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قد َمة
ال ُم ِ
واح َدة ٌ من
ستَنا ال ُم َع َّمقَة لرسالَ ِة ُكورنثُوس األُولى ،وهي ِ
في هذا ال ُكت َ ِيّب ،أَ َو ُّد أن أُتا ِب َع درا َ
س ِة ال ُكت َ ِيّب رقم
رسا ِئ ِل بُولُس العمليَّة التي و َّجهها إلى كنيس ِة ُكورنثُوس .أ َ ُح ُّ
ض ُكم على درا َ
تقرأُوا هذا ال ُكت ِيّبَّ ،
ذلك سيُو ِفّ ُر ل ُكم الخَل ِفيَّةَ التي تحتا ُجونَها ل َكي تف َه ُموا
ألن َ
 ،15قب َل أن َ
الجزء األخير من رسالَ ِة ُكورنثُوس
ضل الحقا ِئقَ التي يُريدُنا اللهُ أن نتعلَّ َمها في هذا
ِ
بشك ٍل أف َ
األُولى.
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الفَص ُل األ َ َّول
"الر ُجل وال َمرأَة ،اللهُ وال َمسيح"
َّ
(1كُورنثُوس )11 -1 :111
شار َك معنا بُولُس فلسفَتَهُ للخدمة،
في اإلصحاحا ِ
ت  ،1 ،5و 11من ُكورنثُوس األُولىَ ،
نفس الوقت".
س ُكم في ِ
سفَتَهُ لل َحياة" :ال يُم ِكنُ ُكم أن تخ ُد ُموا اآلخَرين ونُفُو َ
والتي ش َّكلَت أيضا ً فل َ
آخر ُو ِج َد في
ي في اإلصحاحِ الحادِي عشر ،يُعا ِل ُج بُولُس مو ُ
ولكن بع َد العد ِد اإلف ِت ِ
ضوعا ً َ
تاح ّ
ور ال َمرأَةِ في جس ِد ال َمسيح .في العدد  1من اإلصحاح الحادِي
كنيس ِة ُكورنثُوس ،و ُه َو َد ُ
كتب بُولُس يقُولُ" :إ ِذ ال َمرأَة ُ ِإ ْن كانَت ال تَتَغ َّ
َعرها .وإن كانَ قَبيحا ً
َطى فَليُقَ َّ
صش ُ
عشر َ
ص أو تُح َلقَ فَلتَتَغ َّ
َط ".تَت َّ ِخذُ األداة ُ ال َّ
معنى ها َّماً.
رطيَّةُ "إن" في هذا العدد
ش ِ
بال َمرأَةِ أن تُقَ َّ
ً
الحضارة ُهناك ،حتَّى في هي َك ِل العبادة.
في ُكورنثُوس ،كانَ البَغا ُء ُجزءا ً من واقِعِ الحياة في
َ
ف ع َّما كانت تفعلَهُ
ف ال َجمي ُع أنَّها ُم ِ
وم ٌ
س ،كانت تع َم ُل أمرا ً يخت َ ِل ُ
فإذا أرا َدت َ
إمرأَة ٌ ما أن ِ
يعر َ
شعرها قَصيرا ً جداً .لقد
ص
باقي ال ِنّساء،
َ
ع ال ِغطا َء عن رأ ِسها ،وكانت أيضا ً تقُ ُّ
تنز َ
َ
وذلك بأن ِ
حضارةِ ُكورنثُوس.
ير عال َمةً على البَغاء في
كانَ
ص ُ
ُ
الشعر القَ ِ
َ
وحيَّ ِة
المنزل في ُكورنثُوس ،إعتَقَ َدت
وفي كنا ِئ ِس
الر ِ
بعض ال ِنّ ِ
ورةِ ُّ
ُ
ساء أنَّهُ ،بسب ِ
ب الث َّ َ
ِ
ِ
الداخليَّ ِة وال ُح ِ ّريَّ ِة التي إختبرناها في المسيح ،إعت َ َقدنَ أنَّهُ بإمكانِ ِه َّن أن َي ُك َّن أحرارا ً بنزعِ
صلِّينَ أو يتنبَّأَنَ .
ِ
غطاء َّ
الر ِ
أس بينما ُه َّن يُ َ
اإلخوة على أنَّ ُكم
ضوع بطريقَ ٍة َدقيقَ ٍة في العدد " :1فأم َد ُح ُكم أيُّها
يب َدأ ُ بُولُس ب ُمعالَ َج ِة ال َمو ُ
َ
تَذ ُك ُرونَني في ُك ِّل شَيءٍ وتحفَ ُ
سلَّمتُها إلي ُكمَّ ".
إن كلمة "التعاليم" هي في
ظونَ التَّعا ِليم كما َ
غا َي ِة األه ِ ّميَّة .يبدُو َّ
ت كانت تُت َّ َخذُ في الكنا ِئ ِس األُولى حيا َل هذه القضايا
أن القَرارا ِ
ُشاركُ بِما َ
حضارتِهم .فإن لم ي ُك ْن ل َدي ِه
ظنَّهُ َحكيما ً بالنسبَ ِة ل ُهم في
َ
الحضاريَّة ،وكان بُولُس ي ِ
س ِ ّمي هذا بالتَّعا ِليم.
ٌ
ي ُم َح َّد ٌد ل ُهم ،كانَ يُ َ
أساس ِكتابِ ٌّ
ينزعنَ ِغطا َء ُرؤُ و ِس ِه َّن في ال ِعبا َد ِة العا َّمة:
يُتا ِب ُع في العدد  4ب ُمعا َل َج ِة ُمش ِك َل ِة ال ِنّساء اللَّواتِي ِ
"ولكن أُري ُد أن تعلَ ُموا َّ
ورأس
الر ُجل.
أس ال َمرأَةِ ف ُه َو َّ
ُ
أس ُك ِّل َر ُج ٍل ُه َو ال َمسي ُح .وأ َّما َر ُ
أن َر َ
ص ِلّي أو يتنبَّأ ُ ولَهُ على رأ ِس ِه شَي ٌء ف ُه َو ي ُ
سهُ .وأ َّما ُك ُّل
ُشين رأ َ
ال َمسيح ُه َو اللهُُ .ك ُّل َر ُج ٍل يُ َ
َير ُمغ َّ
ى فت َ ِش ُ
واح ٌد ِب َعينِ ِه .إ ِذ
سها ألنَّها وال َمحلُوقَة شَي ٌء ِ
ص ِلّي أو تَتَ َنبَّأ ُ ورأ ُ
سها غ ُ
ين رأ َ
إمرأَةٍ ت ُ َ
َ
َط ً
ص أو تُحلَقَ فَلتَتَغ َّ
َّ
َط.
ص
ال َمرأَة ُ إن كانت ال
شعرها .وإن كانَ قَبيحا ً بال َمرأ َ ِة أن ت ُ َق َّ
تتغطى فَليُقَ َّ
ُ
الر ُج َل ال ين َبغي أن يُغ ِ ّ
َّ
ي مج ُد
فإن َّ
سهُ ِل َكونِ ِه ُ
ي رأ َ
ص َ
ورة َ الل ِه ومج ِدهِ .وأ َّما المرأَة ُ ف ِه َ
َط َ
َّ
الر ُجلَّ .
الر ُج َل لم يُخلَ ْق من أج ِل
الر ُجل.
وألن َّ
ليس من المرأَةِ بَ ِل المرأَة ُ من َّ
ألن َّ
َّ
الر ُج َل َ
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س ٌ
لطان على َرأ ِسها من
الر ُجل .لهذا ين َبغي لل َمرأَةِ أن ي ُكونَ لها ُ
المرأَةِ ب ِل ال َمرأَة ُ من أج ِل َّ
أج ِل المالئكةُ 1( ".كورنثُوس )11 -4 :11
ص ُدهُ بُولُس في هذا المق َ
الواضحِ أنَّهُ َيقُو ُل أنَّهُ من الخطأ َ أن
طع؟ َّأوالً ،من
ما ُه َو الذي يق ُ
ِ
ذلك في
ع هؤُالء ال ِنّساء غطا َء ُرؤو ِس ِه َّن في العبا َدةِ ال َج َما ِعيَّة ،بسبب ما كانَ يعني ِه َ
تنز َ
ِ
حضار ِة ُكورنثُوس .وفي ذِه ِنيَّ ِة كو ِن ِه " ُك ّل شَيء ل ُك ِّل النَّاس" (أن ُ
ظر ُ 1كورنثُوس ،)11 :1
َ
ص ٍة لل َّ
ضوحٍ أنَّهُ على
أي تكييف النفس بشك ٍل ال يس َم ُح ِب
بو ُ
شها َدةِ ،يقو ُل بُولُس ُ
خسارةِ أيَّ ِة فر َ
َ
هؤالء ال ِنّساء أن يُغ ِ ّ
حضارتِ َك على
العار في
ب قا ِئالً أنَّهُ إن كانَ من
س ُه َّن .ف ُه َو يكت ُ ُ
َطينَ ُرؤُو َ
َ
ِ
َّ
تتغطى،
شعرها َقصيراً ،أو أن ال تض َع غطا ًء على رأ ِسها ،عندها عليها أن
المرأ َةِ أن ي ُكونَ
ُ
شعرها من أج ِل ال َّ
شهادة.
رخي
وأن ت ُ ِ
َ
ص ِلّي
ث ُ َّم يكت ُ ُ
ب أمرا ً ُمد ِهشا ً كو َنهُ ُمعَ ِلّما ً سابِقا ً للنا ُم ِ
يَ .
كتب يقُو ُل أنَّهُ عندما يُ َ
وس الي ُهود ّ
ي شَيءٍ على رأ ِس ِه .فِمن عا َدةِ الي ُهود األُورثُوذكس حتَّى
َّ
الر ُج ُل أو يتنبَّأُ ،ال ِ
يجب أن يض َع أ َّ
صالة .أ َّما
َّامنا
في أي ِ
سوا قُلُن ُ
الحاضرة ،أن يل ِب ُ
الر ُج ُل على رأ ِس ِه عن َد ال َّ
ضعُها َّ
س َوة ً لل َّ
صالة ،ي َ
ِ
شوفَةً أو غَير ُم َّ
سهم مك ُ
ض ِر
الرجا ُل أن ت ُكونَ ُرؤو ُ
بُولُس فيَقُو ُل ُهنا أنَّهُ على ِ ّ
غطاة في مح َ
الله.
الزوج َّ
أن العالقَة بينَ َّ
إن بُولُس يقُو ُل َّ
َّ
والزو َجة هي مثل العالقة بينَ المسيح والله .من
أن اللهَ اآلب ُه َو فوقَ اإلبنَّ ،
الواضح َّ
ب ُه َو ُ
األول.
وأن مج َد اآل ِ
ِ
شغ ُل اإلبن الشا ِغل ،وه ُّمهُ َّ
ص ُد ب ِه أنَّ ُهم يع َملُونَ معا ً في
ذلك نس َم ُع اإلبنَ َيقُولُ" ،أنا
غم َ
واآلب ِ
ُ
واحدٌ "،والذي يق ُ
ُ
ور َ
إنسجام تام (يُو َحنَّا .)41 :11
ٍ
ُطرس بإستمرار ،يستَخ ِد ُم بُولُس العال َقةَ بينَ المسيح والكنيسة ،والوحدة
وكما يف َع ُل ُه َو وب ُ
بطرس
التي كانت مو ُجو َدة ً بينَ يسوع واآلب ،كالنَّ ُمو َذجِ ال ُمو َحى ب ِه من الله عن الزواج (ُ 1
سس  .)11 -11 :5ف ُه َو لم يكتُبْ قائِالً َّ
والر ُجل
15 :1؛ 1 ،1 :4؛ أف ُ
أن المرأَة هي ال شَيء َّ
ُه َو ُك ُّل شَيء .بل يقُو ُل َّ
بنفس الطريقة التي
أن المرأَة َ َّ
عض ِهما ال َبعض ِ
طان ِب َب ِ
والر ُجل ُمرت َ ِب ِ
يرتَبِ ُ
يحم ُل مسؤوليَّةَ
ُ
سوعُ،
فالر ُج ُل ُه َو فوقَ المرأة ،بمعنى أنَّهُ ِ
ط بها ي ُ
اإلبن ،بالل ِه اآلبَّ .
سل َ
طة بتح ُّم ِل هذه المسؤوليَّة .ولكن ،كما َّ
اآلب كانَ فوقَ اإلبن،
أن
المنزل والعائِلة ،وال ُّ
َ
ِ
ُ
بعضهما البعض ،وبأكث َ ِر من
واإلبن كانا واحداً ،في
فاآلب
ذلك
رغم َ
إنسجام ِ
ُ
ٍ
كام ٍل م َع ِ
ُو َ
للر ُج ِل والمرأ َ ِة أن ي ُكونَا في عالقَ ٍة
بنفس الطريقة من ال ُمم ِك ِن َّ
يان كإل ٍه واحدٍِ ،
معنى ُمتسا ِو ٍ
ً
ي ُك ُ
ونان في ُمساواةٍ ُمطلَقَة.
ون فيها ُه َو
نفس الوق ِ
رأس المرأة ،وفي ِ
ُ
ت ي ُك ِ
ق هذه األعداد الستَّة عشر األُولى من ُكورنثُوس األُولى  ،11وأعت َ ِق ُد أنَّ ُكم
در ُ
أُ ُ
سوا ِبت َ َع ُّم ٍ
دور و ُم ِه َّم ِة َّ
ي تُخ ِب ُرنا عن ِ
الر ُج ِل والمرأة الت َّ ِقي ِ
َّان في زواجٍ
ست َ َرونَ أنَّها عميقَةٌ بال ِفعل .ف ِه َ
الر ُج ِل والمرأَةِ في ال ِقي َم ِة واإلع ِتبار .و ِهي أيضا ً
ي ُك ُ
محو َرهُ ،وأيضا ً عن ُمساواةِ َّ
ون المسي ُح َ
4
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ٌ
ي .هذه
ي ،وين َبغي أن ي ُكونَ لها
تُعا ِل ُج ُمش ِكلَةً كانت
تطبيق َح َ
ض ِ
ِ
ار ّ
حضاريَّةً بشك ٍل أساس ّ
تلك التعاليم الكتا ِبيَّة
المشا ِكل الحضاريَّة وتطبيقا ِتها
الحضاريَّة ين َبغي أن ت ُكونَ ُم َميَّزَ ة ً عن َ
ِ
َّ
ش ِبّه بالمسيح هي العالقة
عن الزواج والتي
تتخطى الحضارة ،مثل كون نماذِج الزواج ال ُمت َ َ
بينَ اإلبن واآلب ،والعالقَة بينَ المسيح والكنيسة.
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الفَص ُل الثَّاني
ب أم عشا ُؤكُم؟"
الر ِ
"عشا ُء َّ
(1كُورنثُوس )43 -11 :11
في العدد  11من ُكورنثُوس األُولى  ،11يب َدأ ُ بُولُس ب ُمعالَ َج ِة ُمش ِكلَ ٍة أُخرى في َكنيس ِة
الربّ  ،كانُوا يس َبقُونَ هذا اإلح ِتفال "بولي َم ِة المحبَّة".
ُكورنثُوس .فعندما كانُوا يحت َ ِفلُونَ
ِ
بعشاء َّ
مناز ِلهم.
وكانَ
ُ
الناس على ما يبدُو يجلُبُونَ طعا َما ً من ِ
بعض ال ُمؤمنين عبيدا ً يعي ُ
قر ال ُمدقِع .هؤالء الفُقراء
في كنيس ِة ُكورنثُوس ،كانَ
ُ
شونَ في الفَ ِ
طعام وكانُوا ي ُجوعُونَ عندما كانَت تُق َّد ُم ولي َمةُ المحبَّة.
ٍ
غير قادِرينَ على َجل ِ
كانُوا َ
بأ ّ
يِ
فيتشار َك ب ِه الجمي ُع سوا ِسيَةً ،كانُوا
الطعام على طا ِولَ ٍة ُمشت َ َركة للجميع
فب َد َل أن يضعُوا ُك َّل
ِ
َ
الطعام في مج ُموعا ٍ
البعض من
صلَةُ ،ك ٌّل على ِح َدة .وبينما كانَ
يتناولُونَ
ُ
ت صغيرة ُمنفَ ِ
َ
َ
َّ
ثرةِ الطعام ،كانَ آخ َُرونَ يَ ُجوعُونَ بينما كانُوا يُراقِبُونَ إخو ِت ِهم
ا ِ
لناس يُت َخ ُمونَ من َك َ
ص ُّو َر ُحد َ
ُوث هذا األمر في ُمجتَ َمعِ ال ُمؤمنين؟
وأخوا ِتهم يأ ُكلُون .هل بإمكا ِن َك ت َ َ
ثير من النّبي ِذ ُهناك ،وبينما كانَ َي ُ
الربَّاني أو
تناو ِل
ِ
العشاء ُّ
ال بُ َّد أنَّهُ كانَ يُو َج ُد ال َك ُ
حين مو ِع ُد ُ
أفر ُ
الطعام وال َّ
ب قد أصبَ ُحوا بال َحقيقَ ِة
طوا في
كسر ال ُخبز ،كانَ
ُ
شرا ِ
ِ
البعض من الذين َ
وصي
سكارى! كانَت هذه هي ال ُمش ِكلة التي عالجها بُولُس إبتِدا ًء من العدد " :11ولكنَّني إذ أ ُ ِ
َ
ض ِل َبل لألر َدأِ .أل ِنّي َّأوالً حينَ تجت َ ِمعُونَ في
ليس لألف َ
بِهذا لَستُ أم َد ُح َكو َن ُكم تجتَ ِمعُونَ َ
ال َكنيس ِة أس َم ُع َّ
ت وأُص ّد ُ
أن بي َن ُكم إنشقاقا ٍ
بعض التصديق".
ِق
َ
شةً عن الطريقة التي يستخ ِد ُم بها اللهُ ال ِ ّ
شقاقات بينَ ال ُمؤمنين:
يُعطينا بُولُس ُهنا نظرة ً ُمد ِه َ
"ألنَّهُ ال بُ َّد أن ي ُكونَ بي َن ُكم ِب َدعٌ أيضا ً لي ُكونَ ال ُمزَ ُّكونَ ظا ِهرين بينَ ُكم1( ".كورنثُوس :11
أمر َج ِيّ ٌد نستطي ُع قولَهُ عن ال ِ ّ
ت بينَ ال ُمؤمنين ،و ُه َو َّ
أن اللهَ يُظ ِه ُر
شقاقا ِ
ُ .)11ه َ
ناك ٌ
كشف الذين نالُوا ِرضاه.
إختِالفاتِهم ِل َكي يَ
َ
شاء
ؤمنُونَ بال َع ِ
ُقرأ ُ عندما يحت َ ِف ُل ال ُم ِ
ث ُ َّم يُعطي بُولُس هذا التَّعليم الجميل الذي غا ِلبا ً ما ي َ
سلَّمت ُ ُكم أيضا ً َّ
ع في اللَّيلَ ِة التي أُس ِل َم
الربَّ ي ُ
سو َ
إن َّ
سلَّمتُ من َّ
ُّ
الربّ ِ ما َ
ي اليوم" :ألنَّني ت َ َ
الربَّانِ ّ
سور ألج ِل ُكم .إصنَعُوا هذا
فيها أخ َذ ُخبزاً.
وشكر فك َّ
س َر وقا َل ُخذُوا ُكلُوا هذا ُه َو جسدي ال َمك ُ
َ
الكأس أيضا ً بع َدما تع َّ
الكأس هي العه ُد الجدي ُد ِب َدمي .إص َنعُوا
شوا قائِالً هذه
كذلك
ِلذِكري.
َ
ُ
ُ
هذا ُكلَّما ش َِربتُم ِلذِكري .فإنَّ ُكم ُكلَّما أ َ َكلتُم هذا ال ُخبز وش َِربتُم هذه الكأس تُخ ِب ُرونَ ب َمو ِ
ت َّ
الربّ ِ
إلى أن يَ ِجيءُ 1( ".كورنثُوس .)11 -14 :11
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الربّ ِ في
الفاضحة عن
ى ب ِه من الله لل ُمش ِكل ِة
اإلستهتار ِبمائِ َدةِ َّ
ِ
ِ
يُعطينا هذا المقط ُع حالً ُمو َح ً
ع فَليأ ُكل في
ب بُولُس قا ِئالً" :إن كانَ أح ٌد ي ُجو ُ
كنيس ِة ُكورنثُوس .ينتَهي اإلصحا ُح عندما يكت ُ ُ
البَيت ل َكي ال تجتَ ِمعُوا لل َّدينُونَة)43( ".
لديك مطبَ ٌخ في
ي ِ أن ي ُكونَ
َ
كثيرة ٌ اليوم ت ُ ِ
ِبنا ًء على هذا العدد ،كنا ِئ ُ
س َ
ؤم ُن أنَّهُ من غ ِ
َير الكتا ِب ّ
طعام ُمشتَ َر َكة في الكنيسة .أعت َ ِق ُد َّ
تفسير
أن هذا
ت
تناو َل وجبا ِ
ٌ
ٍ
ال َكنيسة ،وأنَّهُ من الخط ِأ ُ
ٌ
ف لهذا العدد .لم ت َ ُك ِن ال ُمش ِكلة في كو ِنهم يأ ُكلُونَ في الكنيسة ،بل في كو ِنهم
وتطبيق ُمت َ ِ ّ
طر ٌ
إستسلَ ُموا لخَطيَّ ِة ال َّ
ليس ل ُهم ،وكانُوا
ُشار ُكوا طعا َم ُهم م َع أ ُ َ
ش َر ِه والفَ َجع ،ولم ي ِ
ولئك الذين َ
ص ِ ّح ُحهُ في هذا المقطع .ال أعتَ ِق ُد َّ
أن بُولُس كانَ
يس َك ُرونَ  .هذا ما كانُوا بُولُس يُو ِبّ ُخهُ ويُ َ
سيمنَ ُع ال َّ
طعام ُمشتَر َك ٍة
ش ِر َكةَ بينَ ال ُمؤمنين في الكنيس ِة حو َل ما ِئ َدةِ الطعام.
فتناو ُل مائ َدةِ
ٍ
ُ
(رؤيا :4
كانت دائما ً هي العا َدة ُ ال ُمت َّ َبعةَ في كلم ِة الل ِه كن ُمو َذجٍ عن أعمق ُمستَوى في الشركة ُ
11؛ لُوقا .)13 -11 :13
الرب
ما ِئ َدةُ َّ
ع
ف أتبا ُ
ما ُه َو معنى مائدة َّ
الرب؟ َ
عبر أكثَر من عشرينَ قرنا ً من تاريخِ الكنيسة ،إختَلَ َ
حان فعالً
ض ُهم َّ
المسيح حو َل كيفيَّ ِة إجا َب ِتهم على هذا السؤال.
أجاب بع ُ
َ
أن ال ُخبزَ والخ َ
َمر يُص ِب ِ
جس َد ودم المسيح ،عندما يلتَقي ال ُمؤمنُونَ حو َل هذه المائدة .هذا ما يُس َّمى بعقيدة
اآلخرونَ َّ
َمر بطريقَ ٍة
ُس ُه َو فقط
"اإلستِحالَة ".ويقُو ُل
أن ُّ
ُ
ِ
بز والخ ِ
حاض ٌر في ال ُخ ِ
الرو َح القُد َ
وآخرونَ أيضا ً يعتَ ِقدُونَ َّ
أن مائِ َدة َ
ضور الحقيقي".
ص ٍة جداً .وهذا ما يُس َّمى بعقيدة "ال ُح ُ
خا َّ
ُ
ودم المسيح من أج ِلناَّ ،
ع قا َل" ،إص َنعُوا
الربّ ِ هي فقط
ألن ي ُ
سو َ
َّ
ٌ
ي لذبي َح ِة جس ِد ِ
تذكار َر ِ
مز ٌّ
سوع،
خيرونَ أنَّهُ في الليلَ ِة التي سبقَت موتَهُ على الصليب ،قا َل ي ُ
هذا ِلذِكري ".يعت َ ِق ُد األ َ ُ
"بهذه الطريقة إختَرتُ أن تتذ َّك ُرونَني".
سوعُ عن نف ِس ِه للكنيسة ،لكي تحفَ َ
ظها وتحت َ ِف َل
صورة الرمزيَّة
المجازيَّة التي أعطاها ي ُ
هذه ال ُّ
ِ
ورة ٌ مأسا ِويَّةٌ عن
بها إلى أن يجي َء ثانِ َيةً،
ورة ً جميلةً .بالواقِع ،إنَّها ُ
ست ُ
بمعنى ما ،لي َ
ص َ
ص َ
ً
دركُ أنَّها ت ُ َم ِث ّ ُل محبَّةَ الله
َر ِبّنا .إنَّها ُ
ص َ
ورة ٌ عن المسيحِ ال َمصلُوب .ولكن ،بالطبع ،عندما نُ ِ
ورة ُ جميلَةً جداً .وبينما كانَ بُولُس يتعا َم ُل
ت
التي حقَّق ِ
الخالص لهذا العالم ،تُصبِ ُح هذه ال ُّ
َ
ص َ
عص َية في كنيس ِة ُكورنثُوس ،أعطانا تعليما ٍ
الربّ .
ت ها َّم ٍة
بشأن مائِ َدةِ َّ
م َع ُمش ِكلَ ٍة ُمستَ ِ
ِ
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الفَص ُل الثا ِلث
أن ُ
داخلَكَ  ،وحولَكَ
ظ ْر فوقَكَ ِ ،
(1كُورنثُوس )43 -11 :11
الربّ ،
الر ُ
سول بُولُس للكنيسةَ في ُكورنثُوس األُولى ِ 11حيا َل مائِ َدةِ َّ
التعليماتُ التي يُعطيها َّ
ص فصالً إضا ِفيَّا ً لهذا
ت َّمت قرا َءتُها لماليين ال َم َّرات في خدما ِ
كسر ال ُخبز .أو ُّد أن أ ُ َخ ِ ّ
ص َ
ت ِ
ي من أك َل
ال َمو ُ
ضوع ،ألنَّهُ في غايَ ِة األه ِ ّميَّة .يُتابِ ُع بُولُس تعلي َمهُ في العدد  11قائِالً" ،إذا ً أ َ ُّ
ُون إستحقاق ي ُك ُ
الربّ ِ و َد ِم ِه .ولكن
ب
جرما ً في جس ِد َّ
كأس َّ
هذا ال ُخبز أو ش َِر َ
ون ُم ِ
َ
الربّ ِ بِد ِ
ب من الكأسَّ .
ُ
ب
ألن الذي يأ ُك ُل
بز
ِل َيمتَ ِح ِن
ويشر ُ
ويشر ُ
اإلنسان نف َ
َ
َ
سهُ وهكذا يأ ُك ُل من ال ُخ ِ
ق يأ ُك ُل
ثيرونَ
ويشر ُ
غير ُم َم ِيّ ٍز جس َد َّ
الرب .من أج ِل هذا في ُكم َك ُ
ب َدينُونَةً لنَف ِس ِه َ
َ
ُون إس ِتحقا ٍ
بِد ِ
علينا .ولكن إذ
ُ
ضى و َك ِث ُ
ضعَفاء و َمر َ
يرونَ يرقُدُون .ألنَّنا لو ُكنَّا َح َكمنا على أنفُ ِسنا لما ُح ِك َم َ
الربّ ل َكي ال نُدانَ مع العالم .إذا ً يا إخوتي حينَ تجتَ ِمعُونَ لألك ِل
قد ُح ِك َم علينا نُؤد ُ
َّب من َّ
ض ُكم بعضاً .إن كانَ أح ٌد ي ُجوعُ فَليأ ُكل في ال َبيت لكي ال تجت َ ِمعُوا للدَّينُونة".
إنت َ ِظ ُروا بع ُ
(ُ 1كورنثُوس .)43 -11 :11
الربّ كما كانَ يجري في كنيس ِة
بينما يُتابِ ُع بُولُس ِب ُمعالَ َج ِة ُمش ِكلَ ِة اإلستهتار بمائِ َدةِ َّ
تعاليم ِهَّ .أوالً ،يُق ِ ّد ُم المالحظةَ
الواض َحةَ َّ
أن
ُكورنثُوس ،يُعطينا جوه ََرة ً جدي َدة ً جميلَ ٍة من
ِ
ِ
سوع المسيحُ ،ه َو أن نجتَ ِم َع معا ً ونن ُ
ظ َر إلى
القص َد من هذه الفَريضة التي أ َّ
الربُّ ي ُ
سها َّ
س َ
فَوق .ويُس ِ ّميها البَعض "اإلشتراك"َّ ،
ألن القَص َد منها ُه َو المحافَظة على وح َد ِتنا م َع المسيح.
يقُو ُل بُولُس َّ
هو خَطيَّةٌ خَطيرة.
أن اإلقتِ َ
ُون إستحقاق ،أو " ِبد ِ
راب من هذه المائدة بد ِ
ُون لياقَة" َ
ثيرونَ يرقُدُون".
ثيرونَ ُ
ضى و َك ُ
ويقُو ُل في العدد " ،41من أج ِل هذا في ُكم َك ُ
ضعفاء ومر َ
ُ
ناظرينَ إلى فَوقُ ،مؤمنينَ بما ت ُ َم ِث ّلُهُ المائِ َدة .هذه المائ َدة ت ُ َم ِث ّ ُل
ي
ونحن ِ
َّأوالً ،ين َبغي أن نأتِ َ
ي.
اإلنجيل الذي ي ِ
صنا .وت ُ ُ
ُخلّ ُ
شير أيضا ً إلى اإل ِت ّحاد الذي لدينا إيَّاهُ م َع المسيحِ ال ُمقام ال َح ّ
يتحو ُل ال ُخ ُ
ي،
َمر،
فبينما
بز والخ ُ
ِ
َّ
بالهضم والد َ
َّور ِة الد َّم ِويَّ ِة ،ليُش ِ ّك َل جزءا ً من َكيا ِننا الجسد ّ
واحدا ً م َع ال َمسيح.
عجزَ ةِ كو ِننا ِ
نحت َ ِف ُل ب ُم ِ
الربّ ِ أن نن ُ
ُ
سهُُ 1( ".كورنثُوس
داخ ِلنا" :فليَمت َ ِح ِن
ظ َر إلى ِ
فيما بعد ،تطلُ ُ
ب منَّا مائ َدة ُ َّ
اإلنسان نف َ
سوع :أنَّهُ علينا أن نح ُك َم على أنفُ ِسنا
 .)15 :11هذا يُ َذ ِ ّك ُرنا بالحقيقَ ِة العُظمى التي علَّمها ي ُ
َّأوالً ،وعندها نُص ِب ُح ُمؤ َّهلِينَ لنَح ُك َم على اآلخَرين (متَّى  .)5 -1 :1هذا مب َدأ ٌ ها ٌّم ين َبغي أن
الربّ .
نُط ِبّقَهُ بينما نقت َ ِر ُ
ب من مائِ َدةِ َّ
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ان ين َبغي علينا أن نن ُ
الربّ  )1( .علينا أن
ُه َ
ظ َر ِبهما عن َد إقتِرا ِبنا من مائِ َدةِ َّ
ناك َ
تان أُخر َي ِ
نظر ِ
ُ
نن ُ
بي ُ
ظ َر إلى خَلف ،إلى صلي ِ
سوع المسيح )1( ،وعلينا أن ننظ َر إلى األمام إلى ُر ُجوعِ
ي في كلم ِة الله .ي َُر ِ ّك ُز العه ُد القَدي ُم
ضو ُ
ليب المسيح ُه َو ال َمو ُ
ص ُ
ي ُ
سوع المسيح ثا ِنيَةًَ .
ع األسا ِس ُّ
ص ِليب من خال ِل الذبائحِ ال َحيَوانِيَّة ،أ َّما العه ُد الجدي ُد فين ُ
ظ ُر إلى الوراء ،إلى
على معنى ال َّ
صليب.
ال َّ
تذ َّك ُروا َّ
طقس ال ِعبا َد ِة
حو َل
ي ِ م َع ُر ُ
أن ي ُ
سو َ
س ِل ِه اليهود عندما َّ
َ
ع كانَ يحت َ ِف ُل بالفصحِ اليَ ُهو ِد ّ
الوحي ُد الذي
ي هذا إلى الشك ِل األسا ِسي في العبا َدةِ المسيحيَّة .هذا ُه َو التعلي ُم َ
اليَ ُهودِي األسا ِس ّ
كيف ين َبغي على كنيستِ ِه أن تعبُ َدهُ! كانت مائ َدة ُ ال ِفصحِ تحت َ ِف ُل
س ِل ِه عن
لر ُ
أعطاهُ ي ُ
سوعُ ُ
َ
تلك األيَّام ،ذبَ ُحوا
ي ِ لبَني إسرائيل من عبُو ِديَّ ِتهم القا ِسيَة في مصر .في َ
ِ
بالتحرير العجا ِئبِ ّ
ور ُّ
الرب ال ُمه ِلك،
شوا َد َمهُ على
عتب ِِةِ وقا ِئ َم ِة َبي ِ
ت ُك ِّل ُم ِ
عبر مالكُ َّ
َ
ؤم ٍن .وعندما َ
حمالًَ ،
الدم مر ُ
كرهُ من الموت ( ُخروج -11 :11
ذلك
ع َب َر عن َ
ي ِب ُ
شوشا ً ُهناكَ ،
ِ
ورأى َ
المنزل ،ونُ ِ ّج َ
.)14
سل ،قا َل ل ُهم أنَّهُ لن يأ ُك َل معَ ُهم هذا الفصح إلى أن
سوعُ
َ
الر ُ
عندما إحتَفَ َل ي ُ
بذلك الفصح م َع ُّ
صليب ،تحقَّقَ في ِه
يُك َم َل ال ُك ُّل (لُوقا  .)11 ،15 :11كانَ يقُو ُل ل ُهم أنَّهُ عندما َ
مات على ال َّ
صودا ً ب ِه في حم ِل ال ِفصح .علينا أن نن ُ
صليب،
ظ َر إلى الوراء إلى ال َّ
شَخصيَّا ً ُك ّل ما كانَ مق ُ
الربّ .
