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 الكنيسة
 ثانيةالحمقة ال

 
 :الكرمة واألغصان( 2)

  
   يصور لنا السيد المسيح ىذه الصورة الرائعة( 15يو )في: 
 .«َأَنا اْلَكْرَمُة اْلَحِقيِقيَُّة َوَأِبي اْلَكرَّامُ »( 1: 15يو )
  َيأأِتِي َىووَذا  الَّووِذي َيْبُبووُت ِفوويَّ َوَأَنووا ِفيوووِ . ْغَصووانُ َأَنووا اْلَكْرَمووُة َوَأْنووُلُم ا َ »( 5: 15يووو )

 .«، َ نَُّكْم ِبُدوِني اَل َلْقِدُروَن َأْن َلْفَعُموا َشْيئاً ِبَثَمٍر َكِثيرٍ 
 «َكَما َأْحَبْبُلُكمْ  ُلِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضاً َىِذِه ِىَي َوِصيَِّلي َأْن »( 12: 15يو )
َويَأأِتُيوا ُلُم اْخَلْرُلُموووِني َبووْل َأَنووا اْخلَووْرُلُكْم َوَأَمْمووُلُكْم ِللَووْذَىُبوا لَووْيَس َأْنوو»( 16: 15يووو )

 .«َوَيُدوَم َبَمُرُكْم، ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَمْبُلْم ِباْسِمي ِبَثَمرٍ 
  .«ُلِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضاً ِبَيَذا ُأوِصيُكْم َحلَّى »( 17: 15يو )

 :نالحظ ىنا
 البمرو  الببات فيوالربط بين 
 بعضنا لبعض محبلناو  البمروالربط بين 

الكرمة صورة عظيمة لملعبيور عون عالملنوا بوو، وببعضونا الوبعض وىوذا  #
فعالمووة النصوون بالكرمووة عالمووة حيوواة أو . مووا أكووده ىووو فووي الحووديث ىنووا

لكون  .«اببلوا فّي وأنا فيكم حلى لألوا ببمر كبيور»والمطموب ىنا . موت
كرمووة ليسووت مغوورد غصوون واحوود لكنيووا أغصووان كبيوورة، يخوورج الواحوود ال

 .من اآلخر في لشابك ىائل، ولملد بال حدود ىنا وىناك
لذلك ربط المسيح في الحوديث ىنوا عون الببوات فيوو بالوصوية بوأن نحوب 

 . 17، 12بعضنا بعضًا مرلين 
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 يووففببالنا الثمر، وكذلك في الغزء الباني  الثمروكرر في الغزء ا ول 
 .يغعمنا نألي ببمر كبير ويدوم بمرنا بعضنا البعضوفي 

 .ىنا نرى صورة الكرمة الواحدة اللي لغمعنا كمنا #
 .كمنا أغصان فييا بابلة في الكرمة وملفرعة من بعضيا البعض -
 .كمنا ممٌك لمكرام الواحد الذي ينلظر البمر الكبير الذي يدوم -

 :لغري فينا عصارة الحياة الواحدة -
 .لروح الواحد الذي ُسقينا بو، وكممة الحياة الواحدة اللي لشبع مموبناا
 .اليدف الواحد أن نبمر لمغد اهلل اآلب -
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 :هيكل اهلل( 3)
 

ْبِنيِّيَن َعَمى َأَساِس الرُُّسِل َواَ ْنِبَياِء، َوَيُسووُع اْلَمِسويُح َنْفُسوُو مَ » (22-22: 2أف )
 َيِنُمأأو َهأأِيَك ا ُكوولُّ اْلِبَنوواِء ُمَركَّبووًا َمعووًا  ِذي ِفيوووِ الَّووِوَيووِة، الزَّ ا َحَغوورُ 

ْيضووًا َمْبِنيُّوووَن َمعووًا، َمْسووَكنًا أَ  ِذي ِفيووِو َأْنوُلمْ الَّوو. ُمَقدَّسوًا ِفووي الوورَّبِّ 
وحِ   .«ِلمَِّو ِفي الرُّ

ُنولوًا ُكوُنوا َأْنُلْم َأْيضًا َمْبِنيِّيَن َكِحَغواَرٍة َحيَّوٍة، َبْيلوًا ُروِحّيوًا، َكيَ » (5: 2بط 1)
ُمَقدَّسوووووووًا، ِلَلْقوووووووِديِم َذَبووووووواِئَح ُروِحيَّوووووووٍة َمْقُبولَوووووووٍة ِعْنوووووووَد اهلِل ِبَيُسووووووووَع 

