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   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي أو املقاالت لالستخدام الشخصيميكنك أن حتتفظ بالكتب 

  .األسباب كانت

  
  بولس حامل مصباح اإلنجيل

) ٩: ٣(  
 الَْجِميـعِ  َخـاِلقِ  اِهللا  ِفـي   الدُُّهورِ  ُمْنذُ  الَْمكُْتومِ  رِّالسِّ  َشرِكَةُ  ُهَو  َما  ِفي  الَْجِميَع  أُنَِريَو٩

  .الَْمِسيحِ بَِيُسوَع
يرسم أمامنا هذا العدد صورة قومٍ حياولون السري يف مسالك متعرجة يكتنفها              

ظالم دامس، فيتخبطون يف ظالمها، وإذا بشخصٍ حكيم قد أشفق عليهم فسلّط نـوراً              
أما القوم  . كشافاً قوياً، فبدد الظلمات وأنار الطريق، وأوضح السبيل للبصائر واألبصار         

وأما السبيل الذي مل    . ـ أي كلّ البشر يهوداً كانوا أم أمميني       " اجلميع "املتخبطون، فهم 
وأما النور الكشاف الذي    . القصد األزيل يف افتداء األمم    " سر"يكن واضحاً أمامهم فهو     

  .وأما حامل النور فهو بولس الرسول. أضاء السبيل، فهو نور اإلجنيل
وأنار احليـاة واخللـود     "...  مرة أخرى يف العهد اجلديد    " ينري"وردت كلمة     
ات  الذي كان غامضاً يف ضوء فجر نبـو        وهي تعين أن احلق   ). ١٠: ١يت  ٢) (باإلجنيل

ومن احملتمل أن بولس استعمل هـذه  . العهد القدمي، أضحى ساطعاً يف نور مشس اإلجنيل 
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الكلمة يف هذه الرسالة مبعناها املتداول عند األمم وقت كتابة الرسالة ـ أي كـشف   
"م     " السرشـركة "إن كلمة   ). ١٨و٩: ١أطلب تفسري   (للمؤمنني من أعضاء مجعيا "

  ).أطلب تفسري العدد الثاين من هذا األصحاح". (تدبري"تعين 
مكنونـاً يف   " سـراً "لكن هذا القصد ظل     . إن هللا قصداً أزلياً يف خلق اجلميع        

  ويف مـلء الزمـان     . ويلة عن أفكار البشر واملالئكة، مدة أجيال ط       اًفكره تعاىل، وخمفي
كشف اهللا عن هذا السر ألنبيائه ورسله القديسني فأوضح للجميع، أن اهللا الذي خلق              
مجيع اخلالئق والكائنات يف املسيح، مل خيلقهم عبثاً، ولكنه خلقهم لقصد سامٍ شريف، إذ              

هذه . فداهم باملسيح، ليحضرهم كاملني يف املسيح، وليبلغهم إىل قياس قامة ملء املسيح           
  .هي احلكمة اليت خفيت مث أعلنت باإلجنيل

  )١٣-١٠: ٣(الغاية القصوى من إعالن هذا السر : رابعاً
 بِِحكَْمِة  الْكَنِيَسِة  بَِواِسطَِة  السََّماوِيَّاِت  ِفي  َوالسَّالَِطنيِ  َؤَساِءالرُّ  ِعْنَد  اآلنَ  ُيَعرََّف  كَْيِل١٠

  ِة،َعالُْمَتَنوِّ اِهللا
. عرف عند الرؤساء والسالطني حبكمـة اهللا املتنوعـة       لكي ي ) ١(ـ   ١٠عدد  

حتد         اف أمام عيون مجيع البشر     ث الرسول يف العدد السابق عن إطالق نور اإلجنيل الكش
من يهود وأمميني، لكي يستنريوا يف معرفة قصد اهللا األزيلّ الذي ظلّ مستوراً عن البشر               

 أن البشر وحدهم ليسوا كلّ اخلالئق       ومبا. مدة أجيالٍ طويلة، فأعلن هلم يف ملء الزمان       
العاقلة، ولكنهم يؤلّفون مع املالئكة، كتلة اخلالئق العاقلة، فلم يكن يف إمكان الرسول             

هـذا موضـوع    . أن يتغاضى عن نصيب هذه الطغمة املمتازة من نور اإلجنيل الكاشف          
  .الكالم يف هذا العدد
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موضـوع أشـواق    إن فداء البشر هو     ): ١٢: ١بط١(قال بطرس الرسول      
        هذا الفداء هو اهلدف الذي يوج م يف سـبيل        املالئكة، وإنّ سرهون إليه جلّ حمـاوال

ألن الشيء الذي يستحق أن يكون موضوع تفكري اهللا، حقيق بأن يكـون             . استكشافه
وإذا كان اهللا قد أراد أن ينري مجيع البشر يف ما           . موضوع تفكري املالئكة ومشتهى آماهلم    

ف املالئكـة حبكمتـه   سر املكتوم، قد أراد أيضاً ـ تفضالً منه ـ أن يعر  هو شركة ال
أبان الرسول يف هـذا     . املتنوعة اليت ظهرت يف تدبري هذا السر، ويف إخفائه، ويف إعالنه          

  :العد أربع حقائق
، الذي هو عـصر  "ملء الزمان "ـ أي يف    " اآلن: " وقت كشف هذا السر    -أ  
  .اإلجنيل

ورد ما  ". عند الرؤساء والسالطني يف السماويات    : "ذا السر  ملن ُيذاع ه   -ب  
قني إىل معرفـة    وهي تعين املالئكة املتشو   .  من هذه الرسالة   ٢١: ١مياثل هذه العبارة يف     

، ومتلهفني إىل كشف الغوامض، كما نراهم سيما يف الرؤيا          )١٢: ١بط١ (أسرار الفداء 
فةً واطّالعاً من بين اإلنـسان، إالّ أـم         فلئن كانوا أوسع معر   . األخرية من سفر دانيال   

ومن الطبيعـي أن    . حمدودون يف هذه املعرفة، فال يتصل بعلمهم إالّ ما يسمح هلم اهللا به            
الفداء، ألا تعلن هلم احلكمة اإلهلية اليت رتبت كلّ شـيء  " أسرار"يهتم املالئكة مبعرفة   

ومن احملتمـل أن املالئكـة يبغـون    . فال خطأ وال إسراف. يف وقته، ويف حملّه الالئق به  
فداء البشرية ألا ُتنري أمامهم السبيل فيما جيهلون من معامالت          " أسرار"االطّالع على   

فمىت ظهرت حكمته يف إحدى نواحي سياسته،       . ألن إله البشر هو إله املالئكة     . اهللا هلم 
م املالئكة ومكام،   أما مقا . كانت هذه حجة دامغةً على حكمته املمتازة يف كلّ أعماله         
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قد أوضحنا املراد من هذه العبارة يف       ". يف السماويات : "فقد عبر عنهما الرسول بقوله    
  . فليطلبها القارئ هناك٣: ١تفسري 

هذه مرة ثانيـة وردت     ". الكنيسة: "...  أداة إذاعة هذا السر للمالئكة     -ج
             ـا يف ايـة هـذا األصـحاح،    فيها هذه الكلمة يف رسالة أفسس، وفيما بعد نلتقي

ومن املالحـظ أن بـولس مل       .  خمتتم األصحاح اخلامس   وستواجهنا ست مرات أخر يف    
ـ مع أنـه اسـتعملها   يستعمل هذه الكلمة يف رسالة أفسس للداللة على مجاعة حملية  

 الكنيسة غري املنظورة اجلامعـة   هنامرتني من أربع مرات يف كولوسي ـ لكنه أراد ا 
  .يف كلّ أمة ويف كلّ جيللكلّ املؤمنني 

 ُحلـل الـرب والبـهاء    املفديونعندما يتم عمل نعمة اهللا يف الكنيسة، ويلبس       
واد، اليت حاكتها هلم النعمة، ووشحتها بدم الفادي الكرمي، وطرزا بأشعة أنوار جمد             

كر اآلب العظيم، ومجلتها بضياء قداسة روح اهللا القدوس ـ عندما يتم كلّ هذا ويـذ  
يدوي يف الفـضاء صـوت      ليه من حقار، ودنس، وصغار، عندئذاك       اجلميع ما كانوا ع   

ألنه صنع من التراب تـرباً،      . جامع، مترنماً مبجد اهللا الذي يستحق كلّ إكرامٍ وسجود        
هـذا  ومن الفحم ماساً، ومن األشواك ورداً ورحيانـاً، فيعـرف املالئكـة، بواسـطة           

  .ستعلن أوالد اهللا، أن كلّ أعمال اهللا حبكمة قد ُصنعتاالستعراض اجلليل الذي فيه ا
مع أن اجلمال اإلهلي الذي زان به اهللا كلّ مؤمن، ُيظهر شعاعاً من أنوار جمـد                
نعمة اهللا، إالّ أن مجال كلّ فرد على حدة، غري كاف يف ذاته ألنه إمنا يكـشف جانبـاً                   

إذا أخذت على حدة، فإا غري      كذلك شأن كلّ كنيسة أو طائفة       . ضئيالً من هذا اد   
فمن الضروري إلظهار كمال هذا اد اإلهلي، أن يتجمع         . كافية إلظهار هذا اد كلّه    
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كلّ املؤمنني معاً، يف كلّ عصر ومصر، لكي يترنموا بأنشودة واحدة على أوتار كـثرية               
  ".د والكرامةمستحق أنت أن تأخذ ا: "متباينة، لكنها جمتمعة لتكون نغمةً واحدة

إن الكلمـة   ". حبكمة اهللا املتنوعـة   : " موضوع هذا الكشف أو اإلعالن     -د
 اجلميلة يف باقة زهر، أو يف       ُتقال وصفاً لأللوان  " متنوعة"اليونانية املترمجة يف العربية إىل      

ولعلّ بولس كان خبرياً ذا الفـن       . املطرزة واملوشاة بألوان كثرية   " الشبكة"قطعة من   
، حال كوا   "الكثرية األلوان "والكلمة تعين حرفياً    ". خياماً"ميل ألنه كان يف صناعته      اجل

فهو جـامع يف ذاتـه الـسبعة        ! ما أشبهها بالنور، بل ما أشبه النور ا       . حكمة واحدة 
هي حكمة متنوعة، ألنها توحد الوسائل املتباينـة        . األلوان اليت يتكون منها قوس قزح     

 يستخدمها اهللا يف تنفيذ مقاصده، وهي متمشية مع حـاالت البـشر             واملتشابكة، اليت 
يف اإلعالن ويف اإلخفـاء، يف إجـراء        . فهي تظهر يف املنح ويف املنع     . وحاجام املتنوعة 

فما أحكمها يف التوفيق بني تعطّفات الرمحـة، ومطاليـب          . عدالة اهللا ويف إظهار رمحته    
ت فيه احلكمة   ود يف تدابري الفداء العجيب الذي بان      العدالة، ويف اجلمع بني األمميني واليه     

  ).٣٠ و٢٤: ١كو١(بأمسى معانيها 
لكن كلمة أخرى   . يف العهد اجلديد سوى هذه املرة     " املتنوعة"مل ترد هذه الكلمة            

بط ١" (نعمة اهللا املتنوعة  "دت يف رسالة بطرس الرسول األوىل       حتمل ظالً من معناها، ور    
عزية، د النعمة يف مظاهرها املتنوعة ـ النعمة املخلّصة، واملعلّمة، وامل وهو يري). ١٠: ٤

  ).٩: ١٢كو٢، ١٣-٢:١١تيطس(واملقوية، واملسندة 
قبل التجسد،  ": "احلكمة املتنوعة "ما أحلى ما قاله غريغوري نازينازي يف هذه           

تجسد قـد   استطاعت املالئكة أن ترى حكمة اهللا يف مظهر واحد بسيط، لكنهم بعد ال            
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رأوها يف مظاهرها املتنوعة ـ إذ خلقت من املوت حياة، وصاغت من اهلـوان جمـداً،    
يا هلا من حكمة متنوعة، صـادرة  ". وضفرت من إكليل الشوك والعار، تاج جمد وفخار   

  .عن غىن عظيم ال ُيستقصى، فصاغت من جهالة الكرازة حكمةً جليلة خالدة
 َجـَراَءةٌ   لََنا  بِِه  ِذيال١٢َّ .َربَِّنا  َيُسوَع  الَْمِسيحِ  ِفي  َصَنَعُه  ِذيالَّ  ورِالدُُّه  قَْصِد  َسَبَح١١

َعْن بِإَِميانِِه َوقُُدوم ِثقَة  
  .بقصد الدهور.. لكي يعرف عند الرؤساء) ٢(ـ  ١١عدد  

القصد الـدهري ـ   "تعبري عربي يف صيغته، ُيراد به " قصد الدهور: "إن قوله
أو " الصخر الدهري"الذي هو " صخر الدهور: "لى مثال القولع، "أو ـ القصد األزيلّ 

" هو القـصد األزيلّ الـذي مل يكـن      " قصد الدهور ). "٤: ٢٦إشعيا(" الصخر األبدي
مدبر منذ األزل بتدبري حمكم، ميتد إىل األبد، ألنه         لكنه  ارجتالياً وال وليد ساعته وال مؤقّتاً       

ولعلّ الرسول أراد أن يبين يف هذا العـدد أن       . ملةمظهر إرادة اهللا الصاحلة املرضية الكا     
طبق الظروف الطارئة واألحوال املفاجئـة،      " متلونة"حكمة اهللا املتنوعة األلوان، ليست      

كما لو كانت بال قصد معين، لكنها تعمل وفق قصد معين منذ األزل، فتلحظه املشيئة               
ومىت جاء الوقت املعين، سوف ُتظهر      . ذافريهاإلهلية، وحتف به القدرة اإلهلية حىت ُينفّذ حب       

كنيسة األبكار املفديني، جلمهور املالئكة أجماد الفداء العجيب الذي دبره اهللا بتجـسد             
هذا هو املسيح ربنا وخملّصنا الـذي كـان    . املسيح، وحياته، وموته على عود الصليب     

 وفيها تتحقـق مقاصـده      فكنيسة املفديني هي مظهر مشيئة اهللا     . معروفاً يف أيام جسده   
فال صفحة اخللق وما    . حماهلا يف جمدها وجالهلا ال يف ضعفها وأ       هذه هي الكنيسة  . األزلية

كمـة  جتلّى فيها من قدرة وجالل وإبداع، وال صفحة العناية وما تعلنه من أسـرار احل              
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ى فيها  ولكن صفحة الفداء وحدها، اليت تتجلّ     . اإلهلية، بكافية إلظهار حكمة اهللا املتنوعة     
كنيسة املفديني عند استعالن أبناء اهللا، هي الـيت تكـشف للرؤسـاء يف األرض ويف                

ألنّ حمبة اهللا   . السماء، عن سر الفداء العجيب الذي دبره اهللا يف املسيح ونفّذه باملسيح           
  ) .٣٩: ٨رومية" (يف املسيح يسوع ربنا"قد جتلّت بأمسى مظاهرها 

قد يشري إىل تكوين هذا القصد منذ       " املسيحالذي صنعه يف    "إن قول الرسول    
األزل يف شخص املسيح، مبعىن أن كلّ املقاصد اإلهلية املتعلّقة باخللق والفداء ـ سـيما   

وقد يشري أيضاً إىل . فيه خلق الكلّ وفيه فدى الكلّ: الفداء ـ قد دبرها اهللا يف املسيح 
سته ايدة، املفتداة واملقدسة    حتقيقه يف شخص املسيح ويف جسده الروحي الذي هو كني         

وقد تكون اإلشارة منصبةً على األمرين كليهما ـ أي على تكوين القصد  . بالدم الثمني
ومييل الدكتور كاندلش إىل الرأي     . اإلهلي منذ األزل، وتنفيذه وحتقيقه على مر األجيال       

". املسيح يسوع ربنـا   "الثاين، حبجة أن الرسول أورد يف هذه املناسبة اسم فادينا كامالً            
  .ونعتقد حنن ـ مع سائر املفسرين ـ أن املعىن األول هو املقصود

  ـ  ١٢عدد 
  .ِثقَة َعْن بِإَِميانِِه َوقُُدوم َجَراَءةٌ لََنا بِِه ِذيال١٢َّ

  .تنا حنن البننيبدالّ.. لكي يعرف عند الرؤساء ) ٣( 
رد       ن أن دالّتنا حنن      ١٨: ٢ره يف   د الرسول يف هذا العدد ما سبق فقركي يبي ،

 بهم ليس يف الدهر  البنني ـ يهوداً كنا أن أمميني ـ هي موضوع إعجاب املالئكة وتعج
وقـد  . ألن هذه نعمة حالية حيظى ا املؤمنون يف احلاضر        . اآليت فقط بل يف هذا الزمان     

  :ذكر الرسول هنا ثالث حقائق عن هذه الدالّة
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إن ". جـراءة وقـدوم   : "ة اليت لنا حنن املـؤمنني      مظاهر الدالّ  :احلقيقة األوىل 
أمام اهللا يف الصالة ومنأل أفواهنا      املقصودة هنا هي جراءة التكلّم عندما نظهر        " اجلراءة"

إذ نفضي إليه بكل ما ُيخاجلنا من خماوف وأشواق، ونعترف له مبا وقعنا فيه من               حججاً،  
 من غـري حاجـة إىل وسـطاء         من لواعج وطلبات،  زالّت، وخناطبه مبا تكنه صدورنا      

حريـة  " القـدوم "بـ  وُيراد  . وشفعاء، ألنّ املسيح هو شفيعنا األوحد وحمامينا األكمل       
املثول بني يديه يف كلّ ساعة وحلظة، من غري داعٍ إىل استئذان، وال حاجة إىل انتظـار                 

، وال لـزوم    )٢: ٣أستري(امللك، كما كانت تعمل رعية ملوك األوثان        ظهور صوجلان   
لتقدمات واحملرقات اليت كان يقدمها رؤساء الكهنة قبل مثول الشعب يف حـضرة اهللا              ل
  ).١٦: ٤، عربانيني٢٨: ٢يوحنا١، ٣٥: ١٠، عربانيني١٥: ٢كولوسي(

اليت حتدث عنـها    " اجلراءة"إن  ". عن ثقة : "ةطبيعة هذه الدالّ  : احلقيقة الثانية 
. أ بشيء وال يبال بتقدير املوقـف      بولس هنا، ليست جراءة اترئ الوقح الذي ال يعب        

 شخص، وإمنا هي    الذي وصفه ليس قدوم املقتحم املتصلّف العابث بكلّ       " القدوم"وأن  
هي جراءة األبناء الواثقني من حمبة أبيهم، فيدنون منـه          . جراءة الواثق، وقدوم املطمئن   

ن، مفعم  مويف قلوم يقني، وعلى عيوم مالمح الرجاء الوطيد، وحواليهم جو سالم وأ           
  .إن موضوع هذه الثقة هو املسيح نفسه، ال اإلميان به). ٣٨: ٨رومية(بالثقة املتبادلة 

 هذا تعبري يوناين قدمي ُيـراد بـه         ."بإميانه: "ةأساس هذه الدالّ  : احلقيقة الثالثة 
: ١١د وردت هذه الصيغة عينها يف مرقس      وق". اإلميان يف املسيح  "أو  " اإلميان باملسيح "

اإلميان الـذي  "أي  " ليكن لكم إميان اهللا   : "وترمجتها احلرفية   " كم إميان باهللا  ليكن ل  "٢٢
يه يف قلوبنـا    وقد يكون القصد منها اإلميان الذي يولّده املسيح، وُينشئه، ويرب         ". يف اهللا 
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: ٢، غالطية ٢٢: ٣أطلب رومية (فهو إميان املسيح ألنه نتيجة عمله يف حياتنا         . من جهته 
فنحن إذاً نلج بـاب ملكـوت املـسيح         ). ١٢: ٢، كولوسي ٩: ٣ ، فيليب ٢٠ و ١٦

وغالباً تعين  . ونتقدم يف هذا امللكوت باإلميان باملسيح     " حنيا ونتحرك "باإلميان باملسيح، مث    
فاملسيح هو موضوع إمياننا،    . اإلميان الذي موضوعه املسيح، وغايته املسيح     : هذه العبارة 

