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هنرمكل

9152لي616منه
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هالهاكلظريجنافىوبولىخاينغإنهأنراهاالئالنهابةالسفرقايأكلماذا

افموشباامحوالنهابةولكنلواسماحدثنعرفأننشياقنافكميم
بينفقدغرضهقققدوجدأنهعندماادكتابةعنتلوكاتوفواكن

5



روماإليوصلتحقالعالمتسحتاكأورشيممنأتبهالمسمحيةأنيف
األعمالسفرهنوانأنالجديدالدءعاالكبارأحدذكرالعظييةالديمةا

أورشليممنالطيبةاألخباربثارةسثكنءأكيفيهونأنكنيم
رزغالطالناسأعينأماميممعأنلوقاكرضكانلقدهرومالد

روماهقلبفيالمسييةإليبناوصلعندماقلمهفيركلمجللالالمعجزياالفقشار

لولمارمحممافى

ماثمعلىمينهااشقالئنلصمادرنعرفأقالممومنمؤرخالواقدكان

قسعينإليفرالينقمممالصددهذافي

بفالحواهذهثمهديلوقاأنلناتبيناألوليعثرالخسةاألسمارا

ةمنبهاضلمولذلكبفنمه

كنواةمكووادثإطهذهيمنةلموكالباالحليةالكناثى1

فييةالكمصادرثةعزالضمهذاوفيالحوادثهذهتعرفنىالكظ
يم5161األمحاحاتوفي5امناحابتاألنجدهافيالتىإورشليم
إليأع862549منثوااطخماهانوهاقيصريةفيالبهنيسة

أله418إلى111212أفمالكيةكنيسةثمـن8ة51

الكفييصةأطالعنترويرواباتلكانتيمأنهوالضكب

لبيىفىوأعاليوحناوأعماليمارمىأعمالعنالقصصتلىلباوظاألوائل
حلالههلالةالفرصةلهحتأتلبولسلوقاصداتأنكااستفانوسواعمال

هورواياتهمتصصهمماعغفوصةلهأناحمماالمختاةىناالضاورينالمثلناس
6



هولوقاأنعلىيدلبهاءمالهعظم6183متاألمحاطأما2
األعالسفرنقرأوعنليابحوادناثمخصيةخبرهلهوكانتاألساسىدرطمع

فعلوافقدممأمالوقايكتبءاألجزاييضفق5غرئاشينانالحظيلمان

نحنمللتيرنجدونحنكذا555فعلنالمديقولنجأةيمكذا
ليةالتاالشوامدفيباأو

817282أ61517155613

فيمثماهداتهونيلىكانوأنهحافرالوقاكلنأنعلىادثواطمذهوندل

هعيانشعاهدوصففهىاظاصةهـبهرظ

للتىاألوقاتفيبولسمنحميهافقدبنفسهيرهالمللتىوادثاطأما
كلهرفثكانلوقاأنالموكدمناأنهكاسمحنهوقلماتهرحفي4مهاعرة

علىمعهممقابالنهفيمنهملوكانشخصيةمعرفةالكنسيةالثيخصيات

هالمشخصيةخبرانهم

كلمورخألىنتحأانهواثقونأننانشرالرسلأعمالسفرنقرأعندما

كمارهمصياسنخدامفيواألمانةقةاؤوخءأىيتوخولمالمصادرصده
لوقاهفعل





لتفسير



لللعوة

األؤلآضاال

آسأوحخذأامآحبمقءئمسىأوئجإانئثحأئةلماألوآئكآلم

إلروخمااؤصثأمآتجذؤازاتذىؤمائهإذخآيخؤيفتذ
يمألممضةاأتئضآرائمهائذيقإرهماالذيطذالرعثورروسىانة

ؤماازلقهقثمتؤتظقرؤهالتمآذةيرةيميثزايهن

يعتكلولمحؤؤنييآ5اقليآكوبتنؤائفضولياألةغنيصكبنؤآ
ررشوتواهـطةبئوزسصليتم3اينواألتدئزأنأؤممآهئمقضم

ائمآذأكالءإئمآكذشايزألدق5قاءغتئوةالدىاألبب

يرإغاماأللىهـذآثهآآرزسأةاإاألوجون3تولرت
115أ

وذاللةمسلسلةايةرمنللثانىاطلدللرسلأمحالسفراعتباركن

ببين

لوظكتبهاالئىيسوعقصمةفعألمنالمافىءالجزهوللسفرمذاألنالل

حياةعنالبشيرطلملوقاإنجيلاألولءالجؤففىءثاوفيلمىلليوأرسال
الكنيعةقصمةشيهلمفهوءالجزامنىفيأمااألرعلىالمسيحالسيد

02



كنولبهآويهييعليوعابتدأماقصةمواإللمجلموضوعأنإقط
هلهتهايةالكبيرلعيلبدايةكانتاألرضعلىلدفيجا

الحلودمننحتافةأنواعشاللة

لللكيخاطبلشاكسبيراداناهزىروايةففيدضيهرةعدود1

أجنعكورتمعركةفينتفروااإذاالةاااوالذكرىاشهرةباالمهمإواعداأتباعه
ثذلمكم

خالةقصمةقصشكميهونسص

ءلألبناءاآلبابرويها

العالمتهايةالياليومومن

هدائماساظاناذكرش

ينيىالالمسيحفامم5رداظمنافوعهناحنققدفيالىأنلمحكوال

هالمالىفيخاممااثيراركونثلألسضدرسنطدندب

مسذايومناوالىبايزاالنابحارةأعظمكاندريكفرانسيساصيرنا

البحارةلمكاظاممهيتوجحتىباحمهبايموثفيللبحرالماركنلىيسس

العالمفيصنعهالوذكضونحوه5الخالداأثراتركفيوالى5اإلنحليز
ثمتعاملالذيخاناسوع

فمانفصهالمسيعوحضورالدةاظمرةلدالقوههاكهذاكلفوقوالكن

حيازالماواممنهوسطانهالكهةخالىذكرىدمجملتاالمعيحيركفلم5بيننا
13



وحياهحهازالاءلىكحهبافئهائهاقائاةزمنيفثرةفيجاإلكنلمفهوويم
هخالدةصتمرة

الىصاهأنهوءباتقراألعمالسمفرموضوعإنننولأنلكنضاو
خديأسقفإليءجاهندومىعنترسكلكتورحدثنافيستهيمفيمعمضمره

هإليهبجتذبهيسوعباوشعرالتأفىغايةناثئوفردهبالجديداليهدقرأأنبعد
عمماقرأاألعمالسفروفيقاساهوماعملىومايسوعقصةاألناجيلفيقرأفقد

عاالشالمعرسالةياللونكانواوكانهمهمهلكرواةومابهلواءماوالالر

يهلالالكنيممةاإليأنفمأنبدالالمألسقفسىالهضدوفقالاألرض
شعلالهتحملالنىممنيسةلنايظهراألعمالشفرفيالمبدأماالقالرعهـالة

هللمصسرسالةودتيم

هذهلتودكطبالترةالكيسةاتءاصفيميفىالكتابىاالفصلهذاوفي

بدورهالتقومالقدسماالروبقوهتءاشالفقدالرسالة

تنصبميةااوهذهللميزيالروحصياالقدسالروحعلىنطلقإباغاإة
احرهأمرافه5المعزيطةكانتامهأثفيولكن5النلأأفوصإلى

انىالشخصهووالمعزى6الشجاعكاأيمانك5نورتسالالتينينائاكا
ايرالجديدأسقارلليهدكلفيكماعمفراألعمالوفيوقوةبشمبلناسءيمال

قةالحوفيالمقامثالىلوقدسالروحعملبينلنفعأالسهلمن

المسيحلوعدتحقيقهوالقدسالروحءمجىألنالفاصلهذاإليحاجةفيلسنا
82525متالدهرءانقضاإلياألبامكلمعكمأوها

23



الروححلوليدتظرواأنالالميذعلىفرضلىلت5آخرشينالفتأمل
ففى5ننتظرانتعناإذاوسالموشباطقوةمنزدادأنتاشكوالالقدس

فيحددونالربمنطرووأماننتفأركيففتمأننحتاجالحياةفيأعمالتا
أنيببالماغلفىابواالتهماالعملزحمةوسطففى54135اشقوة

ونطلبوبهدنىنحنماوبالوائاءوالهدوللكوننرصةلناتكون

لنأخذفرصةنزكأنيحب

دهوشهوالملسكوت

اهآفيتليآؤبقآئمىقممتألوةصمفونالئثمئمأئا

أنكنمتعللعنلهسئمققآكإبنرائيلإآانئنثدشالؤقثت

هعئنطآفيبئ157تتهآالتيؤاألؤقأتةاألراتعر

غإلئمالفدعىالزوخخلتتئؤتتنآئونلكمئكم

ؤالمئايرةئةانهودوفيكلاوؤشيييمابئئهودلىنؤتسكؤنئ

هاألذضىأقنصىؤإلي
968عالأإ

كاقفقدكيرىمشكلةمنيعانيكاناألرشعلىيسوعدمةتفى

33



االختالففيكانتالمشكلةواكن41أمراللهملكوترسالتهب

فيعمااالختالفكلمختلفمعنىيينييسوعفقدكانالملكوتمعنىعلى

وفسرواالمختاراللهشعبأنهمدائمالليهودفكرفيكانفقدالساهعينذهن

مجرىوالكنالعالميسودواوأنخاصةبامتيازاتيتيتيواأنيجببأنهمذلك

دولةففلسطينذلكتحقييقلكنلمابشريةاالنظروجهةمنأنهأثبتللتاريخ
باالستقاللتمتعتوقد5عرضايال545طوالاميال02عنتزيدالصغيره

نانواليووالفرسبلييناةمستعمرةإنتيخهاكاتارخلمفيلكنهاالوقتبعض

التاريخفياللهفيهيتدخلالذىلليومينتظروناليردكانلذلكوالرومان

أنأييكققوهأنأنفسهمهميعوايستعلممااإللهيةيقوتهوبعملاإلناني
هالسياسيللمعنىبهذاالمالكوتواةلذلكللعالمبهيادةفيطلمهميتمعقق

بانيةالرالصالةندرسدعونابالمالكوتيحالمسيقصدكانماذاولكن

ءالسمافيكمامشيئككنلةكوبتملايأتمقجاورتينطلبتيننجدحيث

فيهوواضحكماللعبرياألسلوبخصمائصومناألرضعلىكذلك
تكراراالثانيةالجملةتكونحيثمتماثلينتجهـورينالجملةالزأنالمزامير

تعريفةالثاهـفالطلبةالطلبتينهاتينفينراهاءوهذالهاتكبيراأووليءلال

كماتمامااللهإرادهفيهتنفذاألرضعلىخءهوالمدكوتأنأيهليلال
هللقوةالباطعلىيبنىفالماكوتالمفهومهذاعلىءوبنا5ءالسمافى

لوقاتكموقدقدسالروحإليالتاساحتاجهذاإليوللومول

42



ألولوجلىىالقدالروحأننظنأالوجمبالروححلولانتظارعنرتن

يختبرهاالاإلشانكنوقوةتوجدأنلادنالمنافةهذهفىمره

ذلكفىاختيروهالغاسولكنبائماموجودنالروحوقتإلىمنهايسننيدأو

وقتءجانولكاألزللىاقدساوالروحواإلبناألبفاللهفقطالعر

موجودةكانتالقوة5هذأنمعقوةإجمكلالقدمىالروحالناعىفىاختدرميين
ءدمنذاله

للالميذمنيجعلأنالقدسالروحيعطهاللىالقوةمنأالفرضوكان

المقحدةالدواكرنءسملسلةمنيهونمجالؤبسلالشهادةهذهفيليشهودا

متهودةتيتبرالتىالمضطفةامرةالميميهوديةافييمأورشيمفىأوآلالمركز
األرضأقصىإليلةالرستعملحتىلليالممعبراتكونحتى

إلميحيةالمشهاداألثنضنالحظودعونا

ممةافنىحقسذاأنأعلمانايقرلالذاشخصاهوللشاهداوال
يقولأنييبلآخرشيخيىعنمعلوماتينقلأنالشاهديشماخال
هعمعهوث40مرةاء

رسالةئاءللتاكدعدهمأمرفيهاهانيةكانترةبةبفيانيوحنامرلقد

نجمفاذااألفضلنهباينادىدينتكرهضمنيعانيولثدكانثالمم
أظناديئكانتأيضاالمسيعيةألوالحال

أحأنايقولولكنهاظنأيايقولالاهدالثان

52



م55وجدلماباألدمالإلباألقواليعئهداليئالحةالشاهدإنانب
قضتلوألقالالوقتبعضمعهأفريقاوقضىفيلفنجستونسلالممسنانلى

يكلمنهالمأنهركممسيعياأصبحأنمضعلرانضىلوجدتأطولمذمعه
هتقاومالكانتبكياتهالرجلهذاشهادةإنالموضوعهذافيأبدا

فيكمااليوناليةفيشهادةكلةأنلكيرللتةوءتدللقالحقائقمنلثا

مستيدايكونأنبباشاهدفا5هاداالسقثاكةننيمنالعوبيةةا

النمهماكانللرسالةنخلصأنبينشهدفد5واالصفمئهادللشيادة

ءىالمحوأمجادالرحيلألمجاد

غنعتحآةورزتئؤأظزونؤفئماذهمذاقآكؤآها

إداطايماكلؤؤهمآدالسمإلىونيهثصعضاؤييمآكانئممةأ

فآإثئاظاجآلالرأكآؤقآآلناليآعرلى5يهئمؤقفاتذرخاللط

الديرزا51تسموخإن5ميعآدالإذمظوولقواقفينخبآلمآ

طاهاكلوةزأثغمآحهذميىاتاشيأاإلىكتئهأزخ
هءالهمتعآإذ

1611عللى11

العهدفىللمفامماصعبمنمفهومينأماميوقفنايرالقصلالفصىهذا
الجديد

62



الروايةمذهبمردوحدهلوفاالبشيرويننردالمسيحصودقعةوال

موضعالصعودموضوعيعدولم420535لواإنجيلهفيأوردهاوقد

هناسبالزماأمراناممعودوااألبامهذهشك

لقمجدهإلىفيصالمفيهاييودحاحمةلحظةوجودنهـالبدكان1

لمنةثمهفقرهنتأنهاوواضعفيهايظهركانالئوناألرماألمرت
راتالمافترهاتأنهأنبدالكانلذلكلالبدهتسضمرأنضكنممما

يعفالىـتدريجالظهوراتترةفتهىتأناظطأفنمحددةطظةقىأيضا

ظةطفيأيضاللعالميتركأنصكصكانميصفةةدنطفياألرضإلىنزلإؤى
محدده

الستطعنااألموراتأل09دهتالذىالوقتإليلناؤاناسءإذاب

نممجردئيعستءللعماأناآلنبرفكلنا5الصمعودأهميةندركأن

اللهمعحطزبهاونأكنوالهركةصعادةانحاألهيمابرتدراألرضفوق
عندماسنهافىأذحدثعودلعحادثالكن5ءشىعنهيفصملناأندون

فوقمعيننصعءاسماأنءالحكياصأحعندحتهاالعامالمفهومكان

فكانالشكيقبلالبرهابملتألميذهيركأنثيلأرادلذلكالجوطبفات
يبباصناسياويةااألمجادإليعادقدأنهييءالتالايعوفودصمنالبد

مييناوصفاأضافانصلهقثالحلهذاذكرعندمالوفاالبشيرأنننسىأال

الصعونابركمفا4225لواعنملعمبفرحأورشلمإلىورجعوا
معهمموبلتركميلمالمسيحأندينيممتمالتالسيذكانوافلبسبيهممارأو

لألبده

72



هذاوبخصموصالثاقءذللبموضوعأماميوقفناالفصلهذاافيا

أمريناعتبارنافينضأنيجبالموضوع

نضهيلسيحألنمجدغيربكثءاجمىاوكيفيةزمانفيالبحثأن1

فيأيذئاافللهبئوالأحدبهيايلمفالاطالاالوايوماإكوأما5فال
يئالاألمورهذهفيابيفا3123مراآلباالاإلبنوالءالعما
هبصهاالبنيعرفهماالنعرفأننحاولإذالتبديفمنءشىمن

هإعهولاللالبعانمخططعندهالئهأنهوالمسيحيةحومرتعايمأنب
الصعدظبمبردحديتجزافيةحوادثمجردىليالتاريخأننؤمئأنوالبد
هناكوأنمعينمدفإلييسيرللعالمأنهاحو5ءثهااليوديةوال

ونومنالحدثهذانكونحلوفاتمنيمافيصالمالميسيرمعينت14دثص
أجمعالموسيداديمفاضهسهكمونالهسيحيسوعفينالنهايةتءجامتىأنه

ولكنهاالسضطالعوحبللبحهثلجردموضوعمجردالتانيءالمجىفليعر

لهأنفسنانجهزوالذيليهنشاقالذيالصظيماليوم

الخاقنهاية

بهلذكأالدىايىأوزثتإمإذائزصئذصة

اؤتهئمتمقوعتقيأوزبثتاتميقبإنفزئؤائذىزيثرني
شإفئنيهآئونثئوةاكآائقأأييخاإلىرزواهمةئوادت
بولياؤشؤقثؤئوهشاحمألجهؤفيدزاؤعنؤأئقىلوؤبثخةض

8



لتليةةوأثؤذاؤةوزأةاؤبيثتانخاكاقةؤبثؤمتى

ؤالطا5المالصكلقؤاجدةتفيىلؤاعاؤنلوايمآماهؤآللحى
هيلووصوخهتأيمتمؤقرءاينيمال

يديمآن5التآلييذؤشطنيلخزبىقآتمأأليآمذتجذفي
آن3أألخؤةجآذاليثأيهأققآذيطؤجمعثيةةءكلألدؤماكلءاأص

تجآتاداالفذبنالرأوخثةمتىافيئائضكئوبالمذتتمأنة

تممئوعخمهاثفىئمذيندإيئممآزالدىدافىمعلقداؤديفم
قإلهايخذةهـهذفيشصهيبد4هوصأزبآلشغدوداكانإذ

ئيالئثتتأؤنجهيماستقطؤإدأالللمأنجرةخقآلينأثتتئهذا

جميعذءماخلؤصحآزذأقي5ئمهآئجأخشآوةبتأسعآ3نأاثوشصد
صءاشكأهكل

أئدمآلةص2يخاةفياحكافةخئئاوزشصليدقمص

خزابمدازإخيعريرأنمراعيفرفيبفىئةفيدمخقل
اخرهةةةؤطمؤئتاخدضنأنيهآسآيهنلؤآلت

12152أع

المالحظاتبضظنالحألتبنادراقاظحهوذامصيرالينتقدمأنوقل

فههيمخمألالالراحةيومالسبتبوملليهودىكانفالبنسبةالفصلهذالى
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وكانتاعذفى0552منأكثربالسيرفيهيسمحبكنولمعملبأيلتمام
فإنلذلكبرصة81يساويالفراعوالكاناعمبتسقرتحىفةالمسهذه

هميلنصفيزيدقايالعنالصبتسفر

كانواأنهمحينفيالتالميذمعسوعأخوةهنانريأنالعحيبومن
يوعموتوريماكان312صحياتهفييسوعءأعداصنوففي

هقلوبهمونخمىأجمنهمفتعسببهوغهرهمكبيرفينعبم

هيرهميفيموتهفعلفيهميسوعحياةلىقفهلمفا

يوثرماأيملليددنوهذا5215حواليالتالميذعددأننجدأننا

فقطوعشرونمائابيوعالموعفيذعددكانفقد5الجديدالعهدفيحيايضافي

نسأنعرفنافإشاصاتهفيفلميطينحدودخارجمنهمأحديخدحألباوظ
لةإليالمشيصينشبةفإنجهودىمإيرن4حواليكاناوحدهفاسطين

أمروأءالبطاواليشروناالئةءوموال55035ألمنأقليهوننالس

ووايةيدأتءأشصياهناكإنكانتباإلنحيليهرزوأأأجمعللعالمبزايذهأن
المسيحهيننءقلبالقلةتكونقدبلمايةأصنربدأتالمسيحيةفالكنايةصفإره

فيهافعيشالتىائرهالفيالماكقبفيالمصفعفيالترفيأعمالنافي
هنجنهلأنينبنىكذابشبامةبرسالتهماألبطالءهوالفامكالكن
هاللهمالكوتمنهاينضشرثىالصنيرةللبدابةأيفمانحنجمونوربما

هذاومعنياظائنيهوذامعصميرموالفصلهذافيموضوعآأولكن
32متمقروايةفينبدولكنناتماماواضحغيرلليونانيةألمنةالفصل

شكذلكفيمااالفتحارعلىأقدمقديهوذأان35



ضىاكويموعيهوذاخانالذادائملنعببأننا
لتهااألسباب

ههطعأبوطأسخرقريةإلىنسبةيوفىأسخركلةأنابعضيريا

وجدوربكاالجليلىكيرالوجدالتلميذهوبهوذاجموناألصكذلككاننمن

هءالشنعافاتهلحقومنعزالشافامنذالبدابةنفه

ببدهينبوحنيماكاهدشهـنضهمغيبعلأنيهوفازلكرارب3

ارتكبهاهالقبالجربمةأحثاثم

ناألمركنرلكفينكانللمالوحبهطمعهلجردذدكئلربما3

منبثالثينسهدهباعإذالعالمفيصفتةأرخصتكمونالريهالصفتةهذه
هجنهاتأربةمنأقلأىالفضة

األسودقلمهقيأنييمتطيعفندكانهالسهحطرهيهوذارهكالكان4

الظالمتفترقالقيسوعأعينعنيخفيحهأنيستطعالكنهاآلخرينعن

النهذايسلمأنفكلربمالذلكـنفسهاقألمدوتصلللععيليةكاألشية
هحقيقتهعنءييرفكالبثى

هافيحاملتعقيونانبامنكةأسريوطمعقكانلمحار5

الفبالىاضثهرواالذبنالنيوربنالوطنيبنمنجامةاظنابمحاملووكان

رأوربثافلسطبنتحريرسبيلفيالقتلحتىءشأيبركبونوفدكانوا

حركةافيادةلةهانياتإمهقعذافىالعبيبالشخعىيسوعهوذاق

13



ـمراروفيضدهتحولالعنفطرقيرفضيسوعأقرأيفلمافلمطينبرص
خانه4يأسه

يوعقتليقصديمنلميهوذاأناحماالاكثراألسباولكن6

ولةاضدقوتهاستخدامإليفيهيضطرموقففييوعيضعأنيدانبمبل
وفمثيتهفألهخابفقديهوذايهيرتةموهذاكانفإنبفهليخليىةالروماة

هبعمهوخنقفئملهفيذهبلذلكمافرفشاليمخط

مقكاسوأيذكرالتاريخفييهوذااسمذكرإذاإولأالألكلوه
خيركونوالذىفيالىصيهونالذىللشخصسالماليمحالناسبينللخيانة
ـلسيدهأمش

ولالرسىهالتمو

ىالذالرمآلطفلةكلواةصتآأذيتجاذالدتألطةشىةت

إتهيوخنأ4هئودقيئفذؤخروخإثباللآنآإدخذ

ـزيقيآتةممآيداؤاجددمنهئمعييرمىءفيهأزالذؤمأتا
خآثرلمنأختفهتأآذعتاباعتىبأئنىثدعئصضئنأةانأةآم

ينالجيعئولتةهـفأئغاليألزبأثثااجمىتاؤضئؤاعنؤكال

ايخذتزلمنترفةرزأيبزألاأأنباإلثهديخقينأت
23



ألنؤاشئمصايهإتالحقمتلبكودبمخداقاائثأحساتةالر

غثتراألخدخمتألفاعنسيانفزغةقتهتقمفؤكأ
ألههـؤعض

132ع11

محلليحلخصفاختيارطربقةعلىسريعةنظرةنائأنيصناوال

القرعةءإللقاللالميذيلحأأنمليناغريبايبدوواألمريئالتالبنيهوذا

وظائفكليشغلونكانواإذالهودعندمألوفةكالتالطريقةهذهولكن

صفيرهقعحعلىالموثمحبنءاأعياكتبونكانوافقدطريقةذهالميكل

كونفماألححارأحدمفهيسقطحتىبهزونهءنافيإيصعوتهاثمجارةاطعن
فيماكمناقوإكنللوظصةتحارالؤىصخع11هوعليهالكمتوباإلسم
هاضينحقيقتينلنانببأنهلالفصهذا

جمونأنالرممعولوطفةكانتفقدالريعول9ةوفياناأةأوأل

فيصأنهبلالمممحعننرفأنهلبسالعيحىزةالمملعالمةظللذاهشاهدا

عاشقارفييمبثمغعماالممعهحرنشأنيحيةالمفيالمنقعثمرةءاألخطامهفيالمع
فيشخصيةمجردهايعادفيإنصاتهتاريخلنعرفقصهـتهنترأثمومات
ليثدالهاحياتهخعمصالذىالشخصهووالمسيحىوجوداكهكتاب

معهلطدقاهوللذيييرفهالذيالمقاممالربعغ

الالرسوموهالتأهممندقدكان5الرسولمومالتدأينأنهفياثا

معيحياالذىالعثخصهوالحيئالمسيإنللسيحالزمقدجمونأن

طظةيتوقفكانإنهراونجونالعطاراصكظعئقيليومكلالمسيح
33



إنهعبوزإسكلفيعنوفيلياكلهلصموتيعتيعكانةكمالوعظءفنا
يسوعيدخلحققالالسببعنسئلفالعقوحادكانهبابيترككان

حاضراللميحانيملويحدثماذاكاننتممورعاإنناكثيرا5بىوبهفدعا
أعمالتاالءوفينابيوفيساحاةالمعيحلوكانتيعرفكنافويممعها

فقالتكهانفلتضأممامعهاجلسمتمدأتأنوبعدشمديدةثررةإبفةثارت

السيحأنقةقياطليكنداغايتنافيويمكثقيميسوعليتاإلبنة
عمرهكليقضىالذىالشخصهوبقاطوالرسولالحإلقىوالمعيسموجود

للمديحمع

43



األانيآخمأل
التهنسمة

هؤاحدةيتفئمثتالحيغكانالخسميييئئميئؤتمأخضر

ألؤءقايقهريمئأخئوببتاضوتدءتاالثمنئةتضرتؤهها
4تتينةأعألهئمؤطقربتغإبتجااكاشثصمتآاال

لحلاؤأفتألمنئمؤاجدحمهلتئصقرثتارؤاعضءقاتجأ

تجآاخرىأيخنةلقصكأتئصذأواتؤااتفدعيوجأثائي

واهتيةاالروخأاتطائئم

المئياهتئأهكلثيآهأتةتجالدليوديوجهالط

كوز14اضؤت11افىمتازنآمالجيتمأوزبثضفيثيئشايم

يئغييماونآصكييئقفهمكانؤاجكاللققيرواؤفي

جميعليئمنىأفئيخىهم3كلقائللبفخفواؤةالحيغقبهت
ؤاجلفينخقختقكيتتجلييمينالمقكفيمييئهوأله

ؤجميآلميودتؤتادهونودطتءنيتاؤلدائتىةلتأء
53



ىإنثموألدويمبؤيمثودإوالبالعهزثهبثنصونايماثا
ائقئزؤالطنحدوائمأإلحثةذاحىؤؤهرطيةؤألؤقريبر5أؤآعص

وعربولطولىكرؤذخاليىثودكءعإمونشئصاولقإمآؤالرئى

ضغئزاصخةاللايظآثملختنآبأكقولتةتهتمعئمه

جمأنههذاكولطشأنغعممآإبضفيتضهثمقآئميئؤارآبزا

عصآلقةواياكلقلىإتهملمفيقآمصصهثرئزنلماخرولط
2131أع

يكايهوديكلعلىوكانيةأعيادئةنلىتاليهودكان

االفصهـحأعادلييديذهبأنمعآل52عنيدالفئمسافةعلىأورشليمحول
جموبراألساعيدأواعلسينيومهوواطصلدوالمظالرهإباكووا

عيدهوكانأسابمسبعةندأوالفصحمنبرماخسينبعديشعأللهسيناظ
أقويظهرءويوتأوانلفيسيناجمدحدنزأبريلفءفيلفصمح

يحفرونونكفيرإنويمحاالتهاأفيالعصركانتذلكفياللواصالت

العالصجلمنهذاويظهرنمهالفصحعيدمنأكترربماسناظعيد

للكبيرالعددهذامثلأورثمليمفييبربهنفاالفصلهذافىالمذكور
با3ورةحيدفىإال

أساسيانمعنانالعيدولمذا

ورالمبراللهءإعطايوميوافقكانفقدتاريزأساسلهنصا
سيناجلطعلىلموعى

63



أولعدالفصحفيللهيقدمالجهودىكانفقدزراعىأصاسلهانوبم

منركيفينيقدمكانفقدالباكورةعيدأماقالشعيرممجعملياحزمة

راحةيومأنهالشريعةفيؤكروقدبهعالذيالحصولعلىلمثمكرالشعير

يخرجونالجميعإنيملذاك8263عد3212االعملأيفيهاليعمل
هالهذافيالثوارعإلى

التالكلأنالموكدمنولكننعلمالالعنصرةعيديومحدثماذا

أنظسأالبوقبلمنيعهدوماأبصورةالقدميماالروحفيصانايروا

وهوالييذكفىاطاضرينأحديكنلمحدثماوصفكعبالذيلوقا

نواكنةبأاتإةإواحولتأنواطءألالرسهأنمبااععلىدثعاحمصمف

ثينلىلىظاالدببهذا

كنأاكاهرهظهىنشاهدهاترللمظامرةاألولىللكميةقىنتعرتاا
كمكلوصفكاملأمحاحخصمصوقد51696أعلمعنةم
هـروهياامحالةفيشخصالأنيححثماكانولكن41كوافينةيأ

أنالمفوموكانمهروفةرغبلغةمفهومةركاتمنضافييصدركن

الناساكنلناشكريبايبدوهذاأقولوالقدسالروحمنبوبمألهذا

ولثنههيرايمليهايوافقلمىبولواجهاإويتوقونالععايةهذهيشهونكانوا

شهاثةمحونلالمعجزةهذهأعطىاللهأننعحقدوامحنناالمولفرأىعذا
المؤعنبنلغيربلللؤيخهالإاأللسنةذا41225كوبولسيرلمملال

الروحومواهبمتنرعةوقوإتوعجائبيآياتمعهماللةععامدأ24عب
إرادتهحسبالقدس

33



هـتهذيجماهةعنأنهيظنالكريبدخلماإذاحىالمفهومةالرسالعلهاضل

331أعفينقرأهمامعتمامايتفقاوملى432كو9

صرفوالمالذيئنظرفيريسنهموبمنيظهربألسنةيكلمونأذين
ةاهرهذه

للعطيةوصفاالفصملهذاجمونأثلاحينرجحننافاألصاسهذاوعلى

يألسنةمالتوهيالمييتهاةةالفيم

جمصدورنحنالذيافصلفاأجنبيةلجفاتللتكلمداعهناكيكنلم3
ءالدخالوموالهءدخالوعثرهليودمنخمسةمننامكونالجمهوربأنبقول

أخالقيةالالالحاةفيزهدواوالذيناآللمةتيددمنتعبواالذيناألممعنصارة

بالدإنةآمنواثمالنقاوهوطريقالواحداإللهعنوايتيلهلالجمعإليوافجاه
كثرألداعهتاكيمنلمكفاجمعفيلذلكالهودىالحاةوبأسلوبلليهودية

