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فإني لست أريد أيها االخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت "

[1" ]السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر

أوثانموقفه من الوالئم في هيكلالسؤال عن علي بولس القديس يجب لم -

ة الدعوة الموجهة إليه لالشتراك في وليممن المسيحي رفض أو بقبول 

أن المسيحيلكنه قدم مبادئ هامة خاللها يستطيع وثن، ُمقامة داخل هيكل 

.يأخذ قراره من داخله وليس كأمر  يصدر إليه

شرية في حبه للبفاَّلَل . ّللَا هي مسرة هو أن القداسة المبادئ أول هذه -

ته يبسط يديه ليهبهم عطايا بال حصر، لكن مسرته أن يرانا على صور

.ذاتهوهو الحق ومثاله مقدسين في الحق كما هو قدوس 

لكن يرة، بهبات إلهية كثتمتعت وكيف لهم كنيسة العهد القديم كمثال فقدم -

نى وكأن غ. هذه العطايا لم تبررهم، فإن ما يسر ّللَا هو قداسة الكنيسة

.خالصناعطايا ّللَا لنا وكثرة المواهب التي يمنحنا إياها ال تبررنا إن أهملنا

خاصة إن كانت في أمر أكل  المشاحنات، يؤكد لهم أنه عوض أن هكذا يود -

يليق بهم أن يهتموا بالخالص على مستوى الجماعة كما علىشرب ، أو 

.مستوى األشخاص بتنقية حياتهم بروح ّللَا الساكن فيهم

اسبًا رجال يربط القديس بولس بين كنيستي العهد القديم والعهد الجديد، ح-

.اإليمان في العهد القديم آباء رجال العهد الجديد

، ليؤكد عدم محاباة 4-1خمس مرات في اآليات " جميعهم"ويكرر كلمة -

تجاوب مع ّللَا، فهو يقدم عطاياه للجميع بسخاء، ومع هذا لم يُسر إال بمن ي

.يتقدس للربلمن لكن المكافأة للجميع، العطايا مقدمة . حبه بالقداسة

ا من األمم إال أن جميعهم ال يجهلوكورنثوسغالبية شعب كنيسة كان -

دم معامالت ّللَا مع الشعب القديم، كيف اختارهم وخرج بهم من مصر، وق

جتاز بهم لهم سحابة تظللَهم عالمة رعايته الفائقة لهم كمن تحت جناحيه، وا

سر ّللَا ومع هذا كله لم يُ عن فرعون وجنوده الوثنيين، لكي يفصلهم البحر 

.عمليًا مع الدعوة التي دعوا إليهايتجاوبوابأكثرهم ألنهم لم 

هم إلى ويدخلوا بكامل حريتيتجاسروافكيف يمكن لرجال العهد الجديد أن -

.أن ّللَا يُسر بهمويظنونفي موائدها ليشتركواهياكل األوثان 

و آخر يقول لهم بأن ّللَا اخرج الشعب وعزلهم بالبحر عن الجبمعني -

جو وثني يبعدكم عن هللا؟فهل تندفعون بإرادتكم إلى الوثني، 
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[2" ]وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر"

