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إماليه!لى



الجديدالعهدإلىالمدخلسلسلةمشروعفيالأؤلالجزءهوهذا

العهدكتاباتأقدمبالبحثيتناول.أجزاءأربعةمنتتألفالتي

لوقافيدرسالثانيالجزءأفا.مرقسوإنجيلبولسرسائلالجديد:

والكتاباتمئىوالرابعوالرؤيا،يوحئاوالثالث،الرسلوأعمال

فيزمنيئالترتيبهذاسبب.الجديدالعهدقانونوتشكل،الأخرى

الذيالتسلسلبحسبللكتاباتأقذمأنأردت:الأولىالدرجة

لكيالأولىالكتاباتمعإلفةالقارئلدىتتكؤنحئىفيهظهرت

قإ.إليهانتطزقعندمااللاحقةللكتاباتكمصدرفهمهاعليهيسهل

الزمنتحديدعلى،منهجزءفي،مؤشسالنضئةالعلاقاتتفسيريمبدأ

آخرجزءوفي،عائمبشكلالعلمئةالدراساتحقلفيكتبتالذي

العهدبأن-والبحثالدراسةمنسنينمننابخ-راسخاقتناععلى

إلينايعطىلاأئهبمعنىواحدأدبينتاج،قليلةباستثناءات،الجديد

.كثيرونيزعمكما"مختلفةنظروجهات"أو،مئفقةغيربأصوات

وراءومدرستهحزقيالكانفكما:القديمبالعهدشبيههوالمعنىبهذا

التيالكتاباتوتلاميذهبولسوضعأيضاهكذا،كقهالقديمالعهد

سائرإلىأتطزشاوعندما،ببولسأبدألذا.الجديدبالعهدتعرفصارت

".البولستةالمدرسة)ابصلتهاسأظهرالجديدالعهدكتب

إلىمدخلأليست،القديمالعهدفيكسابقتهاالسلسلةهذه
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تستشهدولاتلخصلافهيئ.آخرمدخلأفييشبهالمقذسالكتاب

إلىتتطزثأنتحاوللاأئهاكما،النصوصحولالقائمةالعلمئةبالآراء

فهي.المقذسالكتابأسفارمنكلفيالتفسيرقضايامنقضثةكل

-الرسالةوموضوعهالكتاباتمنلكلالأساسالهدفعلىتركز

لتمزالمستعملةالأدبتةالتقنئاتوعلى-يبلغهاأنالمؤلفأرادالتيالأولى

أعطيأنالمدخلهذافيالأساستةغايتي.سامعيهاأوقزائهاإلىالفكرة

ضمنأكثربفعالثةهذاأتمولكي،ككلنمقأفيلفهممفتاخاقارئي

القارئيجدهاقدشؤونإلىأتطزقلن،ليالمعطىالمحدودالمجال

3،مننشرهاسيستمزالتيالمط!ؤلةللتفاسيرالتفصيلنترك.مهقة

السلسلة.هذهتنتهيعندما3،كاا34"عاثحأ3أثحلأع!ول33!3!

منأكثرالآنيستحنالذيديكستراتومإلىالعميقشكريأوخه

الخطوطتسهيلمهضةعاتقهعلىأخذلأئهوذلك"معاون"لقب،قبل

لذا.صعئاالنمقيبقىذلكمع.العائمالقارئعلىالصعبالإنكليزفي

الكتابهذالفه!الاستعدادمنالقارئعنديكونأنالضرورفيمن

العهدإلىالمدخلمنالثالثالجزءقراءةطريقعنوهذا،جئذافهضا

نأإلىحاجةولا.(جميعهاالثلاثةالأجزاءقراءةوالأفضل)القديم

فيسأعالجهاالتيالمقذسةالكتاباتمعرفةأيضاالضرورفيمنإئهأقول

فتتحفهتالكتابهذامنالكبرىالإفادةأئا.جثدةمعرفةالمدخلهذا

معرفةلهكانتمنيقودهاللدراسةمجموعاتفييستعملعندما

.اليومالكتابيئالحقلفيبماكبرى

زوجتيإلىالكتابهذاإهدائيسببعنهناكلمةأقولأنلييحقى
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إلىحفظتهولكثي،أنسهولمالإهداءهذاأؤتجللما.)!ؤطثأ(إمكيه

الحقيقتة:الحياةفيأراهماكتابفيأكتبأندائفاأردتفقد.الآن

هيعاشتفقد.عميقارتباطفيالرسولوبولسإمكيهإليئبالنسبة

القه،مشيئةجوهرواعتبرهبولسعتمهماجهدأقيتوقرأندونمنبأصالة

قريئا.كونهلمجزد،قريبأقي،للقريبالمثروطغيرالحث:لناحئهأي

الحقيقئة-الآخرحاجةعنالتفتيش:بالآخرحقيقئياهتمامهذاواستتبع

هذاعلىوالتصزف-الحاجةبهذهالشعوربالضرورةيساويلاالذي

والتمريضالأمومة:متطفبينمستويينعلىفيهاهذارأيتفقد.الأساس

"المستويانو".("المجهول"بالآخرتهتئمأنواجبهامنكممزضةفهي)

حاذاتمييزا،بالشخصالأصيلوالاهتمامالدفءإلىبالإضافة،يتطئبان

الكل-أصعبوهذا-ثغا،والمزئفةالحقيقئةالشخصهذاحاجاتبين

يتحذىبولسآكانفكفما.الاقتناعهذاتحقيقعلىثمنبأفيالعمل

أناهذاوعلىالإنجيلليتلطفكانت؟أراقبهاكنتوكسليأنانئتي

نأآملدائضاكنتلقد.تتصؤرأنيمكنهائماأكثر،الأبدإلىلهاشاكر

:ممكمتهوماأفعلأنقزرت،إليهاتقديمهلتعذرولكن،بالرسولنلتقي

والحكمةالسلوانوقزائيتجدلعفها.المكتوببولسإرثلهاأقذمأن

صتصلبالذي،المسيح،يسموعفيالوحيدأبي،بولسإنجيلفيوالقؤة

في،وه!هيتدركلكيبحرارةأصفي.إلهنا،أبيهمجدإلىوقامأجلنا

نتاجيكونأنيمكنلاالجزءهذايعكسهالذيالقاسيالعملأن،النهاية

بولمح!.بواسطةبهاأمزثالتيلهماللهمحتةعنتحبيرهوبل،الغرور

طرزينديمبولس



لؤألةألقسم

برل!مع



ورسائلهبولس

القرنيهودتةضمننشأتالتيالحركةإلىمتأخزابولسإنضثم

منذالمنتطرالقهمسئاهويسوعبأنالإيمانتبئتوالتي،للميلادالأول

ديموقليس!كسيفرأسهفوقمصقئاالواقعهذاوبقي.طويلوقت

عنللدفاعكتاباتهمنبهيستهانلاجزغاخضصلذا.حياتهطوال

لاوتما.الآخرينللرسلالتيتلكتعادلكونهاوعنرسولئتهمكانة

للشل!،عرضةكانايسوعحولوتعليمهبولسرسولئةأنفيهريب

دعاهالذي"،"إنجيلهحقيقةعنيدافعأنعليهحئمالذيالأمر

(.التعرلمج!علىالتشديد)مع""الإنجيل

هوأقزكما،كانوتن،متأخزاانضئملمنيمكنكيف،ولكن

يعارضأنأ:13(،)غلاطيةتدميرهابغيةالكنيسةيضطهد،نفسه

فيوبرزاشخصتايسوععرفااللذينويعقوببطرسعلنئينحوعلى

أعطاهلماوإلأأساسأمرإلىهذاوراءمنهدفلقد؟الكنيسةقيادة

عند،"الشركةيمين"ويوحئاوصفايعقوبأي،"الأعمدة"هؤلاء

ممكئا،بولسعنالدفاعيكنلملو.2:9()غلاطيةمزةأؤلبهلقائهم

فيهوتوضللما،الكنيسةقيادةلدىبعائةالمقبولةالمبادئأساسعلى

مناصريهما.ووسطحلبتهمفي"الأعمدة"تحذيحذإلىأورشليم



الجديدالعهدإلىمدخل22

منآمنلمنوضرورتهالختانمسألةحول،آنذاك،النقاشكان

وجهةليبرهن"باختبار"النظرقيكلامهدعمفيبولسونجح.الأعم

القيادةأنعلىأكيدكدليلالأممئيتيطسمعهأحضرفقد،نظره

الختانعليهتفرضأندونمنمختتنغيرمؤمئاقبلتقدالأورشليمتة

ب!تبالمساواةرسمتاإقرازاذاتهالوقتفيوثئت.2:ا-3()غلاطية

غير""الخطأةعلىبولسعملوتركز.بطرسورسولئةرسولثته

أؤلأ.ا!هوعودإليههـاؤجقثالذينباليهودفاهتئمبطرسأئا،الختتنين

فييعملكانالذي،اللهبا!الاعترافعلىالرسولئةهذهوتأشست

)غلاطيةللأمبولسإنجيلفييعملالذينفسههو،بطرسرسالة

فيلهالمشهودنفسهالإلهيخدمونأئهمأنفسهمالكلفاعتبر2:8(.

قدمعلىبولسجعلماوهذا،الكتاب(القديمالعهداليومنسفيهما)

والآخرين.الرسلمعالمساواة

صارمينموخدينيكونوالمالذين،الأؤلالقرنيهودإلىبالنسبة

كان،لهتمثالصنعأوإلههمتصويريحظرونأيضاكانوابل،فحسب

ولمآ.والكتبوالأنبياءالشريعةفيأي،المقذسالكتابفيظاهزاالله

هذاإلىإشارةفعلأكانتإليهإشارةفكل،لهتصويرثضةيكنلم

هذامناستشهاذايفرضالإلهعلىكلامكل:آخربتعبير؟الكتاب

نأنستطع،الجذمحملعلىالأمرهذانأخذعندما،فقط)1(.الكتاب

المسيحتةوالقيادةبولسبينإليهأشرناكالذي،لقاغأنجئذاندرك

دأس،الأقلعلىبحضههأو،اليهودتمكنلماالحالهيهذهتك!لملو)1(

فيه.يحشونكانواالذيالتلمعيئالمالميجابهوا
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"المسئا"حتمافهو،اللهمسثاهويسوعكانإذا:ممكن،اليهودتة

إتهالكتابيقولماهويسوعأنيعنيهذا؟"الكتاقي"للإلهالكتابيئ

فيسيصنعهاللهإنالكتابيقولماهوخلالهمنالفهصنعهوما،هو

نفسه.الكتابفيالمعلنالإلهيئالتصميمليتضمالأخيرةالأيام

جيذاوتدزبالمقذسالكتابعلىترثىقدالفزيسيئبولسكان

.ومعناهمضمونهفيكانأممبمجادلةعلىكبيرةمقدرةذاوكان،عليه

بصدقئة"الأعمدة"أقنعتوالتيأقامهاالتيالحخةهيما،ولكن

ماأقصىوهذا-الظنأغلب؟بحماسةيتبئوهالمأئهممع"إنجيله"

ذلكحدوثإلىأدىماهيالحخةهذهأن-التاريخئيالبحثيرجوه

عنمدافغامنهجعلتالتيالاهتداءخبرةأي،حياتهفيالمنعطف

علىمزمغا،الأمربادئفيكانأنبعد،وخادمهاوبانيهاالكنيسة

قب!!الاهتداء؟هذامثلحدوثيسئبأنيمكنالذيما.تدميرها

بأن،أخرىمزة،التذكيرأود،السؤالهذاعنالإجابةفيالشروع

عالمنا،فيوأفعالهوتصميمهوقصدهالقهلمشيئةالشرعيئالوحيدالمرجع

.كانالكتابهو،والفزيسئيالإسرائيليئاليهودقيبولسإلىبالنسبة

الكتابيئ،للإلهالختارالممثلالمسئا،أن،الكتابمنتعفمقدبولس

يسوعأقا،غالئايكونأنعليه،(يشوعاه)وغلبتهالفهخلاصليحفق

الأمبراطورثةفيوتعييزاإذلالأالموتأنواعأشذوالصليب،ضيتفقد

الكتابيئ،الإلهمسئاهذايسوعيكونأنمستحيلألهبدا.الرومانئة

واشتياليهودبينقامتالتي،الجديدةالحركةلتلكبذلاكانولذلك

الله،منملعونةتعلنأنأي،"تبسل"أنمنمسئايسوعاعتبرت
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رسالةيتقمبولمىكانوهكذا.وتزالإسرائيلجماعةمنفتخرج

آمنواالذينأولئكمنالناشئةالجماعةيخضعأنأرادعندما"مقذسة"

أذهلته،دمحشقفيهدفهلتحقيقيسعىكانويينما.يسوعبمسئانئة

الكتب،فيمايرونلا"عماة"كانوافإثا.الأقلعلىبعضهمصلابة

إلىببولسحداماهذازبما.موقفهميسؤغمافيها"رأوا"أئهمل!ائا

الذيالمصغرالمقذسالكتابذلك،إشعياءكتابأخرىمزةيقرأأن

أورشليملمحانشاءتنتهيالتيالقضة،أورشليممدينتهمعاللهقضةيروي

ويزخربامتياز،المسئانئيالكتابهوإشعياءكتابالسماوئة)1(.

عبدوصفاستوقفهبولسأنفيشكمنوما،المسيانئةبالنبوءات

يعلنالذي4-55(0)إشعياء"إسرائيلتعزيةكتاب))فيالمتكزريهوه

التفكيرفقاده.أورشليماللهمدينةبناءإعادةأخبار،"السازةالأخبار"

يشوع"هزيمة"أن،بوضوح،"يرى"أنإلىالفقراتهذهفيالمليئ

مشروعمنيتجزألاجزغا،الحقيقةفيكانت،الصليبعلىالخزية

مدينته.فياللهسينجزهالذيالحلاص

العادلالإلهئيالحكمعنتحذثالإشعيانيئ"التعزيةكتاب"أنغير

حذإلىمدهشإنجازأئهعلى،الخلاصإلىيؤذيالذي،(م!ثمفاط)

الهدايا،لهوتقذماللهمجدلتشاهدأورشليمإلىتأتيكئهاالأمأن

بأعمالهوالاعترافلإكرامه،القديمالأدنىالشرقفيالعادةكانتكما

أورشليمينيرالذيالفهمجدإنالكتابيقولالمعنىبهذا.العطمة

منبالتهالاعترافأي،اللهعالمئةتكونوهكذا."للأعمنوزا"سيكون

261.صفحة،الثانيالجزء،القديمالحهدإلىالمدخلأنظر)1(
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آخر:بتعبير."خادمه"يتفمهاالتياللهلغلبةالآخرالوجه،الأمقبل

لن،بنورهوتسيريهوهمجدلتعاينأورشليمإلىالأعمتندفعلممما

موتسيكونوتالئا،الجديدةأورشليمبخصوصإشعياءنبوءةتتحفق

خادم"أناشيدفييقالمامعيتعارضالذيالأمر"،باطلأالخادم"

تعلمأنينبغيفالأم،اللهمسثاهوالمصلوبيسوعكانإذا."الرث

التأكيدهولهمارئاالمصلوببيسوعالأمقبولإن:أدثبتعبير.وتدعى

الإشعيانئةالرسالةأنصحيحبشكلبولسقرأ.المسئابالحقيقةأثهعلى

خصوضاأيضاوقرأ،العالمئيالإلهشأنبل،داخلئايهودتاشأئاليست

حذعلىوالأعملليهودإلفانفسهأوضح،"خادمه"خلالمن،اللهأن

إذا،ولكن.كليهماوالأماليهودمنإلفاقبولهيستتبعوهذا.سواء

إلىبالنسبةالأمرهوكما-المصلوببيسوعالكلإلهبالحقيقةالفهكان

هكذافهو،-أخرىجهةمنبولسوإلىجهةمنويعقوببطرس

يكونألأينبغيالأمقتلمنالفابهالاعترافأنأي،بالتساوي

وعلىوالأملليهودمعطاةالإشعيانئةالرسالة.بهاليهودبقبولمشروطا

تشكلألأوينبغي.شرطأوقيددونمنيقبلوهاأنوالأماليهود

فيبولسسيقولكما،ا!هإلىالأمعبورأمامعائفااليهود"قساوة"

بيسوعتصميمهحفققدالفهبأنبالإيمان.روماأهلإلىرسالته

التي"الزيتون"شجرةمنجزغايصيرأنواحدكليستطعالمصلوب

)روميةإسرائيللآباءوعدهمنأزهرتوالتي،وحدهوله،لثه

!هإسرائيكمنالذينجميعليس"إذ.لليهودوليسا:16،28(ا

ب(.6:)!"إسرائيلئون
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اجتماعفيإليهالتوضلتمالذيالاتفاقأساساغكراهذاكان

رسالةبأنالإقرارإلىأذىالذيوهو،"الأعمدةو"بولسبينأورشليما

الاتفاقهذابولسفهم.اليهودإلىبطرسرسالةتعادلالأمإلىبولس

أهلإلىالرسالةفينظرهوجهةفيوجزبولسأفا.بطرسفعلوكذلك

واحذارئالأن،واليونانيئاليهودئم!بينفرقلالأئه...":قائلأروما

الرثباسميدعومنكللأن.بهيدعونالذينلجميعغنئاللجميع

هذهوفقالأمربادئفيبطرستصزفا-13(.ا:2)5"يخلص

بولسرفيق،برناباكان،أورشليماجتماعبعد،أنطاكيةففي.النظرة

.الأميؤاكلان،الختانورسولالأعمدةأحد،وبطرس،الاجتماعفي

عنليكفواالجميععلىضغوطاومارسواتدخلوايعقوبرجالأنغير

مابولساعتبر.والأماليهودبين"التمييز"معيدين،الممارسةهذه

هويتقتدأنفقزر،الملزموتالئا"الرسميئ"الأؤلبالاتفالتىإخلالأحصل

بالنسبة،هوالقهمدينة،أورشليمفيعليهاتفقماكل.مستقلأبه

كانت."ومشيئتهاللهصوت"عنالأقوىالسلطةذوالتعبير،إليه

مأالناسالآنأفأستعطف":اختيارهأيضاكانوهكذاواضحةالمعضلة

أكنلمالناسأرضيبعدكنتفلو؟الناسأرضيأنأطلبأم؟الله

يأعبذانفسهيعتبردائضاكانأ:.أ(.)غلاطية"للمسيحعبذا

العبدايتقتد.مراسلاتهفيمرازاذلكأوضحوقد،للمسيحخادفا

بولس،حالةفي،السئدهذا.إرضائهإلىويسحىسئدهبمشيئةالخادم

يمين"بول!أعطيحيثأورشليماجتماعفيتكفمالذيالثههو

اليهودمنآمنواالذينجماعةفياللهمشيئةممثلييمينأي،"الأعمدة
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بعهدإخلافابولسعندعنىالقراربهذاإخلافكل.المسئاليسوع

الله!أمامنفسهعلىأخذه

4اراه30اليونانئةالعبارة:ذيل

أئهامع،"عبد"هي3004)ولاليونانئةللعبارةالدقيقةالترجمة

لانهاهوالأولىالترجمةاختياريسبب"."خادمبغالئاتترجم

عبارةكانت.الأؤلالقرنفيالرومانئةالأمبراطورئةبيئةتناسب

راأنهذايعني.)سئد(رثملككانتنإلىتشير4اوله30

اعتبارأفييقيمأندونمنسئدهمرادإتمامعليهيتوئحماكان4اوله30

القانونجهةمنلاخاضةمشيئة04ألمما30للتكنلم.الخاضةلمشاعره

الفعل:جهةمنولا

الحقلمندخلإذالهيقوليرعىأويحرثعبدلهمنكمومن"

واخدمنيوتمنطقبهأتعشىماأعددلهيقولألابل.واتكئسريغاتقذم

العبدلذلكفهل.أنتوتشربتأكلذلكوبعدوأشربآكلحئى

كلفعلتممتى،أيضاأنتمكذلك.أظنلا؟بهأمرمافعللابرلهفضل

يجبكانماعملناإئمالأثنا،بطالونعبيدإتنافقولوابهأمرتمما

.1(ا:7-.7لوقاا"علينا

حالةفي،هذايعني.لهاومستعبدسئدهبمشيئةملزم4المطه30الى

الخاضة:مشيئتهفقدان،بولس

موضوعة)1(الضرورةإذفخرليفليسأبشركنتإن"لا!له

أحد.علىقصزاأوفرضاكانماحط!!ول!اليونانئةالمبارةتحني11(
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فليطوغاهذاأفعلكنتإنفإئه!أبشرلاكنتإنليفويل.علئي

أجريهوفما.وكالةعلىاستؤمنتفقدكرقاكانإنولكن.أجر

سلطانيأستعمللمحئى،نفقةبلاالمسيحإنجيلأجعلأبشروأناإذ

ا-18(.9:6كورنثوس)1((الإنجيلفي

آخرخياربولسأماميكنلمأنطاكيةفيالثمائنةالحادثةتلكبعد

فيالمبرمالاتفاقمنبهالختمقالجزءمتضضامستقلآعملهيتابعأنسوى

الإنجيلبحسبالصلاحثةمطلقللأمرسولأيكونأنأي،أورشليم

يتفمكيفينظرأنبولسشأنمنيكنلم.نفسها)ثهأقزهالذي

الآتيين:المبدأينوفقوذلك،بهالختمقالجزءبطرس

منأقيأوبطرسأمامرسالتهعنمسؤولأبولىيكونلنأ(

سيصدرالذيهونفسهالفهلأنذلك،القهأمامبلالآخرينالقادة

:الرثيومفيحكمه

ثم.اللهسرائرووكلاءالمسيحكخذامالإنسانفليحسبناهكذا"

عنديشيءفأقلأناوأئا.أميئاالإنسانيوجدلكيالوكلاءفييسأل

أيضا.نفسيفيأحكملستبل.بشريوممنأوأفيئيحكمأن

الذيولكن.مبرزابذلكلستلكئني.ذاتيفيبشيءلستفإئي

يأتيحتىالوقتقبلشيءفيتحكموالاإذا.الرثهوفيئيحكم

المدحيكونوحينئذ.القلوبآراءويظهرالظلامخفاياسينيرالذيالرث

.-5(أ:4صرنثوس1)"اللهمنواحدلكل

الأراضيعنلا،بهالمناطالمكانعنمسؤولرسولكل2(

لآخرين:المعطاة
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نماإذاراجينب!!آخرينأتعابفييقاسلاماإلىنفتخرلا"

وراءكم،ماإلىلنبشر،بزيادةقانونناححسببينكمنتعطمأنإيمانكم

-أأ:ه.كورنثوس)2"غيرناقانونفيالمعذةبالأمورلنفتخرلا

سضيحيثلي!س.هكذاأبشرأنمحترضاكنتولكن...".16(

أ:.2(.5)روميةلآخر"أساسعلىأبنيلئلاالمسيح

كان.أورشليمفيجرىماينسىأنببساطةبولسيستطعلم

فيخلاصهصنعالذيالقهإلىتقدماتهمالأميحملبأنيقضيإنجيله

اللهوجهيمثلأنيستطيعحولهوالذينيعقوبغيروضن.أورشليممدينه

لكن؟الفهإلىتقدماتهمليرفعواالمدينةتلكإلىأفواخاالمندفعينللأم

بولسوكان،التقدماتهذايريدوالمالأورشليمئةوالقيادةيعقوب

لتتأكدالأمربهذاإقناعهممحاولأسنواتيقضيأناستعدادعلى

الكتبفي"بأنبيائهقطعهاالتيالفهلوعودكإتمامالإنجيلحقيقة

فقط.سواءحذعلىوالأماليهودلدى،أ-2(أ:)رومية"المقذسة

ئدعىسوفوالتيمجدهيشغفيهاالتياللهمدينةأورشليمتصيرعندئد

يتمشكأنيعقوبفضل.بنورهاليسيرواأجمعالعالمفيوالأماليهود

بكلمةالمعلنةالكتابيئالإلهمشيئةيقبلأنعلىشديذاتمشكابيهودئته

منكلأمامعائفاالتمشكهذاوشكل.الإنجيلفيتحفقالذيوعده

باستطاعةكانفقد.الأمإلىبولسورسالةاليهودإلىبطرسرسالة

،يعقوبموقفيستغفواأنمسئابيسوعيقبلوالمالذينوالأماليهود

!مطوئا،المسيخ))الإنجيلتصويرمنلينفرواكعذيى،بامتياز"العمود"

ثمةكانوقد.أ:23-24(كورنثوس)1"للأموجهالةلليهودعثرة
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التيالعار)1(دلالةبسببوذلك"مصلوئاالمسيح"لرفضقوفيحافز

كانوايهودئا،الجميعإلىيوحيهاالرومانثةالأمبراطورثةفيالصلبكان

أئما.أم

ثمةبأنالقائللموقفهالأساسيةالعقيدةعنرمزتايحثرأنبولسأراد

فطؤع،)2(بينهمتفريقدونمنوالأماليهودتضئمواحدةدفهجماعة

اليهودفيتيموثاوس،برنابامعالقطيعةأثرعلىوحدهصارأنبعد

إتمامفيالرسمئينرفيقيهإياهماجاعلأ،الختونغيرالأمميئوتيطس

فياللافتأنإلأ.المساومةنئةأبذالديهتكنلموهكذا)3(.رسالته

إليهيضافللإنجيليتبذللاثابثافهماتعكسأتهاهوبولسقرارات

وقتفيفيلأوالإنجيلهذازيفقإذافيمانتائجمنيترتبقدماوعي

بحضورالقهإنجيلحقيقةعنليدافعأورشليمإلىصعدوعندما.مع!ق

وعندما.الختونغيرالأقيتيطسمعهاصطحباليهودثين"الأعمدة"

معاوئااليهودفيتيموثاوساختارالأمميئالعالمقلبإلىرحلتهاستهل

علىوللأمأورشليم"لأعمدة"بهذامؤكذا،يختقجعلهأنبعد،له

ذإ،بالإنجيليتعفقالأمركانإذاينفعانالغرلةولاالختانلاأئهالسواء

الخاضة:شروطهوفة!ايقبلهأنالانجيليقبلأنيقزرمنكلعلى

يؤمن،منلكلللخلاصاللهقوة(الإنجيل)أيلأف..."

)1(

)3(

324.و14صفحة،غلاطيةوتفسير6:14كلاطيةألظر

.ا-143و.384-93صفحة،غلاطيةتفيرأنظر

-8،661:؟1-6ه7:؟ا:23كورنثوس؟ا.:61،-17اه:4كررثوسا

.ا-36:تسالونيكي1-24،ا29:فيليتي2؟4
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هوكمالإيمانلمحايماناللهبزمعلنفيهلأن.لليونانئيا:أؤلألليهودفي

ا-17(.ا:6)روميةيحيا"فبالإيمانالبازأتا:عتوب

غنئاللجميعواحذارثالأنواليونانئياليهودقيبينفرقلا..."

)رومية"يخلصالرثباسميدعومنكللأن.بهيدعونالذينلجميع

.ا-13(:2ا.

بولسمحطة،فيليتيأخمقوبشكل،مقدونيةدعوتلماذا،ولكن

وأشرتسبقكما؟الأممثيالحالمقلب،الصغرىآسياخارجالأولى

حاتيقةالتزامهعنبولسيعتر،وتيموثاوستيطسعنتحذثتعندما

يودالإنجيلمنآخرأولجانبوففاخالصةرمزئةبطريقةالواحدالإنجيل

كان،أنطاكيةفيبرنابازميلهمعخلافهحئى.يجزبهأوعليهيشذدأن

مملكة.منجزخاكانتالتيالمناطقفيبرفقتهالإنجيلنشرقدبولس

بيت""أي،الصغرىوآسياوبابلسورياتضتموكانتالسلوقئين)1(

تركبرنابامعالقطيعةبعد.الناشئةواليهودتةالرسوليئالزمنيهودئة

إلىالأمينةحدودهخارجإلىوحدهوتجزأاليهودفي"البيت"بولس

أرض)أخائياإلىولاحقا(الهلينئةأبي،الإسكندرأرض)مقدونية

رسولتته-وتالئا-إنجيلهكانهناك.(بامتيازالأمأي،"اليونانتين"

."الأمإلىرسولأ"كانلأئهوذلكالمحكعلىيوضعاأنوشكعلى

يقطنها،رومانئةمستعمرةكانتبولسزمنفيالمقدونئةالمدينةوفيليئي

صغيرةمستوطنةفيليتيبقيت.وعائلاتهمالرومانالجنودمنكبيرعدد

سيص!إةتحتتقعكانتقبرصاناعترنالوحئى.وليقاونيةوييسيديابمفيلية)1(

ذاته.هوالعائمالاشنتاجيبقىالطالسة
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جوارهافيوأنطونيوسأوكتافيانهزمحينالميلادقبل42السنةحتى

استوطنأنطونيوسمنوبأمر.قيصريوليوسقاتقي،وبروتوسكاسيوس

وسضيت"رومانئةمستعمرة"وأعلنت،الرومانالجنودمنعددهناك

بعد.إحرازهتمالذيبالنصراحتفاء7*اع،أس!9"أ)أط!313،4مستعمرة

طردالميلادقبل03السنةأكتيومفيأوكتافيانيدعلىأنطونيوسهزيمة

جانجاإلىوقفواالذينالأمبراطورفيالحرسمنكثيرينالأخيرهذا

التي،فيليئيفيحصضاومنحهمإيطاليافيأراضيهممن،أنطونيوس

لابنةإكرافاءأ)وللولحء"أ)ة"!3أ3مستعمرةباسمتأسيسهاأعيد

!أ)وللول!ولول!،3مستعمرةبعدمافيدعيتثم،أوكتافيان

مجلسمن"أوغسطوس"لقبأوكتافياننالعندما8أ!أا5+ح?أأ3

كانتأهمثتهاأنذلكإلىأضف.الميلادقبل27السنةفيالشيوخ

شبهيعبرالذيالطريقأي7،!أأ!ول!!3!اارعلىتقعأتهافيتكمن

نظرفيئفيليئيكانتهكذا.بالشرقإيطالياويربطالبلقانجزيرة

هناكالإنجيلإرساءوكان،"صغيرةروما"،التعبيرصخإذا،بولس

التيذاتهاالرومانتةالأمبراطورئةقلبفيلغرسهمساوئاإليهبالنسبة

بالنسبةسواء(أه)ح+ح+الم!ه!ا"المسكونالعالم"مجملتشكلكانت

الفيليبتينمنواحديقبلأنلمجزد.مثلهرومانيئلمواطنأواليهودفيإلى

بركةصارتيسوعالمسيحفي"أئهيثبتأنبولسيستطع،الإنجيل

الذي"الإنجيلحق"وكذلك،3:14()غلاطيةحفا"للأمإبراهيم

الارتباطيظهر.أورشليملقاءفيعليه()2:ه"للحفاظ"بولسجاهد

يذكر"بأنالوقتتلكمنذتعفدبولسأنفيبوضوحبأورشليمالوثيق

بأتهمادوفايقزونالأمأنمنيتحققأنأي،1(0)2:أورشليما"فقرأء
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أي)(المقذس)الزيتونةأصلفيلتشارك...طغمت...برئةزسؤفة"

أقصىوبذلعملهبولسواصلوبالفعل.أ:17(أ)روميةالآباء("

كنائسهفيضرورئاأمزاأورشليملكنيسةالمالجمعمنليجعلجهده

((التقدمة"هذهكا!اسابفاأشرتكما8-9(.كورنثوس)2الأممئة

وردتكماالخلاصكلمةمنيتجزألاجزغاأورشليملرثكنائسهمن

إشعياء.في

منالآتيالغرلمجاالمقطعنفهمأنيمكنناالأساسهذاعلىفقط

بدءفيأئهالفيليبئونأئهاتعلمونأيفحاوأنتم":فيليئيأهلإلىالرسالة

يربطأنحفاغرلمجا.أ()4:ه..."مكدونيةمنخرجتلما،الإنجيل

لماذا.إليهابوصولهوليسمكدونيةمنبخروجهالإنجيل"بدء"بولس

الذيالوقتتعكس"البداءة"هذهأنهوالوحيدالجواب؟هذافعل

يأ،بهيبشركانالذيالإنجيلحقيقةبولسنظرفيتأكدتفيه

التعريف(علىبالتشديد)الإنجيلالإنجيلذلكصارفيهالذممبالوقت

بالفليبئين-ممئلين-،"الأم"لأن،وأممئينيهوذا،الجميعنظرفي

بمحقيقة"السازةإشعياءأخبار"أصبحتعندئدفقط.قبلوهواليهود

التيالهكنيسةإلى"،وجزمبوضوحيكتبأنبولساستطاعوعندئد

اليونانئينا"أرض،الرومانئةأخائيامقاطعةعاصمة"كورنثوسفي

:بامتياز"الأم

نحنولكئنا.حكمةيطلبونواليونانئينآيةيسألوناليهودلأن"

للمدعوينوأفا،جهالةوليونانئينعثرةلليهودمصلوئابالمسيحنحرز

أ-ا(اللهأي)ومنه...اللهوحكمةاللةقؤةفبالمسيحويونانئينيهوذا
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وفداء"وقداسةولزااللهمنحكمةلناصارالذييسوعبالمسيح

ا:22-23،35()1(.اكورنثوس)

مقاطعةعاصمةتسالونيكيةعلىعزجفيليئيبول!غادرعندما

فيهووبينما.الأممنالثانيةكنيستههناكوأسس،الرومانتةمقدونية

ليتغقدتسالونيكيةإلىتيموثاوسأرسلكورنثوسإلىطريقهفيأثينا

فيكانعندماتيموثاوسالتقاه0أ-2(3:تسالونيكية)1هناكالرعية

رسالةأؤلكتابةإلىبولسدفعوهذا،صادفهماإليهونقلكورنثوس

كانتولمآ.تسالونيكيةأهلإلىالأولىرصالتههي،أممئةكنيسةإلى

وقئاهناكيمكثأنبولسقزرالرومانتةأخائيامقاطعةعاصمةكورنثوس

وهناك؟لأثينانقطةأقربفياليونانقلبفيالقهكلمةزرعليبرزكافئا

هذامنهتطئب،إنجيلهجدولإلىرمزئاآخرفتخايضيفأنأرادأيضا

الرسلأعمالبحسبهذا،الأقلعلىشهزاعثمرثمانية،طويلةإقامة

.11،18أ:8

بطريقةكورنثوسفيبولسإقامةالرسلأعمالكتابيصف

كيفليثئتكفرصةالمدينةلهذهبولسأعطاهالذيالمعنىتعكس

هذاففي.واحدةكنيسةفيوالأعماليهوديوخدأنإنجيلهيستطيع

اليهودئإنالزوجانفهناك:والأماليهودمنلكلذكزانجدالكتاب

فيجدالوهناك؟:2-4()18إيطاليامنأتيااللذانوبريسكيلاأكيلا

إقامته،4(الآية)واليونانتيناليهودإقناعفيبولسنجححيثالمجمع

الأمعلىالكتابثةوالفداءوالقداسةالبزعباراتبول!يطئق03الآيةفي)1(

بينهم.التفريقدونمنسواء،حذعلىواليهود
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؟7(الآية)للمجمع(3داه!هولهوللأء3)ملاصقبيتفيالمؤفتة

فقط.8(الآية)بيتهجميعحبالرلثآمنإ،المجمعرئيسعنررمال

بينهميعقمأشهروستةسنة"أقاماللهمنبأمربولسأننقرأعندئد

ضربأنبعدحئى18(الآية)إقامتهومذد،11(الآية)"اللهكلمة

على،لأته17(الآية)اليهودإخوانهقبلمناللاحقالمجمعرئيس

عنهالحديثسبقماكليعك!رالبولسيئ)1(.بالإنجيلاعترف،الأرجح

الواحدةالكنيسةالأمميئللعالمالرمزفيالقلبفييغرسبأنبولسنئة

الواحدللإله(والأماليهودجماعة)الواحدةالجماعة،الواحدللإنجيل

المضمون)الواحدالمصلوبالرتحولالمجتمعة(المجمعكتابإله)

منالتيالواحدةالجماعةهذاتقوم.(البولسيئالإنجيلفيالأساس

إسرائيلمنالذينكلليسلأئه"ذلك،المجمعخمارجوالأعماليهود

إلىأقربهم،مابمعنىاليهود،لكن،ب(9:6)رومية"إسرائيلثون

هذارغم.ررماأهلإلىالرسالةتعبيرحذعلى"أؤلون"أو،الإنجيل

يكونلنيقبلوهلموما،يرفضوهأوبولسإنجيليقبلواأنإئاعليهم

في،بولسانهذاكليعنيا-17(.ا:6)روميةالحلاصلهم

عاصمةفيالمقيمينقارئيهيدعوكانروما،أهلإلىرسالته

العالمكلأماموضعهالذيالمثلاتباعإلى،الأمبراطورئة

ممتلةوتالئااليونانعاصمة،كورنثوسفي()2()ح+!ثوله!أه

أهلإلىالأولىالرسالةمطلعفيبرلىيذكرهالذيداتهالاصميحمل)1(

هذيىفيفقطيردالاسمهذاأنالاعتباربحينأخذناإذا)1:ا(.كررنثوس

نفسه.الثخصهوالمقصودأننفترضأنيمكنناالجديدالعهدفيالموضحين

روما.أهلإلىالرسالةعلىتعيقيلاحفاأنظر)2(
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للمحافظةكزسهاالتيالمراسلاتحجميفشربدروهوهذا.المسكونة

تواجهالتي"البولسئةللكنيسة""نموذج"فهي:كورنثوسكنيسةعلى

.الخارجمنأمكانتالداخلمن،وتتخطاهاالعداوةأنواعشثى

،كبيزاأورشليمفيفشلهكانبولسبذلهاالتيالجهودكلرغما

عندبولسجمعهالذيالماليأخذواأدنوجماعتهيعقوبرفضفقد

أهلإلىالرسالةبيناللهجةعلىطرأالذيالتغييرمنهذانستنتج.الأم

أعمالفيالتبذلنلاحظكمافيليئي)1(.أهلإلىوالرسالةروما

ولمآ":أورشليمبولسزيارةعلىأهميةالكاتبيعفقلمحيث:22أ8

."أنطاكيةإلىانحدرثمالكنيسةعلىوسئمصعد،قيصرئةفينزل

حصلتحيث،أنطاكيةإلىبولسزيارةإلىبالنسبةأيضاوهكذا

..."خرجزمائاصرفوبعدما":الآخرينالرسلوبينبينهالقطعة

غلاطيةكنائسليتفقدمسرغاالعودةيوذبولسكان.أ(23الآية)

أفسسفييمكثأنقبل(ب23الآية)ويقؤيهاأيسمهاقدكانالتي

؟ا9أعمالأيضاأنظر-9؟8:هكورنثوس)1لهمركزاويجعلها

أ-38()2(.02:7

كعاصمةمكانتهاإلى،الأرجحعلى،المدينةتلكاختياريعود

)1(

)2(

الرسالتين.هاتينعلىالتعليقلاحفاأنظر

العامل!أبرزمىاثنادوهما،21(ا-)18:8وأكيلابريسكيلاأفسسفيترك

اإلولستعليمانق!!فيمهضادوزايؤديانحيث18:24-26(،)أنظرممه

أ؟التليماتلائحةمطلعفىذكرهمايردحيتبما:63رومية؟أبولوس

4:6-تيموثاوس2بمالإخوةمحموعمنيميزانحيث9،ا:6كورنثرس

القليلين.لول!أتبامنالنهايةإلىلغمياأتهمايظهرحيث91،
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شإلى-والاتصالالسفريسفلالذيالأمر-الرومانئةآسياضاطعة

غلاطية:الأممئةبولسكناشتضئملدائرةكمركزالجغرافيئموقعها

تتمتعأفسسكانتأخرىجهةمن.وكورنثوسوتسالونيكيةوفيليئي

المملكةكانلماالأقصىالغربفيتقعلأئهاذلكرمزئةبأهمتة

ب!تالفاصلةالحدودعلىأي،اليونانمنالبحرجانبوإلى،السلوقثة

إلىرسائلهبولسكتبالمراكزهذهمن.الأموأراضيالهودئة

فيإفاكتبهافقدروماأهلإلىالرسالةأفا.والكورنئتينالغلاطئين

والأخائتةالمقدونئةكنائسهالأخيرةزيارتهخلالكورنثوسفيأوأفسى

القطيعةوقبلأورشليمإلىالأخيرةزيارتهقبل،02:أ-6()أعمال

المالهؤلاءرفضعندماهناكحصلتالتيالكنيسةقادةمعالنهائئة

داخلئي"يهودقي"خلافذلكوتبع."الفقراء"أجلمنجمعهالذي

ثم.فلسطينقيصرتةفيالرومانئةالسلطاتقبلمنبولسبسجنانتهى

فيليتيأهلإلىرسالتيهكتبهناكومن،روماإلىلقيصراحتكامهقاده

السلطاتأنوهي،أخرىإمكانتةثضة.إعدامهقبلفيلمونوإلى

ثتم،الأخيرتينرسالتيهكتبحيثأفسسفيعليهقبضتالرومانئة

أيضا.هناكحتفهلقي



تسالونيكيةأهلإلىالأولىالرسالة

أخبر،تسالونيكيةإلىرحلتهمنكورنثوسإلىتيموثاوسعادئا

والأهغالأولىالصعوبة.هناكالمؤمنونيواجههاالتيبالصعوباتبولس

الإنجيلطريقعلىعوائقتضعأنقزرتالأورشليمئةالقيادةأنهي

الأعمتحزرحولتعليمهورفضت.الأملدىبهيبثئربولسكانالذي

بولسرد.قاطغارفضاالموسوفيالناموسطاعةومنالختانضرورةمن

هذهالخمسةإصحاحاتهامنثلاثةتعالجرسالةبتسطرالوضعهذاعلى

المسألة.

جانبإلى،بولسأنالفورعلىنلاحظالرسالةهذهقراءتناعند

عنللدفاعبهمايستهانلاوطاقةوقئايكزس،إنجيلهعلىالتعليق

الصعوبةمنأئهبولسخصومأدركلقد.واضحهذاسبب.رسولئته

جتذاتدريئامتدزئافزيسئاكانفقد؟ملموسبشكلالخطأإثباتبمكان

ويرذنقطةكليتناولأنعلىقادزاكانولذلك،الكتابأمورفي

يدفعأن،أورشليماجتماعفي،استطاعأئهإلىبالإضافةهذا.عليها

.("اليمينأعطوه")لهمبمساواتهالاعترافإلىأنفسهم"الأعمدة"

انضمبولسإنقائلينشخصهعلىالتهخمإلىبولسخصوملجألهذا

فأيضالذيالأمر،ليسوعأصيلأتلميذاالبدءمنذيكنولم،لاحقا
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بتعبير.شكموضعيقولهشيءكلوأن،ذاتهافيقائمةسلطةلش

خصوضا،سلطهفيالشكإلىأتباعهيدعونالخصومكان:آخر

لأنوذلك،قويةالحخةهذهكانت.الإنجيلمضمونلهمفشرعندما

تمفإذا.الشخصثةسلطتهعلىعائمبشكلتأشسصتبولسكناش

سلطة"عنالرعاياتلكتبحثسوف،السلطةهذهشأنمنالتقليل

فيالمسيحتةاليهودتةالقيادةسوىتكونلاقدوهذه"،أعلى

تتعفقأساسئةمسائلفيبولسعارضتهناكوالسلطات.أورشليم

لكئها،أورشليماتفادتىتفسيرهبرفضتكتفول!ا.الكتاببتفسير

.ضذهجانبهاإلىللوقوف،رسولانوهما،وبرنابابطرساستمالت

مزةيخطئقدأئهيعنيفهذا،خطأعلىبولسا!مزة"ثبت"وإذا

يتفخصواأنأتباعهعلى،ضلالعلىيكنلمأئهوللتأكدبمأخرى

و"الرسل""الأعمدةتعليممعإئاهمقارنينتعليمهباستمرار

هؤلاءجانبإلىفالحقالآراءتضاربتوإذا".والآخرين

."الآخرينالرسلو""الأعمدة"

فيورسولتتهإنجيلهعنالدفاععلىمجبزانفسهبولسوجدوهكذا

أهلإلىالأولىالرسالةفي،هنا،نجدهمابالضبطوهذا.ذاظالوقت

التالية.مراسلاتهوفيتسالونيكية

)1:1(التحثة

إلىأي،التسالونيكئين(حاط!س!3)!أكنيسةإلىموخهةالرسالة

ل!ش.سلطةذاتتكونأنيجبولهذا،بكاملهاالمجتمعةالجماعة

فعلردةتكونأنخشيلأتهزبما،أبوئةبلهجةيكتبأنفضلبولس
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يذصأنوآثر."مزاجهم"بتعكيررسالتهفتتسئب،سلبتةسامعيه

سلوانس،مساعديهاسميمع"،"رسوللقبدونمن،اسمه

خطر.فيرسولئتهالمطافنهايةففي،و!وشاوس

2-9(:)1المقذمة

استهل،ب(9الآية)،الأممنعملئاالتسالونيكئينكلكانلمآ

الإيمان:الجديدةحياتهمفيأساسينبأمرينبتذكيرهمرسالتهبهولس

منهه.ر!"لبهطخلا!ترهيالتيوالمحئة،الجديدإلههمالتزامبمعنى

مسؤولينيكونواأن،الأخيرالمطاففي،عليهمبأئهأيفماويذكرهم

)الآيةالبشرتةالسلطاتأماملا،الرثمجيءعند،نفسهاللهأمام

بالإنجيل"اتر"اللهضعبأئهميدركواأنعلىإئاهمحماشا،3(

للغاية.جدقيأمروهذا4-ه(،)الآيتانبهأتاهمالذي

الفرحوفيالضيقفيبولسيشاركواأنعليهمفيفرضالإنجيلأثا

قدوةصارواوقد،فعلوهماوهذا.6()الآيةال!4روحيمنحهالذي

ليسالآنيذاع)1(مقدونيةفيبدأالذيفالإنجيل؟آخرونبهايحتذي

فيأي،المعروفالعالمكلفيبل،فحسببولسحيثأخائيافي

الآيتان)إليهانقلهإلىالآنبولسيهدفالتي،الرومانتةالأمبراطورئة

الإلهإلىالرجوعفهوالإنجيللهذاالأساسالمضمونأئا7-8(.

العتيدةالدينونةغضبمنسينقذناالذيالقائمابنهوانتظارالكتاليئ

1(.90-)الآيتان

السابق.الفصلأنظر)1(
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)2:أ-16(الرسولئةبولسبخدمةالتذكير

تكبدهالذيبالضيقعالمونبانهمفيذكرهمبولسيتابع،ذلكبعد

فيعذابمنلاقاهماوسطإليهمالإنجيلحملفقد؟الإنجيلأجلمن

الصراطعلىيسيركانأتهعلىدليلوهذاأ-2(.)الآيتانفيليتي

أتهفأظهر،رسالتهفيقدئاالمضيعلىبولسشجعوالألم.المستقيم

سوىيطلبيكنلم.4-ه()الآيتانوالرسولثةالإنجيلعلىأمين

السببلهذا6(.)الآيةالناسيقولهلمايأبهيكنلملذلك،الفهموافقة

مرضعكأئمنحوهمتصزفبل،أ(7)الآيةالرسولئةسلطتهيستخدملم

يكزموهأنمنهميطلبلمإئهحئى11(.ب-7،8)الآياتكأبأو

)الآيةبنفسهالمادئةحاجاتهلسذ،بينهموهو،يعملكانبلكرسول

يؤكدالذيالأمر،اللهككلمةوقبلوهاكلماتهتسفمواذلكومع.9(

الآلامفييشاركواأنإلىهذاقبولهمبهموأذى.13()الآيةرسولئته

المسيحئينمعتكافؤهمأثبتوا،المحنىبهذا.1(4)الآيةبالإنجيلالمرتبطة

أهل،اليهودمنذاتهاالفطةالمعاملةلاقواالذين،اليهودتةفياليهود

خلاصمنعمحاولاتهمجعلتهمفقد،هؤلاءأئا.1(4)الآيةعشيرتهم

كماصنعوالانهم،غضبهوسيدركهم،لثهأعداءالإنجيلببشارةالأعم

أ-5)الآيتانوقتلهمالقهأنبياءرفضعندماالكتابيئإسرائيلصنع

وجماعتهليعقوبتوضيخايكونأنالقولبهذاالمقصودزبما.16()!(

.الأمبينالإنجيلنشرمنبولسمنعيحاولونكانواالذين

يبؤ(الأمإنجيل)والإنجيلاللهكلمةبينوساواتههـالأنبياءيصرعبينبمرازاته)1(

ا:أ-6.روميةفيبمحتملائقنحوعلىلاحفاسيقولهعصافيعئرلولس
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أ-3:13()2:7بالتسالونيكئينبولساهتمام

نفسهإلىبنظرتهالتسالونيكتينالمؤمنينثباتعلىبولسقلقيرتبط

عندئذفقط.الرثدينونةيومسيأتيعندماالرثأماممسؤولكرسول

حفظإذاإلآيحصللنهذالكن.الفائزينإكليليمنحسوف

نالواأتهمعلىبرهائاهذاسيكونفعلواوإذا.الإيماناقسالونيكئون

زيارتهمامنمنعهأنبولسيرىالمنظورهذامن.بولسمناللهكلمة

القطيعبأمريهتئملمبولسأنيظهرأنيريدالذيالعدو،الشيطانعمل

بنفسه،يزورهمأنيستطعلموإذ.3:ه(أ-25،)2:7إليهالموكل

إنجيلفيمعناوالعاملالفهخادم"،تيموثاوسالأؤلمعاونهأرسل

يستتبعالإنجيلبأنويذكرهمإيمانهمفييثئتهمحتى"،المسيح

الفصلفيشرحتكما)3:ا-4(.أجلهمنالآلامفيمشاركتهم

يكونلن،بولسإلىبالنسبة،فيليثيفيبولستبشيربخصوصالسابق

-إشعياءكلماتخلالمنالمعطاةالقهوعودتتحققلن-إنجيلهناك

نأنستطيعالأساسهذاعلىفقط.(وحفظوه)الأمبعضقبلهإذاإلأ

)تبضيرس!ا!!+!7أأ!+02اليونانيئللفعلالغريبالاستعمالنفهم

بول!ع!؟إلىتيموثاوسنقلهاالتيالسازةالأخبارعنللحديث(الإنجيل

الإيمانحفظواقدفهمالتسالونيكثينعنالخبرهو،هنا""الإنجيل

تيموثاوسأرسلكانلئن.6()الآيةبولسبهمابشرهماللذينوالمحبة

تعزىالذيهوأئهإلأ2(،)الآيةح)!ك!ءع!5()ا!3ليعزيهم

7(.)الآيةوالضيقالآلامرغمالإيمانفيبثباتهمس!"،!اط!ع!"()ولس!+4

)الآية"الرثفيأنتمثبئمإننعيشالآن)"عليهماتكالهيؤكدفهو

9(.)الآيةجهتهممنلئهيقذمهشكزايجدأنعنويعجز8(،



الجديدالعهدإلىمدخل44

يتابع:يرتاحأنيستيمالن13()الآيةالرتيأتيأنإلى،ولكن

،1(0)الآيةإيمانهمليشذدأخرىمزةوجوههميرىأنطالئاابتهالاته

ذلك،يحينأنإلى،ولكن،11()الآيةطلبهيستجابأنويرجو

12(.)الآيةبأمرهميهتئمأننفسهالرثمنسيطلب

)4:ا-12(مستعجلةأخرىأمور

تعاليموفيالكتابفيمتمزسيناليهودمنبولسمعاصروكان

لإسرائيلالرسمتةالكتابئيالإلهإرشاداتوهي،والشريعةالأنبياء

الكتابئة"الشعوب"فهماالأمأئا.القهبم!ث!يئةعالمينكانوا.الكتاليئ

الفه.غضبمستحفةواعتبارهاطرائقهاإدانةعنالكتابيكصلاالتي

عليهطفيفتعديلفأفي،عادة،أساشا،المواظبالتصزتكانلمأ

التغييركانإذابالحرفيفكم،ينقطعلاوتذكيزامستمزامجهوذايتطفب

طرائقيتركواأنبولسبشرهمالذينالأمعلىكانجذرتا.

منهتعفموهأنلهمسبقماهذا.طرائقهمهيالتي"،"الشعوب

يقولب""أنبولسحاول.بهيذكرهمبدأماوهذا،ا-2(الآيتان)

الكتابئةالتعابيرمنبسهولةنستنتجهوهذاالكتابيئالإلهلمشيئةوففاالأم

الزنىمقابل3ءأ!!،أ()1()ثاهثعالقداسة؟اللهمشيئة:يستعملالتي

النجاسة؟كمنتقمالرثبم)3(اللهيعرفونلاالذينالأم؟)!ا!ولعه"()2(

)1(

)3(

حماعته.أعضاءصفةوتالئاالأساستةاللهصفةوهي

آلهةوراءللسيرالرثإهمالإلىالنبوتةالكتبفيتشير.الخطيئةخلاصةوهي

.أخرى

8:ا-6؟كورشوساأيضاأنظر2.ا:ه.إرميا!7:6؟مزمورمعقابل

4:8-9.غلاطية
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3-7(.)الآياتالقداسةمقابلع!؟،ءط!()1(3)!أ

بإشارةبالقهالتسالونيكئينلعلاقةالمكزسةالفقرةهذهبولسينهي

إنسائا،يرذللايرذلمنإذا":القدسالروحكمانحاللهإلىمفاجئة

الروحذكريرد8(.)الآية"القذوسروحهأيضاأعطاناالذيا!،رل

أ:4-6.فيقبلأالقدس

يصرلمإنجيلناإن.اختياركماللهمنالمحبوبونالإخوةأتهاعالمين"

كماشديدوبيقينالقدسوبالروحأيضابالقؤةبل،فقطبالكلاملكم

بنامتمئلينصرتموأنتم.أجلكممنبينكمكئارجالأفيتعرفون

".القدسالروحبفرحكثيرضيقفيالكلمةقبلتمإذوبالرث

تمائااللهشعبصارواوقدمختارينالتسالونيكئونالأممئونكان

وفبلبهبشرالذيبالإنجيلوذلك،"الختار"الكتابئيإسرائيلكانكما

أ-.5:92فيالروحإلىالتاليةالإشارةنجد.القدسالروح"في

معنىما."بالنبوءاتتزدروالا،الروحتطفئوالا":النبؤةمعبارتباط

هذا؟كل

عندالكتابيئ"القدسالروح"عنصرأبرزنفسهبولسأن،قناعتي

في.عليهاالسيطرةفرصأورشليمكنيسةيعطيلاحتىالأمكنائس

منجعلالذيالأورشليميئالكاهنحزقيالأساسبشكلاستوحىهذا

إلهفيهيتكفممكائافقطليس،الأممثةوتالئا،البابلئةخابور!طقة

علىبالتشديد)،المكانمنهاجحل،ذلكمنأكثر،بل،أورشليم

الله.جماعةخارجكانمنالىإشارةوهي)1(
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سلطوفي.بشكلذاتهاأورشليمإلىاللهيتوخهمنهالذي،(التعريف

كلمتهماأو،حزقيالونبتهالقهيكونأنمنبذلاكانذلكلتحقيق

هذا.القهروحإلأيحققهلاالذيالأمر،تحزكهمافيحزين،المنطوقة

لهاوأتاحالتحزكإمكانئة/النبوئةالإلهئةالكلمةأعطىالذيهوالروح

حزقيالنموذجبولسإثبع.أورشليمإلىالأممئةبابلمنتنتقلأن

اللهبكلمةمباشراتصالعلى،البولسئيبالإنجيل،أتهالكنائسهوأوضح

القادةهؤلاء.وقادتهاأورشليمخلالمنوليس،روحهخلالمن

بهذا.وليالكصالإنجيلفياللهبكلمةمرتبطونهمالأورشليمئون

عينهالوقتوفيالإنجيلعلىكنائسهلاعتمادأساشايضعأنبولسأراد

يتركسوفالمحئمموتهأنباستمراروعيه.أورشليمعناستقلالهايرشخ

الرسولكانلأئهوذلك،بهذاللقيامدفعهالذيهو،"يتيمة"كنائسه

تصيرأنلرسائلهمقذزاكانهنامن.جانبهمإلىالواقفالوحيد

كلمتهتفسيركيفثةفيالأخيرةاللهكلمةأي"،المكتوب"إنجيلهم

رسائلوراءالقصدكانوهكذا.صحيخاتفسيزاالكتابفيالموجودة

كتابتها!)1(لحظةمنذمقذسككتابتستعملأنذاتهابولس

يتقئدواأنتالئاوعليهم،شعبهفهم،الله((مختاري"الأمكانإذا

الآخرالجانبيستتبعأنإذاعجبلا.شريعتهفيعنهاالمعئربمشيئته

عملئا""جانئا،الأمكنائسبخصوص،الأساسبولساهتماممن

بولسيعلنوسوف.ونظمهاللهقوانينيتبعأناللهشعبعلى:لإنجيله

أ:8-.1(3)روميةرومافيالأممئةالمسيحئةللجماعةبوضوح

غلاطية.إلىالرسالةيعالجالذيالفصلأيضحاأنظر)1(
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يكمنالناموسملءأن5:14(اصية)غلاغلاطيةفيالأممتةو!نائس

يعطيهاالتيالأهمئةنلاحظالرسالةهذهفيوهنا.القريبحئةفي

إئهمالحضوصهذافيللتسالونيكئينيقول.الثأنلهذابولس

الجديد"العهد"إلىلمحاشارةس!"،(،40ز)!كاأكا!4"اللهمنمتعثمون"

سوفالقهناموساننقرأحيث3-34()1(31:ا)إرمياإرميافي

الك!لأنلتعليمهحاجةهناكتكونلنوأله،الناسقلوبعلىيكتب

به.سيتقئدون

(1اا-5:)4:3الربئومجيءالأمواتقيامة

قبلمناختياره!اأعني،الأعمإلىإنجيلهبمبدأيسامعيهذكرأنبعد

كانتخاضةمسألةبولسيعالج،مشيئتهإتم!امومسؤولئةالكتاليئالإله

قبلواالذينأنيعتمسمعوهقدكانوا.بعضهمموتوهيألا،تقلقهم

ا!بمالهاسلطةتحتليدخلواالأصنامسيطرةمنسيتحزرونالإنجيل

1(..:9-)1بالمجدابنهمجيءعندغضبهمنسينعتقونالذي،الكتابيئ

المجيدالرتموكبإلىلينضمواأحياءيبقونسوفأئهمواستنتجوا

وأ،التسالونيكتينالمؤمنينبعضأنغير.أعدائهكلعلىكمنتصر

هذاوستب،بولسغادرهمأنبعدمات،الأقلعلىمنهمواحذا

نإويقولالموضوعهذابولسيتناول.هناكالكنيسةفيحزئاالموت

التسالونيكئينأنحينفي،الأم،لهمرجاءلابالذينيليقإئماالحزن

إتمابمجدالآتيبأنالآنيؤمنونلأئهم"الشعوب"منجزغابعدالسوا

ا-61.164صفحةتسالونيكيةأهلإلىالأولىالرسالةتفسيرأنظر)1(
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المصيريلقونسوفرفاقهمنالبعضوأن،والقائمالميتالمسيحهو

لأن((سيرقدون))بالأحرىأو،سيموتونأئهمأي،هولقيهالذيذاته

فيهمتوفوافالذين.أ-14()4:3مسيحهأقامكماسيقيمهمالله

إلىالانضمامإلىأحياءزالواماالذينسيسبقونلأثهمأفضلوضع

هذهتفسيربغية،بولسيلجأ.15()الآيةالمنتصرا!ئهابنموكب

للحدساتستعملعبارةوهيوله!ء"(،)ء!3المجيءصورةإلى،المسألة

عنأو،مدنهمنمدينةلزيارةالحاكمأوالأمبراطورأوالملكقدومعن

حيثالعاصمةالمدينةإلىكبيرةمعركةفيمنتصزاالجيشقائدعودة

لتتويجهانتظارهفيالشعبرأسعلىالحاكمأوالأمبراطورأوالملك

بالنسبةنصرهالذييسوعوضعالثانيةالصورةتناسب.النصربإكليل

أعطيالذيالإنجيلفيخبرهقبلوالأئهموذلك،حقيقةالمؤمنينإلى

لاولكتهمالجيشقائدانتصاربخبرسمعواوكمواطنين)1(.ككلمةلهم

مدينتهما،إلىعودتهينتظرواأنعليهمبلمنتصزايروهأنيستطيعون

.مجيدةحفةلابشاالمنتصرالمسيحمجيءينتظرواأنالمؤمنينعلىهكذا

موكبه.إلىينضمواأنيستطيعونعندئذفقط

فالأموات.التسالونيكئينبولسيعزي35!!ول3!ةالخلفئةعلى

أيفماههاسيقومون،14()الآيةيسوعقامكما.فضلىحالةفيبينهم

المنتصر،المسيححاشيةضمنمنوسيكونون،15()الآيةمجيئهعند

أبوابعندانتظارهفيفسيكونونالباقونأفا14(.)الآيةمعهآتين

سيكونعندئذ.المستقبلينمنويكونوا،قدومهعندإليهلينضضواالمدينة

ا-4.17ا؟ا:8-..وروسيةا:512كورنثرساأنظر)1(
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النقطة17(0)الآيةالأبدإلىالمسيحمعوأحياء،أمواتا،الجميع

أؤلينسيكونونبل15(الآية)يهملوالنالامواتأنهيئهناالأساسية

للنوحعذرالتسالونيكتينلدىليسوهكذا.الأحياءأمام،16()الآية

1(.6)الآية"المسيحفيالأموات"،1(4)الآية"رقدواالذين"على

.18()الآيةالرسوليقول"الكلامبهذابعفابعضكمعزوالذلك"

مجيءتوقيتفيالتفكيرمغئةمنيحذرهمذلكبعدومباشرة

يتوفعهلا.)2:ه("يأتيهكذا،الليلنصففيكلص"فيومه.الرث

)الآيةالهرببدلالدمارسيسئبلابرلهوذلك.نتائجهوهكذا،أحد

ضرورفيغيرأمروهذا،الرثسيأتيمتىتوفعيحاولواأنفبدل.3(

يفوتهملنوأئه،لصالحهمسيكونالمجيءهذاأنمنيقينعلىهملمن

اليومذلكفييكونواأنعلىيحرصواأنلهمالأفضلمن،3()الآية

،6-7()الآيتان"وصاحينساهرين،للنوركأبناء"للقائهمستعذين

فيهاثتتهمالتي،8()الآيةوالرجاءوالمحئةالإيمانعلىمحافظينأي

أدأوالأحياءالأمواتيستطعالشرطبهذافقط(.2-ه:1)بولسإنجيل

بحضابعضك!اعزوالذلك"أ(..)5:المسيحمعالأبدئةالحياةيضمنوا

أخرىمرةالرسوليقولدائضا"،تفعلونكماالآخرأحدكموابنوا

يسئبألآعلىحريصبولص!.بكاملهاالفقرةنهايةفي11()الآية

التسالونيكتينلدىقلفا،ا-18()4:3الأمواتجهةمنتعزيتهكلام

بهمالالتقاءعلىمنهمتلهفاالمجيء،توقيتفيالتفكيرإلىيدفعهم

فسيحضرهم16()الآيةالمسيحفيماتواقدرقدواالذينكانلمأ.قريئا

هذافيأنفسهميشغلواألاالتسالونيكئينعلى،14()الآيةمعهالله
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ذواتهمعلىيخافواأنعليهمبهمالالتقاءيريدونحفاكانواإذا.الأمر

معلئاالبوقاصوتسماععندومستعذينساهرينليكونواويعملوا

يسمعواأنقادرينغيرالسكرمننياتاوجدوافإذا.الرفياقتراب

إلىالانضماميستطيعواول!البوقصوتسمعواإذاأو،البوقصوت

ومنالاحتفالمنومطرودينمرذولينينتهونسوف،المستقبلين

وعظهم،الرسوللأنوذلك،عذرلهميكونولن.اللهملكوت

إلىدعاكمالذي،دثهيحقكمايسلكوا"بأنوأوصاهموشخعهم

أ-12(.)2:ا"ومجدهملكوته

2(أ-ه)5:2متفزقةنصائح

يعطيهم،التسالونيكئينبالتشغلمهضةمسألةبولسعالجأنبعد

،كالعادة،اللائحةرأسعلى.العائمالكنيسةبوضعتختمقوصايا

وذلكمهئمأمرهذا.اجتماعاتهمفيأكهـء+()3والنظامالترتيبقضثة

جالسكملكيصؤرالكتابوإله،الكتابيئالإلهجماعةالكنيسةلأن

إخلالكل.مملكتهفيالحياةومعطاسلامئانظاتايحفظ،عرشهعلى

الخوائتةالقوىعلىالسيطرةعلىقدرتهعدميعكس%نماالملكهذابنظام

،المطافنهايةفيوتضع،فيهاوالساكنينمملكتهوجودتهذدالتي

بولسيكزسلهذاوشك)1(.تساؤلموضعالحكمعلىوقدرتهملكئته

وطاعتهم،الجماعةشيوخاحترامعلىليثمخعنصائحهمنالأسدحضة

الاهتمامأمرإليهمأوكلوقد،"الرتفي"يدئرونكمالذينفهم

المحئةهوذاتهاالعملةمنالآخرالجانب0أ-14(2)الآياتبالكنيسة

03.4-هصفحة،الثالثالجزء،القديمالعهدإلىالمدحلأنظر)1(
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.15()الآيةبعضابعضهماحتمالفيعنهاالتعبيرينبغيالتيالأخوتة

)1(.الجماعةوجوديتهذدالشروطهذهدونمن

16()الآيةفرحهمعندوئايعئروابأنسامحيهبولسيوصيثئم

المحنكلرغمالإنجيلبكلمةالممنوحةاللهعطية،القدسدالروح

علىمهزوثابداوإنانتصرالذيالمسيحيضاهونبهذا.)1:ه-6(

دفهالشكرتقديم،الأساسثةالصلاةميزاتمن،السببلهذا.الصليب

مجدهمعالمسيحفيالغلبةالتسالونيكئينمنحالذيأ(أأ-8)5:7

جهتهمامنالمسيحيسوعفياللهمشيئةهيهذه،الواقعفي.وملكوته

لهه،أعطيقد،الفرحمانح،اللهروحطنوإذااب(.8)الآية

التعليمفيالظاهربعملهمزدرينهذاالروححضوريطفئواألافعليهم

ملموسةوخيمةعواقبثضة.كنيستهمفي2(ا-.9)الآيتانالبوقي

لأورشليماستعبادهمإلىيؤذيقدلأتهوذلك،بالنبوءاتللازدراء

ويمتحنوا،الإلهئيالروحيخدمواأنبالأحرىعليهم.وقادتهاالأرضثة

حسنهو:طاأي،منهبالحقيقةهوبماويتمشكواشيءكلبنوره

21-22(.)الآيتان

اللهسلامعلىللحفاظالضرورئةالشروطكلبولسعذدأنبعد

علىالتسالونيكتينيحفظلكيالسلامإلهإلىصلاتهيرفع،الحياةالمانح

ثغا.23()الآيةالمسيحيسوعالرثمجيءحينإلىالمستقيمالصراط

دعاهم""الذيالثهلأنستستجابصلاتهأنمنيقينعلىأئهيضيف

فييذكروهأنبولسيسألهمثم24(.)الآيةوعدهيتممسوفلانجيله

892-.92.صفحة،غلاطيةتفسيرفيلهاوتفسيريا5:هغلاطيةأنظر)1(
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صنعهماكللأن،25()الآيةاجتماعاتهمفي()الشكرتةصلواتهم

)2:13(.بولسبهأتاهمالذيالإنجيلخلالمنكانأجلهممنالله

2-27()5:هأخيرةكلمات

قراءةأتةتتلىكما،رسميئاجتماعفيرسالتهتتلىأنبولسأراد

.الاخوةكلأمامالرسالةلتلاوةالأسهلالطريقةهيهذه.كتابئة

ليقوموا(إئاهمتحليفهأي)"بالرثلهممناشدته"أنذلكإلىأضف

الكليصبح،الأمرهذابقبولهم،أئهمسوىتعنيأنيمكنلا،بذلك

كماالإنجيلبالحقيقةمنهقرأوهمايعتبروابأن،القسمتحت،ملتزمين

)2:13(.الحق"اللهككلمة))بل،بشرئةككلمةلا:منهتسفموه

قراءاتجانبإلىتقرأرسالتهكانت،الأممئةبولسكنائسفي

أئهوبما.سلطانذاكتابئاتفسيزاتعتبركانتوهكذا،القديمالعهد

كلويعاملوا،هيكما،يقبلوهاأنالحاضرينالإخوةكلعلىكان

ينطبققانونهكان،"المقذسة"بالقبلةالقداسةفيكمتساوينالحاضرين

بتعبير.الاجتماعفييشاركونكانواالذيناليهودمنالحاضرينعلى

الواحدةاللهلكنيسةمتسالينحوعلىملزئاالواحدإنجيدهكان:آخر

."للأمثغاأؤلألليهود"،بكاملها

لنعمةأمينينالتسالونيكثينكليبقىأنسائلأرسالتهبولسيختم

الواحد)1(.الإنجيلفيبهكرزالذيالمسيحبيسوعأعلنتالتيالله

.6:أغلاطيةأنظر1()
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قامرحلةبعيد،أفسسفيمركزهمنغلاطيةأهلإلىبولسكتب

الذيالإيمانفيالكنائستلكليشذدإليهاذهبالتي،غلاطيةإلى!ا

كانأنبعد،مباشرةالرسالةكتابتهأفاأسسها)1(.عندماإتاهعفمهم

يعقوبجماعةمنأشخاضاأنعنوصلتهأخبازافلأن،شخصئاهناك

ما،لكن.إنجيلهعنالغلاطئينالمؤمنينإبعادمحاولينيتعفبونهكانوا

نأمنويخاف،الغلاطئينالمسيحئينعلىيقلقأنإلىبولسدعاالذي

الرسميئالإقرارورغمالمتكزرةجهودهرغهـا،السرعةبهذهيخذلوه

خصومهحخةجعلالذيما؟أورشليملاتفاقوففاتعليمهبصخة

نكثقدغالبئتهما،بللا،منهمعدذاأنحذإلىللغلاطئينتروق

مقنعةكانتالخصومهؤلاءحبةأنفيشلثلا؟إنجيلهمعبعهده

جذا.