عندما نحت َ ِف ُل بمائِ َدةِ َّ
وفيما بعد ،علينا أن نن ُ
الربّ َِّ ،
ع قال" ،إصنَعُوا هذا ِلذِكري
ألن ي ُ
سو َ
ظ َر إلى األمام إلى مائِ َدةِ َّ
الربّ ِ ،نن ُ
رجاء
ظ ُر إلى األمام إلى
ِ
إلى أن أجي َء .)11( ".فعندما نجتَ ِم ُع معا ً حو َل مائِ َدةِ َّ
مجيء المسيح ثا ِن َيةً (تي ُ
طس .)14 :1
ِ
سوع وبُولُس أنَّهُ
ت التصحيحيَّة ِحيا َل
وأخيراً ،في هذه التعليما ِ
ِ
الرب ،يُعَ ِلّ ُم ُك ٌّل من ي ُ
عشاء َّ
علينا أن نن ُ
ليس عا ُموديَّا ً فقط .بل ُه َو
ط َر َحو َلنا عندما نأتي إلى هذه المائِدة .فالعشا ُء َّ
ي َ
الربَّانِ ُّ
ُ
نت تُق ِ ّد ُم قُر َبان ََك إلى
ناك ع َّدة ُ أم ِكنَ ٍة
حيث يُعلَّ ُم هذا في العه ِد الجديد" :فإن ُك َ
ي أيضاًُ .ه َ
أُفُ ِق ٌّ
ناك قُ
ألخيك شيئا ً
لمت َّ
أن
َّام ال َمذبَح ،واذهَبْ
َ
فاتر ْك ُه َ
َ
َ
ع َ
عليكُ ،
المذبَح ،وعندها َ
ربانك قُد َ
إص َ
سو ُل يُو َحنَّا بشك ٍل
ط ِل ْح م َع
َ
الر ُ
أخيك؛ ث َّم تعا َل وق ِ ّد ْم قُربان ََك" (متَّى  .)14 :5يُخبِ ُرنا َّ
الرا ِبع من رسالتِ ِه األُولى ،أنَّنا إذا قُلنا أنَّنا نُ ِحبُّ اللهَ ولكنَّنا ال
صريحٍ في نها َي ِة اإلصحاحِ َّ
ِب َّ
ُ
أخينا ال
نُ ِحبُّ أخانا،
ألن العالقَةَ العا ُموديَّة م َع الله والعالقَةَ األُفُ ِقيَّة م َع ِ
فنحن نكذ ُ
الن.
ينفَ ِ
ص ِ
الربَّانِي اإلنضبا َ
وت ُ َع ِلّ ُمنا أيضا ً مائ َدة ُ
ب منَّا بُولُس أن ننتَ ِظ َر
الروحي ،عندما يطلُ ُ
ِ
ط ُّ
العشاء ُّ
ور ُمستَقي َمةً في عالقا ِت ُكم األُفُقيَّة م َع
الجمي َع حتى يح ُ
ض ُروا قب َل أن نب َدأَ .إن لم تَ ُك ِن األ ُ ُم ُ
يوم األحد،
ِ
شار ُكونَ في مائ َدةِ
العشاء ُّ
إخو ِت ُكم وأخواتِ ُكم ،و ُكنتُم تعلَ ُمونَ أنَّ ُكم ستُ ِِ ِ
الربَّانِي َ
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إذ َهبُوا وإص َ
ط ِل ُحوا م َع إخوتِ ُكم وأخوا ِت ُكم .تصالَ ُحوا في إشترا ِك ُكم أو عال َقتِ ُكم األُفقيَّة ،ألنَّ ُكم
باإلشتراك م َع المسيحِ.
تعلَ ُمونَ أنَّ ُكم ستحت َ ِفلُونَ بعالق ِت ُكم العا ُموديَّة
ِ
ُملَ َّخص
إن تعليمات بُولُس ال ُموحى بها من الله في هذا المق َ
َّ
ب
طعِ العظيم ،الذي يُظ ِه ُر لنا
كيف نقتَ ِر ُ
َ
الربّ ِ ،تأ ُم ُرنا أن نن ُ
ب
داخلَنا ،خَلفَنا ،أما َمنا ،و َحولَنا ،عندما نقتَ ِر ُ
ظ َر فو َقناِ ،
من ما ِئ َد ِة َّ
الربّ .
ِ
ِ
لإلشتراك بمائِ َدةِ
عشاء َّ
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الرابِع
الفَص ُل َّ
الروحيَّة
فيما يتعلَّ ُ
ور ُّ
ق باأل ُ ُم ِ
(1كُورنثُوس )11 -1 :11
الراعويَّة
بينما نقت َ ِر ُ
الرسالة َّ
ي في هذه ِ ّ
َص ُل إلى ٍ
ب من اإلصحاح  ،11ن ِ
قسم جدي ٍد َرئيس ّ
ب من
ي ،و ُهنا نقتَ ِر ُ
الرائعة .اإلصحاحات األحد عشر األُولى هي القسم الت َّ ِ
صحيح ّ
الرسالة.
اإلصحاحا ِ
ت التَّع ِليميَّة في هذه ِ ّ
صة ،بينما يُعا ِل ُج
في اإلصحاحات األحد عشر األُولى ،يكت ُ ُ
صةً لمشا ِك َل خا َّ
ب بُولُس ُحلُوالً خا َّ
ومنَ الرسالة التي إستَلَ َمها من هذه ال َكنيسة .ولكن
المشا ِكل التي أُخ ِب َر عنها من أه ِل ُخلُويِ ،
ي المشا ِكل
اآلن ،في اإلصحاحا ِ
ت ال ُمتَبَ ِقّيَة ،سيُقَ ِ ّد ُم بُولُس ُحلوالً ُروحيَّةً عا َّمة ي ُِمكنُها أن تُن ِه َ
اليوم على َح ٍ ّد سواء.
في كنيس ِة ُكورنثُوس وفي كنائِ ِس
ِ
قسم ال ُحلو ِل
الشاملة هذا ،يُم ِك ُن ِ
ِ
تسميتُهُُ " ،م ِه َّمةُ ُّ
اإلصحاحاتُ الثالثة األُولى من ِ
الروحِ
القُدُس ".يُخ ِب ُر بُولُس ال ُكورنثُوس ِيّين ،كما ويُخ ِبرنا ُ
الرو ُح أن يع َم َل في
يف يُري ُد ُّ
نحن أيضاًَ ،ك َ
كنيسة.
الروحيَّة التي كانَ فيها هؤُ الء ال ُكورنثُوس ِيّون .لقد دعا ُهم
سعُ َك إال أن تتسا َء َل عن الحالَ ِة ُّ
ال ي َ
ذلك تكلَّ َم فيما بعد عن ُك ِّل مشا ِك ِلهم .ث ُ َّم س َّما ُهم "جسد ِيّين" وأخ َب َرهم
غم َ
بُولُس "قِ ّدِيسينُ "،
ور َ
َص ُل إلى اإلصحاح الثَّاني عشَر ،نأ ُخذُ التحلي َل الذي يُق ِ ّد ُمهُ
أنَّ ُهم أطفا ٌل في ُّ
الروح .عندما ن ِ
الروحيَّة :لقد كانَ ال ُكورنثُوسيُّونَ ُج َّهاالً ُروحيَّاً! لم
الر ُ
سو ُل بُولُس لحالَ ِة ال ُكورنثُوس ِيّين ُّ
َّ
الروحِ القُدُس في
الروحِ القُدُس ،بل كانُوا ُج َّهاالً فيما يتعلَّ ُق ب ُم ِه َّم ِة ُّ
ي ُكونُوا ُج َّهاالً لحقيقَ ِة ُّ
الكنيس ِة ال َم َح ِلّيَّة.
الروح( ".غالطية ،11 :5
في اإلصحاح  ،14يُعا ِل ُج بُولُس ما يُس َّمى في أماكِنَ أُخرى
"ثمر ُّ
َ
ُ )14ه َ
الروحِ القُد ُِس في حياةِ ال ُمؤمنين .أح ُد ُهما ُه َو عم ُل ُّ
َّتان ِل َع َم ِل ُّ
تان أسا ِسي ِ
ناك ُم ِه َّم ِ
الروحِ
الجر "على"
حرف
ع بالوال َد ِة الجديدة .ولكن إن بحثتُم على
سو ُ
ِ
القُد ُِس فينا ،والذي دعاهُ ي ُ
ّ
سفر األعمال ،ستَ َرونَ َّ
الرو َح يع َم ُل عمالً َي ِح ُّل علينا ،ل َكي يع َم َل من خال ِلنا
تقرأُونَ
أن ُّ
َ
بينما َ
كأدوا ٍ
ت بَشَريَّة.
َّ
ُ
الروحِ فينا ُه َو
بالخدمة .وب
يح ُّل علينا يت َّ ِح ُد ِ
الروحِ القُد ُِس الذي ِ
ُرهان أو دلي ُل عم ِل ُّ
إن ع َم َل ُّ
ُ
الروحِ القُد ُِس علينا لكي يستخ ِد َمنا في الخدمة هو ما يُس ِ ّمي ِه
الروح .وب
ُرهان ُحلُو ِل ُّ
ث َ َم ُر ُّ
الروحَّ ".
الروحِ ت ُ َؤ ِ ّهلُنا ألنواعٍ ُمخت َ ِلفَ ٍة من الخدمة .يُخ ِب ُرنا بُولُس
ب ُّ
بُولُس" ،موا ِهب ُّ
إن موا ِه َ
ُس في َكنيسة.
في اإلصحاح 11
كيف يع َم ُل ُّ
الرو ُح القُد ُ
َ
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ب
الر ِ
يُق ِ ّد ُم بُولُس حلَّهُ ُّ
ي الثَّاني في اإلصحاح  .14هذا ُه َو إصحا ُح ال َمحبَّ ِة العظيم في الكتا ِ
وح ُّ
أن المحبَّةَ هي أع َ
المقدَّس .يُخ ِب ُرنا هذا اإلصحا ُح َّ
الروحِ فينا .و َجوه َُر
ظ ُم ب
ُرهان عن عم ِل ُّ
ٍ
إصحاحِ المحبَّ ِة هو َّ
الروحِ الذي ح َّل علينا ال يُم ِك ُن بتاتا ً أن َي ُح َّل م َح َّل ديناميكيَّة
أن عم َل ُّ
الروح فيناُ .هناك مبدأ ٌ غا ِلبا ً ما يُ َ
ضيَّةُ إ َّما
س ِ
عمل ُّ
ت القَ ِ
طب َُّق في كلم ِة الل ِه و ُه َو التَّالي" :لي َ
الروحِ القُد ُِس فينا
واحد أو اآلخر ،بل
ي ل ُمج ِعزَ ِة عم ِل ُّ
اإلثنان معاً ".علينا جميعا ً أن نُ َ
ِ
ص ِلّ َ
وعلينا.
الرو ُح
في اإلصحاح  ،13ي ِ
ُعلّ ُمنا بُولُس عن الترتيب الذي ينبَغي أن ي ُ
سو َد بينَنا ،عندما يع َم ُل ُّ
ُ
ُعلّ ُمنا
ُس عملَهُ فينا وعلينا .هذه اإلصحاحاتُ ال َعظي َمةُ،
س ال ُكورنثُوس ِيّين ،وي ِ
حيث ي ِ
ُعلّ ُم بُولُ ُ
القُد ُ
ُ
الرسالة.
الر ِ
قلب هذه ِ ّ
ور ُّ
وحيَّ ِة ،تُش ِ ّك ُل َ
نحن أيضا ً عن األ ُ ُم ِ
ُ
عن ال ِقيامة.
الرابِع في اإلصحاح ،15
حيث يكت ُ ُ
الروحي ِ ّ
يُق ِ ّد ُم بُولُس َحلَّهُ ُّ
ب تُحفَةً ال ُهوتيَّةً ِ
صنا ،بل أيضا ً
ليس فقط عن موت وقيام ِة المسيح ،والتي هي إنجي ُل ي ُ
سوع المسيح الذي يُخ َِلّ ُ
َ
عن قيام ِتنا ُ
األمر الذي
بار قُ َّو ِة القيا َم ِة يوميَّاً،
نحن ،سوا ٌء قيامتنا في ِ
ُ
آخ ِر األيَّام ،أو في إخ ِت ِ
صرة ً على الخطيَّة.
يُعطينا نُ َ
تاميَّا ً في اإلصحاح  ،11عندما يُعطي تعليما ٍ
ت ل َجمعِ تق ِد َم ٍة
سوف يُق ِ ّد ُم بُولُس حالً ُروحيَّا ً ِخ ِ
َ
ُ
ّ
ق أو
لإلخوت ال ُمتألِمينَ في أورشَليم .اإلصحا ُح
األخير من هذه ِ ّ
ُ
الرسالة ُه َو أكث َ ُر من ُمل َح ٍ
الروحيَّ ِة التي
ِ
ور ُّ
ي ٍ أو ت َحيَّات ختاميَّة .يَ َ
ض ُع بُولُس عن قص ٍد التل َم َذة َ بينَ األ ُ ُم ِ
ختام ّ
إصحاحٍ
شاملَةً لمشا ِك ِل هذه الكنيسة.
تُش ِ ّك ُل ُحلُوالً ِ
سديَّات" في إصحاحات ِه األحد عشر
إذا ً لدينا ِ
توجيهاتٌ تَصحيحيَّةٌ لما يُس ِ ّمي ِه بُولُس "الج َ
الرسالة ،و ُحلو ٌل ُروحيَّةٌ عا َمة ِل ُك ِّل مشا ِك ِل الكنيس ِة في ُكورنثُوس وفي
األُولى من هذه ِ ّ
وذلك من اإلصحاحات  11إلى .11
كنائسنا اليوم،
َ
سول األُولى إلى
ناك ُم
ُه َ
الر ُ
الحظتان علينا أن نُقَ ِ ّد َم ُهما في هذا القسم الث َّاني من ِرسالَ ِة بُولُس َّ
ِ
والتحذير
الروحِ القُدُس.
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّهُ من الخطأ أن نج َه َل ُم ِه َّمةَ ُّ
ُ
أه ِل ُكورنثُوسَ .
بكاملها ُه َو" ،لستُ أري ُد ُكم أن تج َهلُوا ".تأ َّكدُوا من أن تُلقُوا
عبر رسائِ ِل بُولُس ِ
الذي نس َمعُهُ َ
ُ
ب بُولُس قائِالً" :إن كانَ أح ٌد
الرابِع عشَر،
حيث يكت ُ ُ
نظرة ً أُخرى على نهايَ ِة اإلصحاحِ َّ
َ
الربّ  .ولكن إن َيج َه ُل أح ٌد
سهُ َن ِبيَّا ً أو ُر ِ
َيح ِس ُ
وحيَّا ً فَل َيعلَ ْم ما أكتُبُهُ إلي ُكم أنَّهُ َوصايا َّ
ب نف َ
فَل َيج َهلُ 1( ".كورنثُوس .)45 ،41 :13
ت الثالثة ،وفي نهايتها يقُو ُل ما معناهُ:
يُق ِ ّد ُم بُولُس حقائِقَ ُروحيَّةً راِئعة في هذه األصحاحا ِ
وح ِيّينَ ِب َح ّق ،عندها ستَعت َ ِرفُونَ َّ
بأن ال َحقائقَ التي كتبتُها ُهنا هي وصايا
"إن ُكنتُم أشخاصا ً ُر ِ
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الرب .ولكن بع َد أن أ ُك ُ
تختارونَ أن
فالسبب ُه َو أنَّ ُكم
شاركتُها مع ُكم ،إذا َبقيتُم ُج َّهاالً،
ُ
َّ
ُ
ون قد َ
يار ُكم وأت ُ َر َك ُكم في جه ِل ُكم".
ت َ ُكونُوا ُج َّهاالً ،وأنا
ُ
أختار أن أحت َ ِر َم إخ ِت َ
طأ أن نتجا َه َل ُم ِه َّمةَ
الشاملة هذه ،أنَّهُ من ال َخ َ
وحيَّ ِة
ب بُولُس في إصحاحا ِ
ِ
الر ِ
يكت ُ ُ
ت ال ُحلُو ِل ُّ
ُس أن
ت
س ِة هذه اإلصحاحا ِ
كيف يُري ُد ُّ
ُّ
الرو ُح القُد ُ
الروحِ القُدُس .فإن ُكنتُم تَف َه ُمونَ من درا َ
َ
الروحِ القُدُس ،فأنتُم ت ُكونُونَ غير طائعين،
يع َم َل في هذا العالم ،وإختَرتُم أن تج َهلُوا عم َل ُّ
وقد ت ُ َف ّ ِوتُونَ على أنفُ ِس ُكم خدمةً رائعةً ك ُمؤمنين .ويُخبِ ُرنا بُولُس أيضا ً أنَّهُ من الخَط ِأ أن نُؤ ِلّهَ
الروحِ القُدُس.
ب وعالما ِ
ت ُّ
بعض موا ِه ِ
َ
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الخامس
الفَص ُل
ِ
ب وخدمات
موا ِه ُ
(1كُورنثُوس )1 -1 :11
لب أو َجوه ََر هذه
األعدا ُد األحد عشر األُولى من ُ 1كورنثُوس  11تقُودُنا إلى ما أعتَ ِب ُرهُ قَ َ
واحدا ً بع َد اآلخر .في العدد  ،4يُعا ِل ُج بُولُس
الرسالة .اآلن أُري ُد أن أَتَأ َّم َل بهذه األعدادِ ،
ِّ
ضوح ُمش ِكلَةَ
النشاط الشيطاني الذي كانَ يترا َف ُق م َع عبا َدةِ األصنام في ُكورنثوس.
بِ ُو ُ
ِ
فالناس الذي كانُوا يعبُدُونَ ويُق ِ ّد ُمونَ ذبا ِئ َح لهذه األصنام ،كانُوا يُقَ ِ ّد ُمونَ ذبائِ َح لل َّ
شياطين
ُ
(11 -11 :11؛ .)4 -1 :11
اس يعبُدُونَ األصنام ،كانت األروا ُح ال ِ ّ
كتب
عندما كانَ النَّ ُ
يرة ُ ت ُ َح ِ ّر ُكهم ليَل َعنُوا ال َمسيحَ .
ش ِ ّر َ
سوعُ أناثيما .وليس أ َح ٌد
بُولُس يقُول:
َ
ليس أح ٌد و ُه َو يتكلَّ ُم بِ ُروحِ الل ِه يَقُو ُل ي ُ
"لذلك أ ُ َ
ع ِ ّرفُ ُكم أن َ
بالروحِ القُدُس".
يَقد ُِر أن يَقُو َل يسوعُ َربٌّ إال ُّ
ش ِر َكة في كنا ِئ ِس العه ِد الجديد كانَ ِب َبسا َ
ي لل َّ
سوع َربّ ".
ط ٍة ثالث َك ِلمات" :ي ُ
ُ
األساس العقا ِئد ُّ
صليبَهُ ويَتبَعني ال يقد ُِر أن ي ُكونَ لي تِلميذاً ".وقا َل أيضاً،
سوعُ " ،ك ُّل من ال ِ
قا َل ي ُ
يحم ُل َ
واح ٍد من ُكم ال يت ُركُ َجمي َع أموا ِل ِه ال يقد ُِر أن ي ُكونَ لي تِلميذاً( ".لُوقا -15 :13
"فكذ ِل َك ُك ُّل ِ
.)45
ينط ُق بهذه الكلمات .كانَ يعني هذا أن ت ُكونَ ُمستَ ِع َّدا ً أن
ع ِ
ماذا عنَى هذا للَّذِينَ ِ
سمعُوا ي ُ
سو َ
سوع ،وإال فال تستطي ُع أن ت ُكونَ لهُ تِلميذاً؛ َّ
ع المسيح ين َبغي أن
ت ُم َ
وأن ي ُ
وت من أج ِل ي ُ
سو َ
شخص آخر في حياتِ َك ،وإال ال تقد ُِر أن ت َ ُكونَ لهُ تلميذاً.
ي ِ شيءٍ أو
ٍ
ي ُكونَ أكث َ َر أه ِ ّميَّةً من أ ّ
ب عن هذا األساس العقا ِئدي لل َّ
ش ِر َكة في َكنيس ِة العه ِد
سوعُ الحقيقَةَ ذاتَها عندما يكت ُ ُ
يُ َع ِلّ ُم َي ُ
الجديد.
المكان الذي
الناس إلى
ص َل
ترونَ هذا ُمت َ َّمما ً في حياةِ ال ُمؤمن؟ بالنسبَ ِة لي ُ
ُ
سوع ،لكي يَ ِ
كيف َ
َ
ِ
ُ
حيث ي ُك ُ
ملكوت الله ،ويد ُخلُوا في شَر َك ٍة م َعهُ
ون ُه َو مل َك ُهم ،عليهم
في ِه يستطيعُونَ أن َي َروا
َ
سوعُ لنيقُودي ُموس في يُوحنَّا  .)5 ،4 :4يُوافِ ُق بُولُس م َع
أن يُولَدُوا من جديد .هذا ما قالَهُ ي ُ
َص َل إلى المرحلَة التي فيها نستطي ُع القَو َل بشفا ِهنا وحياتِنا،
ي ُ
سوع عندما يكتُب أنَّنا ل َكي ن ِ
ُس ،أي أن نُولَ َد من َجديد.
"ي ُ
سوع َربٌّ  "،علينا أن نختَ ِب َر ُّ
الرو َح القُد َ
ت
اآلن ،وبع َد هذه ال ُمق ّدِمة ،يب َدأ ُ بُولُس في العدد  3بإعطا ِئنا تعلي َمهُ ال َعظيم في هذه اإلصحاحا ِ
الروحِ القُدُس في الكنيس ِة ال َم َح ِلّيَّة .يُش ِ ّد ُد بُولُس على َمف ُهو َمين في هذا
الثالثة عن ع َم ِل ُّ
سوف
ُس بطريقَ ٍة صحي َح ٍة في َكنيس ٍة ما،
اإلصحاحِ .بال ِنّسبَ ِة لبُولُس ،عندما يع َم ُل ُّ
الرو ُح القُد ُ
َ
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تَتَمي َُّز هذه الكنيسةُ
الح ُ
كر َر بُولُس هذين
المرا ِ
آنِ .
ت َّ
ظوا كم من َّ
ُّ
بالتنوعِ وال ِوح َدةِ في ٍ
ضين أن يتوا َجدا في كنيس ٍة
ال َمف ُهو َمين في هذا اإلصحاح.
ين ال ُمتنا ِق َ
َ
ين المبدأ َ ِ
فكيف يُم ِك ُن ِل َه َذ ِ
وح القُدُس ،يج َم ُع بُولُس هذين المب َدأَين معاً ،عندما يقُو ُل لنا َّ
أن هكذا
واحدة؟ بوحي ٍ من ُّ
الر ِ
ين واألُذُن ،واليد
يُ .ه َ
تنوعٌ أو إختِ ٌ
ناك ُّ
الف عظي ٌم بينَ ال َع ِ
َكنيسة تع َم ُل مثل الجسد اإلنسان ّ
التنوع يع َم ُل ِبتَشدِي ٍد على ال ِوحدةَّ ،
عة في ال َجسد
ِّ
ألن ُك َّل األعضاء ال ُمتَن ّ َِو َ
والرجل .ولَ ِك َّن هذا ُّ
سي َ
واحد.
هي
َ
رأس ِ
ط َرةِ ٍ
تحت َ
بالروحِ القُدُس .فبينما
صف الثَّاني من
في ال ِنّ ِ
مام ُّ
القرن ال ِعشرين ،كانَت تُو َج ُد نه َ
ضةٌ في اإلهتِ ِ
ِ
ت وتشويشا ٍ
للروحِ القُدُس ،علينا أن ن ُكونَ َحذِرينَ بأن ال نخلُقَ إنشقاقا ٍ
ت
نُف ِ ّ
س ُر إخ ِتباراتِنا ُّ
بعض األخطاء في طريق ِة
ف
التعبير عن إختباراتِنا ُّ
َ
ِ
كثيرة ،ألنَّنا ُم َج َّربُونَ بأن نقت َ ِر َ
للروحِ
صفُونَ راعي َكنيس ٍة أو كنيسةً بح ِ ّد ذاتِها بكو ِنها
س ِمعتُم أشخاصا ً يَ ِ
القُدُس .مثالً ،هل سبقَ َو َ
نوعان من ال ُمؤمنين ،أو ال ُخدَّام والكنائس.
ناك
هو التاليُ :ه َ
مملو َءة ً ُّ
بالروح؟ و َكأ َ َّن المق ُ
ِ
صو َد َ
ولئك ال ُمؤمنين،
ناك أ ُ َ
س ،و ُه َ
ناك أ ُ َ
ُه َ
ولئك ال ُمؤمنين ال َمملُووئينَ ُّ
بالروحِ القُدُسُ ،خدَّاما ً و َكنا ِئ َ
بالروحِ القدُس.
دام وكنائس ،الذي لم يمت َ ِلئُوا بتاتا ً ُّ
من ُخ ٍ
ُوصي
ُ
ف ُمؤمنين مملوئينَ من ُّ
هل هذا ما يقص ُدهُ
ص ُ
الكتاب المقد ُ
الروحِ القُدُس؟ ي ِ
َّس عندما يَ ِ
سس  .)15 :5يقُو ُل
ُ
الروحِ القُدُس( ".أف ُ
َّس جمي َع ال ُمؤمنين بأن "يمت َ ِلئوا من ُّ
الكتاب ال ُمقد ُ
الروحِ القُدُس ".ففي اللُّغَ ِة اليُونانِيَّ ِة ،هذا التَّعليم
النَّ ُّ
ص في اللُّغَ ِة األَص ِليَّ ِةُ " ،كونُوا ُممتَلِئينَ من ُّ
نُ ِ ّ
سوع المسيح.
ظ َم بطريقَ ٍة تُعتَبَ ُر ِب ُو ُ
ي ٍ لي ُ
ضوحٍ َو ِ
صيَّةً ولي َ
ست خَيارا ً لتِلمي ٍذ َحقيق ّ
بطرس "إمتأل َ
سفر األعمال َّ
ماذا يعني أن َن ُكونَ ُممتَلِئينَ من ُّ
أن ُ
الروحِ القُدُس؟ نُخبَ ُر في ِ
بطرس من
بالروحِ القُدُس "،وألقى َ
نقرأ ُ ِ
ُّ
الحقاً" ،فإمتَأل َ ُ
يوم الخَمسين .ث ُ َّم َ
تلك العظة العظيمة َ
الروحِ القُدُس "،ووع َ
الروحِ"،
ظ فتج َّد َد
صوا .ث ُ َّم نقرأ ُ ِ
س من ُّ
ُّ
الحقاً" ،وإمتأل َ ُ
اآلالف و َخلُ ُ
بطر ُ
ُ
بطرس
المراحل التي ال يُخبِ ُرنا عنها
وعم َل هذا وذاك .فاآلن ،في هذه
الكتاب ع َّما إذا كانَ
ُ
ِ
ِ
ُ
الروح؟
الروحِ القُد ُِس أم ال ،فهل كانَ مملووءا ً من ُّ
فيها مملووءا ً من ُّ
الروح القُدُس في
ُس ُه َو ش ٌ
َخص .فإ َّما أن ي ُكونَ لنا ُّ
ليس سائِالً .بل ُّ
ُّ
الرو ُح القُد ُ
الرو ُح القُد ُ
ُس َ
ي ِ مدى
ست" ،كم لدينا من ُّ
حيا ِتنا أو ال .القَ ِ
ضيَّةُ لي َ
الروحِ القُد ُِس في َحوزَ ِتنا؟" بل "إلى أ ّ
الرو ُح القُدُس؟" فعندما يمت َ ِل ُكنا بالتمام ،عندها ن ُك ُ
بالروح.
ون مملووئين ُّ
َيمت َ ِل ُكنا ُّ
ال ُم ُ
ُوص َينا
الروحِ القُدُس ُه َو الذي ي ِ
ُسيط ُر علي ِه ُّ
ؤمن المملوو ُء من ُّ
الرو ُح القُدُس .فقب َل أن ي ِ
َمر الذي في ِه الخالعة،
بُولُس بأن نمتَلي َء من ُّ
الروحِ القُدُسَ ،
كتب يقُولُ" :وال تَس َك ُروا بالخ ِ
ُ
سس  .)15 :5تماما ً كما ي ُك ُ
تأثير أو
تحت
السكران
الشخص
ون
َ
بالروح( ".أف ُ
ُ
بَ ِل إمت َ ِلئُوا ُّ
ِ
تأثير أو سي َ
سي َ
الروحِ القدُس.
تحت
ط َر ِة ال ُك ُحول ،هكذا علينا أن نَ ُكونَ
َ
ط َر ِة ُّ
ِ
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ون ُ
يُخ ِب ُرنا بُولُس في هذا اإلصحاح أنَّهُ ،عندما ن ُك ُ
نحن وأعضا ُء كنيس ِتنا مملووئينَ من
ُ
ذلك
الروحِ القُدُس؛
التنوعِ وال ِوح َدة .وكما يُ َع ِّب ُر بُولُس عن َ
ُّ
ستمتاز كنيستُنا بشك ٍل ُمد ِه ٍش من ُّ
الرو َح واحد )3( ".بما َّ
َّ
الروحيّة تُؤ ِ ّهلُنا
ُهنا" ،فأنواعُ موا ِهب َمو ُجو َدة
ب ُّ
ولكن ُّ
أن الموا ِه َ
األمر الذي يعني ُ
ط ُرقا ً
ع ِخ َد ٍم مو ُجودة"،
الروحيَّة ،يقُو ُل العد ُد
س" ،وأنوا ُ
للخدما ِ
ِ
ت ُّ
ُ
الخام ُ
تنوعة
ُمتع ِ ّد َدة ً في خد َم ِة اللهُ .ه َ
ناك تَن َُّوعٌ في الموا ِهب ،ومن ث َ َّم تن ُمو من هذه النماذجِ ال ُم ّ ِ
تحت سي َ
تعيش
تنوعة في الخدمة .ففي كنيس ٍة
الروحِ القُدُس ،لن ي ُكونَ
َ
ط َرةِ ُّ
ُ
للموا ِهب نما ِذ ُج ُم ّ ِ
الروحيَّة نفسها ،بَل بتَن َُّوع.
ِ
ألعضاء هذه الكنيسة الموا ِهب والخدمات ُّ
َّ
واح ٌد الذي يع َم ُل ال ُك َّل في
ث ُ َّم يقُو ُل بُولُس في العدد " :1وأنواعُ أعما ٍل َمو ُجو َدة
ولكن اللهَ ِ
الروح ال تُع َ
ال ُك ِّلَّ ".
ب مشيئ ِتنا ُ
ب َمشيئ َ ِة اآلب
ب وخدما ِ
ت ُّ
س ِ
س ِ
إن موا ِه َ
نحن ،بل ِب َح َ
طى بِ َح َ
ب بُولُس قائِالً َّ
أن
صود ُهنا في األعداد  ،5 ،3و 1عندما يكت ُ ُ
( .)11لَ ُربَّما هذا ُه َو المق ُ
تنوعٌ ،والطريقة التي يع َم ُل بها اللهُ من خال ِل هذه
ن ُمو َذ َج ال َمو ِهبَ ِة ُمتَن ّ َِوعٌ ،ون ُمو َذ َج الخدم ِة ُم ّ ِ
الوتيرة .ولكنَّهُ يُش ِ ّد ُد على َّ
سه ُ
الرو َح نف ُ
أن َّ
النماذج للموا ِهب والخدم ِة ،هي ليست دائما ً ِ
بنفس َ
ُه َو الذي يع َم ُل في ُك ِّل هذه الموا ِهب والخدمات ال ُمتَن ّ َِوعة ومن خال ِلها .هذه اإلستعالناتُ
للروحِ تُعطى لمن َف َع ِة الكنيس ِة َك ُك ٍّل.
ُّ
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الفَص ُل السادِس
الروحِ القُدُس
موا ِه ُ
ب ُّ
(1كُورنثُوس )11 -1 :11
ف هذا المق َ
الروحيَّة ال ُمخت َ ِلفَة في الكنيس ِة ال َم َح ِلّيَّة ،التي هي جس ُد ال َمسيح.
ب ُّ
ص ُ
ط ُع ال َموا ِه َ
يَ ِ
بأن هذا يعني مو ِه َبةَ
واح ٍد يُع َ
بالروحِ كال ُم ِحكمة )5( ".أنا ُمقتَ ِن ٌع َّ
الوعظ
ِ
نقرأُ" :فإنَّهُ ِل ِ
طى ُّ
َ
ق وإيضاحِ ما تعني ِه كلمةُ الل ِه لنا.
ِ
والتعليم بكلم ِة الله ،م َع َب َ
صيرةِ تطبي ِ
الواحد )1( ".ال
ِ
عض في الجسد ،ي ِ
ب شِفاءٍ ُّ
وكتب بُولُس أيضا ً أنَّهُ لل َب ِ
ُعطي اللهُ "موا ِه َ
َ
بالروحِ
تُف ِ ّك ُروا فقط فيما يتعلَّ ُق بال ِ ّ
ي عندما تقرأُونَ هذا .تذ َّك ُروا َّ
وحي
الر ِ
ش ِ
أن المجا َل ُّ
فاء ال َجس ِد ّ
ي ُه َو ذُو قي َم ٍة أع َ
يَّ ،
ي ،أ َّما
الر ِ
ألن المجا َل ُّ
ي أَبَ ِد ٌّ
ظم من المجال الجسد ّ
للكائِ ِن البَشَر ّ
وح َّ
ال َمجا ُل ال َمن ُ
فإن ال ِ ّ
ي .لهذاَّ ،
ي
الر ِ
شفا َء ُّ
ظور والجسدي عن َد َّ
وح ّ
الر ُج ِل والمرأة ف ُه َو زَ َمن ّ
ي.