ألنّ . تكلّم عنها الرسول يف العبارة الـسالفة      وهو غايته، وهو نفسه موضوع الثقة اليت        
الثقة احلقيقية اليت تولد اجلراءة والقدوم ال تقوى بنظرنا إىل أنفـسنا، وال بالتأمـل يف                

     ى،      . التنا احلاضرة اختباراتنا املاضية، وال بالتفكري يف مؤهولكنها تنمو وتتزايـد وتتقـو
  .بالنظر إىل يسوع وحده

  .َمْجُدكُْم ِهَي الَِّتي َألْجِلكُُم َشَداِئِدي ِفي َتِكلُّوا الَ أَنْ أَطْلُُب ذَِلَكِل١٣
يف ) ١٣: ٣(بولس يف شدائد إجنيل األمـم  :  ـ كلمة ختامية جمملة ١٣عدد 

اآلن أفرح يف آالمـي     : "... قال بولس لقارئيه  ) ٢٤: ١كولوسي(رسالة معاصرة هلذه    
يف قلبه فرحاً، فمن الواجب أن      فإذا كانت آالم بولس ألجل رعيته ُتنشئ        ..". ألجلكم

  .ُتنشئ يف قلوم رجاًء وفخراً
وهي الصيغة اليت   " أتوسل"يف األصل بصيغة قوية مبعىن      " أطلب"وردت كلمة   

فال غرابة إذا مال واضعو الترمجة اإلجنليزية املنقّحـة إىل          . تستعمل أحياناً يف الصالة هللا    
       هةً إىل اهللا ال طلباً مقدا صالة موجهم أرادوا أن يفهموا    .  إليهم ماً إىل املكتوب  حسباكأن

لذلك أطلـب مـن اهللا أن ال أكـلّ يف شـدائدي             : كالم الرسول على هذه الصورة    
مضافاً إليه غرة هذا األصحاح، حيملنـا       " اليت هي جمدكم  : "لكن ختام اآلية  ". ألجلكم

، بل تتضمن رجاًء    ال حتمل صالةً مرفوعة إىل اهللا     " أطلب"على االعتقاد بأن هذه الكلمة      
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أطلـب إلـيكم أيهـا       "١: ١٢ إليهم فهي من نوع قوله يف رومية       مقدماً إىل املكتوب  
  ". األخوة

فهو وليد الفشل وامللل من فرط      " أن ال تكلّوا  "املشار إليه يف قوله     " الكلل"أما  
كلمـة عينـها يف     وقد وردت هـذه ال    . اآلالم وطوهلا بسبب عدم معرفة القصد منها      

  ".لذلك ال نفشل "١٦: ٤كو٢ويف " وال ُيملّ "١: ١٨لوقا
ومن جهـة   . كان املكتوب إليهم معرضني هلذا الكلل، حلداثة إميام، من جهة         

هذا ما أراد الرسـول أن      . أخرى لعدم معرفتهم غاية هذه اآلالم وتغافلهم عن داللتها        
 فـيهم عوامـل     فبدالً من أن حترض   ". شدائدي اليت هي جمدكم   : "ينبههم إليه بقوله هلم   

. الفشل، ينبغي أن تولّد فيهم بواعث الشكر والفخر، ألا تاج إكليلهم وجمد فخارهم            
لكن األشياء الثمينة ال ُتنـال إالّ       . فاألشياء الزهيدة ُتنال بأسهل الطرق وأهون الوسائل      

فاإلسفنج موجود  . وال بد للشهد من إبر النحل     . باقتحام األهوال وركوب منت األخطار    
ومبا أن  . ججلكن من طلب الآللئ عليه أن يغوص يف أعماق اللّ         . رة على سطح املاء   بكث

إجنيلهم كلّف حامله كلّ هذه املتاعب واملشاق، فإن يف هذا برهاناً جلياً على أنه إجنيـل                
كرمي، وعلى أنهم هم قوم هلم قيمة يف نظر اهللا، لدرجة اسـتحقّوا فيهـا كـلّ هـذه                   

  .من أملٍ يبعث يف النفس خري أمل، فيقتل فيها شر مللوكم . التضحيات واآلالم
ُيعترب الفصل الذي مر بنا يف هذا األصحاح، شرحاً وإيضاحاً ملوقف الرسـول             

أنا بولس أسري املسيح يسوع ألجلكـم       : "بالنسبة للمكتوب إليهم، كما أمجله يف قوله      
ينا ببيان عظيم وبـالغٍ  لكنه يف سبيل إيضاح هذه احلقيقة أفضى إل       ). ١: ٣" (أيها األمم 
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الذي يف أجيال أخر مل     "خطري، عن فلسفة التاريخ املقدس، فكشف لنا عن سر الدهور           
  ".يعرف به بنو البشر كما قد أُعلن اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح

يف املرحلة اليت مرت بنا من هذه الرسالة، رأينا عمل املسيح يف مصاحلة اليهود              
 وها قد شرع الرسـول يـستعرض معاملـة اهللا          . هما معاً يف عهد الفداء    باألمم، وضم

للبشرية مجعاء، معلناً أن قصد اهللا، واحد يف كلّ أجيال الدهور، وأن هذا القصد مدرسة               
  .جليلة يتعلّم فيها اجلميع ـ حىت مالئكة السماء

  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

 

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

 ١٢

  صالة بولس الثانية ألجل المكتوب إليهم
  القوة واإلدراك وكمال امللء: ائجهحلول املسيح يف القلب وبعض نت

)٢١-١٤: ٣(  
املرة : مرتني يف هذه الرسالة رأينا بولس الرسول مصلّياً ألجل املكتوب إليهم          

، والثانية يف ختام هذا األصحاح، وا يبلغ الرسول ذروة هذه           ٢٣-١٦: ١األوىل يف   
فأطلب إليكم أنـا  "له الرسالة فيختتم القسم التعليمي منها، ليستهلّ القسم العملي، بقو  

. يف الصالة األوىل يطلب بولس ألجل املكتوب إليهم أن ُيعطوا معرفةً وحكمةً           ". األسري
يف قلب كلّ صالة منـهما،      . ويف الصالة الثانية طلب ألجلهم قوةً وإدراكاً وملئاً كامالً        

 رئيسي ١٧: ١" (روح احلكمة " يف األوىل    -: طلب(    ة الـروح  "، ويف الثانيةقو) "٣ :
". معرفة املسيح "، ويف الثانية طلب     "معرفة اهللا "يف األوىل طلب الرسول ألجلهم      ): ١٦

املـسيح  : "، ويف الصالة الثانية   "حنن يف املسيح  : "يف الصالة األوىل هي   الفكرة الرئيسية   
حسب عمل شدة قـوة     : "قياس الطلبات اليت طلبها بولس يف الصالة األوىل هو        ". فينا
حبـسب غـىن جمـد      : "قياس الطلبات املتضمنة يف الصالة الثانية هو      ، و )١٢: ١" (اهللا
  ).٢٠و١٦: ٣" (أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر حبسب القوة اليت تعمل فينا"... "اهللا

جيمل بنا يف املقابلة بني هاتني الطلبتني، أن نذكر أوجه الشبه الرباعية يف كـلّ               
  :منهما

أيب "،  )١٧: ١" (أبو اـد  : " اآلب الصالة يف كلّ منهما موجهة إىل اهللا      ) ١(
تتضمن كلّ منهما طلبة بنـوال عطيـة الـروح          ) ب). (١٤: ٣" (ربنا يسوع املسيح  

لكـي  "،  )١٧: ١" (روح احلكمة واإلعالن يف معرفته    ... كي يعطيكم : "......القدس
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 ١٣

دائـرة عمـل    ) ج). (١٧: ٣" (يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه يف اإلنسان الباطن       
ويف ) ١٨: ١" (عيون األذهـان  "األوىل  : فهي يف الصالة  : ح يف كلّ منهما واحدة    الرو

الغاية القصوى يف كلّ منـهما تكـاد   ) د). (١٦: ٣" (اإلنسان الباطن : "الصالة الثانية 
، ويف  )١٨: ١" (لتعملوا ما هو رجاء دعوتـه     : "فهي يف الصالة األوىل   : تكون متشاة 
  ).١٨: ٣" (وتعرفوا... مع مجيع القديسنين تدركوا حىت تستطيعوا أ: "الصالة الثانية

معرفة "فاملعرفة والقوة مرتبطتان متام االرتباط يف هاتني الطلبتني فالصالة ألجل           
، )١٦: ٣" (نوال القوة املقتدرة  "تتطور فتصبح صالةً ألجل     ) ١٩: ١" (القوة املقتدرة 

فاملعرفة تساعد على   ). ١٩: ٣(فُتمسي وسيلة يصبح اإلنسان ا قادراً على أن يعرف          
  .القوة والقوة تعني على املعرفة

فـيليب وكولوسـي،    : تتضمن رسائل بولس اليت كتبت أثناء سجنه يف رومه        
الـصالة األوىل   : وأفسس، أربع صلوات رئيسية رفعها الرسول ألجل املكتوب إلـيهم         

األول مـن   جندها يف األصحاح األول عن رسالة فيليب، والصالة الثانية يف األصـحاح             
رسالة كولوسي، والصالة الثالثة يف األصحاح األول من رسـالة أفـسس، والـصالة              

  .األخرية هي اليت حنن بصددها اآلن
  .احملبة الفطنة املميزة): ١١-٩: ١فيليب(موضوع الصالة األوىل 

  .السلوك النير): ١٢-٩ :١كولوسي(وموضوع الصالة الثانية 
  .اإلنارة الروحية): ٢٣-١٥: ١أفسس(وموضوع الصالة الثالثة 

  .امللء اإلهلي): ٢١-١٤: ٣سأفس(وموضوع الصالة اليت حنن بصددها 
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 ١٤

مل يرتـقِ بـولس يف      : حسناً قال الدكتور الكساندر مكالرن يف هذا الصدد       
وهو مل يبلغ يف كلّ صلواته تلك الذروة الـيت          . كتاباته إىل الذروة اليت بلغها يف صلواته      

  .لّفة من طلبات متدرجةبلغها يف هذه الصالة املؤ
إىل فال جدال يف أن هذه الصلوات األربع، من أهم الصلوات الـيت رفعـت               

وإذا جازت املفاضلة بينها، فإن أعظمهن هي األخـرية،         . عرش النعمة على ممر الدهور    
وألنّ موضوعها هو الذروة العليا اليت      . ألا تتضمن الشيء الكثري من حمتويات سابقاا      

وحلول . للمصلّي أن يبلغ إىل قياس ملء اهللا      أفليس بكاف   . لغها أفضل مصلّ  ميكن أن يب  
إنّ مقام هذه الصالة    !  وتأييد قوة الروح القدس له يف اإلنسان الباطن؟        ،املسيح يف قلبه  

، بالقيـاس إىل    ١٧بالقياس إىل رسائل بولس، كمقام صالة املسيح املدونة يف يوحنـا            
  . البشائر األربع

الصالة يف مبناها ـ أما معناها فال يقبل التقـسيم والتجزئـة إىل    تنقسم هذه 
  :ثالث أقسام رئيسية

  ):١٥و١٤: ٣(مقدمة الصالة : أوالً
 كُـلُّ   ُتَسمَّى  ِمْنُه  ِذيال١٥َّ الَْمِسيحِ،  َيُسوَع  َربَِّنا  بِيأَ لََدى  ُركَْبَتيَّ  أَْحنِي  َهذَا  َسَببِب١٤ِ

اَألْرضِ َوَعلَى السََّماَواِت ِفي َعِشَرية.  
 ).أ١٤: ٣" (بسبب هذا: "ي ـ نفسياًموقف املصلّ )١(
 ).ب١٤: ٣" (أحين ركبيت: "ي ـ جسدياًموقف املصلّ )٢(
 ).ج١٤: ٣: (ى إليه يف نسبته إىل املسيحاملصلّ )٣(
 ).١٥: ٣: (املصلّى إليه يف نسبته إىل عشائر السموات واألرض )٤(
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 ١٥

  ).١٩-١٦: ٣" (لكي ميتلئوا إىل كلّ ملء اهللا: "غرض الصالة: ثانياً
  ): أ١٩-١٦: ٣(إعدادية هلذا الغرض طلبات ) ١(

  ):١٧و١٦: ٣(ـ أ ـ القوة اإلعدادية هلذا الغرض 
 الَْبـاِطنِ،   اِإلْنـَسانِ   ِفي  بُِروِحِه  ِةبِالْقُوَّ  َتَتأَيَُّدوا  أَنْ  َمْجِدِه  ِغَنى  بَِحَسبِ  ْعِطَيكُْمُي  كَْيِل١٦

  لُوبِكُْم،قُ ِفي َمياِناِإلبِ الَْمِسيُح َيِحلَِّل١٧
  ).١٦: ٣(تأييدهم بالقوة روحه يف اإلنسان الباطن ) ١(
  ).١٧: ٣(حلول املسيح باإلميان يف قلوم ) ٢(

  ): أ١٩و١٨: ٣: (ـ ب ـ املعرفة اإلعدادية هلذا الغرض
 َمـعَ  واكُُتْدرِ  أَنْ  َتْسَتِطيُعوا  َحتَّى  الَْمَحبَِّة،  ِفي  َوُمَتأَسُِّسونَ  ُمَتأَصِّلُونَ  أَْنُتْمَو١٨

 َمَحبَّـةَ   َتْعرِفُواَو١٩ َوالُْعلُْو،  َوالُْعْمُق  َوالطُّولُ  الَْعْرُض  ُهَو  َما  الِْقدِّيِسَني  َجِميعِ

  .اِهللا ِملِْء كُلِّ إِلَى َتْمَتِلئُوا ِلكَْي الَْمْعرِفَِة، ةَقَالْفَاِئ الَْمِسيحِ
  ).١٨: ٣..." (ض  ما هو الغر... حىت تستطيعوا أن تدركوا ) "١(
  ). أ١٩: ٣" : (وتعرفوا حمبة املسيح الفائقة املعرفة) "٢(

  ): ب و ج١٩: ٣: (حتقيق هذا الغرض) ٣(
  ).ب١٩: ٣" (لكي متتلئوا: "...حقيقة هذا الغرض) أ(  
  ).ج١٩: ٣" (إىل كلّ ملء اهللا: "... قياس هذا الغرض) ب(  

  ):٢١و٢٠: ٣: (نشيد التجميد: ثالثاً
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 ١٦

 بَِحَسبِ َنفَْتِكُر، أَْو َنطْلُُب ِممَّا جِداً أَكْثََر َشْيٍء كُلِّ َقفَْو َيفَْعلَ أَنْ الْقَاِدُرَو٢٠

 أَْجَيالِ َجِميعِ إِلَى َيُسوَع يحِالَْمِس ِفي الْكَنِيَسِة ِفي الَْمْجُد ُهل٢١َ ِفيَنا، َتْعَملُ الَِّتي ِةالْقُوَّ

  .آِمَني .الدُُّهورِ َدْهرِ
  ).٢٠: ٣.." (املسيح"موضوع جتميدنا ـ ) أ(  
  ).٢٠: ٣" (هو القادر"أساس ثقتنا يف متجيدنا ـ ) ب(  
  .اهللا ـ إظهار جمده يف كنيسته، ويف رأسها األعلى: علّة متجيدنا) ج(  
  ).٢١: ٣" (إىل مجيع أجيال دهر الدهور"مدى متجيدنا له ) د(  

  :مقدمة الصالة: أوالً
  الَْمِسيحِ ُسوَعَي َربَِّنا بِيأَ لََدى ُركَْبَتيَّ أَْحنِي َهذَا َسَببِب١٤ِ

  ) . أ١٤عدد " (بسبب هذا: "موقف املصلي ـ نفسياً) ١(ـ  ١٤عدد   
هاتان الكلمتان عن موقف بولس الرسول إزاء املكتوب        تعرفنا  ": بسبب هذا "  

". بسبب هذا : "ومها ترجعان بنا إىل كلمتني مثلهما وردتا يف غرة هذا األصحاح          . إليهم
األمر، مـىت   " هذا"؟ يتضح لنا    "هذا: "ه بولس بقوله  فما هو هذا الشيء الذي أشار إلي      

رجعنا إىل األصحاح السابق، وذكرنا املوضوع الذي كان يشغل ذهن الرسول هنالـك             
الذين كانوا قبالً أجنبـيني عـن رعويـة         "ـ أال وهو نعمة اهللا املتفاضلة على األمم،         

ولكـن اآلن يف    . عـامل إسرائيل، وغرباء عن عهود املوعد، ال رجاء هلم، وبال إله يف ال           
  ".املسيح يسوع، صاروا قريبني بدمه الثمني

النعمة اليت أجزهلا اهللا على األمم، جاعالً بولس أداةً صـاحلةً           " فبسبب هذه "  
إلبالغها إليهم عن طريق الكرازة باإلجنيل لألمم ـ أو بإجنيل األمم، صار لزاماً علـى   
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 ١٧

 ميأل األمم مبعرفة هذا السر الذي كان خمفياً         بولس أن حيين ركبتيه أمام اهللا، طالباً منه أن        
  .فأعلن، وأن يتأيدوا بالقوة بالروح يف اإلنسان الباطن، حىت ميتلئوا إىل كلّ ملء اهللا

  .)ب١٤عدد " (أحين ركبيت: "موقف املصلّي ـ جسدياً) ٢(  
ميكننا أن نقدر رهبة هذه العبارة وجالهلا، مىت ذكرنا أا نـادرة الـورود يف                 

املألوف يف ذلك العصر، بدليل     " املوقف"فالظاهر أن القيام للصالة كان      . لعهد اجلديد ا
"  اامع فإم حيبون أن يصلّوا قائمني يف     . ومىت صلّيت فال تكن كاملرائني    : "قول املسيح 

: ١٨لوقـا " (وأما العشار فوقـف   ".. "قفأما الفريسي فو  "، وقول البشري    )٥: ٦مىت(
ع كان ُيلجأ إليه للتعبري عن التأثّر العميق يف مواقـف دقيقـة             ولكن الركو ). ١٣و١١

انفصل عن التالميذ حنو رمية حجر  "خطرية، كما فعل خملّصنا يف بستان جسثيماين حيث         
وكذلك فعل بولس عند توديعه قـسوس الكنيـسة الـيت           ". وجثا على ركبتيه وصلّى   

 :٢٠أعمـال " (م وصـلّى   ركبتيه مع مجيعه   جثا على "وجهت إليها هذه الرسالة، حني      
مبـا جـاء يف     " جثا علـى ركبتيـه وصـلّى       "٤١: ٢٢ومبقابلة ما جاء يف لوقا    ). ٣٦

مث تقدم   "٣٩: ٢٦ومبا جاء يف مىت     "  وكان يصلّي  األرضوخر على    "٣٥: ١٤مرقس
، جاز لنا أن نستنتج أن جبهة الـساجد كانـت           "قليالً وخر على وجهه وكان يصلّي     

ويقول املؤرخـون إنّ الكنيـسة      . ليالًَ على التخشع التام   تالمس األرض يف الصالة، د    
األوىل منعت السجود على هذه الصورة يف يوم الرب حبجة أن يوم الرب يـوم فـرحٍ                 

  .وجة، فمن املناسب أن ُيمتنع فيه التذلل
له يف صـالته هنـا، خلطـورة        " موقفاً"ويلوح لنا، أن بولس اختار السجود         

، فاقتبـسه   ٢٣: ٤٥ ولعلّه حتصن مبا جاء يف إشعياء      .فاً لصالته املوضوع الذي جعله هد   
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 ١٨

بذايت أقسمت خرج من فمي     :"، وعمل مبوجبه هنا،     ١٠: ٢، وفيليب ١١: ١٤يف رومية 
  ".إنه يل جتثو كلّ ركبة وحيلف كلّ لسان. الصدق كلمة ال ترجع

أن   اجلسدية ال تدلّ بالضرورة على حالته الروحيـة، إالّ        ومع أن حالة املصلّي       
اجلسد والروح ليسا عدوين متنازعني، لكنهما صديقان متالزمان وأخوان متآخيان، فما           

  .يؤثّر يف أحدمها يكون له أكرب األثر يف أخيه
ـ هـذا   " لدى أيب ربنا يسوع املسيح    : "املصلّى إليه يف نسبته إىل املسيح     ) ٣(  

اء، وبالتايل صلته بنا حنن املؤمنني      تعبري ُيراد به إظهار صلة اهللا اآلب باملسيح يف عهد الفد          
  .فاملسيح موصوف هنا، باعتبار كونه وسيطنا وشفيعنا. يف هذا العهد املقدس

  : ١٥:عدد
  .اَألْرضِ َوَعلَى السََّماَواِت ِفي َعِشَرية كُلُّ ُتَسمَّى ِمْنُه ِذيال١٥َّ

: ٣: (وعلى األرض املصلّى إليه يف نسبته إىل كلّ عشرية يف السموات          ) ٤(ـ  
١٥(.  

