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 هو خدمتكعملك 

 تحقيقك يةكيف: كون ست كإعالنصالة. إعالن وكك هذا الصباح يمكن وضعهاالنقطة الرئيسية في رسالتي 
القيام بعملك هو جزء كبير من  يةكيف: ة. أو بعبارة أخرى هو جزء أساسي من التلمذة المسيحي   عملكمتطلبات ل

لحضورك  لنكون واعيينجميعا نعمة  نامنحا، باآل أيها: النقطة الرئيسية اليوم هي، وكصالة. تك للمسيحطاع
 أشرحهاوأود أن ، هللا لنا اليوم ة. وأؤمن أن هذه هي كلمةفي جميع عالقاتنا المهني وصاياك نطيعو ، في عملنا

 .24-17 :7كورنثوس  1لمدة بضع دقائق من 

 ليثبت كل واحد فيما ُدعي إليه:

 كورنثوسكنيسة في المشاكل في ال ت إحدىالسياق السابق. كانه أنفسنا من دعونا نوج، قبل أن نقرأ النص
. على سبيل اإلنسانبالمسيح على العالقات العادية لحياة  اإليمانيجب أن يؤثر  عدم اليقين حول كيف

 أن الزوج والزوجة يجببالضرورة بالمسيح يعني  اإليمانرح سؤال ما إذا كان ط   7كورنثوس  1في ، المثال
 16-12. مثال آخر في اآليات 3في اآلية  بالمدوية  إجابة يعطي بولسة. العالقات الجنسي  عن  يمتنعوا أن

ه أو إيمانها في المسيح ولكن الطرف اآلخر لم إيمان الحياة قد وضعماذا نفعل إذا كان شريك ، هو السؤال
ال. ب بولس بيجي؟ مرة أخرى الطهارةنسحب من أجل الحفاظ على أن يينبغي على المؤمن يفعل ذلك؟ هل 

عهد  لن يدمر مطلقابالمسيح ربا ومخلصا  اإليمان. فإليمانلهللا  كعندما دعا ابقى في العالقة التي كنت فيها
 الزواج الذي رسمه هللا في الخلق.

 الشريك الغير مؤمنالشريك هجر  إن، الرسول بذلكيسمح ، 13و 12ذلك في اآليات ولكن بعد أن قال 
 القدوم، بعبارة أخرى غير مقيد لألبد في العالقة.  المؤمنيكون بذلك  معه بعد ذلك، التعامليريد وال  المؤمن

بمعاناة . هاسولكن يقد، هللا قد عينهاتخلى عن عالقات بالمسيح ال يجعل الشخص يريد أن ي اإليمان إلى
كما ، يكون  . ولكن قدالغير مؤمن المؤمن أن يربحالشريك يتوق ، ي قتدى بهسلوك و  ،وخشوع ،صالةطولية، و 

حول المسيحية أن التمرد وعدم اإليمان للشريك الغير مؤمن سوف ي، وما يليها 34 :10 المسيح في متىتنبأ 
 في عالقاتك ابقي: الرسول هو هذا يتبعهالذي  المبدأفذلك ل. بلسم هادئ يشفي بدال من، قاطعسيف  إلى

أنه إذا تم التخلي عن  باستثناءالتخلي عنها أو تدميرها. لكنه يسمح  إلى ال تسعى، المعينة من قبل هللا
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 الشريك البريء غير مقيد. كذلك فلتكن، الغير مؤمنمن قبل الشريك  كأو تحكم دون رغبتك ود مرتالعالقة 
 .بالهاجر

 عندما تصبح هللاالزواج المعينة من بعد مناقشة مبدأ البقاء في عالقة . 17 :7كورنثوس  1هنا يبدأ نصنا في 
 .24-17 :7كورنثوس  1 نقرأن. دعونا قرينتين آخرتياآلن هذا المبدأ في  بولسيناقش ، مسيحيا

