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  الروابط
 والعزوبيةالبشارة : الجزء الرابع

  ديفيد بالت. د
  

كورنثـوس األولـى أصـحاح رسـالة ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  .واحنا بنتكلم في موضوع البشارة والعزوبية ٧
  

معظـم النـاس . ا متجـوزينمن تعداد السكان البالغين فـي أمريكـ%  ٩٠سنة كان أكثر من  ١٠٠من حوالي 
فـي  إنـه فـي حـين. البلـوغ والجـواز كـانوا متـرادفين. جـًدا وكان الطالق حاجـة نـادرة. كانوا بيتجوزوا صغيرين

وفـي . بيتجـوزوا فـي سـن كبيـركثيـر و . مجتمعنا دلوقتي حوالي نصف تعداد السكان البالغين مـش متجـوزين
بقى النتيجة إن في مجتمعنا دلوقتي و . ياتهم ماتفي ناس كثير شريك ح. ناس كثير منفصلين أو متطلقين

إيه رأيكم في األمر ده؟ تفتكروا دي حاجة : وده يطرح سؤال. أد عدد المتجوزين بقي عدد البالغين العازبين
  سنة األخيرة؟ وٕازاي نتعامل مع التغيير ده؟ ١٠٠كويسة؟ حاجة وحشة؟ إيه نتيجة التغيير الدرامي ده في الـ

  
بــة اللــي نالقيهــا لألســئلة دي مــن الكتــاب المقــدس تكــون أفضــل مــن اإلجابــة اللــي الكنيســة أتمنــى إن اإلجا

اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن إزاي تقدر تدخل أي مكتبة مسيحية وتالقـي . قدمتها في السنين األخيرة
ًدا عـن فـي كتـب كتيـر جـ. لكن مش ها تالقـي كتـب كثيـر عـن العزوبيـة. مختلف الكتب عن الجواز والعيلة

لكــن كتــب قليلــة عــن العزوبيــة، ومعظــم كتــب العزوبيــة بتــتكلم عــن إزاي .. لــةكتــب كثيــر عــن العي.. الجــواز
  . إزاي تالقي الزوج المناسب، أو الزوجة المناسبة.. تالقي الشخص المناسب

  
ه مش بتبين الجواز على إنالكتب دول، ها تالحظ إن كتب الجواز  ةولما تيجي تبص على محتويات نوعي

عنـدك مشـاكل : "جوهرهـا. كتب الجواز معظمها بتتناول مشاكل الجـواز. ودي حاجة مفهومة. ةسيحاجة كو 
  ".في جوازك؟ روح للكتب دي وهي ها تساعدك
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مـــن ناحيـــة تانيـــة، لمـــا تـــبص علـــى كتـــب العزوبيـــة، هـــا تالقـــي معظمهـــا بتتعامـــل مـــع العزوبيـــة علـــى إنهـــا 
مشاكل و حليت المشكلة دي، تتنقل لخانة الجواز ويبقى قدامك ول !وحل المشكلة دي إيه؟ الجواز.. مشكلة

  !!إيه اللي تقدر تعمله بناء عليها تقدر تقرا عنها وتشوفأكثر بكثير 
  

خلــوني أسـبق وأقــول لكــم إن اإلجابــات . ٧اللـي هــا نعملــه مــع بعـض هــو إننــا نتعمــق فـي كورنثــوس األولــى 
بــولس بواجــه تاحنــا علــى وشــك إننــا ن. مجتمعنــا دلــوقتياللــي هــا نالقيهــا هنــا مــش هــا تكــون أحــب إجابــات ل

هـا يكـون . ها يقـول إنهـا مسـتحبة.. الرسول، اللي كتب جزء كبير من العهد الجديد، وهو بينصح بالعزوبية
أنـا مقتنـع إن لـو بـولس .. لـو اتكلمنـا بأمانـة فعـالً ". هـو كـان متطـرف شـوية. بس ده بولس: "في ميل يتقال

  !!قائد كنيسة عازب.. يتهمش في أحسن األحوالان ها ي أيامنا دي، ككان عايش في الكنيسة ف
  

يمكــن ! يمكــن ماكــانش أكثــر شــاب جــذاب فــي العــالم! يمكــن شــكله! واضــح إن كــان فــي مشــكلة فــي بــولس
ونطــرح !!! أو يمكــن توجهاتـه الجنســية! أو يمكــن مثالياتــه العاليـة بزيــادة! يمكــن مهاراتــه االجتماعيـة! ذكائـه

  ما هو أكيد في سبب أنه عازب، مش كده؟.. سئلةكل أشكال األ
  

بـولس بـيعلن بشـكل لكـن . علـى إنهـا شـيء سـلبي.. هي دي الطريقة اللي بنبص بيها للعزوبية فـي الكنيسـة
إنما هو عازب . إنه عازب، مش بسبب حاجة سلبية، وال بسبب حاجة غلط ٧واضح في كورنثوس األولى 

  . بسبب حاجة صح جًدا في حياته
  

واللـي بتسـاعدنا نفهـم البشـارة  ٧ها نعمله مع بعض هو إننا نكشف الصور اللي في كورنثوس األولـى اللي 
هـا نشـوف مـع بعـض أجـزاء مـن العهـد  .إيه عالقة البشارة بالعزوبية؟ أتمنـى تشـوفوا ده معايـا. في العزوبية

العزوبيــة فــي اإلنجيــل،  القــديم، لكــن لــو صــبرتوا معايــا هــا تشــوفوا التغييــر الجــذري اللــي كــان للبشــارة علــى
  . والتغيير الجذري للعزوبية في أيامنا دي

  
هـا أكـون صـريح معـاكم مـن . وزي ما قلت مع بداية السلسلة دي، أنـا مـش بـادعي إنـي خبيـر فـي العزوبيـة

غالًبـا كلمـة . سـنة، لسـة مخلـص جامعـة، لمـا هيـزر اقتحمـت عزوبيتـي بـالجواز ٢١أنا كان عمـري . البداية
بالتـالي حيـاة . سنة ٢١المهم أنا اتجوزت وعندي . اقتحام بطريقة رائعة هلكن.. أفضل تعبير مش" اقتحمت"
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، ٦٠، ٥٠، ٤٠، ٣٠إنـي أعـرف حـال حـد عمـره  أفترضوبالتالي مش ها . العزوبية ما طولتش معايا أوي
زاب ده باإلضـافة للعـ. أنا مدرك إن أكيد ضمن اللي بيسـمعوني نـاس فـي الفئـة دي. سنة ومش متجوز ٧٠

أنا مـش بـافترض بـأي حـال إنـي مـدرك أبعـاد كـل . بعد طالق أو وفاة شريك الحياة من وقت قريب أو بعيد
أفتـرض إنـي أعـرف الكلمـة، وباصـلي إن اهللا ياخـد كلمتـه ويطبقهـا  أقـدر لكـن أرجـو إنـي. موقف بتمروا بيـه

  .في حياتكم كما يليق
  
كمـــان الرجالـــة والســـتات .. جـــاهلوش كالمـــيعلشـــان كـــده يـــا عـــزاب، أرجـــوكم مـــا تت. ه اللـــي باصـــلي لـــهد

احنــا فــي .. أل" أنــا مــالي؟. الكــالم عــن العزوبيــة: "مــا تفكــروش. المتجــوزين، أتمنــى مــا تتجــاهلوش كالمــي
الكـالم  بالتـالي،. حاجة ملحة إننا نستعيد إزاي نشجع ونخدم ونعضد إخوتنا وأخواتنا العـزاب بأفضـل طريقـة

  .للجواز ٧ني الُمتضمنة في كورنثوس األولى دلوقتي برضه ليكم، وها نشوف المعا
  

هـو يقصـد : "ونشوف أقوال بولس اللـي هـا تخلينـا نتعجـب .٤٠ -١: ٧دلوقتي خلونا نقرا كورنثوس األولى 
لكــن هــا نتــابع فكــرة العزوبيــة اللــي بتبتــدي مــن . مــش هــا نقــدر نتعمــق فــي كــل التفاصــيل" إيــه بــالكالم ده؟

هـــا نشـــوف اللـــي بـــولس بيقولـــه عـــن العزوبيـــة، لكـــن . تـــاني فـــي النهايـــة البدايـــة وتتفـــرع وبعـــدها ترجـــع قويـــة
أنـا عـايز أقـدم : "محتـاجين نـدرك إن بـولس ماكـانش بيكتـب وهـو بيفكـر. محتاجين نشوف الكالم فـي سـياقه

إنما ها تالحظـوا ". فـ ها أكتب عن الموضوع ده. فكر الهوتي عن الجواز والعزوبية ٢١للناس في القرن الـ
أنــا " صــغيرة"وبـــ .. إن بــولس بيجــاوب علــى أســئلة ومواقــف بتــدور فــي الكنيســة الصــغيرة دي مــن أول عــدد

مدينـة وثنيـة مليانـة بفسـاد .. كورنثوس كانت مدينة وثنية. أقصد إنهم كانوا لسة مؤمنين جداد في كورنثوس
بنشـــوف بـــولس بيخاطـــب المشـــاكل دي  ٧فلمـــا نيجـــي لكورنثـــوس األولـــى . أخالقـــي وخاصـــة فســـاد جنســـي

عيب الموضوع ده إنه بيخلينا كأننـا بنسـمع مكالمـة تليفـون مـن ناحيـة .. بعينها، بيجاوب على أسئلة محددة
.. مش عارفين إيه اللي اتقال له وال إيه اللـي اتعمـل فـي الناحيـة التانيـة. بنسمع بولس بيتكلم وبس.. واحدة

إننا نحط نفسنا مكان اللي عاشـوا : بده تحدي بيتحط قدامنا لما نيجي ندرس الكتا. ده بيمثل تحدي قدامنا
  .األحداث دي
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خلونا نحاول على أد ما نقدر نتخيل إننا في القرن األول فـي كورنثـوس المدينـة . عدد ٤٠ها نقرا دلوقتي الـ
ووسط كل ده ييجـي .. الوثنية المليانة بالفساد الجنسي، ومليانة فكر مشوش عن العزوبية والجواز والطالق

  .حاجات ٣رسالة دي، ويقول بولس للمشهد بال
  

َولِكـْن ِلَسـَبِب ٢. َفَحَسـٌن ِللرُجـِل َأْن َال َيَمـس اْمـَرَأةً : َوَأما ِمْن ِجَهِة اُألُموِر الِتي َكَتْبُتْم ِلي َعْنَهـا١: "يقول ١عدد 
َنا، ِلـَيُكْن ِلُكـل َواِحـٍد اْمَرَأتُـُه، َوْلـَيُكْن ِلُكـل َواِحـَدٍة َرُجُلَهـا َهـا اْلَواِجـَب، َوَكـذِلَك اْلَمـْرَأُة ٣ .الزُجـُل اْلَمـْرَأَة َحقِلُيـوِف الر

َوَكذِلَك الرُجُل َأْيًضا َلْيَس َلـُه َتَسـلٌط َعَلـى َجَسـِدِه، . َلْيَس ِلْلَمْرَأِة َتَسلٌط َعَلى َجَسِدَها، َبْل ِللرُجلِ ٤. َأْيًضا الرُجلَ 
ـَالِة، ثُـم  َال َيْسُلبْ ٥. َبْل ِلْلَمْرَأةِ  ْوِم َوالص ُغوا ِللصَأْن َيُكوَن َعَلى ُمواَفَقٍة، ِإَلى ِحيٍن، ِلَكْي َتَتَفر َأَحُدُكُم اآلَخَر، ِإال

ــْيَطاُن ِلَســَبِب َعــَدِم َنــَزاَهِتُكمْ  َبُكُم الش اِإلْذِن َال  َولِكــْن َأُقــوُل هــَذا َعَلــى َســِبيلِ ٦. َتْجَتِمُعــوا َأْيًضــا َمًعــا ِلَكــْي َال ُيَجــر
ـُة ِمـَن اهللاِ . َألني ُأِريُد َأْن َيُكوَن َجِميـُع النـاِس َكَمـا َأَنـا٧. َعَلى َسِبيِل اَألْمرِ  َواِحـٍد َلـُه َمْوِهَبتُـُه اْلَخاص ُكـل لِكـن .