فهاكاينأولئكوصراميةاونيتكلىاكاسأيهوداعظملفتنمن

ذللثهفيللدوليةاللفةوهينيةناأليواللفةبممونواكاةأخريبالفيالعثعتات

األصليةلنتهجايبإلياليونانيةيعرفكانالعالمفيشمخصفكلالعصر

جهافطقواالقالفاتالمننتاأتهمابموالبدواآلراميةونانيةافلنفوووعلى

ألعنةالتكلميينخلاألممىلوفاأننثيكلذللثالمقامذللثفيكاشاكايختض
أخريبفاتوالتكلم

همحياقىمرةألولاللهيةسمعواالحافرينجميعأنيهمناماولكن
ءأعطافيإقدسالروعقوةتجلتوقدففهيوماقربهمعمقليوصلتأبطرتجة

قلبكلإلىأوصاالبموأسلىرسالةءالبسطاالرسلىلئكأو

83



سعيحيةعظةول

ألنهالجديدالعهدفصولأمتعمن3424أعالفصليعتبر
أرنةاألولىالكنيسةفيوقدكانألقيتمسيحيةعظةألولمردعنعباره

الواعنمنأنواع

إعالنحرقياوميناماهـممثحكريبمايصىماهناككانا

أسماسيةحأئقأمهااألوالالوعافررأيوقدالمييةائقاأيابصيرا

رهاإنيمكنوالفاقثىال

أمماالتعليمرفياطومعناه4ثعهأءديداخيميعمىهاهناكنو02
نفرضحمراطالعرأفةوفي5بهانادواالتىالحقائئقىالمتضمنةانيالمهدراسة

أحدفسألهالناقثةتحتملالللتىالحقائقيعيللماضرينقدمشضصياأن

علىاإلجايةعنجميرةاالديداإن15ذاهندةماظطنودالحاضرن
سوالاهذ

وكاثأطحرفياتعىوهيمكنثملللباراقليسزهفاكوكن3

ماالكرملوهماثتطبيقعلىالناميآحثللوعظمئللفوحهذاهدف

هحيانهمعلىوالديداض

وضوعءأىلموميناهامةأنانالهوميييإلىهتوكان4
هالمسيعيةالرسالةءضوفيالحياهمنءجزأو

األنواعهذهعننوعكلمنابثيملألصالوعظالعموآكاتوعلى

93



الحزاقمذهشرحواثماللهكلةقالواضحةالمسعصيةالحقاقبسطوافقدألربعة
ءضوقىاإلنياىالثعاطكلومعالجةياتهمعلىتطبيفهاطاالناسخواثم

40بباالرعيالة

ألولئكلاإلنصبتائقيناديألنهكنريعنمعالهاألعمالوسنر

عديدةلكررمراتيةمانحاحريبيوهذهقبلمنيييعوهاالذإتا
بلىالجديدكاالعهدكلق

نبواتكاءجاالتتميمهوايسوعماحدثكلأنعلىالبراهنهفن1
هواتتثيةتدريبياناءاهقايقلالحاضرععريافىولكناقديماالعهله

يقدرماهوشه3والمستتبليرىءرامجردليمىالنبىأقختبرفنعن
حقيقةعلىينبرالنبواتتحققعلىالتأكيدكقولللناساإللهيةباطقائقمناد
ؤناوظئاكتسناجزافكدثحوادثمجردإيهاالتاريخأنهيهامة

هاليالمفىيعيلىأخألقيا

تنفدعلىيصلوأنهافكبسلطانإيماننافىيوئججمتنبؤنيةبإممدحقناوت
ءاضهأفر

وأثرقاصللعنبواتالةوتحققتللنتظرالمسياءجابسوعوفي2
ههدجديده

فيصيدالةبيتهويسوعأنقوياماساإحاألولياللكنيعصةأحستولقد
ءاواإلنسانيالصراعحلبةاللهودخلمنالفاألبديةاقتممتممجهئهوالتارح
حدثبزوغمعفاالمسيحءجماأناذكهوااللمأاطتتفيرالبدأنهليه
محرريئالهائل



منالىميألدعنقائقاطعردإلياألوليلليصورفيالوعظاتجه

وقيامثهصلبهوعناماأجالقصزاثوهاتعاوعنداودبنعملعاة

قةالتمامواثقةاألولىالكنيسةالقدكانتاللهيملعلىنصلبمعدوأفه

وأنهاألرضعلىاصيعاحياةعلىموسعىفىتارأساسلهايحيةايانةاكأن

لمضاألعلىحياتهأنأيضااكانتحوإكنالقصةتاثروايةمنالبد

لىكنهااعىاألسنتيةالتارفائقاطأنوحم3فاأنهبلبالموتتنته

قرأوافيةتارةشيمصعردإلكنلملممبةبالنفيسوعءشكلهيلكنةإ
بردإكنلمواختبروهاوعرفوطمعهااتقابلىشيفصيئبلحمعوطأفىهاع

لألبدحمائيحضورصلثنهئلببمفيذكرهءوجاوماتعلنىانسان

ثانيةءاسيبهبوعأنحصفةإثباتعلىالقداىالوعاظأعروقد4
جمكلفتآهاألولىةكنفيعاأنفااألرضلىءماكنوةسععىدليئ

ءديثاطوعظنامنجمقعالحقيقةهذهلقدكادتالفانيءبااجوارحم

موقتقىمايومفىأنهطانهاقىتهـملالثاقءاةحعالةهذهثنو
هيةااناستأفى

بهيوكامنوأناصاإلممطوحدهبيسوعبأنهإقولباالعناةوآثهى5
كانتالعظةأنأىألية4نهايةيونستيومنالنوالقدسالروحيقبل
إكخطاتركتملخلفهمنانينمحمعهمايشبهوهذا5وتهديدبوعدئنهى

هأللجيموتذهبمهاتحتفظأمءللعهماوتذمب

معاهمتداخلةالحسةالعناعرهذهيهافياآلنبارسعظةنترأوإذ

14



أربايومءجا

أئهآبخبوقآلةؤصؤزصرغثاألحدلحوشفيفوق
رزاجئهنليئولطبمألجيتمأوزصضفيؤالثايمكلدنذانصمفىآلالر

كازىمىينمئواهؤآلروأللقكآلمىإلىواأمئتلىعئذكمماتغذ

يئمآهذا4ةآر11ينإصااةاءإالثألتهآصونةتظأيرئماكمأ

فيأيزةقاألأماألفيلطعفىةؤالثة4كلمرلخاءيئةو

صحخهآؤإإصوكئمأةولدلشرلطتمأئجزوجممانشكلأشكمث
ىيلىفيوكال5أخآلهاثئحوخكمئلئمويئىرسئمعإثشمؤقي

أونتتراألإمألمثآفيزوجمايينثععامضإفيثضاؤإأ

3فأنكلاألزضيعالؤآيآبقؤخينالسئمآفيغجآيتوأغطي

يمدإلىأتتزؤاضأفهإلىأممصمثأاتعوالخالطدئنآزؤؤنازادما

مقكلؤآمحونالعئهيزقظيخاالرئطيزئمقيكلىأآيئ
فديختالرميالثزرعر

2112أع

الساعةهاألليواسكاريلفاسءهؤالأنلىءربىبميعر51العددؤ

فىويننهىصباحاالسادسةنكليبدأكانةالهوديواليومالنهارمنإةلأل

34



سبلطاصصةلالعةمواقةالفالبةالساعةتكودطذلكوعلىءمسالسادصة

يتوقيتاله

للدينفيسادأسامىمفهومأماملوجهوجيوقفاكلهالفصلومذا

العهديخهفيكثرهمواضعهناكالربيوممؤومووهأالوالجديدالقديم

ينطهلمالمفهومهذايتضمهاالىراألجنعىلممادقيقايمفمفههايمكنال
علىالعقيدهذهواصةوقد41فتاراللهثبانهمعقيدنهمواحدةلحظةيهود

أمةدائماالنوالقدالشعوببينخاعوامتيازاعرفاليعطيهماختارهماللهأن

أدركواونقدئبالمطعنطوبلة6سلسالهمبالنممبةالتاريخوكانةصغص

وسيلةىبخمختاركثعبمبالالنقالوضعلىاإيصملىأنبمكنالأنهم

لدىمستطاعالناسعندالستطاعكيرأنإليفشبئأشيئآتوصملوالذللثهةبيعر
إليويرفعهمخالتارفيمباشرةمايومآالهايتدخلأنتوقعوالذكافه

الرببوممواللهفيهيتدخلىاوالتوأيهيحدونالذىئقلللالمستوى

لكوهيثريردهروهوالحاضرصاقسعونإلينالرقعواوقد

2يويغالدهربئهذينجمتوللهالذهبىالعصرهواآلنيوادمرلةمحال
اليوآمناوسيأتىءريددهروالدهآالميمثلألنهعصيبيوموهوالرب
بهونوكونالنظامويختلأساساتهمنالعالموسهتزالليلفيكلصنجأة
مرعبءقضايوم

نبدالجديدالعهدمعظموفيبمالفدىالعهدقالنبويةالكتبكلوفي

العوملهذاافاأو

34



اصفب89عامومى339316ءإشعياالفصولهذهكرأمن

3015يطرى32تسالوتجمم39لهءو17

منالربييومتحلونلقدبمتماليهوديطرسيقولالفعملهذاوقى
وخلفبوعفيهذافققواآلنالتاريخفياللهيتدخليوممديدهسنين

علىظهرالمتافهيمموعأنالعظييةقيقةاطتظهرالصورةهذهكل

هالبضريالتاربخسمر

وههمميحرب

وخيخيثاألقرال5هذفواائولقإاألشراجآلالرآا

ؤغجآيتبفؤابافتجقيئيتكئمتترخنقدالراصرئاذ

تعثلتمؤنماأاتئهـأكمآكئمؤضطفيهإولالثةيهآلؤايآب
ىبأيئؤالسئابتيؤجمئهائتخئوتهثهاثئوزةتذامصئوأخذهدا

انمؤبتأؤجآعنآتفماائةأتآمةىالىوةأةؤفىصروطءأثتة

نهثذاؤذتقوكلقيخةهمتثةءألطيهيائتصكنتنمإد

أترعرءاللكتئيينيغنألةإلحينفيفىأمآميىالزبثازي

كالأئفعأستعتكنتجييحدىآفأيعتىلهؤتهللتأثاشرينالك
يينبدؤمتاثتدخؤألةانمقافييىقئتتزكلقئكفيرجأه
44



أئهآ5ؤنجهذورآغرشؤعتحيالفياظيزةيرئلقفتهء15تسآور

األتاهزلميثركنجهازالثمقاذمهأدطوقيغوةاألجآلالر

انتجقإدأتؤماأذافأزرأءةمؤةؤذجمآإتإئهذاؤد

مةقهتصررةنحأةإئهءهمتمتهـتهالئآحقصانوغيمآ
صكلمؤقرأىثةت5كرئميييماقيمنإتخلولاتجلتيتمتخأتعمبا
ةضأولزأىؤالالهاوآةفيألثنةئزكتمإةالمتييخقبآقةنء

ؤإذينالآلمئهودخاءؤنخقاقاتهلذاوخثق5صتادا

كتمتاألبمآفدمياالروجقؤمجذؤأخداللهمينىيهازقح

قفغدداؤؤتملطقيعونئؤآثأليريراألنأئمأالذلمحهأذا

تنجاينانقييرهالؤبتآلولىةتةؤتوابقئالعضإذ

جمغنلنم5لمدلةئرنإئاكداأعحأختئعه

زأحأذئوصتاائإلىفداوخقيستجغلاقهآنإبنراليللمنت
ؤقعسيخا

63ك2أح

األولالوطظكنربقأءورإلمآلفعهدنبتا

اههخياةفيكانبلعارفاحدبانإكنلمدلملهبأنيؤكدفهوص1



األمللسقرفىاألخرىلوالرنفهالمههذاونحد32عددألزلية

فيخطيرينخطأيئليحفظنامنوذ3814823192

استخدعدءطارىحدثمجردالعمليبايس1يسوعموتعنتضكير
يجبببنقسهاثبتحزأمنالجزهاكنهاألخريللطرقلتفثبعاءتها

هسأتنحواللهاتحاهغيريصوععمدهءعىأىأنأذهاننالليطرقةالأن

هوالذىافهفينقامهوااللهغضبوبينوعبتهيسوعدعفبننقارنأنوال

هإصوحأرسل

نناجالرفينافذةيشههالعييبأنلوراألمنعورأنجمنكنإ

لألبدقلبهفيالمتأجبةافهمحبةخاللهانريأنيستمايع

هذاأنإالكذلكاألمرأنولوأنهبخينألعمالاسفرولكمن2

هذافيللعمليبإضارةكلوفييسوعصلبواالذبئأولهكجربمةعنيقالال

أعالناسارتكجهاالثىالبشعةللحويمةوالرعباإلفيبزازمنلمخةنجدالسفر
صاءثرأيالنظرعنويغص232331451553

نستطيعاواغاتعملالحطيةأنيبلىوهوالتاربخفيةجريأعظمفالصلب
هالعمليبعلىيهاوالمالههاشماحياةأهطمعلىتقفىأز

هللنبوأبتنجهماتوموتهالمسيحآاصأنيتتاألعمالسفرأنكا3
فكرةنتودبالنبةألنهبذلكيهتيوناألوائلالوعاظكانلفد

ملقمنكلونميقولنأموصهمفقدكانقيصهالءمقالمسياصلب
العمليبكانبدينهالمتيسكىلليوفىوبالنبة1333تث1خشبةعلى

شحهمةف5الماجمونأنيمكناليسوعأنعلىالولضحاإلباتهو

64



بطربقةالكتبيقرأمةفقطتهتمونلوكنثمعليهميصبواأناألوائللوعاظ
هالمقدسةاألسفارفيبمكمضحدثماكلأننفتروحةص

بيدهماالذىالبرهانهيالمعيعقامةأنعلىبنبراألهمللولممفر4

األعمالسفريلقبلدلك5المختارللفئالحقيقةفيهويوعأنعلىبرهان
ويصاألولياأليةللقيامةكاناألولىكنيسةالهسبةوباالقياطبإنجيل

لدماوهاالطالقعلىالمسيحيةالركنبسةقامتلماقيامةبدونأنهننييىأال

تبارهمبايمئهنعونكانوافتدموأعظهممحورالتيامةصعاونبألبيئالكان

وأسدلأحالمهمددتثيعهزومينمشتتقكافواالصلبعدئخصي

أناساالياشونفأصبحهذاصكيرتالقيامةولكنحيانهمعلاالر

هذهلنيسةافىكنةأنلمأساةافهاأبطاالءالجناوأعبحوثفةامماممتائن

الرببرمأحإلهويومكلوايهنفتطالقيامةعدفىلليامةعنيالوعفلماأل

العيدنحياتيقبادلونللناسالثرقاكانالكنيسةاوفيالقياعةيرمألنهنحفظه
الذياتخعىمواسسإنقامقاحالردلكونوآقاالربباينول

المقامالربمعوبمهشيبييمىأتأبدايخعىال

مانفعاخلصو

اإدالرمئلائيىوأتمىفئليؤقآزافئوبهثمفىؤصواؤافعةا

ذتؤنهؤؤاكلطزشتفنمققأذأأليؤةجآألالرهآآضخ

ئمواةالخطرالطإةييحالميئيلحأبنممفئمثكنمواجدكل
289متة241إش

74



ؤآلدكنمؤفيحذاتخؤانتؤمجدالنأنفدشالثاوج4ب
والبآؤالميآالربثبألغوةتنلئجهفئالذيقاآلةؤل

هدامينئمصلوأاإألقافئمؤيظالنميشنهذكآنزهتجثأخو

ذقيفيئضئمواؤاغتتدوابعرقيكالتةلجواقهىائحأتوالجيل

تفئهيماهاألفنخؤألايتؤم
31أل2أع

للناسأظهرفعندماالصليبتأثيرتامبوضوحيرينافصلاهذاا

ارتفتإنوأناسوعفالنهمقلويسوعكسرتصلبواعندماهفعلىما

اإلنانةثخطكانتإن3130يوالمجإليأجذباألرضعن
ئوليةاههنفيثشتركإذااطيتةيسوعصلبفيبباهى

كانالمرسلينأحدإنلقيءالشاالفيلةهذهفيبدلهإنسانكانف

ايوساباصوراعايهمعرضممداقرىإحدىفييسوعترهمةصو

بعرخرهوالهنودأحداندخالصليبعلىللسيحصورةعرضولماالعحري
هالعراقتيىالذيأتأالأفاةليباصاهداعلىكهاللهبناباانزل

الصيقدبأنشعرألعمليبعلىيسوعلهئماندركتائدماإ
قلوبناهاخزقا

نوبوابطرسيقوللذلكالناسعنل5رديتطلبالسلهذا2

لكيرالتةإعادةتعنياألصلية4الكلهإنأالتوبةمينىماوللخمايةأوالبواتر

84



األولىالفكرهأالثانيةاللرالتفاكريفبتوفالباثانيةمرةرلكالتةو

تاييرفينبمأاإلفسانفإقكانالفلرهتفيرتعىإذافالىمحمةخاطئةكانت

يغيرفقدوالفعلالفلكربنييرتتضمنبةائوقاألفعالتعييرمبعمتكالتفكال

القديمةطوقهطكبولكنهخاطفةكانتأعمالهألففيكتشفؤكرهإنعان

حببداأووفاظاغلىإماأفعالهإنصانيغيرووليغيرهاأنيريدوال
القديمةبطرقهمتيلقاقبهويظلتيلىدونموكمايظلزلكرهالكنالظهور

هيقيالحةويةأكنلاألوليسبرتهإليدطالفرصةلهأتيحماإذاحئ

هلوانىصهرالةيرتب

فاللهرطايااكفرانوهوأالاالفبمامءشيكدشوبوعندما3

حئيمحىالاالتجةناحطاأثاراأنواضحاإلكنلكنماضينالناينفر

اآلخرجمأواليأنفسناإليءنممىءمانخطىفعنلىثارماهايميوأناليستطجتفسهائه
هالضاتاإلساومذه

صغاراااوالفعندماكنأرهكنالقهذهلتوضيحالمقلهذاأنعدعنا

سكتدوممن5والدنياوفيبيننامنظورغيرحانجدكناءنخطىوكتا

ـأصرىدصيمعهاعالقتنافتعودوتحتضنناذراعيهاأمناتفتحلممأعمفكغأث

اللهوبينماليةهمميحةللعالقةيعيدالكنهصشنامانتائجيزيلالالغفراقإ

هاللهمعمناسويعوداللهمحنبالفربةشعورأوخوفمناكليزولحيث

الروحعطيةفنقبل5ايضمالميمتقبلناهامءعىيحدثنتوبوعندما4

وهنااتوعيهصيطيةاظفيالوقوععدمنضينفكيفتبنانفالقدس

نستطيعالقوةوبهذهعصيبةبقوةحياتنايمالالذىللفدسالروحردهيجه

94



التىكنااألشياهوفقاومفيهاننتعرأننتوتمجمنأالتىالمعاركفيننتصرفى
قبالمقاومهاعنهاجزبن

لحنتيثمالماضهـامنوالحوفلنفورنبيحررتيةاالتوبةلحظةفي

هقبلىاععارلهوض

المحثشيسةافمميز

بزأاجممنعرؤانشرجمههللزثلمخئييمفئةوئواطؤكائؤا
ؤآيأتدغجآنثتتؤكاةئهكطفيخؤفدؤصارللصظؤاتة

ؤاقيئواآشالذيقؤجميغالزمئلىأيئتمائخزىكثيرة
ؤائمقشلحيآثؤاألئآلك5ئئثتزكاششكلجمئلتعمانؤفيضعا

كلكماتكؤدقهعاتئنئوتهآؤتفآويبكائوا

إةئهائتنخحفينافإتئفئءيزمكألأواؤكاصاؤاجل
إؤلودطولكاؤاوبأثافاأيبزايرونمجثثئئمؤإدةؤاخين

جمحلدي14مؤلأفةيخييئثقلنبماطيماؤبتمآج11الطعآتم

ائذيخةكنبانإقطتصئمترمكللزبيهاذاشب
هونقيثخصة

4ال224أع



األولىللكمنبسةاتفيعلىاءضوفياتىالكنبةحالةيلخمرالفصلذا

24أعدنعليمطمةفالىالتعيمعلىمقبلةاكانتكنيييةإم
هالتعلمهفاكاععلىللكنبسةوإقبالالتعايمفيالرسلاستمرارقفبد

خطفيلالمامالللخلفتنظرجامددينفيتعيقألىالكنيسةإن

لالمامنسرانيجبلذللثيقنىواليستقصىالالمسيحكنياقفماالم

بثروقهابلللشمسبروبيهتمأاليحبرحلتهفيظلش5باستمرار
فيهندخلوايداجدشيئافهنئعمأبومعليتاهيإذاعظيمةخسارهلنعها

هونعمتهاللهحكمةمنجديدةأماقإلى

صتتكانتبأتهاأحدمافموكاأو5ثيرالةكانتكنيس3
إحديفيلسونللقاندوصفبطوالتراحدهالووهيالعظيمةالصقاتمإحدى

هالمشابيناألخوهعنفرقةادهقحفاليكانفقالفيهااةالتىهعاكه

هاإلخوةمنفرقةمنتتكوناقىهيتيقيةاطكليعة11إن

مأغامايعلرنيحيونالميأولئككانمصيةكفيسةتكا3

فقدكانواذلكللىحابفييكولواولميقونهمالحياةيقابلواأنيطييونال

قبلافهليقابدانيالظنوالقدهالناسمعوايتكلىأنقبلاللهجمحوندائما
ألمهمالحياةمشاكليواجهواأناستطاعوالقالالناسليقابلوايخرجواان

أوالاللهمعاةتايلو

34عددفيخوفالميربهةالكلعةلنوقورةكنعمةنتكا4

كماالعالمفييسركانانهاليونانءعظماأحدعنقي5والوفارأالحتراهتعق
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كلأنلمألنهواحقرامرودفييعيقيحىوامعبدفييميروكان
اطحاهللهبصهياألرض

وجمائبتآتهناككانتالىكيسةقىتحدثأشياههناككانت

أعماالنجملأننحاولنايموإنعطيصةإنتظاراتاللهمن2نتوإنكنا34
وأعالناانتظاراقذاكلمعهتفميعاإليمانضاعفإنتحدثأنفالبدللهعةظ

عملهاعلىزونفااللهمعأننالوآشادثصتعفايةأثأنوالشك

المجحيونءهوالكان4454عددةثاريممعكحيةكانت6

أةموربسولياماصهلرعنقيلبعفمهمكووليةبامرونيثاألوائل
منخاصةبوليةيرألنهكانيتأئرخموراكانشععصايرعندماكان

يرفييمالثكانإنوالراحةوررإمبايمثعرالقىالحصألمجكإننحوه

القيلإاليمدكونالاآلخرينبرييلنما

يباللهبيتالناسينىلم64عددمنعبدةكانتكيسة7
مةيعترينامافإناالنفراىينااسمهشيئايعرفالافهنمننأال

للفردمبافبابنااهوموسيقياأوخالرياضيانثامالامحوبهحةبرور

معآاللهيعبدونالذينالناسعلىفاللهوووحالجمومةمع

وعلىاجباإلبغييثععرونكانوا4عورسعيدهكتيسةكانت8

علىيظهوالالحعيفرحانالصورهتلألعنيختلفالعابيىفالمسيحهذللث

أنأحلىيستطيعالللقلبفيعميقرحولكنهوتهرتجهياحشكل
همنهزعي
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ههمأناالاإلنساناليستطيعأياسنءيهونةكنيسةلقدكانت
بهبمءالثىتصفوهىممطاححسنةبماليونانيةكتانفةافى

اظاريمنظرهلمحكنفقطصناليسءالشىأنشقهىكااه5أماصن

علهمولكنطايونأناسهناللثجميلةالحقيقيةيةالمسيإنأيضاجذاب

هالثلجيةالجبالمثلإمهمإليهمتأنىالأفكحثىاليضالجمودمنمسحة

يمونأنالكنييةمايفتدأكثرإنيقوللهاذمههلطاالذرسستركان

السرورمسحةاألولياليهنبسةءأعفماعلىلقدكانحينهسطيبقالمسيحيون

والمرحبئخواال
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الثافيألمحآخ
مجيدئعمللص

الصعلوهضاغزفيوالهنكإتقغاؤيزخثائطزعىيدز

قفوتهكعاؤائخملأمةتطبثيأغرخزخلسكانالعأميغغ
ايخيألللمينأذتةيقاكأننااهيكلاآبمجمثذيزنمكأأل
يوصةئطزعىرأىتعئاقيازائكلاللححلوناتذيخهمنممذقه

فيكةدقضدقةيتأخدعتأكحهلفهايذخآلأقنجإ

يأخذأدثآطرثطفمافآل5تاإآافلرؤقاأيزتغعنيطق
يهندتجأذااؤاليضمةليآشئطؤمنققاكثتئياجمهما

ئمالتاصرقيالعمعييجئوختميامممأغييلثأةقإليأيخىا
رنجالتعثتذدتلياظتقهؤأةاقةأصمنئاكهؤامئمةؤاضثهي
مملفانإلةمغفعآؤدخ4ميىتمؤعتازؤوقتقؤثتىاتركنب

ؤئومثئغباتجيغخعرؤأالثةصغفزؤئمتط3ييعثىؤفؤ

مثأتخلكانأيخياهؤاألوعرفؤةافةغؤيئخاثيهه

دثستةواالجيلدقافحالانفمتهلتابقيالصمذقةألنجل
ـتهررثئماونرة

3151اع



اماسةاالفىفيويفثهىصباحاافادسةالسامةيبدالليهودياايومان

دلةمطوالسادسةصباحاالتاسةللساعأمعادلةالثالثةالساعةكونتذللثوعلى

الممققوايهودى5الظهردللثالثةمعادلةوالتاسعةظهراعثرالفانيلالعة

ومع5ظهر11ندوالمالتةالظهروقصباحااسعةالهفيالعمالهعلىيواظبكان

انهمإالالهارساعاتمنساعةأيةفيمفيذللعالةأنوقيعرهأمهمكانوا
ترياناإلعحابيثبرومماخاعاتقديراعايىفىالصالةيقدرونيوأكا

بطرسزهبلقدعيهادرجواالتىوللتفاليدلالداتعلىيواطونلقالميذ

يتخنالمالكنهطجديدإبثانلهماصاراقدكلايىاليالصمالةساعةفىويوضا

أنواثقنكانالقدللتقاليديملمعموعفرابهئةالجديدهيدتههاعقعن
جنبإليجنباييرأنكنيمالقديمودلنظامالجديداإليماق

أوكلابابعلىيممتعطواانالعثرقفيالمنسولينعادهتوقدص

أنحضثءالالستنصعاحسنيزالومأالوضااهنواقدكالاةبىا
هيناآلضبحاجةونيشمعببادهالهأماكنايئالذا

أمامهاويجبىللكفيسةعنيبحثمدينةفيحلإلهمرةشحاذقال

مآهسكنرأطونوننالمهدألىالنابياأنبخبروجدوقدهلىلت

جنباالجفباييراانمباللهوحباإلنعانبإنحقا

للرسوليالعصرفيالمصبزاتقضهأماملوجهوجهاتوقفناادثةاطهوهلى

المقامهذافيهاذصيحبمحددةأشياهفناك

عثانقرأ461اعمالففي5فعآلالمعبزاتهذهحدثتلقد1

ءيفكروولأنيستطيواأألعهمالمعبزهعلىيوأفقأناضطروكيفالسنهدريم
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تلكنلملواتلعبمرإلنالناسأوليلمسيحيةيأعداهقدكان

إبمرمايحاولواالحهمافعاص

لمالمقرالردودعقهناونورداذاااتالمعبرنقدتأالذا2

فقالاذعنهمأحاعبر5هاوقتقفرورةلعجزاتكانتلقد11
نتكالقدالمسيصةاللكنيسةالناستدعواألجراسيمكاذتالمعبؤاتان

أللعاغزوهاءبدفيالرسالةوقوهالمسييعيةمحةضمانهياتللعبم

الديناالرسلثمعصاتأوالخاصانعارفانالقىالععرذللةفيب

وقدالناىشخصياتونانالمسيحيسوعمعقويةشخصميةتقاعلهمكانت

لمجكنحتىءضىأيلتقبلقعدينسوكانواالتوغمنجوفييعيشونكانوا
اتتأثيرطرفينينمنءالتقامنوحدثذروتهقكاناإليكانإننترلان
ةلةخ

ملبلزاتالمعتوقفتلماذاليسالحقبقىوالللكن3

أنيستماخجراحأوطبببأيأنللبمييطةالحقائقمنزاتالمعتتو
أاالفيروفةالميقةفاطاتثحيتشبرالرسلعصركانتءايأذبئ
كشففقدلذلكعمايستطيعونكانواطالماشيئاللناسيعصلالاللهأقعه

عملالناسيصتعلغشفلدوبهنمللناسيدةجومعلوماتجديدةضائقالله
يشفيهااللاهواللهولىكنالجروحأربطأناعظيمطبببفالالمعبزات

عايهفقطالهاالتنحتلففيتجرياتفيالىزالتماللمعيحألنسبةء

لعاكلأن



الملبريمة

ةطذعنضتكابثئقالذىاألغرخالرخالكسانهؤتبما

تهاذثةالذىالرواقيآألالهثئفمبحخميإلاغضنموشخئاؤثهـ

اتأإاقىثاةئطرمزأىتلمآيمودقدروؤفنمانتمتعضزؤاق

ئأنهتتهكمآاميدطممىطااألبثرالرتجاذاقاألئفمت
اتجقاقدقؤاتااؤابمؤاأنهقيآإإتيعمخصاولطؤلمادالمدا

تخذاءآآإللتةتؤإمئختهيتمإبناأإإنلمحثيىمدا

4ؤإتمأكرثوهأهؤاأئمأكليوةتمثأعضالدىيعئمىخآهة

وكأفداآتكرئمئئمآؤليهنصطآلةيحآكموفوبيالطفمثآ

اوةثالحممنؤزقاتيسلدزآصثمضت3انه3ؤطأتهآز
لذلألهشمؤدؤنخئطاألئؤاتمآالثهاقآمةياةتموهدت لء

ؤخرفولهوألتصفديألذكلطداهأثشتددهبائمآدتؤياألي

يكيصامآتمالصقيخةاذ5أغطآ4براععاألدىآنؤلألي
31161أع

العصررفياالمسيالوعظفىبارزةمالحظاتثالثنلحللفصلهذافى

هاألولي

ءأل



كمانصليبإنمامةحقيقةداغايوكدوناألوائلالوعاظكان

يذكرونهاكانرالجريمةهذهذكرءجاوكاثمريةالبتاريخفيجريمةأمظم

حئتراهأنماالذىالبارالقدوصيسوعبهانالرعبعنمتهدجبصوت
جبينفيوصيةالصهـلبأنمتاكداكاننضهالرومانيالوالىوحتىتحبه

لقد5خيرايصنعجالالذىذاكوصلبوافاتآلشخصاالناسأنقذلقدالعدالة

جؤيمةببعثاعةبمبتذكيرالبشرلكرالةتثيروايسأناألولالوعاظحاول

اغطيةتفعلأنتصتطيعاذاأنظرويقواونهموكالصلب

أنهالمعروفةالحقانقنفىااليلمةحيقةاألولظالوطكدأاقد2

مجرديصبحسوحكانلصةوبدونفائمةللكنيسةفاتئاالقيامةلوال
وأنهيحالىألوهيةعلىيافونابرهاالقيامةكانتاكنوبدربجباتخبوذكري

