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 برنامج 
 

 "يف ظاللِ الكَلمة"
 
  
  

 
 ١٨الكُتيب رقَم 

 

  دراسة لرسالة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس
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  عدداً بعد اآلخر
  )اجلزُء األول(

 
 
 
 

  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط أو المقاالت لالستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب 

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 

  الفَصلُ األول
  "ىلكَنيسةُ كُورنثُوس اُألو"

  )٩ -١: ١رِسالة كُورنثُوس اُألوىل (
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كانَ لدى الكَنيسة اليت أسسها بولُس يف كُورنثُوس عدة أسئلة   
ومشاكل، كانت حتتاج إىل نصيحة أعظَمِ مرسلٍ ومؤسس كنائس 

  .عرفته كنيسةُ يسوع املسيح
كانت الكنيسةُ مجزأَةً بسبب حتزب أعضائها حولَ بعضِ   

ويبدو أنَّ . لقادة الذين وضعهم بولُس هناك، ليتلمذُوا ويعلِّموا املُؤمننيا
أحد األعضاء الذي كانَ يف مركَزٍ قيادي يف تلك الكنيسة، كانَ على 

كانَ اجلميع يعرِفونَ ذلك، ولكن مل . عالقَة غري أخالقية مع زوجة أبيه
وكانَ املُؤمنِونَ يقاضونَ . اه هذه املُشكلَةيأت أحد بأية حركَة جت

بعضهم بعضاً أمام احملاكم املَدنية يف كُورنثُوس، وكانوا يسكَرونَ 
  .باخلَمرِ عند تناولهم عشاَء الرب

ولقد أُخبِر بولُس عن الكثري من هذه املشاكل، من قبلِ إحدى   
 الكُورنثُوسيونَ رِسالَةً، سألُوه وأيضاً، كتب له. كنائس املرتِل هناك

فيها عن الزواج، وعن مشكلة تتعلَّق بعبادة األوثان، وعن دور النساء 
يف الكنيسة، خاصةً عن بعض أوجه العبادة يف الكنيسة، وعن عملِ 
. الروحِ القُدس يف الكنيسة، وعن القيامة، وعن قضايا تتعلَّق بالتلمذة
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، ٤ إىل ١ج بولُس مشكلَةَ إنشقاقهم يف اإلصحاحات ولقد عالَ
، ثُم القضايا اليت ٦ و٥واملشاكل األخالقية واملُقاضاة يف اإلصحاحات 

  .١٦ إىل ٧تناولَتها رسالتهم يف اإلصحاحات 
مع هذه اللمحة على رِسالَة كُورنثُوس اُألوىل، دعونا ننظُر إىل   

تاحاإلفت ةاألعدادايل. يكالت هولُس نفسب ل، وصفاألو يف العدد :
عندما تصلُ إىل ." بولُس املَدعو رسوالً ليسوع املَسيح بِمشيئَة اهللا"

محتوى هذه الرسالة والرسالَة الثانِية إىل أهلِ كُورنثُوس، تكتشف أنَّ 
ب ةوليسولُس نفسهكَنيسةَ كُورنثُوس شكَّكَت بِر . هةً أنرباشم فأوضح

  ." مدعواً رسوالً ليسوع املسيح مبشيئة اهللا"كانَ 
املُقدسني يف املَسيحِ يسوع "وجه بولُس هذه الرسالة إىل   

." مفروزين جانِباً": "مقدسني"تعين كلمة ) ٢: ١." (املَدعوين قديسني
تباعِ املَسيح، بالطبعِ سوف تبتعد عن اُألمور فعندما تفرز جانِباً إل

ولكن التشديد على التقديس يف كلمة اهللا، ليس على كونِك . اآلثمة
 صوتتخص لتنفَرِز يتعقد د ة، بل على كونِكعن اخلطي قد فُرزت

 همع للشركَة عاكالذي د بلة). ٩: ١(للرولُس إنَّ الطريقَةَ املُفضب عند 
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إنَّ كَونَ بولُس قد ." قديسني"لإلشارة إىل املُؤمنني، هي بِتسميتهم 
كتب هلؤالء املُؤمنني، وهو عالم مبشاكلهم الكثرية، وأنه قد دعاهم 

يظهِر لنا أنَّ التقديس ال يعين أن ختتفي كُلَّ خطية من " قديسني،"
كصاً للمسيح، بل يعين أنَّ. حياتصخم هليحيا حيات ودعن ماملُؤم 

  .وبعيداً عن اخلطية
مع مجيعِ "...يف النصف الثاين من العدد، كتب بولُس يقُول،   

مل تكُن ." الذين يدعونَ بإسمِ ربنا يسوع املَسيح يف كُلِّ مكان هلُم ولنا
ة اهللا يف كُورنثُوس، بل أيضاً إىل هذه الرسالَةُ موجهةً فقط إىل كنيس

كُلِّ من كانَ يدعو بإسمِ يسوع املسيح، منذُ كُتبت هذه الرسالة وحتى 
هذا يعنِي أنَّ هذه . يومنا هذا، على مر األجيال، ويف شتى أحناِء العالَم

املَرئية، هي الكنيسة الشاملة غري " كَنيسةُ اهللا. "الرسالة موجهةٌ لك ويل
  .هي الكنيسة املَرئية مبعناها املَحلِّي" كنيسة اهللا يف كُورنثُوس"و

نِعمةٌ لكُم وسالم من اِهللا أبينا : "حيتوي العدد الثالثُ على حتية  
كانت هذه حتيةُ بولُس النموذَجية، ألنه آمن أنه ." والرب يسوع املَسيح
ؤمن نعمة، سيكُونُ عنده كُلُّ أنواع البركات الرائعة إن كانَ لدى املُ
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اليت مينحه إياها اُهللا يف حياته، ليس بسبب إستحقاقه هلا أو أنه أجنَزه 
فالنعمةُ ليست عطية . جبهوده الذاتية، بل ألنَّ اَهللا منحه هذه البركات

 ولكنها أيضاً سلطة وكاريزما اهللا اليت اهللا الوحيدة اليت ال نستحقُّها،
إنَّ نتيجةَ حيازة نعمة . تمكِّننا من أن نتصرف كَأَتباع ليسوع املسيح

إستغنوا يف كُلِّ شيٍء ومل "اهللا هي أنَّ املُؤمنني الكُورنثُوسيني كانوا قد 
  )٧، ٥: ١." (تعوِزهم أية موهبة روحية

فأخبر . لتعليم عن جميِء املسيح ثانِيةً من أهم تعاليم بولُسكانَ ا  
متوقِّعني "هؤالء املُؤمنني يف القَرن األول يف كُورنثُوس أنهم كانوا 

وبينما كانوا ينتظرونَ رجوعه، ) ٧: ١." (إستعالنَ ربنا يسوع املسيح
 وعولُس أنَّ يسب بكت"تثبنا سيبة بِال لوم يف يومِ رهايكُم أيضاً إىل الن

  )٨: ١." (يسوع املسيح
خاصةً يف هذه (كيف أمكَن لبولُس أن تكُونَ عنده هذه الثِّقَة   

بأنَّ هؤالء املُؤمنني سوف يتابِعونَ ) الكنيسة بكُلِّ ما فيها من مشاكل
يِء يسوع املسيح؟ لقد كانت مسريتهم دونَ أن يسقُطُوا، حتى يومِ جم
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هول أنولُس الرسقَةُ بث" : إبنِه رِكَةم إىل شعيتد اُهللا الذي بِه وه أمني
  )٩: ١." (يسوع املَسيح ربنا

  
  الفَصلُ الثَّانِي

  "هلِ إنقَسم املسيح؟"
  )١٧ -١٠: ١كُورنثُوس ١(

قصد هذه هذه األعداد يف اإلصحاحِ األول تكشف عن   
وكما هو مذكُور، إنَّ رِسالة كُورنثُوس اُألوىل كُتبت لكَنيسة . الرسالة

يف اإلصحاحات األربعة اُألوىل، عالَج بولُس . عانت من عدة مشاكل
وكانَ قد أُخبِر عن هذه اإلنشقاقات . مشكلَةَ اإلنشقاقات يف الكنيسة

كانت كنيسةُ كُورنثُوس ) ١١: ١." (من أهلِ خلُوي"يف الكنيسة 
وكُلُّ الكنائس . تلتقي يف كافَّة أرجاِء مدينة كُورنثُوس يف كنائس املرتِل

وعندما خاطَب بولُس . اليت أسسها بولُس كانت تلتقي هبذه الطريقة
." كما علَّمتكُم جهراً ويف كُلِّ بيت"شيوخ كنيسة أفسس، قالَ هلُم، 

ما حتدندس، فعالقُد وحم عليها الرهنمةَ اهللا اليت إئتعيوا رم بأن يرعاه
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بإمكانِنا أن نتصور أنَّ الشيوخ قادوا كنائس مرتِلية يف أفسس، وكانوا 
مسؤولني عن اإلشراف على النمو الروحي للذين إلتقوهم يف الكنائسِ 

انت الكنيسةُ اُألوىل تلتقي يف الكنائسِ ك) ٢٨: ٢٠أعمال . (املرتِلية
  .املرتِلية يف القُرون الثالثَة اُألوىل

ومبا أنَّ . لقد متحورت كنائس كُورنثُوس املَرتِلية حولَ قادتها  
بولُس كان الشخص الذي جاَء إىل كُورنثُوس وكرز باإلجنيل عندما 

فبولُس هو . سأتبع بولُسأنا "خلُص هؤالء، قالَ بعضهم بالنتيجة، 
هعين للمسيح، وهلذا سأتبولُس، كانَ دارساً ." الذي قادب دوقبلَ أن جتد

عظيماً للناموس، أو رابياً، وكان فريسياً درس عند أقدامِ غمالئيل، 
أن تتمكَّن من القول يف تلك األيام ) ٣: ٢٢أعمال . (املُعلِّم الشهري

 كأن كرة أننا احلاضامالقولَ يف أي شبِهظيم، يلِّمٍ ععأقدامِ م عند جلست
بكلمات أُخرى، كانَ . حتملُ شهادةً من إحدى اجلامعات الشهرية

فاحلضارةُ اليونانية يف أيامِ بولُس . لدى بولُس كُلّ األهلية الفكرية
نَ املُؤمنونَ الكُورنثُوسيون الذي وكا. أولَت الكثري من القيمة للتعلُّم
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كانوا حيترِمونَ التحصيلَ الفكري بشكلٍ كبري، كانوا يصغونَ بإهتمامٍ 
  .كَبري لبولُس، ولكن ليس لبطرس

   بثقَّفني؛ وهكذا أحيف كُورنثُوس م ولكن مل يكُن اجلميع
. ي قدمه إليهِم بطرسالكَثريونَ منهم الوعظَ املُتواضع واملُنسحق الذ

يلس التأمطروا وعظَ بولُس كما فهِمب تعليم مهم مل يفهأنَّ . بعض غمفر
بطرس مل يكُن متعلِّماً، ترونَ عندما تقرأُونَ رسائلَه أنه كانَ يشدد على 

  .التطبيقِ التعبدي والعملي لُألمورِ الروحية
  كانَ ه اً ثُمونانيكانَ ي هولُّوس، الذي يبدو أنأب هإمس شخص ناك

دعطُونَ قيمةً كُربى . فصيحاً قبلَ أن يتجدوا يني كانومبا أنَّ الكُورنثُوسي
فهو وحده الذي يؤثِّر يفَّ . أنا سأتبع أبولُّوس"للفَصاحة، قالَ بعضهم، 

هبِكالم ".  
  وجت تةً وأخرياً، كانكُورنثُوس كانت تقي ةٌ يف كنيسةوعجمم د
يعين ." للمسيح"هؤالء هم الذين دعاهم بولُس بأنهم كانوا . جداً

." أنا ال أتبع إنساناً، بل أتبع املسيح"بولُس أنَّ هؤالء كانوا يقُولُون، 
)١٢: ١(  
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  ولُس هذه اإلنشقاقات يف الكنيسة، عالَجب أن وصف بعد 
  " هل إنقَسم املسيح؟: "متحور املُؤمنني هناك حولَ قادتهم بِسؤاهلم

. يف عدد واحد، أعطى بولُس حملَةً خاطفَة عما هو اخلالص  
أَمني هو اُهللا الذي بِه دعيتم إىل شرِكَة إبنِه يسوع املسيح "كتب يقُول، 

اه احلقيقي دعوةً للعالقَة مع فإن كانَ اخلالص مبعن) ٩: ١." (ربنا
املسيح، فإن كانَ ممكناً لنا أن نتمتع بِعالقَة مع املَسيحِ احلَي املُقام، 

  "هل إنقَسم املسيح؟: "عندها يطرح بولُس علينا سؤاالً وجيهاً
يف رِسالَته إىل الكُولوسيني، كتب بولُس ما معناه أنَّ املسيح يف   

فسؤالُه بالواقع هو ) ٢٧: ١كُولُوسي . (وبِنا هو رجاؤنا الوحيدقُل
كيف يشعر املَسيح الذي حييا فينا وهو على عالقَة معنا، كيف "التالي، 

يشعر حيالَ العرق، الطبقية اإلجتماعية، اإلجهاض، إستنساخ اجلنس 
  أية قضية أُخرى تقَسمنا؟البشري، أشكال العبادة، العقيدة، أو 

اجلواب الصريح ينبغي أن يكُونَ . هل إنقَسم املَسيح؟ فكِّر هبذا  
ولكن هذا اإلستنتاج الواضح ينبغي أن يكُونَ على !" كال"بِوضوح 

أساس أنه إن كانَ املسيح حياً فينا بالفعل، عندها علينا أن ال نكُونَ 
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وإن كُنا منقَِسمني لكونِنا نتمحور حولَ قادتنا، فهناك خلَلٌ . منقَِسمني
  . ما يف عالقَتنا مع املسيح، وهناك خلَلٌ يف طريقَة نظرتنا إىل قادتنا

 يستخدم بولُس نفسه كَمثالٍ عن كيف ينبغي أن ١٣يف العدد   
" كُم؟ أم بإسمِ بولس إعتمدتم؟ألَعلَّ بولُس صلب ألجل. "ينظَر للقادة

أنا مل أمت على الصليبِ من أجلكُم، أليس "فهو يقُولُ متسائالً، 
مل يخاطب بولُس " أنا لبولُس؟: كذلك؟ فلماذا يقُولُ البعض منكُم

بل خاطب بدبلُوماسية أُولئك الذين . أولئك املتحزبني لقادة آخرين
ونعناك، يف يتبه اُألوىل يف كُورنثُوس"ه الكنيسة".  

ولقد أشار بولُس إىل كونِه قد عمد القَليلني فقط من املُؤمنني   
 ةودياملعم قارِنُ بنيميق الذي يهذا التصريح الع مقد يف كُورنثُوس، ثُم

ال بِحكمة كالمٍ . ألنَّ املَسيح مل يرسلْين ُألعمد بل ُألبشر: "واإلجنيل
أن نفصلَ بني املعمودية ) ١٧: ١." (لئال يتعطَّلَ صليب املسيح

لكَي خنلُص دمنا ال نعتلُصنا. واإلجنيل، يعين أننا خألن دمبل نعت .
فاملعموديةُ هي مبثابة إحتفالِ عرسٍ، حيثُ نقُوم بتصريحٍ علَنِي عن قرارٍ 

  .  إتخاذُه على إنفرادسبق ومتَّ



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ١٢ -

لكَي يوضح بولُس هذه النقطة، إستخدم بولُس ما تبقَّى من   
اإلصحاحِ األول، واإلصحاحات الثاين والثالث والرابِع، ليشرح ما 

من . حيصلُ فعالً عندما يكرز باإلجنيل، ويؤمن الناس ويتجددون
 بخاطي هح أنكانَ الواض ههم فقط ألنونَ قائدعتبسي الذين أُولئك

  .الشخص الذي كرز هلُم باإلجنيل يف كُورنثُوس عندما جتددوا
كَثريونَ يقعونَ يف خطأ محاولة جعل إجنيل املَسيح مشوقاً من   

هؤالء كانوا يحبونَ أن جيعلُوا من اإلجنيلِ عميقاً . الناحية الفكرية
ونَ كالتايلومفكِّروا يم كانهاً، وكأنقينط" : كأن أُجيب لو إستطعت

  ."على كُلِّ أسئلتك الفكرية، فأنا متيقِّن أنك ستخلُص
يخبِرنا بولُس هنا أن ليس هذا ما حدثَ عندما كرز باإلجنيل   

م احلكمة اإلنسانِية فهو مل يكرِز باإلجنيل مستخدماً كال. يف كُورنثُوس
بل أعلَن أنه مل يرسل ليكرِز باإلجنيل بكالمِ احلكمة اإلنسانية . املُقنِع
ولو فعلَ ذلك، لفرغَ صليب املسيح من قُوته، ولكانَ إميانُ . املُقنع

 بل كتب بولُس يقُولُ أنه. الذين آمنوا مرسخاً يف احلكمة اإلنسانية
وقرر عن سابِقِ تصورٍ وتصميم أن ال . كانَ بينهم يف ضعف ورِعدة
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وعندما أعلَن . يعرِف شيئاً بني الكُورنثُوسيني إال املسيح وإياه مصلُوباً
  .اإلجنيل يف مدينتهِم، شهِدوا برهاناً لقُوة الروحِ القُدس

  
  الفصلُ الثالث

  "الكرازةُ باإلجنيل"
  )٥: ٢ -١٨: ١كُورنثُوس ١(

لو فهِم مستلمو هذه الرسالة وطبقُوا ما كتبه هلُم بولُس يف هذه   
، ملا حتلَّقُوا حولَ )١٧ -١٠: ١(األعداد اليت سبق ونظرنا إليها 
  .قادتهم، وملا كانت بينهم إنشقاقات

 يشرح بولُس ما هي كرازةُ الصليب، وكيف ١٨يف العدد   
فإنَّ كَلمةَ الصليب عند اهلالكني : "تجاوب الناس مع هذه الرسالةي

عندما قالَ بولُس أنه ." جهالَة وأما عندنا حنن املُخلَّصني فهِي قُوةُ اهللا
جاَء إىل كُورنثُوس ليكرِز باإلجنيل، الكلمة اليت إستخدمها للكرازة 

يلَ ببساطَة، كما يبوق احلارِس املَلَكي ليعلن تعين أنه جاَء وأعلن اإلجن
  .مرسوماً ملَكياً
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   وعهم إال يسبين أن ال يعرِف ممص هولُس أنب نعلعندما ي
املسيح وإياه مصلُوباً، تساعدنا اخللفيةُ التارخيية اليت نتعلَّمها من سفرِ 

 هذه الكلمات اليت نطق هبا بولُس األعمال لكَي نقدر قيمةَ
اإلصحاح السابِع عشر من سفرِ األعمال يصف إختباراً . للكُورنثوسيني

  .إجتازه بولُس يف أثينا، الذي أثَّر بعمقٍ على خدمته يف كُورنثُوس
فعندما كانَ يف أثينا، دعي ليعظَ يف األريوباغُوس، وهو مكانٌ   

هري ذُو رونش دعى إليهلُّ على أثينا، وكانَ يطعريق، ي فكري يقٍ ثقاف
املُفكِّرونَ والسياسيونَ واخلُطباء املشهورون، ليتجادلُوا حولَ القضايا 

  .الفَلسفية اهلامة يف تلك األيام، أو لكي يعلِّموا هناك
  للض سلمولُس إسترين أنَّ باملُفس بعض دقة يعتوطات احلضاريغ

فألقى . يف ذلك املكان، وللتشديد على الفلسفة واادالت الفكرية
عظةً عظيمةً هناك على تلَّة مارس، آخذاً نصه الذي وعظَ منه من قولٍ 
مكتوبٍ حتت أحد متاثيلهم، وخاتماً عظته بإقتباسٍ من الفالسفة 

فال جند . رائعةً، أما النتائج فهزيلَةكانت العظةُ . والشعراء اليونان
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قَليلُونَ . رسالَةً من بولُس لألثينيني، وجند أنه مل يؤسس كنيسةً هناك
  .فقط جتاوبوا مع عظته العقالنية

: إنتقَلَ بولُس إىل كُورنثُوس مباشرةً بعد هذا اإلختبار يف أثينا  
ألني معك وال يقَع بك أحد . كُتال تخف بل تكلَّم وال تس"

كيؤذي١٠ -٩: ١٨أعمال ." (يل شعباً كثرياً يف هذه املَدينةألنَّ . ل (
  .وعظَ بولُس باإلجنيل يف كُورنثُوس ملُدة سنة ونِصف

إقرأْ ما كتبه بولُس للكُورنثُوسيني عن وعظه باإلجنيل يف   
عتبار اإلطار التارخيي الذي نتعلَّمه من سفرِ كُورنثُوس، آخذاً بعنيِ اإل

يف ). ١٨ -١٧أعمال (أعمالِ الرسل عن خدمة بولُس يف كُورنثُوس 
كُورنثُوس، مل يستخدم بولُس أقواالً منقُوشة على األصنام كَنص يعظُ 

ها. منهعرائونان وشالي بِس من فالسفةببساطة . ومل يقت بل أعلن
مل يجادل باإلجنيل ومل . لقد كرز باإلجنيل. قَتني عن يسوع املسيححقي

عنه عدافي . إعالنِه دجرفى مب٥ -١: ٢كُورنثُوس ١(بل إكت.(  
ختم هذه الرسالة بإعالن لإلجنيل وكيف كرز به يف كُورنثُوس   

