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األول
الفَص ُل َّ
سريعة عن
لم َحة َ
سول األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس
رسالَة بُولُس الر ُ
َّ
إن الرسالَةَ األُولى التي كتَبَ َها بُولُس إلى ال ُكورنثُوس ِيّين ،هي ِرسالَةٌ ن ُمو َذ ِجيَّة عن
سهاِ ،خال َل ِخدمت ِه كأع َ
س ٍل
الرسا ِئل الرعويَّة التي كت َبها بُولُس للكنا ِئس التي أ َّ
ظ ِم ُمر َ
س َ
س ِة المسيح على اإلطالق .كانت رسالتُهُ إلى أه ِل ُرومية تُحفَةً
و ُمؤ ِ ّ
سس كنا ِئس في تاريخِ َكني َ
ال ُهوتيَّة ،كتبَها ك ُمنا َ
ع ِة ال ُمؤمنين الذين لم يسبِ ْق
ظ َرةٍ ال ُهوتيَّ ٍة عا َّم ٍة
ِ
وشاملة وو َّجهها إلى جما َ
ظ َم رسائِ ِل ِه ُك ِت َبت من ُوج َه ِة نَ َ
ولكن ُمع َ
َّ
ظ ٍر َرعويَّة إلى كنائِس عر َفها جيَّداً،
لهُ أن إلتَقى بهم.
وحاو َل تصحي َح مشا ِك ِلها ،وتعليمها وتشجي َع ُمؤمنيها في اإليمانَّ .
إن رسالَةَ بُولُس األُولى
َ
وذجيَّةٌ عن رسا ِئ ِل بُولُس إلى الكنا ِئس التي عرفَها ج ِيّدا ً
إلى ال ُكورنثُوس ِيّين هي رسالَةٌ ن ُم ِ
وأرا َد تصحي َح مشا ِك َل ُمح َّد َدة فيها.
يحي من الرسالة (اإلصحاحات )11 -1
ال ِقس ُم
التصح ِ
ِ
س بُولُس الكنيسةَ في ُكورنثُوس ِخال َل رحلتِ ِه اإلرساليَّة الثَّانِيَة (أعمال .)81
أ َّ
س َ
ع بُولُس أن ُ
ور
ول ُم َّدةٍ قصيرة خال َل إقام ِت ِه ل ُم َّدةِ ثالث سنين ونِصف في أف ُ
سس ،إستطا َ
يز َ
أعضاء الكنيسة
بعض
وخال َل زيارتِ ِه الثان َية ل ُكورنثُوس،
ِ
مرة ً ثا ِن َيةِ .
ُ
سةَ ُكورنثُوس َّ
أخبرهُ
كني َ
َ
تسر َبت إلى الكنيسة ِخال َل ِغيابِ ِهَّ .
إن رسالَةَ بُولُس األُولى إلى
ُه َ
ناك عن مشا ِك َل َّ
ال ُكورنثُوس ِيّين عالَجت هذه المشا ِكل ،وأظ َه َرت لل ُكورنثُوس ِيّين كي َفيَّةَ تصحيحها.
ف بُولُس َّ
سونَ في
بأن ال ُمؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين ُهم " ُمق َّد ُ
غم مشا ِك ِلهم ال َعدِي َدة ،إعت َ َر َ
ُر َ
ع َّوونَ ق ّدِيسين (أو ُمق َّد ِسين) )2 :8( ".فمن ِخال ِل الطريقَة التي يُو ِ ّجهُ
سوع" و" َمد ُ
ال َمسيحِ ي ُ
بها بُولُس رسالتَهُ هذه ،بإمكا ِننا أن نتعلَّ َم شيئا ً عن معنَى َك ِلمة " ُمق َّد ِسينَّ ".
ي
إن ال َمعنَى ال َحرفِ ّ
ص
كامالً ،بل
فروزينَ جانِباً".
ٌ
ليس شعبا ً ِ
ُ
ص ٌ
شعب ُمخ َّ
لهذه الكلمة ُه َوَ " ،م ُ
فالشعب ال ُمقد ُ
َّس َ
ع ّ ِوينَ ليُم ِث ّلُوا المسي َح على األرض ،وبما َّ
إل ِت ّباعِ المسيح .وبما َّ
أن
أن ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا َمد ُ
ذلك الشخص الذي قا َد أعضا َء هذه الكنيسة جميعَ ُهم إلى اإليمان بالمسيح ،أخ َذ
بُولُس هو َ
ُعلّ َم ال ُكورنثُوس ِيّين الطريقَةَ الصحي َحةَ للحياة.
بُولُس على عاتِ ِق ِه أن ي ِ
َّ
إن اإلصحاحات األحد عشر األُولى من رسال ِة ُكورنثُوس األُولى تُعا ِل ُج ال َمشا ِكل
أدرك بُولُس أنَّها تتف َّ
عضا ٍل في الكنيسة ،م َّما أعاقَ الن ُم َّو الروحي
ال ُمح َّد َدة التي
َ
شى بشك ٍل ُ
حان المشا ِكل التي وا َج َهها
والشها َدةِ على َ
صعي ِد الفرد والكنيسة في مدينَ ِة ُكورنثُوس .وبإم ِت ِ
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كيف
نظرة ً ثاقِ َبة عن
كونَ
َ
َ
بُولُس في مدِينَ ِة ُكورنثُوس ،وال ُحلول التي ق َّد َمها ،بإمكا ِننا أن نُ ّ ِ
واجهُ هذه المشا ِكل عينها عندما تظ َه ُر في قَر ِننا الحادي وال ِعشرين.
نُ ِ
ال َمشا ِكل التي أُخبِ َر بها بُولُس من أه ِل ُخلُ ِوي
َّ
داخ َل الكنيسة،
إن ال َمشا ِك َل التي أُخ ِب َر بها بُولُس من بي ِ
ت ُخلُوي كانت :إن ِشقاقاتٌ ِ
ضهم بعضا ً في محا ِك ِم ُكورنثُوس ال َم َد ِنيَّة.
الأخال ِقيَّة ،و ُمقاضاة ال ُمؤمنين بع ُ
كيف حص َل
لرعاةِ الكنائِس ،عندما أخ َب َر كنيسةَ ُكورنثُوس
لقد وض َع بُولُس ِمثاالً ُ
َ
نقرأ ُ في ُ 8كورنثُوس " ،88 :8ألنَّني أُخبِرتُ عن ُكم يا
على معلُوماتِ ِه عن مشا ِك ِل كنيستِهمَ .
إخوتي من أه ِل ُخلُويَّ ،
سم َيتِ ِه لكنيس ِة أه ِل ُخلُوي – مج ُموعة
صومات ".و ِبت َ ِ
أن بي َن ُكم ُخ ُ
َ
ي – كمص َدر لمعلُوماتِ ِه ،أظ َه َر بُولُس
ت ُخلُوي على
ُمؤمنين كانُوا يلتَقُونَ في بي ِ
ٍ
أساس َد ِ
ور ّ
بذلك أنَّهُ لم يس َم َح للنَّاس بأن ي ُكونُوا مص َد َرا ً ِس ِ ّريَّا ً للمعلُومات ،عندما كانَ ِمث ُل هؤُ الء
َ
بأشخاص ُم َعيَّنِين في كنيس ٍة م َح ِلّيَّة.
يُخ ِب ُرونَهُ بمشا ِكل ُمت َ َع ِلّقَة
ٍ
الرعاة ويُخ ِب ُرو َن ُهم عن "األخ فُالن واألخت
فَغَا ِلبا ً ما يقت َ ِر ُ
ب أعضا ُء الكنيس ِة من ُّ
فُالنَة "،بشرط أن ال يُخ ِب َر الراعي هذا األخ أو هذه األُخت من أين حص َل على معلُوماتِ ِه.
بذلك أبداً .وكانَ بُولُس يُظ ِه ُر
أ َّما بُولُس فما كانَ يس َم ُح
َ
َ
بذلك أيضا ً أنَّهُ لم يقبَل بأن يُو ِ ّجهَ
ب ل ُهم رسا ِئل ل َكي يُص ِ ّح َح أخطا َء ُهم،
اإل ِت ّهامات جزافا ً ض َّد أعضاء الكنيسةَ ،بل كان يكت ُ ُ
ويُو ِبّ َخ ُهم ،ويع َم َل شيئا ً َبنَّا ًء لح ِّل مشا ِك ِلهم .وعندما كانَ أعضا ُء الكنائِس يمت َ ِنعُونَ عن
ُزودونَ ََ بُولُس بها ،إعتَبَ َر بُولُس هذه
التصريحِ بأسما ِئهم إلى جانِب المعلومات التي ي ّ ِ
نشر النميمة.
المعلُومات ت َ ُ
ُشار ْك أبدا ً في ِ
صبُّ في خا َن ِة النَّ ِميمة – وبالطبعِ لم ي ِ
شقاق في الكَنيسة (اإلصحاحات )4 -1
ُمش ِكلَةُ اإلن ِ
الراعي أو الخادِم الذي
كانَ أعضا ُء كنيس ِة ُكورنثُوس ُمنقَ ِس ِمينَ ألنَّ ُهم كانُوا يتبَعُونَ َّ
الرعاةِ اآلخَرين في الكنيسة .كانَ
إعتَبَ ُروهُ ُمف َّ
ضالً عن َدهم ،وكانُوا يرفُضُونَ اإلع ِتراف ب ِقيا َدةِ ُّ
وخال َل األش ُه ِر الثمانِية عشر
الراعي ال ُمؤ ِ ّ
سةَ ُمنذُ وال َد ِتها ِ
بُولُس َّ
سس ،ولقد شا َه َد الكني َ
مرها .ولقد كانَ يُعتَبَ ُر أح َد أع َ
فاف
الفكر في
عصره .أدَّى هذا إلى إلتِ ِ
األُولى من ُ
ظ ِم جهابِ َذةِ
ِ
ِ
ع ِ
ألن مدينَةَ ُكورنثُوس كانت تُولي أه ِ ّميَّةً
يَّ ،
الكثير من ال ُكورنثُوس ِيّين حولَهُ كقائِدِهم الحقيق ّ
ُ
حيث
عةً في مدِين ٍة
ُكبرى لل ِفكر .كانت كنيسةُ ُكورنثُوس مثل كنيسة في
حضار ِتنا ،مو ُ
ضو َ
َ
ورو َح هذه المدينة.
تُش ِ ّك ُل ِ
قلب ُ
جامعتُها َ
ر ُج ٌل آخر يُدعى أبُولُّس ،الذي كان وا ِعظا ً قديراً ،وكانَ أيضا ً را ِعيا ً في ُكورنثُوس.
تقدير كبير عند الكثيرين من ال ُمؤمنينَ في كنيس ِة
موض َع
ولقد كانت مهارتُهُ الخطا ِبيَّة
ِ
ٍ
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بارة ُ القائِلة" ،أن نتكلَّ َم كما يتكلَّ ُمونَ في ُكورنثُوس" إلى القيم ِة
ُكورنثُوس األُولى .وت ُد ُّل ال ِع َ
الحضارة ُ اليُونا ِنيَّةُ ال ُكورنثُوسيَّة لفَ ِّن الخطا َبة.
ال ُمبالَغ فيها التي أولتها
َ
ومن ِج َه ٍة أُخرى ،ال ُمؤمنُونَ الذين كانُوا أق َّل ثقافَةً في كنيس ِة ُكورنثُوس ،إعتَبَ ُروا
تقدير وإحتِرامَّ .
إن هذا التفضيل
غير ُمثقَّفٍ ُ ،ه َو الجدير بأس َمى
ُطرس الذي كانَ
الر ُ
سول ب ُ
ٍ
َ
ذكرهم بُولُس في
تطرف عن َد ال ُمؤمنين قا َد ُهم إلى أن
ال ُم ِ ّ
يتمحو ُروا حو َل القادة الذين َ
َ
ت األربَعة األُولى من رسالتِه.
اإلصحاحا ِ
الخامس)
ُمش ِكلة الالأخالقِيَّة في الكنيسة (اإلصحاح
ِ
غم َّ
يبدو َّ
أن الكثيرينَ في
أن ر ُجالً في كنيس ِة كورنثُوس كانَ يُسا ِك ُن زو َجةَ أبي ِهُ ،
ور َ
تصرفات هذا الر ُجل غير
الكنيس ِة عرفوا عن ال ُمش ِكلة ،ولكنَّ ُهم لم يع َملُوا شيئا ً ليُص ِ ّح ُحوا
ُّ
الخامس،
سكو ِتهم ِحيا َل هذه الخطية في اإلصحاح
ِ
األخالقيَّة .فوا َجهَ بُولُس ال ُم ِ
ب ُ
ؤمنينَ بسب ِ
عضويَّ ِة الكنيسة .وتُؤ ِ ّك ُد رسالةُ بُولُس الثا ِنية
يفر ُزوا هذا الر ُجل من ُ
وعلَّ َمهم صرا َحةً بأن ُ
إلى أه ِل ُكورنثُوس َّ
بفرز هذا الر ُجل ،م َّما جع َل بُولُس
أن ال ُمؤمنين إت َّ َبعوا تعليمات بُولُس
ِ
ُعلّ ُمهم ُمجدَّدا ً أن َيعُوا ويقبَلُوا هذا الر ُجل في شرك ِة الكنيسة بع َد توبَتِه (ُ 2كو )1 -4 :2
ي ِ
ُمش ِكلةُ ُمقا َ
عضهم البعض (اإلصحاح السادِس)
ضا ِة ال ُمؤمنين لبَ ِ
سوع لديهم مشا ِكلُهم ،إال َّ
غم َّ
أن بُولُس وبَّ َخ ال ُكورنثُوس ِيّينَ ِبصرا َم ٍة
أن تالميذ ي ُ
ُر َ
قاض ال
كم ٍ
لكو ِنهم يأ ُخذُونَ مشا ِكلَهم م َع ِ
بعضهم البعض إلى المحا ِكم ،طالِبينَ حكمةَ و ُح َ
الروحِ القُدُس ليَ ُح َّل مشا ِك َلهم .كانت ح َّجةُ بُولُس َّ
الرو َح القدُس السا ِكن فيهم،
أن ُّ
ف قيا َدة َ ُّ
يعر ُ
ِ
ساخرا ً َّ
أعضاء
عض ٍو ُمحتَقَ ٍر من
ِ
أن أكثر ُ
كانَ قادِرا ً أن ي ُح َّل مشا ِك َلهم .لهذا قا َل بُولُس ِ
َير ِه من القُضا ِة المد ِن ِيّين ل ُمعال َج ِة
الكنيسة ،والذي لدي ِه ُّ
الروح القدُسُ ،ه َو أكث َ ُر أه ِليَّةً من غ ِ
المقارنة على سبي ِل
عن بُولُس هذا حرفِيَّاً ،بل كانَ يستخ ِد ُم هذه
َ
خصاماتِهم .بالطبع لم يَ ِ
ُوض َح فكرتَهُ .لقد علَّ َم هؤُالء ال ُمؤمنين أن يقبلُوا بأن يتكبَّدوا الخسارة على أن
ال ُّ
خرية لي ِ
س ِ
ُشوهوا شهادة إسم المسيح في ُمجت َ َم ِعهم.
يأ ُخذُوا ُمؤمنا ً آخر إلى المحكمة ،في ّ ِ
َّ
ور ما يُس َّمى "القانُون
إن تعلي َمهُ ال ُموحى ب ِه من الله سب َ
غير ُمباشَر ظ ُه َ
َّب بشك ٍل ِ
رفض الكثير من ال ُمؤمنين أن
وكذلك أدَّى تعلي ُمهُ هذا إلى
ي" في الكنيس ِة الكاثُوليكيَّة.
َ
ِ
ال َكنَ ِس ّ
أساس هذا
ي ُحلُّوا قضايا ُهم في محا ِك ِم القانُون ،حتَّى ولو تكبَّدُوا خسائِ َر فادِحة .وعلى
ِ
ب ال ُمؤمنُونَ نصي َحةَ القاد ِة الروح ِّيين ال ُمتق ّدِمينَ في الكنيسة.
اإلصحاحِ أيضاً ،يطلُ ُ
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طر َحها الكُورنثُوسيُّ َ
ون على بُولُس
أسئِلَةٌ َ
أسئِلة عن الزواج (اإلصحاح السابِع)
بدأ َ بُولُس اإلصحا َح السا ِب َع من هذه الرسالة بالقَول" ،وأ َّما من ِج َه ِة األ ُ ُمور التي كتبتُم
ُشير هذا إلى المص َد ِر الثاني الذي إعت َ َم َد علي ِه بُولُس عندما عال َج المشا ِكل في
لي عنها ".ي ُ
سلَتها كنيسةُ ُكورنثُوس لبُولُس طرحت
كنيس ِة ُكورنثُوس .ال ُمش ِكلة األُولى في ِ ّ
الرسالة التي أر َ
أسئِلةً حو َل الزواجَّ .
جواب
ب المقدَّس هو
ُ
إن هذا اإلصحاح العظيم عن الزواج في الكتا ِ
ضوعِ الزواج.
بُولُس على األسئِلة التي طرحتها الكنيسةُ علي ِه َحو َل َمو ُ
شير ُك ُّل فقَ َرةٍ إلى
ب المقدَّس هذا اإلصحاح إلى فقرات .ت ُ ُ
تق ِس ُم الترجماتُ الجديدة ُ لل ِكتا ِ
سؤا ٍل عن الزواج طرحتهُ علي ِه الكنيسةُ في هذه الرسالة .وبدراس ِة جوابِ ِه
ب بُولُس على ُ
جوا ِ
س من
بإمكا ِن ُكم أن تُح ّدِدوا ماذا كانَ ُ
سؤالُهم لهُ باألصل .ف ُك ُّل أج ِوبَ ِة بُولُس ين َبغي أن ت ُ َ
در َ
الحاضر".
ق
ِخال ِل األعداد الستَّة والعشرين التي نج ُد فيها الكلمات التالية" :على
ِ
ِ
ضوء الضي ِ
ِّ
اإلضطهاد .ف ُمع َ
ُ
ظ ُم نصائِحِ بُولُس ال ُموحاة في هذا
الحاض ُر في زمانِ ِه ُه َو
الضيق
ولقد كانَ
ِ
ِّ
اإلصحاح تن َ
اإلضطهاد .لهذا نص َح بُولُس
نير
الرازحة
طبِ ُق على الكنيسة
َ
تحت ِ
ِ
ُسيط ُر مث ُل هذا الوضع على الكنيسة ،عندها
تزوجين أن يبقُوا في العُ ُزوبيَّة .فعندما ي ِ
غير َال ُم ّ ِ
سي ُك ُ
س إمرأة.
ون حسنا ً َّ
للر ُجل أن ال َي َم َّ
الحاضر ،أ َّك َد بُولُس َّ
قدرة ً على
ق
باإلضافَ ِة إلى ال ِ ّ
ِ
تزو ِجين ُهم أكثَ ُر َ
أن َ
غير ال ُم ّ ِ
ضي ِ
بأزواج ِه َّن.
زو ُجون عليهم أن يهت ُّموا بزوجاتهم أو
تكريس ذوا ِتهم لعم ِل َّ
ِ
ِ
الربّ  ،بينَما ال ُمت َ ّ ِ
تام هذا اإلصحاح عن تفضي ِل ِه للعُزو ِبيَّة ،التي وصفها كمو ِه َبة.
وهكذا علَّ َم بُولُس في ِخ ِ
َّ
زوجينَ أم
ولكن بُولُس نص َح هؤالء ال ُمؤمنين أن يكتَفُوا بِحا ِلهم ،سوا ٌء أكانُوا ُمت َ ّ ِ
أن َّ
يتحرقُوا ِلوضعٍ ُمخت َ ِلف في ال َحياة .ولقد أ َّك َد بُولُس أيضا ً َّ
الزواج مس ُمو ٌح
عازبين ،بدل أن
َّ
ِ
ُ
قاء في العُزوبيَّة.
بالطبع أل َ
ست ل َديهم د َعوة ٌ لل َب ِ
ولئك الذي لي َ
األ ُ
خ األضعَف (اإلصحاحات  8إلى )11
الكثير من ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين ما إذا كانَ صوابا ً أم خطأ ً أن يأ ُك َل
لقد تحي ََّر
ُ
اللحم ال ُمقد ََّم لألوثان .ولقد عال َج بُولُس هذه القضيَّة في اإلصحاحات  81 -1من
ال ُمؤمنُونَ
َ
هذه ِ ّ
الرسالة .علَّ َم بُولُس أنَّهُ على ال ُمؤمنين أن ال يأ ُكلُوا ما ذُ ِب َح لألَوثان ،إذا كانَ أكلُهم إيَّاهُ
ؤمن آخر .ولكنَّهُ أوض َح َّ
جر َد أك ِل اللحم ال ُمقدَّم لألوثان ،لن
سوف يُس ِبّ ُ
أن ُم َّ
عثرة ً ل ُم ٍ
ب َ
َ
ليس إلهٌ
ُزعز َ
ي ِ
ليس وث َ ٌن في العالَم وأن َ
ع إيمانَ ال ُمؤمن الذي يأ ُكلُهُ ،ألنَّنا بال ِنّهايَة "نعلَ ُم أن َ
واحدا ً.)4 :1( ".
آخر إال ِ
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َّ
ب قائِالً ما
األكثر
إن الجز َء
ديناميكيَّةً في َح ِّل بُولُس لهذه ال ُمش ِكلةُ ،ه َو عندما يكت ُ ُ
ِ
َ
ضهم ،إذا كانُوا
ليس الجميع لديهم هذا ال ُمستَوى من
المعرفة أو ال ِعلم .فبع ُ
ِ
معناهُ" :ولكن َ
ضعفاءُ ،
اللحم م َع الخطايا الالأخالقيَّة التي تُرافِ ُق عبادة األوثان التي قُ ّد َِم لها اللح ُم،
يمزجونَ
ُ
َ
صواب وما ُه َو خطأ ٌ في هذه
ضيَّةُ ما ُه َو
ٌ
ست القَ ِ
ولهذا ال يستطيعُونَ أك َل هذا اللحم .لي َ
مات من
ضيَّةُ هي ،كم نُ ِحبُّ هذا األخ األض َعف؟ لقد أحبَّهُ المسي ُح لدر َج ِة أنَّهُ َ
ضيَّةَ .ب ِل القَ ِ
القَ ِ
صحن من اللحم من أج ِله؟
أنت لدرجة أن تُض ِ ّحي بأك ِل
أج ِل ِه .فهل ت ُ ِحبُّهُ َ
ٍ
شار َك ِة ثالثَة مبادِئ علينا تطبيقها ِحيا َل
يُتابِ ُع بُولُس في هذا المقطع من ِرسالتِ ِه ب ُم َ
الكتاب
لك األشياء التي ال يُخ ِبرنا
ص ُد بهذا – تِ َ
ُ
الرما ِديَّة ال ُمختَ َّ
القضايا َّ
صة بالتقديس .وأنا أق ُ
ع ّ ِوينَ إل ِت ّباعِ المسيح .هذه
س صرا َحةً ما إذا كانَ بإمكا ِننا عملها أم ال ،كونَنا ُمؤمنين مد ُ
المق َّد ُ
المبا ِد ُ
ئ الثالثَةُ هي:
-8إع َم ْل ُك َّل شيء ِل َمج ِد الله.
خالص الها ِلكين وتق ِو َية األخ األض َعف.
-2إع َم ْل ما يُن ِت ُج
َ
صة.
-3تأ َّكد من كونِ َك ال تطلُ ُ
ب مصلحتَ َك الخا َّ
دَور النِساء في الكنيسة (اإلصحاح )11
صلنَ
ح َّد َد بُولُس في ُ 8كورنثُوس  22 -8 :88المكانة التي بإمكان النساء أن يح َ
عليها في عالق ِت ِه َّن م َع الرجال وم َع الله .فإلى جانِب طلبِ ِه من ُه َّن أن يُغ ِ ّ
س ُه َّن عن َدما
َطينَ ُرؤُ و َ
غير ُم َّ
فإن بُولُس يفت َ ِرض َّ
غطاةَّ ،
أن
صلِّينَ أو يتنبَّأنَ  ،وطلبِ ِه من ِ ّ
الرجال أن ُ
يتر ُكوا ُرؤو َ
سهم َ
يُ َ
صلِّينَ ويتنبَّأنَ عندما تجت َ ِم ُع ال َكنيسة.
النساء يُ َ
ت عندما يذهَبنَ إلى الكنيسة .فهذا لهُ عالقَةٌ
فهذا المق َ
طع ال يقُو ُل لل ِنّساء أن يل َبسنَ قُبَّعا ٍ
ُ
ضاريَّة في ال َّ
بعادا ٍ
أس ،كما هي الحالَةُ اليوم.
ق،
دي ال ِنّسا ُء ِغطا َء َّ
الر ِ
ت َح ِ
شر ِ
حيث ترت َ َ
قر ُر إمرأة ٌ ُمؤمنة أن ال تعو َد ترتدي غطا َء الرأس ،قا َل بُولُس أنَّها ت ُ ِهينَ زو َجها.
فعندما ت ُ ِ ّ
الزانِيات ُك َّن ال يُغ ِ ّ
أن َّ
لك الحضارةُ ،ه َو َّ
عام ٌل
َطينَ
ي آخر عال َجهُ بُولُس في تِ َ
ِ
ِ
حضار ٌّ
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّهُ إن كانَ من العار (في
صصنَ
س ُه َّن و ُك َّن يق ُ
شعر ُه َّن قصيراً .لهذا َ
ُرؤو َ
َ
شعرها َ
طويالً .هذا يعني
رخي
حضارتِ َك) أن ي ُكونَ
شعر المرأةِ قصيراً ،فعَليها أن ت ُ ِ
ُ
َ
حضاريَّةَّ ،
ناك هكذا عادا ٍ
شعرها.
ص
ت
ضوح أنَّهُ إن لم ت ُك ْن ُه َ
ِب ُو ُ
فإن المرأة َ ُح َّرة ٌ أن تقُ َّ
َ
ِ
ِكر أنَّهُ عندما يُعطي بُولُس تبريرا ٍ
ي ٍ من هذه الترتيبات العمليَّة
دير بالذّ ِ
[ومن ال َج ِ
ت ُروحيَّة أل ّ
وحيَّة تَتَ َّ
ص الشعر أو ما شابَهَّ ،
خطى في
الر ِ
تعلّقَة ِب ِغ ِ
ال ُم ِ
طاء الرأس أو قَ ِ ّ
فإن هذه الترتيبات ُّ
والتاريخيَّةَ
سل َ
والحضاريَّة].
طتِها ال ُحدُو َد ال ُجغرافِيَّة
ُ
ِ
ِ
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يخت ُ ُم بُولُس بالقَول" ،ولكن أُري ُد أن تع َل ُموا َّ
رأس
رأس ُك ِّل َر ُج ٍل ُه َو ال َمسي ُح ،وأ َّما
أن
ُ
َ
ورأس المسيح ُه َو اللهُ 8( ".كورنثُوس .)3 :88
الر ُجل،
المرأة ف ُه َو َّ
ُ
الرب (اإلصحاح )11
يس مائِ َد ِة َّ
تَدنِ ُ
في اإلصحاح  ،24 -23 :88لم يُذ ِ ّك ْر بُولُس ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّينَ بمعنى مائدةِ
ب الذي ين َبغي أن يسبُقَ ويُؤ ِث ّ َر على
ضرور ِة
الربّ ِ فحسب ،بل ش َّد َد على
َّ
تحضير القَل ِ
َ
ِ
ب بُولُس َّ
الرب ،فقط بع َد
أن ال ُم ِ
ب من مائِ َدةِ َّ
ب من مائ َدةِ َّ
اإلقتِرا ِ
ؤمنَ ينبَغي أن يقت َ ِر َ
الربّ  .كت َ َ
ق أو بِلياقَ ٍة ُروحيَّة .وبما َّ
أن بُولُس
سهُ وإقت َ َر َ
أن ي ُكونَ قد إمتَ َحنَ نف َ
ب من هذه المائِدة بإستحقا ٍ
كتب يقُو ُل َّ
ق ولياقة قد ت ُك ُ
ب وخيمة،
ون لهُ عواقِ ُ
َ
أن اإلقتِراب من هذه المائدة بع َد ِم إس ِتحقا ٍ
الربَّ تتكلَّ ُم عن إستِحقاقِ ِه ُه َوَّ .
غير ُمستَحقِّينَ لهذه المائدةَّ .
إن
إن مائدة َ َّ
يشعُ ُر الكثيرونَ أنَّ ُهم ُ
الترجمةَ والتطبيقَ الصحيحين هما َّ
أن بُولُس يُح ّذ ُِر ال ُكورنثُوس ِيّين أن ال يقت َ ِربُوا من هذه
المائِدة بشك ٍل غَير ال ِئق و"بع َد ِم إستحقاق".
الرسالة (1كُورنثُوس )11 -11
ال ِقسم التعليمي من ِ
َّ
ي من هذه الرسالة .تُق ِ ّد ُم هذه
إن اإلصحاحات األر َبعة األخيرة تُش ِ ّك ُل الجز َء التعليم ّ
القسم التعليمي
تعاليم بُولُس ال ُموحاة التي تُق ِ ّد ُم ُحلوالً للمشا ِك ِل التي ظ َه َرت في
اإلصحاحات
ِ
َ
الروحية أيُّها اإلخوة،
ب ُّ
من هذه الرسالة .يب َدأ ُ بُولُس هذا القسم بالقَول" ،وأ َّما من ِج َه ِة الموا ِه ِ
الروح؛
ُعلّ ُم عنها بُولُس هي التالي :موا ِه ُ
وحيَّة التي ي ِ
الر ِ
ب ُّ
فلَستُ أُري ُد أن تج َهلُوا ".األ ُ ُمور ُّ
الروح عند إجتِماعِ ال َكنيسة؛ ال ِقيا َمةُ تطبيقيَّاً؛ والتلم َذة األمينة.
حياة ُ جس ِد الكنيسة؛ ع َم ُل ُّ
ف اإلصحاحاتُ  88 -8الطريقَةَ التي يُعا ِل ُج بها بُولُس ُك َّل المشا ِكل في كنيس ِة
ص ُ
تَ ِ
داخلَهم ،كانُوا ال
غم من كو ِنهم ُمؤمنينَ  ،ومن
كون الروح القدُس يس ُك ُن ِ
ُكورنثُوس .فعلى ُّ
الر ِ
ِ
كتب بُولُس اإلصحاحات
تورطينَ في العديد من الملذَّات ِ
يزالُونَ ُم ِ ّ
والخصامات الدُّنيويَّةَ .
داخل الكنيسة .وب َدأ َ هذا القسم بالقَول" ،وأ َّما من ِج َه ِة
شامل ِلل َمشا ِكل ِ
َ 81 -82ك َح ٍّل ِ
الروحيَّة أيُّها اإلخوة ،فَلستُ أُري ُد أن تج َهلُوا)8 :82( ".
ب ُّ
الموا ِه ِ
قسم بُولُس العائِلة البَشَريَّة إلى ثالث َ ِة أقسام :اإلنسان الطبيعي
في اإلصحاحات  2وَ ،3
ُ
الروحي (الطبيعي) ُه َو
ي.
الر ِ
غير ُّ
ي) ،اإلنسان ُّ
(غير ُّ
اإلنسان ُ
ي ،واإلنسان الجسد ّ
وح ّ
الروح ّ
ُ
الروح القدُس الذي يس ُك ُن في ِه.
الذي ال يم ِلكُ الروح القدُس.
الروحي ُه َو الذي ق ِب َل ُّ
اإلنسان ُّ
ُ
الرو َح القُدُس ،ولكنَّهُ
يختار أن يسلُ َك "في الجسد "،والذي
ي ُه َو الذي ق ِب َل ُّ
ُ
واإلنسان الجسد ُّ
ُون ُمساعدة الله".
يق ُ
ص ُد ب ِه بُولُس" ،الطبي َعةَ البشريَّة بد ِ
من الطريقة التي َّ
نظ َم بها بُولُس هذه الرسالة ،بإمكانِنا ْ
أن نُ َم ِيّزَ ال ُهويَّةَ الروحيَّة
ؤمني كنيسة ُكورنثُوس .فلقد خا َ
ط َبهم بُولُس "بال ُمقدَّسين ".ث ُ َّم نعت َ ُهم بكو ِنهم "جسد ِيّين".
ل ُم ِ
7

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

تصلُونَ إلى اإلصحاح الثانِي عشر ،تَس َمعُونَ بُولُس يقُول" ،لستُ أُري ُد أن تج َهلُوا".
عندما ِ
َّ
ين َبغي أن نستَن ِت َج َّ
وح ِّيين،
سلو َك ُهم كانَ
ؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِّيين كانُوا أشخاصا ً ُر ِ
أن ال ُم ِ
ولكن ُ
وحيَّاً.
جسديَّا ً ألنَّ ُهم كانُوا ُج َّهاالً ُر ِ
وحيَّة
الر ِ
الموا ِه ُ
ب ُّ
وح القُدُس
الر ِ
وحيَّة للمشا ِك ِل في كنيس ِت ِهم م َع عم ِل ُّ
بالنس َب ِة لبُولُس ،تبدأ ُ ال ُحلو ُل ُّ
الر ِ
فالرو ُح القُدُس يُغد ُ
وحيَّة على ال ُمؤمنين .أرا َد
الر ِ
ِق نِع َمتَهُ وموا ِهبَهُ ُّ
(اإلصحاحات ُّ .)81 -82
الرو ُح القُدُس أن
يعرفُوا
بُولُس أن يُ َع ِلّ َم هؤُالء ال ُمؤمنين عن تِ َ
كيف أرا َد ُّ
لك الموا ِهب ،لكي ِ
َ
ي ِ ال ُمقام.
يع َم َل في ِهم ِ
ومن ِخال ِلهم ك َكنيس ِة المسيح ال َح ّ
المحبَّة
ب ال ُحسنَى.
تام اإلصحاح  ،82أخبَ َرهم بُولُس قائِالً..." ،ولكن ِجدُّوا لل َموا ِه ِ
في ِخ ِ
وأيضا ً أُري ُكم َ
معروفا ً "بإصحاحِ المحبَّ ِة
بإعطاء ما
ضل )38( ".ث ُ َّم يبدأ ُ بُولُس
ِ
صار ُ
طريقا ً أف َ
َ
ب المقدَّسُ 8( ".كورنثُوس  )83يُر ِ ّك ُز هذا اإلصحا ُح ال َعظيم على خمسة عشر
في الكتا ِ
عةَ الفضائِ ِل هذه ،التي تُع ِبّ ُر عن
فضيلَةً تُع ِبّ ُر عن جوه َِر المحبَّة ( .)7 -4عندما نف َه ُم مج ُمو َ
ُ
الروحِ القُدُس في ال ُمؤمن ،عندها نف َه ُم ت َف َّوقَ المحبَّة
المحبَّة التي هي ثمر أو ب
ُرهان ُ
سكنى ُّ
الروح األُخرى (غالطية .)23 ،22 :5
ب ُّ
على موا ِه ِ
ُ
الرو ُح القُدُس ليَ ُح َّل المشا ِك َل الفر ِديَّة
المحبَّةُ هي
ضل" الذي يستَخ ِد ُمهُ ُّ
"الطريق األف َ
كيف
والجما ِعيَّة في حياةِ ال ُمؤمنين .يستخ ِد ُم بُولُس وصفَهُ للمحبَّة ليُظ ِه َر لل ُكورنثُوس ِيّين
َ
يُم ِكنُ ُهم أن يجدُوا ُحلوالً للمشا ِك ِل في كنيستهم.