مابعدهانذيهانالبرالقيامةلقدكانت5األبدإليحىوأوالموتالحياةرب

توقفالالتىالقوةفهوولذاومعهاالعيحفىكاناللهأنبرهان

قلأنفسهمبروايعتأامالمةالربقوةاألولالوعاظأكدكا3

ولكنهمكانياتهمحدودركواألقدافىمجريمجردبلقوةعصدرانهم

يكمنوفاوبهمفهميصمنعهأقالقامالربيستطيعلماحدودالأنهعرفوا

عميهخيستطفيمازلكرطالماأنهئماميعرفىفالمللسيحيةالحياةعر

واظوفواطررهالفشلإالنتيجةنالاليهبحلانبستاليعوما

يماتهلىفاليوجلىفئالمسيحبلأناالفيفكلإذاولكت

هرالقوةالسالمإال

هول



عظألورجات

كصآجمنئنمبجهآلاثكغأغلمانآخؤةافياحهاؤأأللت

جمييربائؤاييمانبأقأهقعقمآألثهؤأماأئصقاسماوئهئمزلى

ؤأزحعوافتوبزا5ئكداتممةتذانمعميغألتمتأنأئليآئ

ألرئطؤنجميئانقرتياؤقآثتأقيلكمةخطآياكنملئيخى
يألثيالذى45قبنمبلسرائعشأليعييححيمثؤيزصيل

غنهآغلتمألقأتشنىل3زدأرميةإذلجةتةءالعشآان

تاذموبمىتإنالدهقئدائنذيسييئانييآئهحميعيتماقه

إخوقثئثيإلكهالرب4لتكمضئميئميصليآإدق2آلال

كلأنؤتكؤن5ئمبتهيفمآكلطفيتصنقئولقنه

ءيآأألصويممبامثايىئهآدجمبألثلذإشةحمآمتآلأةئه

واعتبةشثتواجمأقيجميدةتجفمآئوإماآلصقمأنجا

لعآقدألذيؤكقفلآهاألأيئآئمأءآمأأليغنيهلماءواؤأ

آألزضيقبآئلجميئملمإزكلجلمذإلبريتمقآئيفآءآبآأدتا
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كالآلبردئبأوفكغأزمتقةإشوخدآةأدثةأقآتمإدأؤآلكئملي

بئرويرغنأميكمؤاسعد
37162ع19

الفصلهذافيواضحةنجدهايرعظتنطكلإن

العهودفعللقدمعامرتجطينوالتمذيرالرحمةبنشةيدأفهو1

رذءوالمتمرتلنكلاهذاالكنبجهليسوعبصلبءالشنعافطتهم

نحدهاإهرفةاعنةالفاتالمخيفةئوليةاونعهـةسوعرفيفيبدلمم

ولكنخمايةلكمإنتلمايمعميابملوكنتم5الجديدالعهدكلفىشثرر
قدأكنلولم914يوبافيةظطيتكمصرإننااتقولوناآلن
خايتيمفىعذرلهمفليعىاآلنوأمايةخعلممكنامتهمكىجئت
لهخطيةفذللثواليعلحعنايععلأنيعرففعن5122الي

فيولىممنهاعظتمجازانهوإعاللهنوركالرزيةإن47يعقوب
ةتءيرأيةالوقت

إنكيوهماوالرحبرعبةالتووايةءمأمامتضنارفةوالمه2
منأسهلتكرالةوتغييرلكرالةتغيلىفقطتعثىقدفالتواةمتالزمتان

النديمةالطرقعنالرصعفييظهريللفكلعيرلهذاولىكنياهاطتغيير
ديدةاالىواالتجاه

حفاظطاباالماضىفيقاتونرفةخامشائجلهاالتوبةهذه3
البردىأوراقعلىكانتالقديمةلىكتابةظوالحياةلعانىمليئةكلمةوهي



يةصطللكتابةكاثبلللورقمعتتفاعلذكنلمالمستخدمةاألحبار
ويحوهإصفنحةيبدلاناالعديهماسطرأىيمحوأنتبالأرددفلفا

علىيؤثرالهوأنكا5غفراتهاعنداإلنسانخطااللهيميووهكذاععاطةي

الراحةللفمعفوقتفيبالؤةالحياةفتزدانبثةءبأوفاتيمتعناإذالمستقبل

التعبوقتفي

هذاأنومعاقاالبنالىءمجىتاءمكلبطرعىينتقلثم4

خاصاهاتجاهابتمجهالتاريخأنخاصةبصفةيعقأنهاالكثيرةمعائلهالعايم
ددءهدفإلىبلغيرهديعلىيسيرالفهو

اليودرفضلقدهبهؤالتذسبئماحدثكلأنعلىبطرسيعر5

أنهميعربطوكاجمهولتأاللهمنالمختارعىالشحرةةقبلواقيأن
زجمهاونةمراألشهده3حلدوالولدكتعبصواهلو

ئصعباليردفقدكانأمتيمبامتيازيذكرهمبطرسأقفم6
نار12افه

أنوهيمهاالهروبيكنالالفهالحقيقةلمميرضحوأخيهصا

انعإيهمأنذاكأبظلثابواأمامالضعهماصاصتيازاالهذا
االمتيازفليس5فواسيتهاناللهيريدهمكمابلهميرعبونالكمايتعرفوا

هوخدمةعيفةامتيافئإنهبليفضلمجرد
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يغااذعشاخأأل

القبصالقاه

خئدؤقأثأللكقعااغديهمآبلأقألمصيتوقعئتيآئمآئحآطبآنا

المهميىئيعهيأييظيقميشتزألصمدمويودقكقنكل

غتيهمآقاكقؤاأألمؤابننيألقيآقزيتمئوخفيؤييذائهيآ

80سآثتصأزقذكانألةكقداععيتفييؤمتعوفآئيآأأل
جألألب3غذؤضازوااقيألائتيهفواتألديخأئآرودتؤم

اآلفت4نخؤ
1أعأ

هبالتامىاالزدحامدائمءجزفيالميكلرحابفياألعرجظمملقد

كانلقدادثةاطهنهعلىتفاديهالكنالجبطريقةءاألضواتركؤتلقد

عناألممرواقكانولقد5ءالزصاوروافاألممرواقبينيوصلالجميلباب

عليهللترددفيالجنسياتكلمنممءلاليسمحكانإذإزدحامااألروقةأثهد
ائعواوالعيارفةالرداقهذافيلىكانوقد5ياحتراهنهبدخلوداعواما

عندبتالقياناليوايمةمتعامدانانصةهتاككانالهيكلوحولاكاياع

كاناوقدهعلبمانروأقواالضالملكلالرواقيدساحدهمااألممرولق

منوكانوالمشاهدةوللتفرجوللشلمبادةللهواءجاالذينبالناسمزدجمن

26



الجماهيرهانتباهاألخرىاطوادثوملسلةالحادثةهذهتسترسأنلطبيى

الهيكلعلىولليثرفوللصدوقيونالكهنةظهرحاماكهذاخاللومن

حمامهمنوكانالكهنةلرئنساأليمنراع14يلالمساعدوهو

الطييىمنكانالناسازدحمولماتيبهوفىالهيكلنظامعلىاإلصراف

وهمااصدوقيونءباكماالهيكلسماصوأتباعهالثرفيحصرأن

ءأكنيلواولكهمكبيراصددهمبهنولمالثريةاإلممتقراطيةالطبقة

يصمدقوالمألمهمأوالثنلسالجداالوضوعهذاضايقهموقدنفوذكبيرفوى

الطبقةكانواألنهمبموثاالرصلحديثموضوعوهواألمواتمنامةاإل

ءأصدفايكونهاأنحاولوافقدللتعمرينءونةالمظاالشقراطيةالغنية

إلييهدفونكانوافقدوأخيراـنفوذهمووقوتهمانهمبريحتفظواتههالرومان

فيتتساهلالرومانيةالحكومةلقدكانت5يالتالميذالشعبإثاوهتالصاق

وقدللمثمفبإلتارةمحاولةصعةبالرتفربكافتلكنهاكتيرةأمور

يذللظكقىاإالشنبإلخادنيةالروملادولةتدخلالصدوقيونكوغ

مقاومةقرروالذلألءيصيبهمضىلئالللرومانتدخمنيخافونرميبثرون

ءبرعةويرحنابطربيهعليالقيضإلقاهإليأديماوهذاالبدايألمنذالتالميذ
نهمعلدكانظةاللحاالناسبراعقمقبهتقوآلماوامحاكلوذجاتعيفاالحادومذه

هإيىأيممتمعأنخمىأليجمةالييركوقوالللحقيستمعونالأحهمحتى
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ريمألمسنيهام

معواائم3ةؤفيئمؤخيؤعثزؤمصاحئئمانألقلفيثؤخعل

وئوؤقيآنآةكقتأئزئايميآحشصغكلأوزثتييمللى

كقتيماهالءزؤممآيزميصءنكلالواتجالذيؤتجيععئكئدليؤأفي

9إضؤصبأقوةبأةسألونفيآيخجملواألؤعنطفيأقآشوفماؤقا

بميئخلىأألروحمنئطرعنأضضألرزحيةاأئآهـاولأآكلصتضأبنم

قخعنئمنمإنإبثرائيلكلوخوعصألشتعفءزؤضاآاتفئمؤقاك

يهقةط5اتفيمصذابتامستقيالفإنفإذإصنيتالقغثأوتمأا

ختهمئمبالهأةإشرائمآلفتغمبخؤشتجييغيئءقغذوما
ميئاقةازآمةائذىأئمأتححموةائذيللحاصيرئيعبا

خزاهدائوحاكئمءاأةذااؤتاكبئؤاباأل
ؤتيكآالراوتةزأشصازالذىاؤوناثاباهاأوةهثخقاىال

أغطقذاالمفتحفاخرمسامنلئألناظالعغكثرهبأخد
هتخاهنأنهيأولبيماالئامىكآ

4531أع
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ريمالسنهلندكانيلسنهدريمأماماكمةاللبوحناوبطرسأحضرقد
ححمأبفيحتىالقبضالقاهسلطةالهكةلهنهوقدكان5اليلياالحكة
اإلعدامهوفحهالحمإعمدارغلكتكنلمالذىالوحيدءوالشيالرومان

السنهدريمكاناخلامنالهيكلأممىدنسإقاهفىواهـحالةفيإال
منن3و5ثرفيارئيسايعتبركانالكهنةورنيسمحضوااكونأمن

يحاولونكانوامألالصلوقجميعامنوكانواكهنةريمالسفءأعضاكن

ضمنمنوكانالوظافمندخلهميقلالحتىكزمعراعلىمحافظواأن

هللناموصمنعصبونوفريسيون5التقاليدءختراوالكتبةصضءاألعضا

أحيابمعيعهميطلقوكانالكهنةءأقرنصمالهتمعفيعوقمحتروشيوخ
طبقتينهقوكانواالكهنةءرؤسا

رئيىمجدهمالممفيالهودلتدكالتالسابتينابلكهفةروللوال

فقدالرومانمأفيأمايلاطولمليبألوراثةمركؤهعلىيحعملىه
لفللث5والفسادالوشوةمبلالكلةرئيساختهارفىأحريعواملتلخلت

ميالدية76مف33بينيمافأنهحتىوهموخللكهنةءروصاالووماقأفام

المخلوعممهفةرئيسعنقولةرئيى82عنيقلالماهنلكن
اهخهانبليرةلبقوةببقى

االختيارأنإالاقيهىاالكهنةرثيساختيارفيالوراثةنظامانولونيا

ناهمذكرأشيهاامئررنواايخةالءفالروسهعينةئالتطفيمحصوراكاق

ألفرادوكانوتيةألتطإربممنفقطستةعافطجميعاهوا

الكنةءروساطافهمجلهمكانالذيهممءوهوالخاصعوصثالتالطهذه
56



الخطابهذافاللمنندركأننستماخيطرمىخطابنقرأعندمااآلن
هالعالمفيحامحةفللغوذجأمحظملماللبامذاانندركهذاذكرةونحدما
وهوقىوذاوأكرهمللنامماأكاإليبالانلطهذايطرمىلفدوجه

هذهأعامعمالقاالبسيطالصيادإطرسيقفههذاومعوفطنةءذكاوأكرهم
هالمهصونوهيمضىايقموكانلوكماالجماعة

وساقتاديسأدانيتىنفسهايهيالمخكةهذهأنثذمنواألهم

4غهليرأسهيضعأنهيعلموكانجيداذللثييلميطرسنكلقدالصلب
فيتيرالتىشباعةأصجاعةامننوعانشاككماأطابهيلقىوهو

المادفةعةالمثمطهيذللثمنأسلوعهناكولكنباألخطارعاشةكيرطريقها

نادرامثاالبادسلناأظهرلقدتتراجعالالكنهااالحدقاظطرتدنركالق

إنالقديمايونافىاطاربألشيللتيادصثحانمناليئانىالوعلهذا
لندولوفأنايسأذمبالمأثورةقولتهقالللحربخرحإنمحالةالحشفهسيالفي

ممأذهىقالذالىمنبالركمظيمبهرالحدقبافرظاثاتاكفىبعارسعلم
أيضا

التهإالءالوال

آالطآإنفألفضاؤؤتجذوااؤيزصرئنبئرةئخاةزأؤاقذأ

وختصهصكاتااأئفهقضركوفآ5تقجئواجمانءؤغاائملمغديخا
لهئمتكقتغيآضتؤافئبمةائذىشانهافيطزواإذؤلليهن
66



انيخمغجخآليآليتحرجآأنقأمروفآبيمائنآفصفونثال

ئهفيالرختثنبهزريبغل1مآقآثمينصئمتثنفيمآرنامروأ

تجرتقذتغئوقةآبةألمأوزبثييتمشكالطتجميحظايز
فيأكزتممييتمآألكيئؤدئئلقىألقحممآؤآلتقذزبأيئ

ييمأالثاعييأخدآتحيمآآلأنتفإليدايمفإلذفماشفهبال

أةألؤآلاآلينظقآأنؤأؤمتؤفاقذغؤفآاإلمئمذاخذ

تممئوخيامنم

أنهالئيماأمآتمختاكالتإنؤقآآلؤومىطقاجآهم

يهئناألمتخنثنآ5ئحؤاالثإفتازينأكاملكلمغأ

فوفماأعأاأقددوهماؤتذمآ5هئناؤتزأيئنآعآكلمآشآنأل

صاتجنفيللهعئعنبتجبتتاييؤتيتيمةتانواذفيهاتم3إ
يييماعتازثاثنيىاالثمهتاننفيتجريضاغلىاللةخدوننؤاكا

هشنةأزتببمنأكثرنههلالهثئمآد14
3132ع1

حيويةمدىالهجوهمفيالعدوحيويةهلىبوفوحنرىلفصلهذالى

كبمازينشيئينيفىءاألعداعجومففىجىأاورفاع
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كيرعاميانأنهماوبطرصيرحنافيريمالسنيرأيفقداحضقاروال

فيعالمةثقافةمثقمانغيرأتهمامعناهامنالمالهيماوعدهنجاهابلمتعلمين
لهماليىأىعدانهانأتهيافهوعاميينأمامعنىوالقانونالفظامشئون

جامعيينكيرنانإنساأنهمارأيالسهدريمأنأىخاوظيفيةوهالت
هةهطفءاوفافالنإثوال

لكن5ءاالهلىعفبهيةنسميهمايقابلأنالعادىاإلنسانعلىسهالوليى

هالةمنأفضلصتراماالمنهالةيكممبهقلبهفيالمسيمحإلكنالذىاإلنسان

المركزأولماله

اختاراهالذيالطريؤفياستمراإذابمصيرهماأخبرلقدلقهديداتألفيا

أنيصلمألنهالمسيحىزحؤحةفيلهاالقيةإبثرانهدبداتاكنن5لنفسيهما
يدءلالقفإللهأمحهالأماللحظةهوإممااإلنسانيطما

دفاعهمابطرسويرحناقدمالحوماهلىوأمام

يثكنألدنالعلييااإلجايةيمكنالخيقةيشملدفاعماقدمالوال

نفمبهالمساإلفسانهوللييحيةبرهانوأعظمأهمإنالرجلءشفارإن

تقديمخربئلالسييةيرباتيعنعتطوالكنناقيمةاتلليكونالقد
المسيحشخصيةوهوأالبدصأنيمكنالالؤىالبرهان

انابئطخهنالسوالىفيناممنللهطدوالئهميدلملىماقدماالفيا
كاظلهجملوانالطريقتأىفيلحظأليتردلحالمويرحنايطربىان4افةأم

آذانهمفيجرنهموتسيبونلمينكئيممحالثمكلةلنوبكء



نوكىجوعنقيلماهويحيةالىفياطذفيالسرإناللهصوتمنع

هإنسانأىيخافالأنهلدرجةاكبكلإللهيخافأنه

االضباردفاعكانأنهإذدفاعأعظمنالثالثنهالدفاعأمااللثا

هالعنيزقفاأنااصتطاعفيطنلمفالنيسوعللعسيحالثخصي

منقولةةمجردرسالتهمتكنفلميأنفمهموهاورأوماالنىءيااألشعن
بحيانهمللنضحيةمستيدينكانواأصهمحقرسالتهممنواثقينكانواطنهمإ

صبيلهافي

بانتصاردةالعر

هآليمقاتهقاكحهىتؤاهثمءهقآؤاوزآإلىآأةأطيقآؤآ

ؤاجدةزقفواثفممتممواقتئاوخؤالممئةأممازؤضالم
ءألعممآألصئاصأأللةفؤشآأأذيئائهآؤقألواألئيماإذضؤي

يمآذافتآكذاؤذمتمأئقآثل5فحهأتاوكألضاقأؤأألزفى

األزهقمئوكقآتيثإلميائبابثثمعمىالحفئؤتةهـافيتأزتخثمت

يقتنإظهئةيئ5يمايمفزقيالؤقيغلىهتعا2الزؤصآؤاختمغ

ؤييالطعنعنزويتممتضةائذىرخيئوعيابقدصآكفئخغا

يتتمآعهكليينعئوا5شراييلوثئعؤببأمتمتتمالئتطيئ
تمائطريآزببازاألنتكؤنأنةئنؤقسوقذذقضتتمت
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جملالمكصكلئيؤإتأدطغعيذكؤافغههإليدا

قتاكحمياؤغتجائبإاتبؤلئخرإلهثتهآهكيئيذئخاقره

غمضكانؤاىائذكآراعرختتاضلدؤتماسئوخائفذوصي

غلمؤنتىؤكأنؤاانفدمىأوحااييطالمحيغؤامضألد

هيصتجاترةاللهقيآلم
453313أح

لوحناوبطرسعادفعثدمااظارهساعةةالكنيصتصرفنريالنعملهناو

خعوصاولليأسأصاوفمنءبشىالجميعشعرربمانيةكنعلىتهماقعهوقصا
طيعثأنلحظةهمءواحدأيكريلمالكنسيصادطهمفيمازلكرواعدما

ذللثمنلكىالهعليبلوالشهادهمالىكلنءخفيالسالريمأوأعر
مألوذلىهإتوالهشجاعهالنءموجةاآلونةالكفياضاحتهم

عندمامعهموحافظهاءاألشيامملىاقخافاللهاللهقوةوثؤاو1
نذنيءقائالنادهءفيأستعرإذالهحمدثصعالوفىبرتنءإلباباندوبءهدد

أنيهرلىالمشإناللهيدفيكونسأعندئذلوثرردكمصلىوءما

عيناهأدينامندائماكثراناالذين

غصبكةإنوتمرداإلنسانثورةجدوىبعدمنعينمةكانواب

ويفربيفدخالذىالجامحالحصمان4كفورهرهرتيقاللكتاببفيوردتكا

يفورونقدأدءوالنالسيدهيخمعالنهايةنىلكنهويصهفىبأقدامهألرشت
عليهمثهاوبايةالنفيولىكنثهاكل

03



واحتمياحوكمييفبهموعيتذكرواأنهمعيونصبوضعوا
أنيكفىنعمأنفصهمفيالثفةيولدونانوابمللذكرىوبهذهالتصرحتى

الخالميدفدهويسوع

مواجهةيستطيعونهمايدعوالموالشجاعةالقوةلبينعاالوا5لقدد

وفيدهاامامووضعوهالموضوعأخذوالكنهيالذاقيةبفوتهمالموقفهذا

شجاعتهمثمحنانتوعندمااألبديةإلىونظروامناكمنشبواالهاكةوقت

همنهمليستقوةاستخدموا

افهيتركهمفمالوعدكققلفدالقدسالروحعطيةللنيخحةوكانت5

الىوإلؤةالشجاعةوبدواالتدائمامعمكانأنهالموكدمننعماص

بالموتعليهمللحكمكافيةالشهادةكانتإذللشهادةإليهاتاجون

مشترصءشىكط

ؤتمؤاحذةؤةشىولؤاتلفاروؤاالذيوليقيمزكان

زرهمءكآلطذتةأمؤايهرونثافتبنإنةولأخلدمحقت

اتشغآدةولطيزد4األعامحآنةفلغءةووفئؤمزكامثهفهكاال

ت3إخميعيميخغلىثكآتغطيمةؤيضقةتهمئوخالزلتإت4

خفولياضابتقاشوااثذيطلصأللطجاتايئدفألفوءتمحط
13



ققاتصنفوامتيتاباحمآلطبأبألؤنوعايقيئوأكآبرللئيؤبؤ

كلنكتعأضإلكمآكلةتمهلؤرتجقكانالوسئنمإلأؤثعئذ

تجئم3ئياقيتاتاترالثأعشيههذجمةالؤىبؤصفأ5اختتة

اخقلتهكآنحتالجئعيمفئرميىالويدؤهؤاألغطأثط

ليهاالإلأذددذصتتقاسفزأيمبذأى
يأ437ع

مالهذافقبلاعةيةالمسينفابممفاجئاقنيرمحدالفصلههذافى
عظييةرأفهناكنتجمرفعةحصرفىتسيرطهااألشيأهكانتهباثعرة

عهدنءروصآطهااساتواقتبألقدسالروحلطلبوصتراتاث

ومهماالعمليةاألشيدإليفجأةتتحولكلهاالضمةيفىانفماروبدونيمالقد

ساميةءأشيافيقفىأوفاحهمنتومهعاصرقعةيحيناهـأولمكحياةكاث

الجسأناصماهقاكوأنبالجوعجمنونأناسماهناكأنقطيتسواالكنيموعالية

فىأمرالصالهأنيعطوهملنعليهمالواحبعننهوأيكيمماهندهم

8األخوةمحبةهياثميجةالحياةةنولجليلمحلوالمثهادةاألهمبةكامنت
سئيئنهاهاالحظأنوبي

جمونانيتصورالميععمآيعضهميسيورماحساسماأصعواألقلى1
هـكيلالاليمليكألخبيظيرألحدءك



ءشىكلفيالمشاكةفيحضقيةرغبةالشمعورمافيهمأدماروب

خاعىتثريمنتيحةتكنالمثركةهنهأنوهوولشيئاننسيأالومجب
القانونيضطرناعنمياصيحايصيرلالجتيعإنقوسهممننابتهكابل
للعصاركةوالعوأطفالقلبيتحركماعدبللنافيمااالضريننمعركأن

هالعييفةالقلبيماالمخبةمحلتحأنيمكنالبالفافصنتتمالتىوالثركة

3



الخاصمناحأل

نيسةالفىمشكلة

تمعهىتمماؤاذصبآخعضقيرةؤامرأيألضآيىأأشهسةالؤز

لأزثيئءؤؤمتغةءصئهزؤأخمهذالمثزخلقآةؤامرأمئالميئ

إشكذبتتماكطاناشهاتيعآذايايآحتنآئطرعنتقآل5الرعلو

بآقيؤفؤننآألراظةثصقايدأإممنؤؤصأقااأألوحاءقأ

إلألقيآمئفطآنكفيقتيمكألنمإغؤتمأتمثتمتىكآلط

ذالتايغلىبثعهننتئمأت5األمرهدافتئينفيتةؤصقة
خؤفؤهآزؤمآتؤغالىكالتممذاةخنآيهغقتمأالتغلى
وةؤتةاألحنذابأقنقعنلذبئجمعؤاالذيجمعقية

خآليجاؤذقحؤهؤخئوه

ذخلتثامرأتةءأنضاكابألثنخنبمعذةتجذخدثشه

انيقدالياأيهكليفعرليفطذعىقأجآتجأتجريمآخكرؤلينميآتقا
سسإظدىلقآققآكورالي4الهلذاحمههتمققآقتاظقليصئآ
الديطلأزؤداءالرلطروحبيماتخرقيصياةأةحتاتاتا

47



اطالفيؤقشت5جاخاليخيدوقثؤمهالبآبقيزخالثواقه

تئوتاقءؤؤجتدوقاتابأاذقدضلؤتاتتنجتئيماليمجئد

خيعءلطغطيمؤفرقصتازتهازثبجايخبوتاؤدجاخالي

يذللتافواتميقاكذحتجبؤفئمتهانكني
5191

ترتافهىالقعمةهذهمنإثارةأكزقصمةاألعمالسفرفينوجدال

سامميةواطالتوخأمرينجهةمناألوليالكتيعمةفيممائداكانالذيالجو
كمانالذىلىءااكاالحتراممقدارنرىكااألباممتللهفيالعاصهاشصعرالق

التاتألبيارستحمماتءجاافىهنمفيالرسليهخيف

المقدسكتابالأمانةلمين8القالقصصمناتلثواحدةالقصةهوهبن

تتجاالقالقصةهذهإهمالاألنضلمناألكاأنهبثقدممافرثالعاندةلالذائده
اكنملين3مكيرييونفاكءكاناآلولىعففيشأنه

ءشىأىفىلللعنمثالهصورالنايقدمأنبرضىالىالمقداممقاا

اتءووةبثوربهوجههوكانـألوليفركرومويلصورةرسامبم
كرومويلرأىدماعنلكنالصورةفىطهرهاأالصمامالىفرأي

ءشىحماتءالنتووجهعافيوضعالصورههذهخذفالصورة
أبطالهلناورعهأنهالمفدسهابداكنقاءوأمانةمنبجاةومذا

النشحغبعضنجدومنا5ءشىحاتنتوهمنفيهااجمكلارامرةوعصوره
الجيداكهكانالمزدهرةللكنيةهصورفيحتىأنهتربناالقصةألن

57



أفاسامنالكننبةخبكانلوأنهدائمأنذكوأنناوعلي5ءالردي
االطالقعلىكتيسةهفاككانتلمافقطلدكاعامن

اضاطيةثارءاعلىبطرسيرآريفىأنصظمعقلهاالئاألهور

خاصةاتجاهاتقالحايقةهذهبئكرناإنحسنآلواللهضدخطية

مجودوأياإلنسالتبواسةيعملاللهاللهضدخطيةاالجتهادعدم1

يخوأنطوفالاللهألجلعملهواإلنسانيةورفاهيةاكةوسهاصحةعيل

اللهأسلبفأناعملىفياىيداصقىانالعظيمنالصاخاديقأريسز
هإنسانشعاركليكونأنحيهىوهذا

هنهاللهأعطانادقداللهضدخطيةمواهبنااسقفاللطفيافبلاإنب

أمامبلاالسءأماالمسصولونوكنعلهاللههصونكناللواهب
ااسشعدامطريقةنءالله

عملجةهوالحقإناللهفدطيةالحتاقولفيلملفشلإشا

أرخادضدخطيةفهذهيفواكاألمانةعدمإليدقنااقىفيذابناقلوفياللهروح
فلويناهفييعيلالفيأللهروح

المسييحيةجاذبية

هالسنيبفيكثيزيرؤعتجائصإإتلمليللرأثإلىغلىذتجرلت

االخزونوأمامالطصتثقرو3فيؤاجلففئعيايخيغؤكان
33



كاليهنليرنمطميتةتزأنتحفمأخدشثئاهآه
أكثزهبطاإتنخؤيئودطةؤكالطنمتظينللمثمغب

التزضشلمونفيكمانؤاهنمضىءؤيشارتجالنءتجماييماز

تجاةيداخىؤأبيحزةبثىنرخمأئمؤيختعوصعالشواليفيخارجا

ائمالطجهوزصؤاممخهاحيمشلىةؤزنختئمتعىهـأ

تفيآزؤلميئقتدءؤشرضىقخايلأوربثتييمإقمااميطةأا

ففنمكزأوننؤاؤكا
2161هأع

مينةءأشعاوترفاألوليالىكفيةقىتلكانماصورةنريهنا

هالكنبسةنللثعن

االجاعاعتادوافقديسةالكعفئكانتأينيريناقعهـل11فهذا1
المسييونواظبوقدبالهيكليحيطانينكبكلرواقينأحدسلمانرواقفي

يرنجونكانوالقديوميآاللهءلقاعلىواظبوالقداللهبيتحفهـورعلىاألول

يكوزاأنجمنهموأيئاللهبقوهحياتهمءاتالولىباللهمعوفتهمدةظفى

بيتهفياالاللهمنقريبين

الكنيمةاعتادتلقدكنيسةاجماعلناكيفيةيبينللفعملوهذاب

هممحيتهمإخفاهيحاولواأهالناسكلفيهيراهاظاهرنمفيتجتمعأناألولى

77



كانرالكنهملحظةايةوتلمميحدثقدوماللرسلماحدثبعرفونقدكانرا

هيقفونوأيئملمنللناسيظهرواأنمصيمن

فمالةكنيسةكانتاألوليالكنيسةأنالفصملهذالنايينكاص

لىجمااآلنالكنيسةمعزاتنرىالأنتاومحكبيرةيدرجةوموثره
اراألثرالناستحريلعلىدرةالكنيميةرالتفاتعودأنالعجؤاخايمكن

ايركلمخوثاآللهيةالنيةصزاتمازالكنيسةوفيطيبينأداسإلي

هالناسحياةتفيرأنتسعمايمالتىللكهيةطضوريخدفعونالناسأنكوالشص

اممةوالىالقبضىءإلقاةإعافى

عمييقاخئمافيينتغةالذيقؤجمعغةكائزئيهمنتآتم

ؤؤعتئوفمالزمئلقيجمهنمأيئقألقؤاغثزةواؤامحال2وإكالصفد

أتؤابتؤخليثافيالزبتقآلذيهدؤلس5ءائعآكلحمإطفي

ألثمئعئالؤحهسئوابخنراادئئواؤقآكهغوأيرصخنالهمه

دخلوأئسواتمهذئاهإهـأاهذآلهفيفيميمليغائ

قتةءداذوهمهنجلئمنإثئأاجغلصؤثالصنحؤالقنكل
إتهتأزلواإثوادلتىصالتمسحخةمغانيغؤاؤفىتتةؤالذيط

فيوئممهثيئهتموالثاتجااظداتمؤلىيهنيهيمفئإتئنجي

يكلفختقااظبئىؤتجذأإئنأينقآئلؤأختزواقرتجعؤاالههئجني
يا



خنآتماؤلعكناباألشأمآتمتجاخآلياقفب3واطزاعنصيلى

أخدأالذايخلفينجكلدهلم
الكهتهؤزؤمتاصكلانةؤقائدصذالثآيقحتاقآ

اذاهزههألطضاغكأتحثمجينالازتااألثؤالىاءطذ
الديئتجالاليتهؤداقأفيخثزئئمؤادؤاحتجاةثم

ـالششتئتلهؤدقؤاقفينكلنأاقفثمأمشخنافيئمؤؤصنغث

أهيألمةآلتإخقعرهئمائخذامائجقافذضضىتصلخث
أؤقفوهئموئئمأضيفشقلما5ئزتهواأللثالهثمففتتحافؤنثواكا

مناكمهاؤصأتاتاألانكهنةزئسنثمقعحأتأتإحافى
أوزشقضالتمقذأتمأءآؤهـاالتمبهذائإيواآلروانأؤصة

قأتجاهاألثسحالطهلذاتمدآغاتخإبرـهـألثياونؤشيتقيماييكتم
هايالضنكلكلفؤآاللةاخثعآآنبيقياروواؤزآاطوالرعضإطرصن

