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 رِسالتا كُورنثُوس اُألوىل والثَّانِية
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  ١٣الكُتيب رقم 
 
 
 
 
 
 
 
  

  القس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترمجة

 
 

لمتاجرة بها وليس بهدف بيعها أو ا  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  
  الفَصلُ األول
  حملَة سريعة عن
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  رسالَة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس
 اُألوىل اليت كتبها بولُس إىل الكُورنثُوسيني، هي إنَّ الرسالَةَ  

رِسالَةٌ منُوذَجِية عن الرسائل الرعوية اليت كتبها بولُس للكنائس اليت 
أسسها، خاللَ خدمته كأعظَمِ مرسلٍ ومؤسس كنائس يف تاريخِ 

ية تحفَةً كانت رسالته إىل أهلِ روم. كَنيسة املسيح على اإلطالق
 ةهها إىل مجاعلة ووجوشام ةعام ةوتياله ةناظَرها كمة، كتبوتياله

ولكن معظَم رسائله كُتبت من . املُؤمنني الذين مل يسبِق له أن إلتقى م
وجهة نظَرٍ رعوية إىل كنائس عرفَها جيداً، وحاولَ تصحيح مشاكلها، 

إنَّ رسالَةَ بولُس اُألوىل إىل . ا وتشجيع مؤمنيها يف اإلميانوتعليمه
الكُورنثُوسيني هي رسالَةٌ منُوذجِيةٌ عن رسائلِ بولُس إىل الكنائس اليت 

  . عرفَها جيداً وأراد تصحيح مشاكلَ محددة فيها
  

  القسم التصحيحي من الرسالة
  )١١ -١اإلصحاحات (
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س الكنيسةَ يف كُورنثُوس خاللَ رحلته اإلرسالية أسس بولُ  
وملُدة قصرية خاللَ إقامته ملُدة ثالث سنني ). ١٨أعمال (الثَّانِية 

ونِصف يف أفسس، إستطاع بولُس أن يزور كنيسةَ كُورنثُوس مرةً 
ِء الكنيسة وخاللَ زيارته الثانية لكُورنثُوس، أخربه بعض أعضا. ثانِية

يابِهاللَ غت إىل الكنيسة خبلَ تسرعن مشاك ناكولُس . هإنَّ رسالَةَ ب
اُألوىل إىل الكُورنثُوسيني عالَجت هذه املشاكل، وأظهرت 

  .للكُورنثُوسيني كيفَيةَ تصحيحها
   ولُس بأنَّ املُؤمننيب فرة، إعتيددهم العلمشاك غمر

م الكُورنثُوسيوع"ني هونَ يف املَسيحِ يسسقديسني "و" مونَ قدودعم
فمن خاللِ الطريقَة اليت يوجه ا بولُس ) ٢: ١)." (أو مقدسني(

إنَّ ." مقدسني"رسالته هذه، بإمكانِنا أن نتعلَّم شيئاً عن معنى كَلمة 
 ،وهلذه الكلمة ه يى احلَرفوز"املَعنفرجانِباًم ين ". ساملُقد فالشعب

ومبا أنَّ . ليس شعباً كامالً، بل شعب مخصص إلتباعِ املسيح
الكُورنثُوسيني كانوا مدعوين ليمثِّلُوا املسيح على األرض، ومبا أنَّ 
بولُس هو ذلك الشخص الذي قاد أعضاَء هذه الكنيسة مجيعهم إىل 
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خذَ بولُس على عاتقه أن يعلِّم الكُورنثُوسيني الطريقَةَ اإلميان باملسيح، أ
  .الصحيحةَ للحياة

إنَّ اإلصحاحات األحد عشر اُألوىل من رسالة كُورنثُوس   
اُألوىل تعالج املَشاكل املُحددة اليت أدرك بولُس أنها تتفشى بشكلٍ 

وحي والشهادة على صعيد الفرد عضالٍ يف الكنيسة، مما أعاق النمو الر
وبإمتحان املشاكل اليت واجهها بولُس . والكنيسة يف مدينة كُورنثُوس

يف مدينة كُورنثُوس، واحلُلول اليت قدمها، بإمكانِنا أن نكونَ نظرةً 
ثاقبة عن كيف نواجِه هذه املشاكل عينها عندما تظهر يف قَرنِنا احلادي 

  .العشرينو
  املَشاكل اليت أُخبِر ا بولُس من أهلِ خلُوِي

: إنَّ املَشاكلَ اليت أُخبِر ا بولُس من بيت خلُوي كانت  
إنشقاقات داخلَ الكنيسة، الأخالقية، ومقاضاة املُؤمنني بعضهم بعضاً 

  .يف حماكمِ كُورنثُوس املَدنِية
رعاة الكنائس، عندما أخبر كنيسةَ لقد وضع بولُس مثاالً ل  

نقرأُ يف . كُورنثُوس كيف حصلَ على معلُوماته عن مشاكلِ كنيستهم
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ألنين أُخبِرت عنكُم يا إخويت من  أهلِ خلُوي، "، ١١: ١كُورنثُوس ١
 جمموعة –وبِتسميته لكنيسة أهلِ خلُوي ." أنَّ بينكُم خصومات

 كمصدر – يلتقُونَ يف بيت خلُوي على أساسٍ دورِي مؤمنني كانوا
ملعلُوماته، أظهر بولُس بذلك أنه مل يسمح للناس بأن يكُونوا مصدراً 
سرياً للمعلُومات، عندما كانَ مثلُ هؤالء يخبِرونه مبشاكل متعلِّقَة 

   .بأشخاصٍ معينِني يف كنيسة حملِّية
فَغالباً ما يقترِب أعضاُء الكنيسة من الرعاة ويخبِرونهم عن   

بشرط أن ال يخبِر الراعي هذا األخ أو " األخ فُالن واألخت فُالنة،"
ههذه اُألخت من أين حصلَ على معلُومات . حولُس فما كانَ يسما بأم

ه مل يقبل بأن يوجه وكانَ بولُس يظهِر بذلك أيضاً أن. بذلك أبداً
اإلتهامات جزافاً ضد أعضاء الكنيسة، بل كان يكتب هلُم رسائل لكَي 

وعندما . يصحح أخطاَءهم، ويوبخهم، ويعملَ شيئاً بناًء حللِّ مشاكلهم
كانَ أعضاُء الكنائس ميتنِعونَ عن التصريحِ بأمسائهم إىل جانِب 

يت يزودونََ بولُس ا، إعتبر بولُس هذه املعلُومات تصب يف املعلومات ال
  . وبالطبعِ مل يشارِك أبداً يف نشرِ النميمة–خانة النميمة 
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  )٤ -١اإلصحاحات (مشكلَةُ اإلنشقاق يف الكَنيسة 
كانَ أعضاُء كنيسة كُورنثُوس منقَِسمني ألنهم كانوا يتبعونَ   

ونَ الروا يرفُضهم، وكانالً عندفضم وهربم الذي إعتاعي أو اخلاد
كانَ بولُس الراعي . اإلعتراف بقيادة الرعاة اآلخرين يف الكنيسة

املُؤسس، ولقد شاهد الكنيسةَ منذُ والدتها وخاللَ األشهرِ الثمانِية 
ر أحد أعظَمِ جهابِذَة الفكرِ يف ولقد كانَ يعتب. عشر اُألوىل من عمرِها

أدى هذا إىل إلتفاف الكثري من الكُورنثُوسيني حولَه كقائدهم . عصرِه
كانت . احلقيقي، ألنَّ مدينةَ كُورنثُوس كانت تويل أمهِّيةً كُربى للفكر

كنيسةُ كُورنثُوس مثل كنيسة يف حضارتنا، موضوعةً يف مدينة حيثُ 
  .لُ جامعتها قلب وروح هذه املدينةتشكِّ

رجلٌ آخر يدعى أبولُّس، الذي كان واعظاً قديراً، وكانَ أيضاً   
ولقد كانت مهارته اخلطابِية موضع تقديرٍ كبري . راعياً يف كُورنثُوس

وتدلُّ العبارةُ . عند الكثريين من املُؤمنني يف كنيسة كُورنثُوس اُألوىل
ونَ يف كُورنثُوس"لة، القائكما يتكلَّم املُبالَغ فيها " أن نتكلَّم إىل القيمة

  .اليت أولتها احلضارةُ اليونانِيةُ الكُورنثُوسية لفَن اخلطابة
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   وا أقلَّ ثقافَةً يف كنيسةونَ الذين كانأُخرى، املُؤمن ةومن جِه
انَ غري مثقَّف، هو اجلدير كُورنثُوس، إعتبروا الرسول بطرس الذي ك

إنَّ هذا التفضيل املُتطرف عند املُؤمنني قادهم إىل . بأمسى تقديرٍ وإحترام
أن يتمحوروا حولَ القادة الذين ذكرهم بولُس يف اإلصحاحات األربعة 

  .اُألوىل من رسالته
  )اإلصحاح اخلامس(مشكلة الالأخالقية يف الكنيسة 

 أنَّ رجالً يف كنيسة كورنثُوس كانَ يساكن زوجةَ أبيه، يبدو  
ورغم أنَّ الكثريين يف الكنيسة عرفوا عن املُشكلة، ولكنهم مل يعملُوا 

فواجه بولُس . شيئاً ليصححوا تصرفات هذا الرجل غري األخالقية
صحاح اخلامس، املُؤمنني بسببِ سكوتهم حيالَ هذه اخلطية يف اإل

وتؤكِّد . وعلَّمهم صراحةً بأن يفرزوا هذا الرجل من عضوية الكنيسة
رسالةُ بولُس الثانِية إىل أهلِ كُورنثُوس أنَّ املُؤمنني إتبعوا تعليمات 
بولُس بفرزِ هذا الرجل، مما جعلَ بولُس يعلِّمهم مجدداً أن يعوا ويقبلُوا 

ه هذا الرجتتوب الكنيسة بعد ٨ -٤: ٢كُو ٢(ل يف شركة(  
  )اإلصحاح السادس(مشكلةُ مقاضاة املُؤمنني لبعضهم البعض 
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   خولُس وبلُهم، إال أنَّ بوع لديهم مشاكأنَّ تالميذ يس غمر
الكُورنثُوسيني بِصرامة لكونِهم يأخذُونَ مشاكلَهم مع بعضهم البعض 

اكم، طالبني حكمةَ وحكم قاضٍ ال يعرِف قيادةَ الروحِ القُدس إىل احمل
كانت حجةُ بولُس أنَّ الروح القدس الساكن فيهم، . ليحلَّ مشاكلَهم

هلذا قالَ بولُس ساخراً أنَّ أكثر عضوٍ . كانَ قادراً أن حيلَّ مشاكلَهم
قَرٍ من أعضاِء الكنيسة، والذي لديهحتةً ميأهل  أكثَر وس، هوح القدالر 

بالطبع مل يعنِ بولُس . من غَريِه من القُضاة املدنِيني ملُعاجلَة خصاماتهم
 حوضخرِية لينة على سبيلِ السهذه املقار ماً، بل كانَ يستخديهذا حرف

هد. فكرتالء املُؤمنني أن يقبلُوا بأن يتكبهؤ وا اخلسارة على أن لقد علَّم
يأخذُوا مؤمناً آخر إىل احملكمة، فيشوهوا شهادة إسم املسيح يف 

    .مجتمعهم
إنَّ تعليمه املُوحى به من اهللا سبب بشكلٍ غريِ مباشر ظهور ما   
وكذلك أدى تعليمه . يف الكنيسة الكاثُوليكية" القانون الكَنِسي"يسمى 

رفضِ الكثري من املُؤمنني أن حيلُّوا قضاياهم يف حماكمِ القانون، هذا إىل 
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وعلى أساسِ هذا اإلصحاحِ أيضاً، . حتى ولو تكبدوا خسائر فادحة
  .يطلُب املُؤمنونَ نصيحةَ القادة الروحيني املُتقدمني يف الكنيسة

  
  أسئلَةٌ طرحها الكُورنثُوسيونَ على بولُس

اإلصحاح السابِع(لة عن الزواج أسئ(  
وأما من "بدأَ بولُس اإلصحاح السابِع من هذه الرسالة بالقَول،   

يشري هذا إىل املصدرِ الثاين الذي ." جِهة اُألمور اليت كتبتم يل عنها
املُشكلة . إعتمد عليه بولُس عندما عاجلَ املشاكل يف كنيسة كُورنثُوس

 الرسالة اليت أرسلَتها كنيسةُ كُورنثُوس لبولُس طرحت أسئلةً اُألوىل يف
إنَّ هذا اإلصحاح العظيم عن الزواج يف الكتابِ املقدس . حولَ الزواج

هو جواب بولُس على األسئلة اليت طرحتها الكنيسةُ عليه حولَ 
  . موضوعِ الزواج

هذا اإلصحاح إىل تقِسم الترمجات اجلديدةُ للكتابِ املقدس   
تشري كُلُّ فقَرة إىل جوابِ بولُس على سؤالٍ عن الزواج . فقرات

وبدراسة جوابِه بإمكانِكُم أن . طرحته عليه الكنيسةُ يف هذه الرسالة
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فكُلُّ أجوِبة بولُس ينبغي أن . تحددوا ماذا كانَ سؤالُهم له باألصل
اللِ األعداد الستمن خ سدرفيها الكلمات ت ة والعشرين اليت جند

ولقد كانَ الضيق احلاضر يف زمانِه ." على ضوِء الضيقِ احلاضر: "التالية
فمعظَم نصائحِ بولُس املُوحاة يف هذا اإلصحاح تنطَبِق . هو اإلضطِّهاد

هلذا نصح بولُس غري . على الكنيسة الرازِحة حتت نريِ اإلضطِّهاد
ةَاملُتزووبيزمثلُ هذا الوضع على . جني أن يبقُوا يف الع رسيطفعندما ي

  . الكنيسة، عندها سيكُونُ حسناً للرجل أن ال يمس إمرأة
باإلضافَة إىل الضيقِ احلاضر، أكَّد بولُس أنَّ غري املُتزوجِني هم   

 املُتزوجون عليهم أن أكثَر قدرةً على تكريسِ ذواتهم لعملِ الرب، بينما
م أو بأزواجِهِنوا بزوجاتامِ هذا . يهتمولُس يف خب وهكذا علَّم

  .اإلصحاح عن تفضيله للعزوبِية، اليت وصفها كموهبة
ولكن بولُس نصح هؤالء املُؤمنني أن يكتفُوا بِحالهم، سواٌء   

. رقُوا لوضعٍ مختلف يف احلَياةأكانوا متزوجني أم عازِبني، بدل أن يتح
ولقد أكَّد بولُس أيضاً أنَّ الزواج مسموح بالطبع ُألولئك الذي ليست 

  .لديهم دعوةٌ للبقاِء يف العزوبية
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  )١٠ إىل ٨اإلصحاحات (األخ األضعف 
 لقد حتير الكثري من املُؤمنني الكُورنثُوسيني ما إذا كانَ صواباً أم  

ولقد عاجلَ بولُس هذه . خطأً أن يأكُلَ املُؤمنونَ اللحم املُقدم لألوثان
علَّم بولُس أنه على .  من هذه الرسالة١٠ -٨القضية يف اإلصحاحات 

 سوف اهلَألوثان، إذا كانَ أكلُهم إي املُؤمنني أن ال يأكُلُوا ما ذُبِح
ه أوضح أنَّ مجرد أكلِ اللحم املُقدم ولكن. يسبب عثرةً ملُؤمنٍ آخر

نعلَم أن "لألوثان، لن يزعزِع إميانَ املُؤمن الذي يأكُلُه، ألننا بالنهاية 
  ). ٤: ٨." (ليس وثَن يف العالَم وأن ليس إله آخر إال واحداً

 هو إنَّ اجلزَء األكثر ديناميكيةً يف حلِّ بولُس هلذه املُشكلة،  
الً ما معناهقائ بوى : "عندما يكتاجلميع لديهم هذا املُست ولكن ليس

فبعضهم، إذا كانوا ضعفاء، ميزجونَ اللحم مع . من املعرِفة أو العلم
اخلطايا الالأخالقية اليت ترافق عبادة األوثان اليت قُدم هلا اللحم، وهلذا ال 

ليست القَضيةُ ما هو صواب وما هو خطأٌ . يستطيعونَ أكلَ هذا اللحم
بلِ القَضيةُ هي، كم نحب هذا األخ األضعف؟ لقد . يف هذه القَضية
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همن أجل مات هأن ةلدرج املسيح هلدرجة أن . أحب أنت هبحفهل ت
  تضحي بأكلِ صحنٍ من اللحم من أجله؟

ا املقطع من رِسالته مبشاركَة ثالثَة مبادئ يتابِع بولُس يف هذ  
وأنا أقصد ذا . علينا تطبيقها حيالَ القضايا الرمادية املُختصة بالتقديس

 تلك األشياء اليت ال يخبِرنا الكتاب املقدس صراحةً ما إذا كانَ –
هذه . اعِ املسيحبإمكانِنا عملها أم ال، كوننا مؤمنني مدعوين إلتب

  :املبادئ الثالثَةُ هي
  .إعملْ كُلَّ شيء لمجد اهللا-١
  .إعملْ ما ينتج خالص اهلالكني وتقوِية األخ األضعف-٢
  . تأكَّد من كونِك ال تطلُب مصلحتك اخلاصة-٣

  )١١اإلصحاح (دور النساء يف الكنيسة 
 املكانة اليت بإمكان ٢٢ -١: ١١كُورنثُوس ١حدد بولُس يف   

فإىل جانِب . النساء أن حيصلن عليها يف عالقتهِن مع الرجال ومع اهللا
طلبِه منهن أن يغطِّني رؤوسهن عندما يصلِّني أو يتنبأنَ، وطلبِه من 
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 الرجال أن يتركُوا رؤوسهم غري مغطَّاة، فإنَّ بولُس يفترِض أنَّ النساء
  .يصلِّني ويتنبأنَ عندما جتتمع الكَنيسة

فهذا املقطَع ال يقُولُ للنساء أن يلبسن قُبعات عندما يذهنب إىل   
فهذا له عالقَةٌ بعادات حضارِية يف الشرقِ، حيثُ ترتدي . الكنيسة

 إمرأةٌ مؤمنة أن فعندما تقرر. النساُء غطاَء الرأسِ، كما هي احلالَةُ اليوم
عاملٌ . ال تعود ترتدي غطاَء الرأس، قالَ بولُس أنها تهِني زوجها

حضارِي آخر عاجلَه بولُس يف تلك احلضارة، هو أنَّ الزانِيات كُن ال 
هلذا كتب بولُس يقُولُ . يغطِّني رؤوسهن وكُن يقصصن شعرهن قصرياً

أن يكُونَ شعر املرأة قصرياً، ) يف حضارتك(انَ من العار أنه إن ك
هذا يعين بِوضوح أنه إن مل تكُن هناك . فعليها أن ترخي شعرها طَويالً

ومن اجلَديرِ . [هكذا عادات حضارِية، فإنَّ املرأةَ حرةٌ أن تقُص شعرها
ولُس تربيراتعطي بعندما ي همن هذه الترتيبات بالذِّكرِ أن ة أليوحير 

العملية املُتعلِّقَة بِغطاِء الرأس أو قَص الشعر أو ما شابه، فإنَّ هذه 
الترتيبات الروحية تتخطَّى يف سلطَتها احلُدود اجلُغرافية والتارِخييةَ 

  ].واحلضارِية
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وا أنَّ رأس كُلِّ رجلٍ ولكن أُريد أن تعلَم"خيتم بولُس بالقَول،   
." هو املَسيح، وأما رأس املرأة فهو الرجل، ورأس املسيح هو اهللا

  ).٣: ١١كُورنثُوس ١(
  )١١اإلصحاح (تدنِيس مائدة الرب 

، مل يذكِّر بولُس املُؤمنني ٢٤ -٢٣: ١١يف اإلصحاح   
، بل شدد على ضرورة حتضريِ الكُورنثُوسيني مبعىن مائدة الرب فحسب

بالر ةرابِ من مائدعلى اإلقت ؤثِّروي قغي أن يسبالقَلبِ الذي ينب .
كتب بولُس أنَّ املُؤمن ينبغي أن يقترِب من مائدة الرب، فقط بعد أن 
ة يكُونَ قد إمتحن نفسه وإقترب من هذه املائدة بإستحقاقٍ أو بِلياقَ

ومبا أنَّ بولُس كتب يقُولُ أنَّ اإلقتراب من هذه املائدة بعدمِ . روحية
 م غريهالكثريونَ أن روخيمة، يشع بعواق حقاقٍ ولياقة قد تكُونُ لهإست

إنَّ . إنَّ مائدةَ الرب تتكلَّم عن إستحقاقه هو. مستحقِّني هلذه املائدة
ني أن ال الترمجةَ والتطبيقالكُورنثُوسي حذِّرولُس يالصحيحني مها أنَّ ب 

  ."بعدمِ إستحقاق"يقترِبوا من هذه املائدة بشكلٍ غَري الئق و
  )١٦ -١٢كُورنثُوس ١(القسم التعليمي من الرسالة 
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إنَّ اإلصحاحات األربعة األخرية تشكِّلُ اجلزَء التعليمي من هذه   
هذه اإلصحاحات تعاليم بولُس املُوحاة اليت تقدم حلوالً تقدم . الرسالة

يبدأُ بولُس . للمشاكلِ اليت ظهرت يف القسمِ التعليمي من هذه الرسالة
وأما من جِهة املواهبِ الروحية أيها اإلخوة، "هذا القسم بالقَول، 
 يعلِّم عنها بولُس هي اُألمور الروحية اليت." فلَست أُريد أن جتهلُوا

مواهب الروح؛ حياةُ جسد الكنيسة؛ عملُ الروح عند إجتماعِ : التايل
  . الكَنيسة؛ القيامةُ تطبيقياً؛ والتلمذَة األمينة

   اإلصحاحات فصولُس كُلَّ ١١ -١تا ب جعالالطريقَةَ اليت ي 
غمِ من كونِهم مؤمنني، ومن فعلى الر. املشاكل يف كنيسة كُورنثُوس

كون الروح القدس يسكُن داخلَهم، كانوا ال يزالُونَ متورطني يف 
كتب بولُس اإلصحاحات . العديد من امللذَّات واخلصامات الدنيوية

وبدأَ هذا القسم .  كَحلٍّ شامل للمشاكل داخل الكنيسة١٦ -١٢
املواهبِ الروحية أيها اإلخوة، فَلست أُريد أن وأما من جِهة "بالقَول، 
  )١: ١٢." (جتهلُوا
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، قسم بولُس العائلة البشرية إىل ثالثَة ٣ و٢يف اإلصحاحات   
، اإلنسان الروحي، واإلنسان )غري الروحي(اإلنسان الطبيعي : أقسام

وحي . اجلسديالر الذ)الطبيعي(اإلنسانُ غري والروح ه كي ال ميل
. اإلنسانُ الروحي هو الذي قبِلَ الروح القدس الذي يسكُن فيه. القدس

 أن يسلُك خيتار هس، ولكنالقُد وحالذي قبِلَ الر وه واإلنسانُ اجلسدي
الطبيعةَ البشرية بدون مساعدة "والذي يقصد به بولُس، " يف اجلسد،"
  ." اهللا

 الطريقة اليت نظَّم ا بولُس هذه الرسالة، بإمكانِنا أنْ نميز من  
فلقد خاطَبهم بولُس . اهلُويةَ الروحية ملُؤمين كنيسة كُورنثُوس

عندما تصلُونَ إىل ." جسديني"ثُم نعتهم بكونِهم ." باملُقدسني"
."  أُريد أن جتهلُوالست"اإلصحاح الثانِي عشر، تسمعونَ بولُس يقُول، 

ينبغي أن نستنتج أنَّ املُؤمنني الكُورنثُوسيني كانوا أشخاصاً روحيني، 
  . ولكن سلوكَهم كانَ جسدياً ألنهم كانوا جهاالً روحياً

  املواهب الروحية
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 كنيستهِم مع بالنسبة لبولُس، تبدأُ احلُلولُ الروحية للمشاكلِ يف  
فالروح القُدس يغدق ). ١٦ -١٢اإلصحاحات (عملِ الروحِ القُدس 

