثیؤدورت أسقف قورش 

  نعمة ربنا  بحق یكتب إلى الكنائس: "كل كنوز غنى السماء توجد في المسیحهكذا إذ یعلم الرسول بولس أن
". ألنه إذ علم بما فیه الكفایة أن اهللا هو بعینه المسیح، وأن كل مجد الالهوت مقیم یسوع المسیح تكون معكم

فیه، وكل كمال الالهوت حال فیه جسدًیا، إال أنه هنا كان بالتأكید محًقا بالصالة من أجل نعمة المسیح وحده، 
دون إضافة كلمة "اهللا". ألنه إذ كثیًرا ما علم أن نعمة اهللا هي نعمة المسیح، لذلك فهو بكل كمال یصّلي فقط من 

نعمة ربنا یسوع المسیح تكون أجل نعمة المسیح. إذ یعلم أن نعمة المسیح تحوي كل نعمة اهللا. لهذا یقول: "
". لو أن المسیح مجرد إنسان، لكانت في رغبته أن نعمة المسیح توهب للكنائس أراد أن ُتعطى لهم موهبة معكم

إنسان. وبقوله "نعمة المسیح تكون معكم" عني: نعمة اإلنسان تكون معكم، نعمة الجسد تكون معكم، أي نعمة 
الضعف الجسدي! أو لماذا دائًما یشیر إلى كلمة النعمة إن كانت رغبته هي في نعمة إنسان؟ فإنه ما كان هناك 

 الذي بحسب فهمكم –سبب لهذه الرغبة لو كانت غیر موجودة، أو كان یجب أن یصلي أن تمنح لهم نعمة ذاك 
 Ð ال یملك حقیقة هذه النعمة التي یرغبها!–

القدیس یوحنا كاسیان  
 ].24محبتي مع جمیعكم في المسیح یسوع. آمین" ["

تحدث معهم في هذه الرسالة بكل صراحة وأوضح لهم أخطاءهم والتزم أحیاًنا أن یكون حازًما جًدا في 
معالجة بعض مشاكلهم. لكنه یظهر لهم أن هذا كله ینبع عن حبه للجمیع بال تمییز، یحبهم في المسیح ومن أجل 

المسیح. 

  إذ لم یحب الكورنثوسیون الواحد اآلخر قدم لهم بولس هذا التعلیم من عنده لكي یتعلموا أن یحبوا بعضهم البعض
. Ñبذات الحب الذي یحبهم به الرسول، لیس حًبا بعواطٍف جسدیة بل فى المسیح یسوع

أمبروسیاستر 

 " :لیس في محبته شيء بشري أو في المسیح یسوعهكذا لكي یمنعهم عن التفكیر أنه یتملقهم ختم بقوله ."
فى جسدي، بل هو حب من نوٍع روحي وأصیل. هذا هو السبب الذي به یضع الختم علیه باضافة الكلمات: "

. Ò"المسیح یسوع
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

جاء في ختام الرسالة ما یظهر أنها ُكتبت في فیلبي، لكن یرى البعض أنها ُكتبت في أفسس وُأرسلت من 
فیلبي، حیث یوجد طریق من أفسس إلى كورنثوس عبر فیلبي. 

1 PG 82:374. 
2 The Seven Books of John Cassian, 2:5. 
3 CSEL 81:194 
4 In 2 Corinth. Hom. 44:4. 
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 16من وحي ا كو 
ألسلك بالمحبة كل أیام حیاتي! 

  ،تقدم ذاتك هبة لمحبوبیك
فتقیم منهم كائنات ملتهبة حًبا! 

أقف قي دهشة، 
رسولك یقطر حًبا في بدء رسالته لشعب كورنثوس المنقسم، 

وبالحب یختم أیًضا رسالته. 
یقتدي بك، فال یشغله إال الحب. 

  .یسألهم الحب العملي لفقراء أورشلیم
ویعلن حبه وحب زمالئه الخدام لهم، 

فیؤكد شوق الكل لزیارتهم. 
بالحب یوصیهم بتلمیذه تیموثاوس. 

وبالحب یسألهم أن یقَّبلوا بعضهم بعًضا. 
بالحب یطلب لهم نعمتك تمأل كیانهم، 

فیشتهوا یوم مجیئك! 
هب لي مع رسولك 

أن أسلك بالحب كل أیام حیاتي! 
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كلمة شكر 
أشكر األخ المبارك دكتور جورج كامل یوسف الذي قام بتجمیع بعض أقوال اآلباء باإلنجلیزیة منذ أكثر من خمس 

سنوات، وقد قمت بترجمتها. وأثناء إعداد الكتاب للطبع ظهر كتاب 
Ancient Christian Commentary on Scripture، volume 7. 

Edited by Gerald Bary، 1999 
قمت بترجمة بعض فقرات من أقوال اآلباء الواردة به. 
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