هل كان معلمنا بولس الرسول بتول ام
متزوج ؟ اعمال  9و  22و 1
كورنثوس  7و 9
Holy_bible_1

يقول البعض ان معلمنا بولس الرسول كان متزوج بدليل انه كان عضو في المجمع اليهودي وهذا
من شروطه كما يقولوا ان يكون متزوج  .وهذا فقط له عالقة بالرهبنة ورفضها .واريد ان اوضح
واؤكد اني لست طرفا في خالف طائفي او تاريخي او غيره ولكن اوضح ما هو مكتوب في الكتاب
المقدس الذي اكد عليه الشهود االوائل من اباء الكنيسة الذي كانوا اقرب لالحداث ووصل الينا في
التقليد المكتوب والنقلي

مع مالحظة ان هذا الملف ال اتكلم عن البتولية وال الرهبنة وعظمة مكانتها وال عن قدسية الزواج
الرباط المقدس الطاهر الرائع ولكن فقط توضيح لحالة معلمنا بولس الرسول االجتماعية بمعني
اني لن احتاج ان اتكلم عن امثلة البتولية ووصايا الرب يسوع المسيح عن البتولية للبعض وايضا
اقوال االباء عن البتولية والرهبنة انا فقط اركز علي موقف معلمنا بولس الرسول.
وساحاول ان اقسم الرد الي جزء تاريخي بسيط ثم بعض االعداد وشرحها
تاريخيا
غرض اثبات ان بولس الرسول كان متزوج هو فقط الن بعض الطوائف المسيحية ترفض البتولية
والرهبنة تماما وهذا الفكر ظهر في القرن السادس عشر اثناء الخالف بين الكاثوليكية وبعض
المنشقين منها ( دون التطرق الي مواضيع تاريخية او طائفية )ومن نقاط الخالف كان الرهبنة
ولهذا اي اشارة او دليل علي تشجيع البتولية و الرهبنة تم رفضها وبالطبع منها ان معلمنا بولس
الرسول كان بتول.
معلمنا بولس الرسول لم يكن عضو في مجمع السنهدريم فهذا للشيوخ بل هو تلميذ غماالئيل
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اح ِّت َج ِّ
ال ِّ
« 1أ َُّي َها ِّ
اآلن لَ َد ْي ُك ْم».
اجي َ
اس َم ُعوا ْ
اءْ ،
اإل ْخ َوةُ َو َ
اآلب ُ
الر َج ُ
ِّ
ِّ
ال:
َعطُوا ُس ُكوتًا أ ْ
َ 2فلَ َّما َس ِّم ُعوا أ ََّن ُه ُي َنادي لَ ُه ْم ِّباللُّ َغ ِّة ا ْل ِّع ْب َران َّي ِّة أ ْ
َح َرى .فَقَ َ
لك ْن ربي ُ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ي ولِّ ْد ُ ِّ
ِّ
َّبا ِّع ْن َد ِّر ْجلَ ْي
وس كيليكيَّ َةَ ،و َ َ ْ
ت في هذه ا ْل َمدي َنة ُم َؤد ً
ت في طَ ْر ُس َ
« 3أََنا َر ُج ٌل َي ُهود ٌّ ُ
ِّ
ت َغي ا ِّ
َغماالَ ِّئيل َعلَى تَ ْح ِّق ِّ َّ
ام ِّ
يع ُك ُم ا ْل َي ْوَم.
ور هلل َك َما أَ ْنتُ ْم َجم ُ
وس األ ََب ِّو ِّيَ .و ُك ْن ُ ُ ً
يق الن ُ
َ
َ

