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ائسلسلةذد

قالمسيحىالعالمفىوالبماحثنالمفكرينكبارمنباركلىوليماالكتور

قانموقدباسكتلنداكالسكوجامعةفىالجدلدالعهدأستاذوهوالعصرهذا
والدرسالبحثفىتعمقعلىتدلالجديدالعهدلىمسلسلةدراساتباعداد

وقداالستيعابفىومهولةالمعنىفىوطرافةيرالتعبحسنفىوطالوة

آعافىنسخةميونكلهاالجدبدالعهدأسفارخملتالتىالسمملةهذهمنبم

الفيومامراتخمعمىاآلنحقىطبعهاوأعيدوحدهابريطانيافىواحد

شديدماعليهااإلقبالط

مصرلمجمهوريةاألسقفيةللكنيسةوالنشراتأليفادارممةعزتوقد

اتللخدهاإلنجيليهالقبطيةللهشةالتابعةالمسيحيةالثقافةودارالعربية

مننخبةالعربيةفىوبقدمهاتبماعاالسلسلةهذهإصدارعلىعيةاالبئ

اللفظىواإلعجمازاللويةالحذلقةمنخالسلأسلوبفىنالمثرجم

السلسلةهذهارإصدمنالهدفأنالعامةمقدمتهفىالمولفيقولهومما

ينهللمالذىالعادىالقارئتصرفتحتالحديثةالعلمأبحاثنتابجوضعو

الجديدالعهدأسفارتعاليمتطبيقثمالالهوتيةالدراساتمنسوفوراحظا
العيرهذافىالعمليةالحياةعلى

التفاسيرمنعادةنفهمهالذىبالمعتىتفسيراالسلسلةهذهوليست
واألحداثواألمثالاتوالفقراتاالفىتحليليةدراساتولكنهااألخرى

وممتهالعظةوقوةالخيالوعذوبةالتاريئجاذبيةفيهلثيقبأسلوب

المعتىوروحانيةالنحلبل



يحعالميسوعمعرفةإلىءالقراخجالدراساتهذهتقودأندعاوئا

فى5ءورالرالسوإلىأغزرحبا4محبوإلىأكةلرءوجالوضوحفى
أقربطوات

ونلثرللنا



الورنثولاتىلعمائرقدمة

كورنثوسعظمة

قدكورنثوسمدينةأنتربنااليونانبالدخريطةإلىواحدةفظرة

يكاهـامونانابالدمنالجنوبىءالجزفإنعظيمةمدينةلتكونهناكوجدت

يدفيالصغهربرزخهوالعثمالىءبالجزبطهيرماكلأنإذجزيرةيكونأن
مدينةزخاألرضمنالضيقةالقطعةهذهوعلىأميالأربعةعنعرضه

أعظممنكورنثوسأصبحتأنالهامالموخهذاعننتجوقدكورنثوس
بينكلهاالتجاريةللحركاتبدالقكانالقديمالعالمفىالتجاريةالمراكز

آخرطريقهناكيكنلمإذورنفوسازأنا6ءوبروإوناناالش

والبلوبونزطةاسبرخاليونانوثهالأثينابارةكلأنأىفيهللمرور

كانتكورنثوسألنأكورنثوسطريقعنتمرأنبدالكانالمورة

االثنينبينيربالذىاألرضمنالضيقالعنقهذاعلىتقع

حوذانالالشبرارةلىالحماليقتمرلمأنههوحدثالذىولكن

المتوسطاألبيضحرالبمنطقةفىالغربحالشرقتجارةمعظمأنبلجنوبها
االنالمعروفةماليارأسحولالمالحةفإنبكورنثوستمرئضاكانت

بالخاطرمحفوفةكانتالونانلبالدالجنوبىالطرفأقصىفىمتبانبرأس
رحلةفىيفكرمنإنمعناهماأمثالهمفىيقولونءالقدمااليونايخوننش
هولذاألخيراودلابيتهأهليوحأنيجبماليارأسحولمحرية
الخليجحتىيبحرونكانواأنهمإماطريقينأحديتبعونالمالحونكان
عليحملونهاثمالبرإلمماصغيرةكانتذاسفنهميرفعونهناكومن

ءالماإليثانيةبنزلونهائمكورنثوسبرزخعبربهرونهاوكييرةلسطوانات



شحنتهايفرغونكبيرةسقهمكانتإذاأخهمأواآلخرالجانبلى
علىشحنهايعادحاالخرءالشاطىإلىالحمالونينقلهاحيثالشاطىعلى

أخرىمفن

اآلنتوجدحشاكورنثوسزخعبرساألربعةاألميالمسيرةوكانت
ماليارأممهحولميلمائتىإليرحلةالسفنعلىتوفروسكورنقناة

وسطاكاألبيضدالبحرفىرأسأخطرهىالتى

تجاريةكديةوعظمخهاكورنثوسأهميةمقدارتمحورعلينايسهلوهكذا

كانتأنهاإليباإلضافةجنوبهاحايوناناكالتجارةبهاتمرأنمفرال
األبيضالبحرمنطقةفىالغربحالشرقتجارةلمروالمفضلالطريق

العالمفىالمتحضرةالدولئالترفوساثلكلإنقرارويقول

العربىالبلسمكورنثوسأسواقإليبسرعةطريقهاوجدتقدالقدب
الكيليكلالمعزىوشعرالبابلىوالسجادالليبىوالعاجالفيفيئوالبلح

هايدعوكماممورنثوسفكانتيجيونالفروالعبيدالليكأوفىوالصوف

بعمهموسماهاالقديمللعالمباالنسبةاألباطيلسوقلمحثابةارفى

لونبقوكانواوإذاايونانامتكأونآخرسماهابينماانيونانبرىكو
منكافيةةفترلندنفىبيكاديالىميدانفىماإنسانوقفإذأنهاليوم
فىواحدكلقابلقديكونآجالأوعاجالالنهايةفىفانهالزمن

بيكاديللىميدانبمثابةكانتكورنثوسإننقولأنيمكنفاننابالده

وسطالمهاألبيعضالبحرلعالمبالنسبة

األثميانيةاأللعابكورنثوسمدينةفىتعقدكافتسبقلماوباإلضافة

األلعابسوىالقدجالعالمفىيفوقهايكنلمالتىاطانم5هـك

فىالتجاريةالمدنأعظممغباعتبارهاأيضاكورنثوسوكانتبيةاألو
بالسكانآهلةغنيةمدينةالقديميالعالم
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وفساددالكورنئوسثر

وكهبالراثهرجانبفالي3خروجهلكورنثوسهناككانولكن

ذياقللررمزااحمهاوأصبحوبالفسادبالشرأيضااشتهرتاالقتصادية
أىكورنخوسىتعتىالتىاليونانيةةالكلهأصبحتقدبلوالفجور

السكرحياةالمونانيةاللغةفىتعتىأصمبحتكورنثوسأهلمنواحد

منطامأيةإلنكليزااللغةفىلمستعملةاالكلمةأصبحتبينماالفسكماوالدعارةو
إيليانىالونافىالكائبولوبدةروالالطيشحياةيحياالذىالشابنعنى

كانرنثوسكمنرجلدورممثلمنالمعرشعلىرظكانكالإنه

رادفةذاخهاوسكوركلمةااوحثمالاناسكريدوأنيقتضىدوره

واحدمصدركانالقديمةاآليامفىولكندعارةأوفسقأوفجورلكلمة
المتحضرالعالمكلفىمعروفاكانالذىوهوكورنثوسفىوالفسادللعثر

شيدالذىاألوكروبولتليعلوكانكورنتوسبرزخففوقنئذاك3

الحبإلهةألفروديتالعمطيمالهيكلعليه

وعندمااتعاهركناللواقاالكاهناتمنألفالهيكلذلكفىوكان

طرقاتإلياالوكروبولمنلنيرخزالعاهراتأولئككانتءالمساأقىكان

اسنيعةاطايااظهذهجانبوإلمىعاماءالفحشاضنيعركنحيثوسكور

منوالتجارالبحارةيهاإلأنقاكثرةأخرىرذائلكورنئوسفىتشرتأ

الترفاووةللثرالمرادفاكورنثوسماأصبححتىاألرضأطراف
والدنسللقذارةأيضابلفقطالدعارةأواسكراأو

رنئوسكوالربخ

قديمةمدينةكورنثوسكانتحقبتينإليكورنثوستاريئينقسم

لهأوبنيتممورنثوسفىأنهالونانىالمؤرخثوسيادسعمويزجاصا
الضخمةةالسفتبنيتأيضايهافأنأسطورةوتقولاليونانيةالحربيةالسفن
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عامفىولكنالذهبيةالجرةعنيحثاالبحارعبرياسونعليهاسافرلتى1

يطرتهمبممالعالمأخضعواالذينبأيدىوالدمارابالخربهاحلماقا6

ةكثيرأماكنفىانتصاراتهمتوالتوقدونفوذهم

ذلكفىكورنثوستزممتهميقاوموهمأنالونانجونحاولوعندما
والمدربةةالمنظمالرومانجيوشأمامطوياليصمدواأنيستطيعوالمولكثهم

علىماميوسلوسوساالرومافأالقائلهاشولمامق641عاموفى

بلقعاخراباهاترحتىتماماودمرهاونهبهاكورنثوس

أنيمكنالكورنثولممثلممتازجغرافىبموخامتازتمدينةولكن
يوليوسأعادمق64عامفىأىتماماسضةماؤةمفمافبعدخراباتظل
بلرومانيةمسشعمرةالحنذلكمنوأصبحتجديدمنهاءبناقيصر

فىكانتالتىالرومانيةأخائيةلواليةعاصمةأصبحتذفامنوأعر

الذىعينهوقتاأيضاوهوالوقتذلكوفىاليونانبالدمملتفحمالواخ
كورنثوسهـماسكانكانرسائلهويكتبباإلنجيلفيهيكوزبولسكان

محنتلفعناصرمنخايطا

الذينالمحنكينالرومانيينالجنودمنستوطنوناهناكفكان1
عوايمنأنالرومانعادةمنكانوقداإلقامةامتيازقيصريوليوسمنحهم

إحدممطإلىيرسلثمالروماقالمواطنلقهـبالجنديةفىخدمتهتنخهىمن

هذهوكانتعلليقيماألرضمنقطعةيعطىكانحديثاالمؤلسسةالمدن
وقدالعالمءأنحاكلفىمنتشرةالنحوهذاعلىالمؤسسةالرومانيةالمستعمرات

الروماقالمواطنلقبيمنحونالذينالمدربونالنظاميونالجنودأولئككاق

المستعصراتهذهدعائمهمالرومانيهاطوريةلالمبراألمجةخدمتهمءجزا
الفقرىوعمودها

موخألنإليهاالتجارعادكورنثوسءبناأعيدوعندماب



التجاريةالنواحىمقالصدارةومكاناألولوآليعطيهايزالالكانورنثوس
آلدثالقتصااعو

فىوجدواالذيناليهودمنكبيرعددسكانهالنلمنكانكماء
انخهازهايفتهململلتجارةكثيرةفرطالجديدةالمدينة

المشرقمنوقوموالفريحيينالفنيقينمننفراأبالمدبنةوكاند
العجيبالخليطاهذعئفرارويتحدثالغريبةبعاداخهمإليهااعواج

أمونايخينامنالمغامرونمبيمغكانالذفياألجناسمختلفىللسكانمن
مغكبيروجمهورالفنيقيينمندةفاسحثالةخالرومانمنوالبورجوازين

والمعتوقينوالعبيدوالبحارةوالتجاوالفالسفةالسابمينوالجنودالهود
واإلثمذيلةالرأنواعمننوعكلءوممالينالجاواإلاعةالحرفبوأمول
الطبقهفيهاانعدمتمستعمرةكانتكورنثوسإنفرارويقول

األصلعريقومواطنونحمهابوجدولمليدتقالهايكنولماطيةاألرستقر

كورنثوسبهتميزتالذىالوسطعنإليهاإلشارةسبقتمالنذكرواالن
ءواألشياذيلةوالربدةوالعرالسكروفىوالترفوةالثرفىئهرتهادلنذكر

أم0101و69كونثوسالنقرأثجهذاكللنذكرقبيحذكرهاالتى
عبدةوالزناةالتضلواالاللهملكوتيرئونالالظالمينأنتعامونلستم
طماعونوالسارقونوالذكورامضاجعووالمأبونونوالفاسقونوالأوثان

كانوهكذااللهملكوتوثونخاطنثونوالشتامونوالسكبرونوال

منكمألناس

بعملهبولسقاموالنثضائحلدرذائلمرتعاكانتالتىالمدينةهذهفى

إلتصاراتهاهـوأقوأعظمللحسيحيةوتجالعظيمىلتبشبر11
كورنثوسفىبولس

ءباسعتثناأخرىمدينةأيةفىمكثمماأطولكورنثوسفيبولسمكث
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أثيناإلىرحلثمبالخطرمهددةوحياتهمكحونةغادرقدوكانفسس

مكثحيثكورنثوسإلمذهبذلكوبعدقليالنجاحاصادفوهناك

ميبولأعالعنمعلوماتناقلةمدىندركأنويمكنناثهراعثمرثمانية
فىموجزةلوقاذكرهاقدالطويلةثهورااهذهقصةأننالحظعندما

كورنثوهـرإلىلسبووصلوعندما71ا81أممالعدداعشرسبعة

ويقنععظيمبنجاحالمجمعفىيعظوكانوبريسكالأكيالخهناكأقام

دهبولمكانمكدونيةمنوسيالتيموثاوسوصلوعندماويونانينيهودا
يقاومونكانواوإذيسوعيحبالملليهوديعثحهدوهوبالروحمنحصرا

فىوأقامهناكمنوانتقلالمجتمعيغادرأناضطروعنادءعدافىويجدفون
وعلىللمجمعمالصقابيتهوكانللهمتعبداكانيوستسإحمهرجلبيت

المجمعلرئيسكريسبسكانهناكممرازتهفىبولسيدىعلىآمنوامنرأس

الكورنثيينمنكثاليرونأيضاآمنكابيتهجميعحبالربآمنالذى
ااعتمدوو

احمهرومانىرجلجديدحاككورنثوسإليوصلم25عاموفى

وحداثةطيبةايستغاوأنثود11فأرادولطفهبطيبتهمعروفاوكانغاليون

نجالفالتعليمبحهمةلمحاكمتهالواليرةكرسىاببولسفأتوابالواليةعهده
بكونأنرفضومنصفاعادالكانالذىغاليونولكنأناموسا

حكمأىبولسعلىيصدرأنورفضاختصاصهمنليستمسألةفىقاضيا
رةكثأياماكورنثوسفىبولسلبثوهكذاالكوسىمنودااطردبل

سوريةإليالبحرفىسافرحمهناكعملهفيهااكمل

كورنثوسخاسلةالمر

لمكورنثوسفىاألحوالأنعلمم55عامأفسسفىبولسكانعندما

الرسائلتكونأنويحتملكورنثوسكنيسةإليكتبوعغدئذطيةتكن
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نذكرأنبدوالالرسولطبهكتبالذىبالترتيبمرتبةغرأيدينامنبالىأ

ظتحتفةكثيركنائسوكانتآ59سنةحولليإالتجمعلمبولسسائلأن
ولمدكطبرالأوراقمنقطععلىمكتوبةكاالتىالرساثلهذهمنءابأجز
نتصورأنويمكنميسورأسالالصحيحتيبالنروترتيبهاجمعهاأمريكن

التاليالنحوعلىحدثسما

وفةلمعراكورنثوسإلىاألولمطلةساسبقالرلةرساهنأككانتربماا

أنالرسالةفىيكمإلكتبتسولاليقول59كورنثوساففىلدبنا
ويعتقسابقةرسالةإلىيرتثالعبارةهذهأنوواضحناةالزتخالطواال

يعنقدببماأثرعلىلهايعثرولمضاعتقدالرسالةهذهأنالباحثينبعض
اردةالووالعباراتا6417كورنثوس2فىمتضمنةأنهاونكخر

ولوعنهكتبأنهالرسولقالماتماماتناسبتأكيدبكلللفصلهذافى

إتاالخمباشرة59كورنثوساآنفاإليهاالمشاراإلآلقرأناأننا
أشدبينهاابطالترلوجدنا631721كورنثوس2األخرى

ربماوهناكهنامنالرسائلجمعتعندماإنهقولهنستطيعماوكلوأقوى
تكنلماألصليةالرسائلأننتذكرأنبوهناالزتيبفىخطاحدث

القرنحتىيبملماحاتأإليلمتقسيمقانوآإتأمحاحاتإلىمقسمة
القرنحتىأالنالمعروقةبألطريقةتقسمقلماتاإلأماعشرالثالث

للغايةصعباوئرتيجهاالرسائليمتنظأمركاناسبباولهذاعشرسادمىا

االنشقاقاتعنمتنوعةمصادرمنبولسإلياألخبارتءجا2

كورنثوسفىالحادئة

مزقتالىوالمنازعاتاظصومأتعنخلوىأهلمنهحمعففد1
كورنثوسكنيسة

وأخائيكوسناتوستووفرناساستفازيارةعندصااالخباروبلغتهب
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باتصاالتهمءهوالاستطاعوقد6171كورنثوساأفسس

معلوماتمنبولسينقصكانمايكلواأنالشخصية

أرسلتهقدكورنثوسكنيسةكانتخطابفىاألخبارتهءجاكماص

لناايتضحوهذامتنوعةمشاكلحولوإرشادإتهنصائحهفيهتطلبإليه

التىاألمورجهةمنوأماالرسوليقولإذا7كورنثوسامن

رداكورنثوسإلياألوليرسالتهالرسولكتبوقدعخهاليكتبنم
منوواضحهناكالكنيسةعنهاسألتالتىاالستفساراتكلعلى

تيموئاوسبيدالرسالةهذهأرسلأنه471كورنثوسا

اضطربولسأننستنتجأنويمكنناءاسودادتزاألمورأصبحت3

صريحةاشارةتوجدالأنهخكورنثوسإليخصيةبزيارةيقومأن
أنالالثالثةةلراهوذا2141كورنثوس2فىكتببولسفانذلكإل

الرسوليعود2وا31كورنثوس2وفىإليكمنىاأنمستعد
إلحهمفذهبسبئقدبدالأنههذاومعتىالثالثةللمرةإليهمسيأقإنهفيقول

أعمالفىقصتهانقرأالتىاألوليللزيارةإالتسجيللديناوليعسثانيةةهـ

ممورنثوممولكنلهاذكرأىهناكفليسالثانيةالزيارةأما71ا81

آقابولسأنبدوالأيامئالثةأولنيوممنرأكةأفسسعنتبعدتكنأ

كورنثوسإليخاطفةقصيرةؤيارة

الرسرلكتبولذلكبالمرةموفقةأومجديةالزيارةتلثتكنولم4

معينةفصولمنشدنهانلمحأنيمكناللهجةوشديدةمؤثرةلمحرىرسالة

بولسكتبمثال24كورنثوس2ففىكورنثوسإليالثانيةلةالرساهن

وفىكثيرةبدموعإليكمتفيقابدبرآلوكثيرحزنقألنىدالقول

لسمتبالرسمالةأحزنكمقدكنتوإنآلفىيقول78ممورنثوس2
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تساعةإلىولوأحزذثكمالرسالةتلكأنأرىفاقندمتأفىحندم
شديدةرسالةكئيبوقلبكثيرحزنمنبدافعكانستاالرسالةهذهأنأى
ويسىإرسالهاإلياضطرألنهباألسفشاعراكاننفسهبولسأنحتى

هلترىولكنالعنيفةأوالشديدةبالرسالةالرسالةهذهالباحثون

األوااالرسالةهىتكونأنيمكنالأنهاواضح3الرسالةهذهعلىحصلنا
المؤكدومنكئيبةأوحزينهرسالةليستاألولىلةالرساألنكورنثوسإلم

6نقروحينمستقرةاألموركانتاألولىرسالتهكتبعندمابولسأن

مناألولىالتسعةفاإلمحاحاتجداغريبةفترةفيهانجدكلهاالثانيةاةالرسا

قدالجميعوأنويتقدكانتالمشاكلكلأنمنهايفهمالثانيةالرسالة

أكربإلىبنافينتقلالعاشراحالأماجديدمنءأصدقاوعادواتصالحوا

أعظبمعنعثرالثالثاألمحاححتىالعالشراألمحاحمننقرأونحنفنرة

منقاسىكمفجهاذكرفقدحياتهفىبولسالرسولجملهاحزينةصرخة

أيةمنذلكبعدأوذلكقبلهيقالممااتءواالفزاواالضطهاداتالشتائم

ويعتقدوكالمهوأمانتهرسوليتهفىطعنمنإليهوجهوكمأخرىكنيسة

الشديدةالرسالةهى5131مناحاتاألهذهأنالباحثينمعظم
جمععندخطأالمكانهذافىوضعتواخمماإليهالمشا1العنيفةالرسالةأو

لرسالمالتارفيالترتببدقةنلزمأنديريكناإذاوأننامعابولسرسائل

51مناحاتاألنقرأأنيحبفاننابولسالرسولماكتبهكماكورنثوس

أندالمؤكدومناألوليالتسعةاألمحاحاتقبلالثانيةالرسالةمن31إلمما

231731كورنثوس2تيطسحصلهاقدالرسالةمهـذه

سوتيطينتظرأنيستطعفلمهذهرسالتهبشأنقلقابولسكان5
31و23175كورنثوس2للقائهخرجبلجوابهامنهليعرف

األموروأننجركانواالجميعأنمنهوعلممكدونيةفىمامكانفىوقابله
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الوقتذلكفىفيلبىفىكانوربمالهمكتبولذلكيرامماعلىصبحت
المصالحةرسالةالثانيةكورنثومممارسالةمناألولياتمسعةاساحماتاألإ

أحوالعنالقناعكشفتبولسرساثلإن3اءللماستوكرويقول

هذهوتنطبقبدأخلهالمجرىكانمابوضوحنرىوجعلتنااالولىانكنائس

ماذاكانتنرىفهنابالذاتكورنثوسرسائلعلىانطباقأصحقالعبارة

ىهناش1182كورنثوس2دأالكنائسبجميعاالهمامعبارةتعنيه
راعبالسبونرىأيضاوهناإحواألفراناألحزالقلبوكابةالمشاكل

قلبهعلىشعبهومشاكلأحزانيحمللقطيعه

رسفتتبعبالتفصيلكورنثوسرسالتىودراسةةءقرافىنبدأأنوقبل

التاليةوالختصرةالمبسطةالنقطفىكورنثوسخالمراسالت

كورنثوس2فىمتضمنايكونأنيمكقالذىالسابقالخطابأ
ا17

والخطابوأخائيكوسناتوسوفرتوواستفاناسخلوىأهلوصول2

لسبوإليوسكوركنيسةأرسلتهالذىا

وترسلالخطابذلكعلىرداتكتبثوسممورنإلىاألوليالرسالة3

وسئاموتيح

شخصيةبزيارةيقومأنإلىبولسيضطرمماءالممودادفيالموقف4
بةوكبولسحزنإلىيؤدىمماتامافشالالزيارةوتفشلالكورنثوس

قلبه

يكادالتىالشديدةالزسالةبولمسيكتبالزيارةلهذهونتيجة5

تيحطسيحملهاوالتى131كورنثوس2فىمتضمنةأنهامؤكدايكون

نثوممهكورإلى
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فىفيفابلهتيطسىءللقافيخرجالردإنتظاريستطيعالبولس

منربمافيكتبطيبةأصبحتقداألمورأننهويعرفمكدونية

01المصالحةرسالةقعتبروالتىالثانيةالرسالةمناألولىالتسعةاحاتاألفيلبى

عنكورنثوسإلىاألولمىالرسالةمناألولىاألربعةاحاتاألوتحدثنا

تكونأنمنفبدالهخاكاللهكنيسةفىموجودةكانتالتىاالنقسامات

منهاوكلوجماعاتأحزابإلىمنقسمةكانتايحالمسفىوحدةالكنيسة

رللبوأنايقولمخهمواحدكلفكانينامعقائداأوامعليقبعيزعمأنهكان
االنقسماماتهذهإنبولسويمولللمسيحوأنالصفاوأناألباوسوأنا

اإلنسانيةوالمعرفةبالحكمةالالزممنأكثرييتمونكانواالكورنثيينأنسيها

محكمنبالركمأنهموالحقيقةاهثمامأقلاظالصةاللهنعمةيعروالمبيما
أنهمايظنونكانوالقدوجالنضعدمحالةفىيزالونالكانواالمزعومة

أطفالمجردمنأكثرالوافعفىلكونوالمولكنهمءحكما

9





يتفيمير

األوئىالرسقائة

ائى

كورنثوسىأهل





رسوئيةقدمة

ولااالصاح

أدئهابمشيئةالمسيحليسوعرسوألالصدعوبولس

كورنثوسفىالتىالئهكنيسةإلياألخوسوستانيمس

جميعمعقديسينينالمدعيسوعالمسيحفىالمقئممين
مكالطكلفىالمسيحيسوعربناباسميدعونالذين

يسوعوالربأبينااللهمنوسالملكمنعمةودنالهم

المسيح
3ااكورنثوسأ

كورنثوسإلىاألوليبولسرسالةمناألولىأعدادالعشرةفىنالحظ

كتابةأنوالواخاتمرعثحرمنأقلالفجهاوردقدالمسيحيسوعاسمأن
موقفافيهاسيعالجكانألنهلبولسبالفسبةأمراسالتكنلمالرسالةهذه
يحتاجكانأنهالرسولشعرالحالةهذهءوإزاللغايةدقيقةوظروفاصعبأ
نحننفلمثلمابولسيفعلولمالمسيحمموعيفىيرهتفكيركزأنإلىدائما

بالقوانينكنائسنافىالصعبةالمواقفنعالجأننحاولعندماكثيرةأحيانا
وحنعالجهايأننحاولأخرىوأحيانا4الوضعإلاألنظمةأوالقواعدأو

أمامفانهبولسأماوحيةالرأوالعقليةالشخصيةبقوتناأوالبشربةالعدالة

بفكرولموليرشدهافقهلرولبهسكالمسيحيسوعإليلجأقالصعبالمو
المسيحومحبةالمسيحصايبنورفىإاليقمدمهعالجأىفى

32



ءأشيائالئةالمقدمةهذهلنانذكر

عنبولسيتحدثإذالكنيسةعنشيئاأواللناتذكرفهىا

بلكورنثوسكنيسةتكنلمأنهاأىكورنثوسفىالتىاللهكنيسة

مسيحيةجماعةاأنيعتقدبولسكانأخرىوبعبارةاللهكنيسةكانت

ليعطىبولسيكنفلمالواحدةالتالكنيسةمناءجزتكونإنماكانتحيما

التىالطائفةباسمليدعوهاحتىأوالمستقلالذاقماالكيانصفةكنيسة14

فىفكرناناأنولواللهكنيسةهىاكنيسةاأنيعتركانألنهإليهاننتمى

ينكمومنبينناتوجدالتىللحقيقةوفهمناأدراكناالزدادالطريقةبهذهالكنيسة

بينناتفصلماالتىالمحليةبالخالفاتنااهمامولقل

بولسيذممرإذالمسيحىالفودعنشيثاالمقدمةهذهمننتعلمث2

يحىصالمعنءأشياثالئةفيها

وباليونانيةيقدسوكلمةالمسيحوعيفىمقدسفالمسيحى1

لمكانهذايجعلثملتهكانايخصصأويفرزأنمعناهاعمهكع

ذبيحةبواسطةدتهوقدسكرسقدوالمسيحىعليهذبيحةبتقديممقدسا

قدالممعيحأنيعرفأنيجبممحيحيامناالواحديكونولكىالمسيحيسوع

ومقدسينرسينمتجعلناألجلناالمسيحذبيحةأنلقينايدركوأنألجلهمات
تمامالئه

وكلمةقديسيهأالمدعوينبالقوليحينالممعبولسصفويب

إلىأشرناأنسبقالتىهكعالموناؤيةالكلمةىنصهىظقديسين

الهيكلأوالذبيحةلوصفاآلنتصتعملالتىالكلمةوممامنهاالدملصيغة

أوخادلتهمامماخاصةبكيصةايكونماكلمخصأفرزفاذادتهيفرزالذى
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جعلماوهذالدمةالتلثصالحأنهوأخالقهيحياتهيثبتأنينبغىفانهه
تعتىالكلمةفىاألصليةالفكرةولكنمقدسينتثاثنثمكلمة

أندعنهيقالالشخمالذىأوءالشىفانولذلكالفرزأوالفممل

األشخاصأواألخرىءاألشياعنمختلفيايكونأنيجبمقدسأىأ95

العادبينالناسأوالعاديةءيااألشسائىعنفصلأوأفرزقدألنهإالخرين
أطلفهالذىوصفاهىالكلمةههذوكانتللهملكاخاصةيةبكيفليكون

الشعبأىمهاأمثةأنفسهميسمونفكانواأنفعمحهمعلىإودا
بكيفيةالنهاالشعوبسائىعنتماماتختلفكانتالتىاألمةأوالمقدمم

المسيحىبولسدعاوعندمالخدمقهللهملكالتكودأفرزتقدخاصة

الناسعننحتلفالذىالشخصهوالمسيحىأنيحاكانفانماولألمحكه

االخالفذلكوأنلخدمتهومفرزاللهخاطملكاصارقدألنهاآلخرين
للناسالعادممطوالنشاطالعاديةالحياةمنالمسيحىينسحبأنفىيظهرال

هذاواألخالقالصفاتفىرقالةالعاديةحياتهفىالمسيميظهرأنفىبل

لتهكانسانيميزهالذىالفرق

حالمدعوفيأولئكإلمطالرسالةهذههيوجالرسولأننجدثمص

مدعواحىفالمسيمكانكلفىالمسيحيسوعربناباسميدعونالذيئجميع
جماعةمنوحدهفهوءالسماوكلاألرضكلحدودهتشملمجتمعإلى

مستوىفوقبأبصارناتفعفىأنوالبهجةبالسعادةقاوبنايمألمماولعلهعظيمة

منءاجزأنفسنالنرىطوائفناأومذاهبنامستوىوفوقالصغيرةجماعتنا

كالعالمبرةوكبمتسعةهىالتىاللهكنيسة

بولسقانالمسيحيسوععنشيئاالمقدمةههفلناكرتنهكا3

قائالفيستطرديستدركوكأنهنراهثجالمسيحيسوعربناعنيتحدث

اداألنفرعمفئأنممنيسةأليةأوإنسانألىيصحالأنههذاومفىولناله
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كلربولكنهفحسبنحنربناليمسفهوالمسيحبسوعبملكبةلمطلق

كليمتلكونالناممكلأنالمسيحيةبهتعلماأعجبهووهذاالناس

هناكيكنلملوكمامناواحدكليحباللهأنأىيحالمسهيسوعمحبة
ليحبلواه

الثممكرةضرو

للهنعمةعلىجهتكممنحينكلفىأشكر

4دكىكلفىأنكمالمسيحيسوعفىلكمالمعطاة

اليكئمكماثبتتعلموكلكلحةكلفىفيهمتغنيتما

ماموهبةفىناقصينلستمإنكمحتىالمسيحشهادة

الذىالمسيحيسوعربناأستعالنمتوقعونوأنتم

يسوعرنجايومنىلومبالالنهايةالىأيضاسينبتكم

ابنهشركةطدعيتمبهالذىالدهحوامينالمسيح

رسناالمسيحيسوع
6ااكررنثوصا

ءأشميائالئةأمامناتبرزالشكرعنالفصلهذافى

الكورنثينمميحيةبالمبولسكرزفعندماتحفقالذىعدالوهنانجدا

بولصلهميذكرواالنمعينةءأشيالهميحققأنيستطيعالمسيحأنهمأخبر
ثبتقدبهميفعلهأنالمسجيستطعالهمقالهأنسبتهماكلأنفخوبكل
إذااألقدمينالماوكألحاءالقدماالمرسلبنأحدقالوحقيقتهصدقه
قيةهاةوالوأعجوبةتاوجوبةأىىسنرفانلثالمسيحقبلت

المسيحيةبقبولعقلباإقناطإنسانامانقنعأننستطيعالأنناوالواختماما
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i61تروأنتبنفسكجربأJلنقوأنهوعليناامكلإنل

صدفمنبنفسهسيتحققفانهذلكاإلنسمانعليفعندماأنهبدواليحدث
المسيحيةومعتقداتحقائقمنلهنقدمهمالك

يستعملوهنااعطيمتقدالتىالنعحةأيضاالفصلهذافىنرىكما2

هبةتعنىالكلمةوهذهطCharisma4كلمةوهىإليلىمحببةآلكلدىبول

بمجهودهعليهالىاطيستطعواليستحقهاالهبةUإلنسانتعطىمجانية

طريقنفىلالنسانتأقىبولسرآهاكماهذهاللهونعمةالشخمى

أناإلنسانمعوفىيكنلمإذاللهذممةالنعمةهوatفالخي1

تمنحنعمةهواللهحالشركةفححقالفهحالشركةحقعلىفسهبئيحصل

هذهإنالشخصىهبمجهوعليهايحصلأناإلنسانيستطيعواللالنسان

6Yrروميةاللهمحبةتقدمهاغنيةسخيةهبةمجردهىالنعمة

التىالخاصةالمواهبكافةلالنسانطىتعالتىهىالنعمةهذهأنب

فىهىالشخصيةالمواهبفكلوقدراتإمكانياتمنعندهماوكليمتلكها
Ji11تيموثااj94ا2كورنثوسااللهمنمواهبالحقيقة

موهبةاوالكالممومبةيمتلثماإنسانكانفاذاا4بطرممأا

عندهكانإذاأواخرفنأىأوالموسيقىموهبةلديهكانإذاأوءالشفا

اللهمنمواهبمىالمواهبهذهكلفانالختلفةاليدويةبالحرفدراية

أجدجواحيهاتناعلىنضفىأنكننناألثمامايقآالحتهذهأدركناأنناولو

التىرفاطهذهومثلنمتلكهاالتىالمهاراتهذهثلجديدةومعانما

مجهوداشاثمرةالحفيقةفىهىليستلديناالتىالمواهبهذهومثلنجيدها

مخنماولذلكاللهمنمواهبهىبلادناوكفاحنامحصولأو

كمابلمخننريدكمانستخدمهاأنيصحوالعليههاوكأوءأمناإال
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لمجدناأوالشخصيةلمنفعتنانستخدمهاأنينبغىوالنستخدمهاأناللهيدنا
ليسخاصةموهبةنمتلككونناإناالخرفيولخيراللهلمجدبلالذاق
بلالثمخصيةمصالحناأومطامعنالتحقيئمصدراأوموردانمتلثأننامعناه

اللهظدمةنستغلهااة1أوآلةالموهبةهذهنعتبرأنمعناه

كثيراتكررتالقدحالعهدوفىثايةالإلىإشارةأخيرانبدثم3
يتوقعونالذىاموماهوالجهودنخزفىاموماذلكوكانلماالربيومعبار

القديمالعالمولفيزمباشرةواضحةبصحورةالتارفيفىاللهتدخلأنفيه

UمLالذىايوماهوالومذلكأنيعتقدونوا61كماالجديدالعالمويولد

أخمغيرعينهاالفكرةهذهالمسيحيوناعشقوقدالناسكلفيهيدان

يسوعسيأنىفيهالذىييسوعالربيومأيضاهوالربيومالأنوااعتبر

الشاعررسموقدحقاالدينونةيومهووسيكونومجدهقوتهبكلثانية
الدينونةليومصورةقصائدهىCaedmonjjuالقديماإلنجليزى

أشعةخاصةلهغريبنورمنهويشعالعالموسطفىمرفوعاالصليبفتخيل

حقيقتهاعلىتظهرويجعلهاءاألشيامناستترماكلعنالقناعيكشمفإممس
الدينونةتأقعندمابأنهالفصلهذا9و11هذكرالتىالعبارالتوتعلن

أنهإذبملومبالسيكونIAخائفايكونلنالمسيحodالذىاإلنسانفان

خيستطفلنولذلكالمسيحبفضائلبلالثسخصيةبفضائلهالمكتسباسيكون
ءبمثىعليهيدعىأويتهمهأنأحد

مئفممممة

يسوعربناباسماالخوةأيهااليكمأطلبولكننى

بينكميكودوالواحداقوالحمميعكمتقولواأنالمسيح

واحدورأىواحدفكرفىكاملينكونوابلششقاقاثم
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بينكيتمأنخفوىأهلمنإخوتىياعنكماخبرتأنى

أنايقولمنكمواحدكلأنالذاأعنىفأنااخصومات

هألنقسمسيحللأناولصقاأناوألبلوسأناولبولس

بولسمباأمألجلكمصلبئولسألعلالمسيح
إالمنكمأحذااعمددمإنىأدلةأشكرأعتمدتم
باحمأعمدتإكمالىأيقإللالحتىوغايسكريسبس

هلأعلملستذلكعدااستفانوسبيتأيضاوعمدت

بلالعمديرسلنىلمالمسيحألناخرأحداعفدت

المسيحصليمثلئاليذماللكالمبحكمةالبشرال
10ااكورنثوسء

وكانكورنثوسكنيسةفىنشأالفىالموقفعالجفىJالرسويبدأهنا

صلةلهالذينالمسجيينالعبيدبعضهناكوكانأفسسمنيكتببولس

كورنثوسعلىوآخروقتبينونديزوكانواخاوىاسمهاسيدةبمتجر

والخصوماتاالنشقاقاتعنموسفةقصةيححلونأفيسسإلىعادوامناكومن
kنثsuكفىالحادثة

داإخوةبكلمةلنمرتالكورنثينالريسولنحاطبالفصلهذاوفى

ارتذكالرسوليقدمالكلمةهذهفىلقديمأآلمفسرثaابزويقول
ضمنيا

ويدكانشيئيناليالكلمةهذهاستعمالمجردمنيهدفبولسوكان

هذاأنيحسونيجعلهموأنcلموانخهارهزجرهحدةنيخففأنأوال
ممسكالذىالمدرسوعنفشدةفىإليهميوجههيكنلمواقوبيخاالنخهار

واآلخوقالحبشعورviنحوهميكنالمنورقةلطففىبلبالعصاأحيانا



يبيهأأنهوالكلمةهذهاستعمالمنإليهحمهدفبولىنLالذىالثانىاألمرو

ينبغىكانلقدوخصوماتهموانشفماقاتهمانقساماتهمفىمخسطمإننواtككمم

محاولةفىJاألخوىالحبومودةوفاق3ايعيشأنخوة5كعلهم

أنإليهمطلبفقهمهمتينعبمارتيهأاستخدمبينهمفمايصلحأنىبول
العبارةهىاألصليةاللغةفىالعبارةوهذهواحداقوالجميعهموايقو

حزبينأومتعاديتيندولتإنبنلشأممطتصفيةعندتستخدمالتىعيخها

إلكلميطلببولىكانىأخروبعبارةبينهماقاإلىJوالوصحومتنافرين

وكاحةكاماينوامموأنأرادهIأنهثجاخدةوبهةممونواأن
تمستخدآالتىعيخهاالطبيةالكلمةهىهناالرسمولخدمهاتاسالتىكاملينال

وحزحقديكونالذىالمفصلربطإعادةفىأوالمكسمورةالعظاملحامفى
أمرابولسنظرفىكانتالكنيسةفىاالنقساماتأنأىمكانهعنقليال

وكفايضهتهوالكنيسلىجهممدسالمةألجلعالجعهينبخىطبيعىغيرعارضا

ولمكورنثوسكنيسةفىكانواأحزابأربعةعنبولسويتحدث
داخلتزالالكانتأنهااىالكنيسةعنبعيدااألحزابهذهشفرج

التىاألحزابهذهلوصفابولسىاستخدمهاالتىوالكلمةالكنيسة

تمزقآلتعتىكلوهىismataكلمةهىالكنيسةإليهاانقسصت

المنغلريحةتصمبحأنخطرفىكورشوسكنيسةكانتلقدجلبابفى

المذممورةالكبيرةالشخصياتأنهنانالحظأنوبحبالممزقكالجلباب

أنهأىاالنقمسماماتذهشأنأدنىلهميكنلمدوأبولىوصفادبولهنا
حشرتبلاألشخاصءهؤالبيهمامشاحناتأوانشقاقاتأيةهناكتكنلم

كنيسةفىوالمشاغبينبينالحزبواسهـطةاالنشقاقاتهذهفىوأقحمتأحماوهم
أنكثيرةأحيانفىيحدثوقدعلمهمحتىأوموافقتهمدونكورفثوس

يواجههاكبيرةمتاعبومشاكلسببماشخصأتبغمأممونفيمنيكون
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نلتفاأنلنحاولواالنالمعروفونأعداوةلهيسببهمماأكئرالشخصذا

لهوتنحمستدعيهكانتمالنرىالمتشاحنةاألحزابهذهعلىءالضوبعمر

أخهمشكوألبولسيتبعونأخهمعمونفيالذفيهناكن5ا

الحريةبإنجيلدائمالهميكرزبولسكانالذيناألممنجماعةكانوا
ولونيحاكانواالناسءNهؤأنجداالمحتملومنالناموسونهايةالمسيحية

يتخذواأنيريدونوكانواcثهواتهمإلشباعفرصةالحربةمنيجعلواان

Bultmannبولتمانويقولتصحرفاضهمبهيبررونمايحيةالمالحريةمن

يعتنقهامغعلىحتميةاماثإلتزداثماتفرضوإشاراخهاالمسيحيةئلإن

المسيحيةبثمارةأنبولسإلىءاالنتمازممتالئىالجماعةهذهنسيتوقد

خلصواأنهمنسوالقدالفاضاةالمسيحيةقاألخاعاةمرأيضامالمفرحة
ءمنهاأحرارأليكونوابلالخطيةعملفىأحراراليكونواال

هذالسأبووكانلسأبويتبعونأنهميدعونمنهناكوكان2

والعشرينالراخوالعددعشرالثامنowحاألفىاألعالسفرهيصفكا
اإلسكندريةنتوكاكتبالفىTمقتدرفصيحاالجنساسكندرىرجالصهوديا

jوانكاوالذقالباحئونابتيموهناكالعقلىللنشاطمركزأالوقتذلك

رمزبأمجازياتفسهرأالمقدسةالكتبتفسيرطريقةالمقدسةالكتبيدرسون

البسيطةاثاإلمنومعقدةغامضةكثيرةمعاناستنتاجفىيتفننونوكانوأ

غلمانأفوادعددإنقالوابفعلونكانوالمTمثالهناولنقدمالواضحة

وهمشخصانوا1fUrIAISISتكوينفىءكماجابيتهولدانامأ
الكتابةحروفونيستخحهاليونايخونانuواختتنواالذيناألشخاص

اليونانيةوفالحرالتالىالنحوعلىقمالرهذاحلوافقداألرقامعلىللداللة
تعتى3رقمروفويسوعمالاألوالنالحرفانعيهاهىالرقم
شخصاختانديمةالقدئةLاهذهأنوهكذازممواالصليبشكل
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معغسارتوالالمههذاوعلىالصليبعلىيسوعصعنةءنبوهىنما

اإلسكندريونكانفقدذلكوفضالعناإلسكندريينبيهأوالتفاسيرالدراسات

أنةوالحقيقوالفكريةالعقليةوالمسائلاألدبيةدراساتللجدامتحمسين
وعاومومجاالالمسجحيةمنيتخذواأنحاولواالذينهماالسكندريينءهوال
يتبحونأنهمادعواالذينأنشكوالالكريةوالمجادالتللدراساتجديدا

إلممايةالمسيحيحولواأنيريدونكانواالذيننالعقليجماعةهمكانواأبولس
ديناوليستجديدةفلسفةمجرد

هووصفاصفاأتباعمنأنهميدعونفكانواالثالثالفريقأما3

الذيناليهودمنكانواءهؤالظممهأنالظنواغلبلبطرسهودىالااللمم
قجيدحماسموفىواتباعهاليهودىافأموساعاةمربوجوبينادونكانوا

النعمةشأنمييظلونكانواالناموس

أنيمكنوهذاللمسيحإنهميقولونكانوافقداخالرالفريقوأما4
أمرنبأحديفسر

ولماليونانجةطاتطىافىفىبالمرةوقفعالماتهناكيكنلم1
بالمرةتعنىالاألخيرةالكدمةكانتبمافرالكدماتبنلفوأىهناكيكن
الحالةهذهوفىنفسهبولسورأىتعيقبردإنهابلحزباهناكأن

وأنالصفأأناألبولسأنألبولسأناالنيعوهذاعلماالعبارةتكون

تكونأنجدايحتملأنهأىداللمسيحنفسعنبولسيتحدثوهنا
كلهالمحزنالموقفعلمابولستعليقهىاألخرةةالكلما

أنهيدعىفريقمافعالهناككانوإذاكذلكاألمريكنلمإذاأماب

وتدعىالذاقبالبرجدأتحسمتةمتزصغيرةطائفةكانأنهدفاليحللمس

تكنولمكورنثوسفىالحقيقيينالمسيحينجماعةتكونهمالوأنها

الممسيحأنتصورهمفىبلللمسيحبنتمونأنهمإعالنهمفيالحقيقيةغلطتهم
همببرفخورفيجداينمتعصبكانواأضهمبدوالإليهمينتمىالذىهو
قأالذا
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المعموديةشأنمنبقللكانبولسىأنالذهنإلىيتطرقأنينبغىال

مواستفانوسكانوربماجدازينمبراداأفركانواممدهمالذينالناسحفإن
كريسبسمنهموكانة6151كورنثوساالمتجددفيكلباكورة

كايسكذلكبأ818أممالكورنثوسفىاليهودىالمجيرئيس
6132روميةكلهاالكنيسةومضيفبولسمضيف

فىالعبارةهوهذبسوعباسبمكانتالمععوديةأنهىهناالمهمةوالنقطة

مبلغايقدمماإنسالطكانفعندماممكناتحادوأمتهماأوثغهتعنىالرناقمعناها

ملكاأصبحقدالمقدمالمبلغأنيهذاكانآخرإنسانباسمالمالس
العبدهذاكانفقدماإنسانمباعبديباعكانوعندمااإلنسانلذلك

والئهعنيعبرالجندىوكاناإلنسانلذلككامالملكامنازعباليصبح

هذهأنأىقيصرمبايقسمكانعندمالقيصرالكليةوتبعيتهالكمامل
كانتالمسيحيةفىولكنهاالمطلقةالكاملةالملكيةتعنىكانتباسمالكلمة
واحداخعجيبةبطريقةالمسيحىيصبحأنتعتىإنهاذلكمنأكئرتعتى

وفيهاللمسيح

فىمشغوالكنتألقمسروراننىوليقأنأرادابولوكأن

منبعضكمالئخذمنكمكثيرينعدتقدكنتلوأنتىإذوالتبشيرالدعوةا
إذنفبولسولهالميعميحمباوليسباممىاعتمدواأنهداممهـملزرامبرمذا
ورهسعنفقطيعبركانبلالمعحوديةأهميةمنيقللأنيقصديكنلم

كانأنهعليهءلالدعاضدهحجةيتخذأنيمكنتصرفأىيأتلمألنه
المسيحمخسإليوليسهولشخصهويكسبهمإليهالناسبحذبأنيحاول

أبسطفىالمسيحصلبالناسأماميقدمأندقصإنهىبولممويقوذ
يحكمةالصليبقصةيقدمعندماأنهتمامايعرففهوممكنةصورةوأوضح

منأكثراللغةفىيفكرونالناسيجعلهذاقانالبيانوروعةالكالم

هدفكانوقدنفسهاالرسالةمناكرالمتكلموفىالحقائقفىهمتفكر
نفسهالمسيحشخصبلهوشخصهالللناسيقدمأنهوالوحيدبولس

وبصكلظمتهفي
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جهالةلببونانببنعثوةليهود

عندناوأفاجهالةآلهالكينعندالضليبكلمةفإن

سأبيدحكمةمكتوبالئهآددهقوةفهىالمخطصيننحن

صمبالكطأينالحكيمأينالفهمافهثمأرألضروءالحكما
العالمهذاحكمةاللهسجهلأدمالدمرثذامباحثطأين
بالحكمةالدهيعرفدماللهحكمةفماالعالمكانإذألنه

النالكرازةبجهالةالفؤشينيخلصأناللهاستحسن

اولكنناحكمةدطلبونوالئونانيينايةيسألوناليهود

ولليونانيينعثرةلليهودمصلوبابالمسيحنكرزنحن

قوةفبالمسيحوئونانيينيهوداللمدعوينوأماجهالة

وضعالالناسمنأحكماللهجهالةألنأددهوحكمةةالله
الئاسمنأقوى1الله

8152اوصكررا

والهودالمثقفيناليونانيينلرنفىالمسيحيةترويهاالتىالقصةكانت
إلىباإلشارةحديثهبولسيبدأولهذاغريبةوحماقةجهالةمجردءاألتقيا

الحكأنكجفئيمانلكى92413381ءأممعيافىوردتاعبارتين
التىالحقيقةيقررهناوهوالفشلنصيبهايكونأنبدالالمجردةاإلنسانية

أقفيفشلحكمةمنممالديهبكلالعالمأنوتنكوأنلكنال
العنيحثهفىالطريقسيتلبزالالكانوأنههذهلمجكمتهاللهالييصل
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ولكأوقصورهمعجزهمالنامبرىلالالبحثهذااقهاستخدمقد
الناعىيوصلالذىوحيداالحقيقىالطريقهوالذىفيالىلقبولالطريقيمهد
اللهإلى

العظيمةاألرخظاتالدرسناإذا3المسيحيةالرسالةهذهكانتإذافاذا
2419332162أممالاألممالسفرفىماذكروردالنى

فيدائمةمعينةأساسيةءمبادىهناكنجد4821516334

يحىالىالتعليم

تحقققدالعديماللهوعدأنجهافنجد1
وقيامتهوموتهيسوعلحياةملخصافيهاونقرأب

النجواتوتحقيقإتمامهوإنماذلككلأنمنهاونتعلمص

ثانيةسيأقىيسوعبأنالتأكيدفيهاونجدد

عطيةويقبلوايتوبواألنالنأسلكلمستعجلةدعوةاأخيرشبدئمهـ
لقدساولرا

3ذاةرىلهودةدالبارسالةالرسالةهذهكانتا

لذلكسبباناك

علىحياتهمهتاالذىالشخمرأنهودالقدهتأنممكغاممنلم1
اللهمنالختارالشخصهوأيكونأنيمكنعمونيزكافواكماالصلب

المعلئألنصراحةناموسمفىوردبماذلكعلىاستشهدواوقد

اليهودنظرفىالصلبحادثةوكانت1232ريخيةاللهمنملعون

منوبالرغماللهاينهوكانيسوعأنعلىبرهانأوءادعاأىتدحفر
4نهمأعيأوأماجمهمأيىفىءإشعيأسفرمنوالخمسينالثالثاحاألوجود
أحالمهمأوتصورانهمعنالبعدكلبعيدةكانتالمتألمالمسيحصورةفان

الكبرىالعقبةهويزالوالكانلليهودبالفسبةالصليبفانولذلك
بيسوعإيمانهمسبيلفى
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القوعلىهنلرتالتىواألدلةاهالماتاعنيبحثوناليهودكانب

علىالخارقةالقدرةيزعممنكلءورايندفعونكانواولذلكوتوالجبر

الذىعينهاوقتاوفىوالتحطيموالوعبالذعرتسببالتىالحوادثإتيان

ضإعواالذينالكذبةءالمسحامنحننةظهرترسالتهئيهيكتبسولالركان

العجاثصنععلىيقدرونأنهموادعاسهعاالزائفةبوعودهمالكثيرق

ارجلظهرمث5عامفقمطاناإللىأغروطموكحثذاوالمعجزاث
إلىلمبعوهثوأنضهميخيهجرواأناناسامنآالفاحرضوداسثي4اس

هـلرعسيقردهموأنهاألردنمسيقعوسلحالنهبأمرهآنهياممواعدااالردن

نعالهمتبتلأندون

افياأنهزاحامصرقرجلىاورلشيمإلىوصل45عاموفى

حتىالتباعهيخرجواأنعلىشخصألىثالثنابةقىمجثأنواستطاع

نماحمأورأسواركلوستسقطستنهدموقدرتهبأمرهإنهبقولهالزيتونجبل
نهااوجمدر

إلهاويتطلعونايهوداعنهايبحثكانالتىءاألشياكانتوهكذا

يتجنبأنديتعمشخصامتواضعاوديعاشخصايسوعفىرأواولكنهم

وكانتصليبعلىحياتهوتنهىيخدمكمنالناسبينويعيشالظهور

اللهالختارمنالشخصداصورةهىتكونأنجليستهمنظوفىالصورةهطه

جهالةالليونانينبالنسبةالصليبرسالةالرسالةهذهوكانت2

لذلكسببانيوجمدأيضاوهنا

هىبهااللهيتميزالتىاألولىالصفةأنيعتقدوناليونايخونكان1

أنديقدرواليمكنالاللهإنيقولونوكانواتماماالسمعوروفقدانالجمود
الحزنأوالذضبأواألسىأوبالفرحوقتأىفىاللهشعرإذاألنهيشعر
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يثوأوفيهبؤثرأنالوقتذلكفىاستطاعماشخصاأنهذامعنىان

علالفىخضعقدالتهأنيعنىفهذالكفياألمركانوإذامشاعره

أعظمأصبحقداإلنسانذلكأنبالتالىيعنىوثهـذامعنمانإنعلتأئيراوقتا
غيربكونأنبدالاللهأناليونانيوناعتقدالسبباولمذمعينةلمدةاللةمن

أوعرئخأىلنأثيرأبدايخضعالحتىشعوربأىاإلحساسعلماقادر

تناقخحاحتخحلنلليونادبالنسبةالمتألماإللهفكرةكانتولذللثءشى
أنهابلوتاركفأعلنكذلمنأبعدحدوثماإلىذمبواقدبلاإللهيةالصفات

ن4وفيهانقحمهأناوالبشريةالشئونفىيحورطتجعلهأنالذإلىبالغةإهانة
ويقولمحبسىاكاإللهفكوةبشدةيستنكراليوناىاالفكركانفقدثم

بوقتمحميحيايصرأنقجلعظيماوعالمأأديباكانالذىطأغسطجوس

تعاليمكثيرايشبهمااليونانيينسفةالناأقرالفىوجدإنهيقولطويل
3سلصوالهوالونانيينعند3مبالاليرلمئاليالوحيدءافىولكنالمسيحية

كحاجمالذىحمهسلحمموسوثتببإنناوحل4اجساححار

حصااللهإنبقولالمياالبعدالثاكاالقرنأواخرفىبشدةينالمسيحي
إنهيلفإذاوافخلأجملهومكلفىيوجدوممووسعيدترجحيل

دأواألراألدفىإلىواألصلحاألرقىمنتغيرأنهايادذفانسمدقي

كوماإأفضلهو9وكالقعاسةإلىالسعادةومناألقبحإلىاألجملومن

مةالطبصتغييرإننجييرالههذامثللهاويقبلسهفةيخثمارالذىدافنأسموأ
ءالبقاعالمفىاألمورولكنسالثيكونوقدممكنالفافىللعالمباللسبة

وخالصةلمااقغييرهذامثليقبلأنأبدااليمكنواللهاألباإلىهىكماتجقى
تمامامستحيالأمرألهالتحسدونريعتكانواالمفكريناليونايخنإدنJالقو

أنيصدقواأنمتيدكوتلكممتفكراهأألناسمسبةبالأبداممكنايحنولم
أنأليمكنلمجوعفعلكالمألجليوقاسىممكماوتألمالناسأحبشخصا
اللهافيحقاهويكون
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سفسطىوكلمةعنهاويبحثوناطكةيطلبوناليونانعونكانب

SophistLاليونااألصلUكSالعاقلالحكيمالرجلأوالتعتىنت
الماتوىالماكراللسانصاحبالذكىالرجلتعتىفأصبحتتحولتولكنها

األسوأيحعلأناقالبربالبيانيعيستطالذىالرجلأوالعقلىالبهلواناأو
الرجلتعتىأصبحتأخهاكماواألفضلاألحسنوكأنهالناسنظرفىلبدو

الرجلالصغهرةاألمورمنالتوافهمناقشةفيلهانهايةالساعاتيقفالذى

ينجحعندماكثرايتفاخرولكنهJالحاوإلييصلأنكثيرايهمهالالذى
ولباقتهبمكرهكئيرأيعتدالذىالرجلالقولوخهييجاألفكارإثارةفى

chrysostomDioويصفالجمهورإعجابإليهئحتذبالذىالفضىنهولسا

ةالمستنقعاتفىتنئالتىالضفاحونيشبإنهمبمولهءهوالالونانءsح

وهمءحكمtأنهميطونجهلهممنبالرغمألخهمالناسأتعسإنهم
الطواويستختالىكاتالميذهمويعددبئهرتهمونيتباكالطواويس

باWأكانالتىاليةاصالمكانةوصففىأطنبناأوأسهبناومهمماUaبأذيا

بنايصلفلنالونانبالدفىبهايتمتعونالبيانفىالمقتدرونالفضيةأللسنة11

Plutarchباوتاركعنهمووتمولالمبالغةحداإلطنابأوهابال

وتلحإنعباراخهموبتجويدأصواتهمبتجميلجداجمهتمونكانوالقد

كانواولكنهميقولونماإلىإهنمامهميوجهواولمألوتنغيمهاناقوالهم

ومؤذيةمسمومةأفكارهمتكونوقدايقولونهالتىبالكيفيةيهتمون
بكلماتاألفكارهذهيغلفونوا5كاأنهمطالماءثىفىحهمهملمهذاولكن

السفسطىأدريانأنPhilostratusاتسفيلوسترناويخبرلةمعسو

فىسيتحدثأنهيعلنرسولهنTكعندأنهبحيثاملثهرتهذاعت

وكانحديثهحماعIإيهرعوناألعيالمجلسءأعضان5ك4معينةساعة

ويرسمإليهاالستماععلىاحمونويزومشاغلهمألعابهميتركوناللناس
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عومينالمزلمءالحكاءلهوالchrysostomDiorooوستمدلوكرفي

gamesIsthmianاألثميانيةاأللعابءأثغانفسحهاكورنثوسفىرلمنافساتهم

بعضهمويسبونيصيحونءالتعساالسفسطائيينميكثيركاندافيقول

بينهمؤيمايتنازعونوكانواينادونهمنواJكعندماتلالميذهمثتمونويبعضأ
يناثمدونءوالشعراالسخيفةكتاباتهميقرأونالكتابمنكثيركانوبين

منكثيركاألبيماوأعاجيجهمألعابهمونيعروالمشعوفونقصائإهم
فىتوإاأعاجيبامنأمامهملمجرىلمامعتىيقدمواأنلمجاولونالعرافبن

البيانفىالمقتدرينمنآالفعشرةحوالىفيهن15الذىعينهالوقت

اقجارمنقليلغيرعددجانبهموإلىالقضايامنكثيرفىبتجادلون

والكلماتلهاتبارلبااوسكرقداليونانيونوكانلماددةالمتهبضائعهمضونيعر

واواعترفجةتبدونظرهمفىالمسيحيةالرسالةاكاهناومنالجميلة

منبدالمنوالسخريةبهءالهزيستحقمثقفغيرمخصاالمسيحىالرسول

امهواحترAأمإاإلنصات

أودالهوديةالحياةبيئةفىالمسيحيةالرسالةأمامالنجاحصةفركأنوبدا

إنمااللهجهالةأنهيبدوLمبولسقالكماولكنضثيلةفرصةالونانية

قوممنأقوىهوإنمااللئهضعفأنهيبدووماالناسحكةمنأحكممو
الناس

الممجدئئعار

كثيرونليسأنأإلخوةأيهادعوتكمفانظروا

ليمسءأقوياكتيرونليسالجسدحسبءحكما

ليخزىالعالمجهالاللهاختاربلءشرفاكتيرون
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ءاألقوياليخزىالعالمءضفااللهوأختار2لحكما

يبطلالموجوددوغيروالمزلمحرىالعالمءنياأفىاللهاختار

ومنهأمامهجسدفدماكلخريفتاللكىاللموجود

وبرااللهمنحكمةلناصارالذىيسوعبالمسيحأنتم

فليفتضرأفتخرمنمكتوبهوكماحتىءوفدأوقداسةي

ببالرب

6213اكورنئوكاا

الناسءأدنيامنمعظمههـاأوبمالكنيسةبكونيفحضردمابولنجدهنا

منكليةتتكونكافتاألولمطالكنيسةأنهذاصنىليسولكنوأبسطهم

منأناسةالمسيحهإعقنقالجديدالعهدفيهاكتبالتىاأليامفىفحتىالعبيد

أثينافىالألرإوباغىديونيسيوسهناكفكانآنثذاكحالمجحطبقماتأرفىا

بم31621أعمالبولسسرجيوسالمىوالوس714أعمال

وأراستس21و714أممالوبيريهلونجتسافىالشريفاتءوالنسا

6132روميةنفسهاكورنثوسمدينتهكانمتربماالمدينةخازن

وسباوولزوصجريسينابومصونيامسجيتهاألجلاسطشهدتوننرعمروفى

دللمياألولدطالقرمناألخيرالنصففىدومياتيانأياموفىيطانياقاهر

وفىنفسهاألمراطورعمافيكليمنزفالفيوستهمسيحيبسباستمثحهد
ولنترابالروممافىاطوربراألإلىبيثيفيةحاكمبليتىكتبالثافااللقرن

كلولكنالمسيحيةبضقونكانواالمجتحعفىالطبقاتكلمنالناسنإ

ءاورءالنماداالناسمننواطالمسيحيينمناألعظمالسوادأنينفىالخلل
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اصهاوينددالمسيحيةيهاجمسلسوسكتبالميالدبعد871عامحوالي
الطبقاتاليهماتجتذبكانتأنهاهومنهابهسخرماأكثروكانبشدة
تشترطاكاالمسيحيةأنالذعةسمخريةفىوأعلنالناسمنالعاديةالشعبية

عاقاليكونوأالحكيمايكونوأالمثقايكونأاليعتنقهامنعلى
والعقلالثقافةوعديمىوالسذجبالجهالحبلردراعيهاتفتحاكاوأنها
الصوفازلىوجزاإلسكافييمانمنحفنةإنهميقولالمممعيحيينعنوكتب

كونيشسالمسيحيينإنوقالالناسروأدنىأجهلإنهماألقشةوقصارى
الضفاحأوأعشاشهمنيرحفالذىافلأوالخفافيشمنسربأ
الطنمنزاويةفىتوجاالقالديدانأومممتنقعحولتتجمعالتى

المسيحيةبهئثخرماعنهوفانساسوسنهسخرأنوالواخ

ءاألرقاالعبيدمنمالبينستةنوالىتضمنئذاكااطوربةاألمبركانتفقد

يحسبالعبديكنوأءكمااالأولةاالمجردالقانونكارفىمبالاوكان
عبدعنيستغتىماعنذيداوكاناإلطالقعلىإنساناالأوشخصألما

نفسهيسلىأنيمعشطيعوكانقديمامعوالأوفأساىكاوميهمالمزحمجو

حسيبأورادعأىدونتلهمبقأنيمثغهكانكامده31أعبيدهيعذببأن

حتىولكنالسادةبينإحروفاجمنىبازواجالعبيدبينهناكيكقولم

ملكااألغناححالنرتعتكالسادتهماطيعتبرونكانواالعبجدأوالد

ألخهاتفحخرأنللمسيحيةيحقكانهناومننفسهاألألكناولبسللراعى

وآدميتهمإلنسانينهماعتبارهمءأشياونيعترانوالذينبهاالناسأعادت
أىلميكنلمالذيننحتوهـلتهوبناتاأوالداجحلتهمطمذان5وأكثربل

حياةأيةلهمزبمنلمللذينوأعطتلحهمألنامهماعتبارحاحنرأاحرام
فإناالخرينالناسحمهمهمأمريكنلموإنانهاناساوعلمثاالبدبهالحياة
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لهمقييةالالعالمنظوفىكانواالذينالناسشاعلهكماجدااللهجمهممرهم
ممميحيةالإنالوحيدابنهألجلهمبذللقدحتىاللهنظوفىعظىقيمةلهمأن

أعلىمافعهوتراإلنسانياةتسموالعالمفىقوةأعظمالوالشكانت
ويعلق92324إرمياسفرمنباقتباسtحاألهذابولسويختتم

حبخكليةهوالخطاياكلأساسإنبقولهمذاعلىRnltmanبوقان

يبدأالحقيقىالتدينوأنبالذاتاالفتخارفىغبةالرأوالذاتإثباقا

الذىهواالتهوانذواتفأمنشيئاهنفعلأننستطيعالأناندركعندما

يدركونالذينالناسأنهىالمدهشةاطيماةةوحقهـيءكلىكلوسيفعلبقدر

يصبحونالذينهموقيمورهمهموعجزحكمهموقلتيمهICذوضعف
أنمممااراالخضيؤكدهاالتىالحتامقةأنحماءوحكماأقواالخهايةفى

دهوبمفراتيةالبقوتهاكحياتهديتعأنليعيصشأنهيظنالذممطامثمخيا
quaااIياراالإليحياتهيرقودأنال

وقداسةوبراحكمةلناصارقدالمسميحأنعلىيثربولمىىوهناش
ءوفدا

Iنستطيعولنالحياةفىاألوحدالخبيرهويحالمسإنحكةهو

الحقنسحعأننستطثغولنفقطهوباتباعهNإالحياةفىباستقامةنسلثأن
هواهدونهوإليهباالستماعVالحياةفى

سايمةعالقةدائماتعتىبولسكتاباتفىبروكبرهوب

بمجهوداتنااللهوبينبينناالعالقةههذمثلنحققأنأبدالنايمكنولناللهخ
عندماالمسيحيسوعطريقصفقطتتحققالعالقةهذهأنإذالذاتية

اللهمملهقدممابلاللهألجلفعملهأننحننستطيعمماليستتأنىأنهاندرك
فعا3ألجلنا

إالتكونأنينبغىكماالحهـياةتكونأنيمكنوالالعمةقهوء

كانلوكماعيشواأقالميذهيقولأنأبيقورتعوديهافالمسيحوجودفى
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كمااكلمةتوجدالبالمسيحلعالقتنابافسبةولكندائمايراكمبيقور
وحدهاالشركةوبهذهالمسيحدائماخيمشىالمسيحىألنوذالثلو

يلطخهااأنالعالملمجاولوئة14منتمامانظيفةثيابهيحفظأنالمسيحىيستطيع

بما

11كانوالناسأنمنيشكوأنديوجينستعوددلهود

إلييذهبونيكونوالمولكنهماألسنانءوأطباالعيونءأطباإليحمهرعون

الفيايسوفالرجلبذلكيقصدوكانممدوسيشفىأنلميعيستالذىالرجل

ومنالماضىفىخطاياهمناإلنسانيحررأنيستطيعالمسيحيسوعولكن

مناإلنسانيحررالذىفهوالمستقبلمنخوفهومنالحاضرفىعجزه

وللخطيةللذاتعبوديته

للثاقصحاحا

ةوالقوازةرال

ليعميهأتيتأالخوةأيهااليكمأتيتلفاوأنا

دمألنىأدلهبمشهادةلكممنادياآدحكمةأوالكالمبسمو

وإياهالمسيحيسوعإالبينكمشيئاأعرفأنأعزم

ورعدةوخوفضعففىعندكمكنتوأنامصلوبا

ألحكمةبكالميكونالموكرازتاوكالمىكثيرة

يكىوالقوةالروحببرهانبلالمقنعاإلنسانمة

الدهبقوةبلالناسبصحكمةإيمانكميكونال
5ا2كرتثوسا
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كورنصومىإلىأوالفيهءجاالذىالوقتإلىبالذاكوةبولىيعودوهنا

بارزةءأشياثالثةذاكرتهمنجلويس

عنحدثءجافقدبساطةمتحدثارنموسصأليألىأولا

كورنثوسالمحءجداقدبولسوكانمفيرةبساطةمنفيهاطاالحليبقصة

لعدسفيهحاولالذىإبمساناهىأثيناكانشهمعلوماتناقدروعلىأثايامن

يةفلسوونعباراتفىمعمجيةاايقدمأنحياتهفىالوحيدةللمرة

لمفةالفا3فئ3إبلىؤقدبولسكانإاللحرلبمارسجبلعلىفهـناك

وأقوالهمعباراخهمبعضسبتهتبسوأنيفهمونهاالتىباللغةهميكانوحاول
إحإقهىأيضاالمرةهذفىوكانت3ا7122أممالاصةاظ

هافاشخدمالتىتهلعظيكنولمبولسفيهااثلفالتىالؤإصلةالمرات

أنويبدو71343أعمالاجاقايلتأثرمهـوىالفلسمذ

ساعتئذلننمسهقاليبولس

ببساطتهاعوعيمقعةسأروىفصاعدأاآلنمنأأبداذلكأكررلندا

فأصاقثرىبقالبفىالقصةههذأغلفأنثانجةأحاولولناللكاملة

يسوعحيأةقصةأنوالحتهقةبامصاووإياهالمسيخيسوعإالاالنبعدشيئا
قوةذاتهافىتحملإنمااتجحيالأولزخرفتهادجهـأومحاولةأيةدونالخالصة

اسذوارتجيمسدمحورويذكرإليهاالناسقاوبلجذبعجيبةفريدة

إلمطجاعواعندماالمسميحينالمرسلينإنقوللذلكمثاالكتبهإحدىقى

الجوزاطككانوعندماالصليبقصةعليهقصواصكاوفيلثالمبالط

وشعبىأنالوكضتقائالواستلهسيفهمقهـبضإليهيدهمدإليهميستحع

هىالحقيقةإناعدائهيدمنوأنقذناهالجلجثةعلىهجمناةدلكناحشاك

وعندماآخرءشىأىيحقفهطالاللذفيوالتأثيرالقوةداثمالهاالبساطةأن
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قاوجمهمتأسرالبسبطةالحيةيةالحقيفالصورةأننجدالعاديينالناسخهتعامل

الحقيقةهذهوستظلتفعلأنالمقنعةالحججتستعطيعممااكثرموألبا

اليكونأمماقهمالىولإوواالناسمعظملخاطبةسبيلأقصرأنوهىدائمة
القلبطريتىعغولكنالعتكلطريقعن

نالحظأنينبغىوهناكئيرةورعدةخوففىمتحدثاءجاقدوأنه2

اإلنجيلمنخجالوالالشخصيةسالمتهألجلخوفايكنلمسبولخوفأن

والواجبالرسمالةءالداالشدبدالقلقبمثابةكانولكنهبهيكرزكانالذى

هنانفسهإلىينسجهاالتىورعدةخوفةعبابولسويستعمل

الحيةالضمافىذووالعبيدفيهايخدأنينبغىالتىالطريقةعنتحدثعندما

ءألدايتصدىالذىجلوالر6أفسسهميطيعووأنسادخهم
ئلوالمماألكملوجهاعلىالعملهذايؤدىأناليمكنرعدةدونعظبمممل

الحفلةتبدأأنقبلبدورهجدامشغواليظلالذىالممثلهوحقاالعظيم

عندماقلبهنبضاتتعمرعالذىالواعظموحقاوالموئردرالمقتوالواعظ

دونمالعمليتصدىالذىالرجليستطيعوقدالوعنأهبةعلىيكون

ةواقتداربكفاعةلالعهذالميؤدأنهبأوتوترأورعدةأوخوف

هوكثرةورعدةبالمواهمامطفةفىممدهعلهيقدماألىالرجلودكن

الفنيةاإلجادةمجردتحققهالكنطيمايراتأيلعطهيضمنأنخيستطالذىالرجل

كرازةنتيجةكانتفقدكلماتبمجردوليسبنتاخءجاقدوأنه3

هنتوتبرتأيدتقدكرازتهإنبولسويقولحدثتمجنذءأممياأنبولس

تغيرتالتىفوسالهانبرهوهانالبرهذاكانولقدوالقوةالروحهانبير

الدنسكورنثوسمجنمعاليدخلتماماجديداماشيئانإحياحها
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هانونجوناعتادملحوظاتطهيراقيهوعلجديدةخليقةفيهأوجد

حياتهفتغيرتبالمسيحآمنثجمستهتراسكيراكانرجلقصةيرددأن

فييشككوهوأنإيمانهاعزعوفيأنيحاولونالعملفىزمالوةوكانتماما

يصدقأنيمكنالمثالثعاقالرجالإنلهيقولونفكانواالمسيح
المقدسالكتابفىالمذكورةاتالمعجز

قدبهتؤمنالذىهذايسوعكأنتصدقأنمثالتستطيعالفأنت

المسيحأكانءسواقائاللمجيبهمالرجلفكانفعالخمرإليالمالحول

اأنابيتىفىأنهأدرىولكتىأدرىليستالأمخمرإلىءالماحولقد

البيتغرفمألأئاتافىالخمريحولتهقدرابالذات

إنناالمتجددةالمتغيرةالحياةبرهانضديحادلأنأحديستطيعوال

الحكمةبكالمالمسيحيةإلياناسانجتذبأننحاولعندماكثيراءنخطى

قاللالشخصيةحياتنافىمملياالمسيحصشخلهمذقدمأنمنبدالاإلنسانية

ئانيةفيهالمسيحيحياالذىهوالقديسإنأحدهم

اللهمنالتىائعكمة

بحكمولكنألكاملينبينبحكمنتكغلكننا
ائذينالدهرهذاءغظمامنوالالدهرهذامنليست

المكتومةالحكمةسرفىاللهبحكمةنتكدمبلونصبط

يعدمهادمتىامجدنادالداهورقبلفعينهااللهسبقالتى
ربواصالياعرفوالوألندهراهذاءعدمامنأحد

تسمعولمعينترلمماميكتوبهوكمالبىدال
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نةحميدفذيناللهأعدهماإنسالبمالىعلىيخطزودمذن

369كرنثوسا

التعليممنالختلفةاألنولبينالفرقالفقرةهذهفىالرسولثرحي
الكنيسةوفيالمسيحيةللحياةالختلفةالمراحلبنالفرقيشرحكماالمسيحى

التعليممننوعينبينومميزواضحفرقهناككاناألولى
عنعبارةوهىالصريحةالبسيطةالكرازةمجردهناكفكان1

كانذلكأنوواضححولهاجدالالالتىاألساسيةالمسيحيةائقحإعالن

يسوعحياةحقاثقعنالناسأماماإلعالنتتضمنالتىاألولىحاآلالىثمابة
الثاقمجيئهوعنوقيامتهوموته

شرحيعنىكانوهذابالتعيميمسىماأيضاهناكوكانب

التعليمحطورةأنوواضحهاازةالكرسبقالتىالحقائتماومفاهيممعاق
فقبلواسبقللذينتقدمكانشاوأنهاالكرازةمرحملةتتبعكانت

الوقتذلكفحتىإليهيمملأنهناالردمموليحاولماكاوهذاالكرازة

كانذلكأنباعتبارصلوباوإياهالمسيحيسوععنيتحدثالرسولكان

أنيبىالإننافيقوليستطردولكنهسيحيةللاألساسىاإلعالنهو

الحقائغعنباإلعالنيكنىال2قسياالتعليمنفالحداهأعندنتوقف

هذاإنالرسولويقولذحمنيهوماالحقائقهذهبشرحأيضاجمهحمولكنه

األصليةالكلمةأنوالواخساداكأالالبينيكونأنينبغىالتعليممنالنوع

مااتتضمنفهىذلكصنأكثرتهناالكاملينإلىترجيتالتى

نموهبلغإنسانأوحيوانوصفتستعمىناووالنضوجافوذروة

أيضاتحملأنهاعنفضالسدىا3نمودرجاتأعلىإلمووصلالكامل

أنبيثاغوراللىأعتادوقدنيةص11أوالعقليةالناحيةمنالمعتىئفس
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مرحلالاتعدوالذفيأىكاملنوأطفالأقسمنإفىتالميذهقسم

تالميذأصبحواوالذينموضوعأىفياألساسيةءالمبادىفىاألوليالتعليم

يقولوكأنههناالكلمةهذهلسبويستخدمالمعتىهذاوبنقسناضجن

قاثقاطعنخدثنحنسةالكنيإفىحديثاواءجاولذينالشارعلرجل

نضوجاأكثرالناسءهواليصبحعندماولكنبمللمسيحيةاألساسيةاألولية

يشروالالحقائقهذهتعنيهعماوتفهصيالقاأكثرصتعليمالهعمنقدمفاننا
مننحتلفةأنولبينعنصريةاوطائفيةفروقأيةإلىإطالقاهناالرسول

أنويعنىحياتهموياتمهفىروقطالفإلىفقطيشيرإنهالممسيحين

التعليممننحتلفةأنواطيتطابمحيافىالمراحلأوالمسشويافاختالف
يةاألولالمرحلةفىءبالبقايقنعونالناسأنممىاكثيرثحدثالتىوالمأساة

وافربقدرأنفسهمدواليرونشاطبغيرةاهإواأنفيهينبغىالذىالوقتفى

والحكمةوالعلمالمعرفةمن

اللهيحكمةنتكلمفيقولخاصةفنيةداللةلهاكلمةهنابولسليويستعه
ألالذىءىالتفيدسهناالمزجمةاألصليةاليونانيةوالكلمةسرفى

وضحوحاكلواضحولكنهمهفعليهماويستمعناهالمبتدئونيدركال

ةشعيراايئالكلمةهذهتعتىأنويمكنوالخضبرينللناضجناجدومفهوم

ط11حافعالمجتحهذاادأفركلويفهمهمامجتمعفىممارسطقحصامحناأو

أنبولسيريدماوكأنغريباخرمخصأىعألفهمهيستغدقبإنجما

مهايةأنيستطيعالءأشياوسدضثرحءدياأعنسنتكلمإنناداهوبقوله

الصسيحقلبهسلنمأنسبئىالشخحالنهإالويستوعبها

البشرىالنكرولياليصالخاصالتعليمهذاأنعالريبولسولكن

يحإسأيسوعفىالمقدمثاالتىاللهحعبةإنهبلاإلنسانىالذهننشاطأو
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لطلبالذىاإلنسانروحءلفاثمرةوهىاللهمنهىوالحكمةالمعرفةكل

أناذهانناتاستطاعماوكللالنساننفسهيكشفالذىاللهروححالله

أنلناممحومابهاللهاخبرناماالواخفيهوإنما3ومعرقةمنإليهتوصلث
منالمزيدبذلضوليةمنيعفيناأنهأبدامعناهليسهذالكننستكشفه

وتهومثاواجتهادهمحدهنفسهيجعلالمجدالتلميذأنكابلاإلنساقالجهد

العلمكنوزمنأستاذهعقلفىاهـكلواسئبعابصاطألتقبلالعملعلى
واجحهدنااللهمنطلبنافكلمااللهلموقنهناحبالفصبةراألههكذاوالمثرفة

عندهاتنتهىحدودتوجدوالفةوصرراكاوإفىفهمااللهزادنانفهمأنفى

كلهاإدراكهاأوحصرحمايمكنالاجإغنيةالالكنوزألنالعمليةهذه
المحاصودةوحواسنااطابعقو

روحيينألناسةوحيءاشيا

كلحميفالروحألنبروحنحنلناالدهفأعلنه
اموريعرفاسالنمنمنألناللهأعماقحتىءشى

أموراللهأيضأهكذافيهذىاساناإلنروحإالإلنسان11

العالمروحنأخذدمونحراللهروحإالأحديعرفهاال

منلناالموهوبةءااللثميالنعرفاللهمنذىاالروحبل

حكمةئعلمهاباقوالالأيضأبهانتكدمالتىالله
الروحياتقارنينالقالئالروخعلمهيبمابلإنساذنة

لروحمايقبلالعىالطبياإلنسانولكنياتبالروح

انماألنهيعرفهأأليقدروالجهالةعندهألنهالله



فىكلفىفيحكئمالروحىوأفاروحئافيهحكم
الرلثدفكرعرفمنألنهأحدمنفيهيحكمالوهو

المسيحفكوفلنانحنوأماففعلمهط
0161ة2سكورنثوا

جداةاألساسيةءاألشيابعضىالعباراتهذهفىمعولالريذكر

أنليعيمعمالذىالوحيهأدالشخيأنالجوهريةالحتهيقةبولسيقررا

فهناكبشرىقياسأوبتشبيهقولهويوضحاللهروحهواللهعنؤبرنا

مشاعروهناكنفسهاإلنسانروحإاليعرفهاالاإلنسانعنمحنةءأشيا

ذاتهاإلنسانروحااليعرفهاالخصوصيةواختباراتءوأشياشخصية

أمماقهافىخباياهاويعرفقاوبنابدواخلماحقايرىأنشدعيأحدهـوال

بالنسبةايضاقتصاالحقيقةهذهإنفيقولهبوليستطردثمنحنأرواحناإال

هووحوالرفقطاللهروحإاليعرفهااليقةإلهيةأمورفهناكإلتهألمور

اللهعنشخصيةحقيقيةفةموإلييقودناأنخيسهـتطالذىالوحيدالشخي

إرشمادأومعونةدونكنههاتدركأنناتفكيرقوةختستطالأموروهناك

يعرقهاالذىهووحدهالروحألنإياهايعلمناالذىهووالروح

يفهمأنإنسانكلمقدورفىليسفإنهذلككلمنبالرولكن2

للنامماالروحيةاألموروتفسيرجمةقىعنهبولويتحدثاألمورهذه

الناسمنوعيننبولسويميزنالروحي

الحساساإلنسانهووحىالرواإلنسالوحيونالرالناسقهناك1

والربارشادوتوجحيافتتكادالذىاإلنسانوهوالقدسوحللروالمطيع

بتأثروأحكامهتصرفاتهكلويحدداراتهقركليصدرىالناإلنسانوهو

توجدبأنهالوعىارباستمرحياتهيسودالذممطاإلنسانهوووإرشادهوحالر
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وراصأخرىقيمتوجدوأنهالعالمهذافىالمنظورةءاألشياءوراأخرىءشيا
هذافىالحياةءانتهابعدأخرىحياةوجدوأنهالعالمهذافيالمعروفةالقبم

العالم

هوهناالطبيعىباإلنسانوالمضصودالطبيعىاإلنسانأيضاوهناكب

اكمافحسبالماديةالجسديةصورتهافى4حيايعيشالذىاإلنسانذلك

يحبطوهناللروحمراعاةأواعتبارودوناألخرممطالكائناتسائرتعيمث
لهحىكاققكلروحوكلمةنفسالامةعمعتىبيننفرقأن

حيوانوأىوالقطفالكروحلهحىكاقكلليسولكننفس

الكائناتسائىعيشتركواإلنسانروحلهليسولكننفسله2خر

إنبالروحيتمزأنههوإنسانايجعلهالذىولكناأنفسالهأنفىالحية

ولذلكلتهقريباويجعلهلليقةابقيةعنيختلفيجعلهالذىهوالروح

الذىاإلنسانأىالطبياإلنسانعنااعددفىالرسولبتحدث

لكنلملووكاالجسديةالحياةبعدءشىاكيكنلملوكاحياته

كلالذىاإلنسانالماديةالجسديةاالحتياجاتسوىأخرىاحتياجات

بمقاييسالحياةفىءشىكلعلىويحكمماديةجسديةقيملياةافىقيمه

ءاألشيايفهمأنيستطيعالكهذاإنساناإنيحتةماديةجسديةومستويات

إممباعنأهمالحياةفىءشىيوجدالأنهبظنالذىدالرجلالروح
فىهمهكلالذىارجلواالعفةنىيفهمأنيستطيعالالجنسيةالحواتر

الحياةغايةمىكانتلوكماواكنازهاالمادبةءاألشياتكويمهوالحياة

والرجلءوالسخاالكرممنىيفهمأنيمكنالىاألدفهاوالوحيدة

أنيمكنالواهتمامهتفكلرهكلعلىالجسديةورغباتهيثهواتهتستولياألقى

فىيفكرأنأبداببالهلريخلمالذىوالرجلواللهارةالنقاوةمعتىيفهم

جهالمجردإليهبالنسبةتبدوبلاللهأمورالميةأنيستطيعالالعالمهذاءورا
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يصلحتىالحالةهذهالماالوصولاإلنسانيتعمدأنحتمياوليسوحماقة

فىالمقدسوالحنإنالخالدةافاألشوالويخمديكتمعندماولكنهإليها

خيستمطلندئذوعنناهاذكراالةاإلىحتماسيصلفإنهارباستمرنفسه

يناديهأوهيكلمعندمااللهروحصوتيسمعأن

يوجدالأنهنتصورأنعلينايسهلبهوننشغلالعالمفىننغمسوعندما

ونليباستمرارنطىأنعاينالمجباوأللكالعالمهذاءورافيماآخرءشى

غزومنآمنننصبحمفتكطفعندثذفيغاالمسيحيسكنلماألنهالمسيحصرفلنا

لناوإغرائهاالماديرآلءاألشياا

ه



لثالثامحاح

الكلهوالله

كروحينأكئحكثمأنأسئتطخلثماإلخوةأيهاوأنا

لبنأسقيتئعميعالمفىكأطفالكجسديينبل

أيضأاالنبلنتستطيعبعدتكونوالمألنكمطعاماال

فيكمإذفبانهجسديونبعدألنكمتستطيعونال

بحممعبوتسلكونجسديينألستموأنشقاقوخكمامدحس
ألئلولمأناوآخرلبولسأناواحدقالمتىألنهالبشر

جسديينأفلسثم

آمنتمخادمانبلأبلوسهوومنبولسهوفمن

صنهرستأناواحدلكلالربأعطىوكمامابواسطذ

الغارسليسإذاينثماكأناللهلكنسقىوأبلوس

هماوالساقىوالغارشينثماائذىاللهبلالساقىوالثمثئأ

فإنناتعبهبحسب4اجئسيأخذواحدكلولكنواحد

اللهءبنااللةفالحهوأنتماللهمععامالننخن
9ا3كورنثوسا

اإلنسانبينالفرقعنالضصللهذاالسابقةتاالافىدثيتحالرسولكانه

هم



االذىالطبيعىواإلنسانالروحيةالحقائقيفهمأنيستطيعالذىلروحى

وغاياتهاهتماماتهكلألنالروحيةالحقائقعنشيثايدركأنأبدايستطيعال

يتهمهناالرسولنرىووالجسديةاألرضيةالحياةدإئرةتتعدىالوأقكاره

يدعوهماهونراألرضيةالجسديةالحياةمرحلةفىالونيزالبأنهمالكورنثييهأ
منمكونينأومصنوعينتعتىونانيةالاالكةفىالكلمةوهذهسديينج

نمصنوعيالكورنثيينإنبقولهالفصلهذابولسيبدأولذلكالجسد

البشريةالجسديةءاألشياداثرةبعديتجاوزواولمسديونجوإنهمالجسدمن

والتوببخاللومعايهشيئايستحقوندالجممنمصنوعينهمكودمجريكنولم

باينسبةالمشكلةتكنولمجسلىمنمصنوعألنهإنسانايعتبرمناإنسانفكل

جسديونأنهمكانتالمشكلةولكنالجسدمنمصنوعونأنهمنللكورنثي
شيئاتعتىبولسنظرفىالجسدكلمةوكانتللجسدمستجعدونأى

الطبيعةبالجسدبعنىبولسكانمادىطبيعىءشىمجردمنبكثيرأكز
الصلىثرىالبالجانبذلكأىاللهعنمنفصلةتكونعندمااإلنسانية

ءأإلغريستجيبوالذىللخطيةسرجرأسبمفابةريعتالذىوالطبيعى

يكنلمبولسفانثومغشراكهافىاإلنساناشوفعصةالفرويعطيهاالخطية

كذللثالناسفكلالجسدمنمصنوعينكونهمالكورنثيينأعايعيب

يسيطرأنطبيعتهممنالسفلىالجانجااهحمحواأنهمعليهميعيبولكنه

رفاخهمتكلفىويتحكنمأفعالهمكلعلىوسهيمنأفكارهمكلعلى

فيكانوماذاذلككلعلىأرسولابهيستدلالذىهانالبرمووما

االنحهارذاوهالزجرهذامثلإليهميوجهبولمسجعلمماوسلوكهمتمب

وانشقاقوخصامحسدمنفيمكانماهوسولالريذكرهالذىالدللن

تحكمأنتسنطيعأنكهذامعتىفانكرىداللةالحالةولهذهوانقسامات
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ةالناسبسائىاإلنسانذلكلعالقاتمعرفتكمنبالئهاإلنسانعالقةمدىلى

ومسبباواالنشقاقاتماتىالخومثيراومشاغباحسوداماإنسانكانفاذا

علىددامريكونقدجعمدىإنسانفهولآلخرينوالمتاعبللمشاكل

ولكت4كبيرةكأسيةلوظيفةشاغاليكونوقدالكنيسةاجتماعات

حسالمفىيعيشماإنسانكانإذاولكناللهرجليكونأنيمكنال

الطريقفىهواإلنسانذلكفانوالوئامبالمحبةجمهمعالقاتهوتتميزريناال

منهمنافراالبثعرمنإخوانهعنبعيداماإنسانكاناواللهرجللبكون

فانهاللهمجبكانإذاأمااللهأيفاعنبعيدأنهعلىكافدليلمذافالط

أصااآلخريئسيحب

التحزبروحفىنمثلتالتىالرئيسيةبالحماقةقجددبولسويستطرد

إنسانيغرسقدمابستانفىإنهفيقولالبشرينالقادةوتمجدواالنشفاق

ىالذهوأنهيزعمأنأحدهمايستطيعالولكناآخرإنسانيسقيهاحبذرة
اللهقوةإلييرجعالبذرةهذهنموفىالفضلإنوتكبرتنحوالبذرةيحعل

ولكنهمكثيرةءأشيايهمنواوأنبعطواانالنالهاستحطاعولقدوحدها

يغرسالذىاإلنسانيسشوىولهذاالحياةيخلفواأنأبدايستطيعؤالملآلن

االخرعلىاألفضليةيدعىأنهماأحايحتطيعواليسقىالذىاإلنسانم

نتذكرأنوعلينااللهموواحدسيدلألمعانيعصخادمانإالهمافا

ومحبتهحقهرسالتهللناسليوصلبشريةوسائطيستخدمقداللهأندائما

حياةفيهاويبعثالناسقاوبيوقظأنيستطيعالذىهوحدههوولكنه

الذىصااوحدههوفانهالقالبخلقالذىوحدههوأنهفكماجديدة

يدةجصخليقةثانيةيخلقهأنيستطيع
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والبناؤونألساس

وضثقدمكيءكبناليالحعطاةاللهنعمةحسب
كئفواحدكلفليضظرولكنعليهيبنىوآخرأساسأ

اخرأساسألضرأنأخديستطيعالفانهعليهشىي اصءصص

كانإنولكنالصصيحيسوعهوالذىوضعذىاغير

كريمةحجارةفضةذهبأاألساسهذاعكمايبنأحد

النظاهراسيعميرواحدكلفعحلقشاعشباخشبا

عملالناروستمتحنيستعلنبنارألنهسيبينهاليوم

فسيأخذيهعلبثاهإقدأحألإعملبقىإنهوا5واحدكل
فسيخفيهووأمافسثيخسرأحدعملتوقاإناجرة

بفاركماولكن

30151كورنثوسا

فقدالشخماختبارهوحىمنالفصلهذافىبولسالرسوليتحدث

أنهحقاؤالتجوالالئنقلكثيركانإذأساسواضعفعا3بولمىكان
ومدة8111أعمالممورنثوسفىراثعشرئمانيهمدةمكث

ونيتسافىيمكثلمولثنه5213أعمالأفسمسفىشواتثالث
أماع4أماكانتألنهوذلكشهرمنأقلإالاألخرىالمدنأغلبوفى

لمكثيروناناسهناكوكاناإلنجيلبشارةإليهاتصلأنينبغىكثيرة

يبدأأنيهعأنهيمثمعرربولوكانالمسيحيسوعالسمقطحمعواقديكونوا
يضعأنأخرىبعبارةأوبالمسيحالتبشرفىطيبةبدايةمكانكلفى
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للكرازةجديداأساساأيضافيهلبضعآخرمكانإلييرحلثمألساس
كانعندمأإالترحالدونواحدمكانفىيستقربولسيكنولمبالمسميح

السجنفىءللبقالضطر

هذايكنولمعينهاألساسبضعكانيذهببولسكاناوحي

وكانتالعظيمالقدافالهوبيسوعالمتعلقةالحقائقإعالنإالألساس11
يسوعإلىالناسيقدمأنهىبهاملتزمهأنبولسأحسالتىظمىالالرسالة

المسيحىيستطيعوحدهوفيهفيهألنهالكنيسةأسالمباعتبارهالمسيح

ءأشياثالثةيحدأن

جديدموقففىسهنفولمجديألالماظطاياهغفراناأواليجدفهوا
ويدركعدوهوليسصديقهاللهأنفجأةالمسجحىويكقيثمفاللهءأزا

