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 تقديم

إنيذذذا ةمذذذرة انلاالذذذو با يذذذات  ..الكاتذذذب اللا ذذذ ه الدراسذذذة ليذذذ ا ىذذذ    
مذ  شذ ص كاتبيذا، دونيذا بقممذو عمذى ىذامش كتابذو  الكتابية، وتلاعمو

 ص القديس المقدس، فكانت مد اًل مابرًا عن رؤية ةاقبة مصاحبة لش
 "بولس" الكارز الامالق، شييد أوستيا..

  
لقػػج لػػلؿ تل ليػػت بػػ  ليلوػػلل تلم ػػوؿ تل)ظػػئـ "اػػولة"  م ػػل  و ت م )ػػ     

ؿ(، ومصػج منيلػو عشم(، أو مل ليوو عنو تلقجئة لوقػل  بػ   ػام ت عمػل
 منيلو تليق يػجي تل ػمت مي،، و (5، 4: 2كو1)تل متزي اامىلف تلموح وتلقوة 

ومنيلػو تس ػػوليولول   تووػػموي( تلمميػػح تلػهي لاػػل وػػو تلن)مػػ  تسليئػػ  
"اولة"، بأص)جيو إلى تل ملء تلثللث  لئ مح ويمى مل ال ئ وغ سن لف أف 

   (.7 -2: 12كو2)يي  ـ وو 
 

لػػػػػن "تسن ػػػػػلف" أف يمصػػػػػج اػػػػػولة "تسن ػػػػػلف" وملايػػػػػو ولػػػػػـ ئاػػػػػل تلمؤ    
، ويلػله (19: 4)غلتلائلض ، ومشلعمه يلله يالميهه تلهيف ييموض ايػـ 

ان  ل جيو.. ب ـ ئلف اولة بقط تلم وؿ وتل لمز، ل نو لػلف أئضػلا تلوئػلـ 
تل ػػلجح، تلػػهي ال ئأ ػػً واػػزتا مللنػػلا مػػف ألػػج، اػػً ئشػػي ً اي)ػػت ولػػج لػػئالا 

، لػػئة مػػف ألػػً نا ػػو (13 -6: 3تسس 2)قػػً ع ػػى ألػػج ونيػػلمتا ل ػػ  ال يث
(، 02: 43بقط، اً للف ئ يوؼ و)مً يجئو أئضلا للللل تلهيف م)و  أع
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ًا أ ئاضػػلا"  ً  ب ػػال  ئ أاَ ػػ ػػي  ك ػػِج ال  َيمكيػػَج أ فا ئ شا ػػلف  أ ل  : 3تسس 2)مم ػػئلا ماػػجأ "إكفا ل 

 (.. 11: 4ت 1، 11
 

)رو وئشػػيلؽ إلػػييـ  (17فسسل )إنػػو تلم ػػوؿ تسن ػػلف تلػػهي ئشػػ)م ايالميػػهه 

وئشػػػلمليـ أي)ػػػلايـ  ،(4 :2كسسسو2)، وئلػػػليايـ اجموعػػػو (8: 1، فسسس 1: 11
يم طػػو  -لػػـ ينقطػح أاػػجتا -بياػػجو أف ثمػ  لاػػً  ػمي  (23: 5تسس 1)وآالميػـ 
بين ػػػػػلت عاػػػػػمه بػػػػػئض مػػػػػف تللػػػػػت إلػػػػػييـ  ،(11، فسسسسسل7: 2تسسسسس 1)ايػػػػػـ 
لؾ جة،  نو إلئو "لايا "، لػه، اً إلى لً شوص بييـ ع ى لك (13كو1)

 .(15: 16)روبي  "تلملاوو " 
 

سذيكولويية  ويذدر  (،12، 11: 11كسو1) إنو بولس ال ي يكذرم "المذرأة"
 سذذن"، ويليذذم طبياذذة "الشذذاب"، واحتيذذاج "األرممذذة"، وماانذذاة "الابذذد""الم  
 إنو الرسول "اإلنسان".. (16 -1: 5كو1)
 

تلمطللوػػػ  وػػػللل   " بػػػ شذذذياعـ لنػػػل تل ليػػػت اػػػولة تلػػػػ"يػػػلـ قػػػج   وبػػػ  لئػػػلج  
تلم ػػػػػػئلئ    ، "ليػػػػػػى ال ئظػػػػػػف تلػػػػػػو)ض أف(28 -25: 22)أعتلم ػػػػػػ وت 

 (..21: 8)روض)ن و  ائ "، بػ"إف للف هللا م)نل بمف ع ينل؟!" 
 

وقذذذدم لنذذذا المؤلذذذف البذذذارع أي ذذذًا فذذذي روعذذذة الاذذذرض، وحسذذذن التقذذذديم، 
ايولئػ "، "تللػـم وتللػالؿ"، "تلػزوتا وتل الملارقات التي تصادفنا في حياتنا:

 ػػػػي مالا أنصػػػػلؼ توئػػػػلل تليػػػػ  تلوػػػػالص اػػػػػ"تسئملف وو ػػػػل ط أوػػػػمى"، مَ 
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ئ ػػيوجميل تلػػو)ض بػػ   ػػئلؽ مايػػوم "وبقػػلا  ىػػوت يـ".. بػػ  و ػػلل  تلمػػجتبح 
     عف ولجة تلنص تلقج   ل و لولجة وتلجة.

   

ملً -لصاللل تل لم   ب  ليلولل اولة وىل ىو لليانل تل ن   ينشم ت
 ع ى ضمومة مملم   أ متم تلينش   تلي  يلض -ئـتسئملف تلقو 
 جي متم"  تل ينول(، ويق تسبولم يئل( ولضوم " م ت ،  تلم)موجئ 

تلمان  ع ى تلقئـ تل)قل جئ  تل)ظمى -تلي  ئـ تل لمً، ب  بف تل)ولجة 
لهمتا ويهوقيل، مَ  -(21 -12: 15كو1)لللػ"قئلم " تلي  ى  عملج تل متزة 

تلي   - (14كو1)ل ن  ألللي  ـ و -ظوتىم تلمولئ  مف تالنلمتؼ نلو تل
 .(12: 2)ف قج يليج وللامج عف تلمنيج تلوالص  تلمي لمً تليلـ 

 

إنو منيٌج متكامٌ  في سطور قميمة.. نينئ كاتبيا عمى نياحو في 
تقديم عرض يتسم بسيولة الارض، وينسيم م  طبياة قارئ الاصر.. 

لى المزيد من النياحات.. الرب يقوده في مزيد من اإلنياز   ات.. وا 
 

 

 متياس نصر منقريوس / القمص
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 مدخل
ت ػ  يأم ئػ  و ػئط  لشوصػئ  ألػج أىػـ م ع جايف يػجئؾ ععزيػزي تلقػلميء   

وأعظػػػػـ تلشوصػػػػئلل تليػػػػ  إ ػػػػيوجميل تلػػػػموح تلقػػػػجة بػػػػى يوصػػػػيً ل مػػػػ  
تلوػػػالص  مػػػـ و  ػػػجتف للنػػػل ملمقػػػ  بػػػى َظ مػػػ  تلليػػػً وتلوثنئػػػ  ومػػػف ثػػػـ 

 نوم م)مب  تلمت ئ وع تلم ئح.إ ينلمل ا
 

ىو "بولس" رسول األمم والكارز بأسم المسذي  وفيمسذوا المسذيحية    
الاظيم، والمداف  عن الحق، صذاحب األرعاذة عشذر رسذالة وأرعذ  حذالت 

 تبشيرية في  أسيا وأورعا.
  

وضػػػػػ)ل أوالا بػػػػػى صػػػػػومة وػػػػػوتطم شوصػػػػػئ  مػػػػػولزة  :هسسسسسدر ال را سسسسسة    
لل تل يلت تلمقجة لمنا)  وتض)يل بقط ومويصمة لجتا ع ى ىلمش صال

       تل ليت(، ل نيل لـ يا  ولل مض ولـ يموي ظمػأ وتضػ)يل، ومػف ثػـ للنػل 
تليػػ  اػػيف يػػجئؾ ععزيػػزي تلقػػلميء ع ىػػى تلممل ػػ  تلثلنئػػ  ل   ػػ   تل ػػطوم

 مف تلولث وتلجمت   بى م ل ً تلاولة.

نن  مػوقف أف ىػهه تلجمت ػ  تلو ػئط  ال يزيػج عػف لونيػل نقطػ   بػى ولػم، وت 
ئليػػلا لمل ػجتل عجيػػجة ليػى ئقػػن وال ي يػ  وشػػوص تلقػجئة اػػولة تلػهي 

نللزتيو تليى ياوؽ تللصم..  تلممء ع ى  يميو وأبللمه وت 
 

قج وقال ع ى مل جونػو ىػهت تل ػلمز  -ان)م  تلم ئح-ل اى بقط إننى    
تل)مالؽ مف م ل ً ل مؤمنيف بى شيى وقلع ت مض، ىهه ولجىل املػ  لػـ 
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قيل وىػػى مػػل أيمنػػى ل ػػً م ػػئل  نوتليػػل، ولئ ػػل ىػػهه تل ػػطوم أ ػػف أ ػػيل
الصػػػ  بلػػػم وي) ػػػئـ ىػػػهت  ػػػوى مػػػجوالا إلػػػ  ىػػػهه تلم ػػػل ً تليػػػ  يلػػػوي وَ 

 تلم وؿ.
 

بركة ى ا القديس الاظيم بولس الرسول فمتكن ماي وماكذم يذا أبذا ي    
 وأ وتي يمياًا أمين.
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بػػػػى "اػػػػولة" نػػػػمى مثػػػػلالا وتضػػػػللا 
لجـ تلػػػػػػػػػػػػوتع  هو تلموتىػػػػػػػػػػػػت وػػػػػػػػػػػػل 

 تلمي)ججة.
 

 

فال الص ىو رسذالتو، واإليمذان  
غايتو، والمحبة سبيمو،واإلت ذاع 

 ف يمتو.
 

للف اولة ولللقئق  نموها ل ولجـ 
تلػػػػػػػهي ئقػػػػػػػجـ هتيػػػػػػػو قػػػػػػػجوة ومثػػػػػػػلؿ 
ل مػػػػػػػػؤمنيف جوف أف ئ)ثػػػػػػػػمىـ بػػػػػػػػى 
شػػػػػػ ء، هلػػػػػػؾ  نػػػػػػو اػػػػػػجومه يمث ػػػػػػً 

 ولل يج تلم ئح لو تلملج..
 
 

 ( 1111كو 1كما أنا أيضاً بالمسيح"    ) "كونوا متمثلين بي
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 بولس اإلنسان
 
 

 فذذذذذذي كذذذذذذ  مواقلذذذذذذو يظيذذذذذذر بذذذذذذولس ك ذذذذذذادم قذذذذذذوي وكذذذذذذارز يذذذذذذري ، 
 ال ي شى شي ًا فى الحق وال يياب إنسان..

 

تكسوا ررت س   "وبينما هو يستكمن نسا البسر والت وسل وال ينونسة ال تيس   أا
 (.25: 24فيمك  )الوال (" )أع 

 

)أع قميسسل تقن نسس  أا أمسسير م سسيحيا " ( لبسسول  بم ػػؾتل" فقسسال أغريبسسا  )

26 :28). 
 

، نيذذده (123 11كووو 1) بذذولس ىذذ ا الذذ ي حذذارب وحوشذذًا فذذى أفسذذس
ي لص  عن مشاعره اإلنسانية التي يامتو ي حيذم عذن الكذرازة فذى مدينذة 

 لميرد أنو لم ييد تيطس تممي ه فييا..
 
 

  لس  بسا  فس  ولكا لمسا ئتسإ رلسر تسراو  إئسل رنئيسل الم سي  ورنوست"
نسس  السسر  لسسن تكسسا لسس  راحسسة فسس  روحسس  إنسس  لسسن أئسس  تسسي   أ سس . لك

 .(13212:2كو 2)و نتهن ف رئإ رلر مك ونية" 
 

وأبمذذم مذذن  لذذ  موقلذذو الاييذذب مذذن أقرعذذاؤه باليسذذد الذذ ين لذذم يؤمنذذوا 
 برسالة اإلنيي ..

 

"را ل  حزنا  نظيما  ووئ ا  ف  قمب  ال ينق ع، فإن  كنسإ أو  أا أكسوا 
نو سس  محرومسسا  مسسا الم سسي  إئسسل أ سسوت  وأن سسبات  ح سس  الئ سس "     أنسسا
 ( 322:9)رو
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 محبته
 
 

تلملوػػػ  بػػػ  لئػػػلة اػػػولة للنػػػل  ػػػاي و إلػػػ  ق ػػػوت تلمػػػؤمنيف، بيػػػو يػػػجعو 
تللمئػػػح ألوػػػلء لػػػو، لػػػئة هلػػػؾ بقػػػط إنمػػػل َئقػػػجـ ليػػػـ تلملوػػػ  بػػػى صػػػومييل 

لػػً يػػـو  تل)م ئػ ، بيػػو ئ)طػػن وييػػأنى وييمبػػ  وػػلللمئح وئقػػجـ هتيػػو ماهولػػ 
 ف طمي  اولة صلم تانلا مولئلا لو.مف أل يـ، بلً مف عمؼ تسئملف ع

 
 أوالً، تالميذه..

 

 (1:2ت  1) "اإلبا المري  ف  اإليماا" تيموةاوس 

 .(2:1ت 2)"اإلبا الحبي "  وأي ًا:

 (4:1)تي   "اإلبا المري  ح   اإليماا"  تيطس. 

 (11)فميموا  "ربن  الدي ول ته ف  قيو ي" أنسيمس. 

  (1)فميموا "المحبو  وال امل م نا"  فميمون. 
 

 المؤمنين يدعوىم بولس أوالد لو.. ويميور
 

 (19:4)غل ن رل  أا يتمور الم ي  فيكن" "يا أوال ي الديا أتم ض بك
 

 

إنيل انوة مولئ  لقئقئ  بييل مشلعم ت ت تلهي ئشيلؽ إل  أوالجه، وئقطح 
 يـ أصللء ب  تسئملف.أالؼ ت مئلؿ ب  تلولم وتلام لئطم ف أن
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ذذحنات الحذذب األبذذوي لممذذؤمنين،  ويكتذذب الرسذذالة تمذذو األ ذذرى تحمذذ  ش 
 وتحم  أي ًا أفراحو وأحزانو أليميم..

