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الفصل األول
(رسالة كُورنثُوس األُولى )9 -1 :1
ِ
سها بُولُس في ُكورنثُوس عدَّة أسئِلة ومشا ِكل ،كانت تحتا ُج
كانَ لدى ال َكنيسة التي أ َّ
س َ
إلى نصي َح ِة أع َ
سوع المسيح.
س ٍل و ُمؤ ِ ّ
سس كنا ِئس عرفتْهُ كنيسةُ ي ُ
ظ ِم ُمر َ
جزأَة ً بسبب ُّ
كانت الكنيسةُ ُم َّ
بعض القادة الذين وض َع ُهم بُولُس
تحزب أعضا ِئها حو َل
ِ
ُهناك ،ليُت َ ِلمذُوا ويُعَ ِلّ ُموا ال ُمؤمنين .ويبدُو َّ
ي ٍ في
أن أح َد األعضاء الذي كانَ في مر َك ٍز قِيا ِد ّ
ذلك ،ولكن
يعرفونَ َ
تَ َ
لك الكنيسة ،كانَ على عالقَ ٍة غير أخالقِيَّة م َع زو َج ِة أبيه .كانَ الجمي ُع ِ
أمام
لم يأ ِ
ت أح ٌد بأيَّ ِة حر َك ٍة تجاهَ هذه ال ُمش ِكلَة .وكانَ ال ُمؤمنِونَ يُقاضُونَ بع ُ
ضهم بعضا ً َ
الرب.
تناو ِلهم عشا َء َّ
َمر عند ُ
المحا ِكم ال َم َدنيَّة في ُكورنثُوس ،وكانُوا يس َكرونَ بالخ ِ
المنزل ُهناك.
ولقد أُخبِ َر بُولُس عن الكثير من هذه المشا ِكل ،من قِبَ ِل إحدى كنا ِئس
ِ
كتب لهُ ال ُكورنثُو ِسيُّونَ ِرسالَةً ،سألُوهُ فيها عن َّ
الزواج ،وعن ُمش ِكلة تتعلَّ ُق بعبا َدةِ
وأيضاًَ ،
صةً عن بعض أو ُجه العبادة في الكنيسة ،وعن
األوثان ،وعن َدور ال ِنّساء في الكنيسة ،خا َّ
الروحِ القُدُس في الكنيسة ،وعن القيامة ،وعن قضايا تتعلَّ ُق بالتلمذة .ولقد عالَ َج بُولُس
عم ِل ُّ
ُمش ِكلَةَ إن ِشقاقِهم في اإلصحاحات  1إلى  ،4والمشا ِكل األخالقيَّة وال ُمقاضاة في اإلصحاحات
تناولَتْ َها رسالت َ ُهم في اإلصحاحات  1إلى .16
 5و ،6ث ُ َّم القضايا التي َ
م َع هذه اللمحة على ِرسالَ ِة ُكورنثُوس األُولىَ ،دعونا نَن ُ
تاحيَّة.
ظ ُر إلى األعدا ِد اإلفتِ ِ
سوع ال َمسيح ِب َم ِشيئ َ ِة
األول،
سهُ كالتَّالي" :بُولُس ال َمد ُ
سوالً ِليَ ُ
ع ّو َر ُ
وصف بُولُس نف َ
في العد ِد َّ
َ
ف َّ
أن
الرسالة ِ ّ
ص ُل إلى ُمحتَوى هذه ِ ّ
والرسالَ ِة الثانِية إلى أه ِل ُكورنثُوس ،تكت َ ِش ُ
الله ".عن َدما ت َ ِ
ع َّوا ً َرسوالً
سوليَّ ِة بُولُس نفسه .فأوض َح ُمباش ََرة ً أنَّهُ كانَ "مد ُ
َكنيسةَ ُكورنثُوس ش َّك َكت ِب َر ُ
سوع المسيح بمشيئ ِة الله".
لي ُ
ع ّ ِوينَ قِ ّدِيسين:1( ".
سوع ال َمد ُ
سيح ي ُ
و َّجهَ بُولُس هذه ِ ّ
الرسالة إلى "ال ُمق َّد ِسين في ال َم ِ
 )2تعني كلمة " ُمقدَّسين":
ُ
"مفروزينَ جا ِنباً ".فعندما ت ُ َ
فر ُز جا ِنبا ً إل ِت ّباعِ ال َمسيح ،بالطبعِ
َّ
ليس على كونِ َك
سوف تبتَ ِع ُد عن األ ُ ُمور اآل ِثمة.
ولكن التشديد على التقديس في كلم ِة اللهَ ،
َ
قد فُ
عاك
للربّ ِ الذي َد َ
رزت عن الخطيَّة ،بل على كونِ َك قد ُد ِع َ
َ
ص َّ
يت لتنفَ ِرزَ وتتخ َّ
ص َ
للشر َك ِة م َعهُ (َّ .)9 :1
سمي ِتهم
إن الطريقَةَ ال ُمفضَّلة عن َد بُولُس
ي ِبت َ ِ
َ
لإلشارةِ إلى ال ُمؤمنينِ ،ه َ
" ِق ّدِيسينَّ ".
كتب لهؤالء ال ُمؤمنين ،و ُه َو عا ِل ٌم بمشا ِك ِلهم الكثيرة ،وأنَّهُ قد
إن َكونَ بُولُس قد َ
التقديس ال يعني أن تختَفي ُك َّل خطيَّة من حيا ِت َك .بل يعني َّ
دعا ُهم "قِ ّدِيسين "،يُظ ِه ُر لنا َّ
أن
أن
َ
صصا ً للمسيح ،وبعيدا ً عن الخطيَّة.
ؤمن َمد ُ
ال ُم ِ
ع ٌّو ليحيا حياتَهُ ُم َخ َّ
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بإسم َر ِبّنا
كتب بُولُس يقُول..." ،م َع جميعِ الذين َيدعُونَ
في ال ِنّ ِ
صف الثاني من العددَ ،
ِ
الرسالَةُ ُمو َّج َهةً فقط إلى كنيس ِة الله في
سوع ال َمسيح في ُك ِّل
ي ُ
مكان ل ُهم ولنا ".لم ت ُك ْن هذه ِ ّ
ٍ
الرسالة
ُكورنثُوس ،بَل أيضا ً إلى ُك ِّل من كانَ يد ُ
بإسم ي ُ
سوع المسيح ،منذُ ُكتِبَت هذه ِ ّ
عو ِ
أنحاء العالَم .هذا يعنِي َّ
الرسالة
ومنا هذا ،على َم ِ ّر األجيال ،وفي شتَّى
ِ
وحتَّى يَ ِ
أن هذه ِ ّ
الشاملة غير ال َمر ِئيَّة ،و"كنيسة الله في
لك وليَ " .كنيسةُ الله" هي الكنيسة
ُمو َّج َهةٌ َ
ِ
ي.
ُكورنثُوس" هي الكنيسة ال َمرئِيَّة بمعناها ال َم َح ِلّ ّ
يحتَوي العد ُد الثا ِل ُ
سوع
ث على ِ
والربّ ِ ي ُ
تحيَّة" :نِع َمةٌ ل ُكم وسال ٌم من الل ِه أبينا َّ
ال َمسيح ".كانت هذه تحيَّةُ بُولُس الن ُمو َذجيَّة ،ألنَّهُ آمنَ أنَّهُ إن كانَ لدى ال ُمؤمن نعمة ،سي ُك ُ
ون
ليس بسبب إستِحقاقِ ِه لها أو
عن َدهُ ُك ُّل أنواع البَركات الرائعة التي يمن َحهُ إيَّاها اللهُ في حياتِ ِهَ ،
أنَّهُ أن َجزَ ه ب ُج ُهو ِد ِه الذاتِيَّة ،بل َّ
ست عطيَّة الله الوحيدة
ألن اللهَ من َحهُ هذه البَركات .فال ِنّع َمةُ لي َ
سلطة وكاريزما الله التي ت ُ ِّ
ف َكأَتباع
مك ِِنُنا من أن
التي ال نست َ ِحقُّها ،ولكنَّها أيضا ً ُ
َّ
نتصر َ
إن نتي َجةَ ِحيازَ ِة نع َم ِة الله هي َّ
سوع المسيحَّ .
ؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا قد "إستَغنُوا
أن ال ُم ِ
لي ُ
في ُك ِّل شَيءٍ ولم تُع ِو ْز ُهم أيَّة مو ِهبَة ُروحيَّة)1 ،5 :1( ".
مجيء المسيح ثانِيَةً من أ َه ِ ّم تعاليم بُولُس .فأخبَ َر هؤالء ال ُمؤمنين في
كانَ التعلي ُم عن
ِ
سوع المسيح)1 :1( ".
األول في ُكورنثُوس أنَّ ُهم كانُوا " ُمتَو ِقّعِينَ إستِعالنَ َر ِبّنا ي ُ
رن َّ
القَ ِ
ب بُولُس َّ
ع "سيُث ِبّت ُ ُكم أيضا ً إلى ال ِنّهايَة بِال لوم في
أن ي ُ
سو َ
عهُ ،كت َ َ
وبينما كانُوا ينتَ ِظ ُرونَ ُر ُجو َ
سوع المسيح)1 :1( ".
يوم َر ِبّنا ي ُ
ِ
صةً في هذه الكنيس ِة ب ُك ِّل ما فيها من
كيف أم َكنَ ِلبُولُس أن ت ُكونَ عن َدهُ هذه ال ِث ّقَة (خا َّ
َ
مسيرت َ ُهم دونَ أن يسقُ ُ
مشا ِكل) َّ
مجيء
يوم
بأن هؤالء ال ُمؤمنين
سوف يُتا ِبعُونَ
ِ
طوا ،حتَّى ِ
َ
َ
ٌ
ش ِر َك ِة
سول أنَّهُ:
"أمين ُه َو اللهُ الذي بِ ِه دُعيتُم إلى َ
سوع المسيح؟ لقد كانت ثِقَةُ بُولُس الر ُ
ي ُ
سوع ال َمسيح َر ِبّنا)9 :1( ".
إبنِ ِه ي ُ
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الفَص ُل الثَّانِي
س َم المسيحُ؟"
" َه ِل إنقَ َ
(1كُورنثُوس )11 -11 :1
ورَّ ،
إن
ف عن قصد هذه الرسالة .وكما ُه َو مذ ُك ٌ
األول تَك ِش ُ
هذ ِه األعداد في اإلصحاحِ َّ
ت األر َبعة
ِرسالة ُكورنثُوس األُولى ُك ِت َبت ل َكنيس ٍة عانَت من ِع َّد ِة مشا ِكل .في اإلصحاحا ِ
األُولى ،عالَ َج بُولُس ُمش ِكلَةَ اإلنشقاقات في الكنيسة .وكانَ قد أُخبِ َر عن هذه اإلنشقاقات في
أرجاء مدينَ ِة
الكنيسة "من أه ِل ُخلُوي )11 :1( ".كانت كنيسةُ ُكورنثُوس تلتَقي في كافَّ ِة
ِ
سها بُولُس كانت تلتَقي بهذه الطريقة.
ُكورنثُوس في كنا ِئس
المنزل .و ُك ُّل الكنائِس التي أ َّ
س َ
ِ
وعندما خا َ
ب بُولُس ُ
سس ،قا َل ل ُهم" ،كما علَّمت ُ ُكم َجهرا ً وفي ُك ِّل َبيت".
شيُو َخ كنيس ِة أف ُ
ط َ
نتصو َر
الرو ُح القُدُس ،بإمكانِنا أن
ف ِعن َدما تحدَّا ُهم بأن ير ُ
عوا َرعيَّةَ الله التي إئت َ َمنَ ُهم عليها ُّ
َّ
أن ال ُّ
َّ
اإلشراف على النُّ ُم ّ ِو
سس ،وكانُوا مسؤولينَ عن
ِ
منزليَّة في أف ُ
شيُوخ قادُوا كنائِس ِ
المنزليَّة( .أعمال  )21 :21كانت الكنيسةُ األُولى تلتَقي
ي للذين إلتَقوهم في الكنا ِئ ِس
الر ِ
ُّ
ِ
وح ّ
رون الثالث َ ِة األُولى.
الكنائس
في
ِ
ِ
المنزليَّة في القُ ِ
نزليَّة حو َل قا َدتِها .وبما َّ
أن بُولُس كان الشخص
لقد
تمحو َرت كنائِ ُ
س ُكورنثُوس ال َم ِ
َ
ضهم بالنتيجة" ،أنا
ص هؤالء ،قا َل بع ُ
الذي جا َء إلى ُكورنثُوس وكرزَ باإلنجيل عندما َخلُ َ
سأتبَع بُولُس .فبُولُس ُه َو الذي قا َدني للمسيح ،ولهذا سأتبَعُهُ ".وقب َل أن تج َّد َد بُولُس ،كانَ
فريسيَّا ً
علّم الشهير.
درس عن َد
أقدام غمالئيل ،ال ُم ِ
دارسا ً عظيما ً للنا ُموس ،أو را ِبّيَّاً ،وكان ِ ّ
ِ
َ
عظيم ،يُش ِبهُ
جلست عن َد
لك األيَّام أنَّ َك
َ
(أعمال  )3 :22أن تتم َّكنَ من القول في تِ َ
أقدام ُم َع ِلّ ٍم َ
ِ
الجامعات الشهيرة .بكلما ٍ
ت أُخرى،
تحم ُل شها َدة ً من إح َدى
َّامنا
ِ
الحاضرة أنَّ َك ِ
القو َل في أي ِ
ِ
فالحضارة ُ اليونانيَّة في أي َِّام بُولُس أولَت الكثير من
كانَ لدى بُولُس ُك ّل األهليَّة الفكريَّة.
َ
القيمة للتعلُّم .وكانَ ال ُمؤمنُونَ ال ُكورنثُو ِسيُّون الذي كانُوا يحت َ ِر ُمونَ التحصي َل ال ِفكري بشك ٍل
ُطرس.
ليس لب ُ
كبير ،كانُوا يُصغُونَ بإه ِت ٍ
مام َكبير لبُولُس ،ولكن َ
ولكن لم ي ُكن الجمي ُع في ُكورنثُوس ُمثقَّفين؛ وهكذا أ َحبَّ ال َكثيرونَ من ُهم الوع َ
ظ
تعليم بُولُس كما ف ِه ُموا وع َ
ظ
ضهم لم يف َه ُم
بطرس .بع ُ
س ِحق الذي ق َّد َمهُ إلي ِهم ُ
ال ُم ِ
تواض َع وال ُمن َ
َ
غم َّ
تقرأُونَ رسائِلَهُ أنَّهُ كانَ يُش ِ ّد ُد
ُطرس لم ي ُك ْن ُمتَ ِ
أن ب ُ
ب ُ
علّماً ،ترونَ عندما َ
ُطرس التأ ُّم ِل ّ
ي .ف ُر َ
الروحيَّة.
ور ُّ
ق التعبُّدي وال َع َملي لأل ُ ُم ِ
على التطبي ِ
شخص إس ُمهُ أبُولُّوس ،الذي يبدو أنَّهُ كانَ يُونانيَّا ً فصيحا ً قب َل أن يتج َّد َد.
ناك
ث ُ َّم كانَ ُه َ
ٌ
وبما أ َّن ال ُكورنثُوس ِيّين كانُوا يُع ُ
ض ُهم" ،أنا سأتبَ ُع أبُولُّوس.
طونَ قيمةً ُكبرى للفَصاحة ،قا َل بع ُ
كالم ِه".
ي ِب ِ
ف ُه َو وح ُدهُ الذي يُؤ ِث ّ ُر ف َّ
4
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عةٌ في كنيس ِة ُكورنثُوس كانت تقيَّةً ج َّداً .هؤالء ُهم الذين
وأخيراً ،كانَت تُو َج ُد مج ُمو َ
دعا ُهم بُولُس بأنَّ ُهم كانُوا "للمسيح ".يعني بُولُس َّ
أن هؤُالء كانُوا يقُولُون" ،أنا ال أتب ُع إنساناً،
بل أتبَ ُع المسيح)12 :1( ".
تمحو َر ال ُمؤمنينَ ُهناك حو َل
وصف بُولُس هذه اإلنشقاقات في الكنيسة ،عالَ َج
بع َد أن
ُ
َ
س َم المسيح؟"
قا َد ِتهم ِب ُ
سؤالهم" :هل إن َق َ
كتب يقُول" ،أ َ ٌ
مين ُه َو
في عد ٍد واحد ،أعطى بُولُس لم َحةً ِ
خاطفَة ع َّما ُه َو الخالصَ .
الخالص بمعنا ِه
سوع المسيح َر ِبّنا )9 :1( ".فإن كانَ
اللهُ الذي بِ ِه ُد ِعيتُم إلى ش َِر َك ِة إبنِ ِه ي ُ
ُ
دعوة ً للعالقَ ِة م َع المسيح ،فإن كانَ ُمم ِكنا ً لنا أن نتمت َّ َع ِبعالقَ ٍة م َع ال َمسيحِ ال َح ّ
الحقيقي َ
يِ
س َم المسي ُح؟"
يطر ُح بُولُس علينا ُ
سؤاالً وجيهاً" :هل إنقَ َ
ال ُمقام ،عندها َ
كتب بُولُس ما معناهُ َّ
أن المسي َح في قُلو ِبنا ُه َو رجاؤُ نا
في ِرسالَتِ ِه إلى ال ُكولو ِس ِيّينَ ،
"كيف يشعُ ُر ال َمسي ُح الذي يحيا فينا
سؤالُهُ بالواقِع ُه َو التَّا ِلي،
الوحيدُ ( .كولُوسي  )21 :1ف ُ
َ
َ
كيف يشعُ ُر ِحيا َل ال ِعرق ،الطبقيَّة اإلجتما ِعيَّة ،اإلجهاض ،إس ِتنساخ
و ُه َو على عالقَ ٍة معنا،
َ
س ُمنا؟
ي ،أشكال ال ِعبادة ،العقيدة ،أو أيَّ ِة قضيَّ ٍة أُخرى تُقَ ِ ّ
الجنس البَشَر ّ
َّ
ولكن
ضوح "كال!"
س َم ال َمسي ُح؟ ف ِ ّك ْر بهذا.
صريح ين َبغي أن ي ُكونَ ِب ُو ُ
ُ
الجواب ال َّ
هل إنقَ َ
الواضح ين َبغي أن ي ُكونَ على أساس أنَّهُ إن كانَ المسي ُح حيَّا ً فينا بال ِفعل،
هذا اإلستنتاج
ِ
ناك َخلَ ٌل
عندها علينا أن ال ن ُكونَ ُمنقَ ِسمين .وإن ُكنَّا ُمنقَسِمينَ لكو ِننا
نتمحو ُر حو َل قا َدتِنا ،ف ُه َ
َ
نظرتِنا إلى قا َدتِنا.
ما في عالقَتِنا م َع المسيح ،و ُه َ
ناك خلَ ٌل في طريقَ ِة َ
كيف ينبَغي أن يُن َ
ظ َر ِللقادة" .ألَ َع َّل
سهُ َك ِمثا ٍل عن
في العدد  13يستَخ ِد ُم بُولُس نف َ
َ
بإسم بُولس إعت َ َمدتُم؟" فهو يقُو ُل ُمتسا ِئالً" ،أنا لم أ ُم ْ
ب
ب ألج ِل ُكم؟ أم
بُولُس ُ
ت على الصلي ِ
ص ِل َ
ِ
أولئك
ُخاطب بُولُس
كذلك؟ ف ِلماذا يقُو ُل
أليس
من أج ِل ُكم،
َ
َ
البعض من ُكم :أنا ِلبُولُس؟" لم ي ِ
ُ
َ
المت َ ِ ّ
ولئك الذين يتبَعُونَهُ ُهناك ،في "الكنيس ِة
حزبينَ ِلقا َدةٍ آخرين .بل
خاطب بدِبلُوما ِسيَّ ٍة أ ُ َ
َ
األُولى في ُكورنثُوس".
أشار بُولُس إلى كو ِن ِه قد ع َّم َد القَليلينَ فقط من ال ُمؤمنين في ُكورنثُوس ،ث ُ َّم قد ََّم
ولقد
َ
َّ
"ألن ال َمسي َح لم يُر ِس ْلني ألُع ِ ّم َد
ُقار ُن بينَ المع ُموديَّ ِة واإلنجيل:
هذا التصريح العَميق الذي ي ِ
َّ
َبل ألُب ِ ّ
نفص َل بينَ المع ُموديَّ ِة
كالم ِلئال
ص ُ
ش َر .ال ِبحك َم ِة ٍ
ليب المسيح )11 :1( ".أن ِ
يتعط َل َ
ص .بل نعتَ ِم ُد ألنَّنا َخلُصنا .فالمع ُمو ِديَّةُ هي بمثا َب ِة
واإلنجيل ،يعني أنَّنا ال نعتَ ِم ُد ل َكي نخلُ َ
ُ
قرار سبقَ وت َّم إتَّخاذُهُ على إن ِفراد.
ي ٍ عن
رس،
إحتِفا ِل ُ
ع ٍ
حيث نقُو ُم بتصريحٍ َ
ٍ
علَ ِن ّ
األول،
ِل َكي ي ِ
ُوض َح بُولُس هذه النُّقطة ،إستَخ َد َم بُولُس ما تبقَّى من اإلصحاحِ َّ
ُؤم ُن
والرا ِبع،
ُكر ُز باإلنجيل ،وي ِ
واإلصحاحات الثاني والثا ِلث َّ
ص ُل ِفعالً عن َدما ي َ
ليشر َح ما يح َ
َ
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الناس ويتج َّددُون .من
ولئك الذينَ س َيت َبعُونَ قائ َدهم فقط ألنَّهُ كانَ
ب أُ َ
ُخاط ُ
الواضح أنَّهُ ي ِ
ُ
ِ
الشخص الذي كرزَ ل ُهم باإلنجيل في ُكورنثُوس عندما تج َّددُوا.
حاولة جعل إنجيل ال َمسيح ُمش ّ َِوقا ً من الناحية ال ِفكريَّة.
َكثيرونَ يقعُونَ في خط ِأ ُم َ
نطقيَّاً ،وكأنَّ ُهم كانُوا يُف ِ ّك ُرونَ كالتالي:
هؤالء كانُوا ي ُِحبُّونَ أن يج َعلُوا من اإلنجي ِل عميقا ً و َم ِ
"لو إستطعتُ أن أُجي َب َك على ُك ِّل أس ِئل ِت َك الفكريَّة ،فأنا َمت َ َي ِقّ ٌن أنَّ َك ستخلُص".
ليس هذا ما ح َد َ
ث عندما كرزَ باإلنجيل في ُكورنثُوس .ف ُه َو لم
يُخبِ ُرنا بُولُس ُهنا أن َ
ليكرزَ
كالم الحك َم ِة اإلنسا ِنيَّ ِة ال ُمقنِع .بل أعلَنَ أنَّهُ لم يُر َ
سل ِ
ِ
يكر ْز باإلنجيل ُمستَخدِما ً َ
لفر َ
غ
باإلنجيل
صليب المسيح من قُ َّوتِ ِه ،ولكانَ
بكالم الحكم ِة اإلنسانيَّ ِة ال ُمقنع .ولو فع َل َ
ذلكَّ ،
َ
ِ
ُ
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّهُ كانَ بينَهم في
إيمان الذين آمنُوا ُمر َّ
سخا ً في الحك َم ِة اإلنسانيَّة .بل َ
ف شيئا ً بينَ ال ُكورنثُوس ِيّين إال
ص ُّو ٍر وت َ ِ
ورع َدةَّ .
قت َ
صميم أن ال ِ
ضعفٍ ِ
يعر َ
وقر َر عن سابِ ِ
الروحِ القُدُس.
المسيح وإيَّاهُ َمصلُوباً .وعندما أعلَنَ اإلنجيل في مدين ِت ِهمَ ،
ش ِهدُوا بُرهانا ً لقُ َّوةِ ُّ

6

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الفص ُل الثا ِلث
"ال ِك َ
رازةُ باإلنجيل"
(1كُورنثُوس )5 :2 -18 :1
الرسالة وطبَّقُوا ما كتبَهُ ل ُهم بُولُس في هذه األعداد التي سبقَ
لو ف ِه َم ُمست َ ِل ُمو هذه ِ ّ
ونظرنا إليها ( ،)11 -11 :1لما تحلَّقُوا َحو َل قا َد ِتهم ،ولما كانت بينهم إنشقاقات.
الناس م َع هذه
ب
وكيف
في العدد  11يشر ُح بُولُس ما هي كرازَ ة ُ الصليب،
يتجاو ُ
ُ
َ
َ
َّ
"فإن َك ِل َمةَ الصليب عن َد الها ِلكِينَ جهالَة وأ َّما عن َدنا ُ
ي قُ َّوة ُ الله".
الرسالة:
ِّ
نحن ال ُمخَلَّ ِ
صين ف ِه َ
ليكرزَ باإلنجيل ،الكلمة التي إستخ َدمها للكرازة
عندما قا َل بُولُس أنَّهُ جا َء إلى ُكورنثُوس ِ
تعني أنَّهُ جا َء وأعلنَ اإلنجي َل ببسا َ
سوما ً َملَكيَّاً.
ُبو ُق
س ال َملَكي ليُعلِنَ مر ُ
الحار ُ
ِ
طةٍ ،كما ي ّ ِ
ع المسيح وإيَّاهُ َمصلُوباً،
ف بينَهم إال ي ُ
سو َ
عندما يُع ِل ُن بُولُس أنَّهُ َ
ص َّم َم أن ال ِ
يعر َ
سفر األعمال ل َكي نُق ّد َِر قيمةَ هذه الكلمات التي
تُسا ِعدُنا الخل ِفيَّةُ التاريخيَّة التي نتعلَّ ُمها من ِ
إختبارا ً
ف
ص ُ
سفر األعمال َي ِ
َ
نطقَ بها بُولُس لل ُكورنثوس ِيّين .اإلصحا ُح السا ِبع عشر من ِ
ق على خدم ِت ِه في ُكورنثُوس.
إجتازَ هُ بُولُس في أثينا ،الذي أث َّ َر بعُم ٍ
ي ليَ ِع َ
ظ في األريُوبا ُ
ٌ
وهو
مكان شَهير ذُو رو َن ٍ
يٍ
ق ثقافِ ّ
غوسَ ،
فعندما كانَ في أثيناُ ،د ِع َ
سيا ِسيُّونَ وال ُخطباء
ي ٍ عريق ،ي ُِط ُّل على أثينا ،وكانَ يُدعى إلي ِه ال ُمف ِ ّك ُرونَ وال ِ ّ
فكر ّ
ُعلّ ُموا ُهناك.
س ِفيَّة الهامة في َ
تلك األيَّام ،أو لكي ي ِ
المش ُهورون ،ليتجا َدلُوا حو َل القضايا الفَل َ
سرين َّ
ذلك المكان،
يعت َ ِق ُد
سلم لل ُّ
ضغُوطات الحضاريَّة في َ
بعض ال ُمف ِ ّ
ُ
أن بُولُس إست َ َ
آخذا ً
وللتشديد على الفلسفة والمجادالت الفكريَّة .فألقى عظةً عظيمةً ُهناك على تَلَّ ِة مارسِ ،
صهُ الذي وع َ
تحت أح ِد تماثيلهم ،وخا ِتما ً عظتَهُ
بإقتباس من
ب
َ
ٍ
ظ منهُ من قو ٍل مكتُو ٍ
ن َّ
الفالسفة وال ُّ
شعراء اليُونان .كانت العظةُ رائعةً ،أ َّما النتائِ ُج فهزيلَة .فال نجد رسالَةً من بُولُس
تجاوبُوا م َع عظتِ ِه العقالنيَّة.
سس كنيسةً ُهناك .قَليلُونَ فقط
لألثين ِيّين ،ونج ُد أنَّهُ لم يُؤ ِ ّ
َ
َف بل تكلَّ ْم وال
إنتَقَ َل بُولُس إلى ُكورنثُوس ُمباشَرة ً بع َد هذا اإلخ ِتبار في أثينا" :ال تَخ ْ
بك أ َح ٌد ِليُؤ ِذ َي َكَّ .
تس ُك ْ
ألن لي شعبا ً كثيرا ً في هذه ال َمدينة( ".أعمال
ت .أل ِنّي
معك وال يَ َق ُع َ
َ
 )11 -9 :11وع َ
ظ بُولُس باإلنجيل في ُكورنثُوس ل ُم َّدةِ سنَ ٍة ونِصف.
آخذا ً
بعين
إقرأْ ما كت َبهُ بُولُس لل ُكورنثُوس ِيّين عن
وعظ ِه باإلنجيل في ُكورنثُوسِ ،
ِ
ِ
سل عن خدم ِة بُولُس في
اإلع ِتبار
الر ُ
سفر أعما ِل ُّ
َ
ي الذي نتعلَّ ُمهُ من ِ
اإلطار التاريخ ّ
ُكورنثُوس (أعمال  .)11 -11في ُكورنثُوس ،لم يستَخ ِد ْم بُولُس أقواالً منقُوشَة على األصنام
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َص ي ِع ُ
ظ منهُ .ولم يقت َ ِبس من فالسف ِة اليُونان و ُ
شعرائِها .بل أعلنَ ببساطة حقي َقتين عن
َكن ٍ ّ
جر ِد
ي ُ
سوع المسيح .لقد كرزَ باإلنجيل .لم يُجادِل باإلنجيل ولم يُدا ِف ْع عنهُ .بل إكتَفى ب ُم َّ
إعالنِ ِه (ُ 1كورنثُوس .)5 -1 :2
بإعالن لإلنجيل
الرسالة
وكيف كرزَ ب ِه في ُكورنثُوس ( .)4 -1 :15آمنَ
خت َ َم هذه ِ ّ
ٍ
َ
بُولُس أنَّهُ عندما كرزَ باإلنجيل – َّ
ب
مات من أج ِل خطايانا
أن المسي َح َ
س ِ
وقام من الموت ب َح َ
َ
ولئك الذين
ُعطي ِهبَةَ اإليمان
سمعُوا اإلنجيل .أ ُ َ
لبعض الذين ِ
ُس سي ِ
ال ُكتُب– كانَ ُّ
ِ
الرو َح القُد َ
آمنُوا كانُوا الذينَ قص َد ُهم اللهُ عندما قا َل لبُولُس َّ
أن لهُ شعبا ً كثيرا ً في ُكورنثُوس.
عض؟
ؤم ُن البَ ُ
لماذا يُ ِ
ُؤمنُونَ ؟ ليس
والبعض
ُكر ُز ب ِه،
ُؤم ُن
اآلخر ال ي ِ
لماذا ي ِ
ُ
ُ
ُ
البعض فقط باإلنجيل عندما ي َ
وليس َّ
َّ
ُؤمنُونَ ُهم أذ ِكياء
ُؤمنُونَ ُهم أذ ِكياء.