أنهم إذ نالوا المعمودية حتًما يتمتعون بالمجدكورنثوسظن أهل ربما -

ي األبدي، فهم أقوياء في الضمير، يدخلون هياكل األوثان ويشتركون ف

لهذا قدم لهم . موائدها دون أن يتنجسوا أو ينحرفوا عن الحياة المقدسة

إلى جرن يشيرالبحر )األحمرالبحر عبورهم بالشعب القديم الذين نالوا العماد 

هذا ومع(القدسإلى الروح تشير السحابة )تحت السحابةسيرهم و،(المياه

.ّللَا فبأكثرهم لم يُسر 

تهاون ضرورة العماد للخالص، لكن من اعتمد ولم يسلك كابن َّلَل، بل يمع -

.في الحق، يهلك

يء إلى أن كل شيشير بولس أن اليهود كانوا تحت السحابة قول القديس -

من تحت السحابةلقد احتموا . يُفهم منه أنه صورة للحق الذي يُعلن لنا

فإنهم إذ عبروا خالل . أعدائهم حتى يخلصوا من الموت، كمثال المعمودية

-26: 14خروج )فيه البحر األحمر خلصوا من المصريين الذين ماتوا 

.أعدائنا؛ الشياطينوكان موتهم رمًزا لعمادنا الذي يميت ، (31

إذ رأى، للمعموديةرمزاً واضحاً القديمالعهد في البحر األحمر عبور كان -

ا العدو يستيقظ من القبر محطمً ( مسيحللسيد الرمز )النبي ذراع الرب إشعياء

عبر أوالده إبليس أو التنين الساكن في أعماق المياه، فاتًحا طريق النصرة لكي ي

:يقول، فويخلصواوسط المياه 

يام القدم كما كما في أاستيقظي. البسي قوةً يا ذراع الرب،استيقظي،استيقظي"

ِت أَنِت هي أَلسِت أنِت القاطعة َرَهب الطاعنة التنين؟ أَلس. في األدوار القديمة

فة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقًا لع بور المفديين؟ الُمنَش ِ

. رح أبديفالرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رُؤوسهم ومفديُّو

د. ابتهاج وفرح يدركانهم (11-51:9اشعياء)" يهرب الحزن والتنهُّ

قوة وكأنها إعالن عن" استيقظي، استيقظي، استيقظي: "ثالث صرخاتإنها -

دية خالل القيامة المعلنة في اليوم الثالث، التي تُوهب لمفديي الرب في المعمو

.الثالث باسم الثالوث القدوسالغطسات

بر الذي عمل في القديم خالل رمز العبور أن يعمل اآلن ليعهللا من هنا يطلب -

لذي الذي هو ملكوت هللا ا" الفرح األبدي"وسط المياه ويدخل بهم إلى بمفدييه

.  والتنهدالحزن والكآبة يهرب منه 
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ا ألنهم وجميعهم شربوا شرابًا واحُدا روحيً . وجميعهم أكلوا طعاًما واحًدا روحيًا"

[4-3]" كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح

ماتوا في البرية، وأما هذا الطعام الذي ( المن)الذين أكلوا هذا الخبز كل -

ن يأكل م. تتناولونه، هذا الخبز الحي النازل من السماء فينعش طاقة الحياة األبدية

(.58-49: 6يوحنا )المسيح جسد السيد هذا الخبز لن يموت إلى األبد، ألنه 

خارستيااالفأن البعض كانوا يعتمدون على تناولهم من جسد الرب في سر  يبدو -

.اناألوثتهاونهم في سلوكهم مثل الشركة في والئم هياكل كتأكيد لخالصهم مع 

هو الذين أكلوا طعاًما واحًدا روحيًا، الذيالقديم الشعب لهم مثالً، قدم لذلك -

الخبز النازل من السماء الذي ، (31: 6يوحنا )المسيح جسد السيد المن، رمز 

.هلكواومع هذا إذ لم يتقدسوا للرب الحياة، وهو خبز للعالم، يعطي حياة 

د أم أن الحديث هنا رمزي؟ كان قدامى اليهوكانت الصخرة بالفعل تتبعهم؟ هل -

الجبال يعتقدون بان ينبوع المياه كان يسير معهم طوال رحلتهم، يصعد معهم على

:وهم يعتمدون في هذا على النشيد. وينزل معهم في الوديان

All of you sing)أجيبوا لها البئر، اصعدي أيتها " to it .) بئر حفرها

من و. متانةرؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم، ومن البرية إلي 