40تمهأةقفتذءصئوةإرهتمأالذىئوخأقاتمءبمآإله
الوبة4إبثراةثطىؤغيصقاماؤئهيتعميياللةزقضةفقا

الفاعىؤالروخاألئوليلهفبتهثئوودؤنخقأئخياليآؤغيران

بميفوتةلمذدقايةاغطاةالدىايتا
3



السنهدريمأمرهمفقدمنهالمفرأمراأخرىمرةالتالميذعلىالقبضان

عارضوالكهميسوعباسمالتعليمعنيكفواأنصرامةبكل
كاناألوامرتنفيذعدمأنننيمىأالويجبالجماهيرأمامعلنااألمرهذا

مراطقةصانوانظرهمفيالتالميذألنأواللسببينللسنهدريمبالنسبةخطرا

منطقةدائمافاعمطينأرضوكانتللقالقلأساسياسبباأعتبروهمألنهموثانبا

سلطةوضياعكلالرومانتدخلمنوالصدوقيونممهنةخشىلذلكقالقل

هاللهرجاللمميزاتحيةصورةنريهمخالصيعدالقصةحوادثوفي

للهيكلمباشرةوذهابهمخروجهمفإنشجعانرجاالنواكافلقدا

أنبلاليصدقشيئااألمنعنيبحثونالذينللمتيقلينتبدوبالمسيحللمناداة

مقدمايعرفونفقدكانوازائدتهوربمثابةكانتومناداتهمذهابهم

ذمبواذلكومعلهمسيحدثما

طاعةأناألساسىممبدأهوكان5مبدأذويرحااللقدكالواب

يسألوالمللظروفكلوفىاألمركلفهممهماالحياهفياألولءالعثىهيالله

منياللهيطلبهمامذاهلسألوالكنهمسليمالتصرفمذاملقط
اللهاوأطاعواألمنحساباتكلاتركواهذوعلى

لقدالحياةفيودورهمواجباتهمعنوأضحةفكرهعندممكانح

هوشاهدهعمايتكلمالذيالشخصهووللشاهدللمسيحشهودأنهمعرفوا
إنهجيداأعرفهوأناحقيقىهذايقولالذيالشخصإنه5شخصيا

وليسصوابهويقولهماأنالشخصياختبارهمنيعرفاللالشخص

58



البمبههالحقألنمالعنهذادملنخعانوقفأنالعهلن
هيوقفأن

متوقعغيرحلميف

الفتقآتمههثمذةألماؤتجبئواتلحهثتاؤذولطواهةواتةتيقآمأ

جمصدمكرئملنأئئعيلممةإبئكاالاثههفرييصىرخلافمخصغ
أئهأ5ئتقآلعقإبئالالرمثرخألقؤأتواممينمباجميغ
الئاعىالوآلصقهمنأيكنمةفيرروااخنتيزائيإبنافيللرجآ

قأتملأليأهمدههألبذئةفي5تةيخواأدظدنمب3أنثئممآفي
يفةكددالصتتآاثذى7تهئىإألةثغنقآئآلئودامن

يتياإفآذواالذيخةصغؤصيملنتىاقيةءأزثكأؤجأليلل
ايأفىأاتجلوداةتمقهدنممدةلثئىآلوصآزوادواهررتب

حميغتلكأضماقذاكاغفيربمئمثؤاصهؤازلببكيقاال

ءلموالقغحواةتقأكمأئوكألنؤا5ثتائئواتآإقآدوااياقي
يخةانمتلىلمداأؤالزأئلمداكأنإنئهءفيفئكوؤاالتاس

دفمنؤانتقإلؤونقآلاثرمآؤإلقكآنهتنتعفنقسؤتالئاعي
أفضافهيخةمخآرأألثوجألوا

18



تكئمواهـآلأنئمءؤأؤضوؤتجتدوههمكالرعؤدكوأإقيثرأنقآدوا
هصهءو

وهيإةاعاذئموءإبابنم

يئواحتههفيخعانمضأمامينغقرجبزاقذةهثموأما
لفيائونتزالاأهـؤكآاشيأجلمدئهآؤاأنأملهقتفيهت

وخآلثيقسلحثؤكللمييهآتوبائثؤفيتهلائفييرم

هسجانمتهي
533241أعز

مويتوتعوهلمصاعدا5الالميذوجدالسنهدريممعلثانيةالمفابلةفي
نوالفرررجنينصدوقيلبينالفرقنريوهاالمفريسىاهكاال

هوقرنهممراكزعلىالحفاظإلىفوقمهسهأئرياهصأ01الصدوقيوق

كاوشدالميتزلونيعنىوإحمهمسياسيةدطامعمتكننلمالقريسيرنأعا
ألدقهمجابهرسوحىالصاديينالناصوعنللعاديةالحياةعناعتزلوا

وتزميهمتقشعفهمناكنالفاسفعلىيزيدعددهميهنلمالناموسلقايل

كالتالكفهفقطمآمحقرقءنبمكاالئيلأماهالناصيراهاحموضحجعلهم
كانففكزمالةالضيصمببعدميتميزطمبارجآلكانلقد5أيضامحبوبا
خطيئةنيةنااليووالثقافةنيةاليوناالرسائلفييرونالنواكاالذالقالئلاحد

جماالالفاسلقيهكاودتدإبىلقباستحتواالذينادقالئلأحدوكان

نحؤمنعدأمكاالفيلالربىعاتأنمنذالناسعنهقالماتولماالقاؤن
همطماتاءواتقارالطبلالتاموس

ول



لممتعرضايألميذضدمددةتراراتاتناذإليويملسهدجنحلما

االرادةوحريةالقدربقثحمععةبحةللفريسييننحدكانلقدلكاالفي
اإلنسانولكنالأليدفيءااألثكلمصافىأنيعتقدونانوافاقديم

يجبالسهدريمأنغعاالئيلنظروجهةكانتالثاأعمالهعنمسئول

تاألمرهداأنيريفهواللهصبيارضقرارايتعذحفيحذرأن

توداسبمثاينشهدامعولقدصورةبأيةيفممحلأنبدفلالاللهعنيهنلم
الذينينالنارثالقلدهمنصحلةىفلسطعلىتواليالعصرذالةفنى5وييوذا

مناطنالمسياأنفسهميمصورواأتهمحيىلوطنهممنقذينأنشهمواف
جمامحةوقادذلكدتوداس4إصلرفاملدلىنعرفالأهذااسىون

اإلسمهذااعنفشكحركتهكنولىاألردنهربهمسصمعبرأفهثمبز
يهوذاأماعمالاولكثيرونفادةفامأنكشوال5ألوفاكلكانوداس5

وكانميالدية6سحةكريذوسأجراهالذىللتعدادأيامتارفف

مللثهواللهأريرىجعصبايهوذاوكانءتلضراحيمتفظالتعدادمنالينرض
بفراهأيةدخوانءوحدهلئهإاللىأالبحبللعرائبوأنلىءاسوا

بسافئلمذافيللكفهورهفيالقيامحاولولقداللهعلىتجديفأخرمحما

يفشلأنبدفالافهمناألمريكنلمإنإظلوالمثلينمذفياالئيلك

إيقلفهحاولواوإنوجههفييقفأنيستطيمءثىفالاللهمنكانإنأما

مرةالتالميذهددوانملىالسنهدريممعاستوقدنفسهاللةيعاوضونمف
هوأصألمقوهمأكري

اإلضطماداتهذهومهفيفرحوالظهظروفهمرغممبمتهبينذهبواولفد
لسببين

38



البلثهفيةالثورةأوائلقيعلليموالئهمالظهارفرصةلقدكانت1

ظهرهعلىوماالنيودرعنيدفيعابظهرالدىالمشخعىروسياكنق

همبدئهألجلفامىألةعترعماانسابمالعياطآثارمن

فالذفيهـنفهللسيحآالمفيشاركةطهبةفرصةلقدكانتب

التيانحملفيسيشتركونالعمليبحملفييشيربرلون

48



أمهمابركأاألصنحآخ
الكنبسةفياألوانلللوظفون

يغةررفرضذثألئآلميذتيكاشإداأليأمطةوفي

ايخذقةفيغثهنأقلةكيطارايتفنمأننيينئأليثزافئنآيييقأيو
نتزكأنأئزنيالؤتآلواأئتآلييذبخفوؤاغعثزآالءآنلىؤيفيأا

آليليجعتثقةاألخؤكآأؤامضثاقؤائدهافيماؤتخيماتمنخقتهية

ؤجعكقلأنفاميألروجمنيخآفوشنمقيثنفردأتممتأكنم
ؤيخذتزالصملوةقياطمثفئةتخنئؤأئاخهاهذشلىيهيمتض

فآختآزواورافيروئمليأمآتمالقؤلطذانثفائسكيمق
ؤفيييئممنالفاميؤآلزوجآفييعآلقمننفؤازخآلفآئوعنتأهض

ذيخيآلؤأيرفوآلؤعنمعآشؤقتؤآيئوننززكاؤتوزعىوثؤةفى

غتيهئمؤعتفوااقصتلىألرعئلامأتموئثمأقاألذيىآثطايمإ
دمخاشفيإلةأتا3ؤغذةتؤاقكيمةوحماتئأأل

هنااليملطيفونالسكقتةمنكيؤنجفوزلجيمأوزشضجداق
أل61ح11
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وقدوالؤساتللنظياتتممفمفباأتبلالكنبسةندمانمت

ندفوللعينيةلالليةميبرعاتلجعنحتصينافننمهودىجمعكلخصعى

الجمعألءمساباهمايووعانيمصباحاالجمعةيوموالمنارلباألسواقيطوفان

أماورطتهممنجوايخرحىماجمفيهميأخذوننواوقتيةكاضيقةنواكافالدفي

اليومفينوجبتعدلببوعأههعدهيكفيهمطامايعطيانهمنافءالفقرا

فقدذللثإليويإلضافة5السلةلفظرعاتأتاهذهلىءونلمةإطكانوا

علىييالمقونوكاؤاشدبدهضيقةفيللذفيلألزلمنبالجمعيقومونكانرا
العهـيفةوعالمثرهذا

بينكانالكن5التقلدهذاالكنيسةأخذتأنممةاطعنولقدكان

مناكلقدكانأممعأموماكلضدشعصهـبهودافا5ايقساماأنقسهمللهود

مفأورشابمعودامافلسطينوجهودأورشليميهودلليهودمنفرعان
وكانراةاألصاثلحصهممنالمضحدرةراية17يتكلمونانرايمالذيخهأوفك

ىأضبالدمننواشاآلخرونالجالودأمايأحديختاطوالمبانهميفخزون

منكبيروعدالمسيحشخصواختبرواأورشايمقىوبقواالخينيوممواجاه
وكانراالعبريةاهتمفنسواطوبألأجياالفلسطينخارجعاشواءعوال

ألنهملمجقرونهماألصلييناليهودأنطبييياوكاناليونانيةيتكلمون

كتفشاليومةالصدفاتقؤيمعنديرللتهذافيرولقدأجنإلون

والرسلوزيمالعندإلهمالهننانيةالهويتسكلعنكنالالقاليهوزوجات

3لالمماسبعةانإوالذللاألموربهذهينمهشلواأنممكنايكنلمأففسهم
األمرهبهـذا
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طونوالمللكنيسههيلتهمالذبناألوللمحوظفئأنشحدأندهقأمن

ضمعأناألولىالكنيسةعاماكانعملبةخدمةضادعنبلمتكلمق
العملىالتنفيذموكأهتهامم

الحريةأبطالمنبطلقيام

مفتغكآنؤفوةإيمآبممثفؤاكانفإدالمنيفآؤمىوأتا

هالمثئعئبنجاعطيمألؤآيآبغخاشت

ينهضريخأآيبزامجضغتهقآلكلاثمالذىك5 خلهءالومهصى

ؤأمبيكألمجيمئيالذيقنؤيرينيئمضؤائيطؤائقيزؤا

ؤالزوخصعةاامىةآوكلألقةزرزوآؤآنمأوعى4آاشضاوزونض
فنآهتمإئنآؤلونةيريخالادسايذجيإكئئمتتكآنىاقي

الشئضؤائؤ5الئيماؤفئئوبتثغلىمهبمررمهيكآلممىكننتت
تعائمحتإليليمااؤأتفىعلفوةؤوافقآكلةةؤائتمؤصوالهثث

أدطغطآلتفئزالرخضيئهذاولونتةمثفوداكتذألؤأقآموا

ائوعىؤاذائهوتدئيعانمزصةهلذاثصيفافياكآلماشكلم
دافففنثصتىهأذامرئالثإصوخإنوذيةثآفنآتصيفي

8



إلتقهثتخصن5ئوقأإقاإىمتئتنآالئيالغؤأئدؤئتترغقوص
هضاللث4ؤصأئهقيقهؤصصوزأؤاانمخفيييخآاتجاخضغ

85ة6أع

آثارالهنتعمالعملتضهافثهامسةسبعةنيصةألىأفرزتعندما

اللهضهأتهمقنمونيعالهودكان5بدأالحقبقالصراعأنممعني5بعيلم
منمختارينأنفعهماعقبروافقدخاطئاتفصيرااإلختيارفسروائكنهم5رات
أسواوللىوحدهميخصمهماللهأنواعتتدوامعينوامقيازخاصةلكرامةالله

يمكنعرتبةأعلىوأنجهنملناروقوثالكونوالياألمخلقاللهأناعتقاداتهمم
اللهأنقلببالهميخطرولمللهودخدمايكونواأناألممالجهابصلأن

بهاتمشواالتىيالئهالوثيقةالقةانفىفيالعالموإلدخالللخدمةاختارمم

دخولبعديقرروالمأنهمولوخطيرةنتائجلهاكانحادئةتأقىومنا

الغريبلكنلليونانيةونيتكلهيناكهوداباعاخاالموضوعبلكاناألمم
أحدهمأنبليهودبةغيرنانيةيوءأسطكيلوناختيرواكاؤاالذينالسبعةأن

5أنطاصلدمعنيوهذاتهوديمأمميانيقوالكاقومو

كانولعلهزمالئهمنأكثربعيدهرؤىلهكانتفقداستفانرصأما

متدسينشيئينيعتبرونايهودولقدكانللمسيحهصاروقدالعاإليينظر

وعباديممةالذبتقديمحقوحدهملممكانحيثالهيهواألوللبينوظ
ىيهىنفىاستفانوأما5اليتغيرابئللثابتناموسمووالتانيالله

88



اإلنجيلإليتودىمرهلةإالهوماىالنامووأنبنتهىأنالبدالهيكلن

فيهذافالأنهوالبدبنمثيتادىوعنطهالعالمفيبتتيعرأنألبدالذي

همبالممتاززائرألىبسمحكلنبلمعواعظهناكابهنحيثالهمع

إلىلجأواهعلىللروسيلةاليهويجدلمولمامقنعمهكانكلأنشلثوال
لكنهالمديالقصيرةاستفانومىخدمةأتهواوبذلكعليهفقبمموالقوة

تكنلمللسيحيةبآنناثمنأولأن3لوساستفاألنللديبيدةكانت

للعالمكهأللهعنمنحةهيبلنقطيهودفصصة

استفانوسدفاع

أقأريدهفال4اليةالتعليممنهحطكرمويلأوليفركانعندها
كاىولقدالتاريخثروصإلىاستانوسلجأوقدالتاريخبيضييرف

إلمامةمجردكانقالهوماالهمومهيلللطعوسيالخيرأنيؤمحنومىاستفا

أتعلىللهجومالتاريخهداماستظوقدلليهودبةاألمةبنارخ

أطاهواالذبئاألثهخاصهمالتاريخلىرأغظمأنرأيلقد

عوا6الذينهمءفاليظما5يطييواأنيخافواأوالذيئأخرجاللهصوت
أيعهفيلليعهودافاهعناستفانوعىشذهنهالمامرهوبروخاإليمانجمنامرة
هموأتباعهيسوعوأنكماستبقأنجباألمورأنبرونكانواالذيخه
هظرهبدعةأمحا

الههكلءبناقبلاللهيصبدونكانواالنلسأنعلىأعرلقد3

إفافىمأقدسالمحكلأنيروناليهودوبطمماكانعلوووبمدة

ك



هذهوكانتباألياىالبنيةالحياكلفييعكنالاللهأنيريعتانوسم

اليودهلثاليمفافيةضربة

ينفذونكانوايسوحصلبواعتدمالليهوكأنعلاستفالوسأعر3

هتاربخهمكلخأللاقةأفامهمالذينءاألنبياكلمعإتبعوهنحططا

عجيعاللدلكمختارأنهيعتقدضبعلىقاسيةضائقهذهولقدكانت

ضدهوداليهياضرأشاأن
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يغألعمااصألف
اللهأفامهلر

تقآذ5يعآهكذاأألفوزلمذهرىأائعكهتةلحممنزةقاك

يينميئالتخلألةقأهزائهعوامبآؤأألخؤةسأفيألرتجاكآأة
تهؤتآكحآزانفيكنتنقيآتألنهزثنجفيمآؤؤءإفياهيتم

لمثأليتأئتياألزفيإذؤقلميرتيفغؤيطازصرلمثمنأخرخ
ؤيماحآرالطفيكنؤعتنهجماثكالذاازضيينئجيقثذجغقعتى

أالنأئئئمأدتياألزفيفذهؤلىةامآتتدمآلقدهلهنآلف

ؤلنليئقذؤآلؤطأةييرابميهآئئطيماثمؤ5ييهآشاكئولت

تاتةتكنقتنمتإلهؤلتمنلإلينتهبمئىاآلءئعظألقؤغد

أزضيفيبترقنفةتماونان5غدااقةؤشكفتمؤلى

ألتنئةؤأالتعةء5ألأزخآلثإؤئسييئواوةبىقإضنتغريبةء
خوعقذالذؤخذهالثهسـتفولأنآهآمتأتهآوروفآسشب

ألفكالقاهذفيوتنيؤتةفي
الالألأع
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التاريخبسرعةيستعرضأندفاعهفيامتفانرسأصلوبكانرأينا

هدفهوالتاربخيةوالحواديخالتاصردمجرديكنولمالييودى
وكلمعينءلعشيبرمزكانشنصوكلحادثةكللمكنامعقفانرس

بدأولقداللهلوصايااإلنانإلستحابةعينةتعطىإغاالحوادثهيذه

فييرىلوسواسقفاتاريخهمبدايةلليهودبالنبةألنهبرهمباصتفانوس
ءأشياثالئةإبرمنم

عنااليبراةكاتبصروكماأخرخالطاعةرجليمإبراكانأ
ص1يأفىأبئللىييلمالوهوإجضكتهأطاعدممهلماإبرامتمانبال5
فيإنهالهنديقفأنيوبجنلسلىذكرامرةللروحلهلقدكانت8ا

يسألوتهمكانواالناسبعضألنونيتوكاواالميحيةللوحدةمفاوضات

فائألردالحاضريئأحدنولكاظطوةتلكأوالفقطةهذهتقودناأيهإلي
فينالصتفانوسالوباللسبة5يذهباينإلييسألأنيحبلالمسيحىإن

للنتائجيعلماللوكنحىافهوصايايطيعالدىاليثمخصهواللهرجل

كاناكنهيذهبأينييلميكئلمااليمانرجلإبرممكان3
والدءيرزقأحينحتىمكاألإليفسيودهيقودهاللهأنطالماإنهيفهب
وعدهالمهاألرضسيرثنملهأنامننهفالبنينفيأملئىيهلىمجنوأ

قةصااللهمواعيدأنتمامايثقى14للشخصإيرابلعدكانجمها

وعدبتحققلمتهحيمفينعممةآلخرنهفمالرريمإبركلن3
هللوعدقفىلحظةيشأللملكنهحمامأللهالله

3



للستعدةالمفامرةالحياةصورمنبصورةايهودامتنانرسيواجههكفا

الذيناليهودوبننهببذللثمقاربمأحرجومطاليبهاللهأوامرتطيعأن
تفييرأييريدونوالبالماضىبتسكون

هصرإلىولالتر

يويمافيةتؤءإضطتةؤألاؤهكدأيختآلقذغزأصطاة

أاألءيآاالءزؤسآؤلدفوبثيخنفوبتؤلدؤإممطقللئامن

صتانيرمصإذؤبآغوئوصتوا3تاأليأهزؤسآقيغعمر

أمآتمؤحأكتهينمةقأيإلزأكطآهعقجميحنؤأفذتضةاف

هتإلكآلوقيمعرمدبنأقيقأقآمةعثرقالغؤتهفع

غظيئؤصيثقةؤكئعآنممثزأزضيكلقلىبعوخأفئئم
رفيأنفعوبثتيهغؤتئاـويمحاونآلابآونآفسكآن

يزسفةامثمتيرفإالئاالمززفيةآؤذنآآبآءأرمتلةقعخا
قأزمتلىغؤنيفيئفوصفةعهثييرهنجلتتواعتإخؤيإلى

رمتمثيلخمعتمةغمثييرتيماؤجميغقيفوبتأيأةتذغحهزائوشغث

زلمفيرأ5ؤب3ررهؤؤماتميرآلىبعنكلمتتترلهئغثمتا



جمنيففيماةتيمإبنلمجاصتزأةالنمىانقبزفيمواؤوصةيما

هشيهيمكورأبىبهنى
69الءأ

نحدهيوسفحياهومفتاحيوسفصورةإبرايمصورةيعدوتأقى
يرسفأخوةهـكان5553تكفيبنفسهبهانطقالئللكلدملخصافي

معهمافعلوهكلألجليوسفمنهمينتقميعقوبأبهموباهبدأنهيظنون

هخيرايهفقصمدالربأعاضرألىقصدتمأئمقائآلعايرديوسذاكن
وسجنسصركبدفيبيعفقدوفصرةخيرإليتحولفايوسالظامرىفالثر

بوصففيهأصبحالذىاليومءجالكنباعدهمالذيخاالناسونسيهظلما
فعمةمينفييوسفمميزاتانوصاسويلخص5معرءوزرارئبى

هةوأفىح

الوجهجمالئعىمعانيهاأبطفيوهيعبربةجميلةكالوالنعمةا

لقدكاقللفتنةممالنتنافيإليهالمحةأقربولعلاظلقجاليموالتقاطيع

لقدكاناللهرجمالوجهعلىتظهرالتىوالجاذئةالفتلةبهذهيمعتعيرسف

كانيوسفلكقحزينأيائسأالنفىمرانسابمفيويصمبحأنشوقعا

صببماعبداكانغدمااألمانةبنفىوخدم11أوكلمحلكلفىأميا
وجدتههاقوتهجمكلرعملآلفهنلقدصءللوزرايمارأصبحعنلحاوكذللث
هيداه

أكزقعفافهىالحكةكلةشريفهامنفيأصعبكلةالتوجد2

ئعطيناننسهبرسفحياتلكنالحقائبئاليقلىاالدراكأللهارهمجردحن
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يرلهاكماءاألشيالوى5المعيدالفظرعلىالقدرةفحاتعنىللكلمةهنعني

بماضيهماانميغلىالذيئايهوووابوسفحياةبينالنهقيظهرأيفماوهناالله
للذيالرجلكانيوسفلكنللناموسالحرفيالتفسيرمتاماتفيوتليوا

عولمأالعملهذاولوكانحتىجديدعملبكليرص

هللحياةاللهرؤيةالبييدهرويةاذىالرجلكانلص

مواطنياليفملمالذىالرجل

هغاللهمهمآتالذىاثةؤيمدؤقتألثةآنفيؤكعأ
قآتمأناآلى5فرامصكفزؤللهتغبيةويمآذإلبزاهيتم

اوصكلصهصـهءـوصـسد

ناجظأهذازاختالفآيوسصيعرفدكقلثماخرملك

وامفآلإمحىوذيطةئمآتغأطئمواجتحتتهأءآبآآلىوأعمآة

اهذهرقي5داألخماؤقيموتىدؤائؤقثتذالكؤفى
إتةؤغؤنتئاخألبئائخذلبدؤتما5أشإبفيآبئئفرالم

زاولتةكلآن3ؤغخرأهاآلخىجمتيخولىرووبةدتمذلتإبم1أاتورث
دمارعصقولازبألةتاكمقمثؤتثأؤاألشقالياألقؤاليفي

ؤاجدازأىؤإديئإبئؤاتنيمههدقىإرر4ةألطبآيهغلى
الطفمقنانمصعرئلثجإديفوببانةوانصمفآعئةحامىمامطفي
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قلمؤأمائئمتجأةظظابهأفةألطقهيؤلطة
إقهقعهتاقفنمخأمتئوتؤفئمتئهنمطالعافيآليؤمقىفي5تفغعوا

تئعمكئمطيئونايمأدإخؤةأئئئملمآالوجآأالفآألتآل

هسزأةآتلمةئةلآلثآلذةتةةبغأثميكأنفأقدي5تضما

ألهزبتأنيصئرئأمثهيقتلتئمفيماكمآفأدقأئريهغقثنآؤقآمعيا

خيئثمذيآنأزضيفيبتاغؤصآرالكييماهذهييتتبمؤبتى

يخدأنؤ

ةتيفيألزبطقآللثكللهدظهترةهتمأزتفونيقثكؤلتمأ
خخهتذالممؤشىزأىقتمأغثنقةنآرتهيمبفيميينآةتجتل

بطألهتؤثؤلئيماصآزطئغئمتتقؤييمماخؤ5أنتئطرميئ

زهتحمؤتنمؤبتىدفآزتغقؤبتؤأنةمةإعئياالآبآئكإلأنأ

صمتماثعفىنفينجذكخشألياالزبثتهتقآكطحألق

متقةمأثتقدنيهئقلئمتةأزضغعتيةؤايفأنتاألي

ققغئيدهئمإل8ؤتزئثأيبنفئمؤضيعثمعمرقيافإليئعثيبى
إذمفزهأزميلدنأال
6



مفيمؤرثبيعصاأقآمكقآئليقاتكزوالديىمواآ

هاتعئيقهفيتهطقرأنناانتآلفييئآؤفآدزئمعتاافةازعتلةاهد

أبخراؤفيأزضيإيفزفيؤإآبغيخائيتضايضتجفثمأخقالمذ

ضيةقأزتع4انبزؤفياألخر
163ألألأح

مناأعظميعتبرمومىفينلليهودوإدنعبةموعىيظهرالتاليالمنظرفي

ولقدكانأرمملكاآلنململهاللهالكوةاستجابالذىفهوىلناكل
ديكوناللهددعوةدايمتجييبممدكتهفاركحرفيااللهأطلالذيالرجلموسى

لكنموسهطفولةعنلللفاءثىالإاليذكرالوللىكتابللمثمعبقائدا

أننعلمومخنحياتهمنالفزةهذهعنكثيرللرونيذالمهودالمورخنها
فرعونإبنةوأنأمهتركتهأندبهءالماقىموسىوجدتفرعونإبنة

ذلكالىيضميئءالمورسيفوسبواكنبهاكواعتبرتهالقصرإليأخذته

كانتعندمالالرةانتباهيترفانهكانحنيجداجمهآلكانهوحمهأن

أحدوفيأقرانهكلفاقتلدرجةذكياكانوأنههالطريقفيمربيتهنحمله

رشللهواربمبجعلهأنفرعونمنوطلبتأيهاإليفرعونإبنةأخدتهماأل
رأسعلىووفرأسهعلىمنتاجهأخذفرحمونإنالنصةوتقولافئكل

المصرينءحأحدعلقوقداألرضعلىوألقايعنفأخذهاعنهموصى

سببفعميكونوإالفورايقتلأثيدالالطفلهذابأنالحادثهفاعلى

الدهاورجىعةبسرإحتضنضموهىفرمونإبلةلكنولتاجمصرهلصرنكبة

9



حمهـقادكاالجيهققادةكبرأمنهاصارموكلوالالنصيحةنهينفذال

نتطيعالقصةهذهءضووفيالبالدتلكأميرهمنوجوفئأئيوييافيعوفقة
مفامرةفيءالصحرافيشيباليقودمملتركفلقدمومىترصمابيعهـورأن

أخرممامرةنظرهوجهةيوكداسطفانومىنريوهكذاللهإطاعةبريئة

العثمخمميةلصتيازاتهيقدروالذىبالماضىالمربوطالرجلموليىالعظيمفالرجل
الدعوةأطاعةاإلسشدادعندهالذيالرجلذهوحقاالعظيمالرجللكن
بهايتيتعالتىرهالميياةواطالراحةكلتاركاأرسلكاآلنهلم

يعغيرمطشعب

فيممصلمىكلاتبهلإشرانيةقآكالذىىوبهكلؤارزاة

فوهدامهصتغونتهكلسكئمإخوينصكئمإلبالثكئمآ
كطثصةثغالطىانذائيألفيمغ4انمزجممتيماقائفيانىفيالذ

01ءآإإاهعإتأألالأقفئتجقيالدى5اآتائضؤمغ21ايئاصأصني
ؤزتجفواوةذقهبئدةثقطاةولواتاناوآإآإمثصأتثمالذى

ااتأشمةذألةإ1آاك1ونإإثققا5فزآلمأبقئلويهثم
إأصالاضاذنضآلمفأزضياامنآأضرىافيوبتىءاطدنفي

ؤقرخوانملمصةإيخألذؤامئتألوااألئاميألفيمجخآلفلملوا

اكالعصتاهخئذوابالت3ؤأشقتاقهقرتجغأيإليهنميأغالي
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ؤقتراجمآئغآدليتمقزتلءاألتيتافيكيابكثئوبتو

مؤؤكخيمةفئقمخبلةإبنزائيآلهلمتآئيمااثبرفيهتتةبيييئأز

يتتمئخدواتهامتتعتئوتاالتىالتمماثيلرمقانإلهكنموثحتم

آبآءؤزاقاإذفأئففكئم

أمركمآ4إقرأانيابآئجخقكآتهتالشهآدهتةخيؤأما

زاهدولغاذألذىاليأفيثمخمأيفملهآأدطؤبتىئلتمكأئذى

آألتيمفنافييمهئوختغآعافلةوا3إآبآونآضئاأأدخقهاأئي
ررؤالذى5ذاودأمأإتهاآلئآؤخيماثحأاللهذممطللأذ

ؤلكىافوبتإلللمتينكناذأدظنؤالتتمأقةأمآتمضية

تيآيهآلآلتسنهلئأفيالفيئكى5بئتاتاتنئمئتييآن
ؤاألزفنيالييئعآدكزيتئالصيئتفوككمآىاأليآدسطمعفنوظ
تكاخفؤؤآىسزبامولليشئونايةأئلقذتىطهتؤ

كثهآإألعنيأهذضحنيتتبىأتنممتقةزاخيه

دائياأئئنمدافيالؤايإثقأيبييناليخوؤغئرمهاليىقمئعتاة
أىأننممكدلمكمابهوكانكتيآاففألعنالروخصآومؤن

1



تأتبأوابواتائذيقلمواةؤتذهآوئماطهدةتثلتمألندإه

دآالدأليهيإزقمئمتليمصرئئماألنأذمأيخىااليانهءبقبهأ
تخةظوةؤتثمقيمصءمبكؤومناااآخذئئم

7335الأع

كلفيكانلقد5المتزايدالجومفيإصمطفانوسخطابيبدأواآلن
الحتامىللفصلهذافىلكنخفيةيماربقةاليهوداهيدينالسابقكامه

هثايتةكاراأفنسجأنيعدعانايديهمخياليهمن

موهىأيامقاالردودائممطيعكيرالشعبهذاأنبوكدفهو
اإللهإليمقلوإتجهىعاموسأباموفيالذهبىجلاضعواباندواقي