 ِفي َجِميِع اْلَكَناِئِس. َغْيَر َأنَّه  َكَما َقَسَم هللا  ِلك لِ  َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّبُّ ك لَّ َواِحٍد، هَكَذا ِلَيْسل ْك. َوهَكَذا َأَنا آم ر  17
ِعَي َأَحٌد ِفي اْلغ ْرَلِة، َفاَل َيْخَتِتْن. د  18 َلْيَس اْلِخَتان  َشْيًئا، َوَلْيَسِت 19ِعَي َأَحٌد َوه َو َمْخت وٌن، َفاَل َيِصْر أَْغَلَف. د 

ِعَي ِفيَها ك لُّ َواِحٍد َفْلَيْلَبْث 20اْلغ ْرَلة  َشْيًئا، َبْل ِحْفظ  َوَصاَيا هللِا.  ْعَوة  الَِّتي د  ِعيَت َوَأْنَت َعْبٌد َفالَ 21ِفيَها. َالدَّ د 
مََّك. َبْل َوِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتِصيَر ح رًّا َفاْسَتْعِمْلَها ِباْلَحِريِ  )أو: بل، حتى  استطعت أن تصبح حرا، لو َيه 

َو 22باألحرى استخدم حالتك في الوقت الحاضر(.  ِعَي ِفي الرَّبِ  َوه َو َعْبٌد، َفه  . َكذِلَك أَلنَّ َمْن د  َعِتيق  الرَّبِ 
وا َعِبيًدا ِللنَّاِس. 23َأْيًضا اْلح رُّ اْلَمْدع وُّ ه َو َعْبٌد ِلْلَمِسيِح.  ِعَي ك لُّ َواِحٍد ِفيِه 24َقِد اْشت ِريت ْم ِبَثَمٍن، َفاَل َتِصير  َما د 

 َأيَُّها اإِلْخَوة  َفْلَيْلَبْث ِفي ذِلَك َمَع هللِا. 

َغْيَر " 17بوضوح ثالث مرات. الحظ اآلية ي ذكر هنا بالزواج يختص بالفعل فيما  بولسالذي قد علمه مبدأ ال
ِعَي ِفيَها ك لُّ " 20ثم اآلية َأنَّه  َكَما َقَسَم هللا  ِلك لِ  َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّبُّ ك لَّ َواِحٍد، هَكَذا ِلَيْسل ْك."  ْعَوة  الَِّتي د  َالدَّ

ِعَي ك لُّ َواِحٍد ِفيِه أَيَُّها اإِلْخَوة  َفْلَيْلَبْث ِفي ذِلَك َمَع هللاِ " 24ثم اآلية  ِفيَها."َواِحٍد َفْلَيْلَبْث  ." هذه العبارات َما د 
الث قطع من الخبز في ثكقسمين. قد يكون من المفيد التفكير في هذه  إلىم النص تقس بولسمبدأ لالثالث 

حيث يتم تطبيق هذا المبدأ  19و 18تأتي اآليات  ن األولينعتيقطالطابقين )مثل بيج ماك(. بين شطيرة ذات 
حيث يتم تطبيق هذا المبدأ على  23-21اآليات  في القاعدة تأتيقطعتين البين و على مسألة الختان والغرلة. 

 يةمفتاحتوضيح كلمة  إلىبحاجة  نحن، العبودية والحرية. ولكن قبل أن نتمكن من فهم أي من هذه التطبيقات
 ذا المبدأ نفسه.في ه

 ؟في المشهد الدعوةأي نوع من 

 قال"الدعوة". عندما باإلجمال في هذه الفقرة هي كلمة لمبدأ وتسع مرات جاءت في كل عبارة لالكلمة التي 
ل في وعندما قاْسل ْك." َغْيَر َأنَّه  َكَما َقَسَم هللا  ِلك لِ  َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّبُّ ك لَّ َواِحٍد، هَكَذا ِليَ " 17في اآلية  بولس
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ِعَي ك لُّ َواِحٍد ِفيِه َأيَُّها اإِلْخَوة  َفْلَيْلَبْث ِفي ذِلَك َمعَ " 24اآلية  من لدعوة اإللهية التي ليشير  ناك، " هللاِ َما د 
رسالتي هو أن : عملنا إلىستخدم كلمة "الدعوة" لإلشارة ننؤمن بالمسيح. نحن غالبا ما  خاللها قد اجتذبنا لكي

