
 عظة یوم :

 أنتم هیكل اهللا
Sermon: Y’all Are God’s Temple 

 ٣١ ینایر ٢٠٢١
 القس كریس ساكس

One Voice Fellowship بكنیسة 
 

 قراءة الكتاب المقدس

Scripture Reading 

 كورنثوس االولي ٣: ٥-١٧

1 Corinthians 3:5–17 

 ٥ َفَمْن ُهَو ُبوُلُس؟ َوَمْن ُهَو َأُبلُّوُس؟ َبْل َخاِدَماِن آَمْنُتْم ِبَواِسَطِتِهَما، َوَكَما
بُّ ِلُكلِّ َواِحٍد:  َأْعَطى الرَّ

 ٦ َأَنا َغَرْسُت َوَأُبلُّوُس َسَقى، لِكنَّ اَهللا َكاَن ُیْنِمي.
اِقي، َبِل اُهللا الَِّذي ُیْنِمي.  ٧ ِإًذا َلْیَس اْلَغاِرُس َشْیًئا َوَال السَّ

اِقي ُهَما َواِحٌد، َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد َسَیْأُخُذ ُأْجَرَتُه ِبَحَسِب  ٨ َواْلَغاِرُس َوالسَّ
 َتَعِبِه.

 ٩ َفِإنََّنا َنْحُن َعاِمَالِن َمَع اِهللا، َوَأْنُتْم َفَالَحُة اِهللا، ِبَناُء اِهللا.
 ١٠ َحَسَب ِنْعَمِة اِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َكَبنَّاٍء َحِكیٍم َقْد َوَضْعُت َأَساًسا، َوآَخُر

 َیْبِني َعَلْیِه. َولِكْن َفْلَیْنُظْر ُكلُّ َواِحٍد َكْیَف َیْبِني َعَلْیِه.
 ١١ َفِإنَُّه َال َیْسَتِطیُع َأَحٌد َأْن َیَضَع َأَساًسا آَخَر َغْیَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي

 ُهَو َیُسوُع اْلَمِسیُح.
ًة، ِحَجاَرًة  ١٢ َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحُد َیْبِني َعَلى هَذا اَألَساِس: َذَهًبا، ِفضَّ

ا، َكِریَمًة، َخَشًبا، ُعْشًبا، َقش 
 ١٣َفَعَمُل ُكلِّ َواِحٍد َسَیِصیُر َظاِهًرا َألنَّ اْلَیْوَم َسُیَبیُِّنُه. َألنَُّه ِبَناٍر ُیْسَتْعَلُن،

 َوَسَتْمَتِحُن النَّاُر َعَمَل ُكلِّ َواِحٍد َما ُهَو.
 ١٤ ِإْن َبِقَي َعَمُل َأَحٍد َقْد َبَناُه َعَلْیِه َفَسَیْأُخُذ ُأْجَرًة.

ا ُهَو َفَسَیْخُلُص، َولِكْن َكَما ِبَناٍر.  ١٥ ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفَسَیْخَسُر، َوَأمَّ
 ١٦ َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْیَكُل اِهللا، َوُروُح اِهللا َیْسُكُن ِفیُكْم؟

 ١٧ ِإْن َكاَن َأَحٌد ُیْفِسُد َهْیَكَل اِهللا َفَسُیْفِسُدُه اُهللا، َألنَّ َهْیَكَل اِهللا ُمَقدٌَّس الَِّذي
 َأْنُتْم ُهَو.

 

 

 

 النقاط الرئیسیة للعظة:

 النقطة االولي: اهللا وحدة هو الذي ینمي

Point #1: Only God Gives the Growth 

 النقطة الثانیة: أساس واحد

Point #2: One Foundation 

 النقطة الثالثة: أنتم هیكل اهللا

Point #3: Y’all Are God’s Temple 

 

 ملحوظة لألصدقاء الذین یقرأون العظة بلغات مختلفة: لمتابعة العظة
 بشكل جید یرجي االنتباه الي رقم اآلیة التي یقوم القس كریس بشرحها

 واحدة تلو األخرى. مما یسهل المتابعة..