 .اْلَواِحُد هَكَذا َواآلَخُر هَكَذا

ــِر اْلُمَتــَزوِجيَن َوِلَألَراِمــِل،٨ ــوُل ِلَغْي ــوا َكَمــا َأَنــا َولِكــْن َأُق ــْم َيْضــُبُطوا َأْنُفَســُهْم، ٩. ِإنــُه َحَســٌن َلُهــْم ِإَذا َلِبُث َولِكــْن ِإْن َل
ــَن التَحــرقِ . َفْلَيَتَزوُجــوا ــاِرَق ١٠. َألن التــَزوَج َأْصــَلُح ِم ، َأْن َال ُتَف بــِل الــر ــا َب ــا اْلُمَتَزوُجــوَن، َفُأوِصــيِهْم، َال َأَن َوَأم

بالمناسـبة،  ".َوَال َيْتـُرِك الرُجـُل اْمَرَأتَـهُ . َوإِْن َفاَرَقْتـُه، َفْلَتْلَبـْث َغْيـَر ُمَتَزوَجـٍة، َأْو ِلُتَصـاِلْح َرُجَلَهـا١١َأُة َرُجَلَها، اْلَمرْ 
، فهو مش بيقول إن التعليم ده رأيي الشخصي ومش جـاي مـن اهللا وال "َال َأَنا َبِل الرب "هنا لما بولس يقول 

إنما بيفرق ما بين تعليم المسيح اللي بيقتبس منه عن الجواز والطالق في العهد الجديد، واللي .. أل. حاجة
، وبعــدها يقــدم إعالنــات "ده اللــي يســوع قالــه: "بتعبيــر تــاني، هــو فــي األول كــان بيقــول لهــم. بيقولــه دلــوقتي

  . جديدة
  

ِإْن َكـاَن َأٌخ َلـُه اْمـَرَأٌة َغْيـُر ُمْؤِمَنـٍة، َوِهـَي َتْرَتِضـي : ُهْم َأَنا، َال الـرب َوَأما اْلَباُقوَن، َفَأُقوُل لَ ١٢": يكمل ١٢عدد 
. َواْلَمْرَأُة الِتي َلَها َرُجٌل َغْيُر ُمْؤِمٍن، َوُهَو َيْرَتِضـي َأْن َيْسـُكَن َمَعَهـا، َفـَال َتْتُرْكـهُ ١٣. َأْن َتْسُكَن َمَعُه، َفَال َيْتُرْكَها

َوإِال َفـَأْوَالُدُكْم َنِجُسـوَن، . لرُجَل َغْيَر اْلُمْؤِمِن ُمَقدٌس ِفي اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأُة َغْيُر اْلُمْؤِمَنِة ُمَقدَسٌة ِفي الرُجلِ َألن ا١٤
ــا اآلَن َفُهــْم ُمَقدُســونَ  ُخ َأِو اُألْخــُت ُمْســَتْعَبًدا ِفــي ِمْثــِل َلــْيَس األَ . َولِكــْن ِإْن َفــاَرَق َغْيــُر اْلُمــْؤِمِن، َفْلُيَفــاِرقْ ١٥. َوَأم

َألنــُه َكْيــَف َتْعَلِمــيَن َأيُتَهــا اْلَمــْرَأُة، َهــْل ُتَخلِصــيَن الرُجــَل؟ َأْو ١٦. هــِذِه اَألْحــَواِل، َولِكــن اَهللا َقــْد َدَعاَنــا ِفــي الســَالمِ 
َغْيـَر َأنـُه َكَمـا َقَسـَم اُهللا ِلُكـل َواِحـٍد، َكَمـا َدَعـا الـرب ُكـل َواِحـٍد، ١٧َة؟ َكْيَف َتْعَلُم َأيَها الرُجـُل، َهـْل ُتَخلـُص اْلَمـْرأَ 

ُدِعَي َأَحٌد ِفـي . ُدِعَي َأَحٌد َوُهَو َمْخُتوٌن، َفَال َيِصْر َأْغَلفَ ١٨. َوهَكَذا َأَنا آُمُر ِفي َجِميِع اْلَكَناِئسِ . هَكَذا ِلَيْسُلكْ 



 ٤الروابط 
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َالـدْعَوُة الِتـي ُدِعــَي ٢٠. َلــْيَس اْلِختَـاُن َشـْيًئا، َوَلْيَسـِت اْلُغْرَلــُة َشـْيًئا، َبـْل ِحْفـُظ َوَصــاَيا اهللاِ ١٩. تَـِتنْ اْلُغْرَلـِة، َفـَال َيخْ 
ــكَ ٢١. ِفيَهــا ُكــل َواِحــٍد َفْلَيْلَبــْث ِفيَهــا ــٌد َفــَال َيُهم ــْل َوإِِن اْســَتَطْعَت َأْن َتِصــيَر ُحــرا. ُدِعيــَت َوَأْنــَت َعْب َفاْســَتْعِمْلَها  َب

 ٢٢. ِباْلَحِري بَوُهَو َعْبٌد، َفُهَو َعِتيُق الر بَمْن ُدِعَي ِفي الر ُهَو َعْبٌد ِلْلَمِسيحِ . َألن اْلَمْدُعو َكذِلَك َأْيًضا اْلُحر .
اِحـٍد ِفيــِه َأيَهـا اِإلْخــَوُة َفْلَيْلَبـْث ِفــي ذِلـَك َمــَع َمـا ُدِعــَي ُكـل وَ ٢٤. َقـِد اْشـُتِريُتْم ِبــَثَمٍن، َفـَال َتِصــيُروا َعِبيـًدا ِللنــاسِ ٢٣
  ."اهللاِ 
  

، َولِكنِنـي ٢٥: "يركـز علـى العـزاب ٤٠لعـدد  ٢٥ومن عـدد  ِفـيِهن بـا اْلَعـَذاَرى، َفَلـْيَس ِعْنـِدي َأْمـٌر ِمـَن الـر َوَأم
ــيِق اْلَحاِضــِر، َأنــُه َحَســٌن ٢٦. ُأْعِطــي َرْأًيــا َكَمــْن َرِحَمــُه الــرب َأْن َيُكــوَن َأِميًنــا هــَذا َحَســٌن ِلَســَبِب الض َأن َفــَأُظن

َأْنـَت ُمْنَفِصـٌل َعـِن اْمـَرَأٍة، َفـَال َتْطلُـِب . َأْنـَت ُمـْرَتِبٌط ِبـاْمَرَأٍة، َفـَال َتْطُلـِب االْنِفَصـالَ ٢٧: ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكـوَن هَكـَذا
َولِكـن ِمْثـَل هـؤَُالِء َيُكـوُن َلُهـْم ِضـيٌق . َوإِْن َتَزوَجـِت اْلَعـْذَراُء َلـْم ُتْخِطـئْ . َت َلـْم ُتْخِطـئْ لِكنَك َوإِْن َتَزوجْ ٢٨. اْمَرَأةً 

ٌر، ِلَكْي َيُكونَ : َفَأُقوُل هَذا َأيَها اِإلْخَوةُ ٢٩. َوَأما َأَنا َفِإني ُأْشِفُق َعَلْيُكمْ . ِفي اْلَجَسدِ  ِذيَن  اْلَوْقُت ُمْنُذ اآلَن ُمَقصال
ـــْيَس َلُهـــْم،  َوالـــِذيَن َيْبُكـــوَن َكـــَأنُهْم َال َيْبُكـــوَن، َوالـــِذيَن َيْفَرُحـــوَن َكـــَأنُهْم َال َيْفَرُحـــوَن، َوالـــِذيَن ٣٠َلُهـــْم ِنَســـاٌء َكـــَأْن َل
. َألن َهْيَئـَة هـَذا اْلَعـاَلِم تَـُزولُ . نُهْم َال َيْسـَتْعِمُلوَنهُ َوالِذيَن َيْسَتْعِمُلوَن هَذا اْلَعاَلَم َكأَ ٣١َيْشَتُروَن َكَأنُهْم َال َيْمِلُكوَن، 

٣٢ َفُأِريُد َأْن َتُكوُنوا ِبَال َهم . ، بَكْيَف ُيْرِضي الر بِفي َما ِللر ِج َيْهَتمِفي َمـا ٣٣َغْيُر اْلُمَتَزو ُج َفَيْهَتما اْلُمَتَزوَوَأم
ْوَجِة َواْلَعْذَراِء َفْرًقا٣٤. ِضي اْمَرَأَتهُ ِلْلَعاَلِم َكْيَف ُيرْ  َبْيَن الز َسـًة : ِإنِلَتُكـوَن ُمَقد بِفي َمـا ِللـر َجِة َتْهَتمَغْيُر اْلُمَتَزو
 .َوَأما اْلُمَتَزوَجُة َفَتْهَتم ِفي َما ِلْلَعاَلِم َكْيَف ُتْرِضي َرُجَلَها. َجَسًدا َوُروًحا

َولِكـْن ٣٦. اْرِتَبـاكٍ  ُلُه ِلَخْيِرُكْم، َلْيَس ِلَكْي ُأْلِقَي َعَلْيُكْم َوَهًقا، َبْل َألْجِل اللَياَقِة َواْلُمَثاَبَرِة ِللـرب ِمـْن ُدونِ هَذا َأُقو ٣٥
َوهَكـَذا َلـِزَم َأْن َيِصـيَر، َفْلَيْفَعـْل َمـا  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُظن َأنُه َيْعَمُل ِبُدوِن ِلَياَقـٍة َنْحـَو َعْذَراِئـِه ِإَذا َتَجـاَوَزِت اْلَوْقـَت،

ــا َمــْن َأَقــاَم َراِســًخا ِفـي َقْلِبــِه، َوَلــْيَس َلــُه اْضــِطَراٌر، َبــْل َلــُه ُســْلَطاٌن َعَلــى ٣٧. َفْلَيَتَزوَجــا. ِإنــُه َال ُيْخِطــئُ . ُيِريـدُ  َوَأم
ِإًذا، َمـْن َزوَج َفَحَسـًنا َيْفَعـُل، َوَمـْن َال ٣٨. َفـَظ َعـْذَراَءُه، َفَحَسـًنا َيْفَعـلُ ِإَراَدِتِه، َوَقْد َعَزَم َعَلى هَذا ِفـي َقْلِبـِه َأْن َيحْ 

َولِكــْن ِإْن َمــاَت َرُجُلَهــا، َفِهــَي ُحــرٌة ِلَكــْي . اْلَمــْرَأُة ُمْرَتِبَطــٌة ِبالنــاُموِس َمــا َداَم َرُجُلَهــا َحيــا٣٩. ُيــَزوُج َيْفَعــُل َأْحَســنَ 
َوَأُظـن َأنـي َأَنـا َأْيًضـا . َولِكنَهـا َأْكثَـُر ِغْبَطـًة ِإْن َلِبثَـْت هَكـَذا، ِبَحَسـِب َرْأِيـي٤٠. ْن ُتِريُد، ِفي الرب َفَقطْ َتَتَزوَج ِبمَ 