ُعلّ ُم َّ
ع رسال ِة بُولُس نقولَّ :
ُس
ص مو ُ
لكي نُف ِ ّ
إن بُولُس ي ِ
أن ُّ
ضو َ
س َر ونُ َل ِ ّخ َ
الرو َح القُد َ
ُ
ُس
يع َم ُل عمالً عجيبا ً في ال ُمؤمن ،وب
ُرهان َ
عجزة المحبَّة .ويع َم ُل ُّ
الرو ُح القُد ُ
ذلك ُه َو ُم ِ
للخدمةَّ .
عجزة
ؤمنَ ِ
يح ُّل على ال ُمؤمن ،أو يُع ِيّ ُن ال ُم ِ
عجزَ ة ً أُخرى عندما ِ
إن بُرهانَ هذه ال ُم ِ
ُم ِ
ناك من خدم ٍة
ليس ُه َ
ُه َو موا ِهب ُّ
الروح القُدُس ،التي تُعطي ال ُمؤمن القُ َ
درة َ على الخدمةَ .
للروحِ القُدُس في المؤمنين.
للروحِ القُدُس على ال ُمؤمنين ،بدون خدمة عجائبيَّة ُّ
عجائِبيَّة ُّ
حياةُ الجسد
وصف بُولُس الكنيس ِة كالجسد .في اإلصحاحِ الرا ِبع
في اإلصحاحِ الثاني عشر،
َ
عجزتَهُ فينا
ف بُولُس ال ِنّظام الذي ين َبغي أن ي ُ
سو َد بينَنا عندما يع َم ُل ُّ
الرو ُح القُدُس ُم ِ
ص ُ
عشرَ ،ي ِ
ب"إصحاحِ األل ِسنة" َّ
ُعلّ ُم في ِه صرا َحةً عن مو ِهبَ ِة
ألن بُولُس ي ِ
ف هذا اإلصحا ُح ِ
ُعر ُ
و علينا .ي َ
ي
مرة ً في هذا اإلصحاح .ولكن المو ُ
ضو َ
التكلُّ ِم بأل ِسنة ،ويذ ُك ُر األل ِسنة سب َع عشرة َّ
ع ال َح ِقي ِق ّ
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سؤال" :فما ُه َو إذا ً أيُّها اإلخوة ،متى
في هذا اإلصحاح ُه َو جواب بُولُس على هذا ال ُّ
كيف ين َبغي أن تجري األ ُ ُمور عندما
بإخبارنا
سؤا ِل ِه ُه َو
إجت َ َمعتُم؟" ث ُ َّم ي ُ
ُجيب بُولُس على ُ
ِ
َ
مرة ً في هذا اإلصحاح ،على مفهوم أن
يجت َ ِمع الجس ُد معاً .لقد ش َّد َد بُولُس أكثَر من أر َبعينَ َّ
ضهم بعضا ً عندما يجتَ ِمعُونَ معاً.
ال ُمؤمنين ينبَغي أن يبنُوا بع ُ
ال ِقيا َمةُ ُمطبَّقَةً (اإلصحاح )11
تعني القيا َمةُ "اإلنتِصار على الموت ".وتعني أكثَر من قيامة المسيح الجسديَّة ،أو من
أن القيا َمةَ هي أيضا ً قُ َّوة ٌ
ُعلّ ُم بُولُس َّ
قيامة ال ُمؤمن ال ُمتَو ِفّي .في إصحاحِ القيا َم ِة العظيم هذا ،ي ِ
ذلكَّ ،
أساس إيمانِنا،
فإن قِيا َمةَ المسيح هي
ُمست َ ِم َّرة ،تع َم ُل في حياة ال ُمؤمن اليوميَّة .وفوقَ َ
ُ
فباط ٌل إيمانُ ُكم؛ أنتُم بع ُد في خطايا ُكم.)87 :85( ".
ألنَّهُ "إن لم ي ُك ِن ال َمسي ُح قد قامِ ،
ي لإلنجيل .في اإلصحاحِ الثانِي ،أخبَ َر بُولُس هؤُالء
وال ِقيا َمةُ أيضا ً هي بُع ٌد َحيَ ِو ٌّ
ف بينَ ُهم إال ي ُ
سو َ
ال ُمؤمنين ،أنَّهُ عندما جا َء إلى ُكورنثُوسَّ ،
ع المسيح وإيَّاهُ
قر َر أن ال ِ
يعر َ
ير ال ُكورنثُوس ِيّين باإلنجيل الذي
َمصلُوباً .ويخ ِت ُم هذه الرسالة بالطريقَ ِة التي ب َدأَها بها ،بتذ ِك ِ
سوع
كرزَ ب ِه في ُكورنثُوس .وهذا اإلنجيل يتض َّم ُن ُ
سوع المسيح وقِيا َمةُ ي ُ
صرانَ :موتُ ي ُ
عن ُ
ضوحا ً عن اإلنجيل
المسيح .األعدا ُد األَر َب َعة األُولى من هذا اإلصحاح هي
التعبير األكثَ ُر ُو ُ
ُ
صر
كتب أر َب َعةً وخَمسينَ عددا ً عن هذا العُن ُ
ذكر بُولُس اإلنجيلَ ،
في العه ِد الجديد .فبع َد أن َ
سوع المسيح.
الثاني من اإلنجيل :قِيا َمةُ ي ُ
الوكَالَة ُم َ
طبَّقَةً (اإلصحاح )11
َ
ي الثَّا ِلث الذي
الرسالة ،يُعا ِل ُج بُولُس ال َمو ُ
الر ِ
ع ُّ
ضو َ
في اإلصحاحِ األخير من هذه ِ ّ
وح َّ
ع ال َجمع ،أو الوكالة المسيحيَّة
ُشار َكهُ م َع ال ُكورنثُوس ِيّينُ .هنا نج ُدهُ يُعا ِل ُج مو ُ
ضو َ
يُري ُد أن ي ِ
ب من ال ُمؤمنينَ
على المال .لقد كانَ بُولُس ُمثقَّالً جدا ً ِحيا َل خدمة الجمع هذه ،ألنَّهُ كانَ يطلُ ُ
ؤمنينَ ال َي ُهود في أُورشَليم والي ُهو ِديَّة،
س ٍة أ َّ
ض ُّحوا ويُق ِ ّد ُموا تق ِد َمةً لل ُم ِ
سسها ،أن يُ َ
األ ُ َمم في َكني َ
ِّ
ف َّ
أن
الذين كانُوا يُعانُونَ من
اإلضطهاد والجوع ال ُم ِميت .يا ِله ِذ ِه ال ُم ِ
عجزة الرا ِئعة أن ِ
نعر َ
َّ
إضط َه َد كنيسةَ ال ُمؤمنين في اليَ ُهوديَّة ،يقُو ُم اآلن ب َعطفٍ وشفقة
ي ،الذي
شاول الطر ُ
ُ
سوس ّ
سوع المسيح ،أي للذين
بجمعِ ال ُمساعدا ِ
ت من األُمم إلخو ِتهم من الي ُهود الذي آمنُوا وتَبِعوا ي ُ
ُسلّ ُمهم للموت .يُش ِ ّك ُل هذا رمزا ً َّ
للط ِبي َع ِة ال ُّ
ش ُموليَّة
سبقَ
لشاول أنَّهُ كانَ يضعُ ُهم في السجن وي ِ
ُ
س ِد المسيح ،والطريقَة التي بها يستطي ُع أعضاؤُ هُ ال ُمساعدة ،ستُو ِفّ ُر ال ِ ّ
لبعضهم
شفا َء
ِ
ِل َج َ
الوكالة األمينة.
البعض من ِخال ِل تطبي ِ
ق مبادِئ َ
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بُولُس الرا ِعي
آالم ِه العديدةَ " .ع َدا ما ُه َو
لقد
حسب بُولُس اإله ِتمام بال َكنا ِئس التي أ َّ
بين ِ
َ
س َ
سها من ِ
ي ُك َّل َيوم اإلهتِمام ِب َج ِميعِ ال َكنا ِئسُ 2( ".كورنثُوس  )21 :88كانَ
دُونَ َ
ذلك ،التَّرا ُكم عل َّ
تحت ِعه َدتِه .كان بُولُس
ي ِب ُك ِّل ما لَ َدي ِه من أج ِل الكنائِس التي كانت
َ
بُولُس ُمستَ ِع َّدا ً أن يُض ِ ّح َ
سر المسيح.
معرفَ ِة
حاضرا ً أن يتألَّ َم و َي ُم َ
وفهم ِ ّ
ِ
ِ
وت في سبي ِل نُ ُم ّ ِو الكنا ِئس في ِ
سها ،حصلنا على الجوا ِهر الجميلة التي
وكنتي َج ٍة ُمباشَرة لتَعَبِ ِه تجاهَ الكنائِس التي أ َّ
س َ
مامنا بكنائِسنا اليوم .وبما َّ
واجهُ
علّ ُمنا طريقَةَ إه ِت ِ
عويَّة التي ت ُ ِ
هي رسائِلهُ َّ
سنا ت ُ ِ
الر َ
أن كنائِ َ
سول ،وبما َّ
أن بُولُس عالَ َج هذه
َّام بُولُس الر ُ
العدي َد من المشا ِك ِل التي وا َج َهت َها الكنائِ ُ
س أي َ
سالتَي ِه إلى أه ِل ُكورنثُوس ،بإمكا ِننا أن نتعلَّ َم من هذه
المشا ِكل في رسائِ ِل ِه ال ُموحاة َك ِر َ
كيف بإمكا ِننا ْ
ب م َع الذين وضع ُهم اللهُ في ِعه َدتِنا.
أن نهت َ َّم
ال َّرسائِل ال ُموحاة
ونتجاو َ
َ
َ
سول األُولى إلى أه ِل كُورنثُوس اإلصحاح الثاني
نظرة عن َكثَب إلى رسال ِة بُولُس الر ُ
َ
س َم المسيحُ؟ (1كُورنثُوس )4-1
هل إنقَ َ
َّ
يحيَّة ،وا َجهَ فيها الراعي
صح ِ
الرسالَةَ األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس هي ِرسالَةٌ ت َ ِ
إن ِ ّ
سس ،بُولُس ،مشا ِك َل في كنيس ِة ُكورنثُوس .ال ُمش ِكلة األُولى التي وا َج َهها بُولُس في هذه
ال ُمؤ ِ ّ
ؤمنُونَ حو َل من كانَ القائد األع َ
ظم في كنيس ِتهم.
س َم ال ُم ِ
الرسالة كانت ُمش ِكلة اإلن ِقسام .لق ِد إنقَ َ
ي على من ُه َو الذي قا َد ُهم للمسيح ،أو من ُه َو الذي
كان تقيي ُم ُهم لقا َد ِتهم يعتَ ِم ُد بِشك ٍل أسا ِس ّ
صفا"،
ع َّم َد ُهم .كانَ
ُ
البعض يقُولُون" ،أنا ِلبُولُس "،بينما ُ
آخرونَ يقُولون "أنا ألبُولُّس" "،أنا ِل َ
َّ
سؤا ٍل َجوهَري:
ولكن بُولُس وا َجهَ ُمش ِكلَةَ اإلن ِقسام هذه ب
أو "أنا للمسيح.)82 :8( ".
طرح ُ
ِ
س َم المسي ُح؟" ()83
"هل إنقَ َ
ب قضايا اإلن ِشقاق في كنيس ِة
س َم المسي ُح ،د َخ َل إلى ُ
صل ِ
عندما سأ َل بُولُس هل إن َق َ
ؤم ُن أيضا ً َّ
ُ
ي ،وأنَّهُ
سوع،
فنحن نُ ِ
ُكورنثُوس .بما أنَّنا نُ ِ
أن ي ُ
ؤم ُن أساسا ً ب ِقيا َم ِة ي ُ
سو َ
ع المسي َح َح ٌّ
يحيا في قُلُو ِبنا.
ب ال ُمؤمنينَ جميعهم ،عليهم أن يُوافِقوا على القضايا
إن كانَ المسي ُح يحيا في قُلُو ِ
عرفُوا َّ
أن المسي َح ال يُم ِكن أن ينقَ ِس َم حو َل هذه القضايا.
األساسيَّة ال ُم ِ
تعلّقَة بال َمسيح ،وأن يَ ِ
فكيف يشعُ ُر المسي ُح السا ِك ُن فينا ِحيا َل ال ِعرق أو اللَّون؟ وإن كانَ المسي ُح يحيا فينا وإن ُكنَّا
َ
ُ
ُ
فكيف ين َبغي أن نشعُ َر ِحيا َل ال ِعرق أو القضايا األخرى؟
نحن نحيا في المسيح،
َ
قضيَّة أُخرى ،فبما َّ
أن
ثيرت بيننا قضايا التمييز العُن ُ
يُ ،حكم اإلعدام ،أو أيَّة ِ
فإذا أ ُ َ
صر ّ
ف َّ
سامنا
أن ُمش ِكلَةَ إن ِق ِ
المسي َح الذي يحيا فينا يشعُ ُر بطريقَ ٍة ِ
نعر ُ
واح َدةٍ ِحيا َل هذه القضاياِ ،
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ست بسبب كون المسيح يشعُ ُر ب ُ
ق ُمخت َ ِلفة حيا َل هذه القضاياَّ .
إن
حو َل هذه القَضايا لي َ
ط ُر ٍ
سامنا حو َل هذه القضايا تك ُم ُن فينا ُ
نحن أتبا ُ
ع المسيح .الخطأ ُ يك ُم ُن فينا .وكانَ
ُمش ِكلَةَ إن ِق ِ
ب ل َكي يُص ِ ّح َح خطأ َ اإلن ِشقاق بينَ ال ُكورنثُوس ِيّين ،جا ِعالً جوه ََر رسالتِ ِه ل ُهم ،أن
بُولُس يكت ُ ُ
يتمحو ُرونَ حولَهُ وحو َل
ولئك الذين كانُوا
يتبَعُوا المسيح
كتب أل ُ َ
وليس القادة البَشَر ِيّينَ .
َ
َ
كتب اإلصحاحات األر َبعة األُولى من رسال ِته.
ِخدم ِت ِه ،عندما َ
ختم بُولُس هذا المق َ
َّ
ُنمي .ث ُ َّم
ع ،أبُولُّس سقَى،
ولكن الله ُه َو الذي ي ِ
طع قائِالً أنَّهُ ُه َو زر َ
َ
ُ
ً
ع والساقي ليسا شيئاَّ ،
أعلَنَ َّ
ألن اللهَ ُه َو الذي يج َع ُل النبتَة تن ُموِ .لهذا ،علينا أن ال
أن
الزار َ
ِ
بالربّ ".
نفتَ ِخر باإلنسان ،بل "من إفتَخ ََر فَل َيفتَ ِخر َّ
عظ ُموا ال َمع ُمو ِديَّة
ال ت ُ ِ
"ألن ال َمسي َح لم يُر ِسلني ألُع ِ ّم َد َبل ألُبَ ِ ّ
َّ
ش َر .ال
ض َّد اإلن ِشقاق بالقَول،
بدأ َ بُولُس رسالتَهُ ِ
َّ
ب
كالمِ ،لئال
ص ُ
ِب ِحك َم ِة ٍ
ليب المسيح )87 :8( ".إن تصري َح بُولُس يُ َم ِيّ ُز ب َحس ِ
يتعط َل َ
األولويَّات بينَ أه ِ ّمية المع ُموديَّة ال ِنّس ِبيَّة وبينَ األه ِ ّميَّة القُصوى لل ِكرازة باإلنجيل.
وبينما يستَ ِم ُّر ال ُمؤمنُونَ بالجد ِل حو َل عالقة المع ُموديَّة بالخَالصَّ ،
فإن ِرسالَة بُولُس
علّ ُمنا َّ
صنا .ولو كانت المع ُموديَّةُ ت ُ َخ ِّلًَ ص ،لكانَ بُولُس ض َّمنها في
تُ ِ
أن المع ُموديَّةَ ال تُخ َِلّ ُ
كتب بُولُس أنَّهُ لو كانَ قد ع َّم َد
ب رسال ِة إنجي ِل ِه بد َل أن يُص ِنّفها
كأمر يُف ِ ّ
ُ
صل ِ
ض ُل أن ال يف َعلَهَُ .
ٍ
الكثيرين في ُكورنثُوس ،لكانَ ُهؤالء الذين ع َّم َد ُهم ت ِبعُوهُ ُه َو بد َل أن يت َبعوا المسيح.
الحك َمةَ البَشَريَّة
ال تُعَ ِظ ُموا ِ
ث هذا الدَّهر؟ أَلَم يُ َج ِ ّه ِل اللهُ ِحك َمةَ
باح ُ
سأ َل بُولُس" ،أينَ ال َحكيم؟ أينَ الكاتِب؟ أينَ ُم ِ
ي
ي ال ُح َكماء.
واختار اللهُ ُ
َ
هذا العالم؟ َ ...ب ِل إخت َ َ
ض َعفَا َء العالَم ِلي ِ
ار اللهُ ُج َّها َل العالَم ِلي ِ
ُخز َ
ُخز َ
األق ِوياء)27 ،21 :8( ".
لَ َق ِد إشت َ َه َر ال ُكورنثُوسيُّونَ بفَ ِّن التَّنا ُ
ي ،و ِبتَشدِيدِهم على الفلسفة وال ِفكر.
ظ ِر ال َج َد ِل ّ
ولئك الذين لم
تفوقُونَ على أ ُ َ
هؤُالء ِ ّ
الرجال ال ُمف ِ ّكرين وال ُمقتَدِرين إعتَ َب ُروا أنفُ َ
س ُهم أنَّ ُهم ُم ّ ِ
ي ُكونُوا مو ُهوبينَ في الفصا َح ِة وال ِفكر.
ولكن بُولُس أتَى بِرسالَ ٍة ُمخت َ ِلفَة إلى ُكورنثُوس .لقد علَّ َم ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّينَ َّ
َّ
أن
سوا ُح َكما َء في َن َ
ظ ِر الله .على العكس ،يستَخ ِد ُم اللهُ
أولئك ال ُمعت َ َبرينَ
َ
ُح َكما َء هذا الدَّهر لي ُ
ي ال ُحكماءِ ،ل َكي يظ َه َر َمج ُدهَُ .بينما ال يعني هذا أنَّهُ ُمستَ ِحي ٌل على ال ُحكماء أن
ُجهالء لي ِ
ُخز َ
يعرفوا الله ،فإنَّهُ يعني أنَّنا ينبَغي أن نفت َ ِخ َر
يع ِرفُوا الله ،أو أنَّه فقط ال ُجهالء يستطيعُونَ أن ِ
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سة ً
سوع الذي
بالله
وليس بأنفُ ِسناِ :
"ومنهُ أنتُم بال َمسيحِ ي ُ
صار لنا ِحك َمةً من الل ِه و ِب َّرا ً وقدا َ
َ
َ
بالربّ )38 -31 :8( ".
و ِفدا ًء .حتَّى كما ُه َو َمكت ُ ٌ
وب من إفتَخ ََر َفل َيفت َ ِخ ْر َّ
عظ ُموا الخادِم
ال ت ُ ِ
بَينَما كانَ بُولُس يُتا ِب ُع رسالتَهُ ،برهَنَ َّ
ُعطي
صر الذي ي ِ
أن ُّ
ُس وح َدهُ ُه َو العُن ُ
الرو َح القُد َ
س ُم ّ ِو ال َكالم أو
الر ِ
ليس ِب ُ
ال َحياة في الوالد ِة ُّ
وحيَّة" :وأنا ل َّما أت َيتُ إلي ُكم أيُّها اإلخوة أت َيتُ َ
ِ
ف شيئا ً بينَ ُكم إال ي ُ
سو َ
ع المسيح وإيَّاهُ
أعزم أن ِ
الحكمة ُمنادِيا ً ل ُكم بِشها َدةِ الله .ألنَّي لم ِ
أعر َ
يرة .وكالمي و ِكرازَ تي لَ ْم ي ُكونا
َمصلُوباً .وأنا ُكنتُ عن َد ُكم في َ
ورع َدةٍ َكثِ َ
ضعفٍ وخَوفٍ ِ
الروحِ والقُ َّوةِ .ل َكي ال ي ُكونَ إيمانُ ُكم ِب ِحك َم ِة النَّاس
الم ِ
َان ُّ
ِب َك ِ
الحك َم ِة اإلنسانِيَّ ِة ال ُمقنِع َب ْل ِببُره ِ
بَل بِقُ َّوةِ الله)5 -8 :2( ".
ُوص َل رسالتَهُ
وح القُدُس
الخالصيَّة ،ولكنَّهُ يستَخ ِد ُم قُ َّوة َ ُّ
ِ
اللهُ يستَخ ِد ُم أُناسا ً ل َكي ي ِ
الر ِ
ولئك الذين يس َمعُونَ اإلنجيلَّ .
ليُحد َ
ت
ي ال ينت ُ ُج عن مهارا ِ
ِث تَغييرا ً في أ ُ َ
الر ِ
ير ُّ
إن التَّغ ِي َ
وح ّ
ولئك الذين يس َمعُونَ اإلنجيل .وبما َّ
أن
الروحِ القُدُس التي تع َم ُل في أ ُ َ
النَّاس ،بل عن قُ َّو ِة ُّ
ضلونَهُ ُه َو وقِيا َدتَهُ على اآلخرين،
ب
أولئك ال ُكورنثُوس ِيّين الذين كانُوا يُف ِ ّ
َ
ُخاط ُ
بُولُس كانَ ي ِ
صرا َحة على أن ال ي ِ ّ
كتب بُولُس هذه
كانَ ي ُح ُّ
ُعظ ُموا قُدُراتِ ِه وموا ِهبَهُ .عندما َ
ض ُهم بِ َ
ضوح إلى
اإلصحاحات األر َبعة األُولى من ِرسالتِ ِه إلى ال ُكورنثُو ِس ِيّين ،كانَ يُو ِ ّج ُههم ِب ُو ُ
يكر ُز باإلنجيل في ُكورنثُوس.
تعظيم قُ َّوةِ ُّ
صهم عندما َ
ِ
الروحِ القُدُس الذي خلَّ َ
س ِمعوا بُولُس ِ
الرو َح القُدُس َك ُمعَ ِل ِمكُم
ع َِظ ُموا ُّ
ضرة ،نتعلَّ ُم بوا ِس َ
نقرأ ُ ِكتاباً ،نتعلَّ ُم ِبوا ِس َ
ط ِة
ط ِة ُ
عيُو ِننا .وعندما نُص ِغي ل ُمحا َ
ِعندما َ
ي .وبإمكا ِننا أيضا ً أن
ي ال َب َ
ص ِر ّ
آذا ِننا .وعندما نستَ ِخد ُم ُهما معاً ،نتعلَّ ُم ال َمزيد من التعلُّ ِم الس َم ِع ّ
نتعلَّ َم ِبوا ِس َ
َّ
ولكن بُولُس علَّ َم
عواط ِفنا ،إرا َدتِنا ،أو من ِخال ِل ما يُس ِ ّمي ِه بُولُس قُلوبنا.
ط ِة
ِ
الروحِ القدُس" :ما لم
ال ُكورنثُوس ِيّين أنَّهُ بإمكا ِنهم أن يتعلَّ ُموا
الر ِ
وحيَّة فقط من ِخال ِل ُّ
المعرفَةَ ُّ
ِ
ين ولم تَس َم ْع أُذُ ٌن ولم يخ ُ
ع ٌ
ع َّدهُ اللهُ للذينَ يُحبُّونَهُ .فأعلَنَهُ اللهُ لنا
ط ْر على با ِل
إنسان ما أ َ َ
ترهُ َ
ٍ
َ
وح ِهَّ .
ُ
ص ُك َّل شَيء حتَّى أعماق الله)81 -9 :2( ".
نحن بِ ُر ِ
الرو َح يَف َح ُ
ألن ُّ
ُهنا ،علَّ َم بُولُس َّ
بإمكان
ليس
الر ِ
أن ُرو َح الله وح َدهُ ي ِ
ور ُّ
ُعلّ ُم األ ُ ُم َ
وحيَّةَ لإلنسان .ف َ
ِ
وحيَّة ِببسا َ
ب
الر ِ
اإلنسان أن يتعلَّ َم ال َحقيقَةَ ُّ
س ِ
ط ٍة من ِخال ِل با ِ
ين أو األُذُن أو القَلب .ف ِب َح َ
ب ال َع ِ
ُ
الروحِ القُدُس.
بُولُس ،ينبغي أن يتعلَّ َم
الر ِ
ب ُّ
اإلنسان الحقيقَةَ ُّ
وحيَّة من ِخال ِل با ِ
ُ
فكر الله.
معرفَ ِة
الروح ي ِ
الر ِ
ي قَ ِب َل ُرو َح الله ،وهذا ُّ
فاإلنسان ُّ
ِ
ُعطي ِه القُ َ
وفهم ِ
درة َ على ِ
وح ُّ
إستخدم بُولُس إيضاحا ً ُم َح ِيّرا ً
ليشر َح هذه النُّق َ
ْ
ور
طة األخيرة:
يعر ُ
ف أ ُ ُم َ
َ
"ألن َم ْن ِمنَ النَّاس ِ
َ
ُ
ُ
ونحن
عرفُها أ َح ٌد إال ُرو ُح الله.
اإلنسان إال ُرو ُح اإلنسان الذي في ِه .هكذا أيضا ً أ ُم ُ
ور الله ال َي ِ
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ف األشيا َء ال َمو ُهو َبةَ لنا من الله".
لم نأ ُخ ْذ ُرو َح العالَم َب ِل ُّ
الرو َح الذي منَ الله ِلن ِ
َعر َ
(ُ 8كورنثُوس .)82 -88 :2
ذلك اإلنسان .وبالطريقَ ِة نف ِسها،
ف ماذا يُف ِ ّك ُر اإلنسان ُه َو ُرو ُح َ
يعر ُ
الوحي ُد الذي ِ
الكائِ ُن َ
عطينا ُرو َح الله ،بإمكانِنا
هو ُرو ُح الله .وبما أنَّنا أ ُ ِ
ُّ
الوحي ُد الذي ِ
يعرف ماذا يُف ِ ّك ُر الله َ
الرو ُح َ
أفكار الله.
ف
َ
أن ِ
نعر َ
ُ
وحيَّة:
الج َه ِة األُخرى،
الر ِ
الر ِ
ي ال يستَطي ُع أن يف َه َم هذه األ ُ ُمور ُّ
غير ُّ
اإلنسان ُ
ومنَ ِ
وح ّ
"اإلنسان َّ
ُ
يعرفَهُ ألنَّهُ إنَّما يُح َك ُم
ي ال يق َب ُل ما ِلروحِ الله ألنَّهُ ِعن َدهُ َجهالَة .وال يقد ُِر أن ِ
الطبِيع ُّ
ُ
فهم
اإلنسان
سول،
في ِه ُر ِ
ب بُولُس الر ُ
س ِ
وحيَّاً( ".العدد  )84ف ِب َح َ
ِ
وح الله ال يستطي ُع َ
بدون ُر ِ
الروحيَّة.
األ ُ ُمور ُّ
عظ ُموا اللهَ كقائِ ِدكُم
ِ
كأشخاص
في اإلصحاحِ الثا ِلث ،أخبَ َر بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّين أنَّ ُهم كانُوا
يتصرفُونَ
ٍ
َّ
سرعانَ ما
غم أنَّهُ إعت َ َب َر ُهم ُم ِ
غَير ُر ِ
الرسالة ،ولكنَّهُ ُ
ؤمنين ُمقدَّسين في بدا َي ِة هذه ِ ّ
وح ِيّينُ .
ور َ
إعتَبَ َر ُهم أبعد ما ي ُكونَ ع َّما ينبَغي أن ي ُكونُوا علي ِه ،دا ِعيا ً إيَّا ُهم "أطفاالً في المسيح"
س ِد ِيّين ،أو أنَّ ُهم
و"جسد ِيّينُ 8( ".كورنثُوس  .)3 ،8 :3لقد
أشارت إن ِشقاقات ُ ُهم إلى كونِهم َج َ
َ
س ِد ِيّين
كانُوا
س ٌد ِ
َّ
وخصا ٌم وإن ِشقاق ألستُم َج َ
غير ُروحيَّة" :فإنَّهُ إذ في ُكم َح َ
يتصرفُون بطريقَ ٍة ِ
ب البَشَر( ".العدد  )3لقد أظ َه َرت الطريقَةُ التي َّ
س ُموا َحو َل
س ِ
تحزبُوا بها وإنقَ َ
وتَسلُ ُكونَ ِب َح َ
ناضجة أيضاً.
ناضجينَ ُر ِ
وحيَّاً ،ومواقِفُهم تجاهَ قا َدتِهم لم ت ُكن ِ
قا َدتِهم أنَّهُ كانُوا غير ِ
ب َد َل أن ينقَ ِسموا َحو َل ال ُمؤ ِ ّهالت الدُّن َي ِويَّة لقا َد ِتهم ،إحتا ُجوا أن يف َه ُموا الدور الذي
ِمان آمنتُم ِبوا ِس َ
ط ِت ِهما
يل َعبُهُ الله
ِ
كرأس جسدِهم" :فَ َمن ُه َو بُولُس ومن ُه َو أبُولُّوسَ .بل خاد ِ
وكما أع َ
سقى َّ
ليس
لكن اللهَ كانَ ي ِ
الربُّ ِل ُك ِّل ِ
طى َّ
واحدٍ .أنا غ ََرستُ وأَبُولُّوس َ
ُنمي .إذا ً َ
ُنميُ 8( ".كورنثُوس ُ )7 -5 :3مجدَّداً ،كانَت ِرسالَةُ
س شيئا ً وال الساقِي بَ ِل الل ِه الذي ي ِ
الغار ُ
ِ
وختم هذا المق َ
طع بالقَول" ،إذا ً ال َيفتَ ِخ َر َّن أ َح ٌد بالنَّاس".
وليس الناس،
بُولُس أنَّ ُهم يت َبعُونَ الله
َ
َ
إختار
( .)28ال تفتَ ِخ ُروا بالنَّاس ،وال تتبَعُوا النَّاس .إفت َ ِخ ُروا بالله وإت َبعوهُ ،ألنَّهُ ُه َو الذي
َ
ي وال َحكيم.
الضَّعيف والجا ِهل في هذا العالم ،ل َكي ي ِ
ي ال َقو َّ
ُخز َ
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ح الثا ِلث
اإلصحا ُ
واجهُ
الم َحبَّةُ التي ت ُ ِ
ب قا َدتِهم ،أعطا ُهم تعلي َما ً عن
بينما كانَ بُولُس يُخ ِب ُر ال ُكورنثُوس ِيّين أن ال ينقَ ِسموا بسب ِ
ي ِمن ُكم أو من ِج َه ِة َبش ٍَرَ .بل لستُ
ال ُح ِ
كم أو الدينُونة" :وأ َّما أنا فأقَ ُّل شَيءٍ عندي أن يُح َك َم ف َّ
َّ
ولكن الذي
برراً.
أ ُح ُكم في نفسي أيضاً .فإ ِنّي لَستُ أشعُ ُر بِشَيءٍ في ذاتِي .لَ ِكنَّني لستُ بِ َ
ذلك ُم َّ
ُنير خفايا
ي َّ
ي ُه َو َّ
الربُّ الذي سي ُ
الربُّ  .إذا ً ال تَح ُك ُموا في شَيءٍ قب َل َ
يح ُك ُم ف َّ
الوقت حتَّى يأ ِت َ
َّ
الظالم ويُظ ِه ُر آرا َء القُلوب .وحينئ ٍذ ي ُك ُ
واح ٍد من اللهُ 8( ".كورنثُوس -3 :4
ون ال َمد ُح ِل ُك ِّل ِ
.)5
ب اإلنسان...
كم على قَل ِ
حو َل ال ُح ِ
َكثيرونَ من ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا يتعا َ
طفونَ في ُح ِ
واضعينَ إيَّاهُ
كمهم على بُولُسِ ،
ولكن بُولُس أخ َب َرهم َّ
َّ
أن ُحك َم ُهم ال يع ِني لهُ إلى القَليل ،ألنَّهُ
فوقَ القا َد ِة اآلخرينَ في كنيس ِتهم.
شعر أنَّهُ
كم اآلخرينَ عليه.
لم يشعُ ْر أنَّهُ وال حتَّى ُه َو ُمؤ َّه ٌل ليح ُك َم على نف ِس ِه،
َ
َ
فكيف يق َب ُل ُح َ
درةِ هذه على
كم على الدوافِعِ الخفيَّة
ِ
ُ
غير قاد ٍِر على ال ُح ِ
الكامنة في قَلبِ ِه ،وطبَّقَ ع َد َم القُ َ
اآلخرينَ جميعاً .وبما َّ
معرفَتِ ِه ُه َو ،علَّ َم بُولُس أنَّهُ علينا
أن َ
قلب اإلنسان ُه َو غا ِلبا ً أع َمق من ِ
كم على قُلو ِبنا لله.
أن ُ
نتر َك ال ُح َ
كم على أعما ِل اإلنسان...
حو َل ال ُح ِ
ب اآلخرين؟ َبينَما
ف دوافِ َع قُلو ِبنا،
ف الدوافِ َع في قُلو ِ
نعر ُ
فكيف يُم ِكنُنا إذا ً أن ِ
بما أنَّنا ال ِ
نعر َ
َ
علَّ َمنا بُولُس أن ال نح ُك َم على الدوا ِفعِ القَل ِبيَّة عن َد اآلخرينَّ ،
فإن هذا التعليم ال يعني أنَّهُ ال
يَ ِح ُّق لنا بتاتا ً أن نح ُك َم على اآلخرين .بل ين َ
الكامنة في
ِ
طبِ ُق فقط على ُح ِ
كمنا على الدوافِعِ
ب اآلخر.
قَل ِ
كم ِهم على
نفس األشخاص لع َد ِم ُح ِ
ِ
الخامس من هذه ِ ّ
الرسالة ،إنت َ َه َر بُولُس َ
في اإلصحاحِ
الذين كانَ ينبَغي أن يح ُك ُموا عليهم – أي الر ُجل الذي كانَ يُسا ِك ُن زو َجةَ أبي ِه في عالقَ ٍة غير
أخالقِيَّة .لقد إنتَ َه َر بُولُس هؤُالء ال ُكورنثُوس ِيّين ألنَّهُ لم يح ُك ُموا على هذا اإلنسان .عب ََّر بُولُس
الرسالَ ِة أن ال تُخَا ِل ُ
طوا ُّ
يس ُمطلَقا ً ُزناة َ
عن هذا المو ُ
ضوع كالتالي" :كتبتُ إلي ُكم في ِ ّ
الزناة .ولَ َ
تخرجوا من العالم.
