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 رِسالَة كُورنثُوس اُألوىل
  )اجلزُء الثَّاين (

  
 
 
 
  

  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
  القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
يعها أو المتاجرة بها وليس بهدف ب  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي

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

  
  

  املُقدمة
ورنثُوس يف هذا الكُتيب، أَود أن أُتابِع دراستنا املُعمقَة لرسالَة كُ

 هها إىل كنيسةة اليت وجولُس العمليلِ بةٌ من رسائداُألوىل، وهي واح
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، قبلَ أن تقرأُوا هذا ١٨أَحضكُم على دراسة الكُتيب رقم . كُورنثُوس
الكُتيب، ألنَّ ذلك سيوفِّر لكُم اخلَلفيةَ اليت  حتتاجونها لكَي تفهموا 

ل احلقائها يف هذا اجلزِء األخري بشكلٍ أفضنا اُهللا أن نتعلَّمريداليت ي ق
  .من رسالَة كُورنثُوس اُألوىل

  
  الفَصلُ اَألول

  "الرجل واملَرأَة، اُهللا واملَسيح"
  )١٦ -١: ١١٢كُورنثُوس ١(

 ١٠، و٩، ٨يف اإلصحاحات كمن كُورنثُوس اُألوىل، شار 
ال : " شكَّلَت أيضاً فلسفَته للحياةمعنا بولُس فلسفَته للخدمة، واليت

ولكن بعد ." يمكنكُم أن ختدموا اآلخرين ونفُوسكُم يف نفسِ الوقت
 وعاً آخرولُس موضب جعالي عشر، ييف اإلصحاحِ احلاد يتاحاإلفت العدد

عدد يف ال. وجِد يف كنيسة كُورنثُوس، وهو دور املَرأَة يف جسد املَسيح
إذ املَرأَةُ إِنْ كانت : " من اإلصحاح احلادي عشر كتب بولُس يقُول٦ُ
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 كانَ قَبيحاً باملَرأَة أن تقَص أو تحلَق إنو. ال تتغطَّى فَليقَص شعرها
  .يف هذا العدد معىن هاماً" إن"تتخذُ األداةُ الشرطيةُ ." فَلتتغطَّ

 البغاُء جزءاً من واقعِ احلياة يف احلضارة يف كُورنثُوس، كانَ
فإذا أرادت إمرأَةٌ ما أن يعرِف اجلَميع . هناك، حتى يف هيكَلِ العبادة

أنها مومس، كانت تعملُ أمراً خيتلف عما كانت تفعلَه باقي النساء، 
عرها قَصرياً وذلك بأن ترتِع الغطاَء عن رأسها، وكانت أيضاً تقُص ش

  . لقد كانَ الشعر القَصري عالمةً على البغاء يف حضارة كُورنثُوس. جداً
 ،هساِء أنالن ت بعضقَدسِ املرتِل يف كُورنثُوس، إعتويف كنائ
بسببِ الثَّورة الروحية الداخلية واحلُرية اليت إختربناها يف املسيح، 

هقَدنَ أنإعت نأسِ بينما هأحراراً برتعِ غطاِء الر كُنأن ي بإمكانِهِن 
  .يصلِّني أو يتنبأَنَ

: ٢يبدأُ بولُس مبعالَجة املَوضوع بطريقَة دقيقَة يف العدد 
فأمدحكُم أيها اإلخوة على أنكُم تذكُرونين يف كُلِّ شيٍء وحتفَظُونَ "

. هي يف غاية األمهِّية" التعاليم"إنَّ كلمة ." متها  إليكُمالتعاليم كما سلَّ
يبدو أنَّ القَرارات كانت تتخذُ يف الكنائسِ اُألوىل حيالَ هذه القضايا 
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احلضارية، وكان بولُس يشارِك بِما ظَنه حكيماً بالنسبة هلُم يف 
 محدد هلُم، كانَ يسمي هذا فإن مل يكُن لديه أساس كتابِي. حضارتهم
  .بالتعاليم

 مبعالَجة مشكلَة النساء اللَّواتي يرتِعن غطاَء ٣يتابِع يف العدد 
ولكن أُريد أن تعلَموا أنَّ رأس كُلِّ رجلٍ : "رؤوسهِن يف العبادة العامة

املَسيح وه .وفه املَرأَة أسا رلوأمجاُهللا.  الر واملَسيح ه كُلُّ . ورأس
هرأس شنيي ويٌء فهش هعلى رأس أُ ولَهلِّي أو يتنبصلٍ يجا كُلُّ . روأم

إمرأَة تصلِّي أو تتنبأُ ورأسها غَري مغطَّى فتشني رأسها ألنها واملَحلُوقَة 
ينِهبِع ديٌء واحاملَر. ش هاإذشعر قَصوإن . أَةُ إن كانت ال تتغطَّى فَلي

فإنَّ الرجلَ ال ينبغي أن . كانَ قَبيحاً باملَرأَة أن تقَص أو تحلَق فَلتتغطَّ
هةَ اِهللا وجمدورص كَونِهل هرأس طِّيغل. يجالر جمد ا املرأَةُ فهِيألنَّ . وأم

 من املرأَة لَ ليسجلالرجلِ املرأَةُ من الرمن . ب خلَقلَ مل يجوألنَّ الر
هلذا ينبغي للمرأَة أن يكُونَ هلا . أجلِ املرأَة بلِ املَرأَةُ من أجلِ الرجل
  )١٠ -٣: ١١كُورنثُوس ١." (سلطانٌ على رأسها من أجلِ املالئكة
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من الواضحِ ما هو الذي يقصده بولُس يف هذا املقطَع؟ أوالً، 
 ةيف العباد هِنؤوسساء غطاَء رالء النهؤ من اخلطأَ أن ترتِع هقُولُ أني هأن

ويف ذهنِية . اجلَماعية، بسبب ما كانَ يعنيه ذلك يف حضارة كُورنثُوس
 اس"كونِهيء لكُلِّ النأي تكييف )٢٢: ٩كُورنثُوس ١أنظُر " (كُلّ ش ،

لٍ ال يسمح بِخسارة أية فرصة للشهادة، يقولُ بولُس النفس بشك
نهوسؤر طِّنيغساء أن يعلى هؤالء الن هوحٍ أنضالً . بوقائ بيكت وفه

 هها قَصرياً، إنأنأن يكُونَ شعر على املرأَة كتكانَ من العارِ يف حضار 
عندها عليها أن تتغطَّى، وأن ترخي أو أن ال تضع غطاًء على رأسها، 

  .شعرها من أجلِ الشهادة
وديوسِ اليهلِّماً سابِقاً للنامعم هشاً كوندهأمراً م بيكت ثُم .

كتب يقُولُ أنه عندما يصلِّي الرجلُ أو يتنبأُ، ال جيِب أن يضع أي شيٍء 
هود اُأل. على رأساليه ةمن عادرة، أن فنا احلاضامى يف أيورثُوذكس حت

أما . يلبِسوا قُلُنسوةً للصالة، يضعها الرجلُ على رأسه عند الصالة
بولُس فيقُولُ هنا أنه على الرجالُ أن تكُونَ رؤوسهم مكشوفَةً أو غَري 

  . مغطَّاة يف حمضرِ اهللا
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قَة بني الزوج والزوجة هي مثل العالقة إنَّ بولُس يقُولُ أنَّ العال
من الواضح أنَّ اَهللا اآلب هو فوق اإلبن، وأنَّ جمد . بني املسيح واهللا

ورغم ذلك نسمع اإلبن . اآلبِ هو شغلُ اإلبن الشاغل، ومهُّه األول
 معاً  يف والذي يقصد به أنهم يعملُونَ" أنا واآلب واحد،"يقُولُ، 

  ).٣٠: ١٠يوحنا (إنسجامٍ تام 
 ولُس العالقَةَ بنيب مخدس بإستمرار، يستطروب ولُ هوكما يفع
املسيح والكنيسة، والوحدة اليت كانت موجودةً بني يسوع واآلب، 

؛ ٧، ١: ٣؛ ٢٥: ٢بطرس ١(كالنموذَجِ املُوحى به من اهللا عن الزواج 
فهو مل يكتب قائالً أنَّ املرأَة هي ال شيء . )٢٧ -٢٢: ٥أفسس 

بل يقُولُ أنَّ املرأَةَ والرجل مرتبِطان بِبعضهِما . والرجل هو كُلُّ شيء
فالرجلُ . البعض بنفسِ الطريقة اليت يرتبِطُ ا يسوع، اإلبن، باِهللا اآلب

ليةَ املرتِل والعائلة، والسلطَة هو فوق املرأة، مبعىن أنه حيملُ مسؤو
ولكن، كما أنَّ اآلب كانَ فوق اإلبن، ورغم . بتحملِ هذه املسؤولية

ذلك فاآلب واإلبن كانا واحداً، يف إنسجامٍ كاملٍ مع بعضهما البعض، 
وبأكثَرِ من معىن متساوِيان كإله واحد، بنفسِ الطريقة من املُمكنِ 
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 واملرأَة أن يكُونا يف عالقَة يكُونُ فيها هو رأس املرأة، ويف نفسِ للرجلِ
  .الوقت يكُونان يف مساواة مطلَقَة

أُدرسوا بِتعمقٍ هذه األعداد الستة عشر اُألوىل من كُورنثُوس 
 عن فهِي تخبِرنا. ، وأعتقد أنكُم سترونَ أنها عميقَةٌ بالفعل١١اُألوىل 

دورِ ومهِمة الرجلِ واملرأة التقيان يف زواجٍ يكُونُ املسيح حموره، وأيضاً 
وهي أيضاً تعالج مشكلَةً . عن مساواة الرجلِ واملرأَة يف القيمة واإلعتبار

ارِيضح غي أن يكُونَ هلا تطبيقوينب ،ةً بشكلٍ أساسيكانت حضارِي .
شاكل احلضارية وتطبيقاتها احلضارِية ينبغي أن تكُونَ مميزةً عن هذه امل

تلك التعاليم الكتابِية عن الزواج واليت تتخطَّى احلضارة، مثل كون 
 اإلبن واآلب، والعالقَة بني ه باملسيح هي العالقة بنيبشج الزواج املُتمناذ

  . املسيح والكنيسة
  

  الفَصلُ الثَّاين
  "عشاُء الرب أم عشاؤكُم؟"
  )٣٤ -١٧: ١١كُورنثُوس ١(
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، يبدأُ بولُس مبعالَجة ١١ من كُورنثُوس اُألوىل ١٧يف العدد 
فعندما كانوا حيتفلُونَ بعشاِء . مشكلَة أُخرى يف كَنيسة كُورنثُوس
لناس على وكانَ ا." بوليمة احملبة"الرب، كانوا يسبقُونَ هذا اإلحتفال 
  .ما يبدو جيلُبونَ طعاماً من منازِلهم

يف كنيسة كُورنثُوس، كانَ بعض املُؤمنني عبيداً يعيشونَ يف 
هؤالء الفُقراء كانوا غري قادرين على جلبِ أي طعامٍ . الفَقرِ املُدقع

وا كُلَّ فبدلَ أن يضع. وكانوا جيوعونَ عندما كانت تقدم وليمةُ احملبة
الطعامِ على طاوِلَة مشتركة للجميع فيتشارك به اجلميع سواسيةً، كانوا 

وبينما . يتناولُونَ الطعام يف جمموعات صغرية منفَصلَة، كُلٌّ على حدة
كانَ البعض من الناسِ يتخمونَ من كَثرة الطَّعام، كانَ آخرونَ 

وا يونَ بينما كانوعجهم يأكُلُونيهِم وأخواتونَ إخوتبراق . هل بإمكانِك
  تصور حدوثَ هذا األمر يف مجتمعِ املُؤمنني؟

 حنيناك، وبينما كانَ يه بيذمن الن الكَثري دوجكانَ ي هأن دال ب
موعد تناولِ العشاِء الرباين أو كسر اخلُبز، كانَ البعض من الذين 

ىأفرسكار وا باحلَقيقَةحرابِ قد أصبت هذه ! طُوا يف الطعامِ والشكان
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ولكنين إذ أُوصي : "١٧هي املُشكلة اليت عاجلها بولُس إبتداًء من العدد 
أل لألردلِ بلألفض ونَ ليسعمكُم جتتكَون حأمد الً . بِهذا لَستي أوألن

 ونَ يف الكَنيسةعمجتت حني بعض قوأُصد كُم إنشقاقاتأنَّ بين عأمس
  ." التصديق

يعطينا بولُس هنا نظرةً مدهشةً عن الطريقة اليت يستخدم ا اُهللا 
ألنه ال بد أن يكُونَ بينكُم بِدع أيضاً ليكُونَ : "الشقاقات بني املُؤمنني
هناك أمر جيد ). ١٩ :١١كورنثُوس ١." (املُزكُّونَ ظاهرين بينكُم

نستطيع قولَه عن الشقاقات بني املُؤمنني، وهو أنَّ اَهللا يظهِر إختالفاتهم 
  .لكَي يكشف الذين نالُوا رِضاه

ثُم يعطي بولُس هذا التعليم اجلميل الذي غالباً ما يقرأُ عندما 
ألنين تسلَّمت من الرب ما : "ي اليومحيتفلُ  املُؤمنونَ بالعشاِء الربانِ

. سلَّمتكُم أيضاً إنَّ الرب يسوع يف اللَّيلَة اليت أُسلم فيها أخذَ خبزاً
. وشكر فكسر وقالَ خذُوا كُلُوا هذا هو جسدي املَكسور ألجلكُم

ئالً هذه كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا قا. إصنعوا هذا لذكري
. إصنعوا هذا كُلَّما شرِبتم لذكري. الكأس هي العهد اجلديد بِدمي
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 بالر وتونَ مبخبِرم هذه الكأس ترِبتم هذا اخلُبز وشكُم كُلَّما أَكَلتفإن
  ).٢٦ -٢٣: ١١كُورنثُوس ١." (إىل أن يجِيء

من اهللا للم به ىوححالً م عطينا هذا املقطعحة يالفاض لةشك
ينتهي اإلصحاح . عن اإلستهتارِ بِمائدة الرب يف كنيسة كُورنثُوس

إن كانَ أحد جيوع فَليأكُل يف البيت لكَي : "عندما يكتب بولُس قائالً
  )٣٤." (ال جتتمعوا للدينونة

 غَريِ بِناًء على هذا العدد، كنائس كثريةٌ اليوم تؤمن أنه من
الكتابِي أن يكُونَ لديك مطبخ يف الكَنيسة، وأنه من اخلطأ تناولَ 

أعتقد أنَّ هذا تفسري وتطبيق . وجبات طعامٍ مشتركَة يف الكنيسة
مل تكُنِ املُشكلة يف كونِهم يأكُلُونَ يف الكنيسة، بل . متطرف هلذا العدد

ةوا خلَطييف كونِهم إستسلَم م معهشارِكُوا طعامع، ومل يوالفَج هرالش 
هذا ما كانوا بولُس يوبخه . أُولئك الذين ليس هلُم، وكانوا يسكَرونَ

ال أعتقد أنَّ بولُس كانَ سيمنع الشرِكَةَ بني . ويصححه يف هذا املقطع
ولُ مائدة طعامٍ مشتركَة فتنا. املُؤمنني يف الكنيسة حولَ مائدة الطعام
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كانت دائماً هي العادةُ املُتبعةَ يف كلمة اِهللا كنموذَجٍ عن أعمق مستوى 
  ).٢٤ -١٦: ١٤؛ لُوقا ٢٠: ٣رؤيا (يف الشركة 
بةُ الردمائ  

ما هو معىن مائدة الرب؟ عرب أكثَر من عشرين قرناً من تاريخِ 
أتباع لَفهم على هذا السؤالالكنيسة، إختتإجاب ةاملسيح حولَ كيفي  .

أجاب بعضهم أنَّ اخلُبز واخلَمر يصبِحان فعالً جسد ودم املسيح، 
هذا ما يسمى بعقيدة . عندما يلتقي املُؤمنونَ حولَ هذه املائدة

 ويقُولُ اآلخرونَ أنَّ الروح القُدس هو فقط حاضر يف." اإلستحالَة"
احلُضور "وهذا ما يسمى بعقيدة . اخلُبزِ واخلَمرِ بطريقَة خاصة جداً

وآخرونَ أيضاً يعتقدونَ أنَّ مائدةَ الرب هي فقط تذكار ." احلقيقي
إصنعوا "رمزِي لذبيحة جسد ودمِ املسيح من أجلنا، ألنَّ يسوع قالَ، 

 أنه يف الليلَة اليت سبقَت موته على يعتقد اَألخريونَ." هذا لذكري
  ."ذه الطريقة إخترت أن تتذكَّرونين"الصليب، قالَ يسوع، 

 عن نفِسه وعة اليت أعطاها يسة اجملازِيورة الرمزيهذه الص
للكنيسة، لكي حتفَظَها وحتتفلَ ا إىل أن جييَء ثانِيةً، مبعىن ما، ليست 
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إنها صورةٌ عن . بالواقع، إنها صورةٌ مأساوِيةٌ عن ربنا. ةًصورةً مجيل
ولكن، بالطبع، عندما ندرِك أنها تمثِّلُ حمبةَ اهللا اليت . املسيحِ املَصلُوب

وبينما . حقَّقت اخلالص هلذا العامل، تصبِح هذه الصورةُ مجيلَةً جداً
شكم لُ معولُس يتعامكُورنثُوس، أعطانا كانَ ب ة يف كنيسةيعصستم لَة

بالر ةدمائ بشأن ةهام تعليمات.  
  

  الفَصلُ الثالث
وحولَك ،لَكداخ ،فوقَك أنظُر  

  )٣٤ -١٧: ١١كُورنثُوس ١(
التعليمات اليت يعطيها الرسول بولُس للكنيسةَ يف كُورنثُوس 

، متَّت قراَءتها ملاليني املَرات يف خدمات  حيالَ مائدة الرب١١اُألوىل 
أود أن أُخصص فصالً إضافياً هلذا املَوضوع، ألنه يف غاية . كسرِ اخلُبز
إذاً أَي من أكلَ هذا " قائالً، ٢٧يتابِع بولُس تعليمه يف العدد . األمهِّية

قاق يكُونُ مجرِماً يف جسد اخلُبز أو شرِب كأس الرب بِدون إستح
همود بوهكذا يأكُلُ من اخلُبزِ . الر هنِ اإلنسانُ نفسحمتيولكن ل
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ألنَّ الذي يأكُلُ ويشرب بِدون إستحقاقٍ يأكُلُ . ويشرب من الكأس
من أجلِ هذا فيكُم . ويشرب دينونةً لنفِسه غري مميزٍ جسد الرب

ألننا لو كُنا حكَمنا على . ضعفاء ومرضى وكَثريونَ يرقُدونكَثريونَ 
ولكن إذ قد حكم علينا  نؤدب من الرب لكَي . أنفُِسنا ملا حكم علينا
إذاً يا إخويت حني جتتمعونَ لألكلِ إنتظروا بعضكُم . ال ندانَ مع العامل

." كُل يف البيت لكي ال جتتمعوا للدينونةإن كانَ أحد جيوع فَليأ. بعضاً
  ).٣٤ -٢٧: ١١كُورنثُوس ١(

بينما يتابِع بولُس بِمعالَجة مشكلَة اإلستهتار مبائدة الرب كما 
كانَ جيري يف كنيسة كُورنثُوس، يعطينا جوهرةً جديدةً مجيلَة من 

هاملالحظةَ ال. تعاليم مقدالً، يمن هذه الفَريضة اليت أو ةَ أنَّ القصدحواض
. أسسها الرب يسوع املسيح، هو أن جنتمع معاً وننظُر إىل فَوق

، ألنَّ القَصد منها هو احملافَظة على وحدتنا "اإلشتراك"ويسميها البعض 
  .مع املسيح
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ستحقاق، أو يقُولُ بولُس أنَّ اإلقتراب من هذه املائدة بدون إ
من أجلِ هذا "، ٣٠ويقُولُ يف العدد . هو خطيةٌ خطرية" بِدون لياقَة"

  ." فيكُم كَثريونَ ضعفاء ومرضى وكَثريونَ يرقُدون
 ثِّلُهممبا ت ؤمننيإىل فَوق، م رينناظ وحنن يغي أن نأتالً، ينبأو

وتشري أيضاً إىل . ذي يخلِّصناهذه املائدة تمثِّلُ اإلجنيل ال. املائدة
املسيحِ املُقام احلَي مع اهحاد الذي لدينا إياإلت . لُ اخلُبزفبينما يتحو

 ،شكِّلَ جزءاً من كَيانِنا اجلسديلي ،ةوِيالدم ةورباهلضمِ والد ،واخلَمر
  .حنتفلُ مبعجِزة كونِنا واحداً مع املَسيح

: لُب منا مائدةُ الرب أن ننظُر إىل داخلنافيما بعد، تط
"هنِ اإلنسانُ نفسحمتنا ). ٢٨: ١١كُورنثُوس ١." (فليذَكِّرهذا ي

أنه علينا أن حنكُم على أنفُِسنا : باحلقيقَة العظمى اليت علَّمها يسوع
). ٥ -١: ٧ى مت(أوالً، وعندها نصبِح مؤهلني لنحكُم على اآلخرين 

بالر ةدمن مائ رِببينما نقت قَهطبغي أن نينب أٌ هامهذا مبد .  
هناك نظرتان أُخريان ينبغي علينا أن ننظُر بِهما عند إقترابِنا من 

بالر ةدوع املسيح، ) ١. (مائلف، إىل صليبِ يسإىل خ علينا أن ننظُر
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)٢ ( ةًوعلينا أن ننظُروع املسيح ثانِيوعِ يسجإىل األمام إىل ر . ليبص
يركِّز العهد القَدمي على . املسيح هو املَوضوع األساسي يف كلمة اهللا

معىن الصليب من خاللِ الذبائحِ احلَيوانِية، أما العهد اجلديد فينظُر إىل 
  .الوراء، إىل الصليب

وعوا أنَّ يستذكَّر هلسر مع يودهلُ بالفصحِ اليفكانَ حيت 
اليهود عندما حولَ طقس العبادة اليهودي األساسي هذا إىل الشكلِ 

هذا هو التعليم الوحيد الذي أعطاه . األساسي يف العبادة املسيحية
هدأن تعب هغي على كنيستينب عن كيف هلسلر وعةُ كان! يست مائد

الفصحِ حتتفلُ بالتحريرِ العجائبِي لبين إسرائيل من عبوديتهم القاسية يف 
يف تلك األيام، ذبحوا محالً، ورشوا دمه على عتبِة وقائمة بيت . مصر

وعندما عرب مالك الرب املُهلك، ورأى الدم مرشوشاً . كُلِّ مؤمنٍ
بناك، عمن املوت ه هبِكر يجاملرتِل، ون عن ذلك روج (ر١٢خ :

١٣ -١٢.(  
عندما إحتفَلَ يسوع بذلك الفصح مع الرسل، قالَ هلُم أنه لن 

). ١٦، ١٥: ٢٢لُوقا (يأكُلَ معهم هذا الفصح إىل أن يكملَ الكُلُّ 
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ق فيه شخصياً كُلّ ما كانَ يقُولُ هلُم أنه عندما مات على الصليب، حتقَّ
علينا أن ننظُر إىل الوراء إىل الصليب، . كانَ مقصوداً به يف محلِ الفصح

بالر ةدلُ مبائفعندما حنت .  
وفيما بعد، علينا أن ننظُر إىل األمام إىل مائدة الرب، ألنَّ 

فعندما جنتمع . )٢٦." (إصنعوا هذا لذكري إىل أن أجيَء"يسوع قال، 
معاً حولَ مائدة الرب، ننظُر إىل األمام إىل رجاِء جميِء املسيح ثانِيةً 

  ).١٣: ٢تيطُس (
 لِّمعب، ييالَ عشاِء الرة حالتصحيحي وأخرياً، يف هذه التعليمات
كُلٌّ من يسوع وبولُس أنه علينا أن ننطُر حولَنا عندما نأيت إىل هذه 

هناك . بل هو أُفُقي أيضاً. فالعشاُء الربانِي ليس عامودياً فقط. ملائدةا
فإن كُنت تقدم قُربانك : "عدةُ أمكنة حيثُ يعلَّم هذا يف العهد اجلديد

 قُربانك ناكه كفاتر ،شيئاً عليك أنَّ ألخيك لمتح، وعندها عإىل املذب
متى " (ملَذبح، واذهب إصطَلح مع أخيك؛ مثَّ تعالَ وقدم قُربانكقُدام ا
يخبِرنا الرسولُ يوحنا بشكلٍ صريحٍ يف اية اإلصحاحِ ). ٢٣: ٥

 بحنا ال ناَهللا ولكن بحنا ننا إذا قُلنا أناُألوىل، أن هابِع من رسالتالر



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. 