  ".ِعْنِدي ُروُح اهللاِ 
  

هو بولس بيقول إيه بـالظبط : "بتخلي الواحد يسأل ٧إيه الموضوع ده كله؟ في أعداد في كورنثوس األولى 
حابب نبتـدي بإننـا نشـوف شـوية قواعـد بتشـكل األسـاس لصـورة العزوبيـة اللـي بنشـوفها فـي كورنثـوس " ا؟هن
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المـرة دي هـا نتعمـق فـي أول أساسـين شـوية . احنا شـفنا بعـض األسـس فـي الحلقـات اللـي فاتـت. ٧األولى 
لكن ". ة اللي بعدهاسهلة، خلينا ننقل على النقط: "لما تبص لهم، ها تقول.. هم بسطاء. ألنهم مهمين جًدا

  .على الرغم من بساطتهم، إال إنهم في غاية العمق وأساسيين جًدا فهمنا للبشارة والعزوبية
  

عـدد  ٧اصـحاح . العزوبيـة والجـواز، االتنـين كويسـين. العزوبية والجواز، االتنين كويسـيناألساس األول، 
حسـن أال يتـزوج " .َفَحَسـٌن ِللرُجـِل َأْن َال َيَمـس اْمـَرَأةً : ِلـي َعْنَهـا َوَأما ِمـْن ِجَهـِة اُألُمـوِر الِتـي َكَتْبـُتمْ ١: "يقول ١

لكــن محتــاجين نــدرك إن وقــت . فــي مجتمــع نصــه مــش متجــوز.. شــكلها بســيط، ومــش بتفاجئنــا أوي. يعنــي
علشـان نفهـم ده محتـاجين نفهـم صـورة العزوبيـة، . كتابة الرسالة دي، كان العدد ده تعبير صادم من بـولس

  .، لكن في كل الكتاب قبل كده٧ش بس هنا في كورنثوس األولى م
  

: ١تكـوين . ، أول سـفر فـي الكتـاب المقـدس١تكـوين . بعـض أجـزاء الكتـابعلشان كـده خلونـا نعـدي علـى 
َعَلـى . َفَخَلـَق اُهللا اِإلْنَسـاَن َعَلـى ُصـوَرِتهِ ٢٧: "يقـول ٢٧: ١تكـوين . خلق الرجل والمـرأة.. ، خلق اإلنسان٢٧

دي كانـت . "َأْثِمـُروا َواْكثُـُروا َواْمـُألوا اَألْرَض «: َوَبـاَرَكُهُم اُهللا َوَقـاَل َلهُـمْ ٢٨. َذَكًرا َوُأْنَثى َخَلَقُهـمْ . ِة اِهللا َخَلَقهُ ُصورَ 
ده اللــي محتـــاجين . اهللا وصـــى الرجــل والمــرأة يثمــروا، يعنـــي يجيبــوا أطفــال. أول وصــية اهللا إداهــا للخليقــة

 منـاس يحملـوا صـورتي ويمجـدوا اسـمي وهـ. املـوا األرض بنـاس علـى صـورتي.. تـرواتكمحتـاجين .. تعملوه
  .بيتضاعفوا

  
َوَكاَنـا ٢٥. ِلذِلَك َيْتُرُك الرُجُل َأَباُه َوُأمُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه َوَيُكوَناِن َجَسـًدا َواِحـًدا٢٤: "يقول ٢٤: ٢وفي اصحاح 

دي الصـورة اللـي منهـا يقـدروا يملـوا األرض ويخضـعوها، ". َرَأُتُه، َوُهَما َال َيْخَجـَالنِ ِكَالُهَما ُعْرَياَنْيِن، آَدُم َوامْ 
  . الصورة هنا إن شعب اهللا ها يكثروا ويملئوا األرض. هم عملوا كده لما اجتمعوا في عالقة الجواز

  
. ويعظم اسمه ها يباركاهللا بيقول إلبرام، إلبراهيم إنه ه. ، اهللا بيدعو شعب إسرائيل١٢بعدها نشوف تكوين 

َفَأْجَعَلـَك ٢. اْذَهْب ِمْن َأْرِضَك َوِمـْن َعِشـيَرِتَك َوِمـْن َبْيـِت َأِبيـَك ِإَلـى اَألْرِض الِتـي ُأِريـكَ : "يقول ١: ١٢تكوين 
ــًة َعِظيَمــًة َوُأَباِرَكــَك َوُأَعظــَم اْســَمَك، َوَتُكــوَن َبَرَكــةً  َوَتَتَبــاَرُك ِفيــَك َجِميــُع . َنــَك َأْلَعُنــهُ َوُأَبــاِرُك ُمَباِرِكيــَك، َوَالعِ ٣. ُأم

  ".َقَباِئِل اَألْرضِ 
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. ونشـــوف إزاي ١٥إزاي هــا يعمــل كـــده؟ نقــدم لتكــوين ". أنــا هـــا أباركــك باســم عظـــيم: "اهللا بيقــول إلبــراهيم
. »َيْخُرُج ِمْن َأْحَشـاِئَك ُهـَو َيِرثُـكَ  َال َيِرُثَك هَذا، َبِل الِذي«: َفِإَذا َكَالُم الرب ِإَلْيِه َقاِئالً ٤: "يقول ٤: ١٥تكوين 

ــَماِء َوُعــد النُجــوَم ِإِن اْســَتَطْعَت َأْن َتُعــدَها«: ثُــم َأْخَرَجــُه ِإَلــى َخــاِرٍج َوَقــالَ ٥ هَكــَذا «: َوَقــاَل َلــهُ . »اْنُظــْر ِإَلــى الس
وده . فـي السـما عـدده كعـدد النجـوم إزاي بركة اهللا ها تبقى واضحة في حياة إبراهيم؟ بنسـل". »َيُكوُن َنْسُلكَ 

، ونفس الوعد اللي اهللا وعده ليعقوب ٥ -٣: ٢٦نفس الوعد اللي اهللا وعده إلسحاق ابن إبراهيم في تكوين 
البركـــة والنســـل كـــانوا . فـــي ســـفر التكـــوين كانـــت البركـــة معناهـــا النســـل. ١٤: ٢٨ابـــن إســـحاق فـــي تكـــوين 

  .مترادفين
  

سـارة وراحيـل بيصـارعوا مـع العقـم . ين كانـت بتـدور حـوالين الصـورة ديحتى مواضع التوتر في سفر التكـو 
نسـل، تبقـى  تجيـبلو الواحدة مـش قـادرة . وباقول لعنة ألن بركة اهللا كانت مترادفة مع النسل.. ولعنة العقم

  هي دي كانت المعضلة، هل سارة ها تقدر تمنح إبراهيم نسل؟ . ملعونة
  

هنــا نشــوف . قــدم لــي إســحاق محرقــة: ق يتولــد واهللا يقــول إلبــراهيمبعــد مــا إســحا ٢٢بعــدها نوصــل لتكــوين 
إن اسـمك بيكمـل مـن خـالل والدك، إرثـك فـي : بتقدمها لنا ١٦: ٤٨ودي الصورة اللي تكوين . التوتر تاني

  . د، يبقى اسمك ها يتقطعلو ما عندكش وال.. الحياة دي هو والدك
  

بالتالي لو أنـت عـازب، مـش متجـوز، . ع من إسرائيليقول إن لو مالكش نسل، ها تتقط ٥: ٢٦وفي تثنية 
نتيجة كده، لو أنـت عـازب، مـش هـا . ده معناه إن اسمك ها يتقطع من إسرائيل. يبقى مش ها تجيب أوالد

  .تالقي ليك مكان في العهد القديم
  

 .بعــض العــزاب كــانوا خصــيان. لــو بصــيت علــى تصــنيفات العهــد القــديم للعــزاب، هــا تالقــيهم فئــات معينــة
، لكـن بعـض العـزاب كـانوا أرامـل. نسـل قدرته الجنسية، بالتالي ما يقدرش يجيب الخصي ده حد جردوه من

فئـة تانيـة مـن العـزاب كـانوا . حتى األرامل كان العهد القـديم بيشـجعهم يتجـوزوا تـاني فـي أسـرع وقـت ممكـن
كـان ممكـن العـزاب يكونـوا و . المصابين بالبرص أو أمراض تانية تخليهم غير ممكن لمسهم واالقتراب منهم

  . مطلقين، ودي ماكانتش حاجة مستحبة في العهد القديم
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ثقل وصية اهللا إلرميا، لما قال له ما ياخدش وده يورينا . ما كانتش العزوبية حاجة إيجابية في العهد القديم
لـو . القصـةإيليـا وأليشـع، نفـس . كانت حاجة قوية جـًدا، وضـد المجتمـع وقتهـا. لنفسه زوجة ويفضل عازب

.. النسـل كـان أهـم حاجـة. كنت عازب في العهد القديم، فدي مش حاجة كويسة، ألن اسـمك بينتهـي معـاك
دي العقلية اللي كانت في العهـد . لو أنت عازب، يبقى بتفوتك بركة اهللا. بركة اهللا كانت مترادفة مع النسل

  .خلونا نفتح السفر ده. ٥٣لحد ما نوصل إشعياء .. القديم
  

ــوني نبــوة متعلقــة بالصــليب وذبيحــة . االصــحاح ده هــو نبــوة عــن يســوع. ٥٣أديكــم خلفيــة عــن إشــعياء  خل
  .بتعني يسوع ٥٣في إشعياء " رجل"كلمة . المسيح على الصليب

  
َجـٍة َصـاِمَتٍة َأَمـاَم َكَشاٍة ُتَساُق ِإَلـى الـذْبِح، َوَكَنعْ . ُظِلَم َأما ُهَو َفَتَذلَل َوَلْم َيْفَتْح َفاهُ ٧: "يقول ٧: ٥٣في إشعياء 

يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاهُ  ْيُنوَنِة ُأِخذَ ٨. َجازْغَطِة َوِمَن الد ُه . ِمَن الضَأن ُقِطَع ِمـْن َأْرِض ) إيه؟(َوِفي ِجيِلِه َمْن َكاَن َيُظن
َأنــُه ُضــِرَب ِمــْن َأْجــِل َذْنــِب  ،ُقِطــَع ِمــْن َأْرِض اَألْحَيــاءِ .. نفــس اللغــة اللــي بنشــوفها فــي العهــد القــديم" اَألْحَيــاءِ 
  ".َعَلى َأنُه َلْم َيْعَمْل ُظْلًما، َوَلْم َيُكْن ِفي َفِمِه ِغش . َوُجِعَل َمَع اَألْشَراِر َقْبُرُه، َوَمَع َغِني ِعْنَد َمْوِتهِ ٩َشْعِبي؟ 

  
لكــن . صــورة لعنــة. عُقطــ.. ونــة علــى خشــبة، موتــة ملعيســوع، راجــل عــازب، ابــن اهللا بيمــوت موتــة مرعبــة

ـا الـرب َفُسـر ِبـَأْن َيْسـَحَقُه ِبـاْلَحَزنِ ١٠: "١٠بعدها نشوف في عدد  إيـه؟( ِإْن َجَعـَل َنْفَسـُه َذِبيَحـَة ِإثْـٍم َيـَرى. َأم( 
  .مالوش نسل.. هو راجل عازب. يعني إيه؟ إيه المقصود بنسل هنا". َنْسًال َتُطوُل َأياُمهُ 