يف هذا العدد، هي من ذات األصل       ) باتريا" (عشرية"الكلمة اليونانية املترمجة      
 يف اللّفـظ،    الواردة يف العدد السابق، وهي جمانسة هلـا       ) باتر" (اب"املشتقّة منه كلمة    

لدى اآلب الذي منه تـسمى كـلّ أبـوة يف           : "وجيوز أن تترجم كلّ العبارة حرفياً إىل      
 فاملستفاد من هذا، أنّ األبوة اإلهلية هي النموذج األساسـي         ". ألرضالسموات وعلى ا  

فليس بكاف أن األبـوة اإلهليـة       . يف السموات وعلى األرض   واملثل األعلى لكلّ أبوة     
اتحدت كلّ املؤمنني معاً وصاغت منها أخوة واحدة، لكنها اتحدت عشائر الـسموات       

كلّ هذا متّ يف املسيح، كما قال بـولس         . بعشائر األرض وصاغت منهم عشريةً واحدة     
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 ١٩

لتدبري األزمنة ليجمع كلّ شيٍء يف املسيح ما يف السموات وما علـى             "يف موضع سابق    
  ).٢٠: ١، كولوسي١٠: ١" (األرض يف ذاك ـ املسيح

يف رسـالة   " أبوة اهللا "بنا هنا أن نذكر املواضيع اليت ذكر فيها الرسول          وجيمل  
سالم مـن اهللا    : " أبوة اهللا سبع مرات أخر يف هذه الرسالة        فقد أشار بولس إىل   . أفسس

أبـو  "،  )٣: ١" (، مبارك اهللا أبو ربنا يسوع املسيح      )٢: ١" (أبينا وربنا يسوع املسيح   
يف "،  )٦: ٤" (إله وآب واحد  "،  )٨: ٢" (يف روح واحد إىل اآلب    "،  )١٧: ١" (اد

  ).٢٣: ٦" (حمبة بإميان من اهللا اآلب"، )٢٠: ٥" (اسم ربنا يسوع املسيح هللا اآلب
ال أبوة حقيقية خارج املسيحية، ألنّ املسيحية هي الديانة الوحيدة اليت أعلنت            

فال غرابة إذا كانت أجلّ صالة يف املسيحية، هي         : قاطعة صرحية للبشر أبوة اهللا بصورة     
  ".أبانا الذي يف السموات: "تلك اليت مطلعها
  "لكي متتلئوا) ... "١٩-١٦ :٣(غرض الصالة : ثانياً

  :١٦عدد   
  الَْباِطنِ، اِإلْنَساِن ِفي بُِروِحِه ِةبِالْقُوَّ َتَتأَيَُّدوا أَنْ َمْجِدِه ِغَنى بَِحَسبِ ْعِطَيكُْمُي كَْيِل١٦

  ).١٩-١٦: ٣(ت إعدادية هلذا الغرض طلبا) ١(ـ  
  ):١٧و١٦: ٣(ـ أ ـ القوة اإلعدادية هلذا الغرض   
  ):١٦: ٣(القوة روحه يف اإلنسان الباطن تأييدهم ب) ١(    
  :حيدثنا الرسول يف هذا العدد عن مخس حقائق  
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 ٢٠

، ـ  "حبسب غىن جمده: "، ـ ب ـ قياس القوة  "لكي يعطيكم: " ـ أ ـ مصدر القوة  
، ـ هـ ـ دائرة   "بالقوة روحه: "، ـ د ـ معدن القوة  "أن تتأيدوا: "ج ـ عمل القوة 

  ".طنيف اإلنسان البا: "فعل القوة
ـ يستفاد من هذه العبـارة، أنّ القـوة   " لكي يعطيكم: "أ ـ مصدر القوة  

". من فوق من عند أيب األنوار الذي ليس عنده تغيري وال ظـلّ دوران             "الروحية صادرة   
وإمنا هي هبة من اهللا     . ليست نتيجة انفعال بشري، وال هي وليدة إحياء نفساينّ ذايتّ         فهي  

وأنـتم أشـرار    فإن كنـتم    : "اً قال املسيح يف هذا الصدد     حق. وعطية جزيلة منه تعاىل   
تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم باحلري اآلب الذي من الـسماء يعطـي               

  ".الروح القدس للذين يسألونه
هو مظهر جالل ذاته " جمد اهللا"ـ إن " حبسب غىن جمده: "قياس القوةب ـ    

كمل صوره وأمجـل مظـاهره، وأجلّهـا،        هو ذلك اد يف أ    " غىن جمده "وكماالته، و 
: هذا اد يف رسالة أخرى معاصرة هلذه، حني قال        " غىن"وأرفعها، وقد أشار بولس إىل      

  ).١٩: ٤فيليب" (احتياجكم حبسب غناه يف اد يف املسيح يسوعكلّ فيمأل إهلي "
مة هـي   فالنع. مىت قابلناه بالنعمة  " اد"قد ُيتاح لنا أن نعرف شيئاً عن معىن           

فاهللا الذي هو غين يف النعمة، غين أيضاً يف         . اد يف البزرة، واد هو النعمة يف البلوغ       
وإذا كنا غري قادرين على أن حنيط علماً بغىن نعمته، فكم باحلري يكون إعجابنـا          . اد

 فما أحكمـه  . هذا هو قياس العطايا اليت طلبها بولس ألجل املكتوب إليهم         !! بغىن اد 
فقد بلغ يف طلبته هذه أقصى املـراد مـن قـول      . وما أحكمه حني يصلّي   . حني يكتب 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

 

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

 ٢١

ألنه مل يطلب هلم جمرد ملء، بل طلبه هلم يف أعلـى قيـاس      ". فغر فاك فأمأله  : "الكتاب
  ".حسب غىن جمد اهللا"

تعـين  " تتأيـدوا "ـ الكلمة اليونانية املترمجة " أن تتأيدوا: "ج ـ عمل القوة   
فقد طلـب بـولس     ) ١٣: ١٦كو١،  ٤٠: ٢،  ٨٠: ١لوقا(والثبات  شاط  القوة والن 

ألجل املكتوب إليهم أن ميتلئوا قوةً وشجاعة كيال خيـافوا وال يتـهيبوا االختبـارات               
الروحية الراقية اليت تتهيبها الطبيعة البشرية عادةً، سيما عند حلول اإلله القـدوس يف              

  .لى مجيع حواس اإلنسانالقلب، وسكنه فيه على الدوام، وتسلّطه ع
 إن القوة املقصودة هنـا، هـي القـوة    " .بالقوة بروحه: "معدن القوةد ـ    

ولكنكم ستنالون قوة مىت    : "حلول روح اهللا القدوس يف القلب     الروحية اليت هي وليدة     
إنّ للروح القدس مقاماً فريـداً يف هـذه         ). ٨: ١أعمال  " (حلّ الروح القدس عليكم   

فهـو  . يده لنا يف اإلنسان الباطن جيعل حلول املسيح يف قلوبنـا مـستدمياً     فتأي. الرسالة
إن كـان روح اهللا     : "بولس يقول   ٩: ٨ففي رسالة رومية  . املسيح يف القلب  " قائمقام"

فـالروح  "! إن كان املسيح فـيكم    : "، بينما نسمعه يقول يف العدد التايل      "ساكناً فيكم 
: ١٤ أقـوال املـسيح يف يوحنـا       راجـع ) (١٠عـدد (حالّ حملّ املـسيح     ) ٩عدد(

لـيس  "فمع أنّ املسيح يقول لتالميذه إنه       ). ١١: ١٧،  ٧: ١٦،  ٢٣و٢١و١٨و١٦
" إنه يأيت إليهم"إالّ أنه قال يف موضعٍ آخر  " خري هلم أن ينطلق   "، وأنه   "بعد معهم يف العامل   

 ويف الرسـائل . يف شخص روحه القدوس الذي سيحلّ يف قلوم، ويأخذ مما له وخيربهم   
  .السبع اليت يستهلّ ا سفر الرؤيا، نسمع صوت املسيح يف نربات الروح للكنائس
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: تعـين " يف"ـ الكلمة املترمجة " يف اإلنسان الباطن: "هـ ـ دائرة فعل القوة   
وُيـراد  . كأن فعل الروح يتخلّل كلّ األركان يف أعماق اإلنسان البـاطن          " يف أعماق "
: ٧رومية(لق يف املؤمن بعد التجديد      ية اجلديدة اليت خت   ، الطبيعة اإلهل  "اإلنسان الباطن "بـ
بوجه عام، اإلنـسان الروحـي      " باإلنسان الباطن "، ومع أنّ املراد     )١٦: ٤كو٢،  ٢٢

  .الغري املنظور، إالّ أا تعين ـ يف رسائل بولس بنوعٍ خاص ـ اإلنسان اجلديد
  :١٧عدد 

  كُْم،قُلُوبِ ِفي َمياِناِإلبِ الَْمِسيُح َيِحلَِّل١٧
  ):١٧: ٣(حلول املسيح باإلميان يف قلوم ): ٢(ـ 

. الطلبة السابقة ممهدة هلذه الطلبة، كما أن هذه الطلبة ممهدة للطلبـة التاليـة               
  .ل املسيح باإلميان يف قلومويف إنسام الباطن، ممهد حللفتأييد املؤمنني بالروح القدس 

مـوطن  ) ب(حلول املـسيح،    ) أ: (يف هذا العدد تتجلّى أمامنا ثالث حقائق        
  .وسيلة املتمتع حبلول املسيح) ج(حلول املسيح، 

من املهم أن نذكر أن املكتوب      ": حلول املسيح يف القلب   : "احلقيقة األوىل ) أ(  
وقد ينفعنا أن نذكر أن الرسول حـدثهم  . إليهم ـ وبالتايل املصلّى ألجلهم ـ أمميون  

، فمـن  "يف املـسيح  "عن حقيقة كوم    ) ١٠: ٢،  ١٣: ١(فيما سبق من هذه الرسالة      
املـسيح  "وهي ـ حلول  : الطبيعي أن يريهم يف هذه اآلية، احلقيقة األخرى املكملة هلا

  ".فيهم
، أنّ حلـول املـسيح يف       )٢٧: ١(لقد قرر الرسول يف رسالته إىل كولوسي          

 أن يعرفهم ما هو     الذين أراد اهللا  : "قلوب األمميني هو منتهى العجب يف قصد اهللا األزيلّ        
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فحلول املسيح يف قلب    ". غىن جمد هذا السر يف األمم الذي هو املسيح فيكم رجاء احملبة           
  .املؤمن، يف هذه احلياة، هو رجاء اد يف اخللود

ـ يف األصل ـ معرفة بأداة التعريف، كعادة الرسول  " املسيح: "وردت كلمة  
: ٢،  ٢٠و١٢و١٠: ١(نيب، والكاهن، وامللـك     ال" مسيا"أراد  يف هذه الرسالة، فلعلّه     

). ٥: ٦،  ٢٥و٢٣و١٤و٥و٢: ٥،  ٢٠و١٣و١٢و٧: ٤،  ١٩و١٨و٤: ٣،  ١٣و٥
إنّ الروح القدس احلالّ يف قلب املؤمن يشهد له باستمرار، حبلول املسيح الدائم فيـه،               

ـ   "فيمتلئ املؤمن شجاعةً وثباتاً وإقداماً لعلمه أن املسيح حي يف كلّ حني،              در فمن مث يق
  ".أن خيلص أيضاً إىل التمام

فهي جمانسة للكلمة   . تعين االستقرار املتسمر، والسكن الدائم    " حيلّ"إن كلمة     
 ١٣: ٣بطرس  ٢وقد وردت يف    . هذه الرسالة  من   ٢٢: ٢يف  " مسكن"اليت ترمجت إىل    
ولكننا حبسب وعده ننتظر مسوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها          : "ذا املعىن عينه  

الرب."  
هذه العبارة جمانسة   ". يف قلوبكم : "موطن حلول املسيح  : احلقيقة الثانية ) ب(  

وإن شئَت قلْ، إن القلب هو مركز الدائرة        . يف العدد السابق  " نسان الباطن اإل: "لقوله
ومبـا  . يف اإلنسان الباطن، وهو عرشه األعلى، الذي يتبوأه املسيح نبياً، وكاهناً، وملكاً           

لغة الكتاب، هو مركز الفهم، والشعور، والعزمية، والوجـدان، فمـن           أنّ القلب، يف    
، ٢٠:٥تكـوين (دة، والـضمري    الواجب إذاً أن حنب املسيح بالعقل، والعاطفة، واإلرا       

، ٢٣: ١١، أعمـال  ١٤: ٢١، لوقـا  ٢٣: ١١مرقس،  ١٠: ٦ وإشعياء ٣٩: ٤تثنية
 يكفي  ال). ١٨: ١، أفسس ٢٠: ٣يوحنا١،  ٢٦: ١، يعقوب ٩: ٢كو١،  ٣: ٥رومية
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وال يكفي أن يكـون يف أي       . أن يكون املسيح يف عقولنا، بل جيب أن يكون يف قلوبنا          
  .مكان من قلوبنا، بل على عرشها

املتجـدد  هذا هو اإلميان احلي،     ". باإلميان: "وسيلة التمتع حبلول املسيح   ) ج(  
ن يرى املسيح   ليس هذا إميان م   . كلّ يوم، الذي هو وسيلة تربيرنا، وتقديسنا، ومتجيدنا       

مرة فيكتفي ذه اللّمحة كمن يلقي نظرةً على صورة مجيلة مث يتحول عنها، وإمنا هـو                
. إميان النظر املستدمي، والتملّي املستمر بطلعته البهية، فال تتحول عنه عني اإلميان حلظةً            

ينطبـق  هنـا   . وبقدر ما يكون إمياننا باملسيح مستمراً، يكون حلوله يف قلوبنا مستدمياً          
إن هذا اإلميان هو الثقة اليت ا نقبل املسيح،         ". حبسب إميانك يكون لك   : "القول اجلليل 
 هذا هـو    ).١٤: ٣ ورؤيا ٢٣و٢١: ١٤يوحنا(لوبنا بالطاعة والوالء له     وندخله إىل ق  

  .اإلميان الشخصي، العملي، الفعال
دد اآليت جزءاً من    اليت يف الع  " يف احملبة : "مييل بعض املفسرين إىل اعتبار كلمة       
  .ومنيل حنن إىل إبقائها يف موضعها. هذا العدد
  :١٨عدد   

 َجِميـعِ   َمـعَ   واكُُتْدرِ  أَنْ  َتْسَتِطيُعوا  َحتَّى  الَْمَحبَِّة،  ِفي  َوُمَتأَسُِّسونَ  ُمَتأَصِّلُونَ  أَْنُتْمَو١٨

  َوالُْعلُْو، َوالُْعْمُق َوالطُّولُ الَْعْرُض ُهَو َما الِْقدِّيِسَني
  ): أ١٩و١٨: ٣( ب ـ املعرفة اإلعدادية هلذا الغرض  ـ

  ):١٨: ٣(إدراك العرض والطول والعمق والعلو ): أ(  
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  احلقيقـة األوىل : ر الرسول يف هذه اآلية ثالث حقائق متعلّقـة بـاملؤمنني      قر :
مـع مجيـع    : "معيتنا: احلقيقة الثانية ". وأنتم متأصلون ومتأسسون يف احملبة    : "مؤهالتنا

  ...".حىت تستطيعوا أن تدركوا ما هو الطول: "دراستنا: احلقيقة الثالثة". ديسنيالق
ال ميكننـا  ". وأنتم متأصلون ومتأسسون يف احملبة: "احلقيقة األوىل ـ مؤهالتنا   

فاحملبة درس عملي لن    . أن ندرك شيئاً عن احملبة إالّ إذا كنا متأصلني ومتأسسني يف احملبة           
وهي سلّم رفيعة لن يبلغ اإلنسان منها درجـةً         . إالّ من ميارسه عملياً   يقوى على تفهمه    

وهي مدرسة راقية لن يفهم اإلنسان درساً منها        . عليا إالّ بعد اجتيازه الدرجة اليت حتتها      
وقد استعمل الرسول كلمتني للتعـبري عـن هـذا          . إالّ بعد متكّنه من الدروس السابقة     

 الكلمة األوىل مستعارة مـن النبـات، والثانيـة          ".ومتأسسون" "متأصلون: "التمكّن
واملستنتج . أنّ املؤمنني أشجار حية   : فاملستفاد من الكلمة األوىل، هو    . مستعارة من البناء  
يدعمها " تأصلونم: "االستعارة األوىل ). ٢٢: ٢" (هيكل حي "أم  : من الكلمة الثانية  
يكون كـشجرة   : "ملؤمن عن ا  ٨: ١٧ وأرميا ١٣،  ١٢: ٩٢،  ٣: ١ما جاء يف مزمور   

الصديق كالنخلة يزهو كاألرز يف لبنان ينمو مغروسـني يف          " "مغروسة عند جماري املياه   
يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى ـر متـد          " "بيت الرب يف ديار إهلنا يزهرون     

                ويكون ورقها أخضر ويف سنة القحط ال ختاف وال تكف أصوهلا وال ترى إذا جاء احلر
 ٧: ٢يـدعمها مـا جـاء يف كولوسـي        " متأسسون: "واالستعارة الثانية ". ارعن اإلمث 

إن ثبتم على اإلميـان      "٢٣: ١، وكولوسي "ه وموطّدين يف اإلميان    في متأصلني ومبنيني "
  ".متأسسني وراسخني وغري منتقلني عن رجاء اإلجنيل
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".  احملبـة  يف"أما التربة اليت فيها يتأصلون وعليها يتأسسون، فظاهرة يف قوله             
ولقد تساءل األسقف موليه عما إذا كانت هذه حمبة اهللا للنـاس أم حمبـة النـاس هللا؟                  

: فهـي دائـرة واحـدة   ". هي احملبة بوجه عام: "الذي قالفالتمس اجلواب من ألفورد   
، أو مها دائرتان متراكزتـان    . نصفها األول حمبة اهللا للناس، ونصفها الثاين حمبة الناس هللا         

الداخلية هي حمبة اهللا للناس، والدائرة اخلارجية هي حمبة النـاس هللا، فـاألوىل              الدائرة  
غري أن احملبة األوىل هي أقـرب إىل        . أساس الثانية وعلّتها، والثانية مظهر األوىل ومثرا      

، فهي غذاء احلياة الروحية، وقوامها، وتاج جمـدها،         )٤: ١(قصد الرسول من الثانية     
  .وإكليل عمادها

نا متأصلني ومتأسسني يف احملبة، فنحن متأصلون ومتأسسون يف املـسيح           إذا ك   
  ). ٣٩: ٨رومية" (يف املسيح يسوع ربنا"ا أُعلنت لن" حمبة اهللا"ألن 

هذه هي املؤهالت اليت على املؤمن أن يكون حاصالً عليها إذا أراد أن يدرك                
ـ     . ما هو العرض والطول والعمق والعلو      ؤهالت إالّ باإلميـان    ولن حيصل على هذه امل

، مؤسس علـى    )١٨عدد  (يف غرة هذا العدد     فاالختبار املتضمن   ). ١٧عدد  (باملسيح  
، وممهد لالختبار املذكور يف اية هـذا        )١٧عدد  (االختبار املوصوف يف العدد السابق      