  - ١٨ -

نَّ العالقَةَ العامودية مع اهللا والعالقَةَ اُألفُقية مع  أخانا، فنحن نكذب أل
النينا ال ينفَصأخ .  

وتعلِّمنا أيضاً مائدةُ العشاِء الربانِي اإلنضباطَ الروحي، عندما 
إن مل تكُنِ . يطلُب منا بولُس أن ننتظر اجلميع حىت حيضروا قبلَ أن نبدأَ

م ورم اُألمكُم، وكُنتكُم وأخواتإخوت ة معكُم اُألفُقيةً يف عالقاتقيمست
تعلَمونَ أنكُم ستِشارِكُونَ يف مائدة العشاِء الربانِي يوم األحد، إذهبوا 

تصالَحوا يف إشتراككُم أو . وإصطَلحوا مع إخوتكُم وأخواتكُم
كُم تعلَمة، ألنكُم اُألفقية عالقَتوديكُم العاملُونَ بعالقتفكُم ستحتونَ أن

  . باإلشتراك مع املسيحِ
  ملَخص

إنَّ تعليمات بولُس املُوحى ا من اهللا يف هذا املقطَعِ العظيم، 
الذي يظهِر لنا كيف نقترِب من مائدة الرب، تأمرنا أن ننظُر فوقَنا، 

حولَنا، عندما نقترِب لإلشتراك مبائدة عشاِء داخلَنا، خلفَنا، أمامنا، و
بالر.  
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  الفَصلُ الرابِع
  فيما يتعلَّق باُألمورِ الروحية

  )١١ -١: ١٢كُورنثُوس ١(
، نصلُ إىل قسمٍ جديد رئيسي ١٢بينما نقترِب من اإلصحاح 

 اُألوىل هي اإلصحاحات األحد عشر. يف هذه الرسالة الراعوية الرائعة
القسم التصحيحي، وهنا نقترِب من اإلصحاحات التعليمية يف هذه 

  .الرسالة
يف اإلصحاحات األحد عشر اُألوىل، يكتب بولُس حلُوالً 
خاصةً ملشاكلَ خاصة، بينما يعالج املشاكل اليت أُخبِر عنها من أهلِ 

ولكن اآلن، يف . مها من هذه الكَنيسةخلُوي، ومن الرسالة اليت إستلَ
اإلصحاحات املُتبقِّية، سيقَدم بولُس حلوالً روحيةً عامة يمكنها أن 
  . تنهِي املشاكل يف كنيسة كُورنثُوس ويف كنائسِ اليومِ على حدٍّ سواء

اإلصحاحات الثالثة اُألوىل من قسمِ احلُلولِ الشاملة هذا، 
مكي ،هيتتسم س"نوحِ القُدةُ الرهِمني، ." مولُس الكُورنثُوسيب خبِري

  . كما ويخبِرنا حنن أيضاً، كَيف يريد الروح أن يعملَ يف كنيسة
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ال يسعك إال أن تتساَءلَ عن احلالَة الروحية اليت كانَ فيها 
ورغم ذلك تكلَّم " قديسني،"لقد دعاهم بولُس . هؤالء الكُورنثُوسيون

وأخبرهم أنهم " جسديني"ثُم مساهم . فيما بعد عن كُلِّ مشاكلهم
عندما نصلُ إىل اإلصحاح الثَّاين عشر، نأخذُ التحليلَ . أطفالٌ يف الروح

كانَ لقد : الذي يقدمه الرسولُ بولُس حلالَة الكُورنثُوسيني الروحية
مل يكُونوا جهاالً حلقيقَة الروحِ القُدس، ! الكُورنثُوسيونَ جهاالً روحياً

  .بل كانوا جهاالً فيما يتعلَّق مبهِمة الروحِ القُدس يف الكنيسة املَحلِّية
، يعالج بولُس ما يسمى يف أماكن أُخرى ١٣يف اإلصحاح 

هناك مهِمتان أساسيتان لعملِ ) ٢٣، ٢٢: ٥غالطية  (."مثر الروح"
أحدهما هو عملُ الروحِ القُدسِ فينا، . الروحِ القُدسِ يف حياة املُؤمنني

ولكن إن حبثتم على حرف اجلر . والذي دعاه يسوع بالوالدة اجلديدة
أنَّ الروح يعملُ عمالً يحلُّ بينما تقرأُونَ سفر األعمال، سترونَ " على"

  .علينا، لكَي يعملَ من خاللنا كأدوات بشرية
وبرهانُ . إنَّ عملَ الروحِ القُدسِ الذي حيلُّ علينا يتحد باخلدمة

وبرهانُ حلُولِ الروحِ القُدسِ . أو دليلُ عملِ الروحِ فينا هو ثَمر الروح
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." مواهب الروح"خدمنا يف اخلدمة هو ما يسميه بولُس، علينا لكي يست
يخبِرنا بولُس يف . إنَّ مواهب الروحِ تؤهلُنا ألنواعٍ مختلفَة من اخلدمة

  . كيف يعملُ الروح القُدس يف كَنيسة١٢اإلصحاح 
هذا هو . ١٣يقدم بولُس حلَّه الروحي الثَّاين يف اإلصحاح 

يخبِرنا هذا اإلصحاح أنَّ . إصحاح املَحبة العظيم يف الكتابِ املقدس
وجوهر إصحاحِ احملبة هو . احملبةَ هي أعظَم برهان عن عملِ الروحِ فينا

أنَّ عملَ الروحِ الذي حلَّ علينا ال يمكن بتاتاً أن يحلَّ حملَّ ديناميكية 
: هناك مبدأٌ غالباً ما يطَبق يف كلمة اِهللا وهو التايل. ح فيناعمل الرو

علينا مجيعاً أن ." ليست القَضيةُ إما واحد أو اآلخر، بل اإلثنان معاً"
  . نصلِّي ملُجعزة عملِ الروحِ القُدسِ فينا وعلينا

نبغي أن ، يعلِّمنا بولُس عن الترتيب الذي ي١٤يف اإلصحاح 
هذه . يسود بيننا، عندما يعملُ الروح القُدس عملَه فينا وعلينا

 نا حننعلِّمني، ويالكُورنثُوسي ولُسب علِّمةُ، حيثُ يظيمالع اإلصحاحات
  . أيضاً عن اُألمورِ الروحية، تشكِّلُ قلب هذه الرسالة
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، حيثُ ١٥الرابِع يف اإلصحاح يقدم بولُس حلَّه الروحي 
ليس فقط عن موت وقيامة املسيح، . يكتب تحفَةً الهوتيةً عنِ القيامة

 ،نا حنننا، بل أيضاً عن قيامتلِّصخوع املسيح الذي يواليت هي إجنيلُ يس
مر الذي سواٌء قيامتنا يف آخرِ األيام، أو يف إختبارِ قُوة القيامة يومياً، األ

  .يعطينا نصرةً على اخلطية
، ١٦سوف يقدم بولُس حالً روحياً ختامياً يف اإلصحاح 

. عندما يعطي تعليمات جلَمعِ تقدمة لإلخوت املُتألِّمني يف أُورشليم
اإلصحاح األخري من هذه الرسالة هو أكثَر من ملحقٍ أو إصحاحٍ 

يضع بولُس عن قصد التلمذَةَ بني اُألمورِ . يات ختاميةختاميٍّ أو حتَ
  .الروحية اليت تشكِّلُ حلُوالً شاملَةً ملشاكلِ هذه الكنيسة
يف " اجلسديات"إذاً لدينا توجِيهات تصحيحيةٌ ملا يسميه بولُس 

روحيةٌ عامة إصحاحاته األحد عشر اُألوىل من هذه الرسالة، وحلولٌ 
لكُلِّ مشاكلِ الكنيسة يف كُورنثُوس ويف كنائسنا اليوم، وذلك من 

  . ١٦ إىل ١٢اإلصحاحات 
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هناك مالحظتان علينا أن نقَدمهما يف هذا القسم الثَّاين من 
كتب بولُس يقُولُ أنه . رِسالَة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس

والتحذير الذي نسمعه عرب . طأ أن جنهلَ مهِمةَ الروحِ القُدسمن اخل
 ،ولها هولُس بكاملِ بلُوا"رسائكُم أن جتهأريد وا من أن ." لستتأكَّد

 بر، حيثُ يكتابِع عشاإلصحاحِ الر ةاي ةً أُخرى علىلقُوا نظرت
ه نبِياً أو روحياً فَليعلَم ما إن كانَ أحد يحِسب نفس: "بولُس قائالً

بصايا الرو هإليكُم أن هبل. أكتجهفَلي لُ أحدجهولكن إن ي ".
  ).٣٨، ٣٧: ١٤كُورنثُوس ١(

يقدم بولُس حقائق روحيةً رائعة يف هذه األصحاحات الثالثة، 
ايتها يقُولُ ما معناه م أشخاصاً : "ويفعندها إن كُنت ،قبِح نييوحر

ولكن بعد أن . ستعترِفُونَ بأنَّ احلَقائق اليت كتبتها هنا هي وصايا الرب
أكُونُ قد شاركتها معكُم، إذا بقيتم جهاالً، فالسبب هو أنكُم ختتارونَ 

 يف أن تكُونوا جهاالً، وأنا أختار أن أحترِم إختياركُم وأتركَكُم
  ."    جهلكُم
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 هلة هذه، أنالشام ةيوحاحلُلُولِ الر ولُس يف إصحاحاتب بيكت
فإن كُنتم تفهمونَ من . من اخلَطَأ أن نتجاهلَ مهِمةَ الروحِ القُدس

دراسة هذه اإلصحاحات كيف يريد الروح القُدس أن يعملَ يف هذا 
جتهلُوا عملَ الروحِ القُدس، فأنتم تكُونونَ غري العامل، وإخترتم أن 

ويخبِرنا . طائعني، وقد تفَوتونَ على أنفُِسكُم خدمةً رائعةً كمؤمنني
بولُس أيضاً أنه من اخلَطأ أن نؤلِّه بعض مواهبِ وعالمات الروحِ 

  .القُدس
  

  الفَصلُ اخلامس
وخدمات بمواه  

  )٦ -١: ١٢كُورنثُوس ١(
 تقُودنا إىل ما ١٢كُورنثُوس ١األعداد األحد عشر اُألوىل من 

اآلن أُريد أن أَتأملَ ذه األعداد، . أعتبِره قَلب أو جوهر هذه الرسالة
، يعالج بولُس بِوضوح مشكلَةَ النشاط ٣يف العدد . واحداً بعد اآلخر

مع األصنام يف كُورنثوسالشيطاين الذي كانَ يترافَق ةعباد  . فالناس
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الذي كانوا يعبدونَ ويقدمونَ ذبائح هلذه األصنام، كانوا يقَدمونَ 
  ).٣ -٢: ١٢؛ ٢١ -١٩: ١٠(ذبائح للشياطني 

عندما كانَ الناس يعبدونَ األصنام، كانت األرواح الشريرةُ 
لذلك أُعرفُكُم أن ليس : "كتب بولُس يقُول. تحركُهم ليلعنوا املَسيح

وليس أحد يقدر أن . أحد وهو يتكلَّم بِروحِ اِهللا يقُولُ يسوع أناثيما
  ." يقُولَ يسوع رب إال بالروحِ القُدس

األساس العقائدي للشرِكَة يف كنائسِ العهد اجلديد كانَ 
كُلُّ من ال حيملُ "قالَ يسوع، ." يسوع رب: "اتبِبساطَة ثالث كَلم

فكذلك كُلُّ "وقالَ أيضاً، ." صليبه ويتبعين ال يقدر أن يكُونَ يل تلميذاً
لُوقا ." (واحد منكُم ال يترك جميع أمواله ال يقدر أن يكُونَ يل تلميذاً

٣٥ -٢٥: ١٤.(  
كانَ . يسوع ينطق ذه الكلماتماذا عنى هذا للَّذين مسعوا 

 وع، وإال فال تستطيعمن أجلِ يس اً أن متُوتدعستيعين هذا أن تكُونَ م
أن تكُونَ له تلميذاً؛ وأنَّ يسوع املسيح ينبغي أن يكُونَ أكثَر أمهِّيةً من 

. يذاًأي شيٍء أو شخصٍ آخر يف حياتك، وإال ال تقدر أن تكُونَ له تلم
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يعلِّم يسوع احلقيقَةَ ذاتها عندما يكتب عن هذا األساس العقائدي 
  .للشرِكَة يف كَنيسة العهد اجلديد

كيف ترونَ هذا متمماً يف حياة املُؤمن؟ بالنسبة ليسوع، لكي 
يصلَ الناس إىل املكان الذي فيه يستطيعونَ أن يروا ملكوت اهللا، 

وا من ويدخولَدم، عليهم أن يملكَه وحيثُ يكُونُ ه همع ركَةلُوا يف ش
يوافق ). ٥، ٣: ٣هذا ما قالَه يسوع لنيقُودميوس يف يوحنا . جديد

بولُس مع يسوع عندما يكتب أننا لكَي نصلَ إىل املرحلَة اليت فيها 
علينا أن خنتبِر الروح " ب،يسوع ر"نستطيع القَولَ بشفاهنا وحياتنا، 
  .القُدس، أي أن نولَد من جديد

 بإعطائنا تعليمه ٤اآلن، وبعد هذه املُقدمة، يبدأُ بولُس يف العدد 
 س يف الكنيسةوحِ القُدلِ الرالثالثة عن عم ظيم يف هذه اإلصحاحاتالع

بِالنسبة لبولُس، .  يف هذا اإلصحاحيشدد بولُس على مفهومني. املَحلِّية
 زميتت ما، سوف يف كَنيسة ةصحيح بطريقَة سالقُد وحلُ الرعندما يعم

يف آن ةعِ والوِحدهذه الكنيسةُ بالتنو . ركر اتظُوا كم من املرالح
نِ املبدأَينِ فكيف يمكن لهذَي. بولُس هذين املَفهومني يف هذا اإلصحاح
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املُتناقضني أن يتواجدا يف كنيسة واحدة؟ بوحيٍ من الروحِ القُدس، 
جيمع بولُس هذين املبدأَين معاً، عندما يقُولُ لنا أنَّ هكذا كَنيسة تعملُ 

هناك تنوع أو إختالف عظيم بني العنيِ واُألذُن، . مثل اجلسد اإلنساينّ
كن هذا التنوع يعملُ بِتشديد على الوِحدة، ألنَّ كُلَّ ولَ. واليد والرجل

  .األعضاء املُتنوعة يف اجلَسد هي حتت سيطَرة رأسٍ واحد
يف النصف الثَّاين من القرن العشرين، كانت توجد ضةٌ يف 

حِ القُدس، علينا فبينما نفسر إختباراتنا للرو. اإلهتمامِ بالروحِ القُدس
أن نكُونَ حذرين بأن ال خنلُق إنشقاقات وتشويشات كثرية، ألننا 
مجربونَ بأن نقترِف بعض األخطاء يف طريقة التعبريِ عن إختباراتنا 

مثالً، هل سبق وسمعتم أشخاصاً يصفُونَ راعي كَنيسة . للروحِ القُدس
:  بكونِها مملوَءةً بالروح؟ وكَأَنَّ املقصود هو التايلأو كنيسةً حبد ذاتها

هناك أُولئك املُؤمنني . هناك نوعان من املُؤمنني، أو اخلُدام والكنائس
املَملُووئني بالروحِ القُدس، خداماً وكَنائس، وهناك أُولئك املُؤمنني، من 

  .تاً بالروحِ القدسخدامٍ وكنائس، الذي مل ميتلئُوا بتا
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هل هذا ما يقصده الكتاب املقدس عندما يصف مؤمنني 
مملوئني من الروحِ القُدس؟ يوصي الكتاب املُقدس مجيع املُؤمنني بأن 

يقُولُ النص يف اللُّغة ). ١٨: ٥أفسس ." (ميتلئوا من الروحِ القُدس"
 ،ةياَألصل"وا مسكُونوحِ القُدمن الر ئنيلهذا ." مت ،ةونانِيالي ةففي اللُّغ

التعليم نظِّم بطريقَة تعتبر بِوضوحٍ وصيةً وليست خياراً لتلميذ حقيقيٍّ 
  .ليسوع  املسيح

ماذا يعين أن نكُونَ ممتلئني من الروحِ القُدس؟ نخبر يف سفرِ 
وألقى تلك العظة العظيمة " إمتَأل بالروحِ القُدس،"بطرس األعمال أنَّ 
" فإمتَأل بطرس من الروحِ القُدس،"ثُم نقرأُ الحقاً، . يوم اخلَمسني

وإمتَأل بطرس من "ثُم نقرأُ الحقاً، . ووعظَ فتجدد اآلالف وخلُصوا
ل اليت ال يخبِرنا عنها فاآلن، يف هذه املراح. وعملَ هذا وذاك" الروحِ،

الكتاب عما إذا كانَ بطرس فيها مملووءاً من الروحِ القُدسِ أم ال، فهل 
  كانَ مملووءاً من الروح؟

فإما . بل الروح القُدس هو شخص. الروح القُدس ليس سائالً
كم لدينا "ةُ ليست، القَضي. أن يكُونَ لنا الروح القُدس يف حياتنا أو ال
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إىل أي مدى يمتلكُنا الروح "بل " من الروحِ القُدسِ يف حوزتنا؟
  .فعندما ميتلكُنا بالتمام، عندها نكُونُ مملووئني بالروح" القُدس؟

 وحالر عليه رسيطالذي ي وس هوحِ القُداململووُء من الر املُؤمن
وصينا بولُس بأن منتليَء من الروحِ القُدس، كتب فقبلَ أن ي. القُدس
." وال تسكَروا باخلَمرِ الذي فيه اخلالعة، بلِ إمتلئُوا بالروح: "يقُولُ

متاماً كما يكُونُ الشخص السكرانُ حتت تأثريِ أو ). ١٨: ٥أفسس (
رة الروحِ سيطَرة الكُحول، هكذا علينا أن نكُونَ حتت تأثريِ أو سيطَ

  .القدس
يخبِرنا بولُس يف هذا اإلصحاح أنه، عندما نكُونُ حنن وأعضاُء 
كنيستنا مملووئني من الروحِ القُدس؛ ستمتاز كنيستنا بشكلٍ مدهشٍ 

فأنواع مواهب "وكما يعبر بولُس عن ذلك هنا، . من التنوعِ والوِحدة
الر ة ولكنودوجواحدم لُنا ) ٤." (وحؤهة توحيالر بمبا أنَّ املواه

 ،ساخلام ة، يقُولُ العددوحيالر ودة،"للخدماتمٍ موجدخ وأنواع "
هناك تنوع يف املواهب، . األمر الذي يعين طُرقاً متعددةً يف خدمة اهللا
للمواهب مناذج متنوعة يف ومن ثَم تنمو من هذه النماذجِ املُتنوعة 
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ففي كنيسة تعيش حتت سيطَرة الروحِ القُدس، لن يكُونَ . اخلدمة
  .ألعضاِء هذه الكنيسة املواهب واخلدمات الروحية نفسها، بل بتنوع

وأنواع أعمالٍ موجودة ولكن اَهللا : "٦ثُم يقُولُ بولُس يف العدد 
الذي يعم دوح ال ." لُ الكُلَّ يف الكُلِّواحالر وخدمات بإنَّ مواه

لَربما هذا ). ١١(تعطَى بِحسبِ مشيئتنا حنن، بل بِحسبِ مشيئَة اآلب 
 عندما يكتب بولُس قائالً أنَّ ٦، و٥، ٤هو املقصود هنا يف األعداد 

اخلدمة ومنُوذَج ،عونتم ةباملَوه ا منُوذَج ُلوالطريقة اليت يعم ،عتنوم 
اُهللا من خاللِ هذه النماذج للمواهب واخلدمة، هي ليست دائماً بنفسِ 

ولكنه يشدد على أنَّ الروح نفسه هو الذي يعملُ يف كُلِّ هذه . الوترية
 هذه اإلستعالنات للروحِ. املواهب واخلدمات املُتنوعة ومن خاللها

  .تعطى ملنفَعة الكنيسة كَكُلٍّ
  

  الفَصلُ السادس
  مواهب الروحِ القُدس

  )١١ -٧: ١٢كُورنثُوس ١(
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يصف هذا املقطَع املَواهب الروحية املُختلفَة يف الكنيسة املَحلِّية، 
." كمةفإنه لواحد يعطَى بالروحِ كالم ح: "نقرأُ. اليت هي جسد املَسيح

)٨ ( اهللا، مع والتعليمِ بكلمة ةَ الوعظببأنَّ هذا يعين موه نِعقتأنا م
  .بصرية تطبيقِ وإيضاحِ ما تعنيه كلمةُ اِهللا لنا

مواهب "وكتب بولُس أيضاً أنه للبعضِ يف اجلسد، يعطي اُهللا 
علَّق بالشفاِء ال تفكِّروا فقط فيما يت) ٩." (شفاٍء بالروحِ الواحد

تذكَّروا أنَّ اجملالَ الروحي للكائنِ البشري . اجلَسدي عندما تقرأُونَ هذا
هو ذُو قيمة أعظَم من اجملال اجلسدي، ألنَّ اجملالَ الروحي أَبدي، أما 