  
ــا هنــا نشــوف صــورة جديــدة ــْنَجحُ ". تماًم ــِدي اْلَبــار ١١. َمَســرُة الــرب ِبَيــِدِه َت ــَرى َوَيْشــَبُع، َوَعْب ِمــْن َتَعــِب َنْفِســِه َي

ُر َكِثيـِريَن، َوآثَـاُمُهْم ُهـَو َيْحِمُلَهـا اِء َوَمـَع اْلُعَظَمـاِء َيْقِسـُم َغِنيَمـ١٢. ِبَمْعِرَفِتِه ُيَبرًة، ِمـْن ِلـذِلَك َأْقِسـُم َلـُه َبـْيَن اَألِعـز
  ". ِبينَ َأْجِل َأنُه َسَكَب ِلْلَمْوِت َنْفَسُه َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمٍة، َوُهَو َحَمَل َخِطيَة َكِثيِريَن َوَشَفَع ِفي اْلُمْذنِ 

  
بتقدمها لنا؟؟ إن نسل المسيح هم  ٥٣نسل إيه اللي ممكن يكون له؟ دي الصورة اللي إشعياء .. هو عازب

. دي صــورة النســل هنــا. هــو نســل روحــي، مــش نســل جســدي. يــاهم علــى الصــليبالنــاس اللــي حمــل خطا
لمـا المسـيح . علشـان كـده بـاقول إن البشـارة ليهـا تـأثير جـذري علـى العزوبيـة. صورة اتغيرت بطريقة جذرية

  . جه، اتغيرت صورة العزوبية تغيير جذري
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العقم . "َرنِمي َأيُتَها اْلَعاِقُر الِتي َلْم َتِلدْ تَ «١: "يقول ١: ٥٤إشعياء . تشوفوا ده في االصحاحات اللي بعد كده

َأِشــــيِدي ِبـــالتَرنِم َأيُتَهــــا الِتــــي َلـــْم َتْمَخــــْض، َألن َبِنــــي "كـــان صــــورة للعنــــة، فـــإزاي امــــرأة عــــاقر تفـــرح وتــــرنم؟ 
 ب؟ يعني فجأة بقى ليها أوالد بالجسـد؟ أل، صـورة يعني إيه" .اْلُمْسَتْوِحَشِة َأْكَثُر ِمْن َبِني َذاِت اْلَبْعِل، َقاَل الر

   .األوالد هنا مختلفة تماًما
  
َألنِك َتْمتَـديَن ٣َأِطيِلي َأْطَناَبِك َوَشدِدي َأْوتَاَدِك، . َال ُتْمِسِكي. َأْوِسِعي َمَكاَن َخْيَمِتِك، َوْلُتْبَسْط ُشَقُق َمَساِكِنكِ ٢"

َال َتَخـاِفي ٤. ُأَمًمـا، َوُيْعِمـُر ُمـُدًنا َخِرَبـةً َيـِرُث َنْسـُلِك )".. "أيتهـا العـاقر(، َوَيـِرُث َنْسـُلِك ِإَلى اْلَيِميِن َوإَِلـى اْلَيَسـارِ 
ــِك َال َتْســَتِحينَ  ــِك َال َتْخــَزْيَن، َوَال َتْخَجِلــي َألنــُه َبْعــدُ . َألن ــِك َال َتْذُكِريَن ِل ــِك َتْنَســْيَن ِخــْزَي َصــَباِك، َوَعــاُر َتَرم َفِإن. 

  ".َألن َبْعَلِك ُهَو َصاِنُعِك، َرب اْلُجُنوِد اْسُمُه، َوَوِليِك ُقدوُس ِإْسَراِئيَل، ِإلَه ُكل اَألْرِض ُيْدَعى٥
  

. صـورة ظهـرت بمجـيء المسـيح. دي صورة نسل روحـي. شايفين الرجاء هنا؟ دي مش صورة نسل جسدي
احنـا عـارفين ده، اتعمقنــا . تتولـد فـي شـعب اهللا بـالروحإنمـا ب. ماعـادش الواحـد بيتولـد فـي شـعب اهللا بالجسـد

دلــوقتي ملكــوت اهللا مــن خــالل المســيح مــش بيتقــدم . احنــا نلنــا المــيالد الجديــد. ٣فيــه مــع بعــض فــي يوحنــا 
إنمـا دلـوقتي ملكـوت اهللا بيتضـاعف مـن خـالل المـيالد الروحـي، . بإنجاب األطفال وملء األرض باألطفال

  . ، وحتى قيمة العقم كمانوده يظهر أهمية العزوبية
  

: َفــَال َيــَتَكلِم اْبــُن اْلَغِريــِب الــِذي اْقتَــَرَن ِبــالرب َقــاِئالً : "يقــول ٣عــدد . اتكلمنــا عــن الخصــيان.. ٣: ٥٦إشــعياء 
نُه هَكَذا َقاَل الـرب ِلْلِخْصـَياِن ألَ ٤. »َها َأَنا َشَجَرٌة َياِبَسةٌ «: َوَال َيُقِل اْلَخِصي . »ِإْفَراًزا َأْفَرَزِني الرب ِمْن َشْعِبهِ «

ِني، َوَيَتَمسـُكوَن ِبَعْهـِدي ِذيَن َيْحَفُظـوَن ُسـُبوِتي، َوَيْختَـاُروَن َمـا َيُسـرـي ُأْعِطـيِهْم ِفـي َبْيِتـي َوِفـي َأْسـَواِري «٥: الِإن
.. تخيـل نفسـك مكـان حـد خصـي ".ًما َأَبـِديا َال َيْنَقِطـعُ ُأْعِطـيِهُمِ◌ اْسـ. ُنُصًبا َواْسًما َأْفَضَل ِمـَن اْلَبِنـيَن َواْلَبَنـاتِ 

متخيـل ". ها أعطيك اسـًما أبـدًيا: "اتجردت من قدرتك إنك تجيب نسل يحمل اسمك، وسمعت اهللا بيقول لك
من العهد والخصي الحبشي بيقرا  ٨الرجاء اللي الصورة دي بتقدمه للخصيان؟ ونشوف ده فعًال في أعمال 

  .صورة ضخمة جًدا. ... ومن هنا اتقدمت له البشارة واتعمد. ٥٣ا كان بيقرا إيه؟ إشعياء تخيلو .. القديم
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المشــهد فــي  .دي صــورة للنبــوة اللــي شــفناها فــي العهــد القــديم. ١٩لــوقتي خلونــا نقــدم للعهــد الجديــد، متــى د
. المسـيحقلب األمور رأًسـا علـى عقـب، وتنبـأ عـن اللـي هـا ييجـي مـن خـالل  ٥٦، و٥٥، ٥٤، ٥٣إشعياء 

. مـا بـين النـاس وقـت حيـاة يسـوع علـى األرض.. لكن نفضل شايفين فكر العهد القديم منتشر في األناجيـل
اكل اللـي بتيجـي ويسألوه عن الطالق، فيجاوبهم بالمش. يتكلموا مع يسوع عن الجواز والطالق ١٩في متى 

 "!ْمُر الرُجِل َمَع اْلَمْرَأِة، َفَال ُيواِفُق َأْن َيَتَزوجَ ِإْن َكاَن هَكَذا أَ : "ويقولوا ١٠في عدد  فيرد التالميذ. مع الطالق
وأال يبقى من األفضل إن ماحـدش يتجـوز، ألن دي . واضح إن ده مش الحل: "التالميذ كأنهم كانوا بيقولوا

  .شوفوا يسوع رد عليهم وقال إيه". صورة لعنة
  
َألنـُه ُيوَجـُد ِخْصـَياٌن ُوِلـُدوا هَكـَذا ِمـْن ١٢ا اْلَكـَالَم َبـِل الـِذيَن ُأْعِطـَي َلُهـم، َلْيَس اْلَجِميُع َيْقَبُلوَن هذَ «:َفَقاَل َلُهمْ ١١"

. ســَماَواتِ ُبُطـوِن ُأمَهـاِتِهْم، َوُيوَجـُد ِخْصـَياٌن َخَصـاُهُم النـاُس، َوُيوَجـُد ِخْصـَياٌن َخَصـْوا َأْنُفَسـُهْم َألْجـِل َمَلُكـوِت ال
حسن : "ورفعه وقالاللي ُقطع وصمة عار الخصي شايفين إزاي يسوع أخد ". »ْقَبَل َفْلَيْقَبلْ َمِن اْسَتَطاَع َأْن يَ 

  "! إن الواحد يكون خصي ألجل ملكوت اهللا
  

بعــد مــا شــفنا خلفيــة العهــد القــديم، لمــا نســمع يســوع وبــولس يقولــوا عــن العزوبيــة حاجــة كويســة، بنــدرك إنهــا 
يسوع قلب . كويسة بسبب المجيء الثاني، بسبب البشارة. .ةحاجة كويسة بس علشان المسيح جعلها كويس

. مــيالد روحــي، مــش مــيالد جســدي.. دخــول ملكــوت اهللا ده دخــول روحــي. الصــورة دي رأًســا علــى عقــب
   .ونتيجة كده، بقى الجواز والعزوبية أمرين كويسين جًدا

  
ــا بنشــوف إزاي البشــارة بتغيــر كــل حاجــة بشــكل جــذري ب المقــدس، نالحــظ إن لمــا نــبص علــى الكتــا. احن

 ١٩لما نبص علـى متـى . أقول لكم أنا مقتنع إن الكتاب المقدس بيعلمنا إيه هنايعني إيه؟ . الزواج متوقع
مش بيقولوا إن الجواز حاجة . ، نالحظ إن يسوع وبولس مش بيحطوا من شأن الجواز٧وكورنثوس األولى 

ومــا ، ٢٤: ٢صــورة اللــي بنشــوفها فــي تكــوين دي ال. فــي الواقــع، الجــواز هــو لســه الوضــع الطبيعــي. وحشـة
تالقــي بــولس  ١٤: ٥ولمـا تيجــي لتيموثــاوس األولـى . ٥حلقـة فــي أفســس  احنــا شـفنا ده مــن كــام. اتغيـرتش

  .متوقع.. ده الوضع الطبيعي. بالتالي، الجواز حاجة كويسة. بيشجع الناس يتجوزوا
  



 ٤الروابط 

١١ 

ــا إن  كالمــي ده أنــا مــا ب. ا معايــانــا أتمنــى تركــزو ه. العزوبيــة هــي االســتثناءفــي نفــس الوقــت نشــوف كتابًي
مــش ده اللــي الكتــاب . أقصــدش إن لــو أنــت مــا اتجــوزتش، يبقــى أنــت مــش عــايش حســب توقعــات اهللا ليــك

خلــوني هنــا أقتــبس مقولــه لحــد اســمه جــون ســتوت . بتعلمــه ٧وأكيــد مــش اللــي كورنثــوس األولــى .. بيعلمــه
John Stot .ه اللـي عـدت السـبعين سـنة عـازب بيلـف العـالم، جون ستوت هو كاتـب والهـوتي قضـى حياتـ

قريـب شـفت لقـاء معـاه . الراجل ده ليه أوالد وبنات روحيين في كـل أنحـاء العـالم. خاصة دول العالم الثالث
  .اسمعوا قال إيه. عن العزوبية