الشفاء
ي ُه َو ذُو قي َم ٍة أعظم من
ِ
الد ِ
ِ
ي الجسد ّ
الخارج ّ
َّاخل ّ
الشخص الذي يتكلَّ ُم اللهُ من خال ِل ِه .وأنا
ي ُه َو
ُ
َ
نقرأ ُ أيضا ً في العدد " :11وآلخَر نُب َُّوة ".النَّ ِب ُّ
ُمتَيَ ِقّ ٌن أنَّهُ عندما َي ِع ُ
الرعاة ُ وال ُمعَ ِلّ ُمونَ أو ال ُمبَ ِ ّ
الروحِ القُد ُِس عليهم ،فإنَّ ُهم
ش ُرونَ  ،بمس َح ِة ُّ
ظ ُّ
يتنبَّأُونَ َّ
ألن اللهَ يتكلَّ ُم من خال ِلهم.
كتب بُولُس َيقُول" :وآلخر تمي ُ
تاحيَّة
شار بُولُس في األعدا ِد اإلفتِ ِ
ث ُ َّم َ
يز أرواح )11( ".لقد أ َ َ
خاضعينَ ُك ِلّيا ً
ُؤمنوا بالمسيح ،كانُوا
من هذا اإلصحاح ،إلى أنَّهُ قب َل أن
يتوب هؤُالء وي ِ
ِ
َ
تحت سي َ
لسي َ
ط َرةِ األرواحِ ال ِ ّ
ف إن ُكنَّا
ش ِ ّريرة التي لها عالقَةٌ بعبادةِ األصنام.
َ
ط َرةِ
نعر ُ
كيف ِ
َ
تحت سي َ
الجواب ُه َو أنَّنا نحتا ُج إلى كلم ِة الل ِه وإلى
ط َرةِ ُروحٍ ِش ِ ّرير؟
وليس
لروحِ القُدُس،
َ
ُ
ا ُّ
َ
مو ِه َب ِة التمييز في جس ِد المسيح.
يوم
نعر ُ
ث ُ َّم َ
ف أنَّهُ في ِ
كتب في العدد " :11وآلخَر أنواعُ أل ِسنَة ".ع َّم يتكلَّ ُم بُولُس ُهنا؟ ِ
َّ
الحواج ُز اللُّغ ِويَّة بينَ الناس.
تحط َمت
وحيَّةٌ عجا ِئبِيَّة ،عندما
الخَمسين ،ح َدثَت ظا ِه َرة ٌ ُر ِ
ِ
ناك ِل ٌ
واح ٌد يُت َ َكلَّ ُم ب ِه .ولقد
س ُل الله ،كانَ ُه َ
سان ِ
الر ُ
ُطرس عظتَهُ العظيمة ،وسبَّ َح ُّ
فعندما ألقَى ب ُ
َض النَّ َ
عجزَ ة ً عظيمةً .وكانت
فَ ِه َمهُ الجمي ُع ،بِغ ِ ّ
ظر ع َّما كانت لُغَت ُ ُهم األ ّم .كانَ هذا ا ُ
ألمر ُم ِ
سل ُمو َّج َهةً
والر ُ
بطرس ُّ
العظةُ التي ألقاها ُ
ِ
آلذان الناس .لهذا ُد ِعيَت "نُب َُّوةً" من قِبَ ِل النَّبِ ّ
يِ
سفر األعمال (يُوئيل 15 :1؛ وأعمال .)15 ،11 :1
يُوئيل ومن قِ َب ِل كاتِ ِ
ب ِ
الرسالة،
الرا ِبع عشَر من هذه ِ ّ
َص ُل إلى اإلصحاحِ َّ
ي ال َمزيد ألَقُولَهُ عن األل ِسنة عندما ن ِ
لد َّ
ُ
ذلك اإلصحاح بالقو ِل َّ
أن الذي يتكلَّ ُم بأل ِسنَ ٍة ال يتكلَّ ُم إلى النَّاس بل إلى الله.
حيث يَب َدأ ُ بُولُس َ
ويُخ ِب ُرنا َّ
ليس
اس ال يُم ِكنُ ُهم أن يف َه ُموا هذه األل ِسنة ،ألنَّ ُهم في ُر ِ
وحهم يتكلَّ ُمونَ بألغ ٍ
ازَ ،
أن النَّ َ
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ليس هذا تماما ً ما ح َد َ
ِبلُغا ٍ
نوعان من
ناك
ت بل
يوم الخَمسين .ف ُه َ
ٍ
بألغاز ( .)1 :13ولكن َ
ِ
ث َ
سفر األعمال ،ومن ِق َب ِل بُولُس في رسال ِت ِه إلى أه ِل
األل ِسنة يُو َ
فان ،من ِق َب ِل لُوقا في ِ
ص ِ
ُكورنثُوس.
ظ ُروا إلى الئح ِة الموا ِهب من األعداد  1إلى  ،11وحا ِولُوا أن تح َف ُ
أن ُ
ظوها وتَتآلَفُوا معها.
وبينما تن ُ
الروحيَّة ال َمذ ُكورة في ُكورنثُوس األُولى اإلصحاح  ،11علي ُكم
ب ُّ
ظ ُرونَ إلى ال َموا ِه ِ
الروح القُدُس .ث ُ َّم علَي ُكم
الروحيَّة قد أعطا ُكم ُّ
ب ُّ
ي نوعٍ من الموا ِه ِ
أن تُحا ِولُوا أن تكت َ ِشفُوا أ َّ
س ِة الموا ِهب التي ت ُ
شوا عن ُ
ظنُّونَ َّ
أن تُفَت ّ ُ
الرو َح أعطا ُكم إيَّاها.
أن َّ
ار َ
ق ل ُم َم َ
ط ُر ٍ
الرو ُح
الروحيَّة بالقَول" :ول ِك َّن هذه ُكلَّها َيع َملُها ُّ
يخت ُ ُم بُولُس تعلي َمهُ حو َل هذه الموا ِهب ُّ
ُس .إنَّهُ يمنَ ُح
الواح ُد بِ َعينِ ِه قا ِسما ً ِل ُك ِّل ِ
ِ
فر ِد ِه كما يَشاء .)11( ".هكذا يع َم ُل ُّ
الرو ُح القُد ُ
واح ٍد ِب ُم َ
ألشخاص في الجسد ،فيُؤ ِ ّهلُهم ِلخدماتِهم.
ب مث َل هذ ِه
ٍ
موا ِه َ
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الفص ُل السابِع
سليمة
صما ٍ
خمس بَ َ
ت للكَنيس ِة ال َّ
ُ
(1كُورنثُوس )19 -3 :11
بع َد هذا ال َمق َ
وحيَّةُ نما ِذ َج خدمة ،ينت َ ِق ُل بُولُس إلى
طعِ ال َعظيم عن
الر ِ
كيف تُص ِب ُح الموا ِه ُ
ب ُّ
َ
التنوع والوحدة –
جزءٍ آخر من
ِ
ين ال ُمتَنا ِق َ
ضين – ُّ
تعليم ِه العظيم .ف ُه َو يأ ُخذُ هذين ال َمب َدأ َ ِ
ويج َمعُ ُهما معا ً
بإخبارنا َّ
أن الكنيسة تع َم ُل مثل الجسد اإلنساني.
ِ
وأبواب
سوعُ قائالً" ،أبني َكنيستِي،
ُ
ما هي الكنيسة؟ وما ُه َو جوه َُر وعم ُل الكنيسة؟ يُخبِ ُرنا ي ُ
ع يتم َّ
نقرأ ُ فيما بعد َّ
شى بينَ كنائِ ِس ِه (متَّى 15 :11؛ ُرؤيا
أن ي ُ
سو َ
ِ
تقوى عليها ".ث ُ َّم َ
الجحيم لن َ
 .)11 ،14 ،11 :1ما هي الدالئِ ُل َّ
قام الحي
أن كنيستَنا اليوم هي جز ٌء من كنيس ِة ال َمسيحِ ال ُم ِ
ورها اليوم؟
التي يبنِيها ويَ ُز ُ
صة
ُه َ
ناك أكث َ ُر من ستِّينَ بَليُون إصبَع في هذا العالم ،و ُك ُّل ِ
واح ٍد منها لهُ بَص َمتُهُ الفَريدة الخا َّ
وبإمكان األج ِهزة األم ِنيَّة حو َل العالم أن تُح ِ ّد َد ُهويَّت َ َك و ُه ِويَّ ِتي بوا ِس َ
ط ِة بصما ِتنا .فهل
ب ِه.
ِ
ت أُخرى ،إذا إت ُّ ِه َم ْ
َيرها؟ بكلما ٍ
ت
لدى الكنيسة التي يبني ِها المسيح بصماتٌ ت ُ َم ِيّ ُزها عن غ ِ
كنيستُنا بكو ِنها جزءا ً من الكنيسة التي يبنِيها المسي ُح اليوم ،فهل سي ُك ُ
ناك ما يك ِفي من
ون ُه َ
ذلك؟
الب
ص َّح ِة َ
ُرهان إلقنا ِعنا ِب ِ
ِ
صماتُ " العَشر التي تستطي ُع تمييزَ الكنيسة
في العه ِد الجديد ،وجدتُ ما أنا ُمقتَنِ ٌع بأنَّهُ "البَ َ
ف فقط
ُبار ُكها ِب ُح ُ
صماتُ " ال ت ُ ِ ّ
عر ُ
ي اليوم .هذه "البَ َ
ض ِ
التي يبنِيها المسي ُح وي ِ
ور ِه السماو ّ
الكنيسة التي يبنِيها المسيح ،بل بإمكا ِنها أيضا ً أن تُعطينا فهما ً
لتمييز سال َم ِة الكنيسة.
ِ
ت
صمات في مكانَين .ال َبصماتُ الخمس األُولى يُم ِك ُن أن تُو َج َد عندما بدأ ِ
أنا أج ُد هذه ال َب َ
سوعُ
أمر ي ُ
ال َكني َ
سةُ ،أو فيما نُس ِ ّمي ِه "المأ ُموريَّة العُظمى" التي تمنَ ُح الوال َدة َ للكنيسة .لقد َ
والروحِ القُدُس،
ب
الر ُ
واإلبن ُّ
ُّ
بإسم اآل ِ
س َل قائِالً" :إذ َهبُوا وت َ ِلمذُوا جمي َع األ ُ َمم ،وع ِ ّمدُو ُهم ِ
ِ
وعلّ ُمو ُهم أن يحفَ ُ
ضاء الدَّهر".
صيت ُ ُكم ب ِه ،وها أنا م َع ُكم ُك َّل األيَّام ،إلى إن ِق ِ
ِ
ظوا جمي َع ما أَو َ
(متَّى .)11 -11 :15
َّ
سوع للمأ ُموريَّة العُظ َمى .كانَ
س ِل وتالميذ ي ُ
ق ُر ُ
إن َ
سفر األعمال ُه َو ِس ِج ٌّل عن تاريخِ تطبي ِ
اس ويُ َع ِ ّمدُو ُهم ويُ َع ِلّ ُموهم .تقُو ُل هذه المأ ُموريَّةُ
ه َدفُ ُهم من
ِ
الوعظ باإلنجيل أن يُت َ ِلمذُوا النَّ َ
حر ِفيَّاً" :ت َ ِلمذُوا؛ ذا ِه ِبينَ ُمع ِ ّمدين و ُم َع ِلّمين".
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ُ
س ُل ماذا كانَ عليهم أن
حيث تج َّد َد ثالثَة آالف من اليهود،
يوم الخمسين،
الر ُ
عرف ُّ
ففي ِ
َ
نقرأ ُ َّ
سل
أن الذين تج َّددُوا "كانُوا ي ِ
الر ُ
عليم ُّ
ُواظبُونَ على تَ ِ
يف َعلُوا م َع هؤُ الء الذين تج َّددُواَ .
وال َّ
سوع
ف بدايَ ِة َكنيسة يَ ُ
بز وال َّ
ص ُ
صلَوات( ".أعمال  .)31 :1هذا يَ ِ
ش ِر َكة و َكسر ال ُخ ِ
صماتٍ" للكنيس ِة الصحيحة أو السليمة الجسم.
المسيح ،و ُهنا ِ
أج ُد َّأو َل خمس "بَ َ
على "ال َي ِد اليُمنَى" ،أن ُ
ظ ُروا إلى َبص َم ِة "اإلبهام" على أنَّها التَّبشير .لقد ب َّ
س ُل باإلنجيل
الر ُ
ش َر ُّ
عةً للمأ ُموريَّ ِة
شير بص َمةُ "ال ُّ
ض ُّموا ال ُمتج ّدِدينَ إلى الكنيسة .وت ُ ُ
للنَّاس و َ
سبابَة" إلى التعليم .فطا َ
"الوسطى" ُهي ال َّ
ش ِركة.
س ُل
الر ُ
العُظمى ،علَّ َم ُّ
يوم الخمسين .وبص َمةُ ُ
َ
الناس الذين تج َّددُوا َ
سل لم يُ َب َّ
تعليم
ش ُروا ف َحسب ،بل ثا َب ُروا على
هؤالء التالميذ الذين تج َّددُوا من ِخال ِل
ِ
الر ُ
وعظ ُّ
ِ
سل وال َّ
شير إلى العبادة .لقد عب َُّروا عن
ش ِركة .وبَص َمةُ ِ
الر ُ
ُّ
صر" ،أي إصبع الخاتم ،ت ُ ُ
"الخن َ
سل .هذا يعني أنَّ ُهم كانُوا يحت َ ِفلُونَ
الر ُ
بز م َع ُّ
سر ال ُخ ِ
ي ِ ال ُمقام من خال ِل َك ِ
محبَّ ِتهم لل َمسيحِ ال َح ّ
شير إلى الصالة ،ألنَّنا
ِ
بالعشاء ُّ
ي تُ ُ
الربَّانِ ّ
ي ِ معاً .أ َّما بصمة "ال ِبنصر" أو اإلصبَع الصغير ف ِه َ
نقرأ ُ َّ
سل.
الر ُ
أن التالمي َذ ال ُجدُد ثا َب ُروا على الصال ِة م َع ُّ
َ
خمس بصما ٍ
سول األُولى إلى
ناك
ُه َ
الر ُ
ت أُخرى في اإلصحاحِ الثَّانِي عشَر من رسالَ ِة بُولُس َّ
ُ
كيف َّ
خط َ
ال ُكورنثُوس ِيّين ،والتي أعت َ ِق ُد أنَّها أع َ
ط
ظ ِم تصريحٍ في العه ِد الجديد ،الذي يتكلَّ ُم عن
َ
المسي ُح الحي لل َكنيس ِة أن تع َم َل في هذا العالم.

20

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

امن
الفَص ُل الث َّ ِ
سليمة
خمس بَصما ٍ
ت أُخرى للكنيس ِة ال َّ
ُ
(1كُورنثُوس )13 -11 :11
َذكَرتُ في اإلصحاحِ األخير َّ
ت الي ِد اليُمنى ِلل َكنيسة السليمة هي :إبها ُم الصالة؛
أن بصما ِ
سبا َبةُ التعليم؛ ُوسطى ال َّ
ص ُر الصالة.
ُ
ص ُر العبادة؛ و ِبن َ
ش ِركة؛ ِخن َ
صما ٍ
الوصف
ب هذا
في هذا اإلصحاحِ العَميق ،أج ُد
ِ
ت إضافِيَّ ٍة لل َكنيس ِة السليمة .ب َحس ِ
خمس بَ َ
َ
فإن بصمةَ
ال ُموحى ب ِه من الله لكيفيَّ ِة عم ِل الكنيسةَّ ،
شير
اإلبهام على اليَ ِد اليُسرى للكنيسة ت ُ ُ
ِ
مرا ٍ
ت ل َكي ت ُكونَ َكنيستُهُ واحداً ،نتوقَّ ُع
ص ِلّي
إلى الوحدة .عندما نُص ِغي إلى ي ُ
خمس َّ
سو َ
ع يُ َ
َ
صمة.
أن تظ َه َر هذه البَ َ
قان
التنوع .يقُو ُل بُولُس أنَّهُ إن كانَ
أ َّما بص َمةُ ال ُّ
سبابَ ِة على الي ِد اليُسرى فهي ُّ
إثنان منَّا ُمتَطابِ ِ
ِ
ورة ً
ي .ويستَخ ِد ُم بُولُس ُ
غير َ
ص َ
تماماً ،فال بُ َّد أن ي ُكونَ أحدُهما شخصا ً إضافِيَّا ً َ
ضرور ّ
ُوض َح فكرتَهُ،
سؤال ،لو كانَ ُك ُّل الجس ِد عيناً ،فأينَ
يطر ُح ال ُّ
َ
مجازيَّةً َب ِشعة ل َكي ي ِ
وذلك عندما َ
ِ
ص َّو ُروا عينا ً
س ِد سمعاً ،فأينَ ال َّ
بوزن
ال َّ
سم ُع ،ولو كانَ ُك ُّل ال َج َ
ش ّم؟ ( )11هل بإمكانِ ُكم أن تَت َ َ
ِ
خمس ٍة وسبعينَ كيلوغراماً؟ أو أُذُنا ً
بوزن ثمانين كيلوغراماً؟ َّ
التنوع يج َع ُل من
إن َجما َل ُّ
ِ
ُون التَّن َُّوع يُص ِب ُح َب ِشعاً .فال ِوح َدة ُ
التنوع هي
بدون ُّ
ِ
ي بد ِ
ي ِ جذَّاباً ،والجس ُد اإلنسان ُّ
الجس ِد اإلنسانِ ّ
ون فيها وح َدة ٌ
ُس ،ي ُك ُ
ُمطابَقة .الكنيسةُ التي ي ِ
ُسيط ُر عليها ُّ
الرو ُح القُد ُ
ِ
بدون التضحيَة بتَن َُّوعِ
ال َموا ِهب والخدمات.
ثيرةٌ ".ع َّدة ُ
َّ
الوسطى هي التع ُّد ِديَّة.
عضوا ً ِ
ليس ُ
بَص َمةُ ُ
واحدا ً بَ ْل أعضا ُء َك َ
"فإن الجس َد أيضا ً َ
أمر رائع .ولكن ،عندما تجتَ ِم ُع الكنيسة ،ال ين َبغي أن
َكنا ِئس لديها ُرعاة ٌ َمو ُهوبُون ،وهذا ٌ
ليس تع ُّد ِديَّة .في ُك ِّل
الر ِ
س موا ِهبَهُ ُّ
ي ُكونَ َّ
ُمار ُ
الوحيد الذي ي ِ
وحيَّة .فهذا َ
الراعي ُه َو الشخص َ
ت تتكلَّ ُم عن قا َدةِ الكنيسة ،نجدُها بِصي َغ ِة الجمع .فالكنيسةُ
مرةٍ نج ُد فيها في العه ِد الجديد كلما ٍ
َّ
ق جسديَّاً .بل ين َبغي أن تع َم َل الكنيسة كجس ٍد
ال ين َبغي أن تع َم َل وكأنَّها جس ٌم
ٍ
لشخص ُم َع َّو ٍ
ليم ،في ِه تع َم ُل ُك ُّل أعضا ِء الجس ِد معاًَّ .
إن جس َد المسيح يحتا ُج إلى عم ِل ُك ِّل أعضائِ ِه لكي
س ٍ
َ
يع َم َل كما أرا َد لهُ اللهُ أن يع َمل.
ص ِر هي العطف أو التَّعا ُ
طف وال ُّ
شعُور م َع اآلخرين ،أو محبَّة بعضنا البعض.
وبص َمةُ ِ
الخن َ
واحدٌ ،تتألَّ ُم أعضا ُء الجسد كافَّةً م َعهُ" .أن ُ
ض ُهم بعضاً".
ظ ُروا
كيف ي ُِحبُّونَ بع ُ
ضو ِ
فإذا تألَّ َم ُ
ع ٌ
َ
ق عن كنيس ِة
اس عن ال َكنيس ِة في
األول .فليَ ُك ْن هذا ما يقُولُهُ النَّ ُ
هذا ما قالَهُ النَّ ُ
القرن َّ
اس ِب َح ّ ٍ
ِ
ي الحقيقيّة اليوم.
المسيحِ ال َح ّ
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ُ
تسميت ُها بال ُمساواةُ .ك ُّل
س ِة اليُمنى
يمكن ِ
صر أو اإلصبع ال ّ
صغير على ي ِد الكني َ
و َبص َمةُ ال ِبن َ
األعضاء األُخرى .في األُذُ ِن
عض ٍو في هذا الجسد ُه َو على ق َد ِر ال ُمساوا ِة في األه ِ ّميَّة م َع
ِ
ُ
ُ
ليس بإمكاِننا أن نرى هذه العظمة ،وال
سيط ُر على
َّاخليَّةُ ،ه َ
ناك عظ َمةٌ ت ُ ِ
الد ِ
تواز ِن الجسدَ .
األرض ونُص ِب ُح مث َل سم َك ٍة خار َج
عت من مكا ِنها ،نق ُع على
ِ
نُف ِ ّك ُر بها بتاتاً ،ولكن إذا نُ ِز َ
غار في الجسد مثل هذه ال َع ْ
ظمة .قد ي ُكونُونَ غَير
المياه .في الكنيسة ُه َ
ص ٌ
ناك أعضا ٌء ِ
َمن ُ
أعضاء الجسد،
ي ٍ َدقيق في حياةِ جس ِد ال ُمؤمنينُ .ك ُّل
ِ
ظورين ،ولكنَّ ُهم يقُو ُمونَ بِ َد ٍ
ور حيو ّ
قدر ال ُمساواةِ في أه ِ ّميَّ ِة عم ِلها في جس ِد المسيح.
سوا ٌء أكانَت ظا ِه َرة ً أم َخ ِفيَّةً ،جميعُها على ِ
الوح َدة ،التَّن َُّوع ،التع ُّد ِديَّة ،التعا ُ
طف ،وال ُمساواة؛ هذه هي ال َبصماتُ الخمس األُخرى للكنيسة
ي لطبيعَ ِة وعم ِل
سول بُولُس ،في هذا
الوصف ال ّد ِ
ِ
للر ُ
ال َمبنيَّة على هذا التعليم العميق َّ
ِيناميك ّ
كنيس ِة المسيح الحي الحقيقيَّة.
والتنوع
مشا ِك ُل ال ُمحافَظة على ال ِوح َد ِة
ُّ
ُبر ُز ويُ َ
س ِة .ال ُمش ِكلة األُولى
التنو َ
ع وال ِوح َدة َ في ال َك ِني َ
ط ِبّ ُق ُّ
يُعا ِل ُج بُولُس ِبض َع مشا ِكل بينما ي ِ
ناك
وحيَّة ".ففي كنيس ِة ُكورنثُوس،كانَ ُه َ
الر ِ
التي يُعا ِل ُجها هي ما يُم ِك ُن تسميتُها "ال ُمحاباة ُّ
الروحِ ،مثل مو ِهبَة األل ِسنة .عندما قَبِلُوا َمو ِهبَةَ األل ِسنة هذه،
ٌ
ب من ُّ
أشخاص قَبِلُوا موا ِه َ
َ
ولئك الذين لم يأ ُخذُوا هذه المو ِه َبة.
ظنُّوا أنَّ ُهم كانُوا أكث َ َر ُروحانيَّةً من أ ُ َ
ُؤمنُونَ َّ
َّ
بأن مو ِهبَةَ األل ِسنة هي
الروحيَّة تُوج ُد في كنائِ ِس اليوم .كثيرونَ ي ِ
إن ُمش ِكلَةَ ال ُمحاباةِ ُّ
سل َ
سوف
ولئك الذين نالُوها
ومصداقِيَّة .فإن لم ت ُكن قد
أخذت هذه ال َمو ِهبَة ،أ ُ َ
َ
طة ً ِ
مو ِهبَةٌ تم َن ُح ُ
َ
ؤمنا ً
ُعاملُون ََك وكأنَّ َك
َ
الروحيَّة .لو ُكنتُ أنا ُم ِ
لست شخصا ً ُر ِ
ي ِ
وحيَّاً .هذا ما يُس َّمى بال ُمحاباةِ ُّ
ص ْل على
اس ُر ِ
جر ُح في ال َّ
ض ّدِي ،ل َكوني لم أح ُ
صميم إذا حا َبى النَّ ُ
وحيَّا ً ِ
شابَّاً ،ل ُكنتُ سأ ُ َ
ي عندما
الروحيَّة التي لَ َديهم .يُعا ِل ُج بُولُس نتي َجةَ هذا النَّوع من
التمييز ُّ
الموا ِهب ُّ
ِ
الروح ّ
لذلك من الجسد؟"
ت األُذُ ُن :ألنَّني لستُ عينا ً فأنا لستُ من الجسد ،أفَلَم تعُ ْد
ب" :ولو قالَ ِ
َ
يكت ُ ُ
الروحيَّة".
سول قد يُم ِك ُن ِ
الر ُ
تسميتُها "فُقدان القيمة ُّ
ال ُمش ِكلة التا ِل َية التي ر َّكزَ عليها بُولُس َّ
صنِينَ ُروحيَّاً ،أي أنَّ ُهم ال يشعُ ُرونَ باأل َمان .فإن قا َل
ف ُه َ
ثير من ال ُم ِ
غير ال ُم َح َّ
ؤمنين ُ
ناك ال َك ُ
الروحيَّة التي أتمت َّ ُع بها أنا ،وهذا يعني أنَّ ُكم لستُم
ب ُّ
ل ُهم أ َحدٌ" ،أنتُم ال تتمتَّعُونَ بالموا ِه ِ
الروحيَّة التي أعطاهم إيَّاها
ب ُّ
ُمؤمنينَ حقيق ِيّين "،يب َدأ ُ أمثا ُل هؤالء بالتقلي ِل من قيم ِة الموا ِه ِ
اللهُ.
ذلك هي َّ
أن
بال ِنّهاية ،ال ُمش ِكلَةُ التي تشغُ ُل بُولُس ُهنا هي ُمش ِكلَةُ اإلنشقاقا ِ
الروحيَّة .وعاقِبَةُ َ
ت ُّ
تقسيم جس ِد
الروحيَّة ،وهذه ال ُمش ِكلة تَقُو ُد إلى
الر ِ
قدان القيمة ُّ
ال ُمحاباة ُّ
ِ
وحيَّة تقُو ُد إلى فُ ِ
المسيح .فإذا ت َّم ْ
الربَّ فيها ،إن
ي ٍ من الد ََّر َج ِة الثَّا ِن َية في الكنيس ِة التي أعبُ ُد َّ
ت ُمعا َملَتي ك َمسيح ّ
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ُ
الجوار ،ال بُ َّد أنَّني سأب َح ُ
حيث ال
واح َدةٍ منها
كانت ُه َ
ث عن ِ
ناك كنائِس أُخرى ُمتو ِفّرة في ِ
وحيَّ ِة
الر ِ
ت َ ِت ُّم ُمعا َم َلتي بهذه الطريقة .اآلن ل َدينا ُمش ِكلَة اإلنشقاق .أحيانا ً يُ َعب َُّر عن المحابا ِة ُّ
سف ،بينما يجت َ ِم ُع ال ُمؤمنونَ معا ً في مج ُموعا ٍ
عطيَت ل ُهم،
ب الموا ِهب التي أ ُ ِ
س ِ
ت بِ َح َ
لأل َ
صلُوا على نفس المواهب التي أخذُوها ُهم.
قصينَ
َ
أولئك الذين لم يح ُ
ُمست َ ِ
مرا ٍ
سوعُ
ت في صال ِت ِه للكنيسة ،أن ن ُكونَ ِ
صلَّى ي ُ
خمس َّ
َ
واحدا ً (يُو َحنَّا  .)11من المأسا ِو ّ
َ
يِ
الروحِ القُدُس ،الذي
أن نرى أنَّهُ يُم ِك ُن أن يس َم َح ال ُم ِ
ؤمنُونَ لعَد ّ ُِو النُّفُوس بأن يستَخد َِم عم َل ُّ
ب باألحرى ِشقاقا ً
سوع المسيح لت َ ِ
أُ ِ
ي من ِقبَ ِل ي ُ
وصيانَ ِة ِوح َد ِتها ،لكي يُس ِبّ َ
نميَ ِة الكنيسة ِ
عط َ
صلَّى المسي ُح من أج ِلها.
و ُك ُ
سورا ً في الوح َدةِ التي َ
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سع
الفَص ُل التَّا ِ
جس ُد ال َمسيح
(1كُورنثُوس )41 -11 :11
وجزَ هذا التعليم
َص ُل إلى خا ِت َم ِة دراستِنا لإلصحاحِ الثانِي عشر،
كيف يُم ِك ُن أن نُ ِ
بينما ن ِ
َ
الح ُ
ظوا َّ
سول بُولُس ي َُر ِ ّك ُز أكث َ َر
ئ ذي بدء ،تأ َّكدُوا من أن ت ُ ِ
سول بُولُس؟ با ِد َ
الر ُ
للر ُ
أن َّ
الرائع َّ
َّ
فكرةِ َّ
ُ
ليس ل َدينا
أن اللهَ ُه َو الذي جم َع جس َد المسيحِ هذا معاً.
من َّ
مرة على إيضاحِ َ
فنحن َ
وحيَّة التي يُريدُنا ُه َو أن نحص َل
الر ِ
وحيَّة التي نرغ ُ
الر ِ
َب بها .بَل ل َدينا الموا ِهب ُّ
المواهب ُّ
َّ
واح ٍد
الرو ُح
كتب بُولُس يقُول:
الواح ُد ِب َعينِ ِه قا ِسما ً ِل ُك ِّل ِ
ِ
"ولكن هذه ُكلَّها يع َملُها ُّ
عليهاَ .
سد كما أرا َد".
فرد ِِِ ِه كما يَشا ُء ...وأ َّما اآلن فقد وض َع اللهُ األعضا َء ُك َّل ِ
واح ٍد منها في ال َج َ
بِ ُم َ
ُشير هذا بالطبعِ إلى جس ِد المسيح ،ال َكنيسة .بكلما ٍ
ت أُخرى،
(ُ 1كورنثُوس  )15 ،11 :11ي ُ
تنوعٍ في
لقد جم َع اللهُ جس َد المسيح معا ً تماما ً بالطريق ِة التي أرا َدهُ أن ي ُكونَ فيها ،م َع ُّ
تحت سي َ
ط َر ِة
ب والخدمات معاً ،ألنَّها
َ
ب وال َخ َدمات ،و ِوح َد ٍة بينما تع َم ُل هذه الموا ِه ُ
الموا ِه ِ
ي.
أس
ِ
َّ
الر ِ
الواحد ،الذي ُه َو المسي ُح ال ُمقا ُم ال َح ُّ
الح ُ
سل َ
ظوا َّ
ط ٍة
أن مو ِهبَةَ األل ِسنة ،التي كانَ
ِ
الناس في كنيس ِة ُكورنثُوس يعتَبِ ُرونَها مص َد َر ُ
ُ
ب األولويَّات (أن ُ
ظ ْر :11
وب
ُرهان على حقيقيَّ ِة اإليمان ،ولكنَّها تُذ َك ُر ُهنا في ِ
آخ ِر الئح ِة ترتي ِ
ٍ
سل َ
ط ٍة ومصداقِيَّةَّ ،
فإن
الروحِ هذ ِه مص َد َر ُ
ب ُّ
 .)11فإن ُكنَّا سنج َع ُل من واح َدةٍ من موا ِه ِ
يارها لهذا.
مو ِهبَةَ األل ِسنة هي ِ
آخ ُر مو ِهبَ ٍة في الئحة المواهب التي يُم ِك ُن إخ ِت ُ
التنوع في الموا ِهب م َع الوح َدةِ في جس ِد المسيح.
واضح أن ي ِ
لقد أرا َد اللهُ ِبشك ٍل ِ
ُوج َد هذا ُّ
ب ُروحيَّة
تنوعا ً ألنَّ ُهم ُم ِن ُحوا موا ِه َ
تنو ِعين ،الذين ُهم اآلن أكثَر ُّ
ف ُك ُّل هؤالء الناس ال ُم ّ ِ
خارقَ ٍة َّ
للطبِيعة،
ُمار ُ
سوا موا ِهبَ ُهم ُّ
الروحيَّة ،وأن يع َملُوا معا ً بطريقَ ٍة ِ
ُمتَن ّ َِوعة ،يستطيعُونَ أن ي ِ
ألنَّ ُهم َجميعا ً
تحت سي َ
ي.
َ
ط َرةِ المسيح ال َح ّ
بعض الخدمات وأدوار القيادة أولويَّا ٍ
ت في الكنيسة ،بينما كانَ يض ُع لنا
لقد جع َل بُولُس من
ِ
البعض َّ
س َل اإلثني
سالً ".يقُو ُل
الئحةً أُخرى (.)15
الر ُ
"أوالً ُر ُ
أن هذا يعني ُّ
ُ
َ
كتب يقُولَُّ :
عن الساحة ،كانت هذه نهايَة هذا النَّ ُمو َذج من الخدمة .آخ َُرونَ
عشر األوا ِئل .فعندما إختَفُوا ِ
سلين" أو " ُموفَدِين ".فبإمكانِنا أن نُ َ
ط ِبّقَ هذه ال َمو ِه َبة
"ر ُ
سالً ت ُ ُ
قالُوا أن َك ِل َمة ُ
شير إلى " ُمر َ
لتأسيس كنيس ٍة أو خد َم ٍة ماَّ ،
ألن هذا
سلين ،أو على األشخاص الذين لديهم دا ِف ٌع
ِ
على ال ُمر َ
سوليَّة.