ينمز ولِ واملرأة فهجالر إنَّ هلذا، ف. املَجالُ املَنظُور واجلسدي عند
 أعظم من الشفاِء اخلارجِي ةذُو قيم وه لياخالد يوحفاَء الرالش

اجلسدي.  
النبِي هو الشخص ." وآلخر نبوة: "١٠نقرأُ أيضاً يف العدد 
هاُهللا من خالل ونَ . الذي يتكلَّملِّمعاةُ واملُعظُ الرععندما ي هأن قِّنيتوأنا م

ملُبشرونَ، مبسحة الروحِ القُدسِ عليهم، فإنهم يتنبأُونَ ألنَّ اَهللا يتكلَّم أو ا
  . من خاللهم
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لقد أَشار ) ١٠." (وآلخر متييز أرواح: "ثُم كتب بولُس يقُول
 قبلَ أن يتوب هة من هذا اإلصحاح، إىل أنيتاحاإلفت ولُس يف األعدادب

وا باملسيح، كانوا خاضعني كُلِّياً لسيطَرة األرواحِ الشريرة هؤالء ويؤمن
كيف نعرِف إن كُنا حتت سيطَرة الروحِ . اليت هلا عالقَةٌ بعبادة األصنام

القُدس، وليس حتت سيطَرة روحٍ شرير؟ اجلواب هو أننا حنتاج إىل 
  .يف جسد املسيحكلمة اِهللا وإىل موهبة التمييز 
عم يتكلَّم ." وآلخر أنواع ألِسنة: "١٠ثُم كتب يف العدد 

بولُس هنا؟ نعرِف أنه يف يومِ اخلَمسني، حدثَت ظاهرةٌ روحيةٌ 
فعندما ألقَى . عجائبِية، عندما حتطَّمت احلواجِز اللُّغوِية بني الناس

حالعظيمة، وسب هس عظتطرب كَلَّمتي دسانٌ واحل ناكلُ اهللا، كانَ هسالر 
به .م األمهتا كانت لُغظَر عمالن ضبِغ ،اجلميع هكانَ هذا . ولقد فَهِم

وكانت العظةُ اليت ألقاها بطرس والرسل موجهةً . األمر معجِزةً عظيمةً
 قبلِ النبِي يوئيل ومن قبلِ كاتبِ من" نبوةً"هلذا دعيت . آلذان الناس

  ).١٨، ١٧: ٢؛ وأعمال ٢٨: ٢يوئيل (سفرِ األعمال 
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لدي املَزيد َألقُولَه عن األلِسنة عندما نصلُ إىل اإلصحاحِ الرابِع 
عشر من هذه الرسالة، حيثُ يبدأُ بولُس ذلك اإلصحاح بالقولِ أنَّ 

ةبألِسن اس بل إىل اهللالذي يتكلَّمإىل الن ال .  ال يتكلَّم اسنا أنَّ النخبِروي
يمكنهم أن يفهموا هذه األلِسنة، ألنهم يف روحهم يتكلَّمونَ بألغازٍ، 

ولكن ليس هذا متاماً ما حدثَ يوم ). ٢: ١٤(ليس بِلُغات بل بألغازٍ 
ان، من قبلِ لُوقا يف سفرِ فهناك نوعان من األلِسنة يوصف. اخلَمسني

  . األعمال، ومن قبلِ بولُس يف رسالته إىل أهلِ كُورنثُوس
، وحاوِلُوا أن ١٠ إىل ٧أنظُروا إىل الئحة املواهب من األعداد 

وبينما تنظُرونَ إىل املَواهبِ الروحية املَذكُورة . حتفَظُوها وتتآلَفُوا معها
، عليكُم أن تحاوِلُوا أن تكتشفُوا ١٢اإلصحاح يف كُورنثُوس اُألوىل 

ثُم علَيكُم أن . أي نوعٍ من املواهبِ الروحية قد أعطاكُم الروح القُدس
  . تفَتشوا عن طُرقٍ ملُمارسة املواهب اليت تظُنونَ أنَّ الروح أعطاكُم إياها

حولَ هذه املواه هولُس تعليمب مة بالقَولخيتوحيب الر" : نولك
هذه كُلَّها يعملُها الروح الواحد بِعينِه قاسماً لكُلِّ واحد بِمفرده كما 
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إنه مينح مواهب مثلَ هذه . هكذا يعملُ الروح القُدس). ١١." (يشاء
  .ألشخاصٍ يف اجلسد، فيؤهلُهم لخدماتهم

  
  الفصلُ السابِع

  مخس بصمات للكَنيسة السليمة
  )١٩ -٤: ١٢كُورنثُوس ١(

 جةُ مناذيوحالر باملواه صبِحت ظيم عن كيفهذا املَقطَعِ الع بعد
فهو يأخذُ هذين . خدمة، ينتقلُ بولُس إىل جزٍء آخر من تعليمه العظيم

معهما معاً بإخبارِنا أنَّ  وجي– التنوع والوحدة –املَبدأَينِ املُتناقضني 
  .الكنيسة تعملُ مثل اجلسد اإلنساين

 وعنا يسخبِروعملُ الكنيسة؟ ي رجوه وما هي الكنيسة؟ وما ه
ثُم نقرأُ فيما ." أبين كَنيستي، وأبواب اجلحيمِ لن تقوى عليها"قائالً، 

 ِسهكنائ ى بنييتمش وعى (بعد أنَّ يسؤيا ؛١٨: ١٦مت١٢: ١ ر ،
٢٠، ١٣ .( نا اليوم هي جزٌء من كنيسةلُ أنَّ كنيستما هي الدالئ

  املَسيحِ املُقامِ احلي اليت يبنِيها ويزورها اليوم؟
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 دع يف هذا العامل، وكُلُّ واحون إصبليب نيمن ست أكثَر ناكه
ة بهالفَريدة اخلاص هتصمب األجهِ. منها له ة حولَ العامل وبإمكانزة األمنِي

فهل لدى الكنيسة اليت . أن تحدد هويتك وهوِيتي بواسطَة بصماتنا
 تهِمأُخرى، إذا إت ها عن غَريِها؟ بكلماتزيمت يبنيهِا املسيح بصمات
كنيستنا بكونِها جزءاً من الكنيسة اليت يبنِيها املسيح اليوم، فهل 

  ك ما يكفي من البرهان إلقناعنا بِصحة ذلك؟سيكُونُ هنا
 هبأن نِعقتما أنا م اجلديد، وجدت يف العهد"ماتصشر " البالع

 ورِهضبارِكُها بِحوي الكنيسة اليت يبنِيها املسيح متييز اليت تستطيع
بنِيها ال تعرف فقط الكنيسة اليت ي" البصمات"هذه . السماوي اليوم

  .املسيح، بل بإمكانِها أيضاً أن تعطينا فهماً لتمييزِ سالمة الكنيسة
البصمات اخلمس اُألوىل . أنا أجد هذه البصمات يف مكانني

 يهسمةُ، أو فيما نالكَنيس عندما بدأت دوجأن ت نمكة "يورياملأم
: ر يسوع الرسلَ قائالًلقد أم. اليت متنح الوالدةَ للكنيسة" العظمى

إذهبوا وتلمذُوا مجيع اُألمم، وعمدوهم بإسمِ اآلبِ واإلبنِ والروحِ "
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القُدس، وعلِّموهم أن حيفَظُوا مجيع ما أَوصيتكُم به، وها أنا معكُم كُلَّ 
  ).٢٠ -١٩: ٢٨متى ." (األيام، إىل إنقضاِء الدهر
ل هو سجِلٌّ عن تاريخِ تطبيقِ رسلِ وتالميذ إنَّ سفر األعما
كانَ هدفُهم من الوعظ باإلجنيل أن يتلمذُوا . يسوع للمأمورية العظمى

تلمذُوا؛ : "تقُولُ هذه املأموريةُ حرفياً. الناس ويعمدوهم ويعلِّموهم
  ." ذاهبِني معمدين ومعلِّمني

خلمسني، حيثُ جتدد ثالثَة آالف من اليهود، عرف ففي يومِ ا
نقرأُ أنَّ . الرسلُ ماذا كانَ عليهم أن يفعلُوا مع هؤالء الذين جتددوا

كانوا يواظبونَ على تعليمِ الرسل والشرِكَة وكَسر اخلُبزِ "الذين جتددوا 
 كَنيسة يسوع هذا يصف بداية). ٤٢: ٢أعمال ." (والصلَوات

للكنيسة الصحيحة أو السليمة " بصمات"املسيح، وهنا أجِد أولَ مخس 
  .اجلسم

على أنها " اإلام"، أنظُروا إىل بصمة "اليد اليمنى"على 
. لقد بشر الرسلُ باإلجنيل للناس وضموا املُتجددين إىل الكنيسة. التبشري

فطاعةً للمأمورية العظمى، علَّم . إىل التعليم" السبابة "وتشري بصمةُ
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هي " الوسطى"بصمةُ و. الرسلُ الناس الذين جتددوا يوم اخلمسني
هؤالء التالميذ الذين جتددوا من خاللِ وعظ الرسل مل . الشرِكة

وبصمةُ . والشرِكةيبشروا فحسب، بل ثابروا على تعليمِ الرسل  
لقد عبروا عن حمبتهم . ، أي إصبع اخلامت، تشري إىل العبادة"اخلنصر"

هذا يعين أنهم . للمسيحِ احلَي املُقام من خاللِ كَسرِ اخلُبزِ مع الرسل
أو اإلصبع " البِنصر"أما بصمة . كانوا حيتفلُونَ بالعشاِء الربانِي معاً

لصغري فهِي تشري إىل الصالة، ألننا نقرأُ أنَّ التالميذَ اجلُدد ثابروا على ا
  .الصالة مع الرسل

هناك مخس بصمات أُخرى يف اإلصحاحِ الثَّانِي عشر من 
رسالَة بولُس الرسول اُألوىل إىل الكُورنثُوسيني، واليت أعتقد أنها أعظَمِ 

هد اجلديد، الذي يتكلَّم عن كيف خطَّطَ املسيح احلي تصريحٍ يف الع
  . للكَنيسة أن تعملَ يف هذا العامل

  
  الفَصلُ الثَّامن

  مخس بصمات أُخرى للكنيسة السليمة
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  )٢٤ -١٢: ١٢كُورنثُوس ١(
ذَكَرت يف اإلصحاحِ األخري أنَّ بصمات اليد اليمىن للكَنيسة 

الة؛ سبابةُ التعليم؛ وسطى الشرِكة؛ خنصر إام الص: السليمة هي
  .العبادة؛ وبِنصر الصالة

 للكَنيسة ةيإضاف ماتصب مخس ميق، أجديف هذا اإلصحاحِ الع
حبسبِ هذا الوصف املُوحى به من اهللا لكيفية عملِ الكنيسة، . السليمة

عندما . ة تشري إىل الوحدةفإنَّ بصمةَ اإلامِ على اليد اليسرى للكنيس
 واحداً، نتوقَّع هلكَي تكُونَ كَنيست اتمر لِّي مخسصي وعي إىل يسصغن

  .أن تظهر هذه البصمة
يقُولُ بولُس . أما بصمةُ السبابة على اليد اليسرى فهي التنوع

متاماً، فال ب طابِقانتا ممن إن كانَ إثنان همها شخصاً أنأن يكُونَ أحد د
روريض اً غرييإضاف . حوضعة لكَي يشةً بةً جمازِيورولُس صب مخدويست

 عيناً، فأين ؤال، لو كانَ كُلُّ اجلسدالس حعندما يطر وذلك ،هفكرت
 هل بإمكانِكُم) ١٧(السمع، ولو كانَ كُلُّ اجلَسد مسعاً، فأين الشم؟ 

أن تتصوروا عيناً بوزن مخسة وسبعني كيلوغراماً؟ أو أُذُناً بوزن مثانني 
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 جذَّاباً، واجلسد اإلنسانِي لُ من اجلسدع جيعمالَ التنوكيلوغراماً؟ إنَّ ج
. فالوِحدةُ بدون التنوع هي مطابقة. اإلنساينُّ بدون التنوع يصبِح بشعاً

ليت يسيطر عليها الروح القُدس، يكُونُ فيها وحدةٌ بدون الكنيسةُ ا
  .التضحية بتنوعِ املَواهب واخلدمات

فإنَّ اجلسد أيضاً ليس عضواً . "بصمةُ الوسطى هي التعددية
عدةُ كَنائس لديها رعاةٌ موهوبون، وهذا أمر ." واحداً بلْ أعضاُء كَثريةٌ

ولكن، عندما جتتمع الكنيسة، ال ينبغي أن يكُونَ الراعي هو . رائع
يف . فهذا ليس تعددية. الشخص الوحيد الذي يمارِس مواهبه الروحية

كُلِّ مرة جند فيها يف العهد اجلديد كلمات تتكلَّم عن قادة الكنيسة، 
غي أن تعملَ وكأنها جسم فالكنيسةُ ال ينب. جندها بِصيغة اجلمع
بل ينبغي أن تعملَ الكنيسة كجسد سليمٍ، فيه . لشخصٍ معوقٍ جسدياً

إنَّ جسد املسيح حيتاج إىل عملِ كُلِّ . تعملُ كُلُّ أعضاِء اجلسد معاً
  .أعضائه لكي يعملَ كما أراد له اُهللا أن يعمل
رِ هي العطف أو التنصةُ اخلاآلخرين، وبصم ور معععاطُف والش

فإذا تألَّم عضو واحد، تتألَّم أعضاُء اجلسد كافَّةً . أو حمبة بعضنا البعض



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. 

  - ٤٠ -

هم بعضاً. "معهونَ بعضبحي وا كيفعن ." أنظُر اسالن هذا ما قالَه
 عن كنيسة فليكُن هذا ما يقُولُه الناس بِحقٍّ. الكَنيسة يف القرن األول
  .املسيحِ احلَي احلقيقية اليوم

 مىن ميكنالي ةالكنيس غري على يدر أو اإلصبع الصةُ البِنصصموب
كُلُّ عضوٍ يف هذا اجلسد هو على قدرِ املُساواة يف . تسميتها باملُساواة

عظمةٌ تسيطر يف اُألذُن الداخلية، هناك . األمهِّية مع األعضاِء اُألخرى
ليس بإمكاننا أن نرى هذه العظمة، وال نفكِّر ا . على توازن اجلسد

 مثلَ مسكَة صبِحعلى األرضِ ون ت من مكانِها، نقعزِعبتاتاً، ولكن إذا ن
يف الكنيسة هناك أعضاٌء صغار يف اجلسد مثل هذه . خارج املياه

ورين، ولكنهم يقُومونَ بِدورٍ حيويٍّ دقيق قد يكُونونَ غَري منظُ. العظْمة
كُلُّ أعضاِء اجلسد، سواٌء أكانت ظاهرةً أم . يف حياة جسد املُؤمنني

  .خفيةً، مجيعها على قدرِ املُساواة يف أمهِّية عملها يف جسد املسيح
هي الوحدة، التنوع، التعددية، التعاطُف، واملُساواة؛ هذه 

البصمات اخلمس اُألخرى للكنيسة املَبنية على هذا التعليم العميق 
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 وعملِ كنيسة ةلطبيع يكيينامالد ولُس، يف هذا الوصفول بسللر
  .املسيح احلي احلقيقية

  مشاكلُ املُحافَظة على الوِحدة والتنوع
طَبوي ربِزل بينما يمشاك ولُس بِضعب جعالةَ يف يوالوِحد عالتنو ق

ةها . الكَنِيستسميت نمكها هي ما يجعاللة اُألوىل اليت ياملُحاباة "املُشك
ففي كنيسة كُورنثُوس،كانَ هناك أشخاص قَبِلُوا مواهب من ." الروحية

نوا أنهم عندما قَبِلُوا موهبةَ األلِسنة هذه، ظَ. الروحِ، مثل موهبة األلِسنة
  . كانوا أكثَر روحانيةً من أُولئك الذين مل يأخذُوا هذه املوهبة
كثريونَ . إنَّ مشكلَةَ املُحاباة الروحية توجد يف كنائسِ اليوم
فإن مل . يؤمنونَ بأنَّ موهبةَ األلِسنة هي موهبةٌ متنح سلطَةً ومصداقية

 املَوهبة، أُولئك الذين نالُوها سوف يعاملُونك تكُن قد أخذت هذه
لو . هذا ما يسمى باملُحاباة الروحية. وكأنك لست شخصاً روحياً

 اسى النميم إذا حابيف الص حسأُجر اً، لكُنتناً شابؤمأنا م كُنت
ب الرلْ على املواهي، لكَوين مل أحصداً ضيوحيهمرة اليت لَدوحي .

بعندما يكت وحيوع من التمييزِ الرةَ هذا النولُس نتيجب جعالولو : "ي



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. 

  - ٤٢ -

ألنين لست عيناً فأنا لست من اجلسد، أفَلَم تعد لذلك : قالَت اُألذُنُ
  " من اجلسد؟

 نمكول قد يسولُس الرعليها ب ة اليت ركَّزيلة التالاملُشك
ها تسمة"يتوحيفُقدان القيمة الر ". نني غريمن املُؤم الكَثري ناكفه

فإن قالَ هلُم أحد، . املُحصنِني روحياً، أي أنهم ال يشعرونَ باألمان
أنتم ال تتمتعونَ باملواهبِ الروحية اليت أمتتع ا أنا، وهذا يعين أنكُم "

يبدأُ أمثالُ هؤالء بالتقليلِ من قيمة املواهبِ " يقيني،لستم مؤمنني حق
  .الروحية اليت أعطاهم إياها اُهللا

 لَةُ اإلنشقاقاتشكنا هي مولُس هلُ بلَةُ اليت تشغهاية، املُشكبالن
وعاقبةُ ذلك هي أنَّ املُحاباة الروحية تقُود إىل فُقدان القيمة . الروحية

فإذا متَّت . الروحية، وهذه املُشكلة تقُود إىل تقسيمِ جسد املسيح
معاملَيت كمسيحيٍّ من الدرجة الثَّانِية يف الكنيسة اليت أعبد الرب فيها، 
إن كانت هناك كنائس أُخرى متوفِّرة يف اجلوار، ال بد أنين سأحبثُ 

اآلن لدينا مشكلَة .  تتم معاملَيت ذه الطريقةعن واحدة منها حيثُ ال
أحياناً يعبر عن احملاباة الروحية لألسف، بينما جيتمع . اإلنشقاق
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املُؤمنونَ معاً يف جمموعات بِحسبِ املواهب اليت أُعطيت هلُم، 
يت أخذُوها مستقصني أولئك الذين مل حيصلُوا على نفس املواهب ال

  .هم
صلَّى يسوع مخس مرات يف صالته للكنيسة، أن نكُونَ واحداً 

من املأساوِي أن نرى أنه يمكن أن يسمح املُؤمنونَ لعدو ). ١٧يوحنا (
النفُوس بأن يستخدم عملَ الروحِ القُدس، الذي أُعطي من قبلِ يسوع 

ينمقاقاً املسيح لتباألحرى ش بسبها، لكي يتوِحد ةيانالكنيسة وص ة
  .وكُسوراً يف الوحدة اليت صلَّى املسيح من أجلها

  
  الفَصلُ التاسع
  جسد املَسيح

  )٣١ -٢٧: ١٢كُورنثُوس ١(
 نا لإلصحاحِ الثانِي عشر، كيفدراست ةملُ إىل خاتصبينما ن

التعليم الرائع للرسول بولُس؟ بادئ ذي بدء، يمكن أن نوجِز هذا 
تأكَّدوا من أن تالحظُوا أنَّ الرسول بولُس يركِّز أكثَر من مرة على 
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فنحن ليس . إيضاحِ فكرة أنَّ اَهللا هو الذي مجع جسد املسيحِ هذا معاً
نا املواهب الروحية اليت بل لدي. لدينا املواهب الروحية اليت نرغَب ا

ولكن هذه كُلَّها : "كتب بولُس يقُول. يريدنا هو أن حنصلَ عليها
... يعملُها الروح الواحد بِعينِه قاسماً لكُلِّ واحد بِمفردِه كما يشاُء
." رادوأما اآلن فقد وضع اُهللا األعضاَء كُلَّ واحد منها يف اجلَسد كما أ

يشري هذا بالطبعِ إىل جسد املسيح، ) ١٨، ١١: ١٢كُورنثُوس ١(
بكلمات أُخرى، لقد مجع اُهللا جسد املسيح معاً متاماً بالطريقة . الكَنيسة

 ةمات، ووِحدبِ واخلَدعٍ يف املواهتنو أن يكُونَ فيها، مع هاليت أراد
، ألنها حتت سيطَرة الرأسِ بينما تعملُ هذه املواهب واخلدمات معاً

احلَي املُقام املسيح ود، الذي هالواح .  
 يف كنيسة ةَ األلِسنة، اليت كانَ الناسبظُوا أنَّ موهالح
كُورنثُوس يعتبِرونها مصدر سلطَة وبرهان على حقيقية اإلميان، ولكنها 

فإن كُنا ). ١٠: ١٢أنظُر (ألولويات تذكَر هنا يف آخرِ الئحة ترتيبِ ا
سنجعلُ من واحدة من مواهبِ الروحِ هذه مصدر سلطَة ومصداقية، 
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 نمكيف الئحة املواهب اليت ي ةبموه رةَ األلِسنة هي آخبفإنَّ موه
  .إختيارها هلذا

املواهب مع لقد أراد اُهللا بِشكلٍ واضح أن يوجِد هذا التنوع يف 
فكُلُّ هؤالء الناس املُتنوعني، الذين هم اآلن . الوحدة يف جسد املسيح

أكثَر تنوعاً ألنهم منِحوا مواهب روحية متنوعة، يستطيعونَ أن 
يمارِسوا مواهبهم الروحية، وأن يعملُوا معاً بطريقَة خارِقَة للطَّبِيعة، 

  .جميعاً حتت سيطَرة املسيح احلَيألنهم 
لقد جعلَ بولُس من بعضِ اخلدمات وأدوار القيادة أولويات يف 

أوالً : "كتب يقُولُ). ٢٨(الكنيسة، بينما كانَ يضع لنا الئحةً أُخرى 
فعندما . يقُولُ البعض أنَّ هذا يعين الرسلَ اإلثين عشر األوائل." رسالً

آخرونَ .  الساحة، كانت هذه اية هذا النموذَج من اخلدمةإختفُوا عنِ
فبإمكانِنا أن ." موفَدين"أو " مرسلني"رسالً تشري إىل "قالُوا أن كَلمة 

 علني، أو على األشخاص الذين لديهم دافة على املُرسبهذه املَوه قطَبن
ما، ألنَّ هذا ي ةأو خدم لتأسيسِ كنيسة ةبموه منُوذَج هبارإعت نمك

  . رسولية
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األنبِياُء هم أُولئك الذين ." ثانِياً أَنبِياء: "ثُم يكتب بولُس قائالً
يتكلَّمونَ نيابةً بِلسان اهللا، أو أولئك الذين يتكلَّم اُهللا من خاللهم بينما 

