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 الكنيسة
 الثةثالحمقة ال

 
 

 "الجسد والرأس"الصورة الرابعة من صور الكنيسة نتابع 
 
 ،نَّوووُو َكَموووا َأنَّ اْلَجَسوووَد ُىوووَو َواِأوووٌد َولَوووُو َأْ َ ووواٌ  َكِ يوووَرةٌ لَ »(   11، 11: 11كوووو 1) 

َذا َكاَنوْت َكِ يوَرًة ِىوَج َجَسوٌد َوُكلُّ َأْ َ اِ  اْلَجَسِد اْلَواِأِد إِ 
ُُ َأْي وواً َكو ،َواِأودٌ  نََّنوا َجِميَعَنوا بِوُروٍو َواِأووٍد لَ . َذِلَك اْلَمِسوي

َييُوودًا ُكنَّوا َأْم ُيوَنواِنَييَن  ،َأْي ًا اْ َتَمْدَنا ِإَلى َجَسوٍد َواِأودٍ 
 .«َوَجِميُعَنا ُسِقيَنا ُروأًا َواِأداً . َ ِبيدًا َأْم َأْأَراراً 

 .«اآلَن َأْ َ اٌ  َكِ يَرٌة َوَلِكْن َجَسٌد َواِأدٌ فَ » ( 12: 11كو 1)
َبووْل َتْيووَتمُّ اَلْ َ وواُ   ،اٌق ِفووج اْلَجَسوودِ َكووْج َ  َيُكوووَن اْنِ ووقَ لِ » ( 13: 11كو 1)

 .«اْىِتَمامًا َواِأدًا َبْعُ َيا ِلَبْعضٍ 
ُِ َوَأْ َ اُؤُه َأْفَراداً وَ » (12: 11كو 1)  .«َأمَّا َأْنُتْم َفَجَسُد اْلَمِسي
 الَِّذي ُىَو اْلَبَدا ُة، ِبْكوٌر ِمونَ . اْلَكِنيَسةِ : َوُىَو َرْأُس اْلَجَسدِ » ( 11: 1كو  )

 .«اَلْمَواِت، ِلَكْج َيُكوَن ُىَو ُمَتَقَدمًا ِفج ُكَل َ ْج ٍ 
الَّوووِذي اآلَن َأْفوووَرُو ِفوووج جَ ِموووج َلْجِمُكوووْم، َوُأَكَموووُل »  (12: 1كو  )

ُِ ِفووج ِجْسووِمج َلْجووِل َجَسووِدهِ َنقَوواِصَص  الَّووِذي : َ ووَداِصِد اْلَمِسووي
 «ُىَو اْلَكِنيَسةُ 

َسووٍك بِووالرَّْأِس الَّووِذي ِمْنووُو ُكوولُّ اْلَجَسووِد ِبَمَ اِصووَل َوَغْيووَر ُمَتمَ » (11: 1كو  )
 . «ًا ِمَن اللِ َوُرُبٍط، ُمَتَواِزرًا َوُمْقَتِرنًا، َيْنُمو ُنُموّ 
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َوْلَيْمِمْك ِفج ُقُموِبُكْم َساَلُم الِل الَِّذي ِإَلْيِو ُدِ يُتْم ِفج َجَسٍد » ( 13: 1كو )
 . «َواِأٍد، َوُكوُنوا َ اِكِرينَ 

 
ونالأووووظ أن بووووولس ىووووو أك وووور موووون اسووووت دم ىووووذه العبووووارة والصووووورة 

 .ليعممنا  ن أقيقة الكنيسة وماىيتيا
 .وىنا نرى صورة أك ر تعقيدًا وجما ً 

 (.وأدة المؤمنين بالرأس المسيُ)تجَسد المعنى الصيل 
 .  يستطيع   و أن يستغنج  ن اآل ر -
 .و  يستطيع   و أن يبقى أيًا بعيدًا  ن الجسد -

و  يوجوود   ووو ي وودم ن سووو فقووط بوول َي ووُدم الجسوود كمَّووو، وُي ووَدم  -
 .من الجسد كمو