 

"إن  ما حزا كثير وكآبة قم  كتبإ رليكن ب موع كثير  ال لك  تحزنوا 
 .(4:2كو 2)ة الت  نن ي وال يما ما نحوكن" بل لك  ت رفوا المحب

 

م بأنشذودة المحبذة فذي كذذ  ب أن نسذم  بذولس وىذو يتذرن  وىكذ ا فذال عيذ
فذذي إصذذحاح  ،رسذذا مو، وبذذاأل ص فذذى رسذذالتو األولذذى ألىذذ  كورنةذذوس

ميَّ بإصحاح المحبة..  كام  س 
 

 

لسي  لس  محبسة فقس  مسرإ لكسا المالتكة وا كنإ اتكمن بال نة النا  ور"
حبة ترفق المحبة ال تح   المنحا ا ي ا أو منئا يرا.. المحبة تتانر و

وال تظسا  ال تتوا ر وال تنستو.. وال تقسب  وال ت مس  مسا لنو سها وال تحتس 
تمس   كسل بل تورح بالحق. وتحتمل كل ش ء و ال وء. وال تورح باالثن

.. بس ا  ال ت سق  أ وترئو كل ش ء وتمبر نمر كسل شس ء. المحبسة  ش ء
نظمهسسا لرئسساء والمحبسسة هسسدر الثالثسسة ولكسسا أيمسساا واأمسسا اإا فيثبسسإ اإل

 .(13كو 1) حبة"الم
 

إنو يتامذد فذي كذ  رسذا مو أن يظيذر محبتذو نحذو كذ  أحذد، اليميذ  فذي 
فكره وفي ويدانو، المسافات البايدة لم تكذن تلصذمو عذنيم فيذو حا ذر 
بينيم بلكره وعروحو يزداد شوقو إلييم ومحبتو ليذم كممذا زادت المسذافة 

 التي تلصمو عنيم.. 
 

 .(1: 11)رو أا أراكن"  تا ُمش" فيو يكتب ألى  رومية قا اًل:
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"رن  حافظكن ف  قمب  ف  وثق  وف  المحاما  نا اإلنئيل  و ىً بي اػ :

وتثبيتسسه، أنسستن السسديا ئمسسي كن شسسركات  فسسر الن مسسة، فسسإا   شسساه  كيسسل 
 .(827:1)ف   ئمي كن ف  أحشاء ي وع الم ي " أشتا  رل 

 

 :قا الً  -كأنما يتغزل فييم-وياود فيابر أكةر عن محبتو ليم 
 

ا هكسدا "ردا  يا أ وتر اإحباء والُمشتا  رليهن، يسا  سروري وركميمس  رثبتسو
 .(1:4)ف  ف  الر  أيها اإحباء" 

 

ل  أىً ي ػللونئلى: " كنسا متسرفقيا فس  و س كن كمسا تربس  المر س ة   وت 

أوال ها، هكدا رد كنا حانيا رليكن كنا نر ر أا ن  يكن ال رنئيل   فق  

 .(827:2ت  1)نكن مرتن محبوبيا رلينا" ي ا  إبل أنو نا أ
 

ويتمذذذذادى بذذذذولس فذذذذي وصذذذذف مشذذذذاعره تيذذذذاه المذذذذؤمنين فذذذذي كنيسذذذذة 
 تسالونيكي، فيقول ليم:

 

"وأمسسا نحسسا أيهسسا اإ سسو  فسسإد قسس  فقسس ناكن زمسساا  سسانة بالوئسسه ال بالقمسس  
رئته نا أكث بإشتهاء كثير أا نرى وئوهكن إا هدا هو رئاتنا وفرحنا 

 .(21 - 17 :2ت  1إنكن أنتن مئ نا وفرحنا" ) رنا..وركميل رفت ا
 

شذاعر الحذب األبذوي ونلذس ولتالمي  أي ًا يكتب بذنلس الذروح ونلذس م
 فإ  يكتب لتيموةاوس يقول لو:اإلشتياق، 

 
 

 .(4:1ت 2) مونك لك  أمتم ء فرحا  "  مشتا  أا أراك داكرا  "
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 بمشذاعر وفي رسا مو لمكنا س يرس  بتحيات لم دام ولممذؤمنين مقترنذة
 الحب نحوىم:

 

 مموا نمسر أبينتسو  حبيبس ،  سمموا نمسر امبميسا  حبيبس  فس  السر .. "
ونمر ا تا ي  حبيب ..  مموا نمر بر ي  المحبوبة الت  ت بإ كثيسرا  

 (15:16ف  الر  "       )رو 
 

 كةيرًا ال دام فى عصرنا الحا ر.ى ه الروح الم حبة يحتاييا 
 
 

 بولس رجل التضحيات
 

 

مذذن الرسذذ  مقذذدار مذذا القذذاه بذذولس مذذن  الم وأتاذذاب مذذن  االقذذي أحذذدً لذذم ي
مذذنيم مةذذ  مذذا قدمذذو بذذولس مذذن  قذذدم أًيذذاأيذذ  الشذذيادة لممسذذي ، ولذذم ي  

 ت حيات فى ال دمة.
 

وليضلع شجيج ييلجث عف نا و وعف مبقل و مقجملا تلمثً وتلقجوة ل مؤمنيف 
 بئقوؿ: ،لومنثوةب  

 

تن فحكماء ف  الم ي  نحسا  س واء نحا ئهال ما أئل الم ي  وأما أن "
وأما أنتن فؤقوياء أنتن مكرمسوا وأمسا نحسا فسبال كرامسة. رلسر هسدر ال سانة 
نئوع ون  ش ون رى ونمكن ولي  لنا رقامة. ونت   نامميا بؤي ينا نشتن 
فنبارك ن  ه  فنحتمل. يوترى نمينا فن ظ مسرنا كؤقسدار ال سالن وو س. 

 .(14:11_4كو 1كل ش ء الر اإا" )
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ويقارن بولس بين حالو قب  اإليمان حينما كذان ي ذطيد كنيسذة      
شذذديد  وحالذذو باذذد أن  مذذن وأصذذب  مذذن زمذذرة الرسذذ ، ةذذم فذذى ات ذذاع  

 وبساطة ي كر تابو ناسبًا إياه لام  نامة  ..
 

 "ون مة   الُم  ا  ل  لن تكا با مة بل أنا ت بإ أكثر ما ئمي هن"
 (.11:15كو  1)
 

د باذذض ممذذا القذذاه مذذن عذذ ابات فذذي سذذبي  توصذذي  رسذذالة ياذذود فيسذذر و
ال الص لك  إنسان، لكنو ال يلاذ   لذ  عمذى سذبي  اإلفت ذار ألنذو يامذم 

 عمم اليقين أن: 
 

 .(18:11كو 2)هو الُمدكر بل ما يم حه الر " "لي  ما م ح نو ه 
 

ب  دفاعًا عن إرساليتو فى موايية األصوات التي عكلت عمى التشذكي  
 و ككارز مقارنة بغيره من الرس ..فى مكانت

 

مسسا اليهسسو   مسس  مسسراإ قبمسسإ أرب سسيا ئمسس   رال واحسس  . ثسسالث مسسراإ "
 سسربإ بال مسس  مسسر  رئمسسإ ثسسالث مسسراإ رنك سسرإ بسس  ال سسوينة لسسيال 
ونهارا ق يإ ف  ال مسق. بؤ سوار مسرارا كثيسر  بؤ  سار  سيول بؤ  سار 
نسسة لمسسوب بؤ  سسار مسسا ئن سس  بؤ  سسار مسسا اإمسسن بؤ  سسار فسس  الم ي

بؤ  ار ف  البرية بؤ  ار ف  البحر بؤ  سار مسا أ سو  كدبسة. فس  ت س  
وك  ف  أ هار مرارا كثير  ف  ئوع ون سش فس  أمسوان مسرارا كثيسر  
ف  بسر  ونسري ... فس   مشسق والس  الحسارث الممسك كساا يحسر  م ينسة 
ال مشسسقييا يريسس  أا يم سسكن . فتسس ليإ مسسا  اقسسة فسس  زنبيسسل مسسا ال سسور 

 .(33 -24: 11كو  2) ونئوإ ما ي يه"
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 رجل يُمدس العمل
 

 

عمى الرغم من كونو  ادم لإلنيي  ويمم  الحذق فذى الاذيش عمذى نلقذة 
اإلنيي  )أي عطايا المؤمنين(، لكن بولس لذم يسذت دم يومذًا ىذ ا الحذق 

 ل ال ي اةر أحدًا بسببو..
 

" هكدا أي ا  أن   أا الديا ينا وا باإلنئيل مسا اإلنئيسل ي يشسوا، أمسا 
 .(15 -14: 9كو 1فمن أ ت مل شيتا  ما هدا " )نا أ
 

وقام بأرع  رحالت تبشذيرية  بولس ى ا ال ي تاب أكةر من يمي  الرس 
، كذان يامذ  أي ذًا فذى عاة عشر رسالة وأسس كنذا س باليممذةوكتب أر 

ن  ال يام  .(2113)أع  !ص 

 

ك   ل  ليقدم  اتو كقدوة لممؤمنين ليس في القذول فقذل لكذن فذى اللاذ  
 أي ًا..

 

"كنا نشتغل ليال  ونهارا  لك  ال نُثقل نمر أحس  مسنكن، لسي  أا ال  سم اا 
 .(928:3ت  2لنا بل لك  ن  يكن أنو نا ق و  حتر تتمثموا بنا" )

 
 

وألنو يؤمن بلا دة الام  لذيس كمصذدر لماذيش فقذل لكذن روحيذًا أي ذًا، 
  يطمب من المؤمنين فى تسالونيكى قا اًل:

 

 .(11:4إ 1) كن أنتن كما أوميناكن"ا بؤي ي"وتشتغمو
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يري  أا يشتغل فال  "أوميناكن بهدا أنه را كاا أح  ال وَئشجج ممة أوػمى:

 .(11:3ت  2) يؤكل أي ا "

 
 

 يؤمن بميمة عمله ككارز
 
 

ويشذذار أن ال دمذذة ىذذي  يذذاره الوحيذذد، و ذذالص النلذذوس ىذذو غايتذذو 
 ا سمى..

 

.  سسرورر  مو سسونة نمسس   إنسسه را كنسسإ ال أبشسسر فمسسي  لسس  ف سسر رد ال"
 (.16:9كو 1فويل ل  را كنإ ال أُبشر" )

 

وىك ا ياتبذر بذولس نلسذو مسذ ول ش صذيًا عذن توصذي  سذالة المسذي  
 لك  نلس..

 

"إا كل ما ي نو با ن الر  ي مب. فكيل ي نوا بمسا لسن يإمنسوا بسه 
وكيل يإمنوا بما لن ي م وا به وكيل ي سم وا بسال كسارز   "    )رو 

14:13) 
 

 ه ىي الغيذرة المقدسذة التذي تحتاييذا ال دمذة، وىذ ا ىذو بذولس ريذ  ى
 المستحيالت.
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 الحزم ولت اللزوم
 

 

شابو بولس سيده في أنو كان يامم بسمطان، حتى رسذا مو كانذت تحمذ  
ىذذ ه الذذروح.. فذذي التامذذيم، وكذذ ل  فذذى اإلنذذ ار والتذذوعي ، حتذذى أنذذو حكذذم 

طان ليذال  اليسذد لكذي عمى  اطي  كورنةوس بذأن يتسذمل عميذو الشذي
 .(1 -13 1كو 1)  ت مص الروح فى يوم الرب

 

نو وعطف ال ينسي كونو  ادم لي ه النلس فياود وي كره فذى  لكن في ح 
رسذذالتو التاليذذة لكورنةذذوس، ويطمذذب مذذن المذذؤمنين ىنذذا  أن يسذذامحوه 

 ويظيروا لو محبتيم..
 

ك  مثسسل هسسدا يكويسسه القمسساب السسدي مسسا اإكثسسريا حتسسر تكونسسوا بسسال "
لك ت امحونه بالحري وت زونه لتال يبتمع مثل هدا ما الحزا المور ، لسد

 .(8:5_2كو 2)أ م  أا تمكنوا له المحبة " 
 
 

وىكذذذ ا فذذذي كذذذ  رسذذذا   بذذذولس نيذذذد الحذذذب ممزويذذذًا بذذذالحزم، والتامذذذيم 
ن لزم األم باإلن ار والتوعي ..  بالتي يب وا 

 

يا  سسق وا وأمسسا فهسسودا ل سسل   ومسسرامته، أمسسا المسسرامة  ف مسسر السسد"
 .(22:11)رو  ر الم ل ورال فؤنإ أي ا   تق ع"الم ل فمك را ثبإ ف
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 الثمة فى مواجهة الشر
 
 

 

ي اتبذذر بذذولس نمذذو ج فذذذريد مذذن نوعذذو، نمذذو ج لم ذذادم الشذذياع الذذ ي ال 
يارا ال وا أو التراي  فى موايية الشذر.. يقذف أمذام الممذو  والذوالة 

 ويشيد بك  ةقة ورعاطة يأش.
 

لم نسم  عن بولس باد أن صار تممي ًا لممسذي  أنذو شذ  فيذو يومذًا أو 
أنكذذره كمذذا فاذذ  أ ذذرون قبمذذو فذذى  ذذاف  وتذذابوا.. إنذذو ال يت مذذي عذذن 

 إت اعو، وفي نلس الوقت ال يت مي عن مباد و.
 

تسذذم بذذولس فذذي سذذموكياتو باإلييابيذذة الشذذديدة، وىذذ ا ظذذاىر يذذدًا فذذى ا
 تااليمو ونصا حو لممؤمنين.

 

ى ا ال ي قاسي مذن ا الم واألتاذاب مذا لذم يقاسذيو إنسذان قبمذو، بولس 
 وقف في لحظة يحتج ويداف  ألي  نلسو في إييابية..