أراد بولُس أن يعلِّم هؤالء . نِعمته ومواهبه الروحية على املُؤمنني
املُؤمنني عن تلك املواهب، لكي يعرِفُوا كيف أراد الروح القُدس أن 

  . خاللهم ككَنيسة املسيح احلَي املُقاميعملَ فيهِم ومن
  احملبة

ولكن جِدوا "...، أخبرهم بولُس قائالً، ١٢يف ختامِ اإلصحاح   
ثُم يبدأُ بولُس ) ٣١." (وأيضاً أُريكُم طَريقاً أفضل. للمواهبِ احلُسنى

." بإصحاحِ احملبة يف الكتابِ املقدس"بإعطاِء ما صار معروفاً 
يركِّز هذا اإلصحاح العظيم على مخسة عشر فضيلَةً ) ١٣كُورنثُوس ١(

عندما نفهم جمموعةَ الفضائلِ هذه، اليت ). ٧ -٤(تعبر عن جوهرِ احملبة 
تعبر عن احملبة اليت هي مثر أو برهانُ سكىن الروحِ القُدس يف املُؤمن، 

احملب قتفَو موح اُألخرى عندها نفهبِ الر٢٢: ٥غالطية (ة على مواه ،
٢٣ .(  
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الذي يستخدمه الروح القُدس " الطريق األفضل"احملبةُ هي   
يستخدم بولُس . ليحلَّ املشاكلَ الفردية واجلماعية يف حياة املُؤمنني

ن جيدوا حلوالً وصفَه للمحبة ليظهِر للكُورنثُوسيني كيف يمكنهم أ
  .للمشاكلِ يف كنيستهم

إنَّ بولُس : لكي نفسر ونلَخص موضوع رسالة بولُس نقول  
 املُؤمن، وبرهانُ ذلك هو يفيعلِّم أنَّ الروح القُدس يعملُ عمالً عجيباً 

 علىلُّ ويعملُ الروح القُدس معجِزةً أُخرى عندما حي. معجِزة احملبة
إنَّ برهانَ هذه املُعجِزة هو مواهب . املُؤمن، أو يعين املُؤمن للخدمة

ليس هناك من . الروح القُدس، اليت تعطي املُؤمن القُدرةَ على اخلدمة
 املُؤمنني، بدون خدمة عجائبية علىخدمة عجائبية للروحِ القُدس 

  . املؤمننييفللروحِ القُدس 
  حياةُ اجلسد

يف . يف اإلصحاحِ الثاين عشر، وصف بولُس الكنيسة كاجلسد  
اإلصحاحِ الرابِع عشر، يصف بولُس النظام الذي ينبغي أن يسود بيننا 

 هعجِزتس مالقُد وحلُ الرعلينا و فيناعندما يعم . هذا اإلصحاح فعري
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علِّم فيه صراحةً عن موهبة التكلُّمِ ألنَّ بولُس ي" إصحاحِ األلِسنة"بِ
ولكن . بألِسنة، ويذكُر األلِسنة سبع عشرة مرةً يف هذا اإلصحاح

املوضوع احلَقيقي يف هذا اإلصحاح هو جواب بولُس على هذا 
ثُم يجيب بولُس " فما هو إذاً أيها اإلخوة، مىت إجتمعتم؟: "السؤال

ؤالع على سمور عندما جيتغي أن جتري اُألمينب بإخبارِنا كيف وه ه
لقد شدد بولُس أكثَر من أربعني مرةً يف هذا اإلصحاح، . اجلسد معاً

على مفهوم أن املُؤمنني ينبغي أن يبنوا بعضهم بعضاً عندما جيتمعونَ 
  .معاً

  )١٥اإلصحاح (القيامةُ مطبقَةً 
وتعين أكثَر من قيامة ." اإلنتصار على املوت"مةُ تعين القيا  

يف إصحاحِ القيامة العظيم . املسيح اجلسدية، أو من قيامة املُؤمن املُتوفِّي
هذا، يعلِّم بولُس أنَّ القيامةَ هي أيضاً قُوةٌ مستمرة، تعملُ يف حياة 

سيح هي أساس إميانِنا، ألنه وفوق ذلك، فإنَّ قيامةَ امل. املُؤمن اليومية
." إن مل يكُنِ املَسيح قد قام، فباطلٌ إميانكُم؛ أنتم بعد يف خطاياكُم"
)١٧: ١٥.(  
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يف اإلصحاحِ الثانِي، . والقيامةُ أيضاً هي بعد حيوِي لإلجنيل  
 رعندما جاَء إىل كُورنثُوس، قر هالء املُؤمنني، أنولُس هؤب رأن ال أخب

وخيتم هذه الرسالة . يعرِف بينهم إال يسوع املسيح وإياه مصلُوباً
بالطريقَة اليت بدأَها ا، بتذكريِ الكُورنثُوسيني باإلجنيل الذي كرز به يف 

موت يسوع املسيح وقيامةُ : وهذا اإلجنيل يتضمن عنصران. كُورنثُوس
َألربعة اُألوىل من هذا اإلصحاح هي التعبري األعداد ا. يسوع املسيح

فبعد أن ذكر بولُس . األكثَر وضوحاً عن اإلجنيل يف العهد اجلديد
: اإلجنيل، كتب أربعةً وخمسني عدداً عن هذا العنصر الثاين من اإلجنيل

  . قيامةُ يسوع املسيح
  )١٦اإلصحاح (الوكَالَة مطَبقَةً 

حِ األخري من هذه الرسالة، يعالج بولُس املَوضوع يف اإلصحا  
هنا جنده . الروحي الثَّالث الذي يريد أن يشارِكَه مع الكُورنثُوسيني

لقد كانَ بولُس . يعالج موضوع اجلَمع، أو الوكالة املسيحية على املال
هيالَ خدمة اجلمع هذه، ألنثقَّالً جداً حم ماُألم من املُؤمنني كانَ يطلُب 

يف كَنيسة أسسها، أن يضحوا ويقدموا تقدمةً للمؤمنني اليهود يف 
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. أُورشليم واليهودية، الذين كانوا يعانونَ من اإلضطِّهاد واجلوع املُميت
 ،وسيل الطرسأنَّ شاو عة أن نعرِفاملُعجِزة الرائ ههذيا ل دالذي إضطَّه

 وشفقة جبمعِ املُساعدات طفاآلن بع ة، يقُوموديهكنيسةَ املُؤمنني يف الي
من اُألمم إلخوتهم من اليهود الذي آمنوا وتبِعوا يسوع املسيح، أي 
. للذين سبق لشاول أنه كانَ يضعهم يف السجن ويسلِّمهم للموت

ةشكِّلُ هذا رمزاً للطَّبِيعا ي املسيح، والطريقَة اليت دسجة لوليمالش 
يستطيع أعضاؤه املُساعدة، ستوفِّر الشفاَء لبعضهم البعض من خاللِ 

  .تطبيقِ مبادئ الوكالة األمينة
 بولُس الراعي

   هها من بنيِ آالمسس اليت أسمام بالكَنائولُس اإلهتب لقد حسب
ا هو دونَ ذلك، التراكُم علي كُلَّ يوم اإلهتمام بِجميعِ عدا م. "العديدة
كانَ بولُس مستعداً أن يضحي ) ٢٨: ١١كُورنثُوس ٢." (الكَنائس

كان بولُس . بِكُلِّ ما لَديه من أجلِ الكنائس اليت كانت حتت عهدته
كنائس يف معرِفَة وفهمِ سر حاضراً أن يتألَّم ويموت يف سبيلِ نمو ال

  .املسيح
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وكنتيجة مباشرة لتعبِه جتاه الكنائس اليت أسسها، حصلنا على   
اجلواهر اجلميلة اليت هي رسائله الرعوية اليت تعلِّمنا طريقَةَ إهتمامنا 

 اليت ومبا أنَّ كنائسنا تواجِه العديد من املشاكلِ. بكنائسنا اليوم
واجهتها الكنائس أيام بولُس الرسول، ومبا أنَّ بولُس عالَج هذه 
املشاكل يف رسائله املُوحاة كَرِسالتيه إىل أهلِ كُورنثُوس، بإمكانِنا أن 
 مع بونتجاو مت ْبإمكانِنا أن ل املُوحاة كيفسائمن هذه الر نتعلَّم

  .عهدتناالذين وضعهم اُهللا يف 
    

نظرة عن كَثَب إىل رسالة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس 
  اإلصحاح الثاين

  )٤-١كُورنثُوس ١(هل إنقَسم املسيح؟ 
إنَّ الرسالَةَ اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس هي رِسالَةٌ تصحيحية،   

. يسة كُورنثُوسواجه فيها الراعي املُؤسس، بولُس، مشاكلَ يف كن
املُشكلة اُألوىل اليت واجهها بولُس يف هذه الرسالة كانت مشكلة 

لقد إنقَسم املُؤمنونَ حولَ من كانَ القائد األعظَم يف . اإلنقسام
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كان تقييمهم لقادتهم يعتمد بِشكلٍ أساسي على من هو . كنيستهم
كانَ البعض يقُولُون، . ذي عمدهمالذي قادهم للمسيح، أو من هو ال

أنا "أو " أنا لصفا،" "أنا ألبولُّس،"بينما آخرونَ يقُولون " أنا لبولُس،"
ولكن بولُس واجه مشكلَةَ اإلنقسام هذه بطرحِ ). ١٢: ١." (للمسيح

  )١٣" (هل إنقَسم املسيح؟: "سؤالٍ جوهري
  مولُس هل إنقَسلبِ قضايا عندما سألَ بلَ إىل صدخ ،املسيح 

مبا أننا نؤمن أساساً بقيامة يسوع، . اإلنشقاق يف كنيسة كُورنثُوس
  . فنحن نؤمن أيضاً أنَّ يسوع املسيح حي، وأنه حييا يف قُلُوبِنا

إن كانَ املسيح حييا يف قُلُوبِ املُؤمنني مجيعهم، عليهم أن   
القضايا األساسية املُتعلِّقَة باملَسيح، وأن يعرِفُوا أنَّ املسيح يوافقوا على 

فكيف يشعر املسيح الساكن . ال يمكن أن ينقَِسم حولَ هذه القضايا
فينا حيالَ العرق أو اللَّون؟ وإن كانَ املسيح حييا فينا وإن كُنا حنن حنيا 

  لَ العرق أو القضايا اُألخرى؟يف املسيح، فكيف ينبغي أن نشعر حيا
فإذا أُثريت بيننا قضايا التمييز العنصري، حكم اإلعدام، أو أية   

قضية أُخرى، فبما أنَّ املسيح الذي حييا فينا يشعر بطريقَة واحدة حيالَ 
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هذه القضايا، نعرِف أنَّ مشكلَةَ إنقسامنا حولَ هذه القَضايا ليست 
إنَّ . ن املسيح يشعر بطُرقٍ مختلفة حيالَ هذه القضايابسبب كو

اخلطأُ . مشكلَةَ إنقسامنا حولَ هذه القضايا تكمن فينا حنن أتباع املسيح
وكانَ بولُس يكتب لكَي يصحح خطأَ اإلنشقاق بني . يكمن فينا

هلُم، أن يتب هرسالت رالً جوهني، جاعالقادة الكُورنثُوسي وا املسيح وليسع
كتب ُألولئك الذين كانوا يتمحورونَ حولَه وحولَ خدمته، . البشريني

  .عندما كتب اإلصحاحات األربعة اُألوىل من رسالته
   ولُّس سقَى، ولكنأب ،زرع وه هالً أنولُس هذا املقطَع قائب ختم

لَن أنَّ الزارِع والساقي ليسا شيئاً، ألنَّ اَهللا ثُم أع. اهللا هو الذي ينمي
من "لهذا، علينا أن ال نفتخر باإلنسان، بل . هو الذي جيعلُ النبتةُ تنمو
بر بالرخفتفَلي رخإفت ".  
  ال تعظِّموا املَعمودية

ألنَّ املَسيح مل "بدأَ بولُس رسالته ضد اإلنشقاق بالقَول،   
رشل ُألبب دلين ُألعمرسي . ليبئال يتعطَّلَ صكالمٍ، ل ةكمال بِح
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إن تصريح بولُس يميز حبسبِ األولويات بني أمهِّية ) ١٧: ١." (املسيح
  . املعمودية النسبِية وبني األمهِّية القُصوى للكرازة باإلجنيل

اجلدلِ حولَ عالقة املعمودية باخلَالص، وبينما يستمر املُؤمنونَ ب  
ولو كانت املعموديةُ . فإنَّ رِسالَة بولُس تعلِّمنا أنَّ املعموديةَ ال تخلِّصنا

تخلًِّص، لكانَ بولُس ضمنها يف صلبِ رسالة إجنيله بدلَ أن يصنفها 
لَهلُ أن ال يفعفضكأمرٍ ي . هولُس أنب الكثريين كتب دلو كانَ قد عم

يف كُورنثُوس، لكانَ هؤالء الذين عمدهم تبِعوه هو بدلَ أن يتبعوا 
  .املسيح

  ال تعظِّموا احلكمةَ البشرية
أين احلَكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحثُ هذا "سألَ بولُس،   

بلِ إختار اُهللا جهالَ العالَم ... ا العامل؟ الدهر؟ أَلَم يجهلِ اُهللا حكمةَ هذ
، ٢٠: ١." (واختار اُهللا ضعفَاَء العالَم ليخزِي األقوِياء. ليخزِي احلُكَماء

٢٧(  
لَقَد إشتهر الكُورنثُوسيونَ بفَن التناظُرِ اجلَدلي، وبِتشديدهم   

فكِّرين واملُقتدرين إعتبروا هؤالء الرجال املُ. على الفلسفة والفكر
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أنفُسهم أنهم متفوقُونَ على أُولئك الذين مل يكُونوا موهوبني يف 
  . الفصاحة والفكر

لقد علَّم . ولكن بولُس أتى بِرسالَة مختلفَة إىل كُورنثُوس  
 حكَماَء يف نظَرِ املُؤمنني الكُورنثُوسيني أنَّ حكَماَء هذا الدهر ليسوا

على العكس، يستخدم اُهللا أولئك املُعتبرين جهالء ليخزِي . اهللا
هجدم ركَي يظهيلٌ على . احلُكماء، لحستم هينما ال يعين هذا أنب

احلُكماء أن يعرِفُوا اهللا، أو أنه فقط اجلُهالء يستطيعونَ أن يعرِفوا اهللا، 
يعين أن هبأنفُِسنافإن باهللا وليس رخغي أن نفتم باملَسيحِ : "نا ينبأنت نهوم

حتى كما هو . يسوع الذي صار لنا حكمةً من اِهللا وبِراً وقداسةً وفداًء
ببالر رخفتفَلي رخمن إفت وبكت٣١ -٣٠: ١." (م(  

  ال تعظِّموا اخلادم
  تابِعولُس يما كانَ بينب هوحد سالقُد وحأنَّ الر نبره ،هرسالت 

وأنا ملَّا أتيت إليكُم : "هو العنصر الذي يعطي احلَياة يف الوالدة الروحية
 ةياً لكُم بِشهادنادكمة مالكَالم أو احل ومبِس ليس يتها اإلخوة أتأي

كُم إال يسوع املسيح وإياه ألني مل أعزِم أن أعرِف شيئاً بين. اهللا
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وكالمي . وأنا كُنت عندكُم يف ضعف وخوف ورِعدة كَثرية. مصلُوباً
وكرازيت لَم يكُونا بِكَالمِ احلكمة اإلنسانِية املُقنِع بلْ بِبرهان الروحِ 

 -١: ٢." (وة اهللالكَي ال يكُونَ إميانكُم بِحكمة الناس بل بِقُ. والقُوة
٥(  

   هة، ولكنياخلالص هلَ رسالتوصأُناساً لكَي ي مخداُهللا يست
يستخدم قُوةَ الروحِ القُدس ليحدثَ تغيرياً يف أُولئك الذين يسمعونَ 

إنَّ التغيِري الروحي ال ينتج عن مهارات الناس، بل عن قُوة . اإلجنيل
ونَ اإلجنيلالرعالذين يسم لُ يف أُولئكس اليت تعمومبا أنَّ . وحِ القُد

 وه هلونفضوا يني الذين كانالكُورنثُوسي أولئك بخاطولُس كانَ يب
 هراتوا قُدعظِّمة على أن ال يراحم بِصهضعلى اآلخرين، كانَ حي هتيادوق

هبو. ومواهب عة اُألوىل من عندما كتبلُس هذه اإلصحاحات األرب
رِسالته إىل الكُورنثُوسيني، كانَ يوجههم بِوضوح إىل تعظيمِ قُوة الروحِ 
القُدس الذي خلَّصهم عندما سمعوا بولُس يكرِز باإلجنيل يف 

  .كُورنثُوس
 عظِّموا الروح القُدس كَمعلِّمكُم
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 أُ كندما نقرونِناعيع طَةبِواس ي . تاباً، نتعلَّمصغوعندما ن
وعندما نستخدمهما معاً، نتعلَّم املَزيد . ملُحاضرة، نتعلَّم بواسطَة آذانِنا
رِيصالب يعنا، . من التعلُّمِ السمفعواط طَةبِواس وبإمكانِنا أيضاً أن نتعلَّم

يهسماللِ ما ينا، أو من ختولُس قُلوبناإرادب  . ولُس علَّمب ولكن
الكُورنثُوسيني أنه بإمكانِهم أن يتعلَّموا املعرِفَةَ الروحية فقط من خاللِ 

ما مل تره عني ومل تسمع أُذُنٌ ومل خيطُر على بالِ : "الروحِ القدس
هونحبي اُهللا للذين هدما أَع إنسان . هفأعلَنهوحبِر اُهللا لنا حنن . وحألنَّ الر
  )١٠ -٩: ٢." (يفحص كُلَّ شيء حتى أعماق اهللا

هنا، علَّم بولُس أنَّ روح اهللا وحده يعلِّم اُألمور الروحيةَ   
فليس بإمكان اإلنسان أن يتعلَّم احلَقيقَةَ الروحية بِبساطَة من . لإلنسان
فبِحسبِ بولُس، ينبغي أن يتعلَّم . بِ العنيِ أو اُألذُن أو القَلبخاللِ با

  .اإلنسانُ احلقيقَةَ الروحية من خاللِ بابِ الروحِ القُدس
فاإلنسانُ الروحي قَبِلَ روح اهللا، وهذا الروح يعطيه القُدرةَ 

حاً محيراً ليشرح هذه إستخدم بولُس إيضا. على معرِفَة وفهمِ فكرِ اهللا
ألنْ من من الناس يعرِف أُمور اإلنسان إال روح : "النقطَة األخرية



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٣٠ -

اهللا. اإلنسان الذي فيه وحإال ر دعرِفُها أحاهللا ال ي ورهكذا أيضاً أُم .
 وحنن مل نأخذْ روح العالَم بلِ الروح الذي من اهللا لنعرِف األشياَء

  ). ١٢ -١١: ٢كُورنثُوس ١." (املَوهوبةَ لنا من اهللا
 ذلك وحر واإلنسان ه فكِّرماذا ي الذي يعرِف حيدالو نالكائ

وبالطريقَة نفِسها، الروح الوحيد الذي يعرِف ماذا يفكِّر اهللا . اإلنسان
  . ا أن نعرِف أفكار اهللاومبا أننا أُعطينا روح اهللا، بإمكانِن. هو روح اهللا

 مأن يفه طيعال يست يوحالر اُألخرى، اإلنسانُ غري ةهاجل ومن
اإلنسانُ الطَّبِيعي ال يقبلُ ما لروحِ اهللا ألنه عنده : "هذه اُألمور الروحية

) ١٤العدد ." (وال يقدر أن يعرِفَه ألنه إنما يحكَم فيه روحياً. جهالَة
 فهم وحِ اهللا ال يستطيعر ول، اإلنسانُ بدونولُس الرسبِ بسفبِح

  .اُألمور الروحية
  عظِّموا اَهللا كقائدكُم

يف اإلصحاحِ الثالث، أخبر بولُس الكُورنثُوسيني أنهم كانوا   
رهم مؤمنني مقدسني ورغم أنه إعتب. يتصرفُونَ كأشخاصٍ غَري روحيني

يف بداية هذه الرسالة، ولكنه سرعانَ ما إعتبرهم أبعد ما يكُونَ عما 
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." جسديني"و" أطفاالً يف املسيح"ينبغي أن يكُونوا عليه، داعياً إياهم 
لقد أشارت إنشقاقاتهم إىل كونِهم ). ٣، ١: ٣كُورنثُوس ١(

ني، أو أنيدسةجوحيغريِ ر فُون بطريقَةوا يتصرم كانإذ فيكُم : "ه هفإن
." حسد وخصام وإنشقاق ألستم جسديني وتسلُكُونَ بِحسبِ البشر

لقد أظهرت الطريقَةُ اليت حتزبوا ا وإنقَسموا حولَ قادتهم ) ٣العدد (
 ومواقفُهم جتاه قادتهم مل تكُن ناضجة أنه كانوا غري ناضجني روحياً،

  .أيضاً
بدلَ أن ينقَِسموا حولَ املُؤهالت الدنيوِية لقادتهم، إحتاجوا أن   

فَمن هو بولُس ومن : "يفهموا الدور الذي يلعبه اهللا كرأسِ جسدهم
ى الرب لكُلِّ بل خادمان آمنتم بِواسطَتهِما وكما أعطَ. هو أبولُّوس

دي. واحنماَهللا كانَ ي قى لكنولُّوس سوأَب ستأنا غَر . الغارِس إذاً ليس
) ٧ -٥: ٣كُورنثُوس ١." (شيئاً وال الساقي بلِ اِهللا الذي ينمي

مجدداً، كانت رِسالَةُ بولُس أنهم يتبعونَ اهللا وليس الناس، وختم هذا 
ال تفتخروا ). ٢١." (إذاً ال يفتخرنَّ أحد بالناس"ول، املقطَع بالقَ
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إفتخروا باهللا وإتبعوه، ألنه هو الذي إختار . بالناس، وال تتبعوا الناس
  .الضعيف واجلاهل يف هذا العامل، لكَي يخزِي القَوي واحلَكيم

  
  اإلصحاح الثالث
واجِهةُ اليت تاحملَب  

بينما كانَ بولُس يخبِر الكُورنثُوسيني أن ال ينقَِسموا بسببِ   
وأما أنا فأقَلُّ شيٍء : "قادتهم، أعطاهم تعليماً عن احلُكمِ أو الدينونة

بل لست أحكُم يف نفسي . عندي أن يحكَم يفَّ منكُم أو من جِهة بشرٍ
. لَكنين لست بِذلك مربراً. اتيفإني لَست أشعر بِشيٍء يف ذ. أيضاً

بالر ويفَّ ه الذي حيكُم قت . ولكنيٍء قبلَ الووا يف شحكُمإذاً ال ت
وحينئذ . حتى يأتي الرب الذي سينري خفايا الظَّالم ويظهِر آراَء القُلوب

  ).٥ -٣: ٤كُورنثُوس ١." (يكُونُ املَدح لكُلِّ واحد من اهللا
  ...حولَ احلُكمِ على قَلبِ اإلنسان

كَثريونَ من الكُورنثُوسيني كانوا يتعاطَفونَ يف حكمهم على   
ولكن بولُس . بولُس، واضعني إياه فوق القادة اآلخرين يف كنيستهم
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تى أخبرهم أنَّ حكمهم ال يعنِي له إىل القَليل، ألنه مل يشعر أنه وال ح
شعر . هو مؤهلٌ ليحكُم على نفِسه، فكيف يقبلُ حكم اآلخرين عليه

 قوطب ،نة يف قَلبِهة الكامعِ اخلفيرٍ على احلُكمِ على الدوافقاد غري هأن
ومبا أنَّ قلب اإلنسان هو غالباً . عدم القُدرة هذه على اآلخرين مجيعاً