بارهُ ن ُمو َذ َج مو ِهبَ ٍة َر ُ
يُم ِك ُن إع ِت ُ
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لسان الله ،أو
ب بُولُس قائِالً" :ثانِيا ً أَن ِبياء ".األن ِبيا ُء ُهم أ ُ َ
ث ُ َّم يكت ُ ُ
ولئك الذين يتكلَّ ُمونَ نيا َبةً ِب ِ
أولئك الذين يتكلَّ ُم اللهُ من خال ِلهم بينما ُهم َي ِع ُ
ُعلّ ُمونَها .ث ُ َّم يقُول" :ثا ِلثا ً
َ
ظونَ بكلم ِة الله وي ِ
ُمعَ ِلّمين ".تقو ُل المأ ُموريَّةُ العُظمى أنَّهُ عندما يُصنَ ُع التالميذُ ،ينبَغي أن يتعلَّ ُموا .لهذا علينا
أن نتوقَّ َع أن ن َِج َد أشخاصا ً في الكنيس ِة م َع مو ِهبَ ِة التعليم .ث ُ َّم يذ ُك ُر بُولُس في الئ َحت ِه "صانِعي
عجزات والشفاء".
ال ُم ِ
الروحيَّة ليست
ب ُّ
ث ُ َّم "أعوانا ً وتدا ِبير ".هذه الموا ِهب العَ َم ِليَّة لم تُذ َك ْر سابِقاًُ .ك ُّل الموا ِه ِ
عويَّةً
س والخدماتُ التي
بمقدار
ِ
الشفاء باإليمان أو الوعظ بكلم ِة الله .كم تحتا ُج الكنا ِئ ُ
َر َ
ِ
ناجحين! و ُهنا نج ُد "أعواناً "،الذي
سست
تأ َّ
إدار ِيّينَ ِ
ِ
لتتميم المأ ُموريَّ ِة العُظمى إلى تدابير أو ِ
يعني أشخاصا ً يستطيعُونَ بِبَسا َ
إتمام األعمال .وأخيراً ،وفي نهايَ ِة
ط ٍة أن يُسا ِعدُوا على
ِ
الالئحة ،يذ ُك ُر بُولُس ُمجدَّدا ً مو ِهبَةَ األل ِسنة.
سلٌ؟ أَلَ َع َّل الجمي َع أن ِبياء؟
يطر ُح بُولُس هذه األسئلة بينما يخت ُ ُم هذا اإلصحاح" :أَلَ َع َّل الجمي َع ُر ُ
َ
ب شِفاءٍ ؟ ألَع َّل ال َجمي َع
أَلَ َع َّل الجمي َع ُم َع ِلّ ُمون؟ ألَع َّل الجمي َع
ُ
أصحاب قُ َّواتٍ؟ ألَع َّل لل َجميعِ موا ِه َ
الواض ُح وال ُمتوقَّ ُع ُه َو "كال".
الجواب
رج ُمون؟" ()41 ،11
ُ
يتكلَّ ُمونَ بأل ِسنَةٍ؟ أَلَ َع َّل ال َجمي َع يُت َ ِ
ِ
قان تماماً ،سي ُك ُ
واح ٌد منّا
إن كانَ
يٍ .وإن كانَ ِ
غير َ
ون ُو ُجو ُد أحدِنا َ
ضرور ّ
إثنان منَّا ُمتَطابِ ِ
ِ
ب اللهُ
األمر،
لديه ُك ُّل الموا ِهب ،لن تحتا َج عندها ِلباقِي األعضاء في الجسد .ولكن كما رت َّ َ
َ
واح ٍد منَّا في الجسد
ال يُوج ُد أح ٌد لدي ِه ُك ُّل الموا ِهب ُمجتَ ِمعَةً .لهذا السبب ُو ُجو ُد ُك ِّل ِ
عضنا البَعض .المج ُد لل ِه ،الذي صن َع ُك َّل وا ِح ٍد منَّا فريداً،
َ
ي جداً ،وجميعُنا نحتا ُج لبَ ِ
ضرور ٌّ
ضروريَّا ً في جس ِد المسيح.
وهذا يج َع ُل من ُك ِّل واح ٍد منَّا ُ
عضوا ً َ
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شر
الفَص ُل العا ِ
سمفُونِيَّةُ المحبَّة
ِ
(1كُورنثُوس )14
ب ال ُمقدَّس .وعلينا أن
يُعتَبَ ُر اإلصحا ُح الثا ِلث عشر من هذه ِ ّ
الرسالة إصحا َح ال َم َحبَّ ِة في الكتا ِ
َّ
ضوع
در َك ،على أيَّ ِة حال ،أنَّهُ مهما كانَ إصحا ُح المحبَّ ِة عظيماً،
ولكن المحبَّةَ ليست ال َمو ُ
نُ ِ
الرئيس ُهنا؛ َّ
الروحيَّة .قب َل أن نتأ َّم َل بهذا
ألن المو ُ
الرئيس ُه َو موضوع الموا ِهب ُّ
ع َّ
ضو َ
َّ
فكرة ً عن هذا اإلصحاح ال َعظيم إذا نَ َ
ظرنا إلى
اإلصحاح عددا ً بع َد اآلخَر،
سوف نأ ُخذُ َ
َ
كتب في ِه هذه الكلمات ال ُموحى بها عن المحبَّةَّ .
إن هذا التصريح العميق عن
اإلطار الذي َ
كتب
ب ُّ
المحبَّة يتبَ ُع تعليما ً رائعا ً عن الموا ِه ِ
عليم العَميق إنتَهى عندما َ
الروحيَّة ،وهذا الت َّ ِ
ب ال ُحسنى .وأيضا ً أُري ُكم َ
ضل.)41 :11( ".
بُولُس" :ولكن ِجدُّوا ِلل َموا ِه ِ
طريقا ً أف َ
كتب بُولُس فيما بعد أع َ
عن المحبَّة.
بهذه الكلمات ك ُمق ّدِمةَ ،
ظ َم إصحاحٍ في الكتاب ال ُمقدَّس ِ
َّ
الرا ِبع عشر" :إت َبعُوا
إن خا ِت َمةَ اإلصحاح الثا ِلث
األول من اإلصحاح َّ
عشر هي بالوا ِقع العدد َّ
َ
طروحة الرائِعة عن المحبَّة
ب ُّ
الروحيَّة ".نُخبَ ُر في بدايَ ِة هذه األ ُ ُ
ال َم َحبَّة ولَ ِكن ِجدُّوا ِلل َموا ِه ِ
الروحيَّة ال ُحسنَى ،ويُقا ُل لنا في خاتِ َم ِة هذا اإلصحاح أيضا ً أن ن َِج َّد
ب ُّ
أن ن َِج َّد للموا ِه ِ
الروحيَّة (ُ 1كورنثُوس 41 :11؛ .)1 :13
ب ُّ
ِلل َموا ِه ِ
الروحيَّة التي كانَ يُوليها
ب ُّ
ُقار ُن بُولُس بينَ المحبَّ ِة وبينَ باقي الموا ِه ِ
في هذا اإلصحاح ،ي ِ
ض
سوداء ليَ ُ
ال ُكورنثُوسيُّونَ قي َمةً كبيرة .أحياناً ،يستَخ ِد ُم صانِ ُع الجوا ِه ِر خَل ِفيَّةً مخ َمليَّةً َ
عر َ
إطار ،لكي ي ُكونَ لدي ِه ُوج َهةُ
ضوعِ المحبَّة كخَل ِفيَّ ٍة أو
عليها ماساتِ ِهُ .هنا يتكلَّ ُم بُولُس عن مو ُ
ٍ
ن َ
الروحيَّة في
ب ُّ
ب ُّ
ف هذا ألنَّهُ يُ َع ِلّ ُمنا عن الموا ِه ِ
عن الموا ِه ِ
نعر ُ
ظ ٍر أف َ
الروحيةِ .
ضل ِ
الروحيَّة في اإلصحاح .13
اإلصحاح ،11
ويرج ُع إلى مو ُ
ب ُّ
ضوعِ الموا ِه ِ
ِ
ُس فينا .هذا اإلصحا ُح ُه َو
الرائِع الذي يع َملُهُ ُّ
ُبر ُز اإلصحاح  14بُرهانَ العمل َّ
الرو ُح القد ُ
ي ِ
ث َح َركات .الحر َكةُ األُولى هي األعدا ُد الثالثَةُ األُولى .وأنا
ِمثل " ِسمفُونِيَّة محبَّة" في ثال ِ
أُس ِ ّمي هذه الحركة األُولى "المحبَّة ال ُمقارنة".
سو ُل بُولُس ال َم َحبَّةَ م َع أشيا َء كانَ لها قِي َمةٌ
في هذه األعداد الثالث اإلفتِ ِ
الر ُ
ُقار ُن ِ ّ
تاحيَّة ،ي ِ
بيرة ٌ بنَ َ
الحضارةِ اليونانِيَّة .مثالً ،ك ُمؤمنين،
ؤمنين وقد تربُّوا على
ظ ِر ال ُكورن ِث ِيّين ،كونهم ُم ِ
َ
َك َ
كانُوا يُولُونَ قي َمةً ُكبرى ل َمو ِه َب ِة األل ِسنة ،و َكيُونا ِن ِيّين كانُوا يُولُونَ قي َمةً ُكبرى للفَصاحة .لهذا
صرتُ نُحاسا ً
ليس لي محبَّة ،فقد ِ
بدأ َ بالقَول" :إن ُكنتُ أتكلَّ ُم بأل ِسنَ ِة الناس والمالئكة ولكن َ
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صنجا ً َي ِر ُّنُ 1( ".كورنثُوس  .)1 :14بكلما ٍ
عار َمة
َي ِط ُّن أو َ
ت أُخرى ،أنا لستُ سوى ض َّجةً ِ
ُون محبَّة.
إن ُكنتُ أتكلَّ ُم بأل ِسنَةٍ ،أو ِبفَصا َح ٍة يُونانيَّة ،بد ِ
إيمان
معرفَ ٍة و ُك ِّل
ُقار ُن بُولُس المحبَّةَ م َع َمو ِهبَ ِة النُّب َُّوة ،وفَ ِ
ٍ
هم ُك ِّل األسرار ،وحيازَ ةِ ُك ِّل ِ
ث ُ َّم ي ِ
فليس شَيئاً .ث ُ َّم
لنق ِل الجبال .ويُع ِل ُن أنَّهُ حتَّى ولو حص َل على ُك ِّل هذه األُمور ،بدون المحبَّة،
َ
يُتا ِب ُع قا ِئالً أنَّهُ ولو أعطى ُك َّل أموا ِل ِه للفُقَراء ،ولو سلَّ َم جس َدهُ َحتَّى يحت َ ِرقَ َكشَهيدٍ ،ولكن إن
ُقار ُن المحبَّة م َع
ُون َم َحبَّة ،فال ينت َ ِف ُع شَيئاً )4( ".يُق ِ ّد ُم بُولُس تصريحاً ،بينما ي ِ
فع َل هذا بِد ِ
ور التي كانَ ال ُكورنثُوسيُّون يُولُونَها قي َمةً ُكبرى ،فيقُول ما معناهُ،
ي شَيءٍ
"ليس ُه َ
األ ُ ُم ِ
ناك أ ُّ
َ
أ ُكونُهُ أو أ ُح ُ
وزهُ أو أف َعلُهُ يُم ِك ُن أن َي ُح َّل َم َح َّل المحبَّ ِة في َحياتي".
عوها" ،المحبَّة ال ُمعَنقَ َدة" ( .)1 -3في هذه
أ َّما ال َح َر َكةُ الثَّانِيَة من سمفُونِيَّ ِة المحبَّة هذه فأد ُ
نونَة" ،أع َ
كتب
ظ ُم شَيءٍ في العالمَ "،
التُّحفَة التعبُّ ِديَّة الكالسيكيَّة من هذه اإلصحاح ،وال ُم َع َ
 Henry Drummondيَقُو ُل عن هذه األعدادَّ :
ذهن
عبر ع َد َ
وم المحبَّ ِة يُ َم َّر ُر َ
س ِة ِ
"إن مف ُه َ
س َّمى
ويخر ُج من
بالروحِ القُدُس،
ِ
بُولُس المملووء ُّ
ُ
الطرف اآلخر َكعُنقُو ٍد من الفضا ِئل ".ولقد َ
حلّلَة".
ان َِية "المحبَة ال ُمتَ ِ
هذه الحركة الث َّ ِ
ناك كلماتٌ يُونانِيَّةٌ ُمختَ ِلفة في كلم ِة الل ِه عن المحبَّة .فكلمة  Erosتعني المحبَّة ال َّ
شهوا ِنيَّة.
ُه َ
َّ
وم المحبَّ ِة ال ُمعب َُّر عنهُ بالكلم ِة اليُونانِيَّة
وكلمة  Phileoتَعني المحبَّة األخَويَّة.
ولكن َمف ُه َ
وح
ُ Agapeه َو َ
ذهن بُولُس المملووء من ُّ
ذلك النَّوع من المحبَّة ال ُم َم َّر َرة من ع َد َ
س ِة ِ
الر ِ
القُدُس ،كما نرى في هذه األعداد .ف َم َحبَّةُ آغا ِبّي غير األنانِيَّة ،يُم ِك ُن أن تُف َه َم فقط بمعنى
ضيلَةً في األعداد  3إلى  1ويُخ ِب ُرنا أنَّنا إذا كانَت
خمس
عنقُود فض ِا ِئل .يُق ِ ّد ُم بُولُس
ُ
عشرة َ فَ ِ
َ
َ
ف بهذه َّ
الطريقَة.
سنا
محبَّةُ آغا ِبّي ِب َحوزَ ِتنا،
َّ
نتصر ُ
سوف نج ُد أنفُ َ
َ
ال َحر َكةُ الثا ِلثَة لسيمفُونِيَّ ِة المحبَّ ِة هذه هي في األعداد  5إلى  .14أُس ِ ّمي هذه الحركة الثَّا ِلثَة:
الرائِ َع ِة هذه ،يُظ ِه ُر لنا بُولُس
صى بها ".في الحر َك ِة ال ِنّهائِيَّة لسمفُونِيَّ ِة الم َحبَّ ِة َّ
"المحبَّة ال ُمو َ
قارن معها المحبَّة في
ليس للمحبَّ ِة نَظير .ويُظ ِه ُر لنا لماذا ُك ٌّل من هذه الميزات التي َ
لماذا َ
ت التاليَة:
الحرك ِة األُولى ،ال ي ُِم ُكنها أن ت َ ُح َّل م َح َّل المحبَّة .وتُختَت َ ُم ال َح َر َكةُ ال ِنّها ِئيَّةُ بالكلما ِ
ناك ثالثَةُ ميزا ٍ
الرجا ُء ،والمحبَّة .هذه الثالثة ولكن
"في هذه الحياةُ ،ه َ
ت باقِية – اإليمانَّ ،
أع َ
ُوصي بها في هذه الحركة الثا ِلثة،
ُقار ُن هذه المحبَّة وي ِ
ظ َم ُه َّن المحبَّة .)14( ".وبينما ي ِ
يُظ ِه ُر لنا بُولس لماذا المحبَّة هي أع َ
ظ ُم شَيءٍ في العالم.
ألن َك ِل َمةَ
اإليمان ُه َو قي َمةٌ أبديَّة َّ
ُ
الرجا ُء ،والمحبَّة هي ال ِقي َمةُ األبديَّةُ الثالث؟
لماذا اإليمانَّ ،
راب من الل ِه وال إرضا ُؤهُ (عبرا ِن ِيّين  .)1 :11وماذا
ُون
إيمان ال يُم ِك ُن اإلقتِ ُ
الل ِه ت ُ ِ
ٍ
علّ ُمنا أنَّهُ ِبد ِ
ي أنَّهُ يُوج ُد شي ٌء صا ِل ٌح في هذه
الرجاء؟ َّ
عن َّ
الرجا ُء ُه َو اإلقتناعُ في قَل ِ
ب الكا ِئ ِن ال َبشَر ّ
ِ
ُ
"اإليمان ُه َو ال ِث ّقَةُ بما
الرسالَ ِة إلى ال ِعبرانِ ِيّين:
الحياة،
نقرأ ُ أيضا ً في ِ ّ
ص ُل لهَُ .
وسوف يح َ
َ
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ُ
ُ
ور ال ت ُ َرىِ ".ب َكلما ٍ
فالرجا ُء ُم ِه ٌّم
ت أُخرى،
يُر َجى
اإليمان يُعطي الما َّدة َ ِل َرجائِناَّ .
واإليقان ِبأ ُ ُم ٍ
ُ
واإليمان ُم ِه ٌّم ألنَّهُ يقُودُنا إلى الله.
ألنَّهُ َيقُودُنا إلى اإليمان.
أن المحبَّةَ هي أع َ
يَقُو ُل بُولُس َّ
الرجاء واإليمان ،ألنَّها ليست شيئا ً َيقُودُنا إلى شَيءٍ
ظم من َّ
ُبر ُزها ُهنا هي الله1( .يُو َحنَّا ،5 :3
ور ِه إلى الله .فمحبَّةُ آغا ِبّي التي ي ِ
آخر ،الذي يَقُودُنا ب َد ِ
َفت الله .وت ُك ُ
ف محبَّةَ آغا ِبّي هذه ،ت ُك ُ
ضور الله
َفت ُح ُ
ون ق ِد إكتَش َ
ون ق ِد إكتَش َ
 )11عندما تكت َ ِش ُ
أن المحبَّةَ هي أع َ
ألن هذه المحبَّة هي جوه َُر َكيانِ ِه .لهذا يخت ُ ُم بُولُس بالقَو ِل َّ
السما ِويَّ ،
ظ ُم
شَيءٍ في العالم.
أن بُولُس بدأ َ إصحا َحهُ بالقَول" ،وأيضا ً أُري ُكم َ
عجب َّ
الروحيَّة.
ال
ب ُّ
ضل من الموا ِه ِ
طريقا ً أف َ
َ
قار ُن ،وأنَّها أع َ
ب أنَّهُ يَقُو ُل لنا َّ
ظ ُم شيءٍ في العالم .ويم ِكنُنا أن نف َه َم
وال َع َج َ
أن المحبَّةَ ال ت ُ َ
ب
كتب يقُول" ،إتبَعُوا ال َم َحبَّةَ ،ولكن ِجدُّوا ِلل َموا ِه ِ
لماذا ،بع َد أن أخبَ َرنا عن محبَّة آغا ِبّيَ ،
وحيَّةُ ها ّمةٌِ .جدُّوا ورا َءها .ولكن إجعلُوا من المحبَّ ِة هدفَ ُكم األع َ
ظم،
الر ِ
الروحيَّة ".فالموا ِه ُ
ب ُّ
ُّ
َّ
ألن اللهَ َم َحبَّة.
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الفَص ُل الحادِي عشَر
عُنقُو ُد الفضائِل
(1كُورنثُوس )1 -3 :14
عنقُو َد الفَضائِ ِل"
ب اإلصحاحِ الثا ِلث عشر من ُكورنثوس األُولى ،علينا أن نمتَ ِحنَ " ُ
في َقل ِ
ف المحبَّة أكثَر
ليس
بإمكان بُولُس أن يُ َع ِ ّر َ
هذا ،الذي ُه َو َجوه َُر المحبَّة التي هي جوه َُر اللهَ .
ِ
ف الله .ولكنَّهُ يُخبِ ُرنا ُهنا وفي أماكِنَ أُخرى في كتاباتِ ِه ،أنَّهُ إذا كانَ
م َّما يستطي ُع أن يُعَ ِ ّر َ
ُس َحيَّا ً في قُلُوبناَّ ،
تلك ال ُمعجزة سي ُك ُ
عشرة
ون هذه الفضائل الخمس
فإن بُرهانَ َ
ُّ
الرو ُح القُد ُ
َ
(غالطية  .)14 ،11 :5هذا يعني أنَّهُ في هذه األعداد ،ال نج ُد فقط المحبَّةَ ال ُمعنقَدة ،بل
ف ال َمزيد ع َّمن وع َّما ُه َو الله ،علينا أن نختَبِ َر هذه
وأيضا ً ال ُمت َ ِ
حلّلَة .فإذا أردنا أن ِ
نعر َ
واح َدة ً بع َد األُخرى ،ألنَّها ال ت ُ َح ِلّ ُل المحبَّةَ فقط؛ بل أيضا ً تحلي ٌل لجوه َِر الله.
الفضائِلِ ،
ولكن اللغُةَ
َّ
غم َّ
َّأوالً ،يُخ ِب ُرنا بُولُس َّ
رج َمت ُهنا "صبر"،
أن الكلمةَ ت ُ ِ
أن "المحبَّةَ تَتَأنَّىُ ".ر َ
شير إلى َّ
شروطة ،وال تنت َ ِق ُم لنَف ِسها،
َير َم ُ
أن المحبَّةَ َر ِحي َمةٌ ،أي أنَّها غ ُ
اليُونا ِنيَّةَ األصليَّةَ ت ُ ُ
يام بِتَص ِف َي ِة حساباتِها م َع اآلخرين.
صةُ بال ِق ِ
حتَّى ولو كانَ لها ال َح ُّق والفُر َ
أن "المحبَّةَ تَرفُ ُق ".تعني هذه الكلمةُ اليونا ِنيَّةُ َّ
نقرأ ُ َّ
أن المحبَّةَ سهلَةٌ للتَّعاي ُِش معها،
ث ُ َّمَ ،
ب منها .المحبَّةٌ َ
ط ِيّ َبةٌ ،وصا ِل َحةٌ ،وتع َم ُل خيراً .جمي ُع هذه المفا ِهيم َمو ُجو َدة ٌ في
ولإلقتِرا ِ
الكلمة اليونا ِنيَّة ال ُمتَر َج َمة "تَرفُ ُق".
سدَُ ".
س َّ
شير
أن "المحبَّةَ ال تح ُ
لفهم الكلمة التي إستَخ َد َمها بُولُس ت ُ ُ
ث ُ َّم يقُو ُل بُولُ ُ
طريقَةٌ أُخرى ِ
ي ٍ لكا ِئ ٍن آخَرِ .ب َك ِلما ٍ
فأنت ال تهت َ ُّم ف َحسب
ت أُخرى ،الغَيريَّة ال ُمقدَّسة.
َ
إلى إلتِ ٍ
زام غ ِ
َير أنانِ ّ
َير من ت ُ ِحبُّ .
بخير الشخص الذي تُحبُّهُ؛ بل تت َّ ِخذُ إلتزاما ً وا ِعيا ً ِبخ ِ
ِ
ُ
فاإلنسان الذي لدي ِه هذه
الميزَ ة ُ التا ِليَة هي" :ال َم َحبَّةُ ال تَتَفاخ َُر ".هذا يعني أنَّها ال تتب َّج ُح.
إنطباعا ً رائِعا ً على اآلخرينَ وينا َل إعجابَ ُهم.
ليتر َك ِ
ِ
الميزة ،لن ت ُكونَ لدي ِه حا َجةٌ ُ
ست ُمتَ َك ِبّ َرة ً وال ُمتَعا ِل َية .بكلما ٍ
ت أُخرى،
ث ُ َّم ،يكت ُ ُ
ب بُولُس قائالً" ،المحبَّةُ ال تنت َ ِف ُخ ".المحبَّةُ لي َ
واضعَةً".
"المحبَّةُ ُمتَ ِ
ث ُ َّم يقُو ُل بُولُس" ،المحبَّةُ ال ت ُ َق ِبّ ُح ".فالمحبَّةُ لها ُ
ق لطيفَةٌ والئِقَةٌ في التعا ُم ِل م َع اآلخرين
ط ُر ٍ
خير اآلخرين .ث ُ َّم" ،المحبَّةُ ال تَحتَدُّ".
سةٍ ،ألنَّها ال
ِبسال َ
َير نف ِسها ،بل حو َل ِ
تتمحو ُر حو َل خ ِ
َ
ض ُح كلما ٍ
عبير عن هذا الميزة للمحبّة هي أنَّها ال
هذا يعني أنَّهُ من الصع ِ
ب إغضابُها .أو َ
ت للت َّ ِ
ين الميزَ تَين ،يُخبِ ُرنا بُولُس َّ
تطلب ما ِلنَف ِسها ".إن
أن "المحبَّة ال
ُ
يُم ِك ُن َ
إثارة ُ غيظها .بينَ هات َ ِ
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تتمحو ُرونَ حو َل ذواتِ ُكم ،ولن تطلُبُوا
كانَ لدي ُكم هذه النَّوعيَّة من المحبَّة في قَل ِب ُكم ،لن تَ ُكونُوا
َ
ف بشك ٍل ال ِئق ،ألنَّها ال
صة .فالمحبَّةُ ال تحتدُّ،
َّ
فقط مصلَ َحتَ ُكم ،أو طري َقت َ ُكم الخا َّ
وتتصر ُ
صة.
ب أن
تطلُ ُ
مور على طريقَ ِتها الخا َّ
تسير األ ُ ُ
َ
عةً معاً" :الم َحبَّةُ ال تَ ُ
العبارة ُ
سوء ".وتعني
ظ ُّن ال ُّ
الفضائِل األربع التَّا ِلية هي أيضا ً َمو ُ
ضو َ
َ
الشخص الذي لَ َدي ِه هذا النَّوع من المحبَّة ،لن يحت َ ِف َ
باليونا ِنيّةَّ ،
ألخطاء وفش ِل
ظ ب ِس ِج ٍّل
أن
ِ
َ
الذين ي ُِحبُّهم .بل ي ُك ُ
كتب بُولُس يقُو ُل عن هذه
ون لدي ِه ما يُس َّمى "الذا ِك َرة ال ُمقدَّسة ".بالواقِعَ ،
الميزة للمحبَّة َّ
هاتان الفَ
والن الشي َء
تفر ُح بال َح ّق".
تفر ُح باإلثم ،بل َ
أن "المحبَّة ال َ
ضيلتان تقُ ِ
ِ
ِ
شلُون ،بل
برؤيتِهم يف َ
برؤ َي ِة الذين ت ُ ِحبُّهم يف َ
سهَُ :
شلُون .وال تَرغ ُ
َب ُ
تفر ُح وال ترضى ُ
نف َ
أنت ال َ
سو ُد ال َح ُّق
ضى
تتألَّ ُم عندما يف َ
والسرور عندما يَ ُ
ق يعني أن تشعُ َر ِ ّ
ُ
بالر َ
شلُون .فأن َ
تفر َح بال َح ّ ِ
في حياةِ الذين ت ُ ِحبُّهم.
بارة ُ
ض َل تر َج َم ٍة
بالضرورةِ أف َ
َ
عندما قا َل بُولُس" ،المحبَّة تحت َ ِم ُل ُك َّل شَيء "،ال تُش ِ ّك ُل هذه ال ِع َ
ي َيقُول" ،المحبَّةُ تُغ ِ ّ
ُمم ِكنَةَّ ،
فأنت تُري ُد أن ترى
َط ِِي أو تست ُ ُر ُك َّل شَيء".
َ
ألن األص َل اليُونا ِن ّ
قوطهم .وعندما
وحيَّاً ،وعندما يف َ
س ِ
الذين ت ُ ِحبُّهم ين َج ُحونَ ُر ِ
شلُون ،ال تُخبِ ُر اآلخَرينَ عن ُ
وطهم ،تستيط ُع أن تحت َ ِف َ
ظ لنَف ِس َك بِ ِس ِ ّرهم.
سق ُ ِ
يُخبِ ُرون ََك عن ُ
ِق ُك َّل شَيءَ "،يعني َّ
ص ّد ُ
ص ّد ُ
الشخص الذي ت ُ ِحبُّهُ.
ضل حيا َل
ِ
ِق األف َ
أن المحبَّةَ ت ُ َ
"الم َحبَّةُ ت ُ َ
ُ
ت الشخص الذي ت ُ ِحبُّهُ" .المحبَّةُ تر ُجو ُك َّل شَيء".
المحبَّةُ لها
ؤمنَ بقُدُرا ِ
اإليمان بأن ترى وت ُ ِ
هذا يعني َّ
كتب
أن المحبَّةَ تنتَ ِظ ُر بفَ َرحٍ تحقُّقَ ما تراهُ وت ُ ِ
ؤم ُن ب ِه حيا َل من ت ُ ِحبُّ  .عندما َ
بذلك َّ
يقص ُد
أن المحبَّةَ تُثا ِب ُر بينما تنتَ ِظ ُر تحقُّقَ
َ
بُولُس" :المحبَّةُ تَص ِب ُر على ُك ِّل شَيء "،كانَ ِ
ؤم ُن ب ِه وتر ُجو أن تراهُ في حيا ِة من ت ُ ِحبّ .
ما ت ُ ِ
كتب بُولُس يقُول" :المحبَّةُ ال تسقُ ُ
شير
تقديم هذه الفضائِل الخمس
بع َد
ط أبداً" ( .)5ت ُ ُ
عشرةَ ،
ِ
َ
الكلمةُ اليونا ِنيّةُ ُهنا إلى َّ
ُؤمنَ  ،وأن يتح َّم َل
أن
الشخص الذي ي ُِحبُّ لهُ ال ِث ّقَةُ بأن ير ُج َو ،وأن ي ِ
َ
ف َّ
عنقُو ُد
أنًِ هذه المحبَّة ال تأتي ُمباش ََرة ً منهُ .بل تأتي هذه المحبَّةُ من الله ،و ُ
يعر ُ
ألنَّهُ ِ
أن اللهَ يحيا في هذا ال َّ
عجزة َّ
شخص ويُع ِبّ ُر عن نف ِس ِه من
الفَضائِ ِل هذا ُه َو ت َ ٌ
عبير عن ال ُم ِ
أن اللهَ محبَّة ،وهذه الفضائِ ُل تُع ِل ُن َّ
خال ِل ِه .فبما َّ
أن المحبَّة التي هي الله ،هذه المحبَّة لن
نحن نسقُ ُ
ألن اللهَ لن يسقُ َ
تسقُ َ
ط أبداًَّ ،
ط أبداًُ .
ش ُل في أن
صو ِل إلى الله ،ونف َ
ط أو نف َ
الو ُ
ش ُل في ُ
َّ
ولكن هذه المحبَّة التي
صلُونَ دائما ً على هذا النَّوع من المحبَّة،
نُ ِحبّ  ،والذين نُ ِحبُّهم ال يح ُ
ي ُكنُّها اللهُ تجاهَنا وتجاهَ اآلخرينَ من خال ِلنا ،هذه المحبَّة لن تسقُ َ
ط أبداً.
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الفَص ُل الثَّاني عشَر
َم َحبَّة َ
غريبَة
(1كُورنثُوس )1 -3 :14
َظير َّ
إن إصحا َح ال َم َحبَّ ِة ال َعظيم يُخ ِب ُرنا َّ
َّ
ألن اللهَ محبَّة ،ونَو ِعيَّةُ المحبَّة
ليس لها ن ٌ
أن ال َم َحبَّةَ َ
كون نوعيَّة هذه
صى بها في هذا اإلصحاح هي الله .و ِبسبب
قارنة ،ال ُم َعنقَ َدة ،وال ُمو َ
ال ُم َ
ِ
المحبَّة هي اللهَّ ،
فإن المحبَّةَ ال نظي َر وال بدي َل لها.
عشرة ال تستَه ِلكُ ُك َّل الئ َح ِة الفضائل التي تُع ِبّ ُر عن محبَة آغا ِبّي .بل
هذه الفضائِ ُل الخمس
َ
هي ِب َبسا َ
ذاك
ئ ِب ُروحِ َ
َخص يمت َ ِل ُ
الروحيَّة التي ستنت ُ ُج من حياةِ ش ٍ
ط ٍة نما ِذ ُج من الفضائِ ِل ُّ
ف وتُعَ ِبّ ُر عن
ص
الخمس عشرة َ فضيلَةً التي ت ُ ِ ّ
الذي ،في جوه َِرهُِ ،هو محبَّة .عندما تتف َّح ُ
عر ُ
َ
بمعنى ما َّ
أن هذه المحبَّة غَيريَّةٌ ألنَّها تهت َ ُّم باآلخر.
المحبَّة التي هي الله ،تستطي ُع القو َل
ً
تتمحو ُر حو َل ذاتِه.
سو ُل بُولُس بكونِ ِه ُمختَ َّل التَّوازن ،كون حياته ال
الر ُ
لقد إت َّ َه َم ال ُكورن ِثيُّونَ َّ
َ
حو ُر حولَهُ حياتُنا .بال ِنّس َب ِة ل ُمع َ
حو ُر ُه َو الذَّات ،أو
ظ ِم النَّاس ،هذا ِ
الم َ
حو ٌر تت َم َ
جميعُنا لدينا ِم َ
المصلحة الذَّاتِيَّة .ولقد ميَّزَ ال ُكورنثِيُّونَ الحقيقَةَ َّ
محور الحياة الذي
أن بُولُس لم ي ُك ْن لهُ نَفس َ
حو ُر حياتُهم َحولَهُ ،ووافَقَ ُهم بُولُس رأيَ ُهم (ُ 1كو .)14 :5
كانَت تت َم َ
صا َ
حو ِرهِ ".فعندما ي ُك ُ
قمر
سو الفَضاء
غ ُم َهن ِد ُ
ون ٌ
َ
عبارة َجدي َدة ً لنا ،وهي " ُمن َح ِرف عن ِم َ
حور" َّ
ورتِ ِه قد
حو ِرهِ ،يُس َّمونَهُ " ُمختَ ُّل ِ
ِ
ور أو مر َكزَ َد َ
ألن ِم َح َ
الم َ
ي ُمن َح ِرفا ً عن ِم َ
صنا ِع ٌّ
عشرة َ التي تُع ِبّ ُر عن
الخمس
سونَ هذه الفضائل
تدر ُ
ف عن َموقِ ِع ِه الصحيح .عندما ُ
َ
َ
َ
إنحر َ
العبارة ُ َج ِيّ َدة ً
محبَّة آغا ِبّي ،ست ُك ُ
لوصف القاسم ال ُمشتَرك بينَ هذه الفَضائِل َجميعاً.