 

"فمما م ور لم يا  قسال بسول  لقاتس  المتسة الواقسل أيئسوز لكسن أا تئمس وا 
رن سسانا  رومانيسسا  غيسسر مق سس  نميسسه.. ولموقسسإ تنحسسر ننسسه السسديا كسسانوا 

"  ر لمسا نمسن أنسه رومسانر وإنسه قيس راإميس مزم يا أا يوحمور وا تشر
 (.29 -25: 22)أع

 

ىذذ ه الصذذورة يقذذدميا بذذولس لممذذؤمنين ولغيذذر المذذؤمنين عمذذى السذذوا .. 
ليذذؤال  حتذذى يتاممذذوا مذذن إييابيتذذو ويتمةمذذوا بذذو فذذى شذذياعتو، وألول ذذ  

 حتى ال يظن أحد أن المسيحية  اف وسمبية.
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 وعنلس الروح يشد  زر المؤمنين: 

 .(31:8)رو   م نا فما نمينا"  "را كاا
 

 

:  ويؤكد في إصرار 
 .(23:7كو 1)بثما فال تميروا نبي ا لمنا " "ق  أُشتريتن 

 

فالمسذذيحي بحسذذب تامذذيم بذذولس بإمكانذذو أن يغ ذذب لنلسذذو فذذى الحذذق 
 ف  عن نلسو بالحق ودون أن ي طئ..ويدا

 

مسي  "أغ بوا وال ت  توا، ال تغر  الشم  نمر غيظكن وال ت  وا إب
 .(27226:4)أل  مكانا "

 

ن لم يكن في إمكانذو دفذ  الشذر عذن نلسذو، فيويذد مذن ىذو قذادر أن  وا 
 يداف  عنو وييازي األشرا ر عن شرىم..

 

رد هو نا ل نن    أا الديا ي سايقونكن يئسازيهن  سيقا  وريساكن السديإ "
 .(6:4،7ت  2)ا" تت ايقوا راحة م ن

 

نين تحت نيذر أو  يق من ال ين ىذم وىذو كراع  ال يحتم  أن يرى المؤم
مذن  ذارج، وي ذذود لذو أن األرض تنشذذق وتبتمذ  كذذ  مذن يمذذد يذده بذذاأل ى 

 إلي أوالد  ..
 

السسديا  ولكسسا السسدي يسسزنئكن  سسيحمل ال ينونسسة أى مسسا كسساا.. يسسا ليسسإ"
ا"   .(12_11:5)غل يزنئونكن يق  وا أي  
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يتاار ذان  ال -في نظذر بذولس-الشياعة واإلييابية في موايية الشر 
مذذ  روح الوداعذذة التذذي ييذذب أن يتحمذذى بيذذا المسذذيحي، وعذذولس نلسذذو 

  ير دلي ، ومن ىنا كانت وصيتو لممؤمنين..
 

"ال تئازوا أحس ا  نسا شسرش بشسر.. را كساا ممكنسا  فح س   ساقتكن  سالموا 
ئميع النا ، ال تنتقموا إنو كن أيها اإحباء.. فسإا ئساع نس وك فؤ  مسه 

 :12) رو بنك الشر بل أغمس  الشسر بسال ير" يغم ورا ن ش فؤ قه..وال 
17- 21). 
 
 

 أمين فى توصيل الرسالة
 

 

ص كمذذذا يذذذدعي ش صذذذي أو مذذذ ىب  ذذذا رلذذذم يكذذذن بذذذولس صذذذاحب فكذذذ
 :من عندياتو، إنما كان ينادي في ك  وقت  الباض، ولم يقدم أبًدا شيً ا 

 

 .(16:2كو 1)" حا فمنا فكر الم ي "وأما ن
 

المذذذؤمنين تيذذذاه  راظذذذعمذذذى أن يويذذذو أن شذذذديد كذذذان حذذذريص وعإت ذذذاع  
 دوره ةانويًا..أن المسي  مباشرة م اتبرًا 

 

ا  وال أنا غر إ وأبمو   ق  لكا   كاا ينم ، ردا  لي  الغسار  شسيت"
 .(726:3كو 1)ال اق  بل   الدي ينم " 
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لم يأِت بولس بلمسلة يديدة وال كالمًا عقالنيًا ميذردًا، لكنذو قذدم الذروح 
 في أعمالو وأقوالو.. ظاىراً 

 
 

قنع بسل ببرهساا " ُُ وكالم  وكرازت  لن يكونا بكالن الحكمة اإلن انية الُن
كسو 1)نكن بحكمسة النسا  بسل بقسو    " الروح والقو ، لك  ال يكوا ريمسا

524:2). 
 

 
 مفهوم اآللم كما يراه بولس

  
 

 ذر ا لم فى مليوم بولس ىو يسر يقرعنا إلي المسي  فذى الاذالم الحا
 وينتيب بنا إليو في األبدية.

 

بذالقوة التذي ييبيذا لذو المسذي  لس نلسو كان يلرح بال يقات شاعًرا بو 
كمي  ميده..  في أوقات ال اف، وكانت  يقاتو و المو سبب ف ره وا 

 
 

فس   س وات  لكس  تحسل نمس  قسو  الم سي . فبكل  رور أفت ر بالحري "
  س ها اإ وال سيقاإلدلك أُ ر بال  واإ والشتاتن و ال سروراإ واال
 .(1129:12كو2)" إئل الم ي  الن  حينما أنا   يل فحينتد أنا قوي

 

 

 ويقدم بولس  برتو ى ه لممؤمنين قا اًل:
 

إنه ق  وه  لكن إئل الم ي  ال أا تإمنوا به فق  بل أي ا  أا تتؤلموا "
" إئمه رد لكن ال  .(31229:1) ف  ئها  نينه الدي رأيتمور ف  

https://books.coptic-treasures.com



 

- 25 - 

 

وا الم التذذى  رسذذا مو يتغنذذى بذذولس باللوا ذذد الروحيذذة لم ذذيقاتوفذذي كذذ  
 يتارض ليا المؤمن.

 
 

 1األلم ولتي 
 

لمئسس  ال تيسس  أا فسسإن  أح سس  أا هالن هسسدا الزمسساا الحا سسر ال تقسسا  با"
 .(18:8)رو ي ت ما   فينا" 

 
 

 1اآلالم تُكسبنا الفضائل 
 

المسسبر ونوت سسر أي سسا  فسس  ال سسيقاإ نسسالميا أا ال سسيق ينشسس  مسسبرا . "
 (423:5) رو " كية والتزكية رئاءتز
 

 1األلم يمابله تعزية 
 

إنسسه كمسسا تكثسسر هالن الم سسي  فينسسا كسسدلك بالم سسي  تكثسسر ت زيتنسسا أي سسا "    "
 .(5:1كو 2)
 

 1األلم يمابله مجد 
 

 .(17:8)رو   أي ا  م ه"را كنا نتؤلن م ه لك  نتمئ"
 

  
 الحرام والحالل

 
 

بمحرمذذات ومحمذذالت فذذى المسذذيحية كمذذا  فذذي رأى بذذولس ال تويذذد قا مذذة
كان الحال عند الييود، ال ين و ذاوا فذرا ض ةقيمذة عمذى النذاس تتامذق 

 شكمية ال عالقة ليا بالروح.. ر  بأمو 
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 .(21:14)رو " كل اإشياء  اهر  "  في رأى بولس:

 (14:14)رو  ي وع أا لي  شيتا  نئ ا  بداته""رن  نالن وُمتيقا بالر  
 

، أو إ ػػػيوجتـ شػػػ ء طػػػلىم بػػػى ميػػػػم "سذذذو  إسذذذذت دام" فالنياسذذذة ىذذذي
 مل و..

 

" كل ش ء  اهر لم اهريا، وأما لمنئ يا  وقد صرح بولس ب ل  مرارًا:

وغير المإمنيا فمي  ش ء  اهر بل ق  تنئ  دهنهن أي ا  و سميرهن"    
 (15:1)ت  

 

ومرة أ رى يكتب بولس مؤكدًا عمى ويية نظره أو باألحرى عقيدتذو فذى 
" كسسل اإشسسياء تحسسل لسس  لكسسا لسسي  كسسل اإشسسياء  والحذذالل فيقذذول: الحذذرام

 .(12:6كو 1)  ل ل  لكا ال يت م  نم   ش ء "توافق. كل اإشياء تح
 
 
 

 كلمة األن، والكرازة باليوم األخير
 

 

 تحمذذ  دالالت  اصذذة فذذى مذذنيج بذذولس، كممذذة "األن" مذذن الكممذذات التذذى
مو بيذدا تشذيي  المذؤمنين ما يست دم ى ه الكممذة فذي رسذا  فيو كةيًرا

وحةيم عمذى الييذاد والسذير الروحذي، وليذدعو المتكاسذمين إلذي اليقظذة 
 الروحية والتوبة دون تأ ير أو تأيي ..

 
 

 .(2:6كو 2) إ مقبول هودا اإا يون  الب" هودا اإا وق"
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أقسر  ممسا كساا  رنها اإا  انة لن ستيقظ مسا النسون، فسإا  المسنا اإا"
 .(11:13) روحيا همنا" 

 

"رنسه البس  اننسا ئمي سا  نظهسر أمسان ك س  الم سي  لينسال كسل  وىو إ  يؤكد:

ا"واح  ما كاا بالئ   .(11:5كو 2)   بح   ما منع  يرا  كاا أن شر 
 

فيو أي ًا ي   ى ه الحقيقة أمامنا أنو ليس من وقت لن ياو، فييذدر 
 بنا أن ن حسن إستغالل اللرصة..

 

 اإا ُمقمر.. إا هيتة هدا ال سالن تسزول"فؤقول أيها اإ و  الوقإ مند "
 (.31_29:7كو 1)
 

 .(7:3)ن  م تن موته فال تق وا قموبكن" " اليون را   وياود فيؤكد:
 

ن كانذذت كذذرازة بذذاليوم األ يذذر، لكنيذذا أي ذذًا دعذذوة صذذيحة لتوبذذة  إنيذذا وا 
 عايمة، األن وبال تأيي .

 

مذًا أن األزمنذة فبولس ال يتحدث ىنا عن موعد لمدينونة، فيذو يذدر  تما
واألوقذذات ليسذذت مذذن إ تصاصذذو، إنمذذا ىذذو ي كذذرز بالتوبذذة.. وقذذد أو ذذ  

  ل  مرارًا قا اًل:
 

وأما اإزمنة واإوقاإ فسال حائسة لكسن أيهسا اإ سو  إكتس  رلسيكن ننهسا، "
إنكن أنتن ت مموا بالتحقيق أا يسون السر  كمسب فسر الميسل هكسدا يئس ء" 

 .(221:5ت  1)
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لرسذذذ  الك بذذذة ومحذذذاوالتيم تشذذذكي  المذذذؤمنين بذذذ  ويحذذذ ر أي ذذذًا مذذذن ا
 و داعيم بمواعيد وأ بار كا بة لزعزعة إيمانيم.

 

ثن ن ؤلكن أيها اإ سو  مسا ئهسة مئس ء ربنسا ي سوع الم سي  وائتماننسا "
رليه أا ال تتزنزنوا  ري ا  نا دهنكن وال تتانوا بكممة كؤنها منا أى أا 

تسسس   2)قسسسة مسسسا" ر، ال ي سسس ننكن احسسس  نمسسسر  رييسسسون الم سسسي  قسسس  ح سسس
221:2). 

 

وعنلس األسموب ال ي تحدث بو السيد المسي  م  تالمي ه حينما سألوه 
عن نيايذة الاذالم وموعذد ميي ذو، ياطذي بذولس لممذؤمنين عالمذات ألبذد 

وتكذون القيامذة الاامذة فالدينونذة وأن تتحقق أواًل ومن ةم يأتي المسذي  
 .(13-2 31تس  3)راجع   

 

 
 

 صورة حية لألبدية
 

 

ال ي يقرأ رسا   بولس بليم ويطم  عمذى منييذو الكذرازي، يمكنذو بحذق 
أن يستشذذار األبديذذة ويذذتالمس مايذذا وىذذو باذذد فذذى اليسذذد.. لقذذد قذذدم 

 بولس صورة وا حة لألبدية، ى ه الصورة من أين حص  عمييا؟!
 

كونو رسول قد أ عمن لو من   بالروح القذدس أمذورًا غيذر ظذاىرة  1أوالً 
 س..لغيره من النا
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" كما هو مكتو  ما لن تري نيا ولن ت مع 
به أدا ولن ي  سر نمسر بسال رن ساا مسا أنس  
  لمسسديا يحبونسسه، فؤنمنسسه   لنسسا بروحسسه.. 
ونحا لن نؤ سد روح ال سالن بسل السروح السدي 

ل اإشياء الموهوبة لنا ما  " ما   لن ر
 .(12_9:2كو 1)
 

 ً ت : كونذذذو يحمذذذ   بذذذرات وانطباعذذذا وثانيوووا
ش صذذية إكتسذذبيا فذذي سذذنين  دمتذذو منذذ  
بدايتيا نتيية لاالقتو المباشرة بالرب يسوع 
عالنذذذذذات بذذذذذال  ولذذذذذرؤى سذذذذذماوية عديذذذذذدة وا 

 حدود..
 

وعذذولس ىذذو الشذذ ص الوحيذذد الذذ ي  كذذر عنذذو أنذذو صذذاد إلذذي  ،وكيذف ال
 السما  الةالةة..

 

نرل رن انا  ف  الم ي  قبل أربع نشر   نة أف  الئ   ل سإ أنمسن أن "أ
رج الئ   ل إ أنمن   ي من أ ت ل هدا رلر ال ماء الثالثة. وأنرل  ا

هدا االن اا أف  الئ   أن  ارج الئ   ل إ أنمن   ي من. أنسه أ ت سل 
السسر الوسسر و  و سسمع كممسساإ ال ين سسق بهسسا وال ي سسول الن سساا أا يسستكمن 

كسو  2" ) رتوع بور  االنالنساإ ان يسإ شسوكة فس  الئ س أبها.. و لتال 
12: 2-7) 
 

وىك ا ال ي لوت بولس فرصة لي  ب أنظار المؤمنين نحو األبديذة، فذي    
 أوقات اللرح كما فى أوقات ال يق..
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"غير ناظريا رل  اإشياء الت  تُرى بل رل  الت  ال تُرى، إا الت  تُرى 
 .(18:4كو 2)  "وقتية أما الت  ال تُرى فؤب ية

  

  الذذ ين  نظذذروا إلذذي الحيذذاة ولقذذد تبنذذى بذذولس نلذذس فكذذر األبذذا  األوا ذذ
الحا ذذذرة عمذذذى إعتبذذذار أنيذذذا  فتذذذرة إغتذذذراب عذذذن الذذذوطن الحقيقذذذي فذذذي 

 السما ..
 