هذا العالم أ ِو الط َّماعِينَ أ ِو
ِ
الخاط ِفين أو عبدة األوثان وإال فيلزَ ُم ُكم أن ُ
ع َّوا ً أخا ً زانِيا ً أو ط َّماعا ً أو عابِ َد َوثَن أو شتَّاما ً أو
وأ َّما اآلن ف َكت َبتُ إلي ُكم إن كانَ أح ٌد َمد ُ
خاطفا ً أن ال تُخا ِل ُ
خارج.
ِس ِ ّكيرا ً أو
ِ
طوا وال تُؤا ِكلوا مث َل هذا .ألنَّهُ ماذا لي أن أدينَ الذين من ِ
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فاعزلُوا الخ َ
َبيث من
خارج فاللهُ يدينُهم.
ألستُم أنتُم تدينُونَ الذين من ِ
ِ
داخل .أ َّما الذين من ِ
َبي ِن ُكمُ 8( ".كورنثُوس )83 -9 :5
كم ين َ
في هذا المق َ
طع ،نتعلَّ ُم َّ
فليس علينا
وخارجها.
داخل الكنيسة
طبِ ُق على الذين ُهم ِ
ِ
َ
أن ال ُح َ
صلنا
ص َل عن ُهم بسب ِ
خارج ،أو أن ننفَ ِ
ب أعمالهم ال ُمشينة .فإذا إنف َ
أن نح ُك َم على الذين ُهم من ِ
نتر َك َدينُونَةَ
شار َك ِة اإلنجيل مع ُهم .فبد َل َ
ذلك ،علينا أن ُ
عن ُهم ِنها ِئياً ،لن نتم َّكنَ أبدا ً من ُم َ
شاركتَ ُهم النع َمة التي يُق ِ ّد ُمها المسيح .أ َّما فيما يتعلَّ ُق بالذين ُهم
غير ال ُمؤمنين لله ،وأن نُتابِ َع ُم َ
داخل الكنيسة ،الذين يعتَ ِرفُونَ َّ
داخلَ ُهم ليُ َع ِلّ َم ُهم ويُس ِ ّد َد ُخطا ُهم ،ف َعلَينا
الرو َح القُدُس يحيا ِ
ِ
بأن ُّ
ص
واج َه ُهم إن كانَت أعمالُهم ال
تنسج ُم م َع ما ي َّدعُونَ بأنَّ ُهم يُؤمنونَ ب ِه .ولكن ،فيما يخت َ ُّ
ِ
أن نُ ِ
غير
بالر ُج ِل غير األخالقِي الذي كانَ ِ
َّ
داخ َل الكنيسة ،إعتَبَ َر بُولُس ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين َ
كمهم على هذا الر ُجل.
مسؤُ ولِينَ بالصم ِ
ت عن ُح ِ
سب لل ُموا َجهة...
معرفَ ِة الوق ِ
ت ال ُمنا ِ
حو َل ِ
ُعلّ ُم أنَّهُ من ال ُم َّ
الواضح َّ
حظ ِر علينا أن نح ُك َم على اآلخرين.
أن
من
الكتاب المقدَّس ال ي ِ
َ
ِ
واج ُههم بمحبَّة .فيقُولون" ،قال
ُمؤمنُونَ كثيرونَ ي ُِحبُّونَ أن يستش ِهدوا بأقوا ِل ي ُ
سوع عندما نُ ِ
كم
سوع ،ال تَدينُوا ".هاتان
األول من ُجملَ ٍة ِ
كاملة قالَها ي ُ
ي ُ
عن ال ُح ِ
الكلمتان كانتا الجزء َّ
سوعُ ِ
ِ
كم على اآلخرين ،بق َد أن قا َل "ال
على اآلخرين .ولكن في الواقِع ،قا َل ي ُ
سوعُ ال َكثير عن ال ُح ِ
سوعُ أنَّهُ علينا أن ال نح ُك َم على أعما ِل اآلخرين ،قب َل أن نح ُك َم على
تَدينُوا ".لقد علَّ َم ي ُ
أعما ِلنا( .متَّى  )5 -8 :7ولكن فوقَ َ
واجهَ
ذلك ،من مسؤوليَّ ِتنا كأعضاء في عائِلة الله ،أن نُ ِ
غالطية .)8 :1
داخ َل جس ِد المسيح( .متَّى 85 :81؛
َ
ِ
س ُهم أو اآلخرينَ ِ
أولئك الذي يُؤذُونَ أنفُ َ
َطيَّة،
عندما
ُواج ُهوا الر ُجل الذي كانَ
يعيش في الخ ِ
َّ
ُ
حض بُولُس ال ُمؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين أن ي ِ
إطار َمحدُودَّ .أوالًَّ ،
أن الر ُجل كانَ يُتابِ ُع ال َعيش في الخَطيَّة .لم
وض َع الحا َجةَ لل ُموا َجهة في
ٍ
راف الخَطيَّة
مرة ً ِ
فخ ِ
َطيَّةً َّ
واح َدة ً ث ُ َّم َ
تاب عنها ُمباشَرةً .بل ،كانَ يُتابِ ُع إقتِ َ
ت ُك ِن الحا ُل أنَّهُ إقت َ َر َ
غم من أنَّهُ ال تُو َج ُد خطيَّةٌ أك َبر من
شير إلى رغبتِ ِه بإيقافِها .وعلى ُّ
ولم يُظ ِهر أيَّةَ عال َم ٍة ت ُ ُ
الر ِ
ُ
يتوب عنها .وبما َّ
فران اللهَّ ،
أن
َطيَّتِ ِه وأن
فإن اللهَ لن يغ ِف َر
ف بِخ ِ
ٍ
لشخص يرفُ ُ
َ
ض أن يعت َ ِر َ
غ ِ
ُفرزَ من
هذا الر ُجل لم يُظ ِهر أيَّةَ عال َم ٍة للتوبَ ِة وال أيَّةَ رغبَ ٍة بالتغيير ،نص َح بُولُس أن ي َ
األمر الذي كانَ نُق َ
الرسالةَّ :
إن
سد،
ِ
الخامس من هذه ِ ّ
ُ
ال َج َ
طةَ بُولُس الثانِ َية في اإلصحاحِ
ُفرزَ من جس ِد الكنيسة.
ؤمنَ الذي ال يرغ ُ
ال ُم ِ
َب بالتَّو َب ِة عن خط َّي ِت ِه ين َبغي أن ي َ
التحلي بالدافِ ِع الصحيح...
حو َل
ِ
َّ
واجهُ إخوتَنا وأخواتِنا الذين يعي ُ
ُ
شونَ في الخطيَّة،
إن دافِ َع ال ُموا َجهة ينبَ ُع من المحبَّة.
فنحن نُ ِ
مرونَ في
ف مكتُوفي األيدي،
ونتفر َج عليهم و ُهم يست َ ُّ
َّ
ألنَّنا نُ ِحبُّ ُهم لدرجة أنَّنا ال نستطي ُع أن ن ِق َ
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ير عالق ِتهم م َع المسيح ،وم َع أنفُ ِسهم ،وم َع اآلخرين .وهدفُنا في ال ُموا َجهة ُه َو أن نرى
تَ ِ
دم ِ
ُ
فنحن نُعيدُهم
ُعلّ ُم إنجي ُل متى  81ورسالة غالطية .1
يرج ُع إلى جس ِد ال َمسيح ،كما ي ِ
ال ُم ِ
ؤمنَ ِ
سبُ ِل البِ ِ ّر من أج ِل
عة" (غالطية  ،)8 :1واللهُ يُعيدُهم "بإهدائِهم في ُ
الودا َ
إلى الكنيسة "بِ ُروحِ َ
إسمه( ".مز ُمور .)3 :23
ِ
َّ
إن ُموا َجهة أخٍ أو أُخ ٍ
أمر
ت في َّ
الربّ بسبب أعما ِلهم التي تُظ ِه ُر عيشَهم في الخَطيَّةُ ،ه َو ٌ
إن ستراتيجيَّتَنا إلعا َد ِتهم إلى ال َّ
يَّ .
الربّ ِ وم َع
ٌ
ش ِركة م َع َّ
صعب ولكنَّهُ َ
ي وجوه َِر ّ
ضرور ٌّ
جس ِد المسيح ،ت ُك ُ
لحقُهُ
تصرفاتِهم بِ َحيا ِتهم
دار األذى الذي ت ُ ِ
ُّ
ون ب ُمسا َ
ع َدتِهم على ِ
فهم م ِق ِ
الزوجيَّة.
خاص عندما تتعلَّ ُق الخطيَّةُ بالخَيانَ ِة
ص ُّح هذا ِبشك ٍل
ّ
ِ
وعالق ِتهم .و َي ِ
َّ
ؤمنين ،وشها َدتِنا ل ُهم أيضاً.
َير ال ُم ِ
َطيَّةَ في َحياةِ ال ُم ِ
إن الخ ِ
ؤمن تُؤ ِث ّ ُر أيضا ً على شها َدتِ ِه ِلغ ِ
ؤمنا ً
غير ال ُمؤمنين يعت َ ِقدُونَ َّ
يعيش في
يرونَ ُم ِ
ُ
ُ
أن المسيح ِيّينَ ُمراؤُ ون .فعندما َ
الكثير من ِ
ون لدي ِهم ُح َّجةٌ إضافِيَّةٌ
وسوف ت ُك ُ
لرفض
ص ِنّفُونَ هذا ال ُمؤمن ك ُمرا ِئي،
الخطيَّة،
ِ
ِ
سوف يُ َ
َ
َ
اإلنجي ِل والخَالص .وإذا رأَونا نتعا َ
حركُ سا ِكنا ً حيا َل
طى م َع هذا ال ُمؤمن،
وأدر ُكوا أنَّنا ال نُ ِ ّ
َ
الروحي ألخينا وأُخ ِتنا في جس ِد
خطيَّته،
َير ُّ
سوف يُص ِنّفُونَنا ك ُمرائِينَ أيضاً .فمن أج ِل الخ ِ
َ
واجهَ إخو ِتنا
ؤم ٍن في كنيس ِتنا ،من
المسيح ،ومن أج ِل شها َدةِ ُك ِّل ُم ِ
ي لنا أن نُ ِ
ِ
الضرور ّ
واضعينَ إعا َدتَهم للمسيح وإلى الجسد في ُمق ِ ّد َم ِة رغب ِتنا بال ُموا َجهة.
عةِ ،
وودا َ
وأخواتِنا بمحبَّ ٍة َ
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الرابِع
الفَص ُل َّ
َدلي ُل َّ
الزواج
(ُ 8كورنثُوس )7
ب
اإلصحا ُح السا ِب ُع من ُكورنثُوس األُولى
ف بإصحاحِ الزواجِ في الكتا ِ
ُعر ُ
صار ي َ
َ
أمام بُولُس ،في
المقدَّس .إنَّهُ يُعا ِل ُج عددا ً من األس ِئلة وض َعها أعضا ُء الكنيس ِة في ُكورنثُوس َ
ت الجسديَّة
وص الزواج ،العُ ُزوبيَّة ،الطالق ،إعادة الزواج ،والعالقا ِ
رسال ٍة كتبُوها إلي ِه بِ ُخ ُ
ص ِ
طارحينَ عليهم أسئِلَةً
خال َل الزواجِ .لع َّدةِ قُرون ،عندما إقت َ َر َ
ب أعضا ُء الكنيس ِة من ُرعاتِهم ِ
الرعاةِ للزواج.
عن هذه األبعاد في الزواج ،ش َّك َل هذا اإلصحا ُح َدلي َل ُّ
ُ
َظر
ضيَّةُ األساسيَّة التي ت َّم
القَ ِ
التركيز عليها في هذا اإلصحاح هي" ،ما ُه َو الزوا ُج في ن ِ
الله؟" َّ
إن جمي َع هذه األسئلة ت َّمت ُمعالجتُها في اإلصحاحِ السابِع من ُكورنثُوس األُولى،
ف ُخ َّ
ُ
طةَ الله َّ
ص بالزواج.
للزواج ،و ُمعظم المشا ِكل التي تظ َه ُر فيما يختَ ُّ
حيث نكت َ ِش ُ
ى بها من اللهَّ ،
البعض قائِلينَ َّ
ألن بُولُس
أن
ُحاج ُج
ِ
ُ
قد ي ِ
مقاط َع من هذا اإلصحاح لي َ
ست ُمو َح ً
الشخصيَّة حو َل قضايا ُمعَيَّنة.
تكلَّ َم أحيانا ً من ُ
سلط ِة َّ
الربّ  ،وأحيانا ً أ ُخرى أعطى آرا َءهُ
ِ
أن تعلي َمهُ كانَ َّ
مثالً ،أ َّك َد بُولُس َّ
وصي ِهم
الربّ عندما
من َّ
تزو ُجونَ فأ ُ ِ
َ
أخبر ُهم قائِالً" ،وأ َّما ال ُم ّ ِ
فارقَ المرأَة ُ ر ُجلَهاُ 8( ".كورنثوس  .)81 :7أحيانا ً أُخرى ،أوض َح َّ
أن
ال أنا َب ِل َّ
الربّ أن ال ت ُ ِ
ي" :وأ َّما الباقُونَ فأقُو ُل ل ُهم
بأمر من َّ
تَعليماتِ ِه لم ت ُكن ٍ
الرب ،بل كانت تُع ِبّ ُر عن رأيِ ِه الشخص ّ
يتر ْكها"؛ "وأ َّما
َير ُم ِ
أنا ال َّ
ضي أن تَس ُكنَ َمعَهُ فال ُ
امرأَة ٌ غ ُ
ي تَرت َ ِ
الربُّ إن كانَ أ َ ٌخ لهُ َ
ؤمنَ ٍة و ِه َ
الربُّ أن ي ُكونَ
الربّ ِ في ِه َّن ولكنَّ ِني أ ُ ِ
عطي رأيا ً َك َمن َر ِح َمهُ َّ
أمر من َّ
ليس ِعندِي ٌ
العذارى فَ َ
ب رأيي .وأ َ ُ
أميناً"؛ "ولكنَّها أكث َ ُر ِغب َ
ظ ُّن أ ِنّي أنا أيضا ً عندي ُرو ُح
س ِ
طةً إن لَ ِبثَت هكذا ِب َح َ
الله" (ُ 8كورنثُوس .)41 ،25 ،82 :7
ب َك ِلماتِ ِه وكأ َّنها
غم اآلراء البَشريَّة التي ق َّد َمها بُولُس في هذه األعداد ،ال يُم ِكنُنا أن نح ِس َ
ُر َ
أساس
ي على
ى بها من َّ
ُ
ِ
غير ُمو َح ً
الربّ  .كانَ بُولُس حريصا ً في هذا اإلصحاح على أن يبنِ َ
ُ
تعاليم المسيح
صة بالزواج في
تعليم المسيح.
وحيث وج َد أجوبَةً على هذه األسئِلة ال ُمخت َّ
ِ
ِ
ُ
حيث
الربُّ  .ولكن
أشار بُولُس إلى هذه
وس الله،
المراجع ُمثَ ِنّيا ً على ما سبقَ وعلَّ َمهُ َّ
ونا ُم ِ
ِ
َ
الربُّ أن ي ُكونَ أميناً".
صامتَين ،تكلَّ َم بُولُس
سوعُ أو النا ُموس
كإنسان "ك َمن ِ
ِ
كانَ ي ُ
رح َمهُ َّ
ٍ
"رو ُح الله( ".العدد )41
َ
لذلك كانت َك ِلماتُهُ األخيرة في إصحاحِ الزواجِ هذا هيُ ،
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ب وال من بعيد َّ
َّ
أفكارهُ في هذا اإلصحاح عن الزواج كانت
أن
ص ُد ال من قَري ٍ
إن بُولُس لم يق ُ
َ
ى بها .في َك ِلما ِت ِه األخيرة في هذا اإلصحاح ،أ َّك َد بُولُس َّ
أن ما كت َبهُ لل ُكورنثُوس ِّيين
ُ
غير ُمو َح ً
ى ب ِه من الله.
ِ
عن الزواج ،كانَ ُمو َح ً
الحاضر"...
يق
ِ
ب ِ
" ِبسبَ ِ
الض ِ
يتزو ُجوا وال يطلُبُوا
عبر هذا اإلصحاح ،ش َّد َد بُولُس على نصي َح ِة ال ُكورنثُوس ِيّين أن ال
َّ
َ
وضعا ً ُمخت َ ِلفا ً عن الوضع الذي كانُوا يعي ُ
شونَ في ِه عن َدما ُد ِعيُوا ليت َبعُوا ال َمسيح .لقد علَّ َمهم
ِّ
الحاضر" ( .)21كانت الكنيسةُ
إضطهادٍ،
ت
هكذا بسبب ما أسماهُ "الضيق
تعيش في وق ِ
ُ
ِ
عازبينَ  ،بد َل أن يُضيفُوا ه َّما ً
ضل أن يبقَى
ب َ
وبسب ِ
ذلك ،إعتَقَ َد بُولُس أنَّهُ من األف َ
العازبُونَ ِ
ِ
وم حياتِهم اليوميَّة.
على ُه ُم ِ
يبدُو َّ
العازبينَ أن
بإمكان أوالدِهم
أن ال ُكورنثُوس ِيّين في رسالتِهم إلى بُولُس ،سألُوهُ إذا كانَ
ِ
ِ
ضل واألكثر ِحك َمةً أن
ق آنذاك.
يتزو ُجوا في ز َم ِن ال ِ ّ
فأجاب بُولُس ِب ُو ُ
ضوح أنَّهُ من األف َ
َ
َّ
ضي ِ
تزوجين .لم يمن َْع هؤالء
الشباب
يب َقى
ُ
العازبُونَ والبناتُ العذارى هكذا كما ُهم ،أي ُ
ِ
غير ُم ّ ِ
شبَّان وال َّ
ال ُّ
شابَّات من الزواج ،بل نص َحهم بالعُ ُزوبِيَّة .لهذا السبب ،بدأ اإلصحا َح بالقو ِل ل ُهم،
شبَّان وال َّ
قر َر هؤالء ال ُّ
ٌ
عازبينَ ،
س إمرأة )8( ".فإذا َّ
"حسن َّ
للر ُجل أن ال َي َم َّ
شابَّات أن يبقُوا ِ
أرا َد ُهم بُولُس أن يحفَ ُ
جر َبة.
ظوا أنفُ َ
سهم من الت َّ ِ
أضاف أيضا ً َّ
غم َّ
عازبينَ أن يبقُوا كما كانُوا ،ولكنَّهُ
أن
أن بُولُس علَّ َم هؤُ الء الذين كانُوا ِ
َ
ُر َ
ُخطئ" :ولكن إن لم يضبُ ُ
زو ُجواَّ .
التزو َج
ألن
قرر أن
يتزو َج ف ُه َو ال ي ِ
من َّ
ُّ
سهم فَليَت َ َّ
طوا أنفُ َ
َّ
خطئ"؛ "ولكن إن كانَ أح ٌد يَ ُ
ظ ُّن أنَّهُ َيع َم ُل
أصلَح من
تزو َ
جت لم ت ُ ِ
ُّ
التحرق"؛ "لَ ِكنَّ َك وإن َّ
صير فليف َع ْل ما يُريد .إنَّهُ ال
ت
نحو عذرا ِئ ِه إذا
تجاوزَ ِ
َ
الوقت وهكذا لَ ِز َم أن َي َ
ِبد ِ
َ
ُون ِلياقَ ٍة َ
تزوجا)31 ،21 ،9( ".
ي ِ
ُخطئ .فَل َي َّ
يَ ُ
تزوجا ً سابِقاًَّ ،
البعض َّ
عض ٍو في السنهدريم كانَ ُمتوقَّعا ً أن
ظ ُّن
ألن ُك َّل ُ
ُ
أن بُولُس كانَ ُم ّ ِ
طعٍ خا َ
ذلك ،في مق َ
ت ُك ُ
تزوجينَ واألرامل ،علَّ َم ُهم" ،إنَّهُ
ون لهُ زو َجةٌ .وفوقَ َ
ط َ
ب في ِه َ
غير ال ُم ّ ِ
حسن إذا لَبِثُوا كما أنا" ( .)1لهذا يستن ِت ُج ُمع َ
ٌ
سِرينَ أنَّهُ كانَ أرمالً.
ظ ُم ال ُمف ّ
تحر ُموا بع ُ
البعض اآلخر"...
ضكُم
َ
"ال ُ
َّ
صو ٌد منها التكاث ُر ،ولكن أيضا ً من َح اللذَّ ِة
سديَّةَ بينَ َّ
الر ُج ِل والمرأَةِ مق ُ
إن العالقَةَ ال َج َ
وكذلك
الواجب
ُوف الر ُج ُل المرأَة َ حقَّها
َ
للشري َكين .ولقد أيَّ َد بُولُس هذه الفكرة بالقَولِ " :لي ِ
ِ
ليس للمرأةِ تسلُّ ٌ
ليس لهُ
للر ُجل.
َ
وكذلك َّ
سدِها بَ ْل َّ
المرأَة ُ أيضا ً َّ
ط على َج َ
الر ُج ُل أيضا ً َ
الر ُج َلَ .
سلُّ ٌ
ين ِل َكي
ط على َج َ
ت َ
س ِد ِه بل للمرأة .ال يسلُبْ أح ُد ُكم اآلخر إال أن ي ُكونَ على ُموافَقة إلى ِح ٍ
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تتفر ُ
ُ
ب ع َد ِم
ُجر َب ُكم
وم والصالة ث َّم تجتَ ِمعُوا أيضا ً معا ً لكي ال ي ِ ّ
غوا لل َّ
َّ
الشيطان لسب ِ
ص ِ
نزا َه ِت ُكم)5 -3( ".
طع ببِضعَ ِة أعدادٍ ،خا َ
قب َل هذا المق َ
للر ُج ِل أن ال
األشخاص
ب بُولُس
س ٌن َّ
ط َ
العازبينَ قائِالً" ،ح َ
َ
ِ
ولكن هذا ال ين َ
َّ
ب هذا المقطع ،ين َبغي
س إمرأَة" (،)8
يَ َم َّ
س ِ
تزو ِجين .ف ِب َح َ
ط ِب ُق بالطبع على ال ُم ّ ِ
ي اآلخَر .فعلى َّ
الزوج أن يسعى
نس على
ِ
الج ُ
أن يُر ِ ّكزَ ِ
الشريك اآلخر وأن يسعى لي ِ
ُرض َ
ي زو َجتَهُ ،وعلى َّ
ض ُهما
يحرما بع ُ
الزوجة أن تسعى لت ُ ِ
لي ِ
ي زوجها ،وينبغي أن ال ِ
رض َ
ُرض َ
س ِديَّ ِة ال َحمي َمة.
عض من العالقَ ِة الج َ
البَ َ
صواب أو خطأَ ،
َّ
ي أَو غير
ست حو َل ما ُه َو
ٌ
إن ُحدُو َد العالقَ ِة ِ
الجنسيَّ ِة في الزواج لي َ
طبيع ٌّ
َ
الشريكان َّ
ي شيءٍ يفعَلُهُ
ي
الم ِ
ي .إن ال َك ِلمة ِ
الز ِ
وجيَّان لي ِ
فتاحيَّة ُهنا هي "التَّبادُل ".فأ َ ُّ
ِ
طبي ِع ّ
ُرض َ
األمر ال ُم ِه ُّم ُهنا ُهو ال ُمبا َدلة.
ب والخَطأ.
ُك ٌّل ِمن ُهما
َ
ُ
ُقاس بمعايير الصوا ِ
الشريك اآلخر ،ال ي ُ
للزوجِ أو َّ
يح ُّق َّ
قا َل بُولُس َّ
للزو َج ِة أن يتوقَّفا عن العالقَ ِة
أن
السبب الوحيد الذي من أج ِل ِه ِ
َ
تر ٍة ما ،وهذا القَرار ين َبغي أن
راف إلى
قررا
الجنسيَّ ِة ،هو إذا َّ
ِ
ِ
ِ
الصوم والصال ِة ِلفَ َ
اإلنص َ
الطرفَين.
ق ُمتبا َدل من
َ
ي ُكونَ بإ ِت ّفا ٍ
ي َِةِ الحميمة ،بل ويُظ ِه ُر أيضا ً
َّ
إن هذا ال يُظ ِه ُر لنا فقط ُحدُو َد اإلمتِناع عن العالقَ ِة الجسد َّ
ين
الر ِ
وحيَّة التي يشتَ ِركُ بها الزو ُج والزو َجةُ .فعلى ُّ
ع العالقَ ِة ُّ
نو َ
الر ِ
زو َج ِ
غم من َكونِ ِهما ُمت َ ّ ِ
فر ِدهِِ ،بعالقَ ٍة
أمام الله ،ولكنَّ ُهما ال
يزاالن يتمتَّعانُ ،ك ُّل من ُهما ب ُم َ
ِ
ويشت َ ِر ِ
كان بِوح َدةٍ جسديَّ ٍة َ
ست العالقةُ
ُمست َ ِقلَّ ٍة م َع اللهَّ .
الزوجيَّة ،بَل هي
ِ
إن العالقَةَ األكثر حميميَّةً في هذه الحياة لي َ
شونَ عالقاتِهم َّ
عالقتُنا م َع اللهَّ .
وجيَّة ب ُح ِ ّريَّ ٍة أكثر م َّما يُناقِ ُ
سوف يُناقِ ُ
إن النَّاس
شونَ
الز ِ
َ
عالقا ِتهم م َع الله.
ُعلّ ُمنا هذا ال َمق َ
ط ُع أيضا ً َّ
للحمايَ ِة ض َّد الخطيَّ ِة الجنسيَّة الالأخالقيَّة ،هو أن
ض َل طريقَ ٍة ِ
ي ِ
أن أف َ
زواجهما .لقد كانت مدينَةُ
باإلرضاء ال ُمتبا َدل من عالق ِتهما الجنسيَّة في
الشريكان
يتمت َّ َع
ِ
ِ
ِ
ضوا ُك ٌّل
تزوجين أن يُر ُ
ب بُولُس أن ي ِ
غارقَةً في الالأخالقِيَّة ،و ِلهذا َر ِغ َ
ُكورنثُوس ِ
ُعلّ َم ال ُم ّ ِ
التجارب.
سهما من
داخ َل
الجنسيَّةَ عن َد
الشريك اآلخر ِ
ِ
المنزل ،لكي يُح ِ ّ
من ُهما الرغبَةَ ِ
صنا أنفُ َ
ِ
ِ
َّ
التجارب الالأخالقيَّة.
ض ُل دفاعٍ ض َّد
إن العالقَةَ الجسديَّة ال ُمشبِعة والقَويَّة هي أف َ
ِ
َّ
"ولكن اللهَ دَعانا في السالم"...
ت َّ
وجيَّة ،يُعا ِل ُج هذا اإلصحا ُح أيضا ً قضايا الطالق .من
باإلضافَ ِة إلى العُ ُزوبيَّ ِة والعالقا ِ
الز ِ
الواضح َّ
ؤمنَين أن
ين ُم ِ
أن ال ُكورنثُوس ِيّين سألُوا بُولُس في رسال ِتهم إلي ِه ،إن كانَ ِ
يح ُّق لشَري َك ِ
َّ
جواب
ولكن
سؤا ِلهم في العددين  81و.88
سخا زوا َج ُهما بالطالق .ي ُ
ُجيب بُولُس على ُ
َ
يف َ
صهُ بكل َم ٍة واحدة هي" :كال!" أرج َع بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّين إلى
بُولُس كانَ بسيطا ً جداً ،ول َّخ َ
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الفريس ِيّين،
األمر الذي
تعاليم المسيح عن عدم إمكا ِنيَّة َح ّل الزواج،
أشار إلي ِه ي ُ
أمام ِ ّ
ُ
ِ
َ
سوعُ َ
وس على َح ٍ ّد سواء (متَّى .)9 -3 :89
ودع َمهُ النا ُم ُ
سوع ُمباشَرة:
الرب ي ُ
ولكن في األعداد  ،81 -82عالَ َج بُولُس ُ
سؤاالً لم ي ُِجب علي ِه وال حتَّى َّ
ُ
ت النصي َحةُ ال ِكتا ِبيَّةُ التي أعطاها بُولُس
هل
ؤمن؟ فجا َء ِ
ؤم ٍن وغير ُم ِ
الطالق مس ُمو ٌح بينَ ُم ِ
يتركها.
ي
غير ُم ِ
ترتضي أن تَس ُكنَ م َعهُ فال ُ
امرأَة ٌ ُ
ِ
بشك ٍل عا ِد ٍل جداً" :إن كانَ أ ٌخ لهُ َ
ؤمنة و ِه َ
فارقَ
غير ُم ِ
ضي أن يس ُكنَ م َعها فال ُ
وال َمرأَة ُ التي لها َر ُج ٌل ُ
ؤمن و ُه َو يَرت َ ِ
تتركهُ ...ولكن إن َ
َّ
ولكن الله َدعانا
ليس األ ُخ أ ِو األُختُ ُمستَعبَدا ً في ِمث ِل هذه األحوال.
غير ال ُم ِ
ُ
ؤمن فلي ِ
ُفار ْقَ .
كيف تعلَ ُم أيُّها الر ُجل هل
الر ُجل .أو
صينَ َّ
كيف تَع َلمينَ أيَّتُها المرأَة ُ هل تُخ َِلّ ِ
َ
في السالم .ألنَّهُ َ
خلّص المرأةُ 8( ".كورنثُوس .)81 -85 ،83 -82 :7
تُ ِ
أن َّ
لقد أخبَ َر بُولُس ال ُكورنثُو ِس ِيّين َّ
ؤمنة وأن
ؤمن علي ِه أن يب َقى م َع الزو َج ِة غير ال ُم ِ
الزوج ال ُم ِ
ي ُكونَ ِمثاالً على محبَّة الله و ِنع َمتِ ِه تجاهَ شري َك ِة حياتِ ِهِ ،ل َكي تختَ ِب َر الخالص (أن ُ
ظ ْر أيضا ً
ؤمن ُه َو الذي لهُ ال َح ُّق
بطرس  .)1 -8 :3إن كانَ الزوا ُج قا ِبالً للفسخ ،فالزو ُج غير ال ُم ِ
ُ 8
ُفارقَ  ،ينبَغي على ال ُمؤمن أن يدعها تر َحل أو
غير ال ُم ِ
بإ ِت ّخا ِذ هكذا قرار .وإذا َّ
قر َر ُ
ؤمن أن ي ِ
ت َدعهُ ير َحل .وعندما يحد ُ
"ليس األ ُخ أو األُختُ ُمستَعبَدا ً في ِمث ِل هذه األحوال".
ُث هذا،
َ
(ُ 8كورنثُوس .)85 :7
سةُ المحبَّة
َ
ع َد َ
بعض
س ُرونَ حو َل ما قص َدهُ بُولُس بِقو ِل ِه " ُمستَعبَد" في العدد  .85يعت َ ِق ُد
ف ال ُمف ِ ّ
ُ
يخت َ ِل ُ
ص َل على الطالق ،ولكن ال ين َبغي أن يعُو َد
ال ُمف ِ ّ
سرين أنَّهُ يعني أن ال ُمؤمنَ ُح ٌّر بأن يح َ
غير ال ُمؤمن الزواجَّ ،
ويتزو َج إذا غا َد َر الشريكُ
الكتاب المقدَّس يتكلَّ ُم ض َّد إعا َد ِة الزواج
ألن
ُ
َ
َّ
األو ُل على َقي ِد ال َحياة (رومية  .)3-2 :7ويعت َ ِق ُد اآلخرونَ َّ
أن هذا يعني
طالَما ال يزا ُل الزو ُج َّ
ألن العد َد يقُو ُل َّ
شركا َء آخرينَّ ،
ويتزوجا ثانِيَةً من ُ
أنَّهُ
أن
بإمكان الشريكانَ أني يتطلَّقا
َّ
ِ
ي.
َ
الشريك الزوجي لم يعُ ْد ُمستَع َبداً ،دونَ أ ّ
ي توضيحٍ إضافِ ّ
غم َّ
ب
سِرينَ يخت َ ِلفُونَ حو َل
تفسير هذا العدد ،علينا أن نُف ِ ّ
أن ال ُمف ّ
س ِ
وح المحبَّة .ف ِب َح َ
ِ
ُر َ
س َرهُ بِ ُر ِ
بُولُس ،أع َ
ُ
وليس ألنَّهُ
اإلنسان حياة ً َج ِيّدة،
يعيش
ب أن
وس لإلنسان ،ألنَّهُ َر ِغ َ
َ
َ
طى اللهُ النا ُم َ
ليس ِل َكي أُل ِقي علي ُكم َوهَقا ً َب ْل
أرا َد أن يُقيَّ َد اإلنسانَ في قُيو ِد اإلس ِتعباد" .هذا أقُولُهُ ِلخ ِ
َير ُكم َ
ُون إر ِتباكُ 8( ".كورنثُوس .)35 :7
ألج ِل اللّياقَة وال ُمثا َبرة َّ
للربّ من د ِ
وس
يُم ِك ُن
وصف ِ
سوع وال َف ِ ّريس ِيّين بالطريقَ ِة التالية :قب َل أن يُط ِبّقَ ي ُ
الخالف بينَ ي ُ
ُ
سوعُ نا ُم َ
س ِة محبَّ ِة الله .أ َّما الفَ ِ ّريسيُّونَ فلقد ألقُوا
الله على حياةِ الناسَّ ،
وس الله من ِخال ِل ع َد َ
مر َر نا ُم َ
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وس الله من ِخال ِل
مر َر
ُون شفقة على الشعبِ .لهذا ،علينا أن نُ ِ ّ
تعاليم نا ُم ِ
ِبثق ِل َِ النا ُموس بد ِ
َ
وس الله على حيا ِة الناس.