ون هذه
ِ
َ
ْ
لك هذا النَّوع من المحبَّ ِة في َحيا ِت َك َّ
بمعنى ما
فيك ،ستُعتَ َب ُر
ُس يحيا َ
فإن كانَ َ
ألن ُّ
الرو َح القُد َ
ً
ُمخت َ َّل الت َّ ُ
واز ِن َّ
فسوف تُعتَبَ ُر ُمختَالً من قِبَ ِل أه ِل هذا
حو ُر َحو َل ذاتِ َك.
َ
ألن حياتَ َك ال تت َم َ
العالمَّ ،
ور حيات ُ َك حولَهُ .وست ُك ُ
المحور
ألن
َ
ف ِ
لديك ِم َحورا ً أو َمر َكزا ً ُمخت َ ِلفا ً تتم َح ُ
ون ُمن َح ِر َ
َّ
سكناهُ في قل ِب َك.
حو َر حياتِ َك
إنحرف عندما أ َّ
ي ال ُمقا ُم ُ
َ
س َ
س المسي ُح ال َح ُّ
ألن ِم َ
ُمال َح َ
ظةٌ أُخرى عن هذا العُنقُود من الفضائِل ،يُم ِك ُن أن ي ُكونَ َّ
أن هذه الفَضائِل يُعَب َُّر عنها
بِ َ
داخليَّة .مثالً،
داخليَّاً .إنَّها
ي عن حقيقَ ٍة ِ
خارجيَّة ،ألنَّها تُختَبَ ُر َّأوالً ِ
ٌ
تعبير ِ
ط ِريقَ ٍة ِ
خارج ٌّ
بإم ِكا ِننا القَول َّ
شروطة .فعندما
غير قا ِبلَ ٍة للفَساد ،ألنَّها ِ
غير َم ُ
داخليَّا ً ُ
خارجيَّا ً ُ
أن هذه المحبَّة ِ
ت ُ ِحبُّ شخصا ً ما بمحبَّة آغا ِبّي ،بإمكا ِن َك القول ب ِنع َم ِة اللهَّ ،
غير َمب ِنيَّ ٍة على
"إن م َحبَّتي َ
لك ُ
ُون ُ
ي شَيءٍ تع َملُهُ أو تقُولُهُ يجعَلُني
ش ُروط.
فليس ُه َ
سن أدائِ َك .فم َحبَّتي َ
ناك أ ُّ
َ
لك هي بد ِ
ُح ِ
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شيءٍ تع َملُهُ أو تقُولُهُ،
ي َ
ف عن مح ِبّتي َ
أتوقَّ ُ
لك .هذه المحبَّة قا ِسيةٌ .وبإمكا ِنها أن تتح َّم َل أ َّ
ألنَّني أ ُ ِحب َُّك بمحبَّ ِة الله".
مشرو ٌ
ثير ِم َّما يحد ُ
طَّ ،
ناك
ُث ِلل َم َحبَّة ُه َو
ألن المحبَّةَ اإلنسانِيَّةَ عا َدة ً َمب ِنيَّةٌ على األداءُ .ه َ
ُ
ال َك ُ
ون من األطفال الذي يُ َحبُّونَ ِب ُ
ثير ُ
ي،
ال َك ُ
ش ُروطٍ  .قد يقُو ُل األه ُل ألطفا ِلهم ِبشك ٍل َ
ي ٍ أو َخ ِف ّ
علَنِ ّ
ى َج ِيّدا ً في عالما ِت ُكم ،ولم تُس ِبّبُوا لنا أيَّة مشا ِكل ،عندها لَ ُربَّما سنُ ِحبُّ ُكم".
"إذا ح َّ
صلتُم ُمستَو ً
هذا يج َع ُل من األطفال ال يشعُ ُرون باألمان ،ألنَّ ُهم حتَّى َو َلو نفَّذُوا هذا األمر خال َل هذا
ت إمرأَة ٌ بأنَّها
األُسبُوع،
ع ال ُمق ِب َل؟ إذا إعتَقَ َد ِ
يعرفُونَ أنَّ ُهم سيتم َّكنُونَ من تحقيق ِه األُسبُو َ
كيف ِ
َ
ي ،قد تَ ُ
ظ ُّن" ،ماذا لو َم ِرضتُ ؟ ماذا لو
سن أدائِها ِ
محبُو َبةٌ من زَ ِ
وجها ،فقط بسبب ُح ِ
الجنس ّ
سن األداء؟ هل سيَ َ
ظ ُّل زَ وجي يُ ِحبُّني؟
أصبَحتُ ُحبلى؟ ماذا لو لم أ ُ
ع ْد قاد َِرة ً على ُح ِ
نزل ،فقد يب َدأ ُ
ُوب من زَ و َجتِ ِه ،ألنَّهُ بِ َبسا َ
ط ٍة يُو ِفّ ُر إحتِياجا ِ
وإذا إعتَقَ َد َر ُج ٌل أنَّهُ محب ٌ
ت ال َم ِ
َّ
المنزل؟
ت
ع ْد قادِرا ً على توفير حاجا ِ
بالظن" ،ماذا لو َخ ِسرتُ عملي؟ ماذا لو َم ِرضتُ ولم أ ُ
ِ
هل ست َ َ
ظ ُّل زو َجتي ت ُ ِحبُّني؟
داخ ِليَّاً .فقط َّ
ألن اللهَ ُه َو
عجزَ ة ً ُروحيَّةً ِ
وأخيراً ،هذه المحبَّة ُمستَ ِحيلَةٌ ِ
داخليَّاً ،إال إذا كانت ُم ِ
درة أن نُ َع ِبّ َر عن هذه المحبَّة.
ي لهذه المحبَّة الد ِ
َّاخليَّة ،لهذا فقط لدينا القُ َ
المص َد ُر العجائِب ُّ
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اإلصحاح 14
ال َح ُّل الذي ال يسقُ ُ
ط أبدا ً
(ُ 1كورنثُوس )14
سول األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس ،تأ َّكدُوا من أن تقُو ُموا
الر ُ
تقرأُونَ رسالةَ بُولُس َّ
بَينَما َ
بالمال َحظة التا ِل َيةَّ ،
شامالً ل ُك ِّل المشا ِكل
أن إصحا َح المحبَّ ِة هذا يُم ِك ُن أن ي ُكونَ حالً ُروحيَّا ً ِ
التي عالَجها بُولُس في كنيس ِة ُكورنثُوس حتى اآلن .مثالً ،ال ُمش ِكلَة األُولى التي كانت ُمش ِكلَة
ب هذا اإلن ِشقاق؟ ِكبرياء ،إ ّدِعاء ،أنانِيَّة،
اإلنشقاق في كنيستِهم .ماذا كانَ فعالً في ُ
صل ِ
ب إن ِشقاقِهم .بينما أعطا ُهم َحالً ُمحدَّدا ً لهذه ال ُمش ِكلة في
مصل َحة ذاتِيَّةُ ،ك ُّل هذا كانَ في ُ
صل ِ
الرسالة ،عندما علَّ َم َّ
حو ُر حو َل
اإلصحاحا ِ
ت األربَعة األُولى من هذه ِ ّ
أن المحبَّة وديعَة وتَت َ َم َ
شامالً ل ُمشكلَ ِة إنشقاقِهم".
خير اآلخرين ،كانَ يُعطي هذه الكنيسة َحالً ِ
ِ
الخامس ،عالَ َج بُولُس ُمش ِكلَةَ األخ الذي كانت لدي ِه عالقَةٌ م َع زَ و َج ِة أبيه.
ِ
في اإلصحاحِ
الح ُ
ب َح ِّل بُولُس ال ُمو َحى ب ِه لهذه ال ُمشكلة ،نج ُد المحبَّة للمسيح ،والم َحبَّةَ
ِ
ظوا أنَّهُ في ُ
صل ِ
ي ٍ في َك ِل َم ِة الل ِه َمب ِنيَّةٌ على مب َدأِ المحبَّ ِة،
لكنيستِ ِه ،والمحبَّةَ لألخِ الساقِط .ف ُك ُّل تأدي ٍ
ب َكنَ ِس ّ
ور ِ ّد األخِ الساقِط عن ضال ِله.
ال ُمصالَحةَ ،
ذلك ال َح ِّل
ب َ
في اإلصحاحِ السادس ،كانُوا يُقاضُونَ بع ُ
ضهم بعضاً ،فسأ َل بُولُس في ُ
صل ِ
ي[ ،إن كانَ هذا سيُحافِ ُ
ظ على
ي؟ لماذا ال تُسلَبُونَ بال َح ِر ّ
ال ُمحدَّد" ،لماذا ال تُظ َل ُمونَ بال َح ِر ّ
شَها َدةِ الكنيسة في َمدينَ ِة ُكورنثُوس؟] (ُ 1كورنثُوس  )1 :1فكما ترون ،المحبَّةُ ال تسعى
شامالً سيج ُد حالً
ب ما ِلنَف ِسها .ف َم َحبَّةُ آغا ِبّي ست ُ ُك ُ
ون َحالً ِ
ورا َء المصلحة الذَّاتِيَّة .وال تطلُ ُ
عضهم ال َبعض في محا ِك ِم َمدينَ ِة ُكورنثُوس.
ل ُمش ِكلَ ِة مقاضا ِتهم ِل َب ِ
ِم َّما ال ش ََّك في ِه َّ
أن ُرو َح التعليم ال ُمحدَّد عن الزواج في اإلصحاحِ السابِع كانَ محبَّة آغا ِبّي.
السبب ال ُمح َّد ُد ل ُمع َ
الشام ُل
ظ ِم مشا ِك ِل الزواجِ عن َد ال ُمؤمنين؟ األنانِيَّة .وما ُه َو الح ُّل
وما ُه َو
ِ
ُ
عشر.
ي ُمق َّد َمةٌ ِبفصا َح ٍة في اإلصحاحِ الثا ِلث
َ
لألنانِيَّة؟ محبَّةُ آغا ِبّي ،التي ِه َ
َّ
ولكن المحبَّةَ تَبني".
كتب يقُولُ" :ال ِعل ُم ينفُ ُخ
عندما عال َج بُولُس ُمش ِكلَةَ أك ِل ما ذُ ِب َح
لألوثانَ ،
ِ
ب أم
(ُ 1كورنثُوس  )1 :5الح ُّل ال ُمح َّد ُد الذي ق َّد َمهُ بُولُس لم ي ُك ْن ِ
يتعلّ ُق بما إذا كانَ من ال َّ
صوا ِ
أخاك األض َعف الذي َي ُ
من ال َخ َ
ظ ُّن
ضيَّةُ هي التَّا ِلية؛ كم ت ُ ِحبُّ
َ
ط ِأ أن نأ ُك َل هذا اللحم .كانت القَ ِ
مات ألج ِل ِه .فهل
لدر َج ِة أنَّهُ َ
أن أكلَ َك من هذا اللحم خطأٌ؟ لقد أ َحبَّ ي ُ
ف َ
سوعُ األ َخ األض َع َ
صحن من اللحم من أجل ِه؟
ت ُ ِحبُّهُ كفايَةً لدر َج ِة أن تتخلَّى عن
ٍ
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ش َّد ٌد
الروح من خال ِل الكنيسة ،مب َدأ ُ ال َم َحبَّة ُم َ
ب وخدما ِ
في اإلصحاحا ِ
ت ُّ
ت التي تُعا ِل ُج موا ِه َ
الروحيَّةُ
علَي ِه ُمجدَّداً ،عندما يُعطي ُحلُولَهُ ال ُم َح َّد َدة في اإلصحاحِ  .11فالموا ِه ُ
ب والخ َدماتُ ُّ
َ
وحيَّةُ
أخيك .تُع َ
األعضاء
لخير
ُنيان
َ
ست لبُنيانِ َك َ
ِ
الر ِ
طى هذه الموا ِه ُ
ب ُّ
هي لي َ
ِ
أنت ،بل ِلب ِ
ي األعضا َء
ب
َ
اآلخرينَ في الجسد .في اإلصحاح  ،13ال َمف ُهو ُم القائِ ُل بأنَّهُ يتو َّج ُ
عليك أن تبنِ َ
بكام ِل ِه عن المحبَّة التي
مرةً .هذا اإلصحا ُح ُه َو ِ
ور أكثَر من أر َبعينَ َّ
اآلخرين في الجسد ،مذ ُك ٌ
تتمحو ُر حو َل خد َم ِة اآلخرين.
َ
ت وقيا َم ِة
حتَّى عندما تقرأ ُ تطبيقَ إصحاحِ القيا َمة ( ،)15تج ُد المحبَّة .عندما تف َه ُم إنجي َل َمو ِ
ص َك ،الت َّ
ُ
يك أن
لكي يتم َّكنَ
علَ َ
ي ُ
تفيض في عم ِل َّ
طبيق ُه َو أنَّهُ َ
َ
سوع المسيح الذي خَلَّ َ
الربّ ِ َ
َّ
ذلك الخالص .والم َحبَّةُ هي
اآلخرونَ من
إختبار َ
ع َدةِ
بالطبعِ ُرو ُح جمعِ التَّقدِمة من أج ِل ُمسا َ
ِ
اإلخوة ال ِق ِ ّديسينَ ال ُمتألِّمينَ في أُورشليم في اإلصحاح 11؛ هذا أيضا ً ن ُمو َذ ٌج َجمي ٌل عن الح ِّل
العام الذي يُوج ُد في محبَّ ِة آغا ِبّي في اإلصحاح .14
بكام ِلها ،لدي ُكم ُحلُو ٌل ُمح َّد َدة لمشا ِكل ُم َحدَّدة .عندما يُن ِهي
بر هذه الرسالة إلى الكُورن ِث ِيّين ِ
َ
ع َ
بُولُس نصائ َحهُ التَّصحيحيَّة ِلل َمشا ِك ِل الجسديَّة في َكنيس ِة ُكورنثُوس ،وعندما يب َدأ ُ اإلصحاح
الروحيَّة أيُّها اإلخوة ،فَلَستُ أُري ُد أن تج َهلُوا "،يُق ِ ّد ُم
ب ُّ
 11بال ِكتابَة" :وأ َّما من ِج َه ِة الموا ِه ِ
الترتيب الذي سينت ُ ُج
الروحِ القُد ُِس،
َ
ُ
بذلك ُحلوالً ُروحيَّةً ِ
ب عم ِل ُّ
شاملَةً ِل َمشا ِك ِلهم .فإلى جانِ ِ
عنهُ ب ُ
والوكالَ ِة ،كانت محبَّة آغا ِبّي أولويَّتَهُ و َحلَّهُ
ُنيان ُك ِّل
ٍ
شخص في ال َكنيس ِة ،ال ِقيا َم ِةَ ،
قلب
الشامل ل ُك ِّل المشا ِكل في كنيس ِة ُكورنثُوس .فهذا اإلصحا ُح العَظي ُم عن المحبَّة ُه َو ُ
الشام ُل ل ُك ِّل المشا ِكل في كنيس ِة ُكورنثُوس نج ُدهُ في هذا
الرسالة إلى أه ِل ُكورنثُوس .الح ُّل
ِ
عن المحبَّة.
اإلصحاحِ َّ
الرائع ِ
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الرابِع عشر
الفَص ُل َّ
بُنيانُ الكَنيسة
(1كُورنثُوس )5 -1 :13
ع مو ِهبَ ِة األل ِسنة .عندما تتَأ َّملُونَ بهذا
في اإلصحاح  ،13يُعا ِل ُج بُولُس ُمجدَّدا ً مو ُ
ضو َ
صفتُها
ال َمو ُ
سفر األعمال ورسالة بُولُس هذه ،ال بُ َّد أن ت َ ِ
صلُوا إلى النتي َجة التي و َ
ضوع في ِ
ل ُكم عندما أع َ
ذكر بها بُولُس األلسنَة في اإلصحاحِ الثَّاني
طيتُ تَعليقي على الطريقة التي َ
سها التي
ست هي األل ِسنَة نف ُ
عشَر من هذه ِ ّ
يوم الخَمسين لي َ
الرسالة .فاأللسنة التي ت ُ ُك ِلّ َم بها َ
يوم الخمسين كانت
تكلَّ َم عنها بُولُس ُهنا في ِرسالَتِ ِه إلى ال ُكورن ِث ِيّين .فاألل ِسنة التي ت ُ ُك ِلّ َم بها َ
لك األل ِسنة كانت ُمو َّج َهةً
تُس َّمى نُب َُّوةَّ ،
عن الل ِه لإلنسان ،وتِ َ
ألن النَّ ِبي ُه َو الذي يتكلَّ ُم بال ِنّيابَ ِة ِ
ان النَّاس( .يُوئيل 15 :1؛ أعمال )15 ،11 :1
إلى آذ ِ
بإخبارنا َّ
بأن من يت َ َكلَّ ُم بألسن ٍة ال
بدأ َ بُولُس تعلي َمهُ عن َمو ِهبَ ِة األل ِسنة ُهنا في هذا اإلصحاح،
ِ
مرة ً في هذا اإلصحاحُ ،مو َّج َهةٌ إلى آذا ِن
ورة ُ سب َع عشرة َ َّ
اس ب ِل الله .فاألل ِسنَةُ ال َمذ ُك َ
يُ َك ِلّ ُم النَّ َ
آذان النَّاس.
الل ِه
َ
وليس إلى ِ
اس َبل الله ْ
َّ
ليس أح ٌد يس َم ُع .ولكنَّهُ يتكلَّ ُم بأسرار".
"ألن الذي يتكلَّ ُم ب ِل ٍ
ألن َ
سان ال يُ َك ِلّ ُم النَّ َ
(ُ 1كورنثُوس )1 :13
َّس َّ
أن اللهَ أعطانا ُموسيقى ،حتَّى عندما َن ُك ُ
حضرةِ الل ِه لل ِعبادة،
ون في
يُخبِ ُرنا
ُ
الكتاب المقد ُ
َ
وت ُك ُ
أمام
ون لدينا حا َجةٌ قُصوى بأن نُعَ ِبّ َر ع َّما ال يُ َعب َُّر عنهُ ،بإمكانِنا التعبير ع َّما ال يُعَب َُّر عنهُ َ
ي إلى
الل ِه من خال ِل ال ُموسيقى .لهذا كانَ
ُ
شعب الل ِه دائما ً ُموسيقيَّاًُ .
فداود َي ُحثُّنا على أن نأتِ َ
ي
ض ِر َّ
مح َ
الربّ ِ ِبت َ َرنُّ ٍم (مز ُمور  .)1 :111كانَ لدى ُ
داود أر َب َعة آالف كاهن ،لم ي ُكن لديهم أ ُّ
س ِبّ ُحوا اللهَ بواس َ
ط ٍة أدوا ٍ
داود بنف ِس ِه ِللعبا َدةِ الله (1أخبار
ع َم ٍل إال أن يُ َ
صنَعها ُ
ت ُموسيقيَّةَ ،
.)5 :14
صلُونَ على
من الطريقة التي يُختَت َ ُم بها اإلصحا ُح الثَّاني عشَر ،يت َّ ِ
ليس الجميع يح َ
ض ُح أنَّهُ َ
عليها .هذه ال َمو ِهبَة ين َبغي أن ال
صلُوا َ
مو ِهبَ ِة األل ِسنة هذه ،وال ينبَغي أن يتوقَّ َع الجمي ُع أن يح َ
برهن مصداقِيَّةَ
تُعتَبَ َر مو ِهبَةً إعتِما ِديَّة ،أي كونَها ت ُ
إيمان الشخص الذي ي ُح ُ
ُ
وزها وأنَّهُ
ِ
ي ،وال َّ
ي من الموا ِهب
َير ُر ِ
ٌ
علَيها ُهم غ ُ
صلُوا َ
أن الذين لم يح َ
وح ِيّين .إن كانَ أ ٌّ
شخص ُروح ّ
سول في اإلصحاح الثاني َعشَر ين َبغي أن تُعتَ َب َر مو ِه َبةً إع ِتماديَّة
الر ُ
التي َذ َك َرها بُولُس َّ
إخبارنا َّ
تُبَر ِه ُن مصداقِيَّةَ ال ُمؤمن ،فست ُك ُ
أن من يتكلَّ ُم بأل ِسنَ ٍة يُ َك ِلّ ُم اللهَ،
بوة .بع َد
ون مو ِهبَةَ النُّ َّ
ِ
ُ
َّ
ثالث نتائج لهذاِ " :للبُنيان،
ناك
كتب بُولُس يقُول:
"ولكن من يتنبَّأ ُ فيُ َك ِلّ ُم النَّاس "،و ُه َ
َ
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ذلك الشخص الذي من خال ِل ِه يتكلَّ ُم اللهُ بكلمتِ ِه إلى شع ِب ِه
ي ُه َو َ
للتَّحريض ،وللت َّ ِ
عز َية ".فالنَّ ِب ُّ
الروحيَّة هو َّ
ُنيان
ِ
ب ُّ
ف هذه الموا ِه ِ
بهدف بُنيا ِنهم ونُ ُم ّ ِوهم .وبما أ َّن ه َد َ
أن ُك َّل األشياء هي لب ِ
الكنيسة (ُ 1كورنثُوس  ،)11 :13فالذي ل َدي ِه مو ِهبَةُ النُّبُوة ُه َو أع َ
ظ ُم م َّمن يتكلَّ ُم بأل ِسنة.
سان
الرا ِبع ،عندما يكت ُ ُ
واضحا ً في العدد َّ
يُق ِ ّد ُم بُولُس تصريحا ً ِ
ب أنَّهُ عندما يتكلَّ ُم أح ٌد ِب ِل ٍ
الشخص الذي يتنبَّأُ ،وال َّ
َّ
خص الذي من خال ِل ِه يتكلَّ ُم اللهُ
ولكن
سهُ.
ش ُ
مج ُهول ،فإنَّهُ يب ِني نف َ
َ
الحقاً" :إ ِنّي أُري ُد َّ
أن َجمي َع ُكم تتكلَّ ُمونَ بأل ِسنة
ب بُولُس ِ
بكالم ِه ،ف ُه َو يبنِي الكنيسة .لهذا يكت ُ ُ
ِ
ألن من يتنبَّأ ُ أع َ
ولكن باألولَى أن تتنبَّأُواَّ .
ظ ُم ِم َّمن يتَ َكلَّ ُم بأل ِسنة إال إذا تر َج َم حتَّى تنا َل
سةُ بُنياناً".
ال َكني َ
الح ُ
الروحيَّة هي ْ
ظوا التشديد َّ
ب
ِ
ب ُّ
س ِ
أن القَص َد من ُك ِّل الموا ِه ِ
أن تنا َل الكنيسةُ بُنياناً .فبِ َح َ
تعليم بُولُس ال ُموحى ب ِه ،إذا ت َّم التكلُّم بأل ِسنة في الكنيسة ،أو في الجماعة ،ينبَغي أن ي ُكونَ
ِ
ألن ُك َّل ما يحد ُ
رج ٌمَّ .
بكام ِلها.
ُه َ
عة َ ِ
ناك ُمتَ ِ
ع ِة ين َبغي أن ينفَ َع الجما َ
ُث في الجما َ
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الخامس عشَر
الفَص ُل
ِ
ب"
"بِلَياقَ ٍة وتَرتِي ٍ
(1كُورنثُوس )11 -1 :13
ض ُع،
الر ُ
يُ َحذّ ُِر بُولُس َّ
س ِة َمو ِهبَ ِة األل ِسنة عندما تجتَ ِم ُع ال َكنيسةُ معاً .وي َ
مار َ
سول ِب ِشدَّة من ُم َ
س ِد معاً :ال ين َبغي أن
س ِة هذه ال َمو ِه َبة ،عندما يجت َ ِم ُع ُك ُّل ال َج َ
ار َ
ُمرغَماً ،قوا ِع َد أساسيَّة ِل ُم َم َ
ين أو ثالث تحد ُ
ُث في إجتِماعٍ ُمعَيَّن ،وين َبغي أن تجري هذه
ي ُكونَ ُه َ
ناك أكثَر من ِخد َمتَ ِ
واح َدة ً تِ َلو األُخرى ،وين َبغي أن تتوفَّ َر التَّر َج َمةُ بإستِمرارَّ .
ى ب ِها
الخدمات ِ
إن التَّر َج َمة ُمو َ
ص ً
َّ
ُون تر َج َم ٍة تبني فقط الذي يتكلَّ ُم
ألن ُك َّل من يح ُ
ض ُر اإلج ِتماع ين َبغي أن يُبنَى .فاألل ِسنَةُ بد ِ
سول.
الر ُ
َير َمقبُول بالنسبَ ِة لبُولُس َّ
بهذه األل ِسنة .وهذا ٌ
أمر غ ُ
الح ُ
ب" :فاآلن أيُّها اإلخوة إن ِجئتُ إلي ُكم ُمتَ َك ِلّما ً بأل ِسنَ ٍة فماذا أنفَعُ ُكم
ظوا أنَّهُ يكت ُ ُ
في العدد ِ ،1
ناك
إن لم أ ُ َك ِلّ ْم ُكم إ َّما
آخر ،ينبَغي أن ي ُكونَ ُه َ
عليم؟" ِب َك ٍ
بإعالن أو ِب ِع ٍلم أو ِبنُب َُّوةٍ أو ِبت َ ٍ
الم َ
ٍ
إعالن ،أو وع ٌ
ٌ
ظ أو تعلي ٌم بما تقُولُهُ كلمةُ الل ِه وما تعني ِه لي ،لكي أب ِن َي ُكم".
ث ُ َّم يستَنتِ ُج في العدد " ،1هكذا أنتُم أيضا ً إن لم تُع ُ
ف ما
طوا بِ ِ
ُعر ُ
يف ي َ
سان كالما ً يُف َه ُم ف َك َ
اللّ ِ
ان آخر" :فإذ لنا رجا ٌء مثل
ت ُ ُك ِلّ َم ب ِه؟ فإنَّ ُكم ت ُكونُونَ تَتَ َكلَّ ُمونَ في ال َهواءَ ".
كتب بُولُس في مك ٍ
إستخدام كلما ٍ
ت سهلَ ِة الفهم) (ُ 1كورنثُوس
ثيرةً( ".أي ين َبغي علينا
هذا نَست َ ِ
عم ُل ُمجاه ََرة ً َك َ
َ
)11 :4
ناك أنواعُ لُغا ٍ
ت هذا ع َددُها في العالم
"ربَّما ُه َ
فيما يتعلَّ ُق ب َمو ِهبَ ِة األل ِسنة ،يُتابِ ُع بُولُس القَولُ :
ف قُ َّوة َ اللُّغَ ِة أ ُك ُ
ون عن َد ال ُمت َ َك ِلّ ِم أع َج ِميَّا ً وال ُمتَ َك ِلّ ُم
أعر ُ
َى .فإن ُكنتُ ال ِ
َ
وليس شَي ٌء منها ِبال معن ً
كيف س َي ِت ُّم البُنيان؟)
أع َج ِميَّا ً عنديُ 1( ".كورنثُوس  )11 ،11 :13فإن لم تف َه ْم اللُّغَة،
َ
"هكذا أنتُم أيضا ً إذ إنَّكُ َ
ُنيان ال َكنيسة أن تزدادُوا.
ب ُّ
غي ُ
ُورونَ ِلل َموا ِه ِ
الروحيَّة ،أطلُبُوا ألج ِل ب ِ
ص ِلّي وأ َّما
َ
ص ِّل ِل َكي يُت َ ِ
سان فَ ُروحي ت ُ َ
ص ِلّي ِب ِل ِِ ٍ
رج َم .ألنَّهُ إن ُكنتُ أ ُ َ
سان فليُ َ
لذلك من يتكلَّ ُم بِ ِل ٍ
بالروحِ وأ ُ َر ِت ّ ُل
ِهن أيضاً .أ ُ َر ِت ّ ُل ُّ
ص ِلّي ُّ
بالروحِ وأ ُ َ
ذِهني ف ُه َو ِبال ثَ َمر .فما ُه َو إذاً ،أ ُ َ
ص ِلّي بالذّ ِ
ِهن أيضاً)15 -11( ".
بالذّ ِ
رت هذه َّ
يُعَ ِلّ ُم بُولُس أنَّهُ حتَّى عندما ت ُك ُ
عليك
الظا ِهرة،
َ
ون َوحيدا ً في مخ َدعِ صالتِ َك ،فإذا إختَبَ َ
ار
أنت شَخصيَّا ً أيضاً .ث ُ َّم يُعي ُد المو ُ
ي طلَبا ً للتَّر َجمة ،لكي تُبنَى َ
ضو َ
أن ت ُ َ
ع إلى إط ِ
ص ِلّ َ
ال َجماعة في العدد  15و" :11أش ُك ُر إلهي إ ِنّي أتَ َكلَّ ُم بأل ِسنَ ٍة أكث َ َر من َجمي ِع ُكم .ولكن في
خمس َك ِلما ٍ
ِآالف َك ِل َم ٍة
شرة
َكنيس ٍة أُري ُد أن أت َكلَّ َم
ِ
ت بِذِهني ِل َكي أ ُ َع ِلّ َم آخ َِرينَ أيضا ً أكث َ َر من َ
ع َ
َ
ِب ِل ٍِسان".
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ما يُتا ِب ُع التشدِي َد علي ِه ُه َو أنَّهُ في ال َجماعةُ ،ك ُّل الكنيس ِة ين َبغي أن تُبنَى ،ب ُك ِّل ما يحد ُ
ُث عندما
ص ما يُري ُد قولَهُ في العدد " ،11أيُّها اإلخوة ال ت َ ُكونُوا أوالدا ً في
سةُ معاً .ث ُ َّم يُ َل ِ ّخ ُ
تجت َ ِم ُع ال َكني َ
أذهانِ ُكم بل ُكونُوا أوالدا ً في ال َّ
كاملين ".بِ َك ِلما ٍ
ت أُخرى ،علي ُكم
ش ّر .وأ َّما في
األذهان ف ُكونُوا ِ
ِ
شيء ،وأطفاالً
بعض ال َّ
ساذِجينَ
أن تَكبُروا وتن ُ
ض ُجوا .هذا يعني أنَّهُ من األف َ
ضل أن ت ُكونُوا َ
َ
ي ٍ ُه َو:
في برا َء ِت ُكم
ونقاو ِت ُكم ،م َّما أن ت َ ُكونُوا إن ِتقا ِد ِيّين ِ
ساخرين .ولكن ما يقُولُهُ بشك ٍل أسا ِس ّ
َ
األول.
أن ُموا في ِ
فهم ُكم .دعا بُولُس هؤالء ال ُكورن ِث ِيّين "أطفاالً" في اإلصحاحِ الثا ِلث والعدد َّ
بالمثا ِل أنَّهُ ينبَغي أن نض َع جانِبا ً
في الحر َك ِة الثا ِلثة من سمفونيَّ ِة المحبَّة في العدد  ،14علَّ َم ِ
ط ُرقنا ُّ
ُ
وللمرةِ الثَّا ِلثة ،يُخ ِب ُر هؤُ الء ال ُكورن ِث ّ ِيّين أنَّ ُهم أطفا ٌل ُروحيَّا ً وفكريَّاً.
الطفُوليَّة .و ُهنا،
َّ
نساء تتكلَّ َ
من في الكنيسة
تاميَّة من هذا اإلصحاح ،يُو َج ُد مق َ
موض َع ج َد ٍل ،يمنَ ُع ال ِنّسا َء من التكلُّ ِم في
ط ٌع
الخ ِ
في األعدا ِد ِ
ِ
العار على المرأَةِ أن تتكلَّ َم في الكنيسة .قد
َب بُولُس إلى َح ِ ّد القَول أنَّهُ من
ال َكنيسة .ويذه ُ
ِ
تُسا ِعدُنا الخَل ِفيَّةُ
صعبة.
فهم هذه األعدا ِد ال َّ
الحضاريَّةُ على ِ
ِ
س ُرونَ أنَّه قد َد َر َجت عا َدة ُ جع ِل ال ِنّساء
ففي كنا ِئ ِس
المنزل في ُكورنثُوس ،يعت َ ِق ُد ال ُمفَ ِ ّ
ِ
ب ُمقابِ َل اآلخر من ُ
غرفَ ِة اإلجتِماع .وبما َّ
أن ال ِنّسا َء ُك َّن
والرجال يج ِل ُ
سونَ ُك ٌّل من ُهم على جانِ ٍ
ِّ
غير قادِرا ٍ
فهم
على ُمستَوى ُمت َ َد ٍّن جدا ً ثقافِيَّا ً في حضارا ِ
ت تِ َ
ت على ِ
لك األيَّام ،كانت ال ِنّسا ُء َ
بعض ِه َّن البَعض .و ُك َّن أيضا ً يسألَنَ أزوا َج ُه َّن عن معنى التعليم .قد
التعليم .و ُك َّن يُثَرثِرنَ م َع ِ
ي ُك ُ
ش ِت ّتا ً لإلن ِتباه أو ُم ِِش ّ َِوشاً ،ألنَّ ُه َّن ُك َّن يُنادِينَ أزواج ُه َّن من ِج َه ٍة من الغُرفَ ِة إلى
ون هذا ُم َ
المنزل لكي
صلنَ إلى
س ُر
الجه ِة األُخرى .هذا يُفَ ِ ّ
التعليم القائِل أنَّهُ علي ِه َّن أن ينت َ ِظرنَ إلى أن َي ِ
ِ
َ
أزواج ِه َّن.
يطر َحنَ األس ِئلة على
ِ
في اإلصحاح  ،11أعطى بُولُس تعليما ٍ
صلِّينَ أو يتنبَّأنَ في ال َكنيسة.