بها  بولسالطريقة التي استخدم ليس  هولكن هذ .ذلك إلىوما ، كون بائعاأرسالتي هي أن ، كون ربة منزلأ
هذا المعنى بستخدم كلمة "الدعوة" افي هذه الفقرة. مرة واحدة  جاءتمرات من أصل تسعة مرات ثمانية الكلمة 
ْعَوةُ ": . اآلية تقول حرفيا20وهي في اآلية ، المهني ِعَي ِفيَها ك لُّ َواِحٍد َفْلَيْلَبْث ِفيَها. الة()ليس ح َالدَّ " الَِّتي د 
تأتي دعوة حياة في المحطة الأو  مهنةهذه الفي مهنة أو محطة في الحياة. و  إلىشير ت" هنا الدعوةكلمة "

دعوة هللا التي تأتي مع المسيح. ببساطة شديدة  إلى الشركةالروح القدس  جذبأخرى من هللا. هذه الدعوة هي 
 نجيل.من خالل اإل النفس مجددةً في مهنته هي قوة هللا ما لشخص 

ِعيت ْم ِإَلى ": بولسيقول ، 9اآلية ، 1 إصحاح. في 1كورنثوس  1في  يتضح كل هذا َأِميٌن ه َو هللا  الَِّذي ِبِه د 
وَع اْلَمِسيِح َربِ َنا دعوة من الهذا المعنى. هذه مدعوين ب، لمسيحيين فقطوا، المسيحيينفكل لذا  ".َشِرَكِة اْبِنِه َيس 

. ناسلجميع ال المقدمةعامة للتوبة الدعوة ال عن، من جهة أخرى و ، "الدعوة"مهنتنا  عن، من ناحية، ةمختلف هللا
العامة دعوة ال إلىر يشي كان ،"أَلنَّ َكِثيِريَن ي ْدَعْوَن َوَقِليِليَن ي ْنَتَخب ونَ " 14 :22في متى  المسيحعندما قال 

 .حتى موتهم ونهارفضيو ، كثير من الناس والتي يسمعهاأنحاء العالم في  لإلنجيل

وشركة المحبة مع المسيح ، في اإليمان تي تضعناهللا ال دعوة. بولس الدعوة التي يقصدها ليست هولكن هذ
 :1كورنثوس  1في  أكثر وضوحانراه هذا و (. 65، 44 :6االبن )يوحنا  إلى هي دعوة قوية وفعالة تجذبنا

وِد َعْثَرًة، َوِلْلي وَناِنيِ يَن َجَهاَلًة! َوَأمَّا ": بولسحيث يقول  24، 23 َولِكنََّنا َنْحن  َنْكِرز  ِباْلَمِسيِح َمْصل وًبا: ِلْلَيه 
وًدا َوي وَناِنيِ يَن، َفِباْلَمِسيِح ق وَِّة هللِا َوِحْكَمِة هللِا." يَن: َيه  بل  هم ليسوا كل من يسمع الوعظ،" ينالمدعو " ِلْلَمْدع وِ 

والدعوة  دعوة العامةة اآليات إلظهار الفرق بين الحكمة. يمكننا إعادة صياغ اعلى أنهيقبلوها أولئك الذين 
يجد هذه  ، لكن كثير من اليهودبالمسيح مصلوباالجميع أن يؤمنوا  ندعواولكننا نحن ": بولسيقول : فعالةال

بقوة وبفعالية مجتذبين ، )أي لمدعويناوأما  ،جهالة الدعوةيجد هذه ليونانيين كثر من او  عثرة، الدعوة
  قوة وحكمة هللا.( يجدون دعوة اإلنجيل لمسيحل
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التي  الحالةهللا في  ونحيا مع نا يجب أن نثبتأن 24، 20، 17 :7كورنثوس  1في  بولسعندما يقول ، لذلك
إلى هللا من قبل  ما تم جذبكعند، حين تم تجديدك ي كنت فيهاالتحالة التبقى في أن : فهو يعني، د عينا فيها