  ).١٨عدد(العدد 
نظـر  يف هـذا العـدد، ي     ". مع مجيع القديسني  : "معيتنا: احلقيقة الثانية ) ب(  

                ،الرسول إىل املؤمن، ال كأنه فرد مستقلّ بذاته، بل باعتبار كونه عضواً يف جسم حـي
فمع أن كلّ   ). ٥: ١٢رو(بل جزءاً ال يتجزأ من جسد املسيح احلي، الذي هو الكنيسة            

عضو يف اجلسم، يقوم بنصيبه يف إدراك شيء من العرض والطول والعمق والعلو، إالّ أن           
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ا اإلدراك حمدود غاية احملدودية، فال ُيتاح له أن يرى غري جزٍء يسري             نصيبه وحده من هذ   
من مجيع نواحيه إالّ إذا ضم ما عرفـه         " احلق"فلن ميكنه أن يدرك كلّ      . من كلّ جانب  

هو، إىل ما عرفه سائر القديسني، سواء أكانوا عائشني على هـذه الـدنيا ـ فيتـصل     
. فسجلوا اختبارام يف بطون الكتب واألسفار     بأشخاصهم، أم مسترحيني يف عامل اخللود       

هلا أوجه كثرية ولكلّ وجـه مجـال خـاص،          " املاس"السماوي كقطعة من    " احلق"إنّ  
وإشعاع ممتاز، فال ميكن أن يلم املرء جبمال املاسة الكامل، إالّ إذا نظر إليها من مجيـع                 

ن فرد، مهما يكن فذاً، فمن      أوسع من أن حييط به إنسا     " احلق اإلهلي "ومبا أن   . وجوهها
الضروري له أن يغين موسوعة معلوماته، مبعلومات اآلخرين، وأن خيصب تربة اختباراته            

  ".مجيع القديسني"خبالصة اختبارات 
ما أراده ا يف غرة هذه الرسـالة، فأطلـب          " قديسني"قصد الرسول بكلمة      

  .تفسريها هناك
هلية، حق ميلكه مجيـع املـؤمنني معـاً         من هذا يتبين لنا أن معرفة املقاصد اإل         

  .، وأن مجيع القديسني كتلة واحدة، حية، ال تتجزأ)٢٦: ١كولوسي(
ما هو العـرض    ... حىت تستطيعوا أن تدركوا   : "دراستنا: احلقيقة الثالثة ) ج(  

  يدرك"الكلمة املترمجة   ". والطول والعمق والعلو "       تعين يف اللغة األصلية الفهم العقلـي
٢٥،  ٣٤: ١٠،  ١٣: ٤وقد وردت يف أعمال   . ييز بالبصرية  على التحقيق والتم   املبين :
حـىت  "قوة خاصة ممهدة له، كما يتبـين مـن القـول            إنّ هذا اإلدراك يستلزم     . ١٥

". أن تتأيدوا بالقوة بروحه يف اإلنسان الباطن      "، وكما جاء يف العدد السابق       "تستطيعوا
  . الروحيون املستنرية عيون أذهامهذا إدراك روحي ال يقوى عليه إالّ
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ما : "سة اليت على املؤمنني أن يدركوها، فظاهر يف قوله        أما موضوع هذه الدرا     
فما هو هذا األمر الذي على املؤمنني أن يـدركوا          ". هو العرض والطول والعمق والعلو    

هـذه  عرضه، وطوله، وعمقه، وعلوه؟ يعتقد الدكتور أرمتاج روبنسون أن موضـوع            
: ملعرفة هو تدبري الفداء الذي سبق الرسول فذكره يف األصحاح األول من هذه الرسالة             ا
لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غىن جمد مرياثه يف القديسني، ومـا هـي عظمـة               "

غىن : "وقوله. يعني الطول " ما هو رجاء دعوته   : "فقوله". قدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني    
ما هي عظمـة    : "وقوله. تفيد العمق " حنونا حنن املؤمنني  : " والعبارة .يعني العرض " مرياثه
أن موضوع هذه املعرفة، هو مـا       . ولكننا نعتقد مع غالبية املفسرين    . ُيرينا العلو " قدرته

حمبـة  : " أعين احملبة اإلهلية اليت عرب عنها الرسول بقولـه        : ذكره بولس يف العدد التايل    
 هي احملبة اليت سبقت هذا القول، وحلقته، فال غرابـة إذا            هذه". املسيح الفائقة املعرفة  

، ال تغـافالً وال     "أن تدركوا مع مجيع القديسني    : "كان الرسول مل ُيعد ذكرها بعد قوله      
  .جتاهالًَ، بل ألن حذف املعلوم جائز

هل يقصد الرسـول كنيـسة      : "ويقول الدكتور جراهام سكروجي متسائالً      
؟ إن كان األمر كذلك، فإن عرضها هو مجيع األمم الـيت  املسيح ـ اليت هي هيكل اهللا 

تنضوي حتت لوائها، وطوهلا هو قصد اهللا السرمدي من جهتها، وعمقها هـو مهـاوي               
الشر والرذيلة اليت منها اختريت وأخذت، وعلوها هو األجماد السماوية اليت رتبـها اهللا              

ونه قصداً شامالً، وأزليـاً، مغيـراً،       كأم هل يعين بولس تدبري اهللا الفدائي، باعتبار         . هلا
وعلى هذا االعتبار حنـسب     ". حمبة اهللا الفائقة املعرفة   "وفعاالً؟ غالباً جداً يقصد الرسول      

هكـذا أحـب اهللا   : "أن عرض احملبة هو سعتها ورحابتها حىت ضمت العامل بني ذراعيها         
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 يـربروا، ويتقدسـوا،     وطوهلا، هو مدى صربها وطول أناا على اخلطاة حـىت         ". العامل
حمبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت       : "فهي حمبة ممتدة من األزل إىل األبد      . ويتمجدوا
وعمقها هو مقدار تنازهلا إىل مهاوي األرض السفلى، حيث طوحت اخلطية           ". لك الرمحة 

ملسيح وليس يف إمكان أحد أن يقدر عمق اتضاع حمبة ا         . بالناس يف ظلمات الشر واليأس    
... إالّ إذا استطاع ـ وهيهات ـ أن يقيس املسافة الشاسعة املمتـدة بـني العـرش     

وقد ُيقاس عمق حمبة اهللا مبقدار البـذل الـذي          . والصليب... واملذود، بل بني العرش   
عمقها من حيث القياس    وأما علوها فهو ذات     ". حىت بذل ... هكذا أحب اهللا  : " تكبدته

فمن املعلوم أن عمق الشيء هو علوه، إالّ أن العمـق           . بة قياساًَ ـ إذا صح أن هلذه احمل     
فعلـو احملبـة    . ينظر إليه من أعلى إىل أسفل، وأما العلو فينظر إليه من أسفل إىل أعلى             

اإلهلية ُيقاس مبقدار الفارق العظيم بني احلالة التعيسة اليت كان عليها اخلطـاة قبـل أن                
يدة السامية اليت ُرفعوا إليها بعد أن انتشلتهم احملبة مـن           احملبة، وبني احلالة ا   تدركهم  

  .وهدة الشر والرذيلة واهلالك
يف (فـسفريانوس  : اهتم كثري من املفسرين األقدمني بالتعليق على هذه اآليـة      

رأى صورة الصليب مرتسمةً عليها ـ الهوت املـسيح هـو العلـو،     ) القرن الرابع
سة التبشريية يف اتساعها وطوهلا ُتـشري إىل العـرض          وناسوته هو العمق، وخدمة الكني    

. حسب أن العلو يعين املالئكـة األطهـار       ) يف القرن اخلامس  (وإيرونيموس  . والطول
والعمق يعين املالئكة الساقطني، والطول يعين مجي البشر الصاعدين على درجات التقدم            

 الشر والضالل، بانياً هذه     ض يعين مجيع البشر اهلابطني إىل دركات        إىل الكمال، والعر
واسع هو الباب ورحب الطريق الـذي يـؤدي إىل          : "العبارة األخرية على قول املسيح    
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يعتقـد  ) يف القرن التاسع  (وفوتيوس  ). ١٣: ٧مىت" (اهلالك كثريون هم الذين يدخلونه    
 فهـو . سر اخلالص ااينّ باملسيح لألمم، ولسائر اجلبس البـشري        "أن الرسول يقصد    

طويلٌ ألنه مقضي به منذ األزل، وعريض ألنه يضم اجلميع، وعميق ألنّ املسيح نـزل               
بسببه إىل أقسام األرض السفلى، وعالٍ ألن املسيح صعد بعد إمتامـه إىل الـسموات               

  .العليا
  :)١٩: ٣(معرفة حمبة املسيح الفائقة املعرفة   

  .اِهللا ِملِْء كُلِّ إِلَى َتْمَتِلئُوا ِلكَْي لَْمْعرِفَِة،ا ةَقَالْفَاِئ الَْمِسيحِ َمَحبَّةَ َتْعرِفُواَو١٩
إن املعرفة املقصودة هنا، هي من طراز جديـد راقٍ، ذات  : نوع املعرفةأ ـ  

هي القوة املميزة اليت متتاز ا الطبيعة املتجددة، وا تتذوق حالوة           . مستوى روحي سام  
ية للمحبة اليت تعجز دوا املعرفة الطبيعيـة        حمبة املسيح الفائقة املعرفة، فهي معرفة روح      

ـ هي معرفة قلبية للمحبة اليت ال تقوى على إدراكها املعرفة العقلية، فال يعرف لغـة                
  .وال مييز حمبة اهللا سوى القلب املتجدد بنعمة اهللا. القلب سوى القلب

املسيح أحب ا هذه هي احملبة اليت ". حمبة املسيح: "... ب ـ موضوع املعرفة 
: وهي احملبة اليت أحب ا كلّ فرد يف الكنيسة        ). ٢٥: ٥(الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها     

، ٣٩و٣٥: ٨يـة ، أنظر أيضاً روم   ١٠: ٢غالطية" (الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي    "
مـع  : "ومبا أنّ الرسول طلب ألجل أهل أفسس أن يعرفوا        ). ٥: ١، رؤيا ١٤: ٥كو٢

  .راد حمبة املسيح للكنيسة كمجموع أوالً، مث كأفراد، فواضح أنه أ"مجيع القديسني
مهما يكـن نـوع هـذه       ". الفائقة املعرفة : "وصف الرسول هذه احملبة بقوله    

عن أن تدرك حمبة املسيح اليت تتحدى كلّ        املعرفة، عقلية كانت أم روحية، فهي قاصرة        
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 عنها شيئاً، وكلّما    فكلما عرف اإلنسان من هذه احملبة الفائقة، أدرك أنه ال يعرف          . قياس
        ة منها، عرف أنه أمام جبلٍ أشموكلّما ذاق قطرةً منها، حتقّق أنه أمام حبرٍ        . ارتقى إىل قم

إنّ يف هذا دليالًَ علـى  . خضم ـ من اآلن إىل األبد جيد أمامه درساً مل يعرفه عنها بعد 
حمبة بشرية ـ مهما  الهوت املسيح ايد، ومسو حمبته الفائقة الوصف واإلدراك، فما من 

حمبـة  "ولن يعدل ". الفائقة املعرفة: "مست أوصافها ـ ينطبق عليها هذا الوصف اجلليل 
ولـيس  ). "٧ :٤فيليب" (الذي يفوق كلّ عقلٍ   "، سوى سالم اهللا     "املسيح الفائقة املعرفة  

  ).٢٧: ١١مىت" (أحد يعرف االبن إالّ اآلب
ـ هـذه هـي الـذروة    " ء اهللالكي متتلئوا إىل كلّ مل: "ج ـ غاية الغايات 

 بل هي الغاية ايدة اليت جبانبـها        .القصوى اليت بلغتها صالة الرسول يف هذه الرسالة       
".. لكي يعطيكم أن تتأيدوا   : "(...ُتحسب كل الغايات السابقة جمرد وسائل مؤدية إليها       

ا حمبـة  وتعرفـو ".. "حىت تستطيعوا أن تـدركوا   ".. "ليحلّ املسيح باإلميان يف قلوبكم    "
". لكي متتلئوا إىل كلّ ملء اهللا: "ـ هذه كلّها وسائل متهيدية لغاية ائية ـ هي " املسيح

  .بل هذا هو قلب صالة بولس، وكلّ ما سبقه ليس سوى مقدمات
من أجل ذلـك    : "، صلّى بولس ألجل املكتوب إليهم قائالً      ٩: ١يف كولوسي 

".  ألجلكم أن متتلئوا من معرفة مـشيئته       حنن أيضاً منذ يوم مسعنا مل نزل مصلّني وطالبني        
ـ إذ لكنه يف هذه الرسالة ويف هذه اآلية اليت حنن بصددها، طلب ألجلهم ما هو أفضل  

فاالمتالء من معرفة مشيئة اهللا أمر عظيم، ولكـن         ". لكي متتلئوا إىل كلّ ملء اهللا     : "قال
  ".ملء اهللا"أعظم منه مبا ال يقاس، االمتالء إىل كلّ 
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ـ ترسم هذه العبارة يف أذهاننا صورة وعـاء         " تلئوا إىل كلّ ملء اهللا    لكي مت "
أما الوعاء فهـو    . وسيظلّ متصالً به حىت ميتلئ إىل كلّ ملئه       . متصل مبورد عظيم فياض   

فطلـب  . وأما هذا املورد العظيم فهو اإلله جـلّ وعـال  . الكنيسة ـ أفراداً أو مجاعة 
ملء اهللا، والفرد ميتلـئ كليـاً أو جزئيـاً حـسب           الرسول أن ميتلئ كلّ فرد إىل كلّ        

استعداده وقابليته وتشوقه، لتمتلئ كلّ ملكة فيه بالنعمة، وبالروح القـدس، وبالتـايل             
  .ميتلئ بكلّ بركات اهللا

هذا هو احلد الغري احملدود، والقيـاس الـذي ال ُيقـاس،            " إىل كلّ ملء اهللا   "
على أنه ال يستنتج من هذا، بالضرورة، إن يف         . لنفسوالنهاية الالّائية اليت إليها متتلئ ا     

إمكان النفس أن تصل إىل هذا امللء ـ إن يف احلال أو يف االستقبال، بل املستفاد منـه   
أن أمام النفس جماالً سامياً متسعاً إىل ما ال اية، إليه تتسامى النفس وترتقي متدرجةً يف                

فتنمـو  . جدت أمامها جماالً أمسى وخرياً أعلى     مدارج القداسة واألجماد، وكلّما ارتقت و     
طوال األبدية إىل هذا احلد الغري احملدود، إذ ال اية لنموها، وهنيئاً هلـا ـذا النهايـة           
الالائية، ألن وقف النمو يؤدي إىل اجلمود، واجلمود هـو أول درجـات االحنـالل،      

  .واالحنالل خيتتم بالزوال
لّ الغىن اإلهلي ـ غىن النعم والصفات والطبيعـة،   ـ إىل ك" إىل كلّ ملء اهللا"

إنّ كلّ ملء اهللا هو يف املـسيح،        ). ٤: ١بط  ٢(فيصري املؤمنون شركاء الطبيعة اإلهلية      
  ).١٠و٩: ٢كولوسي (وكلّ ملء املسيح، لنا حنن املؤمنني 

يقـول  . امتالئنا، عملياً، ليس ملء اهللا، بل قابليتنا حنن واسـتعدادنا         إن قياس   
فيكون مـلء   " يف"جيوز أن ُيترجم إىل     " إىل"إنّ حرف اجلر املترجم     : تور سكروجي الدك
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وجيوز أيـضاً   . اهللا هو البيئة الروحية املقدسة اليت فيها حنيا ونتحرك ونوجد، وفيها منتلئ           
      ولكننا منيـل إىل    . فيكون ملء اهللا هو موضوع امتالئنا     " بـ"أن تترجم إىل حرف اجلر

، فيكون ملء اهللا هو احلد األقصى الذي إليه نرتقـي،           "إىل: "العربيةاالحتفاظ بالترمجة   
  .ونتقدم، وننمو يف امتالئنا

مثل العلم بكلّ شيء، والقدرة على كلّ شـيء،         : إن الصفات اإلهلية املطلقة   
والوجود يف كلّ مكان، ال ميكن أن تكون من نصيب البشر، وال ميكنهم أن يـصريوا                

ويف هذه أيضاً خيتلفون عن الذات العليـة يف       .  الصفات األدبية  يفشركاء الطبيعة اإلهلية    
ولكن لن ُيتاح هلم شيء من هذا، إالّ مىت حـلّ املـسيح باإلميـان يف                . النوع والكمية 

 قلوم، ومألها إىل التمام، وحنن مجيعاً ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما يف مـرآة              
  ).١٧: ٣كو٢" ( جمد كما من الرب الروحنتغير إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل

يف هذه احلياة ال ميكننا أن ننمو فنبلغ كلّ ملء اهللا، ألننا كنبات منقول مـن                
لكننا إذ نبلغ السماء    . تربته األصلية إىل تربة غريبة عنه، فنموه معطّل، وارتقاؤه معرقل         

ي الذي أراده اهللا فينـا،      ونتحرر من املادة وأغالهلا، ننمو تدرجيياً إىل كمال القصد اإلهل         
  .وبنا، وبواسطتنا

  :)٢١و٢٠: ٣(نشيد التمجيد 
  :)٢٠: ٣(أساس التمجيد ) ١(

 بَِحَسبِ  َنفَْتِكُر،  أَْو  َنطْلُُب  ِممَّا  جِداً  أَكْثََر  َشْيٍء  كُلِّ  فَْوَق  َيفَْعلَ  أَنْ  الْقَاِدُرَو٢٠

   ِفيَنا، َتْعَملُ الَِّتي ِةالْقُوَّ
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تضطرنا إىل أن   . ليت أوصلنا إليها الرسول يف العدد السابق       إن الغاية القصوى ا   
ولكن الرسول إنسان حتت اآلالم     "  هلذه األمور؟  ءومن هو كف  "نقف حيارى، متسائلني    

مثلنا، فال شك أنه قدر هذه الصعوبة الكربى اليت قامت يف أذهاننا، ويف أذهان املكتوب               
والقـادر أن   : " هذه الـصعوبة بقولـه     إليهم، بل يف ذهنه هو نفسه، فأسرع إىل إزالة        

، قـد   "لكي متتلئوا إىل كلّ ملء اهللا     : "حقاً أن طلبة الرسول يف العدد السابق      ..". يفعل
فاقت حد التصور، وختطّت حدود ملكات الفكر، فأقدم الرسول على معاجلـة هـذه              

 فأساس  ".والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر           : "العقبة بقوله 
القوة الـيت تعمـل     "التمجيد هو قدرة اهللا، أو قل هو اإلله املقتدر، وقياس قدرته، هو             

  ".فينا
ال غذاًء لإلميان يعادل    ..". والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء     : "اإلله املقتدر ) أ(

ـ  ". والقادر أن يفعل  : "االرتكاز على اهللا املقتدر، واالرتكاز على قدرته الفائقة        و هذا ه
فال ترياق  ). ٢٤، يهوذا   ٢٥: ١٦، رومية   ٣٢: ٢٠أعمال(تام يف خري مقام     مسك اخل 

: ١٩مىت(للشك وال عالج للضعف مثل التفكري يف قدرة اهللا، والتمسك ا يف امللمات              
  ).٢٥: ٧، عب٢١: ٣، يف٩: ٨كو٢، ٢: ١٤، ٢٣: ١١، ٢١: ٤رو، ٢٦

واإللـه  : "الدرجة الثانيـة  ". لواإلله القادر أن يفع   "الدرجة األوىل   : هذا ارتقاء تدرجي  
أكثـر ممـا    .. واإلله القادر أن يفعـل    : "الدرجة الثالثة . القادر أن يفعل فوق كلّ شيء     

الدرجـة  ". أكثر جداً ممـا نطلـب     .. واإلله القادر أن يفعل   : "الدرجة الرابعة ". نطلب
  ". نفتكر.. واإلله القادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما: "اخلامسة
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 ٣٥