هق من معرِفَتعلى قُلوبِنا أعم احلُكم كعلينا أن نتر هولُس أنب علَّم ،وه 
  .هللا

  ...حولَ احلُكمِ على أعمالِ اإلنسان
 نا إذاً أن نعرِفنمكي قُلوبِنا، فكيف عدواف نا ال نعرِفمبا أن
الدوافع يف قُلوبِ اآلخرين؟ بينما علَّمنا بولُس أن ال حنكُم على الدوافعِ 
القَلبِية عند اآلخرين، فإنَّ هذا التعليم ال يعين أنه ال يحق لنا بتاتاً أن 

بل ينطَبِق فقط على حكمنا على الدوافعِ الكامنة . حنكُم على اآلخرين
  .يف قَلبِ اآلخر

 ولُس نفسب رهسالة، إنتس من هذه الريف اإلصحاحِ اخلام
 –ى الذين كانَ ينبغي أن حيكُموا عليهم األشخاص لعدمِ حكمهِم عل

لقد . أي الرجل الذي كانَ يساكن زوجةَ أبيه يف عالقَة غري أخالقية
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. إنتهر بولُس هؤالء الكُورنثُوسيني ألنه مل حيكُموا على هذا اإلنسان
 أن ال كتبت إليكُم يف الرسالَة: "عبر بولُس عن هذا املوضوع كالتايل

ولَيس مطلَقاً زناةَ هذا العامل أوِ الطماعني أوِ اخلاطفني . تخالطُوا الزناة
وأما اآلن فكَتبت . أو عبدة األوثان وإال فيلزمكُم أن خترجوا من العامل

إليكُم إن كانَ أحد مدعواً أخاً زانِياً أو طماعاً أو عابِد وثَن أو شتاماً 
ألنه ماذا يل . و سكِّرياً أو خاطفاً أن ال تخالطُوا وال تؤاكلوا مثلَ هذاأ

أما . ألستم أنتم تدينونَ الذين من داخل. أن أدين الذين من خارِج
." فاعزِلُوا اخلَبيثَ من بينِكُم. الذين من خارِج فاُهللا يدينهم

  )١٣ -٩: ٥كُورنثُوس ١(
م أنَّ احلُكم ينطَبِق على الذين هم داخل يف هذا املقطَع، نتعلَّ

فليس علينا أن حنكُم على الذين هم من خارِج، أو . الكنيسة وخارِجها
فإذا إنفصلنا عنهم نِهائياً، لن . أن ننفَصلَ عنهم بسببِ أعماهلم املُشينة
رك فبدلَ ذلك، علينا أن نت. نتمكَّن أبداً من مشاركَة اإلجنيل معهم

دينونةَ غري املُؤمنني هللا، وأن نتابِع مشاركتهم النعمة اليت يقدمها 
أما فيما يتعلَّق بالذين هم داخل الكنيسة، الذين يعترِفُونَ بأنَّ . املسيح
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الروح القُدس حييا داخلَهم ليعلِّمهم ويسدد خطاهم، فعلَينا أن 
انت أعمالُهم ال تنسجِم مع ما يدعونَ بأنهم يؤمنونَ نواجِههم إن ك

لَ . بهي الذي كانَ داخلِ غري األخالقجبالر صولكن، فيما خيت
 بالصمت نيولمسؤ ني غريولُس املُؤمنني الكُورنثُوسيب ربالكنيسة، إعت

  .عن حكمهم على هذا الرجل
  ... سب للمواجهةحولَ معرِفَة الوقت املُنا

من الواضح أنَّ الكتاب املقدس ال يعلِّم أنه من املُحظَّرِ علينا أن 
مؤمنونَ كثريونَ يحبونَ أن يستشهِدوا بأقوالِ . حنكُم على اآلخرين

." قال يسوع، ال تدينوا"فيقُولون، . يسوع عندما نواجِههم مبحبة
زء األول من جملَة كاملة قالَها يسوع عنِ هاتان الكلمتان كانتا اجل

ولكن يف الواقع، قالَ يسوع الكَثري عن احلُكمِ . احلُكمِ على اآلخرين
لقد علَّم يسوع أنه علينا أن ال ." ال تدينوا"على اآلخرين، بقد أن قالَ 

 - ١: ٧ى مت. (حنكُم على أعمالِ اآلخرين، قبلَ أن حنكُم على أعمالنا
٥ ( واجِهلة اهللا، أن ننا كأعضاء يف عائتمن مسؤولي ،ذلك ولكن فوق
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متى . (أولئك الذي يؤذُونَ أنفُسهم أو اآلخرين داخلَ جسد املسيح
  ).١: ٦؛ غالطية ١٥: ١٨

عندما حض بولُس املُؤمنني الكُورنثُوسيني أن يواجِهوا الرجل 
.  اخلَطية، وضع احلاجةَ للمواجهة يف إطارٍ محدودالذي كانَ يعيش يف

مل تكُنِ احلالُ أنه إقترف . أوالً، أنَّ الرجل كانَ يتابِع العيش يف اخلَطية
بل، كانَ يتابِع إقتراف اخلَطية . خطيةً مرةً واحدةً ثُم تاب عنها مباشرةً

ةَ عالمظهِر أيهاومل يبإيقاف هإىل رغبت شريت ال . ة هغمِ من أنوعلى الر
توجد خطيةٌ أكبر من غُفران اهللا، فإنَّ اَهللا لن يغفر لشخصٍ يرفُض أن 

ومبا أنَّ هذا الرجل مل يظهِر أيةَ عالمة . يعترِف بِخطيته وأن يتوب عنها
ري، نصح بولُس أن يفرز من اجلَسد، األمر للتوبة وال أيةَ رغبة بالتغي

: الذي كانَ نقطَةَ بولُس الثانِية يف اإلصحاحِ اخلامس من هذه الرسالة
 من جسد زفرغي أن يينب هتعن خطي ةوببالت الذي ال يرغَب نإنَّ املُؤم

  . الكنيسة
  ...حولَ التحلِّي بالدافعِ الصحيح
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 عةإنَّ دافمن احملب عهة ينبنا . املُواجنا وأخواتإخوت واجِهن فنحن
 فأن نق نا ال نستطيعم لدرجة أنهبحنا نة، ألنونَ يف اخلطيالذين يعيش
 هم معريِ عالقتدمونَ يف تمرم يستعليهم وه جويف األيدي، ونتفرمكت

هدفُنا يف املُواجهة هو أن نرى و. املسيح، ومع أنفُِسهم، ومع اآلخرين
 ورسالة ١٨املُؤمن يرجِع إىل جسد املَسيح، كما يعلِّم إجنيلُ مىت 

: ٦غالطية " (بِروحِ الوداعة"فنحن نعيدهم إىل الكنيسة . ٦غالطية 
: ٢٣مزمور ." (بإهدائهم يف سبلِ البِر من أجلِ إمسه"، واُهللا يعيدهم )١
٣.(  

مواجهة أخٍ أو أُخت يف الرب بسبب أعمالهم اليت تظهِر إنَّ 
رِيوجوه روريض هولكن صعب أمر وة، ههم يف اخلَطيإنَّ . عيش

ستراتيجيتنا إلعادتهم إىل الشرِكة مع الرب ومع جسد املسيح، تكُونُ 
ه تصرفاتهم بِحياتهم مبساعدتهم على فهمِ مقدارِ األذى الذي تلحقُ

ويصح هذا بِشكلٍ خاص عندما تتعلَّق اخلطيةُ باخلَيانة . وعالقتهم
  .الزوجِية
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إنَّ اخلَطيةَ يف حياة املُؤمن تؤثِّر أيضاً على شهادته لغريِ املُؤمنني، 
 أنَّ املسيحيني الكثري من غريِ املُؤمنني يعتقدونَ. وشهادتنا هلُم أيضاً

فعندما يرونَ مؤمناً يعيش يف اخلطية، سوف يصنفُونَ هذا . مراؤون
املُؤمن كمرائي، وسوف تكُونُ لديهِم حجةٌ إضافيةٌ لرفضِ اإلجنيلِ 

وإذا رأَونا نتعاطَى مع هذا املُؤمن، وأدركُوا أننا ال نحرك . واخلَالص
فمن أجلِ اخلَريِ .  خطيته، سوف يصنفُوننا كمرائني أيضاًساكناً حيالَ

الروحي ألخينا وأُختنا يف جسد املسيح، ومن أجلِ شهادة كُلِّ مؤمنٍ 
يف كنيستنا، من الضرورِي لنا أن نواجِه إخوتنا وأخواتنا مبحبة ووداعة، 

هم للمسيح وإىل اجلسد يف متإعاد عنيهةواضنا باملُواجرغبت ةمقد.  
  

  الفَصلُ الرابِع
  دليلُ الزواج

  )٧كُورنثُوس ١(
اإلصحاح السابِع من كُورنثُوس اُألوىل صار يعرف بإصحاحِ   

إنه يعالج عدداً من األسئلة وضعها أعضاُء . الزواجِ يف الكتابِ املقدس
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 رسالة كتبوها إليه بِخصوصِ الكنيسة يف كُورنثُوس أمام بولُس، يف
الزواج، العزوبية، الطالق، إعادة الزواج، والعالقات اجلسدية خاللَ 

لعدة قُرون، عندما إقترب أعضاُء الكنيسة من رعاتهم طارِحني . الزواج
عليهم أسئلَةً عن هذه األبعاد يف الزواج، شكَّلَ هذا اإلصحاح دليلَ 

عاةللزواجالر  .  
القَضيةُ األساسية اليت متَّ التركيز عليها يف هذا اإلصحاح هي، 

إنَّ مجيع هذه األسئلة متَّت معاجلتها يف " ما هو الزواج يف نظرِ اهللا؟"
اإلصحاحِ السابِع من كُورنثُوس اُألوىل، حيثُ نكتشف خطَّةَ اهللا 

رل اليت تظهعظم املشاكواج، ومبالزواجللز صفيما خيت .  
قد يحاجِج البعض قائلني أنَّ مقاطع من هذا اإلصحاح ليست 
موحى ا من اهللا، ألنَّ بولُس تكلَّم أحياناً من سلطة الرب، وأحياناً 

مثالً، أكَّد بولُس أنَّ . أُخرى أعطى آراَءه الشخصية حولَ قضايا معينة
وأما املُتزوجونَ فأُوصيهِم "من الرب عندما أخربهم قائالً، تعليمه كانَ 

). ١٠: ٧كُورنثوس ١." (ال أنا بلِ الرب أن ال تفارِق املرأَةُ رجلَها
أحياناً أُخرى، أوضح أنَّ تعليماته مل تكُن بأمرٍ من الرب، بل كانت 
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الشخصي عن رأيِه رعبا الباقُ: "تإن كانَ وأم بونَ فأقُولُ هلُم أنا ال الر
وأما "؛ "أَخ له امرأَةٌ غَري مؤمنة وهي ترتضي أن تسكُن معه فال يتركْها

العذارى فَليس عندي أمر من الرب فيهِن ولكننِي أُعطي رأياً كَمن 
كثَر غبطَةً إن لَبِثَت هكذا ولكنها أ"؛ "رحمه الرب أن يكُونَ أميناً

: ٧كُورنثُوس ١" (وأَظُن أني أنا أيضاً عندي روح اهللا. بِحسبِ رأيي
٤٠، ٢٥، ١٢.(  

رغم اآلراء البشرية اليت قدمها بولُس يف هذه األعداد، ال 
با من الر ىوحم ها غريوكأن هماتكَل نا أن حنِسبنمكو. يلُس كانَ ب

. حريصاً يف هذا اإلصحاح على أن يبنِي على أساسِ تعليمِ املسيح
وحيثُ وجد أجوبةً على هذه األسئلة املُختصة بالزواج يف تعاليمِ 
 ياً على ما سبقثَنولُس إىل هذه املراجِع مب وسِ اهللا، أشاراملسيح ونام

بالر هوعلَّم .أو النام وعولكن حيثُ كانَ يس ني، تكلَّمتوس صام
 ولُس كإنسانأن يكُونَ أميناً"ب بالر همن رحكانت ." كم لذلك

  )٤٠العدد ." (روح اهللا"كَلماته األخرية يف إصحاحِ الزواجِ هذا هي، 
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إنَّ بولُس مل يقصد ال من قَريبٍ وال من بعيد أنَّ أفكاره يف هذا 
 ااإلصحاح عن الزواج كانت غري ىوحاألخرية يف هذا . م هماتيف كَل

اإلصحاح، أكَّد بولُس أنَّ ما كتبه للكُورنثُوسيني عنِ الزواج، كانَ 
  .موحى به من اهللا

  ..."بِسببِ الضيقِ احلاضر"
عرب هذا اإلصحاح، شدد بولُس على نصيحة الكُورنثُوسيني أن 

وضعاً مختلفاً عن الوضع الذي كانوا يعيشونَ ال يتزوجوا وال يطلُبوا 
لقد علَّمهم هكذا بسبب ما أمساه . فيه عندما دعيوا ليتبعوا املَسيح

كانت الكنيسةُ تعيش يف وقت إضطِّهاد، ). ٢٦" (الضيق احلاضر"
ونَ عازِبنيل أن يبقَى العازِبمن األفض هولُس أنب قَدإعت ،وبسببِ ذلك ،

  .بدلَ أن يضيفُوا مهَّاً على همومِ حياتهم اليومية
يبدو أنَّ الكُورنثُوسيني يف رسالتهم إىل بولُس، سألُوه إذا كانَ 

فأجاب . بإمكان أوالدهم العازِبني أن يتزوجوا يف زمنِ الضيقِ آنذاك
قَى الشباب بولُس بِوضوح أنه من األفضل واألكثر حكمةً أن يب

مل مينع . العازِبونَ والبنات العذارى هكذا كما هم، أي غري متزوجني
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هلذا . هؤالء الشبان والشابات من الزواج، بل نصحهم بالعزوبِية
." حسن للرجل أن ال يمس إمرأة"السبب، بدأ اإلصحاح بالقولِ هلُم، 

)١ (بهؤالء الش رولُس فإذا قرم بهأراد ،ات أن يبقُوا عازِبنيابان والش
  .أن حيفَظُوا أنفُسهم من التجرِبة

رغم أنَّ بولُس علَّم هؤالء الذين كانوا عازِبني أن يبقُوا كما 
: كانوا، ولكنه أضاف أيضاً أنَّ من قرر أن يتزوج فهو ال يخطئ

ألنَّ التزوج أصلَح من . سهم فَليتزوجواولكن إن مل يضبطُوا أنفُ"
ولكن إن كانَ أحد يظُن "؛ "لَكنك وإن تزوجت مل تخطئ"؛ "التحرق

أنه يعملُ بِدون لياقَة حنو عذرائه إذا جتاوزت الوقت وهكذا لَزِم أن 
  )٣٦، ٢٨، ٩." (جافَليتزو. إنه ال يخطئ. يصري فليفعلْ ما يريد

يظُن البعض أنَّ بولُس كانَ متزوجاً سابِقاً، ألنَّ كُلَّ عضوٍ يف 
وفوق ذلك، يف مقطَعٍ . السنهدرمي كانَ متوقَّعاً أن تكُونُ له زوجةٌ

إنه حسن إذا لَبِثُوا كما "خاطَب فيه غري املُتزوجني واألرامل، علَّمهم، 
  . ذا يستنتج معظَم املُفسرين أنه كانَ أرمالًهل). ٨" (أنا
  ..."ال حترموا بعضكُم البعض اآلخر"
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إنَّ العالقَةَ اجلَسديةَ بني الرجلِ واملرأَة مقصود منها التكاثُر، 
: ولقد أيد بولُس هذه الفكرة بالقَول. ولكن أيضاً منح اللذَّة للشريكَني

"الرج وفيلَلجاملرأَةُ أيضاً الر لُ املرأَةَ حقَّها الواجِب وكذلك . ليس
وكذلك الرجلُ أيضاً ليس له . للمرأة تسلُّطٌ على جسدها بلْ للرجل

ال يسلُب أحدكُم  اآلخر إال أن يكُونَ . تسلُّطٌ على جسده بل للمرأة
صومِ والصالة مثَّ جتتمعوا أيضاً معاً على موافَقة إىل حنيٍ لكَي تتفرغُوا لل

 )٥ -٣." (لكي ال يجربكُم الشيطانُ لسببِ عدمِ نزاهتكُم
 ولُس األشخاصب خاطَب ،أعداد ةقبلَ هذا املقطَع ببِضع

، ولكن هذا ال )١" (حسن للرجلِ أن ال يمس إمرأَة"العازِبني قائالً، 
فبِحسبِ هذا املقطع، ينبغي أن يركِّز .  املُتزوجِنيينطَبِق بالطبع على

فعلى الزوج أن . اجلنس على الشريك اآلخر وأن يسعى ليرضي اآلخر
يسعى ليرضي زوجته، وعلى الزوجة أن تسعى لترضي زوجها، وينبغي 

  .مةأن ال حيرِما بعضهما البعض من العالقَة اجلسدية احلَمي
 وت حولَ ما هيف الزواج ليس ةنسياجل العالقَة وددإنَّ ح

يأَو غري طَبيع أو خطأ، طَبيعي نا هي . صوابة هيفتاحمة املإن الكَل
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فأَي شيٍء يفعلُه الشريكان الزوجِيان ليرضي كُلٌّ منهما ." التبادل"
األمر املُهِم هنا هو . ري الصوابِ واخلَطأالشريك اآلخر، ال يقاس مبعاي

قالَ بولُس أنَّ السبب الوحيد الذي من أجله حيق للزوجِ أو . املُبادلة
للزوجة أن يتوقَّفا عن العالقَة اجلنسية، هو إذا قررا اإلنصراف إىل 

ونَ بإتفاقٍ متبادل الصومِ والصالة لفَترة ما، وهذا القَرار ينبغي أن يكُ
  .من الطرفَني

 ةِاجلسدي ناع عن العالقَةاإلمت وددلنا فقط ح ظهِرإنَّ هذا ال ي
 ا الزوج رِكة اليت يشتيوحالر العالقَة أيضاً نوع ظهِراحلميمة، بل وي

حدة جسدية فعلى الرغمِ من كَونِهِما متزوجنيِ ويشترِكان بِو. والزوجةُ
 لَّةقستم بِعالقَة ،هدفرما مبعان، كُلُّ منهيتمت ما ال يزاالنهاهللا، ولكن أمام

إنَّ العالقَةَ األكثر محيميةً يف هذه احلياة ليست العالقةُ الزوجِية، . مع اهللا
 الزوجِية إنَّ الناس سوف يناقشونَ عالقاتهم. بل هي عالقتنا مع اهللا

  .حبرية أكثر مما يناقشونَ عالقاتهم مع اهللا
 ةاخلطي ضد ةمايللح لَ طريقَةأيضاً أنَّ أفض نا هذا املَقطَععلِّمي
اجلنسية الالأخالقية، هو أن يتمتع الشريكان باإلرضاِء املُتبادل من 
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 كانت مدينةُ كُورنثُوس غارِقَةً يف لقد. عالقتهما اجلنسية يف زواجِهما
الالأخالقية، ولهذا رغب بولُس أن يعلِّم املُتزوجني أن يرضوا كُلٌّ 
منهما الرغبةَ اجلنسيةَ عند الشريك اآلخر داخلَ املرتِل، لكي يحصنا 

ة هي أفضلُ إنَّ العالقَةَ اجلسدية املُشبِعة والقَوي. أنفُسهما من التجارِب
  .دفاعٍ ضد التجارِب الالأخالقية

  ..."ولكن اَهللا دعانا يف السالم"
 هذا اإلصحاح جعالة، يوجِيالز والعالقات ةوبيزإىل الع باإلضافَة

من الواضح أنَّ الكُورنثُوسيني سألُوا بولُس يف . أيضاً قضايا الطالق
إن كانَ حي ،هم إليهما رسالتهخا زواجني أن يفسنؤمريكَنيِ ملش ق

ولكن . ١١ و١٠يجيب بولُس على سؤالهم يف العددين . بالطالق
!" كال: "جواب بولُس كانَ بسيطاً جداً، وخلَّصه بكلمة واحدة هي

أرجع بولُس الكُورنثُوسيني إىل تعاليمِ املسيح عن عدم إمكانِية حلّ 
مر الذي أشار إليه يسوع أمام الفريسيني، ودعمه الناموس الزواج، األ

  ).٩ -٣: ١٩متى (على حد سواء 
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، عالَج بولُس سؤاالً مل يجِب عليه ١٦ -١٢ولكن يف األعداد 
هل الطالق مسموح بني مؤمنٍ وغري : وال حتى الرب يسوع مباشرة

:  الكتابِيةُ اليت أعطاها بولُس بشكلٍ عادلٍ جداًمؤمن؟ فجاَءت النصيحةُ
إن كانَ أخ له امرأَةٌ غري مؤمنة وهي ترتضي أن تسكُن معه فال "

واملَرأَةُ اليت هلا رجلٌ غري مؤمن وهو يرتضي أن يسكُن معها . يتركها
كهفارِ... فال تترن فلياملُؤم غري قولكن إن فارق . أوِ اُألخت األخ ليس

ألنه كيف . ولكن اهللا دعانا يف السالم. مستعبداً يف مثلِ هذه األحوال
أو كيف تعلَم أيها الرجل هل . تعلَمني أيتها املرأَةُ هل تخلِّصني الرجل

  ).١٦ -١٥، ١٣ -١٢: ٧كُورنثُوس ١." (تخلِّص املرأة
س الكُورنثُوسيني أنَّ الزوج املُؤمن عليه أن يبقَى لقد أخبر بولُ

 جتاه هتة اهللا ونِعمثاالً على حمبنة وأن يكُونَ مغري املُؤم ةالزوج مع
). ٦ -١: ٣بطرس ١أنظُر أيضاً (شريكَة حياته، لكَي ختتبِر اخلالص 

غري املُؤم قابِالً للفسخ، فالزوج إن كانَ الزواج احلَق الذي له ون ه
وإذا قرر غري املُؤمن أن يفارِق، ينبغي على املُؤمن . بإتخاذ هكذا قرار
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ليس األخ أو "وعندما حيدثُ هذا، . أن يدعها ترحل أو تدعه يرحل
  ).١٥: ٧كُورنثُوس ١." (اُألخت مستعبداً يف مثلِ هذه األحوال

  عدسةُ احملبة
لخيت هولُس بِقولب هونَ حولَ ما قصدراملُفس د"فعبستيف " م

يعتقد بعض املُفسرين أنه يعين أن املُؤمن حر بأن حيصلَ . ١٥العدد 
 غري الشريك رإذا غاد جويتزو ودغي أن يععلى الطالق، ولكن ال ينب

م ضد إعادة الزواج طالَما ال املُؤمن الزواج، ألنَّ الكتاب املقدس يتكلَّ
ويعتقد اآلخرونَ ). ٣-٢: ٧رومية (يزالُ الزوج األولُ على قَيد احلَياة 

أنَّ هذا يعين أنه بإمكان الشريكانَ أين يتطلَّقا ويتزوجا ثانِيةً من شركاَء 
، دونَ أي آخرين، ألنَّ العدد يقُولُ أنَّ الشريك الزوجي مل يعد مستعبداً

يتوضيحٍ إضاف .  
رغم أنَّ املُفسرين خيتلفُونَ حولَ تفسريِ هذا العدد، علينا أن 

فبِحسبِ بولُس، أعطَى اُهللا الناموس لإلنسان، ألنه . نفسره بِروحِ احملبة
إلنسانَ رغب أن يعيش اإلنسانُ حياةً جيدة، وليس ألنه أراد أن يقيد ا
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هذا أقُولُه لخريِكُم ليس لكَي أُلقي عليكُم وهقاً بلْ . "يف قُيود اإلستعباد
  ).٣٥: ٧كُورنثُوس ١." (ألجلِ اللّياقَة واملُثابرة للرب من دون إرتباك

: يمكن وصف اخلالف بني يسوع والفَريسيني بالطريقَة التالية
يس قطباهللا من قبلَ أن ي وسنام رالناس، مر اهللا على حياة وسنام وع

أما الفَريسيونَ فلقد ألقُوا بِثقلِِ الناموس بدون . خاللِ عدسة حمبة اهللا
لهذا، علينا أن نمرر تعاليم ناموسِ اهللا من خاللِ . شفقة على الشعب