ت عن ال ِنّساء اللواتي يُ َ
هذا يعني أنَّهُ لم يمن َْع َقطعيَّا ً ال ِنّسا َء من التكلُّ ِم في الكنيسة .بل ما كانَ يم َنعُهُ بُولُس ُه َو
أزواج ِه َّن ،من ِج َه ٍة إلى أ ُخرى في ُ
غرفَ ِة
ثَرث َ َرت ُ ُه َّن ،واألسئِلة التي أردنَ طر َحها على
ِ
سول عاراً.
المنزل،
اإلجتماع في كنيس ِة
الر ُ
األمر الذي إعت َ َب َرهُ بُولُس َّ
ُ
ِ
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الفَص ُل السادِس عشَر
َيء ِللبُنيان"
"ليَكُن ُك ُّل ش ٍ
(1كُورنثُوس )41 -11 :13
الرا ِبع عشر .حت َّى َو َلو
ص بُولُس ما علَّ َمهُ في اإلصحاح َّ
ع َدداً ،يُلَ ِ ّخ ُ
في هذه األحد عشَر َ
مرةً ،ولكن وكما سبقَ وأشرتُ ،
وذكر األل ِسنة سب َع
ق شَديد،
عشرة َ َّ
عالَ َج قَ ِ
َ
َ
ضيَّةَ األل ِسنة بعُم ٍ
ضوعُ ُه َو أنَّهُ
مرةً .هذا ال َمو ُ
المو ُ
ور أكثَر من أربَعينَ َّ
ضوع الحقيقي لهذا اإلصحاح مذ ُك ٌ
ُنيان ُك ِّل الكنيسة.
عندما تجت َ ِم ُع ال َكنيسةُ ،ك ُّل األشياء ين َبغي أن تُع َم َل ألج ِل البُنيَان أو ِلب ِ
كيف ين َبغي على ال ُمؤمنينَ أن يعبُدُوا عندما
تعليم ِه ُه َو أيضا ً تعلي ٌم ُم َع َّم ٌق عن
ص
ِ
و ُم َل َّخ ُ
َ
رت إلثنَي
تعيش في
نت
ض َ
تجت َ ِم ُع ال َكنيسة .فإن ُك َ
حضارةٍ تُوج ُد فيها عدَّة كنائِس ،فإذا ح َ
ُ
َ
كون هذه الكنائس لها أشكا ٌل
ش من
مرةٍ في كنيس ٍة ُمخت َ ِلفَةٍ،
عشر أُسبُوعا ً ُك َّل َّ
سوف تن َد ِه ُ
َ
َ
ِ
ي من هذه الكنائِس هي
ض أنَّ َك
َ
ُمخت َ ِلفَةٌ جدا ً في العبا َدةِ .إفت َ ِر ْ
فتحت العه َد الجديد ُمتسائِالً" ،أ ٌّ
ف َّ
أن
صحي َحةُ في طريقَ ِة عبا َد ِتها للمسيح؟"
الكنيسةُ ال َّ
التعليم الوحيد الذي أعطاهُ
سوف تكت َ ِش ُ
َ
َ
الرب".
سو ُ
عن ال ِعبادة ،كانَ عندما أ َّ
ي ُ
س ما نُس ِ ّمي ِه "اإلشتِراك "،أو "مائدة َّ
س َ
ع لكنيستِ ِه ِ
ال َمق َ
عمقا ً في العه ِد
شار إلي ِه في بدايَ ِة هذا الفص ُل من تفسيريُ ،ه َو التعلي ُم األكثَ ُر ُ
ط ُع ال ُم ُ
كيف ين َبغي على الكنيس ِة أن تعبُ َد.
الجديد عن
َ
الح ُ
ُشاركُ بها بُولُس من العدد  11إلى
ظوا
ص هذا ال ُمو َجزِ ،
بَينَما نُ َل ِ ّخ ُ
َ
بعض المبادِئ التي ي ِ
الحاضرين .فعندما
شخص من
شاركة من ُك ِّل
ئ ذِي بدء ،ينبَغي أن ي ُكونَ ُه َ
 .41با ِد َ
ٍ
ِ
ناك ُم َ
واح ٍد ِمنَّا بما ل َديه – مز ُمور ،تعليم ،إعالنِ ،لسان ،أو
ُشار َك ُك ُّل ِ
نجت َ ِم ُع معاً ،ين َبغي أن ي ِ
أن األن ِبيا َء ،الذين أعت َ ِق ُد أنَّ ُهم ُم َع ِلّ ُمو َو َوا ِع ُ
ب َّ
ظو ال َك ِلمة ،ال ين َبغي أن
تر َج َمة ( .)11ث ُ َّم يكت ُ ُ
فر ِدهِ ،بل إثنَين أو ثالثَة ( .)11فبينما يقُو ُم اإلثنان أو
يقُو ُموا
َ
بذلك ُمن َف ِردينَ  ،أي ُك ُّل ِ
واح ٍد بِ ُم َ
ت
الثالثة بأخ ِذ
َخص آخر ،ينبَغي أن يص ُم َ
أمر ِلش ٍ
شار َك ِة الكلمة ،إذا أُعلِنَ ٌ
أدوارهم في ُم َ
ِ
بأمر يُريُد أن
كرة ُ هي ،إذا جا َء ُك ُّل ِ
ال ُمت َ َك ِلّ ُم ،وأن يد َ
واح ٍد ٍ
ُشار ُكون ( .)41ال ِف َ
ع اآلخرينَ ي ِ
ُّ
صةَ التكلُّ ِم بالدَّور ،فسيتعلَّ ُم ال َجمي ُع
ويتعزونَ
ُشار َك ب ِه ،وإن كانت لدى ُك ِّل ِ
واح ٍد فُر َ
ي ِ
ويتش َّجعُونَ ويُبنَون.
ف بُولُس أمرا ً ُمشا ِبها ً لما يُعتَ َب ُر المن َه ِجيَّة األكثَر فعا ِليَّةً
ي ٍ اليوم .وهَذا
ص ٍّ
ف ِ
ص ُ
َي ِ
ِ
لتعليم َ
جامع ّ
ما يُس َّمى "حلقة ال ّدِراسة" أو  ،Seminarو َي ِت ُّم الت َّ ُ
ت العُليا ،أو
ذلك في ال ّدِراسا ِ
ركيز على َ
ون أعدا ُد ُّ
صغيرة المتَ َ
ُ
حيث ت ُك ُ
صفوف،
ب
ط ّ ِو َرة،
في ال ُك ِلّيا ِ
صغيرةٍ في ال ُّ
ت العقالنيَّة ال َّ
الطال ِ
َ
ون ُّ
الب َمو ُهو ِبين .ي ُك ُ
وي ُك ُ
ورهُ في
الط ُ
ون ال ُم ِ
حاض ُر مصدرا ً لل َمعلُومات ،وك ُّل تلمي ٍذ يأ ُخذُ َد َ
صف .تُعتَ َب ُر هذه َّ
الطريقَةُ هي األكثَر
تقديم ،و ُمناقَ َ
مام ال َّ
ِ
ش ِة بحثِه الذي كت َبهُ وال ّدِفاع عنهُ أ َ
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لتعليم ُّ
فعا ِل َيةً
الطالبَّ ،
عل .بالمب َدأ ،هذا بالتحديد ُه َو ما كانَ بُولُس
ألن ُه َ
ناك ُمناقَشَة وتفا ُ
ِ
كتب هذه األعداد األحد عشر.
صفُهُ منذُ ألفَي عام ،عندما َ
َي ِ
كيف ي ُك ُ
ُشار ُكهُ م َع اآلخرين؟
ون الوض ُع عندما تجتَ ِم ُع كنائِ ُ
سنا معا ً اليوم؟ هل ِل ُك ِّل واح ٍد ما ي ِ
َ
حيث ت ُ َ
ُ
عيش
نت تنتَمي إلى كنيس ٍة
غيرةٍ
إن ُك َ
سوف ت َ ُ
طب َُّق هذه المبادِئ ،لَ ُربَّما في مج ُمو َ
ص َ
ع ٍة َ
َ
َخصيَّاً،
أجواء كلم ِة الله.
في
الربُّ َ
ِ
أمر أعلنَهُ َّ
وسوف ت ُ َف ِت ّ ُ
لك ش ِ
ش عن مز ُمور ،أو تعليم ،أو ٍ
َ
شاركة .ولكن إن لم تُع َ
سوف ت ُك ُ
لك
عا ِلما ً أنَّهُ عندما يجتَ ِم ُع الجس ُد معاً،
ط َ
ون َ
صةُ ال ُم َ
لك فُر َ
َ
شار َك ب ِه .ولكن لكي ين َج َح
ص ٍة لل ُم َ
أيَّةُ فُر َ
ي شَيءٍ لتُ ِِ ِ
شاركة ،فلَ ُربَّما لن تأتي وب َحوزَ تِ َك أ ُّ
ضر ،وين َبغي أن
هذا
ي بشَيءٍ عندما يح ُ
الترتيب في العبا َدة ،ين َبغي على ُك ِّل ِ
ُ
واح ٍد أن يأتِ َ
ي لل ِعبا َدة ،ست ُك ُ
ون لدى
ي ُك َ
وت ل ُك ِّل ِ
واح ٍد ُ
شار َك ِة بما أتى ب ِه .في هذا الترتي ِ
صةَ ال ُم َ
فر َ
ب ال َكنَس ّ
سوف تن ُمو وتز َد ِه ُر.
ب
س ِة موا ِهبِهم ،وهذه الموا ِه ُ
مار َ
صةُ ُم َ
النَّاس فُر َ
َ
سفر العبرانِ ِيّين (.)15 -11 :11
هذا تعلي ٌم ُمشا ِبهٌ ِلل ِعبا َدة التي ت َّم التعلي ُم عنها في ِ
إن ُكالً من هذين المق َ
َّ
كيف ين َبغي أن نعبُ َد ،لديهما مب َدأ ٌ ُمشت َ َرك .هذا
ط َعين اللَّ َذين يُخ ِبرا ِننا
َ
المب َدأ ُ ُه َو أنَّنا عن َدما نجت َ ِم ُع بأنفُ ِسنا م َع ُمؤمنينَ آخَرين ،ه َدفُنا ين َبغي أن ي ُكونَ أن نعتَبِ َر
ؤمنينَ اآلخرينَ الذين
ضنا بعضاً ،ونرى
ي بع ُ
بع ُ
بار َك ال ُم ِ
ضنا بعضا ً ونُ ِ
َ
كيف يُم ِكنُنا أن نبنِ َ
يلتَقُونَ بنا.
ض ُرونَ
ثيرونَ يح ُ
سؤاالً شَخصيَّاً؟ لماذا تذه ُ
هل بإمكانِي أن أسألَ َك ُ
َب إلى الكنيسة؟ ُمؤمنُونَ َك ُ
الح ْ
ظ في هذين المق َ
طعَينَّ ،
َب
أن ما يذه ُ
صلُونَ علي ِه من اإلجتماعِ .
ال َكنيسة ،بسبب ما يح َ
ظ ُم ال ُمؤمنين من أج ِل ِه إلى الكنيسة ،يُ َع ِلّ ُم هذان ال َمق َ
ُمع َ
عان ال ُمؤمنينَ أن يأ ُخذُوهُ من َّ
الربّ ِ
ط ِ
بار العبا َدة ،ين َبغي أن ي ُكونَ
قب َل أن يذ َهبُوا إلى اإلج ِتماع .وعندما يُص ِب ُحونَ جزءا ً من إخ ِت ِ
سنة".
ه َدفُ ُهمُ " ،مال ِحظينَ بع ُ
ضهم بعضا ً للتَّحريض على المحبَّة واألعمال ال َح َ
ُرغ َّم َّ
الرابِع عشَر من ُكورنثُوس األُولى يُعتَبَ ُر بالنسبَ ِة للكثيرينَ أنَّهُ إصحا ُح
أن اإلصحاح َّ
َّ
سول التالية:
األل ِسنة،
نج ُدهُ في كلما ِ
الر ُ
ت بُولُس َّ
ي في هذا اإلصحاح ِ
ولكن التشدي َد ال َحقيق َّ
" ِلي ُكن ُك ُّل شَيءٍ للبُنيان".
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الفَص ُل السابِع عشَر
ما ُه َو اإلنجي ُل؟
(1كُورنثُوس )3 -1 :15
ئ العزيز ،قلما ً وورقَةً ،و َ
ض أنَّني أع َ
طلَبتُ
القار ُ
ب جوابَ َك على
َ
ِلنَفت َ ِر ْ
منك أن تكت ُ َ
طيت ُ َك أيُّها ِ
تصو ْر أنَّني َ
طلَبتُ
ببعض
سؤا ِلي
سؤال" :ما ُه َو اإلنجيل؟"
َ
هذا ال ُّ
منك أن تُر ِفقَ جوا َب َك على ُ
ِ
َّ
سؤالي؟
ب المقدَّس.
كيف ُك َ
نت ست ُ ُ
جيب على ُ
اإلقتباسات من أعدا ِد ال ِكتا ِ
َ
سلَهُ بأن يُع ِلنُوا إنجيلَهُ ل ُك ِّل خَليقَ ٍة وأ ُ َّم ٍة على األرض ( َمرقُس :11
ور ُ
في ُ
سوعُ تالمي َذهُ ُ
كلَّ َ
 .)15إذا أخَذنا مأ ُموريَّتَهُ العُظ َمى َج ّدِياً ،علينا أن نب َدأ َ طا َعتَنا لهذه المأ ُموريَّة ال ُمعطاة
ف ما ُه َو اإلنجيلُ.
نعر ُ
للكنيسة ،بالتأ ُّك ِد من َكو ِننا ِ
كتب بُولُس يقُو ُل
ف من حقيقَتين عن ي ُ
الر ُ
ب بُولُس َّ
س ِ
سول ،هذا اإلنجيل يتألَّ ُ
سوع المسيحَ .
بِ َح َ
اإلخوة باإلنجي ِل َّ
قام
مات من أج ِل خطايانا
ع ِ ّرفُ ُكم أَيُّها
...أن المسي َح َ
َ
"وأ ُ َ
َ
حسب ال ُكتُب ...وأنَّهُ َ
الجواب الصحي ُح
حسب ال ُكتُبُ 1( ".كورنثُوس  .)3 ،4 ،1 :15هذا ُه َو
اليوم الثَّا ِلث
في
ُ
َ
ِ
بإخبار ال ُكورنثُوس ِيّين أنَّهُ عندما جا َء
الرسالة
على السؤال" ،ما ُه َو اإلنجيلُ؟" بدأ َ بُولُس هذه ِ ّ
ِ
سوع ال َمسيح وإيَّاهُ َمصلُوبا ً
ف شيئا ً بي َن ُهم إال ي ُ
إلى ُكورنثُوس ،كانَ ُمص ِ ّمما ً على أن ال ِ
يعر َ
يرهم أنَّهُ كرزَ بال َمسيح َمصلُوبا ً و ُمقاماً.
ختم هذه ِ ّ
الرسالة بتَذ ِك ِ
( .)1 ،1 :1ولقد َ
ب األناجيل األربَعة ،إحتفا ُل القيا َم ِة ُه َو أكث َ ُر أه ِ ّميَّةً من
هل سبقَ وإكتَش َ
َفت أنَّهُ بالنسبَ ِة ل ُكتَّا ِ
سنَوات
ص حوالي نصف إصحاحاتِ ِه لل َّ
الر ُ
سول إنجيلَهُ ،خ َّ
كتب يُو َحنَّا َّ
الميالد؟ فعندما َ
ص َ
صها
الثالث والثال ِثين التي عاشَها ي ُ
سوعُ على األرض ،وال ِنّصف اآلخر من إصحاحاتِ ِه خ َّ
ص َ
سوع .ومن َبين تسعٍ وثمانِينَ إصحاحا ً تُش ِ ّك ُل األناجيل
لألُسبُوعِ األخير الذي عا َ
شه ُ ي ُ
ت منها تُغ ِ ّ
األربَعة ،أر َبعَةُ إصحاحا ٍ
َطي والدة المسيح والسنوات الثال ِثين األُولى من حياتِ ِه،
شرونَ إصحاحا ً تُغ ِ ّ
سوع .لماذا يحظى هذا
َطي األُسبُوع األَخير الذي عا َ
شه ُ ي ُ
بينَما سب َعةٌ و ِع ُ
سوع بهذا القدر من األه ِ ّميَّة ،ولماذا يُعتَ َب ُر الفص ُح أه َّم جدا ً من
األُسبُوع
األخير من حيا ِة ي ُ
ُ
سوع المسيح ال ُموحى بها ،أي األناجيل؟
سيرةِ حياة ي ُ
الميالد ،بالنسبَ ِة ل ُكتَّا ِ
ب َ
ُ
وقام من
سوعُ
الواحدَ ،
ِ
ُ
مات ي ُ
الجواب ال َّ
َ
صري ُح على هذه األسئِلة ُه َو أنَّهُ ِخال َل هذا األسبُوعِ
غير
ال َموت من أج ِل
الواحدَ ،برهَنَ
ِ
خالصنا .ال َج ُ
واب ُ
ِ
ِ
الواضحِ ُه َو أنَّهُ ِخال َل هذا األسبُوعِ
ع ال َمسي ُح ال َحياة َ األ َبديَّةَ ،التي هي اإلطار أو ُوج َهة النَّ َ
ولئك
سو ُ
ظر التي من خال ِلها َجمي ُع أ ُ َ
ي ُ
ُؤمنُون باإلنجيل ينبَغي أن ين ُ
يش
ظروا إلى ال َحياةِ وال َموت ،وي َُؤ ِ ّ
الذين ي ِ
س ُ
سوا أولويَّاتِهم ِلعَ ِ
حيا ِتهم في هذا العالم.
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ضوحٍ َّ
بأن اإلنجي َل ُه َو
الخامس عشَر من ُكورنثُوس األُولى ،وبع َد التصريحِ ِب ُو ُ
ِ
في اإلصحاحِ
تلك ال َحقيقَة الثَّا ِن َية في اإلنجيل
س كأ َ ِشعَّ ِة الاليزَ ر على َ
موتُ و ِقيا َمةُ ي ُ
سوع المسيح ،ر َّكزَ بُولُ ُ
وحى ب ِهُ ،مظ ِهرا ً بطريقَ ٍة تعبُّ ِديَّ ٍة
– قِيا َمةُ ي ُ
سوع ال َمسيح .لقد َ
كتب ثمانِيَةً وخَمسينَ عددا ً ُم ً
لك ولي .في هذا اإلصحاحِ العظيم من العه ِد
سوع المسيح َ
عمليَّة ،ما ينب ِغي أن تَعن َيهُ قيا َمةُ ي ُ
ناك حياة ٌ بع َد ال َموت ،وحياة ٌ
تار عن القَبر ،ويُظ ِه ُر لنا َّ
أن ُه َ
سول ال ِ ّ
الر ُ
ال َجديد ،يرفَ ُع بُولُس َّ
س َ
بع َد القَبر.
بتلك الحقيقة الثَّانِيَة من
سوع المسيح معا ً ليَعبُدُوهُ ،يحت َ ِفلُونَ
َ
يوم أح ٍد يجت َ ِم ُع في ِه أتباعُ ي ُ
في ُك ِّل ِ
ق اإلنجيل – َّ
سلُ،
قام من الموت .هل سبقَ وتسا َء َ
الر ُ
أن ي ُ
لت لماذا غي ََّر ُّ
سو َ
حقائِ ِ
ع المسيح َ
األو ِل في
يوم عبا َد ِتهم من اليوم السابِع (السبتِ) إلى
اليوم َّ
ِ
الذين كانُوا جميعا ً ي ُهوداًَ ،
قرأت بِت َ َمعُّ ٍن ،سوف ترى أنَّ ُهم ال يَدعُونَ أبدا ً األحد "بالسبت".
األُسبُوع ،أي يوم األحد؟ إذا
َ
سلَّ ،
قام في ِه
الر ُ
الربّ " من قِبَ ِل ُّ
س َّمى "يوم َّ
األو ُل من األُسبُوع يُ َ
فاليو ُم َّ
ألن هذا ُه َو اليو ُم الذي َ
سوع المسيح،
سو ُ
يوم أح ٍد تجت َ ِم ُع في ِه الكنيسةُ للعبا َدةُ ،ه َو إح ِتفا ٌل بقيا َم ِة ي ُ
ي ُ
ع من الموت .ف ُك ُّل ِ
سوعُ وبرهَنَ ال ِقي َمةَ ال ُمطلَقة لل ِقيا َم ِة والحياةِ األبديَّة.
ألنَّهُ في
األول من األُسبُوع ،أعلنَ ي ُ
اليوم َّ
ِ
الرسالة ُه َو َّ
سوع المسيح هي نُب َُّوةٌ،
أن قيا َمةَ ي ُ
في تُحفَ ِة بُولُس عن ال ِقيامة ،جوه َُر هذه ِ ّ
ٌ
سوع المسيح ثانِ َيةً،
عجزة ال َم ُهو َبة ،أنَّهُ عن َد
ب
ِ
مجيء ي ُ
ُرهان ،ن ُمو َذ ٌج و ُ
ورة ٌ ُمس َبقة عن ال ُم ِ
ص َ
خار َقةٌ لل َّ
سي ُك ُ
ب بُولُس ،هذه
ون ُه َ
س ِ
طبِيعة ل ُك ِّل ال ُمؤمنين ،األحياء واألمواتِ .ب َح َ
ناك قيا َمةٌ ِ
سوع المسيح.
ئ وأُعلِنَ عنها ب ِقيا َم ِة ي ُ
ُون أدنى ش َّك ،وتُنُ ِبّ َ
ال ُمعجزة العظيمة قد تبرهَنت بد ِ
ارة ُ (اإلنجيلُ) هي أنَّهُ عندما
خالصنا.
ت من أج ِل
ع
سو ُ
وقام من المو ِ
األخبار ال َّ
لقد َ
مات ي ُ
س َّ
ُ
ِ
َ
َ
مات ي ُ
سوعُ على الصليب ،وض َع اللهُ على إبن ِه الحبيب الوحيد ُك َّل ال ِعقاب الذي إست َحقَّيناهُ
ُ
س اللهُ وأرضى عدالتَهُ
الكاملة .ولقد عب ََّر
ِ
ب َِشَر بسب ِ
نحن ال ِ
ب خطايانا .بهذه الطريقةَ ،
مار َ
سول إلى
اللهُ أيضا ً عن محبَّتِ ِه
الكاملة ،عندما َ
ِ
الر ُ
مات ي ُ
سوعُ على الصليب .يُشي ُر يُوحنَّا َّ
ليس أنَّنا ُ
س َل إبنَهُ
الصلي ِ
نحن أح َببنا الله ،بل أنَّهُ ُه َو أ َ َحبَّنا وأر َ
ب ويقُولُ" ،في هذا هي المحبَّةَ .
وليس عن خطايانا فقط ،بل وعن خَطايا العالم أيضاً1( ".يُو َحنَّا
وت كفَّارة ً عن خطايانا،
لي ُم َ
َ
.)1 ،1 :1
ت ال َمسيح نيا َبةً
ص َك ،ت ُك ُ
ون قد
ض ُع إيمان ََك ِب َمو ِ
َ
عندما ت َ
عنك ،وتَثِ ُق ب ِه شخصيَّا ً لي ُكونَ ُمخ َِلّ َ
وقام (إشعياء 54؛ ُ 1كورنثُوس :5
مات المسي ُح
َلت إلى الخالص الذي من أج ِل تحقي ِق ِه َ
َدخ َ
َ
ُطرس .)13 :1
11؛ 1ب ُ
ين يُونانِيَّتَين ُهما" :قَو ُل
الكلمة اليُونا ِنيَّة ال ُمتَر َج َمة "إعتِراف" ،هي كلمةٌ ُمر َّكبَةٌ من كلمتَ ِ
المثل" أو أن تُوا ِفقَ م َع الله .هذا ُه َو المعنى الذي
ف يعني حر ِفيَّا ً أن "تقُو َل ِ
ِ
المثْل ".فأن تعتَ ِر َ
سوع المسيح (1يُوحنَّا َ .)1 -1 :3بينَما تن ُ
ظ ُر إلى
يحضُّنا ب ِه العه ُد الجدي ُد على اإلعتِراف بي ُ
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المثل ،وأن تُوافِقَ م َع الله على معنى
سوع المسيح ،أُش ِ ّجعُ َك أن تقُو َل ِ
معنى َموت وقِيا َمة ي ُ
ت يسوع المسيح.
َمو ِ
ف َّ
كتب إشعيا ُء قائِالً:
ي إشعيا ُء
ع المسيح َ
أن ي ُ
سو َ
كيف نعت َ ِر ُ
مات من أج ِل خطاياناَ .
َ
يُرينا ال ِنّبِ ُّ
إثم َجمي ِعنا( ".إشعياء :54
ضلَلناِ ،ملنا ُك ُّل واح ٍد إلى طري ِق ِهَّ .
" ُكلُّنا َكغَن ٍَم َ
والربُّ وض َع علي ِه َ
.)1
شير إلى
بنفس الكلمة ،و ِهي " ُكل أو َجميعَّ ".أو ُل " ُك ّل" من هذا العدد ت ُ ُ
يب َدأ ُ هذا العد ُد وينتَ ِهي ِ
س ِيّئةَّ ،
صة .فعندما تتأ َّم ُل بكلمة
أن ُك َّل
األخبار ال َّ
ٍ
ب طري ِق ِه الخا َّ
شخص منَّا قد ش ََر َد بعيدا ً بحس ِ
ِ
ُ
ُ
أنت أيضاً؟
" ُك ّل" األولى من هذا العدد ،هل تعت َ ِب ُر أنَّها تش َمل َك َ
ارة َّ
سوع المسيح
وكلمة "جميعنا" األخيرة في هذا العدد هي
األخبار ال َّ
أن الله وض َع على ي ُ
س َّ
ُ
آثا َمنا وخطايانا ُ
ؤم ُن بأنَّ َك َمش ُمو ٌل بهذه "ال َجميع" األخيرة من هذا العدد؟
نحن جميعاً .هل ت ُ ِ
سفر
س َك،
عندما تَش َم ُل نف َ
باإليمان ،بهاتين الكلمتَينُ " :كلُّنا وجميعُنا" من هذا العدد العظيم من ِ
ِ
ف بال ِقي َم ِة األبديَّ ِة َّ
إشعياء ،ت ُك ُ
مات من أج ِل خطايانا.
ع َ
أن ي ُ
سو َ
ون تعت َ ِر ُ
ب المقدَّس
إصحا ُ
ح ال ِقيا َم ِة في الكتا ِ
عشر من ُكورنثُوس األُولى ب ُجملتِ ِه عن ال ِقيامة .في هذا اإلصحاح،
الخامس
يتكلَّ ُم اإلصحا ُح
ِ
َ
سول َّ
وليس فقط قيا َمة المسيح ،بل أيضا ً ِقيامة ال ُمؤمنين
أن ال ِقيا َمة –
الر ُ
يُظ ِه ُر لنا بُولُس َّ
َ
َّ
يتجزأ ُ من اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه بُولُس عندما جا َء إلى ُكورنثُوس.
األموات – هي جز ٌء ال
ع ِ ّرفُ ُكم أيُّها اإلخوة باإلنجي ِل الذي بَ َّ
شرت ُ ُكم ب ِه وقَبِلت ُ ُموهُ
لهذا يب َدأ ُ هذا اإلصحاح بالقَول" ،وأ ُ َ
كالم بَ َّ
شرت ُ ُكم ب ِه إال إذا ُكنتُم قد أمنتُم
ي ٍ
وتَقُو ُمونَ في ِه .وب ِه أيضا ً تَخلُ ُ
صون إن ُكنتُم تذ ُك ُرونَ أ َ ُّ
ع َبثاًُ 1( .كورنثُوس .)1 -1 :15
األول ما قَبِلتُهُ أنا أيضا ً
سلَّمتُ إلي ُكم في َّ
ث ُ َّم يُر ِ ّك ُز بُولُس على اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه" :فإنَّني َ
َّ
حسب
اليوم الثَّا ِلث
قام في
مات من أج ِل خطايانا
أن المسي َح َ
َ
َ
ِ
حسب ال ُكتُب .وأنَّهُ ُدفِنَ وأنَّهُ َ
ال ُكتُبُ 1( ".كورنثُوس )3 ،4 :15
ثيرونَ َّ
أن
اإلنجي ُل ُه َو بالواقِع حقي َقتان :موتُ يسوع المسيح وقيا َمةُ يَ ُ
سوع المسيحَ .يعت َ ِق ُد ال َك ُ
واحدة – َّ
سوع المسيح،
أن المسي َح َ
اإلنجي َل ُه َو فقط حقيقَةٌ ِ
مات من أج ِل خطايانا .موتُ ي ُ
َّ
ض ُع إيمانَنا بهذه
ض ُع إيمانَنا ب ِه ،يعني الغُفران،
ولكن قيا َمةَ ي ُ
سوع المسيح ،عندما ن َ
عندما ن َ
ق اإلنجيل ،تعني ال َّ
ش ِركة م َع المسيح ،الذي يستطي ُع أن
الحقيقة الثا ِن َية العظيمة من حقا ِئ ِ
ان الحقيقتان
ي ِ
ُعط َينا بال ِنّعمة أن ن ُكونَ ونع َم َل ُك َّل األشياء التي دعانا لنَ ُكونَها ونع َملَها .هات َ ِ
الن اإلنجيل.
تُ َ
ش ِ ّك ِ
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ق اإلنجيل ،أي
عبر ثما ِن َي ٍة وخمسينَ عددا ً ليُناقِ ُ
ويُتا ِب ُع بُولُس َ
ش هذه الحقيقة الثَّانِ َية من حقائِ ِ
سلُوا لهُ
سوع المسيح .لَ ُربَّما هذا ِبسبب
قيا َمةُ ي ُ
كون ال ُكورنثُوس ِّيين قد عب َُّروا في رسال ٍة أر َ
ِ
بكام ِلها ُمش ِكلَةً عق ِليَّةً
عن أسئِل ٍة وش ُكوكٍ حيا َل ال ِقيامة .قد ت ُك ُ
ألولئك
َ
فكرة ُ ال ِقيا َم ِة ِ
ون َ
اليُونا ِن ِيّين ال ُمتفل ِسفِينَ وال ُمتَحذ ِلقِينَ عقليَّاً.
واضحٍ و ُم َحدَّد ع َّما
عن ال ِقيا َمة ،ولكنَّهُ يب َدأ ُ م َع تصريحٍ ِ
هذا اإلصحا ُح يتكلَّ ُم بالدر َج ِة األُولى ِ
ُه َو اإلنجيل .فهل تف َه ُم ما ُه َو اإلنجيل؟ قد ال ت ُك ُ
ون تابِعا ً للمسيح ،ألنَّ َك لم تس َمعِ اإلنجي َل من
واضحةً ع َّما ُه َو
قَبل .األعدا ُد األربَعة األُولى من هذا اإلنجيل تُعطي ُك َّل
إنسان فكرة ً ِ
ٍ
ليس
اإلنجيل ،الذي يعني بالحقيقة "األخبار
السارة ".لقد َ
مات ي ُ
َّ
سوع المسيح على الصليبَ ،
فقط من أج ِل خطايا العالم ،بل أيضا ً من أج ِل خطاياي وخطاياك.
قد ت َ ُ
ي
سوع ،أنَّ َك لن تستطي َع أبدا ً أن
ظ ُّن ،بينَما تُف ِ ّك ُر في إمكا ِنيَّ ِة
اإليمان بي ُ
َ
ِ
تعيش كما ُد ِع َ
وتعلَّ َم أتباعُ المسيحِ أن يعي ُ
يش بهذه الطريقة،
شواَ .
صواب .لن تتم َّكنَ من ال َع ِ
أنت فعالً على َ
فيك .لهذا تحتا ُج أن تف َه َم َّ
أن
ُون القُ َّوة الديناميكيَّة للمسيحِ القائم من الموت والذي يحيا َ
بد ِ
ي ،وبإمكانِ َك أن
الحقيقَةَ الثانِيَة عن اإلنجيل هي قيا َمةُ ي ُ
يَ ،ح ِقيق ٌّ
سوع المسيح .هذا يعني أنَّهُ َح ٌّ
ب على تلمي ِذ
تتمت َّ َع بعالقَ ٍة م َعهَُ ،
تلك العالقة التي ستم َن ُح َك ال ِنّعمة لتَحيا بالطريقة التي يتو َّج ُ
المسيح أن يحيا ِبها.
ذلك ،عندها
نت ستَف َع ُل َ
ؤم ُن باإلنجي ِل اآلن؟ إن ُك َ
إن ُك َ
ؤم ْن بعد بالمسيح ،هل ست ُ ِ
نت لم ت ُ ِ
الرائع،
ستختَبِ ُر الخالص .وعندما تخت َ ِب ُر الخالص ،تعا َل معي إلى را َح ِة هذا اإلصحاحِ ِ ّ
وان ُ
واجهُ حقيقَةَ
لك
أخبار القيا َم ِة ال َّ
ظ ْر ماذا يُم ِك ُن ان تعنِ َيهُ َ
س َّ
ُ
ارة ُ – سوا ٌء اآلن أم عندما ت ُ ِ
َمو ِت َك ،التي ال َمفَ َّر منها على اإلطالق.
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امن عشَر
الفَص ُل الث َّ ِ
إيمان بالحقائِق
(1كُورنثُوس )11 -1 :15
در َك َّ
ليس
أن ي ُ
سو َ
بَينَما ُ
ندر ُ
س إصحا َح ال ِقيا َم ِة في العه ِد الجديد ،من ال ُم ِه ِ ّم لنا أن نُ ِ
ع المسيح َ
س
َخصيَّةً تاريخيَّة.