ألن الذين ي ِ
ُؤمنُونَ ُهم أغ ِبياء والذين ال ي ِ
أن الذين ي ِ
َ
والذين ال يُؤمنُونَ ُهم أغ ِبياء .يُخ ِب ُرنا بُولُس َّ
الرو ُح
ع ِطيَّةٌ أو ِهبَةٌ يم َن ُحها ُّ
أن اإليمانَ ُه َو َ
ليعرفُوا
ُس للذين يُؤمنُونَ عندما يس َمعُونَ ال ِكرازَ ة باإلنجيلُّ .
فالرو ُح القُد ُ
القُد ُ
ُس يُ َح ِ ّركُ هؤالء ِ
َّ
سس 1 :2؛ وفيل ِبّي
ي .ف ُهم ي ِ
ُؤمنُونَ ألنَّ ُهم ُم ِن ُحوا َعطيَّةَ اإليمان (أف ُ
أن ما يس َمعُونَهُ ُه َو حقيق ٌّ
.)29 :1
فهم
في العدد  19يقتَ ِب ُ
س بُولُس من النَّ ِب ّ
ي ِ إشعياء" :أُبي ُد حك َمةَ ال ُحكماء وأُخفي َ
سفر
الفُهماء( ".إشعياء  )14 :29في العدد  19من اإلصحاحِ الثا ِلث ،يقت َ ِب ُ
س بُولُس من ِ
هو ُر َم ُ
ورة ُ الما ِكرين( ".أيُّوب  )13 :5كانَ اللهُ يتنبَّأ ُ من
أيُّوب:
ِ
"اآلخذُ ال ُحكما َء بحيل ِتهم فتَت َ َّ
ش َ
خال ِل إشعياء َّ
ق هذه النُّب َُّوة ،يسأ ُل بُولُس،
فكر اإلنسان سيُس ِبّ ُ
بأن َ
ب خرابَهُ .وكدلي ٍل على تحقُّ ِ
باح ُ
ث هذا الدَّهر؟ ألم يُ َج ِ ّه ِل اللهُ حكمةَ هذا العالم؟ ()21 :1
ب؟ أينَ ُم ِ
"أينَ الحكي ُم؟ أينَ الكا ِت ُ
بدأ َ اللهُ
وك؟" وفيما بعد ،سأ َل
سؤا ِل ِه" ،أينَ أنت؟" ث ُ َّم سأ َل قايين" ،أينَ أ ُخ َ
حوارهُ م َع اإلنسان بِ ُ
َ
صو ُد بهذا السؤال ُه َو،
اللهُ إبرا ِهيم" ،أينَ زَ و َجت ُ َك؟" والسؤا ُل ُهنا ُه َو "أينَ ال َحكي ٌم؟" والمق ُ
ُ
اإلنسان ال َحكي ُم ُروحيَّاً؟"
"أينَ
لماذا تُعتَبَ ُر ِحك َمةُ هذا العالم جهالةً عن َد الله؟
يعر ِ
ف اللهَ
َ
أجاب بُولُس "العالَ ُم لم ِ
بالحكمة )21 :1( ".اللهُ يعلَ ُم َّ
ومعرفَة الله خا ِلقنا( .أمثال )11 :9
َوف
أن الحك َمةَ تب َدأ ُ ِبخ ِ
ِ
ب ال َيهو ُد من الله عندما قا َل" ،ال َيهو ُد يطلُبُونَ
ص بُولُس الطريقة التي بها يقتَ ِر ُ
ل َّخ َ
َير ِه ،عندما قا َل،
آ َيةً ".وف َّ
س َر الطريقَة التي بها كانَ أه ُل ُكورنثُوس يقت َ ِربُونَ من الله ،أو غ ِ
ُ
سوع المسيح ال َمصلُوب،
"واليُونا ِنيُّونَ يطلُبُونَ حك َمةً ".لهذا يُعتَبَ ُر
اإلعالن البَسيط إلنجيل ي ُ
واح ٍد عندما يس َم ُع اإلنجيل.
عثرة ً لليَهود .هذا ال يُعطيهم آيَةً أكبَ ُر من اآليَة التي ينالُها ُك ُّل ِ
َ
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ي ُ
عليك أن ت ُكونَ ُمف ِ ّكرا ً أو عا ِلما ً
ظ ُّن اليونا ِنيُّونَ َّ
ب
َ
أن اإلنجي َل "جهالَة" ،ألنَّهُ ال يتو َّج ُ
َض الن َ
ظر ع َّما إذا كانُوا يهودا ً أم
لتفهم اإلنجيل .ولكن بال ِنّس َب ِة لألشخاص ال َمد ُ
ع ّ ِوين – ِبغ ِ ّ
َ
فإن الوع َ
يُونانِ ِيّين – َّ
ُنج ُز
ظ بإنجي ِل المسيح ال َمصلوب ُه َو حك َمةُ الله وقُ َّوة ُ الله ،و ُه َو الذي ي ِ
ُؤمنُون.
عجزَ ة َ الخالص في حيا ِتهم عندما يس َمعُونَ وي ِ
ُم ِ
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الفَص ُل الرابِع
"اإلنسا ُن ال َّ
ي"
الر ِ
طبِيعي واإلنسا ُن ُّ
وح ُّ
(1كُورنثُوس )16 -6 :2
المقاطع في كلم ِة الله:
كتب بُولُس أحد أجمل
ِ
في العد ِد السادِس من اإلصحاحِ الثَّاني َ
ع َ
ماء
"لَ ِكنَّنا نتكلَّ ُم ِب ِحك َم ٍة بينَ
ظ ِ
ست من هذا الدَّهر وال من ُ
ِ
الكاملين .ولكن ِب ِحك َم ٍة َلي َ
هذا الدَّهر الذين يُب َ
طلُون .بَل نتكلَّ ُم ِب ِحك َم ِة الل ِه في ِس ٍ ّر .الحكمة ال َمكتُومة التي سبقَ اللهُ
ظماء هذا الدَّهرْ .
عرفوا لما
ع
ِ
ور ل َمجدِنا .التي لم يعلَ ْمها أ َح ٌد من ُ
ألن لو َ
ف َعيَّنَها قب َل ال ُّد ُه ِ
عين ولم تس َم ْع ب ِه أُذُ ٌن ولم يخ ُ
تر ٌ
طر على با ِل
صلَبُوا َربَّ المجدَ .ب ْل كما ُه َو مكت ُ ٌ
وب ما لَم َ
َ
وح ِهَّ .
إنسان ما أع َّدهُ اللهُ للذينَ ي ُِحبُّونَهُ .فأعلَنَهُ اللهُ لنا ُ
ص ُك َّل شَيء
نحن ِب ُر ِ
الرو َح يف َح ُ
ألن ُّ
حتَّى أعماق اللهْ .
ور اإلنسان إال ُرو ُح اإلنسان الذي في ِه .هكذا
يعر ُ
ف أ ُ ُم َ
ألن َم ْن ِمنَ النَّاس ِ
ُ
الروح الذي من
عرفُها أ َح ٌد إال ُرو ُح الله.
ونحن لم نأ ُخ ْذ ُرو َح العالم بَ ِل ُّ
أيضا ً أ ُ ُم ُ
ور الله ال يَ ِ
َعرف األشياء ال َمو ُهو َبة لنا من الله .التي نتكلَّ ُم بها أيضا ً ال بأقوا ٍل ت ُ َع ِلّ ُمها ِحك َمةٌ إنسانيَّةٌ
الله لن ِ
َّ
ي ال يقبَ ُل ما
وحيَّات.
بالر ِ
الر ِ
بل بما ي ِ
وحيَّات ُّ
قارنينَ ُّ
ُعلّ ُمهُ ُّ
الرو ُح القُد ُ
ُس ِ
ولكن اإلنسانَ الطبيع َّ
ِل ُروحِ الل ِه َّ
ي
الر ِ
يعرفَهُ ألنَّهُ إنَّما يُح َك ُم في ِه ُروحيَّاً .وأ َّما ُّ
ألن عن َدهُ جهالة .وال يقدِر أن ِ
وح ُّ
ُعلّ َمهُ .وأ َّما ُ
نحن
ف َيح ُك ُم في ُك ِّل شَيءٍ و ُه َو ال يُح َك ُم في ِه من أ َحد .ألنَّهُ من
الربّ ِ فَي ِ
كر َّ
عرف فِ َ
َ
فَلَنا فكر المسيح)16 -6 :2( ".
ب
كيف يتعلَّ ُم النَّاس.
عظيم مثل بُولُس يف َه ُم
علّ ٍم
ُك ُّل ُم ِ
ٍ
فالناس يتعلَّ ُمونَ من ِخال ِل "با ِ
ُ
َ
سو ِسناُ ،م َع ِلّمينا ،واآلخرين.
األُذُن "،أو بما يس َمعُونَهُ .هذا يش َم ُل ُك َّل ما نتعلَّ ُمهُ من أه ِلنا ،قُ ُ
الحظهُِ .لهذا
نقرأُهُ ونُ ِ
ونتعلَّ ُم أيضا ً من ِخال ِل "با ِ
ب ال َعين ".نتعلَّ ُم َّمما نراهُ .هذا يش َم ُل ُك َّل ما َ
ين و األُذُ ِن معاً ،طريقَةً فعَّالَةً
تُعتَبَ ُر الثَّقافَةُ ال َّ
صريَّة ،التي نتعلَّ ُم فيها من با ِ
س َمعيَّة ال َب َ
ب العَ ِ
ج َّدا ً للتعليم.
يذ ُك ُر بُولُس في هذا المق َ
ُشير إلى اإلرادة .من
طع ال َعينَ  ،األُذُنَ  ،والقَلب .القَ ُ
لب ي ُ
ولئك الذين ال يُريدُونَ أن يتعلَّ ُموا .أخبَ َرنا ربُّنا قائِالً" ،إن أرا َد أح ٌد أن
علّ َم أ ُ َ
ب أن نُ ِ
الصع ِ
قضاء ما
ِ
يع َم َل ،فسيعلَم( ".يُوحنَّا  )11 :1فالتَّالميذ أتباع المسيح يتعلَّ ُمونَ بالعَ َمل ،ومن ث َّم بِ
ب َّ
أن
ي لكلمة "تلميذ ".فال ع َج َ
تبقَّى من حياتِهم بع َم ِل ماتعلَّ ُموه .هذا ُه َو المعنى الجوهَر ّ
أشخاص كانت ل ُهم اإلرادة بأن يع َملُوا ما يعلَ ُموه.
ش عن
ي ُ
ٍ
سو َ
ع كانَ يُف ِت ّ ُ
رسالةُ هذا اإلصحاح العَظيم األساسيَّة هي أنَّه لكي نتعلَّ َم حقيقَةً ُروحيَّة ،ين َبغي أن
الروح القُدُس .يستَخ ِد ُم بُولُس إيضاحا ً
ي ُكونَ ل َدينا ٌ
باب آخَر – ين َبغي أن ي ُكونَ لدينا باب ُّ
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ف
َجميالً لكي يوض َح ما يُري ُد قولَهُ .ف ُه َو يتحدَّانا بأن نُف ِ ّك َر
تعر ُ
بكون روح اإلنسان وح َدها ِ
ِ
شخص آخر ،هي أن
ف ما يُف ِ ّك ُر ب ِه
ٌ
َ
الوحي َدة ُ التي ِبها نستطي ُع أن ِ
نعر َ
أفكار اإلنسان .الطريقَةُ َ
ي ُكونَ لدينا ُروح هذا الشخص اآلخر.
أفكار الله ُه َو ُروح الله القُدُّوس.
ف
بالطريقَ ِة نف ِسها،
ُ
يعر ُ
َ
الشخص الوحي ُد الذي ِ
الرو ُح القُدُس ،ي ُك ُ
ف ِعن َدما ي ُك ُ
ي ،عندما
ون ل َدينا ُّ
ون لدينا إمكانيَّة ِ
عنى حقيق ّ
معرفة أفكار الله .ف ِب ً
الروح القُدُس سا ِكنا ً فينا ،ي ُك ُ
ي ُك ُ
فكر المسيح ب َعينِ ِه.
ون لدينا ُّ
ون ل َدينا ُ
ب َّ
ف حقيقَةً روحيَّة ،هي بأن ي ُكونَ لدينا
ي ِ
ُعلّ ُم بُولُس بإسها ٍ
الوحيدة ِ
لنعر َ
أن الطريقة َ
الروح القُدُسَّ ،
ف ُروحيَّاً .فإن لم ي ُك ْن
الروح القُدُس ،لن ي ُكونَ
َ
لديك ُّ
ألن الحقي َقةَ ُّ
ُّ
عر ُ
الروحيَّة ت ُ َ
الروحي".
ف حقيقَةً ُروحيَّة .في ُ 1كورنثُوس  15 :2تج ُد
عبارة" ،اإلنسان ُّ
َ
بإمكا ِن َك أن ِ
تعر َ
ع َّمن يتكلَّ ُم بُولُس ُهنا؟
عجزَ ة َ الخالص ،التي من
ف الشخص الذي كانَ قد آمنَ باإلنجيل وإختَبَ َر ُم ِ
ص ُ
إنَّهُ يَ ِ
الرو َح القُدُس .هذا الشخص ال ين َبغي أن ي ُكونَ ُمف ِ ّكرا ً عقالنيَّا ً أو ُمثقَّفا ً
ِخال ِلها ي ُك ُ
ون قد قَ ِب َل ُّ
ي أن ت ُكونَ ل َدي ِه ثقافَةٌ ال ُهو ِتيَّة.
الرائع
لشخص ُر ِ
ٍ
غم أنَّهُ من َّ
وح ّ
ال ُهوتِيَّاًُ ،ر َ
ما يُ َح ِيّ ُرني ُه َو َّ
عوا أن
سل األربعة األوا ِئل كانُوا جميعا ً أ ُ ِ ّم ِيّين .ولقد إستطا ُ
الر ُ
أن ُّ
يُب ِ ّ
لرو َح القُدُس.
سوع ،ألنَّ ُهم كانُوا أشخاصا ً ُر ِ
ش ُروا العالم أج َمع بي ُ
وح ِيّين ،وكانُوا قد قَ ِبلُوا ا ُّ
سيس أو راعي كنيسة في هذا العالم اليوم ،ولكن أقل من مائة ألف
يُوجد حوالي مليُونا ق ِ ّ
َّ
يحملُونَ شهادا ٍ
ص ُل
ت في الال ُهوت.
من ُهم ِ
ي ال ُمقام من األموات ال يزا ُل يَ ِ
ولكن المسيح ال َح ّ
سل األ ُ ِ ّم ِيّين.
ب الناس في العالَ ِم أج َمع من ِخال ِل
لر ُ
ٍ
أشخاص مثل هؤالء ا ُّ
إلى قُلو ِ
ين من الناس .وهذا ن ُمو َذ ٌج نراهُ على سا ِئ ِر
في هذه األعداد ،يتكلَّ ُم بُولُس عن نو َ
ع ِ
الر ُج ِل ال ِ ّ
سوع
ب المقدَّس.
صفحا ِ
ش ِ ّرير؛ وي ُ
بارك وإلى َّ
شير إلى َّ
فالمزامير ت ُ ُ
ُ
ت الكتا ِ
الر ُج ِل ال ُم َ
الر ُج ِل الجا ِهل( .المز ُمور 1؛ ومتَّى  )21 -24 :1ويتكلَّ ُم
الر ُج ِل ال َحكيم وعن َّ
يتكلَّ ُم عن َّ
ي واإلنسان َّ
ي .والكلمة التي يستَخ ِد ُمها بُولُس،
بُولُس ُهنا عن اإلنسان ُّ
الط ِبيع ّ
الروح ّ
ي ".فالذي يُق ِ ّد ُمهُ لنا ُه َو بِبساطة ،الر ُجل الذي يس ُك ُن في ِه
الر ِ
"الطبيعي" ،تعني "غير ُّ
وح ّ
الرو ُح القُدُس.
والر ُجل الذي ال يس ُك ُن في ِه ُّ
الرو ُح القُدُسَّ ،
ُّ
ُعلّ ُمونَ كلمةَ الل ِه اليوم ،من ال ُمم ِكن أن ين ُ
عندما َي ِع ُ
ور
وس وي ِ
ظ القُ ُ
س ُ
ظ ُروا إلى جم ُه ِ
س ِس ِيّين،
ال ُحضور ويُم ِيّ ُزوا بينَ
الر ِ
وحي واإلنسان الطبيعي .عندما صلَّى بُولُس لألفَ ُ
اإلنسان ُّ
ِ
نيرة ً عيُ ُ
ُشار ُكونَ كلمةَ الل ِه م َع
سس  )11 :1أ ُ َ
ون أذها ِن ُكم( ".أف ُ
صلَّى قائِالًُ " ،مست َ َ
ولئك الذين ي ِ
الناس كلمةَ الله.
بالفهم ،عندما يس َم ُع
تستنير
يروا العيُونَ
ُ
ُ
ِ
اآلخرين ،بإمكانِهم أن َ
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باإلنسان
صفُهُ بُولُس
وعلى هذا ِ
المثال ،من السه ِل أحيانا ً أن نُ َم ِيّزَ اإلنسان الذي َي ِ
ِ
َّ
وحيَّة .ال َبل يعتَ ِب ُرها
الر ِ
الر ِ
مور ُّ
ي ،أو اإلنسان غَير ُّ
ي .هذا اإلنسان ال يف َه ُم األ ُ َ
وح ّ
الط ِبيع ّ
نيرتين بالفهم( .وأحيانا ً
َّ
الرو ُح القُدُس.
ليس لدي ِه ُّ
وألن عينيه غير ُمست َ َ
جهالَةً .لماذا ،ألنَّهُ َ
ون عيناهُ ُم َّ
تان بالقُ ُ
ت ُك ُ
شور ،حتَّى أنَّهُ عندما يس َم ُع كلمةَ الله يستس ِل ُم للنَّوم).
غط ِ
الروحيَّة أو أن
الر ِ
وح ِيّين أن يف َه ُموا الحقيقَةَ ُّ
علينا أن ال نتوقَّ َع من األشخاص غير ُّ
َ
أشخاص
بار َك للمسيح م َع
ٍ
شار َك إيمان ََك وإختِ َ
ت ُكونَ ل ُهم قِيَ ٌم ُروحيَّة .فبينما تُحا ِو ُل أن ت ُ ِ
عينيك
سهُ الذي فت َ َح
عالَم ِيّين غير ُمؤمنين،
َ
َ
عليك أن ت ُ ِ
ُس نف ُ
ي لكي يفتَ َح ُّ
الرو ُح القُد ُ
صلّ َ
وأُذُنَيك ،حتَّى يفت َ َح أعيُنَ ُهم وأذانَ ُهم أيضاً ،لكي يُو َلدُوا ثا ِن َيةً ويق َبلُوا رو َح الله.
دت
بعض األسئِلة الها َّمة .فبِ ِنع َم ِة الله ،هل
هذا يض ُع أما َمنا
آمنت باإلنجيل ،وهل ُو ِل َ
َ
َ
باب
لديك
فيك؟ وهل
َ
ُس َ
ُ
"باب ُّ
ثانِيَةً؟ وهل يحيا ُّ
الرو ُح القُد ُ
الروح" الذي بإمكانِ ِه أن يفت َ َح َ
أفكار الله
صو ٌل إلى
وباب أُذُنِ َك،
عينك،
الروحيَّة؟ وهل ل َد َ
َ
وباب قل ِب َك ،لي ِ
ُعلّ َم َك الحقيقَةَ ُّ
يك ُو ُ
َ
َ
ِ
فيك؟ أم أنَّ َك اإلنسان َّ
وفكر المسيحَّ ،
ي الذي
الرو َح القُدُس حيَّا ً َ
ألن ل َد َ
الر ِ
الط ِبيعي غير ُّ
يك ُّ
ِ
وح ّ
الروحيَّة ،والذي يُس ِ ّمي اإلنجيل جهالَة؟
ال يستطي ُع أن يف َه َم الحقي َقةَ ُّ
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الخامس
الفَص ُل
ِ
ح القُدُس"
الرو ُ
" َك ِلماتٌ يُعَ ِل ُمها ُّ
(1كُورنثُوس )16 -6 :2
ت و ُم ِه َّمات .ف ُه َو ال ُم ِ ّ
الرو ُح القُدُس ع َّدة ُ خدما ٍ
عزي وال ُمر ِشد .و ُه َو يُ َج ِ ّددُنا،
لدى ُّ
سوعُ "ال ُم ِ ّ
عزي ".وتعني هذه
الداخ ِل إلى
ويج َعلُنا خال ِئقَ جدي َدة من
ِ
الخارج .ولقد دعاهُ ي ُ
ِ
ص ُق بنا ليُسا ِع َدنا".
الكلمة اليُونانيَّة أنَّهُ" ،يأتي إلى جا ِنبنا ،ويلت َ ِ
الروح القُدُس هي أن يُ َع ِلّ َمنا .ف ِعندما أد َخ َل ي ُ
وم ُّ
إح َدى أه ّم خدمات ُّ
سوعُ مف ُه َ
الروحِ
سل ،أخ َب َر ُهم َّ
أن هذا سي ُك ُ
ون إحدى ُمه َّماتِه" :يُر ِش ُد ُكم إلى َجميعِ ال َح ّق  ...ويُخ ِب ُر ُكم
للر ُ
القُدُس ُّ
سوعُ جهاراً ،كانَ وح َدهُ م َع
سبَ ٍة ُم َعيَّنَة ،وبع َد أن علَّ َم ي ُ
ور آتِيَة( ".يُوحنَّا  )13 :16في ُمنا َ
بأ ُ ُم ٍ
ي ل ُهم أن
ُجيب على أسئِل ِتهم ،ويُف ِ ّ
إنفراد .فأخبَ َر ُهم أنهُ أ ُ ِ
سل ي ُ
الر ُ
ُّ
س ُر ل ُهم تعلي َمهُ على ِ
عط َ
سل ل َكي يف َه ُموا تعلي َمهُ؟
ليس لآلخَرين .فما ُه َو
األمر الذي أ ُ ِ
للر ُ
ي ُّ
ُ
يف َه ُموا تعلي َمهُ ،ولكن َ
عط َ
سوعُ هذه ال ُمالحظة عن تعليمه .بع َد أن قد ََّم تعلي َمهُ عن َّ
الزواج ،قا َل أنَّهُ
غا ِلبا ً ما قد ََّم ي ُ
ي ل ُهم يستطيعُونَ أن يقبَلُوا تعلي َمهُ عن َّ
س ِئ َل
فقط الذين أ ُ ِ
الزواج( .متَّى  )11 :19ف ِعن َدما ُ
عط َ
ي ل ُهم كانُوا يف َه ُمونَهُ( .متَّى )11 :13
لماذا علَّ َم بأمثا ٍل،
أجاب أنَّهُ فقط أ ُ َ
ولئك الذين أ ُ ِ
َ
عط َ
فواض ٌح َّ
الروح القُدُس.
أن الذي أ ُ ِ
ي للتالميذ ليف َه ُموا تعلي َمهُ كانَ ُّ
ِ
عط َ
سول يُوحنَّا َّ
أن لدينا مس َحةٌ فينا ،وهذه ال َمس َحة قادِرة ٌ أن تُعَ ِلّ َمنا .وحتَّى أنَّهُ
كتب الر ُ
َ
إنسانَّ ،
ٌ
ألن لنا هذه المسحة فينا ،وهي
َب إلى درجة أنَّهُ أخبَ َرنا أنَّنا ال نحتا ُج أن يُعَ ِلّ َمنا
ذه َ
قاد َِرة ٌ أن ت ُ َع ِلّمنا (1يُوحنَّا )21 ،21 :2
سل ،عندما يُخ ِب ُرنا َّ
ُس
الر ُ
يت َّ ِف ُق الر ُ
أن ُّ
سو ُل بُولُس تماما ً م َع َر ِبّ ِه وم َع ِرفا ِق ِه ُّ
الرو َح القُد َ
الروحيَّة .يُع ِبّ ُر بُولُس عن هذه الحقيقة بشك ٍل َجميل
الذي يحيا فينا يقد ُِر أن ي ِ
ُعلّ َمنا الحقيقَةَ ُ
لألشخاص
الروحيَّة
عندما يُق ِ ّد ُم
علّ ٍم لكلم ِة الله .ف ُه َو يُع ِل ُن أنَّهُ ي ِ
أهداف رسالتِ ِه ك ُم ِ
ُعلّ ُم الحقيقةَ ُّ
ِ
َ
الروح ".هذا ما يقص ُدهُ عندما يقُو ُل َّ
الروح ِيّينِ " ،ب َك ِلما ٍ
الروحيَّة ت ُ َمي َُّز
تي ِ
أن الحقيقَةَ ُّ
ُعلّ ُمها ُّ
ُّ
وح ِيّينُ 1( .كور )13 :2
وحيَّة
الر ِ
الر ِ
ُروحيَّاً ،وأنَّهُ ي ِ
لألشخاص ُّ
ُعلّ ُم الحقيقَةَ ُّ
ِ
تقرأ ُ أو تس َم ُع الوع َ
س َك ُمت َ َف ِ ّكرا ً وقا ِئالً" ،هذا
ظ
والتعليم بكلم ِة الله ،هل ِ
تج ُد نف َ
عندما َ
َ
البارحة ".هل بإمكا ِني أن أض َع أما َم َك
لهُ عالقَةٌ بما قرأتُهُ أو َ
س ِمعتُهُ األُسبُوع الماضي أو ِ
در َك شيئاً؟ و ُه َو َّ
ُعلّ ُم َك ُهنا كلمةَ الله – " ِب َك ِلما ٍ
ت
الرو َح القُدُس هو الذي ي ِ
أن ُّ
هذا التح ّدِي لت ُ ِ
سول ،الطريقَةُ الوحي َدة ُ التي
ي ِ
سوع وبُولُس ويُوحنَّا الر ُ
بي ُ
ُعلّ ُمها ُّ
س ِ
الرو ُح القُد ُ
ُس بِ َعي ِن ِهِ ".ب َح َ
ور
بها نستطي ُع أن نف َه َم كلمةَ الله ،هي بأن ي ُكونَ لدينا ُّ
الروح القُدُس فينا َك ُم َع ِلّم ،كا ِشفا ً عن أ ُ ُم ٍ
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فيك – وواح ِدة ٌ من أه َّم ُّ
الط ُرق
واح ٌد من األسباب التي من أج ِلها جا َء ِل َيحيا َ
ُروحيَّ ٍة لنا .هذا ِ
معك.
الرو َح بها
َ
التي يتعا َم ُل ُّ
ذكاء اإلنسان ،أو ثقافَتِ ِه ،لما
الروحيَّة ُمعتَ ِم َدة ً على
ِ
فهم الحقيقَ ِة ُّ
درة ُ على ِ
لو كانت القُ َ
فليس لدينا جميعا ً نفس القَ َدر من الذَّكاء أو فُ َرص التعلُّم .فمن ُه َو الذي
كانَ هذا عا ِدالً بتاتاً.
َ
كو ُن موا ِه َبهُ العقليَّة ،أو ُ
صهُ الثقافيَّة؟
ُ
ظ ُروف الحياة التي تُح ِ ّد ُد فُ َر َ
يختار الجينات التي ت ُ ّ ِ
بطرس ،هل تجد
لم ي ُك ْن
س رسا ِئ َل ُ
ب رسائِلَهُ ،ولكن عندما ُ
بإمكان ُ
تدر ُ
بطرس أن يكت ُ َ
ِ
وكتب يقُو ُل َّ
بطرس عمالقا ً ُروحيَّاً!
وحيَّة؟ لقد كانَ
الر ِ
أن اللهَ
مور ُّ
ُ
يعر ُ
َ
ف عن األ ُ ِ
أنَّهُ كانَ ِ
ُطرس  )3 :1لم ي ُكن ُمحتاجا ً أن يتعلَّ َم ال ِقرا َءة َ
"وهب لنا ُك َّل ما ُه َو ِلل َحياةِ والتَّقوى2( ".ب ُ
َ
ي ٍ كان ليُعَ ِلّ َمهُ،
وال ِكتابَةَ لي ُكونَ ُروحيَّاً .كانَ ل َدي ِه ُّ
الرو ُح القُد ُ
ُس سا ِكنا ً في ِه ،ولم ي ُكن يحتا ُج أل ّ
َّ
ُس علَّ َمهُ.
ألن ُّ
الرو َح القُد َ
سوع "إسألُوا تُع َ
طوا ،أطلُبُوا
ي نفسهُ ُمتو ِفّ ٌر لل ُم ِ
الر ِ
ؤمنينَ اليوم .قا َل ي ُ
هذا الفه ُم ُّ
وح ُّ
وقارعين،
إقر ُ
ت َ ِجدُواَ ،
عوا يُفت َ ْح ل ُكم( ".متَّى  )1 :1فإن إقت َ َربتُم من َك ِل َم ِة الل ِه سائِلينَ  ،طالِبينَ ِ ،
َّ
ُس سيفت َ ُح ل ُكم كلمةَ الله ،وسيُعَ ِلّ ُم ُكم.
فإن ُّ
الرو َح القُد َ
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الفَص ُل السادِس
" َمن ُه َو بُولُس؟"
(1كُورنث ُوس )1 -1 :3
ي ،قد ََّم صنفا ً ثا ِلثا ً
إنسان َ
ي
قسم بُولُس العائِلة البَشَريَّة إلى
وإنسان ُر ِ
ٍ
ٍ
وح ّ
ط ِبيع ّ
بع َد أن َ
عندما بدأ َ اإلصحاح الثا ِلث من رسال ِت ِه األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس .فقا َل بكلما ٍ
ت َكثيرة ما
خاط َب ُكم
عو ُكم أيُّها األوغا ُد واألنذا ُل الذين في ُكورنثُوس؟
وكيف يُم ِك ُن أن أ ُ ِ
معناهُ" ،بماذا أد ُ
َ
وح ِيّين ،بينما أنتُم ُمن َق ِس ُمونَ و ُمت َ ِ ّ
حزبُونَ حو َل قا َدتِ ُكم البَشَر ِيّين؟"
َك ُر ِ
س ِد ِيّين – كأطفا ٍل في
خاط َب ُكم َك ُر ِ
ويخت ُ ُم بُولُس قائالُ" ،ال أستطي ُع أن أ ُ ِ
وح ِيّين بل َك َج َ
الروح القُدُس
الر ِ
ي (الذي قَبِ َل ُّ
المسيحُ 1( ".كورنثوس  )1 :3فاآلن ،لدينا اإلنسان ُّ
وح ّ
وحيَّة) ،واإلنسان َّ
الروح القُدُس وال يف َه ُم
الر ِ
ي (الذي لم يق َب ْل ُّ
ور ُّ
وأصبَ َح يف َه ُم األ ُ ُم َ
الط ِبيع ّ
الر ُجل أو
الر ِ
ي( .يستَخ ِد ُم بُولُس َك ِلمة "إنسان" بمعنى َّ
ور ُّ
وحيَّة) ،واإلنسان ال َج َ
األ ُ ُم َ
س ِد ّ
ُ
ي؟"
المرأة) .فعلينا أن نتسا َءل" ،من ُه َو هذا
اإلنسان ال َج َ
سد ّ
ُشير إلي ِه
سد أو لحم ".فهل ما ي ُ
ي" هي ترج َمةٌ للكلمة اليُونانيَّة " َج َ
إن كلمة "ج َ
س ِد ّ
ناك طريقَةٌ أُخرى يُن َ
ظ ُر بها إلى
بُولُس ُهنا ُه َو ثالثة أنواع من الناس؟ هذا ُمم ِك ٌن ،ولكن ُه َ
فاإلنسان َّ
هذا المق َ
ُ
فليس لدي ِه
الروح.