  
الـزواج هـو . احنا العزاب مش المفروض نقـاوم الحـق ده. إرادة اهللا العامة للخليقة البشرية هي الزواج: "قال

االسـتثناء مـش معنـاه . ده المقصـود باالسـتثناء هنـا". العزوبية هي الوضـع الغيـر طبيعـي. الوضع الطبيعي
ائعـة، طريقـة غيـر العـادي زي مـا ر إنمـا العزوبيـة اسـتثناء بطريقـة . إنك مش عايش حسب توقعـات اهللا ليـك

  . نشوف في الكتابب
  

لو بصيت على العزاب فـي العهـد . بتعلي قيمة العزوبية نشوف في كل صفحات العهد الجديد إزاي البشارة
. عندكوا مثًال يوحنا المعمدان. الجديد ها تالقي عددهم أكثر وتأثيرهم أكبر من المتجوزين في العهد الجديد

. بـولسو لكـن فـي يسـوع،  !!الشـخص اللـي لـبس وبـر الجمـال وأكـل جـراد وعسـل:) يمكن مش أفضل مثـال 
  . ها تشوف صورة العهد الجديد بالكامل.. لما تحط الشخصيات الثالثة مع بعض، والمسيح في المحور

  
فـي  بعضـهم ، لكن بالتأكيـد بنشـوفالعهد الجديداحنا ماعندناش معلومات كثير عن أشخاص مختلفين من 

وســط كــل ده .. للــي بتنتشــرحيــاة بــولس وخدمتــه، فــي رحالتــه التبشــيرية، والكنــايس اللــي بيغرســها والبشــارة ا
مـش . مافيش دليل على ده في حياة تيموثاوس أو تيطس. بنشوف ناس مانعرفش إن كانوا متجوزين وال أل

نــاس كثيــر بنشــوفهم فــي العهــد . عــذارىبنــات فيلــبس الفــي كمــان بنشــوف دليــل علــى ده فــي حيــاة فيبــي، و 
  . الجديد وبيعلوا من صورة العزوبية

  
لما نبص على تاريخ الكنيسة، والكنيسة دلـوقتي، هـا نالقـي فـي أوقـات . نحترس محتاجين في الموضوع ده

جـت أوقـات فـي تـاريخ الكنيسـة . مختلفـة مـن تـاريخ الكنيسـة، الكنيسـة علـت حاجـة مـن االتنـين علـى التـاني
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 لـو هـا تبقـى قائـد فـي الكنيسـة، الزم. فلو أنت مقدس فعـًال، هـا تفضـل عـازب. العزوبية اتعلت فوق الجواز
  .جه وقت ماكانش ينفع حد يكون قائد كنيسة إال لو كان عازب. تبقى عازب

  
بعدها الحركة البروتستانتية قلبت الموازين للناحية التانية، فـ علت الجواز على العزوبية، لكن لدرجـة ابتـدوا 

. ن كويســينلكــن اللــي نشــوفه مــن الكتــاب إن الجــواز والعزوبيــة االتنــي. معاهــا يبصــوا للعزوبيــة بشــكل ســلبي
  . الزواج حسن، والعزوبية حسنة.. محتاجين ندرك األمر ده

  
هنــا نشــوف بــولس . األســاس التــاني، العزوبيــة والجــواز، االتنــين عطايــا مــن اهللاوبنــاء علــى كــده نشــوف 

يـُع َألنـي ُأِريـُد َأْن َيُكـوَن َجمِ ٧: "اللـي يقـول فيـه ٧لحد عدد  ٧بيبتدي يتكلم عن الجواز في كورنثوس األولى 
ُة ِمَن اهللاِ . الناِس َكَما َأَنا َواِحٍد َلُه َمْوِهَبُتُه اْلَخاص ُكل اْلَواِحُد هَكَذا َواآلَخُر هَكَذا. لِكن."  

  
مـن . ناس قضـت وقـت طويـل فـي دراسـته، واتعمقـوا فيـه أكثـر منـي. ده ٧في نقاش كثير دار حوالين عدد 

. أو عطيـة ، والجـواز علـى إنـه موهبـةأو عطيـة إنها موهبة تكلم عن العزوبية علىالواضح هنا إن بولس بي
، الــبعض شــايف إنــه بيــتكلم عــن موهبــة شخصــيةوالنقــاش كلــه بيــدور حــوالين أي موهبــة اللــي بيــتكلم عنهــا؟ 

تمكـــين إلهــــي .. والمواهـــب الروحيـــة ١٢، زي مــــا بنشـــوف فـــي كورنثـــوس األولــــى موهبـــة غيـــر موضـــوعية
عطيــة . بتملــك أي موهبــة روحيــة تانيــة، بتملــك موهبــة العزوبيــةزي مــا تكــون . خص إنــه يكــون عــازبشــلل

 عطيـة: المثير في الموضوع إني أفتكر لما كنت باتكلم عن الموضوع ده مع أصحابي في الكلية. العزوبية
ع مولو حد من الشباب مش بيخرج " دي؟ العطيةأعرف منين إني عندي : "كان الشباب يتسائلوا. العزوبية

لكن علشان نبقى صرحاء، كـانوا بيتكلمـوا كمـا لـو كـانوا يتمنـوا ". العزوبية عطيةن عندي يمك: "بنات، يقول
أتمنـى مـا تكـونش . "لهادي أشبه بهدية كريسماس تجي لـك وتتمنـى تقـدر تبـد. دي العطيةماتكونش عندهم 

  ."ةعندي العطي
  

تاني " ليه ماحدش عايزها؟ ـ، فعطيةدي؟ ولو هي  العطيةإزاي فعًال الواحد يعرف إن عنده : "ابتديت أفكر
لكـن اللـي هـا أقولـه دلـوقتي . أحب اوضح إن في ناس كثير ليهم آراء مختلفة في الجزء ده من كـالم بـولس

دي مـــش مشـــاعر  العطيـــةأنـــا أعتقـــد إن . هـــو فهمـــي للصـــورة دي بنـــاء علـــى دراســـتها كأفضـــل مـــا أمكننـــي
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هبـــة " ٢٣: ٦موضــوعية، زي روميــة  إنمـــا هــي أقــرب لحالــة.. شخصــية محتــاجين نفهــم هــي عنــدنا وال أل
  ". الحياة األبدية

  
".. دي وال أل العطيــةمحتــاجين نعــرف عنــدنا : "أقصــد إيــه بكالمــي ده؟ مــاذا لــو ماكــانش بــولس هنــا بيقــول

. سـه عـازبأو أل، فـالواقع بيقـول إنـه ل العطيـةألن، خلونا صرحاء، سواء الشخص العـازب مقتنـع إن عنـده 
يـا تـرى أنـا عنـدي : "الـزواج وقاعـد بيسـأل نفسـه عطيـةكام واحد عنـده . المقارنةخلوني أوضح الفكرة أكثر ب

أعمـل : "أكيد في أوقات تتسائل فيها. الجواز عطيةأكيد طالما متجوز، يبقى عندك  ؟"الزواج وال أل؟ عطية
ول إنـك لكـن الواقـع بيقـول والكتـاب بيقـ.. يمكن بتصارع مـع األمـر الفالنـي أو العالنـي" إيه في الموقف ده؟

  .دي العطيةاسمها الجواز، ووصاك تعمل في سياق  عطيةاهللا منحك . متجوز
  

ماذا لو كان األمـر مـا يعتمـدش علـى مشـاعر العزوبية؟  عطيةطب ماذا لو كان نفس الشيء ينطبق على 
ــُة ِمــَن اهللاِ : "شخصــية لمــا بــولس يقــول َواِحــٍد َلــُه َمْوِهَبتُــُه اْلَخاص َواآلَخــُر هَكــَذا )الــزواج( ااْلَواِحــُد هَكــذَ . ُكــل 

  ؟)"العزوبية(
  

العزوبية،  عطيةبعضنا عنده . الزواج عطيةبعضنا عنده . من االتنين عطيةالواقع إن كل واحد مننا عنده 
العزوبيــة فــي  عطيــةيمكــن يجــي يــوم يبــدل اهللا . ســنة ٦٠عزوبيــة هــا تســتمر  عطيــةبــس مــش شــرط تكــون 

االتنين عطايا مـن .. رائعين العطيتين. أعلى عطيةأدنى ل عطيةن ده مش انتقال م.. الزواج بعطيةحياتك 
  .اهللا لينا

  
. العطيةعزاب عندهم . الخطر التاني في فكرة المشاعر الشخصية هو إنها بتخلق نظام مزدوج من العزاب

ومجموعـة . نهم يكونـوا عـزاباهللا مكـ.. مجموعـة عنـدهم موهبـة تمكـنهم روحًيـا. العطيـةوعزاب ما عندهمش 
ــا مــن اهللا بســبب عــزوبيتهم مــش  ٧طــب مــاذا لــو كــان القصــد مــن كورنثــوس األولــى . تانيــة محبطــين روحًي

كونــك عــازب وال متجــوز بــالمرة؟ مــاذا لــو كــان القصــد هــو أنــت راضــي بموهبــة اهللا لحياتــك وال أل؟ مــاذا لــو 
ـــو كـــان  ٧ماكـــانش الهـــدف األساســـي مـــن كورنثـــوس األولـــى  الهـــدف هـــو أنـــت عـــازب وال متجـــوز؟ مـــاذا ل

  إن اهللا قصد إننا نكون قانعين بعطاياه الصالحة؟: األساسي هو توضيح بولس لفكرته
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جوانــب ودي حاجــة نشــوفها فــي كــل .. القناعــة هــي ثقــة عميقــة فــي ســيادة اهللاحــد يســأل يعنــي إيــه قــانعين؟ 
، َكَمـا َدَعـا الـرب ُكـل َواِحـٍد، هَكـَذا َغْيَر َأنُه َكَما َقَسَم اُهللا ِلُكل َواِحدٍ ١٧: "يقول ١٧عدد . ٧كورنثوس األولى 

ء فـي ونفـس الشـي" .َالـدْعَوُة الِتـي ُدِعـَي ِفيَهـا ُكـل َواِحـٍد َفْلَيْلَبـْث ِفيَهـا٢٠: "٢٠نفس الشيء في عدد " .ِلَيْسُلكْ 
ــَك َمــعَ ٢٤: "٢٤عــدد  َأْنــَت ُمــْرَتِبٌط ٢٧: "٢٧وعــدد ." اهللاِ  َمــا ُدِعــَي ُكــل َواِحــٍد ِفيــِه َأيَهــا اِإلْخــَوُة َفْلَيْلَبــْث ِفــي ذِل

  ".َأْنَت ُمْنَفِصٌل َعِن اْمَرَأٍة، َفَال َتْطُلِب اْمَرَأةً . ِباْمَرَأٍة، َفَال َتْطُلِب االْنِفَصالَ 
  

وسـط كـل ده، .. أتجـوز وال أل؟ أتطلـق وال أل؟ أتجـوز تـاني وال أل؟.. في وسط الهوجة الـدايرة فـي كورنثـوس
. اهـدوا ثـواني، واطمنـوا لحقيقـة إن اهللا لسـه ممسـك بزمـام األمـور فـي حيـاتكم. فـوا شـويةاق: "بولس يقول لهم

. هــي دي ســيادة اهللا". هــو لســه األب العــارف إيــه األحســن لحياتــك.. اهللا مــا نســيكش، مــا فقــدش ذرة حكمــة
ي أب فــي وبيــة دلــوقتي، يبقــى ده ألن لــز الع عطيــةعنــدي  أنــا أقــدر أثــق إنــه طالمــا إن: "قــولالقناعــة اللــي ت

 السما كلي الحكمة وبيديني األحسن لي ."  
  