(20-17: 21عدد ..." )نحليئيلمتانة إلي 

ائقة شرابًا روحيًا مع أنه ماء عادي يروي األجساد لكنه قدم بطريقة فُدعي 

:للطبيعة

قيل عن المياه التي . مليون شخًصا2الينبوع مياها تروي حوالي فاض -

هذا يدل .الجبلمن ينزل فاضت إنها جدول مياه، ومجري مياه، وسيل، ونهر 

.  على أن جدول المياه كان متسعًا جًدا

حدرة المياه كانت تندفع منمرتفع عن البلد المالصقة له، وكأن حوريبجبل -

كأن . كون، ال تتجمع في حوض مياه، بل تتدفق نحو البحر في غير سعلى الجبل

.المياه قد أوجدت نهًرا جاريًا يسير معهم في رحلتهم

جابة على قيل انه ال يوجد اآلن ينبوع مياه يقيم نهًرا في تلك المنطقة، فاإلإن -

قدم ، كما كان يهذه العطية كانت هبة مقدمة للشعب عالمة اهتمام ّللَا بهذلك أن 

.سنواتلهم منًا من السماء يكفي مليونين شخًصا ليأكلوا ويشربوا كل هذه ال

يئًا من كما أن اإلسرائيليين لم ينتفعوا شهنا يشرح لنا القديس بولس بأنه -

تفعون ال ينالكورنثوسيونهكذا المسيحيون العطية العظمى التي تمتعوا بها، 

.ذه النعمةمن العماد أو التناول المقدس ما لم يسلكوا معلنين حياة الئقة بهشيئاً 
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لنا حتى ال وهذه األمور حدثت مثاالً . ألنهم طرحوا في القفربأكثرهم لم يسر ّللَا لكن "

أناس فال تكونوا عبدة أوثان كما كان. كما اشتهي أولئكشروراً نكون نحن مشتهين 

نى وال نزِن كما ز. للعبجلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا : منهم، كما هو مكتوب

رب كما جوال نجرب المسيح . أناس منهم فسقط في يوم واحد ثالثة وعشرون ألفًا

كهم كما تذمر أيًضا أناس منهم أهلوال تتذمروا . أيًضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات

[10-5]" المهلك

، [9]، وتجريبهم الرب [8]، والزنا [7]اللعب-عل ة هالك الشعب القديم هو اللَهو-

[.14..." ]اهربوا : "هيقديس بولسلذا وصية ال[. 10]والتذمر 

، لم بعد أن تمتع كل الشعب بالسحابة، وعبروا البحر، وأكلوا المن، وشربوا الماء-

هم ف. لهيةيسر ّللَا بأكثرهم، ألنهم احزنوا روح ّللَا القدوس، وأساءوا إلى النعمة اإل

.بدأوا بالروح وكملوا بالجسد

قابلوا ذلك يشبهون إسرائيل القديم إذ نالوا عطايا إلهية كثيرة، والكورنثوسيونكان -

ائيل بالتذمر والشر عوض الشكر والقداسة، فصاروا تحت خطر الهالك الذي حل بإسر

.في البرية

ً 23فلماذا يذكر هنا ألفا، 24عدد الذين هلكوا ( 9: 25)سفر العدد في - ألن ّللَا ؟ ألفا

طلب من موسى تعليق الرؤساء مقابل الشمس هؤالء يبلغ عددهم حوالي األلف 

.أبالوبالذين هلكوا ألفاً 23ل اشخًصا بجانب 

هت إلينا فهذه األمور جميعها أصابتهم مثاالً وكتبت إلنذارنا نحن الذين انت"

[12-11]" من يظن انه قائم فلينظر أن ال يسقطإذاً . أواخر الدهور

رنا ثم أشار إلى النهاية ليذك"كتبت من أجلنا"وقال أنها " مثاالً "دعاها -

م ألنه سوف ال تكون العقوبة هكذا إلى فترة محددة ث. بنهاية كل األمور

تهي وكما أن العقوبة في هذا العالم تن. تنتهي بل ستكون عقوبة أبدية

.بنهاية العالم الحاضر، ففي العالم العتيد ستستمر على الدوام

أخرى ينزع عنهم كبرياءهم هؤالء الذين ظنوا أنهم على درجة مرة -

فإن كان الذين نالوا ميزات عظيمة كهذه وآخرون . عالية من المعرفة

ن األمر هربوا ولم تستطع الجماهير أن تغير حكم ّللَا من نحوهم فكم يكو

.بالنسبة لنا ما لم نصر حكماء

ة أن نسلك يلزم مع تمتعنا بالرجاء في نعمة ّللَا الغنيالجسد، دمنا في ما -

بحذر، فال يوجد من هو معصوم من الخطأ، فإن عدو الخير تارة يحطمنا

ننسي باليأس من خطايانا وأخري باألمان الباطل والثقة الكاذبة في الذات، ف

.نا فيهضعفنا وال نلح في االلتجاء إلى الحضن اإللهي كي يحمينا ويثبت
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جربون لم تصبكم تجربة إال بشرية ولكن ّللَا أمين الذي ال يدعكم ت"