ملسيح مات  أنَّ ا–آمن بولُس أنه عندما كرز باإلجنيل ). ٤ -١: ١٥(
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 كانَ الروح القُدس –من أجلِ خطايانا وقام من املوت حبسبِ الكُتب
أُولئك الذين آمنوا . سيعطي هبةَ اإلميان لبعضِ الذين مسعوا اإلجنيل

كانوا الذين قصدهم اُهللا عندما قالَ لبولُس أنَّ له شعباً كثرياً يف 
  .كُورنثُوس

الب نؤم؟ملاذا يعض  
   اآلخر والبعض ،به زكرفقط باإلجنيل عندما ي البعض نؤمملاذا ي

ال يؤمنونَ؟ ليس أنَّ الذين يؤمنونَ هم أغبِياء والذين ال يؤمنونَ هم 
وليس ألنَّ الذين يؤمنونَ هم أذكياء والذين ال يؤمنونَ هم . أذكياء
 اإلميانَ هو عطيةٌ أو هبةٌ مينحها الروح القُدس يخبِرنا بولُس أنَّ. أغبِياء

فالروح القُدس يحرك . للذين يؤمنونَ عندما يسمعونَ الكرازة باإلجنيل
حقيقي وه هونعوا . هؤالء ليعرِفُوا أنَّ ما يسمنِحم مهونَ ألننؤمم يفه

  ).٢٩: ١؛ وفيلبي ٨: ٢أفسس (عطيةَ اإلميان 
أُبيد حكمةَ : " يقتبِس بولُس من النبِي إشعياء١٩يف العدد   

 من ١٩يف العدد ) ١٤: ٢٩إشعياء ." (احلُكماء وأُخفي فهم الفُهماء
اآلخذُ احلُكماَء : "اإلصحاحِ الثالث، يقتبِس بولُس من سفرِ أيوب
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كانَ اُهللا يتنبأُ من ) ١٣: ٥أيوب ." (نحبيلتهم فتتهور مشورةُ املاكري
هخراب بسباإلنسان سي وكدليلٍ على حتقُّقِ . خاللِ إشعياء بأنَّ فكر

أين احلكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحثُ هذا "هذه النبوة، يسألُ بولُس، 
 حواره مع بدأَ اُهللا) ٢٠: ١(الدهر؟ أمل يجهلِ اُهللا حكمةَ هذا العامل؟ 

 ،هؤالأنت؟"اإلنسان بِس سألَ قايني، " أين ؟"ثُموكأخ وفيما بعد، " أين
" أين احلَكيم؟"والسؤالُ هنا هو " أين زوجتك؟"سألَ اُهللا إبراهيم، 

 ،وهبذا السؤال ه وداً؟"واملقصوحير اإلنسانُ احلَكيم أين"  
ذا العامل جهالةً عند اهللا؟ أجاب بولُس ملاذا تعتبر حكمةُ ه  

اُهللا يعلَم أنَّ احلكمةَ تبدأُ ) ٢١: ١." (العالَم مل يعرِف اَهللا باحلكمة"
  )١٠: ٩أمثال . (بِخوف ومعرِفَة اهللا خالقنا

خلَّص بولُس الطريقة اليت هبا يقترِب اليهود من اهللا عندما قالَ،   
"ونَ آييطلُب هودالطريقَة اليت هبا كانَ أهلُ كُورنثُوس ." ةًالي روفس

." واليونانِيونَ يطلُبونَ حكمةً"يقترِبونَ من اهللا، أو غَريِه، عندما قالَ، 
هلذا يعتبر اإلعالنُ البسيط إلجنيل يسوع املسيح املَصلُوب، عثرةً 
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ينالُها كُلُّ واحد عندما هذا ال يعطيهم آيةً أكبر من اآلية اليت . لليهود
  .يسمع اإلجنيل

، ألنه ال يتوجب عليك أن "جهالَة"يظُن اليونانِيونَ أنَّ اإلجنيلَ   
ولكن بالنسبة لألشخاص . تكُونَ مفكِّراً أو عالماً لتفهم اإلجنيل

 فإنَّ الوعظَ –  بِغض النظَر عما إذا كانوا يهوداً أم يونانِيني–املَدعوين 
 نجِزالذي ي وةُ اهللا، وهةُ اهللا وقُوحكم وبإجنيلِ املسيح املَصلوب ه

  .معجِزةَ اخلالص يف حياتهم عندما يسمعونَ ويؤمنون
  

  الفَصلُ الرابِع
"يوحواإلنسانُ الر اإلنسانُ الطَّبِيعي"  

  )١٦ -٦: ٢كُورنثُوس ١(
صحاحِ الثَّاين كتب بولُس أحد أمجل يف العدد السادس من اإل  

  :املقاطع يف كلمة اهللا
ولكن بِحكمة لَيست من . لَكننا نتكلَّم بِحكمة بني الكاملني"  

بل نتكلَّم بِحكمة . هذا الدهر وال من عظَماِء هذا الدهر الذين يبطَلُون



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ١٩ -

راِهللا يف س .ومة اليت سبقنااحلكمة املَكتورِ ملَجدهها قبلَ الدنياُهللا فع  .
ألنْ لو عرفوا ملا صلَبوا رب . اليت مل يعلَمها أحد من عظماِء هذا الدهر

بلْ كما هو مكتوب ما لَم تر عني ومل تسمع به أُذُنٌ ومل خيطُر . اد
هونبحي اُهللا للذين هف. على بالِ إنسان ما أعدهوحبِر اُهللا لنا حنن هأعلَن .

ألنْ من من الناس . ألنَّ الروح يفحص كُلَّ شيء حتى أعماق اهللا
اإلنسان الذي فيه وحاإلنسان إال ر ورأُم اهللا . يعرِف ورهكذا أيضاً أُم

روح الذي وحنن مل نأخذْ روح العامل بلِ ال. ال يعرِفُها أحد إال روح اهللا
اليت نتكلَّم هبا أيضاً ال . من اهللا لنعرِف األشياء املَوهوبة لنا من اهللا

 قارِنني سالقُد وحالر هعلِّمةٌ بل مبا يةٌ إنسانيكمها حلِّمعبأقوالٍ ت
ولكن اإلنسانَ الطبيعي ال يقبلُ ما لروحِ اِهللا . الروحيات بالروحيات

وأما . وال يقدر أن يعرِفَه ألنه إنما يحكَم فيه روحياً. نَّ عنده جهالةأل
ألنه من . الروحي فيحكُم يف كُلِّ شيٍء وهو ال يحكَم فيه من أحد

هعلِّمفَي بالر كرف فَلَنا فكر املسيح. عرف ا حنن١٦ -٦: ٢." (وأم(  
فالناس .  عظيمٍ مثل بولُس يفهم كيف يتعلَّم الناسكُلُّ معلِّمٍ  

هذا يشملُ كُلَّ ما . أو مبا يسمعونه" بابِ اُألذُن،"يتعلَّمونَ من خاللِ 
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ونتعلَّم أيضاً من خاللِ . نتعلَّمه من أهلنا، قُسوسنا، معلِّمينا، واآلخرين
لهذا .  يشملُ كُلَّ ما نقرأُه ونالحظههذا. نتعلَّم مما نراه." بابِ العني"

 نيِ و اُألذُنفيها من بابِ الع ة، اليت نتعلَّمريصة البعيمالثَّقافَةُ الس ربعتت
  .معاً، طريقَةً فعالَةً جداً للتعليم

القَلب يشري . يذكُر بولُس يف هذا املقطَع العني، اُألذُنَ، والقَلب  
. من الصعبِ أن نعلِّم أُولئك الذين ال يريدونَ أن يتعلَّموا. إلرادةإىل ا

) ١٧: ٧يوحنا ." (إن أراد أحد أن يعملَ، فسيعلَم"أخبرنا ربنا قائالً، 
فالتالميذ أتباع املسيح يتعلَّمونَ بالعمل، ومن مثَّ بِقضاِء ما تبقَّى من 

فال ." تلميذ"ذا هو املعىن اجلوهري لكلمة ه. حياتهم بعملِ ماتعلَّموه
عجب أنَّ يسوع كانَ يفتش عن أشخاصٍ كانت هلُم اإلرادة بأن 

  .يعملُوا ما يعلَموه
   ه لكي نتعلَّمة هي أنظيم األساسيرسالةُ هذا اإلصحاح الع

كُونَ لدينا  ينبغي أن ي–حقيقَةً روحية، ينبغي أن يكُونَ لدينا باب آخر 
يستخدم بولُس إيضاحاً جميالً لكي يوضح ما . باب الروح القُدس

قولَه ريدي . ها تعرِفروح اإلنسان وحد بكون فكِّرانا بأن نيتحد وفه
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الطريقَةُ الوحيدةُ اليت بِها نستطيع أن نعرِف ما يفكِّر . أفكار اإلنسان
  . نَ لدينا روح هذا الشخص اآلخربه شخص آخر، هي أن يكُو

   واهللا ه أفكار الذي يعرِف الوحيد نفِسها، الشخص بالطريقَة
فعندما يكُونُ لدينا الروح القُدس، يكُونُ لدينا . روح اهللا القُدوس

فبِعىن حقيقي، عندما يكُونُ لدينا الروح . إمكانية معرِفة أفكار اهللا
  .اً فينا، يكُونُ لدينا فكر املسيح بعينِهالقُدس ساكن

يعلِّم بولُس بإسهابٍ أنَّ الطريقة الوحيدة لنعرِف حقيقَةً   
روحية، هي بأن يكُونَ لدينا الروح القُدس، ألنَّ احلقيقَةَ الروحية 

 فإن مل يكُن لديك الروح القُدس، لن يكُونَ بإمكانِك. تعرف روحياً
اإلنسان " جتد عبارة، ١٥: ٢كُورنثُوس ١يف . أن تعرِف حقيقَةً روحية

  عمن يتكلَّم بولُس هنا؟". الروحي
إنه يصف الشخص الذي كانَ قد آمن باإلجنيل وإختبر معجِزةَ   

هذا الشخص . اخلالص، اليت من خاللها يكُونُ قد قَبِلَ الروح القُدس
ي أن يكُونَ مفكِّراً عقالنياً أو مثقَّفاً الهوتياً، رغم أنه من الرائع ال ينبغ

  .لشخصٍ روحي أن تكُونَ لديه ثقافَةٌ الهوتية
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. ما يحيرين هو أنَّ الرسل األربعة األوائل كانوا مجيعاً أُميني  
 بيسوع، ألنهم كانوا أشخاصاً ولقد إستطاعوا أن يبشروا العامل أمجع
يوجد حوايل مليونا قسيس أو . روحيني، وكانوا قد قَبِلُوا الروح القُدس

راعي كنيسة يف هذا العامل اليوم، ولكن أقل من مائة ألف منهم حيملُونَ 
ولكن املسيح احلَي املُقام من األموات ال يزالُ . شهادات يف الالهوت

صاللِ أشخاصٍ مثل هؤالء يع من خلُ إىل قُلوبِ الناس يف العالَمِ أمج
  .الرسل اُألميني

وهذا . يف هذه األعداد، يتكلَّم بولُس عن نوعنيِ من الناس  
فاملزامري تشري إىل . منُوذَج نراه على سائرِ صفحات الكتابِ املقدس

لشرير؛ ويسوع يتكلَّم عن الرجلِ احلَكيم الرجلِ املُبارك وإىل الرجلِ ا
ويتكلَّم بولُس ) ٢٧ -٢٤: ٧؛ ومتى ١املزمور . (وعن الرجلِ اجلاهل

واإلنسان الطَّبِيعي وحينا عن اإلنسان الرها . همخدوالكلمة اليت يست
و بِبساطة، فالذي يقدمه لنا ه." غري الروحي"، تعين "الطبيعي"بولُس، 

 فيه ل الذي ال يسكُنجس، والرالقُد وحالر فيه ل الذي يسكُنالرج
  .الروح القُدس
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عندما يعظُ القُسوس ويعلِّمونَ كلمةَ اِهللا اليوم، من املُمكن أن   
ينظُروا إىل مجهورِ احلُضور ويميزوا بني اإلنسان الروحي واإلنسان 

مستنريةً عيونُ " عندما صلَّى بولُس لألفَسِسيني، صلَّى قائالً، .الطبيعي
أُولئك الذين يشارِكُونَ كلمةَ اِهللا مع ) ١٨: ١أفسس ." (أذهانِكُم

 الناس عبالفهمِ، عندما يسم ونَ تستنريوا العياآلخرين، بإمكانِهم أن ير
  .كلمةَ اهللا
ياناً أن نميز اإلنسان الذي وعلى هذا املثال، من السهلِ أح  

يوحأو اإلنسان غَري الر ،الطَّبِيعي ولُس باإلنسانب فُهصهذا اإلنسان . ي
ملاذا، ألنه ليس لديه . ال بل يعتبِرها جهالَةً. ال يفهم اُألمور الروحية

حياناً تكُونُ عيناه وأ. (وألنَّ عينيه غري مستنريتني بالفهم. الروح القُدس
    .)مغطَّتان بالقُشور، حتى أنه عندما يسمع كلمةَ اهللا يستسلم للنوم

علينا أن ال نتوقَّع من األشخاص غري الروحيني أن يفهموا   
فبينما تحاوِلُ أن تشارِك . احلقيقَةَ الروحية أو أن تكُونَ هلُم قيم روحية

كأن إميان ؤمنني، عليكني غري مأشخاصٍ عالَمي للمسيح مع كباروإخت 
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تصلِّي لكي يفتح الروح القُدس نفسه الذي فتح عينيك وأُذُنيك، حتى 
  .يفتح أعينهم وأذانهم أيضاً، لكي يولَدوا ثانِيةً ويقبلُوا روح اهللا

فبِنِعمة اهللا، هل آمنت . هلامةهذا يضع أمامنا بعض األسئلة ا  
 ؟ وهل لديكفيك سالقُد وحةً؟ وهل حييا الرثانِي دتلباإلجنيل، وهل و

الذي بإمكانِه أن يفتح باب عينك، وباب أُذُنِك، وباب " باب الروح"
 اهللا قلبِك، ليعلِّمك احلقيقَةَ الروحية؟ وهل لديك وصولٌ إىل أفكارِ

وفكرِ املسيح، ألنَّ لديك الروح القُدس حياً فيك؟ أم أنك اإلنسان 
الطَّبِيعي غري الروحي الذي ال يستطيع أن يفهم احلقيقَةَ الروحية، 

 والذي يسمي اإلجنيل جهالَة؟
 

  الفَصلُ اخلامس
  "كَلمات يعلِّمها الروح القُدس"

  )١٦ -٦: ٢كُورنثُوس ١(
فهو املُعزي . لدى الروح القُدس عدةُ خدمات ومهِمات  
. وهو يجددنا، وجيعلُنا خالئق جديدة من الداخلِ إىل اخلارِج. واملُرشد
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 وعيس ي"ولقد دعاهاملُعز ". ،هة أنونانييأيت إىل "وتعين هذه الكلمة الي
  ."يساعدناجانِبنا، ويلتصق بنا ل

فعندما . إحدى أهم خدمات الروح القُدس هي أن يعلِّمنا  
أدخلَ يسوع مفهوم الروحِ القُدس للرسل، أخبرهم أنَّ هذا سيكُونُ 

." ويخبِركُم بأُمورٍ آتية... يرشدكُم إىل جميعِ احلَق : "إحدى مهماته
سبة معينة، وبعد أن علَّم يسوع جهاراً، كانَ يف منا) ١٣: ١٦يوحنا (

. وحده مع الرسل يجيب على أسئلتهم، ويفسر هلُم تعليمه على إنفرِاد
فما . فأخبرهم أنه أُعطي هلُم أن يفهموا تعليمه، ولكن ليس لآلخرين

   تعليمه؟هو األمر الذي أُعطي للرسل لكَي يفهموا
بعد أن قدم . غالباً ما قدم يسوع هذه املُالحظة عن تعليمه  

تعليمه عن الزواج، قالَ أنه فقط الذين أُعطي هلُم يستطيعونَ أن يقبلُوا 
فعندما سئلَ ملاذا علَّم بأمثالٍ، ) ١١: ١٩متى . (تعليمه عن الزواج

فقط أُولئك هأن أجابهونموا يفههلُم كان يى . ( الذين أُعط١٣مت :
فواضح أنَّ الذي أُعطي للتالميذ ليفهموا تعليمه كانَ الروح ) ١١

  . القُدس
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كتب الرسول يوحنا أنَّ لدينا مسحةٌ فينا، وهذه املَسحة قادرةٌ   
رنا أننا ال حنتاج أن يعلِّمنا وحتى أنه ذهب إىل درجة أنه أخب. أن تعلِّمنا

: ٢يوحنا ١(إنسانٌ، ألنَّ لنا هذه املسحة فينا، وهي قادرةٌ أن تعلِّمنا 
٢٧، ٢٠(  

يتفق الرسولُ بولُس متاماً مع ربه ومع رِفاقه الرسل، عندما   
أن ي رالذي حييا فينا يقد سالقُد وحنا أنَّ الرخبِرنا احلقيقَةَ يعلِّم

يعبر بولُس عن هذه احلقيقة بشكلٍ جميل عندما يقدم . الروحية
فهو يعلن أنه يعلِّم احلقيقةَ الروحية . أهداف رسالته كمعلِّمٍ لكلمة اهللا

 هذا ما يقصده عندما." بِكَلمات يعلِّمها الروح"لألشخاصِ الروحيني، 
يقُولُ أنَّ احلقيقَةَ الروحية تميز روحياً، وأنه يعلِّم احلقيقَةَ الروحية 

  ) ١٣: ٢كُور ١. (لألشخاصِ الروحيني
   داهللا، هل جت بكلمة الوعظَ والتعليم عأُ أو تسمعندما تقر

 أو سمعته اُألسبوع هذا له عالقَةٌ مبا قرأته"نفسك متفَكِّراً وقائالً، 
هل بإمكانِي أن أضع أمامك هذا التحدي لتدرِك ." املاضي أو البارِحة

 –شيئاً؟ وهو أنَّ الروح القُدس هو الذي يعلِّمك هنا كلمةَ اهللا 
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"ينِهبِع سالقُد وحها الرعلِّمي ماتا ." بِكَلوحنولُس ويوع وببِ يسسبِح
سول، الطريقَةُ الوحيدةُ اليت هبا نستطيع أن نفهم كلمةَ اهللا، هي بأن الر

. يكُونَ لدينا الروح القُدس فينا كَمعلِّم، كاشفاً عن أُمورٍ روحية لنا
 حيا فيكيها جاَء لمن األسباب اليت من أجل دةٌ من –هذا واحوواحد 

  .ح هبا معكأهم الطُّرق اليت يتعاملُ الرو
لو كانت القُدرةُ على فهمِ احلقيقَة الروحية معتمدةً على ذكاِء   

فليس لدينا مجيعاً نفس . اإلنسان، أو ثقافَته، ملا كانَ هذا عادالً بتاتاً
فمن هو الذي خيتار اجلينات اليت . القَدر من الذَّكاء أو فُرص التعلُّم

  لية، أو ظُروف احلياة اليت تحدد فُرصه الثقافية؟تكونُ مواهبه العق
   سولكن عندما تدر ،لَهرسائ بس أن يكتبطر بإمكان مل يكُن

رسائلَ بطرس، هل جتد أنه كانَ يعرِف عن اُألمورِ الروحية؟ لقد كانَ 
 كُلَّ ما هو وهب لنا"وكتب يقُولُ أنَّ اَهللا ! بطرس عمالقاً روحياً

مل يكُن محتاجاً أن يتعلَّم القراَءةَ ) ٣: ١بطرس ٢." (للحياة والتقوى
كانَ لديه الروح القُدس ساكناً فيه، ومل يكُن . والكتابةَ ليكُونَ روحياً

هعلَّم سالقُد وحألنَّ الر ،هلِّمعكان لي ألي حيتاج.  
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  الر اليومهذا الفهم ننيؤمللم توفِّرم نفسه يوع . وحقالَ يس
فإن ) ٧: ٧متى ." (إسألُوا تعطَوا، أطلُبوا تجِدوا، إقرعوا يفتح لكُم"

 سالقُد وحوقارِعني، فإنَّ الر ،بنيطال ،لنياِهللا سائ ةمم من كَلبترإقت
  .سيفتح لكُم كلمةَ اهللا، وسيعلِّمكُم

  
  الفَصلُ السادس

  "من هو بولُس؟"
  )٧ -١: ٣كُورنثُوس ١(

   وإنسان طَبِيعي ة إىل إنسانريشلة البولُس العائب أن قسم بعد
روحي، قدم صنفاً ثالثاً عندما بدأَ اإلصحاح الثالث من رسالته اُألوىل 

مباذا أدعوكُم أيها  "فقالَ بكلمات كَثرية ما معناه،. إىل أهلِ كُورنثُوس
األوغاد واألنذالُ الذين يف كُورنثُوس؟ وكيف يمكن أن أُخاطبكُم 

  "كَروحيني، بينما أنتم منقَِسمونَ ومتحزبونَ حولَ قادتكُم البشريني؟
ال أستطيع أن أُخاطبكُم كَروحيني بل "وخيتم بولُس قائالُ،   

فاآلن، لدينا ) ١: ٣كُورنثوس ١." ( كأطفالٍ يف املسيح– كَجسديني



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٢٩ -

 يوحاإلنسان الر) وراُألم ميفه حس وأصبوح القُدالذي قَبِلَ الر
الذي مل يقبلْ الروح القُدس وال يفهم (، واإلنسان الطَّبِيعي )الروحية