يٍ ،أو ُم َع ِلّ ٍم َم ِيّت ،أو قائ ٍد ُمت َ ّ ٍ
وليس فقط ُم َّ
وف .بينما ُ
ندر ُ
فقط ش ِ
َ
جر َد َن ِب ّ
صار جسداً ،أو الله
ف أنَّهُ ال َكلمة الذي
سوع المسيح في
شَخصيَّةَ ي ُ
سة ،نكتَ ِش ُ
األسفار ال ُمقَ َّد َ
َ
ِ
صليب من أج ِل خطايا العالم
مات على الصليبَ ،
ي .وعندما َ
مات على ال َّ
في جس ٍد إنسانِ ّ
ض ُع إيمانَنا بعم ِل المسيح ال ُمت َّمم على
ِبشك ٍل عام ،ومن أج ِل خطايانا ِبشَك ٍل
ّ
خاص .عندما ن َ
صليب من أج ِلنا ،ي ُك ُ
صنا الشخصي ُه َو النتي َجةُ ال ُمباشَرة ُ إليما ِننا.
ال َّ
ون خال ُ
َّ
للخيانَ ِة من
قام أيضا ً من الموت .في العُ ِلّيَّة ،وقب َل أن
سوعُ ِ
ضي ُ
ولكن ي ُ
َّ
سو َ
يتعر َ
ع المسيح َ
سل أنَّهُ سيب َدأ ُ ترتيبا ً جديداً .بع َد موتِ ِه وقيا َمتِ ِه ،كانَ سيُو َج ُد
الر ُ
شار َك ي ُ
سوعُ م َع َّ
قِبَ ِل َي ُه َّوذاَ ،
في هذا العالمِ ،ب َ
طريقَ ٍة ست ُ َم ِ ّكنُ ُهم من إقا َم ِة عالقَ ٍة وثيقَ ٍة م َعهُ أكثَر م َّما كانُوا يستطيعُونَ فعلَهُ
ي المفعُول منذُ ألفَي عام.
عندما كانَ م َع ُهم في ال َجسد .ولقد أصب َح هذا
ُ
الترتيب الجدي ُد ِ
سار َ
ض ُع إيمان ََك ال َّ
ُ
َخصيَّةٌ حمي َمةٌ م َع
خصي بحقيقَة القيامة،
فعندما ت َ
تكون النتي َجةُ عالقَةٌ ش ِ
ش ِ
الرب.
َّ
إحدى أع َ
سول بُولُس .فما ُه َو
الر ُ
ظم ال ُح َجج لحقيقَ ِة قيا َم ِة ي ُ
سوع المسيح ،هي حياة ُ وخدمةُ َّ
سوع المسيح؟ َّ
إن
سو ٍل
عظيم لي ُ
ي ،عد ُّو المسيح اللَّدُود ،إلى ر ُ
شاول الطر ُ
ٍ
الذي غي ََّر ُ
سو ِس ّ
سوعُ المسيح هي التي حقَّقَت هذا التغيير الجذري.
قيا َمةَ ي ُ
سول بمعزَ ٍل عن كلمة "إخ ِتبار ".لقد كانَ ل َدي ِه على
ليس بإمكا ِننا أن نُف ِ ّ
الر ُ
س َر حياة َ بُولُس َّ
َ
ق دِمشق ،ولكن كانَ لدي ِه أيضا ً
األقَل ثالثَة إخ ِتبارات أساسيَّة .كانَ ل َدي ِه
ٌ
إختبار على طري ِ
ُ
حيث
ث سنواتٍ،
صحراء العربيَّة .إدَّعى أنَّهُ كانَ في
بار في
صحراء العربيَّة ل ُم َّدةِ ثال ِ
ِ
ِ
إختِ ٌ
شار َكها م َعنا في ت ُ َح ِف ِه الال ُهوتيَّة (غالطية -11 :1
علَّ َمهُ المسي ُح ال ُمقا ُم ُك َّل َ
تلك األشياء التي َ
ي (ُ 1كورنثُوس  .)3-1 :11في إصحاحِ ال ِقيا َم ِة
 .)11 :1لقد إجتازَ أيضا ً في
ٍ
إختبار سما ِو ّ
صر َح َّ
كتب قائِالً:
هذاَّ ،
ع ِقبَ .
أن ِلقا َءهُ م َع المسيح ال ُمقام ُه َو الذي غي ََّر حياتَهُ رأسا ً على َ
ظهر لي أناُ 1( ".كورنثُوس .)5 :15
سقط،
"وآخر ال ُك ّل كأنَّهُ ِلل ِ ّ
ِ
َ
سل أنا الذي لَستُ أهالً
الر ُ
ث ُ َّم يُعطينا بُولُس تصريحا ً عظيما ً عن نف ِسه" :أل ِنّي أصغ َُر َجميعِ ُّ
َّ
إضط َهدتُ َكنيسةَ الله .ولكن ِبنِع َم ِة الل ِه أنا ما أنا ونِع َمتُهُ ال ُمعطاة لي
سوالً أل ِنّي
عى َر ُ
ألن أُد َ
باطلَةً بل أنا ت َ ِعبتُ أكث َ َر من ُهم جميعهمُ 1( ".كورنثُوس )11 :15
لم ت َ ُك ْن ِ
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يرونَ َّ
مت
أن بُولُس
ف بأنا ِنيَّ ٍة ُهنا ،ولكنَّ َك ستَرى أنَّهُ لم ي ُك ْن أنانِيَّاً ،إذا قُ َ
َّ
يعت َ ِق ُد ال َك ِث ُ
يتصر ُ
الميزَ ة الها َّمة" :ولكن ال أنا َبل ِنع َمةُ الل ِه
س ٍة َج ِ ّديَّ ٍة ل ُك ِّل ِكتابا ِت ِه .تأ َّك ْد بأن ترى ُهنا هذه ِ
بدرا َ
ف بُولُس بأنَّهُ لم ي ُك ِن ال َّ
خص الذي أن َجزَ ُك َّل هذه األ ُ ُمور .فالذي يقُولُهُ لم
ش ُ
التي َم ِعي ".يعت َ ِر ُ
ي ُك ْن إف ِتخاراً ،بل حقيقَةً واقِعة .فلقد حقَّقَ بُولُس إنجازا ٍ
سل ُمجتَ ِمعين –
الر ُ
ت أكث َ َر من باقِي ُّ
ي لهُ هذا اإلم ِت ُ
ياز.
و ِبنع َم ِة الل ِه أ ُ ِ
عط َ
ولئك
سوا ٌء أنا أ ْم أ ُ َ
الر ُ
ي ٍ على نتي َج ِة ُك ِّل هذا العمل ِ ّ
يَ " :ف َ
سول ّ
تشدي ُد بُولُس ُهنا ُه َو بِشك ٍل أساس ّ
َكر ُز وهكذا آمنتُمُ 1( ".كورنثُوس )11 :15
هكذا ن ِ
طبَّقَةً
ال ِقيا َمةُ ُم َ
ث عن هذه الحقيقة ثا ِنيَةً :فإن كانَت قيا َمةُ
إبتِدا ًء م َع العدد ،11
سوف يعُو ُد بُولُس للحدِي ِ
َ
تكون قيامةُ أتباع المسيح ال َموتى حقي َقةً أيضاً .وهكذا َّ
ُ
فإن باقي
سوع المسيح حقي َقةً،
ي ُ
ؤمنين.
سوع المسيح ،بل على قيا َم ِة ُك ِّل ال ُم ِ
اإلصحاح لن ي َُر ِ ّكزَ كثيرا ً على قيا َم ِة ي ُ
بتعليم بُولُس الذي
ال ُكورنثُوسيُّونَ لم يُ َ
ش ِ ّك ُكوا فقط بقيا َم ِة ي ُ
ِ
يٍ
سوع ،بل ش َّك ُكوا ِبشك ٍل أساس ّ
سوف يربِ ُ
سوف يقُو ُمونَ يوما ً ما من الموت .ولهذاَّ ،
يقُو ُل َّ
ط في ما
فإن بُولُس
أن ال ُمؤمنين
َ
َ
سوع وقيا َم ِة أتبا ِع ِه جميعاً.
تبقَّى من اإلصحاح بينَ قيا َم ِة ي ُ
الح ْ
ظ
بر ِويَّ ٍة هذه األعداد األحد عشر األُولى ك ُمق ِ ّد َم ٍة إلصحاحِ القيا َم ِة هذا.
وبينماتقرأُِ ،
َ
إقرأْ َ
َّ
ضوعِ قيام ِتنا
أن بُولُس ي َُر ِ ّك ُز على قيا َم ِة المسيح ،سوا ٌء ك ُجزءٍ من اإلنجيل ،وكنقلَ ٍة إلى مو ُ
واجهُ حقيقَ ِة موتِنا ُ
ُ
نحن ،أو موت أح ِد
ي لنا الكثير عندما نُ ِ
نحن .هذا اإلصحا ُح ين َبغي أن يعنِ َ
أحبَّا ِئنا.
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سع عشَر
الفَص ُل التا ِ
الغا ِلبُون األربَعة
(1كُورنثُوس )11 -11 :15
ؤمن ترتَ ِب ُ
إبتدا ًء من العدد  ،11يُخ ِب ُرنا بُولُس َّ
سوع .إن كانَ لدينا
أن قيا َمةَ ال ُم ِ
ط حيويَّا ً بقيا َم ِة ي ُ
ُ
وم من
عجزَ ِة قيا َم ِة المسيح ،عندها علينا أن نُ ِ
اإليمان ِلنُ ِ
ؤمنَ ب ُم ِ
ؤمنَ بأنَّهُ من ال ُمم ِك ِن لنا أن نقُ َ
ي ٍ من األموات.
المو ِ
ت يوما ً ما .ولكن ،لو لم يَقُ ِم المسي ُح من ال َموت ،لما كانَ ُه َ
ناك قِيا َمةٌ أل ّ
ُكر ُز ب ِه أنَّهُ
حا ِو ْل دائما ً أن تَتْبَ َع ِ
الر ُ
منطقَ بُولُس َّ
سولَ .
كتب يقُولُ" :ولكن إن كانَ ال َمسي ُح ي َ
فكيف َيقُو ُل قَو ٌم بي َن ُكم ْ
ليس قيا َمةُ أمواتٍ .فإن لم ت َ ُك ْن قيا َمةُ أموا ٍ
ت فال
ت
قام من األموا ِ
إن َ
َ
َ
ي ُك ُ
وباط ٌل أيضا ً إيمانُ ُكم .ونُو َج ُد
فباطلَةٌ ِكرازَ تُنا
ِ
ون المسي ُح قد قام .وإن لم ي ُك ِن المسي ُح قد قام ِ
نحن أيضا ً ُ
ُ
ور لل ِه ألنَّنا َ
أقام المسي َح و ُه َو لم يُ ِق ْمهُ إن كانَ
ش ُهو ُد ُز ٍ
ش ِهدنا من ِج َه ِة الل ِه أنَّهُ َ
ال َموتَى ال يقُو ُمون".
"ألنَّهُ إن كانَ ال َموتى ال يقُو ُمون فال ي ُك ُ
فباط ٌل
ون المسي ُح قد قام .وإن لم ي ُك ِن المسي ُح قد قام ِ
إيمانُ ُكم .أنتُم بع ُد في خطايا ُكم .إذا ً الذين رقَ ُدوا في المسيحِ أيضا ً هلَ ُكوا .إن كانَ لنا في هذه
الحياةِ فقط رجا ٌء في المسيح فإنَّنا أشقى َجميعِ النَّاسُ 1( ".كور )11 -11 :15
تان ُمرت َ ِب َ
سوع كانت البُرهان
هل تَتَتَبَّ ُع ُح َّجةَ بُولُس ال ُمو َحاة؟
تان َح َيويَّاً .فقيا َمةُ ي ُ
ط ِ
هاتان ال ِقيا َم ِ
ِ
ي.
على إمكا ِنيَّ ِة قيا َم ِة ال ُمؤمن .و ُم ِ
عجزَ ة ُ قيا َم ِتنا ستَقُودُنا إلى البُع ِد األبَ ِد ّ
كتب يَقُول" :فإنَّهُ إ ِذ ال َموتُ
بإنسان
واح ٍد
ث ُ َّم ينت َ ِق ُل بُولُس إلى
بإنسان ِ
ٍ
تعليم أعتَبِ ُرهُ ُمد ِهشاًَ .
ٍ
ٍ
أيضا ً قيا َمةُ األموات .ألنَّهُ كما في آ َدم ي ُموتُ ال َجمي ُع هكذا في المسيحِ سيُحيا ال َجميع".
(ُ 1كورنثُوس )11 -11 :15
سع عن هذه الحقيقة نف ِسها في مق َ
طعٍ و َّجههُ إلى أه ِل ُرومية ،الذي
كتب بُولُس ب ِشك ٍل ُمو َّ
َ
ب .يُم ِك ُن أن
ور تَغ ِل ُ
نُس ِ ّمي ِه" ،الغا ِلبُونَ األربَعة"ُ .
(رومية  )11 -11 :5إنَّهُ يُظ ِه ُر أربَعةَ أ ُ ُم ٍ
وكأن هذه األُمور األر َبعة هي أر َبعةُ ُملُوكَّ .أوالً ،قا َل َّ
َّ
ت
تتصو َر
ناك الملك خَطيَّة .دخَل ِ
أن ُه َ
َّ
ضت إلى أن َ
ت الخطيَّةُ في العالم.
غلَبَت .ث ُ َّم سا َد ِ
الخَطيَّةُ إلى هذا العالم وفا َ
يُخبِ ُرنا بُولُس َّ
لك َموت جا َء ُمباش ََرة ً بع َد الخَطيَّة .عندما دخ َل الموتُ إلى هذا العالم
أن ال َم َ
سا َد على ُك ِّل ال َبشَريَّة .ال َموتُ ُهنا يعني ال َموت
فاض الموتُ إلى أن
كعاقِ َب ٍة للخَطيَّة،
َ
غلب و َ
َ
فعاجالً أم
جرة ُ الخَطيَّ ِة هي َموتٌ ".
ال َحرفي ،جسديَّا ً ُ
ِ
وروحيَّاً ،كما جا َء في ُرومية " ،14 :1أ ُ َ
لذلك ُه َو َّ
َطيَّةَ غلَبَتنا جميعاًَّ .أو ُل
والسبب الوحي ُد
ب الموتُ ُك َّل واح ٍد منَّا،
َ
أن الخ ِ
ُ
آجالً ،سيغ ِل ُ
ِ
س ِيّئة".
ُبر ُزهُ بُولُس في كلما ِت ِه العميقة أله ِل ُرومية ُهو،
"األخبار ال َّ
ُ
ما ي ِ
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ب أيضا ً َّ
سوع دخ َل هذا العالم
ولكنَّهُ يُخ ِب ُرنا فيما بعد
باألخبار ال َّ
ارة .إنَّهُ يكت ُ ُ
أن ال َم ِل َك ي ُ
س َّ
ِ
األمر الذي م َّكنَنا أن نم ِل َك في الحيا ِة من خال ِل
غلب و َملَ َك،
ي في هذا العالم إلى أن
ُ
َ
و َب ِق َ
عالقَتِنا معَهُ .فال َم ِلكُ الثا ِل ُ
أنت وأنا .بإمكا ِن َك أن تد ُخ َل الحياة َ،
الرابِ ُع ُه َو َ
ث ُه َو ي ُ
سوع ،والملكُ َّ
تفيض في الحياةِ في ال َمسيح (يُو َحنَّا  )11 :11بإمكانِنَا أن نم ِل َك في ال َحياةِ من خال ِل
وأن
َ
سوع المسيح ،وأن َن ُكونَ أع َ
(رومية 11 :5؛ :5
ي ُ
صرينَ من خال ِل ِه ُ
ظ َم من غا ِلبين أو ُمنت َ ِ
سعٍ ع َّما يقُولُهُ بُولُس في العددين  11و.11
ُ .)41ك ُّل هذا يُع ِبّ ُر بشك ٍل ُم َو َّ
َّ
هاتين
ت العه ِد ال َجديد .يستَخ ِد ُم بُولُس
إن هاتَين ال َك ِل َمتَين" ،في المسيح"ُ ،هما من أج َم ِل كلما ِ
ِ
مرة ً في كتاباتِ ِه .فماذا يعني أن ت ُكونَ في المسيح؟ أن
الكلمتين "في المسيح "،سبعا ً وتِسعينَ َّ
ِ
الخدمة .أن
ت َ ُكونَ في المسيحِ يعني أكثَر من أن ت ُكونَ في ال َكنيسة ،وأكثَر من أن تَ ُكونَ في ِ
َخص ،تماما ً كما
ت َ ُكونَ في المسيح يعني أن ت َ ِج َد موقِ ِع َك في
ي عالقَةً م َع ش ٍ
ٍ
شخص ،وأن تب ِن َ
يرتَ ِب ُ
ي نتي َجةً ِل ِقيا َمتِ ِه .من ال ُمم ِكن لنا أن نم ُك َ
ط الغُ ُ
ث في
صن بالكرمة .ي ُ
سوعُ المسي ُح ح ٌّ
كأغصان لهُ ،و ُه َو َك َكر َم ِتنا (يُو َحنَّا .)11 -1 :15
ي ِ ال ُمقام
ٍ
المسيح ال َح ّ
ذلك في المسيح،
عملَهُ ،عم َل َ
سول في ِكتاباتِ ِه أنَّهُ كانَ في المسيحِ .ف ُك ُّل ما ِ
الر ُ
يُخبِ ُرنا بُولُس َّ
كتب قائالً" :في
بالمسيح ،ولل َمسيح .لقد أصب َح المسي ُح مر َكزَ حيا ِت ِه .وهذا ما يقص ُدهُ عندما َ
المسيحِ سيُحيا الجمي ُع ".لن نخت َ ِب َر الحياة َ الحقَّة إلى أن نُص ِب َح في المسيح.
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شرون
الفَص ُل ال ِع ُ
ي
الر ِ
الجس ُد ُّ
وح ُّ
(1كُورنثُوس )31 -14 :15
َّ
واح ٍد في ُرت َبتِ ِه" كما
ترتيب لل ِقيا َم ِة.
في هذه األعداد ،يُخ ِب ُرنا بُولُس بأنَّهُ يُوج ُد
ٌ
"ولكن ُك َّل ِ
ف أنَّهُ عندما يأتي المسي ُح ثا ِن َيةً،
نت قد
َ
قا َل .إن ُك َ
درست مجي َء ي ُ
تعر ُ
سوع ال َمسيح ثا ِن َيةًِ ،
ولئك الذين ُهم في المسيح .نقرأ ُ َّ
أن "األموات في المسيح
سوف يأ ُخذُ من هذا العالم أ ُ َ
َ
سيقُو ُمونَ َّأوالً1( ".تسالونيكي  )11 :3ال ُمؤمنُون ،الذي ي ُكونُونَ أحيا َء عن َدما يأتي،
سوف نن ُ
سيتغي ََّر ُ
ظ ُر إلى هذا بشك ٍل أع َمق فيما بعد .ولكن
ون جذريَّا ً إستعدادا ً للحالَ ِة األبديَّة.
َ
لك لل ِه اآلب متى أب َ
ط َل
سلَّ َم ال ُم َ
كتب بُولُس يقُول" ،وبع َد َ
ُهنا في العدد َ ،13
ذلك ال ِنّهايَة متى َ
لطان و ُك َّل قُ َّوةٍ".
ُك َّل ِريا ِس ٍة و ُك َّل ُ
س ٍ
خاط ُر ُ
خار ُكم الذي
يطر ُح بُولُس ال ُّ
سؤال"،ولماذا نُ ِ
سا َ
نحن في ُك ِّل َ
في العدد َ ،41
عةٍ .إ ِنّي بإف ِت ِ
سوع َر ِبّنا أ ُموتُ ُك َّل َيوم .إن ُكنتُ
سس فما
حاربتُ ُو ُحوشا ً في أف ُ
لي في المسيحِ ي ُ
كإنسان قد َ
ٍ
معنى ما ،إنَّهُ
َشرب ألنَّنا غدا ً َن ُموت ".بِ
ال َمنفعَةُ لي .إن كانَ األمواتُ ال يقُو ُمون فَلنَأ ُكل ون َ
ً
يُتابِ ُع القَول ُهنا ما قالَهُ في العدد ":11إن كانَ لنا في هذه الحياةِ فقط رجا ٌء في المسيح ،فإنَّنا
أَشقَى َجميعِ النَّاس".
الر ِديَّة تُف ِس ُد
ضلُّوا ،ال ِعشرة َّ
ي":ال ت َ ِ
في العدد  ،44يُو ِبّ ُخ ال ُكورنثُوس ِيّين بإقتبا ِس ِه من مث َ ٍل يُونانِ ّ
األخالق ال َج ِيّدة ".ف ُه َو يقتَ ِر ُح ُهنا َّ
ؤمنين ال ُكورنثُو ِس ِيّين قد أُف ِسدُوا بِ ِفع ِل
أن ال ُم ِ
الحضارةِ
َ
اليُونا ِنيَّ ِة ال ُم ِحي َ
خطئوا َّ
ست
كتب يقُو ُل في العدد " ،43إص ُحوا ِلل ِب ِ ّر وال ت ُ ِ
ط ِة بهمَ .
ألن قَوما ً لي َ
ذلك ِلتَخجي ِل ُكم".
عرفَةٌ بالله .أقُو ُل َ
ل ُهم َم ِ
َّ
ي ِ مدى
إن بُولُس يتحدَّى ال ُمؤمنينَ ال ُكورنثُوس ِيّين بالعَودة إلى قِيَ ِم أتباع يسوع المسيح ،وإلى أ ّ
ينبَغي تقدير قيمة القيامة .إنَّهُ ي َُر ِ ّك ُز ُهنا على ال ِقيمة األبديَّة عن َد ال ُمؤمن .يقُو ُل ما معناهُ ،بما
أشخاص في
بالحضار ِة التي أنتُم جز ٌء منها ،يُوج ُد بالحقيقَ ِة
س َد أخالقُكم
ٌ
أنَّ ُكم س َمحتُم أن تُف َ
َ
لذلك ينبَغي أن تخ َجلُوا من أنفُ ِس ُكم!"
يعرفُونَ الله.
َ
َمدينَ ِة ُكورنثُوس ال ِ
أعت َ ِق ُد َّ
ونسترج َع قيَ َم الناس الذين
أن هذه هي كلماتٌ َم ُهوبَّة ين َبغي أن تتحدَّانا جميعا ً لنتعقَّ َل
ِ
ف ونع َم َل مشيئةَ الل ِه
ي ِ
ُؤمنُونَ باإلنجيلَ .
كتب بُولُس إلى أه ِل ُرومية أنَّهُ إن ُكنَّا نُري ُد أن نكت َ ِش َ
(رومية
ص ُحنا بإ ِت ّخاذِها هي "ال تُشا ِكلُوا هذا الدَّهرُ ".
في حيا ِتنا ،إحدى ال ُخطوات التي ين َ
ومل َح األرض (متَّى -14 :5
ور العالم ِ
 .)1 ،1 :11لقد علَّ َم ي ُ
سوعُ أنَّهُ علينا أن َن ُكونَ نُ َ
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حضارتنا ،لكي ال نتأث َّ َر
ور ونُؤ ِث ّ َر على
هاتان اإلس ِت
.)11
َ
يان أنَّهُ علينا أن َنث ُ َ
عارتان تعنِ ِ
ِ
ِ
سهُ في هذه األعداد.
بالحضار ِة التي فيها
نعيش .ي ِ
ُ
ُعلّ ُم بُولُس هذا األمر نف َ
َ
صول لما أَعتَبِ ُرهُ لُبَّ وجوه ََر إصحا َح القيا َم ِة العظيم .و ُه َو
بالو ُ
في العدد  ،45يب َدأ ُ بُولُس ُ
سؤالَين ُ
ي ِ جس ٍد
ط ِرحا من قِبَ ِل ال ُكورن ِث ِيّين:
اآلن ي ُ
ُجيب على ُ
"كيف يقُو ُم األمواتُ  ،و ِبأ َ ّ
َ
ضيَّ ِة قيا َم ِة ال ُمؤمنين.
س
يأتُون؟" هذان ُ
ي ِ من يُ َف ِ ّك ُر حقيقَةً بقَ ِ
ؤاالن ِ
حان ي َ
حان على أ ّ
ُطر ِ
واض ِ
ِ
فكيف تحد ُ
ي نَوعٍ من الجسد سي ُك ُ
ون لدى الذين سيقُو ُمونَ من الموت؟
ُث؟ وأ ُّ
َ
مزروع ٍة في
بذرةٍ
ُ
لإلجابَ ِة على هذه األسئِلة ال ُمت َ َع ِلّقَة بال ِقيامة ،يستخ ِد ُم بُولُس إيضا َح َ
سول ال ُموحى ب ِه .كما ترون ،كانَ
األرض .وهذا إيضا ٌح جمي ٌل لما أُس ِ ّمي ِه ِ
الر ُ
منط ُق بُولُس َّ
ُ
ؤم ُن بال ِقيا َم ِة ألنَّنا ال نف َه ُمها".
يقُو ُل ال ُمؤمنُونَ ال ُكورنثُوسيُّونَ  ،كو َن ُهم عقالنِ ِيّين:
"نحن ال نُ ِ
أعت َ ِق ُد َّ
ؤمنُونَ بع َّدةٍ أشياء ال تف َه ُمونَها .فأنتُم تضعُونَ
أن بُولُس يُجا ِد ُل قائالً" ،إس َمعُوا! أنتُم ت ُ ِ
بذرةً ،يُعطيها اللهُ جسدا ً
بذرة ً في
ِ
ذرة ُ وتَتَوقَّ ُ
ف عن َكو ِنها َ
األرض ،وعندما ت ُموتُ هذه ال ِب َ
َ
آخر .قد ي ُك ُ
عجزة،
ون هذا الجس ُد زن َبقَةَ ال ِفصحِ الجميلة مثالً .فحتَّى ولو لم تف َه ُموا هذه ال ُم ِ
ؤمنُونَ بها".
لكنَّ ُكم ت ُ ِ
يزرعُونَ النباتات لكي يُط ِع ُموا عائالتِهم .وكانُوا
الكثير من
تلك األيَّام ،كانَ
في َ
ُ
ِ
الناس َ
سوا بساتِينَ ُهم ،ألنَّ ُهم آمنُوا َّ
عوها ستُنتِ ُج
أن هذه البُذُور التي زر ُ
يغر ُ
يُ َ
ضحُّونَ بال َكثير لكي ِ
اب وأن ِبيا ُء العه ِد القديم على
سوع و ُكت َّ ُ
ُخضارا ً و ِثماراً .لهذا ش َّد َد ُك ٌّل من ي ُ
َ
إستعارةِ الزرعِ
والحصاد .يُجا ِد ُل بُولُس قائِالً أنَّ ُهم يُظ ِه ُرونَ من ِخال ِل حقُو ِلهم
ُؤمنُونَ
المزروعة ،أنَّ ُهم ي ِ
ُ
عجزَ ةِ َّ
ذرة ُ
زهرة ً أو ثمرة.
غم أنَّ ُهم لم يَف َه ُموا
ب ُم ِ
َ
كيف تُص ِب ُح ال ِب َ
َ
الزرعِ والحصادُ ،ر َ
يقُو ُل بُولُس َّ
سيناريو
ب هذا ال ِ ّ
أن الجس َد اإلنسا ِني ُه َو تماما ً مثل َ
س ِ
تلك ال ِبذرة .فالجسدُِ ،ب َح َ
ُزرعُ في
ُزرعُ .ويستن ِت ُج بُولُس قائِالً" :هكذا أيضا ً قيا َمةُ األموات .ي َ
ال ُموحى ،ال يُدفَ ُن ،بل ي َ
ضعفٍ ويُقا ُم في قُ َّوةٍ.
ُزرعُ في َ
فَسا ٍد ويُقا ُم في َ
َوان ويُقا ُم في َمجدٍ .ي َ
ُزرعُ في ه ٍ
ع َد ِم فساد .ي َ
ي".
ي َ
ي ويُو َج ُد ِجس ٌم ُروحانِ ٌّ
ُزرعُ ِجسما ً َحيوا ِنيَّا ً ويُقا ُم ِجسما ً ُروحا ِنيَّاً .يُو َج ُد ِجس ٌم َحيوانِ ٌّ
(ُ 1كورنثُوس .)33 -31 :15
األسفار ال ُمقدَّسة َّ
ف على األَقَ ّل من
علّ ُمنا
هذا
وصف َجمي ٌل لما هي القيا َمة .ت ُ ِ
ُ
أن اإلنسانَ ُمؤلَّ ٌ
ٌ
ي
الر ِ
ي ،الذي يُم ِكنُ َك ُرؤيتَهُ .ولدي ِه الجز ُء ُّ
ي ،المل ُموس ،الما ِد ّ
ُجزئَين .لدي ِه الجزء الجسد ّ
وح ُّ
سدُ،
ي من اإلنسان ،عندما ي ُموتُ  ،يف ُ
ليس بإس ِتطا َ
ع ِت َك ُرؤيتَهُ .الجز ُء ال َج َ
س ِد ُّ
منهُ ،الذي َ
بذرة ً لكي تُن ِت َج زنبَقَةَ ال ِفصح،
ب بِفسادٍ .ولكن ،كما ت َ ُك ُّ
ُزرعُ في التُّرا ِ
ذرة ُ عن كو ِنها َ
ف البِ َ
وي َ
عجزَ ةٍ تج َع ُل من
عبر ُم ِ
ف ِل َكي تتحض ََّر أجسادُنا للحالَ ِة األبديَّة ،ين َبغي أن يجتازَ جسدُنا الفا ِس ُد َ
َوان ،ولكنَّهُ
سوف يُقا ُم في
ُزرعُ ال َج َ
ُزرعُ في ه ٍ
سدُ ،ي َ
غير قا ِب ٍل للفَساد .عندما ي َ
هذا الجسد َ
َ
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َمجدٍ .الجس ُد ي ُك ُ
ضعفٍ  .ولكن عندما
روةِ الض ِ
ُزرعُ في َ
َّعف عندما ي ُموتُ  ،وهكذا ي َ
ون في ذُ َ
سوف يُقا ُم في قُ َّو ٍة ومجد.
يُقا ُم،
َ
ُزرعُ ِجسما ً حيوانِيَّاً ،ويُقا ُم جسما ً ُروحا ِنيَّاً )33( ".جس ٌم
ص ُل بُولُس إلى
ٍ
ث ُ َّم يَ ِ
تعليم عظيم" .ي َ
طبي َعةَ
أن َ
أن يُو َحنَّا يُخ ِب ُرنا َّ
ي؟ أعت َ ِق ُد َّ
ي؟ ماذا يُم ِك ُن أن ي ُكونَ هذا الجسم ُّ
الروحا ِن ّ
ُروحانِ ٌّ
غير ُمعلَ ٍن عنها .كتب يقُول" :لم يُظ َه ْر بع ُد ماذا سنَ ُكون .ولكن نعلَ ُم
أجسادِنا ال ُمقا َمة ال تزا ُل ُ
أنَّهُ إذا أُظ ِه َر نَ ُك ُ
ون مثلَهُ ألنَّنا سنراهُ كما ُه َو1( ".يُوحنَّا )1 :4
هل سي ُك ُ
سوع؟ في 1يُوحنَّا ،1 :يُش ِ ّد ُد يُوحنَّا على
ون جس ُد قيا َمتِنا تماما ً مثل جسد قيا َمة ي ُ
إصحاح ِه
سوع القائِم من الموت .ولكن ،عندما وص َل إلى
حقيقَ ِة كونِ ِه رأى
ِ
ولمس جس َد ي ُ
َ
كتب َيقُو ُل َّ
أن جس َد قيا َمتِنا سي ُك ُ
ون في شك ٍل لم يُعلَ ْن عنهُ بعد.
الثَّا ِلثَ ،
ي ويُو َج ُد
ولكن في إصحاحِ ال ِقيا َم ِة العظيم هذا ،لدينا التعليم َّ
الرائع لبُولُس :يُوج ٌد جس ٌم حيوانِ ٌّ
ذلك
ي ،وبع َد َ
ليس ُّ
ي .ث ُ َّم يُتا ِب ُع القول" ،لكن َ
ي َّأوالً بل الحيوانِ ُّ
الرو َحا ِن ُّ
جس ٌم ُروحا ِن ٌّ
يُ 1( ".كورنثُوس )31 :15
ُّ
الروحا ِن ُّ
ب قائِالً َّ
أن لدينا
بينما تُتابِ ُع دراسةَ هذا اإلصحاح ،تأ َّم َل بالتالي :ماذا يعني ِه بُولُس عندما يكت ُ ُ
عجزَ ةِ ال ِقيامة ،سيُعطينا اللهُ جسدا ً ُروحانِيَّاً؟
ي ،ومن خال ِل ُم ِ
جس ٌد حيوا ِن ٌّ
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شرون
الفَص ُل الحادي وال ِع ُ
صار على ال َموت
اإلنتِ ُ
(1كُورنثُوس )55 -31 :15
س ٍد
سؤالَين عن قيا َم ِة ال ُمؤمنِين ،و ُهما:
كانَ لدى ال ُكورنثُوس ِيّين ُ
ي ِ َج َ
كيف سيُقا ُم األموات ،وبأ ّ
َ
ي
يأتُون؟ ي ُ
ليس ُّ
ي ...لكن َ
الروحا ِن ُّ
ي ويُو َج ُد ِجس ٌم ُروحا ِن ّ
ُجيب بُولُس قا ِئالً" :يُو َج ُد جس ٌم حيوا ِن ّ
ُ
ُ
اإلنسان الثَّاني
ي.
اإلنسان األ َ َّو ُل من
الروحانِي.