المحبةاآلنيرىالكراهيةأواليرىكانأنوبعداللهحالمصالحةمعنىجيدأ

يرىلهحدودالالذىوالنفوربالعبدأواليحسكانأنوبعدالمنجليه
آليالحوالصداقةوالرقةاللطفاآلن

ومعاونتهمعهسوعحضورطويقفعنرألحا6قوياثانلمجدوهو2

لمألنهالحياةركبفىوالمقدسالشريفللكفاحوالشجاعةالقوةتصبمله

وهومتعبونءأعداكلهعالملححركة5فىوحيدايناضلمنعزالفردابعديعد

ربهيسوعالمسيحفىاللهمحبةعنيفصلهأنفيهاءشىأىيستماخالحياةيحيا

لياةامعاركفىويمافحويناضلومسالكهاالحياةدروبفىيمشىوهو

المسيحومعهةالصعبم

عالمفىبعديعيشالفهولليصصءأيضارجافيهيجدأنهكما3

عالمفىيعيشأنهيدركإنهالستقبلوإلمطاألمامإلىفيهيتطاحأنيخشى

ويهيمنللخيرمهفيهتعملءاألشياخجهويجعلويحكمهعايهاللهيسيطر
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ليسعالمفىبعيش511وومكانزمأنكلفيaأقداركلعلىسلطانه

أساممأوبدوناألعغللمجدتمييددصالموتأنبللهنهايةالموت
الثالثةاالمورهذهشيئامنيألأنأحديستطيعالالمسيح

يشيرالربولصأنبهدوهناآخرونبتىهذاالمسيحأساسعلىولكن

وافيةغيرءأشيااستعمالQولكنءالبنافىيحةغيرءياأشاستعمالإلى
شوهةمأوضعيفةبصورةزمالئهإليالمسيحيةماإنسانيقدمفقحدهبالغرض

ءأشياويهملءاألشيابعضفيهواحدأيرزجانبامنهايقدموقدمحرفةأو
صورةيجعلبشكلأخرىءأشياويهملمعينةءأشياعلىقدينرأوأخ

يمثصيرالذىلميوماداوتمامااألصلتطابقNصورةيقدمهاالتىالمسيحية

االختباريكونثذوحبثانيةالمسيحفيهيأقالذىاليومهوهنابولسإليه
ءياواألمالخاطئةءاألشياونمحىستحئرقأاليومذلكففىالنهاقوالفحص

األممياهذهاستخدمالذىحتىأنهاللهرحمةمولكنالوافيةغير
يحالمسلألجشيثامايعحلأنحاولاألقلعلىألنهسيخلصءالبنافى

الفروضأحسنعلىالمسيحيةعنومعتقداتنافاهيمناكلأنوالحقيقة

ulهذامنكثيراأنفسناعلىنوفرأنيعنستطولكنناوافيةوغيرناقصةهى
أفكارناأساسعلىالومعتقداتنامفاهيمناكلنمتحنكنااslوالعجزالنقص

منذاكأوهذاءآرااتفاقهاخمدىعلىyوالمغرضةالمتعصبةالشخصية
الصلبورفىاألخصوعلىاللهةكلهنورفىولكنالالهوتءعلما

يقولأنالعظيماليوناقألدلىاالناقدLonginusلونجينساعتاد

هوميروسكانكيفأنفسكماسألواAشيئاتكتبونعندمالتالميذه
تخيلواذلكمنماوأكثركتابتهتريدونالذىهذايكتبديمسينوسأو
الذىاهذدونnقىموأإليكميستمعاناوديموسقينوممههومروسأن

لواكنتحدثأنبحبالمسقتعننتحدثعندماونحنتتبونه

حقآذلكيفعلAqبلإليناينصتنفسهالمسيحكان
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lالوقوعمناسيحفظنذلكقانالتثياسبهذادائماأنغسنانمتحنكناا

يهعرةءأخطافى

والجهائةالتكمة

يسكناللهوروحاللههيكلأئكمتعدمونأما

ألناللهفسيفسدهاللههيكليفسدأحدكانإنفيكم

نفسهأحديخدعنالهوانتمذى11مقدشاللهيكلل

الدهرهذافىبينكمحكيمأنةيظنأحدكانن

العالمهذاحكمةألنحكيمئايصيمجاهأللكىفلسممر

بمكرهمءالحكمااالخذمكتوبهألناللهعندجهالةهى

إذاباطلةأنهاءالحكماأفكاريعلمالربوأيضا

أسولسلكمسشكلفبانبالناسأحديفتخرنال

أمالموتأمحيلوةالأمالعالمأمصفاأمأباوممأأم
وأمالكمءشىكلآلالمستقبلأمالحاضرةءالشيا11

لثهوالمسيحفللمسيحأنتما
I311سلثوكورrr

كانتالكنيسةألننفسهاللههيكلهىبؤلسنظرفىالكنيسةكافت

أوريجانسJقابعدوفيماالذروحفيهيسكنىاذاالمجتمعىك
ولكناللههيكلنصبحننافإالفدسالروحلقبولناأنفنعدعندماال
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داخلوانضماماتوخصوماتانشعقاقاتبوجوديسمحونالناسنطذا

بفسدونبذلكفانهمالكنيسةفىالشركةروحعلىيقضىمماالكنسىالمجتمع

مزدوجبمعتىاللههيكل

إلمماارةالمرتدخلأندفبحجرمستحيالالروحلعاونأنهم1

أوالحقيقالأنيصعبالمرارةتسودوحيثالمحبةمنماتخرجالكنيسة

الخصوماتوةاهيالكرتوجدأينمالكنواللهيوجدالمحبةتوجدوأينماعيس

الممزةالسمةإنقبوالأوحيباشيلمتىوالويقرعالبابعأليقفاللهفان

المحبةهذهيفسدالذىأندائمانذكرأنوجبلالخوةالمحبةمىللكنيسة

اللههيكليفسدفهووبالتالىذاتهاالكنيسةيفسدفهوسةالكنيفىوالشركة

خحليراخلالباباحهاويحدثونويفككونهاالكنيسةونيقسطوهمب
يثبتأنءبناألىيمكنوالمترابطةغيرمحطمةءأجزاإلمىوحدخهاويحولون

قةالحقصوهذهءاألجزابعضمنهلمتأزإذاأومزعزعةأركانهكانتإذا

يهددهاماأشدهىالكنيسةفىاالنفساماتإناأبضالكنيسةعلىبالطبعتنطبق
رابلىوابالفسادلجبهاىو

لهذهىالجذرالسببإلىأخرىمرةفيمثميرحديثهفىبولسويستطرد
ذكالكصنيسةهوالذممطاللهلهيكلإفسادمنعنهاينتجومااالنمشقاقات

الحكمةبتلثبولسوينددالعالمبةالعقليةالحالكةعبادةهوالجذرىالسبب

اقديماالعهدمنباقئباسنمستثهدا

التىهىنفحصهاالعالميةالحكةوهذهاا49ومزمور531أدوب

لجزاختوالقادةالمعلمنقيمةتقديرفىويغالونيبالغونالكورنثيينجعلت
ائآريتمةالطانتتماديحاولونجعلتهمالتىهىساقاإلنالعقلفىءالكبرياوهذه

االضماممنثرأالماكرةبالمجادالثويههتمونوأساوبهاالرسالةبهاتقدم
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إفىتدعوالعقليةءايكرياهذهيحعلوماذاتماالرسالةمضمونفىالتفكير

شيئينمعهادائماتحملأنهاهووالكدرالقلةء

أذتستطيعالفهىوالخصاماعوالنزالجدلإلىتدفعدائمافهى1
تجعلأنبدالإنهاءبعثىباعجاتبدىأنوالءوهدوصصتهفىتظل

الرائهامناقصةأومعارضةأيةأبدأتتحملالهىوينتقدوبتحدثصاحبها
تعترفوالدائماحقاعلىوحدهاوممماهىأنهاتثبتمماداممابل

أبداتتواضعالوهىنفسهابررتحنكلفىبلخطأعلىكانتأنهاأبدا

رأىأوقانونكلإليءبازدرادائمانظربلئتعلمحمما

فهىهموينبذاآلخرفييقاطعصاحبهاتجعلالعقايةءوالكرياب
الجلوسإلىمجلهامنثرأكبهمءواالزدرااالخريناحتقارإلىدائمالقي

معهابتفقونالالذينكلأنعامبوجهتعتقدأحمهاذإليهموالحديثمعهم

يقولاألسكتلنديينإلىيلكروهكتبطويلاوقمنذخطأعلىهمنما
اوهذامخطئينتكونواأنلمحكنأنهتذكرواأنالمسيحألجلأرجوكملم

ابعضهماسأإتثمصلإنهاتفعلهآنالعقليةالكبرارختستالماهوبالضبط
وحدهممماأكربعضعن

يصيرأنحكيمايكونأنيريدمنكلعولأرلاينصححيةقويةوبعبارة

أسلوبههاروعةفىالعبارةوهنهحكيمايصرأنيمكنحتىجاهالأوال
إنسانايعلمأنأحديستطيعفلنيتعلمحتىيتضعأنعلىاإلنسانتحفزحيطالب

أحكمإنأفالطونوقديماقالقبلمنءشىكليعلمأنهنفسهفىيظن
وقالالحكمةلدراسةأهالليسأنهنفسهفىيعتقدالذىاشخصامهـوللنامما

بكلممتازفيالتالميذءهؤاليكونأنجمنكاندامعهـايينتالميذعنكيره
دراسةنحصلوهوماعلممناليهوصلوابماجدامعتدينيكونوالماوئأكيد

عرفيالأنهيعرفواليعرفالالذىالقدبالمثلويقولفةومعر
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يعرفالأنهويعرففيعرالالذىأماوهفاجتذأحمقرجلذا

أنهىءحكمانصبحلالوحيدةالطريقةإنوهفعلحكيمرجلكهذا
نعترفكناإذاإالالمعرفةنكتسبأنلنايتسنىولنءجهالأنناأوالندرك

بجهلناأوال

فجأةتحولأنهحنهدبولسرسائلفىيراكثيحدثكما22عددوفى
بالنسبةكانشيئايعملونونالكورنففمدكانالعاطفىالشعرىاألساوبالى

ماإلنسانأنضمهميقدمواأنيربدونكانواإذالرهتفسممكناللبولس

كلوأنلهمهوأنهبللههمأنهمليسهىالحقيقةإنلهمبولسيفولوهنا
لئهوالمسيحللمعسيحألنهملهمءضى

26



اعللواحألم

الحالثةئألحكام

ءووكالالمسيحكخدائماإلنسانقليحسبناهكذا

اإلنسانيوجددكىءالوكالفىسسألثماللهسرائر

أومنكمفىيحكمأنعندىءىفاقلأناوأماأمينأ

فإنىأيضأنفسىفىأحكملستبلبشريوممن

امبررأبذلكلستلكننىذاتىفىءبعثىأشعرلست

فىتحكمواالإذاالربهوفىيحكمالذىولكن

خفاياسينيرائذىالربيأتىحتىالوقتقبلءشى

لكلالمدحيكونوحينئذالقلوبءاراويظهرالظالم

اللهمزواحد
5ا04كورثوسا

ااهووإليهوصفاسأبولإلىينظوواأالالكورنثيينبولسلمجثهنا

باعتبارهمإليهمينظرواأنبلطواثفأوابأحزءزمماأوقادةباعتبارهم
األصايقاللغةفىتعتىنابولىاستعملهاالتىخداموكلمةللمسيحخداما

كانتالتىالكبيرةالمراكبفىللتجديفيستخدمونكانوالذينالعبيد

إنوقالواالمعتىهذاعلىالمفسرشمنكثرنبروقدالبحرفىتسير
السفينربانبمثابةهويسوعآنهىعنهايعبرأنبولسأرادالتىالصورة
أوامريتلقىالذىالخادمهوبولسوأنالصحيحالطريقفىيقودهاالذى

أخرىبصورةالرسوليستعينثمسيدهلتعإلتطبقافقطويعملبانالر
وإلينفسهإلىلرينفهوالكورنثيينأذهانإلمىيوصلهأنبريدمالوضح
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يكصشفهاأناللهيريدالتىاللهسرائرءوكالباعتبارهموالكارزينالوعاظزمالئه
عنالمسئولالثعختعتىهناالمستخدمةوكيلداوكلمةوخاصتهلشعبه

الخإمعلىيشرفالذىفههالعقارأوبالبيتالخاصةاإلداربةالشئونكل

كليسيراوكيلاأنمنبالرغمولكنذلكإلىوماوالرواتبالمووعلى
عبداأوخادمايظلنضممهكحوفانهآخرينمملعلىويشرفالبيتشئون

مركزهبلغمهحاالكنيسةفىإنسانلكلبالنسبةاألمروهكذاسيدهأمام
ماخافىبظلفهوالكنيسةفىنفوذهكانومهمامكانتهكانتومهما

للمسيح

فالوكيلالحكمفىالتفكيرإلىببولسيأنىنفسهالفكروهذا
االستقاللمنبقدركبيريتمتعوألنهمسئولفهوصومنفيهموثوقشخص

ونثييالكورنكانوقدكايااعتماداعليهسيدهيعتمدأنالمحخمفنليةوالمسئو
علىدرجواقدعنهاالمسئولونقادتهالهاومذاهبطرائفمنبينهمنشأبما

بولسيتحدثولذلكبينهماضلةالمنكوعلىالقادةءهوألعلىاألحكامأصدار

إنسانكليواجههاأنيتحتمالتىالثالثةاألحكامعن

بولسيقولالحالةهذهوفىاآلخرينحكموواجهأنلمجبفهوا
وفىدائماخيستطاإلنسانأنهذامعتىليسولكنآلحمهمهأمرذلكإن
حكمأنمنغبالرأنهبالغرومناآلخرينحكمتجاهلثأناألحوالكل

األحيانأغابمافىكنهآلجذرءبأخطامشوباةكثيرانأحفىكوناآلخرفي

إلىيميلبغريزتهإنسانكلأنإلميرجعوذلكةالغريزوحىمنصائبانيكو
والكرموالثقةاهةوالنزواألمانةالشرفبصفاتواإلعجابالفضائلتمجيد

أنيستطيعانفقطإثنانيوجداالنالسفةأحدقالوقدوالمحبةوالتضحية

وصديقعليلثويثوريذصبعندمالكعدونفسكعنالحقلكيقوال

جدامحبكلك



أونحيديجعلناأنعلبنااالخرينلحكمنسمحأنأبداينبغىوالذا
حكمأنندركأنعينهاوقتافىينبغىولكنالخقأنهنعتقدمماننحوف
بسليقتهمالناسألننظنمماوأدفأصدفالحقيقةفىهوعلينااالخرين
الدبةالجميلةءباألشياونيعوغريزتهم

بولسأننجدوهنانفسهحكماإلثسانيواجهأنلمجبكما2
نفسهعلىاإلنسانحكمأنجيدايعرفكانألنهأصاالحكمهذايتجاهل
ولكنوالغرورءوالكبرياالذاقىوالبرالذاتيةبالكفايةالشعوردائمايشوبه

عليهنفسهحكممواجهةمنكايةيهربأندنبغىاإلنسانأنهمذامعنىليس
إعرفاإلنسانأجمهاعبارةالونانيةاألخالقيةالقوانينأسسىومن
الحقيقىللرجلاألولىالميزةإنالقولعلىيصروناهدونالزوكاننفسك

أيستطيمالالذىالوحدثمخيالفإننفسهحالتوافقعلىقدرتههى

نفسهحاإلنسانيعيشأنمنمفرفالنفسههومنهحهربأناإلنسان
شيئاتصبحالحياةنفتهامواعنوعجزلنفسهاحترامهأحلهفقدوإذا
طاقامةال

قيءا3اطهووهذاالةحكماإلنسانيواجهأنيجبث3
حكمولكنهبشرىمنالحكمهذاينتظريكنلملبولسوبالنسبةالوحيد1

لسببينالنهاقالحكمهواللهوحكمالربيومفىيعلنإلهى

يستطيعالذىوهوالظروفكليعلمالذممطهووحدهاللهإن1
مشفاتمناإلنساناجتازهماكليعرفإنهالخباياكليكشفأن

أحدبهايصارحأناإلنسانيستطيعالالتىاراألسكلويعرفوصرل
يكونقدماأوألمهوأحالمنإليهانحدراقداإلنسانيكونقدمايعرفإنه

الحقائقكليعرفالذىالوحيدالشخصهواللهإنأفضلاحالمنبلغهلقد

أليينظرفاإلنساناإلنساندواخكليعلمالذىهووحدهالذإنب
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حسبدنبيلةتبدوالتىاألممالمنوكمالنواياإليينظراللهولكنألممال
األممالهمنوكمخسيسةأنانيةدوافععنتصدبىالحضقةفىواكغاالظاهر

الحوافعأحمىعنتصمرالحقيقةفىولكنهاالظاهرحسبدنيئةتبدوالتى
اهذامكنوناتيعرفالذىوحدهطوالبشرىالفلبخلقفالذىأنبلهاو

ويدبنهيحكمهأنيستطيعالذىوحدهوهووخباياهالقلب

أمريننذكرأنبنامحسنهذاءوإزا

أواألخرىاألحكامكلمننهربأناستطعناإذاأننااألوذاألمر
حكنممننهربأنأبدانستطيعالفانغاالنعامةتفعلكماهاعأعيفنانغمض

اله

ءوحدهوالنهاللهشأنمنهواآلخرينعلىالحكمأنالثانىواألمر
أحد2ندينأالبنايحسنولذلكيحكمأنيستطيعالذى

مسيعيةفيوكبرباعرسموئىتواضع

وإلمأيىنفإليتشبيهاحولتهاإلخوةأيهافهذا

11تفتكروالأنفيناتتعفموالكىأجلكمامنأبلوس
علهلىصالواألجلأحدينتفخالبهحمكتوبهوماقوق

وإنتاخذةلملكءشىأىويمئزكمنألئهاالخر
ةإنكمتاخذلمكانكتفتخرفلماذاأخذتقدكن
اوليتكئمبدونناملكتماستغنيتمقدشبعتمقد

الللىأنأرىقإنىءمعكمأيضأنحنلمنملكملكتما

بالمؤتعلينامحكومكأننا3خرينالرسلنحنأبرزنا
66



جهالنحنوالناسللمالئكةللعالممنظرأصرناألننا

المسيعفىءقحكماأنتموأماالمسيعأجلهن
وأمامكرمونأنتمءفاقوياأنتموأفاءضعفاتحن
ونعرىونعطشنجوعالساعةطهإلىكرامةفبالنحن

نشتئمبأيديناعاملينونتدبإقامةلناوليسونلكم
صرنافنعظعلثنا1يفترىفنحتملذضطهافنبارلث

أالنإفىءشىكلووسغالعالمكاقذار
4631كورنثوسا

فحسبأبولسوعلىنفسههوعليهينطبقبولسقالهماكليكنلم

وأبولسبولسعلىيكنقلمكورنثوسأهلعلىأيضاينطبقكانبل

الناسحكموليساللهحكميواجهانهماإذمتضعيندائمينيكوناأنفقط
كانوقدهذااالتضاعطريقفييسلكواأنكلهمالكورنثينعلىكانبل

أدببكلاالخرينمشاعرومراعيادائمالطيفاكريمالرهتعبفىبولس

نصائحمنلآلخرينيقدمهفيمانفسهيشمملأنعلىرصفكانوذوق

الواعظيكونأنيحبوهكذاوأحكامنواهمنيصدرهوفيمااتوتحذير

كلمةيستعملدائماولكنهأنتمكلمةيستخدمقلمافهوالخلصالحقيتى

منهأدقوأنهممنهمأعلىأنهإليهميتحدثمنيشعرالوهونحن

ظروفهمويعرفباحساسهميحسمنهمواحدكأنهإليهميتحدثولكنه

فانالخالصطريقنريهموأنالناسنساعدأنحقأنريدكناوإذا

بلعلجهمالحسكمأولهماإلدانةموقفيكونأنيجبالتجاههمموقفنا
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االنتقادةنبرتكونأاليحمامهم5كالمنااتونبراتوسلواالطلبوقف

ايلتزمأنعلىبولمسأصرالذىالكالميكنولموالرأفذالرفقفةبل

يحاولولماللهكلمةكانلكنهوهوكالمهيتعدونهوالبهالكورنثيون

كلاللهكلمةتدينكجفأراهملكنهوهونههـشخصياتعليمالهميمدمأن
إلهىأمرولكنهبشريةنصيحةبهيذممرهممايكنولمءكإلريا

أل3تأخذهلملكءكاوأىلمقولفيسوالاهملهمبولسيوجهثم
فقدالنعمةعنالتعليمخالصةالواحدةالعبارةهذهفىأغسطينوسرأىوقد
البشرىالجهديحققهأنيمكن51فىاألياممنيومفىيفكرأغمسطينوسكان

قضيةفىكثيرأوتعبناجاهدناالسيؤالهذاعنلالجابةأضراقالولكنه
المعركةوكسبتانتصرتالتىهىاللهنعمةولكناإلنممخانإرادةحرية

يكنولملهنفسهاللهيكشفلملواقديرفأتايستطيعإنسانأىيكنولم

نفسهيخامالسانفاإلنبنفسخالصهعلىمجصلأنعلىبقادرإنسانأى

نعملهأننستطيعوفيمالناهفيمانفكروعندمايخلصهالذىهواللهأنإذ
حياتنامنءالكبرياخهربفعندئذألجاناالتدلمهقدصفيمانفكروعندما
الخطأكانوقدبالجميلوالمعترفالشاكرالتواضعفقطويبقىوتزول

ءشىوبكلبارواحهمدتهمدينونأنهمنسواأخهمهوالكورنثيينعنداألساسى

إليفجأةينتقلرسائلهكافةفىكعادتهبولعهالرسولنجدذلكوبعد

السضريةمنالكثهرفيهاعبارةالكورنثينإلىيوجههنا15فنرعنيفأسلوب

بالحياةوالتفوقبالشبعوإحساسهمهموتفاخرياصمكبريقارنوهوالالذعة
القائدكانفعندماحيتصورةالمقارنةلهذهويخئاررسوليحياهاالتى

موكبفىصرالمنتجيشهيسقعرضأنلهيسمحكانعظيمانصرايحرزالروفانى

لهيصمحوكانغنائمقعليهافولىماكلومعهالمدينةموارعبحوب
اكلهالموكبوكانكاسبومانتصارمنحققهماكلبظهربأنه

ىاألسمنجماعةيسيركانالموكبنهايةفىولكنافتصارموكبأ
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وهكذاالمصارعاتساحاتفىيرسةالمفللوحوشرسيقدمونكانوالذن

العجاجةكبربائهمفىالكورنثيينأنيقولأنأرادالرسولوكأنيموتون

يستعرضكانالذىالمنتصرالروماقالقائديشبههونالتاناخرإلىميلهموفى

فىاألسرىجماعةيمئاونأنفصهمالرسلكانيقتوشجاعتهبسالتهغناثم

كانمتهكورنثوسألهلالنسبةفالموتإلىطربفهمقالموكبمؤخرة

اىاوالمكاسباالمشازاقاوتعددوالصاخرالتباهىتعنىالمسيحيةياةالح

المتضعةالخدمةتعتىكانتادلبولبالنسبةميحيةاالحياةولكنةلهمتحققها

المممميحألجلولللثوتللتضحيةالدائمواالستعداد

انئثيركلمتانيتحملونهاالرسلأنالرسوليعلنالتىءاألشياقائمةوفى
خاصةبصفةاالنتباه

اكلمةممبىنةهىالكلمةوهذهيلكونإنهمالرسعولفيقولأ

شاهدرجالإنباوناركويفولالعبيدضربلتعنىتستخاكانتالتى

هذأأنعلىذلكمنفاسمتدلويضربهماشخصادايلكمآخرارجال
يحالمسألسجلمستعدابوددكانوقدالرمجللذلكعبدأكانثمخصال

كورلمىيعاملأن

هذكانتكمندرىولشايافنباركنشتمبولسويقوالب

هىالفضائلأممىإنيفولأرسطوفانللوثفميمابالنسبهمدهشةالعبارة
بأنهاالفضيلةهذهيعرفوهوالنفصعظمةأويالقلبعظمةفضيلة

المسيحىاقواضعهذاكانلذلكالشقيمةصاحبهايتحملالالتىالضة

فىيبدوالذىالسلوكاهذامثلوكانثماماجديدةفضيلةالقديمللعالمبالنسبة
اإللهيةالحكمةدنعالحقهـيقةاهووحماقةجهالالناسنظر

9



ئاليمانفىب

كاوالدىبلبهذاأكتبكماخجللكىليعس

المرلثمدينمنربواتلكمكانوإنألنهانفركمءأالحبا

ولدتكمأناألنىكثيرونءاباليسلكنالمسيحفى

تكونواأنإليكمفأطلبباإلنجيليسوعالمسيحفى

الذىتيموثاوإليكمأرسلتلذلكبىمتمثلين

يذكركمالذىالربفىواألمينالحبيبابنىهو

كلفىمكانكلفىاعلمكماحالمسيفىبطرقى

ولكنىإليكمآتيألستكأنىقومفانتفخكنيسة

كالمليسفسأعرفالربءشاانسريعاإليكمساتى

بكالمليساللهمدكوتألنقوتهمبلأنتفخوااللذين

بالمحبةأمإليكماتىأبعصاونتريماذابقوةلبل

عةداألوخلورو
44112كورنثوسا

موضوعمبالثرةفيهعالجالذىالرسالةفصللهبويختتماتاإلبهذه

إنبلكابعباراتهيصيغوهوكورنثوسفىواالنقساماتالخممومات

عينهاالكلمةهىعشرالراخالعددفىيستخدمهاالتىأنذركمكلمة
راجعألوالدهاالبيقدمهمااللذينوالتحذيرالنصحلتعتىعادةلةلمستعم11

ليستولكنهاالشدةإليتميلحديثةنغمةكانتوربما64فسسي

07



ليتهدفالتىالشدةإنهابلمتردعنيدعبدجماحكبحتربدالتىلشدة

شعروقدالسوىالسبيلعنوضلطاشاينإلمماوالرشدبالصواعادة

يكنلمأنهإذفريداموقفاكانوسكورنثكنيسةءإزاموقفهأنبولس

4للطفلالمعلم342غالطيةالمودبأوالمرشدمجردلهمبالنسبة
الطفلهيصحبأنإديهبوكلفيهموثوقاالسنفىمتقدماكانوإنحئى

وأنهبشخصيتهيعتنىوأناألخالققواعدعلىيدربهوأنالمدرسةإلىيوميا

ألهذاكثرونمرشدونللطفليكونقدنعمرجالمنهيخلقأنيحاول
ربماإنهيقولأنالرسولويريدواحدأببالطبعلهولكنالغرض
أحدأاولكنكثرونومعلمونمرشدونالمستقبلفىللكورنثبنيكون

ميادأنمنهمأحديستطخولنبولسفعلهمالهمبفعلأنعيستلنمنهم
إليكمفاطلبمذهالشيئابقولبولسىفىثجيسوعالمسيحفىللحياة
الكالماهذمثليقولأقيعستطيعأنبندرأنهحبىثلينمتتكونواأن

فىلاإلبئيوفقأناألحيانأغلبفىأبكلوصالةأمنيةألنذلك

والتعليمبالوعظيقرممنومعظمتحقيقهافىاألبفشلالتىءاألشاياكلعل
اممليقولونولكنهمأناأعملمثلمالاالقولعلىيجروونالمنا

أنهاستطاعتفاخرأوءكريادونفانهبولأماأناأقولكما

بهيتمثلواأناإليمانفىأوالدهعويلى

تيموثاوميهإليهمأرسلإنهفيقوللهمرقيقةتحيةبولسيسجلذلكوبعد

إليترجعالالمغلوطةوطرقهمهمأخطاكلإنلهميقولثمبطرقههمليذكر
هوهذهنسواقدأنهمألىفقطترجعولكحهاجانبهممنمتعمدتمرد

المسيحضدوعصيانثاتمردنانعلنالاألحيانأغلبفىفاننااإلنسانيةالطيعة

اممنناوتعمداظهورنالهنديرالاألحيانأغلبوفىننساهببساطةولكننا

لهسحنةأنننسىوقدحياتناخطةفىاألولالمكانلهنجعلأنننسثا

171



اأنهومعظمناإليهيحتاجءلثىأهمإناإلطالقعلىونامجناافىكانا
يسوعربنالحضورولإدراكحالةفىباستمرارليعيشوامتعمداجهدايبذلوا

ءأثناليسنذكرهأنمنايطلبالمسيحيسجربناأنمعهمالمسيح
كللحظاتمنلحظةكلفىأيضابلوحسمماالربانىالعشاكلفريضةممارسة

حجاتناماأمنيو

الذهابينوىالأنهالظنمنكورنثوسأهلفيحذردهبوليستطردث

سريعاإليهمسيذمبإنهويقولتيموثاوسإليهمأرسلألنهبنفسهإليهم

يستطيعونالكورنحيينءهؤالفاناختبارهميكونونحدثذالرباءشماإن
األهميةمنليمستالمدويةالطنانةكلماتهمولكنيشاعونكمابتحدثواأن

مكلمامنأبدايقللميسموعإناألهمهىالهمأاإنبلبمكان

عنالحديثأكثرفاتعرفونهمثمارهممنقالولكنهتعرفونم
منةوقووثمراجدارةأكثرلهوواحداممالولكنالعالمهذافىالمسجحيه

وخدمةءشىفيهاوالحديثاللجانمنلجنةفىالخدمةإنكلمةألف

تماماهآخرءشىألجنهوالعملالمسيح

عليههمماليقيسبعصاإليهميأقهلالنهايةفىالرسوليسألهمولذلك
ذاوووكوداعةاوروحالمحبةبشركةمعهمخليتإليهميأنىأمنظاممن

كلخاللتتدفقالتىالمحبةهذهالمسيحفىألوالدهبولسمحبةأننرى

أهيةتدركمحبةكانحتولكنهاءممياعاطفيةمحبةتكنلميكتهارسالة

اإلنسانياةحتحمأنتستطيعمحبةك01فهـوتطيقهلممارستهومستعدةالنظام
أنتستطيعمحجةأيضاكإواأخطائهعنوتتغافلعيانحهاتغمضلكونها

محبةكانتوقدالمسيحعيتىءبصفاإليهيظرألنهااإلنسانحياةتصلح

لوتوجعتولمأنإليأحياناتضطرقدأنهاتعرفالتىالمحبةهمابول

وتصلحتقوم
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داخلالموجودةقساماتواالنالمنازعاتمشكلةبولسعالجهكذا

ومواقفواقعيةمعينةمسائلمعالجةفىيبدأوهناثوسكورنكنيسة

بلغتهقدأخبارهاكانتالكنيسةداخلجداةخطيرمينة

عولاولفيتحدثوالسادسالخامساألمحاحينيشملالقحمموهذا

أحدهمأنحممابينهمبوجودهسمعالذىالزنىعن8ا5أصساخفى

عدممراعاةعلىيحض931مناألعدادوزطأبيهامرأةلهكانت

ميلعنالرسوليتحدث8ا6احأوفىالزناةحاالختالط

لنالظالمعندواالحشكامالمحاكمإليلآلخرمنسمالواحدجرإلمىالكورنثين
الطهارةالمماالحاجةعلىلرين92مناألعدادوفى
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الخامساحهـال

وائسرورالغطية

يسثاالهكذاوزنىزئىبينكئمأنمطلقأيسمع
أفأنتمأبيهآمرأةلإلنسانتكونأنحتىمماالبين

وسطكمشنيرفعتىتنوحوالموبالحوىهنتفخون

بالجسدغائبكأنىأنافإنىالفعلهذافعلالذى

الذىفىحاضركانىحكممثقدبالروححماضوولكن

أنتماإذالمسيحيسوعربناباسمهكذاهذافعل

يسلمأنالمسيحيسوعربناقوةمعمجتمعونوروحى

فىالروحتخلصلكىجسدالهالكالشيطانهذامثل

ألستبمحسناأفتخاركمليسيسوعالربيوم
إذاكلهينالعجتخمرصغيرةخميرةأنتعلمون

عجينأجديداتكونوالكىعتيقةاالخميرةمنكمتقوا

ذبحقدالمسيحأيضافصحناألنفطيرأنتمكما
المثئربخميرةوالعتيقبخميرةليسلنعئدإذاألجلنا

والحقاإلخالصبقطيربلوالخبث
8ا5كورنثوسا

ففىكثيرالهتعرضاكامشكلةولالرلىيعالجفصلااهنهفى
فقدوالطهارةآلالعةمعنىيعرفونالوثفيوناألمميونيكنلمالجنسيةالمسائل

الكنيسةعلىسهاليكنولملهمراقوكيفماأرادواكلماثهوتهمشبعونيكانوا
47



بمثابهوقتئذالكنيسةكانتإذتتجنبهاأوالعدوىمنتهربأنلمسيحية

الوئنيةمنكببربحرجانبمملمنحهايحيطالمسيحيةمنصغيرةجزيرة

تقتلأنامحبامنكانلذلكحديثاالمسيحيةاضنقواقدالمومنونوكان

حياتيممنءأجزوأصبحتفيهمتأصلتوعاداتممارساتحياتهممن

11فاذذلكوخسابقةأجياالعاشوهاتىاواالستهتارالعبثحياةبسبب
لهعكانفقدبطهارنهاتحتفطوأنطاهرةتكونأنتريدالكنيسلىكانت

القديمةالوثانيةطرقهمعننهائيايتخلواأنيومنونالذفي

ومفزعةمفجعةاآلحاالناحيةهذهمنكورنثوسكنيسواجهتوقد

كانالذىاألمرأبيهامرأةحآلمحوعالقةكونقدكانرجالفان

تحريماتحرمهاليهوديةالشربعةكانتوالذىالوثنىالشخصحتىيستنكره

مطلقةكانتالمرأةهذهأنالظنوأغلب818الوبيناصريقاطعا

لمحاولةيتعرضلمبولسلذإذشكبالوثنيةنتأنهاكمازوجهامن

الكنيسةاختصاصحدودخارجكانتألنهاذلكإطالقامعهااألمرعالج

كنيسةموقفأنإاللولسعخنمةصدمةكانتيةالخهذهأنوخ

قدكانتالكنيسةفانأعظمصدمةكانءالخاطىذلكنجاهرنثوسص
إزاعهثميئاتعملولمروربالوضعهذاقبلت

التىالكلمةأنونالحظزنواولهذاالمؤمنونيانزعأنيأبغىوكان

هىبهيشعرواأنينبخىكانالذىالحزنشدةعنبرلتهنابولسيستعملها

ن04الموقعلىءوالبكاالصراخعندتستعملكلمةوهىتنوحواكلمة

للغايةخطيرموقفدائماهوعليهاوالسكوتالخطيةخالتساهلموقف

إحساسناهوالخطيةفىالوقوعمنيحنظناالذىالوحيدنالأنويقال

ويقوللناتعرضأوببالناتخطرعندمابالصدمةوشعورنامنهاابالفزع

07



بشاعةالمحدودغيرالقداسةالبينيقابلواأنيجبالنامإنكارليل
نظرةالخطيهإلىننظرأنعننكفوعندمادودةالمحغيرولعنتهاالخطية
يرممونأنهذافموليسخطيرةجدتصبححالتنافانجديةاسقنكار

زعباليحسمنموقفيكونأنببلواإلدانةاالنتقادموقفناوقةهـ
ربناصلبتالتىهىالخطيةكانتفقدالخطربسببوالجووحطاألذ

يوجدالولذللثالخطهـيةمنالناسيحررالمسيحماتوقدجمحالميسوع

كاهـأوكهاهـيتفاهمأوالخطيهخيتساهلأنيقبلحقيقىمسيحىإنسان
كانا5طايفسحأن

ارجلاذلكمنموقفهاالكنيسآلتحددأنيفبغىأنهبولىحكموكان

للشيطانيسلمانلمجبالرجلفلكمثلإنبولسفالطعةقاصريحةعبارةوئ
يعتبرالعالمكانوقدالكنيسةمنويقطعيحرمأنيخبضىأنهبذلكيعتىوكان
كولوحمى6281أع6111س211بوحنايطانللشماكا

بهأشاراألىالحكمفكأنملكالتهرتعتالكنيسةاكاكاتماما31ا
ولكنطإليهينتىالذىيطاناعالمإفىارجلاهذايعادأنيعنىبولى

عقوبةتحنلموشدتهاجديخهامنبالرغمالعقوبةهذهأننسجالماأنيفوتناال
ويضهوقىالرجللتهذيبكانمبلبمضجةأوحقاعنصادرةانتقامية

ثامالمقصودأنأىالنهايةنىروحهرتخاحتىلثهواتهشأفةوالستئصال

عليهأقاالذىالجسيماألمربشاعةليرىنفسهإليالرجمليايقأنكان
توقيعلمجردالتأديبذلكتطبيقمنالهدفيكنلمأخرىوبعبارة

ذللثيكنولملتهغفمنالرجلرضمإليقاظتمارسكانتبلعقوبة
كاوأسىحزنفىبلكلحظةأوقسوةلينفذئبولسأصدرهالذىالحكم

كلءفورااألولمماالكنيسةنىاألمركانوهكذاماتقدالرجلأنلو

بلوالبترالقطعليسذلكهدفأنمؤداهافكرةكانتعقوبةأوتأديبما
وتقويمهأخطاالذىالرجلالحإ
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فيقولجدأممليةنصيعحةفيقدمبولسيستطردهنامن

ةرمالخمنكمنقواإذاكلهالعجينتخصرةصغيرةخمرأنونتعلألسنما

قدالمسيحأيضافصحناألنفطيرمأكماجيناجديدأعتكونوالكىالعتيقة

بفطيربلوالخبثالشرنجميرةوالعتجقةنجميرةرليلنعيدإذاألجلناذبح

بعباراتيوضحهاصورةأمامنايرلصمالرسولنجدوهناوالحقاإلخالصا

قليلةاتءاستثناعدافبمايهودىااألدبفىيرةفالخميهوديةونصوص

منتبقىالذىءالجزهئلمرةاوكانتالخبيثأشريراالتاثيرتعنىجدا

يتحققوناليهودوكانالوقتبعفحفظهبعداخشصروالذىلممابقعجين

كانتوهكذاالتعفنآتارعليهتظهرعندماالعجينمنءالجزهذاتخمرمن

المفسدالعفنالتأثيرعلىللداللةتسشمللميرةاكلمة

2151خروجنهيرةباللزاخكانمحااخبزأنونالحظ

لعيدالسابقاليومفىأنهعلهالناموسنعذلكمنثروأك317

آضرخارجهدقيقآليلقىتميشابيتهليفتشثهعةالهودىءيخاأنبالفصح

اللهلتفتيشصورةنجد21اصفنياوفىالخميرمنعليهايعثرقطعة

أبريلشهرمنعمثرالراخكانالتفتيشهذاتارفيأننالحظأنويمكن

ينبحىكانالفصحفقبلالربيعفىيتمالذىالتنظيففىاألصلهوهذاوأن

رةالصهذهبوليستعيرولذلكالخميربقايامنقطعةآخرالفئأن

أنقذنناالتىهىفذبيحتهألجلناذبئقدالمسيحأعحافصحناإدأفيقول
أنيجبولذلكمصرمناإلسراثيليناللهأنقذكماالخطيةمنوحررتنا

شريرتاثيربأىتسمحونكنتمفاذاوالخبثالشربقهـاياآخرحياتنامنفنغ

الخميرةتنفذكاكلهاالجماعةيفسدأنيمكنفانهالكنيسةإلممارقذأن

بدفالعظيمةممليةأبضاحقيقةبدوهناوثخمرهللهوتخضكلهالعجينفى
اتءاإلمماعنالطرفغضإنالكنيسةأجلمنأحياناالتأديمبايمارسأن
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ضاراممالذلكيكونفربما6الحاالتكلفىطيباممالليسءاألخطا

الضارةوالحشائشويستفحلينتشرفانهويستبعديخرجلمإذافالسمموذيا
للتأديجوكامالسليمامبدأسبهدوهنااألرضكلسدتففانهاتجسثلمإذا

نفممإلشباعيكونأنينبغىالفالتاديبالكنيسةتمارسهأنبالذى

الذىالشخصإصالحإلمطدائمايهدفأنيجببليطبقهالذىالشخص
وسيلةيكونأالينبغىالتأديبأأنأىونفعهاالكنيسةمصلحةوإلىأخطأ

اوالتقويمواإلصالحللعالجاسطةودائمايكونأنيجببللالنتقامأداةأو
آلقااكو

وائعائمةائكنيس

الزناةتخالطواالأنالرسالةفىإليكمكتبت

الخاطفينأوعينالططأوالعالمهذازناةمطلقأولئس

العالممنتخرجواأنفيلزمكموإالاألوثانعبدةأو

زانيأأخامدعوأحدكانإنإليكمفكتبتاالنوأما
أنخاطفاأوسكيراأوشتاماأووثنعابدأوطماعاأو

ادينأنلىماذاألنههذامثلكلواتؤاوالتخالطواال

داخلمنالذينتديشونتمأنألستمخارجمنائذين
منالخبيثفاعزدوايديضهمفاللهخارجمنالذينأما

بينكم
5931كورنثوسا

اعالفيهايحثهمالكورنثينإليرسالةكتبقدكانبوصأنيبدو

87



بالنسبةالكالمهذايطبقأنقصدهوكاناألشرارالناسمخألطةعناالمتناع

باخراجهميودبواأنيجبالكنيسةداخلءالخبثافالناسفقطالكنيسةءعضار

ولكنصواحهمإلمويعودواطرقهميصلحواأنإليالكنيسةتمعمجمن

الناسجمجعمخالطةعنمطلقامتناعأنهعلىهذافهمواالكورنثيينبعضر

منخرجواذاإالكاماليكونأنبالطبعيمكنالاالمتناعهذامثلأناال

ايواصلوألالمؤمنينعلىيستحيلكانكورنثوسمثلمكانوفيكليةالعالم

حياتهمقكنلمأناسخالوميةالحياةبشئوناالرتباطدونالعاديةحياخهم

إطالقاهذايعتىيكنلمبولسولكنالكنيسةنظيرفىأبداضيةمرحوطرقهم

وتنسحبالعالمعنبعيداتنزوىالمسيحيةمنبنوعايوصىبولسيكنفلم

فيالمومنيظهرهاأنيجبحياةنظرهفىالمسيحيةكانتققدكليةمنه

العالموسط

لجونقالعندماءالقدماالقحيسيناحدقصدهالذىعينهالمعتىهووهذا

نالحظأنجداالماومنادواالنفرلةالضدفيإلييدعوالاللهإنوسلى

خطايامنالعالمفىلمانموذجاباعتبارهابولسإليهاأشارالتىالثالثالخطايا

الناسمغفثاتثالثهنابذكربولسفانوشرور

الخلفىبالفسادحيانهمالطخوالذينناةالزهناككانا

غيرالحياةونقاوةالطهارةيضمنماالدنيافىيوجدالأنهفىدالجوال

عنخاطئةفكرةهوالجنسىوللفسادللضجورالجذرىالسبإنالممسيحية

واناتالحيخمتساويةحرتبةىالنامممائحعللثىهىالفكرةهذهللناس

يحبالحيواناتخالناسفيهايشتركالتىوالغرائئالعواطفأنفىحوتتلخص

اعتبارالىالفكرةهذهوتدعوءحياأوخجلدونوإرضاوهاشباعها

إلىتنظوفانهاميحيةالمأماالغراإلثمباعأداةاوآلةمجردالخرالشخينى
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ولكنرالعالمفييعيشمخلوقاالعتبارنجهذاوهولتهإبناباعتبارهإلنسان

الجسدحاجاتلمجرديسمحالفهوولذلكالعالمهذابعدمأإليدائمايتطلع
جيدايدركألنهمصيرهفىتتحكأوحياتهدفةرتسأنومستوياتهورغياته

أنفسهمإلينظوواالناسأنولوأيضاروحالهفانجسدلهكانوإنأنه

كلتلقائياحياتهممنلتالشىاللهوبناتءأنجاباعتبارهماالخرينوإلى
خلقىوفساداسنهتار

االستحواذهمهمكلكانالذينوالخاطفينالطماعينمنجماعةوكان2

يستطيعماالدنيافىيوجدالأنهفىاأهناجدالوالالعالمهذامتاععلى

ونقيسهاءاألشياعلىنحكمأنناولوالمسيحيةغيرالروحهذهكليقضىأن
الناسأولئليفعلهكانماكلإنلقلناالماديةوالمقاييسشوياتابمجرد

أنفىغضاضةالوأنهالشخصيةمصالحهمعننحثونكانوامأهم
الدنياهذهمتاعمنممكنقدرأكرعلىلنحصلحياتضاقوىكلنسخر

ديدةجآفاقاأمامهاوتضحجديدةبروحالحياةتطعمحيةالمسيولكن
هوفيمافيفكرنفسهنطاقعنيخرجيحعلهجديلىبنوراإلنسانقلبوتفئى

المسحيحيةإنفحسبنضممهحدودداخلتفكيرهرينحوالخمارجها

وعنحماشرفأعغالخدمةتعتبرثمومنالحياةفىقيمةأعظمالمحبهنجعل
ولكناألخفهفىليسوسعادتهلذتهيجدفانهاللهةمحبمناإلنسانقلبءيمتلى
ءالعطافى

ابلهايقالقديمفىاألوثانوعبادةاألوثانعبادةأيضاهناكوكانتا3
منعصرالناسعالمرفقألالحديثالعصرفىالمنتشرةالخرافاتتماما

تجلبأخمهايعتقدونالتىوالطالسمواألحجبةبالتعاويذاهتموافيهالعصور
هذافىالناسيفعلمثلماوالدجالينالمنجصينوبأقوالالسعيدالحظلهم

اإلنسانحياةفىبهاالمسلماألنساسيةالقاعدةهذههوذلكوسببالعصر
فانهالحقيقىاإللهبعبدلمفاذاماشبئايعبدأنيجبإنسانكلأنوهى
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يزدادضعفاالناسحياةفىالديندادفيوكما01والصدفةالحظآلهةيعبد
قوةافاتافىفىاألشاعتقاد

فىالموجودةاألساسيةافالثالخطاباهذهأننذكرأنبنايجدروهنا

اإلنسانفيهاءيخطىالتىالثالثةاالتجاهاتتمثلإنماالعالم

يسقطفالذىذانهانفسهضداإلنسانخطيةهىالزنافخطية1

إلىءأسماوقدالحيوانمدستوىإلىتنحدرنفسهجعلفقدالخطيةهذهفى

األحمىطبيعتهحهزمأناألدنىلطججتهممحوقدفيهالذىاألممىافور

نسانمنأقلسهنةيجعلأنارتفقدوكأنه

هذهإناالخرينضداإلنسانخطيةهىوالخطفالطمعوخطيةب

نستلهمأشخاصمجردباعتبارهمالناسإلىالنظرإلىتاسفعناالتىهىالخطية
التىالخطيةوهىونساعدهممعهمنتعاونكاخوةإليهمننظرأنمنبدال
هوحقااللهنحبأننالىعنبرهنأنبهيمكنالذممطالوحيدالدليلأنتنسينا

أنفسنانحبكالآلخرينمحبقنا

تبيحالتىيةالخطفهىاللهضدخطيةهىاألوثانعبادةوخطية

الحقيقىاإللهنبذخطيةإنهاحياتناقاللهمكانتغتصبأنءلبعفاألشيا

الوحيداألولالمركزاللهءإعطافىالفشلخطيةإنهاةمزيفاللهةوالتعبد

الحياةفى

رجظممالذينعلىنحكمأنحقنامنليسأنهبولمسمبدأوكان
لالشاوةتستعمليهوديةعبارةاكاخارجمنالذينوعبارةالكنيسة

لمجبهأنناهناالرسولقولومعتىالختارالشعبخارجهالذينالناسإلى
الشخصأماالناسقاوبوحدهيعرفالذىللهالناسءهؤال4إدانزكأن
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مسئولياتعليهفانولذلكخاصةامشازاتلهفانالكنيسةداخلهوالذى

واجباتيؤدىأناختيارهبمحضعاتقهعلىأخذقدأنهإذايئخاصة
ءالوالعهدفسهنعلىأخذقدإنسانوهوعنهامسثوللذلكوهومعينة

العهدهذاعلىمحاقظتهكيفيةعنمسئولفهوولذلكللمسيح

الصارمالفاطعاألمرإليالنهايةلىالرسوليصلوهكذا

717تثنيةمنمقتبسةعبارةوهىينكمبمغالخبيثاعزلوا
أصابهاالتىءاألعضابعتستأصلأنفيهاينبغىأوقاتهناكإن4770

العدوىلتجنبمشددةإجراعاتإتخاذيجبأخرىأحيانوفىالسرطان

التلذذهوذلكإلىبولسحفزالذىالداخيكنولمالخطيرةاضاألمرمن

ولكنالسلطةإظهاروةشأوءاإليذاىالرغبةأوصارمؤانونبتطبيق

منالكنيسةحمايةلىارعويةارغبتههوذلكعلىبولسحملالذىالدافع

داثماخهددهاالتىالعالممكدوى

38



السادمحاح

المعاكمحماقة

يحاكمأنآخرعلىدعوىلهأحدمنكمأيتجاسر

أنتعلمونألستمالقديسينعندوليسالظالمينعند

بكميدانالعالمكانفإنالعالمسيدينونالقديسين

ألستمالصغرىللمحاكممستأهلينغيرأفأنتم
الحيلوةهذهامورفباألولىمالئكةسندينأنناتعدحون

واقأجلالحيلوةهذهامورفىمحاكملكمكانشإن
اأهكذاأقوللتخجيلكمقضاةيسةالكنفىالمحتقرين

إخوتهبينيقضىأنيقدرواحدوالحكيمبينكمليس

المؤمنينغيرعندوثالكاألخئحاكماألخأممن

بعضكممحاكمابعندكمألنمطلقأعيمبفيكمفاالن

تسلئوناللماذابالحرىتظلموناللماذابععمع

إلخوةوذلدبونوتسدمونتظدأنتمودلكناحرىبا
8ا6كورنثوسا

بصفةالونانيينحياةحمهاتتأثركانتمشكلةالفصلاهفىبولسيعالج

أنهمإذاإطألقاالعامةالمحاكمأماميتقاضونيكونوافلماليهودأماخاصة
شيوخأوالقريةشيوخأماممشاكلهمكلهونويمنازعاخهميفضونكانوا
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عأئليةبروحاتحقيقهصبشيثاالعدالةونيعنبركانواألتهموذلكحاب

كانتاليهوديةالشريعةأنوالحقيقةوالشرعالقانونطريتماعنوليس

بليهوديةغرمحكةأمأمبقفأنتاطعائحريماايهودىعلىتحرمبصراحة
بالبةراألآمالليهوداللهسخهاالتىاإللهيةالثريعةضدتجديفايعترمذاكان

مبطبعاليونانيونكانفقهبعيدحدإلىذلكعكنسفكاناليونانيينا

وسائلإحدىالحقيقةفىالمحاكموكانتوالمقاضاةاالحتكاميحبيتصفون
يكونيكادالمحكمةإلمماالذثابوكانإليهمبالنسبةالرثيسيةوالتسليةفيهالترا

تفاصيلندرسوكندمالهاومكالالعاديةاليونانيةبالحياةمرتبطاهاماركنا

مواطناىحياةفىالمحاكمبهتاكانتالذىالكبيرالدورنرىاالثيماالقانون

فىلاطكبعراصإختالفايختلفكورنثوسفىاعماليكنولمتىأجم

لففلىاألالمحاولةفانلقىأووهخأيةأثينائتجدثكانتولماأثينا

الطرفيهمنمملوكانخاصحكمأوضعرفىقالىعلىضوىكانتاألمر
أوقاصاالطرفانيختارثميمثلهالذىالحكمأوالقاضىيختارالمشازىيا
ءنهاوالنزلففرفىالثالثةفشلوإذامحايداويكونعليهثالثايتفقانحكا

األربعنبمحكمةتعرفأخرىمحكمةإلىيرفعكاناألمرفانالخعحومة

وكانعموىقاضإلممابدورهااألمروضتفاألربعينمحكةكانتثم

منالستينفييناذااألثينيينالمواطنينكلمنيتكونونالعموميونالقضاة

كانالمهمةذهللقيامءهؤالمناالختيارعليهوخكانمنوأىرهم
االمتياذهذامنحرموأالالأمذلكيحبكانءسوايقبلأنبدال

منمحكةإلييرخكاناألمرفانذلكبعدحلإلىالوصوليمكنلمإذاأما

موضوعكانإذااهأالمواطنينمنوواحدمائتيهأمنتتكونلنلمفالى

عليهالمتناذعالمبكانإذاأماجنيهاخمسينمنأقلبمبلغيتعلقالنزل

وقدوواحدأربعمائةإلىعيرتفكانالمحلفينعددفانالرقمهذامنأكثر
منآألفوستةألفبينماإليعددهمفيهايصلحاالتهناككانت
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كجاوزواأثبفيبنمواطنينمنيثكونونالمحلفونءهوالوكانلمواطنين

1هكالمأوبوالتاثالثةيتقاضونالواقفىوكانواالعصرمنالثالثين

أنلهميحقالذينالمواطنونأولئاثوكانلمهمةابهذهقيامهمنظيراليومفى
القنكاياعلبهموتوزعيومكلصباحيجتمعونالمحلفينبدوريقوموأ

تقريبمامواطنكلكاناليونانيةالمدبنةفىأنهيتفمحهذاومغبالقرعة

أوفيهاأحكامارإلصاضاياالةإلىارالنفىإماوقتهمنيراكبجانبارفي

الذهابلمجبمنتهورينالحقيقةفىاليونانيونوكانبامتمامإليهاااللمعتماعفى

همعافئإقحامحاولوانينناييونبعفىأنغريبايكنلملذلكالمحاكمإلى
باللسروعالذىاألمرالمسيححيةالكنيسةداخلإلىوالمقاضاةللمحاكات

اليهودىاالوسطفىعليهادرجالتىالتقاليدتمامايخالفذلككانفقدوأترعه

وصاراعتنقهاالتىالمعجحيتءللحبادىمخالفةأكثركانكافيهنشأالذى

يحاكموهوعدالينالأنأحدهموخكيفلءيتسمانراهولذلكبهابنادى
عنداليظالمين

فىالمسيايئسلطعندماالعتيدالذهبىالعصرفيصوردبوليمستطردثم

علىالحكمفىالمسياخسيشتركونالقديسينأنإلىويشيراالممىحكه

وحتىالعالمستدبنونمابومفىأنتمكنتمإذالهميقولويذلكاألم
تبيحونفكيةلحككمشخضعاوقاتاأعلىمالتىالمالئكة

يكنلماذاأمايقولثم3والوثنيننينالمؤهغيرلحكمتخضعواأنألنفسكم
سيدينالذىالرجملألنالكنيسةفىالمحتقرونفلشولهاألمحاكةمنبدهناك

سفاسففىحمتقأنلنفسهيرضىوالةالتافباألموركثيرايعباالالعالم
يوميةاالحياةومنازعاتالعالم

مإلتيةنحوبساوىللفيعةزهيدإغرايئنقدهواألوبولا
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إليالذهابأنوهوأالعظيمأساسىمبدأعلىفجأةيولسينبرم
مستوىمنبكثيرأقلهوإنماأخلمحاكةةوخاعامبوجهالمحكة
الذىهوالصالحالرجلإنأفالطونقالوقديمااألمثلالمسيحىالسلوك

يحملأذىاالمسيحىوإنالخطأيرتكبأنمنأكرالخطأيتحملأنيفضل

الخسارةيتحسلأنباألحرىيفضلالمسيحمحبةمنيسيزاولوجزعاقليهفى
كانإذااخصوقصاصهاشخصأىعلىيوخأنعلىواإلصابةواإلهانة

إنءشىفىالمسيحيال4منليساالفتقاممحاولةأوفاالنتقامأخارالشخيهذا

علىوالالتعويضفىالرغبةأسماسعلىالناسخأمورهيعالجالالمسيحى

أمورهكلفىيتعرفولكنهالصارمةاةالعداءبمبادىاقسكأساس
يعيشأنعلىيحرصستجعلهالمحبةوروحالمحبةبروحمشاكلهكلويعالج

إلىالذهابمستوىألىيزلأنعنيمتنعوستجعلهأخيهخسالمفى
كماتالمحا

منكماناسكانذاوه

اللهملكوتيرثونالالظالمينأنتعلمونلستمأم
والفاسقونوالأوئالطعبدةوالزناةالتضلواال

نطماعوالسارقونوالذكورمضاجفووالمابونون

ملكوتيرثونخاطفونوالشتامونوالسكيرونوال

تقدستمبلأغتسلتملكنمنكماناسكانوهكذاألله

01إدلهناوبروحيسوعالربمباتبررتثمبل
6911نثوسكروا4

شرحبمثابةتعترالتىالخطايامنشنيعةقاثمةعنهنابولسيتحدث
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كورنثوسكنيسةوسالهافىقامتالتىالفاجرةالداعرةللحضارةبشعفصل

نتأملأنيجبلكنناعنهانتحدثأنيسرناالمعينةءأشياهناكأنوح

األولىالمسيحيةالكنيسةفيهنشأتالذىطالونفهمأنلنحاولالقائمةهذه

كثيراتتغيرلمالبسريةالطبيعةأنولنرى

واالستهتارالتساهلأنناذكرأنسبقوقدودلفاسقونللزناةهناككان

والطهارةالعفةفضيلةوانالوثانيةياةالحبئةمنجزعاكانالجنسيةاألمورفى

تسيرهناالمستعملةزناةوكلمةهذاإطالقااليئةتالثفىمعروفةتكنلم

ولذلكالموصسأوالعاهرالرجلتعتىقهىللغايةبشعمعنىإلممااألصلفى

إليالفسادفيهدبوسطفىيوجدأنمسيحىألىبالنسبةهالاألمريكنلم
كورنثوسمدينةكوسطالتعفندرجة

هيكلهوكورنثوسفيءبناأعظموكانوئاناعبدهناكوكان
عرعانيترالخلفىواالنحاللالوثنيةكانتحيثالحبإلهةأفروديتأ

نحاولعندمامجدثلماالبشعالمثلهىالوثنيةأننذكروهنانجبإليجنبا

فىالوقأوالصنمإليينظروالمالناسفانويسراسهولةأكئرالديننجعلأن
وظيفةفكانتلاللهإشارةأورمزأباعتبارهولكنإلهاباعتبارهالبداية

العابدذهنفيهينحصرمادىءشىبمثابةيكونأنهىالبدايةفيالصغ

ولكنوأيسرأسلالعبادةيجعلممالاللهملموسبوجودأمامويحس

عبادةإليالصخإلبهيرمالذىاإللهعبادةعنلونبتعدالناسبدأمارعان

مأإذالناسهافدىيرالتىالمزمنةاألخطاراحدهووهذاذاتهالصنم
موجهةعبادخهمتكونأنمنالبنفسهالرمزعبادةإلىينحدرونماعانس

الرمزهذاخلفالمستترةالحقيقةإلي

الخنثنأولئكاألصلفىتعتىالكلمةوهذهالمأبونونهناكبهان
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وأصبحوارجولتهمفقدواوالذينوالميوعةبالرخاوةحيائهمتتصفذيئال
فييتمرغونالذينأخرىوبعبارةسريةالولثهواتهململذاحمهميعيخون

النضسضبطأوللمقاومةقوةأدقلديههمتكونأندونشهواخمهم

وملعوناءاموبوالقديمالعالمكانالذينواظاطفونالسارقونهناكوكان

ددونيترالخأطفونوكانجمالسأمرارقتهاوالمنازلاقتحاموكانجمهم

يسرقوناكانوحميثالعامةوالمالعبالعامةالحماماتامكانينعلىخماصة

تمربناتهميمارسونكانواالذينوأولئكيستحمونكانواالذينمالبس

مواهبلهمكانتالذينالعبيليخطفأنأيضاشائعاكانكاالرياضية
آنئذاكمطبقاكانالذىالقانونىموادمننستنتجأنونستطيعخاصة

منأنولثالثةهناككانفقدخطيرةجدكانتالمشكلةهذهأنكيف
بالموتامرتكبوهيعاقبالتىسرقةال

دراخمة55مبلغعنيهاالمسروقاتقيمةتزيدالتىالسرقات1

نجنيهحواليأىيةونالةالدراكة

01اقيقتبلغوالتىاوالموافوالمالعبالحماماتمنالسرقاتب

شاقرسنحوالىأىتادرا

بينيعيشونصونالمسيكانوهكذأليءشىأىصرقة

الغيرمالازوابتزواالختالسالسلبفىأمعنواأناس

اإلفراطاألصلفيتعتىهناالمستخدمةوايكلمةدلسكرونهناكوكان

اليونانفىالصغارفالاألطوحتىالنفسلضبطمحاولةأدنىدونالشربفى

منحادةيتكونعندهماإلفطارطعاموكانالخمريشربونكانواقديمةا

ءبالمارالخهجونيمزعادةاكانوناليونانيأنصورالخهفىوسالمغهبنلا
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يحبونكانواالذينبالذاتكورنثوسرأهلولكنباعتداليشربونم
10ارباستمرونويسكراطبافربونيشركانوااتلماذواالترف

اقأملعيانتستسالكلمحينال9وواصالطفونط4عونالهناكوكان

التىالروحالونانيونعرفهاكاتعتىطماعونجمةالمتر4فالكل

بعبارةوفيهلالنسانحقالGخطفوإلياألكثرامتيألكإلىدائماتتللسع

اروحاوهذهلتحققهالعدواقوالمميلللكسبالجشعةالثهيةهىأخرى

حمااإلقماقدRببحالرإلمىفلخالنهاالبخيلروخعنراكثفتاما

تعبأالذلكفىوهىوملذاتهواتهلشئممنالمزيدإشباعمناصاححميتمكن

المرجمةآلالكلأماتريدوتشتىمالنفسهائحققدامتامضحيتهايكونيمن

نفسأنالطريفومنواالستحواذوالمسكالقبضتعتىفاخهاخماطفون

الكالباتبمعتىلمتعتأنهاكاالذئابمنمعينلنوعكالممتستعملالكلمة
التىاروحاتعتىإنهاةالبحؤآلالمعاركفىالسفنحمهاتحملكانتالتىالحديدية

والوحشيةالعنفمنبنوعفيهلهحقالGوسلبخطفإليصاحهاتدفع

مفماجىكانواالذينخطيةكانتفقدوشذوذاغرابةالخطاياأكرأما

كالسرطانوانتشرتالونانيةالحياةقالخطيةهذهشاعتوقدكورفى

نisكيفركنأنعليناالصعبومنروميةإلىانتقلتاليونانومن

يمارساكانكسقراطعظيمإنسانفحتىطيةاظلهذهميرأأالقديمالماا

أعغمنرتيوالذىوالمسمىأفالطونألفهلحوارالذى1و
غيرباطبلالطبيعىالحبموضوعهيكنلمالحبعنالعالميةالمؤلفات

اطبيعىإ

عشرالمسةابينمنرومانيااطورأإمبرعشرربعةإنJويقا

الوقتذلكوالثماذةاذيلةلراهذهيمارسوناكانوليناألورااطولرإم
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اسبورساحمهصبيالنفسهاتخذقدوكاناطوراإمبروننبركانالذات
قصرهإلىائسىعرموكبفىوأخذهركباحتفالفىوجهتزثوخصاه

يصدقيكادVىالذJاألرذواألمربللهكزوجةمعهالصبىعاشحيث

معالرجلذلكوعاشبيثاغورسهارجالتزوجنفسهوننيرأنهو

Othoاهأوثواطوىاإلمبروجلمسوننيراستبعدوعندمالهوجكزوننير

علىلياستو41الجديداإلمبراطورمملهءشىأولكانالعرشعلىبعده

هادوياناطورراإلماسمكانطويلبوقتذلكوبعداسبورسالصبى

أبداعنهينفصليكنولمتينوساناسمهبيثيتىشابباسمدائمامرتبطا
خطيتهوخاللهبتهاثيلالعالمومألاطوراإلمبرlqالشابذلكتsموعندما

الكواكبأعلىاحمهأطلقبأنمعه

بالذاتالرذياآلهذهفىغارقااألوليالكنيسةعهدفىالعالمكانوهكذا

كاشماالخطيةهذهأنفيهشكeVورJIacوالفضيحةمنمتناهيةجةدرإلى

النهاقواالندثارالوقتذلكفىالعالمالنحطاطالرئيسيةاألسبابمنسببا
آنئذاكلحضارته

الطبيعيةائلsjامنالرهيبةالقائمةتلكبولصاستعرضأنبعدولكن

منكمأناسكانوهكذاقائالاالنتصارصيحةصاحالطبيعيةوغير
اإلنسانيةعكرمنتخلئأنتستطيعإنهاقوتهافىيكنالمسيحيةبرهانإن

تلطخثالذينالناسمنتعموغأنتستطيعوهى9صالحنأناساونفايتها
ciiوسكورفىهناككانوهكذاللهاأوالوالعاربالخطيةحياضهم

المغيرةالمسيحيسوعلقوةمتحركةحيةأمثلةهمأناسIلمlsfi1WIcجصيع
أنماإنسانيستطغفالعينهاهىالمسيحقوةتزالوالالخلصةالمجددة

الوثنىاألدبلنوشتانيغيرهأنيستطيعالمسيحولكننفسهلريغ
لبولسرأمعاكانالذSeneca4aسينكافانالمسبحىواألدب
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إلىلترفعهمئحتهمتوضعيدهوإليهالناسيحتاجماإنقاثالصرح

ءاألشياءإزامموعجزبضعفهمغامرشعوريكتنفهمالناسأنوأعلنأعلى
إليهامنجذبونوهرذائلهميحبونالناسإنمريريأسفىوقالالضرورية

إنهءورثاأسففىنفسهعنيقولثمعينهالوقتفىيكرهوتهاولكنهم
يطاقالرجل

منجارفتيارمنفيهيندفعمايعىكانالذىالعالمهذاقلبوفى

نورإنبثقمنهالحدأووقفهعلىيقوىالوهووالتدهوراالنحطاط

أنتستطيعالتىالوحيدةالحقبقيةالقوةكانتالتىءالوضاالمسيحية
جديداءشىكللرتص

بثمناشتريتم

توافقءاألشياكلليسلكنليتحلءاألشياكل

األطعمةشىعلىيتسلطالندلكليتحلءاألشياكل

ولكنوتلكهذاسيبيدالهوالألطعمةوالجوفللجوف

أقامقدواللهللجسدوالربللرببلللزنايسدالجسد

أنتعلمونألستمبقوتهأيضانحنوسيقيمناالرب

المسيحءأعضاأقاخذالمسيحءأعضاهىأجسادكمإ
منأنتعلمونلستمأمحاشازانيةءأعضاإوأجعلها

اإلثنانيكونيقوذألنهواحدجسدهوبزانيةألتمعق

واحدروحفهوبالربالتصقمنوأماواحداأجسداإ

خارجلىهىاإلنسانيفعلهاخطيةكيلالزناميأأهربوا



أمجسدهإليايخطىيزنىالذىلكنالجسدن

القذسللروحهيكلهوجسدكمأنتعلمونلسشم
مألنفسكلستموأنكماللهصقلكمألذىفيكمألذى

وفىأجسادكمفىاللةدوافمبثميزاشتريتمقدألنكم
للههىالتىأرواحكنم

I6نثوسكورr7irr

ءبنداالفصلهذاالىوينالمشاكلمنكاملةلسلسلةهنابولعهضيمايتعر

أجساكمفىIJmlفجديقولفللمعركةصيحةبمثابةهوبولسوجهه

أنأمثالهممنوكانويحتقرونهبالجسددرونيزداثماونناناليوكانوقد
سنفإالأناماابكتيتسIاوققرإالهوماالجسسله

نفسهونظرهمفىالمهمءالثىفكانميتبجثةومكبلةمقيدةمسكيخة

هذهعننجموقدبالمرةةأذايكننمالجسمأمابمروحه4اإلنسان
يعحلدالفريجعلعنيفصارمنسكفإماينموقفأوائحاهينأحدالفكرة

ءإلرضاكاملةاستباحةأواللهاMوإالجسدائزوغرركباتإلخضاعءلثىكل

بالنسبةالجسدأنالداماصاحبهءيشاكيفماويشتهيهالجسديرغبهماكل

خجصبينالساوmالثاالموقفوكانبمكاناألهميةمنيكنلمللنفس

أهميةأيةالناسنظرفىللجسدالكنلمحيثكورنخوسمدبنةفىالناس

فانيةاألههلSلهاالتىممماسالنةمتti1IcJlL11Leونصقيوكانواإطالكا

هوامعقااألمرجعلوالذىبتائاأهميةإةلهليسلمجسدهاإلنسانيفعلهما

كان6والمسيحيةالحريةعنالتعليمبهLpينابولسكانالذىالتعليم

الذهنإلمماريتبانKL5الذالسؤالانإضمونهامحمءويتالمعهايثوافق
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أنهذايعنىأفالالحقيقيةالحريةللناستقدمالمحميحيةكاثتإذاو

الذىجسدهفىةوخاءيشاكيفمايتصرفأنفىحرحىالمسيالشخص

اإلطالقعلىةأهأىلهليس

المثلىالطريقةأنيعتقدونكانوابلالكورنثيونعمبنكانوهكذا
كلوإشمباعنوازعهكلءوإرضالهالعنانإطالقماهىالجسدلمعالجة

الجوفأنكماأنهالكورنثيونزعالجسدمتطلباتهىماولكنمتطلباته

منمفرالبالطبعوأثهللجوفجعلتقدواألطعمةلألطعمةجعلقد
أىهوغزائئجسدبالنسبةبالضبطراألههكذابممعاناإلثنيتمعثىأن

واألعالالجنسيةلألمممالجعلقديزممونكانواكاالجسدأن

رغباتأمامالمجالبفسعحأنفيضيرفالثمومنالجسدجعلتقدالجنسية
واضمحاهذاعلىبولسجوابكانوقدوتشبعلتتحقتىثهواتهوالجسد

مايوماوأنهيةفانعابرةءأشيامجردواألطعمةالجوفإنفقالصريحا
ليمسفانهككلاإلنسانأووالشخصيةالجسدأماوتلثهذااللهسيبيد

وحدتهماوستظلالعالمهذافىالمسيححللوحدةجعلفقدبائداشيئاعابرا

حالمومناإلنسانيرنبطأنمنمفرالأنهأىوأمنأقوىالعالمهذاوحله

خطيةالشخعىيرتكبعندماإذايجدثفاذاوثيقاكامالارتباطاميحا

انيةلزجسدهأعطىقديكونرالشخيهذاأنهويحدثالذىإنناالز

تكوفيواحدأجسدااإلثنينتجعلالجنسيةالخالطةأنتعلمنااللهكلمةألن

لهوحقللمسيحمالثهوالذىالجسدأنأخرىبعبارةهذاومعتى

يكنلمبولىأننتذكرأنبنايجدروهناشخصاخرإلىبالزناسلمقد
فىافعويتريعظكانىولكظبممنسقةنبذةأورسالةكتابةمجردإلىفيهده

الحججكلذلكفمستخدماالقلبمنمتدفقمتقديحماسطيرةاخمسألة

39



التىالعديدةالخطايابينمنإنهفقالعليهاالعثورأمكنهالتىالقاطعةامويةا

اإلنسانجسمدإلىءتسىالتىالوحيدةالخطيةالزنايعتبراإلنسانفيهايقعقد

ألناقامبدقيقاليسالكالمهذاإنيقالوقدواالحتقاربالمهانةوتصمه

أننذكرأنبولكنبالغةةءإسااإلنسانلجسديسببقداأالسكر

يخلصلكىيكتبهووإنماالمنطقفىممتحنءإلرضايكتبالهنابولس

عنخارجةاألخرىياالخطاإنليقوولذلكوجسدانفساالكورنثيالينا

أصالجعلالذىالجسدهذاجسدهألىءيخطىيزنىالذىلكنالجسد

المسيحمتحدأخليكون

أخيرواحدءنداتلبيةبمناشدخهمالموضوعهذافىحديثهبولسويختتم
كذلكاألهمركانوإذالئههيكالصرناولذلكفينايسكناللهروحإن

ماتالمسيحأنذلكمنثرأكهومابلمقدسةتكونذاتهاأجسادنافانا

قطعةأواإلنسالمنفقطءأجزالونضساجسداكلهاإلنسانليخلص

نقياطاهراوجسدامفديةنفسالالنسانليقدمنفسهبذلالمسيحأنأىمنه
ولكنهءيشاكيفمافيهيتصرفلالنسانملكااإلنسانجسدليسالسببولهذاد

مباعلالالجسدذلكاإلنسانيستخدمأنينبغىثمومنللمسيحملك

فيهالمسيحليتحجدبلالذاتيةثهواته

عظيمتانفكرتانوهنا

ءشىأىليةأنحراكونهمنبالرغمأنهعلىبولسيصرأ
لاليمانالعظمىالحقيقةهىوهذهعليهيتسلطبأنمأءلشىيسمحلنفانه

يفعلهاحرااليجعلهولكنهالخطيةيفعلأنحرأاإلنسانيجعلالأنهالمسيحى

وطرقهاوممارساخهاالدنيويةالحياةلعاداتنسمحأنبمكانالسهولةمنفانه

ذلكعلىرنشحأنمنتمكنناالمسيحىاإليمانقوةولكنعليناتسيطرأن
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يصبههـفاندحقيايأإختباراالمسيحيةةالقوهذهماإنساننحتبروعندماله

دديرإنسانانسمعقدوولهالهسيدايلورغباتههوغرائئلسدهعبداال

عادةفىمنغمسالحقيقةفىهوبينماأجاماسأعملإنىكثيرأقوله

قوةفيهتسكنالذىاإلنسانأماقبضهافىوأسيرالهاعبداصارشهوةأو

أحبماسأمملاقحقاوفعاليقولأنيستطيعالذىوحدهفهوالمسيح

لسلطاخهاتخضعتىأنئريدءأشمياأشبعأوأرضىولن

العالىهذافىفليسملكاألنفسنالسناأنناعلىأيضابولسيصر2

والشخموحدناعليناتأئيرهيقتصرنفعلهءشىالأنكمانفسهخلقإنسان
الثزاماتهفىأيضايفكربلفحسبصقوقهفىيكرالالذىهوالمسيحى

إنهإطالقالنفسهملكاليسألنهءيشامايفعلأنأبدايستطيعالفهو

ودخاشزاهقدالمسيحألنالمسيحيسوعربهءيشامادائمايفيعلأنيجب
لهئمناحيانه

حتىالسانماحاألمنئدأوالذىالرسالةهذهمنالتالىالقسفى

اويعالجاألسثلةمنمجموعةعلىبولسيردعثصرالمعمااألمحاحنهاية
بشأنهاإليهكتبتقدكورنثومماكنيسةكانتالتىالمشاكلمنعددا

منوأما9قولباالقسمهذايبدأاهنرولذلكونصائحهمشورتهفيهاتطلب

العمرلغةفىروفةالمهالعبارةمعتىوهوعنهاليكتبتمالتىاألمورجهة

عندمامشكلةكلنلخصوسوفخطابكمإلىباإلشارةالحديث
ءكلهاتتعلقالمشاكلمنكاملةسلسلةيعايجالساخاحفاأللناتعرض

الزواجبموضوع

نصيحةمعرفةفىرنثوسكوكنيسةرغشماالتىللمسائلملخصاوإليك

بشأنمابولس
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يتزوتجواأنينبغىالالمسبعحينأنيدونللذيننصيحة12دد
إطالقا

عناالمتناععلىالمتزوجينيحثونكانواللذيننصجحة37عدد

والمرأةالرجلنبسيةالجالعالقاتكل

ولألراملالمئزوجينلغيرنصيحة89عدد

قوايفترأنيجبالمتزوجإنأنيظنونللذيننصيحة5111عدد
انفصلوأو

الزوجينأحدكانإذاأنهيظونللذيننصيحة2171عدد
بالطالقبينهمايفرقأنينبغمافانهوثنياواالخومسيحيا

كهالنظربغضووجوبهاالمسيحةالحياةبلزومتعليم8142عدد

عاكاهمالتىوالحاالتاألوضاع
للعذارىنصيحة526383عدد

يقفأنءشىألىيسححأالعلىوحثنصيحة6253عدد

االهتماممركزوهىالشاغلالشغلهماالمممميحخدمةتكونأندونحائال
جهداسريعاثانيةسيأقماالمسيحوألنمقعروقتاألنوذلكالكلى

يةثانمرةالزواجفىغبونيرللذيننصيحة834عدد

الحقيقتنهاتنيداجنذكرأنعلجاكلهاحاألهذاندرسأنوقبل

كانتوقدكورنثوسإلمماالكالمهذايكتببولمأنا

األففلمنكانلذلكاألخالقمنتجرداأالعابالدأكثرممورنثوس

الالزممقأكزصارمايكونأنالوسطوهذاالبيئةهذهمثلفىيعيشلمن

الالزممنأكراخيامترأومتساهاليكونأنال
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كلعليهومملىبولستفكيرعلىيغلبكانالذىءثىالإن

وخجداوشيكاكانالثافىالمسيحءمجىأنالتاميقيههويكتبهاإجابةي
كارالتىالنصائحأنمقتنعاتماماكانلكنهيتحققلمهذابولسانتظارأد

يمكنكاننصائحهأنشكوالموقتةأوضاعأومواقفعنكانتيقذمها
مذهأنرأىأنهلوكثيرةحاالتفيبينااختالفاذلكعنتختلفأن

واآلنموقتةمسائلأوأوضاعمجردوليستدائمةحاالتهىالحاالت

بالتفصيلاحاألهذادراسةإليسلنتقدم

79



للساخاح

الكاملىوالزهدالنسمك

فحسنعنهالىكتبتمالتىوراألهـجهةمنوأما
ليكنالزنالسببولكنأمرأةيمسالأنللرجل

رخلهاواحدةلكلوليكنأتهأمرواحدلكل
12ألثوسكورا

احتقارإليكبيرميلهناككاناليونانىالفكربحسبأنهذكرناأنسبق
اتفكرافىاالتجاههذاأنرأيناكمابهتتعلقالتىءاألشياوكلالجسد

فنحنإذاإطالقامهمغيرالجسدداممايقولونالناسبعضجعل

مصراعيهعلىالبابنفتحأنماحوالءنمشاكيفماوفيهبهنتصرفأننستطيع
لنايحلوكاوشهواتهغرائزهألشبع

ألنضسهميتخذونآخرينأناساجعلالتفكيرفىاالتجاههذاولكن
أنلمجبلذلكوثريرالجسدإنقائليئتماماالموقفهذاموقفايغاير

كانوإذاغرائزهكلونطمسرغباتهكلنمحوأنوبحبونذلهنخضعه

هىالتىالغرائزوهذهالرغباتهذهكلفلننكرممكناليسهذا

بولسلهيتعرضالذىهوالثانىاالتجاهوهذاطبيعىءثىللجسدبالنسبة

الشخصأنمنهمفريقاألقلعلىاوالكورنثيونرأىدفقويعالجههنا
لسديةاءاألمميامننفسهبحردأنبدالمسيحياحفايكونأنيريدالذى

كليةالزواجعنيمتنعأنبدوال

يعيشونكانواأخهمهمفذكرجداممليةإجابةبولسإجابةكافتوقد
89



جأنبكلمنجمهمتحيطوالغواياتالتجاربكانتحيثكورنثوسى

ائزوبالغرالجسدىبتكوينهمهمذكروالشارعفييمشونكانواعندماحتى
منبكثيرأفضلهوالزواجأنلهأوضحوهكذافيهمالكامنةالطبيعية
قدإذوقدرهالزواجممومنيقللكأنههذايبدووقدالخطيةفىالسقوط

أسوأمصيرتجنبلمجردبالزواجينصحهمكانبولبمىأنالذهنإلمىيتبادر

صريحةبأمانةالحقائقيواجهكانربولمهأنالحقيقةولكنالزواجمن

كلفالنأسلجميعبالنسبةتصدققاعدةوضعقدبذلكوهويةلوعم

يناسبالالحياةفيمنهجاأوأساوبافسمهلتاإلنساننحتطأنينبغىفالالعالم

قيهنفسهأحاطقدطريقفىيرالسفىاإلنسانيشرعآنينبغىوالطبيعته
الناسأنجيدايدركبولسكانوقدوالغواياتالتجأوببكلممدا

كليفحصبانينصحنراهولذلكوميولهماؤهمغرفىويتفاوتونيختلفون

للهأنسبيراهالذىالطربقأواالسلوبلنفسهيختاروأننفسهواحد

وىمستأومنهجإتباعمحاولةمنبولسويحذرأفضلمسيحيةحياةيعيش

بعفكانكماأيضاءوخاطىبلمستحيلاواخافىهوطبيعىغير

يفعلواأنيريدونالكورنثينا

وجيةالزركةالث

المرأةوكذلكالواجبحقهاأةالمرالرجلاجوف

للوجلبلجسدهاعلىتسملطأةللمرليسالرجلأيضاإ

بلجسدعلىتساطلهليسأيضاأالرجلاوكذلك

علىيكونأنإالاالخرأحدكمبيسلالللمرأةم

ثموالطلوةللعمومتتفرغوالكىحييبإلىافوافقل



لسببدالشيطانئجربكماللكىمعاأيضأجتمعوا

4علىالاإلذنيلسبعلىهذاأقولولكننزاهتكنمعدم

دأناكياالناسجصيعنيكمىأنارياألكمااألمرسبي
هكذاهاحدالوأددهمنآلخاصةموهبتهلهواحدسللكن

هكذاواآلخ
37الكورنثوس11

مسيحىبعضإليهدعاماهوالفصلهذاكتابةإلىالرسولدفعالدىإن

سيحيةحيايعيشواأنريدونالذينالمتزوجنعلىينبغىأنهمنكورنثوس

هىالقكرةوهذهوالمرأةالرجلباناختالطكلعنيمتنعواأنحقيقية

ورغباتهغرائزهوإلمىإليهونظرخهمالجسدفىعكقيدنهممظاهرمناخرمظهر

رائعأعظيمامبدأالرسوليسجلهذاءوإزاأصالدة2شريرةباعتبارها

أنألالزواجيستطيعفالطرفينلنبشركةالزواجأنوهواألهميةغايةوفى

عنمستقلةتتصرفأنالزوجةتستطيعوالزوجتهعنمستقاللهتعرف

وجالزينظرأنأبداينبغىوالمعاويعماليتصرفاأنبدالأنهماأىوجالز

يعترأنينبغىبلواتهشمإلشباعأداةأووسيلةدمجرباعتبارهازوجتهإلى

شيئاءالسواعلىوالروحيةالجسديةالناحيتنمنكلهايةالزوجالشركة

الركهدرجماتأعلىتحقيقوينبغىالطرفينرغباتكلإشباعإلىيهدف

الروحيةالرياضةأوقاتفىاألنسبمنيكونوربماوالسعادةءواالكتفا

الجسديةءاألشياكلجانباتوضعأنالحارةالطويلةالصالةفرصوفى

يكونأنعلىالطرفنبينمتبادلورضىباتفاقهذايكونأنبحبولكن
للتجرببعطىالموقفهذافانوأالودةمحدلفترةأومؤقتأأيضاهذا

الخطيهفىالمومنليسقطموآيةفرصة
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الزواجشأنمنيقللالكالمبهذابولسأنأخرىمرةيبدوقد

بلمثالياأمراباعتبارهالكالمبهذابصرحالبولسأننالحظرلكننا

كانالذىاألعلىالمثلأماالبشرممطللضعفومتحفظاحذرأإذعاناباعتباره

بالضبططوكانوماذاهوكانكاواحدكلبكونأنفهوعليهيحث

فقطيهنالتخهطريقعنذلكنعرفاننستطيعإننا

وجامزمماوقتفىكالنبولسأناألكيداالعتقادإلىيدعوماوهناك

بولصهكانفقدعامةأسسعدةإلىهذااألكيداعتقادنايستندانويمكن

فىيقصرلمأنهلنفسهيزعهمماوكانالهودأحبارمنحراأو01حاخا

لعقائدوطبقاودىالوالتقليدالناموسرسمهطقسأوفريضةأيةءأدا

ينجبواليتزوجالالذىالرجلوكانحتميأاماألتزالزواجكانايهودا

وكانالعالمفىاللهورةمنيقللوأنهالذريةقطوعأنهعنهيقالأطثاال

بالرجلتبدأالسبعةءهؤالقاثمةوكانتءحماصالتحرمهمسبعةحمناكإنيقال

فقدأوالدلهليسولكنزوجةلهالذىأوزوجةلهليستالذىاليهودى
إنجابوعدمالزواجعدمفانثمومنكاواكرواإثمروااللهقال

وكانالصريحةاإليحاواللهوصيةضدوعصاياناخطيثةيعتركاناألوالد

جدايستبعدفانهولذلكعشرةالثامنةهوللزواجمناسبايعترالذىقالم

وفىمغيرببقىبولسكانكمامسضقيماتعبداقيايهودياشاباأن

أنبدفالمروجاماوقتفىكانبولسأنبثبتاخردليلوهناك

نالمسجضدقرعةألققدهأنهيصرحألنهالسنهدريمفىعضواكانبولس

سوجمرثدريمالسءأعضايركونأنيحتمالقانونوكانا62الأ

زوجةأنويحتملرحمةأكروجينالمتزالرجالقاوبأنيعقدكانألنه

أصبحأنبعدعنهانفصلتقدأنهاأيخاويحتملاتتقدكانتبولس
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خاطرالمسيحألجلءاألشياكلفعالخسرقدبولسيكونوهكذاسيحيا

تفكهرهنءكليةالزوجيةحياتهنبذقدبولسأننرىحالكلعلىلكن

إالرتحالحياةيعيشمتزوجارجالأنأبداممكنايكنلمإذثانيةيتزوجلم

الملحةبولسرغبةاكاوقدربولعىيعيشهاكانالتىاقواصلةواألسمفار

الثاقءالمجىيتوخكانأنهإلىالرغبةهذهومرداآلخرونبيقتدىأنفى

متسعهناكيكنلمأنهمقصرأحتىكانالوقتأنديعتقكانوأنهبسرعة

االنشغاليحتمدليكنولمالجسديةوباألموراألرضيةبالروابطلالهتمام

بهويستخفطالزواجقدرمنيحطكانربولعأنإذاالمسألةتكنفلمبأيهما

بنبغماالمومنجلالراهتمامأنيؤكدأنيريدقيقةاطفىكانربولعىإنبرل

الثانىالمسيحءبراالسشدادفىيتركزأن

يثفصاالينبغىالذىالربا

حسيطأنهولألراملالمتزوجينلغيرأقولولكن

أنفسهميضبظوالمإنولكنأناكمالبئواإذالهم

وأماالتحرقمنأصلحالتزوخألنفليتزوجوا

تفارقاالأنالرببلأناالفا4وصيهمالمتزوجون
أومتزوجغيرهفلتلبثفارقتهوإنرجلهاالمرأة

ونالباقأماوأتهامرالرجليتركوالرجلهالتصالح

غيراأمرأةلهأخكانإنالربالأنالهمفأقول
والمرأةيتركهافالمعهتسكنأنىترتوهكمامؤمنة
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معهايسكنأنمايرتوهومؤمتغيررجللهاتى
المرأةفىمقدلالمؤمنغيرالرجلألنتتركهفال

فأوالدكموإالالرجلفىمقدسةالمؤمنةغيرأةوالمر

غيرفارقإنولكنمقدسونفهماالنوأمانجسون

مشلفىمستعبداعختاالأواألخليسفليفارقاليؤمن

فكهألنهالسالمفىدعاناقداللهولكناألحوالهذه

كيفأوالرجلتخلمينهلالمرأةأئتهاتعلمين

المرأةقسخامهلالرجلأيهاتعلم
7861كورنثوسا

ةالناسمننحتافةمجموعاتثالثعنصلالةهذافىبولسبتحدث

لظروفوبالنسبةواألراملالمتزوجينلرغعنأواليتحدثفهوا

بولمميافضلفقدضهايتهإلىيعرعأنهلنببولسكانالذىالعصرذلك

التجربةخفىالوقوعاحتمالمنفحذرهمعادولكنههمكمايلبثواأن
كانوافاذاحياكمعلىخطيرايكونقدموقفأووضعفىءالبقامحاولة

متأكدابولسكانلقدفليتزوجوامحهمأنةضبطعلىقادرينعيربطبيعنهم
بناسبأنيصلحالساوكمنمعيانموذجابضعأحدأأنكنالأفدائما
األمريخصهالذىدافواشخصيةعلىيتوقفكلهراألإنواحدكل

لمعنبولسخهاهموهناثلنالمقزوجعنالرسولتحدثثم2
تمأساسعلىهذانهيهفىديسوهورجلهاالمرأةأوإمرأتهالرجليفارق

االمالهالىهميالمابهميلاإهذحدثإذاوحتى6181لوقا9امرقسالمسيح بهكفضحمره

351



ولكنصعبأحكماأوأمبىهذايبدووقدثانيةتزوجاليمنعىبولنة

كانالمباالةوعدموالميوعةالتساهلبروحاتسمتالتىلكورنثوسبالنسبة

والساوكللحياةعاليةمستوياتعيانيهافصبالكنيسةتضعأناألفضلمن

بشوائبالكنيسةظطيخفىسبباتكونأنيمكنثغرةأيةهناكتكونالخى

كورنثوسفىسائدةكانتالتىالمهستهترةالمائعةالحياة

ءوإزاالمؤمننوغيرالمومننواجفيأيضاالفصلهذايتعلقكما3
حكهكورنثوسلكنيسةيقدمأنإليراضطبولسأدطنجداألمراط

يستطيعنفسهيسوعالمماينسبمحددصرفيأمريوجدالألنهاالشخ

يقرلمنكورشوسفىكانأنهبدوالبهيذكرهمأوإليهيشيرأنبولس
كانفاذاذلكوعلىالمومنغيرحالمؤمنييشأنأبدأببالبأنه
حاالانفصالهماوجبفقدوثنيااآلخروبقىسعيحهـياهمالهأصارزوجانهناك

ضدالوثفيونبهايشتكلكانالتىالكبيرةالشكاياتإحمدىأنوالحضقة
علىأثربشكلوانقسامهاالعائالتنفككشبتالمسيحهـيةأنبهانتالمسيجة

المسيحيينالمماوجقطالتىالتهمأوائلمنوكاناببالخروهددهالمجتمعكيان

علىاكثيرأثرمما451بطرساالغيرأمورفىاخاونلىيئكمانواأنم

ابرالقرءإزاأحياناالمسيحينموقفحنقاوثأيينازادومماالعائليةقاتالع
داوالداكهمامنالشاباتإحدىالقاضسألعندمافثالائليةال

جماعةهمينللمسيحيالوحيدونءاألقرباوامسيحيهإنتىقائلةابتالأج
يسمهنلىلةا

شأكلامنكئيرسببافىكنالمؤوغرالمؤتيخابيهأالزواجكأنلملك

فاواالزوخأنفيهذكركتابايانوسترتولكتبالموضوعهذاوحول

وخصوطةاألخلىبيوتورفئاكاألنهاالمسيحيةزوجتهمنيغضبكاق

المسيحيةلزوجتهافقيوأويسمحيكنلمالوئتىالزوجإنوقالمنهمءاالفقر
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الةلهايسمحيكنولمالمسيحبقيامةتحتفلأوالدينيةاالجتماعاتتحضرن

قفىأالالصعبمنأنهوالحقبقةالسجنفىمقيدونوهمءالثهداورفئ
هذهعالجلسبوأننرىولذلكموقفهصعوبةنقدرالأوالوئتىلزوج

فىيعمحهمأنورفضالمشكلةصعوبةأدركفلقدبالغةممليةيحكةالمشكلة
فليكنسايعياثماأناإلئنانارتكاإذاإنهفقالتعفيدهاأوحدخهازيادة

ألنقليغفصالمحتملةرغأوممكنةمعاغيرالحياةأنوجلماإذاولكغ
عبداالمسيحىيكونأنأبدانعتىالالمسيحية

منكببرقدرعلىدائماهماعظيمبنشيثينبولسالريصوليذكرثم
آلوالإلاألهمية

لومناغيرالمثربكأنوهوالجميلالفكرهذابولسيسجلا

فىجيبوالواحدأجسدأاناإلننأصبحفقدالمومنالشريكفىقدس
علهوتطتصرتغلبالتىهىالمومنالشريكفىالمسيحيةنعمةأنالحالةهذه

المسيحيةعدوىألنذلكالمومنغهرالشريكفىالوثيةولوثاتشوائب

منهاويقترببهايثصلشمخصكلعلىوتسودتسيطرماسرعان

جماالاألولالفكرعنيقلالاخرافكراأيضاالرسولويسجل2
المريكنفسلتخليصوسيلةتكونؤدالشركةهذهأواالرتباطهذاأنموو