طع.
ليس لدي ِه ُّ
َ
ي ال يُم ِكنُهُ أن ي ُكونَ ُروحيَّاً ،ألنَّهُ َ
الط ِبيع ّ
بالروح.
ليس لدي ِه اإلمكانِيَّة لل ُّ
سل ُ ِ
وك ُّ
َخيَار .و ُه َو يسلُكُ بالجسد ِطوا َل الوقت ،ألنَّهُ َ
ُ
ي طوا َل
الرو ُح القُدُس ،ولكن هل ُه َو ُر ِ
ي ،من ج َه ٍة أُخرى ،لدي ِه ُّ
اإلنسان ُّ
وح ٌّ
الروح ُّ
بالروح،
بالروحِ بإستِمرار؟ كال ،بل ل َدي ِه
خيار .فبإمكانِ ِه أن يسلُ َك ُّ
الوقت؟ وهل يسلُكُ ُّ
ٌ
ليس هذا يما يف َعلُهُ
ويعيش
مار ُّ
ويتحر َك ويكونَ كيانُهُ مسوقا ً ُّ
َّ
ي ِث َ
الروح .ولكن َ
َ
بالروح ،ويُؤ ِت َ
ُ
دائماً .فعندما ال يسلُكُ
بالروح ،يُس ِ ّمي ِه بُولُس "جسديَّاً".
الر ِ
ي ُّ
اإلنسان ُّ
وح ُّ
وبإمكانِ َك القول" ،إنتَ ِظ ْر لح َ
ي".
ناك ما يُس َّمى
ليس ُه َ
باإلنسان الجسدي ُّ
ظةًَ .
ِ
الروح ّ
وحيَّا ً
سوعُ المسيح كانَ ُر ِ
الر ِ
ي؟ ي ُ
ي نَوعٍ آخَر من اإلنسان ُّ
ولكن ف ِ ّك ْر بهذا .هل يُو َج ُد أ ُّ
وح ّ
ُ
مائة بالمائة طوا َل الوقت ،ولكن هل ُ
ونحن
وح ِيّينَ بإستمرار،
نحن
َ
كذلك؟ علينا أن نَ ُكونَ ُر ِ
كذلك ،ولكن هل ُ
وح ِيّينَ ِطوا َل الوقت؟
كذلك ،وبإمكا ِننا أن ن ُكونَ
ع ُّوونَ ِل َن ُكونَ
َ
َ
نحن ُر ِ
مد ُ
سد" "بالطبيعة ال َبشَريَّة بدون ُمساع َدةِ الله".
ف أح ُد ُمف ِ ّ
ي ِّ
ُعر ُ
سري الكتاب المقدَّس كلمة "ج َ
ع َدة ً من الله ،ي ُك ُ
ُ
ون
عندما يعت َ ِم ُد
ي على طبيع ِت ِه اإلنسانيَّة وال يطلُ ُ
الر ِ
اإلنسان ُّ
ب ُمسا َ
وح ُّ
سول بُولُس.
ب الر ُ
س ِ
س ِديَّاً ،ب َح َ
َج َ
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ع ُّوونَ
سونَ و َمد ُ
ير ال ُم ِ
ؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين أ َّن ُهم ُمق َّد ُ
بدأ َ بُولُس هذه ِ ّ
الرسالة بتَذ ِك ِ
ِق ّدِيسين .واآلن يقُو ُل ل ُهم أنَّ ُهم ال يعي ُ
ذلك ُه َو
عو ِتهم .والدلي ُل على َ
شونَ على ُمستَوى َد َ
عاملَ ُكم
حس ُد ُهم وخصا ُمهم.
ي أن أ ُ ِ
وللتفسير والتلخيصَ ،
ِ
كتب بُولُس يقُول" :كانَ عل َّ
عاملَ ُكم
قررتُ أن أ ُ ِ
ٍ
سد ،ألن هذا بالتحديد ما تع َملُونَهُ .وبالواقِع ،لقد َّ
كأشخاص يسلُ ُكونَ بال َج َ
تماما ً كاألطفالْ ،
وحيُّون لم يتعلَّ ُموا بعد أنَّهُ عليهم أن ال
الر ِ
ألن هذا ما أنتُم علَيه .فاألطفا ُل ُّ
لذلك يُحا ِولُونَ أن يعي ُ
شوا كالق ّدِيسين بقُ َّو ِتهم،
ع َدةِ الله.
َ
ُون ُمسا َ
يُحا ِولُوا عم َل أ ّ
ي ِ شَيءٍ بد ِ
عدة من الله.
بدون طلَ ِ
ب ال ُمسا َ
ِ
كتب بُولُس يقُو ُل َّ
ي ،ولهذا ين َبغي أن تَتِ َّم
ُطوروا بعد جهازَ ُهم ال َه ِ
َ
أن األطفا َل لم ي ّ ِ
ضم ّ
ويأسف بُولُس إذ علي ِه اإلستِمرار
تغ ِذيَتُهم بالطعام الذي سبقَ هض ُمهُ ،كال َحليب مثالً.
ُ
بكام ِلها حضانَةُ أطفال.
بِتَغذِيتِهم
ُعام َل كنيسةَ ُكورنثُوس وكأنَّها ِ
بطعام األطفال ،وأن ي ِ
ِ
سيس مثالً،
الوحي ُد الذي
قام أح ٌد آخر مثل الق ِ ّ
الر ِ
إن كانَ الطعا ُم ُّ
َ
ي َ
وح ُّ
تتناولُهُ هو ما َ
ب أو لَ َب ِن
ِ
بهضم ِه سا ِبقاً ،فمن ال ُمم ِكن أن ت ُكونَ طفالً ُروحيَّاً ،وأن ت ُكونَ تتغذَّى على َحلي ِ
ون ِطفالً ،ي ُك ُ
الكلمة .فعندما ت ُك ُ
ون
بطرس كأطفا ٍل َمولُودِينَ
ُ
الحليب طعاما ً رائِعا ً .ي ُحضُّنا ُ
َّ
الوقت
ولكن
بطرس )2 :2
ي
َ
حليب الكلمة العديم ال ِغش ل َكي نن ُم َو ب ِهُ 1( .
َ
حديثاً ،أن نشت َ ِه َ
الوحيد الذي تُط ِع ُم في ِه شخصا ً با ِلغا ً وج َبةً من ال َحليب أو اللبن ُه َو عندما ي ُك ُ
الشخص
ون هذا
ُ
مريضاً.
ضوع م َع بُولُس ،وأن نُق ّد َِر ُح َّجةَ هذه اإلصحاحات األر َبعة
من ال ُم ِه ّم أن نتَتَبَّ َع المو ُ
األُولى .تذ َّك ُروا َّ
أن بُولُس يتعا َم ُل م َع ُمش ِكلة اإلن ِشقاق في الكنيسة عندما يسأل" ،فمن ُه َو
ب أنَّهُ ُه َو
مراتٍ ،عندما يكت ُ ُ
أبُولُّوس؟ ومن ُه َو بُولُس؟" ي ُ
ُجيب بُولُس على ُ
سؤا ِل ِه هذا ع َّدة َ َّ
ط ِتهما آمنَ هؤُ الء ال ُكورنثُوسيُّون" ،و َكما أع َ
ين ،بوا ِس َ
الربُّ
طى َّ
وأبُولُّوس ليسا سوى خا ِد َم ِ
واحدٍُ 1( ".كورنثُوس )5 :3
ِل ُك ِّل ِ
يبدأ ُ بُولُس ُمع َ
سوع ال َمسيح .فبُولُس وأبُلُّوس لم ي ُكونَا
ظ َم رسائِ ِل ِه
ِ
بوصف نف ِس ِه ك َعبد ي ُ
ين ُمعيَّنَي ِن من الله للكرازَ ةِ باإلنجيل ،و ِلرعايَ ِة الكنيسة في مدينَ ِة ُكورنثُوس.
سوى عب َد ِ
ليس
ويتُابِ ُع بُولُس باإلجابَ ِة على ُ
سؤا ِل ِه" :أنا غَرستُ وأبُلُّوس س َقى لكن الله كانَ يُنمي .إذا ً َ
ُنميُ 1( ".كورنثُوس  )1 ،6 :3ولقد وبَّ َخ بُولُس
س شَيئا ً وال الساقِي بل الله الذي ي ِ
الغار ُ
ِ
ال ُكورنثُوس ِيّين بسبب ُّ
َّب إنشقاقا ٍ
ت في الكنيسة.
تحز ِبهم حو َل قا َد ِتهم،
ُ
األمر الذي سب َ
باإلختِصار
يخت ُ ُم بُولُس بالقَول أنَّهم كانُوا ال يزالُونَ يسلُ ُكونَ بالجسدَّ ،
ي كانَ
الر ِ
ألن ُمجت َ َم َعهم ُّ
وح ّ
وح ِيّين .النُّق َ
طةُ التي
سلو ُكهم أيضا ً أنَّ ُهم كانُوا أطفاالً ُر ِ
مملووءا ً بال ِنّزاع والحسد .ولقد أظ َه َر ُ
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ي ٍ كانَت أنَّهُ بما َّ
عجزَ ةِ الخالص
أن اللهَ ُه َو القُ َّوة
ِ
الكامنة ورا َء ُم ِ
كانَ يُر ِ ّك ُز عليها بشك ٍل أساس ّ
العظيمة ،والتي إخت َ َبروها من خال ِل وعظ ِه باإلنجيل في ُكورنثُوس ،فعلَيهم أن يتحلَّقُوا حو َل
عوا ويسقُوا .وعليهم أن
سلَ ُهم اللهُ إلى ُكورنثُوس
الله،
ليزر ُ
وليس حو َل ال ُخدَّام الذين أر َ
َ
َ
س إلى
س َل إبنَهُ إلى العالم من أج ِل
ِ
خالصهم ،وأر َ
يستس ِل ُموا لل ِه ويتبَعُوهُ ،ألنَّهُ أر َ
سلَهُ ُه َو بُولُ َ
ُكورنثُوس ليُ َب ِ ّ
ارة.
ش َر ُهم
باألخبار ال َّ
س َّ
ِ
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الفَص ُل السابِع
"البِنا ُء على األساس"
(1كُورنثُوس )11 -8 :3
سول األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس ،يستخ ِد ُم
في اإلصحاحِ الثا ِلث من رسالة بُولُس الر ُ
ب َّ
أن ال ُمؤمنين في ُكورنثُوس ُهم حقل الله .ف ُه َو وأَبُلُّوس
عارة ً َجميلَةً عندما يكت ُ ُ
بُولُس إس ِت َ
ور اإلنجيل وكلمة الله في حق ِل ُكورنثُوس،
كرا َمين .ف ُه َو
عين أو َّ
زار َ
غرس بُذُ َ
ُهما بِمثابَ ِة ُم ِ
َ
َّ
ولكن اللهَ ُه َو الذي أعطى ال َحياة لهذه البُذُور وجعلَها تن ُمو .في
وأبُلُّوس سقى هذه البُذُور،
عارة ،وقا َل لهؤالء ال ُمؤمنين" ،أنتُم ِبنا ُء الله".
العدد  ،9غي ََّر بُولُس اإلستِ َ
ُطرس وبُولُس علَّما َّ
َّ
يعيش اللهُ في ِه اآلنُ ،ه َو جس ُد
أن الهي َكل الذي
إن ُكالً من ب ُ
ُ
حجارة ً َحيَّة في الهي َكل الذي يبني ِه
عارة مف ُهوم كونِنا
يف ب ُ
ُض ُ
ال ُمؤمن .ي ِ
َ
ُطرس إلى هذه اإلستِ َ
ُطرس  )5 :2يا ِلهذا الوصف الجميل لكنيسة المسيح القائِم من الموت.
اللهُ اليوم1( .ب ُ
يُتا ِب ُع بُولُس ُمستَخدِما ً إيضا َح ال ِبناء ،يُتا ِب ُع بالقَول،
"حسب ِنع َم ِة الله ال ُمعطاة لي َك َبنَّاءٍ
َ
ضعتُ أساسا ً وآخر يَبني عليه .ولكن فَليَن ُ
يف يبني علي ِه .فإنَّهُ ال
ظ ْر ُك ُّل ِ
َحكيم قد و َ
واح ٍد َك َ
سوع المسيحُ 1( ".كورنثُوس
ض َع الذي ُه َو ي ُ
يستطي ُع أح ٌد أن يض َع أساسا ً آخ ََر غير الذي ُو ِ
 )11 -11 :3يقُو ُل بُولُس َّ
أساس هذا
أن الكنيسةَ في ُكورنثُوس هي مثل ِبناء ،و ُه َو وض َع
َ
الخالص.
سونَ
البِناء عندما كرزَ باإلنجيل ،فاختَبَ َر أعضا ُء الكنيس ِة ال ُمؤ ِ ّ
س ُ
َ
ُ
حيث سبقَ و ُك ِرزَ بالمسيح من
سالً .و ُه َو لم يَشأ ْ أن يكرزَ باإلنجيل
كانَ بُولُس ُمر َ
ُ
يكرزَ
ُكر ْز بالمسي َح بتاتا ً من قَبل .لقد أرا َد أن يض َع األساسات.
حيث لم ي َ
قَبل .بل أرا َد أن ِ
أن ال َمسيحيَّةَ هي عم ُل فريق ،وآمنَ َّ
عرف َّ
َّ
وبطرس
أن اآلخرينَ مثل أبُلُّوس
ولكن بُولُس
ُ
َ
وسوف يبنُونَ على هذا األساس الذي
مام بخدم ِت ِه في أما ِكن مثل ُكورنثُوس.
َ
سيُتا ِبعُونَ اإله ِت َ
وض َعهُ بولُس عندما كرزَ باإلنجيل.
ولئك الذين كانُوا سيبنُونَ على هذا األساس:
نقرأ ُ تحذِيرا ً يُط ِلقُهُ أل ُ َ
ولكن اآلن َ
عشبا ً قَ َّ
شاً.
"ولكن إن كانَ أ َح ٌد َيب ِني على هذا األساس َذهَبا ً فِ َّ
جارة ً َكري َمةً َخشَبا ً ُ
ضةً ِح َ
ير ظا ِهرا ً َّ
ار ع َم َل ُك ِّل
ألن
فعَ َم ُل ُك ِّل ِ
نار يُستَعلَ ُن وستمتَ ِح ُن النَّ ُ
ص ُ
واح ٍد سيَ ِ
اليوم سيُ َب ِيّنُهُ .ألنَّهُ بِ ٍ
َ
سر
ِ
ع َم ُل أ َح ٍد قد بناهُ َ
ي َ
سيخ َ
جرةً .إن إحتَ َرقَ ع َم ُل أح ٍد ف َ
علَي ِه فسيأ ُخذُ أ ُ َ
واح ٍد ما ُه َو .إن َب ِق َ
ص ولكن كما ِبنارُ 1( ".كورنثُوس )15 -12 :3
سيخلُ ُ
وأ َّما ُهو فَ َ
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دارسي الكتاب المقدَّس َّ
سي المسيح
يعت َ ِق ُد
ُشير إلى ُكر ِ ّ
أن بُولُس ي ُ
ُ
الكثيرونَ من ِ
ُ
ف في كلم ِة الله،
للحساب أو الدَّينُونة،
ب ال ُمؤمنُونُ .ه َ
س ُ
ِ
ص ُ
حيث سيُحا َ
ناك دينُونَةٌ أُخرى تُو َ
و ِهي دينُونَةُ
ُ
حيث سي ُ
(رؤيا :21
العرش األبيض العظيم،
غير ال ُمؤمنين بال َمو ِ
يُ .
ُدان ُ
ِ
ت األبد ّ
.)15 -11
َّ
ي المسيح ليست بمعنى الدينُونَة للهالك .فلن
ولكن هذه الدينُونة أو ِ
أمام ُكر ِس ّ
الحساب َ
حساب للتَّقييم .فما ُهو نتا ُج قي َم ِة حياتِ َك بع َد
الحساب .بل القَضيَّةُ ُهنا هي
ٌ
يُدانَ أح ٌد في هذا ِ
أن
يٍ َ
َ
سرعانَ ما ست َ ُزول؛ ولن يتبَقَّى ما ِ
آمنت بالمسيح ك ُم ِ
لك؟ "فحياتُنا ُ
خلّ ٍ
عملناهُ
ص شَخص ّ
من أج ِل ال َمسيح ".فماذا تبني على أساس ال َمسيح؟ هل تَبني أ ُ ُمورا ً تبقى ،كالذهب وال ِفضَّة
والحجارة ال َكريمة ،أم أنَّ َك تَبني أُمورا ً ُ
ش؟
تزول ،كال َخشَب والعُشب والقَ ّ
َ
المجازيَّة عن الدَّينُونة ،تُرينا أنَّنا ُ
َّ
َب
صورة
إن هذه اإلستعارة أو ال ُّ
نخز ُن ال َخش َ
ِ
شب والقَش ُ
ؤمنين،
جارة ال َكريمة .ف ِعندما يَتِ ُّم تق ِيي ُمنا َك ُم ِ
ممزوجا ً م َع الذَّهب وال ِفضَّة ِ
والعُ َ
والح َ
ار على ال َخشَب ،العُشب،
سوف يُع ِبّ ُر ي ُ
سوع المسيح ُك َّل ما كدَّسناهُ في النَّار .فعندما ت ُم ُّر النَّ ُ
َ
ضة َ
والحجارة َ الكريمة.
سوف تحت َ ِر ُق هذه جميعُها .وهكذا ستُن ِقّي
ش،
هب وال ِف َّ
ُ
والقَ ّ
النار الذَّ َ
َ
َ
الحقيقَةُ التي يت ُّم تعلي ُمها ُهنا هي أنَّنا بع َد أن نخت َ ِب َر الخالص ،وعندما ن ُك ُ
س ِد ِّيين،
ون َج َ
شا ً
ون نج َم ُع ق َّ
ُون أن نثِقَ ِب ِه لنج َع َل هذا ُمم ِكناً ،ن ُك ُ
ونُحا ِو ُل أن نحيا ألج ِل المسيح ونخ ُد َمهُ بد ِ
عشبا ً وقَ َّ
ونتحركُ ُمعت َ ِمدينَ على المسيح ،ن ُك ُ
شاً .عندما ن ُك ُ
ون نج َم ُع
وح ِيّين ونحيا
ون ُر ِ
و ُ
َّ
النار ،ستتح َّد ُد نو ِعيَّةُ أبديَّ ِتنا.
جارة َ ال َكريمة .وعندما تخ ُم ُد
المعادِنَ الثمينة ِ
ُ
والح َ
َّ
ليس خالصنا .بالواقِع ،إنَّهُ
إن بُولُس ال ي ِ
ُعلّ ُم أنَّنا نخلُ ُ
ص بأعما ِلنا .فالذي يحتَ ِر ُق في هذه النَّار َ
األساس الذي وض َعهُ ُه َو كبنَّاءٍ َحكيم ،في حيا ِة ال ُمؤمنين
ولئك الذين كانُوا يبنُونَ على
يُ َحذّ ُِر أ ُ َ
ِ
ولئك الذين آمنُوا في
في ُكورنثُوس .هذا
األساس كانَ ال َمسيح ،الذي كانَ
أساس خَالص أ ُ َ
ُ
َ
ُكورنثُوس.
ُطرس عندما يسأ َل" :أما
وإذ يُتا ِب ُع بُولُس تشبيهَ ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين بال ِبناء ،يُوافِ ُق م َع ب ُ
سيُف ِس ُدهُ الله،
تعلَ ُمونَ أنَّ ُكم هيكل الله ُ
وروح الله يس ُك ُن في ُكم؟ إن كانَ أح ٌد يُف ِس ُد هي َك َل الله ف َ
َّ
ِس الذي أنتُم ُه َوُ 1( ".كورنثُوس )11 -16 :3
ألن هي َك َل الل ِه ُمق ّد ٌ
ُطرس على َّ
أن اللهَ ال يحيا في هيا ِكل مصنَوعة بأيدي النَّاس .و ُه َو لم يعُ ْد
يت َّ ِف ُق بُولُس وب ُ
سليمان .فإن ُكنَّا ُمؤمنينَّ ،
س َدنا ُه َو
يس ُك ُن في خَي َم ِة ال ِعبا َدة في ال َب ِ ّريَّة ،وال في هَي َك ِل ُ
فإن ج َ
س هذا الهيكل أبدا ً بتاتاً.
هي َك ُل الله ...و ُه َو يحيا فينا – و َ
علينا أن ال نُ َن ِ ّج َ
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الثامن
الفَص ُل
ِ
"اإلنسانُ ال َحكيم واإلنسانُ الجا ِهل"
(1كُورنثُوس )21 -18 :3
ُ
ب
األول،
عا َد بُولُس ليتكلَّ َم عن ال َمو ُ
حيث يكت ُ ُ
ضوع الذي ب َدأَهُ في العدد  11من اإلصحاحِ َّ
سهُ .إن كانَ أ َح ٌد َي ُ
ظ ُّن أنَّهُ َح ِكي ٌم َبينَ ُكم في هذا
ُهنا في اإلصحاحِ الثَّا ِلث" :ال يخ َد َ
ع َّن أح ٌد نف َ
صير َحكيماًَّ .
ألن ِحك َمةَ هذا العالم هي َجهالَةٌ عن َد الله ألنَّهُ
الدَّهر فَليَ ِ
ص ْر جا ِهالً ِل َكي يَ َ
باط َلةُ 1( ".كورنثُوس
الربُّ يعلَ ُم
مكت ُ ٌ
أفكار ال ُحكماء أنَّها ِ
وب ِ
كر ِهم .وأيضا ً َّ
َ
اآلخذُ ال ُح َكما َء ِب َم ِ
)21 -11 :3
خدام عقُو ِلنا .فلقد أخبَرنا بُولُس
ال ي ِ
عا ً للمسيح ،ن ُك ُّ
ُعلّ ُم بُولُس أنَّنا عندما نُصبِ ُح أتبا َ
ف عن إستِ ِ
في اإلصحاحِ الثَّاني َّ
وح ِيّين.
وحيَّة
ُعلّ ُمنا ويُف ِ ّ
الر ِ
الر ِ
الرو َح القُدُس ي ِ
لألشخاص ُّ
ور ُّ
أن ُّ
ِ
س ُر األ ُ ُم َ
يعرفُوا َّ
أن لديهم عق ٌل ليَستَخ ِد ُموهُ قب َل أن
()13 :2
ُ
الكثير من األشخاص نظيري مثالً ،لم ِ
ذلك
عمرى عندما إخت َ َبرتُ الخالص .وفي َ
يتعرفُوا على المسيحُ .كنتُ في التَّا ِس َع ِة عشر من ُ
َّ
الوقتُ ،كنتُ أَ ُ
ظ ُّن َّ
تعرفتُ إلى
جرد ِثقل على الجسد .ولكن بع َد أن َّ
ليس سوى ُم َّ
أن رأسي َ
دركا ً َّ
الروحِ القُدُس ،إستَخ َدمتُ هذا
أن اللهَ أعطاني عقالً .و ِبمس َح ٍة من ُّ
المسيح ،أصبَحتُ ُم ِ
تعرفتُ إلى المسيح ،م َّما ُكنتُ أستَخ ِد ُمهُ من قَبل .وهذا َيص ُّح على
أكثر جدا ً بع َد أن َّ
العقل َ
ال َكثير من ال ُمؤمنين.
سةُ كلمة
ص ُدهُ بُولُس بحك َم ِة هذا العالم؟ أحيانا ً عندما تستخ ِد ُم
ُ
فما الذي يق ُ
األسفار ال ُمق َّد َ
شير بها إلى
نظام ُمعتَقَدات و ِقيَم ،وإلى طريقَ ِة تفكير هذا العالم ،أو ما يعتَ ِب ُرهُ
"العالم" ،ت ُ ُ
ِ
العالَ ُم ُم ِه َّما .هذا ما قص َدهُ بُولُس بهذا الدَّهر )11( .فإذا تأ َّملنا بهذا ،علينا أن ال نتوقَّ َع من
وح ِيّين.
الر ِ
الر ِ
وح ِيّين أن ت ُكونَ ل ُهم قِيمة األشخاص ُّ
األشخاص غَير ُّ
َّ
وحيَّة.
إن
ؤمنين ،يُصبِ ُح لدينا قِيَ ٌم ُر ِ
َصير ُم ِ
ُوض ُح هذا تماماً ،أنَّنا عندما ن ُ
َّس ي ِ
َ
الكتاب المقد َ
ون ُك ُ
فليس علينا أن نُف ِ ّك َر بالطريقَ ِة التي يُف ِ ّك ُر
(رومية )2 :12
ون ق ِد إختَ َبرنا "تجدي َد أذهانِناُ ".
َ
ُ
ُس يحيا فينا .وأصبَ َح اللهُ مص َد َر
بها العالم.
يُّ .
والرو ُح القُد ُ
فنحن في إ ِت ّحا ٍد م َع المسيح ال َح ّ
وأفكارنا.
قِيَ ِمنا
ِ
ب قائِالً،
فعندما يض ُع بُولُس أما َمنا هذا التناقُض ُمجدَّدا ً – حكمةُ هذا العالم وحكمة الله – يكت ُ ُ
"إق َب ْل أن يُن َ
إليك من ِق َب ِل هذا العالم كجا ِه ٍل ،ل َكي ت ُكونَ في عيني الله َحكيما ً بال ِفعل".
ظ َر َ
(أمثال َّ )11 :9
فخوف الل ِه ال يعني أن
بالربّ .
الربّ ِ ُه َو
األمر نف ُ
يمان َّ
َوف َّ
ُ
ُ
إن خ َ
سهُ كاإل ِ
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تن ُ
سوف
ؤم ُن بالل ِه،
ؤم ُن ب ِه .فبما أنَّ َك ت ُ ِ
ظ َر إلي ِه وكأنَّهُ طا ِغ َية .بل يعني إجالالً لل ِه ألنَّ َك ت ُ ِ
َ
س اله َيكل الذي يحيا اللهُ فيه.
ُ
تخاف أن ت ُ َن ِ ّج َ
ف الخَطيَّة وأن
ؤم ُن بالل ِه لدرج ِة أنَّ َك
فهل
تخاف من ع َدم طا َع ِة الله؟ وهل ت ُ ِ
ُ
ُ
تخاف أن تقت َ ِر َ
ُ
ُرهان اإليمان ،وبد ُء
سلي ٌم لله .و ُه َو أيضا ً ب
ال تُطي َعهُ ،ألنَّ َك ت ُ ِ
ؤم ُن أنَّهُ سيُؤ ِ ّدب َُك؟ هذا خ ٌ
َوف َ
أردت أن ت ُكونَ َحكيما ً في عيني
ؤم ُن بالله .فإن
الحكمة.
َ
َ
صير َح ِكيما ً عندما ت ُ ِ
فأنت تب َدأ ُ بأن تَ َ
عليك أن تق َب َل بأن يُن َ
ور
الله ،عن َدها
إليك في هذا العالم كجا ِهل .فهل َ
ظ َر َ
َ
أنت َحكي ٌم في أ ُ ُم ِ
لألسفار المقدَّسة؟
فهم َك
وحيَّة؟ وهل َ
الله؟ وهل َ
أنت َحكي ٌم في ِ
الر ِ
ور ُّ
ِ
أنت َحكي ٌم في األ ُ ُم ِ
ف َّ
أن
عو
العالَ ُم يد ُ
نعر ُ
َ
شعب الله ال ُحكماء ُروحيَّا ً بال ُج َّهال .فال ين َبغي أن نتفا َجأ َ عندما ِ
إن ُخ َّ
يعرفُوهُ بالحكمةَّ .
ص
طةَ الله هي أن ي ِ
ُخلّ َ
"حكمةَ" العالم ِهي جهالَةٌ عن َد الله ،ألنَّهم لم ِ
الروحي يس َم ُع اإلنجيل ويقُول" ،جهالَة".
الناس من ِخالل الكرازة باإلنجيل.
غير ُّ
ُ
الشخص ُ
َ
أ َّما اللهُ فين ُ
ظ ُر إلى ِحك َم ِة هذا الر ُجل العالَمي ويقُول" ،جهالة!"
ُصلّي قائالً" ،هذه هي الحياة ُ
عي ِ
س ِل ِه وكنيس ِته ،نس َم ُع ي ُ
صال ِت ِه العظيمة من أج ِل ُر ُ
سو َ
في َ
ع المسيح الذي أرسلتَهُ( ".يُوحنَّا :11
وك َ
يعرفُ َ
ي وح َد َك وي ُ
سو َ
األبديَّة ،أن ِ
أنت اإللهَ ال َحقيق َّ
ُ
المكان الذي تب َدأ ُ في ِه الحياة .ويُوافِ ُق بُولُس م َع
معرفة الله وإبنِ ِه هي
بي ُ
 )3بحس ِ
سوعِ ،
ب في هذه األعداد َّ
ولئك الذين يُ َح ِقّقُونَ هذا اإلكت ِِِشاف ال َعظيم ُهم
أن أ ُ َ
سوع عندما يكت ُ ُ
ي ُ
لك النَّو ِعيَّة األبديَّة للحياة ُهم ُج َّهالٌ.
ُح َكماء ،والذين يُ َف ّ ِوتُونَ على أنفُ ِسهم تِ َ
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سع
الفَص ُل التَّا ِ
" ُمدَبِ ُرو األسرار"
(1كُورنثُوس )5 :4 -21 :3
إستنتاج ِه حيا َل ال ُمش ِكلة األُولى التي عال َجها في كنيس ِة ُكورنثُوس،
يص ُل بُولُس اآلن إلى
ِ
ِ
وهي ُمش ِكلة اإلن ِشقاق بينَ ال ُمؤمنين بسبب ُّ
تحز ِبهم حو َل قا َد ِة كنيس ِتهم .نج ُد إستنتا َجهُ أو
خاتِ َمتَهُ هذه في ُ 1كورنثُوس " ،21 :3إذا ً ال يَفتَ ِخ َر َّن أ َح ٌد بالنَّاسَّ .
َيء ل ُكم.