" إنسان"خدم بولُس كَلمة يست. (، واإلنسان اجلَسدي)اُألمور الروحية
من هو هذا اإلنسانُ "فعلينا أن نتساَءل، ). مبعىن الرجل أو املرأة

  "اجلَسدي؟
جسد أو "هي ترمجةٌ للكلمة اليونانية " جسدي"إن كلمة   
فهل ما يشري إليه بولُس هنا هو ثالثة أنواع من الناس؟ هذا ." حلم

ناكولكن ه ،نمكهبا إىل هذا املقطَعم نظَرفاإلنسانُ .  طريقَةٌ أُخرى ي
فليس لديه . الطَّبِيعي ال يمكنه أن يكُونَ روحياً، ألنه ليس لديه الروح

وهو يسلُك باجلسد طوالَ الوقت، ألنه ليس لديه اإلمكانِية . خيار
  .للسلُوك بالروح

  وحيس، ولكن اإلنسانُ الرالقُد وحالر أُخرى، لديه ةمن جه ،
هل هو روحي طوالَ الوقت؟ وهل يسلُك بالروحِ بإستمرار؟ كال، بل 

خيار يهلد . هويكونَ كيان كويتحر وح، ويعيشبالر أن يسلُك فبإمكانِه
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. علُه دائماًولكن ليس هذا ميا يف. مسوقاً بالروح، ويؤتي ثمار الروح
  ".جسدياً"فعندما ال يسلُك اإلنسانُ الروحي بالروح، يسميه بولُس 

ليس هناك ما يسمى باإلنسان . إنتظر حلظَةً"وبإمكانِك القول،   
وحيهبذا." اجلسدي الر ر من . ولكن فكِّروعٍ آخن أي دوجهل ي

 وع؟ يسيوحاً مائة باملائة طوالَ الوقت، اإلنسان الريوحاملسيح كانَ ر
 بإستمرار، وحنن نييوحكُونَ ر؟ علينا أن نكذلك ولكن هل حنن
 ولكن هل حنن ،وبإمكانِنا أن نكُونَ كذلك ،كُونَ كذلكنونَ لومدع
روحيني طوالَ الوقت؟ يعرف أحد مفسري الكتاب املقدس كلمة 

"اهللا" "دجس ةساعدة بدون مريشاإلنسانُ ." بالطبيعة الب دمعندما يعت
الروحي على طبيعته اإلنسانية وال يطلُب مساعدةً من اهللا، يكُونُ 

  .جسدياً، حبسبِ الرسول بولُس
  هني أنالكُورنثُوسي ننيريِ املُؤمذكسالة بتولُس هذه الرم بدأَ ب

واآلن يقُولُ هلُم أنهم ال يعيشونَ على . مقدسونَ ومدعوونَ قديسني
. والدليلُ على ذلك هو حسدهم وخصامهم. مستوى دعوتهم

كانَ علي أن أُعاملَكُم : "وللتفسريِ والتلخيص، كتب بولُس يقُول
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وبالواقع، . ملُونهكأشخاصٍ يسلُكُونَ باجلَسد، ألن هذا بالتحديد ما تع
. لقد قررت أن أُعاملَكُم متاماً كاألطفال، ألنْ هذا ما أنتم علَيه

 حاوِلُوا عملَ أيعليهم أن ال ي هوا بعد أنون مل يتعلَّميوحفاألطفالُ الر
لذلك يحاوِلُونَ أن يعيشوا كالقديسني . شيٍء بدون مساعدة اهللا

  .بدون طلَبِ املُساعدة من اهللابقُوتهم، 
كتب بولُس يقُولُ أنَّ األطفالَ مل يطوروا بعد جهازهم   

 ،ههضم هم بالطعام الذي سبقتيتغذ متغي أن توهلذا ينب ،ياهلَضم
ويأسف بولُس إذ عليه اإلستمرار بِتغذيتهم بطعامِ . كاحلَليب مثالً

  .كنيسةَ كُورنثُوس وكأنها بكاملها حضانةُ أطفالاألطفال، وأن يعاملَ 
   أحد هو ما قام لُهالذي تتناو حيدالو يوحالر إن كانَ الطعام

آخر مثل القسيس مثالً، هبضمه سابِقاً، فمن املُمكن أن تكُونَ طفالً 
 تكُونُ فعندما. روحياً، وأن تكُونَ تتغذَّى على حليبِ أو لَبنِ الكلمة

حيضنا بطرس كأطفالٍ مولُودين . طفالً، يكُونُ احلليب طعاماً رائعاً
به وش لكَي ننمالكلمة العدمي الغ حليب هِيس ١. (حديثاً، أن نشتبطر 
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ولكن الوقت الوحيد الذي تطعم فيه شخصاً بالغاً وجبةً من ) ٢: ٢
  .  هذا الشخص مريضاًاحلَليب أو اللنب هو عندما يكُونُ

من املُهِم أن نتتبع املوضوع مع بولُس، وأن نقدر حجةَ هذه   
تذكَّروا أنَّ بولُس يتعاملُ مع مشكلة . اإلصحاحات األربعة اُألوىل

فمن هو أبولُّوس؟ ومن هو "اإلنشقاق يف الكنيسة عندما يسأل، 
سؤاله هذا عدةَ مرات، عندما يكتب أنه يجيب بولُس على " بولُس؟

هو وأبولُّوس ليسا سوى خادمنيِ، بواسطَتهما آمن هؤالء 
  )٥: ٣كُورنثُوس ١." (وكَما أعطَى الرب لكُلِّ واحد"الكُورنثُوسيون، 

. يبدأُ بولُس معظَم رسائله بوصف نفِسه كعبد يسوع املَسيح  
س وأبلُّوس مل يكُونا سوى عبدينِ معيننيِ من اهللا للكرازة باإلجنيل، فبولُ

ويتابِع بولُس باإلجابة على . ولرعاية الكنيسة يف مدينة كُورنثُوس
هؤالنمي: "سلُّوس سقَى لكن اهللا كانَ يوأب أنا غَرست . الغارِس إذاً ليس

ولقد ) ٧، ٦: ٣كُورنثُوس ١." (ي ينميشيئاً وال الساقي بل اهللا الذ
وبخ بولُس الكُورنثُوسيني بسبب حتزبِهم حولَ قادتهم، األمر الذي 

  .سبب إنشقاقات يف الكنيسة
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  باإلختصار
خيتم بولُس بالقَول أنهم كانوا ال يزالُونَ يسلُكُونَ باجلسد، ألنَّ   

ولقد أظهر سلوكُهم . ءاً بالنزاع واحلسدمجتمعهم الروحي كانَ مملوو
النقطَةُ اليت كانَ يركِّز عليها بشكلٍ . أيضاً أنهم كانوا أطفاالً روحيني

أساسي كانت أنه مبا أنَّ اَهللا هو القُوة الكامنة وراَء معجِزة اخلالص 
ل يف كُورنثُوس، العظيمة، واليت إختبروها من خاللِ وعظه باإلجني

فعلَيهم أن يتحلَّقُوا حولَ اهللا، وليس حولَ اخلُدام الذين أرسلَهم اُهللا إىل 
وعليهم أن يستسلموا ِهللا ويتبعوه، ألنه . كُورنثُوس ليزرعوا ويسقُوا

أرسلَ إبنه إىل العامل من أجلِ خالصهم، وأرسلَه هو بولُس إىل 
شبةكُورنثُوس ليارم باألخبارِ السهر.  

  
  الفَصلُ السابِع

  "البِناُء على األساس"
  )١٧ -٨: ٣كُورنثُوس ١(
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يف اإلصحاحِ الثالث من رسالة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ   
كُورنثُوس، يستخدم بولُس إستعارةً جميلَةً عندما يكتب أنَّ املُؤمنني 

هو وأَبلُّوس هما بِمثابة مزارِعني أو ف. يف كُورنثُوس هم حقل اهللا
فهو غرس بذُور اإلجنيل وكلمة اهللا يف حقلِ كُورنثُوس، . كرامني

وأبلُّوس سقى هذه البذُور، ولكن اَهللا هو الذي أعطى احلَياة هلذه 
ء ، غير بولُس اإلستعارة، وقالَ هلؤال٩يف العدد . البذُور وجعلَها تنمو

  ."أنتم بِناُء اهللا"املُؤمنني، 
   اُهللا فيه ولُس علَّما أنَّ اهليكَل الذي يعيشس وبطرإنَّ كُالً من ب

يضيف بطرس إىل هذه اإلستعارة مفهوم كونِنا . اآلن، هو جسد املُؤمن
يا لهذا ) ٥: ٢بطرس ١. (حجارةً حية يف اهليكَل الذي يبنيه اُهللا اليوم

  .لوصف اجلميل لكنيسة املسيح القائم من املوتا
حسب "يتابِع بولُس مستخدماً إيضاح البِناء، يتابِع بالقَول،   

. نِعمة اهللا املُعطاة يل كَبناٍء حكيم قد وضعت أساساً وآخر يبين عليه
يبين عليه كَيف دكُلُّ واح نظُرأ. ولكن فَلي ال يستطيع هفإن أن يضع حد

كُورنثُوس ١." (أساساً آخر غري الذي وضع الذي هو يسوع املسيح
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يقُولُ بولُس أنَّ الكنيسةَ يف كُورنثُوس هي مثل بِناء، ) ١١ -١٠: ٣
وهو وضع أساس هذا البِناء عندما كرز باإلجنيل، فاختبر أعضاُء 

ونَ اخلالصساملُؤس الكنيسة.  
وهو مل يشأْ أن يكرز باإلجنيل حيثُ سبق . مرسالًكانَ بولُس   

بل أراد أن يكرِز حيثُ مل يكرز باملسيح بتاتاً . وكُرِز باملسيح من قَبل
ولكن بولُس عرف أنَّ املَسيحيةَ . لقد أراد أن يضع األساسات. من قَبل

 سيتابِعونَ هي عملُ فريق، وآمن أنَّ اآلخرين مثل أبلُّوس وبطرس
وسوف يبنونَ على هذا . اإلهتمام خبدمته يف أماكن مثل كُورنثُوس

  .األساس الذي وضعه بولُس عندما كرز باإلجنيل
ولكن اآلن نقرأُ حتذيراً يطلقُه ُألولئك الذين كانوا سيبنونَ على   

  :هذا األساس
هباً فضةً حجارةً ولكن إن كانَ أحد يبنِي على هذا األساس ذَ"  

فعملُ كُلِّ واحد سيصري ظاهراً ألنَّ اليوم . كَرميةً خشباً عشباً قَشاً
هنيبسي .وما ه دلَ كُلِّ واحعم ارالن نحوستمت علَنستبِنارٍ ي هإن . ألن

إحترق عملُ أحد إن . بقي عملُ أحد قد بناه علَيه فسيأخذُ أُجرةً
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 -١٢: ٣كُورنثُوس ١." (فسيخسر وأما هو فَسيخلُص ولكن كما بِنار
١٥(  

يعتقد الكثريونَ من دارِسي الكتاب املقدس أنَّ بولُس يشري إىل   
هناك . كُرسي املسيح للحساب أو الدينونة، حيثُ سيحاسب املُؤمنون

فوصةٌ أُخرى تونةُ العرشِ األبيض دينوني ديناهللا، وه يف كلمة 
األبدي املُؤمنني باملَوت دانُ غريؤيا . (العظيم، حيثُ سي١١: ٢٠ر- 

١٥.(  
ولكن هذه الدينونة أو احلساب أمام كُرسي املسيح ليست   

بل القَضيةُ هنا . فلن يدانَ أحد يف هذا احلساب. مبعىن الدينونة للهالك
فما هو نتاج قيمة حياتك بعد أن آمنت باملسيح . ي حساب للتقييمه

فحياتنا سرعانَ ما ستزول؛ ولن يتبقَّى ما "كمخلِّصٍ شخصي لك؟ 
فماذا تبين على أساس املَسيح؟ هل تبين أُموراً ." عملناه من أجلِ املَسيح

أم أنك تبين أُموراً تزول، تبقى، كالذهب والفضة واحلجارة الكَرمية، 
 كاخلَشب والعشب والقَش؟
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إنَّ هذه اإلستعارة أو الصورة اازِية عن الدينونة، ترينا أننا  
خنزنُ اخلَشب والعشب والقَش ممزوجاً مع الذَّهب والفضة واحلجارة 

 يعبر يسوع املسيح كُلَّ ما فعندما يتم تقيِيمنا كَمؤمنني، سوف. الكَرمية
فعندما متُر النار على اخلَشب، العشب، والقَش، . كدسناه يف النار

وهكذا ستنقِّي النار الذَّهب والفضةَ . سوف حتترِق هذه مجيعها
  .واحلجارةَ الكرمية

ر اخلالص، احلقيقَةُ اليت يتم تعليمها هنا هي أننا بعد أن خنتبِ
 ونبد همحاوِلُ أن حنيا ألجلِ املسيح وخندني، ونيدسوعندما نكُونُ ج

عندما . أن نثق بِه لنجعلَ هذا ممكناً، نكُونُ جنمع قشاً وعشباً وقَشاً
 ععلى املسيح، نكُونُ جنم دينمعتم كني وحنيا ونتحريوحنكُونُ ر

وعندما ختمد النار، ستتحدد نوعيةُ .  واحلجارةَ الكَرميةاملعادنَ الثمينة
  .أبديتنا

فالذي حيترِق يف هذه . إنَّ بولُس ال يعلِّم أننا خنلُص بأعمالنا
بالواقع، إنه يحذِّر أُولئك الذين كانوا يبنونَ على . النار ليس خالصنا

. ناٍء حكيم، يف حياة املُؤمنني يف كُورنثُوساألساسِ الذي وضعه هو كب
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هذا األساس كانَ املَسيح، الذي كانَ أساس خالص أُولئك الذين آمنوا 
  .يف كُورنثُوس

 مع قوافني بالبِناء، ياملُؤمنني الكُورنثُوسي ولُس تشبيهب تابِعوإذ ي
هللا وروح اهللا يسكُن أما تعلَمونَ أنكُم هيكل ا: "بطرس عندما يسألَ

فيكُم؟ إن كانَ أحد يفِسد هيكَلَ اهللا فسيفِسده اهللا، ألنَّ هيكَلَ اِهللا 
وم هالذي أنت سقد١٧ -١٦: ٣كُورنثُوس ١." (م(  

يتفق بولُس وبطرس على أنَّ اَهللا ال حييا يف هياكل مصنوعة 
يمة العبادة يف البرية، وال يف وهو مل يعد يسكُن يف خ. بأيدي الناس
وهو ... فإن كُنا مؤمنني، فإنَّ جسدنا هو هيكَلُ اهللا. هيكَلِ سليمان

  . وعلينا أن ال ننجس هذا اهليكل أبداً بتاتاً–حييا فينا 
  

  الفَصلُ الثامن
  "اإلنسانُ احلَكيم واإلنسانُ اجلاهل"

  )٢٠ -١٨: ٣كُورنثُوس ١(
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 من ١٧عاد بولُس ليتكلَّم عن املَوضوع الذي بدأَه يف العدد  
ال خيدعن : "اإلصحاحِ األول، حيثُ يكتب هنا يف اإلصحاحِ الثَّالث

هنفس أحد . رصهر فَليكُم يف هذا الدينب يمكح هأن ظُني دإن كانَ أح
كمةَ هذا العامل هي جهالَةٌ عند اهللا ألنَّ ح. جاهالً لكَي يصري حكيماً

وأيضاً الرب يعلَم أفكار . ألنه مكتوب اآلخذُ احلُكَماَء بِمكرِهم
  )٢٠ -١٨: ٣كُورنثُوس ١." (احلُكماء أنها باطلَة

ال يعلِّم بولُس أننا عندما نصبِح أتباعاً للمسيح، نكُف عن 
د أخبرنا بولُس يف اإلصحاحِ الثَّاين أنَّ الروح فلق. إستخدامِ عقُولنا

) ١٣: ٢. (القُدس يعلِّمنا ويفسر اُألمور الروحية لألشخاصِ الروحيني
الكثري من األشخاص نظريي مثالً، مل يعرِفُوا أنَّ لديهم عقلٌ 

اسعة عشر من كُنت يف الت. ليستخدموه قبلَ أن يتعرفُوا على املسيح
ويف ذلك الوقت، كُنت أَظُن أنَّ . عمرى عندما إختبرت اخلالص

ولكن بعد أن تعرفت إىل . رأسي ليس سوى مجرد ثقل على اجلسد
وبِمسحة من الروحِ . املسيح، أصبحت مدرِكاً أنَّ اَهللا أعطاين عقالً
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 بعد أن تعرفت إىل املسيح، مما القُدس، إستخدمت هذا العقل أكثر جداً
  .وهذا يصح على الكَثري من املُؤمنني. كُنت أستخدمه من قَبل

فما الذي يقصده بولُس حبكمة هذا العامل؟ أحياناً عندما 
، تشري هبا إىل نظامِ معتقَدات "العامل"تستخدم األسفار املُقدسةُ كلمة 

هذا ما . ة تفكري هذا العامل، أو ما يعتبِره العالَم مهِماوقيم، وإىل طريقَ
فإذا تأملنا هبذا، علينا أن ال نتوقَّع من ) ١٨. (قصده بولُس هبذا الدهر

  . األشخاص غَري الروحيني أن تكُونَ هلُم قيمة األشخاص الروحيني
أننا عندما نصري مؤمنني، إنَّ الكتاب املقدس يوضح هذا متاماً، 

رومية ." (جتديد أذهانِنا"ونكُونُ قد إختبرنا . يصبِح لدينا قيم روحية
فنحن يف . فليس علينا أن نفكِّر بالطريقَة اليت يفكِّر هبا العامل) ٢: ١٢

املسيح احلَي مع حادحييا فينا. إت سالقُد وحاُهللا. والر حوأصب رمصد 
  . قيمنا وأفكارِنا

 حكمةُ هذا –فعندما يضع بولُس أمامنا هذا التناقُض مجدداً 
إقبلْ أن ينظَر إليك من قبلِ هذا " يكتب قائالً، –العامل وحكمة اهللا 

: ٩أمثال ." (العامل كجاهلٍ، لكَي تكُونَ يف عيين اهللا حكيماً بالفعل



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٤١ -

١٠ (الر وفإنَّ خببالر كاإلميان هنفس األمر وه اِهللا ال . ب فخوف
فبما . بل يعين إجالالً ِهللا ألنك تؤمن به. يعين أن تنظُر إليه وكأنه طاغية

  .أنك تؤمن باِهللا، سوف ختاف أن تنجس اهليكل الذي حييا اُهللا فيه
 تؤمن باِهللا لدرجة أنك فهل ختاف من عدم طاعة اهللا؟ وهل

ختاف أن تقترِف اخلَطية وأن ال تطيعه، ألنك تؤمن أنه سيؤدبك؟ هذا 
فأنت تبدأُ . وهو أيضاً برهانُ اإلميان، وبدُء احلكمة. خوف سليم هللا

 يف فإن أردت أن تكُونَ حكيماً. بأن تصري حكيماً عندما تؤمن باهللا
. عيين اهللا، عندها عليك أن تقبلَ بأن ينظَر إليك يف هذا العامل كجاهل

فهل أنت حكيم يف أُمورِ اهللا؟ وهل أنت حكيم يف اُألمورِ الروحية؟ 
  وهل أنت حكيم يف فهمك لألسفارِ املقدسة؟ 

فال ينبغي أن . العالَم يدعو شعب اهللا احلُكماء روحياً باجلُهال
العامل هي جهالَةٌ عند اهللا، ألنهم مل " حكمةَ"نتفاجأَ عندما نعرِف أنَّ 

إنَّ خطَّةَ اهللا هي أن يخلِّص الناس من خالل الكرازة . يعرِفُوه باحلكمة
أما ." جهالَة"الشخص غري الروحي يسمع اإلجنيل ويقُول، . باإلجنيل

  !"  جهالة"حكمة هذا الرجل العالَمي ويقُول، اُهللا فينظُر إىل 
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 وعيس عه، نسموكنيست هلسالعظيمة من أجلِ ر هالتيف ص
هذه هي احلياةُ األبدية، أن يعرِفُوك أنت اإلله احلَقيقي "يصلِّي قائالً، 

هاملسيح الذي أرسلت وعويس كا ." (وحدوحنوع، ) ٣: ١٧يحبسبِ يس
ويوافق بولُس مع . عرِفة اهللا وإبنِه هي املكانُ الذي تبدأُ فيه احلياةم

يسوع عندما يكتب يف هذه األعداد أنَّ أُولئك الذين يحقِّقُونَ هذا 
 لكونَ على أنفُِسهم تتفَوكَماء، والذين يم حظيم هشاف العِاإلكت

هم جة للحياة هة األبدييوعالٌالن.  
  