الحصومحخةخلفئة

الموسوئةالكتبأوالتوراةهووالأساسالأؤلاليهودئةكتاب

وكانهاتبدوالتيتلكحئى،الكتبمنمجموعةوكأتة.الخمسة

نأالكتابهذامنالقصدليس،مستقفة"قواعد"علىتخوي

5-9.صفحه،غلاطيةتفسيرأنظر)1(
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منهالقارئيختاركأن،التعبيرصخإذا،"سحرقي"بشكليستحمل

ناإلا.الأوضاعمنوضععلىتنطقأئهاالأولىللوهلةيظنفقرات

فيأمالماضيفيسواء،الكتابيقرأونللذين،بذلكالقيامتجربة

الشائعةالأقسام،المثالسبيلعلى،خذ.تقاومأنمنأقوى،الحاضر

القارئتعطيوالتي،المعاصرةالمقذسالكتابطبعاتفيتجدهاالتي

الأوضاعمختلففيإليهايعودأوليقرأهاكتابئةفقراتمنلوائح

ماأو،الفشلأوالنجاح،الفرحأوالحزن،الوفاةأوالولادة:الحياتئة

الآلهةمنلمجموعةالإجمالتيالحاصلهوالكتافيالإلهوكأن.ذلكإلى

إ)1(حياتنامنمختلفجانبأونطاقعنمسؤولمنهاكل،الوثنئة

فيالآنوأبين،القديمالعهدإلىالمدخلسلسلةفيبئنتأئنيغير

كلأخذسواء،المقذسالكتابأسفارأن،الجديدالعهدخصوص

لاقضة،ونهايةبداءةلهاكقضةكتبت،كمجموعةأوبمفردهسفر

)2(.كاملةإليهانظرإذاإلأمعناهائفقه

القضةمنأجزاءانتقاءفخفيدائضايسقطون.بشزالبشرأنغير

)1(

)2(

المساكيرالوثنتينعلىكانحينففي:الكسلمننوعالأحوالأفضلفيهذا

حوائاويضنواالمناسبالطلصيطلبواحتىووظيفتهإلهكلاسميتذكرواأن

لنفعا،يعردماكلنف!هالالهمنرنطبالإزعاجهذانصنتخطىسريئا،

الكتاقيالألهمنالموقفهذافيجعلأصوئهافيأئا.ورغباتناحاجاتاوفق

1)بثر"قلبعلىيخطرولمأذنبهتسمعولم،عينترهلم،الذي

لإرضاءالثرقبلمنموخهةالانترنتشكةعلىصفحة2:9(،كررثرس

الآنثة.نزواتهم

261-263؟.الصفحة،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلانظر
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سصء.حياته!اأوضاعمنذاكأوالوضعلهذاأ!مناسبةلهمتبدو

اليهودأصاب،وخيمةعواقبذووهوهذا،الكتاباةصمال

المركب"بتسميتهويمكننا،هذايومناحئىالقرونعبرواليونانثين

التوراةفيمرموقةمكانةمصرمنإسرائيلإعتاققضةتحتل."اولبثي

نأفيهشكلامما.اليهودئةكتبأؤل،الخمسةالموسوئةالكتبأو

ونزعةالعبودتةحيالبالاشمئزازشعوزااليهودعندعززتالقضةهذه

النسبةيفشروهذا.التجارةإتقاناصريقعنالمادفيالاستقلالنحو

زمنفيالرومانثةالأمبراطورئةيهودبينالعتقاءأوالأحرارمنالعالية

بل،ذاتهبحذهدفايكنلمالخروجأنغير.سواهممعبالمقارنةبولس

عدو،العبودئةلا،الخطيئةأنالناموسوفي،الناموسلإعطاءتمهيذا

فيللحياةقانوئاليكونأعطيالناموسانإلىبالإضافةهذا.الله

كتابتكرازايوضحكما،عليهإسرائيلسيحاكمومقياشا،كنعان

الخطيئةعلىالتشديدهذايأتيثم.التوراةكتبآخر،الاشتراعتثنية

نقرألاحيث،الثانيالكتابيسضىما%و،الأنبياءفيالعبودثةمنبدلأ

تداعىأئهبل،ضعفهبسببإسرائيلعلىتغفبالخصوممنخصضاأن

أخطأ.لأتهالثهمنئبيوأئهوأخطأ

الكهنةمنعائلةقادتالميلادقبلالثانيالقرنمنالأؤلالنصففي

انتهتالسلوقئينضذمسفحةثورة،المكابئينعائلةهي،الريفئين

بهؤلاءاليهودكل.خبلم.عليهاالمكابئينوبسيطرةأورشليمباسترجاع

أنفسهمليعلنواالثورةاستغلوالانهموذلك،منقذينيعتبروهمولمالقوم

لاذغا.نقذاالحسيديمجماعةلهموخهتوقد.ملوكاثثمحكائا
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دراسةعلىيشذدتيازاأنشأواوقد،بتمامها)1(للتوراةصارمولاءولهؤلاء

إلىالأيخراللهصوتباعتبارهاوتفسيرهاوالكتاباتوالأنبياءالتوراة

التيار.هذامنفرغا،منهموبولس،الفزيسئونكان.الأبد

قامواالذيناليهودمنالعديديدغدغظلالمكابئين"نجاح"لكن

العامينوبين،(الميلادقبل)63بومبايعلىللثورةفاشلةبمحاولات

الهيكل،وأحرقأورشليمسقطتالذيالوقتفي،للميلادو.667

بيدمجدذاأورشليمسقطت134السنة.أم3وه132العامينبينثخ

أ!طهـةأاه،أ"!ح!ول!أاسمهدريانالأمبراطورعليهاوأطلقالرومان

اور.رومافيالكابيتولتفةآلهةأهئم،ومينيرفاويونولجوبيتيرإكرافا

لأتهاتموتأنيمكنهاولا؟المكابيئالنجاحعقدةتمتلماالهزائمتوالي

كاء!.الكا)2(.-.-
لنكلديمنبروميتيوسولرهو،حشاسوترعلىلصرب

ميزاتمنخاضةميزةإئهروكفيلير.دجونعنهيقولوالذي،بشرفي

فيالمعاصرةالحياةمنحديثبمثلأكتفيسوف.الأميركئةالروح

عيداعتبارعلىيعملوناليهودكانعندما.الأميركئةالمثحدةالولايات

حاولت،الميلادعيدجانبإلىرسمئة"أميركئة"عطلةالهانوكاه

"للنضالذكرىأتهعلىلهترؤجأناليهودثةالمنطماتبعض

العباراتهذهاختيارتملقد."الدينئةالحريةسبيلفيالأؤل(الناجح)

)1(

)2(

مثلأ.السبتبوميقاتلونكانواما

الأولى،اليونالئةالآلهة،التيتانمنواحداليونانثةالأسطورةفيلروميثيوس

للفمودمحطئااعتبرولذلك.للناسوأعطاهاالآلهةمنالارسرقإئهعنهيقال

،القؤةوتايئ،الصرفةنحوطريقهيحثنالذيالبرممبللكائنمثالآوصاروالحلوم

وحدها.بالآلهةالمحصورة
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الأ!ركئينلدىحشاسوترعلىتضربحثىوذلكذ!،سثمكل

إلئيسعىمنكليدعمونالذينبينمناعتبارهميمكنالذين

لمالكتابأنومع،الأميركئينلأنوذلكالخطةونجحت"."الحرثة

علىوللأميركتين-""الحريةمنالنوعهذاعلىيصادقبأكملهيمن

"المركبعائمبشكليتبثون-،المقذسالكتابمعإلفةالعموم

النجاحمثلينجحشيءلا:الأميركيئالقولفلنتذكر".المكابئي

.(*5ث!،أول!3ولحس!ص!ح143أطء3ولس!حح33)

الخصومحخة

الذفيالمكابيئالموقفلهمكانبولسخصومأننعتبرأديمكننا

الأمبراطورتةفيالأكبروالشرف"."النجاحبمفهومالإنجيليربط

اصئامواالواحديصتفأن،الأعظمالنجاحعلامةوتالئا،الرومانئة

العبودتة.منأعتقعبذاأي،عتيفا،الأق!قعلى،أو،حزارومانئا

الغالبئةلأنوذلكسايمهدفأثهعلىالأمرهذاإلىينظرأنطبيعيئ

الحخةأقا.عبيذاكانواالرومانئةالأمبراطورئةفيالناسمنالساحقة

والمبنئة،غلاطيةفيالبولسئةالكنائسلأعضاءبول!خصومأقامهاالتي

:)1(الآتيالنحوعلىصوغهاإعادةفتمكن،المبادئهذهعلى

هذا.لقهمسيخابيسوعبإيمانكمإبراهيمأولادإئكمبولسيقول

نأحينفي،الساحقةبغالبئتكماعبيذازلتممالانكمصحيخاليس

نسلىالأنوذلك،بجملتهمأحرار،الحقيقتينإبراهيمأولاد،اليهود

أها!إلىاطالرساتفسيريفيأوسعالقضايالهدهمناقثةعلىهناأمتند)1(

علاطية.
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بينتناقضهناك(.)المصرئةالعبودئةمنأعتققدالحقيقيئإبراهيم

وقد.إبراهيمأولادأنفسكمتعتبرواأنوبينعبيذاتزالونلاكونكم

بعدهومن،إسحقهوالذيولنسلهلإبراهيموعدها!تهأعطى

لمافما.بهاويعملليكزمهاالتوراةلهأعطيتالذيإسرائيل/ليعقوب

لن،إسرائيلفيأعضاءتكونوالنالتوراةبمقتضىوتعملواتختتنوا

حينيخدعكما،الواقعفي،بولسإن.لإبراهيمالفهوعدعليكميسري

موكبإلىسينضضونالذينمنستكونونبأئكمالاعتقادإلىيدعوكم

منلأتكمخارخاستطرحونأتكمالحقيقة.مجيئهعندالمنتصريسوع

والمسيح.اللهأعداء،"الأم"

علىصعبالختانلأنكفها؟الحقيقةبول!لكميقوللالماذا

الأمبراطورئةفيالمنتشرةالهلينيستثة)1(العقلئةفيعاروعلامةالبالغين

سيرفضونالذينالأعمكلسينفرالختانأنبولسرأىوقد.الرومانئة

متبخحبولسولأن.مهفتهفيفشل"الأمرسول"انفيثبت،الإنجيل

نأيستطيعلن،متباهئاليعرضهتيطسمعأورشليمإلىأتىأئهحذإلى

لقبولأفواخايندفعونسوفالأمإنالقائلطرحهخطأإثباتيتحقل

الإنجيليسهلحئىيختتنواألاالأممنللمهتدينأجازلذلك.الإنجيل

المسيحأجلمنالختان"عار"حملإلىيضطروالنالذينالأمعلى

الذينلكلالإنجيليقذمهالذيالتمام،لإبراهيمالفهوعدتمامهوالذي

كماكاملالثرفيالجسمإنالقائلةاليونانئةالنظرةالهلينيستئةالمقلئةأساس)1(

الترتة.الكائناتخلقتالتيالآلهةإلىإساءةهرإتمالهتشويهفكل،هو

للسخرية.عرضة،العائةالحضاماتفي،ايخقكانلذلك
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قطحوهوألا،هذالتحقيقواحدطريقثفة.أولادهيصيرواأن!!لون

الحقيقئيالإنجيلبولسخانلقد:آخربتعبير.الكتابيأمركماا!كرلة

خلاصه،وعدعلامةنفسهاللهاعتبرهئمايخجلوهو.الخاصق!ره

الوا!د.الإنجيلإلىيسيءبهذاوهو

الختانعارعنيبعدكمإذفهو!بولساحذروا،الغلاطئونأئها

نأبالإنجيليفترضالذي،الفهملكوتولوجعنيبعدكم،ومشفته

لمجدهالفهمجديخون،الأخيرالمطاففي،بولسإن.إليكمجمله

.الكتاببحسبالعظمىالخطيئةهيوهذه،الخاصق

المضادةبولسحخة

شديدة،الأولىللوهلة،تبدووالتيالقوئةالخصومحخةأنبما

إثاها،موخفابولسيدفعها،والعارالقساوةفكرةحولتدور،الإقناع

للغلاطتين:فيقول.ضذهم،هيكما

قدعيونكمأمامالذينأنتم،رقاكممن!الأغبياءالغلاطئونأئها"

كانتتلك3:أ(.)غلاطيةمصلوئا؟"بينكمالمسيحيسوعرسم

الصليبوحده.الرومانئةالأمبراطورئةفيالأملكلالبدءمنذكرازتي

.الأمهؤلاءإلىبالنسبة)1(والخزيوالعارللقساوةالرئيسةالعلامةهو

أماميقولأنإلىاحدكمأضطرلويعنيماذاتتصؤرواأنيمكنكم

ولاؤهلهالذي،وسئدهاحياتهمالكأي،رثهإنالرومانيةالسلطات

تعيدونوكأئكملهمهذاسيبدو.همبأمرهمصلبإنسان،الكامل

21.صفحةأنظر)1(
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والتيسنةمئةمنأقلمنذسبارتاكوسقادهاالتيالعبيدثورةإحياء

إلىالمؤذيالطريقطولعلىالعبيدمنكبيرعددصلببأنانتهت

إنسائايشبهلمحايمانكمهذااعترافكماإن.الآخرينللعبيدإنذازاروما

بولس.،أيضاأناعلئيينطقوهذا.بإعدامهالحكمعلىبنفسهصادق

الختانلأنوذللث،ستقولونمامعبالمقارنةلباهتالختان((خطر"إن

لن،لا.العامةالحماماتإلىالذهابوبعدمباللباسإخفاؤهيمكن

عارمعبالمقارنةالمزتفالعار،الختانلتختاروامئيتفلتونأدعكم

الصليب.

همخصوميفإن،لتبصرواعيونلديكمكانتإذا،ترونوكما

خلالمنسهلأمخرخاأمامكمواضعينالإنجيلعنيبعدونكمالذين

منظزايعملواأنيريدون))الذينهمالحقيقةفي."رخيصة"تضحية

لأجلتضطهدوالئلاتختتنواأنيلزمونكمهؤلاء.الجسدفيحسئا

بل،الناموسيحفظونلاهميختتنونالذينلأن.فقصاالمسيحصليب

منوأفا.أجسادكمفيهميفتخروالكيأنتمتختتنواأنيريدون

اصية)غلا"المسيحيسوعربنابصليبإلأأفتخرأنليفحاشاجهتي

أنا!لا،همفهويتباهىأنيريدمنثضةكانإذاأ(.أأ-6:24

دفاع:غلاطيةأهلإلىالرسالة

فيفعلوكما.)1(وتعليمهرسولئتهبولسخصومتناولكالعادة

عنبدفاعأيضاهنارسالتهبولسبدأتسالونيكيةأهلإلىالأولىرسالته

.38أنظرصفحة1()
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لهذينأبمرجزغايكزس،المزةهذهفي،لكته.مغاوإنج!رسولئته

الرسميئالدفاعطالغتأخذالرسالةأنحذإلى،المترابطينالموضوعين

نأحينفيبولسرسولثةمسألةا:2-14غلاطيةتعالج:المكلتوب)1(

الفه.كلمة،الكتاب(القديم)العهدفيإنجيلهتثئتا-24:7:ه

ميزتينفيتنعكسبولسلرسالةالرسمئةالناحيةأنهذاإلىأ!ت

فيوطبيعتهارسولئتهعلىبولمريشذد)أ(:الرسالةمستهلفيلاقشين

مباشرةليدخلالتقليدتة"الشكر"صيغةيسقط(بو)ا(،)1:التحتة

إنذار.آخرإئاهمومنذزابقساوةسامعيهموئخاالموضوعصلبإلى

كتاب:غلاطيةأهلإلىالرسالة

آخرشيئايقصدكان،الرسالةهذهبكتابته،بولسأنالواضحمن

لمأ:جليئمغاوإنجيلهرسولئتهعلىالتهخمافسبب.الدفاعمجزدمنأكثر

أئهالخصومرأىفقد،التعليمسلطةأعطتهالتيهيكرسولمكانتهكانت

هذهنحوجهوده!افوخهوا.السلطةهذهشأنمنالتقليلالضرورفيمن

فقد،الجذمحملعلىأخذبولسسلطةفيشكهمأنوبما.الغاية

مزة.الغلاطتينذهنفيبولسلإنجيلالمطلقةالصفةإضعفافاستطاعوا

فعالئة.منأظهرهلماوذلك،ذاتهالموضوعإلىبولسخصوميعودأخرى

تعليمه.وعننفسهعنيدافعبولسكانمزةكلوفي

ولغلاطيةأهلإلىالرسالةتفشرهفيلتزد..!يقول)1(

ه+!!لاا!3طس!،!ءع+15،اس!ءااولءمااح3ا+!ك!اءألم!،

تطابقالرسالةبيةإن،!أ!+ح*!ح+4!)أ،أ!،!أ،)"اح979))

2.ا-ه4صفحة،الرومانتةاليونانتة

لا!5:6+!أ،ثعا

ح6++351*،ولحلأ

الدحاعاتلبة
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بشكلككتابرسالتهقذمالخبيثةالمناورةلهذهحذابولسيضعحئى

)1(موسىيكزرحيث،التوراةمنالأخيرالكتاب،الاشتراعتثنيةيشبه

رسالة،9(:1)غلاطيةأهلإلىالرسالةفيبولسيفعلكما-ا!تهمرسل

يختمقبماكنفهفيسالمينالبقاءلسامعيهتتيحالتيالشروطمعالخلاص

الذين،للغلاطتينالأخيرةالقهكلمةهيالاشتراعتثنية.اليومئةبحياتهم

خانوه،ولنسلهلإبراهيمبهاالموعودوالبركاتالبزإنجيلمنهتقئلواأنبعد

فيأمامهمليسفصاعذاالآنمن.خصومهمنبضغطالأخرىتلومزة

وكما.الكلمةهذهسوىالرومانئةالأمبراطورئةضمنالمتبفيةالرحلةهذه

وصايايتبعونالذينعلىالفهببركاتبالوعدالاشتراعتثنيةانتهت

رسالةتضعهكذا،يخالفونهابالذيناللعنةلانزالوبالتهديد،الكتاب

نأدونمن،بولستعليمقذمهالذياللهيتركمنكلاللعنةتحتبولس

تعدأئهاكماأ:6-9(.)غلاطيةالسماءمنملاكاأونفسهيستثني

ترسمهكماالإنجيلهذا"قانون"يتبعونالذينعلىوالرحمةاثهبسلام

يدعلى"اقوراةفياللهكلمةأعطيتكما،وأخيزا.)6:16(الرسالة

فهذه،الاشتراعتثنيةكتابفيالسلطانذيالوحيدالفهممثل"،)2(موسى

ي!الو!راذضل1()3(،1)6:بولسبيدالمكتوبةالفهكلمةهيالرسالة

21،ا-18،أ6-9،)1:أ-2)4(،الغلاطئينإلىبالنسبةالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

92:ا.5:22؟تثنيةأن!ر

.23،36:13؟13:15،ا.9:23؟بم:437،45،94عددمثلأأنظر

)404(.الكلمةبهذهلينطقيينهممافيحاضزايكونأنيتمئىكانآنهمع

نفسه،الأخرىرسائلهفيالتحثاتبخلاف،بولمىيفصلكيفلاحظ

ا-23(.9صفحة،غلاطيةتفحسيرفيتعيقي)أنظرمساعديهعنكرسول
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وأ،فالأنبياء:حذرينيكونواأنالآنالغلاطتينعلى6:17(.2:5،

إسرائيلعلىحفتالاشتراعتثنيةلعناتأدأيخبروننا،الثانيا!كتاب

بتحذيريستخفواألأعليهملهذا.بالسبيالموتعقاببهمنزلةلأهـ-*

لهم:بولس

شيئا.المسيحينفعكملااختتنتمإنإنهلكمأقولبولسأناها"

.الناموسبكليعملأنملتزمأئهمختتنإنسانلكلأيضاأشهدلكن

منسقطتما،بالناموستتبزرونالذينأئهاياالمسيحعنتبطلتمقد

5:2-4(.)غلاطية"النعمة
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التحئة)1:أ-5(

بواسطةلاأتترسولئتهأنبولسيؤكدالطويلةالتحئةهذهفي

الرسوليئالتعليمعنموجزايحطيثم.المسيحوساللهمنبل،بشر

خثصنا:الآنحتىبهيبشريزالولاالغلاطئةالكناشبهبشرالذي

المسيحبيسوعالحاضرالجيلهذالشزالخضوعمنوأعتقناكتنا،

-3)الآيتانخطايانامنوحزرناوأئما)1(،يهوذا،كفناافتداناالذي

بستدنافقطمرتبطونفنحن،واشترينا،افتديناقدإذ،والآن4(.

سلطةتحتبعدلسناولهذا)2(.خاضتهنحن؟المسيحيسوعالرث

مأالرومانثةالأمبراطورتةأكانتسواءتحكمنا،كانتبضرئة

هذاوراءالدافعوما.الحاضرالجيلهذامنفكلتاهما.أورشليم

جميغاأبانابالفداء،،صارالذي،الكتابئالإلهمشيئةسوىالعتق

الذيناليهودالسواء:علىوالأماليهودهناوالمقصود4(.)الآية

كانتوالذين(،)الحاضرةالأرضئةبأورشليممرتبطينىنوا

)1(

)2(

أ.3:92أنظر

4:25.أنظر
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.الخاطئون""الأمو،الكتابفيإسرائيلسبيسببخطئتهم

تحديذا)1(.

(1)1:6-.فقطواحدإنجيلهناك

،الوضوحغايةفيغلاطيةإلىبولسحملهاالتيالرسالةكانتلمأ

علىالتخقيفكرةتنطبق.6()الآيةعنهاالغلاطثينتخقيأدهشهفقد

الذيالجندقيعلى،خاصقوبشكل،سئدهمنزلمنيهربالذيالعبد

الصورةهذهخطرت.العدوجيشإلىللانضماملقائدهظهرهيدير

بالنسبة،يستتبعالمسيحإلىالانضماملأن،بولسفكرعلىمباشرة

فيفالتخفي)2(.رئيسكآمرالروحقيادةتحتجيشهفيعضوئة،إليه

أحدناينضتمسوفالتيالأخرىالجهةلأنمطلق")3(غباء"الحالةهذه

،"آخر"إنجيلكل.غيرلاواحدإنجيلفهناك:وجودلهاليسإليها

اللعنة"".ووهما،الحقيقيئللإنجيلتشويفاكونهيعدولا7()الآية

-8)الآيتانالزائفالإنجيلبوهميبشرمنكليحملهاسوفذاتها

المسيحخادماعبدفسيبقىبولسأئا.تعليمهيتبعمنكلومعه،9(

الواحد)4(.الحقيقيئالإنجيلبهيناديالذي01()الآيةالحقيقيئ

ا-24()1:االواحدالإنجيلهذارسولبولس

حياتهقضةإن:رسولبالهبولساذعاءعنللدفاعحخةهذاتلي

83.84-صفحة،غلاطيةوتفسير،ا2:هأنظر1()

403.صفحة،غلاطيةتفسيرفيالآيةهذهوتفسيري5،2:هأنعل)2(

3:ا.أنظر)3(

2:5،14.أنظر)4(
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لكنيسةمضطهدفمن.رسولأتهفيهريبلابوضوحتظهرالتيهي

يلتقيئأنقبلحئىبالإنجيلمبشزاصار،13()الآيةلهاومدئرا!ز4

موافقتهاويأخذأورشليميستشيرأندونمنأي،الآخريندالرسل

هذافيرسميئنقاصقأفيقبلكرسولعملهوتابع.ا-91(6)الآ!ات

21-24(.)الآياتأورشليممعأو)آخر(رسولأفيمعالموضوع

كمانفسهاللهمناختيرأئهمنبذلاالكتابئةالعباراتيستعملحى

منهوبهبشرالذيفالإنجيللهذا.15(الآية)الآخرونالرسلاختير

أ-12(أ)الآيتانعندهمنبشرئااختراغاوليسالله

()2:ا-14أنطاكيةوحادثةأورشليماجتماع

أورشليمافيلقاءفيثئتعديدةلسنواتبهبشرالذيالإنجيلهذا

الاجتماعوهذاأ-2(.)الآيتانأنفسهم""الأعمدةبحضورذاتها

الكذبة"الأخوة"عنالصادرالمستمرالإزعاجبسببضرورئاكان

الكنائسعلى-الأعداءيتج!ئسىكما-"يتجشسمون"كانواالذين

جلبولذلكالقضئةهذهوعىفقدبولسأئا.(4-ه)الآيتانالبولسئة

هذاصادق3(.)الآيةمختتئايكنلمالذيتيطسمساعدهمعه

واحذاإنجيلأثضةأنعلىالجميعوائفق،بولستعليمعلىالاجتماع

هووالرسصلئةالانجيللهذينواحذامنثئا!اكأنكماواحدةورسولثة

ملزمالاتفاقهذاأنيضمنولكي6-9()1(.)الآياتنفسهالله

لكنيسةيجمعأنبولسقبل،للأمملزمهوكماذاتهالأورشليم

96-.7.صفحة،غلاطيةتفسيرفي7-8الآيتينعلىتحليقيأنظر)1(
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علىبولسوكان.ا(.الآية)الخاضةكنائسهمن"تقدمة"أورشليم

يمكنلالذلك،)1(اللهبرعايةتم"الأعمدة"معالاتفاقأنمنيقين

الله!فوق!سوا"فالأعمدة")2(،الجهتينمنأفيقبلمنبهالإخ!ف

عندما،لاحقوقتفيالاتفادتىبهذانكثوا،ذلكرغم،ولكتهم

مؤاكلةعنليتخفوااليهودعلىضغوطايعقوبمنجماعةمارست

-أا)الآيتانالوقتذلكإلىيمارسهانفسهصفاكانالتي،الأم

بولسزميلهوخان،13()الآيةالضغوطلهذهرضخبرناباحئى.12(

14(.)الآيةعلنثةمواجهةذلكوتبعت.الفهعنبهذا"متخلئا"

2(أ-أ)2:هواليهودالأمبينفرقلاالمسيحفي

يستطيعوناليهودأنعلى،"الأعمدةو"بولس،الجهتاناتفقت

القياموأنأ-16(،5)الآيتانلتهمسيخابيسوعبالإيمانالبزبلوغ

"الناموسأعمال"مناستنتجتاأئهماغير.كافيغيرالناموسبأعمال

الآخرينأنحينفي،ضرورتهتعدلمأئهابولسيعتقد،مختلفةأموزا

خصومه:موقففيتناقضاثضةأنبولسرأى.بهاتمشكهمعلىبقوا

لنأئهيعنيفهذا،أ(21الآية)كعطةمجائايمنحاللهبزأنسفمنافإذا

كانفلو.الناموسحفظهمبمجزد"للأعمدةو"اليهودفيلبولسيعطى

لكان،البزلينالواالناموسيتضمواأنالأمعلىكانولو،هكذاالأمر

)1(

)2(

دافاللإعلرنهداأ،2الآية)في"إعلانبموحبصحدت"إئماقولهلاحظ

)1:12(.وإنجيلهرسولئتهأقزاسذيا

حهةسوبرلاباوبولسجهةم!""الأعمدةليرالشركةيميرتبادللاحظ

.9()الآيةأخرى
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للإنجيلوجودلاالحالةهذهفيب(.21)الآيةباطلأالمسيحموت

وذلك،اليهودجهةمنأوالأعمجهةمنإن،للرسولثةوجودلاو!ا!ا

بطرستغترأفا.بالمسيحمجائاالمعطىالبزعنيتحذثالانجيللأن

يبدونالأمجعلعندما:يأتيمامنهنتجفقدأنطاكيةفيادفاجئ

"التهؤد"إلىاضطرهم"ثانيةدرجةمن"مواطنونوكانهم

ويعترفوايهوذايصبحواأنإلىأي،1(4الآيةولهأ،أ!24ولأح

!فأ!!كللمبالمسيحإيمانهمبأن

التي"الحياة"القهمنلهممنحتولهذا.يهود"الأعمدةو"بولس

نالوايسوعبالمسيحكمؤمنينولكئهم،الاشتراعتثنيةفيالتوراةبهاتعد

أحدههاحاولفإذا.التوراةفرائضيتضمواأنإلىحاجةدونماالحياةهذه

شخصفهذا،الحياةهذهلني!ىضرورياشرطاالتوراةحفظمنيجعلأن

فإنما،هذافعلوافإذا.بمسيحهمجائامنحهاقدالذياظهمشيئة-رفض

أ-91(.8)الآيتاناللهمشيئةتعذوا""أتهميثبتون

)3:أ-14(الناموسوأعمالالإيمان

نأالممكنمنهلإئاهمسائلأ"الأغبياءالغلاطئين"بولسيتحذى

بولصبشارةفيبوضوحلهمصؤرالذيالمسيحصلبنسوايكونوا

فيبهاالموعودالحياةمانح،اللهرو!بأنيذكرهمثمأ(؟)الآية

بالإيمانالرسوليئتعليمهقبلواعندمالهممنحقد)1(،ذاتهالناموس

الجسد)2(،سلطانإلىالعودةإذايريدونفلماذاوه(.2)الآيتان

.ا-3714:حزقيالأنظر)1(

ا-5:6.26دىأوسعبشكلالقطةهذهيناققبولس)2(
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خبرته!اعئمتهموقدهذا3-4(؟)الآيتانتكئدوهماكلبعدخصوضا

إبراهي!لأ!وذلك،المهئمهوالإيمانأنالمقذسةالكتاباتوقرأواالخاضة

لماذا.6()الآيةإيمانهأساسعلىالبزنالقدالوعدلهأعطتيالذينفسه

علاوة؟7()الآيةذلكخلافالأمورتكونأنالحقيقئونأولادهيتوقع

الثهبركةسينالونالأعمأنأي،بالإنجيلإبراهيمفأخبرسبق،هذاعلى

وذسيففالتوراة،أخرىجهةمنأفا.8-9()الآيتانخلالهمن

كلاللعنةتحتتضع،يطعونهاللذينوعوداتقطعحينففي:حذين

الكتابيعلنحبقوقوفي.ا(.)الآيةفيهامكتوبهوبمايتقئدلامن

نأحينفي،1(1)الآيةالإيمانأساسعلىالبازسينالهاالحياةأننفسه

)الآيةالإيمانلغةتتحذثولامتطفباتهاالتزامضرورةعلىتخمذدالتوراة

عليهايتكئمالتيالناموسلعنةتحتنفسهاللهمسيحوقعوقد.12(

ببركةيكرزلكي-التوراةأي13(-)الآيةالاشتراعتثنيةكتاب

والتي،للأم-التوراةأي-التكوينكتابفيالحذكورةاإبراهيم

لكيهذاحصلوقد-"الملعون"المسيحذلكخلالمنإليهموصلت

الناموسبأعماللابالإيمانالموعودالروح،والأماليهود،الجميعينال

.(41)الآية

2(أ-ه)3:هلاحقاالناموسوإعطاءإبراهيموعد

)الآيةقزائهعلىالأمريسفلحتىبشرفيمثلإلىبولسيلجأ

عهذايبطلأنيستطعأحدمنما.العهدأوالشرعئةالوصئة:(أأ5

تقب!لااللهكلمةكانتولمأ(.أب5)الآيةعليهيضيفأوأقزقد
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تجط.17()الآيةالأولىللمزةقيلأنمنذيتغثرلاثابتفوعده،الجد!

هنامن-بحرفئتهالوعديتكزرحيثالتكوينكتابفيهذابرهان

لمماذا.1(6)الآيةويعقوبإسحق،إبراهيملنسل-"وعود"الجمع

)في"الأنسالعنيتحذثلاالتكوينكتابأنعلىبولسيثمذد

نأالممكنغيرمن؟16(الآية،المفردفي)"النسل"عنبل(المجمع

اليونانئةوالعبارةفيببزعالعبرئةالعبارةأنبولسذهنعنغابيكون

العربئة،اللغةفي"نسل"كعبارةتمافا،الجمعيفيدانمفردانع!"3!+4

هذابولسقولوراءماذا.ماشخصمنالمتحذرينعلىتنطقالتي

؟إذا

ذكرعلىأيفماتشتمليهؤذااستعادةرسالةصارتإرميامنإبتداغ

قويتوقد)1(.طويلبوقتسقوطهاسبقالتي(إفرائيم)إسرائيلمملكة

شعبهءاللهقضةتكرازايرويعندما،حزقيالإنحئىالنزعةهذه

حزقياليعلنعندما،النهايةفي،ولكنكأختين)2(.صؤره،المتمزد

،واحذاأصبحتاقدالأختينكونعلىيشذد،والمصالحةالغفرانرسالة

الحياةيعيدالذيبالروحالوعدبعدمباشرةيأتينمق)3(فيوذلك

النسل""عنحديثهفيبولسغاية،مماثلنحوعلى)4(.الميتةللعظام

الخلاصوعديتحفقعندما،القهفكرفيإتهيقولأن"الأنسالو"

)11

)2(

)3(

)4(

؟18،1-2:63إرمياأنظر

.32و61الاصحاحان

.-28اه37:حزقيال

.41-ا37:حزقيال

31:27،31-23:13.34-7:15،14؟
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وعليه،.واحدةجماعةبل،جماعتانثضةتكونأنيمكنلا،والبركة

الأخروتةالمستاجماعةفيواليهودالأعمبينحائطابولسخصومأقامإذا

)1(.للكتابمطثقجهلعنينضونفهم

الفهوعدلتحقيقضرورفيغيرالناموسكانإذا،ولكن

أ(؟ا9)الآيةإعلانهعناءنفسهاللهكئففلماذالإبراهيهـا،

نسلاستطاعالبابليئالسبيمنبالعودةأئهالكتابقارئيلاحظ

أورفيالكتابيئإبراهيمبداءةكانتفقد.رحلتهيحاكيأنإبراهيم

الكلدانئينأورمنأخرجكالذيالرثأنا:لهقالو":الكلدانتين

ال!طدانئ!تأورفيأئهأيضاونقرأ.لترثها")2(الأرضهذهليعطك

العهدفيولد")3(.لهايكنولمعاقزا؟()سارهسارايكانت

إشعياءفيإلأالتكوينكتابخارجسارهذكريردلاكفهالقديم

فيالإسرائيلئينعنيتحذثالذيالآتيالنمقفيوذلك51:2،

البابليئ:الأسر

الصخرإلىأنظروا.الرتالطالبونالبزالتابعونأئهاليإسمعوا"

إبراهيماإلىأنظروا.حفرتممنهاالتيالجتنقرةوإلىقطعتممنهالذي

وباركته،واحدوهودعوتهلابرلي.ولدتكمالتيسارةوإلىأبيكم

بريتهاويجعل،خربهاكلعزى.صهيونعزىقدالرثفإن.وأكثرته

ا-38.143،غلاطيةتفسيرفيهذاتفصيلأنظر)1(

الأؤلالكتابيئالاستشهادلعدمباثرةتأتيالآيةهذهأنلاحظا:7؟5تكوين)2(

إيمانهلهوحسص،بالرتوآمن":الإبراهيميئالوعدمسألةمعالحتهفيلبولى

31.12:2؟ا:28،اأيضاأنظر.6()الآية،"بزا

ا:03.أتكوين)3(
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الحمد.فيهايوجدانوالإبتهاجالفرح.الرثكجئةوباديتها!حدن

اء:ا-3(.)إشعياء"الترنموصوت

عن،سارهذكردونمنإشعياء،يتحذثلاحقماكنوفي

تذكر"بدوئة"بتعابير(السابقالنمقفيبهايقابلهاالتي)أورشليم

:وسارهإبراهيمبأزمنة

لماالتيأئتهابالترئمأشيديتلد.لمالتيالعاقرأئتها"ترئمي

.الرثقال،البعلذاتبنيمنأكثرالمستوحشةبنيلأن.تتمخض

أطبلي.تمسكيلا.مساكنلثشققولتبسط،خيمتكمكانأوسعي

54:أ-2()1(.)إشعياء"أوتادكوشذديأطنابك

معنىذاتتكنلمالقضةهذهأنأوردناهاالتيالنصوصتوضح

المسبتونأتا.البابليئالسبيفيكانواعندماإلأإبراهيمنسلإلىبالنسبة

لأتهماسباهمنفسهاللهلكن،ترفرحلةبابلإلىرحلتهمتكنفلم

سبقلأئهوذلك،سباهمعندماعدلهيجريالفهوكان.إليهأخطأوا

يتحذثالتي،التوراةكتبآخر-الاشتراعتثنيةكتابفيلهموقال

لهـيتبعواإذاهذاسيفعلأئه-إبراهيمعن،التكوين،كتبهاأؤل

مزةبرهاللهحفقزمتا،السبيفيالشعبعاشأنوبعد.وصاياه

أنفسهماإبراهيمنسلوجدفقد.الإبراهيميئالنمطوفقوذلك،أخرى

كانعندماإبراهيمفيهكانالذيالوضعبعيدحذإلىيثبهوضعفي

غلاطيةفيإليهالمشارهوبالتحديدالنمقهذاأنالمرءيلاحظأنمنبذلا)1(

إبراهم.لسلعنالحديثمعبارتباط4:27
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لإبراهيمامستقبلهناكيكنلمحينففي.دعاهالذياللهرحمةتحت

عقائاكانسبيهملأنالأملفاقديالمسبئونكان،ولدذايكنلملأئه

الوحيد.رجائهم،نفسهالثهمن

الذيذاتهالمأزقفيإبراهيمنسليضعأنالناموسوظيفةكانت

أذتالتيالتعذياتالناموس"أنتج"بأنهذاوكان.أبوهمفيهكان

ماتوجدأنيمكنلا"التعذيات"أنهذامعنىأ(.أ9)الآيةسبيهمإلى

قضةبدءالناموسكان،وهكذا.تعذيهايمكنقوانينثضةتكنلم

السبيلهذاكان.إبراهيممنهاجاءالتيالأرضإلىبالسبيانتهت

ماالإبراهيميالوعدإلىلهممدخللاأنيدركوناليهودلجعلالوحيد

21-)الآيتانالأممثلكخطأةأي،"الأعم"منظورمنمنهيدنوالم

)1(عظيمةأقةيصيربأنلإبراهيماللهوعديتحفقهكذافقط22(.

الله،مسيحمجيءفي،النهايةفي،هذاتم)2(.الأمكلبهوتتبارك

تسثطومنالسبيمنشعبهأخرجالذي،اب(9)الآيةإبراهيمنسل

بينالتاقةالمساواةللغلاطئينيوضحولكي.للسبيالمستبالناموس

الناموسبولسيشئه،الإبراهيمتيبالوعديتعئقمافيوالأعماليهود

يشيرالرومانتةالحياةمنتعبيزامستعملأ،23-25()الآيات"بمرب"

أئهإلأعبدأئهورغم.يبلغواأنإلىأولادهأمرسئدهإليهأوكلعمدإلى

أحرار)3(.أولادعلىمؤقتايتسفطكان

)1(

)3(

12:2.تكوين

3:8.غلاطيةفيواردةا:2،3تكوين

ماإلىبالنطر،الكتابفيووظيفقهالناموسعلىتمائاالصورةهذهتنطبق

القاصر.الطفلبخصوص)4:ا-7(لاحفابول!صيقوله
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:7(2-64)3:بالتساوياللهأولاد،ويهوذاأتما،الجميع

اليهودبينبعدفرقلاالإبراهيمئينوالبركةبالوعديتعفقمافي

إلىينضضواأنشرط،الفهأولاديصيرواأنيستطعونكفهم.والأم

الإنجيلفيبهكرزالذيالإيمانعلىالقائمةالواحدةالمسيانئةالجماعة

في"بالمعمودئةالجماعةهذهإلىالانضمامويصير)3:26(.الواحد

لهذأملكاالمرءيصيربالمعمودئةإذ)1(.الإنجيليصؤرهكما"المسيح

حكزاليستالجماعةهذهضمنوالمساواة.27()الآيةنفسهالمسيح

أ()2(بم28)الآيةوالأحرارالعبيدبينأيضاولكئها،والأماليهودعلى

المسيانئةالجماعةفيالأعضاءمنواحدنوعأوفقطواحدةطبقةثمة

نسليصيرواأنالكليستطيعالمسيحإلىوبالانتماءب()3(.28)الآية

بحسب92()الآيةحقيقئينورثةأي،الموعدبحسبوأولاذاإبراهيم

ورلمجاهو،الإلهيئبالوعدإبراهيهـاابن،إسحقأنيعذاالذيالكتاب

إبراهيم.

ليوضح/الرومانيئوالمربيئالكتابيئالناموسبينبولسقابلوكما

عينها،وللغايةأيضاهنا،يقيم،الغلاطتينمنيخاطبهملمننظرهوجهة

التعبيرفييقابلهماوبينالكتاليئ/الإرثالوريثمفهومبينموازاة

للحديثفينتقلهناأتا،العبدالمرئيعنهناكتحذثفقد.الرومانيئ

)1(

)2(

)3(

ا-173-72صفحة،كلاطيةتفحيرفي3:27غلاطيةعلىتحليقيأنظر

أساسعلىللمحمودثةممكنفهمكلإحباط"وأنثىذكرلا"عارةمنالقصد

173-176.صفحة،غلاطيةتفسيرفيتعليقيأنظر،السرئةالدياناتطقوس

ا-85.186صفحة،غلاطيةتفيرفيب3:28غلاطيةعلىتحليقيأنظر
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مدبزينالعائلةرأسأقامهماعبيدسلطةتحتهوالذيالقاصرالطفلعن

-الناموس-مربسلطةتحتاليهودكانكما)4:أ-2(.لمنزله

حينالحرتةيمنحهمأنعلىقادزايكونأندونمنعليهميتسفط

لعناصر"،وقتمينلأوصياءالأميخضعأيضاهكذا،الرشدسنيبلغون

تمنحهمأنتستطعلاالتي()1(الزائفة)لآلهتهمأي،3()الآية"العالم

لتحقيقالزمانملءحانحينولكن.المسيحفيالآنلهمالتيالحرثة

للناموسكخاضعأي،كيهودفيابنهالهأرسللإبراهيمالمعطىالوعد

النامولم!هذامن،للناموسخاضعين،مثلهكانوامنليفتدي4()الآية

باطلةوجعلهالعنتهقبللأئهوذلك،شوكتهكاسزاأ(5)الآية

منا(اعتقوا"يهودوهم،الرسلبدأأنهذانتيجةوكانت)2(.وفارغة

فقد:إشعياءبهنادىالذيالطريق،المصلوببالمسيحالناموسلعنة

له!اوقذموا"الأم"كلإلى،"الإنجيل"أي،السازالخبرهذاحملوا

أئا.الرشدسنبلغواكأولاد،ب(5)الآيةالمسيحبهذاالحقيقئةالنبؤة

غيرمنالروحقبلواأئهمفهي"أبناء"فعلأصارواالأمأنعلىالعلامة

ابنلهقالكما،أئاللهيقولواأنالروحهذاوأفلهم)3(.الناموسأعمال

كلكانإذا6(.)الآيةيقولأنحقيقيئلولديحقوكما،نفسهالله

بحدلستما،بولسيؤكد،الغلاطئونالأمأئهافأنتم،صحيخاهذا

7(.)الآيةشرعئونورثةفأنتمأبناءكنتموإذاأبناء،بلعبيذا

)2(

)3(

4:8-!.ألظر

ا-92.133صفحة،غلاطيةتفشرفيوتحليقي3:13أنظر

.3:2،5
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(8:2-.)4الضلالفييقعواألأالغلاطئينإلىبولسدعوة

،السيادةمطلقكعبدالوثنئةوالآلهةالموسوفيالناموسأنبمما

آخرمطلقسئدسلطةإلىمطلقسئدسلطةمنسينتقلونفا!فلاطئون

هذهفىقيأ(.8-.)الآداتالناموسوصاياواتبعواالختانقبلوالو

باطلة")1(،ولدهم"بهالذي،بالإنجيللهمبولسكرازةتكونالحمال

11(.)الآية

فبما.قلوبهمومخاطبةالاستطرادفرصةلهأتاحتالفكرةهذه

يفعلونهماوكل،عليهميسيطرالذيهوفالحت"))عائلةوهوانهم

.12()الآيةكأبيحتهملأئه،إليه(يسيء"أنيمكنلاكأولاد

أباه!الأولاديعاملكماعاملوهعندما،معهمالأؤلبلقائهوذكرهم

ومنفزاكريفاماحذإلىكانالذيمظهرهرغمإياهمستقبلين

أيضاقبلواالطريقةبهذهقبلوهوعندما.أ،15(أأ-34)الآيات

)الآيةالصليبعلىالمنفرمظهرهرغمالمصلوبالإنجيل!سيح

السبب16(؟)الآيةلهمعدؤافجأةأصبحفكيفاب(.4

)الآيتانعنهللابتعادإغراءهميحاولونآخرينأنهوالوحيد

يكتبكأب،الكلامعنعاجزاجعلتهالفكرةهذهأ-18(.7

2(.أ-.9)الآيتانأولادهإلى

)11

3(2-أ)4:أامرأتيهمنوولديهلإبراهيمالكتابئةالقضة

حختهألمس!ليضع"النفسيئ"الإعدادهذاإلىبحاجةبولسكان

.أ-ها:44كورنثوساأنظر



الجديدالعهدإلىمدخل78

منالغلاطتينيحزرلمإنجيلهبأنالأساسخصومهزعمضذالمعاكسة

علىوتحديذا،الكتابعلىمبنئةحختهوكالعادة،كعبيد)1(وضعهم

منالأؤل،ابنانلإبراهيمكانأئهنقرأالتوراةففي.2(أ)الآيةالتوراة

نإ.-23(22)الآيتانالحزةسارهمناللهبوعدوالثاني،الجاريةهاجر

لذلكونتيجة،أورشليمأهلكسرهقدالتوراةفيالمتضضنالأؤلالعهد

مشهودهوكما،24-25()الآيتانوالعبودئةالسبيلعنةتحتسقطوا

فيهناكأئهالثانيالكتابهذاويخبرنا.الثانيالكتاب،الأنبياءفي

بدلإسحقمثلليكونفرصةلإسرائيلأعطيت،"الأم))بين،بابل

يختبرواأنيستطعون،للموعدكأولاد.هاجرابنمثليكونأنمن

منكئهاتكونجديدةأورشليمفي27()الآيةالعبودتةمنالحلاص

الغلاطتوننالمماثلنحوعلى.26()الآية"سماوتة"وتالئااللهصنع

)الآيةإسحقكانكماالموعدأولادليكونوافرصةبولسإنجيلبواسطة

لههـبهاالموعودوالحرتةلبلوغههـالخلاصالحاضرةالمعارضةأتا28(.

سيعاني)إسحق(الحزةنسلإنقالعندمابهاوأخبرالكتابسبقفقد

النهايةفي.92(الآية،)إسماعيلالجاريةنسليدعلىالاض!هاد

ونسلهاالجارية"تطرد"بأنينصح:المشكلةلهذهحلأالكتابيقترح

النصيحةهذهيتبعوابأنالغلاطئينبولسينصحبهذا.3(.)الآية

يعزز."الجسدفي"إبراهيمنسلهمالذينخصومهمعالتعاملويرفضوا

هومعهالخاطتينالأمأي،"نحن"أئنابتأكيدهالتفسيرهذابولس

الجارية.أولادلاالحزةأولادذاتهابالطريقة،كفنا،اليهودفي

56)1(أنظرصفحة
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-ا)5:الإنجيليقذمهاالتيتلكهيالوحيدةالحقيقئةالحرئة

15)

الكاملة،الحرئةهذهليمنحناالمسيحصلب:آخرحفث!يبدأهنا

بحرئته!ايتمشكواأنالغلاطئينعلىلذلك.بالموعداللهأولادحرئة

نبرةيئخذالنصقأنإلأ.أ()الآية"أخرى"عبودئةفييقعواوألآ

بألآأ4:8-أفيالغلاطئينإلىتوسلبولسأنمع؟جديدة

بواسطةاللهكلمةلهمقذمأنبعد،هنايحذرهمأئهإيلا،يستسلموا

العواقبمن،بهيتحضنونأئهمخصومهظنالذينفسهالكتاب

.2-4()الآياتيختتنونأنفسهمجعلواماإذاتتالىقدالتيالوخيمة

الأ4بزبلوغفيالوحيدالرجاء.والقلفالختانبينفرقلاالمسيحففي

الجميعمحتةيستدعيوالذي،بولسعفمهالذيالإيمانفيالثباتهو

5-6(.)الآيتانكإخوة

(6)الآيةالمستقيمالصراطعلىمسيرتهمالغلاطثونبدأأنبعد

وسوف.7()الآيةبولصإنجيلبواسطةدعاهمالذيالقهعنابتعدوا

مخادعون"8-9()الآيتانللمحاكمةالقهأمامأبعدوهمالذينيمثل

1()1(.0)الآيةبولسدوافعإضعافدرجةإلىينحطونالذينأولئك

هذهيعطونخصومهكانإذا:ساخرةبملاحظةحديثهبولسينهي

أنفسهمايجعلواأنإلأعليهمافما،اللحممنجزءلقطعالكبيرةالأهمئة

.(21)الآية!خصيائا

فيالقلقبعثمنهاالقصدكانالتيالجانبثةالملاحظةهذهبعد

281.ا-3،14صفحة،غلاطيةتفسيرألظر)1(
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بدأقدكانالتيبولمالفكرةيستعيد،الأخيرةللمزةالغلاطئينأنفس

السابقينأسياده!منالغلاطئونيتحزرلم.القريبمحتةوهيبها

سئدههـلمشيئةأنفسهميخضعواأنبهمفالأحرى،شهواتهمليتبعوا

بالنسبةبعضابعضهميحئواأنومشيئته.أ-14(3)الآيتانالجديد

فمنالجذمحملعلىيأخذوهالمإذا.موتأوحياةمسألةإليهم

ملكوتإلىالمسيحيدعوهمسوفالذينعدادمنيكونواألاالممكن

15(.)الآيةأبيه

ا-26(6)الآياتوالجسدالروح

شريعة"))أو"ناموس"الجديدوللسئد.الجديدسئدهمالمسيح

يأ،"أجسادهها"شهواتيتبعواأنبهميجدرلا:اتباعهاعليهم

كانتولوحثى16(،)الآيةالله""روحمشيئةبل،إنسانئتهم

الناموسسلطةتحتيكونواألآ17(.)الآية!سيئتهمتخالف

18(.)الآيةاللهمنحئى"أحرار"أئهميعنيلاالموسوفي

الملكوتميراثمنحرمانهمإلىسيؤديالخاضةأهوائهمفاتباع

الذينفقطالملكوتسيرث2(.ا-ا8)الآياتبهوعدواالذي

منفيالمحتةثمريخلقالذيهوفالروح،الروحلقيادةأنفسهمتركوا

22-26()1(.)الآياتالمصلوبللمسيحعبيذاكانوا

صمحة،غلاطيةتفيمفىانظرجذاالغفىالمقطعلهذاتفصيلأأكثرلدراسة)1(
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(1)6:أ-.التطبيقفيالمحئة

بلطفيعاملواأنعليهمالتطبيققيدالمطلوبةالمحئةالقادةيضعحئى

وأثهم،أقامهماالذيهوالمنزلرثأنمتذكرين،عهدتهمافيالذين

وعلىا-5()1(.)الآياتللمحاكمةالآتيسئدهمأماميمثلونسوف

6(.)الآيةبالكلمةبنيانهمسبيلفييتعبونالذينيكزمواأنالإخوة

سيحصدكلاوأن،الجميعليدينآبالرثأنيتذكرواأنالكلعلى

واحدكلفليحث،وقتهناكدامفما؟7-9()الآياتيداهزرعتهما

.(01)الآيةالآخرين

أ-18()6:6الأخيرةبولسكلمة

يعطيلكيالرسالةعلىالشخصيئإمضاءهبولسيضعختافا

آخر.تحذيزايضيفثم،11()الآيةرسمئةصفةتتضضنهاالتيالكلمة

بالنسبةمعناهمنالمسيحصليبيفزغالختانبولسخصوماستعمالإن

لغايةمهضدينعنيبحثونالخصومأولئكإن.12()الآيةالغلاطئينإلى

إلأمجدكلفيرفضبولسأفا.13()الآيةالخاصقمجدهمأيوحيدة

صليبلأنوذلك،الصليبأي،القصوىالعاربعلامةأعطيما

"الخليقةحفقالذيهو14(،)الآيةالجديدرئه،المسيحيسوع

هىهذه.15()الآيةوالقلفالختانبينفيهافرقلاالتي،"الجديدة

وك!!نفسهالتعبيربهذا)ويقصد"اللهلإسرائيل"الجديدةالضريعة

سوفهؤلاءعلىبممعهمالذينوللأم(إيمانهفييشاركهيهودفي

603-314.صفحة،غلاطيةتفسيرفيتعليقيالظرتفصيلأأكثرلدراعمة)1(
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الأخيرةبولسكلمةهذه.16()الآيةورحمتهسلامهإقايفيض

المسيحنعمةتغمرهمأنيطلبأساسهاعلى.17()الآيةللغلاطئين

18()1(.)الآيةهذاإنجيلهفيالتي

)1(
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متفزقةمسائل

الكورنثئةالمراسلات

وهو،تردهراحت،غلاطيةكنائسإلىبرسالتهبول!بعثأنبعد

عن،كورنثوسفيأثسصهاالتيالكنيسةحولمقلقةأنباء،أفس!مىفي

هذهوكانت.وتخالفهالبولسئيالإنجيلتناقضوممارساتمعتقدات

فيالإنجيلوجودمعهصارحاإلىازدادتقدوالممارساتالمعتقدات

ينشرونبولسخصومبدأمتوفغا،كانوكما.مهذذاالمدينةتلك

أهتمانحلالأنبولسورأى.أيفماكورنثوسفيالبديلتعليمهم

نأشأنهمن")1(،"الأمعالمقلبفيزرعهاكانأممتةكنيسة

إنجيله.مصداقتةتبيانفيأملكلعلىيقضيأنبللا،يضعف

معنضالهفيمنعطفاسيخلقكورنثوسعلىالصراعأنوفهم

المرالملاتحجمفينلاحظهبالغااهتمافاأعطاهفلذلك،أورشليم

وتنؤعها.فيهاالمعالجةالقضاياعددوفي،إصحاخا()92الكورنثئة

نأيبدو.الأؤليئالمراسلةشكلكانكيفنتبينأنالصعوبةمن

الأؤل.الفصلأنظر)1(
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منتأتفتا،اليومنعرفهماكما،كورنثوس2و1،القانونئتينالرسالتين

منبكثيرأطولفهما.لاحقمحزرجمعهاصغيرةرسائلمجموعة

منتعتبرالتي،غلاطيةأهلإلىالرسالةمنوأطول،الاعتيادئةالرسائل

منموخدتينغير،ذاتهالوقتفي،لكئهما.جذا)1(الطويلةالرسائل

نجدها،التيالطويلةاللاهوتثةالمحاججةبخلافوذلك،الموضوعحيث

الرسالتينهاتينفينجد.روميةأهلإلىالرسالةفي،المثالسبيلعلى

رسائلبينكالتمييزبينهماالتمييز)2(،مختلفةمواضيعمنعدذا

قدالمواضيعهذهتكونأنالمحتملغيرمن.الأساسفيمنفصلة

أحجمبولسأننتصؤرأنأيضاالصعوبةومن.ذاتهالوقتفيطرحت

مجراهاتأخذالأمورتاركاظهورهافورمباشرةقضيةبكلالاهتمامعن

واحدةرسالةيكتبحئىالمواضيعمنكافيعدديتراكمأنانتظارفي

فينجدهاالتيالملاحظاتنتجاهلألأيجب،أخيزا.فيهاكقهايعالجها

إلىكتبهاالتيالرسائلذكرعلىبولسيأتيحيثكورنثوس2وأ

رسائلإلىبلضاعترسائلإلىهذايشيرلاقد)3(؟الكورنثئين

الحاليئ.شكلهحافيكورنئوسأهلإلىالرسالتينمنجزغاصارت

تحريرفيهدفثفةهل،مركبتينرسالتينكورنثوس2واكانتإذا

)1(

)2(

)3(

.الكتابهذافيلاحفارو!يةأهلإلىالرسالةإلىنتطزقسوف

.ا:ا-بم9:ا-83:ا؟7:أ؟ا؟6:ا،52:ا؟ا؟ا:اكورنثوساأنظر

2؟ا:ا6بم-5ا:1،51:ا2؟ا:2117-5؟:اأ:23-25!أ.بم5

-31:كورنثرس2؟ا:ه(6كورنثوس1معقارن)أ-16ا:3كورلوس

ا:9-3..9:ا؟و8:ا3؟

ا.ا:9-ا.7:8؟2:3-4؟كورنتوس2ا:3؟5:96؟كورلثوسا
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مامصادفةكفهاالعمليةأنأو؟رسالتينفيمتعذدةرسائلجمعوراء

مماحذإلىمتساويينجزئينفيالمتعذدةالرسائلجمعإلأورائهامنالغاية

إلىالأولىفالرسالة:ترجيخاأكثرالأؤلالاحتمال؟الرقحجميناسبان

فيوتصزفهماالكورنثثينبأفكارتتعفقمتنؤعةقضاياتعالجكورنثوسأهل

المستحيلمنأئهمع.(وإنجيله)بولسرسولئةحولتدورالثانيةأن!ين

إشرافتحتحصلالتحريرهذايكونأنغريئاليسأئهإلأ،هذاتبيان

تميكونأنالأرجحفمنصحيخاالأمرهذاكانإذا.حياتهفيبول!

فيالمسعىهذاأسبابإلىنتطزقسوف.موتهقبل)1(السجنفيوهو

مرقس.إنجيلإلىالمدخلنهاية

الكتابثةكورنثوس2وأصفة

مضمونأنإلىنشيرأنبمكانالأهمئةمن،الحاضرالوقتفي

كأجزاء،أوككلإليهمانظرناسواء،القانونئتينالرسالتينمنكل

أهلإلىوالرجممالةتسالونيكيأهلإلىالأولىالرسالةمثل،موخه

دليلهذا.قادتهابينتمييزدونمنالكورنثئينجماعةكلإلى،غلاطية

يقرأكما،الكنيسةاجتماعفيرسمتاتقرآأنمنهماالمرادأنعلى

كما،كقانونملزمتينتكوناأنإذامنهمافالمقصود.المقذسالكتاب

أهلإلىورسالتاه-الكتاببتفسيرهبولسأراد.ملزمالكتابقانونأن

هذهوبتفسيرالكتابثةبالاستشهاداتزاخرتانكورنثوس

أتاه!القد؟الكورنثئينلجميعملزئايكون)2(-أنالاستشهادات

أفسس.فيالأرجحعلىأورومافي)1(

لاحفا.أنظر21(
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،")1(المقذسةالكتبفيبأنبيائهبهفوعدسبقالذياللهلانجيل"بولس

لوحش-الكتابيئبالإلهعلاقتهمتحذدالتيهيبولسكلمةولذطث

آخرين:إلىبالنسبةذاتهاالسلطةتحملالكلمةهذهتكنلم

رئنا؟المسيحيسوعرأيتأما؟حزاأناألست؟رسولأأناألست"

أنافإنماآخري!إلىرسولآلستكنتإن؟الرثفيعمليأنتمألستم

-91:كورنثوس)1"الرثفيرسالتيختمأنتملانكمرسولإليكم

)2.

إليكمتوصيةرسائلكقومنحتاجلعفناأم؟أنفسنانمدحأفنبتدئ"

ومقروءةمعروفة،قلوبنافيمكتوبةرسالتناأنتم؟منكمتوصيةرسائلأو

لامكتوبة،منامخدومةالمسيحرسالةأئكمظاهرين.الناسجميعمن

قبألواحفيبل،حجرتةألواحفيلا،الحيئاللهبروحبلبحبر

.-3(أ:3كورنثوس2)"لحمئة

فيالتحتةفيبينهوكما،نفسهبولسيعطيغلاطيةخبرةبعد

.إليهمايكتبللذينرسوللقب،كورنثوسأهلإلىالرسالتينمستهل

الكورنثثةالهرطقة

غيركورنثوسأهلإلىالأولىالرسالةفيالمطروحةالقضايابدت

،النقاشمجملتوخدأساسئةفكرذثضةأنإلأ،ببعضبعضهامتصلة

4!-17)!حع("المحفقةبالأخيرثة"اليومتسميتهعلىاتفقماوهيألا

تكذاالتياللهروحعطثةفهمالكورنثئونأساءلقدس!.3الأ!ه)5،ء"ح

ا:ا-2.رومية)1(
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يأ،الأخيرةا)ثهعطةنالواأئهمبما،الأمأنعئمفقد.بولسعليها

أورشليمفيمتمركزةسلطةأئةباتباعملزمينغيرفهم،القدسالروح

فيالسيرحرثةلهمكانت.أخرى"بشرئة"سلطةأئةأو،الأرضق

مشاركتههاإلى،النهايةفي،يؤذيالذيالطريقعلىاللهروحهدى

فظن.)1(اللهملكوتميراثإلىثئم،بمجدهالآتيالمسيحاستقبالفي

العلامةهياكتسبوهاالتي")2("المثيرةالروحخبرةأنالكورنثئون

خبرتهمتفسيرأساؤوالقد.فعلأأتىقداللهملكوتأنعلىالأكيدة

روحإليهمايحمللمبولسوكأن،ذاتهافيغايةفاعتبروها"الروحئة9

نثأتلذلصو!ج!ة.متنؤعةروحئة"مواهب"عندهمليخلقإلأالله

أنفسهمواعتبروا،اللهروحطبيعةحولوتختلاتأوهامعندهم

ك!!منوأحرازا)2:6(((/كاملينناضجينو")3-ا(،""روحثين

بولسسلطةحتى،سلطةأئةمنوأحرازا،ا:23(.ا؟)6:2شيء

الأخيرةاللهلدينونةخاضينغيرأنفسهماعتبرواكما.أ-3()9:

قيامتهوتالئا،المسيحمجيءبهذاناكرين،:27-34()3(11)

.1(-9أ1:2)5

"المسئادائقاكانتكورنثوسفيالرسولئةالكلمة

)أ-2("المصلوب

الإنجيلكلمةبأنالكورنثئينبولسيذكر)1:أ-3(التحثةبعد

)1(

)2(

)3(

-6:.ا.ب52:اغلاطيةأنظر

14.و12كورثوساأنظر

الأرثودكتير.الميحتينأوساطفيحتى،هذايرمنافيسائدةالظاهرةهده
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فيحصلكربالمسيحيسوعمجيءأنتفيدلاإليهمحملهاالتي

في.ذلكقبلوليس-بالمجدمجيئهعندكربالمسيحسيتجفى.قيامته

أميتايزاللاوالذيالكورنثئيندعاالذيالفهيكونسوفالوقتذلك

يسوعالرتموكبفيالكورنثئونيشاركبأنكفيلأ،وعدهفي

الذيالحقيقئيالمسيحيبقىالحينذلكإلى.4-9()الآياتالمسيح

هوالمصلوبفالمسيح.المجيدالرثلا،المصلوبالمسيحهونعرفه

،2(أ-ه8)الآيات""لمدعويهوقوتها)فهحكمةإلىالوحيدالطريق

ضعفه"و""جهالته"بسببرفضوهوالأماليهودأنمنالرغمعلى

لهذايتحزبأنواحدكليحاوللماذا:بولسيسأللذلك.الظاهرين

-أ.الآيات)اللهبأمورخاضةمعرفةذويالمعتبرينالقادةمنذاكأو

نأقبلكانواوكيفكانوامنيتذكرواأنإلأالكورنثثينعلىما؟17(

والقوةالحكمةتنقصهمكانتكفهملانهمذلك،الإنجيليصلهم

اليونانئونيطلبهاالتيالحكمةيغدقأنالفهأرادأمثالهمعلى.والشهامة

26-.3(.)الآياتاليهوديطلبهالذيوالبز

فيعنهاعئرالتياللهحكمةهوالكورنثئونقبلهالذيالإيمانإن

كانواوإذا.أ-13()2:روحهسكببهالذي،المصلوبمسيحه

و"ناضجين/""روحئينليسوافلأئهمالقهعملفهمعنعاجزين

أخرىمزةيستمعواأنبهمفالأجدر.1(4الآية)يظئونكما"كاملين

وهو(المصلوب)المسيحفكرلهالذي،الحقيقئي"الروحئي"بولسإلى

أ-16(.5)الآيتانيدينهمالآن

كل؟نفسهاللههوفقطواحذامرجغاثفةإنفيقولتعليمهأتا
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ولكن،.ا-9()2:بنائهأوالثهحقلفييعملونأناسمجزدالمحلمين

وذمرجعالحالبطبيعةفتعليمه،إليهمالمرسلينأؤلبولسكانلمأ

هواللهأنإلىبالإضافةهذا.أ-15(.)الآياتإليهمبالنسبةسلطة

الفههيكلفوقأحدولا،16()الآيةمقذسةلههياكلجعلهمالذي

اللهباستثناء،طبيعتهكانتمهما،كائنكلبل17(،)الآيئ

.ا-23(8)الآياتاللههيكلخادم،ومسيحه

(4الإص!ح)"المصلوبالمسثا"خدامدائفاالرسلكان

بالحريفكم،"و"ضعيفا"جاهلأ"ذاتهأعلننفسهاللهكانإذا

6-13(؟الآيات)العالمنحوذاتهالوجهيظهرواأنبخذامهيجدر

إلى؟وحدهدينونتههيالتي،العتيدةالدينونةفيأمامهسيمثلونفهم

اصلةبا،لأنفسهمدينونتهمحئى،أخرىدينونةكلتبقىالحينذلك

تقويمهمأن،هذهوالحال،الكورنثئونيذعيفكيف.أ-ه(الآيات)

الإنجيل،فيلهكأولاد،إليهمبولسيرسلسوف؟أهضيةذوأنفسهم

،الرتفيابنهعنيت،بهأنفسهميدينواأنيمكنالذيالوحيدالمثل

تعليمبواسطةالحاجةبحسبيؤثبهمسوفوتيموثاوس.تيموثاوس

بر!حمعه!بولىسيكونالتعليمهذافي.ا-17(4الآيات)بولس

ويذعنواتيموثاوستعليماتإلىيلتفتواأنعليهم،ولكن؟الوداعة

أ-8الآيات)ليدينهمبنفسهالمجيءإلىبولسيضطرلئلالأحكامه

")1(.الشيطانإلىإياهم"مسففا21(

)1(
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سيطرةتحتيضعهم"أن"الشيطانإلىبالتسليم"بولسيقصد

علىنتكفمأنيمكنناالمعنىبهذا."الشيطاننطاقفي"أو"ا!ان

حدودضمنيعيثىمنكل.وحكمهالرومانيئالأمبراطورسيطرة

قزرفإذا.وحمايتهالأمبراطورسيطرةتحتهوالرومانئةالأمبراطورئة

نطاقاإلىينتقلفهو،الأمبراطورثةحدودخارجإلىالانتقالماشخص

!مأحدهمينتقلفعندما:اليومعينهالمبدأهذاينطبق.أخرىسلطة

كان.وتحميهتحكمهأخرىبسلطةملزمفهوآخرمكانإلىبلدأودولة

)ملكههـ،الجديدسئدهمسلطةتحتالمعضدينالأمأنيعتبربولس

يلتزمواأنعليهمعندئد.وحمايته،المسيحيسوع(،أمبراطورهم

نطاشامنينفواأنفمصيرهم،القوانينهذهانتهكواإذاأئا.قوانينه

التي،(الزائفة)آلهتهمأي،السابقينأسيادهمنطاقإلىويعودواملكه

)1(.كشياطينإليهاينظرون،بولسفيهمبمن،الموخدوناليهودكان

1()5-6:أ"/النقصالنضج"عدمعلىأمثلة

خاطئا،رجلا"يحرم"،كلامهفيجذيأئهبولسيظهرحئى

الذينهؤلاء،كفهمعليهم،مباشرةغيربطريقة،حكمهبهذامطفا

فيتكونأنكهذهلخطئةمجيزين،القه"كاملي"أنفسهميعتبرون

يتطقرواأنعليهم.أ-ه()4:ذواتهمفيأي،"المقذس"اللههيكل

تندينونةأفا6-9()2(.)الآياتالفصحئةالمائدةإلىالانضمامقبل

)1(

)2(

01:91-21.أنظر

ا-34ا:7اأيضاأن!
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سيضظرالذيهونفسهالقهبمالكورنثئينشأنمنفليستالخارجفيهم

9-13()1(.)الآياتأمرهمفي

الطريقةفييكمنأ(أ-ا)6:الكورنثثينعندآخر"نقص"شفة

كيف:بولسيسأل.الرومانئةالمحكمةإلىشجاراتهمبهايرفعونالتي

عندماعرشهعلىالمسيححولسيجلسونالذين،الله"قذيسو"!خضع

إعلانهوإئماالتصزفهذا؟عينها"الأم"هذهلدينونة،"الأم"ردين

كانلو،ذلكعلىعلاوة.وإلههالمسيحعلىالأمتلكانتصار

منفيهاالنظرتستحقأفعالأاقترفواكانوالما،روحئينحقاالكورنثئون

الرومانثة.المحكمة

(52-6:21)لزنىا

الحزيةفهمايسيءلأئهوذلك،خطورةالأشذهوالأخير"النقص"

بأناعتقادثضةكانفقد.المسيحبيسوعاللهمنحهاالتي"الروحئة"

ليمارسهيكنلمهذاأنمع،وشاملمطلقبمعنى"حزا"أصبحالمعضد

المواطنأي،مجتمعهمفيحزيةالأشخاصأكثرلأنالكورنثئون

نأفيشكلاوأنظمتها)2(.الدولةقوانينتقئدهكانت،الرومانيئ

أساسعلىبولستعليمفشروا،""الروحثةثورتهمفيالكورنثئين

)1(

)2(

مىيحفود!هما:اليومالمسيحئينتصزفولينالكلامهذابينشاسعبونثضة

الميحمير.غيرإلىلالأصابعويشيرونالممجثةشأن

كاتلكولها،البولتةالكناضفيمنئرةكانتهدهالفهمإساءةأنييدو

تفيمليعليهاوتعليقيا-5:326علاطيةأنظرالحبيد؟منبمعظمهاتتألف

السابق.الفصلأيضاأنظر283-5.3.صفحة،غلاطية
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يحميرفأن؟(خارقينبشزا)أوبشزاالآلهةتعتبرالتيالأممتةعقلئتهم

الرومانئةاليونانئةالآلهةمثليصيرأنإليهمبالنسبةيعنيالثهقذيصىالواحد

)أ؟والجنسبالطعاميتعققمافيخصوضا،لهايحلوماتفعلكانتالتي

آلهةمعالفاسقةالموائدكانتالكتابيئإنجيلهوإلىالكتابيئبولسإلىبالنسبة

الاشتراعتثنيةفيالقضذالخطيئةمنتهى،بعلرأسهاوعلى،أخرى

الرتإلىالزنىاقترافهوللخطيئةالكتابيئالتعريفإنوالأنبياء)2(:

الإله.