 وشركة المحبة مع ابنه. ،اإليمان

 مم:على اليهود واأل مطّبقالمبدأ 

، هذه العملية وخاللوماذا يعني لنا اليوم. ، أيامههذا المبدأ في بولس لاآلن نحن بحاجة لمعرفة كيفية تطبيق 
 هوولكن الختان والغرلة. ، مهنةعلى اللمبدأ ليس ل األول بولس. تطبيق الالهوتي لهالسبب سيظهر أيضا 

ال تحاول ، وأنت يهودي ن تم تجديدكصبح يهوديا. إتال تحاول أن ، وأنت أممي ن تم تجديدكإ: ذاكه هطبقي
كنت  نإ: بعيدة المدى تطبيقات ثقافية لهالغرلة والختان. هذا تعنيه ما  ساساأل في. هذا أممياأن تصبح 

كنت  ن. إأسودال تحاول أن تصبح ، وإذا كنت من ذوي البشرة البيضاء، أبيضال تحاول أن تصبح ، أسود
 .اال تحاول أن تصبح مكسيكي، اكنت أمريكي نوإ، ايال تحاول أن تصبح أمريك، امكسيكي

ْيًئا، َوَلْيَسِت اْلغ ْرَلة  َشْيًئا، َبْل َلْيَس اْلِخَتان  شَ ": قول حرفيات 19. اآلية التحذيرلهذا  الهوتيا سببا بولسيقدم ثم 
: ليهودي هقولأن  بولسيمكن ل اهجوميعد من أكثر األمور كل شيء(." كان ذلك هو ) ِحْفظ  َوَصاَيا هللاِ 

أن . الحظ كيف افإنه يسيء لنا جميعا. ولكنه صحيح، واسعالثقافي الكنا نفهم تطبيقه  نالختان ال شيء. وإ
، نقولنحن المنطق الحالي في يومنا هذا.  عنالثقافية  كمميزاتجذري للحفاظ على كل منطق بولس مختلفا بش

بولس الثقافات. و تحاول تبديل  ال، وبالتالي، جميلواألصفر ، جميلواألحمر ، جميلواألسود ، جميل األبيض
وصايا هللا  ظحفبل ، شيئا صفروليس األ، شيئاحمر وليس األ، شيئا سودوليس األ، شيئا األبيضليس ، يقول

غير مفكر  بمثابة بولسكان هللا.  طعأحيث أنت و  ابقىالثقافات.  تحاول تبديلال ، وبالتالي، هو كل شيء
كل ، كل شيءف. بالنسبة لبولس هو مركز تفكيره بشكل أساسياهلل . فلألبدية مناسبوبالتالي ، تماماعصري 

 أولوية هللا. يأتي بعدشيء 

ن أ"يجب  قال القديمالمقيد القانون فجديد. مقيدا  اقانون نخلقخشية أن  نفهمها ه قاعدة في غاية األهمية أنهذ
الجديد المقيد القانون و ". يوافق عليكمن أجل أن  أبيض(. يجب أن تكون 1 :15عمال أ ) "خلصت تختتن لكي

 كنت تريد أن تكون  نإ أبيض. ال يمكنك أن تكون تخلصكنت تريد أن  نإ تختتن"ال يمكنك أن : يقول
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ِعَي َأَحٌد ِفي اْلغ ْرَلِة، َفاَل َيْخَتِتنْ " عبارةما أخذنا  ذاإ في قصده ونخطئ بولستعاليم  نفسد". سوف بوالمق " د 
أولئك الذين  كل علىإدانة شاملة ب ينطق ال بولسفللتكيف الثقافي.  امطلق تحريما لناهاوجع، (18)اآلية 
 ه كان له تيموثاوس. هذا واضح من حقيقة أنمن ثقافهتمعن جوانب  ون تخليثقافات أخرى و من جوانب  يتبنون 
 .(22 :9كورنثوس  1) للكل ليخلص قوماكل شيء  يصيرأن  من تعبيره الخاصو ، (3 :16)أعمال  مختتنا