باعتبارهلزازباكالمؤمنغيرإلىينظرأنينبغىفالثجومنالمومنغر

ويصبحللمسيحيربحأنيمكنإنساناباعتبارهبلتجنبهينبغىنجساشميئا

المحبةأنوهىمباركةحقيقةإلىيشرأنيريدبولسوكأندتهإبنةأوابنا
اللهمحبةإلىاإلنسانتقودماكثرااالبثربةالمحبةأن
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نوجدوحيثثايدعيحيتطائربدمة

كلالربعافىكماواحدلكلاللهقسمكماأبهغير
الكنائسجميعفىامراأناوهكذاليسذكهكذاواحل
فىاحددعىأغلفيصرفالمختونوهوأحددعى

الغرلةوليستشيئاألختانليسيختتنفالاثغرلة

كلفيهادعىتىاالدعوةاللهوصاياحفظبلشحيئا

بليهمكفالعبدوأنتدعيتفيهاقليلبثواحد

ألنبالحرىقاستعملهاحراتصيرأناستطعتوإن

كذلكالربستيقفهوعبدوهوالربؤدعىمن

بثمناشتريتمقدللمسيحعبدهوالمدعوالحرأيضا
هاأيفيهواحدكلدعىماللناسعبيدأرواتصيفال

اللهمعذلكفىفليلبثاإلخوة
77142كورنثوسا

كنسيحيةاللديانةاألوليةءالمبادىمنمبدأهنادبولحهيضع

أنأرادواقدمسيحينأصبحواممنيرينكثأنبدوالأنتحيثمسيحيا

أنعلىأصربولولكنجديدةحياةليبدأواوأممالهموظافهميتركوا
تجعلبلالماضىسصتفصلهجديدةجاةاإلنسانعلىتخدعالالمسيحية

أنإذاأماألكىوليبقيهودياإذاحهودىافليبقيدةجلىالقديمةحياته
الذىالوحيدءفالمثىوذاكاهذبينفرقأدنىيجعلالوعالماتهالجنس
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كانألوقديمايحياهاالتىالحياةنوعهواآلخرعنالواحديميزأوفرق

أنهيمكنالحقااإلنسانأناالعتقادعلىيصرونجنينالماسهزئيناامنفريق

وأنوحالته4وضبحسبعبدايكونقدأنهحبطبيعتهعبدايكون

اال4ويغحرارجاليصيرأنأبدايمكنالالمزيشطاإلنسان

حرأأوعبداالرجلكانءلممواأنهبولسيذكرهالعباراتهذهوفىعبدا

بثمناشراهقديحالمألنسيحعبدالليصبحفانه

ذهنفىكانتانهابدالاىاالمعينةالصورةإلىيرنشأنبنايجدروهنا

يشزىأنللعبدممكناكانالقديمالعالمقىالكالمهذايكتبوهوبولس

يشغلهأنهىيتبعهاالتىالطريقةوكانتعظيمبمجهودثمخصيةالحربته
يلةقادراهمنظيراإلضافيهلاألصبعضفيمامؤدىيةاقااغهفرأوقات
العبدممنوالقليلةالدراهمهذهعلىميضةممولةيتقاضىكانسيدهولكن
أنإلمىاالطةمنإلهكلفماعليهالحصوليمكنهفلسكليوحكان
يصحبهوعندئذلحريتهثمشاعليهرضيالذىالمبلغسنواتبعدلهعيتج

العبدويصبحوبذلكالكاهنيدمنالمبلغذلكيتسلمحيثالهيكلإفىسيده
يفكربولمسكانماوهذاعليهالناسمنألحدسلطاناللاللهملكاخاصا

مالمشفهوولذلكئمنهودفعيحالماهاشترقدالمسيحىالشخصفانفبه

كلمنحراأصبحقدأنهإذأهميةعىاالجلوضعهيعدولملهخاص
المسيحليسوعوملكأخاصااناسا

أنعلىريفهوعملالةهذاقيوضحهأنبولسيحاولماذلك

شاكيأرامتذويصبحاالجتماعى4لوضهاإلنسانيتنكرأنتعنىالالمسيحية

أيمايكونتجعلهسيحيةااولكنءشىكلوساخطاعلىءشىكلمن

ايؤديهاالتىالحرفأواألممالوأحقرأتفهوأنسيحالعبدأننسهيعتبر
اكناإذاإنناهربرتجورجقالكماالناسألجلوليسالمسيحألجل
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ثهوراالسحرىجرباطاأمسفكأنناوألجلهحالمبايممءشىكلعمل
كواضعأأوتافهاكانمهماعملفكلذهبإليءشىكليحولىالذ

يمكنوضيعةأوحقيرةكانمتمهمالهياةاحرففىوكدكدحوكل

وألجلهالمسيحباسحميودىكانإذايداومةعظيماشيئايكونأن

عويضةمشكلةفىحكيمةنصيعة

فيهنالربمنأمرعندىفليسالعذارىوأما

أمينايكونأنالربرحمةكعنراياأعطىولكننى

نحعوياقللبدونيعملأنهيظنأحدكانإنولكن
فليفعليصيرأنلزموهكذاالوقتتجاوزتإذاحمكذرائه

راسخأأقاممنأماوفليتؤوجاخلالإنهروريدما

وقدإرادتهعلىسلطانلهبلاضطرارلهوليسقلبهفى

يفعلفحسنأهءعذرايحفظأنقلبهفىهذاعالسكزم

أحسنيفعلئزوجالومنيفعلفحسنازوجمنإذا
7526383كورنثوسا

منهكلأطنتاملأنبنانيحقسحنإلى5283األعدإدتنقممم

بينماارىذبالتتعاق4مشكاتعالج526383فاالعدادحدةعلى

فىالموجهةبالنصائحالعملتحتمالتىاألسباببينهاالواردةاألعدادبقيةتشرح
داثمامشكلةكانبالعذارىيتعلقالذىالفصلاطهأناخوالوكلهاحالأل

مختلفةأوجمهبثالثةفهمأوفسرأنهناذ
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غيربنانهمزواجنجصوصءلآلباموجهةنصائحمبعاعتبرهفقد

ذلثألنالفصلهذامفهومهذايكونأننستبعدممنناوالمزوجاتا1

ليسأىابنةحمهايعنىكانأنهلوءعذراكلمةتفسرالصعبمنيجعل

صودالمةالمعنىكانذاءعذراكلمةيستخدمأنالرسوليحكلوماهناك

ابنتهو

وحادةمتأزمةبعدفيماأصبحتلمشكلةمعالجةآخرونواعتبره2
عندتقليداصارفلقدعنهاتكأنأوتعالجهاأنكنيسةمنأكنرحاولت

فىمعايشتركانواحدسقفتحتمعاوامرأةرجليعيشأنالكثيرين1

وكانتجسديةعالقاتأيةبيخهماتكونالذلكوعواحدفراش

المثركةعلىنفسيهمايدرباأناإلثناناستطاعإذاأنهذلكفىنظرهماوجهة

ذلكفانبيتهماتتدخلأنالجسدلنوازعيسمحاأندونالوثيقةالروحية

ىالذالدافعأنندركأنويمكنناواالعتبارالتقديريستحقشيئايعتبرالعمل

كلمناإلنمانيةالعالقاتتجريدمحاولتهمهواالعتقادهذاالىدفعهم

للغايةراخطكاناالتجاههذاولكناألرضيةواألمورالجسديةالشهـوات

علىيطاقوكانمستحيلةاقفوموأوضاعااألحيانأغلبفىيخلقكانإذ

فىنشأتالعادةهنةأنويبدوالرجلءعذرااطمالعالقةهذهمثلفىالموأة
كالممنىفاننعتقدكاكذللاألمركانوإذاكورنثوسيسةكا

الصعبالموقفهذافيلنباقواإتتأنونليتستكنتمإذاهوهناادبولى

ارلالستمريكفىمااإلرادةوزدوربسالنةضبطقوةمنلديكمكانوإذا
ووجدنمالعملهذاجربتمقدكنغإذاولكنفححخاتفعاونالوضعهذافى

وجواتزبلفيهتتمادوافال4حاتحتأنابشريةاالطبيعةتشطيعكاأصعبوأثقلأنه

قدركممنيحطأويعيبكمأويشينكمماهذازواجكمفىوليصء
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الهالصحيحالتفسيرهوالسابقالتفسيرهذاأننعتقدأنناح
فىكانفقدالنظرءاسترعأتسشحقأخرىفكرةتوجدلكنالفصل

ثمويقعالوتزوجواقراضضدأنسبقوسيداترجالكورنثوس

اشهواتاعنمأنصيضبطواوأنالمطلقةالعفةحياةيعيشواأناتفقوا

يكرسواحتىاألزواجبينالتىالطبيالجسديهالعالقاتعنويمتضعوا

اهذاأناكتشقواماسرعانولكهمالروحيةللحياةكامالتكريساأنفسهم

يتحملواأويطيقواأنيستيعونمماأعظموجهداثقالعليهمفرضقداالتفاق

بعهدكممواتلزأناستطعتمإذالهمالرسولقولمعنىيكونالحالةهذهءوإزا

العالقاتومارسوابصراحةاألمرافواجهووإالتفعلونفحسناواتفاقكم
يعيبأويشينمافيهاليسإذالعاديةوجيةالز

خطيرةكلهاتبدوإليهااإلشارةسبقتالتىالعالقةهذهإننانظروفى

والخطأافباالضتسممهاأنالكنيحمةواضطرتامحااوخاطئةبلوشاذة

بموكالمهوالصوابالحكمةعينهىبولسنصيحةوكانتوالشذوذ

ءأشياثالثةيتضمنالحقيقة

وسيلةأيةفانرائعةميولوضبطهاسالنفوتدريبالعفةإنا

تحكافيهامتحكماولهكليإخضاعنفسهترويضاإلنسانحمهايستطيع

تتطلبالالمسيحيةأندائمانذكرأنينبغىولكنئعاشيئاراتعتبركامال

نحاولأنأوحياتنامنالطبيعيهاإلنسايخةوالعواطفالغرائئنحذفأنمنا

اللهلمجداالتخدونسنرقيهاوبهانسموأنبلمنهاالتخلصأوعناهاءاقصا

أوبهاالمقصودغيرفنحملهاالديانيهبالمفاهيمننحرفأنينبغىال2

وهذاذلكمنايتطلبلمالدينأدخالدينباممطبيعيهغيرءأشيانعمل

ارونيئالنهلتوحدوناوالنساكواهباتالروهبانالرهمهيقعالذىلطأاهو
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المشاعرينبذواأنعليهمينبفىأنهيدونوهمالخياةفىاUشاأساوبامد
ويعتقدونحقامتدبنينيصضحواJيماتمtمنهاويتخلصواالطبيعيةالبشوية

اللهوايخدهـلالعاديةالناسحياةعنكليةصهمأنةيفصاواأنيفبكاأنهأيضاا
ياةاتلغىأوتاللثىأنبههايقصدلمالمسميحيةأنائماSنتذأنلمجبإننا

قدرهامنوترخحمهاتسموولكهـنهاالعاديةالطببعبة

لناويذكرلناكربأوابعذمصدرليكونيوجدلمينألىاأن3

أنهعلىالدينيفهمكانمابان5كعندماأنهknoxCollieنوكسكولي
جاعمحبوباقسيساأنكيفيذكرثموالتوتراإلجهاديسببئقيلحمل

الديننجعلVنوكسالشابأجمهاألهلوقiكتفهعلىيدهووضحمرة

والفزعالرعبينتابهنKBثالكمنزبيرأنوقيلءوعناعذاباحياتكفي

التىالحقيقةإنومعيالهمساعداالدينيكونأنمنبدالتدينهبسبب
اللهأعطانااالنىالجسدمننخجلأنينبغىالأنههىخالجهيعرقهاأنيحب
خلفهاالتىوالميولالغراؤمنأوداخلناوضعهالذىالظبمنأوياه

فينا

أنبلوننبذهاءاألشاياهذهعنامأنالiتعلمناحيةالمسيإن

فيهاويصرطاهرةنقيةوالميولالعواطفلفيهاتصبحبطريقةنستخدمها

اللهعالمكلفىPشىوأشرفأعظماإلنساتالحبا

مقصرائوقت

أنهألحاضرالضيقلشببحسنهذاأنفأظن

بامرأةمرتبطأفتزاهكىيكونأنلإلشسانينص

Wبتطذفالأةامرعنمشميعلأنتأالظفصالتطانبفال



روجتهوإنتخطىلمتزوجتوإنلكنكمرأة
ضيقلهميكونءهوالمثلواممنقخطىلم2العذرا

أهذافأقولكمعليأشفقفإنىأناوأماالجسدفى
الذينيكونلكىمقصراالنمنذالوقتاإلخوةأيها

كأنهثميبكونوائذينلفمليمسكأنءنسالفم
والذينيفرحونالكانهميفرحونوالذينيبكونال

أهذايستعمليونوالذينيملكونالكأنهميشترون

تزولالعالمهذاهيئةألنيستعملونهالكأنهمالعالم

للربمافىيهتمالمتزوجغيرهئمبالتكونواأنفا2ريد
للعالسممافىفيهتمالمتزوجوأماالربيرضىكيف
فرقاءوالعذراالزوجةبينإنامرأتهيرضىكيف

جسدامقدسمةلتكونللربمافىتهتمالمتزوجةغير

شركماكيفللعالممافىفتهتمالمتزوجةوأماوروحأ
رجلها

وهقأعليكمألقىلكىليسلخيركمأقولههذا
ارتباكدونمنللربوالمثابرةاللياقةألجل

762531وسكورا

كلهاألمحاحوضوعفىالرسولفكروخالصةجوهرهوالقصلهذا

كضيريخهويدوءظدوندهقلفهمنالالبهذااحاألبدأأنهلوو
فىوأنهالزواجنشمنيقللالرسولاناحاألهذاآياتخاللمن



فقطواإلذنالتصريحسبيلعلىبالزواجيسمحكأنموضعمنكةلر

أحسنعلىالزواجكأنوالفسقالزنانجنبدلمجرالزواجبمبدأرضىوكأنه

نهوويعتبراجازوايمجدونودااكانوقدأولىالاألفضليةلهليستالفروض

يررأنيمكنواحدسببهناككاناليهودىللتقليدوطبقامقدساواجبا
الحاخاملءتسأولذلكالناموسلدراسةالتفرغفىالركبةهوالزواجعدم

بهومغرمللناموسمحبإننىوجأفئأنينبغىلماذاقائالمرةاىعزبن

نوبالنسل5ويدوفئالبشرىالجنسامتدادمهمةولونيئاآلخريندع

وجيتزلمالروافييلسوفالةنكيمأسكاسابمتتسأننعرفاموناناتارفي

أواثضينالمالأنتجلومماربكثأكثرلممأمبكونهالعالميديةإنهوقالأبدا
إلنسانيمكنكيفقائاللءتساثماألنفقبيحىالعيالق5ثالثة

طفلالشحمامالمياهتسخغمفلتافهءبعثىيغأنالبشريةتعليملهكل
هذهليستوبالتأكيدالهوديةيرالنوجهةتكنلمههذولكنصغير

هذافىالنهائيةبولسلرنوجهةتكنلموباألحرىالمسيحيةالنظر4وج

15نرنواتبمذالثبعدأفسصىإلىاآلالرساكتبتعندمماألنهلموضوعا

وإشارةمزكووزوجتهالرجلبإنالعالقةيستخدمهناوفرأيهيرغقد

ااعندهأما92262أفسرنيسةوالالمسيحبينإلقةللهومثال

الرهتإنيحققةمتأثرةأفكارهكلكانتفقدثوسكورنإلىرسالتهكتب

تبحهـاإننقولأنيمكنلذالثلحظةأيرةوفىحاالالثاقالمسيحءلمجىقبهوقى

قانونأوتشرخجمابةكانكورنثولمرسالةفأوعالموهذاعنبولس

ئايخةسيأنىنيالمىأنحقديهكانفقدمقصراالنمنذللوقتءطوارى

االهتماماتدكالوقىكزجانباءشىممليطرحأنينجمابكثجداسريعا

وأعزالبحثرئالنشاطنواحىأهمحتىءالمجىذلكحولواالستعدادات
كأثرفياهذايعرقلهابفاوكانإذابهايعضحىأنينبغىاإلنسانيةالعالقات
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رابطأآلهناكتكونأنبغىيئفال4سركأمنيقللأوقوتهمنيضعفأو

أنيفبغىوالوالسيربالقياميامرهعندماالمسيحطاعةعناإلنسانتعطل
كانبولسأنووالمسيحسوىاخرشخيأىءإرضافىاإلنسانفكري

كتبلمامستمرأوداثموضعفىسيعيشونالمؤمنينوساشهوأنهيفكر
أدركقدكاناألفسسيينإلىرسالتهههكتبالذىالوقتوفىهناكتبهما

وأعنيأثمنالزواجاعتبرثمومناإلنسانيةاألوضاعودواماستمرار
ومثالنموذجاتكونأنيمكنالتىالوحيدةالعالقةواعتروهبلالعالقات

بالكنيسةالمسيحلعالقةمعادالضعيفاباهتاولو

الذىالمكانيحقدائماهوالبيتيكونأنبحبنحنإليناوبالنسبة

مسيحيةحياةيالنحفرصةأنبلفيهنجدىالنهالمكانفهوشيئيهألنايؤدى
يستطيعفيهالذىالمكانةكثرمراتفىيصبحأنحقاالمؤسفولكن

المؤشومنالطباعخشنفظايكونوأنينتقدوأنيشاكسأنواحدكل
ءالغربابهانعاملأننجروالبطريقةمحبونناالذفيالبيتفىنعاملأنناأيضا
التىالقوةوحالوتهراحتهمنظشمداتذىالمكانهوثانياوالبيتعنا

نكونأنبنبغىكمانحياوأنالوثيقةوالرابطةركةبالثفتمتعأنمنتمكننا

العالمهذافى

منالثافىالمقامفىباعتبارهالزواجإلىبولسينظواألمحاحهذاوفى

قليلةأيامسوىعليهيبقلمالحياةممرأنيعتقدكانألنهاألقضليةحيث

باعتبارهالزواجإلمبولىفيهنظرالذىاليومءجافقديستمرلماألمرولكن

األرضهذهعلىإنسافيةعالقةوأعظمأحلى
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ثانيةئؤواج

ولنكنحيارجلفاداممابالناموسمرتبطةأأةالمر

الربفىتريدبمنتقزوجلكىحرةفهىرجلهاماتإنط

رأيمابحسبهكذالبثثإنغبطةأكثرولكنهاإفقط

اللهروحعندىضأأبأناأنىاوأظن
79304كورشوسا

الزواجيعتبرهنااهوفىنظرهبوجهةتمسكهوكدفيهنابولسبعود

بهمسموحأمراألرملةزواجأنوحبالموتإالفصلهايمكنالعالقة
ءضوفىيضحدتهناوهوهىكماتظلأنلهايفضلهنابولسولكن

ذلكفىالناسفيهايعيشمؤقتةءطوارىحالةمجرديعترهكانالذىالوضع
العر

الشريكمنمجاملةأوتحيةالثاخماالزواجاعتباريمكنكثيرةنواحومن
الثاقطالزواجألنعنهرحلالذىاالخراشريكالحياةقيدعلىيبقىالذى

أنعماايعنىوهوتطافالموحشةأصبحتدهابأوبعدهياةالحأنمعناه

بسعادفليتمتعثانيةمرةيزوجأنفىيرغبأنهحىسعيدةكانتمعهالحياة

بهءإزدراأوللميتايرتحقلحسثايخةالزواجاعتبايمكنوهكذامماثلة
وتوفرهامهاحترودليللهتشريفولكنه

الربفىزواجايونانيحبإنهاواحاثرطالذلكبولسويضع
بنجحأنكانبمرةالنؤقكنمميحأناسبننزواجايكؤنأنأىففط

ركبلوباقاللطون51زنذوهمؤمنغيرنيهالشريكيأحدكانإذازواخ

كانإذاإالبدأسعونيأنيمكنالالزواجإنالقديمالونانىالحكيم
نانإيحبعندهاتتأقباطدرجاتأعلىإنواحداازوجةواوالزدين
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ألنهماللمسيحمشزكبحبحهمايتقدسوعندمااالخرأحدهماالناسمن
الحياةتتحدوهكذاأيضامعايصليانولكنهمافقطمعايعيشانالحينئذ

دتهمستمرةواحدةعبادةلتكوناوالمحبة

ولكنهانماماعنابعيدةتبدوقدمشكلة8951احاتاألتعالج

وتتطبجدامعقدةحقيقيةمشكلةكورنثوسفىللحسيحيينبالنسبةكانت

نبدأأنوقبللألوثانذبحالذىاللحمأكلهىالمشكلةهذهلهاصرطحال
المشكلةموضوعنشرحأنبنايحسنبالتفصيلاألمحاحاتههذدراسة

اضطرالتىالعديدةالحاالتءإزابولسقدمهاالتىللحاولالعريضةوالخطوط

هحهامواجإلىفيهاللسجحيون1

العصرذلكفىللحياةمتمماأومكمالانباجلآللهأالذبائحتقدبكان

بكنلمالنوعينكالوفىوعامةخاصةنوعينالذبائحوكانتالقديم

يحرقيكتنىكاناألوقاتأغلبفىولكنالمذبحعلىيحرفكلهالحيوان

إشارةأوكمجردرمزججهتهمناتشعيربععمثلجدامنهصغرءجز

ءالجزءاأجزثالثةإلييقيممبوحالمذالحيوانكانالخاصةالذبيحةوفى
شرعيانصيباالكهنةيأخذهوالثاقالمذفيعلىعرقرمزىصغيراألول

يتبقىماأمأالوجهمناأليسروالجانجهوالفخذالضلوععنعبارةوهولهم
بعضفىخاصةيحدتهذاوكانةوبهويقيملنفسهالعابدفيأخذهذلكبعد

بيتفيأحيانأتقامالوالئم5هأوكانتمثالالزفافكحفالتالمناسبات
ولقدلهممحةالذقدمتالذىاإللههيكلفىأخرىوأحياالذبيحةصاحب

أنطونيوسفيهاءجاءللغذادعوةعلهاوبمكبردىورقةعلىعر

ابيسسيروكانأابيسسرإلهناةمائدهعلىمعهءللغذايدعوكمبطدييوساين
هىالمسيحىواجهتالتىالمشكلةوكانتلىالذبيحمةقدمتالذىاإللههو
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لحمافهفىيضعأنيمكنوهلةالوذههـمثلفىيشتركأنبمكنههل

ممكناهذايكنلمذاواألصنامآلهةمنإللهأوإوثنقدمأنسبق

كلعنتقريباتاماعزالنفسهسيعزلأنهوهوتماماواضحهذافعنى

االجنماعيةالمناسبات

كانتوقدالدولةتفدمهاالتىالذبيحةأىالعامةالذبيحةحمالهفىأما

مذبحعلىاالزماالرمزىءالجزحرفبعدفانهجداشائعةالذبائحهذهمثل

سامواللقضاةيعطىالبافىاللحمكاننمميبهمالكهنةبأخذأنوبعدالوئن
للمحالتإليهيحتاجونمااليبيعونثجيربدونهمايأخذونكانواالذين

كانالسوفمنيشزىكانالذىاللحمفحتىثمومنواألسواقالتجارية
ممكنأيكنلمولذلكاألصنامآلهةألحدأواألوثانمنلوثنأيضامذبوحا

سبقذنحةمنقطعةهويأكلهالذىاللحمكانإذايجزمأنواحدألى
الأملونقديمها

يعتقدونكانواالعصرذلكفىالنالسأنهوتعقيدااألمورزادوالذى

نالذىااألمرحولهمنمالنجسةاحواألروالمثمياطندبوجوقويااعتقادا

ركببعددزاخرءالهواأنيعتقدونوكانواوالخوفبالرعبحياتهمبمال

لهموتكنبههمبصتتردائماكانتالتىالنجممعةواألرواحالشياطهنمن

جسدهتؤذىفانهاإنسانجسمدخلتمتىوأنهاأجسامهمتدخلأنولنح

الطعامأنيعتقدونوكانوامضطربامشوشاتفكيرهوتجعلعقلهبكوقى

وأنهااإلنسانجسمتدخلأناألرواحهذهحمهاتستطيعالتىالوساثلمنهو

فهالطعاميدخلعندمااإلنسانجعمموتدخلالطعامعلىتسمتقركانتلذلك

إللهاللحميههبوابأنويتحاشونهذلكيتجنبونوكانواجوفهإلممايمفعمابم
وحاجزاحائالسيقفاللحمفىاطيبااإللهذلكوجودأنمنهمظناطيب
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أوهبتقريباتوالحيواناتكلكانتالسببولهذاالشريرالروحوجهى

قبلاللحميباركونفانهمذلكيفعلوالموإذاذيحهاماقبلإللهتكرس
النجسةاألرواحضددفاعبمثابةهذايكونحتىاآللهةمنإلهباسماألكل
دونمألحماإنسانيأكلأنجداالصعبمنكانأنهذلككلعنونتج

هلفترىاألوثانلهة3منبإلهمابطريقةمرتبطاالحمذلكيكونأن
قداألمرأنوخالمشكلههىتلككانتالأماللحمهذايحىالممياكل
االثارفىيبحثونالذينالعادياتءعلماإهتمامسوىيستحقالتافهالنايبيدو

أخرىيونانيةبلدةايةأوكورنثوسلمسيحىباالنسبةكانلكنهالقدعة

بأخرىأوبطريقةفيهايبتأنلمجبشاملةمشكلة

نحتلفةأقسامأوفصولفىبولسنصائحورخ

يحسالتىوالطمأيخنةاألمانكانمهماأنهالمبدأيضع8أمحاحقىا

فانهوآلهتهاباألوثانالتاثرعدملنفسهضامناالمستنيرالقوىالمسيحىبهما
أاليأبرمممافانهقاإطوجودلىليسءلعثىرمزهوالوقأنيومنكانأذا

اقوةانفحسلهليستأخضميريربكأويوذىأويجرحءشئأىيفعل
االستنارةأو

الحريةبمبدأيتذرعونالذينعنالرسوليتحدث9احأوفي2
ممتنعولكنهيفعلهاأنفىهوحركثرةءأشياتوجدأنهإلىفيشيرالمسيحية

الحريةمنمالهيعكماأنههذاومعتىالكنيسةخاطرألجلمملهاعن

جمهذاالمسيحيةالمسئوليةمنعليهميعىأنينبغىكذلكجيدأالمسيحية
عينهالقدر

أنوأعاخوازممواالذينعنيتحدث31ا51اضأوفىس

أيهخطرمنأتما2مفينانهملمجعلالممتازومركزهمأالمسيحيةحرفكهم
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شعبمتيازاتكللهمكانتالذيناإلسرائيلينذلكعلىويتثهددوى

الخطيةفىسقطواذلكوخالختارالله

أنوهىأخرىحجةوولىرستخدم514122اأوفى4

منإلهمائدةإلىبحلسأنيستطعالالربمائدةإلمىجلسالذىالشخص

شياطنوكأساتربكأسيشربأنأحديستطيعالإذاألوثانآلهة
شياطينمائدةوفىالربمائدةفىيشتركأنبقدروال

ودمهالمسيحجسدمنالشفاهتتناولعندماخاطئاأساسياشيئاهناكإن

مزيفإللهمذبوحااطفتتناولتعودثم

المفرطالتدفقبعدمالرسولينصح513262أمحاحوفى5

أندونالملحمةفىئاعماكليشترىأنيستطيعواحدوكلرالفحق

الضميرأجلمنءشىأويفحمرعنيسأل

رفالتمشكلةعنالرسوليتحدث517282احأوفى6

يأكلأنفعليهخاصربيتإلىالمسيحىدعىإذاإنهويقولخابيتفى

أنممداأحدأعلمهإذولكنأسئلةبأيةيتقدمأندونلهيقدمماكلمن

كمسيحىلمركزهتحدياريعتاألعالنهذافانلوذبحقدأمامهىالذاللحم
أكلهعنيمتنعأنالخالةهذهفىوعليه

مبدأالرسولىيضعا11احأإلى5192حأصوأخيرافى7

رةعيكونالحتىلومبالالمسيحىسلوكيكونأنوهوالمسيحىللساوك

نكونأدطمنيحقوقهالمسيحىيضحىأناألفضلفنالفودلغيرأوالجهود
االخرينةعةلرفيسبباإلحقوقطذا

التفصيلمنءبشىاحاتاألهذهدراسةإلممالنتقدمواالن
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الثامنامحاح

ءوالعكماءللعلمافصيعة

اعلمالجحيعناأنفنعلملألوثانذبحماجهةمنوأما

أنهيظنأحدكاألإنفتبنىةالمحمولكنينفخالعلم

يعرفأنيجبكمابعدشيئايعرفلمفإنةشيئأيعرف

فمنعندهمعزوففهذااللهيحباحدكانإنودكن

العالمفىوثنليصأننعلملألوثانذيحماأكلجهة

يسكأماوجدوإنألنهواحدأإال7خرإدلهديسوأن

الهةيوجدكمااألرضعلىأوءالسمافىكانءسوالهة7

الذىاآلبواحدإدلةذادكندكثيرونأربابوكثيوون

المسيحيسموعواحدوربلهوذحنءاألشياجميعمنه

فىالعلئمليسولكنبهونحنءاألشياجميعبهالذى

يأكلودطاالنإلىالوثننحوضميرباأناسبلالجميع
9يتنخسضعيفثهوإذفضميوهملوثنذبحمماكأنه

نزيئرالأكلناإنألننااللهإلىيقذمناالالطعامولكن

يصيرلئألانظرواولكنننقصالنأكللموإن
منياأحدرالثإدأألنهءللضعفامعثرةهذامملطانكم
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هوإذضميرهيتقوىأقالوثيزهيكلفىامتكئابخعه
بسمببكفيهلألوثانذبحيممايأكلحتىضعيف

أجلهمنالمسيحماتالذىالضعيفاألخعلمك

دضميوهموتجرخوناإلخوةإليتخطئونإذوهكذا

يعثوطعامكانإنلذلكالمسيعإليتخطئونلضعيف
أخىأعثرلئالاألبدإليلحفاامملفلنأخى

8صكورلثوسا

يةيونانمدينةأيةفىيعيشإنساناتواجهالتىالصعوبةرأينابقلمهفيما

منبعفماأنغيرالوثنيةولآللهةأصنالالالمذبوحاللحمأكلمشكلةوخاصة

إلىذلكفىيستندونوكأنوانظرهمفىمشكلةاألمريكنلمالكورنثيين
لهاليسالوئنيةااللهةأناعتقادهماسعوالواكهمإدروأفقالغزيرعلمهمأن

وثانلالالمذبوحالىميأكلأنللمسيحىيمكنلذلكوأنهبالمرةوجود
علىردينيقدأبولسأناقعوالوالضميرمنتأنيبأوتبكيتأدفىدون

0102اخأنمذكورأحدهماالكالذا

الوثنيةاآللهةأنعلىتمامأيوافقكانوإنأنهبولسيوضحوفيه

هذهوأنموجودةواألرواحالشاطنأنتمامامتأكدلكنهلهاوجودال

تستخدمهاوأنهاآاألصناواألوثانخاففعالدةموجواحاألروواللشياطن

الفمحلهذافىأماالحضيئاإللهعبادةعنوإبعادهوإغوائهمالناساتضليل

بكثرهذهمنابسطحجةيقدمبولسفان8أمحاحأمامناالذى

يعتقدونأناسالوقتذلكحتىكورنثوسفىكانإنهيقولفهو

أنيستطيعوالمءالبسطاالناسءهؤالوإنةالوثنيوااللهةاألصناموجوديحقيقة
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حدماإلىلهممالزمةظلتبلكليةالعقيدةهذهأنفمسهممنتزعوا
بتأنبيشعرونوثانءلالالمذبوحاللحمنأكلواكلماالناسءهوالوكان

هذهعقيدخهمفىمخطئنكانواأخهمبالسليقةأحسواأتهموخلهمضمائرهم
يقاوموهأومنهيتخاصواأنيستطيعوالملكنهملهالمبررالتأنيبهذاوأن

إطالقاعليكمخطرأوضررالبأنهتعتقدونكنتموإنإنهبولسيقوللذلك

وتربكونوتؤذونتضرونالحقيقةفىفانكمللوقالمذبوحاللحمأكلمن
هذافىالقاطعةحجتهإلمبوليأقوبذلكءالبسطاالناسأولئكئرظ

مايؤذىءثىكانإذاإنهفيقولمجادلةكلهامايحسممبدأويذكراألمر

وتتخلىتزكهأنعليكينبغىفانهأنتاليؤذيككانوإنحتىاآلخرفي
ألخيهعرةيسببءشىأىيعملانبنبغىالالمسيحىفانعنه

اليخصوأنهعنابعيدأنهيبدوموضوعايعالجالذىالفصلاهذوفى
المؤمننلكلوالزمةمناسبةستظلعظيمةءمبادىتالثةتوجدعصرنا

مادووأبدأ

بالنسبةمأموناتمامايكونالقدمالشمخصبالنسبةمأمونهوماإن1

سرىسلملهاللهإنمباركةحعقةوهذهقيلولقدآخولشخص

أيضاحقوهذااألخرىالناحيةمنولكنقلبكلإليبهيصلخاص

قلبكلإليوالخدلبألحيلةبهيصلخبيثسرىطريقلهالشيطانإن

ولكننقاومهاوأنالتجربةنواجهانخنستطءأقويامخننكونفقد
ماءشىهناكيكونوقدذلكايفعلوأنبستطيعونالآخرونهناكيكودطقد

ألصمخاصبالنسبةيصبحبينماغوايةأوءإغراأىإلينابالنسبةفيهىال

ماءشىعملنقررأنفقبلولذلكامثيرءإغراأوعنيفةتجربةآخرين
فحسمبصعليناليسنعملهماتأثيرفىأوالنفكرأنلمجبعملهعدمأو

أيضااالخرينعلىبل

المعرفةأوالعلمنظووجهةمنءشىأىعالحكمناأاليقتعريبب2
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لقدأيضاالمحيةنظروجهةمنءشىكلكلنحكمأنيحببلفحسب

ومعرفةعلممنلمكانبماأخهمالمعرفةفىالمتقدينالمسيحيينحجةكانت
اإلعتباريستحقاوبذكرشيئاكانتلوكمااألوثانيعاماواأنمنرأك

معيناخطراهناكإنذلكمنأبعدهوماإلمىحمهمذهبهذاعلمهمأنإال

والتعاظماالنتفاخخطرهوءالعلمافيهدىيتر

همينالذاحتقارإلىيدفعهموقدمتعجرفينمتكبرينيحعلهمقدفالعلم

يعتبروهممنعالويقسونيحفونيجعدهموقدوالمعرفةالعلمفىمدوامن

يدفعالذىالعلإنحقاعايهمنمونيعطأوبهمفقونبترفالءجهال
بالتفوفءخاطىإحساسولكنهحقيقياعلماليسالحدهذاإلياإلنسان

يحكهأاليجباالخرتجاهساوكناإنخطرءشىالحهـقيقةفىوهوالفكرىا

المحةهدهكوهممحبةمنقاونجافيمابلنهمأكثرومعرفةعلممنمالنا
بتطلوقدأيضاومتعقلةموتشيةمتأنيةمترفقةتكونأنيحبالتىا

عالبهالغبارقولأوعلعنحنمىأناالخرينخاطرألجلمنااألمر

منهيتعرونأنهمسوى

منليسأنهوهىءشىلكلالعظىالحقيقةإلييقودناهذاكل3

تكونقدءأشحياعلفىحريتهيمارسأومجنةمصراتعيستأنأحدحغ

مناألولرالمئخييمونربماحياتهلتحطيماسإلأوآخرىلثعخدعثرة
حدودهافىالمسراتبهذهتعيستميجعلهماريمةالكلوصالبةالتفكيرقوة

بالنسبةالعواقبمأمونةهذهتصرفاتهكلتكونوربماالمعيبةغيرالصحيحة
فقطنفسهفىأاليفكريفبغىتصرفكلوعندءثىكلفىولكنهإليه

ةفيننغصسمسرةأولذةأيةإنالضعيفأخيهفىأيضايفكرأنيجببل

تصحالتعثرهأوآخرإنسانحياةتحطيمفىسبباوتكونحمهانئمتعأو
خطيةتصبحبلمسرةأولذة
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ساقااالمحاح

بهايطائبالتىاالمتياذات

رأيمسأأماحراأناألسترسوالأناألسث

إدطالربفىعملىأنتمألستمربناالمسيحيسوع

رسولإليكمأنافإئماريناإليرسوأللستكنت

احتجاجىهواهذالربفىرسالتىختمأنتمألفثم
أنسئلطانلناليسألعلنايفحصوننىالذينعند

باخمتنجولأنسلطانلناليسألعلناونشربنأكل

وبرناباأناأموصفاالربوإخوةالرسلكباقىزوجة

أقطتجئدمننشمتغلالأنسلطانلناليسوجدنا

أوياكلالثمرهومنكرمايغرلمومننفسهبنفقة

أتكلمألعلىيأكلالالرعمةلبنومنرعيةيرعىمن

فإنةهذايقولأيضأالناموسليسأمكإنسالطبهذا

اللهاألعلدارسأثوراتكمالةوسىناموسمكتولث

أجلنامنإنهأجلنامنمطلقايقولأمالثيرانتهمه

رجاععلىيحرثأأنللحراثينبغىألنهمكيتوب
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كناإنرجائهفىشريكايكونأنءالرجاعلىللدارلص

امنكمحصدذاانأفعخمماالروحماتلكمزرعناقدحنن
معليكالسلطانفىءشمركااخرونكانإنالجسديات

بلالسلطانهذانستعمللملكنناباألولينحنأفلسنا

المسيعالنجيلعائقالئألنجعلءفىكلنتحمل
منالمقدسةءاألشيافىيعملونالذينأنتعلمونلستم

يشاركونالمذبحيالزمونائذينيأكلونلهيكلا

باإلنجيلينالمحونذيناأنالربأمرأيضاهكذاالمفبح

يعيشوناإلنجيلأن
41ا9كورنثوصا

الحقيقهولكنقبلهبمامرتبطغيرأنهوهلةألولالفصلهذايبدوقد

أنهىهناالكالمحولهايدورالتىالرئيسيةالنقطةفانذلكغير

اكانواوناضجينتقدمينمسيحيينأنفعمهمونبعتبركانواالذينالكورنثين

إذالالوثانيذبحممايأكلواأنواالمتيازالحقلهمأنالسببلهذاعمونكف
الحقتعطيهمالمسبحيةوالحريةالمسيحيةتيازاتاالمأنوظنواذلكأرادوا

هبولطريقةوكانتدونهمالذالناسلسائرعملهايحلالءأشيايعملواأن

اكلشخصيالهكانالتىالكثيرةاالمتيازاثلهميعددأنهىعليهمودهفى
رةعأحجارتكونأنخشيةصهايطالبلمولكنهبهايطالبأنفىالحق
اإلشبيموقاعليةتأثيرتعطلائقعوأواالخرينأمام

اوهذارسوالكونهنضسهإلىبولسينسبهاالتىاالمتيازاتهذهوأول

ارشأليتهحقيقةبهمامنلرليحجتينيستخدمجداوهوخاوضعفىيجعله
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األممالسفرفىاراوتكرارامرذكروممأالوبرأىقدفهو

شاهدايكونأنرسولأىإرساليةصدقاعلىاألعنمهانالرأنلنابصضح
لهاالحقيقةوهذه22223351433اأممالللقيامة

قبوالأويدةبعقإقتناطليسالجديدالعهدفىاإليمانفإنالعظمىأهميتها

آمنتبماعالمإنتىابولسيقولوالشمخيفىإيمانولكنههلمذ

وعندما21اتيموئاوس2آمنتبمنعالمإنتىيقولولكنه

أوامتحنوهاتعالواخاصةفلسفةلىإنلهميقللمتالميذكلوعيدعا

إقأووتتبعوهتمامكمإهتعيروهأنأريدممعيناأخالقيانظامالمإن

يدعوكانولكنهوتدرسونهتناقشونهأنكمأحبلاليمانبيانالكأقدم
العالقةهذهمنتبدأالمسيحيةإندااتبعتىقائالتالميذهمنواحدممل

بهيتعرفأنيحبمسيحيااإلنسانونيكولكلالمسجحبيسوعالشخصيةا

إنالكنائسإلحدىخادماختياربمناسبةكارليلقالكماخصيا

كلإنالمسيحيعرفشخعرإليعتبارآخرأىقبلتحتاجالكنيسةا

الشخصةالعالقةبهذهيبدأخر3ءثى

كانتورسالتهخدمتهأنهىبوليذكرهاالتىالئانيةمحجةواط2

ممفهويدعوالنجاحهذاهانبرهمسهمأنفونالكورنفوكانوفعالةناجحة
كانتفعندمااألهميةمنكبيرجانبعلىقديماالختموكانرسالتهختم

هوليعهءشىآخركانفلكإلىماأوالبلحأوالحبوبمنشحنةترسل

مشثموشةغيروأنهاسليمةالضضاعةأنتبينبأختاموالزكائبالجوالتتختمأن

نافذةتعتبرقكنولمأختامبسبعةتختمكانتتكتبالوصيةكانتوعندما

هوكانالختمأنأىيحةوكاملةالسبعةبأختامهاقدمتإذاإالالمفعولا
كنيسةوجودحقيقةكانتوقدالتقليدأوالغشوعدمالحقيقةمان
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إنساناأنعلى3الحاالهاقهانالرفانبولسإرساليةضمانهىورنثوس
اوهذاالمسيحإلمماإخرينيأفىأنبستطيعاإلنسانهذاأنهوالمسيحيعرفما

المستشفىفىجراحهمنلمامتأيرقدكانشاباجندياأنمرةقيلبمايذكرنا
تنحتىناورنساكاوعندمانايننجيلرنسفلىبهتعملاكاالذى

اإنفيلثالمسيحأرىإنتىلهايقولكانجراحهوتضمدبهلتعتنى

أنعلىاالخرشيساعدأنههوماإنسانمسيحيةحقيقةعلىبرهانأفضل

أيضأمسيحيناهميكونو

الكنيسةتتكفلأنهوبهيطالبأنبولسحقمنالذىاالمتيازوكان

شخصهوليسالحقجمهذايطالبأنإمكانهفىوكانالجسديةباحتياجاته

بمثلفعالطالوااالخرينالرسلأنوالحقيقةأيضاولزوجهبلفحسب

اليونانيونكانوقدإليهيحتاجونكانواماكلفعالونالوااالمتيازهذا

يشتغلبأنيرحبحريونانىأىهناكيكنولماليدوىالعمليحتفرون
إفىينقسمونكانواالناسكلأنالفيلسوفليسأرسطوطاوأعلنبيديه

فقطنيعيضكانواالذينهماآلخروالقسمءالحكاالمثقفينقعصملنقسم
األولالقسممناالخرونإليهايحتاجالتىالبسيطةأوةالحقيراألعمالليودوا

منالفثةهذهلتعليممحاولةأيةقعملأنالخطأمنإنهطاليسأرسظووقال

الحقيقةفىوأفالطونسقراطومخعوكانمستواهملرفعأوالناس
أولئكوكانللناسثعليمهمايرنظمااليأخذانيكونالمألنهمايعبروتهما
كلأنشميئاحقاتساوىتكنلمهماتعاأنهوذلكسببإنيقولوناظمعوم

للناستعليمهطيرشيثايتقاضىأالمفروضاكانيهودىحمرأوحاخام
الحاخاماتءهؤالولكنالوىقوتهورائهامنيكسبحرفةلهتكونوأن

يكنلمأنهالناسأذهانفىيقررواأنعلىجدأحريصنكانوااألحبارأو

بكلويدهوفئالحاخامباعالةالقياممنأكرالتقديركليستحقكلهناك
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مرفيمكانضمانفييرغبكانالذىالشخمأنحتىالجسديةإحتياجاته

حتياجاتهولوازمهبكلالحاخامإمدإدعلىيحرصأنعليهكانءحماالمىفىلنفسه
بامتيازيطالبأنحقهمنكانوجهكلمنربولعىأننرىوهكذا

لوازمهبكلالكنيسةتكميل

منفليسعاديةبشريةأمملةنظوهوجهـهةلتأكيدبولسويستخدم

الذىالمسيحجندىكذلكالخاصطعامهيدبرأنالجندىاماتالتز
يغرسفالذىبطعامهينشغلأنينبغىالالشرقوىضدركةالىنحوض

ثمرمنيأكلأنبكنائسيوسالذىكذلكثمرهمنياكلكرما

يجبالمسيحىالراعىكذلكلبخهامنيأكلرعيةيرعىوالذىغرسه
تعلمناالمقدسالكتابفياللهكلمةحتىمعيشتهبشئونرعيتهتتكفلأن

تثنيةالحبوبمنباألكللهحيسمأنلمجببلدراسهفىالثورأالنكم
والمبشرالمعلمعلىيضطبقباعتبارهالمثلهذابولسويستعير524

لمسيحى01

نحتلفمننصيبهيقبلأورشليمفىالهيكلفىيخدمالذممطالكاهنوكان
والعشورالبكورعنفضالهناكطوكاعليهاويعيشوالتقدماتالذبائح

طيةاظوذبيحةقةالمحرذبيحةرثيسيةذبائحسالختإفةطاياوالكل

نصبللكامنوكانالسالمةوذبيحةالتقدمةوقرباناإلثوذبيحة

ررفعندمابولسذهنفىذلكوكانهذاكلمنتتفاوتوبفعشامعين

هذارفضهويرجعاألساسيةالحياةلوازمحتىالكنيسةمنيقبلأن
سببهنإلي

ثوديةالالعائلةكانتفبيماماالناأفواهفىمضغةالكهنةكان1

مرضمنيعانونالكهنةكاناألفوعفىواحدةمرةاللحمتأكلاديةال
يعرفربولموكاناللحنماكلرةكهووسببهيفتهملوظمالزماأصبع
الذىوجشعهمحيانهمفىوترفههموإمتيأزاحهمحقوقهمعنءكثىكل

وسيلةمجردليكونالديناستخدمواأنهميعرفوكانقبيحاصميتهأصبح
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ىالقصوالدرجةإلييتطرفأنقررولذلكيسمنواحتىليأكاواستغلونها

ععةكانتأخرىوبعبارةالبتةشيئاياخذفالذلكمنالنقيضعلى

إطالقامساعدةأيةيرقضبولسجعلسبباشيناإوساوكهمالسيئةالكهنة

حياةإليواضحابواسميلإلىراجعاكانالثاقوالسبب2

الالزممنأكثرهذافىتطرفأنهوببدوالنفممعلىواالعتماداالستاللا

منهممساعدةكلبرفضهالكورنثيينمشاعرإلىتءأسادرجةاليا
أنيفضلونوالذيناالستقاللحياةيعشقونالذينأحدكانسبوولكن
ألحدخاضعنأوتابعينيكونواأنعنجوعايموتوا

ويحددبولسسلوككليوجهكانواحداشيئاهناكإنالقولومجمل

اإلنجيلعلىاللوميحلبقدءشىأىيعملانويديكنلمأنهوهونصرفاته

حياةمنالرسالةعلىكونيحدائماالناسفإنوإنتشارهتقدمهيعوقماأو

تكونأنعلىمصممابولسوكانإليهاويدعوبهاينادىالذىالشخص
يعطلأويناقضأنحياتهفىءشىألىيسمحأالوعلىطاهرتنيداه

ماقالهرلبولىيقولأنواحدأممطيستطعلمولذلكبشفتيهيحملهاالتىالرسالة

أنتماصوتألنماتقولهأحمعأنأستطيعالإنتىاعظلومرةأحدهم
كالمكصوتمنبكثرأعلىتفعلهوماعليه

اموااللتزيالمتياز

هذاكتبتوال6هذامنشيئأأستعملقلمأناأفاا
أنمنأموتأنليخئرالنههكذافىيصيرانكى

إذفخرليفليسابشركنتإنألنهفخرىأحديعطل1

إنفإنهابشرالكنتإنليفويلكلموضوعةلضرورة01
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كرهأكانانولكنأجرفلىطوعأهذاأفعلحضت

ابشروأناإذأجرىهوفماوكالةعلىالمشؤمنتفقد

سلطانىشعملأاحمحتىنفقةبالالمسيحانجيلأجعل

أستعبدقدالجميعمنخراكنتإذفإنىاإلنجيلفى

كيهودىلليهودفيصرتاألكترينألربحللجميعنفسى

تحتكأنىوسالئاهتحتوللذيناليهودألربحا

نافولبربالوللذينوسالناهتحتذيناألربحالناموس
تحتبلدلهناموسبالدستانىهح0وسناهالطئى

صنامويبالاثفينألربخللمسيعوسناه
للكلصرسءالضعفاألربحكخسعيفءللضعفاصرقأ

أفعفهأناوهذاقومأحالكلعلىالخلصءشثىكل

فيهشريكأألكوناإلذجيلألجل
95132كورثوسا

بولسنظرفى4الخدمفهوملكلمجروأواموجزرىالفصلهذافى

يعحلهأنيمكنالالذىالوحيدءوالشىإمتيازاحةالخديعتبرفهوا

ريكهأأستاذقالهممايذكرناوهذاللمسيحخدمتهنخليرماالكليأخذأنهو
لهخطابفىقالاألستاذيةىكرعنتقاعداعندمشهورجامعى

نظيرمرتبالىئدفعالماضيةالسشواتطوالىظلتالتىالجامعةأخكرإننى
بهبالقيامليالمسماحنظرلهأجراأناأدفعأنيسرورأرحبكنتعمل
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Nمقابلدوندائمايشتغلأنيحبالمومناإلنسانأنيعنىالهذاأن

كانإذاذلكلهواليتسنىحهاءالوفاعليهيتحتمإلزاماتعدةدفهناك

الدافعهولمادىااألجريكونأالهذامعتىولكنمجانادائماLpbيؤ

ليسمملهإلىينظرأنيجبفهوالمؤمنيؤديهالذللعملواألسامىاألول

وهولخدمةفرصةباعتبارهولكنcالماجمعبقصدبههايقوممهمةباعتباره

ننكسهيساعدأنليسواألولاألسامىواجبهإنسانانفسهيعتبرأنيحب

اللهألجلاآلخرينيخدمأنأيضاوإمتيازهواجبهإنبل

أنههىهنابولسنظرووجهةوتكايفاواجباالخدمةيعتبروهو2
نظربأجريطالبأنلهلجازكارزأباإلنجيليعملأنبنفسهاختارقدكانلو

اختارهالذىهوالعملإنبلالعمليخترلمأنهالواخولكنله

وسعهفىيكنلمكماتماماالعملهذاعنيكفأنوسعهفىيكنولم

األجرمسألةفىللمناقشةمحلهناكيكنلملذلكالتنفسعنيكفأن

رفضهأواختيارهفىالحريةلهيكنلملعملوبالنسبة

عنالغامضالعظيماألسباقالقديسثLullonللرامونيحدثنا
فهةمزمصتهرةحياةيعيشقبالكانإنهفيقولللمسيحمرسالأصبحكيف

اسعندممابمفردكانأنهيومذاتحدثثموالثهواتالملذاتفىمنغمسة

بعيداالمسيحدخولكنهألجلىهذاإحمللهقائالصليبهLITالمسيح

عخليمقحيعثةيئاردتاfفىكانأنهنيةAمرةوحدثصايهيححلأنورفع

يحملأنأخرىمرةمنهوطلبثانيةالمسبحءجاعندمامخيماالسكونكان

وحدة11اإنفرلحظةوفىذلكوبعدأيصاالمرةهذهرفولكنهصليبه

المرةهذهفىالمسيحنIIللرامونويقولثالثةارةالمسيحءجاموحشة

أنمنماى1مفرvأنهعندئذووجدتيدىبينبصايبهالقثمإليلظر
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الأفعلماذايقولأنأرادبولسوكأنوأتبعهالصليبحمل

الالمسيحبانجيلالنأسأبشرأنمنأماى

أنيورلممكمانفانهأجرايتقاضىيكنلمبولسىأنمنبالرغم3
النفسيوبالسعادةبالرضىيحسكانفقدعخنيمةمكافأةعلىيوميايحصل

ءلقاالحقيقيةالمكافأةأنوالواخيقبلمنلكللمجاناباإلنجيلللتبشير

واإلرتياحالركماهوبلالعاملعليهيحصلالذىالمالليسلأى

وجهأكملعلىتمقدممحلهأنيجداعندهالعاملبهبشحرالذىالنفسى

إختيارليسالحياةفىءشىأعظميعترأجلهمنالذىالسببهووهذا
يجعاناالذىالعملاختيارموبلمرتبأوأجرأكبريدرالذىالعمل
العملهذامايبعثهمقدارعلىكليةتتوقفالسعادةوهذهسعادةأكثر

اللحظاتعنشويتزرالدكتورويحدثناوارتياحرضىمننفوسنافى

المستشنهفىإليهيحملعندماإنهفيقولالسعادةمنقدربأغفيهايحسالتها
السكينةنفسهفىويبعثأوالالمريضروعمنءحهدىفانهمتألمايئنمريض

شبسيكونألنههاءأثنابألميمشعرلنوإنهبسيطةالعمليةإنالهوبقول

المريضالرجلبجانبشويزرالدكتوريجلسالعمليةوبعدتخديرهبعدنائم

تعجبفىويهمسءببطعيفيهالمريضيفتحثموعيهويستعيدبفيتأحتى

إنزرشويةالدكتورويقولباأللمأحسالاالنإنتىقائالودهشة

هناكالتوجدأنهفعرةالغابالسعادةفيايحسالتىالعظيمةلظتههىهذه
القابأعاقيصلإلىالذئالعميقضىالرهناكلكنماليةأوماديةمكافأة

الطريقإلىضالهدايةومحطمةحياةإصالحإنوالبهجةلسعادةباهفيمال

المسيحإليواحدةلفسواجتذابمنسحقجرفيقلبءوشفاالسوى

ولكنالمالبمقاييسمكافأتهتقدرأنيمكنشيثاليسبعضهأوكلهحمذاإن

القياسحدودكلويفوقجمنهيعبرفرحااليفعلهمننفسفىببحثءشى
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أسلوبهإنفيقولخدمتهأسلوبعنبولسبتحدثرأوأخ

منافقآأومرائيايكونأنهذامعتىوليسءشىكلللكليصيرأنهو

بقدرواحدكلحيتفماهموأنثىيتأنهذامعنىولكننحتاالأو
وجهاتوقدراآلخرينظروفيراعىوأنمستواهوحسبإدراكه

ىقىوالاآلخرينوافكارءآراعنيتعاىالذىالشخثفإننظرهم
أدنىدوننظرهلوجهاتيتعصبوالذىهوذاتهسعوىشيئاعيناه

عيالقدرةهبهإلىيةكيفتقروالذىاآلخرقنظروجهاتلتفهماستعداد

وقاوباطرنجومايدورليدركمحاولةأيةاليبذلوالذىاالخريناساةمو
حتىأومبشرأأوراعيايكونأنأبدأيصلحالالشيخصهذامثلاآلخرق

حواالنسجامالتوافقفنومماهأحدهمعنهتحدثفنهناكصديقآ
اآلخرئ

قالةهذامناوفرقدرايمتلككالةالواعظينمشاهأحدإنوقيل

أىماباهتمامءاإلصغادأيضاكانبلحسبفمحدثاعظيمابكنلمالنه

عنهقالوقدواحدأىخواإلنسجامالتوافقعلىفائقةقدرةولهشخكى

مضلةااموضوعاخهمعنالتحدثإلىالناسقيادةفنعندهإنأصدقائهأحد

أكثرفونهمرلياو

وضيقكنيستالثائالءغبامنالقرىإحدىقسيسىشكاوعندما

وأغنامهمأبقارهمعنإالالحديثيعرفونالإخهمبمرارةوقالأفقهم
ألجادمكانككانوفالنالواعظإنداقاثلةعجوزسيدةأجابته

الواعظكانالريرنللرجلسبةفبالوأغنامهمابقارهمعنمعهمالحديث
كالحللحديثمستعدايكونأنعلماأيضانفسهدربوهكذامثدهريفيا

فكانلهبويتعلقإهتمامهويثيربالهيشغلالذىالموضوعفىشخص

وبالحديثالنظاراتصاخءالنظاراتصناعةعنبالحدبثيتلذذمثال

بيتهابتربقوممنالخنازيرحؤبيةعنوبالحديثالمحالىحالقانونعن
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صاخخالسفنعنوبالحديثالطبيبخاألمراضيهعنوبالحديث

استطاعاالخريئحواإلفسجامافقالتوعلىالقدرةوبهذههكذاوالسفن

فىنباحأىنحقئأننستطيعقونحنللمسيحكثيرةننهوسايربحأن

فيونشاركهمبلغتهماآلخرينخنتحدثكناإذاإألالصداقةأوالكرازة

بماالخرينتفهمفىجهداالنبذلومادمنابهايفكرونالتىآفكارهم
فاننامعهملثركةأوإتصالنقطإليلخماللمحاولةأيةالنعملومادمنا

معرفةإلىيوصلهمالذىالطريقفىممعنتمعثىأوبهمنلتقىأنمانسثلن

أكثرللمسيحنفوساربحالذىالرسولبولسأدركهماهووهذاالمسيح

عليهرسالتهفىينجحلكىأنهبولسوجدفقدآخرإثسانأىربحمما

إلجهانحتاجالتىالعظمىالضرورياتإحدىإنءشىكلللكليكونأن

الناسحواإلنسجامالتوافقفننتعلمأنميساطتههىخدمتنافى
السبيلهذافىمحاولةأيةنبذلالأنناهىالغالبفىومشكلتناأ

حقيقىمراع

الميدانفىيوكضودأالذينأنعلمونتألستئم

هكذاالجعالةيأخذداواولكننيركضونهـجميعهم
فىنقسهيضبطيجاهدمنوكلتنالوالكىأركضواا

وأمايفنىإكليالبأخفوافلكىاوللئكأماءكألش

كأنههكذاأركضأناافايفنىالفإكليالنحن

أضرباالكأنىاضاربفكذايقينغييرعنسية
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كرزقمابعدحتىوأستعبدهجسدىأقمعبلءلهوا

مرفوضأهنقسىأناأصيرالبالخرين
94272كورنثوسال

يوكدقهوخر7معنىعنالحديثإلىبولسبتحولالفصلهذالى

خيستطلنأحداأنسهمأخذااألمريأخذواأنأرادواالذينالممورنثين

ركاذواستعبادهالجسدوقعالنفسضبطوالعنيفبالجهادإالشيئألمجققأن

علىوبهانالمبارباتفىالراكضينالرباضينصورةيتمثلداثماربولع

المسابقاخفىالفوريخوىكاناذاوعنيفاجدباتدريبانمسهيدربأنالرياض

كانتفقدالكورنثينمالمماةمثيرالمبارياتهذهوكانتوالمباريات

األولمبيةااأللعابسوىأهميةتفوقهاتكنلمالتىاألثميانيةاأللعاب

يالالرياضيونأولئككانإذاذلكعنوفضالكورنثوسفىتجرى

ميالنفوضبطالتدرببكبيرأثجهداويبذلونطويلةفترةيقضون

يفوىماسرعانالذىالغارشجرأوراقمنإكليالفوزهمعندونلنا

وبضبطهاهنفسبدربأنالمسيحاعامجبإذأرىباطفكمىيةيذبل
األبديةالحياةبإكليلليفوزءشىكلث

الحياةأتلسفةالفنهـنوعاباختصارادبولعيرلمالفصلكحذارفا

هذإفىننظرلمإذاجيمسوليمقالكاوهىمعركةالحياةإنا

شيئللكونبحنىلفيهاننتصرأنيجبحقيقياحربآباعتبارهاالحياة

أنيمكنمممرحيةلعبةمجردنظرنافىستصبحفانهاإليهنضمفهخالدا

دنأنيلزممعركةحقبفتهافىالحياةإنوقتأىفىمنهاالواحديفسحب

يحرزأنيستطيعالالمتراخىهلالمتروالجندىةومثالياتناأمانننابكلفجها

أفوزايحققأنيستطيعالءالبطىالمراخماوالمتسابقمعركةفىنصرا
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أوحملةفىممرجالدائماأنفسنانعتبرأنصبلذلكمباراةأوسمبقى

الجعالةولنأخذالفوزلننالالعظيمالهدفلتحقيقونركضىنسغزوة

قدرأيتطلبالسباقهذافىوالفوزركةلاهذهفىالنصرإن2

أجسادناندربأنفعليناالثفسوالعقلولمجسدويالتدريبوالترمناكبير

أغلبأنالروحيةحياتنافىالمنسيةأوملةالمالحقائقمننبمالنظامعلى

اللياقةعدمإلمطترجعالروحىوالخمولالضعففيهايصيبناالتىالمرات

أنمحباالكملالوجهعلىشيئايعملأنكريدإنسانكانوإذاالجسدية

لصحتناإهمالناأننذكرأنلمجبلذلكالصحيحالقوىالجسدلديهيكون

ندربأنأضاوعليناالروحيةحياتناعلىالخطورةغايةفىأمرالجسدية

كيرالتةيرففحونالناسأنالحياةىافنلمالمنكيرالتفعلىعقولنا
برفضناالمشاكلمخلأنأبدانستطيعالونحنعنهعاجزينيصبحواحتى

ندربأنأيضاوعاينامواجهئهامنحهروبناأوفيهاكإيروالتفإليمالرالن

تجاربنقابلوبأنءوهدوبجلدياةالحمىمنتحملبأنوذللقفوسنا

الحياةءوائقنواجطوبأناللهقوةن5نستمدهاالتىقوتنابكلالحياة

فرصلناتسنحأندونالحياةمأامنيوميمريكادوالوإقدامبشجاعة
اوترويضمنفوسنالتدريبةكثر

زنةاهـاالمورمنإنهدفنانعرفألنتحتاجالحياةفىإننا3

خيشجرفونفهمكايةأوهدفباليعيمثمونالناسمنكئيرينأنالحياةفئ

ومنمعإنإتجاهفىحياتهدايروايعأنمنبدالهدىغيرعلىتيارأى
رجلمرةعاشفىمارتمارنهشخيعنالنقتروىالتىاألمثال

الطبيعيةدورتهااأليامدارتأنوبعدهموهجواآلخرينبانتقاداشتر
الناسءوجاوذيحوهأصدقاوةعليهمرشواتعدةممرهمنماوم
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غضبفىعنهلونيقواوكانواألخيرةأنفاسهيلفظأنقبلحولهاجتمعوا
11وإذبقدمهيقذقهاقدمكرةكانلوكمابهالمحيطالعالمكلعامللقد

بصعوبةعينيهإحدىويفتحقوةمنلهتبقىماتجمعالمحتضرببالرجل

ورسمالهدفنحوالكرةأقذتداثماكنتولكنتىلهمويقول
وهمهذاعالمنافىالناسإليينظرانالمريخعلىلرجلينصورةمرةأحدهم

اآلخرالرجلينأحدوسألمكانكلوفىوهناكهنامسرعنمنطلقون

األولفقالداذاهبونإنهمقائالاالشحرفأجابهمعلونماذاإ

يقصمدونالإنهمسفلالاالخرفقالذاهبونهمأينإلىلكنو
الواحدكانوإذاثاليدرونحيثإلىفقطذاهبونإخهممعينامكانا

بالمرةمكانأىإليبصللنأنههذافعتىبالذاتمكانايقصدال

الهدفذلكقيمةنعرفأنإلىأيضانحتاجالحياةفىونحن4

ءوالجزاالعقوبةإفىتكنقىكانتقلماللناسالعظمىيموعدعوةإن

بتبعوالماذاحياشهمفىالعظيمالفرلإدراكعلىالناستحثدعوةكانتبل

بكلهوالحياةوربحذاتهاالحياةهوإذاالمقصودفالهدفيسوعطريق
سبيلهفيءلكىكلببذلأنيستحقتأكيدهدف

أوالشنتمكنلمماآخريننخلصأننستطيعالمخنالحياةوفى5

التحديلهطمإندامرةفرويدقالعديهاوالسيادةأنقسناعلىيطرةالس
وبفححذاتهيدرسبأنصاوذأواللنفسهالمحللبدراسةيبدأالنفحمى

اإلنسانأجمهاهىالحياةقواعدأولىأناإلغريئوأعلنوثمخحميته

أنبعدإالاالخريننخدمأننستطيعالتأكيدبكلإننانفسكاعرف

نعرفهالشيئاالناسنعلمأننستطيعالفنحنأنضسناعلىونسودنسميطر
الماأوالاتيناقدنحنكناإذاإالللمسيحجمخريننأقأننستطيعالكذلك
معهشركةلناوأصبحتبهوتعرفغاووجدنافوجدناهالمسحيح
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المالثرأالمحاح

بالئفمتىئلثقةثقاألفواخط

آباعناأنتجهلواأناإلخوةأيهااريدلستفإنى

رالبفىآجتازواوجميعهمأسحابةاتحتكانواجميعهم

البححروفىالسحابةدنىلمولمثهاعتمدواوجميعهم

شربواوجميعهمروحياواحداطعامأأكلواموجميعه

صخرةمنونيسشربكانوامألنروحياواحداشرايا

بأكثرهملكنالمسيحكاناتمحخرةوالضتابعتهبموححني
حدثتوراألهوهذهالقفوفىطرخواألنهمالثهئسرلم

اشتهىكماشروزاماتهيننخأنكونالحشكالنامثاأل

منهماناشكانكماأوثانعبدةتكوفوافالئكاودلا

واقاهثمالممئربولألكلالشعبجلسمهـتوبهوبهما
ايومفافممقطممنهـأنائفزنىكصائزنوالبلعبلم

جربكماالميمسفجربوالالفاوعشرونثللثةاؤاحد

كماتتفمرواوالالحئاقأفاهلكتهممنهماناسأيضا

موزاال3فهذهالمهلكفأهلكهممنهماناسأيضانذمر
ذينانحنإلنذارناوكتبتمثاألأصابتهمجميعها
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قاشئماأنهيظنمنإذاواللأواخرإلينانتهت
بشريةإالتجربةكلتصبكملميسقطالأنفلينظر
تستطيعونهمافوقأتجربونيدعكمأالذىأميناللهولالش

أذلتستطيعواالمنفذأيضاالتجربةخسيجعلبل
تحتملوا

31ا01كورنثوسا

المذبوحاللحأكلمسألةعنالحديثبولسيستأنفاإلمحاحهذافى

الثقةفىأفرطواالذينمسميحينالبعفالكورنثينإلىهنالريشوهولالوثان

واحدااأصبحناوهكذاتعمدنالقاداهىهمنظووجهةوكانتبأففسهم
منتناولناوهكذاالربانىءالعشافريضةفىاشزكناولقدالمسيحيسوعح

تامأمانفىفنحنولذلكفينأوالمسيحالمحيحفىفنحنودمهالمسيحجسد

دونلالوثانالمقدماللحنأكلأننستطيعفنحنوإذابالمرةعليناخوفوال
هولذخطرأىيتهددناأوبنامحدقأنممكنوالضررأىيصيبناأن

أنفسهمفىيثقونكانواالذينالناغأولئكإليلالفقهذافىالرسولخدثك
بالنفسالثقةفىاإلفراطخطرعنفيحذرهمالحدهذاإلى

إنهقالريتشاردابنهتعليمبرنامجيخططكرومويلأوليفركانعندما
يستعنهدبولانالفصلهذافىنرىومخنالتارفيمنشيئاابغهيئعلمأنيود

والبركاتاإلمتيازاتبأعظماتمتعوألناسيحدثأناممكنماليبإنبالتارفي
اءحرااليعبرونسياحافجهاائيلإسبنوكانالتىاأليامإلييشيرفنراه

السحابممودكاشاإذوعظيمةعجيبلىءأشيااأليامتلثفىلهمحدثتففد
أ3112خروجلطراساعةولحمالطربقفىليهدحهموقهم

وكان3ا4191خروجاألحمرالبحروسطفىودخاوا91

الذىىموحكاملةوحدةفىإسرائيكبنىجعلسببااالختيارانعذان
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قدإسرائيلبنىبانالقوليمكنأنهحتىالمشرعينواالقادةأعغعترج
خروجالريةفىالمنمنأكلواوقدللمسجحيحىالمميعمدكمالموسىممدوا

منيشربونكانواإخهمبولسيقول4عددوفى611151

وردتولكنهاالقديمهدالفىتردلمالحادثةوهذهتابعتهمالتىخرةال

منوسىهـمكنإدتهأن11ا52العددسفرفىوردفقدالتامودفى

هذهأنالتامودفىووردالعطشانللشعبءماالصخوةمنيشخرجأن

يعطضمنكلمنهليشربءمادائماتعطىوكانتالشعبتابعتالصحرة

لمندالرغميكنالهودكلبجنومتداولةمعروفةعةالقهذهلموكانت

فشالوفشاواسقطوافقدائيلإسبنويملكهاكانالتىاإلمتيازاتهذه

إلىيتقدمواأنعنوجبنواعظيماخوفاالشعبخافوعندماواضحأذريعا

داماعاألرضليستكشفذهبمنكلعادوعندمأالموعدألرض

ذلكيموتأناللهحكمكانمطشاممايائساتقريراليقدموكالبيشوع
410323عددالقفرذلكفىجمثثهتسقطوأنءاالصحرفىكلهالجيل

لعملهارونالشعبأغوىالشريعةيتلتىءسيناجبلعلىموسىكانوعندما

حتىالزنىخطيةوارتكبوا236خروجءلعبادتهذهبىعجل

اللهغضببسبآالفوهلكوالموآبياتلديانياتاحءالصحرائ

9ا52عدداألمرهذاعلى

تمردأويقودولموسىبقاومونإموأبروداثانقورحأخدوعندما
وماتواكثيريناللهدينونةآصابتاموضدالشعبفىوثورة
كانواالذينالناسأنإسرائيلتارفيكللناويبين61احاعدد

خطرمنأمانفىيكونوالماإللهيةوالبركاتاإلمتيازاتبأعغلتمتعون
ليستالخاصةاإلمتيازاتبأنالكورنثينبولسيذكرولذلكجربةالت

جربةالتتهاجحهمعندماللنجاةضمانا

541



بولسزهايبرالتىوالسقطاتالتجاربهنانالحظأنبحب

عبادةاألصنامنعبدالاالنونحناألصنامعبادةتجربةفهناكأ
الذىذاكهواإلنسانإلهأنإعتبارنافىوضعناإذاولكنصارخةصريحةء

الناسإننقولأننستطيعفافناهدهوجوفكرهوقتهكلعلىيستحوذ

دئهعبادتهممنأكربأيديهدامايصنعونهيعبدوناليزالون

التجاربفاناإلنسانهواإلنسانداموماناالزبةتجروهناك2

النجاسةإلىالقاالقىمناإلنسانينقذأنيمكنوالالدنياذاتهمنتأتيه
النضةالطاهرةالمحبةسوىوالدنس

عنالناسمنفكثروناللهرحمةفهمفىالخطأتجربةوهناك3

وأناللهرحمةيستغلواأنيريدونتفكردونأوممداالوعىأووعى

الخطيةعنىوسيتغاوسيغفرسرحماللهإنبقولونوهميجربوه

محبةيرجونكماافهموفاخهمخطاياهمفىيتمادونالزعهذاإلىواستنادا
منهبمتقتضىالتىاللهلقداسةحسابايعملواأنأيضاينبغىتغفرالتىالذ
لومالحياة

الحياذيواجهونكثيرونوهناكوالضجرالتذمزتجربةوهناك4

يلوالبالفرحوليسوالعويلبالكابة

أنهيظنمنإفاوالحذرالتيقظإليالحاجةعلىبولسينبرولذلك

ءاألعدايدفىسقطتالتىصوناطمنفكميسقطالأنفلينظرقائ
أننجد33الروياسفروفىيحدثلنهذاأنظنواعنهاالمدافجنانلمجرد
فىاألكروبولكانوقدالسهرضرورةإلىساردسكنيسةينبهالمقامالمسيح

للغايةمنيعاحصينايعتبروكانالصخرمنمرتفعبروزعلىمبنياساردس
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إيجاثمنيتمكنلمننحيةخاصةمكأفأةعرضيهيحاصرهكورشكانعندما
وحدثجوانبهكلمنالحصناقبةمرعلىالجنودفتسابقالقتحامهطريقة

منجنديافرأىالحصنيراقبكانوادسهيروإممهالجنودأحدأن

الجندىورأىالحصمنشرفاتبإنمنصدفةخوذتهتسقطالحاميةجنود

الطريقعرفوهكذاخوذتهليحضرينزلوهواآلخرالجفىالمراقب

جماعؤكورضقادالليلةتلكوفىالحصنداخلإلىالوصولبهيمكنالذى

فوقهالمعةالةكانتالتىالمرتفعةاألكمةنحوالطريقهذاعرالجنودمن

الحرسمنخاليةالناحيةهذهمنلمعةالهأنوجدواالقمةإلىوصلواوعندما

إنعايهثاءإالسقيالأحديستطيعأنمنأمنعظنوهاالتىالقلعةفاقتححوا

طريقهاعنالخطريفاجثناأنيمكنثغراتأوفتحاتمنتخلوالقدالحياة

وسهرتقظحالةفىممادانكونأنيجبولذلك

التجربةعنءأشيائالثةكربنالفصلهذابولستمتوهكذا

الحياةفىمنهامفرالوأنهستأخماالتجربةأنتمامامتأكدفهوا

كلمةإلىأقرباليوناقاألصلفىهىتجربةالمزجمةالكلمةولكن

ولكنسقوطنابهبقصدالءشىإذافالتجربةيفحيأواختبار

وصالبةقوةأكثرهانخرجلوتمحيصنااختبارنابهيقصد

قبلطآخرنفاننوعهافىفريدةليستإليناتافاتجربةأيةوإن2

مرةكانأنهءاألصدقاأحدمجدثناوجلدصبرفىوتحملوهافيهااجتازوا

عهوكانالنروفيبالدفيضيقجبلىطريقفىحصانيجرهاعربةيقود

جدايضيفالطريقبحأثمالعظيمدرهامأسقفلمايتفوتالربةالفى
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المرتفعوالجبلالعربةعجالتبينقليلةبوصاتيمموىهناكيكنلمأنهتى

األسقفعلىالصديقفاقترحأخرىناحيةمنالسحيقةوالهوةناحيةمن

يكونالحتىالباقيةالمسافةقدميهعلىويمشىالعربةمنيزلأنيتفوتال

الموقفودرسالمكانعاينأنبعديتفوتالولكنحياتهعلىخطرهناك
قلنواصلالطربقهذاسلكثقدأخرىعرباتانالبدقالجيدا

تحطمتيحارعنعباراتتتضمنشعريةوعةمقطاإلغريقشعروفىالسير
سفينتهتحطمتخاراإننفسهالبحاريقولالعباراتهنمهوفىسفينته

تحطمتقداعيةالشرسفينتهإنواإليحارباإلقألعيأمركالساحلهذاعأل

الرياحوتقاومللعاصفةتصمدأناستطاعتهاغيركثيرةسفناولكن

لنذكرةالحيافىلرةكثءأشيانجتارونحنشعورنايكونأنيجبوهكذا

خلبواحتىلرواوصواحتملوهااللهبنعمةاجتازوهاقدقبلناخرفي2أن

وهاوقهرعلبها

نحرجااألصلفىتعنىالكلمةوهذهالمنفذدائماالتجربةخإن3

إذاأذهانناإلياالمظهذامعتىنقربأنويمكنجبلماممرأومضيقمن
طريقاقجأةليشاهذايكتشفئمناحيةكلمنجيشامحاصراتصورتا

للتجربةإنسانأىبستسلمأنإذاينبغىفالأمانفىالحصارهذامنلمحروج
أواالسنسالمطريقليسهناوالمنفذأيضاالمنفذهناكالتجربةحألنه

اللهنعمةبقوةوالغلبةالنصرةطريقولكنهاجعالزا
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الفريضةاملتز

ءأقوذوثاناالعبادةمنآهربواأحبائىيالذلك

البركةكأدمأقولمافىأنتماحكمواءللحكماكما

الخبزالصسيحدماشركةهىأليسمتنباركهاالتى

نحنفإنناالمسيحجسدشركةهوأليسنكسرهالنى

فىنختركجميعناناألواحدجسدواحدأزخهالكتيرين

أليسالجسدحسبإسرائيلأنظرواالواحدالخبز

أقولفماذاالمذبحءشركاهمالذبائحيأكلونالذين

يذبحهماإنبلءشىللوثنذبحماإنأوءشىالوثنإنأ

أنأريدستفللهالللمثمياطينيذبحونهفإنمااألمم

اتشرأنتقدرونالالمثمياطينءشركاأنتمتكونوا

تشركواأنتقدرونالشياطينوكالثأالربكاس

ألحلناالربنغضرأمشياطينمائدةوفىالربئدد5إفى
منةأقولمحما

014122سكوركا

11إلينايحملهاالتىالمعانىلناتتضححتىذكوهايحبأفكارثالثةتوجد
فيهعاشالذىبالحعرهمالعالقتعناغوببنانتيريهمنهاإثنانالفصلهذا

عصركلفىناسبوهـيقىحقفهوالثالثالفكرأماىبول
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منءجزكانتقدمالذبيحةكانتعندمااإلثمارةسبقتكما

المفهومكانةالوهذهمثلوفىةوإقامةفىيستخدمهكانالذىللعابداللحم
أغلبفىالمفهومكانذلكمنوأكئرالضيفهونفسهاإللهأنداثما

أيضايدخلوأنهالذبيحةتقديمبعداللحمفىيدخلنفسهاإللهأناالحيان
السائداإلعتقادوكانالولمجةفياللحممنيأكاونالذينوأرواحأجسادفى
وثيقاومتينارباطاوملحااخبزمعةيأكالناللذانالرجالنيرتبطكانكاأنه

اإللهبنوثيقاورباطاآلحقيصشركةيمثلالذبيحةمناألكلكانهكذا
ااركامثالحقيقةفىكانالذبيحةيقدكانالشخمالذىأنأىوعابده

لهالذبيحةقدمالذىباإللهبةسشركةلهوكانتللمذبح

ياطينالمثأواألرواحدبوجويؤمنكلهالعالمكانالعصرذلكفى2

األحيانإمكل5فىولكنهاشريرةأوصالحةإمااكااألرواحوهذه
بنالوسيطكانتاألرواحهذهأنالشاخاالعتقادوكانشريرةكانت

روحهناككانأوليعتقدونكانوايونانينسبةوباكالجشروااآللهة

دكلهصغرةغابةأوآلحديةللءماينبوعدكلخاصشيطانأو

ولكلرةلكلبركةلكلءمامجرىلكلشجرةلكلجبل

قفولكلءممانافورةلكلخاصةآلهةتوجدأنهاأتقدونبهوكانوامكان

الهةهناكوأنالبرقفىوتلمعالرفيفىتتنفسلهةاتوجدوأنهجبل

تخيشآلهةأيضاتوجدوأنهانجوماانولمعالشمسإشعةفىتوجدأخرى

زاخرااعتقادهمفىكانالعالمأنأىوالعواصفالزالزلفىوتضطرب

األرواحأنتقدونيكانوافقداليهودبالنسبةأماواالثمياطنباألرواح
وفىاألرضعلىالخزفتاتفىوتكمنالشاغرةالمنازلتسكنالنجسة

تصيبالتىاألمراضوفىالعثربءماوفىاألوانىفىالذىالزيت

وليالنهاراكلههذافنبقىوأنهاالحجراتوئءالهواوفىالناس
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ءالروشاوحماهاالشياطنأواألرواحهذهدبوجويومنانفسهبولسوكان

الوثنأوالصنمأننظرهوجهةوكانت621افسسلوالسالطين

منكلهاكانتاألوثانعبادةولكنشسيئايمثليكنوءالشىكان

همويبعدوالناسيضاونكانوااألوثانعبادةطريقوعنالشياطنممل

يعبدونانهميظنونكانوااألصناميعبدونالناسكائافعندمااللهعن

الخبيثةالشياطنهذهطةالىبومخدوعنكانواأنهمبدركواولمااللهة

ولكناللهحليسلثركةفىالناستجعلاألوثانعبادةكانتوهكدا

الشائبةحمهذهمتسماالعبادةبهذهمايتعلقكلكانفقدثمومنطينالشياح

نولمعيباشيثاذاتهفىيكنلموثانلالالمقدماللحمأنأىيبالهوهذا
ودنسانجسأأصبحفقدالشياطنأغراضيخدمكانألنه

هاممبدأأمامنايرزالقديمةالمعتقداتمنإلمجحوعةهذهومن3

يمكنهالالمسيحسوعربنامائدةعلىلمجلسىالذىدماالشخيأنوهوودائم

الشخصيستطيعالءأشيافهناكالشياطينتمعمتخدمهامائدةعلمايحلصأد

علىاألمثلةأجملومغيمسهاأنودمهجمحالمسهجسدمنبيدهتناولالذى

أعظممنيعتبرللعسيحتمثاالمملالذىثوروولدشالفنانخماحدثذلك

اللوفرفىليوضعلفينوسيماتمثاالبنحتبأنكعاققدلهمملتالتىاقائيل

وأجابينحتهأنرففلكنهيراكبكانعليهضصالذىاألجرأنوح

إلهةشكلتنحتأنأبدايمكنالالمسيحشكلنحتتالتىاليدأنداقائال

منرجاالثمانيةإليالتجألحياتههارياشارلياألميركالوعندماوثنية

ومفلسينمجرمنكانواافانيةالرجالأولئكأنوخموريستنجلن

شارلمطلرأسثمناعنهاأعلناالتىالمكافأةوكافتالقانونعلىوخارجيهأ

اساوخبضحةمعهمقباوهكلهذلكوخجنيهألفثالثينبلغتضخحة

هذهالناسنسىطويلةشواتوبعدمنهمأحديخنهولمسالماعليهواوحاظ
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إليذسهولمهاجواممهانيةالالرجالمناحدالىولكنلحادثة

وأعطوباهتمامإليهأصغوالراألمقصةللناسروىوعندماةادنبرمدينة

عنسألوهولمااليسرىبيدهيصافحهمداثماكانولكنهمعهيعيشماال

عنهمرحيلهقبلودعهمعندماشارلياألمرإنلهمقالالعادةمذهسبب
يصافحلناألميربهاصافحالتىاليدأنأقسمالوقتذلكومنذصافحهم

مسييجوبهتزميلأنينبغىكانالذىالمعتىهووهذاآخرشخصأىها

يلمسالذىالرجلإنحاأبهنلزمأننحنعليناوينبغىبلكورنثوس

التىالحقرةالوضيعةءباألشيايلطخهماأنيمكنالالمقدسةالمسيحءأشيابيدبه
لهاآلالقيه

المسيعيةالعريةحدود

توافقءاألشياكلليسلكنلىتحلءاالشياكل

تبنىءاألشياكلليسولكنكتحلءاألشياكل

لالخرهوماواحدكلبللنفسهقوماأحذنبيطال

منءشىقعفاحصينغيركلوهالملحمةفىمايباعكل

أحدكانوإنهاةوماألرضالمرلبألالضميرأخل

فكلتذهبواأنوتريدونيدغوكمكينالمؤهغيرمنا
الضميرأحلمنفأحصينغيرغه5واكللكملقدهما

منتاكلوافاللوثنمذئوحهذاأحدلكمقالإنولكن

األرضللربأللوالضمميرأعلمكمالذىذاكاجلا
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ضميربلأنتضميركليسالضميرأقولومألها

اخرضميممنخريتىفىئحكملماذاألنهالخرا

بمألعلىيفترىفلخآذابممئكمأتناولأناكنتفإن1
تفعفونأوتشربونأوتأكلونكذتمفإذاعليلأشكرما

لليهودعثرةبالكونوااللهلمحدءثىكلفافعلواشيئآ

يعالجأرجمىأيضاأناكمااللهولكنيسةلحولليونانيين

الكثيرينبلنفسىيوافقماغيرطالبءشىكلفى

أيضأأناكمابىمتصثلينكونوايخلضوالكى

لمسيحاوب
2111دم01كورنثوسا

المقدآاللحملمسألةالطويلةمناقشتهيختتمبولسنرىالفصلهذافى
جداالعمليةالنصائحبعضبتقديموثانلالة

فىناجءشىأىيشزىأنيستإخالمنمميحىبأنينصحفهوا

فىالمباعاللحمكانراياانسبقوكماأسئلةأيئبسألأندونلحوانيت
حتىباحمهذيحتأوإللهقدمتذبيحةمناءجزيكونانتملوانيتاطا

مبالغةمجردالمسألةتكونأنأيضايمكقكانولكناتشياطينالتدخلها
لهاالداعىصعوباتطلقأوالشديدمصتااكزإالىترجعأوالفارغةالمجادلةنى

الربملثهىءأشيامنهافماوكلاألرضانبولسوبقرر

ممافايأكلوثنىرجلبيتفىءللعشادعوةيحىالمسقبلإذا2

الذىادمأنممداأخبرإذاولكنأسئاآلآلأسألأندون4يقدم
الذىالشخصأنروضوالم4يأكاأالينبغىفإنهذبيحةمنءجزهوأمامه
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ضماثرهممنعوايزأنيستطيعونيكوفوالمالذيناإلخوةأحدهوبذلكعلمه
المسبحىعالينبغىكانلذلكخطيةاللحمهذأمثلأكلباناإلحسا

يرتباثأواألخهذامثلبضطربالحتىم14هذامنيأكلأال

وبعيدقديمموقفمنعطمةحقيقةأمامناترزأخرىومرة3

أىفيهايكونأندوناإلنسانىابعملأنيمكنكثيرةءأكمياتوجدأنهوهى

آخرلشخيعهـثرةمامملكانإذاولكنالشخصيةحياتهيهددخطو

تستخدمأنلمجبولكنأحةعظيمةلسيحيةاريةفاطيعملهأالفيجب

تجاهواجبيهعلإنإنكلأنإيذائهمأوثرخمهملموليساالخرينإعدةلم

وأهمأعظااالخرينتجاهواجبهلكنونفسه

االخرينتجاهسجحىاإجباتوامدىنالحظأنيجبوهنا

حسنةقدوةبكونأنبحبإكورنثىاالمسيحىأنعلىبولسأصرا

ءاألشيافىصالحةوقدوةطيبامثاليكونأنبءاألعداأمامحتىبلودلل

إلىيقودهمأنواجبهمنيعايهالهذاولكنأعداوةيكرههفقدالصغبرة
وقدوتهبساوكهالصحيحالطريتما

يكونأنعايهينبغىأنهبمعتىاليونانيينتجاهواجبأبضاوعليه2

أنالمسيحىعلىإنبالمرةبالمسيحيةيبالونالكانواالذينأمامصالحامثاال

كثيرينأنوالحقيفةطالقاةاكنيعهبااهتمامأىلهمليسللذينمثاالبكون
أحدأنمرةحدثالمثالوهذاالقدوةهذهطريتعنللمسيحيحون
بالكنيسةعالقةأية4اتكنلمإنسانمساعدةفىلرأكبجهدابذلالخدام
عالدديترذالإلنسانبدأالوقتذدكومنذصعبمأزفمنهذأنةحتى

يباليالمايوماكانالذىارجلاهذافيهتقدميومءجاأنإلىالكنيسة

شيخايكونأنطلبفقدمدهشبطلببالكنيهـسلىيكترثوالبالدين
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المسيحمافعلهءإزايالجميلعرفانهعنيعرياتهحبقيةيقفححتىالكنيسةى
خادمهطريقعنبه

ءاألعضامنزمالئهتجاهواجالكورنخماالمسيحىعلىكانثم3

ءيراقبنانءاآلخرينبنأنهالحياةفىالواضحةلقائقالمنإنهالكنيسةفى
ذللثصنعرفالوقدوتصرفاتهمسلوكهمفىبنايتمثاونمنوهناك

إلينادائمايتطلعونءأوضعفاصغارإخوةيوجدأنهالمؤكدمنولكن

يحياتنانقدمأنواجبناومنلهموقيادتناإرشادنارواوينتخبناليقتدوا
ينقذوماوالمتذبذبينالمترددينشاوماءاضعفاايقوىماوقدوتنا
الخطيةفىالسقوطمنالمجربإن

واجباتنانراعىعندماإالاللهلمجدءاألشياكلنعملأنفستطيعولن
حريتناأننتذكرعندماإالذلكنفعلأننستطيعلنأنناكمااآلخرفيوف

االخرينخاطرألجلبلنحنخاطرناالجللضاتعطلمالمسيحية

55

احاتالأصعبمنالرسالةهذهمن213141اإلمحاحاتتعتبر

أكزمنذلكولكخهاحالعصرىاإلنسانمداركعلىكلهاالرسالةفى
التىبالمشاكلتتعلقألنهاكلهاالرسالةفىاالهتمامتثرالتىاحاتال

صورةىفىوفيهاريةالجمهوبالعبادةيختصفيماكورنثوسكنيسةفىنشأت
يسهلولكىدتهومناسبةمقبولةعبادةتقديممسالةفىتكافحوليدةكنيسة

التىالختلفةاألقسامةءالبدافىنبرزأنيحسنالفصولهذهمتابعةعامنا
عليهاتشحمل

بدنريهالسبداتكانتإذامابمشكلةبتعلق11261إصماحا

الأمطاةمغروسهنءبر
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ولةحولنشأتالتىبالمشاكلبتعلق117132إمحاح

المسيحيينجمهوريهافيشتركالتىاألبوعيةاألكلةكانتالتىالمحبة

لقريضةالصحيحةبالممارسةيتعاق114243اح3

الربءعشا

الموامبمنآلمختلهأنواعلهمالذينإنسجاممشكلةيناقش21اح4
العطمةالصورةىفىوهنامتناستثةوحدةعأجيكونونيحيثالروحية

فىعضواباعشارهيخصاعضوولكلالمسيحدجسمباعتبارهاللكنيسة
الجسدذلك

األمثلالطريقللناستظهرالتىالعطمةباهـترنيمةهو31اح5

والسلوكللحياةواألعظم

بألسنةالتكلمبمسألةيتعلق32ا41إمحاح6

فىالترتيبمراعاةضرورةعلطرثس41423أمحا7

كنيسةفىالمتدفقالفياضالحماسيجعلأنوعاولالجمهوريةالعبادة

ةالتشويشوعدمامالنظامبالزيقترنحدبثامولودة

الجمهوريةالعبادةفىءالنسامكانةيناقش414363اح8

صوسكوركنيسةفىلذ
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الضرورىاضعلتو

كلفىتذكروننىأنكمعلىاإلخوةأيهافأمدحكم

اريدولكنإليكمسلمتهاكماالتعاليموتحفظونءشى

رأسوأماالمسيحهورجلكلرأسأنتعلمواأن

رجلكلاللههوالمسيحورأسالرجلفهوأةالمر
وأمارأسهيشينءشىراسهعلىيتنباولهأويصلى

فتشينمغطىغيرورأسهاتتنباأوتصلىامرأةكل

إنالمرأةإذبعينهواحدءشىوالمحلوقةألنهارأسها

بالمرأةقبيحاكانوإنشعرهافليقصتتغطىالكافت

أنينبغىالالرجلفإنفلتتغطتحلقأوتقصأن

فهىأةالمروأماومجدهاللهصورةدكونهرأسهيغطى

منالمرأةبلالمرأةمنليسالرجلألنالرجلمجد

أةالمربلالمرأةأجلمنيخلقلمالرجلوألنالرجل

لهايكونأنللمرأةينبغىلهذاالرجلأجلمن

الرجلأنغيرالمالئكةأجلمنرأسهاعلىسلطان
الربفىالرجلدونمنالمرأةوالأةالمردونمنليس

هوأيضاالرجلهكذاالرجلمنهىالمرأةأنكماألنه

أل25



فىأحكموااللهصمنهىءاالشياجميعولكنالمرأة

وممطاللهإلىتصلىأدطبالمرأةيديقهلسكما
الرجلأنتعلمكمنسفسهاااللبيعةليستأممغطاةغير
كانتانالمرأةوأمالهعيمثفهوشعرهيرخىكانإن

عوضلهاأعطىدقالشعرالنلهامجدفهواشعرترخى

الخصاميحبأنهظهر7أحدكانإنولكنءليرفع
اللهلكنائسوالهذهمثلعادةنحنلنالفليس

10261اكورنثوسا

وقدوالمؤقتالمحلىبالطاختتسمالتىالفمحولأحدهوالفصلهذا

ءعلماإهتمامسوىتستحقالتكانلوكماوهلةألولصولالفهذهتبدو

العيرفىبناشأنأوصلةأيةلهيعدلموضعاأوموقفاتعالجأخهاإذالنار11

كبيرانوراتلفىألنهاجدامهمةالفصولهذهمثلفإنذلكوحالحاضر
ألنعظىأهميةلهاأنكمااألولىالكنيسةوممثماكلالعائليةالششونعلى

عصرلكلمناسبةأبديةءمبادىوضعلهامعالجتهفىبولس

تشتركأنالمسيحيةالكنيسةفىالجائئمنكانإذاماهىالمشكلةوكانت

صارماقاطعاجوابالسبوابجووكانمغطىغرورألهـهامهلىافىالمرأة

حضورفىغراألأواألقليلبسهالتبعيةدائمارمزهولرخالأوفالحجاب
هوالرجلأنباعتبارالرجلمنأقلالمرأةدامتومااألكيرأوالعلى11

