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 مدخل
 ,كثالث جنـوم المعـة    ,  ثالث كلمات جامعة   -"أفسس", "بولس", "رسالة"  

ولكل من هذه الثالث الكلمات جاذبية قويـة تـستميلنا          . ةتسطع يف مساء هذه الرسال    
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 أو  -"أفـسس ", "بـولس ", "رسـالة "إذا ما حاولنا كشف كنوز هذه الرسالة        , إليها
  :واملدينة املرسلة إليها, ومرسلها, الرسالة

حساً , عرشاً رفيعاً يف قلب كتابات بولس     تتبوأ هذه الرسالة    :  الرسالة  -أ-  
, وهي الدرة اليتيمة املنتظمة يف منتصف عقد رسائله الدريـة         , فهي قلبها اخلافق  . ومعىن

ومقياس , إىل األمم " رسوليته"ويعتربها حجة   , هي الرسالة الوحيدة اليت يفخر ا بولس      
  ).٣و٢: ٣" (درايته بسر املسيح"درجة 

ألا جتمع بـني    . هي أمسى كتاب يف سجل الوحي     "حسناً قال فيها كولردج       
وهي ملتقى مطاليب الدين املسيحي مبطاليب الـدين        , ئد املسيحية دفتيها خالصة العقا  

  ".الطبيعي
هي إحدى الرسائل األربعة اليت كتبها بولس الرسول وهو سـجني يف رومـا                
إىل : املؤلف من رسـائله   , فهي اللؤلؤة الرابعة يف هذا العقد الرباعي النظيم       , ألول مرة 

, واحدة من هذه الرسائل األربـع     ومع أن كل    . وأفسس, وفيلمون, وكولوسي, فيليب
ونعمة إهلية  , إال أن نغمة واحدة مشتركة تتخللها مجيعاً      , ختتلف عن األخرى معىن ومبىن    
والـروح  , والقلب واحد , والعقل واحد , فاقلم واحد . واحدة أوحت لبولس ا مجيعها    

ولقـد أجـاد    . )١: ٤بطـرس ١(والنعمة أيضاً متنوعة    , لكن الظروف متباينة  , واحد
فلما هبت عليها نـسمات     , إذ شبه نفس بولس بقيثارة ذات أوتار حساسة       , نتانوسمو

فتارة نسمع دوي رعد قاصـف كمـا يف         . أفاضت منها نغمات عدة   , نعمة اهللا املتنوعة  
كما يف رسـالتيه إىل     , وطوراً نصغي إىل ترجيع أناشيد عذبة رخيمة      , رسالتيه إىل غالطية  

تسبيح مالئكي يرتفع إىل السماويات يف األعايل كما        وحيناً نستمع إىل    , فيلييب وفيلمون 
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توجد أصداء مـشتركة    , ويف كل هذه النغمات املتعددة    . يف الرسالة اليت حنن بصددها    
ففي رسالة أفسس جند أصداء متجاوبة مـع        . فتوحد ما بينها من جتانس    , تتخللها مجيعاً 

, ان رسالة فيلـييب   ويف رسالة كولوسي نسمع نغمات مشتركة مع أحل       , رسالة كولوسي 
  .ويف رسالة فيلييب نصغي إىل نربات متفقة مع أناشيد رسالة فليمون

*  *  *  
وسـارا يف الطريـق     , خرج شخصان من روما   ,  ميالدية ٦٠يف أحد أيام سنة       

وهو من آسـيا    " تيخيكوس"اسم أحدمها   ": طريق ابيوس "السلطاين املعروف وقتئذ بـ     
هو عبدها رب من مواله أما أوهلما فهو حامل هـذه           و" أنسيموس"واسم الثاين   , مولوداً
مثلمـا  , وقلما أتاحت العناية إلنسان واحد أن حيمل من الكنوز يف يوم واحد           . الرسالة

.  إذ محل ثالث رسائل من خري ما كتب بولس الرسول          -محل تيخيكوس يف ذلك اليوم    
 كما قال فيها     أو - وآخرها وأفخرها  -وإىل أفسس , وإىل فليمون , إىل كولوسي : رسائله

  ".هي تاج كتابات بولس الرسول: "آرك جراهام
أما مادا فهي وليدة سجن رومـا الـضيق         . هذه الرسالة ذات مادة وروح      
فلقد كتبها يف منفاه وسالسل الـسجن       . وهي مكتوبة بقلم بولس أو بإمالء منه      , املظلم

يف " السماويات "فهي منبعثة من  , وأما روح هذه الرسالة   . تقيد جسمه الضعيف اهلزيل   
وحيث روح الـرب    , ألا صادرة عن روح إله بولس     , والنور,  موطن احلرية  -األعايل

إذا بروحه تتـسامى يف     , فبينما جسد بولس يرسف يف السالسل والقيود      . فهناك احلرية 
 إن مادة هذه الرسـالة مقيـدة        ".الرفيق األعلى "األعايل متمتعة بالشركة الروحية مع      
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بغىن املسيح الذي ال    "ومشبعة  " ثقل جمد أبدي  "لكن روحها حمملة    , ودهبأثقال بولس وقي  
  ".يستقصى
 فهي ختتلف عن رسالة غالطية اليت يتغلغل فيها         -هذه الرسالة خالية من اجلدل      

فإذا كان بولس قد كتب رسالة غالطية مبداد من حملول أشعة نور            . روح اجلدل العنيف  
  .اد من ذوب قلبه امللتهبفقد كتب هذه الرسالة مبد, عقله النري
اجلامعـة يف     فهي رسالة الكنيسة   -هذه رسالة خالية من اإلشارات الشخصية       

فيها رفع الرسول نظره فوق احلدود الضيقة الـيت تفـصل أجـزاء             . كل عصر وعصر  
ومن . وقدم فيها أفضل ما عنده    , فقدم رسالته هذه للكنيسة كلها    , الكنيسة عن بعضها  

ويف شـكره سـكب     , خشع بقلبه شـاكراً   , ية من أفضال ونعم   فرط ما غمرته به العنا    
ويف تعبده تركنا   , ويف سكيبه املقدس كان ساجداً ويف سجوده كان متعبداً        , خالصة قلبه 

نسمع الصوت وال منيز    , مرتعدين, مندهشني, حنن الواقفني على رمال الوادي مبهوتني     
وال تروى فينا   , العليا" سماوياتال"منه سوى نربات قليلة تزيدنا شوقاً وحنيناً إىل تلك          

  .؟!مث انطلق هو إىل األعايل لريتوي من تلك الينابيع العليا اليت ال ينضب هلا معني, غليالً
فهي الـبالغ   ". املسيح والكنيسة : "إن الفكرة األساسية يف هذه الرسالة هي        

: " ة فيلبس النهائي يف تفسري ذلك اإلعالن اجلليل الذي فاه به املسيح على طريق قيصري            
 فال غرو إذ كـان      ".  أبين كنيسيت وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها       على هذه الصخرة  

إن , أو بعبارة أخـرى   , "القديسني واملؤمنني يف املسيح يسوع    " اخلطاب فيها موجهاً إىل     
  ".نيسة واكواحملقق يف ال, قصد اهللا األزيل املعلن يف املسيح"موضوع هذه الرسالة هو 
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وال على احتـاد عناصـر      , لقصد مقصوراً على دعوة اهللا للكنيسة     ليس هذا ا    
لكنه ميتد فيطوى على كل اجلنس البشري الذي قصد اهللا أن جيمعـه             , الكنيسة املتنوعة 

بـدأ  , ولكي يفصح الرسول عن هـذا القـصد       ". الرأس األعلى "يف املسيح الذي هو     
, فداء الذي أكمله بصليبه   وال, بالكالم عن حاجة الفرد إىل اخلالص الذي قدمه املسيح        

والغفران الذي أمته بدمه الكرمي ومن هذا تدرج إىل الكالم عن الصلة الكائنة بني املؤمن               
وعلى . عضواً يف اجلسد بسائر األعضاء    فهي على مثال الصلة اليت جتمع       , وسائر املؤمنني 

إال أم واحد يف    , فلئن اختلفوا جنساً  , تبىن الصلة بني اليهود واألمم    هذه النسبة املكينة    
  .املسيح

كانتـها يف   موهو أن الكنيسة مع مسو      : وجدير بنا أن نذكر ما قرره الرسول        
: ليست غاية يف ذاا وإمنا هي وسيلة إلظهار حكمة اهللا املتنوعـة للعـاملني             , قصد اهللا 

  ".حسب قصد الدهور الذي صنعه يف املسيح يسوع ربنا"
  :يدد الجد صلة هذه الرسالة ببعض أسفار العه–ب 

  كتبت هذه الرسالة يف نفس الوقت الذي كتبت فيه رسالة بولس الرسول إىل أهل
. فال عجب إذا وجد بينهما شيء غري قليل من التشابه يف اللفـظ واملعـىن              ,  كولوسي

  :وإليك بعض هذا التشابه
  ١: ٢و١٨: ١كولوسي= ٢٢: ١أفسس": املسيح رأس الكنيسة"
 ١٠: ٢كولوسي= ٢٢: ١سس أف:"مسو املسيح على املالئكة"
 ٢٤و١٨: ١= ٣: ٥, ١٢: ٤, ٢٣: ١ أفسس:"الكنيسة جسد املسيح"
 ١٩: ٢كولوسي= ١٦: ٤ أفسس:"منو اجلسد"
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 ١٥: ٣كولوسي= ٤: ٤, ١٦: ٢أفسس": وحدانية اجلسد"
 ٢١: ١كولوسي= ٢: ٢ أفسس:"احلالة الطبيعية اليت كان عليها املؤمنون"
 ١: ٣, ١٢: ٢كولوسي= ٦: ٢ أفسس:"قيامة املؤمنني يف املسيح"
 ١٣: ٢كولوسي= ٥: ٢ أفسس:"املؤمنون حميون يف املسيح"
 .٢٠: ١كولوسي= ١٣: ٢ أفسس:"املؤمنون مصاحلون مبوت املسيح"
  .١٢: ١كولوسي= ٧: ١ أفسس:"املؤمنون مفتدون مبوت املسيح) "١٠(
  .١٢: ١كولوسي= ٩ و٨: ٥ أفسس:"املؤمنون سالكون يف النور) "١١(
  .٧: ٢كولوسي= ١٧: ٣ أفسس:"ؤمنون متأصلون يف املسيحامل) "١٢(
  ٢٣: ١كولوسي= ١٧: ٣ أفسس:"املؤمنون مبنيون على أساس) "١٣(
  .١٩: ١كولوسي= ٢٣: ١ أفسس:"ن يف املسيحواملؤمنون مملؤ) "١٤(
  .٩: ٢, ١٩:: ١كولوسي= ١٩: ٣, ٢٣: ١ أفسس:"امللء) "١٥(
  .٩: ٣كولوسي=٢٢: ٤سسأف": اإلنسان العتيق واإلنسان اجلديد) "١٦(
  . ١٤-١٢: ٣كولوسي= ٣و٢: ٤ أفسس:"سلسلة خطايا ممتنعة) "١٧(
  ٨ و٥: ٣كولوسي= ٦: ٥ أفسس:"غضب اهللا على العصاة) "١٨(
  ١: ٤ -٨: ٣كولوسي= ٩: ٦-٢٢: ٥ أفسس:"واجبات بيتية مطلوبة) "١٩(
  ٧: ٣كولوسي= ١٧: ٤, ٢: ٢ أفسس:"طيةاخلالسلوك يف ) "٢٠(
  ١٠: ١كولوسي= ١٠: ٢ أفسس:" القداسةالسلوك يف) "٢١(
  ٥: ٤كولوسي = ١٦: ٥ أفسس:"افتداء الوقت) "٢٢(
  ١٦: ٣كولوسي= ١٩: ٥أفسس": ترنيمات روحية") ٢٣(
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  ٢: ٤كولوسي= ١٨: ٦أفسس": الصالة والتضرعات) "٢٤(
  ٢٧ و٢٦: ١كولوسي= ٣: ٣, ٩: ١ أفسس:" املعلنالسر") ٢٥(
  ٢٦: ٢, ٢٧: ١ كولوسي =٧: ٢, ١٨ و٧: ١أفسس": الغىن) "٢٦(
  ٢: ١كولوسي= ٢١: ٣أفسس": األجيال والدهور) "٢٧(
  ٥: ١كولوسي= ١٣, ١ أفسس:"كلمة حق) "٢٨(
   ٧: ٤كولوسي= ٢١: ٦أفسس": صفات تيخيكوس ومهمته) "٢٩(
  ٧: ٢كولوسي= ٢٠: ٢أفسس": املسيحيون مبنيون هيكالً) "٣٠(

  ٢٠البه بني بعض عبارات يف هذه الرسالة ويف أعماالتش  
  ١٩: ٢٠أعمال= ٢: ٤أفسس": بكل تواضع"
 ٢٧: ٢٠أعمال= ١١: ١أفسس": مشورة اهللا"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ٢٠: ٣أفسس": القدرة اإلهلية"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ٢٠: ٢أفسس": بناء املؤمنني"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ١٧ و١٤: ١أفسس": مرياث القديسني"
   آاتب الرسالة وظروف آتابتها-جـ

كعادتـه يف سـائر     , مقروناً بالتحية يف غرـا    , ولس الرسول حتمل هذه الرسالة اسم ب    
  .الرسائل اليت حتمل طابع قلمه امللهم

وقرئت . وقد قُبلت هذه الرسالة على مر األجيال حاملة اسم الرسول املبارك            
هذه حقيقة تؤيـدها سـحابة مـن        . وفسرت من مجهرة املفسرين مقرونة باسم بولس      

إىل تلميـذه   , وس تلميذ يوحنا الرسول وأسقف أزمري     بر فمن بوليكا  -الشهود األقوياء 
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إىل إغناطيوس الذي عاش    .  يف آسيا الصغرى يف القرن الثاين للميالد       أيريناوس الذي نشأ  
فمـع أن اآلراء   . إىل سائر الالهوتيني واملفسرين يف مجيع العصور      , يف أواخر القرن الثاين   

إال أـا أمجعـت كلـها       , لرسالةقد تباينت وتشبعت يف حقيقة من كُتبت إليهم هذه ا         
  .واتفقت على أن كاتبها هو بولس الرسول

 ال كما متىن مرة أن يزور روما        -كتب بولس هذه الرسالة أثناء إقامته يف روما         
 ولكنه حل فيها أسرياً     -معزياً ومتعزياً باإلميان املشترك بينه وبني مؤمين روما       , حراً طليقاً 
وضيق . حت له نوراً باهراً مل يهيئه له اء النور الطبيعي         غري أن ظالل السجن أتا    . سجيناً

وأوقـات  . عز عليه أن جيد مثلهما يف باحة العامل الفـسيح         , غرفته قدم له سعة ورحابة    
واالتصال , واإلهلام احلر الطليق  , هيأت له فرصة نادرة للتفكري العميق     , خلوته ووحدته 

 له فرصة نادرة لالتصال بزائريه مـن        ويف الوقت نفسه أتاحت   , الوثيق بالرفيق األعلى  
  ).٣٠: ٢٨أعمال(خمتلف األقطار واألمصار 

على أن بولس هـو كاتـب هـذه         , لقد أمجعت كلمة آباء الكنيسة األولني       
وجلهم أضاء صفحات كتاباته مبقتبسات من هذه الرسالة علـى اعتبـار أن             . الرسالة

  .بولس كاتبها
, بعـضها سـليب   : ت قامت يف سبيله   غري أن هذه اإلمجاع مل خيل من اعتراضا         

  :والبعض اآلخر إجيايب
إن الرسالة خالية من كل طـابع شخـصي         : يف مقدمة االعتراضات السلبية     
وال جمـال   . فال مكان فيها لتحيته الشخصية اليت ألفناها منه يف سائر رسائله          . للرسول

  .كما يف كورنثوس وروما وغالطية, فيها لظروف الكنيسة احمللية اخلاصة
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خيتلف بعض  , إن أسلوب الرسول يف هذه الرسالة     : ومن االعتراضات اإلجيابية    
ال نعثـر   " فذة"فبني دفيت هذه الرسالة نلتقي بكلمات       . االختالف عنه يف سائر رسائله    

 الرسالة ميتد بالكاتـب إىل      وسياق الفكر يف هذه   . على مثلها يف سائر كتابات الرسول     
. وتارة يفتح أمامه أبوابـاً جديـدة      , وع األصلي   فيخرجه طوراً عن املوض   , مدى بعيد 

قد عوجلت بطريقة ال عهد لنا ا       , فإن العقائد املتضمنة يف هذه الرسالة     , فضالً عن ذلك  
  .يف كتاباته األخرى

أمـام نـور    , ولعلها تـضمحل  ,  تتضاءل - أوجلها -لكن هذه االعتراضات    
  :احلقائق اآلتية

ائل إن بولس هو كاتب هذه الرسالة وال        فالتاريخ املسيحي يف جانب الرأي الق       
هم خري حكم يف    , شك يف أن العلماء الناقدين الذين عاشوا يف القرون املسيحية األوىل          

, فتعترب شهادم كأا شهادة عيـان     , ألم كانوا قريبني من ذلك العهد     , هذا املوضوع 
  ".وشهد شاهد من أهلها: "فيتم فيهم ذلك القول املأثور

فقد يظهر لنا مـىت     , يف خلو هذه الرسالة من اإلشارات الشخصية      أما السبب     
  ".إىل من كتبت هذه الرسالة؟: "جئنا إىل حبث هذا السؤال

, عنه يف سائر رسـائله    , ومن جهة اختالف أسلوب الرسول يف هذه الرسالة         
بـاختالف  , فالسر فيه يرجع إىل أن أسلوب الكاتب الواحد قد يتخذ أشكاالً خمتلفـة            

قوي اإلهلـام   , وفوق ذلك فإن رجالً خصيب العقل كبولس      , ات اليت يعاجلها  املوضوع
ويقيننـا أن هـذا     . يف كل رسـائله   , ال ميكن أن يتقيد بأسلوب خاص     , كرسول األمم 

  .ال عليه, االعتراض حجة يف جانب الرسول
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أما عن كون الرسول قد عاجل يف هذه الرسالة عقائد مل يعاجلها يف غريهـا أو                  
ال بـد أن    , فإن هذا يعزى إىل أن معلماً عظيماً كبـولس        ,  طريقته املعهودة  بطريقة غري 

. سيما وأن أحوال كل كنيسة ختتلف عنها يف األخـرى         , خيرج من كرته جدداً وعتقاء    
درجة يف التمييز إىل درجة     "ومن  " من نعمة إىل نعمة   "ومن املفروض أن املؤمنني يتقدمون      

ويف . والقابلية, والفهم, املعرفةور بقدر ازديادهم يف     فمن الطبيعي أن يزاد هلم الن     " أرقى
مقصورة على العقائد اليت تناوهلا الرسول      , اعتقادنا أنه لو كانت العقائد يف هذه الرسالة       

ولقيل لنـا إن هـذه      , يف رسائله األخرى العتربت هذه حجة ضد كتابته هذه الرسالة         
ن حياكيه يف الكتابة فنقل حنن       بل بقلم شخص أراد أ     الرسالة ليست من كتابات بولس؟    

  !!!ألن هذه الرسالة مل تأتنا بعقيدة جديدة, ومل حيسن النقل
وما أمجل  !. ولو كان احلق واضحاً كالنهار    , ال يكف عن االعتراض    فاملعترض  

ليس لنا من جواب على كل معترض سوى أن         : "ما قال العالمة هوسن يف هذا الصدد      
فقد شهد  . ذه الرسالة من كاتب سوى بولس الرسول      ال ميكن أن يكون هل    : نقول واثقني 

,  بـولس وأيرينـاوس    فمن إذاً بني  . أريناوس يف بدء القرن الثاين أن بولس هو الكاتب        
فال بد أن تكون له مـؤهالت ال        , يكون كاتباً هلذه الرسالة؟ إن وجد شخص مثل هذا        

وإهلـام  , بريودقة التع , وسالمة الذوق ,  يف سالمة األسلوب   -تقل عن مؤهالت بولس   
, وقوة يف الشعور  , وصالبة يف احلق  , ووداعة متس أهداب األرض   , متصل بباب السماء  

فال بد أن يكون أفضل     , فإن مل يكن بولس هو الكاتب     . ونار يف القلب  , ونور يف العقل  
    !فمن هو إذاً؟ أليس األفضل أن نسلم بأنه هو بولس؟!! من بولس

    إلى من آتبت هذه الرسالة؟-د
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ليس موجودة  , املتضمنة يف العدد األول   " يف أفسس "أن العبارة   , ملسلَّم به ا من  
وإىل هذه احلقيقة يعزى السبب يف خلو هذه الرسالة من          . يف بعض النسخ اخلطية القدمية    

مما حدا جبل البـاحثني أن      , اإلشارات اخلاصة إىل الظروف احمللية احمليطة بكنيسة أفسس       
 من  -أُرسلت إىل كنائس تضمها معاً مقاطعة واحدة      " وريةد"يستنتجوا أن هذه الرسالة     

يف العنوان ليمأل باسم الكنيسة الـيت يـأيت         " فراغاً" ترك   وأن الرسول , ضمنها أفسس 
هي صورة طبق األصـل     , "يف أفسس : "وأن النسخ اخلطية احملتفظة ذه العبارة     . دورها

ا إحدى تلك الكنائس أو     باعتبار كو , للنسخة األوىل اليت أرسلت إىل أفسس بالذات      
  ".مفتاحها"

وأن امسـه   , ومىت ذكرنا أن تيخيكوس محل هذه الرسالة مع رسالة كولوسي           
 ٢١: ٦أفسس, ٨ و ٧: ٤كو(مذكور يف كل من الرسالتني بكل حب وإجالل وإكرام          

, تبني لنا أن هذه الرسـالة     , وأن هاتني الرسالتني تتشاان يف مواضع غري قليلة       ). ٢٢و
: ٤كو" (الرسالة إىل الودكية  "غالب تلك اليت ذكرت يف رسالة كولوسي باسم         هي يف ال  

٦.(  
ومتقلـدة زعامتـها    , ومبا أن أفسس كانت على رأس مدائن تلك املقاطعـة           
فكان , مقاطعة آسيا الصغرى  " مفتاح"وأا كانت   , ودينياً, واجتماعياً, وعلمياً, سياسياً

. كنيسة أفـسس  " عن طريق "تلك الكنائس   من الطبيعي أن ترسل هذه الرسالة إىل كل         
يف كثري من النسخ اخلطية القدمية      " يف أفسس : "وإىل هذا يعزى السبب يف وجود العبارة      

  .جداً
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لقد امتازت بغناها   . هذه هي أفسس عاصمة الدولة الرومانية يف آسيا الصغرى          
 ٢٢٠هر  إذ سلخ من الد   , ومعبدها الذي فاق كل طارف وتليد     , وفنها املبدع , اجلزيل

,  قـدماً  ٢٢٠وعرضه,  قدماً ٤٢٥وبلغ طوله ,  عاموداً ١٢٧فشيد على   , سنة يف إقامته  
  . هذا هو هيكل ديانا- قدما٧٠ًوارتفاعه

, متحلية جبماهلا القبـيح   , هذه هي أفسس اليت كانت قبل بزوغ مشس اإلجنيل          
خرت , جنيل ولكن عندما غمرها نور اإل       متفاخرة برفعتها احلقرية  , متعظمة بغناها املفتقر  

  .ساجدة عند قدمي الناصري املصلوب" ديانا"
ألا اكتفت بـاملظهر    . ولكن أين هي أفسس اآلن؟ لقد أضحت أثراً بعد عني           

: ٢رؤيـا " (فتركت حمبتها األوىل  ", "احلقيقة"عن  " االسم"وانصرفت بـ   , دون اجلوهر 
٥.(  

. لة باقية ولئن مضى الرسول فالؤسا   . فإن رسالتها خالدة  , ولئن ذهبت أفسس    
 فلنتقدم إىل دراسة هذه الرسـالة       .ولكن كلمة اهللا ال تزول    , فالسموات واألرض تزول  

وأن , أن يعلن لنا ما خفي منها وما استتر       , طالبني من روح اهللا   , بروح التخشع والتعبد  
ألا يف الواقع كتبت لنا حنن الذين       , ما وضح منها وما ظهر    , حيقق لنا يف حياتنا العملية    

  .بنا األيام إىل هذا العصرامتدت 
 مقدمة الرسالة

  اإلصحاح األول - تمهيد-
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ويف بعض األوقات تغفـل     . وطلبة, وشكر,  عادة بتحية  تستهل رسائل بولس    
كما يف ديباجـة    , ويف البعض اآلخر جتتمع هذه الثالثة العناصر معاً       , أو الطلبة , التحية

  : نصر منها قائم بذاته كل ع-اليت تتضمن ثالثة عناصر هامة, هذه الرسالة
  "بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهللا":  آاتب الرسالة:أوًال  

   "إلى القديسين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع":  المكتوب إليهم:ثانيًا  

  "نعمة لكم وسالم من اهللا أبينا والرب يسوع المسيح":  التحية :ثالثاًً  

  : ئم على ثالثة أرآانوآل عنصر من هذه الثالثة العناصر قا  

  : كاتب الرسالة يصف نفسه وصفاً مثلثاً:أوالً  

)٣(  )٢(  )١(  
السلطان الذي تقلـد بـه        :وظيفته  :امسه

  وظيفته
  "مبشيئة اهللا"  "رسول يسوع املسيح"  "بولس"

  : الكاتب يصف املكتوب إليهم وصفاً مثلثاً:ثانياً  

)٣(  )٢(  )١(  
  :مقامهم  :مكام  :دعوم

 "املؤمنني يف املسيح يسوع"  "الذين يف أفسس"  "القديسني"

  :التحية يف وصفها املثلث :ثالثاً
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)٣(  )٢(  )١(  
  :مصدرها  :مآهلا  :مشتمالا

من اهللا أبينا الرب يسوع     "  "لكم"  "نعمة وسالم"
  "املسيح

  :كاتب الرسالة
١ب،ولُ ولُسوَع َرساِهللا، بَِمِشيئَِة الَْمِسيحِ َيس  
  :ه وصفاً مثلثاًالكاتب يصف نفس 
 ".صغري" معناها, وهي كلمة يونانية األصل-"بولس"امسه )١(

 أن رسول األمم عرف ذا االسم بعد جتديده         ٩: ١٣ ألول مرة حدثنا لوقا يف أعمال       
أو " املطلـوب " ومعنـاه    -"لشاو: "وقد كان قبالً معروفاً باسم    . ورجوعه إىل املسيح  

. وحتف بـه اخلـيالء    , فاالسم القدمي حييطه الزهو   . وشتان بني االمسني  ". املرغوب فيه "
  .واالسم اجلديد مشتق من معدن البساطة والوداعة