بحيث أن ، ثقافيةأي مميزات من أهمية جدا هللا هو أكثر  وصايا طاعةأن  هو إظهار بولسيفعله  كانما 
كونك  منال تجعل ، . وبعبارة أخرى للمسيحيأهمية ما يكون له يزات يجب أن ال هذه المم فيتغيير المجرد 

جعل ا باألحرى . ولكن أو أحمر أو سويدي  أو ما إذا كنت أبيض أو أسود ، مختتن أم ال أمرا ذات أهمية كبيرة
 بعدئذبعدئذ وفقط هلل. خالقي األ ناموسطاعة ال هوهدف من حياتك ال كلجعل او ، اكبير  أمراطاعة من ال

بطريقة ، تصبح جميلةأن والمميزات الثقافية األخرى ، (25 :2 روميةفي  بولس شيرلختان )كما يليمكن 
لمميزات ل بولستطبيق مبدأ إن ، . في كلمة واحدةاإليمانعن طاعة  بوصفها تعبيراجدا  ةومشتقثانوية 

هي ذات أهمية ضئيلة هلل ف، الحالية من المميزات الثقافية بشأن حالتك تفاخرتوال  تقلقال : الثقافية هو هذا
: في هذا هي تتحقق كلهاوالتي ، طاعة وصاياهوعقلك، وجسدك، ل ،كروحنفسك، و  بكونك مكرسابالمقارنة 

 (.14 :5غالطية ؛ 10-8 :13" )رومية ت ِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ "

 واألحرار:على العبيد  مطّبقالمبدأ 

. مشكلة الشخص عبدا أو حرامسألة ما إذا كان  على ه مبدأ لتطبيق  23-21في اآليات  بولسثم ينتقل 
مََّك. َبْل َوِإِن ": قولتديثة الح لترجماتهي صعبة حقا. معظم ا 21ة الترجمة في اآلي ِعيَت َوَأْنَت َعْبٌد َفاَل َيه  د 

. حيث أن  هبولأجد صعوبة في ق يولكن، قد يكون هذا صحيحا "اْسَتَطْعَت َأْن َتِصيَر ح رًّا َفاْسَتْعِمْلَها ِباْلَحِريِ 
ِعَي ِفيَها ك لُّ َواِحٍد َفْلَيْلَبْث ِفيَها" األتي:ك 20 يظهر في اآلية الذي وضحه المبدأ ْعَوة  الَِّتي د  في  ذلكوك، "َالدَّ
ِعَي ك لُّ َواِحٍد ِفيِه َأيَُّها اإِلْخَوة  َفْلَيْلَبْث ِفي ذلِ ": 24اآلية   ينبين هذكليا خارجا عن الترتيب " يبدو َك َمَع هللِا.َما د 

ولكن هذه الترجمة ال ، فعل ذلك". ليس ذلك فحسبا، أن يقول "إذا كنت تستطيع الحصول على حريتك
ِعيَت هل ": في الترجمة البديلة ترجمت"( الذي بالحري الكلمات في اللغة اليونانية )"حتى" و " كلصف تن د 

مََّك. َبْل تدع ذلك اَل فَ  ؟َوَأْنَت َعْبدٌ   ".اْسَتْعِمْلَها )موقفكم الحالي( بالحري ، َوِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتِصيَر ح رًّا حتىَيه 



6 

 

ولكن ، قلقا عبوديتك تجعلك"ال تدع : على النحو التالي عبر عنهي   أن، كما يبدو لي، النقيض الحقيقي ينبغيف
 (.10 :2)تيطس  "ي َزيِ ن وا َتْعِليَم م َخلِ ِصَنا هللاِ وبالتالي "، ح". استخدامها لطاعة المسيابدال من ذلك استخدام