ع َد َ
س ِة محبَّ ِة الله ،قب َل أن نُط ِبّقَ نا ُم َ
شخص تطلَّقَ قب َل أن يختَبِ َر اإليمان ،ما إذا كانَ بإمكانِ ِه
بإمكان
مثالً ،قد نتسا َء ُل ما إذا كانَ
ٍ
ِ
ُعلّ ُم َّ
يتزو َج ثانِيَةً أم الَّ ،
يتزو َج ثا ِنيَةً،
الشخص ال ُمطلَّقَ علي ِه أن ال
أن
أن
َّس ي ِ
َّ
َّ
َ
ألن الكتاب المقد َ
األول .إذا قُلنا لهؤالء األشخاص هكذا أمر ،ن ُك ُ
ون
إال في حا ِل وفا ِة زوج ِت ِه األولى أو
ِ
زوجها َّ
صو ُد منهُ أن يُع ِبّ َر عن
َّ
ف مثل الفَ ِ ّريس ِيّين ،الذين جعَلُوا من النا ُموس الذي كانَ المق ُ
نتصر ُ
َير اإلنسان ،ج َعلوا منهُ يُطب َُّق نا ُموسيَّا ً وشَرعيَّا ً على حياةِ الناس ليج َعل منها
محبَّ ِة الل ِه لخ ِ
سوع على
عملَهُ الفَ ِ ّريسيُّون فيما يتعلَّ ُق بالسبت عندما قا ُموا
بائِسة .هذا ما ِ
بتوجي ِه اللَّوم إلى ي ُ
ِ
وس
مر َر ي ُ
ي ِ عم ٍل ،بينما َّ
يوم السبت ،بد َل أن يمتَنِ َع عن ال ِق ِ
شفائِ ِه إنسانا ً في ِ
سوعُ نا ُم َ
يام بأ ّ
الفريس ِيّينَ قائِالً" ،السبتُ إنَّما ُج ِع َل
س ِة محبَّ ِة الله .عندها وبَّ َخ ي ُ
سوعُ ِ ّ
السبت من ِخال ِل ع َد َ
ُ
اإلنسان ألج ِل السبت( ".مرقُس )27 :2
اإلنسان ال
ألج ِل
ِ
يس الزواجِ إذاً؟ َّ
للر ُج ِل واإلمرأة اللذين خلقَ ُهما أن يتمتَّعا
فلماذا وض َع اللهُ ِ
ألن اللهَ أرا َد َّ
نوام َ
ت َّ
إطارها ين َبغي أن
الزواج والعائِلة .ولقد أرا َد اللهُ لنا أن ي ُكونَ ل َدينا ال َهي َكليَّة التي في
بِبَركا ِ
ِ
الناس من أن
نحر َم
يع َم َل الزوا ُج والعائِلة .ولكنَّنا غا ِلبا ً ما نستَخ ِد ُم
نواميس الزواج هذ ِه ل َكي ُ
َ
َ
يخت َ ِبروا ِمل َء الحياة التي أرا َدها ل ُهم الله ،عندما أعطى اللهُ أصالً
نواميس الزواج .كما قا َل
َ
َّ
َّ
الروح يُحيِيُ 2( ".كورنثُوس )1 :3
رف يقتُلُ،
بُولُس،
ولكن ُّ
"ألن ال َح َ
فردِها ،بإمكانِ َك أن
تقسيم هذا اإلصحاح إلى فقَرات ،وإذا
لت في
َ
إذا تأ َّم َ
ِ
درست ُك َّل فق َرةٍ ب ُم َ
تُح ِ ّد َد ماذا كانَ السؤال الذي طر َحهُ ال ُكورنثُوسيُّونَ على بُولُس في رسالتِهم ،الذي كانَ
ض َّ
أن ال ُكورنثُوس ِيّين
الرسول بُولُس ي ُ
ُجيب علي ِه في هذه الفقرة ال ُمحدَّدة .بإمكا ِننا أن نفت َ ِر َ
ق وإعا َدةِ الزواج بينَ ال ُمؤمنين؛ فالزوا ُج ال ُمختَلَ ُ
ط بينَ أخٍ أو أُخ ٍ
ت
َ
طر ُحوا أسئِلَةً عن الطال ِ
تزوجينَ من
أصب َحا ُم ِ
ؤمنَين ،أ َّما شَريكُ الحياةِ فال ،وهكذا ِ
يج ُد هؤالء ال ُمؤمنون أنفُ َ
س ُهم ُم ّ ِ
يتزوجوا في ُ
بإمكان َِ أوالد ِهم بإمكانِهم أن
ظ ُروفٍ
أشخاص غير ُمؤمنين ،وما إذا كانَ
ٍ
َّ
ِ
ِّ
ُم َّ
اإلضطهاد.
ضط ِربَة وغير ُمست َ ِق َّرة يغ ُم ُرها
يبدُو َّ
تزو ُجوا
ب على ال ُم ِ
أن ال ُكورنثُو ِس ِيّين سأَلُوا ماذا يتو َّج ُ
ؤمنينَ أن يفعَلُوا عندما ي ُكونُونَ قد َّ
مرة قب َل أن يختَ ِب ُروا الخالص ،وي ُك ُ
ون ل ُهم ع َّدة ُ زوجا ٍ
ت
ت أو أزواج من زيجا ِ
أكث َ َر من َّ
ماضيهم .بإمكا ِننا القَو ُل َّ
أن ال ُكورنثُوس ِيّينَ سألُوا بُولُس هذا النَّوع من السؤال ،بسبب الفقرة
ِ
جواب بُولُس :علينا أن ال
ص
نجدُها في ُ 8كورنثُوس  .24 -87 :7وبإمكا ِننا أن نُلَ ِ ّخ ً
التي ِ
َ
ويتزو َج
ؤم ٌن جديدٌ ،كأن نقُو َل لهُ أن يَعو َد
نُحا ِو َل أن نُغَ ِيّ َر القرارات التي سبقَ وإتَّخ َذها ُم ِ
َّ
تزوجها في الزيج ِة الثا ِنية .لقد علَّ َم بُولُس
شخصا ً سبقَ وطلَّقَهُ في شبا ِب ِه ،أو أن ي ِ
ُطلّقَ من َّ
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َ
مرا ٍ
واح ٍد هكذا
الربُّ ُك َّل ِ
س َم اللهُ ِل ُك ِّل ِ
واح ٍد كما َدعا َّ
ثالث َّ
َير أنَّهُ كما قَ َ
ت في هذه الفقرة" :غ َ
واح ٍد فل َيل َب ْ
ث فيهاُ 8( ".كورنثُوس .)21 ،87 :7
ِل َيسلُ ْك...
ي فيها ُك ُّل ِ
َ
الدعوة ُ التي ُد ِع َ
مرا ٍ
ار
يستخ ِد ُم بُولُس الكلمة "مد ُ
ت في هذه ِ ّ
ع ّو" بض َع َّ
الرسالة .وعندما يفعَلُ ،يُ ِش ُ
ير إلى إختِبَ ِ
ب أن
الخالص
للناس الذين ي ِ
ِ
ُخاطبُهم .فعندما يختَ ِب ُر ر ُج ٌل أ ِو إمرأَة ٌ الخالص ،علي ِه أن يطلُ َ
ؤمن ،علي ِه أن
تزوجا ً من
ُبار َك اللهُ الزوا َج الذي
شخص غير ُم ِ
ٍ
ُ
ي ِ
يعيش في ِه اآلن .فإذا كانَ ُم ّ ِ
تزوجاً ،علي ِه أن يسأ َل
يرج َع إلى
ِ
ِ
تعليم بُولُس في ُ 8كورنثُوس 81 -82 :7؛ وإن لم ي ُك ْن ُم ّ ِ
عوهُ إلى حياةِ العُ ُزوبَ ِة ِأم الزواج.
اللهَ إن كانَ يد ُ
ور ال َحياة
العُ ُزوبَة :خدمة َّ
ُون اإلرتِباك بأ ُ ُم ِ
الرب ِبد ِ
زوج يهت َ ُّم في ما
أخيراً ،أدر َج بُولُس حسنا ِ
ت العُزوبَة في نهايَ ِة هذا اإلصحاح" :غ ُ
َير ال ُمت َ ّ ِ
ُرضي إمرأَتَهَُّ .
تزوج ف َيهت َ ُّم في ما ِللعالَم
إن بينَ
للربّ
ُرضي َّ
َّ
كيف ي ِ
كيف ي ِ
َ
َ
الربّ  .وأ َّما ال ُم ّ ِ
َّ
وروحاً .وأ َّما
الزو َج ِة والعذر ِ
تزو َج ِة تهت َ ُّم في ما ِل َّ
سةً جسدا ً ُ
اء فرقاً .غ ُ
لربّ ِلت َ ُكونَ ُمقَ َّد َ
َير ال ُم ّ ِ
ليس ِل َكي أُل ِقي علي ُكم
ال ُمت َزَ ّ ِو َجةَ فتَهت َ ُّم في ما ِللعالَم
كيف ت ُ ِ
رضي ر ُجلَها .هذا أقُولُهُ ِلخ ِ
َير ُكم َ
َ
ُون إرتِباكُ 8(".كورنثُوس )35 -32 :7
َوهقا ً بَل ألج ِل اللياقَة وال ُمثابَ َرة َّ
للربّ ِ من د ِ
علَّ َم بُولُس َّ
ُون زواج إلى
ور ال َحياة هي
ِ
ُون اإلر ِت ِ
أن طريقَةَ خد َم ِة َّ
باك بأ ُ ُم ِ
بالبقاء بد ِ
الربّ ِ بِد ِ
ح ّد العُ ُزو َبة .هذا ال َبحث ال ين َ
مقاط َع
الحاضر" الذي بحثَهُ بُولُس في
ق
ط ِب ُق على "ال ِ ّ
ِ
ِ
ضي ِ
أُخرى من هذا اإلصحاح ،ولكنَّهُ ين َ
ط ِب ُق على إه ِتمامات القَلب غير ال ُم َّ
بالربّ  .ولكي
جزأ َّ
غم َّ
أن القَرار
ضل لإلنسان أن ال
يتوفَّ َر هذا ال ُمستَوى من التكريس ،من األف َ
َّ
يتزو َجُ ،ر َ
يتزوج.
ُقر ُر أن ال
بالزواج ال يج َع ُل من
تزوج أق َّل قي َمةً من الشخص الذي ي ِ ّ
ِ
َّ
الشخص ال ُم ّ ِ
ور ِبّهاَّ .
سوف ي ُك ُ
إن
زو ُج
مامها بينَ
صعو َبة في توزيعِ إه ِت ِ
ون لديها ُ
ِ
فال َعذرا ُء التي تَت َ َّ
زوجها َ
َ
الربَّ يقد ُِر أن
والربّ  ،ألن وح َدهُ َّ
القرار بالعَيش في العُ ُزو َبة ينبَغي أن يُت َّ َخ َذ بينَ اإلنسان َّ
يُو ِفّ َر القُ َّوة َ
ف بُولُس العُزو َبةَ كمو ِهبة)7( .
ص ُ
الالزمة للتكمي ِل الذي نج ُدهُ في ال َّربّ ِ فقط .يَ ِ
ِ
"الذي ج َم َعهُ الله"...
ي بينَها ُه َو" ،ما ُه َو الزوا ُج
ُثير إصحا ُح الزواجِ أسئِلَةً صعبَةً ِللغايَة ،وأكثَ ُر ُ
ي ُ
سؤا ٍل جوهَر ّ
ظ ِر الله؟" ولكن ببِسا َ
في نَ َ
َّ
"ألن الذي ج َمعَهُ اللهُ ال
الجواب علي ِه في متَّى :1 :89
نج ُد
طةِ ،
َ
ٌ
ُفرقُهُ
مان حياتَ ُهما
إنسان ".عندما يجتَ ِم ُع ش
َريكان ُم ِ
ي ِّ
نان في عالقَ ِة الزواجِ ال ُمقدَّس ،ي ُِلز ِ
ؤم ِ
ِ
إن قناعتَ ُهما َّ
أن اللهَ ج َم َع ُهما معاًَّ .
نان َّ
أن اللهَ ج َم َع ُهما معا ً ُه َو
عضهما ال َبعض ،ألنَّ ُهما ي ِ
ل َب ِ
ُؤم ِ
صر ُح َّ
أن هذين
األساس الذي يُعطي زوا َج ُهما اإلستقرار،
وليس قطعةَ الورق التي ت ُ ِ ّ
ُ
َ
الشري َكين صارا ُمرت َ ِب َ
ب اإلختِالفات التي ال نهايَةَ لها على صعي ِد
طينَ بالزواجِ شَر ِعيَّاً .و ِبسب ِ
ِ
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ركاء َّ
اإلنسجام واإلحتِماالت بالنس َب ِة لل ُّ
وج ِيّين في هذا العالمَّ ،
القرار بالزواج ين َبغي
فإن
ش ِ
الز ِ
َ
ي.
أن يُت َّ َخ َذ بنا ًء على اإلرشا ِد اإلل ِه ّ
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الخامس
الفص ُل
ِ
داء بالمسيح
ثالثَةُ مبادِئ ِل َحياةِ اإلقتِ ِ
(اإلصحاحات  9 ،1و)81
ب والخَطأ ،ولكنَّنا قد
في ال َحياةِ المسيحيَّةُ ،ه َ
ناك ع َّدة ُ قضايا ال يُم ِك ُن ال ُحك ُم عليها بال َّ
صوا ِ
نشعُ ُر ِحيالَها ب ُ
داخل حضارة ُمعيَّنة .فبالنس َب ِة
ب إن ِعكاسا ِتها اإلج ِتما ِعيَّة ِ
ي ،بحس ِ
ور َ
شعُ ٍ
سل ِب ّ
لبعض الحضارات ،هذه القضايا قد تش َم ُل ُ
َمر ،أو تسري َحةُ الشعر ،أو ما شابَه .في
ِ
ش َ
رب الخ ِ
خار َج الكنيسة،
الحضارةِ ال ُكورنثُوسيَّة ،كانَ اللح ُم الذي يُباعُ في الملحمة ،يُذبَ ُح
َ
لألوثانِ .
ِ
س َّك ُ
ذلك
ان مدينَ ِة ُكورنثُوس يعبُدُونَ األوثان ،ويُق َّد ُمونَ لها الذبائح نيا َبةً عنهم ،بما في َ
كانَ ُ
الذبائح الحيوا ِنيَّة التي كانَ يُباعُ لح ُمها فيما بعد في السوق
ضة .وكانَ الكثيرونَ
بأسعار ُمخفَّ َ
ٍ
الوثَنيَّة قب َل إيمانِهم بالمسيح.
منَ ال ُمهتَدِينَ للمسيحيَّ ِة قد سبقَ ل ُهم وقا ُموا ِبهذه الممارسات َ
ليعرفوا ما إذا كانَ اللح ُم الذي قُ ّد َِم
وبع َد أن عرفُوا اإليمان المسيحي ،أص َبحوا في ِ
صراعٍ ِ
وشعر الكثيرونَ من ُهم أنَّهُ خطأ ٌ ألنَّهُ كانَ ُمخت َ ِلطا ً
كذبائ َح لألوثان ،ما إذا كانَ صوابا ً أم خطأً،
َ
بعبا َدةِ األوثان.
ٌ
اإليمان
زمان أطول في
صار ل ُهم
ولئك الذين كانُوا ُمثقَّفِينَ  ،أو
آخرونَ في الكنيسة ،عا َدة ً أ ُ َ
َ
ِ
للوثَن .ف ِب َن َ
ُ
األوثان أكثَر
ظ ِرهم ،لم ت ُك ِن
ي خط ٍأ في أك ِل
ِ
ي ،لم َ
يروا أ َّ
اللحم الذي قُ ّد َِم َ
المسيح ّ
معنى في المجا ِل
ي
من مع َد ِن الذه ِ
ب وال ِفضَّة والخشَب والحجر ،ولم ي ُك ْن لهذه األوثان أ ُّ
ً
لألوثان
"فمن ِج َه ِة ما ذُبِ َح
ي .ولقد تعا َم َل بُولُس م َع هذه الذهنِيَّة ودع َمها عندما قا َلِ ،
الر ِ
ُّ
ِ
وح ّ
نعلَ ُم ْ
ي
واحداً )4 :1( ".لم ي ِ
ليس إلهٌ آخ َُر إال ِ
ُعط بُولُس أ َّ
ليس َوثَ ٌن في العالَم وأن َ
أن َ
ضةٍ ،ولهذا وافَقَ م َع ال ُمؤمنين األكثر
ب وف َّ
ق أو قي َم ٍة لهذه األصنام المصنُوعة من ذه ٍ
إستحقا ٍ
نُضجا ً َّ
أن أك َل اللحم ال ُمقدَّم لألَوثان لم ي ُكن لهُ
ي على اإليمان.
ٌ
إنعكاس َ
سلبِ ٌّ
َّ
بكالم
ليس ال ِعل ُم في الجميع )7( ".أي أن بُولُس كانَ يقُو ُل
ولكن بُولُس ي
ٍ
ُ
ُضيف قائالً" ،ولكن َ
ت
ليس الجمي ُع
كتب بُولُس هذه اإلصحاحا ِ
بالضرور ِة على ُمستَوى ذكائِ َك أنتَ .
َ
آخر أن َ
ؤمنَ الذي ل َدي ِه عل ٌم بأن ال قي َمةَ لألوثان ،ماذا علي ِه أن يف َع َل عندما يلتَقي
ُعلّ َم ال ُم ِ
الثالثة ل َكي ي ِ
ضيَّة من أك ِل اللحم
حو َل بُولُس
مسار القَ ِ
ليس لدي ِه هذا ال ُمستَوى من ال ِعلم .لقد َّ
َ
بأخٍ ُمؤمن َ
وكيف ين َبغي على المؤمنين
للوثَن ،إلى العالقات بينَ اإلخوةِ واألخوات في المسيح،
َ
ال ُمقد َِّم َ
األقوياء أن يتعا َملُوا م َع اإلخو ِة الضُّعفاء .وجوابا ً على اإلع ِتراض بأنَّهُ ين َبغي أن ي ُكونَ لديهم
الرو ُح ال ُح ِ ّريَّةَ ليأ ُكلوه ،قا َل بُولُس لإلخوةِ األق ِوياء" ،ولكن أن ُ
ظروا
ال ُح ِ ّريَّة ليأ ُكلُوا ما أعطا ُهم ُّ
لذلك إن كانَ طعا ٌم يُعثِ ُر أخي فلَ ْن آ ُك َل لَحما ً إلى
سلطانُ ُكم هذا معث َ َرة ً للضُّعفاء...
َ
صير ُ
ِلئال يَ َ
أخي)83 ,9( ".
األ َبد ِلئال أُعثِ َر ِ
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عرف بُولُس َّ
وف يج َع ُل ال ُمؤمنين األقوياء يُف ِ ّك ُرونَ بموقِ ِفهم حيا َل األمر .لقد
أن هذا ال َح ّل َ
س َ
َ
يكرهُ ُك َّل أشكال النَّا ُموسيَّة .لم ي ُِحبّ أن يرى الناس
الر ِ
كانَ بُولُس بطل ال ُح ِ ّريَّ ِة ُّ
وحيَّة ،وكانَ َ
عرف بُولُس َّ
أن
يُغ ِيّ ُرونَ تعلي َمهُ ليجعَلُوا منهُ قانُونا ً للمسموحِ وال َممنُوع في الحياةِ المسيحيَّة.
َ
الكثيرينَ من ال ُمؤمنينَ األقوياء كانُوا سيعتَ ِب ُرونَ حلَّهُ كشك ٍل من أشكا ِل النا ُموسيَّة .فكانُوا
فكتب بُولُس هذه اإلصحاحات
بضعف أخي؟"
حلّ ِه بالقَولِ " ،لماذا ت ُ َح ُّد ُح ِ ّريَّ ِتي
ِ
يُجيبُونَ على ِ
َ
ؤمنين أن نُف ِ ّك َر بحا َج ِة اإلخوة
ُعلّ َم ال ُكورنثُوس ِيّين( ،وأنا وأنت) ،أنَّهُ من ال ُم ِه ِ ّم لنا ك ُم ِ
الثالثة لي ِ
داء
واألخوا ِ
"ر َما ِديَّة" في حياةِ اإلقتِ ِ
ت الضُّعفاء ،بينما نستخ ِد ُم ُح ِ ّريَّتَنا في القضايا التي تُس َّمى َ
بالمسيح.
صة عن ال ُح ِرية ال ُمتمثِلَة بالمسيح
ثالثَةُ مبادِئ ُمل َّخ َ
تشربُونَ أو
عليم بُولُس يتل َّخ ُ
ص في هذا المقطع بكلماتِ ِه األخيرة" :فإذا ُكنتُم تأ ُكلُونَ أو َ
نج ُد ت َ
تف َعلُونَ شَيئا ً فاف َعلُوا ُك َّل شَيءٍ ِلمج ِد اللهُ .كونُوا ِبال عثَرة ِلليَ ُهو ِد و ِلليُونا ِن ِيّين و ِل َكنيس ِة الله.
ب ما يُوا ِف ُق نَفسي بل ال َكثيرينَ ل َكي
رضي الجمي َع في ُك ِّل شَيءٍ غي َر طا ِل ٍ
كما أنا أيضا ً أ ُ ِ
ص ثالثَةَ مبادِئَّ .أوالً،
صواُ 8( ".كورنُثوس  )33 -38 :81من هذه األعداد ،نستخ ِل ُ
يخلُ ُ
مامنا ينبَغي أن ت ُكون لمج ِد الله .ثانِياً ،نتعلَّ ُم َّ
نتعلَّ ُم َّ
أن أعمالَنا ين َبغي أن تَ ُكونَ
أن أولويَّةَ إه ِت ِ
خالص اآلخرين .وثا ِلثاً ،نتعلَّ ُم َّ
أن منفَ َعة اآلخرين هي
َمبنِيَّةً على ما يُم ِكن أن يُؤ ّدِي إلى
ِ
الصواب وما ُه َو ال َخ َ
طأُ ،وال ما
ست القضيَّةُ ما ُه َو
ُ
أكث َ ُر أه ِ ّميَّةً من منفَعتنا الشخصيَّة .لي َ
لخالص اآلخرين،
ضيَّةُ هي ماذا يُم ِ ّج ُد الله ،وماذا يقُو ُد
يح ُّق لنا أن نع َملَهُ وما ال ِ
ِ
ِ
يح ُّق .بل القَ ِ
دركُ أنَّها تُع ِبّ ُر ع َّما
وماذا يُؤ ّدِي إلى َمنفَ َع ِة اآلخرين .عندما تُف ِ ّك ُر بهذه ال َمبادِئ الثالثة ،ت ُ ِ
الحقاًُ ،مع ِبّرا ً عنهُ
بعبارة "محبَّة الله ،آغا ِبّي".
سيذ ُك ُرهُ بُولُس في هذه الرسالَ ِة ِ
َ
َّ
ولكن العالَ َم ال يُؤ ِيّ ُد هكذا ذهنيَّة .ف ِقيَ ُم الحضارا ِ
ت في هذا العالم ُمعب ٌَّر عنها في هذا التصريحِ
للحضارةِ ُه َو بقا ُء الذَّاتَّ ".
ال َمألُوف عن توضيِحِ ال ِق َيمَّ :
إن أه َل هذا العالم
ون
َ
"إن َّأو َل قانُ ٍ
يقَ ِيّ ُمونَ أعمالَ ُهم ع َّما إذا سي ُك ُ
سل ِبي عليهم شخصيَّاً .فيسأَلُونَ :
ون لها
ٌ
ي أم َ
إنعكاس إيجا ِب ٌّ
َّ
سفَةَ المسيح ،التي علَّ َمها بُولُس ُهنا ،هي عن العطاء –
ص ُل من هذا؟"
ولكن فل َ
"عالم سأح َ
َ
صوا وين ُموا.
العطاء لله ،ل َكي يأ ُخ َذ ُه َو المج َد ،والعطا ُء لآلخرين لكي يخلُ ُ
ُ
فنحن لم نعُ ْد أحرارا ً أن نع َم َل ما نشاء .بل علينا
سرينَ عبيدا ً للمسيح.
لقد جعلنَا خال ُ
صنا ُمستأ َ
ُنيان اآلخرينَ ،
مامنا ِب
ف كما يُريدُنا ال َمسي ُح أن
أن
إنطالقا ً من إه ِت ِ
فِ ،
َّ
َّ
ِ
نتصر َ
نتصر َ
خالص وب ِ
لمج ِد الله.
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ق المبادِئ الثالثة للتمث ُّ ِل بالمسيح
تطبي ُ
كيف كانَ يُط ِّب ُق هذه المبادِئ الثالثة في حيا ِت ِه الشخصيَّة.
في اإلصحاحِ التا ِسع ،أظ َه َر بُولُس
َ
س ٌ
ب.
ليس لنا ُ
َشر َ
لطان أن نأ ُك َل ون َ
ب َدأ َ بالدفاعِ عن ُح ِ ّريَّتِه قا ِئالً" :ألَستُ أنا ُح َّراً؟ ...ألَعلَّنا َ
س ٌ
لطان أن نَ ُجو َل بأُخ ٍ
الربّ وصفا ...إن ُكنَّا قد
سل
الر ُ
ليس لنا ُ
وإخوةِ َّ
ت زو َجةً كباقِي ُّ
ألَعلَّنا َ
َ
آخرونَ ُ
شركا َء في
لر ِ
زرعنا ل ُكم ا ُّ
س ِديَّات .إن كانَ ُ
صدنا من ُكم ال َج َ
وحيَّات أفَ َعظي ٌم إن َح َ
َ
سلطان علي ُكم أفَلَسنا ُ
أظهر بُولُس
نحن باألَولىُ 8( ".كورنثُوس  )82 -88 ،5-4 ،8 :9لقد
ال ُّ
َ
ت الما ِ ّديَّة لقا َء
ُهنا حقَّهُ بأن يأ ُك َل
ص َل على ال ُمكافآا ِ
ويشر َ
ب ،بأن يأ ُخ َذ لنَف ِس ِه زو َجةً ،وبأن يح َ
َ
أَتعا ِب ِه التي يبذُلُها من أج ِل اآلخرينَ في الخدمة.
ُك ُّل األشياء لك ُِل النَّاس
وس ال ُح ِ ّريَّة ،كانَ بُولُس ُح َّرا ً
ض ُمبَاش ََرة ً
سو ٍل
َ
َك َر ُ
ف بأيَّ ِة طريقَ ٍة ال تُناقِ ُ
َّ
تحت نا ُم ِ
ليتصر َ
أخبر
ذلك،
يار ِه أن ال
قر َر
ف بهذه الطريقة .وبد َل َ
ِ
َّ
تعاليم المسيح ،ولكنَّهُ َّ
َ
بملء إختِ ِ
يتصر َ
سلطان بل نتح َّم ُل ُك َّل شَيءٍ لئال نج َع َل عا ِئقا ً
عم ْل هذا ال ُّ
ال ُكورنثُوس ِيّين قا ِئالً" ،لكنَّنا لم نست َ ِ
ف
غم أنَّهُ كانَ ُح َّرا ً أن
إلنجي ِل المسيح ...أ َّما أنا فَلَم أست َ ِ
َّ
يتصر َ
عم ْل شَيئا ً من هذاُ ".ر َ
لمصلَحتِ ِه الذِّاتِيَّة ،إال أنَّهُ
ليكرزَ ب ِه.
إختار أن ال يف َع َل ،لئال يُعيقَ
ُّ
َ
تصرفُهُ اإلنجي َل الذي جا َء ِ
وخالص اإلنسان فوقَ رغباتِ ِه اإلنسانيَّة.
َير أنانِيَّة مج َد الل ِه
َ
بهذه الطريقَة ،وض َع بُولُس ِبغ ِ
روة ُ رسال ِة بُولُس في الفقرةِ التالية":فإ ِنّي إذ ُكنتُ ُح َّرا ً من الجميع إستَعبَدتُ نفسي
بَ َدت ذُ َ
تحت النا ُموس كأني
ي ألربَ َح الي ُهود .وللذينَ
َ
لل َجميع ألربَ َح األكثَرينِ .
فصرتُ للي ُهو ِد َكيَ ُهو ِد ّ
تحت النا ُموس .وللذينَ بال نا ُموس كأ ِنّي بال نا ُموس .م َع أ ِنّي
تحت النا ُموس ألربَ َح الذين
َ
َ
ُّعفاء
وس لله بل
َ
صرتُ للض ِ
تحت نا ُم ٍ
لستُ ِبال نا ُم ٍ
وس للمسيح .ألر َب َح الذين بال نا ُموسِ .
ص على ُك ِّل حا ٍل َقوماً .وهذا أنا أفعَلُهُ
صرتُ ِلل ُك ِّل ُك َّل شَيءٍ أل ُ ِ
ك َ
ضعيفٍ ألربَ َح الضُّعفاءِ .
خلّ َ
ألج ِل اإلنجيل أل ُكونَ شَريكا ً في ِهُ 8( ".كورنثوس )23 -89 :9
غم َّ
يار ِه
أن بُولُس كانَ ُح َّرا ً من النَّاس ،أي أنَّهُ ُو ِل َد ُح ّرا ً ولم يُستَع َب ْد أل َحد ،ولكنَّهُ و ِب ِ
ملء إختِ ِ
ُر َ
صة ً
وقر َر أن يخ ُد َم ُهم بأيَّ ِة َ
يع من أج ِل اإلنجيلَّ .
جع َل نف َ
طريقَ ٍة يربَ ُح بها فُر َ
سهُ عبدا ً للج َم ِ
تصرفاتِ ِه ليج َع َل
ف
لتقديم إنجي ِل
الخالص لهم .فإذا كانَ
ٌ
ُّ
ِ
شخص ما ي ُهو ِديَّاً ،كانَ بُولُس يُك ِيّ ُ
ِ
ب
ي .وإذا كانَ
شخص ما أ ُ ِ ّميَّاً ،كانَ بُولُس يتكلَّ ُم م َعهُ بأُسلُو ٍ
ٌ
اإلنجي َل ِ
شوقا ً للي ُهو ِد ّ
واضحا ً و ُم ّ ِ
يج َع ُل من رسالَ ِة اإلنجي ِل بسي َ
واض َحةً.
طةً ِ
ُون
ناك ُحدُو ٌد ال يُم ِكن لبُولُس أن
يتجاوزَ ها ،ولكن إن كانَ
غم أنَّهُ كانت ُه َ
ٌ
شخص ما بد ِ
َ
ُر َ
غم َّ
أن بُولُس لم
شوقا ً للذي ِبال نا ُموسُ .
نا ُموس ،كانَ يع َم ُل ُك َّل شيءٍ ِليج َع َل منَ اإلنجي ِل ُم ّ ِ
ور َ
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ضه ُ
اآلخرونَ  ،كانَ ُمست َ ِع َّدا ً أن يستخد َِم ُح ِ ّريَّتَهُ في المسيح
ُ
ليُسا ِوم على ما آ َمنَ ب ِه إن َرفَ َ
ف ُ
ظرو ِفهم.
ليج َع َل اإلنجي َل مف ُهوما ً ل ُك ِّل الناس في ُمختَلَ ِ
ورفض ُك َّل أشكا ِل النا ُموسيَّة،
جع َل بُولُس من ال ُح ِ ّريَّ ِة في المسيح في ُمق َّد َم ِة إه ِتماماتِ ِه،
َ
مام ِه
ولكنَّهُ كانَ ُمهت َّما ً ِبش َّدةٍ أيضا ً باألخِ األض َعف ،وبوح َدةِ جس ِد المسيح .وإنسجاما ً م َع إه ِت ِ
إختار أن يمتَ ِن َع عن ُممارسا ٍ
ت يُم ِك ُن أن تعث ُ َر األخ األض َعف.
هذا،
َ
أحرار في المسيح أن نع َم َل ع َّدة َ أ ُ ُمورُ ،
نحن مسؤُ ولونَ عن الطريقة التي
غم أنَّنا
ٌ
تطبيقيَّاًُ ،ر َ
صة ً
الروحي
تُؤ ِث ّ ُر بها
َ
أولئك الذين ُهم أعضاء في نفس الجسد ُّ
تصرفاتُنا على اآلخَرين ،خا َّ
ُّ
الذين ن ُ
س ِة الل ِه وال ِبعالقَتِنا م َع المسيح ،ولكن
حن في ِه .لهذا ،إن ُكنَّا نع َم ُل شيئا ً ال ي َم ُّ
س بقدا َ
ور هذا األخ اآلخر .المب َدأ ُ
عثرة ً لألخِ اآلخر ،فعَلَينا أن ال نع َم َل هذا الشيء في ُح ُ
يُش ِ ّك ُل َ
ض ِ
ب منهُ أن
ُعلّ ُمهُ بُولُس ال يُطب َُّق بجع ِل األخ الضعيف يذه ُ
الذي ي ِ
َب بعيدا ً عنَّا ،وال بأن نطلُ َ
ين ُ
ُ
مامنا ومحبَّ ِتنا إلخوتِنا وأخواتِنا في
الج َه ِة األُخرى.
تطبيق هذا المب َدأ يُوج َد في إهتِ ِ
ظ َر إلى ِ
مامنا ِب ِوح َد ِة الجسد.
المسيح ،وإه ِت ِ
َور ال َمرأة في الكَنيسة
فه ُم د ِ
دور المرأة في الكنيسة،
في اإلصحاحِ الحادِي عشَر من ُكورنثُوس األُولى ،عالَ َج بُولُس َ
الرب .ولقد علَّ َم ال ِنّسا َء أن يُغ ِ ّ
كتب بُولُس يقُول:
ُرخينَ
س ُه َّن وأن ي ِ
ومائِدة َّ
شعر ُه َّنَ .
َطينَ ُرؤُ و َ
َ
شعرها فَ ُه َو َمج ٌد لهاُ 8( ".كورنثُوس [ .)85 :88وقد ي ُك ُ
ون
رخي
"وأ َّما ال َمرأَة إن َكانت ت ُ ِ
َ
س ُ
ُ
تطبيق هذا المب َدأ
الوحي ،وفي هذه الحال ،ينبَغي
ور ِ
لهذا المبدأ أبعا ٌد ُرو ِحيَّةٌ خَفيَّةٌ بينَ ُ
ط ِ
َض النَّ َ
الزمان والمكان ،وفي ُك ِّل الحضاراتَّ ،
وحيَّة تفُ ُ
وق
ظر عن
الر ِ
ِبغ ِ ّ
ألن اإلع ِتبارات ُّ
ِ
ُّ
الظ ُروف ال َبشريَّة ].ولكن إن كانَ هذا المب َدأ ُ ُمرتَ ِبطا ً فقط بإع ِتبارا ٍ
ت
حضاريَّة ،فمنَ
ِ
الشعر القَصير أو ال َمحلُوق
ت
عروف أنَّهُ في
الحضارةِ ال ُكورنثُو ِسيَّة ،كانت ال ِنّسا ُء ذا ِ
الم ُ
َ
ِ
ُ
ساء ال َمسيحيَّات عن هؤالء ،علَّ َم
سم َعة .ولكي يت َّم
عرفَن بأنَّ ُه َّن زانِيات وس ِيّئات ال ُّ
تمييز ال ِنّ ِ
تُ َ
بُولُس ال ِنّسا َء في الكنيسة أن يُغ ِ ّ
شعر ُه َّن.
ُرخينَ
َطينَ
شعر ُه َّن وي ِ
َ
َ
َّ
أساس إعتِبارا ٍ
ولكن مب َدأ َ اإلن ِفصال عن
حضاريَّة،
ت
كانَ هذا تعليما ً مب ِنيَّا ً على
حضارةِ
ِ
َ
ِ
العالَم ال يزا ُل ين َ
ف نوعا ً ُمعَيَّنا ً من
الحضارة ُ التي
ت
طبِ ُق اليوم .فإن كانَ ِ
نعيش فيها ت ُ ِ ّ
عر ُ
ُ
َ
ب إرتِدا َء هذا النوع
الناس من نوعِ الثياب التي يرتَدُونَها أو من ق َّ
شعرهم ،فعلينا أن نتجنَّ َ
ص ِة ِ
من اللباس،
ق والتعيير بينَ
شعرنا بهذه الطريقة ال َمشبُوهة .علَينا أن ال نُ ِ
َّ
وقص ِ
عطي سببا ً للقَلَ ِ
خارج بأن يُص ِنّفُوا النسا َء
ب مظ َه ِرنا ،وعلينا أن ال نُ ِ
اإلخوة بسب ِ
عطي ِعلَّةً للذين ُهم من ِ
الحضارة ُ ال تر ِب ُ
الشعر القصير م َع ِ ّ
الزنى،
ط
ال ُمتَش ِبّهات بالمسيح وكأنَّ ُه َّن زا ِنيات .فإن كانت
َ
َ
فال حا َجةَ للقَول أنَّهُ
شعر ُه َّن.