بَعيد اهتداء الـوايل    , "بولس"وإذا ذكرنا أن شاول الطرسوسي عرف باسم          
جاز لنا أن نستنتج    , )٧-٥: ١٣أعمال(الذي قبل اإلميان على يديه      , سرجيوس بولس 

على مثال ما يـتم للفـاحتني       , ول رجل جتدد على يديه    تقلد اسم أ  , أن بولس الرسول  
يضاف إىل  . الظلفرين الذين تخلع عليهم أمساء املواقع احلربية احلصينة اليت يظفرون فيها          

 تعني عليـه أن حيمـل اسـم         ,بعد أن جتدد ورجع إىل املسيح     , أن بولس الرسول  , هذا
أن جيتاز مقاطعات وبـالداً   , ذهواحلالة ه , فصار من احملتم عليه   , املسيح أمام أمم وملوك   

أن حيمل امساً   , فقد أضحى لزاماً عليه   , عربي األصل " شاول"ومبا أن امسه األول     . يونانية
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فلم تَر أنـسب مـن اسـم    , يتفق واملزايا اليونانية والرومانية اليت حصل عليها      , يونانياً
  .الذي يذكّره باسم أول رجل اهتدى على يديه" بولس"

أن الرسول بولس كان حيمل امسني منـذ        , اد األسقف موليه  ويغلب على اعتق    
: وثانيهما. ألن الرسول يهودي األصل واملولد    , العربي لغة " شاول: " أحدمها -الطفولة

, لألمـم فلما جتدد وأضحى رسـوالً      . ألن الرسول يوناين الثقافة   , اليوناين لغة " بولس"
 فاختفى الطرسوسي , اً بثانيهما وحده  فأصبح معروف , امسه اليهودي يف امسه اليوناين     اُبتلع

  .شاول يف بولس الرسول
يف هذه الرسالة ويف رسالته إىل رومية مل يقرن امساً          , وجدير باملالحظة أن بولس     
يرجـع  , وغالباً جداً .  على غري عادته يف رسائله املوجهة إىل سائر الكنائس         -أخر بامسه 

موجهة إىل كنـائس أخـرى      , عهاإىل أن هذه الرسالة عامة يف موضو      , السبب يف هذا  
   ).ارجع إىل املقدمة العامة. (عالوة على أفسس

الـشخص  : تعين إطالقاً " رسول"كلمة  ". رسول يسوع املسيح  : "وظيفته) ٢(  
 ويف هذا يقول    .ويفترض فيها أن املرسل أجلّ قدراً من الرسول       . املكلف مبهمة ورسالة  

لكنها استعملت هنا على وجـه      . )١٦: ١٣يو" (ليس رسول أعظم من مرسله    "املسيح  
اختـارهم  , مؤلفة من اثين عشر رجالً    , منتقاة, لتعين واحداً من طبقة ممتازة    , التخصيص
وليحملوا امسه ورسالة إجنيلـه     , وأرسلهم ليكونوا شهود عيان لقيامته    , ودعاهم, املسيح

ذي سقطت إال يهوذا األسخريوطي ال  . إىل البشر وكلهم عاين املسيح بعد قيامته باجلسد       
  .راية الشرف من يده
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وهو تـابع  , يفيد أن بولس نرسل من املسيح" رسول يسوع املسيح : "إن قوله   
وال شـك يف أن     . وموضوعها, بل إن املسيح هو علة رسوليته وغايتها      , ومملوك منه , له

فهـو  . ووداعـة , ورفعة, انتساب بولس الرسول إىل املسيح يسبغ على رسالته سلطة        
ويف الوقت نفسه هو رسول ذاك الذي قـال عـن           ,  ورب األرباب  رسول ملك امللوك  

  ".ألين وديع ومتواضع القلب: "نفسه
,  الصفة اليت تقدم ا بولس إىل قارئيه يف هذه الرسالة          وجيمل بنا أن نقارن بني      

  :والصفات اليت تقدم ا إىل قارئيه يف بعض رسائله األخرى
  " بولس: "كي قال يف رسالتيه األوىل والثانية إىل تسالوني

  "بولس عبد يسوع املسيح: "ويف رسالته إىل رومية قال
  "بولس املدعو رسوالً ليسوع املسيح: "ويف رسالته األوىل إىل كورنثوس قال

  "بولس رسول يسوع املسيح: "ويف مطلع رسالته الثانية إىل كورنثوس قال
  " بإنسانبولس رسول ال من الناس وال: "ويف بدء رسالته إىل غالطية قال
  "بولس عبد يسوع املسيح: "ويف مقدمة رسالته إىل فيلييب قال
  " بولس عبد اهللا ورسول يسوع املسيح: "ويف غرة رسالته إىل تيطس قال
  "بولس أسري يسوع املسيح: "وافتتح رسالته إىل فليمون بقوله

كون يف   كان يبعث برسالة إىل أناس ال يش       أن بولس عندما  , من هذه املقابالت يتضح لنا    
أو يكتفي بأن   , كان يكتفي يف الديباجة بذكر امسه جمدداً عن كل لقب         , سلطان رسوليته 
, وفيلـييب ,  كما يف رسـائله إىل تـسالونيكي       -"العبد ليسوع املسيح  "يتسربل بثوب   

ولكنه يف خماطبة الكنائس اليت كانت فيها رسوليته موضع شك أو جدل أو             . وفيليمون
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ضناً منه بكرامو خدمتـه ال بكرامـة        , ز سلطان رسوليته  منازعة كان حيرص على تعزي    
, ولكن يف رسالته اليت حنن بصددها اآلن      .  كما يف رسالتيه إىل غالطية ورومية      -شخصه

سطاً وليس خبـاف أن الختبـارات       اختذ موقفاً و  , ويف رسائله إىل كورنثوس وكولوسي    
  .بولس الشخصية شأناً يذكر يف هذا الباب

ليس "و" أول اخلطاة "و, "إنه كان مضطهد الكنيسة   "ال عن نفسه     الذي ق  هذا هو بولس  
  ".رحم ألنه فعل جبهل يف عدم إميان"لكنه , "مستحقاً أن يدعى رسول املسيح

على أنه من اجلائز أن يعترب كل مؤمن رسوالً مبعىن عام فلكل مؤمن رسالة يؤديهـا يف                 
  .لقصد سام, ما دامت حياته مرتبة حبكمة سامية, حياته

مل يتقلد مهام رسالته مـن الرسـل        ". مبشيئة اهللا : "السلطان الذي تقلد به وظيفته    ) ٣(
وال عن تطفـل    , وال حبكم أي نظام بشري    , وال من بشر  , وال من الكنيسة  , الذين قبله 

لكنه تسلم مقاليـدها    , وال عن جمرد رغبة منه يف خالص البشر       , أو محاس شخصي  , منه
ولئن كانت كنيسة أنطاكيـة قـد أفرزتـه         . علويةمن املسيح نفسه ومبحض مشيئته ال     

افرزوا يل برنابا   : "فقال الروح القدس  , إال أنه كان قد دعي قبالً إىل هذا العمل        , للتبشري
 هذا واضح غاية الوضوح     ).٢: ١٣أعمال" (للعمل الذي دعوما إليه   ) بولس(وشاول  

ملا سر اهللا الذي    "ل   هي رسالة غالطية إذ يقو     -يف رسالة أخرى كتبت مع هذه الرسالة      
للوقـت مل   , أن يعلن ابنه يفّ ألبشر به بني األمـم        , أفرزين من بطن أمي ودعاين بنعمته     

فإن الذي عمل يف بطـرس      ... وال صعدت إىل الرسل الذين قبلي       , أستشر حلماً ودماً  
  ).٨-٦: ٢ و٢٠-١٥: ١غالطية". (لرسالة اخلتان عمل يفّ أيضاً لألمم
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ودعاه لوظيفة الرسولية وشرفه بأن وضعه يف رأس        , ره املسيح هذا هو بولس الذي اختا    
: ١يت١(أن يضع نفسه يف رأس قائمة اخلطاة        , مع أنه قد رضى تنازالً منه     , قائمة الرسل 

: ١٥كو١(ويف مؤخرة صفوف الرسل     , )٨: ٣أفسس(ويف ذيل قائمة القديسني     , )١٥
٩.(  

, ة اليت قلدته أعباء هذه اخلدمـة      ال مشاحة يف أن بولس كان واثقاً من املشيئة السماوي         
وهـو  , يصغي لصوا ويستمع لدقات سـاعتها     , وكان على اتصال وثيق ذه املشيئة     

وأنه متمتع بسلطان   , ألنه ليس عائشاً لذاته   , شاعر على استمرار بأنه ليس شيئاً يف ذاته       
فهو بذلك يف حرز حريز مـن كـل اهلجمـات         . وأرسله, وهداه, املسيح الذي افتداه  

آمن مطمئن إذا أريـد بـه       , كرمي إذا أُريد له الضيم    , عزيز إذا أُريد له الذل    , بشريةال
وال تقف يف سـبيله     , ال تلويه عن قصده جتربة وإن دقت      . ألنه متمم مشيئة اهللا   , الشر

وكذلك شأن كل مؤمن جيد يف إمتام مـشيئة اهللا   . ألنه متمم مشيئة اهللا   , عقبة وإن جلت  
  .يف حياته

  :املرسل إليهم
  .َيسوَع الَْمِسيحِ ِفي َوالْمْؤِمنَِني أَفَسَس، ِفي الَِّذيَن الِْقدِّيِسَني إِلَى

  : وصفاً مثلثاًالكاتب يصف املكتوب إليهم 
  ".املؤمنني يف املسيح يسوع: "مقامهم) ٣". (أفسس: "مكام) ٢". (القديسني): "١(

ال تصفان صنفني   "  املسيح يسوع  املؤمنني يف : "والعبارة اليت بعدها  " القديسني: "إن كلمة 
: فقولـه . فهما وصفان متكامالن جلماعة واحـدة     , بل تعنيان فريقاً واحداً   , من الناس 

, "مؤمنني يف املـسيح يـسوع     : "وقوله. يصف املرسل إليهم يف مسو دعوم     , "قديسني"
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عامل الكلمة األوىل تصفهم يف موقفهم بالنسبة لل      . يصفهم يف متانة مركزهم ورفعة مقامهم     
والكلمة الثانية تـصفهم يف مـوقفهم       . ووقفوا أنفسهم هللا وخلدمته   , الذي اُفرزوا منه  

وله خيلصون ويوالون فاملسيح موضوع     ,  وفيه يقومون  ,بالنسبة للمسيح الذي به يثقون    
  . ومستودع أمانتهم, وغاية والئهم, إميام

ولطاملـا  , ارجيـة  أُستعملت هذه الكلمة يف العهد القدمي لتصف حالـة خ          -"قديسني"
وفيها معىن من   ". املفرز لقصد أو لشخص معني    : "ومعناها. أُطلقت على الناس واجلماد   

فأواين . حرم استعماله لغري ما أُفرز له     ,  لغرض ما  فالشيء مىت خصص  ". التحرمي"معاين  
فصار مـن احملـرم     , دمة اهليكل اهليكل كانت مقدسة منذ الوقت الذي اُفرزت فيه خل        

ألنه , "مقدس"وجبل صهيون   , ألنه يوم الرب   "املقدس"لغري اهليكل والسبت    استعماهلا  
" قديـسني : "لكـن كلمـة   . ألم رجال اله  " مقدسون" واألنبياء  . جبل قدس الرب  

فإذا كانت يف العهد القدمي تعين اعتزال اإلنسان        . أُستعملت يف العهد اجلديد مبعىن إجيايب     
ويف العهـد القـدمي تعـين       . ف اإلنسان نفسه هللا   فهي يف العهد اجلديد تعين وق     , العامل

يف العهد القـدمي تفيـد الـتطهري        . ويف العهد اجلديد تعين االمتالء من     , االنفصال عن 
القائمـة حبلـول    , ويف العهد اجلديد تعين القداسة الداخلية الروحية      , اخلارجي الطقسي 

 اخلطيـة بنـار     وتقديس القلب من كل أدران    , املسيح يف قلب املؤمن بروحه األقدس     
كيف رجعتم إىل اهللا من األوثان      : "وقد أمجل بولس هذه احلقائق يف قوله      . الروح املطهر 

  ).٩: ١تس١" (لتعبدوا اهللا احلي احلقيقي
ليست منحصرة يف طغمة خاصة من      , كما وردت يف العهد اجلديد    " قديسني"إن كلمة   
ويف . هي مرادفة لكلمة مسيحيني   ف. لكنها تعين مجيع املؤمنني على وجه التعميم      , املؤمنني
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 مـن هـذه     ٢ و ١: ٦, ٢٢: ٥ يف   بإطالعنا على ما جاء   : هذا يقول يوحنا فم الذهب    
هم مسيحيون يشاطرون سـائر البـشر       , يتضح لنا أن القديسني املعنيني هنا     , الرسالة

  . فمنهم األزواج والزوجات والسادة والعبيد-ام العمليةحي
معناهـا يف اللغـة     " مؤمنني"الكلمة املترمجة   ". سيح يسوع  يف امل  املؤمنني: "مقامهم) ٢(

وقد استعملت يف لغة    , "الذين يركن إليهم  "أو  , "األمناء): "الكالسيك(اليونانية القدمية   
وال تكن غري    "٢٧: ٢٠كما يف يوحنا  , "املمتلئني إمياناً " و, "الواثقني"العهد اجلديد مبعىن    

, "اإلخوة املؤمنني  "٢: ١وكولوسي, "هيم املؤمن إبرا "٩: ٣وغالطية, "مؤمن بل مؤمناً  
  ".املؤمنني وعاريف احلق) "٣: ٤يت١(و". أنتم الذين به تؤمنون باهللا "٢١: ١ بطرس١و

أن املـسيح هـو     , "املؤمنني"بعد كلمة   " يف املسيح يسوع  : "ويستفاد من إيراد العبارة   
منني واملسيح من احتـاد     للداللة على ما بني املؤ    " يف"وقد ذكرت كلمة    . موضوع إميام 

, بل هو أيضاً حياة إميام    , فهو ليس  فقط موضوع إميام     . يف روح واحد  , حيوي وثيق 
 مؤمنني باملـسيح أو عـن       وليسوا هم جمرد  . فهو هلم مبثابة الكرامة لألغصان    . وقوامه

  .املسيح لكنهم مؤمنون فيه
  ".يف أفسس: "مكام) ٣(

يصفهم يف  , "يف أفسس "وقوله  , ؤمنني يف مقامهم  يصف امل " يف املسيح يسوع  : "إن قوله 
حتققنا أن وجود مؤمنني يف     , ومىت ذكرنا ما كانت عليه أفسس من شر وفساد        . مكام

ألن وجود مـؤمنني  . ليس سوى معجزة من معجزات النعمة اانية , تلك البيئة املوبوءة  
 النـار يف قلـب      أو جذوة مـن   , يف أفسس يعد مبثابة وجود وردة بيضاء يف حميط أغرب         

  .أو بنفسجة نابتة يف قلب صخر, البحر
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ال يصفان حالة كمال معينـة يف       " ومؤمنني يف املسيح يسوع   ", "قديسني: "إن الوصفني 
, فإن مل يكن املسيحي ذلـك     , بل يصفان كل مسيحي خملص يف إميانه باملسيح       , املؤمنني

  .وجب أن يكون كذلك
  :التحية

  .الَْمِسيحِ َيسوَع َوالرَّبِّ أَبِيَنا اِهللا َنِم َوَسالٌَم لَكُْم ْعَمةٌن٢ِ 
  : من الرسالة٢تأيت التحية اليت يوجهها بولس يف العدد 

  "نعمة وسالم: "مشتمالا) ١(
  . التقت حتية األمم بتحية اليهود,يف هذه التحية الرسولية اجلامعة

  .هو التحية اليهودية" السالم"و. هي التحية اليونانية" فالنعمة "
   اليونانيون هذه تعين اجلمال وقد كان من الطبيعي أن يتخذ" نعمة"مة كل

ويعبدون , ويتكلمون بلغة اجلمال  , ألم كانوا عائشني يف أرض اجلمال     , الكلمة حتية هلم  
  .فالفضيلة عندهم هي اجلمال. آهلة اجلمال

م وأسبغ  إذ أحبه , الذي خلعه اهللا على البشر    , لكن النعمة املسيحية هي اجلمال الروحي     
وهـو  , عليهم أمجل نعمة وأجلّها يف شخص املسيح الذي هو أبرع مجاالً من بين البشر             

  ".جيمل الودعاء باخلالص"
لكن املسيحية اهتمت أوالً جبمـال      . فاستحال مجاهلم قبحاً  , اهتم اليونان جبمال اجلسد   

  .فيكسبه اء وجالالً, النفس الذي يشع منها على اجلسد
 من األعلـى إىل     -يف أن احملبة قد تتخذ اجتاهاً واحداً من ثالثة        , ن احملبة والنعمة ختتلف ع  

لكن النعمة ال تعرف إال اجتاهـاً       . أو من األدىن إىل األعلى    , أو من الند إىل الند    , األدىن
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لكن النعمـة   ,  واحملبة قد تكون جمرد عاطفة تذهب هباء       . من األعلى إىل األدىن    -واحداً
يف , وهي ختتلف عن األجرة   .  دائماً عامرة القلب مليئة اليدين     عاطفة حمملّة خريات فهي   
  .لكن النعمة توهب لغري املستحقني. أن األجرة تعطى ملستحقيها

والتحرير من القيود   ., وهم يريدون به عادة األمن اخلارجي     . هو حتية اليهود  " والسالم"
 للقالقـل   ومطمعـاً ,  مطمع األمم القويـة    - ومل تزل  -ألن أرضهم كانت  . السياسية
 -اشتراه املسيح بدمه الثمني   , قلبياً, روحياً, لكن املسيحية تريد سالماً عميقاً    . والثورات

 - وال تستطيع عواصفها أن تنتزعه مـن عواطفنـا         ,سالماً ال تقدر الدنيا أن تنيلنا إياه      
نتيجة مـصاحلته مـع   , سالماً هو نعم االطمئنان القليب الذي ميلك على املؤمن مشاعره 

على رغم ما حييط بـه      , ويقينه برجاء اخللود  , ونصرته على جتاربه  , وغفران خطاياه , اهللا
ويتهلل مترمناً ولو كـان يف      . فيظل آمناً ناعم البال ولو هبت الرياح      , من صعاب وآالم  
  .ويكون حر القلب طليقه ولو كانت يداه ورجاله ترسف يف القيود. أعمق السجون

 هاتني التحيتني وقرنتهما معاً مث مسحتهما مبـسحتها          اقتبست املسيحية  -"نعمة وسالم "
  .وطهرا من كل شائبة مادية أو زمنية, املقدسة

النعمة هي رضى اهللا الذي حييطنا ويغمرنا والسالم هو بركـة داخليـة             ": نعمة وسالم "
  .تكون يف أعماق قلوبنا كالنبع الفياض

, وفيلييب,  وغالطية ,ىل كورنثوس مبثل هذه التحية استهل بولس رسائله إ      ": نعمة وسالم "
  ."رمحة"لكنه يف رسائله الرعوية قد أضاف كلمة : وفيليمون, وتسالونيكي, وكولوسي

اهللا هـو أب اجلـنس       مع أن ". من اهللا أبينا والرب يسوع املسيح     : "مصدر التحية  )٢(
باعتبار كوم متحـدين بابنـه      , إال أنه أب للمؤمنني بنوع خاص     , البشري بوجه عام  
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 -ملـؤمنني يعود علـى ا   " نا"فالضمري  ". اهللا أبينا : "لذلك قال الرسول  , وع املسيح يس
  .وبولس الرسول واحد منهم

واعتبارمها معاً مـصدر    , إن يف وضع اسم الرب يسوع جنباً إىل جنب مع اسم اهللا أبينا            
ربنـا  : "من أجل ذلك قال الرسـول     . أكرب دليل على الهوت املسيح    , نعمتنا وسالمنا 

بل نشأ بفطرته   ,  أن كاتب هذه العبارة مل يولد يف املسيحية        ومىت ذكرنا ". سيحيسوع امل 
واضـطهاده  , وكان جيد لذة خاصة يف حتقري املسيح      , وتربيته عدواً للمسيح واملسيحية   

والفـضل  , ألا من قلم عدو   , تبني لنا أن شهادته من أقوى الشهادات لالهوت املسيح        
مل ميهد هلا   " ربنا يسوع املسيح  : "تبار أن هذه العبارة   وجدير باالع . ما شهدت به األعداء   

مثلمـا تنبعـث    , بال جدل وال منازعة   , بل صدرت عنه عفواً   , الرسول بكلمة إيضاح  
ولنا يف هذا أكرب دليل علـى أن االعتقـاد          . األشعة من الشمس بغري كلفة وال جمهود      

. لرسل والكنيسة األوىل  كان من املعتقدات األساسية املسلّم ا لدى ا       , بالهوت املسيح 
وال هو  , ليس درساً يتلقنه إنسان عن إنسان     , وال شك يف أن االعتقاد بالهوت املسيح      

علم يتوارثه األحفاد عن األجداد وإمنا هو إعالن إهلي مساوي يتلقاه املؤمنـون مـن اهللا                
ـ . طوىب لك يا مسعان بن يونا  "يف هذا الصدد قال املسيح لبطرس       . رأساً اً مل إن حلماً ودم

ليس : "ويقول بولس الرسول  , )١٧: ١٦مت" (يعلن لك لكن أيب الذي يف السموات      
  ).٣: ١٢كو١" (أحد يقدر أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس

فقد جتـد   .  من هم املكتوب إليهم؟ ارجع إىل املقدمة العامة        -"لكم: "مآل التحية ) ٣(
  .فيها اجلواب على هذا السؤال

 سالةالقسم التعليمي يف الر
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)٢١: ٣ -٣: ١( 
  شكر على برآات اهللا التي أغدقها على الكنيسة

)٢١: ٣ -٣: ١(  
٣و  اُهللا  َباَرٌكموَع  َربَِّنا  أَببِكُلِّ  َباَركََنا  الَِّذي  الَْمِسيحِ،  َيس  َبَركَة  وِحيَّةِفي  السََّماوِيَّاِت  ِفي  ر 

  الَْمِسيحِ،
وإذ , فخم غاية يف اجلالل والـرواء      يواجهنا مدخل    ,لدى دخولنا َرحبات هذه الرسالة    

  .نلج بابه نسمع أنشودة الرسول اليت هي أحد مزامري العهد اجلديد
حىت أحاطته أشـعة    , ارتقى فيه الرسول حملقاً يف مساء املعلنات اإلهلية       , هذا فصل جليل  

ـ           . أنوار حمبة اهللا ونعمته    وق وملا شرع حيدثنا عن جالل تلك املعلنات ومجاهلا ملح أنواراً ف
ونظـر بركـات    , ورأى قمماً من اد يرتقي بعضها فوق بعض       , تبهر األبصار , أنوار

حىت , فاسترسل يف الكالم بغري توقف وال متهل      , وحلظ نعماً تعقبها نعم   , تتلوها بركات 
 ألقى قلمه ليستريح هنيهـة      - بعد هذا الفصل اجلليل    -وكأين به . بلغ اية هذا الشوط   

  .العلوية اليت قطعها ساحباً يف األفالك السماويةبعد هذه املرحلة الطويلة 
على خـالف عادتـه يف      , أغفل كل إشارة شخصية   , ومن فرط ما أُخذ به من معلنات      

  : كما يتبني جلياً من مراجعة كالمه يف غرة الرسائل اآلتية, معظم رسائله
  "نشكر اهللا كل حني من جهة مجيعكم: "رسالته األوىل إىل تسالونيكي

  " ينبغي أن نشكر اهللا كل حني من جهتكم: "ثانية إىل تسالونيكيرسالته ال
  "إين أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً: "رسالته إىل غالطية
  " عند كل ذكري إياكمأشكر إهلي: "رسالته إىل فيلييب
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  ".كل حني مصلني ألجلكم... نشكر اهللا: "رسالته إىل كولوسي
ب يف التحدث عن ساكين األرض إال بعد أن         مل يرغ , فبعد أن متلي نظره برؤية الشمس     

  ).١٥: ١(استكمل احلديث عن معلنات السماء 
ال مياثله سوى أسلوبه يف رسالته الثانيـة إىل         , إن أسلوب الرسول يف مطلع هذه الرسالة      

إذ كان الرسول آنئذ على أحر من اجلمر        , اليت كتبت يف ظرف دقيق حرج     , كورنثوس
وحاملا بلغتـه   . الته األوىل اليت بعث ا إىل تلك الكنيسة       يف انتظار كلمة عن نتيجة رس     

 أبو ربنا يسوع املسيح أبو      مبارك اهللا : "فطفق يقول شاكراً  , اهتز قلبه طرباً  , أخبار طيبة 
فلم يوجه اخلطاب إىل سـكان األرض إال بعـد أن اسـتكمل             ". الرأفة وإله كل تعزية   

وأنتم أيضاً مـساعدون بالـصالة      " من تلك الرسالة     ١١: ١ملهمات السماء فقال يف     
  ".ألجلنا

على أن موضوع الشكر الذي شغل ذهن بولس يف رسالته الثانية إىل كورنثـوس هـو                
, إن شـكره هنـاك    . أضعف أثراً يف ذهنه من املوضوع الذي مأل قلبه يف هذه الرسالة           

لكن شـكره   . وسوره باالطمئنان الذي مأل قلبه من جهتهم      , مقصور على فرحه بنجاته   
. اليت أسبغها املسيح على الكنيسة    , الفدائية العلوية , يشمل كل الربكات الروحية   , اهن

املستكشف أم موقف   , أكان بولس متخذاً يف هذا الفصل موقف الشاكر       , فلست أدري 
  .أمام أسرار الفداء؟ يلوح يل أنه كان يف شكره مكتشفاً ويف اكتشافه شاكراً

هذه قطعة خالـدة كتبـها      . ىل مقالة الهوتية  هذا فصل أقرب إىل أنشودة مساوية منه إ       
 نسج بولس من شغاف     هذه بردة جميدة  . ال مبداد قلمه  , الرسول مبحلول من ذوب قلبه    

  .فؤاده وحَبك حلمتها من أشعة أنوار اد النوراين



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٩

وإخـضاعها لقواعـد التقـسيم      , فال عجب إذا فشل املفسرون يف حتليل هذه القطعة        
مبثابة حماولة حبس أشعة الشمس داخل غالف رسـالة ترسـل           ألن هذا يعترب    . املألوفة
  .بالربيد

 ١٢ والعدد -شبيه بسلسلة كاملة احللقات   , إن هذا الفصل املؤلف من إثىن عشر عدداً       
على صورة يتعذر معها فصل كـل       ,  كل حلقة منها مسبوكة بعناية ودقة      -رمز الكمال 