 

 النقطة االولى:
 اهللا وحده هو الذي ینمي

Point #1: Only God Gives the Growth 

: 5a اآلیة رقم 
 َمْن ُهَو َأُبلُّوُس؟ َمْن ُهَو ُبوُلُس؟

 هنا بولس یشیر الي االصحاح االول من الرسالة في اآلیات من ١٠
 الي ١٢ حینما قال:

 ١٠ َولِكنَِّني َأْطُلُب ِإَلْیُكْم َأیَُّها اِإلْخَوُة، ِباْسِم َربَِّنا َیُسوَع اْلَمِسیِح، َأْن
 َتُقوُلوا َجِمیُعُكْم َقْوًال َواِحًدا، َوَال َیُكوَن َبْیَنُكُم اْنِشَقاَقاٌت، َبْل ُكوُنوا َكاِمِلیَن

 ِفي ِفْكٍر َواِحٍد َوَرْأٍي َواِحٍد،
 ١١ َألنِّي ُأْخِبْرُت َعْنُكْم َیا ِإْخَوِتي ِمْن َأْهِل ُخُلِوي َأنَّ َبْیَنُكْم ُخُصوَماٍت.

 ١٢ َفَأَنا َأْعِني هَذا: َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم َیُقوُل: «َأَنا ِلُبوُلَس»، وَ«َأَنا
 َألُبلُّوَس»، َو«َأَنا ِلَصَفا»،

 هذا االنقسام بین أوالد اهللا هو واحد من المشكالت األساسیة التي
 یعالجها القدیس بولس في هذه الرسالة. هو في هذه القضیة یظهر
 حسرته على جسد المسیح الواحد الذي ینقسم بسبب انقسام أعضاء

 الكنیسة الي فرق مختلفة كل فریق تابع لقائد من قادة الكنیسة.



 هذا كان سلوك شائع في المجتمع الیوناني في مدینة كورنثوس حیث
 كانت المنافسة بین مدارس الفالسفة في ذلك الوقت. فكان قادة هذه
 المدارس الفلسفیة یحاولون اجتذاب الطالب والتابعین لهم من خالل

 انتقاد القادة المنافسین االخرین .

 هذا السلوك هو تماما عكس ما یتوقع السید المسیح رؤیته في كنیسته
 المقدسة. عوضًا القدیس بولس یقول ابولوس وبولس هم ....

:5b اآلیة رقم 
بُّ ِلُكلِّ َواِحٍد:  َبْل َخاِدَماِن آَمْنُتْم ِبَواِسَطِتِهَما، َوَكَما َأْعَطى الرَّ

 نعم بولس وأبولوس هم قادة ذو شأن كبیر في كنیسة كورونثوس.
 ولكن هم لیسوا أبطال. باألولي هم خدام وهذا الذي یترجم دیاكون في

 اللغة الیونانیة

 كلمة "دیكون" في الكنیسة یرجع أصلها الي الكلمة الیونانیة
 "دیاكون". والترجمة البدائیة لهذه الكلمة الیونانیة هي" الخادم" وهو

 الشخص الذي یقوم بخدمة الزبائن في المطعم. بولي الرسول هنا
 یوضح اننا ال یصح اننا نعظم ونتفاخر بالشخص الذي یخدم لتقدیم

 الطعام. بل باألحرى یلیق بنا أن نفتخر بالشخص الذي أعد وطهي هذا
 الطعام.. یجب أن نتذوق ما أجمل وطیب الرب.

 بولس هو الرسول والخادم الذي وصل كالم اهللا الي أهل كورنثوس
 وبسبب كالم اهللا هذا الذي هو روح وحیاه آمنت المدینة بالسید

 المسیح.. اهللا یستخدم خدامه االمناء لیوصلوا رسالة الخالص واالخبار
 السارة الي الناس.. ولكن اهللا وحده هو الذي یستطیع تغییر قلب

 االنسان من خالل عمل الروح القدس الذي یعطینا ان نؤمن بربنا
 یسوع المسیح.

 خالل الفصل االول بدراستي بكلیة الالهوت أتذكر انني كنت سعید جدا

 ألنني اكتشفت بعض االمور في الكتاب المقدس من خالل دراسة
 الكتاب. فعلي الفور سارعت برفع یدي لمشاركة اكتشافي مع من
 األستاذ في الفصل.. ولكن قبل ان یأذن لي بالمشاركة شعرت بأن

 الروح القدس یهمس في أذني" هل انت حقیقي تعتقد أنك مجتهد؟ أنت
 ترید أن تتباهى امام المدرس ان لدیك عمق وتأمل في كلمتي "

 أعتقد انها من الحماقة انني أو أي معلم آخر أن یفتخر بالخدمة التي
 یخدمها ویتباهى بالنجاح الذي یحققه في الكنیسة. هذا ما یوضحه بولس

 في اآلیات من ٦ الي ٩ من هذا الفصل

:6:7b اآلیات رقم رقم 
 ٦ َأَنا َغَرْسُت َوَأُبلُّوُس َسَقى، لِكنَّ اَهللا َكاَن ُیْنِمي.

