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 املنرب منكرام الرب إ

 ماك آرثر بقلم جون

لَكَِمِة" (كرام الرب كواّع إة قمنا بطلب نصيحة من الرسول بولس �شأن كيفيَّ  إذا
ْ
ِرْز بِال

ْ
تيموثاوس  ٢ظ، سيكون رده "اك

طوا الضوء ىلع املوضوع الرئييس: ا سلِّ ودائمً  )،٢٧: ٢٠ الرسل " (أعمالِبُ�لِّ َمُشوَرةِ اهللاِ " اإلخبارال تمتنعوا عن  )،٢: ٤
ح بولس ،٢: ٢كورنثوس  ١ص بولس فلسفته اخلاصة باخلدمة. يف لخِّ إ�يل �سوع املسيح. هكذا يُ  مفتاح الوعظ  يوضِّ

َمِسيَح َو�ِ اذلي يُ 
ْ
 �َُسوَع ال

َّ
ْعرَِف َشيْئًا بَيْنَُ�ْم إال

َ
ْن أ

َ
ْعِزْم أ

َ
�ِّ لَْم أ

َ
 ."يَّاُه َمْصلُوً�ا�رم الرب يف مجلة واحدة قص�ة: "أل

ابة بما ة ليست متطورة بما فيه الكفاية، وليست جذَّ امنا أن مثل هذه االسرتاتيجيَّ يَّ أيف  شائعةقد تويح نلا احلكمة ال
عكس ذلك.  وخربتهحياة بولس  تثبت . ل�نتماًمابما ي�يف للوصول إىل �تمع وث�  بارعةفيه الكفاية، وليست 

يَن َ�تَنُوا بالفعل سمعة بأنهم " ورفقائهيف الواقع، قبل وصوهل إىل كورنثوس للمرة األو�، اكتسب الرسول  ِ
َّ

هُؤالَِء اذل
َمْسُكونَةَ 

ْ
 .)٦: ١٧" (أعمال الرسل ال

. ول�ن لم ي�ن املقصود بهذا اتلرص�ح االً فعَّ مؤثًِّرا وهذا اتلرص�ح أن وعظ بولس (ورفقائه) باإل�يل اكن ثبت يُ 
حقيقة أن فضوا ىلع أعمال الشغب. قبل أن �رِّ  — �املتهم. فهذا ما قاهل القادة ايلهود يف �سالونييك عن بولس

ة (وما بعدها) باتلأ�يد ال تع� أن الرسل ة الرومانيَّ طور�َّ ة لإلمرباالكنيسة نمت �رسعة ووصلت إىل احلدود اخلارجيَّ 
اة يف القرن األول ابة لللك. لم ي�ن اإل�يل أ�رث شعبيَّ وجدوا طر�قة جلعل رساتلهم شائعة وجذَّ   عليه ايلوم.هو  ِممَّ

 .ةعنيف معارضتهم اكنتة انلاس رفضوا واعرضوا الرسالة، واغبًلا غابليَّ ف

قبل وصوهل إىل تلك املدينة، اكن فعة. توقَّ املعارضة اليت واجهها بولس يف �سالونييك غ� معتادة أو غ� مُ لم ت�ن 
َة ( ْ�َطاِكيََة َوِ�يُقوِ�يََّة َولِْسرِتَ

َ
 وتُرك للموتقد تم رمجه  الواقع،). يف ١١: ٣ وثاوستيم ٢بولس قد واجه مقاومة رشسة يف أ

 بالعيص،ورض�ه  من مال�سه، وتم جتر�ده ،من اجلمعض هلجوم تعرَّ  فيلييب،� و). ١٩: ١٤ الرسل يف لسرتة (أعمال
 ).٢٣-٢٢: ١٦( وسجنه

بعد مرور أر�ع سنوات ىلع فرار بولس من ف. وسعأ�شلك ، استمر العداء هلا من املجتمع تنمو الكنيسة اكنتبينما 
 .)٢٩: ١٩( بغضب أ�رب  �سالونييك، اكنت استجابة مدينة أفسس لإل�يل متلئة 

هو أنه يف مواجهة مثل هذه املعارضة، لم يبذل بولس أي جهد تلكييف منهجيته بطر�قة تقوم بتهدئة  ما هو هام
 
ُ

ُونَاِ�يَِّ� َ�ْطلُبُوَن  :اجات انلاس "امللموسة"احتيدرك تماًما اتلعي�. اكن يُ  هنبمنتقديه أو جت لُوَن آيًَة، َوايلْ
َ
َُهوَد �َْسأ "ايلْ

َمِسيِح  ح:فنجده يرصِّ  ته وفًقا ذللك�ّيف إسرتاتيجيَّ ). لكنه لم يُ ٢٢: ١كورنثوس  ١ِحْكَمًة" (
ْ
ُْن نَْ�ِرُز بِال

َ
"لِكنَّنَا �

يُونَا�ِ 
ْ
ًة، َولِل يَُهوِد َعرْثَ

ْ
اكن يذهب ىلع الفور إىل املجمع  جديدة،لكما جاء إىل منطقة . )٢٣ اآلية( "يَِّ� َجَهالَةً َمْصلُوً�ا: لِل
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فو�دون   بهذه الرسالة جبرأةٍ ايلهودي املح� يف يوم السبت و��رز باملسيح. لقد �رشَّ  ، ليس يلُعادي انلاس، تأسُّ
يِل َ�ِْد  ِ