تطيعوا أن فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيًضا المنفذ لتس

[13" ]تحتملوا

سبب من خصومات وتشويش هو بكورنثوسحل ِ بالكنيسة في ما -

لم ": ولكن في قولهعدم انشغالهم بالحياة الجديدة المقدسة في الرب، 

رة إن وقصيأنها تجربة صغيرة يطمأنهم، "بشريةتصبكم تجربة إال 

.باإلسرائيليينقورنت بما حل 

 يكون في من يتكل علي ّللَا . أما الشيطان فمخادع وكذاب" ّللَا أمين"-

مح يسولن فيهيحطم رجاء أوالده إلهية، فاَّلَل لن يحمل قوى أمان 

احد يعرف إمكانية كل و، ألنه لمؤمنيه أن يحملوا فوق ما يستطيعون

.ويسمح له بالتجربة بما فيه بنيانه

ن أن انه لن يسمح بتجربة فوق ما يستطيع المؤم: وعدينهنا يقدم -

. يحتمل، وأنه يهبه مع التجربة المنفذ

تم احكموا أن: أقول كما للحكماء. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة األوثان"

الخبز كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟. في ما أقول

ز واحد، الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خب

[17-14]" جسد واحد، ألننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد
.  لمذبحايأكلون الذبائح هم شركاء الذين أن: أمرينفي كحكماء طالبًا حكمهم يحدثهم -

.نالشياطيشركة بين كأس الرب وكأس الشياطين، وبين مائدة الرب ومائدة ال وأن

المسيح،بدم السيد جهة الشركة فإن الكأس التي نباركها هي شركة واتحاد من -

ير بتناولنا إياهما نص. المسيح المبذولجسد السيد والخبز الذي نكسره هو شركة 

فمن ، الفارقمع البعض، لهذا، واحًدا مع المسيح الذبيح، وننعم بشـركة مع بعضنا 

نع حتى هنا يم. يأكل في هيكل وثن  إنما يشترك في مائدة األوثان لحساب الشياطين

.ر العالمالوثن، وبالمثل الحفالت المليئة بشروأصحاب الضمير القوي من مائدة هياكل 

جسد "ي تعني أننا جميعاً نصير إل" ألننا جميعًا نشترك في الخبز الواحد": قوله-

كثير فكما أن الخبز يتكون من قمح. وليس أجساًدا كثيرة، بل جسد واحد، "المسيح

تالف ويصير واحًدا، فال يعود يظهر القمح وإن كان بالحق موجوًدا، لكن ال يظهر االخ

، فال المسيحومع السيد هكذا نحن نرتبط معًا الواحد مع اآلخر معاً، بسبب االتحاد 

.  للكل والمحبة للكلبل الجسد ذاته ولقريبنا جسد آخر، جسد واحد لنا يكون 
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ح؟ انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذب"

إن الوثن شيء؟ أو أن ما ذبح للوثن شيء؟ بل أن ما يذبحه األمم : فماذا أقول

"شياطينفلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الفإنما يذبحونه للشياطين ال َّلَل، 

[18-20]

، ألن ما "شركاء المذبح": مع ّللَا بل قالأن اليهود شركاء لم يقل نالحظ هنا أنه -

ً يختلالمسيح فاألمر لجسد السيد كان يوضع عليه يحترق، أما بالنسبة  .  ف تماما

لنا شركة ليست شركة مع المذبح بل مع الرب، أي "الربشركة مع جسد "إنه 

.نفسه

قدم إنما يُ أن الوثن ال شيء، ال سلطان له وال قوة، فإن ما يُقدم كذبائح له مع -

.  اطينيكون في شركة مع الشيوليس َّلَل، ومن يشترك فيها إنما للشياطين

س المسيح والشيطان في نفمع السيد والمؤمن الحقيقي لن يكون في شركة 

.الوقت

راك كنت ابن الملك ولك حق االشتإنك وإن : "الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

السجون في مائدة أبيك، فهل كنت تتركها وتختار مائدة المدانين والمسجونين في

يك السفلية؟ هل يسمح لك أبوك بهذا، بل بكل غيرة يسحبك ليس لكي ال تؤذ

."مائدتهم وإنما ألن في هذا يعيب مائدتك الملوكية المكرمة

ال تقدرون أن . ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين"