فإن ُكلًَِّ ش ِ
الحاضرة أم ال ُمستَقبَلة ُك ُّل
أبُولُس أم أبُلُّوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم األشياء
ِ
شَيءٍ ل ُكم .وأ َّما أنتُم فَ ِلل َمسيح وال َمسي ُح لله)23 -21( .
يَقُو ُل بُولُس َّ
بك إلى الخَالص ولكي تن ُم َو في
ص َل َ
يعر ُ
ف األشيا َء التي تحتا ُجها لكي يَ ِ
أن اللهَ ِ
عجزاتُ في
اإليمان .و ُه َو
سيحر ُ
ص على أن تحص َل على ُك ِّل ما تحتا ُجهُ لكي تتحقَّقَ هذه ال ُم ِ
َ
عرف اللهُ أنَّ َك
لك بُولُس .وإذا
ف أنَّ َك تحتا ُج ِلبُولُس ،سيُر ِس ُل َ
يعر ُ
حيا ِت َك .فإذا كانَ اللهُ ِ
َ
ُطرس) ،فسيُرس ُل
لك أبُلُّوس .وإذا
تحتا ُج إلى أبُلُّوس ،فسيُر ِس ُل َ
عرف أنَّ َك تحتا ُج إلى صفا (ب ُ
َ
سَّ .
خير َك .ف ُه َو
ُ
إن اللهَ سيستخ ِد ُم ُك َّل األحداث في حياتِ َك ليجعَلها تع َم ُل معا ً من أج ِل ِ
بطر َ
ختم بُولُس ُح َّجتَهُ
بإخبار هؤُ الء ال ُكورنثُوس ِيّين أن
ال ُم ِ ّ
حركُ َّ
ِ
األول واألسا ِسي في ُك ِّل هذا .لهذا َ
الرجال الذين أرسلَ ُهم إليهم.
ال يفت َ ِخ ُروا حيا َل هؤالء ِ ّ
ُ
سرا ِئ ِر
سبنا
قا َل بُولُس في اإلصحاحِ َّ
وو َكالء َ
الرابِع" ،هكذا فَليَح َ
اإلنسان َك ُخد َِّام ال َمسيح ُ
ُ
"نحن لسنا ِسوى ُخدَّام ( َعبيد)
ص ُد بُولُس قولَهُ ُهنا ُهو،
اللهُ 1( ".كورنثُوس  )1 :4ما يق ُ
للمسيح .ولقد ِجئنا إلى ُكورنثُوس َّ
سلَنا إلى ُكورنثُوس .و ُك ُّل ما ح َد َ
ث في
ألن المسي َح أر َ
ُكورنثُوس ،ح َد َ
وليس بس َب ِبنا ُ
نحن".
ب الله
ث بسب ِ
َ
س ُّر ُه َو حقيقَةٌ مخ ِفيَّة ستُعلَ ُن
الثاني،كتب بُولُس عن "حكمة الله في ِس ّر ".فال ِ ّ
َ
في اإلصحاحِ
بار اإلنجيل ِس َّرا ً بِ َمع َن َيين .فاإلنجي ُل سيُعلَ ُن عندما
سوعُ
سيرج ُع ي ُ
في ال ِنّهاية .ويُم ِك ُن إع ِت ُ
ِ
المسيح ثا ِن َيةً ،وعندما سيُختَت َ ُم تاري ُخ ال َبشَريَّ ِة في المسيح .لدى الكتاب المقدَّس الكثير ليقُولَهُ
الرسالة عن الحياة بع َد القَبر ،يقُول،
عن ال ُمستَقبَل .وعندما يُخبِ ُرنا بُولُس ِ
الحقا ً في هذه ِ ّ
ُ
فأحداث ال ُمستقبَل هي ِس ٌّر بال ِنّسبَ ِة لنا اآلن ،ولكنَّها يوما ً ما
" ُه َّوذا ِس ٌّر أقُولُهُ ل ُكم)51 :15( ".
سوف تُعلَ ُن.
َ
س ُر لهؤالء ال ُمؤمنين في ُكورنثُوس ،أنَّهُ ُه َو وباقي القا َدة ،الذين أوصلوا لهم
ولكن بُولُس يُف ِ ّ
ثير
أسرار الل ِه
الخالص ،ينبَغي أن يُعتَ َب ُروا َك ُو َكالء على
الحاضرة وال ُمستَقبَلَةُ .ه َ
ناك ال َك ُ
ِ
ِ
علينا إلى أن
الذي ين َبغي قولُهُ عن اإلنجيل ،وعن
ِ
المقاطع الكتا ِبيَّة التي ال يزا ُل معناها َخ ِفيَّا ً َ
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شار َكها م َعنا
ُس .بهذا المعنىُ ،ك ُّل الحقيقَ ِة ُّ
يُع ِلنَها ُّ
الرو ُح القُد ُ
ي ِِ ِ
الروحيَّة التي يُري ُد اللهُ أن ُ
سرائر الله.
ُعلّ ُمونَ الكلمة ُوكال َء
سهُ واآلخرينَ الذي ي ِ
هي ِس ٌّر .ولقد إعتَ َب َر بُولُس نف َ
ِ
ُ
سوعُ في
الو َكالء ِل َكي يُو َج َد
اإلنسان أمينا ً )2 :4 ".أعطانا ي ُ
يُتابِ ُع بُولُس قائالً" ،ث ُ َّم يُسأ َ ُل في ُ
سوع أنَّنا
وم التَّل َم َذة .في هذه المثَل وأمثال أُخرى ُمشا ِبهة ،ي ِ
ُعلّ ُمنا ي ُ
لُوقا َ 16مثَالً يُعل ُم ِب َمف ُه ِ
وكأبناء اللهُ ،
ص شخصا ً آخر" .ألنَّ ُكم لستُم ألنفُ ِس ُكم بل
جمي َعنا ُو َكالء.
ِ
دير أ ُمورا ً تَ ُخ ُّ
نحن نُ ُ
الرسالة)21 -19 :6( .
قد إشتُريتُم بِثَمن "،كما يقُو ُل بُولُس ِ
الحقا ً في هذه ِ ّ
ليس لناَّ ،
ديرو أعمال .فالوكالَةُ تعني َّ
ست لنا .فالوكالَةُ ال
الو َكال ُء ُهم ُم ُ
وأن طاقَتَنا لي َ
ُ
أن وقتَنا َ
ترتَ ِب ُ
ط فقط بأموا ِلنا و ِب ُممتَلَكاتِنا .وهي تتعلَّ ُق ِب ُك ِّل بُع ٍد من أبعا ِد حيا ِتنا .في هذا المق َ
طع ِ
العميق ،يربُ ُ
الحاضرة وال ُمستَقبَلَة.
بأسرار الله
ط بُولُس الوكالة
ِ
ِ
عطي حِ ٍِسابا ً عن وكالَ ِتنا .فهل سن ُك ُ
ون
الوكي ُل أميناً ،ألنَّنا يوما ً ما سنُ ِ
ما يَ ُه ُّم هو أن ي ُكونَ َ
علّمِ " ،ن ِع َّما أيَّها العب ُد الصا ِل ُح واألمين؟"
نفر َح بهذه الكلمات من ال ُم ِ
قادِرينَ أن َ
ي
بع َد أن قد ََّم بُولُس هذه ال ِفكرة في العد ِد الثاني ،قا َل ما معناهُ" ،لقد ُكنتُم تح ُك ُمونَ عل َّ
مسرور بما فعلتُم( ".تذ َّك ُروا أنَّهُ ال يزا ُل بُولُس
غير
سن وكالَتي .بِصرا َحة ،أنا ُ
ٍ
وتُش ِ ّك ُكونَ ِب ُح ِ
ولئك الذين يَ ُ
ظنُّونَ أنَّهُ األع َ
ظم).
عهُ في ُكورنثُوس ،أ ُ َ
ُخاط ُ
ي ِ
ب أتبا َ
ف أنا عن نفسي؟ ولماذا ال أح ُك ُم أنا
أعر ُ
تعرفُونَ ع ِنّي؟ ال َبل ،ماذا ِ
يسأ ُل بُولُس ُهنا" ،ماذا ِ
ف دوافِعي
يعر ُ
أعر ُ
ي دوافِ ُع قَلبي .اللهُ وح َدهُ ِ
على نَفسي .سأُخبِ ُر ُكم لماذا .أنا ال ِ
ف ما ِه َ
ي( .إرميا 11 ،9 :11؛ مز ُمور ،23 :139
ولهذا ُه َو
ُ
الوحي ُد ال ُمؤ َّه ُل ليح ُك َم عل َّ
الشخص َ
وليس
كم على اآلخرين (إيجا ِبيَّاً،
ِ )24لهذاَّ ،
ي .ففيما يتعلَّ ُق بال ُح ِ
َ
الربُّ ُه َو الذي يح ُك ُم عل َّ
الربُّ ،
الربُّ  ".بالنس َب ِة لبُولُس ،عندما يأتي َّ
ي َّ
بسب ِ
ب الخطية) ،ال تح ُك ُموا في شَيءٍ إلى أن يأ ِت َ
ُنير خفايا َّ
الظالم ويُظ ِه ُر آرا َء القُلُوب .وحينئِ ٍذ ي ُك ُ
واح ٍد من الله".
ون المد ُح ِل ُك ِّل ِ
"سي ُ
(ُ 1كورنثُوس )5 :4

23

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

شر
الفَص ُل العا ِ
"نماذِج من الشَّهادَة"
(1كُورنثُوس )21 -6 :4
األو ُل هَو،
يطر ُح بُولُس ثالثَةَ أسئِلَ ٍة عميقة .ال ُّ
في العد ِد السا ِبع من اإلصحاحِ َّ
سؤا ُل َّ
الرا ِبعَ ،
ت الله هي َّ
أن
عجزا ِ
"من ُه َو الذي يج َعلُ َك ُمخت َ ِلفا ً عن ُك ِّل ش ٍ
َخص آخر؟" فإح َدى أعظم ُم ِ
حيث الشكل ،ولل ِه ُخ َّ
ُ
طةٌ ُمخت َ ِلفَةٌ ل ُك ٍّل من ُهم .مثالً ،في
بعض ِهم البَعض من
شر يخت َ ِلفُونَ عن ِ
البَ َ
ع ع َّما كانت ُخ َّ
الربُّ " ،إن ُكنتُ
سي ُ
طتُهُ ليُوحنَّا .فأجابَهُ َّ
سو َ
نِهايَ ِة إنجي ِل يُوحنَّا ،سأ َل ب ُ
ُطر ُ
لك؟ إت َبعني أنت( ".يُوحنَّا )22 :21
أجيء ،فماذا َ
أشاء أنَّهُ يبقَى حتَّى ِ
أكثر من ستَّة ِمليارات من البَشر يعي ُ
واح ٍد منَّا
شونَ على
غم َ
ذلك ُك ُّل ِ
األرض ال َيومُ ،
ِ
ور َ
واح ٍد منَّا لهُ بصمات أصابِع ُمخت َ ِلفة عن اآلخر .وخاناتُ أصواتِنا يُم ِك ُن تحدِيدُها
فَريدٌ .ف ُك ُّل ِ
ط ِة أج ِهزة إلكترونيَّة ُمتَ َ
بوا ِس َ
ط ّ ِورةَّ ،
واح ٍد منَّا لهُ خانَةُ صو ٍ
ف تماما ً عن
ألن ُك َّل ِ
ت تخت َ ِل ُ
ضنا النَّ َو ِوي يُؤ ِ ّك ُد تماما ً أنَّهُ عندما
ف من
شخص إلى آخر .و َحم ُ
ٍ
اآلخر .وهيكليَّةُ أسنا ِننا تخت َ ِل ُ
س َر القا ِلب الذي
خلقَ َك اللهُ وخلقَني وخلقَ الباليين ال ُمتَب ِقّيَة من الناس ،خلقَ ُك َّل واح ٍد منَّا وك َّ
صن َعهُ فيه .و ُه َو ال يزا ُل يع َم ُل هذا منذُ أن خلقَ َّأو َل ر ُج ٍل وامرأة.
فليس
لك لم تأ ْ ُخ ْذهُ؟"
ي شَيءٍ َ
والسؤا ُل الثاني الذي َ
َ
طر َحهُ بُولُس في العد ِد السا ِبع ُهو" ،وأ ُّ
ي
سلبِيَّا ً في خل ِق َك ،أي أنَّ َك لم ي ُك ْن َ
هناك شَي ٌء لم تأ ُخ ْذهُ من الله .ف ِ ّك ْر بنَف ِس َك كم ُك َ
َ
نت َ
لك أ ُّ
رت في
قر َ
رت وا ِل َديك؟ وهل َ
أنت َمن إخت َ َ
رت أن تُولَ َد؟ وهل َ
أنت َمن إخت َ َ
َدور .فهل َ
أنت َم ْن َّ
َّدت
التاريخ
أنت َم ْن حد َ
أردت أن تولَ َد؟ وهل َ
َ
ي ِ جزءٍ من العالم وفي أيَّ ِة حقبَ ٍة من ِ
أ ّ
يك الذي لم
ناك شَي ٌء لَ َد َ
نت ستُف ِ ّك ُر ب ُك ِّل هذا ،لن ي ُكونَ ُه َ
الروحيَّة؟ إن ُك َ
إمكا ِنيَّا ِت َك ،وموا ِه َب َك ُّ
تأ ُخ ْذهُ من الله.
وكانَ السؤا ُل الثا ِل ُ
أخذت فلماذا تفتَ ِخر كأنَّ َك لم تأ ُخ ْذ؟"
نت قد
َ
ث الذي طر َحهُ بُولُس" ،وإن ُك َ
لديك – َ
طبيعيَّة أو ُروحيَّة -وكأنَّ َك لم تأ ُخ ْذ هذه المو ِه َبة
لك أن تفتَ ِخ َر بأيَّ ٍة َمو ِه َب ٍة
َ
ق َ
ي َح ّ ٍ
فأ ُّ
أصالً من الله؟
ُ
"نحن
سل.
الر ُ
إقرأْ بِ ِعنايَة أج ِوبَةَ بُولُس على هذه األسئِلة التي طر َحها على نف ِسها وعلى باقي ُّ
َ
نحن ِبال كرامة! إلى هذه الساعة ن ُجوعُ ونع َ
ضعفا ُءُ ...
ُج َّها ٌل من أج ِل ال َمسيحُ ...
ش
نحن ُ
ط ُ
بارك .نُ َّ
ضط َه ُد فنحتَ ِملٌ .يُفتَرى
ونعرى ونُل َك ُم
ب ِ
وليس لنا إقا َمةٌ .ونت َع ُ
عاملينَ بأيدِينا .نُشت َ ُم فنُ ِ
َ
علينا فنَ ِع ُ
كأقذار العالم ووسخ ُك َّل شَيءٍ إلى اآلنُ 1( ".كورنثُوس )13 -11 :4
صرنا
ظِ .
ِ
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الواضح َّ
سل اآلخرون "نما ِذ َج في
من
والر ُ
أن هذا كانَ ث َ َمن إ ِت ّباع المسيح .لقد كانَ بُولُس ُّ
ِ
ذلك تذ ِكيرا ً
َّ
الشها َدة".
ب هذا ليج َع َل ال ُكورنثُوس ِّيينَ يستاؤُ ون .بل كانَ َ
ولكن بُولُس لم ي ُك ْن يكت ُ ُ
األرضيَّة.
سما ِويَّة ،وليس َعلى ال ُكنُوز
بأنَّهُ علي ِهم أن يُر ِ ّك ُزوا
أفكار ُهم وقُلُوبَ ُهم على ال ِقيَم ال َّ
ِ
َ
ت الساعة.
صليب ،صلَّى قائِالً" ،أيُّها اآلب ،لقد أت َ ِ
َب ي ُ
سوعُ إلى ال َّ
ولكن ُمباش ََرة ً قب َل أن يذه َ
َم ِ ّج ْد إبن ََكِ ،ل َكي يُ َم ِ ّج َد َك إبنُ َك أيضاً( ".يُوحنَّا )1 :11
سيسا ً تقيَّا ً جداً ،غا ِلبا ً ما علَّ َم قائالً َّ
سوع
 ،Dr. A. W. Tozerالذي كانَ قَ ِ ّ
أن ُك َّل تِلمي ٍذ لي ُ
مقدار الكلفَ ِة ألدف َعها .أيُّها
نفسك وأر ِس ْل لي
ي كالتالي" :أيُّها اآلبَ ،م ِ ّج ْد
َ
َ
ينبَغي أن يُ َ
ص ِلّ َ
سوع ين َبغي أن
س َك مهما كانَ الثَّمن الذي سيترت َّ ُ
ي أن أدفَ َعهُ ".ف ُك ُّل تِلمي ٍذ لي ُ
اآلب ،م ِ ّج ْد نف َ
ب عل َّ
سل مثاالً
ي ُكونَ را ِغبا ً بأن
ِ
الر ُ
ورفاقُهُ من ُّ
"يحم َل َ
ق هذه الغاية ،كانَ بُولُس ِ
صليبَهُ ".ولتحقي ِ
رائعا ً لنا جميعاً .لهذا تر َّجى بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّين وغير ُهم أن يت َبعُوا ِمثالَهُُ 1( .كورنثُوس :4
)16
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الفَص ُل الحادِي عشَر
"نظا ُم الكَنيسة"
(1كُورنثُوس )5 -1 :5
ص بُولُس أربَ َعةَ إصحاحا ٍ
الرسالة ل ُمش ِكلَة اإلن ِشقاقات في َكنيس ِة
ت من هذه ِ ّ
بع َد أن خ َّ
ص َ
الخامس ،تعا َم َل م َع ُمش ِكلَ ٍة أُخرى .كانَ من
ِ
ُكورنثُوس ،عندما وص َل إلى اإلصحاحِ
َطيَّة الأخالقِيَّة بينَهم.
نزليَّة في ُكورنثُوس ،أنَّهُ كانَت تُو َج ُد خ ِ
المعروف في الكنائس ال َم ِ
ناك ر ُج ٌل على عالقَ ٍة م َع زَ و َج ِة أبي ِه.
فكتب بُولُس يقُولُ" ،أفأنتُم ُمنت َ ِف ُخونَ
وبالتحديد ،كانَ ُه َ
َ
س ِط ُكم الذي فع َل هذا ال ِفعل؟" ( )2الطريقةُ التي يُعا ِل ُج
ي لَم تنُو ُحوا حتَّى يُرفَ َع من َو َ
و ِبال َحر ّ
بها بُولُس هذه ال ُمش ِكلة الثانِيَة بينَ ال ُكورنثُوس ِيّين ،تُق ِ ّد ُم لنا ن ُموذجا ً ِكتابِيَّا ً ع َّما نُس ِ ّمي ِه اليوم
ي.
بالتأدي ِ
ب ال َكنَ ِس ّ
ب ال َك َنسي
الدافِع ورا َء التأدي ِ
َّ
نفس دا ِفعِ الوا ِلدِين عندما يُؤ ِ ّدبُونَ أوال َدهم –
إن الدا ِفع
ِ
الكامن ورا َء التأدي ِ
ي ُه َو ُ
ب ال َكنَس ّ
والرجاء َّ
سيرج ُع في النَّهايَ ِة إلى ُرش ِد ِه
س
أن
المحبَّةَّ ،
بارهُ
وسوف يُعا ُد إعتِ ُ
ِ
َ
َ
الشخص ال ُمشا ِك َ
ي لل َك ِلمةَّ .
سول ال ُموحاة أله ِل ُكورنثُوس هي:
إن نَصي َحةَ بُولُس الر ُ
ويخلُ ُ
ص بالمعنى ال َحرفِ ّ
واج ُهوا الخَطيَّة وأن تُطا ِلبوا
"علي ُكم أن ال تَتَجا َهلُوا الخ ِ
َطيَّة في ال َكنيسة .وعليكم أن ت ُ ِ
الشارد".
بإسترجاع ال ُمؤمن
ِ
ب ال َكنَ ِسي
باإلضافَ ِة إلى محبَّتِنا لل ُمؤمنينَ الساقِطين ،الدَّافِ ُع الذي ين َبغي أن ي ُكونَ ورا َء التأدي ِ
َى ما ،جميعُنا نحتا ُج أن ن ُكونَ قادِرينَ أن نقُو َل
ينبَغي أن ي ُكونَ ُمجذَّ َرا ً في حقيقَ ِة أنَّهُ بمعن ً
ف ماذا يعني أن
سوع المسيح" :إن ُك َ
ف عن ي ُ
ِ
نت تُري ُد أن ِ
للشخص الذي يُحا ِو ُل أن ِ
تعر َ
يعر َ
نز ِلي ِلبِضعَ ِة أش ُه ٍر".
ت ُكونَ تلميذا ً لي ُ
سوع المسيح مولودا ً من جديد ،تعا َل و ِع ْ
ش معي في َم ِ
حاضرينَ وقادِرينَ أن نُق ّد َِم هكذا َدعوة مملوو َءة بالتح ّدِي لل ُخطاة
ب ِنع َم ِة الله ،علينا أن ن ُكونَ
ِ
ت اإلنجيل في
نشر ِ
عن ال َح ّق .هذا ُه َو نوعُ شها َد ِة الحيا ِة الديناميكيَّة التي َ
الذين يب َحثُونَ ِ
رون األُولى من تاريخِ الكنيسة.
ِ
أرجاء العالَ ِم ُّ
ي في القُ ِ
الرومانِ ّ
سوعُ تالمي َذهُ اإلثني عشر ليَ ِعي ُ
بار حياة َ
شوا معَهُ ل ُم َّدةِ ثال ِ
دعا ي ُ
ث سنوات .ولقد غي ََّر هذا اإلخ ِت ُ
صود أن ت ُكونَ ال َكنيسة ِمثاالً في العالم – "سرا ٌج
الر ُ
ُّ
سل إلى األبد .بهذه الطريقة نف ِسها ،ال َمق ُ
ُض ْئ
صورة
سوع .في
المجازيَّة ،قا َل ي ُ
منارة" ،كما وصفها ي ُ
إطار هذه ال ُّ
سوع" ،فلي ِ
على َ
ِ
ِ
سنة ويُ َم ِ ّجدوا أبا ُكم الذي في السماوات".
نُ ُ
يروا أعمالَ ُكم ال َح َ
َّام النَّاس ،ل َكي َ
ور ُكم هكذا قُد َ
(متَّى )16 :5
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َّ
لب اإلنجيل الذي تُع ِلنُهُ
إن النماذِج الفرديَّة وال َجما ِعيَّة التي تُق ِ ّد ُمها الكنيسة لهذا العالم ،هي قَ ُ
أن ال ّ
أن هذا حقيقةَّ ،
يعرف َّ
سةُ في هذا العالم .وبما َّ
فإن ستراتيج َّيتَهُ هي ُمها َجمة
ال َكني َ
شِيطانَ ِ
صةً بينَ القا َدة أو
هذه النماذِج .لهذا ُه َ
ناك دائما ً ُمش ِكلة م َع الالأخالقيَّة في جس ِد المسيح ،خا َّ
ُجر َد القا َدة من كونِهم ِمثاالً أو ن ُمو َذجاًَّ ،
ألن فشلَ ُهم األخالقِي
النماذِج.
ير يُري ُد أن ي ِ ّ
ِّ
فالشر ُ
بير من النَّاس.
ي
والر ِ
ُّ
سوف يُؤ ِث ّ ُر َ
سلبيَّا ً على عد ٍد َك ٍ
َ
وح ّ
كيف ين َبغي أن نتعا َم َل م َع الخطايا الالأخالقيَّة بينَ ال ُمؤمنين؟ هذا اإلصحاح من ِرسالَ ِة بُولُس
َ
أكثر األج ِوبَة أه ِ ّميَّةً التي يُق ِ ّد ُمها العه ُد الجدي ُد على هذا
إلى أه ِل ُكورنثُوس ُه َو ِ
واح ٌد من ِ
تور َ
ؤمنُونَ في
ال ُّ
ُواج َههُ ال ُم ِ
ط َر ُج ٌل في ِ
سؤالِ .بالنس َب ِة ِلبُولُس ،إذا َّ
خطيَّ ٍة ِجنسيَّة ،ين َبغي أن ي ِ
يَّ .
ف هذا
َ
الكنيسة ،وأن يضعوهُ
تحت التأدي ِ
ف من هذه ال ُموا َجهة ُه َو أن يعت َ ِر َ
إن اله َد َ
ب ال َكنَ ِس ّ
السارة ُ هي َّ
سوف يغ ِف ُر لهُ خطاياهُ1( .يُوحنَّا :1
واألخبار
تر َكها.
الر ُجل بخ ِ
أن اللهَ
َّ
َّ
ُ
َطيَّتِ ِه ويَ ُ
َ
بار ِه (غالطية )1 :6
 )9وبع َد َ
ذلك يتِ ُّم إرجا ُ
عهُ وإعا َدة ُ إعتِ ِ
الح َ
أمر من الماضي .بل
ظ أنَّهُ في َكنيس ِة ُكورنثُوس ،لم ت ُك ِن الخ ِ
من ال ُم ِهم أن نُ ِ
َطيَّةُ ُم َّ
جر َد ٍ
ذلك ،أنَّها كانت
الرسالة .واألسوأ من َ
كتب ل ُهم بُولُس هذه ِ ّ
كانت ال تزا ُل ُمستَ َّ
مرة ً عندما َ
معروفَةً عال ِنيَةً ،وال ِسيَّما عن َد الذي أخبَ ُروا بُولُس بهذه ال ُمش ِكلة .يبدو َّ
أن الجمي َع عرفُوا
ُ
بأمر هذه الخطيَّة ،ولكن لم يف َع ْل أح ٌد شيئا ً تجاهَها.
ِ
ُهنا نج ُد نصي َحةَ بُولُس حيا َل هذه ال ُمش ِكلة:
حاض ٌر في الذي فع َل هذا
بالروح قد َحكَمتُ كأ ِنّي
سد ولكن
"فإ ِنّي أنا كأ ِنّي غائِ ٌ
حاض ٌر ُّ
ِ
ِ
ب بال َج َ
سوع ال َمسيح .أن
وروحي ُمجتَ ِمعُونَ م َع قُ َّوةِ َر ِبّنا ي ُ
بإسم َر ِبّنا ي ُ
سوع المسيح إذ أنتُم ُ
هكذاِ .
يُسلَّ َم هذا لل َّ
سوعُ 1( ".كورنثُوس :5
الرب ي ُ
يوم ِ ّ
ص ُّ
الرو ُح في ِ
شيطان لهالك الجسد ل َكي تخلُ َ
)5 -3
ب ال َك َنسي
ستراتيجيَّة التأدي ِ
الحاض ُر
الخالص
سول ،التي هي
الجز ُء ِ
الر ُ
ُ
ف عن ستراتيجيَّ ِة َّ
األخ ُ
ير من نصا ِئح بُولُس يك ِش ُ
ِ
ب على الكنيسة أن
لإلنسان
وال ُمستَق َب ُل
ص من خَطاياهُ .ويتو َّج ُ
ِ
الخاطئ ،والذي ين َبغي أن يخلُ َ
ِ
ع األخ الذي ض َّل طريقَهُ .عندما أتب َع بُولُس ِرسالتَهُ بِرسالَ ٍة أُخرى
تُحا ِو َل إسترجا َ
لل ُكورنثُوس ِيّين ،أعطى توجيها ٍ
الرجل إلى شَر ِك ِة
ت للكنيسة بأن تَعُو َد وتق َب َل عو َدة هذا َّ
الكنيسةُ 2( .كورنثُوس )1 -4 :2
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قا َدةُ النِظام في الكنيسة
إن َ
سرين لإلع ِتقا ِد َّ
َّ
طبي َعةَ نظام الكنيسة العا ّم تقُو ُد
الر ُجل الذي كانَ
بعض ال ُمف ِ ّ
بأن هذا َّ
َ
عويَّة ،علَّ َم بُولُس
سائِ ِل ِه َّ
ُمتَ َو ِ ّرطا ً بالخَطيَّةُ ،
الر َ
لربَّما كانَ قائدا ً في َكنيس ِة ُكورنثُوس .في َر َ
َوف .أُنا ِشد َُك
وثاوس قائِالً" ،الذين ي ِ
أمام الجميع ل َكي ي ُكونَ عن َد الباقِينَ خ ٌ
تي ُم ُ
ُخطئُونَ َو ِبّ ْخ ُهم َ
ارين أن تح َف َ
ض وال تع َم ْل
والربّ ِ ي ُ
ُون غ ََر ٍ
أمام الله َّ
سوع المسيح وال َمال ِئكة ال ُمخت َ ِ
ظ هذا ِبد ِ
َ
صيحة التي كتبها بُولُس
وثاوس  )21 -19 :5عندما نُقا ِر ُن هذه النَّ ِ
شَيئا ً ب ُمحاباة1( ".تي ُم ُ
الخامس من ُكورنثُوس األُولى،
وثاوس م َع
ِ
التوصيَ ِة بالتأدي ِ
ِ
لتي ُم ُ
ب ال َكنَس ّ
ي في اإلصحاحِ
نستنتِ ُج َّ
لربَّما كانَ قائِدا ً في كنيس ِة ُكورنثُوس.
أن َّ
صود ُ
الر ُج َل المق ُ
كم ِهم علي ِه ،وبع َد أن علَّ َم ُهم أن ال
ب ُح ِ
بع َد أن وبَّ َخ هؤالء ال ُم ِ
ؤمنين في اإلصحاحِ َّ
الرابِع بسب ِ
كم ِهم على هذا
يح ُك ُموا على شَيءٍ إلى أن
ب ،يُو ِبّ ُخ ُهم في هذا اإلصحاح على ع َد ِم ُح ِ
الر ُ
يأتي َّ
َ
ي ٍ كان.
سوع لم ي ِ
األخ .فال بُولُس وال ي ُ
ي ِ شَيءٍ أو أ ّ
ُعلّما أنَّهُ ال ينبَغي علينا أن نح ُك َم على أ ّ
سوعُ أنَّهُ علينا أن نح ُك َم على أنفُ ِسنا ،قب َل أن نح ُك َم على اآلخرين (متَّى  .)5 -1 :1علَّ َم
علَّ َم ي ُ
ف حتَّى دوافِ َع قُلُوبِنا ُ
نحن.
نعر ُ
بُولُس أنَّهُ علينا أن ال نح ُك َم على دوافِعِ اآلخرين ،ألنَّنا ال ِ
ُخطئُونَ
ِب أ ُ َ
ولئك األشخاص الذي ي ِ
في هذا اإلصحاح ،يُخ ِب ُرنا بُولُس أنَّهُ علينا أن نح ُك َم ونُؤ ّد َ
صةً القا َدة .هذا ال َيع ِني أنَّهُ إذا أخ َ
صهُ ،أو
ي
طأ َ قائِ ٌد ُر ِ
ِ
داخ َل الكنيسة ،خا َّ
سوف يفقُ ُد خال َ
َ
وح ٌّ
أنَّهُ ينبَ ِغي َ
الوحيدة التي من أج ِلها ين َبغي طرد الشخص من
طر ُدهُ من ال َكنيسة .الخَطيَّة َ
ُون إعتِرافٍ وال توبة.