ومونارااءاألنبيايةنسماإليهناوااللثمارةالفجرمءاصثااوجندعولوك
5725عاموممامنيصبمى

كانتي5إمتيازاتباعجبصقيكانبالشهذاأنيوكداح
لوحىعلىموىاالذالشهاثةوتابوتالمتعاقبنءاألنبيمامنسلسلةعندهم

هئئىبقوتيبااعالذىوالناموسريعةالعث

وكابعجيموئمردهةنياشصياصضبمإلىمعاجنبسارااناألمروحعالعا

السليمالماريقعنانحرفاالطمأمحنتهينوفىبحكاعاؤالعفبااإلنحافاثكلقع
كلركمألنهعليمةهوديةاأاألمةشونةأفاخياسطفانويعرالعفا
وهتادهمفورتهمفيإسشروافمحةءالوافةحىاممتطقلىالداءـالغر
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محدوثأإلماجعلوهإذطنافهماظاللهفهموأاتهماسطفانوسيوكد
فقدلعنةأكبرصارلممبرأهظميكونأنيجبكانالذىلميص

جهودىإلهإلياألمربهمىواناللهعبادةمنبدآلصكلايعبدونصاروا

هالعالمفيكليوجدالدىالناسكلإلهمنيدالأورثملمقإلك

إبرمبقتللهمتهامهقةإلييصملنمءاألنبيايقتلاسطفانوسمهمي4
إنهميقولبأناقهمةهذهمنيبرئهمأنبحاولطالأنهظونال40ثهـالله

هماالطاعةوعدمالردأنيوكدإنهبليطوسقالكمابجهلذلكافيلى

الجريمةهذهبالرتاأليسامىالداص

ففحنأيضابالففهـجواألصفمملوعةاألخيرةاسطفانوسكاتكانتلقد

بأسفهنحصكاةجرأفظعبيرتيشيبايريألنهإنسانبعضبنحس
هلممالمقدعةاللهخطةرفضشيبعلىوأساه

ءثداثمهاأول

9عآفييخيأمثواؤضريففويهئميفراداتيئواقفئات

عىانفذالرويطصيماالئثؤؤاهثاإلىعنتهثتمضهاؤأ

نأهـأآأقاققاكاللهثينةأغدماقاوخؤإسضذاللهقرأى

فتصتاحوا5المهقتدطءإماقامتالطنئافيآؤايخةمةثتىالتئيكالم

هءذؤانجفههيغتفؤهجئواآداتهثمؤعممطاوامغظؤتب
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جمتدئهنمثيآاختحزؤالسفوذفوةقؤانتإليتيماخاريخخوأص

ؤاعئقائومىجمونقياقعكآنئ5عئاؤلكلـتابقالكلعتاتليخلى
زكتتنيمانخاثمتئمزوجىاتجليههموخالزباأثهاؤتقولزركو

قاكيداخمطئةهذتفيئعغآلزبءإفليمءيصتؤبؤضرخ
ليماهيقتيازأصلملحافيؤكالطصغهذازقد

511ألأع

نوساسطفاقتلواحدةنيللييصملأنورالاكانكهابمان

جزطنظرهتخلىفلقدالهظعنحنقتوقدحمموصيرلماسطفانوسلكن

نجكانذيةعبرعندمالكنهاللهيمقعغقائااليسوعونظرمغللى
بالحجارةارجماللهعلىالتجديفعقوبة9كافتاهتجيفأعظملهمبالنسبة
نتيجةكنيلماسطفانوسموتأنويالظ6أل3تثللوتحتى

أصآابإعديحكمأنيملكجمنلماالسنهدريمأقامياالإبلكانمحاكة
اسثطفانومنقتلإليأديالذىهأطافقالضبلكق

يطرحئمعالمكنإلييوخذالميرهيألىللرجمكماطويقةوكانت
منكبيرةمظفلوإالجهكانالسقوطنقيعاتفينالشهودبواسطة

يموتحتىعليهتنهالالححارة

مالحظتهاهيجبءأمميانرىالمتظرهذاوفي

أنأبعدمنشبعتهنبعالنقداصطالنومياهةشبمرنرىا
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موتإليفنظرمرحباانتظارهفيهنقبارأىفقدإنانأيإليهل

هالمسيمععربقإلىداوديدلهابلليفظرتهالشهدت

ألجلبوعهملىفكمماسيدهخطوابتأئريقبعاممطفانوسترى3

هأيظهوفعل3343لواإمالففرانطالهاطبوهالذين

جورجضهاقتربويشارتجورجباعدامملمحكلفالجالدددقىعتلما

للثففرتأنيعلىألدليلىمكلمذالهوفالوقب

سيالطريقكليسوعيقبعالذىثخصالأنالتارعفيدرسأمإن

الطييثهاإلنسانيعملهاأنيمكنالءأشيالصفعوالقوةالشجاعة

ناملتدعحيبآبسالاالمئاالمشهدائهىالسطنانوعىبالنسبة3

محليهالدىااجىالومحلشخصأىيحهالذىيالسالماسطغانوصأصلقد
الموتإليهذابهأدىولو

فنرىللشهدهذابهللالمناألمحاحمناألوالالعددمناألولوالهثمطر

كنىالىهواألممرسولسيكونالذىفالرجل5ظرللمذافيلجملشاول

لوساسطفايقتلوراضياواقف

ةوليدطبولىتيئرطنيطادإنأخكسطينوسيقولهذاوفي

ألجاينعىأنيستطعفلمالمنظرذكينعىأنشاولحاولولتداسطقانرعى
بدايةمبكمراهيسالتللتىءشهداءدمالقدكانتبهاماتالتىالطريقة

هللكتيعة
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للخارجطلقتنمصةلملني

الكنيسةبدأتفقدالكمفيسةتاريخفيهامأصحاحهوللظمنىاحاألهإن
قبولعليالتدمروهيالبدأيةرأينالالدساألصحاحوفيبحتةيهوديةةكنظى

األمحاحفين7وارالمظهذافيليعرهسابمكاناسطفانوسلكناألمم
ذهبوحيثماللكنبسألشقتفاالضطهادارجللتنطلقةالكنيالثامن

واحدفيبيىنرىالثاعناألصماحفنىاإلنجيلينشروننواكاالضطهدون

عشراإلثنيعنواحدللتلييذوهوفيلبسفيوبلنهنفرقأفىيويجبلليبعةمن

واألمملليهودبينقنطوةثمايةالسامرهوكانتللسامرهفيفيلبسوعظلقد

الحبشىاظصثاقصمةتأقىئم5أيذونصفيهودنصفونبعتكلكانواألنهم
تكنلمالوقتذلكصتىالكلكنأوميعةدافىفياإلنجيلينقعثرحيث
ةوالكنايلاللماإلوصاليةمعنيماوالإرساليهاهيماوالتفاماذاتيرف
الجامية

الكنيسةانرىدثيمأنصنعاماءضوفياألصحاحهذانترأعظحاولكن
ةالحةرسالةواةالهدفلليتتحوكتهاءمقاويمكئالشعوريةالبطريقة

451



ألئايناخألصن

مسةالىكفيربدمحاولة

التىلافكيخظغطيثمئيئاداانقؤمياصفيوخذث

غداقاؤالسئامرة4ائئهودكؤليفيحئماظقهثتئتأوزشليتمفي

ضنأخةغاؤتىئموايقاؤعنأيتاأالصلي3وخللرئمئلى
دخألؤفؤيستهتمائعالمئطوثآنبثتاؤلؤاثاألهقإث

هالممتجإذاثمتمهؤيخءوأيمارتجاآللمجرأؤثووتأةا

ههإثئتتثيريئتجالؤاشواتهثحولقالذيخأ
4ىب811أعا

اضطرالذيلالضطهاداألوليالثرارةهواسطفانوسموتكانلقد

للإلدهمنمتطرفةأماكنفيمنلالءطلباالتضتتاليالمسيعيينمنعددا

القصيرءالجزهذافيميهيينشجنمحدومنا

النظربفضفتثحعواهلالرأماهربوافاآلخرونالرسلبياتأل

لسألذلكفينجحواوقداألخطارعن

هالموقفواجهواأنعواشبيانرجاالكانوا1

وجهاماالحرإلييدهوءعىفيهملقدكان5ءأتقيارجاالكانواب

يعرنونالناسكلتجعلبطربقةسأحياقائالفودتهعةأفألطونإليررعمأ



الاالضوسفيأنهحقهةعوفىالرسلحياةلقدكانت5فوبةأدها

عليهمالقبضيلقأنبرؤأحدبكنا

األصلهاللفألفيالحطوةالثنيسةعلىيسمطوقفعثماولأما3

فيحدثالذيوالنفيرفريستهعلىوحثىيفقضكاوحثيهاعمالتفيد

اإلنسانإلياألصحاحهذاقىالكمنيذعلىيسطوكانالذياإلنانهذاشخصية

هثمكوالجذرىتنهيرللهاليةجائهملمالذي

موةالسافى

تهمإصكيىزؤكآلطاممئايرةائيصةيئإلىفىيلينمنقانختذز

قؤئههإلىؤاحدةفضىففوناكلفيويخؤكايائميمييج
لثفي5اصتتماآثتيآبأالؤنطيرهئمماجمميخأمئيتبميئيئمهن
لصحزبثخكاثةمتفيازقلويهيخآلذيئآييرهغ

فتكانفوابمضجؤالفنخلؤحهقالةونؤكسثيرغظييص
هتائتثثآبفيثمرءتر

خزالهمتتسنتئيليمونعأمئمةعلزأئمإيهفيتجبئنؤع

الخيغانويمغطييلأىإئهقاثالةالسئائنشضتهمثنؤفي

ياائتطاللهتؤةئؤهذاتائلىبيرانهيليالمئييرئيئوةإتة
601



هييخريتييالرمآيماتدتعئواقذيكؤيينمكلوألتالوا

يمآعؤتهالمحتعئمور8مزئقؤئويييليسىصمذقؤايأؤلكن

ؤمييئونا5ءؤييعتاليجآآلاكتماواصيعأقهايعئوحلأشمتهاا

آبزاىإدفيللعمنئمآلليةورتهانءاوتمأامنقميئةأضا

أنذضمنرىئغإيمةؤفؤأب
8831أع

االهرهإليالسبعةالشمامسةأحدفيلبىذهبيجونالىتشتعندما

أنروفامنألنحقامحبةقصةللسامرةفيتجمشيروقصةنظأخذحيث

ريينوالسااليهودبينظالف49يوالسامرييننيعاملىالالجهود

المصامحةاألشوريونغزالليالدقبلالثامنالقرنففىطويلهقرونإلييرجع
فقداألبإمتلكفيالغزاهلىيتكانوكارهءالساعاحمتهاكانتالضلليثمالية

االدسللقرنوفىمةلالينآضنبسواوجاأشورإلينالمعظمانقلو

نهاساحملوأورشلبوعاحمتهاابخوبيةالميلكلالبالجونكزالليالدقل

15يهووظلواشخصيتهميفشدواأنإصراريكلأبواالكنهمبابلإلي

نحمياقيادةتحتمدينتهمءوبناباليودةلهملليالدحمحقبلاظامىالؤنوفي

فقدواوهكنامعهمكواالذينءرباالهمعفلسطيننساوجفئولقدوعزرا

ولما5ئغتفرالجريمةاليهودنظرفيهذاوكاناألصيلةيهوديةالجنسية

رفضوهملكنهمسماعالتهمالسامرةأهلعلهمعرفىمهدينئلبناههوكلعاد

المرةالدكراميةمننوعنشأالتارعذللثومن15يهوليسواآألنمباحتقار
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للرملذهابذلكوهناكإليفيلبىذمابولكئئنواالمرليهوفىيق

تاريخفيخطوةأهمعلىبلئيلوربرعلىدلالمسيحبرمعالةوالتبشير

لدتمأنيعنياليهوديرلتلممثهيرهمكانفقديقعمدواأنويدونالكنيسة

أحدكانلكنهفيابثهشخصيةعنللقايلفنصومحنأجمعالمللهءجا
هةالمهالكنيسانحططى

الناسءموالجماهفيللكنيسةأحدكلهمانالحعاأنومحب

اللهمحهبساطةبهالهمقدمتكمايوعقعؤلهمقدمتلص

هالمسهحبموعشخصفيمتجسدة

هطقبلمنيعرفوهأمفرحالذللبةنذحياتهمفيدثتأك3
صئمافرحاتشعقيةالحصةالمسيعآلنحزنافاستقممالتىئالزائفةيحيةمى

هحك

يشزىوالالتباعأشياه

قملثقذةالسئاقيأنأوزشمييمنجافويئ3آلرعئخلماؤت
عتئيآآلفئآماالفذثة5ثنرخئاعنئطقؤليهأؤعتفواالثهكلمة

خلةقذكئآتتثمةفيالقامنالألوخاقئللعكمييفي

إصوخبطاثاإشميديخةةاكافىأئفنمزغحفئمكلأخدقتد
زأيؤتياائفدعنالرولجؤاقهيهمغااأليآدكآلؤعتعأيئقي
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صتاتهـقذتمالفاعنالروخخطتيللرعئلأثدبوصئعكلأئهييصون
ؤمتغثمقائخئئاالذالمهاهدفماأأنآأغطعانيقأئألدزايتم

ئوفةنجقإتءئطرعنفتقآذتهائفدئنللزوصبئ4آذمحةغآ

ليئينيدزايتمالتيماويختةصةأنطتثتئذفيآلكلئكة
ممانضةمتيثةقأكقينط5األمرفداألفطءوالقزقييعثهإآ

تاثةئفزألظغقىاقهإذؤاطائثهذاكبثيمقشثةاللهأتام

قأجأبهـللعألمؤربآدائازهترفيأزاكقبفيذةتيخكز
غلىأليطاللكمىأنجامنللزبطإذئاأأاطاثوةاكمييعون

5يتهامهكأؤتاشهداتيدمائئم5دكرئمايعاتثثىس

اثنإلصامرثيزةتجىفرؤتعثزااورساتمإلمرجقاالربط
4152أع

منواحداكانينهلى5العصرذلكفيشاذةشخصيةسيمونأمجن
هللناسعلىتأثراكبيرالهمكانالذينشعوذينوالمالسمرةمنبحكثلى

هالطريقةهذهطانكمبا4يكنسبونوكانوا

بالمتقبلبهتمونالداصالزالللعثربئالقرنفيحقأنهالمدهشومن

وأتباعهشيونيكنولماليوميةالصمحففينئاهدكالمالطاومعرفة
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بصطاهتقدتحتىأوآلانخدعتالفئةهلهأننعتقدمابقدرللضاعىادئن

مقصودةخيربطريقةالثاسخداعحاولتثمتعيلما

الكيسةفيهعاشتالذيالجونتفهمأنيجبقصدسيموننفهمولكل

يظاهوةمرتبطإنسانعلىالقدسالروخحلولنحمالوقتذللثففىاألولي

514464أعبألسنةالتكلمهياليالمةوغالباكانتمرئيةمحددة

غيرأصواتنطقشفيتظهونجشوةمصحوبمالروحلحلوكانتيفى
كاقاليهوديةالمارساتوفيحداموفىاكانلكنهيباغرهذاوكانمفهومة

احمرهإليشخصعنخلصةصفاتاننقالإلييرمزوكانمعروادياأليموفع
األياديوخأننعأنأالومحباوضاةرسامةعندالعصلنفنمارسزلناوال
آلخرضخصمنللقدسالروحقوهالنتقالةالمادثلالوسهو

يحرمونالتاسكانفقدللوقففيهامعاملاليدواضعشمخصيةإن

ذاتهحدفيكانالنامىعلىأيديهموضعأنلدرجةاحترامابهالآالتالمجذ
المحااارىاختأذكرأنليضولوروحيةخبرةهمالعطاالفيم

دقدقديىعارجلرةقوذهبتصنيراحدبمكنتهندعالذكوردتفا

وباركنىرأسعلىيدوضعثمجدانيراعأناوكنتالسنفيببراكان
كماارباأحيالزلتولكنىالسنقاتشءالحادثهذاعلىمروفد

هاآلناللحظةتلكأعيشلوكنت

هبفالثثهببهاأليادوضعكاناألوليالكنييعيةوفي

هذهيثشبأنوحاولاألياديلوضةالمباهالنئائجنءسيموندهفوقد
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السيمونيةوكلةالتاريخذلكومنذالرصليعيلهمايعمللوههخئ

كيربطريقةالكنسبةللوظاثفءوشراخعلىالحصولعلىللداللةتعنععل
وعةمههر

خطأينسيمونأخطأولقد

لكنه4اهفاموضوعهوالقدسبالروحاآلخرفيءمليهنلما
أوللواععلبالنسبةاضاطرمصدردائماهياتواكوللسلطانبالقوةمهتماكان

وايتأشىحالناسنظرفىماالكلنحأنيجبالواعظأنكئوالايملم
المسيحوأنمامروتأننانظهرأندلىقالكمانستطيعاللكننابه

الوقتنفمىفيعب

وهذهالصفاتعلىتعتيدمعينةمواهبئوجدأنهصيموننسى2

والمهالواعظذرأنيجبولهذا5شراوهايمكنال

للناسعلولالص5شخمياتناخاللنرصلهايىالحقهوفالوعظ

يحببلءأغيانثونأنالفرورىمنليسالقدسبالروحيمظئون

أوآلهالقدسالروخمنءتالاالنكنرنختأن

حابشمامحيتقابلالمسيح

نخوؤاذهيبفثمقاحآيخاكأمالزبطكمإدطثئم

آائجأغرإذتمإءأوزةينمخإزةأكلاقيااللرخمأكلوباتج
111



كةكنذاؤزيرسخحصتئقبعختجعثلؤؤادامبةؤداتمئةن

إذءتجاقذهذاصهان1خراخميجقيكانيناظإجمتن4
ؤهةترفيقيوتجالسايزاؤكان5سدلاوزشتإث

ههىؤزايقةئمث4حمة4االروخققآكإصعثيآةفيالتقوا

تقآكلمفتنيآثأاىااه4فقةؤتحأنيلةإتتنتبآدزةانتؤفي

فيذفيثشتغإنثضيهصنيتيمتجآك5اقتشآأمآمقئمآهتمذأ

قصفلؤأماتقةؤتخليعىتصفحذانلجئسنفيإذةؤطقأحد

خالذإتاييهةبءشاذ5هلذاشثآلتاة4كالتالدىاذيمآب

في5نآخ4تهلتملمكذاتحرالذىأضاتمصتايرمتضروفؤثط

أيزخماتإتئألنيهجمأئخفتنتةؤقضتاؤنقزخ41اصةنئ

غثأآنثإاطئمثؤتاكييئائمنالخصىجمآلتقابماألزعيئي

قةخاؤاجدعنأثمتةيإغن5ذاه8تولشث

خيثقبقثثربيهتآبانسهذايماأؤافآةئمئعن

داقىةاظصىققاك5ءتا3آلأقهالطئرقفيالقممائنؤقيمآفآ

ملةئوئنصةفيإلظيخيفبعمنقتأكأعتتيدألطتغتادا5تاال
211



يانمىؤشوعأنأويهأؤقآكتاببقأ5لمجوزقأبئأللط
ائمآءإلىتترآلكآلفآائموتجتةمةأنقأه5الئاؤ

الزبزوخخقط2اثمآميآصقيذاؤتئاهةقدهسـؤاطصمألجبئهن

ؤأمأفرخالـطلفيمتؤذة5أضماثأأاشصعرةآشيبنحمآ
غجمهشز8زتهانآيمفوفهآؤةاعثاوزلققؤجديخلبكا
ألصعترؤتإت2تجاختىائمدلق

86354ات

الطريفوهدا5وحرونلحممبيتطأورشليممئطريقهنالثكالط
مق39سحهخؤهخربتولقدغزهجنوبمصرإلىالرنيىإطريقايالقى

بنزهاألوليعإلتلذلكمق75ةساألولىجنوبدةجدكرهتثم
بنزهيرالذىالطراتاهذاولقدكانةءاالةعنلهههزهااويةالصصأويكةالقلى

فياطمىاظءاالطوايئهذاوالعالمتجارةنصفتكرفيهالذىالرئييمىيقهوالطر

عديطلىكطاذاأإلصحمهونداكةويماكةامةكفدماوزيروقدكانقهمربمفي
الهبادةمليمأورإلىامىاهذاذهباناسشاهثيءـللحبيشةمدممةأى

أورشمليمإنىون5صقاطعنثن5ابانصالعصركانكثيرونذلدوفي
طربتإنبإحدىإلجهاهمنضيونوأخالقياتهابمبادئهااليهوديةنةالديافتدهشهم

والبدفتطوالدراسةالجامعبكضورفواإكنأنأوودواتوثرافيأنإما

يقراكانواقدالحقمكنالباحثينكاولمنواحداانيمبيشياطهذاأن

يسوعهومزلهحءيوفيابىبدأومنهءاشعياسفرم3األصحاح
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الحتانطريقعنايهوديهاإليالدخوولقدكان5ضمداآمنماعند

عالياللكبارأساهمانكاللوديةأننالحظالجديدالعهدوفيموديةواله
سيحيألللىالداخلينمحظمألقلالمموديةمننحوعينكانوااألطفالألن

للعصوديةوكانتدتكونتفدةالميالعائالتتكنوارابمكانوا

ءأشيافةإليترمزوكانتجارءمافيحامأتضبالاألوابينيالىءلحوال

الروحتتطركذءبالمايتطهراإلنسانضمأنفكااالتط9
هحايىبنيمة

علهالناسهدالمرسليمانأحدكانياهاطفىانقالعةطكانتص

فيفاصخطضاككانلوكاالمقالجةالصفةعلىيخرجونماوللخالرضفة

والجديدالقديمنجهياةاط

ماحماالذينيمانالاديح5حةشكة4المعيوديكانمت3

فذللةءاالقصيخرجوغدعاالمعيحختءإنسانايثميهءالماسطحتحتتماما

جديدةياهجدبداإنسانأيخرجفهوالمععيحصعالقيامةيشبه
ه614رو

هذاأتالشكصووبثرهابعثةاطإلىعادهىهاهناللتقلملويقول

ثفسهأفرحاهذاكتمأنيضطحلمفرحايقهلفيمضىالذياالشان
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اميغاءامحاصنأل

اظضع

يلخأتآلألزهدآدةبىثتيرلتئمؤكاناؤكشصااص
ز

مثئتهدإتأءيئزعتافثاتهتؤحةءأاحمءزإذؤتقدئالزلط

امتاةآؤتجاأللييقطمينأسااؤتجدإداختئتهابتاظماإقأ

زلتقاكلاتهتذءدقاؤفىاوزشتاإتمائوةقيزملوهـقفهي

األزضيتممارقعتقط2السصحآنكلرنثىخؤتهأيزنتيةتجصةكىإذ

منقاكذنمماتفنطذاا4شتاؤ4شتاؤضؤثآقاأللهدغؤ
دهئأئتالدىإصوغآأالرلبققاك5مضآاات

رتوكلتهوؤفةاك5آضثآصفعمنزأنأعاصثآضيا

ااثتلخلواحقالرالتهتقاك45أنهآندئبتازالنآذا

ققةرونآأئهمحااالوتجاكؤأفاتفخلألطييولقاذاتلثآقآك
أخدآصظرونؤألتالصششتممثتعوذنآصقافواقو
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يرصصوآلصكهاؤض5تصوفؤؤكاناألزفيغئشاؤلتقعن
ةة5الطؤيم5دمعثئفإتاؤؤأذخهوليهدوهؤآوافاأ

إنمربثوتئملهتأيمقآهشفكلآلهآأ
19أع

ندضلأنوسضحاولتاريخافيبهديدزصةأشهرنقرأالفصلهذافي
هذاأنبهقصفسذلكإستطيناوإذايولىرلكيتةفياستطاعتاقدر

بولثالةنحفيشطبصلقدفجائياخضوعاكانأحممماجئائاإصىتجديد

بهفهءخافىإجليموتأنحنفيمأبداقهتغاشوأطنانهـرشاصورة

الهجومفىبولثااندمحيلتهنطالصورةهذهيزهمولىكلالريقة

ضدهيثتأتاإلناناوليماوكعهثراةصوتمىءليجينلء

قغثحىالمضاداإلتجافياإلندفاعتفيهايشكالئءاألشيابفصوص

إيمأورشوتينتالمادإضيأعمالهأولوكانصوابهعلأنهنضه
يجعلالذىماباستمرارنفسهيسألكانألنهاسوحالتهزادهذاولكن

هلوأوخوفونايوتواجهونواآلالمهذهكلجمتحعدناسللءهوال

إليهكأطحاالغصذافيهنيسوقوكانهفةللأعمالهفيواصتير

فطلبدمعثمقإليهربواالمسيحينبيضأنبولسوعرفالسنهدريم

مذهولكنالفارينءهواللشليمصقدهإليليذمىممهشهلقعريفرسائل
حوالىمثمقدإليأورشليممنفالطريق5ءاسوأكرحالتهجعلتالرحلة

جقودمنمرافايهمتقدمايسيروكانتقريباأصبوعأتأخذوالرحلةميال041

إقراطاوفي5يركنالتةإالشماغلمنلهإصهنأالمدةهذهوخاللالسمهدربم

إضطرابهفازداديسوعايناصرىمذاعنءشيعذكرهالذىبالجايلمر
6



مدينةليجدحرمونصلعلىيصعدأنلىالكاندمشقمناققربلما

الوادىءمواوكانللزاميةءمفرااالمروخوممطفيالمجلةءاليضاصشيق
مذهوفيكهربائيةعواصففتتولدالباردالجبلءهواليالفىيصيداالخن

لحظةوفييسوعمخلمللعاصومنخاطفبخورالعاصتتءأضااللحظة
دمشئإلىدخلوممذاايسوعماخاصريعابولمىوخرالمصكأهتا

ةراصوالكنافضبباممهتبمكانىاذلالرهذاافييربوأيـجديدارجأل

حولالجزططفليممنقادااعمىيدخلهابهفإذامنتقماهصقدهيدخلأنأراد

طولوالله

وأدخلقمالمجحيةخالصةانتيملبولىالمقامإسيحااتوقى

يقعلبواعىكاناللحظةهذهكاإليتفعلأنيئبغىماذاللطفيقالالمدينةللي

حملةاهذهمنوالكنهبارادتهيختاروماكاناألدضليظنهكانوماءيشاما

الكنهأخريمرةاظاصيقهطفييذهبلنيفعلماذلهيقالأنينبنى

يلمايريداليفعلالذيالشخصهوفالمسيالمسيحطريقفىسيسير

هيحايريدهها

مسييهوشا

ذؤيآفيالزبتهالقة5آآخهابئب5يرقمثئقةفينؤ

الرقآقاذقث3اققئمالرئاتهءققآآلهإزبثذاطأققآكحتآايآ

اطزعئومهألزتثوداةئتفيؤاطفهثقغشاثتهقآلسائذي
711



اثيبألرجآلرؤيآفىزاىؤقدكلضيىذاسقىءععآؤلمث

اإاختجآبتتا5مممريتهئى4غتضزرعااداخآلزؤاصإنغ

الثئرولييقكتمليالرهلداغىثيريفيينتهحتقذيآزلث
ءرؤشادكلنوسئئطآتهحاؤاوزساتمفىمصيكرري4فعل

الزبتهفقآذيامصيلثونآءيدالذيتهيمتميزيآأنهضاا

لولثثونيأممأمآميىامضلإصإرفإنآبىيههداألزهصثاذ

معأامثليآفينهتخأإآشـألقننلمكثممأرماييماألعائقربنئ
األخثآءأؤقآللمتعإيئقؤصتتمورتأاذؤدءآإقنخمأ

الدىالطريقواآاآفاصالذىوخإالربأزشلنىقعاولفمأ

ةنملوزشهأفدسىاوجالمينتليئؤتئصصثلحكحةدتحى

مديةءواوقآماظالفاروأفصورفمثأةيم2لى4ضصءمرنوص
95181أعأل

كاشتفإذاهولوناةالىممنبأطالأحلىهوحنانياأنشكال

لمحبةمدينةأيضافإنهابوليىفيفأفىصلىالنىإلسففانزسمدينةالكنيس

هبوأسعملتالشالصادنةبهوإضحنانيا

لحنانياإلياللهالهرساتءجماعندماواممعةبولسشهرةلقدكايت

هدمشقمدينةفيتقيماذلهالزقاقفيللبيوتأحدبولبئوجمعماعدهبفي
819



يقولفاللهالرممالةهسذهمثليعقلأنيستملمحنانياأنشكال
والذىجنافيبكليلتىهناإليءجماالذكىاإلدسانوساعدذمبطناينا

شمكفيدواسمنحنانيايقؤبأننتوقعكاوكنايقتلكأنضمنىكان
ديثاطببدأانأونفصهإلىمحببغيربعمليقومشخصوكانهارتياحوعدم

األأيهااترلباعالمهبدأنايخاحواحكنأفعالهعال4ءولوابودئمتجآل

ؤاالمحأسايةمةالمجمللجةمثالإنهاحيمبالترزاأعظمالشيا

أمريمجرينيانسب1فاريةتبعاةحمبيدالمجعيفعلهاءهذاليحما

هحيانهمفىالحلةهذهمانميلتهعنقليلةوبههاتيشدواأنافرنجااامنابب

معاتجلينوضعتدبالواكنهابوتحنتكنلمزنجيةفتاهفوقفت

الذيللرجلأغفرأنقادرهجعكوقدالمععيماختهرتلمةاطهذهفياتقا

ففىالمييةوهرهوهدا5ـأمحفرهانقادراجلنىإنهعمةلمأأدقتل

هالداءأعداكانواأنبيدوةأحوصايخابولرصارحاد

يحللالشهادة

فيالدينآلييداذقعثتاؤكؤصهمالقتكوىطعآماآؤلؤ

القيائعثهييجابعأه1ؤزتئحرلةئتؤاإؤقاماأضهئقد

أليفىؤقآئواهعونكانؤاذالذييغبم2يآتالثهأنئوالذا

ـمةاالبهلذاءوولطذالذيةتماوزلضيفيأهاذاتنوفؤهدا
ؤأفاألانكزؤبمتاعإذمؤثقهقثممئوزييمالهلدائحاإلىتجاغؤتد

11



هثمقفيجمالشايمفودالؤفيفوة3ايزدقعكانصاؤل
روهاسزمص

هتخالتهوهداالطمحةكاقا
9123اع

بكىأفأردناإنلكنتجديدهدلواحماعنلوقاروأيةذ

تءكاطنفسهعنبولىنقرأروايةأنفالبديمءزترتيباالحوادث

تصيرالقصةحوادثنجدمالروايحيننغندماو123هـ9خالعاية
تىكا

هدمشئإلىالطريقفييولىتجددا

صقدهفيعظثبولعى3

71اكلالعربيةإليجطيشهثم3

181كلنواتيمهنالثشقدهفيوييظيعودئمح4

أورثايمإلىيعمعد5م5

قيصريةإليأورشايممنيهربثم6

13اغلوكاجمكلةسورياايمأقاإليهودثثم7

امرين5بدأبولثاأنترىوهثذا

هكامئرونيهوددمسقفىفقدكاندميثئمجاعفيهادةالعثبدأ1

فينتمثرهءالمجامعكانتفقلىدممقفيجمععنأكزهفاكنوكالبا
شهادتهبولسبدأالمجاخمذهوفي5أيامنافيالكنائىاإنثمارالوقتذلك

521



بولىأفىلقدالعظيعةاألديةالهثمحاعةعلىدليالهذاكانوقدلمعيح

منلقدكانالمجامعهذهءأهضاعلىللقبفىءإلدقاالسنهدريممنبرممائل
ماضيهلكنوسرتهارتهشإلبهأتصلنمفيشهادتهيبأأنعليهالسهل