  الفَصلُ التاسع
  "مدبرو األسرار"

  )٥: ٤ -٢١: ٣كُورنثُوس ١(
يصلُ بولُس اآلن إىل إستنتاجِه حيالَ املُشكلة اُألوىل اليت عاجلَها 
يف كنيسة كُورنثُوس، وهي مشكلة اإلنشقاق بني املُؤمنني بسبب 

تمته هذه يف جند إستنتاجه أو خا. حتزبِهم حولَ قادة كنيستهم
فإنَّ كُلًَّ شيِء . إذاً ال يفتخرنَّ أحد بالناس"، ٢١: ٣كُورنثُوس ١
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أبولُس أم أبلُّوس أم صفا أم العامل أم احلياة أم املوت أم األشياء . لكُم
. وأما أنتم فَللمسيح واملَسيح هللا. احلاضرة أم املُستقبلة كُلُّ شيٍء لكُم

)٢٣ -٢١(  
ي لَ بكصها لكي ياألشياَء اليت حتتاج ولُس أنَّ اَهللا يعرِفقُولُ ب

وهو سيحرص على أن حتصلَ على . إىل اخلَالص ولكي تنمو يف اإلميان
كيف حيات هذه املُعجِزات لكي تتحقَّق هفإذا كانَ اُهللا . كُلِّ ما حتتاج

 لُ لكرسولُس، سيبل حتتاج كأن ولُسيعرِفب . كاُهللا أن وإذا عرف
وإذا عرف أنك حتتاج إىل صفا . حتتاج إىل أبلُّوس، فسيرسلُ لك أبلُّوس

إنَّ اَهللا سيستخدم كُلَّ األحداث يف حياتك . ، فسيرسلُ بطرس)بطرس(
لُ معاً من أجلِ خريِكلها تعمي يف . ليجعل واألساساألو كاملُحر وفه

هلذا ختم بولُس حجته بإخبارِ هؤالء الكُورنثُوسيني أن ال . كُلِّ هذا
  .يفتخروا حيالَ هؤالء الرجال الذين أرسلَهم إليهم

هكذا فَليحسبنا اإلنسانُ "قالَ بولُس يف اإلصحاحِ الرابِع، 
 يقصد ما) ١: ٤كُورنثُوس ١." (كَخدامِ املَسيح ووكَالء سرائرِ اهللا

ولقد جِئنا . للمسيح) عبيد(حنن لسنا سوى خدام "بولُس قولَه هنا هو، 
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وكُلُّ ما حدثَ يف . إىل كُورنثُوس ألنَّ املسيح أرسلَنا إىل كُورنثُوس
بِنا حننبسب ثَ بسببِ اهللا وليسكُورنثُوس، حد".  

." حكمة اهللا يف سر"يف اإلصحاحِ الثاين،كتب بولُس عن 
ويمكن إعتبار اإلجنيل سراً . فالسر هو حقيقَةٌ خمفية ستعلَن يف النهاية

فاإلجنيلُ سيعلَن عندما سريجِع يسوع املسيح ثانِيةً، وعندما . بِمعنيني
لدى الكتاب املقدس الكثري ليقُولَه . سيختتم تاريخ البشرية يف املسيح

وعندما يخبِرنا بولُس الحقاً يف هذه الرسالة عن احلياة . تقبلعن املُس
فأحداثُ ) ٥١: ١٥." (هوذا سر أقُولُه لكُم"بعد القَرب، يقُول، 

علَنت ها يوماً ما سوفلنا اآلن، ولكن ةسببالن رل هي ساملُستقب  .  
نثُوس، أنه هو وباقي ولكن بولُس يفسر هلؤالء املُؤمنني يف كُور

القادة، الذين أوصلوا هلم اخلالص، ينبغي أن يعتبروا كَوكَالء على 
هناك الكَثري الذي ينبغي قولُه عن . أسرارِ اِهللا احلاضرة واملُستقبلَة

اإلجنيل، وعن املقاطع الكتابِية اليت ال يزالُ معناها خفياً علينا إىل أن 
نعليسالقُد وحاُهللا أن . ها الر ريدة اليت يوحيالر هبذا املعىن، كُلُّ احلقيقَة
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رنا هي سشارِكَها معِالذي . ي واآلخرين هولُس نفسب ربولقد إعت
  .يعلِّمونَ الكلمة وكالَء سرائرِ اهللا

وجد اإلنسانُ ثُم يسأَلُ يف الوكَالء لكَي ي"يتابِع بولُس قائالً، 
يف .  مثَالً يعلم بِمفهومِ التلمذَة١٦أعطانا يسوع يف لُوقا ) ٢: ٤." أميناً

. هذه املثَل وأمثال أُخرى مشابِهة، يعلِّمنا يسوع أننا مجيعنا وكَالء
ألنكُم لستم . "وكأبناِء اهللا، حنن ندير أموراً تخص شخصاً آخر

كما يقُولُ بولُس الحقاً يف هذه "  قد إشتريتم بِثَمن،ألنفُِسكُم بل
  ) ٢٠ -١٩: ٦. (الرسالة

فالوكالَةُ تعين أنَّ وقتنا ليس لنا، . الوكَالُء هم مديرو أعمال
. فالوكالَةُ ال ترتبِطُ فقط بأموالنا وبِممتلَكاتنا. وأنَّ طاقَتنا ليست لنا

 عدبِكُلِّ ب ناوهي تتعلَّقحيات طُ . من أبعاديف هذا املقطَعِ العميق، يرب
  .بولُس الوكالة بأسرارِ اهللا احلاضرة واملُستقبلَة

ما يهم هو أن يكُونَ الوكيلُ أميناً، ألننا يوماً ما سنعطي حٍساباً 
فهل سنكُونُ قادرين أن نفرح هبذه الكلمات من املُعلِّم، . عن وكالَتنا

"مواألمني؟نِع حالصال ها العبدا أي"  
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 ،الثاين، قالَ ما معناه كرة يف العددولُس هذه الفب مأن قد بعد
بِصراحة، أنا غري . لقد كُنتم حتكُمونَ علي وتشكِّكُونَ بِحسنِ وكالَيت"

 تذكَّروا أنه ال يزالُ بولُس يخاطب أتباعه يف." (مسرورٍ مبا فعلتم
  .)كُورنثُوس، أُولئك الذين يظُنونَ أنه األعظَم

ماذا تعرِفُونَ عني؟ ال بل، ماذا أعرِف أنا "يسألُ بولُس هنا، 
أنا ال . سأُخبِركُم ملاذا. عن نفسي؟ وملاذا ال أحكُم أنا على نفسي

الشخص اُهللا وحده يعرِف دوافعي وهلذا هو . أعرِف ما هي دوافع قَليب
علي لُ ليحكُماملُؤه حيدور ١٠، ٩: ١٧إرميا . (الو٢٣: ١٣٩؛ مزم ،

٢٤ (علي الذي حيكُم وه بهذا، الرباحلُكمِ على . ل ففيما يتعلَّق
، ال حتكُموا يف شيٍء إىل أن )إجيابِياً، وليس بسببِ اخلطية(اآلخرين 
بالر يولُس، ." يأتلب ةبالنسب ،بخفايا الظَّالم "عندما يأيت الر نريسي

." وحينئذ يكُونُ املدح لكُلِّ واحد من اهللا. ويظهِر آراَء القُلُوب
  )٥: ٤كُورنثُوس ١(
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  الفَصلُ العاشر
  "مناذج من الشهادة"

  )٢١ -٦: ٤كُورنثُوس ١(
ثَةَ أسئلَة يف العدد السابِع من اإلصحاحِ الرابِع، يطرح بولُس ثال

من هو الذي جيعلُك مختلفاً عن كُلِّ "السؤالُ األولُ هو، . عميقة
فإحدى أعظم معجِزات اهللا هي أنَّ البشر خيتلفُونَ عن " شخصٍ آخر؟

مثالً، . بعضهِم البعض من حيثُ الشكل، وِهللا خطَّةٌ مختلفَةٌ لكُلٍّ منهم
إجنيلِ ي ةايف نِهايوحنلي هطَّتا كانت خعم وعيس سطرا، سألَ بوحن .
 ،بالر هعين "فأجاب؟ إتبى أجِيء، فماذا لكيبقَى حت هأشاء أن إن كُنت

  )٢٢: ٢١يوحنا ." (أنت
أكثر من ستة مليارات من البشر يعيشونَ على األرضِ اليوم، 

فكُلُّ واحد منا له بصمات أصابِع . ريدورغم ذلك كُلُّ واحد منا فَ
وخانات أصواتنا يمكن حتديدها بواسطَة أجهِزة . مختلفة عن اآلخر

إلكترونية متطَورة، ألنَّ كُلَّ واحد منا له خانةُ صوت ختتلف متاماً عن 
مضنا النووِي وح. وهيكليةُ أسنانِنا ختتلف من شخصٍ إىل آخر. اآلخر
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يؤكِّد متاماً أنه عندما خلقَك اُهللا وخلقَين وخلق الباليني املُتبقِّية من 
وهو ال . الناس، خلق كُلَّ واحد منا وكسر القالب الذي صنعه فيه

  .يزالُ يعملُ هذا منذُ أن خلق أولَ رجلٍ وامرأة
وأي "س يف العدد السابِع هو، والسؤالُ الثاين الذي طرحه بولُ

فكِّر بنفِسك . فليس هناك شيٌء مل تأخذْه من اهللا" شيٍء لك مل تأْخذْه؟
فهل أنت . كم كُنت سلبِياً يف خلقك، أي أنك مل يكُن لك أي دور

 نم يك؟ وهل أنتدوال رتن إختم ؟ وهل أنتولَدأن ت رتن إختم
قررت يف أي جزٍء من العامل ويف أية حقبة من التارِيخ أردت أن تولَد؟ 
 ة؟ إن كُنتوحيالر كبومواه ،كاتإمكانِي دتحد نم وهل أنت
  . ستفكِّر بكُلِّ هذا، لن يكُونَ هناك شيٌء لَديك الذي مل تأخذْه من اهللا

وإن كُنت قد " طرحه بولُس، وكانَ السؤالُ الثالثُ الذي
فأي حق لك أن تفتخر بأية " أخذت فلماذا تفتخر كأنك مل تأخذْ؟

 لديك ةبوهة–موحية أو رة أصالً - طَبيعيبذْ هذه املوهمل تأخ كوكأن 
  من اهللا؟ 
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لة اليت طرحولُس على هذه األسئةَ بة أجوِبنايأْ بِعها على إقر
حنن ... حنن جهالٌ من أجلِ املَسيح. "نفِسها وعلى باقي الرسل

إىل هذه الساعة جنُوع ونعطَش ونعرى ! حنن بِال كرامة... ضعفاُء
نضطَّهد . نشتم فنبارِك. ونتعب عاملني بأيدينا. ونلكَم وليس لنا إقامةٌ

رنا كأقذارِ العامل ووسخ كُلَّ شيٍء إىل ص. يفترى علينا فنعظُ. فنحتملٌ
 )١٣ -١٠: ٤كُورنثُوس ١." (اآلن

لقد كانَ بولُس . من الواضح أنَّ هذا كانَ ثَمن إتباع املسيح
ولكن بولُس مل يكُن يكتب هذا ." مناذج يف الشهادة"والرسل اآلخرون 

 تذكرياً بأنه عليهِم أن بل كانَ ذلك. ليجعلَ الكُورنثُوسيني يستاؤون
يركِّزوا أفكارهم وقُلُوبهم على القيم السماوِية، وليسَ على الكُنوز 

ولكن مباشرةً قبلَ أن يذهب يسوع إىل الصليب، صلَّى . األرضية
ك مجد إبنك، لكَي يمجدك إبن. أيها اآلب، لقد أتت الساعة"قائالً، 
  )١: ١٧يوحنا ." (أيضاً

Dr. A. W. Tozer ، باً ما علَّماً جداً، غاليساً تقيالذي كانَ قَس
أيها اآلب، مجد : "قائالً أنَّ كُلَّ تلميذ ليسوع ينبغي أن يصلِّي كالتايل
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 أيها اآلب، جمد نفسك مهما. نفسك وأرسلْ يل مقدار الكلفَة ألدفعها
هأن أدفَع علي بغي أن ." كانَ الثَّمن الذي سيترتوع ينبليس لميذفكُلُّ ت

ولتحقيقِ هذه الغاية، كانَ بولُس ." حيملَ صليبه"يكُونَ راغباً بأن 
هلذا ترجى بولُس الكُورنثُوسيني . ورِفاقُه من الرسل مثاالً رائعاً لنا مجيعاً

  )١٦: ٤كُورنثُوس ١. (مثالَهوغريهم أن يتبعوا 
  

  الفَصلُ احلادي عشر
  "نظام الكَنيسة"

  )٥ -١: ٥كُورنثُوس ١(
بعد أن خصص بولُس أربعةَ إصحاحات من هذه الرسالة 
ملُشكلَة اإلنشقاقات يف كَنيسة كُورنثُوس، عندما وصلَ إىل اإلصحاحِ 

 من املعروف يف الكنائس كانَ. اخلامس، تعاملَ مع مشكلَة أُخرى
. املَرتِلية يف كُورنثُوس، أنه كانت توجد خطية الأخالقية بينهم

أبيه ةوجز مع لٌ على عالقَةرج ناكولُس . وبالتحديد، كانَ هب فكتب
أفأنتم منتفخونَ وبِاحلَري لَم تنوحوا حتى يرفَع من وسطكُم "يقُولُ، 
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الطريقةُ اليت يعالج هبا بولُس هذه املُشكلة ) ٢" (لذي فعلَ هذا الفعل؟ا
الثانِية بني الكُورنثُوسيني، تقدم لنا منُوذجاً كتابِياً عما نسميه اليوم 

ِسيبالتأديبِ الكَن.  
سيع وراَء التأديبِ الكَنالداف  

كَنسي هو نفس دافعِ الوالدين إنَّ الدافع الكامن وراَء التأديبِ ال
 احملبة، والرجاء أنَّ الشخص املُشاكس –عندما يؤدبونَ أوالدهم 

 يباملعىن احلَرف وخيلُص هبارإعت عادي وسوف هشدإىل ر ةهاييف الن سريجِع
:  هيإنَّ نصيحةَ بولُس الرسول املُوحاة ألهلِ كُورنثُوس. للكَلمة

وعليكم أن تواجِهوا اخلَطية . عليكُم أن ال تتجاهلُوا اخلَطية يف الكَنيسة"
  ."وأن تطالبوا بإسترجاع املُؤمن الشارِد

باإلضافَة إىل حمبتنا للمؤمنني الساقطني، الدافع الذي ينبغي أن 
راً يف حقيقَة أنه يكُونَ وراَء التأديبِ الكَنِسي ينبغي أن يكُونَ مجذَّ

مبعنى ما، مجيعنا حنتاج أن نكُونَ قادرين أن نقُولَ للشخصِ الذي 
إن كُنت تريد أن تعرِف ماذا : "يحاوِلُ أن يعرِف عن يسوع املسيح

 شوع املسيح مولوداً من جديد، تعالَ وعيعين أن تكُونَ تلميذاً ليس
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بنِعمة اهللا، علينا أن نكُونَ حاضرين ." معي يف مرتِلي لبِضعة أشهرٍ
وقادرين أن نقدم هكذا دعوة مملووَءة بالتحدي للخطاة الذين يبحثُونَ 

اإلجنيل يف . عنِ احلَق تة اليت نشرالديناميكي احلياة ةشهاد نوع وهذا ه
  . الكنيسةأرجاِء العالَمِ الرومانِي يف القُرون اُألوىل من تاريخِ

 ثالث ةملُد هوا معيشعاإلثين عشر لي تالميذَه وعدعا يس
هبذه الطريقة . ولقد غير هذا اإلختبار حياةَ الرسل إىل األبد. سنوات

سراج على  "–نفِسها، املَقصود أن تكُونَ الكَنيسة مثاالً يف العامل 
لصورة اازِية، قالَ يسوع، يف إطارِ هذه ا. ، كما وصفها يسوع"منارة

فليضئْ نوركُم هكذا قُدام الناس، لكَي يروا أعمالَكُم احلَسنة "
  )١٦: ٥متى ." (ويمجدوا أباكُم الذي يف السماوات

إنَّ النماذج الفردية واجلَماعية اليت تقدمها الكنيسة هلذا العامل، 
اإلجنيل الذي ت ةُ يف هذا العاملهي قَلبالكَنيس هنيطانَ . علومبا أنَّ الش

هلذا . يعرِف أنَّ هذا حقيقة، فإنَّ ستراتيجيته هي مهاجمة هذه النماذج
هناك دائماً مشكلة مع الالأخالقية يف جسد املسيح، خاصةً بني القادة 

 من كونِهم مثاالً أو منُوذَجاً، فالشرير يريد أن يجرد القادة. أو النماذج
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ألنَّ فشلَهم األخالقي والروحي سوف يؤثِّر سلبياً على عدد كَبريٍ من 
  .الناس

كيف ينبغي أن نتعاملَ مع اخلطايا الالأخالقية بني املُؤمنني؟ هذا 
 اإلصحاح من رِسالَة بولُس إىل أهلِ كُورنثُوس هو واحد من أكثرِ

بِالنسبة . األجوِبة أمهِّيةً اليت يقدمها العهد اجلديد على هذا السؤال
لبولُس، إذا تورطَ رجلٌ يف خطية جِنسية، ينبغي أن يواجِهه املُؤمنونَ يف 

ِسيالتأديبِ الكَن حتت من هذه . الكنيسة، وأن يضعوه فإنَّ اهلد
واألخبار السارةُ . يعترِف هذا الرجل خبطيته ويتركَهااملُواجهة هو أن 

خطاياه له ريغف ا ١. (هي أنَّ اَهللا سوفوحن٩: ١ي  ( ميت ذلك وبعد
 بارِهةُ إعتوإعاد ه١: ٦غالطية (إرجاع(  

 من املُهِم أن نالحظَ أنه يف كَنيسة كُورنثُوس، مل تكُنِ اخلَطيةُ
بل كانت ال تزالُ مستمرةً عندما كتب هلُم . مجرد أمرٍ من املاضي
واألسوأ من ذلك، أنها كانت معروفَةً عالنِيةً، وال . بولُس هذه الرسالة

يبدو أنَّ اجلميع عرفُوا . سيما عند الذي أخبروا بولُس هبذه املُشكلة
  .  أحد شيئاً جتاههابأمرِ هذه اخلطية، ولكن مل يفعلْ
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  :هنا جند نصيحةَ بولُس حيالَ هذه املُشكلة
فإني أنا كأني غائب باجلَسد ولكن حاضر بالروح قد "

بإسمِ ربنا يسوع . حكَمت كأني حاضر يف الذي فعلَ هذا هكذا
أن يسلَّم . ملَسيحاملسيح إذ أنتم وروحي مجتمعونَ مع قُوة ربنا يسوع ا

." هذا للشيطان هلالك اجلسد لكَي ختلُص الروح يف يومِ الرب يسوع
  )٥ -٣: ٥كُورنثُوس ١(

سية التأديبِ الكَنستراتيجي  
اجلزُء األخري من نصائح بولُس يكشف عن ستراتيجية الرسول، 

لُ لإلنسانقبواملُست راحلاض غي أن اليت هي اخلالصئ، والذي ينباخلاط 
طاياهمن خ األخ . خيلُص حاوِلَ إسترجاععلى الكنيسة أن ت بويتوج
أُخرى . الذي ضلَّ طريقَه بِرسالَة هولُس رِسالتب عندما أتبع

للكُورنثُوسيني، أعطى توجيهات للكنيسة بأن تعود وتقبلَ عودة هذا 
  )٨ -٤: ٢كُورنثُوس ٢ (.الرجل إىل شركة الكنيسة
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  قادةُ النظام يف الكنيسة
إنَّ طَبيعةَ نظام الكنيسة العام تقُود بعض املُفسرين لإلعتقاد بأنَّ 
 ما كانَ قائداً يف كَنيسةبة، لرطاً باخلَطيروتل الذي كانَ مجهذا الر

الذين "س تيموثاوس قائالً، يف رسائله الرعوية، علَّم بولُ. كُورنثُوس
وفخ نيالباق اجلميع لكَي يكُونَ عند م أمامهخبئُونَ وخطي . كدأُناش

 ونارِين أن حتفَظَ هذا بِدكة املُختوع املسيح واملَالئيس باهللا والر أمام
عندما ) ٢٠ -١٩: ٥تيموثاوس ١." (غَرضٍ وال تعملْ شيئاً مبحاباة

نقارِنُ هذه النصيحة اليت كتبها بولُس لتيموثاوس مع التوصية بالتأديبِ 
الكَنسي يف اإلصحاحِ اخلامس من كُورنثُوس اُألوىل، نستنتج أنَّ الرجلَ 

  . املقصود لربما كانَ قائداً يف كنيسة كُورنثُوس
نني يف اإلصحاحِ الرهؤالء املُؤم خأن وب هِم بعدكمابِع بسببِ ح

 ،بيٍء إىل أن يأيتَ الروا على شم أن ال حيكُمهأن علَّم وبعد ،عليه
فال . يوبخهم يف هذا اإلصحاح على عدمِ حكمهِم على هذا األخ

بولُس وال يسوع مل يعلِّما أنه ال ينبغي علينا أن حنكُم على أي شيٍء أو 
سوع أنه علينا أن حنكُم على أنفُِسنا، قبلَ أن حنكُم علَّم ي. أي كان
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علَّم بولُس أنه علينا أن ال حنكُم على ). ٥ -١: ٧متى (على اآلخرين 
قُلُوبِنا حنن عى دوافحت نا ال نعرِفعِ اآلخرين، ألندواف .  