 18اآلية  أكثر من كون ، لحريةلقبول امطلقا  تحريماأعتقد أنه من الصحيح في نهاية المطاف أن هذا ليس 
للنص تكون الحقيقية  فالفكرة، الحرية نوال إلىلسعي لعلى أنها أمر  تهارجمت نمطلقا للختان. ولكن إ تحريما
على مجموعة جديدة من األولويات التي تركز  تحصل، المسيح شركة إلى عندما دعيت: هي فالفكرة. مبهمة

ِعيَت َوَأْنَت . "احنقلك ذلك فإنه ال ينبغي أن يسبب ، لدرجة أنه إذا كنت عبدا؛ المسيحعلى بشكل جذري  د 
مَّكَ  فال األخرى؟  كالمهن بقدر عاليليست  وظيفةل هي . هفال يهمكلك وظيفة وضيعة؟  له "،َعْبٌد َفاَل َيه 

فال ؟ أنت غير مختتنهل : ختالفات الثقافية مثل الختاناال بشأن التي يقدمهانفسها  الفكرة. هذه هي يهمك
 .فال يهمك؟ هل أنت مختتن. يهمك

من الممكن أن كان . 19كما فعل في اآلية  الموقفلهذا  ذاته الالهوتينفس السبب  يقدم بولسكان يمكن أن 
هو كل شيء". هذا صحيح. ولكن  بل حفظ وصايا هللا، وليس كونك حرا شيئا، ليس كونك عبدا شيئا" يقول

مَّكَ يقول "يمكنه أن  لشخصالذي يجعل ا. السبب سبب الهوتي جديدبيعمق فهمنا  بولس حتى ولو ، "َفاَل َيه 
ِعَي ِفي الرَّ " 22اآلية : هذا هو، كان عبدا .أَلنَّ َمْن د  َو َعِتيق  الرَّبِ   الذي يجعلوالسبب  "بِ  َوه َو َعْبٌد، َفه 
مَّكَ "، قولأن ي هيمكن الحر الشخص مشاهدة أحب  إنني اْلح رُّ اْلَمْدع وُّ ه َو َعْبٌد ِلْلَمِسيِح."": هو مماثل، "َفاَل َيه 

في ليأس ضد ا حيوي مضاد في اإلنجيل هناك  هنأيقول  فهو. بشكل عملي هكذاهوته ال وهو يقدم بولس
 الذي قد يشعر عبدال إلى ينظرهو فجدا.  ةوظائف المحترمالفي  للكبرياء مضاد حيوي وضيعة و الظائف الو 

، في الرب . افرحنفسكد ستعبي ال تدع أي إنسان .بثمنوقد اشتريت ، حر أنت"في المسيح : باليأس ويقول
"ال : قوليو ، نبيلحر  ينظر إلى شخص" ثم .ينأكثر من كل النبالء القلقحرا سوف تكون و ، فيه ضع رجاءكو 

 ".ضعوخا ويجب أن تكون متواضع، كيعل اناك من له سلطوهن، عبدا أنتفي المسيح  نكأل، مغروراتصبح 

سببا في يأسه أو كبريائه. ذلك يكون  نيجب أ ال فإنه، حراأو  اعبد ما إذا كان الشخص هذلك هو أن فجوهر
 يجبو ، مديراكان طبيبا أو محاميا أو  نإ يفتخرال أيجب ف". َفاَل َيه مَّكَ ": القولن يكون قادرا على أيجب بل 

َأيَُّها حد كبير. " إلىأقل  بشكلالمجتمع  يقدرهاكان لديه وظيفة  نإ ابكتئمأو  مشفقا على ذاتهال يكون أ
ِعَي ك لُّ َواِحٍد ِفيِه " 24في اآلية  بولسيخلص " اإِلْخَوة   عبارة هذه هللا!  مع." َبْث ِفي ذِلَك َمَع هللاِ َفْلَيلْ  ...َما د 
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ما إذا هو . ما يهم ليس بحضورههللا واالستمتاع  بقربوالحياة األبدية هي في البقاء ، ما يهم في الحياةف. هامة
 هللا. بحضورتواضع نو  نتشجع ناما يهم هو ما إذا كبل . نسانفي عيني اإل نبيلة أو وضيعة وظيفتككانت 