منأحرازاصارواقدالكورنثئينأنهوالتصحيحئيبولستعليمأساس

اشتروالأئهموذلك)3(،الرومانئةاليونانئةالآلهةأي،السابقينأسيادهم

بل(اب9الآية)لأنفسهمملكاليسواالآنفهمأ(02الآية)بثمن

للروحكهياكلووظيفتهم،(أا9الآية)الكتابيئالإله،الجديدلسئدهم

نألهمايحقفلا،لهوهملهمالله.(ب02الآية)يمخدوهأنالقدس

ليجعلهمااكهاشتراه!القد.13(الآية)آخرشخصأفيمع"يزنوا"

الأمواتبينمنابنهأقاموكما)4(،لابنهمشابهينأي،منزلهفيأعضاء

ا!4،منزلمدئر،المسيحملكهم.14(الآية)أيضايقيمهمسوف

نفسه"الروح"منفهها)!(؟بالروحيعطيهاالتيالأوامريطيعواأنوعليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التيكالاحتفالات،عربدةبممارساتلعامةمرتبطةالطقسئةالمرائدكانت

وباخوس.ديونيسويسللإلهتكرئماتقامكات

الأنبياء.وكتبالتتوفيأضاريخاأي

8-9.ت4غلاطيةألظر

4:6-7.علاطيةأنظر

5:242-هغلاطيةألطر
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أسيادههمعليعبثواالجديدسئدهمإهمالهمإن.(71الآية)منههوالذي

الأشذالإهانةهووالزئبما-16(5الآيتان)زفماهوإئما،السابقين

والنفي.بالنفيالموتعقابهاالتي18(الآية)الحطيئة.اللهمنزللرأس

وأعذهم"الأم"بينمنوافتداهمسبقاللهلأنمؤئذاسيكونالمزةهذه

.91(14،16،الآيات))1(بروحهلطقيامة

بولسإنجيلمصداقئةاختبار:الزوجئةبالحياةمتعفقةصعوبات

فيصعوباتقا!افقد،شخصيئقرارالإنجيلعلىالموافقةأنبما

هذهفيالمؤمنخياريكونماذا.خاطئاأومتزؤخاكانقنوجه

لكن،.العشرينالقرننهايةفيأهميةذاتغيرالمسألةتبدوقد؟الحالة

بالمسيحالإيمانيستتبحهاالتيوالضيقاتالشدائدالاعتباربعينأخذناإذا

أمامهنابولس.وصعبمهثمالأمرهذاأنندرك،بولسزمنفي

وخصومهالكورنثثينيجابهأنلاعليهكانإذ،لإنجيلهحقيقيئاختبار

الكورنثئينبولسخصومأعطىفقد.مغاالجهتينبل،حدةعلىكلأ

لاتباعه:مستعذاالجميعوكانعزرا،مثل

الله،بيتأماموساقطبافيوهوواعترف،عزراصلىفلما"

والأولادوالنساءالرجالمنجذاكثيرةجماعةإسرائيلمنإليهاجتمع

بنيمنيحيئيلبنشكنياوأجابعظيفا.بكاغبكىالشعبلأن

شعوبمنغريبةنساءواتخذناإلهناخئاقدإثنا:لعزراوقال،عيلام

عهذاالآنفلنقطع.هذافيلإسرائيلرجاءيوجدالآنولكن.الأرض

.41-7301لحزقيانظرأ(1)
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ستديمشورةحسبمنهنولدواوالذينالنساءكلنخرجأنإلهنامع

عليكفإنث!.الشريعةحمسبوليعمل،إلهناوصيةيخشونوالذين

الكهنيمارؤساءواستحلفعزرافقام.وافعلتشخع،معكونحنالأمر

ك!!...فحلفواالأمرهذاحسبيعملواأنإسرائيلوكلا،وئينوا

-أ:01عزرا)"بنينوضعنقدنساءومنهنغريبةنساءاتخذواهؤلاء

أساسين:لسببينالأمرهذاعلىليوافقبولسيكنلم

مننوغاالأممئينالمسيحئينعلىفرضهيشكليهودفيشرطإئها(

فخوهو.عليهمحميتةقيودفرضعنخطورةيقللا،التهويد

)1(.المهؤدونخصومهلبولسنصبهماكر

منتمتلئقدلأئهابولسكنائسفيبلبالأالأمرهذايخلققد2(

فيشركتهميستعملونقدوأناميى،زوجاتهممنمستائينأممئين

الخطيئةأي.الزنىاقترافهمعلىكعذيى"المقذسالفههيكل"

القه!قداسةضذالأعظم

ستدناهو؟الكتابئيالإلهتستعملوالن:بولسقال،هذايكونلا

غايةباذلأحلولأ،بولسيقترحالموضوعولدفة.خدمتهفيونحن

.(آية4)0والعنايةالجهد

وأوامرهنصاثحهبهايكزرالتيالطريقةهيالمقطعهذافياللافت

.1ا-4ا2:غلاطيةأنظر)1(
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عد!الاعتباربعينأخذناإذاخصوصا،والرجالالنساءإلىمتوجها

قدرالإيجازعليهيحئمامما،كورنثوسلجماعةيكتبهاكانالتيالرسائل

الأمراقتضىولوحتىهناإضافيئجهدبذلعلىتصميمهأتا.الإمكان

بخلاف-المعفدينجماعةفيالمرأةبانموقفهفيعكسالتكراربحض

مساوية-الرومانئةالأمبراطورتةفيماحذوإلىاليهودتةفيالوضع

اطههيكلفيعضووكلاهما")1(،"مقذسكلاهما:طرجل

)2(."المقذس

(7الإصحاح)المتزؤجينلغيرونصائحللمتزؤجينتوجيهات

هذه؟ال!"دعاهعندمافيهكانالذيالوضعفييلبثأنالمرءعلى

إذاوعليه.ا-24(7الآيات)البولسئةالكناشكلفيالقاعدةهي

-أ.الآيات)كذلكفليلبث،لهاللهدعوةعندمتزؤخاأحذكان

نجاسةعلىتتغفب،المؤمنإليهاينتميالتي،الفهقداسةإن13(؟

جهةمن.14(الآية)المؤمنةغيرالمرأةبهاتتعتقالتي،الوثنتةالآلهة

معالأساسبالاتفالتىنكثالذيهوالمؤمنالشريككانلمأ،أخرى

لا،الزواخفسخيريدكانإذامايقزرالذيهوفالآخرالآخر)3(،

.أ-16(5الآيتان)المؤمن

-123،ب22)الآيتاناشترينابهالذي،للمسيح""العبودئة

)1(

)2(

)3(

ا:2-16.اعلىالتعليقلاحفاأنظرا.7:4

.3:17

الذيمماهوالمؤمنالريك،لذلك.أممثينكلاهماكانا،يتزوحاأنقزراعندما

لحياتها.ومهذدالحافأحادفيجديدلضغطالحائلةأخضعلامم!لهبلالأيخلق
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المنزلفيالعبيدأزواجانكما.بهالإيمانالزوجانقبلولوحئىملزمة

ماعملفيحزينليساالمؤمنانوالمرأةفالرجل،أحرازاليسواالرومانيئ

الذيالرثملكرواجهما،""الروحئةالأمورفيحثىلهمايروق

.ا-7()الآياتسليضاالزواجيبقىحثىصنعهينبغيماعليهمايملي

مثلهويبقوابهيقتدوابأنبولسفينصحهمالمتزؤجينغيرالمؤمنونأقا

25-الآيات)الرثلخدمةكاملةذواتهميكزسواأنلهميتسئىحتى

إئها؟أ(27-28الآيتان)ذاتهافيللعزوبةقيمةلا.4(93-.35؟

التيبالطريقةهذايتأكد.3(92-ا)الآياتالرتبمجيءمرتبطة

36-38(.)الآياتالخطوبةبولم!بهايعالج

(8)الإصحاحللأوثانالمقذمبالطعامالمتعفقةالمسألة

الاجتماعتةالحياةكانت،القديمالأدنىالشرقفيالحالهيكما

عبادةبسببخصوضاأساشا،دينئةالرومانئةالأمبراطورتةفي

الذبائحتقديميستتبعاجتماعيئرسميئتجغكلوكانالأمبراطور.

هناكوكان.برعالضهالحدثهذايجريالذيوالأمبراطورللآلهة

التجضعات،هذهيحضرونكانوابل،يحصللمايأبهونلامؤمنون

)الآية"حقيقثالهاوجودلاالأصنام"وأن"اللهإلاإلهلا"أنذلك

أفيأنواستنتجوا،)1(بولسكلامبحرفتةتمشكواآخرينأنغير.4(

بعل.لأجلالرثخيانةيعنيإتماالوثنتةالاحتفالاتفياشتراك

فلسفيئبنقاشإليهنتوض!لابولسإلىبالنسبةالمحضلةهذهحل

6:12-02.)1(في
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النقاشهذاسيكونلا؟أمموجودةالأوثانكانتإذاما!ول

غيرأشياء"وجود"يثبتأنيستطعلاأحذاأنذلك،شسطة

!ىليمفهوبولسعندالمطروحالسؤال)1(0يدحضهأوملموسة

نكنل!االذينفسهالكتابيئالإلهإلىيلجألذلك.الكورنثئةادهـضطة

أ-3()الآياتمنهومحبوبينمعروفينكتابلالأمربادئفينعرفه

وصار،الوحيدإلهناصماردعوتهقبلنالمأ.إنجيلهبواسطةدعاناعندما

أناسمنمؤلفاللهمنزللكن.4-6()الآياتالوحيدربنامسيحه

منهمأتايخسرأنيريدلاوهو،مسيحهبموتالعبودتةمناشتراهم

بعضكمأحئوا:للجميعقانونهأصدروهكذا.البعضاستكباربسبب

)2(.بعضا

والوداعةاللطفتقتضيالحقيقئةالمحبةإنالقولعنغنئي

قليلنحوالعارفومنالضعيفنحوالقوفيجانبمنح،ول!!ء()3()3

حملها،يصعبأموزاتستتبعالمحثةهذهكانتولوحتى.)4(المعرفة

خارج""الاجتماعئةحياتهمقفقمااللحومأكلعنالمرءيمسككأن

)الآياتالأوثانتقدماتفيالمشاركةمننوغاتتطقبوالتي،الكنيسة

)7-13.

)1(

)2(

)3(

)4(

أتهدللث،الكتالئيالإلهوجودمنأكثرحقيقثاالأصناموجودكان،مابمصى

سلك!!ءلي!ا"يار"تماثيلوتنحتتصؤركانتإذ،ملموسشكللهاكاد

عها.يسأل

13.كورنثوس1وا-5:315اصيةعلاأنظر

5:23.علاطيةأنظر

4.2:اكورنتوساوأيضا6:ابمغلاطيةألظر
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(9)الإصحاحبولسرسولئة

.كهذهعظيمةلتضحيةكنموذجنفسهبولستقذمفقرةهناترد

بالأحرىفكم-إليهبالنسبةمضمونشيءلاإنللكورنثئينبولسيقول

التزمواكانواإذاماعلىالكلويدينالرثيجيءأنإلى-إليهمبالنسبة

الجديد:سئدهممشيئة

يركضونجميعهمالميدانفييركضونالذينأنتعلمونألستم"

منوكل.تنالوالكياركضواهكذا؟الجعالةيأخذواحذاولكن

إكليلأيأخذوافلكيأولئكأقاشيء.كلفىنفسهيضبطيجاهد

ليسكأتههكذاأركضأناإذا.يفنىلافإكليلأنحنوأتا،يفنى

أقمعبلالهواء.أضربلاكأنيأضاربهكذايقينغيرعن

نفسيأناأصيرلاللآخرينكرزتمابعدحئىوأستعبدهجسدي

.2-27(4)الآيات"مرفوضا

)01:أ-22(الكتابئةالسابقة

هولمانموذخايقذمأيضاالكتاببلبول،كلمةفقطلا

بمعمودئتهم)1(مقدارهاكذاثقةلهمالذينالكورنثئينمنمطلوب

الكورنثئينأسلاف،فالإسرائيلئون)2(.الرثمائدةفيوشركتهم

،"سماوئاطعائا"وتناولوا"بالمعمودئة"شعئاصاروا،الكتابئون

لماأتهمغيرأ-.أ(.)الآياتاللهدينونةمنيسلموالملكئهم

ا:.ا-17.أنظر)1(

ا-11:7.34أنظر)2(
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ليسالإلهيئالاختبارمنالمرادأنيعنيالذيالأمر،كقهميموتوا

يبدوقدهذاأنرغمطوغا،مشيئتهالتزامعلىتشجيعنابلتدميرنا

حين،الخروجعندفعلهماأنومعأ-13(.أ)الآياتمستحين

نأعلىالآنقادرأئهإلأ،مستحيلأبداقد،العبودثةمنالآباءأعتق

يجعلأنوهيألا،مستحيلةالأخرىهيتبدومهمةلاتمامهلييده

الختانلمتطفباتيخضعهمأندودأمنلهأولاذاالكورنثئينمن

.والناموس

أثنا،نعيأنفعليناللأوتانالمقذمبالطعاميتعفقمافيأثا

هذهكانتإذا.المضيفيضعهاالتيبالقواعدملزمون،كضيوف

الاجتماعاتفيكذلكأيفمافهي،الرتعشاءفيالحالهي

نأيطيقلاالفهإنالكتابلنايقولأيقحاهنا.الرسمئةالرومانتة

ا-22(.4)الآياتلبعلالمقذمةالذبائحأكلفيإسرائيليشترك

أ:1(أ:23-أ).الخاضةالموائدعلىالتصزفكيفية

المقذمةالذبائحبأكليتعتقمافيالمرجعهواللهكانإذا

أجلمنالاعتباربعينأخذهيجبالذيهوفالقريب،للأوثان

كليأكلواأنالكورنثئونيستيم.الخاضةالموائدعلىلائقتصزف

بالنسبة،لأن،يقلقواألألهموينبغي؟لمضيفيهممراعاةلهميقذمما

23-)الآيات"فيهاماوكلالأرضله"،واحذاإلفاثضة،إالهم

بهمفالأجدى،يعثرقدالإيمانفيلهمأخوجدإذا،ولكن.27(

حسبهم28-.3(.)الآياتأجلهمناللحمأكلعنيمسكواأن
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33()1()الآيةببولسيتشثهواأن31(،)الآيةيصنعونهماكلفي

.32(الآيةإ((الفهولكنيسةواليونانئينلليهودعثرةبلا"يكونواوأن

الكنيسةاجتماعات

منيجعلأنإنجيلهعنالدفاعفيلبولسالأكبرالتحذيكان

يسودها،منطمة"كنسئة"اجتماعاتايلأممنالمهتديناجتماعات

نأغير.اليهودثةالمجامعفييحصلكانماغرارعلى،الكتابيئالإله

تشكلتقدكانتوخدمهافالمجامع:السهلبالأمريكنلمذلكتحقيق

.الميلادقبلالسادسالقرنفيحزقيالمنابتداغعذةقرونمدىعلى

الأممتينالعبيدمنبمعظمهمالكورنثئونالمهتدونكان،أخرىجهيمامن

باخوساحتفالاتعلىإفاالدينئةالاجتماعاتفيخبرتهمتقتصرالذي

كيف.الرومانئةالمسارحفيالعبيدقتالعلىأووالجامحةالفاسقة

"واحدة"حفاكنائسهبأنأورشليم"أعمدة"يقنعأنبولسيستيم

فييشارك،اليهودتةمنمؤمنأحسقإذااليهودتةفيالتيتلكمع

؟باخوساحتفالاتفيأومسرحفيأئه،البولسئةالكنيسةاجتماعات

إكراقاتقامالتيالاجتماعاتتعكسهالذيهوالإله"وجه"كانولمأ

إلههبأناليهودئةمن"أخا"تقنعأنبمكانالصعوبةفمن،الإلهلهذا

المنطمة.غيركورنثوساجتماعاتفيتكريمهيتئمالذيهوالكتابتي

الأورشليمتةالقيادةزعمايثبتونالكورنثتونكانالروحتةثورتهمبسبب

جماعتهمفيومتساوينكاملينأعضاءاعتبارهميمكنلاالأمأن

-23.ا01:9أيضاأنظر1()
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نأ7،الإصحاحفيفعلمثلما،بولسعلىكانولهذا.المئ!ياشة

جبهتين.علىالكورنثثينتصرفيحارب

أ:2-16()1الكنيسةاجتماعاتفيالنساءملابس

قائد-القذوساللهروحفيوالمرأةالرجلبينفرقلابولسعند

العاملاتالنسوةمنكبيرعددلهذاويشهد.الفعليئالبولسئةالكنائس

العاملةأكيلا...كنخريافيالتيالكنيسة)1(شضاسة،فيبي":معه

كثيزا...لأجلنا)2(تعبتالتيمريم...يسوعالمسيحفيمعي

،36،ا:16،)رومية"الرثفيالتاعبتان)3(وتريفوساتريفينا

فيوالأنبياءالصلاةأئمةبينمنكننساغانإذاعجبلا.12()4(

نأيبدوأ:ه(.أكورنثوس)1كورنثوسفيالكنيسةاجتماعات

أورشليممنبضغوطيصطدمأندونمنهذاعلىقادزاكانبولس

اللجوءباستطاعتهكانأتههوالأسبابأحد.النسوةمعالعمللإيقاف

4:4-)قضاةوديبوره،2(.أ:5)خروجمريام:كتابتةسوابقإلى

.!6:41نحميا)ونوعدية،2(0-41ك22ملوك2)وخلدة،(61

ن!،الأخيرئةاللهجماعةنفسهاتعتبركانتأورشليمكنيسةأنوبما

منمختارات"أعمدتها"وضذضذهايوخهأنبولسباستطاعة

مباشزا:دعمانظرهوجهةتدعمالكتاب

الحنسير.علىتنطبق304+هط!أواحدةكلمةاليونانثةفي)1(

الرسولتي.عملهعنالحديثفيأ"ه!5ذاتهالفحلبولسيستعمل)2(

أ"ه!.5ذاتهالفعل)3(

وقدلول!،معتعملكانتتقلااسمهاامرأةعىاللاحقالتقليديتحذث)4(

.(للرسلمعادلة)أس!3010،309!3بلقبالأرثوذكسئةالمسيحئةفيعرفت
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بنوكمفيتنتأ،بشيركلعلىروحيأسكبأئيذلكبعدويكون"

العبيدوعلى.رؤىشبابكمويرىأحلافاشيوخكمويحلموبناتكم

2:28-)يوئيل"الأيامتلكفيروحيأسكبالإماءوعلىأيضا

ا:2-اكورنثوسافيبولسنقالقفيواضح،حالأئةعلى

بخخبتتعفقالمشكلةكانت.مطروحةتكنلمالمسألةهذهأن16

أفييستبقأنبولسلجوابالرئيسالدافعكانوكالعادة.النسوةتلك

علىالحفاظإلىالراميةجهودهيقؤضقدأورشليمكنيسةمنيأتيهنقد

كنائسه."حزية"

وأالصلاةتؤمأنفييكمنالذيالحقيقيئ"الخطر"هوما،لكن

تضعأنالأيامتلكفيشائغاكان؟الرأسمكشوفاتنساءتتنثأ

الأماكنفيرؤوسهنعلىحجئا،منهنالمتزوجاتوخصوضا،النساء

وبسبب.بارز)1(نحوعلىعاف!الكنيسةاجتماعاتوكانت،العامة

سمححينبولسفهمالكورنثئونأساء"المحفقةالأخيرئة"إلىنظرتهم

أته،فدوا،الكنيسةاجتماعاتفيالنبوئة"الفهكلمة"يعلنأنللنساء

هذهأنواعتبروا.كرجالبالرجالكنساءالنساغيساوي،الواقعفي

نأعندهمفكان.أتتقد"النهاية"أنعلىبرهانبدورهاالمساواة

المرأةتبدوإذ:ذلكعلى"علامة"إثماالمرأةرأسعنالحجابإزالة

الديانةبمعتقداتيذكرالموقفهذاأنبولسيرى.كالرجلتمافا

تق!تةعبارة،"كنيسة"إلىتترجموالتي3!اططس!،ءأاليونانتةالكلمةكات)1(

الياسيئ.للجسمعائااجتماغاتحني
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م!ح"السرفي"بالجماعيتعفقمافيالجنسينبينفرقلاحيث،السزية

تلقائثاتلغيأنهذهالآلهةمعالمباشرالاتصالفكرةشأنمنإن.الآلهة

رأشابوصفهوتالئا،والبشرالفهبينوسيطابوصفهالمسيحإلىالحماجة

يبقىالحينذلكإلى")1(.دئهذاتهيخضعأنإلى"واحذاإكضيسة

بعد،تأتلمالنهايةأنبولسرذكان.لناكرباللهوبينبينناالمسيح

الطبيعيئالثهنظامفيولا،وقواعدهالبشرقيالمجتمعفيشيغيتغترفلم

ذاتهأعلنالفهأنهوحصلالذيالوحيداضغيير""ا.الخليقةفي

منلكلالوحيدةالعثرةهيهذه.المصلوبمسيحهفي))جاهلأ"

منمجموعةتتصزفبأنليرضىبولسيكنولم،واليونانئيناليهود

وكنيسةواليونانئينلليهودتسيءو""معثربشكل"المهتاجينالكورنثئين

لاكان!!ا،ووذعلىبناء!بالحرئةشعورهاعنتعئر""حتى")2(الثه

والتعبيروقيامتهالمسيحبموتحصلالذي"التغييرب"الاحتفالمنبذ

إلىالاحتفالهذاحملتالتيعينهابالواسطةيتئمأنينبغيفهذا،عنه

أيضاالآنتأتيالتي(،الإنجيل)كلمة"الكلمةب"أي،كورنثوس

شخصبواسطةلا،(النبوئةالكلمة)الكنيسةأنبياء"كلمة"بواسطة

جنسه.كانمهما،النبيئ

التغيير""بأنواحدكليذكربأنهوبولسارتآهالذيالحلإن

بينمساواةيستتبعلابالمعمودئةروحهالفهمنحعندماحصلالذي

الرجل؟مستوىإلىالمرأة"يرفع"لاأتهأي،(اللهأمام)والمرأةالرجل

)1(

)2(

.15:28

.01:32
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الذيالبارزمكانهمنالرجلإزاحةفييكمن"التغيير"هذابولسعند

الرجل.رث،المصلوبالمسيحالآنليشغله،(دئهكممثل)بهيتمئع

لمقليخضعالرجل"رتبة"إنزال"التغيير"هذايعني:آخربتعبير

نأبولسأرادالتيالنقطةهيهذه.الصليبعلىالموتعاراحتمل

فهيبم3الآيةفييقذمهاالتي"التراتبئة"فيواضحةوهيعليهايشذد

)القه-تنازلئةولا(الفه-المسيح-الرجل-المرأة)تصاعدئةليست

رجلكلرأسأنتعلمواأنأريدولكن)):(المرأة-الرجل-المسيح

."اللههوالمسيحورأس،الرجلفهوالمرأةرأسوأفا،المسيحهو

هورجلكل"رأسأنالكورنثئونيعرفأنبولسيريدوهكذا

مافكلالرثهو،الرجللا،المسيحأنوبما.نفسهاللهلا،"المسيح

بكلمتهأي،((الرثبكلمة"المرأةتتحذثأنشاءوإذا.ملزميشاؤه

نأ،الأشكالمنبشكلولا،يعنيلاهذاأنغير.سيتئمفهذا،هو

المسيح.الكنيسةاجتماعاتفيتتكفمأنلها"أتيح"قدذاتهافيالمرأة

رجلبواسطةلا،نبيبواسطة"النبوئة"بكلمتهينطقالذيهووحده

منبهاينطقالنبوئةوالكلمة.يتغئر"مظهر"اظهلكلمةليس.امرأةأو

البعضيظنقد،خارجئاالتغييركانإذا.للأشياءالمعروفالنظامضمن

كلمةالكلمةتكونالحالةهذهفي.الواقعفيطرأقدملموشاتغييزاأن

إشعياء:فعلوردةيتفقلاما،الرتكلمةلا،"المتغئر"الشخص

بينساكنوأناالشفتيننجسإنسانلاني،هلكتإثي!لي"ويل

لكي")1(،!الجنودرثالملكرأتاقدعينيلأن،الشفتيننجسشعب

11(!شعياء6:ه.
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اللتانهماشفتاهبل،جنسهأوشخصهيتغثرلمنبئاالخاطئهذا!مير

القه)1(.بكلماتالنطقيستطعححىتطهرتا

الآيات)"الاجتماعيئ"النظامعلىيحافظأنعلىبولسيحرص

لأن،تغييردونمنللأشياءأ-15(3الآيات)"الطيعيئو"4-6(

حختهيبنيبلالحذهذاعنديتوففلاأئهغير.بعدتألتلمالنهاية

المرأةأنعلىينمقالذي،الإلهتيمرجعه،الكتابعلىالأساسية

يتصزفكمانحوهتتصزفأنعليهاولهذا،)2(الرجللأجلخلقت

المرأة"إنأيضايقولالكتابأنغير.7-9(الآيات)اللهنحوهو

أ()4(ا2الآية)"المرأةمنيولدالرجل"وأن")3(الرجلمنخلقت

.()6(ب12الآية)"اللهمن"،الأخيرالمطاففي،كلاهما)5(وأن

فيالأمورأنكيفليبزربولسيعطيهالذي)7(السببهيالحقيقةهذه

:تكونأنالكتافيالإله-سيدهاكماإلأتكونأنتستيملاالرث

)الآية"المرأةدونمنالرجلولا،الرجلدونمنالمرأة"ليست

جماعاتهكلفي.(أب2الآية)بالرثمرتبطانالاثنانبل،11(

)11

)3(

)6(

)7(

اشحياء6:7.

.-28:123تكوينأنظر

.2:22تكوينأنظر

.302:تكوينأنظر

في()الكلاليونانتةالعبارةأفئرحيث158،صفحة،غلاطيةتفيرأنظر

لم."كلاهصاتعنيأتهاوأرى12،الآية

)الآيةالمرأة()بناهوبنى2:7(،)تكوينالرجل)يسار(صنعالذيهو

11.والآية12الآيةبينللربط(الأئهعء!الوصلحرفاستعماللاحظ
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النبوئة."الرثبكلمة"الإلههذايحكم16()الآيةالمشيانئة

ا-34(.ا:7)1مائدتهعلىالربئاحترامعدم

الذي،الرتعشاءفياللائقغيرالتصزفهوخطورةالأشذالأمر

جماعةليصيرواالكورنثئونفيهايجتمعمناسبةيكونأنفيهيفترض

مث!!عباراتبولساستعماللاحظ.وإيمائاممارسة،واحدةمسئانئة

،(81الآية3؟ا!وله"طعس!+لأ+ح3ءاطمم!س!!!أ"الكنيسةفيتجتمعون"

وتكرار،(02الآية3،طط!س!،أللأأءولهاءس!5،)5،7!"مغاتجتمعونو"

ليس.(71،33،43تيالآا،3لاول!3ط"هولأء!"تجتمعون"رةعبا

ليجتمعوامدعوونولكئهم،"كنيسة"الطعبحكمأنفسهمالمؤمنون

فالدعوة:الاجتماعهذايحذدالذيهودائفاوالله.ككنيسة

الآية)بعشائهتتعفقالمطروحةوالمسألة،هوبكلمتهتحصلس!!(3لأ)033

لديهيتوفرماالضيوتمنكلإليهيحملعشاغليسوعشاؤه،02(

الرثعشاءفيالمشاركةنفهمأنعلينا!21-22(الآيتان)طعاممن

نأالضيفعلىيتوخبإذ،القديمالأدنىالشصرقتقاليدخلفئةعلى

يعتبرالذيالأمر،طعائامعهيجلبأنلا،مضيفهلهيقذمهماجمل

لأ!وذلكأشذالرثعشاءحالةفيوالإهانة.شديدةللضيفإهانة

منأي،23-25(الآيات)"ودمهجسده"منبكاملهيتألفالعشاء

طعامأيأو"الحلوىببعضالإتيان"إن.لأجلنامذبوخانفسهالمسيح

نأينبغيعضاالأصلفييختلفأمزاوالعشاءالاجتماعمنيجعلآخر

يسعنالايأتيأنوإلى.الرثذبيحةالوحيدمحورهعشاءأي،يكون

هذايحملأندونمنموتهمنبدلأللاجتماعمحوزاقيامتهنجعلأن
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منقائضاحولهنجتمعسوفيأتيوحين.26(الآية)وخيمةعواقب

ا)1(.هالإصحاحفيبولسسيشرحكما،الأمواتبين

هذهإن.الرتعشاءفيلائفاتصزفناليكن،27(الآية)لذلك

مدركينكئاإذامالمعرفة28-92(الآيتان)لنالامتحانالاجتماعات

فرصةإئها.ليدينناسيأتيالذيهوالطاولةرأسعلىالجالسالرثأن

نتأذبحتى03()الآيةونعاقبمنهلنحاكم31()الآيةدا

مستحف!ت،مجيئهعند،نوجدلالكي(أ32الآيةأ!9؟4ح)ا!وله؟،7

مشيئةوفقالعشاءهذافيلنتصزف،لذلك.32()الآيةالدينونة

هذانفعللمإذا33(،)الآيةقريبنانحثأنيريدالذيالمضيف

34(!)الآيةمحالةلاندانسوت

عقاتختلفنظرةالرتعثماءإلىينظربولسأننرىوعليه

الم!()مجيء"المجيءالكبيروباسيليوسالفمالذهبيئيوحئاخدمتاتذكر)1(

وقتفيحدثوكأئهتذكرانه.عليهتشذدانلاولكتهماالمجد"،الثالي

لتكري!القذوسروحهيرسلأنالآباللهدعوةقبلوذلك،الآلاممعواحد

أجلنا،منجرىماوكلالخلاصئةالوصثةهذهلتذكرنا"ونحنالحناصر:

عنوالجلوسال!ماواتإلىوالصحودالأيامالثلاثةذاتوالقيامةوالقبرالصليب

السثد،أئها،لذلك"،(الفم)الذهبيئ."..أيضاالمجيدالثانيوالمحيءالميامن

،الأيامالثلاثةذاودفنه،المحسوصليبه،الخلاصئةآلامهمتذكروننحنإذ

اللهأثهمايمينكعنوجلوسه،الماءإلىوصحوده،الأمواتبينمنوتيامته

الرصلاةوفي.()باسيليرس."..الرهيبالمجيدالانيومجئه،الآ!

فياثماركةلاتكرنأن،الكلستديا"أعط:الكاهنيقولالجاولةبعد

بخرلدىمقبرلأوجوائا،وصاياكلإتمام...المقذصينوجدكدصك

(.)باسيليوس"المرهوبمجك
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ليتصثعاللهلشعباجتماعالأساسفيالعشاءهذاأنعناليومنسمعه

هذاتصفكورنثوسأهلإلىالأولىالرسالةلكن.المحييةبعطته

المجيدعرشهعلىجالسكرتحولهالقهلشعباجتماعبالهالعشاء

)1(.ويدينهموخارجهاالمسئانئةجماعتهفيالذينالأشرارليحاكم

)2(الخارجفيهمممنأكثرالداخلفيهمالذينإلىالقاسيوجهه

محيئه،عند.المؤمنونإلأيراهالا،صليبهفيخفئةربوبئتهلأنوذلك

سوفالوقتذلكفي.الجميعإلىالقاسيوجههسيكون،قبلهلا

يحتوابأنوصئتهضوءعلىأنفسهميحاكمواأنتعفمواالذينيتفادى

أجلمنبموتهبهاوعدالتيبالحياةويتمئعوادينونته)3(،المحتاجقريبهم

الجمغ.

الروحئين""بسببالاجتماعاتخلالالترتيبفيالنقص

(1-4أ2الإصحاحات)

فهيالكورنثئةالجماعةتقلقكانتالتيالمهضةالأخرىالمشكلةأفا

عنهمايعثركانروحئتينموهبتينمنواحدةحملوامنبينالخصومة

وأصحاب.والتنئؤبالألسنةالتكفمعنيت،الكنيسةاجتماعاتفيعلئا

الروحوكأنيتصزفونكانوا-بالألسنةالمتكفمونوخصوضا-الجانبين

العنانفأطلقوا،"يشاءمايفعلأنفيحز)االمواهبكليوزعالذي

تجيئةم!زثمهوولذل!،اللهروخالروحبأنبولسيذكرهم.لأنفسهم

93.4-اصفحة،الالصالحرء،القدمالحهدإلىقالمدألظر)1(

ا-5:2.13أنظر)2(

25031-مئىأيضاألظرأ؟2:12-6)روميةمعرفةغيرعنأوممرفةعن)3(

.)46
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30!ء؟301)+هعء،أ"+الأالعامالكنيسةلخيرشيءكليكونبأنا!ز4

-أ2الآيتان)بالجسدبولسيشبههاالتياجتماعاتهاوخير،ا:8(2

أجلمنمنهاكليعمللاأعضاءمجموعةمنالجسديتأئف.13(

يثبتالذيهوالجسدخيرأنغير،الكللخيرمغاكفهاتعملبل،ذاته

بعضأنوكما.أ-26(4الآيات)بخيرأعضائهمنكلأأنبدوره

نأحيرفي(والكبد،والقلب،كالدماغ)أساسيةالجسدفيالأعضاء

،والقدممانوالرجلان،واليدان،الذراعان)مساعدةالأخرىالأعضاء

لحامليمعطاةفالأولوئة.المسيحجسدفيأيفماهكذا(،والعينان

والأنبياءالرسل:وتثئتهاالكنيسةتخلقالتي"بالكلمة"المتعفقةالمواهب

من.الثلاثةهؤلاءغيرمنكنيسةلا.3(27-االآيات)والمعقمون

وأشفية،،عجائبغيرمنتعيشأنالكنيسةتستطيعأخرىناحية

العمليئحئهعرضفيبولسيشرعأنقبل.ألسنةوترجمة،وألسنة

كانإذا:بالآتيالجميعليذكريستطرد14،الإصحاحفيللمشكلة

أعضائهامحئةتثئتهافالكنيسة،أعضائهاتفاتحايصونهالبشرفيالجسد

13(.)الإصحاحلبعضبعضهم

عائم،بثحكل،التنئؤأنعلىالتشديدبولسيبدأالاستطرادهذابعد

نأوهوبسيطلسببوذلك،أ:أ()4بالألسنةالتكفممنقيمةأكثر

بهاالمتكئمتبنيالألسنةبينما،(ب34،الآيتان)الكنيسةيبنيالتنثؤ

إذاالكنيسةفيمفيدةالألسنةموهبةتصير.أ(2،4)الآيتانفقط

المفهومةالمترجمكلماتإن.الترجمةهي،أخرىروحئةموهبةرافقتها

ينبغيمترجهـاثقةيكنلمإذا.5-12(الآيات)الكنيسةتبنيالتيهي
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لكن.1(-9أ3)الآياتالاجتماعفيالعملعنبالألسنةالمتكتممنع

فيهمتنفيالتأثيروهيالترجمةعلىتعتمدلاإيجابتةوظيفةللألسنة

فيبهايكرزالتيالمفهومة"الكلمة"إلىالاستماعإلىوجذبهمالخارج

02-25!)الآداتالاجتماعاتتلك

بيانالرئيسهضه.أحدإلىبولسينحازلاالخصومةهذهفي

نأبالألسنةالمتكفميستطعلذلك.المفهومةبالكلمةالمسيحكنيسة

في،ولكن.أيفمايتكفمأنالنبيئويستطع،مترجمثضةداممايتكفم

حسابعلىبموهبته"يتباهى"أنمنهمالأفييجوزلاالحالتينكلتا

:أاثنينعنعددهميزيدألأوالأنبياءبالألسنةالمتكفمينعلى:البنيان

بحذالتنئؤليس.3(أ26-الآيات)واحذاواحذايتكقمواوأن،ثلاثة

مضمونيخضعأنينبغيإذ:مفهومأتهلمجزدللكنيسةبانئاذاته

32(.)الآيةالآخرينالأنبياءلحكمبهاالمنطوقالنبوئةالكلمات

بهاالمرادلأنوذلك،الاجتماعاتفيواللياقةالنظاميسودأنالمطلوب

لحكمهالكليخضعحينسيأتيالذي،الأخيرفياللهسلامتعكسأن

.(3704-و،أ33الآيات)

القيامة

بموضوعكورنثوسأهلإلىالأولىالرسالةفيالمناقشةتنتهي

كلأصلالكورنثئينقبلمنالتائةفهمهاإساءةكانتالتي،القيامة

ملموشاحدئاكانتالمسيحقيامةأنباعتقادهم.الأخرى"أخطائهم"

اليومتة.حياتهمافيإلآلهفيمةلاشيئاجعلوها،"مضى"زمنفيتم

لتلكرئيسكهدفيبللا،كنتيجة"الروحتي"وضعهمإلىونظروا
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"خبرتهم"فييكمنانومعناهاالقيامةتحميئأنواعتبروا،ا!امة

منجعلواالكورنثئينإننقولأنيمكنناالأحوالأحسنفي.الروحثة

سثدهمأئهالصحيحبينما،لهمعبذا،قصدغيرعن،المسيحيسوع

قصد.عنهذايفعلونفقد!كانواأسوئهافيأفا.عبيدهوهمورئهم

(1أ:أ-أ)5المسيحقيامةإنجيل

.الإطلاقعلىالموقفأسيادالكورنثئونليس،بولسقال،لا

القيامة.هذهنتائجبالحريفكم،المسيحقيامةقط"يختبروا"لم

لو.)1(للرسولتةعلامةرتاالقائميسوعرؤيةإن.الرث"يروا"ولم

بولسإلىاحتاجوالما،رسلأكانواولو.رسلألأصبحوا،حفارأوه

،-نجسين-"خطأة"أئماكانواأثهمالحقيقة.إليهمالإنجيلليحمل

.كورنثوسإلىبولسوصلعندماالقذوساللهروخمنخالين

.الروحفنالوا،قبلوهاالتيالإنجيلكلمةإليهمحملالذيهوبولس

يخبرابولسيفتأولا.الكتابيئبولسإلهروحإلأالروحهذاوما

لا.فهمهإساءةفيماضونلأئهمالروحهذاهوماالأخرىتلومزة

وذلك،منهأكثرالروحأمورفيعارفينيصيرواأنأبذايستطيعون

الرسولثةبولسبكلمةمغففاجاءهمالروحأدأوهو،بسيطلسبب

"مدخلهم"إليهمنقلهاكمابولسكلمةوستبقى.بهابشرهمكما

مرتبطاالكلمةهذهمنالنابخالإيمانوسيبقى.الروحذلكإلى

إيمانعلىيحكمالذيهوبولسالرسولولذا،!ضمونها.

)1(
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ضوءعلىإنجيلهعلىههيحكمونولا،إبجلهضوءعلىالكورنثئين

وقبلتموهبهبشرتكمالذيبالإنجيلالإخوةأيهاوأعزفكم":لهفهمهم

إلآبهبشرتكمكلامأقيتذكرونكنتمإنأيضاوبه،فيهوتقومون

الإنجيلأنهذاإلىأضف.أ-2(الآيتان)"عبئاآمنتمقدكنتمإذا

كانبل،بولسمنفقطيكنلمالكورنثئينإلىبولسسفمهالذي

هكذا،أولئكأمأنافسواء":معنىمنالكلمةفيمابكلرسولئا

.1(1الآية)"آمنتموهكذانكرز

فيأساسيةنقاطأربعفيبولسفيصفهالإنجيلهذامضمونأثا

(2،الكتبحسبخطاياناأجلمنماتالمسيح"أ(:واحدةجملة

لصفا"وظهر4(،الكتبحسبالثاكاليومفيوقام3(،ودفن

الآخرين(والرسل)لصفاالظهورألقهنانلاحظ.أ(3-5الآيات)

مافيالإلمجلرسالةمنلمججزألاجزءلكته،اختيارتاأومنفصلألي!

ظهوزيليهاقيامةهناكتكنلم:آخربتعبير.المسيحبقيامةيختمق

ظهر"وراءمن"نظرةيختلسأنيستطيعواحدناأنلوك!ا،للرسل

القيامةرواياتترفضوللمناسبة.مستقلأالمسيحقيامةليتأقلالرسول

التصؤرهذا،أناجيلنسميهاالتي،القانونئةالأربعةالكتبفيالموجودة

كيفعن"تقرير"الرواياتهذهفيلدينالي!:وتمنعهقاطغارفضا

لرسلهأالقاالمسيح"ظهور"هوإئمالديناماكل،المسيحقيامةحدثت

للرسل.لاحقةظهوراتبواسطةلآخرينسابقةظهوراتتأكيدأو

الرسلعفمكماإلأالمسيحقيامةعلىنتكفمأننستيملا:آخربتعبير

الرسولئة.()كلماتهمكلمتهمفي
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)الآياتالمسيحقيامةمقابلالأمواتمنالمسيحئينقيامة

)12-28

يقوللا،الكورنئتةالمشكلةعنالحديثمستهلفي،السببلهذا

يقولفكيف،الأمواتبينمنقامالمسيحكانإن،!ولكن"بولس

يكرزالمسيحكانإن،ولكن"بل"؟أمواتقيامةليسإئهبينكمقوم

قوميقولفكيف،الأمواتبينمنقامأثهلاعس!!(أ!أ!33ثا)أ،5به

الذينانهيهناالفكرة120(الآية)"؟أمواتقيامةليسإئهبينكم

يقومشهادتهمعلىوالذين،الأمواتبينمنقامالمسيحبأنيكرزون

هؤلاء.الأمواتبينمنقيامةهناكإنيقولونهم،بالقيامةإيماننا

بينمننحنقيامتنافهمهمأساسعلىالمسيحقيامةفهمهميقذمون

ثلاثعنيقللامافيتفكيرهموجهةكانتهذهاننتبين.الأموات

أمواتقيامةتكنلمافإن":ا-91(2الآيات)آياتسبعفيمزات

زورشهودأيضانحنونوجد"،13(الآية)"قامقدالمسيحيكونفلا

الموتىكانإنيقمهلموهوالمسيحأقامأتهالثهجهةمنشهدنالامم!لنالثه

يكونفلايقومونلاالموتىكانإنلأئه"،15(الآية)"يقومونلا

يعتقدونالكورنثتونكانإذا:آخربتعبيرأ.6الآية)"قامقدالمسيح

ففي،المسيحقيامةعنالحديثيليالأمواتمنالقيامةعنالحديثأن

كماالأمواتمنقيامةهناككانتفإذا.أؤلأتأتيقيامتنابولحرفكر

؟"أمواتقيامةليسإئهبينكمقوميقولفكيف"،)1(الكتابيعفمنا

بانهيكرزونوالرسل،قامقدفالمسيحالأمواتمنقيامةهناكأنوبما

.21:2دانيال1()
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لاالقيامتينمنبكلالإيمانكانإذا،ولكن.14(12،الآيتان)قام

،17(،41الآيتان)باطلالكورنثتينوإيمانباطلةفالكرازة،لهأساس

نجسينخطأةيبقونأي،خطاياهمفييلبثونالكورنثئونذلكمنوأهغا

القدسالروحإليهمحملالذيهوالإنجيللأن؟لماذا.17(الآية)

)1(.اللهقذيسيإلى""خطأةمنحؤلهمالذي

منقيامتهمأنويدركوايفيقواأنبالكورنثثينالأجدرلذلك

هوالقائمالمسيحيسوعوأن.وراءهملا،أممامهمزالتلاالأموات

معالجتيفي.أيضاهمليقومواالمستقبلفيثانيةيأتيوسوف،أممامهم

يتلاميذهظهرالقائميسوعأنإلىأشرتأ-18)2(4؟3تسالونيكيأ

الذينك!ىبمجيئهالاحتفالإلىينضضاحئىغلبتهيعلنواأنمنهمطالئا

علىأكيدةكعلامةقيامتهإلىالنظرينبغيلذا.السازةنصرهأخبارقبلوا

علىأكيدةعلامةالبواكيرأنكماالغلبةهذهفيسيشاركونأتباعهأن

يكونأنيمكنلا.2(.)الآيةاقتربقدكقهاالثمارنضوجان

مصيرهمالأنوذلك،لهمكقيامةيسوعقيامةاختبرواالكورنثئون

أيضا،يموتلاالأمواتمنأقيممابعدالمسيح"أنحينفي،الموت

الآية)يهزمهعدوآخرهوالموت0")3(بعدمنالموتعليهيسودلا

هيتلك.الأمواتبينمنالكلقيامةسيكمليهزمهوحين26(،

)2(

)3(

3:16؟5:91؟7:14.بما:2

-ا64صفحة،تحالونيكيأهلإلىالأولىالرسالةوتفسيرالثانيالفصلأنظر

.173

6:9.رومية
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ذلكإلى.27-28(الآيتان)اللهملكوتمجيءعلىالأخيرةالعلامة

يأ؟منهما)1(أتواالذينالأمكجيرانهممائتينالكورنثئونيبقىالحين

ا!حيداالقائم.الإنجيليصلهمأنقبلكانواكماماثينزالوالاانهم

ثانية-يأتيأنإلى-تناسبهمالتيالوحيدةوالصورةالإنجيلمسيحهو

)2(.الصليبعلىميتاصورتهمم!

92-34()الآياتالأمواتعنبالنيابةالمعمودئة

ممارساتمنواحدةأنكيفمظهزاحختهبولسيدعمذلكبعد

يمارسبعضهماكانفقد:القيامةإلىنظرتهممعتتعارضالكورنثثين

هذا،يفعلونلماذا.أ(92الآية)متوفينأناسعنبالنيابةالمعمودئة

للأمواتقيام!لاداموما"روحتا"قائمينالمؤمنوندامما،بولسيسأل

في،صحيحفهمعنالممارسةهذهنشأتقدأ(؟92الآية)مرجؤة

بينمنقيامةهناكوستكون،آتالرث:بولسلرسالة،الأصل

خافالمنطلقهذامن.34(-ب32)الآياتدينونةتليها،الأموات

غيروأقربائهمأصدقائهممنتوفيمنيشاركألأالكورنثئينبعض

)3(.الرثاستقبالموكبفيالمعضدين

الكتابئةالمصطلحات

بينمنالقيامةأن،قزائهأذهانفي،ثانيةمزة،بولسثئتأنبعد

)1(

)2(

)3(

.أا6:1كورنئوسا

3:أ.غلاطيةأيضاأنظرا:26.ابم2:2ا:23؟كررنثوسا

ا-4:3.18تالونيكيامعقارن
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نأاليومنستطيعحثى.النقطةهذهشرحإلىينتقلأكيدأمرالأموات

فكرنافيهعلقالذيالأفلاطونيئالسجنمننهربأنعليناتحليلهنفهما

من!مؤلفا!رفيالكائنإنالقولعنيت،لقرولبالدينئي

الحياةعلىقادروغيرفاسدوالثاني،وخالدة"إلهتة"الأولى،وجسد

موقفهمايفشر.الأمورإلىينظرونالكورنثتونكانهكذا.الموتبعد

الجسد"و""النفس".الأصليئبولستعليمالسرعةبهذهشؤهوالماذا

العربئةاللغةفي.البشرفيالكائنهي،واحدةلحقيقةلغوئانتعبيران

وفيككلالإنسانعلىللدلالة،"الجسدو"((النفس"عبارتاتستعمل

)1(الشعبمنتقطحأنكالجسد،تمائا،للنفسيمكنالكتاب

العربئة،فيكماوتعني،نيفيشالعبرئةفيوالنفس)2(.وتموت

الكائنفيالحياةعلىالأفصحالعلامةالتنفسأنوتشهد؟"النفس"

البشرئمما.

سواء،بالبثمرقارنتهماإذا،اللهيختلف،الكتابثةالناحيةمن

روحإته:كلتااختلاقا،"الجسد"أو""النفسعبارةاستعملت

أيضاتعنيروحعبارةأنوبما.()3(لحمافبشرالإنسانأئا،(ريح)

إلىللإشارةالدينيئالفكرفيالقديممنذاستعملتفقد،المتحزكالريح

الأمواجيرفعأو،شجرةيقتلعأن،كوخايدئركأن،تأثيزايحدثإل!

حرو!31:14.)1(

.81:4،02حزمال

ثر(كل)ب!اروكول(نفم!كل)نيفيشكولالتعبيرانيحنيالكتابفي

ذاته.المعنى
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المستعملةالكتابتة""الروحعبارةفييهضناما.ئرىأندونمن

كلإفناءعلىقادرةالروحكانتوإن:الآتيهواللهعنللحديث

تبثأنتستطيعولذا،"تقشا"أيضايجعلهاريخاكونهاأنإلآ،بمثمر

الكائنينالعندماأي،هذايحصلعندما.البشر)1(في"حياةنفس"

عملمعبالعلاقةأو9()!ثحلأعولالروحموهبةبواسطةالحياةالبشرفي

روخا"))يدعىأن،بولسنظرفي،البشرقيالكائنلهذايمكن،الروح

حئى،البشرفيالكائنأنغير."روحتا"كائئاأو9()2(ثلأحول)!

)الآيةالقائمكالرثمحيئاروخايصبحأنيستطيعلا،روحئاكانولو

الاستثناءالرسوليشكل.الحياةمتقئلأروخادائمايبقى(،ب45

بشخصه،لا،الرسولئة"بكلمته"فهو،القاعدةهذهعلىالوحيد

إليهم.الروححامل،تالئا،وهو،المؤمنينإلىالقائمالمسيحوجه

35-58()الآياتالأمواتبينمنالقيامة"طريقة"

يعرفهنطاقمنتشبيهإلىيلجأللكورنثتينالقيامةبولسليشرح

فيالزرعموتهيطبيعئةبظاهرةفاستعان.الزراعةهو،الجميع

عليه،يشذدأنيريدماعلىتمائاالصورةهذهتنطبق.ونمؤهالأرض

.الأرضفي42()الآية"يبلىو"يدفنالموتبعدالجسدأنذلك

هيهذه.36(الآية)"يمتلمإنيحيالا"الزرعإنبولسفيقول

)11

)2(

.41-ا:73لحزتيانظرأ

5:3-4،5؟ا؟2:اكورنثوس1ا؟7:68:6؟2:92؟ا:9!رومية

علاطية،7:31؟23:1كورنثوس2؟618:1؟3441:41؟7:

25.فيليمولى5:23،تسالونيكي4:231،فيليتي

6:17؟

6:18؟
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قبله.لاموتنابعدالأمواتبينمنالقيامةتحصل:الرئيسةبولسفكرة

اختلافرغمابالتشابه"قولهليحيايموتالذيالزرعصورةوتوضح

الزرعيشبهلاالثمرلكن،جنسهمنثمزايعطيفالزرع:"الشكل

الآيات)"مجذاو"بهاءأكثر"مظهر))لهبل،36-38(الآيات)

)الآيتانالقائموشكلهالآنالجسدبينالفرقهوهذا.4(93-أ

نفسانثيالآنلكثه3(،)!ولهجسدالحالتينفيإئه42-43(:

بهاومحكومالبشرئةبالنفسمطبوعأي)ولهطأططل!39(،

يأ،9(أءول،كلأءولأ)ولهروحانتاسيصبحلكثه.39()حططلا

.4(4)الآيةالقائمكالرثمنهومقوذا3!ولء(ث)!اكهبروحمطبوغا

يموتالذيالزرعأنكما:يعكسلاالترتيبهذاأنإلىبالإضافةهذا

النفسانئيالجسدلموتينبغيثمزا،يعطيأنالقادرهو

روحانيئ""جسدإلىالتحؤليسبقأن39()ولهطأططلأ

لأئهمالترسبهذاالكورتتئينفهمعكس45-94(.)الآيات

فيأئهممع-والقيامةالموتيختبرواأنقبل"روحئين"أنفسهماعتبروا

فيهايشذدخاتمةبولسيضيف.الأياممنيومفيالموتإلىطريقهم

بقيت)إذاودقا""لحضابقواإذاالأهمئة)1(:غايةفيأمرعلى

لحضا"لأن،إليهينضضوالن،الرثمجيءيومفي(نفسانئةأجسادهم

05(.)الآية"الثهملكوتيرثاأنيقدرانلاودفا

52-الآيتان)الفاسدغيريليهالفاسدإنقائلأذاتهالموضوعويتابع

لا"أئناذلك،الأمواتمنالقيامةحقيقةفيفبطبيعتهالموتأثا.ه(3

أ(.05)الآية"الإخوةأتهاهذاأقول":فيالرسولئةالسلطةلاحظ)1(
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ن!منقيامةستكونحينئدأه(.)الآيةنتغئر"كقنابل،كفنانرقد

سيدينوالله.5-57(4الآيات)النهايةإلىالموتوسيبادر،الأموات

لهذا،يستعذواأنالكورنثتينعلى.الكورتتتينحثىواحد،ممل

.58(الآية)الرتسيذكرهيبذلونهجهدكلبأنثقةعلىوليكونوا

61صحاخل!ا

الذين((القذيسين"أجلمنالمالجمعإلىبالإشارةالرسالةتنتهي

بولمرسفرعنالمعلوماتوبعضا-4(،)الآياتأورشليمفي

،ا-24(3الآيات)التحئاتوبعض،5-12(الآيات)وأصحابه

22(.)الآيةالرثمجيءفيالتأقلعلىإضافئيبحثوأخيزا



كوونثوسأهلإلىالثانيةالرسالة

إلىموتجهةبولسمنعذةرسائلالمحزرجمعالرسالةهذهفي

دفاقيموقفعنالرسائلهذهتنتم.رسولئتهقضيةتتناولالكورنثتين

تسالوني!يفيكما،الرئيسةخصومهخطةهدفأنوتؤكد

لسلطته.التعزضكان،وغلاطية

1()1:3-أالشكربدلبركة

إلىبالنسبة،الرسولتةعلىفيهاجداللاالتيالعلامةأنبما

هذهأنوبما،)1(الإنجيللأجلالرسوليتبهسهاالتيالآلامهي،بولس

فوزاينتقلفهو،الرسولئةسلطهمسألة،أساسبشكل،تعالجالرسالة

اعتدناالتيالشكرافتتاحتةفبدل.رسالتهمستهلفيالموضوعهذاإلى

الثهمبارك")ليتورجثةبركةإلىبولسيلجأالأخرىرسائلهفيعليها

أعمالإلىللإشارةلايستعملها،أ(3الآية،((المسييميسوعربناأبو

بواسطةتمتالتيالفهأعمالإلىبل،والمجيدةالعظمىالخلاصئةالله

ليمر)2(.الغزيرةاكهتعزيةفيهاأعلنتالتيوآلامهالرسولضيقات

)1(

)2(

:6.أتسالونيكيا

6(و4الالتنافيمزات4؟أوالسي،أعري)ا!ط!مء"5!علتكرارلاحظ

ححذ3كأ3-7(الآياتفيمرات6؟مواساة،تعزية)حاط!م!"3أ3واسم

.انحقرةا
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يبدأالذيالثانيإشعياء"إنجيل"إلىيعودفهو؟بجديدالتعزيةموضوع

)1(:الكلماتبهذه

بأنونادوهاأورشليمقلبطثبوا،إلهكميقولشعبيعزواعزوا"

له؟تح!صموذراعهيأتيبقؤةالرلتالسئدوذا...كملقدجهادها

يجمعبذراعه،قطيعهيرعىكراع.قذامهوعملته،معهأجرتههوذا

-04:1،3إشعياء)"المرضعاتويقود،يحملهاحضنهوفي،الحملان

.1(1أ-.

الرسالةفيوضعهالذيالنموذجإلىبولسيعودالمقذمةهذهبعد

فيالمشاركةإلىالكورنثئينداعئا)2(،تسالونيكيأهلإلىالأولى

الذيالإله،7()الآيةالحقيقيئالإلهمنتعزيةلادونهامنالتي،الآلام

يؤديأنكادبضيقيخبرهمثم.(ب9الآية)الأمواتبينمنيقيم

موتمنالنجاةخبرةأنعلىمشذذا،8-9(الآيتان)آسيافيبحياته

ومعا(أ-أ.الآيتان)عليهويتوكا!لثهالشكريقذمأنعفمتهمحئم

فيثانيةمزةيختبرهأنيتوقعالموتحكمتحتكانبولسأن

الوحيدمصدرهامنإثاهامستمذا،بسلطةيتكفمأئهإلأ،المستقبل

.المصلوبالرتعنيت،المؤمنينإلىبالنسبة

)1(

)2(

(أ-22:13:)1مشاريعهتغييرإلىبولسدعاالذيالسبب

-)1:هاكورنثوسإلىزيارتهأتجللماذابولسيفسرذلكبعد

فكرإلىبالنسمةإشعياءكتابأهثيةخصوصفي،ورسائلهلول!لافصلأنظر

الإنجيل.وصوعبولس

:6.اتالونيكي1
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كأن،بالإنجيليختصمافيرأيهفيتغييزاالسببيكنلم17(.

إنجيلهكان.كورنثوسفيالكنيسةحضورفيخطأهيثبتأنيخاف

رسولئتهفهمهوكذلكا-.2(،8)الآياتالآنهودائضالهم

21-22(.)الآيتانعليهماالرسولئةهذهإثاهاتمنحهالتيوالسلطة

أتىلو،لأئه،22-23()الآيتانعليهمإشفافازيارتهأخلأئهالحقيقة

الحزنلهموسمب"العصا")1(استعمللكانخطأ،علىووجدهم

.-4(أ:2الآيات)

الذيالصعبالموقفإزاءإليهمبولسيقذمهاالتيالنصيحةهيما

يتوفع،ورسولئتهإنجيلهعنالرسالةهذهفييدافعبولسأنبما؟فيههم

يستبونالذينضذمعهموقفايأخذواأنالكورنثئينمنيطلبأنالمرء

يعفمهمأئهغير.ه(الآيةبممثلآإليهمالإهانةيوتجهواكأن)لهالحزن

بهذا!7(الآية)ويعزوهمللمذنبينيغفرواأنفيهوالأفضلالحلأن

العدوويهزمون،اللهتعزيةإنجيلفيبولسأولادأثهمالكورنثتونيؤكد

1(.8-أ)الآياتالشيطانأي،الحقيقئي

1(أ-5:ه)2:4الجديدالعهدخدمة

يثاركوكأتهالرسوليبدوالقائمالرثلمانجيلكرازتهخلالمن

تآالغالبالرثأنوبما.)2:14(الغالبالرثبموكبالآنمنذ

والهالكونحيا؟عطةالخفصونيستقبلهسوفذاتهفالحدث،ليدين

ا-16()2(.4الآيات)عتيذاموئا

)1(

)2(

.4:21كورنثوسا

.ا9-ه:2تمالونيكي2أيفحاأنظرا:22-23.كورنثرسأمعقارن
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مدجىإلىلهحاجةلاولذلك.17()الآيةحقيقيئرسولبولس

لهتوصيةرسالةهم،مؤمنينكونهملمجزد،الذين،الكورنثتينمن

يتحذثالذيالجديدالعهدخادمفهوحقيقيئرسولولأثه.أ-3()3:

يمعفهاكمااللهروحموهبةيحملالذيالعهدإرميا)1(،عنه

لهكانالكتافيإسرائيلأنحينفي.4-6()الآيات)2(حزقيال

بالنفيفعوقبخالفهوهناك،كضحانأرضفيالموسوفيالناموس

العهدنفسهالكتابثيإسرائيلنال،الأمبين،النفيأرضففيئ،والموت

وهو،القلبعلىمكتوبهذاالروحوناموس،الروحبواسطةالجديد

إنجيله.فياليهوفىبولسمعاصرونالهماوهذا.خرقهيمكنلالذلك

فيمعلنهوكماالروحإلأيرفعهلا،أذهانهمعىبرحلىرفضهم

7-18(.)الآي!اتبولسإنجيل

هذامضمون،المصلوبالمسيحوجهيعكسهالحقيقيئاللهمجدإلأ

اطسيحهذايعكسالحقيقتيالرسولفإنوعليه)4:ا-6(.الإنجيل

نطفقداليومئة)3(:خدمتهفييفعلهبولسكالىماوهذا،نفسه

-7الآيات)الحياةملءلسامعيهليكونيومكل"الموتإلىيسلم"

اللهمجدسيكشفالذيأ-15(3الآيات)الرثمجيءعند12(

علىماالوقتذلكحئىأ-18(.6الآيات)بعدأحديرهلمالذي

اللهبإرضاءدائضاأنفسهمويشغلوا،4(-أ:5)ينتظرواأنإلأالمؤمنين

)1(

)2(

)3(

.31:31-34

11:91-0،2.36:26-27

.اا:8-اأنظر
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منأكثربمسؤولئتهفملزمالرسولأقا.أ(.6-)الآياتسيدينهمالذي

)الآياتللآخرينبالإنجيلالمناداةواجبهمنلأنذلك،آخرشخصأقي

1(.ا-ها

(أ-7:16)5:6الرسولتوشل

أذهانفي،سلطتهوتالئا،رسولثتهصلاحئةتثبيتأعادأنبعد

عئمهمالذيالإنجيلبمبادئيتقئدواأنإليهمبولسيتوسلالكورنثئين

،الروحمنظورمنالمسيحإلىينظرواأن،شيءكلقبل،عليهما.إثاه

-ا6الآيتان)"جديدةخليقة"المشيانئةالجماعةفأعضاء:الجسدلا

والمسيح.)1(والقلفالختانبين"الجسدفي"بالتمييزملزمةغير،أ!7

باكورةالأمواتبينمنأقامهالذيالكتابيئبالإلهإلأملزمغيرنفسه

الأمستضتمالتي-العالمئةمملكتهاللهيثتتسوفخلالهومن.للقائيم

عينه،الإلههذايلتزمواأنللكورنثئينينبغيالنحوهذاوعلى.واليهود

كنيسةيقودونالذين""الجسديينيسوعأقرباء"،"الأعمدةلا

مع،وأئمايهوذا،كثهموالبشر،كقهالعالمالمسيخصالح.أورشليما

تزاللااشتيالوحيدةالطقةهمالخطأةا-.2(،8)الآياتالله

الإنجيلفيبهكرزالذيالمسيحأنوالحقيقة.المصالحةإلىبحاجة

المذنب،هووكأئهظهروبصلبهضيت91()الآيةمصالحإ"كلمة"

كانلأئهوذلك،خطئةيقترفلمأثهمعأ(،21)الآيةالخاطئ

يعاقبمزةكل،يظهراللهبزكانوئما.الله"قذوسو"،اللهمسيح

ا.6:هو506اصيةعلاأنظر)1(
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قبلوااسذينفا"الباز"،العقابهذاتحقيقخلالمن،خاطئفيها

عليهوعلاماتالبزلهذاشهودهم،الحقيقةهذهتعززالتي"الكلمة"

مثلالمصالحةهذهنذيرييكونواأنهؤلاءوعلى.(ب21)الآية

ألأفيوسلوانهالحقيقتةتعزيته.ا(.ا-)6:إليهمحملهاالذيالرسول

.أ(أ)7:2-3بولسأهانللذييغفروابأنالمصالحةطريقعنيحيدوا

أتههليتأكدتيطسيبعثسوفلذلك.الأهمئةغايةفيالأمرهذا

16(.-اب3)الآياتالرسوليئالتوجيههذاسيحترمون

(1أ:.أ:أ-2).واختبارهاالحقالرسولئة

فييث!اركواأنالكورنثتينمنبولسيطلب9و8الإصحاحينفي

بأنهناكللقادةأخيرةدعوةبهيريدالذي،لأورشليمالمالجمع

دفاعهذايلي.الفهملكوتفيويشاركواإنجيلهعلىيصادقوا

يذكر،أؤلأ.عاثمبشكلالحقالرسولثةماهئةشرحبللا،مستفيض

،12(الآية)خصومهخلالهمومنا(أ-اأ:).الكورنثئينبولس

ا-7،الإصحاحاتفيعنهاتحذثتكالتيشخصئةإهانةب!تيمئزبأن

عليهولذلكمهذدذاتهالإنجيلالأخيرةالحالةفي.كرسولضذهوإهانة

انتدبه:الذيالرثكرامةعنيدافعأن

.نحاربالجسدحسبلسنا،الجسدفىنسلككناوإن،لأننا"

.الحصونهدمعلىبالتهقادرةبلجسدتةليستمحاربتناأسلحةإذ

طاعةإلىفكركلومستأسريناللهضذيرتفععلؤوكلظنوئاهادمين

طاعتكم"كملتمتىعصيانكلعلىننتقملأنومستعذين،المسيح

ا:6-3(.).



127كورنثوسأهلإلىالثايةالرسالة

ضمن،"الرتفي"يفتخرأتهمعروفافليكن،سيفتخركانوإذا

هوأتسمهاالتيالكنائسضمنأي،نفسهالرثمنلهالمرسومةالحدود

يهذدقدالذيالأمر،الآخرينأتعابفييتدخللافهو.بالإنجيل

سلامعنيدافعلكئهأ-18(.3)الآياتالثابتةالجماعةسلام

راجين":المستمزةوبجهودهبأنفسهمينمونيراهمأنويرجو،جماعاته

ماإلىلنبشر،بزيادةقانونناحسببينكمنتعطمأنإيمانكمنماماإذا

نأعليهمبانهللكورنثثينتذكيرهذا.أ(أ6-أب5)الآيتان"وراءكم

الدخلاء.ويرذلواوبإنجيلهببولسيتمشكوا

:"زناهم"كاشفاالكورنثئينبولسيعئر"بالافتخار"يبدأأنقبل

بولسوداعةأنوظئوا.ا-6()الآيةزائفيندخلاءوراءضفوافقد

الحقيقةفي،الميزتانهاتانيينما،أدنىلهقيمةعنتعبيرانولطفه

نظرهبوجهةيقنعهمولكي.ا(7-ا)الآياتلهممحئتهمننابعتان

أعداءألذ،"الشيطانخذام))بانهمعلئاخصومهيئهمالأبدوإلىمزة

.1(أ-ه2)الآيات)1(المسيحإنجيل

فحسب،حقيقيئرسولبانهيذعيلافهو."الافتخار"يأتيثم

الخاطريعذدهذاعلىوكبرهان.جنسهبنيمنأفضلبالهبل

-ا6)الآياتالإنجيلأجلمنحفقهاالتيالإنجازاتبدلوالصعاب

ليينأدبيةصورةبولسإلىبالنسبةالمقاربةهذهليست33(.