الوريقوهوالجهالعبادةفىالرجليظهرأنالخطأمنبالتالىفإنهاألسرةراس

غيروهىتظهرأنللمرأةبالنسبةأيضأالخطأمنكانكمامغطى

ونسبتهمقامهعلىلمجافظأنمنهماكلعلىكانالعبادةءأفنافىفحتىمغطاة

351



ءالنسامركزنقصفكوةخهغأنالعشرينالقرنفىعليناويتعذرالخر
القرننورفىليساحاألهذانقرأأنيحبولكنناللرجالبعيتهموت

ثالثةنتذصأنصببنقرأهوعشدمااألولالقرننورفىبلالعشرين
ءأشميا

هذايومنافإلىالشرقفىالحجابأوالرخمكانةنذكوأنمجبا

يصلطويلبرتمعنعبارةهوالذىاليشعمكالشرقسيداتبعضتلبس

بولساياموفىوالعيحنالجبهةلسوىالجسممنبظهروالتقريباالقدمنإلى

يكنفلمذلكمنأكثرمالجمنيغطىالعثرفىالحجابأوالرفعكان
محزمةشرقيةسيدةأيةبباليخطريكنولمالعيضنسوىالجسممنيظهر
الكتابسقامفىفزدثوتويقولحجابدونتظهران

حجابدونشرقيةينملأوقريةفىمحترمةرأةأتخرنأنيمكنالأ

بسمعتهاوالتعريضجمهاالظنةءإسالخطرثانفستعرضفإخهاذلكنعلتولو

دشيئينمنىكانالحجابأنوالواخ

للنقصرمزأكانا

جمةثرالصعبمنأنهوالحقيقةووقايةحمابةأبضايعتركانولكنه2

بغىيئلهذاكهذهةبعبابىنترجمهأنيمكنناالفصلهذافى51عدد
المعنىولكنآخرشخصسلطانتحتكونهارمزرأساتغطىأنللصرأة

رأسهافوقماسلطانهاالتبقىأنينبغىالمرأةأنيفيداليونانيةلدبارةالحرفى

لريعتالشرقيةالبالدفىقيقولكماالمهذارمزىويليامسيرويشرح

فوقالحجابداموماوكرامتهاوشرفهاالمرأةقوةبمثابةفعالبرأوالحجاب

كاملواحرامأمانفىوهىمكانأممطإليتذهبأنتستطيعنهافسهارأ

علىدلباليربعتالشارعفىمتحجبةأمرأةإلىاتطلعاالنأحدإليهاينظرفال

غيرحولهامنالناسوكأنمنفردةتممثىفهىوأحطهالاألخالفاسوأ

لوتسغيرصرجوداآلخرينللناسبالنسبةهىبئتصكاموجودفي
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المتحجبةغيرالمرأةولكنمتساميةمتشامخةوالنرحامالجمهوروسطى

واحدأىمنإلجهاءيساأوتشتمأوتهانألنعرضةوتكونلهاقيمةال
وتتالشىسلطانهاكليضيعالكاملحجابهاعنتثخلىالتىالمرأةوكأن

فهوالكبرىياأللهالشرقفىإذافالحجابواحترامهاكرامحها
أضاولكنهوحسبالرجلمنأقلباعتبارهاالمرأةلحالةرمزاليس

وطهارتهاتواضعهاللمرأةتحفظالتىوالوقايةالحمايةبمثابة

الهوديةةالنسببحومنزلتهاالمرأةنتذكرأنأيئيحبكما3

فقدبكثيرالرجلمنأقلتعتبرالمرأةكانتالهودىالناموسفبحسب

ألجلوخلقت22232تكوينآدمأضالعمنضلعمنخلقث
ودالتلويمحور281تكوينورفيقالهمعينالتكونالرجل

تتحبرلئالالرجلرأسمنالموأةيحلقلماللهإنفيقوللذلكتقسيرا
ففحوليةتصبحلئالأذنهمنوالتشتهىلئالعيغهمنوالعليهاخروتتف

منوالوتحسدتحقدلئالقلبهمنوالثرثارةتصبحلئالفيهمنوال

علىهائمجسمدصتصبحلئالقدمهمنوالجشعةطماعةتصبحلئاليده

ولذلكمغطىداثماوالضلعأضالعهمنضلعمنخلقهاولكنهوجهه

المرأةأنالتعسةالحقائقومناألولمماصهايكونأنينبغىفالتواضع

زوجهاممتلكاتمنءاوجزشيئاتخبركانتالهودىالناموسبيحس
المطلقالتصرفوحقالكاملالسلطانساعلله

عبادةالفىالمشاركةفىحقأىءلذسايكنلممثالهدريمالوفى
أويوضعنعلهنيغاقخاصرواففىالرجالعنتمامايعزلنكنولكهن

والتقلجدالناموسيحسببالباليخطريكنولمالمبنىمنآخرءجزأىفى

وفىالرجالعالمساواةمننوعبأىيطالبنأنيمكنءالنساأنالهودى
المالئكةأجلمنتتغطىأنيجبءالنساأنالغرئةالعبارةنجد51عدد
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منولكنالتاكيدوجهعلىالعبارةهذهتعنيهمانحددأننستطيعلسنا

فىالواردةالغريبةالقديمةالقصةفىوردالذىعينهالمعتىتحملأنهاجداالمحتمل

ءالنسافتنةشركفىافىإلئكةوخكيفلناتحالتى2ا6تكوين

تكونالمغطاةغيرالسيدةأنالفكوةتكونممافرأخطأواوهكذاالحسنات

الذىإنيقولقديماتلحودياتقليداألنطللمالئكةبالنسبهحتىوفخاتجربة

الطويلءالنساشعرجحالهوكانالمالئكةأغوى

كورنثوسفىنشأكلهالوضعهذاأندائمانذكرأنوينبغى3

بولسنظووجهةوأنبمودعارةخالعةالعالمبالدأكركانتأنهاويحتمل

وصارمافامغالشخصيكونأناألفضلمنكانالوسطهذامثلفىأنه

صةفىالوثنيينيعطىلئالءشىفىيتساهلأنمنوالمحافظةاقواضعفى

صاأالتساهلبكونوقداخىوالتربالتهاونويتهموهمالمسيحينلينتقدوا
هذافىمالكأنفظنأنتماماالخطأومنأنفسهممميحيإنالمتجربةفىيصببا

بكنيسةيتعلقاألمرلقدكانالعالمفىكانكلعلىينطبئالفصل

عصرنافىالسيداتكاشاإذاممابمسألةلهعالقةالولكنكورنثوس

الأمالكنيسةفىقبعاتيلبسالحاضر

يحتمحلىطاخذاتهوالفصلهذايعنيهماكلأنمنبالرغمأنهغير
دائمةعظيحةحقائتاثالثلنايقدمفإنه

أنمنوالتصميمالصرامةفىنشتطبأنءنخطىأناألفضلمنإنها
قدحقوواعننتخلىأنجدااألفضلومنونتراخىنتهاونبأنءنخطى

طاخيكونوقدثاممارسعلىنصرأنمنالناسلبعفمعترةتكون

ولكنالعرفعليهجرىبماوينددالماضثىتقاليدينتقدأنالهذا

حتىبهاردرىوالتقاليديتحدىأنقبلاكثإكلريتريثأنلمجاالعاقل
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ولكنهليدللتطعبدابكونأنينبعىالإنهحقاهمويعراآلخرينيصدما
بلءلاللثااألصلفىتنشألمالتقاليدأنيالحظأنيحبعينهالوقتفى

معنىوذاتقيمةذاتءمياأفيهاالبدأن

حديثهيواصلنراهءالنساتبعيةعلىبولسنبرأنبعدوحتى2

غنىالأساسياشميشأباعتبارهاوالمرأةالرجلبينالتىالشركةعلىبشدةرامن

نبعيههناككافتفإذااالخردونيعيشأنمنهماالواحديستطيعفالعنه
الشركلتكونولكنالذاقصورةالتبعيةفليستالخرطرفمن

ثمراوأكثروأحلىأجملفنللطرلنسبةباوحيةالر

لمجردمويخالمجادلالذىللرجلبتوبيخالفصلهذابولسويختتم3

فإنهالناسبينتنشأالتىالخالفاتكانتفهماوالخصوالمحادلةهواية

بحجإنناوالزلالخصامإثارةيتعمدالذىصالمثالكنيسةفىالمكان

فىوقتآنضيعأنأبداينجىالولكنناعليهاونثبتبمبادئنانطمسكأن
لئهايختفوأنعنالناسيمنعماهناكوليسوالمنازعاتالمجادالت

سالمفىجنبإلىجنباءوالبقاالتعايشيستطيعونفإنهم

الخطاءالعثسا

تجتمعوذكونكمأمدحستلبهذاأوصىإذولكننى
فىتمعهـونتجحينأوألألنىلألردبللألفضلليص

بعهواصدقأنشقاقاتبينكمأدىأسمعسنيسةال

ليكونضاأيبدعبينكميكونأنبدالألنهالثصديق

ليسىمفاتجتمعونفحينمنثبيظاهرينالفزكون
751



ءعشافيأخذيسبقواحدكلألنيالربءعشاألكلهو

أفليص8شكرواالخردجهـوغةذاصفالولاالحنىنفسه

ونتستهينأموتشربوافيهالتأكلوابيوتلكم

لكمأقواحاذاه0لهمديسالذينلونحبمخوقاللهبكنيسمة

أمكملسستهذاعلىأمدحكما
22اال11كورنثوسا

اليومعالمناذلثفىإجتماعيايفوفاعالمةيركثواحمنيملىقياالعالمكان
معاشتركوالالناسمنجحاعاتشكتحعأنوهوعامتقيدمثالهناكفكان

معينةوديةخاصبنوعهناكوكانعامةوالئمشبهفيالطعامتسناولفى

معآلتكوناألطعمةكلتجمعحمعهالخاصطعامهواحدكلفيهايحضر
ولةلهمفكانتالعادةهذهمثلاألولىلكنيماسلىوكانالعامةةوااالكا
معهمحاملينالمسيجينكلولةاهنهإلطيأقوكانالمحبةولىألونهايسه
كانواأحضروهماكلحالجصيقدمأندوبكلةاألطمنواءطااسما

الطعامتناولفىويشترممونمعايجلسون

لهيعدلمالتقليدهذامثلأنلهفيؤسومماالجتقليدازاهـوكال

الحقيقيةيحيةاالشركةبذرةبمثابةالتفليدهذاكانلقديوماابنناووحود
كةكفىوانحرافاتءطاأضحدثتقدأنهالمؤلمعفولكنلهاءوغذا

ءوفقراءأغانياالكنيسةفىكانفقدهذهالمحبةولةنجعموصكورنثوس

لمالذفيالعبمدهناكوكانالكثيرإحضاريستطجغونالذفيهناككان
تعتكانتالمحبةولةأنوالحقيقةيذكوشيئارواأنتطيعوايعم

فىولكنكلهبوعاالفياللذيذةاوحيدةااألكلةيرينكثيدلعهبالنسبة
الشركةروحوفقدتالمشاركةفنضاعكورنثوس
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اوكافوااالخرينخطعامهممشاركةعنامتنعواءاالضياأنحدث

ركواحيلثصولمعليهممقتصرةتكونتكادصغرةمجموعاتفىيتناولونه

ينبغىكانالتىالمائدةأنذلكنتيجةنوكانشيئاينركوالهمأوءالفقرا
إلممابالعكسادتالكنيسةءأعضابناالجتماعيةالفوارىفيهاتزاالأن

باعتبارهإليهبنظرأنينبغىكانوماحدتهاوزيادةالفوارقهذهححيق

وتحزبإميةالالفوارقإظهاردتجرفأصبحانحطقدومشاركةشركة

صارماصريحاتوبيخاهذاصثلهتوبيخفىلسبودديترولمللطبقاثسافر

نحتلفةءآرالهمأفرادمنتتكونآلالختلةالجماعاتكانتدارا

حزبامتتكونأندونالدبنيةالغيرةلككانتإذاأحدهمقالرقد
تفكرنااختلفهماوالحقيقىالتكريسعلىعظيمهانبرفهذادبنيا

لستمرارعلىوحوصغاإليهتحدثناإذانستطيعفإننااخرشخصتفكيرعن

ولكشاونواسيهوظروفهدوافعهونقدرلهقوقدشنفهمهأنمعهالشركة

داخلهوبتابينمامقفلةقإيلةجماعةأنفسناقوجعلناعنهأنفسناأبعدناإن

أىأوتقاربهناكيكونلنالحالةهذهقيبهةالخالميلةالةجماعتهدائرة

متبادلفهم

بابهويقفلدائرنهداخليظلالشخصهذارأيناإذاالسبلأفضلإد

الشركةوروحالمحبةمنلهنكنأنعنابعيداالضاللفىوبندخوجوهنافى

ةونكسبهوجههفىنحندائرتنانفتحمابجعلنا

الذىالقديمالعالمفىالوحيدالمكانهىاألولىالكنيسةكانت2

منقسماالعالمذلككانوتمزقهامالماتفصلكانتالتىالحواجزفيهتحطمت

واليونانيونوالعبيداألحرارهناكوكانجداوصارمعنيفبشكل

9



واألموايهوداليونمانروهـزيتكلمونيكونوالمالذيئافاسأىابرةوالبر

الجنسيةمنأقلياتجانمممناعتبروافيوغيرهمالرومانيونوالمواطنون
وحيداالمكانهىفكانتالكنيسةأماءوالجهـوالمتعامونالرومانية

وقدمعافيهلمجتمعواأنالمنقسمينالختافنالضاسءهؤاللكلقيمالذى
فقالاألوليالمسيحيهالجماعاتظكعنالكنيسةمؤرضقأحلىكتب

أعيشاالتىاالجتماعيةالمشكلةيحاوأأناصةاظحدودهمفىوااشطاعلقد
فىفوضعوهاالمرأةمقاممنرفعوالقدأوروبامخيرالالتزوالىروم

عواوانراشحاذةاوأزالواامتهكرللعاملوردواالشرعيةمكانتها

آلدبوالشوكة

تمامااختفيتقدوالطبقةىالحنسأنانجةأنشورةاههنهفىالسركانوقد

الذينالناسمحبةدعامتهللمجتمعجديدأساحممحلهاوحلالربءعشمافى

يوجدالتىالكنيسةإنمألجلهالمسيحماتوالذيناللهصعورةعلىخلقوا

فالكنيسةحقيقيةكنيسةليستيةوالطبقاإلجتماعيةلفوارقومراعاةتمييزجمها

متحدينءوالنساالرجالمنءأعضامنمكونواحدجسدبمثابةهاالحقيقية

لوالمستعملالفظوحتىفيبالممرتبطونجميعاألنهمبعفحمبعنى

ىالملهايعدلمءعشا4وكلهالربءعشانسميهافإنناداللغهلهالفريضة

البدانبعفىيكونالقدءفالعشاالونانيونيعرفهكانىلذ1العميق

قطعةهواإلفطارفىمايتناولونهكلكانفقدعندهمأماالرئيسيةالوجبة
أىفىاظهراوجبةيقناولونوكانواالخمرفىيمصونهاالخبزمنصغيرة

الوجبةهوكانفقدءالعشاطعامأماالشارعفىربمااتفقماسمكان

جلةبالإحساسدونمعايحتمعونالناسكانحيثالومفىالرئيسية

إطالقفلىطوياليتسامرودنكانواولكنهمالشبعحتىباألكللكتفواولم11
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فرصةتكونأنينبغىالمسيحيةاألكلةبأنبيانالفريضةعلىءالعشافظ

متبادلةجميلةشركةفىببعضبعضهمالناسفيهايستمتعطوبلة

روحنسيأوفقدتإذاحقيقيهكنيسةتكونالالكنيسةإن3

ألنفسهمءثىبكلاإلحتفاظفىأناسيرغبفعندماالمشاركةوفنالمثوكاة

سيحالوالممتونبمسيحينليسوافهمبهمالخاصةداثرخمداخل

رىبينهاالالزممنأكزيمتلكأنيقبلالالحقيقىالمسيحىإنبصلة

منمالهعلىحرصهفىليعساألعظمإمتيازهإنبمالكفافدونالاآلخرفي
إمتيازاتهاآلخرينيشاركأنفىبلمهلنفبهاواالحتفاظإمتيازات

ائربءعتنما

ألربأنأيضاسملمئكماهـألربمنتسلمتألننى

فكسروشكرخبزاأخذفيهاأسلمالتىألليلةفىايسوع
ألجلكمالمكسورجسدىههذاكلواخذواوقال

اثمواتعمابعدأيضاألكأسكدلكلذكرىهذاآصنعوا

هذاأصنعوابدمىألجديدألعهـدهىالكأساهذهقائأل

ألخبزااهذاأكلتمكفمافإنكبملذكرىشربتمكلما
ءايجىأنإلىالرببموتتخبرونآلكاسهذهشربتمو

اابدونألزبكأسشرلتأوالخبزهذاأكلمنأىإدأ

ولكرأاودمهاالرباجسدفىامجرمأيكوناستحقاق



ويشربالخبزمنيأكلوهكذانفسهاإلنسسانيمتحن

استحقافيبثونويشرببأكلالذىألنالكأسمن
منالربجسدممئرغيرلنفسهدينونةويشربيأكل

يرقلونوكثيرونىومرءضعفاكثيرونفيكمهذاأجل

عليناأنفسنالماخكمحكمشاعلماكنالوألننا

لكىالربمنؤدبنعليناخكمقدإذولكن

تجتمعونحينإخوتىياإداالعالممعاننطال

خوعيأحدكانإنبعضأسممبعانتظروالألكل

وافاينونةلتجتمعواالكئالبيتفىفليأكل

اأرتيه2أجىءفعندالباقيةموراال4
113243كورنثوس

باإلهتماموأجدرهاالجديدالعهدفصولاعغمنالفصلهذابريعت
فىللعبادةفريضةأقدسبمحارسةيأمرناألنهاألولالسببلنلسببوذلك
إليالرسالةألنالثانىوالسببالربانىرالعشافريضةهىالكنيسة

اهذفانبمومنالبشايرمأقدوهومرقسأنجيلمنأسبقكورنثومى

يسوعبهانطقكلماتلنايسردلدينامجلأولالوافعفىريعتالفصل

ونحنشخعلكلبالنسبةعينهالمعنىللفريضةيكونأنيمكنوال

اإفناأحدهمقالكمامنهانستفيدحتىتمامانفهمهاألنحاجةفىلسنا
منهواإلستفادةهضمهمننئمكنحتىالخبزءكيميانفهمألنالنحتاج

يعنيسوعكانافميثانفهمأناألقلعنحاولىأنلمجبولكن
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جسمحدأموهذااصلبزعنقاكفقدوالخمرالخبزعنتحدثانده

فعندماحرفيافهماالكالمهذانفهمأنمنتمنعنابسيإ4واحدةحقيقةوهناك

التىاللحظةتلثفىأنهواضحاوكانالجسدفىالالفىكانهذايسوعقال

يكناأنهكاتمامامختلفنشيئننوالخبزجسدهكانالكالمبهذافيهانطق

هذاإنالىلىهجمقاميقومهذاةكالمهمنئ5يكونأنفقطيقصد

يقوماإلريضةفىسموراالخبزأنالمضصودالمعنىكلليسولكنهقح

وعلىبيديهيشاولهالذىللشخباللسبةولكنهالسياجسدمقامفعال

طىللذصأداةمجردالخزيكونالحقيقوتكريسوعبةبايمانشفتيه

للغرلمجابالنسبةإنهالمسيحبيسعوعالحىلالتصالوسيلةأيضايكونبل

المعمميحيخالمنبالنسبةولكنشيئايعتىالءهزىوللمسالمؤمنولغهر

العهدهىالكأسهذهيسوعقالالكأسوعنالمسيحلمحضرالطريقو

النحوهذاعلىالعبارةهذهترجمةيمكناليونمانىاألصلومنبدكطالجديد

دىأدفعالذىداأىدىيكلفتىالذىالجديدالعهدهىالكأسهذهال

أىقديمعهدهناكوكانشخصانفيهايدخلعالقةهووالعهدلهثمنا

الناموسأساسعلىمبنيةالعالقةهذهوكاسماواإلنساناللهبينقديمةعالقة

لهمإلهاخاكىبمعتىوصارائيلإسشعباللهاختارالعالقةهذهوفى
يحفظأنبغىيئأنهوموودوامهاالعالقةهذهءلبفالفرطهناككانولكن

كانالعهدارفاستصر8ا42خروجاللهناموسإسرائيلشعب

اإلنسانأمامجديدةعالقةاعلنتبيسوعولكنالناموسحفظعلىيتوق

قدرتهعلىتمدتعوالالمحبةأساسعلىبلالناموسأساسعلىالتعتمد

ولكنهاذلكيفعلأنيستطيعإنساناليوجدألنهالناموسحفظعلى

اللهعالقةكليغيروهذاللبشرالمقدمةاللهلمحبةالمجانيةانعمةاعلىتعتمد

يكونأنسوىاإلنسانأماميكنلمالقديمدالعففىأساسهامنباإلنسان
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يحفظأنعنوعجزهبقصورهدائمايشعركانألنهاللهمنخائفااراستعو

يتقدمأناإلنسانطيعيستالجديدالعهدفىولكنكامالحفظاالناموس

القاضىأمامالمذنبالمجرميمثلكماوليسألبيهالطفليأقكمااللهإلى
قديسوعحياةأنهىقيقةفالحمورلالنظرتككانتومهماالديان

كانوإذاممكنةواإلنساناللهبينالجديدةالعالقةهذهلتجعلثمنادفعت

ستطهخنفاننا2132تثنيةيالننسهوالدمإنيقولالناموس

العالقةكلليثمنادمهدفعأىنفسهدفعقدبسوعإننقولأن
مقامالفريضةفىيتناولالذىالقرمزىالخمريقوموهكذاممكنةالجديدة

عالقذكانتولماالجديدالعهدكاأللمالوالهالذىعينهالممعميح3ذات
ممكناأمرابالتهالجديدةاإلنسان

منوالشربالخبزهذامناألكلعغفيتحدتالفصلهذايستطردثم

أنيعنهأاالستحقاقعدمإنفلكمعتىفااستحقاقبدونالكأسهذه

تعتىأنويمكنالربجسدمميزغركانذلكيفعلكاناللىاإلنسان

وهامحقبفىوكالهمابممعاكليهماأولنشيئأحدالعبارةههنه

استضاقبدونويشربيأكلالذىاإلنسانأنتعتىقدإخهاا

بعظمةاليحسوبذلكتعنيهوماالمقدسةالرموزهذهإليهتشيرمايمركال

الذىالشمخصيإلأيضاشثميروقدقداستهيقدرواليعملهالذىءالمثىهذا

اتمثلهاالتىللمحبةإدرالثودونللفريضةاماحترأووقاربالويشربيأكل

هاءإزاعليهالمفروضاملزلاللفهمودونألرموزهذه

جسدعبارةفانآخرمعنىالعبارةلهذهيكونأنلحكنولكن2

21إمحاحفينرىسكماالكنيسةإلىلتشررةكثمراتفىتستخدمالمسيح

ءانشقاقاتهيابسببالكنيسةيقسموناكانوالذفيبوبخكانلسبوأنرأيناوقد

اطبقيةاللفروقهموتميإز
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الذىكحواستحقاقبدونويشربيأكلالذىالشخصيمسىفلك

أخيهوبهنبينهالذىالشخصأوالمسيحجسدهىالكنيسةكلأناليدرك

منسببألئالذىأوبهويزدرىأخاهيختقرالذىأوخالفات

مائدةإلىيتقدمشخصفكلإخوتهخوئامفىليساألسباب

فهوألخيالاالحتقارأوالمرارةأوالحقدأوالكراهيةروحقلبهوفىالرب

عدمإماتعقالعبارةهذهأنإذافالخالصةاستحقاقبإونويشربيأكل

ءالمريكرنحيمابهاالآليامأوالفريضةمذهلعظمةاإلدراكوقلةالوقار

ألجلناماتكماألجلهالمسيحماتالذىأخيهحخالففى

كورنثوحماكنيسةعلىحكالتىالمصائبإنفيقولبولسويستطرد

بيخهمفيمامنقسمودنبينماهمالفريضةهذهإلىيتقدمونأضهمإلىصردهاكان
الطرلقماهموإعادتأديجهمبلتحطيمهمحمهايقصالمالمصائبهذهولكن

الصحيح

إلحبارةأنووكحأمامناتماماواضحايكونأنيجبواحدءشىوهناك

لىالبابتقفلالاستحقاقبدونويشربيأكلأنمناناإلنستميعالى

الخمامأحدهالحظعندسمابهويحسذلكيعرفالذىءالخاطىالشخصوجه

مديدالكأسمنالتناولفىددتترعجوزسيدةأدأالكناثسمنكنيسةفى

كانتفلويلكإنهالخطاةإنهاياسبدقخذيههاقائالإلحهاوقدمها

أليهاالتقدمممكنهإنسانيوجفلنطفقطللكاملنتقيدمالمسيحمائدة

يغلقهأنيمكشالمنهاوالتناولإلعمااباالقتربابإنمنهااباالقترأو

الذاإلنسانأمامتوحمةدائماوالماريقالنادمالتائبءطىاحلىلموجهفى

تبيكهفانياكالقرمزخطاياهكانتولوحتىالناسويحباللهيحب

01كالثلج
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ائووصافعقو

فلستاإلخوةأيهاالروحيةالمواهبجهةمنوأمماال

فثنقادينماأمكنتمأنكمتعلمونأنتمتجهلواأنأريد

أنأعرفكملكلذتسماقونكنتمكماالبكماألوثانإك
أناثيمايسئوع4فوياللهبروحيتكدموهوأحدليس
بالروإالرليسموعيقولأنقدريأحدوليس

القدش

3ا21كورنثودسا

تتمكورنموسكنيسةفىخدثالتىالمذهلةالعجيبةاألموركانت
بذابواالاالستغراقسادهععرفىولكنالقدسالروحبعملبالشك

وهوسغرورأوهستيرىحماسهناكيكونأنيمكنكاناللروحى
عنبولسيتحدثالتاليناحإنواألاحالهذاوفىبالغةءأخطاأو

الروحلعملوالصادقةالحقيقيةاهرالظو

كصيحاتددانقىكانتاعبارتينلنايقدمألنهجدامهمالفصلوهذا
لمعاركاإ

تقالىكانتالشنيعةالعبارةوهذهأناثيمايسوععبارةفهناكأ
أسبابأربعةألحد

تشملكاشماالمجمعصلوالتاأنإذيستعماوخهاقديهودفاأ

4المرتدينالباعوأهلالمارقينالهراطقةعلىاللعناتصبياستمرار

أل66



فانذللثعقوفضا3ءهؤالمنواحدايسوعيحسبونكانواأخهمإلبد

إئهيقولاليهودىناموسالأن331غالطيةجيدايعرفكانبولعمى

الصليبخشبةعلىيسوععإقوقدخشبةعلىعلقمنكلملعون

المنحوفذللثعلىملعنايكياونوهميهوفىايسحعأنغريباشيئايكنلمإذا
يعبدونهالمسيحيونكانالذىالملعوذ

المسيحيةماحديخأالمهتدينونصنهركانواالهودأنجدأويحتملب

العبادةكلمنوالنبذطرداتائجنيتحملواأنأواللعنبهذاينلقواأنبانه

كالسهالتىاأليامعنأغريباسإلىيتحدثبولسكاألوعنإماودية11

كثرةمرارأأعاقهـ3كناالمحاخكلوفىقالجيينماإفيهايضطها

التىالمدنإلىدهمأطركنتعليهمحنقىأفرطوإذالتجديفإلمماهمواضطر
علىغوبلشترطكانأنهالمرجيهمومناأة62أعمالالرافى
المسيحيسوععلىبلعنينطقأأنالمجحسعداخلءالبقارغبمن

الذىنالمعالوقتذلكفىيحرىكانماحاقيقةعنبغفالنظر

آايابعدفيماأنهالمؤكدةالحقيفةفانفيهرسالتهيكتببولسكان

ونبهبرالمضطهدونكانالمسيحيينعلىوخذىالالمريراالضطهاد

األمراطورأياموفىالمسيحلعنأوالموترينيختارواأنعلالمسيحيين

االمسيحيلعنأنامنهيطلبمسيحىبأنهصميالذىالشخمركانتراجان

بوليكاربوسكلقبضوعندماالأممسيحياكانإذامايعرفلكوبذ

يلعزلمأنكوادراتوساستاتيوسالرومافىالمماالومنهطلبنراحميرأسقف

المسيحعلىيحدفوأنقيصراإللهبرأسيقممموأدأالكافرين

المسيعخدمتثمدالمشهورةبعبارتهالعجوزاألسقفوأجاب

كهملألعمقفكيفواصحةمرةوالفيهاإلمماءيحمىلمعاماوثمانينستة
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كليسمكانهوقتءجالقدعليهأجدفوكيفخلصنىلذى
الموتمواجهةأوالمسيلعنبينيحنتارأدطفيهاإلفسان

منحالةفىأناشخصاماالكنيسةفىحتىمحتمالكانكاد

ملعونآيسوعليكناالقائاليصرخالجنونونصفالخبلتهحاال

عملمنأنه3ينثمعتحالءممأكىكانرىالهستالجوذلكقفى
ضدكلمأليقولأنيقدرأحدليسيهأنويؤكدبولسيسجلولذلكالروح

مملهأوالروحتأثيرإلىالكلمةتلثيخعبئمالمسميح

يسوخالمسيحيةالصيحةأصأتوجدهذاجانبإلمىلكنو2

ودستوراألولىالكنيسةعتهيدةبمثابةهىالبسيطةحبارةاهذهوكانتوب

الرسمىاللفبهىبالونانيةداربآلكلصوكانتأا2فيلبىايخانها

أنالمسيحيينمنيرطلبونداثماالمضطهدونوكانالرومانىاطورمبرلال

مإليهاترجمالتىاليونانيةالكلمةسنةوهىربقيصريقولوا
شخمركانفعندماالقديمالعهدألسفاريةالونانجمةامرافىالقدوسيهوه

حياتهفىاألعنموالعهليسوعيقدمأنهيعتىكانفانهربيسوعيقولما
قأبهمناأللسىوعبادته

ربطيسوعيقوإلأنيقدرأحدليسأنهمنآبولسأنبالذكروجديري

شيئاليستيسوعربوبيةفانذلكمنالقمدسالروحيمكنهعثدماإال

بنعمتهاللهيكشفهءشىهىمابقدرفسمهلاإلنممانبكتشفهأنيمكن
لالنسان
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المتثوعةاللهواهب

واحدالروحولكنموجودغمواهبفأنواع

اعمالوانواواحدالربولكنودةموجخدمأنواعو

صيماممهفىالكأليعمكالذىواحداللهودكنجودة
فإنهللمغفعةالروارإظيعطىواحدلكلولكنه

علمكالموالخرحكمةكالمبالروحيعطىلواحد

الواحدأبالروإيمإنوالخرالواحدءإروابحسب

قوالتعملوالخرالواحدبالروحءشفامواهبوآلخر

ألسنةأنواعوآلخراألرواحتمييزوالخونبوةوالخو

الروحيعملهـاكلهـاههانهولكنألسنةترجمةوالخر

ءيشاكماردهبمفواحالقالعيمانهبعيالواحد
2111كورنرسأ

فىالوحدةلزومعلىينبرأنهىالفصلهذافىبولسفكرةمجملإن

المميزةوالصفةالمسيحجسدهىفالكنيسةالقصوىوأهميحهاالكنيسة

األكلالوجهعلىوظيفتهيؤدىأعضائهمنوعكلأنهىالسليملمجسد
طرازمنالجميعيكونأنتعتىالالوحدةولكنككلالجسدلصا

كلولكقمتنوعةووظائفنحتلفةمواهبلوسجدالكنيسةففىواحد

مجدحهايقصدلممنهاواحدةوكلالواحدالروحمنهبةهىإنماهامواحدة

كلالخيرحهاقصدبلكفردالكنيسةعضو
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فهواللهمنهىالخاصةالمواهبكلإنبالقولهناكالمهبولسيبدأ

وأنهااللهمناألصلفئهىاإلنسانعندخاصةرةقاأوموهبةأيةأنيعتقد

الحديثةالعصورفئطالكنيستهخطأإنخدمتهفىتستخدمأنلمجبلكلنه

للعايةضيقاتضيرآهذهالخاصةواهباإفكرةفعمرتأخيامواألقللىع
أنافتراضعلىاألحوالأغلبفىتصرفتقدضيسةالأنالواضحفن

الفكريةالمواهبتقريباهىخها5فيدتستأنيمكنالتىالصةالمواهب01

أنبالكنيسةلمجحروكانةوالكتابوالتعليموالصالةكالوعظاألكاديميةلو
ليعمتيهبيديشتغلالذئالكسخعةوصاحبالحرفةذىالرجلمواهبأنتدرك

باقوالكهروالنجارءفالبنااللهمنهبةيقةالحقفىأيضاهىوأخهاشمأناأقل

ولسوفالخاصةمواهبهملهبمءهؤالكلوالسباكوالمهندسوالنقاش

وخدمبانشاطهانواحىوتخثشماإمكافياضهاوتتسيهعالكنيسةقدراتيدهقف

المستعدينوالصناحمكاترفاطابأوخدماصهاأحمالهافىوظفتأخهاللو

الخطابةفىالمقتدريننفعلكاتمامااليدويةمهاراتهمكلللهيكرسواأن
الكتابةأوالتفكراو

حرفهمبوضعوحبونالذينالحرفابأتعينلعدممبرريوجدفال

منهىخاصةموهبةفكلمثا3الكنيسةفىشيوخاالكنيسةخدمآلفى

اللهلمجداممتخدامهاويمكنإلته

بولسكرهاينهالتىالخاصةالمواهبقائمةمحنفأنجماناألهميةومنا

ااواألولىالكنيسةجماياعنالكثيرنعرفأنمخهانعستطيعنناأل
واحدةواحدةالمواهبهذهعنفلنتحدسث

ةالمامتشابهانوكأخهمايبدوانشيئنالبدايةفىبولسيذكو

األسكندرىاكليحندساعرفوقدعلمكالموالحكمةكالمال
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واإللهيةاإلنسانيةاآلمورمعرفةبأخهاداحكةالهناالمترجحةونانيةالكلمة

أحسنإلىولللوالكفاحابأطاليسأرسطووصفهاوقدومسبباتها

وهىالحكة4أنوأحمىحىوهذهالوسائلأحسندامباستخاألهداف

والعقلسرالفمنتأقالفهىولذلكنفسلىاللهمعرفةمنأقلليست

أدتهتعرفالتىالحكةإنهااللهحالثركةمننابعةهىمابقدرالبشرى

العلمإنهالدملىالجانبتعنىفهىهنا3دالمترجمةةايونانباالكلمة151
العصلىالتطبيقفهوموقفأىفىيتمصردفوكيفيفعلماذايعرفىاالنه

وضرورلىالزاالشيئينوكالوشئوضيااإلنسانيةالحياةفىلمألمحكمة

يمارسيدأنيستطجعالذىوالعلماللهأعماقتعرفاللهفىبالشركةالتىالحكة
الكنيسةخدمةوفىالديخوىالعملوفىاليوصيةالحياةفىالحكةهذه

اإليمانموهبةربالمواقائمةفىذلكبعدوتأقا

11فهذالعادىاإليماننسميهأنيمكنمماثراكشيئايقصدبولمسولعل

وغيروحياتالرتدركالتىالقوةوهورالمقاإليمانهواإليمانمنالنوع

الذىاإليمالطاضحةونتائجلمجققأنيستطيحالذىاإليمانإنهالمنظور

االقتناعمجردليسإنهالجباليحركأنيستطيعالقديمةالعبارةبحسب

اأناإلنسانيدخالذىالحادالسرخاإليمانولكنهماءشىبصدقالفكرى

أنهيؤمناألىءالشىاهذسبيلفىمالهبكليضحىوأنعندهماكلينفق

إلممانالويدخقويةوالعزيمةصلبةاإلراثةبخعلىالاإلىانإنهحق

الروعمجبميترالذئاإليمانإنهحيانهفىاللهمقاصدليتممونشاطبقوةالعمل
وأعمالحقاثقإلى

عاشتولقدءفاالثمواهبعنذللطبعدبولسيتحدثثم

ض8فاذاشائعأشائاءالشفامعجزاتفيهكانتعالمفىاألولىالكنيسة

اأ



فىيفكرأنقبلالحماخامأوالحرإلىالذهابفىيفكركانفانهودى

اليونانيونوكاناألحيالأغلبفىيشفىوكانالطبيبإلمىللذهاب

ليالمطهناكويقضونلههياورونفيزءالشفاإلهبيوساسكيولاالهبونيذ

نقوشتوجدتزالالاهأيومناوإلىيشفونوكانوايشحفوالكلبأكلها

تأيهاراتكاعلمسجلالهياكلتلثآثارمنتذكاريةلوحاتعلىيةأش

يوجدأبيدوروسيماباوفالهياكلتلكفىتمتالتىءالشفالحوادث

حلمفىرأىولكنهأممىكانالكيتاساحمهشخصاأليفكلمجنقش

طريقهفىىمنالنهارطلوعوعندبأصابعهعينيهتحليفإليهءجااإللهوكأن

أثرىنقشيوجدرومافىالموجودالهيكلوفىيبصروصارءالشفانالوقد

أنليه11اإللهوأوحماأمماأبركانلريوسفااحمهأجيندثأنكيفيحخرآ

ثالثةلمدةعيفيهبهمرمعأيدهننهماويعملنحلبعسلأبيضديكدمحيمز

ليليقدماإللههيكلإلىسوظيضصروصعارالعممفاالجندىشنماولماآأيا
عالنيةكرالش

يوجداوالالعصرذلكفىكثيرةكانتءاالشحوادثأننرىوهكذا

األولمطالكنيسةفىفعا3موجودةكانتءالشفامواأنفىشكاكق

رسالةوفىحقاموجودةكانتأصيالوالليذكرهابولسيكنولم

شيوخفليدعمريضاأحاكاناإذابأنهالرسوليعلم41هيعفوب

التارصؤةطالحقاومنالربباسميثفيويدهنوهعليهفيصملواالكنيسة

ءللشفائمارسالتاشعالقرنحتىكانتالمسحةفريضةأنالبسيطة

تقدولمللموتواعدادااخهاثيةاالمسحةفريضةأصبحتفقطوحينئذ

جديدمنتستكشفهابدأتاليوموهىهذهءالشفاموهبةأبداالكتيسة

إنتىاالولدتعليمعنيخحدثوهومونتإنالحكيمرنسىاةاالكاتبقال
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عقلهتدريبمنعنايةاوجودةأقلجسمهءأعضاتدريبيكونأنأحبال

إنساناؤبولكننافحسبجسماوالفحسبعقالنربىالإنناوتفكره

طويلةلمدةالكنيسةظلتولفدشطريناإلنسانمذانشطرأنينبغىوال

بأنتشعرولمفقطنفسةمسئوليةوتحملتوجسدنفسإلمطاإلنسانتقسم

أنناالحاضرعصرنافئددناهاسترماأعظمومنجسدهتجاهسصئوليةعليها
سيعملالذىاليوموسيأنىككلاإلنساننعاملأننتعلمأخرممطموةأصبحنا

واحدةبيدجنبإليجنبأوالقسيسالطبيبفيهس

الرسولأنالظاوأغلبقواتمملموهبةاالقاثمةفىبولسيضعتم

ةجمىأمراضنتطماألباتلكونمأوالتعاويذالرقىمسألةإلىهناريش

الشياطيتمملإليتنسبالعقليةاألمراضوخصوصاكلهايكنلمإن

هذهدتطرأنهىوأممالهاالكنيسةوظائفإحدىوكافتالنجسةواألرواح

الشخصفانالأمحقيقيةاالرواحهذهأكانتءوسواالنجسةاألرواح

أنالكنيسةواستطاعتحقيقيهأخهافىالشكيخامرهالتمتلكهكانتالذى

أمراالنجسةاألرواحوالشياطإيناجإخراليزوالفعالوساعدتهتساعده
قاتاالكلفىالكنيسةعلىإنالمرسلىالعملحقولفىوملموساحقيقيا

والمضطربالمربضالعقلنحدمةتهتمأنوالعصور

ولوالنبوةموهبةفيذكرالمواهبعنحديثهفىبولسيستطردثم
أمامناوضوحاأكثرمعناهالكانالوعطإلىالكلمةهذهؤجحناأنثا

ولكنبالمستقبلالتنبؤبمعنهماأذهاننافىتبطشنبوةكلمةألنذلك
إليمنهالمستقبلعنالحديثألمىأقربكانالكئمةهذهمعنىأنهىالحقيقة

مقربةعلىيعيشالذىاإلنسانهوالنبئإنالمستقبلفىسيحدثبماللتنبؤ

وقصدهوإرادتهوقلبهاللهفكرمعرفةمنيتحكنيحيثاللهمنجداوليقة

مزدوجالنبىعملفانالسببولهذاللناسذلكيعلنأنيستطيعوهكذا
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مطابقاليسمسلوكأنهمويخوواإلنذارالتوبيخللناسيقدمإنهأ
اللهلمشيئة

الطريقإلميقودهمحتىواإلرشادالنصحللناسيقدمأيضأوححوب
فيهيسيرواأنيريدهماللهأنيعرفالذى

األرواحزتميعألالقدرةموهبةفيذكرصديثهبولسيواصلثم

أنولكلتكونوحيثرباومتكمتوترافيهالجويكونمجتمعوفى

مجردهووماحقيقىهومابينيزاقيالالرممنكانعاديةءأشياالشذوذ

منكانمابنثوهمأوخدلهووماأصيلهومابينبمهستيريةمظاهر
أوعادىغيرشيئانرىعندماهذايومناوإلىالشيطانمنكانوماالله

منءالشىذلككانأذامالحاليزأنبمكانالصعوبةمنفانهلناممالوفغير

أدطدائماعلينايحبأنههوبالنلتزمأنينبغىالذىالوحيدأوالمبإالأمالله

ندينأنقبلففهمأننخاول

القدرةوموهبةألسنةأنولدابموهبةالمواهبقائمةلسبوتغرأيخوأخ

يعدفيماسنرىكماالمسائلأهمهذهكانتوقدألسنةترجمةكل
أنوحكورنثوسكنيسةفىشديدوارتباكعظيمةحرةسببوكانت

عنغريبجوانبهمعظمفىلكنهموجودايزالالبألسنةالتكلمموضوع
أحدهمكانالكنيسةفىالخدمةءأثنافىاهنههويحدثكاذوالذىاختبارنا

واتاألمنسيلمنهيتدفقالذهولحدإلىيصلالذىسرورهفرطمن

منفيهيطمعماأعلىهىالموهبةهذهوكانتمعروفةلغةبغيرالمفهومةغير

وبالفسبةاللهلروحالمباشرللتأثيرنتيجةباعتبارهاإليهاينظركانألنهالمواهبا

االشخصوكانكليةومةمفغيرباإلخالموهبةهذهكاشاهورالج

منيتدفقماكليترجمأنأحيانايستطيعالتاثرمنالحدهذاإلىيصلالذى
ترجمةالموهبةلهآخرشخمصاببتطكاناألمرولكنأحهمواتمنلسانه
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هنهاأللسنةموهبةحقيقةفىأبدابولسيشكولمالمهمةبهذهيقومل
سوببينهااقييزالصعبمنألنهأخطارهالهاأنجيدايدرككانولكنه1

المغناطيسىالتنويميشبهلماواالستسالموالهستيرياالذهولحاالت

نشطةحيةكنيسةعحورةهىكلههذامنأمامناترسمالتىوالصورة
وعظمخثاقدرهامنوزادتبهاوسمتالحياةممتهتمدهشةمظاهرفيهاحدثت

تافهءشىاألولىالكنيسةعنهناكيكنولموالقوةبالحيويةزاخرةثاوجعلا

ءبالبهاالؤاخرالقوىاالنشاطححذاكلأنبولس3وقعادىأومملأو
واحدلكلأعطىالذىالقدسماالروحمملمنكانوالحيويةباالنتعاشءالملى

الكلألجكيستخدمهـاالتىموهبته

المسببحجمسد

كثيركلءأعضاولهواحدهوالجسدأنكماألنه

جسدهىكثيرةاكاإذاالواحدالجسدءأعفباوكل

واحدبروصكرجحيعتانناال2أيضاالمسيحكذلكواحد
يونانيينأمكنايهوداواحلجسدإكأعتمدناأيضا

الجسدفإنواحداروحأسمقيناوجميعناأحراراأمعبيذا

قالتإنكثيرءأعضابلواحدأعضوأليسأيضا

لذلكتكنأفلسمالجسدمنلعستيدالستألئىالربئ
منلستشيئالعسثألنىذناالقالتوأنالجسدهن

كلكانلوالجسدمنلذلكتكنأفلمالجسد صصصاصص

السئنمفأينسمعاالكلكاذلوالسئمعفأينعيناالجسد



الجسدفىمنهاواحدكلءاألعضااللهوضعفقداألنأفا
أيناواحدأكعموأاجميكانلوولكنأرادكه

تقدرالواحدجسدولكنكئيرةاعضالمحهفاالنالجسد

أيضاأوالرأسإليكليالحاجةلليدتقولأنالعين

الجسدهأعفماثعباألولىبلإليكملىحاجةالنلرجلين

التىالجسدءوأعفماضرورئةهىأضسفتظهرااللى

القبيحةءواألعضاأفضل4كواهليهاكرامإلنعابالأننحسب
لهاففيسفيناضصيلةالوأكالأفضلجماللهافينا

كرامةالناقضهمعطياالجسمدمزجاللهدكنآحتياج

تهتمبلالجسدفىآنشقاقايكوناللكىأفضل
عضوكانفإنلبعضبعضمهاواحدماآهتمامأءاألعضا

عضوكانوانمعهتتأالمءاألعضافجميريتالمواحد

أنتماوأىمعةتفرحاألعضافجميعيكرمواحد
فىأناسااللهفوضعأفراداوأعفاوهالمسيحفجسد

قواتئمفعلمينثالثاءأنبياأوالرلممألثانيأالكنيسة
ألسنوأنواختدابيزأعواناءشفاواهبذلكوبعد

الجممعألعلءأنبياالجحيعألعلرسلالجميعألعل

للجميعآلعلقواتأصحابالجميعألعلمعلمون

ألعلبالسنيتكلمونالجميعألعكءشفاواهب5
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الحسشىللمواهبجدواولكنيترجمونلجميع

أفضلطريقاأريكموأيضا
212113كورنتوس11

وحدةعنكتبتالتىالصورأشيرمنصورةالغمملهذافىهنانجد

التىالطريقةيتأملودنعندماويجهروايسحرواأنالناستحودولقدالكنيسة

كتاباتهفىأفالطونمرطويلزمانومنذالختلفةمالجمءأجزاحهائتعاون
الرأسبنلرزخالفىوالرقبةالقلعةميىالرأسإنفجهاقالشهرةصورة

ينوالشرايالجسمدروبهىوالمساماالجسدنبعهووالقلبوالجسم
منيحكونفالجسدكجسدالكنيسةصورةبولسرلمموهكذاقنواتههى
أنناأفالطونوأوضحالزموحدةتعتبرلمجحوعهافىولكنهايرةكثءاأجز

ومنبألمأحسأنايقولأنبليتألمإصبعىنقولأنيابغىال

الجسمءأعضالكلالوحدةتكحسبالتىالشخصيةأنايوجدفانهثم
الشخصيةلماأناممثابةهوللكنيسةبالنسبةوالمسيحلفةوالختالكثيرة

وحدشهاوالمتنوعةالختلفةءاألجزاكلتجدالمسيحفقللجسدبالنسبة

يقولالهوأخرىبطريقةاألمرهذإلىينظراهفنربولسيستطردثم

فلمرائعةعظيمةفكرةلنايقدمالفقرةهذهفىوهوالمسيحجسدأنخم
أنيريدكانفاذاولذلكأالعااهأبالجسدفموجوداالمسيحيسوعيعد

أرادفاذالهيؤديهإنسانايجدأنبافالالعالمهذافىماعالأوشيئايؤدى

بدهفاليشنمامريضاأنأرادوإذاالمعلملهبحدأنبدفاليتعلمطفالأن
قصتهأنأرادوإذاالعملبهذالهيقومىالنهالجراحأوالطبيبلهءيهيىأن

أنينبغأنناأىفلكيفعلالذىالشخصيجدأنبدفالوتنشرتذل

اقدمينانكونوأنعملهتؤدباناللتيناليديننكونأنبمسيحااجسدنكون

الصوتنكونوأنحهايكلفناالتىوالمأمورباتالمهامءألداتسرعاناللتن
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هامةبتوجالذىالساىالعظيمالمجدهووهذايعلنهأنهويريداليتكلمالذى
األرضعلىالمسيحجسامنءجزأنهالمععميحىاإلنسانا

الكنيسةداخلتكونانينبغىالتىالوحدةصورةبولسيرسماوهكذ
يكونفالجسدالصحيحةووظيفتهاالحقيقيةرسالضساتحققأنأرادتماإذا

األكملالوجهعلىعلهفيهءجزكليؤدىعندماءاوكفوقويايحا

فىمخهاواحديطيعوالاآلخرمنهاواحدلمجسدالابطةمترالجحممءوأعضا
طفقوبهذاالخاصبعملهيقومءجزكلإنبلوظيفتهأواآلخرعل

نجدبولسيرحمهاالتىالصورةهذهوفىجياصةبصحةالجسمخيتأنممكن
المسيحجسدهىالتىالكنيسةفىتوافرهايفبغىمعينةءياأ

يوجدأنيمكنفالاآلخراإلىيحتاجمناكالأنندركينبأنا

بععأنأىكثيرامحدثولكنانفصاليةأوايةانعزاهاءلحماعقهمالنفى

العظىبأهميتهويحسسونفيهويستغرقون01بعيلينشغاونالكنيسةفىالناسأ

داخلبهقومونأآخرعالمألنفمماختارواالذفياالخرينلمسونتهماث

كبيرخطأوهذاعملهممنويسخرونونهمينتقاوقدنفسهاالكنيسة

الذكىالمشركالعملإلىتحتاجفاخهايحاجسداالكنيسةتكونفل

بهيقومأنواحدكلىحيستط

يشعرألنالجسدفىمجالفالاآلخرمناكليحترمأنينبىكما2

منعضوأىتوقفوأذامنهلزوماأكثرأواآلخرمنأهمبأنهمنهءجر
ممبةبالذاالمروهكذاسيتعطلكلهالجسدفانوظيفتهءأداعنالجعممءالعضا

فىوالضرورةاألهميةمنمتساويةدرجةعألثافالخدمةأنولفكللمدكنيسة

الكنيسةفىالذاتيةيقناأهفىالتفكرفىفيهنبدأالذىالوقتوفىاللهنظر

حقيقىمسيحىعلألىإمكانيةكلأيدينامنتضيعالمسيحية
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أىتائرقاذاظروفهويشاركهاآلخرمناكليواسىأنبحب

لحبهتشعرأنلمجباألخوىممالجءأجؤاكلفانمماءشىمنماتجسفىءجز
وحددوالكنيسةمشاعرهتتجاهلأومواساتهعنىتتغاأنتستطيعوال

ءورامالرىلبمرهيمدأنيستطيعالالذىوالشخصبأعضاثهاكاملة

أوطائفتهءوراماوىأنيستطغالالذىوالشخصمنظمتهأوجمعيته

الروابطةدائىخارجهومايرىأنشطيعيالالذىوالشخصجماعته
وحدةحقيقةبعديعوالماألشحخاصءحؤالمخلالشخصيةوالعالةاتيئاا

الجامعةالكبهرةالكنيسة

داخاصمةالختدفةاألنولعنحديثهبودسيواصلاحاألهذانايةوفى
لماآلخرالبعضولكنتقدمفمابدضهاذكوأنسبقوقدالكنيسةفى

إليهاإلشارةتسبق

مجدالبالالرسلوكانءشىكلأوالرسلبولسيضعا

حدوامكانفىمحصوراسلطاخهملكنولمالكنيسةفىالشحنصياتأعظم
6كلهاالكنيسةتشملكانتبلمستقرةمحليةصبغةذاتخدمحهمتكنولم

ولماذاأنحاخهاجميعفىمسموعةكلمتهماوكاكلها

يسوعرافئممخصايكونأنهوللرسولاألساسىالمؤهلكانلقد

22اأعمالالقيامةشاهداوكماناألرضعلىا

الجسدفىوجودهأيامفىبيسوعالاتصاالالغاسأوثقإذنالرسلنكان

كتاباهءورايخافولمورقعلىكلحةيسوعيسطرولملقيامتهوشماهدين
ءهؤالوكانالناسمنجماعةقلوبعلىرسالتهبكتولكنهسطبوعا

أرنفوذاماإنسانانعطىأنبعثريةمنظمةأليةيمكنفالالرسلهمالناس
قاالليسوعمرافقاكانالنىاإلنسانينالهالحقيقىالنفوذإنكهذاسلطانا

االبئعءانتهابعدهوايتلكسانذرالمرةأحدهم
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إناللهمحضرمنمباشرةقادماكنتلوكمااليوموعظتلقد

رسولىوتأثيرسلطانلكلماتهيكونأنبدالاللهمحضرمنيأقالذىالشخصر

إليهاينتثماالتىالطائفةعنالنظوبغض

يهمإليضيفاآلنبولسولكنءاألنبياعنالكالمسبق2

حدإلىوصفنايصلفلنالمعلمينءهؤالأهميةوصفناومهمامعلمينال

رلمجهمالذفيالمتجددينوبانيانتثبيتبهمالمنوطهمكانوافقداللمبالغة

الذينوالمميداتالرجالتعليميواصلواأنعليهموكانوالرسلالمبشرون
منكتبماأولأنتذكرنافاذاالمسيحيةعناشيئايعوفونيكونوالم

الميالدبعدستنعامحواليإاليكتبلممرقسإنجيلوهواإلنجيلبشائر

الطباعةأنتذكرناوإذا51عاثالثينيحوالييسوعصلببعدأىلقريبا
نادرةوكافتباليدتكتبكانتالكتبوأنصرالذلكفئروفة5تكنلم

أربعينحوالىيكلفكانالجديدالعهدحجمفىكتابءشراوأنجدا
بهخاصكتابالمتالكالعادىالرجلطاقةمنأكبرمبلغوهوجنيها
يسوعقصمةبصردوىالشةالكالمعلىاالعتمادنمناصالكانأنهعرفنا

دلوجوىالكراألهميةيريناوهذابهيقومونالذيئهمالمعلمونوكانوتعاله
أنيحبكاالضخمةالمهمةوجمهذهالعظيمالعملاحمهأللقيامالمعلمنءهؤال
وحتىكتابأىمنيتعلممماأكثرالقديرالمعبرمنيتعلمالدارسأننذكر

الفئالااقتناوسهولةالكثيرةاكتباوجودمنوبالرغمهذهأيامنافى
الناسمنالمسيحعنكثرانتعلمإنناقاممةالخقيقةهذه

ءاالفقرإعانةءهوالواجبوكانأعوانعنلسبوويتحدث3

ديانةبدايتهامنذكانتةالمسيحينءوالغرباواألراملاأليتامومساعدة

هواآلخرينإعانةولكنالتعليمأوالكالمموهبةمنإنسانيحرموقدمملية

خالجأماممفتوباب
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عالكلمةهنهأنبالذكروجدوتدابرأعنبولسيتحدتبم
سفينتيقودالذىالماهرالسفينةقبطانمملحرفياتعنىاألصلفى

والناسبسالمءميناإلىبهايصلحتئالضحاآلواألماكنالصحنورخالل

ضيسةالفىاريةاإلداألمورتنفينهيتولونيناذاهمهنابولسإليهميريشالذين
ويقومونوالمعلمونالوعاظيعملسمةالمقيايةللومهمرئيسىعملوهو

إطالقاذلكثالمضىيستطمعونالهمولكمشعلهاملونالتىالرسالةءبادا

يومبعدمايواإلداريةالكنيسةشئونمسئوليةيحملونالذينخلفهميكنلمإذا

ماأمنأهميةأكرمملهاولكننظورةهـغيرالجسدثءأعضاهناكأنوكما

ظهوربالمتنوعةبطرقالكنيسةنحدمونالذينهناككذلكآخرعضو

رسالتثاءأدامواصلةالكنيسةتستطيعالخدمتهموبدونإعالنأو

كلمنأعظمموهبةعنسيتحدثإنهبولسيقولاحاألختاموفى
أنهوهومختلفةإهبمولهمالذفييتهددخطردائمافهناكاألخرىالمواهب

الفعالالعملعنالجسديتعطلوبذلكاآلخرحمهمالواحديختلفقد
الكنيسةيربطأنيستطيعالالذىهوفقطواحداشيثاهناكولكنالمنتج
بأنشودتهنمفيترحديثهبولسسيواصلاوهكذالمحبةوهوكاملةوحدةئ

المحبةإليتدعوالتى
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عشرللثالتألمحاح

المعبةأنتنمودة

ولكنوالمالئكةالناسبالسنةأتكلمتكنإن

يرنصنجاأويطنصرقأنحاسافقدمحبةلييسل

وإناءوكلاألسرارجحعيعوأعلمنضوةلىكانتوإن

لىليسولكنالجبالأنقلحتىاإليممانكللمماكان

سلمتوإنأموالمكلأطعحتوإنمميئافلمستمحبة

شيئاأنتفعفالمحبةلىليسولكنأحتوقحتىجسدق
المحبةتحسدالالححبةوترفقتثانىالمحبة

دنفسهاهتطدلبوالتقبوالتنتفخوتتفآخرال

تفرحبلباإلثمتفرحوألءالسوتظنوالتحتدوال

كلوترجوءشىكلوتححذقءمئىكلوتحتحلبالحق

اوأهأبداتسقطالالمحمةءشكلعلىوتصبر2لبى

فسيبطلوالعلمفستنتهىواأللسنةفستبطلالخيبواتأ

متىولكنءونتنبابعفالتنبوالعلمبصضنعلمألننا
لماكنتأطفالبعضهومافحيغئذيهبطلالكاملءجا

كنمتوكطفلأفطنكنعفوكطفلأتكئمكنتكطفللى
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فإنناللطفلماتأبطلصرلمحأرجأللماولكنأفتكر

لوجوجهاحينئذلكنلغؤفىمراةفىاالنثنظر
كماسمأعرفجينئذلكنالمعرفةبعضأعرفاالن

هذدوالمحبآلءوالرجااإليمانفيثبتاالنأأعرف

المحثسةقأعظمولكن4الئللصو
31كورنوسا

ولوالجديدالعهدمحاحماتأأغهواحاألهذاأنونالكثيريعتبر
احاألهذاكلماتتحويهااكأاالعظيمةالمعافبالتفصيلنحللأنحاولناأننا

جديدايوممملفىمنهانكئشفطوشكنممرناطوللقضبنا

إذااإلنسانيمتلكهاروحيةهبةكلإنبألقولىهناكالمهبولسيبدأ

مثهاجدوىفالبالمحبةمصحوبةتكنلم

الموهبةههذولكنبألسنةالتكمموهبةلالنسانيكونفقدا

أفضلتكونلنفاحمهاالمحبةمنخلإذاالكثيرونإليهايتطلعكانالى
كانتالتىوسايبلدبونيسيوسعبادةوخصوطالوئنيةالعبادةمن

البوقففخأوالنحاسطنأونجالرنبضجيجلزتتم

تبطشالنبوةأنرأيفاوقدالنبوةموهبةلالنسانيكونوقد2

يجعلالذىاعظالواكفهنالوعاظمننوعانوهناكبالوعظوثيقاارتباطا

بكلإلهمويشتاقودهميخطبوهوشعبهنفومنحلصأناوحيداهدفه
بولسعلىانطباقهاقدرأحدعلىاألوصافههذتغطبقولمومحبةحنين
النفوميبمثرأنعاتقهعلىالملقاةالعظمىبالضرورةسكانفقدنفسمه

هوهذاكانإذأعنهمويموتلجثأنمسقعداكانللمسيحليرعها
سامعيهعلىيمطرىالنالواعظهوالثاقوالنوعجميعآلخالصهمالسبيل
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ايخلصولمإذاهمينتظرالذىالجحيمبلهبويرهبهموالوعيدهديدالمنابال

جورجسيرأنقيلهلكواأمخلصواءسوامبتهجاسيكونأنهلهيظهر

كثيراقاسىقدوكاناليونانيةالكنيسةءأعضاأحدمرةسألسيثآدم

غيراللهأوجدلماذانميحيافىغيرمنجماعةأيدىعلىاالضطهادمن

جهممألالكنيسةعفحوجوابفكانثهكذاكثيريئمسجحين
واللطفوالعطفالمحبةلنغمةفيهمكانالولوعيدلتهديدءالمملوالوعظإن

أحدايخلصلنلكنهويرعبيخيفقدالوعظهذامثل

اثالدوالخطرامقليةاوالمعرفةالعلمموهبةلالنسانيكونوقد3

فالرجلريةالفءوالكبرياءوالخيالهوالزخطرهووالمعركةالعلميحهددالذى

أمابأشمخاحممءواإلوزدرااآلخرينيرتفكاحتقارروحتعتريهقدالمتعلم

النفوسخالصفىيستخدمأنيمكنالذئالعلمهوالمحبةنارتوخجهالذىلمال

لمإذاولكنالجبالينقلحتىاإليمانكللالنسانيكونوقد4

رجالإنقيلحقاقاسىءشىالمجرداإليمانإنشيئافايسمحبةلهتكن

أنينبغىوانهمتعبقلبهبأنأخيرهطبيبهاستشارولماشديدبتعبأحس

بذلكالعملفىرئيسةوأخيرايفونبالتالمريضالرجلفأمسكيستريح

وخشونةجفاففىيجيبهبهفاذامعروفامسيحياوجالالرئيسذلكوكان

كلماتهذهكانتولقدبدونكالعملمواصلةمنيمكننىإيمانالىإن

كماتكانتولذلكالمحبةمنخالإيمانكلماتكانتلكنهاإيمان
مؤذيةجارحة

اناسايسميهممالراكثويمارسأموالهكلاإلنسانأطعموربما5
المزعوآنااإلحهذاولكنءالفقراعلىعندهبماتصدقربماباإلحسان

وأنهواجبدكمجرآمطىفانلالنسمانمذلةأقسىكانالمحبةمنالخإذا
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الذىالفتاتءللفقراتقدموأنلآلخرينواالحتقارءاالزدرامنءبثىعطى

مملعنأخالقيةبمحاضرةعطاعكتصحبوأنتطىتعأنعنكيفضل
إحساناليسهذاتفعلهمافانالمحتاجنألولئكوتعنيفبتوبيخأوالخر

ءبرياالكألنقاسيةدائماءوالكريابعينهاءالكرياإنهخرمملأو
المحبةتعرفال

لهتكنلمإذاولكنققيحتىجسدهاإلنسانيسلموقا6
شاصخإلىانصرفقدبولعسفكريكونربماومناشيئاينتفعفامحبة

فىبولسفكرربماأو3دانيالةالمتالناروأتوننغووعبدوميشخ
الهنودأحدأحرقحيثالهندىقريسثماأثيناآثارمنمشهورأثر

اكلماتاهذهفيهبدفنهأوصىالنمىرالقعلىنحتأنبعدالناسأمامنفسه

ىلىالههتشيجازمانوذاريرقدهناوالتفاخرءبرياالكروحعلىتدلالتى

بولساقصدوربماالهنديةللتقاليدطبقانفسهخلدالذىابارجوزبلدةمن

يريدوكأففعالاالضطهادقاسواينالذالمسيحينمننوعإلىبريمفأنأيضا
هوالمسيحألجلحياتهيسلماإلنسانيجعلالذىفع51الدكانإذاإنهيقولأن

عندئذاالستثمهادفحتىالذاتوتمجيدالنفسإظهاروحبءلرياالكدافع

األممالمنكثيراأننذكركناإذانتهكمولسناجدوىوبالقيمةباليصبح
ولكهاوالتكريس4إلمحصثمارمنليستكتضحياتنظرنافىتبدوالتى

والتغاخرءالكبرياثمارمنةقياطئ

منينطلبالمقدسالكتابمنآخرفصليوجديكادالأنهوالواخ

هذايتطلبهماقدرفيهءجامانورفىدقيقافحصانفوسمفحيىالمؤمنين
اخألا

المسيعيةالمعبةطييعة

خمستضمقائمةاحاألهذامن47مناألعدادفىبولسيسجل

المسيحيةالمحبةهذهبهاتتمزصفةعسرةخمس
581



تعنىاليونانيةاللغةفىالمستعملةاألصليةوالكلمةداتتاقىالمحبة

فميوحناالقديسويقولروفالظحالتأنىوليسالناسحالتأفىال
وفىإليهءيساالذىالرجللشصفتستعملالتىهىالكلمةهذهإنالذهب

الذىالرجلتصفإنهايفعلالذلكحولكنهلنفسهينتقمأننهإمك
حعالقتهفىنفسهالتدموقفطلتصفأيضاتستعملوهىبحرعةيضضبال

كهمالتأنىعلىأنفسناندربأنينبغىالناسآناخمعامالوفىالناس

كانواومهماضدنامشاكسإنالناسكانمهمامعناطاللديتأقكماتماما

ليسالتأفىهذامثلأنابسيطةاوالحقيقةإليناأساحواماومهعليناقساة

ليمسإنهالقوةعالماتمنةعالمولكنهالضعفمظاهرمنمظهرا

للنصرالوحيدالطريقولكنههزيمة

وتحدثالجميعحعذبةاأوربحانسعنماقالفققىوالمحبة

ونركئصونمممميوهناكوالشفقةبالرأفةفوصفهاأيرونيموسعها

امنفاويشينهوالرأفةفقالرينقصهلألسفتدينهمولكنمتدينون

وحتديناالناسأكثرمثالأسبانياملكالثافىفيليبكانفقدوالقسموة

دتهخدمةيؤثئكانأنهوظنتيشلىالتةمحاكمالأسبانيافىأقامفقدفلك
المشهوربوكالكماردينالوأعلنالرأىفى4يخالةكانمنكلوقتلبذبح

يكونأنبخبثمومنوالضاللاطرطقةمنوأفظعأشنعوالزناالقتلأن

هذهوالتنكيلاالضطهادروحعنالنظروبعفوأقصىأشداعقاب

وإدانةاالنتقادإليإتجاهاالمتدينيهاالطيبينالناسمنكثيرننهـوسفىفان

ويسيينالةجانبإلىيقفونكانوااليومالكنائسءأعضامنوكثيراالخرق

التىالمرأةموضوعفىئدخسلواأنهملويسوعجانجاإلىوليسنتقديناا
قاوممماشأمسكت
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العالمهذافىالناسبينفقططبقتينهناكإنقيلوقدمحسدالبة

لماكذلكيصبحواأنيتمنونالذينوطبقةالماليينابأطبقةااو
اآلخرقممئامماتيشتهىالذىهواألولالنوعسدالحمننوعانوهناكط

يكونيكادألنهجدأتجنبهيصعبالحسدمنالنوعهذاومثلفيهاويطهع
علىيحقدإنهبكثيرهذامنأسوأهواالخرالنوعولكنبشريةطبيعة

الذئالشخصهوالنوعهذامنوالحاسدهوهيمتالمايمتلكونالذين

يمتلكوهالملوأنهميتمتىمابقدرلذإتهااالخرونيمتلكهاالتىءاألشياثخهىيال
الوضيعةالنفسإليهاتنحدرأنيمكنالىركاتالدهأحطهىوهذهبالمرة

ةرالحقا

ظهورهاومحوالذاتءاإخةبمحاولةيزتتحإنهاالتتفاخروالمحبة

جدارضهاميعلهمماداتشعريةالحقيقالمحبةن

أحمهمباشعارهملآلخرينمحبتهميظهرونممنالناسبعضهناكولكن
أنهباستمرارويشعراشواضممادايبتىالحقيقىالمححتإنامتيازأيمنحونهم

حبهعنللتجيرقشيئايلمحبوبهيقدمأنيستطخال

بالجميلعرفاناأوشكراأوأجراذلكءلقاينتظرالوهو

ولزومالبيثداسةأندائمادديرننابايىكاندنتفحلوالمحبة

إنخىقالفقدنفسهعنأمااآلخرونبهايطالبفضائلالجمهوريةبادةالها

علىبقتنطالواألخالقاآلدابنواميسإناآلخرينمثلستل

كارىوليمكانالشخصيةأهميتهفىكريةالفانهحقاالعظيمالرجلأما
تأكجدبكلكانكاالمرسلنأعنممنواحداالهندبالداإليالمرسإلنأول

الكتابمنءأجزاترجمفقدالعالمعرفهمالذيناللغوينأعظممنواحدا
بدأقدوكانالهنديةاللغاتمنلغةثينوثأرخعنيقلالماإلىاللمقدس
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بكراهيةهماوعاونالكثربهازدرالهندذهبوعندماإسكافيأياته

احتقارو

اناساأمامويخقوهيذلهأنأحدهمأرادآنءعشالحةفىيوماوكان
مرتاشتغلأنلثكارىيامستروأظنداخالجكلعهعالبصوتالفق

أحذيةصاخأكنلمياسيدىالقالالكارىفأجابماأحذيةصاخ

لممالمتواضعيمالعظكارىإناألحذيةأصلحإسكافيافقطكنتولكتى

إن4األحذديصلحطفةكان4إزقالبلأحذيةصاخحتىكانأنهياع

منهالةنفسهعلىمفىيعندماوهوالمنتفخالمهمالرجليحبوناالناس

ءوالرثااألسفيستحقإنسانابصبحواألهميةوالسلطانذالنفو

بعضءويخطىوالجمالوالرقةباللطفتسمإنهاقبحالوالمحبة

نوهذاوفظةخشنةمسيحيرثمتكونأنفىلذةيجدونالذفيالمسيحيإن

ووجوههممسيحيتهميجعلونبذلكولكنهمالقوةبمهريظهرونيحعلهمكان

الحقيقيةللمسيحيةاألجملالطاخهىاىاوالسروربرةالبهروحإلىتفتفر

يذهبأينمايذهبدعهأرتوسيمتلميذهعنيقواليتفوتالكان

المجاما4أنتمىالالجميلةالمسيحيةالمحبةإنعظةذاتهحدفىوجههإن

بهايتحلىأدطيجبفضاثلكلهاهىالمعاملةفىوالذوقوالحصافةواألدب

مسيحماكل

العالمهذافىالناسمنفقطنوعانهنالثلنمسهاماتاللبالوالمحبة

فىباستمراريفكرونو3خرونحقوقهمفىباستمراريفكرونأناس

دائمايذكرونوآخرونامتياراخهمعلىدائمارونيأالسةواجباحهم

الينسونخرون3ولهمالحياةبهتدينفيماداثمارونيفأناسمئولياتهعكل
منأكىواجباضهمفىفكرواساظاأدأولوللحياةبهمدبغونماهمأبدأ
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حلمنيمكثهمالذىالمفتاحإليالتوصلتطاعوالالحقوقهمفىفكيرهم

فىالمستدرالتفكرعليناسلطيئوعندمااليومتواجههمالتىالمشاكلمعظم

المسيحيةالمحبةأعنكثيربعدناقدبذلكنكونفانناومكانتتاموكزنا9

المسيحيةبةاأنهوالعبارةلهنهقيقىاطمنىوإاتحتدالولدبة

خطوالمفالحنقحممتغتاظوالعليهمتسخطوالالناسأعاأبداالتحنق

ءثكللىقينةنحننحتدوعندمالةالهزدليلوالغيظ

يحتفظأنيستطيعكانإذااهولألنساناختياراأدقإنكبلمجتال

أنيستطيعكانذاوماويونجونهوياومونهالجميععايهيثورعندمابهدوئه

يخمكنىاذاالرجلإنهميكرهونهاعنداآلخرينرهيفالنفسهيمالك
سيدفيصبحبنفسهيرفىأنيمكنهوطباعهومزاجهمشاعرهسيايكونأنمن

آخرءشىكل

يذكرواأنعلىونيحرالناصيمامنونفكثيرءللسوتظنالوالمحبة
تحتفظأنتحاولالالمسيحيةالمحبةولكنينسونهالحتىيدونونهوقدءالسو

الحياةفىالفنونأعظمومنفعتفساهحتىتتناساهبلالذاكرةفىءبالسو
ضونيةكانواالدالبمنبلدأهلإنقيلينسىأنبنبغىمانسيانتعلمفن
ءبأشيابيتهفىيحتفطأنمنهمواحدكلعادةمنوكانالمعاركفىوقتهمجل

بعضاخهمأكوسقوففىيعلقونكاصثانوالآلخرينبكراهيتهتذكره

تلئهأكانتءسوالماآلخريئاتءباسادائمتذكرهمالتىاألدوات
يغذونالذيناناسامنونكثإيرهلهيةماوهذاةوهأوحقيقيةاتءاإلسا

فىباستهراركرونيتفوالذينوالكراهيةالغضبعوإملنفوسهمفى

أندذلكبعدعليهممستحيالتيحتىإليهماالخرونيوجههاالتىاتءاإلسا

ءالسونسيانفىالعظيمالدرسصاحبهاتعامالمسيحيةالمحبةإنينسوها

981



بقدراإلثمبعملذالتذهناالمقصودوليمسباإلكمتفوحالوالمحبة

عنمهجهءأشياعنسماعندمعظمنابهلمجسالذىءالردىءالخاطىاللتلذذ

البضريةطبيعتناجمهاتتصفالتىالعريبةالصفاتفنامتهمبكووماسةاآلخريئ

أنمنأكرومصائبههماالخرينلى51عننسمعأنضلنفاألحيانأغلبأننا

بكثيرعليناأسلايباكيهتحنبفأنالطيبةوأخبارهماحهمأفرعننسمع
إلىءوزسىماشصخصاتذمقصةنسمعأنخمهتمونحنالفرحانحنفرحأنمن

الساميةالمسيحيهالمحبةىولكنتمدحهقصةماعبعاهتمامنامنأكرحمعته

السيئةاألخباربسماعتتلذذالتىالرديثةالبشريةةالصفهذهبوجودالتسمح

اآلخرينعنا

اوقاتفهناكيبدوكاالسهلباألمرليسوهذابالحقتفرحوددبة

آخرهوفيهاالحقيكونأكثرأوقاتوهناكقاطيسودأنفيهاالنريد

قىاطأمامتقيمأنأبداترغبالالمسيحيةالمحبةولكننسمعهأننحبءشى
ءكمالهاليسإذالحقواجهبأنالكافيةالشجاعلهاألنحاجزاحجابا

الحقيسودعندمافرحةفهىلكوألعليهالتسرأوإخفاعهتريد

المحبةأنأيضاالعبارةهذهتعنىأناويمكنءلثىكلتحتملوددبة

اآلخرقءأخطائقضحأنأبدامخاوالالأنهاأئءشىكلتسترأنختستط
منبدالاألمورتصلحأنءهدوفىتحاولبالحرىثاولكبهموتشهر

تخاالعبارةهذهأنكاالناسأماموتوبيخهابهاوالتنديدعالنيةإشهارها

إنهاأملخيبةأوةءإساأوإهانةأيةتحتملأنتستطيعالمحبةأنباألكثر
بالمحبةممتلئاكانالذىسهنةيسثوعتيفىكانتالتىالمحبةنوعتصف

الناساتءإسالكلالغافرةا

معنىلهايكونأنيمكنللمحبةالصفةوهذهشءشماكلتصدقاولدبة

91



مطلقاإيماناتومنالمحبةأنمنىفهىاللهآناحلعالقابالنسبةازدوج
التىالمحبةإنهامناواحدكلتشملالتىمواعيدهوبصدقاللهكلمةبصدق

تعنىفهعالناسءتالعالقاوبالنسبة02موجوداللهبأناإلممانمنتانبثق

نصنعإنناحقاقيلوقداالخريهأعناألفضلماهودائماتصدقالتىالمحبة

بطريقةمعهمنتصرفكنافاذابهونعاملهمفيهممانعتقدهيحممهبالناس

جديرثغيرنجعلهملكبذفاننافيهمنشكوأنناطنصدقهمالأنناتشرهم
مطاقةثقهمنثقأنناتشمعرهمةبطريةالناسنعاملكناإذاأمابالثقة

جديرينساإنامنهمنخاقبذلكفاننابالشرفيخلماعنهميصدرلمدامما
حقابالثقة

نفقدأنينبغىالأنهيسوععقياكانتوقدءشىكلجوقىوالمحبة

الالهوتيينأعظممنواحداكالركآدمكانشمخصألىبالنسبةالرجا
زارأنيوماوحدثالدرافهفىجدابطيثاكانالمدرسةفىكاناوعندما

للضيفوقالكالركآدمإلىالمدرسفاشلركبيرضيفالمدرسمة

ءجاالمدرسةيغادرأنقبلأزائراولكنالمدرسةفىولدأفيهوهذا

بوماتصبحفقداصبىاأيههاتقلقالاوحبةبرفقلهوقالكالركآدمإلى
وثابروكافحلىجاهولكنأبدالتفمثالعظيماوعالمأدارسآاألياممن

ويأمليرجوكانالزائرولكنمنهيائساالمعلمكانلقداالجتهادعلى
الزافىقالهاالتىالكلمةتلككانتربمايدرىومنءارجااوتحقق

العالممنهفجعلتواألملءالرجانفسهفىبعثتالتىمكالركادمللتلمميذ

كالركآدمداالكبيرالالهوق
هناالمترجمةاألصليةاليونافيهوالكلمةءيثكلعلىتصبروالمحبة

روحتعمحالالحقيقةفىوهىاليونانيةالكلماتأعظممنهىتصبر
تنتصرءشيالالتحملهاحالتىالروحولكنءشيالالالسلبىاالستسالم

فىكفصرهبماثيسونجورجفقدعمدمااالفضلإلىوتبلطاهاوتغيرعيها
أبكممباسمتسالمليسممثمبثتاثأقبلدعنىبارب9يقولاتهصلولمحدى

191



المحةإنيحمدكبالتسبيحأيضابلتذمربعدمليعمعابممقدسرحبةجل

المنتصرزموالبالثباتولكنلبىالمباالستسمالمليسءشىكلعلىتصبر

دمعةيذرفأنلطفلهتسمعأنيمكنالاألبيالهوأنمحبةاللهأنتعرفألخها
لهالزوماال

صنثاتفىنفهكرعندماأنناومويقالأنواحديفبغىءشىذلكبعديبقى

وئحسدتوتمثلتخققتقاكلهانجدهاقاننابولسصورهاكماالمحبةذه

سهنفيسوعحياةفىكاملة

المعمةسممو

بهايختتمءأشياثالثةبولسيذكر831اداالعا31كورنثوسافى
المسيحيةالمحبةهذهكهحديثه

ننهىعدماحتىباقيةستظلفالمحبةالمطلقدوامهاعلىينيرفهوا

واالنتفاخءاكبريااإلىوتدفعهمالناسحهايتفاخرالتىءاالشياكليوتبطل

األنشاديدنشسفرفىءمالجاالمقدسالكتابفىالشعريةاتاإلأعظممننل
أدأئتغمرهاالوالسيولالمحبةءتحلفىأنتستطيعالكشيرةمياهدا87

األسبابأغمنسببوهذاأبدايقهرالالذىالوحيدءالشىهىاللمحبة
ااألجهةسقطالوعالقةشركةاإلنسانحياةفىتدخلفالمحبةبالخلودلأليمان

تفوقالمحبآلقوةإنعزعهاشأناالياموتقلباتالزمنهجماتتستطيعوال
ااالموتقوة

ممأإنمااالنااهافىالتىءاألشياإنالمطلقكالهااعلىينبروهو2

مغزذاتكانتالفكرقوهذهمراةفىننظرأننااللكماإنعكاساتمجرد

تشتهزكانتكورنئوسفاناليوملناتعنيلهمماأكئراللكورنثيينياللنسبة
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القرنحتىمعروفةتكنفلماليومنعرفهاالتىالحديثةالمرآةأماالمراياصناعة
اجبصقالمصقولمعدنمنتصنعالكورنثيةالمرآةوكانتعمثرالثالث

باهتةصورةإالحاالصهاأفضلفىحتىتعكسأنتستطيعتكنلمولكنها
فقطنرىالحياةهذهفىأننايشعرأنههوهنابولسمكاومعتىواضحةغير

رىونحنةكثيروغوامضألغازأمأمأنفسنانجدلذلكوأننااللهإنعكاسات

شخصعنشيئاتعرفناصاخأىيدىأعالألناللهعالمفىاالنعكاسهذا
إذاوحتىالمسيحيسوعفىأيضااهوشاإلنجيلفىونراهنفسهالصاخ
تدرلثأنتستطيعالالمحدودةعقولنافانالكاملاإلعالنالمسيحفىنرىكنا
بهيستوعأنأبدأممكنالالمحدودألناإلعالنهذامنفقطايسيرجزعاإال
سيوصلناالمحبةطريقولكننطفلكمعرفةؤالالمعرفتشاإنالمحدودغير
لوجهوجهأاهستروحيمئذأعيننامنالغشاوةفيهثزولالذىالومإلىالنهايةفى

المحبةبدونالومذلكإلىنصلأنأبدأيمكنالونحنعرفناكاوسنعرف
بألمحبةعامراقلبهكانإذاإالاللهيرىأنأحديستطجعوالمحبةاللهألن

ومهماعظيمااإليمانكانفهحاالمطلقمموهاعلىأيضاينبرهو3
ءوالرجاباردثالمحبةبدونفاإليمانأعظمئظلالمحبةفانعطماءالرجاكان
الذىالنوروهىاإليمانتضرمالتىالنارهىوالمحبةعابسالمحبةبدون
ويإناتأكداءالرجاول
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عمثرللراخالصحاح

مزيفةالوالعبادةالمخلصةائعبادة

الروحيهللمواهبجدواولكنالمحبةاتبعوا

سكلنمالبلسمالطيتكلممنألنتتنبأواأنوباألولى

بالروحودكنةيسممعأحدلسألناللهلبالئاس

ظءووببنيانالئاسفئكغيتنبامنوأهباسرالييتكلم
يتنبامنوأمانفسهيبنىبلسالطيتكفممنوتسلي

بالسنتتكلمودطجميعكمأناريدإنىالكنيسةفيبنى

مسمنأعظميتنبامنألنتتنباواأنباألولىولكن
بنياناالكنيسةالتحتىترجمإذاإالبالسنبماميتكل
فماذبالسنمتكلماإليكمجشتأإناإلخوةأيهافاالن

أوبنبوةأوءبعلمأوبإعالنإماكماكالمإنأنفعكئم
مزمارصوتاتعطىالتىالنفوسالعادمة2ميااألبتعليم

فكيثفللنغماتفرقأتعطلمإنذلكمعرقيثارأو

أيضاالبوقأعطىإنفإنهبهعزفماأوزمرمايعرت

أيضاأنتمهكذاللقتاليتهيافمنواضحغيرصوتاإ

تكفممايعرففكنفيفهمكالماباللسانتعطوالئمإن

تكونربماءالهوافىتتكلمونتكونونفإنكئمبه
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بالامذشىوليسالعالمفىعددهاهذالغاتأنوإعى

المتكلمعندأكوناليلغةقوةاعرفالكنثفإنمعنى

إذأيضاأنتمهكذاعندىأعجمئاوالمتكغأعجحيا
بنيانألجلآطلئواالروحئةللمواهبغيورونأنكم

فليصلبلمسانيتكلممنلذلكواتزداأنالكنيسة

تصلىفروحىبلساناصلىكنتإنألئهيترجملكى

بالروأصلىإذاهوقماثممبالقهوذهنىوأما
بالذهيقوارتلبالروحصأرتلأيضابالذهيقواصلى
مكانسشغلقالذىبالروحباركتقإنوإالقيايضأ
ماذاايعوفالألنهشكركعندامينيقولكيفالعامى

الئبنىاالخرولكنحسخاتشكرأنثفإنكتقول

جميفكممنأكثربالسنةأتكلمإنىالىإأشكر

بذهنىكلمابخمسأتكلمأنأريدكنيسةفىولكن

كلمآفعشرةمنأكثرأيضاآخريناعلملكى
سانب

91ا1كورنثوس11

فىهىظاهرةيعالجألنهأقهامناعلىجمداصعبكلهاألمحاحهذاإن

يعقداحالهذاوفىاختبارنادائرةعنخارجةلمعظمنابالنسبةألواخ
التكلمهىإاألوليالموهبةالروحيةالمواهبمنموهبتينبينمقارنةلبولس



المشخوكاناألولىالكنيسةفىجداشائعةظاهرةكانتوقددهألسخة

يحيثالذهولمنثقربحالةفىالصرورفرطمنيصبحالموهبةهذهلهالذى

غيرمفهومبلغةلسانهمنتتدفقالتىأألصواتسيلفىالتحكممعهاحتطيعالي

ناهايدركأنراحدألىممكنابمسوناللىقاألصواتهذهجمتترلمرما
الكنيسةفيالمواطبمنفيهيطحعماأعمنكانتالموهبةهذهأنوالغربب

موهبةكانماأنهااالولالسببلسببنةخطيرموحبةكانتاولاالولى

الشخصكانفقدعظيماإعجابأحمهاويعجبونعليهاالجميعبتهافتشاذة

أنالثافىسببوالالروحيةءالكريافخفىيسقطأنامعرضأيمتلكهاىاأل

شبهبعضهمعندعهانتجالموهبةهذهامتالكعلىالمتهافتةالرغبةهذهنفس

والتزييفالغشياإلىيسئسلمونجعلهممتعماذاقءإيحاأومغناطيسئنوب

مقابلوفىحقيقةالموهبةهذهلمهـمتكونأنادونبألسنةبالتكلمفيتظاهرون
ذكرحمادثهنابالتنبوالمقصودوليسالتفبوموهبةبولسيضعبألسنةالتكلم

وليسدالوعظإلىيكونماأقربقبلمنأشرناكاهىبلالمسثقبلفى

أخطارعنبولسيتحدثكلهالفصلهفاوفىالمستقبلعنانبوةباعالقةلها

الجميعيفمهاأنيمكنبطريقةبالحقالتفبوأفضليةوعنبألسنةالتكلم

الفصنتناولأنبنايحسنالموضوعهذافىبولسزفكيرنتتبعول

والتفصيلبالتحليلكله

الناسوليساللهيكلميألسنةيتكلممنأنباعالنالفصلهذابولسيبدأ

قدالموهبةهذهيمارسوالشخعالذىبفهموهأنيستطيعونالالناسألن
الجمهورنفوسيبتىالتأكيدبكلولكنهالشخصىالروحىاختبارهيبتى

األخرىالناحيةومنمفهومغيرلهمبالنسبةكالمهألناكنبسةافى
نفممكلمنهوتستفيدواحدكليفهمهأنشيئايمكنللناسالنبوةموهبةمتقا



ءجاإنفهومينة4وتشبيهاتإيضاحافيستخدمبولسيستطردم

عنهيحدثهممابفهحوالنإنهمبذلكينفعهمفاذابألسنةمتكلماإليهم

نالقوإنيحسببلعبماععباالكانفانالموسيقيةباآللةمثاللهموضرب
كلعايهايتعرفنغماتتعطىأنتستطيعفانهااالصواتبينالتوافقاالعادبة

أصواتمجردإالماهويقدمهماكلفانذلكيفعللمإنضهوللحواحد

الصحيالثحوتالبوقأعطىفاذاالبوقهوآخرمثاللهموقدممشوشة
النوموإلىاجعالنروإلىالتقدمإلىالناسيدعرأناخيستطوفهءللغدا
اإلساتبقاظوإلى

منىالوالتىالواضحةغيراألصواتمنخليطاالبوقأعطىإذااأهـ

دغاتانولتوجدالعالممفاوفىيفعلماذايعرفأنأحديستحديعفالطا

كلوتخدتاآلخرلغةمنهمااحدالوبفهمالإثنانالتقىإذاولكنةكثير
رحالنةأونمتمةمجردشهحالكلبالنسبةسيكونحدثهمافانلآلخرنهما

وىوحعكذاأوفاثدةجةناتبأيةمعاإجماعهمامنيخرجانفاللهامعنىال

أكثربألسنةيتكلمإنهيقولبلاأللسنةموهبةوجودينكوالبولسأن
فائدتهاممدىثقاسموهبةأيةقيمةأنعلىيصرولكنهآخرواحاأىمن

المتكونلنتستعملاعندهـاأللسنةموهبةفانولذلكالكنيسةجمهورلبهل

بنبعىفانهيرتلأوليأوخسلمالواحدكانفاذاترجملمإذامافائدة
عارفاهوبكونأنفيانبغىأبضابذهنهبلقفطبروحهالذلكبفعلأدن

يصالوهكذابفهحوهأنعلىقادريناالخرونبكونأنينبغىكايقولبما
يقولأناألفضلمنكنبسةافىأنهالقاطعةالحاحمةالنتيجةإلىبولس

بلسانمفهومةغيربأصواتيفيضأنمنمفهومةقليلةعبارات

جداالصعبالفصلهذامنجداقيمةمعينةحقائقأمامناتبرزرهنا
اختبارناةدائرعنجدأابجداو
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هدفوهووالتعليمالوعظمنللهدفموجزأإجماال3عددسجل
مثاسث

عناإلنسمانرفةمزيادةإلممااأالبفيانإلىحمهدفأنيجبوقهـا
يوسعأنلمجبوهوالمسيحيةياةالحيحياأنعلىمقدرتهوزيادةالمسيحىالحق
تحتاجلمحاحياتهيزودوأنأفضلفهملهليكوناإلنسانعقلإدراكمن
المسيحىالطريتافىللسلوكقوةمن

األسمنجماعةكلقىالتشجيعإلىأيضايهدفأنلمجبكا2
أوألنتتحققلممأحالمألنالقلوبوالمنكمسروواليائسونالخائرونيوجد

شيئااليرونالنهمأوالقليلإاللهمتحققولمثملبالفتءباقدجمهوداتهم
الشركةفىيجدواأنبءهؤالومثلوفشلهموضعفاتهمنقائصهملمسوى

الوعظيبدأأنيمكنرعوسمويرفعأزرهمويشدقلوبهميبهجمااللمسيحية
خطاياهملهميبيزاوبأناللهعنبعيداوبوضاعتهمبنالناسيايشعربخأن

دهمويقواللهنعمةإليللناسيمحرولمهذاعلىاقتصرإذاولكنهونقائصهع

فانهونقائصهمضعفاتهمعلىوالتغلبخطاياهمقهرمنيمكنهمالذىاللهإفى
حتماسيفشل

يومكلقىوالتعزيةالتسليةإلىأيضاالوعظدفأنولمجب3

ماببلسعيونهممنغزيرةالدموعوتذرفمقاوتكحرأناسيوجد

جمالحياتهممنضاعومنوآالمهاالحياةتجاربجرحهممنفهناك

وليلهءالشتازمهريرأوالخريفجدبعليهموجمورونقهوبسمتهالربيعا

أنيمكنهمالمسيحيةالشركةةدائىداخلفىأنهميشعرواأنيحبءهؤالالظويل
والتعزيةبالفرحمقاويغمرومااالبتهاجبزيتحياتهمىيغذمايجدوا

اليائسةالممزقةحياخهمعلهيضفىومانيموالنرباالتممبيحأفواههميمالوما
والمحبةءوالرجاالجمالكماثوبا
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ومادأرضيةلبولسبالنسبةكانتاىاءميااألالخامسالعددلنايقدم

والتعليمالوعظكل

أنأحديستطهخالإذاللهمنمباشرإعالنمنهذاءجافقدا

كانهإنهعظيمواعظعنقيلأوالكلمهقداللهكانإذاإالاآلخريئيكلم
إنناصوتإلىبنصتكالطكأنماالعظةءأثناواخروقتبنقلياليصمت

منحتىأونحنصنعناحقأمنالناسنعطىلسنانعلمأونعطعندما
لناأعطىالذىالحقإلهمننقلولكننااكتشافنا

أنيستطيعمنهناكفليسالخاصةالمعرفةبعضهمإليحملوقد2

وقدماءبلثىةخامعرفةإنسانلكلولكنءلثىكلخببرافىيكون
كاملةبأمانةيدونكانإذاشيقاكتابابكتبأنإنسانأىاستطاعةفىأنقيل

لكلباألسبةخاصمخزىذاتالحاةراتاختيإنلثكيثامماكال

الماالشهادةببساطةهووفعاليةاتأثرراألكوالتعليموالوعطضاواحد
الحقهوأنهووجدناناهاختبرألنناحقأنهنعرف