  . اموس اهللا على حياة الناسعدسة حمبة اهللا، قبلَ أن نطبق ن
مثالً، قد نتساَءلُ ما إذا كانَ بإمكان شخصٍ تطلَّق قبلَ أن 
خيتبِر اإلميان، ما إذا كانَ بإمكانِه أن يتزوج ثانِيةً أم ال، ألنَّ الكتاب 
املقدس يعلِّم أنَّ الشخص املُطلَّق عليه أن ال يتزوج ثانِيةً، إال يف حالِ 

إذا قُلنا هلؤالء األشخاص هكذا . وفاة زوجته األوىل أو زوجِها األول
أمر، نكُونُ نتصرف مثل الفَريسيني، الذين جعلُوا من الناموس الذي 
 قطبي لوا منهاِهللا خلَريِ اإلنسان، جع ةعن حمب رعبأن ي منه ودكانَ املقص

هذا ما عملَه . ياة الناس ليجعل منها بائسةناموسياً وشرعياً على ح
الفَريسيون فيما يتعلَّق بالسبت عندما قاموا بتوجِيه اللَّوم إىل يسوع 



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٤٩ -

على شفائه إنساناً يف يومِ السبت، بدلَ أن ميتنِع عن القيامِ بأي عملٍ، 
ةحمب ةساللِ عدالسبت من خ وسنام وعيس راهللابينما مر  . خعندها وب

السبت إنما جعلَ ألجلِ اإلنسان ال اإلنسانُ "يسوع الفريسيني قائالً، 
  )٢٧: ٢مرقُس ." (ألجلِ السبت

فلماذا وضع اُهللا نواميس الزواجِ إذاً؟ ألنَّ اَهللا أراد للرجلِ 
ولقد أراد . لعائلةواإلمرأة اللذين خلقَهما أن يتمتعا بِبركات الزواج وا

 لَ الزواجغي أن يعمة اليت يف إطارِها ينبينا اهلَيكَلياُهللا لنا أن يكُونَ لد
ولكننا غالباً ما نستخدم نواميس الزواج هذه لكَي حنرم الناس . والعائلة

 من أن خيتبِروا ملَء احلياة اليت أرادها هلُم اهللا، عندما أعطى اُهللا أصالً
ألنَّ احلَرف يقتلُ، ولكن الروح "كما قالَ بولُس، . نواميس الزواج

  )٦: ٣كُورنثُوس ٢." (يحيِي
 يف تقسيمِ هذا اإلصحاح إىل فقَرات، وإذا درست لتإذا تأم
 هماذا كانَ السؤال الذي طرح دحدأن ت ها، بإمكانِكدفرمب ةكُلَّ فقر

ونَ على بولُس الكُورنثُوسيهم، الذي كانَ الرسول بولُس يف رسالت
بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ . يجيب عليه يف هذه الفقرة املُحددة
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الكُورنثُوسيني طرحوا أسئلَةً عن الطالقِ وإعادة الزواج بني املُؤمنني؛ 
 ريكا شني، أمنؤما مأصبح أخٍ أو أُخت لَطُ بنياملُخت فالزواج احلياة

فال، وهكذا جيِد هؤالء املُؤمنون أنفُسهم متزوجني من  أشخاصٍ غري 
مؤمنني، وما إذا كانَ بإمكانِ أوالدهم بإمكانِهم أن يتزوجوا يف 

  .ظُروف مضطَّرِبة وغري مستقرة يغمرها اإلضطِّهاد
 املُؤمنني أن يبدو أنَّ الكُورنثُوسيني سأَلُوا ماذا يتوجب على

يفعلُوا عندما يكُونونَ قد تزوجوا أكثَر من مرة قبلَ أن خيتبِروا 
. اخلالص، ويكُونُ هلُم عدةُ زوجات أو أزواج من زجيات ماضيهم

بإمكانِنا القَولُ أنَّ الكُورنثُوسيني سألُوا بولُس هذا النوع من السؤال، 
وبإمكانِنا أن . ٢٤ -١٧: ٧كُورنثُوس ١ بسبب الفقرة اليت جندها يف

علينا أن ال نحاوِلَ أن نغير القرارات اليت سبق : نلَخص جواب بولُس
 شخصاً سبق جويتزو عودأن ي كأن نقُولَ له ،جديد نؤمخذَها موإت

 لقد علَّم .وطلَّقَه يف شبابِه، أو أن يطلِّق من تزوجها يف الزجية الثانِية
غَري أنه كما قَسم اُهللا لكُلِّ واحد : "بولُس ثالثَ مرات يف هذه الفقرة
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سلُكيهكذا ل دكُلَّ واح بعا الرفيها كُلُّ ... كما د يعةُ اليت دالدعو
  ).٢٠، ١٧: ٧كُورنثُوس ١." (واحد فليلبثْ فيها

. ضع مرات يف هذه الرسالةب" مدعو"يستخدم بولُس الكلمة 
فعندما . وعندما يفعلُ، يشري إىل إختبارِ اخلالص للناسِ الذين يخاطبهم

خيتبِر رجلٌ أوِ إمرأَةٌ اخلالص، عليه أن يطلُب أن يبارِك اُهللا الزواج الذي 
فإذا كانَ متزوجاً من شخصٍ غري مؤمن، عليه أن . يعيش فيه اآلن

؛ وإن مل يكُن ١٦ -١٢: ٧كُورنثُوس ١رجِع إىل تعليمِ بولُس يف ي
  .متزوجاً، عليه أن يسألَ اَهللا إن كانَ يدعوه إىل حياة العزوبة أمِ الزواج

  خدمة الرب بِدون اإلرتباك بأُمورِ احلَياة: العزوبة
:  اإلصحاحأخرياً، أدرج بولُس حسنات العزوبة يف اية هذا

"بي الررضي كيف بيف ما للر مج يهتزواملُت غَري . مهتج فيا املُتزووأم
هي إمرأَترضي لعالَم كيفوالعذراِء فرقاً. يف ما ل ةوجالز إنَّ بني . غَري

وأما املُتزوجةَ . املُتزوجة تم يف ما للرب لتكُونَ مقَدسةً جسداً وروحاً
هذا أقُولُه لخريِكُم ليس لكَي . فتهتم يف ما للعالَم كيف ترضي رجلَها



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٥٢ -

 ونمن د بة للررل ألجلِ اللياقَة واملُثابهقاً بي عليكُم وأُلق
  )٣٥ -٣٢: ٧كُورنثُوس ١."(إرتباك

ن اإلرتباك بأُمورِ احلَياة  علَّم بولُس أنَّ طريقَةَ خدمة الرب بِدو
هذا البحث ال ينطَبِق على . هي بالبقاِء بدون زواج إىل حد العزوبة

الذي حبثَه بولُس يف مقاطع أُخرى من هذا اإلصحاح، " الضيقِ احلاضر"
بأ بالرمامات القَلب غري املُجزعلى إهت ينطَبِق هولكن . ولكي يتوفَّر

ستوى من التكريس، من األفضل لإلنسان أن ال يتزوج، رغم أنَّ هذا املُ
القَرار بالزواج ال جيعلُ من الشخصِ املُتزوج أقلَّ قيمةً من الشخص 

فالعذراُء اليت تتزوج سوف يكُونُ لديها . الذي يقرر أن ال يتزوج
بزوجِها ور ها بنيمامة يف توزيعِ إهتعوبيش يف . هاصإنَّ القرار بالع

العزوبة ينبغي أن يتخذَ بني اإلنسان والرب، ألن وحده الرب يقدر أن 
يصف بولُس . يوفِّر القُوةَ الالزِمة للتكميلِ الذي جنده يف الرب فقط

  )٧. (العزوبةَ كموهبة
  ..."الذي مجعه اهللا"
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اجِ أسئلَةً صعبةً للغاية، وأكثَر سؤالٍ جوهري يثري إصحاح الزو
 ،وها هظَرِ اهللا؟"بينيف ن الزواج وما ه " اجلواب دولكن ببِساطَة، جن

عندما ." ألنَّ الذي مجعه اُهللا ال يفرقُه إنسانٌ: "٦: ١٩عليه يف متى 
قدس، يلزِمان حياتهما جيتمع شريكان مؤمنان يف عالقَة الزواجِ املُ

إنَّ قناعتهما أنَّ . لبعضهما البعض، ألنهما يؤمنان أنَّ اَهللا مجعهما معاً
 ما اإلستقرار، وليسهعطي زواجالذي ي األساس وما معاً ههعاَهللا مج
اجِ قطعةَ الورق اليت تصرح أنَّ هذين الشرِيكَني صارا مرتبِطَني بالزو

وبِسببِ اإلختالفات اليت ال ايةَ هلا على صعيد اإلنسجام . شرعياً
 ني يف هذا العامل، فإنَّ القراروجِيركاِء الزللش ةماالت بالنسبواإلحت

ياإلهل ذَ بناًء على اإلرشادختغي أن يبالزواج ينب .  
  

  الفصلُ اخلامس
اإلقت ياةحئ لداِء باملسيحثالثَةُ مباد  

  )١٠ و٩، ٨اإلصحاحات (
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يف احلَياة املسيحية، هناك عدةُ قضايا ال يمكن احلُكم عليها 
بالصوابِ واخلَطأ، ولكننا قد نشعر حيالَها بشعورٍ سلبِي، حبسبِ 

فبالنسبة لبعضِ . إنعكاساتها اإلجتماعية داخل حضارة معينة
القضايا قد تشملُ شرب اخلَمرِ، أو تسرحيةُ الشعر، أو احلضارات، هذه 

يف احلضارة الكُورنثُوسية، كانَ اللحم الذي يباع يف امللحمة، . ما شابه
لألوثان حذبونَ . يدكُورنثُوس يعب ةكَّانُ مدينالكنيسة، كانَ س خارِج

ا يف ذلك الذبائح احليوانِية األوثان، ويقدمونَ هلا الذبائح نيابةً عنهم، مب
وكانَ . اليت كانَ يباع حلمها فيما بعد يف السوق بأسعارٍ مخفَّضة

الكثريونَ من املُهتدين للمسيحية قد سبق هلُم وقاموا بِهذه املمارسات 
وبعد أن عرفُوا اإلميان املسيحي، أصبحوا . الوثَنية قبلَ إميانِهم باملسيح

لألوثان، ما إذا يف ص كذبائح مالذي قُد راعٍ ليعرِفوا ما إذا كانَ اللحم
كانَ صواباً أم خطأً، وشعر الكثريونَ منهم أنه خطأٌ ألنه كانَ مختلطاً 

  . بعبادة األوثان
 أو صار ،نيثقَّفوا مالذين كان ةً أُولئكآخرونَ يف الكنيسة، عاد

إلميان املسيحي، مل يروا أي خطأ يف أكلِ اللحمِ هلُم زمانٌ أطول يف ا
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فبِنظَرِهم، مل تكُنِ األوثانُ أكثَر من معدن الذهبِ . الذي قُدم للوثَن
والفضة واخلشب واحلجر، ومل يكُن هلذه األوثان أي معىن يف اجملالِ 

يوحه. الرة ودعمهذه الذهنِي ولُس معلَ بن "ا عندما قالَ، ولقد تعامفم
جِهة ما ذُبِح لألوثان نعلَم أنْ ليس وثَن يف العالَم وأن ليس إله آخر إال 

مل يعط بولُس أي إستحقاقٍ أو قيمة هلذه األصنام ) ٤: ٨." (واحداً
املصنوعة من ذهبٍ وفضة، وهلذا وافَق مع املُؤمنني األكثر نضجاً أنَّ 

  .م املُقدم لَألوثان مل يكُن له إنعكاس سلبِي على اإلميانأكلَ اللح
) ٧." (ولكن ليس العلم يف اجلميع"ولكن بولُس يضيف قائالً، 

أي أن بولُس كانَ يقُولُ بكالمٍ آخر أن ليس اجلميع بالضرورة على 
علِّم كتب بولُس هذه اإلصحاحات الثالثة لكَي ي. مستوى ذكائك أنت

املُؤمن الذي لديه علم بأن ال قيمةَ لألوثان، ماذا عليه أن يفعلَ عندما 
لقد حولَ بولُس . يلتقي بأخٍ مؤمن ليس لديه هذا املُستوى من العلم

 اإلخوة ثَن، إىل العالقات بنيمِ للوة من أكلِ اللحم املُقديالقَض مسار
يف ينبغي على املؤمنني األقوياء أن يتعاملُوا واألخوات يف املسيح، وك

وجواباً على اإلعتراض بأنه ينبغي أن يكُونَ لديهم . مع اإلخوة الضعفاء
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 ولُس لإلخوةةَ ليأكُلوه، قالَ بياحلُر وحم الرة ليأكُلُوا ما أعطاهياحلُر
...  هذا معثَرةً للضعفاءولكن أنظُروا لئال يصري سلطانكُم"األقوِياء، 

 رئال أُعثد لآكُلَ لَحماً إىل األب أخي فلَن رعثي إن كانَ طعام لذلك
  )١٣, ٩." (أخي

عرف بولُس أنَّ هذا احلَلّ سوف جيعلُ املُؤمنني األقوياء 
ة، لقد كانَ بولُس بطل احلُرية الروحي. يفكِّرونَ مبوقفهم حيالَ األمر

مل يحب أن يرى الناس يغيرونَ . وكانَ يكره كُلَّ أشكال الناموسية
. تعليمه ليجعلُوا منه قانوناً للمسموحِ واملَمنوع يف احلياة املسيحية

 ونَ حلَّهبِروا سيعتاألقوياء كان من املُؤمنني ولُس أنَّ الكثريينب عرف
لماذا "فكانوا يجيبونَ على حلِّه بالقَول، . سيةكشكلٍ من أشكالِ النامو

فكتب بولُس هذه اإلصحاحات الثالثة " تحد حريتي بضعف أخي؟
، أنه من املُهِم لنا كمؤمنني أن نفكِّر )وأنا وأنت(ليعلِّم الكُورنثُوسيني، 

معفاء، بينما نستخدالض اإلخوة واألخوات ةنا يف القضايا حباجتيرح 
  .يف حياة اإلقتداِء باملسيح" رمادية"اليت تسمى 

  ثالثَةُ مبادئ ملخصة عن احلُرية املُتمثِّلَة باملسيح
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فإذا : "جند تعليم بولُس يتلخص يف هذا املقطع بكلماته األخرية
.  فافعلُوا كُلَّ شيٍء لمجد اهللاكُنتم تأكُلُونَ أو تشربونَ أو تفعلُونَ شيئاً

كما أنا أيضاً أُرضي . كُونوا بِال عثَرة لليهود ولليونانِيني ولكَنيسة اهللا
اجلميع يف كُلِّ شيٍء غري طالبٍ ما يوافق نفسي بل الكَثريين لكَي 

من هذه األعداد، نستخلص ) ٣٣ -٣١: ١٠كُورنثوس ١." (خيلُصوا
. أوالً، نتعلَّم أنَّ أولويةَ إهتمامنا ينبغي أن تكُون جملد اهللا. ثَةَ مبادئثال

ثانِياً، نتعلَّم أنَّ أعمالَنا ينبغي أن تكُونَ مبنِيةً على ما يمكن أن يؤدي 
وثالثاً، نتعلَّم أنَّ منفَعة اآلخرين هي أكثَر أمهِّيةً . إىل خالصِ اآلخرين

ليست القضيةُ ما هو الصواب وما هو اخلَطَأُ، . نفَعتنا الشخصيةمن م
قوما ال حي لَهلنا أن نعم قاهللا، . وال ما حي دمجةُ هي ماذا ييبل القَض

عندما . وماذا يقُود خلالصِ اآلخرين، وماذا يؤدي إىل منفَعة اآلخرين
، تدرِك أنها تعبر عما سيذكُره بولُس يف هذه تفكِّر ذه املَبادئ الثالثة

  ."حمبة اهللا، آغابي"الرسالَة الحقاً، معبراً عنه بعبارة 
فقيم احلضارات يف هذا . ولكن العالَم ال يؤيد هكذا ذهنية

إنَّ أولَ ": العامل معبر عنها يف هذا التصريحِ املَألُوف عن توضيِحِ القيم
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إنَّ أهلَ هذا العامل يقَيمونَ أعمالَهم ." قانون للحضارة هو بقاُء الذَّات
: فيسأَلُونَ. عما إذا سيكُونُ هلا إنعكاس إجيابِي أم سلبِي عليهم شخصياً

ولكن فلسفَةَ املسيح، اليت علَّمها بولُس هنا، " عالم سأحصلُ من هذا؟"
 العطاء هللا، لكَي يأخذَ هو اجملد، والعطاُء لآلخرين –عطاء هي عن ال

  .لكي خيلُصوا وينموا
فنحن مل نعد . لقد جعلنا خالصنا مستأسرين عبيداً للمسيح

بل علينا أن نتصرف كما يريدنا املَسيح أن . أحراراً أن نعملَ ما نشاء
  .صِ وبنيان اآلخرين، جملد اهللانتصرف، إنطالقاً من إهتمامنا بِخال
  تطبيق املبادئ الثالثة للتمثُّلِ باملسيح

يف اإلصحاحِ التاسع، أظهر بولُس كيف كانَ يطبق هذه 
: بدأَ بالدفاعِ عن حريته قائالً. املبادئ الثالثة يف حياته الشخصية

ألَعلَّنا . لطانٌ أن نأكُلَ ونشربألَعلَّنا ليس لنا س... ألَست أنا حراً؟"
 بالر ةل وإخوسي الرةً كباقزوج ولَ بأُختجلطانٌ أن نلنا س ليس

إن كُنا قد زرعنا لكُم الروحيات أفَعظيم إن حصدنا منكُم ... وصفا
 إن كانَ آخرونَ شركاَء يف السلطان عليكُم أفَلَسنا حنن. اجلَسديات
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لقد أظهر بولُس هنا ) ١٢ -١١، ٥-٤، ١: ٩كُورنثُوس ١." (باَألوىل
حقَّه بأن يأكُلَ ويشرب، بأن يأخذَ لنفِسه زوجةً، وبأن حيصلَ على 

  .املُكافآات املادية لقاَء أَتعابِه اليت يبذُلُها من أجلِ اآلخرين يف اخلدمة
  كُلُّ األشياء لكُلِّ الناس

 حتت ناموسِ احلُرية، كانَ بولُس حراً ليتصرف بأية كَرسولٍ
طريقَة ال تناقض مباشرةً تعاليم املسيح، ولكنه قرر مبلِء إختيارِه أن ال 

لكننا مل "وبدلَ ذلك، أخرب الكُورنثُوسيني قائالً، . يتصرف ذه الطريقة
ل نتحملُ كُلَّ شيٍء لئال جنعلَ عائقاً إلجنيلِ نستعملْ هذا السلطان ب

رغم أنه كانَ حراً أن ." أما أنا فَلَم أستعملْ شيئاً من هذا... املسيح
 فُهتصر عيقلَ، لئال يأن ال يفع إختار هة، إال أنيالذِّات هملصلَحت فيتصر

به ذه. اإلجنيلَ الذي جاَء ليكرِز ة جمدريِ أنانِيولُس بِغب الطريقَة، وضع 
  .اِهللا وخالص اإلنسان فوق رغباته اإلنسانية

فإني إذ كُنت حراً :"بدت ذُروةُ رسالة بولُس يف الفقرة التالية
فصرت لليهود . من اجلميع إستعبدت نفسي للجميع ألربح األكثَرين

وللذين حتت الناموس كأين حتت الناموس . ليهودكَيهودي ألربح ا
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مع . وللذين بال ناموس كأني بال ناموس. ألربح الذين حتت الناموس
ألربح الذين بال . أني لست بِال ناموسٍ هللا بل حتت ناموسٍ للمسيح

 كُلَّ صرت للكُلِّ. صرت للضعفاِء كضعيف ألربح الضعفاء. ناموس
وهذا أنا أفعلُه ألجلِ اإلجنيل . شيٍء ُألخلِّص على كُلِّ حالٍ قَوماً

ريكاً فيه٢٣ -١٩: ٩كُورنثوس ١." (ألكُونَ ش (  
رغم أنَّ بولُس كانَ حراً من الناس، أي أنه ولد حراً ومل 

اً للجميعِ من أجلِ يستعبد ألحد، ولكنه وبِملِء إختيارِه جعلَ نفسه عبد
وقرر أن خيدمهم بأية طَريقَة يربح ا فُرصةً لتقدميِ إجنيلِ . اإلجنيل

فإذا كانَ شخص ما يهودياً، كانَ بولُس يكيف تصرفاته . اخلالصِ هلم
يودقاً لليهشوحاً وملَ اإلجنيلَ واضاً، . ليجعيما أُم وإذا كانَ شخص

كانَ بولُس يتكلَّم معه بأُسلُوبٍ جيعلُ من رسالَة اإلجنيلِ بسيطَةً 
  . واضحةً

رغم أنه كانت هناك حدود ال يمكن لبولُس أن يتجاوزها، 
ولكن إن كانَ شخص ما بدون ناموس، كانَ يعملُ كُلَّ شيٍء ليجعلَ 

ورغم أنَّ بولُس مل ليساوِم على . من اإلجنيلِ مشوقاً للذي بِال ناموس
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ما آمن به إن رفَضه اآلخرونَ، كانَ مستعداً أن يستخدم حريته يف 
  . املسيح ليجعلَ اإلجنيلَ مفهوماً لكُلِّ الناس يف مختلَف ظُروفهم

رفض جعلَ بولُس من احلُرية يف املسيح يف مقدمة إهتماماته، و
كُلَّ أشكالِ الناموسية، ولكنه كانَ مهتماً بِشدة أيضاً باألخِ األضعف، 

وإنسجاماً مع إهتمامه هذا، إختار أن ميتنِع عن . وبوحدة جسد املسيح
  . ممارسات يمكن أن تعثُر األخ األضعف

عدةَ أُمور، حنن تطبيقياً، رغم أننا أحرار يف املسيح أن نعملَ 
مسؤولونَ عن الطريقة اليت تؤثِّر ا تصرفاتنا على اآلخرين، خاصةً 

فيه وحي الذين حننم أعضاء يف نفس اجلسد الرالذين ه هلذا، . أولئك
إن كُنا نعملُ شيئاً ال ميس بقداسة اِهللا وال بِعالقَتنا مع املسيح، ولكن 

 لألخِ اآلخر، فعلَينا أن ال نعملَ هذا الشيء يف حضورِ هذا يشكِّلُ عثرةً
املبدأُ الذي يعلِّمه بولُس ال يطبق جبعلِ األخ الضعيف . األخ اآلخر

. يذهب بعيداً عنا، وال بأن نطلُب منه أن ينظُر إىل اجلهة اُألخرى
تنا وحمبماميف إهت وجدأ يهذا املبد نا يف املسيح، تطبيقنا وأخواتنا إلخوت

  .وإهتمامنا بِوِحدة اجلسد
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  فهم دورِ املَرأة يف الكَنيسة
يف اإلصحاحِ احلادي عشر من كُورنثُوس اُألوىل، عالَج بولُس 

ولقد علَّم النساَء أن يغطِّني . دور املرأة يف الكنيسة، ومائدة الرب
نيرخوأن ي نهوسؤرنهولُس يقُول.  شعرب ا املَرأَة إن : "كتبوأم

وقد ). [١٥: ١١كُورنثُوس ١." (كَانت ترخي شعرها فَهو مجد هلا
يكُونُ هلذا املبدأ أبعاد روحيةٌ خفيةٌ بني سطُورِ الوحي، ويف هذه احلال، 

كان، ويف كُلِّ ينبغي تطبيق هذا املبدأ بِغض النظَر عن الزمان وامل
ولكن .] احلضارات، ألنَّ اإلعتبارات الروحية تفُوق الظُّروف البشرية

 هوف أناملعر ة، فمنحضارِي باراتبِطاً فقط بإعترتأُ مإن كانَ هذا املبد
يف احلضارة الكُورنثُوسية، كانت النساُء ذات الشعرِ القَصري أو املَحلُوق 

ولكي يتم متييز النساِء . ن بأنهن زانِيات وسيئات السمعةتعرفَ
 طِّنيغساَء يف الكنيسة أن يولُس النب ات عن هؤالء، علَّماملَسيحي

نهشعر نيرخوي نهشعر .  
كن كانَ هذا تعليماً مبنِياً على أساسِ إعتبارات حضارِية، ول

فإن كانت . مبدأَ اإلنفصال عن حضارة العالَم ال يزالُ ينطَبِق اليوم
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احلضارةُ اليت نعيش فيها تعرف نوعاً معيناً من الناس من نوعِ الثياب 
اليت يرتدونها أو من قصة شعرِهم، فعلينا أن نتجنب إرتداَء هذا النوع 

علَينا أن ال نعطي سبباً . ه الطريقة املَشبوهةمن اللباس، وقص شعرِنا ذ
للقَلَقِ والتعيري بني اإلخوة بسببِ مظهرِنا، وعلينا أن ال نعطي علَّةً 
 نههات باملسيح وكأنشبفُوا النساَء املُتصنم من خارِج بأن يللذين ه

زىن، فال فإن كانت احلضارةُ ال تربِطُ الشعر القصري مع ال. زانِيات
نهشعر صننات أن يقصالنساِء املُؤم بإمكان هةَ للقَول أنحاج .  