بإمكان
صصنَ
النساء ال ُم ِ
ِ
ؤمنات أن يق ُ
َ
ِ
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تعليم بُولُس أنَّهُ على المرأَةِ أن تُغ ِ ّ
ستي لهذا الرسالةَّ ،
شعرها
ي
إن
وكما الحظتُ في دِرا َ
َ
َ
َط َ
َب المرأة ُ إلى الكنيسة وهي ترتدي قُبَّ َعةً .لقد كانَ لهذا
عندما ت ُ ِ
صلّي أو تتنبَّأُ ،ال يعني أن تذه َ
حيث تُغ ِ ّ
ُ
َطي
س ِطيَّة،
عالقَةٌ بالحضارة ،التي ال تزا ُل تُطب َُّق اليوم في الحضارا ِ
ت الشرق أو َ
غم من َّ
سها في ال ُمجتَ َمعَّ .
أن الرسالَة
إن هذا التعليم الها ّم لبُولُس يُظ ِه ُر أنَّهُ ،على ُّ
الر ِ
المرأَة ُ رأ َ
علّمنا أن ال نُشا ِك َل هذا الدهر (رومية  ،)2 :82ولكن علينا أن ال نتجا َه َل
إلى أه ِل ُرومية ت ُ ِ
س ِطيَّة
نعيش فيها .فَ ِعن َدما
الحضارات التي
سالتُ في الحضارا ِ
ُ
ُ
ق أَو َ
تعيش ال ِنّسا ُء ال ُمر َ
ت الشر ِ
لك الحضارة[ .إال إذا كانَ ورا َء
اليوم ،فإنَّ ُه َّن تعلَّمنَ أن ال تتجاهَلنَ هذه اإلعتِبارات في تِ َ
َّ
الظروف
تتخطى ُحدُو َد
وحيَّةً،
تغط َي ِة
الرأس أسبابا ً ُر ِ
قص الشعر وعن ِ
تعليم بُولُس عن عدم ّ
ُ
ِ
مكان وزَ مان].
ساريَةَ المفعُو ِل في ُك ِّل
ٍ
الحضاريَّة ،م َّما يج َع ُل منها ِ
ض َّ
ور ال ِنّساء في
كون بُولُس يفت َ ِر ُ
صلِّينَ وتتنبَّأنَ عندما تجت َ ِم ُع ال َكنيسة ،يُؤ ِ ّك ُد َد َ
أن النسا َء ت ُ َ
الكنيسة في مجا ِل التنبُّؤ والصالةَّ .
لدور ال ِنّساء في الكنيسة قد يقُودُنا إلى
سةً ُمع َّمقة
إن درا َ
ِ
بإمكان المرأة أن تع َم َل هذه األ ُ ُمور في الكنيسة طالَما َّ
أن خدمتَها التي تقُو ُم
النتي َج ِة التا ِلية:
ِ
سل َ
ط ِة ُ
شخص في الكنيسة
شيُوخِ هذه ال َكنيسة .وعلى هذا األساس ،يُصبِ ُح ُك ُّل
بها هي
َ
تحت ُ
ٍ
سل َ
سل َ
شيُوخ ،وال ُّ
ط ِة ال ُّ
ط ِة المسيحِ الحي ال ُمقام وكلمة الله.
شيُوخ
َ
َ
تحت ُ
تحت ُ
َ
الرب
طريقَةٌ الئِقَةٌ بمائِ َد ِة َّ
عندما أع َ
وء
ف ال ُكورنثُوس ِيّين عندما كانُوا يجت َ ِمعُونَ
تصر ِ
س ِ
طى بُولُس تصحيحاتِ ِه ال ُمو َحاة ل ُ
ُّ
ببعض ِهم البَعض وأن يهت َ ُّموا بحالَ ِة
الرب ،علَّ َم ال ُمؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين أن يهت َ ُّموا
حو َل مائِ َدةِ َّ
ِ
لك المائِدة .لقد تناهَى ألسماعِ بُولُس َّ
أن ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا
قُلو ِبهم عندما يتحلَّقُونَ حو َل تِ َ
ناح َيتَين :أنَّ ُهم لم ي ُكونُوا يُف ِ ّك ُرونَ بإخو ِتهم وأخوا ِتهم في
بدون لياقَة من ِ
يتناولُونَ عشا َء الربّ ِ
ِ
َ
َّ
عشا َء
الرب بإستِحقاق:
عناص َر
يتناولوا
المسيح ،وأنَّ ُهم لم
"ألن ُك َّل ِ
ِ
عشاء َّ
واح ٍد يسبِ ُق فيأ ُخذُ َ
ِ
َ
فالواح ُد ي ُجوعُ واآلخ َُر يَس َك ُرُ 8( ".كو)28 :88
نفس ِه في األك ِل
ِ
"ولي َمة المحبَّة"،
َد َر َج ِ
ت العا َدة ُ في ِ
الجي ِل َّ
األو ِل من ال َكنيسة أن ي ِ
ُشار ُكوا ما كانُوا يُس ُّمونَهُ َ
قب َل أن
ضعُونَ
يتناولُوا مائدة العَشاء ُّ
الربَّانِي .ويبدُو م َّما كتبَهُ بُولُس ُهنا ،أنَّ ُهم لم ي ُكونُوا يَ َ
َ
الطعام الذي يجلُبُونَهُ على مائِ َدةٍ ُمشت َ َركة .بل يبدو َّ
جلب معَهُ ما يُري ُد أن يأ ُكلَهُ
واح ٍد
أن ُك َّل ِ
َ
عض اآلخر فكانُوا
البعض أغنياء وكانُوا يجلُبُونَ
ُه َو ِبنَف ِس ِه .فكانَ
الكثير من الطعام ،أ َّما ال َب ُ
ُ
َ
بعض
ي طعام .فكانَ
ُ
فُقَراء (لَ ُربَّما حتَّى كانُوا عبيداً) ،ولم ي ُكونُوا قادِرينَ على أن يجلُبُوا أ َّ
يتضو ُرونَ ُجوعاً .يعت َ ِق ُد
أمام ُمؤمنينَ آخرينَ كانُوا
ب
ال ُمؤمنين يج ِل ُ
سونَ ليأ ُكلُوا أطايِ َ
َّ
ِ
الطعام َ
البعض َّ
تناو ُل في الكنا ِئس ،عندما قا َل،
ُ
أن بُولُس كانَ يَست َ ِخ ُّ
ف بوالئِ ِم الطعام التي كانت ت ُ َ
شربُوا؟" (ُ 8كو.)22 :88
يس ل ُكم بُيُوتٌ ِلتأ ُكلُوا فيها وت َ َ
"أفَلَ َ
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ُون أن يهتَ ُّموا بإخوتِهم ال ُمؤمنين .ونرى أيضا ً َّ
بعض
أن
كانُوا
يتناولُونَ العشا َء ُّ
َ
الربَّانِي بد ِ
َ
الربّ ِ ليُش ِبعُوا َرغ َبتَ ُهم ب ُ
ب الن ِبيذ .لقد كانُوا
اإلخوة كانُوا يقت َ ِربُونَ من ما ِئ َد ِة
ِ
عشاء َّ
شر ِ
يستَخدِمونَ النبيذ ل َكي يس َك ُروا .إنَّهُ
يِء ،ألنَّنا
نقرأ َ عن هذا
التصر ِ
ُّ
ٌ
روع أن َ
ألمر ُم ّ ِ
ف الس ّ
بحضارةِ الكنيس ِة األُولى في ُكورنثُوس .ولكن علينا أن نتذ َّك َر
حضارة َ الكنيسة اليوم
قار ُن
َ
َ
نُ ِ
َّ
أن هؤالء كانُوا َّأو َل أعضاءٍ في َّأو ِل كنيس ٍة في ُمجت َ َمعِ ُكورنثُوس ال ُمن َح ّل أخال ِقيَّاًُ .
نحن
دركُ َّ
وصف بُولُس هؤُ الء
أن األطفا َل يُس ِبّبونَ الفوضى .لهذا
كوالِدينَ جسديا ً أو ُر ِ
وحيَّاً ،نُ ِ
َ
ال ُمؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين باألطفال (ُ 8كورنثوس .)8 :3
الربّ ُه َو أن نتذ َّك َر
سو ُء
التصر ِ
لقد كانَ ُ
مكروها ً من قِ َب ِل بُولُس .فجوه َُر معنى مائِ َدةِ َّ
ُّ
ف هذا ُ
موت المسيح وقِيا َمتَهُ ،وما كانت هاتَين ال َحقي َقتين من اإلنجيل تعنِيانِ ِه لل ُمؤمنين الذين كانُوا
َ
تلك المائِدة .لقد وبَّ َخ بُولُس كنيسةَ ُكورنثُوس
بعضهم البَعض على َ
يَلتَقُونَ م َع المسيح وم َع ِ
جرما ً
ُون إستِحقاق ي ُك ُ
ب
كأس َّ
ي من أ َك َل هذا ال ُخبز أو ش َِر َ
ون ُم ِ
َ
ِبكتابَتِ ِه ل ُهم" :إذا ً أ ُّ
الربّ ِ ِبد ِ
ُ
ب من
الربّ ِ و َد ِم ِه .ولكن ِل َيمتَ ِح ِن
شر ُ
في جس ِد َّ
اإلنسان نف َ
سهُ وهكذا يأ ُك ُل من ال ُخبز و َي َ
ال َكأسُ 8( ".كورنُثوس .)21 -27 :88
بعض التَّرجمات ،يُحذّ ُِر هذا المق َ
ب بع َد ِم
في
ب من مائِ َدةِ ِ ّ
الر ِ
ط ُع ال ُكورنثوس ِيّين من اإلقتِرا ِ
ِ
ؤمنينَ ي ُ
َّ
ق.
ولكن هذه الترجمة قد تج َع ُل ال ُم ِ
ظنُّونَ أنَّهُ عليهم أن ي ُكونُوا ُمستَ ِحقِّينَ لمائِ َدةِ
إستحقا ٍ
الرب ،في وق ٍ
بأمس
ت ي ُكونُونَ
الربّ  .ف ِعن َدما يقت َ ِرفُونَ الخطايا ،يتغيَّبُونَ عمدا ً عن مائِ َدةِ َّ
َّ
ِّ
الحا َج ِة لهذه المائدةّ .
ُعلّ ُم ال ُكورنثُوس ِيّين
إن الترج َمةَ الصحيحة لقو ِل بُولُس هي أنَّهُ كانَ ي ِ
عدم إستِحقاقِنا
(وأنا وأنت) ،أنَّهُ علينا أن نقت َ ِر َ
ب من هذه المائِدة ِبلَياقَة .فهذه المائِدة تتكلَّ ُم عن ِ
وآالم المسيح ال ُمقام.
ت
وعن إس ِتحقاقا ِ
ِ
أمام
بكل َم ٍة واحدة ،كانَ بُولُس يَقُو ُل لنا أن نج َع َل من
ِ
العشاء ُّ
الربَّانِ ّ
ي وقتا ً للتأ ُّم ِل في قُلوبِنا َ
يتضو ُرونَ ُجوعاً ،وأن ال
نتركُ إخوة ً لنا
الرب،
وليس وقتا ً لنُ ِ
َّ
سنا بالطعام ،بينَما ُ
َّ
تخ َم نُفُو َ
َ
بخمر مائِ َد ِة ال َّرب.
نس َك َر
ِ
أظ َه َر بُولُس َّ
وذلك في قو ِل ِه" :إذا ً يا
بعضهم البعض،
َ
أن هذا الوقت كانَ أيضا ً للش َِركة م َع ِ
ض ُكم بعضاًَّ )33( ".
إن ِو َح َدة ال ُمؤمنين هي بُع ٌد ها ٌّم
إخو ِتي ِحينَ تجتَ ِمعُونَ لألك ِل إنت َ ِظ ُروا بع ُ
ٌ
رمز
س ِد في المائِدة معاًُ ،ه َو
في الشركة .إنتِ ُ
ظار ال ُمؤمنينَ ال ُمتأ ِ ّخرينَ ل َكي يشتَ ِر َك ُك ُّل ال َج َ
أمام المسيحِ ال ُمقام ،الذي نحت َ ِف ُل ِبقيا َم ِت ِه ونُط ِبّقُها فر ِديَّا ً وجما ِعيَّاً.
للوح َد ِة َ
فحص ذاتِ َك قب َل أن تأ ُك َل ال ُخبزَ
ي؟ وهل تأ ُخذُ وقت َ َك في
ِ
كيف تقتَ ِر ُ
ب من مائِ َدةِ
العشاء ُّ
ِ
َ
الربَّانِ ّ
سور ود َمهُ المسفُوك نِيابَةً عنك؟ وهل تعت َ ِرف
سوع المك ُ
وتشر الكأس الذي يُم ِث ّ ُل جس َد ي ُ
َ
ُ
بالشر َك ِة العا ُمو ِديَّ ِة واألفُ ِقيَّ ِة م َع المسيح وفي ُمجت َ َم ِع َك
بأه ِ ّميَّ ِة جس ِد و َد ِم ال َمسيح عندما تتمت َّ ُع
ِ
وحي؟
الر ِ
ُّ
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تأ َّمل في هذا المق َ
ساً،
أمام مائِ َدة َّ
ط ِع ال َم ُهوب ،وإج َع ْل الوقت الذي تق ِ
الرب إختِبارا ً ُمق َّد َ
ضي ِه َ
رام وتذ ُّك ٍر لذبي َح ِة المسيح و ِلقيا َم ِته.
ُمط ِبّقا ً جوه ََر معنى المائدة فر ِديَّا ً وجما ِعيَّاً ،بإح ِت ٍ
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التعليمي من الرسالة
ال ِقس ُم
ُّ
الفص ُل السادِس
الروحِ القُدُس
ع َم ُل ُّ
ي من رسالتِ ِه األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس بالقول" :وأ َّما من
بدأ َ بُولُس بال ِقسم التَّع ِل ِ
يم ّ
ؤمنُونَ
وحيَّة أيُّها اإلخوة فَلَستُ أُري ُد أن تَج َهلُوا )8 :82( ".كانَ ال ُم ِ
الر ِ
ب ُّ
ِج َه ِة الموا ِه ِ
وزينَ إل ِت ّباعِ ال َمسيح .ولكنَّ ُهم كانُوا
ال ُكورنثُوسيُّونَ أشخاصا ً ُر ِ
وح ِيّينَ و ُمق َّد ِسين .كانُوا َم ُ
فر ِ
َّ
ولكن حياتَ ُهم لم ت ُك ْن تش َهد للمسيح ،ألنَّ ُهم
ع ّ ِوينَ قِ ّدِيسين،
س ِد ِيّين .كانُوا ُمق َّدسينَ و َمد ُ
أيضا ً َج َ
كانُوا قِ ّدِيسينَ ُج َّهاالً .كانَت الرسالَةُ التي أرا َد أع َ
األول للكنيسة بع َد يوم
ظ ُم ُم َع ِلّ ٍم في ِ
الجي ِل َّ
الخمسين هي" :لستُ أُري ُد ُكم أن تَج َهلُوا".
المعرفة كثيراً،
ي ،كانَ ال ُكورنثُوسيُّونَ أشخاصا ً أذ ِكياء .كانُوا يحت َ ِر ُمونَ
ِ
على ال ُمستَوى الدُّن َيو ّ
معرفَةٌ بالله
معرفَةً وا ِسعة .ك ُم ِ
ؤمنين ،كانَت لديهم أيضا ً ِ
ولقد كانَ لدى الكثيرينَ من ُهم ِ
ب َِشدَّة
وبالروحِ القُدُس .ولكنَّ ُهم كانُوا جاهِلينَ ِحيا َل ع َم ِل ُّ
ُّ
ب بُولُس ِ
الروحِ القُدُس .ولقد َر ِغ َ
القسم الثاني من رسالتِ ِه .بدأ َ
أن يُبَ ِ ّد َد جهلَ ُهم في
بتعليم هذه الكنيسة التي تحتَوي على قِ ّدِيسينَ
ِ
ِ
دس في الكنيسة.
ُج َّهاالً،
ِ
بتعليمهم عن الطريقَة التي يع َم ُل بها ُّ
الرو ُح القُ ُ
مواقِف مغلُو َ
الروحِ القُدُس
عن ُّ
طة ِ
سةً كاريزماتِيَّة ".بما َّ
أن بُولُس كانَ
كانت َكنيسةُ ُكورنثُوس ما يُم ِك ُن أن نُس ِ ّميَهُ اليومَ " ،كني َ
ِكر بضع ُ
يب َدأ ُ مق َ
ئ فيها
طعا ً من رسالتِ ِه يقُو ُل في ِه
قي ِ
ُخط ُ
عن ُّ
ُ
ط ُر ٍ
وح القُدُس ،بدأ َ بِذ ِ
الكثير ِ
الر ِ
ِ
الروحِ القُدُس .أخ َب َر ُهم أنَّهُ من الخطأ أن ن ُكونَ ُج َّهاالً حيا َل
الناس في ِ
ور وع َم ِل ُّ
ُ
فهمهم ل َد ِ
الروح القُدُس،
الروحِ القُدُس.
وسوف يُخ ِب ُرهم أنَّهُ من الخطأ أن نُ ِ
ؤلّهَ
بعض مظا ِه ِر ُّ
عم ِل ُّ
َ
َ
وأنَّهُ خ َ
طأ ٌ أن نُحا ِو َل أن نُحد َ
الروحِ القُدُس.
ضا ً من أعما ِل ُّ
ِث بع َ
ح القُدُس يُعطي موا ِهب
الرو ُ
ُّ
بالتعليم َّ
ب ُروحيَّة :فأنواعُ موا ِهب مو ُجو َدة،
بدأ َ بُولُس
أن ُّ
الرو َح القُدُس يمنَ ُح ال ُمؤمنينَ موا ِه َ
ِ
واح ٍد يُع َ
َّ
واحد ...فإنَّهُ ِل ِ
الرو َح ِ
ب ُّ
طى ُّ
ولكن ُّ
س ِ
بالروح كال ُم ِحك َمة .وآلخَر كال ُم ِع ٍلم بِ َح َ
الروحِ
ٌ
الواحد .وآلخَر عم ُل
الواحد .وآلخَر
ِ
الواحد .وآلخر موا ِه ُ
ِ
ِ
ب شِفاءٍ ُّ
إيمان ُّ
بالروحِ
بالروحِ
الواحد .وآلخَر ت َ ُ
قُ َّوا ٍ
مييز األرواح .وآلخَر أنواعُ أل ِسنة .وآلخَر تر َج َمةُ أل ِسنة.
ِ
ت ُّ
بالروحِ
َّ
فر ِد ِه كما يشاءُ 8( ".كورنثُوس
الرو ُح
ِ
ولكن هذه ُكلَّها يع َملُها ُّ
الواح ُد ِب َعي ِن ِه قا ِسما ً ِل ُك ِّل واح ٍد ِب ُم َ
)88-1 ،4 :82
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ب
ورهُ في ال ُمؤمنين،
ُس ُح ُ
ُ
عن َدما يُح ِقّ ُق ُّ
الرو ُح القُد ُ
عة .يمنَ ُح موا ِه َ
نو َ
يجلب م َعهُ موا ِه َ
ض َ
ب ُمتَ ّ ِ
ون هذه
تنوعين ،لكي
ِ
عة ل ُم ِ
يستعملُوها في خدما ِتهم الفريدة .وعلى ُّ
نو َ
الر ِ
غم من َك ِ
ؤمنينَ ُم ّ ِ
ُمتَ ّ ِ
ؤمنينَ لي ُكونَ ل ُهم تَشكيلَةٌ من
غم أنَّها تُؤ ِ ّه ُل مج ُمو َعةً من ال ُم ِ
عةً كثيراًُ ،
نو َ
الموا ِهب ُمتَ ّ ِ
ور َ
ب تُع َ
َّ
الروحِ القُدُس
الخدمات،
الواحد .موا ِه ُ
ِ
ولكن هذه الموا ِه ُ
ب ُّ
طى لل ُمؤمنين من قِبَ ِل ُّ
الروحِ
اإلنسان
داخ َل
ؤمنُونَ ال َمو ُهوبُونَ ال ُمؤمنينَ
وخار َجهُ للمسيحِ ال ُمقام .وهكذا يخ ُد ُم ال ُم ِ
هذه تش َه ُد ِ
ِ
ِ
اآلخرينَ في كنيستِهم .وعندما يحد ُ
سةُ أو تُك َّم ُل من أج ِل عم ِل الخدمة ،التي
ُث هذا ،تُبنى الكني َ
ع ِة
الداخليَّة لل ُمؤمنين ،تشه ُد للعالَ ِم
باإلضافَ ِة إلى شهادتِها وبرك ِتها
ِ
الخارجي ُ
بروحِ الطا َ
ِ
للمأ ُموريَّ ِة العُظمى.
نوع
الر ِ
وحيَّةُ تُبَر ِه ُن الت َّ ُّ
الموا ِه ُ
ب ُّ
تنوع ال ُمؤمنين
في هذا اإلصحاح ،نتعلَّ ُم
ضين ولكن ُم ِ
مبدأين ُمتناقِ َ
تكاملَينَّ .أوالً ،نتعلَّ ُم عن ُّ
ِ
ال َمو ُهوبين ،ألنَّ ُهم يتمتَّعُونَ بمجموعا ٍ
إثنان منَّا
وحيَّة .إن كانَ
الر ِ
ب ُّ
ت ُمخت َ ِلفة من الموا ِه ِ
ِ
روري .ولكن جميع الق ّدِيسين في
ُمتَطا ِبقَين تماماً،
ِ
غير َ
فواح ٌد من ُهما سيُص ِب ُح ُوجو ُدهُ َ
ض ِ
زودينَ بالمو ِهبَ ِة نفسها –
ليس جمي ُع
س ِة
ِ
ِ
المحلّيَّة و ُجودُهم َ
األعضاء ُم َّ
الكني َ
ضروري .ولكن َ
والبعض اآلخر لديهم موا ِهب تمييز؛ وآخرونَ لديهم
علّمون ،وآخرونَ أنبِياء،
فالبعض ُم ِ
ُ
ُ
ب شفاء.
إداريَّة ،وبع ُ
ض ُهم لديهم موا ِه ُ
موا ِهب ِ
َّ
بالروحِ سي ُك ُ
باركينَ
سةَ المملو َءة َ ُّ
ون في جسدِها مج ُمو َ
إن ال َكني َ
عةً ُكبرى من ال ُمؤمنين ال ُم َ
تحت سي َ
ليس سائِالً،
ي
ب
َ
ِ
الروحِ القُدُسُّ .
ط َرةِ ُّ
فالرو ُح القُد ُ
بموا ِه َ
ُس َ
روحيَّة ُمت َ ّ ِ
نوعة ،التي ِه َ
وح القُدُس ،وإ َّما ال ي ُكونَّ .
وم اإلمتِالء
شخص .فإ َّما أن ي ُكونَ لدينا
بل ُه َو
ٌ
شخص ُّ
ُ
إن مف ُه َ
الر ِ
تحت سي َ
ط َر ِت ِه.
بالروحِ القُدُس ،يعني حر ِفيَّا ً أن ن ُكونَ
َ
ُّ
سد
الر ِ
وحيَّة تع َم ُل كال َج َ
الموا ِه ُ
ب ُّ
المحلّيَّة .هذا يعني َّ
أن ُك َّل األعضاء
عن الوح َدة ،وحدة الق ّدِيسين في الكنيس ِة
ِ
ثانِياً ،نتعلَّ ُم ِ
غم أنَّ ُهم
َخص ِ
ُموحَّدونَ في ش ٍ
واحدٍ ،وهذا الشخص ُه َو المسيح .هذا يعني أيضاً ،أنَّهُ ُر َ
بإمكان
فكيف
ب ُمخت َ ِلفة ،فإنَّ ُهم يع َملُونَ له َدفٍ واحد ُمشت َ َرك.
ٌ
أشخاص ُمختَلِفونَ ذوي موا ِه َ
َ
ِ
ض ُع بُولُس هذين
ع ٍة ِ
واح َدةٍ من الناس؟ ي َ
هذين ال َمب َدأَين ال ُمتناقِ َ
ضين أن يع َمال في مج ُمو َ
ضين معاً ،م َع إعالنِ ِه ال ُمو َحى َّ
أن الكنيسةَ تع َم ُل كجس ِد اإلنسان:
المب َدأَين ال ُمتناقِ َ
كثيرة ً
"ألنَّهُ كما َّ
الواحد إذا كانت
أعضاء ال َجسد
ثيرة ٌ و ُك ُّل
ِ
ِ
أن ال َج َ
َ
س َد ُه َو واح ٌد ولهُ أعضا ٌء َك َ
كذلك المسي ُح أيضا[ "ً.أي المسي ُح القائم من الموت] ( )82فأجسادُنا ُم َك َّونَةٌ
واح ٌد
َ
هي جس ٌد ِ
َّ
ورئا ٍ
بتعاو ٍن جمي ٍل
عض ٍو يع َم ُل
ت وأعضا َء أُخرى ُمخت َ ِلفَة،
ولكن ُك َّل ُ
ُ
من أي ٍد وأر ُج ٍل وآذان ِ
س ِد َك ُك ّل .هكذا في
م َع با ِقي الجسد .أعضا ُء الجسد تع َم ُل إن ِفرا ِديَّاً ،ولكنَّها تع َم ُل ِنيا َبةً عن ال َج َ
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جس ِد المسيحَ ،ح ُ
عض ٍو لهُ مو ِه َبةٌ ُمخت َ ِلفَةٌ ولكنَّهُ ُمو َّح ٌد م َع باقِي الجسد من ِخال ِل
يث ُك ُّل ُ
الرأس ( ُكولُوسي .)81 :8
المسيح ،الذي ُه َو َّ
سخة
وحيَّة تتحدَّى ال ِوح َدةَ ال ُمتنا ِ
الر ِ
الموا ِه ُ
ب ُّ
إنَّهُ
ضلُونَ أن
الروحِ القدُس .ف ُهم يُف ِ ّ
ب ُّ
تنو َ
ٌ
ع موا ِه ِ
ألمر ُمؤ ِس ٌ
ف أن ال تُق ّد َِر الكنائِ ُ
س ُكلُّها ُّ
ب الشفاء أم التنبُّوء أم التكلُّم بأل ِسنة
سها ،سوا ٌء أكانت موا ِه ُ
يُظ ِه َر ُك ُّل أعضا ِئهم الموا ِه َ
ب نف َ
أم أيَّة مو ِهبَ ٍة أُخرى .يُش ِ ّد ُد هؤُالء َّ
تتفو ُق على
أن
بعض موا ِهب وإستعالنات ُّ
الروحِ القدُس َّ
َ
األُخرىَّ ،
أعضاء هذه الكنائِس ين َبغي أن ي ُحوزوا هذه الموا ِهب أو العالمات التي
وأن ُك َّل
ِ
ت البنَّا َءة من
ُعلّ ُمهُ بُولُس في هذه اإلصحاحا ِ
تُث ِبتُ ُح ُ
الروحِ فيهمِ .ب َرأيي هذا ما ي ِ
ور ُّ
ض َ
رسالتِه.
واحد )4( ".علَّ َم بُولُس َّ
َّ
أن هذه
كتب بُولُس يقُول" :فأنواعُ موا ِهب مو ُجودة
الرو َح ِ
ولكن ُّ
َ
الجسم
وإستخدم بُولُس إيضا َح
أجسام الكنائس ال تستطي ُع أن تع َم َل بترتيب،
األنواع من
ِ
ِ
َ
سم ُع؟ لَو كا َ ال ُك ُّل سمعا ً فأينَ ال َّ
ش ُّم؟...
عينا ً فأينَ ال َّ
ال َبشري ليُبرهِنَ فكرتَهُ" :لو كانَ ُك ُّل الجس ِد َ
ال تقد ُِر ال َع ُ
إليكُ 8( ".كورنثُوس 28 ،87 :82أ) .هذه ليست
ين أن تقُو َل لليَ ِد ال حا َجةَ لي ِ
ليس الطريقة التي يقُو ُل بُولُس َّ
أن
وحدةَ ،بل هي وح َدة ٌ ُمتنا ِسخة ُمتماثِلة .والتنا ُ
س ُخ أو التماث ُ ُل َ
علَيها.
المسي َح أرا َد لكنيستِ ِه أن ت ُكونَ َ
الكنيسة لديها ع َمل
ُوض ُح َجوه ََر ع َم ِل الكنيسة .نتعلَّ ُم َّ
عةٌ معا ً من ِخال ِل
أن الكنيسةَ مج ُمو َ
هذا اإلصحا ُح ي ِ
تحت سي َ
الوحدة ،كما تُبَره َُن بوا ِس َ
واحد الذي ُه َو
تعليم بُولُس أنَّنا جس ٌد
ط ِة
َ
رأس ِ
ط َرةِ ٍ
ِ
ال َمسيح .نتعلَّ ُم أيضا ً َّ
ب ال ُمخت َ ِلفة التي أُن ِع َم بها
تنوعٌ في الموا ِه ِ
أن أعضا َء الكنيسة لديهم ُّ
ص ُد بُولُس
بدون التضحية
علينا أن
نعيش في ِوح َدةٍ
عليهم ُّ
بالتنوع .ال يق ُ
بالروح القدُسَ .
ُّ
َ
ِ
ُعلّ ُم بُولُس أنَّهُ
أعضاء
بمعنى ما علينا أن نحت َ ِف َل
بالتنوع بينَ
ِ
ي .ي ِ
ُّ
ُّ
التنوع الال ُهوتِي أو العقا ِئ ِد ّ
ً
وحيَّةَ
الخارقَة للطبيعة في كنيستنا.
الر ِ
ع الوح َدة َ ُّ
زعز َ
ِ
ُون أن نُ ِ
الكنيس ِة ال ُمختَلِفينَ  ،بد ِ
الرو َح القُدُس يستخ ِد ُم أعضا َء الكنيس ِة كافَّةً
والكنيسةُ تع َم ُل أيضا ً بالتع ُّد ِديَّة ،التي تعني َّ
أن ُّ
ليس أن يُك َّم َل بوا ِس َ
ليُك ِ ّم َل عم َل المسيح ويُعلِنَ كلمةَ المسيح لهذا العالمَّ .
ط ِة أيدي
إن عملَهُ َ
إستخدامهم لموا ِه ِبهم
أعضاء الكنيس ِة كافَّةً ،بواسط ِة
ِين فحسب ،بل من ِخال ِل
ِ
ِ
ِرجا ِل ال ّد ِ
عة.
الر ِ
ُّ
تنو َ
وحيَّة ال ُم ّ ِ
داخل الكنيسة يُظ ِه ُرونَ أيضا ً التعا ُ
َّ
بعضهم البعض ،كما قا َل بُولُس:
إن األعضا َء ِ
ف م َع ِ
ط َ
ُكر ُم فجمي ُع
ضو ِ
واح ٌد يتألَّ ُم ف َجمي ُع األعضاء تتألَّ ُم م َعهُ .وإن كانَ ُ
ضو ِ
"فإن كانَ ُ
واح ٌد ي َّ
ع ٌ
ع ٌ
غم َّ
أن
تفر ُح م َعهُ )21 :82( ".وأخيراً ،يع َم ُل أعضا ُء جس ِد المسيح ب ُمساواةُ .
األعضاء َ
فر َ
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موا ِه َبنا ُمخت َ ِل َفةَّ ،
ب من ِخال ِلهم ،جميعُهم
س الموا ِه ُ
مار ُ
فإن هذه الموا ِهب وال ُمؤمنينَ الذين ت ُ َ
فإن يعقُوب الذي كانَ قائدا ً من ُ
أمام الله .لهذه األسبابَّ ،
ظورا ً في كنيس ِة
ذوي قي َم ٍة ُمتسا ِو َي ٍة َ
غم َّ
بعض
أن
العه ِد الجديد،
َ
َ
وصف ُمش ِكلَةَ ال ُمحاباة اإلجتما ِعيَّة بالخَطيَّة (يعقُوب ُ .)9 :2ر َ
ال ُمؤمنينَ ال َمو ُهوبينَ ونماذِج خدما ِتهم وموا ِهبهم هي أقل أه ِ ّميَّةً ،فإنَّها ذات قيمة ُمتسا ِويَة
بن َ
ٌ
إنشقاق في الجسد
كونَ اللهُ الكنيسةَ بهذه الطريقةِ " ،ل َكي ال ي ُكونَ
ظ ِر مسيحِ الكنيسة .لقد َّ
ضها ِلبَعض)25 :82( ".