آليةيقدموعظأولكاناألولىالكنيسةوفىالتنبوبشملومو3

هناكالمسيحيةالقممةحقائقعنبسيطمباشرإعالنعنعبارةوجماعة

دائمابنايحسنفانداألمركانثماوهجدلأوشلإليهايرفىالمعينةءأشيا

والمسيحيةالمسيحعنلمجقائقنبدأأن

فيهأليعهالذممتالوقتبأقأنالبدإذالتعليمدورياقثم4
بخبمفكرةمخيوقاتوألنناخزاهاوعنالحقائقمذهمعتىعناإلنسان

والوممموبضعفالكثيرينإيمانيضمرفمدالالهوتعلمالدينبتضمنأن
ينبغىكماوبدرسوهااألمورفىبفكرواأألنهملتهوإخالصهم
العبادهـنجصوصعريضانميدانانأمامنالرزبكلهالفصلهذاومن
المسيحعية
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أنينبغىفيهايبرىماوكلأنانيةتكونأالينبغىفالعبادة

قائداأكانءسواالعبادةفىواحدأىحقمنوليسالجصيعألجلبكون
بلالشخيىومزاجهاستحسانهحشهرواجههاانفيهاثمتركاأولها

ءفيألقىاختبارلأإنالعابديئخجشركةوبفيانرخيراعىأنيحب
طوالمهمليعميأواحاكليساىاهأهلهوالعبادةءأجزامن

منيدفيهلهوالمهمولكنالخاصةمواهبىهذالهريمل

3البعمخبعفهمشركتهمومناللههناخفيابلهالهشركة

العظيمةءاألشياإنومفهومةواضحةتكونأنيجبوالعبادة2
هوعقلىيفهمهأنممكنومالغةأبسطهىاكةوأسثىالبسيطةءيااألشمى

يمالأنيستطيعماهويدركهأنعقلىيستطيعوماقلبىيعزىأنيستطفغما
بالقوةحياق

المزيقةوائعبادةممةالمغلالعبادةتاثيرات

كونوابلأذهانكمفىأوالداتكونواالاإلخوةأيها
كاملينفكوشوااألذهآنفىوأماالشرفىأوالدأ

ثمفاوباخرىألسنةباضوىإنىالناموسفىمكتوبأ

يقوللىيسمعونهكذاوالالشدبهذاسامملماخرى
الفؤمنينلغيربلللمومنينالايةةاأللسنإذأالرب

فإنلمؤمنينلبلالمؤمنينلغيرفليمستالنبوةأفا

الجميعوكانواحلهمكانفىكلهاالكنيسةاجتمعت

افالمؤمنينغيرأوعاميونفدخلبألسنيتكلمون



يتنباونالجميغكانانولكنتهذونكمإقولون
الجميعمندوبخفإنهعامىأومؤمنغيرأحدخلف

قلبهخفاياتصيروهكذاالجميعمنعليهيحكعم

اللهاانمناديأدلهويسخدوجههعلىيخروهكذاظاهرة

فيكمبالحقيقة
41252كورنثوسا

إلىبطلبكالمهفيبدأبألسنةالتكلممسألةيعالجبولسالفيال
للتبهلمالجامحةالرغبةهذهكانتوقدأوالدايكونواأالالكورنثيين

ورالظمحبمننوعاالحقيقةفىكانتتهاقيمتقديرفىوالمبالغةبألسنة
الصغاراألوالدسوىعليهافتيغالالذى

ككلبولسكانوقديماالقالعهدمندلالبولسيسوفثم

يستنددفينةمعاقالقديمالعهدفىيجدأنيستطعيهوداأحبارمنحر

هذافىاللهوكان82921ءإشعيافىوردمايذكراهفرإليها

انيةالعربلغتهمءإفمعياوعظهمفقدالشعبيهددنبيهطريقعناالفصل

األشورينبأنهمأخبرهمطاعتعدموبسببوايفههولمينيتوالماكضهمو
يفهمونهااللغةإلىاالستماعإلىوسيضطرونمدنهمولمجتاونسيهزمرنهم

يتكامهنوهماألجنبيةقاهريهمألسنةإلىءاإلصغاعلىونسيجبركانواماأى
شعبايجرأنيستطعلمالمرعباالختبارذلكوسومةمةغيرءباشيما
اللهإلىيتجهأننؤغر

وغيرالقلبقامىبشبهاقصداأللسنةأنيعلنبولسوىوهكذا

لهمبافسبةالتأثيرعديمةالنهايةفىكانتواخهامؤمن
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إنساندخلإذاأنهوهىحجداممليةأخرىحجةبولسيستخدمم

ينطقواحدكلكانحيثمسيحىعاجإليطبسيطشخصأوعكريب

هذافانبألسنةكامونعندمايفعلونكانواكمامفهومةغيرباصوات

ولكنجمهذونمجاننبهلمجاذيبسستشنىإليدخلأنهيتوهمقدالشخص
النتيجةفنمفهومةوبلغةبوقاراالجتماعوسطفىيعلناللهحقكاناذا

قابهاياخةأماملوجهوجهانقسهيجدلىالشخصهذاأنذمختلفةستكون

اللهوأمامونفسه

لماوالمسيحىالوعظاثلتاثرحيأتلخبحصا4252عددىفيونجد

مفهومةواضحةبلغةاللهحقلمنيهعندمايحدث

حقيقةاإلنسانبكطتثصفمرةوألولخطاياهعلىاإلنسانيوبخفهوأ

ودوقدتهاطلسقرصديقاالفاسدالسيبيادداكانزعويةفيذهلفضمه

اكألةمرةكلفىألنكاطياسقرهكأكرإنتىلسقواطيقولأنإحيانا

دهشةفىالسامريةالمرأةوقالتعليهأناومانفسىادفأرىتجعلتىفي
إذ492بوحنافثلتماكلليقالإنساناانظرواهلمواوخجل

ءخاطىأنهبدركاإلنسانتجعلأنهاهواللهرسالةتفعلهءشىأوله

لمجسمرةوألولةودبنوحكمأمامهبأنيخالراإلنسانمجعلوهو2
حياتهعاشقدكانربماآلاللحظهذهفحتىلفهممااباحميعطىأنملتزمبانه
ولكنهوالملذاتالعثهواتفىمنغمساعاكهاوربمانهايتهافىيرتفكون

منهروالاللهبقىالنهايةهذهعندهناكوأنهنهايةلهاأناالنيرى
لقائهس

ينظرالىالنهالوحيدءالعثىفانقلبهاياخةلالنسانيظهروهو3

هووكشفهمواجهتهفىنفكرالذىاألخيروالعثىذاتههوإليهعادةاإلنساشا
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أدألاليريدونالذينمثليانيوجدالأالمثلوقولوكاذاتهابنالو

وأمينامتضعايكودأنعلىاإلنسانتجبرالمسيحيةالرسالةإنايبصروأد
قلبهياوخةاخباياوكشفففسهمواجهةفىوصريحا

تبدأالمسيحيةإنلتهويسجدوجههاعانحراإلنسانيجعلوهو4

محضرهـإلىخهاتدخلاىاقالبوابةاللهأمامركبتيهعالجاثبانسان

يواجهوعندماركباعلىإالمنهاندخلأننستطيعاليحيثجدأضةمنخ

أمأمهيركعأنوىءشىمنمهأهـايبتماالنفسه4يوااللهاإلنسان

ءالخاطىأنااللهبمارحمنهاداقائالوبصلى

اللهمحضرفىكانأنهمتأكدهووالكنيسةمناإلنسانيخرجوهكذا

بمحضرحرنمثبحعلناءالجزهذاهلداهوبادةااءأجزامنءجزأىمحكإن
حقأاشزكناقدنكونمنااللهوبقرباللهنبالقربنشعروعندماداالله

ناهاواختبرومارسناهاالعبادةفى

العمليةالئصيعة

واحلفكلاجتصعتممتىاإلخوةأيهاإدأهوفما

ترجمةلهإعالنلهلسانلهتعليملهمزمورلهمكك

سالطبللميتكأحدكانإنللبنيانءشىكلفليكن

وديترجثميمبوبترتثدلثةثللثةاألكضرعلىأواثنينفاثنيق
الكنيسةفىفليصمتمترجميكنلمإنولكنواحد

ثدمهأواثنانقديتكلماألنبياأماواللهنفسهولحكلم

فليسكتبجالالخرأعلنإنولكناالخرونوليحكم
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واحدأواحداتتئئاواأنجميعكمتقدرونألئكمألول
خاضعةءاألنبياأرواحوالجميعويتعزىالجميعليتعفم
كماسالماللهبلتشويسمثىاللهديساللهألنءلألنبيا

القديسينكنائسجميعفى

16233صكورفىا

علىمصممفهوليةنصيحةيقدمالفصلهذاخهايةمنبولسإذيقترب

ولكنهالموهبةهذهلممارسةفرصةكلينتهزأنينبغىموهبةلهمنأن

تكونأنينبكماالالكنيسةفيالخدماتأنعالعينهوبالقدرعحاامصمم
ايمارسوأنففطثالثةأوإلثنينييرحفهوالمشوشفوضوىاللتنافسمجاال
وإنةجبالترومشخميةهناكونيأنبشرطوذلكاأللسنةموهبة

وهاممارلهأنفقطثالثةأوإثنانأاليستطيعفالبؤالتموهبةلجحيعهمكان

الرجلآفانإعاألنأخالديهأنالكنيسةفىالجالسينالحاضرينأحداقتنعوإذا
ويستطيعالتهرعنايعيررصةالةويعطيهالمجاللهيضحأنينبغىالمتكلم
ومدفوعمحيولبأنهءلالدعاحاجةوالوتأنمهولةبهذالبفأنكلماك

سهنففىيتحكمأنعلىقادرالواعظألنوذلكالتوقفيستطيعوالبالوص
فوضىهناكبكوناأأيضأيجبولكنحريةهناكتكونأنيجبأنهأى

وسالمءهدوفىيعبدأنينبغىالسالمإلهفانتشويشأو

منأكثراالمتمامبثيرفصلكورنثوسإليالرسالةكلفىاليوجدحقا

كانتكمااممنسيةاالخدمةنظاممحلىكبيراءاضويلئىألنهصلالفهذا

التقيدوعدمبالحريةتثيممكانتأنهاواضحافناألوليالكنيسةفىتمارس

هذاومنومااأفكارناعلىتماماغريبايعتبرالذىاألمربالرسميات

جداعظيمتانمسألتانأمامنازتبرالفصل
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محيحمحترفونخداماألوليالكنيسةفىيكنلمأنهالواضحمن

يكنلمالمرحاآلهذهحتىولكنخاصونفوذكبيرسلطانلهمكانالرسلأن
كانبلالمحليةالكنيسةفىبالخدمةيقومونمحزفونأشحناصالكيماسة

فهلويمارسامومبتهبستخدمألنموهبةلهواحدأىأماممفتوحاالمجال

أصابتأنهاأمالخدمةفىافاالحزنظامءإنشافىذلكبعدالكنيسةأخحطأت

هذاإدخالإلىالكنيسةدفعأساسياسبباهناكأنالواضحمنذلكفى

مشغوليمانفيهالناسكلأجمحالذىهذارناعفىأنهوهوإليهاالمالن

اليقريبةحياةلبحياأحدمميفرزأناإلزمامنأضحىالماديةءباألشيا
والتعزيةصادواإلرالحقالناسالىصليوأنيستطيعحتىبهالصلةووثيقةالذ

مذافىواضحخطرهناكاألخرىالناحيةمنولكناللهلهيعطيهاالتى

قاألقلعلىسهنيجدفامحرواعظابحيثالذىالشخصىأنوهوألمر11

ففسهفىيحملالبينماماشيئايقولأنايضطرهموقففىاألحيانلحعضى

احدوكلأمامتوحامةليبئأنبحبالبابفاناألمركانومهمامارسالة

لمةاألنتقأننجىيانهوالللنالميبلغهاأنيريدرسالةلديهأنيحس

ولبالبالىطأاصلىفنهذالوفيألنةالفرإعطائهدونحائالالكنسية

قاطئلغأنيستطيعالذىوححهموالمحترفادمالخيأننظنأنتأكيد

للبشراإللهى

الكنيسةفىالخدمةنظامفىمرونةطناككانتأنهالواضحومن2

ثابتآنظاهناكيكنفلماالنبههيسةاإليهتفتقرالذىاألمراألولي
كانحتىيةالرالصبغةعنبعيدامةلىاظفىءلثىكالكاندلتقرلمس

فىأماءئىبتقيدأوددقىثونطيهايرسالةلديهأنيشعرتألممطوايسمح

جميدانصبحكدناحتىوالنظامبالوقارالالزممنأكرنلزمفاشاهذايومنا
كانتالتىحقاالواضحةحقاالجميلةالصفةإنلحدمةالموضوعةنظمةلال
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الكنيسيمإلىيحضركانواحدكلأنهىوليافيالكنيسةفيالخدمةبهاتميز

الزامنفسهالوقتفىعليهأنكماالكنيسةفىالوجودإمتيازلهأنيشعركان

مستمعمجردليكونالكنيسةإلىيحضريكنفلمماءبشىالخدمةفىاكاالشتر

وأنإلمجابيايكونأنيجبأنهيشعركانابليعطىأندونيأخذسلبى
أيضاأخطارهلهكانتاألمرهذاأنالواضحومنيأخذكماأيضادعطى

شكلبأىهمأصواتهميسمعوابأنمخرمونجماعةكورنثوسفىكانأنهاذ
ظكفىالعادىالمسيحىأنفالبدهذامنالرغمعلىولكنهاألشكالمن

الكنيسخسرتولقدلهحقيقياملكاباعتبارهاالكنيسةإليينظركاناأليام

العادىالكنيسةلعضوتتركولمالمحترفةلخدمةالكثيرأعطتعندمامراكث

خمابقدرحقوقمنلهمأصبحفيماالخدامعلىاللوميقطعالوقدالقليلإال
الذينالكنيسةءأعضامنكبيرعددفهناكعنهاتخاواألنهمانيإنالعاعلى

جمهتمونوالألجلهمتفعلهأنالكنيسةتستطيعفيماالالزممنأكثرونكرية

كبيراستعدادعلىوهمالكنيسةألجللموهيفهأنهميستطيعونيمافبالتفكر
ألنداستعدادعلىيسواولكنهمالكنيسةفىيعملماكلينتقدواألن

الكنيسةمملمنمابنصيبهمبانفسيسهموا

المتنوعةائبدح

مأذونأليسألنهالكنائسفىنساوكملتصمث

أيضالمالنامويقولكمايخضعنبليتكلمنأنلهن

فىرجالهنفليسألنصنيتعلأنيردنكنإدطولكن

منكغأمكنيسةفىتتكلمأنءبالذساقبيغألنهالبيت
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كانإنأنتهتوحدكميكمإدأماللهكدمةرجت

إليكمأكتبهمافليعلمروححاأونبمانفسهيحسبأحد

إذأفليجهلأحديجهلإنولكنالرثوصاياأنه

بالسنةالتكلمتمنعواوالللتنبوجدوااإلخوةأيهاا

ترتيبوبحسببلياقةءشىكلوليكن
413كورنثوسا

أنأبىبولسولكنكددهاكانتبدعكورنئوسكنيسةفىظهرت

لالنزالقدفعهممماالكورنثيينيسالولذلكفيهاءالبقاأوبالوجودلهايسمح

يحتكرواأنئالحقلهموهلالمسيحيةالكنيسةمؤسسىهمكانواهلنيها
التقلبدكعذاابطيعوأنويحبتقليداتساموالقدوقصتهاإلنجيلحتهما

بيئتهفىالسائدةوالتقاليداألفكارفوقماإنسانتفعأنالسهلمنليس

لذلكأحضانهبينينشأالذىالمجتثمعوفىفيهبعيضالذىالعصروفى

يرتفعأناحنيسةاداخلءالنسالمكانةوتصورهفهحفىسبولىيستطهخلم
أنسبقوقدحياتهطوالوعرفهاعلهاشبالتىاالفكارمستوىفوق

موالصمتوكانمنخفضةكافتيمقالالعالمفىءأنساامكانةأنعرفنا

اليوناذفىءالنساوكانتالفاضلةالمرأةبهاتتحلىأنقبنبالتىالطيبةالصفة

الخليعاتءالنساأوالفقيراتءالنساعدامامتحجبهانعزاليةحياةبرشن

وناوإنحطاطأإنخفاضاأكرءالنساكلنالحهودفكرةوكانتاتالفاجر

مثلقدرهنمنوتحطءالنساشأنمنتقللكثيرةأقوالتوجطهالتلمود

الخنازيرأمامءوالآللىالدررءإلقابمثابةهوللصرأةالناموسلميمتهإن
ءوالعذراالثرثارةليةالفضواألرملةالعالمفياألويثةقائمةفىودالتلهيضعكل
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فىامرأةأحدخيتكلمأنمحظوراوكانالصلواتفىوقتهاتضيعلتى

امرأمنماخدمةأحديطبأاليجبكانالتلمودأقوالوبحسبالشارع

هذافىوردتالتىعباراتهبولسكتبكهذامجتمعوفىيحييهاأنوال
الخلتهلاإلشحالةهىذهنهعلىسيطرتالتىالفكرةأنوالبدءالفصل

الشكيثيرءشىالىيسمحأالهدفهوكانبمكورنثوسفىسائدأكانالذى

لهبولىعباراتننتزخأنالخطأومنالمهدفىمافتئتكنيسةإلمابالنسبة

مبد6أوعامةقاعدةمنهانجعلأننحاولثمفيهكتبتالذىالعصرمنهذه

ثانكلفىجاللكنيسةئات

أنويعلنوالصرامةالجوسةمنءثىبفيتحدثبولسيسئطردثم

دمتمردايكونأنفىحقأىيعطيهالروحيةمواهبمنفردبهلمجظما

منتهءجاقدوضعهاالتىوالقواعدهاقدالتىالنصائحأنيعلنوهوالسلطة

يتركأنيجبفانهيفهمهمأنفضبرأحدإذاوأنهروحهومنالمسيحيحسوع
المتعمدجهلهفى

يرغبالأنهتامبوضوحفيؤكدالصددهذافىأقوالهبولسيختغئم
باصراربهيطالبالذىالواحدءالشىوأنواحدأىموكعبةءيطنهأننى

منكلأنهىيضهااكوالقاعدةالكنيسةفىواللياقةالترتيبحسنهه

القصدأنكريذأنينبغىفانهالموهبةهذهكانتهحاهـاللهمنموهبةقبل

الكنيسةبفيانألجلبلهوذاتهألجلتكونأنليسالموهبةهذهمن

يقولهأنإنسانيحمتطيعوعندمااألعظماللهلىلمحبلهولمجدهوليس
همواخدميعأنتشطبعفقطوعندئذعندئذفانالدتلىالمجدىليكق

الصحيحاالستخداموخارجهاإكنيسةاداخل

852



وقيامتئايسهحيامه

الذىكورنثوسإلياألولىالرسالةمنعشرالخامساحالن

وأصعبهاالجديدالعهداحاتأأعظممنيعتبردراستهفىاالننجدأ
إلييضيفألنهولكنفقط4آذاحدصعبافىليسوهونفسهالوقتفى

هذافعلىإثباتهافىكبيرةصعوبةالكثيرونيجدعبارةاإليمانقانون

احاألهذاأنإالالجسدقيامةعقيدةبنيترئيصيةبصفةاإلمحاح

مايفظهرالتىالبيئةءضوفىدرسناهأننالوصعوبةأقللنابالفسبةيصبح

ندركعندماتماماومقبولةتماماواضحةستصبحالصعبةالعبارةهذهوحتى

بضالمجدراإلمحاحهذاندرسأنقبللذلكبهايعنيهبولسكانماحقيقة
معينةءأفمياجيدانذكرأن

لمالكورنثيينأننذكرأنةاألمنعظيمجانبعلىألمرانها
لسداقجامةهوينكرونهكانواماوانالمسيحيسوعقيامةبنكروأ

هوإنمالىالجمقيامةإمكانيةإنكارأنهوعليهينربولسكانماوان

يجردفكأنههذايغعلمنوانالمسيحيسوعيامةقيةإمكانانكاربمثابة
وواقعيخهاحقيقنهامنالمسيحيةوالحياةصدقهامنالمسيحيةالرسالة

جماعتالطالمسيحيةعهدبدابةفىكنيسةكلفىيوجدوكان2

هاتيناالننتأملأنويجبواليونانيونهودالهماهماوآمكربيئتاهماتختاف
الببئنن

الذينالصاصوتيونفيهوكاناليهودىيوسطامناككانفأوال
تاماإنكاراأنكرواولذلكالموتبعدحياةتوجدأنهينكرونكانوا

العهدفىوحتى328لأصالجسدوقامةالنفسخلودمنكال

الحياقىءرجاالجديدالعهدفىحدثكابعداذضحقديكنلمنفسهالقديم
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دونالناسكلكانالزمنذلكفىالعاماالعتقادومجسبالموتمعد
ترجمتمالراوكثالهاويةشيولإليالموتبعدسيذهبونءاستثناا

سائدةكانتالتىالعقيدةويحسبحقيتهافىأنهاعجهنمإليخطأشيول
العالمهذاتحتمجدبةقاحلةأرضعنةعباروهىاألمواتكلمقرهى

وفىنوروبالقوةبالوأشباحلكيعيشونفيهااألمواتكان
اللهوكماالناسعنآتامعزل

سيحدثمماالبشعالكئبالتشاوئمهذابمثلزاخراالقديمالعهدوكان
الموتبعد

65مزمورلمجصدكمنالهاويةفىذكركالموتفىليسألنه

هلالنرابيحمدكهللفرةاإليلتقىإذادىمنالفائدةمماإ

9سمورمزيحقكنحبر

يحدثهلتمجدكتقوماألخيلةأمعجاثبتصنعمواتلالأفلعلثال
فىويركعجائبكالظلمةفىتعرفهلالهالكفىيحقكأوريرحمتكالقفي

885121مورمزالنسيانإرض

النسيانيطويهمالذفيوالمونىالظالمأرضهىإذنشيولوكانت
السكوتأرضإليينحدرمنوالالربيسبحوناألمواتليس

اليرجويسبحلالالموتتححدكالآلالهاويألن51171مورمز
8381ءأشعياأمانتكالجبإفىلهابطون01

9331ءاشعياأوجمدفالأذهبأنقبلفاتبلجعتىهـاقتكل

ألنالميتاألسدمنخيراطىالكلبفانءرجايوجدءاألحيالكلا
ماتجدهكلشيئايعلمونفالالمونىأماسيموتونأكميعإمونءاألحيا
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حكهوالمعرفةوالاعاختروالعملمنليساألنهبقوتكفافعلهلتفعلهدك
51و5و94جامعةإلهاذاهبأنتالتىالهاويةفى

الخلودعقيدةفىمحورالةاهذإنالقدبمالعهدءعلمامشاهيرأحدويقول

قوةأنهفاعتقدوااللهخصيةلمثالناسأولثكفهمداإلىيرجعالقدبمالعهدفى

الدينتارفيوفىفيقوليسئطردثميخشونهوكانواالعالمهذافىمسبطرة
المطلوبةالفرائضفبهاأدواحياةأنبلكصيرةقرونفىالناسعاشالطويل

ءجزاأومكافأةفىءرجاأوأملبالوأحزانهمآالمهمفيهاوئحملوامنهم

منمتيفنيمانودخولهمخروجهمفىكانواألنهمذالثفعلواوقدالمصمتقهـبلفى
اللهدجوو

حفيقيةحياةعنالقليلةاراتاإللبالقدبالعهـدفىنوجدنهحقا

القههنيبرفيهوقتيأقأنالبدأنهيشعرونالناسانءوأحياناالمستقبلفى
فىهومةالمةغيراألحعامأواألوضاعبهينقضمابعملوقوتهوجودهعلى
قائالبايىيصرخلكولنهالعالمهذ

أنوبعدبفوماألرضعلىواالخرحىوليىأنعلمتققدأناأما

وعيخاىلنفسىأناأراهالذىاللهأرىجسدىوبدونهذاجلدىيفنى

91أيوبجوفىفىكليتاىتضوقذلكاليآخروليسانئنظر

يمكنالحياةهذهفىحتىأنههوإإقديسالحقيقىالشعوروكان
قويةوشركةعالقةاللهحولثركةعالقةفىبدخلأننسانا

يضعأوعراهايفعأنليعيستالالموتحتىأنهحتىجداووثبقةوئمينة
لهاخهاية
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لنالهاويةفىنفسىتتركلنألنكمطمئاأيضايسكنجسدى

يمينكفىسرورشبعلمثأماالحياةسبلئعرفنىفسادايرىتقياثتدع

61911مورمزاألنجدالياثعم

تأخذقمجداليوبعدتهدينىبرأيكتىابيدىأمسكت9
742مورسمز

انتشارعلىساعدوقدإسرائيلفىالخلودفىءالرجاوتظورنماقد

عامالنوتطورهءالرجاهذا

فانذلكوىالمحنتارالشعبكانإسرائيلأناألولالعاملأ

والكوارثالمصائبمنالحلقاتمتصاآلقصةكانالريخهم

اإلنصاففيهيتمأخراعالمايتطابطاألمرأنيمثمعروناناسابدأولذلك
انالمزكفتىدلموتط

قيصةاليكونيكادكثيرةقروناظلالفردأنهوالثاقاهاملواب
فهوردالةأماككلالشبإلههواللهأنالمفهومكانفقداعتباروالاله

دبانةنيبحالديانةيدأتالقرونبمرورولكنأهميةأآللهاليسوحدةمجرد
ولكنهككلالشعبأواألمةإلههوالناسنظرفىاللهيعدولمشخصية

تهموبغريفتهمبسليقالناسأصبحوهكذاكفردنسانلكلإلهاصبعم

عالقةتنشأفعندئذمنهويعرفاللهاإلنسانيعرفأنيومأنهيشعرونى

يقطعهاأويفصمهاأنالموتحتىيستطيعالبيهيا

شيئأنفهمانبحبذلكنفعلوإذاليونافاالعالمإليلنتجهواآلن3

عامبوجولنايخوناليكانفقدكلهاحاألمفتاحالحقيقةفيهوواحدا

ةالجسدبقيامةيومنواأنأبداببالهميحطرلمولكنالنفسنجلوديؤمنون
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فكريهعاحمدiعنهمكتبوقدالموتمنيخافونتهمبغرفيايونانيوناوكان

منيحVبعحومثفلونماشونثربأنهميعرفونأنهمحفقال

يومكلإلىيشتاقونوكانواالحياةيحبونظلواثملكوالشرورالعيوب

الموتمواجهةمنبداليعرفونهاالتىصائبالميحتماوابأنيسرونمجاب

بالفكرتأئرواالذينوكلعامبوجهالمونانينولكنaيجهلوالذى

أنهمغيرسالنةنجلودواثقاإيمانايومنونالعالممنالمنقةهذهفىالونافى

الجسدمحوبتضمنسالنفخلودأناظالفموضعوهنايومنونكانوا

قبرهوالجسدإنيفولمثلعندهموكانالكاملاللهوافهاوانقر

Jسينكاالوقمائتةألمجثةومكبلهمقيدةكيفةمسنهأناأحدهملوق
أومنوأنصالنخاودمسألةفىأحفقأننىلقدسالروماقالفيلسوف

عندماأيضاقالولكنهcUالعظيمءجاالرلذلكنفسىسلمتولقدبها
قافىLcحيافىواإلنسانىاإللهىالمزيئاطبينيفصلالذىاليوميأق

بكينسjIوهناسأتركهفانىجسدىأماااللهةلإلمبنفسىسأكود

Epictetusالعناصرأليونعودنتحللفانناديناوينااللهبابينفتحعندما

مصدرألنهسالنهدهنميموالجمممإنأفالظونJUوأتينامنهاالتى
يعتقدونالونانبونكانوهكذاصالحءشىكلومععطلفاتالكل

منهاويمونالتىاألوليةعناصرهإليجسدهيتحلليموتعندمااإلنسانأن

منونفحةمنهءجزباعتبارهاالذالمىفيهكانتالتىالحياةنسمهجعوش

فكرةأماالجسدمنالتخلصعلىءتحيفةافى4وقفيئالخلودوأننفحاته

يثنلمأخرىوبعبارةحورهايتيكنولمأموناقاببالتخطرفلمسدابقيامة
كانالتىالفوةألنالشخدابالخاوديعتقدونالواخفىاليونانيون

حباةكلمصدرهوالذىاللهإلىترجعكانتللناسالحياةنعطى
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ulتماماذلكعنتختلفكانتفقدبولصىنظروجهةstiكناا

tاتماواضحاسيصبحذلكبعدءثىكلفانضخمةواحدةيحعقةنبدأ

جديدمنسيحياالفردأنتؤمنالموتبعدبمايتعلقفالمسيحيةوالعقيدة

ذفهLإوباإلضافةأناوأناياساظلأنتستظلأنتاأنكأىبشخصه

مالجدكريسيكنلماليونافىرأىفبحسب4ضخأخرىحقيقةهناك
وموشركلأصلوهوادةمجردنظرهفىكانالجمعمفانممكناأمرأ

شريرااتهjrالجسماليسالمسيحىفظرفىولكنلهاومجنلنفسقيد

قداللهابنوعفانالالتجسدفىبكذلكيكونأنممكنايكنولم

حقيرايستحقشيئااعتبارهيمكنفالثمومناإلنسانىالجسدهذالنفسهاتخذ

ستشملإيمانهويحسبالمسيحىنظرفىالمتهبلةالحياةفانولذلكاالزدرا

اصلسدقيامةعقيدةفهمءيساأنالسهلومنونفساجسداكلهاإلنسان

والذىلميالد14بعد225عامحواليعاشالذىألكعالثنلعكسالسسحاولوقديما

فقالبمذلكيفعلأنحاولالمشحيةهاجمواالذينأوائلبينمنكان

3بهاماتواالتىاألجسادمابنفسيقومواأنماتواالذينخيستكيف

قاجسدإلينعودأننفسهبلتقإنسانإفأىالديدانأولهوالحقيقةفىهذا

خممثلكئيرةبأمثلةالمتشككونيحتجأنالسهلنووبلىتعفن

والشللالعجزأصابهوثالثبالصرطانماترlوثةLفهجسدهضهمثحم

ءسنقوإننايقللمبولسولكنوهكذامالسببجسدهتشوهراخوشخص

روحانيةأجساملناتكونيىهأنعلىأصربلبهامتناالتىاألجسادبنفس

ؤسيحياالتىهىاإلنسانشخصيةأنحثوالحقيقةفىيالنيهبولسكانوما

ألنمجبالشخصيةنتصورأنمستحياليكونويكادالموتنالتهمامة

يحاولوماصانفسعنتعرأنتستماخوبهمابىطريقعنتعرفثخصيةال

تالشىأوضياعهناكيكونلنإوتإبعدأنهـهo3يؤكدأنجاهدأبولس
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يرثفلمالممبرةشخصيتهلهكفردالفردسيبقىبلللشخصيةأولنفس

كانبلبهدرىوينالجسديحتقركانالذىاليونانىالفكريعتنقأوبولس

الحياةشكليتصورأويدركأنأحديسمتطيعوالكلهاإلنسانبقيامةيومن

منجزعاليسثانيةميقومالذىأنتوكدالمسيحيةالعقيدةولكنالقيامةبعد

كشخصوسيحبابنضسههوللسياإلنسانأنأىكلهاإلنسانبلاإلنسان

بلزمانكالهمانفمسواالجسدإنالجسدبقيامةلبولمهيعنيهكانماوهذا

كلوسيكونجمديدةبصورةولكنةثانيلمجيامتميزاشخصأاإلنسانلجعل

مماويالسيبحاامتكالألناألرجماتعنمختلفاوالروحممالجمن

المقامالرب

عشراظادماالصحاح

بهبممئرتكمالذىباإلنجيلاإلخوةهاأيواعرفكم

كنتمإنتخلصونأيضاوبهفيهوتقومونوقبلتموه

امنتمقدكنتمإذاإالبهبشرشكمكالمأىتذكرون

أيضاجمأناقبلتهمااألولفىإليكمسلمتفإننىعبثأ

وأنهالكتبحسبخطاياناأخلمنماتالمسيحأن

ظهروأنهالكتبحسبالثالثاليومفقاموأنهدفن

واحدةدقعةظهرذللىوبعداضراءلإلثنىمثلصفا

ولكناالنإليباقأمحثرهمأخخمسمئةمنالممثر

للرسلثمليعقوبظهرذلكوبعدرقدواقدبعضهم

ألناأنالمظظهرئقطللم4كأبامملاواخرأجمعين
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هكاءقرسوالادعىالنأهأللعستالذىأناالوشلصغر

ونعمتهأنا5أنااللهبنعمةودكنأدلهكييسةأضطهدقأ

منهمأكثرتعبتأنابلباطلةتكنلملىعالةالم

أذأءفسوامثىتىاالدهنعمةبلأناالولكنجميعهم

امنتثموهكذانكرزهكذاأوللئكأم
11ا51كورنثوسا

بهمربثاذىااإلشبىليأو4المعراألخبارىبولىببيللامصاذافى

كانبلهوتراعهاتاإلنجيلاثذيكنولماألولفىثيإنورال

المقامالربشبرلأوالإليهسمالذىاإلشبرل

يرةلىاءاألشيانسلةساولبويذكاروالئانىاألولالعددينوفى

لاإلفيهذاعنباالهممام

مننقبلهءىطاثداهاإللمجلإنونيحىاقباشيئااكانفقدأ

اكتشفهأولاإلباخترعنااإنأنيحدثفلممتاكهواقباأنقشخصش

لمهاوصسةاكناوظيفةتوضحقيقةاطوطراهويآيبماا4ءىإنهلنفسه

ميناألقءاألباأقالوكمااإلصبههليهمهبايأىاذارىافىةفالكنيه

بيلالإنالثامةاكنإمهايعرفلم41أبءاللهرفتأنفىألالنال

آلورفةشركةخاللرةهـويستلمليقءشى

ان4ؤثونإذوهـذئيرأو5ااناأةيثلاإلفياذنوعا2

هملىعالمؤفاراواستقرثباتااناإلنطىيهأناإلشبرلياألولولاله

وفىواالنزالقالسقوطقاإلنسانأقداماإلنجيليحفظالقوالمزبالخاطر
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والصمودللمقاومةقوةيعطيهوالثهواتوالمغرياتبالتجاربءملىالم

النكساراالسدساالممنتحفظهقوةهيمنحواإلساعاتراحبابءملهعالموفى

44أيوبسفرفىءجامالأجوماوآالمهالجعممطرابواالقلب

تصلهماهوبالضبطوهذاالمرتعشةأالركبوثبحتاالعاثركالمكأقامقد
اإلنجيلكلمة

مالخظتهتجدرومماونيخلصبهشيئاأيضااإلعيلهذاوكان3

الماكماالزمنوليسالمضارعالزمنتفيداليونانيةباللغةالعبارةهذهأن

ةعإنخلصتمقدبهوليستخاصونبهألتترجمأنهاتمامافيابح
يغأويكملالفهوولذلكلىءإليمجدمنباإلنسانيتقدمأنههىصاظافى

الخالصكحوزاناإلنأماميفتحفيهآخراعالمايتطلبدلالعالممذانى

توجدمحدودةغيرأنهاالمسيحيةللحياةالعظىاتالمميزإحدىإنكاملة

الخالصولكنونستنفذهاهلكهانساأنيمكنالحياةهذهفئكثيرةءأسيا

الضيلهذاشيئامنليس

بهويتشبثوايتمسكواوأنيذكروهأنيحبشميئااإلنجيلوهذا4

منومممزعزعتهأوإيماننالانتزتحولقوىئصادفناياةالحقىباستمرار
والحياةالراتناانتكنبوعقولناثحيرولالخرينلناتحدثالتىءيااألشمن

جوابالأنئدوالتىوباألسئلةلهاحلالأنيبدوالتىشاكلبازاخرة

نواصلأنسوىمملهيمكغءشىالأنيبدوالتى4المظهواألماكنهاعا

النفعسنصرةهمانصرةدائماطياتهبينيحملاإليمانإنبثباتقيهايرالس

وإصراربقوةباللهمتمسكةتظلالتى

الذىفاإليمانعبثاأواعتباطابهيتمسكواأاليجبءشىوهو5

فيهايفكرواليعيهاوالاألموريدرسالالذىاإليمانهوويضمرينكمش
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إلىنميلفنحنحياتنافىسطحياشيئاوالعقيدةاإليمانيكونماكثيرا

يستعملوهاأنجمدنمنلكهاوأناخرينحمعناهاأننالمجردءأشيانقبلأن

أنبحبءأشيأشفنكنقدفانناالمواقفدراسةفىئعمقناإذاولكشهم
أنأحديستطيعوالحقالناملكايصبحلنايتبقىماولكنعنانبعدها
منابنترعه

اثنتانتوجدبولساليهايشروالتىالمقامالربظهورمراتوفى

والتأملباالهمامجديرتان

كماتكانتيامةالةقصةأولوفىلبطرسالربظهوراألولىا

هىالفارغالقبرفىءبيضاحلةالالبسالشاب

لوقاىوف617مرقسولبطرسلتالهميذهوقلنإذهبن

نهولسمعانوظهربالحقيقةقامالربإنالتالميذيقوك4243

أنكرهقدكانالذىللتلميذأوالالربيظهرأنحقأمدهشءلشى

اآلخرونكرهولربماالعجيبةونعمتهتالميسوعمحبةممقيظهروهذا

الذىالعزفيالتلصيذهذاويثبتسبمحيشأنفىرغبيسوعلكنبطرس

حزناانفطرقلبهولكنقلبهوجرحإليهءأسابطرسأنفعوأخطأضل

العجيبيسوعرغبةكانتلذلكمرااءبكاوبكمااإلساعةهذهعلىوندما

هىالمحبةإليهتصلأنيمكنماأعظمإنالحزيناإلنسانهذايوإسىأن
منأكثرإليهاءويسىالجراحلهايسببالشخعالذىمواساةعلىلنعمأن

أصابتهاالتىالجراحمداواةفىهاتفكهر

هوهناإليهالمشارويعقوبليعقوبالربورظضاأيوهناك2

4يفهموهلميسوعءباأقوأناإلنجيلرواهمماويتضالربأخوشكب
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دعوهيرأنحأولواأنهملناينيقب312مرقسومنءالعداوناصبوه

أخرأأحسوبيعةأنبدوالمختلأنهاعتقدواألنهمعليهيقبضواوأن

يسوعنعمةالرتظوهنابهاالربعاملالتىالمعاملةهذهعلىالشديدبالندم

ظهرءبعداوعاملهبألجنوناتهمهىالذاألخلهذاظرفقدالمذهلةومحبته

الضمرتأيخبمنزحافىكانتالتىالمضطربةنفسهبالسالميمأللله

الشديدبالندماإلحساسومن

عندمرتإنريظأنهثوعيقمةكلائتافىالظبيذيبماأكرومن

والندمباأللسفشعراثجوةبقعإليهأساطقدكانااللذينللرجلينمتهلقب

منبكثيرأبعدعندإليهالراجعالنادمالقلببصاحبءلاللتقايسرعيسوعأن
قاطرامنتصف

فقدنفسهبولسشخصيةعلىأساطنورأالضصلهذالنايلقىوأخيرا

وكاناأهولهظهرقديسوعأنهوالعالمفىءلثىثمنأنيحسبكان

القوةنوالهلحظةنفسهالوقتفىكانبلحياتهفىالتحولنقطةالظهورذال

ءالضومنمزيدااا9مناألعدادلناوتلقىكلهالحيانهوالمحركةالدافعة

الشخصيةهذهعلى

أصغرنفسهيعتبرفهوبولتوأضعىفىاألعدادهذهفنا

لننسمهعمفيولمالعظمىالوظيفةهذهلنوالأهاليرممنلمأنهويشعرالرسل
المعطاةاللهنعحةبفخعلبلغهمابلغأنهيعترفإنهبلإليهوصلفيمافضلأى

كورنثوس2وعيوبهنقصاتهكريئأنعنتواضعهفىدديترولموله

51اس

وبقولونءبازدراإليهونبعثميرمسيحياصارأنبعدالهودكانوربما
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الذيناليهودمنالمسجونءاالزدراهذافىاشتركورجماسقطاهذا

لكلذومسيحيالينونيصيرمنعلهوالختانالناموسضوايفرأنةيريحونكانوا

حتىاستحقاقهبعدميشعربولسوكانالمجانيةالنعمةعنلعليمهرهواب

فلننقدنإليهوجهومهماءلصومنعنهقيلمهماأنهيحسكانأنه

كلنستحقأننانجدعامبوجهحياتنانراجعضدناإنناالمبالغةحدإلىبصل

متكبراشيلمإنهبولسشعورهذاوكانولومنقدمنإلينايوجه

القآلالدرإفىماواضكانل4احعموآسيراناساإنتتهـاديرفضحتى
والتجيرفىالنةمداصيستأنهحافيمشعر

وقيمتهبقدرهبولسإحساسعينهالوقتفىداألعداهذهترينا2

بكنلمبولستواضعإنجميعهمنهمأكربماقدتأنهجيدايدركفهو

مماولكنهوفعلهالممادائمايخحدثكانرلذلكزبفاتواضعأ

معهالتىاللهنعمةبهعملخه

ظاهرةنفسهيعتبلمفانهبالشركةإحساسهداعنأيضأوتحدثنا3
يكرزوناآلخرونوالرسلأنهيشعركانولكنهفريدةرسالةلهلةمنعز

إحساسهويدكانتالتىآلالحقيتيبوللحةعلىتتبوهنااواحداباإلنجيلى

عناإلنساالتفصلالتىالعظمةإنوئوثقاقوةالمسيحيةبالمثركةرتباطهرا

عظمةمىوبيهمبينهوالتعاونالشركةروابطوتفعوزمالثهشركائه

ةوبقاثهالتدعيحهاعنهءنااالستغيمكنالىاللىربهةالغعنصرإليتفتقرناقصة
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المسعيحيقملمو

االمواتثامنقامأنهبهئكرزالمسيحكانإنولكن
لىفإنأمواتقيامةليسإنمبينبهقوم4يقوفكيف

لموإنقامعشدالمسيييكونفالأمواتقيامةتكن

إيمانكمضاايوباطلأكرازففباطلةقامقدالصسيحيكن

اللهجهة5هدناألنناللهزورشهودأيضانحنونوجد

اليقومونالموتىكاننيقمهلموهوالمسيحأقأمأنه

قامقدالمسيحيكونفالاليقوموياالحؤتىكانإنألنه

بعدآئتمإيمانكمقباطلقامقدالمسيعيكنلموار

هلكواأيضأالمسيحفىرقدواالذينإدأخطاياكئمفى

فاننالماييعفىءرجافقطالحيلوةهذهفىلناكانإن
الئاسجميعألثمقى

512191كورثوسا

أنديحاولونكانواماصميمفىكورنثوسفىخصومهبولسيهاجمهنا
وكاندبفومونالالموقىأنصراحةينادونكانواافقدبهيقاوموه

وإندبفملمالمسيحيسوعأنهناههذازممكمإنهوالقاطعبولسجواب
أساسهمناخهاريكونالمسيحياإليمانفانكذلكاألمرن

ولماذاأساسيةكعقبدةيسوعبقبامةاإليمانإلىلسبونظرالذاولكن
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يسوعقيامةإن300ثمينةوحقائقعظيمةقيممندةالعقيهذهتتضمنانت

عننظرهوجهةتغيرأنتطسشعفانهاإلنسانتأكدتإذاحقائقأرخهنتبر
الميستضلةوالحياةالحاضرةالحياة

ءجامابوبحسالباطلمنأقوىالحقأنعلىهنوبرقياملىاإنا

تقتلوقأنتابوناالنولكتكمالعدائهيسوعقالالرابعةالبشارةنفي

يحمليسموعءجالقد84يوحنايفباطكلمكمقدإنسانلوأنا
تمكنواأعداعهولكنروالخالصالحوعناللهعنيقيةحةفكرةللناس

عنالمزيفةآراوهمتتحطمأالأرادواألتهمفصلبوهمؤامرتهمينفذواأنمن
فىنجحواؤدكانوايسوعءأعداأنلوأخرىوبعبارةالحالوعنالله

ايرلقالقاطمنأقوىاباطلاأنذلكفماملكانياخهائعليهءالقضا

العظيماإلصالحزعيمليمطةألندعرومامنالصبةفىاسكوتلنداحاكمصورتون
ملفيلفأجابالبالدمننفواأومنكمعددشنقإذاإالالبالدهذهتهدألنال

هذابمثلحكومتكرجالأوبالطكرجالتهددأنسيدىيايمكنك

فىيعلقأوابالترفىجسدىيتعفنأنعندىيستوىفانهأناأماالكالم

الحقتشنقأنقااطلدوركمعفىيكونلنللهمجدافانهذالثوخءالهوا

قابليتهوعدمالحقالودالنهاقالضمانهىالآليامةإننفيهتأواإللهى
ءوللفنا

ممانقتبسوهناالشرمنأقوىالخيرأنعلىهنتبروالقيامة2

أبمنأنتمأعداعهيواجهوهويسوعقالهماأيضاالرابعةالبشارةفىءجا
هىكانتيسوعصلبتاىاالقوىإن8440يوحناإبليسهو

قدتكونهذهالمثرقوىفانقيامةهناكتكنلموإذاالشرقوىجمعينصا

درسهناكيقولالعيمورخااطملىامسكةكتبنتصرت01
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دوفيواضحبشكليرددهالتاريخإنيقالأنممكنفقطوواحداحد
البعيدالمدىوعلىوأخالقيةأدسةأسسعلىمابشكلبنىقدالمالأنوهو
عليريقضىبدالالشروأنوينتصريعلوبدالالخيرأنلنايتضحصوف

األدبىللناموسالعظيمالمبدأهذالرعزعالقيامةتحدثلملوولكنوينزمأ
منأقوىالخرأنفىويقينناثقتنانسضعيدأنلناكانولماالكونواألخالتمى

المثر

كانلقدالكراهيةمنأقوىالمحبةأنعلىتبرهناقيامةوا3

الذينوتفكاناألخرىالناحيةومنمتجسدااإللهىالحبهوبسوع

لمهمجحدالهكراهينهمبلغتلقدالمجسمتالكراههيعكسبصلبهقاموا

مناكتكنلمولويطانثالقوةإلىاتهحيفىالمتجسدةوالنعمةالمحبةيلسبون

ولكنالةمحبةهزمتالنهابةفأاإلنسانكواهيةأنهذامحتىلكانقيامة

تفعلهأنراهيةالتاستطاعماكلعلىالمحبةانتصاربرهانكانتيامةالق

الكراهـيةنأقوىالمحبةأنعلىاقاطعاالنهائىهانالبرهىالفيامةإن

يسوعأنفلوالموتمنأقوىالحيماةأنعلىهنترآلوالقيا4

يقضىأناستطاعقدالموتأناحولمنىلكانثانيةيقومأندونماتقد
لرباسنواتفىحدثالوجودفىظهرتحياةوأحسنأجصلعلىنهائيأ

الشكرعيدومباقماتقدماتبجمعقامثلندنكنائسإحدىأنةاألخر

كانتالذىعاالجولكنالقمحنباتمةحزمةالهباتبإلنمنوكان

لندنعلىتءجاوحشيةجويةغارةالنبالمرةيعقداالشكرخدمةفيهستقام

ءوجاالعثهورومرتأنقاضإلمطفحولتهالكنيسةمبتىوأصابتالسبتءمسا

قبلقائماالكنيسةمبنىكانحيثالخرالبوسطفىأحدهموالحظالربم
بهذهـفاذاالصيفءجاثمءالخضرااألغصانبعضالقنابلتحطمهأن

فىيرونالناسكانالخريففصلءجاوعندماعرعوتنرتنضراألغصان
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المدمرةالقنابلإنعرعالمترالقمحنباتمنوقعةواألنقاضائماالخروسط

الحياماكالقدوبفورهحالقحنباتفىالحياةتقتلأنتستطعلمفريةا

منأقوىالحياةأنعلىالقاطعالنهاقهانالبرهىالقيامةإنالموتمنأفوى
الموت

الرسالةأساسفانحقيقيسوعقيامةتكنلمإذاأنهعلىبولسوأصر

وهمماتواالذفيأولئككلونويوكذباباطاليكونعندئذالمسيحيةا
يكونلنالضامةفبدونباطلةآأوهافىيثقونكانواإنمابالقيامةجمومنون

ةحقبقعتانتزيإذالبقائهاأوالحياةفىالعظمىالقيمالنتصارضمانأىهناك

وبنيانهالمسيحىاإليمانأساسلتحطمالمسيحيةمنالقيامةا

اقدينائرباكورة

وصارباكورةاألمواتمنمسيحاقامقداالنولكن

قيامةأيضأبإنسمانبإنعمتالطوتالمإذفإئهالراقدينأ

فىهكذاالجميعيصوتادمفىاكهألناألموات

رتبتهفىواحلكلولكنالجميعسيحياالمسيع

ذللثوبعدمجيئهفىللمسيحالذينثمباكورةالمسيح

رياسيماكلأبطلمتىأالبدلهالملكسفممثىالثهاية
يضعحتىكيمأنبيجالنهقوةوكلطادسوكل

الفوتهوعحؤيبالاخرميهقتحتءاألعداججع

إنيقولماحينولكنقدميهتخاءشىأكلأخضغالنه
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لهأخضعالذىغيرأنئهفواضغاخضعقدءشىكل

أأيضنفسطأإلبنفحينئذالكللةاخضعومتىالكل

ؤالكلاللهيكونبهىاالكللهأخضعللذىسيخضع
لكل01

510282كورثوسا

أفكارايعالجألنهلنابالفسبةالصعبةالمعولمنأيئيعترالفصلهذا

عينابةغرمومفا

يستخدأوهنالماقدينالرباكورةباعبارهالمسيحعنيتحدثفهو

يهودىكلعندمعروفةمدلولهافىكانتألفاظاالمعنىهذالتوضيحبولس

معنىأوداللةمنأكثرلهكانالذىالفصحعيدمعاقمنبعضايستعيرفهو
مصرأرضمنإسرائيلبنىتحريرذكرىواحدكليعرفكماافهو

يبدأالذىوقتافىعادةءيحىوكانللحصادعيداعظيماأيضاكانولكنه
بقولهالعيدذلكفىالشعبيعملهماالناموسحددوقدالشعوحصادفيه

ضاعنكمللرالربأماممةالحزددفيرالكاهنإلىحصيدكمأولمةبكزتأتونإ
بوجوبهموأمر11و3251االويينالكاهنددهايرالسبتغدفى

منالحزمهذهتؤخذأنينبغىفالعامحقلمنالشعيرحنرمىبعححصاد

بهايؤفأنبدالكانبللذلكخصيصاتعدأرضمنأوبستانأوتحديق

وهناكالهيكلإلىبهيؤقكانيقطعرالشعكانوعندمارمزىحقلمن

فوقيحمصأويجففثميهرسالحتىناعمبقضيبيدقأويدرسكان
يعرضكانئمالشعيرحباتمنحبةالنارتلمسحتىنحرمةحلةفىالنارا

ثمشعيرطاحونةفىيسحئكانذلكوبعدالقشمنهيتطايرحتىفيال

أننالحظأنجدأالمهمومنالباكورةكانتوتلثدتهالدقيقيقدم
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تقدممبعدإالدقيقJإطحنهأوشراعهأوالجديدالشمعربيعيمنعلغاموس

كانتإلث4sالمستقبلمحصولالإشارةالباممورةاكاوكادتهالباكورة

لميدالجاالشعرأنوكمابلالمستقفىالمؤمنينكللقيامةأشارةيسوعقيامة

الحياةحصاديأفىأنممكنايكنلمكذلكورةالباعمئقاحتىليستعمليكن

واهمتاألمنيسوخقامحىالجديد

القصةفبصبأخرىيهرديةفكرةتخدافيبولحسيستطردثم

ادمآلخطيطريقعنالعالمإلىالموتدخل319تكونفىالقديمة

اليهودوكانالخطيةلتالساالمباشرالعقابوالمباشرةالناتيجةهوالموتوكان

نرىأدعليناهلالومنادمفىياحرفأخطأواقدالناسكلأنايعتقدون

JIىوكاالخطيةإلىIالميلذريتهإلىتنقلأنممنهاأهقاآدمخطيةأن

يحملأكرنساليخلفالنقىغيرالعملأنAeschylusاشيوس

EliotGeorgeاليوتجورجكتبوكماالتقوىعدمطاخنفس

ويتصرفونييعيشونفهملنابولدونالذيناألطفالمثلأممالناإن

أواألطفالقتلأمكنربمابلعليهمناوتأثيرإرادتناتدخلعنبعيدأ

حياقىلهااألعمالهذهإنأبدامالشاتهايمكنفالألعمال111منهمالتخلص

يستطيحوالوإدراكناوعيناخارجأوداخلjءسواعليهاءالقضايمكنال

خطاياأنأوالخطيةلعملمياليرثأنيمكنالطفلأنينكرأنأحد

الطفلأنكذلكينكرأنأحديستطيعوالءاألبناعندفعلردلهاءاالبا

الجسمبةاالثارأنجيدانعرففنحناألبخطيةتائجنيرثأنكنء

يهوداولكنالطفلالىتفتقلأنيمكناألبيحياهاالتىلألخالقيةالحياةلنتائي

بالتضامنضخماإحساسابحسونكانوافقداهمنأكثرهومايعنونكانوا
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بهبتاثرماشيئايعملأنماإنسانيستطيعالأنهيثققكانالمجموعبين
الحياةيحزمةمرتبطايكونأنبدالكانواحدفكلبمفردهو

آدمألنآدمفيأخطأواقدالناسكلأنيعتقدونالهودوكان

وعندمافيهكانالبعثرعألمكلأنأىالبمثرىالجطسأبكانهمنظرفى
أمامناتبدووقدلناغريبةفكرةهذهتبدووقدالجميعأخطأهوأخطأ

أخطأواقدفالجميعالهودىاالعتقادهوهذاكانولكنعادلةةغيرأنها

ضعالوصاروهكذاالموتعقابتحتالجميعكانولذلكآدمفى

ءبمجىولكنالجميعيموتأنيجبلذلكخطاةالنأسخجمأنالحتى

القديمالوضعهذاوأصبحالسسلةهذهوكسرتيدالقهذاتحمالمسيح
قدوالمسيحخطيةبالكانفالمسميحويغزوهيقتحمهجديداشيئألواجه

الموتهزم

الخطيةمنالجميعجوينالمسيحفىهكذاآدمفىالجميعأخطأوكما

ووحدتناالموتالجميعحهزمالمسيحفىهكذاآدمفىالجميعماتسكما

تقفالجديدةالوحدةوهذهآدموحدتناخمثلواقعةحقيقةهىبالمسيح

متناقضتانوعتانمجىلدينايكونوهكذاالقديمةلوحدةالشريرالتأثيرعلى
الحقائقمن

الصالحولمسيحابلهايقالموتاوالخطيةوآدمأوالفهناك
انتصاركذلكجميعاسملتناقداألولاإلنسانيةخطأنوكماوالحياة

تلثكيرالتهطريقةإلماليومنظرناكانومهماجميعايشملناالثاقاإلنسان

منكثيرفىتشككناومهمامرةألولسمعوهاللذينمقنعةكافتكانها

المسيحلجسوعأنههوالشكإليهايرقىالحقيقةيبتىالذىاألمرفانالمور

اللذينالموتومنالخطيةمنالناممالتحريرجديدةقوةالعالمإلىدخلتي
جميعاالناسعلىجازا
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ألنابالفسبةغريبة4282مناألعدادفىالواردةاألقواالتبدوقد

المساواقدمعالواالبئاآلبيضحالذىباألسدوبرنئأذاعتدناقدفاننا

نملواسناقصودوتاموحبولآلباالفيخنصعخا3يولسىسولكننا

فنفولهنابولحسفكرةنوضحلاإلضنررةتشبمايهاتاأواتبرالتسوى

ويقهرالخطيةحنرمأنهوالعملهذاوكانبهلبتثومممايسوغأعطىاللهإن

وخهائياكامالعالفيهيتممالذىماوسيأقىاإلنسانويحررالموت

أيروإلىاإلبنسيعودالنحوهذاعلر8األنتصورأنويمكنوحيفئذ

كماألبيهخاضعاينحالةليسإذأفاألمرالكاملةوالغلبةاضصرةاعهحامال

3بالقيااالذىالعملأكملابهئولكنهلسيدهالخادمحتىأوالعبديخضع

ليفدىابنهاللهأرسلوكمالهكاكليلكاملةاالطاعةبمجدويعودفيتممهبه

فىأوءالسمافىيكونلنوحيفثذفدياعالماالنهايةفىسيدسلماللهفانالعالم
اللهوقوةمحبةداثرةعنخارجأءكااألرض

قيامةهثاكتكنئملو

أألمواتأجلمنيعتمدونألذينيصنعقماذاوإال
منونيعتمفلماذاآلبئةيقومونالأألمواتكانإن

إنىساعةكلنحننخاطرولماذامواتأالأجل

أموتربناالمسيحيسوعفىلىائذىبافتخاركئم

افماأفمسسفىوحوشاحاربتقدكإنسانكنثإنيوم

ونشربفلنأكليفومونالاألفواتكانإنليالمتفعة

الرديالالمعاشراتفإنتضلواالنموتغدأألئنا
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قوماألنتخطئواوالللبرأصحواالجيدةأألخالقفسد

لتخجيلكمذللثأقولباللهمعرفةكرلهمليست
519243كورنثوصا

دائماالناسوقفوقدجداصعبفصلأمامأنفسنانجدأخرىمرة

اآلنوحقالاتاألموأجلىمنيعتمدونعبارةتعنيهمأأماحبار

وكلمةقاطعبشأنيمحدودكرتفمعلىاستقرواقاإنهماقولايمكنال

فعندمارئيسياننيانماليونافىاألصلفىلماايهاإالمشارالعبارةفألجلال

أوباألشخاصتوتبطرغالبالكرثاوفوؤااتعنىفانهاللمكاناتستخد

المعنيينهذفينتذكروإذعنبالنيابةأومنبدالوتعنىءاألشميا

العبارةهححذحهاافسرالتىمانىاابعضلنخأمل

أنفوقأبكلمةحونهايترجالذينسريأابعضاستنتجأ
هذهوعزرأءالشهداقبورفوقيعتمدونكانواالذينإلىتشرالعبارةهذه

المنظورهىيرالسحابةأرضالمقدسةاألرضفوقاالعثمادأنإلىكرةالة

ةجذابفكرةاوهىخاصةبصفةمثيرءشىهوبالمكانالمحيطةالثهودمن

لمكورنثوسأهلإلىفيهيكتببولسكانالذىاالوفىأنهإاليلةوجه

ذلئافىضونيتعركانواربمابعدبدأقدللمسيحينالعنيفاالضطهاديكن

بدأقديكنلمءامثهدااععرولكناالجتماعىلالضطهادأوانقالوقت
بعد

العبارةفانعنبالنيابةأومنبدالبمعنىنفهمهاكناإذاأما2

يعتميدونالذينإلىتشيرفقداللتاحثالثةإلىدناتقوأنيمكنإليماالمشار
أنأمجد5واألمواتخلفهاالنىالكنيسةفىالخاليةاألماكنليشغلوا

المتمرننمكانالكنيسةإلىيأنىذىاالمسيحىوالشابالجديدالمزمن



مددإلىتحتاجفالكنيسةراحكهمإلمطوانطاموارسالتهمأدواالذينلمدربين

الراحلونيخلفهالذىالفراغيمألونجددءأعضاوإليوينعمثهاقويها
محالونو

للمونىامااحتريعتمدوناألتنإلمماتشيرأنيمكنالعبارةههنهأنكا3

قدمناكثيرينفانثمينةحقيقةتوجدأيضاوهنالهممحبتهمعنوتعبيرا
قبلوكانوأحبوهأحبهمإنسانوتذكروااعرفوألنهمالكنيسةإلىانضموا

للمسيححياتهماموامناوكثيرونهاصايتهمويتخماألجلهميصلىموته

إلييعبرأنقبلعليهمالمؤمنينألحدكانالذىالمنظورغيرالتأثيربفضل
األخرىاللحياة

هذهأننظنالنهايةفىولكنناجميلةكاراألهذهكلأنوح4

اممنيسةإفىموجودةكافتواحدةعادةإفىتشيرأنإاليمكنالاللعبارة

وديةالمعيعادةجماكافتفقدبعدهفيماتمامااختصاممارستهاولكناألولي

الكنيسةفىعفحوايصيرأنينوىكانمارشخماتأنحدثفاذابالنيابة

بعدعنهنيابةيعتمدكانآخراشخصافانفعالالمسيحىالتعليميتلقىوكان
هذهنشأتوقدبالتوكيلأوباإلنابةمعموديةبمثابةكانتأكهاأىموته

الشخصيعتمدلمماأنهوهىالمعموديةمحيححنغيرنظروجهةبسببالعادة

األمناعالخلصونبهتعسيتمالذىوالمجدءالهناومنءالسماسعادةمنسيحرملفانه

يتظوعودأحياناكانواالحرمانهذامنالمونىأصدقاعالناسيحمىل
هذهممارسةبولسيؤيدالوهناالموقأولئكعنبالنيابةفعاليعتمدواألن

اإلطالقعلىمعتىأىلهاكانأذاعالءيتسافقطولكنهارضهايوالالعادة

ثانيةومونسيةاالمواتيكنلموإذاقيامةهناكتكنلماذا

للحياةظيمةالهالدوافعأحدعنلجحدثالنقطةهذهمنبولسينتقلثم
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المسيحيةالحياةومتاعبمخاطرالمسيحىيقبللماذااللءيتسااهفنرلمسيحية

أمنفعةأوجدوىدونيمضىءشىكلكانإذا

خطرفىيومكلحياتهكاشافقدةخصىااختبارههناويذكر

الجديدالعهديسجلهولمأفسسفىلبولسحدثقامرعباماشيثأأنبدوال

فىكانإنهفيتهول851اثوسكورن2فىثايخةذلكإلىيشروهو

وكانالحياةمنبئممياأنهحتىالطاقةفوقكبرةضيقةفىأفسسفىآسيا

بسجنيوفمبنىأفسسفىنجدهذايومناوإلىالموتحكمنفسهفله
هنايعستعملهاالتىوالكلمةداوحوشمحاربةيدعوههناوهوبولس

الساحةفىاألسوديصارعأنإلىيضطركانالذىللصصارعتستعمل

حفظتحياتهوأنفعالذلكمملقدبولسأنبعدفيماالديفيةالقصصنارتخبر

مواطنأكانبولسولكنعايهخهجمتكنلمالوحوشألنعجيبةبكيفية

ميدانفىأوالساحةفىالوحوشمنالصرلعلىرييكنولمرومافيا

ليصورالعبارةهذهاستخدمقدبولسيكونأنيحتملولذللثالمصارعات

هالناممنالتسهالسيئةحاملةوهـوإرطابخهدبدنلهتعرضمامدىحياواتصو

لطءيتساكلههذاءوإزاسةمفزوحوشكلثابةلهكانواالذيئءالغوغامنأو

لماإذاوالجروحواآلالمالخاطرهذهكلتحملإلىالمسيحىيدفعممابولس

العالمهذافىهناحيماتنالىبهأخرىحياةمناكتكنلموإذاقيامةهناكتكن

ءشىيوجدالوأنهءشىكلهىالحياةهذهـأنيظنالذىالرجلإن

والكتابدانموتغداألنناونشربلنأكل9يقولأنيمكنبعدها

مالكهذاكأكتكلمواالذينبعضأقواليذكرنفسهالمقدس

خمراآخذهلمواونبقولالذينعن6521ءإشعيافيتحدث
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والجمامعةجداأزيدبلعظيمااليومكهذاالغدويهـوذمسكرالنشتف

منخرلالنسانليسيقولكتبالمطافخاتمةهوالموتأنظنالذى

242321جامعةتعبلىفىاخرسهنةويرىويشربيأكلأن

الغبىكنىاعنتحدث4نفعيموعأنبل97بم581851

وقاوافرحئواشربىكلىالنفسهشعاراواتخأاألبديةنسىالذى

المثالسبيلعلىنذكرالروحبهذهزاخرالقديمواألدب91ا2

ءالقدماالمكروبنعاداتمنعادةعنودوتكلساليونانىالمؤرخكتبهما

يأنىءاألغنيابينتقامالتىتالحفافىمنحفلةفىالمأدبةتنتهىعندماقال

يمرثمذراعانأوذراعطولهإنسانلجثةخشبىتمثالبهنعشامجملخادم

لتاهلهبقولهثممكلواحاأمملويريهيوفالضبيناقثالبهذاادماظ
هذامصلستكونتموتعندماألنكوافرحإشربفيهوحملقجيداهذا

أثينافىينتشرالطاعونءوبابدأعندماأنهاليونانمؤرخىأحدويحدثنا

بشغفواواندففاضحةجريمةكلارتكابألنفحمهمالناساستباح

كافشاالحياةأنوالىاعتةألنهمالجسديةلئهواخهمكلإشباعولةصطإلي

وفىعقوبةأيةعليهملتوخالوقتمنعمطحهناكبكونلنوأنهقصبرة

عزيزنىيالنعشدايقولالالتيهاشاعركتبالعالمفىالقصائدألثهرمنقصيدة

المليئةالعجائزقصصمنودعكلنايحلواماولنعملولنحبلسبيا5

بعدثانيةتشرقثمتخربالشمسإنواحدابنساتساوىالفهىبالعبوس

أنبدالفانناالقصميرالفتاضمياوهايغيبفعندماحياتناأماقصيرليل

دائمواحدايلفىذلكبعدئنام

الحاضرةالحياةهذهفانستفلافىأخرىحياةفكرةأنكرنااوننا
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فىأعنملحياةإعدادتدريبهىالحياةهذهأنأنكرناواوقيمهاكلفقد
أنحبثاومنوالشرفإلقاألخىوروابطدعاثمكلعزعثزلالمستقبل

ءوشرفاطاينيكونواأنيحبالناسأن4يحهذاعكسنصدقأونزعم
الذىالرجلأنهىباقيةستظلالتىالحقيقةفانءاجزأولمكافأةتوخدون

مشماههووحدهالعالمهذاكأنيعيشفانهالوحيدالعالمهوالعالمهذاأنيعتقد

للذينأولثكيعاشرواأالينبغىالكورزيهينأنعلىبولسريوهكذا
العدوىتجلبنحاطرةهىءهوأمثالفعاشرةيامةقتوجدالبأنهيقواون

علىتدلعالمةليصقيامةتوجدالبأنهاقولواوتنجسهاالحياةتدنسالتى

عنبولسويحاولبالتهالمطبقالجهلعالمةاكنهوحموهاأوالمعرفةعلو

الصحيحأعلربقاإلمىأعاليناءهواليعيدأنتخجيلهمطريق

وحانىوائرالعيوانى

جسموبأىاألمواتيقامكيفقائليضوللكن

يمتلمإنيحياالتزرعهالذىغبىيايأتون

بلييهرسوفأئذىألجعممتزرعلستتزرغهوآلذى
اللهولكنالبواقىأحدأوحنطةمنربمامجردةحمة

جسحهالمزورمنواحدولكلأرادكماجسمايعطيها

واحدجسدللناسبلواحداجسداجسدكلليس

اخرولالليراخروللسملاخرجسدوللبهائم

السالوياتمجددكنأرضميةأجسائموسملوئةوأجساما



وصجدءشىالشمسمجااخراألرضئاتومجدءى

عنيمتازانجألنخر7النجومومجداخرالقمر

فىيزرأألمواتقيامةروأيضعاهكذاالمجدفىمنسج

سجده5فىويقامهوانفىيزرعفسادعدمفىأويقامافساداإ
يوانيأجسمايزرعوةفويقافضعفىيزرع

جسحمويوجدحيوانىجعمغيوجدروحانياجسماويقام
أألولاإلنساندماصارأيضامكتوبكلهكذاروحانى
الروحانىلثسلكنمحيياروحاأألخيروادمحيةنفسا

مناألولأإلنمصانالروحانىذلكوبسعالحيوانىبلأوال

هوكماءالسمامنالربالثانىأإلنسانترابىاالؤكأ

هكذاالسحاوىهووكصاأيهـحفداالتثرابيونهكذاالترابيى

شلبسالترابأعورةلبسناوكماأيضاالسماويون

5105394وراالسماوىصورةأيضا

شيئانتذكرانبنادرسصلالةهذارقهمتفسيرمحاولةفىنبدأأنقبل
علىشيئأعنهاأحديعرفالءأشمياعنهنايتحدتبولسأنوهوواحدا

البشرىباالختبارصلةلهامعروفةأمورعنيتحدثالفهوالتحقجقوجه

وأنيعبرالالتىءاألشياعنيعرأنيحاولفهـوباإليماننقبلهاورأهـولكن

استخدامهأمكنهماكللذلكمستخدماوصفهايمكنالالتىءاألشمياا
خطرأنفسنانجنبفانناهذاتذكرناوإذاالبشريةواأللفاظاألفكارمن
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عالأفكارناونركزاألقواللهذهالحرفىالتفسيرمحاولةخطأفىالوقوع

األقوالهبغعنهابرءأنأرادوالتىبولسذهنفىكانتالتىءالمبادى
اضنإفزإذايقولونكانواأناسإلىيتحدثالفعحلهذافىبولسفان

بهالناسوميقالجسدمننوعفأىلمجسدقيامةهناكأنجدالوسلمنا

ثالثةءمبادىنرىالسؤالحمذاعنبولسإجابةوفى

طوتواألرضفىتوضعفالبذرةوتشبيهامثالالبذرةيتخذفهوا

الذىالجسمعنتمامايختلفبجممملتحياثانيةتقوممعنوقتفىولكخها

أنيمكنواحدوقتفىأنهيبينأنالتشبيهحهذابولحمىويريدبهزرعت
فالبذرةوباقيأمستمرايظلذلكوححمواختالفتحللهناكبكون
كبيرأاختالفامختلفالهااللهأعطاهالذىالجممميكونتنمووعندمائتحلل

األولىالحياةنفسمىاختالفهامنوبالرغمتحالمهامنغفبالرذلكوح
تدفناألرضيةأجسامناأنعلىهنرتلالحجةوكدهزرعتالتىالبذرةونفس
جدامختلفابهتقومالذىالشكلىيكونوقدثانيةومستقولكنهاوتتحلل
الشخصسنةهويقومالذىالشخأنهىدائماتبفىالتىلقيقةاولكن

بالموتنتحللقدإنناالمقامالجسدشكلاختالفكانمهماماتالذى

بعيخهاهىوتبقىتظلأشخاصناأنالحقيقةولكنبالقيامةنتغعروقد

العالمهذافىحتىأنههوبولسيسجلهالذىالثانىاألساسىوالمبدأ2

الخليقةمنمستقلقسمفلكلاألجساممنواحدنوعيوجدالنعرفهكا

حىنحاوقلكليدطىاللهأنبرهنتالحجةوهذهبذاتهالقائمجسمه

األمركانوإذالخليقةفىلدورهوالمالثمالمناسبالجسممحماءشىولكل
مناسباجسماأيضاسيعطينااللهانشوفعأنلهالمعقمنفانهكذلك
القيامةلحياة

وتحسنتقدمالحياةفىبوجدأنههوالثالثاألسماسىوالمبدأ3
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67تكوفيايألرضابقىمنicاألواإلنسان4آجبلقد
ابقىمنجبلإنسانمجرديكونأنمنأحمىهوقالثامدTيسرعولكن

طبيعةبيحسcادواحداحكناوكماذاتهاللهلروحتجسيدإنهاألرض

جسدهالبسيهماموتهوارثنخطيتهفىمشزفييمذالقدهحياتنا

سوفولذلكالمسيححواحدكادسيدةاالحياةطببعةولمجسبهكذا

نبدأحقاكناوإنأنهعالهنترالحجةوهذهوكيانهحياتهفىمعهنشترك

أيضاروحىجممممايومالناسيكونkبدcىUpبجممم

يثالحاعنيمسكوحكمةرijفىبولسظلكلهالفصلطواوفى

اآلنيكفىإنهيقولىأنوياوكانهالجسدذلكعليهاسيكونالتىالصورةكن

اللهبعمالتىبالميورةسيكونوأنهروحمافيأجسماسيكونأنهنعرفأن

4244مناألعدادفىولكنالمسيحمثلسنكونوأنناباإلنحتاجأننا

التىحالتناعنءالضوبعضامناTتلقىمقابالتأرنمأماضفابولسوري

المستقبلفىعليهاسنكون

يكونفلنالمقبلجسمناما1للفسادقابلالحماضرجسمناإنا

الشاعرقالوكماوالفسادللتغييرخاضعهداعالمنافىءشىكلأنالثJى

ونضارةيذبلالشبابجمالنSophoclesiسوفكليسالقدبالونانى

ثافوتظلوالدوامءالبمالهاسيكونالقادمةالحياةولكنتذوىالرجولة

نقهاiiبنضرتهاالناضرةءاألشيافيهونحتفظجميلةالجميلةءاألشيا

مجدفىفسيكونالقيامةجسدأماهوانفىالحاضرجسمناإن2

هذهفىبحمهولةياتيناأنيمكنالهوانأنقصدربمائجحهذابولسيعنىوماذا
الحياةتلثفىأماائزناوكروشهواتناالجسديةمشاعرناطريقعنالحصاة

ولكنهاوبواعثناعثهواتناخادمةبعدفيماتكونلنأجسادنافانالقادمة
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هناكيكونأنيمكنالالذىاألمردئهالطامرةالخدمةأدواتصمتكون

شرفامنهأعظمأومجدأمنهأكزهومعا

قوةفىفسبهونالمقبلجسمناأماضعففىرالحاجسمناإن3

ءالشىولكناإلنسانقوةعغرالحاعمرنافىكثيرايتحدثونالناسإنا
قتلهالىقدبؤدممطءهوامجرىأوءمافقطرةقوئهالضعفهحقاهوالملحوظ

الجسدعلينايفرضهمابسبباألحيانأغلبفىالحياةهذهفىمحدودونونحن

ارآوتكرمرارألمادىاالجسدىتكويننايقفوقدوتحديدحصرمنىويحتمه

أغلبوفىقفهناإلىلناويقولمناوأحاوخططنارواناوجهفى

ومحدوديةوضعفعجزمنعليهنحنمابسمببالحياةفى3مالناتخيباألحيان

افنابلكلهلهذاأوأدفىهناكيكونلنالقادمةالحياةلمكفىولكن

أوأردناههنافيهأملناماكلوسنجدالضعفالترفالتىنجآلقتئضنكتسى

الوصوليمكنناالأنهنظنكناماكلإلىوسنصلنجرمنبهأوحلمنا

المحالمنباضرألرض61لمحلىونحنأماصنايبدوكانماكلوسنبلغإليه

القادمةالحياةدكاولكنمكسرةأقواسهواألركماعلىلديخاماكلإن

الكاملةةالدائرلناسيكون

فسيكونالمقبلجسحناأماطبيعىحيواقجمممالحاضرجسمناإن4

لسناعليهانحنالتىالحالةفىأنناجمهذابولسقصدوربماروحانياجسمأ

الحياةفىولكننالهناقصةأدواتوأنناالقدسللروحكاملةغيرأواناال

النختبرهأبطربقةنايمالأنحفاالروحبسئطيعافالتىالحمالةإلىسنصاالقادمة

ويمكننامناكاآلنيمكنالكايستخدمناأنحقاالروحوسيعشطتممنا

يمكهالالتىوالكاملةوألمحبةالكاملةمةوالخامماملةاالعبادةنقدمأن

وحلمآلروثردجمإالالعالمهذافىونتأن
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الموتلبة

أدديفدرانالودمألحمأإناإلخوةأيهاهذافأقوذ

هوذاالفسادعدمالفساديرثوالءأدئهملكوتيرثا

فىنتغيركفناولكنناكئنانرقداللكغاقولهسر

سيبوقأفإنهأألخيرالبوقعندعيزطرفةفىلحظة
الفاسدهذاألننتغيرعديحافسادأوتحناألمواتقامفي

عدميلبسالمائخاوهذافسادعدميلبسأنيذأل

هذاولبسفسادعدمالفاسدهذالبسومتىموب

ابتلعالمكتوبةالكلمةتصيرفحينئذمولتعدمالمائت

مغلبتلخأينءموتيالشوكتكأينظببماإليالموت

اجخطيةالوقوةالخطيةفهىالموتنموكقمأماهاويةي

اءيسوجبربنابهبةااعطيفلملدهشكراولكنامولئالىهى

نكيررالممخينكوفواءاألحباعوتىإإباإذأخكسأا

أنعالمينحينيكلالربعملفىردقمكشمتزعزعين

الربفىباطالليمستعبكم
510585كورنثوسا

بولسأنالفملافىفىلالتأنجدأأنقبلرنتذعأنيحبأخرىرة

نقرأأنويرؤأىواقوالآلاةإآلأىتءاأشعنثييزال
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15نقرأنمنلأفففهذاعظيمةقصيدةبهنقرأالذىبالذهنلالفذا

رسالةأومقالةيحللأويشرحأنيحاولالذىالنقدىبالذهن

ذروتهإلييصلحتىالخظواتمنسلسلةفىمتدرجاهناالموضوعويسبر

ملكوتنرثألننسصلحالالحاضرةيحالتناأنناعلىبولسبيرا

العالمهذافىاةتكفينااالهليةمندرجةعلىاالنكناربماالقه

يحرىأناثإنسانيستطيعفقدى61فأالعالمفىياةفىأبداتصلحالولكها
إلميحتاجلكنهوالعباحفىيمعمتقلهالذىبالقطارااافىمنتمكنهبسرعة

ألنتؤهلهبسرعتهيجرىأنابستطتمحتىتمامامختلفاآخراإنسانايكونان
حسنةكتابةيكتبأنإنسانخيستطوقدبيةاألواأللعابفىيشترك
ليجيدآخرإنسانايكونأنإلىمحتاجولكنهأصدقائهلتسليةلكفى

بهاإلحتفاظعلىأصدقاوةيحرصيثاشيكتأنمنتمكنهالتىالكتابة
طيباحديثأبتحدثأنأنسانبستحليعوقدالدائمءاإلقتناتستحقكذخيرة

حتىآخرإنسانايكونأنإلىيحتاجشهولكناديهدائرةفىومقبوالصخاسبا
إلمداثمايحتاجاإلنسانإنءوالعلماءاالخبردائرةفىديثاطيقودأنخيستط
علهبولسيصرودذدكالحياةاتبمرمنأعلمرتبةإلميدخلحتىيتخيرأن
اللهصوتملفىالدخولمننتمكنأنقبلأوالبرنتكلأنينبخىأنه

يحدثقدءالمفاجىيرالتغذلكأنعلىيلحفانذدكعنوففال2
ثانيةالمسميحيسوعءبرعندإليهبتعللعكانإذحياتهزمانفى

يخشثهأنينبغىالأنهوالغلبةبافثرةإحساسفىليعلنيستطردثم3
عحهمويرالناسيخيمتالذىالشبتهودائماالموتكاندلكلالتغييرذالشاأحد

بهانذالياحوأفاسبثوأطأععلممنجونسونكتورالمهاكانفقد
نجمثثاماالكثيراأنهمرةبولولصحيقهأخبرهولماالموالبئشهيخشى
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بالفسبةفهاالموتيكنلمواحدةلحظةيذكرالبأنهجونسونأجابهلموت

يخثىأالينبغىإنهمرةنولزمسزلهقالتوعندمامرعبانحيفاأمراله

إنسانيستطيعالبقولهأجابههااألخرىالحياةباببمثابةهوالذىذلك

الخوفأنوأعلنهبةوالرالخشيةمنبكثيراإلحساسدونيموتأنعاقل

هىإنماكلهاالحياةأنحتىإنسانلكلبالنسبةطبيعىأمرهوالموتمن

يتأنىأينفنالموتفىكريفاللكىاإلنسانيبذلهمتواصلواحدجهد

منالخوفبسببيجدثمنهجانباإنالموتمنالخوفهذالالنسان

كانإذاأمابالخطيةاإلحساسإلىيرجعاألكبرالجانبولكنالمجهول

لهبالنسبةسيكونعندئذالموتفانهولةفىاللهسيقابلأنهبشعرماإنسان

ذلكلالنسانيأنىأينمنولكقعظيمةمغامرةمجردبانبيترداقالكا

يرىدامفاالناموسعتبأنهإحساسهمنيانىإنهبالخطيةاإلحساس

قفصفىإلمجرممركزفىدائمايكونفانهللبرناموسمجرداللهفىاإلنسان

اهذاولكناإلدانةبيقنبلاعةالبرفىأملبالالقاضىاللهأمامالمجرمين

الناموسهوليساللهأنليخبرناءجافقدويالشيهحوهيسوعءجاماهو

ةالنعمةبلالشريعةأوالقانونهوليساللهكيانمركزوأنبمالمحبةبل

البيتةحظمرإلىأبنائهعودةينتظرأبأمامبلقاضأمامليسسنصثلوأننا

يزولوهكذاالموتعلىالنصرةيحالمميسوعأعطاناعينهالسبولهذا

العجيبةاللهمحبةأمامالموتمنالخوف

ةدائمألمهبفمابولسيفعلاحاألهذاخهايةفىوختاما4

تتحولالتأمالتونرىوداشعااحاقىفجاةصبحالالهوتيةالحقيقةفنرى

يختموهكذاادائجاللعحلملحةحاجةهناكأنوزىليهءأشياالى

غهرنراكونواءاألحباإخوفىياإذابقولهاحاألهذابولس
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فىباطالليستعبكمأنكنعاحإنكلالربعلفىنمكررعزعن
جديرالنهايةفىهدفهاولكنمبةصتكونقدالمسيحيةالحياةإن10الربه

الذىهوالهدفومذاوتعبونضالكفاحمنيقاطافىيبذل01بكل

والمتاعباقجارباكلثحملمنبمكنناالذىالعظيممماوىالعءالرجالعطينا
ةفياوزغلكلمنالنفسيطهرالذىوهو
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ئرعالياديرمحاحا

عطيةخطط

أوصيثفكماينالقديسألجلالجمعجهةمنوأما

أولكلفىأيضأأنتمافعلواهكذاءلميةغالكنائس

حتىتيسرماخمازنأصكندهمنكمواحاكلليضعاسبوخ
فالذينحضرقأومتىحينئذتجمحيكونالجئتإذا

إلىإحسانكمليححيملوابرسمائلمفهمأرتستحسنونهم

أيضأأناأذهبأنشتحقكانوإناورشمليم
ونيةبمكآجتزقامتىإليكموسأجىمعىفسيذهبون

اشتىأوعندكمأمكثؤربمابمكذونيةأجتازألنى

اريدلستألنىأأذهبطحيئماإلىتشئعونىذنملكيأيضأ
عندكمأمكثالحأنأرجوألنىالعبورلمفىأراكمأراالن
يومإلىأفسسفىأمكثولكننىلرب11أذنإنزمانأ

ويوجد4فعاعظيمبابالىاانفتحقدألنةوأألخمسين
ءكثجرونعاندون

بالعندكميكونأنفانظرواتيموثاوسأتىثإإنثم
فاليحتقرهأيضااناكماالربعمليعملألنهبخو



األخوةمعأنتظرهألنىإليليأتىبسالمشيعوهبلحد

يأتىأنكثيرأإليهفطلبتأألخأبلوسجهةمنوأما

أآلنيأتىأنالبتةإرادةلهتكنولماإلخوةمعإليكم
ألوقتتوفقمتىسيأتىولكنه

21ا61كورنثوسا

منثرأكنموذجىبشكلبولسشخصيةأمامنامايوضحهناكليس

فهوععثرالسادساحواألعشرالخامساحاألبإنءالمفاجىالتغيير

ويناقشوالالهوتالفكرءأجواأرفئفىبنايحلقعشرالخامساحاألفى

ءأشياجداعمليةبطريقةعشرالسادساحاألفىجيعابينمابماآللىالعالمحياة

يستطيعكانبولسأنأىاإلداريةالكنيسةوبشئوناليوميةبالحياةنتعلقأ

أدقيتذكرأنيستطيعكانكاالفكرمستوياتوأحمىأرفىإاليصعدأن

األحالمابأمناحدأويكنلمإنهلالدارةالعمليهالتفاصيلوأصغر

ثونياولكنهمةالالهوتيالتأمالتفىالتحليقيستطيعونالذينوالروى

فىفيهارأسهكانأوقاتببولسمرتلقدالعمليةاألمورفىتماماوبعجزون

هذهعلىدائمأثابتةكانتأقدامهولكنبكثيرذلكمنأعلىوربماالسحاب
بةالاألرض

اعاقديسنفقرألجلالجمععنديثباطالفصلهذافىكالمهداوهو

2غالطيةراجعقدبهعلماجدأةعزينالخدمةهذهكانتوقدأورشديمفى
والبد4271أعمال5152رومية89كورنثوس2ة01

هناكاكااليونافىالعالمففىالقديمالعالمفىمعينةأخوةهناككانتأنه

مالمطعوزأوائقةفىماإنسانوخفاذاأرانوىتسمىجمعيات

لمساعدتضاقرلهايوفروامعايحتمعونمعيةابفىأصدقاوةكانءمفاجى
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ءاألغنيامنيجمعواأنواجهممنموظفونهدريمللسوكانفوائدبدون

لنومالمحرالمعدمنعلىيوزعوابمينلموس11

كانواوأغتنواوأفلحوابالدهمخارجهاجرواالذيناليردوكان
ولمءاوللفقرللهيالصلعاتهملربتمحملنأورلثمإفىبرسلهميبعثونماكثيرا
العالمعنءوالسخاءالعطافىالمسيحيةالكنيسةتتخلفأنيريدبواسيكن

ابولسيعنىكانأورشليمفىءاللفقرالجمعهذاولكنالوثنىوالعالماليهودى
ذلكمغأكثرهواما

ينالمبعرالهسيحينولتعليمالكنيسةوحدةإلظهارطويقةكانإنها

حممواحاكلعلىوأنهكنيسةءأعضاهمبلجمعيةقءأعضاليسوامإ
بولسنظرفىالكنيسةمفهومكانلقدالباقنتجاهومسئولياتاماتلتز11

باحتياجاتتمالوضيقةمحدودةمذهبيهنظرةيكونأنمنأبعدا
آلخرين11

وبقنظيمللمسيحيةلىاحماالتعليملتطبيقطريقةكانالجحعهذاأنكما2
عزالمسيحلتعليمالعمليةالترجحةبفرصةنالمتجدديمدبولحسكانالجحعهذا

المسيحيةالمحبةفضيلة

كلماتتسععناليقلمارسائلهمننحتلفةمواضعفىبولسويستخدم

الجمحهذابهالجصف

إضافياجمعاتعتىالنىمأملوجياكلمةهنايستخدمفهو1

عليهينرضساالتىباإللتزاماتءالوفابمجرديكتفىالالمسيحىأنهذاومعتى

سؤالكانوقدمنهيطلبمماأكثرويقدميفعلإنهبلثرعالأوثانونال

فضلفأىفقطإخوتكمعلىسلمتمإنعينهىالىهذاإلىيؤدىرروع
574خمماالصغعون
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نأاإحساتعتىالتىCharisخارسكلمةيستخدموأحيانا2

تعطىالتىيةالمجانالهبةتعنىوقد84كو1632كورنثوسأ

ءالشىهوليسحقاالججلءالشىإنوباختيارهالشخصإرادةبمحض
الذىءالثمىولكنهامركبكانمهماوقسراعنوةاإلنسانمنيؤخذالذى

أنويحبصغيرأتافهاءثىالذلككانمهمابالمحبةيفيفقلبمنياقى

كورنثىمسيحىكليعطهأنمبلغامعيناينبخىيحددالبولسأنهنانالحظ

فالمبلغثروتهمحيتناسبوماتيسرماوايعطانبنبغىأنهميخيرهمولكنه
كبيرآومبلغاحقيقيةتضحيةيعترقدغنىلوجلبالنسبةتافهايكونقدالذى

قلبهإليهرشدهمابقدريعطىأنيجبواحدكلإنفقيرلرجلبالنسبة

ضميرهعليهيحثهماو

Koinoniaنياكوينوكلمةالجمعهذاصفلوبولسوأحيانايستعمل3

اشركةتعتىكلمةوهى156روميةة84931كورنثوس2

أساسعلىتقومالمسيحيةالشركةإن01المشاركةهوالشركةوجوهر

مالديهاكلأنتعتبرولكنهالهابمالنضهاتستأأنالتستطيعالتىالروح

أنينشىالفثوالسوالاالخرينمشزكاحيكونأنبحبممتلكاتمحن

اAIمولكنبهاإلحتفاظيمكننىا4هوليسمهيمناعليهايكون

Vأعطيهأنيمكننى

كورنثوسنيادياكوكلمةبولسستخدمناوأحيا4
العمليةالمسيحيةمةالخطهآلتعنىكلهوهى4rاyا849

وقدسةاكظاكاسكاتالتىdeaconاإلنكليزيةالكلمةاشتقتونها

بأنفسناخدماتالتؤأندونتحولحياتنامحدوديةأنأحيانايحدث

نحنالنستطيعجمثيذهبأنبهألسهمالذىللماليكنوهناشخصيا
بأشخاصنانذهبأن
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تعتىالتىدروتيسهاكلمةبولسيستخدمومرة5

عنابولسيتحدثالفصللكAYو82كورنثوسجسمام

هذهجسامةداإلستخدامتهءإساعدملضماننهيرافقوالذينالكنيسةرسل

فقدلنفسمهءشىعلىليحنIjيرغبيكنولمإليهالموكولةالمهمة
كانهولكنهجبينهوعرقيديهتعبمنيكتسبهكانالوقانعايامكتفكان

التعليقاتمنلتوزتمجسامةأوةوفولهتكونعندماقلبهفييفرحشطثبال

منأصبحإذايفعلهموفبماإنسانيحلمعندماأنهالبشريةالطبيعةعنالالرعة
فيمايفكروقلمالنفسهيشتريهسفيمابالتفكيريبدأدائمافانهالمالييهاابأ

كذالثيكنلمبولسولكناآلخريئعلىيوزعهأوبعطيه

فىتعتىالتىيولوجياكلحةبولسوأحيانايسفخدم6

ليسءالعطامننوعهناكه9كورنثوسY2بركةالحألةهذه

بتضجرويقدماضمطرارىثقيلواجبكجرديعطىالذىوهووكة

جدأوتفرحتسروكةفيهتوجديتىالحقءالعطاكلولكنإبتهاجوبدون
السخىءبالعطا

Vكورنثوس2عناليتورجياكلمةوأحيانايستخدم

كانالعظيمةأثيناعهودقىالونانعندنيلتارتلهاكلمةوهى912

بعضنفقاتلدفعالخاصةأموالهممنيتبرعونءاأموأطنونهنالث
روايقشعريةقثيلفريقتدريبمثلالمدينةأهلنهمكانتالتىالمشروعات

وتشخيللوازمنفقاتلدفعأوالمدينةلشرفرياضيةمبارياتفىتلعبأو
كانتالكلمةفهذهحربفىأوخطرفىالمدينةتكونعندماحربيةسفينة

وهكذاواختياراتطوعاللدولةيؤدجمهاالتىالخدمةبمعنىاألصلفىتستعمل
ولكنهعليهيفرضاوأحدمنيطلبNIينبغىءشىإنهالمسيحىءالعطا

يكوندأنويحبشخصيةالاإلرادوبمحضواختياراطوعايقدمأنحب
اللهبتوأهلالقديمممإنلمساعدةإمتيازاباعتبارهالمقبو
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AوAأيليمهسونىكلمةمستخدماالجمعهذاعنبولسيتحدثةر

eleemosune1JLأtV1صدقاتتعنىبونانيةكلمةوهى

الدينعنالهوديةللفكرةباالنسبةجوهريأأمراالصدقاتتقديمكانوقد

تقديمتعنىىاعينهاعةالكيستخدمواأناليهوديمكنكانKأنحتى

أنأحدخيستطكيفداونءبتساوكانواأيضايأالبربمعنىالصدقات

اسعضاكرييكونبأنjباررجلأنهيبيمانما

كلمطوسمورايكثهـكلمةاستخدمقدبولسأننرئاوأخر9

الكلمةمذهأنعنامالحخلتهرتجاومماقرابينتعنىالتىJ1FY1vأ

إلنسانيعطىماكلأنيعنىوحثذاوذبيحةتقدمةتثىالتىعينهاالكلمةهى

بعدةال7aداأليائحوأحسنأفضلإندئهوذبيحةتاتدمةالحصقةفىهومحتات

اللهدyأوألحدمانظهرالتىوالرحمةالشفقةذبيحةكلالتائبالقلبذبيحة

حاجلىفىأوصففمايكونعندما

هوأولهمامساعديهمنباثنيهمايوصىبولسنرىالفصلهذاخمهايةوفى

بالنسبةحتىبمكانالصعوبةمنكورنثوسفىالموقفكانوقدرنيحوثاوله

كتيحوثاوسلشاببالنسبةتكونبالحرىفكمكبولسمخترجلس

العملألجلبلشخصهألجلليمسيحترمزهأنلهمبولسوصيةوكانت
يمجدالذىموالعملإنبلالعمليمجدالذىهوالرجلفليسبهيقومالذى