القدرة اإلهلية الفائقـة حـد الطلـب        : القياس األول : قياس قدرة اهللا  ) ب(  
الكلمـة  ". والقادر أن يفعل فوق كلّ شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكـر            : "والفكر
هي يف األصل كلمة واحدة مركّبة صاغها الرسول للتعـبري عـن            " أكثر جداً "املترمجة  

       ار، الذي أهلمـه روح احلكمـة         خصب املعاين، وغزارة املادة اليت ازدحما عقله اجلب
تعين حرفياً  " نفتكر"والكلمة املترمجة   ). ١٣: ٥،  ١٠: ٣أفسس(واإلعالن يف معرفة اهللا     

أننـا  : هذا مما يدعو إىل شكر اهللا ومحده      ). ١٧: ١٥مىت" (نعي"أو  " نفهم"أو  " ندرك"
ة اإلهليـة، وال أن    مهما فكّرنا وطلبنا فال ميكننا أن نصل إىل حدود إمكانيـات القـدر            

  .نستنفد بعض املوارد اإلهلية املذخرة لنا
" حبسب القوة اليت تعمل فينا    : "القدرة اإلهلية حبسب عملها فينا    : القياس الثاين   

لقد أشار الرسول إىل فعل هـذه القـوة يف رسـالته إىل             . ـ هذه قوة الروح القدس    
هداً حبسب عمله الذي يعمل     األمر الذي ألجله أتعب أيضاً جما     : " بقوله ٢٩: ١كولوسي
لكنه يف رسالته إىل كولوسي تكلّم عن القوة يف فعلها االختباري، ويف هـذه              ". يفَّ بقوة 

اإلهليـة  أمام هذه املمكنـات  . الرسالة ـ أفسس ـ تكلّم عن فعل القوة يف إمكانياا  
 متسعاً أمام هـذه      أن نسلّم حياتنا وقلوبنا تسليماً تاماً ليكون اال          إالاجلليلة، ليس لنا    

فإذا ما اشتكى أحدهم من ضيق التـنفّس،        . القوة لتعمل بنا وفينا كما تشاء وأنى تشاء       
لكـن  " ها أنّ يد الرب مل تقصر عن أن ختلّـص         . "فليس الضيق يف اهلواء بل يف صدره      

مل يقـدر   . خطايانا صدت تيار عملها، وعدم إمياننا حال دون تنفيذ مراميها يف حياتنـا            
  .يح أن يصنع معجزات يف الناصرة بسبب عدم إميان أهلهااملس

  :٢١عدد  
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 ٣٦

 .الدُُّهورِ َدْهرِ أَْجَيالِ َجِميعِ إِلَى َيُسوَع يحِالَْمِس ِفي الْكَنِيَسِة ِفي الَْمْجُد ُهل٢١َ

  .آِمَني
  ).٢١: ٣( احلمدلة اخلتامية ـ

  :يف هذه احلمدلة، تتجلّى لنا أربع حقائق عن اد اإلهلي  
يف : "دائرة إظهـار اـد    ) ج". (له: "مآل اد ) ب". (اد: "اهية اد م) أ(

  .آمني". إىل مجيع أجيال دهر الدهور: "دوام اد) د". (الكنيسة يف املسيح يسوع
ـ هو كماالت الصفات األدبية، املنعكسة من اجلالل        " اد: "ماهية اد ): أ(

وميكننا أن  . فهي منه منبعثة، وإليه تعود    . إليه تعاىل اإلهلي على البشرية املفتداة، والعائدة      
فاد هو النعمة يف نضوجها وكماهلا، والنعمة هي        . نعرف حقيقة اد مىت قابلناه بالنعمة     

  .اد يف بذرته ونشأته
فاد هللا طبيعياً وذاتيـاً، سـواء       . ـ أي هللا اآلب   " له اد : "مآل اد ) ب(

هذا . واد هللا، باعتبار كونه واجباً مقدساً علينا أن نؤديه لعزته         . أرغبنا حنن أم مل نرغب    
وهـو  ". اد هللا يف األعايل   . "هو مطلع قصيدة الفداء العجيب، يوم ميالد خملّصنا ايد        

وهو خامتة قصيدة   ". أنا جمدتك على األرض   : "قلب قصيدة الفداء، الذي فاه به الفادي      
: ر املفديني الذين انتقلوا من أرض الشقاء إىل مسـاء اخللـود           الفداء اليت يترنم ا مجهو    

ألنك أنت خلقـَت كـلّ      . أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ اد والكرامة والقدرة        "
  ).١١-١٠" ٤رؤيا" (األشياء وهي بإرادتك كائنة وُخقلت

املفـسرون  ـ اختلف   " يف الكنيسة يف املسيح يسوع    : "دائرة إظهار اد  ) ج(
فمنهم ـ أ ـ لوثر وميخائيليس وروزمنلـري    : ة هذه اجلملة، وبالتايل يف تفسريهايف ترمج
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 ٣٧

و ـ ب ـ   ". يف الكنيسة اليت هـي يف املـسيح يـسوع   : "وأولزهوزن يترمجوا إىل
أي أن  " يف الكنيسة بواسطة املسيح يـسوع     : "ثيوفالكت وجروتيوس وكلفن يترمجوا   

و ـ ج ـ ماير وألفورد وأليكـوت    . الكنيسةهو واسطة جتلّي اد اإلهلي يف املسيح 
ــ أي أن    " يف الكنيسة يف املسيح يـسوع     : "يتفقون والترمجة العربية يف هذا الوضع     

الكنيسة هي الدائرة اخلارجية اليت يتجلّى فيها اد اإلهلي، لكن املسيح هـو الـروح               
 للكنيسة أن تظهـر     فلن ُيتاح . الداخلي والعامل األساسي يف جتلّي هذا اد يف الكنيسة        

و ـ د  . اد اإلهلي إالّ بقدر ما تكون يف املسيح، مستمدة حياا وكياا وكماهلا منـه 
يف الكنيـسة ويف    : "يترمجوا إىل ـ روبنسون وموليه وغريمها من املفسرين املعاصرين        

ذي أي أن اد اإلهلي يظهر يف اجلسد الذي هو الكنيسة، ويف املسيح ال            " املسيح يسوع 
ويف ). ٢٣: ١(فالكنيسة يف املسيح، واملسيح مـتمم رسـالته بالكنيـسة           . هو الرأس 

  .اعتقادنا أن الرأيني األخريين مها أصوب اآلراء
يف املرة  : يف هذه الرسالة  " كنيسة"هذه هي املرة الثالثة اليت ذُكرت فيها كلمة         

الذي يكمـل  " جلسدا"أشار بولس الرسول إىل الكنيسة باعتبار كوا     ) ٢٣: ١(األوىل  
اليت " املرآة"ذكر الرسول الكنيسة باعتبار كوا      ) ١٠: ٣(ويف املرة الثانية    . فيه الرأس 

تكلّـم عـن    ) ٢١: ٣(ويف هذه املرة الثالثـة      . عليها تنعكس أشعة حكمة اهللا املتنوعة     
  .جتلّي اد اإلهلي" مظهر"الكنيسة باعتبار كوا 

ـ أو بعبارة أخـرى ـ   " يع أجيال دهر الدهورإىل مج: "دوام اد اإلهلي) د(
إن هذه العبارة تنم عن سلسلة طويلة مكونة مـن حلقـات متراصـة              . إىل أبد اآلباد  
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 ٣٨

بكلّ حلقة منها ينتهي جيل خاص بتدبري معين، وكل هذه احللقات تكون معاً             . متماسكة
اية هلا وال حد سلسلة اآلباد اليت ال.  

: ١٠٢و٥: ٧٢مزمـور (عربية األصـل    " هوردهر الد : "والظاهر أن العبارة  
فإذاً، إظهار هذا اد اإلهلي يف الكنيسة لـيس         ". أبد اآلبدين "وهي مرادفة لقولنا    ) ٢٤

  .مقصوراً على الكنيسة ااهدة على األرض، لكنه ميتد إىل الكنيسة املمجدة يف السماء
ومعنـاه  " أ م ن"، وهي من مصدر  "استجب"هذه كلمة عربية معناها     ". آمني"

كلمة واحدة، لكن خييل إلينا أا خالصة أناشيد األجيال         ـ هذه   " آمني". "أيد"احلريف  
كلّها، متجمعة ومركّزة يف هذه الكلمة الواحدة  كأنّ كلّ جيل يف كلّ دهر يضم صوته                
إىل أصوات األجيال األخرى لتلتئم كلّها يف مقطع خاص، فتتجمع كلّ هـذه الكلمـة               

  .آمني. دةالواح
  آمني ـ ذه الكلمة ختتتم صالة الرسول يف هذا األصحاح، 

  فيختتم ا القسم التعليمي من هذه الرسالة اجلليلة، 
  ويستهل القسم العملي

  .آمني
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 ٣٩

  القسم العملي
)٢٤: ٦-١: ٤(  

قد بلغ بنا الرسول، يف خامتة القسم الذي مر بنا، قمة جبال املعلنات اإلهلية يف                 
يف القـسم   . ومن ذلك العلو الشاهق، بدأ يرتل إىل مستوى احلياة العملية         . ةهذه الرسال 

النبع " عني"املصادر العلوية، ويف القسم اآليت، هدانا إىل        " رأس"املاضي ارتفع بولس إىل     
حيث تنفجر املياه، وتسيل يف اجلداول لتروي العطاش املقيمني يف برية احليـاة ادبـة               

  .القاحلة
  .ضي أرانا الرسول االمتيازات، ويف هذا القسم عرفنا بالواجبات يف القسم املا

  .يف القسم املاضي كشف احلقائق الالّهوتية، ويف هذا القسم أرانا مثار احلياة العملية
  .يف القسم املاضي وضع األساس، ويف هذا القسم العملي أقام البناء

  .سم لنا مسلكنايف القسم املاضي أرانا موقفنا، ويف هذا القسم العملي ر
  .أبان مقام الكنيسة كمجموع، ويف هذا أوضح عمل املؤمن الفرديف القسم املاضي 

  .يف القسم املاضي تكلّم عن دعوتنا السماوية، ويف هذا أرانا حقيقة جهادنا األرضي
  .يف القسم املاضي عرفنا ما عمله اهللا لنا ، ويف هذا عرفنا مبا نعمله حنن هللا

  
  ).١٦-١: ٤( والوحدانية املقدسة املسيحي: أوالً
  ).٢٤: ٦-١٧: ٤(املسيحي يف حياته اجلديدة : ثانياً

  )٣٢-١٧: ٤(املسيحي يف حياته اخلاصة ): ١(
  ).٢٤-١٧: ٤(مبادئ احلياة العتيقة ومبادئ احلياة اجلديدة : أوالً
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 ٤٠

  ).٢٢-١٧: ٤(خلع اإلنسان العتيق ) ١(  
  ).٢٤ و ٢٣: ٤(لبس اإلنسان اجلديد ) ٢(  

  ).٣٢-٢٥: ٤(عتيقة وتصرفات جديدة تصرفات : ثانياً
  .التصرفات اجلديدة: التصرفات العتيقة  
  .الصدق) ٢٥: ٤(الكذب ) ١(  
  ).٢٧و٢٦: ٤(الغضب الربيء . الغضب اخلاطئ ) ٢(  
  .اإلحسان) ٢٨: ٤(السرقة ) ٣(  
  .الكالم الباين) ٢٩: ٤(الكالم اهلادم ) ٤(  
  ).٣٢-٣٠: ٤( الطيب الشعور. الشعور الرديء ) ٥(  
  .مرارة ، سخط ـ لطف  
  .غضب ، صياح ـ شفقة  
  .جتديف ، خبث ـ تسامح  

  ).٢١-١: ٥(املسيحي يف حياته االجتماعية ) ٢(
  ).٥-١: ٥(اسلكوا يف احملبة ال يف الفساد : أوالً

  ).٥-٣: ٥(، سلباً ) ٢و١: ٥(إجياباً ) ١(  
  ).١٤-٦: ٥(اسلكوا يف النور ال يف الظالم : ثانياً

  ).٧و٦: ٥(حتذيرات ضد الظالم ) أ(  
  ).٨: ٥(علّة هذه التحذيرات ) ب(  
  ).١٠ و٨: ٥(حض على النور ) ج(  
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 ٤١

  ).٩: ٥(علّة هذا احلض ) د(  
  ).١٣-١١: ٦(انفصال النور عن الظالم ) هـ(  
  ).١٤: ٦(نداء حي ) و(  

  ).٢١-١٥: ٥(اسلكوا حبكمة ال جبهالة : ثالثاً
  ).١٧-١٥: ٥( جهالة قتل الفرض حكمة افتداء الوقت ال  
  ).١٨: ٥(حكمة االمتالء بالروح ال جهالة الترنح خبمر اخلالعة   
  ).٢١-١٩: ٥(احلكمة يف العبادة   

  )٩: ٦-٢٢: ٥(املسيحي يف حياته العائلية ) ٣(
  ).٣٣-٢٢: ٥(الزوجة والزوج : أوالً

  ).٣٣و٣٢-٢٢: ٥(واجبات املرأة ) أ(  
  ).٢٤-٢٢: ٥(الطاعة ) ١(    
  ).٣٣: ٥(املهابة ) ٢(    
  ).٣٣-٢٥: ٥(واجب الرجل ) ب(  
  ).٣٣و٢٥: ٥(الواجب نفسه ) ١(    
  ).٣٠-٢٦: ٥(قياسه ) ٢(    
  ).٣٣-٣١: ٥(أساسه ) ٣(    

  ).٤-١: ٦(األبناء واآلباء : ثانياً
  ).٣-١: ٦(واجبات األبناء ) أ(  
  ).١: ٦(الطاعة ) ١(    
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 ٤٢

  ).٢: ٦(اإلكرام ) ٢(    
  ).٣: ٦(ما أمكاف) ٣(    
  ).٤: ٦(واجب اآلباء ) ب(  
  ".ربوهم"، إجياباً " ال تغيظوهم: "سلباً  

  ).٩-٥: ٦(العبيد والسادة : ثالثاً
  ).٨-٥: ٦(واجب العبيد ) أ(  
  ).٥: ٦(الواجب نفسه ) ١(    
  ).٦: ٦(ماهيته ) ٢(    
  ).٧: ٦(أساسه ) ٣(    
  ).٨: ٦(مكافأته ) ٤(    
  ).٩: ٦(واجب السادة ) ب(  

  ).٣٠-١٠: ٦( احلروب الروحية املسيحي يف) ٤(
  ).١١و١٠: ٦(احملارب ) أ(  
  ).١٢: ٦(احلرب ) ب(  
  ).٢٠-١٣: ٦(السالح ) ج(  
  ).١٣: ٦(االستعداد حلمل السالح ) ١(    
  ).١٧-١٤: ٦(نوع السالح ) ٢(    

  )١٥عدد (    )١٤عدد (
  "حذاء"    "درع" "منطقة"
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  )١٧عدد (    )١٦عدد (
  ."سيف"، " خوذة"      ،" ترس"

  ).٢٠-١٨: ٦(السهر وقت محل السالح ) ٣(    
  ).٢٢و٢١: ٦: (كلمة شخصية
  ).٢٤و٢٣: ٦(مسك اخلتام 

  ".عدم فساد"، " نعمة"، " إميان"، " حمبة"، " سالم"  
لقد شوقنا الرسول إىل هذا اجلزء العملي منذ بداية األصحاح السابق الـذي             

وك يف جدة احلياة، لريقى     رفعنا فيه إىل أعلى قمم العقيدة، فمن حقّه أن يطلب منا السل           
بنا إىل املستوى الرفيع الذي منه تأيت دعوتنا السماوية من أجل ذلك، استهلّ كالمه يف               

وعلـى قـدر    . وكلّ من أعطى، له حق أن يطلب      ". فأطلب: "هذا القسم العملي بقوله   
  .ومن ُيعطي كثرياً، يطالب بأكثر. االمتيازات تكون املسئوليات

مة عينها استهلّ الرسول القسم العملي من رسالته إىل         ـ ذه الكل  " فأطلب"
فكأنه اختار هـذه الكلمـة      ). ١: ١٢" (فأطلب إليكم أيها األخوة برأفة اهللا     : "رومية

فحق علينا، بعـد أن     . لتكون فاصالً بني القسم التعليمي والقسم العملي يف أهم رسائله         
وما هو سر تدبري نعمته     "،  " دعوته لنا وما هو رجاء    "،  "عظمة جمد مرياث اهللا فينا    "مسعنا  
  .، أن نسمع شيئاً عن الواجبات املطلوبة منا هللا، تلقاء هذه املزايا اجلليلة"ألجلنا

  المسيحي والوحدانية المقّدسة
  وحدانية في تنّوع

)٦-١: ٤.(  
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شـرع يف أن يـستحثّهم      . بعد أن علّم الرسول املكتوب إليهم وأرشـدهم         
أذهاننا، إنه وإن يكن القسم األول من هذه الرسالة خاصـاً           وال يغرب عن    . ويناشدهم

باإلعالن واإلرشاد، والقسم الثاين مفعماً باحلض على حسن السلوك وحياة اجلهاد، إالّ            
ال خيلو من احلثّ والتحريض، كما أن القسم الثاين ال خيلو من التعليم             أن القسم األول    

  .واإلهلام
  ) :١عدد(  

  .بَِها ُدِعيُتْم الَِّتي ِللدَّْعَوِة َيِحقُّ كََما َتْسلُكُوا أَنْ الرَّبِّ، ِفي اَألِسَري أََنا ْم،إِلَْيكُ أَطْلُُبف١َ 
  )١: ٤(نقطة االرتكاز يف هذا الفصل ) ١ (

يعترب هذا العدد نقطة االرتكاز يف هذا القسم العملي من الرسالة، وهو ينجلي               
  :عن ثالثة أمور مهمة

تنم عن  " أطلب"الكلمة األصلية املترمجة    ....".  إليكم فأطلب: "الطالب: أوهلا
وميكننا أن نقدر هذا االستعطاف مىت ذكرنـا        . احلثّ املصحوب بشيء من االستعطاف    

ذلك الشخص العظيم، الذي تقدم إىل املكتوب إليهم ذا الطلب، وهو الذي ضـحى              
م بوجه حق، ألنه     وفوق ذلك، فهو يطلب منه     .براحته وحريته يف سبيل إجنيل خالصهم     

على أن نقطـة    . إمنا يطلب حقاً مرتكزاً على ما أعطاهم إياه من املعلنات اإلهلية اجلليلة           
، ١: ١٢انظر رومية   " (الفاء"االرتكاز ليست منبثة يف العدد كلّه، بل مرتكزة يف حرف           

  ).١: ٣كولوسي
الً أضحى بولس أسـرياً مكـب     ". أنا األسري يف الرب   : "موقف الطالب : ثانيها

بالسالسل، مقيداً باألغالل، بسبب احتاده بالرب يسوع املسيح ومحله إجنيـل كرازتـه             
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فهو إذاً أسري حب الفادي، بل أسري إجنيل فدائهم، فهو بالتايل أسـري املـسيح               . لألمم
مل يذكر هذه العبارة ليستدر عطفهم عليه، فقد كان حمـتمالً           غري أنه   ). ١: ٣(ألجلهم  

لكنه أراد أن يستمد من أسره، حجة قوية حتملـهم علـى            . اً مسروراً كلّ آالمه شاكر  
ألنّ اإلنسان يتسلّط على اآلخرين مبقدار حبه هلم وتـضحيته          . إجابة رجائه وتلبية ندائه   

  ".فطاملا استعبد اإلنسان إحسان"ألجلهم 
. ومن املشجع لنا أن نذكر أن بولس مل خيجل قطّ من قيوده، بل كان يفخر ا               

اللّوامع اليت تزين كتف    " النجوم"اليت تزين معاصم العرائس، وال       األساور املرصعة    فال
البطل املغوار الذي خرج من املعركة مكلالًَ الغار ـ ال هـذه وال تلـك ـ مبـساوية      

ومن اجلائز، أن   . للسالسل احلديدية اليت كانت تطوق إحدى قدمي بولس وإحدى يديه         
يـا أبنـائي    : "ن يستمدها من قيوده، تسري على هذا النسق       احلجة اليت أراد الرسول أ    

ولكن ميكـنين أن    . االنتقال إليكم ها أنا اآلن أسري، فال أملك حرية االنتقال         ! األعزاء
ومع ذلك فإين واثق    . أتصل بكم عن طريق الكتابة بقلمي، وعن طريق الصالة بروحي         

أسري، بأكثر مما تقدرونـه لـو       من أنكم تقدرون طليب إليكم وأنا غائب عنكم بسبب          
سيما وأنين لست أسري خطأ ارتكبته إالّ إذا كـان هـذا            . كنت حاضراً معكم باجلسد   

  ".اخلطأ هو كرازيت لكم ومحلي بشرى إجنيلكم
رأى بعض املفسرين األولني مثل يوحنا فم الذهب، ومسلر، أن يصلوا قـول             

ه ناشدهم باسم الـرب وألجـل       ـ أي أن  " أطلب إليكم : "بقوله" يف الرب : "الرسول
سول          . الربلكن وضع اجلملة يف اللغة األصلية جيعل قول الر" وصفاً لقوله " يف الرب :
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يف "، أي أنه أسري بسبب اتحاده بالرب، وهو يف أسره متقو وغالب، ألنـه               "أنا األسري "
الظافر على مجيع القوات مبا فيها السجون والظلمات" الرب.  