ِّ
الس ُج ِّ
اء،
يق َحتَّى ا ْل َم ْو ِّتُ ،مقَِّي ًدا َو ُم َسلِّ ًما ِّإلَى ُّ
ت ه َذا الطَّ ِّر َ
اضطَ َه ْد ُ
َ 4و ْ
ون ِّر َجاالً َون َس ً
ِّ
َ 5كما َي ْش َه ُد لِّي أ َْي ً ِّ
ضا ِّم ْن ُه ْم َر َس ِّائ َل لِّ ِّ
ِإ ْخ َوِّة
ين ِّإ ْذ أ َ
َخذ ُ
يس ا ْل َك َه َن ِّة َو َج ِّميعُ ا ْل َم ْش َي َخ ِّة ،الَّذ َ
ْت أ َْي ً
ضا َرئ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اك ِّإلَى أ ِّ
ين لِّ َك ْي ُي َعاقَ ُبوا.
قَ ،ذ َه ْب ُ
ِّإلَى د َم ْش َ
يم ُمقَ َّيد َ
ين ُه َن َ
ت آلت َي ِّبالَّذ َ
ُ
ُور َشل َ
فهو ليس عضو ولكنه تلميذ لعضو في مجمع السنهدريم
وهو كان في هذه المرحلة شاب وليس رجل متزوج متقدم في العمر
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ِّ
ِّ
ٍّ
ار َج ا ْل َم ِّدي َن ِّة َو َر َج ُموهَُ .و ُّ
َخ َر ُجوهُ َخ ِّ
ال لَ ُه َش ُاو ُل.
َ 55وأ ْ
الش ُه ُ
ود َخلَ ُعوا ث َي َاب ُه ْم ع ْن َد ِّر ْجلَ ْي َشاب ُيقَ ُ
فهي هذه المرحلة قبل ان يؤمن هو اصال كان شاب في مرحلة التلمذة وهذا في سنة تقريبا قبل
 35م
ويقول مرجع
Peter and Paul . In the Footsteps of Paul . Tarsus . 1. PBS. Retrieved
2010–11–19.
ان يولس الرسول ولد في طرسوس بعد سنة  5م وقبل  15م بمعني متوسط  11م وهذا يعني انه
وقت ايمانه كان متوسط عمره تقريبا  25سنة وهو اقل من متوسط عمر زواج اليهود في هذا
الزمان الذين غالبا يتزوجون في الثالثينات وايضا اقل من السن الذي يصبح فيه عضو في مجمع
ولكن عمر مناسب ان يكون تلميذ شيخ كما اقر بنفسه هذا

ولكن هتماشي مع من يدعي انه كان عضو في مجمع
المجمع اليهودي
واليهود كان عندهم هيكل واحد وهو هيكل سليمان والذي معه المجمع االساسي اليهودي وهو
الذي به السبعين شيخ وهم اعضاء مجمع السنهدريم الشيوخ ولكن هؤالء المعلمين كان لهم عدة
تالميذ كانوا ايضا اعضاء في المجمع ويشار اليهم بتلميذ الشيخ او تابع الشيخ فالشيوخ هؤالء
هم الذين كان يجب ان يكونوا متزوجين ولكن تالميذهم من الشباب ليس بشرط وهؤالء التالميذ
كان لهم الحق حسب رتبتهم في التلمذه ان يخدموا ويعلموا في المجامع الفرعية فاليهود باالضافة
الي مجمع السنهدريم االساسي كان عندهم عدة مجامع للقراءات االسبوعيه يوم السبت
والدليل
 )1إنجيل متى 23 :4
ام ِّع ِّهم ،وي ْك ِّرُز ِّب ِّب َشارِّة ا ْلملَ ُك ِّ
يل يعلِّم ِّفي مج ِّ
ِّ ِّ
وتَ ،وَي ْش ِّفي ُك َّل َم َر ٍّ
ض
ان َي ُسوعُ َيطُ ُ
َو َك َ
ََ
ْ ََ
َ َ
وف ُك َّل ا ْل َجل ُ َ ُ
ضع ٍّ
ف ِّفي َّ
الش ْعب.
َو ُك َّل َ ْ

 )2إنجيل متى 2 :6
ون ِّفي ا ْلمج ِّ
ام ِّع َوِّفي األ ِّ
َّام َك ِّبا ْل ُب ِّ
َزقَّ ِّة،
وقَ ،ك َما َي ْف َع ُل ا ْل ُم َر ُ
ص َن ْع َ
اؤ َ
ََ
ص َدقَ ًة فَالَ تُ َ
ت َ
فَ َمتَى َ
ص ِّو ْت قُد َ
ِّ
َّدوا ِّم َن َّ
الن ِّ
اس .اَْل َح َّ
َج َرُه ْم!
لِّ َك ْي ُي َمج ُ
استَ ْوفَ ْوا أ ْ
ول لَ ُك ْم ِّ:إ َّن ُه ْم قَد ْ
ق أَقُ ُ