 هولُس أنب يت هلذا الرسالة، إنَّ تعليمراسيف د وكما الحظت
 بأُ، ال يعين أن تذهصلِّي أو تتنبها عندما تشعر طِّيغأن ت على املرأَة

لقد كانَ هلذا عالقَةٌ باحلضارة، . بعةًاملرأةُ إىل الكنيسة وهي ترتدي قُ
اليت ال تزالُ تطبق اليوم يف احلضارات الشرق أوسطية، حيثُ تغطِّي 

إنَّ هذا التعليم اهلام لبولُس يظهِر أنه، على . املرأَةُ رأسها يف املُجتمع
نشاكلَ هذا الدهر الرغمِ من أنَّ الرسالَة إىل أهلِ رومية تعلِّمنا أن ال 

، ولكن علينا أن ال نتجاهلَ احلضارات اليت نعيش )٢: ١٢رومية (
فَعندما تعيش النساُء املُرسالت يف احلضارات الشرقِ أَوسطية . فيها
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. اليوم، فإنهن تعلَّمن أن ال تتجاهلن هذه اإلعتبارات يف تلك احلضارة
يم بولُس عن عدم قص الشعر وعن تغطية الرأسِ إال إذا كانَ وراَء تعل[

أسباباً روحيةً، تتخطَّى حدود الظروف احلضارية، مما جيعلُ منها سارِيةَ 
  .]املفعولِ يف كُلِّ مكان وزمان

 عمأنَ عندما جتتوتتنب لِّنيصأنَّ النساَء ت رِضولُس يفتكون ب
إنَّ . ر النساء يف الكنيسة يف جمالِ التنبؤ والصالةالكَنيسة، يؤكِّد دو

: دراسةً معمقة لدورِ النساء يف الكنيسة قد يقُودنا إىل النتيجة التالية
بإمكان املرأة أن تعملَ هذه اُألمور يف الكنيسة طالَما أنَّ خدمتها اليت 

 وعلى هذا األساس، .تقُوم ا هي حتت سلطَة شيوخِ هذه الكَنيسة
 وخ حتتيوخ، والشيالش لطَةس كُلُّ شخصٍ يف الكنيسة حتت صبِحي

  . سلطَة املسيحِ احلي املُقام وكلمة اهللا
بالر ةدقَةٌ مبائطَريقَةٌ الئ  

 فوِء تصراة لساملُوح هولُس تصحيحاتعندما أعطَى ب
موا جيتني عندما كانالكُورنثُوسي املُؤمنني ب، علَّمالر ةدونَ حولَ مائع

الكُورنثُوسيني أن يهتموا ببعضهِم البعض وأن يهتموا حبالَة قُلوبِهم 
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لقد تناهى ألمساعِ بولُس أنَّ . عندما يتحلَّقُونَ حولَ تلك املائدة
: من ناحيتنيالكُورنثُوسيني كانوا يتناولُونَ عشاَء الرب بدون لياقَة 

أنهم مل يكُونوا يفكِّرونَ بإخوتهم وأخواتهم يف املسيح، وأنهم مل 
ألنَّ كُلَّ واحد يسبِق فيأخذُ : "يتناولوا عناصر عشاِء الرب بإستحقاق

سكَري رواآلخ وعجي ديف األكلِ فالواح شاَء نفسه٢١: ١١كُو١." (ع(  
يف اجليلِ األولِ من الكَنيسة أن يشارِكُوا ما درجت العادةُ 

 هونسموا ية"كانة احملبليمانِي"وبشاء الرلُوا مائدة العقبلَ أن يتناو ، .
 هونونَ الطعام الذي جيلُبعضوا يم مل يكُونهنا، أنولُس هب ها كتبو ممويبد

 كُلَّ واحد جلب معه ما يريد أن بل يبدو أنَّ. على مائدة مشتركة
فِسهبِن وه من الطعام، . يأكُلَه ونَ الكثريوا جيلُبأغنياء وكان فكانَ البعض

، ومل يكُونوا )لَربما حتى كانوا عبيداً(أما البعض اآلخر فكانوا فُقَراء 
منني جيلسونَ ليأكُلُوا فكانَ بعض املُؤ. قادرين على أن جيلُبوا أي طعام

يعتقد . أطايِب الطعامِ أمام مؤمنني آخرين كانوا يتضورونَ جوعاً
البعض أنَّ بولُس كانَ يستخف بوالئمِ الطعام اليت كانت تتناولُ يف 
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" أفَلَيس لكُم بيوت لتأكُلُوا فيها وتشربوا؟"الكنائس، عندما قالَ، 
  ).٢٢: ١١كُو١(

كانوا يتناولُونَ العشاَء الربانِي بدون أن يهتموا بإخوتهم 
ونرى أيضاً أنَّ بعض اإلخوة كانوا يقترِبونَ من مائدة عشاِء . املُؤمنني

لقد كانوا يستخدمونَ النبيذ لكَي . الرب ليشبِعوا رغبتهم بشربِ النبِيذ
روع أن نقرأَ عن هذا التصرف السيء، ألننا نقارِنُ إنه ألمر م. يسكَروا

ولكن . حضارةَ الكنيسة اليوم حبضارة الكنيسة اُألوىل يف كُورنثُوس
علينا أن نتذكَّر أنَّ هؤالء كانوا أولَ أعضاٍء يف أولِ كنيسة يف مجتمعِ 

سدياً أو روحياً، ندرِك أنَّ حنن كوالدين ج. كُورنثُوس املُنحلّ أخالقياً
هلذا وصف بولُس هؤالء املُؤمنني . األطفالَ يسببونَ الفوضى

  ).١: ٣كُورنثوس ١(الكُورنثُوسيني باألطفال 
فجوهر . لقد كانَ سوُء التصرف هذا مكروهاً من قبلِ بولُس

وقيامته، وما كانت هاتني معىن مائدة الرب هو أن نتذكَّر موت املسيح 
احلَقيقَتني من اإلجنيل تعنِيانِه للمؤمنني الذين كانوا يلتقُونَ مع املسيح 

لقد وبخ بولُس كنيسةَ . ومع بعضهم البعض على تلك املائدة
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إذاً أي من أكَلَ هذا اخلُبز أو شرِب كأس : "كُورنثُوس بِكتابته هلُم
ولكن . دون إستحقاق يكُونُ مجرِماً يف جسد الرب ودمهالرب بِ

." ليمتحنِ اإلنسانُ نفسه وهكذا يأكُلُ من اخلُبز ويشرب من الكَأس
  ).٢٨ -٢٧: ١١كُورنثوس ١(

يف بعضِ الترمجات، يحذِّر هذا املقطَع الكُورنثوسيني من 
ولكن هذه الترمجة قد جتعلُ .  إستحقاقٍاإلقترابِ من مائدة الربِ بعدمِ

بالر ةدملائ قِّنيحستوا معليهم أن يكُون هونَ أنيظُن ننيما . املُؤمندفع
يقترِفُونَ اخلطايا، يتغيبونَ عمداً عن مائدة الرب، يف وقت يكُونونَ 

حة لقولِ بولُس هي أنه إنّ الترمجةَ الصحي. بأمس احلاجة هلذه املائدة
، أنه علينا أن نقترِب من هذه )وأنا وأنت(كانَ يعلِّم الكُورنثُوسيني 

فهذه املائدة تتكلَّم عن عدمِ إستحقاقنا وعن إستحقاقات . املائدة بِلَياقَة
  .وآالمِ املسيح املُقام

العشاِء بكلمة واحدة، كانَ بولُس يقُولُ لنا أن جنعلَ من 
الربانِي وقتاً للتأملِ يف قُلوبِنا أمام الرب، وليس وقتاً لنتخم نفُوسنا 
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بالطعام، بينما نترك إخوةً لنا يتضورونَ جوعاً، وأن ال نسكَر خبمرِ 
  .مائدة الرب

أظهر بولُس أنَّ هذا الوقت كانَ أيضاً للشرِكة مع بعضهم 
البعض، وذلكهوا : " يف قولرظونَ لألكلِ إنتعمجتت نيي حإذاً يا إخوت
. إنَّ وِحدة املُؤمنني هي بعد هام يف الشركة) ٣٣." (بعضكُم بعضاً

 ودة معاً، هيف املائ دكُلُّ اجلَس رِكلكَي يشت ريناملُتأخ املُؤمنني ظارإنت
، الذي حنتفلُ بِقيامته ونطبقُها فردياً رمز للوحدة أمام املسيحِ املُقام

  .ومجاعياً
كيف تقترِب من مائدة العشاِء الربانِي؟ وهل تأخذُ وقتك يف 
فحصِ ذاتك قبلَ أن تأكُلَ اخلُبز وتشر الكأس الذي يمثِّلُ جسد يسوع 

بأمهِّية جسد ودمِ املكسور ودمه املسفُوك نِيابةً عنك؟ وهل تعترِف 
املَسيح عندما تتمتع بالشرِكَة العامودية واُألفُقية مع املسيح ويف 

  مجتمعك الروحي؟
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 أمام يهلْ الوقت الذي تقضوب، وإجعل يف هذا املقطَعِ املَهتأم
ة فردياً ومجاعياً، مائدة الرب إختباراً مقدساً، مطبقاً جوهر معىن املائد

  .بإحترامٍ وتذكُّرٍ لذبيحة املسيح ولقيامته
  

  القسم التعليمي من الرسالة
  الفصلُ السادس
  عملُ الروحِ القُدس

  
بدأَ بولُس بالقسم التعليمي من رسالته اُألوىل إىل أهلِ  

وحية أيها اإلخوة فَلَست وأما من جِهة املواهبِ الر: "كُورنثُوس بالقول
كانَ املُؤمنونَ الكُورنثُوسيونَ أشخاصاً ) ١: ١٢." (أُريد أن تجهلُوا
ولكنهم كانوا أيضاً . كانوا مفروزِين إلتباعِ املَسيح. روحيني ومقدسني

اتهم مل تكُن كانوا مقدسني ومدعوين قديسني، ولكن حي. جسديني
كانت الرسالَةُ اليت أراد . تشهد للمسيح، ألنهم كانوا قديسني جهاالً
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لست : "أعظَم معلِّمٍ يف اجليلِ األول للكنيسة بعد يوم اخلمسني هي
  ."أُريدكُم أن تجهلُوا

. على املُستوى الدنيوي، كانَ الكُورنثُوسيونَ أشخاصاً أذكياء
كانوا حيترِمونَ املعرِفة كثرياً، ولقد كانَ لدى الكثريين منهم معرِفَةً 

. كمؤمنني، كانت لديهم أيضاً معرِفَةٌ باهللا وبالروحِ القُدس. واسعة
ولقد رغب بولُس . ولكنهم كانوا جاهلني حيالَ عملِ الروحِ القُدس

بدأَ بتعليمِ هذه .  القسمِ الثاين من رسالتهبِِشدة أن يبدد جهلَهم يف
الكنيسة اليت حتتوي على قديسني جهاالً، بتعليمهم عن الطريقَة اليت 

  .يعملُ ا الروح القُدس يف الكنيسة
  مواقف مغلُوطَة عنِ الروحِ القُدس

سةً كَني"كانت كَنيسةُ كُورنثُوس ما يمكن أن نسميه اليوم، 
مبا أنَّ بولُس كانَ يبدأُ مقطَعاً من رسالته يقُولُ فيه الكثري ." كاريزماتية

عنِ الروحِ القُدس، بدأَ بِذكرِ بضعِ طُرقٍ يخطئُ فيها الناس يف فهمهم 
أخبرهم أنه من اخلطأ أن نكُونَ جهاالً . لدورِ وعملِ الروحِ القُدس

وسوف يخبِرهم أنه من اخلطأ أن نؤلِّه . لروحِ القُدسحيالَ عملِ ا
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بعض مظاهرِ الروح القُدس، وأنه خطَأٌ أن نحاوِلَ أن نحدثَ بعضاً من 
  .أعمالِ الروحِ القُدس

 الروح القُدس يعطي مواهب
واهب بدأَ بولُس بالتعليمِ أنَّ الروح القُدس مينح املُؤمنني م

فإنه لواحد ... فأنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد: روحية
. وآلخر كالم علمٍ بِحسبِ الروحِ الواحد. يعطَى بالروح كالم حكمة
. وآلخر مواهب شفاٍء بالروحِ الواحد. وآلخر إميانٌ بالروحِ الواحد

وآلخر . وآلخر تمييز األرواح. لروحِ الواحدوآلخر عملُ قُوات با
ولكن هذه كُلَّها يعملُها الروح . وآلخر ترجمةُ ألِسنة. أنواع ألِسنة

: ١٢كُورنثُوس ١." (الواحد بِعينِه قاسماً لكُلِّ واحد بِمفرده كما يشاء
١١-٨، ٤( 

هورضح سالقُد وحالر حقِّقما يعند همع يف املُؤمنني، جيلب 
مينح مواهب متنوعة ملُؤمنني متنوعني، لكي يستعملُوها . مواهب متنوعة

وعلى الرغمِ من كَون هذه املواهب متنوعةً . يف خدماتهم الفريدة
كيلَةٌ من كثرياً، ورغم أنها تؤهلُ جمموعةً من املُؤمنني ليكُونَ هلُم تش
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. اخلدمات، ولكن هذه املواهب تعطَى للمؤمنني من قبلِ الروحِ الواحد
مواهب الروحِ القُدس هذه تشهد داخلَ اإلنسان وخارِجه للمسيحِ 

. وهكذا خيدم املُؤمنونَ املَوهوبونَ املُؤمنني اآلخرين يف كنيستهم. املُقام
تبىن الكنيسةُ أو تكملُ من أجلِ عملِ اخلدمة، اليت وعندما حيدثُ هذا، 

باإلضافَة إىل شهادتها وبركتها الداخلية للمؤمنني، تشهد للعالَمِ 
  .اخلارِجي بروحِ الطاعة للمأمورية العظمى

  املواهب الروحيةُ تبرهن التنوع
. قضني ولكن متكاملَنييف هذا اإلصحاح، نتعلَّم مبدأينِ متنا

 ونَ مبجموعاتعم يتمتهوبني، ألنع املُؤمنني املَوهعن تنو الً، نتعلَّمأو
إن كانَ إثنان منا متطابِقَني متاماً، فواحد . مختلفة من املواهبِ الروحية

 الكنيسة ولكن مجيع القديسني يف. منهما سيصبِح وجوده غري ضرورِي
ولكن ليس مجيع األعضاِء مزودين باملوهبة . احمللِّية وجودهم ضروري

 فالبعض معلِّمون، وآخرونَ أنبِياء، والبعض اآلخر لديهم –نفسها 
 بم لديهم مواههة، وبعضب إدارِيب متييز؛ وآخرونَ لديهم مواهمواه

  . شفاء
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الروحِ سيكُونُ يف جسدها جمموعةً كُربى إنَّ الكَنيسةَ اململوَءةَ ب
 ةسيطَر حتت يعة، اليت هنوتة ميروح بمبواه كنيمن املُؤمنني املُبار

فإما أن . فالروح القُدس ليس سائالً، بل هو شخص. الروحِ القُدس
مفهوم اإلمتالء إنَّ . يكُونَ لدينا شخص الروحِ القُدس، وإما ال يكُون
هتسيطَر اً أن نكُونَ حتتيس، يعين حرفوحِ القُدبالر.  

  املواهب الروحية تعملُ كاجلَسد
. ثانِياً، نتعلَّم عنِ الوحدة، وحدة القديسني يف الكنيسة احمللِّية
 هذا يعين أنَّ كُلَّ األعضاء موحدونَ يف شخصٍ واحد، وهذا الشخص

هذا يعين أيضاً، أنه رغم أنهم أشخاص مختلفونَ ذوي . هو املسيح
فكيف بإمكان . مواهب مختلفة، فإنهم يعملُونَ هلدف واحد مشترك

 عمن الناس؟ يض ةدواح ةوعال يف جممني أن يعمضأَين املُتناقهذين املَبد
اقضني معاً، مع إعالنِه املُوحى أنَّ الكنيسةَ بولُس هذين املبدأَين املُتن
  :تعملُ كجسد اإلنسان

ألنه كما أنَّ اجلَسد هو واحد وله أعضاٌء كَثريةٌ وكُلُّ أعضاِء "
" ً.اجلَسد الواحد إذا كانت كثريةً هي جسد واحد كذلك املسيح أيضا



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٧٤ -

ا مكَونةٌ من أيد وأرجلٍ فأجسادن) ١٢] (أي املسيح القائم من املوت[
 نلُ بتعاوضوٍ يعمكُلَّ ع فَة، ولكنلختوأعضاَء أُخرى  م وآذان ورِئات

أعضاُء اجلسد تعملُ إنفرادياً، ولكنها تعملُ . مجيلٍ مع باقي اجلسد
هكذا يف جسد املسيح، حيثُ كُلُّ عضوٍ له . نِيابةً عن اجلَسد كَكُلّ

اللِ املسيح، الذي موهي اجلسد من خباق مع دوحم هفَةٌ ولكنلختةٌ مب
  ).١٨: ١كُولُوسي (هو الرأس 

  املواهب الروحية تتحدى الوِحدةَ املُتناسخة
إنه ألمر مؤسف أن ال تقدر الكنائس كُلُّها تنوع مواهبِ 

لُونَ أن يظهِر كُلُّ أعضائهم املواهب نفسها، فهم يفض. الروحِ القدس
 ةبة موهوء أم التكلُّم بألِسنة أم أيالشفاء أم التنب بسواٌء أكانت مواه

يشدد هؤالء أنَّ بعض مواهب وإستعالنات الروحِ القدس . أُخرى
أن حيوزوا تتفوق على اُألخرى، وأنَّ كُلَّ أعضاِء هذه الكنائس ينبغي 

بِرأيي هذا ما . هذه املواهب أو العالمات اليت تثبِت حضور الروحِ فيهم
  .يعلِّمه بولُس يف هذه اإلصحاحات البناَءة من رسالته
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فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح : "كتب بولُس يقُول
 الكنائس ال علَّم بولُس أنَّ هذه األنواع من أجسامِ) ٤." (واحد

تستطيع أن تعملَ بترتيب، وإستخدم بولُس إيضاح اجلسمِ البشري 
هفكرت نربه؟ لَو كاَ الكُلُّ مسعاً : "ليمعالس يناً فأينع لو كانَ كُلُّ اجلسد
." ال تقدر العني أن تقُولَ لليد ال حاجةَ يل إليك... فأين الشم؟

هذه ليست وحدة، بل هي وحدةٌ ). أ٢١، ١٧: ١٢كُورنثُوس ١(
والتناسخ أو التماثُلُ ليس الطريقة اليت يقُولُ بولُس . متناسخة متماثلة

  .أنَّ املسيح أراد لكنيسته أن تكُونَ علَيها
  الكنيسة لديها عمل

نتعلَّم أنَّ الكنيسةَ . هذا اإلصحاح يوضح جوهر عملِ الكنيسة
 معاً من خاللِ الوحدة، كما تبرهن بواسطَة تعليمِ بولُس أننا جمموعةٌ

نتعلَّم أيضاً أنَّ أعضاَء . جسد حتت سيطَرة رأسٍ واحد الذي هو املَسيح
الكنيسة لديهم تنوع يف املواهبِ املُختلفة اليت أُنعم ا عليهم بالروح 

ال يقصد . ة بدون التضحية بالتنوععلينا أن نعيش يف وِحد. القدس
يدي أو العقائوتع الالهولُس التنوما علينا أن . ب مبعىن هولُس أنب علِّمي
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حنتفلَ بالتنوع بني أعضاِء الكنيسة املُختلفني، بدون أن نزعزِع الوحدةَ 
  .الروحيةَ اخلارِقَة للطبيعة  يف كنيستنا

نيسةُ تعملُ أيضاً بالتعددية، اليت تعين أنَّ الروح القُدس والك
 أعضاَء الكنيسة مكلمةَ املسيح كافَّةًيستخد نعللَ عملَ املسيح ويكملي 

إنَّ عملَه ليس أن يكملَ بواسطَة أيدي رِجالِ الدينِ . هلذا العامل
ةً، بواسطة إستخدامهم فحسب، بل من خاللِ أعضاِء الكنيسة كافَّ

  .ملواهبِهم الروحية املُتنوعة
إنَّ األعضاَء داخل الكنيسة يظهِرونَ أيضاً التعاطُف مع بعضهم 

فإن كانَ عضو واحد يتألَّم فجميع األعضاء : "البعض، كما قالَ بولُس
همع األ. تتألَّم فجميع مكري دواح ضووإن كانَ عهمع حعضاء تفر ".

فرغم أنَّ . وأخرياً، يعملُ أعضاُء جسد املسيح مبساواة) ٢٦: ١٢(
مواهبنا مختلفَة، فإنَّ هذه املواهب واملُؤمنني الذين تمارس املواهب من 

هلذه األسباب، فإنَّ . خاللهم، مجيعهم ذوي قيمة متساوِية أمام اهللا
 قائداً منظُوراً يف كنيسة العهد اجلديد، وصف يعقُوب الذي كانَ

رغم أنَّ بعض ). ٩: ٢يعقُوب (مشكلَةَ املُحاباة اإلجتماعية باخلَطية 
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املُؤمنني املَوهوبني ومناذج خدماتهم ومواهبهم هي أقل أمهِّيةً، فإنها 
ُهللا الكنيسةَ ذه لقد كونَ ا. ذات قيمة متساوِية بنظَرِ مسيحِ الكنيسة

لكَي ال يكُونَ إنشقاق يف اجلسد بل تم األعضاُء إهتماماً "الطريقة، 
  )٢٥: ١٢." (واحداً بعضها لبعض
  املواهب هي للبنيان

يظهِر اإلصحاح الرابِع عشر من كُورنثُوس اُألوىل ماذا حيدثُ 
ففي . ، خاصةً موهبةَ األلسنةعندما ترفِّع كنيسةٌ ما موهبةً فوق اُألخرى

كنيسة كُورنثُوس، أُولئك الذين يتكلَّمونَ بألِسنة إعتبروا أنفُسهم 
لقد رفَّعوا . متفوقني على أولئك الذين مل يكُونوا يتكلَّمونَ بألِسنة

لذي األلسنةَ وكأنها برهانٌ لإلختبارِ املَسيحي، بدلَ أن يظهِروا دورها ا
تلعبه كواحدة من عدة مواهب روحية يغدقُها الروح القدس على 

هناك سؤالٌ وجيه يطرح حيالَ هذه املوهبة أو العالمة للروحِ . املُؤمن
وس، وهالقُد" : بارإخت هأم أن ،املَسيحي باراإلخت وهل التكلُّمِ بألِسنة ه

  "؟بعض املسيحيني
  مشاكلُ الكنائس املَوهوبة
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. عندما تعملُ مواهب الروحِ يف كنيسة ما، ختلُق مشاكل
يفضلُ الكثري من رعاة الكنائس أن تعانِي كنائسهم من املشاكل اليت 
ترافق هذه املواهب الروحية، على أن يكُونَ لديهم نظام وترتيب ولكن 

فاجلُثَّةُ هي . (روحية اليت جتلُبها هذه املواهب للكنيسةبدون احلياة ال
 التمييزتبدأُ هذه املشاكل مع مشكلة .) مرتبةٌ جداً، ولكنها بدون حياة

فأولئك الذين ميلكُونَ ما يؤمنونَ بأنه قدرة فائَقة أو . بني شخصٍ وآخر
دونَ ضزيمدة، يتعدة مبة أو خدمةموهبموه كُونَ منُوذجالذين ال ميل  .