اِقي، َبِل اُهللا الَِّذي ُیْنِمي.  ٧ ِإًذا َلْیَس اْلَغاِرُس َشْیًئا َوَال السَّ

 اهللا وحدة هو الذي یعطي حیاة جدیدة لتنموا في القلب المائت للشخص
 الخاطئ.. مهم جدا لنا أن نعرف ونتذكر هذا عند مشاركتنا برسالة
 الخالص مع اآلخرین.. هل عندك أشخاص تصلي ألجلهم؟ هؤالء

 الذین ال یدركون احتیاجهم للمسیح بعد؟

 إذا كنت تصلي الحد لعدة سنوات كما انا أفعل، ولكن هؤالء لن یأتوا
 للمسیح بعد، تذكر أنك لست مخطئ.. أنت تزرع وانت تسقي. فقط
 أعمل مهمتك. ولكن اهللا وحده هو الذي یحیي القلوب المائتة ویعطي

 المیالد الروحي

 یجوز أن اهللا یستخدمك في مرحلة من هذه العملیة ویجوز انه یستخدم
 شخص آخر.. هذا ال یهم ..الن..

 اآلیة رقم رقم 8:
اِقي ُهَما َواِحٌد، َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد َسَیْأُخُذ ُأْجَرَتُه ِبَحَسِب  ٨ َواْلَغاِرُس َوالسَّ

 َتَعِبِه.
 ٩ َفِإنََّنا َنْحُن َعاِمَالِن َمَع اِهللا، َوَأْنُتْم َفَالَحُة اِهللا، ِبَناُء اِهللا.

 بولس وأبولوس هما فقط عامالن یعمال في الحقل.. أو نجارین یعمال
 في نفس المبني. نعم، بولس وأبولوس هم قادة مهمین في الكنیسة..

 ولكن أهمیتهم لیست مستقلة بذاتها.

One الكنیسة المشیخیة في منطقة اإلسكندریة هي الكنیسة االم لكنیسة 
 Voice Fellowship.. خالل هذه السنه، الكنیسة المشیخیة االم

 تقوم ببناء مبني جدید. وهناك الكثیر من الناس سوف یشاركوا في هذا
 العمل..

 لو هناك جدار تیم طالئه شكل جید بواسطة شخصین. فال یجب انك
 تالحظ أین أنتهي الشخص االول من الطالء ومن این بدأ الشخص

 اآلخر..

 ال یجب أن تكن هناك طوبة مختلفة بین الجزء الذي أبنیه أنا والجزء
 الذي تبنیه أنت.. البد أن كل النقاشیتین والبنائین والنجارین یهتموا

 باالنتهاء من المبني في أفضل صورة أكثر من اهتمامهم بشهرة اسم
 كل واحد منهم أو بالمصالح الشخصیة..

 هذا هو ما یقوله بولس. أن االفتخار بإنجازات بولس أو إنجازات
 ابولوس هو أمر غیر مقبول لدي اهللا. أي عمل جید هم فعلوه هو

 معطي من النعمة لالهییه. كما هو مكتوب في اآلیة رقم ١٠



 لذلك بولس یرید أن كال منا یتذكر اننا نتبع یسوع وحدة. القساوسة
 والدیكین وشیوخ الكنیسة هم تابعین للمسیح نفسة أوال قبل أن یكونوا

 قادة بالكنیسة.

 القسیس هو راعي للقطیع. والقائد الجید هو الذي یعتبر نفسة أوال واحد
 من خراف القطیع

 لذلك العمل في الخدمة هو لیس عملنا نحن ولكن باألحرى هو عمل
 اهللا.. ونحن نبني مع اهللا علي هذه القاعدة.. وهذه هي النقطة الثانیة

 النقطة الثانیة:
 قاعدة واحدة

Point #2: One Foundation 

: 10b-11 اآلیة رقم 
 ١٠ َحَسَب ِنْعَمِة اِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َكَبنَّاٍء َحِكیٍم َقْد َوَضْعُت َأَساًسا، َوآَخُر

 َیْبِني َعَلْیِه. َولِكْن َفلَْیْنُظْر ُكلُّ َواِحٍد َكْیَف َیْبِني َعَلْیِه.
 ١١ َفِإنَُّه َال َیْسَتِطیُع َأَحٌد َأْن َیَضَع َأَساًسا آَخَر َغْیَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي

 ُهَو َیُسوُع اْلَمِسیُح.

 یبدو للسامع ان بولس یتفاخر ویتباهى عندما یدعو نفسه " َكَبنَّاٍء َحِكیٍم
 ". ولكني ال أعتقد أنه یحاول أن یستعرض أمام أي أحد بهذه الكلمات.
 بولس هو الذي أسس الكنیسة في كورنثوس. وهو الذي زرع الكنیسة
 هناك. وأول مؤمنین في كورنثوس هم الذین بشرهم بولس. هم كانوا

 صف األحجار االولي من أساس الكنیسة في هناك.