 )3إنجيل متى 5 :6
ِّ
ِّ
ين ِّفي ا ْلمج ِّ
ام ِّع َوِّفي َزَو َايا
ون أ ْ
صلَّ ْي َ
صلُّوا قَائ ِّم َ
ين ،فَِّإ َّن ُه ْم ُي ِّح ُّب َ
ت فَالَ تَ ُك ْن َكا ْل ُم َرائ َ
ََ
َن ُي َ
« َو َمتَى َ
ِّ
ار ِّع ،لِّ َكي َي ْظ َه ُروا لِّ َّلن ِّ
َّ
الش َو ِّ
اس .اَْل َح َّ
َج َرُه ْم!
استَ ْوفَ ْوا أ ْ
ول لَ ُك ْمِّ :إ َّن ُه ْم قَد ْ
ق أَقُ ُ
ْ

 )4إنجيل متى 35 :9
ام ِّعها ،وي ْك ِّرُز ِّب ِّب َشارِّة ا ْلملَ ُك ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وتَ ،وَي ْش ِّفي ُك َّل
ان َي ُسوعُ َيطُ ُ
َو َك َ
وف ا ْل ُم ُد َن ُكلَّ َها َوا ْلقَُرى ُي َعل ُم في َم َج َ َ َ
َ َ
ضع ٍّ
َم َر ٍّ
ف ِّفي َّ
الش ْع ِّب.
ض َو ُك َّل ُ ْ

 )5إنجيل متى 17 :11
اس ،ألَنَّهم سيسلِّموَن ُكم ِّإلَى مجالِّس ،وِّفي مج ِّ
ِّ
اح َذروا ِّم َن َّ
الن ِّ
ام ِّع ِّه ْم َي ْجلِّ ُدوَن ُك ْم.
ََ َ َ ََ
ُْ َ ُ ْ ُ ْ
َولك ِّن ْ ُ

 )6إنجيل متى 6 :23
ون ا ْلمتَّ َكأَ األ ََّول ِّفي ا ْلوالَ ِّئِّم ،وا ْلمجالِّس األُولَى ِّفي ا ْلمج ِّ
ِّ
ام ِّع،
ََ
َ ََ َ
َ
َ
َوُيحبُّ َ ُ

 )7إنجيل متى 34 :23

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ون ِّفي
ونَ ،و ِّم ْن ُه ْم تَ ْجلِّ ُد َ
صلِّ ُب َ
اء َو َكتََب ًة ،فَم ْن ُه ْم تَ ْقتُلُو َن َوتَ ْ
اء َو ُح َك َم َ
لذل َك َها أََنا أ ُْرس ُل ِّإلَ ْي ُك ْم أَ ْن ِّب َي َ
مج ِّ
ون ِّم ْن َم ِّدي َن ٍّة ِّإلَى َم ِّدي َن ٍّة،
ام ِّع ُك ْمَ ،وتَ ْ
ط ُرُد َ
ََ

إنجيل مرقس 39 :1
الشي ِّ
ان ي ْك ِّرُز ِّفي مج ِّ
ام ِّع ِّهم ِّفي ُك ِّل ا ْل َجلِّ ِّ
ين.
اط َ
ََ
يل َوُي ْخ ِّر ُج َّ َ
فَ َك َ َ
ْ
و يطلق عليهم كلمة مجمع بالمفرد ايضا
إنجيل متى 54 :13
ولَ َّما جاء ِّإلَى وطَ ِّن ِّه َكان يعلِّمهم ِّفي مجم ِّع ِّهم حتَّى ب ِّهتُوا وقَالُواِّ « :م ْن أَين لِّه َذا ِّ
هذ ِّه ا ْل ِّح ْك َم ُة
َْ
ََْ ْ َ ُ
َ
َ
َ َ
َ
َ َُ ُ ُْ
ات؟
َوا ْلقُ َّو ُ
رغم ان متي البشير ذكر مجامعهم
وايضا يحنا البشير يستخدم كلمة مجمع بالمفرد علي كل المجامع
إنجيل يوحنا 42 :12
ضاَ ،غير أ ََّنهم لِّسب ِّب ا ْلفَ ِّر ِّ
الر َؤس ِّ
لك ْن مع ذلِّ َك آم َن ِّب ِّه َك ِّثير َ ِّ
و ِّ
ين لَ ْم َي ْعتَ ِّرفُوا
يس ِّي َ
اء أ َْي ً
ََ
َْ ُ ْ َ َ
ون م َن ُّ َ
َ
ُ
َ
ِّ ِّ َّ ِّ
يروا َخ ِّ
ار َج ا ْل َم ْج َم ِّع،
ِّبه ،ل َئال َيص ُ
والرب نفسه استخدم اسم مجمع مفرد علي المجامع
إنجيل يوحنا 21 :15