واحللقة األخرية متاشي   , األزل فاحللقة األوىل تتصل بقصد اهللا منذ        -حلقة عن األخرى  
واحللقـة  , احللقة األوىل تالمس هامات السماء    . املؤمنني يف اختبارام على ممر األجيال     

  .األخرية متس أهداب األرض
أخذنا ألول وهلة بغىن اللغة اليت عـرب ـا          , إذا ألقينا نظرة سطحية على هذا الفصل      

وهذا . أمام غىن املعىن  ,  ظهر لنا فقر اللغة    ,ولكننا مىت أمعنا النظر   , الرسول عما يف فكره   
ألن لغـة   , بني آونة وأخـرى   , يتضح جلياً من التجاء بولس إىل تكرار بعض العبارات        

وحدها سبع  " الذي: "تكراره كلمة : مثال ذلك . األرض ضاقت ذرعاً مبكنونات السماء    
) ١٣ و ١١ و ٧(وتكرار الكلمتني معـاً أربـع مـرات         , )١٣ و ١١ و ٧ و ٣(مرات  
 ١١ و١٠ و٧ و٦ و٥ و ٤ و ٣(وما يرادفها إحدى عـشر مـرة        " يف املسيح : "لمةوك
تبني لنا أن هذا الفصل يرتكز على بعض العبـارات          ,  ومىت دققنا البحث   ).١٣ و ١٢و

 ١٢ و ٦عـدد " (مدح جمـده  ", )١١ و ٩ و ٥عدد(, "مشيئة اهللا : "نظري قوله , الرئيسية
  ).١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٤ و٣عدد" (يف املسيح", )١٤و

من هذا يتضح لنا أن الفكرة الرئيسية يف هذا الفصل هي أن مشيئة اهللا قصدت باملؤمنني                
ولكي يوضح الرسول هذه الفكرة رجـع بقارئيـه إىل تـدبري            . تدبرياً جميداً يف املسيح   
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, محكمة احللقات , حىت أصبح عملية متدرجة   , مذ كان قصداً كامناً يف فكر لببه      , لفداءا
وقد وجه الرسول نظرنا إىل ثالث مراحل يف هـذا          , نها يف وقتها املعني   تتم كل حلقة م   
تنتهي كل منها بعبارة شبيهة بقرار يتردد حيناً بني الثالثـة األدوار             -الربنامج الفدائي 

 ١٢ و ٦عـدد " (ملـدح جمـده   : " هذا القرار هو قوله    -اليت تتألف منها هذه األنشودة    
رسول مبجد احملبـة الفدائيـة يف تـدبريها         تغىن ال ) ٦-٣: ١(يف الدور األول    ). ١٤و

 سبح مبجد هذه احملبة الفدائية      )١٢-٧: ١(ويف الدور الثاين    .  يف قلب املاضي   -األزيل
عظّم الرسول جالل هذه احملبـة      ) ١٤ و ١٣: ١(يف هباا احلاضرة ويف الدور الثالث       

هذا هو اخلـيط    " بد إىل األ  -من األزل . "الفدائية كرجاء وطيد يتم حتقيقه يف حياة األبد       
  .الذهيب الذي يربط بدء هذا الفصل خبتامه

 .يف برنامج الفـداء   , يف هذا الفصل ذكر الرسول عمل كل من أقانيم الثالوث األقدس          
وقلبه مكـرس   ). ٣عدد. (ربنامجل هذا الفصل خاصة بعمل اهللا اآلب يف هذا ا         هنا جند ف

 وخامتتـه , )١١ و ١٠ و ٧ و ٤ددع(مراراً  " فيه"بدليل تكرار كلمة    . لنصيب اهللا االبن  
, فاألقنوم األول دبر الفـداء ووهبنـا بركاتـه        ) ١٣عدد(متوَّجة خبتم الروح القدس     

واألقنوم الثالث هو خمصص لنا فوائد      , واألقنوم الثاين نفّذ تدبري الفداء وهو أُس بركاته       
  .الفداء وضامن بركاته

. لرسول قد منّت عنه يف أسـلوبه      إال أن عربية ا   , مع أن هذا الفصل مكتوب بلغة يونانية      
ما أشبه هذه التسبحة الرسولية ببعض املزامري اليت كان يرتلها بولس الرسول يف يهوديته              

تقـسم  " خـالص وجهـي   "فكلمة  ). ٩٩ و ٤٣ -٤٢مزمور  (قبل اعتناقه املسيحية    
كما أن العبـارة    ) ٥: ٤٣ ومز ١١ و ٥: ٤٢مزمور(املزمورين األولني إىل ثالثة أدوار      
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وعلى ) ٩ و ٥ و ٣: ٩٩مز( تقسم ثالث هذه املزامري إىل ثالثة أدوار أيضاً          "هوقدوس  "
بني الثالثة األدوار الرئيسية يف هذه التسبحة       " ملدح جمده "نفس هذا القياس تفصل عبارة      

  .الرسولية
فيه تلتقي مجيع املعـاين     , جامع يف معناه  , إن مطلع هذه التسبحة الرسولية مجيل يف مبناه       

  :ومنه تتفرع فهو للتسبحة مبثابة الرأس للجسد, نايا هذه التسبحةاملنبثة يف ث
اَرٌكُم٣ و اُهللا َب ا َأُب ُسوَع َربَِّن ِسيِح، َي ِذي اْلَم ا الَّ لِّ َباَرَآَن ٍة ِبُك ٍة َبَرَآ ي ُروِحيَّ  ِف

  اْلَمِسيِح، ِفي السََّماِويَّاِت
. رض مبقاصد السماء  هذه هي األنشودة اليت تلتقي فيها رغبات األ       "! مبارك اهللا " ٣عدد

ومـذ  ". ترمنت كواكب الصبح معاً وهتف مجيع بين اهللا       ", عندما أُبدعت اخلليقة األوىل   
. وأنت اخلليقة كلـها   , ضجت األرض , وأُفسدت اخلليقة األوىل  , سقط اجلنس البشري  

اسـترد  , ولكن حاملا أعلن اهللا قصده الفدائي الذي دبره خلالص البـشرية الـساقطة            
وعـادوا يهتفـون    , ين آدم تلك األنشودة اليت أضاعتها عليهم اخلطيـة        املؤمنون من ب  

متتاز عن التـسبحة    , ويسبحون له تسبحة جديدة   , لفاديهم الذي خلقهم خليقة جديدة    
ولقد أجاد بولس الرسول إذ     . مبقدار ما متتاز اخلليقة اجلديدة عن اخلليقة العتيقة       , األوىل

مبارك اهللا أبو ربنا يسوع     : "اليت مطلعها وخامتتها  نظم للبشرية املفدية أنشودا اجلديدة      
  !".املسيح

 -متـوازيني , يتألف هذا العدد الذي يتكون منه مطلع هذه الرسالة من مقطعني متقابلني  
  كالمها يبدأ بالربكة وخيتتم بشخص املسيح

  "مبارك اهللا أبو ربنا يسوع املسيح "-املقطع األول



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٢

  "يف املسيح.. ركةالذي باركنا بكل ب "-املقطع الثاين
ويف املقطع الثـاين اهللا يبـارك       . املؤمنون يباركون اهللا باحلمد والشكر    , يف املقطع األول  

والقلـب  , حنن نباركه بتقدمينا له مثرات الفكر     . املؤمنني بإغداقه عليهم بركات السماء    
  .وهو باركنا بتقدميه لنا ابن حمبته الذي هو أُس كل الربكات, واللسان

 من ملكي صـادق إىل      -وقعها رجال العهد القدمي    هذه هي النغمة اليت      -"!مبارك اهللا "
أو من كان يف حسرته     ,  سواء منهم من كان يف ظفره وسعادته كداود وسليمان         -دانيال

مبارك اهللا أبو ربنا يسوع     "ولكن مل يستطع أحد أن يقول       . أمثال أيوب وإرميا  , وشقاوته
 يف شخص املسيح  " الكلمة"وجتسد  , " من العالء  املشرق"غال بعد أن بزغ نور      , "املسيح

ال يدانيه فيهمـا  . ونوع ممتاز,  بالنسبة له أوالً بدرجة خاصة-الذي كشف عن أبوة اهللا  
  .ويف الدرجة, من النوععلى درجة أدىن ,   مث جلميع املؤمنني-سواه

, "له القـدير  اإل", "اإلله العلي : "ويف العهد القدمي كان اهللا معروفاً لشعبه ذه األلقاب        
, "اإلله احلقيقـي  ", "اإلله احلقيقي ", "الصخرة", "الراعي", "إله إسرائيل ", "إله السماء "
أما .  وكلها ألقاب جميدة تبعث يف النفس روعة وخشوعاً        -"امللك األبدي ", "اإلله احلي "

فقـد ظـل    , الذي يضيف إىل روعته يف النفس حباً وثقة       , "اآلب: "ذلك اللقب اجلليل  
 -ولكنه اُعلن لرجال العهد اجلديد ولرسله األطهار      ,  عيون رجال العهد القدمي    خمفي عن 

  .الذي جعل من هذا اللقب اجلليل أى غرة جللّ رسائله, ويف طليعتهم بولس
: ٢٠يوحنا" (أيب وأبيكم "يعترب على مثال قول املسيح      " أبو ربنا يسوع املسيح   : "إن قوله 
  ).٨٠٦صفحة انظر شرح بشارة يوحنا للمؤلف ). (١٧
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 ٣: ١كـو ٢ وردت أيضاً هذه العبارة بنـصها يف       -" أبو ربنا يسوع املسيح    مبارك اهللا "
, وردت مثاين مرات يف العهد اجلديـد      " مبارك"والكلمة األصلية املترمجة    . ٣: ١بط١و

 حيث قـال    ٦١: ١٤انظر بنوع خاص مرقس     . (هلا صلة بذات اهللا   , ويف كل مرة منها   
وقد اسـتعمل الرسـول كلمـة       ). ؟" املسيح ابن املبارك   أأنت"رئيس الكهنة للمسيح    

لتبيان أن هذه الربكات وهبت للمؤمنني يف قصد اهللا         , للتوكيد, بصيغة املاضي " باركنا"
  .قبل كون العامل

  : يف ثالثة أوصاف, يف هذا العدد يصف الرسول بركات اهللا املوهوبة لنا
  "كل بركة روحية: " يف طبيعتها-أ-
  "يف السماويات: " يف دائرا-ب-
  ".يف املسيح: " يف أساسها ووسيطها-جـ-
ختتلف , "الذي باركنا بكل بركة روحية    : "طبيعة الربكات املوهوبة لنا من اهللا اآلب      ) ١(

عن الربكـات املوعـودة يف العهـد        , الربكات اليت جعلها الرسول موضوع شكره هللا      
فمـن  .  بركات مادية زمنيـة    وتلك, يف أن بركات العهد اجلديد روحية خالدة      , القدمي

ومباركة . ومباركاً تكون يف احلقل   . مباركاً تكون يف املدينة   : "بركات العهد القدمي قوله   
-٣: ٢٨تث" (تكون مثرة بطنك ومثرة أرضك ومثرة ائمك نتاج بقرك وإناث غنمك          

" نسلك باب أعدائه  ويرث  . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثرياً كنجوم السماء      ). "٦
وإن أبيتم ومتردمت تؤكلـون     .  تأكلون خري األرض   إن مسعتم وأطعتم  ). "١٨: ٢٢تك(

لكن بركات العهد اجلديد على     ): ٢٠ و ١٩: ١إشعياء  " (بالسيف ألن فم الرب تكلم    
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-٣: ٥مت" (بالروح ألن هلم ملكوت السموات    طوىب للمساكني   : "طراز أعلى وأرقى  
١٠(  

فقد قضى حياتـه ومل     . الربكات الزمنية كان بولس الرسول نفسه من أبعد الناس متتعاً ب        
علـى  , فما كان أسعده وأجمده   . وال مأوى , وال عقار , وال مال , وال ولد , يكن له زوج  

ألنه بعد أن صار مسيحياً وهو      : رغم كونه يهودي األصل متعوداً على بركات األرض       
تمتـع  ألن حرمانه من كل شيء أتاح له فرصـة ال         . يف حرمانه أسعد حاالً منه يف متتعه      

وكان وهـو ال ميلـك      . مغنياً كثريين , فكان وهو فقري  : باللؤلؤة الواحدة الكثرية الثمن   
فكـان يف   . ومن ظلمات سجنه أراق نوراً على حياة الكـثريين        . شيئاً مالكاً كل شيء   

وكـان وهـو    . وكان يف سجنه املظلم متمتعاً حبرية السماء      , خيمته ناعماً بغىن ال يزول    
فهو على هذه احلال خري مثال للمـستمتعني        , عاً يف أجماد العلي   رات, يتقلب على الطوى  
  .بكل بركة روحية

ألن , ال على جسده  , هي تلك اليت أغدقها اهللا على روح اإلنسان       " الروحية"فالربكات  
وهي تـنعش حياتـه الروحيـة وتغنيهـا         , )١٦: ٣يو(هلا عالقة متينة مبيالده اجلديد      

: ١٥كـو ١, ١١: ٧رومية(ريه الروحي اخلالد    كما أا تتوج مص   ) ١٠ و ٩: ٨رومية(
٤٤.(  

: وحجتهم يف ذلك  ". الروح القدس "تعين أا بركات    " روحية"يعتقد بعضهم أن كلمة     
فـال  , وإىل األقنوم الثاين  , أن الرسول أشار يف هذا العدد إىل األقنوم األول يف الالهوت          

 .وم الثالث يف الالهوت   الذي هو األقن  , بد من أن يكون قد أشار هنا إىل الروح القدس         
فمن الربكات ما يشترك    . ولكننا منيل إىل الرأي القائل إا بركات خاصة بروح اإلنسان         
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ومنها يتمتع بـه    .  هذه بركات جسدية   - مثل احلياة والصحة   -فيها اإلنسان واحليوان  
.  هذه بركات عقلية   -والعقل واملنطق ,  نظري املعرفة والتمييز والذوق    -اإلنسان الطبيعي 

 هذه هي الربكات الروحيـة     -ومنها ما ال يتمتع به سوى املؤمنني شركاء الطبيعة اإلهلية         
الروح "ويف الوقت نفسه نقرر أنه من احملال فصل الربكات الروحية عن            . املقصودة هنا 

  ألن هو روح هذه الربكات" القدس
, سماوياتمبا أن هذه الربكات آتية من ال      ". يف السماويات : "دائرة هذه الربكات  ) ب(

وهـي  . على رغم كوم يعيشون على األرض     , "السماويات"فهي تسمو باملؤمنني إىل     
ال ميكن أن ترتفع إليها يد الزمان وال تطرقـات     ". السماويات"أيضاً بركات حمفوظة يف     

لفإن سريتنا حنـن    ", )٣: ٣كولوسي" (ألن حيلتهم مستترة مع املسيح يف اهللا      . "احلدثان
  ). ٢٠: ٣لييبفي" (هي يف السموات

 كلها  -يف كل الكتاب املقدس سوى مخس مرات      " يف السماويات : "مل ترد هذه العبارة   
يف الدائرة  " أن تترجم إىل     وجيوز): ١٢: ٦ و ١٠: ٣ و ٦: ٢ و ٣: ١(سالة  يف هذه الر  
بيئة روحيـة غـري     " السماويات"أن  , ولدى تصفح هذه املواضع يتبني لنا     ". السماوية
ط القوات الروحية مبا فيها قوات الشر اليت حتـاول أن تقـاوم             فيها يكثر نشا  , منظورة

وفوقها مجيعاً يتسلط املسيح    . وقوات اخلري املؤيدة لقصده تعاىل    , مقاصد اهللا يف املؤمنني   
 -ليجمع كل شيء يف املسيح    : ويسود بنفوذه العجيب الذي كسبه بقيامته من األموات       

ويصاحل به الكل لنفسه عـامالً      ) "١٠: ١" (ما يف السموات وما على األرض يف ذاك       
 "الصلح بدم صليبه بواسطته سواء أكـان مـا علـى األرض أم مـا يف الـسموات                 

أن , وخري ضمان لنا إزاءها   . بل حالة راهنة  , فهي ال تعين حالة مقبلة    ) ٢٠: ١كولوسي(
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فإن املسيح هو ضـامن     , فإن كانت هي ساحة مصارعتنا    . املسيح متسلط عليها مبجده   
ألن . فإن املسيح هو ضامن متتعنا ا     ,  كانت هي مستودع بركاتنا الروحية     وإن. ظفرنا

وحنن غري ناظرين إىل األشياء اليت ترى بل إىل اليت ال تـرى ألن              "به وفيه كل شيء لنا      
  ).١٨: ٤كو٢" (اليت ترى وقتية وأما اليت ال ترى فأبدية

          فهي تعني مقامنا يف املسيح    , اوإذا كانت هذه العبارة تعني دائرة الربكات اليت نتمتع :
وأقامنا حنن أيضاً معه وأجلسنا معه      , الذي أقامه اآلب وأجلسه عن ميينه يف السماويات       "

فاملسيح هو هروننا الذي انسكب دهـن املـسحة         ). ٦: ٢ و ٢٠: ١" (يف السماويات 
  .مث نزل إىل طرف ثيابه, على رأسه أوالً

  الَْمَحبَِّة، ِفي قُدَّاَمه لَْومٍ َوبِالَ َنيِقدِّيِس ِلَنكُونَ الَْعالَمِ، يسَِتأِْس قَْبلَ ِفيِه اْخَتاَرَنا َماك٤َ
هذه العبارة من مميزات أسـلوب      ". يف املسيح : "أساس هذه الربكات ووسيطها   ) جـ(

وقـد وردت كلمـة     . ومع أا وردت يف كل رسالته إىل كولوسـي        . بولس الرسول 
, يف احلالـة األوىل . ة التعريف وطوراً جمردة عنها تارة معرفة بأدا - يف األصل  -"املسيح"

وقد وردت هنا خالية من أداة      . ويف الثانية تعين شخصه بالذات    , تشري إىل وظيفة املسيح   
فيـه باركنـا اآلب بكـل بركـة روحيـة يف            "لتعين شخص املسيح الذي     , التعريف

  ".السماويات
 كل انتظارات   فكانت,  املوعود "مسيا"واألمة اليهودية تضع كل رجائها يف       , منذ القدمي 

. ويف ملء الزمان ولد يسوع الناصري يف بيت حلم اليهودية         . اليهود موجهة إىل شخصه   
 إذ اصـطدمت بـصخرة      - أو جتاهلتها  -لكن األمة اليهودية كمجموع جهلت حقيقته     

أن يسوع  , طفق يعلم اليهود واألمم   , لبولس رسول األمم  " سره"وملا أعلن اهللا    . صليبه
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فينبغي ,  الذي متت فيه كل نبوات العهد القدمي       - املسيح املنتظر  -ري هو هو مسيا   الناص
فهو رأس املؤمنني وهو رئيـسهم      . أن يكون هو حمط آمال اليهود واألمم سواء بسواء        

ورأسـهم  , ورأس حيـام  , وضـامن عهـدهم   , وقاطع العهد معهم  , ونائبهم األعظم 
وفيـه  , وفيه يقومون , مباركون" فيه" لذلك هم    -فهو الكرمة وهم األغصان   . الروحي

فـضالً عـن    , فعلية, ألم متصلون به صلة حيوية    ) ٩: ١يت٢(وممجدون  , هم مقامون 
  .كوا شرعية

  َمِشيئَِتِه، َمَسرَِّة َبَحَس ِلَنفِْسِه، الَْمِسيحِ بَِيسوَع ِللتََّبنِّي فََعيََّنَنا َسَبَق ذْإ٥ِ
إال , "املسيح: "بوظيفته" يسوع" فيها اسم    ومن مميزات كتابات بولس الرسول أن يقرن      

  ).١٠: ٤كو٢(يف املرات اليت أراد أن حيدثنا فيها عن ناحية من نواحي اتضاعه 
ال يف  , أن بولس اليهودي األصل جيعل جل تفكريه وتعليمه مركـزاً         , ومن العجيب حقاً  

. اجلـسد اإلهلي الذي هو اهللا ظاهراً يف       , بل يف املسيح السماوي   , يسوع حسب اجلسد  
إذاً حنن من اآلن    : "فال غرابة إذ مسعناه يقول    ". من السماويات إىل السماويات   "فرسالته  

ال نعرف أحداً حسب اجلسد وإن كنا قد عرفنا املسيح حسب اجلـسد لكـن اآلن ال                 
 فاملدة اليت قضاها املسيح على األرض ليست كل حياته وال           ).١٦: ٥كو١" (نعرفه بعد 
ة قصرية املدى ظهر فيها املسيح متضعاً فهـو أزيل يف وجـوده             وإمنا هي فتر  , هي جلها 

أخلى نفـسه   ... وإذ كان يف صورة اهللا    ", "افتقر ألجلنا وهو غين   "لكنه  . أبدي يف كيانه  
رفعه اهللا أيضاً وأعطاه    "نتهت مدة اتضاعه    ا وإذ". ة عبد صائراً يف شبه الناس     آخذاً صور 

  ).٩-٦: ٢ وفيلييب٩: ٨كو٢". (امساً فوق كل اسم
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: فقد عرفه أوالً باعتبـار كونـه      . إن معرفة بولس باملسيح سارت على درجات متتابعة       
وفيما بعد  , )٥: ٩أعمال"(أنا يسوع الذي أنت تضطهده    : "املضطهد, املتضع" يسوع"

وأما شاول فكـان    : "وبعد أن تلقن هذا الدرس لقنه لآلخرين      . املنتظر" مسيا"وجد فيه   
" هـذا هـو املـسيح     ) يـسوع (اكنني يف دمشق حمققاً أن      يزداد قوة وحيري اليهود الس    

  ).٢٢: ٩أعمال(
اجلالس عن ميني تاعظمة يف األعايل املتـسلط        , املمجد, املقام, هذا هو املسيح املصلوب   

فيـه باركنـا اآلب بكـل بركـة روحيـة يف            "الذي  , على كل القوات والسالطني   
  ".السماويات

. ووسـيطها , وأساسها,  طبيعتها ودائرا   من حيث  -الربكات املوهوبة لنا فيه    هذه هي 
فأبان ". يف املسيح : "سيما قوله , وفيما بعد فصل الرسول ما سبق فأمجله يف العدد الثالث         

الربكات ليست مستحدثة كما لو كانت فكرة طارئـة علـى قـصد اهللا              لنا أن هذه    
  .ولذلك فهي أكيدة حمققة, بل هي بركات مقضي ا منذ األزل, وتدبريه

  :تياراالخ

اختيارنـا يف   : الرسول يف هذا العدد عن أساس الربكات الروحية املوهوبة لنـا            حيدثنا  
 - ب -" كما اختارنا : " حقيقة اختيارنا  -أ-:ويرينا هذا االختيار يف أربعة أوجه     . املسيح

ـ -" فيه: "علة اختيارنا  :  غاية اختيارنـا   - د –" قبل تأسيس العامل  " وقت اختيارنا    - ج
  ...."لنكون"
". كما"فاستهل كالمه بكلمة    , ٣ هذا العدد شرع بولس يف تفصيل ما أمجله يف عدد          يف

. ألن اهللا سبق فاختارنا فيه منذ األزل      , "يف املسيح "إن هذه الربكات الروحية موهوبة لنا       
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سبق فاختارنا  ألنه  , وقد باركنا يف املسيح   . اختار املوهوبني إياها  , فقبل أن يعد اهللا هباته    
  . العاملفيه قبل كون

اإلهلي الـوارد    إن هذه العبارة ترجع بنا إىل ذلك القول   ,"كما اختارنا : "حقيقة اختيارنا 
ألنك شعب مقدس للرب إهلك وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً            : "يف سفر التثنية  

رمنـوا  "وقول املرمن   , )٢: ٢٤تث" (خاصاً فوق مجيع الشعوب الذين على وجه األرض       
مزمـور  " (خلاصـته  ألن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل      ". والمسه ألن ذاك حل   

وأما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي        : "وقول اهللا على لسان إشعياء    , )٤: ١٣٥
هوذا عبدي الذي أعضده    "... "وقلت لك أنت عبدي اخترتك ومل أرفضك      ... اخترته

  ).١: ٤٢ و٩ و٨: ٤١إشعياء". (خمتاري الذي سرت به نفسي
  الَْمْحبوبِ، ِفي َعلَْيَنا بَِها أَْنَعَم الَِّتي نِْعَمِتِه َمْجِد َمْدحِِل٦

. خيتلف عما عرفنا إياه العهـد اجلديـد       , غري أن االختيار كما علمنا إياه العهد القدمي       
وكـان مـن    . والثاين يتناول املؤمنني أفـراداً    , فاألول يتناول األمة اليهودية كمجموع    

ألنه كان أحد أفـراد تلـك األمـة         , ولس الرسول عن االختيار   الطبيعي أن يتحدث ب   
وجدير بعناية كـل دارس لكلمـة اهللا أالّ      . اليت اختارها اهللا من قبائل األرض     , اليهودية

إمنا هي عقائد سبق فأوحى ا العهد       , يفعل أن جلّ العقائد اليت ينادي ا العهد اجلديد        
ال تظنوا  : " يؤيد قول رب العهدين    هذا. ديدمث صاغها العهد اجلديد يف قالب ج      , القدمي

وإمنا ). ١٧: ٥مت" (ما جئت ألنقض بل ألكمل    . أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء     
هـو أن   , وشعبه املختار يف العهد اجلديد    , الفرق بني شعب اهللا املختار يف العهد القدمي       

وتقطن أرضـاً   , اصاًتتكلم لساناً خ  , شعبه يف العهد القدمي كان منحصراً يف أمة خاصة        
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وينطق بكل  , ويف كل شعب  , لكن شعب اهللا يف العهد اجلديد منبثّ يف كل أمة         , خاصة
  .ال حتده حدود جغرافية وال تقيده قيود الزمن, لسان

, بعث ا اهللا إىل أبنائـه     , هو رسالة خاصة  , كما علمنا إياه بولس الرسول    , إن االختيار 
ومل يقصد به قط أن يكون حجر صـدمة         . ارتدادوحيفظهم من كل    , ليثبتهم يف اإلميان  

, ال للـهالك واملـوت    , وهو اختيار للخـالص واحليـاة     . يتعثر به الذين مل يؤمنوا بعد     
جيريه اهللا يف قلـوم ولكـن       ,  نتيجة عمل إجيايب فعال    فاملخلّصون يتمتعون بنعمة احلياة   

نفـسهم بعـدم    الغري املؤمنني ينحدرون إىل اهلالك نتيجة حكم أصدروه هـم علـى أ            
كان جيب أن تكلموا أنتم أوالً      . فجاهر بولس وبرنابا وقاال   : "استحقاقهم احلياة األبدية  

, ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غري مستحقني للحيـاة األبديـة           , بكلمة اهللا 
  .وما يسري على األفراد يسري على األمم). ٤٦: ١٣أعمال" (هوذا نتوجه إىل األمم

لكنه اختيار رشيد مـبين علـى   , نه ليس اختياراً جهلياً كخبط عشواء   أ, أضف إىل هذا  
فال نستطيع أن نفهم أسرار االختيار إال مـىت         , كامنة يف قصد اهللا األزيل    , حكمة أزلية 

فما أبعد أحكامه عـن الفحـص وطرقـه عـن           : "أتيح لنا أن نعرف أسرار قلب اهللا      
  ".االستقصاء

 "أن االختيار ليس جـواز سـفر      : "وهي, األساسيةوال يفوتنا أن نشري إىل هذه احلقيقة        
فيدوس به شـريعة اهللا     , وبغري قيد وال شرط   , يتسلمه املؤمن ليدخل به السماء اعتباطاً     

, وإمنا هو رادع داخلي قوي يرفع املؤمن عن الـدنايا         , األدبية وينتهك حرمة األخالق   
سني وبال لوم قدامـه يف      اختارنا فيه لنكون قدي   "ودافع قوي يدفعه إىل سلوك طريق اهللا        

  .فالسماء مكان معد ألناس معدين".احملبة
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, فمع أن االختيار عمل إهلي مبين على مسرة مشيئة اهللا إال أنه ال يلغي اإلرادة البشرية               
وإمنا هم خالئق مدركـة     , فليس البشر آالت ميكانيكية صماء يدفعون إىل أفعاهلم دفعاً        

أنه جيعل الناس أحراراً    , ومن فرط حكمة اهللا وقدرته    . ثرعاقلة تسري بناموس التأثري والتأ    
وليس يف اإلمكان   . ويف الوقت نفسه يكونون متممني مشيئته تعاىل      , يعملون ما يشاؤون  

معرفة ما حييط باالختيار من أسرار إال مت استطعنا أن نكشف ذلك اخلـيط الـسري                
  .البشروإرادة البشر يف حياة , الدقيق الذي يفصل بني إرادة اهللا

 هذا هـو الفـصل      –" كما اختارنا فيه قبل تأسيس العامل     ": "فيه: " علة اختيارنا  - ب -
, إن سفر التكـوين األول    . الذي كتبه بولس الرسول   , األول من سفر التكوين اجلديد    

ولكن سفر التكوين الثاين يتكلم عن اخلليقة الروحية        , يتكلم عن اخلليقة الطبيعية األوىل    
يف البـدء خلـق اهللا      : "يستهل سفر التكوين األول بـالقول     . لنعمة خليقة ا  -اجلديدة

قبل تأسيس العامل اختارنـا     : " ويستهل سفر التكوين الثاين بالقول     ".السموات واألرض 
.  فهو علة اخلليقة األوىل    -"الذي به عمل العاملني   "فاملسيح هو كلمة اهللا     ". اهللا يف املسيح  

  .اس اختيارهاوهو أيضاً علة اخلليقة الثانية وأس
ـ -  هذا دليل على أن أعمال اهللا يف دائـرة          -"قبل تأسيس العامل  : " وقت اختيارنا  - ج

وال هي مرجتلة كأا    ,  ليست بنت ساعتها   - نظري أعماله يف دائرة اخللق والعناية      -النعمة
ألن كل أعمـال اهللا حلقـات متماسـكة يف          ,  لكنها مدبرة تدبرياً حمكماً    ,فكرة طارئة 

: ١١رومية( نظري غزارة نعمته     ,وال شيء يوازي غىن حكمة اهللا وعلمه      . ةسلسلة واحد 
سـر اهللا   : "... يف رسالة أخرى تكلم الرسول عن اختياره هو للرسولية فقـال          ). ٣٣

 ١٥: ١غالطيـة " (ان يعلن يفّ ألبـشر بـه      , الذي أفرزين من بطن أمي ودعاين بنعمته      
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 اخلطوة  -تني إىل املاضي البعيد البعيد    يرجع بنا خطو  , وهنا يف غرة هذه الرسالة    , )١٦و
 واخلطوة الثانيـة  , األوىل تسري بنا من بدء تكوين الفرد إىل بدء تكوين اجلنس البشري           

ويف ذلـك   . بأسره" قبل تأسيس العامل  "ترجع بنا من بدء تكوين اجلنس البشري إىل ما          
  ". يف املسيحقد اختارنا اهللا. "الزمن الذي يعترب نقطة الزوال أمام الفكر البشري

وإن هذا النظام املتني مبين علـى       ,  قد خلق ورتب على نظام خاص      إن هذا العامل الكائن   
فالعقل البشري يستطيع   . فكر اإلله احلكيم املدبر   , وإن وراء هذا األساس   , أساس معني 

ل فقب. أن يكتشف يف العامل املنظور تلك اآلثار اليت طبعها عليه الفكر اإلهلي الغري املنظور             
يف شخص املسيح الكائن قبل     , كان اإلنسان ماثالً أمام فكر اهللا     , تأسيس العامل وتكوينه  

  .وفيه اختارنا, وفيه نظر إلينا, ففيه عرفنا اهللا وفيه تفكر فينا, كل الدهور
فليس يف تدبرياته   , ال تفاوت يف تدبريات اهللا من حيث الزمن       , عرف احلقيقة والواقع  يف  

, واللغة اليت يفهمها العقل البشري    , ولكن يف عرف املنطق   . حقاًما حيسب سابقاً وال ال    
أي أنه دبر أن خيلقنا اخلليقة الثانية      , نستطيع أن نقرر أن اهللا اختارنا للفداء قبل أن خيلقنا         

ال , فنحن إذاً خملوقون للحياة اليت أتاحتـها لنـا النعمـة          . قبل أن خيلقنا اخلليقة األوىل    
وامللكوت الذي يرثه مباركو    ,  أجرة للذين باعوا أنفسهم هلا     للموت الذي قدمته اخلطية   

 كـون   وذبيح فدائنا قد دبر قبل    , )٣٤: ٢٥مىت" (قد أُعد هلم منذ تأسيس العامل     , اآلب
بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنـس دم املـسيح          ... عاملني أنكم افتديتم  : "العامل

قـد سـجلت    ,  امللكوت وأبناء) . ٢٠-١٨: ١بط(" العاملمعروفاً سابقاً قبل تأسيس     
  ).٨: ١٣رؤيا" (أمساؤهم يف سفر الفداء منذ تأسيس العامل
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, إن هي إال حلقات متماسكة يف سلسلة تدبري اهللا        , والطبيعة والكنيسة , فاحلقيقة والفداء 
ومع أن اختيار املؤمنني للحياة األبدية يرى لنا تارخيياً كأنـه           . مث نفذت , قد رتبت سابقاً  

إال أنه يف احلقيقة والواقع مدبر      , ن اختيار األمة اليهودية ألنه جاء بعد رفضها       أحداث م 
  ".قبل تأسيس العامل"يف فكر اهللا 

نبتتان مجيلتان يف جو     يف تربة االختيار تنمو   " لنكون قديسني يف احملبة   " :  غاية اختيارنا  -د
يف هـذا   ". احملبة: "هووأما اجلو ف  . وعدم اللوم , القداسة: أما النبتتان فهما  , حسن مجيل 

بل هو  , أكرب دليل على أن االختيار ال يدفع الناس إىل التوغل يف جماهل الشر والفساد             
لنكون قديسني وبال لوم قدامـه      "أكرب مشجع يرفعهم إىل مستوى القداسة وعدم اللوم         

  ".يف احملبة
ـ             اهللا يف  ارغب بعض املفسرين يف اعتبار هذه العبارة وصفاً ملوقفنا النظـري كمـا يران

 العملي نتيجـة   أن هذه اجلملة تصف تصرفنا- مع الترمجة العربية-ونعتقد حنن , املسيح
إال أنه من   , حكماً وشرعاً " قديسون وبال لوم  "فمع أننا يف املسيح     , متتعنا بربكات الفداء  

  .فعالً واختباراً" قديسني وبال لوم"الواجب أن نكون أيضاً 
لكن عـدم   , هو أن القداسة اختبار داخلي      , وم القداسة وعدم الل   والفرق بني   

األوىل تـصف   . والثانية مثرة األوىل وحجتها   , فاألوىل أساس الثانية  . اللوم حالة خارجية  
فقـد  . والثانية حالة ممكنة  , األوىل حالة كمالية  . والثانية تصف حالة سلبية   , حالة إجيابية 

 يكون بعيداً عـن مـستوى       ومع ذلك , من حيث املنتظر منه   " بال لوم "يكون اإلنسان   
  .لكن ليس كل من هو بال لوم قديساً, إن كل قديس بال لوم. القداسة الراقي
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ن املؤمن يقضي كل حياته     أل! ما أرهب احلياة املسيحية وما أرحبها     "... قدامه"  
ليست قداسة  , هذا دليل على أن القداسة اليت يتصف ا املسيحي احلقيقي         ". قدام اهللا "

  .ألن عيين اهللا خمترقتان كل حجاب, ي قداسة داخلية عميقةسطحية وإمنا ه
كان يفحصها الكاهن ليعرف مـا إذا       , قبل أن تقدم الذبيحة يف العهد القدمي        

ومبا أن كاهننـا   . كان يقدمها على املذبح   , "بال عيب "ومىت تبني له أا     , كان فيها عيب  
َوجب أن يكون املختارون    " بال عيب وال دنس   "قدم نفسه عنا    , األعلى وذبيحنا األعظم  

  ".قديسني وبال لوم "-مثله, فيه
 قد تصف ما قبلها أو مـا        - كما وردت يف األصل    -هذه العبارة ": يف احملبة "  
 الذي تنمو فيه القداسـة    وحنن منيل إىل اعتبارها وصفاً ملا قبلها فهي اجلو املقدس         , بعدها

ردت مخس مرات أُخر يف هذه       أن نفس هذه العبارة و     - أ -: وحجتنا يف هذا  . وتترعرع
 -).٢: ٥, ١٦ و ١٥ و ٢: ٤, ١٧: ٣(الرسالة على اعتبار أا من الفضائل املسيحية        

فهي خري حجة على  , مبثابة الصدى لصوت اختيار اهللا لنا     , إن مقامها يف هذه القرينة    -ب
نكـون  ل" حسب مسرة مشيئته  "اختارنا  , من جانبه , فاهللا. أن نعم اهللا مل تسبغ علينا عبثاً      

. اليت هي أس الفضائل ورباط الكمال     " يف احملبة "حنن من جانبنا قديسني وبال لوم قدامه        
ومـا  , ليس سوى صدى حمبة اهللا لنـا      , قلوبنا حنن البشر من حمبة    وليس خباف أن ما يف      

". حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً      "-حمبتنا هللا إال فتح قلوبنا لتنشر فيها أشعة أنوار حمبة اهللا          
بل هو غاية هـذا     , ليس أساس اختيار اهللا لنا    "  وبال لوم قدامه يف احملبة     قديسني"ن قوله   إ

ألنه اختارنا وحنن خطاة    " قديسني"بل لنكون   , "قديسني"فلم خيترنا اهللا لكوننا     , االختيار
  .ليقدسنا
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  :التبني

تبنانا  الوقت الذي فيه     - ب   -". عيننا للتبين . " حقيقة التبين  - أ - نرى هذين العددين  
:  علـة التـبين    - د   -" بيسوع املـسيح  : " وسيط التبين  - جـ   -" سبق فعيننا : "اهللا
ملدح جمد نعمته اليت أنعم ا علينـا يف         : " غاية التبين  - هـ   - ".حسب مسرة مشيئته  "

  ".احملبوب
  ".إذ سبق فعيننا للتبين لنفسه: " حقيقة التبين-أ

يف عداد بين    الذي به يقبل  , ة اهللا اانية  هو فعل نعم  "التبين يف اصطالح علماء الالهوت      
ومعاملتـه  , يراد ا اختاذ شخص ابناً    " تنب"وكلمة  ". اهللا فيصري لنا حق يف مجيع أنعامهم      

, ال لشيء صاحل فـيهم    , لكنهم حمسوبون كذلك  , فاملتبنون ليسوا أبناء بالطبيعة   . كذلك
 ألحد املوسرين أن يزور أحد      فقد ينفق . بل رد نعمة اهللا اانية    , وال لفضل ينتظر منهم   

فيتخذ , ويكون الزائر بال ولد   , فيعجب بذكاء أحد األوالد   , مالجئ اليتامى أو اللقطاء   
وحنن جنسون ال شيء    , فتبنانا لنفسه ,  اله قد تفضل كرماً منه     ولكن. ذلك اليتيم ابناً له   

إذ كان يكفيه   ,  أبناء فإن اهللا مل يعوزه   , فضالً عن ذلك  , فينا يدعو إىل اإلعجاب واحلب    
 - ال أبناء احملبة   -وكنا حنن بالطبيعة أبناء الغضب      ",  ابن حمبته األوحد   أن يتمتع باملسيح  

وهو خيتلـف عـن     . تبين النعمة هذا هو   . لكن اهللا حسبنا أبناء له تعاىل     , "كالباقني أيضاً 
بار كونـه خـالقهم     باعت, يف أن الثاين يراد به حسبان مجيع البشر أبناء اهللا         , التبين العام 
بنـوع  , يراد به اختيار اهللا بعضاً من الناس ليكونوا أبناءه        " تبين النعمة "لكن  . وحافظهم

ألن , ويف الوقت نفسه ال نبلغ مرتبة بنوة املـسيح هللا  . خاص ميتاز عن بنوة البشر العامة     
  .لكن بنوة املسيح حق جوهري وصلة أزلية, بنوتنا اكتسابية باحلسبان
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فأراق عليـه   , الذي ظل فكرة غامضة مبهمة يف العهد القدمي       , بينهذا هو الت    
أرانا فيه امتيازاً جميداً يتمتع به الفـرد نتيجـة إميانـه            , جتسد املسيح نوراً مساوياً ساطعاً    

بعد أن كان حقاً مـشاعاً      , )١٣ و ١٢: ١يوحنا, ٥ و ٤: ٤, ٢٦: ٣غالطية(باملسيح  
 هنا يلتقي طرفـا     -"لنفسه ").١: ١١هوشع, ١٣: ١٠٣مزمور(على األمة اليهودية    

  .ومآله إليه تعاىل,  فباعثه ونشأته من قلب اهللا-درج التبين
معروفة لدى اهللا   ". إذ سبق فعيننا للتبين   : " الوقت الذي فيه تبنانا اهللا     – ب   -  
فمن هذا القبيل ليس    . واحلاضر, فاملستقبل ماثل أمامه كاملاضي   . كل أعماله , منذ األزل 

أو باحلري يف عرف اللغـة الـيت        , ولكن يف لغة املنطق   ,  سابق وال الحق   يف أعمال اهللا  
قد عرَّفنا الرسول أن التبين سابق لالختيار       , حياول العقل أن يفهم ا شيئاً عن أعمال اهللا        

مث , أحبنـا أوالً  , فاهللا سبحانه وتعـاىل   " اختارنا فيه "عائد على قوله    " إذ سبق "ألن قوله   
اختارنا ليحقق فينا هذا القصد ايد كل هذا قد دبـره اهللا قبـل              ومن مثّ   , عيننا للتبين 

  ).٢٩: ٨رومية(تأسيس العامل 
ويف هذا العدد اسـتعمل     , "اختارنا: "يف العدد السابق استعمل الرسول كلمة       

 هـو أن    - على الغالب  -والفرق بينهما .  ومها تعبريان إهليان حلق واحد     -عيننا: "كلمة
" عيننـا : "وثانيهما, ري ضمناً إىل معدن اخلطأ الذي انتقانا اهللا منه        تش" اختارنا: "أوالمها

الذي أخـذنا   " املنجم"تشري إىل االمتياز الذي رفعنا اهللا إليه فاألوىل ترجع بنا ضمناً إىل             
, األوىل تـشري إىل األشـخاص     . والثانية تشري إىل املقام الذي وضعنا اهللا فيـه        . اهللا منه 

ومجيـع  . فكل مـا هللا لنـا     , وما دمنا أوالد هللا   . ة اليت اختريوا هلا   والثانية تشري إىل الغاي   
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واهلداية واإلرشاد مـن    . والثقة املتبادلة بيننا وبينه من نصيبنا     . األشياء تعمل معاً خلرينا   
  .لنا, وخلود اد, وجمد اخللود. حقنا

ـ  , يف املسيح اختارنا اهللا   ". بيسوع املسيح : " وسيط التبين  - جـ   -   ا وبه عينن
وبه تبنانا  . فأحبنا, فيه رآنا اهللا قبل أن خنلق     . فهو وسيط االختيار ووسيط التبين    . للتبين
 أن  وكمـا , وقد مت لنا هذا االمتياز بواسطة جتسد املسيح وموته على الصليب          . لنفسه

, فهو أيضاً الوسيط الذي به نتمتع ذا االمتيـاز        . املسيح هو الوسيط الذي به تبنانا اهللا      
  ).٢٦: ٣ وغالطية١٢: ١يوحنا( بامسه بإمياننا

إن هذه العبارة عائدة إىل مـا       ". حسب مسرة مشيئته  : "باعث التبين  – د   -  
فهي تصف الباعث اإلهلـي لالختيـار       ". كما اختارنا فيه  : "قبلها إىل بدء العدد الرابع    

ذي به  سلطان اهللا املطلق ال   : أوهلما: وقد وردت يف الكتاب املقدس مبعنيني     . والتبين معاً 
ومن غـري  , أو باعث خارجي , بعيداً عن كل مؤثر أو دافع     , يدبر كل ما حيسن يف عينيه     

 ٢٦: ١١بدليل مـا جـاء يف مـىت       , أن يكون يف حاجة إىل تقدمي حساب من أعماله        
, وتعطفه املتفاضل على أبنائه   , واملعىن الثاين يشري إىل رضى اهللا ونعمته      . ٢١: ١٠ولوقا

 الذي أراده الرسول    هو املعىن , يف الغالب , هذا. الكاملة حنوهم وإرادته الصاحلة املرضية    
 على حمض مـسرة اهللا الـيت        فاالختيار ينطوي ). ٢: ١٢رومية(ويف سائر كتاباته    , هنا

فال يداخله شيء من غضب اهللا على غري املؤمنني ألن االختيار هـو             , أظهرها حنو شعبه  
فإذا حق للمختارين أن يفرحوا   . ؤمننيلكنه ليس علة رفض الغري امل     , علة خالص املؤمنني  

فال حق لغري املخلصني أن يتذمروا أو يشكوا منه ألنه لـيس            , به وأن يشكروا اهللا عليه    
  .علة هالكهم وإمنا العلة هي عدم إميام
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  الَْمْحبوبِ، ِفي َعلَْيَنا بَِها أَْنَعَم الَِّتي نِْعَمِتِه َمْجِد َمْدحِِل٦
  ".دح جمد نعمته اليت أنعم ا علينا يف احملبوبمل: " غاية التبين- هـ -  
مـسرة  "فالعلة األساسية هي    . هنا تتجاوب الغاية النهائية مع العلة األساسية        
  ".مدح جمد هذه النعمة: "والغاية النهائية هي, "مشيئته

فال تستدرها  , فليس هلا من دافع سوى نفسها     . جمانية يف أساسها  , إن نعمة اهللا    
إال إذا كانت حرارة الفتيلة املدخنة تضيف شـيئاً إىل          , تستعطفها األنات وال  , الدموع

وال . فـال الـذهب يـشتريها     , وهي جمانية يف طريق احلصول عليها     , حرارة الشمس 
وهي , ومبعث الصلوات . فهب منبت احلسنات  , وال الصلوات تغذيها  , احلسنات حتييها 
  .م أجراً وال شكوراًألا ال تنتظر من املنعم عليه, جمانية يف غايتها

مدح ) ٢. (جمد النعمة ) ١(حيدثنا هذا العدد عن ثالث حقائق متعلقة بالنعمة           
  :وسيط النعمة) ٣. (جمد النعمة

 ,مبا ان هذه النعمة منحدرة على البشر من علو شاهق". جمد النعمة"
ة من  شتقألا م , فهي إذاً نعمة ذات جمد    ,  وصادرة عن اهللا ذي اجلالل واإلكرام واد      

ترتقـي إىل   ,  فهـي كامليـاه    -وألا ترفع املتمتعني ا إىل ذُرى اد      , غىن اهللا يف اد   
وجملى صالحه  , وهي ذات جمد ألا مظهر كمال اهللا املمجد       , املستوى الذي منه نبعت   

, وجمانيتـها , وفيضها, فمجد النعمة هو كماهلا   , وجمتمع صفاته القدسية ايدة   , املطلق
كذلك جمـد   , فكما أن جمد اهللا هو التناسق املتكون من جمتمع صفاته         . ومسوها, وتنازهلا

  .النعمة هو التناسق املتكون من جمتمع كل مزاياها
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قدمت جماالً  , إن اهلوة السحيقة اليت هوى إليها البشر      " مدح جمد نعمته  ) "٢(  
سـواء  ,  وسام يف ذاته, أن جمد نعمة اهللا عالفمع. وإعالئه, متسعاً إلعالن جمد نعمة اهللا    

كانـت  , إال أن لوحة خطايا البشر السوداء     , أخلق البشر وافتدوا أم مل خيلقوا ويفتدوا      
وإعالئه وإعالنـه للرؤسـاء والـسالطني يف الـسماويات          , أداة إلظهار جمد نعمة اهللا    

, أو كان هلم أقل يد يف ختليص ذواـم        , فلو كان البشر أطهاراً يف أنفسهم     . واألرضني
ظاهر يف جمانيتها ويف املسافة الشاسعة الـيت        , فمجد نعمة اهللا  . ص مجال جمد نعمة اهللا    لنق

 اخلطـاة مـن     ويف رفع , قطعتها النعمة يف تنازهلا من السماء إىل أركان األرض السفلى         
وشـكر اهللا   , هو إظهار هذا اد   , مهاوي الفساد إىل أوج اد ومدح جمد هذه النعمة        

متربرين , إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا     "رفه كل دان وقاص     ليع, والتغين به , عليه
لكي يبني غـىن    ".... , )٢٤ و ٢٣: ٣رومية" (جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح     

اليت أيضاً دعانا إليها ليس من اليهـود        ... جمده على آنية رمحة قد سبق فأعدها للمجد       
  ).٢٤ و٢٣: ٩رومية(فقط بل من األمم أيضاً 

  الفداء
  ٧العدد 

  نِْعَمِتِه، ِغَنى َحَسَب الَْخطَاَيا، غُفَْرانُ بَِدِمِه ُء،االِْفَد لََنا ِفيِه ِذيال٧َّ
إىل هنا حدثنا الرسول عن الربكات الروحية السماوية اليت أغدقها اهللا علينا 

لرفع لواء جمد , بدافع من نفسه, وتني وفق تدبري معني, من اختيار سابق-يف املسيح
  .عمته اليت أنعم ا علينا يف ابن حمبتهن
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وال عن التربة , أن الرسول مل يذكر إىل اآلن شيئاً عن اخلطية, باالعتباروجدير 
, أن هؤالء الذين اختارهم اهللا وعينهم للتبين, فيكاد القارئ يعتقد, اليت منها اختارنا اهللا

لكن . اً ومل يرتكبوا جريرة مل يقترفوا إمث, وقديسون بالطبيعة, إمنا هم أطهار بالفطرة
الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران :"وحقيقة حاهلم, العدد السابع ينم عن طبيعة أصلهم

بالطبيعة "واملتبنون كانوا. فاملختارون كانوا أصالً غارقني يف جلّ اآلثام واخلطايا". اخلطايا
بل هللا ,  حلاهلمفالفضل يف اختيارهم ليس ألصلهم وال". أبناء الغضب كالباقني أيضاً

  .وحده
والثمن . يعين الفكاك من األسر بواسطة دفع فدية أو دية" فداء"كلمة إن 

: ٢٠مت (هذا ما سبق فأنبأ به تالميذه . الذي دفعه املسيح فدية عنا هو دمه الثمني
٢٨(  

والفكاك من , له قوة التكفري عن ذنب, كما ذكر يف الكتاب املقدسوالدم 
  .إزالة معصيةو, وتثبيت عهد, أسر

وأداة  ). ٧: ١أفسس ( فهو أساس فدائنا                                                     !أمثن هذا الدم الكرميفما 
: ١ يو ١(ورأس شركتنا مع اهللا). ١٤: ٩عب (ومطّهر ضمائرنا). ٩و٨: ٥رو (تربيرنا
  ).٢٢-٢٠ : ١ كو ١(ومثن املصاحلة معه ). ٧

باعتبار كونه امتيازاً ميلكه , إىل الفداء, ل يف هذا العددأشار الرسوولقد 
وهو بركة يتمتعون فيها يف , ورئيسهم, رأسهم األعلى, املؤمنون املطعمون يف املسيح

فالفداء بركة حالية وإن كان يف ". الذي فيه لنا الفداء:"هذا واضح من قوله. احلال
  ).٢٣: ٨رو ( كماله رجاًء عتيداً   
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ما ". فيه ": وسيطه- ا-: اليت عرفّنا ا الرسول يف هذا الفداءاحلقائقومن 
  أغىن 

لكنها يف !    "ه"ومن ضمري الغائب, "يف:"املركّبة من حرف جر, هذه الكلمة الصغرية
ومن ضمري املفرد العلم احلاضر يف , كلمة مركبة من حرف رفع وبناء, عرف لغة النعمة

  .وفيه حق لنا الفداء, وتعييننا للتبين.  اختيارنامت" فيه". "يف املسيح"–كل زمان ومكان 
. الذي رفع خطية العامل"دم املسيح محل هللا الكرمي-"بدمه ": وسيلته- ب-

مل يتم مبجرد ,  فهو كفارى-تعني طبيعة هذا الفداء, إن هذه الوسيلة اليت متّ ا فداؤنا
بدم ابن حمبته الذي مات بل , وال بقدرة كامنة فيه, وال بكلمة صدرت عنه"رغبة من اهللا

وكلف ابن حمبته , كلف اآلب تضحية ابن حمبته, فهو فداء كرمي. عنا طوعاً واختياراً
وقد ذكر الرسول هذا الفداء . واجلود بالنفس أقصى غاية جلود-تضحية نفسه وحياته

اليت , مميزاً إياه عن كل أشباه الفداء وظالله, "الفداء"فقال, معرفاً إياه بأداة التعريف
وبديهي أن اهللا املقتصد يف .  بدم كباش ومحالن-متت ي العهد القدمي ويف نظم أخرى