مصمموأناتتغكللقديقولبولىلقدكانشهادتهانألدونفلم
أخبلالإفىيقولحمالهلعمانإنقبعرفوقيئاككلذيعرفأن
الميعيحبصلحمن

ذمبفقدنفسهبولىذكرهإكنقابذكرهلمالثافىوالعملبأ

ءقفماإليحاجةفيأنهقأصبولمىصاةفيللتنووهذاحدثلقدالعرببةإلى

كلاكيابمحلسقفيمحريةأنحاجةفيكانلىكلتءالفهمعالوقتييض

رئيسيينثييفنالياحيلقدكانأوالاللهيسألأنيواسرأي

طاهأدلهأعالهكبيرلىدوقوة9لمء4كرإتجديدهحفيإادةق

هالرؤهذهلحققالقوهألخذاللهإليبءذلذلثالرؤيةالله

لمجلدههرب

بشاؤلهتجتمتمـهافىقتثلب3انضاوزتثتارههـقيامأئتاؤت

ؤآصالمقارآماأيئاألئؤابتوناقبفئكائواهتحصيهيدب
15اتيهآفياورليامينكللوؤانرآلتببئالحآلكلتأخد5تؤي
شذفي

63352أع
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ءأثيعاتعنىالالكتابفيواحدهعبارةأنلناكفيوضححيابألنكدا

هذهحدثتدمشقفيكثيرةأبالمتثتولماأنهيصبلفلوهيرةص

سنينثالثعنالتقلفزةإليتعيرالعبارةهذهولكغالكيدة

علىاليهودحممولقدويعظيععلدمشققىبولرقضاها81غل

كنلمهمحهربالحتىاألبوابعلىحراساواوفأنهمحتىدقت
أحياناالجذرانهذهحمكوكانكةحمىوارأسمحاطةكاقتالقديمةالمدن

المشازلبعضنوافذوكانتعليهتسيرأيمهيرةعربةأنلدرجةكببرا

لفىوأالمضازلهذهأحدإليبولىأخذالليلهدأةوقالوراهنهعلىتطل

هأورشليمإلىليعوددمثمقمنرلىهرباوهكألةسفيلليورعلىمن
حادثيعتبرأنولو5ادشلأللوأحأمغامراتبدأتادثاوبهدا

علىكفهراسهماواصلدهئهربلكنهللمقاعبةءاإيلبسيط

لولحاهحياةذنشيئعلىيدلوالحادثعه

يجريعا3علىوالشمكاسدوكانرلىثمجاعةعلىشهادةإنه1
بلاسطفانوسمصيرعنكثيرايختلفالامصيريتوغوكانالجامعفيحوله

يتوغوكانالمسييينمعيعيلهأنشخصياهوينوىماكانتمامابعرفكان
اعبالمسلسلقمنبلشيئاسهالتدكنلملهافسبةباالمسيحيةأنوواضح5المصيرنفى

ألنهبفرحالمتاعبهذهوسطإحساسهنءيعبربرلسنجدللننا
واستيدادهأحبهالذىللسيدوالئهمدىبوضحأنطريقهاعنيستطيع

هلهألوتلل

واضحةشهادتهتاقدبمبولسوعظفاعليةلمدىشهادهكانت2

21ال



القوةدامإسفيوافكلعليهللردسطوابهـلملمااليهودأنحقمفحعة
ال5تأثيرواللىصفةالخاملشخصلقتليلجأالاإلنساناقةإلس

الذئبإنآوفالكتبهتحرقأنتبلتقديرأعظمإنمرةبرناردض

الحفيقيةالمسيحيةبثسدائمأمانفيارائفةفالمسيمعيةلمثاةصورةهاجمال

وسامكراهيإداالضطممنوالمياناةوالضيقاماأللصنوفشعرضالئ
وزنهملهمالممناكاناسينظروناسالهأنعلىتدلألحمالنا

أورشليمفىالرفض

يأهيالتاليفتصيتةأنخاؤكأوزسثليتمإلىلمثتاؤءتجااؤآ

ترنآبأقأخدهتميذلهآئهقينفئمهغهرثخافوتهيغاوكان

تالطئيفيالرئثأنصرفةكنمؤخدثألرشليتأإىأخقمر

قكآلقتمموخياشمثئتةدتتيجآترجمتصكلمهوأئة

تميئوخأدزبطياشمؤئتجايئأوزعثييتمزبؤيخزفيذخلهتضفئم

ققيأةتهءألقفتحآؤؤاكثونآتييقإصةؤايخاطهثجمآن

هئوشفئإذؤأزشئوفهقيثعترإقهأضذزوةاإلخؤغيتم

قكمأنألمايرةوالخليليهشدئةخميعقياثكتائهمنأما
2



ألردجخرؤبطاخؤففيؤتييأشأةلجتههؤكأأعتالآل
هكآتكآتتألفدمى

96213أع

هوالطيكالثقةبيدممحاطانفسهوجدأورضايمإليلواسوصلماعند
يسوقوكانالىكنيسةافةكانالمدبنةهذهففيثذغيرنتوغنايملوه

هالسجنإلينموةءوالنساالرجال

هولمنهابولسفيالتأئيراستطاتالشخصياتبعضأنرأيناكيفوقد

اسطفانوسلصالهـمدينةالكنيمعةكانتوإنالكنيسةعلىهجومهذروةفي

لقلعبأيضاةيهلىهـافإنمبولسقوتللقحناثياوآلخوةبواحارالتى

شملثفيشمذراإليهيفظرونحولهمنابخوقفتحففيتثبيغهفيالمتسعبرنابا
أنهبرناباأظروبهذالهمسحداووقتيدهنابابرذأايظنونبهويغانون

قىحشحىء

الباقوننظرهميااآلخربنفيماأفضليرىالذىالرجلفقدكانا

برنابابسهقوههمعامدسرعىيلأووسجامأنهاعتبارعلىبولسإلي

افيصأفضليرونأناصفهناكينقيمهإليينضمأواالأمينحتيفيكمومن
ىشأناليهاألمورومناألهموأفيالعرونإبةالأناسوهنلكنسانال

نظنهمالذينالناصمهمونعملنغوسنافييدورلماساانياآلخرينفي
عرفيةأناألمر4إفسينتهثاالشكمنينرعإنهانلمةمعاهحونابمفان
جديرأنهيتبتأنفممميحاولإنسانفيوثقناوإنالعشالقإلييلعمونحوعلى

21



يثقكانشخصمنوماءولتظنالالحبةبولمىفالوكاالثقةهذه

هعيدهيكونأنشؤاليذلسعفىلذلكصوثيمفلىفى

وعلىعليهيؤفىالماضىبعلالالذىللغاسمنافوحذالثكان2

أعظومنمرةأخطأألنهضدهونقفإنسابمندينمرهعنآتفكيره
ندينأالبأيضاونحنعيونناأمامالماجمةخطايانالمجلالأنهاللهصفات
هلثةأوةممأخطأألنهأحدا

هينوناةاياقثىبدأفقدمجياعمآلييصلبولىىفىالفصملهذاو

مجامعإلىتوجسهبولىأنجداالمرجحومنيايونااسطفانوسكانلق
حياتهأنةةباطبدليشلقهروناسطفانوسنيهايعارضكانالتىأيونايا

ءثىبأصوصذارهكنتوالماصهيواجهرجآلبولثألقدكانهيرت

الحياةفي

مدأساسلةبواصىصاةأصحتلقدخطرفيبواسحياهنرىاأيفوهنا

يسيرإنهنعمسطرسإليوعنهايةسقيهاليبولسهربوإتدطاراألح

حياتهغيرالذىيسوعمسيعليثهدهوإلي9ليعومريسومطريقفي

بطرسالمامحي

إذحاأذإغيعتحغإزوفوإطوسثاؤحدثه

طإيييآأنمهةإثسعآبمإذقؤتجددةفيقألسئايماثقذاسيق

تهررققاك55مفئذجاانؤقييهقيمبثمافيرزثشرييىئطحعاكلىم
أال5



لنفهمملثؤأفزشنفثميحآممأملوخإهتعثئعيكبييآمىيآطرعى

ألديخةؤشازودطلدكاةقألهمثايهنيقجميغؤزاائرقمتققآتم

هألزبطإلىزجعوا

هذهةغراتجئاتيالذطآبيثآأمئصهآةيئيلقيآفأقوغان

آمطأشةتمانآعةؤإخحمتاصتالجةؤاآلأإصةتثغصاتث

ؤؤضشوقاهآألتمثئؤعآشثتترصةأحمفآآثصالءاتئكفيؤخذث

ررءآلالتؤكغيآفآينةقريبةلدكاتثؤإدصكتلئةفي

غنشهؤاالتأنإلإمالقفيإكزئمواأزنجحهآمرعلرعىألط

صيذواقتماؤهة5مآءتهءؤجآئطرمنققآتمإتخهغصازفيأن

تةأوؤئريقتئكينىلاألزاخميغديةتؤتفعثتمحةائبإقه

سئطفأخزفي5تغفنأؤيىغراتاتغمليصاكاخةؤييآبم

ؤقآذتلائخهإذائتقتبمالؤهةرئهملميقيعآاترجخآرالخيغ

هتتجلتإطزشاضمرتؤتيأعيفثهآخثقةطآييئآفزى

ؤأخضترهأاألزليقئكقذيممهائعىنآئمآزأتآتتهقنلبههآ



هبالربطكنيزونئآقائملهآيآفأقيضغاوتماقصمازذلدة
هذأخزفيولبهعآنديخيآفآقةيئأماكثاتحثهؤء

ة9233ع11

هئانيةبطرسيظهرمتالكمنلفزةاألحداثمسرحعلىبوامىظهر

لكنهيعملبطرسلنايصورووهـ852تتمةهوالواغفيللفصملوفذا

عاشفىعتيطرسقوةدرمصهووعايعملكانكيفجليةيصورةلنايبين

هسيحايسوعيثعفيكفاليلأشفيكأنايقللماينياسبطرس

إذنطرسصلىكزالةمعنامابةعكلكهبيثاطاإلىبتيدثأنوقبل

يدعولمصيدهللسيحيسوعبقوةبلبقوتهاألعمالهمنىيعيلطرسيهنفلم
إتاافهأتعوةموعلمجردكانلكنهيقوتيعملكانأنهأبدابطرس

عملهالمسيحبتطيعفاففكرددكمنناقالنعملهأننستطيعنفلركقيرافما
طتنابوا

عرتينذكرتوقدقدبسنطمةقللفصلهذافيمهمةوتوجدكة

ليصفاألمحاحأولفيحنانيايهااصنياأكأ1الءعىأوس3314

دائمابولىيشخدمهاالتىالكلمةتىفا39أورشيمفيللشجذ
هأهفيالذينللقديسينإلىدإئماكتىينهفيالكنيسةءأعضاليصف

بهابيطةمرةكتيرمرادفاتلهاكلةوهي511نسنانيةاليووالكلمة

مختلفالقشالكلتينفياألصللكنثلمقدسأحيابمجمتترفهثا

أمليذهناهوالشخعىفالقديىوبالتديةالطءاألشمياعنالمختلفءاليثىعو

721



األولياللكلمةانتيملقداالختالفهذاسببماولكنالعاديقلعالم
قديماهاللهشعبلوصفخدمثهـن30

أناختالفهموسببالشعوبباقىعنمختلنقأيمقدمقكانواف

ولكنرصالتههواواتخاصاشعبمامجونواكالشيوبكلمناختارهمالله
لجهوثارفهمعانداعباشانيمففداألهدافهذهتحقيقهفيفشملتامرائيل

وصارتالجديدهالعهداسرائيلهيلكنيسةوصارتاالمتيازهذافقدررلىو

اللهألنمختفينأشخاصاحيوناوصارالنابىعنالمتييزةهىالكنية

افاسعننتميزالحنلنللثالسايةأهدافهلتحقيقارادحباختارهم

اختارناهاألنونخلفنتييرالكنناعطبمأرضىأومركزطداخارنااللهآلن
هاللهفدمحلصنافلقدأعظمدمةظ

82



آنعآبثعرءاألصن

قماجندى

يخهمثهتأئدئميزمنهزنىةأنللمزتجخترأليقالتؤفي

ختلىأؤخآئعةقيئؤهو5أبطاافييهلنتهىأتتيبتيماانكت

كلفيالثهإلىتقيؤلممئضبزةثفيضهتتابقئتغته
الكاكلليانهأميئأإهايتهأماغآلهنخؤزؤيمافىزاظآقرأىغح

آلبرقطمايثصخمنيإثومنإكفآلتهكلؤقآإآثالثيماذايخآلين

صكذقآؤمةذثضلؤاتةتجآذذيآمتمآذاقآكانخؤفأتهروءوذ

ررنجؤاسنةاآلءليإفآإقاآزشلالنؤا5التلأتاتم3آزازريدثصة

هقيةادرجلغانليجمخدتازلإئهرصنئلقطاقالتص

تأاطتآت5تفضلأبيإداآمؤذاآثؤائمخريئء

خداجميمادمكتاتادىعغيإفىكلمكتصثكانالذىانألك

يكفلمءزؤأخوألئلرليكآئواائذيخهئيتقياكراؤعت
آقاإذنمؤازمتتءفا

5118اع
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هيخسمةكناأتاريخفيتنيمرحلةمنبرقعمةيبلرالعااألمحاحهذان
شخصهةليوسكرةأنثوحعةحهناليأممىيهاةدخلمرةكأفف

شخصمقهعلىاضونافيبادعوالرجةابهذهالمحكنيسةاريخنافيماء

محومةمةرمركزقيصريةعركزهمائةقائدكرنييوسلقدكان1

بكتاةضوهذهبندى0556عنلكونةءألفوقةانتوكىفدعا

هجندي551منهاكلفصائلإليمقسمةكتاياوكلجندى556كتيثةص

للفقرىاميودابةبمثاكانتلالفمثائهعذهأولعالزمالمائةيدظويكون

يالقولمؤروصفهامطنةبصفاتتصفائةاألبوكانالروماللبيكا

فائألنثىإكنأقيرببليكصمماأكثرقداماكلونكنأالايمكي4المضجم9ة

هذه5هوجمإذاهباتوالدفاععلىرقاإكننهاكالعرحدأأزصهامح
ءوالوالالشجاعةفميعرلهكانالذالمئةقاوسلمميةعصماتهى

الجديداههدافياسعخدماللفظوهذااللةنهافكرةإلوسكان2

الجهوديةبالديانةوارتبطوالقعددةلهةاعبادةنركواللذينيناأللوصف

الجصعحضورعلىونيوافيكانوالىكهمللناموسيغضواولميختترالمفهم
كاننيايوسممرزإذااجهوديةانةالدبأخالتثاتوحدالوالهبانونبواوكا

اللهوجدهلنالثافهعلىأح

وجمنهالنامىمنالطيبوعالةذللثفهوثيرة3حسناتيصمنعكان3

عننيداليسئاضابومنللناسمحباإنسانامنهجعلثهاعن

هاللهطوتمد

03



سبولكمنهلىلوضوحاللهكتئصفيلمارصألةرجلكان
هاللهمنبالتربيعبشكانإليهوصلالذيالنور

درسآيتعبطرس

متيمإيتةاإتقتربونؤتاضانيرولقهئمماائتديخاثم

زاهتجفتخاع5التادبمميماالحئاعبةؤقيلىيباليهئطئحكلماظرمن

آلهغآؤقةمتتهرهثولقهئماتهولؤيأكلانهتىؤات
آلعظيةمآلبرةروة4تازآلتءوإالنئوحألكل2المحتافراى

الآغثؤاؤبماألزضيىشألهؤكلقيافأطرةبأزفيةاامىمز
آاؤكتاز5ئمادااوليؤطبؤالرخانآبؤائؤخوبمقاألزفيدؤال

آزبألتجكلطزعىقخةاكذؤكثادخلمجرعىئنمضؤت

قوتأفئا4إلضفصتار5مئاأؤنجديمعئاشيئاقماآكسلىتئمفىفي

رالبيةفئهذاانت3وأتأاللذيعممةالئأهكلتاطهةثاب

هءالسئمتاإذأئفتانادافياوئم
1661اع

ادرسبطرصيتعمأناليدكانيسةللكنفيكرنيليوسيقيلأنوقبل
اللهمعامالتوأنباألمملهشأنالاللهأقييتتدالمنزصتهوديفلكانلفد

ألأ



أىعلىيجبالإنهظلوابعيداحتىشاواذالثفيذهبواولفدفظلليودع
جديدأكطفالأنيعنىهذاألنطنلهاتضعوهيأممطإمرأةيساأنصهودي

أنقبلبطرسذمنمنالتعاليمهذهتمحىأنيبصوكانياةاطفيسيوجد
المزمتةايعايمهذهمحوفيأملهناكوكانالكنيسةفيمىتيكرةايقبل
45بم9دباخرجلمانعندنازالكانأنهإذيمارسيهرةمن
لذللثهلليتهالتالحيوابينكانعملهألنةباكةالىوظيفةانتويمه

تءالمتزالهودىأبهنلذد91131عدنجسايتبردائماكان

هدباغبيتفييقيمأنيقهل

للبمصءءالشامنبالةربحئعهعانجيلتالتىهيالنجايمعةفكرةولعل

هداأنوألبدلالرهذالهءعلىضيعاممانبطرسايكنةالمدترجظ

هرماتاهذهتمحوالمسيحيةأنعريئبطرسأصبحوقدمسيحياكانالرجل

السطحونيصعلىالناسوكانليصلىالسطحليبطرسإصعدللظيرةوفي

وتاصاهوجاهقمختحيواناتوعايها114كبيرةةءمالفرأىللخلوةعاده

الويينفيعذكورةماعمةءلصارمةنينقوااايهودكانلقدوكلإذبم

معشقوصناتالحيوااالكليأأنلليهوديسموحاأبهنةالهموموعلىا
نعيأكللمبأنهعايهخوااألمرلمذابطرسصقولقدثحتروالتىالظلف

مراتثالثهذاوحدثأنتتدنمهالاللهطهرهماانااصوتالمحثنو

الخطأاحئمالأىكصهنلمأنهحى

الضيوفلمالقاهيعدهالذاممنبالنجاسةاألممييينأحدبطرسوصفربما
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هاشهاالتىتقاليدهعنءثىكللحظةفيينعىأنيبكانفللثادمين
هاتهكل

رنييوسلبطرسمفابلة

يهونتآلظغتىإدايصفيآأليئلمجزسلقكتاؤإد

إتؤشاكققييدادزعياؤايقاقيالرتجالاإداقازأامأآهـمما
ؤنادؤاإلبأاقيؤقمواؤقدتانلآلحئتغنستأزاقذائواوقي

مآؤقيحاذلدنآليعنععؤةبأئلةاإنشىهلخيرولطتعت

جآليليثاةفؤذاالروختهقآآلالروفيثقلتوزمىئط
لثثىفيآبزميثزغ3ئمكلثؤادؤأئزلهفثمبهقاآلمثعائامروء

اذعصذاالديالرجآلإلئطزمىرلدجمئمأزمتاعر2تذاآأألتيى

ؤمآهونةإتآطالذىآنآهآؤقآكوعىإكرليؤكأإآث
مئةتآفىإبزسإكإننقآئوا5لملألخفعرتمائذيلمبكلالح

وجىاهودالئه8افلينتهرودآؤئثنمالئلؤخائفآبآزارخآل

تاهيمذكلؤإسئتتمإألآلىتجآءيستذأنئسمألفيآلئيما

روتهثمطوشمنىخاثقللقئئمؤأصخاقنهليذايذئمةزرقاة

إفآزاققؤهمينالذيئؤاإلتنآبىؤا
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همعأثشثالطعىإيإتيك41ؤاءاألوخرئواذولأةانط

إعلزعىلدوآماقباألقرةءقاؤأصاأأذعاذوة

لمجرعىقأفآتة5قدتثخمأعؤاؤؤعتتجدومىيإثغثقمتامئت

ولؤؤصقةءيقسكفئموفؤدخذئمةانإنتبمأثاتاآلاتمقا
صكلصكلصهـصصهع4صصص

قىمحزمهوفيمخليونتمائمبفقاذهثيئعبفيكرينكت

ؤأماآهإآلأأؤجمأأشيأحتفتوتآنحمؤدئلرة

بجثاأؤمثايدإألتاتالقإنئعنأقؤكآلألطاللهأزانىققاأا1

هئمخإلزقأثخونيثءاصثتذإذشحاقصقودقدنلمجأبقلدلك

إتهأماأزةألضئذقاآلكزيإثوسىونيثثخولامضلمهبمهفيقي

فإقاصختتيماتمالتمااغيماالؤفيضاثاهتثحءاالهثهلمأشـ

ؤقآلهءـصآلكلإعييإمأأمآمؤتفآقذلسوثؤإذايلتي

اللهأمآتم4كآممدقآتكعؤبئممآلتكمتبيزيرمنيآكزه

ياللنآليإئهمىنإئطفمتاعيمعأناؤامئصديآإذلتأز

تحيمثهآه3جتتئتنو5خرانهكأررددبمخزعيمقانابنت
ه4



نةواالثإذهضناتآتجؤأنت5حأآلكإلضأزعقفترو

تهرواذأمأضعضخليتالئإتمأولقحأصمرماتهىلمحن
33األألاع

يفيبأاليحبالموقفنتفهمولىكربخةاحداثانجدالفصلهذا

وأنفقطبهممهغاللهأنرأيهمفنهطاألئممنلغيريهودانظرهأذهاتاعن
واييهوديالناسيعطجهاءالمختلفةواالمتيازاتثهارحةهونجمتالاألئمبافي

الناموصفظىالالذىودىباليوالصأممىأىإلمهياطالثختلطدققا

ذهالناموبىيكفظونالأناساضيفةاأويفاصيزلأنليقبال

أرسلهمالذبنالرجالوقففقدبطرسلهمانرىدعوناأذهانتافىاظافية

وصلوعندما2عحدويمشفميغهماميدخلببطرسوإذابالبابنييوسكر

هبيتهيدخلبطوسإنكانيمثكوهوإومىكرة4قاةقيصرإليبطوس

إليوتدبطريقةالحواجزتكطمتكذاو72عددنلطدرسبناكن

وهوشيورهرسلءوصفثيالىلعملنتيعجاهذاأنشكوالالدهشة

تعاثمتنافرةأفرفيةقبائلقوخثوحولهالربانيءالعثمامائدةإليجالى

أحقادهمفضواوحدتهمفيالىلمجةلكنوقالحربفيطويالسنوات

الميحفيواحداوعاروا

كانتأفهاجيةللعالماتأهممنكانتاألوليللكنيسةأدمامولى
البمثربينالحواجزكلتحطمزالتماالمسييحيةأنشكوالرافياطمحطم
هلذللثالفرصةطمتءألغ
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اإلنبرللب

بئةآلاللةدألطأحذأياظتأؤقآكمآةئطرعىقفتغ

جمحدمقئولائكزمغخغؤصيماآةاألىأمةكآلفيتذوبةالو

وخيميالسئالمتزإشرائيلتتيإذأزهتققاالتيأندكالية

الدىاألمرتقمودطئتمآ5لأكثاربدائؤذااليمح

ائيهائمغمويرةهذلجيليانبئيضستإيا4يرانتهـوـهـحهفقيمتاز

ئالزوجالمةتخةميمفآاصرةالتينالننوغآصةأتبهآثبوكرز
لجائمقممجمضغتهئئنيؤخئزاتصغخ4جآألذىؤائفؤةائفاميى

لعبرحهوددؤتض5ضغاانفياقةيئنقثايسى4ثئمغقب

يلجةءوبرؤطاتتهىائذإيخأوزشؤفيدمسـهـانكوزةني
ألطءقؤاإمثاأكؤمأتأفىاقاأقآتهطذاضثتبةتمهإفاة

صخئهنماهآتةاتقسضايمئفودلألمثئضمبصجءيضتنمهن5طايرآقميز
اباألفيشبقةيآكلررتتغةبتأئيؤأكلنآالذيأتنآ

ص5ء5

ينائمعهأئوهدابأنؤتمثقدخبايئرزندكأنهؤاوصتانا
9ثم



فلالطأألتليآهـختهإمثمهذتهابؤآألنويألخيآهديأبمفنل
هطآاغفرانييماباعتنآذبهفأؤنء

4334ألاح

يطرسفالهماخلألصةموءالجزهدافيالمذكورمالصأنالوافمحمن

فيتقدمكانتعظةأىجوهرهياظالصةهذهأنشكوالرينليرساكن
هاألولىللسنين

إذنفبيمموعوللتوةالتدسباروحممسوحاللةمنمرسلحلىا

بالمارنةالجبارالمنتقماللهفينفكرماعظكتالاءنخماىإنناللناساللهبةهو

يأننادوابل5إطالقابهذايفادوالماألوائلالرعاظكن51اللطيفبيوع
هاللهلمجةنتيجةهوالعالمإلىلدحءمجى

وماعدتهحنانهفيفريداكانثيءشفاخدمةبوعخدمةكانص2

هلليالممنووجع11كلىييأننبهرنجةوكانتلإلنسان

صلأللمنيانألوإفناوصابوهيسوغذوااللفاساعكن3

هءشهياالالجريمةلهدهوجزعهبطرسأمىقدارالسعأور

والنىوعأرسلتللتىالقوةإناألمواتنءيعالمعقامئم4

حتىاإلنسانهفإبءكلخهزمأناشطاعتبلنهزملمعوعيفيكانت
اهالمو

وبالنسبةللقامليسوعبشهدأالملمأوللواعظاألساسيةالربسللةن5
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شصلكنهعنهابسصعأوكتابفييقرأهاقصةمجردسوعكنلمبطرس
هلوجهوجهاولوتكدثباقاوجودعا

هاللهخجديدهوعالقةاظطايافرانللنامىيتمتععهالىونآجة6

الوطيدهالعالقةتعودئالمعهفنههخارجإليفتطردوالعداوةاظيرفأما

هطيةاأفعدنهاالتىالعالقةمفهواللهاإلنسانبين

ممألاخولد

خمأائقدمىوخالر9حذرأألبرهـأهعهلئمتمىبمال5آ

ونأنئؤرودتمثىنالمتةأحاولقتثمكائواائذيقح

ؤهمةمأللططؤمنخجآةترشأليخاظآلطآفليمنيطاثذ

كآنؤاتهثمفي5آصفتااألتمتئقاتجتجتألئتلاثفاعىألروج

أجآباصتصذاللةيونوإت4ئسهياصتهرةسععوكئم

شيدآلضتىأليأةحاذهأخددصبتإىأترمىطز

الؤأترأيئتاكقكيآالفإمىالروخقملواالذيئهؤآله

اإقيأتمنئهثةأدظلوبرمتاولطب4رلاياشميدءواتتلة
4ألأع

بم



9اليهومنالمسيحاقبمنيشيلمأمورحدثتمممةبمأرسذكان
اووصلىمعهومنكرنيبوسعلىالقدسللروححلفند5يعارضوهاأن
ايهدةعالمةهذهنتوكابأدسنةونيتكليارواحىالنشوةمندرجةللي

هتانالحظأنبوممءلللقدسوحالىأعطىقدالربأنللييودأمام
شيئين

اكههأناالاألكلنرفينبردوالالاطفيءبناألعءؤال5دتدتدا

ءباجرااليقوملليومصافياعهنوديةالمىمراسيمءإلجراينينصاأنا
أناألعمالفرسهفيرهانالتىاليةيقةواطةالمرشمالقمىإالإصوديةا

أفثااأنقأنأليببءلذالدديناقجاكيئتكاةائاهينإسةصكليلى

سوعمننيابةللطفلتقلالتىهيفيةاكنإنإكنللطفليتجلالذيهو

األعافالتجاهالعمادمراسيمأجرتيهاالكمنعلىئولةاخيافوهفيالمه
ةالممنابنعركةفيواأيثتعيدهمللذين

بعارسمعثمببفيأنابوأأفقدخامكمفزىلهامااألنىةاحراإن3

أنندركأنعصلذللثبطرسيعلهمأنأرادواأنهمالبدلماذاأياما

والشقللتعلمبدايةفهىالبدايةبلايةالغليشالكنيسةعضويةإليانفمامنا
اهاليستقالذىالمسيحغنيفيبومكل

ك



غشزاظأيرىاألضشاخ

فعالىضرسث

األكأنويرةأئهفيكائواأئذيقخؤبىؤلئنكألالريغلمحت
خاضتةأوزضلتمإلىبطؤشضيذؤتمأ5ألثلةافيقبئلىاأيئ

دوىاليصليإتهدخاتإئذقإلقآآلطانجأفلمأالدكق
يالتغشحإمثفطرعىزرأدإتفمهقيئمتآؤأفيغلقة

زؤةعيخاقرأثأصرقيإفآصهولءفيكحتءأنآ5قأيآل

حماالثينأطرافةيأزتةمدلمةفيءةءأللهءالناليإنآ

األزفيذؤابثقرابيئصاكليييماشقزمئمث5إذقآفئ
يهتآفيضؤيعمثؤتم5ءمااللهؤزؤعاثنآبؤالرعؤالؤحولق

يئيذهلمثهفيإذبثألقفماشأفيذفيأفىلمجزشيآقم
ءايعتهاامينإيةضؤبابىصنياتجازلمجمىأؤديثادتماتيى
تزاتتالتتكلىهدانؤأتةعاليرالثةطفزةمآ

أفصناادحأاإلىائخميغالمئثيلمتم
1151أح
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عاثةمنفليمىبإسهابثرحيافيفصةنهبلوقااقامديظهر

امالحاضرنعكهافيالكتبألنمطولةكتاباتيكهـبواأنقديماالكتاب
دذالبردىورقعلشثتبداتكتبنتف5بعدرفتقدتكن

مخطوطةاولوأه5بسهوكاحملهعلىاإلنسانبمقدرةامحدوتاباكناخجمكان

بةلكتاالمطلوبالطولببلقروجمموهوعلىقدما3هوالىطولهاكانوجدت

بمعلوماتهاءالاةالمتاحالساحةصذهليمىأنلوقاعلىوكاناألعمالعمفر

يدونهمادقةصوليخاركانأنهكشكلوال5لماحصرالهيرةوأخباريم

بالثفعيلرتقيدوتهاتجعلهخاصةأهميةنيلبومىكربطرسقصةفييجداكغه

وشكعلىالميييحيةكانتنتصوركيفالفنعنحقلىءلوقاوافدكان

بهودالاألدااصيبناكلكان5آخرنوعمنهدهوديةديانةتمهأن
فيوهاختبريماتفظواأنوشكعلىوتقاليدهمعادانهمتجأثيركافراولقد

مملالءالميعيةونتأنأباليقصدالاللهأنباتحبارألنفسهماديعة
الخقربق

كولنقطةفيهايهرىألنهئفصألمرتينالحادثةهدهلنايعدملوقالثن

هعالمدإنةبئلتهالميجةانئثارطريقفىامةء

مفمنعةقصة

ائذكلهنجعتائضذتءيفؤلتااؤتةتذرجآليةةةللؤإدا
أنالروخيماتقآلةمريزهنإتألجهنزمه4تتئج
ءالوأنضايعاؤدممت5ءلفيخفيمرتآلبزغمعمتأد
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ففاخبزنآغليالتتةخلفأةذةالوةني
رجآألآفآإلىذأزبمصارقآفقآئا8إفطآلكإةاواق