ِّ
ت ُك َّل ِّح ٍّ
ث
ين ِّفي ا ْل َم ْج َم ِّع َوِّفي ا ْل َه ْي َك ِّل َح ْي ُ
ت ا ْل َعالَ َم َعالَ ن َي ًة .أََنا َعلَّ ْم ُ
َج َاب ُه َي ُسوعُ« :أََنا َكلَّ ْم ُ
أَ
ود َد ِّائما .وِّفي ا ْل َخفَ ِّ
ِّ
اء لَ ْم أَتَ َكلَّ ْم ِّب َش ْي ٍّء
َي ْجتَمعُ ا ْل َي ُه ُ ً َ
اذا احد رؤساء المجمع يقصد به احد رؤساء المجامع التي في المنطقه
ومثال للتوضيح مثلما اقول انا اذهب الي الكنيسه من صغري رغم ان ذهبت عدة كنائس ولكن
استخدمت كلمة مفرد عن الكنائس
ووظيفة رئيس المجمع هو
G752
ἀρχισυνάγωγος
archisunagōgos
Thayer Definition:
1) ruler of the synagogue. It was his duty to select the readers or teachers
in the synagogue, to examine the discourses of the public speakers, and to
see that all things were done with decency and in accordance with
ancestral usage.
رئيس مجمع وظيفته اختيار الق ارء والمعلمين في المجمع وترتيب المتكلمين للعامه ويراقب كل
االشياء في المجمع بلياقه وبترتيب
وايضا يقسم ما يسمي بالشما

وكفر نحوم مدينه كبيره وحسب ما شرح دكتور اليت فوت اليهودي ان كفر نحوم بها اكثر من
مجمع واكثر من رئيس.
وحتي المجمع الواحد مثل الكنيسه حاليا قد يكون له ارشي سيناجوج بمعني رئيس مجمع او اكثر
من ارشي سيناجوج مثل الكنائس التي يكون فيها اكثر من كاهن ولكن هم اكثر تخصص بمعني
ان رئيسين يكون تخصصهم
The minister of the synagogue
وهو الذي يشرح ويعلم
والثاني
The messenger of the congregation
وهو الذي يشرف علي المجمع ومسؤل عن فتحه وقفله وتوزيع القراءات
ولكن اعضاء المجمع الفرعي هؤالء كانوا يصلحوا ان يكونوا في سن الثالثين ويعلمون في
المجامع رغم انهم غير متزوجين مثل الرب يسوع المسيح كان يعلم في المجامع رغم انه غير
متزوج وكان رئيس المجمع يطلب من ان يقراء في المجمهع مثلما حدث يوم السبت
انجيل لوقا 4
ان يعلِّم ِّفي مج ِّ
يع.
َّدا ِّم َن ا ْل َج ِّم ِّ
ام ِّع ِّه ْم ُم َمج ً
ََ
َ 15و َك َ ُ َ ُ
ث َكان قَ ْد تَرَّبى .ود َخل ا ْلمجمع حسب عاد ِّت ِّه يوم َّ ِّ
الن ِّ
اء ِّإلَى َّ
ام لِّ َي ْق َأرَ،
اص َرِّة َح ْي ُ َ
َ 16و َج َ
َ
الس ْبت َوقَ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ

ِّ ِّ
ان م ْكتُوبا ِّف ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اء َّ
يه:
الن ِّب ِّيَ .ولَ َّما فَتَ َح الس ْف َر َو َج َد ا ْل َم ْوض َع الَّذي َك َ َ ً
 17فَ ُدف َع ِّإلَ ْيه س ْف ُر ِّإ َش ْع َي َ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ،أَرسلَ ِّني أل ْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي
وح َّ
ُ « 15ر ُ
الر ِّب َعلَ َّي ،أل ََّن ُه َم َس َحني أل َُبش َر ا ْل َم َساك َ ْ َ
َشف َي ا ْل ُم ْن َكس ِّري ا ْل ُقلُوب ،ألُ َناد َ
ِّ
ين ِّب ِّ
ْس ِّ
اإل ْطالَ ِّ
ين ِّفي ا ْل ُح ِّرَّي ِّة،
ص ِّرَ ،وأ ُْر ِّس َل ا ْل ُم ْن َس ِّح ِّق َ
ور َ
ق ولِّ ْل ُع ْم ِّي ِّبا ْل َب َ
ل ْل َمأ ُ
الر ِّب ا ْل َم ْق ُبولَ ِّة».
َ 19وأَ ْك ِّرَز ِّب َس َن ِّة َّ
ِّ
الس ْفر وسلَّم ُه ِّإلَى ا ْل َخ ِّادِّم ،وجلَس .وج ِّميع الَِّّذ َ ِّ
 21ثُ َّم طَوى ِّ
ص ًة
ََ َ ََ ُ
ين في ا ْل َم ْج َم ِّع َكا َن ْت ُع ُيوُن ُه ْم َشاخ َ
َ
َ ََ َ
ِّإلَ ْي ِّه.
 21فَابتَ َدأَ يقُول لَهمِّ« :إ َّن ُه ا ْليوم قَ ْد تَ َّم ه َذا ا ْلم ْكتُوب ِّفي مس ِّ
ام ِّع ُك ْم».
َ ُ
ََ
ْ َ ُ ُْ
َْ َ
ات ِّ
 22و َكان ا ْلج ِّميع ي ْشهدون لَه ويتَعجَّبون ِّم ْن َكلِّم ِّ
الن ْع َم ِّة ا ْل َخ ِّ
س
ار َج ِّة ِّم ْن فَ ِّم ِّهَ ،وَيقُولُ َ
َ َ َ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ون« :أَلَ ْي َ
َ
ف؟»
وس َ
ه َذا ْاب َن ُي ُ
ولهذا المعلمين واعضاء المجامع الفرعية وايضا اعضاء المجمع الرئيسي من تالميذ الشيوخ هؤالء
ليس بشرط ان يكونوا متزوجين .ولهذا الدليل الذي بني عليه البعض ان بولس الرسول كان
متزوج هو في الحقيقة دليل غير صحيح

االدلة ان بولس الرسول كان بتول
معلمنا بولس الرسول نفسه يشهد انه ليس له زوجة ويقارن نفسه بانه ليس مثل بطرس
المتزوج
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ُخ ٍّت َزوج ًة َكب ِّ
صفَا؟
س لَ َنا ُس ْل َ
الر ُس ِّل َوِّا ْخ َوِّة َّ
اقي ُّ
ول ِّبأ ْ
ان أ ْ
طٌ
َْ َ
الر ِّب َو َ
 5أَلَ َعلَّ َنا لَ ْي َ
َن َن ُج َ

ِّ
ِّ
وت
 15أ َّ
ير ِّف َّي َ
هك َذا .ألَنَّ ُه َخ ْيٌر لِّي أ ْ
َم َ
َستَ ْع ِّم ْل َش ْي ًئا ِّم ْن ه َذاَ ،والَ َكتَ ْب ُ
َما أََنا َفلَ ْم أ ْ
ت ه َذا ل َك ْي َيص َ
َن أ ُ
ِّم ْن أ ْ ِّ
َح ٌد فَ ْخ ِّري.
َن ُي َعط َل أ َ
وهذا يوضح انه من حقه ان يتزوج ولكنه اختار بحرية ارادته ان ال يتزوج اي انه كان بتول
وايضا يوضح ذلك بتفصيل
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 1 :7و اما من جهة االمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان ال يمس امراة
 2 :7و لكن لسبب الزنى ليكن لكل واحد امراته و ليكن لكل واحدة رجلها
 3 :7ليوف الرجل المراة حقها الواجب و كذلك المراة ايضا الرجل
 4 :7ليس للمراة تسلط على جسدها بل للرجل و كذلك الرجل ايضا ليس له تسلط على جسده بل
للمراة
 5 :7ال يسلب احدكم االخر اال ان يكون على موافقة الى حين لكي تتفرغوا للصوم و الصالة ثم
تجتمعوا ايضا معا لكي ال يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم
 6 :7و لكن اقول هذا على سبيل االذن ال على سبيل االمر