ـــي قناعـــة عميقـــة فـــي األمـــر ده ـــاجين هنـــا نحتـــرس جـــًدا. ف ـــا مبنيـــة علـــى حاجـــة فـــي ألن لـــو قنا. محت عتن
".. قـى قـانع لمـا أوصـل لكـذاأب، هـا "ها أبقى قـانع لمـا أجيـب أطفـال"، "ها أبقى قانع لما أتجوز.. "المستقبل

ألن قناعتنــا مــش .. لــي احنــا مســتنيينه، هــا نــدور علــى حاجــة تانيــة فــي المســتقبلالواقــع إننــا لمــا نوصــل ل
إنمــا مصــممة ُتشــبع بــالواقع الــداخلي لحضــور يســوع المســيح فــي . متصــممة إنهــا ُتشــبع بظــروف خارجيــة

  .ثق في اهللا، ثق في عطاياه. بتقوله ٧ده اللي كورنثوس األولى .. حياتنا
  

دي . القناعــة هــي تمتــع عميــق بنعمــة اهللالكــن كمــان .. ســيادة اهللاومــش بــس القناعــة هــي ثقــة عميقــة فــي 
اهللا أظهر نعمته في حياتنـا بعطيـة العزوبيـة، . الكلمة معناها الحرفي عطية بالنعمة. حاجة كويسة.. عطية

  .وده شيء كويس.. دي دليل على نعمته في حياتنا. بالشيء اللي ائتمننا عليه.. أو بعطية الجواز
  

. دي أخبـــار ســارة جـــًدا. هــو عـــارف إيــه اللــي يشـــبعنا فيــه، وبيــدينا عطايـــا ومواهــب حســب ده. اهللا عارفنــا
أو فـــي ســـياق القـــرن الواحـــد وعشـــرين اللـــي  ٧بالتـــالي مـــش محتـــاجين نعـــيش فـــي هوجـــة كورنثـــوس األولـــى 

ده .. ل إذا كـان لينـا الموهبـة دي وال الموهبـة ديؤ ب نفسنا بالتسـانجول ونفكر، ونعذ .. فيه دلوقتي عايشين
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كب نعمتــه علــى حياتــك، إنــه مــش لمــا تــدرك ده، لمــا تــدرك إن فــي إلــه ليــه الســلطان وســ. هــا يحصــل وال أل
  .بولس يقول، وقتها اقف، ثق فيه واتمتع بعطاياه.. ، وماشي معاك كل خطوة في الطريقناسيك

  
م حاجـــة فـــي أهـــ. العزوبيـــة والجـــواز، االتنـــين لمجـــد اهللا: األســـاس الثالـــثومـــن األساســـين دول، نشـــوف 

أهم حاجة هي هل حياتك بتتعرف بيسوع المسيح وال أل؟ .. مش إنك عازب وال متجوز ٧كورنثوس األولى 
إنمــا هويتنــا فـــي .. هــل حياتــك خاضـــعة لقصــد اهللا لحياتــك فـــي المســيح؟ هويتنــا مـــش فــي األمــور الماديـــة

  .المسيح
  

ـــي األســـاس ده مـــع األساســـين التـــانيين ـــ. دلـــوقتي فكـــروا ف ومـــش بيمنحنـــا العطايـــا أو . ا مواهـــباهللا بيمنحن
ده معناه إن العزوبية ليها هدف محتاجين نحرص إننا . إنما بيديها لنا بهدف. المواهب دي بشكل عشوائي

. اسـتفيد مـن الوضـع ده كأفضـل مـا يمكـنلـو متجـوز، .. ده التحدي لكل حـد بيتبـع المسـيح. ما نضيعهوش
مـا .. مـا تبعتـرش عزوبيتـك. ُائتمنـت عليهـا كأفضـل مـا يمكـنلو عازب، بنعمة اهللا استفيد من العطية اللـي 

  .تبعترش عطية الجواز
  

  .دلوقتي بناء على األسس دي، خلونا نشوف أربع أسباب تخلينا نسر بالعزوبية
  
، مـا فـيش وصـية "َلـْيَس ِعْنـِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرب : "بولس يقـول ٢٥في عدد . بسبب الزمن اللي احنا فيه -١

ـــيِق اْلَحاِضـــرِ َأُظـــن َأن هـــَذا َحَســـٌن  : "٢٦معوا بيقولـــوا إيـــه فـــي عــدد لكـــن اســـ. هنــا ـــُه َحَســـٌن ِلَســـَبِب الضَأن ،
َأْنـَت ُمْنَفِصـٌل َعـِن اْمـَرَأٍة، َفـَال َتْطلُـِب . َأْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمَرَأٍة، َفـَال َتْطُلـِب االْنِفَصـالَ ٢٧: ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن هَكَذا

ـا َأَنـا َفـِإني ُأْشـِفُق َعَلـْيُكمْ . َولِكن ِمْثَل هؤَُالِء َيُكوُن َلُهْم ِضـيٌق ِفـي اْلَجَسـدِ : "يقول ٢٨وفي عدد " .اْمَرَأةً  يـا . َوَأم
  ترى يقصد إيه بالضيق الحاضر؟

  
االضــطهاد والفســاد : أنــا مقتنــع إن ســياق الكــالم هنــا بيــدور حــوالين حــاجتين. هنــا فــي نقــاش كثيــر بيــدور

ما كانش ده وقت سهل إن الواحد يكون بيتبـع . بمعنى آخر، بيدور حوالين كورنثوس القرن األول .الجنسي
كونــك بتتبــع المســيح ده كــان أمــر مكلــف جــًدا، ممكــن يكلفــك حياتــك . مــا كــانش وقــت ســهل بــالمرة. المســيح

ح ويـرميهم وهـم بعد كام سنة من كتابة بولس للرسالة دي، جـه نيـرون، اللـي كـان بياخـد أتبـاع المسـي. ذاتها
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مـا كـانش وقـت سـهل إنـك تتبـع فيـه . انعلـى صـلب أحياء للحيوانات المفترسة تاكلهم، وكـان بيحـرقهم أحيـاء
  . المسيح

  
تخيــل نفسـك مــرات .. كـل االضــطهاد اللـي بـولس مــر بيـه ٢٨ -٢٢: ١١لمـا تشـوف فــي كورنثـوس الثانيــة 

  . لضيق الحاضرالجواز ومسؤولياته مش حاجة سهلة وسط ا. وضع سهلمش !! بولس
  

. شــوفوا الطــالق المتزايــد." شــوفوا الفســاد األخالقــي المتزايــد.. بصــوا حــواليكم: "بــولس كــان بيقــول لهــمكمــان 
َنا١٨" ٦بولس يقول في نهاية اصحاح . ولى فيها كثير لثقافتنا دلوقتيكورنثوس األ لو أمكن ". ُاْهُرُبوا ِمَن الز

دي حاجــة كويســة بســبب . يبقــى افــرح بــده.. طيــة اهللا منحهــا لــكتختبـر العزوبيــة باســتمرار، والجــواز مــش ع
  .الزمن اللي احنا عايشين فيه

  
ـٌر، : َفـَأُقوُل هـَذا َأيَهـا اِإلْخـَوةُ ٢٩.. "يوضـح لنـا األمـر أكثـر ٢٩فـي عـدد ده معناه إيه؟  اْلَوْقـُت ُمْنـُذ اآلَن ُمَقص

َوالــِذيَن َيْبُكــوَن َكــَأنُهْم َال َيْبُكــوَن، َوالــِذيَن َيْفَرُحــوَن َكــَأنُهْم َال ٣٠َلهُــْم، ِلَكــْي َيُكــوَن الــِذيَن َلُهــْم ِنَســاٌء َكــَأْن َلــْيَس 
َئـَة َألن َهيْ . َوالـِذيَن َيْسـَتْعِمُلوَن هـَذا اْلَعـاَلَم َكـَأنُهْم َال َيْسـَتْعِمُلوَنهُ ٣١َيْفَرُحوَن، َوالِذيَن َيْشـَتُروَن َكـَأنُهْم َال َيْمِلُكـوَن، 

  ". هَذا اْلَعاَلِم َتُزولُ 
  

لكــن محتــاجين . هــو هــا يحــبط صــورة الجــواز الرومانســية األزليــة اللــي عنــدنا كلنــا. أرجــو تنتبهــوا لألمــر ده
مـن  ءبيقول إن حتى صورة الجواز الرائعة دي هي جـز  ٧بولس هنا في كورنثوس األولى . نشوف األمر ده

  .حتى الصورة دي ها تزول. العالم الزائل
  

حتـى الجـواز، علـى الـرغم مـن عظمتـه، ". َألنُهْم ِفي اْلِقَياَمـِة َال ُيَزوُجـوَن َوَال َيَتَزوُجـونَ : "يقول ٣٠: ٢٢متى 
هـــا ييجـــي يـــوم، كـــل واحـــد عـــازب وكـــل واحـــدة عازبـــة، كـــل راجـــل وســـت . لكنـــه جـــزء مـــن العـــالم الزائـــل ده

فـي البشـارة، هـا تالقـي نفسـك فـي عشـاء عـرس طالما وثقت . متجوزين، ها يالقوا نفسهم من خالل المسيح
بليـون سـنة هـا  ٥٠لمـده . وها نختبر جماله وقربـه وفرحـه لألبـد. العريس هو يسوع، واحنا عروسه.. الحمل

دي . ويبقـى أعظـم وأعظـم وأعظـم. بليـون سـنة هـا يبقـى الوضـع زي أول يـوم ٥٠وبعـد . نختبر األمور دي
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حتــى لــو الجــواز عــدى . حتــى الجــواز، ياخــد وضــعه المناســبالصــورة اللــي تخلــي كــل مــا فــي الحيــاة دي، 
  .حمًدا للرب. ... الخمسين سنة في العالم ده

  
ده معنـاه إن فـي الضـيق الحاضـر . حتى الجواز جزء من العالم الزائل، وفي صورة أعظم بكثيـر جايـة لسـه

ويســوع .. جعنا بيهــادي الصــورة اللــي بــولس بيشــ. كــويس إن الواحــد يكــون عــازب ألننــا بنتطلــع لرجــاء أبــدي
لمـا الصـورة دي تبقـى قـدامك، مـش هـا تحـس إن فـي . الجـواز هـو ظـل للـي هـا ييجـي. كمان بيشجعنا بيهـا

  .الزمن اللي عايشين فيه.. احنا بنتطلع لرجاء أبدي بسبب الضيق الحاضر. ... حاجة فايتاك
  
شايفين أد إيه الموضوع . نا فيهابسبب اإلرسالية اللي احنفرح بالعزوبية . السبب الثاني متعلق باألول -٢

.. بـولس فـي إرسـالية. السـبب ده مـرتبط باالضـطهاد. العـالم فـي هيئتـه الحاليـة بيـزول. الوقت مقصـر! ملح
 محتـــاجين نقـــدم حياتنـــا: "هنـــا بـــولس بيقـــول. نـــاس محتـــاجين يســـمعوا البشـــارة.. فـــي حاجـــات كثيـــر تتعمـــل