 .إبراىيم أب األبا  عاش في  يمة إشارة إلي غرعتو في ى ا الاالم 
 

 غريس  أنسا فس  اإرض، ال ت وس  : "وداود النبي يقول فى المزمور

 .(19:119نن  وماياك "    )مز 
 

 نحا واثقوا "و الةانية إلي أى  كورنةوس يقول: وعولس في رسالت

ا لئ   فنحا متغربوكل حيا ونالموا رننا ونحا م تو نوا فر ا
 .(6:5كو 2) " نا الر 

 

بشذذارتو( لممذذؤمنين م ااشذذًا فذذى ش صذذو، فيذذو ال يقذذدم بذذولس إنييمذذو )
 يمزميم بشي  إن لم يكن ىو قد إ تبره أواًل.

 

أنظارىم نحو األبدية، فقد سذبقيم  فإن كان في رسا مو يركز عمى توييو
" ل   الحيا  ه  الم ي  والموإ رب .. ل  رشتهاء  إلي  ل  وأنشد يقول:

 .(23221:1)فيمب  " أف ل ئ ا   أا أن مق وأكوا مع الم ي  داك
 
 
 
 
 

https://books.coptic-treasures.com



 

- 31 - 

 

 

 بين البتولية والزواج
 

 

ويمنػػى  لػػػو أف ة تلايولئػػ  وعاييػػل وبضػػل  يل، عػػلش اػػولة ايػػوالا وتوياػػم لػػه  
 ، وقػػػػجـ ىػػػػهه تلمموػػػػ  ل مػػػػؤمنيف ع ػػػػى  ػػػػايًلمئػػػػح مث ػػػػو ئليػػػػوف تلايولئػػػػ تل

ت مػػػػم تلوتلػػػػت لػػػػ ال ئ)ثػػػػم تلضػػػػ)الء وميػػػػم تلقػػػػلجميف ع ػػػػى  تلنصػػػػئل  ال
 تليَايً..

 

" إن  أري  أا يكوا الئميع كما أنا، لكا لكل واح  موهبته ال امة ما 
مل أنسه را  الواح  هكدا واإ ر هكدا ولكا  أقول لغير المتزوئيا ولأل

 نا  يو ل وما ال يزوج يو ل .. ردا ما زوج فحح ا لهن را لبثوا كما أنا
 .(382827: 7 كو1)" أح ا
 

وعذرغم عشذذقو الشذذديد لمبتوليذذة إال أنذذو يقذذدس الذذزواج ويو ذذ  فذذي أكةذذر 
أي اإللتيذاب ، (2313كوو 1) ""التزوج خير من التحرقمن رسالة أن 

 .بالشيوة
 

 

مهسا..  أنا بل الر  أا ال توار  المسرأ  رئوأما المتزوئوا فؤوميهن ال"
 .(11211:7كو 1)وال يترك الرئل رمرأته" 

 

ويوضح تل)الق  تللجيجة اػيف تلملػً وتلمػمتة بػ  تلػزوتا َمشػيمتا إلػ  تسيلػلج 
 :فيقولاينيمل، 
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مسسا يحسس  رمرأتسسه يحسس  نو سسه.. مسسا أئسسل هسسدا يتسسرك الرئسسل هبسسار وأمسسه "
  :5)أل ا  واح ا ، هدا ال سر نظسين" ئ   ويمتمق بإمرأته ويكوا اإلثناا

28-32). 
 

وىكذذ ا يذذ كر بذذولس بو ذذوح أن الذذزواج سذذر مقذذدس، وكمذذا أن لمبتوليذذة 
 مكانتيا ك ل  الزواج في المسيحية ىو م كرم.

 
 

 تكريمه للمراة
 

 

ػلح اولة تلممأة ب  مللنييل تلصلوض    ئل  و لوي ايل و ػيف تلملػً، متبضا
 )لمً لل ج.أف ئق ً ألج مف شأنيل أو أف يَ 

 
 

فبولس ىو بحق صذاحب نظريذة تحريذر المذراة حتذى قبذ  ان ي نذادي بيذا 
 "قاسم أمين" بما يقرب من أللي عام..

 
 

غيسسر أا الرئسسل لسسي  مسسا  وا المسسرأ  وال المسسرا  مسسا  وا الرئسسل فسس  "
 ا الرئسسل كسسدلك الرئسسل هسسو بسسالمرا "السسر . إنسسه كمسسا أا المسسرا  هسس  مسس

 .(12211:11كو 1)
 

كذان ي نظذر لممذراة باعتبارىذا فذى  ة نادي بيا بذولس فذي وقذت  ى ه النظري
 درية أدني من الري ، حتى أن الييودي كذان يشذكر   فذي كذ  صذباح

مق رياًل وليس إمرأة !  )بحسب التممود(. لكونو   
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تاذذذاليم بذذذولس سذذذاعدت كةيذذذرًا المذذذؤمنين اليذذذدد فذذذي األوسذذذا  الييوديذذذة 
 ية لممرأة، ومساواتيا بالري .والوةنية عمى تغيير تم  النظرة الدون

 
 

 والجسد أيضاً ُمكرم
 

 

دافذذ  بذذولس عذذن كرامذذة اليسذذد باعتبذذاره مسذذكن لمذذروح القذذدس باكذذس 
 النظريات التي تنادي بأن اليسد في حد  اتو نيس..

 

همسسا ت ممسسوا أنكسسن  هيكسسل   وروح   ي سسكا فسسيكن، را كسساا أحسس  يو سس  "
كسسسو 1)  مقسسس   السسسدي انسسستن هسسسو"إا هيكسسسل  هيكسسسل   ف يو سسس ر   

17216:3). 
 
 

 .(29:5)أل  أح  ئ  ر ق  بل يقوته ويربيه"فإنه لن يبغض "
 
 

أن ل تن ت مموا أا ئ  كن هو هيكل لمروح الق   الدي فيكن السدي لكسن "
مسسا   وأنكسسن ل سستن إنو سسكن.  إنكسسن قسس  أُشسستريتن بسسثما فمئسس وا   فسس  

 .(21_19:6كو  1) "أئ ا كن وف  أرواحكن الت  ه  هلل
 
 

 .(15:6كو 1)ئ ا كن ه  أن اء الم ي " أن ل تن ت مموا أا أ"
 

وبػػػ  تلوقػػػػل نا ػػػػو ئ ػػػػيوجـ  اػػػػولة ي)ايػػػػم" تلل ػػػػج" ألئلنػػػػلا ل شػػػػلمة إلػػػػ  
 :فيقولتلشيوتل تلل جئ  وتلميوؿ ت مضئ  وت ىيململل تلل ج، 

 

ا إا رهتمان الئ   هو  مسوإ لكسا رهتمسان السروح هسو حيسا  و سالن، إ"
 .(726:8)رو   رهتمان الئ   هو ن او  هلل"
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 رفضه لفكرة التهود
 

 

قاوم بولس بك  ما أوتي من قوة فكرة أن المسيحية ميرد مذ ىب دا ذ  
الديانذذذذة الييوديذذذذة، ورفذذذذض المذذذذزج بذذذذين تقاليذذذذد الييذذذذود وسذذذذموكياتيم 

 وملاىيميم ال اط ة وعين المسيحية، وأوصي أن:
 
 

و شر  أو ما ئهة ني  أو هالل أو  سبإ "ال يحكن أح  نميكن ف  أكل أ
 .(17216:2الت  ه  ظل اإمور ال تي  " ) كولو   

 

المذذذؤمنين  وىذذذو بذذذ ل  ال يقصذذذد الصذذذوم اليمذذذاعي الذذذ ي يشذذذتر  فيذذذو
كمذذذا يحمذذذو ألصذذذحاب األيذذذة -)الكنيسذذذة(  كأع ذذذا  فذذذى اليسذذذد الواحذذذد

إنمذذا ميموعذذة األوامذذر  -الواحذذدة أو أنصذذاا األيذذات أن يلسذذروا قولذذو
نذذواىي التذذي و ذذايا الييذذود مذذن ييذذة أنذذواع مذذن األطامذذة م اتبذذرين وال

 إياىا نيسة، و ل  وا   من قولو فى نلس اإلصحاح:
 

ردا  را كنتن ق  ُمتن مع الم سي  نسا أركساا ال سالن فممسادا كسؤنكن ناتشسوا "
نسسا ال سسالن تُوسسرض نمسسيكن فسسراتض، ال تمسس  وال تسسد  وال تئ سسالت  هسس  

)كولو سس   ل ح سس  ومسسايا وت سسالين النسسا " سست مائمي هسسا لمونسساء فسس  اإل
21221:2). 

 

"لكسا ال  سان ال يقس منا رلس     الذ ي نذادي بذو بذولس: أوىنا يبرز المبد

 .(8:8كو 1)ال نزي  ورا لن نؤكل ال ننقب" إننا را أكمنا 
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فاف موا كسل  "فإدا كنتن تؤكموا أو تشربوا أو تو موا شيتا   ويوصي أي ًا:

 (31:11 كو1)ش ء لمئ   " 
 

ولم يقف األمر عند ميذرد فذرا ض ت ذص األكذ  والشذرب، لكذن مو ذوع 
التيذذود وال تذذان قبذذ  الذذد ول فذذى المسذذيحية أةذذار بمبمذذة شذذديدة بسذذبب 
سذذذمت الق ذذذية  باذذذض المتذذذزمتين، لكذذذن بذذذولس لذذذم ي ذذذ عن ليذذذم حتذذذى ح 

 (. 51لصالحو في ميم  أورشميم )أع 
 

 

 ليامة المسيح هي عماد الكرازة
 

 

ي  صذار  ذالص البشذرية وبقيامتذو صذارت لنذا الغ مبذة عمذي بموت المس
المذذذوت وال طيذذذة، وقيامذذذة المسذذذي  عنذذذد بذذذولس ىذذذي أسذذذاس الذذذدعوة 
لم ذذالص والتوبذذة ومغلذذرة ال طايذذا، وىذذي نقطذذة اإلنطذذالق التذذي إنطمذذق 

 منيا إلي ك  أريا  المامورة لينادي ببشارة اإلنيي ..
 
 

إمسواإ فكيسل يقسول قسون ولكا را كاا الم سي  يكسرز بسه رنسه قسان مسا ا"
بينكن أا لي  قيامة أمواإ. فاا لن تكا قيامة أمواإ فال يكوا الم ي  ق  
قان ورا لن يكا الم ي  ق  قان فبا مة كرازتنا و با ل أي ا ريمسانكن.أانتن 
ب   ف    اياكن. ولكا اإا ق  قان الم ي  مسا اإمسواإ ومسار بساكور  

 .(21_12:15كو 1) " الراق يا
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 .. صانع العجائببولس

 
في ك  عصر وفي ك  يي  يسم    بحدوث باذض المايذزات ال ارقذة 

 لمطبياة ليبط  حيج المااندين ويقوي إيمان أوالده.
 

وحتذذى يومنذذا ىذذ ا اليذذزال أصذذب    يامذذ  مذذن  ذذالل مايذذزات الشذذلا  
ألمذذراض مستاصذذية، وحذذ  المشذذكالت الصذذابة واألزمذذات الم زمنذذة التذذي 

 من  ن  أل ر..توايو الكنيسة 
 

والطريقة التي يتد   بيا   لح  ى ه األزمات قد ال تق  فى أىميتيا 
عن مايزة نق  اليب  المقطم، عدا ما نسم  عنو وما نراه من ظيورات 
لما را  مريم وباض القديسين وما يصاحب ى ه الظيورات من مايزات 

 ت الاقمية.رات المنطقية والحساباتلوق قدرة البشر وتامو فوق التلسي
 

ىكذذ ا كذذان الحذذال فذذي الاصذذور األولذذي لممسذذيحية والسذذيما عصذذر األبذذا  
الرسذذ ، ولكذذن فذذي صذذورة سذذي  مذذن الايا ذذب والمايذذزات لممسذذاعدة فذذي 
نشر الكرازة ولتسيي  قبول اإليمان بالنسذبة لغيذر المذؤمنين، فذالمايزات 
 ىي إحدي األدوات التي منحيا الروح القدس لمرس  لتسيي  م يمتيم.

 

أن ساهن  سم انا  " لمكذرازةلميد حينمذا أرسذ  تالميذ ه والسيد المسي  لو ا

)مإ ئوها ويشووا كل مرض وكل   ل" نمر ارواح نئ ة حتر ي ر
11 :1). 
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"وفيما أنتن داهبوا أكرزوا قاتميا أنه ق  أقتسر  ممكسوإ  وأوصاىم قا اًل:

، أقيمسسسوا مسسسوتر، أ رئسسسوا ال سسسمواإ، أشسسسووا مر سسسر،  هسسسروا برمسسسا  
 .(827:1) مإ يا" شيا 
 

لذذي يانذذب كونيذذا أداة  مذذن أدوات المسذذاعدة التذذي يسذذت دميا الرسذذول وا 
ل دمة الغرض األساسذي وىذو نشذر اإليمذان بالمسذي ، و دمذة النلذوس 
المحتايذذذة التذذذي عيذذذزت الوسذذذا   الطبيايذذذة عذذذن تمبيذذذة مطالبيذذذا، ت اذذذد 
رتباطذو بذا   المايزات بمةابة بطاقة ىوية لمرسذول ت بذين مذدى صذدقو وا 

 التو..ال ي أرسمو، وعرىانًا حيًا عمى صدق رس
 

"را نالمساإ الر سول  وى ا يظير من كالم بذولس إلذي أىذ  كورنةذوس:

 .(12:12كو 2) من إ بينكن فر مبر بآياإ ونئات  وقواإ"
 

 

باكس األنبيا  الك بة ال ين ظير عيزىم عن القيام بمة  ىذ ه األعمذال 
فتمكذذأوا بتكذذ يب النذذاس ليذذا عنذذدما يذذرت عمذذى أيذذدي الرسذذ  السذذابقين، 

ح ية يظيذر بطالنيذا يميذًا وا ذحًا، ألن المنطذق يقذول أنذو وطباًا ى ه ال
إ ا م ناذذت المايذذزات لتكذذ يب النذذاس ليذذا فبذذاألولى ت منذذ  الرسذذالة  اتيذذا 

 لنلس السبب..!!
 