 الكلمات الیونانیة التي استخدمها بولس هنا تحمل المعني لكال من
 المهندس المعماري والمقاول. بولس كان لدیة الرؤیة لزرع كنیسة

 وأیضا تعب كثیرا لیحقق هذه الرؤیة من خالل الوعظ والتعلیم وتلمذة
 أهل كورنثوس.. ولكن مهما عمل بولس فیسوع المسیح وحدة هو

 األساس الحقیقي لهذه الكنیسة وهو حجر الزاویة.

 أیضا بولس كتب في هذه الرسالة في كورنثوس االولي ٢: ١-٢

ا َأَتْیُت ِإَلْیُكْم َأیَُّها اِإلْخَوُة، َأَتْیُت َلْیَس ِبُسُموِّ اْلَكَالِم َأِو اْلِحْكَمِة  1 َوَأَنا َلمَّ
 ُمَناِدًیا َلُكْم ِبَشَهاَدِة اِهللا،

 2 َألنِّي َلْم َأْعِزْم َأْن َأْعِرَف
 َشْیًئا َبْیَنُكْم إالَّ َیُسوَع اْلَمِسیَح َوِإیَّاُه َمْصُلوًبا.

 الحكمة الحقیقیة والتدین الحقیقي والكنیسة الحقیقیة یوجدوا فقط عندما
 یتم بناؤهم علي أساس بشارة االنجیل أن یسوع المسیح صلب وقام.

 واهللا خلص الخطأة.  وهذا هو أفضل تلخیص لبشارة اإلنجیل في رأیي

 اهللا واهللا وحدة القادر أن یمنح الخالص االبدي والخالص الكلي. أي
 شخص یقر انه مذنب فهو غیر قادر علي تخلیص نفسة.  عوضا

 فالخطأة والمذنبین یهربوا الي شخص الرب یسوع المسیح واثقین في
 فدائه لهم وموته عنهم علي الصلیب لمغفرة خطأیهم.

 في الحقیقة أن األساس الذي آسس علیة بولس كنیسة كورنوثوس هو
  األساس الذي تتأسس علیة أي كنیسة حقیقیة الي یومنا هذا.

 لو آنت أتیت الي یسوع المسیح في أیمان حقیقي فأنت حجر جدید في
 هیكل الرب .أنت تقف في علي نفس القاعدة واالساس.

 والن بشارة االنجیل تحررنا من الذنوب والخزي بسبب ذنوبنا. فنحن
 االن لنا  الحریة أن نتبع المسیح ونمجد اهللا من خالل حیاتنا التي

 نحیاها كمؤمنین ومن خالل محبتنا ألخواتنا ومن خالل عطایانا المتداد
 كنیسة المسیح.

 اآلیة رقم 10:

 ١٠ َحَسَب ِنْعَمِة اِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َكَبنَّاٍء َحِكیٍم َقْد َوَضْعُت َأَساًسا، َوآَخُر
 َیْبِني َعَلْیِه. َولِكْن َفلَْیْنُظْر ُكلُّ َواِحٍد َكْیَف َیْبِني َعَلْیِه.

 االن بولس یتكلم عما هو تم بناؤه فوق هذا األساس.  یتحدث عن
 المبني الظاهر للناس والذي هو بیت اهللا. اهللا یعمل من خالل جسد

 المسیح الواحد ومن خالل الخدمة التي أعطاها لكل منا لتمتد كنیسته

 أنا قرأت رسالة عن شابة قررت الذهاب في إرسالیة للتبشیر باسم
 المسیح.. وقبل ذهابها وأثناء العبادة بالكنیسة طلبت منها الكنیسة أن

تقف في المقدمه لیصلوا لها  و یضعوا االیادي علیها قبل أن یرسلوها.
 وبعد انتهاء الخدمة بدا أعضاء الكنیسة التحدث معها
 وإخبارها انهم كانوا یرعونها وهي طفلة صغیرة جدا في دار

 الحضانة. أو قموا بتدریسها في مدارس األحد . وآخر كان قائد في
 خدمة الشبیبة وهو الذي شارك معها عن خدمة االرسالیات.  وآخو هو

 الذي قام بتلمذتها عندما كانت في سن

  المراهقة. . كل واحد من هؤالء األعضاء كان له دورة في حیاه هذه
  المبشرة الصغیرة .

 هؤالء األعضاء في الكنیسة قابوا بالبناء بعنایة. خدمتهم األمینة كانت
 بمثابة الذهب والفضة المذكورین في اآلیة ١٢.