مل يطلب  ". أن تسلكوا كما حيق للدعوة اليت ُدعيتم ا       : "ة الطلب ماهي: ثالثها
الرسول منهم تقدمة مالية، وال رغب إليهم أن يفوهوا مبواعظ بليغة بل طلـب منـهم                

هذا أصعب طلب، وأيسر    . تقدمي أنفسهم على مذابح احلياة اليومية، يف السلوك القومي        
وهو أيـسر  . لذات واإلرادة، هللافهو أصعب طلب ألنه يكلّف أعز تضحية ـ ا . طلب

                لفقري أن يعتذر بعدم وفرة موارده، وال لعيي طلب ألنّ كلّ إنسان يقوى عليه، فال حق
أن يستعفي بسبب عقدة يف لسانه، أو افتقاره إىل عوزٍ يف حدة جنانه، ألن كلّ إنـسان                 

  .يقدر أن يسلك ـ سيما مىت ترك دور الطفولة
ـ هذا ُيماثل قول الرسـول يف       : وة اليت ُدعيتم ا   أن تسلكوا كما حيق للدع    "

أن تسلكوا كما   "،  )٢٧: ١فيليب" (أن تسلكوا كما حيق إلجنيل املسيح     "مواضع أخرى   
 للرب ١٠: ١كولوسي" (حيق(  ،"     هللا أن تسلكوا كما حيـق) "أمـا  ). ١٢: ٢تـس ١

كلمة اإلجنيل  اليت تدعو ا، فهي دعوم للخالص باملسيح يسوع، حني مسعوا           " الدعوة"
  .)١٨: ١انظر(وقبلوها 

ال يغرب عن بالنا، أنّ كلّ سلوك، وإن مسا وارتقى، ال ميكن أن يكون الئقـاً                
فالرسول هنا، يتكلّم عن حالة كمالية، جيب أن نسعى إليها وأن           . بالدعوى اليت ُدعينا ا   

نّ لنـا   فشل، أل نضعها نصب أعيننا، ولكن إن خبنا عنها بسبب قصور أو تقصري، فال ن            
  ".شفيعاً هو يسوع املسيح البار"عند اآلب 
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راقية، ألا متصلة بالدعوة اإلهلية الـسماوية،       إن بداية احلياة املسيحية سامية      
فإذا كـان   . احلياة العملية يف طرفها اآلخر الذي هو      لذلك جيب أن تكون سامية راقية       

حبياتنـا  واجباتنا أن نرقى    على املاء أن ترتقي إىل املستوي الذي منه نبعت، فمن أوجب            
ال : "يعلّل قول الرسول مرات عديدة يف رسائله      العملية، إىل مستوى دعوتنا اإلهلية هذا       

ألنه وضع نصب عينيه مثالً أعلـى، مـن         ". ال يوافق ", "يوافق", "حيق"،  "يليق","يليق
ة فاملثل األعلـى يـضبط احليـا      . واجب اإلنسان أن ينسج عليه، وأن يسعى دائماً إليه        
  .العملية، واحلياة العملية تترجم عن حقيقة املثل األعلى

إن الوحدة البشرية اجلامعة، اليت يراها بولس متوجة القصد اإلهلي، قد متّت يف             
بواسطة كنيسته  فمن أوجب الواجبات أن تتحقق على األرض        . وهي به قائمة  املسيح،  

تفظوا ذه الوحدانيـة،    كنيسة املسيح أن حي   فعلى أعضاء   . اليت هي جسده على األرض    
فيمـا أن   . أو أن يعبث ـا عابـث      : وأن حيرصوا عليها، خمافة أن يذهب شيء جبماهلا       

أعضاء كنيسة أفسس، وسائر املؤمنني، قد اختريوا هلذه الوحدة املشتركة، وصاروا فيها            
أحجاراً حية يف هيكل املسيحية، وأعضاء يف جسد املسيح على األرض، فمن واجبـهم              

فوا سلوكهم وفق هذه الدعوة، وأن يرتقوا إىل مستواها العايل الرفيعأن يكي.  
  ):٢: ٤(النية اليت جيب أن يتسلّحوا ا ) ٢( ـ ٣عدد
 .الَْمَحبَّـةِ   ِفي  َبْعضاً  َبْعُضكُْم  ُمْحَتِمِلَني  َناة،أَ َوبِطُولِ  َوَوَداَعة،  َتَواُضعٍ،  كُلِّب٢ِ

  .لسَّالَمِا بِرَِباِط الرُّوحِ نِيَّةََوْحَدا َتْحفَظُوا أَنْ ْجَتهِِديَنُم٣
كنا ننتظر أن االمتيازات اجلليلة الـسامية الـيت نـادى ـا الرسـول يف                  

األصحاحات السابقة، تبعث يف املؤمنني روح التعظّم والكربياء، ولكن األمـر عكـس             



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

 

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

 ٤٨

فهي تثمر تواضعاً ووداعةً، ألا ليست امتيـازات كـسبناها          . ذلك على خطّ مستقيم   
النا واستحقاقنا، وإنما هي امتيازات أغدقتها علينا النعمة عفواً وفضالً، فهـي إذاً             بأعم

ديون وفرية، ثقّلت ا النعمة كواهلنا، فصرنا ـا مـضطرين إىل أن نـسري منحـنني        
وجيمل بنا أن نذكر أن بولس نطق عن يقني، ألنه إمنـا            . متواضعني، ال متعالني متشاخمني   

   ل املكتوب إليهم أمحاالً ثق      . يتكلّم عن اختبار شخصيلةً، ال يستطيع هو أن     يفهو ال حيم
فلنـذكر  . حيركها بأصبعه، بل يكلّفهم مبا قام به هو فيما بينهم، عفواً وعن طيب خاطر             

      أنتم تعلمون من أول يوم دخلُت آسيا       : "قوله لقسوس كنيسة أفسس يف خطابه الوداعي
  ..".  تواضعأخدم الرب بكلّكيف كنت معكم كلّ الزمان 

أ ـ النية الصاحلة اليت جيب أن يتـسلّح ـا    : يف هذا العدد، أوضح الرسول  
  " .بكل تواضع ووداعة وطول أناة: "مجيع املؤمنني

  .حمتملني بعضكم بعضاً: "ب ـ واجب املؤمنني حنو بعضهم بعضاً  
  ".يف احملبة: "ج ـ اجلو الروحي الذي جيب أن يسود مجيع املؤمنني  
  :نية الصاحلة اليت جيب على املؤمنني أن يتسلّحوا اأ ـ ال

تواضع، وداعة، طول أناة ـ ثالث صفات مجيلة جيب أن يتحلّى ـا كـلّ      
وتكون هي الطابع اخلاص الذي بـه يتميـز         . مؤمن، فتتجلّى يف كلّ حركاته وسكناته     

  . سلوكه
 نعـَم اهللا    فالتواضع هو معرفة اإلنسان نفسه وشعوره بعجزه وعدم استحقاقه          
وطول األناة هو تذرعه بالصرب جتـاه       . والوداعة هي تنازل اإلنسان عن حقوقه     . ومرامحه
والوداعة تعني موقف اإلنسان    . فالتواضع يعين موقف اإلنسان جتاه اهللا وبركاته      . املكاره
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وجـدير  . وطول األناة يعني موقف اإلنسان جتاه اآلخرين وأثقاهلم       . إزاء نفسه وحقوقها  
  ".ألن نريي هين.. ألين وديع ومتواضع القلب: "الحظة أن املسيح قال عن نفسهبامل

تعين تقديراً ثابتـاً للـنفس يف       " تواضع"الكلمة اليونانية املترمجة    ": التواضع"  
حقيقتها ـ كدت أقول يف حقارا ـ فهي حالة نفسية جيـب أن تكـون مـستمرة      

لّي بالتواضع، على اعتبار أنه صفة ممتـازة        فلئن كان اليونان قد نادوا بالتح     . ومستقرة
لكـن  . جيمل املرء أن يتحلّى ا عند الضرورة، إالّ أا ليست كذلك يف كلّ احلـاالت    

. يف كلّ زمان ومكان   بولس يعلّمنا أن التواضع صفة مسيحية جيب أن يتحلّى ا املؤمن            
الذي د ال غىن هلم عن أبيهم       وهي تعين اعتمادنا الكلي على اهللا، وتعلّقنا الدائم به كأوال         

  .هو مصدر حيام
تعين التسليم هللا يف الضيقات، واخلشوع      " وداعة"والكلمة املترمجة   ": الوداعة"  

ويقول ترنتش إن الوداعة ترتكز على األسس واألصول اليت يئها          . ملشيئته يف امللمات  
أو هي بنـاء مقـام      فهي صفة، إىل حد ما، أرقى من صفة التواضع          . هلا صفة التواضع  

  .أساسها
عة يف هذه الرسـالة كمـا يف        ربط الرسول هذه الصفة بالودا    ": طول األناة "  
إنّ طول األناة حيفظنا من التعجل يف الكـم، فـال           . ١٢: ٣ وكولوسي ٢٢: ٥غالطية

فيسهل على املرء أن يسلّم هللا      . حنكم يف شيء قبل الوقت، بل نقدر النتائج قبل وقوعها         
وجدير باملالحظة أن الشخص الطويل األناة، حيسب حساباً لألبدية،         . دلالذي يقضي بع  

وإذا جازت املقارنة بني الصفات، فإنّ هـذه        . وجيعلها عنصراً مهماً يف تفكريه وتصرفاته     
فكأن الرسول وضـع    . الصفة أرقى من سابقتها بقدر ارتقاء سابقتها عن الصفة األوىل         
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       جيفهـو  . تواضع، وداعة، طول أنـاة    : متصاعدهذه الصفات الثالث على نسق تدر
كشخص دخل إىل اهليكل املقدس، فمر أوالً بالدار، مثّ بالقدس، حىت وصل إىل قـدس               

ومن دالئل تسامي هذه الصفة على سابقتيها، كوا استعملت يف أكثر املرات            . األقداس
: ٩و  ٤: ٢وميـة ر(كصفة للذات العلية، ونسبتها إىل اهللا أكثر من نسبتها إىل اإلنسان            

  ).١٥: ٣بط٢، ٢٠: ٣، بط١٦: ١يت١، ٢٢
إن ". حمـتملني بعـضكم بعـضاً   : "ب ـ واجب املؤمنني حنو بعضهم بعضاً   

فهي له مبثابة األساس    . الصفات الثالث اليت مرت بنا، ممهدة هلذا الواجب املطلوب منا         
ن حنتمـل بعـضنا     فبالتواضع، والوداعة، وطول األناة ميكننا أ     . للبناء، والبزرة للشجرة  

، ألن أوجه الضعف متبادلة، فمـن       "حمتملني بعضكم بعضاً  "هذا واجب متبادل    . بعضاً
مؤمن حقيقي يكون على الدوام مسيئاً، أو       فما من   . الواجب أن يكون االحتمال متبادالً    

بل املسيء اليوم قد يكـون      . يكون مساًء إليه باستمرار من غري أن ُيسيء هو إىل أحد          
فكما أنه ينتظر من اآلخرين أن حيتملوه إذا هو أساء، كذلك من واجبه             . داًُمساء إليه غ  

  .هو أن حيتمل اآلخرين إذا هم أساؤوا إليه
            فاملؤمنون بالنسبة لبعضهم لبعض، كأحجار متماسكة يف بنيان مرصوص يشد

ومـن أقـوى    . بعضها بعضاً، وهم أيضاً أعضاء يف جسد واحد، فعليهم أن يتعـاونوا           
على هذا االحتمال املتبادل، أن يذكر كلّ مؤمن أنه هو ثقـل عظـيم علـى                البواعث  

وأكرب الظن، أا ال    ! ، ولو أن النعمة ال تشكو قطّ من هذا الثقل         النعمة، ولو أنّ النعمة   
تشعر به، فهي شبيهة مبخلوق عجيب، له ألف عني، وألف يد، وألف قـدم، ولـسان                

  "!.ما عملت شيئاً: " اية اليوم يقولواحد ـ فهو خيدم باستمرار، ليل ار، ويف
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. فلنحتمل بعضنا بعضاً، ألننا يف احتمال اآلخرين حنمل أنفسنا وحنن ال ندري             
قد يعجب إذ يـرى كـأن   " اجلسر املعلّق"فالناظر إىل الكتل احلديدية اليت يتركّب منها   

ضغطها علـى   هذه الكتل احلديدية معلّقة يف الفضاء، لكن عجبه يزول، مىت عرف أا ب            
  .بعضها البعض، واحتمال بعضها البعض، حتمل نفسها وهي ال تدري

هذا هو اجلو " يف احملبة: "مجيع املؤمننيج ـ اجلو الروحي الذي جيب أن يسود    
ذا يسهل كـلّ    ". يف احملبة : "املقدس الذي جيب أن يسود كلّ العالئق اليت بني املؤمنني         

يف هذا خيتلف االحتمال الناشـئ عـن        . من ال حيتمل  عسري، وُيحتمل ما ال ُيحتمل، و     
الضعف واخلنوع وعدم القدرة على املقاومة، عن االحتمال الذي ُتنشئه احملبة، وتغذّيه،            

  .وُتنضجه، وتتوجه
  :)٣: ٤(وحدانية الروح، وواجب املؤمنني إزاءها ) ٣(ـ  ٣عدد  
وفيهـا تكلّـم    هذه أول إشارة صرحية يف هذه الرسالة إىل وحدانية الروح،             

واجبنـا إزاء هـذه     ) ب(،  "وحدانية الروح : "طبيعة هذه الوحدانية  ) أ: (الرسول عن 
  ".برباط السالم... جمتهدين أن حتفظوا: "الوحدانية
هذه هي الوحدانية املقدسة اليت ". وحدانية الروح: "أ ـ طبيعة هذه الوحدانية   

ني واحداً يف املسيح، وإجياد اتحـاد       ينشئها الروح ويقويها، ويغذّيها، وجيعل كلّ املؤمن      
حي مكني بني املؤمنني وبعضهم البعض، فهي ليست جمرد وحدانية جغرافية، مكانيـة،             

بل هي وحدانية حياة، ألنّ الروح القـدس        . كوجود جثتني جنباً إىل جنب يف قرب واحد       
ـ         . هو روح احلياة   دين وال هي جمرد وحدانية التساند والتعاضد، كوجود حجرين جام

جنباً إىل جنب إىل جدار واحد مثلما يتعاضد اللصوص على عمل غري شريف، بل هـي              
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وحدانية الرابطة احلية الشريفة، الكائنة بني أعضاء حية يف جسم حي، يتوجهـا مجيعـاً               
رأس واحد حي، وال هي وحدانية التشابه والتجانس يف كلّ شيء، كارتباط حلقـات              

ا هي تآلف العناصر املنوعة اليت يؤلّف بينها قصد إهلـي           متشاة يف سلسلة واحدة، وإمن    
واحد، مثلما جتتمع األصوات املوسيقية املتباينة لتؤلّف نغمةً واحدة، أو كمـا تـأتلف              
ألوان قوس السحاب املتباينة لتكون نوراً واحداً، أو كما تتحد األعـضاء املتباينـة ـ    

تلف أعضاء الكنيـسة الواحـدة يف   فقد خي. ولكلّ عضو مكانته ـ يف جسد حي واحد 
الرأي من جهة أمر ما، لكن الروح القدس يوحد ما بينهم، مىت كانت قلوم متآلفةً يف                

 وال هي جمرد وحدانية عقلية نفسية، وإمنا هي الوحدانية ُينشئها الروح القدس           . اجلوهر
  .بالذات، فهي وحدانية مؤسسة على شركة الروح

جمتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح برباط : "لوحدانيةب ـ واجبنا إزاء هذه ا   
وأمـا كلمـة    ". أن حتفظـوا  : "النقطة املركزية يف هذا الواجب، هي قولـه       ". السالم

السابقة هلذا القول، فهي تعين الروح الذي به نؤدي هذا الواجب املقـدس             " جمتهدين"
، ترينا الوسيلة اليت ا نؤدي      ا ُيختتم العدد  اليت  " رباط السالم "والعبارة  . على أمتّ وجه  
  .هذا الواجب

إننا حنمد اهللا ألن هذه الوحدانية موجـودة حقـاً          ". أن حتفظوا "واجبنا  : أوالً  
فليس من واجبنا أن خنلقها خلقاً، وال أن نوجدها من العدم ألنّ كلّ واحدانيـة               . وفعالً

ما أشـبهها   . زائفةيوجدها البشر مهما مست مراكزهم، إمنا هي وحدانية ميتة، عاطلة،           
باجلسم امليكانيكي الذي يصنعه مهندس بشري، أو بالزهور الصناعية اليت حتيكها يـد             

لكن هذه الوحدانية املقدسة هي من عمـل رب         .  صماء إنسان ماهر أو آلة ميكانيكية    
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. فهي ُتكـشف وال ُتختـرع     . احلياة والقوة، وما علينا حنن البشر إالّ أن حنافظ عليها         
ن يستطيع أن يراها بعني اإلخالص، ويغذّيها بقلب احملبة، وينهـضها بـروح             وطوىب مل 

فعلى املؤمنني أن حيفظوا هذه الوحدانية مـن كـلّ حتـزب،            . التضحية وإنكار الذات  
  .وشقاق، ومن روح األنانية، وحب السيادة

): روح االجتـهاد  : (الروح الذي نؤدي به هذا الواجب على أمتّ وجه        : ثانياً  
هي يف اليونانية أقوى منها يف العربية، فهي تعـين          " جمتهدين"الكلمة املترمجة   ". نجمتهدي"
قد تفيـد أن    " جمتهدين"فالكلمة العربية   ". باذلني كلّ اهتمام  "أو  " مقدمني كلّ اجتهاد  "

" فرض كفاية : "احملافظة على الوحدانية عمل اجتهادي، ال عمل جدي، أو هو كما يقال           
 يف الواقع فرض حتمي، علينا أن نبذل يف سبيله كـلّ مـرختص              ، لكنه "فرض عني "ال  

  .فكلّ جمهود يف سبيله، هين وإن عز. وغالٍ
كمـا  هذه العبارة   ". برباط السالم : "الوسيلة اليت ا نتمم هذا الواجب     : ثالثاً  

. السالم الذي هو رباط الوحدانية: وردت يف األصل، قد تعين أمراً من اثنني ـ أوهلما 
. الرباط الذي يضمن السالم ـ أعين احملبة، باعتبار أن احملبة هي رباط السالم : هماوثاني

ولكن برجوعنا إىل األصحاح الثاين من هذه       . هذا الرأي الثاين، هو رأي العالمة بنجال      
هـذا  ). ١٤: ٢" (هو سالمنا الذي جعل االثنني واحداً     "الرسالة، يتبين لنا، أن املسيح      