ون علينا أن حنكُم هولُس أننا بخبِريف هذا اإلصحاح، ي بؤد
هذا ال . أُولئك األشخاص الذي يخطئُونَ داخلَ الكنيسة، خاصةً القادة

 هي طَردغينب هأو أن ،هخالص يفقُد سوف يوحر دإذا أخطَأَ قائ هعنِي أني
اخلَطية الوحيدة اليت من أجلها ينبغي طرد الشخص من . من الكَنيسة

ية اليت تستمر رغم املُواجهة، بدون إعتراف وال الكنيسة هي تلك اخلَط
  .توبة

  
  الفَصل الثاين عشر

  "لكَي تربح أخاك"
  )١٢ -٦: ٥كُورنثُوس ١(

ليست الكنيسةُ اليوم يف القُوة والتأثري اللَّتنيِ يريدمها هلا يسوع 
وجند واحداً من هذه األسباب هنا . وهناك عدةُ أسبابٍ لذلك. املسيح

إذا شعر بولُس .  تقصري يف التأديب الكَنسي– ٥يف كُورنثُوس اُألوىل 
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ي يف كُورنثُوس، فكيف كانَ باإلمتعاض من غيابِ التأديبِ الكَنس
سيشعر زارِع الكنائس الشهري هذا حيالَ كنائِسنا اليوم؟ فالكَنيسةُ 

ويخبِرنا كُلٌّ من بطرس . وضعت أصالً لتكُونَ مسكن اِهللا يف هذا العامل
وبولُس أنَّ املُؤمنني يف الكنيسة ينبغي أن يكُونوا حجارةً حيةً يف 

يف هذا العالَمِ اليومالكنيسة املُقام س ١. ( اليت يبنِيها املَسيحطر؛ ٥: ٢ب
  ).١٦، ٩: ٣كُورنثُوس ١

 يسريان اليوم؟ اإلثنان هكنيست ةوقُو ةبنقاو املسيح مل يهتفه
فالقصد من . فإن مل تكُنِ الكنيسةُ نقيةً لن تكُونَ قَويةً. جنباً إىل جنب
  . نسي إبقاُء الكنيسة قويةً ونقيةًالتأديبِ الكَ

ف التأديبِ الكنسيهد  
أحد أهداف التأديبِ الكَنِسي هو إرجاع األخِ الضال الذي 

فالقصد من التأديبِ الكَنِسي ليس مجرد معاقَبة . سقطَ يف اخلَطية
أخطَأَ إليك وإن : " التعليم التايل١٨أعطانا يسوع يف متى . املُخالف

إن سمع منك فقد ربِحت . أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكُما
كُلُّ . أخاك قُومكَي تني لداً أو إثنأيضاً واح ذْ معكفخ عوإن مل يسم
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. وإن مل يسمع منهم فقُلْ للكَنيسة. كَلمة على فَمِ شاهدين أو ثالثَة
عاروإن مل يسموالعش ثَنِيكالو كندكُن عالكَنيسة فلي ى ."  من١٨مت :

١٧ -١٥(  
ولكن ما هو القصد من التأديب . قد يبدو هذا قاسياً جداً

فإنطالقاً من حمبتك له، عليك أن تواجِهه ." أن تربح أخاك"الكَنِسي؟ 
هبؤدوت .قاً بِحيوحفإن كانَ شخصاً ر ه، وسوفتيطخب رِفيعت سوف ،

هتيطعن خ وب ويرجِعالذي سقطَ . يت إىل املكان هإرجاع وهكذا يتم
منه .أخاك بِحتاً يف . وهكذا تكُونُ قد رقيقيأخاً ح ولكن إن مل يكُن

 كتالقاً من حمبل، فإنطميابِ حئبٍ يف ثذ دجراملسيح، بل كانَ م
للم هلَتعامالكنيسة مب ةظَ على نقاوحافغي أن تينب ،هسيح ولكنيست

كذلك باحلقيقَة هألن ،ثَنِيكَو .  
هة للمسيح ولكنيستاحملب ور للتأديبِ الكَنسي، هآخ فهد .

فمجد اهللا، وجمد املسيح، ونقاوةُ وقُوةُ وشهادةُ الكنيسة يف العامل، هي 
فإذا فَشلنا يف تطبيقِ .  مقاصد أو  أهداف التأديبِ الكنسيمجيعها من

التأديبِ الكَنِسي، وكأننا نقُولُ أننا ال نكترِثُ بكُلِّ هذه اُألمور، وأننا 
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ال هنتم مبا يمجد اَهللا واملسيح احلَي املُقام، وال بِشهادة الكنيسة يف 
  .األخِ الساقطالعامل، وال هنتم حتى ب

يف العدد التاسع، يشري بولُس إىل أنَّ هذه مل تكُن رِسالته اُألوىل 
. كتب إليكُم يف الرسالَة أن ال تخالطُوا الزناة: "إىل الكُورنثوسيني

وليس مطلَقاً زناةُ هذا العامل أوِ الطَماعني أوِ اخلاطفني أو عبدة اَألوثان 
حنن ) ١٠ -٩: ٥كُورنثُوس ١."(يلزمكُم أن تخرجوا من العاملوإال ف

صاليت ليس أن . "نعرِف أنَّ الرب مل يرِدنا أبداً أن ننسحب من العامل
  )١٥: ١٧يوحنا ." (تأخذَهم من العامل بل أن حتفَظَهم من الشرير

خالقيني من أهلِ هذا حنن مكلَّفُونَ بأن نعايِش الذين هم غري أ
وقد ال تحب أن تسمع هذا، وقد . قد يسبب هذا صدمةً لك. العامل

به أن تقُوم التايل. ترفُض إىل هذا العامل . ولكن تذكَّر وعلَنا يسلقد أرس
فهل عايش يسوع . بنفسِ الطريقة اليت أرسلَه هبا اآلب إىل العامل

وكانَ هؤالء . ألناجيل األربعة وسوف تجِد أنه فعلَ هذااخلُطاةَ؟ إقرأْ ا
فكيف يمكن أن تشارِك . هم الذين جتاوبوا معه عندما كرز باإلجنيل

  اإلجنيل مع اخلُطاة إن مل يكُن لك أية خلطة معهم؟ 
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لقد كانَ بولُس يقُولُ للكُورنثُوسيني أن ينفَصلُوا عن الزناة 
إن كانَ أحد مدعواً أخاً زانِياً . "لذين كانوا يسمونَ أنفُسهم مؤمننيا

أو طَماعاً أو عابِد وثَن أو شتاماً أو سكِّرياً أو خاطفاً أن ال تخالطُوا 
فإذا دعا أحدهم نفسه مؤمناً، ولكن ) ١١." (وال تؤاكلُوا مثلَ هذا

 غري هحيات أُسلُوبطْهخالي، فال تقيم وغري أخالقستعاجِالً أم . م هألن
من "فيسوع قالَ . آجِالً سيكتشف الناس نوع حياة هذا الشخص

فإذا رآك اآلخرونَ تخالطُ شخصاً يقُولُ أنه أخ، ." ثمارِهم تعرِفُونهم
ظُنحيياها، سي هعي أنال حييا احلياة اليت يد وأو وه فزيم كونَ أنراآلخ 

  .مراٍء مبقدارِ هذا الشخص الذي يدعي التقوى ويسلُك يف اخلَطية
  

  الفَصلُ الثالث عشر
  "خالفات بني التالميذ"
  )٨ -١: ٦كُورنثُوس ١(

 سالة، عالَجس من هذه الرولُس اإلصحاحِ السادب عندما كتب 
 لَةً أُخرى يف كنيسةشككُورنثُوسم . لُ تتفاقَمكانَ لدى املُؤمنني مشاك
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بني بعضهم البعض، إىل درجة أنهم كانوا يقاضونَ بعضهم بعضاً يف 
  . احملاكمِ املَدنية يف مدينة كُورنثُوس

م بههولُس وعلَّمب به ضاً لكُلِّ ما آمنناقف كانَ مهذا التصر .
املُؤم بماذا يذهفَل دجرم وقاضٍ ه فُوا أمامة ليقثَنيو ةونَ إىل حمكَمن

 ،ويقُولُوا له ،يأو غري روح طَبِيعي ون، "إنسانيوحر أشخاص حنن
فحتى ولو كانَ لَدينا . ولكن لدينا مشكلَة وليس لدينا احلكمة لنحلَّها

ليس لديك الروح القُدس، فنحن الروح القُدس وأما أنت أيها القاضي ف
؟ كانت هذه "حنتاج إىل احلكمة اليت لديك، واليت ليس لدينا إياها

ألنَّ الروحي "املُشكلة يف فكرِ بولُس عندما كتب يف اإلصحاحِ الثاين، 
  ."حيكُم يف كُلِّ شيٍء، وال يحكَم فيه من أحد

سيدين املُؤمنونَ "ولُ أنه يوماً ما، وفوق ذلك، كتب بولُس يقُ
فإنْ كُنا سنفعلُ هذا، فلماذا ال نستطيع ) ٢: ٦كُورنثُوس ١." (العامل

فكونكُم لديكُم محاكمات ضد "أن حنكُم يف قضايا احلياة التافهة؟ 
هذا هو جوهر ما ." بعضكم البعض، يعين أنكُم قد أصبحتم فاشلني

 هالسابِعكتب ولُس يف العددب .  
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وكما كانَ اإلختالطُ باملُرائني املُدعني اإلميان، يلطِّخ شهادهتُم 
، فإنَّ هذه املُقاضاة يف احملاكم كانت مبثابة تقويضٍ لكُلِّ )٥اإلصحاح (

ونَ بهنؤمولُس باحللّ. ما يول بسم: "وهكذا جاَء الرونَ أنتظلَمملاذا ال ت 
. سيكُونُ أمراً ممجداً للرب بأن تقبلُوا خسائركُم وتسلَبوا" باحلَرِي؟

 –ولكن بدلَ ذلك، أنتم الذين تظلُمونَ باحلَرِي وتسلُبون إخوتكُم 
  .ومن خاللِ ذلك جتعلُونَ املسيح وكنيسته يبدونَ يف سخافَة

  حلٌّ روحيٌّ عام
ونَ هذه الرسولُس بينما تدرونَ أنَّ بة، ستجدسالة التصحيحي

ولكن، . يعطي حالً خاصاً لكُلِّ مشكلَة واجهها يف كنيسة كُورنثُوس
، يقدم لنا بولُس حلُوالً أكثَر ١٤ إىل ١٢عندما نصلُ إىل اإلصحاحات 

ا بولُس يف احلَلُّ العام لكُلِّ املشاكل اليت عالَجه. عموميةً يف طبيعتها
، خاصةً يف ١٤ إىل ١٢كَنيسة كُورنثُوس، نجِدها يف اإلصحاحات 

فمحبة آغابي اليت يظهِرها بولُس يف ذلك اإلصحاح . ١٣اإلصحاح 
بالطبيعة، الذَّات هي يف مركَزِ . هي غري أنانِية، والتتمحور حولَ الذات
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لُهونعم به فَكِّريٍء نول. كُلِّ ش عندما يأيت املسيح هولُس يقُولُ أنب كن
  .إىل حياتنا، يعطينا مركَزاً آخر لحياتنا

مثالً، عندما إلتقى بولُس بِيسوع املسيح على طَريقِ دمشق، 
. فحياته أصبحت تتمحور حولَ املسيح. وجد مركَزاً جديداً حلياته

 مبا كانَ يعنيه له، أصبح يرى كُلَّ شيٍء فبدلَ تفسريِ وتقييمِ كُلِّ شيٍء
لقد إقترب بولُس من كُلِّ صعوبة يف حياته . بِكَيفية تأثريِه على املسيح

ماذا سينتفع املسيح من هذا؟ وكيف يمكُن هلذا أن يمجد "متسائالً، 
  املسيح؟ 

 هؤالء املُؤمنني الذين هذه هي وجهةُ النظَر اليت يقترِحها على
ال تفكِّروا كيف سيكُونُ بإمكانِكُم أن . كانوا يقاضونَ بعضهم بعضاً

جتدوا حلُوالً هلذه النزاعات وكيف يمكن أن تأتي لكُم بأكثَرِ منفَعة، 
 دمجت ل بطريقَةلُوالً هلذه املشاكوا حكُم أن جتدنمكي وا كيفبل فكِّر

فاحلُلولُ اليت تتمحور حولَ املسيح وحولَ مصلَحة اآلخرين، . سيحامل
هي متجيد حمبتكُم للمسيح ولكنيسته، وذلك بأن تقبلُوا اخلسارةَ 

  .ألنفُِسكُم
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  حلٌّ روحيٌّ خاصٌّ
: يقدم بولُس للتالميذ املُتخاصمني حالً بديالً يف العدد الرابِع

اكم يف أُمورِ هذه احلَياة فأَجلسوا املُحتقَرين يف فإن كانَ لكُم حم"
إنه ال يقترِح حرفياً أنه عندما يكُونُ لدينا مشكلَة، ." الكَنيسة قُضاةً

. علينا أن نفتش عن األشخاص األقَلّ حكمةً أو خربةً يف هذه اُألمور
ن حييا فيهم الروح القُدس، بل يقُولُ أنَّ املُؤمنني، أي األشخاص الذي

هم أكثَر أهليةً ليفهموا مشاكلَ األشخاصِ الروحيني، مما سيقدر على 
  .فهمها األشخاص غري الروحيني

فإن كانَ هناك مشكلَةٌ بني شخصني يف كنيستك املَحلِّية، هلا 
شابه، عليك أن جتد أشخاصاً أتقياء عالقَةٌ بإرث أو بأعمالٍ جتارِية وما 

 األعمال، وأن تضع ةيف الكنيسة، من الذين لديهم خربة يف إدار
أُطلُب منهم أن جيلسوا مع األطراف املُتنازِعة، ويعطُوا . املُشكلَةَ أمامهم

لقد أُخذَ بنصيحة بولُس املُوحى هبا من اهللا . حكمهم يف هذه القضايا
لى حمملِ اجلَد، وهي تسمى اليوم يف الكنائس الكاثُوليكية الرومانية ع
"سيالكَن ونبالقان".  
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  الفَصلُ الرابِع عشر

  "حلُولٌ خاصة للخطايا اجلنسية"
  )٢٠ -٩: ٦كُورنثُوس ١(

 ضة وعاريوحة الريعن احلُر ولُس دافَعولَ بسبِما أنَّ الر
لدي "لناموسية، كانَ بعض املُؤمنني العقالنِيني يف كُورنثُوس يقُولُون، ا

أنا حر ألعملَ . احلُرية ألعملَ أي شيٍء، ألنَّ الروح القُدس ساكن يفَّ
فبينما كَرِه بولُس . ولكن ليس هذا ما علَّم به بولُس." ما أُريد

ن يخبِر الناس أنهم يستطيعون أن يعملُوا ما يشاؤونَ الناموِسية، مل يكُ
  .يف الروح

الظَّالمني ال يرِثُونَ ملكوت "بدأَ هذا املقطَع بتذكريِهم أنَّ، 
ثُم يتابِع ليقُولَ أنَّ البعض منهم كانوا زناةً وفاسقني ) ٩." (اهللا

وأكثَر من ذلك ،وشاذِّين ونِنيومأب . ضيفي لْ "ثُمم بلتسلكن إغت
  )١١." (تقدستم بلْ تربرتم بإسمِ الرب يسوع املسيح وبِروحِ إهلنا
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 وع من احلياةذُوا من هذا النولُس هلؤالء الناس الذين أُنقيقُولُ ب
" كيف يمكنكُم أن تنظُروا بِخفَّة إىل هكذا معجِزة عظيمة؟"الرديئة، 

يف لَر عوباتني كانت لديهم صهؤالء املُؤمنني الكُورنثُوسي ما بعضب
كانوا ال يزالُونَ يتصارعونَ مع . التخلِّي عن أُسلُوبِ حياتهم القدمية

فهكذا أشخاص كانوا . وهذا أمر يمكن تفهمه. جتارِبِ اخلَطية اجلنسية
، كانَ من األصعبِ عليهم تركها مما منغمسني يف هذا النوع من اخلطايا

. كانَ ذلك على األشخاص الذين مل يتورطُوا يف هذا النوع من احلَياة
رغم ذلك، أوضح بولُس أنَّ اخلالئق اجلديدة يف املسيح ليس لديها 

  .احلُرية لتقترِف اخلطية
 يسيئونَ  إقتبس بولُس من األشخاصِ الذين كانوا١٢يف العدد 

ثُم يضيف ." كُلُّ شيٍء يحلُّ يل. "اإلقتباس منه حيالَ حريتهم الروحية
ثُم " كُلُّ األشياء تحلُّ يل،." "ولكن لَيس كُلُّ األشياء توافق"بولُس، 
 ،ضيفيء"يش ولكن ال يتسلَّط علي ".  

ريغي ،عندما تأيت إىل املسيح كما أنت كما كُنت هرغادوال ت ،ك
ومن تلك املرحلة فصاعداً، ستكُونُ هناك قُوةٌ واحدةٌ . عندما جئت إليه
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ينبغي أن تسيطر على حياتك، وهي قُوةُ الرب يسوع املسيح املُقام، 
ٍء فإن كانَ الرب يف حياتك، لن يستطيع أي شي. وقُوةُ الروحِ القُدس

ومن اخلَطَأ ملُؤمنٍ يفترض بأن . أو أي شخصٍ غريه أن يكُونَ لك رباً
يكُونَ حتت سلطَة الروحِ القُدس، وحتت ربوبية يسوع املسيح، بأن 

  .يكُونَ حتت سلطَة أي رب آخر
م ، يستخدم بولُس صورةً جمازِيةً عميقة لكي يقد١٣يف العدد 
األطعمة للجوف واجلَوف لألطعمة واُهللا سيبيد . "برهاناً عظيماً آخر

ما ." ولكن اجلسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. هذا وتلك
لقد أعطانا اُهللا شهيةً للطعام، وأعطانا معدةً : "يقُولُه بولُس هو التايل

هذا ال يعين "ولكن الكتاب املقدس يقُول، . دوهذا جي. لنهضم الطَّعام
  ."أنه عليك أن تأكُلَ أكثَر مما ينبغي

ناً لهلتكونَ مسك ،بل للرنا، بع للزصننا مل توعندما . وأجساد
مات يسوع من أجلك على الصليب، إشتراك، وإفتداك بِثَمنٍ غالٍ 

، أصبح ميلكُك، وأصبحت أنت ملكاً له وبعد أن إشتراك. جداً
تهولُس، . وخاصكُم"هلذا، يقُولُ بوا اَهللا يف أجسادد٢٠." (جم(  
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 صطُورٍ من الرباهني يف هذا املقطع، ولكنها تتلخةُ سعد ناكه
فال توجد خطيةٌ أُخرى تؤثِّر ) ١٨." (أهربوا من الزنا: "فيما يلي

ةبِجكهذه اخلَطي كدس . واحد هيكَلُ اهللا، وأنت وه كومبا أنَّ جسد
 ةبِطَ بأيبأن ترت احلَق لديك فليس ،وجِيز ريكش ما معبولَر ،همع

ويقُولُ بولُس أنَّ . عالقَة جسدية أو وحدة جِنسية مع أي إنسان آخر
 ال ينبغي أن يصبِح جسداً واحداً مع جسدنا، الذي هو هيكَلُ اهللا،

  ) ١٩، ١٦: ٦كُورنثُوس ١. (زانِية
هلذا . تخبِرنا كلمةُ اِهللا يف عدة أماكن أننا لسنا أعمدة قُوة منيعة

 ضاً، حيثُ نتعريبأمرِها أخالق مشكُوك إىل ظُروف قعلينا أن نرتَل
من الر نتوقَّع يناللتجارِب ومن ثَمجنأن ي من . ب ببل علينا أن هنر

علينا أن نبنِي حواجِز من احلماية ألنفُسنا، وذلك . التجارِبِ اجلنسية
بوضعِ مستويات ومبادئ وأنظمة ال نتساهل فيها، ألننا يف أعماقِ 

 . قُلُوبِنا، حنن مصممونَ على أن ال نقترِف خطيةَ الزنا
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  لُ اخلامس عشرالفَص
  "دليلُ الزواج"
  )٧كُورنثُوس ١(

عندما كتب بولُس اإلصحاح السابِع من كُورنثُوس اُألوىل، مل 
لقد سبق . يواجِه فقط مشكلَةً مختلفة، بل بدأَ قسماً جديداً من الرسالة

وأُخبِر عن اإلنشقاقات يف الكنيسة، وعن الشخصِ الزاين، وعن 
. عضهم البعض، ولقد أُخبِر عن هذه املشاكل من أهلِ خلُويمقاضاة ب

هنا بدأَ بولُس يواجِه املشاكل اليت قُدمت له يف رسالة إستلَمها من هذه 
  .الكنيسة

وبينما كانَ يجيب على أسئلتهم حولَ الزواج، أعطانا بولُس 
دليالً للز عاةمن الر الكثري هبِرواجما يعت . هذا اإلصحاح ولقد أصبح

دليالً إستخدمه القُسوس منذُ كتابته، عندما كانَ أعضاُء كنائسهم 
  .يسألُونَ عن الزواج والطالق وإعادة الزواج وقضايا مشابِهة

ولكي نفهم التعاليم املُحددة يف هذا اإلصحاح، علينا أن نبدأَ 
كتب . ُألوىل تبدأُ من العددين األولَنياملُالحظة ا. مبالحظات عامة
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وأما من جِهة اُألمور اليت كتبتم يل عنها فَحسن للرجل "بولُس يقُول، 
ولكن لسببِ الزنا ليكُن لكُلِّ واحد إمرأَته وليكُن . أن ال يمس إمرأَة
ها نظرةٌ رهيبةٌ عن الزواج، تبدو هذه النظرة وكأن." لكُلِّ واحدة رجلُها