 اآلیة رقم -13- 10:
ًة، ِحَجاَرًة  ١٢ َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحُد َیْبِني َعَلى هَذا اَألَساِس: َذَهًبا، ِفضَّ

ا، َكِریَمًة، َخَشًبا، ُعْشًبا، َقش 



 ١٣َفَعَمُل ُكلِّ َواِحٍد َسَیِصیُر َظاِهًرا َألنَّ الَْیْوَم َسُیَبیُِّنُه. َألنَُّه ِبَناٍر ُیْسَتْعَلُن،
 َوَسَتْمَتِحُن النَّاُر َعَمَل ُكلِّ َواِحٍد َما ُهَو.

 بولس هنا یصف نوعین من الخامات التي تستخدم في البناء. هذه
 الخامات نوعین: نوع یتحمل النار واألخر یحترق بسهولة.   هو ال
 یقصد ان الكنائس تحتاج ان تبني بهذه الخامات الثمینة.. هو یقصد

 الخدمة التي تقدم من خالل رؤیه صحیحة والتي تأسست علي أساسات
  سلیمه.

 یحضر الي ذهني قصة األطفال المعروفة عن الثالث خنازیر الصغار.
 االول بني بیته من القش والثاني بني بیته من البوص الضعیف والثالث
 بني بیته من الطوب. البیت المصنوع من الطوب هو الوحید الذي الذي

 صمد عندما هاجمه الذئب الضخم.

 بولس یذكر كنیسة كورنثوس ان یوم الدینونة سوف یأتي. والي ان
 یأتي هذا الیوم یمكن ان نري بیت مبني من البوص الضعیف قائم..
 وأیضا ممكن ان نري بیت مبني من الرمال أیضا قائم. ولكن عندما
 تندفع المیاة المسرعة في یوم الرب وعندما یأتي المسیح لیختطف

 خرافة ویفصلها عن الجداء ویفصل القمح عن الزوان.. وقتها سوف
 یكن واضح أي خدمه كانت السم المسیح

: 15a,cاآلیة رقم 
ا ُهَو َفَسَیْخُلُص، َولِكْن َكَما ِبَناٍر.  ١٥ ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفَسَیْخَسُر، َوَأمَّ

 الصورة التي یجب أن نحتفظ بها في أذهاننا هي كما لو  شخص
 بیهرب من داخل مبني یحترق. هذا الشخص یهرب لحیاته ولكن كل
 ممتلكاته ومقتنیاته سوف یتركها تهلك، كل مدخراته في هذا البیت

  سوف تحترق بالنار مع المبني.

 الخالص هو خالص دائم. لو انت ابن حقیقي للرب فال یمكن أن تفقد
  خالصك. هنا بولس الرسول ال یوضح الفرق بین الذي خلص والذي

 لن یخلص بعد ولكن هو یوضح ما هو عمل الخالص للمستحق و
 الغیر مستحق

 وبالتحدید هو یقصد القادة في الكنیسة عندما یخلطوا الحكمة البشریة
 مع الحقیقة إالهییه.  فهم بدأوا علي أساسات صحیحة من االنجیل ومن

 البشارة بیسوع المسیح. ولكن بعد ذلك یقوموا بالمزج بین هذه
 االساسات الصحیحة مع اولویاتهم وخططتهم البشریة.

 المفتاح هنا هو أن تبقي قریب من القاعدة واالساس السلیم. وأعیدها
 مرارا وتكرارا البد للبنائیین أن أن یرجعوا للرسومات األساسیة أثناء

 البناء.  الرسومات هنا هي الكتاب المقدس. ولو نضع هذا أوال في

 قلوبنا ونصب أعیننا حین إذ الخدمة التي نعملها سوف تمجد اهللا االن
  وفي یوم القیامه.

 النقطة الثالثة:
 أنتم هیكل اهللا

Point #3: Y’all Are God’s Temple 

:16a اآلیة رقم 
 ١٦ َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْیَكُل اِهللا، َوُروُح اِهللا َیْسُكُن ِفیُكْم

 كورنثوس كانت مدینة عندها العدید من الهیاكل أللهه متعددة. ولكن
 االله الواحد الحق یحل في هیكل واحد حق .. الحظ هنا ان كلمة هیكل
 هي مفرد في االیه رقم ١٦.  وأیضا في االیه رقم ٩ بولس كتب عن

  حقل واحد و مبني واحد

 ولكن نحن كلنا مختلفون بعضنا عن البعض.. لماذا لم یكتب بولس"
 انتم حقول اهللا ومباني اهللا وهیاكل اهللا؟