بيماآلماكتريهأصمذؤئؤشئطقمآشتايالقبيختؤامض

الزوخ4أتسإللىذأألءإاقذا5آلتأل4وجئيأتقيئلعن

تمتمقيتغيئداثةائثفيأبنئانآصءمآصهتغآيهئمدشةا

خمذونمبدةأتمأؤأمايماثذءخثايئإنقآذفآهكىالربت

آألكمآائتؤآاهئمآغتلثانتهآلطمتإنأقدياوجإ
أنآفمنخباثموخإيالربآكلمفئوألثباأنضا

ونبلهاأإنواضواحسهذالكبمحواآعأألتهاتماكلأأقآدر

يوةأؤآأةاضئاأاألمتماللةأغإذآإلمبقآافة
11181ألأع

أمميينمعأكلأنهوءعنهيداغأناولبطرسكانالذىوأصاطأ
ولقدكانءاألممهينمعتجياملالالمتزمتاليهودىأناعروقد3دعهإ

فيهوبمرغيرأمراكانأنهلوىأبيتهودييدخلأنأحيابمؤءالجامن

هإشانيصدقهالمافهذاويأكلجلثاثأنأما

تاليلعلىعريمهوتعدممطمعهمالطعاموتفاولهبطرسولدأنشكوال

عربلبداقهثىلمإنهبلرسدفاعنرىدعوناواآلنونراميهمءإا

4ال



حلصدفةتصرفاتهينتقدونكانواالذينقالومهاهيكالحقائق

هذالظفيدالالصورةأوضتفياألممبينءهوإلعليالقدسالروح
إنهولحمىيةطرصفي40فرالةلىءودالالمعنىلهاضويافي29وعدد

هسهبعةكانرسبيحهمبهاااليهودعددانأىأضخاصشةمعهاخذ
أيةفيلشعةادةشنتصجمدامعروفالمحاكانالذالمصرىلونالقافي

وغااضاأتعروفاءنحيذ1الرومافتالقازنوفىجداكافيةةقص

لكقايمأجاالأنايقولبطرسوكانذةانانيصارتهامةمةءوهعلىسبعة
مناهسبصةثعهدهاحقيقةأقرر

الثفويةواألصلةلةابيناهلهوااداالميحهإناإلتدعمقاواط

تيرألنهاوإلةأتهاةعميحيآاألعظاابرهانااكنميعيةللسإدتقودماقيل

شهادقصبحللقدسالروحجاتفيوتفعالنورإليالظلةمنالناسحياة

أننرىفإنناأمكثاوباللإلبمانعمتطيقلكنكاتمجردالالمومن
أماالمسيحةضددليلجمرأبمأقوالهفوىءسكقافتيةالقاإلنسانحياة

5اللسيىةحمأعظمقافممالمابهانواجهالتىيالعحهاالتالمدعمةـالحيا

3يةاأطأفي4فايزياأثص

ليعتقمبحمتلاتذيالفةيقأ2تجزاطماتتمثتذالذيخةأئا

ؤفئميمتةنطآؤاءؤفةزبىأللمجإلإذزواياعفاصمانؤعىامض
العهئه

34



دخفواتئايخآائننؤبنزؤاياونونلعبنتجالدليهؤوملمخم
دخإممضبالزلطتثرقيقنضالهيزودطصؤاطهاأفىاآأطآيمألفي

آلىواؤزرل3تذألفامقهشتالزبتيئؤكات

أهـقيا
16112أع

تريمرةولفالءاالالريخفيحدثأعظمعندلقليلةاألقوأهذهفينقرأ
معاشلءاألشياكلولقدكانتحريةبكلاألممبينينتشرلاإلنبه

ثالبةأولملهذاعلىرجاتثالثوهناكالنتيجةهذهإليللوصول
الطويقعلىعألمات

لخهرءالسانولىحخماوةأولمحانشيذهوكايخالحامرفيابثابعثرفأوال

هباألممالهودتربطقنطرةيمثلوناوكافىماحدإلي3ودايعتبرون

فيمامةحقيقةننممىأاليجبلكنكرنييوسيطرسقلوثانيا

فلمبعارسيستدأرسلالذىهوإثرسةكرأنوهىكرنيايوسحادثة
اللكنيةكنثالنىهولىكفهكرنيليوسعنالمجحيةالكنييسةتبحث

أياللهيخافرجالكانأنهكرنيلهوعىعنذصماأذهانناعنبيغالمما
للجهوديةحدودمنجحاقريبمكانأنه

تبشرأنالكنيسةاتكاولفلمأنطاكيةفينراهمافهووأخيراياثاأما
بطريقةذهبتلكهااألمملجهايقربأنرتنولمودالأنصافأواليود

441



رسالتهاقىالمسيعةأستقرتلقدباإللمجلاألمملتبشرمقعودةصيلة

هيحأالعالماليايتهاوإرسا

وداللتهاأهميتهالهاخطوةاالكنبسةخطتلقدعجماشيئانرىومنا

مانيرفهوكلالجريئةاظطوةهنهخطواالذينأولئكءأسياحتىنعرفالوعن

فيىالكنهمهمءأصطأحدفيصوانوقإروانيونقبرصيونأضهمعنهم
سةالكفاكلمثأهممنإنلليسيحمجهولونوأبطالقادةونيعقهرالتارخ

لهمقدمتوأنابمدحوأنئهمبأصطيعرفواأنيتوقعوندائمافجهالمينامااأن

إليهتكثاصماواعنقيعةذاتطأنقدوقينميبملمواكلإذاءالثويالمدح

وإليأبهييملللذىللنامىمننوع11ذلكهوآخرءعىأىمنمرأبممحايسة

همءاأواصكلمالناسءهؤالإنلذاتهبالييلمهتمبلالمدحأوزأهبالم
هالحياةسفرفيوهاكةاصهنهماقاريخكتبفى

أنطاكيةمدينةإلاألوليللنسةفيوادثاطسرحينقلالفصلوهذا

رومااالرهاكنتيكنوامالوقتذلكفىامالعافيإلىكبرىالمدنلث51
مةيألءععرخسةبعدعلىأورنقىنهرنئءعندتقحوكانتواألممكندرية

عنوالبحثإلطخاشتهرتجميلةمدصةكانتالمويمطاألبيفىالبحر

بسياقأيضاوأثمحهربطمعافىنةالكلىهذهفيمابكلونهارالالاللذة

مديلةأتهاأتانافراطااليصر4إناهاوصةفاذايلاظتجرهااقاارباتللهخاممما

انتبمأتهاهذامناألهموالكن5لقعار4الليايالنوادىوتالرياضةتحثمئ

أميالخةبعدعامبدماازأوحمدافناإللمةببادةميثمهورة

اتفىالقدىاصكأنتهمتقالبحبودافن5ءخناحديقةوسطالمدبنةخارع

541



لذلكالحديقةتلألفيعليهاعثرحتىطاردماوقد5أبولواإللهأحبهنلالقى

قصةتمثيلىيعادءعساكلوفىللهيكلأنفسهنكرسنبفساهمليمناهكالكان

تمادافنأخالقياتالهاتانويمودافئلوأبهـيبهناآلنمالحب
تخطو4المسيحهنركطأنلمجيباأليسالغريبالجوهذافىللشهوانيةاطياة

أنهفارظأتفاإلىافتإإهذاالإجدآلاعادياؤنحأتةالحاسخماوت

هالحالةإكانتهـممأميمارأالويحبمستحيليرجدال

بوناباآلحك

وزيثتليئاالتىكنعستةائآذالطفيغنئهئمانخترفستمغ
أتتمآذىا5ةصـأنطآيهبأتحتآؤاكأترنآتازمملوافاء

بقريمالزلبطتثبتوافيأنيغايؤغظقيىخالتيمايغمةكزأى

هيائفذالروجميآمئيئأؤصحاجمازخالقتجتهيئالقثعب
آآفخرخم5شكفيزخغالردطإلىفائقتميمالطؤاثي
إتأإ5اةهؤكأذاؤتبفضاووذافيإمويأوسنطزعىإذ

امقةتجألتعتبمتةأصدكهااأجئتتآمااغورثقض40يمأنطا

ألمأعآاأفيكآةضيذييكلافياؤدجمى5فطزاءخافيوعلىآ
أوأل

113362اع
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اللبيثامنأظاكيةكنفييجرىبماأورشلبمفيللكنبسةفادةاندما
هجلالىاأرسلواتأتهممافهنعمةمنأنهوالشك5األمرليتحروالوابرأفا
رجالاختارواهمملكن5والتقاليدأناموسبولهالفكلضيقرجالارسلوأبمافر

انبوتفالذىالرجلؤللث5برناباهواالكنيةقتلبأكبريعل

برنابابرهنلقد972أعالنامىصفيهشكهندماوتايعهبولى

ه46373أعالهتاجإخوتهإلىهعانهبةثيالحهمسيينهعلى

فرحبأعدلدكبيرةالكنيسةلمليينضوناألممورأىنابابهىجاوعنعصا
ونةأنيجبخصللشوهناالعملهذاعاتقهلى5يأخذشخصفيوفكر

الكفهايهودبةايدالتفىتربىيهودبميكونأنفاليدمزدوجةخلفيةله

أنليتطغاتدا15شحابهونأنالبدكانممايةغالفيأنطتميى
يفحمحتىلقاش11والحوارفيبأرعايهونأنبيكاأنطاكيةأهلمعيتعاعل

أخلدهـالمطلوبالرجليعرفابابركانممواهحدلى5واألممأود
إلىهربأنهعنهذكربطآخركةولعلبوامعىعنشيئاخنمئمعمنوات

نواتاءـهذخاللأنهشكوال3ـ9أعارسوسإلينهاءوقيوية

لسلءجاقدومانفسهيعدلقدكانهوعاؤباإلنحلياشنلآلخ

الميلاإذبولثابرناباتاراحكمةوإصللهخصعالذىالعظيم

كوناةيحىكةأتبلقدـيحيينالتالميذدسأنطاكيةذ

فلقدالمفمحكهءاألمهاالقبابمشهررفاأنطاكيةأهلنبمبمخةكص
اقيثاافياعلافأطلنضيرةلحهةلهؤكانجواياناوراإلمهرازارهم

مياتىلتر9بموكانحايىنتبعايئالجماعةتينىميحيينوكلةـجمشم

41يا



وبأمحالهمالعالمفيكلاألسممذاوانشرثنيالملثن5واالحتقارصملت
القاالصفلتهنهبواطالشجاعةإليوالسخريةمالتيئنجيروايدةا

عهاهالمعكونةفتنت

الضيقفىالمساعدة

ايمةاقآإتاوزلثتايمينءإإأقذزاماألإثمائؤفي
غطجماعوقاأدقيالرؤجإزؤأثآغابؤمنةابئيئفنمؤاجدؤقآتم

ئصتازأالذى5ـتسكوتةاخخمتئإميعزأنابئءكان

لمحثلألتتزفيثتررويياذتمنح5قرةعنئوديىيمآمأقي
بهينئالهمئأحؤةائيإلىخذقةبمشتةؤاجللفيبميلفئأنيثهئم

تزنآبآررةءإإفيائممعتإتأعيطيخآآذايائاؤافىةويرئةخااط
ولاؤبض

3ء1172أصا

الكغيسةأيةاألهمخفيكانواوقدالصورهذءاألنبياىفىهنا

ا9وه311512312أعفيأبضاذكروافلقداألولي
فئاتثكانواصمنيسةادةفإناظمومالهوجهوعلى

باألماكقهمحدوهممدإطوكانتالهليونايفادةوهيمالشييوا
هكايةاعنائسمحلحوذقادةفقدكانوا5فيهابعيمثوناشا

84



يخبرالذىسخص11هووالنبىأحمهممنتتضحفتمووءاألبيا
عنيتامونضهمكانالجاريةباألموريعلنالذىأوإيةيأمور

ولمودةلىءأطقتالمنآكنولمالفةإرادهيعانأآلضوالبيضالمسيحلل
لةعابالأهـاءعضرفيونثيبأنايمعاكانوابلابينبمنيةيرتبطوا

إفاسالييرفواآلخرالعءناءيشقمونكإوابلنوعأىمتأرتباطاتوال

عثراألثنىالرصهلتعبمكتابوفيكبيرةكراتلهموكانتبافه
هذافىإيهنالربالىءصثيااخدمةنظامنحدميإلدية551سضةإلىيرجعالذي

مةاصلدبيذهيروايأنالليمءيإاألبئأنعلىتدلالشللعبارةنجدالكتاب

يهمكانصاصهن4خاصواهبميزونيتهمبامعروفيننواكادونيرث

أعظمهاالدواخبأعلىأخفلأنلكناننبىفةوفإن5أبصماخطورتهمم
وأدناهاالدواغيأردابل

هالكنيسةمنقونيرفئكانواالذينأيهذبةاءاألنبيامنفئةعاشصلقد

بةحنى11ءااألنإلءمزالمنتكديرانجدعثر06اإلالرسلإيمتعاوفي
للذىالنبىأنكماكاذبنبمالياماأوماأليطلبالذىافبىإنيقولإذ

كانبىكاذبايأكليصلأندوندةواحليلةأكثرمنستضاف

نفإذاامحنيةاوحدةتريناأنهاإذمعاهالهالكنيةءعطاوص

تساعدأنةأنطايمفىلكايسةالطريخماأولفإنفاسطبنفيجوعهناك
هاجنا

هالمسيحضمدموواحددءأعصاجميعاأحمممإماألتالفيعرفوالقد

كانواافد5اآلخرالعضوجمقحركوالفيقةفييقعءاألعضاأحدأنبضوروالم
لكنشة3علكدقىالنىريضةالهالنظرةلممنتبل3االشقالليةهنبعيدين

المسيحكنيسةءأعفماكانواباأنطاكيةكنيسةءأعضايلونوالم
94



صؤءافيالىاخأل

اجوافرصجن

ءاإعيإلمتذةاودمىتدانؤفتذللثؤفي

يالمهئئيفختايئأخاتغفوبتتآيئلحهيتيماانتيانآمي
أينضائطزعنفئنقهغادودالمائتدلذأدمأزأىؤإذ

تمعامتكلالستخنيياؤمحتغةمتكهأكلازتالقطيمارئماااتثوتج

مةقدثالطنآووةييخركيممنانهييعغأراأزآةإلىإيم

تحنالنيمخزومتابطزشكآدطق5الشتئعإذامصفعاتئذ

اللةإذيالتخاصتاوةا3ءصيرفكانثالبميعتااوأك
ييماهأثين

فيعنبرطلكاذقإلءأنما3ءحأ3ويهكانؤتئا

يهالطيتئيلمبسمزربرطاممرئعثغغمضبيقنآئتايماأايخايثلئ

الرمبآلاإدؤالضجنتحزسوناشصائبآباتمق
051



طةؤأيةبخوبىمتقفتربتمتقةايط2اأصؤتوزقبذ

ؤقآكهـيئفيإدطلمثميآالهمتق5غاجالفتمقآ
تهةقآكوراهاعةذدلمثإةسىأؤاعقيرثائحالك

أذخبنالؤكالقتئتفهتخرخ5آمكؤأكاىليأئتجعمى
نئظرآنأتاظ4اةأقيى4ءكلوائتالفيأميطةقيخرىالدي

إليماابآلبإذآآؤأؤافاثآاألؤكاثقخرمفخازا5رؤ
ؤاةذمآآخرو4ذانقمآضفانةةضاذيلمثالدى
هكءتمأا4شةآراؤؤخوؤاحدآرقآقا

يخاآةلجمفءاآلنفئيبإنىخزقذؤوبطومىفقاال

لطئجنؤودمىهيهىيلدطءاةزرفيؤآروإليخأزستلالرئماأن
ويرأحاشيبئبطالي11

91صه211أع

خلفكانالفادهوخصوعماأنحيسةافطاإلضيادصموجةيدأت

هبرردكا9عائاوعفياآلنولندرسودسهالملكسلطةاطركأمذه
منمللثوقدالكبيرودسهوأولهم5يدابىدالهبكوادثقتيمو

هئالةاااألممتىلإنبرفيذكور11وهوتفرياالميالدقباط141صمحة

51



وقتلالجوسفابلالذىوهويسوعمهأفيولدىالذاللكمو
هشلهومنمراتععثركبيراودعىهيرنؤوجآووااألطفال

تسببتالتىلهيروديااألولالزوجوكاناألوليليبفهيرودس1

671ومرقى413مىفيفيلبيىباعموذكرالمعمدانوحناموتفي
ساوكاهوالدوهومحددةفةولهنزكنولم391ولوفا

للثافىارومووبيريهالجليلاكموحوه5باحاانتنميرودمىب
هيرودسنفثأوهيانفىالمبيرحفاقتلعلىوافقالذىوهو5لهبروديا

325لوالمألطعىبيرأىعلىءبناالمجضاليهإهبالذي

إحومهانوميوأاموةوالجهوديةاحاكمكانأرصألوعى
3225منىذكرفيونفىخلىمداوقدفا

موسىوهوتعىترأخوةحابمانوبمثافىافيليبميرودصفى
395لوفيابمعذعشإقداصعلىمبناحمأللتىةياإةقيصر

مريمأوكانترباكنارودمماهءأبناأحذومووبولثاارت5

ابخداعههلهكانوالكنبنهأبوه9إفئوقداألبطالبيينالملفمنأميرة

أحلودممطاألعمالمهنرمنالفصلهذاودفيالمتيوهوئاسأغريرودسء

اييافىخاسأغرهيرودساسابخادياسأكرودسيرفقدكانالذمبصلسلة

ظهرتوقد5362أعالمشمهوردفاعهأمامهاقىأوإلذىلسبولحصىللذى

وقفللدىفيدكسزوجةكانتفقددروسلالأماجمهـبرألااطهنهفىمعه

42425أعبواحماأمامه
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منكاندهبصهـهنحنالذىاألولأكرياسهيرودبأننرىالنسبهذان

فظعلىالمواطهشديدكانأكنهروعافيتعلمدوقيفاادكاةأحفاد
حبديزولىكلالناسأحبهلذللثالهودبةالفرانضوكلاليهوديالفاموس

وفادنهاالمسيحيةالكنيسةيهاجمأنقررالهافظيناليهوداخعهوملهللناس
أناك5اـذونةودسبر5عاصاشاةااهزهضحاياأحدبيقوبكالنالفالث

ءإقافىطريشهوصتىاظطةلثقضسإللفىخطوةكانبطرسسحبم

الفصحعيدفقدكانالييودءبإرضااهمامهبوضوحترينابطرسعاالقبف

اسبوعلمدةاليومذللانجيرمنأكلعنتميونيالجودوكانانت49في
مأحأيةتنفيذأوكةمحاأممطءبإجرااأللممبوعهذاخاللعوحاحصتيا3ولم

والمأساةاألسبوعنهابةحتىيطربىفيصاطدهيرودسأجابلذإك
ماشخصبهاازخمعينةمبادىيتيجةتكنلماإلضطهادموجةأنهناكالعخا

هودالإلرضافقطتةكاالكنها

العودةةفرح

سبةائةاتئوامتتمءمتإذألهؤوةءصآثم

قرغقلمآ5كلممفوآلهؤحييينئيماوونتجالطفيضاخضفزقيهن

ماتةخيتستزؤداائيهاجآرةةتجآالئثايزإتعىءجمق

جمقنتبلالقتيميناكابتعتةلمبطدعىصتؤتغرلحيت
ققآلواائتابقداتمؤاقفأبطزمنأدقؤأختزثاداإذ

35



اغأن7دتوتهتكآتتأهيئؤآما5لكذأئمتآ

هقرخقآشآعزمىؤأشا5كهركلإئهققآلوأ5هؤ

وايميشهبحدإليهثمقأثهآز5عوامأئزاؤةؤيرخواتقا

أخسهؤواؤقآلقالعمئتكلبتأثا4أخرصفآتجئمحمؤخد
يرصاروءيره

اخرحمال3ؤفيكلمتؤذخرحزآ5اذيكفاإلخوهصتدسث

كثائةكغهسـلييقيلىآشنابأصمطغلصهآواذصتازفتئا

هؤلتم4آقنتاكلرودسؤأضاسىفئبءصأتجراقادططتئ

لهترتمهلبءائإذاىادثأدقؤأةامأكآقحهاثقي

آكضؤأتحآمألتضستىآلودائخ
212161اع

فقاميهربالدبطرمماأنمنإكدالاتاالخياكلإتخذبت
يقوموتةأركلصدبصعثسضقأيدابئمنأزاخأربعةمحبراسضه

ىيدمةكلفىسلمعملةتوضيمأنالمألوفكانولقدساعاتثالثبالحواسة
فيأممساوباحارساليسرىباليدجينلالدءتالدبطوفىجيا

اطارلمعانأعااطارسيننكلإلطبداهعصاربطتفقدبكارسحالة

منألئمدحراسةخيلأنعنيوالالبابصكرساننافاآلخراز

انيمتانوناألنراساطحوبمالجمنبطركماخرجوعندذاك

451



فيالسحيئملىبهاالهكومالعفوبةبنفسالحراسعلىبالحمقضى
هوبهصحالة

يربناوهذامرقىبرحئاأممريملليتإلىتواذمببطرسخوجعندما
ءالعشاصنعالمسيحانويقالالكمنيةقاثةمركزكانهذاللببثأن

فيفيهبجتمعونالالميذكانالوقتذلكومنذالبيتنفىفيالربافى

برحبافهكاننمأيببدونالكانواعندمانعم5للعمالأورشليم
همصلينإليهيذهبونإذبهم

طلبففدالمسيحلكضيسةقائدأولمرةألوليذكرءالجزهذاوفى

وهناللربأخوييقوبووحدثبمايعقوبيخبرواأنبطرس

األصغراألخيثوليأنللشرقفيىللمابفنيعقوبشخعميةحولصر
يومزالمالربأخوةأندغاألنايلروابةمنلكنموتهعندأخيهاعال

يعقوبأيمنالميححياةففى312مرمختآلظنوهبىهأليوخابه

اكويتوبخاعاظهوراظهراالمتاللسيحأننيملكأالمسيحنابىاحد
يعقوبيذكرأقالعبرافيينإنجيليدعىإجيلمنقديكةنسخةوفي517

لمفاإذنلهظهرعيسوأنبانيةيسوعيريحقأوبمثربيأكهأالأقم
رايعندمايعقوبأنوالظثءقيامتهفيلتهيصقوبفيالمسيححياةقفلى

يىالبرقإنشلدمتهحياتهكرمىهومنعرفويقوموثيسوع
هالعامىحياةتفييرفيالصليبيعمهأنكنيمالمفاليعقوقى
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عةفهاية

قخفعرواجمئداوالصغققالمحورلخأستايخطاهيزودعنكالط

معثتجعغلىالئاظوبالثصعنؤأمئحثطفواءؤاحذسةةآلث

إتتةكوزكثملطفياوعتاتخةامونيإئمحصآزواحتماثتا

أتخئةاذمى9صيزهـتبيهآكأمضزؤقنيائتيالثكؤزةمق
فممرخئميئآطميهلىؤمالصأائرث3غلىؤتجتثاكائملؤع

ءةضرالأافقإئسآدطصتؤتألأللهإوتمههداامثيخأا

الذودلمةفيإأقضاريتيماذصأبئائغحلمئةفيةالرببظ
ؤمآت

نآببنصغقزهولرـؤتىدئمىأممتأمحآفىافيتجأثا

عآثوخثامغمؤأخذاشأل3اآلفيمافىثأوزبثتإيخفيوشآؤأل
ثآهترتئائئتقع

215353أع

ءكداوصصودأهلونينحدثفقدالفظيعةهيرودسنهايةكرىص

كانتيهمأراضهألنخطيراشيئاهاليءلالبانشبةكاناظالفهذاخالف
صلينةحمالتقع

نيهممواعقحهيسهأنإمايقتينبطرهمءإبذاتجطيعودمىهيركانونقد
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نيحصلىكانواالذىالطعامعنهميقطعأنأوفادحةبخسارةليصاجمراالمجارةى
ويدسالملكوراسألةفياألهالينجحولقدفلسطينمدنمنعليه

الثافىليومقأنهيهفيوسيفوسالمؤرخويذكرولةخفمهيالمتوس
الثممىءضوفييلعكانىفةثوبفيهيرودمىدخلبةالمناسمذهمن

ستأثطهرامرضامرضاطالوفي5ايناايائئإلههذاناس11فصر

هاللهكفمبأمامالرجلىءقاكبرياانتمفه

نجدث117253ءأإلبناقاتعودغ4252داداألأها

إلىوعاداأورشماييفيبهاقاماالتىاضايريةاألعمالأنهياقدوبرناباثأبول

همرقيوحناومعهمأنطايم

األوليآلالتبعثييرالرحلة

التبشيريةالرحلةتفاصيلنجدعشروالرابمسثرالثالثاألمحاحينفي

51بيدعلىأنطاكيةولقدكانتةأنعايممنوبرنالولىبدأاألول

منهأبحراالذىاطقيقىءالميناأمامثماأورنقنهرعلىمةوهيءالشافىمنيال

هوبافوسسالميىفيوعظاحثبرميمافإليوقدتوجياسلىكيةءإفهو

ولمللساحكعلىعنخففمةمتاطعةوهيلمةبمهبرجةاليبافوسمنأبحراشم
لذلكبولىصحةأتناسبالمغنضةطقةالمةهذهأنرسقوكاكهنيعظا

األمورتازمتولماديةأنطايهةإلىالداخلإلياإتيبل5فيهاعظلم
تيرضتوقدكيةأنطانءيلأل59ندعلىتقعوهية5أيقوإدإتجهاهناك

فتيرضالهجومعاداثم5مهال52علىعلىلقرةإليجهاارالااع
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نفثمفيعادادربةوكا5وقعهاءأتحدبداعلىيعرفوأدوبةإدجمهافاطو

ةبمعميدثناصوأوأيقونيةياصترهماريناألصلىعوطنهياإليمتجهينالطريق

سفينةأخذايمبرجةفيوعظاالمرههذهوفيليةحهة4مقافىالساحلألييم
عادائمفلوكيةإلطووصالللقاطعةتلكفيقيءالىءالمناأتالياءيامن

هسنواتثيحوالىالرحلةهذهاستنرقترلقدةايمأانمليإ

59ول



مثوءايثأاااخألضض

المقممىوحالىأفوزهما

هأئونز8بيآأهنآكائابمييمضهفيةأظآيمفيؤصهمان
ؤقنآيخأانففزؤانئوبىؤلؤتيصرزركاالدىوبيهعآدطترنأبأ

احيةووشآؤذالزحمادننزوذسهبىألدهى

ترنآبآليأفرزوافذمىاالروخقآلةونءؤقفوالربثتخئنئون

لزاتؤذةجةقمتاؤا4آإدغوتمسعآىاثنالتملؤعصاؤآل

أصأتمفوفماهثماأليآدئفآغتئيمؤؤصقفوا
3أ31أأ

اإلفحبمالرسالةتوصلأنارهاإخهارقرارأخلمبحةالكنيسةاقررت

هدلقدسالروحبيرشادةالجرثاظطوةهفهالكنيسةاثخذتوقدطهللعالمإلى
بلواءشامااييعلىلمرجالماأناألولينيةاتاريخفيالهامةالحقائقومن
هاللهيربدهماممادانيعملكاؤا

ههولمحمنهمودصالينوالمهءاأليياكايقممدثالفصلذاءو
فيالله4كلىمتعدثيهانيجوكانوابلمينةبكنيةيرتبطوالمءفاألنببا

أ9



يقومونكنيسةكلفياناصمنعبارةنوافالمعالوقأماعنل

ماياوااليمانلحجةالىإليينضيونالذينبقعيم

هالعالمفياإلفجيلجاذبيةتبينءاألنبياـإذكوإةاالقائمةوهذه

عانولمقياأفرشهالفيروانناالقمنوسولويمقبرصكهودىيمنابارز

فيعامقأنهعلىيدلاذوهىنيجرالروماقامهحمااويمصاأتوديايماق
هكثحرهاالتتيلهإياقراطارسعرجالانيماينةوكل40روماةأوساط

مقدربيهوديربوهواسيلبفيطرسوسمطيهودآمماننفهوبودسى

تريقناللناسقلوبدوفياديحةقوهثلآةالفليلةعرةاكهذءوفي

دبوحالذىالرشفواممت31هغاشنومحةافاتوئآلمختاظناعاقءمناسصاأأ

نضهيحالىوهومعاصعهاثالقألب

ءجاإبمغاجمرفهدممأالذكماصعالتأناإلهتمامجديرهظةمالناكوه
هقىإصوأفرصءإألن2أفومن

القهروافئانلمكلنفسوبهاذهـانسيإنرشا4تثرأياكوهه

باإلهخمامجديرأمرأنهشكوال62ث32الثيالىصليبحملالذى

قاومأنهبدالإذالظروفأسوأفيثبالىحرةالثتىالشخصنرىأن

خأمباألشمناواحنراهقوةمنأوقىماإبكلالصهليبحملمهمة

هأبماالعاعلىالصهـليعبقصمةإذاعةعنالمهسعولينالمهمين
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قعرصفىكاحع

عتاؤيهتهاتقدزاأائفدمىالريسئآأزلميالإذزرالطتم

ممآلمبمينفىصتازاؤليافئزسإذانتخرفيمتافراإكومن

دمائوخئاخثمآءيهان5ثودآلهمجآمحفياللةنآديآكلي

فبتاكدأيمعتاحزازخآلؤتجذابآفؤمىااتجزيرةآراألهاو

ؤئؤئولهعنحفوصىبتشؤالياخكآنمئوخبآزت3لهةأتهودآ

كلمهتعشخأنأؤائتممىتزنآبآؤضاؤآلقهذادعآقهغرخلد

طايباأثهةقكمذاثدترجتمألن5الستاجرغايمفقاؤمهيااقه

يضانافيكبهالواررسهدةأن

إنفألعىالروحئيألتهقاءانفتاأولئمثأقىالدىمصاؤللىأمأ

اآساختيهلغععملفيتجةانئتاحها4ؤقاهـئهوضخصن

هائهعئشييمةالقهئفهييذمئئآل4افئأالبغذوكيلتاإنليممى
السئصنمعةمزلئهالاكىقتساكؤدطتمنكغالرئتئؤداثقااللق

ورآيئفخغآلظفقةةمتبآدبتمنيماءمتقتملاظاليقيئحينإلى
ا1



امقجرىروآرآىتمأحيدرزتاثؤاليإحإهةفومأذمعئا

الزتتفغإيمنءئائذهم
31431ا

خلفاقبمبرناباأنشمكوال5أوالقبرصإليناتاوبئبواحأوجهة

هبيعأأعروموه46أعالجنىقإدرعىانيمآلنهللتخطيطهذا
عرالذيالكزوتوطنهأهيشركأنيريدفهوالمسيحعرعنلكل

هنالسهبناهوصفاكةالنحاميمانحاجمهشهورةقبرصانتيمولقديصوععليه
ارمحمتدممتاشاكماناوهألندةالصبالجزبرةأىاالشصحمىأأتوكا

كلنسانالفيهاديلذللقكانةووفيرمشوعةنتكاآلألالرومواردسنةل

بدأبلالمارفلأسهيفتاريهلطفبميوإسأماسحدآثمهااههاتج
إهةهرةاكبعبادهثمهورةصبافوسوكانتناياوبرهوفيهافوعظيبافوس

جيرعسءباقبرمىوالياويمالودييةالشهوهرمزوهيالحب

عالمةررافاتوااأليامتلكفىمنتعثرةرافاتاظانتيمبولس

سرجوسعضلانمشهوريئالقاسمعنطمو3حانةصؤشالتلحهايضارة

يثعوعوباحروالمافيباوسرفةيمللتنجثنخصوعىبسحرةيحتفظوبولس

الخاميما5الساهوإتيمباألمورأإلعاجمنىيةعربكاألوأوعليم

اهمباسيحيةاايوايحاإيمانأنيشوعبارتأكدولقدبولىلسرجيوس
ههطقةبطرثمطلىازبراحمالىكنعلهءإتها