ليجري فداءنا بدم املسيح لو كان يف اإلمكان تفادي هذا الثمن ما كان , كلل تدابريه
أن كرامة الشريعة , يضاف إىل هذا". كرمية هي فدية النفوس فغلقت إىل الدهر:"العظيم

اإلله . ألن كرامة الشريعة مشتقة من كرامة صاحب الشريعة, اإلهلية فوق كل كرامة
". إن النفس اليت ختطئ هي متوت"قالهو بذاته الذي ,الذي أراد أن يغفر خطايا البشر

ورمحة اهللا تنادي مبغفرة خطايا . فرب اهللا يتطلب احترام شريعته بإدانة كل نفس ختطئ
ذلك , فليس يف السماء وال يف األرض ملتقى لرب هللا برمحته سوى الصليب. الفجار األمثة

ان أن يكتفي يف أمر ولو كان يف اإلمك. قدم اهللا ابن حمبته فداء وكفارة عن خطايا البشر
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ملا وجد داع إلراقة . أو حبياته وسريته, أو بأمثاله وتعاليمه, الفداء مبعجزات املسيح
قضت ا رمحة , فالصليب إذاً ضرورة ملحة, قطرة واحدة من دمه الثمني على الصليب

  .اهللا ي التقائها بعدالته
ة اليت يناهلا  هذه هي الثمرة الناضج-"غفران اخلطايا ": ثمرة الفداء-ج-

, فما هو هذا الغفران؟ إذا اعتربناه عاطفة قلبية". غفران اخلطايا "-مفديو يسوع املسيح
وإذا . وتدفق تيار رضوانه تعاىل عليهم, قلنا إنه ارتداد تيار غضب اهللا عن اخلطاة

 قلنا إنه كسر شوكة اآلالم املربحة اليت ينشئها الضمري اللوام احملتج, حسبناه قوة أدبية
قلنا إنه رفع العقاب الذي , وإذا نظرنا إليه باعتبار كونه حقيقة شرعية. يف قلب اإلنسان

أظهرها اهللا حنو , فالغفران إذاً هو عاطفة قلبية شريفة. يستحقه البشر بسبب خطاياهم
يتمتع ا , وهو حقيقة شرعية, وهو قوة أدبية تتسرب يف قوى اإلنسان النفسية, البشر

وهو أثر أديب متصل , فهو نعمة متدفقة من قلب اله. ر جماناً بنعمة املسيحاخلاطئ املترب
  .بالضمري وهو حكم شرعي حيظى به اخلاطئ جتاه الناموس

االحنراف عن "أو " اخلروج عن اخلط"تعين حرفياً ": خطية"إن الكلمة املترمجة 
) ١٣: ٢كولوسي  ,١٩: ٥كو ٢ ,٢٥: ٤رومية " (عدم إصابة املرمى"أو " السبيل

  ).٦: ٦عب(وقد استعملت أيضاً للتعبري عنا االرتداد
فقد . ال يزيل اآلثار الطبيعية اليت تتركها اخلطية يف حياة املرء, أن الغفرانغري 

لكن هذا , يصفح اإلنسان عن خطية صديق ائتمنه فخانه وجرده من كل ما ميلك
,  تصح زوجة طيبةوقد, الصفح لن يرد لذلك الصديق اخلائن تلك الثقة اليت أضاعها

لكن هذا الغفران لن يسترجع لذلك , عن خطايا زوج خائن, وهي على فراش املوت
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والشاب الذي يعبث بزهرة , الزوج تاج وفائه الذي حطمه حتت قدميه القاسيتني
أو تساقطت سحب ندامته , لن يستعيدها ولو ذُرفت منه دموع التوبة مدراراً, طهارته
  .أمطاراً

هذا هو  ".حسب غىن نعمته" :ء وغفران الخطاياقياس الفدا - د-
ثَل الفداء فم .وهو قياس الفداء الذي أمثر الغفران ,قياس الغفران الذي أمثره لنا الفداء

حتققنا أن هذا , ومىت ذكرنا أن غىن نعمة اهللا ال يحد, و الغفران مثَل شجرة ومثرها
  .وحد غري حمدود, قياس

فإن باعث هذه الربكات , مدح جمد نعمته, إذا كانت غاية بركات اهللا علينا
 وقد وردت يف األصل بصيغة -"غىن"إن كلمة , ومن املالحظ. غىن نعمته-وقياسها
ألنه وجد لذة خاصة يف التعبري ا ,  هي إحدى مميزات كتابات بولس الرسول-اجلمع

: ٩, ٤: ٢رو , ١٦و٨: ٣, ٧و٤: ٢, ١٨: ١أفسس (ونعمه , عن بركات اهللا وآالئه
: ٤فيليب , ١١: ٩, ٩: ٨ كو ٢, ٥: ١ كو ١, ٣٣و١٢: ١١, ١٢: ١٠, ٢٣
  ).٢: ٢ , ٢٧: ١كولوسي , ١٩

ويف دقة النواميس , يف مجال الطبيعة نستطيع أن نرى شيئاً من غىن مجال اهللا
نستطيع أن , ويف قوة املادة وقدرا, نشهد شيئاً من غىن حكمة اهللا, احمليطة بالكون

  .لكننا يف الصليب وحده نستطيع أن نرى غىن نعمة اهللا, ة اهللانلمس شيئاً من غىن قدر
إال أننا ال نتمتع , "حسب غىن نعمته"على أنه وإن تكن بركات اهللا موهوبة لنا

فقياس الربكات من ". افغر فاك فأمأله: "إال على قدر ما نوسع يف قلوبنا مكاناً هلا, ا
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هو , ربكات من حيث االستمتاع اوقياس هذه ال. حيث مصدرها هو غىن نعمة املعطي
  .وما أكرب مسؤولية اإلنسان, فما أعظم غىن اهللا. درجة إميان املعطى

  الحكمة والفطنة
  ١٠ و ٩ و ٨أعداد  

يف هذه األعداد ذكر الرسول احللقة الرابعة يف سلسلة الربكات اإلهلية 
, ٧شارة جمملة يف عدد إ, فأشار إىل هاتني الربكتني.  احلكمة والفطنة-املوهوبة للمؤمنني

فذكر املعلنات اإلهلية اليت كفلتها لنا احلكمة والفطنة , ١٠ -٨مث فصلها يف األعداد 
أنه مل يكتِف , ونعمته, وحكمته, املوهوبتان لنا من إله النعم والعطايا ومن فرط غىن اهللا

لتني وأردفها بفضي, بل أفاض علينا نعمته, بأن أنعم علينا بالفداء حسب غىن نعمته
  . احلكمة والفطنة: نامجتني عنها
 َمَسرَِّتِه َحَسَب َمِشيئَِتِه، بِِسرِّ َعرَّفََنا ذْإ٩ِ َوِفطَْنة، ِحكَْمة بِكُلِّ لََنا أَْجَزلََها ِتيلَّٱ٨

 ِفي َما الَْمِسيحِ، ِفي َشْيٍء لَّكُ ِلَيْجَمَع اَألْزِمَنِة، ِملِْء َتْدبِريِِل١٠ َنفِْسِه، ِفي قََصَدَها الَِّتي

   ذَاَك ِفي اَألْرضِ، َعلَى َوَما السََّماَواِت
" كل حكمة وفطنة: "وقد حرص الرسول على أن يرينا غىن هاتني اهلبتني فقال

وفيض , هذا دليل آخر على غىن نعمته.  فاهللا قد وهبنا هاتني النعمتني بأعلى قياس–
ألنه مل يقتصر , ملتعاليةبل هذا برهان حكمته ا. إذ أفاض علينا كل حكمة وفطنة, سخائه

, لنميز بركات الفداء, بل وهبنا مع الفداء كل حكمة وفطنة, على أن يهبنا نعمة الفداء
وإال فما قيمة الآلىلء واجلواهر يف , فنستمتع ا ونشكر اهللا عليها, ونقدرها حق قدرها

 - تنينظر ِغر جهول ال يعرف قدرها؟ ويف إمكاننا أن تتحقق شدة لزوم هاتني اهلب
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قوماً هم عبيد وخدم , مىت ذكرنا أن بني الذين يكتب إليهم بولس, "احلكمة والفطنة"
ومع أنه من اجلائز أن نفسر هاتني الكلمتني على اعتبار أما صفتان لإلله ). ٩-٥: ٦(

فاحلكمة , إال أما نعمتان موهوبتان لإلنسان املعطى, كما ارتأى بعض املفسرين, ملعطي
ومنيز بركات ,  القدرة اليت ا ندرك مقاصد اهللا املعلنة يف إجنيله الطاهرهي) فرونيزيس(

  .هي الشعور الباطين الذي به نتمتع مبا تدركه احلكمة) صوفيا(والفطنة . الفداء
وهي عبارة عن معرفة أفضل األشياء _ هي العلم حبقائق األشياء, لغةًاحلكمة   

  . وضدها اجلهالة-بأفضل الوسائل
وقد تفسر جبودة يؤ النفس لتصور ما يرد عليها . ي احلذق والفهمهوالفطنة   
  . وتقابلها الغباوة-من الغري

  .فالفطنة هي تذوق مثرة العلم, فإذا كانت احلكمة هي العلم حبقائق األشياء  
  . وإذا كانت احلكمة هي الوصول إىل أفضل الغايات بأفضل الوسائل

  .بر يف استعمال هذه الوسائلفالفطنة هي احليطة واالتزان والتد
  .هي إحدى ملكات العقل واإلدراك ا حناط علماً باألشياءاحلكمة   

ا نقارن بني الغث والسمني فنتخري السمني , والفطنة تتعلق بالفهم والتمييز
  .ونوجهه أحسن اجتاه يف حياتنا

ية اليت ختتلف عن احلكمة الكالم, احلكمة اليت يعنيها الرسول يف هذا البابإن   
وتلك حكمة , ومروية, مشبعة, عملية" أسرار"هذه حكمة . وبخ الكورنثيني عليها

هذه حكمة اجلهالء . مماحكات سفسطية ال تشبع إال لتجيع وال تروي إال لتعطش
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إن ). ٨و٤: ٢كولوسي (وتلك حكمة احلكماء اجلهالء ,  )٢٥: ١١مت (احلكماء 
  .بل احلكمة القلبية, ليس اجلهالة الفكرية, خري سالح نصرع به كربياء املعرفة العقلية

وتقوي , وتشحذ العزمية, وتنري الضمري, وتغذي العقل, اهللا تعزي القلبفنعمة   
  .اإلرادة

  ... "إذ عرفنا  ": مشتمالت الحكمة والفطنة-ب-
فصَّل الرسول ما سبق فأمجله يف العدد , )١٠و٩ و ٨(هذه األعداد يف   
إىل أن جاء الوقت املعني , الذي كان مكتوماً منذ الدهورالفداء " سر"فذكر , السابع
 ما يف -جيمع فيه كل شئ"ومن مثَّ أعلن لنا جتسيد املسيح الذي سر اآلب أن , إلذاعته

  ".السموات وما على األرض 
. كما وردت يف العهد اجلديد حتمل معىن غري الذي حتمله اآلن" سر"كلمة إن 

  فهي 
عين األشياء اليت نعجز عن فهمها حىت بعدما حناط علماً ت, حبسب االستعمال احلاضر

احتاد الالهوت بالناسوت يف شخص "و, "ميالد املسيح من عذراء: "مثال ذلك_ ا
و لكن كلمة " واهلاً واحداً يف ثالثة أقانيم, وكون اهللا ثالثة أقانيم يف إله واحد","املسيح

ومن , ر إىل أن جيئ وقت اإلفصاح عنهتعين اخلرب املكتوم يف الصد, يف هذا العدد" سر"
وإنه , الذي يصري معلوماً بإذاعته" اهول"مث يصبح العلم به يف حيز اإلمكان فهي تعين 

ويف الغالب استقى بولس الرسول ). ١١: ١٣مىت , ٧: ٢٠،١٧: ١رؤ (وكشفه, عال
ن السفر من مصادر يهودية كسفر دانيال ومن املالحظ أن البقية الباقية م" سر"كلمة 
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 يكثر فيه - وهو أحد األسفار غري القانونية-املعروف بسفر أخنوخ, التارخيي القدمي
  .اإلهلي الذي أحيط به البشر علماً" السر"ورود كلمة 

أن بعض اهليئات اليونانية اليت كان لبعض أعضاء كنيسة أفسس , احملتملومن   
, تفضي ا إال ألخصاء من تابعيهافال , هلا"بأسرار"كانت حتتفظ, قبل إميام, عالقة ا

ومن احملتمل أن بولس كان خياطب أمثال هؤالء , يكونون حائزين على اختبارات معينة
لكنها عامرة , "األسرار" مظهراً هلم أن املسيحية ليست خالية من, القوم بلغتهم

  .احلي" الكلمة"اليت أعلنت للبشر بتجسد , الراقية اإلهلية, باألسرار الشريفة
الذي أعلن لنا بتجسد املسيح فهو سر مشيئة اهللا يف , اإلهلي" السر"هذا أما   

فموضوع ". قصد أن جيمع كل شئ يف املسيح يف ملء األزمنة"إذ, الفداء ويف العناية
 أا صاحلة -١-ومن أوصاف هذه املشيئة. احلكمة والفطنة إذاً هو معرفة مشيئة اهللا

حسب مسرة :"لذلك قال فيها الرسول, لبشريةمفعمة رمحة وسعادة وهناء ل, ومرضية
غري خاضعة ملشورات , وهي أيضاً مشيئة مستقلة منبعثة من قلب اهللا مباشرة". مشيئته

  ".ويف أعماق قلبه, يف فكره"أي, "يف نفسه"ألنه قصدها , وال ملؤثرات خارجة عنه
مت على اعتبار أن قصد اهللا " فيه"بعض ثقات املفسرين أن يفسر كلمةويفضل   

: ١أفسس (الذي فيه جيتمع كل شئ , واملمجد, واملقام, يف املسيح املتجسد واملصلوب
   و١١

  ).٩: ١يت ٢, ١١: ٩, ٢٨: ٨رومية 
جيمع " هو إن-مشيئة هذه املشيئة,  أو باحلري-إن قصد هذه املشيئة) ٢ (:١٠عدد 

 هذا وقد عرب الرسول عن". اهللا كل شئ يف املسيح ما يف السموات وما على األرض
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إن أفضل تفسري هلذه العبارة ". تدبري ملء األزمنة: "القصد بكلمات أخرى إذ قال
يل أنا أصغر مجيع : " من هذه الرسالة عينها١١-٨ : ٣هو ما جاء يف ص, األخرية

وأنري . القديسني أعطيت هذه النعمة أن أبشر بني األمم بغىن املسيح الذي ال يستقصى
يف خالق اهللا اجلميع بيسوع املسيح , ملكتوم منذ الدهوراجلميع يف ما هو شركة السر ا

لكي يعرف اآلن عند الرؤساء والسالطني يف السماويات بواسطة الكنيسة حبكمة اهللا 
  ".حسب قصد الدهور الذي صنعه يف املسيح يسوع ربنا. املتنوعة

يف هذه " تدبري: " هذه أول مرة نلتقي فيها بكلمة-"تدبري ملء األزمنة"  
وقد وردت مخس مرات يف العهد . وهي من مميزات كتابات بولس الرسول. الةالرس
" ال تصنعوا تدبرياً للجسد", )٣: ٢٤أعمال " (هلذه األمة مصاحل بتدبريك: "اجلديد

" مسعتم بتدبري نعمة اهللا", )١٠: ١أفسس " (لتدبري ملء األزمنة", )١٤: ١٣رومية (
والكلمة يف معناها ). ٢٥: ١كولوسي " (حسب تدبري اهللا املعطى يل", )٢: ٣أفسس (

 -وقد استعملت ابتدائياً. وبعد النظر, والعناية, واالقتصاد, النهائي تنطوي على احلكمة
لذلك وصفت . مث عممت لتشري إىل تدبري الكنيسة.  للتدبري املرتيل-يف اليونانية والعربية

 كو ١, ١٧: ٥ يت ١" (الشيوخ املدبرون حسناً "-ا طغمة خاصة من خدام الكنيسة
٢٨: ١٢.(  

أي أن يسوع املسيح ". توكيل"أو " وكالة"أا تعين , ويعتقد الدكتور مواليه  
وقد وضعت يف يديه مقاليد مجيع , هو الوكيل األعلى لبيت اهللا الذي هو كنيسته تعاىل

, ويف ملء األزمنة يكون كل شيء وكل شخص مركزاً فيه. شؤون الكنيسة والكون
واملستفاد من كلمة .  رأساً ورئيساً لكل ما يف السموات وما على األرضويكون هو
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 تسري على - يف دائرة الفداء ويف دائرة العناية-أنَّ سياسة اهللا للكون". ملء األزمنة"
فالتجسيد مت يف : وأدوار متوالية, فال تكتمل إال يف عصور متعاقبة, نظام تدرجيي متناسق
وكذلك استقر الروح القدس يف الكنيسة يف ملء , )٤: ٤غالطية (ملء زمن آخر معني 

ومن مث ننتقل من ملء . وستتم الكرازة باإلجنيل يف ملء زمن آخر معني, زمن آخر معني
ويف هذا إشارة ضمنية إىل ما جاء يف سفر ". أزمنة اد"تدرجيياً إىل ملء " أزمنة النعمة"

أن اآلب دبر : أو بعبارة أخرى). ٧: ١٢دانيال (زمان وزمانني ونصف زمان : "دانيال
اليت , ومديراً لكل شيء يف عصور النعمة املتعاقبة, ومدبراً, ورأساً, أن يكون االبن سيداً

والنعمة هي اد يف , فاد هو النعمة يف نضوجها وإمثارها. ستتوج وختتم بعصر اد
واألزمنة املقصودة . ما يليأما ماهية هذا التدبري فقد أوضحها الرسول في.بدايته وأزهاره

  .يف هذه القرينة هي تلك املدة املمتدة بني جميء املسيح األول وجميئه الثاين
: ومفسرة هلا, هذه العبارة بدلٌ ملا قبلها...." ليجمع كل شيء يف املسيح "  

, أشياء متفرقة" ضم"فاجلمع هو .  هذه كلمة حسابية-"ليجمع". "تدبري ملء األزمنة"
 هذا هو القصد -حتت رأس واحد, ضها ببعض لتكون على نسق واحدوربطها بع

فمع أن الفداء يف فعله االبتدائي ". أن جيمع اهللا كل شيء يف املسيح: "النهائي يف الفداء
 -يتناول مجيع األشياء, ويف بلوغه. إال أنه يف معناه الكمايل, يقصد به خالص املؤمنني

هذه . د كلها حتت سلطان ابن اإلنسان املطلقفتتوح" ما يف السماء وما على األرض"
لكي . "هي النصرة النهائية اليت أوضحها الرسول يف رسالة أخرى معاصرة هلذه الرسالة

جتثو باسم يسوع كل ركبة ممن يف السماء ومن حتت األرض ويعترف كل لسان أن 
  ). ١١: ٢فيليب " (يسوع املسيح هو رب د اهللا اآلب
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يعين طبقات خمتلفة " ما يف السموات وما على األرض...كل شيء: "إن قوله  
إىل أبناء اهللا املؤمنني املتفرقني مذاهب ) ٢١:  يت ١( من املالئكة املختارين -من اخلالئق

إىل مجيع اخلالئق , )٥٢: ١١يوحنا (يف كل عصر ومصر , ومجاعات يف أحناء املعمورة
لتشاطره , شاطرت اإلنسان آالم السقوطإىل اخلالئق الغري الناطقة اليت , احلية الناطقة

الذي قد : "فتخضع كلها حتت سلطان املسيح). ٢١: ٨رومية (شيئاً من حرية اد 
الذي هو ", )٢٢: ٣ بط ١" (مضى إىل السماء ومالئكة وسالطني وقوات خمضعة له

  ). ١٠: ٢كولوسي " (رأس كل رياسة وسلطان
إىل حصر هذه العبارة , وموليه, لفمومييل بعض املفسرين أمثال يوحنا الذهيب ا  

ولكن الترمجة العربية تؤيد ما ذهب إليه . ويف املالئكة املختارين, يف املؤمنني من البشر
كل "ال " كل شيء: " بدليل قول الرسول-فريق كبري من املفسرين كما أسلفنا

من يف السموات ومن على "ال , "وما يف السموات وما على األرض". "شخص
   ".األرض

يسوع "كذلك , كما أن األرض هي املركز الرئيسي للنظام الشمسي بأسره  
جيتمع كل ما يف السموات وما على األرض " فيه"مشس الرب هو الرأس الذي " املسيح

ما يرى وما ال يرى , فيه خلق الكل ما يف السموات وما على األرض). "١٦: ١كو (
  ". الكل به وله قد خلق. طنيسواء كان عروشاً أم رياسات أم سيادات أم سال

متصلة بأداة , كما وردت يف األصل" املسيح"أن كلمة , ومن املالحظة  
  .  املسيح يف وظيفته الفدائية-فرياد ا إذاً. التعريف

  الميراث اإللهي
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  ١٢ و١١عدد 
 َحَسَب  َشْيٍء  كُلَّ  َيْعَملُ  الَِّذي  قَْصِد  َحَسَب  َسابِقاً  مَعيَّنَِني َنِصيباً،  نِلَْنا  أَْيضاً  ِفيِه  ِذيال١١َّ

  .الَْمِسيحِ ِفي َرَجاؤَنا َسَبَق قَْد ِذيَنلَّا َنْحن َمْجِدِه، ِلَمْدحِ َنكُونَِل١٢ َمِشيئَِتِه، َرأْيِ
إىل هنا بلغ بولس قمة املعلنات السماوية اليت شرع يفضي ا إىل من كتب 

. ذه الرسالة بالعدد السابقوقد كان من املتوقع أن خيتم مقدمة ه. هلم هذه الرسالة
. إىل وادي احلياة العملية على األرض, لذلك هبط بقارئيه من جبال املعلنات السماوية

فرسم الرسول يف .  بني اليهود واألمم-أن ميس الصلة التارخيية, فصار لزاماً عليه
 مبدئياً األربعة األعداد التالية صورة بديعة للرجاء اليهودي الصحيح الذي حتقق يف أيامه

فأضحى كالمها أمة واحدة , التقى اليهودي باألممي, ويف هذا الرجاء احملقق. يف املسيح
" وشعب اقتناء ليخربوا بفضائل الذي دعاهم من الظلمة إىل نوره العجيب", مقدسة هللا

  : هذه هي الربكة اليت حيدثنا عنها الرسول يف مخسة أوجه
هذه هي احللقة اخلامسة يف سلسلة ". باًالذي يه أيضاً نلنا نصي ": ماهيتها- ا-

  .  بركة املرياث اإلهلي-الربكات اليت جعلها بولس الرسول موضوع شكر له تعاىل
. باختالف فهمنا العبارة اليت استهل ا هذا العدد, ختتلف ماهية هذا املرياث  

استطعنا أن , "يباً يف املسيح نلنا نص-الذي فيه أيضاً: "فإذا أخذنا بالترمجة احلالية القائلة
صاروا ورثة يف امللكوت , نفهم أن مجيع املؤمنني ممثلني يف الكاتب واملكتوب إليهم

شاكرين اآلب الذي : "هذا يؤيده قول الرسول نفسه يف رسالته إىل كولوسي. الروحي
ولكن رمبا كان أقرب إىل ). ١٢: ١كولوسي " (أهلنا لشركة مرياث القديسني يف النور

هذا يوافق الفكر " الذي فيه صرنا حنن مرياثه ونصيبه:   "رمجها إىلاألصل أن نت
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, ٢٠: ٤تث " (شعب مرياث: "األساسي يف اختيار اهللا األمة اليهودية قدمياً لتكون له
إن قسم الرب هو : "فقد قال موسى يف اخلطبة اخلالدة اليت فاه ا قبيل وفاته). ٢٩: ٩

تكونون : " موضع آخر قال اهللا إلسرائيلويف) ٩: ٣٢تث " (شعبه يعقوب حبل نصيبه
: بل هذا هو املعىن الذي تغىن به زكريا) ٥: ١٩خروج " (يل خاصة من بني الشعوب

اسكتوا يا كل . والرب يرث يهوذا نصيبه يف األرض املقدسة وخيتار أورشليم بعد"
هذا هو ). ١٣ و١٢: ٢زكريا " (البشر قدام الرب ألنه قد استيقظ من مسكن قدسه

لرجاء الذي رآه بولس حمققاً يف املسيح فتغىن به أيضاً يف العدد الثامن عشر من هذا ا
  . اإلصحاح
) ٢٧: ٨رومية (أن نكون ورثة اهللا يف ملكوته : لسنا ندري أي الربكتني أعظم  

  . أم أن نكون حنن مرياثاً هللا يف تدبري الفداء ؟
 على أن لنا قيمة يف نظر ألا حتمل داللة عظمى. يلوح لنا أن ثانيتهما أعظم  

  !!!.حىت يعتربنا نصيباً له ومرياثاً , اهللا جل شأنه
  !!!.فامسعي أيتها السموات وتعجيب أيتها األرض   

 إذاً –" معينني سابقاً ": الزمن الذي صرنا فيه أهًال لهذه البرآة– ب -
نا هلا كما أا ليست أجرة صر. وال هي فكرة طارئة, ليست هذه الربكة بنت ساعتها

وإمنا هي هبة رتبت . وال هي مكافأة على خري كان مرجواً منا, أهالً بسبب صالح أتيناه
  ). ملعرفة القصد من هاتني الكلمتني راجع تفسري غرة العدد اخلامس". (بتعيني سابق"لنا 
حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي  ": الباعث اإللهي– ج -

غري أن هذا التدبري " حسب قصد "-تدبري إهلي حمكمهذه بركة جاءتنا نتيجة ". مشيئته



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٣

حسب : "ومشورة, وحكمة, "رأي"وإمنا هو نتيجة , وال هو تعسفي, احملكم ليس جهلياً
مل يتأثر يف هذا التدبري احملكم , فاهللا جل شأنه. الصاحلة املرضية الكاملة" رأي مشيئة اهللا
وال مغتصباً حرية إرادة , ية املتعاليةومل يكن هو فيه خمالفاً طبيعته القدس, مبؤثر خارجي

  . البشر
, فلئن غابت عنا هذه احلكمة. رأياً عالياً وحكمة رشيدة, إن ملشيئته السماوية  

  . إال أننا نثق ا ونطمئن إىل أحكامها
, يف العددين اخلامس والسادس". لنكون ملدح جمده ": غاية هذه البرآة– د -

فيليق بنا أن ". مدح جمده"وهنا حيدثنا عن , "هللامدح جمد نعمة ا"تكلم الرسول عن 
نوازن بني كالمه هنا وهنالك لنتبني أوجه الشبه وأوجه التباين يف كالمه يف هذين 