 

 نعود إلي بولس..
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سي َّ سلر أعمال الرسذ  الاديذد مذن ا يذات التذي أيراىذا الذروح القذدس 
 عمى يدي بولس فيما كان يؤدي عممو ككارز..

 

   ليػػث لػػلف اػػولة و منلوػػل يلػػلىمتف ول مػػ  تلػػمت، لػػلف  أيقونيذذةباػػ
 .(3:14) أع ري هياإ ونئات  نمر أي يهما " " ي    أا تئ  تلمت

 

   هسدا كساا ي سمع " يقلاً مح ما وا  َمق)ج مػف وطػف أمػو(، لسترةوب

بول  يتكمن فش ب رليه ورد رأى أا له ريمانا  ليشور قال بموإ نظين 
  (.11-8: 14) أع مبا ، فوث  ومار يمش " ئميك منتقن نمر ر

 

"را  ى ه المايزة ىذزت المدينذة كميذا حتذى أن اليمذوع صذر وا قذا مين:

 .(11:11) أع النا  ونزلوا رلينا" اإلهة تشبهوا ب
 

   ومسسر إ قاتمسسة  إيو)ػػل اػػولة للميػػ  ايػػل موح عمتبػػ ، فيمبذذيوبػػ"

يسسق ال سسالب، هسسإالء النسسا  هسسن نبيسس    ال مسس  السسديا ينسسا وا لكسسن ب ر
وكانإ تو ل هدا أياما كثير  ف ئر بول  ورلتوإ رل  السروح وقسال أنسا 

 )أعف رج ف  تمك ال سانة "  همرك بؤ ن ي وع الم ي  أا ت رج منها،
16 :18217). 
 

   كاا   يمنع نمر ي ي بسول  قسواإ غيسر الم تسا  ،  أفسسوبػ"

نسنهن  حتر كاا يإت  نا ئ  ر بمنا يل أومسآزر رلس  المر سر فتسزول
 .(12211:19)أع وت رج اإرواح الشرير  منهن"  اإمراض

 

أغمب الظن أن بولس كان يست دم ىذ ه المناديذ  لتمذتص صذديدًا كذان 
 ي رج من يسده، حيث كان يااني من مرض مزمن أشذار إليذو بقولذو:

 .(7:12كو  2أن يإ شوكة فر الئ  " )"
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ذذ  إليذذو أي ذذًا فذذي رسذذ "لكسسنكن   ليذذم:التو إلذذي أىذذ  غالطيذذة قذذا الً وألم 

ت ممسسوا انسس  ب سس ل الئ سس  بشسسرتكن فسس  اإول، وتئربتسس  التسس  فسس  
ك مسسا   قبمتمسسون  ئ سس ي لسسن تسسز روا بهسسا وال كرهتموهسسا بسسل كمسسال

 .(14213:4) غل كالم ي  ي وع" 
 

   اػػولة ومػػف  -وىػػـ مػػف تلامتاػػمة- يضػػلؼ أى يػػل ت يزيذذرة مالطذذةوبػػ
"فئمسع  ل ػة اػولة ئ ػيجب ء،م)و وقجموت ليـ إل لنلا وأوقػجوت ليػـ نػلمتا ب

بسول  كثيسسرا  مسا الق سسباا وو س ها نمسسر النسار ف رئسسإ مسا الحسسرار  
أف ر ونشبإ فر ي ر، فمما رأى البرابر  الوحش م مقا  بي ر قسال ب  سهن 
لب ض الب  أا هدا اإلن اا قاتل لن ي نه ال  ل يحيا ولو نئا ما البحر، 

، وأما هسن فكسانوا فنوض هو الوحش رل  النار ولن يت رر بش ء ر يء
ينتظروا أنه نتي  أا ينتو. أو ي ق  ميتا ، فمما رنتظروا كثيرا  ورأوا انه 

 .(6_3:28) أع ُم ر تغيروا و قالوا هو رله"  لن ي رض له ش ء
 

 وب  ناة تللزيمة لمل ع ى يجي اولة آئلل لثيمة وم)لزتل شالء 

حمسسر " فحسس ث أا بسسابميو  )مقسس ن الئزيسسر ( كسساا م سس ئ ا  ُم تسسرى ب
و حج، ف  ل رليه بول  ومم  وو ع ي يه نميه فشوار، فمما مار هدا 

-8: 28أع )ف  الئزير  يؤتوا ويشووا"  كاا الباقوا الديا بهن أمراض
11) 

 

  ولـ يقيصم تلم)لزتل تلي  ألمتىل تلػمت ع ػى يػجي اػولة بقػط ع ػى
وػػػمتا ت موتح تلشػػػميمة،   لكذذذن كرمذذذو   بإقامذذذة ميذذذتشػػػالء ت مػػػمتض وت 

"الحسق الحسق أقسول  ق  اػهلؾ قػوؿ تل ػيج تلم ػئح لػو تلملػج ليالميػهه:لييل

لكن ما يإما ب  فاإنمال الت  أنا أنممها ي ممها هو أي ا  وي مسل أنسن 
منها إنر ماضش رلر أب  ومهما  سؤلتن بؤ سم  فسدلك أف مسه ليتمئس  اإ  

   .(14_12:14) يو  ؤلتن شيتا  بؤ م  فإن  أف مه"باإبا، را  
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بولس في ى ا الوعد فإنو لم يستكةر عمى نلسذو أن ييذري الذرب ولةقة 
 ى ه المايزة عمى يديو ولم يتردد لحظة واحدة..

 

"وفسس  أول اإ سسبوع رد كسساا التالميسسد مئتم سسيا ليك سسروا  بسسزا   سسا بهن 
بول  وهو مزمع أا يم   فس  الغس  و أ سال الكسالن رلسر نمسل الميسل. 

انوا مئتم سيا فيهسا. وكساا شسا  وكانإ ممابي  كثير  ف  ال مية الت  كس
أ سسمه أفتي سسو  ئال سسا  فسس  ال اقسسة متسسثقال  بنسسون نميسسق ورد كسساا بسسول  
ي ا     ابا   ويال  غم  نميه النون ف ق  ما ال بقة الثالثة الر أ سول 
و حمسسل ميتسسا. فنسسزل بسسول  ووقسسع نميسسه ورنتنقسسه قسساتال  ال ت سس ربوا إا 

كثيسسرا  رلسسر الوئسسر وهكسسدا  نو سسه فيسسه. ثسسن مسس   وك سسر  بسسزا  وأكسسل وتكمسسن
 .(12-7: 21)أع "  رج. وأتوا بالوتر حيا  و ت زوا ت زية لي إ بقميمة

 

ما فامو بولس ي ايد إلي أ ىاننا ما فامذو إيميذا قذديمًا إ  أقذام إبذن أرممذة 
 مو ليس التشابو الوحيد بينيما!صرفة صيدا بنلس الطريقة، ولا

 
 

 
 إحمالاً للحك.. بولس مؤسس كنيسة روما

 
 

ت لا ر الكنيسة الكاةوليكية بأن مؤسسيا ىذو القذديس بطذرس الرسذول، 
قيذذذة ويذذذزعم الذذذباض أن  لذذذ  ياطذذذي كنيسذذذة رومذذذا الحذذذق فذذذى ر اسذذذة ب

 !ر أن بطرس كان ر يسًا لمتالمي عتباالكنا س في الاالم المسيحي با
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ب يد أن ى ه المزاعم ال تستند إلي الواق  في شي  وليس ىنذا  مذا يؤيذد 
الكتاب المقدس، فال بطرس اسس كنيسة روما وال كان من  صحتيا من

األص  ر يسًا أو زعيمًا بين التالمي ، ب  إن فكرة الزعامذة نلسذيا ويذدت 
 ماار ة شديدة من يانب السيد المسي  ال ي صرح قا اًل:

 

أنتن ت مموا أا رإ اء اإمن ي و ونهن وال ظماء يت م وا نمسيهن. فسال "
أرا  أا يكوا فيكن نظيما  فميكا لكن  ا ما . وما يكوا هكدا فيكن بل ما 

 .(27_25:21)مإ  " أرا  أا يكوا فيكن أوال  فميكا لكن نب ا  
 

ى ا من ناحية، ومذن ناحيذة أ ذرى فذالقول بذأن بطذرس ىذو مذن أسذس 
كنيسة روما يتاارض م  الاديد من الحقذا ق الكتابيذة والتاري يذة التذي 

 وليس بطرس.. تنسب ى ا اللت  اإليماني إلي بولس
 

 

: فسس  ر سسالته رلسس  أهسسل غال يسسة يُ سسئل بسسول  الر سسول حقيقسسة هامسسة أوالً 
موا ها أنسه أُتمسا نمسر رنئيسل الغرلسة )الكسراز  لألمسن( كمسا ب سر  نمسر 

 .(9-7: 2يل ال تاا )الكراز  لميهو (.. ) غل رنئ
 

وى ا ي ظير بو وح أن الكرازة لألمم ىي من صميم عم  بولس، وعمى 
 ل  بطرس ال ي ت رج الكرازة لألمم عن نطاق عممو.الاكس من  

 
 

 ً : يحوي الكتا  المق   بيا موحاته ر الة هامة ب ث بها بول  ثانيا
 الر ول رل  أهل رومية، وهدر الر الة ف  ح  داتها تُ   نونا  ما رفتقا 
الران  لرنيته، وفيها يُ بر بول  نا رشتياقاته لممإمنيا ف  روما 

 نو ا  بزيارتهن..ويق ع نمر نو ه و
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فإا   الدي أنب ر بروح  ف  رنئيسل ربنسه شساه  لس  كيسل بسال رنق ساع "
أدكسسركن. مت سسرنا   اتمسسا  فسس  مسسموات  ن سسر اإا أا يتي سسر لسس  مسسر  
بمشيتة   أا أت  رليكن. إن  مشتا  أا هراكن لك  أمنحكن هبسة روحيسة 

 .(11_9:1" )رو لثباتكن
 

قم إ أا ات    كثير   و  انن  مرارا  ا اإيه" ثن ل إ أري  أا تئهموا أ
 .(13:1)رو " ان إ حتر اإمُ رليكن و

 
 

ل  اشتيا  رلر المئ ء رليكن مند  نيا كثير . ف ن ما أده  رلر أ سبانيا "
 .(24-23: 15رو ) هت  رليكن"

 

 ً : ما غير الم قول أا يتقا ن بول  الكسراز  فس  رومسا مسع ب سر ، ثالثا
م ينة بش ر فيها ر ول ه ر، إا دلك    مبا يء أو ينا ي باإليماا ف  

 بول ، اإمر الدي دكرر مراحة  ف  نو  الر الة..
 

حتسسر أنسس  مسسا أورشسسمين ومسسا حولهسسا رلسسر الميريكسسوا قسس  أكممسسإ التبشسسير "
بإنئيسسل الم سسي . ولكسسا كنسسإ محترمسسا  أا أبشسسر هكسسدا لسسي  حيسسث  سسم  

 .(21، 19: 15) رو لم ي  لتال أبن  نمر أ ا  إ ر" ا
 

 ً : ي تن بول  ر الته رل  اهل روميسة ب مبسة مسا أئسل أا يثبستهن   رابعا
فسس  اإليمسساا بح سس  رنئيمسسه )أي بسسول ( وكرازتسسه بال سسي  الم سسي ، وهسسدا 
يو   بما ال ي ع مئاال  لمشك أا بول  هو السدي أر سر  قوانس  اإليمساا 

 ف  روما ولي  ب ر .
 

 

 ً رلهيسسا  تمقسسار بسسول  مسسا السسر   : تُ سس  كسسراز  بسسول  فسس  رومسسا امسسرا  خامسووا
 ي وع الم ي  نو ه، كما يشه  بدلك  ور أنمال اإباء الر ل..

 

وقل به الر  و قال ثسق يسا بسول  إنسك كمسا شسه إ  وف  الميمة التالية" 
) أع "  ي سسا  بمسسا لسس  فسس  أورشسسمين هكسسدا ينبغسس  أا تشسسه  فسس  روميسسة أ

11:23). 
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لمػل ئظيػم بػ  تسصػللح  ،وياجو أف ي ؾ أئضلا للنػل مموػ  اػولة نا ػو
 تليل ح عشم مف  ام ت عملؿ.. 

 

و سسع بسول  فس  نو سسه أنسه ب سس ما يئتساز فسس  ولمسا كممسإ هسسدر اإمسور "
مك ونية و أ اتية يده  رلر أورشمين قاتال  ان  ب  ما أمير هناك ينبغ  

 .(21:19أا أرى رومية أي ا "   ) أع 
 

 ً رلسسس  رومسسسا                               : يسسسدكر  سسسور اإنمسسسال مسسسراحة أا بسسسول   سسسافر سادسوووا
أقسسان هنسساك  سسنتيا كسساممتيا فسس  بيسسإ ا سستؤئرر (، وأنسسه 16214:28) أع 

وكاا يقبل ئميع الديا ي  موا رليه. كارزا  بممكوإ   وم ممسا  لنو ه، "
 .(31231:28) أع     بؤمر الر  ي وع الم ي  بكل مئاهر  بال مانع"

 

ومف مومػل ليػت اػولة  بولس في روما،دة صريحة عن كرازة وىي شيا
بػػػػػ  تل)جيػػػػػج مػػػػػف م ػػػػػل  و إلػػػػػ  تلمػػػػػؤمنيف.. بػػػػػ  أب ػػػػػة، وبػػػػػ  بي اػػػػػ ، و 

ل  ي ميهه بي موف.  لولو  ، وت 
 

وع ػػى تلنقػػئض يملمػػلا لػػـ َئ ػػلً تل يػػلت عػػف وطػػمة أنػػو قػػلـ وػػأي نشػػل  
لػػمتزي بػػ  مومػػل، ولػػـ يػػهلم تليػػلميف أف وطػػمة  ػػلبم إلػػ  مومػػل إال بػػ  

 يشيج ىنلؾ ع ى يج نيموف تلطلمئ .نيلئ  لئليو ليث أ 
 

ىػهه و)ػػض ماللظػلل َيثاػػل أف اػػولة ىػو تلػػهي لمػػً متئػ  تسئمػػلف إلػػ  
مومػػػػل ولػػػػئة وطػػػػمة لمػػػػل يػػػػجع  أووينػػػػل تل لثولئػػػػؾ  ػػػػ)ئلا و ػػػػن م ل ػػػػ  
مزعومػػػ  ل  م ػػػ  تلمومػػػلن  ع ػػػى  ػػػل م تل نػػػل ة بػػػ  تل)ػػػللـ تلم ػػػئل ، 
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مػح تللقػل   تل يلائػ  ت مم تلهي ال ييا  مح تلػموح تلم ػئلئ  وال ئ ػيقئـ 
 تلوتمجة ب  تسنليً..