يبقىالمسيحيسوعيأتيأنإلى.لإنجيلهمنطقئةنتيجةبل،الكورنثئين

لرسلهظهروأته.الأخيرةللمزةشاهدهمنرآههكذابممصلوتارتاهو

2:18.تالونيكياا؟ا2:كورنثوس2؟7:هكررشوساألظر)1(
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نأإلأ،رسالتهمإتمامعلىالجرأةفيهمليبثالأمواتبينمنكقائم

إلى،أمينينكخداميقذموهأنعليهمالذيللإنجيلالحقيقيئالمضمون

يقبلأنبهيؤمنقنكلعلى.مصلوئامسيخابهالمناداةهو،يأقيأن

تابعحياةفيالخزيالضعفهذاانعكسكئماوهكذا.هذهصورته

أقا.الأقلعلىيبدوهكذاأو،أميئاخادفاالتابعهذاكانكقماالمسيح

يظهره،حياتهفيينعكصىالذيفالضعف،رسولأالتابعهذاكانإذا

عظيضاأوأميئاحفاالمرءيكونأنبينالفرقإن.وأعظمأفضلرسولأ

الحخةهذهأنذلك،بولصحخةفييؤثرلاهكذاييدوأنوبين

خصومهتهخمات"غباوة"إظهاربقصدالكورنثئينمشاعرإلىموخهة

.2(1-61الآيات)عليه

فياستطردأنبعد،ولهذا.ئفسهالرثأماميحصلماهوالمهئم

خاديماكعبدبينهيحصلماإلىبولسيضير"الغبيئالافتخار"موضوع

بالخبراتسيتأترونالكورنثئينأنبمااسثد.كربالمسيحوبين

بافتخاره!افيهمالتأثيرحاولواالخصومأنمنبذفلا)1(،الزاهية

التكقمبخصوصفعلوكما.الخاضة"وكشوفاتهم"برؤاهم

كهذهخبراتأيضاعندهأنهنابولسيخبرهم)2(،بألسنة

بفرطأرتفع"لئلا:ذلكبعدمباشرةيضيفلكتها:ا-6(.)2

لئلاليلطمنيالشيطانملاكالجسدفيشوكةأعطتالإعلانات

الجصيبميعرفحتىسيطرتهتحتيبقيهأنرئهقزر.7()الآية"أرتفع

)1(

)2(

.41و21سنثوركو1لظرأ

.41:81سن!وكورا
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والطريقة،نفسهالرثقؤىهيإنمابولسبواسطةتفيضقؤةكلأن

كلفيضعيفاويبدوضعيفابولسيبقىبأنهيهذالضمانالأسهل

.1(80-الآيات)وقت

أ-أ:أ)2المقبلةبولسزيارةقبلصارمأخيرتحذير

)13:14

أخرىمزةيذكرهم"،بالعصا"لمجيئهالكورنثئينبولسيعذلكي

إلىيشيرثم.ا-18(اأ:)2نحوهماللطيفلتصزفهالحقيقيئبالمعنى

تلكرسوللأئهوذلك،كورنثوسفيأحذيهينهأنيمكنلاأئه

يلبسهالذيهوسئده.والاحترامالشرفيليقوبالرسول،الكنيسة

ماإذاكرسولأمينغيروسيوجد،أمينغيروجدهماإذاالإهانةثوب

يقولوهكذا.كورنثوسفي"خاطئة"واحدةبكنيسةالأمربهانتهى

علىالمثابرةإلأعليهمما،إذلالهفيالمضيأرادوالو،إئهممتهكضالهم

الطريقةبهذهلهإذلالهمأنغير!أ-24(9)الآياتالشريرتصزفهم

الله.ملكوتسيكففهم

المطاففي،تكمنفيهإذ!بضعفهيهذدهمذاتهالنحووعلى

علىالمسيحضعففياللهقؤةامشعلنتفكما.قؤهكل،الأخير

ضعفخلالمنكورنثوسفيوسلطتهالرثقؤةستعملالضليب

الحقيقةأنعلىصارخابرهائانجدأيضاهناا:أ-ه(.)3بولس

التي،الرسولكلمةفي،حصزاتكمنالمسيحفيا!قلقؤةالوحيدة

.المصلوبالمسيحضعفتنقل
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تكونلن.ضعيفلأئهبالتحديدوذلك،بولسيفشللم،كلآ

علىالاختبارهذايأخذواأنبههـاوالأجدر.لهمبل،لهاختبازازيارته

لالكيغائبوأنابهذاأكتب(ألاني))،5-9()الآياتالجذمحمل

الرثإئاهأعطانيالذيالسلطانحسبحاضروأناجزئاأستعمل

إلىأضطرإذاإلأيهدمأنبولسيريدلا.أ(.")الآيةللهدملاللبنيان

فيالحياةيجدوالأنيصفييلتقواأنإلى)1(.الخلاصلأجلذلك

11(.)الآيةوسلامه.اللهمحتة

5:1-ه.كورلثوسامعقارلى)1(
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إلىيصعدأنرأى،كنائسهكلمنالتبزعاتبولسجمعأنبعد

ثر،للمخفص"الأممن"كتقدماتالأموالحاملأأورشليم

يرفضونقدالذين"الأعمدة))كانتالوحيدةمشكلتهأنغير.صهيون

،إئاهومقؤضين،الإنجيلشأنفيمعهاختلافهمبهذامظهرين،هدئته

رفضواأنلهماسبقأئهوبماله)1(.استعمالهملاساءة،بولسبتقدير

ما،ولكن.ثانيةمزةبذلكيقومواأنيتوقعأنالحقفلبولس،مزة

وأئهما،حقعلىأئهيعرفبولسكانشخصئا؟بهالرفضهذاعلاقة

سيفوقالذين،الأمبينعملهسيتالغوكان.رفضواإذاالخاسرون

إلأ،صحيخابداالتفكيرهذاانومع.اليهودمنالمؤمنينعددعددهم

بولس.زمنفيالأعدادهذهبازديادتتعئقخاطئةفرضتةمنينطلقأثه

فتحوكصليبيئ،دينيئكبيركإسكندربولسإلىننظرأناعتدنالقد

علىتجذبلمإنجيله""جهالةلكن.المسيحقضيةسبيلفيالعالم

متواضغا،كانزمنهفيللمهتدينالحقيقيئوالعدد،كبيرةحشوذاالفور

الذينالمسيحتينأنبسهولةيتصؤربولسيكنلملذلك.يذكر)2(لا

عدذا.اليهودالمسيحتينسيفوقونالأممن

)1(

)!(

ا:7.علاطيةأنظر

ا:14.اورومية9:22كورنثوساألطر
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كمكانةمكانتهالذيالوحيدالأمرسولبولسكانلمآ

العدد،الضئيلةكنائسهتحظىألأمنيخافدائضاكان،"الأعمدة"

تعليمايغمرهاوأن،الإنجيلخطفيللمضيالكافيبالدعم،موتهبعد

مجموعت!تحولكنائسهبانئالموتهيعذفبدأ.تضمحلأنأو،خصومه

والكتب،والأنبياءالتوراةأي،نفسهالكتاب:(الكتابئة)القراءاتمن

نأفيففكر.)1(للكتابرسميئتفسيرهيحيثمنالخاصةورسائله

علىإنجيلهبصخة"الأعمدة"إقناع:واحدبحجرعصفورينيصيب

الكتابتفسيرتزأ،ذاتهالوقتوفي،الكتابفيالفهكلمةأساس

،الأعمدةإقناعفيالتفسيريعملهفشلوإذا.لكنائسه"قراءة"هذا

شكل،للمناسبة،هذايفشر.الصحيحالطريقفيئكنائسهيقودأئه"إلأ

رومية.أهلإلىالرسالةتتخذهالذيالبحث

ولمكنيستهتكنلم؟رومافيالتيالجماعةإلىالكتابةلماذا،ولكن

التيالقاعدةيكسربسلطةإليهابالتوخهأئههذاإلىأضف.أبذايزرها

بالإنجيل.بالكرازةيتعفقمافيآخرينحقلفييعملبألألنفسهوضعها

تكنلملأئهابالضبطالرومانثةللجماعةالكتابةقزربولسأنالحقيقة

التوثربعضورغم.ويونانثينيهوذاتضئمالكنيسةهذهكانت.كنيسته

بولستدخلدونمنالازدواجئةهذهتدئرعلىقادرةكانتالداخلئي

وهي.بذاتهللتطيققابلإنجيلهأنعلىحئابرهائابهذافكانت.المباشر

.الخصوموتهجماتأورشليمنقديدحضمثلأتكونأنعلىقادرة

الرومانتة.الأمبراطورئةقلبفيتقع،هذاعلىعلاوة،روماوكانت

83-06.84-97،62-.8،صفحةألظر)1(
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للتطبيق،قابلإنجيلهأنعلىاصغاسادليلأتكونلأنيؤقلهاهذاوموقعها

الإنجيل.مضمونإلىبالنسبةموثوقتةالأكثرالدليلإتهانقللمإذاهذا

إنجيله،علىروماكنيسةوافقتإذا،بولسباستطاعة،آخزاوليسأخيزا

كما،الأمبراطورتةمنالغربيئالقسمفيلعملهكمركزرومايستعملأن

أكملأن"بعد،بولسأنوالحقيقة،الشرقإلىبالنسبةأفسسكانت

،1(:519رومية)الأمبراطورثةمنالشرقئيالقسمفي"بالإنجيلالتبشير

28(.)الآيةغرئاالتوخهعلىمزمغاكان

والكتاببولس

مزة،أوذ،روميةأهلإلىالرسالةعلىعاتةنظر؟لمحالقاءالبدءقبل

منوكثيرالمقذسالكتابعلماءغالئاعنهيغفلماأكزرأن،أخرى

بولس،إلىبالنسبة،اللهليمى.الأرثوذكسئينوغيرالأرثوذكستينالمؤمنين

الذيأو،كلماتهفيالمتضمنأي،الكتابفي"المقونن"الإلهذلكإلأ

فيه.بهايظهرالتيالطريقةعنيختلفلاوهو،الكلماتهذهتصفه

عنمستقفةدقه""خبرة،بولسإلىبالنسبة،هناكليسأئهكما

الكتابئي،الإلهخبرةمالشخصتكونأنيمكنأئهيعنيهذا؟الكتاب

علىبناغعليهاوالحكمبفحصهامنهاالتحفقينبغيالخبرةهذهلكن

هنامن.نفسهيعلنأنهوأرادكماالله"إعلان"هوالذيالكتاب

وأ،غلاطيةأهلإلىالرسالةفيإنجيلهمصداقتةيناقشأكانسواء،بولس

اللهتدبيريف!ئرأو،الفهمشيئةبحسبليعيشواالكورنثئينيبني

يستشهد،لأورشليمخلالهمومن،للرومانتين)ءأثهولهطأه(

استعمالكثافةلاحظ.يقولهمالكلأساشاالمقذسبالكتاب
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بشكلوروميةغلاطيةإلىالرسالتينفيالكتابئةوالإشاراتالاستشهادات

نحنفإئماالأمورمنبأمريتعفقمافيبولسفكرعنغذثناكفما.خاصق

عليناماهذا.الأمرهذافييقولماوشرحهالكتابتفسيرهعننتحذث

هي،التي،روميةأهلإلىالرسالةنقرأعندماعينينانصبنضعهأن

فيبأنبيائهبهفوعدسبقالذيالذيالقهإنجيل"شرح،بولسبكلمات

اسمهلأجلبهالذيربناالمسيحيسوع...ابنهعن،المقذسةالكتب

)ا:أ-5(."الأمجميعفيالإيمانلإطاعةورسالةنعمةقبلنا

(1)1:8-هالتحئة

نفسهيعتبرلافهو،بولسمنالإنجيليتقئلوالمالرومانثينأنبما

يقذم،رسالتهمطلعفيرسولأئهيعلنأثهورغم،لهذا.رسولهم

عندمابعضمنبعضهمسيستفيدونوالرومانثينإئهقائلأبلطنينفسه

هوالذيالأمميئالعالمقلبفيتقعروماولكون.12()الآيةيلتقون

وهو،5-6()الآيتانعملهنطاقفيواقعةالرومانثةفالكنيسة،رسوله

)الآية"لثباتكمروحئةهبة"ليمنحكم،الأساسهذاعلى،مؤفل

فييتدخ!!أئهويعتبروافهمهيسيئوالنأئهميتأكدولكيأ(.أ

إليهما:الكتابةإلىدعاهالذيالسببمباشرةيذكرشؤونهم

نأقصدتكثيرةمرازاأننيالإخوةأئهاتجهلواأنأريدلستثئم"

فيكماأيضافيكمثمرليليكون،الآنحتىومنعت،إليكمآتي

فهكذا.والجهلاءللحكماء،والبرابرةلليونانئينمديونإتي.الأمسائر

-أ3)الآيات"أيفماروميةفيالذينأنتملتبشيركممستعذليهوما

)15.
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16-17(الآيتان)الرسالةطرح

قنلكلللخلاصاللهقؤةلابرلهالمسيحبإنجيلأستحيلستلأثي"

هوكمااللهبزمعقنفيهلأن.لليونانيئثئمأؤلألليهودفي،يؤمن

يحيا".فبالإيمانالبازأتا:مكتوب

الكتابأقوالبينمن،اللافتاختصارهعلى،القولهذايعتبر

منالسازةالأخبار/والإنجيلوالخلاصفالقؤة.الوجوهالمتعذدةالمقذس

الإلهئةالقؤةهوفالأمبراطور:البارزةالرومانئةالملكتةالمصطلحات

هنامن،لرعاياه)!أعح،03(الخلاصتضمنالتي4(أثح!وللأ)3

سازاخبزايعتبرانكانا)1(ميلادهوحئىالعريقاعتلاؤه

ينةمد،روماطنيموامنلسبويطلب.(س!7س!ول!س!أأ5ول)

الخلاصمنحهمالذيرئهملأنللشهادةيستعذواأناصور،الأمبرا

السببولهذا.الرومانثةالسلطاتصلبتهالذياليهودفيذاكهوبقؤته

خصوضا،عليهمالصعوبةغايةفيسيكونالذيالأمر،يعئرونسوف

منفعلردةأئةيمنعفلكي.محززاأوحزامواطئامنهمكانقنعلى

لا":بالقول-كلامهرومانيئمواطنبولم-وهويستهلجهتهم

أ(.أ)1:6"بالإنجيلأستحي

لأنفسهميضمنواأنيستطعونلاالذينالمؤمنينأمامآخرسبيللا

يضفنولا.17()الآيةالمصلوبالإنجيلبمسيحبالإيمانإلأمحيئابزا

فيفالأؤلون:الأممنالمهتدينعنالمعروفبولسدفاعبسببأحذ

(.)الإلهئللأمبراطوركظهورالحدثينهذينإلىيظركان)1(
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)الآيةالأميأتيثم.)1(اللهبروعذناموسهمفيالذيناليهودهمالبز

لا(الصليبإنجيل)"العار"إنجيلفيأعلنالبزلأنوذلك،(أب6

يهملبأنلهتسمحلااليهودفيأولوثةأنغير.")2(العار"ختانفي

الختانعاركانوقد.الختانعارهوأقلعارلصالحالصليبعار

الديانةفييرونكانواالزومانئينالأمأنرغم:وطأةأقلبالفعل

الأمبراطورتةفيشرعثةديانةكانتأئهاإلأ،كثيرةنواقصاليهودتة

عرضةاليهودفييكنلم؟الشيوخومجلس!الرومانيئالأمبراطوريحميها

عنواليونانئيناليهودمنيرتذمنك!!كانأخرىجهةمن.للاضطهاد

يعتبرقوانينهمبحسبصلبشخميىباسموالأمبراطورالرومانئةالآلهة

وأ،التعذيبأو،بالسجنويعاقب،الرومانئةالسلطاتعلىعاصئا

الإنجيل،قبلالذيلليهودفيتوكيدئةبنبرةبولسيقول!كلا.الموت

متيخا،الموسوقيوالناموسالختانوراءويختبئحذزايكونأنيودلكئه

اليهودفي.الصليبعار،"الأعظمالعار"قبولإلىيسبقهأنللأمميئ

للإاسهسبقفقد.بمكانتهيرضىأنإلألهخيارلا؟هكذاوسيبقى،أؤل

نأبعدمصرإلىيعودبأنيسمحلنوهو،عنهاختارأنالكتابئي

رومافيحئى،دائضاأؤلاليهودفي،بولسيقول،نعم.منهاأخرجه

مكانأيمنعقائاوأشدأوضحالأمبراطورئةالذاتفيالطعنحيث

الإلهسياسةهذه.الموتفيحثىأؤلاليهودفي؟الأمبراطورئةفيآخر

:عاموسمنابتداغالكتابيئ

)1(

)2(

9:4.ألطر

.3الفصلأدظر



137رومةأهلإلىالريالة

علىأعاقبكمالذلك،الأرضقبائلجميعمنعرفتفقطإئاكم"

)3:2(."ذنوبكمجميع

نقباء،السامرةجبلفيوالمطمئئينصهيونفيللمستريحينويل"

أؤلفييسبونالآنلذلك...!إسرائيلبيتإليهميأتي،الأمأؤل

)6:1،7(."المتمذدينصياحويزولالمسبئين

هذاأساسأنوبما.روميةأهلإلىالرسالةفيبول!طرحهذا

كتابيئ.نحوعلىعنهويدافعفيشرحهكتابئيالطرح

(52:أ-18:4)اللهأمامأذنبوا،ويهوذاأتما،البشركل

منالأمأنوهي،زمنهيهودتةفيسائدةكانتنظرةبولسيتبثى

النظرةهذهعلىبناغويصف")1(،خطأة"طبيعتهمأوتحديدهمحيث

كونهمابأناليهودئينيذكرثئم.ا-32(:8)1بإيجازالخاطئوضعهم

سبب.الوصاياهذهاليهودفييمارسلمإذانافعغيرالناموسعلىأمينين

إسرائيل،عليهااللهسيدينالتيالقاعدة،النهايةفي،الناموسأنهذا

الناموسيكونأنمفترضاوكان.الاشتراعتثنيةفيواضحهوكما

إلىسئسبىالوصاياإسراشلخالفإذا:كنعانفيإسرائيلحياةقانون

يتوخهحيثأ-23:8:الفقرةمحورهذهالإلهئةالدينونةفكرة.الموت

فيلدينونةذكرينبينمتضمنةالفقرةهذهليست.اليهودإلىبولس

الدينونةفكرةولكن3:3-8(،و)2:2فحسبآخرهاوفيأؤلها

إسرائيلفيبازلالأنالكتابيشهدالواقعفي.كلتا)2(عليهاتسيطر

81-84.صفحة،غلاطيةرسالةوتفسيرا،2:هغلاطيةأنظر)1(

لفحلالكثيفالاستعماللاحظ،)دينونة(!،ولاع!اسمجانبإلى)2(

.7(،3:6؟3،21،61،،!راتثلاثأ2:1،ينأد)!أعول5
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يتصزفلأئهوذلك،كالأمإسرائيلأنيعنيهذا)3:9-.2(.

)1(.مثلهم

3(2-ا)3:ابالإيمانالبز

اليهودقيأبينفرق"لاإئهلنايقولالذيالكتابأنغير

لأقأيضايشهد،"القهمجدأعوزهمالجميعلأنوذلك()2(واليونانيئ

قادراللهبأنبالإيمانوذلك،21()3:الناموسعنبمعزلالبزمنحالله

على)3:22-26(.يسوع،بمسيحهصنعهوأئههذايصنعأنعلى

إذا؟بينهمالمشكلةتكمنفأين")3(.و"الأعمدةبولسيئفقهذا

علىقادزااللهكانإذا:الأمرهذاتنفيذ"كيفئة"فيتكمنأثهاواضح

إلىالفريقانيلجأأخرىمزة؟هذايفعلفكيف،بالنعمةالبزتحقيق

ومصدزاالمسألةلحلوحيذامقياشاكلاهمافيه-وىالذي،الكتاب

بالثه.المتصلةالأمورفيصحيخاوحيذا

(4الإصحاح)لإبراهيمالوعد

لإبراهيمأولاذايصيرواأنالأمعلىأنيؤكدون"الأعمدة"كان

علىأنيؤكدونكانواكما.المسيحيسوعفيالفهلنعمةيتأفلوالكي

أقا.)4(الناموسبأحكامويتقئديختتنأن،لإبراهيمابتاليصير،المرء

الفه،بوعدبالإيمانإئهلنايقولالكتابأنذلك.هذافيرفضبولس

)1(

)2(

)3(

)4(

النبرئة.والكتاباتالكتابئةالقضةأ!اسهذا

ا:12..أنفلر

.أ-216:هغلاطيةأنظر

غلاطية.أهلإلىالرسالةأنظر
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-أ)4:الناموسأعمالمنعملبأفيولابالختانلا،البزإبراهيمنال

غيروهوعليهالقلنعمةختمأوعلامةمجزدإلأالختانيكنل!ا.ا(.

وحسب؟،يؤ!نأنالمرءعلىاللهنعمةفلنيل.أ(أأ)الآيةمختتن

علىالختتنينوغيرالختتنين،المؤمنينأبوهوإبراهيم،الإيمانمنظورومن

تتناولالتيالفقرةفي،يقولفالكتاب.12(-أبأالآيتان)السواء

)الآيات")1(كثيرةلأمأئا"يجعلهبأنإبراهيموعداللهإن،الختان

يكونبأنلهاللهووعد،إبراهيمدعوةأنهذاإلىأضف.أ-18(3

هذهكل،بالختانالإيمانهذاوختم،إبراهيموإيمان،لكثيرينأئا

يأ،الولادةسنتجاوزاقدوسارةإبراهيمكانعندماحصلتالأمور

)الآيةآمنإبراهيمأنإلأ.1(9)الآيةمستحيلأالوعدإتمامبداعندما

)الآية"أيضايفعلهأنقادرهوبهوعدماأنتيقن"رلمحايمانه،02(

وعدهحفقالقهبأنويؤمنوابهيتمثلواأنأولادهعلى،لذا.2(ا

الأمواتبينمنيسوعأقامعندماكثيرةلأعمأئايجعلهبأنلإبراهيم

.2(22-ه)الآياتللجميعالبزبهذامانخا

)5:أ-7:6(الأبدئةالحياةإلىالبزمنالطريق

يحيون،بالمسيحأبرازا،وأئمايهوذا،المؤمنينجميعصارأنبعد

للنطاقخاضعينيزالونلاأئهمغير.ا()5:الفهسلامنطاقفيالآن

يؤمنوالمالذينعلىحكمهالفهيحفقأنإلىيحيونفيهالذيالأرضيئ

المصلوبالمستايقبلواأنالمؤمنينعلىالحينذلكإلى.2(الآية)بعد

تعنيالتيط،س!،!،4هيالمستعملةاليونالئةالكلمةانلاحظ.ا:ه7تكوين)1(

"."أم
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!!ك،!حواأنبدلبهامفتخرين!بمآلا!ويحملوا،لهممثلأ

!هالتيالحالةفيليجعلهمالخزيةالآلامتلكتكثدنفسهمخئص!لأن

المسيحإن:الخطئةهوالحقيقيئالمؤمنينعدؤ.أ(6-أ)الآيات!ا

نإيقولالكتابلكن،الأمواتبينمنأقيمعندماالحياةلهمضمن

نأرغ!،آدممنذموجودةفالخطئة.12()الآيةالخطئةالموتسبب

)الآيتانوالخطيئةالموتبينالربطيوضحالذيهوالموسوفيالناموس

السماحلعدمدعوةالمسيحبيسوعالثهنعمة،لذلكا-14()1(.3

الخطيئةنبدلأنعلينا،حياتناعلىيتسفطالموتتجعلبأنللخطيئة

-أ5)الآياتالأبدئةالحياةإلىيقودناوالذيبالنحمةنلناهالذيبالبز

ذإ،زائفايبدواللهيجعلهذايصنعأنيرفضالذيالمؤمنإن.2(أ

خفصههـالذينعلىتحكمالاوكانها(نخطئ)بألأمشيئتهتبدو

للخطيئةنموت،المسيحمعشركتنارمز،المحمودئةفي.أبرازاوأعلنهم

لآخرعبيذالنصيرسثذانهمل.4()الآيةجديدةحياةلنحيا)6:2(

.بأخرىعبودئةونستبدل22()2(،6،12،16،180،2،)الآيات

فنتيجتهاالأخرىأفاأ(2123،)الآيتانموتالواحدةنهايةأنإلأ

نتيجةليستالأبدتةالحياةلكن.(ب2223،)الآيتانأبدئةحياة

عائدالأمر.22()4()الآيةالمؤمنينقداسةشرطها)3(؟سحرئة،فورئة

)11

)2(

)3(

ماإداالموتإلىشعبهينفيالذيهواللهإنبوضوحالاشتراعتئنيةسفريقرل

.إياهإطاعتهمبعدمإليهأخطأوا

لول!لة:الرومانتةالأبراطورتةفيالجيدوضعمن!أخوذةالتعابيرهذه

كورلتوسا)أنظرالسابقصثدهمنجديدسئداشتراهالذيبالعبدالمؤمن

.7:4(رو!يةوأيضا؟أ7:23أ؟6.2:

الموتنهايتهاإنيقول،الخطئةعنيتحذثعندما،برلسأنكيضلاحظ
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علىالمسيحفياللهكلمةيأخذواأدأيريدونكانواإذامافيالمؤمنينإلى

أنفسكماحسبواأيفماأنتمكذلك":لهمبولسيقول؟الجذسحمل

11(.)الآية"ربنايسوعبالمسيحكهأحياءولكنالخطيئةعنأموائا

:أ()7:بالناموسمقثدينبعدليسواالمعفدينأنيعفمذاته!الضاموس

نفعما،ولكن.2-3()الآيتانماتواالذينعلىتنطقلافأحكامه

أحكامومن،آخرإلىسئدمنانتقالمجزدكانتإذاالمعمودئة

الخاصقناموسهأيضالهالذي،3-6()الآياتالروحاتباعإلىالناموس

؟ا()8:

)7:7-8:93(الفهوملكوتالجديدالناموس

الخصمه!بحقيقةمرتبطلأئهوذلك،أساسالناموسمنالهروبإن

الناموسكانولئن.فعلتا)2(ارتباطا،نتيجتها،وبالموت)7:7()1(

-8الآيات)بالموتفعوقبواخالفوهأتباعهأنإلأ،الحياةليضمنأعطتي

فالكتابموجز)3(.بشكلالكتابمضمونهنابولسيقذم12(.

والموتالأسرمنأعتقالذيالشعبإنيقول،التوراةأي،الأؤل

مافيالثهلحضورختضاالناموس،كنعانإلىالدخولقبل،أعطيئ

لكم":يكتب،دثهالجودئةعنيتحذثعندماأئهحينفي21(،)الآية

.22()الآية"أبدئةحياةوالنهايةللقداسة593!!()ولئمركم

:4.7لسالونيكىاأيضاأنظر)4(

-ا46صفحة،غلاطيةأهلإلىالرسالةوتفسير3:91،غلاطيةأيضاأنظر)1(

.154

5:12.ألظر)2(

العارفينأكفملأني-الاخوةأيهاتجهلونأم":حختهبولسيبدأكيفلاحظ)3(

)7:1(.حتا"؟دامماالإنسانعلىيسودالناموس-أنبالناموس
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ثمةكانأئهإلأ.منحهاالتيالجديدةبالحياةالتمئعمنليمكنهمبينهم

سيعاقبيئبعهلموما؟الناموسهذايئبعأنالشعبعلى:شرط

الثاني،الكتاببحسب،حصلمابالضبطوهذا.)1(والموتبالسبي

بالنسبة،بموضوعهالنقطةهذهصلةبولسيعززحتى.الأنبياء)2(أي

القضةروايةيعيد،الحزينالوضعهذا"يعيشون"ويجعلهم،قارئيهإلى

2(.ا-ه3)الآياتشخصئةبتعابيرالكتابتة

عنأيضاتتحذثأئهاإلأاللهبعقابتنذرالنبوئةالكتبأنرغم

بمشيئته،الكلسيتقتدفيهاالتي،مملكتهالهسيؤئس!حينالمستقبل

فيحصلماوهذا.)3(الأبدئةالحياةلهميضمنالذيروحهيمنحح!ت

ومسيحه،القاضياللهكانوإذا.أ-.3()8:اللهمسيح،يسوع

قؤةحتى،قؤةأتةتتغفبفلن،المعمدينجانبإلى،العائمالمذعي

ا-3.913)الآياتالمسيحفيلهمالثهمحتةعلى،الموت

(1)9-أاليهودبولسأنسباءوفح

ملكوته،إلىالجميعيدعوبأنالقاضيالعالميئالفهمشروععلىبناغ

يجدأن،الكتابمنانطلافا،بولسيحاول،والسلامالمحبة!وت

معظمأنوهوألا،مضجعهيقق!لأمبرمعنى،أمكنإذاأو،تفسيزا

.الاشتراعتثنيةكتابأنظر)1(

،يتسرع-الاشتراعتثنيةتاريخ)الأؤلينالأنبياءعلىالثانيالكتا!هذايشتول)2(

والأنبياء،حزقيال،إرميا،إشاء)اللاحقينوالألبياء(الملوك،صموئيلالقضاة

الصغار(.عشرالاثني

ا:03-28،ا-اا:9احزقيال61:ا-4؟ا؟48:6بم4244:3:ابمإشحيا)3(

2:28-92.يوئيل93:92،ا؟37:4بم36:26-3227؟
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أتواوهما،بفرحالأمقبلهابينماالإنجيلرسالةرفضواأؤلأ)1(المدعوين

الطبيعتةالنتيجةأنذطث.ا!ورةمنتهىفيالأمر.أ-ه()9:لاحفا

هذاكطنوإذا.أ(6)الآيةفشلقدالفهوعدأنهياليهودلرفض

المقذمالخلاصإنجيلمصداقئةفييشكونأنفسهمالأمفسيبدأصحيخا

قاطع.بنفيفشلتقدالفهكلمةبأنالزعمعلىبولسيجيب.إليهم

ليسواالكتابيئالإنجيلرفضواالذيناليهودلأن،اللهكلمةتفشللم

كليقصدلا"إسرائيل"عنالكتابيتحذثفعندما؟الكتابيئإسرائيل

اتخذهمالذينكليعنيالكتابفي"إسرائيل".بولسزمنفياليهود

هوبلبيولوجتاكيائاأبذاإسرائيليكنلمالبدءمنذ)2(.رحمتهفيالفه

-6الآيات)مشيئتهخلاماالقيودكلمنالحزةاللهوعدكلمةنتيجة

أولادهكلإبراهيممعبدأتالتيهذهالوعدكلمةتضفنتوقد.17(

"عثرةحجر"دائضاهذهالمطلقةاللهحرئةكانت.)3(الأمكلمن

حتى،اللهكلمةدائضاهيالكتابئةالكلمة:4(:01-أ:9)9لإسرائي!!

لمإذاستدينهالتيوهيبهاملزمفإسرائيل.عليها)4(إسرائيلإئتمنولو

نأينبغيتتحققفحين:الفهوعدكلمةعلىينطقوهذا.يحترمها)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)ء(

ا:16؟2:9،01.

بيسيطقرالفهإنيقولالإصحاحهذاأنرغم.2.حزقيالمثلأأنظر

حبلهعلىسيقبلهم،كلهم،إصرائيلكلأنإلا،31-93()الآياتإسرائيل

.4(0الآية)المقدس

.2ه-ا:43أنظر

والحبادةوالاشتراعوالحهودوالمجدالتبئيولهمإسرائيليهرنهم"الذين

.4(الآية)."..والمواعيد

الابى.الممأنظر
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غالبئةأثاقبلوها،الذينهمالأمأنإلأ).ا:ه-17(.تقبل

لكن،.2(ا-ا8الآيات)ورفضوهالإنجيلسمعوافقد،الإسرائيلتين

كافيوهذا،واضحمثلنفسهبولس:مستعصينالإسرائيلئينكلليس

مختارة"بقئة،النهايةفيهو،الكتابفيالأخيرفيإسرائيللأن

نأإلىمدعؤإسرائيلتانفسهيعتبرمنوكل.أ()ا(.أ-:أ)1"بالنعمة

الذينكلمنالمؤئفةالبقثةهذهإلىوينضئم"التطهير(()2(يتلافى

(.ب28بمأ-24أ)الآياتلإبراهيماللهوعدبحسبخلصوا

2-36(أ:ه)1وأتباعهليعقوبأخيرةدعوة

أه!!رأسهموعلى،الأمتقدماتحاملأأورشليمإلىآببولس

ذهبتةفرصةهذه.2(:ها)5بامتياز"الأعم"بلدي،واليونانمقدونية

يعترف،التقدماتبقبوله،إذ.الإنجيلرسالةمنقلبهليلينيعقوبأمام

قبلوهالذينللأميتاحأنإلىالداعيبولسلإنجيلالكاملة"بالشرعتة

نأالأمرهذاشأنمن.2(أ:ه)1عائقدونمااللهمدينة"دخول"

فيالثهوعدأن)3(اللهباسمالناطق،"الأعمدة"سئدفمعلىيؤكد

الأموجذبمدينتهفيخلاصهاللهأتمبأنفعلأتحفققدأشعياء)4(

ذلك،بعد،ستخرجالأخبارهذهإنأيضاإشعياءويقول.إليها)5(

مأداخلهافيالذينسواء،اليهودسائرداعية-27(ب26الآيتان)

25.الحاشةألظر)1(

02:38.حزقيال)2(

28.صفحةأنظر)3(

28.صفحةأن!)4(

24.28،صفحةأنظر)5(
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خطىعلىيسيرواأنإلى،الرومانئةالأمبراطورئةفيخارجهافي

القاضيالظهمشروعيتحققحينئد.الأبرزالأورشليميئالوجه،يعقوب

،28-32()الآياتوأئمايهوذا،الجميعالغزيرةرحمتهفييشملبأن

)الآياتالثهعندممكنأتهإلأ،مستحيلآللناسبداوإن،الذيالأمر

)33-36.

1(أ-ه)2رومافيالكنيسةإلىونصيحةدعوة

يعقوبيصزفقد.مؤكذاليسأورشليمفيبولس!رسالةنجاحلكن

تقبلهلمإذا،احتمالأالرفضهذاوسيزداد،بولسإنجيلرفضعلى

ذإ؟آثارلهذاتكونلنالقريبالمدىعلى.)1(الآنالرومانئةالكنيسة

لكن.إنجيلهأجلمنجهودهبولسوسيتابع،كثيرةأمورتتبذللن

أشذ-ستكونبولسموتبعدالبعيد-أيالمدىفيالعواقب

سيكون،موتهبعدروماكنيسةفيبولسإنجيلتقليدزالفإذا.خطورة

افترضأنوبعد،لهذا.بالزوالأيضامهذذاآخرمكانأفيفيوجوده

متعذدةعملئةنصائحيسديبولسراح،إيجابئارذاستلقىرسالتهأن

بعيدحدإلىتعوضهناكاستمراريتهإن.هناكإنجيلهاستمراريةتضمن

عاصمةروما:لسببينوذلك،لهالممكنيعقوبرفضعن

غربهاالإنجيلليرش!تلهمركزامنهايجعلأنويستطيع،الأمبراطورتة

.91()الآيةشرقهارشخهكما،أ:28()5

المص!!.هذابدءراجع،بولسموقفإلىبالنسبةروماكنشةلأهم!ة)1(
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16()الإصحاحأخيرةتحتات

منهاالقصدكانربما،التحئاتمناصويلةبسلسلةالرسالةتنتهي

شركةفىيعيشونالذيوالأعماليهودأسماءمنممكنعددأكبرذكر

بولس.إنجيلحذدهالذي")1(التعليم"صورةبمقتضى

)1(.6:17



فيليئيأهلإلىالرسالة

البولسئيوالتراثفيليئيأهلإلىالرسالةمنالغاية

تبغا،رومامنأوأفسسمنكتبهابولسوصتةالرسالةهذهتعتبر

مجموغا،،إليهنظرناإذاميزاتهامنفكثير)1(.فيهماتالذيللمكان

كوصئة:الرسالةطابععلىقوئادليلآيحمل

1()2(.)4:هفيهاالإنجيلبدأ""كنيسةإلىكتبتأ(

فيالذينيسوعالمسيحفيالقذيسينكل"إلىموخهةوهو2(

نأينيالذيالأمر،ا(:)1"والشمامسةالأساقفةح،فيليئي

بل،فحسبالكنيسةاجتماعاتفيعلئاتقرأأنلامنهاالقصد

كتاثالهمتكونوأنللسلطةمصدزاالقادةهؤلاءفيهايرىأن

مقذشا.

)3

)1(

)2(

)1:26-واحدةجملةفيوحضورهغيابهتكرازابولسيذكر

موتهإلىمباشرةغيرإشارةغيابهذكريكونقد.2:12(27؟

مانقرأحيث،الأؤلالمثلسياقالانطاغهذايؤكد.الوشيك

يأتي:

37.صفحةأنظر

31-34صفحةألظر
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رو!ومؤازرةبطلبتكمخلاصإلىلييؤولهذاأنأعلملأئي"

شيءفيأخزىلاأئيورجائيانتظاريح!سب،المسيحيسوع

فيالمسيحيتعط!االآنكذلكحينكلفيكمامجاهرةبكلبل

المسيحهيالجماةليلأن.بموتأمبحياةكانسواءجسدي

ثمرليهيالجسدفيالحياةكانتإنولكن.رجعهووالموت

لي.الاثنينمنمحصورفإئي.أدريلست؟أختارفماذاعملي

نأولكن.جذاأفضلذلك.المسيحمعوأكونأنطلقأناشتهاء

أ-24(.)1:9""أجلكممنألزمالجسدفيأبقى

تليشالتيغيابهعنبولسفيهايتحذثالتيالفقرةبداءةفي

عبارةمستعملأ""مجيئهبولسيذكر،موتهعنالحديث

توحيالرثمجيءمعباتصالاستعمالهابسببوله!!3.9!أ

المسيحمعإليهمسيأتيإئهيقولأنقصدبولسبأنالعبارةهذه

الوقت:ذلكفي

لأجلجميعكممعوأبقىأمكثأئيأعلمبهذاواثقأنافإذ"

المسيحفيافتخاركميزدادلكي،الإيمانفيوفرحكمتقذمك!ا

2-26(.)1:ه"عندكمأيضاحضوريبواسطةفيئيسوع

بقوله:للمؤمنينمثلأنفسهبولسيقذم2أ-أ3:7في

منهاالتيالسماوتاتفي(هو)هينحن(موطننا)سيرتنافإن"

شكلسيغئرالذي،المسيحيسوعالرثهومخقضاننتظرأيضا

عملبحسبمجدهجسدصورةعلىليكونتواضعناجسد
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)6

)1(

)2(

2(.02-ا)الآيتانشيء"كللنفسهيخضعأناستطاعته

السياسئة:الرومانيةالأمبراطوريةبمصطلحاتالعباراتهذهتذكر

كئها،شيء"كلوإخضاع،والرث،والخفص،"المواطنة

بولسكانلئن.الرومانيئالأمبراطوربشخصعلاقةلهاعبارات

بيسوععلثايعترفأثهإلأالأمبراطور،رحمةوتحتمسجوتا

لكيالحديثهذايكفي.لهسثذابالأمبراطور،لا،المسيح

نأعلينا.بالموتعليهويحكم،السجنمنإطلاقهيستحيل

.)1(رومانئةمستعمرةسكانإلىموخهةالرسالةهذهأننتذكر

فمع.لهخلفاليصيرلتيموثاوسالطريقالرسالةعنوانيمفد

حينحتىمحاونيه)2(وبينكرسولبينهيفزقبولسبدأغلاطية

هنايسقطأئهإلأ.ا(ا:كورنثوس)1بالاسمتيموثاوسيذكر

بعبارة(بالتساوي)تيموثاوسوإلىنفسهإلىمشيزاالتفريقهذا

هذهبأنالآتيالقوليوحي.)1:أ("المسيحيسوععبدي"

لبولس:وريئاتيموثاوستقذمالرسالة

تيموثاوسسريغاإليكمأرسلأنيسوعالرثفيأرجوأتيعلى"

آخرأحدليليسلأن.أحوالكمعرفتإذانفسيتطبلكي

هومايطلبونالجميعإذ.ياخلاصبأحوالكميهتئمنفسينطر

أئهتعرفونهفأنتماختيارهوأئا.المسيحليسوعهومالالأنفسهم

31-33صفحةأنظر

.4الفملأنظر
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أؤلأرسلهأنأرجوهذا.الإنجيللأجلمعيخدمأبمعكوالد

")1(سريغاسآتيأيضاأناأتيبالرثواثق.حالأأحواليأرىما

.ا-24()2:9

فيليئيأهلإلىالرسالةمغممون

يناشد")2(،الآنإلىيومأؤلمنالإنجيل"لايجازذكرأنبعد

يوم"إلىالطريقهذاعلىيسيروابأنإليهميتوخهالذينبولس

موتهعلىيعتادواأنإلىبجرأةيدعوهمثم.أ(ا-أ)1:")3(المسيح

الإنجيلعلىاهتمامهميركزواوأن،المنظورالمدىفيسيحصلالذي

الإنجيل،مضمونالمسيحأنو:دا.أ-.3(2الآيات)بهبشرهمالذي

نشيدقلبهاأ()2:ا-أفقرةفيالمسيحإلىانتباههميلفت،بولسلا

في.ا(ا6-)الآياتالمناسبةلهذهأجزاءهبولسجمعرائعمسيحانيئ

أنوازايصيرواأنالفيليبئين"على)4(،الممكنموتهوعند،بولسغياب

نأهذافيعليهم.ا-18(3)الآياتهوكانكما")5(العالمفي

وأبافروديتوس،-24(ا9الآيات)خلفه،تيموثاوسحذويحذوا

.3(0-52الآيات)

.1()6(أ-أ)3:بالناموسلابالمسيحالبز:إنجيلهبولسيوجزثم

ا:26.علىتحليقيسابفاأنظر()

صابفا.اتعليقيالظاأ)4؟

.1-هورشميةا-4غلاطيةمعقارن)6(
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إلىيصبرواأنوعليهم،الملكوتنحوطريقهمفييزالونلاالمؤمنون

يعقمإنجيلهكانولمأ.ا()ا(:-4ا35:32!9؟ول3)!االمسيحمجيء

إفوديا)2(باسميممثلينيسألهما،،المسيحفيوالأماليهودوحدة

"5)5،7!واحدفكرلهمان-لأن..سال)3(..- لكو.هـمري!وسيسيحي

فيبولسشريك،تيموثاوسبتوجيهالرثفي35"9()،(ولأحول

واللهقريبالرت50()الآيئالرتيأتيأنإلى،2-3!!:الجهاد

)الآياتيوذعهمأنقبل.6-9(الآيات)قريبعماسلامهيثبت

،فكرهفي،فيليئيكنيسةأنكيفأخرىمرةبولسيذكر21-23(

أ-91(..)الآياتبالإنجيلوثيفاارتباطامرتبطة

أورشليممعالنهائئةالقطيعة

وأورشليميعقوبإلىمفتوحةدعوةروميةأهلإلىالرسالةتتضفن

يقطعوالالكي،بولسإنجيل،الواحدالخلاصإنجيلعلىللمصادقة

الختارةالبقتة"منجزغاويبقوا،الآباءشجرة،الزيتونشجرةمن

)1(

)2(

)3(

)4(

كررنتوس.اوأيضا6-8؟ورومية5-6غلاطيةمعقارن

3040،1واسم"ستقيم"تفيالتيلم!س!،منمركبةاليونانتةولء40!أعبارة

بما-617أعمال)أنظراليهودمن""الطريقأتباعإلىتير(.)طريق

غلا!ية،أهلإلىالرسالةوتفسير22؟23،24:14؟2،91:9-26؟18:ه

إلىالرصالةوتفيم6:16غلاطية)أنظربولسيحذدهاكما54-55(صفحة

326-327(.صفحة،غلاطيةأهل

المعتة،يفيدالذي3،وللاالجرحرتمنمركبةاليرنانثة3س!طمم!لا،وللاعارة

مسي!!،يسوعلمانجيلآمنواالذينالأمإلىتثير.()مصيرس!"طلأأواسم

.()اليهودفيالكتاب

2:2.معلارن
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فتتضضنفيليئيأهلإلىالرسالةأئا.لها)1(نموذجبولسالتي"بالنعمة

قدالعرضهذاأنعلىبوضوحتدلاليهودحولسلبتةملاحظات

فيتستعملعبارةوهي،)3:2("ككلاب"إليهمتتوخهفهي.رفض

يقبلوالموأتباعهيعقوبلأن.)2(كخارجئينالأمإلىللإشارةاليهودئة

هم؟)4(الزيتونشجرةمنقطعوا،)3(الفهكلمةهوالذي،الإنجيل

الأمأفا.)3:18("المسيحصليبأعداء"لأئهما(()5(القهأعداء"

الختان"وصارواذاتهاالزيتونشجرةفيطثموافقدالإنجيلقبلواالذين

المسيحفي(يفتخرأ...بالروخاللهيعبد،الذيأ...الحقيقيئ

المواطنونإتهم)3:3(.الجسد"على(أيئكل...ولا،يسوع

)3:.2()6(.""السماوئةاللهلمدينةالحقيقئون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

11.روميةعلىالتعليقأنظر

.22:51رؤيا6؟7:متى26-27؟:7:2751-28//متىمرقسأنظر

.4-ا:اروميةأنظر

كلاأنالشب.هذايوفافيواليهردالمسيحئينمنالحديدالكلامهذايعثر

مسيحتا.أويهودئاكونهلمجزداللهإسرائيلأئهيحتبر،الخاضةطريقتهعلى،منا

المحثرالظروجهةيعكىلاوهو،الأؤلالقرنفيالناسفكرهذايكنلم

الأسالثرديكنلم.02-33-.4(حزقيالمثلأ،،)أنظرالكتابفيعنها

هامن؟اللهإسرائلفيأعضاءالآخرينرالأؤلالقرنيهرديقبرونوالفزييزن

أم!!إلىالرسالةتفسير)أفظر6:16غلاطيةفي"اللهإسرائيل"بولسعبارة

326-327(.صفحة،علاطية

ا:28.ارومية

4:24-27.غلاطيةأيفساأنظر
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كولوسيأهلإلىالرسالة

السنةاليهودثةالثورةبدءقبلماتبولسأنالافتراضيمكننا

هذاذكرعلىأتىلكانوإلا؟أورشليمبنهايةالمؤذنةكانتالتي.م66

-ا3:9فيليئيفيوالأرضئةالسماوئةأورشليمإلىأشارعندماالأمر

الإنجيل"في"ابنه،تيموثاوسحولأتباعهتجغموتهبعد..2

للنشاطمركزاغدتالتيمحيطها(أو)أفسسفيوذلك،)2:2(

إلىمستنذاكولوسيأهلإلىالرسالةتيموثاوسكتبهناكالبولسيئ)1(.

وفيليثي،روميةأهلإلىالرسالةفيمقذمهوكمابولسإنجيلخلاصة

الذيلبولسواحترافا)4:16(.البولستةالكنائسلكلشرعةوجعلها

فيليتي،أهلإلىالوصئةرسالتهفيمثلهخادمأئهعلىتيموثاوسذكر

كرسولبولسبينويمئزالأولىبولس)2(مراسلاتإلىتيموثاوسيعود

)1:1()3(.فقطكأخهووبينه

كلمة،بولسإنجيلعلىمؤشسجديدبدءفكرةالرسالةتعكس

)1(

)2(

)3(

36-37.صألظر

كورشوساا:ا-2؟غلاطية

.ص،علاطيةرسالةتفميرأنظر

أ:ا.كورنثرس2أ:ا؟

.22-23
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الخاطبونأفا)1:ه-6(،وتنموأجمعالعالمفيتثمرالتي،الحق

فيمثمرينرضىكلفيللرتيحقكما"يسلكواأنمنهمفمطلوب

هذهجذرتةونلاحظ.ا(.:)1"الهمعرفةفيونامينصالحعملكل

الخلقبققةتذكرفهي:لوصفهاالمستعملةالعباراتفيالجديدةالبداءة

)2(الرسالةهذهفيبالإنجيلالمرتبطةالحكمئةالتعابيرأئاأ)1(.تكوينفي

.سليمانحكمةمنبمقطعفتذكرنا

النارمنهارئاوكانالكافرونهلكلمأالبازأنقذتالتيوهي))

أرضشزه!اعلىللثهادةهناكتزالولا.الخمسالمدنعلىالهابطة

منوعمودأوانهفيينضجلاتمزايثمرونباتدخانمنهايسطحمقفرة

منالهاربالبازهدتالتىوهي...تؤمنلملنفستذكازاقائمملح

ا!ذلصاتمعرفةوآتهاذملكوتوأرتهمستقيمةسبلأأخيهغضب

ا:6-7،01(.)."أعمالهثمنوكئرتأتعابهفيوأنجحته

01الآيةفيالأسودبالخطأظهرتهاالتيالعباراتأناللافت

كيفأيفسالاحظالرسوليئ)3(.نشاطهإلىللإشارةبولسيستعملها

تكوينفيأيضا-رد)ينمو/يكثحفعل1،12،22،28.92،ا:اتكوين)1(

ا.ء3:أ28:3؟ا:6،02؟97:ا،7؟ا؟8:7

الكاملةالمحرفة،)2:3(المعرفة،4:5(ا؟2:3،233:6،)1:9،28؟الحكمة

)1:6(.تمائاأعرفا(؟3:.2:2؟ا؟)1:9،0

الرسالةتف!يرأيفا)أنظر2:9تسالونيكيوا11:27كورنثرس2أنظر

بالإضافة.(تحص)3017"مم!هحول29-49(ص.تسالونيكيإلىالأولى

فيفقط(كذ)("هول)30عبارةترد،4؟12؟61:01،11رؤيالىإ

بكامله.الجديدالحهدفي4:13كولوسي
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"أخوهو"الشريريهاجمهالذي"الباز"إلىتشيرالتيالآياتتنطق

نفسه.لبولسحصلماعلى

المسيحرأسهاالتيالكنيسةإلآليستالجديدةالخليقةهذه

"الحروشمعيجلسلاالرثهذاأنغيرأ:18(.)كولوسي

فيأمرومافيسواء،16()الآية"والسلاطينوالرئاساتوالسيادات

إنجيلقبلواالذين"الأمعند"2(0الآية)مصلوبهوبل،أورشليم

المصنوعةغيرالمسيحبختانةبالمعمودئةاختتنواهؤلاء.27()الآيةبولس

إلأالرومانتةالأمبراطورئةفييعيشونأتهمومع؟أ(ا)2:بشريةبأيد

.1(أ-4:)3:7المصلوبالمسيحبلالأمبراطور،ليس"رثهم"أن

لونيكيتسا2

مجيءشأنفيالمواقف(م)66-07اليهودئةالحرباستقطبت

الرثمجيءعلى،عذةمزات،شذدبولسولأن.اللهممثل،المسيح

الاضطرابلبثالفرصةخصومهاغتنم،إنجيلهميزاتمنمهفةكميزة

اليهودتة.بالحربمرتبطالآتيبولسمسيحأنبإشاعاتهمكنائسهفي

فيتعليهـالاأنعلىمشذذاالوضعلتصحيحرسالةتيموثاوسفبعث

واحدةمزةسئمهالذيإنجيلهفيبولستعليمإلأنافذاالخصوصهذا

الأبد:إلى

المسيحيسوعرتنامجيءجهةمنالإخوةأيهانسألكم"ثئم

ولابروحلاترتاعواولاذهنكمعنسريغاتتزعزعوالاأنإليهواجتماعنا

نحنوأقا...حضرقدالمسيحيومأنأيمئاكأئهابرسالةولابكلمة
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منالمحبوبونالإخوةأئهالأجلكمحينكلاللهنضكرأنلنافينبغي

وتصديهتالروحبتقديسللخلاصالبدءمناختاركمالذ4إن.الرب

المسيح.يسوعرثنامجدلاقتناءبإنجيلناإليهدعاكمالذيالأمر،الحن

كانسواءتعلمتموهاالتيبالتعاليموتمشكواالإخوةأتهاإذافاثبتوا

1(.13-ه)2:أ-2،"برسالتناأمبالكلام

جاعلأ،رسائلهفيمقذمهوكمابولستعليميختمالتصريحهذا

.ومصدرهلإنجيلهالرسميئالتفسيرذاتهالوقتفيإئاها

نأإلىفمرذهتسالونيكيأهلإلىالرسالةهذهتيموثاوستوجيهأئا

بشكلالرثمجيءمسألةتعالجالكنيسةتلكإلىبولسرسالة

هذافيمخاوفعلىرذاأ(،أ-5:أ4:3تسالونيكي)1مستفيض

تيموثاوس!بعثوعندما.أعضائهامنعدذااعترتكاشاالخصوص

إلىمزةأؤلتوتجهكما،وتيموثاوسوسلوانسبولسباسمالرسالةهذه

2)وإمضاءهبولسصوتختممضمونهاعلىأغدق،تسالونيكي

.3:17(تسالونيكي

بولسإلىالمنسوبةالرسائل:ذيل

نض!،أولكتابالفعلئيالمؤلفعلىيشذدالذيزمننابخلاف

وأالنصقأوالكتابمضمونعلىوقبلهبولسزمنفيالتركيزكان

سقرا!احواراتكانتإذاماالقوليصعبالمثالسبيلفعلي.تعليمه

عملمنكتهاأئهاأو،نفسهسقراطإلىتعودأفلاطونإلىالمنسوبة

كتبهايكونأنيمكنالتيالحواراتبعضهذاإلىأضفبمأفلاطون
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نأيصعبكما.الأصيلةمعفمهمأعمالمثالعلىأفلاطونتلامذة

هـبوذاأفلوطينإلىالمنسوبةالتعاليمتعودمدىهذاإلىبالتأكيدنعرف

نجدهاالظاهرةهذه.تلامذتههـاإلىأو،شخصتاإليهموكونفوشيوس

بكاملهبالناموسالمتعفقالتقليدحيثالقديمالعهدفيبوضوحأيضا

إلىالحكمثةوالكتابات،داود)3(إلىوالمزامير،)1(موسىإلىمنسوب

إلىالزمنمنقروئااستمرتالتيالإشعائئةالمدرسةوفكر،)3(سليمان

تعليم؟أومعينتقليدوحدةالمرءيضمنالطريقةفبهذه)4(.نفسهإشعياء

أنشأهالذيالفكركاملتضعحين،معئنةمدرسةأنهذاإلىأضف

صوتيكونوهكذا(.به)تليقالتيالكرامةعنتعتر،باسمهالمعلم

أتباعهيجمعالذيوهوالعصورعبرنسمعهالذيهوالأؤلالمعفما

إرث"اليومندعوهبماشبيهةالظاهرةهذه.واحدةجماعةإلىالختلفين

."الماركسئةالفلسفة"أو،"الكاندةالمدرسة"أو،"لوثر

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

84.ص،الأولالجزء،المدمالعهدإلىالمدخلأنظر

89.ص،الثالثالجزء،القديمالعهدإلىالمدخل

127.ص،الثاكالحزء،القديمالعهدإلىالمدخل

.801ص،الثاليالجزء،القديمالعهدإشىالمدحل

ال!ابقة.الحاسيةأنظر



ألثالم!ألقسم

مرق!رلم
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مقذمة

الأمكنائسكتاب:القديمالعهد

القانونتةالأربعةالأناجيلأقدممرقسكتابأنعلىالعلماءيجمع

المؤمنينجماعاتأنيعنيهذام)1(.65السنةبعدإلأيكتبلموأته

"إنجيل"دونمنونمتالأولىالثلاثةعقودهافيبدأتالأولى

مسيخا،بيسوعالإيمانتعكسكانتالتيالوحيدةالكتابات.مكتوب

كنائسإلىحزرهاالتيبولسرسائلهي،الحقبةتلكإلىتعودوالتي

أتةإلى"إنجيل"عبارةتثيرلاالرسائلهذهفيأشسها)2(.التيالأم

)وبنؤتهيسوعمسيانتةحولبولستعليمإلىبل،مكتوبةوثيقة

السياقهذافي"الإنجيل)ا.واليهودالأمإلىبالنسبةومعناها(الإلهتة

الاتفاق.الغلاطئين)3(إلىالرسالةفيواضحوذلك،"للإيمالن"مرادف

فيلهوصفانجدوالذيأورشليمافيالمسيحئونالقادةإليهتوضلالذي

بولحىرسائلفيعليهنقعماانعلىيشهدأ()2:أ-.الرسالةهذه

لمرقسسابقةبالآرامئةاصلأكتبتمئىإنجيلمننسخةأنالبعضيفترض)1(

سحتناذاتهاوهي،مئىمناليونانثةالنسخةأنعلىيوافقونهزلاء)ولكن

يوحخا.بأسبقتةتقولصغيرةفرتةثضةأنكما،(مرقسبحدكتبت،القالونئة

هو.يؤيئسهالمكيسةإلىوخههاالتيروميةإلىالرسالةباستتاء)2(

55.0.ا-ا.أ.ص،غلاطيةتفشرفيتحليقيأنظر3:2،5؟ا:23؟)3(
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منفما:وحدهعليهوقفايكنلممكتوببإنجيلالاهتمامعدممن

"ال!!ل"أو""إنجيلعنيتحذثكان،الفترةتلكفيأحد،

عهد"ثفةيكنولم.المقذسالكتابمنجزغاتشكلمكتوبةكوثيقة

وا!تشعورهناكيكنلم،ذلكمنزأهئم،اليومنعرفهكما"جديد

،"جديدعهد"وجودتفترض"قديمعهد"عبارةأنالواقع.بالنقص

القديم،العهداعتبرفقد.الوقتذلكفيالحاليكنلمهذالكن

الأولى.الثلاثينالسنواتفيوكافئاكاملأ،مقذسككتاب

أيضا،يصخفهواليهودمنالمؤمنينإلىبالنسبةهذاصخوإذا

العهدمنالمؤلففالكتاب،المؤمنينالأمإلىبالنسبة،عينهوبالمقدار

كانواسواء،المؤمنينكلعلىومباشرةبالتساويينطبقكانوحدهالقديم

بطريقةمقاطعهبعضفسمروابولسخصومأنمع)الأممنأماليهودمن

منالمرتذينعلىأنبولسرسائلمنويتضح.(هوتفسيرهعنتختلف

القارئينأنتفترضفهي.اليهوديقبلهكماتمافاالقديمالعهديقبلواأنالأم

تمتذكانتالقديمالعهدوسلطة.كاملبشكلمضمونهتمتلواقدالأممن

:كورنثوسافينتبينكما،الأممئةالجماعاتفيعملئةمسائلإلىحئى

-الجماعاتلتلكالأممتةالطبيعةتخمقشؤوئابولسيعالجحينحئى

مرازايرجعفهو-يهودإلىيكتبكانلوإليهاليتطزقيكنلمشؤوئا

لمشاكلحلولفيهانهائئةكسلطةالقديمالعهدكتاباتإلىوت!صازا

."اليهودئة"مثيلاتهاعنأهمئتهاتقللا،"أممية"

بولسوشخصالإنجيل

المدؤنة.الكتاباتخارجشيئا،شفهثاإعلائاذاته"الإنجيل"بقي
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غيراعتبرتالشفهئةالكرازةأنعلىبولسرسائلفىدليلأنجدولا

بولسرسائلفينقعلاأتناكما.الإنجيلهذامضمونلنقلملائمة

شاملةمكتوبةنسخةبغيابيختصقمافيقلقأفيإلىإشارةأئةعلى

بولس،إلىبالنسبة،الإبحيلكان.الكرازةهذهلمضمونومنهجئة

ماوهذا،القديمالعهدكتاباتإلىدائضايشير،بجوهرهسختصزا

الفهإنى"رجعوافهم:بشارتهعلىالتسالونيكتينردإيجازهفينلاحظه

الذيالسماءمنابنهوينتظروا،الحقيقيئالحئيالثهليعبدواالأوثانمن

1(.ب-.أ:9تسالونيكي)1يسوع،الأمواتمنأقامه

عنهيستعاضيكنلم؟"الإنجيل"هوتعليمهكانبولسحياةوفي

صحيح.((أناجيل"أو"إنجيل"يدعىمكتوبعملبأفييستكملأو

أتهإلأ،رسائلهفيمكتوئالهوتوضيخاإنجيلهعندفاغاقذمبولسأن

كتابلخلقمحاولةأو،منهجيئأدبتيلتأليفمحاولةهناكتكنلم

إنجيلأ.تسميتهيمكن

علىكانشيءكل،الأممئةالبولسئةالكناشإلىبالنسبة،وهكذا

اصعالساإيمانهمرجاءوتمئل.الحياةقيدعلىبولسطالمايرامما

بولسله!خلقهأخروفيمستقبلفيأملنظرة،"الجديدةبأورشليم"

بهذاوالأمينةالملموسةالوحيدةصلتهما،حيئوهو،شكلىالذي،نفسه

عن))القديمالعهدفيتحذثاوإشعياءحزقيال.الهدفوهذاالأمل

هذهأيفاالوقتذلكفينصوصهماخلقتوقد،"الجديدةأورشليم

المقذسالكتابقارئيأذهانفيوملموسةجديدةكحقيقةالفكرة

"الجديدةأورشليم"عنبولسفكرةصارتمشابهنحوعلى.وسامعيه
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بسلطهوثقواسامعيهلأنوذلك،إنجيلهقبلواللذينحقيقةالأخروئة

وإشعياء.حزقيالبسلطةسبقوهممنوثقكما

إنجيلمنيتجزألاجزء4:26()غلاطيةالعليا""أورشليم

فيمكتوبةلناوحفظهاأشسمهاالتيللجماعاتأؤلأبهاكرز،بولس

،")1(الحزةأفهمأورشليما"أنالمرتدونتعئموحدهبولسمن.رسائله

بولسكانإشعياء)2(.كلماتمنبدورهالعبارةهذهأخذبولسولكن

(1نبثه"كتابفينفسهالفه"بهفوعدسبقالذي،القهإنجيل"يعلن

إشعياءوعودإنللأممتينيقولبولسكان:أبسطبكلمات.إشعياء)3(

أتفهاذاتهاالنبوئةالنصوص!تحفقت)4(0كيفيفسروكان،تحفقتقد

وهذا.وتحققههذامضمونهاتفسيرعلىينلإتلاهذاولكن،اليهود

يقولهماكلكانلهذا.بولسإنجيلجوهريشكلالذيهوالتفسير

الواحدالإنجيلهوإنجيلهعانذلك،اليهودعلىأيضاينطبقبولمللأم

منعددرفضهذامع.كليهما)5(الفريقينإلىموخهوهوالحقيقيئ

تلكمعنىبولستفسير،أغلبهمأو،يسوعمسئانئةقبلواالذياليهود

ضذإنجيلهعنيدافعأن،حيئبعدوهو،بولسعلىوكان.المسئانئة

ا:6(.)غلاطيةآخر""إنجيلبيبشرونكانواالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولا-قطأورشليممدينةالأمميؤنبولمىمؤمنويرلمالواقعقي4:26.غلاطية

.صرفكتابتةبتعابيرقذمتهاالتي،كرازتهخلالمنبها-إلأسمعوا

924-.25.ص.،غلاطيةتغسيرفيتعليقيأنظر4:27.غلاطية

ا-1.2:رومية

.214ص،الثانيالحزء،القديمالمهدإلىالمدخلالموضوعهذاحولأنظر

علاطيةتفسيرأنظر3:22-23.أيضاابما:2.رومية2:7-8،بما:6غلاطية

37-93.أيفابم96-07
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سلطهعلىمؤشئا،حياتهفي،بولسإنجيلكانهذاعلىوبناء

بقيبولسموتبعد.السلطةهذهإلآأساشالهيكنوا،الحشخصتة

منالمؤمنينإنالقولنافلمن.مرساةأوجذردونمنالأممنأتباعه

مشتركا،الكتاباتمنقسفايملكونيزالونلاكانواوالأماليهود

كانعندماسلطانذاتمصدزابول!راعتمدهاالنصوصمنمجموعة

.عديدةبطرائقتفشرهاأنتستطعالنصوصلكن.لانجيلهليشر

الذيالتفسير،النصوصهذههوتفسيرهفيبولسإنجيلجوهرويكمن

العضوئةيضمنكانبولستفسيروحده)1(.صحيحوحدهأتهاذعى

الكنيسةفياليهودمعمتساوينكإخوةالأممنللمؤمنينالكاملة

كانالسلطانأصحابالرسلمنقنودكن.الواحدللإلهالواحدة

حذعلى،أحدلا،بصراحةهذايقولأنعلى،كبولس،يجرؤ

ماأو-يصيرأنإلىثانوئايبقىالآخرينإلىبالنسبة،فالأمميئ.علمنا

اليهودفي.الناموسأوامرباتباعهكاملأيهودئا-يصرلم

مبحوثيوبينبينهأنطاكيةفيحصلتالتيالقطعةمنذوهكذا،

أدرك،أ-14(2:أ)غلاطيةأورشليمفيالمسيحثةاليهودتةالقيادة

وبرنابا.يعقوبلمعسكرطريدةدائضاستبقىالأممئةكنائسهأنبولس

قزر،تسالونيكيأهلإلىالأولىبالرسالةوابتداء،الوقتذلكومنذ

أتهعالمأ،الكنائستلكإلىرسائلبواسطةكتابةتعليمهيختمأنبولس

سيقولونالذين،خصومهرحمةتحت،يتيمةسيتركهاالأياممنيومفي

تفسيرأنأظهر،والخاصالرابعالفصلينفيوحصوضا،غلاطيةتفسيرفي)1(

صحيخا.كانلولى
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إسرائي!!رعوثةعنأجنبتين،مسيحبدون"يزالونلاكأعمإئهملمؤمنيها

)أفسس"العالمفىإلهوبلالكمارجاءلاالموعدعهودعنوغرباء

لوإليهمبالنسبةكارثةإلىيؤذيأنيمكنكهذاوضغالكن.2:12(

ككلمةإنجيلهبولسبهاقذمالتيالطريقةبسبببالضبطينقذلم

أعلنتالتيهي-نفسهبولسلا-بولسإنجيلفكلمة(.30!هط)

حقيقته.لهمأكدتالتيوهيالجديدلإيمانهمالجديدةالحقيقةلهم

المهثمأنمنهمالمرئدينأذهانفييدخلكانالأميبشربولسكانبينما

ا!ثه.إليهنقلهمالآخرينناقلمجزدهو؟إنجيلهتعليمبلشخصهليس

إلى،خادمكمجزد،نفسهإلىبولسنظرةتؤكديخيرةنصوصثضة

شيءوكأئه،"الإنجيل"!بل،هوكإنجيلهلا،يخدمهالذيالإنجيل

بذاته:ويحيابذاتهموجود

...اد4لإنجيلالمفرزرسولأالمدعوالمسيحليسوععبد،بولس"

بأكثرولكن...ليشاهدابنهإنجيلفيبروحيأعبدهالذياللهفإن

التيالنعمةبسببلكمكمذكرالإخوةأئهاجزئتاإليكمكتبتجسارة

مباشزاالأملأجلالمسيحليسوعخادتاأكونحئىالقهمنليوهبت

المسيحبيسوعوالكرازةإنجيليحسبيثئتكمأنوللقادر...اللهلإنجيل

ظهر،ولكن.الأزلئةالأزمنةفيمكتوفاكانالذيالسزإعلانحسب

عةلإصإالأزليئالإلهأمرحسبالنبوتةبالكتبالأمجميعبهوأعلنالآن

)رومية"الأبدإلىالمجدلهالمسيحبيسوعوحدهالحكيمدته.الإيمان

2-27(.أ:ه6ا؟ا-6ا:ه5ا:1،9؟

لكمليسلكنالمسيحفيالمرشدينمنربواتلكمكانوإنلأئه
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نحنكئاإن...بالإنجيليسوعالمسيحفيولدتكملأئي.كثيرونآباء

كطنإت؟الجسدئاتمنكمحصدناإنأفعطمالروحتاتلكمزرعناقد

ل!الكئنا؟بالأولىنحنأفلسناعليكمالسلطانفيشركاءآخرون

لإنجيلعائفانجعللئلاشيءكلنتحضلبلالسلطانهذانستعمل

1)"فيهشريكالأكونالإنجيللأجلأفعلهأناوهذا...المسيح

.23(،1-2أا:1،9ه:4كورنثوس

الذينالهالكيزفيمكتومهوفإنمامكتوئاإنجيلناكانإنولكن"

إنارةلهماتضيءلئلاالمؤمنينغيرأذهانأعمىقدالدهرهذاإلهفيهم

الخدمةهذهباختبارهمإذ...الفهصورةهوالذيالمسيحمجدإنجيل

ليمالتوزيعوسخاءالمسيحلإنجيلاعترافكمطاعةعلىالثهيمخدون

وصلناقدإذ.إليكمنبلغلسناكأئناأنفسنانمذدلالأئنا...وللجميع

لهآخربيسوعيكرزالآتيكانإنفإئه...المسيحإنجيلفيأيضاإليكم

لمآخرإنجيلأأو،تأخذوهلمآخرروخاتأخذونكنتمأو،بهنكرز

كينفسيأذللتإذاخطيةأخطأتأم...تحتملونكنتمفحسنأتقبلوه

:3-4؟4كورنثوس)2"؟اللهبإنجيلمجائابشرتكملأئيأنتمترتفعوا

أ:4،7(.أأبم.أ:4ابم9:3

مقذئاأدعيتيكلفيدائضاإئاكمذكريكلعندإلهيأشكر"

يومأؤلمنالإنجيلفيمشاركتكملسبب،بفرحجميعكملأجلالطلبة

حالأنيجميعكمجهةمنهذاأفتكرأنلييحقكما...الآنإلى

تعلمواأنأريدثئم...وتثبيتهالإنجيلعنالمحاماةوفيوثقيفيقلبيفي

محثةعنوأولئك...الإنجيلتقذمإلىأكثرآلتقدأموريمماأنايلإخوةأتها
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المسيحلإنجيليحقكماعيشوافقط...الإنجيللحمايةموضوعأتيعالمين

روحفيتثبتونأثكمأموركمأسمعغائئاكنتأوورأيتكماجئتإذاحثى

فأنتمااختبارهوأثا...الإنجيللإيمانواحدةبنفسمغامجاهدينواحد

أنتأسألكنعم...الإنجيللأجلمعيخدمأبمعكولدأئهتعرفون

معالإنجيلفيمعيجاهدتااللتينهاتينساعدالخقصشريكيياأيضا

"الحياةسفرفيأسماؤهمالذينمعيالمعفمينوباقيأيضاإكليمندس

4:3(.2:22؟12،17،27؟7،ا:3-5،)فيليئي

وبالروحأيضابالقؤةبلفقطبالكلاملكميصرلمإنجيلناإن..."

...أجلكممنبينكمكئارجالأفيتعرفونكماشديدوبيقينالقدس

بل،باطلأيكنلمأتهإليكمدخولناتعلمونالإخوةأئهاأنتملأتكم

نأإلهنافيجاهرنافيليئيفيتعلمونكماعليناوبغيقبلأتأئنابعدما

ولاضلالليمعنوعظنالأن.كثيرجهادفيالفهبإنجيلنكفمكم

الإنجيلعلىنؤتمنأنا!ثهمناستحستاكمابل،بمكرولادنسعن

ه!صذا...قلوبنايختبرالذياللهبلالناسنرضيكاشالانتكفمهكذا

أنفسناب!!فقطاللهإنجيللانعطكمأننرضىكئاإليكمحانينكئاإذ

تعبناالإخوةأئهاتذكرونفإنكم.إلينامحبوبينصرتملانكمأيضا

فخادمأخاناتيموثاوسفأرسلنا...الفهبإنجيللكمنكرزكتاإذوكذنا

إيمانكم"لأج!!ويعظكميثئتكمحئىالمسيحإنجيلفيمعناوالعاملالق

3:2(.8-9؟2:أ-4،ا:ه؟تسالونيكي)1

فيعنكعوضايخدمنيلكيعنديأمسكهأنأشاءكنتالذي"

.1(3)فيلمون"الإنجيلقيود
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ككتابالبولسئةالمؤثفات

نأيمكنصورةكليظفلأئهلدرجةقوفيالإنجيلعلىالتشديد

حئىشفافانفسهجعلبولسأنلوكما؟بولسشخصعننأخذها

بولسيقولكما،والإنجيل.فقطالإنجيلفيهوقارئوهسامعوهيرى

إلىوالرسالة)2:8(تسالونيكيأهلإلىالأولىالرسالةفيبوضوح

وبينهم،بينهللتواصلالوحيدالجسرهو)1:3-5،27(،فيليئي

بولستكئمكئما،وهكذا.الآخرواحدهميرىلكيالوحيدوالمنظار

للإنجيل.كرسولالخاضةسلطتهمعبارتباطهذايفعلفهو،نفسهعن

دزبوقد.الإنجيلعندفاعهدعمالملاحظاتهذهمنهدفوقد

إليهم،كرسولأو،حصزاكرسولإليهينظرواأنعلىرعئتهبولصى

3:ا-3(.كورتتوس9:22،كورنثوس)1التخصيصوجهعلى

ذاتكا!ماوهي،بينهمالإنجيللينث!رإلأيستحملهالاهذهوسلطته

وفيغيابهفياستخدامهايمكنلابرلهذلكإليهبالنسبةخاضةفائدة

أيضا:بالجسدحضوره

حكمتفقدبالروححاضرولكنبالجسدغائبكانيأئا"فإئي

أنتمإذالمسيحيسوعربناباسم.هكذاهذافعلالذيفيحاضركاني

للشيطانهذامثليسفمأنالمسيحيسوعرئناقؤةمعمجتمعونوروحي

أكورنثوس)"يسوعالرثيومفيالروحتخلصلكيالجسدلهلاك

)5:3-5.

حضورهجعلت،الشكلبهذا،سلطهممارسةعلىقدرتهإن

نأأي؟بكلماتهحاضزانفسهيجعلكانإذأهمئةذيغيرالجسدفي
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السلطة،بهذهإقرازا.كلماتفيلهتجشذاكنائسهإلىأرسلبولمى

الرسائل،تيموثاوسبقيادة،معاونوهجمع،بولسكلماتفيالتي

هذه)1(.إنجيلهفيسلطةذالهمصارتمجموعةفيلكنائسهكتبهاالتي

فرصةالمستمزةبولسمعارضةتغتنمإلأضمنتالتيهيالمجموعة

موته.بعدحئىبقوةحاضر،الرسائلهذهفي،لابرلهوذلك،غيابه

نحوالأولىالخطوة،الغايةلهذه،بولسرسائلجمععملتةكانت

إنماالعملتةوهذه."اللهإسرائيل"ل()2("وأخير)رابعكتاب"خلق

الجديد.بالعهديعرتصارمابداءةهي

البولسئونالقادةكانالجديدالكتابيئالجسمهذاتحقيقفي

العهدوكتابحزقيال،أسلافهمحذويحذونالناشئةالأممئةللكنائس

وهوشععاموس"))كلماتبجمعبدأواالذينالكهنوتئينالقديم

الميلادقيالقرنفيتكزرتذاتهاالعملئةوإرميا)3(0وميخاوإشعياء

جمعالبولسئةالمدرسةبهاقامتالتيالأولىالخطوةفكانت.الأؤل

الإضافيةالرسائلمنسلسلةوزيادةواحدةمجموعةفيالمعفمرسائل

العادةكانتوكما،ذاتهالتعليميئالخطفيكتبتالمجموعةهذهعلى

)1(

)2(

)3(

.153صأنظر

العهدإلىالمدخلفيرابعككتا!الجديدالعهدعلىالكلامأيضاأنظر

منالأؤلالجزءأنظر9.ا-ا-86،87ا15781،ص،الثاكالجزء،القديم

الخمسة!الموسوئةبالكتبيختصقمافيا-43،45ص.،ذاتهالمدخل

يقبرولىالأنبياء""حيث102-502،ص،الثانيوالجزء،"الأؤلالكتاب"

الأد!إلىيحظرحيثا-51،152ص،الئاكوالجزء،"الئانيالكتاب"

".الثاكالكتاب"!الحكمئ

161،102-2.ص،الثانيالحزء،القديمالمهدإلىالمدخلانظر
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وأؤل)لهالاحترامتقديمبابمنوذلكباسمهسضيتالوقتذلكفي

خلقوهكذا.(الثانيةتيموثاوسورسالةكولوسيأهلإلىالرسائلهذه

!اتالكتاباتمنمجموعةالقديمالعهدأنبياءوأسلافهبولستلاميذ

وطبيعته.القهلإسرائيلالحقيقئةالممئزاتتحذدسلطة

منهجئةأكثرشرعة

.تعقيذاأكثركانتالبولسئةالمدرسةبهاقامتالتيالثانيةالخطوة

كلماتتحريرجانبإلى،حزقيالمدرسةأنهنانذكرأنيجب

يأ،هيكتابهاتنتجراحت،مقذسةككتاباتدروجفيالأنبياء

منهجتةأكثرنظرةتقذمحئى(،الخمسةالموسوئة)الكتبالتوراة

أعيدتالفهشعببداءةقضةهيالخمسةالموسوئةالكتب)1(0لتعليمهم

لليهودئةالحقيقيئالإلههوتةعينالذيالنبوفيالتعليمضوءعلىكتابتها

فهو.مشابهخطضمنمرقسإنجيلانتاجتموقدوحذده)2(.الناشئة

قادةذاكرةفيحئةزالتماالتييسوععنالقصصكلقراءةيعيد

بشارةفي.البولسئيالإنجيلتعليمضوءعلىوذلك،الأولىالكنيسة

عفمهالذيالإنجيلمعيتماهىوالرثالمسئايسوعوتعليمهبولس

نفسه؟يسوعإليهمحملقدالأمإلىبولسفإنجيل.بهوبشرالرسول

)1(

)2(

6.ا-ا06ص،الئانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

هاالمقاحالعبارة.الثاليوالجزءالأؤلالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

ئمنأقليةنتاجهياللطةذاتالناشئةاليهوديةكتابات"حذد"،فعلهي

لأ.الإلهيتةالكلمةحملة،الحقيقتينبالأنبياءيعرفونصارواتنلتميمأناءلقوا

ف!ةحلقواالذينفهمالألياء!هؤلاءأذهانخارجالكتافيلإسرائيلوحود

إلىنظرتا:أخرىلكلمات."الكتافيإسرائيل"الآنندعوهاالتيإسرائيل
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ل!االلذينومرقسبتيموثاوسبدغا،عرفوهالذيالوحيداليسوع

بفضلوقلوبهماأذهانهمفيالمحفورةالحقيقةهوشخصئا،يشاهداه

قادةغالئاوهمقزروا-أتهممنبذلاالرسولئة)1(.بولسكلمات

حئى،ملائمغيرالمكتوببولسإرث-أنومرقسكتيموثاوس

منأتهإلىوخلصوا.كولوسيأهلإلىكالرسالةإليهالمضافةبالأعمال

ومضمونه،بولسبشارةموضوع،المسيحإلىنظرةكتابةالضرورفي

يبدأواحثىأذهانهمفيخطرالذيمالماذا؟ولكن.منهجئةأكثر

وه!!؟فائدتهتعودمنوعلى؟منهالهدفما؟كهذاضخمامشروغا

امتلا!!ا؟يستحسنالتيالكمالئةالأمورمنأئهأمضرورئاكان

بولس.موتهوإنجيلبكتابةالقراراتخاذإلىأذىالذيالحدث

دونمنمستقز،غيروضعفيالأممثةالكناشالحدثهذاتركفقد

للدعماأخرىوسيلةإيجادإلىاضطزهمالذيالأمر،يدعمهمرسول

وكتببولسرسائلفجمعتذاتها.بالسلطةولكن،مختلفة

سلطةعلىمبنئة(كولوسيأهلإلىالرسالة)جديدةشرعةتيموثاوس

وأ،محاصريهممنكثيرونالأنبياء؟هؤلاءكتاباتشكلتهاوهوتتهإسرائيل

شأتاريخهأولإسرائيلجذامختلفةنظرة،الأرجحعلى،لهمكانت،أغلبهم

أصحماإن:"الأولى"المسيخةعلىينطبتىذاتهوالأمر.ميزاتهأوطيعته

صغيرذأقثثةحهاد،بالتأكيدبللا،الارححعلى،هومعيازاأمزاإلينابالسسبة

.الفترةتلكفيحياتهاأحلمن

لوضيعطيهاالتيالأسبقيةعنأوردناهاأنسبقالتيالمقاطعجانصإلى)1(

اا؟ا-0617ا:1-4،روميةأيضا:أن!ر،شخصهعلىللإبجل

ا:6،غلاصيةا؟2:2كورثوس2ا-5؟:ا5ا؟4:7ا؟ا-ا3:كورنثوس

4:13،18.ا؟أ-56ا-12،ا
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بولسكلمةأهمئةعنآنفاقلناهماكلرغمولكن.الرسولتةبولس

هذهفيالمكتوبةالكلمةتكنلم،لضخصهعلىوتقذمهاالرسولثة

الرسلكان.حتابولسكانلوكماذاتهالوزنتحملالمجموعةالرسائل

نألهاسبقالتيالأورشليمئةبالقيادةمرتبطينالأحياءالآخرون

الموسوثة.والأوامرالختانمنالأممنالمؤمنينتحزر،علثا،رفضت

البولسيئ.المعسكرإلىالقادةهؤلاءأحداستمالةفيهوالوحيدالأمل

لكن،إقناعهميصعبالذينالأشخاصمنتبعهمنأويعقوبكان

هذا.الامقضئةإلىوأقربالموقفهذافيصلابةأقلكانبطرس

)غلاطيةاليهودبينبولسرديفوكانرسولآكانأئهإلىبالإضافة

(9)الآيةيعقوبعلىيؤترأنيمكنأثهيعنيالذيالأمر،2:7-8(

الأورشليمثة.القيادةوسائر

مرقس

بينطبيعئةوصلصلةكان،الأخيرةأيامهفيبولسرفيق،مرقس

فيمعيالمأسورأبفراسعليكيسفم".بطرسوجماعةالبولسئةالتبعئة

معي"العاملونولوقاوديماسوارسترخسومرقس،يسوعالمسيح

تيموثاوسمعيزاللامرقمقنرىولاحفا23-24(.)فيلمون

،ببطرسوخصوضا،ببرناباالوثيقةصلتهانإلأ.أ(.4:)كولوسي

أنظرأ؟.4:)كولوسيالمهمةلهذهالأنمسبالشخصجعلتهالتيهي

الختارةبابلفيالتيعليكمتسفم"أ:37(:5بم2أ:ه2أعمالأيضا

أ:12(.2أعمالأيضاأنظرا؟5:3بطرس)1"ابنيومرقسمعكم

حذإلى،لأمرهيرتابونبولسزملاءببرناباعلاقتهجعلتوجيزةلفترة



الجديدالعهدإلىمدخل174

بالثقة:جديزاكونهحولملاحفةيضيفأنإلىاضطزتيموثاوسأن

الذيبرنابااختابنومرقس،معيالمأسورأرسترخوسعليكيسفم"

1(.4:.)كولوسي"فاقبلوهاليكمأتىإن.وصايالأجلهأخذتم

المؤتف

قد،البطرسئةالتبعئةنحو،ممدوذاجصزامرقسمنجعلالذيالواقع

الحقيقة.فيالمؤلفهويكونوقد،إليهالإنجيلينسبالذيالتقليدطبع

)1(الإنجيلقضةمنكجزءمرقسإلىيلضحوكانهيبدوالإنجيلنصقأنغير

لوقا-مؤلفنفسههوالإنجيلمؤلفيكونأنهيالأخرىالإمكانئة.