  : املوضعني
   ١٢ و١١                                                عدد ٦ و٥عدد   

  " املرياث..       "" ................................التبين: "املوضوع) ا(
  " معينني سابقاً" ..............................        "سبق فعيننا: "الزمن) ب(
  " به" .........................        "بيسوع املسيح: "الوسيط) ج(
  " رأي مشيئته...         "حسب قصد " .... حسب مسرة مشيئته: "لباعث) د(
  " ملدح جمده" ...........................          "عمتهملدح جمد ن: "الغاية) ه(

وال يوجد . والغاية, والباعث, والوسيط, الزمن: فالتشابه متوفر من حيث  
وهو أن الرسول تكلم يف العددين اخلامس والسادس عن : سوى وجه واحد للتباين

 –ت التبين التبين لكنه يف العددين احلادي عشر والثاين عشر تكلم عن إحدى مثرا
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, اهللا" مدح جمد نعمة"هناك حتدث الرسول عن : وهنالك فارق طفيف يف الغاية. املرياث
وعلة هذا الفارق ترجع إىل وجهة نظر الرسول : تعاىل" مدح جمده"لكنه حيدثنا هنا عن 

وطوراً ) ٢٤: ٢٠أعمال " (نعمة اهللا) إجنيل(بشارة "فتارة يدعوه " اإلجنيل"إىل طبيعة 
محد جالله , واملراد مبدح جمده) ٤: ٥ كو ٢, ١١: ١ يت ١" (جنيل جمد اهللاإ: "يسميه
  .تعاىل

هؤالء هم " حنن الذين قد سبق رجاؤنا يف املسيح ":المتمتعون بهذه البرآة) ه(
 ذلك الرجاء -الذين كانوا سابقني للمؤمنني يف رجائهم باملسيح, املؤمنون من اليهود

وأذكت ناره يف صدورهم ,  الثمينة يف العهد القدميالذي ولدته يف نفوسهم مواعيد اهللا
  . تلك النبوات التارخيية اليت فاه ا إشعيا وزكريا ومالخي وسائر أنبيائهم

قد انتعشت يف نفسه يف هذه اآلونة فأراد , والظاهر أن نزعة بولس اليهودية  
بقاً لرجاء األمم ألن رجاؤه يف املسيح كان سا, أن يهوديته مل تكن عبثاً, أن يبني لألمم

إال , هم أصحاب احلق األول يف املسيح, ولكن على رغم كون املؤمنني من اليهود. فيه
). ٦: ٣" (شركاء يف اجلسد واملرياث ونوال موعده يف املسيح باإلجنيل"أن األمم أيضاً 

أن يبشر بني األمم بغىن : "هذه هي الوكالة اليت شعر بولس بأنه مؤمتن عليها بنوع خاص
لكن األولني . فاإلجنيل قُدم لليهود أوالً مث لألمم). ٨: ٢" (سيح الذي ال يستقىامل

, أما األفراد املؤمنني منهم. هذا من جهة اليهود كأمة. واآلخرين أولني, صاروا آخرين
كانت , وغري خاف أن الكنيسة األوىل. فقد ظلوا إىل النهاية أولني, أمثال بولس الرسول
وألن , ألن الرسل يهود أصالً. يهودية الصبغة واملسحة, لقرن األولإىل أجل معين يف ا

  . األغلبية الساحقة من املؤمنني األولني كانت من اليهود
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فإذا كانت . أنه على قدر االمتيازات تكون املسؤوليات, وال يغرب عن البال  
 رأس فإن العقاب أيضاً منصب على, املزايا قد قُدمت لليهودي أوالً مث لليوناين

  ". ألن ليس عند اهللا حماباة"أوالً مث اليوناين " اليهودي"
 فأسبقية اليهود منحصرة يف –ال أوالً وآخراً ,  أوالً فقط–" لليهود أوالً"  

  ". ومن يودعونه كثرياً يطالبونه بأكثر. "الزمن ليس إال

  برآة الخالص
  ١٣عدد 

 ِفيِه  الَِّذي  َخالَِصكُم،  إِْنجِيلَ  الَْحقِّ،  ِلَمةَكَ  َسِمْعتْم  إِذْ  أَْنتْم،  أَْيضاً  ِفيِه  ِذيال١٣َّ

   الْقُدوسِ، الَْمْوِعِد بِروحِ خِتْمتْم آَمْنتْم إِذْ أَْيضاً
يف لرجاء  , اليت خولته حق األسبقية على األمم     , مع أن الرسول فخور بيهوديته    

فمـا  .  املسيح على أن ال يغمط األمم حقهم يف      , إال أنه حرص شديد احلرص    , باملسيح
حـىت  , "سبق رجاءهم يف املسيح   "الذين  , كاد يفرغ من كالمه عن املؤمنني من اليهود       

" حنن"فسرعان ما تكلم عن     , انتقل حاالً إىل األممني الذين هلم أيضاً يف املسيح رجاء حي          
ذهـان  إنَّ يف هذا استدراكاً بليغاً ملا كان ميكن أن يتبادر إىل أ     " أنتم أيضاً "حىت انتقل إىل    

. فيحتكروه ألنفسهم , فيحسبوا أنفسهم أصحاب احلق األوحد يف املسيح      , بعض اليهود 
فيحتقـروا  , خمافة أن يتومهوا أن الحق هلم يف املسيح       : ويف هذا أيضاً خري تشجيع لألمم     

الذي يه أيضاً   : "موجهاً اخلطاب إىل املؤمنني من األمم     ,فقال الرسول . أنفسهم ويظلموها 
  ". ة احلق إجنيل خالصكمأنتم ذ مسعتم كلم
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أضحت لكـثريين   , إن الفرصة اليت أتيحت لألمم ليسمعوا فيها كلمة اإلجنيل          
إىل " كلمة احلق "ألا آلت إىل خالصهم لذلك استحالت هلم        , منهم مصدر خري وبركة   

  . فختموا, فقبلوا, فصدقوا, مث مسعوا, فهم بشروا أوالً". إجنيل خالصهم"
, "كلمة احلق : " أوالمها –بكلمتني  , ة اليت مسعها األمم   عرب الرسول عن البشار     
, ومـضموا , فاألوىل تعرب عـن البـشارة يف جوهرهـا        ". إجنيل خالصكم : "وثانيهما

وهـي  " وال شيء إال احلـق    , وكل احلق , احلق"فهي تتضمن   ". كلمة احلق "ومصدرها  
". واحلياة,  واحلق ,الطريق"كما أا حتدثنا عن املسيح الذي هو        , صادرة عن اإلله احلق   

, ورمـوزه , مقابل طقوس العهـد القـدمي     " كلمة احلق "ويف الغالب لقبها الرسول بـ      
يتـضمن رمـز    , فالعهد القدمي الذي أُؤمتن اليهود عليه     . وخرافات اليونان وأساطريهم  

والكلمة الثانية  . لكن العهد اجلديد يتضمن جوهر احلق وقلب احلق       , وظالل احلق , احلق
 ألا تعلن   –ونتيجتها الفعالة   , ومثرها,  تشري إىل البشارة يف غايتها     –" كمإلجنيل خالص "

: وهي أيضاً تؤدي م إىل اخلالص إذا هـم صـدَّقوا وآمنـوا            , اخلالص وتقدمه للناس  
  ).١٦: ١رومية " (لست أستحي بإجنيل املسيح ألنه قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن"

 أن هذا احلق الذي تتضمنه كلمة       –هي  , واحلقيقة املشتركة يف هذين اإلمسني      
وأنـه جتـسد يف     , وأنه حمب , الذي ينبئنا بأن اهللا موجود    , "احلق اخلالصي "البشارة هو   

وقد وصف الرسول هذا اإلجنيـل      ). ١٩: ٥ كورنثوس   ١(املسيح لكي يصاحلنا لنفسه     
 وقال  .ألن اإلجنيل حيمل رسالة مقولة ومسموعة وموحدة القصد واملرمى        , "كلمة"بقوله  

هي أـج   , والشك يف أن بشرى اخلالص    . ألنه حيوي بشارة مفرحة   , "إجنيل: "فيه أيضاً 
أم , سواء أمسع اإلنسان رسالة اإلجنيل بأذنه     , خرب يَزف إىل اإلنسان الغارق يف جل اخلطايا       
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فمن احملقق أن هذه الرسالة ليست من إحياآت اإلنـسان          , وتدبرها بفكره , قرأها بنظره 
  . وإمنا هي صادرة عن مصدر خارجي,  تصوراته الداخليةوال هي وليدة

  ختم الروح القدس
  ١٤عدد 

الذي فيه أيضاً آمنتم ختمتم بروح املوعد القدوس الذي هو عربون مرياثنا لفداء "
  ". املقتين ملدح جمده

هي بركـة خـتم الـروح       , مجيل أن خامتة الربكات اإلهلية املوهوبة للمؤمنني        
مقبلني إياها علـى    , لنتأمل مجال هذه املاسة البديعة    ,  نتَّئد يف سرينا   فيليق بنا أن  . القدس

 وقت  – ب – القصد من اخلتم     – ا -: ألن لكل وجه فيها مجاالً خاصاً     , أوجهها األربعة 
  .  داللة اخلتم– د– طبيعة اخلتم – ج–اخلتم 

 أو ,أو لبعضها,  يستعمل اخلتم عادة ألحد األغراض اآلتية: القصد من الختم  - ا -
دليالً على  ,  للملكية كما تعودت السلطات أن تدمغ األشياء التابعة هلا         -: جلميعها معاً 

مثلما ختتم الوثائق الرمسية داللة علـى       , أو لتقرير صحة الشيء املختوم    . امتالكها إياها 
أو إلذاعة االسم أو الرسم الذي حيمله اخلتم مثلما حتمل قطع النقود صـورة              . صحتها
كما أن قطعة النقود حتمل صورة امللك       ,  امللك تشهد بصحة قطعة النقود     فصورة. امللك

مثلما , أو لضمان حفظ الشيء وصيانته من األيدي اليت قد تعبث به          . وتذيعها بني املأل  
أو مثلما ختتم أبواب خزانة ا ودائع أو مـضبوطات          , ختتم أهراء الغالل خبتم صاحبها    

.  ويف الغالب ختم املؤمنون هلذه الغايات األربـع        .لإلبقاء عليها وحفظها من العبث ا     
وألن , )٥: ٥ و ١٦: ٨رومية  (وألم أوالد اهللا باحلقيقة     , )٣: ٧رؤيا  (ألم ملك هللا    
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وأن حيـدثوا   , ليخربوا بفضائل الذي دعاهم من الظلمة إىل نوره العجيب        "اهللا افتداهم   
: ١كولوسي  "(كوت ابن حمبته    مبجد اهللا الذي أنقذهم من سلطان الظلمة ونقلهم إىل مل         

يوحنـا  (وألن الفادي وعد حبفظهم من كل خطر وصيانتهم من كل ضرر            ) ١٣ و ١٢
  ). ٢٩ و٢٨: ١٠

وا حيصل علـى    , إن هذا اخلتم هو معمودية الروح القدس اليت يناهلا املؤمن           
" خـتم الـروح   :"فقوله. والصالة, والنصرة واحلرية يف اخلدمة   , يقني اخلالص والبهجة  

  ". حلول الروح"و" معمودية الروح:"دف للقولمرا
ال يشري إىل تلك املواهـب      " ختم الروح "وهنا نقرر بكل وضوح وجالء أن         

 –لـبعض مناسـبات   , يف بعض الكنائس, الروحية اخلارقة اليت منحها اهللا لبعض الناس     
لداخلية لكن اإلشارة هنا منصرفة إىل النعم الروحية ا       . كموهبة التكلم باأللسن وما إليها    

 كنعمـة   –العميقة اليت جعلها اهللا حقاً لكل مؤمن متجدد يف كل عصر ويف كل مصر               
قابـل مـا    . والطهارة وما إليها  , والوداعة, والسالم, والبهجة, واليقني, والرجاء, احملبة

: ١٣ كورنثوس   ١ مبا ورد يف     ٢٢: ١٤, ٢ و ١: ١٣, ٣١: ١٢ كورنثوس   ١جاء يف   
قة وهبت ألناس معينني يف عصر معني وأنه قُصد ـا أن             يتضح لك أن املواهب اخلار     ٨

  . خبالف املواهب الروحية الباطنة فإا باقية ما بقي اهللا, تبطل يوماً
ومع أن املـؤمن ال     . خيتم املؤمن حاملا يؤمن   ". إذ آمنتم ختمتم   ": وقت الختم   - ب -

فاإلميـان فعـل    .  اإلميان إال أن اهللا خيتمه وقت    , يشعر باخلتم وال يتحققه إال بعد اإلميان      
فاخلتم ليس  , واخلتم هو جواب اهللا على إلميان املؤمن      , يوجه قلب املؤمن إىل اهللا    , داخلي

يف العهد القدمي أخذ ابـراهيم  . وصحته, وعالمته, بل هو داللته, مثرة من مثرات اإلميان  
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ية الروح عالمـة    ويف العهد اجلديد ينال املؤمنون معمود     , عالمة اخلتان ختماً لرب اإلميان    
  . لبنوَّم هللا

ة الختم    - ج - , إن نسبة اخلتم إىل الـروح     ". ختمتم بروح املوعد القدوس    ": طبيع
وأعطى عربـون الـروح يف    "– أي أن اهللا اآلب ختمنا بالروح القدس –نسبة وصفية  

  ). ٢٢: ١ كو ٢" (قلوبنا
ألن , "عـد روح املو : "أوهلما: وصف الروح القدس يف هذه العبارة بوصفني        

ففي العهد القدمي كـان الوعـد مبجيئـه         . الروح القدس حل يف الكنيسة وفق املوعد      
: ٣٦ وحزقيال   ٣٠ -٢٨: ٢ ويوثيل   ٣٤ -٣١: ٣١إرميا  (موضوع نبوات األنبياء    

علـى  , ويف العهد اجلديد وعد املسيح تالميذه مرات مبجيء الـروح القـدس           ). ٢٧
ثهم عن جميء الروح باعتبار كونه وعـداً       ويف ظروف أخرى حد   . اعتباراته وعد منه هو   

  ). ٤: ١أعمال , ١٠ -٧: ١٦, ٢٦: ١٥, ٢٦ و٢١ -١٥: ١٤يوحنا (من اآلب 
ترجع بنا إىل الوعد األول الذي وعد به اهللا ابراهيم رئيس           " موعد", إن كلمة   

الصلة الكائنة بني املوعـد     , وقد أبان الرسول بولس يف رسالة أخرى      . العائلة اليهودية 
وبني موعده النهائي الذي مشل األمم أيـضاً إذ         , تدائي الذي وعد به ابراهيم ونسله     االب
لتصري بركة ابـراهيم لألمـم يف       .... وأما املواعيد فقيلت يف ابراهيم ويف نسله        ", قال

ويف هذا الـصدد    ). ١٤ و ١٦: ٣غالطية  " (لننال باإلميان موعد الروح   , املسيح يسوع 
 – موعد الروح القدس     –" ألن املوعد : "ابه اخلمسيين عينه يقول بطرس الرسول يف خط     

: ٢أعمال  " (هو لكم وألوالدكم ولكل الذين هم على بعد كل من يدعوه الرب إهلنا            "
٣٩ .(  
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وقـد جـاء هـذا      ". القدوس: "هو, والوصف الثاين الذي وصف به الروح       
ص به  فهو الوصف الذي اخت   , الوصف بعد الوصف األول يف الترتيب من باب التوكيد        

يف " قـدوس "وهـو   , متميزاً عن الروح البشرية اإلنسانية    , األقنوم الثالث يف الالهوت   
  . ومقدس يف عمله, طبيعته
  .َمْجِدِه ِلَمْدحِ الْمقَْتَنى، ِلِفَداِء ،اِمَرياِثَن َعْربونُ هَو ِذيال١٤َّ

  ".جمدهالذي هو عربون مرياثنا لفداء املقتين ملدح  ": فاعلية الختم- د- :١٤عدد 
 -"أرابون"وهي يف اللغة األصلية , مستعارة من لغة التجارة" عربون"إن كلمة   

  . ولعلها فينيقية األصل
هو جزء من الثمن يدفع مقدماً كضمان لـصحة         , يف عرف التجارة  " العربون"  
أن اهللا أعطى   , ويراد به هنا  . على أمل أن يدفع باقي الثمن بعد تسلم البضاعة        , الصفقة
. منني روحه القدوس كضمان حلقهم األكمل يف مرياثهم العتيد يف اـد األبـدي             املؤ

ليشهد ألرواحهم أم أوالد اهللا هو ذات الروح        , فالروح القدس الذي به ختم املؤمنون     
ويف هذا الصدد يقول بولس     . الذي يضمن هلم مرياثهم األبدي بوصف كوم أبناء اهللا        

الروح نفسه يـشهد    . ين الذي به نصرخ يا أبا اآلب      أخذمت روح التب  : "يف رسالة أخرى  
فإن كنا أوالداً فإننا ورثة أيضاً ورثة اهللا ووارثون مع املسيح إن            . ألرواحنا أننا أوالد اهللا   

واحلقيقة املشجعة هي أن    ). ٢٧ -١٥: ٨رومية  " (كنا نتأمل معه لكي نتمجد أيضاً معه      
  ). ٥ و٤: ١ بط ١(ث والورثة حمفوظون للمريا, املرياث حمفوظ للورثة
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نتيجة حلول الروح القـدس يف قلـوم        , إن النعم الروحية املعطاة للمؤمنني      
هي عربون اد الذي يتمتع به املـؤمنني يف احليـاة           , كالفرح واحملبة والسالم والوداعة   

  . واد هو النعمة يف البلوغ, فالنعمة هي اد يف البذرة. العتيدة
اليت ا ختم   ,  هي أن نعم الروح القدوس     –ملة هلذه   وهنالك حقيقة أخرى مك     
بل هي أيضاً عربون مرياث اهللا يف       , ليست فقط عربون مرياث املؤمنني يف اهللا      , املؤمنون
إن هـاتني احلقيقـتني     ". لفداء املقتين : "بدليل قول الرسول يف تتمة هذا العدد      , املؤمنني

. ليس كهذه نصيب يعقـوب    : "إرمياليستا سوى وجهني حلقيقة واحدة شهد ا قدمياً         
  ). ١٦: ١٠إرميا " (مصور اجلميع وإسرائيل قضيب مرياثه "– اهللا -" ألنه

.  يراد به نوال اِمللك املكتسب حبق الشراء والفـداء         –" لفداء املقتين "إن قوله     
 يف كـالم    – ٢٨: ٢٠يف أعمـال    " مقتين: "وقد ورد الفعل األصلي املشتقة منه كلمة      

والفكر الذي تنطـوي  ". ارعوا كنيسة اهللا اليت اقتناها بدمه     " .... نفسه  بولس الرسول   
 هم شـعب    – من اليهود واألمم     –هو أن املؤمنني باملسيح     " لفداء املقتين "عليه العبارة   

 يف  –ومـع أن اهللا     . ومرياثه, وخاصته, فأصبحوا ملكه , اقتناه اهللا واشتراه بدم الفادي    
ومعرضني هلجمـات   , لكوم عائشني يف بيئة مفسدة    , اً مل ميتلكهم متام   –الوقت احلاضر 

ال يـستويل  , غري أن اهللا تعاىل. إال أم مازالوا هللا وخمتومني له   , الشيطان وسهامه امللتهبة  
وأمت فداء أجسادهم مثلمـا     , إال مىت حررهم وفكهم من هذا العامل الشرير       , عليهم متاماً 

: ٢ بطـرس    ١ و ١٧: ٣مالخي  ( ثانية    وذلك عند جميء املسيح    –أجنز فداء أرواحهم    
٩ .(  
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: عاد إىل استعمال ضمري املتكلم يف قولـه       , أن بولس الرسول  , ومع املالحظ   
" آمنتم" ... "خالصكم"... "مسعتم: "بعد أن كان قد استعمل ضمري املخاطب      " مرياثنا"

  . يف العدد السابق, "ختمتم... "
 ذلك القـرار    –للمرة الثالثة    –يف ختام هذه األنشودة البديعة كرر الرسول          
  ". ملدح جمده: "اجلميل

: ١٣كما قبل يف إرميـا      , "ملدح جمد اهللا  "قدمياً أريد ببين إسرائيل أن يكونوا         
هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل      , ألنه كما تلتصق املنطقة حبقوى اإلنسان      "١١

 لكنـهم مل  –" جمـداً و, وفخـراً , وامساً, وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكونوا يل شعباً     
 على أن وجه العزاء هو أن ما فشل فيه إسرائيل العاملي سينجح فيه إسرائيل               –" يسمعوا

  . سيفوز به الفرد, وما قصرت دونه األمة". ملدح جمد اهللا"الروحي ليكون 

  صالة الرسول ألجل المؤمنين
١٠: ٢ – ١٥: ١  

 َجِميـعِ   َنْحـوَ   َوَمَحبَّـِتكُمْ   ،َيسوَع  بِالرَّبِّ  انِكُْمبِإَِمي  َسِمْعت  قَْد  إِذْ  أَْيضاً  أََنا  ذَِلَكِل١٥

  َصلََواِتي، ِفي إِيَّاكُْم ذَاِكراً َألْجِلكُْم، َشاِكراً أََزالُ ال١٦َ الِْقدِّيِسَني،
, والتضرع, انتقل الرسول إىل الصالة, والتمجيد, والشكر, من احلمد

ورأى املؤمنني مرفوعني فيه , تفعاًرأى املسيح عالياً مر, ويف صالته وسجوده. والسجود
  . وفيه ومعه ممجدين, ومعه
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ويف شكره يشري . وصالة, أن يستهل رسائله بكلمة شكر, من عادة الرسول  
وأحياناً جيمع تلك . ومراراً يقرن ذكر إميام مبحبتهم, عادة إىل إميان املكتوب إليهم

  ". احملبة, الرجاء, اإلميان "– ويقرا معاً, الفضائل اجلليلة املكوِّنة ملثلث النعمة
أوالً أشكر إهلي بيسوع املسيح من جهة مجيعكم أن إميانكم : "فيقول يف رومية  

  ). ٨: ١رومية " (ينادي به يف كل العامل
ينبغي لنا أن نشكر اهللا كل حني من جهتكم أيها األخوة : "ويف تسالونيكي  

 ٢( منكم مجيعاً بعضكم لبعض تزداد وحمبة كل واحد. كما حيق ألن إميانكم ينمو كثرياً
  ). ٣: ١تس 

أشكر إهلي كل حني ذاكراً إياك يف صلوايت سامعاً مبحبتك : "ويف فليمون  
  ). ٥فليمون " (واإلميان الذي حنو الرب يسوع وجلميع القديسني

نشكر اهللا كل حني من جهة مجيعكم ذاكرين إياكم يف : " ويف تسالونيكي  
: ١ تس ١(, قطاع عمل إميانكم وتعب حمبتكم وصرب رجائكمصلواتنا متذكرين بال ان

٣ .(  
نشكر اهللا وأبا ربنا يسوع املسيح كل حني مصلني ألجلكم إذ : "ويف كولوسي  

مسعنا إميانكم باملسيح يسوع وحمبتكم جلميع القديسني من أجل الرجاء املوضوع لكم يف 
  ). ٤ و٣: ١كولوسي (السماوات 
وعند ختام اإلصحاح . دونة للرسول يف هذه الرسالةهذه هي الصالة األوىل امل  

  : نلتقي بصالته الثانية, )٢١ –١٤: ٣(الثالث 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٤

 قَْد إِذْ أَْيضاً أََنا ذَِلَكِل١٥ .َمْجِدِه ِلَمْدحِ الْمقَْتَنى، ِلِفَداِء ،اِمَرياِثَن َعْربونُ هَو ِذيال١٤َّ

وَع بِالرَّبِّ بِإَِميانِكُْم َسِمْعتَشاِكراً أََزالُ ال١٦َ الِْقدِّيِسَني، َجِميعِ َنْحَو بَِّتكُْمَوَمَح ،َيس 

 أَبو الَْمِسيحِ، َيسوَع َربَِّنا إِلَه َيكُْمِطيْع ْيك١٧َ َصلََواِتي، ِفي إِيَّاكُْم ذَاِكراً َألْجِلكُْم،

 َما ِلَتْعلَموا أَذَْهانِكُْم، ونُعي ةًَريْسَتنِم١٨ َمْعرِفَِتِه، ِفي َواِإلْعالَِن الِْحكَْمِة روَح الَْمْجِد،

 قُْدَرِتِه َعظََمةُ ِهَي اَمَو١٩ الِْقدِّيِسَني، ِفي ِمَرياِثِه َمْجِد ِغَنى هَو َوَما َدْعَوِتِه، َرَجاُء هَو

  ِهِتقُوَّ ِشدَِّة َعَملِ َحَسَب الْمْؤِمنَِني، َنْحن َنْحَوَنا الْفَاِئقَةُ
ويكفينا هنا يف دراسة ,  الشبه وأوجه اخلالف بينهما ومىت وصلنا إليها نتبني أوجه

  : صالته األوىل أن نالحظ
  ).١٩ -١٥: ١ (محتويات هذه الصالة: أوًال

  ). ١٥: ١(املناسبة اليت دعت إىل هذه الصالة  )١(
 ). ١٦: ١(العنصران اللذان تتألف منهما هذه الصالة  )٢(
 . ")ا "١٧: ١(الذات العلية اليت رفعت إليها هذه الصالة  )٣(
 ). ١٩ –" ب "١٧: ١(غاية هذه الصالة  )٤(

   إعدادية متهيدية وموصلة للغاية الثانية –  الغاية األولى- ا-
  ) )ب (١٧: ١.... (كي يعطيكم روح احلكمة  )١(
 ) )ا (١٨: ١(مستنرية عيون أذهانكم  )٢(

  ". لتعلموا "– ائية ومكملة للغاية األوىل –  الغاية الثانية- ب-
  ) )ب (١٨: ١(ما هو رجاء دعوته  )١(
 ) ) ج (١٨: ١(ما هو غىن جمد مرياثه  )٢(
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 ) ١٩: ١(ما هي عظمة قدرته الفائقة حنونا  )٣(
 السََّماوِيَّاِت ِفي َيِمينِِه َعْن َوأَْجلََسه اَألْمَواِت، ِمَن أَقَاَمه إِذْ الَْمِسيحِ، يِف َعِملَه ِذيال٢٠َّ
  ) ١٠: ٢ -٢٠: ١ (أساس هذه الصالة: ثانيًا

  :  اهللا كما جتلى يف مظهرينهو عمل شدة قوة  
  : يف أربع درجات) ٢٣ -٢٠: ١( يف صلته باملسيح المظهر األول) ١(