 7 :7الني اريد ان يكون جميع الناس كما انا لكن كل واحد له موهبته الخاصة من هللا الواحد
هكذا و االخر هكذا
 5 :7و لكن اقول لغير المتزوجين و لال رامل انه حسن لهم اذا لبثوا كما انا
 9 :7و لكن ان لم يضبطوا انفسهم فليتزوجوا الن التزوج اصلح من التحرق
 11 :7و اما المتزوجون فاوصيهم ال انا بل الرب ان ال تفارق المراة رجلها
 11 :7و ان فارقته فلتلبث غير متزوجة او لتصالح رجلها و ال يترك الرجل امراته
 12 :7و اما الباقون فاقول لهم انا ال الرب ان كان اخ له امراة غير مؤمنة و هي ترتضي ان
تسكن معه فال يتركها
 13 :7و المراة التي لها رجل غير مؤمن و هو يرتضي ان يسكن معها فال تتركه
 14 :7الن الرجل غير المؤمن مقدس في المراة و المراة غير المؤمنة مقدسة في الرجل و اال
فاوالدكم نجسون و اما االن فهم مقدسون
 15 :7و لكن ان فارق غير المؤمن فليفارق ليس االخ او االخت مستعبدا في مثل هذه االحوال
و لكن هللا قد دعانا في السالم
 16 :7النه كيف تعلمين ايتها المراة هل تخلصين الرجل او كيف تعلم ايها الرجل هل تخلص
المراة

 17 :7غير انه كما قسم هللا لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك و هكذا انا امر في
جميع الكنائس
 15 :7دعي احد و هو مختون فال يصر اغلف دعي احد في الغرلة فال يختتن
 19 :7ليس الختان شيئا و ليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا هللا
 21 :7الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها
 21 :7دعيت و انت عبد فال يهمك بل و ان استطعت ان تصير ح ار فاستعملها بالحري
 22 :7الن من دعي في الرب و هو عبد فهو عتيق الرب كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد
للمسيح
 23 :7قد اشتريتم بثمن فال تصيروا عبيدا للناس
 24 :7ما دعي كل واحد فيه ايها االخوة فليلبث في ذلك مع هللا
 25 :7و اما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن و لكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان
يكون امينا
 26 :7فاظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر انه حسن لالنسان ان يكون هكذا
 27 :7انت مرتبط بامراة فال تطلب االنفصال انت منفصل عن امراة فال تطلب امراة

 25 :7لكنك و ان تزوجت لم تخطئ و ان تزوجت العذراء لم تخطئ و لكن مثل هؤالء يكون لهم
ضيق في الجسد و اما انا فاني اشفق عليكم
 29 :7فاقول هذا ايها االخوة الوقت منذ االن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كان ليس لهم
 31 :7و الذين يبكون كانهم ال يبكون و الذين يفرحون كانهم ال يفرحون و الذين يشترون كانهم
ال يملكون
 31 :7و الذين يستعملون هذا العالم كانهم ال يستعملونه الن هيئة هذا العالم تزول
 32 :7فاريد ان تكونوا بال هم غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي الرب
 33 :7و اما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امراته
 34 :7ان بين الزوجة و العذراء فرقا غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا و
روحا و اما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها
 35 :7هذا اقوله لخيركم ليس لكي القي عليكم وهقا بل الجل اللياقة و المثابرة للرب من دون
ارتباك
 36 :7و لكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه اذا تجاوزت الوقت و هكذا لزم
ان يصير فليفعل ما يريد انه ال يخطئ فليتزوجا
 37 :7و اما من اقام راسخا في قلبه و ليس له اضطرار بل له سلطان على ارادته و قد عزم
على هذا في قلبه ان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل

 35 :7اذا من زوج فحسنا يفعل و من ال يزوج يفعل احسن
 39 :7المراة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا و لكن ان مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن
تريد في الرب فقط
 41 :7و لكنها اكثر غبطة ان لبثت هكذا بحسب رايي و اظن اني انا ايضا عندي روح هللا
بولس يفضل أن يكون الجميع بتوليين مثله ،لكنه يرجع فيقول أن البتولية موهبة معطاة من هللا ال
يقدر عليها كل واحد .وليس سمو مرتبة البتولية معناه رفض الزواج ،فكما قلنا أن الذي أسس سر
الزواج هو هللا نفسه (تك  " + )24 :2ما جمعه هللا ال يفرقه إنسان" (مت  .)6 :19والمسيح
علي جبل التجلي كان معه موسى المتزوج وايليا البتول .فاهلل اختار للبعض أن يحيا في بتولية
واختار للبعض أن يتزوج لينجب أطفال ،واال لتوقف العالم .ولكن بولس الرسول واضح من كالمه
انه بتول في سياق كالمه.
فاعتقد بتولية معلمنا بولس الرسول واضحة وال نحتاج ان نختلف عليها وال ندخلها في صراع
طائفي كدليل مع او ضد وال ان نخطئ تفسير بعض االياء لتكون دليل علي انه لم يكن بتول.

والمجد هلل دائما