الروح منشئها،  : فهي إذا وحدانية مقدسة   . ملسيح الذي هو سالمنا   رباط الوحدانية ا  هو  
  .واملسيح رباطها

  :٦و٥و٤عدد  
   .الَْواِحِد َدْعَوِتكُُم َرَجاِء ِفي أَْيضاً ُدِعيُتْم كََما َواِحد، َوُروح َواِحد، َسدَج٤
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  َواِحَدةٌ، َمْعُموِديَّةٌ اِحد،َو إَِميانٌ َواِحد، بَر٥

    .كُلِّكُْم َوِفي َوبِالْكُلِّ الْكُلِّ َعلَى الَِّذي ِللْكُلِّ، َواِحد َوآب لَهإ٦ِ
جسد واحد،  ). "٦و٥و٤:٤(األعمدة السبعة اليت ُيبىن عليها هيكل الوحدانية        ) ٤(ـ  

وروح واحد، كما دعيتم أيضاً يف رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إميـان واحـد،               
  ".الذي على الكلّ وبالكلّ ويف كلّكممعمودية واحدة، إله وآب واحد للكلّ 

وهي تبتدئ باجلسد الواحـد     . هذه سهام سباعية من جعبة الوحدانية املقدسة        
وهذا اجلـسد الواحـد     . الذي حيييه الروح الواحد، فيتقدم حنو جعالة الرجاء الواحد        

يستمد كيانه من الرب الواحد الذي هو رأسه األوحد، فاتحد بـه بواسـطة اإلميـان                
على أن كمال هذه الوحدانية يتحقق يف اإللـه الواحـد،           . واحد واملعمودية الواحدة  ال

، الذي هو آب جلميع املؤمنني، وهو إله للكلّ، وسيد على الكل، ومتمم إرادته بالكـلّ              
ممـا يلفـت نظرنـا، أن       ". إله واحد ... جسد واحد . "لكنه حالٌّ فقط يف كلّ املؤمنني     
جـسد  : "ه الوحدانية املقدسة، بدأها بأقرا إىل العيـان       الرسول، عندما أراد تبيان أوج    

". إله وآب واحد  "، واختتمها باإلله األوحد الذي هو غايتنا القصوى وإليه مآلنا           "واحد
روح : "ومهما تعددن أوجه هذه الوحدانية فإن عمادها األوحد هو الثالـث األقـدس            

إلـه وآب   . "قنـوم الثـاين   هذا هو األ  ": رب واحد . "هذا هو األقنوم الثالث   ": واحد
  .هذا هو اإلله الواحد، موجد هذه الوحدانية وحمييها. هذا هو األول األقنوم": واحد

فإىل الذين ال يفهمون مسيحيتنا على حقيقتها، ويتهموننا بالشرك، ظانني أننـا      
تعـالوا إىل   : نعبد ثالثة آهلة، إليهم نسوق احلديث بكلّ حب، ومودة، وعطف، قائلني          

ابدنا جتدونا إهلاً واحداً، وندين مبعمودية واحدة، ونتمسك بإميان واحد، ونضع نصب            مع
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، جتدوها منازل الزوجة الواحدة، واحملبـة       مث افتقدونا يف منازلنا   . عيوننا الرجاء الواحد  
الواحدة، والوفاء الواحد، مث جربونا يف معامالتنا، جتدونا أصحاب اللّـسان الواحـد،             

وإن وجـدمت يف أحـدنا ـ أو يف    . ، والوجه الواحد، والذمة الواحدةوالكلمة الواحدة
بعضنا ـ غري ذلك، فالعيب ليس يف ديننا بل فينا، فإن مل نكن حنن ذلـك، وجـب أن    

  .نكون كذلك
  :أركان الوحدانية  
حنتـت أعمـدا    . احلكمة بنت بيتها  : "قدمياً حدثنا احلكيم عن احلكمة قائالً       
احلكيم؛ فلسنا نرى   . مهما تكن ماهية احلكمة اليت حتدث عنها      و). ١: ٩أمثال" (السبعة

فالوحدانية . ما مينعنا من تطبيق كلمات العهد القدمي على كلمات رسول العهد اجلديد           
وهذه األعمدة السبعة، هي املبادئ الـسبعة       . املقدسة بنت بيتها وحنتت أعمدا السبعة     

  .اليت نظّمت الكنيسة مبوجبها
ذكر، أن الرسول ال يتحدث هنا عن الوحدانية باعتبار ما جيب أن            ويهمنا أن ن    

فعناصرها السبعة املذكورة هنـا ليـست       . نكون عليه، بل على اعتبار أا حقيقة واقعة       
  .مثُالً نسعى إليها، لكنها أعمدة نبين عليها

جسد : "أما السبعة األعمدة اليت ذكرها الرسول هلذه الوحدانية املقدسة فهي           
حد، روج واحد، رجاٌء واحد، رب واحد، إميانٌ واحد، معمودية واحدة، إلـه وآب              وا

  :وجيوز أن جنمع بني هذه األعمدة، فنكون منها ثالثة أركان رئيسية". واحد
هذا يتناول احلياة الروحية الداخليـة والرجـاء        : جسد واحد : الركن األول   

  .الوطيد املمتد إىل األمام
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هذا هو رأس اجلسد وهو يتضمن العاملني اللـذين         :  واحد رأس: الركن الثاين   
  .يتحدانه باجلسد ـ اإلميان واملعمودية

هذا هو رأس الكلّ الذي منه الكلّ وبه الكلّ،         : إله وآب واحد  : الركن الثالث   
  .وله الكلّ، وإليه الكلّ

جسد واحد، روح واحد، رجـاء  : "اجلسد الواحد:  ـ الركن األول ٤عدد  
هو كنيسة املسيح الغري املنظورة على األرض، الواحـدة،      " اجلسد الواحد  "هذا". واحد

هو الروح القدس الذي هـو مـصدر حياـا          " الروح الواحد "و). ٢٢: ١(اجلامعة،  
فالكنيسة الواحـدة   . هو مبعث نشاطها اخلارجي   " الرجاء الواحد "و. الروحية ومنشئها 

ني ـ أحدمها داخلي، وهو الروح  اليت هي جسد املسيح على األرض، قائمة على عامل
، وهـو احملـرك     )٢أعمال(الواحد القدوس الذي استقر فيها منذ يوم ميالدها املشهود          

  .الدائم لعوامل احلياة فيها
هو الرجاء الواحد الوطيد املوضوع أمامها، وهو خري حمرض هلا على           : خارجي: وثانيهما

يدفعها من الداخل، والرجاء احلي يرفعها من       فالروح احمليي   . اخلدمة، واملثابرة، واجلهاد  
  .وهي كنيسة واحدة وإن انقسمت مذاهب، وتفرقت شيعاً، وتفرعت شعباً: اخلارج

، ألن الـروح  "اجلـسد الواحـد  "بعد " الروح الواحد"ذكر : الروح الواحد   
فهو . فالروح للجسد، قوة حميية، وحافظة، وموحدة     . القدس للكنيسة، كالروح للجسد   

فعلى رغـم   . ة حياة اجلسد، وهو حافظه من االضمحالل، وهو موحد مجيع أعضائه          علّ
. اختالف كلّ عضو يف اجلسد عن اآلخر، ترى كلّ األعضاء مرتبطة معاً بالروح الواحد             
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كذلك الروح القدس هو علّة حياة الكنيسة، وهو القوة املؤلّفة بني مجيـع عناصـرها               
  .معاً يف الرأس الواحدألنه يتحد كلّ األعضاء . املختلفة

يذكّرنا كـالم   ". كما دعيتم أيضاً يف رجاء دعوتكم الواحد      : "الرجاء الواحد   
مستنرية عيـون أذهـانكم     : "بكالمه يف غرة الرسالة   " رجاء الدعوة "الرسول هنا عن    

. فاملؤمنون مدعوون يف الرجاء، فيمألهم الرجاء وميتلكهم      ". لتعلموا ما هو رجاء دعوته    
: لرسول إىل هذه احلقيقة عينها، ولكن بصيغة أخرى، يف رسالة معاصرة هلذه           وقد أشار ا  

" من أجل الرجاء املوضوع لكم يف السموات الذي مسعتم به قبالً يف كلمة حق اإلجنيل              "
  ).٤: ١كولوسي(

  .وغايته أن جيعل كلّ املؤمنني رعية واحدة يف بيت اهللا. هذا الرجاء واحد جلميع املؤمنني
هذا هـو رأس الكنيـسة      : رب واحد : الرأس الواحد : كن الثاين ـ الر ٥عدد  

وهو رب واحـد    . فهو ملكها ومالكها، ومالئها   . اجلامعة، اليت هي جسده على األرض     
  .فكلّهم فيه متحدون، وكلّهم فيه متساوون. جلميع املؤمنني

كما وردت هنا، تعين خالصة العقيدة املسيحية       " إميان"هل كلمة   : إميان واحد   
ملشتركة بني مجيع املؤمنني؟ أم هي تعين ثقة االعتماد واالتكال والتسليم الـيت تـربط               ا

النفس مبخلّصها، فتعرف باإلميان اخلالصي؟ أم هي تعين كال األمرين؟ غالبـاً يقـصد              
، يـدلّ   "الرب الواحد "بعد قوله   " اإلميان الواحد "عن  الرسول املعىن الثاين، ألنّ كالمه      

الذي هو الوسيلة الروحية املشتركة، والوحيدة، الـيت        " ميان الواحد اإل"على أنه يقصد    
  .فالكلّ ُيقبلون إليه كخطاة، ويقبلون خالصه ااينّ. تتحد مجيع املؤمنني بالرب الواحد
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إذا كان اإلميان هو الوسيلة الداخلية الروحية املشتركة اليت         : معمودية واحدة   
د، فإن املعمودية هي العالمة الظاهرة الوحيـدة هلـذه   تربط املؤمنني مجعاً باملسيح األوح    

اإلميان صلة خفية، واملعموديـة     . فاإلميان فعلٌ داخلي، واملعمودية ختم خارجي     . الرابطة
 علين باملعمودية الواحدة، يعترف كلّ مؤمن خبطاياه، وُيعلن قبوله املـسيح فاديـاً            . رمز
  .وخملّصاً

فالبعض يعتمـد بـالتغطيس،     : مارس املعمودية قد تتنوع الكيفيات اليت ا تُ       
 ا واحدة، واالسم الذي يعتمد عليه اجلميع هو اسم           . والبعض بالرشاملعمودية ذا لكن

  ).١٩: ٢٨مىت" (اآلب واالبن والروح القدس"اإلله الواحد ـ 
هذا هو النبع األعلى للوحدانية ": إله وآب واحد: " ـ الركن الثالث ٦عدد  

فاملعمودية ختتم اإلميـان، واإلميـان يتحـدنا        . دسة، وهو مرجعها النهائي   الروحية املق 
إنّ هـذا اإللـه الواحـد       ". اإلله احلقيقي وحده  "باملسيح، واملسيح ُيرينا أن اآلب هو       

احلقيقي، هو آب جلميع املؤمنني، وهو رب متسلّط على الكلّ، ومتمم إرادته بالكـلّ،              
اده ومؤهالته وظروفه، ليجري به قـصده األزيلّ، يف         فيستخدم كلّ واحد حبسب استعد    

  .وهو حالّ يف كلّ املؤمنني. ذاته ويف اآلخرين، ليأيت ملكوته على األرض
يعتقد كثري من املفسرين، وعلى رأسهم بعض اآلبـاء األولـني، أن الـثالث                

 يف شـخص    فاهللا علي الكلّ  . العبارات األوىل يف هذا العدد، ُتشري إىل الثالوث األقدس        
وقد . واهللا يف الكلّ ـ يف شخص الروح القدس . واهللا بالكلّ ـ يف شخص االبن . اآلب

ال خيلو هذا الرأي من حتميل الكلمات معاين فوق طاقتها، سيما وأن الرسـول سـبق                
فأشار صراحةً إىل الروح القدس باعتبار كونه حميي كنيسة املسيح، اليت هي جسده على              
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، فمـن   )٥عـدد (البن باعتبار كونه رأس الكنيسة ورئيـسها        ، وإىل ا  )٤عدد(األرض  
الطبيعي أن نراه يف هذا العدد السادس خمصصاً الكالم عن اهللا اآلب، الذي إليه مـآب                

: وهو الذي حدثنا عنه الرسول عند ختام األصحاح السابق قـائالً          . الكلّ، وكلّ مآب  
كلّ عشرية يف الـسموات     لذلك أحين ركبيت لدى أيب يسوع املسيح الذي منه تسمى           "

  ".وعلى األرض
هذه هي الوحدانية املسيحية املقدسة اليت جعل منها الرسول موضوعاً حلديثه             

يف هذا الفصل، وهي وحدانية غريبة يف مظهرها، ألا جتمع بني املتناقـضات ـ فهـي    
ألن . حلـر تؤلّف بني اليوناينّ واليهودي، اخلتان والغرلة، الرببري والسكيثي، العبـد وا          

  ).١١: ٣كولوسي(املسيح رأس هذه الوحدانية وأصلها، هو الكلّ يف الكلّ 
فهي . على أن هذه الوحدانية، وإن تكن متباينة املظهر، إالّ أا موحدة اجلوهر             

مؤسسة على هذه الدعائم السبع اليت مرت بنا ـ وحدة اجلسد، وحدة الروح، وحدة  
  .ن، وحدة املعمودية، وحدة األبوة العلوية املقدسةالرجاء، وحدة الرأس، وحدة اإلميا

غري أن هذه احلقيقة هلا جانب      . هذا ما أبانه الرسول يف األعداد سالفة الذكر         
فإذا كان أساسها األول وحدانية اجلـوهر،  . آخر ـ هو األساس الثاين هلذه الوحدانية 

: ٤(رسول يف األعداد اآلتيـة      هذا ما ينبئنا عنه ال    . فإن أساسها الثاين هو تنوع املواهب     
١٦-٧.(  
   .الَْمِسيحِ ِهَبِة ِقَياسِ َحَسَب النِّْعَمةُ أُْعِطَيِت ِمنَّا َواِحد ِلكُلِّ لَِكْنَو٧
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وحدانية اجلسد، فإن موضوع األعداد     ) ٦-٣: ٤( فإذا كان موضوع األعداد السابقة      
 فهـي وحدانيـة يف      .هو تنوع وظائف األعضاء يف اجلسد الواحد      ) ١٦-٧: ٤(التالية  

  .تنوع، وتنوع يف وحدانية
هذا باعث آخر علـى     ). ١٦-٧: ٤(تنوع يف وحدانية، ووحدانية من تنوع       

وكالم الرسول عنه يف هذا الفصل، مشابه لكالمـه يف          . االحتاد، مبين على تنوع اهلبات    
  .١١و١٠: ٤بط١بطرس الرسول يف  ومطابق لكالم ٣٠-٤: ١٢، كو٨-٣: ١٢رو

أ ـ النعمة املوهوبـة،   : وضوعات اليت تناوهلا الرسول يف هذا العدد هيإن امل
  .ب ـ األشخاص املوهوبون، ج ـ قياس اهلبة

هذه نعمة معطاة ". ولكن لكلّ واحد منا أعطيت النعمة: "أ ـ النعمة املوهوبة 
فما هي هذه النعمـة؟ يقـول الـدكتور أرمتـاج           . من املسيح لكلّ واحد من املؤمنني     

املقصودة هنا هي تلك اليت حتدث عنها الرسول يف األصـحاح           " النعمة"إن  : روبنسون
: ٣" (إن كنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهللا املعطاة يل ألجلكـم          : "الثالث من هذه الرسالة   

اإلجنيل الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة اهللا املعطاة يل حسب فعـل               "،  )٢
 القديسني أعطيت هذه النعمة أن أبشر بني األمم بغىن          يل أنا أصغر مجيع   "،  )٧: ٣" (قوته

  ).٨: ٣" (املسيح الذي ال ُيستقصى
  .»َعطَاَيا النَّاَس َوأَْعطَى َسْبياً َسَبى الَْعالَِء إِلَى َصِعَد إِذْ« :َيقُولُ ذَِلَكِل٨

يف الثالثة األصحاحات الـواردة     " النعمة"غري أننا مبراجعة ما كتبه بولس عن        
لرسالة ـ الثاين، والثالث، والرابع، يتبين لنا، أن ما أراده الرسـول بــ    ضمن هذه ا

فالنعمـة  . يف كلّ من هذه األصحاحات، خيتلف عما قصده ـا يف اآلخـر            " النعمة"
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بالنعمة أنـتم   : "املذكورة يف األصحاح الثاين، هي النعمة اليت خيلّص ا اإلنسان اخلاطئ          
دث عنها الرسول يف األصحاح الثالـث، هـي         والنعمة اليت حت  ). ٨و٥: ٢" (خملّصون

: النعمة اليت ا أؤُتمن الرسول على غىن املسيح الذي ال يستقصى، والكرازة به لألمم             
). ٨: ٣" (يل أعطيت هذه النعمة أن أبشر األمم بغىن املـسيح الـذي ال ُيستقـصى              "

 قلب كلّ   هي نعمة حلول الروح القدس يف     ) ٨: ٤(والنعمة الواردة يف هذا األصحاح      
  .فاألوىل خملّصة، والثانية مؤهلة، والثالثة موحدة. مؤمن فيصبح ا كلّ املؤمنني واحداً

أعطـى النـاس    .... إذ صعد إىل العالء   : "هذا مؤيد ملا جاء يف األعداد التالية      
: وهو مطابق لكالم بطرس الرسول يف عظتـه اخلمـسينية         ". لكي ميأل الكلّ  ... عطايا

وإذ ارتفع بـيمني اهللا وأخـذ موعـد      . ه اهللا وحنن مجيعاً شهود لذلك     فيسوع هذا أقام  "
الروح القدس من اآلب، سكب هذا الذي أنتم اآلن تبصرونه يف هذه الرسـالة ـ ويف   

  .كرومية وكورنثوس ـ هي مواهب الروح القدس: رسائله األخرى
إن نعمة حلول الروح ". لكلّ واحد منا أعطيت: "ب ـ األشخاص املوهوبون 

إن كان أحـد    : "لقدس يف القلب، هي من حق كلّ مؤمن، بل هي بكورية كلّ مؤمن            ا
ألنّ كلّ الذين ينقادون بروح اهللا      ). "٩: ٨رومية" (ليس له روح املسيح فذلك ليس له      

إن أصغر املؤمنني له حق يف هذه النعمة كأكرب         ). ١٤: ٨رومية" (فأولئك هم أوالد اهللا   
  .هذه اهلبة، على قدر طاقته واستعدادهمؤمن فيأخذ كلذ مؤمن حقه من 
إن املسيح، رأس الكنيسة ". حسب قياس هبة املسيح: "ج ـ قياس هذه اهلبة 

لكن . األوحد، قد رتب لكلّ عضو يف كنيسته عمالً معيناً، ووضع عليه مسؤولية خاصة            
لـذلك  . معه وعداً مبعونة تتكافأ معه    كلّ مسؤولية مصحوبة مبزية، وكلّ واجب حيمل        
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وزع املسيح هبات روحه األقدس على كلّ عضو يف كنيسته احلية الغري املنظورة، كـلّ               
              حبسب املطاليب املطلوبة منه، وعلى قياس املسؤوليات امللقاة على عاتقه من ِقبـل رب
الكنيسة وغري خاف أن اإلنسان ال ينال من ملء الروح إالّ على قدر إميانه، وطاعتـه،                

كنت أميناً يف القليل فأقيمك علـى       : "ستخدام املواهب اليت عنده   وتسليمه، وأمانته يف ا   
على هذا املبدأ ينتفي احلسد، ألنّ كلّ إنسان يغترف من حبر املواهب الروحية             ". الكثري

هذه هـي هبـات      ".وقف الزيت "وملا نفذت األوعية    ". افغر فاك فأمأله  : "بقدر إميانه 
  .عن مقدار ما يعطياملسيح امللك الذي ُيعطي بوفرة، وال ُيسأل 