تقولُ ." ثالثاً معلِّمني: "يقُولثُم . هم يعظُونَ بكلمة اهللا ويعلِّمونها
هلذا علينا . املأموريةُ العظمى أنه عندما يصنع التالميذُ، ينبغي أن يتعلَّموا
ثُم يذكُر . أن نتوقَّع أن نجِد أشخاصاً يف الكنيسة مع موهبة التعليم

 تهولُس يف الئحصانِعي املُعجِزات والشفاء"ب ".  
 سابِقاً." عواناً وتدابِريأ"ثُم ذكَرة مل تيلمب العكُلُّ . هذه املواه

 ةً مبقدارِ الشفاِء باإلميان أو الوعظ بكلمةويعة ليست روحيبِ الراملواه
كم حتتاج الكنائس واخلدمات اليت تأسست لتتميمِ املأمورية . اهللا

الذي يعين " أعواناً،"وهنا جند ! جِحنيالعظمى إىل تدابري أو إدارِيني نا
وأخرياً، . أشخاصاً يستطيعونَ بِبساطَة أن يساعدوا على إمتامِ األعمال

  . ويف اية الالئحة، يذكُر بولُس مجدداً موهبةَ األلِسنة
أَلَعلَّ : "يطرح بولُس هذه األسئلة بينما خيتم هذا اإلصحاح

أَلَعلَّ اجلميع أنبِياء؟ أَلَعلَّ اجلميع معلِّمون؟ ألَعلَّ اجلميع اجلميع رسلٌ؟ 
أصحاب قُوات؟ ألَعلَّ للجميعِ مواهب شفاٍء؟ ألَعلَّ اجلَميع يتكلَّمونَ 
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اجلواب الواضح واملُتوقَّع ) ٣٠، ٢٩" (بألِسنة؟ أَلَعلَّ اجلَميع يترجِمون؟
 وإن كانَ ." كال"ه نا غريأحد ودجمتاماً، سيكُونُ و طابِقانتا ممن إثنان

وإن كانَ واحد منا لديه كُلُّ املواهب، لن حتتاج عندها . ضروريٍّ
ولكن كما رتب اُهللا األمر، ال يوجد أحد . لباقي األعضاء يف اجلسد
لِّ واحد منا يف اجلسد هلذا السبب وجود كُ. لديه كُلُّ املواهب مجتمعةً

اجملد ِهللا، الذي صنع كُلَّ . ضروري جداً، ومجيعنا حنتاج لبعضنا البعض
 اً يف جسدروريضواً ضا عمن لُ من كُلِّ واحدا فريداً، وهذا جيعمن دواح

  .املسيح
  

  الفَصلُ العاشر
  مسفُونِيةُ احملبة

  )١٣كُورنثُوس ١(
ربعتيف ي ةباملَح سالة إصحاحث عشر من هذه الرالثال اإلصحاح 

وعلينا أن ندرِك، على أية حال، أنه مهما كانَ . الكتابِ املُقدس
إصحاح احملبة عظيماً، ولكن احملبةَ ليست املَوضوع الرئيس هنا؛ ألنَّ 
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قبلَ أن نتأملَ ذا . يةاملوضوع الرئيس هو موضوع املواهب الروح
اإلصحاح عدداً بعد اآلخر، سوف نأخذُ فكرةً عن هذا اإلصحاح 
العظيم إذا نظَرنا إىل اإلطار الذي كتب فيه هذه الكلمات املُوحى ا 

إنَّ هذا التصريح العميق عن احملبة يتبع تعليماً رائعاً عن . عن احملبة
: وهذا التعليمِ العميق إنتهى عندما كتب بولُساملواهبِ الروحية، 

: ١٢." (وأيضاً أُريكُم طَريقاً أفضل. ولكن جِدوا للمواهبِ احلُسىن"
٣١.(  

ذه الكلمات كمقدمة، كتب بولُس فيما بعد أعظَم إصحاحٍ 
 إنَّ خاتمةَ اإلصحاح الثالث عشر هي. يف الكتاب املُقدس عنِ احملبة

إتبعوا املَحبة ولَكن : "بالواقع العدد األول من اإلصحاح الرابِع عشر
نخبر يف بداية هذه اُألطروحة الرائعة عن ." جِدوا للمواهبِ الروحية

احملبة أن نجِد للمواهبِ الروحية احلُسنى، ويقالُ لنا يف خاتمة هذا 
ة اإلصحاح أيضاً أن نوحيبِ الرواهلمل ؛ ٣١: ١٢كُورنثُوس ١(جِد

١: ١٤.(  
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يف هذا اإلصحاح، يقارِنُ بولُس بني احملبة وبني باقي املواهبِ 
أحياناً، يستخدم . الروحية اليت كانَ يوليها الكُورنثُوسيونَ قيمةً كبرية

وداء ليةً سليةً خمميلفرِ خاجلواه صانِعهعليها ماسات ضعر . نا يتكلَّمه
بولُس عن موضوعِ احملبة كخلفية أو إطارٍ، لكي يكُونَ لديه وجهةُ نظَرٍ 

نعرِف هذا ألنه يعلِّمنا عن املواهبِ . أفضل عنِ املواهبِ الروحية
ية يف ، ويرجِع إىل موضوعِ املواهبِ الروح١٢الروحية يف اإلصحاح 

  . ١٤اإلصحاح 
 برهانَ العمل الرائع الذي يعملُه الروح ١٣يربِز اإلصحاح 

يف ثالث " سمفُونِية حمبة"هذا اإلصحاح هو مثل . القدس فينا
وأنا أُمسي هذه . احلركَةُ اُألوىل هي األعداد الثالثَةُ اُألوىل. حركات

  ."قارنةاحملبة املُ"احلركة اُألوىل 
يف هذه األعداد الثالث اإلفتتاحية، يقارِنُ الرسولُ بولُس املَحبةَ 
مع أشياَء كانَ هلا قيمةٌ كَبريةٌ بنظَرِ الكُورنثيني، كوم مؤمنني وقد 

مثالً، كمؤمنني، كانوا يولُونَ قيمةً كُربى . تربوا على احلضارة اليونانِية
بةً كُربى للفَصاحةملَوهولُونَ قيموا يني كانونانِياأللِسنة، وكَي هلذا بدأَ . ة
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إن كُنت أتكلَّم بألِسنة الناس واملالئكة ولكن ليس يل حمبة، : "بالقَول
). ١: ١٣كُورنثُوس ١." (فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرِنُّ
ارِمة إن كُنت أتكلَّم بألِسنة، بكلمات أُخرى، أنا لست سوى ضجةً ع

  . أو بِفَصاحة يونانية، بدون حمبة
ثُم يقارِنُ بولُس احملبةَ مع موهبة النبوة، وفَهمِ كُلِّ األسرار، 

ويعلن أنه حتى ولو حصلَ . وحيازة كُلِّ معرِفَة وكُلِّ إميان لنقلِ اجلبال
ثُم يتابِع قائالً أنه ولو . اُألمور، بدون احملبة، فليس شيئاًعلى كُلِّ هذه 

أعطى كُلَّ أمواله للفُقَراء، ولو سلَّم جسده حتى حيترِق كَشهيد، ولكن 
يقدم بولُس تصرحياً، ) ٣." (إن فعلَ هذا بِدون محبة، فال ينتفع شيئاً

 مع اُألمورِ اليت كانَ الكُورنثُوسيون يولُونها قيمةً بينما يقارِنُ احملبة
 ،كُربى، فيقُول ما معناه" لُهأو أفع هوزأو أح هيٍء أكُونش أي ناكه ليس

  ."يمكن أن يحلَّ محلَّ احملبة يف حيايت
احملبة "ا، أما احلَركَةُ الثَّانِية من مسفُونِية احملبة هذه فأدعوه

يف هذه التحفَة التعبدية الكالسيكية من هذه ). ٧ -٤" (املُعنقَدة
 Henryكتب " أعظَم شيٍء يف العامل،"اإلصحاح، واملُعنونة، 
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Drummond قُولُ عن هذه األعدادي" : عرب ررمي ةاحملب ومإنَّ مفه
 القُدس، وخيرج من الطرف اآلخر عدسة ذهنِ بولُس اململووء بالروحِ

  ." احملبة املُتحلِّلَة"ولقد سمى هذه احلركة الثَّانَِية ." كَعنقُود من الفضائل
فكلمة . هناك كلمات يونانِيةٌ مختلفة يف كلمة اِهللا عن احملبة

Eros ةهوانِية الشوكلمة . تعين احملبPhileoة اعين احملبة تويألخ . ولكن
هو ذلك النوع من  Agapeمفهوم احملبة املُعبر عنه بالكلمة اليونانِية 

احملبة املُمررة من عدسة ذهنِ بولُس اململووء من الروحِ القُدس، كما 
 فقط فمحبةُ آغابي غري األنانِية، يمكن أن تفهم. نرى يف هذه األعداد
 إىل ٤يقدم بولُس مخس عشرةَ فَضيلَةً يف األعداد . مبعىن عنقُود فضائل

 ويخبِرنا أننا إذا كانت حمبةُ آغابي بِحوزتنا، سوف جند أنفُسنا ٧
  .نتصرف ذه الطَّريقَة

. ١٣ إىل ٨احلَركَةُ الثالثَة لسيمفُونِية احملبة هذه هي يف األعداد 
يف احلركَة النهائية ." احملبة املُوصى ا: "أُمسي هذه احلركة الثَّالثَة

. لسمفُونِية احملَبة الرائعة هذه، يظهِر لنا بولُس ملاذا ليس للمحبة نظري
 ة يف احلركةن معها احملبلنا ملاذا كُلٌّ من هذه امليزات اليت قار ظهِروي
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وتختتم احلَركَةُ النهائيةُ . وىل، ال يمكُنها أن تحلَّ حملَّ احملبةاُأل
 اإلميان، –يف هذه احلياة، هناك ثالثَةُ ميزات باقية : "بالكلمات التالية
وبينما ). ١٣." (هذه الثالثة ولكن أعظَمهن احملبة. الرجاُء، واحملبة
 ويوصي ا يف هذه احلركة الثالثة، يظهِر لنا بولس ملاذا يقارِنُ هذه احملبة

  . احملبة هي أعظَم شيٍء يف العامل
ملاذا اإلميان، الرجاُء، واحملبة هي القيمةُ األبديةُ الثالث؟ اإلميانُ 

مكال ي إميان ونبِد هنا أنعلِّمةَ اِهللا تمة ألنَّ كَلةٌ أبديقيم وه راباإلقت ن
 هني (من اِهللا وال إرضاؤ٦: ١١عربانِي .( وجاُء هجاء؟ الروماذا عنِ الر

اإلقتناع يف قَلبِ الكائنِ البشري أنه يوجد شيٌء صالح يف هذه احلياة، 
لُ لهحيص ني. وسوفربانِيإىل الع سالَةأُ أيضاً يف الرالثِّ: "نقر وقَةُ اإلميانُ ه

بِكَلمات أُخرى، اإلميانُ يعطي املادةَ ." مبا يرجى واإليقانُ بِأُمورٍ ال ترى
واإلميانُ مهِم ألنه يقُودنا . فالرجاُء مهِم ألنه يقُودنا إىل اإلميان. لرجائنا
  .إىل اهللا

ن، ألنها يقُولُ بولُس أنَّ احملبةَ هي أعظَم من الرجاء واإلميا
فمحبةُ . ليست شيئاً يقُودنا إىل شيٍء آخر، الذي يقُودنا بدورِه إىل اهللا
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عندما تكتشف ) ١٦، ٨: ٤يوحنا ١. (هي اهللاآغابي اليت يربِزها هنا 
وتكُونُ قد إكتشفت حضور . حمبةَ آغابي هذه، تكُونُ قد إكتشفت اهللا

هلذا خيتم بولُس بالقَولِ . ألنَّ هذه احملبة هي جوهر كَيانِهاهللا السماوِي، 
  .أنَّ احملبةَ هي أعظَم شيٍء يف العامل

وأيضاً أُريكُم طَريقاً "ال عجب أنَّ بولُس بدأَ إصحاحه بالقَول، 
تقارنُ، وال عجب أنه يقُولُ لنا أنَّ احملبةَ ال . أفضل من املواهبِ الروحية
وميكننا أن نفهم ملاذا، بعد أن أخبرنا عن . وأنها أعظَم شيٍء يف العامل

إتبعوا املَحبةَ، ولكن جِدوا للمواهبِ "حمبة آغابي، كتب يقُول، 
ولكن إجعلُوا من . جِدوا وراَءها. فاملواهب الروحيةُ هامةٌ." الروحية
  .فَكُم األعظَم، ألنَّ اَهللا محبةاحملبة هد

  
  الفَصلُ احلادي عشر
  عنقُود الفضائل

  )٧ -٤: ١٣كُورنثُوس ١(
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يف قَلبِ اإلصحاحِ الثالث عشر من كُورنثوس اُألوىل، علينا أن 
 نحلِ"منتالفَضائ نقُودع " رة اليت هي جوهاحملب روهج وهذا، الذي ه
. بولُس أن يعرف احملبة أكثَر مما يستطيع أن يعرف اهللاليس بإمكان . اهللا

 وحإذا كانَ الر هأن ،هأُخرى يف كتابات ننا ويف أماكنا هخبِري هولكن
القُدس حياً يف قُلُوبنا، فإنَّ برهانَ تلك املُعجزة سيكُونُ هذه الفضائل 

هذا يعين أنه يف هذه األعداد، ). ٢٣، ٢٢: ٥غالطية (اخلمس عشرة 
فإذا أردنا أن نعرِف . ال جند فقط احملبةَ املُعنقَدة، بل وأيضاً املُتحلِّلَة

 ةً بعددل، واحهذه الفضائ بِراهللا، علينا أن خنت وا هن وعماملَزيد عم
  . وهرِ اهللاُألخرى، ألنها ال تحلِّلُ احملبةَ فقط؛ بل أيضاً حتليلٌ جل

رغم أنَّ الكلمةَ ترجِمت ." احملبةَ تتأنى"أوالً، يخبِرنا بولُس أنَّ 
، ولكن اللغةَ اليونانِيةَ األصليةَ تشري إىل أنَّ احملبةَ رحيمةٌ، أي "صرب"هنا 

ق والفُرصةُ أنها غَري مشروطة، وال تنتقم لنفِسها، حتى ولو كانَ هلا احلَ
  .بالقيامِ بِتصفية حساباتها مع اآلخرين
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تعين هذه الكلمةُ اليونانِيةُ أنَّ احملبةَ ." احملبةَ ترفُق"ثُم، نقرأُ أنَّ 
احملبةٌ طَيبةٌ، وصالحةٌ، وتعملُ . سهلَةٌ للتعايشِ معها، ولإلقترابِ منها

  ." ترفُق" موجودةٌ يف الكلمة اليونانِية املُترجمة مجيع هذه املفاهيم. خرياً
طَريقَةٌ أُخرى لفهمِ الكلمة ." احملبةَ ال حتسد"ثُم يقُولُ بولُس أنَّ 

بِكَلمات . اليت إستخدمها بولُس تشري إىل إلتزامٍ غَريِ أنانِيٍّ لكائنٍ آخر
 ال تم فحسب خبريِ الشخص الذي فأنت. أُخرى، الغريية املُقدسة

بحريِ من تياً بِخذُ إلتزاماً واعخ؛ بل تتهحبت.  
. هذا يعين أنها ال تتبجح." املَحبةُ ال تتفاخر: "امليزةُ التالية هي

فاإلنسانُ الذي لديه هذه امليزة، لن تكُونَ لديه حاجةٌ ليترك إنطباعاً 
  .  على اآلخرين وينالَ إعجابهمرائعاً

احملبةُ ليست متكَبرةً ." احملبةُ ال تنتفخ"ثُم، يكتب بولُس قائالً، 
  ."احملبةُ متواضعةً"بكلمات أُخرى، . وال متعالية

ئقَةٌ فاحملبةُ هلا طُرقٍ لطيفَةٌ وال." احملبةُ ال تقَبح"ثُم يقُولُ بولُس، 
يف التعاملِ مع اآلخرين بِسالسة، ألنها ال تتمحور حولَ خريِ نفِسها، 

هذا يعين أنه من الصعبِ ." احملبةُ ال تحتد"ثُم، . بل حولَ خريِ اآلخرين
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أوضح كلمات للتعبريِ عن هذا امليزة للمحبة هي أنها ال . إغضابها
احملبة ال "ني هاتنيِ امليزتني، يخبِرنا بولُس أنَّ ب. يمكن إثارةُ غيظها
إن كانَ لديكُم هذه النوعية من احملبة يف قَلبِكُم، لن ." تطلب ما لنفِسها

تكُونوا تتمحورونَ حولَ ذواتكُم، ولن تطلُبوا فقط مصلَحتكُم، أو 
رف بشكلٍ الئق، ألنها ال فاحملبةُ ال حتتد، وتتص. طريقَتكُم اخلاصة

  .تطلُب أن تسري اُألمور على طريقَتها اخلاصة
احملَبةُ ال تظُن : "الفضائل األربع التالية هي أيضاً موضوعةً معاً

وتعين العبارةُ باليونانِية، أنَّ الشخص الذي لَديه هذا النوع من ." السوء
بل يكُونُ لديه ما .  بِسجِلٍّ ألخطاِء وفشلِ الذين يحبهماحملبة، لن حيتفظَ

بالواقع، كتب بولُس يقُولُ عن هذه امليزة ." الذاكرة املُقدسة"يسمى 
هاتان الفَضيلتان ." احملبة ال تفرح باإلمث، بل تفرح باحلَق"للمحبة أنَّ 

هالشيَء نفس و: تقُوالن حال تفر هم أنتبحالذين ت ةؤيال ترضى بر
فأن . وال ترغَب برؤيتهم يفشلُون، بل تتألَّم عندما يفشلُون. يفشلُون

 يف حياة احلَق ودسور عندما يى والسرضبالر ريعين أن تشع باحلَق حتفر
  .الذين تحبهم
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ال تشكِّلُ هذه " احملبة حتتملُ كُلَّ شيء،"عندما قالَ بولُس، 
العبارةُ بالضرورة أفضلَ ترجمة ممكنة، ألنَّ األصلَ اليونانِي يقُول، 

فأنت تريد أن ترى الذين تحبهم ." احملبةُ تغطِِّي أو تستر كُلَّ شيء"
. ينجحونَ روحياً، وعندما يفشلُون، ال تخبِر اآلخرين عن سقوطهم

  . يخبِرونك عن سقُوطهم، تستيطع أن حتتفظَ لنفِسك بِِسرهموعندما
يعين أنَّ احملبةَ تصدق األفضل حيالَ " احملَبةُ تصدق كُلَّ شيء،"

هبحالشخصِ الذي ت . راتبقُد نؤمةُ هلا اإلميانُ بأن ترى وتاحملب
هبحةُ تر. "الشخص الذي تيءاحملبو كُلَّ شج ". رظةَ تنتهذا يعين أنَّ احملب

بححيالَ من ت به نؤموت ما تراه حٍ حتقُّقولُس. بفَرب عندما كتب :
كانَ يقصد بذلك أنَّ احملبةَ تثابِر بينما " احملبةُ تصبِر على كُلِّ شيء،"

و أن تراهوترج به نؤمما ت حتقُّق رظتنتبحمن ت يف حياة  .  
: بعد تقدميِ هذه الفضائل اخلمس عشرة، كتب بولُس يقُول

تشري الكلمةُ اليونانِيةُ هنا إىل أنَّ الشخص ). ٨" (احملبةُ ال تسقُطُ أبداً"
الذي يحب له الثِّقَةُ بأن يرجو، وأن يؤمن، وأن يتحملَ ألنه يعرِف أنًَّ 

هذه احملبةً منهرباشة ال تأيت م . نقُودةُ من اهللا، وعبل تأيت هذه احملب
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 رعبخص ويعن املُعجِزة أنَّ اَهللا حييا يف هذا الش عبريت ولِ هذا هالفَضائ
همن خالل ة . عن نفِسهأنَّ احملب نعللُ تة، وهذه الفضائفبما أنَّ اَهللا حمب
حنن . بة لن تسقُطَ أبداً، ألنَّ اَهللا  لن يسقُطَ أبداًاليت هي اهللا، هذه احمل

نسقُطُ أو نفشلُ يف الوصولِ إىل اهللا، ونفشلُ يف أن نحب، والذين 
نحبهم ال حيصلُونَ دائماً على هذا النوع من احملبة، ولكن هذه احملبة 

لنا، هذه احملبة لن تسقُطَ اليت يكُنها اُهللا جتاهنا وجتاه اآلخرين من خال
  .أبداً

  
  الفَصلُ الثَّاين عشر
  محبةٌ غَريبة

  )٧ -٤: ١٣كُورنثُوس ١(
إنَّ إصحاح املَحبة العظيم يخبِرنا أنَّ املَحبةَ ليس هلا نظري ألنَّ 

 هذا اإلصحاح اَهللا حمبة، ونوعيةُ احملبة املُقارنة، املُعنقَدة، واملُوصى ا يف
وبِسبب كون نوعية هذه احملبة هي اهللا، فإنَّ احملبةَ ال نظري وال . هي اهللا
  . بديلَ هلا
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هذه الفضائلُ اخلمس عشرة ال تستهلك كُلَّ الئحة الفضائل 
بل هي بِبساطَة مناذج من الفضائلِ الروحية . اليت تعبر عن حمبة آغابي

نتج من حياة شخصٍ ميتلئُ بِروحِ ذاك الذي، يف جوهرِه، هو اليت ست
عندما تتفحص اخلمس عشرةَ فضيلَةً اليت تعرف وتعبر عن احملبة . حمبة

 مت هاةٌ ألنة غَرييما أنَّ هذه احملب القولَ مبعىن اليت هي اهللا، تستطيع
  .باآلخر

رنثيونَ الرسولُ بولُس بكونِه مختلَّ التوازن، لقد إتهم الكُو
مجيعنا لدينا محور تتمحور حولَه . كون حياته ال تتمحور حولَ ذاته

بالنسبة ملُعظَمِ الناس، هذا املحور هو الذَّات، أو املصلحة . حياتنا
ةَ أنَّ بولُس مل يكُن له نفس حمور ولقد ميز الكُورنثيونَ احلقيقَ. الذَّاتية

احلياة الذي كانت تتمحور حياتهم حولَه، ووافَقَهم بولُس رأيهم 
  ). ١٣: ٥كُو ١(

منحرِف عن "صاغَ مهندسو الفَضاء عبارة جديدةً لنا، وهي 
رِهحوم ".ي ،رِهحورِفاً عن منحم يناعص فعندما يكُونُ قمر هونسم

ألنَّ محور أو مركَز دورته قد إحنرف عن موقعه " مختلُّ املحور"
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ائل اخلمس عشرةَ اليت تعبر عن عندما تدرسونَ هذه الفض. الصحيح
 رك بنيالقاسم املُشت ةً لوصفديةُ جي، ستكُونُ هذه العبارة آغابحمب

فإنْ كانَ لك هذا النوع من احملبة يف حياتك ألنَّ . هذه الفَضائل جميعاً
ازن ألنَّ حياتك ال الروح القُدس حييا فيك، ستعتبر مبعىن ما مختلَّ التو