أليس كذلك؟ ولكن مفتاح فهم العددين األول والثاين، جنده يف العدد 
فأَظُن أنَّ هذا حسن لسببِ الضيقِ "، حيثُ كتب بولُس قائالً، ٢٦

فما الذي قصده بولُس ." احلاضر أنه حسن لإلنسان أن يكُونَ هكذا
  ضر؟بالضيقِ احلا

خاللَ الثالمثائة سنة اُألوىل من تاريخِ الكنيسة، إختبرت 
كانَ هذا أحد أسباب لقاء . الكنيسةُ عدةَ مراحل من اإلضطهاد القاسي

املُؤمنني يف كنائس مرتِلية، قبلَ أن جيعلَ األمرباطُور الروماين من 
 ٣١٣مان تبنيها، وذلك عام املسيحية ديانةً شرعية يحق للمواطنني الرو

وهذا اإلصحاح . لقد كانت الكنيسة مؤسسةً سريةً ملُدة ثالثة قُرون. م
الذي كانَ يعين " بكامله ينبغي أن يقرأَ على ضوِء هذا الضيقِ احلاضر

كانَ هذا أحد األسباب لقولِ بولُس أنه إذا كُنت . إضطهاد املُؤمنني
ولكن إذا كُنت عازِباً ولكنك . باً، فاألفضل لك أن تبقى كذلكعازِ
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تتصارع مع التجارِب، فلكَي تتجنب اخلطايا الالأخالقية، عليك أن 
  .  فمن األفضل لك أن تتزوج من أن تتحرق بالشهوة. تتزوج

. مالحظة أُخرى عامة تتعلَّق بالوحي اإلهلي هلذا اإلصحاح
ولُس، هب يف دليلِ الزواجِ هذا، حيثُ كتب نأماك ناك" أمر يلد ليس

أو أنه كتب، ." من الرب يف هذا األمر، ولكنين أُعبر لكُم عن رأيِي
لست أنا "هذه التصرحيات وكأنها تعين،  تبدو ."ليس أنا، بلِ الرب"

ليس الرب هو "أو " لذي يقُولُ هذا،من أقُولُ لكُم هذا، بل الرب هو ا
إستنتج البعض مخطئني أنَّ ." من يقُولُ هذا، بل أنا أقولُ لكُم هذا

أقساماً من هذا اإلصحاح، حيثُ يقُولُ بولُس أنه ليس لديه أمر من 
ولكن . الرب، يظُنونَ خطأً أنَّ هذه األقسام غري موحى هبا من اهللا

الكلمات األخرية اليت قالَها بولُس يف العدد األخري من هذا الحظُوا 
ما يقصده بولُس هو ." وأَظُن أني أنا أيضاً عندي روح اهللا"اإلصحاح، 

. أنه عندما يخبِرنا مبا يعتقد به، فهو يكتب بوحيِ الروحِ القُدس
  )٤٠: ٧كُورنثُوس ١(
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رنا مىت يتكلَّم هو ومىت يتكلَّم الرب، فإن مل يكُن بولُس يخبِ
فما هو معىن كُلِّ هذه التصرحيات؟ إنَّ بولُس يبني حبذَر على أساسِ 

فإن كانَ السؤالُ الذي طرحه عليه . تعليمِ يسوع عن موضوعِ الزواج
 ٥تى  مثالً، يف م–الكُورنثُوسيون متعلِّقاً مبا علَّم به يسوع عن الزواج 

ليس علي أن أُجيب على " عندها يكُونُ بولُس يقُول، – ١٩أو متى 
  ."هذا السؤال، ألنَّ الرب يسوع هو الذي أجاب عليه قَبلي

ولكن بعض أسئلتهِم كانت تتعلَّق مبواضيع مل يتكلَّم عنها 
 وإمرأَةً لنفترِض أنَّ رجالً: "أحد هذه األسئلة مثالً هو التايل. يسوع

ثُم جئت أنت مثالً تكرِز . تزوجا عندما كانا كالهما غري مؤمنني
فماذا بإمكان هذين . باإلجنيل، فخلُص أحد الزوجني، أما اآلخر فال

  .إنَّ يسوع مل يعالج هذا النوع من مشاكل الزواج" الزوجنيِ أن يفعال؟
 وما يتبع، قال، ١٢ل يف األعداد عندما وجه بولُس هذا السؤا

ولكن تذكَّروا أنَّ هذا ." ليس لدي أمر من الرب، ولكن أنا أقُولُ لكُم"
  .تعليم موحى به من اهللا، ألنَّ بولُس يكتب بِوحيِ روحِ اهللا
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  الفصلُ السادس عشر
  "احلياةُ اجلنسية عند املُتزوجِني املُؤمنني"

  )٦ -١: ٧ورنثُوس ك١ُ(
عرب تاريخِ الكنيسة، إحتار أتباع املَسيحِ األتقياء أمام السؤالِ 

ما هو القصد من العالقَة اجلنسية يف حياة شرِيكَنيِ متزوجني؟ : التايل
 ٣هل هو بِبساطَة التكاثُر؟ وهل هذا هو اهلدف الوحيد؟ يف األعداد 

س نصيحةَ الزواج املُوحى هبا من اهللا عن العالقَة  يعطي بول٥ُإىل 
  .اجلَسدية احلَميمة عند األزواجِ املُؤمنني املُقدسني يف كُورنثُوس

ليوف الرجل املَرأَةَ حقَّها الواجِب : "كتب بولُس يقُول
ا بل ليس للمرأة تسلُّطٌ على جسده. وكَذَلك املَرأَةُ أيضاً الرجلَ

ال . وكذلك الرجلُ ليس له تسلُّطٌ على جسده بل للمرأَة. للرجل
يسلُب أحدكُم اآلخر إال أن يكُونَ على موافَقة إىل حنيٍ لكَي تتفرغُوا 
للصومِ والصالة ثُم جتتمعوا أيضاً معاً لكَي ال يجربكُم الشيطانُ لسببِ 

 )٥ -٣." (عدمِ نزاهتكُم
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السبب الوحيد الذي ألجله يمكن أن حترم شريكَةَ حياتك أو 
 فاحلَميمة، هو هبد ةنسياجل العالقَة من حق كحيات ريكي شمأن حتر

وينبغي أن ال ترفُضا بعضكُما بعضاً . اإلنفصالِ املُؤقَّت للصومِ والصالة
بادفاق املُتومِ والصالةإال على أساس اإلتغا للصومن مثَّ . ل بأن تتفر

  . جتتمعان معاً، لئال يجربكما الشيطان
املبدأُ . هناك بضعةُ مبادئ هامة بإمكانِنا مجعها من هذه األعداد

فجسد املرأة يخص زوجها، . اإلثنان هما جسد واحد: األولُ هو
هزوجت صخلِ يجالر لْ . وجسدب هوجِ تسلُّطٌ على جسدللز فليس

  . وليس للمرأَة تسلُّطٌ على جسدها بل للرجل. للمرأة
مبدأٌ آخر هو أنَّ أفضلَ دفاعٍ ضد جترِبة الزىن هو هجومٍ جيد 

–ية يف زواجِكدة وكافية جعالقة جسدي يكهبذه .  أي أن يكُونَ لد
 خترج إىل العامل وتتعاملُ مع اآلخرين، لن تكُونَ ضعيفاً الطريقة، عندما

يعطي العهد . أمام التجربة، ألنك قد سبق وأرضيت نفسك يف املرتِل
  .٢٠ -١٥: ٥القدمي نصيحةً للشبان املُتزوجِني، يف سفرِ أمثال 
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ة يف العالقَةيفتاحأنَّ الكلمة امل وث هأٌ ثالاحلَميمة مبد ةاجلسدي 
تطرح األسئلة عما هو ." متبادلة"داخل العالقة الزوجِية، هي كلمة 

طَبِيعي غَري وا هوعم طَبيعي وا هطَأٌ، عمخ وا هوعم ا . صوابوعم
واب على هو املُعدلُ الوسطي للعالقة اجلنسية بني الزوجني أُسبوعياً؟ اجل

  "ما هو املُتبادل؟: "كُلِّ هذه األسئلة هو أنَّ على الزوجني أن يسأال
 م معمنه دهبا كُلُّ واح عأنَّ العالقَةَ اليت يتمت ور هآخ أٌ هاممبد
اهللا، تستمر بأن تكُونَ فَرديةً وشخصية، حتى ولو كانت هذه العالقَة 

  . ، وأنهم يتمتعونَ معاً هبذه العالقة مع اهللاحيوية لزواجِهم
. علَّم يسوع أنَّ العالقَة بني الزوجني ليست فقط عالقَةً جسدية

فعندما صمم اُهللا الزواج، خطَّطَ للشرِيكَنيِ الزوجِيني أن يكُونوا واحداً 
ةُ اجلسديةُ احلميمة يف الروح وواحداً يف الفكر، ومن مثَّ تكُونُ العالقَ
يبين بولُس على . هبجة التعبري عن هذه املُستويات العميقة يف عالقتهما

مبدأ الزواج هذا الذي قدمه يسوع، بإضافَة الفكرة أنَّ عالقَة الزوجني 
مع اهللا تستمر بكونِها فَرديةً وشخصية، رغم أنها تصبِح أيضاً عالقَةً 

لةمبادساطَة . تبِب داً، ليسواح جنيلُ املُتزوالذي جيع يوحابِطُ الرالر
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فالرجلُ وزوجته . كونهما يصلِّيان معاً، أو يذهبا إىل الكَنيسة معاً
  .عليهِما أن يتمتعا، كُلٌّ منهما مبفرده، بإتحاد روحي مع املسيح

القتك الزوجِية تصبح ضعيفَةً، وإن مل يكُن إذا وجدت أنَّ ع
فيها إتحاد عميق كما ينبغي أن يكُون، ماذا ستفعلُ حيالَ ذلك؟ 

فالرابِطُ الروحي . عليكُما كلَيكما أن تسعيا حنو عالقَة أعمق مع اهللا
فاً مبقدارِ ما تكُونُ الذي يوحد الزوجني روحياً، يكُونُ قوياً أو ضعي

فإذا أردت أن تقَوي . عالقتهما الفَردية مع املسيح قويةً أو ضعيفة
  .عالقَتك الزوجِية، إقترِب من املسيح أكثَر فأكثَر

  
  

  الفَصلُ السابِع عشر
  "نصيحةُ بولُس املُوحاة للمتزوجني"

  )١٦ -٧: ٧كُورنثُوس ١(
هرِسالت ين السابِع يف وسطددولُس يف العب حواج، أوضعن الز 

ألني أُريد أن يكُونَ : "والثامن من اإلصحاحِ السابِع أنه كانَ عازِباً
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يعتقد بعض ." إنه حسن هلُم إذا لَبِثُوا كما أنا... جميع الناسِ كما أنا
 يف السنهدرمي، فال بد أنه كانَ املُفسرين أنه مبا أنَّ بولُس كانَ عضواً

 الً عندما كتبكانَ أرم هوا بأنجنتمن األوقات، فإست جاً يف وقتتزوم
فسواٌء أكانَ عازِباً أصالً، أم صار عازِباً بعد . رِسالَةَ كُورنثُوس اُألوىل

  .اً، إبق كذلكإن كُنت عازِب: ترمله، فهو يقدم املبدأَ نفسه هنا
يف هناية اإلصحاح، يعلِّم بولُس مجدداً أنَّ العازِبني الذين مل 

ينبغي أن ينظَر إىل هذا . يسبِق أن تزوجوا، عليهم أن يبقُوا عازِبني
أو " الضيق احلاضر،"، الذي يشري إىل ٢٦التعليم على ضوء العدد 

ر بِوضوح أنَّ اإلضطِّهاد سيكُونُ كانَ بولُس يفكِّ. إضطِّهاد املُؤمنني
 جٍ ولهتزوعلى شخصٍ م ها سيكُونخصٍ عازِبٍ مماً على شلَ جِدأسه

  .أوالد
 كانَ هذا –آمن بولُس أيضاً أنَّ رجوع الرب كانَ وشيكاً 

أن يبقُوا كذلك ولُس من العازِبنيب طلب هةً . سبباً آخر من أجلوعالو
ك، كتب بولُس أنَّ غري املُتزوجِني بإمكانِهم أن يركِّزوا على ذل

بة على إرضاِء الرم بالكُلِّيهمامن من هذا . إهتأماك ةويف عد
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 هقالَ أيضاً أن هة، ولكنوبِيزقاِء يف العجاً للبجولُس حب ماإلصحاح، قد
يف العزوبِية، وإن كان دافعك إن مل يكُن بإمكانِك إحتمال البقاء 

. اجلنسي قوياً مما جيعلُك تتحرق بالشهوة، عندها عليك أن تتزوج
وهو يدعو . ولكن بولُس يدافع بِوضوحٍ عن العزوبية يف هذا اإلصحاح

انِك أن تعرِف يبدو أنَّ موهبةَ العزوبية تعين أنه بإمك. العزوبية موهبة
أي شرِكَتك " زواجِك"الشبع والرضى بدون الزواج، وذلك من خاللِ 

  . مع الرب
 يخاطب بولُس املُتزوجِني، األزواج ١١ و١٠يف األعداد 

إنَّ . ٥ -٣املُؤمنني، أي نفس األزواج الذين كانَ يخاطبهم يف األعداد 
هلذا . وتعليمه هذا منسجِم مع تعليمِ يسوع. قُواتعليمه هلُم ليس أن يتطلَّ

فلقد أعطانا الرب إستثناًء واحداً على ." ليس أنا بلِ الرب"كتب قائالً، 
علَّم يسوع أنَّ الزواج هو عقد مبنِي . هذا، وهو إستثناُء اخليانة الزوجِية
ِء كُلِّ دخيلٍ آخر على العالقَة بني على شرط احلصرية وإستقصا

عندما ينتهك شرطُ احلَصرِية، يمكن أن يعلَن . الشرِيكَني الزوجِيين
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وجِيالز قدالع ركَس . مع املُؤمن بأن يعيش رانال يأم فاُهللا واملسيح
  .اآلخرينشريك ال يلتزِم بأن يعيش معه حصرِياً، وال يستقصي 

 يبدأُ بتقدميِ جواب بولُس على سؤالٍ آخر طرحه ١٢العدد 
يبدو أنهم سألُوه . الكُورنثُوسيونَ يف رِسالتهم له، فيما يتعلَّق بالزواج

ماذا ينبغي على الرجل املُؤمن أو املرأة املُؤمنة أن يفعاله، عندما يكُونُ 
إن كانَ : "كتب بولُس يقُول. ريِ مؤمنأحدهما متزوجاً من شريك غَ

واملرأةُ . أخ له إمرأَةٌ غَري مؤمنة وهي ترتضي أن تسكُن معه فال يتركْها
كْهها فال تترمع ي أن يسكُنضيرت ونٍ وهؤمم لٌ غَريجاليت هلا ر ".

)١٣ -١٢(  
 وعج موضعالمل ي وعلَطة"إنَّ يساليت يكُونُ "الزجيات املُخت ،

هذه الزجيات لربما كانت . فيها أحد الزوجني مؤمناً، أما اآلخر فال
 وثُهدح يكثُر الزواج، وهو أمر ني اخلالص بعدوجالز ةً لنوالِ أحدنتيج

بالطبع، قد يكُونُ هذا نتيجةً لزواجِ املُؤمن من شريك . يف أيامنا أيضاً
كُورنثُوس ٢. (مر الذي مينعنا الكتاب املُقدس عن عملهغَري مؤمن، األ

١٤: ٦(  
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  الطالق يف الكتابِ املقدس
يف زواجٍ مختلَط، ال يعطي بولُس خيار الطالق للمؤمن، بل 

دعونا نفترِض مثالً، . وهذا عادلٌ جداً على أكثَرِ من وجه. لغريِ املُؤمن
ؤمن هو متزوج من إمرأَة أصبحت مؤمنةً بعد أن أنَّ الرجلَ غري املُ

عندما تزوجا وكانا غري مؤمنني، كانا منسجِمنيِ متالئمني؛ . تزوجا
فاآلن، . ثُم أصبحت الزوجةُ مؤمنةً. وكانَ لديهما نظام القيمِ نفسه

. يها أن تبقَى ملتزِمةً بزوجِهاماذا عليها أن تفعل؟ يعلِّم بولُس بأنه عل
أنت مل تعودي نفس املرأة اليت "ولكن إذ نظَر زوجها إليها وقال، 

ليس . عندها، يقُولُ بولُس، فليفارِق." أُريدك خارِج حياتي. تزوجتها
  )١٥." (األخ أو اُألخت مستعبدينِ يف مثلِ هذه األحوال

وجاملُؤمن،ولكن، إذ قالَ الز ودي " غَريعمل ت حسناً، أنت
كبي ال أزالُ أُحولكن ،هجتأن تبقَي . الشخص الذي تزو كوأُريد

فإنَّ نصيحةَ بولُس املُوحاة اليت يقدمها للشرِيك الزوجِي " زوجةً يل،
قدس يف ألنَّ الرجلَ غري املُؤمن م"ملاذا؟ . املُؤمن هي البقاء يف الزواج

ةُ من قيادة زوجِها  واألملُ هو بالطبع أن تتمكَّن الزوج) ١٤." (املرأة
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وعلينا أن نعرف ماذا يعين كون الزوج يرغَب ببقاِء . ملعرِفَة املسيح
هة معاملُؤمن هونَ غريِها . زوجتها ودمع أن يعيش عليه هفهذا يعين أن

ولُس أنَّ الزوجةَ املُؤمنِة ليست مستعبدةً عندما عندما كتب ب. حصرياً
 دقديد؟ أنا أعتمن ج جزوتةٌ لترها حها، فهل هذا يعين أنكُها زوجيتر

فأنا أُفسر عدم كونِها مستعبدة، بأنها حرةٌ لتتزوج من . بأنها تستطيع
  .جديد

  
  الفَصلُ الثامن عشر

"لفلَطَةخالزجيات املُخت اتي"  
  )٢٤ -١٧: ٧كُورنثُوس ١(

لقد قسمت هذا اإلصحاح العظيم عن الزواج إىل أقسام، ألنين 
أُؤمن أنَّ كُلَّ قسمٍ يشري إىل إىل أجوِبة بولُس على األسئلة اليت طرحها 

ة بولُس على بينما ندرس أجوِب. عليه هؤالء الكُورنثُوسيون يف رِسالتهم
  . هذه األسئلة، بإمكانِنا أن نحدد أسئلتهم
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إستناداً إىل هذا املبدأ، يف هذا املقطَع بإمكانِنا أن نفهم بِحدسنا 
أنَّ بولُس كانَ يجيب على سؤالٍ طُرِح من قبل أشخاصٍ كانوا 

رنثُوس هذه، فكَّروا بِحضارة كُو. متزوجني أو عنهم أكثَر من مرة
وكيف كانت حياةُ الناس الذين كانوا ينتمونَ إىل هذه الكَنيسة، قبلَ 

تذكَّروا أنَّ بولُس قالَ يف اإلصحاحِ السادس أنَّ . أن خيتبِروا التجديد
يف هذا . هؤالء كانوا متورطني يف شتى أنواعِ اخلَطايا اليت ختطُر بالبال

س الزجيات الغريبة ذات اخلَلفيات املُختلَطَة، بني املقطَع، يعالج بولُ
  .بعضِ األزواج يف كنيسة كُورنثُوس

 ٢٤، و٢٠، ١٧الحظوا يف هذا املقطع، كيف أنَّ األعداد 
هأَ نفساملبد مقدت" . بعا الركما د اُهللا لكُلِّ واحد كما قسم هأن غري

 سلُكيهكذا ل سكُلَّ واحدميعِ الكَنائيف ج ر١٧." (وهكذا أنا آم (
ما دعي كُلُّ ) "٢٠." (الدعوةُ اليت دعي فيها كُلُّ واحد فليلبث فيها"

  )٢٤." (واحد فيه أيها اإلخوة فليلبث يف ذلك مع اهللا
دعوين أُوضح لكُم هذا الوضع من خاللِ قصة زوجنيِ 

تما مرأعرِفُهما، وهنيِ يف العممعلى . قد فتني تعرفعلى مدارِ سنت
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وذات ليلَة سأالين إذا كُنت أقبلُ أن أبقى . هذين الزوجني عن كَثَب
عندمها بعد إنتهاِء إجتماعِ درسِ الكتاب املقدس الذي إستضافاه يف 

  . مرتِلهما، ألنهما أرادي أن يخبِراين بِقصتهما
وكانت . ةُ العبةً هبلوانِيةً يف السريك قبلَ أن تتجددكانت املرأَ

أيضاً تعيش حياةً ال أخالقية، وكانت قد تزوجت تباعاً ثالث أو أربع 
وكانَ هو مجرِماً، وقد سبق له . ومن مثَّ إلتقَت بِزوجِها احلالي. مرات

ناسبات يف مدينة كَبرية، ويف إحدى املُ. وتزوج ثالث أو أربع مرات
. مسعا واعظاً يكرِز باإلجنيل يف محلَة تبشريية كبرية يف تلك املدينة

ماذا "فاختبرا اخلالص، وإذ بدأا قراَءة الكتاب املقدس، أخذا يتساَءالن، 
فوجدا قسيساً وجه هلُما النصيحةَ " ينبغي أن نعملَ حيالَ زواجِنا؟

إرجِعا كُلٌّ منكُما إىل الشريك األول، وإذا كانَ هذا الشريك  ":التالية
ال يزالُ على قَيد احلياة ومل يكُن متزوجاً، بإمكانِك أو بإمكانِك أن 

ولكن عالقَتكُم كما هي عليه اآلن هي زِىن، وينبغي إهناء . تتزوجي به
  ."هذا الزواج اآلن



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٨٤ -

بعض انبحما كانا يههلُما أن ولكن حهما البعض لدرجة مل تسم
يتطلَّقا، خاصةً أنهما كانا كالهما قد آمنا باملسيح الذي خلَّصهما، 

عاهبما . فأتهقَدا أنة، أعتما اجلسديهتذكَّرا فيها عالقت ةي كُلِّ مرولكن ف
يف دراستنا .  يحتمللقد كانَ شعورمها بالذَّنبِ ال. كانا يمارِسان الزىن

للكتابِ املقدس، كُنا قد سبقنا ودرسنا لتونا إصحاح الزواجِ هذا، 
فأشرت هلُما إىل هذا املقطَع " ماذا كانَ سيقُولُ بولُس لنا؟"فسأالين، 

حيثُ قالَ بولُس ثالثَ مرات أن يبقَيا يف زواجِهما، أي كما كانت 
  .تعرفا باملسيححالتهما الزوجِية عندما 

لقد أحب بولُس أن يستخدم كلمة دعوة ليصف إختبار 
هلنا هذا املقطَع وغري ظهِرولُس كانَ . اخلالص، كما يأنَّ ب دقأعت

يخاطب أزواجاً، متاماً مثل هذين الزوجني اللذين تعاملت معهما، فقالَ 
ما ما معناهلَه" :كُما يسة؟ عندما وجدوجِيكُما الزوع، ماذا كانت حالت

هذا ما نصحت به ." مهما كانت عليه حالتكُما، إبقَيا يف زواجِكُما
ولقد قُمنا بإحتفالٍ زواجٍ هلُما، أي . هذين الزوجني املُتقدمنيِ بالعمر
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منذُ بإحتفالٍ روحي طلبا فيه منا هللا أن يبارِك ويقدس إتحادهما معاً، 
  .أن أصبحا تلميذَين ليسوع املسيح

وكُلُّ خطاياهم ال تغفَر فقط، . عندما خيلُص اخلُطاة، يتربرون
فاآلن، دعونا نطبق مبدأَ التربير . بل يصبِحونَ وكأنهم مل يخطئوا أصالً
ن فهل هم يتبررونَ فقط ع. على الزجيات ذات اخلَلفيات املُختلَطة

فنصيحةُ بولُس املُوحى هبا من اهللا يف هذه ! زجياتهم السابِقة؟ كال
فالشخص الذي تكُونُ معه . األعداد، هي منسجِمةٌ مع اإلجنيل

 نيأن تبقَى معها أو تبق عليك ،بقي بالرعندما تلت وجِيز ريككش
 هو حتت دمِ فماضيك. معه، وأن تطلُبا بركةَ الرب على زواجِكما

كزجيات يسوع املسيح، مبا يف ذلك.  
  