  ):٨: ٤(  ـ شهادة العهد القدمي هلذه احلقيقة٢عدد
  .»َعطَاَيا النَّاَس َوأَْعطَى َسْبياً َسَبى الَْعالَِء إِلَى َصِعَد إِذْ« :َيقُولُ ذَِلَكِل٨

اقتبس الرسول هذا القول من العهد القدمي ـ وهو عبارة عن كلّ الكتـاب   
ــ أي أن    " يقـول : "وإليه يشري الرسول يف كلمـة     املقدس املسلّم به يف أيام بولس،       

وجيوز أن نفهم أن القائل هو اهللا أو هـو          ). ١٨: ٦٨مزمور(الكتاب املقدس هو القائل     
  .هذه نبوة متعلّقة باملسيح، مبينة العالقة اليت بني صعوده وهباته. الروح القدس

زا منـها   يرسم هذا القول أمامنا صورة ملك ظافر، استوىل على قلعة منيعة فغ           
وتتمة . مث عاد مبوكبه الظافر متبوعاً مبا غنم، حمفوفاً مبن كسب         . غزواً، وغنم منها غنماً   

ـ تفيـد  " قبلَت عطايا بني الناس: "هذه النبوة ـ كما وردت على لسان داود يف قوله 
أن اإلشارة منصرفة إىل اجلزية اليت تقدم للملك الظافر ممن ظفر م فعالً، أو إىل اهلدايا                

  ).٥-٣: ١٠كو٢و٢٥: ١٥كو١(اليت توضع عند موطئ قدميه، ممن يترضون وجهه 
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استطاع الرسول بولس بنور الوحي واإلهلام، أن يطبق هذه النبوة القدمية على            
صعود املسيح ونواله موعد الروح القدس، وإيهابه هبة الروح لكلّ مؤمن متحـد بـه               

لنبوة القدمية وبني التطبيق الرسويلّ هلا، شيئاً       ومع أننا نالحظ أن بني هذه ا      . احتاداً حيوياً 
إن : من التباين، إالّ أنه ال يتعدى التفصيالت العرضية، وأما جوهر الشبه فهـو واحـد        

املسيح ملك زافر كسر شوكة املوت وارتفع إىل السماء ظافراً بالرؤساء والـسالطني،             
ب من روحه األقـدس     وإذ ارتفع بيمني اهللا وأخذ موعد الروح القدس من اآلب، سك          

من أعضاء كنيسته، نصيباً فعاالً حسب قياس مشيئته احلرة املطلقة، حال           على كلّ عضو    
  .كوا صاحلة ومرضية وكاملة

قد يالحظ الباحث شيئاً من التباين اللّفظي بني الصيغة اليت وردت ا هـذه              
ا بـولس يف هـذه      ، والصيغة اليت أفرغها فيه    )١٨: ٦٨مزمور(احلقيقة يف العهد القدمي     

أعطى : "مقابل قول الرسول" قبلَت عطايا بني الناس: "الرسالة ـ فمثالً جاء يف املزمور 
فحاول املفسرون أن يوفّقوا بني الصيغتني ولعلّ أفضل مـا قيـل ـذا              ". الناس عطايا 

وأن الرسول ذكر غاية هذا . إن املرنم ذكر األمر الواقع ـ وهو قبول العطايا : الصدد
. ألن العطايا ال تؤخذ إالّ لتعطى، وال تكسب إالّ لتوهـب .  ـ وهو إعطاء الناس األخذ

  .فهو إمنا يأخذ ليعطي. فامللك الظافر يوزع الغنائم اليت يأخذها
              وال يغرب عن البال، أن كالم الرسول هنا يصف املسيح يف عمله الفـدائي

نا ملكاً كاهناً، وكاهنـاً     إذ يف هذه الصورة يرتسم الفادي أمام      . كوسيط، ال يف الهوته   
  .وعلى هذه الصورة ايدة أراق الرسول نوراً باهراً يف العددين التاليني. ملكياً

  :١٠و٩عدد
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 ٦٤

 .الـسُّفْلَى   اَألْرضِ  أَقَْسامِ  إِلَى الًأَوَّ  أَْيضاً  َنَزلَ  إِنَُّه  إِالَّ  ُهَو  فََما  َصِعَد،  أَنَُّه  أَمَّاَو٩

  .كُلَّلْا َيْملَأَ ِلكَْي السََّماَواِت، َجِميعِ فَْوَق أَْيضاً َصِعَد الَِّذي ُهَو َنَزلَ لَِّذيا١٠َ
كلّ صـعود   :  ـ املسيح واهب العطايا، هو الباسط نفوذه على مجيع العاملني         

وعلى قدر الصعود تكون درجـة      . فصعود املسيح يفترض نزوله   . يفترض الرتول أوالً  
قد ارتقى فوق السموات، فهو أيضاً يف       فكما أن املسيح يف ارتفاعه،      . الرتول السابق له  

اتضاعه قد نزل إىل أقسام األرض السفلى، فهو إذاً باسط نفوذه على كلّ العاملني، فـال              
خيلو من حضوره مكان مهما تكن درجة مسوه، وال يربح نفوذه مكاناً، مهما يكن درك               

أقـسام  " حىت بلغ  هذا هو املسيح امللك اجلليل الصفات، الذي تنازل يف اتضاعه         . تنازله
فاألرض وما دوا،   ". فوق مجيع السموات  "، وارتقى يف صعوده إىل ما       "األرض السفلى 

والسموات وما فوقها، وكلّ ما هو كائن بني هاتني املسافتني الشاسعتني، داخل ضـنم              
فهو ليس رأس الكنيسة وكفى، بل هو أيضاً مالئ كـلّ           . دائرة نفوذه هذا امللك العظيم    

  .هذه خالصة اإلجنيل. الك إياها، وملك عليهاالعاملني، م
تباينـت أقـوال   ". نزل إىل أقسام األرض السفلى: "أ ـ مبلغ اتضاع املسيح 

: فبريسون يعتقد أن العبارة يف وضعها اليوناين تعين حرفياً        : املفسرين يف معىن هذه العبارة    
 السفلى، بالقياس مبعىن أن األرض هي بالذات األقسام. األقسام السفلى ـ أي األرض 

 ٢٣: ٤٤ويستند يف رأيه هذا إىل ما جاء يف إشعياء        . إىل السماء اليت هي األقسام العليا     
ولكن أصحاب هذا الرأي قليلون،     ". اهتفي يا أسافل األرض   ... ترنمي أيتها السموات  "

  .ألنه مبين على حتميل الكلمات معاين فوق احتماهلا
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تعين القرب، بدليل ما جاء     " األرض السفلى أقسام  "ويعتقد بعض املفسرون أن     
ـ " أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون يف أسافل األرض          "٩: ٦٢يف مزمور 

هذا آخر درك تنـازل     . فاإلشارة منصرفة إىل موت املسيح ودفنه يف القرب       . أي يف القرب  
  ".ويةلن تترك نفسي يف اهلا"، "وأطاع حىت املوت: "إليه املسيح يف اتضاعه

. ذهب كثري من املفسرين، وعلى رأسهم اآلباء األولون، إىل أن هذه العبـارة            
، "العامل األسفل "تشري إىل عمل معين قام به املسيح يف         " نزل إىل أقسام األرض السفلى    "

، الـذي كـانوا فيـه       "ملبـوس "منقذاً أرواح قديسي العهد القدمي من سجن األرواح         
ويف اعتقادنا أن الرأي الثاين هو أقرا إىل الـصواب،          . لفداءحمروسني، يف انتظار إمتام ا    

  .وأبعدها األخري. ويليه األول
هذه العبارة تعين أرفع مكان " :  السموات)١(فوق مجيع: "ب ـ أوج ارتفاعه 

" وفوق كـلّ اسـم    ) "٢١: ١" (فوق كلّ رياسة وسلطان وقوة وسيادة     "وأمسى مكان   
سواء كان عروشاً أم سـيادات  "نظورة والغري املنظورة  ، فوق كلّ الربايا امل    )٩: ٢فيليب(

  ).١٦: ١كولوسي" (أم رياسات أم سالطني
حتتمل هـذه العبـارة   ". لكي ميأل الكلّ: "ج ـ غاية اتضاع املسيح وارتفاعه 

لكي يتم  : وثانيهما. لكي ميأل املسيح كلّ حيز حبضوره، وسلطانه، وجمده       : أوهلما: معنيني
هذا رأي الـدكتور    . يف كلّ األشخاص وم، ويف مجيع األشياء وا       قصد اهللا ومشيئته    

                                                           
وحدثنا بولس نفسه عن ثالث     .  حتدث معلّمو اليهود قدمياً يف تلمودهم عن مسائني، وسبع مسوات          - ١

أن املسيح استوى علـى     " واملراد بقوله مجيع السموات   . شارةً إىل حمضر اهللا   ، إ )٢: ١٢كو٢(مسوات  
 .العرش فوق كلّ الكائنات
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لكن أغلب املفسرين مييلون إىل الرأي األول، على اعتبار أن املسيح           . ارمتاج روبنسون 
  .ميأل الكلّ حبضوره روحياً ال جسدياً

  ).١٦-١١: ٤(تنوع املواهب ووحدة الغاية 
 يعتـرب    من سفر املزامري، الـذي     بعد أن عاجل الرسول ذلك االقتباس املأخوذ        

إجنيالً مركّزاً، شاهداً بكلمات قوية موجزة، لصلب املسيح وآالمه، وموتـه، ودفنـه،             
قيامه، وصعوده، وإرساله الروح القدس، عاد إىل كالمه الذي تركه يف العدد الثـامن،              

  . مستأنفاً احلديث عن تنوع هبات املسيح امللك الظافر
  :أربعة أقسام رئيسيةينقسم هذا الفصل إىل   

  ):١١: ٤(أوالً تنوع هذه املواهب 
 َوالْـَبْعضَ   ُمَبشِّرِيَن،  َوالَْبْعَض  أَْنبَِياَء،  َوالَْبْعَض  ُرُسالً،  َيكُوُنوا  أَنْ  الَْبْعَض  أَْعطَى  ُهَوَو١١

  َوُمَعلِِّمَني، َعاةًُر
  ).أ١١: ٤(  الرسولية) ١(  
  ).ب١١: ٤(  التنبؤ) ٢(  
  ).ج١١: ٣(  التبشري) ٣(  
  ).د١١: ٤(الرعاية والتعليم ) ٤(  

  ):١٢: ٤(ثانياً القصد من هذه املواهب 
  الَْمِسيحِ، َجَسِد ِلُبْنَياِن الِْخْدَمِة، ِلَعَملِ الِْقدِّيِسَني، َتكِْميلِ ْجلَِأل١٢

  ).أ١٢: ٤(  تكميل القديسني) ١(  
  ).ب١٢: ٤(    عمل اخلدمة) ٢(  
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  ).ج١٢: ٤(  بنيان جسد املسيح) ٣(  
  ):١٣: ٤(الغاية القصوى من هذه املواهب : اًثالث
 إِلَـى   .كَاِملٍ  إِْنَسان  إِلَى  .اِهللا  اْبنِ  َوَمْعرِفَِة  اِإلَمياِن  َوْحَدانِيَِّة  إِلَى  َجِميُعَنا  َيهَِنْنَت  أَنْ  لَىإ١٣ِ

  .الَْمِسيحِ لِْءِم قَاَمِة ِقَياسِ
  ).١٣: ٤(    "وحدانية اإلميان: "اإلميان الكامل) ١(  
  ).أ١٣: ٤(     "معرفة ابن اهللا: "املعرفة الشاملة) ٢(  
  ).ب١٣: ٤(     "إىل إنسان كامل: "الينبوع) ٣(  
  ).ج١٣: ٤" (قياس قامة ملء املسيح: "القياس األعلى) ٤(  

  ):١٦-١٤: ٤(كيفية البلوغ إىل هذه الغاية : رابعاً
  : سلباً)١(  

 سِ،االنَّ  بِِحيلَِة  َتْعِليمٍ،  رِيحِ  بِكُلِّ  َوَمْحُموِلَني  َنيُمْضطَرِبِ  أَطْفَاالً  َبْعُد  َما  ِفي  َنكُونَ  الَ  ْيك١٤َ

  .الضَّالَلِ َمِكيَدِة إِلَى بَِمكْرٍ
: ٤(  "ال نكون أطفاالً مضطربني: "أ ـ عدم االضطراب    

  ).أ١٤
: ٤(  "حممولني بكلّ ربح تعليم: "ب ـ عدم االنصياع    

  ).ب١٤
: ٤(  "كيدةحبيلة الناس مبكر إىل م: "ج ـ عدم االخنداع    

  ).ج١٤
  :إجياباً): ٢(  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

 

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

 ٦٨

  الَْمِسيُح، :الرَّأُْس َوُه الَِّذي ذَاَك إِلَى َشْيٍء كُلِّ ِفي َنْنُمو الَْمَحبَِّة، ِفي َصاِدِقَني لَْب١٥
  ).أ١٥: ٤(أ ـ الصدق يف احملبة     
  ).ب١٥: ٤(ب ـ النمو املتكامل     
  ):١٦: ٤(ج ـ التعاون املتبادل     

 َعلَى  لٍ،َمَع  َحَسَب  َمفِْصلٍ،  كُلِّ  بُِمَؤاَزَرِة  َوُمقَْترِناً  َمعاً،  ُمَركَّباً  الَْجَسِد  كُلُّ  ِمْنُه  ِذيال١٦َّ

  .الَْمَحبَِّة ِفي ِلُبْنَيانِِه لَْجَسِدا ُنُموَّ ُيَحصِّلُ ُجْزٍء، كُلِّ ِقَياسِ
  ).١١: ٤(تنوع هذه املواهب الروحية :  ـ أوال١١ًعدد   

  ).أ١١: ٤(    "رسالً: "الرسولية) ١(
  ).ب١١: ٤(     "أنبياء: "التنبؤ) ٢(
  ).ج١١: ٤(    "مبشرين: "التبشري) ٣(
  ).د١١: ٤" (رعاة ومعلّمني: "الرعاية والتعليم) ٤(

من اجلائز أن نعترب الفصل املبتدئ بالعدد التاسع واملنتهي بالعـدد الـسادس               
ن لنا أنه يتـضمن     وبالرجوع إىل ذلك العدد، يتبي    . عشر مفسراً وموضحاً للعدد الثامن    

فالشطر األول املتعلّـق  ". وأعطى الناس عطايا: "عن صعود املسيح: شطرين ـ أوهلما 
وها حنن نرى   . التاسع والعاشر : بصعود املسيح قد شرحه الرسول وأوضحه يف العددين       

: ٤(الرسول يشرح الشطر الثاين املتعلّق بات املسيح، يف هذا الفصل الـذي أمامنـا               
فامللك الظافر هو امللك    . سيح هو الذي صعد، واملسيح هو الذي أعطى       فامل). ١٦-١١

  .الواهب
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وجدير باملالحظة، أن هبات املسيح ليست مذكورة هنا جمردةً يف ذاا، بـل               
رسالً أنبياء، مبشرين،   : "متصلة باألشخاص الذين تقلّدوها ولبسوها بعد أن لبستهم هي        

 ذكر مثل هذه اهلبات جمردةً بذاا يف رسـالته إىل    مع أن الرسول نفسه   ". رعاةً ومعلّمني 
ألنّ فكر الرسـول يف رسـالة       ). ٨-٦: ١٢رو" )نبوة، خدمة، تعليم، وعظ   : "رومية

فيهم اهلبات، لكنه يف رسالته إىل روميـة        أفسس كان متجهاً إىل األعضاء الذين متثّلت        
 ذكـر   ٢٨: ١٢كـو ١ كذلك أيـضاً يف   . كان متجهاً إىل اهلبات اليت تزين األعضاء      

أوالً رسالً، ثانياً أنبياء، ثالثاً     : وضع اهللا أناساً يف الكنيسة    "الصفات متمثّلةً يف األعضاء،     
  ".معلّمني

الرسل هم تلك الطغمة    ". وهو أعطى البعض أن يكونوا رسالً     : "الرسولية) ١(  
وحـد ـ   اخلاصة اليت أهلها اهللا مبؤهالت خاصة، لتضع بناء الكنيسة على األساس األ

فصاروا هم، على نوعٍ ما، أساساًَ للكنيسة يف خدمتـهم، ورسـائلهم،            . يسوع املسيح 
 حبصر اللفيظ، هو شخص عاين املسيح بعد القيامـة، وشـهد          " والرسول. "وتعليمهم

هذه وظيفـة   . لقيامته، وتعين هلذه الوظيفة منه رأساً، وأعطى قوة على إتيان معجزات          
وهي رتبـة ذهبـت     ". البعض"ن بأن يتقلّدها، بل ميز ا       خاصة مل يسمح اهللا لكلّ إنسا     

غري أنّ بعضاً ممن محلوا رسالة اإلجنيل إىل بالد نائيـة قاحلـة،             . بذهاب العصر الرسويلّ  
فاقتحموا يف سبيلها األهوال، مستعذبني العذاب، مستطيبني االضطهاد، أمثال لفنستون،          

  . يف العصور احلديثة"الرسالة"تساملرس، وهنري مارتن، هؤالء حيملون 
هؤالء قوم ذوو بصائر نيرة يعلـن       ). ب١١: ٤" (والبعض أنبياء : "التنبؤ) ٢(  

والنبوة ـ يف العهدين ـ ال تعـين    . هلم اهللا إرادته بإهلام خاص، ليعلنوها هم لآلخرين
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بالضرورة التنبؤ باملستقبل باملستقبل، بل قد تكون مقـصورة علـى التعلـيم حبكمـة               
أن األنبيـاء يف    ": تعاليم اإلثين عشر  : "د جاء يف كتاب أثري جليل عنوانه      وق. وسلطان

العهد اجلديد، كانوا متجولني يفتقدون بعض الكنائس يف جتواهلم ويبلّغون كلّ كنيـسة             
. الكنائس يعيـشون مـن تقـدماا      وكان بعضهم مستقراً يف بعض      . رسالتها يف حينها  

الشكر، بسلطان خـاص، غـري موهـوب        وكانوا يرأسون خدمات الكنيسة اخلاصة ب     
ـ      . لسواهم من بعد الرسل    ". رؤساء الكهنـة  "وكانوا يف أيام يوستنيان الشهيد يلقّبون ب

وكانت أشخاصهم مرفوعة فوق كلّ اعتبار حىت أن من تصدى هلم بنقد أو حكم، ُيعترب               
أن من أهم مـؤهالت     " راعي هرماس : "وجاء يف كتاب  . كمن أخطأ إىل الروح القدس    

ؤالء األنبياء أن يكونوا متصفني بالوداعة التامة، مرتّهني عن حب املال، يترفّعون عـن              ه
مبـالك روح   "وكان النيب معترباً مملوءاً     . أن يتنبأوا إجابة االستشارة أو رداً على سؤال       

وهي تليها مباشرةً   . والظاهر أن هذه الرتبة انقرضت بعد انقراض رتبة الرسولية        ". النبوة
  .قاميف امل

الظاهر أن الرسول ذكر هذه     ). ج١١: ٤" (والبعض مبشرين : "التبشري): ٣(  
فالرسول أوالً، مثّ النيب، مثّ املبشر، مثّ الراعي        . املواهب حبسب ترتبيها يف الدرجة واملقام     

منا، الذي به ُيحـسب املبـشر   هذا الترتيب ُيخالف العرف املصطلح عليه يف أيا     . املعلّم
اعي مرتبة، وأحطّ منه مقاماً، لدرجة أن هذه الوظيفة أضحت موقوفة على            أدىن من الر  

لكن لـيس هـذا ُعـرف    . من مل تقدم له دعوة، رعوية، أو على من كان راعياً فأخفق 
املبـشر يـضع    . املبشر يقطع احلجر واملعلّم يـصقله     . فاملبشر أوالً مث الراعي   . الكتاب

فهو يف عمله   . ر  هو املنادي باألخبار الطيبة املفرحة      املبش. األساس، والراعي ُيقيم البناء   
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 ٧١

هو سفري املسيح يف . هو فاتح الطريق أمام الراعي. حامل رسالة ـ كدُت أقول رسوالً 
  .البالد النائية

 