كولَ ذاتح رحولِ أهلِ هذا العامل، ألنَّ . تتمبالً من قختم ربعتت فسوف
حولَه كحيات ورفاً تتمحلختركَزاً موراً أو محم وستكُونُ . لديك

 احلَي املسيح سف عندما أسإحنر كحيات رحوور ألنَّ ماحمل رِفنحم
  .قام سكناه يف قلبِكاملُ

مالحظَةٌ أُخرى عن هذا العنقُود من الفضائل، يمكن أن يكُونَ 
. أنَّ هذه الفَضائل يعبر عنها بِطَرِيقَة خارِجية، ألنها تختبر أوالً داخلياً

نَّ هذه مثالً، بإمكانِنا القَول أ. إنها تعبري خارِجي عن حقيقَة داخلية
فعندما . احملبة خارِجياً غري قابِلَة للفَساد، ألنها داخلياً غري مشروطة
إنَّ حمبيت "تحب شخصاً ما مبحبة آغابي، بإمكانِك القول بنِعمة اهللا، 

كسنِ أدائعلى ح ةبنِيم غري وط. لكرش ونهي بد يت لكبفمح . فليس
 ناكهيت لكعن حمب لُين أتوقَّفجيع أو تقُولُه لُهيٍء تعمش ة . أيهذه احملب
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وبإمكانِها أن تتحملَ أي شيٍء تعملُه أو تقُولُه، ألنين أُحبك . قاسيةٌ
 ." مبحبة اهللا

 الكَثري مما حيدثُ للمحبة هو مشروطٌ، ألنَّ احملبةَ اإلنسانِيةَ
هناك الكَثريونُ من األطفال الذي يحبونَ . عادةً مبنِيةٌ على األداء

وطربِش . ،يفلَنِيٍّ أو خهم بِشكلٍ عم "قد يقُولُ األهلُ ألطفاللتإذا حص
مستوى جيداً يف عالماتكُم، ومل تسببوا لنا أية مشاكل، عندها لَربما 

ا جيعلُ من األطفال ال يشعرون باألمان، ألنهم حتى ولَو هذ." سنحبكُم
نفَّذُوا هذا األمر خاللَ هذا اُألسبوع، كيف يعرِفُونَ أنهم سيتمكَّنونَ 
من حتقيقه اُألسبوع املُقبِلَ؟ إذا إعتقَدت إمرأَةٌ بأنها حمبوبةٌ من زوجِها، 

،نسيها اجلسنِ أدائفقط بسبب ح ،ظُن؟ ماذا لو " قد ترِضتماذا لو م
أصبحت حبلى؟ ماذا لو مل أعد قادرةً على حسنِ األداء؟ هل سيظَلُّ 

  زوجي يحبين؟
 وفِّري ساطَةبِب هألن ،هتوجمن ز وبحمب هلٌ أنجر قَدوإذا إعت

ِسرت عملي؟ ماذا لو ماذا لو خ"إحتياجات املَرتِل، فقد يبدأُ بالظَّن، 
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مرِضت ومل أعد قادراً على توفري حاجات املرتِل؟ هل ستظَلُّ زوجيت 
  تحبين؟

وأخرياً، هذه احملبة مستحيلَةٌ داخلياً، إال إذا كانت معجِزةً 
اخلية، فقط ألنَّ اَهللا هو املصدر العجائيب هلذه احملبة الد. روحيةً داخلياً

  .هلذا فقط لدينا القُدرة أن نعبر عن هذه احملبة
  

  ١٣اإلصحاح 
  احلَلُّ الذي ال يسقُطُ أبداً

  )١٣كُورنثُوس ١(
بينما تقرأُونَ رسالةَ بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس،   

بة هذا يمكن أن تأكَّدوا من أن تقُوموا باملالحظة التالية، أنَّ إصحاح احمل
 ولُس يف كنيسةل اليت عالَجها بالً لكُلِّ املشاكاً شاموحييكُونَ حالً ر

مثالً، املُشكلَة اُألوىل اليت كانت مشكلَة . كُورنثُوس حىت اآلن
ماذا كانَ فعالً يف صلبِ هذا اإلنشقاق؟ . اإلنشقاق يف كنيستهم

حة ذاتية، كُلُّ هذا كانَ يف صلبِ كربياء، إدعاء، أنانِية، مصل



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. 

  - ٦٣ -

بينما أعطاهم حالً محدداً هلذه املُشكلة يف اإلصحاحات . إنشقاقهم
 رحومتة وتة وديعأنَّ احملب سالة، عندما علَّمعة اُألوىل من هذه الراألرب
الً ملُشكلَةالً شامعطي هذه الكنيسة ححولَ خريِ اآلخرين، كانَ ي 

  ." إنشقاقهم
يف اإلصحاحِ اخلامس، عالَج بولُس مشكلَةَ األخ الذي كانت 

الحظُوا أنه يف صلبِ حلِّ بولُس املُوحى به . لديه عالقَةٌ مع زوجة أبيه
. هلذه املُشكلة، جند احملبة للمسيح، واحملَبةَ لكنيسته، واحملبةَ لألخِ الساقط

 كَنِسيٍّ يف كَلمة اِهللا مبنِيةٌ على مبدأ احملبة، املُصالَحة، ورد فكُلُّ تأديبٍ
 .األخِ الساقط عن ضالله

يف اإلصحاحِ السادس، كانوا يقاضونَ بعضهم بعضاً، فسألَ 
ملاذا ال تظلَمونَ باحلَرِي؟ ملاذا ال "بولُس يف صلبِ ذلك احلَلِّ املُحدد، 

إن كانَ هذا سيحافظُ على شهادة الكنيسة يف مدينة [احلَرِي، تسلَبونَ ب
فكما ترون، احملبةُ ال تسعى وراَء ) ٧: ٦كُورنثُوس ١] (كُورنثُوس؟

فمحبةُ آغابي ستكُونُ حالً . وال تطلُب ما  لنفِسها. املصلحة الذَّاتية
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بهم لمقاضات لَةحالً ملُشك الً سيجدشام ةدينمِ معض يف حماكهم البعض
  .كُورنثُوس

مما ال شك فيه أنَّ روح التعليم املُحدد عن الزواج يف 
وما هو السبب املُحدد ملُعظَمِ . اإلصحاحِ السابِع كانَ حمبة آغابي
انِية؟ وما هو احللُّ الشاملُ لألن. مشاكلِ الزواجِ عند املُؤمنني؟ األنانِية

ث عشريف اإلصحاحِ الثال ةةٌ بِفصاحمقدم يي، اليت هةُ آغابحمب.  
: عندما عاجلَ بولُس مشكلَةَ أكلِ ما ذُبِح لألوثان، كتب يقُولُ

احللُّ املُحدد الذي ) ١: ٨كُورنثُوس ١." (العلم ينفُخ ولكن احملبةَ تبين"
ولُس مل يكُنب همأن قد وابِ أم من اخلَطَأمبا إذا كانَ من الص يتعلِّق 
كانت القَضيةُ هي التالية؛ كم تحب أخاك األضعف . نأكُلَ هذا اللحم

 األخ وعيس بمن هذا اللحم خطأٌ؟ لقد أح أن أكلَك ظُنالذي ي
هألجل مات هأن ةجلدر فةً . األضعكفاي هبحأن تتخلَّى فهل ت ةلدرج
  عن صحنٍ من اللحم من أجله؟

يف اإلصحاحات اليت تعالج مواهب وخدمات الروح من خاللِ 
الكنيسة، مبدأُ املَحبة مشدد علَيه مجدداً، عندما يعطي حلُولَه املُحددة 
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ت لبنيانِك فاملواهب واخلدمات الروحيةُ هي ليس. ١٢يف اإلصحاحِ 
أخيك نيانببل ل ،ةُ خلريِ األعضاِء . أنتيوحالر بعطَى هذه املواهت
، املَفهوم القائلُ بأنه يتوجب ١٤يف اإلصحاح . اآلخرين يف اجلسد

 عنيأكثَر من أرب األعضاَء اآلخرين يف اجلسد، مذكُور أن تبنِي عليك
كامله عن احملبة اليت تتمحور حولَ خدمة هذا اإلصحاح هو ب. مرةً

  .اآلخرين
. ، جتد احملبة)١٥(حتى عندما تقرأُ تطبيق إصحاحِ القيامة 

 طبيقالت ،كلَّصوع املسيح الذي خيس ةوقيام وتإجنيلَ م معندما تفه
خرونَ من هو أنه علَيك أن تفيض يف عملِ الرب لكي يتمكَّن اآل

واحملَبةُ هي بالطَّبعِ روح مجعِ التقدمة من أجلِ . إختبارِ ذلك اخلالص
؛ هذا ١٦مساعدة اإلخوة القديسني املُتألِّمني يف أُورشليم يف اإلصحاح 

أيضاً منُوذَج جميلٌ عن احللِّ العام الذي يوجد يف حمبة آغابي يف 
  .١٣اإلصحاح 

لرسالة إىل الكُورنثيني بكاملها، لديكُم حلُولٌ محددة عرب هذه ا
عندما ينهِي بولُس نصائحه التصحيحية للمشاكلِ . ملشاكل محددة
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:  بالكتابة١٢اجلسدية يف كَنيسة كُورنثُوس، وعندما يبدأُ اإلصحاح 
" وة، فَلَست أُريد أن جتهلُوا،وأما من جِهة املواهبِ الروحية أيها اإلخ"

فإىل جانِبِ عملِ الروحِ . يقدم بذلك حلوالً روحيةً شاملَةً لمشاكلهم
 ،نيانُ كُلِّ شخصٍ يف الكَنيسةب عنه جالذي سينت سِ، الترتيبالقُد

ل لكُلِّ القيامة، والوكالَة، كانت حمبة آغابي أولويته وحلَّه الشام
فهذا اإلصحاح العظيم عن احملبة هو . املشاكل يف كنيسة كُورنثُوس
احللُّ الشاملُ لكُلِّ املشاكل يف كنيسة . قلب الرسالة إىل أهلِ كُورنثُوس

  .كُورنثُوس جنده يف هذا اإلصحاحِ الرائع عنِ احملبة
  

 الفَصلُ الرابِع عشر
  بنيانُ الكَنيسة

  )٥ -١: ١٤نثُوس كُور١(
، يعالج بولُس مجدداً موضوع موهبة ١٤يف اإلصحاح 

عندما تتأملُونَ ذا املَوضوع يف سفرِ األعمال ورسالة بولُس . األلِسنة
 ها لكُم عندما أعطَيتفتة اليت وصلُوا إىل النتيجصأن ت دهذه، ال ب
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ا ب عليقي على الطريقة اليت ذكرة يف اإلصحاحِ الثَّاين تولُس األلسن
فاأللسنة اليت تكُلِّم ا يوم اخلَمسني ليست هي . عشر من هذه الرسالة

. األلِسنة نفسها اليت تكلَّم عنها بولُس هنا يف رِسالَته إىل الكُورنثيني
نَّ النبِي هو فاأللِسنة اليت تكُلِّم ا يوم اخلمسني كانت تسمى نبوة، أل

الذي يتكلَّم بالنيابة عنِ اِهللا لإلنسان، وتلك األلِسنة كانت موجهةً إىل 
  )١٨، ١٧: ٢؛ أعمال ٢٨: ٢يوئيل . (آذان الناس

بدأَ بولُس تعليمه عن موهبة األلِسنة هنا يف هذا اإلصحاح، 
فاأللِسنةُ . لِّم الناس بلِ اهللابإخبارِنا بأنَّ من يتكَلَّم بألسنة ال يكَ

املَذكُورةُ سبع عشرةَ مرةً يف هذا اإلصحاح، موجهةٌ إىل آذان اِهللا 
  . وليس إىل آذان الناس

" أحد ل اهللا ألنْ ليسب اسالن كَلِّمال ي سانبل ألنَّ الذي يتكلَّم
عبأسرار. يسم يتكلَّم ه٢: ١٤وس كُورنث١ُ." (ولكن(  

يخبِرنا الكتاب املقدس أنَّ اَهللا أعطانا موسيقى، حتى عندما 
نكُونُ يف حضرة اِهللا للعبادة، وتكُونُ لدينا حاجةٌ قُصوى بأن نعبر عما 
ال يعبر عنه، بإمكانِنا التعبري عما ال يعبر عنه أمام اِهللا من خاللِ 
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فداود يحثُّنا على أن .  كانَ شعب اِهللا دائماً موسيقياًهلذا. املُوسيقى
كانَ لدى داود أربعة ). ٢: ١٠٠مزمور (نأتي إىل حمضرِ الرب بِترنمٍ 

 وا اَهللا بواسطَةحبسلٍ إال أن يعم آالف كاهن، مل يكُن لديهم أي
  ). ٥: ٢٣أخبار ١(ادة اهللا أدوات موسيقية، صنعها داود بنفِسه للعب

 هأن حضر، يتالثَّاين عش ا اإلصحاح متختمن الطريقة اليت ي
 غي أن يتوقَّعاأللِسنة هذه، وال ينب ةبلُونَ على موهاجلميع حيص ليس

هذه املَوهبة ينبغي أن ال تعتبر موهبةً . اجلميع أن حيصلُوا عليها
يمادإعت هها وأنوزالشخص الذي حي ةَ إميانيمصداق ربهنها تة، أي كون

إن . شخص روحي، وال أنَّ الذين مل حيصلُوا علَيها هم غَري روحيني
كانَ أي من املواهب اليت ذَكَرها بولُس الرسول يف اإلصحاح الثاين 

ماديةً إعتبموه ربعتغي أن تر ينبشةَ املُؤمن، فستكُونُ عيمصداق نرهبة ت
بعد إخبارِنا أنَّ من يتكلَّم بألِسنة يكَلِّم اَهللا، كتب بولُس . موهبةَ النبوة

: وهناك ثالثُ نتائج هلذا" ولكن من يتنبأُ فيكَلِّم الناس،: "يقُول
 هو ذلك الشخص الذي من فالنبِي." للبنيان، للتحريض، وللتعزِية"

ومبا أنَّ . خالله يتكلَّم اُهللا بكلمته إىل شعبِه دف بنيانِهم ونموهم
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هدف هذه املواهبِ الروحية هو أنَّ كُلَّ األشياء هي لبنيان الكنيسة 
م ، فالذي لديه موهبةُ النبوة هو أعظَم ممن يتكلَّ)٢٦: ١٤كُورنثُوس ١(

  .بألِسنة
 هأن بابِع، عندما يكتحاً يف العدد الرولُس تصرحياً واضب مقدي

هيبنِي نفس هول، فإنجمه سانبِل أحد عندما يتكلَّم . الشخص ولكن
الذي يتنبأُ، والشخص الذي من خالله يتكلَّم اُهللا بكالمه، فهو يبنِي 

إني أُريد أنَّ جميعكُم تتكلَّمونَ : " بولُس الحقاًهلذا يكتب. الكنيسة
ألنَّ من يتنبأُ أعظَم ممن يتكَلَّم بألِسنة . بألِسنة ولكن باألولَى أن تتنبأُوا

  ." إال إذا ترجم حتى تنالَ الكَنيسةُ بنياناً
وحيبِ الرمن كُلِّ املواه ظُوا التشديد أنَّ القَصدة هي أنْ الح

فبِحسبِ تعليمِ بولُس املُوحى به، إذا متَّ التكلُّم . تنالَ الكنيسةُ بنياناً
رجِمتم ناكغي أن يكُونَ هألنَّ . بألِسنة يف الكنيسة، أو يف اجلماعة، ينب

  .كُلَّ ما حيدثُ يف اجلماعة ينبغي أن ينفَع اجلماعةَ بكاملها
  

  الفَصلُ اخلامس عشر
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  "لَياقَة وترتيبٍبِ"
  )٢٢ -٦: ١٤كُورنثُوس ١(

يحذِّر بولُس الرسول بِشدة من ممارسة موهبة األلِسنة عندما 
ويضع، مرغَماً، قواعد أساسية لممارسة هذه . جتتمع الكَنيسةُ معاً

ن يكُونَ هناك أكثَر ال ينبغي أ: املَوهبة، عندما جيتمع كُلُّ اجلَسد معاً
من خدمتنيِ أو ثالث حتدثُ يف إجتماعٍ معين، وينبغي أن جتري هذه 

إنَّ . اخلدمات واحدةً تلو اُألخرى، وينبغي أن تتوفَّر الترجمةُ بإستمرار
. الترجمة موصى ا ألنَّ كُلَّ من حيضر اإلجتماع ينبغي أن يبنى

وهذا أمر . نةُ بدون ترجمة تبين فقط الذي يتكلَّم ذه األلِسنةفاأللِس
  .غَري مقبول بالنسبة لبولُس الرسول

فاآلن أيها اإلخوة إن جِئت : "، الحظُوا أنه يكتب٦يف العدد 
ا بإعالنكُم إمكُم إن مل أُكَلِّمفماذا أنفَع ةكَلِّماً بألِسنتلمٍ إليكُم مأو بِع 

بِكَالمٍ آخر، ينبغي أن يكُونَ هناك إعالنٌ، أو " أو بِنبوة أو بِتعليمٍ؟
  ." وعظٌ أو تعليم مبا تقُولُه كلمةُ اِهللا وما تعنيه يل، لكي أبنِيكُم
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هكذا أنتم أيضاً إن مل تعطُوا بِاللِّسان "، ٩ثُم يستنتج يف العدد 
فكَيف مفهونَ يف كالماً يكَلَّمتونَ تكُم تكُون؟ فإنبه كُلِّمما ت فعري 

فإذ لنا رجاٌء مثل هذا نستعملُ : "كتب بولُس يف مكان آخر." اهلَواء
)  أي ينبغي علينا إستخدام كلمات سهلَة الفهم." (مجاهرةً كَثريةً

 ) ١٢: ٣كُورنثُوس ٢(
ربما هناك : "نة، يتابِع بولُس القَولفيما يتعلَّق مبوهبة األلِس

ىيٌء منها بِال معنش ها يف العامل وليسدهذا عد لُغات فإن . أنواع
كُنت ال أعرِف قُوةَ اللُّغة أكُونُ عند املُتكَلِّمِ أعجمياً واملُتكَلِّم أعجمياً 

 اللُّغة، كيف سيتم فإن مل تفهم) ١١، ١٠: ١٤كُورنثُوس ١." (عندي
  )البنيان؟

هكذا أنتم أيضاً إذ إنك غَيورونَ للمواهبِ الروحية، أطلُبوا "
لذلك من يتكلَّم بِلسان فليصلِّ لكَي . ألجلِ بنيان الكَنيسة أن تزدادوا

رجِمتي .لِّي وأمصوحي تفَر سانِلِّي بِلأُص إن كُنت هبِال ألن وهين فها ذ
أُرتلُ بالروحِ . فما هو إذاً، أُصلِّي بالروحِ وأُصلِّي بالذِّهنِ أيضاً. ثَمر

  )١٥ -١٢." (وأُرتلُ بالذِّهنِ أيضاً
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 ،كعِ صالتحيداً يف خمدى عندما تكُونُ وحت هولُس أنب لِّمعي
 تصلِّي طلَباً للترجمة، لكي تبنى فإذا إختبرت هذه الظَّاهرة، عليك أن

 ١٨ثُم يعيد املوضوع إىل إطارِ اجلَماعة يف العدد . أنت شخصياً أيضاً
ولكن يف . أشكُر إهلي إني أتكَلَّم بألِسنة أكثَر من جميعكُم: "١٩و

لِّمكَي أُعهين لبِذ ماتكَل مخس أن أتكَلَّم أُريد أيضاً كَنيسة رِينآخ 
  ."أكثَر من عشرةِ آالف كَلمة بِلٍسان

ما يتابِع التشديد عليه هو أنه يف اجلَماعة، كُلُّ الكنيسة ينبغي 
ثُم يلَخص ما يريد . أن تبنى، بكُلِّ ما حيدثُ عندما جتتمع الكَنيسةُ معاً

ال تكُونوا أوالداً يف أذهانِكُم بل أيها اإلخوة "، ٢٠قولَه يف العدد 
روا أوالداً يف الشلني. كُونوا كامفكُون ا يف األذهانوأم ". ماتبِكَل

هذا يعين أنه من األفضل أن . أُخرى، عليكُم أن تكبروا وتنضجوا
أن تكُونوا ساذجني بعض الشيء، وأطفاالً يف براَءتكُم ونقاوتكُم، مما 

أمنُوا يف : ولكن ما يقُولُه بشكلٍ أساسيٍّ هو. تكُونوا إنتقاديني ساخرين
يف  اإلصحاحِ الثالث " أطفاالً"دعا بولُس هؤالء الكُورنثيني . فهمكُم

، علَّم ١٣يف احلركَة الثالثة من مسفونية احملبة يف العدد . والعدد األول



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. 

  - ٧٣ -

ينب هثالِ أنةباملقنا الطُّفُوليجانِباً طُر ثة، . غي أن نضعالثَّال ةنا، وللمروه
  . يخبِر هؤالء الكُورنثِّيني أنهم أطفالٌ روحياً وفكرياً

  نساٌء تتكلَّمن يف الكنيسة
 عموض مقطَع دوجة من هذا اإلصحاح، ييتاماخل يف األعداد

ويذهب بولُس إىل حد .  التكلُّمِ يف الكَنيسةجدلٍ، مينع النساَء من
قد تساعدنا . القَول أنه من العارِ على املرأَة أن تتكلَّم يف الكنيسة

  .اخلَلفيةُ احلضارِيةُ على فهمِ هذه األعداد الصعبة
ففي كنائسِ املرتِل يف كُورنثُوس، يعتقد املُفَسرونَ أنه قد 

 عادةُ جعلِ النساء والرجال جيلسونَ كُلٌّ منهم على جانِبٍ درجت
ومبا أنَّ النساَء كُن على مستوى . مقابِلَ اآلخر من غُرفَة اإلجتماع

 راتقاد ساُء غريام، كانت الناألي لكت اً يف حضاراتينٍّ جداً ثقافدتم
وكُن أيضاً يسألَن .  مع بعضهِن البعضوكُن يثَرثرنَ. على فهمِ التعليم

قد يكُونُ هذا مشتتاً لإلنتباه أو مِشوشاً، . أزواجهن عن معىن التعليم
هذا . ألنهن كُن ينادين أزواجهن من جِهة من الغرفَة إىل اجلهة اُألخرى
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ينتظرنَ إىل أن يصلن إىل املرتِل لكي يفَسر التعليم القائل أنه عليهِن أن 
لة على أزواجِهِناألسئ نيطرح .  