 عند أُولئك لذين ليس فُقدان الشعور بالقيمةهذا التمييز يقُود إىل 
ومبا أنَّ املُؤمنني . لديهم هذا النوع املُحدد من املوهبة أو اخلدمة الروحية

نَّ هؤالء املُؤمنني الذين معرضونَ للشعورِ بعدمِ األمان الروحي، فإ
. يفقُدونَ الشعور بقيمتهم الذاتية يبدأُونَ بالتشكيك جبدارتهم الروحية

وغالباً ما يغادر هؤالء األعضاء الذين إستخف بقيمتهم الكنيسةَ، 
  . داخلَ الكنيسةاإلنشقاقوهكذا تكُونُ املُشكلَةُ الثالثةُ هي 

 اإلنشقاق إىل درجة إنشقاقِ أعضاِء الكنيسة وقد يتطور هذا
عن بعضهم البعض ليشكِّلوا جمموعات مختلفَة متنحهم األمان الذي 
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ثُونَ عنهاألنواع من املفاهيم جلسد املسيح يف الكنائسِ . يبح مئات ناكه
نِه أن فإن كانَ جسدك مقسوماً إىل مئات األجزاء، فهل بإمكا. اإلجنيلية

التمييز، اإلستخفاف، : يعملَ بِشكلٍ سليم؟ إنَّ هذه املُشكالت الثالث
  .واإلنشقاق، قد دمرت وشلَّت حركَةَ جسد املسيح يف العالَمِ أمجع

 هواج ،لةَ من التفاقُم إىل هذا احلَدولُس املُشكب عولكي مين
ظِّمونَ موهبةَ األلِسنة فوق قالَ ُألولئك الذين كانوا يع. الكُورنثُوسيني

كُلِّ املواهبِ اُألخرى، أنَّ هذه املوهبة مل تكُن موهبةً متفوقَة وال موثِّقَة 
، ١٢فمن بني كُلِّ املواهب املذكُورة يف اإلصحاحِ . ملصداقية اإلختبار

ة وثقة، موهبةُ األلِسنة هي آخر موهبة ينبغي إستخدامها كمصدر سلط
إنَّ موهبةَ . ألنَّ كُلَّ مواهبِ الروح معطاة لبنيان باقي أعضاء الكنيسة

 يف جسد نيانب أي حقِّقة، ال تترمج ونبد مخدستاأللِسنة عندما ت
." وأما من يتنبأُ فيبين الكَنيسة. من يتكلَّم بِلسان يبنِي نفسه. "املسيح

)٤(  
بولُس بني موهبة األلِسنة وموهبة التنبوء، ليظهِر أنَّ لقد قارن 

أُولئك الذين كانوا يعظِّمونَ موهبةَ األلِسنة مل يفهموا معىن موهبتهم 
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قبِح . جسد نيانلب مخدستغي أن تة ينبيوحالر بوا أنَّ املواهمومل يفه
اليت إشتركُوا " بلُغة الصالة املُميزة"بجحونَ لقد كان هؤالء يت. املُؤمنني

. ا مع الروحِ القُدس، األمر الذي مل يتمتع به باقي أعضاء الكنيسة
رغم أنَّ هذه اللُّغة هي نقية ومعطاة من الروحِ القدس، ولكن ينبغي 

كنيسة الذي لديه إستخدامها لبنيان جسد املسيح بِقيامِ عضوٍ آخر يف ال
  ).٢٨، ٢٧: ١٤كُورنثُوس ١(موهبة الترمجة 

لقد حض بولُس الكُورنثُوسيني على إستخدامِ مواهبِهم املُتنوعة 
مىت إجتمعتم فكُلُّ . فما هو إذاً أيها اإلخوة: "لمصلَحة اجلسد بكامله

فَليكُن كُلُّ . ه إعالنٌ له ترمجةٌواحد منكُم له مزمور له تعليم له لسانٌ ل
بِكلمات أُخرى، إنَّ مواهبنا الروحية ينبغي ) ٢٦: ١٤." (شيٍء للبنيان

إنها معطاةٌ لتوطيد الوحدة . أن تستخدم من أجلِ بنيان جسد املسيح
  .ولتقوِية مواهبنا وخدماتنا املُختلفة

  تطبيقياً
ذَج موهبتك وخدمتك الروحية؟ هل إكتشفت كيف ما هو منُو

 ملتستخد كعوشج لكأه وكيف ،بس املواهالقُد وحالر منحك
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مواهبك اليت أعطاك إياها؟ فكيف بإمكانِك أن ختدم جسد املسيحِ 
 التمييز بشكلٍ أفضل مع مواهبك؟ فسواٌء أكانت مواهبك يف التعليمِ أم

أم احلكمة أم التبشري أم اإلدارة أم املُساعدة أم الرمحة أم الشفاء، أو أية 
موهبة أُخرى وصفَها بولُس، فإنَّ الروح القُدس زودك باملُؤهالت اليت 

إدرس لوائح املواهبِ الروحية يف . حتتاجها لتمجيد اِهللا وبنيان كنيسته
قدس، واليت تتعدى العشرين، وتأمل بِروحِ الصالة بالئحة الكتابِ امل

املواهب هذه إىل أن يقُوم الروح القُدس وباقي أعضاء الكَنيسة 
حبسبِ بولُس، ال يوجد . مبساعدتك على إكتشاف مواهبِك الروحية
أْ بإستخدامِ مواهبِك إبد. ما يسمى بِعضوٍ غريِ موهوب يف جسد املسيح

اليوم، وانظُر كيف سيضاعف الرب خدماتك وجهودك من أجلِ 
هجمد.  

  
  الفصلُ السابِع
  ما هي احملبة؟

  )اإلصحاح الثالث عشر(
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عالَج بولُس عدةَ مشاكل يف رسالتهِ اُألوىل إىل 
ولكنه قدم .  من هذه املشاكلالكُورنثُوسيني،وقدم حلُوالً محددةً لكُلٍّ

حالً واحداً يمكن تطبيقُه علىكُلِّ مشكلَة روحية واجهها 
. الكُورنثُوسيون، وكُلِّ مشكلة روحية قد نواجِهها اليوم يف كنائسنا

  .وهذا احللُّ هو احملبة
  أعظَم شيٍء يف العامل

ظيم هذا بالعدد األخري من اإلصحاح يبدأُ إصحاح احملبة الع
." وأيضاً أُريكُم طَريقاً أفضل. ولكن جِدوا للمواهبِ احلُسنى: "١٢

، كانَ بولُس يبحثُ يف عمل الروحِ ١٢يف اإلصحاح ) ٣١: ١٢(
يف اإلصحاح . القدس، الذي هو إغداق املواهبِ الروحية على املُؤمنني

إن كُنت أتكلَّم : " احملبةَ هي أعظَم شيٍء يف العامل، أظهر بولُس أن١٣َّ
بألِسنة الناسِ واملالئكَة ولكن ليس يل حمبة فقد صرت نحاساً يطن أو 

إن كانت يل نبوةٌ وأعلَم جميع األسرارِ وكُلَّ علمٍ وإن . صنجاً يرِنّ
.  ولكن ليس يل حمبة، فَلَست شيئاًكانَ يل كُلُّ اإلميان حتى أنقُلَ اجلَبالَ
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 رِق ولكن ليسى أحتي حتجسد كُلَّ أموايل وإن سلَّمت وإن أطعمت
  )٣-١: ١٣كُورنثُوس ١." (يل حمبةٌ فال أنتفع شيئاً

بدأَ بولُس إصحاح احملبة العظيم مبقارنة قيمة احملبة مع ما كانَ 
عظِّمونَ يكثرياًالكُورنثُوسي هةً كُربى . ونعطُونَ قيموا يم كانهومبا أن

للفصاحة، وكانوا يعتبِرونَ موهبةَ التكلُّمِ بألِسنة بأنها موهبةٌ إعتمادية 
 أتكلَّم إن كُنت هولُس أنقالَ هلُم ب ،بار املسيحيةَ اإلختيمصداق نربهت

وليس يل ) التكلُّم بألِسنة(واملالئكة ) البشريةالفصاحةُ (بألِسنة الناس 
  . حمبة، فأنا مجرد ضجة مزعجة

لقد أعطى هؤالء اليونان املُثقَّفُونَ قيمةً كُربى للعلمِ واملعرِفة، 
. مما جعلَ بولُس يقُولُ أنَّ احملبةَ هي أكَثَر أمهيةً من معرِفَة كُلِّ شيء

 هاألسراروكَكَنيست ةَ وفهموبونَ النالكُورنثي مة، قييهلذا، . الكاريزمات
إن كانت يل نبوةٌ وأعلَم مجيع األسرار يف العامل، : أعلَن هلُم بولُس قائالً

  . وليس يل حمبة، فلست شيئاً
إن أعطيت كُلَّ أموايل إلطعامِ الفُقراء، وإن : وقالَ بولُس أيضاً

ة، فإنَّ عملي الصاحل سلَّمتيل حمب شهيداً، وليس رِقجسدي ألحت 
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يف بِداية هذه الرسالة، إعترف بولُس أنَّ . وإستشهادي ال يحقِّقان شيئاً
بِحسبِ بولُس، ) ٧: ١. (املُؤمنني الكُورنثيني كانوا موهوبني كثرياً
من مواه كهأو منل هما نكُون ناكه ن ليسمكي لُهما نعم ناكه ب وليس

. أن حيلَّ حملَّ أمهِّية احملبة يف حياتنا، ألنَّ احملبةَ هي أعظَم شيٍء يف العامل
هلذا . ولقد وافَق بولُس صراحةً مع قولِ يوحنا الرسول أنَّ اهللا حمبة

يٌء أكُونه أو أملكُه احملبةُ هي أعظَم شيٍء يف العامل، وهلذا، ليس هناك ش
  .أو أعملُه يمكن أن حيلَّ حملَّ أمهِّية احملبة يف حيايت

إنَّ الكلمة اليت يستخدمها . هناك بِضع كلمات يونانِية للمحبة
تعبر الكلمات اليونانِيةُ اُألخرى غري هذه ." آغابي"بولُس هنا هي كلمة 
ولكن هذه . ة اإلنسانية، أو عن احملبة الشهوانِيةالكلمة عن الشفق

الكلمة آغابي، تستخدم لوصف الطريقة اليت يحبها فيها اُهللا، والطريقَةُ 
اليت بإمكانِنا أن نحب اآلخرين ا، عندما تكُونُ حمبتنا ما يصفُه بولُس 

  )٢٣، ٢٢: ٥غالطية (كثَمرِ الروحِ القدس 
 فصة، ولكن بإمكانِنا أن نةَ احملبينوع فعربإمكانِنا أن ن ليس

، يمرر ٧ إىل ٤يف األعداد . كيف تتصرف هذه النوعيةُ من احملبة
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 جس، وخيروحِ القُدولُس املُوحى من الرعدسة فكرِ ب ة عرباحملب وممفه
كعنقُود مؤلَّف من مخس عشرةَ من اجلهة اُألخرى من هذه العدسة 

. احملبةُ ال تتفاخر وال تنتفخ. احملبةُ ال حتسد. احملبةُ تتأنى وترفُق: "فضيلَة
وال تفرح . وال تقبح وال تطلُب ما لنفسها وال حتتد وال تظُن السوء

كُلَّ شيٍء وترجو وحتتملُ كُلَّ شيٍء وتصدق . باإلمث بل تفرح باحلَق
  )٧-٤: ١٣." (كُلَّ شيٍء وتصبِر على كُلِّ شيء

  احملبةُ ال تسقُطُ وال تفىن
 الحظاتةُ معد ناكل، هوعة من الفضائبِ هذه اجملمسبِح

املُالحظَةُ اُألوىل هي أنَّ احملبةَ ال تدمر . نستطيع تقدميها عن حمبة آغابي
 تصبِر وتتحملُ كُلَّ شيء، وتدوم إىل ما بعد فَناِء كُلِّ بل. وال تفىن
فعندما نحب أحداً بِمحبةَ آغابي، بإمكانِنا . هذه احملبةُ هي عنيدة. شيء

أن نقُولَ له أنَّ ال شيء يقُولُه أو يعملُه يمكن أن جيعلَنا نتوقَّف عن 
مبحب هبحنا نألن ،هتةحمبةٌ عنيدةُ اِهللا هي حمبي، وحمبكُلِّ . ة اهللا آغاب بعد

فبينما كُنا نعيش يف حياة . شيء، هذه هي الطريقَة اليت يحبنا اُهللا بِها
) ٨: ٥رومية (اخلطية، بين اُهللا لنا حمبته، إذ أرسلَ إبنه ليموت عنا 
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ري القابِلة للفَناء اليت يحبنا اهللا ا، سوف عندما نحب الناس باحملبة غ
  .نحب هؤالء الناس بنفسِ احملبة غري القابِلة للفَناء

  احملبةُ غري املَشروطة
فهِي ال تحب شخصاً بناًء على ما . إنَّ احملبةَ هي غري مشروطة

لُهأو ما ال يعم لهة عل. يعمبنِيم ة غريةُ . ى األداءهذه احملبا احملبأم
فنحن نضع التوقُّعات املشروطة على . اإلنسانِيةُ فهي عكس ذلك متاماً

الناس لكي يتصرفُوا بطريقَة معينة، وال مننحهم حمبتنا إال إذا تصرفُوا 
ذه الطريقَة يحب معظَم الوالدين أوالدهم، ويحب . ذه الطريقة

ولكن شخصاً يحَب ذه . ظَم األزواجِ والزوجات بعضهم البعضمع
ولن يستطيع أن يعرِف ما إذا كانَ . الطريقة سوف يشعر بعدمِ األمان

ولو . أداؤه مقبوالً، وسيقلَق من أن ال يلبي شروطَنا وال يحقِّق توقُّعاتنا
  .  يضمن إستمراره بتقدميِ هذا األداءعملَ ذلك، لن يكُونَ بإمكانِه أن

. إنها غَري مشروطَة. ولكن حمبة آغَابي ليست ذه الطريقة
عندما نحب بدون شروط، ال حنفَظُ سجالً باألخطاِء املُقترفَة بِحقِّنا 

 نحب بل عندما. لكَي نربهن أنَّ الشخص املَعنِي مل يعد جديراً مبحبتنا
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بدون شروط، فإنَّ حمبتنا لن تسقُطَ أبداً، والناس لن يقلَقُوا حولَ ما إذا 
رغم أننا . هذه هي الطريقة اليت يحبنا ا اهللا. كُنا ال نزالُ نحبهم أم ال

كَبعد املَشرِقِ عنِ "نقصر دائماً عن قداسته، فإنه يبعد عنا معاصينا 
، دونَ أن يفشلَ أبداً بأن يغفر لنا وبأن )١٢: ١٠٣مزمور " (املَغرِب

إنَّ حمبته لنا هي غري مبنِية على ما نعملُه أو نؤديه، . ينسى معاصينا
  .وذه الطريقَة علينا أن نحب اآلخرين

  احملبةُ املُلهِمة
ق كُلَّ شيٍء وترجو كُلَّ إنها تصد. احملبةُ هي أيضاً ملهِمة

عندما إلتقَى بطرس بيسوع، . شيٍء، متاماً كما أحب املسيح الرسلَ
رغم أنَّ حياةَ بطرس ). ٤٢: ١يوحنا " (صخرة"دعاه صفا، الذي يعين 

 ثالث ةصخرة ملُد دعاه وعيس قرار، ولكنمِ اإلستبعد كانت متتاز
وبعد ،سنوات ،الثالث قالَ له هذه السنوات يضس، " مطرب أنت

." وعلى هذه الصخرة أبين كنيستي؛ وأبواب اجلحيمِ لن تقوى عليها
  )١٩، ١٨: ١٦متى (
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كهذه على أوالد ةةَ احملبستراتيجي برةً . جعاد فاألوالد
 ما بالفاشل، فلربما فإذا نعتنا ولداً. يعيشونَ ليحقِّقُوا ما ننعتهم به

نا منهاتتوقُّع قِّقحي ي، اليت . سوفة آغابنا مبحببنا أوالدولكن إذا أحب
تثق م وترجو األفضل هلُم، سوف نرى أوالدنا يصلُونَ ال بل 
. يتخطُّونَ ثقتنا ورجاَءنا م ليصلُوا إىل حتقيقِ ملِء الطاقَة الكامنة فيهم

ا حنن نحب أوالدنا ذا التأكيد اإلجيابِي الذي يثق م ويرجو وطامل
. األفضل هلم، فبهذه الطريقة تصبِح ثقَتنا ورجاؤنا ثقَتهم ورجاَءهم

وهكذا يصبِحونَ واثقني بطاقتهم الكامنة فيهم، ويتكونُ لديهم رجاٌء 
  .هذا ما أقصده بقَويل أنَّ املَحبةَ ملهِمةٌ. إجيايب يواجِهونَ به مستقبلَهم

  احملبةُ ال تسقُطُ أبداً
بعد أن وصف بولُس احملبة، رجع إىل موضوعِ املواهبِ 

أظهر أنَّ املواهب الروحية لن حتُلَّ أبداً مكانَ احملبة، ألنَّ احملبةَ . الروحية
ا النبوات فستبطَلُ واأللِسنة فَستنتهي والعلم وأم: "تفُوق كُلَّ شيء

ولكن مىت جاَء . ألننا نعلَم بعض العلم ونتنبأُ بعض التنبؤ. فسيبطَلُ
  )١٠ -ب٨: ١٣كُورنثُوس ١." (الكاملُ فحينئذ يبطَلُ ما هو بعض
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إىل الن ةحباج وداملسيح، لن نع وعيس اتعندما سريجِعوب .
فعندما نراه وجهاً لوجه ونعرِفه كما هو، لن نعود حباجة إىل معرِفتنا 

فكُلُّ مواهبِ الروحِ سوف تزولُ يوماً ما، ولكن . اإلنسانية احملدودة
هذه الثالثَة . أما اآلن فيثبت الرجاُء واإلميانُ واحملبةُ: "تبقَى ثالثُ فضائل

  )١٣: ١٣كُورنثُوس ١." (مهن احملبةولكن أعظَ
الرجاُء هو اإلقتناع الذي يضعه اُهللا يف قُلُوبِنا أنَّ هناك شيٌء 

ولدينا أيضاً التوقُّع أنه . جيد يف هذه احلياة، وسوف جنده يوماً ما
 من ١١أيضاً يصف اإلصحاح . يوجد شيٌء جيد يف العالَمِ اآلخر

وأما اإلميانُ فهو : "ة إىل العربانِيني هذا الرجاء، ويربِطُه باإلميانالرسالَ
هذا يعين ). ١: ١١عربانيني ." (الثِّقَةُ مبا يرجى واإليقانُ بأُمورٍ ال ترى

أنَّ الرجاَء هو أساس اإلقتناع الذي يعطينا إياه اُهللا والذي يقُودنا إىل 
. ميانُ يبين على أساسِ الرجاء ويحولُ الرجاء إىل إميانفاإل. اإلميان

إنَّ إصحاح اإلميان يخبِرنا أيضاً أننا ال نستطيع . واإلميانُ يقُودنا إىل اهللا
 ذلك إميان ولكن باإلميان نستطيع ونإىل اهللا بد ي١١عربانيني (أن نأت :

٦.(  
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يف العدد األخريِ من إصحاحِ النقطَة اليت يشدد عليها بولُس 
احملبة هو أنَّ الرجاء يقُودنا إىل اإلميان، واإلميان يقُودنا إىل اهللا، ولكن 
عندما نواجِه حمبة آغابي، ال نكُونُ قد وجدنا شيئاً معيناً يقُودنا إىل 

ة آغابي، بل عندما نلتقي مبحب. شيٍء آخر، الذي بِدورِه يقُودنا إىل اهللا
إنَّ هذه النوعية من احملبة . نكُونُ قد أصبحنا يف حمضرِ اِهللا، ألنَّ اَهللا حمبة

هلذا مسى بولُس احملبةَ كأعظَمِ الفضائل الثالث الباقية . هي جوهر اهللا
 غي أن يكُونَ هدفي ينبة آغابوراَء حمب نا أنَّ السعيريف احلياة، وأخب

  . ياتناح
  

  الفصلُ الثامن
  قيامةُ كُلِّ املُؤمنني

  )١٥كُورنثُوس ١(
  

 من كُورنثُوس اُألوىل يعتبر إصحاح القيامة ١٥إنَّ اإلصحاح 
فالقيامةُ هي واحدةٌ من اُألمورِ الروحية اليت يقدمها . يف الكتابِ املُقدس
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ن حلِّه الشامل للمشاكل املُتعددة اليت بولُس إىل الكُورنثُوسيني كجزٍء م
لقد شكَّك الفالسفَةُ اليونانُ مبعظَمِ أشكالِ . عانت منها كنيستهم
رغم أنَّ هؤالء الكُورنثُوسيني كانوا مؤمنني، . الظَّواهر اخلارِقة للطبيعة

تهم خلفيتهم فإنَّ تراثَهم احلضارِي إستمر بالتأثريِ على تفكريِهم، وجعل
 ة املسيح وقيامةةً قيامخارِق للطبيعة، خاص وشكِّكُونَ مبا هة يالفكري

لو مل يكُنِ هؤالء الكُورنثيونَ قد شكَّكُوا بالقيامة، ملا . املُؤمنني األموات
 املُؤمنني ةياماملسيح وق ةولُس عن قيامحفَة من بكانَ لدينا هذه الت

  .ات، أي اإلصحاح اخلامس عشر من كُورنثُوس اُألوىلاألمو
ذكَّرهم بولُس بأنَّ قيامةَ يسوع املسيح كانت جزءاً حيوياً من 

وا بهوالذي آمن به ها اإلخوة باإلجنيلِ : "اإلجنيل الذي كرزفُكُم أيوأُعر
ونَ فيهقُوموت وهموقَبِلت كُم بهرتشأ. الذي ب وبه ون إن كُنتيضاً ختلُص

فإنين . تذكُرونَ أي كالمٍ بشرتكُم به إال إذا كُنتم قد آمنتم عبثاً
سلَّمت إليكُم يف األول ما قَبِلته أنا أيضاً أنَّ املسيح مات من أجلِ 

وأنه دفن وأنه قام يف اليومِ الثالث حسب . خطايانا حسب الكُتب
  ).٤-١: ١٥ (."الكُتب
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كانَ هذا هو اإلجنيلُ الذي خلَّصهم وكانَ أساس نظامِ إميانِهم 
لهبكام . ،هإجنيل رسالة ةَ املسيح هي نِصفولُس أنَّ قيامب أن ذكر وبعد
 ٥٤كتب ،هيسموع الذي بإمكانِنا أن نةُ " عدداً عن املوضالقيام
امةَ املسيح يمكن أيضاً برهنتها من خاللِ أعلَن بولُس أنَّ قي." املُطبقَة

وبعد . وأنه ظَهر لصفا ثُم لإلثين عشر: "شهادة جمموعة من الشهود
ذلك ظهر دفعةً واحدةً ألكثَر من مخسمئة أخٍ أكثَرهم باقٍ إىل اآلن 

. للرسلِ أمجعنيوبعد ذلك ظهر ليعقُوب ثُم . ولكن بعضهم قد رقَدوا
  )٨-٥: ١٥." (وآخرِ الكُلّ كأنه للسقط ظهر يل أنا

لقد إستصعب الكُورنثيونَ أن يؤمنوا ليس فقط بِقيامة املسيح، 
ولقد . (ولكن أيضاً بقيامة كُلِّ املُؤمنني األموات عند رجوعِ املسيح