.كهذامشروعفييتأقللمنأساشااليونانئةللغةإتقائايظهرالذي،أعمال

استعملهاالتيالحريةيفشر،صخإذا،الاحتمالهذاأنهذاإلىأضف

ك!!على.أعمال-لوقا،مهضينجزءينفيالأؤلإنجيلهكتابةلإعادةلوقا

تحتمرقسإنجيلكتبيكونأنينبغيالمؤلفهولوقاكانإذا،حال

نأوبما.دفةمنالشأنهذافيلماوذلك،ومرقستيموثاوسمراقبة

كمثل،مرقساستعملأونفسهمرقسمنكتبقدبطرسإلىالاحتكام

إلى"مرقسئة"رسالة،مابمعنى،هوالكتابفهذا،مغاالاحتمالانأو

الرسل،وبأعماللوقالمحانجيلمرتبطلوقااسمأنوبما.البطرسثةالتبعئة

."مرقس"بعبارةومؤثفهالإنجيلهذاإلىأشيرفسوف

المكتوبالإنجيل

يتسفحأنعليهبل.مستحيلةمهضةفيالمرءيشرعلاذلكمع

.ا:ه6ا:اه؟4بما:2امرقىعلىتحليقيراجع)1(
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ضخممشروعفيعطضاجهذايبذلأنقبلبالنجاحواقعيئبأمل

هي؟تنجحقدالمغامرةهذهأنعلىتدلالتيالعلامةهيما.كهذا

فقد.الوقتذلكفيبهمايحيطوماأورشطيمفيالوضعفيتكمن

حرئاأشعلتالرومانئةالسلطاتضذيهودئةثورةم.66السنةفيبدأت

07.السنةالرومانئةالجيويقيدعلىوسقوطهاالمدينةبحصارانتهت

لمفإذا.صعبمأزقفياليهودالمؤمنينالثورةهذهوضعت،وكالعادة

للدفاعالسلاحبحملهمأصحابهمجانبإلىوقوفهم،كيهود،يعلنوا

كأتباع،يكونون،ذلكفعلواوإذا.خائنينيكونونأورشليمعن

وضمنالقهملكوتأعطاهمالذيكالمسثابهإيمانهمخانواقد،يسوع

الثورة:آخربكلام.عليهاللحصولاليهوديناضلالتيالحريةله!ا

نأعلىالأورشليمثةالكنيسةأجبرتم.66السنةبدأتالتياليهودئة

إلىاليهودنظرة.المعاصرةاليهودئةعنتفصلهاالتيالهؤةعمقتدرك

إرميازمنمنذتتغئرلمأورشليمأسمهاأرضثةكمدينةاللهمدينة

أيضاالنبئينهذيننظرةمعتتعارضالنظرةهذهكانتوقتها.وحزقيال

لا،تهتمالتيهيالفهكلمةأنوحزقيالإرمياالنبئانعثمفقد)1(.

-أ:ا)إرمياالرثكلمةكحامل،إرمياأنوالحقيقة.الأرضئةالمدينة

الأورشليمتينمقاوفا،الرثمدينة،مابمعنى،نفسههوصار9(

للكلمةمسكئاصارأيفماوحزقيال.ا-91(8)الآيتانواليهوذئين

ا-7،)2:المتمزدإسرائيلبيتضذوتكفما-3(3:)حزقيالالإلهتة

السنةهناكإلىنفوهالذيالأعمأرض،بابلمنوذلك،أ(3:4-أ

.02؟3:11-2:1لحزتيا؟82؟31-ا:52؟12؟7ياإر،مثلآ،نظرأ(1)
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الرومانفعلكماتمائامنإامنعقدبعدأورشليماوضربوا.م.ق795

رسالتهالفهوخه،النبئينهذينخلالمن.للميلادالأؤلالقرنفي

حدودها!خارجومنضذهالأورشليمالح!صئة

لتصميموففاالأدفيمخططهوصاغا!ضعاهذامنمرقساستفاد

الكنيسةتنادي،بولسإنجيلالآنوهي،الإلهتةالكلمة.حزقيال

خارجمنوذلك،المتمزدةباليهودئةصلتهالتقطحالأورشليمثة

تدعوأئهاإلىبالإضافةهذا.الصغرىآسياوغربرومامن-أورشليم

التي،الأممئةالكنائسبينمافيوتقيمأورشليممنلتنتقلالكنيسةتلك

قدالإلهئةالكلمةهذهأنوبما.كإنجيلالآنالإلهتةالكلمةتقوممنها

توفرماكلمرقساستعمل،المصلوبالمسئا،نفسهيسوعمعتماهت

الجليل.منالذييسوعقضةفيوقذمهايسوعحولتقاليدمنلديه

ومن،أورشليمخارجمنأتىيسوعأنفيالجليليئالأصلأهمتةتكمن

بطرسدعياليهودثةعننسبتاالغريبالمكانهذاإلى.اليهودئةخارج

رسولأبهذاويصير:7(أ6)مرقس"القائميرى"لكيأورشليمليترك

)1(.ليسوعحقيقتا

يسوعقضةأدركفقد:هذامنأبعدذهبمرقصىأنبقؤةأعتقد

نأالبدءمنذبهاقصدأئهيعنيهذا.إشعياءكتابلتصميموففاورئبها

الرجاء،وعلىالأممئةالبولستةالكناشفيوتقرأ،مقذشاكتائاتكون

أورشليم.خارجالجديدمقزهافيأيضاالأورشليمئةالكنيسةجماعةفي

أؤلهما،لذلكسببانثضة؟ليحاكيهإشعياءكتابمرقساختارلماذا

والرسوا!ية."الربرؤية"ب!تللريط-8ا:ه5ا؟9:كورنئوساأنظر)1(
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هوإشعياءإنالقوليمكنالمادئةالناحيةمن.شكليئوثانيهمامادفي

،يسوعلقضةكمخططملائمتالئاوهوبامتياز)1(المسئانيئالكتاب

إلىالموخهةا!هـ"كلمةقضة"،هذاإلىبالإضافةيعتبروهو.المسئا

مدينته،حقالتصيروتدعوهاالمدينةتدينالفهكلمة.أورشليم،مدينته

الشعوبكلتأتيإليهوالذيالعادلقضاءهيحفقفيهالذيالمكان

جهةمنمستمزةخيانةقضةوهي""القضةهذه)2(.بالسلاملتنعم

مرقس.أهدافخدمت")3(الرثجهةمنتتزعزعلاوأمانة،إسرائيل

إلى)وبطرس(برنابامنولاءهنقلشخضامرقسكانوهكذا

وخلفائه.بطرسمنمطلوئاكانمافعلأي،بولس

بطرسبشخص"إسرائيل"أنعلىيشذدأنقصدوهومرقس

)البولسيئ(.الإنجيلفيعنهاالمعئراللهلكلمةأمينغير،ويعقوب

فيتقذمإشعياءفيالمقذمةالواحدةفالقضةالشكلئةالناحيةمنأفا

هذاهدف")4(.متكززانسفاتتبعقصصمنكاملةكسلسلة"الواقع

المتكزرالنسقلأن،الرثأمانةإزاءالشعبخيانةعلىالتشديدالترتيب

من،اللهلكن،القضةينهيأنتمزدهخلالمنليحا!الشعبأن"هو

فيالواضحالنسقهذا")!(.أخيرةكلمةدائفاعنده،أنبيائهخلال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ا؟ا-6685ا؟أ-2128ص،الثانيالحزء،القديمالحهدإلىالمدخا!أنظر

.916

261-262.ص،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

261.ص،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

262.ص،الثانيالجزء،القديمالمهدإلىالمدخلأنظر

262.ص،الثانيالجزء،اغديماالحهدإلىالمدخلأنظر
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يجعلهالذيوهو،القديمالعهدكلفينجده،خاصقبشكل،إشعياء

إشعيائيئ)1(.نسقهومابقدر"كتابتا"نسفافعلأ

تقذم.الأهضثةشديدةأخرىميزةالكتابيئالنسقهذايستتبع

كأورشليمانهايتهاإلىبدئهامنأورشليملمدينةقضةإشعياء"قضة"

فيواضحوهذا،النهاي!منظورمندائضاينظرلكئه."جديدة"

أورشليمالأساسموضوعها:الإلهئةللكلمةالافتتاحئةإشعياء"رؤيا"

الشعوبستتدفقإليهاوالتيالأخروفياللهسلاميتأش!حيثالأخروئة

أدبميزاتمنمهضةميزة"النهاية"منظور)2:أ-4()2(.جميغا

المسيحدائماهوبولسمسيحأنذلك،بولسوإنجيلالقديمالعهد

يبدأعندما،وعليه)3(.العالمليدينسيأتيالذيالقائمالرت،الآتي

مركزالإنجيلفهذا،مرقسبدءفي1(4:)1"الفهبإنجيليكرز"يسوع

)الآية"الفهملكوتواقتربالزمانكمل"قد:الأزمنةنهايةعلى

كتبهمالكن،حقيقتةأرضئةمدينةإشعياءيومأورشليمكانت.15(

عنمرقسيكتبذاتهابالطريقة،المستقبليئمجدهابرؤياهلؤنهعنها

الشخصهذاتقديمهلكن،الجليلمنالذيليسوعالبشرفيالشخص

بالمجد.رجوعهالمنتظرالقائماالرثبرؤياهملؤن

)1(

)2(

)3(

إلىالمدخل27؟266-اص،الثانيالحزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

.9901-4ص.،الثالثالجزء،القديمالعهد

261-262.ص،الثانيالجزء،القديمالحهدإلىالمدخلأنظر

262-271.ص،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلانظر
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مقذسككتابالمكتوبالإنجيل

وألاهوتئةمقالةي!ضبأنيردلممرقسأنإلىسابفاأشرت

فيبولسفعلكماالأورشليمثةوالكنيسةبطرسإلىموخهةمراجعة

كتائا"يكتبأنأيضايريدكانبل.فحسبروماأهلإلىرسالته

فيقذمهكمابولحرإنجيلعلىمبنتاالبولسثةالأممئةللكنائس"مقذشا

هذهواضغا،""إنجيل!هذاعملهإلىيشيرفهو.وتعليمهبشارته

بدء":كفهللكتابعنوائااعتبارهايمكنالتيالأولىالجملةفيالعبارة

".اللهابن،المسيحيسوعإنجيل

وذللث،"كتائا"يكتبأنقصدمرقسأنعلىأخرىدلالةثضة

الىالإشارة140أ:3في"القارئليفهم...":الآتيةالملاحظةفي

اكتشافبعدماجيلأبناءنحن،هذايومنافي.معثرةواحدقارئ

عليهكانعضا"القراءة"أو"الكتب"لمعنىفهمنايختلف،الطاعة

يأ،الكتابنسخكانتالوقتذلكفي.ميلادفيالأولالقرنفي

نستدل.اجتماعاتفيعادةتحصل"قراءتها"وكانت،قليلة،كتاب

اليونانتةفييقابلهومالزاالعبرفيالفعلمعنىمنهذاعلى

القراءةوليس،"عالثاالقراءة"يفيدكلاهماولأ!ءولولبم30ط5

يستتبعالقراءةمفهومكانوهكذا.اليومنفهمهاكماالشخصتة

اجتماعفي"القارئ"هوواحدشخصقبلمنالعاليةالقراءةبالضرورة

أ:3رؤيافي."السامعون"هم،حاضرينآخرونفيهيكولنرسميئ

أقواليسمعونوالذينيقرأللذيطوبى)ا:هذاعلىأخرىشهادةنجد

هذافيثمة."قريبالوقتلانفيهامكتوبهوماويحفظونالنبؤة
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القار!ئىإلىيشيراليونانيئالنمقأنوهو،خاضةأهمئةذوأمرالنمق

.1(يسمعونوالذينيقرأللذيطوبى"بالجمعالسامعينوإلىبالمفرد

هوالقارئفهذاواحدقارئإلىموخفامرقسإنجيلكانإذا،وهكذا

كانالمقذسالكتابأنوبما.)1(المجتمعةللجماعة"الرسميئالقارئ"

نألهينبغيمنهوالمفشرأوفالقارئالاجتماعاتهذهفيويفسريقرأ

للآخرين.يشرحهلكي،النصقيفهم

فيتقرأأنبهاأريد"قضة"مرقسإنجيلفينجدأئناهواستنتاجي

ككلمة،مقذمة""قضة)2(،النبوءةتقرأكماالبولسئةالاجتماعات

"قصص"تعالجالطريقةبهذه.الهككلمة،أخمقبشكل،أو

بكلاء.القديمالعهدفيويهوذاإسرائي!!ومملكتي،والخروج،البطاركة

مقذس.ككتابيعتبرمرقسإنجيلكان:آخر

القضةمضمون

كتائا،تكونأنبهاوأراد"ليسوعقضة"يخلقأنإذامرقسقزر

لامنخلقهاهل؟العريضةوخطوطهاالقضةهذهمصدرهوماولكن

كلفيموجزةيسوععنصوزاليدخلتصميمهمقشماشيء

فيمعروفةكانتلقضةعاقةخطوطااستعملبأئهمقتنعأنا؟متكامل

العملتةالمساواة:جوهرئتيننقطتينإلىأشرتأنسبق.الأممئةالكناش

)1(

)2(

المقذسالإصلامفكتاب.مالسابعالقرنفيلماقراءة"لعبارةذاتهالفهمنجد

والم!!ان،الآذانهيوقراءته،المؤدنهوالحلنئيقارئهأقحينفي،القرآنيدعى

الجذلة.منهيقرأالدي

ا:3.رؤيافيكما
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إلىاشسبةباكانبولس!أنبمحولهالإنجيلوكلماتيسوعشخصىبين

الإنجيلهذاحامل،الرسولومرقسوتيموثاوسولليهودالأممئةالكنائس

نفهمأنيمكنناالاعتباربعينجذثاالأمرينهذينأخذناإذا.السلطانذا

رسمتقدكاشماوجماعاتهبولستلاميذأذهانفي"الإنجيلققمة"أن

.كرسولونشاطهحياتهفيبولسنهجتتبعكانت:العريضةاصهاخطو

منبشيءتعرضكونها،العريضةالخطوطهذهنحذدأنصعئاليس

شرحطمعبارتباطأي،كرسولكتبهاالتي،بولسرسائلفيالتفصيل

الوحيدتانهماوفيليئيغلاطيةالرسائلهذهمن.عنهودفاعهإنجيل

،كرسولبولسعنالشخصئةوالمعلوماتالحخةفيهماتتشابكاللتان

تعالج.((إنجيل"قضةمننوغاوخبراتهالمؤلفتاري!منيجعلما

ويعقوبوبطرس،جهةمنبولسإنجيل:المباشرمرقساهتمامالأولى

منبولسوصثةفهيالثانيةأئا.أخرىجهةمنالأورشليمئةوالكنيسة

لمالأورشليمئةالكنيسةفيالسلطاتأنتعكسوهيموتهقبلسجنه

.انتباهأفيروماأهلإلىالرسالةفيإليهمابولسقذمهاالتيالمراجعةئجر

".إنجيله"قضةمرقسكتبالرسالتينهاتينفيالتيذاتهابالحجج

القديمالعهدسابقة

تجريكانتهكذاولكن،المعاصرللقارئغريئاهذايبدوقد

للمثلاتباعمجزدكونهيعدلممرقسفعلهوما،القديمالعهدفيالأمور

الخمسةالموسوتةالكتبكانت.نفسهالمقذسالكتابوضعهالذي

تعتبر،خاصقبشكلالتثنوفيوالتاريخالاشتراعتثنيةوكذلككفها
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نأ،حثى،يمكنناالنبوقي)1(.التعليماأساسعلىوذلك،""قصضا

وحياتهم.الأنبياءشخصئاتمننسجتقد"القصص"هذهإننقول

نأأيضاولاحظواوإرميا)2(.موسىبينشبهأوجهإلىالعلماءأشارطالما

حئىأولموسىتابعالأؤل:هارونينتصفالخمسةالموسوتةالكتب

حينفيالعصور)4(.مزعلىكهنةكرئيسخليفتهوالثاني،)3(معارضه

)5(.الأجيالمزعلىالآخرهارونقاده،حياتهفيإسرائيلموسىقاد

الذيالنبيئالكاهن،بحزقيالبعيدحذإلىشبيهالآخرالهارونهذا

أورشليمعنصورةالبرئةفيهارونومعبد.السبيفترةفيعايق

إسرائيلأدخلالذيالقائديشوعأننجدوأخيزاالأخروئة)6(.حزقيال

ماحذوإلىالثانيإشعياءيشبهلإبراهيمبهاالموعودالأرضكنعانإلى

العبرتة،في،يعنيالذيذاتهالجذرمنويشوعإشعياءإسما.حزقيال

إلىالعودةعنيتحذثالذيالنبئيهوالثانيوإشعياء،"يخفصالرث"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

إلىوالمدحلا.71-18ص،الأولالجزء،القدمالحهدإلىالمدخلأنظر

.ا-06162ص،الثانيالجزء،القديمالحهد

؟اا-أ16:.ا؟5:9لارمياا،4:.خرو!مع1:6إرميامثلأ،،قارن

أ:14؟1ا؟7:6وإريا93:23-24؟28:47-48؟ثيةمع22:8-9

ا-ا:43بما:2اعدد03-32،ا-32،14:اخروخمعا:ا5ا؟ا:ا4

2-9.92:هتثنية21:7؟ا:22؟6ا؟9

ا-32،6:ا:9،33؟6ا؟8:6ا؟7:ا-2،9،!ا-17،28؟4:.خروخ

12:ا-9.عدد25،35-21؟

ا-6.26عدد!3!3؟28-اخرو!

لاوئين

35-38.خرو!04-48؟حزقال
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الذيالشخصإبراهيميعتبر،عينهالوقتوفي،أورشليم،الثهمدينة

يشوعقبلمنالأرضفتحيتئمأخرىجهةمن)1(.لنسلهالوعدقطع

عبادفيبشكلإسرائيليقودالذيهوالرث":الكهنوتئة"الطريقةعلى

حزقيالكأورشليمتمافا،الاقداسقدسكانتلوكماالأرضإلى

)2(.الجديدة

بنبيئ""تذكرهنايسوعحياة،مشابهةبنيةإنجيلهفيمرقح!خلق

ومن-بطرسوأتباعأورشليمكنيسةدعوةمرقسهدف.الجديدالعهد

الأرضئةاأورشليمعنالتخفيإلى-بكاملهاالزمنذلكيهودئةخلالهم

إلى"الأمبرئة"منالخارجةالنبوتةالدعوةوإئباعالدمارقدرهاالتي

صوتإلأهوماالنبوقيالصوتوهذا.السماوتةالجديدةأورشليم

سبقالذي،اللهلإنجيلالمفرزرسولأالمدعوالمسيحليسوععبد"بولس

تبد!وهكذا.ا-2(ا:)رومية،((المقذسةالكتبفيبأنبيائهبهفوعد

فيإرمياصورةتبدوكما،ليسوعمرقستصويرفييسوعصورة

لموسى.الخمسةالموسوئةالكتبتصوير

مرقسإنجيلبنية

بهاالتيالطريقةانتباهناأعرناإذاالأدبثةمرقسإنجيلهيكلئةنتبين

القضة.يسوعقضةفيالأممئةالكناشتواجهالتيوالمسائلبولسيبدو

دوراتثلاثفيدعوةتليهاأ-15()1:بمقذمةيبدأإطارحولمبنئة

)1(

)2(

)ضعياء41:8-9؟51:ا-3.

العهدإلىالمدخلأنظر48:03-35؟حزقيال2؟6:ا-ا3-4؟لوع

.061-951ص،الثانيالحزء،القديم
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دوراتوثلاثب-8:21(6:6أ؟أ-3:36:6ا-3:12،)1:6

لديناثغا.أ:32-45(.9:03-.أ:31؟)8:27-9:92؟تعليم

أ:46-).لبولسكخلفتيموثاوسقيادةتقذمحيثمحورفيمقطع

للقيادةالأخيرةللمزةالإنجيليقذمأؤلهما،طويلانقسمانيليه،52(

عنيتحذثوثانيهماأ-13(أ)الإصحاحاتالأورشليمئةالمسيحئة

بأنيوحيئقصيرنصق،اخيزا،وعندنا.1(-5أ4الإصحاحان)رفضه

إنجيلليقبلواأ:أ-8()6وأتباعهبطرسأماممفتوخايزاللاالباب

بولس.

كيفوتظهرتفصيلئةمقاطعإلىالبنيةهذهتقسمالآتيةاللائحة

التيالخاضةالمسائلأو،وإنجيله،نفسهبولسالمقاطعهذهتعكص!

بل،مبدئتةعائةكنظرةليسهناوضعناها.إنجيلهإلىالمنتمونواجهها

الققحةتسلسلبسهولةيتبينأنعلىالقارئيساعدسريعكمرجع

هناأيضاووضعناها.الكتابلهذاالأساسالنمقيتبعوهوالمرقسئة

للمزةالكتابهذايقرأونالذينأفا،أهمئتهايعيالقارئانلنتأكد

الحاضر.الوقتفيعنهابالعبورأوبسرعةبقراءتهاإفافننصحهماالأولى

المقذمة

الإنجيل.وبدءالمصلوبالمسيحإلىزمنهيهودئةمنبولساهتداء

بولىإنجيلقبولإلىالآخرونالرسلفيهايدعىدوراتثلاث

ا-8:21()1:6

أورشليم.اجتماعإلىا-3:12(:)1:6الأولىالدورة
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.(02-1:61)"ةلأعمدا"دعوة:مةمقذ

لنشرأساسئةمراحلثلاث؟اللاحقةالقصصجوهرعنموجزأ.

2-93(.1:1)الإنجيل

2-28(.)1:أأورشليماجتماعقبلبولسنشاطا.

2-34(.1:9)الأعمدةلقاء.2

)1:35-93(.الأعمإلىالذهاب30

)1:.4-3:12(.البولسئيالإنجيللقضةموشعةصيغةب.

4(.4-ه0:)1بولساهتداء10

)2:أ-3:6(.الأعمدةمعالمواجهة20

.)3:7-12(الرومانثةالأمبراطورئةأنحاءفيبالإنجيلالبشارة30

اسةالرساكتابةإلىأنطاكيةحادثةمن:أ(-6:6أ)3:3الثانيةالدورة

رومية.أهلإلى

أ-91(.)3:3الرسلدعوة:مقذمة

والانفصال3(20-0)3:"الإخوة"معالمواجهة10

أ-2.14:.غلاطيةيطابقالذي)3:31-34(

)4:أ-34(.الإنجيلمضمونب.

4()4:35-أاليهودئةنطالتىمنللخروجالدعوةت.

)5:أ-.2(.أيضاالأممئيالعالمفيبالإنجيل

لتبشيروا
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يتطابقوهذا،21-34()5:اليهودإلىأيضامقذمالأعمإنجيل.ث

رومية.أهلإلىالرسالةطر!مع

أ(.)6:أ-6الإنجيلترفضاليهودئةالقيادةج.

بول!رموتبعد-8:21(:ب)6:6الثالثةالدورة

ب-)6:6اليهودئةنطاقمنالخروجإلىالرسلدعوة:مقذمة

.)13

03-)6:المائدةفيالمشاركةعنتعليمهلمتابعةيدعونالرسل10

.)44

4-52(.)6:هالأمإلىللذهابويدعونت.

)6:53-56(.الامإلىيقذمالإنجيل:الطريقيرونث.

)7:أ-23(.وتصحيحهالمتهؤدالأعمدةتعليمنقدج.

)7:4-03(الأمإلىعائقدونمنيمضيأنللإنجيلينبغيح.

المشاركةحذإلى31-37()7:الرومانئةالأمبراطورثةأنحاءكلفي

1(.)8:أ-.معهمالمائدةفيالكاملة

2(.أ-أ)8:1اليهودئةالقيادةرفضخ.

علىانفتحتاعينيهلأنوذلكللأعمدةمثل،تيموثاوس

)8:22-26(.الإنجيل

.الدوراتمجموعتيتتضمنالتيالمقاطعبينمفصلالمقطعهذا

منهالمرسلينأفضللذلكوهوالأؤلاليهودفيبول!رتابعهوتيموثاوس
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الأخير.هذاموتبعدبولسإنجيلتعليمحملالذيوهو.اليهودإلى

)8:27-المصلوبالمسئاإنجيلتفملدوراتثلاث

4(.أ:ه

)8:27-03(.بفيليئيمربوطالإنجيلبدء:مقذمة

)8:27-9:92(.الأولىالدورة

)8:31(يسوعموتعنالأولالإعلان10

)8:32-!:1(.الصليبإنجيلبطرس!تعليمب.

)9:2-13(.نفسهالإنجيلالأعمدةتعليمت.

--92(.ا4)9:الأمتضئمالإنجيلخلقهاالتيالواحدةالجماعة.ث

أ:31()1:03-.الثانيةالدورة

)9:03-32(.يسوعموتعنالثانيالإعلان10

)9:33-.ء(.الأعمدةتعليمب.

31(.أ-:ا).اليهودمعالمساواةقدمعلىالأميضئمالإنجيل.ت

4(.أ:32-ه).الثالثةالدورة

ا:32-34(.).يسوعموتعنالثالثايلإعالأن10

4(.أ:35-ه).الأعمدةعلىالإنجيلعرضب.

أ:46-52()5البولستةللجماعةتيموثاوسترؤس



الجديدالعهدإلىمدخل188

كمابولسمنرسالةحاملأأورشليمإلىتيموثاوسمجىء

أ-12()1روميةأهلإلىنقلت

1(.أ:أ-أ)1أورشليمإلىالدخول10

أ-33(.ا:ه)1يسوعسلطةب.

الإصحاح)الأخيرالامتحانإعلانقبلأخيرةتعليمئةكلمات.ت

)12.

13(.عحاح)ال!الربئمجيءقبلالأعمدةإلىأخيرةدعوة

1(.أ-ه)4تيموثاوسوسالةرفض

(14)الإصحاحللإنجيلالأؤلأورشليمرفضأ.

15(.)الإصحاحللإنجيلالثانيأورشليمرفضب.

أ:أ-18(.)6البطرستةالجماعةعلىمرقسعرض



11

(1أ-ه)1:مقذمة

الإنجيل"بدء"

،4:51فيليثيمن،الأرجحعلى،مستعابىة"الإنجيلبدء"عبارة

يحذدهناك.الجديدالعهدفيفيهتردالذيالوحيدالآخرالموضعوهو

عندما"بدأ"الإنجيلإنبقولهزمنتةبتعابيرهذا"الإنجيلبدء"بولس

فلماذا،هذاقبلعديدةسنينبالإنجيليبشركانلكئه.مقدونياغادر

نأبهذايريدأئههوتفسيرأفضل؟الوقتذلكفيبدأأتهإذااعتبر

مجمعقبلمنلهالمعطاةالسلطةفيهايمارسالتيالأولىالمزةإتهايقول

هذهأنمرقسرأىأ()ا(..2:7-)غلاطية"للأمكرسول"أورشليما

-"الرسوليئ"عملهبدءتصفلأثهامناسبة"الإنجيلبدء"إلىالإشارة

مقدونيافيبولسىبشارةكانتكماتمافا-المكتوب"الإنجيل"خلق

كلعلاقةإلىلتشيرإذااستعملت"إنجيل"عبارة.الرسوليئعملهبدء

لانسبثةبطريقةبدء""عبارةاستعملتكما.بالإنجيلالكاتبينمن

يكنلهامابطريقة"الإنجيل"أنبهايعنلممرقسأنذلك،مطلقة

يصفها.التي""البداءةقبلموجوذا

3-33.اصأنظر)1(
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بولسللرسولكصورةالمعمدانيوحئا

وكالهامرقسإنجيلمنأخرىوأجزاءالإنجيلبداءةتبدوحينفي

إنجيلفي،المعمدانيوخاوجهيحمل،بولسكتاباتمنمأخوذة

مرقستصويرأنيفاجئناألآينبغي.نفسهببولسكبيزاشبفا،مرقس

منأكثررسالةبنقلاهتمائايعكستاريخئةكشخصئةالمعمدانيوحئا

يوافقالأمرهذاأنذلك،"حرفثيتاريخ"مننوعكتابةيكونأن

يليئ،مافيسأظهركما.نفسهالمسيحيسوعيصؤربهاالتيالطريقة

المسيحليسوعالارضئةالحياةأحداثتصويرهفيمرقسإنجيليشذد

تأثرعينهابالطريقة.ثانيةوسيعودصعدالذيالقيامةبعدمارثعلى

الذي،بولسبمثلالقيامةقبلماليسوعكسابقالمعمدانيوحئاتصوير

علىكدليل.ثانيةوالعائدالقائمللرثسابفا،لاحقوقتفي،أصبح

علىمرقسيدقهاالتيالثلاثةالقديمالعهدنصوصبتحليلسنبدأهذا

.المعمدانيوحئا

نأغير،إشعياءمنواحداستشهادوكأئهاالنصوصهذهتعرض

يبدو،لكئه.منهمأخوذاليس)1:2(الاستشهادهذامنالأؤلالجزء

خروجمنأحدهما،آخرينلنضينمكثفاتركيئا،ذلكمنبدلأ

الطريقفيليحفظكوجهكأمامملاكاأرسلأناها)"22-أ.23:

ولالصوتهواسمعمنهاحترز.أعددتهالذيالمكانإلىبكوليجيء

وثانيهما،"(فيهاسميلأنذنوبكهاعنيصفحلالأثه.عليهتتمزد

أماميالطريقفيهئئملاكيأرسلأنذاها")ا3:ملاخيمنالآخر

بهتسزونالذيالعهدوملاكتطلبونهالذيالسمدهيكلهإلىبغتةويأتي
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السابقالخروجنصقيقذمالجنود"(.رثوال!أجمما،ولهو!ا

مح!ا،والبرئة،البرتةفيإسرائيليقود(موسىإلىإلماح)"كملاك"

فبعد،ملاخيمنالذيالمقطعأقا.مرقسفييتكزرموضوع،سنرى

آخرموضوعوهو،الرثمجيءيذكر،"الملاك"إلىالإلث!ارةتكرار

الذيالأمر،كملاكالسابقعنيتحذثالنضينكلا.مرقسفيمهغ

/مرسلملاك)اس!!ول!30وله!ط،بنفسهبولسبوصفيذكر

.(4:41غلاطية؟الرث

منمأخوذبقول3الآيةفيالقديمبالعهداستشهادهمرقسيكمل

نأنجدأيضاهنا.السبعينثةالترجمةفي04الإصحاحمن،إشعياء

عبارةاستعمالكذلكمهتم.البرئةأوالصحراء،فيالرسالةأصل

البولسئةالأوساطتطلقهاتقنيةعبارةوهي(،ط3040)"الطريق))

القديمالعهدنصوصبينمن)1(.يتبعونهالذينالإنجي!رسالةعلى

ينسبكونهواضحوهذا،مرقسذهنفيالأهثمهوهذا،الثلاثة

)1:2-3(."النبيئ"إشعياءإلىجميعهاالثلاثةالنصوص

نضاأنندركعندماوضوخاإشعياءلمقطعالنسبئةالأهضئةوتزداد

وذلك،لمرقسالأفضلالخيارهو(مستقيم)3!أءط،لمطحعبارةيتضضن

الحالوخصوضا،العبارةهذهمنأخرىأشكالعندهتردمالكئرة

هذافيمزة42عنيقللاماتظهرالتي،()حالأ/مباشرةل!"ألمط!3

لا.الجديد)2(العهدكتبسائرفيمزة12بىمقارنةالقصيرالكتاب

54.3-هص.،غلاطيةتفسيرأنفر،"اشثطريق"شيكما)1(

!ا0،1،12،180،2،21،23،28،92،03،42،432:8،2:امرقى)2(

،()مزتين3:6،4،5.15،16،17،92:5،2،9203،42؟
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بينما:3أفينجدهالذيالربطلأنوذلكالعبارةهذهأهمئةتجاهليمكن

مرقس.سامعيإلىبالنسبةواضح3!أحط،ولس!والصفةلأط،لمطح3الحال

الحالشكلأنوبما)1(.المعنىفيوقريبتاناللفظفيشبيهتالتفالعبارتان

عندأبذايردولاالجديدالعهدفيمزة34يرد30!طألمامم!،،الآخر

هذهلانوذلكعمذاتملا"،ولء3اختيارأننستنتجأنيمكننا،مرقس

كلفي.إشعياءعندتردالتي3!أ!ط،لماحبلفظةبوضوحمرتبطةاللفظة

نبوءةتحقيقكيفتةإلى،الواقعفي،يشيرالعبارةهذهمرقسيكزرمزة

كبيرلتشديدغيرهادونالعبارةهذهاستعمللماذا،ولكن.هذهإشعياء

30ء،ا"ولس!يستعملالذيبولسهوالظاهرالمصدرايضاهنا؟كهذا

تظهر)2(.للأمابنهلانجيلليبشرالهدعاهعندماالفورئةطاعتهليصف

يردتبفىماوكل؟أ6:اغلاطيةفي،بولسرسائلفيواحدةمزةالعبارة

تشديدهبولسمنتبثىمرقسكانوإذا.مرقسبعدحزرتكتبفي

أخرىصيغةاختارفقد،اللهدعوةعلى"الفورفي"الجوابأهضئةعلى

04:3بإشعياءالمقصودربطهيكونحئىبولساستعملهاالتيللكلمة

جلئا.

لمغفرةالتوبةبمعمودتةيوحئاتبثيرقضةأنعلىأكثرولتأكيد

)1(

)2(

01:52؟9:15،02،24؟7:25،35،8:01؟6:25،27،45،05،54؟

ا؟306ثتىفيتردالأخرىالأمثلةأ:ا.5أ:43،45،72؟4ا:2،3،ا

؟13:03يرحئا،694:لوقا74؟2،3:26؟21::27؟أ214؟0،2:ا3

.:16ا.أعمال34؟:ا9

صيعةيطابقالديلأ"لمولس!،3هرأولس!3!اح،أللصفةالمفردالمذكرصيغة

.الحال

6-7.ص،غلاطيةتفسبرفيالحالهذامناقةأنظر
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المسيح،فيبمعمودئةبولستبشيرقضةغرارعلىتشكلتقدالخطايا

بولسوصفلقد.وعملهماالضخصئتينبينالموازاةإلىالإشارةيمكننا

ومرقس(،لاع!ط33وله)"البشارة"بىعملهمنالمركزفيالجانب

علىكانبولصبشارةتركيز.يوحثاعملليصفذاتهاالعبارةيشعمل

إلىيوحئاإلىبالنسبةمهفةكانتمرقسفيوالمعمودئة،المعمودئة

"برئةفيرسالتهبدأبولس"."المعمدانلقبحملأئهدرجة

مضيفا،مطؤلبشكلالبرئةفييوحئاأصوليصفومرقس،")1(الأعم

نأوالحقيقة.المقذسالكتابمناستشهاداتالخاضةروايتهإلى

اعتبارهايمكنللمعفدينجديدةكبداءةالخاصوطابعهايوحتامعمودئة

المسيح.فيالمعمودئةنشرفيبولسبعملتذكيزا

بالنسبة.خاضةبأهفتةالبرثةموضوعيتمثعهذهالشبهأوجهمن

؟والموتوالنفيالعقابتعنيالبرئةكاشاالأقدمينالمدنسكانإلى

بالتحديد،الخطأةالأمأي،"الشعوب"أرضاليهودعندوكانت

)2(.يجدوهلكيللتوبةبحاجةهموالذينالحقيقئيالقهعنالغرباءوتالئا

منهالقهأعلنالذيالمكان،القديمالعهدفي،البرئةأصبحتولكن

يتطقرواحئىإليهليأتواالأورشليمئيندعاوالذي،أورشليمخلاص

خرج))فقد،يوحئامعيحصلماوهذاالأؤل)3(.صباهمويستعيدوا

نهرفيمنهجميعهمواعتمدواأورشليموأهلاليهودئةكورةجميعإليه

)1(

)2(

لاحفا.أنظر

يتعصا!)يحود(شوبالحبرفيالفعل83-840ص.،غلاطيةتفسيرأن!!

ا:!.تسالونيكيأأنظر(.القها)إلىوالرجوعالتولةبممنىأيضا

؟2ه34:حزقيال2،6:31،2؟2:إرميا-2؟أ35:إشعياء،مثلأ،أنظر

.2:22يوئيل؟5-31:4؟2:41،9:01موشع
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الذيالموضعفينتبينوهكذا)1:ه(.((بخطياهممعترفينالأردن

اليهودلدعوةنئة،إليهأتواالذينحولالملاحظاتفييوحئافيهيعمل

"(الأمبرئة)البرئة"فييلتقوالكيواليهودئةأورشليممنالخروجإلى

هذهقبليوحئايدعلىاعتمدمنوكل.بالفهيوخدهمالذيبالإنجيل

التيالمعمودئةكانتكماتمائا،جديدةببداءةيحظىلكيالمعمودئة

بداءةعلىالحصولبهدفالإنجيلبقبولمرتبطةبولسبهاتبشر

)1(.جديدة

وبينبينهالموازاة،بوضوحنتبين،يوحئارسالةفيالنظرأنعمناإذا

انتظارإلىوالأورشليمئيناليهودئةأهللكلدعوةيوحئافبشارة.بولس

جاءربمايوحئا؟قذمهالذيللمسيحخاصقوبشكل،الآتيالمسيح

هذاليسولكن،المسيحنفسهودعاالناصرفييسوعغيرآخرشخص

به.يوحئانادىالذيالمسيحهو

الأخيرهذاعرفوقد،وإيليايوحئابين6-7الآيتينفيشبهثضة

هكذاللرث)2(.كسابقالقديمالعهدفيالنبوئةالكتاباتممئلبانه

.الرثبمجيءيناديكرسول-نفسهإلىينظربولسكانبالضبط

لستالذيمئيأقوىهومنبعديسيأتي"أئهأيفماهنايعلنيوحئا

."حذائهسيوروأحلأنحنيطلمطه(أناثعا!ول!طأحط30)أهلأ

أهلإلىالأولىالرسالةمنحرفئامأخوذةأهلأ""لستجملة

الذيالأخروقياللهملكرتالأخيرالمحمودئةهدفا.ا-7ا:3كورنثوس1)1(

8.و6رومية؟القدسربالروحالقائمالمسيحبهأتى

الحهدإلىوالمدخلدهايليا،بولسحوللاحفاأيضاأنظرا:8.ملوك2أنظر)2(

.202-ه30،الثانيالجزء،القديم
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يمثرإذمرقسمنأقدمنمقفيوحيدةمزةوردتحيثكورنثوس

يوحثاتصريحيشبهوهو،بولسأظهرهالذيالتواضععنالسياق

طلماه(أهلآلستالذيأنا،الرسلأصغرلابرلي:مرقسفيالمعمدان

الله"كنيسةاضطهدتلانيرسولأأ!عىلانأثأح)ثاهول!!أحث!

.:9(ا)5

المسيحمعمودئةفيالمسمكبلإلىإشارات

رسالةبنقلمهتتم،المسيحتصويرهفي،مرقسأنسابفاذكرت

الأرضئة.لحياته"حرفئي"تاريخعرضمنهأكثرعائذارئايسوععن

تستهلالتي"الأيامتلكوفي"جملةلاحظ،التشديدهذاعلىكمثل

النبوفيالأدبفينموذجئةالجملةهذه.الأؤليسوعظهور9الآيةفي

فيإلأهذابعدمرقصىفيتردلاوهي،الرثمجيءإلىيشارحين

نأهذاإلىأضف.بالمجدالمسيحمجيءموضوعهالذي،13الإصحاح

يسوعبنؤةعلىدليلأ،القدسالروحنزوليختمهاالمسيحمعمودئة

علىمصاغيسوعبشأنالإلهيئالتصريح،وأخيزاوربوبثته)1(.الإلهئة

لق!الملكيعطيوالذي،الملكتتويجعنديقرأالذي2:7مزمورغرار

ولكتها2،7:مزمورمنفقطتقتبسلامرق!لغةأنغير."الفهابن"

يعلنبأنسزالقإنبولسيقولحيثأ:16غلاطيةمنأجزاءتشبه

غلاطيةأهلإلىالرسالةبأنالانطباعيعززأ:16(.غلاطية)"فئيابنه

المرحلة:هذهفيمرقسيستعملهاأخرىبجملةلمرقسمصدزاكانت

ا:4.روميةأنظر)1(
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تظهر(.ط5اثطهط3ثهولط5)30،!9!!!"الحبيبابني"

(،22:2،1216تكوين)القديمالعهدكلفيمراتثلاثالعبارةهذه

بابنه.بالتضحيةإبراهيماللهأمرقضةفيوذلك،إسحاقإلىللإشارة

يتحذثاصيةغلاأهلإلىالرسالةفيبولسانالمصادفةقبيلمنليس

البريئةوالذبيحةلفهالحقيقئةللبنؤةكصورةإثاهعارضا،إسحاقعن

علىودتهلإبراهيمكابننفسهإلىنظربولسأنوبما.)4:28-92(

المسيحبواسطةوفاعلةممكنةصارتهذهالقهبنؤةأنوبما،إسحاقغرار

الوحيد)1(،اللهابن،يسوعبنؤةمرقسعرضفقد)4:4-7(،

الوحيد،الابنهذاآلاممشهدأعذوهكذا.ذاتهاالعباراتمستعملأ

مرقص!.إنجيلفيالمركزفيالموضوعهووهذا

البرئةفيالصراع

الإعلانبعدفوزا،أورشليمإلىلا،العربتةإلىبول!ذهبوكما

اقتيد""هكذا،ا:17(غلاطية)للأمرسولأمنهجعلالذيالإلهيئ

منها،قريئاكانالتي)أورشليمعنبعيذا،البرتةإلىالروحمنيسوع

،)3(الحقيقيالإلهيظهرحيث،البرئةفي،وهناكالأدرن()2(.نهرعند

الوحولق"و"الشيطانضذوملائكتهالرثبينأخروفيصراعيحصل

المدلولتنقللاالعربئةفي""وحولقكلمةح؟،(.3)!االرؤيوئة

)1(

)2(

مي22:2،14،16لتكوينالسبعينئةالترجمةفيتردالتى30،ص!9ء!ءعبارة

"وحيد".تحنيالتييحيدالحبرئةللكلمةترجمة

أورشليها.منالعربئةقربحول051ص،غلاطيةتفسيرفيتعليقيانظر

ظهرحيثالبرثةفيالخروجبعدإسرائيلنئةإلىواضحةإشارة"يوئاأربعين"

لموسى.الله
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هذهتستعمل،الجديدالعهدفي.اليونانئةالكلمةتحملهالذيالاخروفي

الرؤيوقي،الرؤياكتابفي3!ط،ولهأالمفردبصيغةمزة37الكلمة

حيث28:4،5أعمالسياقأفا.ممثليهأوالشيطانإلىتشيرحيث

ولمالنارإلى(بولسأنفضه""مخلوق"إلىح"+3ولهأتشير

سياقمنفقريب،"الهائجالبحر"منهربهبعدرديء"بشيءيتضزر

الوحولقأوالشيطانيكونألاأخروفي)1(.لونذو،تالئاوهو،الرؤيا

القأنيظهرواقعيسوعقهرعلىقادرينأ-13أ:2مرقسفي

وهكذا.فعلأ:27(أ5كورنثوس)1"قدميتحتشيءكلأخضع"

14.الآيةفيالجليلإلىويذهبالصراعمنمنتصزايخرج

الجليلإلىالرحلة

القبضبعدإلا،تحصللم،الجليلإلىيسوعرحلةأنإلىالإشارة

مرقسيوردهالم14(الآية)بموتهانتهىالذي،المعمدانيوحتاعلى

نأالحقيقة.الحادثتينهاتينخصوصفيزمنئةمعلوماتإعطاءلمجزد

يؤتىوموتهيوحئاتوقيفلأنذلك،محفهاغيرفيتبدوالملاحظةهذه

هذهأقاا-6:4.92في،إصحاحاتخمسةبعدذكرهماعلى

موتإلىمباشرةغيركإشارةفهمناهاإذاإلأ،لهامعنىفلا،الملاحظة

الذيالأمر،الموتهذابعيدستكونيسوععودةأنوتأكيدبولس

مرقس.إنجيللكتابةالتاريخئةالخلفئةيناسب

فيأتا.اصثهادالىا:.22وعبرالئينا:12تيطس.إشاراتأرلغهاك)1(

أكثرسيديولا،حيواناتتحدادمنجزءفهو3:7ويعقربا:6اأعمال

برتة.حيوالات
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بإنجي!!يسوعبشرلقد.أبعدخطوةالتفسيربهذاالذهابيمكننا

.الأمبينبولسفعلكماتمائاا-15(:4)1الجليلفيوالإ-لجانالتوقي

نأوهو:فريدالآياتهذهفيبولسبشارةمنواحذاجانئاأنغير

جملة.بالإنجيلبل،المسيحأوبالفهالإيمانإلىلايدعونسامعيه

بالمسيحالإيمانعنيتحذثفبولس-بولسئةليست"بالإنجيلالإيمان"

لفهمهاالوحيدةالطريقة.الجديدالعهدفيآخرموضعفينجدهاولا-

بكلمات.المكتوبإنجيلهإلىنفسهمرقسمنإشارةباعتبارهاهي

رحل،قدبولسأنوبماجسدئا،موجودغيرالمسيحأنبما:أخرى

بولسإنجيلفيإلأيجدونهلابهيؤمنواانالمؤمنينعلىالذيفالمسيح

كتبهالذيالكتابهذافيإليهالوصوليمكنالإنجيلوهذا،بهالمكروز

سامعيمنيتطفبوهكذا.ا(:)1"الإنجيل"علثاسفاهوالذيمرقس

.إليهمابولسإنجيلتحملالتيالكلماتبهذهيؤمنواأنمرق!كلمة

هوئةأو-تائةموازاةنجدمرقسفيفقطأتنايعززههذا،فهمي

نفسهيخفصأنأرادمنفإن":والإنجيليسوعشمخصلين-وظائفئة

يخفصها"فهوالإنجيلأجلومنأجليمننفسهيهلكومن،يهلكها

وأأخواتأوإخوةأوبيئاتركأحدليسلكمأقولالحق"،8:35()

..."الإنجيلولأجللأجليحقولأأوأولاذاأوامرأةأوأئاأوأئا

حيث،القديمالعهدفينجدهبماشبيههنامرقسفعلهماا:92(.).

يجعلوهو،كتابإلىبولسمسيحيحؤلمرقس)1(.كلمةالقهيصير

وقانوئا.مقذشاكتاثابولستعليم

ا-87،128-.!،27ص،الثانيالجزء،القديمالحهدإلىالمدخلأنظر)1(

.911ومزمورا-14ا03:تثنيةوأيضا
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الأعمدةدعوة

سلسلةا-8:.2()1:6مرقمىإنجيلمنالأؤلالجزءيتضفن

التاريخئيالتسلسلتتبعكفها،يسوعقبلمنالرسلدعوةترويقصص

تبدأ.غلاطيةأهلإلىالرسالةفينقرأهاالتيبولسحياةلأحداث

إنجيلفي،يرمزالذي،"الجليلبحرعنديسوعبسير"الأولىالدورة

هناك)1(.الأمنطالتىوهو(،)المتوشطالرومانيئالبحرإلى،مرقس

)الآية"البحرفيثع!9ا!؟اط3!أولهاوأندراوسسمعانالتقى

في.الآيةهذهفياليونانئةاللغةفيالكلماتعلىلعبهناك.16(

الترجمةوهذهشباكهما"،"يلقيانإلىالكلمةهذهتنقلالعربئة

بالإشارةالمتكزرواستعماله"يلقي"اليونانئيالفعلمعنىعلىمؤشسة

شبكة""اسمأنالعلممع-"البحرفي"التاليةوالجملة،الشباكإلى

النمقمن"شبكة"إسقاطنتجاهلألأينبغي.اليونانيئالنمقفييردلا

يحملبهمفعولدونمنول!9ا!؟أطا5فعللأنذلك،اليونانيئ

إلىالذكاءشديدبشكليلفحالذيالأمر،"/شكتأرجح"معنى

فيعذةمزاتأعرضهالجليللبحرالرمزفيالمحنىحولالاصتنتاجأساس)1(

لاحقا.تفسيري
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صفا/سمعانتصزفإلىوخصوضا،وإنجيلهبولسإزاءالرسلتصزف

2:أ-14.غلاطيةتصفهكما

فهو"الناس"صئاديوأندراوسسمعانيجعلبأنيسوعوعدأثا

وذلكمرقسإلىبالنسبةمهضاالكتابهذاكان.حزقيالمنمستوحى

تشكلتالتيالأخروئةالرؤيا،الجديدةأورشليمرؤياعنيتحذثلأئه

في.المسيحعودةبعدالمستقبلإلىالخاضةمرقسنظرةأساسهاعلى

المعبدعلىمؤشسةستكونالمستقبلفيالقهشعبجماعة،حزقيالنظر

الجديدةالجماعةضمنمنذاتهاوأورشليم)47:ا-48:28()1(،

يردمهشمقطعفي.03-35()48:الأقداسلقدسمساويةستكون

-أ)48:الأسباطعلىوتوزيعهاا-23()47:3الأرضوصفقبل

نقرأ:،28(

البيتعتبةتحتمنتخرجبمياهوإذاالبيتمدخلإلىأرجعنيثم"

جانبتحتمننازلةوالمياه.المشرقنحوالبيتوجهلأنالمشرقانحو

الشمالبابطريقمنأخرجنيثم.المذبحجنوبعنالأيمنالبيت

الذيالطريقمنالخارجيئالبابإلىخارجمنالطريقفيبيودار

خروجوعند.الأيمنالجانبمنجاريةبمياهوإذاالمشرقنحويثجه

المياهفيوعثرنيذراعألفقاس،بيدهوالخيطالمشرقنحوالرجل

المياهلأنعبورهأستطعلمبنهروإذاألفاقاسثم.الكعبينإلىوالمياه

ث."آدمابنياأرأيت":ليوقال.يعبرلانهرسباحةمياهطمت

النهرشاطئعلىإذارجوعيوعند.النهراصئشاإلىوأرجعنيذهب

915.ص،الاليالجرء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر)1(



102الأولىالدعوةدورة

!ار!ةالمياههذه":ليوقال.هناكومنهنامنجذاكثيرةأشجار

الثرقئة،المنطقةنحوأيالجليلنحوالسبعينئةفيأالشرقئةالدائرةإلى

إلى.البحرإلىوتذهب؟(العرجمةالسبعينئةفيأالعربةإلىوتنزل

حيثماتدبئحتةنفسكلأنويكون.المياهفتشفىخارجةهيالبحر

إلئتأتيالمياههذهلأنجذامحنيزاالسمكويكونتحياالنهرانيأتي

واقفينالصئادونويكون.إليهالنهريأتيماكلويحيافتشفىهناك

ويكونالشباكلبسطيكونعجلايمعينإلىجديعينمنعليه

-ا)000:47((جذاكثيزاالعظيمالبحركسمكأنواعهعلىسمكهم

)13.

يتممه،أنإلىمرقسيسعىحياتهطيلةيفعلهأنبولسحاولما

إلىأورشليمامنبهاللحاقإلىالحائرسمعانيدعويسوعبجعلهوذلك

بشرىلحملوذلكالحياةالمعطيةحزقيالمياهخطىعلى،الأمأرض

.)2(الأمإلى")1(جديدة"أورشليمبىالسازةحزقيال

اسماهمايذكراللذين،ويوحتايعقوبمعذاتهبالأمريسوعيقوم

.1(0-ا:2غلاطية)أورشليماجتماعفيبولسالتقواالذينبالأعمدة

)1(

)2(

4:26.غلاطيةفيالمليا!أورشليم1عنبولسيتحذث

مأخوذةوهي.العلحتةالأوساطفيكبيرخلاتموضوع"الإنانابن9مناداة

فياغلباهذافيهايردالتيالأولىالمزة.حزقيالكتابمنالأرجحعلى

في""الأعمدةمعبولسموإجهةبينموازاةمرضيميمحيث2،12:ا-

منجزءالموازاةهذه.سابفا()أنظركفرناحرمفييسوعومواجهةأورشليم

للإنجيلسبولسحمليقابلمرق!:المقذمةفيإليهأضرتأوسعتصميه

لابل.منلأورشليماللهكلمةحزقيالوإعلانأورشليماإلىالأمنطاق
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"زبدى"ابنيبكونهماسلبتةصورةفيمباشرةأيفمايظهرانهذان

أريدالأخيرةالعبارةهذه(.أ!هلأث!،51513)"الأجراء"معويجعلان

العهدكلفي؟التاريخئيالواقعمجزدمنأكثرشيءعنتعئرأنبها

أيضاتحملحيثا-13ا:2.يوحتاوفيهناالعبارةهذهتردالجديد

فيرىلهالخرافليستالذيراعئاوليسأجيرهووأفا":سلبئامدلولأ

الخرافالذئبفيخطف،ويهربالخرافويتركمقبلأالذئب

."ويبذدها

سلبثةمدلولاتيحمل"الأجير"بأنالانطاعيعزززبدىاسم

بحس!يخمقاسموهو،)1(زبدياسميشبهالعبرئةفيأنذلك،هنا

الخاضةلمصلحتهميعملونالذيناليهودئةأهل7:أ-26يشوع

طوغا.اللهخدم!فيكاملةذواتهميضعواأنمنبدلأ،كمرتزقة

كابني""اليهودئانوتالثاالأورشليمتان،ويوحئايعقوبيعرضوهكذا

واحدنوعإلىالانتماءتعنيالعبرئةفي""ابتيوعبارة-اليهوذفيزبدي

والتشابه.

الأعمدةمع"بولسئة"جولة

يسير،"الأعمدة"،ويوحئاويحقوبسمعانيسوعدعاأنبحد

فيمجمعإلى،كفرناحومإلىأؤلأفيذهبودن.بولسطريقعلىبهم

.العادةفييفعلهبولسكانماوهذا2-28(؟)1:اسبتيوم

الساكة،الحروتالأتجدلاالعربئةالأبجدئةفيكماالبرئةالأبجدئةفي)1(

.واحدةالاسحينهذينفيالساكنةوالحروف
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عندتشسيرالتسميةوهذه،((النعمةقرية"تعنيالآرامثةفيكفرناحوم

.بالتوراةالثهنعمةأعطواالذيناليهودديانةذاتها،اليهودئةإلىاليهود

كماجديذاسلطوتاتعليضالهممقذئا،كتبتهمتعليميسوعيتحذى

القادةفعلوكما،ذلكمع.اللهقذوس،وحدهالمسئايفعل

كمحاولةأعطاهمالذيالتعليمفسزوا،بولسمعالأورشليمئون

يسوعشهرةانتشرتهذابعد.منفصليهودفيككيان"لتدميرهم"

بولسمعحصلكماتمائا،بالجليلالمحيطةالمنطقةفيمكانكلفي

.الأمبين

برحلةيذكرحدثوهو،"بيتهم"في"الأعمدة"لقاءلديناثم

28-ة)1أورشليمفي"بيتهم"في"الأعمدة"معمجمعلعقدبولس

اليهودئةالكنيسةمركزكان-"بيت"إلىسافرأيضايسوع.34(

لماذا.شفاءإلىوبحاجة،مريض،رأيهفي،هو-أورشليمفي

عنمجازفيتعبيرأفضل"أئم"فعبارة؟المريضةهيبطرس"حماة"

ربطالعربئةفيكماالآرامئةفيهناكأنالسبب.عائمبشكلالبيت

الكلماتعلىلعبهذا(،)حمىوحوماه()حماةحماهبين

وأ،بطبيعتهمريضأئهأي،صدفةمريضاليسسمعانبيتانيفترض

)1(.الصوابالطريقغيرفيسائر

ولحط،احكرس!(أءط"ومضىخرج"المرضىيسوعشفىأنبعد

وهناك(ع!س!ولهول95،هول)"خلاءموضع"لىإ،ا!9ء)ولحط

يسوعإلىاجتممواالذينوالمجانينالمرضىشفاءيكئلهاالمريضالبيتصررة)1(

33-34.الآيتينفيكفها!المدينة9من
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مقبولأ،للصلاةمكائا()1(الأم)برتةالبرئةجعليسوعإذا.صفى

اجتماعبعدوذلك،بأنطاكيةبدغا،يفعلهأنبولسأرادمابالضبطهذا

اليهودباقيأيضاومعه،طويلزمنمنذ،بطرسلكن.أورشليم

بعدالخصومينقطعوله،ضذهموقفاأخذواقدكانوا2:13()غلاطية

"فتبعهأ:36-37:الآيتانتعكسهمافعلأهذا.إقلاقهعنذلك

الجميعإنلهقالواوجدوهولمآ.معهوالذينسمعان(4!،!ط)ول!*هأ

المطاردةحرفئايفيد41!،!!5!اهفعل(.أس!52ول3)ولأيطلبونك

فيإلأالجديدالعهدفينجدهولا،الاض!هادوتالئا،(الأذئةبغية)

شبيفا،مدلولأفيحملأ!2(5)الموازيالفعلأئا.الموضعهذا

فيمزاتتسعيردفهو:مرقسفيأخرىمواضعفياستعمالهيؤكده

بهدفواثنتين،يسوعقتلنئةمعبارتباطمنهاخمشا،الإنجيلهذا

عارضهالجميعأنيعنييسوعوراءالجميعيكونأنتحليمه)2(.تحدي

بولسمثليسوعلكن.معهبولسمعاصروفحلكماتمائا،وتركه

خرجتلهذالابردي"خصومهوجهفيوقفعينهوللسبب

.38(الآية)"أيضاهناك(5*لأعس!!)لأكرز(ث!ه"؟اس!كهـء)

بولساهتداء

للأولى.موشعةترجمة4-3:12(.)1:التاليةالقصصمجموعة

فيالمرذولينمنإذلالأالأكثرالطقةفيعضووهو،الابرصبقضةتبدأ

)1(

)2(

أرضوتالئا()المتوشطالرومانئالبحرمرتسفييمثلالحليلبحرأنكما

.الأمأرضلاحفا-إلىسيئفحكما-فبه"البرتة9تيرهكذا،الأم

8.1،12:امرقسا:ا،11،ءه؟4ا؟ا:22ا؟ا:8امرقس
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هذهليست.الإنجيلكلمة"للكلمة"ناشزايصيرلكئه،القديمالعهد

الشهادة"مهمةبالابرصأنيطتهو)1(.يخبرهاكمابولسقضةإلأ

ينلذوا"للكهنة"يأ،(!أ3ث!علا،اع5ول!ول،ه)3)"لهم

هذالكن.معهوالذينليعقوببولسصارهمايشبهوهذا،حولهم

اليهودئة.رمزكفرناحوم)2(،"مدينة"إلىمباشرةيذهبلمالأبرص

يدخلأنيقدر،يسوعأيعدلمحئىالخبرويذيعكثيزاينادي"بدأبل

كلمتإليهيأتونوكانواخاليةمواضعفيخارخاكانبلظاهزامدينة

،"يذيع"،"بدأ"،"يخرج"الكلماتيينهناالربطيذكر."ناحية

إعلانهعنبولسيرويهبما،"خاليةمواضع"،"خارج"،"الكلمة"

يسوعأنهوالتبشيرهذاونتيجة.الرسلأعمالفيالأمبينالإنجيل

أورشليمعداءبولساختبركماتمافا،أورشليمدخولعليهصعب

بالانتشار.إنجيلهابتدأعندما

اليهودالقادةمعمكاشفة

(ا-12)2:كفرناحومفيالكتبةمعيسوعمواجهةظروفنتركنا

مغاأخذناهاإذا،عديدةالغازأمامليرويهامرقسيستعملهاالتيواللغة

معبول!ع!مواجهةقضةغرارعلىتشكلتقدالقضةأنعلىتدل

)2:ا-14(.غلاطيةفيعنهانقرأكماالأورشليمثةالمسيحثةالقيادة

هذهتتألف)2:أ(."أئام"بعدكفرناحوميسوعيدخلا-

مسبوق(أيام)حث!ط35ولاسممنز"34!ثي!!طولهالعبارة

)1(

)2(

ا-2.16:هأيضاأنظرا؟أ-7أ:3غلاطيةأنظر

ا:33.فيأيضااسمهادونمنوتذكر2:ابمو2أ:افيالمدينةاسميذكر
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إذاأقابم"خلالمن"هو!41لىالعاديالمعنىء41.الجزبحرف

كصا،""مذةبمعنىحالأالزمنفيصيرالزمنيفيدمجروراسمرا!ف

،"بعد"بمعنىء41الجزحرفيأتيماونادزاأ:3.أعمالفينرى

وحدهمرقسوفيهناإلآالمعنىبهذانجدهلاالأربعةالأناجيلوفي

الجديدالعهدكتبمنتبفىماوفي-الفريدالمعنىبهذا4!ايستعمل

عنالوحيدفالمثلبولسفيأقا.بولسعندإلأالاستعمالهذانجدلا

4(!أا:2غلاطيةفيفيرد"بعد"بمعنى4!ااستحمال

سنة"14بعد":مشابهسياقفيس!،!طس!4ولهع!33)وله،س!

اليهودئة،المسيحئةالقيادةيواجهحيثأورشليمإلىبولسيذهب

)1(.الكتبةيواجهحيثكفرناحومإلىيسوعيذهب"أئام"وبعد

جملة)2:2("بالكلمةيخاطبهم"كانجملةتطابق2-

2:2)2(.غلاطيةفي"الأمبينبهأكرزالذيالإنجيلعليهمعرضت"

،الذي)1:28(،سمعانبيتأ()2:كفرناحومبيتيطابق3-

حملواالذينالأربعةوليس.أورشليمكنيسةيمئل،آنفاأشرتكما

أ-أ:6في،"دعوا"الذينالأربعةالرسلإلآ،لذلكنتيجة،الخلع

)1(

)2(

ضذشهدواالذيالزورشهودعنيقالا:4:58مرقىفيمختلفالسياق

أنمل."أتامثلاثةبحد"ويقيحهالهيكليدئرأتهيسوععنروواإئهميسرع

ميزاتبحضتستحملحيثشابهةلأمثلة6-7ص،غلاطيةتفسيرأيضا

س!+لاثاءأ!احطس!،او(حالأ)"،لماص!س!30مقذمتهاوفي،الأدبئةبول!

قوئادليلأيقذمالثانيالمثل.أخرىمواضعفيوكيليكيا()سورياأمم!ا!أمم!أ

بولس.نصوصمنبنمقالحرفئالاستثمهادعلى

7.و2:2مرق!فيا!سأ5ذاتهالفعلامتحماللاحظ
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!شثناءبا)ءهؤلا،ويوحئا،سرواندوأ،ويعقوب،نسمعا:02،92

.2:أ-14غلاطيةفي"الأعمدة"هم(أندراوس

وهو،يسوعسلطانحولوالكتبةيسوعبينالمواجهةتدور4-

كذلك،27.و:22أفيمزتينذكرهعلىأتىأنلمرقسسبقموضوع

أ-214:غلاطيةفيرسولثتهلتاريخالقصيرةروايتهمنبولسهدت

مناللهمنمباشرة-نالهاكيفلاظهارهالرسولئةسلطتهعنالدفاعإلى

عنللدفاعيستعملها-وكيفكيسوعتمائا،بشرئةواسطةدون

المواجهة.هذهفييسوعيفعلكما،الإنجيل

،كفرناحومفياجتمعواالذين"كل"أنهوالصراعنتيجة5-

الذيالأمر،"القهمخدوا"،واليهودئةأورشليمفيالكنيسةتعنيالتي

"كناشضعلردبولسيصفحيثأ:22-24،بغلاطيةيذكر

إنجيله.وعلىعليه"اليهودئةفيالمسيح

وهذا،الأمإلىإشارة4الآيةفي"الجمع"أننستنتجأنيمكننا

غير""الأربعة"جعلالذيوالسببا.3الآيةفيلاحفاسيتعززما

،الأممخالطتهالأرجحعلىهو4(الآية)منهالدنوعلى"قادرين

هذان.يعقوبيمثلهاالتياليهودئةفيبهمسموخايكنلمالذيالأمر

التالي.المقطعفييتعززانسوفالاستنتاجان

المائدةشركة

!3ء!(ول!،"البحرإلى"يسوع"يخرج"ذلكبعد

1:16فيأيفماوردتقدالأخيرةالعبارةكانتئما)ولء33!)!ط".
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الموضعأننستنتجأنيمكننا،"الرومانيئالبحر"هو"البحر"حيث

وجعله-اللاوئينأحد،آخربكلام،أو-لاوييسوعفيهوجدالذي

اطذا"الجمع"تهذاصخإذا.أممئةأرض،17(أ-)2:3لهتلميذا

إلىيرمزأممئةأرضفيلاويوجود.الأمإلىيشيريعقمهيسوعكان

بهذاالكاتبيكتفيلا.الأعمإلىهيكلهاوخدمةأورشليهاقدستةانتقال

الحقيقئة،التلمذةفيهتبدأالذيالمكانالأمأرضمنيجعلبلالحذ

يوضح)1(.واحدةمائدةإلىإتهاقذيسيمعيجلسون"الخطأة"حيث

المضمونفيموازاةثقة."خطأةبل،أبرازالأدعوآتلمأثني"يسوع

من"الكتبة"وامتعاضالخطأةمؤاكلةعلىيسوعتصميمبينوالعبارات

الاشتراكعلىبولستصميمعنا-17أ2:غلاطيةروايةوبينهذا

بمن،كقهماليهودمنع"يعقوبرجال"ومحاولة)2(المائدةفيالأممع

هذا.عنبولسفيهم

اليهودتةالقوانينومسألةالمائدةشركةمسألةبينوثيقارتباطثمة

المقطعفيتناقشوالتي)3(،تجيزهأوالأطعمةبعضتناولعنتنهيالتي

المسئا،هويسوعكانإذا،بولسلتعليمتبغاأ-22(.)2:8التالي

واحدابيتكأعضاءمائدتهإلىيجتمعواأنوالأماليهودفعلى

هيالمرعتةالقواعدوهذه.البيتهذالقواعدوففاوذلك،متساوين

حفلمنمستعارةبعباراتعادةتوصفالتيالأخروئةالمائدةقواعد

".يسوع"تلايذعبارةعلىالأولىللمزةنقعأ2:هفي)1(

تفسيرفي،اليهودتةفى!و"الخطأةلمأ"الأملينللصوازاةمناتثشيأنظر)2(

83-84.صفحة،غلاطية

2:12.غلاطيةأيفاأنظرا:22-23..8؟كورنثوساأنظر)3(
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القواعدتختصرالحفلهذاوفي)1(.نفسهالمسئاهوالعريسحيثالزواج

إنسانوكل،)2(القريببمحتةيأمرالذيقانونههو،واحدقانونفي

بعدمباشرةآخر)3(.إنسانلكلقريبهوكهذهمائدةعلىيأكل

بينالتضاربعنكلاميردبالعرسوالاحتفالالصومعنالحديث

وأالفحليحئمالذيالأمر،بينهماالتوفيقواستحالة،والجديدالقديم

غلاطيةموضوعبالضبطوهذا21-22(،)الآيتانبينهماالقطيعة

كضرط(للناموس)الولاءالقديممنالتخقصإلىالحاجة2:2:ها-.