واحدا ً بع ُ
بل تهت َ ُّم األعضا ُء إهتِماما ً ِ
ب هي للبُنيان
الموا ِه ُ
سةٌ ما مو ِه َبةً
يُظ ِه ُر اإلصحا ُح الرا ِبع عشر من ُكورنثُوس األُولى ماذا يحد ُ
ُث عندما تُر ِفّ ُع كني َ
ولئك الذينَ يتكلَّ ُمونَ بأل ِسن ٍة
صةً مو ِهبَةَ األلسنة .ففي كنيس ِة ُكورنثُوس ،أ ُ َ
فوقَ األُخرى ،خا َّ
أولئك الذين لم ي ُكونُوا يتكلَّ ُمونَ بأل ِسنة .لقد رفَّعُوا األلسنةَ
تفوقِينَ على
َ
إعتَبَروا أنفُ َ
س ُهم ُم ّ ِ
ٌ
وكأنَّها ب
دورها الذي تل َعبُهُ كواح َدةٍ من ع َّدةِ
ي ،بد َل أن يُظ ِه ُروا َ
ُرهان لإلختِ ِ
بار ال َمسيح ّ
ُطر ُح ِحيا َل هذه
ُس على ال ُمؤمنُ .ه َ
موا ِهب ُر ِ
ناك ُ
وحيَّة يُغ ِدقُها ُّ
الرو ُح القد ُ
سؤا ٌل وجيهٌ ي َ
ي ،أم أنَّهُ
المو ِهبة أو العالمة ُّ
للروحِ القُ ُدس ،و ُه َو" :هل التكلُّ ِم بأل ِسنة ُه َو اإلخ ِت ُ
بار ال َمسيح ُّ
بار بعض المسيح ِيّين؟"
إختِ ُ
مشا ِك ُل الكنائِس ال َمو ُهو َبة
الكثير من ُرعاةِ الكنائِس أن
ض ُل
الروحِ في كنيس ٍة ما ،تخلُ ُق مشا ِكل .يُف ِ ّ
عندما تع َم ُل موا ِه ُ
ب ُّ
ُ
وحيَّة ،على أن ي ُكونَ لديهم نظا ٌم
الر ِ
تُعا ِني كنائِ ُ
سهم من المشا ِكل التي تُرافِ ُق هذه الموا ِهب ُّ
ي ُمرتَّبَةٌ
وترتيب ولكن
الروحية التي تجلُبُها هذه الموا ِه ُ
بدون الحياةِ ُّ
ِ
ب للكنيسة( .فال ُجثَّةُ ِه َ
ئك
ُون َحياة ).تب َدأ ُ هذه المشا ِكل م َع ُمش ِكلة التمييز بينَ
شخص وآخر .فأول َ
ٍ
جداً ،ولكنَّها بد ِ
ض َّد الذين ال يم ِل ُكونَ
قدرة فائَقة أو مو ِه َبة ُمتع ّدِدة ،يُ َم ِيّ ُزونَ ِ
الذينَ يم ِل ُكونَ ما يُؤمنونَ بأنَّهُ َ
ُ
ليس
ن ُموذ َج مو ِهبَة أو خدمة .هذا
قدان الشعُور بالقيمة عن َد أ ُ َ
ولئك لذين َ
التمييز يقُو ُد إلى فُ ِ
وحيَّة .وبما َّ
عرضُونَ
الر ِ
أن ال ُمؤمنينَ ُم َّ
لديهم هذا النوع ال ُمحدَّد من المو ِه َب ِة أو الخد َم ِة ُّ
لل ُّ
يَّ ،
ور بقيم ِتهم الذاتيَّة
ور بع َد ِم
الر ِ
األمان ُّ
فإن هؤالء ال ُمؤمنين الذين يفقُدونَ الشعُ َ
شعُ ِ
ِ
وح ّ
ف بقيمتِهم
يب َدأُونَ
الر ِ
ِ
بالتشكيك بجدار ِتهم ُّ
وحيَّة .وغا ِلبا ً ما يُغاد ُِر هؤالء األعضاء الذين إست ُ ِخ َّ
الكنيسةَ ،وهكذا ت ُك ُ
داخ َل الكنيسة.
ون ال ُمش ِكلَةُ الثا ِلثةُ هي اإلنشقاق ِ
يتطو ُر هذا اإلن ِش ُ
بعضهم البعض ليُش ِ ّكلوا
ق
وقد
ِ
أعضاء الكنيس ِة عن ِ
َّ
قاق إلى در َج ِة إنشقا ِ
مج ُموعا ٍ
ناك مئاتُ األنواع من المفاهيم لجسد
ت ُمخت َ ِلفَ ٍة تمن ُحهم األمان الذي يب َحثُونَ عنهُُ .ه َ
ت األجزاء ،فهل بإمكانِ ِه أن
المسيح في
سوما ً إلى ِمئا ِ
الكنائس اإلنجيليَّة .فإن كانَ جسد َُك مق ُ
ِ
يع َم َل ِبشك ٍل سليم؟ َّ
ت الثالث :التمييز ،اإلستخفاف ،واإلنشقاق ،قد د َّم َرت
إن هذه ال ُمشكال ِ
وشلَّت حر َكةَ جس ِد المسيح في العالَ ِم أج َمع.
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ولئك الذين
ولكي يمنَ َع بُولُس ال ُمش ِكلةَ من التفاقُم إلى هذا ال َحدّ ،وا َجهَ ال ُكورنثُوس ِيّين .قا َل أل ُ َ
كانُوا ي ِ ّ
أن هذه المو ِهبة لم ت ُكن مو ِه َبةً
ب األُخرىَّ ،
ُعظ ُمونَ مو ِه َبةَ األل ِسنة فوقَ ُك ِّل الموا ِه ِ
فمن بين ُك ِّل الموا ِهب المذ ُكورة في اإلصحاحِ ،82
تفوقَة وال ُمو ِث ّقَة لمصداقِيَّ ِة اإلختِبارِ .
ُم ّ ِ
سلطة َوثِقةَّ ،
ب
مو ِهبَةُ األل ِسنة هي ِ
آخ ُر مو ِهبَ ٍة ين َبغي إستخدا ُمها كمص َدر ُ
ألن ُك َّل موا ِه ِ
ُنيان باقي أعضاء الكنيسةَّ .
ُون ترج َمة،
ُّ
إن مو ِه َبةَ األل ِسنة عندما تُستَخ َد ُم بد ِ
الروح ُمعطاة لب ِ
سهُ .وأ َّما من يتنبَّأ ُ فيبني
سان يب ِني نف َ
ُنيان في جس ِد المسيح" .من يتكلَّ ُم بِ ِل ٍ
يب ٍ
ال تُح ِقّ ُق أ َّ
ال َكنيسة)4( ".
ولئك الذين كانُوا ي ِ ّ
قارن بُولُس بينَ مو ِه َب ِة األل ِسنة ومو ِه َب ِة التنبُّوء ،ليُظ ِه َر َّ
ُعظ ُمونَ
أن أ ُ َ
لقد َ
مو ِهبَةَ األل ِسنة لم يف َه ُموا معنى مو ِهبَ ِتهم بِ َح ّق .ولم يف َه ُموا َّ
وحيَّة ينبَغي أن
الر ِ
ب ُّ
أن الموا ِه َ
ُنيان جس ِد ال ُمؤمنين .لقد كان هؤُالء يتب َّج ُحونَ "بلُغَ ِة الصالةِ ال ُمميَّزة" التي إشتَر ُكوا
تُستَخ َد َم لب ِ
غم َّ
أن هذه اللُّغة هي
الروحِ القُدُس،
بها م َع ُّ
ُ
األمر الذي لم يتمت َّ ْع ب ِه باقي أعضاء الكنيسةُ .ر َ
عض ٍو آخر
قيام ُ
نقيَّة و ُمعطاة من ُّ
ُنيان جس ِد المسيح ِب ِ
الروحِ القدُس ،ولكن ين َبغي إستخدا ُمها لب ِ
في الكنيسة الذي لدي ِه مو ِهبَة الترجمة (ُ 8كورنثُوس .)21 ،27 :84
بكام ِله" :فما
حض بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّين على
لقد
عة ِلمصلَ َح ِة الجسد ِ
َّ
تنو َ
ِ
إستخدام موا ِهبِهم ال ُم ّ ِ
ٌ
ور لهُ تَعلي ٌم لهُ ِل ٌ
إعالن لهُ
سان لهُ
ُه َو إذا ً أيُّها اإلخوة .متى إجت َ َمعتُم ف ُك ُّل ِ
واح ٍد ِمن ُكم لهُ مز ُم ٌ
ت أُخرىَّ ،
ترج َمةٌ .فَليَ ُكن ُك ُّل شَيءٍ للبُنيانِ )21 :84( ".بكلما ٍ
وحيَّة ينبَغي أن
الر ِ
إن موا ِه َبنا ُّ
ُنيان جس ِد المسيح .إنَّها ُمعطاة ٌ لتوطي ِد الوح َدة و ِلتَق ِويَة موا ِهبنا وخدما ِتنا
تُستَخ َد َم من أج ِل ب ِ
ال ُمخت َ ِلفة.
تطبيقيَّا ً
ب،
كيف
َفت
َ
وحيَّة؟ هل إكتَش َ
الر ِ
منحك ُّ
ما ُه َو ن ُمو َذ ُج مو ِه َبتِ َك وخدمتِ َك ُّ
الرو ُح القُدُس الموا ِه َ
َ
فكيف بإمكانِ َك أن تخد َُم جس َد
أعطاك إيَّاها؟
لك وش َّج َع َك لتستخد َِم موا ِهبك التي
َ
وكيف أ َّه َ
َ
َ
التعليم أم التمييز أم الحكمة أم
بك؟ فسوا ٌء أكانت موا ِهب َُك في
ضل م َع موا ِه َ
المسيحِ بشك ٍل أف َ
ِ
التبشير أم اإلدارة أم ال ُمساعدة أم الرحمة أم الشفاء ،أو أيَّة مو ِهبَ ٍة أُخرى وصفَها بُولُسَّ ،
فإن
إدرس لوائِ َح
زو َد َك بال ُمؤ ِ ّهال ِ
ُّ
ُنيان كنيستِهُ .
الرو َح القُدُس َّ
ت التي تحتا ُجها لتمجي ِد الل ِه وب ِ
ب المق ّدِس ،والتي تتعدَّى ال ِعشرين ،وتأ َّمل ِب ُروحِ الصالة بالئِ َح ِة
الر ِ
ب ُّ
وحيّة في الكتا ِ
الموا ِه ِ
شاف
الرو ُح القُدُس وبا ِقي أعضاء ال َكنيسة ب ُمساعد ِت َك على إك ِت ِ
وم ُّ
الموا ِهب هذه إلى أن يقُ َ
غير ُمو ُهوب في جس ِد المسيح.
الر ِ
موا ِه ِب َك ُّ
س ِ
وحيَّة .ب َح َ
ب بُولُس ،ال يُوج ُد ما يُس َّمى ِبعُض ٍو ِ
إبدأْ
بإستخدام موا ِه ِب َك اليوم ،وان ُ
ِك من أج ِل
ظر
الربُّ خدماتِ َك و ُجهود َ
ف َّ
كيف سيُضا ِع ُ
ِ
َ
مج ِدهِ.
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الفص ُل السابِع
ي المحبَّة؟
ما ِه َ
(اإلصحاح الثا ِلث عشر)
عالَ َج بُولُس ع َّدة َ مشا ِكل في رسالتِ ِه َِ األُولى إلى ال ُكورنثُوس ِيّين،وقد ََّم ُحلُوالً ُمح َّد َدة ً ل ُك ٍّل من
وحيَّ ٍة وا َجهها
واحدا ً يُم ِك ُن تطبيقُهُ على ُك ِّل ُمش ِكلَ ٍة ُر ِ
هذه المشا ِكل .ولكنَّهُ قد ََّم حالً ِ
واج ُهها اليوم في كنائِسنا .وهذا الح ُّل ُه َو المحبَّة.
ال ُكورنثُوسيُّون ،و ُك ِّل ُمش ِكل ٍة ُر ِ
وحيَّ ٍة قد نُ ِ
أع َ
شيء في العالم
ظ ُم
ٍ
ب
يب َدأ ُ إصحا ُح المحبَّ ِة العظيم هذا بالعد ِد األخير من اإلصحاح " :82ولكن ِجدُّوا للموا ِه ِ
ال ُحسنَى .وأيضا ً أُري ُكم َ
ضل )38 :82( ".في اإلصحاح  ،82كانَ بُولُس يب َح ُ
ث في
طريقا ً أف َ
ُ
وحيَّة على ال ُمؤمنين .في اإلصحاح ،83
الروحِ القدُس ،الذي ُه َو
الر ِ
ب ُّ
عمل ُّ
إغداق الموا ِه ِ
أن المحبَّةَ هي أع َ
أظ َه َر بُولُس َّ
الناس والمالئِ َك ِة
ظ ُم شيءٍ في العالم" :إن ُكنتُ أتكلَّ ُم بأل ِسنَ ِة
ِ
صرتُ نُحاسا ً َي ِط ُّن أو صنجا ً َي ِر ّن .إن كانت لي نُب َُّوة ٌ وأعلَ ُم َجمي َع
ليس لي محبَّة فقد ِ
ولكن َ
ليس لي محبَّة ،فَلَستُ
ِ
األسرار و ُك َّل ِع ٍلم وإن كانَ لي ُك ُّل اإليمان حتَّى أنقُ َل ال َجبا َل ولكن َ
ليس لي محبَّةٌ فال أنت َ ِف ُع
شيئاً .وإن أطعمتُ ُك َّل أموالي وإن سلَّمتُ جسدِي حتَّى أحت َ ِرق ولكن َ
شيئاًُ 8( ".كورنثُوس )3-8 :83
قارنَ ِة قيمة المحبَّة م َع ما كانَ ال ُكورنثُوسيُّونَ ي ِ ّ
ُعظ ُمونَهُ
بدأ َ بُولُس إصحا َح المحبَّ ِة العظيم ب ُم َ
كثيراً .وبما أنَّ ُهم كانُوا يُع ُ
طونَ قي َمةً ُكبرى للفصا َح ِة ،وكانُوا يعتَبِ ُرونَ مو ِهبَةَ التكلُّ ِم بأل ِسنَ ٍة
ي ،قا َل ل ُهم بُولُس أنَّهُ إن ُكنتُ أتكلَّ ُم
بأنَّها مو ِهبَةٌ إع ِتما ِديَّة تُبر ِه ُن مصداقِيَّةَ اإلختِبار المسيح ّ
جر ُد
بأل ِسنَ ِة الناس (الفصا َحةُ ال َبشريَّة) والمال ِئكة (التكلُّم بأل ِسنة)
وليس لي محبَّة ،فأنا ُم َّ
َ
ض َّج ٍة ُمز ِعجة.
والمعرفة ،م َّما جع َل بُولُس يقُو ُل َّ
أن
للعلم
لقد أعطى هؤُ الء اليُونان ال ُمثقَّفُونَ قي َمةً ُكبرى
ِ
ِ
معرفَ ِة ُك ِّل شيء .و َك َكنيستِ ِه الكاريزما ِتيَّة ،قي ََّم ال ُكورنثيُّونَ النُّب َُّوة َ
المحبَّةَ هي أ َكث َ ُر أهميَّةً من ِ
وفهم األسرار .لهذا ،أع َلنَ ل ُهم بُولُس قائالً :إن كانت لي نُب َُّوة ٌ وأعلَ ُم جمي َع األسرار في
َ
وليس لي محبَّة ،فلستُ شيئاً.
العالم،
َ
وقا َل بُولُس أيضاً :إن أعطيتُ ُك َّل أموالي
إلطعام الفُقراء ،وإن سلَّمتُ جسدي ألحت َ ِرقَ
ِ
وليس لي محبَّةَّ ،
قان شيئاً .في ِبدا َي ِة هذه
شهيداً،
َ
فإن عملي الصالح وإس ِتشهادي ال يُح ِقّ ِ
ف بُولُس َّ
ب
س ِ
أن ال ُمؤمنينَ ال ُكورن ِث ِيّين كانُوا َمو ُهوبينَ كثيراًِ )7 :8( .ب َح َ
الرسالة ،إعت َ َر َ
ناك ما نع َملُهُ يُم ِكن أن ي ُح َّل مح َّل
ناك ما ن ُكونُهُ أو نم ِلكهُ من موا ِهب
وليس ُه َ
ليس ُه َ
َ
بُولُسَ ،
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ظ ُم شيءٍ في العالم .ولقد وافَقَ بُولُس صرا َحةً
ألن المحبَّةَ هي أع َ
أه ِ ّميَّ ِة المحبَّة في حيا ِتناَّ ،
أن الله محبَّة .لهذا المحبَّةُ هي أع َ
م َع قو ِل يُوحنَّا الرسول َّ
ليس
ظ ُم شيءٍ في العالم ،ولهذاَ ،
ناك شي ٌء أ ُكونُهُ أو أم ِل ُكهُ أو أع َملُهُ يُم ِك ُن أن ي ُح َّل مح َّل أه ِ ّميَّ ِة المحبَّة في حياتي.
ُه َ
ت يُونا ِنيَّ ٍة للمحبَّةَّ .
ناك ِبض ُع كلما ٍ
إن الكلمة التي يستخ ِد ُمها بُولُس ُهنا هي كلمة "آغا ِبّي".
ُه َ
تُع ِبّ ُر الكلماتُ اليونا ِنيَّةُ األُخرى غير هذه الكلمة عن الشفقة اإلنسانيَّة ،أو عن المحبَّة
لوصف الطريقة التي يُحبُّها فيها اللهُ ،والطريقَةُ
َّ
ولكن هذه الكلمة آغا ِبّي ،تُستَخ َد ُم
الشهوانِيَّة.
ِ
التي بإمكانِنا أن نُ ِحبَّ اآلخرينَ بها ،عندما ت ُك ُ
الروحِ القدُس
صفُهُ بُولُس كث َ َم ِر ُّ
ون محبَّتُنا ما يَ ِ
(غالطية )23 ،22 :5
ف هذه النو ِعيّةُ
كيف
ف
َّ
ليس بإمكا ِننا أن نُ ِ ّ
تتصر ُ
ف نو ِعيَّةَ المحبَّة ،ولكن بإمكانِنا أن ن ِ
َ
َص َ
عر َ
َ
فكر بُولُس ال ُموحى من
من المحبَّة .في األعداد  4إلى  ،7يُ َم َّر ُر مف ُهو ُم المحبَّة َ
عبر عدسة ِ
عشرة َ
ويخر ُج من الج َه ِة األُخرى من هذه الع َدسة كعُنقُو ٍد ُمؤلَّفٍ من خمس
الروحِ القُدُس،
ُّ
ُ
َ
سد .المحبَّةُ ال تتفاخ َُر وال تنت َ ِفخ .وال تُق ِبّ ُح وال
فضيلَة" :المحبَّةُ تتأنَّى وتَرفُق .المحبَّةُ ال تح ُ
ب ما ِلنفسها وال تحتَ ُّد وال ت ُ
تفر ُح بال َحق .وتحتَ ِم ُل ُك َّل
تطلُ ُ
تفر ُح باإلثم بل َ
ظ ُّن السوء .وال َ
شيءٍ وتُص ّد ُ
ِق ُك َّل شَيءٍ وتَر ُجو ُك َّل شيءٍ وتَصبِ ُر على ُك ِّل شَيء)7-4 :83( ".
المحبَّةُ ال تَسقُ ُ
ط وال تفنى
ناك ع َّدة ُ ُمالحظا ٍ
ت نستطي ُع تقدي َمها عن محبَّة آغا ِبّي.
ب هذه المج ُموعة من الفضائِلُ ،ه َ
س ِ
بِ َح َ
ال ُمالح َ
ظةُ األُولى هي َّ
أن المحبَّةَ ال تُد َّم ُر وال تفنى .بَل تصبِ ُر وتتح َّم ُل ُك َّل شَيء ،وتدُو ُم إلى
ناء ُك ِّل شيء .هذه المحبَّةُ هي َعني َدة .فعندما نُ ِحبُّ أحدا ً ِب َمحبَّةَ آغا ِبّي ،بإمكا ِننا أن
ما بع ِد َف ِ
نقُو َل لهُ َّ
ف عن محبَّ ِت ِه ،ألنَّنا نُ ِحبُّهُ بمحبَّة الله
أن ال شَيء يقُولُهُ أو يع َملُهُ يُم ِكن أن يجعلَنا نتوقَّ ُ
آغا ِبّي ،ومحبَّةُ الل ِه هي محبَّةٌ عني َدة .بع َد ُك ِّل شَيء ،هذه هي الطريقَة التي يُحبُّنا اللهُ بِها.
(رومية :5
فبينما ُكنَّا
س َل إبنَهُ لي ُم َ
وت عنَّا ُ
ُ
نعيش في حياةِ الخطيَّة ،بيَّنَ اللهُ لنا محبَّتَهُ ،إذ أر َ
سوف نُحبُّ هؤالء
 )1عندما نُ ِحبُّ النَّاس بالمحبَّة غير القا ِبلة للفَناء التي ي ُِحبُّنا الله بها،
َ
بنفس المحبَّة غير القابِلة للفَناء.
الناس ِ
شروطة
المحبَّةُ غير ال َم ُ
َّ
ي ال ت ُ ِحبُّ شخصا ً بنا ًء على ما يع َملهُ أو ما ال يع َملُهُ .هذه
غير
ُ
إن المحبَّةَ هي ُ
مشروطة .ف ِه َ
ُ
ض ُع
ذلك تماماً.
غير َمب ِنيَّة على األداء .أ َّما المحبَّةُ اإلنسا ِن َّيةُ فهي
عكس َ
المحبَّة ُ
فنحن ن َ
ُ
يتصرفُوا بطريقَ ٍة ُمعيَّنة ،وال نم َن ُح ُهم محبَّتَنا إال إذا
التوقُّعات المشروطة على الناس لكي
َّ
ظ ُم الوالدينَ أوال َدهم ،وي ُِحبُّ ُمع َ
تصرفُوا بهذه الطريقة .بهذه الطريقَة ي ُِحبُّ ُمع َ
َّ
ظ ُم األزواجِ
َّ
َّ
سوف يشعُ ُر بع َد ِم األمان.
ولكن شخصا ً يُحِ ََبُّ بهذه الطريقة
ض ُهم ال َبعض.
والزوجا ِ
ت بع َ
َ
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شرو َ
ف ما إذا كانَ أدا ُؤهُ مقبُوالً ،وسيقلَ ُق من أن ال يُل ِبّي ُ
طنا وال يُح ِقّ ُق
ولن يستطي َع أن ِ
يعر َ
بتقديم هذا األداء.
ذلك ،لن ي ُكونَ بإمكا ِن ِه أن يض َمنَ
ع ِم َل َ
إستمرارهُ
توقُّعا ِتنا .ولو َ
ِ
َ
شرو َ
َّ
ُون ُ
شروط ،ال
َير َم ُ
ست بهذه الطريقة .إنَّها غ ُ
ولكن محبَّة آغَا ِبّي لي َ
طة .عندما نُ ِحبُّ بد ِ
نح َف ُ
ظ ِسجالً
باألخطاء ال ُمقت َ َرفَة ِب َح ِقّنا ل َكي نُبرهِنَ َّ
الشخص ال َمعنِي لم يعُ ْد جديرا ً بمحبَّ ِتنا.
أن
ِ
َ
فإن محبَّتَنا لن تسقُ َ
شروطَّ ،
بدون ُ
والناس لن يقلَقُوا حو َل ما إذا ُكنَّا ال
ط أبداً،
بل عندما نُ ِحبُّ
ُ
ِ
ص ُر دا ِئما ً عن قداستِ ِه،
غم أنَّنا نُق ِ ّ
نزا ُل نُ ِحبُّهم أم ال .هذه هي الطريقة التي يُحبُّنا بها اللهُ .ر َ
ش َل
فإنَّهُ يُب ِع ُد عنَّا
غرب" (مز ُمور  ،)82 :813دُونَ أن يف َ
ِ
عن ال َم ِ
معاصينا " َكبُع ِد ال َم ِ
ق ِ
شر ِ
معاص َيناَّ .
غير َمبنِيَّ ٍة على ما نع َملُهُ أو نُؤ ّدِي ِه،
أبدا ً بأن يغ ِف َر لنا وبأن ينسى
إن محبَّتَهُ لنا هي ُ
ِ
وبهذه الطريقَة علينا أن نُ ِحبَّ اآلخرين.
له َمة
المحبَّةُ ال ُم ِ
ص ّد ُ
ِق ُك َّل شَيءٍ وتر ُجو ُك َّل شَيءٍ  ،تماما ً كما أ َحبَّ المسي ُح
المحبَّةُ هي أيضا ً ُمل ِهمة .إنَّها ت ُ َ
غم
بطرس بي ُ
الر ُ
ُّ
س َل .عندما إلتَقَى ُ
سوع ،د َ
عاه ُ َ
صفا ،الذي يعني "صخرة" (يُوحنَّا ُ .)42 :8ر َ
ُ
َّ
َّ
ث سنواتٍ،
تمتاز بع َد ِم اإلستِقرار،
بطرس كانت
ع دعاهُ صخرة ل ُم َّدةِ ثال ِ
ولكن ي ُ
سو َ
أن حياة َ ُ
ُطرس ،وعلى هذه الصخرة أبني كنيستِي؛
ت الثالث قا َل لهُ،
ي ِ هذه السنوا ِ
َ
"أنت ب ُ
وبع َد ِم ِ
ض ّ
تقوى عليها( ".متَّى )89 ،81 :81
وأبواب
ُ
ِ
الجحيم لن َ
ِك .فاألوال ُد عا َدة ً يعي ُ
شونَ ليُح ِقّقُوا ما نَنعَت ُ ُهم به .فإذا
َج ِ ّربْ ستراتيجيَّةَ المحبَّ ِة هذه على أوالد َ
سوف يُ َح ِقّ ُق توقُّعَاتِنا منهُ .ولكن إذا أحبَبنا أوال َدنا بمحبَّة
نعتنا ولدا ً ما بالفا ِشل ،فلربَّما
َ
ُّ
يتخطونَ ثِقتَنا
صلُونَ ال بل
ضل ل ُهم،
آغا ِبّي ،التي ت َ ِث ُق بهم وتر ُجو األف َ
سوف نرى أوال َدنا يَ ِ
َ
الكامنة فيهم .وطالما ُ
نحن نُ ِحبُّ أوال َدنا بهذا
لء الطاقَة
ِ
ق ِم ِ
ورجا َءنا بهم لي َ
صلُوا إلى تحقي ِ
ضل لهم ،فبهذه الطريقة تُصبِ ُح ثِقَتُنا ورجاؤُ نا
ي الذي يَ ِث ُق بهم وير ُجو األف َ
التأكي ِد اإليجابِ ّ
ي
الكامنة فيهم،
ثِقَتَ ُهم ورجا َءهم .وهكذا يُصبِ ُحونَ واثِقينَ بطاق ِتهم
ِ
َّ
ويتكو ُن لديهم رجا ٌء إيجاِب ٌّ
ص ُدهُ بقَولي َّ
أن ال َمحبَّةَ ُمل ِه َمةٌ.
ُواج ُهونَ ب ِه ُمستَق َبلَهم .هذا ما أق ُ
ي ِ
المحبَّةُ ال تسقُ ُ
ط أبدا ً
وحيَّة .أظ َه َر َّ
ب
بع َد أن
وصف بُولُس المحبَّة ،رج َع إلى َمو ُ
الر ِ
ب ُّ
ضوعِ الموا ِه ِ
أن الموا ِه َ
َ
ستُب َ
وحيَّة لن ت ُح َّل أبدا ً مكانَ المحبَّةَّ ،
ألن المحبَّةَ تفُ ُ
ط ُل
الر ِ
ُّ
وق ُك َّل شَيء" :وأ َّما النُّب َُّواتُ ف َ
بعض ال ِعلم ونتنبَّأ ُ
سيُب َ
بعض التنبُّؤ .ولكن متى جا َء
طلُ .ألنَّنا نعلَ ُم
ستَنتَهي وال ِعل ُم ف َ
واألل ِسنة فَ َ
َ
َ
الكام ُل فحينئ ٍذ يُب َ
ط ُل ما ُه َو َبعضُ 8( ".كورنثُوس 1 :83ب)81 -
ِ
ونعرفهُ
سوعُ المسيح ،لن نعُو َد بحا َج ٍة إلى النُّب َُّوات .ف ِعن َدما نراهُ وجها ً ِلوج ٍه
عندما
سيرج ُع ي ُ
ِ
ِ
سوف تزو ُل
ب ُّ
معرف ِتنا اإلنسانيَّة المحدُودة .ف ُك ُّل موا ِه ِ
كما ُه َو ،لن نعُو َد بحا َج ٍة إلى ِ
َ
الروحِ
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ُ
ُ
واإليمان والمحبَّةُ .هذه الثالثَة
الرجا ُء
يوما ً ما ،ولكن تب َقى
ثالث فضائِل" :أ َّما اآلن فيثبُتُ َّ
ولكن أع َ
ظ َم ُه َّن المحبَّةُ 8( ".كورنثُوس )83 :83
ع الذي يضعُهُ اللهُ في قُلُوبِنا َّ
وسوف
ناك شي ٌء ج ِيّد في هذه الحياة،
هو اإلقتِنا ُ
أن ُه َ
َ
الرجا ُء َ
ف
ص ُ
نج ُدهُ يوما ً ما .ولدينا أيضا ً التوقُّع أنَّهُ يُوج ُد شي ٌء َج ِيّد في العالَ ِم اآلخر .أيضا ً يَ ِ
الرجاء ،و َير ِب ُ
ُ
اإليمان ف ُه َو
طهُ باإليمان" :وأ َّما
اإلصحا ُح  88من الرسالَ ِة إلى ال ِعبرا ِن ِيّين هذا َّ
ور ال تُرى( ".عبران ِيّين  .)8 :88هذا يعني َّ
ُ
الرجا َء ُه َو
ال ِث ّقَةُ بما يُر َجى
أن َّ
واإليقان بأ ُ ُم ٍ
ُ
أساس
فاإليمان يبني على
أساس اإلقتِناع الذي يُعطينا إيَّاهُ اللهُ والذي يَقُودُنا إلى اإليمان.
ِ
ُ
إن إصحا َح اإليمان يُخ ِب ُرنا أيضا ً
واإليمان يقُودُنا إلى اللهَّ .
ُ
ُحو ُل الرجاء إلى إيمان.
َّ
الرجاء وي ّ ِ
ذلك (عبرانيين .)1 :88
ون إيمان ولكن باإليمان نستطي ُع َ
ي إلى الله ب ُد ِ
أنَّنا ال نستَطي ُع أن نأ ِت َ
النُّق َ
األخير من إصحاحِ المحبَّ ِة ُه َو َّ
الرجاء يقُودُنا إلى
طة التي يُش ِ ّد ُد عليها بُولُس في العد ِد
أن َّ
ِ
ون قد وجدنا شيئا ً
واجهُ محبَّة آغا ِبّي ،ال ن ُك ُ
اإليمان ،واإليمان يقُودُنا إلى الله ،ولكن عندما نُ ِ
دور ِه يقُودُنا إلى الله .بل عندما نلتَقي بمحبَّة آغا ِبّي،
ُمعيَّنا ً يقُودُنا إلى شَيءٍ آخر ،الذي ِب ِ
ألن اللهَ محبَّةَّ .
ض ِر الل ِهَّ ،
ن ُك ُ
إن هذه النَّو ِعيَّة من المحبَّة هي َجوه َُر
ون قد أصبَحنا في مح َ
الله .لهذا س َّمى بُولُس المحبَّةَ كأع َ
ظ ِم الفضائِل الثالث الباقِية في الحياة ،وأخبَ َرنا َّ
السعي
أن
َ
هدف حيا ِتنا.
ورا َء محبَّة آغا ِبّي ين َبغي أن ي ُكونَ
َ
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الثامن
الفص ُل
ِ
قِيا َمةُ ُك ِّل ال ُمؤمنين
(ُ 8كورنثُوس )85
ب ال ُمقدَّس .فال ِقيا َمةُ
َّ
إن اإلصحاح  85من ُكورنثُوس األُولى يُعتَبَ ُر إصحا َح ال ِقيا َم ِة في الكتا ِ
الشامل
وحيَّ ِة التي يُق ِ ّد ُمها بُولُس إلى ال ُكورنثُوس ِيّين كجزءٍ من َح ِلّ ِه
ِ
الر ِ
هي ِ
ور ُّ
واح َدة ٌ من األ ُ ُم ِ
ُونان ب ُمع َ
للمشا ِكل ال ُمتع ّدِدة التي عانت منها كنيستُهم .لقد ش َّك َك الفال ِسفَةُ الي ُ
ظ ِم أشكا ِل
َّ
أن هؤالء ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا ُمؤمنينَّ ،
غم َّ
فإن تُراثَ ُهم
الظوا ِهر
ِ
الخارقة للطبيعةُ .ر َ
خارق
ير على
ي إست َ َّ
تفكيرهم ،وجعلت ُهم خل ِفيَّت ُ ُهم الفكريَّة يُش ِ ّك ُكونَ بما ُه َو ِ
ِ
مر بالتأثِ ِ
ِ
الحضار ّ
صةً قيا َمة المسيح وقيام ِة ال ُمؤمنين األموات .لو لم ي ُك ِن هؤُ الء ال ُكورنثِيُّونَ قد
للطبيعة ،خا َّ
ش َّك ُكوا بال ِقيا َم ِة ،لما كانَ لدينا هذه التُّحفَة من بُولُس عن قيا َم ِة المسيح وقِيا َم ِة ال ُمؤمنينَ
الخامس عشر من ُكورنثُوس األُولى.
األموات ،أي اإلصحاح
ِ
ذ َّك َر ُهم بُولُس َّ
سوع المسيح كانت جزءا ً َح َيويَّا ً من اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه والذي
بأن ِقيا َمةَ ي ُ
شرت ُ ُكم ب ِه وقَبِلت ُ ُموهُ وتَقُو ُمونَ في ِه .وب ِه أيضا ً
عرفُ ُكم أيُّها اإلخوة باإلنجي ِل الذي بَ َّ
آمنُوا ب ِه" :وأ ُ ِ ّ
كالم ب َّ
شرت ُ ُكم ب ِه إال إذا ُكنتُم قد آمنتُم عبثاً .فإنَّني سلَّمتُ إلي ُكم
ي ٍ
تخلُ ُ
صون إن ُكنتُ تذ ُك ُرونَ أ ُّ
األول ما قَ ِبلتُهُ أنا أيضا ً َّ
حسب ال ُكتُب .وأنَّهُ ُدفِنَ وأنَّهُ
مات من أج ِل خطايانا
أن المسي َح َ
َ
في َّ
حسب ال ُكتُب.)4-8 :85( ".
اليوم الثا ِلث
قام في
َ
ِ
َ
ذكر بُولُس َّ
أن
أساس
ص ُهم وكانَ
نظام إيمانِهم ِ
ِ
بكامل ِه .وبع َد أن َ
كانَ هذا ُه َو اإلنجي ُل الذي خلَّ َ
َ
ضوع الذي بإمكانِنا أن
تب  54عددا ً عن المو ُ
قيا َمةَ المسيح هي نِ ُ
صف رسال ِة إنجي ِل ِه ،ك َ
نُس ِ ّم َيهُ" ،القيا َمةُ ال ُمطبَّقَة ".أعلَنَ بُولُس َّ
أن قيا َمةَ المسيح يُم ِك ُن أيضا ً َبرهَنتُها من ِخال ِل شها َد ِة
ش ُهود" :وأنَّهُ َ
ع ٍة من ال ُّ
واح َدة ً ألكثَر
ذلك
ظ َه َر ِلصفا ث ُ َّم لإلثني عشر .وبع َد َ
ظهر دفعَةً ِ
مج ُمو َ
َ
َّ
ظهر ِليَعقُوب ث ُ َّم
ذلك
ق إلى اآلن
ض ُهم قد رقَدُوا .وبع َد َ
ولكن بع َ
َ
من خمسمئة أخٍ أكث َ ُر ُهم با ٍ
ظهر لي أنا)1-5 :85( ".
قط
س ِل أجمعين.