 
 
 

 

 اإليمان أول شروط الخالص.. لكن ليس أخرها
 
 

في رسا   بولس تت   ماالم الصذورة كاممذة، ولذيس مذن يانذب واحذد 
 كما يحمو لمباض أن ينظر إلييا..

 

بمػػػل مػػػف شػػػؾ أف تسئمػػػلف وللم ػػػئح ىػػػو أوؿ شػػػمو  تلوػػػالص، وقضػػػئ  
( مل ػػوم ، وعقيػػجينل لػػأمثوهلة أنػػو ال وػػالص كإلذذوح  تسئمػػلف وللم ػػئ

 ل يم تلمؤمنيف ي ينج إلى لالـ تل يج تلم ئح نا و تلهي صمح ممتمتا أف:
" الدي يإما باإلبا له حيا  أب ية والدي ال يإما باإلبا لا يرى حيا  بل 

 (36:3يمكث نميه غ    "     ) يو 
 

ليس أ ذره، وبصذراحة شذديدة لكن اإليمان بالمسي  ىو بداية الطريق و 
  الص.فاإليمان بالمسي  وحده غير كافي لم

 

لػػػئة ىػػػهت مأئػػػلا هتيئػػػلا وال إلييػػػلجتا شوصػػػئلا، وال ليػػػى بلػػػمتا أول ئػػػلا أو قػػػمتمتا 
ليػػ  ماػػً ت ملم)ئػػلا، إنمػػل ىػػو بلػػم تل يػػلت تلمقػػجة ونصوصػػو تلصػػميل 

 !تلو)ض عنيل أو ي لب وت
 

 ندخل في التفاصيل.. 
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 ومها للخالصالمعمودية ولز
 
 

الطوا ف التي تاتقذد أن ال ذالص يمكذن أن يتحقذق لشذ ص لميذرد أن 
ىذذ ا الشذذ ص قذذد ق ِبذذ  المسذذي  م  مصذذًا ش صذذيًا لذذو، إنمذذا تاتمذذد عمذذى 
 يذات محذددة وفذذي مناسذبات  اصذذة، أنيذم حتذذى ال يتمسذكون بذذالحرا 
دون اليوىر ألنيم يتياىمون أغمب النصوص التي ال تتلق م   را يم 

 ألىوا يم، وىنا تكم ن ال طورة. نيا وفقاً أو يلسرو 
 

عيقلجىـ اإمللنئ  تلوالص عف طمي  تسئملف ولػجه ويئػلل وف ت وىـ يامز 
 أو أنصػػػلؼ آئػػػلل( جوف أف أف ئاطنػػػوت ل موتقػػػن وت لػػػجتث تليػػػ  ومجل 
بييل ىهه توئلل، ومنيل مل َهلم ب   ام أعملؿ تلم ً عف  للف بي ا  

 تلهي آمف اوت ط  اولة و ئال:
 

 

نسس فع رلسسر  ا سسل و سسر لبسسول  و سسيال وهسسو مرت سس . ثسسن او ف مسس   سسوءا  "
.  فقساال همسسا  مسسبمسسادا ينبغس  أا أف سسل لكس  أ قسال يسسا  سي ي  أ رئهمسا و

 .(31_29:16ل بيتك" ) أع بالر  ي وع الم ي  فت مب أنإ وأه
 

مذذن ىذذ ه األعذذداد يت ذذ  ان الرسذذولين كانذذا بصذذدد قبذذول إنسذذان وةنذذي 
أسس اإليمان المسيحي، ومن ةم ويب عمذييم  ليس لديو أي فكرة عن

 تبسيل الموقف وليس تاقيده..
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والذذذ ي يتأمذذذ  فذذذي األعذذذداد التاليذذذة ليذذذا م باشذذذرة ي ذذذدر  أباذذذاد القصذذذة 
 م كتممة..

 

وكممار وئميع ما ف  بيته بكممة الر . فؤ سدهما فس  تمسك ال سانة مسا " 
له أئم وا" ف  الحال هو والديا الميل وغ مهما ما الئراحاإ و انتم  

 .(33232:16)أع 
 

بللم وليف لـ ئليائل وملمج قاػوؿ  ػللف بي اػ  ل ئمػلف، ل نيمػل شػملل لػو 
لقل   ىهت تسئملف وأو)ػلجه وبػ  تللػلؿ إعيمػج ولػً مػف بػ  اييػو، تل ايػم 

 وتلص يم..
 

قترانيا باإليمان كشر  لم الص.ومن ةم تت   أىمية المامودية   وا 
 

لمسذذي  لذذو فذذي الطريذذق إلذذى دمشذذق، بذذولس نلسذذو باذذد ظيذذور السذذيد ا
يمانو بالسيد المسي ،  اطبو حنانيذا قذا اًل: "واإا لمسادا تتسوانر، قسن  وا 

 .(22:16وانتم  واغ ل   اياك" )أع 
 

ولـ ئ يطح اولة أف يؤلً عملجه  لع  وتلجة ع ػى تلػممـ مػف لونػو لػـ 
 .(1921829:9) أع  ئأ ً أو ئشمت لثالث  أئلـ ميوتلئ 

 

لماموديذذة ولزوميذذا لم ذذالص ولسذذكني الذذروح القذذدس  ذذرورة ا وتظيذذر
الدا م فذي المذؤمنين مذن كذالم بذولس مذ  باذض المذؤمنين فذي أفسذس 

 ال ين لم يكونوا يارفون إال مامودية يوحنا..
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ل لهن هل قبمتن الروح الق   لما همنتن قالوا لسه وال  سم نا أنسه يوئس  قا" 
بم مو يسسة يوحنسسا. فقسسال ا انتمسس تن فقسسالوا فقسسال لهسسن فبمسسادالسسروح القسس  . 

نوا بالدي يؤت  ا يإملمش   أ ا يوحنا نم  بم مو ية التوبة قاتال  بول  ر
)أع م وا انتمس وا با سن السر  ي سوع " فممسا  س .ي بالم ي  ي سوعب  ر أ
2:19- 5) 
 

إ ن حمول الروح القدس وسكنو الذدا م فذي المذؤمن مرىذون بنوالذو 
فذي أفسذس مذن كذالم سر الامذاد، ىذ ا مذا فيمذو المؤمنذون اليذدد 

 بولس، وماموديتيم كانت تريمة عممية إليمانيم بالمسي ..
 

ويي مم تلقص  ب  لػً مجينػ  يػهىت إلييػل اػولة لئلػمز اوشػلمة تسنليػً، 
 لئة ب  أب ة بقط ول ف ب  لومنثوة أئضلا..

 

 (18:8) أع    وكثيروا ما الكورنثييا رد  م وا همنوا وانتم وا" "
 

 

اإليمذذذذان فذذذذي مناسذذذذبة يذذذذأتي بالتبايذذذذة  كذذذذر  وىكذذذذ ا كممذذذذا يذذذذا   كذذذذر
 المامودية..

 

بللم)موجئػػ  ول ػػت تل)قيػػجة تسمثوهل ػػئ  ىػػ  تلاوتوػػ  تلم ئ ػػئ  ل م ػػئلئ ، 
هلؾ  ننل لمئ)لا قج ومثنل َللـ تلمػول تلػهي ىػو ألػمة تلوطئػ ، وبػ   ػم 

ملج وبلء ليهت تلجيكف، ىهت ت مم ئا مه لنل اولة نا و قل الا:  تل)ك
 
 

ا أننا كل ما انتم  لي وع الم سي  انتمس نا لموتسه. فس فنا م سه أن تئهمو"
بالم مو ية لمموإ حتر كما أقسين الم سي  مسا اإمسواإ بمئس  اذ  هكسدا 
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ه بشبه ن مك نحا أي ا ف  ئ   الحيا . النه را كنا ق  مرنا متح يا م 
 .(5_3:6) رو  موته نمير أي ا بقيامته"

 

 م  السيد المسي ..وت ودفن وقيامة إ ن المامودية ىي م
 

 كولو سس )ة التسس  فيهسسا أُقمسستن أي سسا  م سسه" مسس فونيا م سسه فسس  الم مو يسس"
12:2). 

 

وىك ا يتطير اإلنسان من ال طية اليدية األولذى ويغتسذ  مذن  طايذاه 
 (.الساللة إ  قد وفيَّ دينو بموتو م  المسي  )في المامودية

 

مي ػػلؿ مػػػف مػػف ملػػمج تس مل ػػف اػػولة يػػمى بػػ  تلم)موجئػػ  مػػػل ىػػو أ ثػػ
 تلوطئ ، بللم)موجئ  ى  إيللج وللم ئح..

 
 

 .(27:3)غل تم تن بالم ي  ق  لب تن الم ي " إا كمكمن الديا ان"
 
 

شسسبه موتسسه نمسسير أي سسا  بقيامتسسه"  "إنسسه را كنسسا قسس  مسسرنا متحسس يا م سسه ب
 .(5: 6)رو 

 

ىك ا عمَّم بولس بالروح القدس، ب  أنو يويو أنظارنا إلي مذا ىذو أباذد 
لذ  بكةيذذر، فلذي رسذذالتو األولذي إلذذى أىذ  كورنةذذوس يمقذي بذذولس مذن  

ال ذذو  عمذذى قصذذة  ذذروج سذذاب إسذذرا ي  مذذن مصذذر وعبذذورىم البحذذر 
 األحمذذذر، م اتبذذذرًا الماموديذذذة ىذذذي سذذذر  الصذذذيم مذذذن ييذذذوش فرعذذذون 
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) إبميس وينذوده(، وىكذ ا نقذرأ لممذرة األولذى عذن ماموديذة موسذى فذي 
 الايد القديم..

 
 

هسا اإ سو  أا تئهمسوا أا أباءنسا ئمسي هن كسانوا تحسإ فإن  ل إ أري  أي" 
ا لمو سسر فسس  ال سسحابة وئمسسي هن ائتسسازوا فسس  البحسسر. وئمسسي هن انتمسس و

 .(221:11كو 1) ال حابة و ف  البحر" 
 

ولمػػػل و ػػػص تلشػػػ)ت قػػػجئملا و)اػػػومىـ تلولػػػم، ىلػػػهت أئضػػػلا تلمػػػؤمنيف بػػػ  
لػػػجوت لللػػػ  إلػػػ  تلم)موجئػػػ  ليو صػػػوت مػػػف  ػػػ طلف إا ػػػئة ولنػػػوجه، وليي

 (.الكنيسةوللم ئح وئصيموت أعضلء ب  ل جه  
 

 و تامًا، يقدم بولس المامودية ك رورة حتمية لم الص..
 

 

 "بمقت سس  رحمتسسه  ممسسنا بغ سسل المسسيال  الثسسان  وتئ يسس  السسروح القسس  "
 .(5:3)ت  

 

وم  ك  ما قدمو بذولس مذن تاذاليم عذن الماموديذة ولزوميذا لم ذالص 
تغافذذ  الذذباض عذذن عمذذد  أو عذذن ييذذ  ينبذذًا إلذذي ينذذب مذذ  اإليمذذان، ي

 ة اإليمان وحده، وكلايتو لم الص.م نادين ب رور 
 

وىـ اهلؾ يمبضوف تلم)موجئ  أو ع ى ت قً ينلموف ب)لليييل، وئ قطوف 
مف ل لولييـ ي) ئـ ليلا  صميح لـ يو ػو موضػح بػ  تل)يػج تللجيػج مػف 

شػلمت ل اجتئػ  مػف تسشلمة إلئو، عجت مل لػلء بػ  تل)يػج تلقػجئـ مػف ممػوز وت 
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 لمم وصوالا ملء تلطوبلف أئلـ نوح وممومتا و)اوم ش)ت إ مت يً تلولم ت
 إلى م)موجئ  يولنل.

 

وت جل  تل يلائ  ع ى لزـو تلم)موجئ  ل والص عب  تل)يج تللجيجع لثيػمة 
لػػجتا، منيػػل ع ػػى  ػػايً تلمثػػلؿ ولػػئة تللصػػم مػػل لػػلء ع ػػى ل ػػلف تل ػػيج 

 تلم ئح نا و:
 

 (16:16) مر  ب""ما أما وانتم   م. 
 

 " أئا  ي وع الحق الحسق أقسول لسك را كساا أحس  ال يولس  مسا المساء
 .(5:3والروح ال يق ر أا ي  ل ممكوإ  " ) يو 

 

 فع الس  كسل  سم اا فس  ال سماء ونمسر  كممهن قاتال  " فتق ن ي وع و 
اإرض. فادهبوا وتممدوا ئميع اإمن ونم وهن بؤ ن اذ  و اإلبسا 

) مسإ  وميتكن به"مموهن أا يحوظوا ئميع ما أوالروح الق  . ون
18:28-21). 

