
 الرسالة األولى إلى مؤمني آورنثوس
  

  اجعلوا المحبة هدفكم
  

  آلمات حكمة لكنيسة في حالة غليان
  

  الكاتب وتاريخ الكتابة
  

  .م 55 أو 54آتب بولس الرسول هذه الرسالة حوالي سنة 
  

  لمن ُآتبت؟
   

  .للمؤمنين في آورنثوس، وهي مدينة تجارية هامة في اليونان
  

  الغرض من الكتابة
  

نقسام يهددان آان النزاع واإل: لمه أخبار مقلقةترك الرسول بولس الكنيسة التي أسسها في آورنثوس بسنتين أو ثالث نما إلى عبعد أن 
الكنيسة الشابة، وصار البعض متكبرين روحيًا، مما أدى إلى مشاآل مثل السلوك الجنسي المعيب، والمعاملة السيئة مع المؤمنين 

فكتب الرسول بولس إليهم محاوًال . ء استخدام المواهب الروحية، وإساءة فهم التعاليم المسيحية األساسيةاآلخرين قوًال وفعًال، وسو
  .إعادة التوازن إلى الكنيسة

  
  
  

  آورنثوس األولىآيف تقرأ 
  

لمسيحيين وقليلة هي المواضع الكتابية األخرى التي تكشف ضعفات ا. آلها هنا في آورنثوس األولى:  وإشاعات وانشقاقاتمعارك
 ومتى يصبح –التعامل مع مجتمع مجنون بالجنس والطالق : وهناك مواضيع أخرى تتضمن. بمثل الشدة التي تظهرها بها هذه الرسالة

أي اهللا في بعض المواضيع فمن التعرف على ر! ستعدإ. قيموا الدعاويال ُي قيموا أوهذا التصرف مبررًا؟ متى يمكن للمؤمنين أن ُي
  .ع المؤمنين على ترك أثر مقدس وبصمة تقوى على عالم اليومشجِّرى آيف ُت سوف تالساخنة،

  
راقب بولس وهو .  برغم سلوآهم الذي ال يتسم أحيانًا بالقداسة–الحظ آيف يرى الرسول بولس المؤمنين أفرادًا مقدسين ومدعويين 

  ).19 :6  ،16: 3(م مكان سكنى الروح القدس يكافح بمهارة إليقاظهم على حقيقة أنه
  
بين المشاعر الواضحة التي آانت تغمر قلب بولس أثناء آتابته هذه الرسالة، سوف تالحظ مجاًال واسعًا من األمزجة التي يعبر عنها، َت

إن آلمات بولس الرسول . إنه يتوق إلى تعديل سلوآهم حتى يعكس بر الرب يسوع. من الغضب إلى الخزي إلى الحزن إلى الرقة
قرأ هذه الرسالة تستحق أن ُت. س بعيدًا عن التطرفات التي تقوض دعائم الوحدة والمحبة المسيحيةا متوجهًا بالنبرياءتصحح الغيرة والك

  .وسوف تقضي وقتًا مثمرًا في تفحص مجاالت في حياتك تحتاج فيها إلجراء تغيير ما. أآثر من مرة
  

الحظ المعلومة المباشرة والعملية ذات الصلة بالحياة .  المخلصةلقد أعطى بولس ألهل آورنثوس ما يحتاجونه وهو النصيحة المباشرة
  .سوف تلتقي أيضًا على هذه الصفحات بالتأثير الملهم العظيم. المسيحية والعالقات الكنسية

  
  .إن أغلب ما يقوله الكتاب المقدس عن المواهب الروحية موجود هنا

  ).15(والقيامة ) 13(المحبة وهو يقدم لنا فضًال عن ذلك أسمى الكلمات الرائعة عن 
 