، أعطى بولُس تعليمات عن النساء اللوايت ١١يف اإلصحاح 
هذا يعين أنه مل مينع قَطعياً النساَء من . يصلِّني أو يتنبأنَ يف الكَنيسة

ه بولُس هو ثَرثَرتهن، واألسئلة اليت بل ما كانَ مينع. التكلُّمِ يف الكنيسة
أردنَ طرحها على أزواجِهِن، من جِهة إىل أُخرى يف غُرفَة اإلجتماع 

  .يف كنيسة املرتِل، األمر الذي إعتبره بولُس الرسول عاراً
  

  
  الفَصلُ السادس عشر

  "ليكُن كُلُّ شيٍء للبنيان"
    )٣٦ -٢٦: ١٤كُورنثُوس ١(

يف هذه األحد عشر عدداً، يلَخص بولُس ما علَّمه يف اإلصحاح 
حتى ولَو عالَج قَضيةَ األلِسنة بعمقٍ شديد، وذكر األلِسنة . الرابِع عشر

سبع عشرةَ مرةً، ولكن وكما سبق وأشرت، املوضوع احلقيقي هلذا 
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هذا املَوضوع هو أنه عندما . رةًاإلصحاح مذكُور أكثَر من أربعني م
جتتمع الكَنيسة، كُلُّ األشياء ينبغي أن تعملَ ألجلِ البنيان أو لبنيان كُلِّ 

  . الكنيسة
وملَخص تعليمه هو أيضاً تعليم معمق عن كيف ينبغي على 

نت تعيش يف حضارة فإن كُ. املُؤمنني أن يعبدوا عندما جتتمع الكَنيسة
توجد فيها عدة كنائس، فإذا حضرت إلثني عشر أُسبوعاً كُلَّ مرة يف 
كنيسة مختلفَة، سوف تندهش من كون هذه الكنائس هلا أشكالٌ 

ةفَةٌ جداً يف العبادلختالً، . متسائاجلديد م العهد فتحت كأن رِضإفت
لكنائس هي الكنيسةُ الصحيحةُ يف طريقَة عبادتها أي من هذه ا"

سوف تكتشف أنَّ التعليم الوحيد الذي أعطاه يسوع " للمسيح؟
 يهسمما ن سبادة، كانَ عندما أسعنِ الع هراك،"لكنيستأو " اإلشت

ريي، هو املَقطَع املُشار إليه يف بداية هذا الفصلُ من تفس." مائدة الرب"
التعليم األكثَر عمقاً يف العهد اجلديد عن كيف ينبغي على الكنيسة أن 

دتعب.  
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بينما نلَخص هذا املُوجز، الحظُوا بعض املبادئ اليت يشارِك ا 
بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكُونَ هناك . ٣٦ إىل ٢٦بولُس من العدد 

فعندما جنتمع معاً، ينبغي أن .  احلاضرينمشاركة من كُلِّ شخصٍ من
 مزمور، تعليم، إعالن، لسان، أو –يشارِك كُلُّ واحد منا مبا لديه 

ثُم يكتب أنَّ األنبِياَء، الذين أعتقد أنهم معلِّمو وواعظُو ). ٢٦(ترجمة 
،نفَرِدينم وا بذلكغي أن يقُوممة، ال ينببل الكَل ،هدفربِم دأي كُلُّ واح 

فبينما يقُوم اإلثنان أو الثالثة بأخذ أدوارِهم يف ). ٢٩(إثنني أو ثالثَة 
 تغي أن يصمخصٍ آخر، ينبشل أمر نالكلمة، إذا أُعل كَةشارم

الفكرةُ هي، إذا جاَء كُلُّ ). ٣٠(املُتكَلِّم، وأن يدع اآلخرين يشارِكُون 
ةَ واحفُرص دوإن كانت لدى كُلِّ واح ،به شارِكد أن يريبأمرٍ ي د

  .التكلُّمِ بالدور، فسيتعلَّم اجلَميع ويتعزونَ ويتشجعونَ ويبنون
يصف بولُس أمراً مشابِهاً ملا يعتبر املنهجِية األكثَر فعاليةً لتعليمِ 

، Seminarأو " حلقة الدراسة"يسمى وهذا ما . صفٍّ جامعيٍّ اليوم
ويتم التركيز على ذلك يف الدراسات العليا، أو يف الكُلِّيات العقالنية 
الصغرية املتطَورة، حيثُ تكُونُ أعداد الطُّالبِ صغرية يف الصفوف، 



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. 

  - ٧٧ -

ومات، وكلُّ يكُونُ املُحاضر مصدراً للمعلُ. ويكُونُ الطُّالب موهوبِني
 أمام فاع عنهوالد هه الذي كتبحبث ةناقَشيف تقدميِ، وم هورذُ ديأخ تلميذ

تعتبر هذه الطَّريقَةُ هي األكثَر فعاليةً لتعليمِ الطُّالب، ألنَّ هناك . الصف
ذُ باملبدأ، هذا بالتحديد هو ما كانَ بولُس يصفُه من. مناقَشة وتفاعل

  .ألفَي عام، عندما كتب هذه األعداد األحد عشر
كيف يكُونُ الوضع عندما جتتمع كنائسنا معاً اليوم؟ هل لكُلِّ 
 قطَبحيثُ ت مي إىل كنيسةتنت اآلخرين؟ إن كُنت مع شارِكُهما ي واحد

 كلمة هذه املبادئ، لَربما يف جمموعة صغرية سوف تعيش يف أجواِء
وسوف تفَتش عن مزمور، أو تعليم، أو أمرٍ أعلنه الرب لك . اهللا

شخصياً، عالماً أنه عندما جيتمع اجلسد معاً، سوف تكُونُ لك فُرصةُ 
ولكن إن مل تعطَ لك أيةُ فُرصة للمشاركة، فلَربما لن تأيت . املُشاركة

ش أي كتوزوحببه شارِكِيف . يٍء لت هذا الترتيب حولكن لكي ينج
العبادة، ينبغي على كُلِّ واحد أن يأتي بشيٍء عندما حيضر، وينبغي أن 

مبا أتى به كَةةَ املُشارصفر دلكُلِّ واح يكُوت . سييف هذا الترتيبِ الكَن
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سمارةُ ماس فُرصة، ستكُونُ لدى النبادللع ببِهم، وهذه املواهمواه ة
رهو وتزدتنم سوف.  

هذا تعليم مشابِه للعبادة اليت متَّ التعليم عنها يف سفرِ العربانِيني 
)٢٥ -٢١: ١٠.(  

إنَّ كُالً من هذين املقطَعني اللَّذَين يخبِرانِنا كيف ينبغي أن 
و أننا عندما جنتمع بأنفُِسنا مع هذا املبدأُ ه. نعبد، لديهما مبدأٌ مشترك

مؤمنني آخرين، هدفُنا ينبغي أن يكُونَ أن نعتبِر بعضنا بعضاً، ونرى 
كيف يمكننا أن نبنِي بعضنا بعضاً ونبارِك املُؤمنني اآلخرين الذين 

  .يلتقُونَ بنا
باً؟ ملاذا تذهخصيؤاالً شس إىل هل بإمكانِي أن أسألَك 

 لُونَ عليهونَ الكَنيسة، بسبب ما حيصرونَ حيضونَ كَثريؤمنالكنيسة؟ م
الحظْ يف هذين املقطَعني، أنَّ ما يذهب معظَم املُؤمنني . من اإلجتماع

من أجله إىل الكنيسة، يعلِّم هذان املَقطَعان املُؤمنني أن يأخذُوه من 
وعندما يصبِحونَ جزءاً من إختبارِ . ىل اإلجتماعالرب قبلَ أن يذهبوا إ
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مالحظني بعضهم بعضاً للتحريض "العبادة، ينبغي أن يكُونَ هدفُهم، 
  ." على احملبة واألعمال احلَسنة

 ربعتر من كُورنثُوس اُألوىل يابِع عشأنَّ اإلصحاح الر غمر
 إصحاح هأن للكثريين ةيف هذا بالنسب احلَقيقي التشديد األلِسنة، ولكن

ليكُن كُلُّ شيٍء : "اإلصحاح جنده يف كلمات بولُس الرسول التالية
  ."للبنيان

  
  الفَصلُ السابِع عشر
  ما هو اإلجنيلُ؟

  )٤ -١: ١٥كُورنثُوس ١(
 وطَلَبت لنفترِض أنين أعطَيتك أيها القارِئ العزيز، قلماً وورقَةً،

تصور أنين " ما هو اإلجنيل؟: "منك أن تكتب جوابك على هذا السؤال
 ي ببعضِ اإلقتباسات من أعدادؤالعلى س كجواب قرفأن ت منك طَلَبت

  كيف كُنت ستجيب على سؤايل؟. الكتابِ املقدس
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يلَه لكُلِّ خليقَة وأُمة كلَّف يسوع تالميذَه ورسلَه بأن يعلنوا إجن
إذا أخذنا مأموريته العظمى جدياً، ). ١٥: ١٦مرقُس (على األرض 

علينا أن نبدأَ طاعتنا هلذه املأمورية املُعطاة للكنيسة، بالتأكُّد من كَونِنا 
  . نعرِف ما هو اإلجنيلُ

ف من حقيقَتني عن بِحسبِ بولُس الرسول، هذا اإلجنيل يتألَّ
أنَّ ...وأُعرفُكُم أَيها اإلخوة باإلجنيلِ"كتب بولُس يقُولُ . يسوع املسيح

وأنه قام يف اليومِ ... املسيح مات من أجلِ خطايانا حسب الكُتب
هذا هو ). ٤، ٣، ١: ١٥كُورنثُوس ١." (الثَّالث حسب الكُتب

بدأَ بولُس هذه " ما هو اإلجنيلُ؟"اجلواب الصحيح على السؤال، 
الرسالة بإخبارِ الكُورنثُوسيني أنه عندما جاَء إىل كُورنثُوس، كانَ 
مصمماً على أن ال يعرِف شيئاً بينهم إال يسوع املَسيح وإياه مصلُوباً 

ولقد ختم هذه الرسالة بتذكريِهم أنه كرز باملَسيح ). ٢، ١: ٢(
قاماًمصلُوباً وم .  

هل سبق وإكتشفت أنه بالنسبة لكُتابِ األناجيل األربعة، 
إحتفالُ القيامة هو أكثَر أمهِّيةً من امليالد؟ فعندما كتب يوحنا الرسول 
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إجنيلَه، خصص حوايل نصف إصحاحاته للسنوات الثالث والثالثني 
 وعها يساليت عاش هصف اآلخر من إصحاحاتعلى األرض، والن

ومن بني تسعٍ ومثانِني . خصصها لُألسبوعِ األخري الذي عاشه يسوع
إصحاحاً تشكِّلُ األناجيل األربعة، أربعةُ إصحاحات منها تغطِّي والدة 
املسيح والسنوات الثالثني اُألوىل من حياته، بينما سبعةٌ وعشرونَ 

ملاذا حيظى هذا . حاحاً تغطِّي اُألسبوع اَألخري الذي عاشه يسوعإص
 ربعتة،  وملاذا يذا القدر من األمهِّي وعيس من حياة وع األخرياُألسب
الفصح أهم جداً من امليالد، بالنسبة لكُتابِ سرية حياة يسوع املسيح 

  املُوحى ا، أي األناجيل؟
صريح على هذه األسئلة هو أنه خاللَ هذا اُألسبوعِ اجلواب ال

اجلَواب غري . الواحد، مات يسوع وقام من املَوت  من أجلِ خالصنا
الواضحِ هو أنه خاللَ هذا األسبوعِ الواحد، برهن يسوع املَسيح احلَياةَ 

ر اليت من خاللها جميع أُولئك األبديةَ، اليت هي اإلطار أو وجهة النظَ
الذين يؤمنون باإلجنيل ينبغي أن ينظُروا إىل احلَياة واملَوت، ويؤسسوا 

  .أولوياتهم لعيشِ حياتهم يف هذا العامل



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. 

  - ٨٢ -

 ر من كُورنثُوس اُألوىل، وبعدس عشيف اإلصحاحِ اخلام
وق موت ووحٍ بأنَّ اإلجنيلَ هضالتصريحِ بِو وع املسيح، ركَّزةُ يسيام

 قيامةُ –بولُس كأَشعة الاليزر على تلك احلَقيقَة الثَّانِية يف اإلجنيل 
لقد كتب مثانِيةً وخمسني عدداً موحى به، مظهِراً . يسوع املَسيح

وع املسيح لكةُ يسقيام هعنيي أن تة، ما ينبغعملي ةيدتعب ويلبطريقَة  .
 تارول السسولُس الرب اجلَديد، يرفَع يف هذا اإلصحاحِ العظيم من العهد

  .عن القَرب، ويظهِر لنا أنَّ هناك حياةٌ بعد املَوت، وحياةٌ بعد القَرب
 ،وهدعبوع املسيح معاً لييس أتباع فيه عمجيت يف كُلِّ يومِ أحد

 أنَّ يسوع املسيح قام –ثَّانِية من حقائقِ اإلجنيل حيتفلُونَ بتلك احلقيقة ال
هل سبق وتساَءلت ملاذا غير الرسلُ، الذين كانوا مجيعاً . من املوت

إىل اليومِ األولِ يف ) السبت(يهوداً، يوم عبادتهم من اليوم السابِع 
أنهم ال اُألسبوع، أي يوم األحد؟ إذا قرأت بِتمعنٍ، سوف ترى 

يوم "فاليوم األولُ من اُألسبوع يسمى ". بالسبت"يدعونَ أبداً األحد 
بمن " الر وعيس فيه الذي قام اليوم ول، ألنَّ هذا هسلِ الربمن ق
فكُلُّ يومِ أحد جتتمع فيه الكنيسةُ للعبادة، هو إحتفالٌ بقيامة . املوت
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ألنه يف اليومِ األول من اُألسبوع، أعلن يسوع وبرهن يسوع املسيح، 
  .القيمةَ املُطلَقة للقيامة واحلياة األبدية

يف تحفَة بولُس عن القيامة، جوهر هذه الرسالة هو أنَّ قيامةَ 
ة يسوع  املسيح هي نبوةٌ، برهانٌ، منُوذَج وصورةٌ مسبقة عن املُعجِز

املَهوبة، أنه عند جميِء يسوع املسيح ثانِيةً، سيكُونُ هناك قيامةٌ خارِقَةٌ 
بِحسبِ بولُس، هذه املُعجزة . للطَّبِيعة لكُلِّ املُؤمنني، األحياء واألموات

العظيمة قد تربهنت بدون أدىن شك، وتنبئَ وأُعلن عنها بقيامة يسوع 
  .املسيح

األخبار . ت يسوع وقام من املوت من أجلِ خالصنالقد ما
هي أنه عندما مات يسوع على الصليب، وضع اُهللا ) اإلجنيلُ(السارةُ 

على إبنه احلبيب الوحيد كُلَّ العقاب الذي إستحقَّيناه حنن البَِشر بسببِ 
ولقد عبر . كاملةذه الطريقة، مارس اُهللا وأرضى عدالته ال. خطايانا

يشري . اُهللا أيضاً عن حمبته الكاملة، عندما مات يسوع على الصليب
ليس أننا حنن . يف هذا هي احملبة"يوحنا الرسول إىل الصليبِ ويقُولُ، 

أحببنا اهللا، بل أنه هو أَحبنا وأرسلَ إبنه ليموت كفَّارةً عن خطايانا، 
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: ٢يوحنا ١." (س عن خطايانا فقط، بل وعن خطايا العامل أيضاًولي
٢، ١.(  

عندما تضع إميانك بِموت املَسيح نيابةً عنك، وتثق به شخصياً 
 هإىل اخلالص الذي من أجلِ حتقيق لتختكُونُ قد د ،كلِّصخليكُونَ م

 وقام املسيح س ١؛ ٢١: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٥٣إشعياء (ماتطر٢ب :
٢٤ .(  

، هي كلمةٌ مركَّبةٌ من "إعتراف"الكلمة اليونانِية املُترجمة 
تقُولَ "فأن تعترِف يعين حرفياً أن ." قَولُ املثْل: "كلمتنيِ يونانِيتني هما

د هذا هو املعىن الذي حيضنا به العهد اجلدي. أو أن توافق مع اهللا" املثل
بينما تنظُر إىل ). ٦ -١: ٤يوحنا ١(على اإلعتراف بيسوع املسيح 

 قوافثل، وأن تأن تقُولَ امل كعوع املسيح، أُشجة يسياموت وقمعىن م
  . مع اهللا على معىن موت يسوع املسيح

يرينا النبِي إشعياُء كيف نعترِف أنَّ يسوع املسيح مات من 
كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلنا، ملنا كُلُّ واحد : "كتب إشعياُء قائالً. خطاياناأجلِ 

هنا. إىل طريقميعإمثَ ج عليه وضع ب٦: ٥٣إشعياء ." (والر .(  
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." كُل أو جميع"يبدأُ هذا العدد وينتهِي بنفسِ الكلمة، وهي 
يئة، أنَّ كُلَّ شخصٍ منا من هذا العدد تشري إىل األخبارِ الس" كُلّ"أولُ 

اُألوىل " كُلّ"فعندما تتأملُ بكلمة . قد شرد بعيداً حبسبِ طريقه اخلاصة
  من هذا العدد، هل تعتبِر أنها تشملُك أنت أيضاً؟

األخرية يف هذا العدد هي األخبار السارة أنَّ " مجيعنا"وكلمة 
هل تؤمن . منا وخطايانا حنن مجيعاًاهللا وضع على يسوع املسيح آثا

األخرية من هذا العدد؟ عندما تشملُ " اجلَميع"بأنك مشمولٌ ذه 
من هذا العدد العظيم " كُلُّنا ومجيعنا: "نفسك، باإلميان ،اتني الكلمتني

أجلِ من سفرِ إشعياء، تكُونُ تعترِف بالقيمة األبدية أنَّ يسوع مات من 
  .خطايانا

  إصحاح القيامة يف الكتابِ املقدس
يتكلَّم اإلصحاح اخلامس عشر من كُورنثُوس اُألوىل جبملته عن 

 وليس –يف هذا اإلصحاح، يظهِر لنا بولُس الرسول أنَّ القيامة . القيامة
 ال  هي جزٌء–فقط قيامة املسيح، بل أيضاً قيامة املُؤمنني األموات 

هلذا . يتجزأُ من اإلجنيل الذي كرز به بولُس عندما جاَء إىل كُورنثُوس
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وأُعرفُكُم أيها اإلخوة باإلجنيلِ الذي "يبدأُ هذا اإلصحاح بالقَول، 
ونَ فيهقُوموت وهموقَبِلت كُم بهرتشم . بون إن كُنتخلُصأيضاً ت وبه

. تكُم به إال إذا كُنتم قد أمنتم عبثاًتذكُرونَ أَي كالمٍ بشر
  ).٢ -١: ١٥كُورنثُوس ١(

به ولُس على اإلجنيل الذي كرزب ركِّزي ثُم" : لَّمتين سفإن
إليكُم يف األول ما قَبِلته أنا أيضاً أنَّ املسيح مات من أجلِ خطايانا 

." يومِ الثَّالث حسب الكُتبوأنه دفن وأنه قام  يف ال. حسب الكُتب
  )٤، ٣: ١٥كُورنثُوس ١(

موت يسوع املسيح وقيامةُ يسوع : اإلجنيلُ هو بالواقع حقيقَتان
 أنَّ –يعتقد الكَثريونَ أنَّ اإلجنيلَ هو فقط حقيقَةٌ واحدة . املسيح

اننا موت يسوع املسيح، عندما نضع إمي. املسيح مات من أجلِ خطايانا
به، يعين الغفران، ولكن قيامةَ يسوع املسيح، عندما نضع إمياننا ذه 
احلقيقة الثانِية العظيمة من حقائقِ اإلجنيل، تعين الشرِكة مع املسيح، 
الذي يستطيع أن يعطينا بالنعمة أن نكُونَ ونعملَ كُلَّ األشياء اليت 

  .  هاتان احلقيقتان تشكِّالن اإلجنيل. دعانا لنكُونها ونعملَها
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ويتابِع بولُس عرب مثانِية ومخسني عدداً ليناقش هذه احلقيقة 
لَربما هذا بِسبب . الثَّانِية من حقائقِ اإلجنيل، أي قيامةُ يسوع املسيح

كُوك كون الكُورنثُوسيني قد عبروا يف رسالة أرسلُوا له عن أسئلة وش
قد تكُونُ فكرةُ القيامة بكاملها مشكلَةً عقليةً ألولئك . حيالَ القيامة

  . اليونانِيني املُتفلِسفني واملُتحذلقني عقلياً
هذا اإلصحاح يتكلَّم بالدرجة اُألوىل عنِ القيامة، ولكنه يبدأُ 

 وا هد عمدححٍ ومتصريحٍ واض اإلجنيل؟ . اإلجنيلمع وما ه مفهل تفه
األعداد . قد ال تكُونُ تابِعاً للمسيح، ألنك مل تسمعِ اإلجنيلَ من قَبل

 وا هحةً عمفكرةً واض عطي كُلَّ إنسانعة اُألوىل من هذا اإلجنيل تاألرب
 لقد مات يسوع املسيح." األخبار السارة"اإلجنيل، الذي يعين باحلقيقة 

على الصليب، ليس فقط من أجلِ خطايا العامل، بل أيضاً من أجلِ 
  .خطاياي وخطاياك

قد تظُن، بينما تفكِّر يف إمكانِية اإلميان بيسوع، أنك لن 
أنت . تستطيع أبداً أن تعيش كما دعي وتعلَّم أتباع املسيحِ أن يعيشوا

عيشِ ذه الطريقة، بدون القُوة لن تتمكَّن من ال. فعالً على صواب
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ة للمسيحِ القائم من املوت والذي حييا فيكأن . الديناميكي هلذا حتتاج
هذا يعين . تفهم أنَّ احلقيقَةَ الثانِية عن اإلجنيل هي قيامةُ يسوع املسيح

قة اليت أنه حي، حقيقي، وبإمكانِك أن تتمتع بعالقَة معه، تلك العال
ستمنحك النعمة لتحيا بالطريقة اليت يتوجب على تلميذ املسيح أن حييا 

  .بِها
إن كُنت مل تؤمن بعد باملسيح، هل ستؤمن باإلجنيلِ اآلن؟ إن 

وعندما ختتبِر اخلالص، . كُنت ستفعلُ ذلك، عندها ستختبِر اخلالص
 الرائع، وانظُر ماذا يمكن ان تعنِيه تعالَ معي إىل راحة هذا اإلصحاحِ

 سواٌء اآلن أم عندما تواجِه حقيقَةَ موتك، –لك أخبار القيامة السارةُ 
  .اليت ال مفَر منها على اإلطالق

  
  الفَصلُ الثَّامن عشر
  إميانٌ باحلقائق

  )١٠ -١: ١٥كُورنثُوس ١(
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 ةيامالق إصحاح سما ندرينلنا أن ب اجلديد، من املُهِم يف العهد
وليس فقط مجرد . ندرِك أنَّ يسوع املسيح ليس فقط شخصيةً تارخيية

بينما ندرس شخصيةَ يسوع . نبِيٍّ، أو معلِّمٍ ميت، أو قائد متوفٍّ
ار جسداً، أو املسيح يف األسفارِ املُقَدسة، نكتشف أنه الكَلمة الذي ص

إنسانِي ليب . اهللا يف جسدعلى الص على الصليب، مات وعندما مات
كلٍ خاصمن أجلِ خطايا العامل بِشكلٍ عام، ومن أجلِ خطايانا بِش .