 

ون وصذذايا السذذيد المسذذي  فيذذ  حقذذًا الذذ ين يرف ذذون األسذذرار، يحلظذذ
 ؟!وتااليمو

 

ومػػف ت جلػػ  تلصػػميل  أئضػػلا ع ػػى لػػزوـ تلم)موجئػػ  وضػػمومييل ل وػػالص 
 مل هلمه وطمة تلم وؿ ب  م لليو ت ولى:

 
 

السدي نوس  بالمساء، قميموا أي ثمان  أبنر الدي فيه  مب مك يُ د كاا الوُ ر"
 .(21221:3ب  1)ي الم مو ية" مثاله ي ممنا نحا اإا أ
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ىػػػهه و)ػػػض ت جلػػػ  تل يلائػػػ  تليػػػ  يثاػػػل ومػػػل ال يػػػجع ملػػػلالا ل شػػػؾ أىمئػػػ  
تلم)موجئػػ  ولزوميػػل ل وػػالص، عػػجت مػػل هلمنػػل مػػف ي) ػػئـ اػػولة بػػ  ناػػة 

 ىـ..!!تلوصوص.. ومح هلؾ ييملجى تلمتبضوف ب  مبضيـ وعنلج
 

 لماذا يرفض هؤالء لزوم المعمودية للخالص؟! لكن
 
 

 الكهنوت 
 

 

بػػػ  مأيػػػىك أف تلطوت ػػػن تليػػػ  يػػػمبض تلم)موجئػػػ  أو ي)يامىػػػل ميػػػم َميمػػػ  
ل والص، اً ويمبض ت  متم عموملا ع ى تلممـ مف لً ت جل  تل يلائػ  
ل  تلي  يؤيجىل ويثال ن اييل ل  يج تلم ئح مؤ  يل، إنمل ييجؼ أ ل لا إ
 تسليالؼ لوؿ لقئق  ولوج لينول م ئل ، ىلهت اجأل تلقص ...

 

 الزماا: القرا ال ابع نشر الميال ي.  
 
 الكنيسة الكاثوليكية. مسرح األحداث1  
 

 

ميوػلطيـ وللقصػم، أم ت مللؿ تلػجيف بػ  هلػؾ تل)صػم وت ليث أجى ب لج
 وت ػػج تلقجئ ػػيف وميمىػػل مػػف تلاػػجعوظيػػوم مػػل ئ)ػػمؼ وصػػلوؾ تل اػػمتف وه

لئشػػ)ً  مذذارتن لذذوةرإلػػ  مولػػ  علممػػ  مػػف تلَ ػػوط اػػيف تل)لمػػ  إ ػػي  يل 
تلايي   ت ولى ضج تل نئ   تل لثولئلئ  ومف ثـ أاجى يلاظو ع ػى تل)جيػج 

 ..ىك ا بدأمف مظلىم تلا لج جتوً تل نئ  ، 
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لكذن سذرعان مذذا كسذر نذ ره و مذذ  ةيذاب الرىبنذة ونذذادي بحريذة التامذذيم  
 تاب المقدس!  إنسان في تلسير الكوحق ك

 

ومح لونو لػـ يلػمؤ ع ػى إنلػلم أ ػمتمتا ميمػ  لللم)موجئػ  وتسبولم ػيئل،  
نػػػل تلنػػػوتة لإال أف أبلػػػلمه تلميطمبػػػ  وماػػػجأ لميػػػ  تلي) ػػػئـ تلػػػهي نػػػلجى وػػػو ل

ت ولػػػى تليػػػ  ي ػػػاال بػػػ  ظيػػػوم تل)جيػػػج مػػػف تلاػػػجع وقػػػلجل تلػػػو)ض إلػػػى 
لؿ مبػػػض ت  ػػػمتم عمومػػػلا و ػػػم تل ينػػػول وصوصػػػلا، ل ونػػػو ئ)طػػػ  ملػػػ

و مبضػػيـ ل  ينػػول  ػػقطوت  نلا ل لػػً وتلػػم ط وم اػػمة تلوطلئػػل،تلػػجيف  ػػ طل
 تسئملف تلقوئـ. ة  لئق  مف تلمبض ل )قيجة ومولجئب  ىو 

 

عذذن فذذي رأيذذي أن مذذارتن لذذوةر ومذذن تباذذو ينطبذذق عمذذييم كذذالم بذذولس 
 (.3 :3)غل بدأوا بالروح وكمموا باليسد  ال ين

 

ننسسا اإلرثودك سس  القسسوين السسدي نمسسر كسسلش فهسسدر اإفكسسار غريبسسة نسسا ريما
ت ممته الكني ة ما اذباء الر ل وحوظتسه مسا  سمون الهرا قسة فس  كسل 

 ال مور ورل  يومنا هدا..
 

 
 ندخل في ُصلب الموضوع..
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ي اتبر السيد المسي  نلسو ىو مؤسس سر الكينوت، وى ا وا ذ  فذي 
 شرة..الحديث ال ي دار بين السيد المسي  وتالمي ه باد القيامة مبا

 

فقال لهن ي وع أي سا  سالن لكسن كمسا أر سمن  اذ  أر سمكن أنسا. ولمسا " 
قال هدا نو. وقال لهن اقبموا الروح الق  . مسا غوسرتن   ايسار تغوسر لسه 

 .(23_21:21وما أم كتن   ايار أم كإ" ) يو 
 

وكذذذ ل  حذذذديث السذذذيد المسذذذي  مذذذ  بطذذذرس )نيابذذذة عذذذن التالميذذذ ( وال 
 عن حديةو السابق..ي تمف كةيرًا في م مونو 

 

وأنسسا أقسسول لسسك أي سسا أنسسإ ب سسر  ونمسسر هسسدر المسس ر  أبنسس  كني سست  "
  ن يسسك موسساتي  ممكسسوإ ال سسماواإأو. بسسوا  الئحسسين لسسا تقسسوى نميهسساوأ

ف  ال ماواإ و كل ما تحمه رض يكوا مربو ا فكل ما ترب ه نمر اإ
 (19218:16ف  ال ماواإ"   ) مإ  رض يكوا محموال  نمر اإ

 

 ساس بنى بولس تاميمو عن الكينوت.األ وعمى نلس
 

فيو إ  يتحذدث عذن السذمطان الممنذوح لذو مذن السذيد المسذي  ي  اطذب 
"ولكا بؤكثر ئ ار  كتبإ رليكن ئزتيسا أيهسا  المؤمنين في رومية قا اًل:

كسسوا . حتسسر أ سو  كمسسدكر لكسن ب سسب  الن مسسة التس  وهبسسإ لسس  مسا  اإ
إلنئيسسل   ككسساها ليكسسوا  را  مسسن مباشسسلي سسوع الم سسي  إئسسل اإ  ا مسسا  

 .(16215:15رو بالروح الق  "ى) مق  ا   من مقبوال  قرباا اإ
 

)أو كمذذذا قمنذذذا  الاييذذذب أن راف ذذذي الكينذذذوت يبذذذررون رف ذذذيم ب يذذذات
أنصذذاا  يذذات( مذذن الكتذذاب المقذذدس، فيذذم يسذذتندون إلذذي مذذا يذذا  فذذي 

 سلر الرؤيا  عمى لسان يوحنا الرسول:
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)رإ  ا   ايانا، وئ منا مموكسا  وكهنسة هلل أبيسه"الدي أحبنا وق  غ منا م"
626:1) 

 

ويأ   راف ي الكينوت من ى ه ا ية أساسًا لذرفض الكينذوت ال ذاص 
 !ة، بزعم أن "ك  المؤمنين كينة"في المسيحي

 

وئقولػػوف إنيػػل  ،" ولمبئػ كينذذةتل ميػت بػػ  تلموضػوع أنيػػـ ئا ػموف ل مػػ  "
يلت تلوضػوع لا ػ  م)ينػ  أو يشمً لً تلمؤمنيف وللم ئح، وولليلل  بال 

 "..  كينةع ول ت نظميييـ ع " َمويلمة  ف تللمئح
 

ل ف لنامض أف ىهت ىو تليا يم تلصلئح لآلئ ، وقا نػل تلقػوؿ وػأف لمئػح 
 لمبئػػلا(، بيػػً لمئػػح تلمػػؤمنيف "م ػػوؾ"، وىػػً لمػػئ)يـ  " كينذذة"تلمػػؤمنيف

ء ئللمػػػػوف جوالا وشػػػػ)وت.. إف لػػػػلف تللػػػػلؿ لػػػػهلؾ ب مػػػػلهت يوضػػػػح ىػػػػؤال
 ؟!ممتء ب  تلجوؿ تلي  ئ)ئشوف بييلل مؤ لء وتلم وؾ وت 

 

مذذا مذذن شذذ  أن ىذذ ه األيذذة وحذذدىا ال تصذذم  كأسذذاس لذذرفض الكينذذوت 
ال ذذذاص، وكمذذذا سذذذبق وأو ذذذحنا  طذذذورة التامذذذيم المبنذذذي عمذذذى ا يذذذة 

 الواحدة التي رعما ت ص مناسبة باينيا..
 

تلوػػػلص  باػػػ  توئػػػ  موضػػػوع تلولػػػث، وتليػػػ  ئ)يامىػػػل متبضػػػ  تل ينػػػول
أ لة ل  ينول تللمػلع ، ئظيػم تلو ػط تلوتضػح اػيف ت مػوم وو)ضػيل، 

 ء بكيـ م مل َمي)مج لم)ن  توئ .مف والؿ  و 
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يوحنسا رلس  ال سبع الكنسات  "، (4)ن   وا   ىنا أن الم تكمم ىو يوحنا 

 .(4:1الت  ف  أ يا" ) رإ 
 

م ال َئقصػػج وػػو يولنػػل مػػح أوػػميف، ىػػهت ت مػػ "يامنذذا"وع ئػػو بللضػػميم بػػ  
 ئليلا إل  يا يم..

 

 اً يامنذذا مموكذذ ذذرين الذذ ين عنذذاىم يوحنذذا بقولذذو "لكذذن مذذن ىذذم ىذذؤال  األ
 ..؟؟(3)ن   وكينة" 

 

من الوا   والمقبول منطقيًا أن يوحنا يتحدث عن نلسو م  غيره من 
الرسذذ  الذذ ين أ ذذ وا سذذمطانًا مذذن السذذيد المسذذي  نلسذذو لمحذذ  والذذرعل 

 مطان لم يمنحو ليمي  المؤمنين.ومغلرة ال طايا، وطباًا ى ا الس
 

( َمشػيمتا نذاناة تلالمة يي مم ع ى ل لف اػولة، تلػهي ئ ػيوجـ تلضػميم  
 إل  نا و مح مبقل و تلم ً، بئقوؿ ب  م لليو ت ولى  ىً لومنثوة:

 

 .(1:4كو 1) ن الم ي  ووكالء  راتر  ""هكدا فميح بنا اإلن اا ك  ا
 

وى  يميايم وكال  ونواب عذن  ن؟!في  يمي  المؤمنين  دام وم بشري
 لمسي  وم كملون ب دمة األسرار؟!ا
 

ىذذذ  يممذذذ  كذذذ  مسذذذيحي القذذذدرة عمذذذى مذذذن  الذذذروح القذذذدس لغيذذذره مذذذن 
وىذذذ  يممذذذ  اليميذذذ  سذذذمطانًا لغلذذذران ال طايذذذا كمذذذا كذذذان  المذذذؤمنين؟!

 ؟!س لمر 
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ة تلَمي اػػػمة يػػػمبض تسنصػػػئلع ل ػػػف تلناػػػو قط)ػػػلا لػػػً هلػػػؾ لػػػئة ل لمئػػػح، 
للممـ ممػل ئشػل و هلػؾ مػف وطػومة ع ػى مصػيمىـ ت اػجي تسلي  وػلألمم 
 !(3:2)ن  

 

منين أمذذذا  صوصذذذية الكينذذذوت واقتصذذذاره عمذذذى ف ذذذة م  تذذذارة مذذذن المذذذؤ 
 فتظير في تاميم بولس بو وح.

 
 

  :ال يؤ سد " فو  ر الته رل  ال برانيا يإك  نمر هدر الحقيقة مسراحة
نس  أي سا " ) م نو مسا   كمسا هسرواأح  هدر الوظيوة ما نو ه بل ال

4:5). 
 

 

   وفسسس  ر سسسالته اإولسسسر رلسسس  تمميسسسدر تيموثسسساو  يتحسسس ث بسسسول  نسسسا
السس رئاإ الكهنوتيسسة الم تموسسة والمسسواإ الوائسس  توافرهسسا فسس  كسسل مسسا 

اإ سسسسسسسساقوة والشمام سسسسسسسسة كوتسسسسسسسسة ُم تسسسسسسسسار  مسسسسسسسسا بسسسسسسسسيا المسسسسسسسسإمنيا                                
تسسوافر فسس  كسسل يمكسسا أا ت (، و ب سسا  هسسدر المسسواإ ال13_1:3تسس  1) 

 (.9_7:1)رائع أي ا : ت    المإمنيا.
 

 

ومما يدل عمذى  صوصذية الكينذوت أي ذًا وعذدم صذالحية كذ  شذ ص 
لمقيام بي ه الميمة الدقيقة وةيقة الصمة ب ذالص النلذوس، مذا أوصذي 
 بو بولس تممي ه تيموةاوس من التأني والتدقيق عند إ تيار الكينة..

 

 .(22:5ت  1) "ال ت ع ي ا  نمر أح  بال ئمة"
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وىػػهت  ند إلذذي أشذذ اص بايذذنيم وليسذذت مشذذاًعا،فذذالكينوت ميمذذة ت سذذ
 وتضح أئضلا ب  لالـ اولة لي ميهه يئطة..

 

مسسا أئسسل دلسسك تركتسسك فسس  كريسسإ لكسس  تكمسسل ترتيسس  اإمسسور الناقمسسة "
 .(5:1) ت   "وتقين ف  كل م ينة ق و ا  كما أوميتك

 

رئ ا رلر ل تر  وأيقونية ثن "لالمة يي مم ب   ام أعملؿ تلم ً: ناة ت

وأن اكية. يش  اا أنو  التالميسد وي ظسانهن أا يثبتسوا فس  اإليمساا وأنسه 
ب يقاإ كثير  ينبغ  أا ن  ل ممكوإ  . وانت با لهن ق و سا  فس  كسل 

)أع  كني ة ثن مميا بؤموان وا تو ناهن لمر  الدي كانوا ق  همنوا بسه"
21:23_23). 

 

نكذاره مذن حيذث الامذ   وال  الصة أن رفض الكينوت، أو قبولو شذكاًل وا 
واللاعمية، إنما ياكس مدى اإلنحدار الروحي ال ي وصذ  إليذو الذباض 

 برف يم وصايا الكتاب المقدس وتااليم السيد المسي .. 
 