الكنيسة ِهي َ
غم ال ُموا َجهة ،بد ِ
تلك الخَطيَّة التي تستَ ِم ُّر ُر َ
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الفَصل الثاني عشر
" ِلكَي تربَ َح أخاك"
(1كُورنثُوس )12 -6 :5
ب
س ِ
سوع المسيح .و ُه َ
ين يُريدُهما لها ي ُ
ناك ع َّدة ُ أسبا ٍ
لي َ
ت الكنيسةُ اليوم في القُ َّوةِ والتَّأثِير اللَّت َ ِ
ير في التأديب
َ
لذلك .ونج ُد ِ
قص ٌ
واحدا ً من هذه األسباب ُهنا في ُكورنثُوس األُولى  – 5ت َ ِ
ي في ُكورنثُوس،
ال َكنسي .إذا
فكيف كانَ
ب التأدي ِ
شعر بُولُس باإلم ِتعاض من ِغيا ِ
َ
َ
ب ال َكنَس ّ
ض َعت أصالً لت ُكونَ
سةُ ُو ِ
زارعُ الكنائِس الشهير هذا ِحيا َل كنائِ ِسنا اليَوم؟ فال َكني َ
سيشعُ ُر ِ
بطرس وبُولُس َّ
أن ال ُمؤمنينَ في الكنيسة ين َبغي أن
مسكِنَ الل ِه في هذا العالم .ويُخ ِب ُرنا ُك ٌّل من ُ
ُطرس :2
ي ُكونُوا
حجارة ً َحيَّةً في الكنيس ِة التي يب ِنيها ال َمسي ُح ال ُمقا ُم في هذا العالَ ِم اليوم1( .ب ُ
َ
5؛ ُ 1كورنثُوس .)16 ،9 :3
يسيران جنبا ً إلى جنب .فإن لم ت َ ُك ِن
اإلثنان
بنقاوةِ وقُ َّوةِ كنيستِ ِه اليوم؟
ف َهل يهت َ ُّم المسي ُح
ِ
ِ
َ
ي إبقا ُء الكنيسة قويَّةً ونقيَّةً.
الكنيسةُ ن ِقيَّةً لن ت ُكونَ قَويَّةً .فالقص ُد من التأدي ِ
ب ال َكنَس ّ
ب الكنسي
هدَف التأدي ِ
ي ُه َو إرجاعُ األخِ الضَّال الذي سق َ
ط في الخَطيَّة .فالقص ُد من
أح ُد أهداف التأدي ِ
ب ال َكنَ ِس ّ
التعليم التالي" :وإن
سوعُ في متَّى 11
جرد ُمعاقَبة ال ُمخَا ِلف .أعطانا ي ُ
ليس ُم َّ
التأدي ِ
ي َ
ب ال َكنَ ِس ّ
َ
أخ َ
أخاك .وإن لم
حت
َ
نك فقد َر ِب َ
س ِم َع ِم َ
إليك أ ُخ َ
طأ َ َ
وك فاذهَبْ وعا ِت ْبهُ بين ََك وبَينَهُ وح َد ُكما .إن َ
ف َِ ِم شا ِه َدين أو ثالثَة .وإن
يس َم ْع ف ُخ ْذ
َ
وم ُك ُّل َك ِل َم ٍة على ِ
معك أيضا ً ِ
واحدا ً أو إثنَين ِل َكي تَقُ َ
ي ِ والع َّ
شار ".متَّى
كالوثَنِ ّ
لم يس َم ْع من ُهم فقُ ْل لل َكنيسة .وإن لم يس َم ْع منَ ال َكنيسة فليَ ُكن ِعن َد َك َ
)11 -15 :11
فإنطالقا ً
ي؟ "أن تربَ َح
َ
أخاكِ ".
قد يبدُو هذا قا ِسيا ً جداً .ولكن ما ُه َو القص ُد من التأديب ال َكنَ ِس ّ
ف
وحيَّا ً ِب َح ّق،
من محبَّتِ َك لهُ،
َ
واج َههُ وتُؤ ِ ّدبَهُ .فإن كانَ شخصا ً ُر ِ
سوف يعتَ ِر ُ
عليك أن ت ُ ِ
َ
المكان الذي سق َ
ط منهُ.
عهُ إلى
وسوف يتُوب
َطيَّتِه،
َطيَّتِ ِه .وهكذا يت ُّم إرجا ُ
ويرج ُع عن خ ِ
بخ ِ
ِ
َ
ِ
وهكذا ت ُك ُ
ب
حت
َ
ون قد َر ِب َ
جر َد ذِئ ٍ
أخاك .ولكن إن لم ي ُك ْن أخا ً َحقيقيَّا ً في المسيح ،بل كانَ ُم َّ
فإنطالقا ً من محبَّتِ َك لل َمسيح ولكنيستِ ِه ،ينبَغي أن تُحافِ َ
نقاوةِ الكنيسة
ب َح َملِ ،
في ثِيا ِ
ظ على َ
كذلك.
ي ،ألنَّهُ بالحقيقَ ِة
َ
ب ُمعا َملَتِ ِه َك َوث َ ِن ّ
ونقاوة ُ
ب ال َكنسيُ ،ه َو المحبَّة للمسيح ولكنيس ِت ِه .فمج ُد الله ،ومج ُد المسيح،
ف آخَر للتأدي ِ
ه َد ٌ
َ
ي .فإذا
مقاص ِد أو
وقُ َّوة ُ وشها َدة ُ الكنيسة في العالم ،هي جميعُها من
ِ
أهداف التأدي ِ
ِ
ب الكنس ّ
ي ،وكأنَّنا نقُو ُل أنَّنا ال نكت َ ِر ُ
ث ب ُك ِّل هذه األ ُ ُمور ،وأنَّنا ال نهت َ ُّم
ق التأدِي ِ
فَ ِشلنا في تطبي ِ
ب ال َكنَ ِس ّ
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بما يُ َم ِ ّج ُد اللهَ والمسي َح ال َح َّ
ي ال ُمقام ،وال ِبشها َدةِ الكنيسة في العالم ،وال نهتَ ُّم حتَّى باألخِ
السا ِقط.
ُشير بُولُس إلى َّ
"كتب
أن هذ ِه لم ت ُك ْن ِرسالتَهُ األُولى إلى ال ُكورنثو ِس ِيّين:
ُ
في العد ِد التا ِسع ،ي ُ
الرسالَ ِة أن ال تُخا ِل ُ
وليس ُمطلَقا ً ُزناة ُ هذا العالم أ ِو ال َ
طوا ُّ
ط َّما ِعين أ ِو
الزناة.
إلي ُكم في ِ ّ
َ
خر ُجوا منَ العالمُ 1(".كورنثُوس )11 -9 :5
ِ
الخاطفين أو ع َب َد ِة األَوثان وإال فيلزَ ُم ُكم أن ت َ ُ
ف َّ
ُ
ليس أن تأ ُخ َذ ُهم من العالم
نعر ُ
س ِح َ
أن ال َّربَّ لم ي ُِردْنا أبدا ً أن نن َ
نحن ِ
ب من العالم" .صالتي َ
بل أن تح َف َ
ظ ُهم منَ ال ِ ّ
ش ِ ّرير( ".يُوحنَّا )15 :11
ب هذا صد َمةً
ُ
غير أخال ِق ِيّين من أه ِل هذا العالم .قد يُس ِبّ ُ
ش الذين ُهم ُ
نحن ُمكلَّفُونَ بأن نُعا ِي َ
سوعُ
َ
سلَنا ي ُ
لك .وقد ال ت ُ ِحبُّ أن تس َم َع هذا ،وقد ترفُ ُ
وم ب ِه .ولكن تذ َّك ْر التالي .لقد أر َ
ض أن تقُ َ
سوعُ ال ُخطاة َ؟
سلَهُ بها
ُ
شي ُ
إلى هذا العالم ِ
بنفس الطريقة التي أر َ
اآلب إلى العالم .فهل عايَ َ
تجاوبُوا م َعهُ عندما
وسوف تَ ِج ُد أنَّهُ فع َل هذا .وكانَ هؤُالء ُهم الذين
إقرأْ األناجيل األر َبعة
َ
َ
لك أيَّة خلطة م َع ُهم؟
كرزَ باإلنجيل.
شار َك اإلنجيل م َع ال ُخطاة إن لم ي ُك ْن َ
فكيف يُم ِك ُن أن ت ُ ِ
َ
صلُوا عن ُّ
س ُهم
لقد كانَ بُولُس يقُو ُل لل ُكورنثُوس ِيّين أن ين َف ِ
الزناة الذين كانُوا يُس ُّمونَ أنفُ َ
خاطفا ً
ع َّوا ً أخا ً زانِيا ً أو َ
شتَّاما ً أو ِس ِ ّكيرا ً أو
ط َّماعا ً أو عابِ َد َوثَن أو َ
ِ
ُمؤمنين" .إن كانَ أح ٌد َمد ُ
أن ال تُخا ِل ُ
َّ
وب حياتِ ِه
ؤمناً،
سهُ ُم ِ
ولكن أُسلُ َ
طوا وال تُؤا ِكلُوا مث َل هذا )11( ".فإذا دعا أح ُد ُهم نف َ
غير ُمستَقيم وغير أخال ِقي ،فال تُخا ِل ْ
ع حياةِ هذا
اس نو َ
ف النَّ ُ
آجالً سيكت َ ِش ُ
عاجالً أم ِ
طهُ .ألنَّهُ ِ
َ
اآلخرونَ تُخا ِل ُ
ط شخصا ً يقُو ُل أنَّهُ
رآك
تعرفُو َن ُهم ".فإذا َ
الشخص .في ُ
ُ
مار ِهم ِ
سوعُ قا َل "من ثِ ِ
أ ٌخ ،و ُه َو ال يحيا الحياة التي يدَّعي أنَّهُ يحياها ،سيَ ُ
بمقدار
َّف أو ُمراءٍ
ظ ُّن اآلخ َُرونَ أنَّ َك ُمزي ٌ
ِ
هذا الشخص الذي يدَّعي التَّقوى ويسلُكُ في الخَطيَّة.
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الفَص ُل الثا ِلث عشَر
"خالفاتٌ َ
بين التالميذ"
ِ
(1كُورنثُوس )8 -1 :6
الرسالة ،عالَ َج ُمش ِكلَةً أُخرى في كنيس ِة
كتب بُولُس اإلصحاحِ السادِس من هذه ِ ّ
عندما َ
بعضهم البعض ،إلى درج ِة أنَّ ُهم كانُوا
ُكورنثُوس .كانَ لدى ال ُمؤمنين مشا ِك ُل تتفاقَ ُم بينَ
ِ
ض ُهم بعضا ً في المحا ِك ِم ال َم َدنيَّة في َمدينَ ِة ُكورنثُوس.
يُقاضُونَ بع ُ
ؤمنُونَ إلى
هذا
َب ال ُم ِ
التصرف كانَ ُمناقِضا ً ل ُك ِّل ما آمنَ ب ِه بُولُس وعلَّ َم ُهم ب ِهَ .ف ِلماذا يذه ُ
ُّ
إنسان َ
ُ
"نحن
ي ،ويقُولُوا لهُ،
ي أو غير
جر ُد
ِ
أمام ٍ
قاض ُه َو ُم َّ
ٍ
روح ّ
ط ِبيع ّ
مح َك َم ٍة َوثَنيَّة لي ِقفُوا َ
الروح
وحيُّون ،ولكن ل َدينا ُمش ِكلَة
وليس لدينا ِ
أشخاص ُر ِ
ٌ
الحكمة ِلنَ ُحلَّها .فحتَّى ولو كانَ لَ َدينا ُّ
َ
ُ
يك،
الروح القُدُس،
فليس
أنت أيُّها القاضي
فنحن نحتا ُج إلى الحكم ِة التي ل َد َ
َ
القُدُس وأ َّما َ
لديك ُّ
َ
كتب في اإلصحاحِ الثاني،
كر بُولُس عندما َ
ليس لدينا إيَّاها"؟ كانَت هذه ال ُمش ِكلة في فِ ِ
والتي َ
َّ
ي يح ُك ُم في ُك ِّل شَيءٍ  ،وال يُح َك ُم في ِه من أ َحد".
الر ِ
"ألن ُّ
وح َّ
ُ
"سيدين ال ُمؤمنُونَ العالمُ 1( ".كورنثُوس )2 :6
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّهُ يوما ً ما،
وفوقَ َ
ذلكَ ،
فإ ْن ُكنَّا سنفع ُل هذا ،فلماذا ال نستطي ُع أن نح ُك َم في قضايا الحياةِ التافِهة؟ "فكونُ ُكم ل َدي ُكم
بعضكم ال َبعض ،يعني أنَّ ُكم قد أص َبحتُم فا ِشلين ".هذا ُه َو جوه َُر ما كت َبهُ
ض َّد ِ
ُمحاكمات ِ
بُولُس في العد ِد السابِع.
ط بال ُمرائِينَ ال ُم َّد ِعينَ اإليمان ،ي ِ ّ
وكما كانَ اإلختِال ُ
ُلط ُخ شها َدت ُهم (اإلصحاح َّ ،)5
فإن هذه
سول بُولُس
ال ُمقاضاة في المحا ِكم كانت بمثابَ ِة
تقويض ل ُك ِّل ما ي ِ
الر ُ
ٍ
ُؤمنُونَ ب ِه .وهكذا جا َء َّ
ي؟" سي ُك ُ
للربّ ِ بأن تق َبلُوا خسا ِئر ُكم
ون أمرا ً ُم َم ِ ّجدا ً َّ
بالح ّل" :لماذا ال تُظ َل ُمونَ أنتُم بال َح ِر ّ
ذلك
ي ِ وتسلُبُون إخوت َ ُكم – ومن ِخال ِل َ
وتُسلَبوا .ولكن بد َل َ
ذلك ،أنتُم الذين تظلُ ُمونَ بال َح ِر ّ
تج َعلُونَ المسي َح وكنيستَهُ يبدُونَ في سخافَة.
ي عام
َح ٌّل ُر ِ
وح ٌّ
الرسالة التصحيحيَّة ،ستجدُونَ َّ
صا ً ل ُك ِّل ُمش ِكلَ ٍة
أن بُولُس ي ِ
تدر ُ
ُعطي حالً خا َّ
سونَ هذه ِ ّ
بينما ُ
َص ُل إلى اإلصحاحات  12إلى  ،14يُق ِ ّد ُم لنا
واجهها في كنيس ِة ُكورنثُوس .ولكن ،عندما ن ِ
وميَّةً في طبيع ِتها .ال َح ُّل العا ُّم ل ُك ِّل المشا ِكل التي عا َل َجها بُولُس في
ع ُم ِ
بُولُس ُحلُوالً أكثَ َر ُ
صةً في اإلصحاح  .13فمحبَّة
َكنيس ِة ُكورنثُوس ،ن َِجدُها في اإلصحاحات  12إلى  ،14خا َّ
والتتمحو ُر حو َل الذات.
غير أنانِيَّة،
آغا ِبّي التي يُظ ِه ُرها بُولُس في َ
ذلك اإلصحاح هي ُ
َ
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َّ
ولكن بُولُس يقُو ُل أنَّهُ عندما يأتي
بالطبيعة ،الذَّاتُ هي في َمر َك ِز ُك ِّل شَيءٍ نُ َف ِ ّك ُر ب ِه ونع َملُهُ.
المسي ُح إلى حيا ِتنا ،يُعطينا مر َكزا ً آخ ََر ِلحيا ِتنا.
سوع المسيح على َ
ق دِمشق ،وج َد مر َكزا ً جديدا ً لحياتِه.
مثالً ،عندما إلتَقى بُولُس بِيَ ُ
طري ِ
وتقييم ُك ِّل شَيءٍ بما كانَ يعني ِه لهُ ،أصبَ َح
تفسير
محو ُر حو َل المسيح .فبَ َد َل
ِ
ِ
فحياتُهُ أص َب َحت تَتَ َ
صعُو َب ٍة في حيا ِت ِه
ب بُولُس من ُك ِّل ُ
ير ِه على المسيح .لقد إقت َ َر َ
يرى ُك َّل شَيءٍ ِب َكيفيَّ ِة تأ ِث ِ
وكيف ي ُِم ُك ُن لهذا أن يُم ِ ّج َد المسيح؟
ُمتسائالً" ،ماذا سينت َ ِف ُع المسي ُح من هذا؟
َ
هذه هي ُوج َهةُ النَّ َ
ضهم
ؤمنين الذين كانُوا يُقاضُونَ بع ُ
ظر التي يقت َ ِر ُحها على هؤُالء ال ُم ِ
كيف سي ُك ُ
ي
ون بإمكا ِن ُكم أن تجدُوا ُحلُوالً لهذ ِه ال ِنّزاعات
بعضاً .ال تُف ِ ّك ُروا
َ
َ
وكيف يُم ِك ُن أن تأ ِت َ
كيف يُم ِكنُ ُكم أن تجدُوا ُحلُوالً لهذه المشا ِكل بطريقَ ٍة تُم ِ ّج ُد
ل ُكم بأكث َ ِر منفَعة ،بل ف ِ ّك ُروا
َ
تتمحو ُر حو َل المسيح وحو َل مصلَحة اآلخرين ،هي تمجي ُد محبَّتِ ُكم
المسيح .فال ُحلو ُل التي
َ
سارة َ ألنفُ ِس ُكم.
للمسيح ولكنيستِ ِه،
َ
وذلك بأن تقبَلُوا ِ
الخ َ
خاص
ي
ٌّ
َح ٌّل ُر ِ
وح ٌّ
ور
يُق ِ ّد ُم بُولُس للتالمي ِذ ال ُم
تخاصمينَ حالً بديالً في العد ِد َّ
ِ
الرابِع" :فإن كانَ ل ُكم محا ِك ُم في أ ُ ُم ِ
سوا ال ُمحتَقَرينَ في ال َكنيس ِة قُضاةً ".إنَّهُ ال يقت َ ِر ُح َحرفِيَّا ً أنَّهُ عندما ي ُك ُ
ون ل َدينا
هذه ال َحياة فأَج ِل ُ
ش عن األشخاص األقَ ّل ِحك َمةً أو خبرة ً في هذه األ ُ ُمور .بل يقُو ُل َّ
أن
ُمش ِكلَة ،علينا أن نُف ِت ّ َ
الرو ُح القُدُسُ ،هم أكث َ ُر أهليَّةً ليف َه ُموا مشا ِك َل
ال ُمؤمنين ،أي األشخاص الذينَ يحيا فيهم ُّ
وح ِيّين.
فهمها
ا
الر ِ
وح ِيّين ،م َّما سيقد ُِر على ِ
الر ِ
غير ُّ
ُ
ألشخاص ُّ
األشخاص ُ
ِ
صين في كنيستِ َك ال َم َح ِلّيَّة ،لها عالقَةٌ بإر ٍ
تجاريَّة
ث أو بأعما ٍل
فإن كانَ ُه َ
ناك ُمش ِكلَةٌ بينَ شَخ َ
ِ
إدار ِة
وما شا َبه،
َ
عليك أن ِ
تج َد أشخاصا ً أت ِقياء في الكنيسة ،من الذين لديهم خبرة في َ
تنازعة،
سوا م َع
ِ
األعمال ،وأن تض َع ال ُمش ِكلَةَ أما َم ُهم .أُطلُبْ من ُهم أن يج ِل ُ
األطراف ال ُم ِ
ويُع ُ
طوا ُحك َم ُهم في هذه القضايا .لقد أ ُ ِخ َذ بنصي َح ِة بُولُس ال ُمو َحى بها من الله على مح َم ِل
ي".
ال َج ّدِ ،وهي تُس َّمى اليوم في الكنائِس الكاثُوليكيَّة ُّ
الرومانيَّة "بالقانُ ِ
ون ال َكنَس ّ
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الرابِع عشَر
الفَص ُل َّ
الجنسيَّة"
" ُحلُو ٌل خا َّ
صة للخطايا ِ
(1كُورنثُوس )21 -9 :6
ِبما َّ
وحيَّة
بعض ال ُمؤمنينَ
ض النَّا ُموسيَّة ،كانَ
الر ِ
الر ُ
ُ
سو َل بُولُس دا َف َع عن ال ُح ِ ّريَّة ُّ
أن َّ
وعار َ
َ
ي شَيءٍ َّ ،
ُس سا ِك ٌن
ألن ُّ
الرو َح القُد َ
ي ال ُح ِ ّريَّة ألع َم َل أ َّ
العقال ِن ِيّين في ُكورنثُوس يقُولُون" ،لد َّ
ليس هذا ما علَّ َم ب ِه بُولُس .فبينما َك ِرهَ بُولُس النَّا ُم ِوسيَّة،
ي .أنا ُح ٌّر ألعم َل ما أُريد ".ولكن َ
ف َّ
لم ي ُك ْن يُخبِ ُر النَّاس أنَّهم يستطيعُون أن يع َملُوا ما يشاؤُونَ في ال ُّروح.
َّ
ب َدأ َ هذا المق َ
ملكوت الله )9( ".ث ُ َّم يُتا ِب ُع ليقُو َل َّ
يرهم َّ
أن
أن،
"الظالِمينَ ال َي ِرثُونَ
َ
طع بتذ ِك ِ
ُضيف "لكن
ذلك .ث ُ َّم ي
البعض من ُهم كانُوا ُزناة ً وفا ِسقين ومأبُونِينَ وشاذِّينَ  ،وأكثَر من َ
ُ
َ
سوع المسيح وبِ ُروحِ إل ِهنا)11( ".
تبررتُم
لربّ ِ ي ُ
بإسم ا َّ
سلتُم بَ ْل تقدَّستُم َب ْل َّ
ِ
إغت َ َ
"كيف يُم ِكنُ ُكم أن
الرديئة،
يقُو ُل بُولُس لهؤالء الناس الذين أُن ِقذُوا من هذا النَّوع من الحياةِ َّ
َ
تن ُ
بعض هؤالء ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين كانت
عجزة عظيمة؟" لَ ُربَّما
ُ
ظ ُروا ِب ِخفَّة إلى هكذا ُم ِ
يتصارعُونَ م َع
صعوباتٌ في
ب حياتِهم القديمة .كانُوا ال يزالُونَ
ِ
لديهم ُ
التخلّي عن أُسلُو ِ
َ
أشخاص كانُوا ُمنغ َِمسينَ في هذا
أمر يُم ِك ُن تف ُّه ُمهُ .فهكذا
ٌ
ب الخَطيَّة الجنسيَّة .وهذا ٌ
تجار ِ
ِ
ذلك على األشخاص الذين لم
ب عليهم تركها م َّما كانَ َ
النَّوع من الخطايا ،كانَ من األص َع ِ
يتور ُ
ذلك ،أوض َح بُولُس َّ
أن الخالئِقَ الجديدة في المسيح
طوا في هذا النَّوع من ال َحياةُ .رغ َّم َ
َّ
ف الخطيَّة.
ليس لديها ال ُح ِ ّرية
ِ
لتقتر َ
َ
باس منهُ حيا َل ُح ِ ّريَّ ِتهم
إقتبس بُولُس من
في العدد 12
ِ
األشخاص الذينَ كانُوا يُسيئونَ اإلقتِ َ
َ
يس ُك ُّل األشياء تُوا ِفقُ " ".ك ُّل
وحيَّةُ " .ك ُّل شَيءٍ َي ِح ُّل لي ".ث ُ َّم ي
الر ِ
ُّ
ُ
ُضيف بُولُس" ،ولكن لَ َ
ي شَيء".
األشياء ت َ ِح ُّل لي "،ث ُ َّم ي
ُ
ُضيف" ،ولكن ال يتسلَّط عل َّ
لك
نت عندما
جئت إليه .ومن تِ َ
َ
أنت ،يُ َغ ِيّ ُر َك ،وال تُغاد ُِرهُ كما ُك َ
عندما تأتي إلى المسيح كما َ
المرحلة فصا ِعداً ،ست ُك ُ
الربّ
ون ُه َ
واح َدة ٌ ين َبغي أن ت ُ ِ
ناك قُ َّوة ٌ ِ
سيط َر على حياتِ َك ،وهي قُ َّوة ُ َّ
ي شَيءٍ
ي ُ
الروحِ القُدُس .فإن كانَ َّ
سوع المسيح ال ُمقام ،وقُ َّوة ُ ُّ
الربُّ في حياتِ َك ،لن يستطي َع أ ُّ
سل َ
لك َربَّاً .ومن ال َخ َ
ط ِة
ي
ض بأن ي ُكونَ
َ
غيرهُ أن ي ُكونَ َ
ط ِأ ل ُم ِ
تحت ُ
ٍ
ؤم ٍن يُفت َ َر ُ
شخص َ
أو أ ُّ
سل َ
ي ِ َربّ ٍ آخر.
الروحِ القُدُس،
سوع المسيح ،بأن ي ُكونَ
َ
َ
تحت ُ
وتحت ُربُوبيَّ ِة ي ُ
ُّ
ط ِة أ ّ
ورة ً
مجازيَّةً عميقة لكي يُق ّد َِم بُرهانا ً عظيما ً آخر" .األط ِع َمة
في العدد  ،13يستَخ ِد ُم بُولُس ُ
ص َ
ِ
ليس ِ ّ
َّ
وف لألط ِعمة واللهُ سيُبي ُد هذا وتِلك.
والربُّ
للربّ ِ َّ
للزنا َبل َّ
لل َجوف وال َج ُ
ولكن الجس َد َ
ض َم
سد ".ما يقُولُهُ بُولُس ُه َو التالي" :لقد أعطانا اللهُ شَهيَّةً للطعام ،وأعطانا ِمع َدة ً لنه ُ
لل َج َ
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َّ
عليك أن تأ ُك َل أكث َ َر م َّما
َّس يقُول" ،هذا ال يعني أنَّه
الطعام .وهذا َج ِيّدٌ .ولكن
َ
َ
الكتاب المقد َ
ين َبغي".
وأجسادُنا لم تُصنَع ِ ّ
سوعُ من أج ِل َك على
للربّ  ،لتكونَ مس ِكنا ً لهُ .وعندما َ
مات ي ُ
للزنا ،بَل َّ
أنت
إشتراك ،أصبَ َح يم ِل ُك َك،
أن
إشتراك،
ص ِليب،
وأصبحت َ
َ
َ
َ
َ
ال َّ
وإفتداك ِبثَ َم ٍن غا ٍل ج َّداً .وبع َد ِ
صتهُ .لهذا ،يقُو ُل بُولُس" ،م ِ ّجدُوا اللهَ في أجسا ِد ُكم)21( ".
ُملكا ً لهُ وخا َّ
س ُ
"أهربُوا من
ص فيما يَلي:
ُه َ
ناك ع َّدة ُ ُ
ور من البراهين في هذا المقطع ،ولكنها تتل َّخ ُ
ُ
ط ٍ
ِّ
ِك كهذه الخَطيَّة .وبما َّ
أن جس َد َك ُه َو هي َك ُل
سد َ
الزنا )11( ".فال تُو َج ُد خ ِ
َطيَّةٌ أُخرى تُؤ ِث ّ ُر ِب َج َ
لديك ال َح ّق بأن ترتَ ِب َ
ط بأيَّ ِة عالقَ ٍة
فليس
ي،
الله،
َ
َ
وأنت واح ٌد م َعهُ ،ولَ ُربَّما م َع شَريكٍ زَ ِ
َ
وج ّ
إنسان آخر .ويقُو ُل بُولُس َّ
أن جس َدنا ،الذي ُه َو هي َك ُل الله ،ال
يٍ
ٍ
جسديَّ ٍة أو وح َدةٍ ِجنسيَّ ٍة م َع أ ّ
واحدا ً م َع زا ِنيَةُ 1( .كورنثُوس )19 ،16 :6
ينبَغي أن يُص ِب َح جسدا ً ِ
أعمدة قُ َّوة منيعة .لهذا علينا أن ننزَ ِلقَ إلى ُ
ظروفٍ
تُخ ِب ُرنا كلمةُ الل ِه في ع َّدةِ أما ِكن أنَّنا لسنا ِ
ُ
مش ُكوكٌ
الربّ ِ أن يُ َن ِ ّجينا .بل
ض
حيث
بأمرها أخال ِقيَّاً،
للتجارب ومن ث َ َّم نتوقَّ ُع من َّ
نتعر ُ
َّ
ِ
ِ
وذلك
حواجزَ من الحمايَة ألنفُسنا،
ي
ب من
َ
علينا أن ُ
التجار ِ
ِ
ب ِ
نهر َ
ِ
الجنسيَّة .علينا أن نبنِ َ
ق قُلُو ِبناُ ،
بوضعِ ُمستَويات ومبادِئ
ص ِ ّم ُمونَ
ِ
نحن ُم َ
وأنظمة ال نتساهَل فيها ،ألنَّنا في أعما ِ
ف خطيَّةَ ِ ّ
الزنا.
على أن ال نقت َ ِر َ
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الخامس عشَر
الفَص ُل
ِ
"دَلي ُل َّ
الزواج"
(1كُورنثُوس )1
ُواج ِه فقط ُمش ِكلَةً ُمخت َ ِلفة ،بل
كتب بُولُس اإلصحاح السا ِبع من ُكورنثُوس األُولى ،لم ي ِ
عندما َ
الشخص
الرسالة .لقد سبقَ وأُخ ِب َر عن اإلن ِشقاقات في الكنيسة ،وعن
بدأ َ قسما ً جديدا ً من ِ ّ
ِ
بعضهم البعض ،ولقد أُخبِ َر عن هذه المشا ِكل من أه ِل ُخلُويُ .هنا ب َدأ َ
َّ
الزاني ،وعن ُمقاضاة ِ
ُواجهُ المشا ِكل التي قُ ِ ّد َمت لهُ في رسال ٍة إستَلَ َمها من هذه الكنيسة.
بُولُس ي ِ
ُجيب على أسئِلتِهم حو َل َّ
وبينما كانَ ي ُ
الرعاةِ
الكثير من ُّ
ُ
الزواج ،أعطانا بُولُس ما يعت َ ِب ُرهُ
دليالً َّ
سوس منذُ كتابتِ ِه ،عندما كانَ
للزواج .ولقد أصب َح هذا اإلصحا ُح دليالً إستخد َمهُ القُ ُ
أعضا ُء كنائِسهم يسألُونَ عن الزواج والطالق وإعا َدةِ َّ
الزواج وقضايا ُمشابِهة.
ولكي نف َه َم التعاليم ال ُمح َّد َدة في هذا اإلصحاح ،علينا أن نب َدأ َ ب ُمالحظا ٍ
ت عا َّمة .ال ُمالحظة
كتب بُولُس يقُول" ،وأ َّما من ِج َه ِة األ ُ ُمور التي كتَبتُم لي
األولَينَ .