 ). ٢٠: ١(يف إقامته من األموات : الدرجة األوىل) ا(
 ).٢١: ١(يف إجالسه عن ميني اهللا : الدرجة الثانية) ب(
  ). ٢٢: ١(يف إخضاع كل شيء حتت قدميه : الدرجة الثالثة) ج(  
  ). ٢٣: ١(يف جعله رأساً للكنيسة : جة الرابعةالدر) د(  

  ).١٠ -١: ٢(يف صلته باملؤمن الفرد ) ا (:المظهر الثاني) ٢(
  ). ٢ و١: ٢(يف صلته باألمم ) ب(    
  ).٣: ٢(يف صلنه باليهود ) ج(    
  : يف صلته بكليهما معاً يف ثالث درجات) د(    

  ) ٥: ٢(يف إقامة املؤمن روحياً مع املسيح : الدرجة األوىل )١(
 ) ٦: ٢(يف إصعاده روحياً مع املسيح : الدرجة الثانية )٢(
 ) ١٠ -٧: ٢(يف إعداده له برناجماً للسلوك : الدرجة الثالثة )٣(

  ) ٢٣ -١٥: ١ (صالة الرسول بولس ألجل المكتوب إليهم
  ) ١٥: ١ (:المناسبة التي دعت إلى هذه الصالة) ١(: ١٥عدد 
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فهي .  بني الفصل السابق والفصل الالحق هذه الكلمة مبثابة حلقة اتصال–" لذلك"
 إجنيل خالصكم -إذ مسعتم كلمة احلق: " ترجع بنا إىل قول الرسول للمكتوب إليهم

 باعتبار كوين -"لذلك أنا أيضاً"... " الذي فيه آمنتم ختمتم بروح املوعد القدوس
 الروحية أنا أفرح بتقدمكم يف احلياة, ومن باب أوىل, واحداً من الذين يهمهم أمركم

فإذ قد مسعت بإميانكم بالرب يسوع وحمبتكم حنو مجيع القديسني "-سيما ألين بشريكم 
  بالشكر هللا" فاض قليب -"

بل . مل أكتف بالشكر,  وألين أطلب لكم املزيد من كل خري روحي-"من أجلكم
 وعلى األخص -ألنكم أنتم" بذكري إياكم يف صلوايت", توَّجت شكري ألجلكم

  ).١٣-١: ٣( مثرة خدميت بينكم -كماألمميني من
هذا نرى أن املناسبة اليت دعت بولس الرسول إىل شكر اهللا والصالة         من   

هي مساعه بثمرتني ناضجتني جادت ما شجرة حيام            , إليه من أجل املكتوب إليهم 
إن ". رب يسوعإميام بال"يف :  وهي– تربطهم مبن يف السماء : الثمرة األولى-

ويقول إليكوت يف ". يف"هو يف األصل اليوناين " بـ"حرف اجلر املترجم إىل العربية
هو أن اإلميان يف , "اإلميان باملسيح"وبني, "إن الفرق بني اإلميان يف املسيح: تفسريه

واإلميان باملسيح موجَّه .  فاملسيح عماده-املسيح يرتكز على املسيح مث يوجَّه إىل اآلب
هو تعبري جمازي " مسعت بإميانكم: "إن قول الرسول. فاملسيح موضوعه.  املسيح نفسهإىل

وال , وال يسمع, باطين ال يرى, خفي, ألن اإلميان يف ذاته معنوي. عن عمل إميام
: إن كالم الرسول هنا مياثله قول كاتب سفر األعمال. لكن مثاره هي اليت ترى. يلمس
  ".نعمة اهللا فرحالذي ملا أتى ورأى "...
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أن الرسول مل يكن قد رأى " مسعت بإميانكم: "بعضهم من القولاستنتج 
لكنَّ هذه العبارة ال تفرض . كانت معرفة مساعية, وأن معرفته م, املكتوب إليهم بعد
ألن الرسول كتب مثل هذه العبارة إىل فليمون الذي مل يكن فقط , هذا املعىن بالضرورة

  ).١٩و٥فليمون (بل كان ابناً روحياً له , ذاتمعروفاً لديه بال
 -"حمبتهم حنو مجيع القديسني:" فهي,  اليت بلغت بولسأما الثمرة الثانية
إن حمبتهم جلميع القديسني هي وليدة  إميام املشترك . هذه هي الرابطة مبن يف األرض

جلميع وهي ختتلف عن حمبتهم . الذي أحبهم وبذل نفسه ألجلهم, باملسيح الواحد
, لكن الثانية هي حمبة املساملة, يف أن أوالمها هي حمبة اإلعزاز واأللفة واملصاحبة, الناس

  .وااملة, واحملاسنة
   ).١٦: ١ ( العنصران اللذان تتألف منهما صالة الرسول) ٢ (:١٦عدد 

  :تتألف صالة الرسول ألجل املكتوب إليهم من عنصرين
هذه الكلمات القليلة تنم ". أزال شاكراً ألجلكمال ":الشكر المستمر :  أولهما-١-

مهما يكن , الذي جيد موضوعاً للشكر يف كل شخص, هن قلب الرسول الطيب
ذو . وعن عينه الصافية اليت ترى مجاالً يف كل شخص مهما يكن قبيحاً دميماً, ضعيفاً

حهم ليتهمهم يف صال, عله يعثر على هفوة, القلب اخلبيث يتجسس على أخالق الناس
وذو العني الشريرة حيول وجهه عن الشمس املشرقة ليفتش , ويتشكك يف إخالصهم

أما ... ويتناسى أزهار الربيع اليانعة ليفتش عن أوراق اخلريف الصفراء , عن كفة غيم
ألن املكتوب إليهم الذين كانوا موضوع . بولس فقد كان قلبه ونظره من طراز آخر

بل كانوا حماطني , عىن الكمايل املفهوم من هذه الكلمةبامل" قديسني"مل يكونوا , شكره
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فظلمات األوهام . ورمبا كانت ضعفام أكثر بكثري من صالحهم, بضعفات كثرية
. وجانب غري يسري من بقايا خفايا اخلزي مل يزل حيف م, الوثنية مازالت عالقة م

". ل شاكراً ألجلهمال أزا: "كتب إليهم الرسول قائالً, ولكن على الرغم من ذلك
ليتبني حقيقة , ويكفي املرء أن يلقي نظرة عاجلة على ما جاء يف اآليات املذكورة بعد

  ). ٦ -٣: ٥ و٣١ و٢٩ و٢٨ و٢٥ و٢٢: ٤(حال املكتوب إليهم 
ومما ". ذاكراً إياكم يف صلوايت.... ال أزال  ":الذآر المتوالي:  ثانيهما- ب-

 ما -قرن الصالة بالشكر يف مقدمات كل رسائلهيسترعي االلتفات أن الرسول بولس ي
, ٨: ١انظر رومية (ألما مفعمتان تعنيفاً , عدا رساليت غالطية وكورنثوس األوىل

: ٢, ٣: ١ تسالونيكي ٢, ١٣: ٢, ٢: ١ تسالونيكي ١, ٣: ١كولوسي, ٣: ١فيليب
  ).٤فليمون , ١٣

ي خري مثال فه, أن يقتدي بالرسول يف صلواته وتشكراته, مجيل بكل منا  
  للصالة 
  . والشكر اجلميل, الفعالة
  )١٧: ١ (:الذات العلية التي رفع إليها الرسول صالته) ٣ (:١٧عدد 

  :هذا وصف مزدوج لإلله احلي
  ". إله ربنا يسوع املسيح: " جانبه األول-١ -
  ". أبو اد : " جانبه الثاين- ب-

الوصف مؤيد لقول املسيح على هذا ". إله ربنا يسوع املسيح ": الجانب األول-١ -
إين : "...ومطابق لقوله بعد القيامة, )٤٦: ٢٧مىت" (إهلي إهلي ملاذا تركتين: "الصليب
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ويتضح لنا من هذه األقوال ). ١٧: ٢٠يوحنا" (أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم
وت من إن اآلب هو إله االبن املتجسد باعتبار كونه فادياً جاء أرضنا ليم, جمتمعة معاً
 -فالرسول خاطب اآلب ذه الصفة مبناسبة كالمه. وليقوم ألجل تربيرنا, أجل خطايانا

ألنه بديهي أن اإلله ال ميوت وبالتايل ال .  عن موت الفادي وقيامته–يف األعداد التالية 
ولئال يتطرق إىل ذهن . باعتبار كونه الفادي املتجسد, لكن املسيح مات وقام. يقوم
أردفها الرسول , بسبب هذه العبارة,  ينتقص من جالل الهوت املسيحأي خاطر, أحد
هذا دليل آخر على أن الهوت املسيح غري منفصل عن ". ربنا يسوع املسيح: "بقوله
  .ناسوته

 هو أن اإلله -تنطوي هذه العبارة على معىن آخر" ! إله ربنا يسوع املسيح"  
 الذي أظهر لنا وأعلن لنا يف شخص هو اإلله, وإياه حنن نعبد, الذي صلى إليه بولس
". ربنا يسوع املسيح"إليه: من أجل ذلك قال فيه بولس الرسول. ربنا يسوع املسيح

  ).٩: ١٤يوحنا" (الذي رآين فقد رأى اآلب"هذا مؤيد لقول املسيح
بل " إهلاً جميداً"أن إهلنا ليس فقط ". أبو اد ":الجانب الثاني من هذا الوصف- ب-

فكل ما . وواهب اد, ورب اد. وملك اد,  أي أنه هو نبع اد-"دأبو ا"هو 
ربنا يسوع املسيح : "ليس سوى شعاعة من نور جمده, يف األرض أو يف السماء من جمد

والشك أن يف مشاركة املسيح لآلب يف هذا الوصف ). ١: ٢يعقوب " (رب اد
  . دليالً على أن املسيح إله بغري نزاع, اجلليل



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٠

 أال يتبني لنا من خالل هذه الكلمات أن -"إله ربنا يسوع املسيح أبو اد"
نار "بأفضل مما ظهر يف , احلقيقي الذي فيه ظهر جمد اهللا وجالله" الشكينا"املسيح هو 
  !!الرمزية يف العهد القدمي؟" الشكينا

 يذكرنا بأوصاف أخرى شبيهة" أبو اد: "إن وصف الرسول بولس هللا بالقول  
  ). ٨: ٢كو ١" (رب اد", )٢: ٧أعمال " (إله اد", )٣: ١ كو٢" (أبو الرأفة: "له
    )١٩-١٧: ١ (:الغاية التي يرمي إليها بولس في صالته) ٤(

  :يف هذه األعداد الثالثة تتجلى لنا غايتان كان يرمي إليهما بولس الرسول يف صالته
, الغاية األوىل ممهـدة للثانيـة     : ية ائية  والغاية الثان  - ب – الغاية األوىل إعدادية     -١-

  . والغاية الثانية مكملة لألوىل ومتممة هلا. ومعدة هلا
ى   -١- والثـاين  ,  األول منشئ ومسبب للجانب الثاين    - مؤلفة من جانبني    الغاية األول

روح احلكمـة   .. كـي يعطـيكم   : "اجلانب األول ظاهر يف قولـه     . مثرة ونتيجة لألول  
  ".مستنرية عيون أذهانكم: "واجلانب الثاين بني يف قوله". هواإلعالن يف معرفت

" روح احلكمة واإلعالن يف معرفته    .. كي يعطيكم   : "اجلانب األول يف الغاية األوىل    ) ١(
فكم باحلرى اآلب الذي مـن الـسماء        : "تذكرنا هذه الكلمات بوعد املسيح لتالميذه     

 - هذا هو الروح القدس بعينه     ).١٣: ١١لوقا  " ( يعطي الروح القدس للذين يسألونه    
مل ". روح احلكمة واإلعالن   "-بل هو الروح نفسه     , وال أي تأثري منه   , ال جمرد قوة منه   

 بل طلب   – كما فعل سليمان     -يكتف الرسول بأن طلب هلم احلكمة اليت يهبها الروح          
ما , مل يقنع الرسول بالثمر   .  حسب وعد رب سليمان    –هلم الروح الذي يهب احلكمة      

ما , ومل يقف عند حد طلب كأس ماء من نبع        . م يف إمكانه أن حيصل على أصل الثمر       دا
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, فهو عظيم يف كتاباتـه    , حقاً إنه لرسول عظيم   . دام يف إمكانه أن يصل إىل النبع نفسه       
مـع علمـه مبـسيس      , ألنه مل يطلب للمكتوب إليهم بركات اجلسد      . عظيم يف طلباته  

الـذي  ,  ال بل روح كل الربكات     -كات الروح بل طلب هلم بر   , حاجتهم إىل املاديات  
أما املعزي  : "كما وعد املسيح تالميذه قائالً    , ويهبط كل إعالن  , منه تنحدر كل حكمة   

فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته        , الروح القدس الذي سريسله اآلب بامسي     
  ). ٢٦: ١٤يوحنا " ( لكم

املؤمنني ذوقـاً مساويـاً     يهب  " روح احلكمة " إن   -"روح احلكمة واإلعالن  "  
يكشف هلم القناع   " روح اإلعالن "و. ليميزوا به األمور املتخالفة يف احلقائق املعلنة هلم         

إن ). ٣: ٣" (إنه بإعالن عرفين بالسر   : "عما خفي عنهم من أسرار ملكوت السموات      
 -له عمل مزدوج بالنسبة حلاجة املـؤمنني        , هو روح واحد  " روح احلكمة واإلعالن  "

ويفتح أمامهم باباً جديداً ملعلنات     ,  مينحهم احلكمة ليتفهموا ما عندهم من معلنات       فهو
, فاحلكمة تكشف املعلنـات   . ومن جمد إىل جمد   , ليزدادوا تقدماً من نور إىل نور     , جديدة

  . واملعلنات تغذي احلكمة 
يف معرفتـه   :"قد بينه الرسول يف قوله      " روح احلكمة واإلعالن  "إن جمال عمل      

 إحداها  -هذه املعرفة ذات درجات متعاقبة      . معرفة شخصية اختبارية  ,  معرفة اهللا   أي -
, أعلن له اهللا درجة أرقـى منـها       , فإذا ما بلغ اإلنسان أول درجة منها      . فوق األخرى 

ذه املعرفة تبـدأ بـذرة      ". قياس قامة ملء املسيح   "وهكذا دواليك حىت يبلغ اإلنسان      
وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقـي           :"احلياة األبدية يف قلب املؤمن    
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وا أيضاً تنمو شجرة احلياة األبدية      , )٣: ١٧يو  "(وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته    
  ). ١٠: ١كولوسي " ( نامني يف معرفة اهللا:"يف جنة قلب اإلنسان

ى        ) ٢( :١٨عدد   ة األول اني في الغاي ". مستنرية عيون أذهـانكم    ":الجانب الث
مستنرية عيون  ". "بروح احلكمة واإلعالن يف معرفة اهللا     "هذه حالة ناجتة عن متتع املؤمنني       

عيـون  " هذه هي اإلنارة الروحية الباطنة اليت تصل إىل القلب عن طريـق            -"أذهانكم
عـن طريـق    ,مثلما تصل معرفة املرئيات احلسية إىل الذهن الطبيعي       , الروحية" األذهان

تـرى املرئيـات    " عيون"بأجساد ذات   " األذهان"شبَّه الرسولُ   لقد  ". عيون األجساد "
وكما أن العيون اجلسدية يلزمها     . مثلما ترى عيونُ األجساد املرئيات احلسية     , الروحية

روح احلكمـة   "إىل نـور    " عيون األذهان "كذلك حتتاج , نور طبيعي لترى به املرئيات    
  . معرفة اإلله احلي احلقيقيلتستنري به يف معرفة احلق اإلهلي بل يف " واإلعالن
وإمنا هي معرفـة    , من هذا يتبني لنا أن اإلنارة اإلهلية ليست جمرد علم طبيعي            

مث بط منه إىل القلب والعاطف فتضحى إحـساساً         , باطنية تصل إىل العقل فتصري علماً     
ـ . مث تصل منه إىل اإلرادة فتصبح قوة فعالة يف حياة اإلنسان املتجـدد            , حياً ه إىل  فلنتنبَّ

. سراج اجلسد هو العـني    : ولنحرص على أن تكون بسيطة على الدوام      , عيون أذهاننا 
وإن كانت عينك شريرة فجـسدك      . فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً       

 ٢٢: ٦مىت  " (فالظالم كم يكون  , فإن كان النور الذي فيك ظالماً     . كله يكون مظلماً  
  ). ٢٣و
  : اية القصوى والكمالية يف صالة بولس الغ– الغاية الثانية – ب -



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٣

هذه هي الغاية القصوى اليت كان يرمي إليها الرسول يف ..... ". لتعلموا "  
. فإمنا هي وسيلة هلذه الغاية, أم الغاية األوىل اإلعدادية. وهي تعترب الغاية النهائية, صالته

وما استنارة عيون . فاملؤمنون يعطون روح احلكمة واإلعالن لتستنري عيون أذهام
  . أذهام إال وسيلة ا يعرفون

إال أن الرسول طلب هلـم      , ومع أم عرفوا هذه األشياء أو جلها منذ إميام          
بـل درجـة    , فهؤالء يطلب هلم معرفة جديدة يف نوعهـا       . املزيد من املعرفة االختبارية   

  . جديدة من هذه املعرفة
. األوىل تتناول املاضـي   : عرفةكموضوع هلذه امل  , ذكر الرسول ثالث حقائق     

 فهذه املعرفة املثلثة تلم بكل      –والثالثة تنصب على احلاضر     . والثانية تشري إىل املستقبل   
  .تاريخ الفداء

ى   ) ١(   ة األول مل يقل  ". لتعلموا ما هو رجاء دعوته    :" تتناول املاضي  –الحقيق
رجـاء   "–هـو أعـم     بل قصد ما    , "دعوة اهللا لنا  "أي  " ما هو رجاء دعوتنا   : "الرسول
فالـدعوة  . كنسبة الكل إىل أحـد أجزائـه      , "دعوتنا"إىل  "  دعوته"إن نسبة   ". دعوته

وهـي  . وأقصى حدودها الغري احملدودة   , بأوسع معانيها " دعوة اهللا "هي  , املقصودة هنا 
وهي تنم عن قـصد     . تتضمن كل الربنامج الفدائي الذي دبره اهللا للمؤمنني كمجموع        

أسعى حنو الغـرض    : "كما قال بولس يف رسالة أخرى     ,  مؤمن بالذات  اهللا يف حياة كل   
, والفرق بني كالم بولس يف رسالة فيليب      ). ١٤: ٣فيليب  " (ألجل جعالة دعوة اهللا العليا    

وهنا تكلم  ". جعالة دعوة اهللا  "هو أنه يف رسالة فيليب تكلم عن        , وكالمه يف هذه الرسالة   
هو ذلك األمل اليقيين الذي تولده هـذه        , "اهللارجاء دعوة   "إن  ". رجاء دعوة اهللا  "عن  
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, وشـرفه , ألنه مبين على رادة اهللا    , وهو بال شك رجاء وطيد    . الدعوة يف قلب املؤمن   
أمني هو اهللا الذي به دعيتم إىل       : "ال على جمرد أماين البشر وأشواقهم     , وصدق مواعيده 

أن اهللا الذي دعانا إىل     ومن احملق   ). ٩: ١ كورنثوس   ١" (شركة ابنه يسوع املسيح ربنا    
. ورتبها لنـا  , مينحنا أيضاً قدرة نبلغ ا أجماد هذه اجلعالة اليت دعانا إليها          , جعالته العليا 

" أمني هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضاً      . "ويعدنا ملا وِعدنا به   . فهو َيعدنا مبا أعدَّه لنا    
  ). ٢٤: ٥ تسالونيكي ١(

تعمل يف البشر أن يريدوا وأن      " ما تعد ألا     هذه هي الدعوة الفعالة اليت تنجز       
  ). ١٤: ٢فيليب " (يعملوا من أجل املسرة

فقد وصـف يف    , يف قلب اإلنسان  , أما الرجاء الذي تولده هذه الدعوة اإلهلية        
" رجاء قيامـة األمـوات    ", )١٣: ٢تيطس  " (الرجاء املبارك : "الكتاب بعدة أوصاف  

الرجاء الغـري   ", "الرجاء املخلص ", )١٥: ٢٤ل  أعما" (رجاء باهللا ", )٦: ٢٣أعمال  (
الرجاء املوضوع لنـا يف     ", )٣: ١ بطرس   ١" (الرجاء احلي ", )٢٤: ٨رومية  " (املنظور

" رجـاء اخلـالص   ", )٢٧: ١كولوسي  " (رجاء اد ", )٥: ١كولوسي  " (السموات
  ). ٨: ٥أفسس (

ترجع بنا إىل قصد    فإذا كانت الدعوة    . وما أوسع مداها  , فما أجمد هذه احلقيقة     
ظهور ربنا يسوع   "عند  " استعالن أبناء اهللا  "فإن رجاءها ميتد بنا إىل وقت       , اهللا يف املاضي  

  ). ٣٢: ٣ يوحنا ١, ١٩: ٨رومية " (املسيح
ة   ) ٢(   ة الثاني وما هو غـىن جمـد مرياثـه يف         :" تشري إىل املستقبل   –الحقيق
 مع أن هذا    –اث القديسني يف اهللا     مري, غالباً مل يقصد الرسول يف قوله هذا      ". القديسني
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وأي .  مرياث اهللا يف القديـسني     –لكنه يرمي إىل ما هو أهم       ). ١٧: ٨رومية  (أمر هام   
, ؟ أمام جالل هذه احلقائق ومسوهـا      !شيء يف القديسني يستحق أن يكون مرياثً هللا ؟        

,  من مسوها  متعجباً, مأخوذاً جبالل هذه احلقائق   , وجيلس صامتاً , يضع املفسر قلمه جانباً   
هذه هي احلقيقة اليت أعلنـت      ! ويف شكره يتعبد    , ويف تعجبه يعجب ويف إعجابه يشكر     

: ٣٢تـث   "(إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبـل نـصيبه           : "لألمة اإلسرائيلية قدمياً  
وأنتم قد أخذكم من كور احلديد من مصر لكي تكونوا له شعب مرياث كما يف               )"٨و٩

هم شعبك ومرياثك الـذي أخرجتـه بقوتـك العظيمـة           )" ٢٠: ٤تث(, "هذا اليوم 
من ", )٩: ٢٨مزمور"(خلص شعبك وبارك مرياثك   ", )٢٩: ٩تث"(وبذراعك الرفيعة   

). ٧١: ٢٧مزمـور   " (خلف املرضعات أتى به لريعى يعقوب شعبه وإسرائيل مرياثـه         
  ). ٥: ١٩خروج" (تكونون يل خاصة, وحفظتم عهدي, فاآلن إن مسعتم صويت"

, ويف العهد القدمي بالعربانيـة    , كما وردت يف العهد اجلديد باليونانية     " مرياثه:"إن كلمة   
أما جمد مرياث   ". خاصة اهللا "على اعتبار أن املؤمنني هم      " نصيب"ال تعين أكثر من كلمة    

اليت يستمتع ا املؤمنون    , املكتملة, الناضجة, اهللا يف القديسني فهو تلك القداسة ايدة      
" حريـة جمـد أوالده    : "ولعل هذا ما أراده الرسول بقوله     .  املسيح عند استعالن يسوع  

  ". وبال لوم قدامه يف احملبة, قديسني:" إذ يكونون حينئذ ) ١١: ٨رومية (
  . اليت يفيض ا هذا اد, والوفرة, وامللء, فهو الكمال, أما غىن هذا اد  
لكلمة اليت وردت   بتلك ا , كما جاءت يف هذا العدد    " غىن جمد ", تذكرنا كلمة   

سوى أن النعمة هي اد     , وما الفرق بني النعمة واد    ". غىن نعمته  "–يف العدد السابع    
  . واد هو النعمة يف البلوغ, يف البزرة
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غىن جمـد   :  هذه العبارة تعين بكلمة أوضح     –" غىن جمد مرياثه يف القديسني    "  
 إـا   –و كما قال األسقف موليه      أ. مرياث اله كما سيظهر ويتجلى أخرياً يف القديسني       

  ".غىن جمد إسرائيل اجلديد يف كنعان اجلديد كما سيتجلى أخرياً يف القديسني: "تعين
   ِهِتقُوَّ ِشدَِّة َعَملِ َحَسَب الْمْؤِمنَِني، َنْحن َنْحَوَنا الْفَاِئقَةُ قُْدَرِتِه َعظََمةُ ِهَي اَمَو١٩

ة  ) ٣ ( :١٩عدد   وما هي عظمة   : "على احلاضر  تنصب   – الحقيقة الثالث
أن , مجيل بالرسول أنه طلب ألجل املكتـوب إلـيهم        ". قدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني    

, ولكن أمجل منه   ". عظمة قدرة اهللا الفائقة   "و" غىن جمد مرياث اهللا   "و, "دعوة اهللا "يعرفوا  
 كانت هذه كلها    فإذا. إنه أرادهم أن يعرفوا كل هذه األشياء يف صلتها بنا حنن املؤمنني           

ومبا أن الرسول قـد     . فإن عظمتها يف نظرنا مىت عرفناها يف صلتها بنا        , عظيمةً يف ذاا  
فمـن  , يف املـستقبل العتيـد    " جمد مرياث اهللا يف القديسني    "أشار يف لعبارة السابقة إىل      

 ,الطبيعي أن حيدثنا عن عظمة قدرة اهللا الفائقة اليت تعمل يف قلوبنا يف الـزمن احلاضـر                
  ". اد العتيد"لتعدَّنا لذلك 

  عظمة قدرة اهللا الفائقة
كما تتساند األحجـار    ,  ثالث كلمات تستند إحداها األخرى     –" عظمة قدرته الفائقة  "

ألا خارقة لكل النواميس    , إن قدرة اهللا فائقة   . فيشد بعضها بعضاً  , يف البنيان املرصوص  
ألـا  , وتتحدَّى كل العوامل املنظـورة    , فهي تتعدَّى كل التقديرات البشرية    , الطبيعية

لـذلك  .  فائقة يف العظمة   –تعمل يف الدائرة الروحية الغري املنظورة فهي لذلك عظيمة          
لعلّ يف تراكم هذه الكلمات وجتمعها ما يعرب        , اضطر الرسول أن يضيف كلمة إىل كلمة      

عرف منـها سـوى     ليت مل ي  , عما جييش يف قلبه الكبري من عظمة قدرة اهللا الفائقة حنونا          
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ويريدهم هم أن يعرفوا منها درجـة تلـو درجـة إىل أن             , )٩: ١٣ كو   ١" (البعض"
وتوجههم يف حيام العمليـة أحـسن       , ومتلك عليهم مشاعرهم  , تغمرهم هذه املعرفة  