 

كساا  يسرا  لهسن لسو لسن " عن أمةال ىؤال  يتحدث بطذرس الرسذول قذا اًل:

الومسية المق  سة  نسا ي رفوا  ريق البر ما أنهن ب  ما نرفوا يرت وا
 (.21:2ب  2الُم ممة لهن" ) 
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 اإلفخارستيا
 

 

كسسؤ  البركسسة التسس  " ل بذذولس:فذذي حديةذذو عذذن سذذر اإلف ارسذذتيا يتسذذا 

نباركها ألي إ ه   ن الم ي . ال   الدي نك رر ألي  هو شسركة ئ س  
ننا نشترك ف  ال بز الم ي . فإننا نحا الكثيريا  بز واح  ئ   واح  إ

 .(17216:11كو 1)واح " ال
 

سذتحالة ال بذز وال مذر إلذي يسذد ودم  بولس ىنا يقدم السذر المقذدس وا 
المسي  كحقيقة عاشيا الرس  وا تبروىذا، وكذان  لذ  السذر ورا  وحذدة 

 الكنيسة في الاصور األولي لممسيحية.
 

ولمذذذن ينظذذذر إلذذذي اإلف ارسذذذتيا )التنذذذاول( كميذذذرد تذذذ كار لاشذذذا  السذذذيد 
ه، م نكرًا ب ل  فاعمية السر وقدسيتو وحمول  روح   المسي  م  تالمي 

سذذتحالة ال بذذز وال مذذر إلذذي يسذذد ودم المسذذي ، يقذذدم بذذولس أدلتذذو  وا 
ذرم يسذتويب الدينونذة ويسذقل  ال اصة م اتبرًا التناول بدون إسذتحقاق ي 

 اإلنسان بسببو تحت وطأة ال اف والمرض ب  والموت أي ًا..
 

و شسر  كسؤ  السر  بس وا ر ستحقا  يكسوا أي ما أكل هدا ال بسز أ رد ا"
مئرما  ف  ئ   الر  و  مه. ولكا ليمستحا االن ساا نو سه وهكسدا يؤكسل 
ما ال بز ويشر  مسا الكسا . إا السدي يؤكسل ويشسر  بس وا ر ستحقا  
يؤكل ويشر   ينونسة لنو سه غيسر مميسز ئ س  السر . مسا أئسل هسدا فسيكن 

 (.37_21:11كو 1) روا   واء ومر ر وكثيروا يرق وا"كثي
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وطباًا كممات الوحي اإلليي وا حة في ى ا الصذدد، فمنطقيذًا أن ميذرد 
األك  والشرب لمت كار ال يحتايان ألن يمتحن اإلنسان نلسو، وكذ ل  ال 

سذذتحقاق  ذذاص يترتذذب عمذذى م اللتذذو يريمذذة تسذذتويب ايشذذتر  فييمذذا 
 الدينونة ويق  غير المستحق فريسة لم اف والمرض والموت.. 

 

 ي يحذذرم نلسذذو مذذن ىذذ ا السذذر فإنذذو يحذذرم نلسذذو مذذن بركذذة ال لذذ ل  فالذذ
يذذدانييا شذذي  مذذن أمذذور ىذذ ا الاذذالم بينمذذا المال كذذة تشذذتيي أن تتطمذذ  

 إليو، يتساوى ماو ال ي ياك  ويشرب بدون إستحقاق..!!
 
 

 

 
 التمليد

 
 

كتذذب بذذولس الرسذذول أرعاذذة عشذذر رسذذالة لمذذدن وأشذذ اص كذذان سذذببًا  
ةذذم كانذذت رسذذا مو إلذذييم نوعذذًا مذذن إفتقذذاد لذذد وليم فذذي اإليمذذان، ومذذن 

ال ادم لم دوميو ي لص  فييا عن مشذاعره نحذوىم ويو ذ  فييذا باذض 
الق ذذايا اإليمانيذذة اليامذذة، أو ياطذذي رأيذذًا فذذي باذذض األمذذور بحسذذب مذذا 

 أعطاه  .
 

ل ف لـ ئلف مملنلا أف يلمً تلم ل ً ميمل ا غ عججىل لً لقػل   تسئمػلف 
ي ػػػؾ ت مػػػوم تلمميوطػػػ  وػػػو وال يقػػػً أىميييػػػل عػػػف  تلم ػػػئل  ويالصػػػي و، أو

 "التقميد" .ي  جوم أتسئملف نا و مف ليث لزوميل ل والص.. وىنل ئ
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قد أشار بولس إلذي  لذ  فذى مناسذبات عديذدة وفذي أكةذر مذن رسذالة، لو 
ومذذن ةذذم فرسذذا   البذذولس تحمذذ  أدلذذة كتابيذذة عديذذدة عمذذى ويذذود تسذذميم 

 تقميد.عيني أو شلاىي وص  إلينا فى صورة 
 

"فؤم حكن أيها اإ و  نمسر  في رسالتو األولي إلى أى  كورنةوس يقول:

كسو 1)وا الت سالين كمسا  سممتها رلسيكن " رنكن تدكرونن  ف  كل ش ء وتحو
2:11). 

 

 (34:11كو 1وأما اإمور الباقية ف ن ما أئ ء أرتبها" )" ويقول أي ًا:
 

لي أى  فيمبي كتب يقول: ور ورأيتمور ف   فهدا "وما ت ممتمور و م تم وا 

 .(9:4)ف   ف مور ورله ال الن يكوا م كن"أ
 

"فإثبتوا ردا  أيهسا اإ سو  وتم سكوا بالت سالين التس   وليت  ىً ي للونئل :

 .(15:2ت  2)اء  كاا بالكالن أن بر التنا" ت ممتموها  و
 

ومذا يؤكذذد أىميذة مذذا سذممو بذذولس ليذ ه الكنذذا س شذلييًا، وأن مذذن بذذين 
ر ما ىو  روري لم الص، حذرص بذولس نلسذو عمذى إنتقذال ى ه األمو 

ىذذ ه األمذذور إلذذي مااونيذذو فذذي ال دمذذة ومذذنيم إلذذي  ذذدام أمنذذا  وأكلذذا  
 ي ًا، وىك ا دوالي .قادرين أن يامموا أ رين أ

 

"ومسا  سم ته منس  بشسهو  كثيسريا أو نسه أنا سا   فيو يقذول لتيموةذاوس:

 .(2:2ت  2)أكواء أا ي مموا أ ريا أي ا " أمناء يكونوا 
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ستقي با ًا مما دونو فى رسا مو من واألكةر من  ل  أن بولس نلسو ا
التقميذذذد األبذذذا ي المتذذذوارث، فيذذذو يذذذ كر ألول مذذذرة فذذذي الكتذذذاب المقذذذدس 
بايديو أسما  السذحرة المذ ان قاومذا موسذى قبيذ   ذروج شذاب إسذرا ي  

توووي 3)مذذن مصذذر، و لذذ  باذذد مذذوت موسذذذى وموتيمذذا بم ذذات السذذنين 

312). 
 

لمشذ   مذن رسذا   بذولس وحذدىا يبقذى ميذاالً    باد ك  ى ه البذراىينفي
طقذوس عذن طريذق فى صحة ما تسممتو الكنيسة الرسولية مذن عقا ذد و 

 التقميد المقدس؟!
 

 التكلم بألسنة! 
 

 

 نذذاقش بذذولس ق ذذية الذذتكمم بألسذذنة، وأو ذذ  فذذي أكةذذر مذذن رسذذالة أن:

 .(22:14و ك1)لممإمنيا بل لغير المإمنيا"  اإل نة أية ال"
 

وأنذذو ييذذب أن ت اطذذي األلسذذنة كالمذذًا ي ليذذم، و ذذرب مذذةاًل بذذالبوق إ ا لذذم 
 ي اطي صوتًا وا حًا، فمن يتييأ لمقتال؟!

 
 

هكدا أنتن أي ا  را لن تُ  وا بالم اا كالمسا  يُوهسن فكيسل يُ سرل مسا تكمسن "
 .(9:14كو 1) فإنكن تكونوا تتكمموا ف  الهواء" به،
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هتيػو ل ب  تلي  ـ وأل ن  لمظيػم بػ  لػج ل)امة لئ ويؤلج اولة ع ى تف ت
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً تلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤجي هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تلانئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف 

 . (4:14كو 1) 
 

قجـ ل نػلة بػ  و ػلط  ع ػى وَئظيم اولة أبض ئ  تلي) ئـ تلَم ينيم تلهي ئَ 
"أشسسكر   رنسس  أتكمسسن بؤل سسنة اكثسسر مسسا ئمسسي كن،  :فيقذذولتلػػي  ـ وأل ػػن ، 

سا ولكا ف  كني ة أريس  أا أتكمسن   مس  كممساإ بسدهن  أُنمسن أ سريا أي  
 .(19218:14كو 1) أكثر ما نشر  هالل كممة بم اا"

 

نكن بسل أيهسا اإ سو  ال تكونسوا أوال ا  فس  ادهسا" وأعقت اػولة هلػؾ وقولػو:

 .(21:14كو 1)كونوا أوال ا  ف  الشر " 
 

ومػػف اينيػػػل -بػػ  صػػمتل  يلمػػػ  ئ)ياػػم اػػػولة أف ط ػػت تلموتىػػت تلمولئػػػ  
نوعػػلا مػػف تل ػػهتل  وتلطاولئػػ ، لمػػل لػػو لػػلف تلػػي  ـ وأل ػػن    - تلػػي  ـ وأل ػػن

َل)و  ييشاث ايل طاً جوف أف ئاطف ليل أو ئايـ مل ي)نئو، اينمػل ت بضػً 
 أف نيشوو ول طالؿ بى امتءييـ!

 

قب  فذرأى مذا يحذدث األن وكأن بولس كان ينظر باذين النبذوة إلذي الم سذت
إلذذي المسذذيحية فكتذذب  يتماعذذات الروحيذذة لطوا ذذف تنتسذذبفذذي باذذض اإل

"فإا رئتم إ الكني ة كمها ف  مكاا واح  وكاا الئميع يتكممسوا  يقذول:

كسو 1)نيا أفسال يقولسوا أنكسن تهسدوا" بال نة ف  ل ناميوا أو غيسر مسإم
23:14). 
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وئ)وج اولة بيؤلج تف تلموتىت تلمولئ  وال ػئمل تلػي  ـ وأل ػن  ييػجؼ إلػ  
، ويػػػيـ هلػػػؾ انظػػػلـ (26:14و كسسس1)  تلانئػػػلف ولئ ػػػل ل يظػػػلىم تلوػػػلمل 

 و يمييت وئشيم  أف ئلوف ىنلؾ مف ييملـ..
 

كسو 1ولكا را لن يكا ُمترئن فميممإ ف  الكني ة وليكمن نو ه و  " )"
28:14). 

 

ىكذذ ا كذذان الحذذال فذذى عصذذر الرسذذ  عمذذى عكذذس مذذا ياتقذذد الذذباض، أمذذا 
  اليوم وباد أن إنتشرت كممة ال الص في ك  المسذكونة وتذريم اإلنييذ

لكذذ  المغذذات، وأصذذب  ريذذ  الذذدين يتحذذدث بذذأكةر مذذن لغذذة فمذذم تاذذد ةمذذة 
 حاية لمتكمم بألسنة.. 

 

و الصذذة ىذذ ا المو ذذوع قذذدميا بذذولس فذذي عبذذارة واحذذدة لكذذن لألسذذف 
 .(8:13كو 1)" اإل نة  تنته " فالباض ال يلطن ليا.. 
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 حمتويات الكتاب

 
    

 رهـــسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـ اء

 تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ين

 مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ل

 بسسسسول  اإلن سسسساا

 بتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهمح
 

 بسسسسسسسسسسسسسسسسول  رئسسسسسسسسسسسسسسسسل الت سسسسسسسسسسسسسسسسحياإ

 رئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل يُقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   ال مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

 يسسسسسسسسسسسإما بقيمسسسسسسسسسسسة نممسسسسسسسسسسسه ككسسسسسسسسسسسارز

 الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزن وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسإ المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزون

 الثقسسسسسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسسسسسر موائهسسسسسسسسسسسسسة الشسسسسسسسسسسسسسر

 أمسسسسسسسسسسسيا فسسسسسسسسسسسر تومسسسسسسسسسسسيل الر سسسسسسسسسسسالة

 موهسسسسسسسسون اذلسسسسسسسسن كمسسسسسسسسا يسسسسسسسسرار بسسسسسسسسول 

 الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسران والحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالل

 كممسسسسسة اإا، والكسسسسسراز  بسسسسساليون اإ يسسسسسر

 مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور  حيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة لألب يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 بسسسسسسسسسسسسسسسسسسيا البتوليسسسسسسسسسسسسسسسسسسة والسسسسسسسسسسسسسسسسسسزواج

 تكريمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه لممسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا 

5 

6 

9 

12 

13 

16 

18 

19 

21 

21 

23 

24 

25 

26 

28 

31 

32 
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 ي سسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ُمكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرنوالئ سسسسسسسسسسسسسسسسسسس  أ

 رف سسسسسسسسسسسسسسسسسسسه لوكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  التهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو 

 قيامسسسسسسة الم سسسسسسي  هسسسسسس  نمسسسسسسا  الكسسسسسسراز 

 بسسسسسسسسسسسسسسسسول .. مسسسسسسسسسسسسسسسسانع ال ئاتسسسسسسسسسسسسسسسس 

 رحقاقا  لمحق.. بسول  مإ س  كني سة رومسا

 اإليمسسسسسسسسسسساا أول شسسسسسسسسسسسرو  ال سسسسسسسسسسسالب

 الم مو يسسسسسسسسسسسة ولزومهسسسسسسسسسسسا لم سسسسسسسسسسسالب
 

 

 الكهنسسسسسسسسسسسسسسسسسسوإ 

 اإلف ار سسسسسسسسسسسسستيا

 التقميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 

                                  السسستكمن بؤل سسسنة   
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 صدر للمؤلف
 

 الحياة والموت في المفهوم الكتابي. -1
 طرق تبدو مستميمة _ الخرافات. -3
 الهــروب إلـي الـلــه. -2
 العيون في الكتاب الممدسوجًها لوجه ـ لغة الوجه و -4
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