()4(.للمسيح)الولاءالجديدنحوللتقذم

ففي.)2:23-28(التاليالمقطحفيتستمزهذهالقطعةفكرة

طريفاليشفواالسنابليقطفون"راحواالتلاميذأننقرأالروايةمستهل

كانواالتلاميذأنإلىيشيرماهناكليس.السبتيوموذلك،"لهم

اصريقالهمليشقوابهذايقومونكانوابل،أكلهابقصدالسنابليقطفون

هوفعلههـهذافيالفريسئونعليهاعترضماأنيعنيهذا)5(.الزرعبين

طريق""عبارةفي:"جديد"طريقشقوخصوضا،"الطريقشق"

)1(

)3(

)4(

)5(

رؤيا؟2!-328:يوحتا؟41-ا:52متى؟7:41-41//اسقا41-ا:22متى

.22:71؟12:2،9؟11:2كررنثوس2أيضاأنظر.91،079

6:ا-2.ا؟ا-5:35غلاطيةا؟ا:8-.3روية

1:17-1.33كورنتوسا

إلىالدعوةوفى"،تهذممابنيان"منالتحذ-سفىنجدهاهذاعلىأمثلة

للأحياأنالست"لولمىقولفيوكدلك"،لثهلنحياالنامرسعن"الموت

81-98.صفحة،غلاطيةتمسيرأنظر".فييحياالمشح

تأتوردفهي23.الآيةترجمةتسيءالمقذساليها!لجمعتةالحربتةالنسخة

تلاميده"اشدأمنلدلأ"،سائرونوهمال!ابل"يق!ونابتدأواالتلاميذ

طريفا".لهمليثقراالسنابليقطفون
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هذاأنعلىفتشذد"ابتدأوا"عبارةأفا)1(.الإنجيل"طريق"علىدلالة

صلتهمالتلاميذيقطع2:هافي")2(.جديد"طريقهوإئماالطريق

اليهودئةقواعديخالفونوهنا،الخطأةمعالمائدةفيباشتراكهمبالماضي

معككهنةيتصزفونالسبتيومفعلهيحللابمافبقيامهم.أخرىمرة

فييجتمعالذياليومايفحاهوالسبتانوبما)3(.كذلكليسواانهم

اجتماعخلقإلىيرمزالتلاميذتصزففإن،اللهكلمةحولإسرائيل

سلطةمنالهيكللهذاليساجتماع،أورشليمهيكلعنبمعزلجديد

التلاميذأعطىالذيهونفسهيسوعأنيعنيهذا.بالضرورةعليه

الكهنة،كانلمامساوتافعلهمباعتبارهوذلكبهقاموابماليقومواسلطائا

فهوسلطتهمصدروأئا26()4؟)الآيةالماضيفييفعلونه،الهيكلممثلو

السبت.مؤسسةإلىبوضوحالآنتمتذالتي،"الإنسانابن"ربوبثة

لهمقؤةلالمنالقؤة

ذممرطريقعنوذلك،اليهودئةنطاقإلى3:ا-6مرقسيعيدنا

)1(

)2(

)3(

)4(

؟43-33:!؟8:3،72؟6:8ومرقى55-54كلاطيةتفسيرأنظر

.21:41؟01:71،23،11:81

"الجديدةالطريق"هرالذيا()1:"الإنجيل"معباستحمالهالفحلهذايذكر

ملركها.إلىالتلايذدعاالذي

الكهنةبينتفريقمنيعذلمأنهيسرعوكلماتالأفعالهذهتفترض

الآياتفيلاويمقطعمعقارن.المقذسوغيرالمقذسبينأي،والعلمانثين

،"والأمإسرائيل"فى22-ا.أ:4زخرياعلىتعليقيأيضاأنظرا!ا-37

الجزء،31ا!47أثأ3،3س!"+أ?ا!هاهس!3لاع!ولأولمجلةفي

.1-87188.ص،(991)3824،

ا-2:3.17مرقسحولسابفاأنظر
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ادالود!ةالسلطاتتعتبرلرجلقؤةيسوعيمنحهناك2)1(.اا:مجمع

القؤةإ)اليد"تعنيالقديمالعهد)فيصوتولالهقؤةلاأن

صوئاالمسيانتةالجماعةفيالأمبولسأعطىكماتمائا،)2((والقدرة

قساوةو"(ح!عه)"الغضب"بينالتأليفإن.مماثلةومكانة،مماثلأ

مصدرهأنعلىيدل3:هفي30309(أ3أ،3ع!ط34!ا)"القلب

بولسكتبهاالتيالرسالةهذهففي.روميةأهلإلىالرسالةهو

يتحذث،تافاقبولأالإنجيلقبولإلىأورشليملدفعأخيرةلهكمحاولة

بسبباللهلارادةيلتزملاالذياليهودفيعلىالفهغضبعنلاسهاب

كما،ئبالتاغير(!،ع41)!"قلبهو))(3اطح35أس!3)"وتهقسا"

ذكرإن()3(.30309أ3)"كقساوة"للإنجيلإسرائيلرفضإلىيشير

يسوع"إهلاك"قرارإلىمضافا3:هفي"القلبلقساوة"مرقس

بعدحئىبولسإنجيلرفضت،النهايةفي،أورشليمقيادةأنإلىإشارة

)4(.موته

الأمبراطورئةحدودضمنأورشليمخارجيستقزالإنجيل

الرومانئة

أورشليهـاعنالإنجيلرسالة""أبعدتأنهذانتيجةكانت

الانضمامإلىمدعوالك!التي،الأممئةالمسيحئةنطاقفيواستقزت

التاليالمقطعبهيخبرناماهذا.واليهودئونالأورشليمئونحئى،إليها

.ا3:فيأيضا""استحماللاحظ)1(

58.ص،الثالثالحزء،القديمالمهدإلىالمدخلأنظر)2(

.:9117،25؟5:؟اه:4؟ه5،8:3!2:رومية)3(

فيليئي.أهلإلىوالرسالةا:24علىوتعليقيالمقذمةانظرالمسألةهذهحرل)4(
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مسثا،"يسوعفانصرف")3:7-12(.الأولىالدورةيختمالذي

ومنالجليلمنكثيرجمعوتبعهالبحرإلىتلاميذهمع"،أورشليم

حولوالذين،الأردنعبرومنأدوميةومنأورشليمومناليهودتة

هنا،"البحر"((.إيىأتواصنعكمسمعواإذكثيرجمعوصيداصور

ايضاهناإليهميشارالذينالأمأرض،الرومانيئالبحرهو،أخرىمزة

نأأيفماأتباعهوعلى،يسوعهدفهوهذا9(.)الآية"الجمع"بى

يوحئاتبعواوكما.وأورشليماليهودثةيهودفيهمبمن،يقصدوه

في،هناك.الأمأرضإلىيسوعيتبعواأنعليهمالبرئةفيالمعمدان

ومسيخا."لثه"ابئابيسوعيعترف،الأمنطاق

عبارةتعني(.9)وله!س!ول!طيظهروهألألمحالحاحأوصاهم"لكئه

ظهورعنللحديثتستعملوهي،علئا"الظهور"ولهع!ول!ط!

أتباععلىيأتيأنوإلىالحاضرالوقتفيبالمجد)1(.المستقبليئيسوع

الله.المصلوباللهمسيح:الإنجيلبهكرزكمابهيعترفواأنيسوع

وقته.فيهذاسيفعلوالله،علئا"ظاهزا"يجعلهأنيستطعوحده

3:4.كولوسيا؟ا-ا5:.كورنثوس42:ء،ابم3:3كورنوس1)1(
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الرسلدعوة

بدعوة،كالأولىأ(،أ-3:36:6)مرقسالثانيةالدورةتبدأ

بحرعند"حدثتالأولىالدورةفيفالدعوة.ا-91()3:3رسولتة

منهاقريئاأوأورشليمفيليسيدعويسوعمنهالذيوالجبل،"الجليل

هيهناالأساسالعبارة.الأمأرضإلىيرمزالذيذاتهالجليلفيبل

عنللتجيرعادةالمستعملفالفعل:(إليه"ذهبوا")9!احولهطأ

يصفعينهوالفعل.""ذهبلا"صعد"هوأورشليمإلىالمضي

-الأملأرضآخررمزاتشكلالتي-((البرئة"باتجاهالتلاميذحركة

.03-644:في

إسرائيل.كلإلىيشيروهو،رمزقيعث!رالاثنيالتلاميذعدد

يسوعأنوالواقع.أ(.أ-2:غلاطية)"الأعمدة"همالأوائلالثلاثة

دونألقائابمنحهموذلكخاضةمكانةويوحثاويعقوبسمعانيعطي

ماذاولكن.الآرامثةفي"صفا"اليونانتةفييقابل"بطرس".غيرهم

مساويةتكونأنالتسميةبهذهالمقصودأنأعتقد؟"الرعدابني"عن

التيء3،س!!كلمةمنمشتقالاسمفهذا."بطرس"لاسمماحذإلى

جبله.علىاللهبظهوراتمرتبطوالرعد."جبلأ"أو"صخرا"تعني
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فييحتفهبطرسكانالذيالسلطةموقعإلىإشارةالحالتينكلتافي

أورشليم.(جب!)

يعقوبإلىمكضلةأخرىنظرةالرسلأسماءلائحةنهايةفي

.المطافنهايةفيورسالتهيسوعخاناباعتبارهما،نفسيهماوسمعان

فهو.)2:14(لاوي"أخ"أي،حلفيابنإئهعنهيقالهذايعقوب

يسوعأنمع.مسيخابيسوعاليهودمنآمنواالذين")1(كاهن"إذا

أراد،)2(الأمأرضفي،"البحرعند))الجديد"الكهنوت))جعل

فيالغيورأي،القانويهوهناسمعان.بأورشليميقئدهأنيعقوب

وأورشليميهوذايحزضونكانواالذينحزبإلىإلماحوهذا،الآرامية

روما.ضذمسفحةثورةعلى

منطقةيهودإلى،واضحبشكليشير،يهوذا،الأخيرالرسولاسم

اللاتينثة،33ءحألم!أ3لعبارةآراميلفظالإسخريوطيئلقبه.اليهودثة)3(

لقبتطابقبذلكوهي،()سيفا!أ35يحملالذيالرجلتعنيالتي

مايعكحمىإذ،مقصود"يهوذاو""سمعان"بينوالربط."القانوي"

الأميدعوبطرسكان،بولسبحسب:أنطاكيةفيبطرس/صفافعله

فعل.(2:41غلاطيةلمههأ:ولأ!2؟ء4)"يتهؤدوا"أنإلى

.يهوذااسممنبولسمحتهولهأولأحل!ا!4

)1(

)2(

)3(

ا:44.مرذسعلىتمليقيأنظر

ا-14.ا:3مرذسعلىتحليقيأنظرالبحر!"عندجملةبخصرص

مملكةعلىبمدمافيأطلقثم،عرالاثنيالبطاركةأحداسمهريهوذا

ذاته.الاسمتحملالتيالمقاطحةعلىثميهوذا
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والانفصالالخيانة

أؤلوبطرسيعقوبيكونأن)3:13("أراد"يسوعأنرغم

-أأ2:)غلاطيةأنطاكيةفيالخيانةهذهوحصلت.خاناه،رسله

لاحظ.الخلفئةهذهعلىمبنيئ)3:.2-03(التاليوالمقطع17(،

الآتي:

)1(.الأمجمعهويسوعحول"أيضا"اجتمعالذي"الجمع"أ(

كانالتيالأمأرضإلىالعودةإلىرسلهيدعوكانيسوعأنهذايعني

الرسللكن.كذلكاليهودتةكانتمابقدر1(9)الآية"بيته"يعتبرها

نأاستطاعواماأئهمأيالخبز"،أكلعلىولاحئىيقدروا"لم

سنرىكما،ذلكمرذوما،كاملأاشتراكاالأممعالمائدةفييشتركوا

مركزفيالأقرباءدور")2(.أقىبائهم"منضغوطإلىإلأ21،الآيةفي

الإشارةتجدر91،الآيةفي،هنالكن.سأثيرهاالتيالثانيةالنقطةفي

فيمحورفيالموضوعهذا.الطعامتناولعلىالقدرةعدمموضوعإلى

تناولأنوبرنابابطرسيعقوبمرسلوأقنعحيثأ-14،أ2:غلاطية

يهودئا.كانلمنيجوزلاالأممعالطعام

أه""ع!9لليونانئةترجمة3:21في""أقربائهعبارة2(

من"الذينتعنياصطلاحئةوهي"،منه"الذينأيلماه،ولء،

)1(

)2(

3:9.و2:4،13علىالقحليقانظر

ألصقواصمحرا"ئما9الأقرباء،أنإلىأشيرحيثالثالثةالفقطةلاحفاأنظر

ما.بهللإمساكيخططونوكانرا،صوابهفقد)ئهقائلين،متطزفةتهمةبيسرع

معلقائهعن02الآيةفيإليهأشيرماالآسمعوهيكونواأنيمكناسذيا

.الاسمىكبيرعددعلىليوزعمرتينالخبزيكثرلاحفافهو"؟"الجمع
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"أقرباء"".الأشكالمنبشكلبهيرتبطونالذين"أو((/جماعتهجهته

."صوابهعنخرج"إئهقالوالأئهم،ليمسكوهخرجواهؤلاءيسوع

وقف"حرفئاتعنيالتيع*س!،ح،3اليونانيئللفعلترجمةالجملةهذه

أقرباءأنهيالعامةالفكرة.أيضاالمعنىبهذاتستعملوهي،"خارخا

اشتركلمأ(إسرائيلعائلة)العائلةخارجنفسهوضعأئهاعتبروايسوع

الكتبةو"يتماثلونالاقرباءأنوبما)1(.الخارجفيهممنمعالمائدةفي

الذيالمشهدمعواضحةموازاةلديناتصبح"،أورشليممننزلواالذين

أ-2.14:أغلاطيةتصفه

فيالانشقاثموضوععنالحديثفيمرقسنمقيسهب3(

في"يعقوبعندمنرجال"وصولمننتجحينفي،الواحدالبيت

-أا2:غلاطية)أنطاكيةكنيسةفيانشقاقغلاطيةأهلإلىالرسالة

يؤئبه!االذينوخصومهيسوعبينجدلمرقسفيهذايلي.14(

يطابة!؟بهتهمتهمألصقواأنبعد3(.28-الآيات)حقيقثينكخطأة

ضذنفسهعنبولسيدافعحيثغلاطيةأهلإلىالرسالةكاملهذا

!ول!"أ!ول!)2(.،بالقطعخصومهبتهديدويرذالتهم

منكاىيقول:الموقفينتضاربفيالمشادةخطورةتنعكس4(

عميلأيسوعالكتبةيعتبر.الفهروحضذإئهالآخرعنوالكتبةيسوع

بخطيئة"مذنبينهويعتبرهمحينفي،نجسبروحمسكوئا،للشيطان

الموضوع،كذلك.الاتهامهذااتهموهلكونهمبالضبط"،أبدئة

بولسيعلن:المواقفتضاربهوغلاطيةأهلإلىالرسالةفيالمحورقي

81-86.صفحة،غلاطيةوتفسيرأ-217:هغلاطيةأنظر)1(

5:4.أ:8-9،غلاطيةخصوضاانظر)2(
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ثه،ملعونآخربإنجيليبثئرمنكلأنويؤكدواحذاإنجيلأثفةأن

ك!!وأن،الكتابعلىالمؤشسالوحيدالإنجيلهوهوإنجيلهأني!هر

الأبد)1(.إلىالمسيحعنيقطععليهيوافقلامن

يسوعبينالخصومةموضوعإلى31-35()3:التاليةالروايةتعود

يشذد،"خارخاواقف"إئهسابفاعنهأقرباؤهقالحينفي.وأقربائه

":الخارج"فييسوعأقرباءهمأصبحواكونهمعلىهناالنمق

يدعونه.إليهوأرسلواخارخماووقفواوأفهإخوتهحينئذفجاءت"

أمكهوذا:لهفقالوا؟ح!(3أولهألماءحولهجالشاالجمعوكان

.1(يطلبونكخارخاوإخوتك

لمطه،س!32ولأاليونانيللفعلترجمة"يطلبونك"،الأخيرةالجملة

فيسلبئامدلولأيحملا:36،علىتعليقيفيآنفاأشرتكما،الذي

مامعالمقفعهذاإلىنظرناماإذا.الأذئةعلىنئةويفيد،مرقسإنجيل

أنفسهموضعواالأصلئينيسوع"أقرباء"بأنانطباعلدينايتوثديسبقه

وهذا.تفسيرهومسيئينالإنجيلمحزفينالحقيقتةأتباعهجماعة"خارج"

،يسوعلكن)2(.غلاطيةأهلإلىرسالتهفيخصومهبولسبهيئهمما

كانالذي(الأم)جمع((الجمعو"،مكانهمنيبرحلم،كبولس

أقربائه"أيمنهالذين"بعكس-(أعس!9)ولهلملمط!"حوله"

،الجديدةعائلتهبهذاوصاروا،معهبقوا-(3:12؟"-،!9"لما!وله)

")3(.القه"مشيئةتصنعأنمنهتعقمتالتيالعائلة

)1(

)2(

08-81.صفحة؟غلاطيةوتفير5:4؟ا:6-9؟علاطيةأنظر

ا:6-!.غلاطيةخصوضاأنظر

ا!ثةرسوإنىللإشارةمرازابولى!يستعملهاعبارة!+س!)!"+وله،؟،ولهس!
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بأمثالالتعليم

)!3!!(عنديعفمأيضاوابتدأ":جديدبدءالمقطعينهذينيلي

السفينةدخلإئهحئى،كثيرجمع)3039(إليهفاجتمع.البحر

".الأرضعلىالبحرعندكانكفهوالجمع،البحرعلىوجلس

لكن3:9()1(،3:23"ا؟)2:3ذلكقبلالعباراتهذهصادفنا

متوخفاالأرضعلىوالشعب،البحرفييجلس،المزةهذه،يسوع

جماعتهيسوعيعفممنهالذيالجديدالمركزانيعنيهذا.نحوه

الرومانئة؟الأمبراطورئةأنحاءإلىأورشليممنانتقلقدكفهاالمسيانئة

يحملالذي)4:2(،تعليمهيصدر،أورشليممنلا،هناكمن

الجديدالعهداتباععلىجديدمثالإلأهذاوماالإلهيئ)2(.السلطان

التوراةفيالقهكلمةأتتالبعيدةسيناءبرئةفمن:القديمالعهدلنمط

إلىالنبوئةاللهكلمةتوخهتالغرلمةبابلأرضومن،كنعانإلى

)3(.أورشليم

)1(

)2(

)3(

الرسولئيلحملهأوا:4(كلاطيةا:1؟كورنثوس2ا:ا؟كورنثرس)1

وعلى3؟:4تسالونيكيا؟8:5كورنثوس322؟:51؟01:ارومية)

ا:12(.6كورنثوساالأرجح

البحر"،"عد"،"عقم"أيضا":الآتيةهيالائعةالجملأوالكلمات

"ابتدأ"،3?(،5"اطمم!ه)30"كله/الحمعالجمعكل"،"إلمه

"."الفينة

"!اصمحوا"أيفحالاحظ."تعليمه"ذاتهاالبارةلديناحيثا:22،معقارن

فيتردوالتيمرقسفيالوحيدةالأخرى"اسمحرا"تطابقالتي4:3في

ويوحتاويمقوببطرسيأمرالإلهيئالصوتحي!،9:2-8()التجقيمقطع

7(.الآية)اممحوأ"له،الحبيبابنىهو"هذا:قائلأ

المقذمة.أنظر
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منواضحدليلأيضاوهنا،2(:3-.4)الزارعمثليأتيهذابعد

منسلسلةفثضة.بولستعليمإلىالإشارةيقصدأتهعلىمرقس

النقطة:هذهلناتتثبت،بدقةإليهانظرناماإذا،الملاحظات

صورةبولساستعمالالزرعيخصقمثلاختيارسببيكونقدا(

)!(.الرسولعملطبيعةليصفاللهحقل

يسمعونوالذين)4:3-8(المثلفيالبذوربينالعلاقةتذكر2(

المؤمنينإنالقائلبولسبتعليمأ-.2()4:3المثلتفسيرفيالكلمة

")2(.زرعه"أوالرسولأبناءأو،الرسولئةالكلمةنتاجهمبالإنجيل

اليونانتةالعبارةمحجر"."مكانعلىالزرعبعضسقط3(

ويصعب)3(،بطرسح"!!30اسممنقريبة(محجر)ع،س!!3ء40

يقالماضوءعلىخصوضا،الصدفةقبيلمنالتشابههذايكونأن

الكلمةأجلمناضطهادأوضيقحدثإذا"إئهمالناسهؤلاءعن

فيلبطرسحدثمابالضبطهذا17(.)الآية"يعثرونفللوقت

غيابفي،التصزفهذاتفسيريذكرا-14(.ا2:)غلاطيةأنطاكية

في"الأغصانو""الأصل"صورةباستعمال(،)كا!أطع"الأص!"

ا-18.ا:6ارومية

)1(

)2(

)3(

.39:كورنثوسا

!:613كورنثوس2؟4:41كورنثرسا

.711،:2تسالونيكي

،11:22كرنثوس2بم:7-98رومية

217:1).

"،صخرة"أيفحاتعنيالآراميةفيصفا""

(.)صخرة!!،س!!

2:22،فيليتيأ!4:9كلاطية

ياؤر؟3:61،91،92طيةغلا

مثنفةاليونانئةفي303،س!!و
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قأذلكوتفسيرثمزا"،يعطوالم"الذينأولئكيأتيثم4(

من.الغنىغروربسبب"ثمربلاتصبح"المتقئلينهؤلاءفيالكلمة

الواقعوفي،يعقوبإلىإشارةبطرسإلىالإشارةتليأناالطيعيئ

وحدهالحقلهلإسرائيلالفهوهبهالذيالغنىأناعتبرالذيهويعقوب

بلاأورشليمكنيسةظئتأنذلكنتيجةوكانتبه)1(،التصزففي

أخرىجهةمن.اليهودئةأورشليمحدودتجاوزعلىقادرةوغير،ثمر

للجميعواحذارئالأنواليونانيئاليهودفيبينفرقلا"بأنبولسيصزح

أ:12(..)رومية"بهيدعونالذينجميعيغني

المسيحتعليمازرعحيث،الرومانثةالأمبراطورئةأصبحته(

منبدلأ(حطء!حط)!اء؟"الجيدةالأرض"بولسبكرازة

الأرض"هذهوما()3(.القديمالعهدفي"الجيدةالأرض")اليهودئة

جلسالتيالأرضإلأ")3(ثمزاتحمل"التيتلك،الجديدة"الجيدة

البحر"في"تعليمهيعطيوهويسوعإلىمستمغا"كئهالجمع"عليها

:4(1)

)1(

)2(

)3(

4-44.ا:ا2و3أ-ا.ا:7علىتعليقيلاحفاأنظر

6:18؟4:22؟2،35؟ا:هالاشتراعتثنيةا:7؟4عدد3:8،خروج

.23:13،15،16يثمرعا!أ:7اا؟8:7،!

ي!(أعطى)المقابلةح39ءطولحوفىهناالائمغيرالماضىاستحماللاحظ

.الأمبينالمستمرالإبجلإثمارإلىالتاثمغيرالماضيصيغةاختياريدل8.الآية

دييأتي،الجئدةالأرضمعيستحملحين"،"ررعفحلاستحمالانيخر

يمدوالذي02(الآية3ء93؟س!،ولع3الفاعل)اسمالتائمالماضيصيغة

صيغةفيالفاعلاسملدينا،أخرىجهةمى.واحدةدفعةماأمرحصول
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وينمو(يصعد)ءثح!ول!*ول!ولهولالفاعلاسمايظهر6(

8الآيتان)فيهنامغا(ثمزايعطي)!ط9593ط535ثولءولهولو

أ:6كولوسي-الجديدالعهدفيفقطآخرينموضعينوفي02(و

الذينإلىوأخرىالإنجيلإلى3إشارفيمزة،ذاتهبالمعنىأ-و.

به)1(.يؤمنون

بولص!،عئمكما،سيؤخلالثمرحملعلىالأخيرالحكمالكن

2-23()4:االمثلموضوعهووهذا)2(،كدثانالرثمجيءإلى

فيالسراج3،س!ططع!()أيأتي.التاليين24-25(الآيتان)والقول

ويعلن(عحول!طءءط،5)((سيظهر"شيءكلأنإلىليرمزالمثل

"مجيء"إلى"أتى"فعليلضح(.ء"،اءأح3)ولهع!ولءث!9

السراجهذايكنلممايأتيأنلسراجيمكنكيفالواقعفي؟الرث

مع)ولهععول!ط!عبارةتصفبولسرسائلفي؟نفسهالمسيح

فيالعتيديسوعمجيء9(عول!ط35!أمثل،منهاالمشتفةالأفعال

خفي""عبارتيفيأيضانجدهالبولسئيالأدبمعالربطهذا)3(.مجده

كماصذي!اعلىتطبقحيثس!+)5!أح"3()أهول"زرع"فحلفيالحاضر

صأتودوهمالإنجيلقبلوابولسأمأنهذامدلول.16،18(الآيتان)بثمريأتوا

ويحقوببطرسرإلىبامتمرارتقديمهينبغيحينفي،الحينذلكمنبثصاره

وأتباعهما.

هذهليرالعلاقةخصوصفيإثاتهاحاولتالتيالنقطةيؤكدالذيالأمر)1(

المقذمة.فيمرقىوإبحيلالرسالة

313-271.931-277؟غلاطيةتفيرأنظر.4:ا-هكورثوس1)2(

أدظر3:4.كولوسيأ؟اا-5:.كورشوس2ا:4:ه؟3:3كورشوس1)3(

3:12.مرقىعلىالتعليقصابفاأيضا
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،22لآيةافي(9!هكلالأعث!3هول)"مكتوم"و(كل!ل!ع19هول)

ت!إحفقراتفيوذلكبولسرسائلفيعذةمزاتترداناللتين

ليسترسالةنقلهوالمثلمنالقصدأنإلىأضف)1(.عينهالموضوع

إليهتشيرأمروهذا،لكلماتهاالحرفيئالمعنىفيواضحةبالضرورة

".فليسمع،للسمعأذنانلهكان"من،نهايتهفيتردملاحظة

الطريقةهذاتؤكد.الأخيرةالفهدينونة،أخيزا،الرسالةهذهوموضوع

العتيدةالدينونةعنبوضوحيتحذثبقولالمثلهذامرقسبهايتبعالتي

"ملكوتعنتتحذثالأمثلةمنوبمجموعة24-25(،)الآيتان

.26-32(الآيات)"الثه

،حزقيالتقليدفيالتعليمفيللأمثاليسوعاستعمالأصولنجد

يسوعبينالصلةوتبلغ")2(.الأمثال"قالبفيرسالتهوضعالذي

)1(

)2(

نندحيث،3:3-4كولوسيأيضاأنظر.:ه4كورنثوسا؟ا2:6رومية

+!أه؟5؟أع؟!30"3معبارتباط()أخفيطس!!3أ!أ"لأفعل

يتحذث2:7كورنثوسافي(.المسيحيظهر)عندماس!ول!؟"ءط،35

فيعينهاالفكرةيكرروهو،سز"فيالمحفيةالله"كحكمةالإنجيلعنبويى

2:3وكولوسي3:8أفسىا:26//كولوسي

لوقاانضايرازيلوقامننمق:الجديدالحهدفيفقطآخراناعتعمالانثضة

ا:21(،.الوقاوالفهماء..."الحكماءعنالأمورهذهو"أخفيت8:17(

للحبارتيىاستعمالالموضحينكلا)ففيا:91كورنثوسابىتذكرجملةوهي

.(فهيم)3وله،ص!وللأو(حكيم)30"903عينهمااليونانئتين

33-13،03.34،ا،.ا-االآياتفيللأمثاليسوعاستعصاليذكر

2-12،23:احزقيالأنظر،."أثالعنالسبعينئحزقيالنمقيتحذث

ي!عمل24:3.السبعينتةإ؟في)21:ه18:202:94-3؟ا:44؟6

.الرتكلمةلنفكغنئةتصوررئةلغةعائمبثكلحزقيالكتالص
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(2)4:3-.الزارعمثليربطالذي،الآتيالنمقفيأوجهاوحزقيال

-:26-32()4الخردلوحئةالزرعنمؤعلىتتكفمالتيالتاليةبالامثال

مناقشتها:صددفينحنالتيالدورةفيالكاملةالأمثالسلسلةوهي

مثلأومثلأحجيةحا!آدمابنبا:قائلأالرثكلامإلئيوكان"

كبيرعظيمنسر:الرتالسئدقالهكذاوقل.إسرائيللبيت

،لبنانإلىجاء،تهاويلذو،المناكبواسع،القوادمطويل،الجناحين

،كنعانأرضإلىبهوجاء،خراعيبهرأسقصف.الارزفرعوأخذ

.الزرعحقلفيوألقاهالأرضزرعمنوأخذ.التجارمدينةفيوجعله

منتشرةكرمةوصارفنبت.كالصفصافأقامه.كثيرةمياهعلىوجعله

فصارت،تحتهأصولهاوكانت،زراجينهاعليهانعطفت.الساققصيرة

عظيماآخرنسروكانأغصائا.وأفرختفروغا،وأنبتت،كرمة

أصولها،عليهعطفتالكرمةبهذهفإذا،المنكبواسع،الجناحين

جيد،حقلفي.غرسهاخمائلفيليسقيهازراجينهانحوهوأنبتت

كرمةفتكون،ثمزاوتحمل.أغصائالتنبتمغروسةهيكثيرةمياهعلى

العالي،الأرزفرعمنأناوآخذ:الرثالسثدقالهكذا...واسعة

ا!عاجبلعلىوأغرسهغصئاخراعيبهرأسمنواقطف،وأغرسه

ثمزاويحملأغصائافينبتأغرسهالعاليإسرائيلجبلفي.شامخ

ظلفييسكنجناحذيطائركلتحتهفيسكنواسغاأرزاويكون

الشجرةوضعتالرثأناأئيالحقلأشجارجميعفتعلم.اغصانه

وأفرختالخضراءالشجرةويبستالوضيعةالشجرةورفعتالرفيعة

.22-24(ا-8؟ا:)7"وفعلتتكفمتالرتأنا.اليابسةالشجرة
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نأفيهايشرحصجةفقرةعلىأضواءأيفماحزقيالمثليلقي

أيفما،ولكن،اطهملكوتسزكشفهو%نمابأمثالالتكذمنالهدف

بما.ا-12(.)4:والغفرانالتوبةأمامالبابأغلاق،عينهالوقتفي

وهو-كانلأقيمفهومةتكونأنيفترضصورةيقذم""المثلأن

يوصلأنمنهفالقصد-فهمهيسهلقصصيئقالبفيأحيائايوضع

ول!االمثلرسالةأحدهميفههلموإذا)1(.الوضوحمنقدرعلىالتعليم

فقدالتلاميذأفا.حزةإرادةعنصادر،مقصودبعمليقومفهويطعها

تحتليجعلهموذلك2(أ-.4)الآياتللمثلشرخايسوعأعطاهم

.13(الآية)تعليمهيحترموالمماإذا،غيرهممنأكثرالدينونةطائلة

علىنقعحزقيالكتاببدءوفي)2(.الكتابيئإسرائيليمثلونفهم

إسرائيل:إلىأيضاموخهةعينهاالفكرة

أقطإلىإسرائيلبنيإلىمرسلكأنا،آدمابنيا:ليوقال"

.اليومهذاذاتإلىعليئعصواوآباؤهمهم.عليئتمزدتقدمتمزدة

لهمفتقول.!!مرسلكأناالقلوبوالصلابالوجوهالقساةوالبنون

بيتفلأتهم،امتنعواوإنسمعواإنوهم.الرثالسئدقالهكذا

)1(

)2(

وشلبي،بالحكمةيتكفم"فمى:آخرانمئلانأيفحاثمةحزقيالجابإلى

،48:3-4(مزمور)"لغزيبحردوأوضحمثلإلىأذنيأميل،بالفهميلهج

فمي،بمثلأفتح.دميكلامإلىآذانكهـاأميلوا،شريحتيإلىشعبيياأصغو"

-782:)مزمور"أخبرولاوآلاؤناوعرفناهاسمعناهاالتي.القدممنذألغازاأذيع

)3.

إسرائيلىيطهرحيث2،ا-اا:4.ا-28؟29:9:ا-3:.2؟روميةأن!

.غيرهمنللدينونةعرضةأكثرالكتابيئ
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فلا،آدمابنياأنتأما.بينهمكاننبتاأنيعلمونفإتهم.متمزد

وأنتلديكوسلاءقريسلأئهم،تخفلاكلامهمومنمنهمتخف

ترتعب،لاوجوههمومنتخفلاكلامهممن.العقارببينساكن

لأته!امتنعواوإنسمعواإنبكلاميمعهموتتكثم.متمزدبيتلأئهم

.3-7(:2)"متمزدون

وكقمهم،إسرائيلبيتإلىامض،اذهب،آدمابنيا:ليفقال"

إلىبلاللسانوثقيلاللغةغامضشعبإلىمرسلغيرلأئك.بكلامي

لستاللسانوثقيلةاللغةغامضةكثيرةشعوبإلىلا.إسرائيلبيت

إسرائيلبيتلكن.لكلسمعواهؤلاءإلىأرسلتكفلو،كلامهمتفهم

كللأن.لييسمعواأنيشاؤونلالأثهم.لكيسمعأنيشاءلا

وحهكجعلتقدأنذاها.القلوبوقساةالجباهصلابإسرائيلبيت

جبهتكجعلتفقدجباهههـا.مثلوجبهتكوجوههممثلصلئا

لأئهماوجوههمامنترتعبولاتخفهمفلاالصوانمنأصلبكالماس

أوعهبهأكئمكالذيالكلامكل،آدمابنيا:ليوقال.متمزدبيت

بيتإلى،المسبئينإلىواذهبوامض.بأذنيكواسمعهقلبكفي

لموإنسمعواإن،الرثالسئدقالهكذالهموقلوكفمهمشعبك

1(.)3:4-أ((يسمعوا

إشعياء،كتابفيومكتفموجزشكلفيذاتهاالفكرةنجد

يقبلوها:لنمتمزدينأناسإلىالفهرسالةليبلغالنبيئيرسلحيث

تفهموا،ولاسمغااسمعوا،الشعبلهذاوقلاذهب:"فقال

واطم!أذنيهوثفلالسثعبهذاقلبغقظ.تعرفواولاأبصازاوأبصروا
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فيشفى"ويرجعبقلبهويفهمبأذنيهويسمعبعينيهيبصرلئلاعينيه

.)1()1.-6:9(

إلىالرسالةعلىكماإشعياء،منالنصقهذاعلىمرقصاعتمد

"سز"عبارةاستعمالفيظاهروذلك،كولوسيأهل

ملكوتسز".مرقسفيهنافقطتردالتي،لاثح()ولهأع!،3

كولوسيفي"فيكمالمسيحهوالذيالسزهذا"مرقسفيتشبه"الفه

بولسأعلنهالذيالإنجيلمناقشةفهوالأخيرةالآيةسيالتىأئا.:26()1

)1:26-2:3،4:2-4("سز"عبارةتتكزرحيث،الأمجمن

يشكلونأيضاوهم4!!ء()وله،ول!"حوله"الذينهمإذاالأم

.1(0)4:اثهاإسرائيليمئلونالذين،"عشرالاثنيمعواحدةجماعة

فيئ"الذينبخلاف،34(الآية)الحقيقئونيسوعتلاميذهمهؤلاء

أته!فقطيبدونالذين"وإخوتهأفه"،11(الآية)")5*!(الخارج

منه.قريبون

قراءتي)4:33-34(المقطعهذافيالأخيرةالملاحظاتتؤكد

"يتحذثيسوعكان.بولسلإنجيلرسميئكحرضكاملةالفقرة

كليفئمرانفرادعلىكانو"احأ!أس!(وله")وله!ها"بالكلمة

يتحذث"جملةفي.ول!141"!!(حلأا!9ولس!)!أول!9((شيء

حلأتقذمالتاليةوالملاح!ة،)2(بالإنجيلالكرازةإلىإشارة"بالكلمة

لاحظ.الأمئالكلغة،تصريرتةلغة،عاتمبثكل،النبوتةالرصالةتشعمل)1(

إشعياء!يوشركوفخ،عثرةوصخرة،صدمةكحجراللهيصؤركيف

أدط!)6الإصحاحلهايقذم7-12الإصحاحاترسالةمنجزءوهو8:14،

ا-912(.17صفحة،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخل

2:2.علىتحليقيسابفاأنظر)2(
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هذايستتبعهاصعوبةلكلح(9ألاا5اليونانيئالفعلمعنى)وهذا

حل"/فشر"وفعل43(و33الآيتان)"تكفم"فعليرد.الإنجيل

نأنفترضيجعلناالذيالأمر،التائمغيرالماضيصيغةفي34(الآية)

.الزصمن!ضرةعلىمستمزهوبلواحدةمزةتمحذئايكنلىذلك

.ولأ"،!!(4)ول!أ"انفرادعلى"عبارةأهفتةإلىأشيرأنأخيزاأوذ

2:2:غلاطيةفيوذلك،البولسئيالأدبفيواحدةمزةتردفهي

الإنجيلعليهموعرضتإعلانبموجب(أورشليمإلىأصعدتوإئما"

علىأ"أء!(4)ولكاأانفرادعلىولكن-الأمبينبهأكرزالذي

المقاطعغالبئةفيمرقسفيعينهاالعبارةهذهوتتكزر.."..المعتبرين

6:03،9:2-31؟)4:34،إنجيلهعارضايسوععنتتحذثالتي

)9:2(،ويوحتاويعقوبلبطرسيصخححيثوخصوضاأ:3(،3

فهمه.أساؤواقدماأ:3()3وأندراوسويوحئاويعقوبلبطرسأو

غلاطيةخلفئةعلىإلأتفهملالاحفا،سأظهركما،المقاطعهذه

7:33مرقسفيأيضامزةأ"،ءة،4ول!أعبارةتردا.2:ا-4

سأب!تكمايصؤر،الذيوالأخرسالأصتمالرجلشفاءمعبارتباط

اجتماعإلىبولساصطحبهالذيالأممئي-تيطس!صورةعلىلاحفا،

إلىالنظريمكنعليهبناء2:أ(!)غلاطيةاختباركحالةأورشليم

فياستعمالهاأساسعلى"انفرادعلى)اعبارةفيهاتردالتيالمواضع

2:2.غلاطية

العبور

إلىيجتاز"أن43:هفيقزرالسفينةمنيسوععقمأنبعد
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ليل"وكان"تلاميذهإلىيسوعيتحذثلاحقموضعفي.العبر"

صارولما"بجملةالعبارةهذهتذكر.390(3!ا)3ءول!ثحهولس!!

)1:35(،باكزا"الصبحوفي"جملةتسبقالتيأ:32،فيالمساء"

إلىليأخدوهالتلاميذيدعو.اليهودثةخارجالإنجيلأعلنحين

إلىمرقسدعاالذيما."كانكما"وأخذوهأطاعوهوقد،"العبر"

نأعلىكتأكيدإلأالجملةهذهتفسيريمكنلا؟كهذهملاحظةإضافة

أمنالآخرالجانب).علىللأمبالإنجيلوأتباعهبولسكرازة

يشؤهلما:آخربكلام.يسوعحقيقةفيشيئاتغئرلمالبحر()1((

وجماعةيعقوباتهمهكما،الحقيقيئإسرائيلمسئابولسإنجيل

بولسدعوة4()4:35-االعاصفةتهدئةقضةتعكس.أورشليم

المحدقةالأخطاررغمالرومانئي((البحر"تعبرأنإلىالأورشليمئةللقيادة

بينمن)كمايقوم(ميت)وكأئهالنائميسوعكهذا.بمسعى

هناتمئلالتي)2(،العاتيةالمياهيهذئرئانفسهويظهر(الأموات

طاعته.علىويحملها،الأممثةالرومانتةالأمبراطورئة

إلىينظربول!كالت)3(.البولسيئالقاموسإلى"أطاع)افعلينتمي

)1(

)2(

)3(

5:\.أنظر

الأمواخصتأقوى"الرتحيث39،مزمررمعوقارنهالأمواجذكرلاحظ

28(.24،ص،الالثالحزء،القديمالعهدإلىالمدحل)أنظر"والجر

-"النجسةالأرواح"حيث،فقطا:27وفي4(ا)4:هنامرضفينجدها

التالي،المقطععلىالتحليقلاحفاأن!.تطيحه-كخارجئينالأمإلىإشارة

علىللكلام"الطاعة"وعبارة"أطاع"لفعلبولساستعمالنجدء.ا-.2.

16:91،ا؟ا:58ا؟01:6ا؟ا-6:67ا:ه؟روميةفىالإنجيلقبول

ا:8.تسالونيكى2ا:ه-6؟.ا؟7:هكورنثوس26؟
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منالهدتأنيعتبركانفقدوعليه)1(،للمسيحكخدمةرسولئته

لهم.كرثالقائمللمسيحالأم""طاعةالرسوليئالإنجيل

الإنجيل"أ:النظرةهذهروميةأهلإلىالرسالةمقذمةتعكس

ابنوتع!ق،الجسدجهةمنداودنسلمنصارالذي،ابنهعن،الذي

المسيحيسوع،الأمواتمنبالقيامة،القداسةروحجهةمنبقؤةا!ته

جميعفيالإيمانلإطاعةورسالةنعمةقبلنااسمهلأجلبهالذي،رئنا

ا:4-5()2(.)رومية..."الأم

الأعمأرضفيفغالالإنجيل

البحر""منالآخرالجانبإلى2(ا-.)ء:التاليالمقطعيأخذنا

بولسفيهاعملالتيللمنطقةرمزوهذا،ورؤضهيسوعفتحهالذي

أشياءإلىتشيرالتيالتعابيرإن.المسيحطاعةعلىالأمحاملأكرسول

القبور،:أممئةأرضفيكونناتعكسغريبةأونجسةاليهوديعتبرها

)3(.لجيون،الخنازير،الشيطانمنالمسكونالإنسان،النجسةالأرواح

علىيتغفبأيضاهنانراه،برسالتهالهائجالبحريسوعرؤضوكما

تدذ.يبتلعهمأنيخافونوجماعتهيعقوبكانالذيالأممثيالعالم

منيخافواألآسامعيهدعوةيريدكانمرقسأنعلىهناالمستعملةاللغة

)4(.لليهودئةإغرافاالتوراةبتجاهلالأممنلمهتدينالسماحيكونأن

1:ا.فيليتيا؟.ا،غلاطية9:91،كررثوء!اا:ا؟روية)1(

7:21-23.كورنثوس1ا-6:6،22رويةأيضاأنظر)2(

شريقه.فيافيالإلهإلأيمنحهالاالر!الحقيقتةالحياةانحدامإلىالقبورترمز)3(

الرومانية.الجيويقإلىإشارة"لجيونا

ا:24.علىالتعليقأنظر)4(
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كانتالتيالرومانئةالجيوشمنالخوفمنيحذركانذاتهالوقتوفي

يستغتواأنالغيورينباستطاعةكان،اليهودئةالحربإثانأورشليمتهذد

.للرومانالمناهضةثورتهمإلىبالانضمامالناسلإقناعالخوفهذا

يمضي"".اليهودثةبولسإنجيليهذدلا:واضحةمرقسرسالة

فيس!(أ!ثهـ53!طلأ!33أح)ول"ينادييبتدئو""النجس"لأممئيا

منحهقداللهبأن)1(،الأممثةالرومانئةالأمبراطورئةفيأي،العشرالمدن

فيإليهينضبموألأهذايفعلبأنيسوعأمره،الواقعفي)2(.رحمته

إنجيليشكللا:آخربكلام.(يليهاوما21الآيات)اليهودئةنطاق

،الأمإلىالسازةالأخباريحملحين،لأثهاليهودئةعلىخطئرابولس

بأناليهودإقناعيحاولواوألأبينهممافيينشروهأنمنهميطلب

عهدها)3(.وئىتدالشريعة

اليهوديتحذىذاتهالإنجيل

يعود،ال!إنجيلإطاعةعلىالأمحملفييسوعنجحأنبعد

،يعقوبوأتباع،العجوزبالمرأةممئلة،جوهرهافياليهودئةليتحذى

وهي.معئرةأيفماهناالمستعملةاللغة2-43(0)5:أبالفتاةممثلين

العدد)4(،يئيروساسم،المجمعرئيس:اليهودثةباتحاهالمزةهذهتشير

خطللرومانتينكانحيثالأردننهرشرقالواقحةالمنطقةهي"العشرالمدن")1(

محضنة.مدنعشرمنيتأئفدفاع

روميةأهلإلىالرسالةفياللهرحمةحولبولستحليمإلىواضحةإشارة)2(

.6:16علاطيةأيضاأنظر؟ا:9(35؟ا:اا)24-9:23؟

.ه-ا:اروية)3(

رسالةإلىإضارةوهو،"ينير!ومعناهالحبرتةفييئيرهوالرنانتةفيعأ!أ30)4(
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الكنيسةمثل،الفتاةكانتويوحئا.ويعقوببطرسصحبة12،

إلىبحاجةوكانت،الموتحافةعلى،يعقوبيقودهاالتياليهودتة

،للأمالثهرحمةأعطىأنسبقالذي،يسوع"يد"على"الخلاص"

"الإيمان"إلىبحاجة،كاليهودثة،فهيالعجوزالمرأةأئا)1(.بقوتهأو

)3(.الأخروفيالله"بسلام"وتنعم"تخلص"لكي()2(بولسلمانجيل)

لكونهمالفتاةفيشبهونويوحئا،،ويعقوب،بطرسأتباعوأفا

."فقطآمن":(البولسئة)الدعوةإلىأعينهميفتحمنإلىيحتاجون

نألهميسوعلأمريذعنواأنيستطعونوحده(بولسلمحانجيل)بالإيمان

حيث(الأعمجليل)الجليلإلى)4(،القائمالرثهو،ويتبعوهيقوموا

يسوعقيامةإنجيلانوبما.(المسيانئةمائدتهعلى)"ليأكلواسيعطيهم"

،أ3-9:ا8:فيإلأيكثمفولنوموتهآلامهمعوثيقةعلاقةفيهذا

".بذلكأحديجلمألأكثيزا"أوصاهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)روميةالظلمةفياليهود،اعتبارحذعلى،الاكنينالأمنحواليهرد

.)2:91

الصبئة.بيديسوع""يمسكحيث41الآيةوأيضا03؟23،الآيتان

بم9:03-14،2433-16،ا،4:ا03؟3:22،ا؟ا-7ا:6روميةأنظر

؟ا2:ها-6غلاطيةأيفاأنملرا.اأ:23؟.ا:ا2؟ا-ا64،ا:4،.

23.2-ه12،22،ع،3:2،

أيفحاأنظر.:13أ5؟ا-8:3،118:9-6؟؟أ5:؟ا3:7روميةأنظر

.6:16غلاطية

42،الآيةفي)س!،كهس!،أ!("الصبتةلاقامتب!تالتعابيرفيالتطابقلاحظ

سابفا(.التحليق)أنظرأ:35في)ثهء،3!ولء("...وأقام
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الإنجيلرفضأورشليم

بإقناعبولسمحاولاتأن)6:أ-6(التاليالمقطعمننعلم

التقدماتبقبولهم،الأمبينالرسوليئمسعاهبثماربالاعترافأورشليم

وقعالذيالمأزقالمقطعيصف)1(.بالفشلباخت،بهاأتىالتيالمالئة

رسائله:فيمرازايرثيهمالذين،اليهود"أقربائه"جهةمنبولسفيه

وبيته"")2("وأقرباؤه"؟أ!،!9()3"موطنه"-اليهود

"غيرموقفامنهووقفوا")4(،بهو"عثروا)!؟طأه()3(-رفضوه

بولس،موتبعدحالهعلىالوضعبقيلو(.9!()أ)ءأ"3"مؤمن

علىللتغفبالشخصئةبولسجهودلكانتمرق!،إنجيلكتبحين

.سدىذهبتقدأورشليمكنيسة

عبارةهذاعلىتدل.بولسوضعإلىالإلماحالمقطحقصدإنقلنا

تردلا."ئحار"إلىعادةتترجمولكثها،"بئاء"تعنيالتيوله"ك!ء،

تشبهول!صها55-أ:3مثىفيالموازيالنمقفيإلأالجديدالعهدفي

)1(

)2(

)3(

المقذمة.أنظر

مرقريبةوهيمرقسفيهنافقط3لمهء،أص!!وللا3اليونانئةالعبارةترد4.الآية

11،ا:6،7وأيضا)9:3؟روميةفيفقطنجدهاالتي5لاس!!،34ء"4عبارة

.)21

2-3.27:هوا:28فيالتىذاتهاالحبارة

اطكلام4:17فييردالذيا!4+كا!3أ2أ!+هعينهالفعللاحظ3.الآية

التعليق.سابفاأنظربمهناكبطرسموقصعلى

إشارةفيمزاتأربعوذلك،روميةأهلإلىالرسالةفيفقطالكلمةهذهترد

تىفينجدهاكما.23(ا:.2،ا4:.2؟)3:3؟للإنجيلاليهودرفضإلى

:3عرانيينا؟ا:3تيموثاوساوفي13:58()مئىمرقسيوازينمقفي

،12.91



233الثانيةالدعوةدورة

في(البناءفيمعفما/مهندس)وله،طس!"أ"حع!عبارةبعيدحذإلى

يستعمل.بالتأكيديعرفهمرقسكاننمقوهوأ،3:.كورنثوسأ

.كرسولدورهإلىليشيركورنثوسأفيالعبارةهذهبولس

بولسطبيعةحولرسالةينقلأنالمقطعهذافيمرق!ع!قصدإذا

بتأنتمقديسوع"إخوة"أسماءاختياريكونأنالبديهئيفمن،وعمله

،ويهوذا،يعقوبأسماءمعنىناقشناأنلناسبق.عينهالهدفلخدمة

فيفقطمزاتثلاثيذكرالذيس!301()3يوسياسميبقى.وسمعان

اكتشافمحاولةليست؟معناهفما)1(.مرقسفيكقها،الجديدالعهد

فرضئةنصوغأنيمكنناولكن،السهلبالأمرالاسمهذاوراءالرمزثة

الأسمكانلئن.الاسمهذافيهايردالتيالأخرىالمواضعوفيهنامقبولة

301اليونانئيبالاسمتذكربطريقةيكتبأثهإلأ،السبعينئةفيحتىيغيب

اسمهشخصإلىالإلماحمرقسقصدكانربما)2(."السثم"يعنيالذي

يوسف""إلىالاسملهذامئىغويلأئا.بالسائميصفهأنيريديوسف

؟تحذيرهمرقسيوخهإذامنضذ)3(.مصداقئةالطرحهذافيولي

)1(

)2(

)3(

47.وا:.54وفيهنا

نأدونمنيوسففيصيفكرالسامعولكى؟جمدامعروفاعم،أ"س!501

الاس!اهذاأنوالحقيقة)كريئااسئايسمعحينولكن.آخرشيءبأفييربطه

لااسمأص!30"9.آخرشيءإلىانتباههسيلفت(كاسمموجودغير

إلىالانتباهيحؤلالذيالأمرأ،30،س!30ليصيريخصرفأ3ء30أما،يصرف

اليونانئة.الكلمة

التي27:56وفي6:3،مرقستوازيالتي5،ا:ه3مثىفيهذايفحل

6:3،لمرقسالمرازيضين6:42ويوحتا4:22لرقافي4..أ:5مرقستوازي

لما.يوسفابن"تقرأ
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وتالتا،يهوذاسبطإلىيشيريهوذااسمأنالاعتبارفيأخذناإذا

"الساثم"يوسففاسم)1(،الفلسطينئةواليهودثةآليهودئةمنصمهآإلى

الشماللمملكةالأساسالممثل،يوسفلسبطوصفايكونأنيمكن

يكونأنالممكنومن.عودتهاعنشيئايذكرأنغيرمنتشئتتالتي

المشتتة.عشرالأحدالأسباطأو،الشتاتليهودئةممتلأالسبطهذا

فيذهبناإذاإلأ"يوسف"مناسملبيئامرقسموقفيفشرلاهذالكن

تفرقة،التفرقةعنصرعلىوركزناالأمامإلىخطوةالفرضتةهذه

مسؤولئةكانت.الواحدةالحقيقئةالجماعةأهملواالذين((الإخوة"

اختلفالكئهما،2:9(غلاطية)وبرنابابولسعاتقعلىتقعالأمتبشير

نظرفي.المتهؤدينفريقإلىبرناباانضئمعندماالنظروجهاتفي

.1(أ-4أ2:غلاطية)"سائا"اللحظةتلكفي،برناباصار،بولس

يعقوب)المسيحئةاليهودثةقادةأسماءهيإذايسوعإخوةأسماء

ويهودتةالفلسطنئة)اليهودئةككلاليهودثةممثليأو(وبطرس

كاناليهودقادةمنواحدإلىيثميرأيفاأحدهاكانوزبما.(الشتات

إلىيقودناهذا.الأمتبشيرفيالأوقاتمنوقتفيمشاركا

الذينبلالمسيحأتباعكلتمئللا،جميغاأضهم،مريمأنالاستنتاج

الفريقيوئخمرقص!فيهناالمسئا)2(.أئهعلىبيسوعاليهودمنآمنوا

نأإليهيطلبثم،4(أ4:35-؟بولس)بإئحيلإيمانهعدمعلىالتالي

)1(

)2(

ا-3:3.91فيعشرالاثنيلائحةعلىالتمليقأنظر

اسهـأتمأصبحلهذا.سلالتهكلاسمذاتههوالقبلتةالتقاليدفيالجذاصها

مريماختيارأئا.الميحئةاليهودئةعنللحديثمرق!استحملهرمزا،يسوع

علىالكلامحيثالقديمالعهدتقليدفيفجذورهيوسفزوجهامنبدلأ
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الواقع،في،لكئهم.2(أ-.)5:الأمفعلكما)5:36("يؤمن"

قبولحولإذاتدورالرواياتمنالسلسلةهذه.إيمانهمعدمفيلبثوا

موضوع،روائيئبثكل،تقذموبهذا،لهاليهودورفضبالإنجيلالأم

رومية.أهلإلىبولسرسالة

.23(و16)حزقيالامرأةأوا-3(هوشع)كزوجة،اللهجصاعة،إسرائيل

نجدهمامعبعيدحذإلىيتطابقوهذا،والأولادالزوجةهوإسرائيلهوشعفي

يضير.إبراهمزوجة،سارهفيآخرثلأنجدا-3:3.35وفيهنامرضفي

شطا،يحتبرهمالذينوسكالها،الحديدةلأورشليمكرمزإليهاالثانيإشمياء

تفسيرفيعليهاوتحليقي54:ا-3،واء:ا-3إشعياء)ألظرلسارهونلأ

924(.و244-246صفحة،غلاطية
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الرسلإلىأخرىدعوة

قلب""قساوةحولب-8:21()6:6الدورةهذهتتمحور

يكرزواأنإلىللرسليسوعبدعوةتبدأ.بولسإنجيلإزاءأورشليم

،المالأوللطعاميهتفواألألهمينبغي.ب-13()6:6بحرئةالإنجيل

-ا03:8-44؟)6:الجموع"إطعام"إلىسيدعونكانواولوحئى

عصايكونواأنوالكافيالوحيد""سلطانهممصدر.ا(.

مكانكلفي،شهادتهمأئا)1(.الحقيقئةللأبؤة)304؟ء"3(

أح)3ضذ""شهادةيصيرواأنفهي،إليهالإنجيليحملون

التعليماتهذهتشبه.يرفضونهمالذينلأأع!ثع(31وله130،لمه!

4،4-ه0ا:فيبولسإلىيرمزالذيللأبرصيسوعأعطاهاالتيتلك

موقفاباتخاذهمببولسيتشئهواأنإلىالرسليدعوأئهيعنيالذيالأمر

منأتتولوحئى،معارضةأئةوجهفيالحقيقيئالإنجيلشأنفي

قيادتها.أوأورشليمكهنوت

المعمدانيوحئاموت

المعمدانيوحثاموتعنتتحذثفقرةتأتيالمرحلةهذهعند

الأبؤة.عنتتحذثفقرةفي4،2:اكورنثوس1)1(
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المعمدانيوحثاموتعنتتحذثفقرةتأتيالمرحلةهذهعند

إرسالعنتتحذثالتيالفقرةمفاجئنحوعلىلتقطعا-92()6:4

وسطفيمقحمةتافةكقضةالفقرةهذهطابعأثا.للتلاميذيسوع

بينالنمقترابطفيفنتبتنه،بينهماللجمعمحاولةدونمنأخرىقضة

يشعرلاموضعهامنأ-492الآياتنزعنافإذاو.13،3الآيت!ت

خصوضا،هناالقضةهذهأقحمتلماذا.النصقفينقصبأقيالقارئ

ا؟ا:4فيذكرهسبققديوحئاسجنأنالاعتباربعينأخذناإذا

كانواالبحضبأنالتصريحفيغايتهاأوالقضةهذهموضوعنجد

،14الآيتان)"الأمواتبينمنقاموقد"يوحئاهويسوعأنيطون

شهد؟أرسلهوالذيالرسولبينالحميمةالعلاقةهذايظهر.16(

صورةبهذافصار،نفسهيسوعأعلنهاالتيللرسالةوصدقبأمانةيوحئا

يوحئاأمانةأقا.لهصورةيسوعصار،البعضنظرفيأو،ليسوع

.يسوعمعسيحصلكماتمائا،موتهإلىأدتالتيفهيالرسالةلهذه

تنتهلهـايسوع"كرازة"أنذلكالحذ،هذاعندينتهيالشبهلكن

بولس-نشرحين،وقيامتهموتهبعدبدأت،الواقعفي،بل،بموته

والرثالقائميسوعإنجيلكفهالمعروفالعالممرق!-فيوالآن

تركزبطريقةيسوعموتفيصؤرإذاهنايوحئاموتيسبق)1(.الآتي

يوحتاموتأنهوبينهمافالفرق.بوحئامنأكثريسوععلىالاهتمام

المعنىبهذا.مجيدةجديدةبداءةفأزهريسوعموتأئا،نهايةكان

يوحتا:آخربكلام؟حياتهفيكماموتهفييسوعصورةيوحئايعلن

.ا1-ه4الآيتينوخصرضا:2-1،15التعليقأنظر)1(
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أي-الفكرةهذه.المنظورغيرالقائمليسوعالمنظورالوجههوالشهيد

عئمهماهي-نفسهليسوعأمينةصورةموتهأوالمسيحرسولضعف

رسائله:فيبولس

الأؤل،فيبشرتكمالجسدبضعفأئيتعلمونولكئكم..."

منكملاكبل،كرهتموهاولابهاتزدروالمجسديفيالتيوتجربتي

أيضابكمأتمخضالذينأولادييا...يسوعكالمسيحقبلتمونيالفه

ا-14،91(.4:3)غلاطية!"فيكمالمسيحيتصؤرأنإلى

متا.لالئهالقؤةفضلليكونخزفيةأوانفيالكنزهذالناولكن"

يائسين.غيرلكنمتحئرين.متضايقينغيرلكنشيءكلفيمكتئبين

حاملين.هالكينغيرلكنمطروحين.متروكينغيرلكنمضطهدين

9(ع!ولءط)حط،5تظهرلكييسوعالرتإماتةحينكلالجسدفي

للموتدائضانسثمالأحياءنحنلأتنا.جسدنافيأيفايسوعحياة

فيأيضايسوعحياة)س!ط"هععول!"9(تظهرلكييسوعأجلمن

روحلنافإذ.فيكمالحياةولكنفينايعملالموتإذا.المائتجسدنا

نؤمنأيضانحن.تكفمتلذلكآمنتالمكتوبح!سبعينهالإيمان

نحنسيقيمنايسوعالرثأقامالذيأنعالمين.أيضانتكفمولذلك

4:7-14()1(.كورنثوس)2"معكمويحضرنابيسوعأيفا

في،المعمدانيوحئاانإلىأشرتأأ:2-أعلىتعليقيفي

بولس.حياةوصفيشبهحياتهوصفوأن،لبولسرمز،مرقس

تنتهيالتي6:14منالنمقهذاقربلاحظ)1(

."4(لاثح!ولأح)ثاالقؤاتهذهبه(ولحس!!عه)+اول

تعحل"لدلكب:
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اثنيزنجد.بولسئةومواضيعلغةيتضضنالمقطعهذاانهذاإلىأضف

مشهوزاصاريسوعاسم"لأن،الأولىالجملةفيمنها

فيالإنجيلبكرازةمرتبطالرث"اسم".9("عول!ط3)وله

إلىتشيرمرقسفي3!ول!"9ولهوعبارة)1(،بولسرسائل

هذايفشر)2(.بولسإنجيلفيأساسئاحئزايأخذالذي،الرثمجيء

دعوةقضةوسطفييوحئارأسقطحقضةمرقسأقحملماذاكفه

الدعوةمباشرةيليالأؤلأنعلىيشذدأنأراد:ورحلاتهالرسول

بولس-خلالومن-يوحئاأنللقارئليبينوذلكالأخيرةالرسولئة

الإنجيل.عننفسهيبذلالذيالحقيقيئالرسولنموذجيمئل

تبتى.وبولسيوحثابينموازاةنجدالحياةفيكماالموتوفي

وضعوهكذاا:23()غلاطية"يتلفهقبلأكانالذيالإيمان"بولس

فيشرعئةديانةكانتالتيلهالمعاصرةاليهودئةإطارخارجنفسه

الهيئاتاتهامطائلةتحتنفسهجعلبهذا.الرومانثةالأمبراطورتة

الذيالأمر،شرعئةغير"جديدة"ديانةبنشرلهالرومانئةالرسمئة

فيالمعمدانيوحئاوقفعندما،أيضاوهكذا.بالموتعليهيعاقب

فينفسهوضع،اليهودممثلوتالئا،اليهودفيالملك،هيرودسوجه

يقعلامرقسفيولكن.هيرودسضحئةالنهايةفيصاروقد،خطر

وقواد"عظمائهعلىبلنفسههيرودسعلىيوحئاموتفياللوم

إذا،السياقهذافيالجليلذكر.2(أ)6:"الجليلووجوهالألوف

)1(

)2(

.611:ا-3،17ا:2،كورنثرساأ:.2؟5ا؟ا-7ا:3.روميةألظر

4:22.ا؟3:2ا؟ا:ا-5علىالتطيقأدظر
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الجليل،أنعلىآخردليل،ويوحئابولسبينالتيالموازاةمعإليهن!رنا

لروما.رمز،مرقسفي

وفيالإعدامطريقةفيالفقرةهذهفي"بروماالعلاقة"تنعكس

الذي"الحارسالجندي"علىتطلقالتي5393،!اولهطحعبارة

كان)الرومانتينللمواطنينمخضضاالرأسبقطعكانالإعدام.نفذه

فهيعه"!المههطس!93أفا،(فلايوحئاأثا،رومانتامواطئابولس

لقبوهي،93!لماحاأ!35تينئةللاارةللعبانئةليوناالصيغةا

.(1)نىروما

شبهعلىيظهر،هذهموتهروايةفي،يوحثاانعلىآخردليلثمة

الآيتانه،؟ه؟3!ع)ول"الصبتة"بينالشبهأوجهلاحظ.بولس

أتباعإلىترمزوالتي5:41-42،فيالتيوتلكهنا22،28(

:يعقوب

مرقس.فيالموضعينهذينفيإلأالعبارةهذهتردلاأ(

)/ولهأعأ!!لاط،"ابنة"أؤلأالفتاةتسمىالموضعينفي2(

صبتة""ثئم.6:22(35؟5،24؟23،ص!ح،!!لاث!،،

.(6:22،82؟5:14،24؟ط5!ع31هول)

لانهماوذلك""صبثةعبارةعلىتركيزالنضينكلافي3(

"الذيجملةتأتيالأؤلالنصقفي.""ابنةعبارةبعديستعملانها

لآيةا،ط5!311ولولح!ط،ثحع!ول!ولهثححولهول)ةلمعقدا"تفسيره

!الاحص!"،منمشتفةوالعبارة،الجاسوسأوالحارسهو3عه،!اولححه1()

.(المرقبالتاصا)
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منالترجمةلتظهرأ"(س!)ولأ"3البسيطة"يحنيما"منبدلأ41(

منالانتقالفيتثاالثانيالنمقفيأئا.اليونانئةإلىالآرامئة

.2(2الآية)ذاتهاالآيةفيبسرعة3!عهطولهأإلىأ!"!!د!ط،وله

فيتوزطها:واضحةمرقسفرسالة،"الصبئة"هيهذهكانتإذا

المتهؤدين،بولسخصوممعوأتباعهيعقوبتوزطيشبهيوحئاموت

موته.إلىبولساقتيادعلىساعدالذيالأمر

المائدةشركة

موضوعإلى03-44()6:الرسلإرسالقضةمنتبفىمايعود

هذهلغةخلالمنيقولهأنمرقسيريدما.المألوفالمائدةشركة

هوقبلهايوحثاموتقضةإقحامهطريقةخلالومنالرمزئةالقضة

واشتالقائم-الآنيسوعأنإلأ،ذهببولسكانلئن:الآتي

وقبولالبولسئي""الطريقائباعإلىالرسليدعوالذيهو-الآتي

يسوعيعفمالآياتهذهفي.والأماليهودبينالتافةالمائدةشركة

نأ،3(.الآية)صحيحةبطريقةيعفمونكانواإئهمقالواالذين،رسله

بواسطةفكرهمتوجيهإعادةيحاولحئى،لفترةالتعليمعنيكفوا

"منفردين"مكانإلىيذهبواأنعليهم.والسمكالخبزمعجزة

فىالمذكور"الخلاءموضع"إلأالمكانهذاوما،)1(أ"لم!ط(4)ول+أ

ماضين""إلأهناكإلىالذهابيمكنهملا.)2(الأمأرضأي:35،أ

علىالتحليقسابفاأنظرا!ا-24:اغلاطيةمنمأخوذةأ"،كاها4ول!أجملة)1(

)2(

.4:34

و+ه+ء3ءأ"،ء"4ولءأعبارتيتكرارفيالأنلهذاالمعطاةالأهتتةتظهر

.32(31،الآيتان)ولهء5،
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انتقالهماهوهذافيالمتضفنالمعنى؟"السفينةفي")وله"،ا!9!(

فيسابفارأيناوقد.")1(الجليلبحر"منالآخرالجانبإلىأخرىمزة

.هناكيبدأ""الحقيقئييسوعتعليمان4:1

معهمايأكلوألأ"الجموع"يصرفأنيسوعالتلاميذسألعندما

الذيالطعامهذا.طعامهما)2(فييشاركوهمأنيسوعإليهمطلب

الأرغفةبمالتوراةهو""الخارجئينمعفيهيشتركواأنلهمينبغي

أخرىمزةحاولواالتلاميذأنغير.الخمسةالكتبإلىترمز"الخمسة))

يأ،السمكتينبذكرهموذلك،الخارجئينجموعوبينبينهمالتفريق

كعنصرين،الأموجماعةاليهودجماعة،المنفصلتينالجماعتين

عنبولسيكصلمالذي-الأمرنفسهاالمسيانئةللجماعةمنفصلين

أدخلمرقسا!"للجميعالسمكتينيسوعتقسيم"يظهر.)3(محاربته

التشديد.الجديدةالجماعةوحدةعلىمشذذاليرفضهاالجماعتينفكرة

العددهذالأنوذلك،عشرةالاثنتيالسلالعددفيأيضاواضحذاته

خمسة""العدديعودآلافالخمسةعددوفي.إسرائيلملءيمثل

الألفأفا.فيهاالجميعيثشركالتي،التوراةإلىأخرىمزةليشير

بولسيكررهمبدأهذايؤكد.بهذامعنئون"الكل"أنعلىفتشذد

واحذارتالأن،واليونانيئاليهودفيبينفرقلا)الأئه:باستمرار

(()"(.بهيدعونالذينلجميعغنئاللجميع

:ا.وه4:36أنظر)1(

38(.)الآية؟"عندكمرغيفاكم):يسوعسؤاللاحظ)2(

38-93.صفحة،غلاطيةوتفسيرا-17ا:6علىالعليقأنظر)3(

كرلوسيا؟:3ا2كورفثوسا3:28؟غلاطيةأيضاأن!ا؟:2ا.روية)4(
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الأعمأرضإلىالعبور

يسوع)ول!3!طول!ولس!!"و"يلزم64:هفيالقضةتستمز

،"الآخرالجانب"إلىويسبقوهالسفينةيدخلواأنالمترذدينتلاميذه

بيت"الآرامئةصيدابيتعبارةتعني.صيدابيتهنايسمىالذي

نأعلىيدلالذيالأمر،"الصيدمنالناتجةالمؤنبيت"أو"الصيد

وذلك،قبله"الأمجليل"إلىالذهابعلىتلاميذهيحساكانيسوع

الجبل،"منبمجد،لاحقوقتفي،هويأتيعندماهناكيكونواحئى

العبوريصيرأيفاهنا.46(الآية)الإلهثيالهيكلأي،"الصلاةبيت

يستعملهاجملةوهي،3ءه(3!أولس!ثحهولس!!)3"المساءعند"

")1(."الجليلفييسوعظهورعنتتحذثلنصوصليضهدمرقس

فيمترذدينكانوا-"الجذففيمعذبينكانوا"ولكئهمالتلاميذرحل

أئهلدرجةلهمامثالأنفسهفجعليسوعأئا.الجلي!!إلىأورشليممغادرة

ولمآ؟"الآخرالجانب"نحوويقودهم48(الآية)"يتجاوزهمأنأراد"

لمهذاومع.إليهمبالتحذث)2(المثلتعزيزحاولالأمرينجحلم

لكن.")4(غليظةكانتقلوبهم"لأن"الأرغفة"أمثولة")3(يفهموا"

)1(

)2(

)3(

4:35.زا:32علىالقعليقأنظر

علىالتعليقأنظر؟بالإنجيلالكرازةأوالكلامإلىمرضفيا!)5فعلي!ثير

يفترضالذين،يسوعتلايذأنهوالمتضضالمحنى74:330؟2:2،ا:34؟

يفعلهمابالضبطوهذا.يثرهممنإلىبحاجة،بالإنجيليكررواأنفيهم

أ-2.14:اغلاطيةفيبطرسمعبرلس

وهكذا؟يفهمونلاالذينهمالخارجتونفهناكا.4:2علىالتعليقأنظر

أيضاأنظر،خارجئينأنفسهميجعلونيسوعرسالةالتلاميذيفهملاعندما

الآتة.الحاضية
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الذين53-56()الآياتالأمإلىذلكرغمنقلتالإنجيلرسالة

فعلتكماتمائا،يسوعثوببلمسهم0203!()5"ول"خلصوا"

)5:27-28(.اليهودئةإلىترمزالتيالدمالنازفةالمرأة

القادةمعجدل

الأمخلاصيعيقواأنوالفزيسئونالكتبةيحاولهذابعدمباشرة

يعيقواأنآأورفيالمسيحثينقادةحاولكماتمائاأ-22(،)7:

)غلاطيةأنطاكيةفيبولسيدعلىالأممناهتدواالذينخلاص

لافت:الوضعينبينالشبهأ-14(20:أ

غلاطيةفي؟"أورشليممنوكتبة"فزيسئونيأتيمرقسفيا(

(.أورشليمفيمركزه)الذي"يعقوبعندمن"رجاليأتي

صخةعنأورشليممنالذينالرجالهؤلاءيسألمرقسفي2(

كليقنعونغلاطيةفي")1(؟طاهرينغير"تلاميذمعالمائدةشركة

غيراليهودعندوالأم،الأممعالمائدةشركةعنبالتوففاليهود

بطيعتهم.طاهرين

)4(

)1(

ا!ااستحماخلفتةعلى9عه30أ3عبارةهناكشرحت.3:هعلىالتعليقأنظر

أنا؟الأمقبرلهعدمعلىيعقوببولسينتقدحيثرويةأهلإلىالرسالةفي

معالمائدةشركةضرورةفهمعنالتلاميذتمتعفيعه"30ال!أفتكمنهنا

الأعم.