بعوووض ال  وووا  جميموووة وليوووا دور بسووويط، وبع ووويا قبووويُ لكنوووو  -
 .يقوم بدور ىاصل

ىوج كول . تذىب معًا وتعود معواً . ت رو ال  ا  معًا وتتألم معاً  -
 .الوقت معًا فج تناسق وتوافق  جيب

  أتووووى أن بعووووض الالىوووووتيين وىووووذه ىووووج أقوووووى صووووورة وت ووووبيو
إن ىوووذا لووويس مجووورد ت وووبيو بووول ىوووو الأقيقوووة، فالمسووويُ : قوووالوا

رأينوووواه »ليتجسوووود أ ووووذ جسووووم ب ووووريتنا و وووواش بيننووووا وأوووول بيننووووا 
ولكون ىول لوم يعود . وبيذا الجسود موات وقوام« وسمعناه ولمسناه

بوول أن المسوويُ   زال ! المسوويُ متجسوودًا فووج العووالم بعوود  كووال
الووذي ىووو الكنيسووة، فوونأن أ  ووا  موجووودًا موون  ووالل جسووده 

جسده، و ندما نتأد معًا فيو نصبُ جسده الموجوود فوج العوالم 
 .والذي يجول يصنع  يرًا وي  ج جميع المتسمط  مييم إبميس

ْن َأْجِل َىَذا َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّو َوَيْمَتِصُق ِباْمَرَأِتِو، مِ »( 11، 11: 3أف )
َذا الَسورُّ َ ِظوويٌم، َوَلِكنَّنِووج َىوو. َجَسودًا َواِأووداً  َوَيُكووُن ا ْ َنووانِ 

ُِ َواْلَكِنيَسةِ   .«َأَنا َأُقوُل ِمْن َنْأِو اْلَمِسي
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 :ونرى ىذا الت بيو متجميًا بصورة  اصة فج س ر الرؤيا
وُو وَ » (12: 11رؤ ) . «َتَعوالَ »: َفْمَيُقولْ  َوَمْن َيْسوَمعْ . «َتَعالَ »: ْلَعُروُس َيُقوَ نِ االرُّ

اناً . َوَمْن َيْعَطْش َفْمَيْأتِ   .«َوَمْن ُيِرْد َفْمَيْأُ ْذ َماَ  َأَياٍة َمجَّ
 «َىُممَّ َفُأِرَيَك اْلَعُروَس اْمَرَأَة اْلَأَملِ ... »  ( 1: 11رؤ )
َناِزَلًة ِمَن السََّماِ  ِمْن َرَأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدََّسَة ُأوُرَ ِميَم اْلَجِديَدَة ... »  ( 1: 11رؤ )

 .«ِ ْنِد الِل ُمَييََّأًة َكَعُروٍس ُمَزيََّنٍة ِلَرُجِمَيا
 :ويقول بولس الرسول أي ًا فج

َنج َأَغواُر َ مَووْيُكْم َغْيوَرَة الِل، َلَنووج َ َطْبوُتُكْم ِلَرُجووٍل  َواِأوٍد، لُقَووَدَم إِ فَوو»( 1: 11كوو 1)
ُِ َ ْذَراَ  َ ِ يَ ًة ِلْمَمسِ   .«ي

 :ما أروع وأجمل ىذه الصورة
 .  روس م طوبة لعريسيا تستعد ليوم الزفاف
 الكنيسة ىج العروس، والمسيُ ىو العريس

 وىنا يتجسَّد معنى الأب، الوفا  وا نتما  -
 وفج ن س الوقت الوأدة الكاممة -
ميمووا كووان جمووال ال  ووا  ! فووأي  ووروس ىووذه وىووج أ  ووا  م ككووة -

بودون وأودتيا معوًا كعوروس واأودة أيوة مزينووة وكموال  وددىا، لكنيوا 
 !بل لمدفن فقط.. لرجميا   تصمُ لمعرس أبداً 

 
 ....المقاء في الحمقة القادمةوالى 