األُولى تب َدأ ُ من الع َد َدين َّ
ب ِّ
الزنا ِليَ ُكن ل ُك ِّل واح ٍد إمرأَتُهُ و ِلي ُك ْن ل ُك ِّل
س ٌن َّ
للر ُجل أن ال يَ َم َّ
س َب ِ
س إمرأَة .ولكن ِل َ
عنها فَ َح َ
كذلك؟ ولكن مفتا َح
أليس
نظرة ٌ َر ِهيبَةٌ عن الزواج،
َ
ِ
واح َدةٍ َر ُجلُها ".تبدو هذه النظرة وكأنَّ َها َ
َ
كتب بُولُس قائالً" ،فأ َ ُ
ُ
ظ ُّن َّ
ٌ
حسن
أن هذا
نج ُدهُ في العدد ،26
األول والثانيِ ،
حيث َ
فهم العددين َّ
ق
ق
س ٌن لإلنسان أن ي ُكونَ هكذا ".فما الذي قص َده ُ بُولُس بال ِ ّ
ب ال ِ ّ
لسب ِ
ِ
الحاضر أنَّهُ َح َ
ضي ِ
ضي ِ
الحاضر؟
ِ
خال َل الثالثمائة سنة األُولى من تاريخِ الكنيسة ،إختبَ َرت الكنيسةُ ع َّدة َ
مراحل من اإلضطها ِد
ِ
منزليَّة ،قب َل أن يج َع َل األمبرا ُ
طور
القا ِسي .كانَ هذا أحد أسباب لقاء ال ُمؤمنين في كنا ِئس ِ
وذلك عام  313م .لقد
الرومان تب ِنّيها،
َ
الروماني من المسيحيَّة ديانَةً شرعيَّة َي ِح ُّق لل ُم ِ
واطنين ُّ
ُّ
ُقرأ َ على
كانت الكنيسة ُمؤ َّ
سةً ِس ِ ّريَّةً ل ُم َّدةِ ثالث ِة قُرون .وهذا اإلصحا ُح ِ
س َ
بكام ِل ِه ين َبغي أن ي َ
الحاضر" الذي كانَ يعني إضطهاد ال ُمؤمنين .كانَ هذا أحد األسباب ِلقو ِل
ق
وء هذا ال ِ ّ
ض ِ
َ
ِ
ضي ِ
عازبا ً ولكنَّ َك
لك أن تبقى
تتصارعُ
كذلك .ولكن إذا ُك َ
َ
ضل َ
بُولُس أنَّهُ إذا ُك َ
عازباً ،فاألف َ
َ
نت ِ
نت ِ
لك أن
عليك أن
ب الخطايا الالأخالقيَّة،
م َع
ضل َ
َ
تتزوج .فمن األف َ
التجارب ،ف ِل َكي تتجنَّ َ
َّ
ِ
تتحرق بالشهوة.
تتزوج من أن
َّ
َّ
ُمالحظة أُخرى عا َّمة تتعلَّ ُق بالوحي اإللهي لهذا اإلصحاحُ .ه َ
ناك أما ِك ُن في دلي ِل الزواجِ
ُ
ع ِبّ ُر ل ُكم عن
كتب بُولُس،
هذا،
أمر من َّ
ي ٌ
الرب في هذا األمر ،ولكنَّني أ ُ َ
حيث َ
"ليس ل َد َّ
َ
الرب ".تبدو هذه التصريحات وكأنَّها تعني" ،لستُ أنا
كتب،
"ليس أناَ ،ب ِل َّ
َرأ ِيي ".أو أنَّهُ َ
َ
35

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الربُّ هو من يقُو ُل هذا ،بل أنا
الربُّ ُه َو الذي يقُو ُل هذا "،أو
"ليس َّ
من أقُو ُل ل ُكم هذاَ ،بل َّ
َ
ُ
خطئينَ َّ
حيث يقُو ُل بُولُس أنَهُ
أن أقساما ً من هذا اإلصحاح،
أقو ُل ل ُكم هذا ".إستنت َ َج
البعض ُم ِ
ُ
الرب ،ي ُ
ظنُّونَ خطأ ً َّ
ى بها من الله .ولكن
أمر من َّ
ليس لدي ِه ٌ
أن هذه األقسام َ
َ
غير ُمو َح ً
ظوا الكلمات األخيرة التي قالَها بُولُس في العد ِد األخير من هذا اإلصحاح" ،وأ َ ُ
الح ُ
ظ ُّن أ ِنّي
ِ
ب
أنا أيضا ً عندي ُرو ُح الله ".ما يقص ُدهُ بُولُس ُه َو أنَّهُ عندما يُخ ِب ُرنا بما يعت َ ِق ُد ب ِه ،ف ُه َو يكت ُ ُ
الروحِ القُدُسُ 1( .كورنثُوس )41 :1
بوحي ِ ُّ
ب ،فما ُه َو معنى ُك ِّل هذه
الر ُ
فإن لم ي ُكن بُولُس يُخبِ ُرنا متى يتكلَّ ُم ُه َو ومتى يتكلَّ ُم َّ
التصريحات؟ َّ
أساس
إن بُولُس يبنَي بح َذر على
ضوعِ الزواج .فإن كانَ
تعليم يسوع عن مو ُ
ِ
ِ
سوعُ عن الزواج – مثالً ،في
طر َحهُ علي ِه ال ُكورنثُوسيُّون ُمت َ ِ
علّقا ً بما علَّ َم ب ِه ي ُ
السؤا ُل الذي َ
جيب على هذا السؤالَّ ،
متَّى  5أو متَّى  – 19عندها ي ُك ُ
ألن
ون بُولُس يقُول،
ي أن أ ُ َ
َ
"ليس عل َّ
أجاب علي ِه قَبلي".
سوع هو الذي
الربَّ ي ُ
َّ
َ
سوع .أح ُد هذه األسئلة مثالً ُهو
ولكن بعض أس ِئل ِت ِهم كانت تتعلَّ ُق بمواضيع لم يتكلَّم عنها ي ُ
أنت مثالً
التاليِ " :لنفت َ ِرض َّ
ؤمنَين .ث ُ َّم
جئت َ
َ
غير ُم ِ
أن َر ُجالً وإمرأَة ً َّ
تزوجا عندما كانا ِكال ُهما َ
ص أح ُد َّ
ين أن
الزو َجين ،أما اآلخر فال .فماذا
تكر ُز باإلنجيل ،ف َخلُ َ
ِ
بإمكان هذين الزو َج ِ
ِ
يفعال؟" َّ
ع لم يعا ِلج هذا النوع من مشا ِكل الزواج.
إن ي ُ
سو َ
الربّ ِ،
سؤال في األعداد  12وما يتبَع ،قال،
عندما و َّجهَ بُولُس هذا ال ُّ
أمر من َّ
ي ٌ
"ليس ل َد َّ
َ
ْ
ى ب ِه من اللهَّ ،
ولكن تذ َّكروا َّ
ولكن أنا أقُو ُل ل ُكم".
ألن بُولُس يكت ُ ُ
ب بِ َوحي ِ
أن هذا تعلي ٌم ُمو َح ً
ُروحِ الله.
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الفص ُل السادِس عشَر
الجنسيَّة عن َد ال ُمت َ َز ِو ِج َ
ؤمنين"
ين ال ُم ِ
"الحياةُ ِ
(1كُورنثُوس )6 -1 :1
أمام السؤا ِل التالي :ما ُه َو القص ُد من
عبر تاريخِ الكنيسة،
َ
َ
إحتار أتباعُ ال َمسيحِ األت ِقياء َ
زو َجين؟ هل ُه َو ِب َبسا َ
ف
طة التكاثُر؟ وهل هذا ُه َو اله َد ُ
العالقَ ِة ِ
الجنسيَّة في حيا ِة ش َِري َك ِ
ين ُمت َ ّ ِ
ُعطي بُولُس نصيحةَ الزواج ال ُمو َحى بها من الله عن العالقَ ِة
الوحيد؟ في األعداد  3إلى  5ي ِ
َ
ؤمنينَ ال ُمق َّدسِينَ في ُكورنثُوس.
سديَّ ِة ال َحميمة عن َد األزواجِ ال ُم ِ
ال َج َ
ليس
الر ُجل ال َمرأَة َ حقَّها
كتب بُولُس يقُولِ " :لي ِ
ب و َك َذ ِل َك ال َمرأَة ُ أيضا ً َّ
ُوف َّ
ِ
الواج َ
َ
الر ُج َلَ .
ليس لهُ تسلُّ ٌ
للمرأةِ تسلُّ ٌ
ط على جس ِد ِه بَل ِللمرأَة .ال
للر ُجل.
َ
وكذلك َّ
ط على جسدِها بَل َّ
الر ُج ُل َ
تتفر ُ
وم والصالة ث ُ َّم
يسلُ ُ
غوا ِلل َّ
ين ل َكي َّ
ص ِ
ب أح ُد ُكم اآلخر إال أن ي ُكونَ على ُموافَقة إلى ِح ٍ
ُجربَ ُكم ال َّ
ش ُ
ب ع َد ِم نزا َه ِت ُكم)5 -3( ".
تجت َ ِمعُوا أيضا ً معا ً ل َكي ال ي ِ ّ
يطان ِلسب ِ
َريك حيا ِت ِك من
تحر ِمي ش َ
ُ
تحر َم شَري َكةَ حيا ِت َك أو أن ُ
الوحيد الذي ألج ِل ِه يُم ِك ُن أن ُ
السبب َ
وم والصالة .وين َبغي أن ال
الجنسيَّ ِة ال َحميمة ،هو به َد ِ
ف اإلن ِفصا ِل ال ُمؤقَّت لل َّ
حق العالقَ ِة ِ
ص ِ
ِّ
وم والصالة .ومن ث َّم
ضا بع ُ
تتفرغا لل َّ
ض ُكما بعضا ً إال على أساس اإل ِت ّفاق ال ُمتَبا َدل بأن َّ
ترفُ َ
ص ِ
ُجربكما الشيطان.
تجت َ ِمعا ِن معاً ،لئال ي ِ ّ
س ٌد
األو ُل ُهو:
ُه َ
اإلثنان ُهما َج َ
ناك بضعةُ مبادئ ها َّمة بإمكا ِننا جمعُها من هذه األعداد .المب َدأ ُ َّ
ِ
للزوجِ تسلُّ ٌ
فليس َّ
ط على
ص زوجتَهُ.
ِ
الر ُج ِل َي ُخ ُّ
واحد .فجس ُد المرأةِ َي ُخ ُّ
ص زو َجها ،وجس ُد َّ
َ
ليس للمرأَةِ تسلُّ ٌ
للر ُجل.
ط على جسدِها بَل َّ
جس ِد ِه بَ ْل للمرأة .و َ
مب َدأ ٌ آخَر هو َّ
يك عالقة
وم َج ِيّد – أي أن ي ُكونَ ل َد َ
تجر َب ِة الزنى ُه َو ُه ُج ٍ
أن أف َ
ض َل دِفاعٍ ض َّد ِ
تخر ُج إلى العالم وتتعا َم ُل م َع
جسديَّة َج ِيّدة وكافِية في
زواج َك .بهذه الطريقة ،عندما ُ
ِ
المنزل .يُعطي
س َك في
أمام التجربَة ،ألنَّ َك قد سبقَ
َ
اآلخرين ،لن ت ُكونَ َ
وأرضيت نف َ
ِ
ضعيفا ً َ
العهد القديم نصي َحةً لل ُّ
فر أمثال .21 -15 :5
زو ِجين ،في ِس ِ
شب ِ
َّان ال ُمت َ ّ ِ
مب َدأ ٌ ثا ِلث ُه َو َّ
وجيَّة ،هي
فتاحيَّة في العالقَ ِة الجسديَّ ِة ال َحميمة ِ
الم ِ
أن الكلمة ِ
داخل العالقة الزَ ِ
طأٌ ،ع َّما ُه َو َ
صواب وع َّما ُه َو َخ َ
ي وع َّما ُه َو
طر ُح األسئِلة ع َّما ُه َو
ٌ
كلمة " ُمتبا َدلة ".ت ُ َ
طبيع ٌّ
َير َ
الجواب
الجنسيَّ ِة بينَ الزو َجين أُسبُو ِعيَّاً؟
ُ
غ ُ
س ِطي للعالق ِة ِ
الو َ
ي .وع َّما ُه َو ال ُمع َّد ُل َ
ط ِبيع ّ
أن على َّ
على ُك ِّل هذه األسئلة ُه َو َّ
الزو َجين أن يسأال" :ما ُه َو ال ُمتبا َدل؟"
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واح ٍد من ُهم م َع الله ،تست َ ِم ُّر بأن ت ُكونَ فَر ِديَّةً
مب َدأ ٌ ها ٌّم آخَر ُه َو َّ
أن العالقَةَ التي يتمت َّ ُع بها ُك ُّل ِ
لزواجهم ،وأنَّهم يتمتَّعُونَ معا ً بهذه العالقة م َع
وشخصيَّة ،حتَّى ولو كانت هذه العالقَة حيويَّة
ِ
الله.
أن العال َقة بينَ َّ
سوعُ َّ
الزو َجين ليست فقط عالقَةً جسديَّة .فعندما ص َّم َم اللهُ الزواج،
علَّ َم ي ُ
َّ
خط َ
ين َّ
ط لل َّ
وواحدا ً في الفكر ،ومن ث َّم ت ُك ُ
ون
الروح
ِ
وجيَّين أن ي ُكونُوا ِ
واحدا ً في ُّ
الز ِ
ش ِري َك ِ
العالقَةُ الجسديَّةُ الحميمة بهجة التعبير عن هذه ال ُمستويات العميقة في عالقتِهما .يبني بُولُس
أن عالقَة َّ
سوع ،بإضافَ ِة ال ِفكرة َّ
الزو َجين م َع الله تست َ ِم ُّر
على مبدأِ الزواج هذا الذي ق َّد َمهُ ي ُ
الرا ِب ُ
ي الذي يج َع ُل
الر ِ
ط ُّ
غم أنَّها تُص ِب ُح أيضا ً عالقَةً ُمتَبا َدلةَّ .
بكو ِنها فَر ِديَّةً وش ِ
وح ُّ
َخصيَّةُ ،ر َ
ليس ِببَسا َ
فالر ُج ُل
زوجينَ ِ
يان معاً ،أو يذهَبا إلى ال َكنيس ِة معاًَّ .
طة كو َن ُهما يُ َ
واحداًَ ،
ص ِلّ ِ
ال ُمت ّ ِ
ي ٍ م َع المسيح.
فر ِدهِ ،بإ ِت ّحا ٍد ُر ِ
وزَ و َجتُهُ علي ِهما أن يتمتَّعاُ ،ك ٌّل من ُهما ب ُم َ
وح ّ
أن عالقت َ َك َّ
ع ٌ
وجدت َّ
ميق كما ينبَغي أن
إذا
َ
وجيَّة تُصب ُح َ
الز ِ
ضعيفَةً ،وإن لم ي ُكن فيها إ ِت ّحا ٌد َ
فالرا ِب ُ
ط
ي ُكون ،ماذا ستف َع ُل ِحيا َل َ
ذلك؟ علي ُكما ِكلَيكما أن تس َعيا نحو عالقَ ٍة أع َمق م َع اللهَّ .
ضعيفا ً
ي الذي يُو ِ ّح ُد َّ
بمقدار ما ت ُك ُ
وحيَّاً ،ي ُك ُ
ون عالقت ُ ُهما الفَر ِديَّة
الزو َجين ُر ِ
الر ِ
ُّ
ون قويَّا ً أو َ
ِ
وح ُّ
أردت أن تُقَ ّ ِوي عالقَت َ َك َّ
وجيَّة ،إقت َ ِربْ من المسيح أكثَر
م َع المسيح قويَّةً أو ضعيفة .فإذا
َ
الز ِ
فأكثَر.
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الفَص ُل السابِع عشَر
زوجين"
"نَصي َحةُ بُولُس ال ُموحاة لل ُمت َ ِ
(1كُورنثُوس )16 -1 :1
وسط ِرسالتِ ِه عن َّ
ض َح بُولُس في ال َع َد َدين السا ِبع
في
ِ
ِ
الزواج ،أو َ
والثامن من اإلصحاحِ
س ٌن ل ُهم إذا لَ ِبثُوا
عازباً" :أل ِنّي أُري ُد أن ي ُكونَ َجمي ُع النَّ ِ
اس كما أنا ...إنَّهُ َح َ
السا ِبع أنَّهُ كانَ ِ
سِرينَ أنَّهُ بما َّ
كما أناَ ".يعت َ ِق ُد
عضوا ً في السن َهدريم ،فال بُ َّد أنَّهُ كانَ
بعض ال ُمف ّ
أن بُولُس كانَ ُ
ُ
ُمتز ّ ِوجا ً في وق ٍ
كتب ِرسالَةَ ُكورنثُوس
ت من األوقات ،فإستَنتَ ُجوا بأنَّهُ كانَ أر َمالً عندما َ
سهُ ُهنا :إن
عازبا ً أصالً ،أم
عازبا ً بع َد ت َ َر ُّم ِل ِه ،ف ُه َو يُق ِ ّد ُم المب َدأ َ نف َ
َ
صار ِ
األُولى .فسوا ٌء أكانَ ِ
عازباً ،إبقَ كذلك.
ُك َ
نت ِ
ُعلّ ُم بُولُس ُمجدَّدا ً َّ
تزوجوا ،عليهم أن
أن
في نهايَ ِة اإلصحاح ،ي ِ
العازبين الذين لم يسبِق أن َّ
ِ
عازبين .ينبغي أن يُن َ
ُشير إلى "الضيق
ضوء العدد  ،26الذي ي ُ
ظ َر إلى هذا التعليم على َ
يبقُوا ِ
ِّ
ِّ
ون أس َه َل ِج َّدا ً
ضوح َّ
اإلضطهاد سي ُك ُ
أن
الحاضر "،أو
إضطها ِد ال ُمؤمنين .كانَ بُولُس يُف ِ ّك ُر ِب ُو ُ
ِ
تزوجٍ ولهُ أوالد.
ب م َّما سي ُكونُهُ على
ٍ
عاز ٍ
على ش ٍ
َخص ِ
شخص ُم ّ ِ
آمنَ بُولُس أيضا ً َّ
طلب بُولُس من
الربّ كانَ َوشيكا ً – كانَ هذا سببا ً آخر من أج ِل ِه
ع َّ
أن ُر ُجو َ
َ
كتب بُولُس َّ
تزو ِجين بإمكانِهم أن
كذلك.
العازبينَ أن يبقُوا
وعالوة ً على َ
َ
ذلكَ ،
ِ
أن غير ال ُم ّ ِ
َ
الربّ  .وفي ع َّدةِ أما ِكن من هذا اإلصحاح ،قد ََّم بُولُس
يُر ِ ّك ُزوا إهتِما َم ُهم بال ُك ِلّيَّة على
ِ
إرضاء َّ
قاء في العُ ُزو ِبيَّة ،ولكنَّهُ قا َل أيضا ً أنَّهُ إن لم ي ُك ْن بإمكا ِن َك إح ِتمال البَقاء في
ُح َججا ً للبَ ِ
تتزوج.
عليك أن
تتحر ُق بالشهوة ،عندها
ي قويَّا ً م َّما يج َعلُ َك
َ
َّ
العُ ُزو ِبيَّة ،وإن كان دافِعُ َك ِ
َّ
الجنس ُّ
َّ
عو العُ ُزوبيَّة مو ِه َبة.
ولكن بُولُس يُدا ِف ُع ِب ُو ُ
ضوحٍ عن العُ ُزوبيَّة في هذا اإلصحاح .و ُه َو يد ُ
يبدو َّ
وذلك
بدون الزواج،
والرضى
َ
ف الشب َع ِ ّ
أن مو ِهبَةَ العُزوبيَّة تعني أنَّهُ بإمكانِ َك أن ِ
تعر َ
ِ
الرب.
من ِخال ِل
"زواج َك" أي ش َِر َكتِ َك م َع َّ
ِ
زو ِجين ،األزواج ال ُمؤمنين ،أي نفس األزواج الذين
ُخاط ُ
في األعداد  11و 11ي ِ
ب بُولُس ال ُمتَ ّ ِ
ُخاطبُ ُهم في األعداد َّ .5 -3
س ِج ٌم م َع
كانَ ي ِ
ليس أن يَتَطلَّقُوا .وتعلي ُمهُ هذا ُمن َ
إن تعلي َمهُ ل ُهم َ
واحدا ً على
كتب قائِالً،
الربُّ إستثنا ًء ِ
تعليم ي ُ
الرب ".فلقد أعطانا َّ
"ليس أنا بَ ِل َّ
سوع .لهذا َ
ِ
َ
أن َّ
الخيانَ ِة َّ
سوعُ َّ
َرط
ي على ش ِ
هذا ،و ُه َو إستثنا ُء ِ
وجيَّة .علَّ َم ي ُ
الز ِ
الزوا َج ُه َو عق ٌد َمب ِن ٌّ
ش ِري َكين َّ
قصاء ُك ِّل َدخي ٍل آخر على العالقَة بينَ ال َّ
وج ِيّيَّن .عندما يُنت َ َهكُ
الحصريَّة وإس ِت
ِ
الز ِ
شَر ُ
صريَّة ،يُم ِك ُن أن يُعلَنَ َكس ُْر العَق ِد َّ
ران ال ُمؤمن بأن
الز ِ
ط ال َح ِ
ي .فاللهُ والمسي ُح ال يأ ُم ِ
وج ّ
يعيش م َعهُ
حصريَّاً ،وال يستقصي اآلخرين.
يعيش م َع شَريكٍ ال يلت َ ِز ُم بأن
ِ
َ
َ
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العدد  12يب َدأ ُ
سؤا ٍل آخر طر َحهُ ال ُكورنثُوسيُّونَ في ِرسالتِهم لهُ،
بتقديم جواب بُولُس على ُ
ِ
ؤمنَة أن
فيما يتعلَّ ُق بالزواج .يبدو أنَّ ُهم سألُوهُ ماذا ين َبغي على الر ُجل ال ُمؤمن أو المرأة ال ُم ِ
يفعالهُ ،عندما ي ُك ُ
كتب بُولُس يقُول" :إن كانَ أ ٌخ
َير ُمؤمنَ .
تزوجا ً من شَريكٍ غ ِ
ون أح ُد ُهما ُم ّ ِ
َير
َير ُم ِ
يتر ْكها .والمرأة ُ التي لها َر ُج ٌل غ ُ
ضي أن تس ُكنَ م َعهُ فال ُ
لهُ إمرأَة ٌ غ ُ
ؤمنَة وهي ترت َ ِ
تتر ْكهُ)13 -12( ".
ُم ِ
ضي أن يس ُكنَ م َعها فال ُ
ؤم ٍن و ُه َو يرت َ ِ
ون فيها أح ُد َّ
َّ
ع "الزيجات ال ُمختَلَطة" ،التي ي ُك ُ
الزو َجين ُمؤمنا ً ،أما
ع لم يُعا ِلج مو ُ
إن ي ُ
ضو َ
سو َ
لربَّما كانت نتي َجةً لنوا ِل أح ِد َّ
اآلخر فال .هذه ِ ّ
الزو َجين الخالص بع َد الزواج ،وهو
الزيجات ُ
ُ
َّامنا أيضاً .بالطبع ،قد ي ُك ُ
ون هذا نتي َجةً لزواجِ ال ُمؤمن من شَريكٍ غَير
أمر يكث ُ ُر ُحدُوثُهُ في أي ِ
ٌ
َّس عن عم ِلهُ 2( .كورنثُوس )14 :6
األمر الذي يم َنعُنا
ُمؤمن،
ُ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
ب المقدَّس
الطال ُ
ق في ال ِكتا ِ
َير ال ُمؤمن .وهذا عا ِد ٌل جدا ً
في زواجٍ ُمخت َ َلط ،ال يُعطي بُولُس خ َ
َيار الطالق لل ُمؤمن ،بل ِلغ ِ
ض مثالًَّ ،
زو ٌج من إمرأ َ ٍة
على أكث َ ِر من و َجهٍَ .د ُ
عونا نفتَ ِر ُ
أن الر ُج َل غير ال ُمؤمن ُه َو ُمتَ ّ ِ
ين ُمتالئِ َمين؛
تزوجا وكانا غير ُم ِ
أصبَ َحت ُم ِ
ؤمنَين ،كانَا ُمن َ
تزوجا .عندما َّ
ؤمنَةً بع َد أن َّ
س ِج َم ِ
وكانَ لديهما نظا ُم ال ِقيَ ِم نفسه .ث ُ َّم أصبَحت َّ
ُعلّ ُم
ؤمنَةً .فاآلن ،ماذا عليها أن تف َعل؟ ي ِ
الزو َجةُ ُم ِ
وجها .ولكن إذ ن َ
ت لم تعُودي
ظ َر زو ُجها إليها وقال" ،أن ِ
بُولُس بأنَّهُ عليها أن تب َقى ُملت َ ِز َمةً بزَ ِ
ليس األ ُخ
نفس المرأة التي َّ
خار َج حيا ِتي ".عندها ،يقُو ُل بُولُس ،فلي ِ
تزوجتُها .أُريد ُِك ِ
ُفارقَ .
ين في ِمث ِل هذه األحوال)15( ".
أو األُختُ ُمستَعبَ َد ِ
ولكن ،إذ قا َل َّ
تزوجتُهُ ،ولك ِنّي ال
َير ال ُمؤمن"،حسناً ،أن ِ
الزو ُج غ ُ
ت لم تَعُودي الشخص الذي َّ
فإن نصي َحةَ بُولُس ال ُموحاة التي يُق ِ ّد ُمها لل َّ
أزا ُل أ ُ ِحب ُِّك .وأُريد ُِك أن تبقَي زو َجةً ليَّ "،
يك
ش ِر ِ
َّ
َّ
َّس في المرأة".
ي ِ ال ُمؤمن هي البقاء في الزواج .لماذا؟
"ألن َّ
الر ُج َل غير ال ُمؤمن ُمقد ٌ
الز ِ
وج ّ
لمعرفَ ِة المسيح .وعلينا أن
زوجها
( )14واألم ُل ُه َو بالطبع أن تتم َّكنَ الزوجةُ من قِيا َدةِ
ِ
ِ
قاء زوج ِت ِه ال ُمؤمنَة م َعهُ .فهذا يعني أنَّهُ علي ِه أن
َب ب َب ِ
ف ماذا يعني كون الزوج يرغ ُ
نُ ِ ّ
عر َ
أن َّ
ست ُمستَعبَ َدة ً
كتب بُولُس َّ
غيرها حصريَّاً .عندما َ
الزو َجةَ ال ُمؤمنِة لي َ
يعيش م َعها ودُونَ ِ
َ
زو َج من َجديد؟ أنا أعت َ ِق ُد بأنَّها تستطيع.
عندما ُ
يتر ُكها زو ُجها ،فهل هذا يعني أنَّها ُح َّرة ٌ لتَتَ َّ
زو َج من َجديد.
فأنا أُف ِ ّ
عدم كونِها ُمستَع َبدة ،بأنَّها ُح َّرة ٌ لتَتَ َّ
س ُر َ
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الثامن عشَر
الفَص ُل
ِ
" َخل ِفيَّاتُ الزيجات ال ُمختَلَ َطة"
(1كُورنثُوس )24 -11 :1
ؤم ُن َّ
ُشير إلى
لقد قسمتُ هذا اإلصحاح ال َعظيم عن الزواج إلى أقسام ،ألنَّني أ ُ ِ
سم ي ُ
أن ُك َّل قِ ٍ
إلى أج ِو َب ِة بُولُس على األس ِئلة التي طر َحها علي ِه هؤُالء ال ُكورنثُوسيُّون في ِرسال ِتهم .بينما
س أج ِوبَة بُولُس على هذه األسئِلة ،بإمكانِنا أن نُح ِ ّد َد أسئِلت ُهم.
ُ
ندر ُ
إستِنادا ً إلى هذا المب َدأ ،في هذا المق َ
طع بإمكا ِننا أن نَف َه َم ِب َحد ِسنا َّ
ُجيب على
أن بُولُس كانَ ي ُ
سؤا ٍل ُ
حضارة
مرة .ف َّك ُروا ِب
ط ِر َح من قِ َبل
ُ
ٍ
تزوجينَ أو عنهم أكثَر من َّ
َ
أشخاص كانُوا ُم ّ ِ
وكيف كانت حياة ُ الناس الذين كانُوا ينتَ ُمونَ إلى هذه ال َكنيسة ،قب َل أن
ُكورنثُوس هذه،
َ
أن بُولُس قا َل في اإلصحاحِ السادِس َّ
يختَبِ ُروا التجديد .تذ َّك ُروا َّ
تورطينَ في
أن هؤالء كانُوا ُم ِ ّ
شتَّى أنواع الخَطايا التي تخ ُ
ط ُر بالبال .في هذا المق َ
طع ،يُعا ِل ُج بُولُس ِ ّ
الزيجات الغَريبة ذات
ِ
الخَل ِفيَّات ال ُمختَلَ َ
بعض األزواج في كنيس ِة ُكورنثُوس.
طة ،بينَ
ِ
كيف َّ
"غير أنَّهُ كما
سهُ.
الحظوا في هذا المقطع،
ِ
أن األعداد  ،21 ،11و 24تُق ِ ّد ُم المب َدأ َ نف َ
َ
َ
الربُّ ُك َّل واح ٍد هكذا ِليَسلُ ْك وهكذا أنا آ ُم ُر في َجميعِ ال َكنا ِئس".
قسم اللهُ ل ُك ِّل واح ٍد كما َدعا َّ
َ
واح ٍد فيه أيُّها
ي ُك ُّل ِ
ي فيها ُك ُّل ِ
(" )11الد َ
واح ٍد فل َيل َبث فيها" )21( ".ما ُد ِع َ
َّعوة ُ التي ُد ِع َ
ذلك م َع الله)24( ".
اإلخوة فليَلبَث في َ
ين في الع ُمر.
وض ُح ل ُكم هذا الوضع من ِخال ِل ق َّ
َدعوني أ ُ ِ
ين ِ
أعرفُهما ،و ُهما ُمتَق ِ ّد َم ِ
ص ِة زو َج ِ
عرفتُ على هذين َّ
وذات ليلَة سأالني إذا ُكنتُ أقبَ ُل أن
الزوجين عن َكثَب.
فعلى
َ
مدار سنتَين ت َّ
ِ
منز ِلهما ،ألنَّ ُهما
أبقى عن َدهما بع َد إن ِت ِ
ِ
درس الكتاب المقدَّس الذي إستضافاهُ في ِ
هاء إج ِتماعِ
ص ِتهما.