  الفَصلُ التاسع عشر
  "قُدسية العزوبِية"

  )٤٠ -٢٥: ٧كُورنثُوس ١(
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هذه النصيحة يف املقطَعِ اخلتامي من اإلصحاحِ السابِع من 
كُورنثُوس اُألوىل، موجهةٌ لألشخاصِ العازِبني، سواٌء أكانوا غري 

جنيتزوطَلَّقونمل أو مم أرامهوكما قُلنا سابِقاً، لكي .  أصالً، أم أن
نفهم تعليم بولُس هنا، من الضروري أن نتذكَّر ما يقولُه بولُس يف 

فأَظُن أنَّ هذا حسن لسببِ الضيقِ احلاضر أنه حسن : "٢٦العدد 
جاَء أعاله، كانَ بولُس باإلضافَة إىل ما ." لإلنسان أن يكُونَ هكذا

ألنَّ هيئَةَ هذا . الوقت قَريب. "يعتقد بِرجوعِ املسيح القَريب والوشيك
  )٣١، ٢٩." (العامل تزول

أراد بولُس أيضاً أن يبقى العازِبونَ كما هم، لكي يتكرسوا 
أُريد أن ف. "خلدمة الرب بِطريقَة ال يستطيع املُتزوجونَ أن يعملُوها

موا بال هتكُون .برضي الري كيف بلريف ما ل مهتج يا . غري املُتزووأم
هي إمرأَترضي يف ما للعامل كيف مهتج فيزوقالَ ) ٣٤ -٣٢." (املُت

أراد أن يتحرر العازِبونَ من . بولُس أنَّ األمر نفسه يصح على النساء
  .ت العالَمإنشغاال
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وعلينا أن . عرب هذا اإلصحاح، دافَع بولس كثرياً عن العازِبني
ال نستغرِب إذا بقي أشخاص يف جسد املسيح عازبني، لكي خيدموا 

فيمكن اإلستنتاج من تعليمِ بولُس . الرب بدون أن يرتبِكُوا بأمورِ احلياة
ب يمكن أن يصبِح أكثَر  أنَّ الشخص العازِ–يف هذا اإلصحاح 

 بالر ياً عازِباً تكُونُ –تكريساً خلدمةراع أنَّ الكنيسةَ اليت ختتار 
  .حكيمةً

ويف الوقت نفِسه أوضح بولُس أنَّ الزواج ال يزالُ خياراً 
وإن كُنت عازِباً ال . فإن كُنت متزوجاً ال تطلُب اإلنفصال. "مقبوالً

ئ. ةًتطلُب زوجخطمل ت جتوإن تزو ".  
املرأةُ مرتبِطَةٌ "فيما يتعلَّق باألرملة، كتب بولُس يقُول، 

ولكن إن مات رجلُها فهِي حرةٌ لكَي . بالناموس ما دام رجلُها حياً
ولكنها أكثَر غبطَةً إن لَبِثَت هكذا . تتزوج بِمن تريد يف الرب فقط

ومن ) ٤٠ -٣٩." (وأظُن أني أنا أيضاً عندي روح اهللا. يحبسبِ رأي
الواضح أنَّ هذه النصيحة تنطَبِق أيضاً على الرجال الذين يفقُدونَ 

  .زوجاتهم
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فإذا فقدت شريكَةَ حياتك، ولو كانَ لديك أفضل زواجٍ يف 
 األمر إنه. العامل ميكن تصوره، فأنت حر بأن تتزوج من جديد

أً يف سفرِ التكوين حيثُ تقول، . الطبيعيمبد فكلمةُ اِهللا تضع" ليس
ه١٨: ٢تكوين ." (حسناً أن يبقى آدم وحد ( د لذلكفاُهللا مل يقص

 يجزٍء من شخص، أن يقض دجرو مه هزوجت ل الذي بدونالرج
خلمسة عشر حياته غري كاملٍ، حتى ولو كانت السنوات العشر أو ا

حياة شريكة بدون هاألخرية من حيات .  
بينما أختم هذه الدراسة إلصحاحِ الزواجِ، ينبغي أن أُشدد على 
. أنه مل يمر وقت كانت هناك أمهِّيةٌ هلذا اإلصحاح مبقدارِ ما له اليوم

وأعتقد أنَّ . فالزواج هو حتت اهلُجومِ اليوم يف سائرِ أحناِء العامل
 األوالد قينطَل م القوس الذي منهه أنَّ األزواج الشيطانَ يعرِف

ولقد شارك سليمانُ احلكيم معنا هذا . (كالسهام، إىل هذا العامل
لو كُنت مكانَ الشيطان، وعرفت كم يعبر ) ١٢٧اإليضاح يف مزمور 

ما كُنت ستقطَع وتر هذا اإليضاح عن احلقيقة، ماذا كُنت ستفعل؟ أ
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 جيات؟ هذا متاماً ما يفعلُهالز حاوِلُ حتطيمست القوس؟ أما كُنت ذلك
  .الشيطانُ؛ وهلذا حتولَ  الطالق إىل عدوى متفشية حولَ العامل

 نتمأن ن ة، حنتاجيوحنا الرتي وسعادوحاِهللا وخلَريِنا الر جدلَم
 الزواج هو قَلب العائلة، والوحدة األساسية املركزِية زجياتنا، ألنَّ

واحلَيوية اليت من خاللها يريد اُهللا أن ميَأل األرض بالسكَّان الذين 
  .يريدونَ أن يكُونوا ملح األرضِ ونور العامل

  
  الفَصلُ العشرون

"فحمبةُ األخِ األضع"  
  )٨كُورنثُوس ١(

ثَّامن من رسالة بولُس اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس اإلصحاح ال
يبدأُ بتقدميِ جواب بولُس املُوحى به، على سؤالٍ آخر ال بد أنه سئلَ 

 وهي أكلُ –عنه حولَ مشكلَة كانت موجودةً يف كنيسة كُورنثُوس 
  .ما متَّ تقدميه ذَبِيحةً لَألوثان
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نثُوسيونَ مؤمنني، كانَ الكَثريونَ من الذين قبلَ أن يصبِح الكُور
ولقد كانت . كتب هلُم بولُس رسالته هذه، متورطني يف عبادة اَألوثان

عبادةُ األوثان نجِسةً وغري أخالقية، ألنهم كانوا يعبدونَ آلهةً كانوا 
دتهم هلذه اآلهلة حتتوي ولقد كانت عبا. يظُنونها جوهر الشهوة اجلنسية

على وجود مومسات يف اهلياكل الوثنية للذين يرغَبونَ، باإلضافَة إىل 
فكانت الذَّبائح تقدم هلذه . وجود الشبان اليافعني للشاذِّين جِنسياً

اللحم وكان حلم الذبائحِ يجمع ويباع بأسعارٍ مخفَّضة يف سوقِ . اآلهلة
فهل كانَ من الصوابِ ألتباعِ املسيح أن يشتروا هذا . يف كُورنثُوس

اللحم ويقدموه على مائدة الطعام، بعد أن متَّ تنجيس هذا اللحم 
بتقدميه آلهلة وسطَ عبادة الأخالقية؟ لقد إنقسمت كنيسةُ كُورنثُوس 

  .حولَ هذه القضية
الكثري ية قبلَ أن يأتوا عبدني إىل املسيح، كانمن الكُورنثُوسي 

. بالواقع، كانت عبادةُ األوثان وجهاً هاماً من احلضارة اليونانِية. أوثان
، ١٧قالَ أحد املُفسرين أنه عندما ذهب بولُس إىل أثينا، يف أعمال 

  . كانَ من األسهلِ إجياد إله يف تلك املدينة من إجياد رجل
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إىل جانِبِ هذا النوع من العبادة، كانت تقدم أجزاٌء كبريةٌ من 
هذا اللحم كانَ يجمع الحقاً من قِبلِ اللحامني، . اللحمِ، ذبائح لألوثان

بسببِ إضطِّهاد . الذين كانوا يبيعونه يف السوق بأسعارٍ مخفَّضة
نا أن نفترِض أنهم كانوا يعانونَ إقتصادياً املُؤمنني يف تلك األيام، بإمكانِ
فكان ينبغي على املُؤمنني أن يكُونوا . من الفقرِ، بسببِ إميانِهم

حريصني جداً يف طَريقَة مصروفهم، وكثريونَ منهم مل يروا خطأً يف 
  .شراِء وأكلِ اللحم املُقدم للوثَن

اً ولكن كانَ يف كُورنثُوس أولئكجد نياسوا حسالذين كان – 
: ٨كُورنثُوس ١." (ضعفاَء الضمري"ولقد أشار إليهِم بولُس بكَونِهم 

لَربما كانَ هؤالء قد تورطُوا سابِقاً يف عبادة األوثان، وكجزٍء من ) ١٠
ةرورِ اجلنسيكُوا بكُلِّ أنواعِ الشما شاربهذه العبادة، لَر .بالنسب ة

هلؤالء، مل يكُن من الصواب أكلُ اللحم الذي تنجس هبذه العبادات 
فمن كانَ على صواب ومن كانَ على خطأ؟ عندما كتب . الشريرة

 هجواب نيسالة، أعطى الكُورنثُوسين من هذه الرولُس اإلصحاح الثامب
 اليونانِيونَ بدأَ ببضعِ كلمات عن املعرفة، اليت كانَ. على هذا السؤال
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فبدأَ بولُس بالتشديد على . كانوا يعبدونَ العقلَ والثقافة. مولَعني هبا
فإن . العلم ينفُخ ولكن احملبةَ تبنِي. فنعلَم أنَّ لجميعنا علماً. "املعرفة

كما ي يئاً بعدش مل يعرِف هيئاً فإنش عرِفي هأن ظُني دأن كانَ أح جِب
." ولكن إن كانَ أحد يحب اَهللا فهذا معروف عنده. يعرِف

فالقَضيةُ ال تتعلَّق بكم أنت تعرِف، بل بِكَم ) ٢ -١: ٨كُورنثُوس ١(
بحت . بحطَأٌ، بل بِكَم تخ ووما ه صواب وةُ مبا هالقضي توليس

على خ كأن ظُنالذي ي فاألضع طأاألخ . ،فكِّرأن "قد ت نمكي كيف
 مري حلماً قُداألوثان، وال أشت داليوم؟ فأنا ال أعب هذا علي ينطَبِق

متاماً كما فعلنا مع إصحاحِ الزواج، دعونا نبحثُ عن مبادئ ." لألوثان
  .يف األصحاحِ الثامن ونطبقها

قوا يعتالذين كان ولُس أولئكب لقد مدح دوجال ت هونَ أند
ولكنه قالَ أنه ليس اجلميع يفهمونَ أنه يوجد . مشكلة بأكلِ هذا اللحم

إله واحد حقيقي، وأنَّ األوثانَ ليست شيئاً، بل مجرد خشب وحجر 
. فعندما يأكُلُ هؤالء حلماً قُدم لألوثان، يتأذَّى ضمريهم. وذهب وفضة

حذَروا من أنَّ ممارسة هذا املُستوى العايل من املعرِفة الذي هلذا إ"



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

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

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

  - ٩٣ -

يعطيكُم حريةً لتأكُلُوا هذا اللحم، أن ال يصبِح هذا عثرةً لألخِ 
  ) ٩." (األضعف

يسوع املسيح يحب الشخص الذي حكم عليه بأنه األضعف 
الشخص لدرجة أنه ولقد أحب يسوع هذا . يف ضمريه أو يف عقله

همن أجل ولُس، . ماتةً لكي تتخلَّى عن "سألَ بفايك أخاك بحهل ت
القضيةُ مجدداً ليست ما هو صواب " صحنٍ من اللحم من أجله؟

  وخطأ، بل كم نحب األشخاص الذين يظُنونَ أنَّ هذا خطأ؟ 
و كنيستك، الذي هو فكِّر بأمرٍ ما من حضارتك أو حياتك أ
ولكن قد تكُونُ تعرِف . بِرأيِك ليس خطأً، لكونِك تتمتع حبسنِ التمييز

مؤمنني ال يحِسنونَ التمييز مبقدارِك أنت، وال يرونَ القضية بِوضوح 
وإذا رأَوك . وألسبابٍ خاصة هبم، يظُنونَ أنَّ هذا خطأ. كما تراها أنت
  .ألمر، سوف يتأذُّونَ روحياًتعملُ هذا ا

ملاذا تحد حرييت بسبب ضعف ضمريِ أو عقلٍ "قد تتساَءلُ، 
وهلذا يقُولُ بولُس أنَّ القضية . هنا يظهر دور احملبة" شخصٍ آخر؟

فالعلم ينفُخك، وجيعلُك تتكبر، أما احملبةُ . ليست قضية معرِفة أو علم
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لقد أحب املسيح األخ األضعف لدرجة أنه . ك وتبين اآلخرينفتبني
فكم أنت تحب أخاك األضعف هذا؟ فهل تريد، بدافعِ . مات من أجله

  احملبة وليس العلم، أن تضحي بِكُلِّ ما يمكن أن يعثُر أخاك األضعف؟
  

  الفَصلُ احلادي والعشرون
  " لكُلِّ الناسكُلُّ األشياء"
  )٢٣ -١: ٩كُورنثُوس ١(

. لنفترِض أنَّ قسيساً أسس كَنيسةً بعد أن قاد أعضاَءها للمسيح
فبينما كانت تنمو الكنيسةُ، تطلَّب األمر ختصيص خدامٍ آخرين 

فماذا لو قامت الكنيسةُ بدعمِ هؤالء اخلُدام اآلخرين مجيعاً، . للرعاية
  ا مل تدعم الراعي الذي أسسها؟ فهل سيكُونُ هذا صواباً؟ولكنه

فاخلُدام الذين بنوا على . هذا ما حدثَ يف كنيسة كُورنثُوس
 من الكَنيسة، ولكن نيوموا مدعولُس، كانب وبناه األساس الذي سبق

صحاحِ يف اإل. بولُس مل يأخذْ بتاتاً دعماً من املُؤمنني الكُورنثُوسيني
 هثَلٍ على تطبيقهذا كم مخدع إستف"التاسأ األخ األضععلى " مبد
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إعتبر بولُس الكُورنثُوسيني كاإلخوة األضعف يف . حياته الشخصية
  .جمالِ العطاء

يبدو أنَّ البعض يف كنيسة كُورنثُوس شكَّكُوا حبق بولُس بأن 
، متَّ ١ أنَّ الرسلَ الذين إختريوا يف أعمال تذكَّر. يدعو نفسه رسوالً

فبناًء على . إختيارهم ألنهم كانواَ مع الرب منذُ معموديته حتى صعوده
بعد أن تعاملَ بولُس . هذا املعيار، مل يكُن بولُس مؤهالً ليكُونَ رسوالً

رجع ليتكلَّم عن موضوع احملبة مع هذا املَوضوع يف اإلصحاح التاسع، 
  .لألخِ األضعف يف اإلصحاحِ العاشر

ألست أنا رسوالً؟ ألَست أنا حراً؟ أما "كتب بولُس يقُول، 
 لست ؟ إن كُنتبم عملي يف الرم أنتنا؟ ألستاملسيح رب وعيس رأيت

ولٌ، ألنسما أنا إليكُم ررين فإنسوالً إىل آخرِسالَيت يف ر تمم خكُم أنت
ب٢ -١: ٩كُورنثُوس ١." (الر (  

كانَ الشخص الذي يتم إرسالُه إىل ) أو الذي أُرسلَ(فالرسولُ 
ويربهن بولُس بأنه أُرسلَ إىل كُورنثُوس، حيثُ .  آخرين، مثل املُرسل

من معىن ةمبكُلِّ ما للكَل نيثَنيو إليهم، .كانَ الناس يئه ًةولكن نتيج 
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بللر ةَ عملهوا نتيجوا اخلالص؛ وهكذا كانربالء . إختهؤ
الكُورنثُوسيونَ الذين كانوا مرةً وثَنِيني، والذين صاروا يف املسيح، 

هتسوليقنِعاً على ررهاناً موا بم كانهولُس أنب ؤكِّدي.  
.  هو إحتجاجِي عند الذين يفحصونينهذا"ثُم يقُول بولُس، 

ألَعلَّنا ليس لنا سلطانٌ أن نأكُلَ ونشرب؟ ألعلَّنا ليس لنا سلطانٌ أن 
نجولَ بِأُخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟  أم أنا وبرنابا 

ا لكُم إن كُنا قد زرعن... وحدنا ليس لنا سلطانٌ أن ال نشتغل؟
الروحيات أفَعظيم إن حصدنا منكُم اجلَسديات؟ لَكننا مل نستعملْ هذا 

." بل نتحملُ كُلَّ شيٍء لئال جنعلَ عائقاً إلجنيلِ املسيح. السلطان
  )١٢ -١١، ٦ -٣: ٩كُور ١(

كانَ لدى بولُس احلَق بأن يقبلَ دعماً من كنيسة كُورنثُوس، 
 يأخذْ منهم أي دعمٍ، وال من الذين يف أفسس، وال من الذين ولكنه مل

الكنيسةُ اليت دعمته عندما كانَ خيدم هذه الكنائس . يف تسالونيكي
وثق بولُس أنَّ الفيلبيني كانوا ناضجِني كفايةً . كانت كنيسة فيلبي
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اهم إمتياز قُبول دعمهم لتكُونَ هلُم الدوافع السليمة لدعمِ خدمته، فأعط
له.  