ي ،وبع َد َ
ذلك ُّ
ِ
األرض تُرا ِب ٌّ
أوالً ،بل ال َحيَوانِ ّ
ي هكذا
من َّ
ي هكذا التُّرابِيُّون أيضاً .وكما ُه َو السما ِو ُّ
الربُّ من السماء .كما ُه َو التُّرابِ ُّ
يُ 1( ".كورنثُوس
ورة َ ال َّ
ال َّ
س أيضا ً ُ
سما ِويُّونَ أيضاً .وكما َل ِبسنا ُ
سنَل َب ُ
ي َ
ص َ
ص َ
سما ِو ّ
ورة َ التُّرا ِب ُّ
.)31 -31 :15
واح ٍد ف َحسب .فلقد أخذنا جسدا ً
َعيش في عالَ َمين،
وليس في ِ
َ
َ
كتب بُولُس يقُو ُل أنَّنا ُخ ِلقنا لن َ
ب إصحاحِ القيا َم ِة هذا ،يُخ ِب ُرنا بُولُس َّ
ص َّممنا
عيش على األرض .في قَل ِ
أن خا ِلقَنا َ
ما ِ ّديَّا ً لكي نَ َ
سوف يمنَ ُحنا يوما ً ما جسدا ً ُروحانيَّاً ،سيُؤ ِ ّهلُنا
َعيش في السماء .فإل ُهنا
َ
أيضا ً عندما خلقَنا ،لن َ
السماء إلى األبد.
َعيش في
ِ
لن َ
ت وال ِقيامة .يُخ ِبرنا
عجزة َ المو ِ
ي ِ الثاني ،علينا أن نخت َ ِب َر ُم ِ
َعيش في هذا البُع ِد السما ِو ّ
ِل َكي ن َ
بُولُس َّ
سدُنا القا ِب ُل للفَساد
ناك
عجزَ ِة ال َمو ِ
أن ُه َ
أمران ين َبغي أن يتحقَّقا في ُم ِ
ت وال ِقيا َمة .ف َج َ
ِ
عجزة ً
غير قابِ ٍل للفَساد .ورو ُحنا المائِتة ينبَغي أن تختَبِ َر ُم ِ
ينبَغي أن يختَبِ َر ُم ِ
عجزَ ة ً تج َع ُل منهُ َ
ورو ُحنا خا ِلدة بواس َ
عجزةِ
َير قا ِب ٍل للفَسادُ ،
ط ِة ُم ِ
تجعَ ُل منها خا ِل َدةً .وعندما يُصبِ ُح جسدُنا غ َ
القيامة ،سن ُك ُ
السماء م َع الل ِه والمسيح ،إلى األبد!
َعيش في
ون
ِ
ِ
حاضرينَ ِلن َ
الحياةُ في بُ ْعدَين
ذلك النَّوع من الحشرات الطائِرة التي نُس ِ ّميها َخيَّا َ
بت َ
سوباً،
طيران َ
هل سبقَ وراقَ َ
طةً أو يع ُ
زهرةٍ إلى أُخرى؟ أحيانا ً ت ُ َح ِلّ ُق كطائِ َرةِ الهيلي ُكوبتر
لتطير من
وكيف تستخ ِد ُم جنا َحيها
َ
َ
َ
ّ
ٌ
َّ
حلقَ هكذا طوا َل
رو ِحيَّة ،وكأنَّها ُم َعلقَة في الفضاء.
وبإمكان هذه الحشرة الطائِرة أن ت ُ ِ
ِ
ِ
الم َ
ت َّ
الطيرانَّ ،
وعتان من
ألن لديها مج ُم
عجزا ِ
النهار .هذه المخلُوقاتُ ال ُمد ِهشة هي من ُم ِ
ِ
الحشرة ُ الطائِرة َّأول أربَع سنوات من
ُون توقُّف .تقضي هذه
َ
األج ِنحة التي تُبقيها طائِ َرة ً بد ِ
أخذت هذه
ت األُولى من حياتِها ،إذا
ُو ُجودِها في
ق المياه .وخال ِل السنوا ِ
َ
ٍ
جسم في أعما ِ
تحت الماء إلى ُمختَ َب ٍر للفَحص ،ستج ُد َّ
أن هذه الحشرة الما ِئيَّة
تعيش
الحشرة التي كانت
َ
ُ
ٌ
عبر جسمها الطويل
ين تنَفُّ ِسيَّين .فلديها
ي يُ َم ِ ّكنُها من إرتِ ِ
ُمزَ َّو َدة ِ
شاف المياه َ
بجهازَ ِ
جهاز تنَفُّ ِس ٌّ
تحت الماء.
تعيش
ت التي
ض ِيّق
لتستخر َج األُوكسيجين من الماء ،كما تف َع ُل بَقيَّةُ الكائنا ِ
وال َّ
َ
ُ
ِ
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ف أيضا ً َّ
ي ٍ آخر ،سيُؤ ِ ّهلُها يوما ً ما
أن هذه الحشرة المد ِهشة تتمت َّ ُع
ولكنَّ َك ستكت َ ِش ُ
ٍ
بجهاز تنَفُّ ِس ّ
س الهواء عندما ستد ُخ ُل المجا َل الثاني من حيا ِتها في الهواء.
أن تتنفَّ َ
سوب إلى أعلى
تحت الماء إلى نهايتِ ِه ،ترت َ ِف ُع
سوب
َ
حشرة ُ اليُع ُ
ص ُل ُو ُجود اليُع ُ
فبع َد أن يَ ِ
َ
وتخر ُج إلى اليا ِبسة ،فتُن ِ ّ
وتفر ُد هاتَين المج ُمو َعتين
تحت الشمس،
ف أج ِن َحتَها
المياه،
َ
ُ
ُ
ش ُ
يش البُع ِد الثاني من ُو ُجودِهاَّ .
سوب أو ال َخيَّاطة
ال ُمد ِه َ
إن اليُع ُ
شتَين من األج ِنحة ،وتب َدأ ُ ِب َع ِ
ين.
ص َّم َمةٌ ِب ُو ُ
ُم َ
ضوحٍ من الله لت َ َ
عيش حيا ِتها في بُع َدين أو مجالَ ِ
الرائِع هذا ،يُخبِ ُرنا بُولُس َّ
س ِم ال ُمشت َ َر ِك م َع هذه الحشرة
في إصحاحِ ال ِقيا َم ِة َّ
أن لَ َدينا هذا القا َ
سولُ ،
ص ِ ّممنا من قِ َب ِل الل ِه
الر ُ
الطائِرة :الخيَّاطة أو اليُع ُ
ب بُولُس َّ
نحن أيضا ً ُ
س ِ
سوب .ف ِب َح َ
أرضيَّا ً
وسوف يم َن ُحنا
لنعيش حياتَنا ُهنا على األرض،
لنُوج َد في َم َجالَين .فاللهُ يمن ُحنا جسدا ً ِ
َ
َ
َعيش إلى األبد في البُع ِد الثَّاني األبدِي من حياتِنا ال ُم َّ
خطط لها في
اللهُ جسدا ً سما ِويَّا ً سيُؤ ِ ّهلُنا ِلن َ
السماء من قِبَ ِل ال ِعنايَ ِة اإللهيَّة.
شف َّ
ؤمنَ المولُو َد من
أن ال ُم ِ
س ٍة ِمخ َب ِريَّة على ُم ِ
ؤم ٍن ُمتَ َج ِ ّددٍ ،سنكت َ ُ
ِلنَفت َ ِرض أنَّنا سنقُو ُم بدرا َ
ي ٍ ُمج َّه ٌز بجس ٍد
بجهازَ ي حياتَين .ف ُك ُّل ُم ِ
جديدُ ،ه َو مثل اليُع ُ
سوب أو الخيَّاطةُ ،مزَ َّو ٌد ِ
ؤم ٍن َحقيق ّ
ف أيضا ً
األو َل في حياتِه.
جهاز حياةٍ يُ َم ِ ّك ُن ال ُمؤمن أن
وسوف نكت َ ِش ُ
ِ
يعيش البُع َد َّ
أرضي ،أو ِب ِ
َ
َ
َّ
ي ٍ ُم َج َّه ٌز بما يُس ِ ّمي ِه بُولُس "الخَليقَة الجديدة "،أو "اإلنسان الجديد" ،أو
أن ُك َّل ُم ِ
ؤم ٍن َحقيق ّ
بالروحِ القُدُس ،تماما ً مثل
"اإلنسان الد ِ
ق ُّ
س ِ
ي ".ب َح َ
ب بُولُس ،هذا العم ُل العجائِبي للخَل ِ
َّاخل ّ
الروحي الذي سيُعطي ِه اللهُ ل ُك ِّل ال ُمؤمنين،
ي لليُع ُ
سوب ،يستَبِ ُق الجس َد ُّ
الجهاز التنفُّ ِسي اإلضافِ ّ
والذي سيُؤ ِ ّهلُ ُهم أن يحيُوا إلى األب ِد في السماء.
عجزَ ة ٌ في َّ
َّ
الطيران في المجا ِل الثَّاني من حيا ِتها .ف ِعن َدما يقُو ُم
إن
حشرة َ اليُع ُ
سوب هي ُم ِ
َ
خارقَ ٍة َّ
لعيش
ُعطيك اللهُ ويُعطيني جسدا ً ُروحيَّا ً يُؤ ِ ّهلُنا
للطبِيعة ،وعندما ي
َ
ال ُم ِ
ِ
ؤمنُونَ بطريقَ ٍة ِ
كيف سن ُك ُ
ون!
تصو ُروا
البُعي ِد األبدي الثَّاني من حيا ِتنا،
َّ
َ
سول األُولى ،يتأ َّم ُل هذا القائ ُد الشي ُخ في
قُرا َبةَ نها َي ِة العه ِد الجديد ،وفي رسالَ ِة يُوحنَّا الر ُ
نحن ك ُمؤمنين ،ومن وماذا سنَ ُكون .ويُخبِ ُرنا َّ
كنيس ِة العه ِد الجديد ،في من وماذا ُ
أن ما
سوف يَ ُك ُ
سنَ ُكونُهُ لم يُعلَ ْن بعد ،ولكنَّهُ
ي ِ شيءٍ بإمكانِنا أن نت َخيَّلَهُ ،ألنَّنا
ون ُمد ِهشا ً أكث َ َر من أ ّ
َ
سوف ن ُك ُ
ي ال ُمقا ُم اليوم (1يُوحنَّا  1 :4و.)1
في السماء،
َ
ون تماما ً كما ُه َو المسي ُح الح ُّ
كتب
ص ُل بُولُس إلى العدد  ،51يبدأ ُ بخا ِتم ِت ِه ال ُمثيرة إلصحاحِ القيا َم ِة العظيم هذاَ .
عندما َي ِ
وت الله .وال يَ ِر ُ
اإلخوة َّ
ث الفَسا ُد
يقُولُ" :فأقُو ُل هذا أيُّها
ِران أن يَ ِرثا مل ُك َ
إن لَحما ً و َدما ً ال َيقد ِ
َ
ع َد َم الفَسادَّ ".
ي؟ يُخ ِب ُرنا بُولُس أنَّنا لن
إن هذا لَتَصري ٌح َ
عميق .فماذا يُش ِبهُ المجا ُل السما ِو ُّ
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َير قا ِب ٍل للفَساد ،أ َّما أجسادُنا فقا ِبلَةٌ
ي ُكونَ لدينا أجسا ٌد سما ِويَّةٌ ُهناكَّ ،
ألن
َ
ملكوت الله غ ُ
ِللفَساد.
وت ُكلُّنا،
يُتابِ ُع بُولُس في األعداد  51وُ " :51ه َّوذا ِس ٌّر أقُولُهُ ل ُكم .ال نَرقُ ُد ُكلُّنا [أي لن ن ُم َ
ظة في َ
أشخاص أحياء عن َد ُرجوعِ المسيح] ،ولَ ِكنَّنا ُكلَّنا نتغَيَّر .في لَح َ
ين
ألنَّهُ سيب َقى
ٌ
طرفَ ِة َع ٍ
ُ
ونحن نت َغيَّر".
ق األخير .فإنَّهُ سيُ َب َّو ُق فيُقا ُم األمواتُ عديمي فَساد
عن َد البُو ِ
سو ُل بُولُس ع َّما نُس ِ ّمي ِه
الر ُ
ور ال ُمستَقبَ ِليَّة .فلقد علَّ َمنا َّ
يُعطينا هذا ُمجدَّدا ً تعليما ً عن األ ُ ُم ِ
كتب بُولُس َّ
ع ال َمسي َح سيأتي ويأ ُخذُ كنيستَهُ من هذا العالم.
أن ي ُ
سو َ
"إخ ِتطاف ال َكنيسةَ ".
وعندما سيحد ُ
ُث هذا ،سيقُو ُم األمواتُ في المسيح (1تسالونيكي .)15 -14 :3
ظة ،في َ
وعندما قا َل بُولُس" ،في لح َ
ُعلّ ُم أنَّنا إن ُكنَّا أحيا َء عن َدما سيأتي
طرفَ ِة َعينُ "،ه َو ي ِ
المسي ُح ،فين َبغي أن نتغي ََّر ُك ِلّيَّاً ،في لَ َحظةٍ ،إس ِتعدادا ً للحياةِ في السماء .الكَلماتُ اليُونانيَّةُ
ُ
التطبيق
صر ُجزء ُمم ِكن من الوقت.
ال ُمستَخ َد َمةُ حرفِيَّا ً ُهنا هي" :في َذ َّرةٍ ".وهذا يعني أق َ
سنتحو ُل إلى َذ َّراتٍ.
ي يُم ِك ُن أن يعني أنَّنا
َّ
ال َعصر ُّ
النُّق َ
ت وال ِقيامةَّ ،
وت الله.
طةُ هي أنَّهُ ينبَغي أن نتغي ََّر ُك ِلّيَّا ً بال َمو ِ
الن مل ُك َ
ألن لحما ً و َدما ً ال يَد ُخ ِ
بِبَسا َ
ليس بإمكانِنا أن نأ ُخ َذ جس َدنا القابِل للفَساد إلى السماء غير القابِلة ِللفَساد .هذا ما
طةَ ،
َّ
س ع َد َم فسا ٍد وهذا المائِتُ
يقُولُهُ بُولُس ِبفَصا َح ٍة في العدد :54
"ألن هذا الفا ِس َد ال بُ َّد أن َيل َب َ
س ع َد َم َموت".
يلبَ ُ
س هذا المائِتُ
عدم مو ٍ
ت
س هذا الفا ِس ُد ع َد َم فساد ولَبِ َ
ث ُ َّم يَستَنتِ ُج في العدد " :53ومتى لَبِ َ
َ
عجزَ ة ُ
صير الك ِل َمةُ ال َمكتُوبَةُ إبت ُ ِل َع ال َموتُ إلى غلَبَةٍِ ".بكلما ٍ
فيحينئ ٍذ ت َ ُ
ت أُخرى ،تحقَّقت ُم ِ
ال ِقيا َم ِة و ُ
صار على الموت".
ب الموتُ  .تعني كلمة قيامة حر ِفيَّاً" ،اإلن ِت ُ
غ ِل َ
يخاف ال َموت .فمن خال ِل هذا
باريَّاً ،يُم ِك ُن أن
ال أحد يف َه ُم اإلنجي َل بال ِفعل وي ِ
ُؤم ُن ب ِه إخ ِت ِ
َ
ص ُر على ُمش ِكلَ ِة
الربُّ ثا ِنيَةً،
والشامل الذي سنختَبِ ُرهُ عندما
الكامل
غيير
ِ
ِ
سيرج ُع َّ
ِ
سوف ننت َ ِ
الت َّ ِ
َ
ي
ال َموت.
بر ُه َو إنتِ ٌ
وسوف تنتَ ِزعُ ال ِقيا َمةُ شو َكةَ الموت .فبالنس َب ِة لنا ،القَ ُ
َ
صار .وموتُنا ال َحرفِ ّ
سل َ
طةَ النَّا ُموس الذي يَدينُنا.
وقِيا َمتُنا ال َحرفِيَّة
سوف تنتَزعُ شو َكةَ الخطيَّ ِة و ُ
َ
ب َّ
أن يقُو َل بُولُس ُمتَع ِ ّجباً" :ولكن ُ
سوع المسيح".
شكرا ً لله الذي يُعطينا الغَلَبَة بِ َر ِبّنا ي ُ
فال ع َج َ
ق بُولس ال ُموحى ب ِه ،والذي ين َبغي أن نض َعهُ في قُلُو ِبنا.
( )51وكال ُمعتادُ ،ه َ
ناك خاتِ َمةٌ ل َم ِ
نط ِ
وبما َّ
األحبَّاء ُكونُوا را ِس ِخينَ
إخوتي ِ
أن ُك َّل هذه األ ُمور صحي َحةَ ،
كتب بُولُس َيقُول" :إذا ً يا َ
ين عا ِل ِمينَ َّ
الربّ ".
ليس ِ
باطالً في َّ
ع َم ِل َّ
زعزعِينَ ُمكثِرينَ في َ
الربّ ِ ُك َّل ِح ٍ
غ َ
َير ُمت َ ِ
أن تع َب ُكم َ
(ُ 1كورنثُوس )55 :15
54

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

شرون
الفَص ُل الثَّاني وال ِع ُ
بجمع التَّقدِمات
ق
فيما يتعلَّ ُ
ِ
(1كُورنثُوس )11
سما ِويَّة في إصحاحِ ال ِقيا َم ِة ،يُعيدُنا بُولُس إلى األرض
بع َد أن رفَعنا بُولُس إلى ال ُمرتَفعا ِ
ت ال َّ
عويَّة العمليَّة" :وأ َّما من ِج َه ِة
الرسالَة َّ
بالطريقَ ِة التي بدأ َ بها اإلصحاح األخير من هذه ِ ّ
الرا َ
سول ،عندما نُ َر ِ ّك ُز على
الر ُ
يرة ً لإلهتِمام في َحياةِ وخد َم ِة بُولُس َّ
ال َجمعِ ".نج ُد مر َحلةً ُم ِث َ
صعو َبةً بأن يُق َب َل من قِ َب ِل الي ُهود ال ُمؤمنين في
تفاصي ِل هذا الجمع بالتحديد .كانَ لدى بُولُس ُ
ِّ
ب كو ِن ِه قد قا َد حملَةً
إضطها ٍد عنيفٍ ض َّد ال ُمؤمنينَ ال َمسيا ِو ِيّين
أُورشَليم .لَ ُربَّما كانَ هذا بسب ِ
ق ِد َمشق (أعمال 4-1 :5؛ .)1 ،1 :1
قب َل أن يتج َّد َد على طري ِ
كارهَ المسيح وقا ِت َل أتبا ِع ِه ،وقد
أج ُد هذا ُمؤ ِث ّراً ،أن ي ُكونَ
الشخص نف ُ
سهُ الذي كانَ َّ
ُ
مرة ً ِ
َّ
يضط ِه ُد ُهم سا ِبقاً ،والذي كانُوا
ع َد ِة ال ُمؤمنينَ الي ُهود الذي كان
أص َب َح اآلن يج َم ُع ِ
تقدمةً ل ُمسا َ
ع ٍة عظيمة  .القُ َّوة ُ الديناميكيَّةُ األع َ
ظم التي جعَلَت من
يتألَّ ُمونَ في أُورشليم وال َي ُهوديَّة من مجا َ
سوع المسيح قُ َّوة ً كا ِسحة في هذا العالم هي نع َمةُ الله ال ُمغ ِيّ َرة.
كنيس ِة ي ُ
بعض المبادِئ
ت العمليَّة في يتعلَّ ُق بجمعِ التَّقدِمات ،يُعطينا
عض التعليما ِ
ص ُح بُولُس ِب َب ِ
َ
بينما ين َ
الرسالة التي ستَت َب ُع هذه الرسالة
الها َّمة عن الوكالة .هذه المبادِئ ُمو َّ
ق في ِ ّ
س َعةٌ ِبعُم ٍ
واح ٍد
ض ْع ُك ُّل ِ
(ُ 1كورنثُوس  5و .)1يقُو ُل تعلي ُمهُ في هذا اإلصحاح" :في ُك ِّل َّأو ِل أُسبُوعٍ ِليَ َ
سر ،حتَّى إذا ِجئتُ ال ي ُك ُ
ون جم ٌع حينئذٍ)1 :11( ".
خازنا ً ما تي َّ
ِمن ُكم عن َدهُِ ،
جديران بال ُمال َح َ
ظ ِة في هذا ال َع َدد .أح ُد ُهما َّ
األو َل في
أن بُولُس يذ ُك ُر
أمران
ناك
ُه َ
اليوم َّ
ِ
ِ
َ
ليس
األ ُسبُوع.
مام أنَّهُ في َ
الر ُ
الربّ ِ كما دعاهُ ُّ
تلك المر َح َلة ،أصبَ َح يو ُم َّ
أليس ُمثيرا ً لإلهتِ ِ
سلَ ،
َ
األول من األُسبَوع؟
اليوم السابِ َع من األُسبُوع ،بل اليوم َّ
سوع المسيح .أَ َحدُها َّ
تُو َج ُد َبرا ِه ُ
اليوم
سوع المسيح إختارت
أن كنيسةَ ي ُ
ين َكثيرة على قِيا َم ِة ي ُ
َ
الربُّ من الموت .لهذا فمنَ
قام في ِه َّ
َّ
يوم العبا َدةِ ،ألنَّهُ اليوم الذي َ
األو َل في األُسبُوع ،لي ُكونَ َ
ضع ُك ُّل ِ
الر ُ
ب بُولُس َّ
واح ٍد من ُكم عن َدهُ
سول" :في ُك ِّل َّأو ِل أُسبُوعٍ ليَ َ
مام أن يكت ُ َ
ثير لإله ِت ِ
ال ُم ِ
سر".
خازنا ً ما تي َّ
ِ
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األساس الذي
بار َكهُ الله ".ما ُه َو
ث ُ َّم يُعطينا المب َدأ َ التَّالي:
"خازنا ً ما تَ َي َّ
ُ
سر "...أو "ب َح َ
سب ما َ
ِ
الربّ ؟ في العه ِد ال َقديم ،كانَ المبدأ ُ
يُح ِ ّد ُد ال ُمؤمنُونَ من خال ِل ِه كما ين َبغي أن يُع ُ
طوا ِل َع َم ِل َّ
األو ُل من مد ُخو ِل اإلنسان .فلقد أع َ
طى اللهُ شعبَهُ
شر ،والذي كانَ العُ ُ
ال ُمتَّبَ ُع ُه َو العُ ُ
شر َّ
عرف اللهُ دائما ً
مقدار
ياس ليُظ ِه َر ل ُهم إن كانَ َّأوالً في حيا ِتهم( .لقد
شر كمب َدأ قِ ٍ
َ
إسرائيل العُ َ
َ
إلتزام ِهم تجا َههُ ).ولقد علَّ َم ُهم أيضا ً أن يُع ُ
طوا تقدِماتٍ ،التي كانَت تفُ ُ
ذلك،
شر .وفوقَ َ
ِ
وق العُ َ
للربّ ِ ذبائِ َح م َّجا ِنيَّة (صموئيل
داود عندما أعلنَ أنَّهُ لن يُق ّد َِم َّ
كانُوا يُق ِ ّد ُمونَ تضحياتٍَّ ،
عرفَها ُ
الثَّاني .)13 :13
ضيَّةُ قضيَّةَ وكالَة .فالوكالَة ُ تُغ ِ ّ
َطي على ُك ِّل
َص ُل إلى العه ِد الجديد ،تُص ِب ُح القَ ِ
ولكن عندما ن ِ
تراف َّ
هذه المقاييسَّ ،
بأن ُك َّل ما نم ِلكُ ُه َو أصالً ُملكٌ لله .و َك ُوكالء على
ألن الوكا َلةَ هي إع
ٌ
ضيَّةُ أن ن ُكونَ أُمنا َء في طريقَ ِة إدارتنا لما و َّكلَنا علي ِه اللهُ.
ما يَ ُخ ُّ
ص اللهَ أصالً ،تُصبِ ُح القَ ِ
ُعلّ ُم بُولُس في رسالتِ ِه
عيار
العطاء في العه ِد الجديد ُه َو "كما تَيَ َّ
س َر ،وكما أعطانا اللهُ ".سي ِ
ِ
ِم ُ
التا ِل َية إلى أه ِل ُكورنثُوسَّ ،
ليس لدينا ،بل على ما لدينا.
أن الوكالة ُ
غير َمب ِنيَّ ٍة على ما َ
سليمها
إدارةِ وتوزيعِ التَّقدِمة من ِقبَ ِل أ ُ َ
ولئك ال ُمكلَّفِينَ بِت َ ِ
ث ُ َّم نرى ُهنا مبدأ اإلستِقا َمة في َ
شليم .يَقُو ُل بُولُس َّ
أن عليهم أن يُ َع ِيّنُوا أشخاصا ً يُرافِقُونَ تق ِد َمت َ ُهم
لل ِق ّدِيسينَ ال ُمتألِّمينَ في أُور َ
نقص
مرجعيَّ ٍة ما .يُم ِك ُن أن يُوج َد
أمام
(ُ 1كورنثُوس  .)4 :11نرى ُهنا مب َدأ َ تقديم ِ
ٌ
ِ
الحساب َ
ناك خدماتٌ إستلَ َمت ماليين الدُّوالرات،
رجعيَّة في
س ِد المسيحُ .ه َ
تقديم ِ
الحسا ِ
في ال َم ِ
ب في َج َ
ِ
مرجعيَّةٌ
ب .ولكن ال ينبَغي أن ت ُكونَ هكذا الحا ُل في جس ِد
ناك
ُون أن ت ُكونَ ُه َ
لتقديم الحسا ِ
ِ
ِ
بد ِ
الح ُ
مرجعيَّ ٍة
رورةِ ُو ُجو ِد
ظوا
المسيح .بَينَما يأ ُخذُ بُولُس التَّقدِمةِ ،
ِ
ُص ُّر بعنايَ ٍة على َ
كيف ي ِ
ض َ
َ
مور الما ِليَّة.
ِ
لتقديم الحساب في األ ُ ِ
ين أشرتُ إلي ِهما في ُكورنثُوس الثَّانِيَة ،يُق ِ ّد ُم بُولُس لل ُكورنثُوس ِيّين ن ُمو َذ َج
ين الل َذ ِ
في اإلصحا َح ِ
ضلَةَ عن َد بُولُس،
سةُ فيل ِبّي كانت الكنيسةَ ال ُمف َّ
عطاء ال ِفيل ِبّ ِيّين (ُ 1كورنثُوس  .)1 ،5فكني َ
ناضجينَ ُروحيَّا ً حيا َل
عم بُولُس ما ِليَّاً .لقد كانَ ال ِفيل ِبّيُّون ِ
وكانت الكنيسة التي ثا َب َرت على َد ِ
ِئ الوكالة ،إلى َد َر َج ِة َّ
أن بولُس سم َح ل ُهم أن ت ُكونَ ل ُهم شرا َكةٌ دائمةٌ معَهُ ،كالمص َد ِر
مباد ِ
لدعم خد َمتِ ِه.
األو ِل
ِ
َّ
وثاوس فان ُ
ظ ُروا
يكت ُ ُ
الر ُ
سول في اإلصحاحِ األخير من هذه ِ ّ
ب بُولُس َّ
الرسالَ ِة" :ث ُ َّم إن أتى تي ُم ُ
الربّ ِ كما أنا أيضاً .فال يحتَ ِق ْرهُ أح ٌد َب ْل َ
أن ي ُكونَ عن َد ُكم ِبال خَوفٍ  .ألنَّهُ يع َم ُل عم َل َّ
ش ِيّعُوهُ
ي أل ِنّي أنتَ ِظ ُرهُ م َع اإلخوة" (ُ 1كورنثُوس .)11 -11 :11
بِ ٍ
ي إل َّ
سالم ليأتِ َ
اس جداً .عندما أرا َد
ثيرة ً لإلهتِمام .يب ُدو وكأنَّهُ شابٌّ َخ ُجو ٌل وح َّ
س ٌ
وثاوس ش ِ
يُعتَبَ ُر تي ُم ُ
َخصيَّةً ُم َ
شخص ما ،وغا ِلبا ً ما
ب
ٍ
ف هذه الحقيقة في قالَ ِ
بُولُس أن ي ِ
ُشار َك بحقيقَ ٍة عظيمة ،أحبَّ أن يُغ َِلّ َ
كيف
ضلَة في فيل ِبّي
وثاوس .عندما أرا َد بُولُس أن يُظ ِه َر لكنيستِ ِه ال ُمف َّ
كانَ هذا الشخص تي ُم ُ
َ
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يعي ُ
كتب ِلل ِفيل ِبّ ِيّين قائِالً ما معناهُ:
عيش بينَ ُهمَ .
شونَ حياة َ التمث ُّ ِل بالمسيح ،أر َ
س َل تي ُم ُ
وثاوس ِل َي َ
وثاوس .ف ُه َو سي ُِح ُّب ُكم بشك ٍل َ
ي ألنَّهُ ال
ليس لي أح ٌد قد ي ُِح ُّب ُكم كما سي ُِحبُّ ُكم تي ُم ُ
"ألن َ
طبيع ّ
ي في طريقَ ِة تعا ُم ِل ِه م َع الناس( ".فيل ِبّي .)11 -11 :1
يطلُ ُ
ب ما ِلنَف ِس ِه .إنَّهُ غ ُ
َير أنانِ ّ
ي" .إس َه ُروا .أثبُتُوا في اإليمانُ .كونُوا ِرجاالً.
الخ ِ
يب َدأ ُ بُولُس في العدد  14تحريضهُ ِ
تام ّ
ور ُكم في َم َحبَّة ".يخت ُ ُم بُولُس عا َدة ً رسا ِئلَهُ بهكذا تحريضات .ث ُ َّم يُر ِس ُل
تَقَ َّوواِ .لت َ ِ
ص ْر ُك ُّل أ ُ ُم ِ
معروفِينَ لَ َدي ِهُ .مع َ
تحيَّا ٍ
ظ ُم
ت من
ٍ
أشخاص أمثال أهل بيت إستفاناس .ويذ ُك ُر أشخاصا ً آخرين ُ
رسائِ ِل بُولُس ستنتَهي م َع هذه التَّحيَّات.
الح ُ
الربّ ِ َكثيرا ً أكيال
س آ ِسيَّا .ي ِ
ظوا في األعدا ِد األخيرة" :ت ُ ِ
ث ُ َّم ِ
ُسلّ ُم علي ُكم في َّ
سلّ ُم علي ُكم كنائِ ُ
وبِرسكال م َع الكنيسة التي في بي ِتهما )11( ".كانت الكنيسةُ في ُكورنثُوس تلتَقي في منازل
ض ُكم على
س ِلّ ُموا بع ُ
أشخاص مثل ُخلُوي ،وأكيال وبرس ِكال" .ي ِ
ُسلّ ُم علي ُكم اإلخوة أج َمعُونَ .
ع فل َي ُكن أناثيما.
الربَّ ي ُ
ٍ
سو َ
سةٍ .السال ُم ِبيَدي أنا بُولُس .إن كانَ أح ٌد ال ي ُِحبُّ َّ
بعض ِبقُبلَ ٍة ُمقَ َّد َ
سوعِ .آمين".
سوع المسيح م َع ُكمَ .م َحبَّتي م َع َجمي ِع ُكم في المسيحِ ي ُ
الربّ ِ ي ُ
ماران آثاِ .نع َمةُ َّ
(.)13 -11
سوع المسيح م َع ُكم ".لقد آمنَ
لقد كانت تحيَّاتُ بُولُس في ُك ِّل رسائ ِل ِه هي التالية" :نع َمةُ َر ِبّنا ي ُ
سوع المسيح في حياتِ ُكم ،عندها سي ُك ُ
ون لدي ُكم رحمة
الربّ ِ ي ُ
بُولُس أنَّهُ إن كانت لدي ُكم نع َمةُ َّ
ُون نع َم ِة الله ،لكانَت الحياة ُ التي عاشَها بُولُس
وبركة وقُ َّوة الله تع َم ُل في حياتِكم أيضاً .فَبِد ِ
سوع
ونص َح بها ُمستَحيلَةً .لم ي ُكن ُه َ
ي شَيءٍ يتمنَّاهُ بُولُس للنَّاس أ َعظم من نع َم ِة َر ِبّنا ي ُ
ناك أ ُّ
المسيح.
عندما يخت ُ ُم بُولُس رسا ِئ َلهُ بهذه الطريقة ،يقُولُ":بنع َم ِة الله ،أستطي ُع أن أحيا هذه الحياة التي
كذلك أن تعي ُ
سوع
شوها،
من أج ِلها ُخ ِلّصتُ ودُعيتُ  ،وتستيطعُونَ أنتُم
َ
َ
وذلك ِب ِنع َم ِة َر ِبّنا ي ُ
عوةِ هؤالء ال ُكورنثُوس ِيّين "بال ِق ّدِيسين" ،قائِالً لهم أنَّ ُهم
المسيح ".لقد بدأ َ بُولُس هذه ِ ّ
الرسالة بد َ
ُد ِع َيوا ِل َي ُكونُوا قِ ّدِيسين .وأخ َب َر ُهم أيضا ً َّ
ع أن يُؤ ِ ّهلَ ُهم ليُتَ ِ ّم ُموا
أن اللهَ كانَ أمينا ً وإستطا َ
المقاص َد التي من أج ِلها دعا ُهم .وبالواقع يخت ُ ُم بُولُس هذه الرسالة بالطريقَ ِة التي ب َدأَها بها
ِ
(.)1 ،4 -1 :1
القار ُ
ئ
سة ِ ّ
أر ُجو أن ت ُكونَ هذه ال ّدِرا َ
للرسالَ ِة األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس قد ساعدتَ َك أيُّها ِ
سوع المسيح في حيا ِت َك .ف ِنع َمتُهُ هي القُ َّوة التي ين َبغي أن
الربّ ِ ي ُ
الكريم ،على النُّ ُم ّ ِو في نع َم ِة َّ
سوع
نتحلَّى بها أنا وأن َ
ت ،لكي نحيا الحياة التي من أج ِلها َخلُصنا ،وإليها دُعينا ،بالل ِه وي ُ
خاطئ.
المسيحَ ،ك ِق ّدِيسينَ أحياء في عالَ ٍم
ِ
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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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