وكرامتهالعيمالعملشرفتضارعكرامةأوشرفديوجوالالرجلا
أمامنالسأبوويرزأبلوسهوبولىبهأوصىالذىثاشالالشخصوكان

أنالرسالةهذهبدايةفىرأيناوقدعظيمةحكةلهكرجلالفصلهذان

موافقةأومصادقةدونلوسأبإلممنفعمهاعلىأطلقتكورنثوسفىجماعة

عنبعيداءالبقافىرغبأنهفىوالظثبألكأبلوسعلمولقدعنه
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أبلومموكانهناكإلىذهبلووتتبعهالجماعةهذهتنشقلئالورنثوس

الخالفاشبسببممزقةالكنيسةتكونعندهـأنهأدركيحيثالحكةمن
نظراوأبعدحكمةأكثريكونبعيداءالبقافانوالتحزبات

ختاميةوتعياتكلمات

تقووارجاالاكونوأإليمانفىاائبتواسهزوا

محمفىاموركمكلتصرل

بضتتعرفونأنتمأإلخوةأيهاإليكمطاوأطل

بمأنفسبوارتوقدأخائيةباكورةأنهماستفاناس

ءالؤالأيضألمثلأنتمتخضعواكىالقديسينلخدمة

ءئمجىأفرحإنىاثمويتعمأمعهميعملمنوكل

نقصانكمألنأخائيكوسووفرتوناتوسأستفاناس

فاعرفواوروحكمحمطروأراحواإذجبروقدءألال

ءالوالمثل

الردثفىعليكملمحسلمأسثاكنائسغليكمذسلئم
بيتهمافىألثىالكنيسةمعوبريمكألأكيالكثيرا

بعضعلىبعضكمسلمواأجحعونأإلخوةعليكميسلم

دأحكانإنسولسأنابيدىالمالممقدسلبقبلة
أثامارانأناثيمافليكنألمسيحيسوعالربيحمبال
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جميعكبممعمحمتىمعكمالمسيحشوعالربنعمة

امرينشوعالمسيحفى
613142كورنثوسا

ساطألاءضولنايلتىوالعمليةالعاديةعباراتهفىألنهشائقفصلهذا

األولىالكنيسةفىةاليومالحياةعلى

منسلسلةبتقديمبولسيبداععثروالراخثرعالثالثالعددينوفى

رىعسطاقىذاتاألولىاألربعةاالوامرأنويالحظأوامرنهس
أوكالحارسروااسمدهجنثىإلمىجيشاقائرهايصىأوامروكانها

للعدوواوالاإلكانفىتثإلواأنىسمالعدوموعندماالديمبان
المعدوكالجندىوأبطاالرجاالكونواالمعركةوقتوفىواحدةبوصة

ملككمألجللحربتقوواحسناتدريبأوالمدربجيدااإعداد

2الجندموؤفكانفهماذلكبعدالرسمولأوامرفىإلكنايةتتغيرئم
منالمسيحىاإليمانتهددالتىءواألشيااألشخاصألولئكبالفسبةالمسيحى

إنومحبارفيقايكونأنينبغىالكنيسةداخلللذينبالفسبةفانهلخارج11

اأينبخىكمااجعتترالالتىالشجاعةفيهايكونأنينبغىالمسيحيةالحياة

أبدأتفهـشلأوالتسقطالتىالمجةفيهايكون

وأخائيكوسوفرتوناتوساستفاناسأفسسفىلسبوإلىءجاقدوكان

فىكورنثحسحادثاكانمماجديدةمعلوماتتضمنتالتىاألخبارإليهيحماون

عليهوليثتىباستفاناساإلخوةليوصىالفصلهذافىكتبهاالتىوالعبارات

كانألنهامباإلحترجديراكانهذاواستفاناسجداشائقةعباراتهى

الكنيسةخدمةفىنفسهتدوضع

الخدمةبدايةهىاإلختياريةالتطوعيةالخدمةكانتاألولىالكنيسةوفى
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ألنبلالناسمنبتكليفأوبتعيينقائدايصجحأحديكنولملوحمية

وكاناويوقرونهالجميعيحترمهزافعصرزافبناوعلىاته

اإلنجيلألجلوالتعبالعملفىيشتركونالذلئكأولكلواجبااماإلحتر

وقدالمسيحعمليواصاونألفهداولكن4آلالخدهلهذهعينوهالناسألناال

الكنيسةفىفقالويتعبونيعملونالذيئعنمختصرالعليقاأحدهمعلق
يتعبونقايلننلكنويعحلونونكثير

يايخومنالتحيماتمنسلسلةفهماوالعشرونعشرالتاسعالعددانأما

هذينذكرؤددوقدوبريسكالأكيالإليهمرسلهاكثيرةتحيات

بشتغالنوكاناحهوديينوكانااألممالسفروفىلسبورسائلفىالشخصن

حواليولكنروميةفىاألصلفىمانيفوكاناالخبامبصناعةلسبومثل

دوقىبطرأمراوسكلودثومانىالرراطواإلمبرأصدرمقا5أو94سمنة

التقىحيثكورنثوسإلىوبريسكالأكيالفضىروميةمنالجهودكل

ذهباكورنثوسومن812أعمعهماوأقاممرةألولبولسياجمهما
وأصدقائهمافقائهمالروسالمهماتحياتهمالسبواآلنيرسلمنهاالتىأفسسإلى

روميةإلىعاداقدأتهمانعرف613روميةقوكورنثوسفىالقداى

السفوأنيسكالوهـأكيالعنالشائقةءاألشيانوهثانيةهناكوأقاما

بحكماإلئنانتنقلفقدالزمانذلكفىحتىوطبيعياسهالكانلهمابالنابة
ومنكورنثوسإلىروميهومنروميةإلىفلسطينمنحرفحهما

شيئاهناكولكنروميةإلىعائدينأفسسومنأفسسإليكورنثوس
مبانللكنيسةيكنلماأليامتلكففىاإلئننهدينعنيذكرعظبماواحدا

بلالثالثالقرنحتىكناثسبنيتقدأنهاإلطالفعلىنسسعولمخاصة

غرفتوجدحيثالصةاالجوتفىتجتمعالقليلةالمسيحيبنجماعاتكانت

ذهمباحيحماأنهنرىونحنمعاالمسيحيةبالمثركةليتحتعوالمتئسعكبيرة
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أننرىروميةفىكانافعندماكنيسةيصبحبيتهماكانوبريسكالكيال
ه613روميةبيتهمافىالتىوللكنيسةلهماوسالمهتحياتهيرسلبولس
بيتهمافىالتىالكنيسةومنمنهمابالسالميبعثأفسسمنيكتبوعندما
بيوتهميجعلونالذينءالعظماءأتقياالالناسمنوبريسكالأكيالكانلقد

بضيوفيرحبونوالذينالمسيحيةوللمحبةالمسيحىللنورإشعاعمراكز

دوامامعهمالموجودالمنظورغيرضيفهمدائماهوالمسيحألنكثيرين
الوحدةيعانونللذينوصداقةوسالمراحةءمالجىبيوتهميجعلونوالذين

بهميزءثناأعظمكانوإذاوالمتأملينوالحزانىوللمجربينوالوحشة
بجانببيتفىيسكنكانالرجلذلكأنهوشخصياتهإحدىوسميرهو

سبيلعابرلكلصديقاوكانإنسانلكلمفتوحابيتهوكانالطريق

راحةملجأوبريسكالأكيالبيتفىيجدكانسبيلعابرمسيحىكلفان
هكذاكلهابيوتنانجعللكىوالنعمةالقدرةيمنحناالربليتوسالم

كانتلقدمقدسةبقبلةبعضعلىبعضكمسلموابولسويقول
عادةاألصلفىكانتوربمااألوليالكنيسةفىجميلةعادةالسالمقبلة

نهايةفيتعطىكانتأنهاويظهراألولىالكنيسةتناقلتهاثميهودية
إشارةوكانتالمقدسةالفريضةمنالحاضرونيتناولأنوقبلالصلوات

الكاملةبالمحبةمعامتحدونأنهموإليالمحبةمائدةإليجلوسهمإليورمزا
مامكانفىيلتقونعندماءاألصدقايتبادلهاالتىالقبلةمثلتكنلمأنهاكما

بلوالسيداتالرجالبنمختلطةقبلةتكنلموبالتأكيدمثالكالسوق

علىتعطىتكنلموأحياناوامرأةامرأةوبينورجلرجلبينكانت
لموبالتأكيدالسالمببساطةعليهاوأطلقاأليدىعلىبلالشفاه

الجميلةالعادةهذهبممارسةتذكيرهاإليحاجةفىكنيسةهناكتكن

ولماذاهكذاوالشقاقالخصاممزقهاالتىهذهكورنثوسكنيسةمنأكثر
الكنيسةحياةمنالجميلةالعادةهذهاختفت

عرضةكانتألنهاجمالهامنبالرغمممارستهاقلتأوأبطلتلقد
الوثنييناتءاالفترضةعركانتلكذمناألكثرإستخدامهاةءإلسا

152



الخقيقةفيكانالثانىالسببلكنووتأويلهاهاتفسرأساعواأتهمالبدلذين
االجتماعاتكانتفعندمافشيئاشيئاوضعفمتاقلتالكنيسةفىالمئركةأن

جحيعبطتروثيقةقةوعقويةرابطةهناككانتالبيوتفىنعقدالصغيرة

االجتماعاتتحولتعندماولكنهناكيلتقونالذينءواألصدقاءاألعضا

ةركبكنائسةالصغرالغرفأصبحتوعندماكبرةاجتماعاتإلىةالصخير
الكنيسةتتسعكلماألنهالسالمقبلةمعهاوضاععتوالمودةاأللفةضاعت

توجدأنالصعبمنفانهعاتهاإبئيحضرونمنعدديكثروكلمثاوتكبر

فيهايحبوالتىحقيقيةمعرفةاآلخرواحدكلقهابعرفالتىيقيةالحةالشركة
لمجموعةدمجوهىالتىالكنيسةفانذلكوحالحقيقيةةااآلخرواحدكل
كنبسةستليالمعارفمنءمجموالفروضياأحسنعلىأوءالغربامن

الكلمةمعتىبكلحفيقية

كتابتهامامهمةسكرتيرتولىالتىاألوكالرسالةايةإفىنصلوهكذا

ويحذرهميدهنجطكورنثوسأهلإلىبسالمهيبعثختامهافىلسبوىفىو
عبارةباألراميةيكتبثمالمسيحوعيالربيحبالصشضكلمن
عبارةنجدأنالغريبنوقريبالربتعنىأخهابغبالثىأثامارانأ

العبارةظلأنذلكفيروآيونانجةآلكنيإلىاليونانيةباللغةرسالةفىأرامية

وهىالوقتذلكفىالمؤمضقلدىالسركلمةبمثابةصارتقدكانت

يتهامسونالمسيهيونوكاناألولىللكنيسةالحجوىءالرجافيهاتلخثاعبارة

يكنلمبلغةاآلخرعلىمنهمالواحدبالاويتعرفاآلخرالواحدثبها
نهايفهموبذونالو

المسيحنعمةشيئينكورنثوسأهلإلىبولسسلوأخرا

موحدبلوونجهموأنذرهمحذرهمأكىسبقلقدالشخصيةهوومحبته
الباقيةاألخيرةالكلمةفانأومملقيلماكلبعدولكنمقدسبغضب

01المحبةممما

اللهبعوناألولىالرسالةتان
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الثانيةلرساور

الى

كورنثوممألاهك





ولامحاخأل

لنعرىنعزى

وتيموثاولثاأدلهبمشيفةالصسيحيسوعرسوللسألو

القديسينخكورنثولمفىالتىاللهكنيسةإلىألخ11

منودمالمليهيمنعمةأخائيهجميعفىينالنأجمعين

المسيحيسوعوالربأبيناأدله

وإلهالرأفةأبوالمسيحيمسوعربناأبوأددههمبارك

أننستطيعضيقتناحتىكلفىيعزيناألذىتعزيةاكل

نتعزىالتىبالتعزيةضيقبماكلفىهمألذيننعزئا
فيغاالصسيحاالمتكثركماألنهأدلهمنبهافحنم

نتضايقكنافإنأيضأتعزيتناتكثربالمحسيعكذلد
سنفآحتمالفىالعاملوخالصكمتعزيتكمقألجل

قألجللىنتعزىأوأيضانحنبهامنتاالتىأالالمأ

عالمينثابثأجلكممنقرجاو2ناوخالصكمتعزيتكئم
اأيضاالتعزيةفىكذلكأالالمفىءشركاأنتمكماأنكمأ

7ااكورنئوس2
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مابشكليحيةالمسللحياةتلخيصايكونيكادالفصلهذان

كانسانكورذشوسفىأصدقائهإلىالكالمهذابولسيمتبا

التىضيقةوكلمةأيضاالفقمنيعانونالذنإلىويكتبالضيقيعرف

علمابوضعمادياثمالالعاديةاليونانيةاللغةفىتصفهنابولسيستخدمها

القانوناستباحهاالتىالعقابوسائلإحدكانتوقداإلنسانجسم

وهذاهولتسحقكهاالمذنبينصدورعلىثقيلةلأحطبوضيعديماكاالنكليزىا

علىأحيانايجفموقدضيقةهناالمزجمةاليونانيهايهللكلالحرفىالمعنى

فهمهايعسرىاوغواسضهالعالماهأأحمالمنكحيرثقلاإلنسانروح

يكونأنيختارالذىالرجلكانعيحيةللاألولىالسننوكأظهاتفسهـيرأو
تنبذهفقدويتحملهالضيقيواجهأنلننعمهاختارقديكونإنمامسيحميا

كلالرحميةالسلطاتوتذيقهءالىالالوثانيونجيرانهويناصبهعائلته

سيحياالواحديكونأنمكلفاأمراكانوقدوالتنكيلاالضطهادوف

صايبفيهايكونأندونيقيةحمقيةمسيحهناكتكونأنيمكنفالبمحقيقيا

هوقالصححذافىمسيحىكلبهيضحلىأنينبكماالذىوالموقف2

األصلفىتعكماالإحتمالهناجمةالمزاليونانية4امملوااإلحتمالموقف

والغلبةاالنتصارتعنىبلمواسقسا3وتذبربكآبةوالحجاربالفجةءلقبه

وتسيوعليهاتنتصربلفحسباشجربةابلتتقالالتىالروحتصفإنها

داكفلكأليسالحياةلونيغيراأللمإنمتألمإلنسانأحدهمقالفوقها
وكماالجديدإونا1أختارىاألأنانىولكنعمقائالالمتألمفأجابه

منالمسيحىيخرجهكذالمعاناوأكثرءنةاأكثرالنارمنالفضةتخرج

رجلهوالمسيحىإنقوةلروأكءنقاأكرالشدةوأوقاتالصعبةالظروفا

منأكثركلماوصالبةقوةالروحيةعنصالتهدادفئالذىالرياضىالله
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الحياةمشقاتمنالمزيدواجهوكلماالصعبةواقريناتالشاقلئدريب

ةالكترمصاعبها

ونتحملالتجاربهذهنواجهلوحدنامروكينلسناولكننا3

ترد7عددإلى3عددفنوترافقناتغمرنااللهتعزيةإنبلالضيقهذا

العهدفىثتعزيةوكلمةاتمرتسعمنأقلاليعزىأوتعزيةكلحة

إنهاآلالوالخففةالمسكنةالموآساةمجردمنأكثرهومادائماتعنىالجديد

التعزيةهىالمسيحيةالتعزيةإنالشجاعةأىالالتيتىالمعنىدائماودى

حوالكفاحالنضالمناإلنسانتمكنوالتىوإقداماممجاعةتعطىالنى

إلنسانيرسلالاللهأنمتأكدالسبوكانوقدحياتهلهتتعرضقدماكل

إنسانايكلفوالإتمامهالتحقيقهابالقوةيايصحبأندونروجمةام

معنإلهامدائماهناكهذاجانبوإلمماألداخهايمةالعزيمنحهأندونبرسالةفا

ألجلهايبذلهجهدوكلمسيحيقهبسبباإلنسانيصيبالذىاأللميحمله

التىالمسيحآالمفيضالحقيقمةفىهوىهبوليقولكمااأللمهذامثلألن

اعتادالمسيحآالمفىمشاركةففيناالمسيحالم7تكثرإذتلحقنا

وفيهومتعبصعبخاصبعمليقومأنالقدجمةالفروسيةأيامفىالفارس

للسيدةوإخالصهوالئهمدىعلىهنيبرلالوالخاطرةالمجازفةمنلكثيرا

الحقيقةفىهوالمسيحألجلاأللمفانالعظيمالفارقحوالتشبيهيحبههـاالنى
قالكمايقولأنيستطيعفانهالمسيحىعلىالصعابتفرضوعندماإمتياز

الوتدإلىربطوهعندماحمرنافأالعجوزبوليكاربوسالقديس

الساعةلهذهأهالحسبتتىألنكإلهىياأشكرك

اآلخرينلنعزىالقوةنكتسبأنناهىكلهلهذاالعظمىوالنتيجة4

لهحدثتالتىءاألشياإنبولصفيقولامالماهذهمثليحتازونالذين

752



ةلآلخريئتعزيةمصدريكونأنعلىقادراجعلتهقدنالهاالتىللتعؤية

يقوألثمالعؤيزباإبفضدتعندماأمهتعزتكفهبارىيجدئنا
ولذلكوالتعزيةاالحتمالمعانىبكلتفيضاذأممىعيضاكانتهناومن

أوالدهنفقدنانىاللواألخرياتاألمهاتإليهاحهرعكانت

يعنأنيقدرمجرباتألمقاهومافىألنهنفسهيسموععنقيلولقد

اهذاكانإذاواأللىاأللمباختباررحبا281انإنعربنالمجر

9أمواجضدويناضلونيكافحونالذقاآلخرينمساعدةمنيمكننااالختبار
العاتيةولججهااهاليةاالحياة

الدهعلىمتكلببن

جهةمناإلخوةأيهاتجهلواأننريدالفإننا

فوقاجداتشقلناأننامياأدنىأصابتناالتىضيقتنا

فىلناكانلكنأيفعاآلحيلوةمنأيسناحتىالطاقة

اأنفسناعلىمتكليننكوناللكىالموثحكمأنفسنا

موتمننجاناذىااألمواتويقيمذىااللهعلىبل
سينجىأنهفيهرجالنااثذىينجىوهوهذامثل

األجدنابالضدلوةسماعدونهـأيضاأنتموبعدفيماأيضا
ماوهبعلىكثيرينأشخاصمنألجلناشكريؤدىىلك

811ايرسرس3كتيرينبواسطةلنا

عنمعلوماتيذكهأيةالأنههوالفصلهذافىانتبامنايسترعىماإن
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كانلهحدتقدماثعيئافانأفسسفىبولسهااجتإرالتئةالنهطالضيقة

قدأنهمعثابولساعتقاحتىبهمحدقاالخطروكاألالطاقةفوقإليهبالنسبة

أيضأالحياةمنيئسحتىينجوأنككنأصنيلموأنهبالموتايهحكم
الرسالتننهاتمنأخرىمواضعوفىهناصقفىيبولسفانذلكوح

دونالمماثلةاألخرىوادثاطبعضوإلىطالحادثةهذهإلىاإلشارةبمجرد
فىصويلوالتالمبالغةإلىنميلكبشرأنناهذاححدثمابالتفصيليشرحأدأ

عمليةلىمملتالذىفالشخضيقاتأوشاصائدمننجتازهقاماوضاط

طويلةةلماحديثهوضوخ5اهبخعلأدااولبسيطةجراحية

وكانتجاريةعمفمةليعقدارباطزمناقعيارجلنعنممأحاحدثنا
يستقلهكانالذىالمطارتعرضكيحف4باواهمامحداسفىلمجاآحدهم

نجاتهوعنالعظيمالخطرذلكعنحديثهيعحيدوكانعنيفةجويةلغارة

حديثهمنانتهىماعنولكنهبكلحةاآلخرالشخع4يقاطولمباعجوبة

أريدإنىصفقتناءإلنهانتقدماآلندعناحسضاهدونمىالثازلهقال

هذاومنيةالماضالليلةفىتماماالقنابلحطمتهقدبيتىألنبسرعةصننتاأن

الناسأقلالعادةفىممظيعالالمصائبيقاسونالذينالناسأنىث
عنهائاحدث

أنمنمفرهناكيكنلمإذايقولأنس4الخاجورجالملاعتاد

وهذاءهدوفىوحدىاأللمألتححلنفسىإلىأخلوفدعتىأتالمأواقاسى

باستفاضةيسجلهاولمومصائبهاالمهيسخعرلمفانهبولسمافعله

لحثالهنقتدىأنذلكعنآالمناتقلالذيننحنوعليناموإساب

فائدةلىكانتاجتازهالذىخالفظاالخنبارذلكأنرأىبولسولكن
خطرإنعليهبلنفسهعلىمتكافىيكوناللإيىالفهقادهففيهعظمى

نستطيعأننانعتقدويجعلنامزيفاستقاللإلىيقودناأنههوواليسرالنجاح

اليسرأوقاتفىاللهإلىفعشصالةكلإنبمفردناحياتناأمورندأنا
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روالعالضيقأوقاتفىترفعصالةالفاعشرةاقابل

علهأركعأناألحيانأغدبفىاضطررتددةدنكودنقالكما

إليهأذهبآخرمكانأىأماكطبكنلمألنهالصالةفىركبتى

فىإالالخقيقيينأصدقاعهيكتشفالاألحيانأغلبفىاإلنسانإن

والمحنالشدائدأوقاتإلمنحتاجمااكثيرلذلكوالمصائبالشإةأوقات

عنهنستغنىأننستطيعوالاللهإلىاجتحملنرىوالمصائحب

وقدتتزعزعالاللهفىثقةلبولسأصبحتأنذلكفتيجةمنوكان

اللهكانفاذاألجلهيفعلهأناللهيستطيعمامقالرالشمكيقبلالطااآلنعام
أنإذايستطيعفانهبسالممنهاويخرجهةالضيقهذهمنينقهذهأناستطاعقد

صيحةأجملومماضررأوأذىيصيبهأندونأخرىضيقةأيةفىيزه

ورجلىالدمعةمنوعينىالموتمننفسىأنقذتألناشااميرالمزصاحب
6118مورمزلقالز

يتحدقالعجائزالسيداتبعضسمععندمابفيانيوحناحياةتجددتوقد
خياليااونظرياميئاليستاللهفىالمسيحىثقةإنلننهوسشاللهفعلهمما

لهاللهفعلهمايعلمفهوبارواالختالتجربةإلىيستندحقيقىءشىلكخها
اإلطالقعلىيخافالفهوولذلك

نالحظوهناألجلهيصلواأنالكورنثيينمنبولسيطلبوأخيرا

اإلخوةأقلمنيطبأنيستحىالالقليسنأعظمأناإلشارةسبقتكما
نعطىأننستطهخالتىالماديةءاألشيامنلدينايكونالوربماالجلهيصلواأن
هذهمنلنايكونأننفوسنامتاقتاوربماجداالقليلسوىناقاألصاها
كانتاهماهـولكنءبسخاناءأحبانعطىأننضطيعحتىالكثيرءميااأل

ناءوأحباناءأصدقانعطىأننستطيعفانناوتافهةقليلةالماديةممتلكاتنا
بثمنتقدرالالتىصلواتناكنزن5رالكث

2أل



الوسخرنا

بساطةفىأنناضميرتاشهادةهذاهوفخرناألن

تصرفناأدلهنعمةفىبلجسديةحكمةفىالأدلهصوإخ

إليكمنكتبالفإننانحوكممنسيماوالالعالمفى

أنكمأرجووأناتعرفونأوتقرأونماسوىاخرءبشى

بعضأيضاعرفتضوناكماأيضاالنهايةإليستعرفون

يوثرفىفخرناأيضاأنكمكمافخركمأنناالمعرفة

2141اكورثوس2موعيحالرب

يهامسونالكورنثيونكانالتىالخفيةاالتهاماتمالحظةفىنبدأهنا

يثلمواأنيحاولونكانواالتىوالوشاياتاتءواالفترالحبولسضدبها
اصيته

والسلوكالسربةالتمصرفاتمنبعضاإليهينسبونكانواولعلهما

يعيشكانأنهذلكعلىبولسإجابةوكانتللعيانيبدويكنلممماالخنى
وهذهخفيةتصرفاتأوأممالأحياتهفىفليساللهوإخالصقداسةفى

الذىلالنسانطوق9التطويباتقائمةإلىفتظأنيمكنالنقيةالبساطة

مرةيتنقلجعلإنساناأنالقديمةالطرائفومندايخفيهأويخبئهمالهليس
قدءشىكلإنأهربوابيتكلفىللناسيقولوهوبابإلىبابمن

فعالبيوخهمتركواقدالناسمنلراكبعدداأنوالغريباكتشف
لهبنىأنيونافىفيلسوفعلىمرةعرضمبانمهندسإنويقالوهربوا

أجابهالفيلسوفولكنبداخلهشيئايرىأنخارجهأحدعلىيستحيلبيتا

إذاالبنالنصاتتطلبهالذىالمبلغضعفأعطيكأنمستعدإننى9الثال
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كلبداخلماوىأناظارجمنواحدأىيستطيعلمجيثاليتتجنىكت
إخالصجمةوالمترهنابوليستخدمهاالتىيةاألصلالكلصةإنفيهكرفة

يلععناصماءشىلوصفااسقخداهـيمكنفهىحقابالتأمليرةجاكلمة

تصرفاتهكلتتحملالذىاإلنسانأسعدوماالعشمسأشعةأماميوضع

بأنهبواساهركاساهرأنستطيعوالذىالنهارنورمولجهة

خإآلتيرفاتأوأفعالايهتوجدل

بولسإجابةطوكاخفيهدوافعلبولسينسبمنهناكوكان2

فلماللهنعمةبلشمديةحكمةتحكمهاأوهاإلتدفعتكنلمتصرفاتهكلأن

تماماءأمناكناوإذامسثترةأوخفيةدوافعأيةبولسحياةئهناكتكن

نفوسنافىيكونأندونشيئانعملقلحاأننانعترففانناأنفسناحءوصرحا

تكونقدالحسنةءاألشيانعصلعشدوحتىاعنتاوالبولالصواخمنمزيج

انتظارأوالخوفأوالذاتإثباتحبأوالتعالمماأوالحأرعيهاالباعث

ولكنيكتشفونهاوالالبواعثهذهالناسيرىالوقدءاوالجزالمكافأة

فانهاللهأماعليهويحكمالعمليالحظاإلنساناألكوينىتوماقالكا
ونقاوةالعملطهارةكانتفاذاإليهتدفالتىوالنيةالباجمثيرى

سافواإلخالصهاءونقهـاابواعثمااطهارةفانصعباأمرافيهواإلخلالص

واإلخالصءوالنقااطهارةباوبواعثناأعمالضاتقسمأنيمكنوالبكثيرأصعب

هوالمسيحوإنماتتقدفينايمةالقالهاتالذإننقولأننستطيعكناإذاإال

فيفايحياماالد

ماتمامايعنىيكنلمرسائلهفىبولسإنومولونمنهناكوكان3

أوخفيةمعانهناكتكنلمأنهذلكعلىبولسإجابةوكانمتايقولهكان

للتالعبقابلةوتكونمعناهايشذماكصيراواأللفاظاتهلكلةمستتر
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وقدريعلتهاآقكارمعنبهاليكشفميغةكلماتماإنسانيستعملقد

الذفيمناهوقليلونيداريهاأوأفكارهبهاليخفىعينهاالكلماتيستعمل

الكاملهالحقيقىالمعتىيقصدونأنهموإخالصبأمانةيقوالأنيستطيعون

فعالالصائبءالشىهوألنهماشيئانقولفقدصهايتفوهونةكلكللكل

المتاعبهلتجنبنقولهوقدبماآلخرينءوإرضاالمجاملةلمجردنقولهوقد
وبينةواضحةالمسانأخطاريعقوبالرلممولرأىوإذوالمضايقات

33يعقوبكاملرجلىفذاكالكالمفىيعثرالأحدكانإنياقال

جديررجللهوياقولهاكلمةكليعنىبأنهيقولأنيستطيعالذىالرجلإن
مانلهبا4إلهشاربأنحقأ

معاذأوصكنونةبواغثأوخفيةأعالاكتكنلمبولصحياةونى

وإخالحمهبساطةفىومعانيهوبواعتهأعالهكانتلقدكالمهخلفةمستتر

ادىنلنافاهدهتجعلهابأنةجدءأشياحفا5وهأالله

المسيحبسوخفىااللهنعم

لتكودأأوألمإبخيكتى3أنءأشاكنتالتقةوبهن

مآأيتىوامكدونيةإلىبكمأمروأنثانيةنعمةملال

أنافإذيهوديةالإلىمنكموأشبغاليكممكدونيةمن

ماعلىأعزمأمألخفةشعماضماآألعلىهذاعلىعازم

الوالنعمذهمعندمحايكونكىألجصسدبحمسبأعزم

ألنوالنعميكنلملكمكالمناإنأدلههوأمينلكن
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أنابواسمطتنابينكمبهكرزذىآدائمسيحيسوعآدلهبن

فيهكانقدبلوالنعميكنلموتيفوثاوسوسلوانس

وفيهالندبمفيهفهواللهمواعيدكانتمهماألننعم
فىمعكميثبتناىألذولكنبواسطتناأللهلمجدأالمين

وأعطىأيضاختمناألذىالههومسحناوقدالمسيع
105123رنثوس3فلوبنافىألروحعربون

نستطميعسظورهوبنالفهمصعاأنهوهلةألوليبدوالفصلحذايدط

سزورهمأنهوعدهمفقابولحمىضدأخرئوفريةخرااتهامانلمحن
وحرصاعليهمإشفاقالهمتهزيارأجلمتأزهالموقفأصبحعندماكقوال

بأنهفائهموهأعداؤهأسرعوعندئذ32عددألمأىطميسببأالعلهمنه

مستهرةطائشةوعوداأعطىإنهوقالواالوقتنفسفىوالنعميقولرجل
وعودهفىيصدقأوكالمهفىيوثتماأنممكنايكنلموأنهمتقلبةددةحمنر

ولكنهموشنيعاسيئاالحدهذاإلىكاناالتهامهذاأنوحأوالبنعم
بولسمواعيدفئنثقأننستطيعالكناإذاداقائلينادلوناسئطرثوا

فكيفبعملهوعدماعملفىعليهنعتمدأنالنستطيعكناوإذااليرمية

التىالمحهمواعيدكلأننؤمنوكيفاللهعنلنايقولهفيمانثقأنفستطيع
داوحفمقيةصادقةلنارهاذ

فىوأنهاقهلىءنعتمدأننستطيعأنناهذاعلىبولسجوابوكان

األمريلخصثجالأونعمبينذبذبةأوترددهناكيكنلمالمسيحسوع

أىالنعمفيهفهواللهمواعيدكانتمهمابقولهساطعةحيةعبارةفى
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يسوخيأتلملوأنهحمهذايعتىوهوالهمواعيدلكلالنعمهويسموعن
نقولأنلناجازوربماوافينةالعظمىاللهمواعيدفىنشكأنلنالكان

كالمواعيدنصفهاأنلنايجوزلمجيثجدأوعظيمةجداةصالحمواعيدإنها

البدإبنهأعطاناأنهحتىلمجبناالذى4ااإلولكنصادقةأوحقيقيةالبشرية

علهدللاذاحدفىهىعيسوءمجىوحقيقةقطعهوعدبكلينأنه

منوعدكلآخربنفسهيكتبيسوعوكأنلهاوتحقيقاللهمواعيدصدق

الشخصىيلوالكفالضامنهويسوعإنحقهذانعمدااللهوعود
حقيقيةتكونأنالبد4ءالمموااعلماوأقدهااأعظاللهاعيدموأناعلما

بدونيؤمنوأنريببدونمذافىيثئىأنإنسانكلويستطيعوصادقة

ذلثلهتحققالتىإلمحبةعلىكليةيعتماوأنتساوس

درساهذافىنجدفاننابولسعلىيفترونكانواالكورنثيينأنوح

يخملهاالثىالرسالةفىالثقآلفىتؤترلالمرأوالرسولفىالثقةإننافعا

ممكنايكنلماذاممخصيةطريقعنالحقتوصيلإالهومادائمأوالوعظ

نكانوقدرسمالتهنىيثقأأنهمحتمالفليسالواعظفىماإنسانيثىأن

يذهتالأاليعدينبغىأنهوسلوكهالمعلمبأخالقاضالصهالحهـوديةالقواعدباللن

التالميذعلهسيعودذدكفانعملهنيةلهليسأوعملهيستطيعالأنهيعلمءثىب
أوجزافاتعطىأنينبغىالالوعودأنيراتحنهنجدوهناوالبهتانكأبا

باستخفافوتنكثسسرتباستخفافتعطىالتىالوعودفانباستخفاف

والمحافظآلبهءالوفانفقاتيحسبأنينبغىوعداإنسانيعطىأنهوقبلأبضا

بهيفىأنعلىوعازمقادرأنهمنمتأكدأيكونوأنعليه

جداعظيحينهفشفيذكربولمسويستطرد

لىصاواتنابالونختغونحناللهلمواعيدآميننقولبيسوعأنناا
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بالقولطانختتهمااكثيراللهكلمةئقرأوعندماآمينربناانمسيحبيسموع
أنهىالعظىيقةوالحداكذلكليكنتعنىآميهطوآمين

عنتعبرالتىالكلولكنهاسيةطقأورحميةعادةمجردليستآمينإ

نقةبحللتدصلواتنانقدمأنتمنستطونحنيسموعءمجىعلىالمبينةثقتنا

صلواتناويقينالعظيمةاللهمواعيدكلنملكأننستطيعأيضاثقةوبكل

هويسوعألنوصادقةحقيقيةهىالعظىالمواعيدكلوأنععمتس

أبداالتكسرالتىاللهنعمداوهوالضامن

بونالعروالروحبونعرسحيهيصالسبويتحدثوختاما2

كلمةوهىاسيثبعالبافىأنويضمنيوكدىالنهاألولالقسطبمحابةهو
أنعلىللداللتهدتستعملوالقانونيةالتجاريةالمعامالتفىومعروفةلشمائعة

يتحدثعندماوهكذاربونالهذابضماناءالوفاسيتمالعقدبنودكل

نوعأنيعتىإنمافهولنااللهيعطيهلماكعربونداالقدسالروحعنبول

القعصعلبمثابةهىإنماالقدسالروحوبمعونةالقدسالروحفىنحياهاالتىالحياة

لناسيتحقتىلهاوكاالحياةهذهءملأنعلىأضمانواءالسمافىالحياةمنالألول

هناكالتزالأنهاللهمنوعهدإشارةالقدسوحالعطيةإنمالوما

01المسشقبلفيتنتظرناأغءثميا

قديسيمننهرعثدما

دمعقيسمإشفاقاأنىنفسىعلىأدلدأسئتصثمهدرودكئى
بلإيمانكمعلىنسودأنناليسكالرئثوسإلىات

ولكنىتتبتونباإليمانألنكملسروركمووازرونقحن

احزدطفىأيضااليكماتىالآننفسىفىبهذاجزمت
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إاليفرحنىالذىهوفمنأنااحزنكمكنحإنأنه

جئمتإذاحتىعينههذالكموكتبتأحزنتهالذى

أبهأفرحأنيحجبكانالذينمنحزنلىيكونال

ق5ألنىجميهكبمحفىهوفرحىأنبجميعكموأثقا

كثيرةموعبإليكمكتبتأقلبوكإلآلكثيرحزن

طعنلالتىالمحبةتعرفوالكىبلتحزنوالال

نحوكممنمميماوال
10322كورشوس2

المقدمةفىرأيناوكاوالمؤلمةالمحزنةءيااألشصدىنسصعأننستطيعهنا

قدكورنثوسفىالموقفكانالنحوهذاعلىالحوادثتتاخأنالبد

باتوالتحزاماتاإلنقمزقتهاقدالكنيسةوكانتألسوأإلىءسيىمنصار

فقاموراألهيمعلرأنبولوأرادبولسسلطانينكرمنهناككانتج

قلبه3ماالذئاألمرميمتهفىينجعلمولكنهرلكورشو4خاطةيارة

رشديدةعنيفةتوبيضرسالةإليهمكضبلذللثونتيجةالشديدزنواطباأللم

هوبالذاتاألمرهذاوكانكسيروبقلبموعبلهكمبهارسالةاللهجة

واألمورالزيارةألننيةثالهم4ربابزبوعدهفىالدبولمهجعلالذىالسبب
أبضاهمنهمتحزوأنهونهتحزأنالبدكانالحالهذهعلى

اضطرعندماهبولقلبمشاعركلالفصلهذاعباراتمنلناويتجلى

كيفبيانبأجلىنرىوهنايحبهمكانينالذوصارماحعنيفايكونأن

اآلخرينينتهرأنعليهيتحتمعندماالقديسينتهر

هااراالفإلييلجأأنورغبتهإرادتهغيرعلىبولساضطرلقدا
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أيقوسيلةمعهمتفلحلمأنبعدرامضطمركاإالفلكإلىللجأولملصارم
ويحفزوناآلخرينءأخطالملمسدائماأعينهميفتحونأناسوهناكأخرى

لسبوولكنحمعئهمالحمادةمواخهمبأوينهشونرثموإدأنإلنتقادهألسنتهم
ننتقددائماكنافاذاحكيمأوصرامتهانتهارهفىكانبلهكذايكنلم

ثمونقوالغاظةوالخالغضباعتدناقدكناوإذأخالحمعنونبحثاآلخرفي

نثتىأوددحهمممامرأكونونجهمنفتهرهمكناوإذااالخرمنمعاملةفى
توبيخناأوانتهارنأنهىذلكعنتنقجالتىالحتصةكةعالحتفانعليهم
واالنتهاروالتعنيفالتوبيخاستمرارفادجاصوىباألويصبجعأثرهسيففد

إلىاإلنسانءالتجاكانوكلحاتأزبرهمنويضعفقيمتهماشاثبالقللي

فىيضطرعندماوفعاالكبيراأثرهوكانقليالأونادراهارواالنالتوبيخ
عينىوإنهذااإلصالحأوالعبرلمحاولقهـيلهكوسالستخدامهلملنهاية

علحهاوتثنىحهاتماالتىالطيبةالنواحىعندائمانبحثانالحقيتىلسيحىا

وتدينهادهاتفتقالتىءاألشاعنوليس

مملفىيتكملمإنهمحبةفىذلكفعلفانهبولمسأنهرعندما3

فىلذةدونأناسهناكاآلخرينمشاعريجرحأويؤفىأنلمجردحياته

يكالمبولسولكنعنيفةقاسياللكلحةيفزعأوالمجفلعندماأحدهمؤية
الفرحويجدداحهحجةايعيدلكلانئهرلكنهيؤلملينتهرلمفهومكذا

يعلمالله9قالالموتاشفرعلىةاألخيرساعاتهنوكسجونكانماعند

وأعنفبأقسىأرعدهمكنحتطالذفيللناساهيةالكرمنخالياداثماكاألقلبىأدة

نحبولالكنالخطيةنكرهأنكاناإلكللفىإنهلهموإدانتىعليهمأحكاممما
مذربينمايقإمالذىاالشهارهوضاالمصلحالمؤثراالفتهارإنءالخمانى

وهياجغضبافىيقدمالذىاإلنتهارإنتنهرهالذىثمخصبالتحوطالمحبة
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هوإةالمتأالجرالمحبةانهارولكنويرعبيفيخوقديؤذئقدشديد

وعنادهقساوتهويحمالقلبيذيبالذىوحده

أنهوفيهر5يذأوويدهكانءشىآخرفانبولسانتهروعندما3

هوالمعلمأوالواعظ14رضيتقدالذىالعظيمطلىاإنيسيطرأويسود
يفكرواأنعلىكحمبرأنأواآلخرينثأنواجبهمنأنهفىالتفكيرخطر
لموإذاهومقدهيهماكلعاليوافقوالمإذاوأنهاضبطباممريةهوكا

المعلمواجبولكنمخطئونأنهمفالبدهونظرتهبمثلاألمورإلىيثظووا
ويشيمكنهمأنبلإالخرينالناسعلىمعتقداتهيفرضأنليساألول

ءضاالةهوليسالهدففانالخاصةمعتقداتهمالىهمبأنميصاواأنعلى
وليسوإوازهاتنميتهاهوبالعكمسبلوانطفائهاالفردشخصيةعلى

خلقمبلالمعلمأوالواعظشخصيةمنباهتةنسخةإدهمأفرخاقهوالهدف
أنيفبغىالكمعلمأنهجيدابولسعرفولقدمستقلةإنسانيةشخصيات

ويرشديهذبأنأحياناعليهيانبغىكانأنهحيسيطرأوديسو

كهغوبالراالنتهارفىبولسرغبةعدممنوبالرغوأخرا4

قلبهفىكانماكلمنوبالرغماآلخرفيفىءاألشياأفضلروئةفىرغبته

15يرعندماثاراالزإلىيلجأبولسنرىفانناذلككلمنبالرغممحبةمن
يزاجعأودديترالولكنهذللثيفعلأنكريدهالفهومنهاالسناصفرورة

بسببمارىالملكةنوكسجونهرانعندماحتمياأمرايراهعندماعنه
موافقتهئنتزعأنالملكةلتحاوكارلوسدونمنزواجهامشروع
ولكنالغزيرةالدموعذرفجربتثمالشديدالغضبإظهارفجربت

ولستاللهمخلوقاتمنواحدأىءلبكاقطصجأبتلمقائالأجابهانوكس

غيرعلىولوأحتملأنينبغىولكنجاللتكءلبكاأقرحأنأبدأأستطيع
وخيانةلرىضمإلىةءاإلساعلىأجروانمنأقضلجاللتكدموعلمرادنى
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دممضفيصاخجمالتىالمراتق5ومقولهيفبغىماقولعنابصممتىالدى
المتاعبتجنبفىالرغبةبمببأومغلوطةشفقهـةبسبباالنتهار

للمتاعبتخزينممثابةاألوقاتبعضفىيكونقدالمتاعبتجنبولكن

المالعمعلىالمحافظةمباوالجإنالتخاذلطريفعنوالصدامالخطروتجنب

تبصروابالمحبةحياتنافىشدنستركناوإذاأعظمخطراياتهطبإنمحملقد
هموخيراآلخرينصالحألجلبليةاشخصاكبريائناأوذواتناألجلليسق
نتكلمأنفيهعليناينبغىالذىالوقتبيننميزأنسنعرففانناالنهاق

نصمتأنفيهعلينادنبخىالذىوالوقت

ءالخاطىمسامعةطلب

بليحزنىلمفإنهأحزنقدأحدكانإنولكنا

هذامثلاثقلاللكىالحزنبعفرجميعنهمأحزدن
تكونواحتىاألكثرينمنالذىالقصاصاهأيكفيه

هذامثليبتلعلئالوتعزونهبالحرىتصامحونهبايعكس

المحبةلهوتمكنواأنأطاصأولذللثالمفرطالحزنمن

طائعونأنتمهلتزكيتكمأعرفلكىكتبعلهذاألنى

أيضافأناءبمثىتسامحونهىاواءشىكلفى

فمنءبشىقدسامحتكنمإنبهسامحتماأناألنى

ألنناالشجطانفينايطمعلئالالمممميحبحضوةأجيكم
أفكارهلذجىال

25111كورنرس3
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زارفعندماوللحزنتاعبللصدلىهوفصالناهنجدأمامنايةثانرة

الرجلهذاعملوقدالمعارضةيتزعمشخصاهناكوجدكورنثوسبمولس
ومنالسعيدةغيرالقصيرةالزيارةهذهوإفمممادتشويهعلىوسعهمافىكل

علىأصرقدبولسوكانشخصياإليهءوأسابولسأهانقدأنهالواضحا

أنرأتقدالكورنثينأغلبيةاوكاعليهءاوالجزتأديبالتوقهخضرورة

كنيسةوحمعةشرفإكءأسابلفقطبولسإلىءيصىلمالرجلهذاسلوك

بعفهناككانولكنبالفعلالتأديبعليهوخوقدكلهاكورنثوس

ومنهمينبخىكماشديدايكنلمالعقابذلكأنشعرواالذقاألشخاص

فرضوفىمعهوقسوةصرامةأكثراتءإجرااشكماذفىيرنجونكانوامن

بماءفااالكتيناشدهمفهووتتجلىبولسعظمةتبرزوهغاعليهأشدابعق
التأديببممارستهمطاعئهمأظهرواقدالكورنثييننانالرجلهذاحعمل

يضرقدعليهالتأديبمنالمزيدوتوقيععلماعلىاالنالوجلندموقد

الكنيسةأوالمسميحنحدمالوهذااليأسإلىيقودهفقدبمينفعمماأكثر

علىوإلستحوذالمجربةقوتهمنهاالرسللشيحطانفرصةيعطىبالعكسبل

البشريةوالحوافزللدوافعبولسأذعنولوسلطانهتحتويضهالرجل

شكفالسابقعدوهإليهوصلالذىالصعبللمصيربالشكلطربفقط

فوقويكوميصبءالجزاتلوءالجزاىقىعندماتبتهجالبشريةالطبيعةأن

آخرمكانأممطفىتتجلىبولسشخصيةعظمةىفىولسناعماظرأس
إلنسانالرحمةيطلبقلبهمنالمتدفقةوالمحبةالنعمةبكلاهفىعندماتجليهاقدر

أنلمجبالذىالمسيحىللسلوكلىأعمثاللنايقدموهكذالهعدواكان

أحدمنإليناءيساأونهانعنممابهظقزم

يكنفلملهوجهتشخصيةإهانةمسألةاألمربعتبرلمبولسإنا
األمرولكنالشخصيةمشاعرهجرحتالتىةءاإلساهويهمهالذىاألمرا
فيهاالنظامواستتبابالكنيسةسالمهوعليهحريصاكانالذىا



مثالفالنقلهشخصىمحملعلىءشىكليأخذونالذينالناسبعمناك

ومثلشخصيةوإساعةإهانةونهيعتبرورفقلطففىيوجهكانإذاحتى

أخرصفئةأيةمنأكرالكضيسةفىمسالتشويظأكثريصبحونالناسءهؤال

ليسعادةلنايقدمانإنماوالنصحالنقدأننذكرهأنبنايجدرمماولعله
أفضلخدامالخكونبلالخدمةعنلنكفليعسلمساعدتنابلإلينالالساعة

للكنيسةأوللمجتمع

هويكنلمالتأديبممارسةإلىبولسجمفزكانالنىالدافعإن2

أرضيأبانسانيلقىأنإلىيهدفيكنلمفهوحوالتقوالحالبلاالنتقام

إنساناعاليحكميكنولمقدميهعلىوالوقوفنحوضاعلىيساعدهـهأنبل

المحبةوأصولبقواعدبلالمجردةدالةاومقاييسقواعديحسبيدينهأو

أوارتكبشرافعلإنسانعقابمجردهاصفهيكنلمأخرىوبعبارةالمسيحية

كونتماوكثيرأوإصالحهاإلنسانهذاتغييرهإفهكانمابقدرإثما
السبيلأخطأتأوانحرفتطيةصفاتالخطايا

أقالبدوالسرقةللسظوناجحةخطةبدأنيستهطيعىالنفالرجل

فىالمبالغةمننوعهىءياوالكبوالتنظيماالبتكارعالقادرذهنلهيكرن
ءالدنىوالبخلالنفحسعلىاالعتمادعللقدرةباواإلحسحاساالستقالليةعةالز

مبولسهدفيكنولمدواليكوهكذااالقتصادالمبالغآلفهوالخسيس

بلماشخفىتتوافرقداالصفاتههانهمثليستأصلأنالتأدبب

لىصهاليصلالسليمالطريقأمامهاويشقبهاويسمويهذبهاأنبالحرى
ءالخاطىنشلأننحاولبحعلناالإصيحىاوالواجبالساميةالعليااألهداف

ونشجعالصالحإلمنحفزهأنبلاالذىعنيكفحتىونخضعهونالسبته

يسااقليصبحعليه
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تبعخهالتىالدرجةإلمطيصلأاليجبالعقابأنعلىبولسيصر

فتقذقدالخاطثةفالمعاملةوالقنوطاليأسهوةإلىالرجلوتدفعإالفشلعلى
عنبعيداآمودهقدالقسوةاستعمالفىوالمبالغةالشيطانأحضاناالائيابه

الشمفوقطالمترفقاإلصالحويقومهإلجهايعيدهقدبيماحاوشركتهاللكينعمة

العقلباختاللالمبمارىإصابةفىسببأالقاسيةاألممعاملةاشطافقد

أىيسرءشىأىعلمنأتمكنلملماذادائماذصيحاإلبنةاوكا

صارماعنيفاكانأباهألنالربانيةالصاألةيصالأنبصعوبةلوقىواستطاع

والفزعالربامنقاتمةبصورةذهنهفىمرتبطةأبكلمةصارتحتىمعه

هضربتإنألنئهالولدعنالتأديبتمنعاليقولأنذلكبعدواعتافى

معلثليكنالعصاجانبإلىولكنيحهذانعميموتالبعصا

لعملمشىجعايكونأنلمجبالعقابإنلماحسنامملإذالهتعطيهاتفاحة

الذعاليأستوليدإلىيهدفأنينبغىالإنهللهمةمثبطاوليسالصواب

ينبغىبلوالصوابالصالحسبيلفىكفاحكلوينبذيبطلالرجليجعل

أعغكفاحإلىبالرجلتدفعجديدةةونظوجديدحافزإليجاديكونأن
نحرصماشخصانعاقبعندماكناإذاإالاليتأىاوهذانجاحاوأكر

ونحبهفيهنئقالفئالأنناوحبولهنبإنأنعلى

المسببحنصرةفى

المسيحإنجحيلألجلترواسإليجئتلحاولكن

روحممافىراحةلىتكنلمالرثفىبابليوانفتح

إلمألقخرجتودعتهملكنأخىيملستأجدلمالنا

نصرتهموكبفىيقودناالذىللهشكراودكنونيةميك
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كلفىمعرفتهرائحةبناويظهـكرحييخكلالمسيحر

إدتيخلصالذينفىدلهالذكيةالمسيعرائحةألننامكالط
وألونائمأثلموتهموترائحةءاللىيهلكونالذينوفى

ألننااألةورلهـذهكفهوومنلحيوةيلوةحرائحة

الإخمنكمادكناللهكدمةغاشينكالكثيرينلسذا

المسيحفىاللهأمامنتكدمالللهمنكمالبل
1ال21ة2نثوسكور2

ماكانالشديدبمعرفةاهتمامهأنفكهالفعلهذابدايةفىبولسيذكر

واسقىفىاالنتظاريستطعلمأنهقلقاحتىجعلةقدممورنثوسفىمجدث

تيطسلمقابلةفأسرعخصيباوكانمفتوحانكهناكلدمةاحقلأنح

دتهوالشكراالنتصارميحةبواسيطلقهناكوبعدوصلقديكنلمالذى

سعيدةتمةظألىءاألشيابكلأقالذى

بذاتهاقائمةنتأملهاعندماالفهمصعبة4161مناألعدادتبدووقد
بولسأفكاركانتالتىالفكريةاألرضيةءضوفىنتأملهاعندماولكن

قمإدتناعنبولسلىيتحدثإذحمهيةزاهيةصورةفيهاتجدفاننابهامتأثرة
الممميحرائحةكونناعنفيتحدثيستطردثمالمسيحنصرةموكبفى

اللسبةباحياةورائحةلبعضهمبالنسبةموتائحةالناسأمامالذكية
ينآخرألناس

وصورةالرومانىالنصرةموكبصورةبولمسذهنفىكانوقد

الحقيقىالتقديركانوقدالكونكلفىاألعظمالمنتصرباعتبارهالمسيح



يناليدأنوقبلنيرةموكبلهيعحلانهومنتصرروماقلقائدالقشريف

يكونأنفالبدمعينةشروطااستوفىقدونيأنيجبالعظيمالشرفهذا
انحهتقدالحملةتكونأنوالبدءالمعركةميدانفىالمسئولالفعلىالتائاهو

عادتقدالمنتصرةالقواتتكونوأنالمنطقةسادقدءالهدوكونبوأنأثمالم

جنودمناألقلعلىجندالفآسةحقيركودطأنوالاطنالوأألأرضإلى
األرمنمساحةتكونأنوالبدواحإةمعركآلفىقتلىسقطواقدءاألخهحا

مجرداألمريكونوالولةاالممتلكاتإلمماوأضعيفتفعالسبتكقد

يكوندأنيشترطكانكاوخءالعتداصدأولحقتلخسارةاسترداد

وعناصمأهليةحربفوليعسأجنبىعاسعلىرزأحقدئمالذىالنصر

شوأرعفىيسيرالمنتصرالقائدموكبكاننصراللهذاالفعليةالشروطتتوافر
التالمماالنحوعلىاكجيثولاهيكلإلىروما

األعياقمجاسأوالشيوخمجلسءوأعضاالدولةموفئكبارأواليسير

المهزومالبلدمنالمنهوبةالغنائمتحملوبعدهماألبواقنافخويتبعهمثم
السبعذاتانالشمعاحملأورشمليمالروماىاالقائدتيطعسهزمعندمافثال
ءهذكلحملتالذهبيةاقواألبوالذمبيةوالمائدةكسلافىفروع

صورأبضاالموكبفىيحملونكانواثمروماشوارعفىبهاوطافواءاألضا
األبيضالثورذلكويتبعالمهزومةوالسفنللقالثونمافئالمهزومالبلد

ءوأمراءالتعسااألسرىلريسكانذلكوبعدكذبيحةسيقدمكانالذ

حالالسجنفىبهمليزجبالسالسلمقيدينجيشهوقادةوزمماوةاالعدإ

يتبعهموأعوادهميرهمقياثحاملنيونالموسيقيسيرنمالموكبءانثابعد

وبعدالعبقةالرائحةذاتالبخورصافيحرقالتىمباخرهملمنحاالكهنة
وكاندجيادأرتيجرهاعربةفىواقفانفسهالجيشقائديأفطكاذكلهذلك

يمسملثوكانذهبيةبنجومومزينابالذمبمطرزاأرجوانياصديريايلبس
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14اإلتاجرأسهفوقوبضعالرومانىالنسرعليهالعاجمنبصولجانيدهلى

البسينالجيشجنوديأقىكاناوأخرعائلتهؤكبكانتوخلفهجوبيتر

الموآبكانوهكذاالنصرصيحةيصيحونوهمونياممينهمأوحمحهمكل
الهاتخهالجموعوسطوأكاليلهمأوسمتهميحملونوالكلالشوارعقطيختر

امرةمنأكثرثالبقاممطاألاموماذلالالعظيمالنيريومفىالمهللة
بولسذهنفىكانتالتىالصورةهىهطهالعصرفىواحدة

عا
ءانحاخجمفىرتهنموكبفىهـائرأالمنتصرالقائاالمسيحفىيرىفهو

رةالنهذهأنويؤكدهذانصرتهموكبفىاسائرنفسهيرىوميوالعالما

الموكبهذفىرأيناوكاسبيلهايعترضأووقهايأنماءمىاليستطيع

وللمنتصرينللقائدتبعثالتىبالبخورالمليئةبمباخرهمونيسيرالكهنةكان
بالنسبةكانتالوقتنفسفىولكنهابموالحياةوالنصرةالفرحرائحةمعه

نتكاالنهالموتاائحةرمنهمبةمقرعلىونيسيرانوكاالذينءالبؤساىرالال

تكاوهكذايفتظرهمالذىاإلعدامحكموإلىالماضيةلحتهمهزألمماكتشير
منهالمنتصرالمسيحبانجيلالكرازةونيسمكانواالذقعنبولسفكوة

كاحياةراثحةهىويخلصونيقبلونهللذينفبالنسبةالرسلزمالئهمنأو

رائحهىيرفضونللذينوبالنسبةالرومانمنللمنتصرينبالنسبةاكا

كانالذىالواحدءثىوالالمغلوبينللمقهورينبالنسبهكاناكماصوت

أنكبهلالعالموسحفىليسأنههوشكأدفادونمنهمتأكدابولس
يعرفمجيدءرجافىبلمتشاثمخوففىيمايحيكنلمولذلكالمسيحيهزم

أبدأتقهرأوحهزمأنيمكينهالالتىالمسيحعظصة

فقدكاناإلالتهذهختامفىأخرىمرةدديترللحزيئالصحىديعوثم

هناككانبلبالمسيحللكرارةيصلحيكنلمإنهعنهيقولونكانوامنهناك

672



وكمممياآلكتعجارةاإلنجيلمليستضكانإنهعنهفيقولااليةءسوفىيوغلن

فانخالصالكلمةأخرىرةهـبولسيسفخدموهنابالمالجيوبهبهال

وكانتشفةطالالشمسأشمعةةمواجتخشىتكنلمونياتهاعهدقا

إننفسهالمسيحمنالدقيقللفحصمستعداكانولذلكاللهمناليقهإر

لهيؤكدكانضصرهألنعنهالناسيقولهقدكاأبدانحافيكنلملىبولم

المسيحءورضااللهةموا
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الثالثألمحاخ

المسيحالةرسهوواحدكل

كقدونحتافيلعفناأمأنفسنانمدحأفنجتدى3

ااأتمأنجكم5وصيةرسائلأوإليكئمقوصيةرسائل
جميعمنةءومقرومحروفنهقلوبخافىمكتوسةرسالتنا

مناومةمخالمسيحرسالةأنكمظاهرينالناس

3ألواسفىالالحىأدلهبروخبلبحبرالمكتوبة

لحميةقاصبألواخفىبلعجرية
3ا3ثوسركو2

رسائلاشالإعادةوهىالقديمالعالمفىشائعةعادةهناككانت

فانهغريبلمجتحعإفىذاهباماحصبكانفاذااألشخاصحتوصية

الناسأحديعرفونالذينهءقاأصاأحدنماجةتورلممالةمعهيأخةمااكثير

الرسائلهوولأخالقهعمالهليشياأوإليهليتصهوذلكالمجتمعذللثفئ

أمثلةومنالومنعرفهاالتىالمراجعأوالمثهاداتإلىماتكوناقربها

نلمأرخيالوسأورياجموسدايدعىشخصاكتبهارسالةالرسائكتلث

قائدااكانالذىدومديوسيوليولمإلىطخاصةبامتيازاتخيتمياجنا

بهويوصهداثيونيإعىاشخيههايهإلاسميقعسكرياطومحاميالفرقة
منالبمارقةوقائدسكرىالكلافىامممالوسدوملىليولىيوإلىداالةالرستقول

ثيونبصديقىأوصغكمأذسبقخجاقىأرخيالوسأوريليوسيهجنا
كاكواهتمانايتكمءووعايئكمليحأنىياسياأدممالكمأيفمااالنوهأنذا
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أهلهتركأنهإذبمحبتكمجديررجلألنهأنابىذلكمعلونكنتمو
أرجومولذلكمئىساأجلمنرالكشبذلوقدبموتبعتىوعملهته

عنءشىبكليخبرمأنيستطيعوهولرؤيتكموراطحقانمنحوهأن
طياسيدىلكملنىأوإنىالرجلاذأتجالقدحملن

مذهتكونأنوأرجوطيبةومحةطويالوممراعظيصةسعادةعائقفكم
منعينةالرسمالة5هأكانتموالسا3نجالتذكرمأنظارمأماملةالرسالط

فىفيكلمثلرسمالةوهناكإليمايشيربولسكاناالتىالتومححيةرساثل
لجديرلىاالعهد

رسالةبمئابةموروميهأكلإلىالرسالةمنعحثرالسادساألمحاحفان

فىالتىالكتيسةخادمةفيبىإليهمليقدمروهميةكنيسةإلمطبولىكتبهاتوصية

الحالهوكاالتثديمالعالمفىيكنلمأحياناولكنحهاولوصيهمكضخريا

فقدةكبيرقيمةتوبةالمكالتوصياتأوالتنهاداتلمهـذهالحاضرةأيامنافى

إليتوصيةرلمالةالساخرالفيلسوفداديوجيفسدامنمرةأحدهمطلب
إلىتحتاجالفالخهرجالألنلثقائالديوجينسفأجابهلهيقصده

رجالكنتولنوهلةألولذلكسيعرفصدوففانتوصيةرسالة

بيناقييزعلىالقدرةلديهكانثإذاذلكلمايكتشففانهشريراأوصالحا

يكتشفأنخيحعطلنفانهالضدرةهذهلهتكنلمإذاأماوالشريرالخ

هذهمثلكانتفقدذلكوحالرسائلآالفلهكتبتلوحتىالحقائق

المسيحيينمنكثيرينتغتكانالتىالمسبحيةالكنيسةجدافىمهمةالرسهاثل
إنهقالالساخرالوئنىلوسيانأنحتىعليمالتأثيريسهلالذينءالبسطا
ءالبسطاالمسيحينمنكبرةثروةيكونأندجالأىعلىالسهلمنكان

السذخ

أنيربدكالطأنهرسالتهئالسابقةعبارإتهمنيفهمأنبولختنىوقد
التوصيةهثذمثلإلىحاجةفىليحصأنهفاعلننفسهعنشهادةلنفسهيعطى
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كورنثوسفىالمتاعبيسببونكانواالذينعلىجانبيةسريعةنظرةيلتىم

مهمتوصيةرسائلأوإليهمتوصيةرسائلإلىيحتاجونقوماهناكإنفيقول
إكاالهوداأرسلهمالذفياألشخاصأولئكيقصدكانأنهجداويرجح

رجمائلهمعهمأخذواقدوكانواتهناكبولسليفسدوالكورنثوس

أخنهسننلسبوأنرةهحدثوقاالمهمةهنيتفوضهمالسنهدريممنتوصية
الكليسهاضطهادبقصدقدمشإلماالذهابفىشرععندماالرسائلهذهمثل

الوخيدةرسالتهأوادتهشإنبولصويعول92ءمالأعليهاءوالقهـفالا

همحياخهموفىقهمأخفىحدثالذىالتغييرفانأنفسهمالكورنثيونهى

إلطيحتاتالتىالوحيدةالتوصية

هومحهمواحدكلأنوهوعظيماوطلباءإدعافيسجليستطردثم

بكبررسالتهاليكتبالصالالمعلمإنأفالطونقالوقديماالمسيحرسالة
نابالتلميذعنلنفسهيفتشولكنهالنطقعنتعجزتبكلهإأويبهت

وهذاالناسعلىرسالتهيكتبأنهأىوعقلهقلبهفىرسالتهويغرس

خاثمهطريقعنورنثينالعلىرسالتهيسوعكتبفقديسوعفعلهما

ألواعلماوليسالحىاللهبروحبليبهتأوؤولببرليسبولس
الناسقلوبعلىبلأوالالناموسكتبكماحجرمن

يرتجنهعينهالوقمتوفىملهموحافزةعظيحححقيقةاإلعالنهذاوفى

يبلوابمسيحىفكلالمسيحليسوعمفتوحةرسالةهوإنسانوكلخطير

ومجدالكنيسةامةكرأنأىوالمسيحيةالصسيحإعالنهوديرلمأوأراد

نوغمنالدكانصاحبعلىتحكمفنحنتابعيهأيدىئيتركزانالمسيح
يصنعهاالتىاألدواتنوعمنالحرفةصاحبوعلى4يبيعهاالتىالبضاعة

علىيحكونالناسفمانولفلكثكوخهمالذينالناسفوعمنالكنيسةوعأل
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سضواتشبردديكةظلأنبعدتابعيهسلوكحياةمنيرونهممالمسيح

أكبرأنشفاكتقدأنهأعلنبالكنيسةصلةلهمتكنلمالذينللناسيعظ
التىالمدققةوغيرالالئقةغيرالحياةهوحولهااكالماثنيسةالرقليصعمال

الكإسالعالمإلىنخرجعندمامممايحيونأنهموديزصممنكبيرعددلييثها

كونخاهى4عليناالتىالرهيبةبالمسئوليةالملهماإلحساسلمحيناليطنحواشا ا

وكنيستهالمسيحعنإعالناتاوفخوحةرسائل

الفائقالمجد

دئساللهددممطبالمسيعهذهمثلثقةدناودكن
أنفسنامنكأنهشيئانفتكرأنأنفسنامنكفاةأننا

خدامنكونالنكفاةجعلناىالالهأمنكفايتنابل

يقتلالحرفألنالروحبلالحرفالجميلغهل
الموتمةدخكانتإنتميحيىالروحولكن

لمحتىمجدفىحصفتقدحجارةفىبأحرفالمنقوشة

مجدلسببموسىوجهإلىيذعلرواأنإسرائيلبنويقدر

فءالرومةخباألولىتكونالفكيفالزائلوممئعهه
كئيرأفباألوليمجداالدينونةمةخكانتإنألنةمطد

منيمخدلمأيضأالممخدفإنمجدفىالبرخدمةتزيد
الزاثلكانإنألئهالفائقالمجدلسببالقبيلهذا
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مجدفىالدائميكونكثيرأفباألولىمعجدى
3411كورنثوس2

ائهثمعريادلعصبولرىايتهبافلىينءجزإلىالوافىالفلهذاينقسم

آجمدوقد4هومتهخدهاسطةبوالحيةيحالمسهرسالة3أخثينهمااممورناعنإعالنه

يعلهكلأنباصرارفجؤكدبسرعةيستدركاهفىلكوأللذاتهمهـدحكأنه ل1اءكمتجعلهالذىهواللهفاناللهعملمنولكنهوعملهمنليعمى

العظيمةاللهاتصفإحدىفىيفهـكركاناهأيذكروهوولعلهمماولاينمى

يهودافانالتديرأىشداىكلمةوهىأالوهايذكرأنايهودتعودالتى
الكفايةكلفيهالذىاحدالومعنىالكلمةهذهمنأحيانايفهمونكانوا

جعلهالذىطوالكفمايةكلفيهالذىاللهإنيقولأنايريدبولعوكأن

ويؤكداللهإلىالفضلكليرجعوبهذالهخادمايكونألنءاكف
طألهاوليسمنهياكفايكلتمدتميدهفىمتواضعةأداةسوىيكنلمأنه

دئهيكونأنلمجبإذاكلهوالمدحكلهنالمجدذاثهافىفضل

أنيريدكانلصنهوهومافعلهإلمااألنظارتيأالبويسيحاولولهذا

الكفايةأبدانفسهفىيتصورفلمالفضلكلإليهوينحماأوحدهقهالمحله
الكفايةيعطيهالذىهواللهأندائمايعتقدكانماولكنهعملبأىللقيامالذاتية

إدرامنكمبالىعلبأىيامالةيخشلمأجلهمناأليمطالسببهووهذا
بهيقومكانولكنهدهبمفربالعملاليقومأنهيعرفكانإنهالذانىلضعفه

اللهح

القيمايمالعهدينبنالتبايئعنيتحدثفانهالفصلمنالثانىءالجزأما

شخصنبينيعقداتفاقاأوترتيباأوبرآتاتعنىعهدآلوكلهوالجديد

االستعماليحسبةالكلم5أولكنمعينةبشركةمعايرتبطانوبمقتنصحاه

العادىاالتفاقفىالمتعاقدةافاألطرألنذلكعاديااتفاقاتعنىالتالمحماالك
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اللهأننبدعهدلمةلالكتابىالمعتىتجاولكنالمعساواةقدمعلىكزن
اإلنسانمنيتقربالذىهووأنهاألولالمحركوأنهلمبادأةالهالذىهو

هويضعهاالتىثروطاليحسببهواالرتباطمعهالعالقةعليهلوبعرض

أدفقبستطيعولكنهAيغيرأوفيهايعدلأنلالنسمانيمكنالوالغ

rمبتعندماجديدالمكلعتىبولسيستسخدمهاالتىوالكلمةلرفضهاوأ2يقبلها
أ

كلمةوهىCوعيساستخدمهاالتىياعهالكلمةهايدلىابالعهدأألإلعن

بمعنىيونانيةااإك1فئكلمتانوتوجدداللطومغزاهtلهاجداهمةأ

للمكانبالنسبةجديدبمعنىNPn4نيوسكلمةأوالفهناكداجديدال
الجدةليستعنىالتىلهنعتىosكاينوسثانيأكلمةوهناكفقطوالزمان

شيئاصفناـه5فاذاأيضاللنوعبالنسبةالجدةبلطفقللزمانبالنسبه

الموجودالوضعأوالموقىإلماأضافأنههذافشاعكلmosبكصلمةما

يسوعمنكلهايستخدشاالكلمةهىومدهكليامختلفاجديداعنصرا

ليسالجديدالعهدذلكأنهوذلك5Jوالمغزالجديدالعهدعنبولسس

ينتجفهووصفاتهنوعهناحيةمنولكنفقطالزمانناحيةمنجديدا

ولكنهفحشاواللهاإلنسانبنجديدةعالقةأوجديدةشركةمجردليس

تمامامختلفنوعمنأيضاشركةلنتج

االختالفذلكوجدT3Iإفأين

أنونستطيعمكتوبةوثيقةعلىمؤسساالقدممالعهدكانلقدا
كتمابموسىأخذفقدrfnالخروجرسةفىالعهدهذابدايةةقمجد

نفعلالرببهتكلمماكلوقالواعليهفوافقواالشعبمساحفىفرقرأهالعهد

الحياةالواهبالروحقوةعلىموشسفانهالجديدالعهدأمالهونسمح

خارجىءشىدائماهوالقانونأوالكتابأوالمكتوبةالوثيقةالحياة

Lحالرمملبينعليهيوافقالذىاإلنسانعلماارجاظمنبفرضأنهممطأ
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طاعةعلىماإنسانيحرصفقدالداخلمننفسهاإلنسانقلبيغرلقدس

01يعصاهأنالوقتطولنفسهارةقرفىيهرغبهوبينماالمكتوبالفمانون

فافئهعليهويسودفيهويتحكمقلبهاالقدسالروحيدخلعندماولكن
قلبهقرازفىولكنهفحسبظاهراالقانونمخالفةعدمعلىاليحرص

المكيوبالعهدإنجديدأإنساناوأصبحتعيرقدألنهمخالفتهفىغبال
ألكنالخارجمنوسلوكهاإلنسانتصرفاتيريغقدتوباالقانونأو

ولمبيعتهاإلنسانقلبيغيرأنيستطيئالذىهووحدهالقدسالروح
البثرية

قانونيةعالقةجأألنهذلكلماذامميتاميئابلىالةالعهدكان2

اأيهاكنتإذاكافتالعالقةهذهوخالصةواإلنسانلدتهبنشرعية
اأماالقوانإنهذهتنفذأنفالبدالعالقةبهذهاالحتفاظفىغبتراإلنسان

يقفوضعاأنشأوبذلكوستضيعستنقطعبالتهعالقتكفانكسرخهاإذا
أيضابالضرورةفيهاإلنسانيقفبيماالقاكموقفبالضرورةفيهالله

مميتأالقديمالعهدكانالمجرمينقفصفىوالمقصرالمذنبموقفودائما
معينةءأشياقتلألنه

يحافظأنإنسانأىفىءرجاأدقهناكيكنفلمءالرجاقتللقدأ
العهدذلكعلىالمحافظةكافتالبشريةللطبيعةلنسبةفباالعهدذلكعلى

الخيبةسوىالعهدذلكعنتجينلمولذلكمستحياأمرأالوالش
011واليأسوالفشل

لسبيكأنمناإلنسانيتمكنلمالعهدذلكظلقيالحياةوقتلب

فىلفشلهيدانأنمنمفراكيكنفلموالعقابالدينونةسوىشميئالنفسه
تلصاتعنىكافتوالدينونةعليهةالمحافظ

لمولكنهيفعلوهأنيفبغىماكانللناسأعلناقدالقوةوقتلبم
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يقدمأنيستطعلملكنهءالداىشخلقدمملهعلىيساعدهمأنيستطيعكن
ئماماذلكعنيختلففكانالجديدالعهدأماالعإلج

الوجودحيزإلىخرجوقدالمحبةعالقةهئفيهالعالقةكانالغاا

العالماللهأحبطكذاألأنإا

فىالمقصرالمجرمذلكاإلنسانيعدفلموأبنائهأبنبيعالقةوكان2
عاصياابناكانولوحتىلتهابناصارولكنهاإلخهامق

القوافينمنيدةجامجيوعةبفرضليساإلنسانحياةغيروقد3

يدأجدىإنساناوجعا4قاجمهبتغييرولكن

الناسلىيفأنينبخىعمااإلعالنمجوفىعلىتصريقلمفهوولذلك4

تمكنالتىالقوةاليموالتعالوصاياحقدمأنهأىلعملهالقوةأعطاهمبل
وتنفيذهاآجماعهاامنالناس

فيذكرالعهدقوبنالعالقتينبيهماالتباينفيشرحبولسيستطردوهكذا

اولوحاءسيناجبلمنموسىنزلفعندمامجدفىولدقدالقديمالعهدأن

كانالقديمالعهددستورمىالتىشرالهالوصاياوعليهحايدهفىأشهادةا

4303خروجإليهينظرواأنأسرائيلبنريقدرلمحتىبمجديلمعوجهـه
يدومأنلهممكنايكنولميدملمفهوومؤقتاواعاكانالمجدذلكأنوواضح

العالقةهوىالذالجديدالعهدولكنويزوليذوىلولدألنهبملبقىأو

أغمجدفلهواللهاإلنسانبينممكنةالمسيحيسوعجعلهاالتىيدةذجال
لنفائقمجدإنهالموتوليسىالحياةالدينونةوليسالغفرانيقدمألنا

يسطعبدأأنبمجرديذوىبدأىاذاأزائلاكالمجدوليسيزول

القديمالدالةففلوااليهودفانمهمتحذوإلىنتنبهأنيحبوهنا
ىفالجديدةالعالقةدعالجدبدالعهداورفضوبموالقانونالناموسعهد
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الطريقعلىمرحلةكانولكنهرديئاطيئاشممالقدهالعهديكنولملمسي

الستعمالدلهناكيصبحالالشمسىتشرقعندماالمفسرفيأحدال

علىيصرودنأنهمهودائماالناشفيهالالذىطأاظولكنالشموع

2بتعاقوذالذىيمالقامنأفضلهومايدابلهميقدمبينمابالقديمالتعلق
لهاستجيحرموناطويلةمدةالناسظلمثالالكلوروفورماكاتثمفلفعندما

نسكويتالعالمءأنحامختلففىوالناسينالىاأصولحيتنافىأنهمنهمظنا

اماآطوالصوابلقاهوأنهويعتبرونمملهواعتادواألفوهقديمءشىبكل

فيهالوقوعأوارتكابهيفبغىخطأالنظرهمفىفهوعملهيسبتىلمالذلىءالشى
معينتهتقاليدأومراحلعبادنكونلثالحذرينحياتنافىنظلأنبإننا

أالوعاجمناألسالهدفنحودائمامماخصةيونناعتكونأنمنبدال

وكاتمنأنفسناتحرمبذالثووفاومعرمألوفاكونهلمجرديمبالقدنتدمسك

هىلحةالقدطرقهمأنعلىأصرواالذينايهودافعلكمابماألفضلالجديد
أمامنااللهفتحهاالتىةالجديااألمجادواورفالحق

العقيقةيكفىالذمأالبرق

كثيرةجاهرةةنمستعملهذاغكهـءرجالنافإذ

لكعوجههعاىئرقغايضغوسى5كالتكمامموليسلى
شروص

اخلنسطبلالزائلانهـإلمإسرائيلبنوينظصالا

قرالحةعندنفسالالبوذلكاليومحتىألنهأذهانهم

المسيحفىبطلياثذىضكشصف5غيرباقالعتيقالعهد

علىموضوخالئرقغمولمثايقرأحيناليومحتىللكن
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آوأماالبرقعيرتالربإلىيرجع4عندولكنلبهم

10ونحنحريةهمناكالربروخوحيثأالروخفئهوب10
مراةفىكقامكشوفبوجهالربمجدوينناحجميعا

منكمامجدإلىمجدمنعينئهاالصورةتللثإكتتعير

ءالروبالر
Yنثوسركوrrn

الفصلمنمباشرةتهرزالفصلاهأفىأمامناتظهرالتىالصوركلإن

كانالجبلمننزلعندماموسىأنبالفكرةيبدأهبولسنرىفانناالسابق

فيهيحملتاأنيستطعلمأحداأنحتىوالمعاساطعاوجههعلىالذئالمجد
إليهرينظأو

lااليةهذهترجمتخروجإلىهويعودبفكره

االنكليزيةVersioAuthorisedTheولباسمالمحوودنةالترجمةفى
الترجمةلكنالكالمن5كااتحتىوجههعلىوقعاوضعموسىأنيعنئبما

أنتفيدبولسأفكارمنهاتنبعالتىالترجمةوهىانيةالعرمنالصحيحة

بقولهذابولسويعللالكالممنفرغلمااوجههعلىبرقعاوضحوسىم

عالمرةناالمجدالناسالوىحتىوجههقعاعلىهـوضعموسىإن

أنهوبولسالحظهاأوكانولذلكءببطويزولطيذوىوهووجهه

مجداجوهرهفىكانوالناسالذبينممةالالعالقةمجدطالقديمانعهدمجده

محلهليحلخاطثاينتهىشيئاباعتبارهليسcالزوالإلىمصيرهوكانزاثل

محلهليحليفتهىكاملغيرشيئاباعتبارهولكنحهأوصوابءشى

اإلعالنكانلقدالخهائأالهدفنحويقVاعاىمرحلةباعتبارهأوالكامل

اإلعالنأماطفةجزئياإعالناكانولكنهوعطماحقيقاموسىبهءجاالذى
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عرأغسطينوممهوقأوكاملوضهائاتامفهوالمممميحيسوعشخصفىءجاالذى

قالعندماحكيمأتعبيراذلكعن

إلىشنفسعنبصدرأنهننكركناإذاالقدحمالعهدإلىءانعمإنناال

ءنسينحمىأخرناحيةومنالجديدالعهدعنهيصدرىاذاوالصالاللعادل

هواالقدغأالعهاءإنالقديمالعهدمستوىفنضعهكناإذاالجديدثدالالم
وؤروتدهالمجدةفهوالجديدالعهدأماالمجدنحوخطوة

فىالخدسيستوهوطبولحسنذعلىتسيطرهناالبرقفكرةإن2

كاالقديمالعهدةءقراإلىاليهودينكهمثعندماإنهيقولفهومختلفةلطرق

رؤيةمنعهـيوخهمعلىالذىالبرحطنعهمعالمجطفىشتيومكللفعلون

يسوعإلممايشيرلهينضونالذىاوهذيسححونهلمااألصلىالحقمقىالمدى

رؤيةفىنفهثملقدأيضاونحنذلكرؤيةمقيمنعهمالبرفعولكناللمسيح
عيوننابهنغطىالذقالحجاببحعببالذ4لكلصالحقيقىاللمعتى

ونالامرأفانفاالكارناالدحمبيحجابعيوفنافقدتغطى1

الكحتابيةاآلياتعنلمهـانبحثأنخاولثملهاونتعصباجينة4نظرياتالنفسنا

كلصاةماباتضاعدآنتقأنمنبدالوذلكإلثبانهاإليهاعتندنأنيمكناللتى

إلىنذهبىماكثيراأخرىبعبارةوإياهتعلمناأنيدماشمنهالنتعاالله

أنقهبدالنحننظرناوجهاتبهندعمسندانجدأنلنحاولاللهكلمة
اإللهيةالحقاثقاوقبولتفهمتحاول

ااناللثمخصيةرعباتنافىالتفكيرلمججابجموفنانغطىوقدب

وأليسهناكدهصبهأننحنغبفىمااللهكلمةفىنجدأننحاولماكثيرا

لكلونبتهجنفرحنحنالمثالسبيلوعلىفعالهناكموجودهوما

نتجاهلأونتجاوولكنناورحمتهاللهمحبةعنتتكلمالتىالكتابيةاللشواهد
آننريدنجدماأنناأىوقضائهبغضبهلذكرناالتىالشواهدكلعدا

نراهأنيدالفىماونهملنجده
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روحئفهداأنيمنبغىزأأافكيرمحجابجموننانغطىوقدبم
دهاوننتالكتابمنديةفرإإتهنأخذأنالسهملمنأوالككلالكتابش

وذلكالخاصةاالثمخصيةللنظرياتكتابيماسندانجدأنمملالومناة

أنهيجبولكنناأخروفصولإتاصإغفالمحنةوفصولطالفإباختيار
اخرىوبعبارةفقصامءأجزالككلاللهآلكلرسالةةفهمعلىنحوص

المسيحيسوعنورفىاللهكطمةكلرأنةأنلمجب

المعمارؤيآلالمهودعنيحجبالذىرخالعلىاألمريقتصروال3

ويحولاللهعنيفصلهمفعضاأيهناكولكنللمكتوبالحقيقى
وبينهبينهم

العمىيكونمافكتعرأالعصيانقعالبرؤعهذايكونقدأ

فىتماديناوإذااللهرويمنيمنعناالذىهوالعقلىالعىوليساألدبى
إناللهروئةعلىالقدرةفشيئأيئاشنفقدفانناوإصراربعنادلتهعصياننا

القلبءألنقياهىاللهومعاينةاإللهيةالووىا

المثليقولوكاءللتعلميرللقابلةللروحبرفىوأحيانايكونب

يريدودالالذينمنممىرأكهممنالناسبينيوجدالاالسكتلندىا
ءجاهالأنسانايعلمأنيستطيعالاألرضعلىمعمأعظمإنيبصرواأن

أعطانااللهإنءشىكليعلمأنهيظنسهنةالوقتوفىالتعلمفىاليرغب
أننستإخالفافناالخاصطريقنافىسميراعلىركنافاذاثحرةارادة

هو4طريةنتعلم

مكشوفبوجهالربمجدننظرإننافيقولبولسيستطزدثم4

أنناهوهنابولسيهبومامجدإلىمجدمنأبضاعننتغيرالسببولهذا

فىوتظهرفيناستنعكسالنهايةفىصورتهفانالمسميحيدالنظرفطيلكنااذا

إليهمالنظونطيلالذينالناسمثلنصبحأنناالحياةناموينفانحياننا
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أزيائهمتقليدفىيبدأوناألناقةنجومإليالنظريطيلونالذينمثالألناس

احياتهمفىبطولتهتنعكسماسرعاناألبطالأحديعشقونالذفيوالناس

متطاميننسيركناوإفااللهفىالتأملنطيلكناوإذاأممالهفىفيقلدونه

سهـنبمالنهايةفىفانناعليهأعيننانثبتكناذاوالمسيحيسوعإليوناظرين

فينالشخصيتهانعكاسالحقيقةفىهىالتىالمسيحيةالحياةمجدبلغناقدأننا

يقولفهوالهوتيةمشكلةمنألكثرالفصلهذافىبولستعرضوقد

وشخصيةالمقامالربشخصيةيثبتأنيريدأنههناوببدوالروحالرب9

عميكتبأنيقصديكنلمهنالسبوأنكرشذأنولمجبالقدسالروح
الروحعملأنيؤكدالمسيحىاالخشاراختبارأيسجلكاننه3والهوت

منيأتيناواإلرشادوالنورالقوةفانواحدمملهماالمقامالربوممل

حياتنافىنختبرهدمنااماذلكعنلرنعكيفيهموالالمقامارباومنالروح

أنابذيحنىوهوحريةهناكبالروحثحماإنهبولسويقول

ولناموسلكتاببالطاعةومشروطةمحكومةللهاإلفسانطاعةكافتطالما

بدوننحدمالذىالخادمأوالعبدعوضفىبكونالحالةهذهفىاإلنساننجان

يتغيروكيانهوجودهمركزفانقلبهفىالروحصملرماعخدولكنرغبته

التىهىحينئذالمحبةألنويطيعهاللهيخدمأنهىالوحيدةرغبتهفتصبح

أكناإذامملهامنءنستاكثيرةءأشياوهناكالناموسوليسوؤبطهتدفعه

نؤديهأكناإذالناامتيازامملهانعتبرولكننامملهاعلىكالخدمنجبر

مزسثوباوأحقرهااألعمالأدنىتلبسالمححبةإنوتحبهعليناعزيزإلنسان
الكاملةحريتنانجداللهخدمةفىإنناالمحد
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احللواالصحاخ1

األعمىقائن

رححناكماالخدمةهذهلناإذذلكأجكمن

مكرفىسالكينغيرالخزىاخفارفضناقدبلنفشلثدال

لدىأنفسنامادحينبإظهارالحقبلأدلهامةكدغاشينممزال

مكتوماناإنجيدكانأنكنودإدلهقدابمإنسالطكلضمير

الدهراهأإدلهفيهمالذينالهالكينفىمكتومهوسفإنما
إنجيلإنارةلهمءتضىلشالخينالمؤيهكيرأذهانأعمىهد

نكرزلسنافإنناإدلهصورةهوالذىالمسيحمجد

عبيدأبأنفسناولكنربايممموعبنالمسيحبلفسناأ

نوريشرقأنقالالذىاللهسألنيسوعأجلمنلكم
اللهافجدسرفةالنارةقلوبنافئأشرقالذىهوظلمةممن

المسيعصايسووجهحمفى
6ا4ننوسربهو2ل

أشخاكهأربعةعنتضميناأواحةحصربولسثيتحالفصلهذافى

الناسمنمختلفة4أنوأوختلفين

الخدمةفىأبد3يفشلصالإنهفمقولنفسهعنأوالتحدثفهوا
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يجعالنهشيثينهناكأنضمناويذكرلهوأعطيتبهاكلفالتىمظيمة

عليهاويثابرخدمتهيواصل

ايقومالتىالخدمةبعظمةالكاملوالوعىاإلدراكقهناك1

ءأشيايعملأنيستطيعجيداويعيهاورسالتهخدمتهعظمةيدرىالذىوالرجل
رواخأعنممنهاندلألفهاالتىالمسياداموسيقىتعترمذهلةعظيمة
اطهكلأنيذكرومماالموسيقىعالمفىاناإلنعبقريةأنتجتحاالتىالموسيقى

وأنيوماوعشريناثننمنأكفروتسجيلهلتأليفهيستغرقلمالعظيمالعمل

نحملالعظيمالعملإنقليالإاليأكلأوينملمكلهاالمدةهذهخاللهاندل
هوإتمامملهعلىاإلنسالتعيهاالتىالقوةطياتهبين

بولسهدفكلوكانثهلتاهاللتينوالمحبةالوحسةذكرىوهناكب

ألجلمملهيمكنماكلممالفىكلهاطاقتهيبذلوأنكلهاحياتهيقضىأن
وخلصتهفدتهالتىالمحبةخاطر

مرةنسممعوهناعليهوالمفترينخصومهإلىتضمينابولسيشرثم2

قدكانواهءأعداأننستنآتأنفستطيعفانناءمؤلمةءياألشصدىأخرى

لتحقيقماكرةاحتياليةيبأساباستخدالماتهموهفقدخهياثالثإليهوجهوا

عثنانياتناوبوتفسرءيساعندمااإلعيلرسالةلمجفبتزموهاخهكاأهدافه

ءعنكلماتنامعافاتحرفوعندمامنماالمقصودغيرعلىأعمالناتفهمماوعنده

قبلمنحدثقدأيضاهذنأنذكرأنعزاوكاليكنالحقيقيةمعانبها

نفسهبولسهوفيلرجل

اإلنجيالقبولرفضواقدالذفيعنفيتحدثىبودعصيستطردثم3
مننوعأىلديهإنسانأىتجعلبطربقةباإلنجيلكرزأنهكللىيصراهفنر

هناككانذلكمنغبالرولكنودعوتهلندائهيحمتجيبأنالفميي
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ةوجاللهمجدهرويةعنآعيبهمعمتومنءصمانأslاإلنجيلءنداأعاووان

إلهإنيقولأنهجدأصعباشيثاعنهميقولإنهءهؤالعنلسبويقولفاذا

المقدمماالكتابفىالوحىوكتابيؤمنواالحتىأذهانهماممىقدالدهرهذا

أخرىوأحياناإبليسأحياناوتسثماللشرقوةالعالمهذافىأنيعلنون

هذارئيسعنيسوعيخهاتحدثمراتثالثيوحناويذكرالشجطان

Ycwtcf53cIوحناييمتهIjأالعالم

AIK4الهوسلطانرئيسعن22أفسسفىبولسويتحدث

توجدالربانيةالصالةفىوحتحىرالدهذاإلهداعنثيتحانراهوهنا

متىألالشريرمننجنا9بةالموفيالشريرةالقوةهذهوجودإلىإشارة

6rاتمؤفىتوجديدالجدالعهدناتظهرالتىالفكرةهذهوخلف

معينةوأصول

ميدأنهكلهالكونتعتبرزرادشتدين9حماةلممىاالفارسيةلديانةفاأ

اهرمانلموOrmuzdارمورددابينالظالموإلهالنورإلهبيهامعركة

هذالفىيخنارهالذىالجانبطريقعنمصيرهومايفررواإلنسانلهألللىأل

4الفكرةبهذهتاثروافرسخاضعنوداليهـكانLKوعندالكوألطالمول
باونهاهئفكنرصبغمتأكاوالشك

بدهرينIوجوفكوةاليهوديةالديانةفىاألساسيةالعقائدومنب

llأنيعتقدوناليهودكانالمسيحيةبدايةوقبيلاالقوالدهرالحاضررهد

وأندكليةثريرالقبضةفىوأنهلهعالجNووشريرءردىالحاضرالدهر

وحمهـاالنىالدهرفجرنوريبزغعندماالكاملوالدماراباظمصيره
ءعدافىوأنهالعالمهذاإلهسلطانتحتالضراالدهرأنأخرىبعبارةهذا

يقىقاطاإللهمعوخصومة

أل9س



شريرةقوةوجودعنالفكرةهذهأننتذكرأنيجبولكننا

فانخااختباريةحقيقةهىمابفدرالهوتيةرةفكالحقيقةفىليستدتهسادية

ايخافنخطرةصعوباتأمامأننكسناسنجدةالهوتيمسألةاعتبرناهاإذا

ولكننانجفالنمصيرهامووماأاللههخلقعالمفىالمثريرةالقوةتلثنشألتا

عالمناهذافأالشروجودحقيقةنخترجميعافانناهةاختبامسألةناهااعتبرإذا

منأوالالهوتيةالناحيةمنالقبولصعبةللشرقوةوجودفكرةطكافهما

االختباريةالناحيةمنفهومةوهـمقبولةفكرةأخهاإالالفلسفهـيةللناحية

كأولئهممميحيةالمالبشارةيفبلواأنأوبالمسيحيومنواأذيستطيعوناالوالذفي
صوتيسصعواأذيستطيعونالأنهمبحيثالعالملشرنفوسهمأسامواقالهالذين

اإليمانمنمنعهمأونبذهمقااللهأناألمرفليسلهمتقدمعندماالهدعوة
عنأنفحمهمأبعدواصقاالخابسلوكهممأهواألمرولكنوقبولهبه
داباقه

أنصبردوهنايسوععنحلالةهذاختامفىبولسيتحدثثم4

ىفىالمسيحيسيوعفىأنناهىويؤكدهايبرزهااناأرادالتىالعظيمةالفكرة

عندما419يوحنااالبرأىفقدرآفىالذىيسوعقالالله

انظروايقولكانولكنهاانظرواوليقيكنلميكرزبولسكان

صورةفىاألرضإليأقوقداللهمجدسترونوفيهالمسيحيسوعالى

هاههويةاهاهـألةاإلنسانيستطيع

ةوالنصرالضيفق

فضلليكونخزفيةأوالنفىالكنزهذالناولكن

تضايقينغيرهلكنءشىكلفىمكتئبينالمنالللهالقوة
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اغيرلكنمضطهدينيائسينغيرلكنتحيرين

فىحاملينهالكينغيرلكنمطروحينمتروكين

احيلوةتظهردكىيسوعالربتة51إحينكلدالجس

دائمانسلئيءاألحيانحنألنناجسدنافىأيضايسوع
اأيضايسوعحيلوةتظهولكىيسوعأجلمنللموت

الحيلوةودكنفينايعملالموقأإذاأدمائتجسدنافى

االمكتوبسبعيئةاإليمانروحلنافإذفيكما

3نتكاولذلكنؤمنأيضانحنتكلمملذلكقأا

نحنسميقيمنايسوعالربأقامالذىأنعالمينأيضا

منهىءاألشياجميعألنعكممويحضرنابيسوخأيحضا

باألكثرينكثرتقدوهىالنعمةتكونلكىأجلكم

اللهدمجدالشكرتزيد
4751لئوسكور2

بهايتمخالتىواألمجادتيازاتاالهأنباالعتقادالفصلهذابولسيبدأ
رفقدنفسهاالحياةطبيعةولكنهءرياالكإلىبهتؤدىقدالمسيحى