عندما نضع إمياننا بعملِ املسيح املُتمم على الصليب من أجلنا، يكُونُ 
ةُ املُباشالنتيج ونا الشخصي هرةُ إلميانِناخالص .  

يف العلِّية، وقبلَ أن . ولكن يسوع املسيح قام أيضاً من املوت
 هل أنسالر مع وعيس كذا، شاروهلِ يبمن ق ةيانللخ وعيس ضيتعر

بعد موته وقيامته، كانَ سيوجد يف هذا العامل، . سيبدأُ ترتيباً جديداً
ست ونَ بِطَريقَةوا يستطيعا كانأكثَر مم همع وثيقَة عالقَة ةم من إقامهكِّنم

ولقد أصبح هذا الترتيب اجلديد . فعلَه عندما كانَ معهم يف اجلَسد
فعندما تضع إميانك الشخصي حبقيقَة . سارِي املفعول منذُ ألفَي عام

  . محيمةٌ مع الربالقيامة، تكونُ النتيجةُ عالقَةٌ شخصيةٌ
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إحدى أعظَم احلُجج حلقيقَة قيامة يسوع املسيح، هي حياةُ 
فما هو الذي غير شاول الطرسوسي، عدو . وخدمةُ الرسول بولُس

 وعةَ يسوع املسيح؟ إنَّ قيامولٍ عظيمٍ ليسود، إىل رساملسيح اللَّد
  . اجلذرياملسيح هي اليت حقَّقَت هذا التغيري

ليس بإمكانِنا أن نفسر حياةَ بولُس الرسول مبعزلٍ عن كلمة 
كانَ لديه . لقد كانَ لديه على األقَل ثالثَة إختبارات أساسية." إختبار"

إختبار على طريقِ دمشق، ولكن كانَ لديه أيضاً إختبار يف صحراِء 
 العربية ملُدة ثالث سنوات، حيثُ إدعى أنه كانَ يف صحراِء. العربية

 هفحنا يف تكَها معاألشياء اليت شار كُلَّ تلك املُقام املسيح هعلَّم
لقد إجتاز أيضاً يف إختبارٍ ). ١٠: ٢ -١١: ١غالطية (الالهوتية 

 أنَّ ). ٤-١: ١٢كُورنثُوس ٢(مساوِي حهذا، صر ةياميف إصحاحِ الق
قاَءهبلقرأساً على ع هحيات رالذي غي واملسيح املُقام ه مع  . كتب
: ١٥كُورنثُوس ١." (وآخر الكُلّ كأنه للسقط، ظهر يل أنا: "قائالً
٨.(  
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ألني أصغر جميعِ : "ثُم يعطينا بولُس تصرحياً عظيماً عن نفِسه
سى رأهالً ألن أُدع ل أنا الذي لَستسكَنيسةَ الر دتي إضطَّهوالً ألن

ولكن بِنِعمة اِهللا أنا ما أنا ونِعمته املُعطاة يل مل تكُن باطلَةً بل أنا . اهللا
 )١٠: ١٥كُورنثُوس ١." (تعبت أكثَر منهم مجيعهم

يعتقد الكَثريونَ أنَّ بولُس يتصرف بأنانِية هنا، ولكنك سترى 
تأكَّد بأن ترى . ن أنانِياً، إذا قُمت بدراسة جدية لكُلِّ كتاباتهأنه مل يكُ

يعترِف ." ولكن ال أنا بل نِعمةُ اِهللا اليت معي: "هنا هذه امليزة اهلامة
فالذي يقُولُه . بولُس بأنه مل يكُنِ الشخص الذي أجنَز كُلَّ هذه اُألمور

فلقد حقَّق بولُس إجنازات أكثَر من . اراً، بل حقيقَةً واقعةمل يكُن إفتخ
  . وبِنعمة اِهللا أُعطي له هذا اإلمتياز–باقي الرسل مجتمعني 

تشديد بولُس هنا هو بِشكلٍ أساسيٍّ على نتيجة كُلِّ هذا 
." كذا آمنتمفَسواٌء أنا أم أُولئك هكذا نكرِز وه: "العمل الرسويلّ

  )١١: ١٥كُورنثُوس ١(
  القيامةُ مطَبقَةً
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، سوف يعود بولُس للحديث عن هذه ١٢إبتداًء مع العدد 
فإن كانت قيامةُ يسوع املسيح حقيقَةً، تكونُ قيامةُ أتباع : احلقيقة ثانِيةً

ز كثرياً وهكذا فإنَّ باقي اإلصحاح لن يركِّ. املسيح املَوتى حقيقَةً أيضاً
  . على قيامة يسوع املسيح، بل على قيامة كُلِّ املُؤمنني

الكُورنثُوسيونَ مل يشكِّكُوا فقط بقيامة يسوع، بل شكَّكُوا 
بِشكلٍ أساسيٍّ بتعليمِ بولُس الذي يقُولُ أنَّ املُؤمنني سوف يقُومونَ 

 يف ما تبقَّى من وهلذا، فإنَّ بولُس سوف يربِطُ. يوماً ما من املوت
  . اإلصحاح بني قيامة يسوع وقيامة أتباعه مجيعاً

إقرأْ بروِية هذه األعداد األحد عشر اُألوىل كمقدمة إلصحاحِ 
وبينماتقرأُ، الحظْ أنَّ بولُس يركِّز على قيامة املسيح، . القيامة هذا

هذا . وضوعِ قيامتنا حننسواٌء كجزٍء من اإلجنيل، وكنقلَة إىل م
اإلصحاح ينبغي أن يعنِي لنا الكثري عندما نواجِه حقيقَة موتنا حنن، أو 

  .موت أحد أحبائنا
  

  الفَصلُ التاسع عشر



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 -

  الغالبون األربعة
  )٢٢ -١٢: ١٥كُورنثُوس ١(

 ، يخبِرنا بولُس أنَّ قيامةَ املُؤمن ترتبِط١٢ُإبتداًء من العدد 
إن كانَ لدينا اإلميانُ لنؤمن مبعجِزة قيامة املسيح، . حيوياً بقيامة يسوع

. عندها علينا أن نؤمن بأنه من املُمكنِ لنا أن نقُوم من املوت يوماً ما
ولكن، لو مل يقُمِ املسيح من املَوت،  ملا كانَ هناك قيامةٌ أليٍّ من 

: كتب يقُولُ. ئماً أن تتبع منطق بولُس الرسولحاوِلْ دا. األموات
" قُولُ قَومي فكيف من األموات قام هأن به زكري ولكن إن كانَ املَسيح

ةُ أمواتقيام كُم إنْ ليسفال يكُونُ . بين ةُ أمواتقيام كُنفإن مل ت
لَةٌ كرازتنا وباطلٌ أيضاً وإن مل يكُنِ املسيح قد قام فباط. املسيح قد قام

ونوجد حنن أيضاً شهود زورٍ ِهللا ألننا شهِدنا من جِهة اِهللا أنه . إميانكُم
  ." أقام املسيح وهو مل يقمه إن كانَ املَوتى ال يقُومون

وإن . ألنه إن كانَ املَوتى ال يقُومون فال يكُونُ املسيح قد قام"
إذاً الذين . أنتم بعد يف خطاياكُم. نِ املسيح قد قام فباطلٌ إميانكُممل يكُ
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إن كانَ لنا يف هذه احلياة فقط رجاٌء يف . رقَدوا يف املسيحِ أيضاً هلَكُوا
 )١٩ -١٢: ١٥كُور ١." (املسيح فإننا أشقى جميعِ الناس

. امتان مرتبِطَتان حيوياًهل تتتبع حجةَ بولُس املُوحاة؟ هاتان القي
ومعجِزةُ قيامتنا . فقيامةُ يسوع كانت البرهان على إمكانِية قيامة املُؤمن

يداألب عدنا إىل البقُودست.  
فإنه إذ : "كتب يقُول. ثُم ينتقلُ بولُس إىل تعليمٍ أعتبِره مدهشاً

ألنه كما يف آدم . نسان أيضاً قيامةُ األمواتاملَوت بإنسان واحد بإ
: ١٥كُورنثُوس ١." (ميوت اجلَميع هكذا يف املسيحِ سيحيا اجلَميع

٢٢ -٢١(  
كتب بولُس بشكلٍ موسع عن هذه احلقيقة نفِسها يف مقطَعٍ 

 ،يهسمومية، الذي نإىل أهلِ ر ههعة"وجونَ األرببومية ". (الغال٥ر: 
٢١ -١٢ (بغلورٍ تعةَ أُمأرب ظهِري هوكأنَّ هذه . إن رأن تتصو نمكي

. أوالً، قالَ أنَّ هناك امللك خطية. اُألمور األربعة هي أربعةُ ملُوك
ثُم سادت اخلطيةُ . دخلت اخلَطيةُ إىل هذا العامل وفاضت إىل أن غَلَبت

  . يف العامل
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عندما . ا بولُس أنَّ املَلك موت جاَء مباشرةً بعد اخلَطيةيخبِرن
 إىل أن غلب املوت ة، فاضطيللخ ةبإىل هذا العامل كعاق دخلَ املوت

املَوت هنا يعين املَوت احلَريف، جسدياً . وساد على كُلِّ البشرية
."  اخلَطية هي موتأُجرةُ"، ٢٣: ٦وروحياً، كما جاَء يف رومية 

 لذلك الوحيد ا، والسببمن كُلَّ واحد املوت بفعاجِالً أم آجِالً، سيغل
أولُ ما يربِزه بولُس يف كلماته العميقة . هو أنَّ اخلَطيةَ غلَبتنا مجيعاً

  ."األخبار السيئة"ألهلِ رومية هو، 
إنه يكتب أيضاً أنَّ .  ألخبارِ السارةولكنه يخبِرنا فيما بعد با

 ،لَكوم يف هذا العامل إىل أن غلب يقوع دخلَ هذا العامل وبيس كاملَل
هنا معمن خاللِ عالقَت  يف احلياة كنا أن منلالذي مكَّن األمر . كفاملَل

إمكانِك أن تدخلَ ب. الثالثُ هو يسوع، وامللك الرابِع هو أنت وأنا
بإمكانِنا أن ) ١٠: ١٠يوحنا (احلياةَ، وأن تفيض يف احلياة يف املَسيح 

منلك يف احلَياة من خاللِ يسوع املسيح، وأن نكُونَ أعظَم من غالبني 
 همن خالل رينصنتومية (أو م٣٧: ٨؛ ١٧: ٥ر .( رعبكُلُّ هذا ي

  .٢٢ و٢١قُولُه بولُس يف العددين بشكلٍ موسعٍ عما ي
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، هما من أمجلِ كلمات العهد "يف املسيح"إنَّ هاتني الكَلمتني، 
سبعاً وتسعني " يف املسيح،"يستخدم بولُس هاتنيِ الكلمتنيِ . اجلَديد

هةً يف كتاباتكُونَ يف املسيحِ . مرفماذا يعين أن تكُونَ يف املسيح؟ أن ت
. ر من أن تكُونَ يف الكَنيسة، وأكثَر من أن تكُونَ يف اخلدمةيعين أكثَ

أن تكُونَ يف املسيح يعين أن تجِد موقعك يف شخصٍ، وأن تبنِي عالقَةً 
يسوع املسيح حي . مع شخصٍ، متاماً كما يرتبِطُ الغصن بالكرمة

هتيامقةً لن لنا أن منكُثَ يف امل. نتيجمن املُمك املُقام كأغصان سيح احلَي
  ).١٦ -١: ١٥يوحنا (له، وهو كَكَرمتنا 

فكُلُّ ما . يخبِرنا بولُس الرسول يف كتاباته أنه كانَ يف املسيحِ
لقد أصبح املسيح . عملَه، عملَ ذلك يف املسيح، باملسيح، وللمسيح

هحيات عندما ك. مركَز هقائالًوهذا ما يقصد حيا : "تبيف املسيحِ سي
يف املسيح." اجلميع صبِحاحلياةَ احلقَّة إىل أن ن بِرلن خنت.  

  
  الفَصلُ العشرون
يوحالر اجلسد  
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  )٤٦ -٢٣: ١٥كُورنثُوس ١(
ةيامللق ترتيب وجدي هولُس بأننا بخبِريف هذه األعداد، ي .

"هتتبيف ر دكُلَّ واح جميَء . كما قالَ" ولكن قد درست إن كُنت
يسوع املَسيح ثانِيةً، تعرِف أنه عندما يأيت املسيح ثانِيةً، سوف يأخذُ 

األموات يف املسيح "نقرأُ أنَّ . من هذا العامل أُولئك الذين هم يف املسيح
املُؤمنون، الذي يكُونونَ ) ١٦: ٤تسالونيكي ١." (سيقُومونَ أوالً

سوف . أحياَء عندما يأيت، سيتغيرونُ جذرياً إستعداداً للحالَة األبدية
، كتب ٢٤ولكن هنا يف العدد . ننظُر إىل هذا بشكلٍ أعمق فيما بعد

وبعد ذلك النهاية مىت سلَّم املُلك ِهللا اآلب مىت أبطَلَ كُلَّ "بولُس يقُول، 
  ."  قُوةرِياسة وكُلَّ سلطان وكُلَّ

وملاذا نخاطر حنن يف كُلِّ "، يطرح بولُس السؤال،٣٠يف العدد 
ةاعوم. سكُلَّ ي وتنا أمبوع رخارِكُم الذي يل يف املسيحِ يسي بإفتإن .

إن . إن كُنت كإنسان قد حاربت وحوشاً يف أفسس فما املَنفعةُ يل
بِمعىن ما، ." نأكُل ونشرب ألننا غداً نموتكانَ األموات ال يقُومون فَل
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إن كانَ لنا يف هذه احلياة :"١٩إنه يتابِع القَول هنا ما قالَه يف العدد 
  ." فقط رجاٌء يف املسيح، فإننا أَشقَى جميعِ الناس

ال :"، يوبخ الكُورنثُوسيني بإقتباسه من مثَلٍ يونانِي٣٣يف العدد 
دةتاألخالق اجلَي فِسدة تيدشرة الرلُّوا، العنا أنَّ ." ضه رِحيقت وفه

. املُؤمنني الكُورنثُوسيني قد أُفِسدوا بِفعلِ احلضارة اليونانِية املُحيطَة م
إصحوا للبِر وال تخطئوا ألنَّ قَوماً ليست "، ٣٤كتب يقُولُ يف العدد 

  ." أقُولُ ذلك لتخجيلكُم. رِفَةٌ باهللاهلُم مع
إنَّ بولُس يتحدى املُؤمنني الكُورنثُوسيني بالعودة إىل قيمِ أتباع 

إنه يركِّز هنا . يسوع املسيح، وإىل أي مدى ينبغي تقدير قيمة القيامة
م مسحتم أن يقُولُ ما معناه، مبا أنكُ. على القيمة األبدية عند املُؤمن

 أشخاص باحلقيقَة وجدم جزٌء منها، ياليت أنت ةأخالقُكم باحلضار دفست
لذلك ينبغي أن ختجلُوا من . يف مدينة كُورنثُوس ال يعرِفُونَ اهللا

  !"أنفُِسكُم
أعتقد أنَّ هذه هي كلمات مهوبة ينبغي أن تتحدانا مجيعاً 

قي ونَ باإلجنيللنتعقَّلَ ونسترجِعنؤمالناس الذين ي ولُس إىل . مب كتب
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أهلِ رومية أنه إن كُنا نريد أن نكتشف ونعملَ مشيئةَ اِهللا يف حياتنا، 
." ال تشاكلُوا هذا الدهر"إحدى اخلُطوات اليت ينصحنا بإتخاذها هي 

أن نكُونَ نور العامل لقد علَّم يسوع أنه علينا ). ٢، ١: ١٢رومية (
هاتان اإلستعارتان تعنِيان أنه علينا ). ١٦ -١٣: ٥متى (وملح األرض 

اليت فيها نعيش ةباحلضار تنا، لكي ال نتأثَّرعلى حضار ؤثِّرون ثُورأن ن .
  . يعلِّم بولُس هذا األمر نفسه يف هذه األعداد

الوصول ملا أَعتبِره لُب وجوهر ، يبدأُ بولُس ب٣٥يف العدد 
وهو اآلن يجيب على سؤالَني طُرِحا من قبلِ . إصحاح القيامة العظيم

هذان سؤاالن " كيف يقُوم األموات، وبِأَي جسد يأتون؟: "الكُورنثيني
 ةقيام ةيحقيقَةً بقَض فَكِّرمن ي على أي حانطري حاناملُؤمننيواض .

فكيف حتدثُ؟ وأي نوعٍ من اجلسد سيكُونُ لدى الذين سيقُومونَ من 
 املوت؟

لإلجابة على هذه األسئلة املُتعلِّقَة بالقيامة، يستخدم بولُس 
وهذا إيضاح مجيلٌ ملا أُمسيه منطق . إيضاح بذرة مزروعة يف األرض
ول املُوحى بهسولُس الرونَ . بكما ترون، كانَ يقُولُ املُؤمن
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حنن ال نؤمن بالقيامة ألننا ال : "الكُورنثُوسيونَ، كونهم عقالنِيني
أنتم تؤمنونَ بعدة ! إمسعوا"أعتقد أنَّ بولُس يجادلُ قائالً، ." نفهمها

ندما متُوت هذه فأنتم تضعونَ بذرةً يف األرضِ، وع. أشياء ال تفهمونها
قد يكُونُ . البِذرةُ وتتوقَّف عن كَونِها بذرةً، يعطيها اُهللا جسداً آخر

فحتى ولو مل تفهموا هذه . هذا اجلسد زنبقَةَ الفصحِ اجلميلة مثالً
  ." املُعجِزة، لكنكُم تؤمنونَ ا

تات لكي يف تلك األيام، كانَ الكثري من الناسِ يزرعونَ النبا
وكانوا يضحونَ بالكَثري لكي يغرِسوا بساتينهم، . يطعموا عائالتهم

هلذا . ألنهم آمنوا أنَّ هذه البذُور اليت زرعوها ستنتج خضاراً وثماراً
شدد كُلٌّ من يسوع وكُتاب وأنبِياُء العهد القدمي على إستعارة الزرعِ 

 بولُس قائالً أنهم يظهِرونَ من خاللِ حقُولهم يجادلُ. واحلصاد
املزروعة، أنهم يؤمنونَ مبعجِزة الزرعِ واحلصاد، رغم أنهم مل يفهموا 

  .كيف تصبِح البِذرةُ زهرةً أو مثرة
. يقُولُ بولُس أنَّ اجلسد اإلنسانِي هو متاماً مثل تلك البِذرة

ويستنتج . حسبِ هذا السيناريو املُوحى، ال يدفَن، بل يزرعفاجلسد، بِ
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يزرع يف فَساد ويقام يف عدمِ . هكذا أيضاً قيامةُ األموات: "بولُس قائالً
. يزرع يف ضعف ويقام يف قُوة. يزرع يف هوان ويقام يف مجد. فساد

اً وييوانِيجِسماً ح عزراًيوحانِيجِسماً ر قام . يوانِيح جِسم دوجي
وحانِير جِسم دوج٤٤ -٤٢: ١٥كُورنثُوس ١." (وي.(  

تعلِّمنا األسفار املُقدسة أنَّ . هذا وصف جميلٌ ملا هي القيامة
لديه اجلزء اجلسدي، امللموس، . اإلنسانَ مؤلَّف على اَألقَلّ من جزئَني

ياملادهؤيتر كنمكالذي ي ، . الذي ليس ،منه يوحاجلزُء الر ولديه
هؤيتر كتطاعبإست . ،ديفس ،وتمن اإلنسان، عندما مي يداجلزُء اجلَس

رابِ بِفساديف الت عزرةً . ويةُ عن كونِها بذرالبِذر كُفولكن، كما ت
ي تتحضر أجسادنا للحالَة األبدية، ينبغي لكي تنتج زنبقَةَ الفصح، فلكَ

أن جيتاز جسدنا الفاسد عرب معجِزة جتعلُ من هذا اجلسد غري قابِلٍ 
عندما يزرع اجلَسد، يزرع يف هوان، ولكنه سوف يقام يف . للفَساد
جدوهكذا. م ،وتعندما مي عفالض ةيكُونُ يف ذُرو يف اجلسد عزري 
عفوجمد. ض ةيف قُو قامي سوف ،قامولكن عندما ي.  
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يزرع جِسماً حيوانِياً، ويقام . "ثُم يصلُ بولُس إىل تعليمٍ عظيم
جسم روحانِي؟ ماذا يمكن أن يكُونَ هذا ) ٤٤." (جسماً روحانِياً

ا ينوحأنَّ ي دق؟ أعتوحانِية ال اجلسم الرنا املُقامةَ أجسادنا أنَّ طَبيعخبِر
ولكن . مل يظهر بعد ماذا سنكُون: "كتب يقُول. تزالُ غري معلَنٍ عنها

وكما ه نا سنراهألن كُونُ مثلَهن إذا أُظهِر هأن ا ١." (نعلَموحن٢: ٣ي(  
يف هل سيكُونُ جسد قيامتنا متاماً مثل جسد قيامة يسوع؟ 

، يشدد يوحنا على حقيقَة كونِه رأى وملس جسد يسوع ١: يوحنا١
ولكن، عندما وصلَ إىل إصحاحه الثَّالث، كتب . القائم من املوت

  . يقُولُ أنَّ جسد قيامتنا سيكُونُ يف شكلٍ مل يعلَن عنه بعد
 الرائع ولكن يف إصحاحِ القيامة العظيم هذا، لدينا التعليم

ثُم يتابِع القول، . يوجد جسم حيوانِي ويوجد جسم روحانِي: لبولُس
"وحانِيالر ذلك وبعد ،الً بل احليوانِيأو انِيوحالر لكن ليس ".
  )٤٦: ١٥كُورنثُوس ١(
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ماذا يعنيه بولُس : بينما تتابِع دراسةَ هذا اإلصحاح، تأملَ بالتايل
عندما يكتب قائالً أنَّ لدينا جسد حيوانِي، ومن خاللِ معجِزة القيامة، 

  سيعطينا اُهللا جسداً روحانِياً؟
  

  الفَصلُ احلادي والعشرون
  اإلنتصار على املَوت

  )٥٨ -٤٦: ١٥كُورنثُوس ١(
: كانَ لدى الكُورنثُوسيني سؤالَني عن قيامة املُؤمنِني، وهما

 الًكيفولُس قائب جيبون؟ ييأت دسج األموات، وبأي قامسي" : دوجي
وحانِير جِسم دوجوي حيوانِي أوالً، بل ... جسم وحانِيالر لكن ليس

. اإلنسانُ اَألولُ من األرضِ ترابِي. احلَيوانِي، وبعد ذلك الروحانِي
كما هو الترابِي هكذا الترابِيون .  السماءاإلنسانُ الثَّاين من الرب من