ْ
نَا َعلَيِْه" (بل تلمجيد اهللا. بالنسبة بلولس، اكن هذا "إِ�

َ
ي اْؤتُِمنُْت أ ِ

َّ
ُمبَاَرِك اذل

ْ
 ). و�ن١١: ١ وثاوستيم ١اِهللا ال

 .بولسإيله سارة. ومع ذلك، فقد أثار عداوة يف لك ماكن تقر�بًا ذهب الخبار األهو  اإل�يل

خري لكسب احرتام املواطن� أو�اولة إ�اد طر�قة  ىلع رسالة اإل�يل هبولس هلذا العداء بعدم تأ�يد �ستجبلم 
يف املجمع هناك  وعظة وذهب من �سالونييك إىل ب��َّ فة يف لك مدينة. سرتاتيجيَّ ر�ن. لقد استخدم نفس االاملؤثِّ 

ال أعم و�ثارةة عندما تبعه بعض مث�ي الشغب من �سالونييك وحاولوا استفزاز مواط� ب��َّ و). ١٠: ١٧ الرسل (أعمال
أيًضا  وأعلن، حيث أخذ اإل�يل مرة أخرى إىل املجمع يف يوم السبت. )١٥ اآلية( الشغب، انتقل بولس إىل أثينا

ا اسرتىع االنتباه وأثار، )١٧ اآلية(األسبوع اإل�يل يف السوق األثي� خالل   أيًضا. اجلدل هناك ِممَّ

لم  .ع الفالسفة واملفكر�نماكن جتمُّ  —ث يف أر�وس باغوس ستداعء بولس للتحدُّ ارسد  يف ١٧الرسل �ستمر أعمال 
 .)١٨ اآلية(سيكون مهذار  عتقد الفالسفة أنهاا: حرتامهم، ول�ن العكس تمامً ا اكتسبي�ن ذلك ألنه 

الشعراء ا ىلع االقتباس من �. اكن قادرً ًفا، ضليًعا يف الفلسفات والكتابات القديمة لألثينيّ اكن بولس رجًال مثقَّ 
باتلرص�ح ة أو اخلطابة. لكنه بدأ � باحلجج الفلسفيَّ . ل�ن بولس لم �اول أن يُبهر األثينيّ �ايلوناني� الالكسيكيّ 

املسيح ب يوًماالعالم  دينرة يف اجلهل. فقد أعلن أن اهللا يأمر باتلو�ة وسيتجذِّ ة اكنت مُ أن معتقداتهم ادلينيَّ هلم ب
ف� اكمل هلؤالء املثقَّ  ى، كرز بولس باملسيح. وقد اكن ىلع وشك أن �رشح اإل�يل �شلٍك ). بعبارة أخر٣١-٣٠ اآليات(

رجة ادلواحلديث املتبادل إىل  ،واجلدل ،�ث� من السخر�ةمصحوً�ا باكن الرد  للقيامة،�، ل�ن بمجرد ذكره األثينيّ 
 .اليت أنهت االجتماع

 جتديد منه تطلَّبت — بولس خدمة يف اتوقعً مُ  انمًط  صبحتأ اليت —ب�ل تأ�يد، مثل هذه االستجابة 
 كذلك؟ ليسأ. بأ�ملها ةاالسرتاتيجيَّ 

َمْجَمِع ب�ل تأ�يد ال. فقد ذهب بولس بعد ذلك إىل كورنثوس، حيث بقيت اسرتاتيجيَّ 
ْ
ته دون تغي�. "اَكَن ُ�َاجُّ يِف ال

ىلع هذا  أجابجًجا �تلفة يف كورنثوس؟ ). فهل استخدم حُ ٤: ١٨الرسل  (أعماللُكَّ َسبٍْت َوُ�ْقِنُع َ�ُهوًدا َوُ�ونَاِ�يَِّ�" 
َمِسيَح َو�ِيَّاُه مَ  عزمإنه  قالالسؤال �شلك قاطع عندما 

ْ
 �َُسوَع ال

َّ
ك ). تمسَّ ٢: ٢كورنثوس  ١ْصلُوً�ا" (أال يعرف شيئًا "إال

. هذه � الطر�قة و ينحرف عنهأ ل من شأن اإل�يلقلِّ بولس بالرسالة. ىلع الرغم من املعارضة الشديدة، إال أنه لم يُ 
 .الرب من املنرب إلكرام
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 )Grace Community(كنيسة املسؤول عن اتلعليم يف  رايعالهو  (JohnMacArthur@) ادلكتور جون ماك آرثر
"انلعمة   يف برنامجم�َّ م المُ علِّ المُ  . وهواكيلفورنيا، ىلع مدار اخلمس� اعًما املاضيةيف والية يف صن فايل، بمدينة 

 The Gospel" (اإل�يل وفًقا ليسوع" ، وقد كتب العديد من الكتب، بما يف ذلك)Grace to Youل�م" (

according to Jesus.( 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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