واألمجاداالمتيازاتعظمةبلغتفهماالخطأهذامناإلنممانتحفظمجيث

وضحيةيسةفىيزالالوهوةائتاإنساناهـيزالالفهوالمسيحىبهايتمتعالتى

فيهاصككملهليسإنانيةمواقففىغارقاأومورطاالفىالوهوللظروف
وآالمضعفاثمنفيهمابكلالمائتالجسدفىالفيوالعليهاسيطرةأو
خزفيآنيةفىموضوعهذاكزهولكنثميناكزايمتلثإنسانايشبهإنه

القواتوعناإلنسانقدرةعنلراكننتحدثإننالهاقيمةوالضعيفة
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لالنسانمزةالممةقيقياطالصفمةولكناالنفيهايتحكمالتىالشاسعةتلفمخمة
كدبسكلالفيلسوفقالضعفههىبلقدرتهأوقوتههأليست

يإنسانقتلتستطيعءالهوامنواحدةنعسمةاوءالمامنواحالةنقطةإن

عظيماشيئأالرومافىللقمائدبالنسبةالنصرةكانتكيفرأيغاأنبقوظه

منالرومانىالقائدفيحفظانيعمالأمراناككانولكنبهيفتخرمجيدا

لمرأسهعلىاتاجواالمركبةيركبكانعندماإنهاالولءالحثىءبريااللك

وآخروقتبنكانوامولكغطفقطلهنوصهالعكونالجمهوريكن

ءوالشىتموتلسوفهمامابوأنكوتذكرخلفلثأنظرقائإلنينادونه

وكانواالركبمؤخرةفىيمشونكانواصيإنالخهصوالقائدجنودإنالثانىا

ولكنهمالقائدطاخفىاألناشيهدينشاصونكانواشيئيننيعملسيرهمفى
خطرمنالقائديحفظوالكىبذيئةوبشتائجمرتضعبهرلطيصيحونأيضاكانوا

والتشامخءياالكبرا

حتىبالمجدأحاطناقدالمسيحأنحبالعجزأحاطتناقدالحياةإنا

أنندركوحتىولهاللهمغهوالمجدوأنوفينامناهوالعجزأنلهتذكر
مناالدتهالقوةفضلوانكامالمطلقااعمادااللهعلىانعتحد

عجزنافيهايمتزجالتىالمسيحيةاللحياةهذهفيصفبولسيستطردثم

تالوهميةالتناقضاتمنسلسلةفىاللهبمجدأ

نتعرضوقدمتضايقينغرلكنءفىكلفىمكمئيونفنحناأ

5ومنفذامخرجالناصبررمرةكلفىولكنناوالضيقاتذقالمأنولالكنل

والفرجالرحابةعنصربوجوددائماتتصشطأنهاالمسيحيةالحياةاتمميزمنان
عصورأنهيشعرأنهينبغىفالوصعبةضيقةاإلنسمانظروفكانتفهما

ولكنضيقةظروففىأوصعبةييئةحبيسافيجسدهقديكونحبيسأول
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جسدمهيكتئبقكوفرجهاللهرحابةإلىبهيؤدىلروحهمنفذأدائماجد

نطلقاتأنتستطيعسهنفولكنوضيعأوضيقمكانفىلوجودهويتحر

والكابةاليأسظالمعلىتفتصروأنسيحااحالشركةورحابةفسحةإلى

والبهجةءالرجابنور

مناللهمنمتروكينغيرلكنالناسمنمضطهدونونحن2

حالثمركةأوقاتبأحلىتمتعواأنهمءالعثهداعنيذكرماوأعظمأعجب

الداركجانقالتوكااالضطهادأوقاتوأظلمأمروسطفىالمسيح

جدااألفضلمنإنهجاذحهاإلىيقفواأنينبغىكاناالذينعنهاتخلماعندما

رجاقئخيبأنيمكنالاذلمصةداقتهفاناللهخةوحياونأكأن

لمىتتنكرأنطكقالالفائقةومحبتهتخذلىأنيمكنالالصالحةومشحووته

جريئقجسمورةأظلأنفىأترددلنمعىأخثاأومنالتىقوتهإلىعتناداوال

وللربتركانىقدوأىأبإناميرالمزصاحبكتبوكاأموتحتى

التصأمانةيغيرأنايستطيعءماليوجدوالا72مزموريضكى
الصادقةومواعيدهووفائه

المسيحىفيهايتحيرتأوقااهناكيائسينغيرلكنمتحيرونونحن3
يشكلاألوقاتهذهمثلألحتىولكضهيفعلأنينبغىماذايعرفوال

أنهفيهاالمسيحىيستطيعالأوقاتهنهاكيعملأنيمكنماشيئاأنفىأبدآ

لوألطريقهذاأنفىيشكالولكنهقدامهالحياةطربقبوضوحيتبن

احمهاأحماطتوقدسهنةالمسيحىوجدوإذاوالفرجواإلبقسامءالرجامن

ويعاوفيهاطريقهيشقأنيستطيعأنهواثقاسيظلفانهجانبكلمنالغيوم

افيهايشحئمشاأوقااكوهناونفعهفييرهمناسبااللهيراهالذىالوقتفىفوقها

يسحتطيعمإاليتقبأنكيفوهوالدروسأصعبيتعلمأنالمسيحىعلى
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حهايفأنيستطيعالءأشيافيهاالمؤمنيصادفأوقاتهناكيفهمهن

لىاألساهذاعلىإيمافاأبنىوأنامحبةأشااللهيادامناديايظللكنهك

نتمتعأننستطوحيرةإرتباكاهاوأكثرناحياتأوقاتأطثفىاننا
كانإذاولكنأحيانانتحرقدمعناالمباركةبعثركتهوفيناالمسيحيحضور

أبدائسنيانكونلنفاننافيناحاضراالمسيح

بهاشميزآلصةأممماإألهالكينغرلكنمعلروحونوكا4

ثانيةمرةيقومفيهايسقطمرةكلفىبليسقطالأنههىليستالمسيحى

حربهفىمعركةيخسرقدنهائيةهزيمةيهزمالأنهبلأبدايغلبالأنهوال
يثعترقدكاملةهزيمةيهزمأوكلهارباطغشرلنولكنهالشيطانع

يحاربكيفسقوطهمنيتعلمولكنهيسقطقالهاألدباريوليالولكنه
ولكنهينامقديهفرماسرعانولكنهأرضايلقىقدوأفضلأحسن
ولجدبدمنالمسهرليعاوديستيقظماسرعان

طرديستالمسيحيةللحياةالعظيمةالوهميةالتناقضاتبولسجملأنوبعده

فعلهمايفعلانيستطيعجعلتهالتىواألسبابالخاصةحياتهسرليذكر
تحملهمايتحملوأنبذلهمايبذلأن

يتمتعأنفىيرغبماإنسانكانإذاأنهجيدايدركبولسكانا

اوتضحيالياةاهذهنحاطرفىأيضايشزكأنبدفالفيهالمسيحبحياة

ألنأيضامستعدايكونأنيابخىفمانهالمسيحيحياحأنأحدأرادإذاوأنه

واليتبداليلينالالذىالمسيحيةالحياةقانونبولسعلملقدالمسيححيموت

بهوالتزمالقانونهذاوقبلصليبونبدتاجال

وعيسأقامتالتىاللهقوةيذكروهوءشىكلبولعهواجهولقد2

هذهوبمثلالشجاعةههنبمثليتكلمأناستطاعوقدالموقطمنيحالمس
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الموتانتزعهولوحمىأنهبؤمنكانألنهالشخصيةبسالمتهلالمباالة

كانأنهمتأكداكانلقدأيضاهوسيقيمهالمسيحيسوعأقامالذىاإللهفان

الموتمنأعظمأيضاوهىالحياةكفايةفيهاقوةعلىيعتمد

يقودكانوتجاربهآالمهبواسطةأنهمعتقداءفىكلتحملوقد3

أمريكافىالعظيمبولدرداسديبنونكانواحيومحبتهاللهنورإلىآخرفي
تكسوهازراعيةأراضإلىشاسعةمحواويةأراضتحولتبفضلهالذى

بسببالعمالمنكبيرعدديموتأنمنمنكرهناكيكنلمالجميلةصرةاظ

جدارعالتذكاريةدوحةعدقتالسدءبناتماوعندهوالكوارثالحوادث

ءهؤالتحتهاوكتبالعملءأثناماتواالذقالعمالءأحماعليهانقشالسا
استطاعولقدمثمرةءخضراأراضإلىالقاحلةءالممحراتتحوللماتوا

ءهيايكنجهلمممأنعلمألنهوتعبءعنامنتحطهماكليتحملأنبولس

وعندماالمسيحإلىداالخريندأفىأنوالثلءوراشفالهاوأن

خاطرألجلمحدثإنمالهمحدثماكلبأنكاملإقتناعلالنسانيكون

ءشىأىيشحملوأنءشىأىيواجهأنيستطيعفانهالمسيح

وائننعمالالصبرسو

يفنىرجألخاإنسانناكانوإنبلنفشلاللذللث

الوقتمةضيقشاخفةإلنفيومايومهـايتجددفالداخل

غيرونحنأبدياهمجدثقلفأكثرأكثرلناتنشى

ألفأبديةشرىالالتىوأماوقتيةترىالتى
46181نثوسركو12
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والتحملبرالصلسرالفصلاهذفىلسبولنأقدم

واوهنالضعفاإلنسانجسديصيبأنبدالاأليامبمرورأ

وربماوناميةةمتجدداإلنساننفستظلأنيانبغىأيضااأليامبمرورولكن
وتبعثنفسهتقوىالتىبعينهاهىجسديااإلنسانتضعفالتىالآلالمتكون

تضيفأنبدالالجسدىابمالناهـتنتزعالتىالسننإنوالنشاطالحيويةفحها

بعليخاالقاإفئالجسديةلرالنوجهةمنالحياةتكونوقدالروحىالجمالإلينا

ولكخهاالقبرفىبناىوينالموتإلىبنايؤدىالذىالمنحدرعلىنهرال

اللهمعالشركةقةإلىيرفعناالذىللجبلصعودهىالروحيةالنظروجهةمني

إكالفأكرأكرتقربناألنهامشلنالمرورأحايحشىأالينبغىثمومني
اللهإفىبللوتال

هذافىاالممنيحملهكان51كلبأن01تمامقتنعايولسكان2

وكاناآلفىالعالمفىبهسيتحتعالذىلليجدبالنسبةشيئايذكريكنلملعالم

والضيقاتاآلالموأنإنسانألىمدينألجكونأنيمكنالاللتهأنلمتاكدا

بالذكرالجديرةالحقائقمنالعمماويةباألمجادنتمتععندماستنسىةاألرض

وكلقيامتهإلىريشأندوناأبلهموتهإلمىيشرلميسوعأنناإلنجيلقصةفى

اللهأمانةتضصهاحقيقةهذهمجدهفىنصيباسينالالمسيحألجلمتألممن

اعيدهموصدقا

علىالومثبتةمتطلعةأنظارناتكونأنلمجبعينهلسببوطذا3

ءحأشياترىالتىءاألشيافانترىالالتىءاألممياعلىبلترىالتىءاألشايا

ءأشياترىالالتىءاألشياأماتنتهىثمالمؤقتزماخهالهاالعالمهذا

فنحنالحياةإلمابهماننظرطريقتانوهناكاأللبدإلىتبتىفانهاءسماا

أومنهامفروالبطيئةانحطاطعمليةباعتبارهاالحساةإليننهظرأنتستطيع
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هذافانالمنظورةءاألشيافىفقطنفكركناوإذااللهعنءبطىتباعد

الحياةإلىننظرأننستطيعولكنناالطريقةبهذهالحياةإليننظرأنناعلىيدل

طريقةالىوهنوهثرىالالتىءاألشمياإلمهمانتطلأنوهىأخرىبطريقة

كأنهتشددإنهمولمىعنانيينالعرإلمطابرسالةكاتبقالطبعااألفضل

اساشويظلالنورينظرمنوكل11172انينعبريرىالمنيرى

منيرىكأنهويتحملويصبريتشحدأيضةفهوإليهشاخصوهونحوه

يرىإال
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انطمسال

القادميننةوائديثوالسرور

فلنااألرضئخيمتنانقفبيساإنأنهنعلمألننا
أبالمبيدمصنوغيرتيمتاللهمنءبناالسمواتفى

فوقهانلبسأنإلمماسثمتاقين5نئنأيضاهذهفىفإننا

نوجدالبعسينالكناوإنالسماب3ىاألمسكشنا

لسناإذمثقليننئنالخيمةفىالذيبننحنفإنناعواة

المائتهئبتلعلكىفوقهأنلبسأنبلنخلعهاأننريد

االذىااللههونهعيالهذهصنعناالذىشولالحيلوةمن

كلواثقوننحنفإذاالروحغربودنأيضآأعطانا

فنحنألجسدفىمستوطذونونحنافناوعالمونحين

بالعيانالنسفلثباإليماذألنداالربعنمتغربون

عندونسشوطنجسدألعننتغربأنباألولىونسرفنثق

صغربينأوكناتوطنينصآيمآمسنحتولذلكالرب

نظهريعأجأندابدالألنهعندهمرضييننكونألن

بالجسدكانماواحدكللينالالمسيحكرسىأمام

راأمكإألخيراصنعمابحسب
اا5كورثوكا2
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يعطيناتدرجاكبرمغزىذاتالتفكيرفىتدرجاالفصلهذافىى
بولستفكيرخالصة

منيتخاصدماعلهبالنسبةفرحيومسيكونأنهبولسيشعرا

موكتسكتىمكانأوخيمةمجرديعتبرهوهواإلنساىاالجسدهذا

وقدلنفوسناالحقيقىالمسكنوندخلفيهيخحلالذىاليومايأقحتىفيهنقيم

الجسديحتقرونكانواوالروماناليونانيينالمفكرينأنذكرناأنحسبق
ألنهخجلأنهيذكرتينسبلووكانمقبرةالجسدىداأديقولونفكانوا
جثمانثقلتحملمسكينةنفسداإنهنفسهعنابكتيسوقالجسدلهكان

أحمىءألشياولدتوقدأحمىكاقإننىيقولطسينكاوكتبميت

هذامثلوفىحريتىيكبلاقياأعتبرهالذىلجسدىعبداأكونأنش
لهكاشااليهودىالمكروحتىالحرةالنفستسكنالبغيفرالكريهزلالم

يكنفلمنحتلفاكاأللبولسبالنسبةاألمرولكنجمنهاالفكرةهذهأحياناا
عنالمنفصلةالروححريةإلىيتطلعيكنوأالجسدبزوالينالهبسالميحلم

جسماجديداجسمافيهاللهسيعطيهالذىالومينتظركانولكنهالجسم

وأناللهيخدمالمأنالسماويةاألماكنفىحىقادراسيظلفيهروحانيا
جده

عوأوأعظمفرصةالربعندفيهايستوطنالتىالمستقبلحياةيعتركان

أجلمنوليسذاتهافىوبهجةلذةخللجالخدمةتكونحشااللاللخدمة

ءوالفناالعدمإلمىبامهواألبديةيعفرلمكوالناسمنءثناأوشهرةأومال

فيهماجديدوجمجديدةحياةإلىخالملهبلداثموكسلخمولإليعتقاأوأ
األكملالوجهعلىالخدمةتكونأنممكن

فهوالمقبلةالحياةإليوحنيغهبولىشوقمنبالرغمولكن2
هوهذاوسببويسريثقيقولاإنهالحماضرةالحياةهذهيحتقرال
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هوالقدسوحوالiالقدوساللهروحتمتالثالزمانهذاوفىهناحتىشا

عقيدةكانتوهكذاالقادمةالحياة2Yاكورنثوممأ2عربون

أنالمسيحىيستطيعالزماناهأوفىالغالمهذافىهناحتىاأننابولس

للمسيحأعطاقدبأنهالقوليمكنأنهأىاألبديةالحياةبلدذةمامقيتمتع

ويضعرالحاالزمانفىقدمايضعفهوعالمإنفىمواطنايكودأأنفىالحق

ونتيجةءثماهالنىبقلبهولكنهاألرضعلىلمجسمهإنهديةاألبفىىاألض

المجدمنبثوبمكشوابصبحالعالممذاالعالماهنهيحتقرأنلهليسلذلك

ءيكونأذالعتيداألعظمللمجدانعكاسهوالذى

rحتىبولسفانوتذكيرعبوسةمافحظةما3ذلكبعدتأق

Lالطريتهفىلسناأنناابداينسلمكاإليشقاقوالقادمةالحياةفىيفكركانعندم

جميعأأنخاالبدألنهأيضاءالقضاإلمطالطريقمانمطولكننافحسبالمجدإلى

كرسىلتعنىهنابولسيستخدمهاالقماةوالكاالمسيحكرسىأمامنظهر

هذهيكتبوهولسبوذهننىكانبماوemaكلمةهىءالقضا

كانربمااوأمامهوقفأنسبقاللذىالرومافىالقاضىمحكالكلمات
مكلفوناليونانيونالمواطنينكلكانفقداليونانيةالعدالةطريقةيفكرئ

الرجلكانوعندماالمحكةشمورىلسفئءاألعضاأوءالقضابمهمةللقيام

مدارمنهمالكلالرونزمنصينقريعطىن5كقضيةفللحكميحلساألئيتى
اآلخروكانينونةاالإلىيرمزذاوهأجوفصينالقرأحدوكاناسطوانى

هءاالقضاىكرفوقيوضعوكانةءالبراإلىيرمزذلكaمأ

dlيشيرالذىالقرصالقاضىفيهولضعالبرونزمنأحدهماانءوعا
يرغبالذىالقرصفيهالقاضىويصعالخشبمنخرyوافتواهأوحكمه

فىالنهايةفىبسقطكانالمحكمةمجلسعضوأوالقاضىأنأىإبعادهتى

يالىلريشمالذىالقرصأوإلدانةاilلريشالذىالقرصإماءىونزرالءالوعا
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متشابههينببدوإنالقرصالكانبعدعلىناظوألىبالنسبةولكنةءالبر

ثجضاةالقأصارهاالتىباألحكاميخبرأنيستماخأحديكنولمتماما

لفابالفسبةاألفروهكذاكمالحيعلنذإاصئاوبعداتحلىاألقراكانت
نظرنافىالحياةتصبحهذانذكروعندمااللهحكمسنطتظرمايومافاننا
تاجانكسحبنحننفسدهأومصهرناشصنعثامألنناثيراضخماوشيئا

بةبلالبالنسبةاالختبارأساسالزمنيصبجعوهكذانخسرهأو

ائجديمنةائخليقة

اللهأوأمماالناسننقنعالربمخافةعالموننحنفإذ
افىظاهرينصرناقدأنناوأرجولهظاهرينصرنافقد

بللديكبمأيضاأنفسنانمدحلسناأيضأضمائركم

جوابهلكمليكونجهتنامنلالفتخارفرصةذمطيكم

صوناإنألننابالقلبألبالوجهيفتخرونالذينعلى

المسيحمحثةألنفاععاقلينكناأوفلللهمختلين
تدهقواحدكانإنأنههذانحسمثنحنإذتحصرنا

الجميعألجلتإوهوماتواإذافالجميعجحيعأألجل

مأتللذئبلألنفسهمالبعدفيماءاألحيايعيشكى

حسمباحدانعرفالاالنمننحنإذأوقامألجلهم

لكنالجسدحسبالحسيحعرفناقدكئاوانالجسد
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فهوالمسميحفىأحدكانإدأإذابعدنعرفهالأالن

الكلهواذامخعمتقدالعنيقةءاألشياجديدكالخليقة

لنفسهصالحناالذاالالدمنالكلولكنجديداصاراقد

اللهاإنأىةالمصالخدصةوأعطاناالمسيحبيسموع

لهمبحاسغيرهلنفسالعالمضصالحاالمسيحفىكان

الصصالحةكلمةفيناوواضعاخطايأهم
ا511كورنثوس2

فىبولستحدثفقدسبقهالذىبالفصلمباشرةالفصلهذايرتبط
حياتهبولسعاشوقدءالقضاكرلىالمسميحكرسىعنالسابقالفصلا

عنيجديثهىبولىيظهروألالحياةنهايةعنالفكرةهذهذهنهوفىكلها

بالحرىيظهرولكنهالمسيحمنوالذعربالرعبيحسأنههذاتفكيره
بفكرةحافلالقدحالعهدإناإلطوالخوالتوالخشوعبالرهبةإحساسه

أيوبالحكةهىالربمحافةأيوبفيقولالمطهرالخوف

8282

يبدأثجأإلهكالربمنكيطلبماذاالتثنيةسفركالبلءويتسا

وتخافهتخشاهأىإلهلثالربتتقىباقولهالتساؤلكسذاعنإجابته

ءبدداو7اأمثالفةالمعررأسبماالرمخافةاألمثالسفرويقول

عنالحيدانالربنحافةفىداو951ثالءأالربمخافةلكةا

كخوفليسهناالمقصودالخوفهذاإدأ6160أمثالالثر

بالرعبيحسالذىالطفلكحخوفأوبالسوطجلدهيخمثىالذىالكلب

حمتىيجعلالذىواالحترامشوعابمثابخةوكنهبالعصايضربأنتهبل
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إنعهحرمتههاكانأوالمقدسلمكاناتدنيسعنخيميرالتفالعديملرجل

تجرحأنهايعرفالتىءاألشياعلعنمججماإلنسانيحعلالذىالخوف

المزاميرصاحبويقولمشاعرهإلىءتسىأضهاأويحبهشخقلب
919ورمزمنقىالربخوفال

الحياةيعيشأناإلنسانيستطيعالوبدونهوينتىيحلهرخوففهناك
بعيمثهاأنيفبغىالتى

فهونواياهوصدقإخالصههوبهالناسيقنعأنهنابولسلمجاولماإن

قدأعداعهولكناللهنظوفىنواياهوطهارةيديهنقاوةفىأبدايشكال

ألصدقائهيبينأنفىيرغبلذلكالناسنظرنمالشكمنظالالعلهاأقواأ

ذلكيفعلانيريدالوهوونياتهدوافعهونقاوةإخالصهالكورنثبب

إلىكالشكتطرقإذاأنهلعلمهنولمدحهافىأونفسهتبرئةفىلرغبته

ذلكةءواإلسااألذىمنبالكثيررسالتهسيصيبهذاانإخالصهفىاسا

السببولهذاوصفاتهشمخيميتهاثنقرادائماحتسممعماإنسانرسالةألن

فعليناالشمبهاتوىمسفوقالواعظوشخثالمعلمرمخييرفىأنيجب
شبهأوالشرمظهرمجردحتىبلوحسمبالشرليستجنبنأنإذأ

أبأشخاصفأليردرونشيجعاسمشيئافينااآلخرونيرىلئالأيضاالشر

بهاوننادىنحملهاالتىالةبالرأيضابلفحسب

تصرفماتمكلمرارةأنيظهرأنعلىيصربولسنرى31عددوفى

رنثينالكصيساعدوأناللهيخدمأنهوهوفقطواحدادافعاوسلوكه

يهذىكانوأنهمختالكانبولسأنمرةمنأكثربعضهمظنولقد

حدثكالهالناسفهمءومنيقماسىكانبهذاوهو6242أعمال

لرسالتروالمتحمععحفاالغيورالشخيإن2ا3مرقسيسوعح
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ماحدثكبلنجويذكرمختلكأنهالفاترينالناسانظردائمافىيبدو
لهعالميةجولةءأثناءالموانىأحدفىالسفينةبوثالالجنرركبعندما

ويهللونيصيحونوهمالخالصنالواالذينالرحلالقوممنجماعةودعهفقدا
حدثلمااكثيروتضايقءاستاحيفئذأنهكبلنجوقالوالطبولبالدف

ءاألشياهذهمثلعلىموافقتهوعدمباستيائهبعدفيماالالجنرصارحوعندما
علىأقفأنمنىاطلبوأنهملوالعزيزالشابأيهابوثالالجنرلهقال
لماللمسيحأخرىواحدةنفساأكسبلكىبقدمىالدفوأضربيدى

كثيرايعبأالالحقيقىالغيورالشخصإنعملهوفىذلكتعلمفىترددت

فىالمسيحىالطريقءاألتقياالمسيحيينأحدسلكفاذابهاآلخرونيظنهبما

ونكثيرأناسلهىيتصاأنفالبدالكاملءوالوفاوالغفرانءالسخاا

وقدالعقلباختاللصراحةويتهمونالعالميةالحكمةألنفسهميزعمونممن

وأنالرزينالعاقلءالهادىالسلوكافيهيتحتموقتاهناكأنهلسبوعرف

وكأنهالعالمنظرفىيبدوالذىوالتصرفالسلوكفيهيتحتمآخروقتاهناك
المسيحخاطرألجلموقفلكلستعداهـكانوهكذابعينهالجنون

الناسو

ماتفقدكلهاالمسيحيةللحياةالمحركالدافعليذكربولسيستطردثم

إليهالمحببةعبارتهوبحسببولسنظرفىوالمسيحىالجميعألجلالمسيحا
فىماتتقدللمسيحىالقدممةالذاتأوالنفسفانولذالثالمسيحفىهو

خلقتهقداللهيدأنلوكاتماماجديداإنساناهوقاموقدالموتذلك
منجديدةمجموعةالمسيحىيكتسبهذهالحياةجدةوفىجديدمن

والمقاييسبالمستوياتءاألشياعلىيحكماليعودفهووالمقاييسالمستويات
التىعينهاالقيمءاألشياعلىيسبغيعودالوهوالعالميستخدمهاالتىعينها

بحسبالمسيحيسوععلىيحكمقبالبولسكانفقدعليهاالعالميضفيها

األرضمنإسمهيمحوأنيحاولكانالوقتذلكوفىالبشريةالمقاييس
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اآلنولكنهالعالممنالمسيحىاإلممانفيزيلأتباعهعلىيقكماوأن
طاالنقبالنت5كحمuتلعتتخأصبحتمقاييسهأنإذثذلكيحأولاال

ذاكرةمنإحمهيمحوأنقباليريدكانالذىالمسيحيسوعشخصاصبح
الصداقةلهكسبالذىهوألنه4العالمفىشخصوأعجبأعظمالناس

ولكنهيتمكنولمعلجهاولوويتوقاحياتهطوالىكانالتىأدتهمع
شخصهفىاالنجدها11

المسيحعنAلسمغر

بنايعظاللهكأنالمسيحعنءفراكنسعىإذا

لبمالذىجعلألئةاللهمعتصالحواالمسيحعنبنط
فإذفيهصاللهبرحننلنصيرألجلناحطيةخطيهيعرف

باطألاالالهنعمةتقبلواالأننطفبمعهعاملوننحن

خالصيوموفىسمعتكمقحولوقتفى4يقوألنة

خالجميوملنأهوذا4مقحووقتأالنهوذاأعنتك
yكوJ5ثوكا

الوحيدفخرهيعتبرهوكانبولسإليهوصلالذىالمركزأنىفىهنا

يستخدمهاالتىاليونانيةوالكلمةللمسيحسفيرمركزهو4االساسيةورسالته

تستخدمكانتعظيمةكلمةوهىPresbeueinكلمةهىهنابولس

وهىإليهاترجمتالتىالالتينيةالكلمةوكانتمعنيينL1لتشيراليونانيةفى

سالمعنيأيضالهذينتستخدمLegaألدكلمة

األوالالنوعنوعينإلىتنقمممنيةllوالراليالمحتهالوأواألقاليمكانتا
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يخضعاآلخروالنوعاألعيانأوالشيوخمباشرالمجلسخضوعايخصغان

األسأسهذاعلماالنوعنبيهأاقييزوكانمباشرةاألمراطورلسلطان
الشيوخمجلستتبعالجيشمنقواتحهايكنلمالتىالمسالمةالوالباتكانت

تختفظكانتوالتىخطيرةفيهاواالاألحكانتالتىاألخرىالوالياتأما

تنبعفكانتحهااألمنوحفظعلهاللسيطرةالجيشمنبقواتالدولةفيها

نيابةايوالياتهذهيحكمالذىالشخيىالممثلوكانمباشرةاطوراألمبر
فانولذلكونانيةأوباLegatusاألصراطوريسحأعن

اطوراألمبرمنمباشرأتكليفاأوتفويضايحصلرجاللناتصورالكلمةحمإه

الكنيسةلعملالمسيحيسوعمكلفامنأومفوضامسهبولساعتبروقد

آخرأكثرخماولكلمتىولكن2

مجلسريرسلهمالذينالرسلأوالبعثةتعنيانفهمابالتأملوجدارةأهمية
للشعباالسالمشروطالمنتصرالقائداحليضعوىناUروالاألعيانأوالشيوخ

حاصودوليحددوارومانيةواليةاعتبارهالمجلسريقرالذىالقطوفىالمهزوم

للمجلسفعوالريعودونثجبمإلدارحهادشوراوليضعواالجديدةالوالبة

الرجالواKالرسلءهؤالأنأىعليهالمجلسيصدقحتىفعلوهمماتقريرا

وهكذايخةاالرواطوريةاإلمرعائلةإلىجددأناسضمعنالمسئولين
وشروطهاللهعرضلهليقدمالناسإلىرسلمجلرأنهنفسهعنبولعيعتقد

فىءوأعضااللهأمبراطوريةفىمواطنينيصبحواأنبهاالناسيستطيعالتى
الممماويةالعائلة

السفيرمركزمنومسئوليةأهميةأكثرمركزهناكوليس

وهوأجغبىبلدفئعرئمواطنهوشاللمالميرىفالسفر
تختلفتقاليد3لغتهعنآلتختلعتلعادةيتكلمونأناسبنحياتهمايق

داثمأاالمسيحىوهكذاأسلوبهعنيختلفالحياةفىأساوبولهمتقاليدهكن
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مواطنولكنهبمالعالموأممالطحيأةكلتلجشتركوهوالعالمفىيعيشفهو

يعتبربالنسبةعالمفىادايعيشفالمسيحىغريبهوالحدذلكوإلىمماوى

اعنمختلفيكونأنفىيرغبأويرضىالالذىواإلنسانبياأجنياوغرله
مسيحيايكونأنيمكنالالعالم

المصرىداالسفيريتكلمفعندمابلدهعننيابةيتكلمروالسف2
مصررسالةعنيعبرأنهأىمصرصوتهوصوتهفانمامكانفى

عننيابةفيهاالمسيحىيتكلمأنيخبغىأوقاتوهناكوقرارانهاوسياستها

ورأيهصوتهيكودأأنمجبالعالميةوالمشوراتاراتالقركلقيالمسيح

كافةاإلنسانيةوالمواقفاألوضاعفىوكلمتهالمسيحرسمالةعغامعبرين

يحكونالناسفانسفيرهاعلىيتوقفوحمعتهبلدماوشرف3

أعالهويراقبونكالمهإلىينصتونفهممخصهفىيرونهممابلدهعلى

قالويتصرفونبلدهأهلحهايتكلمالتىالطريقةهىهذهيقولونثم

السفرإنرسامةخطابفىالعظيمضرهامأسقفيتفوتال
ليسواجبهإنلهاكضلضأأيولكنهفقطلدولتهكوكيليتصرفال

ولكنهبموحسبمحددةسياسةينفذأنأوبممحددةرسالةيوصلأويبلغأن

حتىالوسائليتخيروأنالشخصياتيدرسوأنالفرصاقببأنملتزم
هىالعظمىالسفيرمسئوليةإنممكنةصورةأجملفىلسامعيهرسالتهيقدم

يمدحهونهاالجميعتجعللبالدهمشرفةصورةبينهميوجدالذينللناسيقدمأن
أينكماوهوالمسيحىبهيفخرالذىالعظيماالمتيازهووهذبهاويشيدون

فمبكليديهفىأمانةوالكنيسةالمسيحمجدفانالرهيبةالخطيرةمسئوليته
للكنيسةذمهمأوالناسمدحينالأنيسعتطيعبهيقوممملوبكليقولهاكلمة

دأئمايتطلعأنيحبوالذىلهملكهوالذىولسيدفهاعضوهوالتى
خدمتهإلي
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العهدإنا10اللهتصالحواخلمسبورسالةمضمودأنذكرأنالبد

عندائمايتحدثولكنهالناسحاللهتصالحعنأبدايتحدثالالجديد

كلفانغاضبلهإلصالحةأوتهدثةالمسألةليستإذاللهحالناستصالح
إبنهوأرسلالعالميأحبقدفهواللهجانبمنبدأتقدالخالمملية

إنبلمحدوتخاصماإلنسانعنأزفصلقداللهأنليسراألهفحقيقةإذا
الحواجزأقامالذىهواللهوليسمنهونفرعنهفصلانالذىهواإلنسان

الرسالةالتدورسالةذلكفعلالذىهواإلنسانلكنواإلنسانوبينبيف
األوالديناشدالمحبااللبمنءنداعنعبارةكانتبولسحملهاالتى

المحبةهمتنتظرحيثالبيتإلىوايعوأنالبعيدينوالنافرينالخطئينالضالن
الغافرةالمشتاقة

أكثرأساةهناكفليسباطالاللهنعمةايقبلوأالمنهمبولسويطلب
األبديةمأساةفهىمسعاهاوإحباطالنعمةرفضمأساةمناناوإحزإيالما

أنهبإنسانيةبصورةاألمرفىلنفكرأذهانناإفىالفكرةنقربول

وهوالحياةفىطببةفرصةكلالبنهيقدملكىويشتماويثعبيضحىأبا

اواهتمابعنايةبلهلمستةطفيخطحبكلعليهويغدقإعزازبكلخيطه

ثمإليهيحتاجمابكلوليزودهللحياةليعدهجحبتهفىماكلويفرغبالم

أنيحاولولمبالجميلعرفانأودينباىأبيهتحويشعرلماإلبنهذاأنهب
يعبثويمصالسوىالطريقعنحرفيىثمهذابكلجدارتهلهيثبت

أومسثوليةفيهيرعىالخاصاطريقالنفسهويختطمباالةوعدماستهارفى
المأساةلبهوهذاأهذهابنهلتصرفاتويحزناألبقلبينكسرأالواجبا

طرقهمفىيسلكونبالناسفاذللناسنعمتهكلاللهيعماىاخندهاوجوهر

محياددفيأنيمكنكانالتىالنعمةأملبونووحمقبطياشةالخاصة

المسيحوكأناللهقلبينكسرعاندثذهمومصيرشأنهممناكرخووتنعنتهم
ئانيةيصلب
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ضيقاتواائقىالتفعدمناصفة

فىبألالخدمةدئألتالمءشىفىعثرةنجعكودسنا

فىكتيرصبرااللالكخالمامأننكسناننلهركمابركك

فىضربابفىضيقاتفىضروراتفىشدائدء
أصوامفىالمأسفىأتعالبفىاضطراباتفىسجولن

القذسالروحفىلطففىأناةفىعلمفىطهارةف

بسالحاللهقوةفىالحقكالمفىءبالريامحئفى
وصيت2رثكمابصضتاوهوانبمجلولليسارلليمينالبر

ونحنكمجهولينصادقودونحنكحضلينحسنر

ونحنكمودبيننحيانحنوهاكمائتينعروفون

ءكفقرارحوندائماونحنكحزانىمقتولينغير

كلنملكونحنلنا2شىالكانمحميريننغنىونحن

ءثىم

6301نثوصكور3

أنوهوفقطواحلىإهتماملبولسكاناوتقلباالحياةفرصكلفى

هذانفسهألىينسمباوعندماالمسيحليسوعوناخمخلصكخادمسهنةيظهر

ئدالشأللممنعاصفةألالذهبفميوحناالقديسدعاهمالألنهبنيعودكان
كلأنوالشكوسطهافىيكافحالالفيكانوالتىواجههاالتىوالضيفات

رسالةلحنأحدهمهاهاالتىالضخمهالقامحةهذهفىوردتكلمة
بالخاطراتالمليئةلسبوحياةفىامهاوأمصورتجهالهااشررصت
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الصبروهىالمسيحيةالحياةفىالغمرةبشعارئمةالةاالرسوليبدأ

حالقهتعنىالفهىهاجمشالعسهلمنليساليونافااألصلفىالكلحةوهذه

الضجقالةلسيلمستسلماالرأسخاففداليدقمضمومبحلسعندممااإلنسان

علهقدرةاتصفودكنهنهIsعوتستولىتفكيرهتكتمالتىوالمتاعب
ااالوتحشمغلهاتغيرأنمنفتثمكنمنتصرةآلبثاريةومواجهتهاءاألشياتحمل

المنتصرالمسيحىالصبراهأيقرظالفالذهبىكتبوقدجديدةأشياسرإلى
طرةواالتقوئأموهوالصالحةءاألشياكلأصلإنهففمالعليهويثنى

إليهالعواصفتعردفالىالذءوالميناتقهرالالتىوالقلعةتذبلالاكماا

إنهالصائبةاألممالكلوأسماسالفضائلملثيسميهوهوسبيال

واألمانالعاصفةقلبفىوالسكينةءوالهدوربابوسطفىالسالم
oرالمقاميوالمشيحىالصرإنوالمؤامراتالمكائدوسطفىلالكا

أولهاينحنىأندونءاألشياكلتحملمناإلنسانتمكنالتىالغالبةالباسلة

يواجهوأنcللمجهولللأنهايستطيعالثالقوةوهوفيهاؤواهتخور

ومجدقوةإلىالضيقاتخولالتىالحجيبةءالكيمياإنهوثقةسامبابئالمنظورغير

ثةsثيشملمنهاكلوعاتمجثالثعةفيتحدثبولسيستطردثم

المنتصرالصرهذيهايظهرءأشيا

المسيحيالياةالداخليةتolالصرافهناك

Iثايبسيحدكلمةهىهنابولسمهايستخدالتىوالكلمةالشدائد

thlipsisالضغطاليونانيةاالكنمةهذهتعكارأماأنسبتوكا

1PUاإلنسانروحتثقلءأشياوهناكاإلنسانعلىيقالذعىإلمحض

وأسبابيلثةكحملقلبهعلىتجثمالتىانكاألحزالمعنويةقواهوتضعف
اديةالمالحياةومطاليباسآوتسحقهنهالحياةتضشعتكاثالتىالفشل

مبرالسوىكلهمذامواجهةفايصملىأنيستطيعوالعليهوضغطها
داالبrالالمسيحى
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وأنمنهايههربأنلالنسانلمحكنمعينةأحمالهناكالضروراتب
معينةءأشياهناكمنهاالهروبيمكنالأخرىأحماالمناكولكنيتجنبها

ءاألشياهذهأعظمومنالبتصرىنسابإلىينتمىمنكليتحملهاأنالبد
وهناكالمحبةتعرفلمالتىالحباةثفىالحزنتعرفالالفالحياةألنالحزنا
الذىهوالمنتعرالمسيحىبرالصنإنسانألىمنههربطالذالموتا

كانسانيصيبهأوبهيتعلقماكلمواجهةمننساناإليمكن

هوهناسبوليستخدمهاالنىلفالطمةالحرفىىوالمهالضبقات

قعحرجامحريامضيقالتصفمثالتستخدمأنويمكنجد7الضيقالمكانة

أنويمكماالمقاومةيستطيعمووالالهروبطيعيسفالماجمشفيه

ولمللنجاةفرصةلهاتدعفلمالعاصفةافاجأسفينةلتصسىأأيفالستخدم

الدنيابأناإلنسانافيهيشعرأوقاتلياةاوفىمنهااإلفالتالسفينةتستطع

هذهمنلفىاإلنسانيميلوقدالخناقعليهوأحكتوجههكضاقتقد

الحياةمنافذكلأنلهببدوإذ4الروحيةبةوالكمااليأسمننوعإلىاألوقات

الضيقةوالظروثالمواقفهذهمثلفىحتىولكنوجههأمايهسدتقد

بالحريةويتمتعفوقهايسمواإلنسانيجعلأنالمسيحىيرالصيستطيع
واالنتظارءللرجامتسعاوفسحنهاءالسمارحابةفىأنوائماصواالنطالق

ألملاوا

الخارجيةوشدائدهاالحياةضيقاتوهناك2

روحيةالما2لبولسىبالنسبةالمسيحيةالحياةتكناولمللضربات1

أنهوالواضحةالبسيطةالحقائقومنجسديةالمااأيضاكانتولكهاففط

بالنارواالضطهادوالتعذيباأللمتحمملعلىدرينوقامستعدينكانواالذينالوال

إليهناكالفئوالالمسيحيةبالحياةفنعماليوبمكعناطاالمفتزسةفبىوبالوحو

513



داعبارةوستظلجسديةآالماالمسيحيونافيعاقبالدهذاومنا

داثماحقيقيةالكنيسبذارءاالثهدا

ماألالسجندخلبولسأنومانىالرأكليمندسكريذالسجونب

يكتبأنقبلربولأنالاألسفرمنلناويتبيهامراتسبععنيقل
دخلالرسالةكتبأنوبعدفيلبىحنفىءاذالكورنثينإلىرسالته

الذيخأالمسيحيينموكبإنروميةفىممقيصريةفىثمأورشليمفىالسجن
وقدالعشرفيالقرنإفىاألولالقرنمنيمتدمسيحيتهمبسببالسجندخلوا

اولكنهماالمرلزمإذاحريتهمعنيتخلوابأنحبونلرذينالدائماهناككان
لحانهمعنيتخلواآنأبداليقبلوايكونوالم

وهوالمسيحىصورةأمامناعداراوتكرارامراباتاالضطر

إنوقسوتهمالغوغاعنفبلامتهصرأوالقانونشدةليسيواجه

ىبحدهأندونوالقسوةنفالأعماالفىيندفعونالذينءوغاوالالمسوقة

المسيحيةءاعدااألحيانأغلبفىهواإلقناعللتفاهمجهدأىمعهم
فىأمامهويثبتاالمسيحىيحابههأنلمجبالذىالموقفهوالعنفوليس

المسيحىارباحوتندرهموهزوهمءالغوغانحريةهوبلهذاعصرنا
بهءراواالزث

المسيحيةالحياةجهودهناكوكاشا3

تكونتكادهنابولسيستحدمهاالتىوالكلمةاألتعابأ

الذىالتعبتصففهىالجديدالعهدنمىالمسيحيةاللحياةيهففنيااصطالحا

يستطيعماكلاإلنسانمنتزخينطالذالتبالمتناهىءاإلعياحدإفىيصل

يعحلالذىالعاملهوالمسيحىإنوروحهوعقلهجسدهمنيبذلهأن

اللهألجلويتعب

وأحيانأالصالةفىأحيانلياليهيقضىلسبوكاناألسهارب
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كالفىكاندقدمستحيالنومكانحيثوأخطاراضطراباتفىخرى

المسيحألجلينامالالذىالحارسأوالديدبانيكونألندامستعاألوقات

المقصهدةاماألصويقصديكنلمهنابولسأنشكوالةاألصوام

ءيمضىأنفجهااضطرالىاألوقاتيقصدكانولكنهباختيارهالمتعمدةأو
الذىالرجلوروحهذهبولسروحيهمابالفرقأبعدمااللهمملألجلجائعا
اجتماعأيحضرلراألهلزمإذاماالطمماواحدةوجبةتفوتهأناليقبل
اللهبيتفىالعبادة

أعليهاانتصرالتىوالتجاربالضيقاتعنالحديثمنبولسلتحولثم
وتبأيضاوهناالمسيحيةياةلةالتالإعدادعنالحديثإلمىرهبص

ءأشياثةثامهاكلتشملمجموعاتثالثإلىسحهويةحديثه

للعقلللتهيعطهاالتىالصفاناكفا

اليونانيودةكانهنابولسيسمتخدمهاالتىوالكلمةالطهارةأ

ويمكنةااللهةضدهىالتىالخطايالكلالحريمرالتجنبايعنون
التحررهىأواالتوتردرجاتمغثرجةأعلىفىالحذربانهااتعرية

مناإلنسانتمكنالتىالصفةهىءوهذوالروحالجسديلطخماكلمن

تستطيعالتىاةابهىوحدهاالمطهرةالحياةإنذاتهاللهمحضرألىللدخول

تأوققدرصياإنسانمنالمتهقهةالبساطةإنالعظيمةالرسالةوتنتجتلدأن

وشهواتهللعالممحبإنسانلسانمنآلالمنطلةالسلسةالكياسةبكثير

ينبغىالتىءمياباألالعلمبأنهيعرفهناالمقصودوالعلمالعلمب

الدأفىولكنالالهوتيةالحقائقدقائقفىبظهرألالذىالعلمهوعلها
وتصرفاتهالمسيحى

خاألناةإليعادةالجديدالعهدفىتشيرالكلمةوهذهاألناة
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إذاوحتىانحرفواأواخطأواإذاحتىالثاستحملعلىةرالقأىكللناس

84األولالمكمابينسفرفىءجاعظيمةكلمهإنهامهينينقسأةكانوا

الروحعنتعبرالكلمةفهذهموأنابصبرهمداالعالمقهرواالرومانأن
لهثمناالهزممةكانتإذاإظالقامالسا3تقبلالوالتىأبدأتقهرالالتىا

أنكلكناللكنهوماةمعركيخسرقدالذىالرجلةصفهىةاألنالإن

كلهاالحربفىالهزممةأويقبليستسلم

للقباللهيعطيهاالقالصفاتوهناك2

الجديدالعهدفىاردةالوالكلماتأعظممنوواللطفاللطفأ
الذىفقالربأنهالمفسرينكبارأحدوصفهوقوالشدةالعنفعكسأنهة

مونااالخرينتجعلالتىالطبعورقةالمزاتوعذوبة4االخرينبواسى

ذلكعلىاألمثلةأعنمومنمماأللتسببأنعنجموالتىبالراحة
62تكوينالحربإلمىيلجأاأنورفضالنزلتجنمبالذىإسضملوك

اآلخرينفىيفكرتاصاصتجعلالئىالصفةهوفاللطإن71220
نفسهفىتفكيرهجدامنأكر

كلمةأيةقولممكنالأنهجيدابوالممىأدركلقدالقدسالروحب

العبارةهذهولكنالقدسالروحبمعونةإالصالحءشىأئعملأوناقعة

ابولىروحأنأئداالقداسةروحدابلالقدسالروح9تعنىالطقد

عالصهيمنكانالذىالداخلىالدافعأناومقدسةروحاكانتتفسها
نحوفقطموجهادافعامقدسادافعاكانالعملإلىويدفعهايولس
ءوخدمتهاللةمجد

هىهناالمحبةبمعنىبولسيستخدمهاالتىوالكلمةءبالربامحبة
تعتىفهىالجديدالعهدفىالخاصةهادالللهاكلمةوهىهسكمكلمة

داثماتطلبالتىالروحتعتىإنهاأبداتفهرالالتىالضالحةوالنيةالخيرجما

ألسول



أباالنتقاأبداتحلمالولمتىيفعلونمماالنظربففالعلياآخرينالصلحه
تيأسالفيربمحبةواإلضطهاداتاعاتالكلتقابلبلبالثأرأو

أبداخهزموال

الكرازةبعملللقياماللهيعطيهاتىالالمعداتأواللوازموهناك3
باإلنجيل

بمينادىإنجيالفقطيعطهلميسوعأنبولسعلملقدالحقكالمأ
كانهإذافهوازةوالكرالمناداةعلىوالمقدرةالفوةأيضاأعطاهبليكرزو

وإعالنههاهاالنطقعلىلقدرةوبابالكلمةلتهمعدينا

الوحيدةفالقوةءمىكلكانمتالولعسبالنسبةوهىاللهقوةب

أنافعلتهءكريافىأبداليقولبولصكانفااللهةقوهىلهكانتالتى

منمكنتىىالذهواللهتواضعبكصلدائماحالهلسانكاألبلهذا

هذاعمل

وسالحألدفاعسالحأيعنىوهذاولليسارينلليمالبرسالحجى
اليساركانتبينمابالرمحأويالسيفتمسائانااليدكانتللهجوم
للمبادرالقوةأعطاهقداللهأنهوهنابولسيعنيهومابالترستمسك

بةتجرأيةنفسهعنليدفعأيضأالقوةأعطاهكمالتهورسابعملهبالقيام

أوبالتباينفيبدأالمئباينةءاألشتامنبسلسلةالفصلهذابولسويكل

بمعتىهناربولمىيستخدمهاالتىوالكلمةوالهوانلىافىبينالفرق
لحقوقهالفردفقدانلتعنىاليونانيةفىعادةتستعملالتىالكلمةهىهوان
واألمتيازاتوقالحكلأفقدقديقولأنريدبولسوكأنكمواطن

ثماقهمملكةفىمواطناأزالالولكنىلىالعالميمنحهاأنيمكئللتى
الذينأولئكهناككانفقدحسنيتوءردىصيتفىإنهيقول

صيتهولكنذاتهبولسإسمهونيكراوالذينبهيقوممملكلينتقدون

عليهغبارألاللهمع
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وأفاكجالإنهعنهقوللونوكمخادعايظنونهنالذينلثلثأوهناككان

أنيعلمكانولكنهبهويهمونهعنهاآلخرونيقولهكانمماذلكحتجول

معروففهوذلكوحمجهولإنهيقولوهواإللهىامطقهمارسالته

وزنالإنساناكانإنهعليهونيفقركانواالذيناليهودعنهقاللقدجيداأ

حمامعروفاكانلمالمسيحقدمللذينيالنسبةولكنهأحدبهيسهخولمله
بالموتمالددةدائماوكأخهاتبدوحياتهكانتلقدبالجميلوالعرفانيالشكر

ذللثوحلحظةكلفىالموتوخيئنوداستمرارمامالذطراكان

أنمنهوفاظوالالموتيستلىلمحياةيانتصاريعيشالتدبنعمةكانفقد

أىروحتعذببأنجملةكةلبولسلىحدثتالتىءاألشياكانتلقديقتلها

كانتروحيهتقتلأنتستطعلمولكنهاالمعنويةقواهتحطموأنآخريرجل
واأللمبالحزنتماؤهوأنآخررجلأقلبتكسرأنتستطيعءاألشياههذ

والذممىقلبهيغمرنالذىواالبتهاجالفرحعلىماتقأنتستطعلمولكها

فقرمتجولأنهيبدوكانادلةمنهينترعهأنيستطيعمنهناكيكنحملم

الناسنفوسبهيغنىأنيستطيعاميحملكانولكنهماالأوبيتايملكسال

كانفقدالمسيحيملثكانألنهلكنهشيئاطيملكالأنهبداوإنههو

اآلخاالعالموفىالعالمهذافىقيمةلهتكونأنيمكنءشىكليمك

المعبةفمرة

متسعقلئناالكورتثمونأيهآإليكممفتوحفمنا

ءفجزاكمأحشائفىمتضيقينبلفينامتضمقينالستم

مئسعينألضاأنتمكونوالألوالثدىكماأفولطلذلك

نمانطمعلمأحدانفسدلبمأحدأنظلملمإقبلونا
بم2



ابقاتقفقدنىالدينونالجلهذاأقولالحد

ئقةليمعكمونعيشمعكمفموتقلوبنافىإنكم

امتألتقدجهتكممنكثيرافتخارليبكمكثيرة

ضيقاتناجميعفىجدافرحأوازددتتعزية
61131724كورنثوس12

وأبقيضامعا61131724الفصلنهناألهذينأدمجنا
فىنتأملعندماهذاجاسبوسيتضحا7إلى641منالفصلؤقتا

فانالنقيةالطاهرةالحببنبرةيتكلمبولسشبدوهناذلكبعداألخيرالفصل
المحبةوعادتوأصلحتانفضتقدوالمنازعاتالتامتقدالجزوحا

قلبناأنهومتسعقلبنا9لعبارةالحرفىوالمعتىجديدمنوتهيمننسود

جميالنعليقاذلكعلىهبالمذفميوحناالقديسويعلقوتضخمكبرقد
المحبةحرارةهكذاتتمددءاألشياتجعلالشمسحرارةأنكمافيقول

العواطفمركزهولبالقأنالمعتقدكانوإذايتسعاإلنسانقلبتجعل

ويكبربهايتسعالقلبتجعلالعواطفتاجهىالتىالمحبةفاناإلنسان

ولمأحدأيظلملمفهواثءاإلدعامنعظيمةسلسلةبولسيسجلوهنا

قولهاسكوتوالترسيرعنيؤئرمماأحدفييطمعولمأحداليفسد

أحدءمبادىأفسدولمأحدايمانأزعزعلمحياتهنهايةقربالعظيما
أوتتعارضكلمةأيدايكتبأالطالباطدممكلئاكرىوصلى

ضةالمغرأفكارهاالخرينفييبثوأالالناسمحبةأواللهمحتةختتناقض
ينساقوأالفقطالحقكلمةيكتبقلمهيبموأنالملتويةأواملةالمتحول

يرتكبأنمنأسوأواحدءيثىهناكمادىلمطمعأوشهوةءإلغرا
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أبشعفئمثلهيخطئواأناآلخرينيعلمأنوهوأالبنفسهالخطيةإلنسان
يدفعهإذآخرعشخمنرة4ألولاصلرإثهـاناإلناقيأناةاائق
ثافيواالنغماسهاممارسإلىبهثلىيزبةمخرأفىاسقوطاإلىاالشخذلك

الوقوعإلمطخك5أضعناأوأصغرلكأخاتثردأنحقماعبموهووكم
فراشعلىوهوصجوزرجلقصةمأحدكحكلفيهاءوالترءاألخطافى

عنسئلولماالشديدوالغمءلراباالضكليهيبحوكانإنهفقالالموت
حألعبكنتصغيراولداكنمتادهصدقائالأجاباضطرابهسبب
المرورإشاراتعليهكانتالذىالدمودورأيناالطرقفترققربرفافى

كانتبحيثعكسيةبطريقةوضعناهثمفخلعناهكانهفىجيدامثبتايكنولم

الرجلاستطردثمالصحيحةاالتجاهاتعكسإلماتشيراإلشاراتأسهم
ذهنىعنأبعدأناالنأستطيعولستواضطراببألمقائالالعجوز

منوكمثذيوالطريقفىضلواالناسمنكممملناهمانتائجفىالتفكير
باألسفإحساسيوجدالإنهفعلناهمابساباونالكثيرقاساهاالمتاعب
عنهاوانحرفوالصحيحالطريتىضلواقدآخرينأننذكرعندماأسفنايفوقما

دائماكاناوتأثيرهإرشادهأنبادعائهيفهـحرأنلبولسبحقكانلذلكبسببنا
واألفضلاألمثلالطريتماإلياالخرينيقودان

وأنكاملةكانتتعزيتهأنللكورنثييهأبقولهالفصلهذابولسويختتم
هناكوليسبهمحيطةماكاالتىالضميقاتوسفىفاثضاحتىكانفرحه

فىءشىأهمهىاإلنسانيةالعالقاتأنيظهرهذامنوضوحاأكثردليل
عشىكليواجهأنيستطيعفانهمثالبيتهفيسعيداالرجلكانفاذاياةالح

فانأصدقائهخطيبةبشركةيتمتعكانوإذاءوهدوبطمأنينةبيتهخارج

وبشجاعةوسهامهابابتسامةاألياموتقلباتلمستقبلامفاجاتيواجهأنيستطيع

متخيرالمحبةتكونحيثالبقولمنأكلةاألمثالسفركاتبيقولوكما
5171أمثالبغضةومعهمعلوفثور
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وسطهممنخرجوا

أيةالنهالمؤمنينغيرمعنيمتدتتكونواال

وأىالنهلمةمعللنورشرفيوأيةواإلثمللبرخلطة
معللمؤمننايبماوأىبليعالمعللمسيحاتفاقا

فإنكماألوثانمعالثهلهيكلموافقوأيةالمومنغير

فيسهمسأسكنإنىاللهقالكماالحىاللههيكلأنتم
شعبالممايكونونوهمإدلهمدوأكونبينهموأسير
والالربأيقولواعتزلواوسطهممناخرجوالذلك
تكونونوأنتمأبالكموأكونفأقبلكمنجممئاتمممموا

لنافإذءشىكلعلىالقادرالربيقوذوبناتبنينىالى

دنحكلمنذواقنالنطهرءاألحئاأيهااعيدالموجمهذ

اللهخوففىالقدأسةمكملينوالروحاآلجعسد
ا617كورنثو2

شكبالفهوفيهالتأملأرجأناأنسبقالذىللفصلإلىنأقىواآلن

بعدهقرأناثم631حتىالسابقملالفقرأنافلوللغايةمربلاهحبوضعه
يظهرالفصلهذاأنأىكامالمتسقاالمعتىلكان72منءابتدامباشرة

التىالفرحةالمبتهجةالمحبةمعاقحيتممثىالأنهإذموضعهغيرفىأول
أنالرسألةمقدمةشرحفىرأيناوقدلهوللالحقةالسابقةاآلياتفىلتجلى
األوليالرسالةعلىسابقةأخرىرسالةكورنثوسإليبهتبقدكانجولثم
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الرسالةفىإليكمكتبت59كورنثوسافىيقولفهولدينالمعروقة
هذاكانربماأوكلهاالرسالةهذهضاعتورلمحاالزناةتخالطواالأن
وضعتقداالصحاإحدىئكونأناجاساالمحتملومنمنهااءجزصلالف

لمالرسائلهذهجمعألنذلكبولسرسائلجمعتعندمامكانهاغيرفى

إلدالمببعد59سنةحواليإالم

أنعلىالصحيحترتيبهايعرفمنهناكيكنلمربماالوقتذلكوفى

فىإليهاالمشارالرسالةتماماتناسباآلنبصددهنحنالذىالفصلهذامادة
الفصللهذاكتابتهعندبولسذهنفىكانأنهبدوال59كورنثوس

تحتيكونواأالعلىنثيينالكوريحثيبدأفهوالقدبالعهدمنمعينةصور

فىالقديمةالوصيةالىبالذاكرةيعودهذاأنشكوالالمؤمننهماغيرنيرخ

الوينأيضاراجعمعاوحمارثورعلىتحرثال2251تثنية
ومتناقضةمتغايرةمعينةءأشياتوجدأنههىهنااألساسيةوالفكرة9191

مثالفيستحيلمعاتوضعأنيمكنالتكويخهاطبيعةويحسبأساسامن

اإلثنانيوضعأنيمكنوالالوثتىدنسخالمسيحىطهارةتتمعثىأن

واحدطغفىأومشتركإطارفى

أنبدالاألوئانخاللهلهيكلموافقةأيةبولسقالوعندما
اللههيكلفىووضعهامنحوتةساريةأحضرماعندمنسىإليبذهنهعاد

األشياهذهمثلحظمبعدفيمايوشياأنوكيف9ا12ملوك2
الممقوتةءاألشيامثلفىيفكركانربماأو320ملوك2كامالتحطيما

حاولدالتاريخوعبر81ا83حزقيالفىاوصةءجاالتىالمكروهة
كافتوقدالوثنيةبالعبادةالذهيكلبطوايرأوبشربهواأنأحياناالناس
حقاومرعبةمروعةذلكنتائج

حئىللمومننحارءونداقويةدعوةعنعبارةهوكلهالفصلاطإن
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مطالبهوهوالموثنينغيروبينبينهمإتفاقأوشركةهناكتكونا

العالممنتعيهملطخةأولوثةأيةمنألنفسهميتحفظواأناللكورنثيين

أخرجواالكلمةهذهفىيتلخصوجوهرهإسرائيلتاريخإنقيل

إذألبرامالربوقالإلبرهيمجاعتالتىاللهكلمةهىهملىكانشا

211تحوينأبيكبيتتاعومنعشيرومنأرضكنهـأخرجأى

91تكوينوممورةسدومميرظهقبللوطإلىوجهالذىاإلنذارهىوكاشا

المسيحىاخيستالالعالمفىءأشمياهناكأنهذامننستخلمن2141

ذلكعلىيحرووالفيهايشركأوبهاقسهيربطأنالحقيقى

الذينللناسبالنسبةتحايهالمسيحيةكانتماندركأنالصعبومن

فالحقيقةكثرةءأشيافىكصالامنعليهمتحتمهكانتوماأوالقبلوها

منخروجاأومانوعمنإنفصاالتتطلبحالةكلفىكانتالمسيحيةأن

ماءكىعنأوالتخلىماءكأ

عنيتخهـكأنالمسيحيةيقبلمنعلىيتحتمكانكثيرةحاالتقىا
يستليعيكن01مسيحيأأصبحالذىمثالالمعمارىالمقاولأوءفالبنافتهحر

مسيحياأصبحإذاوالحائكللوئنعبدءبنافىيشتركأويقبلأن

مسيحياأصبحإذاوالجندىلميةالوااللهةكهنةمالبسنحيكأنيستطيعال
القيصرلعبادةرمزاخيمتهبابفىالمقامالمذبحعلىبالبخوريلقىأنيستطيعال

كانأنهأىكثيرةومناسباتأوقاتفىتواجههاألوليالكنيسةكانتماهذا

كانوقدالمسيحليسوعوالئهوبينحرفتهبينالشخصيختارأنالمحتممن
وماذاالحرفةعنالتخلىيعتىماكثرأاألولىالكنيسةأيامالمسيحيةقبول

أنشلطانهمنأوماإنسانصمنليسهذاععرنافىنكنموقفناعن

أنإنسانكلعلىينبغئفانهفيهمتحكماأوآخرإنسانلضميرحارسايكون
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أدأممكناكانإذاوماالأمالمسيحختتفقحرفتهكانتإذامالنفسمهقرر
الأماليوىمملهاليالمسيحيرافقه

الحياةعنالتخلىيتطلبالمسيحيةقبولكانكثيرةأحيانوفى2
عنتحدتالذىالفصلندرسكناعندمارأيناأنسبقوقداالجتماعية

اآللهةمعابدفىةالكثيرالوالئجتقامكانتأنهكيفلألوثانالمذبوحاللحم
هىالمقامهذافىدمتقالتىالدعوةصيغةوكانتالقديمالعالمفىالوثنيةا

تفتتحوالئماهذهوكانتسابيسإلرإلهنامائدةعلىمعىءللعشاادعوك

أنيمكنكانلفاآللهةباسملتشربالكثوسفىاظمربيسبروتحنتتم
هذهمثلمنيخوجأنعليهيتحتمكانأمهذامثلعملفيالمسيحىيشترك
لهبالنسبةالكثيرتعتىكانتالتىالمحتمعاتهذهمثلويوحالشركة

العائليةالربطعنيتخلىأنإليغالبايضطرالمسيحيهيقبلمنوكان3ل

للمسيحيةاألوليالسننفىالعائالتاتنقسمكانتالتىالطريقةوكانتي

فيطردهامسيحيةتصبحزوجةأنمثالدثكانفقدحقامؤلمةطريقة

توصدوربمازوجتهفتهجرهسميحيايصبحزوجأوأنالبيتمنزوجها

قالهاالتىالعبارةبذلكفتمتمسيحينصاراابنةأوابنوجهفىاالبواب

مستعدينبهالمؤمنونكانوبذلكسيفابلسالماليلقىيأتلمإنهالمسيح

كانلقدعندهموأعزهمإليهمالناسألقربمحبتهممنأكرويحبوهأن
بيوتهممنحتىيخرجواألنمستعدينيكونواأنيقبلونهمنعلىشحتم

ءاشمياهناكأنوهىقائمةستظلالحقيقةفانعبااألمركانومهما

عليهيتحتمبلمسيحيايبتىأنأرادأذايفعلهاأناإلنسانيستطخالمعينة
مياايخرنط

بالمالحظةجدبرةواحدةنقطةتوجدالفهصيلهذادراسةنختئمأنوقبل
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Isليسألاقتباساتهولكنالكتابجةالثواهدبعفهنايقتبمىبولسأن

211ءإشعيا112612الوينفىوردتوجمضهاتمامادقيقة

ننكرأنيمكنوالاا7صموئيل2بمrrv6rIVحزقيال
ذلئهعلىلالجابةاuمضجوطةأودقيقةاقتباساتهكانماقلمابولعأن

بالكتابيسمىانيمكنماهناكيكنلمبولمأيامفىأنهنذكرأنيحب
szلرالدفائفعلىتكتبالكتبكانتدنقاليومنعرفهالذىالنحوعلى

وثالثيهألخمسةحوالىطولهملفايتطبكانمثالاألعالسفريحجمفكتاب
عنوفضالالحملوثقيلضخماللغايةكانكهذاحجماأنشمكوالقدما

األسفأرتقسيمفكرةفان4بعدعرفقداحاتامحإلىالتقسيميكنلمذللث
فىالنجثناستيفنقدأدخلهاتح0أإلىالمقدسة

هذافاناياتاوأعدادإلماتقسيمهناكيكنلمكاعشرالثالثالقرن

القرنفىالباريعمىالطباعStephanاستفانوسأدخلهقدالتقسيم
أاالذىالكتابفهرسمثلءلثىهناكيكنلموأخراععثرالسادس
ءالتنىبولسءملكلهلذلكوبيجةعشرالسادسالقرنحتىيعرف

الذاكرةعلىاقتباساتهفىيعتمدكانأنهوهوالمعقولالوحيد

بالنصوصكثراحغيكنلمفانهالصحيالمعتىيذكركانأثهوطالما

رسالتهبلالمكتوبألفاظبولسنظرفىالمهميكنفلمالمفمبوطةاللفظية
ومعناه

اللهمشيئةبحسبالذىوائعزنائفيح

2شىلجسدنايكنلممكدونيةإلىأتينالماألننا

خمارجمنءشىكلفىمكتئبينكنابلالراحةمن

يعزىالذىاللهدكنمخاوفداخلمنخصوماب
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بلفقطبمجيئهوليسمتيطءبحبهىعزانالمتضعين

يخبرناوهوبسببكمبهاتعزىالتىبالتعزيةأيضا

فرحتإنىحتىألجلىوغيرتكمونوحكمبمشوقكم
لسمتبالرسالةأحؤنتكمقدكنتوإنألنىأكثر

ألرسالةتلكأنأرىفإنىندأنأمعأندم
ألنكمالأفرحأنااالنساعلإليولؤشكمأخز

بحسبحزنتمألنكمللتوبةحزنتمألنكمبلحزنتم
الحزنألنءىفىمئاتتعخسروااللكىآدلههشيثة

نداميالخالضدوبةءينشىالله5شيئةبحبذىا

اهذحزنكبمهوذافإنهموتاءفينمثىالعالمحزنوأما

بلاالجتهادمنفيكمأنشاكماللهمشيئةبحسبعينه

منبلالشوقمامنبلالخوفاأن5بلاالحشاجمن

سكمأنفأظهرتمءشىكلفىاالنتقاممنبلالغيرة

كتبتقدكنتوإنإفااألسرهذافىءأبرياأنكم
بلإليهألمذنبألجلوالألمذنبألجلفليسإليكم
أجلمنألخدكماجتهادئااللهأمامدكميظهرلكى
جداأكثرفرحناولكنبتعزيتكمتعزيناقدهذا

جميغابكمقدأستراحتروحهألنتيطسفرحبمسبمب
أخجللمجهتكممنيهاشيئاافتخرتنحإنفإنى
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افتخارنآكذلكبالصدقءلضىبكلكفضاكمكمال
نحوكمهىوأحشاوهصادفاصارتيطسلدىأيضأ

بخوفقتموهفكيجميعكمطاعةمتذكرأبالزيادة

شىكلفىبكمأثقإنىإذأأفرحأناورعدة
7561نثوصركو3

الثاقوالعددينالثاقاألمحاحفيءجابماالحقيقةفىالفصلهذايرتبط

إلىءجاعندماراحةلهتكنلمأنههناكبولسيذكرإذعشرعشروالثالث

يقولئكورنثوسفىاألحوالإليهتورتهيعرفيكنلمألنهاوسقى

بأسرعاألخبارنههـليعرفتيطسليقابلمكدونيةإلمماخرجإنهذااثبعد

كورنئوسكنيسةفيهاتعيشكانتالتىالخنروفمعأهذهجعفانسنريمكنما

يارةجمففقاميصلحهاأنبولسوحاولالكنيسةهذهفىءأخطاحدثتلقد

نهوأحزقلبهجرحالذىاألمرأسوأإلمماصارتاألمورولكنلهاخاطفة

ءوكانعنيفةقاسيةرسالةيحملتيطحسإليهمأرسلبارةالزفشلوبعدراكث

أنيمكنكانأنهحتراوسفىيستزيحأنيستطحلمأنهحتىقلقاجدا

األخباريعرفحتىتيطعسءللقاخرجولذلككثيرةءأشياهناكيعمل

فرحهكانوكمكدونيةفىمامكانفىبتيطسوالتقىيستطيعمابأسرع

كلوأنالتأمتقدالجروحوأنانهماقدالمتاعبأنمنهعلمعندماعايما
يجبالتىلألحداثالتارفيالفرشهوذلكرامماعلىأصبحقدءشى

نكتشفأناستطعناأذهاقافىهذاوضعناوإذاضوعهفىالفصلهذايقرأان

أسلوبثرحتمعينةأمورألنافهويقدملمعانىبااخرالزالفصلهذاغنىمدى

والزجراالنتهارنمىونظرتهدبول
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االنتهارفيهيكونوقتاهناكأنفىوصريحاواضحأمبولكان

سلسالمعنيبحثالرجلأنهوغالبايحدثفالذىضرورياالزجريو

خمايتطورعصيباموقفأيدعماافكثيرالمتاعبلوىالنهايةفىيجدىال

منوعأىبيتهفىيمارسىالالذىوالوالدمواجهتةيخعتىألنهيخأزم

النهايةحألنفسهصيتزنإنماالتكديريخشىألنهالسلطةأوالمراقبةأوالتأديب

ضبطإذاءكالوباوالمضايقاتالمتاعبإناألشدالمتاعبمنامزيدأ

هكذااجهتلمإذاأمابسهولةاستئصالهاأمكنالمناشالوقتفىاوعولجت

ءدواأوعالجكلمواجههاعنيعجزوعندثذكالسرطانتفعثىفقد

إلىيلجأأنهويرغبهبولسكانءشىآخردانذلككلوح2

آخرشيئاأمامهبحدلموألنهامضطرإالذلكيفعللموهووالزجرالنتهار11

باأللمجرحهأحدأوعلىالضصاصبتوقيعأبدايسريكنلمإنهيعحله

ءرحاأنهمونوفياالخرينعلىهمألستسليطفىلذةيجدونمنصفهناك

الحقيقةفىأنهمءبرودهميفتخرونوهمءوقحاالحقيقةفىأخهمح
الذىاالنخهارأنهىالبسيطةالحقيقةإدنالالذعةلشونةواللفظاظةحثال

كمامجدياأوبانياأونافعايكونأنيمكنالبثمفأويتلذذشخصيقدمه

وألنهمضطرايقدمهآخرشخصمناعاانتزينتزعالذلمحىاالنتهارلكون

لالصالحغيرهآخرسبيالأمامهيجد

االننهارتوجيهفىالوحيدبولسهدفكانفقدذلكعنوفضال3

أنفىيرغبوكانيانبغىكمايكونوأأنمنالناسيمكنأنهووالزجر

عدممنبالرغمألجلهموحماسهاجهادهمدىللكورنثيينبواسطتهيظهر
ومعاملتهمعهمبولستصرفكانوربمالهسببوهاالتىوالمتاعبطاعتهم

يكنفلملهالنهاقالهدفهويكنلماأللمولكنالوقتبعضمؤلمالهياهم01
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أنيريديكنولمسقطتهممنيرفعهمأنبلأرضابههميلقىأنريد
الشراستئصالمجردبريديكنولميشجعهمأنبلهمتهمويثبطلهم

واالزدهمارءاذافرصةلمخيريعطىأنبل

عظبمةبعثريةأفراحثالثةعنالفصلهذاويحدثنا

االذئوالنزلالتأمالذىالجرحفرحالمصالحةفرححوفرحفاولا

الطفولقأوقاتمنبعضايذكرمناواحكلأنشكالواتهىفضان

يفصلناحاجراويقيممتوترةبوالديناعالقتنايجعلماخطأنرتكبكناعندما

أيضاشكوالنحبمنوبينبيننااالنعينهءالتنىهذايحدثوقدحمم
الحواجزهذهولفئعندماوالسكينةوالسعادةالنفسيةالراحةبفيضنحسأننا

الذىالرجلأنفىجدالوالنحبهممنوبينبيننامجاريهاإلمىالمياهوتعود

كلمهإننفسهسوىالهايةفىيؤذىالالخصوماتبمرارةسهنةفىيحتفظ

ألوفرحسألمإلىسيةالنفارةوالمرالمضايقاتهذهتحولقدشافيةواحدة

والذىلثقتناأهلأنهيثبتالذىالشخيروئةفرحوهناك2

واجههفىتيطسوفقجدأعندماكثيرابولسفرحفقدفيهلناايحقق

كانبهبولسافتخارأنوأئبتبولسإلبهأرسلهالذىالعصعيبالموقف

ويمألصدورنايثلجءشىهناكفليسفيهالهاحققإذمحلهوفىصادقا

اإليمانفىأوالجسدفىأوالدنابأنمعرفتناقدرضاوالربالبهجةقاوبنا

أوابنةاوافييستطهخفرحهناكوليسيعملونفيماومباركونموفقون

عقدتالتىاآلماليحققأنمنقأصأوأعظمالمعلمأوألبلمجلبهأنتلميذ
كافتوإذاالمعلمأواألبظنحسنعندأنهوبتيرفاتهيحياتهريظىعليه

تحقيقهاهىالحياةأفراحأعنمفماناالمالخيبةمماالحياةإسىأمر

بهحبنحبهشخصانرىعندمابهنحسالذممطالفرحوهناك3
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منبهايعاملالتىالرقيققىالطيفةاالمعاملةأنالحياةحقائقفنمعاملتهتحس

لمهبالنسبةأيضاحتماوهذابهانحنعوملنالومماأكئرقلوبناتأسرنحبه
نحبأنهىمحتنالئهبهاصنعبرأنيمكنةطريقأحسنفانولذلك

يعاملأوالدهمناواحايرىأنهواللهقيبهجالذىءالمثفانافاس

قدفعلناهفبهبهمنفعلهوكلماقةوبلطف

فىالموجودةالفوارفأثممنواحدةأيضاالفصلهذالنايصوركا
العالمىوالحزنىالالحزنبينالفارقلنايصورفهوالحياة

التىالثوبةهىالحقيقيةوالتوبةحقيقيةتوبةءينشىالفالحزنا

استطاعواماكلبعحلتوبتهمعالالكورنثيونهنبروقداالبأممانالاحزتظهر

فقدالطائشتصرفهميهإلأدىالذىالتعسالموقفيصلحوالكىله

هاالرتكاأيضامهمأنفهراوكربلهاارتكبوقدكانواالتىالخطبةهواكر

عنهاللتفكيرجاهدينومملوا

خاصيتانلهالعالمىوالحزن2

استنكارأوءاستيادمجرإنهاإلطالقناحقيقياعلىحزليسفهو1

يستطعلمصاححبهأنإذالعقوبةمنوفاظبسبباسئنكارأوءاستياوهو

العقابمنوالهروبنجطيتهاإلفالت

الذىلزنوااألذىعلىأوذاتهاالخطيةكلحزناليسوهوب

صاحبأنولوهاأمروافتضحاكتشفتألنهاحزنولكنهلآلضرينسببته

ئانيةمرةعينهاالخطيةفيهايرتكبأخرىفرصةيجدأناستطاعالحزنهذا

أنأىددقىوبالتاكيدبكلالرتكبهاعقابهامنيفلتأنشرطعلى
المشاكلفيأوقعتهقدألنهاأسفمجردولكنهللخطيةكراهيةليسالحزن

الشخمىوالحزنالتوبةهما3اإللهىوالحزنالحقيقيةالتوبةإنوالمتاعب
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لنتيجةففيأسفالقهوارتكيهالذىوبشاعتهالخطأشناعةيدركاللى

أنعلىجدانحرصأنعلينافيفبغىذاتهالعمليكرهولكنهلصما

أوقعنالماأوأمرناالفتضاحاألسفمجردليسالخطيةعلىحزنناأننتأكد

شناعةلنرىاعيننايفتحالذىالحزنبلومتاعبمشاكلمنالخطيةكيه

حياتنابقيةنكرسوأنئانيةارتكابهاعدمعلىنصممويجعلناالخطية

فعلناهممااللهبنعمةدللتفكير
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ءوالسغاالكرمعلىث

كذائسفىالمعطاةاللهنعمةاإلخوةأيهانعرفكبمثبم
وفورفاضشديدةضيقأختبارفىأنهمكدونية

أعظوأهمألنخائهمسلغنىالعميقوفقوهمفرحهم
أنفسهمءتلقامناالالقةوفوقأشهدأناالطاقةحسب

وشركةالنعصةنقبلأنكثيرةبطلبةمناملتمسمين

أعطوابلرجوناكماوليحمللقديسينالتىالخدمة

طلبناإنناحتىااللةضيئةبولناللربأوألأنفسهم

هذهلكبميتممفابتدأكفالكسبقكماأنهتيالسمن
اإليمانفىءشىكلفىتزدادونكمادلكنأيضأالنعمة

ليتكملنأومحبتكماجتهادوكلوالعلموالكالم

ممبيلعلىأقوللستأيضاالنعمةهذهفىتزدادون

محبضيمإخالصختبراماخرينباجتهادبلاألمر

منأنهالمسيحسوعيربنانعمةتعرفونفإنكمأيضا

اعطىبفقرهأنتمإتستغشوالكىغنثيوهوافتقرأجلكم
سبقتمالذينأنتمينفعكمهذاألنأيضأهذافىزأيأ

أنبلفقطتفعلواأنليسالماالعامرونذفابتدأتم
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إنةحئأيضأملاتمموااالنولكنأيضأتريدوا

أيفماالتتمسايكونكذلكيإلثارةالنشاطأنكما

4مقبوفهوموجوداالنشاطكانإنألنهلكمماحسب
فإنهلهليسماحسبعلىاللإلنسانماعلماحسى

بلضيقولكمراحةلآلخرينيكونلكىلميس

فضالتكمالوقمفهذافىتكونلكىالصساواةبحسب

تحمملحكاألعوازكمتفضالتصيركىألعوازهم

يففمللبمكثجرأجسمعائذىمكتوبهواحالمساواة

ينقصلمقليالجمعذىوا
51ا8نثوسكور2

جمعمسألةهوربولىقبإلىالخططأوالمشروعاتأقربمنكان

لكلبالنسبةاألمهىالكنيسةهذهكانتفقدأورشليملكنيسةءالعطاا
أنبولعسرغبةوكانتبميرةفقكنيسةكانتولكنهااألخرىالكناثس

فىنراهولذلكاإليمانفىثيمكأموتساعدهاثذكرهااألمكنائسكل
يستخدمهناوهوالناحيةهمنبواجبهمالكورنثيينكريذالفصلاهذ

ءونحابكرمطوايأسعالثهميحلكىهمإلموقهايبمحكص

كناثسءنحاعنفيخبرهماآلخرينمثالأمامهميفئمفهوأ

أعطوافقدذلكوحةضيقفىوفقيرةالكنائستلككانتفقدمكدونية

كانتمنهمقوقعهكانمابكثيرفاقمعطاإنبرلةيالمللىكانمماكال
ينبغىدنقرهكانمهمارجلكلأنالهودىالفوريمعيدقواعدمن
أشأنوالواقععطيةأونصيباليعطيهمنهأققر7خرركمخيعنيبحثأن
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أغلبدفيهممنهمءالفقراإدبلأسخاهمأوأكرمهمدائماهمليسوالناس
همءالفقراإنداالثاخالمثليقولوكماءللعطااستعداداهمأكثراألحيان

جيدافونهويعرأفقراطعميذوقونألنهمءاالفقريساعدونلذفي

تظهرلمبولسنظرففىالمسيحيسوعمثالأمامهميضعوهو2

بدأثولكنهاميالدهفىحتىوالالصليبعلىبموتهيسوعتضحية
وكأنىاألرضإلييأقماأنىوارتمجدهعنهيتخالأنقبلعندماءطاللى

يمكنكيفهذاهوسميحىكلأماميعضعهأنبولسيريدالذىالنحدى

الكريمةحيةللتفهالهائلالعيمالمثالهذاوأمامناعنهنتخاذلأوءبالعطانضنأن
أالسخية

كلفيسباقيمانكانوافقدذاتهماضيهملصأمامهميفعوهو3

الناسأنلوأاألمرهذافىباطأونأوقيتأخرونئراهمفهلءشى
باموهاالتىوالمثلالمستوياتألعلىطبقاونيعيمثياواانعلىواحر

المستوىعنننزألأالدائماشعارناليتكبراإختالفاحيانهمالختلفت

إليهالوصولأمكنناالذىاألفضل

الطيبةللمشأعرالعملىيالتنةضرورةعلىخاصةبصفةينبروهو4

ولكنالمضروعلهذاباالسبتجايةشعروامنأولهمالكورنثيونكانفقد
فىإحساسدمجريبقىالذىوالعطفالشعوردصتتخطىالالتىاالستجابة

التجدىأمورهىطيبلصإلمىتتحولالالتىالطيبةالرغبةوفقطالقلب

أغلبفىحياتنامأساةإنالهمةوتثبيطاألملوخيبةاليأسعلىوتبعثبلبئأش

ندعمكثيراولكنناساميةنبيلةث5بوانملثالأنناليستاألحيان

والتنفيذالعملحيزإلمطحهانخرجأننحاولوالنؤسنافيحبيسةالبواعثهذه
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ءاألشيامساواةفىالغريبةطريقتهالهاالحياةبانهميذصوهو
بهنكيلالذىالكيلبنفسلنايكالأنهنختبرهالرأماكثالتىقائقاطفن

الشحوروحءبالسخاءالسخامكافأةفىطريفتهافللحياةلألخرين

بمثلهاوالتقتير

أعظوااإنهميقولفهوالمكدونينعنجدأجميالشيئابولسويذكر
فاقوقدبالضبطفعلوهمابالحقيقةهووهذاولنالربأوالأنفعمهم

ارسترخسهناكفكانوتضحياتهمعطاخمهمفىاالخرينمنهمإئنان

أعمالروميةإلممااألخيرةالرحلةفىبولسءكانالذىالتسالوني

وحاسماارأخطيراقىلنفسهفاتخذوقافعلمثلمافعلأنهبدوال722

ولماطوراإلمبرأمامللمحاكمةطريقهفىالوقتذلكفىبولسكانفقد

وهوفقطاحدوطريقسوىمرافقهمنيتمكنلخسأرسترأماميكن

معتىبكللبولسنفسهأرسترخسأعطىوهكذالهكعبدنفسهيدرجأن

معيحملجمنهفىبولسإلىذهبالذىابفرودتسأيضاهناكوكانالكلمة

منبولسعنهوقالالموتمنقريبامرضوهناكفيلبىمنعطية

3هـ262فيلبىبنفسهانحاطالموتقاربالمسيحعلأجل

لالمعطيقدملمماالحقيقىلمعنىباعطيةاعتبارهايمكنعطيةهناكوليسا

ءالعطاأنولىأدائماهوبالنفسالجودفانولذلكنفسهمنقطعةمعها

لنااألعلىالمثلالمسيحيسوعكانهذاوفى

منكانققدالفصلهذابولسبهيختتمالذىالقديمالعهداقتباسأما

يفضللماللبريةفىالمنيلتقظوناإلسرائيليونكانعندما6181خروج

للجميعكافياكانأنهأىينقملموالمقللالمكثر

ط73



عمليةرتييات

عينهاالجتهادهذاجعلالذحادلهشكرآولكن

أكثركانوإذالطلبةقبلألنهتيطسقلبفىاللمجي
معهوارسلنانفسهءتلقامنإليكمىماجتهادا

وليسالكنائسجصعفىاإلنجيلفىمدحةالذىاألخ
فىلنارفيقااكنائسمنمنخخبهوبلالقطذللث

الربذاتلمجدمناالمخدومةالنعمةهذهمعالسفر

فىأحديلومناأنهذامتجنبينولنشاطكملواحد11

ليسحسنلموليبامعمعتنينمناامخدومةاهذهجسامة
معهماماوأرسلنأيضاالناسقدامبلفقطالربقدام

مجتهدأنةكثيرةاموليفىمرارااختبرناالذىأخانا

أمابكمالكثيرةبالثقةكثيرأاجتهاداأشداالنولكنه

وأماكمألجلحمماوعامللماشريلثفهوتيطسجهةمن

لهمفبينواحممالمسيومجدالكنائممرسوالفهماأخوانا

جهتكممنوافتخارنامحبتكمبيشةالكنائسوقدام
86142شوسركو2

كانفقدجداعملىطاخذاتأنههىالضصللهذاالعظمىاألهميةإن

اتهأفىددونيترالكانوامنهناكوأنومنتقدينءأعدالهأنيعلمبولس
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يتخذاهفىولذلكىاالثمخالستعمالهتجمعالتىالعطايامنءجزاحتجاز

صهروذلكإليهالتهمةهذهثلمتوجيهاستحالةجمهاسضمنالتىالخطوات

إلمطالعطاياتلثحملمهمةفىمعهسيشتركوناخرينأنمنالتأكدعلى

إليهماالمشاراألخوانهمامنالتأكيدوجهعلىأحديعرفولمأورشيم
الذىاألخوهولوقاكاناألولأنيرجحولكناإممايذكولمواللذان

العطاياجمعيومتسميةأساسهوهذايكونوقدالكنائسجميعفىمدحه
ءلثماكلعلىالقادرالقوىاإللهأيهاالمصلوندديروفيهلوقاالقديسبيوم
وكارزامبشراليكوناإلنجيلفىحهمالذىالطببلوقادعوتالذى

التىالشافيةالناجعةباألدويةنفوسنااضأمرإشفالنفوسوطبيباباإلنجيل

اوينادىيعلنهالوقاكانالتىوالتعاليمءالمبادىتضحنتها

الرببةشوىمفوقكانأنهيرلهرأنكاناألساسىبولسهدفإن

والناسالقهأماملمثمثوا

واناالملهمعركالثايكتبأنخيستطكانفولسأنبالمالحظةوجدير
يتصرفأناألمراقتضىإذاحيستطكانالضليعكاالهونىبفكر

فاليراوكبعظيمارجالكانلقدالقانوقكالمحابمتناهيةوعنايةبدقة

العمليقءواألشياالصغيرةءاألشيابعمليقومأنيستطغكانإذاغرو
فالقةبدقة
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عللناحاإلمحا

نفسهءتلفامنالمعطى

أنمنىفضولهوللقديسينالخدمةجهةصمنفانه

بهصنتخرأاثذىنشاطكمأعلمالئىإليكمبأكت
مذذمستعدأخائيةأنونيينالمكلدىجهتكمهن
ولكناالكثرينحرضتقدموغيرتكالماضىالعام

هذامنمجهتكمنافتخارنايتعالللئالاالخوةأرسلت
ءجاإذاحتىقلتكمامستعدينتكونواكىالقبيل

نحننخجلالمستعدينغيرووجدوكممكدونيونهعى

فرأيتهنصهاالفتخارجسارةثنىأنتمأقولالحتى

ويهيثواإليكميسبقواأناإلخوهإليبىأطاناالزمأ

معدةهىلتكونجمهاالتخبيوسبقالتىبركتكمقبأل
سخلهاكأنالبركةكأنهاهكذا

ها9وسركو2

جميلةإنسانيةلمسةالفصلهذاورسطنباألولنءاإلالمغكثيررأى

يشجعنراهأورشليمفىالقديسينألجلالجمعبمسألةحمهتموهوبولممفان
ونراهها8بالمكدونيهـينءاقتداءوالسخاالكرمعلىالكورنثيين

االنوهوابالكورنثيينءاقتداءوالسخاالكرآعلىالمكدونينإيضايشجع
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ورةلنايقدمالمعتىوهذاافيهمأملهالكورنثيونيخيبلئالقليالحشى
كنيسةأمامماكنيسةقديلمفهوقلبهولعظمةبولسلصفاتئموذجية

وضعفاتءأخطايذكرلموهواألخرىأماماحدةالويمدحكانبلأخر
الكنيسةحسناتكنيسةلكلدائماكريذكانولكنهأخرىكنيسةأمامكنيسة

الطيبالمقياسأنشكوألءوالثنابالماخجديرةءأشيامنفيهاومااألخرى
كانإذامايالحظأنهووصفاتهمارجلأخالقبهتختبرأنيمكنالذى

عيوبههمبذكرأواالخرينمحاسنبذكريتلذذالرجلذلك

عطيتهبالايقدمأنللشخصيمكناألقلعلىطرقأرخوهناك

مظاهركلعليهايبدووقدواجبكجردعطيتهيقدمقدفهوا

ضريبةيدفعأوحسابايسددكمغذلكيفعلنفسهفىولكنهءوالسخاالكرم

بتردديقدمهعليهفرضئقيالواجباتصبحكذلكوهىعليهفرضت

لصاحبهااألقضلمنكانالطريقةجمهذهتقدمالتىوالعطيةواضحازواكثز
اإلطالقعلىتقدململو

السرورفىفهويفكرالذاتءبارضاالشعورلمجردعطيتهيقدموقد2

يتقبلالذىالشخصمشاعرفىتفكيرهمنأكثريعطىعندمايهيحسالذى

ءإرضابلذةلشعورهملشحاذقرشايعطواأنيودونأناسفهناكعطيته
فىحقيقيةرغتةأىلدجمهميكونأنمنرأكةذلكيفعلونعندماالذات

يقدمونإخهمأنانيةجوهرهفىهوءاالعطهذاومثلاالخرينمساعدة

لآلخرينوليسالنفدسهمالعطايا

الشخصيةوالهيبةالكرامةعلىالحرصبداخيعطىقدوهو3

يقدمءفالعطاالمحبةولبسءالكبرياهوءالعطاهذالمثلالحقيقىوالباعث

يعطىالالحالةهذهفىوالمعطىوثعظيمهالمعطىقجيدبلالمحتاجلمساعدةال



هذكلتسنحلموإذادحوههءعطافيهاالناسيرىالتىالفرصةوجدإذاال
بذلكأنهظنامعههءعطاالمعطىهذامثليقدموقدشيثايعطىفالالفرصة

لهمديونااللهلمجعلأنإنسانأىمقدورفىكانلوكماسهنفاللهيقرض
سيئةالذممرالسالفةرقاالطهذهمنطريقةكلتعتبرأنيمكنوال4

يكونأنهىءللعطاالوحيدةةالطريقودكنتقدمعطيةاألقلعلمافهناك

ءالعاالمنقسهخأنيستطحالألنهيعطىالحقيتىفالمعطىالمحبةبدافع
خهدأأنيمكنالءالعطافئرغبةفيهيثيرالمحتاجةسالنفمنظرألنيعطىوهو
العالمأجاهكذاقيلإذاللهطريقةهىوهذهتحققتإذاإالتسكنأو

ابنهبذلحتى

جاهزةالكورفثيينعطيةتكونأنهىلمىالعبولسقلبرغبةإن
قديمالتيتىمثلهناكبينهموهووإعدادهاجمعهاإلممايضطرواالحتى
أجملفاندائماوهذاصيمرتينيعطىبسرعةيعطىالذىيقول

تدخعندماطلبهاعندوليسطلبهاقبلتقدمالتىهىوالهباتالعطايا
طلجهاإليبالمحتاخالحاجة

ليسرعالممدودةواليدالحساسوالفلبالمفتوحةينالكللهالذىفالرجل
ألجلناالمسيحماتبعدخطاةنحنكناقبينمامنهيطلبأنقبلحتىءبالعطا
انعلينايخبغىولذلكبهاننطقأونسألأنقبلحتىصلواتنايسمعوالله
معنايعسليزالوالاللهعملقدمثلماالناسحنحننعمل

ءالسظمبادص

ومنيمحصدأيضافبالشصحبالشغيزرغمنوإنهذا
واحدكليحضدأيضاافالبركاتبالبوكات1يزوع

المعطىألناضطرارأوحزنعنمليبقلبهينوىكما

ممىانعمكليزيدكمأنقاصواللهالدهيحئهالمسرور
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الحونشزفىءشكلفىحينكلءاكتفاكلولكمكونوا

أعطىفرقمكتودثهوكماصالحعملكلفى
بذارأيقدملذىوااألبدإلىيبتىبرةساكينال

ىوينبذاركمويكثرلسفدملألكلونجزاللزارع

ءينمثىءخاسلكلءكاكلؤمسمتغنينبركمغالت

إعوازيسدديسالخدمةهذهافتعالألنللهشكرابنا

باختيارهمإذددهكثيألبشكأليزيدبلفقطالقديسين
إلنجيلاعترافكمطاعةلءاللهونيمجةالخهذه

ائهموبدعوللجميعلهمالئوزيعءوسخاالميسيح

الفائقةاللهنعمةأجلمنإليكمشتاقينألجذممم

هاعنيعبرالالتىعطتهعلىفشكرالدهلديكم
651نوسكور2

ءوالسخاءالعطاءلمبادىملخصاالفصلهذافىبولسلنادميق

خاسرابكونأنيمكنالالسخىالكريبمالرجلأنعلىريفهوا

ينتظرأنتميسقطالبالشحيزرعوالذىالبذورزرعبمثابةهوءفالعطا

وفبرأحصاداسياقىنحيةبيدرعفيالذىولكنالشحيحالحصادىشيثاسو
أنهالعظيمةمالمحهومنمملىكتابهوالجديدالعهدإنحيندفىمباركا