 اآلية) بحضورهتاع ( واالستم19 اآليةهللا ) وصاياطاعة : هذاالتعليم كيبدو ، معا بولسمبدأ  تطبيقي بوضع
ال  ك.موقفتغيير ب تشعر بعدم إلزام أنيجب  ، بحيثثقافتك أو عملك منحد كبير  إلى هو أكثر أهمية( 24

الثروات أو  بسبباألخر  الجانب إلى تكون مغرى وال ، الخوف أو اليأسجانب بمن  منساقاكون تيجب أن 
أنت لست حياتي. حياتي في طاعة هللا والتمتع ، "ال يهم أن تكون قادرة على القول لموقفك يجببل . غرورال

 ".بحضوره

 :عملية تطبيقاتأربعة 

 ذيال العملطريقة القيام ببكثيرا أكثر مهتما هللا ، العملية. أوال التطبيقاتبعض باسمحوا لي أن أختتم اآلن 
 ،ممرضات لكنيسةوظيفة جديدة. لدينا في هذه ال على حصتما إذا كنت ب اهتمامهمن  أكثر، لديك اآلن

 ،ومحاسبين، وموظفي االستقبال ،محامينو  ،ب الحساباتت اوك، سكرتاريةو  ،فنانينو  ،نجارينو  ،معلمينو 
 ،سباكينو  ،ونادالت، ومديري المكاتب، مهندسينو ، من مختلف األنواع عاملي إصالحو  ،جتماعيينا ملينوعا

مهندسي و ، وضباط الشرطة ن في البنوك،يظفو ومستشرين، وم، وأفراد عسكريين ،أطباءو  ،أمنوحراس  ،باعةو 
، وربات البيوت، مدارسومديري ، زلالمنعامالت في او  ،رسامينو  ،معماريينومهندسين ، موسيقيينو ، الديكور

 يهمجميعا هو أن ما نحتاج أن نسمعه  وغيرها الكثير. وما، مجلس الوزراء وأعضاء، قساوسةو  مرسلين،و 
عملنا الحاضر  فيكنا  ما إذا بل بالحري ، أخرى  إلىكنا ننتقل من واحدة  إذاما هو  قلب هللا ليسفي  أكثر

 .ناالطريقة التي نؤدي بها عملفي  وصاياه نطيعو الذي وعد به هللا  بحضورتمتع نس

دين كل تال فهي ليست مطلقة.  تم تجديدنا ماعند ا فيهافي الدعوة التي كن بقائنا وصية، كما رأينا، الثانية
كورنثوس  1هنا في  ه لمبدأ التي سمح بها بولس  اتاالستثناء بسبب. نحن نعرف ذلك ليس فقط ت العملتغييرا

 مجاالويوافق على مثل هذه التغييرات. هناك  المقدس يصفولكن أيضا ألن الكتاب ، (15)انظر اآلية  7
والصيادين الذين  ،لضرائب والذي أصبح واعظااجابي بونحن على دراية ، لعهد القديملتحرير العبيد في ا

وطاعة فيها تمكن البقاء ي نعلم أن هناك بعض الوظائف التي النحن ، هذا إلىمبشرين. وباالضافة أصبحوا 
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وغيرها التي ، فاسدةئقة والالالوأشكال عديدة من وسائل الترفيه غير ، البغاء، على سبيل المثال: هللا وصايا
 قد تضطر الستغالل الناس.فيها 

. د عيوا إليهابقى في الدعوة التي ين أيجب  وسكورنث الدعارة في ابدعمحترف أو اللص الن أقول ي ال بولس
 بولسجواب ؟ و عنه فما الذي ينبغي علينا التخلي، المسيح إلىعندما نأتي : هو كان السؤال في كورنثوس