  . توجيه
فقد ظهر عملها يف من هـو       , أا قوة خمربة  , ومما يظهر عظمة قوة اهللا الفائقة       
 إذ أقامـه اهللا مـن       – ربنا يسوع املـسيح      – جتوز مقارنتنا به     بل يف من ال   , أعظم منا 
, وقـوة , وسلطان, وأجلسه عن ميني العظمة يف السماويات فوق كل رياسة        , األموات
وإياه جعل رأساً فوق كل شيء      . وأخضع كل شيء حتت قدميه    ... وكل اسم   , وسيادة

. وة اهللا اليت تفوق كل قياس     الذي به تقاس ق   " املقياس املدرَّج "هذا هو   .... ". للكنيسة  
قُـصرت يف   , اليت وردت يف هذا العدد    " قوة"وقد الحظ الدكتور روبنسون أن كلمة       
كـذلك  , ومل يعبَّر ا قط عن القوة البشرية      , العهد اجلديد على التعبري عن القوة اإلهلية      

 عمـل   فإن بولس مل يستعملها إال يف التعبري عن       , "وعمله" .... "عمل"األمر يف كلميت    
  . اهللا

, إن هو قياس مل تعملـه يف احلـال        , إن ما عملته هذه القوة اإلهلية يف املسيح         
ألن ما يعمل بـالرأس هـو       . يف الكنيسة اليت هي جسد املسيح     , وستعمله يف االستقبال  

  . ملا يعمل باجلسد, وحجة, وعلة,ومنوذج, ومثال, عربون
ومدفوناً يف , مماتاً, مصلوباً, اًما أعظم القدرة ايدة اليت تسلمت املسيح جرحي

وأجلسته عن ميني العظمة وأخضعت كل , فأقامته من األموات, القرب املظلم املختوم
هي , إن هذه القوة بعينها"!! وإياه جعلت رأساً فوق كل شيء... شيء حتت قدميه 

ملسنا معه يف وأ, وأقامنا معه, فأحياناً ا مع املسيح"اليت وجهها اهللا حنونا حنن املؤمنني 
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فكما اشتركنا . ألن الشرف الذي حيظى به الرأس هو نصيب اجلسد أيضاً". السماويات
  . نشترك معه يف قيامه ورفعته, معه يف آالمه وحمنته

 –١٤: ١ وكولوسي ١١ – ٦: ٢إذا أضفنا إىل هذا الفصل ما جاء يف فيليب 
,  الهوت املسيح تكونت لدينا فكرة واضحة جلية عن عقيدة بولس الرسول يف١٩

تكلم , يف هذه الثالثة الفصول سالفة الذكر. وهي بال شك عقيدة املسيحية بأسرها
وسيادته , ويده العاملة يف اخللق, وبنوَّته األزلية, الرسول عن جوهر الهوت املسيح 

, وصعوده, وقيامته ايدة, وموته الكفاري, وتطوعه للتجسد واهلوان, على األكوان
وإيداع روحه القدوس يف , ورياسته على الكنيسة, ني العظمة يف األعايلوجلوسه عن مي

  . كنيسته اليت اقتناها بدمه الثمني
هي يف حقيقتـها أربـع   , أربع كلمات رئيسية , ذكر الرسول يف هذه األعداد    

وكل درجة منها   ". جعل", "أخضع", "أجلسه", "أقامته: "درجات يف سلم رفعة املسيح    
ى   . متوجة ملا قبلها  و, ممهدة ملا بعدها    تـشري إىل خـروج      –" أقامته ":فالدرجة األول

والدرجة  . ظافراً بقوات اجلحيم  , كاسراً شوكته , املسيح من القرب ناقضاً أوجاع املوت     
ة  , وجلوسه على عرش امللـك والعظمـة  ,  تشري إىل صعود املسيح  –" أجلسه ":الثاني

_ "أخضع كل شيء حتت قدميه     ":ةوالدرجة الثالث   . بعدما صنع بنفسه تطرياً خلطايانا    
باعتبار كونه مسيح اهللا امللك الـذي تقلـد         , وسيادة سلطانه , تشري إىل سلطان سيادته   

فأعطى السيادة واحلكم على كل سلطة يف       . ال بأسنَّة حرابه  , سلطان ملكه بآالم صليبه   
ري إىل   تش –" إياه جعل رأساً   ":والدرجة الرابعة .  فوق مجيع األعادي   –العامل اخلارجي   

  . رياسته على الكنيسة اليت هي ملكوته الغري املنظور اجلامع كل املؤمنني
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  السََّماوِيَّاِت، ِفي َيِمينِِه َعْن َوأَْجلََسه اَألْمَواِت، ِمَن أَقَاَمه إِذْ الَْمِسيحِ، يِف َعِملَه ِذيال٢٠َّ

ى   : يف هذا العدد ذُكرت درجتان يف سلم رفعـة املـسيح           ٢٠عدد     األول
إن قيامة املسيح هي احلجـر      ". إذ أقامه من األموات    " :امة المسيح من األموات    قي

وهي االمتياز اخلاص الذي بزت به املسيحية سائر        , املركزي يف صرح البشارة املسيحية    
وهي برهـان   , وهي حجة يقيننا باخللود   , وهي سر نصرتنا على احلياة واملوت     , األديان

  . قبول ذبيحة املسيح الكفارية
لن ينال البطل منها مهما تألبت عليها , ن قيامة املسيح حقيقة تارخيية ثابتةإ

فاحلياة السامية الفائقة اليت . ألن سحابة عظمى من شهود احلق مكتنفة إياها, قواته
إن معجزة . كان جيب أن تتوج بنصرته الفائقة على املوت. قضاها املسيح على األرض

علو يف احلياة ويف : "فيه وحده متت هذه احلقيقةإذ , حياته هي حجة معجزة قيامته
لكن احلياة ". أجرة اخلطية هي موت"ألن , املوت ختام لكل حياة خاطئة"! املمات

ألن املوت مل , الوحيدة اليت مل تصل اخلطية إىل ناحية من نواحيها هي حياة رب احلياة
  . يستطع إىل النيل منها سبيالً

يل سلطان أن أضعها ويل " أليس هو القائل .وأقوال املسيح مؤيدة لقيامته
انقضوا هذا اهليكل )" ١٧: ١٠يو(؟ "هذه الوصية قبلتها من أيب. سلطان أن آخذها
  ). ١٩: ٢يو(؟ "ويف ثالثة أيام أقيمه

وظهور . فختموا شهادته. ناهيك عن شهادة القرب الفارغ الذي ختمه األعداء
الذي استحال , وإحجام التالميذ, تالية لقيامتهاملسيح لتالميذه يف خالل األربعني يوماً ال

وإبدال السبت اليهودي باألحد , ويأسهم الذي انقلب بأساً, بعد قيامة سيدهم إقداماً
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كل هذه سحابة شهود مؤيدة . وقيام الكنيسة املسيحية برسلها اإلثين عشر, املسيحي
  . حلقيقة القيامة

سول قوة روحية يف حياة املؤمن هذه هي احلقيقة التارخيية اليت جعل منها الر
أقيم معه اجلسد وكما أن , فمثلما أقيم الرأس. ويف حياة الكنيسة كمجموع, الفرد

فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق : "الرأس حي كذلك جسده أيضاً حي
اهتموا مبا فوق ال مبا على األرض ألنكم قد متم . حيث املسيح جالس عن ميني اهللا

مىت أظهر املسيح حياتنا فحينئذ تظهرون معه يف . م مستترة مع املسيح يف اهللاوحياتك
  ). ٣-١: ٣كولوسي " (اد

 هذا هو عمل شدة قوة اهللا معلناً نصرة املسيح على -"إذ أقامه من األموات"
  . وكمال عمله الفدائي, وحترره من عقاب اخلطية, املوت

ويف بعض مواضع ,  املسيح تعزى هناوال يربح عن أذهاننا أنه وإن كانت قيامة
يل سلطان أن : "إال أا تعزى أيضاً إىل قوة املسيح نفسه, إىل عمل قوة اهللا اآلب, أخرى

انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام  ). "١٨و١٧: ١٠يو" (أضعها ويل سلطان أن آخذها
ة املسيح فحينما يراد التعبري عن رضى اهللا اآلب عن ذبيح). ١٩: ٢يو " (أقيمه

وفيما إذا قُصد التعبري عن قوة . تنسب قيامة الفادي إىل عمل قوة اآلب, الكفارية
عزيت قيامته إىل عمل قوته اخلاصة , املسيح اإلهلية وتطوعه للموت الفدائي حراً خمتاراً

  باعتبار كونه رب 
نسبت , وإذا ما قُصد التعبري عن نصيب الروح القدس يف عمل الفداء. املوت واحلياة

  ). ١١: ٨رو ,  ١٨: ٣بطر ١, ٤: ١رو (إليه قيامة املسيح 
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وأجلسه  "جلوس المسيح على عرش الملك والعظمة: الدرجة الثانية  
هذه العبارة تفترض صعود املسيح الذي تكلم عنه الرسل ". عن ميينه يف السماويات

: ٢ و٩و ٢: ١أعمال , ٥١: ٢٤لوقا , ١٩: ١٦مرقس (والبشريون مراراً وتكراراً 
, ٩: ٢فيليب , ٢٥: ١٥كو ١, ٣٤: ٨رومية , ٥٥: ٧, ٣١: ٥و٢٠و١٩: ٣و٣٣
  ). ٦: ٥ و٢١: ٣رؤيا , ٢٢: ٣بطرس ١

بل إىل حالة ممتازة ,  هذه عبارة جمازية ال تشري إىل مكان معني-" عن ميينه"  
ال جمرد قربه من العرش ) ٢١: ٣رؤيا (وهي تعين جلوس املسيح يف عرش اهللا . رفيعة
ويف حضن ", )١: ١يو " (عند اآلب"كان املسيح قبل التجسد . قدمه أمام العرشوال ت
فاستوى على , عاد إىل مقامه األول, وبعد أن أكمل عملية الفداء, )١٨: ١يو " (اآلب
ولذلك فهو على , فقد متثُل اخلالئق أمام عرش اهللا لكن املسيح ليس واحداً منها. العرش

  ). ٤ و١: ١١٠مزمور, ١٣: ٦زكريا , ١٣: ١عربانيني (ويدين, العرش ليحكم
والعظمة , يرمز أيضاً إىل مقام الشرف واالقتدار" واجللوس عن اليمني"  
وأما هذا فبعد : "وهو يشري أيضاً إىل ارتياح املسيح بعد إمتامه عملية الفداء, واإلجالل

بعد . )١٢: ١٠عب " (ما قدم عن اخلطايا ذبيحة واحدة جلس إىل األبد عن ميني اهللا
كذلك بعد أن أكمل الفادي , استراح فاستوى على العرش, أن أمت اخلالق عملية اخللق

  . استراح فاستوى على العرش, عمل الفداء
ولقـد  ". يف الـسماويات  : "فقد بينه الرسول يف قوله    , أما مقر عرش املسيح     

: ل مرة سبقنا فشرحنا هذه العبارة يف العدد الثالث من هذا اإلصحاح حيث وردت ألو            
ومكان فيـه   , وهي مقام . وملكه, وهي الدائرة السماوية اليت فيها يظهر جمده وسيادته       
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ألن وجود جسد يفترض وجود مكان حيل فيه هـذا          . حيل املسيح جبسده املقام املمجد    
  .ولو أننا نعجز عن إدراك كنهه وسرب غوره, اجلسد
 فَقَطْ  الدَّْهرِ  َهذَا  ِفي  لَْيَس  يَسمَّى  اْسمٍ  َوكُلِّ  اَدة،َوِسَي  ةَوقُوَّ  ناَوسلْطَ  رَِياَسة  كُلِّ  ْوَقف٢١َ

    أَْيضاً، الْمْسَتقَْبلِ ِفي َبلْ

, وسلطان, فوق كل رياسة   " مقياس سمو عرش المسيح      ٢١عدد  
بفـضل غـىن    , أمامنا مخس كلمات متجمعٍ بعضها فوق بعض      ". واسم, وقوة وسيادة 

,  عن مقياس مسو عرش املسيح     – ولو ضئيلة    –لتعطينا فكرةً   , أسلوب الرسول اخلصيب  
وكل درجـات   , وهي تضم بني دفتيها كل حكومات البشر وسيادم       , وسيادته املطلقة 

 سواء فيها املعلوم    -وكل سيادات املالئكة األشرار وإمارام    , املالئكة األخيار وسلطتهم  
سيح فوق كل هـذه     فعرش امل . ما خيطر لبالنا حنن لبشر وما ال خيطر لنا ببال         , واهول

ومىت ذكرنا أن طائفة الغنوسـيني الـيت كانـت          . الرياسات مبراحل تتعدى كل قياس    
وأوصت الناس بعبادم   , خلعت على املالئكة سلطاناً ليس هلم     , معاصرة لبولس الرسول  

جاز لنا أن نعتقد أن الرسول أضاف هذه اخلمس الكلمـات بعـضها إىل     , من دون اهللا  
  . ويطعنها يف الصميم,   الغنوسينيبعض ليسحق ا عقيدة

تـشريان إىل ذوات    " رياسة وسلطان : "إن الكلمتني األوليني  : ويقول كاندلش   
: ١٠أمثـال تلـك الـيت ورد ذكرهـا يف دانيـال             , حية عاقلة من طغمة املالئكـة     

تشري " قوة:"وأن الكلمة   .  حسي نص الترمجة السبعينية    -٨: ٣٢تثنية, ٢١و٢٠و١٣
تعين القوة املعنوية   " سيادة:"وأن كلمة   . ة كما يف جيش مستويف النظم     إىل السلطة املنظم  

  . وا تبسط سلطاا ونفوذها, اليت حتف ذه اجليوش
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من هذه اآلية مضافاً إليها ما جـاء يف  , استنتج بعض مفسري القرون الوسطى    
وارتـأى الـبعض اآلخـر أن       . أن للمالئكة تسع درجات متفاوتة    , ١٦: ١كولوسي  

على أن هـذه    . يف كل رتبة منها ثالث درجات متفاوتة      . ئكة ثالث رتب رئيسية   للمال
  . ال تتعدى حدود احلدس والتخمني - كدنا نقول األقاويل-األقوال

: فقـال , بسلطان املسيح املطلََق  , يلوح لنا أن بولس أراد أن يتحدى األجيال         
إن ". ستقبل أيـضاً  ليس يف هذا الدهر فقط بل يف امل       , وكل اسم يسمى  ... فوق كل   "

لذلك رفّعه اهللا أيضاً وأعطاه امساً فوق كل اسم لكي          :"كالمه هنا يذكرنا بقوله يف فيليب       
جتثو باسم يسوع كل ركبة ممن يف السماء ومن على األرض ومن حتت األرض ويعترف               

ـ ). ١١-٩: ٢فيليب  " (كل لسان أن يسوع املسيح هو رب د اهللا اآلب          كل "ويراد ب
   كل ,هنا" اسم
ولكي يؤكد الرسول أن رفعة املـسيح       . أو سلطان , أو شرف , أو مقام , أو لقب , ذات

  ". ليس يف هذا الدهر فقط بل يف املستقبل أيضاً: "قال,أبدية خالدة
فما أعجب هذه الرفعة ايدة اليت امتاز ا الناصري الذي ولد فقرياً وعـاش                

معلقاً على صليب العـار     , وت ارمون بل مات كما مي   , ومات يف زمرة الفقراء   , فقرياً
إن هذه اإلعالنات اجلليلة السامية تبهر عيوننا بوهج ضيائها فتكاد تـصبح            !!! واهلوان

). ٧: ٩أعمـال   " (إذ كان مفتوح العينني ال يبصر أحـداً       "كعيين بولس وقت جتديده     
 كان أم   صاحلاً, حقيقياً كان أم غري حقيقي    , فعرش املسيح متعال جداً فوق كل سلطان      

  . كائناً يف احلال أم سوف يكون يف االستقبال, طاحلاً
  ِللْكَنِيَسِة، َشْيٍء كُلِّ فَْوَق َرأْساً َجَعلَ َوإِيَّاه قََدَمْيِه، َتْحَت َشْيٍء كُلَّ ْخَضَعأََو٢٢
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:  إخضاع كل شئ حتت قدمي املسيح: الدرجة الثالثة ٢٢عدد 
ذلك النصيب األكمل الذي , دي البشريةوهكذا متّ لفا" وأخضع كل شئ حتت قدميه"

وهذا يتضح جلياً من ربط . فقصر دونه اإلنسان الساقط, أراده اهللا لإلنسان الكامل
: اآلية األوىل: ثالث آيات معاً ربطاً متماسكاً كثالث حلقات يف سلسلة واحدة 

). ٢٨: ١تكوين " (وباركهم اهللا وقال هلم امثروا واكثروا وامألوا األرض وأخضعوها"
). ٦ و٤: ٨مزمور " (جعلت كل شئ حتت قدميه...فمن هو اإلنسان :"اآلية الثانية 
 - ولكن يسوع الذي وضع قليالً . على أننا لسنا نرى الكل بعد خمضعاً له: "اآلية الثالثة

  ). ٩-٦: ٢عربانيني " ( عن املالئكة نراه مكلالً باد والكرامة-أي إىل حني 
ولكي يبين الرسول .  املسيح-فاز به آدم الثاين  , لفما فشل فيه آدم األو  

, عبَّر عنه تعبريأ قوياً, مبلغ خضوع كل شئ وكل شخص حتت سلطان املسيح املطلق
لست , فإذا مل يكن املسيح إهلاً.  هذا هو خضوع اإلذالل والتعبد-"حتت قدميه: "بقوله

  !!أدري ملن غري اهللا خيضع كل شئ وكل شخص هذا اخلضوع التام
 ذه العبارة يكتمل وصف رفعـة املـسيح         -" وأخضع كل شئ حتت قدميه    "  
إذ أبان الرسول سـيادة     , ٢٨-٢٥: ١٥كو  ١على مثال ما وصفه بولس يف       , وملكه

مثلما أبان يف العدد السابق سيادته على مجيع اخلالئق احلية          , املسيح على اخلطية واملوت   
ادة املسيح على اخلالئق احلية املوصـوفة يف        فهي إذاً تكون حلقة اتصال بني سي      , العاقلة

  وبني , العبارات السابقة
  .كما هي موصوفة يف العبارات الالحقة , رياسته على الكنيسة
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وإياه جعل رأساً فـوق  : للكنيسة...  جعل املسيح رأساً   :الدرجة الرابعة   
 -يـد على سبيل التوك  " جعل"على كلمة   " إياه"قدم الرسول كلمة    ". كل شئ للكنيسة  

أبان أن فادينا املـسيح     , وذه العبارة القوية كالسهم   . إياه وحده دون سواه   : فهي تعين 
والسائد على كـل    , املتسلط على كل الكائنات املنظورة والغري املنظورة      , املقام املمجد 

فما أجـلّ   . قد أعطاه اهللا للكنيسة رأساً حياً حميياً      , قوات الدهر احلاضر والدهور اآلتية    
فالكنيسة هي جسد املسيح وكـل      !! وما أعظم قدرها عنده   . كنيسة يف نظر اهللا   مقام ال 

فصريورة املسيح رأساً فوق كل شـئ       . يكون للجسد نصيب وير منه    , جمد يناله الرأس  
يعود بالنفع اجلزيل على الكنيسة ألا تشاطره هذا اد الرفيع ألن هذا الكائن احلـي               

  . هو رأس الكنيسة, سرهالرفيع الشأن املتسلط على الكون  بأ

  المسيح والكنيسة
وفيما بعد نلتقي ا    , يف هذه الرسالة  " كنيسة: "هذه أول مرة نلتقي فيه بكلمة       

ومعناهـا  ) ٣٢ و   ٢٩ و ٢٧ و ٢٥ و ٢٤ و   ٢٣: ٥, ٢١ و ١٠: ٣( مثان مرات أخر    
وقد أشـار   . العامل الساقط إىل احتاد حيوي مع املسيح املمجد       " َمدعو من "احلريف              

وتقابلها , وهي تعين اجلماعة املسيحية   ). ١٨: ١" (دعوته"إليها الرسول ضمناً يف كلمة      
فهي اجلماعة الروحيـة الـيت آل إليهـا امـع           , "اجلامعة"يف العربية الكلمة املترمجة     

  ".الكنيس: "فال عجب إذا سمى جممع اليهود يف الوقت احلاضر. اليهودي
هـي  ) ٩: ٢١رؤيا  (اليت رآها يوحنا    " لالعروس امرأة احلم  "هي  " الكنيسة"  

الـيت  " كنيسة األبكـار  "هي  , )٣٠: ٨رومية  (فربرها وجمدها   , اجلماعة اليت دعاها اهللا   
, اجلـنس املختـار   "هـي   , )٢٣: ١٢عب  (حدثنا عنها كاتب الرسالة إىل العربانيني       
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لرسـول  كما علمنا عنها بطرس ا    " وشعب االقتناء , واألمة املقدسة , والكهنوت امللوكي 
, وعلة كياـا  , فاملسيح هو مصدر حياا   . هي جد املسيح السري   ). ٩: ٢ بطرس   ١(

, هو املوحي إليهـا بإرادتـه     , وحمبها حمبة اإلنسان جلسده   , هو ملكها . وأصل وجداا 
متتاز صلته ا عـن صـلته       . وا وبواسطتها سلطان قدرته وقدرة سلطته     , ارى فيها 

أنا الكرمة وأنـتم    : "ابطة احليوية القوية اليت عرب عنها بقوله      ذه الر , بسائر املخلوقات 
والكرمة جتود بثمارها بواسطة    , فاألغصان تستمد عصارة حياا من الكرمة     ". األغصان

  .األغصان 
 ١وغري خاف أن مقام الرأس بالنسبة إىل اجلسد يف هذه القرينة خيتلف عنه يف                 
, رأس باعتبار كونه أحد أعضاء اجلسد     هناك تكلم الرسول عن ال    . ١٢: ١٢كورنثوس

هذا يوافق قوله   . وهنا تكلم عنه باعتبار كونه سيداً جلسد وحياة اجلسد بل كل اجلسد           
ألنه كما أن اجلسد هو واحد وله أعضاء كثرية وكل أعضاء اجلسد             "١٢: ١٢كو١يف  

ين فكما أن الكرمة تع   ". كذلك املسيح أيضاً  , الواحد إذا كانت كثرية هي جسد واحد      
  .ألنه الكل يف الكل, كذلك املسيح هو الرأس واجلسد معاً, اجلذع واألغصان معاً

  .الْكُلِّ ِفي الْكُلَّ َيْمُأل لَِّذيا ِملُْء َجَسده، ِهَي ِتيال٢٣َّ

ام المسيح          ٢٣عدد    مقام الكنيسة بالنسبة إلى المسيح ومق
ى الكون بأسره       ا العدد لتـدل    يف غرة هذ  " اليت: " اُستعملت كلمة  :بالنسبة إل

أي أن املسيح صار رأسـاً      " ألا هي "فهي مبثابة قوله    . على أن ما بعدها حجة ملا قبلها      
  . ملء الذي ميأل الكلّ يف الكل. فوق كل شيء للكنيسة ألا هي جسده

  :أوضح لرسول مقام الكنيسة بالنسبة إىل املسيح يف كلمتني 
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ا  . نة اليت تربط الكنيـسة باملـسيح       وهي تصف الصلة احلية املكي     -" جسده ":أوالهم
, وخيضع لكل إشارة منه   , ويستمد منه حياته وإرادته   , فاجلسد مرتبط ارتباطاً حياً بالرأس    

  . وهو موضوع حمبته
ة      ة الثاني وهي تصف  " جسد" هي َبدل من الكلمة األوىل       -" ملء ":والكلم

  .الوظيفة احلية اليت تقوم ا الكنيسة يف نسبتها إىل املسيح 
سيما رسالته  , من مميزات رسائل بولس اليت كتبها يف السجن       " ملء"ن كلمة   إ  

ة )١(: ورسالته هذه وهي تفيد   , إىل كولوسي  علـى  , أو املتممة ,  أي املالئة  - الفاعلي
, وينفذ رغائبـه  , وحيقق آماله , اعتبار أن اجلسم متمم للرأس وبه يعرب الرأس عن ميوله         

, مة للكرمة على اعتبار أا حتمل مثار الكرمـة        فكما أن األغصان متم   . وجيري سلطانه 
وبه يسري ويتحرك علـى     , كذلك يعترب اجلسد متمماً للرأس باعتبار كونه منفذاً إرادته        

  وهو شريك آماله  , األرض
أكمـل نقـائص شـدائد      "هذا يذكرنا بقول الرسول يف رسالة معاصرة هلذه         . وآالمه
فقال , تامة غري ناقصة يف شئ    , ل كل اآلالم  فمع أن املسيح حتَّم   ). ٢٤: ١كو  " (املسيح

 أن  -بل عليـه    -له  , إال أن بولس باعتبار كونه أحد أعضاء جسد املسيح        " قد أكمل "
ويف هذا يقـول    ". اكمل نقائص شدائد املسيح يف جسدي     "فقال  . يشاطر الرأس آالمه  
  " .سكذلك ملء اجلسد هو الرأ, كما أن ملء الرأس هو اجلسد: "يوحنا الذهيب الفم
 أي أن الكنيسة مملوءة من املسيح وقـد         "المفعولية) "٢( :"ملء"وقد تفيد الكلمة    

أنظر أيضاً مرقس   " (اثنيت عشرة قفة مملوة   " يف قوله    ٤٣: ٦وردت ذا املعىن يف مرقس      
ألن "١٩: ١ويف كولوسي   " ألن للرب األرض ومألها   " ٢٦: ١٠كو١ويف  , )٢٠: ٨
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 يف  –" فإنه فيه ) "٩: ٢أنظر أيضاً كولوسي    " ( كل امللء   سرَّ أن حيل   – يف املسيح    –فيه  
فكما أن ملء الالهوت حلّفـي املـسيح        ". حيل كل ملء الالهوت جسدياً     "–املسيح  
على أن ملء الالهوت    . كذلك ملء املسيح حل يف الكنيسة اليت هي جسده        , املتجسد

على قدر اتساعها   لكن ملء املسيح حيل يف الكنيسة       , حل يف املسيح بغري حد وال قياس      
  ". افغر فاك فأمأله. "وقابليتها

هذا املعىن الثاين مطابق لبقية اآلية اليت تظهر مقام املسيح بالنسبة إىل الكـون              
, فليس املسيح مالئاً الكنيسة وحدها    ". ميأل الكل يف الكل   " أي املسيح    –" الذي: "بأسره

إذ هو الكـل يف     , ل شيء بك, ويف كل مكان  , لكنه أيضاً ميأل كل الكون يف كل زمان       
  . الكل

  ).٢: ١تك " (وعلى وجه غمره ظلمة, خرِب وخال"فالكون من دونه   