 ربما انت تسمع هذا القول الشائع ان "جسدي هو هیكل"

 انا قمت بسؤال جوجل عن "جسدي هو هیكل"  ولكنني وجت ٥٠٠
 ملیون نتیجة تتحدث عن هذه الجملة.. االالف من القمصان ، كآس

 القهوة ، الفتات وإعالنات، ریاضه الیوجا، ومقاالت....ولكن قلما ما
 وجت أن نتیجة البحث في جوجل أظهرت الجملة " جسدي هو هیكل
 اهللا"  .. غالبا الفكرة األساسیة من أغلب نتایج البحث هي "انا" وعن

 جسدي .. والخالصة هي "جسدي هو هیكلي"

 البد لنا أن نكن أمناء.. نحن نستمتع بالفكرة اننا نكن هیكل ألنفسنا. الن
 لو هذا صحیح فنحن مستقلین عن باقي الناس. آنا ممكن أركز علي
 نفسي أو أركز علي نفسي وعالقتي باهللا .. ربما تسمع بعض الناس

 یقولون " انا اؤمن باهللا ولكن انا ال أحب التدین النظامي"

 أسف لو أقول لك أن هناك هیكل واحد وأبناء اهللا الحقیقیین هم الحجارة
 الحیه في هذا الهیكل. هم یتفاعلون سویا

   لیحل الروح القدس في هذا الهیكل.

 ال یوجد شيء یسمي مسیحي مستقل. ولكن انت یجب علیك ان تتخذ
 عالقتك الشخصیة بالرب یسوع بشكل جدي جدا. وتكن حذر جدا مع

 جسدك وكیف تتعامل معه الن بولس یقول في اآلیة ١٦:

16b اآلیة 



 .. روح اهللا یحل فیكم

 أود أن أركز علي كلمه "انت".. لسوء الحظ ان مجتمعنا الغربي
 الناطق باإلنجلیزیة ال یعرف الجمع من كلمة " انت" ال یوجد لها جمع

 في اإلنجلیزیة.. ذلك مجتمعنا یتمیز باالنفرادیة. ولهذا السبب الناس
 یعتقدون أن بولس یقصد ان "جسدي هو هیكل " في هذه اآلیات..

 أسف لو أقول لك ان جسدك لیس هیكل.. ولكن هو حجر ضمن أحجار
 كثیرة التي یتكون منها هذا الهیكل

 لو تقرأ هذه اآلیة باللغة الفرنسیة او اإلسبانیة أو لغات أخري كثیرة
 سوف تجد المعني لكلمه " انت" هو في صیغة الجمع..  أربق استخدام

 للمعني الحقیقي لكلمة " you " في أمیركا هو  “y’all.”.. وهذا
 یعني "أنت كلكم".. إضافة كلمة "كلكم"  توضح انت كلمه "انت" هي

 للجمع ولیس مفرد.

 في مناطق مختلفة من أمریكا الناس یستخدمون هذه الكلمات للتعبیر
say “you all” or “you guys” or “youse”عن الجمع 

“yinz 

 هكذا یجب علینا أن نقرأ هذه اآلیات:

 اآلیة رقم ٩:
" Y’all " ،َوَأْنُتْم َفَالَحُة اِهللا " Y’all "،َفِإنََّنا َنْحُن َعاِمَالِن َمَع اِهللا 

 َوَأْنُتْم ِبَناُء اِهللا.

 اآلیة رقم ١٦:
Y’all "َأنَُّكْم َهْیَكُل اِهللا، َوُروُح اِهللا َیْسُكُن "Y’all " ١٦ َأَما َتْعَلُموَن 

 ِفیُكْم؟
 ١٧  ِإْن َكاَن َأَحٌد ُیْفِسُد َهْیَكَل اِهللا َفَسُیْفِسُدُه اُهللا، َألنَّ َهْیَكَل اِهللا ُمَقدٌَّس

 " Y’all" َأْنُتْم ُهَو.الَِّذي

 هذه النقطة لیست فقط في هذه اآلیات فقط بل في كل بشارة االنجیل.

 اهللا الواحد یدعو شخص واحد (مفرد) الیه. سوف نسمع هذه الدعوة
 بهذه الطریقة في آیات متعددة من الكتاب المقدس:

 أفسس ٢: ٢٢
A dwelling place ،َأْنُتْم َأْیًضا َمْبِنیُّوَن َمًعا " y’all " الَِّذي ِفیِه 

وِح.  َمْسَكًنا ِهللا ِفي الرُّ

 بطرس االولي ٢ :٤

 الذي ِإْذ " y’all " َتْأُتوَن ِإَلْیِه، َحَجًرا َحیا َمْرُفوًضا ِمَن النَّاِس، َولِكْن
 ُمْخَتاٌر ِمَن اِهللا َكِریٌم

  ُكوُنوا "  y’all " َأْنُتْم َأْیًضا َمْبِنیِّیَن  َكِحَجاَرٍة َحیٍَّة  " A" َبْیًتا ُروِحیا،

 الویین٢٦: ١١
 َوَأْجَعُل َمْسَكِني ِفي " y’all"َوَسِطُكْم، َوَال َتْرُذُلُكْم َنْفِسي.