بالمقطعالمقطعهذا-سبطوه2الآيتينفيأالأرغفةأكل"عارةاشعمال

الئالي"الإشباع"أما03-6.44:فيآلافالخمسة)ضباععنيتحذثالذي

نفها.الجماعةفيأعضاءالجميعحيثالمائدةلشركةالأخيرالمفىفيعطي
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-لأ،أ(أعك!59)أ!أ"مرائين)الرجالهؤلاءيسوعيدعو3(

بولسأئا.مرقسفيالعبارةهذهفيهاتردالتيالوحيدةالمزةوهي

ريائه"في(أبطرس"تبعواالجميعلأنفيأسف

ريائهم""إلىانقادأيضابرناباولأن،لاولد!3(59ط31)أ!ولهول

فيالجذرهذامنالمشتفةالوحيدةالكلماتوهي-لأ؟(39ءهأ3أ)3

بولس.

،"الشيوختقاليد"ببالطعامالختضةاليهودتقاليدوصفيذكر4(

في"آبائيتقاليد"عنبولسيقولهبما"و"تقليداتكم"الناستقاليدو"

المذكورةالمواضعفيإلأتردلاالجملهذهأنالعلممع.ا:4اغلاطية

وبولس.مرقسفي

ارتباطا،"الناستقاليد"مرقسفيالجملهذهإحدىتعكسه(

مرقسفيهناإلأنجدهالالأئناوذلك،)1(كولوسيأهلإلىبالرسالة

غلاطية،إلىإشارةفيهكولوسيفيورودهالكن2:8.كولوسيوفي

30!ا)ولهيالعالماأركانحسب،الناستقليدحسب..."نقرأإذ

بغلاطيةخاضةالأخيرةالعبارةوهذه-."..!أ(ءأ!ططأه،3وله،

.(2:8،02)وكولوسي(4:3،9)

"شيوخ"منبدلأ"ناس"عبارةمرقسيستعمل7:8منابتداغ6(

الناستقاليدبينالتضاربليظهروذلك،اليهودفيالتقليدعنليتحذث

الرسالةتظهرهالذيبالتعارضهذايذكر."الفهكلمة"أو"القهوصاياو"

ا-12(.وا:أا:افيواللهالناسبينغلاطيةأهلإلى

223.صفحةأنظر)1(
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فعقياستعمالغلاطيةأهلإلىبالرسالةالمقطعهذاارتباطيعزز7(

،(31الآيةلاط!،)35"أبطلو"(9الآية)5،س!"أ!،"رفض"

ا!ذوعدبثباتتتعفقالتيحجتهفيبولسبهمايستعينوالفعلان

.،17()1(1ه3:)غلاطيةلإبراهيم

ا!تهمشيئةبمقتضىالتصزفهوالمهئميسوعإلىبالنسبة8(

غلاطيةموضوعبالضبطوهذا02-23(،.أ-12،)الآيات

ا-26)2(.5:3

إئاهوقبولهمللأمالإنجيلكرازة

علىوالأماليهودواضغا"نجسطعاممنليسأن"أعلنأنبعد

ومضى""يسوع)3!،3!ول!("قام"،واحدمستوى

صورنتكا.(4)(42:)7صورمنطقةإنى)3()ولء"،أ!ء!(

أيديفيأورشليموقعتعندماتركتهاولكئها،لأورشليمحليفة

التنئؤإلىحزقيالدعاالذيالأمر،الميلادقبل587السنةالبابلتين

كانتامرأةيسوعيلتقيصورفي26-27)5(.الإصحاحينفيضذها

نعمةجميمبعلاقة22:اغلاصيةفيأخرى!زةه،ء،)،ءفحل-سدبولسفي)1(

فحلأثا.القدسللروحاللهإعطاءمعبعلاقة4:8تسالوليكياوفي،الله

.ا:6(5مئىعدالموازاةوفي)ومرقسغلاطيةفيإلانجدهفلاعلاطء5

.-2:1792روميةأيضاأنظر21(

حيهايردانالتيالمواضعمحظمفيا:35؟علىتعليقيالفحلينهذينحولأنظر)3(

.الأمأرضإلىالخرو!حركةإلىلثيران

صرقربينالتطابقمنهاالقصد،الخطوطاتبعضفيإضافة"وصيدا...")4(

.21(:ا)5ومتى

23.إشياءأيفحاألظر51!
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إتهاالمرأةعنالنصقيقول.(الرسولتةالكرازةإلىإلماح)"عنهسمعت"

أممئةأي،"سورثةفينيقتةجنسها5"()احول!!وفي،يونانتة"كانت

منيطعمهاأنإليهتطلب26()1(.)الآيةمعنىمنللكلمةمابكل

بسببلطلبهاهوويستجيب،"(إسرائيل)أبناءالأبناء"مائدة

رئا""بيسوعيعترفمرقسفيشخصأؤلإئهاالواقعفي؟"إيمانها"

ثميسوعشفاهاالتياليهودئةيائيروسلابنةخلافا28(.)الآية

هذهابنةشفيت،للموتيسوعسابقأسلمتالتي"الصبئة"أصبحت

25-.3()2(.)الآية"نجاستها"منالأممئةالمرأة

بحر"أنتؤكدلكونهاالأهفئةغايةفي)7:31(التاليةالآية

الرومانئةوالأمبراطورئةالمتوشطالبحرإلىيرمزمرقسإنجيلفي"الجليل

فيوعبرصورتخوممنأيضاخرجثم":الآيةهذهفينقرأ.بعامة

حدود!ولء(3!ولوله؟وسط)أوعبرالجليلبحرإلىصيدا4()ءأ

الجليلبحرأئا،صورشمالتقعصيداأنالمعروفمن."العشرالمدن

الشمالباتجاهمنطقةعبوريمكنفجنوبها-فكيفالعشروالمدن

بحرمنصورعنأبعدالعشروالمدن؟الجنوبفيمنطقةإلىللوصول

إذاأفا؟أقربمنطقةإلىللوصولبحيدةمنطقةنعبرفكيف،الجليل

مجزدالجملةنهايةجاعلين،"وسطفي"بمعنى!ول!حثع03ولأخذنا

)1(

)2(

بينيجمعفهولافت،الكنحانئينأي،والسورتينوالفينيقئيناليونانئينبينالربط

".الأم"إلىتثيراناللتينالتقليدئتينالكتايئتينالعبارتين

كلافي:حواطالبسلاالتضاد(إظهار)بغيةالقضتينبينالمقصردةالموازاة

،!اد2(7:ه)5:23؟ولهأعأء!لأ"،بىأؤلأالابنةإلىيشارالحالتين

.92(35،7:26،)5:34،ع!،!!ل!اأ،
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م!روخاالسؤاليبقى،العشرالمدنفيالجليلبحرموقعحولملاحظة

بعدالموضعهذافيإلأالعشرالمدنفيالجليلبحرمرقسيذكرلالماذا

لتفسيرطريقةأفضل؟سابقةمواضعفيإليهالإشاراتمنالعددهذا

العضر"المدن"استعملمرقسأنالاستنتاجهوالصعبالتصريحهذا

المتوشطللبحركرمزالجليلوبحر،)1(الرومانثةالأمبراطورئةإلىكرمز

كانيسوعأنهذايعني.الرومانئةالأمبراطورئة""وسطيقعالذي

صيدا(ثمصور)عبرالشمالباتجاهأورشليممنبعيذاالإنجيليحمل

الرومانئة.الأمبراطورئةمركزنحو

قبل)7:37(.فيشفيهأصثميسوعيلتقيالعشرالمدنمنطقةفي

".تسمعونماأنظروا()حرفئا:"افهمواحولهللذينقالذلك

الذيممااليهودفي:آخربكلام.2(64:4؟حاح،س!9أأ)!،س!وله!ا!

"يرى"أنلهينبغي(المجمعخدمةفيتقرأالتي)الإلهئةالكلمةيسمع

الكتاباتيسمعأنلهيجوزالذيالأمميئوبالمقارنة.ليفهمها)2(معناها

الإلهعلى"يتكئم"أنيستطعلاآنهبمعنى"أخرس"وتالتا"أصئم"

يجعللكيبولسصراع31-737:الفقرةتعكسوهكذا.الكتابئي

لكيوذلك،كاليهودتمائاالكنيسةفيصوئا"والبكمالصتم"للأممئين

الإنجيلئة)3(.الرسالة"يقولوا"أنيستطعوا

الروايةتفاصيلأنإلأكطبقةالأممئينيمثلالأبكمالأصئمكانولئن

عبارةفيهتردالذيالوحيدالآخرالموضع5:.2،فيأيقاتستعملهكذا)1(

.مرضفي59!حس!!اأ5

تفهم.وأنتبصرأنبينالممنىفيقرابةالعريثةفيأيفحاثضة)2(

للكرارةتستع!ل،مرقىفيتقنثةعبارة37(35،)الآيتانا!ا5فعل)3(

.6:.هبم4:33بم1:34،2:27؟علىالتعليقأنظر؟بالإنجيل
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أفييكنلم.عنهعرفأوعرفهلشخصوففابناهامرقسأنعلىتدل

كا59)ولهم"الجمعمن"يسوعاستدعاهواحذابل،أبكمأصئم

بها.قامبأفعالوشفاه،أ"!ط(4)ولكاأانفرادعلىوأخذهاططه(5لمط

تلقيبشفائهتخبرالتيالآيةفيالمستعملةالتعايير؟هذايكونأنيمكنمن

وانحل،)أءهط!(أذناهانفتحتوللوقت":معرفتهنوذماعلىالأضواء

."(ه،عط)30مستقيضا)أحا!ا!(وتكفمنهلسا4(ح3ثح)30رباط

غلاطية:رسالةباتجاهأخرىمزةالتعابيرهذهتشير

وأالأذنبمعنىمرقسفيإلأاءهط!عبارةتردلافيماا(

مفرد)س!هط!وه3:2غلاطيةفيذاتهاالعبارةتظهر،السماع

.(1)"نلإعلااو""لسماعا"بمعنى!(ط5أ!

وهو،مرقسفيهنافقط(مستقيم)ط،عه30الحاليرد2(

أسير)04090"عهفعل:غلاطيةفيمستعملةعبارةيشبهأيضا

يعنيوالذيعينهالجذرمنالمشتق2:14غلاطيةفيمستقيفا(

موضعأقيفينجدهولا،الغلاطيئسياقهفي"الإنجيلبحسبأمشي))

الحالأنوبولسمرقسبينالشبهفيواللافت.الجديدالعهدفيآخر

كما،بالإنجيل"الكلام"مدلوليحملالذيا!ا،5فعليرافقهنا

)2(.وأشرتسبق

مرقس،فيالفريدة،س!4(3يح)30"رباط"عبارةتذكر3(

.9901-.صفحة،غلاطيةتقسيرألظر)1(

خلافا،التاتمغيرالماضيبصيغة()تكئمأس!اء)س!فعليتعمللماذايفحئرهذا)2(

بصيغةالمتعملين(انحل)وص!"،لأاح(انفتحت)ول!3!!أهولحلفحقي

الفعل.استمرارتةعلىللدلالةوذلك،التائمالماضي
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.)1(غلاطيةرسالةموضوعوهذا،الأمحرئةأجلمنبولسبنضال

جملة4:34،تفسيريفيآنفابئنتكماأخيزا،4(

وهي2:2غلاطيةفيعندنابماشبيهةمرقسفيز"،!ط4ولءأ

مشابه.سياقفيمرقسفيترد

فلاالأبكمالأصتممقطعكتابةفيأئرتغلاطيةرسالةكانتإذا

مذكورشخصثمة.أيضاهناكالأبكمالأصمنموذجيكونأنمنبد

آنفاقلت.تيطسوهوألا،الوصفهذاعليهينطبقغلاطيةرسالةفي

فيبولسمساعدصاروقد.كذلكوتيطس،أمميئالأبكمالأصئمإن

للاختبارأورشيممجعقمإلىعنبولساصطحبهوقدالإنجيلنشر

باتفاقانتهىالمجمعهذالأن.)2(الاختتانعلىيجبرلنأئهوالتأكد

مهفادوزاتيطسأذى،اليهودفيبالناموسالتقئدمنالأممئينيستثني

الكنيسة.في"صوئا"ينالواأنعلىالأممساعدةفيسلبتا،ولو

الربئمائدةعلىتاقةمساواة

يكتفواولماأنفسهمكالرسلالإنجيليعلنونالأممنكثيرونراحلما

)1(

)2(

31،5:1.18؟3:23،24،28،4:3،8،22،23،26،03!غلاطية

علاطية،تفسيرنظرأ!5-ا:2غلاطية؟32-8:6بما4-7:6كورنثوس2

قضةأيضايثبهبالإنجيلليتكئمإنسانفمفتحموضوعإن62-63.صفحة

يتعالذيالأمميئعنالحديثالأبكمالأصتمروايةمىالقصدأنإلأ،برلى

ناحيرفيلولسر،ثملمرقسإنجيلفييسرعأنهداإلىأضف.يسوع

الاصتثناء؟القديمللحهدكممتل،اليهودفيجانبهفيبولىيمثلالمممداديوحتا

الإنجيل.بدءفىالأبرصهوالرحيد
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التاقةالمساواةعنإقصاؤهميمكنلاأئهفأكثرأكثرائضح،قبولهبمجزد

تماملهممساوينكإخوةيقبلوهمأناليهودعلى.المائدةشركةفي

اليهودبينالمسيحجماعةفيالتاقةالوحدةتستعلنحتىالمساواة

واحد3جماعةإلأكئهاالعافيثضةتكونأنيمكنولا.والأم

موضوهوهذا.نفسهالأحدالواحدالفهمشيئةهيهذهإذ،متحدة

الأمرمزقيبثمكلتصفالتيا(،)8:أ-.التاليةالأرغفةمعجزة

لي!أيفماهنا.الإلهثةالمسيانئةمائدتهعلىالقائمالمسيححولالمجتمعين

،"أيامثلاثة"يسوعمع"مكثوا"قدكانوا."يأكلونما"للجمع

عددوهو،سبعةالآنالأرغفةعدد."بعيدمنجاؤوامنهمقومو"

هذهذكرلا،)1(واحدةجماعةإلأدهليسالواحدالإلهولأن.إلهيئ

بل،جماعتينبينالفصلالتلاميذمحاولةتمئلاناللتينللسمكتينالمزة

المتشابه!ت،الأفرادتمئللاأ"طأ(4)!أ"السمكصغارمن"قليل

ولايهودفيلا"أنالحقيقةفي.وأممئييهودفيبينبعدفرقلاأنذلك

"نسلالكللأن،المسيانئةالقائمالرثجماعةفي"يونانيئ

أخرىمزةالإلهئيالعدد.سلالسبعالفضلاتملأت.")2(إبراهيما

لكلىألف)الأربعالعالماجهاتفيالشعبكفثةآلافأربعةالعدديمئل

كئه.العالماتشملالجديدةالجماعةأنيعنيالذيالأمر(،جهة

نهايةفييردالذيالتصريحنفهمأنيمكنناالتفسيرهذاأساسعلى

نواحيإلىوجاءتلاميذهمعالسفينةدخل"وللوقت:القضة

)1(

)2(

.ا-38143صفحة،غلاطيةتفسيرأنظر

185-188.غلاطيةتفسيرأنظر3:26-92؟غلاطية
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يى!مكانإلىتئجه"يسوعبتلاميذ"الممتلئة"السفينة"."دلمانوثة

العهدفيئهناإلأيردلاالذيدالمانوثةاسما.بتأكيدتحديدهباستطاعتنا

ليوغسلافياالساحلتةالمنطقة)دلماتياإلىإشارةالأرجحعلىالجديد

رحلاتبينمرقصإنجيلفيربطثضةيكونهذاصخإذا.(الحالتة

رومية:رسالةبهاتخبركمابول!ورحلاتيسوع

بواسطتيئالمسيحيفعلهلمئماشيءعنأتكفمأنأجسرلالالي"

وربقؤة،وعجائبآياتبقؤة،والفعلبالقولالأعمإطاعةلأجل

أكملتقد،الليريكونإلىحولهاوماأورشليممنإنيحتى.الله

ليم.هكذاأبشرأنمحترضاكنتولكن.المسيحبإنجيلالتبشير

.2(ا-.أ:8)5."..لآخرأساسعلىأبنيلئلاالمسيحسئيحيث

النهائثةالقطيعة

قلبإلىكقئاعبرتقدالإنجيلرسالةتكونالمرحلةهذهعند

وهذأ.يعقوبأورشليممعنهائئةقطيعةيعنيوهذا،الأممئيالعالم

،"السماءمنآية"يرواأنفييرغبونالذينالفزيستينروايةتؤكده

مباشرةاضقاشايسوعينهيأ-13(.)8:أيسوععلىإلهثاتصديفا

وهذه.)1(الواحدة""النهايةآيةإلأآيةيعطوالنإئهملهمقائلأ

يكرزأنينبغي"،لهموفشرسبقكما،لأئهبعدتأتلم"النهاية"

لهذا.ضثقالوقتلكن،أ(.أ:)3"الأمجميعفيبالإنجيلأؤلأ

إلىومحنىالسفينةأيضاودخلتركه!اثم":رحلتهيتابعأنعليه

أ!قرذأححدهفيفقط(المفردفي،آية)3ولهأ+)حعارةبا:3.4أن!)1(

أ:3.4وفي(مزات)تلاث



الجديدالعهدإلىمدخل254

خاضاجهذاباذلأ،رحلتهتابع:بولسفعلهمابالضبطوهذا."العبر

-الآخرون"الرسل"أقا.حقيقيئكرسولمجهولةمناطقفيئللكرازة

عية.الأمريصنعواأنإلىفمدعوون-أورشليمفيبالمكوثالمكتفون

دعاالذممبنفسهوالرث،قريئاستنتهيالشأنهذافيالكلامفمناسبة

حكمه.ويصدرسيأتيمنهمكلأ

مما.الإنجيلمنالأؤلالقسم2(ا-ا)8:4التاليالمقطحيخغ

موته،إلىيسوعرحلةعنيتحذثسوفمرقسإنجيلمنتبفى

يحثلذلكإعداذا."الصليبإنجيل"علئايسوعسيشرحوخلالها

)،ح،ء!5،1ويحترزوا((ينظروا"أنعلىهناتلاميذهيسوع

"ويفهموايشعرواو"،(51الآية9!ا؟؟أحح

للسمعآذانلهمتكونوأن17(،الآية)ح"أ!ولد!3،!،أ!هول؟

بهذاقيامهم.21()1(الآية)يفهمواوأدت،18(الآية)للبصروأعين

وهيرودس()2(يعقوب)جماعةالفزيستينتأثيرعنابتعاده!يعني

بولسأتباععنداضطرائايخلقواأنيحاولونالذي)اليهود()3(،

يم!صنهمفلاوالمسيحبولستلاميذأفا.)4(تعليمهرفضإلىإئاهمداعين

)1(

)2(

)3(

)4(

يبصرىر،ولايرونإتهم"الحارجتير"عنيقالحيت4:12معقارن

.يفهمونولاويسصعرن

ا.8:اعلىالتعليقأنظر

ا-6:4.92علىالتعليقأنظر

مصدر3:8،علاطيةعلى028،صفحة،غلاطيةتفسيرفيتحليقيأنظر

تردالديالإنجيلاهذافيالرحيدالموضعوهو)8:هامرضفيالحميرصورة

صقط"حمير"عبارةتردمرضقلالمكترلةالنصوصفى.(ألمجارةاهدهف!

5:6-8.وكورلثوسوا5:8علاطةك!
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يخرجواأنعليهمبل.الرومانثين)1(ضذأورشليمجانبإلىيقفواأن

الرسالة،السلامإنجيلرسالةالرومانئينأولئكإلىليحملواأورشليممن

ما!اذا.الثهيمينعنجالسالآنوهوتغقبالذيعنتتحذثالتي

حثىيتجاوزواأنوعليهم،"قلوبهم"غلاظةالسببيكونتلكؤوا

كانكماالصيد"بيت"،صيدابيتباتجاهالرحلةمتابعةيستطيعوا

4(.)6:هالوقتطيلة"يلزمهم"يسوع

المقذمة.أنظر1()
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الأولىالإنجيلتعليمدورة

ائباعهالأعمدةعلىالذيالمثالتيموثاولر،

بطريقةعينيهفيفتح،يسوعإلىأعمىلانسانيؤتىصيدابيتفي

الأصتمكانوإذا.سابقموضعفيالأبكمالأصثممعفعللمامماثلة

بولستلميذ،تيموثاوسيمئلفالأعمى،)1(الأمميئتيطسيمثلالأبكم

الأعمىأنلنايتبينالمستعملةالعباراتفيالنظرأنعمناإذا.اليهودفي

:الأمإلىالإنجيا!يحمليهودفيتيموثاوسمثل

تضاذامرقسفيأنإلىأشرت3-737:اعلىتعليقيفيا(

الذيالأممئيفيما،فهمهبمعنىالكتاب"رؤية"إلىاليهودفيحاجةبيهى

لاأئهبمعنى"أعمى"وتالئا،"أصتم"الكتابسماعحئىلهيتسنلم

رمزاالأعمىيكونوهكذا.الكتابيئالإلهعلى"يتكفم"أنيستطيع

)بعد(.الكتابيفهملمالذيلليهودفي

"جلئا((الحالاستعمالفياليهودئةالأعمىخلفئةتظهر2(

إلأ،الجديدالعهدفيفريدةالكلمةهذهكانتلئن.)30!ول!ا!أ(

فييرد،)02!!لها!("جلئايرى"،عينهالجذرمنالمشتقالفعلأن

التعليق.سابفاأنظر(1)
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إنجيلناكانإن،ولكن"4:3-4:كورنثوس2فى،آخرموضع

أعمىقدالدهرهذاإلهفيهمالذينالهال!صينفيمكتومهوفإئمامكتوفا

المسيحمجدإنجيلنور)أء3!!ول!(جلتايروالئلاالمؤمنينغيرأذهان

".اللهصورةهوالذي

قدرةعدمحولنقالق3(كورنثوس)2الفقرةهذهمضمون

و"قساود((قلوبههايغطيالذيالحجاببسببالرؤيةعلىاليهود

.)1(أفكارهم

والاس!ط()س!+هط"القرية"خارجإلىالأعمىيسوعيأخذ3(

تردلا!ط!ثحه"أنالاعتباربعينأخذناإذا.إليهابالعودةلهيسمح

جذاقريبةقريةأوأورشليمإفاتعنيحيثأ:2أفيإلأالمفردفي

بمعنى"أورشليميدخل"ألأالإنسانهذاعلىأتهالمعنىيصبح،منها

عنعوضا.الأورشليمتة)2(المسيحئةاليهودثةالجماعةإلىينضماألأ

خارخإلىأي،"بيتهإلىيسوع9ء(ح3أحلم)ول!اأرسله"ذلك

كانالتيالرسالةإلىإشارة(أرسل)اس!،309ءا5فعل."القرية"

أعمالبحسب.)3(اليهودئةخارج،بيتهإلىيحملهاأنالأعمىعلى

)أيالصغرىآسيافي،ليسترافيتيموثاوسبيتكانأ:أ-62

)1(

)2(

)3(

والم!صالقلص"قساوة"موضوعإلىأخرىمزةلولسيعودلاحقوقتفي

علىالعليقأنظر.الإنجيليرفضونالذيناليهودإلىإشارةفيروميةرسالةفي

الأؤل.الجزءفيئروميةرسالة

اليونالمجةس-"أرسل"يمرثاوسأقأبينحيثأا:اعلىالتعيقلاحفاأنظر

يحقو!.لحماعةالبولسيئالإنجيكليسثمأورشليمإلىاس!(309ء-ا5

ا:ا-د.6أعمالمعقارن
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أخشاتأإلىبلاليهودتةإلىرسالتهتكنولم(؟اليهودثةخارج

الرومانتة.الأمبراطورتةفياليهودفي

؟"البشر"عنالأعمىفيهايتحذثوسيطةشفاءمرحلةثضةلماذا4(

واليهودالأمأي،الناكماك!تتعنيبعامة"بشر"عبارةأنفيشل!لا

سيقطعونالأممت!تبأناليهوداعتقادرمزئاتمثلقد"الأشجارو".مغا

ماقبوليفيالاعتقادهذارفض.)1(الرؤيوتةالفهغضبنارفيويرمون

ونعمته.الهرحمةينالون-ويهوذا-أئماالجميعأدأعنبولسيقوله

أئهأقترحالذيالنموذجينطبة!قدآخرينأشخاضاأدأفيشكلا

نأهوالطرحهذامنأساستاجزغاأنغير.تيموثاوسعلىينطبق

الأعمى،يمئلهالذيللضخصالحقيقئةالهوئةعنالنظربغفق،مرقس

سو!النحوهذاعلىالقارممئىفهمهوإذا.ائباعهينبغيكمثالهنايقذمه

بأنيضكألهاأمأقزسواء،إبلاغهامرقسقصدالتيالرسالةأيضايفهم

الذيللفكرالكاملالفهماهوهدفيلكن.معئئاشخضايمتلالأعمى

مبنتاطرخاأقذءأنأردتواتا،المعفدالأدبيئالعملهذاخلقوراء

نهايةصيقليلةقفةكانتبولسأتباعأنوهومعروفأمرعلى

ضت،نعرفهمالذينبولسأتباعالاعتباربعينأخذناوإذالهذا.)2(حياته

)1(

)2(

أظر

بكلام

يةروا

لذيا

وظيفة

لاوأ

:33-31.37؟7:91متى3:!؟1//لوقا30:مثى

كأرويماالأبا!ةمسأفيآخرونعلماءحعلهماهوهماأفعلهما:آخر

ذاكححوتةيكتثمفواأنحاولوافقد:لدوستويفسكي"كراماروفالإخوة"

الأق؟هدأ،ضرورتاليسأتهإلأ،هذايفيدقد.الأدليئالوجههذايمثله

تيموتا!!!تموالأعمىأكادسواء.الأهئمهياضصقافيالأدبثيالوجه

يتمعها.ألىالاتارئعلىقدوةفهو
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هوتيموثاوس؟الكاتبعندالصالحللتلميذالطيعيئالمثاليكون

مثالتقديمالنمقفيالأعمىوظيفةإنالقولخلاصة.كحلالأنسب

(تيموثاوسالأرجحعلىالأؤلونموذجه)يسوعيتبعالذيلليهودفي

علىالأؤل)ونموذجهالأممئيهوالذي،الأبكمالأصئممعمقارنة

.(تيطسالأرجح

فيليئيقيصرئةفيالإيماناعتراف

بدأ""حيثمقدونيةفيفيليئيإلىوتيموثاوسبولسعبركما

إلىتلاميذهمع"أيضاهنايسوع)ول!ط،ا!كهـ!(يخرج،)1(الإنجيل

لايسوعانلاحظ.)8:27((فيليئيقيصرئةأءولهط()3قرى

إلىأورشليم"قرية"منيخرج؟قراهاإلىبا!فيليئيقيصرئةإلىيذهب

آخر:بكلام.الرومانئة)2(المدينةبفيليئياسمهايذكرمدينة"قرى"

أورشليم)من""الخروجضرورةتلاميذهتعليمحاولأنبعد

الأخيرةبالخطوةيسوعيقوم،الرومانئةالأمبراطورئةأمإلى(واليهودئة

مرقسكتابولسامعيلهميشرحول!()3(س!أط)040الطريقوعلى

كورنثوس1)"الصليبإنجيل"إلأالإنجيلهذاوما.والعارالآلامإنجيل

بولس.بهنادىالذيالمسيحوآلاما:18(

يسوع""أمر)8:92(يسوعبمسيانئةبطرساعتراتولمناسبة

الصحيح.التعليميعطهمحتى"عنه"شيئالأحديقولواألأتلاميذه

)1(

)2(

)3(

المقذمة.وكذلكا:ا،علىالتعليقأنظر

المقذمة.أنظر

2:23-28.علىالتمليقأنظرإ؟الإنجيلطريق"هو،)الطريق
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قائلأ،أ(31-9:)8:بالمسثايختصقماتلاميذه")1(يعفميبدأ"وهنا

سيجلسوالذيوالرثالسلطانصاحب،"اللهابن"إئهنفسهعن

يدعلىوموته،ورفضهبآلامهوالربوبئةالإلهئةالسلطةكرسيعلى

الآيةفيواضحهوكما،الحقيقئيالإنجيلجوهرهذا)2(.أقاربه

هوأ!!ص!ث!ععء39!اوله،وله!15أءاءاحمعنى:أ8:32

لعبارة")4(الكلمةقال"جملةجانبإلى."بجرأةالكلمة)3(وقال"

ترد.خاضةأهضئة،)5(مرقسفيالفريدة،(جرأة)كام33ص!ط3ءأ

يتكتدبمابل،بالإنجيلليسبارتباصاوذلك،فقطمزاتأربعبولسعند

وبطرسيسوعبينيدورالذي"الجدل"يعيد.)6(سبيلهفيآلاممن

وبطرسبولسبيندارالذيالجدلالأذهانإلى"الإنجيل"هذاحول

أنطاكية:في

عينهالقوفيالفعلفيوبطرسيسوعبينالخلافحذةتنعكسأ(

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

الحقيقيئالمعنىفيفشرهناأئا.بأمثاليعئمابتدأحيث4:ا،علىالتحيقأنظر

الفهم.سوءكلويصخح

ا-326:428؟3:6،ا:37،علىالتعليقأنظربم83:ا28؟2:7،01،

فيالوقتبعضأمضىيصوعأنعلىللدلالةالتاثمغيرالماضياستعماللاحظ

فيماأمرحصوليفيدالتائمالماضيمنبدلأ31،الآيةفيوردماعلىالكلام

الماضي.منمعئنةنقطة

6،7:35.37:.ه؟34؟7،4:33؟2:2،ا:34،علىالعليقأنظر

الإزائئ.التقليدكلفيهناالأتردلا

سياقفي7:4كررنثوس2ا؟3:1-4:2سياقفي3:12كورنثوس2

-8الآياتسياقفي8فييمونا:3-26؟سياقفيا:.2فيليتي7-7:2؟

.13
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الطريقةلوصفالمستعمل(بقسوةآمر،أعثف،أو!خ)أ؟9!ثحا5

فيبطرسبولسيوئخأيضاهكذا.الآخرأحدهمابهايوتخالتي

أنطاكيةفيأنأيضالاحظ.ا(أ)2:"ملوئا"إثاهداعئا،أنطاكية

التلاميذأمامبطرسيسوعيوتخوكذلك،الجميعأمام"بطرسيوئخ

إلىيسوعيتحذثحيثالأخرىللمواضعخلافا-وهذاكفهم

شيئانقرألاأئناومع.1(2:4أ"،!ط،4)ول+أ((انفرادعلى"تلاميذه

دليلالخصومتهخمحذةأنإلأغلاطيةفيلبولسبطرستوبيخعن

كفها.الرسالةفيهذاعلى

عبارةبولسإطلاقتشبه"شيطائا"لبطرسيسوعدعوة2(

عنيختلفبإنجيليبشرمنكلعلى)!ثححطأ!ول!("ملعون"

بتفكيرهمرتبطةبطرس""شيطانئةأنهذاإلىأضف)1(.إنجيله

فيئكثيزاالتضادهذايرد."دثه"بمالا"سللنا"بما9(هعطول)5

كلمةبولسفيهيستعملالذيذاتهالسياقفيغلاطيةرسالة

.ءثهلأس!ط،!ث!!)2(

مرقسإنجيلمنالمأخوذةالفقرةفيالإنجيلرسالةمركزئةتوازي3(

فيمرقسإنجيلفيهذاينعكس.غلاطيةرسالةفيذاتهالموضوع

بيو""الإنجيلولأجللأجلي".الإنجيلهذافيإلأنجدهمالاعبارتين

المسيحيسوعتقذمبانهاغلاطيةرسالةتتمئز")3(.وبكلماتي

)1(

)2(

)3(

ا:8-9.غلاطية

ا-012.ا01،ا:ا،غلاطية

.ا:92.أيضاأنظر
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)1(.واحدةلعملةكوجهينوالإنجيل(المصلوب)

"تلاميذهمعالجمعيسوع"دعابطرسمعالجدلبعد4(

معمضى:أنطاكيةحادثةبعدبولسفعلهماهذايشبه.ليعفمهم

التيوالعوائقإيمانهبقفةبطرسيستطعولم.بالإنجيلالأمليبشرتلاميذه

عملهما.عنبولسأويسوعيثنيأنوضحهاأراد

هذا.الصليبحولتتمحورالحقالتلمذةأنيسوعيعفمه(

رسالةفيوخصوضا،كافةرسائلهوفيبولسإنجيلفيمركزفيالتعليم

.)2(غلاطية

بولسرفضالأذهانإلىبالصليبالمرتبط"العار"مفهوميعيد6(

)غلاطية"المسيحيسوعرثنابصليب"إلأبشيء"يفتخر"أن

هو)6:16(المسيح"حكم"يقبللامنكل،غلاطيةفي.6:14(

كل،مرقسوفي؟)ءثعس!طأكا!ء("ملعوتا"يدعىأنيستحقالذي

صليب""يقبللاوالذي")3(الخاطئالفاسقالجيل"إلىينتميمن

(.)ويرفضهبهسيخجلالمسيحلأنهو")4(ملعون"خجلأالمسيح

النمقهذايئصلبولسعندآخرينأمرينهذاإلىنضيفأنيمكننا

الدينونةويومالمجد/الافتخاربينبولسعندالوثيقالربطأؤلهما.بهما

)2(

)3(

)4(

5:4.ا!8ا-34:3،14:ا؟ا؟6ا-12،اا:6،

تفسير4:92؟3:4؟أيضاأنظرالآلامحولا.3،136:4:ا،2:.2؟

251-253.ا؟ا-3050غلاطية

الزلىأناحينفى،الأمعلىتقنئا()خافى30)0،عءول!"عبارةتطبيق

2(.هوشعمثلأ)أنظربامتيازللخطيئةالكتابئةالعبارةهو

".و"الحاطئ""الفاسقعبارتيفيمتضضنة
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و"خسر"ع!ط()04"ربح"فعلاوثانيهما.38()1(الآيةفيكما)

إنجيلمنالموضعهذافيالأيردانلااللذان36،الآيةفي2(اثحح)5

لكن)ا:فيليئيرسالةفيالفعلينلهذينموازآخراستعمالثفة.مرقس

خسارةالمسيحأجلمنحسبتهقدفهذاعحك!()ء4ربخاليكانما

2()ول!أولحخسارةأيضاشيءكلأح!سبإثيبل،)ولءأثح!2(

خسرتأجلهمنالذيرئييسوعالمسيحمعرفةفضلأجلمن

عس!ط()04أربحلكينفايةأحسبهاوأناالأشياءكل)5)ثح!2(

)2(.)3:7-8("المسيح

التجفي

ملكوتعنيسوعيتحذثالصليبإنجيلتعليمتمأنبعدفقط

الكلعلىوحاكمكملكالأخيراللهظهور.ا()9:"بقؤةالآتي"الله

التجفيفقرةخلفئةهيهذه.المظالبعيدالقديمالعهدفيمرتبط

العيد،منالسابعاليومفيأي"،أثامستةبعد".)9:2-13()3(

يسوعأخذ"،والأخيرالثامناليوممهابةقبلالأخيراليومهوالذي

-27،اه9:كررنئوس1،1-5ا:113؟اا-ا5:؟ا.-ه2:رومية1()

فيليثي،6:4-هغلاطيةا-15،ا5:أ؟ا-4ا:2كورنثوس2بما:534-92

.2.ا-2:9تسالونيكياا؟2:6

ص!ط043جذرمنم!ثتفان()خسارةس!2وول!أ+4()ربحعس!طس!4اسما)2(

المجد/الفخرإلىالإشارةفيليتيرسالةمنذاتهالجزءفيلاحظوهاثعس!2.

304!!!اصميظهر.ا(.الآية)وموتهالمشحآلامفيوالاشتراك3(الآية)

أجل)ومنالمسيحأجلمنبالموتمرتبطا2ا:افييئيفيوحدهأيفا

ا:3-26(.لفيليتيالكاملالسياقالاعتباربعينأخذناإذا،الإنجيل

.هالآيةفيالمظالإلىالإشارةلاحظ)3(
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وحدهممنفردينعالجبلإلىبهموصعدويوحئاويعقوببطرس

!،!طبالأخيرةالجملةهذهتذكر."4؟"،!ط(ولءألهاهولهثح)3

،43و4:01في(انفرادعلى)أ،،!!ا4وول!أ(وحده)ول3ءوله

هويسوعأيضاهنا.")1(القهملكوتأمثال"يشرحيسوعكانعندما

الأنبياءممئليوموسىإيلياحضورفيحئى)؟كا!!3(،""المعقم

الإلهيئالأمرهنامن،كفها)2(القديمالعهدكتاباتوتالتا،والشريعة

.!:13الآياتفيسيعطيهالذيالتعليمإلىإشارة،"لهاسمعوا"بأن

4،)6:هبتعليمهتلاميذه"يلزم"كانعندما"وحده"وقفوكما

معنى""أورشليم"أعمدة"إلىينقل"وحده"أيضاهنانجده،47(

بولسحاولمابالضبطهذا.)3(الإنجيلرسالةقلبفيالتي،القيامة

باستمراربولسعفمكما،أيضاوهنا.أورشليماجتماعفييفعلهأن

،1(2:)9"مكتوبهوكما"الإنسانابن"آلام"حصلت،وتشديد

والتمجيد.القيامةلفهمالمفتاحهيإذاذاتهاالآلام.اللهمشيئةوفقأي

إيلياخلالمنبولسشخصئدخلالمهضةالنقطةهذهعند

المعمدانيوحئابشخصبولسمرقسيقذمآنفال!نتوكما.)4(السابق

نأقراءتييعزز.")5(اللهلمحانجيلليبشرالجليلإلىالآتيليسوع"كسابق

كيوحناتمائا،"مكتوبهو"كما،"الكثيرتكئد"إئهعنهقالإيليا

)1(

)2(

)3(

)4(

4:34.فيأ"أ!مم!4ول!أعلىتعليقيسابفاأنظر

402.صفحة،الثانيالجزء،الفديمالمهدإلىالمدخلأنظر

ا.ا:ا-ا5كورنئوسأ

4:ء-6.ط!خيأنظرا.االآية

أ.ا:ا-هعلىالتعليقأنظرا.ا:4
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منبولسمرقسإذايقذم)1(.لبولسصورةأيضاوهو-المعمدان

هذهوتعكس.الأزمنةنهايةكرسول،المسيحآلامإنجيلذكرخلال

تصزف.)2(دورهإلىبهاينظربولسكانالتيالطريقةبدفةالصورة

الذيبالإنجيلأورشليم""أعمدةوتحذىأتىعندماكسابقبولس

رفضوهفإذا.أخيرةفرصةليعطيهمالقائمالرثيأتيوالآن؟رفضوه

بذلكمقترفين،أ()الآية"بقؤة"نفسهالقهتدخلرفضواقديكونون

")3(.القدسالروحعلى"التجديفخطيئة

النجسوالروحيسوع

فيحدثماإلىإلماح"القدسالروحعلىالتجديف"جملةفي

التي،الحادثةهذهنجدأخرىمزة.ا-14(2:ا)غلاطيةأنطاكية

حثشورفي.ا-92()9:4التاليةالفقرةفي،مرقسإنجيلفيتتكزر

الذينوالكتبة."و"الكتبةالتلاميذبيننقالقيحصلكثير"جمع"

لىتفسيريفيسابفابينتكما،النمقهذافي"أورشليممننزلوا"

أيضاهنا.أنطاكيةحادثةفي"يعقوبرجال"يمئلون3،2-03:.

نأيستطعأبكمأصئمأممئاأن"الإيمانالعديمي"لتلاميذهيسوعيظهر

بأنلأميسمحالذيهوفالإيمان)4(.بالإيمانممكنوهذا،يتكقم

)3(

)4(

14-92.خ6

؟21-ا:ها5؟أ.-1:ااا-5؟:اروية

ا-2:6.17فيليئيأ-16،ا:هغلاطية

(")الإلهئة"القدرةبينالربطحول3:92.

صفحة،تسالونيكيأهلإلىالأولىالرسالة

.23الآية

:4:51-ا3:كورثوس2

تفسيرأنطر"الغدسو"الروح

.48-.ه
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نأفعليهمالتلاميذأفا.اللهلشعببهاالموعودالقيامةفوائديحصدوا

ثأس!()ءإلأيسوعبهقامبمايقومواأنيستطعونلاأتهميفهموا

موضع()نقلواإذاإلأأي،والبكمالصئمالأمعلى")1(بالصلاة"

)2(.بولسفعلكما،الأمحيثإلىالصلاة

)1(

)2(

كورنثوس1فيكما"الصلاة"بعد"والصوم"هناالخطوطاتلعضتضيف

إضافة.الأصحبالقراءةلأئهاأصلتةالأقصرالقراءةاعتباريحبغى7:ه.

الذي(أخرىأديانمع)المثتركالتقليدتطؤرإلىتحوداللاحقة"والصوم"

.عادةبالصوممرتبطةالصلاةممارسةيرى

ا:35.مرقسعلىالعيقأدظر



16

الثانيةالتعليمدورة

.الآلامعنثالبلمحاعلان31(:ا.03-)9:الثانيةالتعليمدورةتبدأ

ويبقى.)1(الجليلعبرأورشليمإلىيسوعيذهبمرقسعؤدناوكما

بعدإلاتحدثلاقيامتهأنلتلاميذهيفشرعندماسزاالجليلفيحضوره

يدعلىبل3()8:افحسبأقربائهيدعلىلاللموتتسليمه

أيضا)2(.،الأمأي،"الناس))

منالأؤلالجزءيعالجهاالتيالأساسئةالمسألة؟السزثةهذهلماذا

كل"عندبالإنجيلكرزإذاإلأتتئملاالنبوءاتأنهيمرقسإنجيل

لكن،الإنجيلمنأساستاجانتاهذانعتبرأنيمكننا؟وقبلوه((الأعم

الذيالجزء-هذا.يسوعموتروايةهوأيضاالمهئمالآخرالجانب

إذاأو،الصليبضعف،الضعففيالمكشوفةاللهقؤةعنيتحذث

للأعمحثىعثرة-الهزيمةفيتحصلالتيالغلبةعن،أكثرالتعميمشئنا

قؤةإلىإشارةكلالسببلهذاا:23-24(.كورنثوسا)أنظر

الحقيقيئالإنجيليعرفلكيالصليبعلىبموتهإلأتفهملايسوع

إلأتأتيلاالحقيقئةالقؤةأنيعلنالذيالصليبإنجيل،وحده

بالضعف.

)1(

)2(

ا:32..فيمذكوريقصدهالذيالمكان

أ-6:4.28علىالتعليقأنظر
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للأعمدةتعليمات

اليهود)1(،منطقة،)9:33-37(!!رناحومإلىيسوعيذهب

قبولإلىاليهوديدفعأنيحاولكفرناحوموفي.الرسالةهذهحاملأ

حول"الطريقعلى"يتجادلونكانواالذينعث!رالائنييعفم.الإنجيل

آخر"يكونأنعليهأؤلأيكونأنأرادمنأن"الأعظم"هومن

ليصفبولسيستعملهماالعبارتانهاتان."للكلو"خادئا"الكل

عبارةأقاا:5،8كورنثوسافيالأولىالعبارةترد:كرسولدوره

كورنثوس2؟3:5كورنثوس1)زامرافتظهر4(أ+طهول0)3"دمخا"

الخادمأنعلىبالتأكيديختصمافيأفاأ:23(.أ6:4؟3:6،

إلىينظرواليهودفي"الأولادمنواحذا"إرادتهبطوعيقبلالحقيقئي

لمؤمنينآخرحثفهو-قؤةولالهحقلاكمنأي-"ولد"!الأمميئ

ذإ،المسيحيسوعباسمالأمقبولعلىيعقوبجماعةمناليهودمن

الله.مشيئةهيهذه

الاعترافإلىأورشليم"أعمدة"4(38:1-)9التاليالمقطعيدعو

بحصقالمقطعهذاينتهي.الأممنيسوعأتباعكلأسيادليسوابانهم

هميحصلواحئىبولسإنجيلقبلواالذينالأمقبولعلىالقادةهؤلاء

طرحهووهذا،لمسيحهالثهسيمنحهالذي"الأجر")2(علىأيضا

.أ9-أالإصحاحاتفيروميةرسالة

بولسفهمقبولعن"))الأعمدةتمنغنتائجالتاليةالفقرةتفضل

مرقر.عندليهودئةكرمز"كفرناحوم"اسمممنىحول2-28ا:اأنظر)1(

ا-9:7.18أيضاألظرا؟3:4كورثولرامنمأخرذة)2(
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بعدم(الأمأي)"الصغار"المؤمنينأعثرواإذا.5(.42-)9:للإنجي!!

فالأفضل".جهئمفي"يطرحوالأنأنفسهميعزضون،قبولهم

بعدبولسصنعهمابالضبطوهذاكهذا،فعلأيقترفئمنالتخفص

تذكر.برنابا،لهشريكأقربعننفسهفصل:أنطاكيةفيالجدل

عمل"أنبولسبتعليم!4،الآيةفيخصوضا،النارإلىالإشارات

بولسولأن3:13(.كورنثوس)1بالنارسيمتحنواحد"كل

هذايشتهفهوكهنوتئة)1(،كوظيفةالرسوليئالنشاطعنيتحذث

لاويينمنمأخوذوالنارالملحبينالربط.عبادئةبتقدمة""العمل

2:ا-13.

دقيق.منقربانهيكونللرثتقدمةقربانأحدقزب"وإذا

هارونبنيإلىبهاويأتيلبائا.عليهاويجعلزيئاعليهاويسكب

ويوقدلبانهاكلمعوزيتهادقيقهامنقبضتهملءمنهاويقبض،الكهنة

فتأتي...للرثسروررائحةوقودالمذبحعلىتذكارهاالكاهن

بهافيدنوالكاهنإلىوتقذمهاالرثإلىهذهمنتصطنعالتيبالتقدمة

وقودالمذبحعلىويوقدتذكارهاالتقدمةمنالكاهنويأخذ،المذبحإلى

تخلولاتمئحهبالملحتقادمكمنقربانوكل...للرثسروررائحة

ملخا"تقزبقرابينكجميععلى.إلهكعهدملحمنتقدمتك

13(.8-9،أ-2،)الآيات

"ملخا"أنفسهميعتبرواأنرسلأأنفسهميعتبرونالذينعلى

الرسالةتضيرأنظر1؟.2:تسالرنيكياا؟ا-2:67فيلتيا؟ا:56رومية)1(

5!-69.صفحة،تالرنيكيأهلإلىالأولى
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يصيرونأئهمتعنيالمسؤولتةهذهلكن.الأمتقدمةلقبولضرورتا

.)1(بالخلاصأملدونماكاملدمار-فشلواماإذاقاسيةلدينونةعرضة

يدثرالذيالرسولنفعماأي،"ملوحته"يفقدالذيالملحينفعفماذا

علىوالأملليهودآخرحفقيأتيوأخيزا؟بنائهبدلالثههيكل

بعضك!اوسالمواملحأنفسكمفيلكمليكن":المائدةفيالاشتراك

والمائدةذاتها،بالمائدةالاشتراكوالخبزبالملحالاشتراكيعادل."بعفما

.الملكوتمائدةعلىالأخروفيللسلامصورة

الطلاققضثة

)3!"3!ول!("يقوم"تحفظدونمنالأعمقبولإلىدعوتهبعد

)2(.
.1(أ:)."كعادتهيعلمكان"حيثاليهودئةإلىويدهبيسوع

لكيتعليمهيسوعيعيد:الدورتةمرقسإنجيلطبيعةأيضاهنالاحظ

سامعيه.قلبإلىينفذيجعله

تعكصأ:2-12().الطلافحولبفقرةالمزةهذهتعليمهيمدأ

وأاليهودتةمتطفباتمنالأمبولستعليمحزربهاالتيالأخرىالطريقة

تفرضلليهودئةالصارمةالمقاربةأنكيفعزراكتابيصؤر.تعاليمها

الأممئة:زوجتهيطفقأناليهودفيعلى

إليهاجتمع،اللهبيتأماموساقطبافيوهوواعترفعزراصفىفلضا"

)1(

)2(

ا-3:6.17كورنثوسامع15الآيةقابل

لحدالأمإلىيصوعيخرجالحالتينكلافي7:24.وا:35علىالتعليقأنظر

النهايةفي3!،3!ول!(أ)3القيامةتحصلهكذا)3!،3!ولء(."يقوم"أن

أورشليم.إلىكإنجيلتأتيهاكومنالأمأرضفي
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الشعبلأنوالأولادوالنساءالرجالمنجذاكثيرةجماعةإسرائيا!من

لعزراوقال،عيلامبنيمنيحيئيلبنشكنياوأجاب.عطضابكاغبكى

يوجدالآنولكن.الأرضشعوبمنغريبةنساغوائخذناإلهناخئاقدإئنا

النساءكلنخرجأنإلهنامععهذاالآنفلنق!ع.هذافيلإسرائيلرجاء

إلهناوصثةيخشونوالذينسثديمشورةحمسبمنهنولدواوالذين

تشخع.معكونحنالأمرعليكفإن،قم.الشريعةحسبوليعمل

نأإسرائيلوكلواللاويينالكهنةرؤساءواستحلفعزرافقام.وافعل

غريبةنساءائخذواهؤلاءكل...فحلفواالأمرهذاحسبيعملوا

44(.أ:أ-ه،)."بنينوضعنقدنساءومنهن

علىالراضينغيرالأعمبعضيدفعقدالموقفهذاأنبولسأدرك

بعد"شرعئا"منهنالتخفصبقصدالإنجيليقبلواأنإلىزوجاتهم

المؤمنة.غيرزوجتهالمؤمنيطفقبأنيقضيعزرامثالأنذلك،اهتدائهم

:يدهعلىاهتدواللذينالآتيةالوصاياأصدركهذاتصزفاوليحبط

المرأةتفارقلاأنالرثبلأنالافأوصيهمالمتزوجون"وأئا

غيرفلتلبثفارقتهوإن.التحزقمنأصلحالتزؤجلأنرجلها.

فأقولالباقونوأئا.امرأتهالرجليتركولا،رجلهالتصالحأو،متزؤجة

نأترتضيوهيمؤمنةغيرامرأةلهأخكانإنالرثبلأنالالهم

نأيرتضيوهومؤمنغيررجللهاالتيوالمرأة.يتركهافلامعهتسكن

والمرأةالمرأةفيمقذسالمؤمنغيرالرجللأن.تتركهفلامعهايسكن

فهمالآنوأئا،نجسونفأولادكموإلأ.الرجلفيمقذسةالمؤمنةغير

الأختأوالأخلي!.فليفارقالمؤمنغيرفارقإنولكن.مقذسون
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لأئه.السلامفيدعاناقدالفهولكن.الأحوالهذهمثلفيمستعبذا

الرجلأئهاتعلمكيفأو؟الرجلتخفصينهلالمرأةأئتهاتعلمينكيف

أ-16(.7:.كورنثوس)1؟"المرأةتخفصهل

علىبوضوحمبنيئمرقسفيالموضوعهذاحوليسوعحديث

امرأتهطفقتن":تلاميذهسؤالعلىمجيئايسوعيقول.بولسقانون

بآخروتزؤجتزوجهاامرأةاصئقتوإن.عليهايزنيبأخرىوتزؤج

)تثنية4الآيةبهتستشهدالذيالاشتراعتثنيةقانونإن."تزني

رجلعنفقطيتحذثانعزرامنالمأخوذةوالفقرةا-3(24:الاشتراع

المقاربةهذه.كليهماوالرجلبالمرأةيتعفقيسوعرذلكن،امرأتهيطفق

فيتجدهالا-وتساليبانفصالوالمرأةالرجلإلىتتوخهالتي-المزدوجة

.7كورنثوسأفيإلأالجديدالعهدأوالقديمالعهد

الصغارالأولاد

وينقضي).ا-32(أورشليممنالقائمالمسيحيقتربفيما

المشاركةمنالأملمنعهمقادتهاعلىأ:14()."يغتاظ"،الوقت

كانا-16(.).ا:3الإنجيليعلنهالذيا)تهملكوتفيالفعلئة

عنستهميقللاالذين-فقطالبالغينللرجاليسمحاليهودفيالتقليد

للأمرمزالروايةهذهفيفالأولاد،والتعليمعلئابالتحذث-الثلاثين

لهميكونأنمنأورشليمفيالمسيحثةاليهودتةالسلطاتمنعتهمالذين

تسالونيكيبرسالةمرقسيستعملهاالتيالتعابيرتذكر.مساليصوت

:1-21،416-2:01الأولى
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أنتمبينكماكئالوموبلاوببزبطهارةكيفواللهشهودأنتم"

كالأبمنكمواحدكلنعظكئاكيفتعلمونكما.المؤمنين

الذيدفهيحقكماتسلكوالكيونشهدكمونشخعكم،لأولاده

متمتل!ضاصرتمالإخوةأئهافإئكم...ومجدهملكوتهإلىدعاكم

منأيضاتأئتملالكميسوعالمسيحفياليهودئةفيالتيالقهبكنائس

قتلواالذين،اليهودمنأيضاهمكماعينهاالآلامتلكعشيرتكمأهل

وأضداددفهمرضينغيروهم.نحنواضطهدوناوأنبياءهميسوعالرث

يتضمواحتىيخلصوالكىالأعمفكئمأنعنيمنعوننا،الناسلجميع

."إالنهايةإلىالغضبأدركهمقدولكن.حينكلخطاياهم

الغنتي

الإعلانتتضفنالتيالدورةتنتهيأ-31(أ:7).التاليةبالفقرة

غلاطيةموضوعيتكزروفيها.وقيامتهوموتهيسوعآلامعنالثاني

بالناموس!الأغنياء""،اليهودبدعوتهاوذلكولغتها2:ها-3:92

يتحذث.()1(البولسيئ)الإنجيلعلىالمصادقةإلى،الأعممعبالمقارنة

كفايةوعدم()3(،)الأبدئةوالحياة)2(،الميراثعنالنضينكلا

يسوعشخصبينالفعلئيوالتطابق)4(،القهملكوتلدخولالثمريعة

فيالأولاد/الأم(بركة)البركةمفهوملمحادخالالفقرةبهذهالسابقةالفقرةترتبط)1(

فيبولسحخةفيأصاسالركةومفهوم16(.)الآيةالسالقةالفقرةنهاية

14(.)3:8-9،الغلاطيئالمقطع

3:18،92.وغلاطيةا:017)2(

.ا3:ابم2:1وغلاطيةا:017،03)3(

.2:16وغلاطية2ا:ا0)4(
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إلىالحديثيتولمجهالنضينوفي.والاضطهاد)2(والآلام،)1(والإنجيل

للدورةوتمفدواحدةدورةالفقرةهذهتنهي.)3(خاصقبشكلبطرس

والآخرونآخرينيكونونأولونكثيرونولكن":بقولهاوذلكالتالية

الثانيةالدورةفيالأولىالقضةفيالموضوعهذايتكزر".أؤلين

أئهمابمعنىالأؤلينويوحئايعقوبعنتتحذثالتيأ:45-35().

الأورشليمتة.الكنيسةرأسا

)1(

)2(

:6-16اغلاطيةأيضاألظر.1،91،24ا-31،34:وغلاطية:92ا.

8:35.مرضعلىوالتعليق

401،251-صفحة،غلاطيةتفيرفيتعليقي)أنظر3:4وغلاطيةا:03.

طلبعدماليوعبطرسيقولكيفلاحظا.2:4وكلاطية3ا:28-ا.

1(وتبحاكضيءكلتركنالقد،"أنظر2(:أ:ا).""يتبعهأنالغنيمن

.28()الآية



17

الثالثةالتعليمدورة

يسوعموتعنالثالثالإعلان

ا؟32-34(،).وقيامتهيسوعموتعنالثالثالإعلانيفتتح

إلىالقائمالمسيحمجيءعنيتحذثالذي،مرقسمنالأخيرالجزء

المدينةسكان،يعلنهاالتيالإنجيلرسالةتدعو.أورشليم،الفهمدينة

الجماعةتحفظهوحيثالإنجيلبدأحيث"الأمجليل"إلىالانتقالإلى

)1(.وتعلنهتيموثاوسبقيادةالبولسئة

الأعمدةإلىالإنجيلتقديم

بسببخائفينولء(حأط)040"الطريقفي"يسوعأتباعكان

الاثني)ايعفم"يبتدئ"يسوعانغير.3.الآيةفيالاضطهادذكر

واليهودالأممئةالسلطاتتمارسهالاضطهاد-الذيأنعشر"

)3(.وتلاميذهيسوعقدرالمسيحثون)2(-هوواليهودالأورشليمئون

)1(

)2(

)3(

المقذمة.أنظر

6:21.علىوالتعليقالمقدمةأنظر

أيضاتذكرا-6:4.92علىتحليقيفيالاضطهادحتثةإلىتطئرقتلقد

يستعمليسوعأتاعكقدرالاضطهادأيضايذكركونهفإلى،الزارعمثل

إ.عراللاثسيالمثليفئروهو.)4:أ(يحفميسوعأل!تدئ9ذاتها:التعال!ر
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شخصيفيالمسيحئةاليهودثةسلطاتهابتوبيخأورشليمنحوالمسيرةتبدأ

علىبالمصادقة،عينهالوقتوفيزبدى)1(،ابنيويوحئا،يعقوب

أرادلقد.35-45(:1)0إليهايدعوالتيالتضحيةوخدمةبولسإنجيل

طابعهرافضينالإنجيليقبلاأنالمسيحئان-اليهودثانالقائدانهذان

الشلطةفيحضةلهماتكونأنوأرادا."الصليب"كإنجيلالأساس

مجدهفييسوعحئى،وحدهلئهإلأهذافيالحقوما،الأمعلى

أ:.2-28(.5كورنثوس)1بولسيعفمكماللآب""خاضع

لاالجديدالعهدفي:غلاطيةبرسالةالواضحالربطأيضاهنالاحظ

(يظئون/أنفسهميحسبونالذين)أهط4س!،وللمطهطه3عبارةنجد

الذين"تعنيالموضعينوفي2:2،6،وغلاطيةأ:42.مرقسفيإلأ

وأن"الأمعلىالتسفط"أراداأئهماونقرأ."شيئاأنفسهميحسبون

فيبشذةبول!حاربهالذيالأمر،"عليهمأربائا"نفسيهمايجعلا

أورشليم.اجتماع

المسيحيسوعفيكمؤمنينإئهماويوحئاليعقوبيسوعيقول

وعنيمينيعنالجلوس))أئا،المسئانثةالجماعةمنجزغاسيكونان

أئهيسوعيجيب.")2(لهمأعذللذينإلأأعطيهأنليفليسيساري

الغاية،هذهنحوالطريقلهميقذمأنفقصايمكنه.يعطيأنل!ليس

تعنيالتي،"المعمودئة))طريق:عليههويسيرالذيعينهالطريقوهو

)1(

)2(

ا:91-.2.علىالتعليقأنظربمسبيئمدلولزبدىلاسم

تبادلهاالتي"الشركةيمين"الذهنإلىالسياقهذافي""اليمينذكريحيد

2:9.غلاطيةفيدولسمعالرسلهؤلاء
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هذاالذاتبذل.)1(جماعتهأجلمننفسهالقائدبذلالحالةهذهفي

43-44.الآيتينفيعنهانقرأ:التيببولسالخاضةالخدمةطريقهو

غالئابولسيطئقهاعبارةإضافةمع9:35لغةالآيتينهاتينفيتتكزر

جانبأنإلىبالإضافةهذا.(خادم/)عبد4المهه30:نفسهعلى

"عبدخلفتةعلىمبنيالمسيحلكنيسةالحقيقئةالقيادةفيالتضحية

فكرعلىاعتمادأيضاهذافي.53:12()إشعياءإشعياءفي"الرث

.)2(رسائلهفيإشعياء"عبد"إلىالعديدةالإشاراتتشهدكمابولس

)1(

)2(

موتإلىإشارة38()الآيةالكأسبذكرالمحمودئةذكريرتبطكيفلاحظ

14:23-24(.)أن!يسرع

الترجمةشيالقديموبالعهداليونانثيأصلهفيالجديدبالعهد)مستحيئاقابل

94:4؟إضعياءمع2:16فيليئي94:ابمإشعياءمعاا:هغلاطية(السبينئة

روية05:8؟إشياءمع8:33رومية94:8؟إشياءمع6:2كررنثرس2

كورلترسا53:4-5؟إشعياءمع42:هر:مية53:ا؟إشحياءمعا:16.

ا.53:اإشحياءمع5:91رومية53:7،إشعياءمع5:7
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الأخيرةبولسرسالةأورشليمإلىيقذمتيموثاوس

بولسخليفةهوتيموثاوس

مفهومذهنهوفيأ:46-52(.)أريحاعبرأورشليمنحويتوخه

اللهشعبقبلهمنيشوعسمثهقادوكما.آخرينتفتديالتيالذبيحة

بدأحيث،(الأعمجليل)الجليلمن"كبيزاوجمغاتلاميذه"هويقود

حملهاالتيوكلمتهسيناءبرثةفياللهتوراةصنصتكماتمائا،إنجيله

يحتاجلا،سلفهبخلاف،يسوعأنغير.")1(الأمبرثة"منحزقيال

منخارحمهووفيما،أريحاإلىوجاؤوا")أريحاخارجيترتثأنإلى

الختصهوبل،"بالأرض"للمطالبةليسمجيئهلأن."(..أريحا

مدينتهإلىآتئا04-55(إشعياء)فأعلنهالثانيإشعياءسبقالذي

أقصىمنالأمكلإليهوليجلبالإنجيلفيالمعلنعدلهليقيمأورشليم

ه!ى:اليهودإلىالموخهالأساسالسؤاليكمنوهنا)2(.الأرض

الآتي"الققذوس"،المسئا،"داودابن"حقا"الناصرفييسوع"

)1:24(؟""ليدفرهمأتىهوأو،اليهودليخقص

"ابئابيسوعيعترفواأنيريدوالمالذينالكثيرينمواجهتهفي

هذايكونأنيمكنمن.هذااعترافه،برتيماوس،الأعمىأكد"لداود

.مرضفيللأمرمز""الجمع.المقذمةأنظر)1(

ا-66.184صفحة،الثانيالحزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر)2(
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ثغء3ء9(ولع،ط40)وله"الطريقعلى"جالشاكانالذيالأعمى

،يسوع"و"تبع"،عيناهانفتحتأن"بعد"،"لمايمانه""خلص

الدلائلبعضعلىبناءول!(؟ح،ط)040"الطريقفي"،كتلميذ

يقودوالدليل،تيموثاوسيمثل8:22-26أعمىأناقترحتالمحدودة

.أ:46-52.بأعمىيختمقمافيعينهالاستنتاجإلىأيفما

برتيماوس،":الأعمىهذالاسمملحوظةأهفتةمرقسيكزس

الااترجمةأنواللافت."...جالشاكان،تيماوسابن،الأعمى

الالتفافاتهذهكل.تليهولاالاسمتسبق""برتيماوسالآرامي

ابن""،تيموثاوسإلىللإشارةضمنئةمحاولةالأرجحعلىتعكس

يردكاناسمهأنإلأ،رسولأيكنلمولئن،الذي،بامتياز)1(بولس

الاسمكونإلىبالإضافةهذا.)2(رسائلهفيبولساسمجانبإلى

،"مكزفا،مشرفا"تعنيالتيأثعأ،30صفةمنمعناهفيقريئا

"ابنكانتيموثاوسهنا،من.تلاميذهعندبولسكانوهكذا

بولسيقود8:22-26في."المكزمأوالث!ريف"ابنأيمما،تيماوس

في"الإنجيلبدء"عندإليهانضئموقديسوعلمسئانثةالحقيقئيالفهمإلى

نأإلىمدعوفهو،الآنماتبولسولأن)8:27-38(؟فيليئي

واليهود(.)يعقوبأورشليمإلىالقائميسوعيحمل

أورلث!ليمإلىالدخول

فيمربكةبجملةأ(أ-أأ:)1أورشليمإلىالدخولمقطعيبدأ

)1(

)2(

3:2.تسالونيكي2؟ا-.2:9فيليئيابما-4:47كورنثوسبم2ا:ا6رومية

.افيليمونا:ا؟تسالونيكياا:ابمفيليثيا:ا،كورشوس2
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عند،عنياوبيتفاجيبيتإلى،أورشليممنقربواولمآ":تركيبها

هوالأيسماءمنالمجموعةبهذهالمقصودانالأرجح.."..الزيتونجب!!