  ". لإلرسالية الملحة دي
  

ـــا عـــزاب، األولويـــة  ـــاتكم هـــي تقـــدم ملكـــوت اهللاي ـــة والســـتات . فـــي حي ـــة فـــي حيـــاة الرجال ودي نفـــس األولوي
دي الصـورة اللـي يسـوع بيقـدمها فـي األناجيـل وهـو بيقـول . األولوية هـي تقـدم ملكـوت اهللا. المتجوزين كمان

ـُه َواْمَرَأتَـهُ : "حاجات زي َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه َوُأم ـى َنْفَسـُه َأْيضـًا  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَوَأْوَالَدُه َوإِْخَوتَـُه َوَأَخَواِتـِه َحت
علشـان كـده . الوالء هنا بيفوق الوالء للعيلـة بمراحـل. المسألة هنا مسألة والء ".َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

  . يةألننا في إرسال.. ١٩يسوع قال حاجات زي كون الشخص خصي ألجل الملكوت في متى 
  

دلـوقتي دراسـتنا المطولـة للعهـد القـديم هـا . وزي ما بنتطلع لرجاء أبـدي، فكمـان احنـا عايشـين بميـراث أبـدي
  .تجيب ثمرها، في إننا نفهم الجزء الجاي

  
ــُروا َواْمــُألوا اَألْرَض "، ٢٨: ١تكــوين  ــد". َأْثِمــُروا َواْكُث طــب إيــه . الوصــية دي مــا اتكــررتش فــي العهــد الجدي

اْذَهُبــوا َوَتْلِمــُذوا : "يقــول يســوع ٢٠و ١٩: ٢٨ف اللــي بنشــوفها فــي العهــد الجديــد؟ فــي متــى صــورة التضــاع
سواء كنت عازب أو متجوز، فاألولوية في حياتك، فـي . خدوا البشارة لألمم، ضاعفوا البشارة ".َجِميَع اُألَممِ 
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مـن خـالل المـيالد الجديـد مش من خالل الميالد الجسدي، لكن .. حياة كل واحد فينا هي مضاعفة البشارة
  . وحير ال
  

إن البشــارة  ٦احنــا شــفنا فــي أفســس . هنــا حابــب أشــجع العــزاب اللــي ســمعوا الحلقــة اللــي فاتــت عــن التربيــة
بـس أنـا ماعنـديش أطفـال فـي : "وقتهـا أكيـد العـزاب فكـروا. محورية في البيت، وتقـدم البشـارة محـوري للبيـت

الصــورة هنــا هــي صــورة المــيالد الروحــي وقيــادة النــاس " شــارة؟زاي هــا أعمــل علــى تقــدم البإيبقــى . البيــت
  .وده لينا كلنا، للعزاب والمتجوزين.. لمعرفة المسيح، قيادة الناس إنهم ينالوا الميالد الجديد في المسيح

  
ده معناه إيه؟ معناه إنك لو عازب طول حياتك، أو لو متجوز وماعندكش أطفال، فالحقيقة إنك لمـا تعـيش 

رسالية والميراث األبدي ده، ففي يوم من األيـام هـا تقـف قـدام عـرش يسـوع المسـيح مـع جمـع مـن حياتك لإل
كل قبيلة وشعب وأمة ولسان، ها يبقى في ناس من كل األمم وكل لغات العـالم بيسـبحوا اهللا بسـبب حياتـك 

اث يستاهل نعيش ده مير . ده هدف يستاهل نعيش علشانه. وٕازاي قدتهم الختبار الميالد الجديد في المسيح
ما فيش حاجة أعظم من . ده ميراث أبدي. ده ميراث أحسن من البنين والبنات ٥٦حسب إشعياء  .علشانه

مـا فـيش حاجـة أعظـم .. إنك تدرك إن اهللا قصد لحياتنا إنها تقود آخـرين الختبـار الـزواج مـع المسـيح لألبـد
  .من كده

  
.. ودي حاجـة نشـوفها فـي كـل مكـان. لـي عايشـين ألجلـهالميـراث األبـدي ال.. دي اإلرسالية اللـي احنـا فيهـا

، جـون سـتوت، آمـي كيرمايكـل، سـي ليديا في العهد الجديد، توما األكويني، فرنسـيس األسـيزي، جـان دارك
كل الناس دول حياتهم فرقت في الملكوت، مش على الرغم . ٥٧أو  ٥٦إس لويس لحد ما اتجوز في سن 

احنـا . ... بسبب اإلرسالية اللي كانوا فيهـا ..تهم على وجه التحديدخالل عزوبي من من كونهم عزاب، لكن
  .عايشين لميراث أبدي

  
  ..آخر سببين كوننا ُنسر بالعزوبية

بــولس يــتكلم عــن إزاي محتــاجين نعــيش  ٣٥لـــ ٣٢أعــداد . ألننــا عــايزين مشــاعرنا مــاتكونش مشــتتة -٣
لكـن الراجـل المتجـوز بيهـتم بـأمور . الـرب الراجل المش متجوز بيهـتم بـأمور الـرب، إزاي يرضـي. بدون هم

يتحملــوا  المســاكين دول مضــطرين: بــولس هنــا مــش بيقــول. اهتماماتــه بتتقســم.. العــالم، إزاي يرضــي مراتــه
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. والســتات المســاكين مضــطرين يحتملــوا كــل المشــاكل اللــي فــي حيــاة أزواجهــم. زوجــاتهم ومشــاكل زوجــاتهم
  .بولس مش بيقلل هنا من قيمة الجواز

  
.. الـرابط ده هـا يـزول.. الجواز جزء من العالم الزائـل ده. ا بيوضح مميزات العزوبية من ناحية التشتيتإنم

مــن النقطــة دي أحــب نشــوف تطبيقــين بيتفرعــوا مــن . وبــدون الــرابط ده، أنــت تركيــزك مــش هــا يبقــى مشــتت
لكــن . كل أحياًنــاألنــي مقتنــع إن العــدو بيشــتت العــزاب، مــش بــس األزواج والزوجــات بالمشــا. الصــورة دي

قـدامنا هنـا حـاجتين بيشـتتوا محتـاجين . كمان بيشـتت العـزاب عـن تحقيـق اإلرسـالية اللـي هـم مـدعويين ليهـا
  .نحترس منهم

  
، خاصـة عـدد ٧نشـوف ده فـي كورنثـوس األولـى . محتاجين نحترس من الرغبات الجنسـية الغيـر مقدسـة* 
َنــاُاْهُرُبــوا ِمــَن ا١٨"، ١٨: ٦ونشــوفه كمــان فــي . ٩و ٢ بــولس كــان بيــتكلم عــن الفســاد  ١٥ -١٣: ٦ فــي ".لز

الطعــام للجســد، والجســد ‘بتقولــوا إن أنــا عــارف إنتــوا : "كــان بيقــول لهــم. األخالقــي المتفشــي فــي كورنثــوس
  "’!!جنس زي ما الجسم محتاج األكليبقى احنا محتاجين ال. للجنس

  
 عهــد جنســية مقصــود لهــا تــتم فــي ســياقونتيجــة كــده، يجــي بــولس ويقــول بوضــوح شــديد إن كــل الرغبــات ال

 .اهربوا من تحقيق الرغبات الجنسية دي فـي أي حاجـة بـره العهـد ده. علشان كده اهربوا من الزنا.. زواجال
. ٧األمــر ده ليــه تبعيــات كبيــرة جــًدا علــى العزوبيــة، اللــي بيرجــع لهــا مــرة ورا التانيــة فــي كورنثــوس األولــى 

   .ةبولس هنا مش بيقول إنها حاجة سهل
  

احنا محتاجين بشدة نشوف أتباع للمسيح عزاب .. هنا حابب أحث كل واحد وواحدة عزاب في عيلة إيماننا
فــي احتيــاج ملــح ألتبــاع . يقفــوا فــي مواجهــة الثقافــة اللــي بتبــيح الرغبــات الجنســية بــأي شــكل وفــي أي وقــت
إننــا مــش .. ره فــي حياتــهللمســيح عــزاب يقفــوا ويظهــروا اللــي المســيح أظهــره فــي حياتــه واللــي بــولس أظهــ

والـرب صـالح إنـه يمـدنا بكـل . الرغبات دي مقصود لها تتم بس فـي سـياق زواج العهـد. محتاجين الفكر ده
.. فـ اهربوا من الرغبات واألفكار واألفعال الجنسية. الرب صالح. لنا لمجده اللي نحتاجه للعطية اللي إداها

  .اق عهد الزواجاهربوا من أي حاجة تشبع رغبات جنسية خارج سي
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هنــا حابــب أقتــبس مــن ســتوت . تــاني حاجــة محتــاجين نحتــرس منهــا هــي الرغبــات األنانيــة الغيــر مقدســة* 
Stott .إلــى جانــب اإلغــواءات الجنســية، أكبــر : "قــال. لمــا قريــت الكــالم ده، فكــرت فــي موضــوع التشــتيت

دنا، وعندنا حرية كاملة نخطط ممكن نكون عايشين لوح. خطر بيواجهنا كعزاب هو التمحور حوالين الذات
القــي العــالم كلــه لــو مــا احترســناش، ممكــن ن. مواعيــدنا مــن غيــر حــد يعــدلها لنــا أو حتــى يقــدم لنــا نصــيحة

  ".بيدور حوالينا
  

خلــوني أوضــح باقتباســين مــن كتــب مســيحية . أنــا مــش بــاقول للعــزاب بطلــوا أنانيــة. هنــا أنــا محتــاج أحتــرس
هـي حالـة تشـجيع وتعضـيد . العزوبية هي حالة وجود، أسلوب كينونـة: "لاألول بيقو . معروفة عن العزوبية

هي اسـتعداد الشـخص وتعلمـه إزاي يكـون بيزيـد فـي إدراك الـنفس، الحفـاظ . وحفاظ الشخص على استقامته
  ". على النفس، تعضيد النفس، إشباع النفس، وحكم النفس باستقالل

  
الكنيسـة ليهـا دور فـي مسـاعدة العـزاب علـى إدراك ". زاباالقتباس التاني من كتاب للخدام والقسس عن الع

الكنيسـة تقـدر تسـاعد الشـخص العـازب إنـه . الهدف إنهم بيتغلبوا على صورة متدنيـة للـنفس. وقبول نفوسهم
سواء من خالل مشورة فردية أو جماعية، فنتيجة العمل ده الزم تكون مؤسسة علـى . ياخد التزام تجاه نفسه

  ".مبدأ تقدير الذات
  

مــش هــدف العزوبيــة التغلــب علــى صــورة متدنيــة . اللــي حابــب أقولــه عــن االقتباســين دول هــو إنهــم كــدب
ــنفس أو تشــجيع الــنفس أو الحفــاظ علــى الــنفس أو إدراك الــنفس الهــدف مــن . للــنفس، وال الهــدف إشــباع ال

ة فـــي الجـــواز دي حاجـــ. دي الصـــورة هنـــا. العزوبيـــة الكتابيـــة هـــو المـــوت عـــن الـــذات، والحيـــاة إلجـــالل اهللا
ارتباطــك أقــل .. الفكــرة ورا العزوبيــة إنــك ارتباطــك بــأمور العــالم بيكــون أقــل.. مــا تنســوش. والعزوبيــة كمــان

  .مش ارتباط أكثر.. بمساعي العالم األنانية
  

ده أمــر كنــت . ذكــرت الموضــوع ده الحلقــة اللــي فاتــت. خلونــا نشــوف التطبيقــين دول وعالقــتهم بالمواعــدة
والنتيجـة إن الكـالم دلـوقتي مـش . جنب، ألن الكتاب مـش بيقـدم لنـا حاجـة عـن المواعـدةأتمنى نسيبه على 