 .«اْلَمِسيحِ 
 َأِنأأُيِ  َهِيَكأأُل اهللِ َفقَووٍة ِلَيْيَكووِل اهلِل َمووَع اَ ْوبَوواِنك فَووِ نَُّكْم اوَ يَّووُة مُ أَ وَ » (16: 6كو 2)

، َكَمووووا مَوووواَل اهللُ َحووووالْ  ْم، يُ يِيْم َوَأِسوووويُر َبْيوووونَ ِإنِّووووي َسَأْسووووُكُن ِفوووو»: يِّ
 .«َوَأُكوُن َلُيْم ِإَليًا َوُىْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعباً 

 
 :الحظ هذه العبارات

مبنيووين معووًا ».. «لموورب ينمووو ىوويكالً   مركبووًا معوواً كوول البنوواء »فووي المسوويح 
فحوين ُنركَّوب معوًا وُنبَنوى . «مبنيين كحغارة حية بيلًا روحياً ». .«مسكنًا هلل

 .ىيكاًل مقدسًا لمرب، مسكنًا هلل في العالم الروحيمعًا نصير 
  في ىذه الصورة نرى مدى االللصاق بين الحغارة بعضيا ببعض. 
   وكيووووف للحووووول عناصوووور البنوووواء المخلمفووووة موووون أسوووومنت ورموووول وحديوووود

وخشوووب وحغوووارة وأسوووالك كيربائيوووة وأدوات صوووحية وخالفوووو إلوووى مبنوووى 
بصوووورة ال لحلمووول واحوود يصووومح لمسوووكن، انووودمغت فيوووو غميوووع العناصووور 

وبودون ىوذا االنودماج .. إعادة لفكيكيا مورة أخورى إلوى عناصورىا ا وليوة
ال يوغوود بيووت وال سووكن هلل فووي وسووطنا، وال ذبووائح روحيووة مقبولووة نقوودميا 

 .هلل
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 :الجسد والرأس( 4)

 
 9ُذكوووورت الكنيسووووة بمعنووووى غسوووود المسوووويح أو الغسوووود فووووي رسووووالة أفسووووس 

 ....مرات، بخالف بامي الرسائل
 :ا نرى أىمية وخطورة ىذا اللشبيو أو المعنىوىن
ْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َلْحَت َمَدَمْيوِو، َواِِيَّواُه َغَعوَل َرْأسوًا فَوْوَق أَ وَ » (23، 22: 1أف )

لَّووِذي َيْمووُ  ا لِووي ِىووَي َغَسووُدُه، ِمووْلءُ الَّ ُكوولِّ َشووْيٍء ِلْمَكِنيَسووِة، 
 .«اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ 

ِميوِل اْلِقدِّيِسويَن، ِلَعَموِل اْلِخْدَموِة، ِلُبْنَيواِن َغَسوِد ْغِل َلكْ  َ » (12: 4أف )
 «اْلَمِسيحِ 

ْل َصوواِدِميَن ِفووي اْلَمَحبَّووِة، َنْنُمووو ِفووي ُكوولِّ َشووْيٍء ِإلَووى َبوو» (16، 15: 4أف )
ِذي ِمْنووُو ُكولُّ اْلَغَسووِد الَّواْلَمِسوويُح، : َو الورَّْأُس ُىووَذاَك الَّوِذي 

ٍل، مَ نًا ِبُمَؤاَزَرِة ُكلِّ َمْفِصٍل، َحَسَب عَ ُمَركَّبًا َمعًا، َوُمْقَلرِ 
وُل ُنُمووَّ  ْلَغَسوِد ِلُبْنَيانِوِو ِفوي ا َعَمى ِمَيواِس ُكولِّ ُغوْزٍء، ُيَحصِّ

 .  «اْلَمَحبَّةِ 
 .«اِضِعيَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفي َخْوِف اهللِ خَ »  (21: 5أف )
َيُقولُوُو َوُيَربِّيووِو، َكَمووا   لْ ُه مَوطُّ َبووِ نَّوُو لَووْم ُيوْبِنْض َأَحووٌد َغَسوودَ فَ » (32، 29: 5أف )

نََّنووا َأْعَضوواُء ِغْسووِمِو، ِمووْن َلْحِمووِو  َ . الوورَّبُّ َأْيضووًا ِلْمَكِنيَسووةِ 
 .«ِموِ اَوِمْن ِعظَ 

  ،َغَسووووووٌد َواِحووووووٌد ِفووووووي اْلَمِسووووووويحِ : َكووووووَذا َنْحووووووُن اْلَكِبيووووووِرينَ ىَ » (5: 12رو )
 .«ٍد ِلآلَخرِ ُكلُّ َواحِ  ،ًا ِلَبْعضٍ ضعْ بَ َوَأْعَضاٌء 

 
 ...المقاء ف  الحمقة القادمة والى 