في)للرتالأخيرالظهورسيحصلحيث،الزيتونجبلإلىال!ريقأن

الأؤلالاسمأيعني.عنياوبيتفاجيبيتعبريمز()1(،المظالعيد

بيت"والثاني،")2(الطعامبيت"أو(الناضجغير)المبئالتينبيت"

نأقزرواالذيناليهودطريقالأؤليكونقد."الوضيع،المبتلي،الفقير

التينشجربساتينإلىويلجأواالرومانئةالجيولقضذالسلاحيحملوا

يكونأنفيمكنالثانيأفا؟التينثمارمنويأكلواأوراقهاوراءليختبئوا

رثهماالمنتظرين"الفقراء"طريقأي،بهاتيموثاوسيوصيالتيالطريق

فيالفتئةالمسيحتةاليهودئةالجماعةفيمئلالجحشأتا.المصلوب

بولس،إنجيلباتباعهبعديتحررلمأنهبمعنى"مربوط"فهو:أورشليم

ومصيرهواجبهبعديتفململا!له"الناسمنأحدعليهيجلسلمو"

.(الثقيلةالأشياءلنقلكحيوانيستعملأنومصيرهالجح!قوواجب)

له")3(يرسله"الذي("الحل")الحرثةعرضيقبلأنإئاالآنويمكنه

ينضمأنأو)4(لهمبولسإنجيليعلنانتلاميذهمناثنينبواسطةيسوع

مايختارأنالجحشعلىأئهوالدليل.الرومانضذاليهودئةالثورةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.41:5،61زكرثاأنظر

الذياليرنانيئالفعلمنشتق"فاجي"الاسممنالثانيالحزءأناعتبرنااذا

."أكل"يصي

(يىسرل)5010،309!واسماالآيةفى309!هأ)حأاليونانبئالفعللتق

داته.الجذرس

!مرقس.تيموثاوسإلىإشارة،الأرجحعلى،هذه
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علىخارخاالبابعند"وجداهالتلميذينأنهومختلفينطريقينبين

،يعقوبجماعةتنحللن.9ء(أوله،ث!9ط40)وله"الطريق

الذيبيسوعتنقادنفسهاتركتإذاإلأ،عبودثتهامنتتحزرلنأي

أوحد.مسيخابهاعترافهمفيالرسلإلىوتنضئم،بولسبهيكرز

بأيد"المصنوعوالهيكلأورشليمإلىهذايسوعيدخل

المساءوعند.فيهليمكثلا،ليزورهفقطأ:58()5(")بشرئة

عنيا،بيتإلى(تلاميذهكلمع)أيعشر""الاثنيمعيخرج

ليدخلهناكمنيعودأ:12()1التاليالصباحوفي."الفقيربيت"

بولحرأعلنهاالتي"،السماوئة"أورشليميؤشسلكيأورشليم

بأيل!مصنوع"غيرمختلفهيكلحول2-27(،4:ه)غلاطية

(".)بشرثة

أوراقأنيسوعيرىأ-14(أ:12)عنيابيتمنخروجهوعند

الأشجارفيأنفيظنإليهاينظرمنتضفلفاجيبيتفيالتينأشجار

بعد.نضوجهاوقتيحنلملأئهناضجةغيرالتينأثماركانت،ثمزا

طريقائباعبعدمالتلاميذلإقناعأخرىمحاولةالقصيرةالروايةهذهتمثل

بولسإنجيلتخالفلأئهاملعونةيحتبرهاالتي،المسفحةاليهودئةالثورة

)1(.الصليبطريققبولإلىودعوته

يسوعسلطان

احتكارليوقفأ-91(أ:ه)1الهيكليسوعيطقرذلكبعد

ا-6.16:اأ:8-!؟غلاطية)1(
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في."الأملكلصلاةبيت"وليجعلهلهالأورشليمئةاليهودئةالقيادة

الأعم:ضئمعلىتأكيدإشعياءمنالآتيالمقطح

مجيءقريبلأئه،الحدلوأجرواالحقاحفظوا:الرثقالهكذا"

ولابنهذايعملالذيللإنسانطوبى.بزيواستعلانخلاصي

منيدهوالحافظينخسهلئلأالسبتالحافظ،بهيتمشكالذيالإنسان

إفرازاقائلأبالرثاقترنالذيالغرلمجاابنيتكفمفلاشز.عملكل

لأئه.يابسةشجرةأناهاالخصيئيقلولا.شعبهمنالرثأفرزني

يسزنيماويختارونسبوتييحفظونالذينللخصيانالرثقالهكذا

واسضانصئاأسواريوفيبيتيفيأعطيهمإني،بعهديويتمشكون

الغريبوأبناء.ينقطحلاأبدتااسماأعطهم.والبناتالبنينمنأفضل

كلعبيذالهليكونواالرثاسموليحئواليخدموهبالرثيقترنونالذين

إلىبهماآتي.بعهديويتمشكونينخسوهلئلأالسبتيحفظونالذين

وذبائحهممحرقاتهموتكونصلاتيبيتفيوأفزحهمقدسيجبل

يقول.الشعوبلكليدعىالصلاةبيتبيتيلأنمذبحيعلىمقبولة

مجموعيه"إلىإليهبعدأجمعإسرائيلمنفئيجامعالرثالسئد

.أ-8(56:)إشعياء

مدينة،"السماوئةأورشليم"خارجلمقوالنالأممئينأنإذاواضح

طلبواأنيسوعكلماتعلىاليهودثةالقيادةفعلرذكان.الله

وأيضا،."تعليمهمن(الأم)كفهالجمعبهت"بينما،)1(إهلاكه

الباكر")2(."للصباحليستعذالمدينةمنيسوعخرجالمساء،عند

ا-812:ابم3:6،32ا:37،علىالضحليقأنظر)1(

ا:6.2وأ:35علىالتعليقانظربما:.2ا)2(
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كانتحينالتالي"بالصباح"2-27(أ:.)1التاليةالفقرةتبدأ

اليهودتةالثورةتمئل)التيفاجيبيتفي""الملعونةالتينشجرة

مافيأعلنأنلإرمياسبقكما،"الأصولمنيبست"قد(المسفحة

للتلاميذ:يقولبطرستعخبعلىرذا.)1(أورشليمبهيكليختصق

الجبللهذاقالتنإنلكمأقولالحقلأئي،بالفهإيمانلكمليكن"

يكونيقولهماأنيؤمنبلقلبهفييشل!ولاالبحرفيوانطرحانتقل

عريق،الرثجبلهيكلإلأ"الجبل"هذاما."لهيكونقالفمهما

(الأم)بحرالبحر""فيالنهايةفييطرحأنينبغيالذي،الفه

في،المكروزبالتهبالإيمانهذاويتئم.وإرمياإشعياءنبوءاتبحسب

،)2(خطأة،وأئمايهوذا،الكلأنيعفمإنجيلهأنوالواقع.بولسإنجيل

ويهوذا)3(.أئما،"أخطؤواالذينكل"أبالفهأنأيفماويعفم

التاليةالفقرةفيأورشليمفييسوعسلطانحولالجدل

غلاطيةتصفهكما،أورشليماجتماعإلىأخرىإشارة:27-33(11)

"والشيوخوالكتبةالكهنةرؤساء"معالجدلهذاويدور.أ)4(.-أ2:

)1(

)2(

)3(

)4(

القيادةلأنإرميااتهامإلىالسابقةالفقرةفيلماشارةلهذاالتمهيدتما.ا-75:

،.لصوص"مغارةالهيكلحعلتالأورشليمة

المقطعهذابينربطعن2ا:اافيبطرسذكرينتم17.ا،2:هغلاطية

.ا-17ا2:وغلاطة

2-3.4:7:اغلاطيةمعقابل2؟ا:ها

تمافا،الخطاياغفرانذكرلحدباشرةأورشليماجتماعإلىالإضارةحذهتأتي

2:ا-12فيالحطاياغفرانعلىيسوعسلطانحولال!قالقيمثلكما

ذاته.أورشليماجتماع
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ويوححايسوعبينوالربط.أورشليمكنيسة"أعمدة"يمئلونالذين

المعمدانيوحثاأنسبقمافيبئنت.النقطةهذهعندلافتالمعمدان

يسوعإنهنايقولمرقسفإنوعليه،مرقسإنجيلفيبولسيمثل

لمصيحتيويترك)1(.بولسبسلطانسلطانهبوضوحيربطالقائم

مأ"ال!4من"القيادةقبولهمشأنفيالقراراتخاذأمراليهودأورشليم

عنهم.القراراتخاذيستطيعأحدلا")2(؟الناس"من

الأخيرالاختبارإعلانقبلأخيرةتعليمكلمات

ا!ثه،ابن،القائمالمسئاالأخيرالمطاففييخمققرارهمأنليوضح

التيالأخيرةالمزةهيهذه.أ-12(أ:)2التاليالمقطعمرقسيقذم

إلىأي،اللهممرم)أه!عه!!("مزارعي"إلى)3(الإنجيلفيهايقذم

ذاتهالمثلإشعياءيستعمل.بأمثال،)4(أورشليمكنيسةعنالمسؤولين

فهو"الحبيبالابن"أئا.أ-2(5:)إشعياءأورشليمهقادةإلىليتوتجه

نتيجة.أورشليمفيالمسيحئةاليهودئةالقيادةستحاكمبسببهالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

ا-5.16ا-12،أ:اغلاطيةمعقابل

ا:ا،.أ-12.غلاطيةمعقابل

خصوضالاحظ5:.2،26.بما:ا،45علىتحليقيأنظر"ابتدأ".فحللاحظ

أيضالاحظ.هنايفحلكمابأمثاليحفم(الآيتينبدء)2و4:افىيموعأن

علىتحليقيفيآنفابتنتكما،الذيأ!أ()5"تكقم"فعلا:ا2فيهنا

الاحطدابحيلالكلامإلىيلمح4:33-34،و8:32"5:36"2:2"

(.الزارعمثلمعواحدصياقفييرد4:33-34أنخصوضا

صرلثوسافيللكنيسةكرمز(ا!عه!!،54)"كرم"عبارةاصعماليرد

:3!.
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ا!قسيعطي،وحيدووريثالكرمزرعالذيدثهكممثلإياهلرفضهم

الذينهمبولستلاميذ:أوضحبكلام.بهليهتضوا"لآخرين"الكرم

)رومية"المسيحح"كوارثين"،"الميراثعلىالآنسيحصلون

ا!نسئةالقيادةلقبعلىللمحافظةالضرورفيالاختبارأفا.8:17(

الصليب.علىالظاهرإقصائهرغميسوعبمستانتةبالاعتراففمرتبط

،أأ-أ.الآيتينفيأ:22-1823مزمورإلىلمحاشارةهذايتأكد

الذينمنرفضهرغمكمختارهاللهملكيصؤرالمزمورهذاأنذلك

)1(.حوله

لتعطيأدخلتوقد.عينهاالنقطةعلىالتاليةالأربعةالمقاطعتشذد

ومحززامسيخاالمصلوبيسوعيقبلوالكيأخيرةفرصةيعقوبجماعة

نأأيضاالمقاطعهذهأهدافومن.عبودئتها)2(منلأورشليمحقيقتا

ضذثورتهمفيالآخريناليهودإلىالانضمامفخفييقعوابألأتقنعهم

ليئخذواأيفماتعذهموهي.سيأتيآخرمسئاأنلوكما،الرومانئين

تمفدوعليه.13(الإصحاح)الأخيرالاختباروقتالصحيحالموقف

13.للإصحاحالمقاطعهذه

الذين)الفزيسئينأ-17(أ:3)2الأربعةالمقاطعهذهأؤليعفم

أورآسقوطأن)اليهود(والهيرودئيناليهود(المسيحئينيمئلون

الملكتة.المزمورهداطبيحةحول،الثاكالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر)1(

17-الآيت!تخاصبثكلفلاحظالملكرفضإلىلمالماحهيختصمافيأئا

وإلىالرتأدبنيتأديئا،الرتبأعمالوأحذثأحيابل،أموتلا"18:

".ي!لميلمالموت

ا:ا-ا\.اعلىالتعليقأنظر)2(



928الأخيرةبول!رسالةأورلثليمإلىيقذمتيموثاوس

عفمكما،قضئتهوخسارةاللههزيمةيعنيلاقيصريدعلىالوشيك

ذاتها.الظروففيبعيدزمنمنذإرميا

و!!ك،أ-27()1(أ:8)2التاليةالفقرةفيذاتهاالرسالةتتكزر

إبراهيممنحاللهأنبولسيكتبحيثا-4:3،24روميةمثالعلى

"الموتإلىأسلم"قدكانجسدهأنمع3!93()2()!ول"نسلأ"

تية"موا"منلرغماوعلى(س!4حولس!ولءط35+4!ول5ول)

إبراهيمإيمانأساسعلىوذلك)3(،سارهبطنط!ول(303أ)3

بأنيذكرأنالنصقهذاوظيفة.")4(للموتىالحياةيعطيالذي"بالقه

ليسذاتهبحذالموتلأن،وأورشليماليهودروماهزمتإذايهزملاالله

هزيمة.اعتبارهيمكنلاولذا،نهاية

أفضلكالنفسالقريب"محتةبأنتعليما:28-234فييتبع

أأ:8-.3بروميةيذكرالذيالأمر،"والذبائحالمحرقاتجميعمن

لدىوالمقبولة،والمقذسة،الحئةالذبيحة"عننقرأحيث2،اا-:ا2و

)1(

)2(

)3(

ول!ا"5فعلاصتحماللواسطة13مرقسمعالمقطعهذايرتبط

5،6.:13و42،27:ا2فيفقطيردالذيأ!،ولهولءا"

لاالققةهذهأنوالحقيقة.الصذوقئونيقذمهاالتيالقضةموضوعهوهذا

بإقامةيحتمقمافي25:هالاشتراعتثنيةفيموسىشريحةإلىفقطتتطزق

عباهـةتتكزر.ا:91(2مرقس)للدونمنماتلمن)ء+أعس!93(نسل

.2وا02الآيتينفيذاتها!ولعس!33

.91الآية

الذي)2هههأههولول30"0،ول3مم!!ول35ول3نتةاليوناوالجملة.71لآيةا

طولهس!3أولاس!؟،30الختامثةمرذلىملاحظةوراء(للموتىالحياةيمطى

.:27(ا2؟أحياءإلهبلأمواتإلههوليسا35!س!ولولأ!!اوله،+02
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21روميةبينالربطأفا.")1(أذهانكمبتجديد"نبلغهاوالتي"المحه

فيماالأخوئةالمحئةمفهومحولمنسوجالأؤلأنفيفهواأ:8-.3و

)2(.مباشرةعليهالثانييركز

كملكالمسئاينتظرونالذين:35-37ا2فىمرقسيذكروأخيزا

بواسطة،الرومانثيالعدؤضذثورتهميقود"لداودابنا"،منتصر)3(

يسوعومالأط(3أ)30رثالحقيقيئالمستابأن،ذاتهاداودكلمات

)4(.كذلكإلأالمصلوب

والرانموالثالث،الأؤلالمقاطعاتباعفيروميةبرسالةالصلةوتظهر

للحكامالطاعة:الآتيةالأقساممنيتألفالذي13،روميةتسلسل

ومجيء،1()6(8-.)الآياتالأخوئةالمحئة،ا-7()5()الآيات

فيأيضاالضلةهذهوتظهرأ-14()7(.أ)الآياتكرتالمسيح

.41-44والآيات38.4-أ-الآيات2مرقسمنالأخيرينالمقطعين

جماعةولكونهمالمائدةشركةلرفضهمللكتبةإدانةالأؤلالمقطعفي

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

أجال!إئها:234مرقم!فيللكافيرعيقرلكيفلاحظا-2.الآيتان

عقل""اسممنالحالهذاينتق.(بحكمة،لعقل)طمما!،أولهول30

الجديد.العهدفيفريدوهو(،ولهول)5روميةفيالمستعمل

ا:!.2فيالمحبةإلىالإشارةخصوضاأنظر

62-63.وا-732صفحة،الثالثالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر

أ:3-4.روميةمعقابل

ا-17.ا:23مرقمىمعقابل

ا:28-2.34مرقسمعقابل

بحيذا"لست:للكاتبيسوعحوابلاحظا:35-2.37مرقسمعقابل

:13:11رويةفيبولسبقولفيكروالذي،34()الآية"الفهملكوتعن

أؤلأ".آمئاحينكانثماأقربالآنخلاصنا"فإن
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تمفدأ:أ-12)2(.4بروميةيذكرالذيمماالأمر)1(،الأعممعواحدة

تتحذثالتيالتاليةللفقرةا:293مرقسفي"الأرامل"إلىالإشارة

معالرسالةتتطابقأيفماهنا.الهيكلإلىالفقيرةالأرملةتقدمةعن

إلىيعقوبجماعةدعوةوهيألا،الرومانئينإلىبولسرسالةهدف

كامل"هؤلاءيضعالتقدماتبهذه.)3(المؤمنينالأمتقدماتقبول

بمخطرفياهط(هوله،ولأ؟ه)ول"معيشتهمكامل/حياتهما

الديانةجحدواالعبيد-قدمنغالبئتهمفي-وهمأئهموالحقيقة

لذا.وقتأفيفيالموتلخطريعزضهمالذيالأمر،الرومانئةالرسمئة

إذاالمسيحأجلمنحياتهميخسرواأنمنيخافواألأيعقوبأتباععلى

عنعوضا،وقزرواالمسفحينالأورشليمتيناليهودإخوتهمتركواما

الأممين.بولسمسيحئيمعالشركةيقبلواأن،ذلك

تحطيهمطريفا(الثريمةبح!س!)أي""يسلكونإئهمالكتبةعنيقال)1(

5،359(س!،أ،!ط43!أ،5،35"ط113)!أالاولىوالمتكآتالأولىالمجالس"

الأرامل(الصلاةبيوت)بيوت"يأكلون"همفيماالموائدوعلىالمجامعفي

عنهن.(+عطكالأ+)بعيدينليصفوا"عفة/عذراء"ويخلقون(الأمأي)

أعظم"دينونة"سيأخدونأ:.24مرقسفيالكتبةأنلاحظ)2(

إلىواضحةإشارةوهذه39+)س!ا(،أ+أث!هولهعس!،03133!39"!6ولأ)

3،(ء،+أ"دينولةلأنفسهم"سيأخذونا:3:2رويةفيبولسقول

مرش!!ي(س!9اعح،033هعول)دأأعظم"منالقصداس!4،،39هولأ!،)

اعمم!ط()30الحقيتيئ"الرث)يجيبواأنإلىيضطئرونسوفإئهمالقول

الرومانثي.الأمبراطوردينونةمنأقسىدينونتهالذي

"وفرة"،21:44مرقستعابيرتذكر.ا.9-الصفحةأنظر)3(

فيتردلتيابيرلتعالا(د!ط3أس!س!ع3أ3)"عوارإ"و(9حزع33حولهول)

جة"حاو"(9!3أ3ثاس!ول+!أ)"ةوفر"،81:41سنثوكور2

لول!دعوةحولفتدور89-صرنخوس2أتا.(لا؟ءولحعح،3)

أورشليم.لكنيسةتزعاتحمعإلىالأمم!الميحثين
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وحثىا:27-33()1يسوعسلطانحولالتساؤلمنابتداء

الهيكلفييسوعنرى،41-44(ا:)2الفقيرةالأرملةتقدمةمقطح

إلىالآتيالمسئاأئهليفهمواأخيرةفرصة،هناك،السلطاتيعطي

الفرصة.هذهفيرفضونهمأئا.وسطهمفيالفهخلاصليتئمأورشليم

معففا،الخاصقمصيرهليلاقيالأخيرةللمزةالهيكليسوعويترك

حصلكماللدمارمعزضوأئهأ:58()4الناسصنعمنأثهتلاميذه

أ:أ-2(.)3وحزقيالإرمياأئامالسابقللهيكل

الرثسيأتيحيثمنالزيتونجبلعلىيسوعنرىهذابعد

أربعةيسألههناك)1(.والأملليهودوخلاصهبزهمدينةأورشليمليجعل

سيدفرمئى-وأندراوس،ويوحئا،ويعقوب،بطرس-تلاميذهمن

.أ-12(أ8:)يعطيهاأنيرفضكانالتي"العلامة"هيوماالهيكل

الجديدالهيكليمتلونمغاالأربعةهؤلاءأنإلىسابفا)2(أشرت

لماذانفهمالقديمالهيكلبدماراهتمامهموبسبب.اليهودئةللمسيحئة

ويلقون"،!ط()3(14ولءأ"انفراد"على)السؤالهذاهميطرحون

36(.3-:31)الجواب

.41زكزياأنظر(1)

2:ا-12.علىالتحليقأنظر)2(

4:34.علىتحليقيأنظروممناهاالعبارةهذهأهمثةحول)3(
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هذهوفي)1(.الإنجيلرسالةيعلنالأخيرةللمرةيسوع"لمدأ"وهنا

أحد.يضلكمألا"أنظروا:صارمتحذيرمعالإنجيليسوعيقذمالمزة

على".كثيرينويضئون.هوأناقائلينباسميسيأتونكثيرينفإن

بحسبمتوفغاالمسئاكانكما،بمجديأتيحئىينتظرواأنتلاميذه

يسوعيزاللاأئهيتذكرواأنعليهمذلكغضونوفيالتقليد.

ألنعليهموأئه،والأماليهودأيديإلى""أسلمالذيالمصلوب

)2(.بولسفعلكما،بهإيمانهمعلىشهادةعينهالمصيريشاركوه

أماموتوقفون،مجامعفيوتجلدون،مجالسإلىسيسلمونكملانهم"

أ!(3ألمط!أ30لهمشهادةأجليمنوملوكولاة

.لأ،3!ول)3(3)ث!هأ

."(تضلواألأ)انظروا"التحذيريتكزرالكلماتهذهقبلمباشرة

لأن،جئدةنهايةبالضرورةتستتبعلاالجيدةالبداءةأنهوهناالموضوع

بعدماوقت"و"النهاية."يخلصهذا،المنتهىإلىيصبر"الذي

بكلام()4؟أء3!،ث!ء9)س!ولحثا!أء"الأمكل"إلى،الإنجيلكرازة

)1(

)2(

)3(

)4(

و"ابتدأ"."بدء"عبارتيعلىالتعليقأنظر

3،9:31؟)8:االئلائةوالقيامةوالموتالآلامإعلاناتعلىالتعليقأنظر

ا:33(..

بمأ:44علىتحليقييظهر".لهمو"شهادة"أجلي"منجملتيلاحظ

مرقى.فيللإنجيلبالشهادةمرتبطةالمراضعهذهانا:8:35.92!1،ا6:

لقطوليس،مرقسمن13الإصحاحكاملفيالأساسالموضوعهووالإنجيل

الحياستئي.التركيبمركزكثيرونيحتبرهاالتي01،الآيةفي

إلاهذهوما،وصصدونمنالمطلىبالمحنى"الأنجيل"عبارةاستحماللاحظ

مرقس.عملإلىإشارة
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وأالحروبأوالكذبةالمسحاءظهوراتتعلنهلاالأخيراللهمجيء:آخر

واعتراتبولسلانجيلالأمقبولبل،6-7(الآيتان)الحروبأخبار

.(الأمتقدماتبأخذ)القبولهذابحقيقةالأورشليمئينالكنيسةقادة

11(!)الآيةتكفمقدالقدسالروحسيكونعندئذ

"الخرابرجسة"جملةتأتيا-22(4)الآياتالتاليةالفقرةفي

للهيكلأبيفانسأنطوخيوستدنيسإلىتشيرحيث،دانيالكتابمن

ذبائحوإلغائهالمذبحعلىلزفستمثالأبوضعهالميلادقبل167السنة

قائدأفييفعلهقدماعلىالعبارةهذهتنطقمرقسفيهنااليهود)1(.

فرصةالحدثهذاسيكون.أورشليمعلىالاستيلاءعندرومانيئ

علىالمتمزديناليهوديمثلونالذين)((الكذبةوالأنبياءالكذبةللمسحاء"

عنليبعدوهماليهود(،)المسيحئين"الختارينعلى"ليضغطوا(روما

سيكونون،التلاميذكلخلالهمومن،الأربعةالتلاميذلكن.الإنجيل

قدأناها.أنتمفانتظروا":حذرهمأنليسوعسبقلا!له،مستعذين

ابن"،الحقيقئيالمسئاسيظهروأخيزا.شيء"كلوأخبرتكمسبقت

فياشتركواالذين"مختاريه"وسيجمعمجدفي،المتأتم"الإنسان

المصلوبيسوعأجلمنتكئدوهاالتيتلكعينها،المفيدةالآلام

"كلماتأ)النهايةهذهتأتيعندماالمهئم24-27()2(0الآيات)وإنجيله

.28-31(الآيات)شيءكلزالولو"تزوللن"التيهييسوع

هي:وكلماته

)1(

)2(

1054.مكابئيناأيضاأنظرا.ا:ا32،ا:اا9:27؟دانيال

.7دانيالأنظر
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الملائكةولا،أحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكوأفا"

لأئكمعثواواسهروا،أنظروا.الآبإلأالابنولا،السماءفيالذين

وأعطىبيتهتركمسافرإنسانكانما.الوقتيكونمتىتطمونلا

إسهروا.يسهرأنالبؤابوأوصىعملهواحدولكلالسلطانعبيده

مأالليلنصفأمأمساء،البيترثيأتيمتىتعلمونلالأئكم.إذا

ييأقولىومما.نيمافافيجدكمبفتةيأتىلئلا.صباخاأمالديكصياح

32-37(.الآيات)"اسهروا،للجميعأقوله

الحقيقتيللاختبارالسامعإعدادالكلماتهذهمنالقصدأنواضح

آخر:بكلام)8:35("الإنجيلأجلمننفسهيخسر"أن:الوشيك

نفسهيعلنالذيالحقيقيئالإلهأجلمنللموتالسامعإعدادقصدها

الأمرهذاأنيدركأنواحدكلوعلى.المصلوبالمسيحيسوعلمحانجيل

ناموا،ويوحئا،ويعقوب،بطرس،أنفسهمالرسللأنوذلك،صعب

أ:32-2(.)4يسوعتحذيررغمالاختبار،وقتفي
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للإنجيلالأؤلأورشليمرفض

يوقفواأنوالكتبةالكهنة"يطلب"14الإصحاحمستهلفي

نجدلا.أ-2(الآيتان،ولس!0104أ)"بمكر""يقتلوهو"يسوع

تسالونيكيافيإلأالجديدالعهدفيواحدةجملةفيالتعابيرهذه

بولس،حياةعلىمبنئيليسوعمرقسوصفأنيبدوأيضاهنا2.3:

خلالقتلهيتحاشونيسوعأعداءكانلئن:بولستعليمعلىوكذلك

الفصحئيالحملليصيرالوقتهذافيسيموتأئهإلأ،الفصحعيد

5:7-8()1(.كورنثوس)1بولسعفمكما

عنيابيتفيبالطيبالمسح

نأفإفا:سامعيهيسوعيواجهالفقراء")2(،قرية"،عنيابيتفي

كام(5)!،أحالفصح)"وكانا:4:2مرقمىيينالتعابيرفيالئمبهلاحظ)1(

يطبونوالكتبةالكهنةرؤساءكان.يومينبحد2!()!ثحلاالفطيهروأتام

لئلاس!،ا(53)ءأالعيدفيليستالواولكتهم.ويقلونهبمكريمسكونهكيف

منكمنفوا)"إذا5:7-8:كورنثوسا:بينإ(الثحبفيشغبيكون

2!(.لأن)أه+لأفطيرأنتمكماجديذاعجيئاتكونوالكيالقيقةالخميرة

لنعئدإذا.لأجلناذبحقدالمسيحأيفما(3،5!9!"حوله+س!ط)فصحنا

بفطيربلوالحبثالثزبخميرةولاعتيقةبخميرةليس(س!؟02ء،51ول!ول)

إ(.والحقالخلاص

ا:ا.اعلىالتحليقأنظر)2(
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اليهودالثؤارجانبإلىأوالبولسئيالإنجيلمسيحجانبإلىيقفوا

بذلكفيصير((،الأبرص"سمعانبطرسيدعىأ(.أ:3-ا)4

في)كماالمسيحكنيسةيضطهديزاللاكانعندمالبولسمساوئا

اصيةغلا)أنطاكيةبحادثةيذكرمقطعأيفماوثفة4-45(..أ:مرقس

ينتقد،"مائدته"علىأي،سمعان"بيت"في.أ-14(ا:2

عئرتالذي،يسوعملكئة/بمسئانئة()1(الأمتمثلالتي)المرأةاعترات

لصحبهسمعانوأجاز.رأسهعلىلاول4(35)ولالطببسكبعنه

")2(الفقراء"سيقودأئهوهو،المسئالدورالخاصقبتفسيرهميدلواأن

يسوعانغير.أعدائهمضذمسقحةمعركةفيالنصرإلىاليهودئين

بالمسثاالاعترافبل،ومصيرهم"الفقراء"ليسالمهثمأنيعفم

."دفنه"أج!!من"ملكا"-الممسوححرفتايعنيوالذي-الحقيقيئ

للعالمبهيكرز"سوفالذيالإنجيلمنيتجزألاجزءالتعليمهذا

حئىالوحيدالحقيقيئالمسثاهوالظاهرفيالمهزوميسوع":أجمع

ويهودهاأورشليممسيحئيولكن.المحاصرينالأورشليمتينإلىبالنسبة

إلىالنظرةهذهيقبلواأنيريدونلا،يعقوببقيادة،المسيحئينغير

خيانةتمثلهاالخيانةهذه)3(.للمسيحخيانةإلأهذارفضهموما،المستا

مرقس.أتامفياليهودإلىسابفا،أشرتكما،اسمهيرمزالذييهوذا

)1(

)2(

المجدلتةمريمعلىتحليقىلاحفاألظر؟اسبولستةاالحماعةالأرجحعلىالمرأةممئل

ا:.5.4في

في"فقراء"عبارةاستممالحولا2:.وغلاطيةا6:.كورنثوس2أنظر

واليهود-ةالأورشليمتينالمسيحتينإلىإشارة

3:91.علىالتعليقأنظر
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الفصح

الفصحليعذوا)1(تلاميذهمناثنينيسوعيرسل2أ-أأ:42في

0"(34!أاءط30)"المعلم"استعماليشير.عشروالاثنيليسوع

فيجديذاتعليفاللقارئيقذمأنهنايريدمرقسأنإلىليسوعكلقب

مفهومعلىأيضاهناوالتشديد.العيدلهذاالحقيقيئبالمعنىيختمقما

.)2(إليهأقربهموهو،عشرالاثنيأحدمنالجديدالتعليمهذاخيانة

يزاللاالفصحيئالربعشاءفيشاركواممنواحذاأنعلىوالتأكيد

هو-لأحدامتيازايعطميلابهالاشتراكمجزدأنأي-الدينونةتحت

أ:27-1.34كورنثوسأفينعرفهكمابولستعليم

منامواضيعأيضاالأخيرالعشاءعنمرقسروايةوفي

المائدةبذلكفتكون؟كمضيفالطعاميسوعيقذم.كورنثوس

الذيالعشاءحيث2.أ:أكورنثوسأفيكما،مائدت!ال!!ل!ارشة

المقذمالطعامأيضافهوهذاومع.الرثعشاءهوالمؤمنونفيهيشترك

هذايوزعوهوبهايتلفظالتيللكلماتوففاوذلك،المائدةهذاعلى

عندماطعافاصارأ:24-25)3(.أكورنثوسأفيكماهنا،الطعام

يعطيهالذيالتفسيرفيواضحوهذا.المسئاأئهبماذبيحةنفسهبذل

)1(

)3(

الحملةعلىنقعحيثا:اامرقسفيكما،ومرقمىتيموثاوسالأرجحعلى

اثيمسأرسل)309!أس!أأءا4لأ55،ول+ه،س!"!أءولوله،ول!ذاتها

.(تلاميذه

ا-23(.و)01:4ا:23اكورنثوسامعا:418قابل

لكلمة"أي-23(الآية)"(نفسهأالرثمى"قبلبولىأنأيضالاحظ

الإفخارمشيئ.العثاءممصىالمتعفقالتعليم-4:ه(تسالوليكي)1"الرث
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هذاإلزامتة"منهكفهموشربوا"جملةوتؤكد-الكأسيقذمعندما

ملكوتإلىكفههذايشيروأخيزا.كثهمتلاميذهإلىبالنسبةالتعليم

هذافيمتضمنهوكما،الرثمجيءعندسيؤشسالذيالآتيا!ته

هذاأنعلىدليلأونجدأ:26.أكورنثوسأفيوواضحالنمق

إلىوخرجواسئحواثئم"26:الآيةفيمرقسذهنفيكانالموضوع

زكرتابحسبالأخيرالفهظهورمكانهوالزيتونجبل."الزيتونجبل

الجماعةحولهالمجتمعةالآتيالرثكرسيالآنويصير.ا-17(:6ا)4

يستعذونالإفخارستيللعشاءالتلاميذاجتمعوكفما.المسئانثة

جبلعلىبل،صهيونجبلعلىلا،الآتيمسبحئيإلىللانضمام

منا(الناجون"حيثالأخروفيالثهمكانهوالزيتونجبل.الزيتون

المسيحذبيحةذكر")1(.الجنودرث،الملكسيعبدون"واليهودالأم

إنجيلميزاتمنميزةبمجدمجيئهانتظارقبلمباشرة،الصليبعلى

-)2(
ذاتها،القيامةعلىالتشديدغيابالاسلوبهذامنوينتج.مر!س

ظهوراتعنتتحذثمقاطعمرقسفينجدلالماذايفشرالذيالأمر

القائم.يسوع

الإنجيلفيبهالمكروزهوالوحيدالحقيقيئالمسثاأنوبما

الأمي(جليل)الجليلفيبل،أورشليمفينجدهفلا()3(،)البولسيئ

رسول،بطرسأتباعمرقمىيدعوأخرىمزة.بولسبشرحيث

)1(

)2(

)3(

23.ا:اواعلىالتمليقأيضاأنظرا-146.7:ازكرتا

13.الاصحاحعلىتعليقيأيضاأنظر

2-23.واا:3-313علىتعليقيأنظر
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بولسأتباعإلىوينضفواأعينهمنصبالجليليضعواأنإلى)1(،الختان

.27-31()الآياتالرومانيئالعالمكلفيالواحدالإنجيلمعلنين

عثرةالمصلوبيسوعهوالمسئابأنالإعلانوسيكون

التلاميذ)2(.كلبلفقطبطرسليسسيواجهها(3ول!طاء54ول)

الجسمانئةاختبار

فيبينهما"الأعمدة"فشل،بولائهمالتلاميذأقسمأنبعدمباشرة

صيغةالفقرةهذه32-42()3(.الآيات)لتلمذتهمالأساسالاختبار

العبرتةفيالجسمانئةاسمأ:ا-12(0)2والكزامينالكرملمثلأخرى

مليء،،)سمينوشامن(العنب)معصرةغاتمنمركب

عبارة5إشعياءفيالمثللهذاالأصلئةالصيغةتستعمل(.خصب

)بقيرين"خصبةأكمةعلى"جملةفيوذلك،الكرمةلتصفشامن

فقطالنبوتةالأعمالفيغاتاسميرد،أخرىجهةمن.(شامنبن

اللهدينونةإلىإشارةالحالتينوفي3،13:ويوئيل63:2إشحياءفي

نصقفيالعبارةهذهتردإشعياءفي.الأخيرةمملكتهتأسيسقبلللخطأة

)1(

)2(

)3(

اصورتةالأمبرافىاليهودعنمسؤولهوالختانرصوللكرنه2.8:غلاطة

فقط.بأورشليممرتبطاولي!،الرومانئة

حأ+!"3هو27()الآية"تشكون"كقكملجملةاليونانئيالأصل

هو"الجميعشك"إنلجملةاليونانئوالأصل3ولءطاء4أ33!3!،ألمحطلم

72الآيةفيالكتابتيالاستشهادح،ول!ح.3ولء!3أء4أ3!ث!،3أ!،وله

يسبقوالذياللهدينونةعنيتحذثالذيالإصحاحا:3،7زكرئامنمأخوذ

.الزيتونجبلعلىالأخروقياللهظهورعننقرأحيث14الأصحاح

38.الآيةفيإلأمرقىفي(تجربة،اختبار)3!عأس!!ي30عبارةتردلا
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الأخروئةأورشليمعنتتحذثفقرةيلي)63:أ-66"17(طويل

الأخيراللهملكوتحولأخرىفقرةويسبق62()الإصحاح

بمرقسشبيهغاتاسميتضضنالذيالأوسطالمقطع0أ-24(66:8)

له،أصدقائهلمحاهمالفيهماالمتحذثيخبر:ناحيتينفيأ:442-32

":"كأباللهإلىتتوففيهماالصلاةكما

البهيئهذا،بصرةمن،حمربثيابأدوممنالآتيذا"تن

بالما.للخلاصالعظيمابالبزالمتكفمأنا؟قؤتهبكثرةالمتعطم،بملابسه

المعصرةدستقد(؟)غماتالمعصرةكدائسوثيابكمحمزباسك

بغضبيفدستهم.معىأحديكنلمالشعوبومن،وحدي(براه)

ملابسي.كلفلطختثيابيعلىعصيرهمفرشق،بغيظيووطئتهم

يكنولمفنظرت.أتتقدمفدفيوسنةقلبيفيالنقمةيوملأن

وغيظيذراعيليفخلصتعاضديكنلمإذوتحئرت،معين

والخير،الرتبهكافأناماكلحسب،الرتإحسانات..."عضدني

كثرةوحسبمراحمهحسببهكافأهمالذيإسرائيللبيتالعظيم

لهمفصار.يخونونلابنون،شعبيإئهمحفاقالوقد.إحساناته

وهوعدؤالهمفتحؤلقدسهروحوأحزنواتمزدواولكئهم...مخفضا

.ومجدكقدسكمسكنمنوانظرالسماواتمنتطفع...حاربهم

امتنعت.نحويومراحمكأحشائكزفير؟وجبروتكغيرتكأين

ياأنت.إسرائيليدرنالموإنإبراهيميعرفنالموإنأبوناأنتفإئك

نحن.أبونماأنترثياوالآن...اسمكالأبدمنذولتناأبونارث

)63:ا-64:8(."يديكعملوكقناجابلناوأنتالطين
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نأرفضوالأئهمإشعياءصلاةيصتواأن"الأعمدة"يستطعلم

يصيرأناللهمشيئة"الأ!مدة"يرفض)1(.التائبينلجميعأئابالفهيعترفوا

أفا63:أ(،)إشعياءخلاصهيقبلونالذينلكلأئاالمسئابذبيحة

غلاطيةفينجدهمابالضبطهذا.لهأميئاويبقىذلكفيقبليسوع

ينتظركانإذ،التلاميذسائرعنبطرسيعزلالموضعينوفيا.ا-24:

المقطعفي92-31)الآياتالنهايةفييترذدأئهإلاالكثيرمنه

(.المقطعهذافي37والآية،السابق

.يسوعخيانةقضةترد41-42()الآيتانالمقطعهذانهايةفي

يهودرفضتمئلفهي:بولسلإنجيلعلاقةالرسالةلهذه،سنرىكما

هيالفرصةهذه.رأيهمليغئروالهمالمعطاةالأخيرةالفرصةأورشليم

رومية.أهلإلىرسالتهفيبولسإئاهاأعطاهمالتي

يسوعخيانة

43-)الآياتأورشليميهودالخيانةقضةفييهوذاخيانةتمئل

كأنجدهماأصاسعلىمبنئةا:36(4إمرقس5،أعح،!"،أباعبارة)1(

منالمؤمن!شاكلأباللهأنعلىثذدحيثأ،8:هوروية4:6غلاطية

102-صفحة،غلاطيةتفسيرانظرأكثرالتفاصيلالسواءعلىوالأماليهود

علىأيض!تشذدالمتنفيأوردناهالذيإشعياءنمقفيالتيالفقرة217(0

الأمكللحمعحدث.وأفكارهمأعمالهمأجازيوألا":اللهخلاصيئمولة

الأمإلىناحيننهموأرسلآيةفيهموأجعل.مجديو-سونفيأتونوالألسنة

البعيدةالجزأئرإلى،وياوانتوبالإلىالقوسالنازعينولودوفول،ترشيثىإلى

ا-)66:7"الأمبينبمجديفيخبرونمحديرأتولاخبريتسمعلمالي

)18.
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أقبليتكفمفيما،وللوقت":يهوذاصحبةفيواضحوهذا.اه(

عندمنوعصيئبسيوفكثيرجمعومعهعشرالاثنيمنواحديهوذا

إنجيلرفضواالناسهؤلاءكل.((والشيوخوالكتبةالكهنةرؤساء

أ!طياللهخلاصإنيقولوالذي،بولسبهكرزالذيإشعياء

سواء.حذعلىوالأماليهود،بالتوبةيطلبونهالذينلكلبالتساوي

.ضلالفيفهم،مسيحهمعنليدافعواالسيفيحملونالذينأفا

لكن.بالسلاحعنهيدافعفلا،الفهسلامبشرىهوالإنجيلكانفإن

معنىبأقي.الغيورينمنبضغوط،يفعلوهأنأورشليميهودقزرماهذا

بسبب؟بهوبشربولسعرفهالذيليسوع"خيانةقبلة"فعلهميكون

نظرةالأمبراطورئةيهودكلإلىينظرونالرومانكاناليهودئةالثورة

،يهوذاالتلاميذمنوكثيرونومرقستيموثاوسكانوئا،وشكريب

بحرئة.بالإنجيلالكرازةعلىقدرتهمتهذدقداليهودئةفالثورة

،يسوعمعكانلشابسطحئايبدوقدذكرالمقطعهذانهايةفي

يجع!!النصقهذافيهناوهو،مرقسهو"الشاب"هذاهرب)1(.ثم

إلىالعودةإلىمرقسإنجيليدعوهمالذين،وأتباعهلبطرسمثلأنفسه

مرق!قالرسلأعمالتصؤروكما.عنهابتعدواأنبعدالحقيقئيالمسئا

ه!!ذاا:37-38(،)5بولسخطىفييسيرأنيستطعلمشخضا

""الشابسيعود.مؤفتبشكل-ولكنيسوعمنيهربمرقس

يتبعهكان"أو"آخرينمعيتبعهكان"تحني3ألمطهاهطس!وللأاح،أجملة)1(

يفيدالذيالأمر،التائمغيرالماضيصيغةفيفالفحلالأمريكنأئا"،لفترة

الماضي.فياصتمرارتة
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سيعودالذيلبطرسمثلأويكونأ:ه)1(،6فيالقائمبالرتليبسسر

بشكلعنهابتعدأنبعدوالقائمالمصلوببالرثليبشرالحطرةإلىأيضا

أيقما.مؤفت

المحاكمةفيوبطرسيسوع

53-)الآياتيسوعمحاكمةعنيتحذثالذيالمق!عيمئا!زبما

)2(،الكهنةرئيسفيالممتليعقوببينأورشليمفيلقاءآخر65(

كفهاالمناقشةتدور.الأعمتبزعاتمنجمعماإليهيحملالذيوبولس

لشالهيكلأنتظهرأنوهدفها،أورشليمإلهكرسي،الهيكلحول

بشرفقد.القديمالعهدأئامفيالحخةهذهونجد.المسئاإلهكرسي

تعليم()توراهفييعدلماللهبأن،وحزقيالإرمياوخصوضا،الأنبياء

فيهذايعنيالأنبياء)3(.()الكلمةدبارفيبل،الأورشليميئالكهنوت

كلمةبل،"العمود"يعقوبتعليميبلغهيعدلمالقهأنمرقسأئام

مسيخا،المصلوببيسوعيبشرمكانأفيفيأتهوالحقيقة.بولسإنجيل

وهيكل،المسيحجسد،3ءاححح(!أ،قهال)اللهجماعةتكونهناك

مركزالأرضثةأورشليمليست")4(.(بشرية)بأيدالمصنوعغير))الله

مرقى.فيالموضحينهذينفيإلآأ+!ء+5ط30عبارةتردلا)1(

ا:44.علىالتعليقأنظر)2(

لاحظا-75.177صفحة،الثاكالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر)3(

65.الآيةفي"تننأ"عبارة

؟74:رومية22-26؟صفحة،تالونيكيأهلإلىالأولىاشصالةتفسيرأنظر)4(

؟91-37:كورنثوسا-27؟21:21؟02-ا6:2كورنثوسا5؟-21:4

الحبارةاصتعمالالاحظ2:21أفسسوأيضا6،16:كورنثرس2ا؟6:9

وفيالفقراتهذهفي،الأقداسوقدسالقدسأي،الهيكلألناء30!ولذاتها
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كتابمن،الإنسانكابنيعودعندماسيعلنفهوللمسثا،قيادة

سلطائاأعطي"والذيالسماوفيالفهعرشعلىجلوسهالذي،دانيال

...")1(.والألسنةوالأممالشعوبجميعلهتتعئدلكي،وملكاومجذا

،دانيالفيالإنسانوابنمرقسفيالإنسانابنبينتشابهأيضاوثضة

.)2(الاضطهاداحتمالناحيةمنوذلك

مستقللمقطحيسوعمحاكمةنتيجةينتظرالذيبطرسذكريمفد

66-الآيات)الحقيقثةللتلمذةآخرامتحانفيرسوبهيظهرأنهدفه

كمدئر""ولهكهـ!(3)!اسلطانهاستعماليحسنلافهو.72(

سئدهيعودحئىالبابويحرسيسهرأنلهينبغيالذي،اللهلبيت

هذاعلىيدلا:34-3.36مثلإلىإشارةهذافي.أ؟34()3

بطرسنكرانوفي)3(.الموضعينفييظهرالذيالديكصياحموضوع

فهو"الجليلئي"اسمأئا.بولسإنجيلرفضهإلىإشارة"جليلئا"لكونه

)1(

)2(

)3(

5:أكورنثرس2أنظر"تجريةبأيدالمصنوعغير"حول.ا:58(4مرقس

.211:وكرلوسي

.41-ا7:3دانيال

.الفقرةهذهفيبولىمعأخرىصلةهناكتكونقد2-7.22،25:ادانيال

01034أيضاأنظر):65ا4في(لأأهولس!5)البصاقانلاللافت

فيإلآتردلا)وهي4:14غلاطيةفيلا"!5،9بعبارةيذكرا:91(وه

يسرعو""الق()الرسولملاك"بىنفسهبولسيمئتهحيث(الموضعهذا

ليتردوالي،الحديدالعهدفي9،+س!لالم5عنالأخرىالأمثلةأئا."المسيح

أ:!أ؟5بم6أ:ه4مرقرفتتبعا:832لوقا27:03؟26:67؟مئى

التوالي.علىا:34،.

الاسموهو،الحديدالمهدفيفريد:1335فيع،طءا!ءأ+ه"3195

(.)ديكعهلم؟س!ا!كلمةتركيبهفيتدخلالذيفيهالثاني
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فياليهودمثلالأمبقبولمرتبطةمرقسإنجيلفيأساسئةعبارة

بطرسيستعملهاالتيأ"!ول!"أ!ول!ولأس!2عبارةوتعني.الكنيسة

يطلهتحيث،غلاطيةبرسالةتذكروهذه"نفسهالواحديلعنأن"

الإنجيلغيرلمحانجيليبشرقنكلعلىكاح!ط،!ول!عبارةبولس

أ:8-9(.)غلاطيةالوحيدالحقيقئي
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الرومانئةالسلطاتأماميسوع

استجوابعنيتحذثالذيالمقطعفيالاتهامموضوعيذكر

الرجلشفاءروايةفيذاتهبالموضوعأ:أ-ه()5ليسوعبيلاطس

الأممنححولرسالةالأولىالفقرةتنقل3:أ-6.فياليداليابس

الجماعةفيلهممساوينأعضاءبجعلهملليهودكالذيسلطائا

محاولةتشكلالتيروميةرسالةتعابيرعلىالفقرةهذهتعتمد.المسئانئة

نأهنانجد.الإنجيلقبولإلىالأورشليمثةالقيادةدعوةالأخيرةبولس

رؤساء)"الأورشليميةالقيادةأظهرت.النهايةفيرفضتقدالدعوة

الذي"اليهودملك"قبولرفضها،يسوعاتهامهاعند"(،الكهنة

مسفحةثورةيقودأنعوضالرومانئينيدعلىالهزيمةبصصتيقبل

الذيهوالمتأئمالمسيحوهذا،متأئمبمسيحبولسبشرلقد.ضذهم)1(

يرفضونه.

-6)الآياتالقضةهذهفيوظيفتههيماأو،برناباهوقن

نألهاكانعندما،الأورشليمئةالقيادةأنأخرىمزةيظهرإته؟15(

)الآيانالهردمللثبانهإقرارهمنأكئربيلاطسي!وعيجيبلاكيفلاحظ)1(
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"ابنبمارأبمااسميعني.الثورةاختارتالمعاناةأوالثورةبينتختار

من.المسئالقب،"اللهابن"تسميةإلىإلماح،لهذا،وفيه."الآب

التي،الاسمهذاقبل(ثا5ول!ثحه!حا30)"المدعو"عبارةهنا

،يسوععكسهو"المسئا"هذاولأن."الخطأ)1(":مدلولتحمل

القيادةرفضطبيعةلتصويريصلحفهووثائزا)2(،متمرذالكونه

)3(.بولسبهنادىالذيالمتأئمللمسئاالأورشليمئة

الذممبيسوعشخصهفيبولسيمئل،مرقسفيصحيحهووكما

"حسذا"ليسوعالكهنةرئيستسليمفيهناهذاونرى،بهيكرز

للذينكوصفا:هافيليئيفيالاسمهذايرد9(.ولهط،ط)30

الخاصق)4(.تعليمهملينشروابولسسجناستغفوا

يسوعمثهمويحصل،بطرسنكرانفيالحالهيوكما،أخيزا

عوضا،لكثهم.1(9،12،4الآيات)رأيهمليغتروافرصثلاثعلى

)1(

)2(

)3(

21-)الآتانكاذبين"مسحاء!إلىإشارةحيث13الإصحاحمرضأنظر

6-7(.)الآيتاناللهمكرتلتأسي!شرطاالحربيحتبرون22!

كأيكونأنأيضايمكن.أبابارالآراميللاسماليونانيئالشكلهوباراباس

صاالعبرتةللفطةفلبالأخيرةفالكلمة؟اباسوبارابابارعلىلعبالاسم

فيلاحفا)أنطرالجيث!.أوالمحاربونالرجالأوالحربفيالخدمةتعنيالتي

بيلاطىيسألكيفأيفحالاحظ(.الراقييوسضعلىالتعليقالكتابهذا

هذافي:9،12(الآيتان)مزتينبلمزةلالليهودكملكيسوعحولالسؤال

ثورممب.مس!ااتباععلىأصروااليهردأنإلىإشارةالثديد

11(.)الآية"باراباسبالحريلهميطلقلكيالجمعالكهنةرؤساء!فقح

الثريرةالأعماللائحةمنجزخاالعبارةهذهتكونلافقطالموضعهذافي

3(.3:تطس4؟6:تيموثاوس5،21:اغلاطيةا:92،روميةفي)كما
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لمسئانئةاللهلرفضعلامةالصليباعتبارهمفييستمزون،هذاعن

الصليب"إنجيل"قبولبولسخصومرفضتمثلنظرةوهي،يسوع

أته"الصليبإنجيل"قبولالعنيدرفضهميعني)1(.وحيدة"اللهكلمة"

يحاولواأنبدلالقادةهؤلاءيتركواأنالحقيقئيالمسئايتبعونالذينعلى

هدايتهم.أوإتباعهم

الصليببأنبولستعليم2(.أ-:6أ)5بيسوعالاستهزاءويؤكد

فقد2-25(..أ:كورنثوس)1أيضاللأمبلفقطلليهودليسعثرة

فياليهودإلى"الدهرهذا"عظماءممثلو،الرومانالعساكرانضئم

فكرةأنالفريقانويعتبر.الصلبإلىواقتيادهيسوععلىالبصاق

كما"الدهرهذاعظماء"يناسبموقفوهذا.مضحكةيسوعملكثة

هذاعظماءمنأحديعلمهالم"التي2:8:كورنثوسأتصفهم

المجد".رثصلبوالماعرفوالولأن،الدهر

والموتالصلب

إلىوأتباعهبطرسإلىأخرىدعوةعلىنقعالصلبروايةضمن

الصليبإنجيلوائباعالمسفحةالثورةيدعمونالذيناليهودإهمال

التاليةالفقرةوفيهنامقذمالإنجيلهذا.21-32(الآيات)البولسيئ

شخصفينجدولعفنا)2(.الملكآلاميصؤرالذي22،المزموروفق

)1(

)2(

فيليتي02-25؟ا-18،ا:7كورنثوساا؟أ-6ا3:ابمغلاطيةأنظر

2:14.ا:.2؟كولوسي3:6؟2:8؟

اشرافي.على34ا:24،92،و4مرقسفيوا22:18،7،مزمورإلىيار

75-76.صفحة،الثانيالجزء،القديمالعهدإلىالمدخلأنظر
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أ!ولحعلا"30اليونانئةفالعبارة.بطرسإلىإشارة"القيروانيئسمعان"

الملك،قوةوخصوضا،القؤةتفيدالتي()1(،قرن)قيرنالعبرئةتشبه

لقيمتهاالأسماءغالئامرقسيختاروبئنتسبقوكما.الفه)2(مسيح

جعلهالذيفما،هذاصخإذا.رسالتهنقلعلىتساعدهالتيالرمزتة

الذيمماالجواب"؟"القيروانثيبلقب"بطرس"الأؤلالاسميربط

يدعومرق!رأنهوإنجيلهكتابةمنمرقسهدتعننعرفهمايناسب

التي،ممتة)3(الأالبولسئةالكنيسةقائدأو،قيرنيصيرأنإلىبطرس

يقبلأنإلآله)4(خيارلاهذاأرادوإذا.الحقيقئةالمسئانئةالجماعةهي

الأحرفعلىاللعبويتكزرالبولسيئ)5(.الصليبإنجيلشرطدونمن

)1(

)2(

)31

)4(

)51

الاكةالأحرففتطابقالمخزكةالأحرتدونمنتكتبكالعربتةالعبرئةلأن

فهي""قلفظةتعرفلااليونانئةولأن(،-قىن)كرنيهشناالذيهو

".)كلفظةتستعحل

مزمور؟اه:16أيوب:22،3صصوئيل2؟ا2:1،0صوئيلاأنظر

؟ا:91327؟:211؟ا.:2429؟،98:17؟ا2:75.4،50؟:18

.8دانيال2؟92:1حزقيال؟أ2:3،7مراثي2؟ه:48إرميا؟ا481:4

هوالأؤل.أيفارمزتامعنى،وروفوسالإسكندر،سسانأبناءلأسماءلعل

الائع-الر:مانتيوتالتا-اللاتينيئللاسمترحصةوالثانيالهلينتةمؤشساسم

رو""بحرفيبيدأباليونانتةكتبإذالأتهر!فوساسماستعملزبماولمول".3

مدعوبملسالتيالأعممناطقهيهذه.رومااسمفيالأؤلانالحرفانوهما

.كأبقيادتهاالى

.21الآيةبدءفي(سخروه)لههولءع!!!+ء3ولأفعللاحظ

يحما!أن)!!!+هأول!،353وللمهه،لمه!جملةتشعصلكيضلاحظ

الجمعإلىوتجههاالتييسوع:صئةفيوردتالتيذاتهاالتعابيرهنا(صليبه

ويحملنفسهفلينكر،يتبحنيأنأراد"من:الجمغإلىأي،تلاميذهوالى

."ويتبعني(!!3،ه"5ول31!ول3ه+!ول15ول)صليبه
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موضع"بالجلجلةتترجمحيث22الآيةفين-ر-قالساكنة

بقبوله.الصلبحصلحيث(1،4!عطلماه30901)"الجمجمة

الصلبيقبللاالذي،ليسوعتابعأئهبطرسيبرهنيسوعصليبوزر

الآيةفيالمزمعنىهو)هذامسئانيئمسحكليرفضبل،وحسب

البولسيئ)1(.الصليببإنجيليرتبطلمإذا23(

بينالاتفاقعدمعلىالتشديد32و27الآيتينفياللضينوظيفة

هؤلاءأنوالحقيقة.أورشليمفيالمسيحئةالقيادةوتعليمالبولسيئالإنجيل

الف!صة1()2(117:0)باللصوصوصفواأنسبقاليهودالمسيحثينالقادة

غيرسببهكانإذاشيئايعنيلافهو،الصلبقبلناولوحئىأئههنا

كانواولكثهم،صلبواالمسفحيناليهودالمتمزدينمنفكثير؟وجيه

النبوءاتيتضمالذيهوالحقيقيئالمسئاا:22(0)3"كذبة"مسحاء

فييسوعحديثويوحي.أ:17(1)الأعملكلالقهبيتبابويفتح

بمظواهرهمفييقنعواأنيمكنالكذابينالمسحاءبأن13الإصحاح

إدخالأفا.الكذابمنالحقيقيئيمثزالذيهوالتعليم"مضمون"لكن

لاحظالحقيقيئ)3(.الإنجيلمضمونفيفجوهرفيأ(.أ:3)الأءمممل

(3وللأ"معهصلبا"أئهمامع32(:1)5"يعئرانه"اللضانكانكيف

)1(

)2(

)3(

ال!على.معا:3-49أنظر

للأتهلالتصديقجديرا:27وها:17ابينصلةثفةلأنطرحيكالىإذا

مرش.ليالموضمينهذينفيإلأنجدهالا"لصوص"عارةأنعلىمبنيئ

إلىوترجعتذكر":يقولالذي22المزموراستحمالفيالاهتمامهذاينعكس

ا!ك!لرثلأن.الأمقباشلكلقذامكوتسجد.الأرضأقاصيكلالرث

27-28(.)الآيتان"الأعمعلىالجسفطوهو
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في3لأولحول!،3عهولحول7251لآيةافي!ول0،ولء،3عهول3أول)

ذاتهاالعباراتتستعملفهي:واضحالثانبةالجملةمصدر.32(الآية

!!)1(!لالمسج"مع"الهبشفيثول!ي!عطهاالي

فهمبمالصلبيقبلوالنالكذبةوالمسحاءالكذبةالأنبياءأنغير.

التمزدعنيدافعونمابقدرللصليبرفضوكأتهالخلاصيفهمون

فع!!كما"به)اهزئامعهصلبااللذانالاثنانحئى،هنامن.المسقح

.الأرضعلىالذين

وهماعليه(93!اكا!وللمههثح!ط)يجذفونالمجتازونوكان"

خقص،أئامثلاثةفيوبانيهالهيكلناقضياآهقائلينرؤوسهميهزون

فيمستهزئونوهمالكهنةرؤساءوكذلك.الصليبعنوانزلنفسك

نأيقدرفمانفسهوأثاآخرينخفص:قائلينالكتبةمعبينهمما

31(.92-الآيات)"يخفصها

النمق)2(.هذافيالتجديفهيالصليببرفضالخلاصمساواة

4(ا:33-ا)5يسوعموتعنتتحذثالتيالفقرةوتستعمل

مزموروهو91،المزمورإلىإشارةتضيفلكئها22.مزمورأيضا

الرثعلىالإيجاقيالأمرذيناقشالأؤلأنحينفيآخر)3(.ملكيئ

صرت":الخاصقشعبهمنالملكأعداءعنالثانييتحذث،الممسوح

)1(

)2(

)3(

.6:41؟5:42؟ا!:2طيةغلا؟6:6رومية

14:64.و2:7يروقابل3:28-92أنظر

الحزء،القديمالحهدإلىالمدخلأنظر2.ا96:مزموراإإشارة36الآيةفي

.76صفحة،اتالثا
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أكلتنيبيتكغيرةلأن.أميئبنيعندوكريئا،إخوتيعندأجنبئا

عازاذلكفصار،نفسيبصوموأبكيت.عليئوقعتمعئريكوتعبيرات

فيالجالسونفيئ.يتكفممثلألهموصرت،مسخالباسيجعلت.عليئ

قائديعترفحينفي8-12(.)الآيات"المسكرشرابيوأغانيالباب

مضمونبالضبطوهذا،اذابنهوالمصلوبيسوعبأنالأمميئالمائة

غير،الصليبعن""لينزلهإيلثاينتظروناليهوديزاللا،الإنجيل

الظاهربالمسئابشرالذي،)1(بولسبشخصأتىقدإيلئاأنفاهمين

صلبه.فيكذلك

،4(0:أ)5"بعيدمنينظرنكن"اللواتيالنسوةهنقن،ولكن

علىتعليقيفي؟المصلوبيسوعمنيقتربنأنيشأنلااللواتيأي

اليهود)2(وبولسيسوعأقرباءتمثل(وأولادها)مريمأنإلىأشرت:63

تمئلفالثانية.كاملةمجموعةتمئلمنهماكل،مريمانهناعندنا.

قريب"يوسي"اسم،الإشارةسبقتوكما،ويوسييعقوبج!اعة

الأولىأفابرنابا)3(.جماعةفيهوالمقصود،اليونانئةفي"سئم"عبارةمن

وهو(المراقطبرج))4(مغدالبالعبرئةيذكراسموهو،المجدلئةفتدعى

)1(

)2(

)3(

)4(

9:9-13.و4:8ع!ىتمليقيأنظر

يعقوبإلىالنقديوخهكيفلاحظ3-3.34:اعلىتعليقيأيفحاأنظر

شألهستقفل(ولهأ!اهعطأول)الصغير""فتسمية؟/برنابا/ويوسي

ضيخ.أو"عمود"!مكانتهالاعتباربحينأخذناإذاحصوضا

6:3.علىتعليقيأن!

لرىأنعليناولدلك،المتحزكةالحروفتكتبلاالبرئةبأنقارئيتذكيرأوذ

(.)مغدللقطالساكنةالحروففيالتطالق
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إلىهذايلمحزبماا:ا)1(.2ومرقس5:2إشعياءفيالكرمبرج

بهذافصارت،البولسيئللإنجيلأمينةبقيتالتيتيموثاوسجماعة

الحقيقئة.الرتكرمةوحدها

والهيكلأورشليمإلىإلماح،الأرجحعلى،ففيهسالومةاسمأفا

جهة،منالمرأةاسمبينالساكنةالحروفتشابهلاحظ:أخصقبشكل

باني،-وسليمانالأصلئةأورشليمتسمية-وهيسالمواسمي

تمئلهاالتيالجماعةتكونهذاصخإذا.أخرىجهةمن،الهيكل

بشك!اليهودئةيهودوكل،خاصقبشكلالأورشليمئيناليهودسالومة

ضياعفيصارت،المجدلئةمريمفيهابمن،الثلاثالفرقهذهإن.عائم

وحدهاوتركت،(الأرجحعلىأيضا)وتيموثاوسبولسموتبعد

منينظرن"كنلذا؟الرومانئينأيديعلىأورشليمنهايةلتواجه

بعيد".

النسيانفيالدفن

،"الراميئ))لقبيعطينا؟أ:42-47()5الراميئيوسفطنمن

-هارالعبرئةمنمشتقايكونأنيمكنإذ.الحلولبعض،اليونانئةفي

عبارتيلاستعماليمقدالحالهذهوفيالفساد(،)جبلريماتايم

الشخص،هذاعننعرفهماباقيأئا:)جسد(3ثه!وثه"9!

يوش!""اسم:الرافييوسفيمئلهالذيالشخصلنفترضفيكفي

ملكوتمنتظئراأيفماهووكان،شريف"مشيربووصفه؟نفسه

ا:ا.2علىتحليقيأنظر)1(
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يمتليوسفبأنيوحيكتههذا.الصليبعنيسوعوإنزاله؟"الله

تركه:ثئمأؤلأبولسمععملالذيبرنابا

سبطبمعنى"يوسف"إلىكإلماح6:3فييوسيفشرتأ(

الأخفصورة.يهوذاعنانفصلتالتيالشمالئةالمملكةأو،يوسف

بولس.تركلمأبرناباتشبهأخاهيتركالذي

الذيالأمر،أورشليمكنيسةفيمحترئاعضؤابرناباكان2(

وصلصلةوجعله،أنطاكيةفيالكنيسةجماعةأعينفيسلطةمنحه

)1(.أورشليموبينبينهامقبولة

إنجيلخدمةفيبيديذاعملاوبرنابابولسانفصلأنإلى3(

)2(.مجيئهينتظرانالمعنىبهذاوكانااد4،ملكوت

الإزائئة،الأناجيلبينالوثيقةالعلاقةالاعتباربعينأخذناإذا4(

يمكننا،مرقسيستعملهالذيذاتهالتقليدعلىيعتمدانولوقامئىوأن

الراميئفيوسف.اللاحقاللوقانيئالتقليدمنإضافئةدلائلإلىنشيرأن

))الرجلبيوصفانفكلاهما،الرسلأعمالفيببرنابامرتبطلوقافي

أفيفينجدهالاعبارةوهي،حولء()3(3)30"أة!ء"الصالح

الجديد.العهدفيآخرموضع

لكن،جيذاطابغايعطيهيوسفعنيقالالذيالإيجابئيالأمره(

)1(

)2(

)3(

ا:22-24،03.اأعمال

.اا-ها:4مرقرأنظرا.4ا؟23-.3،ا:هاأعمالابم.2:ا-غلاطية

11:24.وأعمال23:.هلوقا
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يخالف"الصليبعنيصوع"فإنزاله.يدوملاسطحيئالجودهذا

البولسيئ.الصليبإنجيلخيانةويعتبر،مرقسيقذمهكمابولسإنجيل

فأكتفيالآنأفا:المناسبالوقتفيأكثربتفصيلهذاسأشرح

يكون،الرامئيلعملالسليبالطابعتحليليصخلو،أئهإلىبالإشارة

كأقربعملهبرنابابدأفقد.برناباوبينبينهالمطابقةأحسنقدمرقس

خصومذلكعنعوضاليتبعبعدمافيتركهولكئه،لبولسمعاون

وأبالصليبيخجلونإئهمبولسعنهميقولالذين،المتهؤدينبولس

الصليب.عنيسوعينزلون،آخربكلامأو...ينكرونه

الطابعتؤكدالأخيرةالنقطةهذهحولإضافئةأخرىإشاراتثفة

الفه"ملكوتانتظاره"حولالملاحظةفيتأفل.يوسفلعملالسلبئي

حيثأ:28-2،34في"الثهملكوت"حولالملاحظةمعوقابلها

فيئتكمنكقهاالشريعةإن(الفزيسئينمرقسفييمئ!ث)لكاتبيقال

إته،يسوعلهويقول،بحماسهذافيقبل)1(،والقريباللهمحئة

نأعلىأحديجرؤلا"هذاوبعد."اللهملكوتعنبعيداليس"

،ويوقعوه)2(ليمتحنوهأسئلةيسألونكانوافقد.شيئا(يسوعأيسأله

"يجرؤون"لافلأنهمبعديسألوهأنعلى"يجرؤوا"لمإذا،والآن

به.إيمانعدمعنيعئربشيء،يسوعضذبشيءيقومواأنعلى

يظهر(15ثا5)"يجرؤ"عبارةفيهتردالذيالوحيدالآخرالموضع

منهويطلببيلاطسإلىفيدخلالراميئيوسف"يجرؤ"أ:5:43في

)1(

)2(

5:14.وغلاطةا:38روميةأنظربول!بمإبحيلمضمرنعنملخص

ا-27.ا:8،السابقةالفقرةليالمذوتتينصؤالأنظر
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إزاحتهتمكنلا""عظيمبحجريختمقبرفيايحدفنهيسوعجسد

لأتهحميذا،يوسفقصدليس،يسوعوكسائليا:4-3(.)6

سبقمرقسلكن.الموتنسيانإلىيسوعبجسديدفعأنحاول

سيقوميسوعجسدلأن،فاشلةبذلاكهذهمحاولاتأنوأوضح

ويفهم،هكذا،بهسيكرزوأئه،بشرتةبأيدمصنوعغيرلقههيكلأ

)1(.حولهوالمجتمعةبولسلمحانجيلالمؤشسةالمستانتةالجماعةفيويعالق

43()الآيةبيلاطسمنيسوعجسدالرامئييوسفطلبعندما

لروماأنبهذايعترففهو.أخرىناحيةفيلبولسمضاذاموقفااتخذ

.تشاءكمابهتتصزفأنولها،المصلوبيسوععلىالأخيرةالسلطة

تحتيسوعجسدوأن،صحيحغيرهذاأنتكرازايعقمبولسلكن

سابق،موضعفيمرقسشذدكما،اللهوان،وقؤتهوحدهاللهسلطان

58؟)14:وحطهاللهمنمبئثاجديذاهيكلأالثالثاليومفيسيقيمه

كهذهسلطةالرومانئةالسلطاتإعطاءفيمرقسترذدأتا.أ:92(5

أعطاهفما:لكلماتهالدقيقاختيارهفيفينعكسالمصلوبيسوععلى

فقط"جثته"بلالمسيح3()!وله"جسد"ليسليوسفبيلاطس

.45(الآية9؟كاحلأهأ)

فبولس.بولملإنجيلمضاذرومالسلطةالمشروطغيروالخضوع

فقد.وأعلىمختلفةلسلطةالولاءبلوأباطرتهالروماالخضوعيعلنلم

محليحلإنجيلأ،الرومانئةالأمبراطورئةقلبروما،إلىحمل

الأمبراطورتةسكانكلودعا.وخلاصهاللها!ؤةكمصدرالأمبراطور

6.ا:52-ه3علىتعليقيأنظر)1(
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أيضا،الأمبلفقطاليهودلا-للأمبراطورالخاضعينوكلالروممانئة

للأمبراطورليستافةبطاعةالحضوعإلى:البربر-اليونانثونفيهمبمن

)1(.للإنجيلبل

انتظرمافعلوبهذا.الصليبعنيسوعالراميئيوسفأنزللقد

يوسفففعل.قطيفعلهلمولكئه،إيلئايفعلهأنالصليبعندالواقفون

نظرفي:مرقصفييمثلانهالذيالشعبتصزفيطابقانإيلئاورفض

انضغعندماالصليبعنيسوعبهذافأنزل؟الصليببرناباأنكربولس

راففمالإنجيلهأميئابقيفقدبولسأئا)2(؟المتهؤدينبولسخصومإلى

في)3(.مرقسروايةفيكإيلتا،عنهالمسيحوإنزال"الصليبإنكاردوئا

صورتههيقيامتهقبليسوععنالأخيرةالذكرىبولسإنجيلقلب

نظرفي،يسوعيبقىيجيءأنوإلى)4(.الصليبعلىمصلوئامعففا

"المصلوبالمجدرث"،وغيرهاالرومانثة،العالمهذافيالسلطاتكل

2:8(.كورنثولر)1

الصخر""هذايمئل."صخر"فيمنحوتقبرفييسوعيوضع

74الآيةفياللافتسالومةاسمغيابيوحيكما،)5(الهيكلجبل

عيها.وتعليقيا-16ا:6،4روميةانظر)1(

75-صفحة،غلاطيةرسالةتفسيرفي2:122-اغلاطيةعلىتعليقىأنظر)2(

)3(

)4(

)5(

ا:36.وه9:4-5علىالعليقأنظر

ا-18،21؟ا:13،7كورنثوس6:12،141،ا،24؟5:ا3:ا،غلاطية

؟2.ا:كولوسيوأيضاا؟2:83:8،فيليئيا:4؟3كورنثوس2:22؟

.2:16وأفسسأ؟2:4

الحهدإلىالمدحلفي(جبل)صخرةالعبرتةسورعبارةعلىتحليقيأنظر

.4-424صفحة،الثالثالجزء،القديم
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معذكرهاإلىحاجةفلاالهيكلتمئلأتهابما:04(الآيةمعقابل)

يوسفيضع،ذاتهالرمزفيالمعنىيحملالذييسوعقبر"صخر"

الهيكا!فييسوعبوضعهليس،أورشليمفي،رمزئا،إيمانهإذاالرافي

ا:4(.6ا:46،)5ثابتبصخرهناكعليهبالإغلاقبل،فحسب

حاربواالذينالغيورينإلىإلضارةيوسفعملفينرىأنصعئاليس

وضعواأتهمالسببللميلادو.667بيناليهودتةالحربفيروما

هذامرقسيرفض.الأرضئةأورشليمفي،الخطأالمكانفيإيمانهما

لهيك!!يخضعلاوأته"الصخر"يهزمهلنيسوعأنمظهراالإيمان

التقليدفيبالهيكلالفهعلاقةلمفهومأمينةترجمةبدورهاهذه.أورشليم

هيكلصتانتقلتالقهسكنىأنوحزقيالإرمياعذافقد.النبوفي

المكانالنبيئشخصفأصبح.نفسهالنبيئأقي،ممثلهشخصإلىأورشليم

مدينة"هزيمةتعنيلاوعليه.الجديد)1(إسرائيلحولهيجتمعالذي

لاكما.مدينتهمعيتماهىيعدلماللهلأن،اللههزيمةودمارها"الله

مصنوعغيرهيك!!"جسدهلأنيسوعهزيمةأورشليمهيكلدماريعني

أ:58(.)4أتامثلاثةبعديبنىأنوشكعلىوهوبأيلإ"

-أد3ا؟ا-3636صفحة،الثاكالجزء،القديمالحهدإلىاهدحلأنظر)1(

6.أ:52-ه3علىالتحليقأيضاأن!ا..6
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أورشليمعلىأخيرعرض

النسوةتمتلهاالتيالثلاثللجماعاتيكنلم،الأولىللوهلة

مصيرأنوتعتبرالراميئيوسفحذوتحذوأنإلأآخرخيارمنالثلاث

ولكن(.الهالكةأورشليم)فيالقبرفيعليهختمقديسوعجسد

فيالمسحعنيتحذثالذيالمقطعمنعلموامرقمقدإنجيلسامعي

بهقامتالذيذاكهويسوعلجسدالشرعئيالوحيدالمسحأنعنيابيت

النسوةواجهت،القبرعند،وهكذاالمسئا)1(.بانهاعترفتالتيالمرأة

نفسه،مرقسيمئلالذيالشابلهنقذمهالذيالآخرالخيارالثلاث

بولسإنجيلفيالآناعتمدوالذي،البولسثينللتلاميذالجديدالقائد

وأثهقامقدالمصلوبيسوعبأنيعترفواأنيعفمهما:ا-8()2(.)6

يطلبوهأنفعليهم،منهمبطرسجماعةوخصوضا،همأفا.ينتظرهم

أفيفي.)3("الإنجيلبدء"منذهوحيث-،الأم-جليلالجليلفي

الحرببسبب،أورشليمأي،القبريغادرواأنكفهمعليهم،حال

8(.)الآيةآخرمكانفييستقزواأنويحاولواالمشتعلة

)1(

)2(

)3(

عليها.وتعليقيا:3-!4أنظر

"البيضاء".المحمودتةثيا!الشابيرتدي

.الآياتهذهعلىتعليقيأنظرا؟ا:ا،9،14،6
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عندما"فقطممكئاتعليماتهوأتباع(الشاب)مرقسسماعويصبح

.)1(يعقوبيهودئةبمعنى"السبت"نتركعندماأي،"السبتينقضي

الموقفعلىالمحافظةيمكن،المحسوسةأورشليمانتهاءبعدحئى،وإلأ

فتئماالذيالأمر،"التهؤد"علىالأممئينالتلاميذبإرغامالقائلالعقليئ

فيالنقطةهذهأهقتةتظهر)2(.ينفذوهأنيحاولونبولسخصوم

الآخيرين:المقطعينبدءفيالسبتإلىالمتكزرةالإشارة

..."السبتقبلماأيالاستعداد،كانإذالمساءكان"ولما

يعقوبأثمومريمالمجدلتةمريماشترتالسبتمضى"وبعدما

وله،)الأسبوعأؤلفيجذاوباكزا.ويدهئهليأتينحنوطاوسالومة

طلعتإذالقبرإلىأتين("السبتأؤل"،حرفئاوله،!؟؟ء3،

.أ-2(أ:)6"الشمس

أخرىوسلسلة،جديدونهار،جديدةبداءةهناكتكونعندئذ

الخلئةبل،الغرلةولابشيءالختانلا"حيث(الأسابيع)السبوتمن

علىورحمتهالقهسلاميسودوحيث،أ(6:ه)غلاطية"الجديدة

فلا.16(.الآية)إنجيله،بولسشريعةيحفظونالذينوعلىإسرائيل

)1(

)2(

برلالايعدلم.وحدهيعقوبأئمإئهاالثانيةمريمعنتقرلالآيةهذهأنلاحظ

المحتمعةالأورشليمثةالحماعةهيالمزةهذهالوحيدالثريك؟الحوارفيشريكا

)حارحالأملطاقفيالحقياقيئالرسولبولسكانعدما.يعقو!حول

الإنجيلحانبرلابالكن.معاونهالأمربدءفيبرناباكان(واليهودتةأورشليم

رسولأ.يكونأنعنوبطللحدمافي

2:14(.)علاطيةأنطاكيةفيحصلكما
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سالومةولاويوسييعقوبأئممريمولاالمجدلثةمريمولاالراميئيوسف

الرومانئةالأمبراطورئةعلىالأخروفياللهحكميجلبواأنعلىقادرون

الشاببهانطقالتيالدعوةوحدهابل،أجمعالعالمعلىوتالئا

قذمهالذي،بولسإنجيلالدعوةهذهمضمون.بيضاءحفةاللابس

،للدعوةوسامعوهقارئوهيأبهلمفإذا؟مكتوببشكلهنامرقس

سيسود.الذيهوالمحهسلامفعكس،الخوفمنمضطربين

مرقسلإنجيللاحقتاننهايتان

مخطوطينبحسبوذلك9بالآيةالأصلئيمرقسإنجيلينتهي

الخطوطاتأهئممنالخطوطانهذان.والفاتيكانيئالسينائيئهمامهمين

تضيف.مرقسإنجيلعنشهاداتمنوصلنامابينمنوأوثقها

ب!تالعربئيالمقذسالكتابفييظهرالتيالمقطعأخرىمخطوطات

))النهايةبىالعلماءعندمعروفالمق!حهذا.2.و9الآيات

أقصربأخرىالنهايةهذهتستبدلمخطوطاتأيضاوثضة."الطويلة

القصيرةالنهايتان.الحواشيفيالمقذسالكتابنسخبعضتوردها

منالأخيرالجزءفيإليهماأتطزقوسوفلاحقتانإضافتانوالطويلة

السلسلة.هذه

علىيحوييكنلممرقسلإنجيلالأصلئيالنمقأنيعنيهذا

وصعبمربكاللبعضيبدوالذيالأمر،القيامةبعدليسوعظهورات

هذانفهما:22-4،26علىتعليقيفيأشرتكما،لكئنا.القبول

مباشرةمقذمةمرقسفيالصليبعلىالمسيحذبيحةأنندركعندما

سبيلعلى،لاحظبول!.مرقسيتبعأيضاهذافي.المجدفيلمجيئه
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26،أ:اكورنثوسأفيللقيامةذكرلكلاللافتالغياب،المثال

الآياتفيتأسيسهروأيةبعدالرثعشاءهدفعنموجرانجدحيث

إلىالصلبمنبولسيقفزمرقسنهايةفيالحالهيوكما23-25.

الكأسهذهمنوشربتمالخبزهذامنأكلتمكفمالأثكما:الأخيرالمجيء

يجيء".أنإلىالرثبموتتعترفون
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