وآخر ال ُك ّل كأنَّهُ لل ِ ّ
س ِ
للر ُ
ُّ
َ
ِ
ليس فقط بِ ِقيا َم ِة المسيح ،ولكن أيضا ً ب ِقيا َم ِة ُك ِّل
ب ال ُكورنثِيُّونَ أن ي ِ
لقد إستصعَ َ
ُؤمنوا َ
َّ
ً
ُ
ال ُمؤمنينَ األموات عن َد ُر ُجوعِ المسيح( .ولقد عل َم بُولس ال ُكورن ِث ِيّينَ صرا َحة عن ُرجوعِ
المسيح ثا ِن َيةً ).رب َ
ط بُولُس بينَ قيا َم ِة ال ُمؤمنين وبينَ قيا َم ِة المسيح ،دا ِعيا ً قيا َمةَ المسيح
وم من الموت ،فهذا يعني َّ
أن
" ِببا ُك َ
ور ِة الرا ِقدين" القا ِئ ِمينَ من األموات ( .)21فإن ُكنَّا لن نقُ َ
المسي َح لم يقُ ْمَّ ،
سوعُ على الصليب ،حم َل ثِق َل
باط ٌل ( .)84 -83عندما َ
وأن إيمانَنا ِ
مات ي ُ
صارهُ على الموت .ولهذاَّ ،
فإن قيا َمتَهُ
قام من الموت ،برهَنَ إنتِ َ
خطايانا بنَف ِسه .ولكن عندما َ
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ُ
سوع المسيح على مو ِتنا
ي من إيما ِننا .ف ِقيا َمةُ أجسادِنا هي
تطبيق قيا َم ِة ي ُ
هي جز ٌء َ
ضرور ٌّ
و ِقيا َم ِتنا.
فكيف سيحد ُ
جسم سن ُكون؟" لقد
تسا َء َل ال ُكورن ِثيُّون" ،إن ُكنَّا سنقُو ُم من الموت،
يِ ٍ
ُث هذا ،وبأ َ ّ
َ
كانت الخَل ِفيَّةُ الفكريَّةُ عند ال ُكورنثِ ِيّين العقال ِن ِيّين أنَّ ُهم لم ي ُكونُوا يُؤمنُونَ ِب ِقيا َم ِة ال ُمؤمنين،
كيف يُم ِكن أن تحد َ
ألنَّ ُهم لم يف َه ُموا
قارن بُولُس بينَ
ُث .ولكي يتعا َم َل بُولُس م َع عق ِليَّ ِتهمَ ،
َ
صير بَ ْل حبَّةً
عه ُ
سم الذي
َ
قِيا َمة األموات وزرع ال ِبذار" :والذي تزر ُ
سوف يَ ُ
تزرعُ ِ
لست َ
َ
الج َ
جر َدة ً ُربَّما من ِحن َ
واح ٍد من
ط ٍة أو أح ِد البَواقي .لكن اللهَ يُعطيها ِجسما ً كما أرا َد و ِل ُك ِّل ِ
ُم َّ
ور ِجس َمهُ)31 -31 :85( ".
الب ُُز ِ
كيف
ق الحقل ،ولم لم نف َهم
ب ،تُصبِ ُح
زرة ُ في التُّرا ِ
ف ِعن َدما تُو َ
َ
ض ُع البِ َ
َ
زهرة ً جميلة ،مثل زنابِ ِ
زرة َ
ض ال تُش ِبهُ
يتِ ُّم َ
زرعُ في األر ِ
الزهرة َ التي تنبُتُ  .فكما يُغَ ِيّ ُر اللهُ البِ َ
َ
زرة ُ التي ت ُ َ
ذلك .والبِ َ
ُزرعُ
إلى نبتة ،هكذا سيُغ ِيّ ُر اللهُ أجسا َدنا الفا ِسدة إلى أجسا ٍد غير قا ِبلَة للفساد عن َد قيا َمتِه" :ي َ
ضعفٍ ويُقا ُم في
ُزرعُ في َ
في فَساد ويُقا ُم في َ
َوان ويُقا ُم في َمجد .ي َ
ُزرعُ في ه ٍ
ع َد ِم فساد .ي َ
ع ِجسما ً َحيوا ِنيَّا ً ويُقا ُم جسما ً ُروحا ِنيَّاً)44 -42 :85( ".
ُزر ُ
قُ َّوة .ي َ
أن اللهَ سيُعطينا جسدا ً سما ِويَّا ً
نعيش في هذا العالم ،وال بُ َّد َّ
أرضيَّا ً ل َكي
فاللهُ يُعطينا جسدا ً ِ
َ
ملكوت السماوات ،لهذا ين َبغي
َعيش في السماء .ألنَّهُ ال يستطي ُع لح ٌم و َد ٌم فا ِس َدين أن يدخال
َ
ِلن َ
ي ِ األبدي .هذا ما سيُح ِقّقُهُ
أن يُغ ِيّ َر اللهُ أجسا َدنا
الر ِ
يش في المجا ِل ُّ
ِ
األرضيَّة ،ليُؤ ِ ّهلَنا للعَ َ
وح ّ
ولئك الذين سي ُكونُونَ أحياء عن َد ُر ُجوع المسيحِ ثا ِنيَةً
سوف يختَبِ ُرونَ هذا
اللهُ في قِيا َمتِنا .فأ ُ َ
َ
ِ
بارة اليُونانِيَّة ُهنا تعني" ،في
التحول،
التغيير أو
وذلك "في رم َ
َ
ُّ
ش ِة َعين .)52 :85( ".ال ِع َ
ُعلّ ُم َّ
لتحضيرنا
ناك ُمش ِكلَتين ين َبغي حلُّهما
أن ُه َ
َذ َّرة ".وبينما يذ ُك ُر بُولُس هذا التغيير ،ي ِ
ِ
غير قابِ ٍل للفَساد ،والجز ُء الما ِئتُ منَّا ينبَغي أن
سدُنا القابِ ُل للفَساد
للسماء .ف َج َ
سوف يُصبِ ُح َ
َ
عجزَ تان ،سن ُك ُ
سماء .تعني كلمة
غير مائِت .عندما تتحقَّ ُق
ون ُمستَ ِع ّدِينَ لل َّ
هاتان ال ُم ِ
يُصبِ َح َ
ِ
صار على ال َموتَّ ".
سوف ت َ ُح ُّل هاتَين
إن قِيا َمةَ ال ُمؤمنينَ األَموات
"قيا َمة" حرفِيَّاً" ،إنتِ ٌ
َ
وسوف ت ُك ُ
عن ال ِقيا َم ِة
ون إن
ال ُمش ِكلَتَين،
تصار ال ُم ِ
َ
َ
ؤم ِن على الموت .لهذا يخت ُ ُم بُولُس تُحفَتَهُ ِ
صار عظيم! ()57 -54
بإعالن مو ِ
ت وقيا َم ِة ال ُمؤمن كإنتِ ٍ
ِ
لقد طبَّقَ بُولُس تعلي َمهُ عن ال ِقيا َم ِة على ال ُمؤمنين ِب َ
غير
"را ِس ِخينَ
َ
طلَ ِب ِه من ُهم أن ي ُكونُوا َ
الرب)51( ".
ليس ِ
باطالً في َّ
ع َم ِل َّ
زعزعينَ ُمكثِرينَ في َ
ُمت َ ِ
الربّ ِ ُك َّل ِحين عالِمينَ أن تع َب ُكم َ
سوع المسيح ثا ِنيَةًَّ ،
ألن هذا الح َدث ُه َو رجا ُء
س ِة عن
اب
ِ
يُخبِ ُرنا ُكت َّ ُ
مجيء ي ُ
األسفار ال ُمق َّد َ
ِ
الوحيد.
الكنيس ِة ال ُم َ
بارك ،ورجا ُء العالم َ
الح ُ
ظوا َّ
سل يُخ ِب ُرونَنا دا ِئما ً لماذا يتكلَّ ُمونَ إلينا عن المجيء الثا ِني للمسيح،
ِ
والر ُ
أن األن ِبياء ُّ
طة ب ِه التي تُحي ُ
و ُك ِّل األحداث ال ُمرت َ ِب َ
بارك ،مثل قيام ِتنا .في العد ِد األخير
ط بهذا الرجاء ال ُم َ
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الربّ .
ُحر َك ال ُمؤمنين ليع َملُوا عم َل َّ
من إصحاحِ القيا َم ِة هذا ،يُط ِبّ ُق بُولُس إنجي َل ال ِقيامة لي ِ ّ
قدار ما ُكنَّا ُجزءا ً
الرا ِب ُحَّ ،
وكأنَّهُ يقُو ُل لنا أنَّنا الفَ ُ
وأن نو ِعيَّة حيا ِتنا األبديَّة
سوف تُح َّد ُد ِ
ريق َّ
بم ِ
َ
من هذا اإلنتِصار.
الوكالَةُ األمينة1( :كُورنثُوس )11
َ
ق اإلنجيل السما ِويَّة
يشعُ ُر
ُ
الكثيرونَ من ال ُمؤمنين بخَي َب ِة األمل بع َدما يرفَعُ ُهم بُولُس إلى حقائ ِ
عن القيا َمة في اإلصحاح  ،85ومن ث َ َّم ينت َ ِق ُل ليقُو َل بع َدهُ" ،وأ َّما من ِج َه ِة الجمع ".نحتا ُج أن
بعض األ ُ ُمور عن جمعِ ال ُمساعدات ،ونحتا ُج أن نُق ّد َِر لماذا وض َع بُولُس قضيَّة الجمع
نف َه َم
َ
ُ
الرعويَّة.
الرسالَة َّ
حيث وضعها في هذه ِ ّ
ب من ُهم أن يُسا ِهموا في جمعِ المال لل ُمؤمنينَ
ختم بُولُس رسالتَهُ األُولى إلى ال ُكورنثِ ِيّين بالطل ِ
َ
من أص ٍل ي ُهودِي ،الذي يتألَّ ُمونَ في أُورشَليم ،والذين كانُوا يُعانُونَ من ُجوعٍ َرهيب
ِّ
الجزء التعليمي البنَّاء من
ع الوكالَ ِة األمينة في
ض َع بُولُس َمو ُ
ِ
ضو َ
وإضطها ٍد ُمخيف .فَ َو َ
رسال ِت ِهَّ ،
وحيَّة" التي أخ َبرنا بها في األعدا ِد األُولى من
الر ِ
ألن الوكالَةَ هي إحدى "األُمور ُّ
الرسالة .ولقد وض َع أيضا ً
ي البنَّاء من ِ ّ
اإلصحاحِ الثانِي عشر ،عندما ب َدأ َ هذا القسم التعليم ّ
ُ
حيث وض َعهُ َّ
واح َدة ٌ من الترتيبات
ضوع
هذا ال َمو ُ
ألن الوكالَةَ األمينةَ على أموا ِلنا هي ِ
ؤمنين.
وحيَّة وحيويَّتَنا ك ُم ِ
الر ِ
الر ِ
ص َّحتَنا ُّ
ُّ
وحيَّة التي تُح ِ ّد ُد ِ
نظرة ً جميلَةً إلى واقِعِ َّ
لك الخال ِئق
واحدا ً من تِ َ
أن الرسُول بُولُس كانَ ِ
وتُعتَبَ ُر هذه أيضا ً َ
غالطية َّ .)85 :1
إن نعمة الله
الجديدة التي أخبَ َرنا عنها في كتاباتِه (ُ 2كورنثُوس 87 :5؛
ِ
عب
مرة ً َ
يزرعُ ُّ
ال ُمغَ ِيّ َرة للحياة هي َجوه َُر اإلنجيل .ولقد كانَ بُولُس َّ
الر َ
ذلك الشخص الذي َ
ب ال ُمؤمنينَ في أُورشَليم والي ُهو ِديَّة (أعمال 3 :1؛  .)84 ،83 ،8 :9واآلن ها ُه َو
في قُلو ِ
يج َم ُع تق ِد َمةً ما ِليَّةً من ال ُمؤمنينَ األ ُ َمم الذين قا َد ُهم
ع َدةِ ال ُمؤمنينَ
لمعرفَ ِة المسيح ،ل ُمسا َ
ِ
للسجن وللموت.
ي ،والذين سبقَ لهُ وكانَ يقُودُهم
ال ُمتألِّمينَ من أص ٍل ي ُهو ِد ّ
ِ
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ِرسالَةُ بُولُس الثانِيَة إلى أه ِل كُورنثُوس
سع
الفَص ُل التا ِ
ُ
أوراق إعتِما ِد الخا ِدم
(ُ 2كورنثُوس )1-8
سلَها ل ُهم ِبيَ ِد تي ُ
طس .فأخ َذ
كتب بُولُس رسالتَهُ األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس من أف ُ
َ
سس ،وأر َ
تي ُ
أمام
ي م َع ُهم
ليشر َح ل ُهم ُمحتَوى ِ ّ
طس ِ ّ
َ
الرسالة ويُدافِ َع عنها َ
الرسالَةَ إلى ال ُكورنثُوس ِيّين وب ِق َ
تور ِطينَ في المشاكل التي عالجتها الرسالة .في هذه الفترة ،لَ ِز َم على
أُ َ
ولئك الذين كانُوا ُم ِ ّ
ورة ض َّد
بُولس أن يخت ُ َم إقامتَهُ في أف ُ
سس والتي إست َ َّ
مرت ثالث سنين ونِصف ،بسبب قِيام ث َ َ
لك المدينة (أعمال  .)89فإنت َ َق َل بُولُس إلى ترواس ،ومن ث َ َّم إلى فيل ِبّي،
خدمة بُولُس في تِ َ
ظ َر تي ُ
حيث إنت َ
ُ
حامالً م َعهُ أخبارا ً من ُكورنثُوس عن كيفيَّة
طس
ب ال ُكورن ِث ِّيينَ
ليرج َع ِ
تجاو ِ
ِ
ُ
م َع رسالتِ ِه األُولى ل ُهم.
األخبار ج ِيّداً .ولقد عا َم َل ال ُكورنثِيُّونَ تي ُ
كانَ ُمع َ
ض ُهم
ظ ُم
طس بمحبَّ ٍة وعطف ،و ُك ّل ما ح َّ
ِ
َّ
فبعض
سارة.
ولكن
عوهُ.
علي ِه بُولُس في رسال ِت ِه األُولى ليع َملُوهُ ،أطا ُ
ُ
بعض األخبار لم ت ُكن َّ
َ
الكالم
سوليَّةَ بُولُس ،وآخ َُرونَ إنتَقَدُوا قُد َُراتِ ِه على
ُهاج ُمونَ ر ُ
األشخاص في الكنيسة بدأُوا ي ِ
ِ
والوعظ ،وآخ َُرونَ َ
ُ
محور ذاتِ ِه.
خارج
غير ُمختَ ِّل
ظنُّوا أنَّهُ كانَ
َ
َ
التوازن عقليَّاً ،أو أنَّهُ ِ
ت ُه َو شخصيَّا ً
ذلك ،كثيرونَ من ُهم ش َع ُروا باإلهانَة أنَّهُ لم يأ ِ
(ُ 2كورنث ُوس  )83 :5وفوقَ َ
ض أيَّةَ نُق َ
َّ
ط ٍة من النُّقاط التي ش َّد َد عليها بُولُس في
ِلزيار ِتهم.
ولكن هذه اإلنتقادات لم تَنقُ ْ
رسالتِ ِهَّ ،
س ِم َع
منطقَهُ كانَ
للرفض .وب َد َل َ
ألن ِ
غير قابِ ٍل َّ
سهُ .وعندما َ
ذلك ها َج ُموا بُولُس نف َ
َ
كتب ل ُهم رسالتَهُ الثانِيَة.
بُولُس بهذه األ ُ ُمورَ ،
ت الخادِم أو أوراق إع ِتمادِه،
ف ُمؤ ِ ّهال ِ
اإلصحاحاتُ الستَّةُ األُولى من ُكورنثُوس الثا ِن َية ت ُ ِ ّ
عر ُ
ض َّدهُ .لقد َ
بما َّ
ظنُّوا أنَّهُ
ي الذي تم َّ
أن هذا ال َمو ُ
س َك ب ِه أعدا ُء بُولُس ِ
ضوع كان اإل ِت ّهام الرئيس ّ
الرسالة ل َكي
غير أه ِل لتصحيحِ أخطا ِئهم.
ور الر ُ
فكتب بُولُس هذه ِ ّ
سول ،ولهذا ُ
غ ُ
َ
َير أَه ٍل ل َد ِ
ت
ئ ها َّمةً عن ُمؤ ِ ّهال ِ
ور ِه كخاد ٍِم لإلنجيلِ .لهذا يُم ِكنُنا أن نج َم َع مبا ِد َ
يُدافِ َع عن ر ُ
سوليَّتِ ِه و َد ِ
سول.
الخادِم من َك ِلما ِ
ت بُولُس الر ُ
عويَّ ِة اليوم يُعت َ َب ُرونَ ُخدَّاما ً لإلنجيل .ولكن ،عندما إستخ َد َم
فأ ُ َ
ولئك المد ُ
ع ُّوونَ للخد َم ِة َّ
الر َ
ي ُك ُّل تلمي ٍذ
بُولُس كلمة خادِم ،لم َي ُكنَ ي ُ
ُشير إلى َر ُج ِل الدين ،بل إلى الخدمة التي إليها ُد ِع َ
سوع المسيح.
ي ٍ ل َي ُ
حقيق ّ
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سس َّ
ع ّ ِوينَ
أن أ ُ َ
ولئك ال َمد ُ
ي ِ
سول إلى أه ِل أف ُ
ُعلّ ُمنا اإلصحا ُح الرا ِب ُع من رسالَ ِة بُولس الر ُ
علّمين ،أُع ُ
ك ُم َب ّ
سس
ورعا ٍة و ُم ِ
طوا هذه الموا ِهب "لتكمي ِل الق ّدِيسين ل َع َم ِل الخدمة( ".أف ُ
شِرينَ ُ
صونَ إل ِت ّباعِ المسيح ،دعا ُهم بُولُس
( )82 :4فعندما كانَ ال ُم ِ
ؤمنُونَ يتق َّد ُ
سونَ  ،أو يتخ َّ
ص ُ
ت أُخرىَّ ،
بال ِق ّدِيسينِ ).بكلما ٍ
إن
عونَ
الراعي/ال ُم ِ
وصف عم َل َّ
علّم هي لتأهي ِل من يُد َ
َ
"بال ِعلما ِن ِيّين" لعم ِل الخدمةَّ .
ليس حصرا ً على ال ُمحتَرفينَ فقط ،مثل ال ُخدَّام
إن عم َل ِ
الخد َمة َ
أعضاء الكنيسة ُهم ُخدَّا ٌم في
بمعنى ماُ ،ك ُّل
المحلّيَّة.
س ِة
عو ِيّين ،ولكنَّهُ ل ُك ِّل
ِ
ِ
ِ
َّ
الر َ
أعضاء الكني َ
ً
َكنيس ِتهم.
تَ
دريب الخادِم
ُ
ُدربُنا اللهُ لن ُكونَ ُخدَّا َمهُ .إح َدى ُّ
الط ُرق التي يستَخ ِد ُمها لهذا الغرض،
ف بُولُس
كيف ي ِ ّ
َو َ
َ
ص َ
كيف نُ ِ ّ
عزي اآلخرين الذين يتألَّ ُمون .و ُه َو يف َع ُل هذا عندما يس َم ُح بأن
تعليمنا
ِهي من ِخال ِل
ِ
َ
عزيَة .الذي ي ِ ّ
نتألَّ َم ُ
ُعزينا
باركٌ اللهُ أبُو َر ِبّنا ي ُ
سوع المسيح أبُو َّ
نحن َّأوالًُ " :م َ
الرأفَة وإلهُ ُك ِّل تَ ِ
َّ
نتعزى ُ
نحن بها
عز َية التي
ي الذين ُهم في ُك ِّل ِ
ضيقَة بالت َّ ِ
في ُك ِّل ضيقَ ِتنا حتَّى نستطي َع أن نُ َع ِ ّز َ
من اللهُ 2( ".كورنثُوس )4 -3 :8
أزمنَ ِة
تعز َيتنا التي نحتا ُجها في ِ
فعندما نتألَّ ُم ،نقت َ ِر ُ
ب من الله ونكت َ ِش ُ
ف أنَّهُ ُه َو بنف ِس ِه مص َد ُر ِ
ي ،نتأ َّه ُل لنُ ِ ّ
التعز َية من ال ُم ِ ّ
آالمهم .وهكذا
ضيقاتِنا .وبأخذِنا
ي اآلخرينَ في ِ
ِ
ِ
عزي الحقيق ّ
عز َ
للتعزيَة ،و ُ
للتعزيَ ِة التي
شهودا ً ُموثُوقا ً بنا
نُصبِ ُح من ِخال ِل ألَ ِمنا وإكتشافِنا ُخدَّاما ً ُمؤ َّهلِينَ
ِ
ِ
تألّمين .فال ُمبَ ِ ّ
مكان ُو ُجو ِد
سولينَ عن
إكتَشفناها عندما ُكنَّا ُم ِ
ِ
سو ٌل يُخبِ ُر باقي ال ُمت َ ّ ِ
ش ُر ُه َو ُمت َ ّ ِ
تألّ َمة عن
ال ُخبز .فخا ِد ُم
ُعرفُهُ بُولُسُ ،ه َو قَ ٌ
لوب األُخرى ال ُم ِ
التعزيَة ،كما ي ِ ّ
لب ُمت َ ِألّ ٌم يُخ ِب ُر القُ َ
ِ
التعز َية.
مكان ُو ُجو ِد
ِ
ِ
بإخبار ِه
وصف بُولُس ُمؤ ِ ّهالت الخادِم الذي يستخ ِد ُمهُ الله ،دافَ َع عن ِمصداقِيَّ ِة خدمتِ ِه
بع َد أن
ِ
َ
ُ
ب الموت:
آالم ِه في ِلسترة،
ال ُكورنثِ ِيّينَ عن ِ
قار َ
حيث ُر ِج َم بقَس َْوةٍ حتَّى َ
"فإنَّنا ال نُري ُد أن تَج َهلُوا أيُّها اإلخوة من ِج َه ِة ضيقَتِنا التي أصا َبتنا في أسيَّا أنَّنا تثقَّلنا ِج َّدا ً
فوقَ الطاقَة حتَّى أيِسنا من الحياةِ أيضاً .لكن كانَ لنا في أنفُ ِسنا ُحك ُم ال َموت ِل َكي ال ن ُكونَ
ُمتَّكِلينَ على أنفُ ِسناَ ،بل على الله الذي يُقي ُم األ َموات .الذي ن َّجانا من َمو ٍ
ت مثل هذا و ُه َو
يُن ِ ّجي .الذي لنا َرجا ٌء في ِه أنَّهُ سيُ َن ِ ّجي أيضا ً فيما َبعدُُ 2( ".كور )81-1 :8
كيف َيقُودُنا األلَ ُم إلى الله
َ
كانَ بُولُس يُبر ِه ُن ِمصدا ِقيَّتَهُ كخاد ٍِم لإليمان .إفتَتَ َح رسالتَهُ ِبشرحِ
كيف كانَ ُمؤ َّهالً لي ُكونَ خادِما ً بهذ ِه الطريقة .ففي
تعز َية ،وأظ َه َر لنا
َّام ِ
َ
ويُؤ ِ ّهلُنا لن ُكونَ ُخد َ
س من الحياة -لكي
ِل ٍَسترة ،سم َح اللهُ لبُولُس بأن يتألَّ َم إلى ما بع َد درجة اإلح ِتمال –حتَّى ي ِئ َ
سرعانَ ما تعلَّ َم أن ال َي ِثقَ بنف ِس ِه ،حتَّى تعلَّ َم أيضا ً َّ
يتعلَّ َم أن ي ِثقَ بالل ِه
أن اللهَ
وليس بنف ِس ِه .و ُ
َ
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ُقيم األموات ،وأن يُن ِق َذهُ من هذا اإلخ ِتبار الذي ال بُ َّد أنَّهُ كانَ َم ُهوباً .يعت َ ِق ُد
وح َدهُ يستطي ُع أن ي َ
البعض َّ
أن بُولُس يُخ ِب ُرنا ُهنا أنَّهُ إختَ َب َر
الموت وال ِقيامة عندما ُر ِج َم في ِلسترى .وآخ َُرونَ
َ
ُ
يعت َ ِق ُدونَ أنَّهُ يستَخ ِد ُم لُغَةً مجاِزيَّةً تصويريَّةً في هذه األعداد.
ع َم ُل الخادِم
َ
سؤال قا ِئالً" :ولكن ُ
شكرا ً لله الذي َيقُودُنا في
ما ُه َو عم َل الخادِم؟
أجاب بُولُس على هذا ال ُّ
َ
مكان .ألنَّنا رائِ َحةُ
عرفَتِ ِه في ُك ِّل
َمو ِك ِ
ٍ
صرتِ ِه في المسيحِ ُك َّل ِح ٍ
ب نُ َ
ين ويُظ ِه ُر بِنا رائِ َحةَ َم ِ
صونَ وفي الذين يه ِل ُكونِ .ل َهؤُ الء را ِئحةُ مو ٍ
ت ِل َموت
المسيحِ الذَّ ِكيَّة لل ِه في الذين يخلُ ُ
وألولئك را ِئ َحةُ حياةٍ ِل َحياةُ 2( ".كورنثُوس )81 -84 :2
َ
ض ُح برا ِئ َح ِة المسيحِ َّ
ب بُولُس ،ك ُخد ٍَّام لإلنجيلُ ،
الز ِكيَّة حيثُما
س ِ
نحن نُشبِهُ األزهار التي تن َ
ب َح َ
ب اآلخرينَ للخالص والحياةِ األبديَّة ،أو تُب ِع ُد ُهم عنها بِإ ِت ّجا ِه
قر ُ
نذه ُ
َب .هذه الرائِحة ،إ َّما ت ُ ِ ّ
وسوف تقُودُهم طريقُهم إلى
بذلك يرفُضُونَ المسيح،
ضوا رائحتَنا ،فإنَّ ُهم
َ
ال َموت .إذ َرفَ ُ
َ
الموت .ولكن إذا ُج ِذبُوا للمسيحِ من ِخال ِل را ِئ َح ِة المسيح التي هي ُ
خالص
سيجدُونَ
نحنِ ،
َ
المسيح والحياة األبديَّة.
إن ثِق َل هكذا مسؤو ِليَّة دف َع بُولُس ليسأ َل" ،ومن ُه َو ُكف ٌؤ لهذه األُمور؟" ( )81فنحن لسنا ُكفؤا ً
َّ
َّ
للناس الذين نلتَقي بهم في حيا ِتنا،
ي
لنصن َع الفرقَ بينَ الحياةِ األبديَّة وال َمو ِ
ولكن اللهَ
ِ
ت األبد ّ
"ليس أنَّنا ُكفاة ٌ من أنفُ ِسنا أن نفت َ ِك َر شيئا ً كأنَّهُ من أنفُ ِسنا ،بل ِكفايتُنا من الله:3( ".
ُه َو ال ُكفؤ:
َ
 )5فحياة ُ
ُ
ونحن لسنا ِسوى قَنوا ٍ
ُمر ُر اللهُ من
الروحِ القُدُس.
ت ي ِّ
الناس تت َغي َُّر من ِخال ِل ُّ
ِ
ِخاللها الرائ َحةَ التي تفَو ُح من المسيحِ الذي تغي ََّر وغي ََّر حياتَنا.
حركُ ال ُم َح ِرك؟ (1كُورنثُوس )1 ،1 :1 -13 :1
ما الذي يُ ِ
هام بأنَّهُ كانَ ُمخت َ َّل العقل ،أو َّ
حو َر
عندما دافَ َع بُولُس عن نف ِس ِه ض َّد اإل ِت ّ ِ
أن ذاتَهُ لم تعُد ِم َ
ض َّد
حياتِه ،عندها علَّ َم بُولُس عن عم ٍل آخر للخادم .في اللُّغَ ِة اليُونا ِنيَّة ،يعني اإل ِت ّها ُم ال ُمو َّجهُ ِ
ف من ُمن َ
حو ِر
َريب األطوار .وكانُوا يت َّ ِه ُمونَ بُولُس بأنَّهُ كانَ
َّ
يتصر ُ
بُولُس أنَّهُ كانَ غ َ
طلَ ِ
ق ِم َ
حو ِر حياتهم .وبما َّ
يتمحو ُرونَ حو َل ذواتِهم،
أن هؤُالء ال ُكورن ِث ِيّينَ كانُوا
حياةٍ يخت َ ِل ُ
َ
ف عن ِم َ
حو َر حياتِه .بل كانَ يع َم ُل من ُمن َ
هامهم لهُ َّ
ق
وافَقَ بُولُس معَ ُهم على إ ِت ّ ِ
ط َل ِ
بأن ذاتَهُ لم تَعُد ِم َ
تتمحو ُر حولَهُ حياة ُ
حور الذي
حو ِرهم .لقد أص َب َح المسي ُح ُه َو ِ
حو ٍر يخت َ ِل ُ
َ
الم َ
ف تماما ً عن ِم َ
ِم َ
نتمحو ُر حو َل
صرنا ُمخت َ ِلّين (ال
بُولُس الر ُ
كتب قا ِئالً" :ألنَّنا إن ِ
سول .هذا ما قص َدهُ عندما َ
َ
ذواتِنا) فَ ِللَّ ِهُ 2( ".كورنثُوس )83 :5
ع بُولُس عن "إخ ِتال ِل ِه" كانَ َّ
َّ
المحور الذي
أن محبَّةَ المسيح ودعوتَهُ لخدمتِ ِه ُهما
إن دِفا َ
َ
َّ
ص ُرنا .إذ ُ
واح ٌد قد
تتمحو ُر حياتُهُ حولَهُ:
ب هذا أنَّهُ إن كانَ ِ
نحن نَح ِس ُ
"ألن محبَّةَ المسيح تح ُ
َ
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يعيش األحيا ُء فيما بعد ال
مات ألج ِل الجميع َك ْي
مات ألج ِل الجميع فال َجمي ُع إذا ً ماتُوا .و ُه َو َ
َ
َ
كأن اللهَ َي ِع ُ
عن ال َمسيح َّ
ب
ألنفُ ِسهم َبل للَّذِي َ
ظ بنا .نطلُ ُ
مات ألج ِلهم وقام ...إذا ً نسعى ك ُ
سفراء ِ
عن المسيح تصالَ ُحوا م َع الله21 ،85 -84 :5( ".أ)
ِ
ُم َ
ط َلقاتُ بُولُس الثالث
عن ال َجميعَّ ،
بنى بُولُس أعمالَهُ على ثالث َ ِة ُمطلَقَاتٍَّ :
أن الجمي َع ها ِل ُكون،
أن المسي َح َ
مات ِ
وأنَّهُ على الجميع أن يس َمعُوا رسالةَ اإلنجيل .وإذ أصبَ َح المسي ُح وهذه ال ُمطلَقاتُ الثالث
ُ
حو ِر ِب َح ّق)81 :5( .
كر ُج ٍل ُمخت َ ّل
حو َر حياةِ بُولُس،
التواز ِن ِ
عاش َ
َ
والم َ
ِم َ
ُمستَوياتُ العالقات
في هذا المق َ
وصف لثالث َ ِة
سول ،لدينا
الر ُ
ب دافِعِ بُولُس َّ
ٌ
طع ،باإلضا َف ِة إلى نافِ َذةٍ إلى قَل ِ
ث ُ
ُمستَويا ٍ
ق:
ف عالقتَنا م َع المسيح بثال ِ
الر ِ
ت للنُّضجِ ُّ
ص ُ
ي .هذه ال ُمست َوياتُ الثالث ت َ ِ
ط ُر ٍ
وح ّ
ق الخالص
بالمسيح ،في المسيح ،وللمسيح .بالمسيح :ت ُ ُ
شير إلى ُك ِّل ما لدينا في طري ِ
شير إلى إ ِت ّحادِنا في ِه ،كمن َبعِ ُك ِّل ما نحتا ُجهُ لنت َب َع
والبركا ِ
الر ِ
ت ُّ
وحيَّ ِة بالمسيح .في المسيح :ت ُ ُ
ب المسيح،
ان أيضا ً إلى إستِ ِ
سالمنا ال ُمطلَق ل ُك ِّل ما ُه َو على قَل ِ
المسيح .هاتَان ال َك ِلمتان ت ُ َ
شير ِ
شير إلى
مثل جميع الها ِلكين والذين ينبَغي أن يس َمعُوا ِرسالَةَ إنجي ِل الخالصِ .للمسيح :ت ُ ُ
دافِ ِعنا لنحيا حياتَنا بالمسيح وفي المسيح.
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شر
الفص ُل العا ِ
شفَافِيَّةُ الخادِم
َّ
سول الثَّانِيَة إلى أه ِل ُكورنثُوس تتكلَّ ُم ب ُمج َم ِلها عن الخدمة التي
إن ِرسالَةَ بُولُس الر ُ
سوع
يُري ُد اللهُ ل ُك ِّل ُم ِ
س ِس ِيّين أنَّ ُهم "مخلُوقونَ في المسيحِ ي ُ
ؤم ٍن أن يختَ ِب َرها .قا َل بُولُس لألف ُ
ألعما ٍل صا ِلحةٍَّ "،
عرفنا الخالص
وأن اللهَ سبقَ فأع َّد هذه األعمال الصا ِلحة لنا قب َل أن َ
سس  .)81 :2لقد خلُصنا بال ِنّع َمة ،ولكنَّنا ُخ ِلقنا ألعما ٍل صا ِلحة .فاللهُ لدي ِه خد َمةٌ ل ُك ٍّل منَّا،
(أف ُ
غم َّ
أن هذه
وهذه الخدمة هي أحد األسباب التي من أج ِلها أتَى بنا إلى الخالص وإلى نف ِس ِهُ .ر َ
خالصنا في مجا ِل هذه الحياة.
ف
األعمال ال ت ُ ِ
خلّصنا ،ولكنَّها ه َد ُ
ِ
سة َّ
أن ُك َّل ال ُمؤمنين ُهم خدَّا ُم اإلنجيل ،مخلُوقِينَ بالل ِه ألعما ٍل
لقد سبقَ وتعلَّمنا من هذه ال ّدِرا َ
صا ِل َحةٍَّ ،
اس
وأن القص َد من ِخد َمتِنا ُه َو أن نُصا ِل َح ُك َّل البَشر م َع الله .ولكن لكي نأتي بالنَّ ِ
واضحا ً للجميعَّ ،
إلى اللهَّ ،
أن
فإن حياتَنا ين َبغي أن تمتازَ بالشفا ِفيَّ ِة الصادِقة .ين َبغي أن ي ُكونَ
ِ
صنا ويحيا فينا.
ُك َّل شَيءٍ صا ِلحٍ في حيا ِتنا ُه َو المسيح الذي خلَّ َ
كيف نن ُ
ظ ُر إلى حياتِنا؟
َ
إن شفافِيَّةَ الخادِم تب َدأ ُ م َع الطريقَة التي بها ين ُ
َّ
جر ِد إناءٍ
سهُ ك ُم َّ
فهو يرى نف َ
ظ ُر إلى َحياتِهَ .
حاملينَ
وان خَزَ فِيَّة ِليَ ُكونَ فض ُل القُ َّوةِ لل ِه ال ِمنَّاِ ...
يستخ ِد ُمهُ الله" :ولكن لنا هذا ال َكنز في أ َ ٍ
سدِنا".