إنيقولالفهوالعملعلىكباعثأومكافأةبوجودييرحأنيخشىال

اللهيطيعالذىللرجلبالنسبةتسشوىالحياةأنأوءهبايذهبالخيرممل
يدخلوعجيباوثميناجديداشيثاهناكأنينسىالوهويطيعهالوالذى
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لهاودستورلحياتهكناموسووصاياهاللهأوامريقبلالذىالشخصياة

فهوماديةمكافاتليستالجديددالعإليهايريشالتىالمكافاتولكن

يستطيعإذافاذاوالروحالقلببغنىيعدولكنهالماديةءاألشيابثروةيعدال
ينتخارأنالسخىالرجل

وليسبعدفيماإلجهاسنعودنقطةوهذهالمحبةفىغنياسيكونإنه1

كرآيغطىقدبيناالبخيلءالدفىاإلنسانمحبمنيوجدالأنهفىشكمن

بالطبعفالناسيهفتكونقدأخرىكدهرةعيوبعلىهءوسخااإلنسان
عنءوالعطاءاللقاعندالترحيبحرارةفىيبالىالذىالمحبالقلبيشضلون

ءشىلكلحساباتعملالتىالجافةالباردةالروح

أنبدالءأصدقالهالذىالرجلوءاألصدقافىغنياسيكونوهوب

يمكنالأحدايحبأنيستطيعالوالذىودودالهمصدوقانفسهمويكون
الهتتفتحلآلخرفيقلبهيفتحالذىالرجلانيحبهأنأحدمنبتوخأن

أيضااآلخريئقلوب

نحتاجأياميحياتناتمرأنبدفالالمساعدةفىغنياسيكونوهو
ةمقترشحيحةمساعدةلهمساعدتناكانتفاذااآلخرينمساعدةإلىفيها

نستخدمهالذىوالكيلوالتقترالشحبنفسلنامساعدخهمتكونأنبدفال

بهيعاملونناالذىالكيليحددالذممطهوإالخرينخ

لآلخرفينفعلهماأنيسوععلمنافقدغنيانحواللهسيكونوهود
قلوبنافيهافتحنامرةكلعنفيهنثابالذىاليوموسيأقىدتهنفعلهإنما

ستكونلاالخرينوجهفىوأيديناقلوبنافيهاغلقنامرةكلأنكاوأيدبنا
ضدناشاهدة

سفرفىاللهيحبهالذىهوالمسرورالمعطىأنعلىبولسويصر2
العددويقولالفقيراألخنحوءالسخاواجبنقرأعن51711التثنية
استقبالأنالتلمودفىءوجاتعطيهعندماقلبكءيسووالأعطهالعاشر
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اباكفزءشىكلإعطاثهمنأفضلشيئاإعطائهوعدموابتهاجببشاشةديق
دالمترءالعطاإنالرومافىالفياسموفسينكاالوقوجهوكابة

r1YiA3rمنبولسويقتبس01ءالعطاعدآأسوأمنوالمتأخر
ويعطىءبسخايوزعفهوالسخىالتتهالرجلمواصفاتمنأنهيعتقدما

البحهاجهقائماوبنهذاومملهوبرهوتقتيربشحوليسءونحابكرمالمسافي

ءجاصغيراولدأكانعندمLانهكيفكارليلالعليناويفياألبدألي

البيتخارجالوقتذلك0aوالداوكانمسكينشحاذالبيتبابإلي

هنقوحصالةكسرأنهإالكارليلمنكانفافيهوحيداهووكان

يشعرلمإنهرليلsكلويقوبداخلهانSSالشحاوأعطىالخاصة

اتهفىءالعطاإنحقااللحظةتلكفىشرمثلماغامرةبسعادةحياتهفى

وسرورأعظيمافرحاللمعطىيحمل

rيعطيهاالتىالمادةاإلنسانيمنحأنيستطيعإدتهأنعلىبولسيصر

Ayعنبولسيتحدثالثامنالعددوفىالمادةهذهبهايعطىالتىلروح

كلمةهىهنايستخدمهاالتىلكلمةاللهيعطيناالذىءاالكتفا

autarkeiaءاألشياكليمتلكالذىالرجلءاكتفاليستعتىوهى
تصففهىالذاقىاالستقاللعلىالقدرةتعنىولكنهاووفرةبكرة

إستبعادإليبلوزيادتهاالممتلكاتتكديسنكوحياتهيوجهلمالذىالرجل

قانعايكونأنعلىنفسهربالذىالرجلتصفإخهاالشخصيةاحتياجاته

منكثيرعنيستغنىأنتعلمالذىالرجللنفسهشيئايريدفالجدايالقليل

الكثيريعطىأندرأعلىrقسيكونالرجلهذامثلأنالواضحومنءاألشيا

األحيانأغلبقيحدثالذىإنالقليلسوىلنفسهيريدyVلآلخرين

لآلخريننعطيهلديناءشىعندهايتبقىاليحيثلرالكثألنفسنانريدأنناهو

arfتعطىالتىالروحيعطيناإنبلنعطيهمافقطيمنحناالاللهولكن



أقالخاصخمادمهاعتادوقدجدانهيحبونسناستيويسروبرتخدمان

أجازةفىخادمهكانأنمرةوحدثشاىبفنجانصباحكليوقظه

ليوقظالصباحفىهذاذهبوعندمابعملهيقومآخرخادمهناكوكان
فشكرهالثمهيةالعجةمنطبقاالشاىفنجانجافبإلىيححلكانسيده

ياسيدىالقائالالخادمفأجابلركتفكعيملهوقالاستيفنسن

التىالمحبةقلوبنافىيضعأنيستيمالذىهووحدهاللهإنمحبتىعظيمة
وخالصتهالسخىالرووهرجممما

ءأشيايفعلءالعطاأنفيهلرإيخاهملياوتأملناهالفصلهذاقرأناأنناولو
مختلفنأشخاصلثالثةعجيبة

لآلخوفيدشيئايفعلفهوا

إلنسانهديةأوعطيةتقدمقعندمااحتياجاكممنلمجففإنهأ
لهذاخهاءممااليةلىوكأصهاتبدوفاخيامتضايقمتحر

اإلنسانيشعرمافكشيرابالناسثقتهملآلضرينيعيدوهوب
منومهملمنسىأنهويحسنفسهفىرارةضيقةفىيكونعندما

لموالحنانالمحبةأنويريهبالناسثقتهيعيدءالعطاولكناالخربن
بعديموتا

فىوهللناسنقدمهاالتىالعطيةفاناللهيشكرونلمجطهموهوبم

بلفقطنيحبوننااالخرينيجعلالءشىلهىإليهاحاجةفىأوضيقة
ايضااللهبونيجعلهم

لنايئايفعلءوالعطا2

األمرحذاوكانسيحبخابمافنااعترصدقويثبتيضمنفهو1
ذاتاورشليمكنيسةكانتولقدللكورنئييئبالفسبةخاصةأهميةذا
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إذافيماأمماقهافىمتشككةبارتياباألمإلىوتنظرخالصةيههوديةبغة
كناضعطيةكانتلذللثضاأيلالمهىالمسيحيةتحونأنيمنكان

يظهرءفبالسخاوصدقهامسيحيتهمحقيقةعالوبرهاناتأكيدااكبراألم
أيضااألعالفىبلقحسببالكالمالصيحيتهماإلنسان

إليهيحتاجماإنأيحضاوصلواتهماالخرينمحبةبكسبناءوالعطاب

الناسوسافىاإلنسانبينبطيىءلثىهوآخرأمرأىمنأكثرأليوماللعالم
وماالمشاركةأوالشركةمماأجملأوأثمنهوماهناكوليساآلخرين
االتحادمذاإلىيوصالالذىالطريقعلىاألساسيةالخطوةإالءالسخا

الحقيتى

إليهترتفعالشكرصاواتيجعلفهولتهشيئايفعلءوالعطا3

الذىأبانايمجدونبلنحنيمجدونناالالحسنةأعمالنايرونعندماالناسإن
يسوعتالكاالسماواتفى

ممالنعملإنمااللهإلىوقلوجمهمالناسأفكاريوجةمامميئانفعلوعندما

اللهقلبشميئايفرحنفعلأنخنستطأننايعنىهذاألنعظيما

فىالعجيبةاللهعطيةعظمةإليالكورنثيينأنظارربولىيوجهوختاما

يمكنالوالتىمداهاالىنصلأدطأبدأيمكنالالتىالعطيةالمسيحيسوع

الذينأنتملكميمكنهللهميقولأنيريدوكأنهعنهايرنعأنأبدا
إخوانكمإعوازسدفىءأثحياتكنونواأنإالمقدارههذاءيسخااللهعاملكم
القديسبنمن

هذهمن31امناألمحأحاتلدراسةنتقدمأنقبلواالن
فهناككورنفوسرسالىدمةمقفىأليداإلشارةسبقتماكرلظنالرسالة

التاسعاألبخاعحقحبئعاشرااحلواألالتاسعاحاألبينمدهشةفجوة

43ال



أنألنتوخوكناإنقكماقدوالنزلجبرقدفالشرخبأحسناءشىكلبدو

للكنيسةالجمعمسألةعنوالتاسعالثامناحناألفىتحدثوقدبولس

منبدالولكنناذلكبعداألمرهذافىحديثهيختتمأنأورشليمفى
منبولسكتبهمالكلبالنسبةتعتبرأمحاحاتأربعةأمامغانجدذلك

هذهوضعتكيفنتعجبلمجعلناوهذاومرارةوالماحزناأكثرها

الثانيةرسالتهفىبولسأننذكرأنيحبوهناهذامكاخهافىاألمحاحات

هذهوكانتإليهمكتجهاقدكاناللهجةشديدةرسالةإلىمرتينأشار

كورنثوس2كتبهاألنهباألسفمرةأحسبولسأنحتىصارمةالرسالة
إلىاألولمماالرسالةعلماأبداينطبقالالوصفوهذا2478

أمرفيأحدأمامأنفسغانجدلذلكإطالقامعههـايتناسبوالكورظوس
األقلعلىأوكليةفقدتقدالمهجةشديدةالعابسةالرسالةتكونأنإمما

يكونويكاد31إلى51مناألمحاحاتهذهفىمثضمنمنهاجزعاأن

الرسالةذاتهاهىالثانيةالرسالةمن0131األمحاحاتأنكلهاإلحتمال

احاتاألهذهفئخطأوضعتوأنهاإليهاالمشاراللهجةشدبدةالعابسة

األمورنضعأنأردناإذاأنناهذاومعتىبولمملىرسالةجمعتعندما

5131احاتاألنقرأأنعلينالزاماكانالصحيحتيبالتريحمسبأمامنا
كناإذاالصوابنجانجاوالالسابقةدهةاقاحماتاألنفرأأنقبل

أنجدابولآلمالتىالرسالةنصالقادمةاحاتاألفىسنقرأأننانعتقد

قلبهيكسركادوضعإصالحلمحاولةكتبهاولكنهكتابتهاإلييضطر

واأللمالحزنمنويحطمه

3فا8



للعاشرإلمحاح

منتقدفيمجاوبةفىيبدابوئس

نفسىأناوحلمهالمسميحبوداعةإليكمأطلمثئئم

الغيبةفىوأمابينكمذليلالحضرةفىالذىدبول
وأناأتجاسرالأنأطلبولكنعليكمفمتسجاسر

قومعلىسأجترىأنماأرىبههاالتىبالثقةحاضر

كناوإنألنناالجسدحسبلمثنسكأننايحسبوننا

حةأسلإذنحاربالجسدحسبلسشاالجسمدفىسللثن

حصودهدمعلىباللهقادرةبلجسديةليستمحاربتنا

ومستاسريناللهمعرفةضديرتفععديوكلظنونأينهاد
علىننتقمألنومسمتعدينالمسميعطاعةإليفكركل

طاعتكمتكممتىعصيالك
6ا10رلئوسكو21

يريدالتىالنغمةبهمايحددكلشينالفصلهذاسمتهلفىبولسيستخدم

وحلمهالمسيحوداعةأوالصيشدثفهوكلهحديثهبههالصوغأن

كلمفوهىدمPrautesكلمةاألصلفىهىوداعةهناالمترجمةوإلكلمة
بنالصحيحالوسطبأنهالعسارسطوطافهاصشوقمغزىذات

يستطيعالذىالرجلصفةإنهاإطالقاالغضبوعدمالغضبفىاإلسراف



الغضبيكونعندمادائمايصبأنهحتىفيهويتحكمغضبهعلىيسودن
ئمةلهتكونالأوخطأالغفبيكونعندماأبداواليغضبومناسباالزما

إهانةأوإساحةأيةبسببيغضبالالذىالرجلذصفأنهاكاضرورة

اآلخرينيرىاعندمالمقدسالغفبعلىدر1قولكنهإليهتوجهخصية
لهذهباستخدامهرهبولوكأنناتإهtأومظالمبهمتلحقأواليهمءيسا

إنهلهميقولأنيريداللهجةشديدةالصارمةرسالتهمستهلفىالكلمة
النىالقويةاوداعةابدافولكنهشخيىغضببدافعإليهميتحدثال

نفسهاليسوع

فهىسفدنمثنسباليونانيةهىjLحلماالخرىالكلمةأما
هذهأنفسهمماليونانحونويعرفاناولىجماالاألولمىالكلمةعنالتقلكلمة

وهمدلعامنأفضلهوومابلعادلهوماداتعتىإنهابقولهمالكلمة
الظلمإلممااالنحرافخطرمنوتحفظهالعدلتممونالتىالصفةيعتبرونها
والقواعدواالنظمةالقوانينفيهاطبقتلوالتىوالظروفتLالحابعضفهناك
ظروفتانشأاألحيانبعضوفىظلماالواخفىعتبرتالحرفياتطبيقا

امأوااللتزالقواعدتطبيقعلىاراإلصرN4هاءإزاالحقيقىالعدليتطلبمعينة
مجردمنوأممىأعلىىأصفةاألمرفىتتدخلأنبلالقانونيحرفية

الذىالرجلهوالمسيحepieikeiaحلم3ىالذالرجلفالعدل

المسيحىوىالمستيحسباألمنأمركلفىالفصلالقولأنيعرف
فىفهوالبدايةفىةالكهذهبولسيسشدموإذللعدلوليسللصحبةهو

تيحقوالمطالبةالرسالةهنهـمهءورامنيهدفالإنهليقوأندريدالوافع
ماتطبيقاناموسيقتطبأومعينةوأنظمةقواعدفرضعلىاإلصراراو

تفوقماالتىالمثمجحكمحجةبةبمحالمؤقفهذايعالجأنيريدولكنهحرفيا
لوكالةكماالوففأمعإلجةلسيحاوفهواإلثساقالعدلدرجاتوأممىأنقى

يعالجهنضممهالمسيح

ط55



نفهمهأنجدأعلينايصعبالرسالةمنءجزإلمىنصلاآلنلكننا

المحاورةطرفىمنفقطواحداجانبأنسمعأنناهوفهمهصعوبةوسبب

التىالتهمكانتاماذابالضبطنعلمولسنابولسردفقطنسمعهنافنحن

التىاألجوبةمنالتهمهذهنستضتجأنعليناولذلكضدهالكورنثيونوجههـا

لةرساأيةيرتفسمحاولةفىاألساسيةالصعوبةألنإشاذالهمبولسيعطيها
األقلعلىنستطيعولكنناالمحادثةمهواحدجانبلسوىأمامناليسأنههى
االستنتاجاتبعضألنفسنانستخلصأن

جريئاكانبأنهدىبولائهمواقدكانوالينالكورنثيأنالواضحمنا
مسكينانحلوقأالواخفىكانوأنهلوجهجهاممعهـيكنلمعندمامتجماسرأ

طيبةرسائليكتبأنشطيعيإنهونيقووهمبينهمبوجدعندماذليال
ءاألشيامأمامهـيقوللالشجاعةيملكالولكنهغائبايكونعندما

التىالمناسبةلهتسنحأاليرجوإنهبقولهعليهمولسويردلهميكتبهاالتى

أنوح51تماذلكعلىقادرأنهيمأنهشخصياحمعهماألموريعالجفيها
أنيمكنالرسالةكاتبأنإذحتارةخطءمياأتكودأنطكنالرسائل

المرسلمواجهةفىأبدأيستخدمهاالقدمريرةقاسيةبلهجةرسالتهبكتب

تالفيهالممكنمنكانبالغأضررأيسببربماالرسائلتبادلأنوحإليه

ءلثىأىليكتبيكنلمأنهيوكدبولعسلكنلوجهوجهابالمناقشة

وجهوجهايقولهألنامستعايكنلملو

ودوافعابواعثعلىسلوكهيبتىبأنهاتهموهأنهمالواضحومن2

اللهمغهماوقوتهسلوكهمنكالبأناالتهامهذاعلىبولسويردثريةب

ولكنوقصورمحدوديةمناإلنسانيةفىمالكليخضعكانسانإنهحقا

بولسأنهوالفهمصعبالفصلهذايجعلوماويقويهيرشدهالذىهوالله

مخثلفينمعنيينفيهثجسدالمترجمةالكلمةيستخدم
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اإلنسافاالجسدبهيقصدالذىالعادىالمعنىفىيستخدمهافهو1

آخرشخصكاىإنسانأنهيساطةيعتىالالجسدفىنسلكوقوله

بهافيعتىالمميزةالخاصةبطريقتهضاأيالكلمةهذهيستخدمولكنهب
ويعطالخطيةإلىاإلنسانيقودالذىاإلنسانيةالطبيعةمنالجانبذلك

والهزيمةالضفاحياةإلياللهبدونيعيشالذىباإلنسانويودىقوتهاللتجرية

االسالسالموسه

يقولأنأرادوكأنهالجسدحشانسلدلسناقالولذلك

تحتتخضعأنمطلقالنفسىأممالولكتىبشرىجسدلمأإنسانأنا

الذبدونأعيشأنأحاولولنالمحضةالبشريةوالبواعثالدواخةسيطر

وإرشادبقيادةيسلثذلكوخالجسدفىيعيشأنيمكناإلنسانأن

اللهروح

مغزاهالهاهامةنقطئالثفيسجلبولسويستطود

بشريةبراعةأومهارةكلخالتعاملعلىقادرإنهيقولفهوا

تبدواثريةبحكةوكلبشريةءكبرياكلملىعلىبالتهوقادربلمغرورة

مجادلةأيةمنبكثيرأقوىالبساطةمننوعفهناكمعقولةالظاهريحسب

تنبعثالتىالكاملةالبساطةإنهاوالمهارةاعةبالبراتسمتمهمابمثريةعقلية

المجادلةتعجزماتحققوأنالهدفتصيبأنتستطيعوالتىالخلصالقلبمن
هانوالبرجةباطإليهالوصولأوتحقيقهعنالعقليةال

فالمسيحالمسيحطاعةإلىفكركلاستئثارعنبولسيتحدث2
ألغرافإخضاعهوفيوئنياممانماكلاستئثارفىالمذهلةالعجيبةطريقنهله
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أهاليبينمنتشرةكانتعادةعنكعثوارنماكصحدثناإلمجيدة

معينةأوقاتفىكانوافقدالدينيةلشعائرممإقامتهمعندالجديدةخيفيا
فيهايذكرونالقتلأناشيديسحونهاماالمجنونالغضبواتبأددونير
األهالمىءهؤالأصبحوعندماقتلهميريدونينالذالناسءاحماإلمحهمأمام

استبدلواولكنهمالديخيةوالطقوسالشصائرإقامةعادةعلىأبقواصععيحإلبن

قتلهمدريدونوميكرهوكانواالذينالناسءأمماهذهالقتلأناشيددافى

علىيساعدهمأناللهمنيرجونوالتىيكرهونهااصبحواالتىالخطاياءبأسما
نقديمةوثفيةعادةللمسيحخضعتوهكذامنهاوالخالصعليهاءالقضا

أنفىيرغبولكنهاتناومميزوقدراتناصفاتنامناينزعأنيرغباليسوع

ولذواتنالخطايانانستخدمهانعودفالولمجدهلنفسهويستخدمهايأخذها

إذاماسيمكنناوهولديناماكللهونقدمإليهنأقألنهىلنافدعوته

أفضلبطريفةوإمكانياتناطاقاشاكلنستخدأأنمنلهءشىكلنسلمكنا
قبلمننفعلكناجما

مثتقديهمجاوبةفىيسننمربوئس

احدوئقإنأحضرةإحسبههوماإلىأتنظرون

أنهتفسهأيضأمنهذافليحسبللمسيحأنهجمنفسه

وإنفإنىأيضأالمسيحذحنكذلكسيحللمهوكما

الربإساهطاناءأالذىبسلطانناأكثرشيئأفتخرت01

أخيفكمأنىأظهرلشألاخجلالهدمكملالالبنيانكم
9ضوأماووقويةثقيلةالرشائليقولالنهجمالرسائل
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هذافليحسبهذامثلحقيروالكالئمفضعبفلجسد

غائبونونحنبالرسائلالكالمفىنحنكماأننا
األنناحاضرونونحنفعلباأيصانكونهكذا

الذينمنقومبينأنفسنانعدأنالنضرىع

إذهمبلبهمأنفسنانقابلأنوالمأنفسهيمدحون

بأنفسهبمأنفسهمولمحقابلونأنفسهمعلىمأنسفسديقيسون
بليقاشالماإلينصتخرالنحنولكنيقهحونال

للبلوغقياسااللهلناقسمهالذىالقانونيالقحسب

نبلغلسناكأننافسناأننمددالألنناأيضأإليكم
المسيحانجيلفىأيضاإليكموصلناقدإذإليكم
بلاخرينأتعابفىيماسالماإليمفتخرينغير

قانونناابينكمنتعظمأنإيمانكمنماإذاراجين

المعدةموربااللنقتخرالكمءوراماإليلنبيشربزيادة

ألنهبالربفليفتخراقتخرمنوأماغيرناقانونفى

الربيمدحهمنبلالمزكىهونفسهمدحمنليس
01781سنثلىركو2

أخرىومرةمنتقديهعلىاإلجابةفىالفصلهذافيبولسيستمر

ولهذاالمحاورةمنطوفإلىنستمعهناأنناوهىعينهاالمشمكلةقناتصاد
إجابؤمنبولسإليوجهتالىاالنتقاداتماهيةنستننجأنإالنملثال

عليهانفسهيولس



بنفسالمسيحإلىبنتثمايكنلمأنهزممواخمحومهبعأنيبدو

ينددونؤالونالكانواوربماإليهحمهاينتمونهكانواالتىالطريقة

فقدهمأماالمسيحلكنيسةينالمضطهاكبيرمايوماكانأنهويذكرون
وكانواصةخاروحانيةقداسةوادعواخاصةوروىفةمعرألنفسهمزمموا
أنفسهمويمجدوابولسشأنمنليحقرواصةفركلينهزونحالأيةعلى

يحتقراإلنسانبحعلاأليمطالتدقأنعالمينغيربالمسيحالخاصةوعاألقتهم
حقيقياتدينايكونأنيمكنالمنهمأفضلأنهنفسهلىويظناالخرا

شرقكنائسفىكبيرةروحيةخهضةحدثتببعيدةليستسنواتمنذ

وبيمانجطاياهمالعلتىالناممىافاعترهضةالمالمحإحدىوكانتالفريقية

فعونيترمعهميناالاألوربيوناكانافاالعترعلىيتسابقوناألهالىكان

يقولالمرسلينأحدفكتبافبرءاالذلكفىاكاالشمترعن

حالحثركةفىالرغبةعدممعناهافاالعترعنوالترخإلجمام11إن

وبعدمءبالكبريااألورسونيتهمماراوكثخطاياهمغفرلمحتاالذينالخطاة
تعريفاهناكأنأظنولستالنحوهذاعلىالمسيحيةالشركةفىنالركبة

وعندماخطماياهغفرتقدخطاةشركةكونهامنادقاوأجملللكنيسة

نفسهنمأمكانهناكيكونفلنكهذهشركةإلىينتمىأنهماشخصيدرك

المسيحأنيحسأنههىالمتكرالمتعجرفالمسيحىمشكلةإنءلللكيريا

المسيحاليثايهوبأنهإحساسهمنأكرإليهينتثا

مظهرهبشأنبولسعرواقدفعالكانواالكورنثيناأنويبدو2

الجسدىحضورهإنقائلنعليهكواقدكانوامأويبدوالشخمى
فىكاثواوربماكليمأأوخطيباليسوأنهضعيفانالشخيىمظهره

جدأقديمكتابفىالشخصىبولميهلمظهروصفءجادفقحقعلىذلك
يرجعولسولكالسثلمالهكسكوثكاللسبوأممال9الحمه
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صغيررجلبأنهبولسالكتابهذاويصفم552عامإليار
جسمهحالةالقدمينفىءالتواعندهالرأسفوقالثحررقيغالقوام
يخنهركانبالنعمةءملىمانوعامعقوفأنفهملتقيانحاجباهطيبة

نذكرأنأحيانابناويجدرمالئكلوجهلهكأدأوأحياناكأنسانأحيانا
كانفقدمتوإضعاجسداتسكنعظيمةروحاأذ7نادرأمراليسأنه

األمبراطوريةفىالعبيدتحريرسسئوليةحملالذىبرفورسوويم
مهبفىقشةوكأنهيبدوكانأنهحتىوضعيفاصغيرامخلوقاالبريطانية

الجمهـورأماميتحدثوهورة5بوسولحمعهعندماولكنالريح
عنهقال

عندماولكنالبحربرغوثكأنهلىبداماالبدايةفىاىأهرأيت

وصللقدكبيراحوتانظرىفىصارحتىويكبربدأيكرإليهأنصت

بمظهرهـبولسوامحيرعندماوالحكمةاللياقةدرجاتأحطإلىالكورنثيون

الشخمى

الربإياهأعطاهالذىبالسلطانبالتفاخربولساتهمواويبدوأنهم3

أنهمشكوالتخصهالدائرةأوةمنطقفيالسلطانهذاإستغاللوبمحاولته
هليسولكنأخرىنائسكفىسيااادوربولسفليلعبقالوا

هىكورنثوسأنذلكعلىالقاطعبولسبجوابوإذاكورنثوس

يسوعبشارةأبلغهممنأولكانألنهسلطانهمنطقةأودايرةصميمقى

ءإدعافىيفكركانوربماالربيينمنواحدابولسكانولقدالمسيح

امياحتريتمتعونكانوافقدددوهروأنيستخدموهأنكثيرابيونالراعتاد

الوالداماحتريفوقأنبيجالمعلماماحترإنالناسعلمواألنهمخاص

يعدالمعلمولكنالعالمهذافىالحياةإليطفالصيحضرنظرهمفىفالوالد

لنفسهعمفيأنيستطيعمنهناكيكنلمتأكيدوبكلاالقالعالمفىللحياة
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اللهاستخدمهالذممطالرجلمنأكثركورنثوسكنيسةفىسلطانهممارسةق

الكنيسةتلثتأسلفىوقاده

إنهءواستهزاتهكئمفىفيقولاحهاماإليهميوجهبولسىفىثم4
دقةبإصبعهيضعثمأنضصهميمدحونالذينحنفسهبمقارنةلمجلمأنيمكنال

ألنأنفسحهميماصحواأنسوىشميئايعملونالمأوهوءالداموضععلى

الواحدسهمأنفويقارنونأنفممهمهوإليهمبالنسبةالوحيدالقياسشوىص

خاطثاستوىهـونكثيرأناسيفعلكمايستخدموناكانااللقدباالخر
ولكهاالبيانوعلىالعزفيستطيعمنأففلاأفتاةتصفقدللقياس

منأحعمشأنهرجليففىوقدهرأحهالغيرتالعازفنبكبارنفممهاقارنثلو

نفصمهفىرأيههرلغالالعبإنبكبارفسهقارنلوولكنهمثالالكرةيلعب
ءاوأمرديسنالقبأحدنفسهقارنلوولكنهواعظأحسنأنهآخرينهكوقد

يقولأنالعمهلنإنهثانيةمرةالوعظعنفهأقفللويودفانهالوعظ

بةمقرعلىيسكنالذىنفا3شلطيباناأوجارىمثلطيبأناأحدهم
طوهذااليسولكنفيهوالشلثصادقاالقولهذايكونوقدناهـ

مويسوعإنالمسميحيسوعمثلطيبوننحنهلهوالمهممإنمالم
فلنبهأقفسنانقيسوعندماالحقيقيةالمفارنةمضوىوهوقياسناأساس

يقولهكماالنفسمدخ9إنوالتفاخرءللكبرياحياتنافىمكانهناكيكون
مدحهعنيبحثأنينبغىالاإلنسانإنفئكيةأوشرفاليسبولس

عنههءورضالهالمسيحمدحيطلبأنيحببللهاتقديرهأولنفسه

فيهوردتعبارةقليالنتأملأنبافهلاهذامنننتهىأنوقبل

الصفاتمنضةعنتعرالعبارةوهذهآءوراماإلمىلنبشرعبارةوهى

ألنهكورنثوسفىاألمورتستقرأنفىيرغبفهوىبوللبلقلزةالمم
رفواولمأحدالهاإيصللمالتىاألخرىالمناطقإلىيذهبأنإلىيشتاق

عنبقولأنعهطحكحممالرمكجرماعتادوبعدالمسيحقصة
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بشارةتسمعلمالتىاألخرىبالمناطقمشغوالداثماكانفكرهإنولس
اإلنجيل

ليحممللركوبهاويشتاقإالءمينافىمراسيهاتلقىسفينةيرىيكنفلم

التاللمنسلسلةيرىيكنولمءوراالتىالمناطقإلىاإلنجيلرسالة

ءوراالتىطقالمناإلىقيصالمقصةليحملاجتيازهافىويرغماإالالبعيدة

بالرغبةداةيامشغوالفكرهيكونأنالبدالمسيحيحبىالذشخمنىالإن

كلإليهبالنسبةيعتىالذىالمسيحعنقطيسمعوالمالذينالمالييهألرتبشفى
الحياةفىءغى
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عمثرالحادىسعاحل

العفةضياعخالر

محتملىأنتمبلقليالغباوتىتحتملونمليتك

واحللرجلخطبتكمألنىاالالهغيرةعليكمأغارفإنى
كماأنهأخافولكننىللمسيععفيفةءعذراقدمال

عنأذهانكمتفسدهكذابمكزهاءحواالحيةخدعت

يكرزاآلتىكانإنفإنهييحالمفىالتىالبساطة

اخرزوحاتأخفونكنتمأوبهنكرزلماخربيسوع

كنتمفحسناهتقبلىلماخرإنجيألأوتأخفوهلم
فائقىعنشيثاأنقسصلمأناأحمسبألنىتحتملون

بلالعلمفىفلعستالكالمفىعامياكنتوإنالرشل

الجميعبينلكمظاهروقءىكلفىنحن
6ا11كورنثوس2

تعترووساثلأسلوبايستخدمبولسأننالحظكلهالفصلهذافى

سلطانهعلىينبرأنإلممااضطرفقدكليةومستقبحةممريهةلهبالنسبة

بالفخريتحدثأنواضطراعتمادهأوراقاعتبارهيمكنمايقدأنواضطر
ءإغوايحاولونكانواالذينأولئكوبينبينهيقارنأنواضطرنفسهعن

أنيكرهبولسوكانعفتهافىالتفريطعلىهاءوإغراكورنثوسكنيسة
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إليفحهايضطرمرةكلفىيعتذرنراهولذلكاألسلوبهذامثلستخدم

الناسعلىيفرضأنيجبالذىالرجلهويكنفلمالطريقةههنهبمثلمالك

اعتبارهوامتهكريذكرلمإنهعيمرجلعنقيلواعتبارهامتهكرمراعاة
كانبولمولكنواعتجاركرامةقهـلهاواآلخروننسىحتىأبدأ

وكرامتهبولسشرفهويكنلمالخطرتحتكانالذىأنيعتقد

وكرامتهالمسيحيسوعشرفبل

عاداتنهحيةصورةباستخدامالنهصلهذافىحديثهدهبولويبدأ

فكرةاذعروسإسراثيلاعتبارفكرةكافتوقداليهوديةواجالز

لالجنوداحمهربصانعكهوبعلثألنءأشعياقالالقديمالعهدفىلهثمائعة

ءإشعياإلهكبكيفرحبالعروسالعريسوكفرحه5اءاشعيا

يفكروانالزواجاستعارةبولسيستخدمأنطبيعياكانلذلكه26

الزفافتحففىكانوقدالمسميحعروسباعتبارهاكورنثوسكنيسةفى

ينوبأحدهماإئنانالعادةفىاوالعريسءأصدقايسمونأناسهوديةاا

واجباتنالشخصهذينعلىوكانالعريسعنيخوبواالخرالعروسعن

وكاناوالعروسالعريسباللناالتصالحلقةبدوريفومانفكاناكثيرة

ضمانوهىخاصةمسئوليةلهماكافتولكنللضيوفالدعواتنلمجح

بولعىخاطرفىتجولكانتالتىهىالفكرةوهذهوعفهاالعروسطهارة

بدوريقومأنهربولىيشعركورنثوسبكنيسةالمسيحيسموعزواجفق

وطهارثهاالعروسعفةضمانعنمسئولفهوثمومنةالعروسصديتى

نقيةكورنئوسكنبسةعلىيحافظلودسهفىماكليبذلأنوغليه

المسيحوعليسمناسبةعفيفةءكعذراطاهرة

الشيطانإنتقولبولعرأيامفىشائعةديةوأسطورةهناكوكانت
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lامخماثمرةكانقاينوإنواهاvوأوأفسدهاعدنجنةفىءحوادع

أنهقالعندماالقدممةاألسطورةتلثفىيفكركانبوأنوالبداالحم

المسيحعنبعيداوالحضاللوالزفىادالفيLنكورنثولهسةكبعلىيضى

مخسببالمسيحيةيكرزونأناسكورنثوسفىكانأنهتماماوواضح

بهيكرزىاألاإلنجيلوقيخإنجيلهمأنعلىيثرونوكانواالخماصةروايتهم

ممئازةطبقةمنأنفممهميعترونكانواأكمأيضاالواضحشوهبولسى

أينامتهكمأوبقولالرسلفائقىتهكمأهـيدعوهملحبوأنتهاوخاصة
ءكحؤالإلىينمتونكانوافاذاإلهماإلنصاتونلمجبلىكانواالكورنثيينإن

ينعخواأنبالحرىعليهمينبغىأفالالبالىواالمتمامءاإلصغااحفهبمثلالنالي
هوإليه

فهونفسهوبينينالمزيالرسلءهؤالبينمقارنةذلكبعديعقاح

كلمةهىالمعنىهذافىبولسيستخدمهاالتىوالكلمةالكالمفىعاىال

idioteaفىءبشىيثنركيكنلمالذىالشخصأوالتعتىكانتوقد

تدربعلىيحصللمالذىالشخكرلتعتىتستخدمصارتثمآلالعاهـالحياة

يقولولذالثعلمانىيسثماأنيمكنالذىالشخيأىخاصفنى

فىموقونهيتقدإنالمتعاظوالمتكبرينالمزيفينالرسلءهؤالإنبولس

هموUمجردفهوهوأممامحترفيهأعليهامدربونمتمرنونفهمالخطابة
علماقجمردفهوهـموأمخاصتهـوفجةعلميةمؤهالتعلىحصلتجماعة

فىمهارتهعدمكانتمهماأنههىذلكحقائمةثلالتىالحقيقةولكن

قصةهناكيعرفونالفانهمأولئالثأماعنهيتكلممايعرففهوالخطابة

ءمساذاتءالعشاطعاميتناولونكانواالناسمنجماعةإنتقولىمشهورة

مثمحهورممثلفوقفيحفظهمماشيثامخهمكليتلواأنعلىكلقوااتءالعشاوبعد

الجماعةعلىتلى7اقثيلاوفناضصاحةواالخطابةمواهبمنمالديهوبكل
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تبعهثمطويالالجماعةلهوصفقتجلىثموالعشرينالثالثلمزمور
وحاولأيضأالمزمورهذاددهـبدأرزينءهادىوبصعوتآخررجل
فئاستمرالرجلولكنضحكاتهمتموابكأنالبدايةفىالجحاعةأفراد
منوأفصحأبلغذاتهفىكانصمتاضونيجعلتهمبطريقةالمزمورتالوة
حدثالمزمورفىاألخيرةالكلماتءالقامنالرجلهىانولماتصفيقأى

أعرفأناياسيدىلهوقالإليهالممثلفتقدمموتريقسكون
يعرفوندىبولخمثومكانربماالراستعرفأنتواممنالمزمور

الكالمفىوعاميابسيطارىبولكانوربمااإللقاوفنالخطابةأصولكل

حوألنهءهؤالمنأكثرعنهيتحدثكانمايعلمالذىهوكانولكنه
الحقيفىالمسبحيعرفكانالذى

المسيحيببنشبهالىشكلهميقيرونيناذ

ترتفعواكىنفسىأذللتأإذخطيةأخطأأم

كناذممسملبتأاللهبانجيلمجانابشرتكمألنىأنتم
حاضراكنتوإذخدمتكئمألجلاجرةاخذااخرى

احتياجىألنأحدعلىاتقللمطضواعندكم
ءمىكلوفىمكاونيةمنأتواالذيناالخوةسدة

حقوسأحفسظهاعليكمثقيلغيرحفظمشأنفسى

أقاليمفىعنىسسدالاالفتخارهذاإنفىالمسيح
ولكنميعاللةاحبغالأألكىلماذاأخىائية

كىفرصمةيرياونالذينفرصةاللمحطع4سأفعاأفعلما
مثلألنبهيفتخرونماأيضاقذحمنكمايوجدوا
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إلمطشمكلهممغيرونماكرونفعلةكذبةملرهمء4ال
يعيرنفسهالشيطانألنعجبوالالمسيحرسلشبه

خدامهكانإنعظجمافليعمنوليمالكبهمإليصمكله

مايتذذينالبرلخداممشكليغيرودأأيضا

اعمالهممبحشكون
11751كورثوس3

التىاالتهاماتئندوهونفسهعناخياأخرىمرةبولصرنرىوهنا
فىيتفدالملتهبالحقدكانفقدوأضحةالمرةهذهوالتهمةضدهوجهت

منهممعونةأيةقبولسبولرففبسببممورنثوسكنيسةءأعضاعقول

والتعبالعملق5الخثموشنتبنيديهيريهموهولىأفسمكنيسةلشيوخقالكا
س524أعالاليدالهاتانخدمخهامعىالذينوحاجاتحاجاخماإدط

باحئيأجاتهأمدتهالتىوحدهاهىفيلبىكنيسكانتمحتاجاكانوعندما

45181فيلبى

واحداسؤاالأمامنانضأنبحبالفصللهذادراستنانواصلأنوقبل
يتمسكبولسكانوكيففسهلناقضاهـأومتقلبالبوكانححلومو

عطايايقبلذلكوفىكورنثوسكنيسةءإزاالكلىاللاالستةبموقف

علىثابتغيرأولمبامتةيكنلمبولسأنجقةالحةفيالبىكنيحمةمنوهبات
عدمناإديةوصلاقدروعالوممتازاعمدياسبباذلكانفىوالسمببمبدأ

مدينةفىكانعندمافيلبىكنيسلىمنمهبةأوليةعيقبللمبولأننعرف

ذلكوسبب4رحالحواصالغادرهاأنجمدففطذلكفعلولكنهفيلبى

علىامعتمليكونأنعلىيحرصكانماممانفئبولكانالمافطواضح

مديونيةأوامالزتختيكونأنتميستيكنولمأتماهستقالوهنفسمه
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يعلموهوإنسانمنمنحةأومساعدةالواحديقبلأنجداالصعبفنأحد

لذلكضدهيعظأواإلنسانذلكيدينألنمضطراذلكبعدنفسهيجدقدأنه

بعدلكنهألحدمدينايكونأنيرضلمالفليبييهابينبولسكالطعندما

الفيلبيينمحبةلهقدمتهمايقبلأنفىحراوأصبحراألهاخئلفغادرهمأن
كانوبالمثلجماعةأوفردأىضغطتحتليجعلهبكنلم2نئذاكقبولهألن

الكورنثييهأمساعدةيقبلأنكورنثوسفىكانعندصابولسعلىمستحيال

إذايتطلبهالموقفكانالذىواالستقاللبالحريةتحفظالوقتنفسوفى

حكيهاكانلكنهمتققبابولسيكنلم

لهالماديةكمدهءمسالرفضهمتضايضيهأالكورنثيونكانإذنفلماذا

العملأنيعتقدونكانوااإلغريقيينككلأنهمهواالولالسببممان
العحلواعتباركرامةبذلكونسمواالحرالرجلبكرامةيليقالءئىاليدوى

األمرهذافىبولسنظووجهةلذللالكورنثيونينههمفلمالثصريفناألم
ذلكفىاليوناقالعالمفىالمعلمينأنمفروضاكانأنههوالثافىوالسبب

منعصرنكاأنيحدثولمالتعليممنرزقهميكتسبونكانواالعصر
وقدالعصرذلكوفيرأمثلماالالكالميسثطيعمنفيهيكتسبثعصور

منمعينلعددالضرائبمنكامالسءإعفاتمنحبأنملزمةمدينةكلكانت

الذينالناسمنمالهالمعلميكتسبأنمفروضاوكانواألدبايالغةمعلى

باالنسبةغريباشميئانفسهعلىواعنمادهماديالسبواستفاللكانلذلكيعلمهم

موهيهأنيستطيعوالمأنهمحتىللكورنثيين

بولساستقاللمناثخذواقدأيسضاهمفانهمالكذبةللوسلبالنحمبةأما
نواوطابصرالمساعداتيتقباوننوافهمدهلموجهونهافهمةطذا

فقدهذاوعلىيقيينحقرسالكانواأنهمعلىبرهانالهاقبولهمأنممونفى
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وخشيئايستحتيكنلمتعليمهألنشيئايأخذأنرفضبولسأنممواش

مايوماأمرهمالناسيكتشفلثالخائفننفوسمارةقرفىكانوافقدصذلك
منأيضايخافونوكانواالوقتكلالناسكليخدعأنالسهلمنفليعس

فيصبحالماديةأطماعهممستوكطإلىببولسجمهبأنفىءالدفىقصدهمافتضاح
وبيهمبينهالناممأمقارنةموضوعالمادىاستقاللهيكونوالمثلهم

المسيحرسلشبهإلىشكلهميغيرونبانهمالرسلءمؤالبولسواتهم

مالكلحبهإليمرةشكلهغيرالشيطانإنتقولاليهوديةاألسطورةوكافت

بكالمهوأغويتتجكرهفخدعترأتهءحوايانللهويسبحينشدنور

وبعضهمكسيحينليظهرواشكلهمرونيغالكثيرونالينوال

شخوريآالذللثيفهعلونيناألكثرولكنبويهمذلكيفعلون
فيهحفيقةالظاهرياخارجيأثوبااكونعنتزيدالءهؤالومسيحية

ألىيمكنالتىالتاليةاألربعةاالختباراتأوغندةفىالكنيسةسنودسوضع
مسيحيتهصدقترليخنفسهحهايفحصأنإنسان

المسيحصليبطريقعنالخالصتعرفهلا

التأمالتوفىالصالةوفىتددممالالروحقوةفىتنموأنتهل2
اللهمعرفةوفىالروحيةا

وبالكرارةبالقدوةاللهملكوتنشرفيحقيفيةرغبةلديكهل3

وبالتعليم

وبالشهادةوبالزياراتردىالنبالعملللمسيحباخرفيتأنىهل4
3العلنية

حهفهولكننافيهانتدخلأواالخرنمافىعلىنحكمأنلناوليس
إيماننايكونلئالمسييهتنونمتحنأنفسنانفحصأننستمليعاالختبارات

حقيتهيأإيماناوليسخارجىمظهرمجردأيضانحن

يمهـ



دسولاعتمادهادات

فاقبلونىوإالغبىأنىأحديظنالأيضاأقول

لستبهأتكلمالذىقليالأيضاأناألفتخراكغبولو

سارةفىغباوةفىكأنهبلالربسببحبهأتكلم

الجسدايفتخرودطكتيرينأنبماهذهـاالفتخار

إذاألغبجاتتحتملونبطسرورفإنكمأيضأأناأفتخر

يستعبدكمأحدكانإننتحتمفوألنكمءعقالأنتم
اكانإنيأخذكمأحدكانإنيأكلكثأخدكانإن

وجوهكئمااعلىيربكمأحدكانإنيرتفعأحد
ولكنءضعفاخاأنذاحكيفأقولالهوانسبيلعلى

أجترى4أيضأآناغباوةفىأقولأحدفيهيجترىالدى

قأناإسرائييونأهمأيضافأناعبرانيونأهمفيه
المسيحخدامأهمأيضافأذاإثرهيمنسثلأهمأيحضا
أكثراألتعابنىأفضلفأناالعقلكمختلأفول

مرارأالميتاتفىأكثوجونالفىأوفرالضرباتفى

جلدةأربعينقبلتمراتخمساليهودمنكثيرة

ارمرةبالعصضربتمراتثلكواحدةإال

فىقضيتونهازاديالالعممضينةلمأانكسرتهمرأتثدلث

باخطارميولبأخطاركثيرةمرارابأسمفاليالعمق
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بأخطالياالمممنطاربأجنسىمنطاربأخصصو
البحرفىبأخطاليالبريةفىبأخطارالمدينةفى

مرارأأسهارفىوكدتعمبفىكذبلخوةإىمنبأخطالي
فىكثيرةمراراأصوامفىبوعطخوعفىكثيرة
يومكلالتراكمذلكلمحونهوماعداوعريبرد

أضدفالوأنايضعفمنالكنائسبجميعاالهتممام

االفتخاريجبكانإنألتهبالوأنايعثرمن

المسيحيسوعربناأبواللهضعفىمورباتخرفسأف

فىأكذبلستأنىيعلماألبدإلىمباركهوالذى
الدمشقيينمدينةيحرسكانالملكالحارثوإلىدمشق

منزنبيلفىطاقةمنفتدليمفيمسكتىأنيريد

يهبمنونجوتالمممور

6133ة11كورنتوص12

إعمادهلثهاداتيقدمألنادتهإرعنركامضطراهناىبولىفى

وقدنفسهيجدوعندماوغباوةحماقةكلهاألمرأنيشعروهوكوسول

اختاللوكأنهأمامهيبدواألهرفاناالخرينحنفسهمقارنةدرجةإلىصلو

اإلنجيلجدبلهونفسهلمججدالذلكيفعلأنطراولكنهالعقلفى

كانواالذينجهرداالمعلمينمنأواكاومهخأنوواضحبهيكرزالذى

لبولسكانمابكنيريفوفوسلطاناالإفيملدأنيزعمون

يتحملوهألنمستعدفياممورنثيونااكانممابولسثتيتحىلهوعت
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قاجمللىةبكلماتالمعلمينءهؤالفويحملنراهالمعلجنءهوالأيدىلى
خاطفةالذعة

أنيحاولونألنهمذلكوينهعاونالكورنثيينلماونيسثعبادافهم1

الناموسفىالتىةالححغيرواألحكاموللقواعدللختانالخضحوععلىيحفحوهم
االثالمجيدةيةاعريابذونذاوظهووإاأللفعددهايبلغوالتىالهودى

النعمةإنجيللهميقدمها

بيونالروكاننهمويأكلونثينالكورونأخأثمموب
والنهبهوالسلبالجشعدرجةإلمىنبحلىحاالتيمألمموأفىهودالياألحبار

اوربرإالرلمابأنيعلمونالنظريةالناحيةمنكانوافتراخجلأوءحيابال

يديهبعملمالهيكسبأنوعليهتعليمهنظميرأجرايتقاكماأنينبغىاال

أحديعوللمناستثنائياكبيرأامتيازامناكبأنهأيضايعلمونكانواولكنهم
السماويةاألكاديميةفىمكانالهيضمنذلكيفعلإذفهواألحبار

ءهؤالأنوالواخالكورنثيينعلىونويتكبريرتفعونوهم
الوالدينيقدمالذىااالحترمنأعإم7اهـاحترألنضعثميطلبونكانوابينكر

أناإلبئفعلىطرققطاعقبعضةفىوالمعلمالوالدوغإذاأنهيعلصونوكانوا
والدهذلكوبعدأوالمعلمهيفدى

قصودايكونوقدمهوجوعلىأتباعهمبونريغاوكانود

ذالثيفعلونكانوالعلهمأونوالمالمتكبرساوكهموصفالعبارةحمهذه

مرحلالكورنثيونءهؤالبلغفقدهذاكلنملكن322أعمال

دليالهودالالمعلمينوعجرفةوقاحةفىيرونكانواإذالتفكيرمنغريبة

الوسوليملسلطاماناو

بولسيالبوكداتءإدعاثالثةألثفسهمالمزيفونالكذبةالمعلمونزعموقد
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انيونعبرأنهميدعونكانوافهمفيهايعادلهوأنيضارعهمأنيستحطيعنه

يذكرونونافىالكانواالذينايهوداخاصةبصفةحهاادالكلمةوكحذه

السائدكلالمضوهواآلرالىشمكلهافىالقديمةالعرانيةهملغويتكلصون

ححناكوكانالعالمءأتحاجميعفئمشمونحهودمناكوكانبولسأيام

الثيوميةلغتهمنسواتقريباالمشتتناليهودءوهؤالإسكندريةفىمنهميونم

ظاواالذينوكنفلسطفىبقواالذفيدالهوأمااليونانيةونيتكوبدأوا
دراشوإزباحتقارونينفلرافقدكانوكاويتمسكونوميةالقبلغتهمظونختف

لونيقواكانوبولسخمحومأنجداويحشحلاألجانبالهودأولئكإلى

أصعيالافلسجمهوديامتلنااليمىوموطرطوسمنمواطنمذابولسإن

بولمسدويرباليونانيةأولغتهمحياثههمتأثرتالذيناليهودأولثكمنواحدإنه

ءاألصليةملغاينسولمالذينأولئكمنواحدأيضاأناالأولهبقذلكعلى

كعذهمنعليهالتفوقمموافيأنخصومهيستطعلموهكذااألجدادلغة

تصفاائيلىإسروكذمةائيليونإسأنهميدعونكانوائمالناحية

األساسميةةارالوكانتالختاراللهشعبمنواحداباعتبارهاليهودى

هىالمجمعاتخدق5آل5خاكلبهاثبدأالتىاليهودىاإليماندستورفى

أنشكوال64لمهتثننواحدربإلهناالربائيلإسريااسمحإ

فىأبدايحشلماألىبولسإنيقرلونكانوااليهودمنبولسخصوم

أسلخأ5يعتبرفانهإمميةكيافىالونانيةاطقالمةفىحياتهكلىقضبلفلسطين

أصلائيلىإسأنااللهباتوذاللمحاىعللسبوديرويالختارالشعبعن

إذافهماللهبالثنسبساسلةنفسحىنسبىوسلسلةآخرواحدكأى

أنيميدعونكانواوممالناحيةهذهقعلجهاتفوقءإدعايعونيستطال

إلبرصمالمباشرةاآللمااممانواأنهمبذالثيخونوكانواإبرهيمنسل

تكوينإلبرامقالعهقداللهكانالذىالعظيمالوعدورثةفانهمثومن
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1Y1rكماإبرهيمنسلصميممنيكنلمبولسأنيدعونكانواوقد

إبرهيمنسلصميممنأناIبقولهذلكعلىبولمويردهمكانوا
ءوصفابنقاوةيتعلقاألمركانفاذا3Icaفيليبىآخراحدوكأى

X11آخرواحدأىخالمساواةقدمعلىأقفأنأستطيعفأناايهودىام
تفوقأكطألنفسهممموافيأنيستطيعونالأيضاالناحيةهذهمنأنهمأى
عليهأفضليةأو

دهإعتماوشهاداتcلكرسوإعمادهشهاداتذلثبعدبولسيقدمثم
الذىالوحيدءpاالوكأنوآالمأتعابمنالمصيحألجلتحملهماهىذه

سيدهألجلتحملهاالتىاالالمقاةطةهونفسهعنييرزهأنبولسأراد

هىوخدمتهحياتهفىبهايعتزالتىالوحيدةالثمهاداتإنيعلنأنيريدحوكأنه

الذىاللهأجلمنلقجهاالتىوالمتاعبfNواالبهقامالذىالشجاعالكفاح

العالمهذافىسياحتهزمانينتىأنبعدءالسمافىالمكافأةسيمنحه

ءثىالفانتحملهومابولسمملهماكلتصفالتىالقائمةقرأوعندما

كتبفعندمابولسعنمعلوماتناقلةمدىهونظرنايلفتالذىالوحيد

منعشرالتاسعاحاألنتعدلمأنناأىأفسسمدينةفىكانهذهارسالته

أنلوجدنااألعمالسفرفىsAوماهناءجابماوبالمقارنةاألممالسفرقصة

تظهرالقائمةفهذههنامذكورهومارخعنيدفيالالسفرلكzjجملما

مقتطفاتإاللنايسجللماألعمالسفرألنتصورناهممابكثيرأعظمبولسأن
تحملهI4LFمما

فقراتثالثفىالطويلةالقهـاةدةهذهنلخيىأنويمكننا

هذهكانتوقدبالعصضربتمراتثالثدابولسولطيقا

ناصن1ictorqالجالدفييسمونخدمهمأوالقضاةأتباعوكانرومانيةعقوبة
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Tيهاابرصهايضربونوالالتشجرنخبمنمصنوعةبعمىمزوديننوا

يفبغىوكاناتمرثالثلبولسهذاحدثوقدويعذبونهموالمذنبن

الروماقالمواطنجلديحظركانالروماقالقانونألنأبدالهذلكيحدثأال

وألنهائحينكانواءالغوغاألنولكنرومانيامواطنابولىوكان

مواطنارومانياكانأنهحالضرببولكلقاسىفقاضعيفاكانالقاضى

لواحدةإالجلدةأربعينقبلتاتمرخمسبولمهويقول2

العقوبةلهذهالخاصةاللوائحالناموسوضعوقديهوديةعقوبةهذهوكانت

أنينبغىوالجلدةأربعإنالعاديةبةالعقووكانتYa1rتثنية
كاننضسهفالجالدوإالIcاألحوامن6بأىالعددهذاعنالجلداتتزيد

نوالثالتالتاسعةالجلدةعندوقفونيحكانواولذلكللداعقوبةعليهتوفع

اللوائحأماواحدةإالجلدةأربعإنبانهاالجلدبةعقوعرفتولذلك

الكتابوهوندطثطالمشناهLجملتفقدالجلدلعقوبةللتفصيلية

عقوبةتوقيعكيفيةفيهءوجاالتقليديةاليهوديةالقوانينفيهجمعتالذى

اليساروعلىالينعلىعودينإلمماالمذنبيدتربطالتاليالنحوكلالجلد

علطاشلمادمويقفصدرهيعرىحتىالمذنبمالبسالمجهحشحادميمزقثم

أوخامجلدمنمشددةطبقاتمنمصنوعبسوطيمسكوهوخلفهحجر

JAطرفيصلأنعلىاليدلمججممنهماكلآخرانموطانلبهمتصلبوغ
الكتفعندالمذنبلمجلدعنحماأنهحتىالبطنسرةإلمىالرئيسىالسوط

عددثلثيضربالجالدوكانالبطنسرةإلىللدةاطرفيمملأنباال

أنللمذنبيسسمحيكنأولموهظعلىوالثلثينبالمذنصدرعلىالجلدات

فقطنحتىوهويحلدكانولكنهعندجلدهيجلسأويقمث

يدتحتالمذنبماتاlقوتهوبكلواحإةبيديحلدهاجالدوكان

غvا



زيادةواحدةمرةدالجالضربهإذاولكنذالصاعدالجالديالمالالجالد

المننىفىجمهربأنبالجالدفانبعدهاالمذنبوماتاألربعينعن
قاتاليكونبكادقاشياجلدااتمرمسبولساحتملهماهذاا

أسفارهأخطارعنبولسينحدثالقماثمةهذهفىاراوتكرمرارا3

قبلذىعنأماناأكثركانمتطبولسأيامفىوالبحريةلريةالالطرقأنح
قديماالناسيكنلمعاموبوجهبالخاطرمحفوفةالفئالكانتولكنها

إلمومانىIاالفيلسوفSenecaIسينكاكتببالبحرالسفريستطيبون

نحاطرةأيةعلىاإلقدإمعلىتحخأأنالآلنختستيقوللهصديق
يعتبرونالناممماوكأنبالبحرالسفرعلىقريماعهدمننهأغريتقدألننى

البريةاالطرقعنأماالتهلكةإلمىبهاوألقىمحياتهجارفكأنكرلالمساقو

وأحدايكنولمالطرقاوقطاعاللصموصيرالهجماتكئمعرضةكانتفقد

أcالناسمنجحاعةبصحبةيسافركانبلهبمفريساقرأنعلىيجرو

رفيقأممطبولسىيكنولمارممىرومافىمبعوثأوضابطبرفقةيحتثا
قطاعأواللصوصمنجماعةينقضأنجداعادياأمراوكانالنوعهذامن

يأخذواأنبعدإالسراحهيطلقونوالعليهويقبضونالمسافرعلى1lا

ياتهومخاطرآ1جسوربولسيعتبرأنكرابةاللذلكعنهكبيرةفدية
اإلنجيللنشرالعديدةباسفارهيقوموهوبهاومجازفا

تعتىوالالكشائسخميعأالهتمامالمهناككانكلهثذلAعنوقضال

المسيحيةللمجتمعاتاليوميةاإلداريةوالمسحولياثاألحمألمجردالعبارةههذ

وضيقاتالمTكلقلبهفىملكانبولسأنأيضاتعتىولكنهافقط

الكنافجميعمنشعبهومشاكل

منبولسهروبدثةAأنيبدوإذغريبةنجاتمةالفصلهذاطهىثج
عنهاوردتوقددهبوللرجلبالنسبةمستساغةأومحببةتكنلمدمشق
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سعيتيحيثضخماثعشقسوركانوقد93252أممالئشارة

منأنزلقدبولسأنبدوالعليهتطلكثيرةبيوتهناكوكانتبةلعو
ذلكفعلربمابصراحةهناكرهايذفلماذاالبيوتهنهإحدىمنالسور

بأنأحسأنهبدالجمولسرجالألنذلكوتلهبهتقرحهكانتألنها

والتعذيبالجلدمنأسوأكانالنحوهذاعلىدمشقمنانئالخروج

الليلفىشاردأرباهانفسهيجدأنالعيمقلبهكلمنيكرهكانأنهبدوال
ءواالعداءالغوغايواجهـهوأنالخاطرثىيخيكنلمالذىالرجلأنشكوال
العظيمةسهنةعلىاالحتمالصعبأمرالسرىالهروبهذاأنوجد
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عثرالثافئاحإلم

والثعمةائتنموكة

مناظرإلياتىفإنىأفتخرأنيوافقنىالإنه

أربعقبلسيحافىإنساناأعرفوإعالناتهالرب

الجسدخارجأمأعلملستالجسدأفىسنةعشرة

الثالثةءالسماإلمماهذااختطيعلماللهأعلملست

لستالجسدخارجأمالجسدأفىاإلنسمانهذاوأعرف

وسمعالفردوسإلىاختطفأنهيعلماللهأعدم

بهايتكلمأنإلنسانيسوعوالبهاينطقالكلماب
أفتخرالنفسىجهةمنولكنأفتخرهذاجهةمن

غبماأكونالأفتخرأنأردتإنفإنىبضعفاتىإال

أنأحديظنلئالأتحاشىولكنىالحقأقولالنى
بفرطأرتفعئالولمنىيسمحأويرانىمافوقجهتى

الشيطانك5الجسدفىشوكةأعطيتاإلعالنات

الرباليتضرعتهذاجهةمنأرتفحلئالليلطمنى

ألننعمتىتكفيلثلممافقاليفارقنىأنمراتثالث

بالحرىأفتخرسروربكلفتكصلالضحففىقوتى
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اسرلذلكالمسيحقوةعلىتحللكىضعفاقى

والضيقاتواالضطهاثاتوالضروراتوالممئتائملضعفاتبا
اناقوىفحينئذضعيفأناحينماالنىالمسيحألجل

01ا21نثوسركو2

باجاللالفصلهذانقوأألنيدفعناواإلحساسالشعورمنقايا3إن

واحدوقتفاويريناقلبهموناتربوليكشفففيهخالووقار
وألمهمجده

دفيقياعتمادهشحهاداتإبرازفىيستمرنراهإرادتهمنالرغموعلى

غورهنسيرأنعنوعاجزفيمهـتعجبيننقفأنإالإزاعهنملكالاختباراعلينا

نضسهإلوينظرغريبةعجيبةبطريقةنفسهخارجفيقوكأنهمداهندركأ

فهوذلكوحذاتهبولسهواإلنسانوهذاإنساناأعرفداويقول

اناإلنسلتدينهدفأعظمإنلهحدثالذىلهذاوذهولبتعجبإليهينظر
فوقبهويحلمإليهيتوقومااللهيرىأنهوالروحاقالعالمأوالمتصوف

ظكإليالوصولإلىدائمايهدففالمتصوفاللهيتحدحأنهوالروئةهذه

فىءجاوقدواحداشخصاوالمرئماالراقيصبحاعندماالعجيبةاللحظة

أولهمالروئةهذهوااختبراألحباربينالرمنأربعةأنيود11ئقاليد
عقلهففقدرآهيسوماقوثانحهموماتاللهمجدرأىإذاىعزابن

أهلومنرطقامأصبحفقدالروئةهذهمغوبالرغمرآهأشيرداوثالثهم
ونحنمالملفىوعادسالمفىصعدالذىهووحدهعقيبةولكنالبدع

نظرباتنكونألنحاجةفىولسنالبولىثحدهبمانخمنأنحتىنستطيعال
أنفقطيعتىفهـوالثالثةءالسماعنيتحدثبولألنواتطالعددعن
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العادىاإلدراكىمستوفوقمااللهمنقربوحيقورغيبوبةjlارتنثعت3

قلياليساعدناقدألنهونذكo1نلحظهأنيمكنجميلواحدءمىوهناك
كلمةمنتأنىParadiseىممjفردكلمةأنوه0إدألمرهذافهمفى

أأليرغبالفارحمماالملثكانوعندماألمعوارلهاحديقةادمعناهافارسية

رفيقادامنهيجعلكانفانهخاصاوتكريماامتيازاعليهينعزلشخصيمنح
وثيقةشركةفىالملكيةاثتاaالحفىمعهالسرحقيمنحهكالأنهأىالحديقة

بهيحظلملوكمابولسبهحظىالذىاالختبارثحذاوفىمتينةوصداقة

رفيقاللهكانبولسإننقولأنهكنبعدمنأوقبلمنإنسان

شموكةعنالفصلانيفىيحدثنانراهنحنوثحاااللمءجاالمجدوبعد

األيمكنشوكةهخاالمزجمةSkolopaاألصليةوالكلمةجسدهفى

عونيوالمجرمونوكاناخازوقثرSباألتعتىهاولثموكةش

يفرىالذىااظازوقبهيمئبمايشعركانبولسأنLL51خازوقىفوق

عنكثيرةإجاباتقدمتلقدجسدهفىالتىالشوكةكانتترفاذاجسده

تنسبأنهامنغمبالرالتىاإلجاياتهذهكمانستعرأنويمكنناسؤالاهذا
lإالكتابءعلمامنكثيرyأنيايموالالقاطعالدليلإلىتفتقرأنها

فجهامعهمنقفقأونقرها

الروحيةالتجاربهىكانتالمقمعودةثموكةالأنكلفنداعتقا

عندالضحيروتأنيبالرسوليةالحياةواجبالتامنوالتنصلكالشك

مهاأمLامواالنهزالتجاربمذهفىالسقوط

الذمماالضطهادهوبالشوكةالمقصودأنيعتقدكانفقدلوثرأما2

نالويعاراكانوالذفيضدأولئكالمستمروالنضاليواجههأنلسبوصطرا

وخدمتهلهيفسدواأنويحاولون
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هوهذانايوكلإلىالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةالساثدقالرأىما

والنساكالرهبانهايختبرالتىالجسديةالتجاربتعنىإلجهاالمشارثموكةالأنى
أرالحوافتهدالجفسيةبالخويزةتتصلاقىتلثوممىوامعنهموأديرتهمفى

كانتإذفشلراولكنهميستأصلوهاأنوالتقشفالنسكفىالعلياممثلبكل

هكذاكانبولسأنظنواكثيرأاودحمئر

ثالثةألسبابيحةباتاإلجاهذهمنإجاباتأيةتكونأنيمكنوال

الفظيعالشديداأللمتبنلثثوكةكلمةنفسإن1

جسدىألمصورةهىأمامناكلهاالمورةإنب

كانتاأمنفبالرنممتقطعةكانتفقدالمثموكةكانتمهما
ءاآلراندرسخاملذلكعملهعنكليةتعقهلملكنهاوتضعفهبولحستؤلم

هذهوكةامسألةعناجابةقدمتالتىاألخرىا

كانفقدفىالجطمظهرهكانتبولسلشوكةأنالمبعكلظن4
كانأنهوظنوا5151كورنثوس2لمضعيفاالجسدىورهحض

ولكنخدهمتهعنويعطلهعملهيعوقكانجسدهفىمعيبتشوهمنيقاسى

بهيحسكانبدالالذىالثريحالواضحاأللميفسرالهلما

هذاالصرعومرضبالصرعمصابأكانبولسإنآخرونقال5

مملهيزاولأنعنيعوقهاللكنهوآخروقتبينالمريفيانخابمؤلم
وعندماكانالنجسةواألرواحالشياطينإلقديماالمرضهذاينسبوناوكانو

ايبعدوليبصقونكانوابالصرعمصاباشخصايرونالقديمالعالمفىالناس1
بولسبقول441غالطيةوقالنجسالروحأوالشريرالشيطانعنهم

ولميكرهوهاوأحمهادروافيلمجسدهفىالتىتجربتهرأواعندماالغالطيإنإنت
وفضالعليهيبصقولمأنهمالمعتىالحرفيقالذاوالترجمةبهابسبففموهس
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مصابينكلهمونابليونمويلركرووأوليفقيصروسيوليكانفقدذلكن

معتىفانقبولهايصعبنتائجهاءوراتحملالنظريةهذهولكنبالصرع

الخللواالضطرابمناوقاتتانتابهعقلروئماكابولسروئطأنهذا

يصدفأنيصعبأنهشكوالصرعغيبوبةنوباتكانتوأنهاالموقت

صرعنوباتإليوأساساأوالترجعكانتالعالمغيرتالتىالروىأنالناس

منيقاسىكانبولسأنىفجميعاياتالنلىهذهأقدمأما6

وأورينمومماديانوسترقىوكانآلخروقتمنيعاودهمتبشديدصدل

الرأىبهذايعتقدونالذفيبينمن

حولهعنهانجحثالتىالحقيقةإلىيقودناقدراألخالرأىوهذا7

فىالممناسىيقكانبولسإنتقولأخرىنظريةفهناكبولسشوكة

أنفبعدتفتابهكانتالتىالصدلنوباتسرلنايثرحقداوهذعينه

أمماليبمرالأعمىسبولأصبحدمشقإلىلريقالفىالمجيدءاللقاانهى

المعنىهذيؤكدومماثانيةإبصارهماقوةعيناهتستعدلمالور99

يقلعواأنأمكبنلومستعدينكانواأنهممنالغالطينعنبولسقالهما

لهموليقإليهمرسالتهخاتمةوفى451غالطةلهويعطونهاعيونهم

61كالطيةبيدىإليكمكتبتهاالثىاألحرفأكبرماظرواأن
الشخصسوىيكنجهاالالتىجداالكبيرةالهجائيةالحروفيصفكانلوكا
يبصراليكادالذى

مننوعمنيقاسىكانبولسأنهوإحتماالاألكثراألمرولكن8

األبيضالبحرشرقسواحلسكاناكثيرإتفتابكانتالتىالمزمنةالمالريا

لهمبعدواألفطماإيقاعفىيرغبونالمنطقةتلثأهلكانوعندماالمتوسط
أصيبواالذينأحدوصفوقدالحىبهذهلجثحتىالممتهميصلونكانوا
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كاالوأسمقدمةبهتوخزملتهباقضيبايشبهبأنهيماحبهاالذىالصدلهذا
التىالشموكةهذهالجسدفىشوكةبأنهيوصفبأنيستحقاأللمهذاومثل

أيضاماحيفحملهاأناآلالممنالقائمةهذهكلتحملالذىالرسولعلىتحغ

هذهاستجاباللهولكنالشوكةهذهعنهاللهيرفعأنبولسوصلى
يرفعهالمفهوالقبيلهذامنالتىالصاواتألغلبيستجيبكماةالصافى

مواجهةكىيمنعناالاللهإنحملهالقوةأعطاهولكنهعنهيبعدهاأو

وغلبةبقوةنجنازهاوأنحهزمهاأنعلىقادرينيجعلناولكنهلمشاكل

حياتهمنلنراآلنوهلمءلثىلكلالكافيةالنعمةلبولسىاللهوأعطى
لمواجههاالكافيةالنعمةتلثمكنتهالتىءاألشيابعفالخاصة

جعلتفقدالجسدىءاإلعيالمواجهةكافيةالنعمةهذهكانماا

أنهوسلىجونعنقيلفيهاواالستمرارخدمتهمواصلةعلىقادراركلبول
كانوأنهالعامفىميال5554بمعدليسافركانوأنهعظة59524ألتى
كتبعمرهكهايخماوالالئالثةبلغوعندماالمتوسطفىيروميامراتثالثيعظ

فأالداأببالتعبأحسالفأنالنفسىأعجبإننىيقرليومياتهفى
عملهوتأكيدبكلهذاكانلقدداالسفرفئوالالكتابةفىوالاوعظا

ءشىلكلتكفىالتىالنعمةا

بولسجعلفقدالجسدىاأللملمواجهةكافيةالنعمةهذهوكافت

إثرتحتضركانتفتاةلزيارةرجلذهبالقاسيةثموكةالتحملعلىقادرا

ومسليابهجاصغراكتالهامعهوأخذشفاوةأاستعمؤلمطويلمرض
جدأأشكركدالهالفتاةفقالتولليائسنينللمتضايقومشجعامضحكاس

فأجابتأقبلمنقرأتههلائرالزفسالهاالكتابهذاأعرفولكنى
التىالنعمةعملمنذالثيكنلمأوالكتابهذاكتبالتىأناداتاةالة

ءشىلكلتكنى
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استهدفتهفقدوالمقأومةالمعارضةاجهةلموكأفيةالنعمةهذهوكانت

حيافطواليخرأويضعفلمولكنهوالمعارضةللمقاومةكلهابولسحياة

عالإجبأرهأوتحطيمهعلىقادراالمعارضةأوالمقاومةمنقدرأىيكنفلم
التىالنعمةمملمنكانذلكأنشكوالخدمتهعئوالتراجعالتخاذل

ءشىلكلنكنى

لموإجهةكافيةكلهاسالةالرهذهفىنرىكماالنعمةهذهوكانت4

اكلوالتأويلاالفرمنمواجهةأوإحتماالأصعبءشىهناكوليساتءااالفتر

رجالإنقجلنالظءوسوالتجتىيمليهالذىالظالمالقاسىوالحكمءالسيى
بكلمةأرخيالوسيضبسفلمالمكدونىأرخيالوسعلىءمادلوقذف

وهذاالرزانةهذهبمخلاإلهانههذهاحتملكيفلهصديقسألىوعندمما

علىقذفهولكنهأناعلىءالمايقذفلمإنهقائالأرخيالوسأجابهءالهدو

يظنهبمايعبأالبولسالكافيةالنعمةجعلتلقداهوأناأقظنالذىالرجل

عنهاللهيعلمهبمابلفيهالناس

اتناضعنثوسطفىالعجيبةالنعمةهذهتتجلىأنالعظيمالحياةمجدإنه
حاجةلسدللهصةالفرتسنحالقصوىشدتهالىاإلنسانحماجةتصلعندماألنه

ااشبا

دفاعهييكئتمسولىائ

ألنهالزمتمونىانتمافتخروأنأغبياصرتقد

فائقىعنشيئأأنقصلمإذمنكمامدحدأينبغىكان

الرممولطعالماتوإنإشئئآلسقأكنتوإنالرسل
083



وقواتوعجائببائاتصبألكلفىبينكمفعت
أنىاالاكنائسسائرعننقصتمالذىهوماألئه
المرةهوذاالظلماجمهذسامحوفماعليكماثقللمأنا

عليكمأثقلوالإليكماقأنمستعدأنالئالثةا
ينبغىالالنهإياكمبللكمهوماأطلبلستالنى
اماولألوالدوناالوابلالدينللويذخروناألوالدأن

كنتوإنأنفسكمألجلوانفقانفقسرورفبكلأنا

أثقللمأنافليكنأقلأحمبأكثرأحمكمكفما
هلبمكرأخذتكممحتاالكنتإذدلكنعديكم
طلبتإليكمأرسلتفمائذينمنبأحدفيكمطمعت

تيطشفيكمطمعهلاألخمعهوأرسلتتيطسإلي

الخطواثبذاتأماالواحدالروحبذاتسلكنأأما

احدفخلوا
211181نثوصكور2

نفسهدفاعهنهايةمنبولسفيهتربيقالذىالفصلهذانقرأعندما

النابولسويبدومضنياضخماداجبذلقدالكالمهذاكاتبكأننحس
بذلهالذىالجهدبسببوالتعبءاإلعياغايةفىوهوهناأقوالهخالل

موضوعفىالحديثإلىورغبتهإرادتهغيرعلىأخرىمرةويعود

إلىتوجهالتىاإلهانةفانيحسمأنينبغىكانالذىاألمرلنضمهتبريره
يكرزالذىاإلنجيلإلىتوجهالتىاإلهانةولكنتافهاشميئاتعتبرشخصه

عليهاالسكوتأوعنهاالتغاضىيمكنالبه

183



الذفيخعحومهشيئامنينقرالأنهءشىكلقبليؤكدوف

وفاعليتهاخدمتهتأثيرإلىهذالهقوفىيهتندوهوالرسلفائقوأتهميدعون
هوكانإذاعايسوعليسأالتالميذهمنإؤشينالمعحدانيوحناأرسلعندما
وحنااوأخبراذهبايسوعجوابكانآخروونيفقأمبهدالموعواآلق

ؤكدأناثبولسيروعنإما78122لوقااولعيتماكمارأثبما
والخطاةطايااصلىمنقائمةيذكرفانهوسكورفىبهزكرالذىاإلنجيلتجةحة

اكورنثوسمنكمأنالكلكاناوهكأالغامضةالعبارةهذهيضجىوحينئذ
حقيقخهاوضماناعاالدليللهمايتهاوفاعلالرسالةتأئرإن6910

عبادخهاحسنفىأومبانيها4فخافىتتجلىالالكنيسةوجودحقيفةإن

النفوسفىتتجلىولكنهاعليهاالمترددينكرةفىأواعطاءنحافىأو

إلمامفتقرةبحتالكنيسلىفانمتجددةنفوممماهناكتكنأوإذأالمتجددة

بولسبهيحكمالذىوحيداالقياسإنوجودهالحقيقةىاألساالعنصرا
لحمياةالمغرةالمسيحموعينعمةتقديمعلىتهاقدهوإرساليتهصدقعلى

لهموالمجددةالناسا

سببقدالكورنثيينعطايامنشيئابولسقبولعدمأنبدال2

التهمةتلثصالحديثإلىيعوداراوتكرارامراهنرألننابالعةمضايقةطم
لستإنىفيقولالمسيحىءللعطاالساميةءالمبادىأحديضعؤاهوهنا

عطائهخنفسهيقدمالالذىالمعطىإنإياكمبللكمهوماأطلب
معينمبلغبدفعنسددهاأنيمكنديونهناكقيمةذاتشميئاعطاوةيكونال

الذكريستحقماالميثأاإزاعالماليعتبرأخرىديوناهناكولكنالمالمن

منهايطلبطيبةسيدةبابقرعشحاذعنالملعمجىلقع

صغيرةنقودمعهايكنلمكمالهتعطيهرنحيفابيتهافىالسيدةتجدولمحسانأ

وأناصغيرةلةاالنمعىليسلهوقالتجنيهاأعطتهأناالمكهاكانا
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وسأعطيلئهالباقىوأحضررغيفالممنهاشزالجنيههذاخذريخفإليحتاج

صغرةمملةأعطهولماإلجهاوعادالسيدةطلبتهماالرجلوففذثشامنه
فىأفىالذىإنلهاوقالإياهاشاكرابالدموعمغرورقتانوعيناهأخذها
عاملتنىالتىالطريقةولكنالمالمنأعطيتنىماهوليسسيدنىكثرأيا

حقكأفيلثأنخأستولستقبلمنأحدبوئقأنأبدأيحدثفلما
ولكنهاببالهةأوبمسذاجةتصرفتالمرأةهذهإنيقالربماالشكرمن

ومنذاتهامنأعطتهلقدبمالمالمنثراكشيئافيهبثقئهاالفقيرذلكأعطت

وبحثالشارعفىةاشوقفهشحاذاإنتورجنيفويقولنفسها

كانفاشيئالمجدنمالشحاذلذلكهايعطنقودعنجيبهفىتورجنيف
لكأعطيهمالىليمسأخىيااللهوقالالشحاذوصاقح5يدمدأنإالمنه

وتمسئاأخاتدعونىأنتقائاليحيبهبالشحاذفاذاهطهيدىسوى

واجبهأدىأنهأحدهميظنقدلىمهاتةعطيةأعظمنظرىفىهذهليدى
تقدبأنوخفقهرلرجلأوخمريةلجمعيةأوللكنيسةشيئادخأنهلمجرد
ءشىكلليسالوقتنفسفىلكنهطيبءولثىسلأمرهكذاءالعطا

بلفحسبالماديةعطيتهليسالمعطىيقدمأنيتطلبالحقيقىءالعطاألن
أيضانفسه

فانهملبولسأخيرةتهمةوجهواقدكانجواالكورنثيبنأنويبدو3
يجدأنخبثهميستطعولمشيثامنهمأخذقدإنألعنهيقولواأنيستطجوالم

بولسثهأنإلىألمحواقدكانواأنهميبدوولكنإليهالتهمةهذهلتوجيهدليال

الذىاالخرواألختيطسطريقعنأورشليمءلفقراجمعممانصيبهأخذقد
أساهـلأىيختلقأنيحاولالذىالخبيثالعقلينكشفوهنامعهأرسله

يتصدىيجعلهلصديقيهبولسإخالصولكنواالتهاماالنتقادعليهيبتى

ومويديهوأتباعهمساعديهفىيثقبولسكانفقدعنهماالتهمةونفىلدفاع
ءهوالمثلإلىيحتاجالمسيحإننفسهفىثقته
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مممميحمةغوكئيسةممائت

المسيعفىاللهأمامطلكمنححتبئأنناأيغكأظيونأق
ألذىبنيانكئمألجلءاألحباأيهالالكولكنصتكلم

مفكمواوجداريدكماأجدكمالأنتجطإذاأخا
ومحاسداثخصومالصتتوجدأنتريدونالكما

وتكبراتونميماتومذماتوتحزبادتهخطاتو

أيضأجئمشاإذاعندكمإلهىنىلولأنوتشويشات

ولمقبلمنأخطاواذينامنكثيرينعلىوأنوح
فعلوهاالتىوالعهارةوالزناالئجاسةعنيتوبوا

219112نثوصكور2

سردهماكلفانؤاحدةفكرةتخالجهدفأعهنهايةمنبولسيدنوإذ

كبيرةأهميةيعروكأنهيظهرهقدهفسمهلنتيريرهمنذكرهماوكلموهالتهمن

فطالماالحقيقةعنلكونماأبعدهذاأنحفيهورأجمهمهءإزاالناسلموقف

كثيرالمايظنهيعبأيكنلماللهحالصحيحالطريقيسلكأنهيعلمكان
الناسءرضالكمسبمنهمحاولةبأنهيفسرأنالينبغىقالهماوكلفيهالناس

مايومااتحنذواقدثماريهومستلنكولنإبراهامإنقيللهوموافققمعليه

سيادةياحسنامستشاريهمنواحدلهفقالهاموعموفىحامماقرارا
يشغلماإنلنكولنفأجابجانخافىاللهيكونأنأرجوالرئيس

اللهجانبفىنحنكناإذامابلجانبنافىالتدكافاإذاهولبسبالما

الذجانبفىالصحيحاالمويقفأناألحمىدهبولعىهدفكانوهكذا
عنهيقولونهأوفيهلناسيظنهمماالنظربغض
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بهاالقياميزمعكانالىالزيأرةعنفيتحدثبولسيستطردم
إلمطياقىأنيخشىأنهوالعبوسالكابةمنءبعثىفيذكرلكورنثوس

تأكيدبكلفانهمهذاحدثإذاألنهبميريدكايجدهمفالكورنثوس

فهومعيناتهديدبهألممجملآالكالوهذايريدوذالكاسيجدونهأيخا
عنبنيحاويزددلنلكنهوعنيانةقاسيةإجراعاتمهميتخذأنيرياال

يسمىأنيمكنبماقائمفيذكرحديثهيواصلثماألمرلمؤمإذااثخأذها

المسيحيةغيرنمكنيسةاتسأوالمات

والمنافسةوالننورلالزتعتىكدمةومىالخصوماتفناك

الذىفقطهونفسهدضعمنأننعمىىالننالشمضيةوهىوالخالف
يمةفيكلمةاألصلفىومىالالمحاسداتوهناكذفئألطيمهـن

عاطنةتمفكانشطاألصلفىىفالعالمفىوهبطامخدرقدحمناهالكن

شفنسهلبصلوبتنافصفيتبارىجميافىعالأوجميلةحباةيرىىاألالربخل

فىالرغبةأيحسدافتصبحهولةبحتنظبقدسةالمناةولكنمسشواكهـاإلمط

ضجرتتالتيالروحأوعليهالحمعوالفىحقلناليسمعلىيحطولءا

فالمنافمةلهنحنامتالكناتعذرماشيثةاخرثمخيلثيمتعندماوتتذلر

ءالدنىالصغيرالعلصفةالحسدولكننبيفةصفةالنضلىءاألشياسبيلفى

اسالرالطويلوالحنقالغيظتعنىالالكطمةهذهالسخكالتثمخاك

العضبمننوعإنهاالغضبفىواالنفجارءالمثاالهياتعنيرتعولكنها

إلىاإلنسانايدفعالذممطهاوسكرالقسسطلبأنهاعلمأك4وصةالذى

قديماادناسانوكارتكاحهاعلماالمريربالندممحوهبعديشعرءياأإرتكاب

صفاتمنصكةطوالغضبفىءالمفاجىاالنفجارهذامثلإنيقولون

جفايكبحأنيستطيعاليوانالحفاناإلنسانضفاتمناالانالحيو
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النضبحمحإذاأماذلكعلىقادرابكونأنلمجباإلنممانولكنطنفسه

اإلنسانإلىمنهالعاقلغيرالحيوانإلىأقربيححبحفانيابيهبثمإيحييأن
المفكر

لالتصفاألصلفيالكلمةهذهوكمانتالتحزباتوهناك

ملالعمعناهاأصبحثمباليوميةالعاملكعملأجرنحظيرعملاللذى
تصفأنهاأىاألجرعلىصولاطإالحافزآخرحافزيأىيحملاللذى11

منفعةمنلهمالمجققهلقدارإالمابضىءاليغالذىاليحتااألناحاللط
سبيالأونى5آلموالخضيمخدالرفالبىاذوايةذا

الساقرالهجومتيفاألولمىوالكلمةوافيماتالمذماتوهناكا
ووجواتآراوةاتخشمخعلىالعلنيةواإلهاناتوالسباببالشتائم

بكثيرهذامندأأفهىالفانيةآلالكلهاأنالرنووجهاتارائناعننظره
والكذببالتجتىالحافلةاتءأواالفترالخبيثالمحمساقحماتعتىأنها

اآلخرينعنتروىاقىالمحلقةدصيوالقاآلذاننىددتنالئىوالرشايات

يردأنيستطيعاإلنسانكانوإذاالجاسوسيةأسرارمنسرأكانتالوبها
بترتكألخهاافيمةردعنيعجزفانهلوجهوجهاعلنىجومهألنجاالطذمة

بستطجالوهوحياتهعليهويسمميفساالذىافئكالسموهىراده

داخلوفىاتالتكبرمناكومصدرهيعرفالألنهعليهيقضىأن
يانبغىالولكنهشانهمنيعلىوأنمملهلحجدأنااإلنسانعلىيخبغىالكنيسة

يمجدونالالصالحةأممالنايرونعندماالناسأنحتىشخصهيمجداأنابدا
مملمممكنناالذىفهوأالسحواتفىىاللهابانايمجدونبلشخاصناب

االممالهذه

فماالفووإئارةالشغبإحداثتعتىكلفةاوهىدأاتمشويشاتهناكو

فالكنيسةدهاوحهدهبالكنيسةمحدقدائماواحدخطرهناكاباتاالضطر

والفوضىابخوندرجةإلىاطيةرالدفىنتعطرفقدولكنهالديمقراطية

ءيشامايفعلأنواحدكلحقمنيكونأنناهاليسالديموقراطيةإن
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كلمهفتتفغالمتضامنةالجماعةروحتسودهابشركةالناسيرتبطأنلكن

لطاياهناككانااوأخرلألنفراديةأولالنعزالمكانوالفجهاالسر
فهناكبعدعهاتابواقدفئيينالكوالمقاومينأوالمعارضينحتىيكنلمالتى

تشحلوهىوالنقاوةالطهارةعكصهىالكئمةوهذهداالنجاسةخطية

الئىالحياةتصفومىالقهمحضرفىاإلنسانوجودخيتناسبالءلثىكل

الناالزوهناكمفاسدهفىانغمستوانهبأدرواتسختالعالمبأقذارتلوثت

كانبلخطيةالزنايعتبريكنلممجتمعفىيعيشونالكورنثيونكانوقد

أينماأرأدواحينماشمواتهاإلنسانيشبعأنالناممأنظرفئوعادياطبيعياأمرا

استطياع

كانمتالألنهاهالأمرأبينهمنةثالمالخطيةهذهعدوىإتجشاركانوقد

ايتمسكواأنعليهمينبغىكانلذلكحلبيعتهمفىءالدقانبالجاتستهوى

أنألكاطاهرةويجعلهاالخطيةمنالنفوسيطهرأنيستطيعالذىءالرجابذلك

اإلمكانهفىليممةكلوهذهالالعهارةهناكوكانتطاهرسهنةالمسيح
هاانالجنسيقالنجاسةأنالعهارةفقطتعتىالىفبالضبطترجمتها

المأكيعرفهاكاأوالصريحوالفيجورالسافرةالخالعةوقاحةأيضا

ويضهاوشالنفسضبطمشقةتتحملولنتتحمللمالتىسالنموقفط

وبتيبعأأبدأئحعمألوالتىلجماحهاكبحاتعرفالالتىالوقحةعةلاإنها

والتىنزواحهاخيعضءلنىكلعملعلماتتجاسروالتىاوجماءاألشيا

حهواهـماعلىتحصلأخهاطالماسمعهاعلىمحرصوالالعاللرأئتعبأل

لالثرفتقدوكلفقدتالتىالوقحةالسمهةاألنانيةروحإنهاتريدهوما

اعاقمرودونخجلأوءبالحيايدقىأينمايدماشتأخذأنحعهوهمهاكلوأصبح
هيكابنتالتىابلإفيإليالخطيةهذهيوسجنولىويخشللناسواللته
اذااللهمدينةننسفى
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كمئرللثالثاحا

كةبرءجارغبةدبرنيعذ

شاهاينفمعلىإليكماقالثالثةالموروهذه

فأقولوأسبقفقدستسبقثقدطمةكلتقوموثدلتة
أكتباآلنغائمبوأناالثانمةالمؤةحاضروأناكما

جئتإذاإنىالباقينولجميعقبلمنأخطاوااللذين
طمالمتالمسيحبرهانثطلبونأنتمإذاشفولمالأيضا

وإنألنهفيكمقوبللكماضعيليسىإذاقى
فنحناللهبقوةحىدكنهضعفمنصدبقدكان

جهتكممناللهبقوةمعهناسنحيالكنفيهءضعفاأيضا

أنفسكمحعشواامتاإليمانفىأنتمهلأنقسكمجربوا

إنفيكموحالمسييسموعأنأنفسكمتعرفونلستماإ

أنناستعرفونأنكمضأرلكننىمرموضينتكونوام

لمونتعالأثكنماللهإلمماواصلىموقوضيندسنالمنح

تصنوالكىبلبمزكيننحنفظهرلكىليحسثميئارديا
ألئذارفوضونكأنننانحعنونكونحسضاأنئم
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نفرخألنناالحقالجلبلالحقضدشيئانستطيع

وفناءاقوياتكوثولطوأنتمءضعفانحننكونحينما
غائمساوأناابهذاأكتبلذلكلكمكمانطلبهأيضأ
الذىطانالسلحسبحاضروأناجؤمأأستعملاللكى

للهدالللمفيانالربإيثاهأعطاق

تعزوااكملواافرحوااإلخوةأيهاأخيرا

المحبةوإلهمئالمبالعجشواواحذااهتمامااحوااهـت

بععبسقئلعلىبعضكمسلموامعكمسيكونوالمسالم

القديسينجميععليكميسفم5سفق

الروحوشركةاللهومحعةالمسيحيسوعناربنعمة

امينجميعكممعقدسا
31كورثوس2

بولستحتتماالثجةيدةشملهالضيفةالرسالةهذهمناألخيرالفصلمذانى
أموربأرجمةحديثه

إنذارأويرشكذا

المرة5هأاعناكيوولنكورنثوسإلمماثانيةسيأخابولسىفإن

يقالماكلإنبلالكالئخةوالعباراتالمسئولغيرالحديحثطمنللمزيدمجا

بولحيهيصرأخرممطبحبارةأوالقاطعهانوالبرالحالممليلبايدهيدعمأنبالهال
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حدوضعمنبدالوأنهءثىكلعنالنقابيكشفأنيانبغىأنهلى

فيهتواجهالذىالوقتءمجىمنمناصالأنهعلملقدالسيئةالحمالةلهذه
منمناصالالعالجفىاألدويةكلتفشلمادههفحاممةبصراحةالمشكلة

مامشكلةحلأحداستطاعأدطأبداحمكدثولمالجراحمشرطاستخدام
مواجهتهامنبالهروب

رلمحة2

اليضطرشيئاردياحتىيعملواوأالحسمنايتصرفواأنمىبولسرغبةإن

بذلفرحهسيهونبالعكسبللذلكيكنئبولنسلطانهممارسةإفى

ءوجوداتأوإظهارهلمجردسلطانهيستخدمأنيرددلمفهـووعميقاحقيقيا

رخإلىالتأدلمجاجمهدفأنئحبوهكذاالبفيانبقصدءشىكلعملولكنه

01وتحطيمهمإذاللهممجردإلىولسوبنيالهمالناس

أوأملءرجا3

للكورنثييهبرجوها3مالئالثةلهحهـناوبولس

المسيحيةالحياةفانالكمالنحووينمرنيتقدمونأخهميرجوفهو1
فىزلقيأنهبدفاليتقدمأوينموالومنمن5حدعندالوقوفتعرفال

فىقدماداةاليسرلذىاالشخصهوالمسيحىإناجعوالتراالنحدارلقطر

استعدادأفيوها51يويزدادالمسيحبنعمةفهولذلكواللهنحوالحلريق
اإللهىفحصاوتأهال

إليهمهماوجيناالذواإلنذارللنصحيصغونأخهميرجووهوب

نصحمنلهيقدمماواسعبصدريتقبلالذىهوالكبيرالرجلأنشكوال

عنتوقفناأننالوببهثيرأفضلحياتناتكونوسوفيداشاكانوإنحتى
وبصفةءلكااونصاخموأتأإلىننصتوبدأنايدهفىعماالحديحثا

المسيحيسوعصوتإلىخاصة
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لجماعةلمحكنفالسالموفىإنسجامفىيعيخونأنهميرجووهوص
أنبدوألعاماظونجضإسواالفرقةروحنمزقهابينماالسالمإللهتتعبدأن

قةصافىحقيقجةمحبةلتهثممحبنكزنأنيمكنخممابحضامبعكلالناسب

الصحةمنلهأسماسالزعممجردوليست

والنزلةراهـوالحمدةااءفكليركهبرسالتهربولينهىوختاما4

الصافمةالهادئةالبركةمطىثوالمجادلة

ألجانمحلىأما6ىائااأى5خالسالملصنعالوسائلأحسنكأإن
وهكذازفسهالوقتفىألجلهصلىليوأنأخاهيكرهأنإنسانيعيستطالألنه

يدوبانالسالمسةبالبروسكورأثكنيسةمبوليمتاعبقصةمنتيىئن
برأذهاناويعلقانآذاؤنافى

السالمكلمةفى5األخيرةمةالكلولكنعباوشاقأالطريقكالطلقد
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