إدانة تغييرات ليس  فاهتمامه. مع هللاها كنت تستطيع البقاء في نإ وظيفتكالتخلي عن  لىإأنت ال تحتاج : هو
عصري جدا غير تعليم  عملك. هذا مهما كانفي المسيح  تحقق اإلنجازيمكن أن أنه  أن يعل مولكن ، العمل

شاق بشكل و  . نحن بحاجة للتفكير طويالقطع عصب الطموح الدنيوي يألنه ، في المجتمع الغربي المعاصر
"طالبي النجاح"  لنا جميعاأميركي. كلمة هللا فقط أو  كتابيهو ما ألطفالنا عن النجاح  نقدم انحول ما إذا ك

الحماس  فيبدال من ذلك  اسكبهو  األعلى نتقالكال تخصصهالذي  واالندفاعخذ كل ذلك الطموح : ههذ يه
 ي الكتاب المقدس.ف المعلنةهللا وطاعة لمشيئته  حضورالتمتع ب لنموالروحي 

، عندما تسأل نفسك السؤال: هذا هو نصنا تطبيق، إلى وظائف بعد تنضموا مالشباب الذين لأيها  لكم، ثالثا
 أن أكرسو ، بقرب الشركة معه بقى"مشيئته هو أن أ: مدويا اجوابتقدم "ما هي مشيئة هللا لحياتي؟" يجب أن 

 قداستك ي( هأن تتطيعها مسؤول المشيئة الوحيدة التي أنتلك )المعلنة نفسي لطاعة وصاياه". مشيئة هللا 
. وال يساورني هاتريد أية وظيفةذ واتخ، كل قلبكب ذلك. كرس نفسك لمهنتك توليس، (3 :4تسالونيكي  1)

الكتاب  في طاعة وصاياهمن هللا و  بالقرببذل كل جهد ممكن للبقاء يكان كل شبابنا  نإ، شك في أنه
 له. محيث يريد تأثيرهتماما في العالم  شرهمسوف يناهلل ف، المقدس

 17. اآلية لكهللا  تكليفهو ، طالما كنت هناك، لديك اآلنالذي هذا النص يعني أن العمل ، وأخيرا، ارابع
 تكون . فليس من قبيل المصادفة أن هللا هو سيد هَكَذا ِلَيْسل ْك." ...هللا  ِلك لِ  َواِحٍد، َقَسمَ َغْيَر َأنَّه  َكَما ": قولت

ِفي َقْلِب اإِلْنَساِن َأْفَكاٌر (. "9 :16" )أمثال َقْلب  اإِلْنَساِن ي َفكِ ر  ِفي َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َيْهِدي َخْطَوَته .. "فيما تكون 
. وَرة  الرَّبِ  ِهَي َتْثب ت  ْكِمَها.اْلق ْرَعة  ت ْلقَ (. "21 :19" )أمثال َكِثيَرٌة، لِكْن َمش  " ى ِفي اْلِحْضِن، َوِمَن الرَّبِ  ك لُّ ح 

 (.33 :16)أمثال 



9 

 

، تكليف خدمتكهناك عن طريق الغش. عملك هو  إلىوصلت  نحتى إ، بتكليف إلهي فيما أنت فيهأنت ف
فيما كما هو الحال ، . كيف تلبية متطلبات هذا العمل ال يقل أهمية في الحياةبالنسبة لي أيضا وبقدر ما ه

. دعونا نصلي اصباح غداصفحة جديدة  هذا البدء فيكثيرين منا قد يعني حد. بالنسبة لهنا يوم األ هتعمل
 إلىميل أقلبي عندما  شج ع بحضورك. اواعي احفظنيذهب معي اليوم و ا، هللايا ": في العمل نشرعجميعا قبل 

 أنهاوالتي أعلم ، وصاياك أطيع لكي أعطني نعمة، يا هللا الغرور. إلىميل أعندما  أجعلني متواضعاو ، اليأس
 ".. آمينأن أحب قريبي كنفسي، في هذا تتلخص