سوع ِل َكي تظ َه َر حياة ُ ي ُ
الربّ ِ ي ُ
حين إماتَةَ َّ
سوع أيضا ً في َج َ
في ال َج َ
سد ُك َّل ٍ
(ُ 2كورنثُوس .)81 ،7 :4
ُ
سوع
جر ُد آ ِن َي ٍة خزَ ِفيَّ ٍة صغيرة ،ولكنَّنا ِ
نحم ُل في هذه اآل ِن َية الخزَ ِفيَّة الصغيرة كنزَ ي ُ
فنحن ُم َّ
المسيح الذي ال يُقد َُّر بِثَ َمنَّ .
سور
معروفا ً لآلخرين .حتَّى ال ُك ُ
إن شفافِيَّتَنا تج َع ُل من هذا الكنز ُ
ور يَش ُّع من خال ِل
ي هي جز ٌء من َ
شفَافِيَّتِنا ،أل َّن َكنزَ نا ُه َو مث ُل نُ ٍ
والشقُوق في ِإنا ِئنا الخَزَ فِ ّ
ُ
عة.
ُرهان
هذه الشقُوق ،أو الب
الواض ُح عن إنسانِيَّ ِتنا ال ُمتص ِ ّد َ
ِ
ي .هذه الضغُوطات هي
ضغُوطا ِ
الربُّ بال ُّ
ول َكي نُتَ ِ ّم َم هذا الع َمل ،يس َم ُح َّ
ت على إِنائِنا الخَزَ فِ ّ
ُشير بُولُس إلى مصا ِعبِ ِه الشخصيَّة
المصا ِعب التي نُعانِي منها من أج ِل اإلنجيل .غا ِلبا ً ما ي ُ
كيف كانت جزءا ً من تدري ِب ِه كخاد ٍِم لإلنجيل .فالمسي ُح يُع ِل ُن
في هذه الرسالة ،ل َكي يُبرهِنَ
َ
صا ِع ِبناَّ ،
غير
نف َ
ألن قُ َّوتَهُ تُم ِ ّكنُنا من إح ِتمالهاُ " :م َكتئِبينَ في ُك ِّل شَيءٍ لكن َ
سهُ في َم َ
ُمتَضايِقينُ .متَ َح ِيّرينَ ل ِكن غير يائِسينُ .م َّ
مطروحينَ لكن غير
تروكين.
ُ
ضط َهدِينَ لكن غَير َم ُ
ب والمصاعب ،ونتم َّك ُن من
ها ِلكينُ 2( ".كورنثُوس  .)9 -1 :4عندما تأتي علينا النوائِ ُ

47

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

إحتِما ِلها ،يتسا َء ُل اآلخرونَ ع َّما يُم ِ ّكنُنا من إحتما ِلها .عندها سي ُك ُ
ون بإمكا ِننا أن نُشا ِر َك م َع ُهم
كنزَ المسيح الذي ال يُقد َُّر ِبثَمن.
سةُ األلم
در َ
َم َ
جدارتنا ك ُخد َِّام الل ِه من ِخال ِل ُمعاناتِنا" :في شدائِد
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّهُ بإمكانِنا أن نُبَرهِنَ
َ
َ
جون في إضطرابا ٍ
ضربا ٍ
ضرورا ٍ
ار في
ت في ُ
ت في أتعا ٍ
ت في ضيقاتٍ .في َ
في َ
ب في أس َه ٍ
س ٍ
أصوام.)5 -4 :1( ".
ف
صعوبات
واجهَ
أنا أُس ِ ّمي هذه ال ُّ
العواص ُ
سهُ ،يس َم ُح أن ت ُ ِ
ِ
ِ
ب"العواصف ".ف ِل َكي يُعلِنَ اللهُ نف َ
َّام ِه.
خدَّا َمهُ .ويس َم ُح ال َبل يُو ِ ّجهُ أحيانا ً هذه ال ُّ
ضغُوطات لتأتي على ُخد ِ
العاصفة" :في َ
ارةٍ في ِع ٍلم
يتجاوب بها ُخدَّا ُمهُ م َع هذه
صةٌ يُري ُد أن
اللهُ لدي ِه طريقَةٌ خا َّ
ِ
َ
ط َه َ
وحيَّة التي يُو ِفّ ُرها لنا:
في أناةٍ في لُطفٍ " ( )1ولكن
الر ِ
كيف نفعَ ُل هذا؟ من خال ِل المصادِر ُّ
َ
مين
كالم
"في ُّ
الروحِ القُدُس في َم َحبَّ ٍة ِبال ِرياء .في ِ
الحق في قُ َّوةِ الله ِبسالحِ ال ِب ِ ّر لليَ ِ
ِّ
الروحِ م َعها ،نُظ ِه ُر المسي َح
سار .)7 -1( ".من ِخال ِل هذه الضُّغوطات،
وتجاو ِبنا ِبقُ َّو ِة ُّ
ُ
ولل َي ِ
َّام ِه الحقيق ِيّين.
للعالَم ك ُخد ِ
اإلصحاح الحادِي عشر،
دخلُنا إلى دوافِ ِعه .في
في الفَص ِل
الخامس ،أعطانا بُولُس نافِ َذة ً ت ُ ِ
ِ
ِ
ب أكثَر .في
سيرةٍ حياتِ ِه ت ُ ِ
دخلُنا إلى مدرست ِه الال ُهو ِتيَّة لأللم" :في األتعا ِ
يُعطينا نافِ َذة ً من َ
ت قَبِلتُ
مرا ٍ
الميتا ِ
الضربَا ِ
ت أوفَر .في ال ُّ
ون أكثَر .في ِ
َمس َّ
ت ِمرارا ً َ
كثيرةً .منَ ال َي ُهو ِد خ َ
س ُج ِ
َ
َ
مرا ٍ
مرا ٍ
س َرت
مرة ً ُر ِجمتُ .
واحدة.
ت ُ
أربَعينَ َجل َدة ً إال ِ
ثالث َّ
يَّ .
ثالث َّ
ض ِربتُ بال ِع ِ
ت إن َك َ
ص ّ
بأخطار
سيُو ٍل.
كثيرةً.
ضيتُ في العُمق.
بي السفينَةُ .ليالً ونهارا ً قَ َّ
بأخطار ُ
ٍ
بأسفار مرارا ً َ
ِ
ِ
بأخطار في ال َب ِ ّريَّة.
بأخطار في ال َمدينة.
بأخطار من األ ُ َمم.
بأخطار من ِجنسي.
وص.
ص ٍ
لُ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كثيرةً .في
ب و َك ٍ ّد .في
بأخطار في ال َبحر.
إخوةٍ ك َذبَة .في تَعَ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أسهار ِمرارا ً َ
بأخطار َِ من َ
ع َ
ع ِريُ 2( ".كورنثُوس 23 :88ب-
ط َِ ٍش .في
كثيرةً .في بَر ٍد و ُ
ٍ
ُجوعٍ و َ
أصوام ِمرارا ً َ
جدارتَهُ كخاد ٍِم
ضيقات،
وتجاو ِبه معها ،كانَ بُولُس قادِرا ً أن يُبرهِنَ
 .)27من ِخال ِل هذه ال ِ ّ
ُ
َ
لإلنجيل.
ف الحياة ُ في
يروا
َب
ف اآلخرونَ أنَّ َك خا ِد ٌم لإلنجيل؟ يرغ ُ
كيف تختَ ِل ُ
ُ
يعر ُ
الناس أن َ
فكيف ِ
َ
َ
ي؟ َّ
إن خدمةَ اإلنجيل
المسيح عن الحياة بدونِ ِه .فهل َي َرونَ الكنز السا ِكن في إنائِ َك الخَزَ فِ ّ
إن الخدمةَ ال َحقيقيَّةَ
ليست ع َّما َدعاهُ بُولُس " ،وال غا ّ
شِينَ َك ِل َمةَ اللهُ 2( ".كورنثُوس َّ .)2 :4
قادرونَ أن نحتَ ِم َل هذه
هي عن الشها َدة َ الشفَّافَة لحيا ِتنا – أن نتألَّ َم من أج ِل اإلنجيل ،ولكنَّنا ِ
الروح القُدُسَّ .
إن حياة َ الخادِم ينبَغي أن تُق ّد َِم
ال ِ ّ
ضيقات من خال ِل القُ َّوة التي يم َن ُحنا إيَّها ُّ
عن ال ُم َخ ِلّص.
بُرهانا ً عن المسيح
َ
ألولئك الذين يب َحثُونَ ِ
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الفص ُل الحادِي عشَر
ترفُّع الخادِم
ق دِمشق
إختِ ُ
بار طري ِ
سول بُولُس ب َمعزَ ٍل عن كلمة "إخ ِتبار ".كانَ لبُولُس عد ٌد من
من ال ُمستَحي ِل أن نف َه َم حياة َ الر ُ
لإليمان
اإلخ ِتبارات غير اإلع ِتيا ِديَّة خال َل حيا ِت ِه على األرض .فقب َل تج ُّد ِد ِه ومجي ِئ ِه
ِ
َّ
"الرؤيا
ي،
إضطه َد الكنيسة بِال هَوادة .كانَ
كشاول الطر ُ
ي ،يُر ِ ّك ُز بِما نُس ِ ّمي ِه ُّ
ُ
سوس ّ
المسيح ّ
واحدُ ،ملت َ ِزما ً
سوع المسيح.
من خال ِل نفق" على شيءٍ ِ
األول من كنيس ِة ي ُ
بتدمير الجيل َّ
ِ
ُ
حيث تكلَّ َم المسي ُح ُمباشَرة ً
ق دمشق،
ولكن فيما بعد ،كان لدي ِه إختِ ٌ
بار م َع المسيح على طري ِ
ق دِمشق
ور شديد (أعمال  .)9لقد غي ََّر إختِ ُ
ق نُ ٍ
معَهُ وأعمى عيني ِه عن البَ َ
بار طري ِ
صر ببري ِ
سو ِسي لألبد.
شاول الطر ُ
حياة َ ُ
بار صحراء العَ َر ِبيَّة
إختِ ُ
ار آخر .في
ذهب إلى
قب َل أن يب َدأ َ بُولُس خدمتَهُ ال َعلَنيَّة،
صحراء ال َع َر ِبيَّة ،و ُه َ
ِ
ناك كانَ لهُ إخ ِتب ٌ
َ
س ِل
العَ َربِيَّة ،تعلَّ َم ُك َّل ما يحتا ُجهُ للخدمة ،بع َد أن
كالر ُ
شير لحما ً وال َدما ً ُّ
إختار أن ال يست َ َ
َ
علما ُء الكتاب
مثالً ،بل أن يتعلَّ َم ُمباش ََرة ً من المسيح ال ُمقام نفسه( .غالطية  .)2 ،8ال يت َّ ِف ُق ُ
المقدَّس َحو َل ُ
طو ِل ال ُم ّدِة التي يقُو ُل بُولُس أنَّهُ قضاها م َع المسيح ال ُمقام في ال َب ِ ّريَّة .يقُو ُل
َ
ذلك بكثير .لقد
عض أنَّهُ قضى
ثالث سنوات ،ويعت َ ِق ُد آخرونَ أنَّهُ قضى فترة ً أطو َل من َ
البَ ُ
َ
سوع ك ُمعَ ِلّ ِمهم ،ويقُو ُل بُولُس أنَّهُ ُه َو أيضا ً كانت لهُ سنواتُهُ
س ُل
ثالث سنوات م َع ي ُ
الر ُ
قضى ُّ
ي َِةِ صحراء ال َعر ِبيَّةَّ .
م َع ي ُ
بار الصحراء العر ِبيَّ ِة هذا حض ََّرهُ
إن إختِ َ
سوع الذي علَّ َمهُ في بَ ِ ّر َّ
صف العه ِد الجديد ،ولين ُ
وف في زما ِن ِه.
العالم
ش ُر اإلنجيل ل ُك ِّل
المعر ِ
ُ
ليكت ُ َ
ِ
ب ِن َ
سما ِوي
بار َ
إختِ ٌ
ُ
ف إلى السماء
بار ثا ِلث في ُ 2كورنثُوس ،82
تكلَّ َم بُولُس عن إخ ِت ٍ
حيث يُخبِ ُرنا أنَّهُ كانَ إخت ُ ِط َ
ت ال يُن َ
س ِم َع َك ِلما ٍ
ط ُق بها وال
تفاصي َل
ُعط
الثا ِلثة .لم ي ِ
ِ
ذكر أنَّهُ " َ
بار ِه هذا ،ولكنَّهُ َ
َ
كثير عن إخ ِت ِ
سو ُ
ي هذا م َع
غ
ي ُ
شار َك بُولُس إخ ِت َ
إلنسان أن يتكلَّ َم ِبهاَ )4 :82( ".
ٍ
بارهُ السما ِو ّ
س أنَّهُ من
ال ُكورنثُوس ِيّين ،لكي يُبرهِنَ ل ُهم
جدارتَهُ َكخاد ٍِم لإلنجيل .لقد أقنَ َع هذا اإلخ ِت ُ
َ
بار بُولُ َ
ي ،بينَما ُ
نعيش على األرض .فالخا ِد ُم الذي
نحن ال نزا ُل
ُ
َعيش في المجا ِل السما ِو ّ
ال ُمم ِكن أن ن َ
ويتحركُ كيانُهُ في المجا ِل السما ِويُ ،ه َو ما أقص ُد ب ِه "ترفُّع الخادم".
يعيش
َّ
ُ
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ُوج َهةُ ن َ
س َما ِويَّة
ظ ٍر َ
َّ
ذلك الحين ،أص َب َح
بار بُولُس في
س َمةً دا ِئ ًمة على حيات ِه .ومنذُ َ
السماء الثا ِلثة َ
ِ
ترك َ
إن إخ ِت َ
َّ
وكأن إح َدى قدمي ِه في السماء واألُخرى على األرض .لهذا نراهُ يتكلَّ ُم غا ِلبا ً عن شوقِ ِه
بُولُس
ور ِه
األرض لي ُكونَ م َع المسيح ،حا ِسبا ً حياتَهُ على األرض أقَ ّل قي َمةً من مج ِد ُح ُ
ل ُمغا َد َرةِ
ِ
ض ِ
م َع المسيح في السماء (فيل ِبّي .)24 -28 :8
شاركها م َع اآلخرين .عندما كتب
لقد أث َّ َر هذا اإلخ ِت ُ
نظرةِ بُولُس للحياة ،التي َ
بار على َ
فكتب يقُول،
الواضح أنَّهُ أرا َد ُهم أن يُبقُوا السما َء في ُمق ِ ّد َم ِة أذها ِنهم،
س ِس ِيّين ،من
لألف ُ
َ
ِ
وحيَّ ٍة في السما ِويَّات في
بار َكنا ِب ُك ِّل َب َر َك ٍة ُر ِ
باركٌ اللهُ أبُو َر ِبّنا ي ُ
سوع المسيح الذي َ
" ُم َ
وكتب أيضا ً لل ُكورنثُوس ِيّين "إن كانَ لنا في هذه الحياةِ فقط رجا ٌء
سس )3 :8
المسيح( ".أف ُ
َ
في المسيح ،فإنَّنا أشقَى جميعِ النَّاسُ 8( ".كورنثُوس )89 :85
ُوج َهة نَ َ
واضعة
ظر ُمت َ ِ
سير ِة حيا ِته.
في اإلصحاحِ الثا ِني عشر من هذه الرسالة ،أعطانا بُولُس نا ِف َذة ً أُخرى على َ
ليلط َمنِي ِلئال
ي شَو َكةً في ال َجسد" التي كانت "مالك الشيطان ِ
أخبَ َر ال ُكورنثِ ِيّين أنَّهُ "أ ُ ِ
عط َ
حول ما ِهيَّة هذه الشوكة في
ف ُمف ِ ّ
س ُرو الكتا ِ
أرت َ ِفعُ 2( ".كورنثُوس  .)7 :82يخت َ ِل ُ
ب المقدَّس َ
أن ن َ
ين لدر َج ِة َّ
َالط ِيّينَ َّ
الغالط ِيّين
ظ َر عيني ِه جع َل
ِ
كتب يقُو ُل للغ ِ
الجسدَ .
أن عيني ِه كانتا َب ِش َعت َ ِ
عوا ألع َ
طوهُ عيُونَهم (غال .)85 :4
يشعُ ُرونَ باإلشمئزاز ،وأنَّ ُهم لو إستطا ُ
ورهُ في
زمن .يُخبِ ُرهم أنَّ ُهم إعت َ َب ُروا ُح ُ
يتكلَّ ُم بُولُس في رسالتَي ِه لل ُكورن ِث ِيّين عن تعبِ ِه ال ُم ِ
ض َ
ضعفٍ شديد (ُ 2كورنثُوس 81 :81؛ ُ 8كورنثُوس
الجسد ضعيفاً ،وذ َّك َر ُهم أنَّهُ كانَ بينَ ُهم في َ
المعروف
س كنا ِئس في ُك ِّل العالَ ِم
صف العه ِد الجديد تقريباً ،وأنَّهُ أ َّ
ُ
 .)3 :2وبما أنَّهُ َ
س َ
كتب ِن َ
أن اللهَ َّ
ت م َع المسيح ال ُمقام ،يُخبِ ُرنا َّ
في زمانِ ِه تقريباً ،وكانت له ع َّدة ُ إختِبارا ٍ
ظن أنَّهُ قد
ي ُك ُ
تواضعاً.
س ِ
س َم َح اللهُ لشوكتِ ِه في الجسد أن تُب ِقيَهُ ُم ِ
ب بُولُسَ ،
ون ُمتَ َك ِبّراً .و ِب َح َ
ت تج َعلُ َك تُف ِ ّك ُر َّ
واجهُ محدُو ِديَّا ٍ
أن اللهَ ال يُم ِكنهُ أن
هَل
َ
سد؟ وهل ت ُ ِ
أعطاك اللهُ شَو َكةً في ال َج َ
كواج َه ِة
لك .فاللهُ ي ُِحبُّ أن يستخد َِم ضعفاتِنا،
بار بُولُس تشجيعا ً َ
ِ
يستخ ِد َم َك؟ إجعَل من إخ ِت ِ
ض فيها
ض فيها قُ َّوتَهُ .إنَّهُ ي ُِحبُّ أن يستخد َِم عجزَ نا
عرض
كواج َه ٍة َع ٍ
ٍ
عر ُ
يستعر ُ
ِ
رض يَ ِ
ِ
واج َه ِة عدم أه ِليَّتِنا .لهذا يستَخ ِد ُم اللهُ محدُو ِديَّاتِ َك
درتَهُ .فاللهُ ي ُِحبُّ أن يُبرهِنَ أه ِليَّتَهُ في ِ
قُ َ
إن خد َمةَ
نحن ،بل ال ُم ِهم ُه َو من وما ُه َوَّ .
لك ولآلخرينَ َّ
ضيَّة ليست من أو ما ُ
ليُظ ِه َر َ
أن القَ ِ
نحن أن نع َملَهَُ ،بل ما يستَطي ُع ُه َو أن يع َملَهُ .أش ُك ُرهُ على كونِ ِه قَويَّا ً
الله ليست ما نستطي ُع ُ
غم ضع ِف َك .وإس َم ْح لهُ أن يُظ ِه َر في حياتِ َك هذه القُ َّوة التي لم تختَ ِبرها قبالً.
ُر َ
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الفَص ُل الثاني عشَر
نِع َمةُ العطاء
ناك تعلي ٌم آخر لبُولُس في هذه الرسالة الثانِيَة إلى أه ِل ُكورنثُوس ،والذي ينبَغي أن نُر ِ ّكزَ
ُه َ
علي ِه بينما نخ ِت ُم دراستنا لهذه الرسالة العميقة .قب َل أن يتج َّد َد بُولُس ويق َب َل اإليمان
ي ال ُمستَقيم .بما أنَّهُ كانَ
ي ،كانَ ِ ّ
فريسيَّا ً غيُورا ً ُم َك َّرسا ً لل ُمحافَظة على اإليمان اليَ ُهو ِد ّ
المسيح ّ
سوة
ض المسيح وكانَ يرى في أتباعِ المسيح مص َد َر تهديد
يرفُ ُ
لإليمان اليَ ُهو ِد ّ
ِ
ي ،فأضط َه َد بِقَ َ
سوع المسيح .وبع َد تو َبتِ ِه وإيمانِ ِه بالمسيح ،سبَّبتُ لهُ
جمي َع اليهود الذي أصب َحوا تالمي َذ لي ُ
السجن والموت ،سبَّبَت لهُ
ذا ِكرتُهُ للعدي ِد من ال ُمؤمنين أمثال إستفانُوس ،الذي ساقَهم إلى
ِ
ور بالذنبَّ .
سهم ،في أُورشَليم واليَ ُهو ِديَّة ،كانُوا
إن تالمي َذ ي ُ
سوع ال َي ُهود أنفُ َ
َ
الكثير من الشعُ ِ
ِّ
اإلضطها ِد وال ُجوعِ الشدِي َدين .وكما تعلَّمنا من اإلصحاحِ األخير من رسالتِ ِه
يُعانُونَ من
بالعطف على ُهؤالء اليهود الذين آمنُوا بالمسيح،
األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس ،إمتَأل َ بُولُس
ِ
ت محبَّ ٍة من كنائِس ِه األ ُ َم ِميَّة ل ُمساع َدةِ ال ُمؤمنينَ من أص ٍل
ت و ُمساعدا ِ
وكانَ يج َم ُع ل ُهم تقدِما ِ
يام هذا ال ُم َّ
ضط ِهد السابِق لليهو ِد الذي آمنُوا بالمسيحَّ ،
قيام ِه
إن ُمج َّر َد ِ
ي ُهودِي .إن ُم َّ
جر َد قِ ِ
التبرعا ٍ
يُ ،ه َو شها َدة ٌ على ُمعجزَ ِة
بجمع
ِ
ُّ
ت بعطفٍ ل ُمساع َد ِة هؤالء ال ُمؤمنينَ من أص ٍل ي ُهو ِد ّ
تغيير القُلُوب.
نع َم ِة الل ِه في
ِ
كتب بُولُس لل ُكورنثُوس ِيّين عن تق ِد َم ِة المحبَّ ِة هذه في ُ 2كورنثُوس  ،9 -1طا ِلبا ً من ُهم أن
َ
إنطالقا ً من محبَّ ٍة قَل ِبيَّة إلخو ِت ِهم ال ُم َّ
ضط َهدِين .وأخ َب َرهم عن
يُسا ِه ُموا في هذه التقدمةِ ،
ب هذه الرسالة لل ُكورن ِث ِيّين ،ألنَّهم كانُوا ِمثاالً
ُ
س ِة ال ِفيل ِبّ ِيّين للعطاء ،من
حيث كانَ يكت ُ ُ
مار َ
ُم َ
الكرم واألمانَ ِة في الوكالةَّ .
عو َمةً من
رائعا ً عن
إن رحالت بُولُس اإلرسا ِليَّة كانت مد ُ
ِ
ف أنَّ ُهم يُع ُ
طونَ
يعر ُ
ال ُمؤمنينَ في ِفيل ِبّي ،الذين كانُوا ِ
ناضجينَ بشك ٍل كافٍ  ،جع َل بُولُس ِ
الوكالة .لقد أعطى ال ِفيل ِبّيُّونَ
بدواف َع ُمستَقيمة ،وأنَّ ُهم كانُوا يف َه ُمونَ ماذا تعني األمانَةُ في َ
أيضا ً ماالً
كتب بُولُس في هذه الرسالة لل ُكورنثِ ِيّين:
آالم ال ِق ّدِيسين في أُورشليم ،كما َ
لدعم ِ
ِ
بار ضيق ٍة شديدة
"ث ُ َّم نُ ِ ّ
عرفُ ُكم أيُّها اإلخوة ِنع َمةَ الله ال ُمعطاة في َكنائس مكدُونِيَّة .أنَّهُ في إختِ ِ
وفقرهم العميق ِل ِغنَى سخا ِئهم .ألنَّ ُهم أع َ
طوا
ور فَ َر ِحهم
حسب الطاقَة أنا أش َه ُد وفوقَ
فاض ُوفُ ُ
َ
َ
ِ
ثيرة أن نق َب َل ال ِنّعمة وش َِركة الخدمة التي
الطاقَة من ِت ِ
لقاء أنفُ ِسهمُ .ملت َ ِمسينَ منَّا ِب ِطل َب ٍة َك َ
للربّ ِ ولنا ِب َمشيئ َ ِة الله .حتَّى إنَّنا َ
وليس كما َرجونا بل أع َ
طلَبنا
لل ِق ّدِيسين.
سهم َّأوالً َّ
طوا أنفُ َ
َ
طس أنَّهُ كما سبقَ فابت َدأ َ
من ِتي ُ
كذلك يُت َ ِ ّم ُم ل ُكم هذه ال ِنّع َمة أيضاً.
َ
الم وال ِعلم و ُك ِّل إج ِتها ٍد ومحبَّتكم لنا ليتَ ُكم
"لكن كما تزدادُونَ في ُك ِّل شَيءٍ في
اإليمان وال َك ِ
ِ
تزدادُونَ في هذه ال ِنّع َمة أيضاًُ 2( ".كورنثُوس )7 -8 :1
51

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

أبرز بُولُس أمانَةَ ال ِفيل ِبّ ِيّين في الوكالَة كن ُمو َذجٍ لل ُكورنثِ ِيّين .كانَ ال ِفيل ِبّيُّونَ الكنيسةَ
لقد َ
ُبر ُز بُولُس وكالَةَ
ال ُمف َّ
ضلَةَ عند بُولُس ،وكانت كنيسةُ ُكورنثُوس الكنيسة األص َعب لديه .وإذ ي ِ
ضوع الوكالَة
أمام ال ُكورنثُوس ِيّين ،يُعطينا تُحفَةً ف ِنّيَّةً ال ُهوتِيَّة حو َل مو ُ
ال ِفيل ِبّيين األمينة َ
األمينةُ .هنا ن َِج ُد تلخيصا ً ُمو َجزا ً عن نماذِجِ وكالَ ِة كنيس ِة فيل ِبّي ،التي جع َل منها بُولُس
ن ُمو َذجا ً لوكالَ ِة ال َعطاء األمينة في رسال ِت ِه الثا ِن َية إلى أه ِل ُكورنثُوس.
األمينة
نَو ِعيَّةُ َوكالَ ِة العطاء ِ
أن الفيل ِبّ ِيّين "أع ُ
قا َل بُولُس َّ
للربّ ِ ولنا بمشيئ َ ِة اللهُ 2( ".كورنثُوس )5 :1
س ُهم َّأوالً َّ
طوا أنفُ َ
ي ٍ كان إال إذا إن َ
طبقَ عليهم هذا الشرط .كانَ عليهم أن
فبُولُس لم ي ُكن يق َبل أيَّةَ تق ِد َم ٍة من أ ّ
س ُهم َّأوالً لله ،قب َل أن يُع ُ
يُع ُ
سهم
ي جزءٍ من أنفُ ِسم للبَشَر .لقد أعطى ال ِفيل ِبّيُّونَ أنفُ َ
طوا أنفُ َ
طوا أ َّ
ذلك بمشيئتِه.
لبُولُس ،فقط بع َد أن أ َّك َد اللهُ أنَّ ُهم سيستطيعُونَ َ
ياز شرا َك ِتهم في هذه الخدمة
وفوقَ َ
ذلك ،لقد أعطى ال ِفيل ِبّيُّونَ من إرادتِهمُ ،مدافِعينَ عن إم ِت ِ
ي .هذا وجهٌ آخر ُم ِه ٌّم من نو ِعيَّ ِة عطا ِئنا .فبُولُس
م َع تالميذ ي ُ
سوع ال ُمتألِّمينَ من أص ٍل ي ُهو ِد ّ
ي ال ُمؤمنونَ
شاركة في هذه التقدِمة ،ألنَّهُ أرا َد أن ي ِ
لم ي ُكن لي ُِلز َم أو ي ِ ّ
ُحر َ
ض أحدا ً على ال ُم َ
ُعط َ
ليس عن
كتب يقُو ُل في
اإلصحاح التاليُ " :ك ُّل ِ
من تِ ِ
لقاء أنفُ ِسهم .وهكذا َ
واح ٍد كما ين ِوي بقَلبِ ِه َ
ِ
زن أ ِو اضطرارَّ .
سرور ي ُِحبُّهُ اللهُ 2( ".كو )7 :9
ألن ال ُم ِ
عطي ال َم ُ
ُح ٍ
الواجبة لوكالة العطاء األمينة
األهليَّة
ِ
أن ال ِفيل ِبّيَّنَ أع ُ
قا َل بُولُس َّ
ف أنَّ ُهم لم
طوا بسخاء،
نعر ُ
َ
"حسب الطاقَة ،وفوقَ الطاقَةِ )3 :1( ".
ي ُكونُوا أغنِياءَّ ،
كتب أيضا ً يتكلَّ ُم عن "فقر ِهم ال َعميق )2( ".عندما يُعطي أح ُد ُهم
ألن بُولُس َ
ض أنَّهُ َ
ي من
ي جداً .يبدُو أنَّهُ من األس ِه ِل
للشخص الغَ ِني أن ي ِ
ِبسخاء ،عا َدة ً نفت َ ِر ُ
ِ
غ ِن ٌّ
ُعط َ
فضلتِ ِه .ولكن لم ت ُك ْن هذه حالَةُ ال ِفيل ِبّ ِيّين .كانُوا يُع ُ
فقر ُمدقِع وضيقا ٍ
ت شديدة –
طونَ في وق ِ
ت ٍ
وكانُوا يُع ُ
طونَ فوقَ طاق ِتهم.
بسماح ِه لنع َم ِة الل ِه أن ت ُ
ضيف على تق ِد َمتِ ِه.
ؤمن أن يُعطي فوقَ طاقتِ ِه لل َعطاء؟
ِ
كيف يُم ِك ُن لل ُم ِ
َ
َ
ُضيف نِع َمتَهُ على
الربّ  ،ولكن نسأل الله أن ي
قر ُر كم نستطي ُع أن نُ ِ
ي ِل َع َم ِل َّ
فعندما نُ ِ ّ
َ
عط َ
تقدِمتِنا ،سي ُك ُ
ف
ون بإمكا ِننا أن نرى اللهَ يع َم ُل من ِخال ِل إيمانِنا .ف ُه َو قاد ٌِر بنعمتِ ِه ،أن يُضا ِع َ
ما نُق ِ ّد ُمهُ باإليمان.
صغيرة ً لله ،وشاهَدوا هذه ال َعطيَّة تن ُمو ،بينما كانت نع َمةُ
فقرهم تق ِد َمةً
َ
لقد قد ََّم الفيل ِبّيُّونَ من ِ
حو ُل عطيَّتَ ُهم إلى ما يفُ ُ
وق قُدرت َ ُهم على العَطاء .هذا ما قص َدهُ بُولُس عندما قا َل" ،ث ُ َّم
الل ِه ت ُ ّ ِ
نعم الله ال ُمعطاة في كنائِس مكدُونِيَّةُ 2( ".كور  )8 :1ال َكلمة اليُونا ِنيَّة
نُ ِ ّ
عرفُ ُكم أيُّها اإلخوة َ
"خاريس ،أو كاريزما" ،التي تعني قُ َّوة و َب َر َكة الله علىحيا ِة
ال ُمستَخ َدمة ُهنا للنَّع َمة هي
ِ
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العطاء فوقَ الطاقَ ِة ال َبشَريَّة .هذا ُه َو المقصود بنع َم ِة
اإلنسان .إنَّها ِنع َمةُ الله التي تُم ِ ّكنُنا من
ِ
العطاء هذه.
ِ
ُمساواةُ وكالة العطاء بأمانَة
ِعن َدما دعا بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّينَ ليُسا ِه ُموا في تق ِد َم ِة المحبَّة التي كانَ يج َمعُها لل ُمؤمنينَ
ليس ل َكي ي ُكونَ لآلخرينَ را َحةٌ ول ُكم
ال ُمتألِّمينَ في أُورشَليم وال َي ُهوديَّةَ ،
كتب يقُول" :فإنَّهُ َ
ض ٌ
تصير
إلعوازهم كي
ضالت ُ ُكم
س ِ
ب ال ُمساواةِ .ل َكي ت ُكونَ في هذا الوقت فُ َ
ِ
يق .بَ ْل بِ َح َ
َ
ِ
ض ْل والذي
فُضالتُهم
ص َل ال ُمساواة .كما ُه َو مكت ُ ٌ
إلعواز ُكم حتَّى تح ُ
وب الذي ج َم َع كثيرا ً لم يُ ْف ِ
ِ
صُ 2( ".كورنثُوس .)85 -83 :1
جم َع قليالً لم يُن ِق ْ
وليس بالنسبَ ِة إلى ما ال يملكهُ .فاللهُ
فالعَطا ُء يَن َبغي أن ي ُكونَ بال ِنّسبَ ِة إلى ما يم ِل ُكهُ ال ُمؤمن،
َ
لتقديم هذه العطيَّة .فعندما
الالزمة
التضحيَّة
يستطي ُع أن يستخد َِم عطيَّةً ُمباش ََرة ً بالنسبَ ِة إلى
ِ
ِ
ِ
عطيَهُ ،فاللهُ قاد ٌِر
صعباً ،وإن لم ي ُك ْن لدينا
نُعطي ما لدينا ب
الكثير ِلنُ ِ
ُ
إيمان ،حتَّى ولو كانَ هذا َ
ٍ
شخص َ
إنطالقا ً من
أن يُضا ِعفَهُ بطريقَ ٍة َع ِجي َبة ليتساوى م َع َع ِطيَّ ٍة ضخ َم ٍة يُق ِ ّد ُمها
يٍ ِ
ٌ
غ ِن ّ
تضحيَ ٍة قليلةَّ .
ين
بمقدار التضحية واإليمان
بمقدار العطيَّة بل
ثمر ال َع ِطيَّة ال يتعلَّ ُق
ِ
إن َ
ِ
ِ
ِ
الالز َم ِ
لتقديهما.
طت عطيَّةً
أن األر َملَةَ
الفقيرة َ التي أع َ
سوعُ عندما قا َل َّ
صغيرة ً جداً ،بالواقِع
هذا ما قص َدهُ ي ُ
َ
َ
أولئك الذين كانُوا قادِرينَ أن يُع ُ
طوا بِسخاء ،ألنَّها أع َ
أع َ
إعوازها،
طت من
طت أكث َ َر من ُك ِّل
َ
ِ
قاء على قي ِد الحياة( .لُوقا )49-8 :28
وم َّما كانت
بأمس الحا َج ِة إلي ِه للبَ ِ
ِّ
دركُ َّ
لك ُه َو لل ِه ،وأنَّهُ يُطا ِلب َُك أن ت ُكونَ وكيالً أمينا ً علي ِه؟ وهل
ماذا
أن ُك َّل ما َ
َ
عنك؟ هل ت ُ ِ
لك ،واللهُ سيتستخ ِد ُم
ضح َية؟ ُك ْن أمينا ً في ما َ
ور لعم ِل الله؟ وهل تُعطي بت َ ِ
تُعطي ب ُ
س ُر ٍ
ت الله – هذا ُه َو وع ُدهُ.
عطا َء َك لبرك ِة ملكو ِ

53

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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