 َوَأِسیُر " y’all" َبْیَنُكْم َوَأُكوُن" y’all" َلُكْم ِإلًها و" y’all"وَأْنُتْم
 َتُكوُنوَن ِلي َشْعًبا.

 اهللا یخلص أشخاص كثیرین ولكن یخلصنا نحن أوالدة لنخرج من
 "الذاتیة" التي للطبیعة البشریة العادیة المتمركزة حول نفسها  لندخل

 الي حیاة الشركة في الجسد الواحد  وهو الهیكل الواحد

 دعونا نأتي الي اآلیة األخیرة في هذا الیوم المبارك

 اآلیة رقم ١٧
  ِإْن َكاَن َأَحٌد ُیْفِسُد َهْیَكَل اِهللا َفَسُیْفِسُدُه اُهللا، َألنَّ َهْیَكَل اِهللا ُمَقدٌَّس الَِّذي

 َأْنُتْم ُهَو.

 هنا بولس یرسل رسالة تحزیر واضحة لكل من یدعي او یظن انه
 عضو في هذا الجسد الواحد وهذا الهیكل اإللهي ولكنه لیس بعضو

 حقیقي.

 أعتقد أن التحذیر الذي جاء في اآلیات ١٢-١٤ مختلف. فهذا التحذیر
 جاء للمؤمنین المولودین من الروح القدس.  فعلي الرغم من أنهم
 خلصوا فهم مازالوا یخطئون وباألخص في الطریقة التي یخدمون

 الرب بها  ویبنون كنیسة اهللا.  هذا ما هو سوف یستعلن في یوم مجیئ
 الرب في یوم الحساب. ولكنهم لیسوا للهالك النهم بالفعل خلصوا بدم

 المسیح وأیضا النهم بدأوا إیمانهم وخدمتهم علي األساس السلیم.

 ولكني أعتقد أن اآلیة رقم ١٧ تتحدث عن الناس الذین  هم لیسوا
 أعضاء حقیقیین في جسد المسیح بل علي العكس هم یعملوا علي

 تدمیر هذا الجسد الواحد وتفرقة الكنیسة.. مثال لهذا التعالیم الكاذبة
 التي نراها في التلفاز الیوم. الكثیر من هؤالء المضللین أثریاء جدا

 لدیهم بیوت مثل القصور و  سیارات فارهه بل والبعض لدیهم
 طائرات خاصة.. هم جمعوا كل هذه الثروات من تضلیل البسطاء

  وخادعهم لیعطوهم من أموالهم باسم الكنیسة..

 مثل هذه االمور كانت موجودة بكنیسة كورنثوس منذ ٢٠٠٠ سنه
 مضت. كان هناك الوعاظ المشهورین والبعض منهم ادعي انهم یشفوا

  االمراض وتنبأوا..



 ولكن في الواقع خدمتهم المزیفة كانت بمثابه تعطیل لعمل اهللا النهم
 أسسوا خدمتهم علي أساس مزیف وأبدلوا أساسات الكنیسة علي

 صخرة یسوع المسیح بالطمع ومحبه المال وأهداف سیاسیة ورغبة في
 الشهرة والقوة

 الرب یسوع حزر مثل هؤالء في بشارة معلمنا متي ٧: ٢١-٢٣

 لَیَْس كُلُّ مَْن یَقُوُل ِلي: یَا َربُّ، یَا َربُّ! یَدُْخُل مَلَكُوَت السَّمَاوَاِت. بَِل
 الَِّذي یَفْعَُل ِإرَادَةَ أَِبي الَِّذي ِفي السَّمَاوَاِت. كَِثیُرونَ سَیَقُولُونَ ِلي ِفي ذِلَك
 الْیَوِْم: یَا َربُّ، یَا َربُّ! أَلَیَْس ِباْسِمَك تَنَبَّأْنَا، وَِباْسِمَك أَْخَرْجنَا شَیَاِطینَ،

 وَِباْسِمَك َصنَعْنَا قُوَّاٍت كَِثیرَةً!