مل يرِد بولُس أن جيعلَ عثرةً أمام املُؤمنني الكُورنثُوسيني بسببِ 
فلو أصر على نواله الدعم الذي كانَ يحق له، لكانَ . هذه القَضية

إنَّ كُلَّ ما يفعله بولُس هو أن حيصل منا على "البعض منهم قد قال، 
وهكذا أصر بولُس على كونِه قدم اإلجنيل جماناً يف كُورنثُوس، ." املال

فهل ترى . لكي ال يضع عثَرةً أمام أحد من ايٍء إىل اإلميان باملسيح
كيف كانَ بولُس يطبق مبدأَ األخِ األضعف يف عالقَته مع كنيسة 

  كُورنثُوس؟
أعظَمِ املقاط نا إىل أحدهذا يقُود يهسما ياجلديد عم ع يف العهد

إذ الضرورة "، ١٦يقُولُ بولُس يف العدد . الناس بفلسفة اخلدمة
ةٌ عليوعر. موضشال أُب فويلٌ يل إن كُنت ". ةهكذا كانت احلالُ بالنسب

لقد كانَ إلتزامه . كانَ سيصاب باألسى لو مل يبشر باإلجنيل. لبولُس
 وبينما هو يعملُ ذلك، كانَ –) ١٨" (بدون كلفة"يقدم اإلجنيل بأنْ 

  .يطَبق مبدأَ احملبة لألخِ األضعف
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فإني إذ كُنت : "يف هذا اإلطار أعطانا بولُس فلسفته للخدمة
) ١٩." (حراً من اجلَميع إستعبدت نفِسي للجميع ألربح األكثَرين

هللي ةفبالنسب حتت هوكأن هولُس نفسوس، جعلَ بالنام ودي الذي حتت
. وللضعيف، أصبح ضعيفاً، لكي يربح الضعفاَء للمسيح. الناموس

  )٢٢." (صرت للكُلِّ كُلَّ شيٍء لكي أربح على كُلِّ حالٍ قوماً"
. نكُلُّ ما نفعلُه ينبغي أن يقاس يف كيفية تأثريِه على اآلخري

وأن جنعلَ األخ األضعف . فعلينا أن جنعلَ اآلخرين يف مركَزِ إهتماماتنا
  وكُلُّ هذا من أجلِ قضية -يف مركَزِ إهتماماتنا، وليس أنفُسنا 

لقد جعلَ بولُس من اليهودي املُتدين، ومن األخِ األضعف، . اإلجنيل
اموس له، ومن األشخاصِ ومن املُؤمن الناموسي، ومن الذي ال ن

وإستعبد نفسه هلؤالء . الضالِّني، جعلَهم مجيعاً يف مركَزِ حياته وخدمته
الناس، وصمم أن يعملَ أي شيٍء لكي يسترعي إنتباههم ويبشرهم 

  .باإلجنيل
  

  الفَصلُ الثاين والعشرون
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  "أركُضوا لكَي تنالُوا"
  )٢٧ -٢٤ :٩كُورنثُوس ١(

خيتم بولُس اإلصحاح التاسع مستخدماً إيضاحات من عالَمِ 
الرياضة، لكَي يشجع املُؤمنني الشباب يف كُورنثُوس بأن يثبتوا يف 

ألَستم تعلَمونَ أنَّ الذين يركُضونَ يف امليدان جميعهم . "إميانِهم
وكُلُّ . هكذا أُركُضوا لكَي تنالُوا. يركُضون ولكن واحداً يأخذُ اجلعالة
أما أُولئك فَلكَي يأخذُوا إكليالً . من يجاهد يضبطُ نفسه يف كُلِّ شيء

إذاً أنا أركُض هكذا كأنه ليس عن . يفنى، وأما حنن فإكليالً ال يفنى
  )٢٦ -٢٤: ٩كُور ١." (غَريِ يقني

ملُ الذي يستخدو عن املَثَلُ اَألوياضة، هولُس من الرول بالرس ه
لنفترِض أنَّ املُتسابِقني يتبارونَ يف سباقِ عشرة . مباراة الركض
إنهم يحثُّونَ خطاهم مثَبتني أنظارهم على اهلدف الذي يف . كيلومترات

 أي الشريط الذي سيقطَعونه عندما جيتازونَ خطَّ –هناية السباق 
وإذا حتكَّموا بِسرعِتهم بِشكلٍ صحيح، ففي اللحظَة اليت . نهايةال

يجتازونَ فيها خطَّ النهاية، سيكُونونَ حاضرين للتضحية بأي شيٍء 
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إنَّ التحكُّم بالسرعة هو أمر يف غاية . يريدونه لكَي يربحوا هذا السباق
فالعداؤونَ ال يريدونَ أن يبذُلوا قُصارى جهدهم . السباقاألمهِّية لرِبحِ 

وال . من البِداية، وإال ختُور قواهم يف منتصف الطريق، وقبلَ النهاية
يريدونَ أن ينهوا السباق محتفظني بطاقَة مل يستخدموها كانَ يمكن 

  .أن جتعلَهم يفوزون
ولُس هذا املَفهب قطبلنا يف ي هزوم على فلسفة اخلدمة الذي أبر

كانَ هدفُه كمرسل أن يبشر العامل، ). ٢٣ -١٩(هذا اإلصحاح 
هدفَه حقِّقوسِ املسيح، لكي ينام يٍء يلزم، ضمنش لُ أيوكانَ سيعم .

 هكافأتأنَّ م قبِلُوا اإلجنيل بسبب –لقد عرف أي األشخاص الذين 
 هةً ستكُ–وعظونُ أبدي .  

:  إستخدم بولُس إيضاحاً آخر من عالَمِ الرياضة٢٦يف العدد 
بل أقمع "ثُم يتابِع قائالً، ." هكذا أَُضارِب كأني ال أضرِب اهلواء"

جسدي وأستعبِده حتى بعد ما كرزت لآلخرين ال أصري أنا نفسي 
 كانَ بولُس رِياضياً، ألنه يستخدم لَربما كَرجلٍ شاب) ٢٧." (مرفُوضاً

هلس . عدداً من هذه اإليضاحات يف رسائعن ٦يف أفس مثالً، يتكلَّم ،
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يف هذا املقطع، وبعد مقارنته لنظرته للحياة واخلدمة مع . املُصارعة
حياته الطريقة اليت جيري هبا العداُء يف سباق املاراتون، شبه نظرته إىل 

  .وخدمته بالطريقَة اليت يستعد هبا املُصارِع للمصارعة
 دعي ووراً وههعة، يقضى شصارللم املُصارِع دعفعندما يست

فهو يدرس أفالماً عن غَرميه، علَّه جيِد نقاطَ . ستراتيجيةً للمصارعة
. وهو يعرِف نقاطَ قُوته وضعفه.  مقتنِصاً فُرصه للنجاح–الضعف فيه 

  .كُلُّ هذا اإلستعداد هو جزٌء من ستراتيجيته لرِبحِ املُصارعة
 طَويلة، ومثل املُصارِع، وأي وا مسافاتاء الذي يعدفمثلُ العد
 ركِّزولُس بنفسِ الطريقة يث، كانَ بللحد دعآخر يست يطَلٍ رِياضب

هفللخدمة. على هد مشق، دعاهعلى طريقِ د املسيح هعندما خلَّص .
ولكي تتحقَّق هذه اخلدمة، أنشأَ بولُس خطَّةً للطريقَة اليت سيحيا هبا 

 همن –حيات عدد رأكب يٍء لكُلِّ إنسان، لكَي يقودسيكُونُ كُلَّ ش وفه 
سده لتدريبٍ صارِم، وكما يخضع البطَلُ الرياضي ج. الناس إىل املسيح
 هذا –فهو مل يرِد أن يكتشف يف هناية السباق . هكذا فعلَ بولُس
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 أنه قد عملَ أي –السباق الذي كانَ قد دعا آخرين ليشارِكُوه فيه 
  .خطأ مما يفقده أهليته ملُتابعة السعي

ون له هذه الفلسفة للحياة أَود لو أنَّ كُلَّ تابِعٍ للمسيح تكُ
هذا ما ينبغي أن يكُونَ املوقف الذي لَدينا حيالَ احلياة اليت . واخلدمة

فكم كانَ اُهللا سيتمجد، وكم كانَ . من أجلها خلُصنا وإليها دعينا
املسيح سيعظَّم، وكم كانت املأموريةُ العظمى ستتحقَّق، لو أنَّ املزيد 

انت لديهم فلسفةُ اخلدمة واحلَياة اليت عبر عنها بولُس يف من املُؤمنني ك
  .هذه األعداد

  
  الفصلُ الثالث والعشرون

"ج وحتذيراتمناذ"  
  )٢٢ -١: ١٠كُورنثُوس ١(

، يرجِع بولُس للحديث عن موضوع ١٠يف كُورنثُوس اُألوىل 
من الصواب أكل هذا ُألولئك الذين إعتقَدوا أنه . أكل ما ذُبِح لألوثان

أليس . أنظُروا إسرائيلَ حسب اجلسد. "اللحم، عبر بولُس عن حتذير
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بِكَلمات ) ١٨: ١٠كُور١" (الذين يأكُلُونَ الذَّبائح هم شركاُء املذبح؟
أال تدرِكُونَ مباذا تشرِكُونَ أنفُسكُم عندما تأكُلُونَ هذا اللحم "أُخرى، 

 فهل يمكن أن تكُونوا يف شركَة مع املسيح ومع خبزِ املُقدم لألوثان؟
 ةوا باملُشاركة يف عبادرموأن تست ،هإىل جسد شرياملسيح، الذي ي

  "األوثان وكُلَّ ما يرافقها؟
بعد أن ذكر أمثلَةً من العهد القدمي، مبا يف ذلك عبادة األوثان 

دمي عندما كانوا يف البرية، قالَ بولُس يف اليت تورطَ هبا شعب اِهللا القَ
فهذه اُألمور مجيعها أصابتهم مثاالً وكُتبت إلنذارِنا حنن "، ١١العدد 

  ."الذين إنتهت إلينا أواخر الدهور
، اليت تعين   Tuposتأيت من الكلمة اليونانية" مثال"إنَّ كلمة 

منُوذج املطبعة، أي رمز يترك إنطباعاً على فالنموذج هو مثل ." منُوذج"
فهذه األمثلة أو النماذج اليت يذكُرها بولس هي . صفحة مطبوعة

بالواقع صورةٌ جمازِيةٌ صغرية، مقصود منها أن تترك إنطباعاً على 
  .املُؤمنني الكُورنثُوسيني وعلينا حنن اليوم
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"قائم هأن ظُنأن ال يسقُطإذاً من ي نظُر١٢." ( فَلي ( فإن كُنت
تظُن أنك لن تسقُطَ أبداً، إتخذ من مثالِ شعبِ إسرائيل القَدمي حتذيراً 

ة. لكأيضاً قد تسقُطُ يف اخلطي أنت كقُوعِ . ألنمن الو علينا أن حنذَر
ب تسجيل فأحد أسبا. مجدداً يف أخطاِء شعبِ اِهللا يف العهد القدمي

ومل يكُن . تارخيهم، هو لكي ال نعود حنن ونقع يف أخطائهم نفسها
اإلسرائيليونَ القُدامى التائهونَ يف البرية هم الذين أخطأُوا فقط، بل 

ويف هناية حياته قال ما . أيضاً سليمان مثالً، وقع يف الكثري من األخطاء
 ،أ"معناه لتلوا كما عموا . ناال تعمبيت، لكي تتجنربوا من خبل تعلَّم

مزمور ." (إجعلُوا من حياتي حتذيراً لكُم. العواقب اليت عانيت منها
  )؛ وجامعة٢، ١: ١٢٧

 هلا أنت ضن أن تتعرمكد، مهلا داو ضتعر ةجرِبإنَّ كُلَّ ت
وكُلُّ جترِبة . ا أنتوكلُّ جترِبة تعرض هلا سليمان، قد تتعرض هل. أيضاً

ورِكبِد هلا أنت ضاِهللا القَدمي، قد تتعر هلا شعب ضم . تعرهملاذا؟ ألن
فاُهللا يستخدم اليوم املصادر نفسها . كانوا أُناساً، وكذلك أنت إنسان
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فاألشخاص غري .  كائنات بشرية غري كاملة–اليت إستخدمها آنذاك 
  .ف يتعرضونَ دائماً للتجرِبة، وقد يسقُطُونالكاملني سو

مل تصبكُم جترِبة إال . "ولكن بولُس يعطينا أمالً يف العدد التايل
ولكن اَهللا أمني الذي ال يدعكُم تجربونَ فوق ما تستطيعون بل . بشرية

لنالحظ ) ١٣." ( حتتملُواسيجل مع التجرِبة أيضاً املَنفَذ لتستطيعوا أن
  .أنَّ العدد التايل يظهِر لنا أنَّ املنفَذَ هو اهلُروب

الشهوات اخلاطئة اليت تأيت إىل حياتك ليست جديدةً وال 
ولكن . أشخاص آخرونَ واجهوا هذه التجارِب عينها. مختلفة

ن تقوى لدرجة ال تعود بإمكانِك أن تثق باهللا لكي ال يسمح للتجرِبة بأ
هوعد حقِّقهبذا وسي وعد هها، ألنلها أو حتمقاومتتقوى على م.  

 وه اِهللا القَدمي، وأراد فها شعبردة إقتحدولُس خطايا مب ذكر
عبادة األوثان، النجاسة اجلنسية، : من الكُورنثُوسيني أن يتحاشوها

ب، والتذمة الريف العدد . رجترِب ةَ اَألوثان، ١٤ثُمداً عبادجدم ذكر 
عندما رجع إىل قضية أكل اللحم املُقدم لألوثان، وكيف يؤثِّر هذا على 
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) ١٤." (لذلك يا أحبائي أهربوا من عبادة اَألوثان". األخِ األضعف
  .وك غري أخالقيفأكلُ اللحمِ الذي قُدم لَألوثان يعين املُشاركة بسل

 ساتاربالتمام كم كانت هذه املُم رعبحيل أن نمن املُست
بل إنَّ ما . "لقد كانت عبادةُ األوثان مرتبِطَةً بعالَمِ الروح. نجِسةً

هلذا قالَ للكُورنثُوسيني ) ٢٠." (يذبحه اُألمم إنما يذبحونه للشياطني
وا، وأن يبتبعالقَة هباأن يهر ل وكُلِّ ما لهوا عن اهلياكدع.  

إهربوا مباشرةً من هذه : يشكِّلُ هذا أيضاً نصيحةً عظيمةً لنا
وال تفكِّروا بأنكُم عمود قُوة، وأنه بإمكانِكم أن هتربوا من . التجارِب

وحكم تريد تذكَّروا أنه ولو كانت ر. التجارِب اليت تعصف حبياتكُم
إنَّ التعليم عن . فال تستسلموا للجسد. ذلك، ولكن اجلسد ضعيف

ففي الصالة الربانِية أو . التجربة هو أن نصلِّي بأن ال نقع يف تجرِبة
." وال تدخلنا يف جتربِة"صالة التالميذ، علَّمنا يسوع أن نصلِّي يومياً، 

  )٤١، ٤٠: ٢٦؛ ١٣: ٦متى (
  

  الفَصلُ الرابِع والعشرون
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  "مبادئ احملبة الثالثة"
  )٣٣ -٢٣: ١٠كورنثُوس ١(

 أكلِ ما ذُبِح ةعة حولَ قضيالرائ هوحتولُس أُطرب مبينما خيت
لَألوثان، يكرر ما سبق وذكره يف اإلصحاح الثامن عن احلُرية اليت 

.  شيٍء يحلُّ، كما يقُولُ، ولكن ليس كُلُّ شيٍء يبينفكُلُّ. تشبِه املسيح
  . ثُم يصر على أن نطلُب خري اآلخرين قبلَ أن نسعى لخريِنا

كُلُّ ما يباع يف املَلحمة . "ثُم يعطي بولُس تعليمات محددة
 األرض ألنَّ للرب. كُلُوه غَري فاحصني عن شيٍء من أجلِ الضمري

ثُم ينصح بولُس الشخص ) ٢٦ -٢٥: ١٠كُورنثُوس ١." (ومَألها
 ،ة طعام، أن ال يسألَ هذا الشخصبدعى إىل مأدهذا "الذي ي مهل قُد

ولكن إذا إقترب . بل أن يأكُلَ بدون أن يسألَ أسئلةً" اللحم للوثَن؟
 ،وقالَ له يفأ"املُض أن تعرِف كأُريد منَّ هذا اللحم كانَ قد قُد

ليس "ويوضح بولُس قائالً، ." عندها ال تأكُلْ من أجلِ الضمري" للوثَن،
  ) ٢٩." (ضمريك أنت، بل ضمري اآلخر
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ألنه ملاذا يحكَم يف . "هنا يستبِق بولُس سؤالَ الكُورنثُوسيني
ملاذا علي أن أُقاد وأُحد مبا فقد تسألَ، ) ٢٩" (حرييت من ضمريِ آخر؟

فكُلُّ ما تعملُه كتلميذ ليسوع ! يفكِّر به شخص آخر؟ من أجلِ جمد اهللا
وينبغي أن . املسيح ينبغي أن يعملَ د اهللا، حىت ولو كانَ أكالً وشرباً

سواٌء  –تتأكَّد من أنَّ طريقَةَ حياتك ال تشكِّلُ عثرةً ألي شخصٍ آخر 
  )٣٣، ٣٢: ١٠كُورنثُوس ١." (أكانَ يهودياً أم أُممياً أم مؤمناً

ومبا أنه قام هبذه . فمضيفُك قد يكُونُ مرشحاً للخالص
املُالحظة، فهو قد يكُونُ يعتقد أنَّ أتباع املسيح ال يأكُلُونَ حلماً كانَ 

:  السؤال هو يف كلمة واحدةجواب آخر على هذا. قَد قُدم لوثَن
الحظْ كيف أنَّ كُلَّ مشكلَة عالَجها بولُس يف كنيسة ." حمبة"

  .كُورنثُوس تجِد هلا حالً يف إصحاحِ احملبة، مبا فيها هذه املُشكلة
تربز هنا ثالثَةُ مبادئ كانت تقُود األخالق الشخصية اليت 

فهو مل يطلُب خريه . اإلصحاحِ التاسعوصفها بولُس ونصح هبا يف 
ولقد وضع اليهودي، اُألممي، املُؤمن . الشخصي، بل خري اآلخرين

وهو مل يطلُب . الناموسي، واألخ األضعف يف مركَزِ إهتمامات حياته
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 حتى يف أصغرِ اُألمور، مثل األكل –جمده الشخصي، بل جمد اهللا 
هو الذي يمجد اهللا؟ وما هو الذي يؤدي إىل خالصِ فما . والشرب

اآلخرين وبنياهنم؟ وهل أنا أسعى وراَء خريي أم خري اآلخرين؟ هذه 
  .مبادئ رائعة ينبغي أن تسيطر على حياة املُؤمنني األخالقية

هذه املبادئ هي لكُلِّ مؤمن، ولكن عندما يكُونُ املُؤمنونَ 
وبينما . إلميان، قد ال يفهمون هذه املُطلقات األدبية األخالقيةحديثي ا

ينضجون، سيقبلُونَ املبادئ اليت قادت فلسفة حياة وخدمة أعظم 
  .مرسل وراعي ومعلِّم وكاتب يف كنيسة العهد اجلديد

 نؤموي قطبعلى تابِعِ املسيح لكي يكُونَ قائداً يف كنيسة، أن ي
 احلياة واخلدمة هذه، اليت طبقها بولُس وأوضحها يف بفلسفة

فاحملبةُ هي مثر .  من كُورنثُوس اُألوىل١٠، و٩، ٨اإلصحاحات 
وحيضج الررهانُ النوح، وبالر . ةيصداقرهانَ مغي أن تكُونَ بةُ ينبواحملب

ة اليت تتمحور احملبةُ هي يف وسط هذه الفلسفة األخالقي. كُلِّ مؤمن
فإن كُنت تؤمن وتعيش على أساس هذه . حولَ املسيح وحولَ اآلخرين
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الفلسفة األخالقية، فإنَّ املسيح والتبشري وبنيان اآلخرين ستكُونُ يف 
  .مركَزِ إهتماماتك ويف حمورِ حياتك

 وسواٌء أكانَ. كُلُّ شخصٍ تعرِفُه هو فرصةٌ للتبشريِ أو للبنيان
 هغي أن تكُونَ خلدمتينب كتؤمن، فإنَّ رغبناً أم غري مؤمم الشخص

وعليك أن تصمم على أن ال تعملَ . كعبد من أجلِ بنيانِه وخالصه
وإن . شيئاً قد مينع الناس من ايِء إىل املسيح، إن كانوا غري مؤمنني

 أن يكُونَ أن ال تعملَ أي كانوا مؤمنني، فإنَّ شغلَك الشاغل ينبغي
شيٍء مما قد يصدمهم، أو يشكِّلُ عثَرةً أمام إميانِهم، أو مينعهم من 

ومالن.  
جمد اهللا، تبشري غري املُؤمنني، وبنيان املُؤمنني، هي : هذه املبادئ

ملقدس ، اليت ال يدينها الكتاب ا"للقَضايا الرمادية"اليت هبا سنجد حالً 
فعندما تواجِه واحدةً من هذه ... وال ميدحها، فيما خيتص بعالقاتنا

القضايا الصعبة، مثل أكل اللحم الذي قُدم لألوثان، فكِّر بالذين 
لُ ذلكتعم كوندشاهي .كنفس نحإمت حولَ . ثُم كحيات رهل تتمحو
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رين د اهللا، وخلالصِ الضالِّني، نفِسك، أم حولَ املسيح وحولَ اآلخ
  ولبنيان املُؤمنني؟

أُشجعك أن جتعلَ من أولويات اخلدمة عند بولُس، واليت 
شاركنا هبا يف اإلصحاح التاسع، ويف خاتمة اإلصحاحِ العاشر، أن 

كُلِّ كائنٍ إتخذْ اإللتزام بأن تكُونَ عبداً ل. جتعلَ منها أولياتك املُطلَقة
ضعه يف مركَزِ إهتمامك، وتعهد بأن تصري كُلَّ شيٍء . بشري تلتقي به

ثُم، إتخذْ اإللتزام بأن ال تقدم على . لكُلِّ شخصٍ، لكي خيلُص اجلميع
أي عملٍ يمكن أن يشكِّلَ عثرةً للمتدينِني، للوثَنيني، أو للمؤمنني الذي 

كقيهِم يف حياتستلت   . 
   

  
    
  