أرادي أن يُخبِراني بِق َّ
كانت المرأَة ُ ال ِعبَةً بهلوا ِنيَّةً في السيرك قب َل أن تتج َّد َد .وكانت أيضا ً
تعيش حياة ً ال أخال ِقيَّة،
ُ
ي .وكانَ ُه َو
تزو َجت تِباعا ً ثالث أو أر َبع َّ
مرات .ومن ث َّم إلتَقَت ِب ِ
وكانت قد َّ
زوجها الحا ِل ّ
جرماً ،وقد سبقَ لهُ
سبات في مدينَ ٍة َكبيرة،
وتزو َج ثالث أو أربَع َّ
مرات .وفي إح َدى ال ُمنا َ
َّ
ُم ِ
تلك المدينة .فا َختَبَرا الخالص ،وإذ
يكر ُز باإلنجيل في حملَ ٍة تبشيريَّ ٍة كبيرة في َ
ِ
سمعا وا ِعظا ً ِ
زواجنا؟" فوجدا
بدأا قِرا َءة الكتاب المقدَّس ،أخذا يتسا َءالن" ،ماذا ين َبغي أن نع َم َل ِحيا َل
ِ
األول ،وإذا كانَ هذا
"إرجعا ُك ٌّل من ُكما إلى
سيسا ً و َّجهَ ل ُهما النصي َحةَ التالية:
ق ِّ
ِ
ِ
الشريك َّ
َّ
ولكن
تزوجاً ،بإمكا ِن َك أو بإمكانِ ِك أن تتزوجي به.
الشريكُ ال يزا ُل على قَي ِد الحياة ولم ي ُكن ُم ّ ِ
عالقَت َ ُكم كما هي علي ِه اآلن هي ِزنى ،وينبَغي إنهاء هذا الزواج اآلن".
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صةً أنَّ ُهما كانا
َّان بع ُ
ضهما البعض لدرجة لم تس َم ْح ل ُهما أن يتطلَّقا ،خا َّ
ولكنَّ ُهما كانا ي ُِحب ِ
مر ٍة تذ َّكرا فيها عالقت َ ُهما
ص ُهما ،فأت َّ َبعاهُ .ولكن ِفي ُك ِّل َّ
ِكال ُهما قد آمنا بالمسيح الذي خلَّ َ
سان ِ ّ
الزنى .لقد كانَ ُ
ب ال يُحتَ َمل .في دراستِنا
شعُ ُ
ورهما بالذَّن ِ
الجسديَّة ،أعتَقَدا أنَّ ُهما كانَا ي ِ
ُمار ِ
ب المقدَّسُ ،كنَّا قد سبقنا ودرسنا لت َ ّ ِونا إصحا َح الزواجِ هذا ،فسأالني" ،ماذا كانَ سيقُو ُل
للكتا ِ
بُولُس لنا؟" فأشرتُ ل ُهما إلى هذا المق َ
ُ
َ
مرا ٍ
زواجهما،
ت أن يب َقيا في
حيث قا َل بُولُس
طع
ثالث َّ
ِ
تعرفا بالمسيح.
أي كما كانت حالت َ ُهما
الزوجيَّة عندما َّ
ِ
ف إختِبار الخالص ،كما يُظ ِه ُر لنا هذا المق َ
طع
لقد أحبَّ بُولُس أن يستَخد َِم كلمة دعوة ليَ ِ
ص َ
ب أزواجاً ،تماما ً مثل هذين َّ
وغيرهُ .أعتَ ِق ُد َّ
الزو َجين اللذين تعاملتُ
ُخاط ُ
أن بُولُس كانَ ي ِ
ُ
سوع ،ماذا كانت حالت ُ ُكما َّ
وجيَّة؟ مهما كانت
م َع ُهما ،فقا َل لَ ُهما ما معناهُ" :عندما وج َد ُكما ي ُ
الز ِ
ين بالعمر .ولقد
علي ِه حالت ُ ُكما ،إب َقيا في
ِ
زواج ُكما ".هذا ما نصحتُ ب ِه هذين الزو َجين ال ُمتق ِ ّد َم ِ
ِس إ ِت ّحا َد ُهما
قُمنا بإحتِفا ٍل زواجٍ ل ُهما ،أي بإحتِفا ٍل ُر ِ
ي ٍ طلبا في ِه منا لله أن ي ِ
ُبار َك ويُق ّد َ
وح ّ
سوع المسيح.
معاً ،منذُ أن أص َبحا تلمي َذين لي ُ
يتبر ُرون .و ُك ُّل خطايا ُهم ال تُغ َف ُر فقط ،بل يُصبِ ُحونَ وكأنَّ ُهم لم
ص ال ُخطاةَّ ،
عندما يخلُ ُ
عونا نُط ِبّ ُق مب َدأ َ التبرير على الزيجات ذات الخَل ِفيَّات ال ُمختَلَطة .فهل
ُخطئوا أصالً .فاآلنَ ،د ُ
ي ِ
ُهم يتَ َب َّر ُرونَ فقط عن زيجاتِهم السا ِبقة؟ كال! فنصي َحةُ بُولُس ال ُمو َحى بها من الله في هذه
فالشخص الذي ت ُك ُ
ي ٍ عندما تلتَقي
س ِج َمةٌ م َع اإلنجيل.
ُ
ون معَهُ كشَريكٍ زَ ِ
األعدادِ ،هي ُمن َ
وج ّ
فماضيك
زواجكما.
عليك أن تبقَى معها أو تبقِينَ معَهُ ،وأن تطلُبا بركةَ الربّ ِ على
بالربّ ،
َ
َ
َّ
ِ
ذلك زيجاتِ َك.
ُهو
دم يسوع المسيح ،بما في َ
َ
تحت ِ
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سع عشَر
الفَص ُل التا ِ
سيَّة العُ ُزوبِيَّة"
"قُد ِ
(1كُورنثُوس )41 -25 :1
ي من اإلصحاحِ السا ِبع من ُكورنثُوس األُولىُ ،مو َّج َهةٌ
هذه النصيحة في المق َ
الخ ِ
ط ِع ِ
تام ّ
أرامل أو ُم َ
طلَّقون .وكما
لألشخاص
تزوجينَ أصالً ،أم أنَّ ُهم ِ
ِ
ِ
العازبين ،سوا ٌء أكانُوا غير ُم ّ ِ
تعليم بُولُس ُهنا ،من الض َُّروري أن نتذ َّك َر ما يقولُهُ بُولُس في العدد :26
قُلنا سابِقاً ،لكي نف َه َم
َ
"فأ َ ُ
ظ ُّن َّ
س ٌن لإلنسان أن ي ُكونَ هكذا ".باإلضافَ ِة
ق
ب ال ِ ّ
س ٌن لسب ِ
ِ
الحاضر أنَّهُ ح َ
أن هذا َح َ
ضي ِ
والوشيك" .الوقتُ قَريبَّ .
ألن
إلى ما جا َء أعالهُ ،كانَ بُولُس يعت َ ِق ُد ِب ُر ُجوعِ المسيح القَريب َ
هيئَةَ هذا العالم ُ
تزول)31 ،29( ".
الربّ ِ بِطريقَ ٍة ال يستطي ُع
العازبُونَ كما ُهم ،لكي
أرا َد بُولُس أيضا ً أن يبقى
يتكر ُ
سوا لخدم ِة َّ
َّ
ِ
كيف
تزوج يَهت َ ُّم في ما ِل َّ
لربّ ِ
َ
تزو ُجونَ أن يع َملُوها" .فأُري ُد أن ت ُكونُوا بال َه ّم .غير ال ُم ّ ِ
ال ُم ّ ِ
ُرضي إمرأَتَهُ )34 -32( ".قا َل
زوج ف َيهت َ ُّم في ما للعالم
يُرضي َّ
كيف ي ِ
َ
الربَّ  .وأ َّما ال ُمتَ ّ ِ
بُولُس َّ
العازبونَ من إنشغاالت العالَم.
يتحر َر
ص ُّح على ال ِنّساء .أرا َد أن
أن
َّ
سهُ َي ِ
األمر نف َ
َ
ِ
أشخاص
ي
عبر هذا اإلصحاح ،دافَع بُولس كثيرا ً عن
ٌ
غر َ
َ
العازبين .وعلينا أن ال نست َ ِ
ِ
ب إذا بَ ِق َ
ور الحياة .فيُم ِك ُن
في جس ِد المسيح عازبين ،لكي يخ ُد ُموا َّ
ُون أن يرتَ ِب ُكوا بأ ُم ِ
الربَّ بد ِ
تعليم بُولُس في هذا اإلصحاح – َّ
ب يُم ِك ُن أن يُصبِ َح أكث َ َر
الشخص
أن
اإلستنتاج من
العاز َ
ِ
َ
ِ
الربّ – َّ
عازبا ً ت ُك ُ
ون حكيمةً.
أن الكنيسةَ التي
تكريسا ً لخدم ِة َّ
ُ
تختار را ِعيا ً ِ
ض َح بُولُس َّ
زوجا ً ال
وفي الوق ِ
أن الزواج ال يزا ُل خَيارا ً مقبُوالً" .فإن ُك َ
ت نف ِسه أو َ
نت ُمت َ ّ ِ
خطئ".
تزو َ
تطلُب اإلن ِفصال .وإن ُك َ
جت لم ت ُ ِ
عازبا ً ال تطلُب زو َجةً .وإن َّ
نت ِ
كتب بُولُس يقُول" ،المرأة ُ ُمرتَبِ َ
دام ر ُجلُها حيَّاً .ولكن
فيما يتعلَّ ُق باألر َملةَ ،
طةٌ بالنا ُموس ما َ
الربّ ِ فقط .ولكنَّها أكثَر ِغب َ
طةً إن لَ ِبثَت
ي ُح َّرة ٌ ل َكي
إن َ
تتزو َج ِب َمن تُري ُد في َّ
َّ
مات ر ُجلُها ف ِه َ
ب رأيي .وأ ُ
الواضح َّ
أن هذه
ظ ُّن أ ِنّي أنا أيضا ً عندي ُرو ُح الله )41 -39( ".ومن
هكذا بحس ِ
ِ
النصيحة تن َ
ط ِب ُق أيضا ً على الرجال الذين يفقُدُونَ زوجاتِهم.
فأنت ُح ٌّر بأن
تصو ُرهُ،
ضل زواجٍ في العالم يمكن
فإذا
فقدت شري َكةَ حياتِ َك ،ولو كانَ
َ
َ
َ
لديك أف َ
ُّ
ُ
تتزو َج من جديد .إنَّهُ
حيث تقول،
سفر التكوين
ُ
َّ
ي .فكلمةُ الل ِه تض ُع مب َدأ ً في ِ
األمر الطبيع ُّ
بدون
لذلك الر ُجل الذي
صد
َ
"ليس حسنا ً أن يبقى آدم وح َدهُ( ".تكوين  )11 :2فاللهُ لم يق ُ
َ
ِ
كام ٍل ،حتَّى ولو كانت السنوات
غير ِ
زوجتِ ِه ُهو ُم َّ
جر ُد جزءٍ من شخص ،أن ِ
ي حياتَهُ َ
يقض َ
بدون شريك ِة حياةٍ.
العشر أو الخمسة عشر األخيرة من حياتِ ِه
ِ
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ناك
بينما أخت ُ ُم هذه الدراسة إلصحاحِ الزواجِ ،ين َبغي أن أُش ِ ّد َد على أنَّهُ لم َي ُم َّر وقتٌ كانَت ُه َ
أنحاء
جوم اليوم في سا ِئ ِر
بمقدار ما لهُ اليوم .فالزوا ُج ُه َو
أه ِ ّميَّةٌ لهذا اإلصحاح
َ
ِ
تحت ال ُه ِ
ِ
أن األزوا َج ُهم القوس الذي منهُ ين َ
ف َّ
العالم .وأعت َ ِق ُد َّ
ط ِل ُق األوال ُد كالسهام،
يعر ُ
أن الشيطانَ ِ
س ُ
نت
ليمان الحكيم معنا هذا اإليضاح في مز ُمور  )121لو ُك َ
شار َك ُ
إلى هذا العالم( .ولقد َ
نت
مكانَ الشيطان،
نت ستف َعل؟ أما ُك َ
وعرفت كم يُع ِبّ ُر هذا اإليضاح عن الحقيقة ،ماذا ُك َ
َ
ستق َ
تحطيم ِ ّ
الزيجات؟ هذا تماما ً ما يفعلُهُ ال ِ ّ
ش ُ
يطان؛
نت ستُحا ِو ُل
ذلك القوس؟ أما ُك َ
وتر َ
ط ُع َ
َ
الطالق إلى عدوى ُمتف ِ ّ
ُ
شيَة حو َل العالم.
تحو َل
ولهذا َّ
وحيَّة ،نحتا ُج أن نُ َمتِّنَ زيجا ِتناَّ ،
لب
ألن الزوا َج ُه َو قَ ُ
الر ِ
الر ِ
وحي وسعا َدتِنا ُّ
َيرنا ُّ
لَ َمج ِد الل ِه ولخ ِ
المركزيَّة وال َحيويَّة التي من ِخال ِلها يُري ُد اللهُ أن يمأل َ
األرض
العائِلة ،والوحدة األساسيَّة
َ
ِ
ور العالم.
ان الذين يُريدُونَ أن ي ُكونُوا مل َح
بال ُّ
ِ
األرض ونُ َ
س َّك ِ
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شرون
الفَص ُل ال ِع ُ
"محبَّةُ األخِ األضعَف"
(1كُورنثُوس )8
ام ُن من رسال ِة بُولُس األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس يب َدأ ُ
بتقديم جواب بُولُس
اإلصحا ُح الث َّ ِ
ِ
س ِئ َل عنهُ حو َل ُمش ِكلَ ٍة كانت مو ُجو َدة ً في كنيس ِة
سؤا ٍل آخر ال بُ َّد أنَّهُ ُ
ال ُموحى ب ِه ،على ُ
ُكورنثُوس – وهي أك ُل ما ت َّم تقدي ُمهُ َذ ِبي َحةً لألَوثان.
كتب ل ُهم بُولُس رسالتَهُ هذه،
قب َل أن يُصبِ َح ال ُكورنثُوسيُّونَ ُمؤمنين ،كانَ ال َك ُ
ثيرونَ منَ الذين َ
تور ِطينَ في عبا َدةِ األَوثان .ولقد كانت عبا َدة ُ
سةً وغير أخالقِيَّة ،ألنَّ ُهم كانُوا
ُم ِ ّ
األوثان ن َِج َ
ِ
يعبُدُونَ آ ِل َهةً كانُوا يَ ُ
ظنُّونَها جوهر الشهوة الجنسيَّة .ولقد كانت عبا َدت ُ ُهم لهذه اآللهة تحتوي
غبُونَ  ،باإلضافَ ِة إلى ُو ُجو ِد ال ُّ
ومسات في الهياكل الوثنيَّة للذين ير َ
َّان اليافِعين
على ُوجو ِد ُم ِ
شب ِ
بأسعار
ت الذَّبائِ ُح تُق َّد ُم لهذه اآللهة .وكان لح ُم الذبائِحِ يُج َم ُع ويُباعُ
ِللشاذِّين ِجنسيَّاً .فكان ِ
ٍ
ب ألتباعِ المسيح أن يشتَ ُروا هذا
ضة في ُ
ق اللحم في ُكورنثُوس .فهل كانَ من الصوا ِ
ُم َخفَّ َ
سو ِ
بتقديم ِه آلل ِه ٍة وس َ
تنجيس هذا اللحم
اللحم ويُق ِ ّد ُموهُ على مائدةِ الطعام ،بع َد أن ت َّم
ط عبا َدةٍ
ِ
ُ
سةُ ُكورنثُوس حو َل هذه القضيَّة.
س َمت كني َ
الأخالقِيَّة؟ لقد إنق َ
الكثير من ال ُكورنثُوس ِيّين إلى المسيح ،كانُوا عب َدة أوثان .بالواقع ،كانت عبا َدة ُ
ي
ُ
قب َل أن يأ ِت َ
ذهب بُولُس إلى
سِرينَ أنَّهُ عندما
األوثان وجها ً ها َّما ً من
الحضارةِ اليُونا ِنيَّة .قا َل أح ُد ال ُمف ّ
َ
َ
لك المدينة من إيجا ِد َر ُجل.
أثينا ،في أعمال  ،11كانَ من األس َه ِل إيجاد إله في تِ َ
اللحم ،ذبائِ َح لألوثان .هذا
كبيرة ٌ من
إلى جانِ ِ
ِ
ب هذا النوع من العبادة ،كانت تُق َّد ُم أجزا ٌء َ
ضة.
سوق
امين ،الذين كانُوا يبيعُونَهُ في ال ُّ
ق ِِ َب ِل الل َّح ِ
اللح ُم كانَ يُج َم ُع ِ
بأسعار ُم َخفَّ َ
ٍ
الحقا ً من ِ
ِّ
ض أنَّ ُهم كانُوا يُعانُونَ إقتِصا ِديَّا ً من
ب
إضطها ِد ال ُمؤمنين في تِ َ
بسب ِ
لك األيَّام ،بإمكانِنا أن نفت َ ِر َ
ب إيمانِهم .فكان ينبَغي على ال ُمؤمنينَ أن ي ُكونُوا َحريصينَ ج َّدا ً في َ
طريقَ ٍة
الفقر ،بسب ِ
ِ
ً
شراء وأك ِل اللحم ال ُمقدَّم للوثَن.
مصروفِهم ،وكثيرونَ من ُهم لم َي ُروا خطأ في
ِ
أشار إلي ِهم بُولُس ب َكونِهم
سا ِسينَ ج َّدا ً – ولقد
ولكن كانَ في ُكورنثُوس
أولئك الذين كانُوا ح َّ
َ
َ
تور ُ
" ُ
طوا سابِقا ً في عبا َدةِ
ضعفا َء الضَّميرُ 1( ".كورنثُوس  )11 :1لَ ُربَّما كانَ َه ُؤالء قد َّ
شار ُكوا ب ُك ِّل أنواعِ ال ُّ
رور الجنسيَّ ِة .بالنس َب ِة
األوثان ،وك ُجزءٍ من هذه العبادة ،لَ ُربَّما َ
ش ِ
س بهذه العبادات ال ِ ّ
شريرة .فمن كانَ على
لهؤُالء ،لم ي ُك ْن من الصواب أك ُل اللحم الذي تن َّج َ
الرسالة ،أعطى
كتب بُولُس اإلصحاح ِ
الثامن من هذه ِ ّ
صواب ومن كانَ على خطأ؟ عندما َ
َ
ال ُكورنثُوس ِيّينَ جوابَهُ على هذا السؤال .بدأ َ
ببضع كلما ٍ
ت عن المعرفة ،التي كانَ اليونَانِيُّونَ
ِ
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ُمو َلعينَ بها .كانُوا يعبُدُونَ العق َل والثقافة .فبدأ َ بُولُس بالتشدي ِد على المعرفة" .فنعلَ ُم َّ
أن
ولكن المحبَّةَ تَب ِني .فإن كانَ أ َح ٌد َي ُ
َّ
ف شَيئا ً فإنَّهُ لم
ِل َج ِمي ِعنا ِعلماً .ال ِعل ُم ينفُ ُخ
عر ُ
ظ ُّن أنَّهُ َي ِ
وف عن َدهُ".
ف شَيئا ً بع ُد كما َي ِج ُ
يعر ْ
يعرف .ولكن إن كانَ أح ٌد ي ُِحبُّ اللهَ فهذا ُ
معر ٌ
ب أن ِ
ِ
ت القضيَّةُ
س ِ
(ُ 1كورنثُوس  )2 -1 :1فالقَ ِ
تعرف ،بل ِب َكم ت ُ ِحبُّ  .ولي َ
ضيَّةُ ال تتعلَّق بكم أنت ِ
ف الذي َي ُ
صواب وما ُه َو َخ َ
ظ ُّن أنَّ َك على خَطأ .قد
بما ُه َو
ٌ
طأٌ ،بل ِب َكم ت ُ ِحبُّ األ َخ األض َع َ
"كيف يُم ِك ُن أن ين َ
ي اليوم؟ فأنا ال أعبُ ُد األوثان ،وال أشتَري لحما ً قُ ّد َِم
تُف ِ ّك ُر،
َ
ط ِبقَ هذا عل َّ
عونَا نب َح ُ
لألوثان ".تماما ً كما فعلنا م َع إصحاحِ َّ
الثامن
ث عن مبادِئ في األصحاحِ ِ
الزواج ،د ُ
ونُط ِبّقها.
أولئك الذين كانُوا يعت َ ِقدُونَ أنَّهُ ال تُو َج ُد ُمش ِكلة بأك ِل هذا اللحم .ولكنَّهُ قا َل أنَّهُ
لقد مد َح بُولُس
َ
يَّ ،
جرد خشب
ست شيئاً ،بل ُم َّ
وأن األوثانَ لي َ
َ
ليس الجميع يف َه ُمونَ أنَّهُ يُو َج ُد إلهٌ واح ٌد َحقيق ٌّ
ضميرهم" .لهذا إح َذ ُروا
وحجر وذهب وفضَّة .فعندما يأ ُك ُل هؤالء لحما ً قُ ّد َِم لألوثان ،يتأذَّى
ُ
من َّ
المعرفة الذي يُعطي ُكم ُح ِ ّريَّةً لتأ ُكلُوا هذا اللحم ،أن ال
سة هذا ال ُمستوى العالي من
مار َ
أن ُم َ
ِ
عثرة ً لألخِ األضعَف)9( ".
يُصبِ َح هذا َ
الشخص الذي ُح ِك َم علي ِه بأنَّهُ األضعف في ضميره أو في عق ِله .ولقد
سوع المسيح ي ُِحبُّ
ي ُ
َ
أخاك ِكفا َيةً لكي
ت من أج ِل ِه .سأ َل بُولُس" ،هل ت ُ ِحبُّ
َ
سوعُ هذا الشخص لدرج ِة أنَّهُ ما َ
أ َحبَّ ي ُ
صواب وخَطأ ،بل كم
ست ما ُه َو
تتخلَّى عن
ٌ
صحن من اللحم من أج ِله؟" القضيَّةُ ُمجدَّدا ً لي َ
ٍ
نُ ِحبُّ األشخاص الذين ي ُ
ظنُّونَ َّ
أن هذا خطأ؟
ليس خطأً ،لكونِ َك تتمت َّ ُع
ف ِ ّك ْر ٍ
بأمر ما من حضار ِت َك أو حياتِ َك أو كنيستِ َك ،الذي ُه َو ِبرأ ِي َك َ
سن التمييز .ولكن قد ت ُك ُ
ف ُمؤمنين ال يُح ِسنُونَ التمييز
بمقدار َك أنت ،وال يرونَ
تعر ُ
ِ
ون ِ
ب ُح ِ
ص ٍة بهمَ ،ي ُ
ظنُّونَ َّ
وك
أن هذا خطأ .وإذا رأ َ َ
القضيَّة بِ ُو ُ
ضوح كما تراها أنت .وألسبا ٍ
ب خا َّ
وحيَّاً.
تع َم ُل هذا األمر،
سوف يتأذُّونَ ُر ِ
َ
دور
ضمير أو عق ٍل
ضعف
قد تتسا َءلُ" ،لماذا ت ُ َح ُّد ُح ِ ّريَّتي بسبب
ِ
ٍ
شخص آخر؟" ُهنا يظ َه ُر ُ
ِ
المحبَّة .ولهذا يقُو ُل بُولُس َّ
معرفة أو ِعلم .فال ِعل ُم ينفُ ُخ َك ،ويجعَلُ َك
أن القضيَّة لي َ
ست قضيَّة ِ
تتكبَّر ،أ َّما المحبَّةُ
مات
ف لدرج ِة أنَّهُ َ
َ
فتبنيك وتبني اآلخرين .لقد أ َحبَّ المسي ُح األ َخ األض َع َ
وليس العلم ،أن
أخاك األض َعف هذا؟ فهل تُريدُ ،بدافِعِ المحبَّة
أنت ت ُ ِحبُّ
َ
من أج ِله .فكم َ
َ
أخاك األض َعف؟
ض ِ ّحي ِب ُك ِّل ما يُم ِك ُن أن يعث ُ َر
َ
تُ َ
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شرون
الفَص ُل الحادي وال ِع ُ
" ُك ُّل األشياء لك ُِل النَّاس"
(ُ 1كورنثُوس )23 -1 :9
ض َّ
س َكنيسةً بع َد أن قا َد أعضا َءها للمسيح .فبينما كانت تن ُمو الكنيسةُ،
سيسا ً أ َّ
أن ق ِ ّ
لنَفت َ ِر ْ
س َ
عم هؤالء ال ُخدَّام
األمر
ب
للرعاية .فماذا لو قا َم ِ
تخصيص ُخد ٍَّام آخرين ِ ّ
ُ
تطلَّ َ
ت الكنيسةُ ب َد ِ
َ
سها؟ فهل سي ُك ُ
ون هذا صواباً؟
عم الراعي الذي أ َّ
اآلخرين جميعاً ،ولكنَّها لم تد َ
س َ
هذا ما ح َد َ
ث في كنيس ِة ُكورنثُوس .فال ُخدَّا ُم الذين َبنُوا على األساس الذي سبقَ وبناهُ بُولُس،
َّ
ولكن بُولُس لم يأ ُخ ْذ بتاتا ً دعما ً من ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين .في
ومينَ من ال َكنيسة،
ع ِ
كانُوا مد ُ
اإلصحاحِ التا ِسع إستَخ َد َم هذا ك َمثَ ٍل على تطبي ِق ِه "مب َدأ األخ األضعَف" على حياتِ ِه
الشخصيَّة .إعتَبَ َر بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّينَ كاإلخوة األضعَف في مجا ِل العطاء.
سوالً .تذ َّك ْر َّ
يبدُو َّ
أن
أن
ق بُولُس بأن يد ُ
سهُ َر ُ
ع َو نف َ
َ
البعض في كنيس ِة ُكورنثُوس ش َّك ُكوا ب َح ّ ِ
الربّ ِ منذُ مع ُموديَّ ِت ِه حتَّى
س َل الذين
الر ُ
يار ُهم ألنَّ ُهم كانُوا َ م َع َّ
ُّ
إختيروا في أعمال  ،1ت َّم إخ ِت ُ
ُ
سوالً .بع َد أن تعا َم َل بُولُس
صعُودِه .فبنا ًء على هذا ِ
المعيار ،لم ي ُك ْن بُولُس ُمؤ َّهالً لي ُكونَ َر ُ
ُ
ضوع المحبَّة لألخِ األضعف
ضوع في اإلصحاح التا ِسع ،رج َع ليتكلَّ َم عن َمو ُ
م َع هذا ال َمو ُ
في اإلصحاحِ العا ِشر.
ع المسيح ربَّنا؟ ألستُم
سوالً؟ ألَستُ أنا ُح َّراً؟ أما رأيتُ ي ُ
كتب بُولُس يقُول" ،ألستُ أنا َر ُ
سو َ
َ
سولٌ ،ألنَّ ُكم أنتُم خَت ُم
الربّ ؟ إن ُكنتُ لستُ َرسوالً إلى آخَرين فإنَّما أنا إلي ُكم َر ُ
أنتُم عملي في َّ
الربّ ُ 1( ".كورنثُوس )2 -1 :9
ِرسالَتي في َّ
سل.
سو ُل (أو الذي أُر ِس َل) كانَ
فالر ُ
ُ
َّ
الشخص الذي يت ُّم إرسالُهُ إلى آخرين ،مثل ال ُمر َ
ُ
معنى.
الناس َوثَن ِيّينَ ب ُك ِّل ما لل َك ِل َم ِة من
ويُبر ِه ُن بُولُس بأنَّهُ أُر ِس َل إلى ُكورنثُوس،
حيث كانَ
ُ
ً
للربّ  .هؤُالء
ولكن نتي َجةً لمجيئ ِه إليهم ،إختَبَ ُروا الخالص؛ وهكذا كانُوا نتي َجةَ عمل ِه َّ
مرة ً وث َ ِن ِيّين ،والذين صاروا في المسيح ،يُؤ ِ ّك ُد بُولُس أنَّ ُهم كانُوا
ال ُكورنثُوس ِيّونَ الذين كانُوا َّ
بُرهانا ً ُمقنِعا ً على َرسوليَّتِ ِه.
س ٌ
لطان أن نأ ُك َل
ليس لنا ُ
جاجي عن َد الذين يف َح ُ
ث ُ َّم يقُول بُولُس" ،هذا ُه َو إحتِ ِ
صونَني .ألَعَلَّنا َ
س ٌ
لطان أن نَ ُجو َل ِبأُخ ٍ
صفا؟
الر ُ
ليس لنا ُ
سل وإخوةِ َّ
ت زو َج ٍة كباقي ُّ
َشر َ
الربّ ِ و َ
ون َ
ب؟ أل َعلَّنا َ
س ٌ
وحيَّات أفَ َع ِظي ٌم
الر ِ
ليس لنا ُ
لطان أن ال نشت َ ِغل؟ ...إن ُكنَّا قد زَ َرعنا ل ُكم ُّ
أم أنا وبرنابا وح َدنا َ
سلطان .بل نتح َّم ُل ُك َّل شَيءٍ لئال نج َع َل
عم ْل هذا ال ُّ
س ِديَّات؟ لَ ِكنَّنا لم نستَ ِ
إن حصدنا من ُكم ال َج َ
عائِقا ً إلنجي ِل المسيحُ 1( ".كور )12 -11 ،6 -3 :9
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عم ،وال
ي َد ٍ
كانَ لدى بُولُس ال َح ّق بأن يق َب َل دعما ً من كنيس ِة ُكورنثُوس ،ولكنَّهُ لم يأ ُخ ْذ من ُهم أ َّ
سس ،وال من الذين في تسالونيكي .الكنيسةُ التي دع َمتْهُ عندما كانَ يخ ُد ُم هذه
من الذين في أف ُ
الكنائس كانت كنيسة فيل ِبّي .وثقَ بُولُس َّ
ناضجينَ كفايَةً لت ُكونَ ل ُهم الدوافِ ُع
أن ال ِفيل ِبّ ِيّين كانُوا
ِ
دعمهم لهُ.