ةً عن رصراح نييولُس الكُورنثب ةًعلَّمولُس .) جوعِ املسيح ثانِيربطَ ب
  بني قيامة املُؤمنني وبني قيامة املسيح، داعياً قيامةَ املسيح 

"ةدينبِباكُورمن األموات"  الراق نيممن ). ٢٠ (القائ ا لن نقُومفإن كُن
). ١٤ -١٣(املوت، فهذا يعين أنَّ املسيح مل يقُم، وأنَّ إمياننا باطلٌ 

ولكن . دما مات يسوع على الصليب، محلَ ثقلَ خطايانا بنفِسهعن
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وهلذا، فإنَّ قيامته هي . عندما قام من املوت، برهن إنتصاره على املوت
فقيامةُ أجسادنا هي تطبيق قيامة يسوع . جزٌء ضروري من إميانِنا
  .املسيح على موتنا وقيامتنا
يون، تساَءلَ الكُورنث" من املوت، فكيف ا سنقُومإن كُن

لقد كانت اخلَلفيةُ الفكريةُ عند " سيحدثُ هذا، وبأَي جسمٍ سنكُون؟
الكُورنثيني العقالنِيني أنهم مل يكُونوا يؤمنونَ بِقيامة املُؤمنني، ألنهم مل 

س مع عقليتهم، قارن ولكي يتعاملَ بولُ. يفهموا كيف يمكن أن حتدثَ
والذي تزرعه لست تزرع : "بولُس بني قيامة األموات وزرع البِذار

 أو أحد نطَةما من حبةً ردجرةً ملْ حبب صريي الذي سوف سماجل
لكن اَهللا يعطيها جِسماً كما أراد ولكُلِّ واحد من البزورِ . البواقي
ه٣٨ -٣٦: ١٥." (جِسم(  

فعندما توضع البِزرةُ يف الترابِ، تصبِح زهرةً مجيلة، مثل زنابِقِ 
ذلك ميت م كيفيف األرضِ ال . احلقل، ومل مل نفه عزرةُ اليت توالبِزر

تةَ اليت تنبالزهر شبِهاُهللا . ت رغيةَ إىل نبتة، هكذا سياُهللا البِزر ريغفكما ي
يزرع يف : "ادنا الفاسدة إىل أجساد غري قابِلَة للفساد عند قيامتهأجس



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٩٤ -

يزرع يف . يزرع يف هوان ويقام يف مجد. فَساد ويقام يف عدمِ فساد
." يزرع جِسماً حيوانِياً ويقام جسماً روحانِياً. ضعف ويقام يف قُوة

)٤٤ -٤٢: ١٥ (  
نا جسداً أرضياً لكَي نعيش يف هذا العامل، وال بد أنَّ فاُهللا يعطي

ألنه ال يستطيع حلم ودم . اَهللا سيعطينا جسداً مساوِياً لنعيش يف السماء
فاسدين أن يدخال ملكوت السماوات، هلذا ينبغي أن يغير اُهللا أجسادنا 

هذا ما سيحقِّقُه اُهللا . لِ الروحي األبدياألرضية، ليؤهلَنا للعيش يف اجملا
فأُولئك الذين سيكُونونَ أحياء عند رجوعِ املسيحِ ثانِيةً . يف قيامتنا

 ل، وذلكونَ هذا التغيري أو التحوبِرخيت ني"سوفع ة١٥." (يف رمش :
يذكُر بولُس هذا وبينما ." يف ذَرة"العبارة اليونانِية هنا تعين، ). ٥٢

. التغيري، يعلِّم أنَّ هناك مشكلَتني ينبغي حلُّهما لتحضريِنا للسماء
 تقابِلٍ للفَساد، واجلزُء املائ غري صبِحي نا القابِلُ للفَساد سوفدسفج

عندما تتحقَّق هاتان املُعجِزتان، سنكُونُ . منا ينبغي أن يصبِح غري مائت
عستماءمللس ينة"تعين كلمة . داً، " قياميعلى املَوت"حرف صارإنَّ ." إنت

قيامةَ املُؤمنني اَألموات سوف تحلُّ هاتني املُشكلَتني، وسوف تكُونُ 
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هلذا خيتم بولُس تحفَته عنِ القيامة بإعالن . إنتصار املُؤمنِ على املوت
  )٥٧ -٥٤! (كإنتصارٍ عظيمموت وقيامة املُؤمن 

لقد طبق بولُس تعليمه عن القيامة على املُؤمنني بِطَلَبِه منهم أن 
راسخني غري متزعزِعني مكثرين يف عملِ الرب كُلَّ حني "يكُونوا 

 يخبِرنا كُتاب األسفارِ) ٥٨." (عالمني أن تعبكُم ليس باطالً يف الرب
املُقدسة عن جميِء يسوع املسيح ثانِيةً، ألنَّ هذا احلدث هو رجاُء 

  .الكنيسة املُبارك، ورجاُء العامل الوحيد
الحظُوا أنَّ األنبِياء والرسل يخبِروننا دائماً ملاذا يتكلَّمونَ إلينا 

يت تحيطُ ذا عن اجمليء الثانِي للمسيح، وكُلِّ األحداث املُرتبِطَة به ال
يف العدد األخري من إصحاحِ القيامة هذا، . الرجاء املُبارك، مثل قيامتنا

بلُوا عملَ الراملُؤمنني ليعم كحريامة ليولُس إجنيلَ القب قطبي . هوكأن
حدت ة سوفنا األبدية حياتيوأنَّ نوع ،ابِحالر نا الفَريقيقُولُ لنا أن د

  . مبقدارِ ما كُنا جزءاً من هذا اإلنتصار
  )١٦كُورنثُوس ١: (الوكالَةُ األمينة
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يشعر الكثريونَ من املُؤمنني خبيبة األمل بعدما يرفَعهم بولُس إىل 
، ومن ثَم ينتقلُ ١٥حقائقِ اإلجنيل السماوِية عن القيامة يف اإلصحاح 

 ،ها "ليقُولَ بعداجلمعوأم ةور عن ." من جِهاُألم بعض مأن نفه حنتاج
مجعِ املُساعدات، وحنتاج أن نقدر ملاذا وضع بولُس قضية اجلمع حيثُ 

  .وضعها يف هذه الرسالَة الرعوية
ختم بولُس رسالته اُألوىل إىل الكُورنثيني بالطلبِ منهم أن 

منني من أصلٍ يهودي، الذي يتألَّمونَ يف يساهموا يف مجعِ املال للمؤ
. أُورشليم، والذين كانوا يعانونَ من جوعٍ رهيب وإضطِّهاد مخيف

فَوضع بولُس موضوع الوكالَة األمينة يف اجلزِء التعليمي البناء من 
ا يف اليت أخبرنا " اُألمور الروحية"رسالته، ألنَّ الوكالَةَ هي إحدى 

األعداد اُألوىل من اإلصحاحِ الثانِي عشر، عندما بدأَ هذا القسم 
ولقد وضع أيضاً هذا املَوضوع حيثُ وضعه . التعليمي البناء من الرسالة

ألنَّ الوكالَةَ األمينةَ على أموالنا هي واحدةٌ من الترتيبات الروحية اليت 
يوحنا الرتحص دحدننيتؤمنا كمتة وحيوي.  
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وتعتبر هذه أيضاً نظرةً مجيلَةً إىل واقعِ أنَّ الرسول بولُس كانَ 
واحداً من تلك اخلالئق اجلديدة اليت أخبرنا عنها يف كتاباته 

إنَّ نعمة اهللا املُغيرة للحياة ). ١٥: ٦؛ غالطية ١٧: ٥كُورنثُوس ٢(
 كانَ بولُس مرةً ذلك الشخص الذي يزرع ولقد. هي جوهر اإلجنيل

، ١: ٩؛ ٣: ٨أعمال (الرعب يف قُلوبِ املُؤمنني يف أُورشليم واليهودية 
واآلن ها هو جيمع تقدمةً ماليةً من املُؤمنني اُألمم الذين ). ١٤، ١٣

املُتألِّمني املُؤمنني ةداملسيح، ملُساع م ملعرِفَةهقاد ،يودمن أصلٍ يه 
  .والذين سبق له وكانَ يقُودهم للسجنِ وللموت

  
  

  رِسالَةُ بولُس الثانِية إىل أهلِ كُورنثُوس
  الفَصلُ التاسع

  أوراق إعتماد اخلادم
  )٦-١كُورنثُوس ٢(
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كتب بولُس رسالته اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس من أفسس، 
فأخذَ تيطُس الرسالَةَ إىل الكُورنثُوسيني وبقي . سوأرسلَها هلُم بِيد تيطُ

معهم ليشرح هلُم محتوى الرسالة ويدافع عنها أمام أُولئك الذين كانوا 
يف هذه الفترة، لَزِم على . متورطني يف املشاكل اليت عاجلتها الرسالة

 ثالث سنني ونِصف، بولس أن خيتم إقامته يف أفسس واليت إستمرت
فإنتقَلَ ). ١٩أعمال (بسبب قيام ثَورة ضد خدمة بولُس يف تلك املدينة 

بولُس إىل ترواس، ومن ثَم إىل فيلبي، حيثُ إنتظَر تيطُس لريجِع حامالً 
 هرسالت مع نييبِ الكُورنثة جتاوأخباراً من كُورنثُوس عن كيفي همع

   .اُألوىل هلُم
ولقد عاملَ الكُورنثيونَ تيطُس مبحبة . كانَ معظَم األخبارِ جيداً

 ،لُوهاُألوىل ليعم هولُس يف رسالتب م عليههوعطف، وكُلّ ما حض
وهة. أطاعاألخبار مل تكُن سار بعض األشخاص يف . ولكن فبعض

ولُس، وآخةَ بوليونَ رسهاجِمعلى الكنيسة بدأُوا ي هاتروا قُدقَدونَ إنتر
الكالمِ والوعظ، وآخرونَ ظَنوا أنه كانَ غري مختلِّ التوازن عقلياً، أو 

هذات خارِج حمور هكثريونَ ) ١٣: ٥كُورنثُوس ٢. (أن ،ذلك وفوق
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ه ولكن هذ. منهم شعروا باإلهانة أنه مل يأت هو شخصياً لزِيارتهم
اإلنتقادات مل تنقُض أيةَ نقطَة من النقاط اليت شدد عليها بولُس يف 

وبدلَ ذلك هاجموا بولُس . رسالته، ألنَّ منطقَه كانَ غري قابِلٍ للرفض
هة. نفسالثانِي ههلُم رسالت ور، كتبذه اُألم ولُسب عموعندما س.  

وىل من كُورنثُوس الثانِية تعرف اإلصحاحات الستةُ اُأل
مؤهالت اخلادم أو أوراق إعتماده، مبا أنَّ هذا املَوضوع كان اإلتهام 

هدولُس ضأعداُء ب به كالذي متس ورِ . الرئيسيأَهلٍ لد غَري هوا أنلقد ظَن
ذه الرسالة فكتب بولُس ه. الرسول، وهلذا غري أهلِ لتصحيحِ أخطائهم

لهذا يمكننا أن جنمع . لكَي يدافع عن رسوليته ودورِه كخادمٍ لإلجنيل
  .مبادئ هامةً عن مؤهالت اخلادم من كَلمات بولُس الرسول

فأُولئك املدعوونَ للخدمة الرعوية اليوم يعتبرونَ خداماً 
إستخدم بولُس كلمة خادم، مل يكُن يشري إىل ولكن، عندما . لإلجنيل

رجلِ الدين، بل إىل اخلدمة اليت إليها دعي كُلُّ تلميذ حقيقي ليسوع 
  . املسيح
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يعلِّمنا اإلصحاح الرابِع من رسالَة بولس الرسول إىل أهلِ 
مني، أُعطُوا هذه أفسس أنَّ أُولئك املَدعوين كمبشرين ورعاة ومعلِّ

فعندما ) (١٢: ٤أفسس ." (لتكميلِ القديسني لعملِ اخلدمة"املواهب 
كانَ املُؤمنونَ يتقدسونَ، أو يتخصصونَ إلتباعِ املسيح، دعاهم بولُس 

املُعلِّم هي لتأهيلِ /بِكلمات أُخرى، إنَّ وصف عملَ الراعي.) بالقديسني
إنَّ عملَ اخلدمة ليس حصراً . لعملِ اخلدمة" علمانِينيبال"من يدعونَ 

 ةلكُلِّ أعضاِء الكنيس هني، ولكنويعام الرفقط، مثل اخلُد رفنيعلى املُحت
  .مبعىن ما، كُلُّ أعضاِء الكنيسة هم خدام يف كَنيستهم. احمللِّية

  تدريب اخلادم
بدري ولُس كيفب فصوهامدق . نا اُهللا لنكُونَ خى الطُّرإحد

اليت يستخدمها هلذا الغرض، هي من خاللِ تعليمنا كيف نعزي 
وهو يفعلُ هذا عندما يسمح بأن نتألَّم حنن . اآلخرين الذين يتألَّمون

الذي . كُلِّ تعزِيةمبارك اُهللا أبو ربنا يسوع املسيح أبو الرأفَة وإله : "أوالً
يعزينا يف كُلِّ ضيقَتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم يف كُلِّ ضيقَة 

  )٤ -٣: ١كُورنثُوس ٢." (بالتعزِية اليت نتعزى حنن ا من اهللا
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 رمصد بنفِسه وه هأن فشمن اهللا ونكت رِبنقت ،فعندما نتألَّم
وبأخذنا التعزِية من املُعزي . تاجها يف أزمنة ضيقاتناتعزِيتنا اليت حن

وهكذا نصبِح من خاللِ . احلقيقي، نتأهلُ لنعزي اآلخرين يف آالمهم
ألَمنا وإكتشافنا خداماً مؤهلني للتعزِية، وشهوداً موثُوقاً بنا للتعزِية اليت 

فاملُبشر هو متسولٌ يخبِر باقي املُتسولني . منيإكتشفناها عندما كُنا متألِّ
فخادم التعزِية، كما يعرفُه بولُس، هو قَلب . عن مكان وجود اخلُبز

  .متألِّم يخبِر القُلوب اُألخرى املُتألِّمة عن مكان وجود التعزِية
 الذي يستخدمه اهللا، بعد أن وصف بولُس مؤهالت اخلادم

دافَع عن مصداقية خدمته بإخبارِه الكُورنثيني عن آالمه يف لسترة، 
  :حيثُ رجِم بقَسوة حتى قارب املوت

فإننا ال نريد أن تجهلُوا أيها اإلخوة من جِهة ضيقَتنا اليت "
.  فوق الطاقَة حتى أيِسنا من احلياة أيضاًأصابتنا يف أسيا أننا تثقَّلنا جِداً

لكن كانَ لنا يف أنفُِسنا حكم املَوت لكَي ال نكُونَ متكلني على 
الذي جنَّانا من موت مثل هذا . أنفُِسنا، بل على اهللا الذي يقيم اَألموات
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كُور ٢." (عدالذي لنا رجاٌء فيه أنه سينجي أيضاً فيما ب. وهو ينجي
١٠-٨: ١(  

إفتتح رسالته . كانَ بولُس يربهن مصداقيته كخادمٍ لإلميان
 رة، وأظهتعزِي امدلُنا لنكُونَ خؤهإىل اهللا وي نا األلَمقُودي بِشرحِ كيف

 ففي لٍسترة، مسح اُهللا. لنا كيف كانَ مؤهالً ليكُونَ خادماً ذه الطريقة
 -حتى يئس من احلياة–لبولُس بأن يتألَّم إىل ما بعد درجة اإلحتمال 

بنفِسه باِهللا وليس قأن يث لكي يتعلَّم . قثأن ال ي رعانَ ما تعلَّموس
بنفِسه، حتى تعلَّم أيضاً أنَّ اَهللا وحده يستطيع أن يقيم األموات، وأن 

يعتقد البعض أنَّ . لذي ال بد أنه كانَ مهوباًينقذَه من هذا اإلختبار ا
. بولُس يخبِرنا هنا أنه إختبر املوت والقيامة عندما رجِم يف لسترى
  .وآخرونَ يعتقدونَ أنه يستخدم لُغةً جمازيةً تصويريةً يف هذه األعداد

  عملُ اخلادم
: أجاب بولُس على هذا السؤال قائالًما هو عملَ اخلادم؟ 

ولكن شكراً هللا الذي يقُودنا يف موكبِ نصرته يف املسيحِ كُلَّ حنيٍ "
يف كُلِّ مكان هعرِفَتةَ محبِنا رائ ظهِرة ِهللا . وييةُ املسيحِ الذَّكحنا رائألن
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 رائحةُ موت لموت لهؤالء. يف الذين خيلُصونَ ويف الذين يهلكُون
  )١٦ -١٤: ٢كُورنثُوس ٢." (وألولئك رائحةُ حياة لحياة

 حاألزهار اليت تنض شبِهن امٍ لإلجنيل، حنندولُس، كخبِ بسحب
بة حيثُما نذهيكاملسيحِ الز ةحبرائ . اآلخرين بقرا تحة، إمهذه الرائ

إذ رفَضوا . أو تبعدهم عنها بِإتجاه املَوتللخالص واحلياة األبدية، 
رائحتنا، فإنهم بذلك يرفُضونَ املسيح، وسوف تقُودهم طريقُهم إىل 

ولكن إذا جذبوا للمسيحِ من خاللِ رائحة املسيح اليت هي . املوت
  .حنن، سيجِدونَ خالص املسيح واحلياة األبدية

قلَ هكذا مسؤولولُس ليسألَ، إنَّ ثب ة دفعهلذه "ي كُفؤ وومن ه
فنحن لسنا كُفؤاً لنصنع الفرق بني احلياة األبدية ) ١٦" (اُألمور؟

: واملَوت األبدي للناسِ الذين نلتقي م يف حياتنا، ولكن اَهللا هو الكُفؤ
أنفُِسنا، بل كفايتنا ليس أننا كُفاةٌ من أنفُِسنا أن نفتكر شيئاً كأنه من "

وحنن . فحياةُ الناسِ تتغير من خاللِ الروحِ القُدس) ٥: ٣." (من اهللا
لسنا سوى قَنوات يمرر اُهللا من خالهلا الرائحةَ اليت تفَوح من املسيحِ 

  .الذي تغير وغير حياتنا



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

  ١٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ١٠٤ -

  )٢، ١: ٦ -١٣: ٥كُورنثُوس ٢(ما الذي يحرك املُحرك؟ 
عندما دافَع بولُس عن نفِسه ضد اإلتهامِ بأنه كانَ مختلَّ 
العقل، أو أنَّ ذاته مل تعد محور حياته، عندها علَّم بولُس عن عملٍ 

يف اللُّغة اليونانِية، يعين اإلتهام املُوجه ضد بولُس أنه كانَ . آخر للخادم
وكانوا يتهِمونَ بولُس بأنه كانَ يتصرف من منطَلَقِ . غَريب األطوار

ومبا أنَّ هؤالء الكُورنثيني كانوا . محورِ حياة خيتلف عن محورِ حيام
 هبأنَّ ذات هم لههامم على إتهولُس معب هم، وافَقونَ حولَ ذواتريتمحو

يعملُ من منطَلَقِ محورٍ خيتلف متاماً عن بل كانَ . مل تعد محور حياته
لقد أصبح املسيح هو املحور الذي تتمحور حولَه حياةُ . محورِهم

ألننا إن صرنا : "هذا ما قصده عندما كتب قائالً. بولُس الرسول
  )١٣: ٥كُورنثُوس ٢." (فَللَّه) ال نتمحور حولَ ذواتنا(مختلِّني 
كانَ أنَّ حمبةَ املسيح ودعوته " إختالله"نَّ دفاع بولُس عن إ

حولَه هحيات رر الذي تتمحوما احملوه هةَ املسيح : "خلدمتألنَّ حمب
إذ حنن نحِسب هذا أنه إن كانَ واحد قد مات ألجلِ اجلميع . حتصرنا

جلميع كَي يعيش األحياُء فيما بعد وهو مات ألجلِ ا. فاجلَميع إذاً ماتوا
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إذاً نسعى كسفراء عنِ ... ال ألنفُِسهم بل للَّذي مات ألجلهم وقام
: ٥." (نطلُب عنِ املسيح تصالَحوا مع اهللا. املَسيح كأنَّ اَهللا يعظُ بنا

  )أ٢٠، ١٥ -١٤
  مطَلَقات بولُس الثالث

أنَّ املسيح مات عنِ : تبىن بولُس أعمالَه على ثالثَة مطلَقَا
اجلَميع، أنَّ اجلميع هالكُون، وأنه على اجلميع أن يسمعوا رسالةَ 

وإذ أصبح املسيح وهذه املُطلَقات الثالث محور حياة بولُس، . اإلجنيل
قرِ بِححووامل نلّ التوازختلٍ مجكر ١٨: ٥. (عاش (  

  مستويات العالقات
املقطَع، باإلضافَة إىل نافذَة إىل قَلبِ دافعِ بولُس يف هذا 

يوحضجِ الرللن وياتستم لثالثَة ول، لدينا وصفسالر . وياتهذه املُست
باملسيح، يف املسيح، : الثالث تصف عالقتنا مع املسيح بثالث طُرقٍ

قِ اخلالص والربكات تشري إىل كُلِّ ما لدينا يف طري: باملسيح. وللمسيح
تشري إىل إتحادنا فيه، كمنبعِ كُلِّ ما : يف املسيح. الروحية باملسيح

هاتان الكَلمتان تشريان أيضاً إىل إستسالمنا املُطلَق . حنتاجه لنتبع املسيح
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لكُلِّ ما هو على قَلبِ املسيح، مثل مجيع اهلالكني والذين ينبغي أن 
وا رِسالَةَ إجنيلِ اخلالصيسملمسيح. عنا : لنا لنحيا حياتعإىل داف شريت

  .باملسيح ويف املسيح
  

  الفصلُ العاشر
  شفَافيةُ اخلادم

  
   ة إىل أهلِ كُورنثُوس تتكلَّمول الثَّانِيولُس الرسإنَّ رِسالَةَ ب

قالَ بولُس . خيتبِرهامبجملها عن اخلدمة اليت يريد اُهللا لكُلِّ مؤمنٍ أن 
وأنَّ اَهللا " خملُوقونَ يف املسيحِ يسوع ألعمالٍ صالحة،"لألفسِسيني أنهم 

: ٢أفسس (سبق فأعد هذه األعمال الصالحة لنا قبلَ أن عرفنا اخلالص 
فاُهللا لديه . لقد خلُصنا بالنعمة، ولكننا خلقنا ألعمالٍ صالحة). ١٠

لٍّ منا، وهذه اخلدمة هي أحد األسباب اليت من أجلها أتى بنا خدمةٌ لكُ
ها . إىل اخلالص وإىل نفِسهخلِّصنا، ولكنأنَّ هذه األعمال ال ت غمر

  .هدف خالصنا يف جمالِ هذه احلياة
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 امم خدة أنَّ كُلَّ املُؤمنني هراسوتعلَّمنا من هذه الد لقد سبق
نيأن اإلجنيل، خملُوق ونا هتدممن خ وأنَّ القصد ،ةحباِهللا ألعمالٍ صال 

ولكن لكي نأيت بالناسِ إىل اهللا، فإنَّ حياتنا . نصالح كُلَّ البشر مع اهللا
ينبغي أن يكُونَ واضحاً للجميع، أنَّ . ينبغي أن متتاز بالشفافية الصادقة
  . ملسيح الذي خلَّصنا وحييا فيناكُلَّ شيٍء صالحٍ يف حياتنا هو ا

  كيف ننظُر إىل حياتنا؟
فهو . إنَّ شفافيةَ اخلادم تبدأُ مع الطريقَة اليت ا ينظُر إىل حياته

ولكن لنا هذا الكَرت يف أَوان : "يرى نفسه كمجرد إناٍء يستخدمه اهللا
ِهللا ال م ةكُونَ فضلُ القُوية ليفزاخةَ ... ند كُلَّ حنيٍ إماتيف اجلَس لنيحام

كُورنثُوس ٢ (."الرب يسوع لكَي تظهر حياةُ يسوع أيضاً يف جسدنا
١٠، ٧: ٤.(  

فنحن مجرد آنِية خزفية صغرية، ولكننا حنملُ يف هذه اآلنِية 
قدوع املسيح الذي ال ية الصغرية كرتَ يسيفناخلزبِثَم نا . رتيإنَّ شفاف

حتى الكُسور والشقُوق يف إِنائنا . جتعلُ من هذا الكرت معروفاً لآلخرين
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اخلَزفي هي جزٌء من شفَافيتنا، ألنَّ كَرتَنا هو مثلُ نورٍ يشع من خاللِ 
  . هذه الشقُوق، أو البرهانُ الواضح عن إنسانِيتنا املُتصدعة

لكَي نتمم هذا العمل، يسمح الرب بالضغوطات على إِنائنا و
يفعانِي منها من أجلِ . اخلَزب اليت نوطات هي املصاعهذه الضغ
غالباً ما يشري بولُس إىل مصاعبِه الشخصية يف هذه الرسالة، . اإلجنيل

فاملسيح .  لإلجنيللكَي يربهن كيف كانت جزءاً من تدريبِه كخادمٍ
مكَتئبني يف : "يعلن نفسه يف مصاعبِنا، ألنَّ قُوته تمكِّننا من إحتماهلا

مضطَّهدين . متحيرين لكن غري يائسني. كُلِّ شيٍء لكن غري متضايِقني
: ٤كُورنثُوس ٢." (مطروحني لكن غري هالكني. لكن غَري متروكني

عندما تأيت علينا النوائب واملصاعب، ونتمكَّن من إحتمالها، . )٩ -٨
عندها سيكُونُ بإمكانِنا أن . يتساَءلُ اآلخرونَ عما يمكِّننا من إحتمالها

  .نشارِك معهم كرتَ املسيح الذي ال يقدر بِثَمن
  مدرسةُ األمل
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نرهببإمكانِنا أن ن هولُس يقُولُ أنب امِ اِهللا كتبدتنا كخجدار 
يف ضربات يف . يف شدائد يف ضرورات يف ضيقات: "من خاللِ معاناتنا

  ). ٥ -٤: ٦." (سجون يف إضطرابات يف أتعابٍ يف أسهارٍ يف أصوام
فلكَي يعلن اُهللا نفسه، ." العواصف"أنا أُمسي هذه الصعوبات ب

العواص واجِهأن ت حيسمهامخد أحياناً هذه . ف هوجل يال ب حويسم
هامدوطات لتأيت على خغالض .  