وكما لَبِسنا صورةَ . وكما هو السماوِي هكذا السماوِيونَ أيضاً. أيضاً
ماوِيةَ السورأيضاً ص سلبنس رابِي٤٧: ١٥كُورنثُوس ١." (الت- 

٤٩.(  
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، وليس يف واحد كتب بولُس يقُولُ أننا خلقنا لنعيش يف عالَمني
يف قَلبِ . فلقد أخذنا جسداً مادياً لكي نعيش على األرض. فحسب

إصحاحِ القيامة هذا، يخبِرنا بولُس أنَّ خالقَنا صممنا أيضاً عندما 
فإهلُنا سوف مينحنا يوماً ما جسداً روحانياً، . خلقَنا، لنعيش يف السماء

 عيشلُنا لنؤهيف السماِء إىل األبدسي.  
لكَي نعيش يف هذا البعد السماوِي الثاين، علينا أن خنتبِر معجِزةَ 

يخبِرنا بولُس أنَّ هناك أمران ينبغي أن يتحقَّقا يف . املوت والقيامة
 فجسدنا القابِلُ للفَساد ينبغي أن خيتبِر معجِزةً. معجِزة املَوت والقيامة

وروحنا املائتة ينبغي أن ختتبِر معجِزةً جتعلُ . جتعلُ منه غري قابِلٍ للفَساد
وعندما يصبِح جسدنا غَري قابِلٍ للفَساد، وروحنا خالدة . منها خالدةً

بواسطَة معجِزة القيامة، سنكُونُ حاضرين لنعيش يف السماِء مع اِهللا 
  !واملسيح، إىل األبد

  حلياةُ يف بعدينا
هل سبق وراقَبت طَريان ذلك النوع من احلشرات الطائرة اليت 
 ةمن زهر يها لتطريجناح متستخد وباً، وكيفاطَةً أو يعسييها خسمن
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إىل أُخرى؟ أحياناً تحلِّق كطائرة اهليليكُوبتر املروحية، وكأنها معلَّقَةٌ يف 
. بإمكان هذه احلشرة الطائرة أن تحلِّق هكذا طوالَ النهارو. الفضاء

هذه املخلُوقات املُدهشة هي من معجِزات الطَّريان، ألنَّ لديها 
تقضي هذه . جمموعتان من األجنِحة اليت تبقيها طائرةً بدون توقُّف

اقِ احلشرةُ الطائرة أول أربع سنوات من وجودها يف جسمٍ يف أعم
وخاللِ السنوات اُألوىل من حياتها، إذا أخذت هذه احلشرة اليت . املياه

كانت تعيش حتت املاء إىل مختبرٍ للفَحص، ستجد أنَّ هذه احلشرة 
فلديها جهاز تنفُِّسي يمكِّنها من . املائية مزودة جبهازينِ تنفُِّسيني
لطويل والضيق لتستخرِج اُألوكسيجني من إرتشاف املياه عرب جسمها ا

ولكنك ستكتشف . املاء، كما تفعلُ بقيةُ الكائنات اليت تعيش حتت املاء
أيضاً أنَّ هذه احلشرة املدهشة تتمتع جبهازٍ تنفُِّسيٍّ آخر، سيؤهلُها يوماً 

  . حياتها يف اهلواءما أن تتنفَّس اهلواء عندما ستدخلُ اجملالَ الثاين من
 عفترت ،هايت املاء إىل وب حتتعسود اليجلُ وصأن ي فبعد
حشرةُ اليعسوب إىل أعلى املياه، وخترج إىل اليابِسة، فتنشف أجنِحتها 
حتت الشمس، وتفرد هاتني اجملموعتني املُدهشتني من األجنِحة، وتبدأُ 
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إنَّ اليعسوب أو اخلَياطة مصممةٌ . لثاين من وجودهابِعيشِ البعد ا
  .بِوضوحٍ من اهللا لتعيش حياتها يف بعدين أو جمالَنيِ

يف إصحاحِ القيامة الرائع هذا، يخبِرنا بولُس أنَّ لَدينا هذا 
. باخلياطة أو اليعسو: القاسمِ املُشترك مع هذه احلشرة الطائرة

فبِحسبِ بولُس الرسول، حنن أيضاً صممنا من قبلِ اِهللا لنوجد يف 
فاُهللا مينحنا جسداً أرضياً لنعيش حياتنا هنا على األرض، . مجالَني

 عدإىل األبد يف الب عيشنلُنا لؤهاً سينا اُهللا جسداً مساوِيحمين وسوف
ي من حياتةالثَّاين األبداإلهلي ةنايلِ العبنا املُخطَّط هلا يف السماء من ق.  

 ،ددجتنٍ مؤمة على مرِيخبم ةبدراس نا سنقُومرِض أنفتنل
سنكتشف أنَّ املُؤمن املولُود من جديد، هو مثل اليعسوب أو اخلياطة، 

 مجهز جبسد أرضي، أو فكُلُّ مؤمنٍ حقيقيٍّ. مزود جبهازي حياتني
وسوف . بِجهازِ حياة يمكِّن املُؤمن أن يعيش البعد األولَ يف حياته

اخلَليقَة "نكتشف أيضاً أنَّ كُلَّ مؤمنٍ حقيقيٍّ مجهز مبا يسميه بولُس 
لُس، حبسبِ بو." اإلنسان الداخلي"، أو "اإلنسان اجلديد"أو " اجلديدة،

هذا العملُ العجائيب للخلقِ بالروحِ القُدس، متاماً مثل اجلهاز التنفُِّسي 
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اإلضافي لليعسوب، يستبِق اجلسد الروحي الذي سيعطيه اُهللا لكُلِّ 
  .املُؤمنني، والذي سيؤهلُهم أن حييوا إىل األبد يف السماء

لطَّريان يف اجملالِ الثَّاين من إنَّ حشرةَ اليعسوب هي معجِزةٌ يف ا
فعندما يقُوم املُؤمنونَ بطريقَة خارِقَة للطَّبِيعة، وعندما يعطيك . حياتها

اُهللا ويعطيين جسداً روحياً يؤهلُنا لعيشِ البعيد األبدي الثَّاين من حياتنا، 
  !تصوروا كيف سنكُونُ

ويف رسالَة يوحنا الرسول اُألوىل، قُرابةَ اية العهد اجلديد، 
 اجلديد، يف من وماذا حنن العهد يف كنيسة الشيخ لُ هذا القائديتأم

ويخبِرنا أنَّ ما سنكُونه مل يعلَن بعد، . كمؤمنني، ومن وماذا سنكُون
ه، ولكنه سوف يكُونُ مدهشاً أكثَر من أي شيٍء بإمكانِنا أن نتخيلَ

ألننا يف السماء، سوف نكُونُ متاماً كما هو املسيح احلي املُقام اليوم 
  ).٢ و١: ٣يوحنا ١(

، يبدأُ خباتمته املُثرية إلصحاحِ ٥٠عندما يصلُ بولُس إىل العدد 
فأقُولُ هذا أيها اإلخوة إنَّ لَحماً : "كتب يقُولُ. القيامة العظيم هذا

ماً ال ياهللاود رِثا ملكُوتأن ي رانالفَساد. قد معد رِثُ الفَسادوال ي ".
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فماذا يشبِه اجملالُ السماوِي؟ يخبِرنا بولُس أننا . إنَّ هذا لَتصريح عميق
لن يكُونَ لدينا أجساد مساوِيةٌ هناك، ألنَّ ملكوت اهللا غَري قابِلٍ للفَساد، 

  .ةٌ للفَسادأما أجسادنا فقابِلَ
ال . هوذا سر أقُولُه لكُم: "٥٢ و٥١يتابِع بولُس يف األعداد 

أي لن منُوت كُلُّنا، ألنه سيبقَى أشخاص أحياء عند رجوعِ [نرقُد كُلُّنا 
. يف لَحظَة يف طَرفَة عنيٍ عند البوقِ األخري. ، ولَكننا كُلَّنا نتغير]املسيح
سي هرفإنينتغ عدميي فَساد وحنن األموات قامفي قوب ".  

فلقد علَّمنا . يعطينا هذا مجدداً تعليماً عن اُألمورِ املُستقبلية
 يهسما نولُس عمولُ بسطاف الكَنيسة"الرإخت ". وعولُس أنَّ يسب كتب

وعندما سيحدثُ هذا، . املَسيح سيأيت ويأخذُ كنيسته من هذا العامل
  ).١٨ -١٣: ٤تسالونيكي ١(سيقُوم األموات يف املسيح 

هو يعلِّم أننا إن " يف حلظَة، يف طَرفَة عني،"وعندما قالَ بولُس، 
 ،ظةاً، يف لَحكُلِّي رغي أن نتغيفينب ،ما سيأيت املسيحا أحياَء عندكُن

كَلمات اليونانيةُ املُستخدمةُ حرفياً هنا ال. إستعداداً للحياة يف السماء
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التطبيق . وهذا يعين أقصر جزء ممكن من الوقت." يف ذَرة: "هي
اتلُ إىل ذَرنا سنتحوأن يعين أن نمكي صريالع .  

 النقطَةُ هي أنه ينبغي أن نتغير كُلِّياً باملَوت والقيامة، ألنَّ حلماً
بِبساطَة، ليس بإمكانِنا أن نأخذَ جسدنا . ودماً ال يدخالن ملكُوت اهللا

هذا ما يقُولُه بولُس . القابِل للفَساد إىل السماء غري القابِلة للفَساد
ألنَّ هذا الفاسد ال بد أن يلبس عدم فساد : "٥٣بِفَصاحة يف العدد 

م معد سيلب توتوهذا املائ ".  
ومىت لَبِس هذا الفاسد عدم فساد : "٥٤ثُم يستنتج يف العدد 

 املَوت علةُ إبتوبةُ املَكتمالكل صريت فيحينئذ موت عدم تهذا املائ ولَبِس
ةإىل غلَب ".املوت بوغُل ةيامةُ القعجِزأُخرى، حتقَّقت م تعين . بِكلمات

اً، كلمة قيامة حرفعلى املوت"ي صاراإلنت".  
ال أحد يفهم اإلجنيلَ بالفعل ويؤمن به إختبارِياً، يمكن أن 

فمن خاللِ هذا التغيريِ الكامل والشامل الذي سنختبِره . خياف املَوت
وسوف . عندما سريجِع الرب ثانِيةً، سوف ننتصر على مشكلَة املَوت

زِعةُ شوكَةَ املوتتنتيامالق  .صارإنت وه لنا، القَرب ةنا . فبالنسبوموت
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احلَرفي وقيامتنا احلَرفية سوف تنتزع شوكَةَ اخلطية وسلطَةَ الناموس 
  .الذي يديننا

ولكن شكراً هللا الذي : "فال عجب أنَّ يقُولَ بولُس متعجباً
وكاملُعتاد، هناك خاتمةٌ ملَنطقِ ) ٥٧." (ربنا يسوع املسيحيعطينا الغلَبة بِ

ومبا أنَّ كُلَّ هذه . بولس املُوحى به، والذي ينبغي أن نضعه يف قُلُوبِنا
إذاً يا إخويت األحباء كُونوا : "األمور صحيحة، كتب بولُس يقُول
عملِ الرب كُلَّ حنيٍ عالمني أنَّ راسخني غَري متزعزِعني مكثرين يف 

بالً يف الرباط كُم ليس٥٨: ١٥كُورنثُوس ١." (تعب(  
  

  الفَصلُ الثَّاين والعشرون
  فيما يتعلَّق جبمعِ التقدمات

  )١٦كُورنثُوس ١(
 ،ةيامة يف إصحاحِ القماوِيالس فعاتولُس إىل املُرتأن رفَعنا ب بعد

ا بولُس إىل األرض بالطريقَة اليت بدأَ ا اإلصحاح األخري من هذه يعيدن
جند مرحلةً مثريةً ." وأما من جِهة اجلَمعِ: "الرسالَة الراعوية العملية
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لإلهتمام يف حياة وخدمة بولُس الرسول، عندما نركِّز على تفاصيلِ 
بولُس صعوبةً بأن يقبلَ من قبلِ اليهود كانَ لدى . هذا اجلمع بالتحديد
لَربما كانَ هذا بسببِ كونِه قد قاد محلَةً إضطِّهاد . املُؤمنني يف أُورشليم

أعمال (عنيف ضد املُؤمنني املَسياوِيني قبلَ أن يتجدد على طريقِ دمشق 
  ).٢، ١: ٩؛ ٣-١: ٨

خص نفسه الذي كانَ مرةً كارِه أجد هذا مؤثِّراً، أن يكُونَ الش
 املُؤمنني ةدةً ملُساعتقدم عاآلن جيم حوقد أصب ،هلَ أتباعاملسيح وقات
اليهود الذي كان يضطَّهِدهم سابِقاً، والذي كانوا يتألَّمونَ يف أُورشليم 

اليت جعلَت من القُوةُ الديناميكيةُ األعظَم . واليهودية من جماعة عظيمة 
  .كنيسة يسوع املسيح قُوةً كاسحة يف هذا العامل هي نعمةُ اهللا املُغيرة

بينما ينصح بولُس بِبعضِ التعليمات العملية يف يتعلَّق جبمعِ 
هذه املبادئ موسعةٌ . التقدمات، يعطينا بعض املبادئ اهلامة عن الوكالة

يقُولُ ). ٩ و٨كُورنثُوس ٢(الة اليت ستتبع هذه الرسالة بِعمقٍ يف الرس
يف كُلِّ أولِ أُسبوعٍ ليضع كُلُّ واحد منكُم : "تعليمه يف هذا اإلصحاح

حينئذ ال يكُونُ مجع ى إذا جِئتر، حتخازِناً ما تيس ،ه٢: ١٦." (عند(  
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أحدهما أنَّ . عددهناك أمران جديران باملُالحظَة يف هذا ال
أليس مثرياً لإلهتمامِ أنه يف تلك . بولُس يذكُر اليوم األولَ يف اُألسبوع

املرحلَة، أصبح يوم الرب كما دعاه الرسل، ليس اليوم السابِع من 
  اُألسبوع، بل اليوم األول من اُألسبوع؟
يامكَثرية على ق نيراهب دوجوع املسيحتيس ها أنَّ . ةدأَح

 وع، ليكُونَ يوملَ يف اُألسباألو وع املسيح إختارت اليومكنيسةَ يس
هلذا فمن املُثريِ . العبادة، ألنه اليوم الذي قام فيه الرب من املوت

 يف كُلِّ أولِ أُسبوعٍ ليضع كُلُّ: "لإلهتمامِ أن يكتب بولُس الرسول
  ." واحد منكُم عنده خازِناً ما تيسر
حبسب ما "أو ..." خازِناً ما تيسر: "ثُم يعطينا املبدأَ التايل

ما هو األساس الذي يحدد املُؤمنونَ من خالله كما ينبغي ." باركَه اهللا
املُتبع هو العشر، أن يعطُوا لعملِ الرب؟ يف العهد القَدمي، كانَ املبدأُ 

فلقد أعطَى اُهللا شعبه . والذي كانَ العشر األولُ من مدخولِ اإلنسان
كمبد شرإسرائيل الع  ظهِرياسٍ ليهمهلُمأ قالً يف حياتلقد . ( إن كانَ أو

ههِم جتاهإلتزام اُهللا دائماً مقدار عطُوا .) عرفم أيضاً أن يهولقد علَّم
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وفوق ذلك، كانوا يقدمونَ . دمات، اليت كانت تفُوق العشرتق
تضحيات، عرفَها داود عندما أعلن أنه لن يقدم للرب ذبائح جمانِية 

  ).٢٤: ٢٤صموئيل الثَّاين (
ولكن عندما نصلُ إىل العهد اجلديد، تصبِح القَضيةُ قضيةَ 

ةُ تغطِّي على كُلِّ هذه املقاييس، ألنَّ الوكالَةَ هي فالوكالَ. وكالَة
وكَوكالء على ما يخص . إعتراف بأنَّ كُلَّ ما منلك هو أصالً ملك هللا

 إدارتنا ملا وكَّلَنا عليه ةُ أن نكُونَ أُمناَء يف طريقَةيالقَض صبِحاَهللا أصالً، ت
." كما تيسر، وكما أعطانا اُهللا"جلديد هو معيار العطاِء يف العهد ا. اُهللا

 ةبنِيم ة إىل أهلِ كُورنثُوس، أنَّ الوكالة غرييالتال هولُس يف رسالتب علِّمسي
  . على ما ليس لدينا، بل على ما لدينا

ثُم نرى هنا مبدأ اإلستقامة يف إدارة وتوزيعِ التقدمة من قبلِ 
يقُولُ بولُس . كلَّفني بِتسليمها للقديسني املُتألِّمني يف أُورشليمأُولئك املُ

). ٣: ١٦كُورنثُوس ١(أنَّ عليهم أن يعينوا أشخاصاً يرافقُونَ تقدمتهم 
يمكن أن يوجد نقص . نرى هنا مبدأَ تقدمي احلساب أمام مرجِعية ما

هناك خدمات إستلَمت . احلسابِ يف جسد املسيحيف املَرجِعية يف تقدميِ 
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. ماليني الدوالرات، بدون أن تكُونَ هناك مرجِعيةٌ لتقدميِ احلسابِ
بينما يأخذُ . ولكن ال ينبغي أن تكُونَ هكذا احلالُ يف جسد املسيح

جو ةرورعلى ض ةبعناي رصي ظُوا كيفمة، الحقدولُس التب ةمرجِعي ود
  .لتقدميِ احلساب يف اُألمورِ املالية

 مقدة، يإليهِما يف كُورنثُوس الثَّانِي نيِ اللذَينِ أشرتيف اإلصحاح
). ٩، ٨كُورنثُوس ٢(بولُس للكُورنثُوسيني منُوذَج عطاء الفيلبيني 
 وكانت الكنيسة اليت فكنيسةُ فيلبي كانت الكنيسةَ املُفضلَةَ عند بولُس،

لقد كانَ الفيلبيون ناضجني روحياً حيالَ . ثابرت على دعمِ بولُس مالياً
مبادئِ الوكالة، إىل درجة أنَّ بولُس مسح هلُم أن تكُونَ هلُم شراكَةٌ 

هتلِ لدعمِ خدمرِ األوكاملصد ،هدائمةٌ مع .  
: اإلصحاحِ األخري من هذه الرسالَةيكتب بولُس الرسول يف 

"وفكُم بِال خوا أن يكُونَ عندس فانظُروثاوإن أتى تيم لُ . ثُميعم هألن
فال حيتقره أحد بلْ شيعوه بِسالمٍ ليأتي إيلَّ . عملَ الرب كما أنا أيضاً
  .)١١ -١٠: ١٦كُورنثُوس ١" (ألني أنتظره مع اإلخوة
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يبدو وكأنه شاب . يعتبر تيموثاوس شخصيةً مثريةً لإلهتمام
عندما أراد بولُس أن يشارِك حبقيقَة عظيمة، . خجولٌ وحساس جداً

أحب أن يغلِّف هذه احلقيقة يف قالَبِ شخصٍ ما، وغالباً ما كانَ هذا 
يظهِر لكنيسته املُفضلَة يف عندما أراد بولُس أن . الشخص تيموثاوس

 عيشيس لوثاولَ تيمونَ حياةَ التمثُّلِ باملسيح، أرسيعيش ي كيففيلب
ألن ليس يل أحد قد يحبكُم : "كتب للفيلبيني قائالً ما معناه. بينهم

ال يطلُب فهو سيحبكُم بشكلٍ طَبيعي ألنه . كما سيحبكُم تيموثاوس
فِسهنالناس. ما ل مع هلتعام يف طريقَة أنانِي غَري هي ." (إن١٩: ٢فيلب- 

٢١.(  
أثبتوا يف . إسهروا. " حتريضه اخلتامي١٣يبدأُ بولُس يف العدد 

خيتم ." لتصر كُلُّ أُمورِكُم يف محبة. تقَووا. كُونوا رِجاالً. اإلميان
ثُم يرسلُ حتيات من أشخاصٍ . س عادةً رسائلَه كذا حتريضاتبولُ

. ويذكُر أشخاصاً آخرين معروفني لَديه. أمثال أهل بيت إستفاناس
  .معظَم رسائلِ بولُس ستنتهي مع هذه التحيات
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. تسلِّم عليكُم كنائس آسيا: "ثُم الحظُوا يف األعداد األخرية
يسلِّم عليكُم يف الرب كَثرياً أكيال وبِرسكال مع الكنيسة اليت يف 

كانت الكنيسةُ يف كُورنثُوس تلتقي يف منازل أشخاص ) ١٩." (بيتهما
سلِّموا . يسلِّم عليكُم اإلخوة أمجعون. "مثل خلُوي، وأكيال وبرسكال

ةسقَدم كُم على بعضٍ بِقُبلَةبعض . ولُسالسالمدي أنا بإن كانَ . بِي
نِعمةُ الرب . ماران آثا. أحد ال يحب الرب يسوع فليكُن أناثيما

." آمني. محبيت مع جميعكُم يف املسيحِ يسوع. يسوع املسيح معكُم
)٢٤ -٢٠.(  

نعمةُ ربنا : "لقد كانت حتيات بولُس يف كُلِّ رسائله هي التالية
لقد آمن بولُس أنه إن كانت لديكُم نعمةُ الرب ." يسوع املسيح معكُم

يسوع املسيح يف حياتكُم، عندها سيكُونُ لديكُم رمحة وبركة وقُوة اهللا 
فَبِدون نعمة اهللا، لكانت احلياةُ اليت عاشها . تعملُ يف حياتكم أيضاً

كُن هناك أي شيٍء يتمناه بولُس للناس مل ي. بولُس ونصح ا مستحيلَةً
  . أعظم من نعمة ربنا يسوع املسيح
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بنعمة اهللا، :"عندما خيتم بولُس رسائلَه ذه الطريقة، يقُولُ
 ،عيتود لِّصتها خأن أحيا هذه احلياة اليت من أجل أستطيع

نِعمة ربنا يسوع وتستيطعونَ أنتم كذلك أن تعيشوها، وذلك بِ
لقد بدأَ بولُس هذه الرسالة بدعوة هؤالء الكُورنثُوسيني ." املسيح

وأخبرهم أيضاً أنَّ . ، قائالً هلم أنهم دعيوا ليكُونوا قديسني"بالقديسني"
أجلها اَهللا كانَ أميناً وإستطاع أن يؤهلَهم ليتمموا املقاصد اليت من 

: ١(وبالواقع خيتم بولُس هذه الرسالة بالطريقَة اليت بدأَها ا . دعاهم
٩، ٣ -١.(  

أرجو أن تكُونَ هذه الدراسة للرسالَة اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس 
قد ساعدتك أيها القارِئ الكرمي، على النمو يف نعمة الرب يسوع 

كاملسيح يف حيات. ،ا أنا وأنت غي أن نتحلَّىة اليت ينبهي القُو هتفنِعم 
لكي حنيا احلياة اليت من أجلها خلُصنا، وإليها دعينا، باِهللا ويسوع 

  .املسيح، كَقديسني أحياء يف عالَمٍ خاطئ