السليمة
لدعم خدمتِ ِه ،فأعطا ُهم إمتياز قُبول ِ
ِ
أصر على
ضيَّة .فلو
َّ
أمام ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّينَ بسب ِ
ب هذه القَ ِ
لم ي ُِر ْد بُولُس أن يجع َل َ
عثرة ً َ
البعض من ُهم قد قالَّ ،
"إن ُك َّل ما يفعلهُ بُولُس هو أن
نوا ِل ِه الدعم الذي كانَ يَ ِح ُّق لهُ ،لكانَ
ُ
أصر بُولُس على كونِ ِه قد ََّم اإلنجيل م َّجانا ً في ُكورنثُوس،
صل منَّا على المال ".وهكذا
َّ
يح َ
كيف كانَ بُولُس
اإليمان بالمسيح .فهل ترى
أمام أح ٍد من المجيءٍ إلى
َ
ِ
لكي ال يض َع عثَ َرة ً َ
يُط ِبّ ُق مب َدأ َ األخِ األض َعف في عالقَتِ ِه م َع كنيسة ُكورنثُوس؟
هذا يقُودُنا إلى أح ِد أع َ
الناس بفلسفة الخدمة .يقُو ُل
المقاطع في العه ِد الجديد ع َّما يُس ِ ّمي ِه
ظ ِم
ِ
ُ
يِ .فوي ٌل لي إن ُكنتُ ال أُبَ ِ ّ
شر ".هكذا كانت
ورة مو ُ
ضو َ
بُولُس في العدد " ،16إذ الض َُّر َ
عةٌ عل ّ
ش ْر باإلنجيل .لقد كانَ إلتزا ُمهُ ْ
ُصاب باألسى لو لم يُ َب ِ ّ
بأن يُق ّد َِم
الحا ُل بالنس َب ِة لبُولُس .كانَ سي
ُ
ذلك ،كانَ يُ َ
ط ِبّ ُق مب َدأ َ المحبَّة لألخِ األضعَف.
اإلنجيل "بدو ِن كلفة" ( – )11وبينما ُه َو يع َم ُل َ
في هذا اإلطار أعطانا بُولُس فلسفتَهُ للخدمة" :فإ ِّني إذ ُكنتُ ُح َّرا ً من ال َجميع إستَعبَدتُ نف ِسي
سه ُ
لل َجميع ألر َب َح األكثَرين )19( ".فبالنس َب ِة لل َي ُهودي الذي
َ
تحت النا ُموس ،جع َل بُولُس نف َ
"صرتُ لل ُك ِّل
تحت النَّا ُموس .ولل َّ
َ
وكأنَّهَ
ض ِعيف ،أصب َح ضعيفاً ،لكي يرب َح الضُّعفا َء للمسيحِ .
ُك َّل شَيءٍ لكي أر َب َح على ُك ِّل حا ٍل قوماً)22( ".
تأثير ِه على اآلخرين .فعلينا أن نجع َل اآلخرينَ في
ُقاس في كيفيَّ ِة
ِ
ُك ُّل ما نف َعلُهُ ينبَغي أن ي َ
ف في مر َك ِز إهتماما ِتنا ،وليس أنفُسنا  -و ُك ُّل هذا
مر َك ِز إهتماما ِتنا .وأن نج َع َل األ َخ األض َع َ
ي ِ ال ُمت َ َد ِيّن ،ومن األخِ األضعَف ،ومن
من أج ِل قضيَّ ِة اإلنجيل .لقد جع َل بُولُس من ال َي ُهو ِد ّ
اص الض َِّالّين ،جعلَ ُهم جميعا ً في
وس لهُ ،ومن األشخ ِ
ي ،ومن الذي ال نا ُم َ
ال ُمؤمن النَّا ُموس ّ
ي
مر َك ِز حياتِ ِه وخدمتِه .وإستَع َب َد نف َ
سهُ لهؤُالء الناس ،وص َّم َم أن يع َم َل أ َّ
ي شَيءٍ لكي يستَر ِع َ
إنتبا َه ُهم ويُبَ ِ ّ
ش َر ُهم باإلنجيل.
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شرون
الفَص ُل الثاني وال ِع ُ
"أر ُكضُوا لكَي تنالُوا"
(1كُورنثُوس )21 -24 :9
يخت ُ ُم بُولُس اإلصحاح التا ِسع ُمستَخدِما ً إيضاحا ٍ
الرياضة ،ل َكي يُش ِ ّج َع ال ُمؤمنين
ت من عالَ ِم ِ ّ
ال َّ
شباب في ُكورنثُوس بأن يثبُتُوا في إيما ِنهم" .ألَستُم تعلَ ُمونَ َّ
أن الذين َير ُكضُونَ في الميدان
َّ
ضوا ِل َكي تنالُوا .و ُك ُّل من يُجا ِه ُد
ضون
واحدا ً يأ ُخذُ الجعالة .هكذا أُر ُك ُ
َجميعُ ُهم َير ُك ُ
ولكن ِ
يضبُ ُ
نحن فإكليالً ال يفنَى .إذا ً
ولئك فَ ِل َكي يأ ُخذُوا إكليالً يفنَى ،وأ َّما ُ
سهُ في ُك ِّل شَيء .أ َّما أ ُ َ
ط نف َ
َير َيقينُ 1( ".كور )26 -24 :9
أنا أر ُك ُ
ليس عن غ ِ
ض هكذا كأنَّهُ َ
الرياضة ،هَو عن ُمباراة الركضِ .لنَفت َ ِرض
ال َمث َ ُل األ َ َّو ُل الذي يستخ ِد ُمهُ الر ُ
سول بُولُس من ِ ّ
َّ
أنظار ُهم
ق عشرة كيلومترات .إنَّ ُهم يَ ُحثُّونَ ُخطا ُهم ُمثَ ِبّتينَ
أن ال ُمتسابِقينَ
ُ
َ
يتبارونَ في سبا ِ
يجتازونَ َّ
سباق – أي الشريط الذي سيق َ
ُ
خط
طعُونَهُ عندما
على الهدف الذي في نهايَ ِة ال ِ ّ
جتازونَ فيها خ َّ
صحيح ،ففي اللح َ
ظ ِة التي َي ُ
َط ال ِنّها َية،
ال ِنّها َية .وإذا تح َّك ُموا ِب ُ
سر َ
ع ِِ ِتهم ِبشك ٍل َ
سباقَّ .
إن التح ُّك َم
سيَ ُكونُونَ
ي ِ شَيءٍ يُريدُو َنهُ ِل َكي ير َب ُحوا هذا ال ِ ّ
حاضرينَ للت َّ ِ
ِ
ضحيَ ِة بأ ّ
صارى
بال ُّ
عة ُه َو ٌ
سر َ
أمر في غا َي ِة األه ِ ّميَّة ِلربحِ السباق .فالعدَّا ُؤونَ ال يُريدُونَ أن يبذُلوا قُ َ
ف الطريق ،وقب َل النها َية .وال يُريدونَ أن
ص ِ
جهدِهم من ال ِبدا َية ،وإال ت ُخ ُ
ور قوا ُهم في منت َ َ
سباق ُمحتَفِظينَ بطاقَ ٍة لم يستخ ِد ُموها كانَ يُم ِكن أن تجعلَ ُهم يفوزون.
يُن ُهوا ال ِ ّ
أبرزَ هُ لنا في هذا اإلصحاح (.)23 -19
يُط ِبّ ُق بُولُس هذا ال َمف ُهوم على فلسفة الخدمة الذي َ
سل أن يُ َب ِ ّ
وس المسيح ،لكي
ي شَيءٍ يلزم ،ضمنَ نا ُم ِ
كانَ هدفُهُ ك ُمر َ
ش َر العالم ،وكانَ سيع َم ُل أ َّ
عرف َّ
وعظ ِه –
أن ُمكافأتَهُ – أي األشخاص الذينَ ق ِبلُوا اإلنجيل بسبب
يُح ِقّقَ هدفَهُ .لقد
ِ
َ
ست ُك ُ
ون أبديَّةً.
ضارب كأ ِنّي ال
آخر من عالَ ِم ِ ّ
في العدد  26إستَخ َد َم بُولُس إيضاحا ً َ
الرياضة" :هكذا أ ُ َِ ِ
ب الهواء ".ث ُ َّم يُتا ِب ُع قائِالً" ،بل أق َمع جسدي وأستَع ِب ُدهُ حتَّى بع َد ما كرزتُ لآلخرين ال
أضر ُ
ِ
أصير أنا نفسي مرفُوضاً )21( ".لَ ُربَّما َك َر ُج ٍل شابّ ٍ كانَ بُولُس ِرياضيَّاً ،ألنَّهُ يستخ ِد ُم عددا ً
ُ
صارعة .في هذا المقطع،
من هذه اإليضاحات في رسائِ ِل ِه .في أف ُ
سس  ،6مثالً ،يتكلَّ ُم عن ال ُم َ
قارنت ِه لنظرتِ ِه للحياةِ والخدمة م َع الطريقة التي يجري بها العدَّا ُء في سباق
وبع َد ُم َ
صارعُ لل ُمصارعة.
الماراتُون ،شبَّهَ نظرتَهُ إلى حيا ِت ِه وخدم ِت ِه بالطري َق ِة التي َيستَ ِع ُّد بها ال ُم ِ
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صارعة ،يقضى ُ
ش ُهورا ً و ُه َو يُ ِع ُّد ستراتيجيَّةً لل ُمصارعة .ف ُه َو
صارعُ لل ُم َ
فعندما يست َ ِع ُّد ال ُم ِ
يج ُد نقا َ
ف
ط
ِ
س أفالما ً عن غ ِ
ُ
يعر ُ
َريم ِه ،علَّهُ ِ
يدر ُ
الضعف فيه – ُمقت َ ِنصا ً فُ َر َ
صهُ للنَّجاح .وهو ِ
نقا َ
ط قُ َّوتِ ِه وضع ِفهُ .ك ُّل هذا اإلستِعداد ُه َو جز ٌء من ستراتيجيَّتِ ِه ِلربحِ ال ُمصارعة.
ي ِ َب َ
ت َ
فمث ُل العدَّاء الذي يعدُوا مسافا ٍ
ي ٍ آخر يست َ ِع ُّد
ط ٍل ِر ِ
طويلة ،ومثل ال ُم ِ
صارع ،وأ ّ
ياض ّ
ق
للح َدث ،كانَ بُولُس ِ
بنفس الطريقة يُر ِ ّك ُز على ه َد ِف ِه .عندما خلَّ َ
صهُ المسي ُح على طري ِ
دِمشق ،دعاهُ للخدمة .ولكي تتحقَّقَ هذه الخدمة ،أنشأ َ بُولُس ُخ َّ
طةً للطريقَ ِة التي سيحيا بها
حياتَهُ – ف ُه َو سي ُك ُ
ون ُك َّل شَيءٍ ل ُك ِّل إنسان ،ل َكي يقو َد أك َب َر عد ٍد من الناس إلى المسيح .وكما
ُخض ُع ال َب َ
ف في
ب
ي جس َدهُ لتدري ٍ
ط ُل ِ ّ
الر ِ
ي ِ
ِ
صارم ،هكذا فع َل بُولُس .ف ُه َو لم ي ُِر ْد أن يكت َ ِش َ
ياض ُّ
ي خط ٍأ
نهايَ ِة ال ِ ّ
ُشار ُكوه فيه – أنَّهُ قد ِ
سباق – هذا السباق الذي كانَ قد دعا آخرينَ لي ِ
عم َل أ َّ
سعي.
ِم َّما يُف ِق ُدهُ أهليَّتَهُ ل ُمتا َبعَ ِة ال َّ
أ َ َو ُّد لو َّ
والخدمة .هذا ما ين َبغي أن ي ُكونَ
أن ُك َّل تا ِبعٍ للمسيح ت ُكون لهُ هذه الفلسفة للحياةِ ِ
الموقف الذي لَ َدينا ِحيا َل الحياة التي من أج ِلها َخلُصنا وإليها ُد ِعينا .فكم كانَ اللهُ سيتم َّجد،
وكم كانَ المسي ُح سي َّ
ُعظم ،وكم كانت المأ ُموريَّةُ العُظمى ستتحقَّق ،لو َّ
أن المزيد من ال ُمؤمنين
كانت لديهم فلسفةُ الخدم ِة وال َحياة التي عب ََّر عنها بُولُس في هذه األعداد.
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شرون
الفص ُل الثا ِلث وال ِع ُ
"نماذِج وتحذيراتٌ "
(1كُورنثُوس )22 -1 :11
ولئك
يرج ُع بُولُس للحدِي ِ
ث عن موضوع أكل ما ذُ ِب َح لألوثان .أل ُ َ
في ُكورنثُوس األُولى ِ ،11
صواب أكل هذا اللحم ،عب ََّر بُولُس عن تحذير" .أن ُ
ظ ُروا إسرائي َل
الذين إعتَقَدُوا أنَّهُ من ال َّ
أليس الذين يأ ُكلُونَ الذَّبائِح ُهم ُ
ش َركا ُء المذبَح؟" (ُ 1كورِ )11 :11ب َكلما ٍ
ت
حسب الجسد.
َ
َ
س ُكم عندما تأ ُكلُونَ هذا اللحم ال ُمقدَّم لألوثان؟ فهل
شر ُكونَ أنفُ َ
در ُكونَ بماذا ت ُ ِ
أُخرى" ،أال ت ُ ِ
ُشير إلى جس ِدهِ ،وأن
بز المسيح ،الذي ي ُ
يُم ِك ُن أن ت ُكونُوا في شَر َك ٍة م َع المسيح وم َع ُخ ِ
تست َ ِم ُّروا بال ُمشاركة في عبا َدةِ األوثان و ُك َّل ما يُرافِقها؟"
تور َ
شعب الل ِه
ط بها
ذكر أمثِلَةً من العه ِد القديم ،بما في َ
ُ
ذلك عبادة األوثان التي َّ
بع َد أن َ
القَديم عندما كانُوا في ال َب ِ ّريَّة ،قا َل بُولُس في العدد " ،11فهذه األ ُ ُمور جميعُها أصابَت ُهم ِمثاالً
إلنذارنا ُ
أواخ ُر ال ُّد ُهور".
و ُك ِت َبت
نحن الذين إنت َ َهت إلينا ِ
ِ
َّ
"مثال" تأتي من الكلمة اليُونانيَّة  ،Tuposالتي تعني "ن ُموذج ".فالن ُموذج ُه َو مثل
إن كلمة ِ
ٌ
إنطباعا ً على صف َح ٍة مطبُوعة .فهذه األم ِثلة أو النماذِج التي
ن ُموذج المطبعة ،أي
يتركُ ِ
رمز ُ
ورة ٌ
إنطباعا ً على
تتر َك ِ
صو ٌد منها أن ُ
مجازيَّةٌ صغيرة ،مق ُ
يذ ُك ُرها بُولس هي بالواقِع ُ
ص َ
ِ
ال ُمؤمنين ال ُكورنثُوس ِيّين وعلينا ُ
نحن اليوم.
نت تَ ُ
ظ ُّن أنَّهُ قائ ٌم فَليَن ُ
"إذا ً من يَ ُ
ظ ُّن أنَّ َك لن تسقُ َ
ط أبداً ،إت َّ ِخذ
ظ ْر أن ال يسقُط )12( ".فإن ُك َ
أنت أيضا ً قد تسقُ ُ
ط في الخطيَّة .علينا أن
لك .ألنَّ َك َ
ب إسرائيل القَديم تحذيرا ً َ
من ِمثا ِل شع ِ
اريخهم،
الوقُوعِ ُمجدَّدا ً في
ب الل ِه في العه ِد القديم .فأح ُد أسباب تسجيل ت ِ
ِ
أخطاء شع ِ
نح َذ َر من ُ
ُه َو لكي ال نعود ُ
نحن ونقع في أخطا ِئهم نفسها .ولم ي ُكن اإلسرائيليُّونَ القُدامى التائِهونَ في
سليمان مثالً ،وق َع في الكثير من األخطاء .وفي نهايَ ِة
البَ ِ ّريَّة ُهم الذين أخطأُوا فقط ،بل أيضا ً ُ
برتي ،لكي تتجنَّبُوا العواقِب
حياتِه قال ما معناهُ" ،ال تع َملوا كما ِ
عملتُ أنا .بل تعلَّ ُموا من ُخ َ
وجامعة)
التي عانَيتُ منها .إجعَلُوا من حيا ِتي تحذيرا ً ل ُكم( ".مز ُمور 2 ،1 :121؛
ِ
َّ
ض لها
داودُ ،مم ِكن أن
ض لها َ
تجربة َّ
َّ
جربَ ٍة َّ
تعر َ
تتعر َ
ض لها ُ
تعر َ
أنت أيضاً .وك ُّل ِ
إن ُك َّل تَ ِ
أنت
شعب الل ِه القَديم ،قد
ض لها
سليمان ،قد
ض لها َ
ُ
ُ
تتعر ُ
َّ
تجر َبة َّ
تتعر ُ
َّ
تعر َ
ض لها أنت .و ُك ُّل ِ
سها
ور َك .لماذا؟ ألنَّ ُهم كانُوا أُناساً،
وكذلك َ
َ
أنت إنسان .فاللهُ يستخ ِد ُم اليوم المصاد َِر نف َ
ِب َد ِ
التي إستخدمها آنذاك – كائنا ٍ
سوف
الكاملين
غير
كاملة.
ِ
ت بَشَريَّة غير ِ
ُ
فاألشخاص ُ
َ
للتجربة ،وقد يسقُ ُ
يتعرضُونَ دائِما ً
طون.
َّ
ِ
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َّ
َّ
ٌ
أمين الذي
تجر َبة إال َبشَريَّة.
ولكن اللهَ
ولكن بُولُس يُعطينا أمالً في العد ِد التالي" .لم ت ُ ِ
صب ُكم ِ
جر َبة أيضا ً ال َمنفَذ ِلتَستَطيعُوا أن
ال ي َد ُ
ع ُكم ت ُ َج َّربُونَ فوقَ ما تَستَطيعُون َبل س َي َجل م َع الت َّ ِ
أن العدد التالي يُظ ِه ُر لنا َّ
الحظ َّ
أن المنفَ َذ ُه َو ال ُه ُروب.
تحت َ ِملُوا )13( ".لنُ ِ
ال َّ
ش َهواتُ
أشخاص آخرونَ وا َج ُهوا
الخاطئة التي تأتي إلى حياتِ َك ليست جديدة ً وال ُمخت َ ِلفة.
ِ
ٌ
للتجربة بأن تقوى لدر َج ٍة ال
التجارب عينها .ولكن بإمكا ِن َك أن تَ ِثقَ بالله لكي ال يس َم َح
هذه
ِ
ِ
تعُو ُد تقوى على ُمقاوم ِتها أو تح ُّم ِلها ،ألنَّهُ وع َد بهذا وسيُح ِقّ ُق وع َدهُ.
شعب الل ِه القَديم ،وأرا َد ُه َو من ال ُكورنثُوس ِيّين أن
ذكر بُولُس خطايا ُمحدَّدة إقت َ َرفها
ُ
َ
ُ
يتحا ُ
ذكر
تجر َبة َّ
الرب ،والتذ ُّمر .ث َّم في العدد َ 14
شوها :عبا َدة األوثان ،النجاسة الجنسيَّةِ ،
وكيف يُؤ ِث ّ ُر هذا
ُمجدَّدا ً عبا َدة َ األَوثان ،عندما رج َع إلى قضيَّة أكل اللحم ال ُمقدَّم لألوثان،
َ
اللحم الذي قُ ّد َِم
أهربُوا من عبا َدةِ األَوثان )14( ".فأك ُل
على األخِ األضعَفَ " .
لذلك يا ِ
أحبَّائي ُ
ِ
سلوكٍ غير أخالقي.
شاركة ب ُ
لألَوثان يعني ال ُم َ
سةً .لقد كانت عبا َدة ُ
األوثان
ارساتُ ن َِج َ
من ال ُمستَحيل أن نُع ِبّ َر بالتمام كم كانت هذه ال ُم َم َ
ِ
ُمرتَبِ َ
إن ما يذبَ ُحهُ األ ُ َمم إنَّما يذ َب ُحونَهُ لل َّ
الروح" .بل َّ
ياطين )21( ".لهذا قا َل
ش ِ
طةً بعالَ ِم ُّ
يهربُوا ،وأن يبت َ ِعدُوا عن الهيا ِكل و ُك ِّل ما لهُ عالقَة بها.
لل ُكورنثُوس ِيّينَ أن ُ
التجارب .وال تُف ِ ّك ُروا بأنَّ ُكم
إهربُوا ُمباش ََرة ً من هذه
يُش ِ ّك ُل هذا أيضا ً نصي َحةً عظي َمةً لناُ :
ِ
ف بحيا ِت ُكم .تذ َّك ُروا أنَّهُ ولو
تهربُوا من
التجارب التي تع ُ
ع ُمو َد قُ َّوةٍ ،وأنَّهُ بإمكا ِنكم أن ُ
ص ُ
ِ
سدَّ .
َّ
التعليم عن التجربة
إن
ذلك،
كانَت ُرو ُحكم ت ُري ُد َ
ولكن الجس َد ضعيف .فال تستس ِل ُموا لل َج َ
َ
سوعُ أن
ُه َو أن نُ ِ
الربَّانِيَّة أو صالةِ التالميذ ،علَّمنا ي ُ
جربَة .ففي الصالةِ َّ
صلّي بأن ال نق َع في ت َ ِ
دخلنا في تجر ِبة( ".متَّى 13 :6؛ )41 ،41 :26
ي يوميَّاً" ،وال ت ُ ِ
نُ َ
ص ِلّ َ
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شرون
الفَص ُل َّ
الرابِع وال ِع ُ
ِئ المحبَّ ِة الثالثة"
" َمباد ُ
(1كورنثُوس )33 -23 :11
ُكر ُر ما سبقَ
طروحتَهُ الرائِعة حو َل قضيَّ ِة أك ِل ما ذُ ِب َح لألَوثان ،ي ِ ّ
وذكرهُ
بينما يخت ُ ُم بُولُس أ ُ ُ
َ
ليس
في اإلصحاح ِ
الثامن عن ال ُح ِ ّريَّة التي تُش ِبهُ المسيح .ف ُك ُّل شَيءٍ َي ِح ُّل ،كما يقُولُ ،ولكن َ
َيرنا.
ُص ُّر على أن نطلُ َ
ُك ُّل شَيءٍ يبني .ث ُ َّم ي ِ
ب َ
خير اآلخرينَ قب َل أن نسعى ِلخ ِ
ث ُ َّم يُعطي بُولُس تعليما ٍ
صين عن شَيءٍ من
َير ِ
فاح ِ
ت ُمحدَّدةُ " .ك ُّل ما يُباعُ في ال َمل َحمة ُكلُوهُ غ َ
أج ِل الضَّميرَّ .
ص ُح بُولُس
األرض ِ
ألن ِل َّ
لربّ ِ
َ
ومألَهاُ 1( ".كورنثُوس  )26 -25 :11ث ُ َّم ين َ
للوثَن؟"
الشخص الذي يُدعى إلى مأ ُدبَة طعام ،أن ال يسأ َل هذا
ُ
َ
الشخص" ،هل قُ ّد َِم هذا اللح ُم َ
ف َّ
أن
ض ُ
ب ال ُم ِ
ُون أن يسأ َل أسئِلةً .ولكن إذا إقت َ َر َ
يف وقا َل لهُ" ،أُريد َُك أن ِ
تعر َ
بل أن يأ ُك َل بد ِ
"ليس
ُوض ُح بُولُس قائالً،
للوثَن "،عندها ال تأ ُك ْل من أج ِل الضَّمير ".وي ِ
َ
هذا اللحم كانَ قد قُ ّد َِم َ
أنت ،بل ضمير اآلخر)29( ".
ضمير َك َ
َ
مير آخر؟" ()29
ُهنا يستَبِ ُق بُولُس ُ
سؤا َل ال ُكورنثُوس ِيّين" .ألنَّهُ لماذا يُح َك ُم في ُح ِ ّريَّتي من َ
ض ِ
شخص آخر؟ من أج ِل مج ِد الله! ف ُك ُّل ما
ي أن أُقا َد وأ ُ َح َّد بما يُف ِ ّك ُر ب ِه
ٌ
فقد تسأ َل ،لماذا عل َّ
تع َملُهُ كتِلمي ٍذ ليسوع المسيح ين َبغي أن يُع َم َل لمج ِد الله ،حتى ولو كانَ أكالً و ُ
شرباً .وين َبغي
شخص آخر – سوا ٌء أكانَ يَ ُهو ِديَّا ً أم أ ُ َم ِميَّا ً
أن تتأ َّك َد من َّ
ٍ
أن طريقَةَ حيا ِت َك ال تُش ِ ّك ُل َ
عثرة ً أل ّ
يِ
ؤمناًُ 1( ".كورنثُوس )33 ،32 :11
أم ُم ِ
ون ُم َر َّ
ون يعت َ ِق ُد َّ
قام بهذه ال ُمالحظة ،ف ُه َو قد ي ُك ُ
ف ُمضيفُ َك قد ي ُك ُ
أن
شحا ً للخالص .وبما أنَّهُ َ
سؤال ُه َو في كلمة
ع المسيح ال يأ ُكلُونَ لحما ً كانَ قَد قُ ّد َِم ِل َوثَن.
جواب آخر على هذا ال ُّ
ٌ
أتبا َ
الح ْ
أن ُك َّل ُمش ِكلَة عالَ َجها بُولُس في كنيس ِة ُكورنثُوس ت َ ِج ُد لها حالً
كيف َّ
ظ
واحدة" :محبَّةِ ".
َ
في إصحاحِ المحبَّة ،بما فيها هذه ال ُمشكلة.
تبر ُز ُهنا ثالثَةُ مبادِئ كانت تقُو ُد األخالقَ الشخصيَّة التي وصفها بُولُس ونص َح بها في
ُ
خير اآلخرين .ولقد وض َع اليَ ُهودِي،
اإلصحاحِ التاسع .ف ُه َو لم يطلُبْ
ي ،بل َ
َ
خيرهُ الشخص ّ
األ ُ َممي ،ال ُمؤمنَ النا ُموسي ،واأل َخ األض َعف في مر َك ِز إهتماما ِ
ت حياتِه .و ُه َو لم يطلُب مج َدهُ
الشخصي ،بل مج َد الله – حتَّى في أصغ َِر األ ُ ُمور ،مثل األكل وال ُّ
شرب .فما ُه َو الذي يُم ِ ّج ُد
خالص اآلخرينَ وبُنيان ِهم؟ وهل أنا أس َعى ورا َء خَيري أم خير
الله؟ وما ُه َو الذي يُؤ ّدِي إلى
ِ
اآلخرين؟ هذه مبا ِد ُ
سيط َر على حياة ال ُمؤمنين األخالقيَّة.
ئ رائعة ين َبغي أن ت ُ ِ
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هذه المبادِئ هي ل ُك ِّل ُمؤمن ،ولكن عندما ي ُك ُ
ون ال ُمؤمنُونَ حديثي اإليمان ،قد ال يف َه ُمون هذه
ض ُجون ،سيق َبلُونَ المبادِئ التي قادت فلسفة حياة
ال ُمطلقات األدبيَّة األخالقيَّة .وبينما ين ُ
علّم وكاتِب في كنيس ِة العه ِد الجديد.
سل وراعي و ُم ِ
وخدمة أعظم ُمر َ
ُؤمنَ بفلسفة الحياة والخدم ِة هذه،
على تا ِبعِ المسيح لكي ي ُكونَ قائدا ً في كنيسة ،أن يُط ِبّقَ وي ِ
التي طبَّقها بُولُس وأوضحها في اإلصحاحات  ،9 ،1و 11من ُكورنثُوس األُولى .فالمحبَّةُ
ُ
ي .والمحبَّةُ ينبَغي أن ت ُكونَ بُرهانَ ِمصداقِيَّ ِة ُك ِّل
الروح ،وب
ُرهان النُّضج ُّ
ثمر ُّ
هي ُ
الروح ّ
تتمحو ُر َحو َل المسيح وحو َل
وسط هذه الفلسفة األخالقيَّة التي
ُمؤمن .المحبَّةُ هي في
ِ
َ
وتعيش على أساس هذه الفلسفة األخالقيَّةَّ ،
نت ت ُ ُ
والتبشير
فإن المسي َح
ؤمن
اآلخرين .فإن ُك َ
ُ
َ
وبُنيان اآلخرين ست ُك ُ
محو ِر حياتك.
ون في مر َك ِز إهتماماتِ َك وفي َ
صة ٌ
ؤمنا ً أم غير ُمؤمن،
للتبشير أو للبُنيان .وسوا ٌء أكانَ ال
ُك ُّل
شخص ُم ِ
ٍ
ُ
تعرفُهُ ُه َو فر َ
ِ
شخص ِ
َّ
وعليك أن تُص ِ ّم َم على
وخالصه.
فإن رغبَت َ َك ينبَغي أن ت ُكونَ لخدمتِ ِه كعب ٍد من أج ِل بُنيانِ ِه
َ
ِ
المجيء إلى المسيح ،إن كانُوا غير ُمؤمنين .وإن كانُوا
أن ال تع َم َل شيئا ً قد يمنَ ُع الناس من
ِ
ُمؤمنينَّ ،
فإن ُ
ي شَيءٍ م َّما قد يص ُد َم ُهم ،أو يُش ِ ّك ُل
شغلَ َك الشاغل ين َبغي أن ي ُكونَ أن ال تع َم َل أ َّ
أمام إيما ِنهم ،أو يمنَعُهم من النُّ ُم ّو.
عث َ َرة ً َ
هذه المبادِئ :مجد الله ،تبشير غير ال ُمؤمنين ،وبُنيان ال ُمؤمنين ،هي التي بها سنَج ُد حالً
ص بعالقاتِنا...
الرما ِديَّة" ،التي ال يدينُها
ُ
َّس وال يم َد ُحها ،فيما يختَ ُّ
"للقَضايا َّ
الكتاب المقد ُ
واجهُ واح َدة ً من هذه القضايا الصعبَة ،مثل أكل اللحم الذي قُ ّد َِم لألوثان ،ف ِ ّك ْر بالذين
فعندما ت ُ ِ
تتمحو ُر حيات ُ َك حو َل نف ِس َك ،أم حو َل المسيح
س َك .هل
يُشا ِهدُون ََك تع َم ُل َ
ذلك .ث ُ َّم إمت َ ِح ْن نف َ
َ
ُنيان ال ُمؤمنين؟
وحو َل اآلخرينَ لمج ِد الله،
ِ
ولخالص الض َِّالّين ،ولب ِ
ت الخدمة عن َد بُولُس ،والتي شاركنا بها في اإلصحاح التاسع،
أُش ِ ّجعُ َك أن تج َع َل من أولويَّا ِ
وفي خاتِ َم ِة اإلصحاحِ العا ِشر ،أن تج َع َل منها أوليَّاتِ َك ال ُمطلَقة .إ ِت ّ ِخ ْذ اإللتِزام بأن ت ُكونَ عبدا ً
صير ُك َّل شَيءٍ ل ُك ِّل
ل ُك ِّل
ض ْعهُ في مر َك ِز إه ِت ِ
ي ٍ تلتَقي بهَ .
مام َك ،وتع َّه ْد بأن ت َ َ
ٍ
كائن َبشَر ّ
ي ِ ع َم ٍل يُم ِك ُن أن يُش ِ ّك َل
ٍ
شخص ،لكي يخلُ َ
ص الجميع .ث ُ َّم ،إت َّ ِخ ْذ اإللتِزام بأن ال تُقد َِم على أ ّ
للوثَنيّين ،أو لل ُمؤمنين الذي ستلتَقي ِهم في حياتِ َك.
َ
عثرة ً لل ُمت َ َد ِيّنِينَ ،
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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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