اُهللا لديه طريقَةٌ خاصةٌ يريد أن يتجاوب ا خدامه مع هذه 
ولكن كيف نفعلُ ) ٦" (يف طَهارة يف علمٍ يف أناة يف لُطف: "العاصفة

يف الروحِ القُدس يف : "حية اليت يوفِّرها لناهذا؟ من خاللِ املصادر الرو
." يف كالمِ احلق يف قُوة اهللا بِسالحِ البِر لليمنيِ ولليسارِ. محبة بِال رِياء

من خاللِ هذه الضغوطات، وجتاوبِنا بِقُوة الروحِ معها، ). ٧ -٦(
  .ينينظهِر املسيح للعالَم كخدامه احلقيق

يف . يف الفَصلِ اخلامس، أعطانا بولُس نافذَةً تدخلُنا إىل دوافعه
اإلصحاحِ احلادي عشر، يعطينا نافذَةً من سرية حياته تدخلُنا إىل 

يف . يف الضربات أوفَر. يف األتعابِ أكثَر: "مدرسته الالهوتية لألمل
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من اليهود خمس مرات قَبِلت . اً كثريةًيف امليتات مرار. السجون أكثَر
. مرةً رجِمت. ثالثَ مرات ضرِبت بالعصي. أربعني جلدةً إال واحدة

. ليالً واراً قَضيت يف العمق. ثالثَ مرات إنكَسرت يب السفينةُ
بأخطارٍ من . بأخطارِ لُصوصٍ. بأخطارِ سيولٍ. بأسفارٍ مراراً كثريةً

. بأخطارٍ يف البرية. بأخطارٍ يف املَدينة. بأخطارٍ من اُألمم. جِنسي
يف أسهارٍ . يف تعبٍ وكَد. بأخطارٍِ من إخوة كذَبة. بأخطارٍ يف البحر

." يف برد وعرِي. يف أصوامٍ مراراً كثريةً. يف جوعٍ وعطَِشٍ. مراراً كثريةً
من خاللِ هذه الضيقات، وجتاوبِه ). ٢٧ -ب٢٣: ١١كُورنثُوس ٢(

  .معها، كانَ بولُس قادراً أن يربهن جدارته كخادمٍ لإلجنيل
فكيف يعرِف اآلخرونَ أنك خادم لإلجنيل؟ يرغَب الناس أن 

احلياةُ يف املسيح عن احلياة بدونِه فلختت وا كيفونَ الكرت . يررفهل ي
إنائك اخلَزفي؟ إنَّ خدمةَ اإلجنيل ليست عما دعاه بولُس ، الساكن يف 

إنَّ اخلدمةَ احلَقيقيةَ هي ). ٢: ٤كُورنثُوس ٢." (وال غاشني كَلمةَ اهللا"
 أن نتألَّم من أجلِ اإلجنيل، ولكننا –عن الشهادةَ  الشفَّافَة حلياتنا 

خاللِ القُوة اليت مينحنا إيها الروح قادرِونَ أن حنتملَ هذه الضيقات من 
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إنَّ حياةَ اخلادم ينبغي أن تقدم برهاناً عن املسيح ألولئك الذين . القُدس
  .يبحثُونَ عنِ املُخلِّص

  
  الفصلُ احلادي عشر

  ترفُّع اخلادم
  إختبار طريقِ دمشق

ولُس مبول بحياةَ الرس محيلِ أن نفهلٍ عن كلمة من املُستعز
كانَ لبولُس عدد من اإلختبارات غري اإلعتيادية خاللَ حياته ." إختبار"

فقبلَ جتدده وجميئه لإلميان املسيحي، إضطَّهد الكنيسة بِال . على األرض
الرؤيا من خاللِ "كانَ كشاول الطرسوسي، يركِّز بِما نسميه . هوادة
 واحد، ملتزِماً بتدمريِ اجليل األول من كنيسة يسوع على شيٍء" نفق

ولكن فيما بعد، كان لديه إختبار مع املسيح على طريقِ . املسيح
دمشق، حيثُ تكلَّم املسيح مباشرةً معه وأعمى عينيه عن البصر بربيقِ 

ول لقد غير إختبار طريقِ دمشق حياةَ شا). ٩أعمال (نورٍ شديد 
  .الطرسوسي لألبد
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  إختبار صحراء العربِية
قبلَ أن يبدأَ بولُس خدمته العلَنية، ذهب إىل صحراِء العربِية، 

يف العربِية، تعلَّم كُلَّ ما حيتاجه للخدمة، . وهناك كانَ له إختبار آخر
ماً كالرحلماً وال د شريأن ال يست أن إختار بعد لِ مثالً، بل أن يتعلَّمس

ال يتفق علماُء ). ٢، ١غالطية . (مباشرةً من املسيح املُقام نفسه
الكتاب املقدس حولَ طُولِ املُدة اليت يقُولُ بولُس أنه قضاها مع املسيح 

 يقُولُ البعض أنه قضى ثالثَ سنوات، ويعتقد آخرونَ. املُقام يف البرية
لقد قضى الرسلُ ثالثَ سنوات . أنه قضى فترةً أطولَ من ذلك بكثري

 مع هسنوات أيضاً كانت له وه هولُس أنهم، ويقُولُ بلِّمعوع كميس مع
إنَّ إختبار الصحراء العربِية . يسوع الذي علَّمه يف بريِة صحراء العربِية

بليكت هراإلجنيل لكُلِّ العاملِ هذا حض راجلديد، ولينش العهد نِصف 
يف زمانِه وفاملعر.  
ماوِيباٌر سإخت  

، حيثُ ١٢كُورنثُوس ٢تكلَّم بولُس عن إختبارٍ ثالث يف 
مل يعط تفاصيلَ كثري عن . يخبِرنا أنه كانَ إختطف إىل السماء الثالثة
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سمع كَلمات ال ينطَق ا وال يسوغُ "كر أنه إختبارِه هذا، ولكنه ذ
شارك بولُس إختباره السماوِي هذا ) ٤: ١٢." (إلنسان أن يتكلَّم بِها

لقد أقنع . مع الكُورنثُوسيني، لكي يربهن هلُم جدارته كَخادمٍ لإلجنيل
ش يف اجملالِ السماوِي، بينما هذا اإلختبار بولُس أنه من املُمكن أن نعي

فاخلادم الذي يعيش ويتحرك كيانه يف . حنن ال نزالُ نعيش على األرض
 به ما أقصد وترفُّع اخلادم"اجملالِ السماوِي، ه ".  

  وجهةُ نظَرٍ سماوِية
ة على حياتهمةً دائمس ثة تركولُس يف السماِء الثالب بارإنَّ إخت .

ومنذُ ذلك احلني، أصبح بولُس وكأنَّ إحدى قدميه يف السماء 
هلذا نراه يتكلَّم غالباً عن شوقه ملُغادرة األرضِ . واُألخرى على األرض

 ورِهضح ةً من جمدعلى األرض أقَلّ قيم هباً حياتاملسيح، حاس ليكُونَ مع
  ). ٢٤ -٢١: ١فيلبي (مع املسيح يف السماء 

 كها معولُس للحياة، اليت شارب ةعلى نظر بارهذا اإلخت لقد أثَّر
عندما كتب لألفسِسيني، من الواضح أنه أرادهم أن يبقُوا . اآلخرين

مبارك اُهللا أبو ربنا يسوع "السماَء يف مقدمة أذهانِهم، فكتب يقُول، 
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كَنا بِكُلِّ بات يف املسيحاملسيح الذي باريف السماوِي ةيوحر كَةر ".
إن كانَ لنا يف هذه احلياة "وكتب أيضاً للكُورنثُوسيني ) ٣: ١أفسس (

: ١٥كُورنثُوس ١." (فقط رجاٌء يف املسيح، فإننا أشقَى مجيعِ الناس
١٩(  

  وجهة نظَر متواضعة
نا بولُس نافذَةً يف اإلصحاحِ الثانِي عشر من هذه الرسالة، أعطا

" أُعطي شوكَةً يف اجلَسد"أخبر الكُورنثيني أنه . أُخرى على سرية حياته
: ١٢كُورنثُوس ٢." (مالك الشيطان ليلطمنِي لئال أرتفع"اليت كانت 

خيتلف مفسرو الكتابِ املقدس حول ماهية هذه الشوكة يف ). ٧
لغالطيني أنَّ عينيه كانتا بشعتنيِ لدرجة أنَّ نظَر كتب يقُولُ ل. اجلسد

 وا ألعطَوهم لو إستطاعهونَ باإلمشئزاز، وأنرني يشعيجعلَ الغالط عينيه
  ). ١٥: ٤غال (عيونهم 

يخبِرهم . يتكلَّم بولُس يف رسالتيه للكُورنثيني عن تعبِه املُزمن
 حضوره يف اجلسد ضعيفاً، وذكَّرهم أنه كانَ بينهم يف أنهم إعتبروا

ومبا أنه ). ٣: ٢كُورنثُوس ١؛ ١٠: ١٠كُورنثُوس ٢(ضعف شديد 
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كتب نِصف العهد اجلديد تقريباً، وأنه أسس كنائس يف كُلِّ العالَمِ 
مع باراتةُ إختتقريباً، وكانت له عد وف يف زمانِهاملسيح املُقام، املعر 

وبِحسبِ بولُس، سمح اُهللا . يخبِرنا أنَّ اَهللا ظن أنه قد يكُونُ متكَبراً
  .لشوكته يف اجلسد أن تبقيه متواضعاً

 اتيودحمد واجِهد؟ وهل توكَةً يف اجلَساُهللا ش ل أعطاكه
يستخدمك؟ إجعل من إختبارِ بولُس جتعلُك تفكِّر أنَّ اَهللا ال يمكنه أن 

عرضٍ . تشجيعاً لك ةنا، كواجِهضعفات مأن يستخد بحفاُهللا ي
هتفيها قُو رضٍ . يستعرِضع ةنا كواجِهعجز مأن يستخد بحي هإن
هتفيها قُدر عرِضعدم . ي ةيف واجِه هتيأهل نربهأن ي بحنافاُهللا يتيأهل .

هلذا يستخدم اُهللا حمدودياتك ليظهِر لك ولآلخرين أنَّ القَضية ليست 
ومن وما ه وبل املُهِم ه ،ةَ اهللا ليست ما . من أو ما حننإنَّ خدم

لَهأن يعم وه طيعل ما يستب ،لَهأن نعم حنن نستطيع . على كونِه هأشكُر
غماً رقَويكة اليت مل .  ضعفهذه القُو كيف حيات ظهِرأن ي له حوإمس
  . ختتبِرها قبالً
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  الفَصلُ الثاين عشر
  نِعمةُ العطاء

هناك تعليم آخر لبولُس يف هذه الرسالة الثانِية إىل أهلِ 
كُورنثُوس، والذي ينبغي أن نركِّز عليه بينما خنتم دراستنا هلذه الرسالة 

 اإلميان املسيحي، كانَ فريسياً   قبلَ أن يتجدد بولُس ويقبلَ. لعميقةا
مبا أنه كانَ . غيوراً مكَرساً للمحافَظة على اإلميان اليهودي املُستقيم

 ديد لإلميان راملسيح وكانَ يرى يف أتباعِ املسيح مصد يرفُض
ة مجيعبِقَسو دفأضطه ،يودهوع اليوا تالميذَ ليساليهود الذي أصبح 

وبعد توبته وإميانِه باملسيح، سببت له ذاكرته للعديد من . املسيح
 ت لهبوس، الذي ساقَهم إىل السجنِ واملوت، سباملُؤمنني أمثال إستفان

إنَّ تالميذَ يسوع اليهود أنفُسهم، يف . الكثري من الشعورِ بالذنب
ينأُورشيدواجلُوعِ الشد ونَ من اإلضطِّهادعانوا ية، كانيودهليم والي .

وكما تعلَّمنا من اإلصحاحِ األخري من رسالته اُألوىل إىل أهلِ 
كُورنثُوس، إمتَأل بولُس بالعطف على هؤالء اليهود الذين آمنوا 

 ةحمب ساعداتوم ماتهلُم تقد عة باملسيح، وكانَ جيميماُألم سهمن كنائ
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إن مجرد قيامِ هذا املُضطَّهِد السابِق . ملُساعدة املُؤمنني من أصلٍ يهودي
 بعطف عاتع التربجبم هقيام دجروا باملسيح، إنَّ مالذي آمن لليهود
مة ملُساعدة هؤالء املُؤمنني من أصلٍ يهودي، هو شهادةٌ على معجزة نع

  .اِهللا يف تغيريِ القُلُوب
كتب بولُس للكُورنثُوسيني عن تقدمة احملبة هذه يف 

، طالباً منهم أن يساهموا يف هذه التقدمة، إنطالقاً ٩ -٨كُورنثُوس ٢
وأخبرهم عن ممارسة الفيلبيني . من حمبة قَلبِية إلخوتهِم املُضطَّهدين

 حيثُ كانَ يكتب هذه الرسالة للكُورنثيني، ألنهم كانوا للعطاء، من
إنَّ رحالت بولُس اإلرسالية . مثاالً رائعاً عن الكرمِ واألمانة يف الوكالة

كانت مدعومةً من املُؤمنني يف فيلبي، الذين كانوا ناضجني بشكلٍ 
فع مستقيمة، وأنهم كانوا كاف، جعلَ بولُس يعرِف أنهم يعطُونَ بدوا

لقد أعطى الفيلبيونَ أيضاً ماالً . يفهمونَ ماذا تعين األمانةُ يف الوكالة
لدعمِ آالمِ القديسني يف أُورشليم، كما كتب بولُس يف هذه الرسالة 

  :للكُورنثيني
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. ائس مكدونِيةثُم نعرفُكُم أيها اإلخوة نِعمةَ اهللا املُعطاة يف كَن"
أنه يف إختبارِ ضيقة شديدة فاض وفُور فَرحهم وفقرِهم العميق لغنى 

ألنهم أعطَوا حسب الطاقَة أنا أشهد وفوق الطاقَة من تلقاِء . سخائهم
ملتمسني منا بِطلبة كَثرية أن نقبلَ النعمة وشرِكة اخلدمة اليت . أنفُِسهم

يسنيللقولنا . د بالً للرهم أوجونا بل أعطَوا أنفُسكما ر وليس
حتى إننا طَلَبنا من تيطُس أنه كما سبق فابتدأَ كذلك يتمم . بِمشيئَة اهللا

  .لكُم هذه النعمة أيضاً
لكن كما تزدادونَ يف كُلِّ شيٍء يف اإلميان والكَالمِ والعلم "
ة أيضاًوكُلِّ إجتعمونَ يف هذه النكُم تزدادتكم لنا ليتوحمب هاد ".

  )٧ -١: ٨كُورنثُوس ٢(
. لقد أبرز بولُس أمانةَ الفيلبيني يف الوكالَة كنموذَجٍ للكُورنثيني

كانَ الفيلبيونَ الكنيسةَ املُفضلَةَ عند بولُس، وكانت كنيسةُ كُورنثُوس 
وإذ يربِز بولُس وكالَةَ الفيلبيني األمينة أمام . لديهالكنيسة األصعب 

الكُورنثُوسيني، يعطينا تحفَةً فنيةً الهوتية حولَ موضوع الوكالَة 
هنا نجِد تلخيصاً موجزاً عن مناذجِ وكالَة كنيسة فيلبي، اليت . األمينة
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اء األمينة يف رسالته الثانِية إىل أهلِ جعلَ منها بولُس منُوذَجاً لوكالَة العط
  .كُورنثُوس

  نوعيةُ وكالَة العطاء األمينة
أعطُوا أنفُسهم أوالً للرب ولنا مبشيئَة "قالَ بولُس أنَّ الفيلبيني 

فبولُس مل يكُن يقبل أيةَ تقدمة من أي كان ) ٥: ٨كُورنثُوس ٢." (اهللا
كانَ عليهم أن يعطُوا أنفُسهم أوالً . بق عليهم هذا الشرطإال إذا إنطَ

لقد أعطى الفيلبيونَ . هللا، قبلَ أن يعطُوا أي جزٍء من أنفُِسم للبشر
  .أنفُسهم لبولُس، فقط بعد أن أكَّد اُهللا  أنهم سيستطيعونَ ذلك مبشيئته

إرادتهم، مدافعني عن وفوق ذلك، لقد أعطى الفيلبيونَ من 
إمتيازِ شراكَتهم يف هذه اخلدمة مع تالميذ يسوع املُتألِّمني من أصلٍ 

يودنا. يهعطائ ةيمن نوع هِمآخر م أو . هذا وجه لزِمولُس مل يكُن ليفب
 يعطأن ي أراد همة، ألنكة يف هذه التقدأحداً على املُشار ضحري

: وهكذا كتب يقُولُ يف اإلصحاحِ التايل. ونَ من تلقاِء أنفُِسهماملُؤمن
ألنَّ املُعطي . كُلُّ واحد كما ينوِي بقَلبِه ليس عن حزن أوِ اضطرار"

  )٧: ٩كُو ٢." (املَسرور يحبه اهللا
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  األهلية الواجِبة لوكالة العطاء األمينة
حسب الطاقَة، وفوق "بسخاء، قالَ بولُس أنَّ الفيلبين أعطُوا 

نعرِف أنهم مل يكُونوا أغنِياء، ألنَّ بولُس كتب أيضاً ) ٣: ٨." (الطاقَة
عندما يعطي أحدهم بِسخاء، عادةً ) ٢." (فقرهم العميق"يتكلَّم عن 

يبدو أنه من األسهِلِ للشخصِ الغنِي أن يعطي . نفترِض أنه غَنِي جداً
كانوا يعطُونَ يف وقت . ولكن مل تكُن هذه حالَةُ الفيلبيني. ن فضلتهم

  . وكانوا يعطُونَ فوق طاقتهم–فقرٍ مدقع وضيقات شديدة 
 هطاء؟ بسماحللع هطاقت عطي فوقن أن يؤمللم نمكي كيف

هتمعلى تقد ضيفاِهللا أن ت ةكم . لنعم رقرفعندما ن يعطأن ن نستطيع
لعملِ الرب، ولكن نسأل اهللا أن يضيف نِعمته على تقدمتنا، سيكُونُ 

فهو قادر بنعمته، أن . بإمكانِنا أن نرى اَهللا يعملُ من خاللِ إميانِنا
  .يضاعف ما نقدمه باإلميان

 هللا، وشاهدوا هذه لقد قدم الفيلبيونَ من فقرِهم  تقدمةً صغريةً
العطية تنمو، بينما كانت نعمةُ اِهللا تحولُ عطيتهم إىل ما يفُوق قُدرتهم 

ثُم نعرفُكُم أيها اإلخوة "هذا ما قصده بولُس عندما قالَ، . على العطاء
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ية الكَلمة اليونانِ) ١: ٨كُور ٢." (نعم اهللا املُعطاة يف كنائس مكدونِية
، اليت تعين قُوة وبركَة "خارِيس، أو كاريزما"املُستخدمة هنا للنعمة هي 

إنها نِعمةُ اهللا اليت تمكِّننا من العطاِء فوق الطاقَة . اهللا علىحياة اإلنسان
  .هذا هو املقصود بنعمة العطاِء هذه. البشرية

  مساواةُ وكالة العطاء بأمانة
ا دعا بولُس الكُورنثُوسيني ليساهموا يف تقدمة احملبة اليت عندم

: كانَ جيمعها للمؤمنني املُتألِّمني يف أُورشليم واليهودية، كتب يقُول
"يقةٌ ولكُم ضراح لكَي يكُونَ لآلخرين ليس هبِ . فإنسلْ بِحب

ضالتكُم إلعوازِهم كي تصري لكَي تكُونَ يف هذا الوقت فُ. املُساواة
كما هو مكتوب الذي مجع . فُضالتهم إلعوازِكُم حتى حتصلَ املُساواة

صنققليالً مل ي لْ والذي مجعفْض١٣: ٨كُورنثُوس ٢." (كثرياً مل ي- 
١٥.(  

 املُؤمن، وليس كُهإىل ما ميل ةسبغي أن يكُونَ بالننبطاُء يفالع
ةبالنسبإىل ما ال ميلكه  . ةةً بالنسبرباشةً معطي مأن يستخد فاُهللا يستطيع

فعندما نعطي ما لدينا بإميان، . إىل التضحية الالزِمة لتقدميِ هذه العطية
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 رفاُهللا قاد ،هيعطنل لدينا الكثري عباً، وإن مل يكُنى ولو كانَ هذا صحت
 بطريقَة فَهضاعأن ي ها شخصمقدي ةضخم ةيطع ة ليتساوى معجِيبع

إنَّ مثر العطية ال يتعلَّق مبقدارِ العطية بل . غَنِي إنطالقاً من تضحية قليلة
  .مبقدارِ التضحية واإلميان الالزِمنيِ لتقديهما

طَت هذا ما قصده يسوع عندما قالَ أنَّ األرملَةَ الفقريةَ اليت أع
عطيةً صغريةً جداً، بالواقع أعطَت أكثَر من كُلِّ أولئك الذين كانوا 
 ا كانت بأمسها أعطَت من إعوازِها، وممعطُوا بِسخاء، ألنأن ي رينقاد

  )٤٩-١: ٢١لُوقا . (احلاجة إليه للبقاِء على قيد احلياة
، وأنه يطالبك أن ماذا عنك؟ هل تدرِك أنَّ كُلَّ ما لك هو ِهللا

تكُونَ وكيالً أميناً عليه؟ وهل تعطي بسرورٍ لعملِ اهللا؟ وهل تعطي 
 ملكوت لربكة عطاَءك مواُهللا سيتستخد ،أميناً يف ما لك ة؟ كُنيضحبت

  . هذا هو وعده–اهللا 