لكــن خلونــا نشــوف إزاي المواعــدة . ده كالمــي أنــا. هــا يكــون كــالم بــولس، مــش بــاقتبس مــن بــولس دلــوقتي
  . المواعدة بتتغذى على الرغبات الجنسية والرغبات األنانية. بتتغذى على الرغبتين دول في العزوبية
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. أو أي منـتج ، تلفزيونـاتCDsبنتسـوق لــ . في سوق االستهالك، لما بنيجي نشتري حاجة، بنتسـوق األول

لــو لقينــا الشــخص ده مــش بيعمــل كــده، . حــد يناســب احتياجاتنــا ورغباتنــا.. وبــنفس الطريقــة بنتســوق لشــريك
.. منتج لمنتج لمنتج لمنتجفنتنقل من . بنرجعه للمحل ونبدله بحد تاني، ونتمنى المنتج الجديد يكون أحسن

بنبتـدي .. هنـا تيجـي صـورة الرغبـة الجنسـيةو . بـدء وٕانهـاء عالقـات، كثيـر بتبقـى رومانسـية".. فـن"ونحترف 
.. نفكر إننا محتاجين نختبر شبع لرغباتنا الجنسية مع الشخص ده علشان نعرف إن كنـا بنحبـه بجـد وال أل

ودي صورة المواعـدة .. ٧يقوله في كورنثوس األولى وده اللي بولس ب. لكن ده مش حب، دي شهوة هايجة
  .في زمننا ده

  
هنـا أنـا عـايز أحـث العـزاب يفكـروا . المواعدة مـش حاجـة بتمجـد اهللا، إنمـا بتشـوه صـورة المسـيح قـدام العـالم

 واالقـياي يحترسوا من الطالق والمواعـدة لحـد مـا إز .. إزاي يحترسوا من الرغبات الجنسية والرغبات األنانية
سـنة، هـا نكتشـف  ٣٠، ٢٠، بعـد ١٠، ٥، ٢لكـن فـي الواقـع، بعـد سـنة، . لمنتج اللي شاكله شغال كـويسا

  . المنتج مش شغال زي األول، ويبقى الوقت جه نبدله
  

علــى العطايــا ومــش صــورة بتورينــا إزاي نكــون وكــالء أمنــاء . مــش دي الصــورة الكتابيــة للجــواز أو العزوبيــة
.. دي صــورة العزوبيــة. ... علشــان كــده محتــاجين نحتــرس مــن األمــور دي. متــهاللــي اهللا ائتمننــا عليهــا بنع

المواعدة بنخلينا ننغمس .. محتاجين نشوف االختالف ده. ارتباط أقل بالعالم، مش انغماس أكبر في العالم
  . في العالم بدل ما تسحبنا من العالم

  
الجــزء ده . تكريســنا يكــون بــدون ارتبــاكن عــايزيألننــا .. ده يقودنــا لرابــع ســبب يخلينــا نســر بالعزوبيــة -٤

هَذا َأُقوُلُه ِلَخْيِرُكْم، َلْيَس ِلَكْي ُأْلِقَي َعَلْيُكْم َوَهًقـا، َبـْل َألْجـِل اللَياَقـِة َواْلُمثَـاَبَرِة ٣٥: "٣٥نشوفه متلخص في عدد 
مش وحش إنـك . وا ما تتجوزوشلو ها تسألوني، األفضل إنك: "مرتين بولس بيقول". ِللرب ِمْن ُدوِن اْرِتَباكٍ 

دي ". لكــن األفضــل إنــك مــا تتجــوزش، ألن تكريســك مــش هــا يبقــى مقســوم وقتهــا. الجــواز كــويس. تتجــوز
الرغبات األنانية، ومحتاجين نقدم إننا محتاجين نحترس من .. بتقودنا ليها ٧الصورة اللي كورنثوس األولى 

   .لصالحة لمجده العظيمإننا نستخدم عطيته ا.. نفسنا بالكامل لرغبة واحدة
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نهــا كتبــت ك، كانــت متــوترة ل١٩٩٩تســافر للشــرق األوســط ســنة  Kanessa Wellsقبــل مــا كانيســا ويلــز 
كــل دي حاجــات نبيلــة، . أنــا أقــدر أســيب الخدمــة بــره وأتجــوز وأبقــى مدرســة موســيقى. "ألصــدقائها بتصــميم

لعالم بتاعي أكثر مـا أنـا عـايزة زوج وأكثـر لكن في قلبي أنا عايزة أغير ا. ولألمانة وقعها كويس على قلبي
شـاركت حبهـا ". أنا محتاجة الفرصة دي إني أكبر، واألهم إني أحكـي للنـاس عـن يسـوع. ما أنا عايزة راحة

 .ليسوع مع مصريين، وفلسطنيين في مخيمات الجئين في األردن، ومسلمين في فرنسا، وبدو في الصحراء
: ســنة مــن تكســاس ألهلهــا ٢٤للبيــت، كتبــت المدرســة اللــي عمرهــا ليهــا  e-mailبعــدها بســنتين، فــي آخــر 

حاســة إن أبــواب . باصــلي إن محبتنــا تعكــس ده. مجــده: يبـدو إن كــل حاجــة بنعملهــا بتنتهــي لحاجــة واحـدة"
عندي شغف لألمر ده عمري مـا كنـت مدركـة إن . سد اتفتحت في قلبي بفيض شديد إني أشارك محبة اهللا

بعــدها بأســبوعين، قبــل مــا تخطــط لرحلــة رجوعهــا، ماتــت كانيســا ويلــز فــي ". مجــدهإداهــولي ل. اهللا إداهــولي
  .حادثة أتوبيس في ضلمة ما قبل الفجر في صحراء سيناء في مصر

  
ممكـن .. سـنة، وقـدامها احتمـاالت كثيـر ٢٤إن شابة عمرها صـغير ". مأساة"العالم شاف القصة دي وقال 

إنهــا تفقــد كــل ده .. تختبــر كــل اللــي العــالم ده ممكــن يقدمــهكانــت تتجــوز ويبقــى ليهــا عيلــة وتعــيش كــويس و 
قبـل . ده جمـال.. أحـب أفكـركم أعزائـي إن دي مـش مأسـاة!! في وسط الصحراء وتموت في حادثة أتوبيس

فـي اللحظـة اللـي كانيسـا . ، أقول لكم ليـه أقـدر أقـول علـى ده جمـال"صعب يتقال على ده جمال: "ما تقول
في صحراء سيناء، في اللحظة دي انتقلت فوًرا لمحضر يسوع المسيح، وشافت  ويلز أخدت آخر َنَفس ليها

ـــة وفـــرح و .. وجـــه عريســـها كعـــروس.. وجهـــه ـــدأت تختبـــر حميمي ـــاة والعالقـــة جمـــال معرفـــة واخوب ـــار الحي تب
بليــون  ١٠٠عــارفين هــا تبقــى فــين بعــد . عــارفين هــي فــين دلــوقتي؟ هــي فــي نفــس المكــان. المتصــلة معــاه
وأضـمن لكـم إنهـا مـش هـا تاخـد وال لحظـة مـن الوقـت ده علشـان تـبص لـورا وتنـدم . كـانالم سسنة؟ فـي نفـ

واألعمـــق مـــن كـــده إنهـــا هـــا تكـــون محاطـــة بمصـــريين، وفلســـطينيين مـــن . علـــى اللـــي فاتهـــا فـــي الحيـــاة دي
ألنهـا .. مخيمات الالجئين في األردن، ومسلمين من فرنسا، وبدو من الصحراء، كلهم بيسبحوا معاها لألبـد

  .علمت ما تبعترش عزوبيتهاات
  

أعتقد إنها حاجة رائعة، لكن مش . مش باقول إن كل العزاب محتاجين يوضبوا شنطهم ويسافروا بالد تانية
سـيادة اهللا ومقاصـده ونعمتـه ورحمتـه فـي المهم إزاي حياتـك فـي اللحظـة دي هـا تثـق فـي . ضروري تحصل



 ٤الروابط 

٢٣ 

ده السـؤال اللـي " لي عطيـة العزوبيـة، إزاي تمجـدك؟ إزاي عزوبيتي دلوقتي وطول ما: "وتسأل اهللا.. حياتك
  .ده سؤال البشارة بتدينا امتياز إننا نسأله. يستاهل يتطرح

  
يـا تـرى . مـش بـس العـزاب، لكـن كمـان المتجـوزين. أدعوكم دلوقتي تحنـوا رؤوسـكم معايـا، وتغمضـوا عنـيكم

 بنعمتـه منحهـا لكـم؟ والعـزاب، هـل أنتــوا إنتـوا قـانعين؟ المتجـوزين، هـل إنتـوا قـانعين بعطيـة الجـواز اللـي اهللا
قــانعين بنعمــة اهللا الظــاهرة فــي حيــاتكم فــي عطيــة العزوبيــة اللــي ائتمــنكم عليهــا؟ مــش بــافترض إن إجابــة 

إنكــوا  ٧لكــن أشــجعكم بنــاء علــى كورنثــوس األولــى . الســؤال ده ســهلة للمتجــوزين والعــزاب فــي مواقــف كثيــر
يـا رب، أنـا : "وبعـدها تقولـوا لـه". بـاثق فـي سـيادتك. باثق فيك. اثق فيكأنا ب: "ببساطة تقولوا في قلوبكم هللا

  ".عايز أتمتع بيك، عايز أتمتع بنعمتك
  

إنمـا نـبص علـى الوضـع اللـي اهللا منحـه .. مش الهدف من كورنثوس األولى إننا نبص على الوضع اآلخر
  .لينا دلوقتي ونسبح اهللا ونفرح بيه ونحبه

  
بنســبحك ألجــل الطريقــة . بنشــكرك ألجــل المــيالد الجديــد الروحــي. جــل بشــارتكأبويــا الســماوي، بنســبحك أل

. األمــر ده بيخلــي الجــواز والعزوبيــة يتحطــوا فــي مكــانهم المناســب. اللــي دخلتنــا بيهــا لعيلتــك كأبنــاء وبنــات
بيمينــك وبــرك، إنــك  باصــلي إنــك تعضــدهم، إنــك تــرفعهم. أبويــا الســماوي، باصــلي خاصــة ألجــل العــزاب

  .لقلوبهم باصلي إنك تجلب قناعة. لهم في يدكآجا ١٥: ٣١زمور تفكرهم بم
  

أخــوات مــن كــل األعمــار فــي عيلــة إيماننــا يكونــوا بيســروا بالعزوبيــة ألجــل و يــا رب، باصــلي إنــك تقــيم إخــوة 
علشــان كــده يــا أبويــا باصــلي إنــك . يحصــل علــى كــل الكرامــة وكــل المجــد ألننــا عــايزين ملكنــا. الملكــوت

. وباصــلي لــألزواج والزوجــات إنهــم يختبــروا قناعــة. نــك تمــنحهم نعمــة عظيمــة للنهايــةإ. تعضــدهم للنهايــة
باصـلي إنـك تسـتخدم العطايـا .. باصلي إن أًيا كان الوضع اللي أنت حططتنـا فيـه، أًيـا كانـت عطيتـك لينـا

ق بنثـ. بنثـق فيـك يـا رب. باصلي إننا نكون وكالء أمناء تجاه العطايـا دي بطريقـة تظهـر مجـد اسـمك. دي
  .آمين. في اسمك بنصلي. أنت صالح. فيك