أقوى لناألعالرب؟ نُِغير أم . شياطينتشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة 

[22-21]" منه؟

بة من من يشترك في مائدة الوثن يكون بمثااعتبر القديس بولس أن -

.الرب على شعبه وهيكلهيُِغير 

نفس التي الملتصق باهلل والزنا، أي تسليم القلب فعبادة األوثان تعتبر -

.لاللتصاق واالتحاد بالشياطينالسماويهي متحدة بعريسها 

هم إنه يهدد العصاة الذين يتمردون عليه بعبادت"أقوي منه؟ألعلنا"-

الرب من يشترك في مائدة؟ للوثن، كيف يمكنهم أن يقفوا أمام تهديداته

فسه في خطر فيضع نالرب، يُغير ثم يعود فيشترك في مائدة الشيطان إنما 

.  مقاومة الرب نفسه

ان يقدر هل نجربه إن كعنى ي، "؟أقوى منهألعلناأم نُِغير الرب؟ "فقوله -

؟أن يعاقبنا ونثيره بذهابنا إلى المقاومين ونقف في جانب األعداء
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لي، كل األشياء تحل. كل األشياء تحل لي، لكن ليس كل األشياء توافق"

ما هو ال يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد. ولكن ليس كل األشياء تبني

[24-23" ]لآلخر

شتراك أكد االلتزام بعدم االفيها، الجماعة وكل عضو بتقديس طالبنا بعدما -

أما المبدأ .في والئم الشياطين حتى يمكننا التمتع بالشركة في وليمة الرب

.اآلخر فهو اهتمامنا ببنيان الغير

يه هو تلميح خفي عن دمار الشخص الذي يتحدث إل" ال توافق"تعبير -

.فهو تلميح عن العثرة لألخ" ال يبني"وأما تعبير القديس بولس، 

ي يضع عقبات فوحده ولكنه أن من يعبد الوثن يطلب ما يسره حقيقة -

يده، نرما لهذا يليق بنا أن نسرع إلى مقاومة . طريق ضمير أخيه الضعيف

أن مجردليس فالسؤال . المسيح وخالص اخوتنامحبة السيد وذلك من أجل 

؟هل ما تفعله هو لنفع أخيك: ما تأكله هو بضمير صالح، إنما هو

يء تشير إلى كل شيء وأي ش" ما هو لآلخر"اليونانية المترجمة الكلمة -

.راحة ونفع وسعادة وخالص أخيكيخص 

ن أل. ، غير فاحصين عن شيء من أجل الضميركلوهما يباع في الملحمة كل "

[26-25]" للرب األرض ومألها

ى الدم يسفك كذبيحة مقدمة للوثن، أما اللحم فنصيب منه يُحرق علكان -

ا يجمع وكان غالبًا م. المذبح، والثاني يأكله مقدم الذبيحة، والثالث يأخذه الكاهن

.الكاهن أنصبته ويبعها في السوق

ماًما، للشركة في األكل مع مقدم الذبيحة داخل الهيكل هذا مرفوض تفبالنسبة -

و يضاده هذا يقابله أ. ألنه يعتبر شركة في العبادة الوثنية، أو في وليمة الوثن

.ربمائدة الرب، فمن يشترك في مائدة الوثن ال يقدر أن يشترك في مائدة ال

:مصدره، ألنأما ما يُباع في السوق فيمكن شراءه دون السؤال عن -

ّللَا لمة ألنه يقدس بك. مع الشكرأُخذ يرفض شيء اذا وال خليقة هللا جيدة كل "

(5-4: 4تيموثاؤس 1)" والصالة

(15: 1تيطس)" للطاهرينشيء  طاهر كل "

اًما قاتالً، مسكُرا أو طعنشتري بحكمة فال ولكن في مشترياتنا، يجب أن تكون -

إن تقدمه األرض من طعام نباتي أو حيواني هو هبة من ّللَا، حتى وألن كل ما 

.أساء البعض استخدامه وقدمه للوثن
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كم وان كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا فكل ما يقدم ل"

ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح . كلوا منه، غير فاحصين من أجل الضمير

لوثن، فال تأكلوا من اجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، ألن للرب األرض 

في أقول الضمير ليس ضميرك أنت، بل ضمير اآلخر، ألنه لماذا يحكم. ومألها

[29-27]" حريتي من ضمير آخر؟

اليهود بصفة عامة عندما يُدعون إلى وليمة لدي شخص وثني أناعتاد -

.نسيسألوه ويستجوبوه عن تفاصيل كثيرة حتى يتأكدوا أن الطعام غير د

إذ ال الخاصة،للمؤمن أن يأكل ببساطة وبراءة مما يقدم له في الوالئم يمكن -

ا أخبره أما إذ. ذلك شركة في مائدة الشياطين، وال تُعتبر وليمة وثنيُحسب 

.سإنسان بأن ما يُقدم ذبح للوثن يمتنع من أجل عدم عثرة ضعفاء النفو

هذا اعتراض من صاحب" لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟": قولهأما -

من جهة أنه مطمئن أصحاب الضمير القوي، القوي، فيخاطب الضمير 

ضميرهم أنهم ال يصنعون خطأ، لكن إذ يطلبون ما للغير ويهتمون بخالص

.بما ال يعثرهميجب أن يسلكوا أصحاب الضمير الضعيف 

فإذا كنتم .عليهفان كنت أنا أتناول بشكر، فلماذا يُفترى علَي ألجل ما أشكر "

[31-30]"ّللَا تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئًا، فافعلوا كل شيء لمجد 

هرة كما أن الشمس تلقي بأشعتها على مواضع كثيرة فاسدة وتعود األشعة طا-

بالقوة هكذا باألكثر نحن إذ نعيش في وسط العالم نبقى أطهاًرا، إن أردنا ذلك، وذلك

إنما من و! إذن لماذا تمتنع؟ ليس لئال أصير دنًسا، حاشا: تقول. العظمى التي لنا

.أجل أخي، وأال أكون شريًكا مع الشياطين وحتى ال يدينني غير المؤمن

البن ا. يليق بالمؤمن أن يمجد ّللَا حتى في أكله أو شربه أو ممارسته أي عمل-

ربنا يليق بنا حتى في أكلنا وش. يكرم أباه حينما يسلك بوقار  ويظهر سمات أبيه فيه

صالحه أن يتجلى إلهنا فينا فيرى الكل فينا شركتنا لسمات إلهنا، وممارستنا ل

.ورحمته وقداسته

لتزم كم هي األسباب التي وضعها لكي نانظروا : يقول القديس يوحنا ذهبي الفم-

ل باالمتناع عن ذبائح األوثان؟ بسبب عدم نفعها، وعدم االحتياج إليها، ومن أج

الضرر الذي يصيب أخانا، ومن أجل االتهامات الشريرة التي يقدمها اليهودي، 

ومن أجل إساءة األممي، ولكي ال نكون شركاء الشياطين، وألن في هذا نوع من 

.العبادة الوثنية
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ا أرضي الجميع كما أنا أيضً . ّللَا كونوا بال عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة "

"افي كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصو

[32-33]

حي أو بالمؤمن أن يدقق في سلوكه حتى ال يعثر يهوديًا غير مسييليق -

.أمميًا لم يقبل اإليمان بعد، أو مسيحيًا

كن . بهمكن بشوًشا لمن تلتقي. تكن عثرة بأية وسيلة لمن تلتقي بهمال -

.  ، لطيفًا ومتواضعًالالخوةمحبًا مبتسماً، 

نفسه بل بولس نفسه مثاالً، إذ يود أن يكسب الكثيرين ال ليقدم القديس -

، أي إن "للمسيحإن كنت بعد أرضي الناس فلست عبًدا : "لخالصهم فيقول

كانت األمور الصالحة التي أفعلها أمارسها من أجل مديح بشري كدافع لي

يح للسيد المسعلى عملها؛ إن كنت أنتفخ بمحبة المديح، لن أكون خادًما 

م، بل بمديحهأتباهى بمسرتهم، ال لكي وأفرح كل الناس أرضي أن ولكني أود 

.المسيحفي السيد يبنون أنفسهم بمدحي ألنه 