  فَِحینَِئٍذ أَُصرُِّح لَهُمْ: ِإنِّي لَمْ أَْعِرفْكُمْ قَطُّ! اذْهَبُوا عَنِّي یَا فَاِعِلي اِإلثِْم

 اهللا لن یتهاون مع أي شخص یحاول استبدال االیمان علي أساس الرب
 یسوع المسیح الن:

 اآلیة ١٧:
 هیكل اهللا مقدس ، و " y’all " انتم هیكل اهللا

 الجسد الحقیقي للمسیح هو جسد مقدس الن أعضاء هذا الجسد ( انت
 وانا) بالفعل قد یقدسنا وتقدسنا بدم المسیح.. كلنا معنا یتكون منا هیكل

 اهللا من الرجال والنساء واألطفال من كل جنس ومن كل ثقافة.. كل من
 هؤالء له موهبته.

 البناء الجید لمبني الكنیسة البد أن یحتوي علي عناصر بناء مختلفة من
 خرسانه وحدید وخشب و سجاد وخامات الصقة لمواد البناء..

 مثال لو مبني كامل تم إنشاؤه من خامة الجبس فقط  فبالتأكید هذا
 المبني لن ینتصب طویال.. ولو فقط من الخرسانة فلن یكن مریح ابدا.

 نحن ال نرید أعضاء الكنیسة یكونوا كلهم محامیین أو كلهم سباكیین أو
 مدرسیین أو طالب . فهذه الكنیسة لن تكن متكاملة.. نحن ال نرید
 كنیسة كل أعضاؤها یصوتون في االنتخابات بنفس الطریقة أو

 یفكرون أو یلعبون أو یعملون بنفس الطریقة.

 أعتقد هذه من أكثر المظاهر المحزنة التي اختبرناها في أمریكا في
 سنه ٢٠٢٠.. المؤمنین وهم األعضاء في نفس الهیكل الواحد و الجسد

 الواحد ینقسمون ویتصارعون الواحد مع اآلخر. هناك أناس
 یتظاهرون تحت شعار" حیاة ذو البشرة السوداء مهمه" ضد

 مجموعات أخري علي جانب االخر من الطریق یحملون شعارات "
 دعنا نعید أمریكا عظیمه"

 كل منهم ظن انهم ال یوجد أي شيء مشترك. ولكن في الواقع في كلتا
 المجموعات هناك مؤمنین حقیقیین.

 من حكمه اهللا أنه أبدع في التنوع بین أوالده.  هو یختار ویبارك
 أعضاء مختلفین في هذا الجسد الواحد حتي تتكامل هذه األعضاء معًا

 ویتكامل الجسد الواحد.

 أفسس ٤: ١٥
ْأُس:   َبْل َصاِدِقیَن ِفي اْلَمَحبَِّة، َنْنُمو ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِإَلى َذاَك الَِّذي ُهَو الرَّ

 اْلَمِسیُح
ًبا َمًعا، َوُمْقَتِرًنا ِبُمَؤاَزَرِة ُكلِّ َمْفِصل، َحَسَب   الَِّذي ِمْنُه ُكلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّ

ُل ُنُموَّ اْلَجَسِد ِلُبْنَیاِنِه ِفي اْلَمَحبَِّة.  َعَمل، َعَلى ِقَیاِس ُكلِّ ُجْزٍء، ُیَحصِّ

 اهللا خلقك "أأنت" بمواهبك الخاصة بتاریخك الممیز باحتیاجاتك
 وأفكارك الفریدة .. لذلك أنت تستطیع المشاركة في الجسد الواحد

  بشكل ممیز جدا وأیضا هذا الجسد الواحد یقوم بخدمتك انت شخصیا..

 هذا هو أهم شيء أحیانك تأخذه معك الیوم: اهللا وضعنا معًا في عائلة
 واحدة كهیكل واحد یحل روح اهللا في وسطنا.. معنًا فقط نس أن نصیر

 هیكل .. نستطیع ان نكن جسد واحد فقط عندما نكن معًا وثابتین في
 المسیح وهو ثابت فینا ومعنا وبیننا.

 دعونا نصلي سویًا:

 أیها السید الرب ، أنت رأس الكنیسة .. أنت حجر الزاویة . حیاتك
 وموتك وقیامتك الحقیقة التي توحدنا معًا. وعلي هذه القاعدة نحن نبني
 ونوسع كنیستك.. ساعدنا أننا نتذكر أننا كنیسة واحدة.  نحن كلنا واحد
 متحدین الواحد مع اآلخر ومتحدین فیك. كما أنت صلیت علمنا نحن
 أیضا آن نصلي. أعنا أن نعیش ونحب مثلك لخدمة كنیستك ولمجد

 أسمك.. أمین