تلكقشاولايدبولىكاقاألعالسفرمنالجزهذاوحى

بةايهوااألوساطفبهبعرفهردىإعمأحدمألاإصهاناليهودملمعظكاناألبإم
261



اليونافىماإلكانوأجابالعالمءأجزاقىفىبهيعرفيونافىواآلخر
المفنفسلهعااليونايخةاقبطرسوبريةللفيصفاتآل5برادالهالالمإلعمهتر
يشوعمئلالنطقفيمتشابهيناناإلصيسكونأحياناالصخرةأى
الفصلىهذامنذأنهروإظ3احدثبولمىوشاولحذكانووحب

األبرأىاليونافىاإلسمإهمتخدمأنفصمماألممولرسإممونأنقب
هفىلى2ااإلرساليةفيالوقتذلكمنذبدأأنهدليلفيذاكذللثراألهكاتافإن

خييراوامبدأفقدفيهارجعةالإرساليةوسالقدصالروحاأيرزهالئ
أبداللخلف

اجعالمتر

تجهيرإذؤاؤاة5ؤكألمىاوعىفوآانحأاخأقثم

أوزسثاجمإذوزجتمنمققازقهبمؤاماثو5آلأا
3131اع

هذائبرناباصفاتأعظمنبدالعددهذافيبرناباإعميذكرأندون
كان313أعوشاولنابابرالكالبفيالمذكورالترتيبكانالعدد

فائدابولسنرىئموبرأبوإصلرىاآلنلكنحلىلماقازراهوبابرنا

دالمالرجلكانفلقدارضعهذاعلىمريتلىنراهالبرنابامحبةومتثرحلة

الءيتمأنالهميكونماايكن4رأوفىافاذنالمحخذءألن1

ألت5موقثايرحناجاةفيحاصهةنقعاةأنهالعددهذأقىماأاصن
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أنأواالذفاخالمؤإوهومرقسياصالمعووفااللجلهوهناالمذكورحتا
ينقذنفسه

فيالكنيسألبهؤءكالباأمهبيشهوكانصفيراجدااضابمرذكان

خذفىولقلىااليماقصواجدائاقواموقوكان21أعأورشايم
تراجعنهل5برناباأفارالأحدىوهو5لممامساعداايهونوبولىبرنابا

الهللقانمفييحبحلمبرناباألناحتجربماالمعببنيرفواملوطتهوعاد
اصهعااليهاكانالطريقألنبسيديةأنطاكيةإليالرحلةمنخافاورب

أورشيممنءجاألنهممءلالالكرازةجدوفيمكمماورالطرقواخطر
يابكاهعىأيدأييالذىالفرالمثابيةششصشخصميتةهذهكانتوربما

ولتد5دطأنهالمهممييكريسوقالكاأمهإلياشتاقربماأو4الجالكنه

رحثيهفيخرجولما5يففرأنيستطعوأطويلةمدةاطادثهذامنطبواصفىط
5183أعرفضبولىناكنمرقسميهيصطحبأبرناباأرادةالثاا

اسماقفىاللحظةهذهومنذ5نهائياوبرنابابولىافترقأنالنتيجةوكانت
إلىذمبمرقسإنيقولالشاخالتليدكانوإنالخزفيمنمرقى

هخاكلكنيةوأسىمصرفياألمكندرية

دنهيلجرومافيالمححقفيوهوكولومىإليبولىاكحبوعندما

يأضمرةبولسهحمرقثاثريوحهذااليهمأفىإنمرقثأيقبلوأأن
عرقىخذلهقالتيموناوسإليكتبعندمابولهىحياةتهايةوقرب

الهاربالصرإيمفالصخص411يمو2للخدمةليناغألنهمعكوأحصعره
يظلأنالفرورىمنليىفزدكفالوكالبولىنافعاأصبحاظدمةمن
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الرجلوهواإلنببلهوكاثبالمتراجعأصبحاللهكافبنعمةهوكاالنات
الخدمةناألنهميهيبقيهأنبولثاأرادىا

ضمرلرجلخطرةرحلمة

يدألولاتطايمالىؤأؤاآلبزيأازواقأوأها

وميالئاراهتغدؤواؤتجآالستئمتؤمخائيلمؤاؤدت

ايإخوةالجيالراقياإثيئاثأقارؤمغايخإتخأزتاهلمبؤايأل

ولواهقلصتعهبطؤتقيآلتجعندئممتكاإن
314951أعأ

البطولةأعمالعنكثيراأنالرسلأعمالسفرفيالمدمثةاألمورمن

556ارتفاععلىتفعبشديةؤأنطاكيةواحدةمحبارةفيإلالتذكرللفذه

أتالماالبدبواصيماكانبرناباإلجهايصلوالبعصسطعفوققدما

وهوهالصنرياشيافيالطرفعبأمنيعدطريقفيطوروكأجبالبراي

أوىبوامظتيأذاشألأنوانا5الطروقطاعوصالباءملىعلري

كتبالصبقرالصذالىةكلهايقدمالملماذاآل3فيافيالبار

لرسالةووجهإعثيرالوقتذلكبيدليىبعييديةةأنطايمإليرسالةبواس

ألنطيةظبرسالةدناروفةالمهالرسالةوهيودربةةودعمترةأيقولدأيضا

الرسالةمنهفيذكروقدغالطيةقمقاطعةفيتقعكانتللدنهنهكل

431غألطيةاألولفيبشرتكمسدابضعفأكتلمونولكنكم
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أنروفالمهوعن5مريضاكانالقاطعةتلكإليءجاعندماأنهعلىيدلنامذا

ظكلكنهامراراألجلهاتضرعوقدالجسدفيشوصعنالهكانتيولى
الئموقيهذهيستنتجواأنكشيرونحاولوقد2178كو2تولمه

هذهوأكثرستيرصدلمنيعافىكانيولىأنوأقدمهافكرهوأول
فيمنقشرةكانتالتىإلريابالمىصاباصبواحأكانأنماالااالعمتتتاجات

أتالسائحينأحدويقولالصنرىسيافيألساحلعلىالمنخفضةاألماكن

اإلنسانجهةفيتنفذعاةحاليدةمثلللالرياآالمعنءالناثىالصراع

الالزممنوكانيمفييةفيأصابتهقدالمالرهذهشكونأنللاوما

يقفلممذاكلأنلمرحظهلةولىكنأماليةاالجبليةالمنطفةليفرراإبتأن

العاليةالجبالبولىصعدلقدالمنطقةتلكإليثانيةبولىولفىدونحائال

لمهءعزبهنفامرضهمنيقاسيهكانماورغمالمرضمنيعالىوهو

ولةبطالعددينهديئفيىفىوصهذااسمحألجل4ثوسرحتههواصل
يراهاأنتطيعيسلمنالسطوريينغفاهعظيمة

بولحطعظة

هوقاذبملىؤأشمارئولئمنوآلتم

إئةبصواهانمالثةودقةتىيؤالذدإياونايإشرااالالدبصأئها

قيالفرألفيثتعفتالؤزغتا5آااخآرهداإشرائيلعهف

آرتجهقئدةؤلخد5يئهانمأخرتإولتءؤيخرزل5صصرأزفي
669



أزفيقيأتممتغأخآذحئم4البزفيغؤائذئئمأختملتتة

ةأزتغنخؤفيذالذؤتجزربالفزغةثمازصقتهنمؤقسغبمخآن

طقحصتمؤمنهالتيئيلكلـهـصتخأزفحاتئمءاغطاآلسضيخطؤصنهع

إييقبةثطعصميئرخآلتمئيئعمآؤلاللهنأغطافئمتايها

تهشهلتالدىقليتهاداودتههؤأقآمتهءثتم4ستىقأزننج

الدىقفبىمتتيئزعأإتدنداةأوتجذد4قاإدائضحا

افهأزامائؤغلتخعالدانسئلينئميثييبلغختحغعض

4ثمىقئلةكرزكلوخحاقمتإشوخئاظةالماإلشرا

صملهـوخنآآزصؤتمآوركإبنيراتبثخلاقزتلأليغهؤد

ردا5إحهنإئااناثتأتأأأخيماونتليمابمققوالتجقلةتمضض

يماهقذكلذاةصآخلآضجقاشثظيألذىبفإلىيأجأ

لمفئمهؤالمذينئيخإفىاهحئهيبئؤةخأفيآكءالرأصهآ

آالسئايمنفيانهآلعيااهدلجقاكتأزعيقمثإلثكئماقةتتقودق

فرااتتىءيآنةاألؤأتؤالالمدإخريواثمفنمءؤزؤعتالجتمأوزشصفي
76



تةءواقيتثمأنهـكلنمؤحتجءاخخإذاولضإةسضل

افيروـهـؤتتايئإةألىحمآطيهيئميئطقئواالمؤبؤاجلته

ؤااصثن5قئرفىئوةؤوضةتهاعنيلوةأهفئغتةيكما
4ةمدواصصةيارريزةكتإماآبؤطهراتقىاألشيق4ءإقآاقة

ؤتخثبالمثثولمجثودبضلهمذيىاأوزنتييئلنلأامنئ

آالىآلتأثقذالهاإدقالبآثآصآرالذىبائمؤعدربمنلمث

رئوليائنمضاخيروبدامىكمآفؤلمئوخأتآتمإدأؤآلدخئمتمكأ

أباألمفتمن4آقآ4آإكةوتذؤتمائضأأآكأيتأافاني

كئمتشأعطإتيآلقرزاقهؤسسادآغهاأآئودألثررغئر

فأذخآخزترئوليفىةضاآتآكةاولذاوألالضاداؤدتراحم

ورهيتميه3حيآخدتمتابغدداؤدلتفيادافىوستئآتقد4

ثفاللهأقآفسالدىؤآهحادافورأىإةاإلىقغؤأرقداقه

ززابمأألؤةائيآلالتآأيدجمتمسلموماشةحئأةطثاذاؤمتتمى

ينأيأئقنلفىثتتإززؤيهذاأسخطآيآايحفزانيلكئمنأدى

ئخدرواكتاخمأهـكلءكلـهـيينآيمةززواتةأدثزواآقثنثممآلنفي
أل86



ؤآجئواؤنآانثتمآليأئهآأنظووا9األنأليآفىيلمأقيئكمثمءأقي

إنضعإلزون3كالأجمكئمأفيأكلكآلألئنىوايخكوا
سصءكل5

يهصـاحدهاخبزجمهم
36114أعأ

عظةعلويقيألنهاألعمالمفرءأجزاوأطرفأهممنءالجزهذايعتبر
حمانةعلىتكتوىاأنيمحد2الأكلفىيطرمى4ظبفارناهاوإذابوأسلةكا

رئييةكأأفخمسخكوىبولعىفعظةهئيسبةالىالعناصعر

تارعملخصوهيالتاريخهوكالالمسيحءمجىأنيهرىفبولسأل

يعحقدونالرواقيونكانالثاريخاهلىمركزهوفيالىأنليثبتالفوىاألمة

هائليقصبوأسطةيدمردورةكلعقبامالياوأندوائرفيصيرتالتارينمأن
آخوونويرىنفعمطيكررعندهمأقارخفا5جديدمنللععايةنفستبدأيم
المسيحةالنظرةأماوضعفانهموأخطاشهملناسلخطاسجلالتارخأن

هدفمخوقدماييرللتارخأنترىيةفالمسيحمتفائلةنظرةففمالرخ
هإلئةدهل

إلنسانظيسوعلدخفىاللهإعالنيفهمواأافاسأنسابوايإل3
فالالعثمنحللةإنىيصلاللهطريقوبرفض4فيميرإالذىالطريقارههـإضت

اإلنحأللإليبلالحريةإلىدىيفىالرةاطاإلرادةامشخدامءدسوانيبصر
كإوا

أفىجمنالاللهلكنوصلبوهلمجوعرفضواللعميانالناسأنمع3
961



دعاصةليلهفيادكهأشكلكقيقواللهرصاعليالدليلهىامةوالصيهزم
الللةهذهاللهمنأفلتقدماماكألثيظهرأجاإوقال5وااليطفلنظر

وقصدتهأراثأقإذاللهمنيفيتأنبهنالماماكأنعلىاملامةالقإق
بسودات

ممطالقيامةأقبتبثوفماليوديهدلابطريقهبواصشعدمحيرا

تكققتاصهخهاوفههلهتتحفقأاودلفكطيتأالتىداؤعألنافبواتقتكتي

أكينالثنهاضراصاليصونابةبأنءالبرداهـنومهماعخالىف
يسروالدواكرفيييممرالفهواللهىهدققوماملاليسيريخاالتا
دبهونن2البداللهعيضهىوثءكربى4ةايمهدفبل

األصارثفىالفاسذهـلموحمةاشبةباايبمصحاودئااإق5

تجعاهعوالمافلسأنفاوطالناموسحثيقاالغاصمؤإلثرلذالتارة115

باسععراراإلنساذكانلذمطالعبهكلبحممبأالماساصيللىاأ

جاتهفىصوعيىفيالمفيصولقةمهافرئ11واصيطيةعجزإإعرائمة
إدانةكلنءـحراطاقهبالتىافرةاةالررةاوةااإناإلنصبهدوموته

هاللهمعوصداقةحبمحالقةفىنضاإلنسانداتادوبا

أخرينمئةصإيالاخبارهر8ساراأصأفيبهونأنبهقممدمالكن6

رأواانعهمإذألنهمأردانةدينوسببلهمستصهراألخبارفهذافاسمن
لمالدىاالمثخصضذريوجديسوعيقبلواولموعصواهرفضيمفىءشىكل

إلثورفضهااللهعطيةشيعظيةرأيالذىاإلنسانرعلىماالكنخي
يرفضوضهاللذيندينونةهييقلونهاالذينالناسلبعضالحبةعطية

071



انطاكيةفيضطرابات

انإليهمآإئونإطثاألمتمتجقلانمضمغميآهودالضرضؤتعذمأ
أئقصتتتمأائقادمالسئنهتفيافكالمكزراةتخمآفئم

لعنئوينانةؤالدخالطاليفوثرمينصمؤونكتتيتمائتجمآكة

الثيماهيخقةفيتطئتعواأنيآيهئمؤةتميآفييخبمنآاآلرزيخبأدتر

لمةفيخيتمثتقريالمإليتيمااليختةتاالتاليالممئئهتؤفي

دنقآيرإواةؤءكزةءواءصأفىوخهانضائماوذرأىقإافه

آنؤتاآلنآؤبنحأبزاهرص5ؤئجررنينآينئآتفبزلعنآمآتآ

مؤهاثدبذالتيماؤلليهنصمأؤآليمئنمأتممواقيأنيجيب

فؤدااأللدتةلإإصحقبشتغيزثمصكثأؤصكمثئمنمفيء

ؤزالمثثأفىقذالرئانآأذصحاذاصغدهنكايئاألممالىنتؤجة

حشيمنتمااألزفيأدئقثأإلىآلضاأتعمتحهولقيتيألمتم

ؤاالرئثكإتةؤيمخاودطخودطتفبمآؤاذايثاألتم

كلمةواتتعثرت4األبئفجؤةغائواذياغتيم
اللحمتابرخزكواثودءأاؤليهغكوزقياذكلفيألزبث
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خمأأصثطهمآذاآزواؤأهانمرةؤدثمآبالفثيرابفنيحت

غبؤبرشتافآأمأئمغئضبرـهـمنأآوؤأصصإؤبرلهمىيو
اكافىالئالييسنماؤأماةلإإلىؤآتيمآمتمغافلهمآأز

هائقعألمىؤالروخاثقرخيضصيماةونت
123425أع

بهولةفيهااضعاراباتحداثمثنإالتىالمدمنبيدلةأنطاكية

منذالهودصطجهاتدفقمق553بحفةاألكبراألمحندرءخلفاأحدأنثأها
مدينةأنطاكيةنتكاولماجديدةمدينةأيةإمحنواأنتعودواكاانشاحمها

خيطاتهاسوقدكانمق6سنةروعانيةكولوفيةرتءافقدهامة

وهمثنصالفرينالموامنقليلكيروعددوالرومانواليالداليونايخهنكه

فيفإلشعالارةشرأيةنصنكايللليطعناظهذامثلفىسمتقرينغبرونعاطفح

أنيمناللهمواعيدبأنواأناليهودظيبماثرأيموكانالمضةنيران

نةأاتلملمثفياألوليطوتهاوداليدأافلك5أمحاألممنينغيرألمخيربهايقمغ

عصرفىءالنيهامنحدامحوبةاليهوديةالدإنةكانتالوقتذللوفي

منهتتامىكانتالذتالجنسىالتحرروخصوصاوالشرورالفسادفيهانتمعر

انتيمحينفياللاإلنحمإليطريقهافيكانتاألسريةفالعالقات5ءالنسا

كانوقد5اونقاوتهاهاةاططهارةوتحبذساعيةأخاليةيمإليتدعواليهوثية

جثاليةالهاتالملمنكالباكنالييودبةالجامعذشينءالنسا

إيمتعامنهاإيصعبونماييهدن
ا2



اللهخائفاتكنتواألخرلوهءهوالمنعددكببرنهودقد

انراوصنأزوأجعلىإؤئرنأنللشوةءهواليعرونالييودوكمانفقط

الطبيعيةوالنتيجةالمسيعيذينولليشرةالميحايقادموأنالحيثيةذويمق

محاطرهوبولعىبرناباءبقابئألذلثالمجحبيناضطهادانثشارممهلذ

أماففطلهماللهواعيدبأالحتأظالبهودقصدكانلقدالمدلهنةمادرهفقررا
قصدفيهاعددأكبراشتراكفيللواعدهذهمثظمةأنرأفقدالممييحية

جبالباأنللبعاالرأتفقدالمسبحيةأمااألممأمامالبابالقإاليهوفى
الحريقوقوداالرثفينبرونيهللهودإنقيومصراعييهعلىينتحأق

يجهالمسيحكنبة5اللهنحازنإلىجمعهجبصادافراهمالمسيحأما

همعيحلهللعالمفترىللعالمالرؤيةنفعىلهاتكونأن
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تحثمزألزابألضاخ

نيةقوإإلى

وداثمخمغإتتتماآلذخانهمآإيةوإألفيثذؤ

هيقأروونآيفؤاودأايقءيرك3ثوردآخقأؤجمهأ

األتيمنموعىؤأفثتدواواءييقائشؤغئزإثودافيونل

كآنالذىبالربطاهزانييطوزمآبمقأقأمآخعؤبائيقي

ظيثؤغبئإتاخرىأنؤإفطىلغتيللجقةخيفثهذ
ائتهودمغبغفعئئمكانقالضلوزشفآنئثتقة5أيذيهمآ

ءودؤائيماألمتمميمحلىحقلصاالزسئولئنغؤمنفهئم
إلىقهربآيهمراعضؤفصآؤيئعآثهمآؤايةومهصيزؤمسائ

يمإنأ5الئجيطانكوزهؤإليؤدرألزةئيمةإيهأومإليتئ

لمتثيرالقثخيآذ
4117أع

وأنطاكيةعنميال09تبدالثى9أيقوهإليوبرنابابرليأذهب

للعصورفيمللةلهاوقدكاندمشقمنأقدمأنهاتهاسيقدقديمةمدينة
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نناكوسالجممناألمبالفييقولونأتهمحتىنناكوساحمهجدالقدبمة

ييودىاالهمعفيكاليتادرسالتهماباوسبرلسبدأوقدةالزمانءبدمفذأى

عليهموعاأثارواعدينااطاليهودلسكنبهإعرالنجاحمادوق

علىرأسيهماوضعاوبربابابرلىأنونالحظالمديتةمنادرةإلىفاضطروا

وكا5اكتيالهعاكانأيقونيةحركةمنالمدفإذأنتقولكاكفيهما

اقحضرهالمدنفيوجودهماأنشكولراطظعنبعدارحلثهمافيتوضكال

وكانتمتحكةللرومانيةالقواتاذكانتلمماالحايةمنيوعلمجهكان

أييالهاملمذهفيوجودهماأمايشالمعامنتحامأناألقلعلىتيمتطيح
استثارتهايسهلللتىموعابلثورهيعوفمهمانفالرومانيةضارهاطعن

منكبيرتجدرشمتعانكاناالرجلهـنهذينأنوالشك5لإلدبواسطة

صيحبايصيرلللشجاعةمنقدرإلييحتابماإلنانأنوالثمكةءالشما
هالناسعنمختافشخعىيكأالىألن

لسترةفيلهةافأنوهما

ينئالهالتيغاحقلدزيزةثفطقينايمنانايم

ايهغبزلسنتعمثتعآنطداقماإفمثىؤلئمأيطن
عطيمتؤتقآذلئمثئنئإيمآبمتةأألرأىوإدؤلييمافمثتخم

آئاوخنآئض5حمؤصآزتؤثهتئحتحمبالمنكرعلىنئم
إنقآثلييئألءيمكأريبضؤتههؤاؤةبرلمهنقتلمآرأؤا
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آاتابنولقءيئقكابروا5آآإلواؤتبالتاعيواتهثتخهـلهأل

دأتماىالكآلفياثمحقإلتمفؤآلطفيإذقزخمآونىئحآزنئها
وأكىآيآليرالطبثحةائتلاتمبألاثيمىتارفثهنكاهي

ختيمقاآلإذيخانئريدوكانالحيوعخابجمثذاألفئ
ائإلىواندفمايآفيكـرـهآ5مرواممنؤئوآباجمهبمئوآلنيالث

أداخلولقاذالاذالزااادكىؤزآصمارخأني

هذهايصءآلطنتجقثيزبماكممثآآلتختتمثراأةفه

تحروإواألرف2الثمحماختقالذىائخثاليماافيإلىآلمجلاأل

ممءاألوبمركيهصاثهاآلآألفيالذىلمجقااكلؤممك سصطس

هدشصإبآلقستايقزكلثمأئهخهئمطرفينعسالئى
ةهـكلةتؤأزكلأفطازاءحماالقمنصاخيماكزاختإفتلقىؤه

الضهوخ4آكسءاذاتاترةذي5وزاؤلئعركلعآتامانلوتتامسألؤ
آهايذفيفىأنأنءلمريائ

418أع

غايةحاادثةلهمتحلىومناكلمممترةإليوبرنابابولممىذهبأيقونيةنء
هليكأونيةلمقاطعةاظرافيالياريخإليخيرالحادثةهذوثيرحالغرابةفي

ءمضخمييئاألرضإلياءجاوهرمسزفىإنيقولونلحعترهحولاناعىفا

أل67



وزوجتهفليموناسمهفألخوجدهماوأخيراالمدينةفيشخصأىكرمهمايلم
قهفئااللمةأنذلكنتييةمقوكان5اوأكرماكلللبيتإليفأخذاهماوكمعى

والذفيللمظيمللمعبدينحارأعمبحايئاوووجتهفلييونعداهانالسكل
اإلفسانبولىشفىعندمالذللة5وفاحمابعدظيعتينءشبرتينإلىتحول
نفيىفييقعواالحقأخرىعوةااللمةيتجاهلواأاللسترهنمصممالمتعد

امللعىزةاسمعليهأطلقوالذللثمهيباكانبرنابامنظوأنوالبلى5اظطآ
هرمثابولسعوالذللاآللهةورسولالخطابةإلهفهوهرمسأهااآللهة

تفاهمفييولىطريقةلنايصورللطوبفالقصلهذالكنالمتحدثكانألنه
هحديئهعنهايبدأأنيماكنوديةخلنيةأىلهمالوبنيهاوليممىمنجموطمع

إلىذلكمنيصلحتىالطيييةعنيتكلمبدأممعيثهحدهبوالألبدأماوعناله

لذلكوالحعمادوالررعللصممثالمطرعنرفونللناسكاأنصلوالالله
ولقد5وراألءهذهكلبريفثطااللهإلىليتودهمةللقلىذهبولىبأل

هظورأمنبيفىحرامعاأىلمهيهأنيجبماكانالععيمالميبولثاعل
أنأحيانابنايجدرأنهشمألوال5يوالالمنظوركيرإلىواستعاردوالحافر

كانتنابليونرفاقمقجموعةإنيقال5يرالقيديصهنعلمالطأقنتذكر

لمورفيمونةهموفماالمتوسطاألبيضالحرافيتسيرسفينةمعهترفي

يشاكهموالإلهميستمعنابليونوكان5تهااللهوجوداسمتبعدواشد

إوفاقلهمموقالالمقسعوالبحرءللسماإليوأشارهبععررضلكظالحديمف

صنعالذىهواللهأنكرونتللعالمإليننظرأنبخاكنأهذاصتمق
هذاكل

أل77



بولسثجاعة

هلهصء

جمواققئائضواؤأزةإيئلىةؤأأئطايمألينصهوداتأءنم
كنؤقيتاتتذأألاييخآضآحهأتلاخآرؤخروبوئحآ

خمرصررالتوقائتداالؤدتآتمميذافبلأخاط3إ

ذذةإذتزنآ

لم41903أع

ألحدواءجاغالباالجيودمنجماعةوصلتلسيرةأحداثوسطوفي

واءجامماوربهيقومانماكللمدموبرزايابولثتئبعقصدوادارسببين

التجماروكانالقحرعقترةبالمجياةطقةلككافتفقدجارهللعدينة

بهامجردواحفاتااكيةوأنياأيؤنيةإليوإرصمالهالقمحءالضنسكضو

وأثاروأغضبواهالناسوسكلظعلىيعروهويولعىفرجفوافربما

ضدةالناص

يدامتطرفةمدفةكانتلكهارومانيةدولونيةلسترةأنومع
فنوهالذىصواحاسحبإلطمادعاهموهذاعانوامافعلواالناعىرأيولما

الرومانجةالقوةبطثهاكهفواظأشهمشمكالالمدينةجخامالقت
العقابصبو15واحماجثانمنالنخامحاولواللاالرومالوللقانون

أولنفالواكةبوامىةشجذحمهوممةالهدهوالبارزءىالمثلكن

عبهلوأفيهارجمالتىالمدينةنفىأليرجعأنهرشدهاليعادعدمافعلهما
ورألجممانفالدائمابقرلولمجلىجونكانلقدجمهربأنبنهاطره

7ول



الئللدينةففىإليثانيةيرجعأنبولىقهـالهشحاعةمنتهاهكاد
أنئهوثخعظةمائةمفأأقوىلهوكهناعمألأنشكوالقتلهحاولت

هالفائقةالشباعةهنمهمصدرهوهايئساملونللتاسكانوا

ممنيسةالىتشديد

إقمازخقائتمؤتلقداكبيريخآةضإليالصتقنيةتيثسرا

الئآلييمذأتفحهملجثتعددافيطايهتةؤأزإيموإةلهمنترة

يتتيىيميزةتبفيقاؤأئهيمآلطافينييثإروواألقيظحاحهمو

كميعتةلئجفيفسئومتاثماجتاواافضلكوتآنذخلأنهـ

اتئواقدئوااثذىلمؤبتؤامشؤدمخامممبأعنؤامضمقتائئم

ائؤقكهةصـيتنإلىأتيآإألبيينماازااؤتما

عقاقففآذؤينهإةيرـأئآإتأتراليئمتجةبننيةيافقلى

الثةيعإلىأمنيآتذثدكآنآيةأئطآإلىاثةخبيط

اختؤاانكييعتةاؤكأزازتئاأفيتألىائذلليت

يمالقافيآبتيالتمقنتغزأئهتغفمأافةختاصيمكل

هةأئاوكلايقييإلمغلنعنرمابمإكةاوأزاه
4182أع
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بولمداعقلةعلىءأضوأءؤاهذالقى

بينلقدمسيحينصارواالذفيللناسوأمانتهالمطاقصهإخمافنو1

لهميقدملمأنه5اللهمدكوتندخأنىياكعثيرةبصميقالتأنهجهارالهم

بلسعهلةالحياةلععيلالءجاالدكطيسوعأسلوبنفثااقبعبلألةممىطريقا
هءظءأناسهايخاقإ

اوعةاشيوخماقسوسالبواخبةاالعودةرحاةولى3

هبيضهمعنمزلينءليعيشواكافرادجنالموركينبم5الجددالمومنينمن
ضيشهاأنيجبنعييثها6أ1المسيجةنبختماماخمقضأنهبواسلناأوضحلكذاءو
أبمأللهبخذأنإلنساننالمرةءاآلباأحدفالوقدمعاشركةفي

إنسانوجدأنيمكنالوسلىيوحناوقيلأمههيللىكنيسةبهنلمما

تءوءإأصدبصعلهأوأصدقابهـمعيفيبأنإماوفي5وجداءألسمافي
أنبلىكافرافىفينءافؤمنعددايرجدأنالبواسهدفالكنايعصألكانءإد

ءاشرحمفيادواياألفرادءؤالهـكأب

لكنهماماشيئاصفعتقوتيماأنلحظةبرناباأوبوأعىيظنلم3

كعامليننقطنفهييهماإلىونظرامعملتالتىاللهقوةعنيتحدثانكافا

تنشدبأالهنرالمللأمرأجنكورتموئةفيظمالهاالنتصارعقبافهخ
نبدأوأننافهالهالهديعأنبلاراالنتمههذاممجلتاألغاقأواألناشد

أأنفممتاالطدلأعهعكندماالمعمحيةالخدمةوممنيالحقيإلةالمسيحيةفهم

ههبىفيأدواتمجرداأنهنواثةاللهلمحدبلهلطةأومراكزعلىولللح
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يبةههءيرية

إن5حألتطلبتممثمكلةأوجدالكيعةإليودخولحماألمميهيشرإن

ليىكومهممفنوعالمحارالشعبأنهمإالتدرككنلماييوديةأمتليةأ

إصكودثلهمافهوابمامتاهمأذللثمنأكئرتإكناختصهمافهأنصجرد

يصرفيأنقبالاألنىهوديتهلالمشكلةكانثلذللثوحدمبهمخاجإدها

يمكنأمأمومىوصلناضعيخوأنيختقنأقيلزمهلطأي3يامي
وحمحتىانسانألنهقبولهكنالممنأوهلهوكماالمسيحيةيدخلأن

فالخطيماليهودىفإن5يعدهاتنشأرىأمعثمكةفإنالمشكةهذهحلأمكنلو

هتجياريعملأفيميهيعشتركواألعندهضيفايقبلهوالاألبمعالبتيامل

هودلليعاونيأنيمكنمدمىأىفإليكنيسةفياألممقبللومىإذن

القأعملةالحدودتظلولأمااالوفىالكنيعةفياألجماعيةالحياةفيواألمم
قدعمقعواليهوداألمبميعيشأنكنيموهليسةالكمداخلموجودة
للكنإةدخاالمساواة

لكنلآلدلاطنكنثوامحلهاهعمتمتكانالتىالمشاكلهيهذه
أصفوارقهناكجمونأنيجىالأنهعقررةنهايةافياألمرحسمتاالكنيسة

برتفاجملنجدعثرامىاااألصحاحوفيإطألقاعلىواألمماليهودين

التعربرصكبمثابةاطهعهذاقراراتوكانت5القرارهذاقررالذيأورشليم
لألمم

ول8



غمشرالخأمسألصمظ

تتأزمالمشكلة

أنهخؤةاثيونهلهؤتجقئواثألائتهودينقؤمدزبىوالة

تخئلفنواهأفطالئضيهصكثموآمكلغادةمتختصخخقضواتثمإن
يقليقةتتنعصةاضةرؤتإيرالتاؤولسثآخمتلطقفما

هثمودطثاآعىدوأآالوفيلئثحمدآأنوارئهئمت

آآلءائمضضذهلأجغمنإجتمأوزكصإتاخأتممةؤاليالرإ

ةؤالهمتاقيصةةختازوااالجسااثثتمئتههئذماآلرولىأل

حأءطءوزامركبنتجهيتأوااايمممائوعصهـئيرونهئمث

ذعضؤالوافكيئمقهأوزلثصلتمإلىفزواؤألوهاثي

قاتمودلكنئمقفماللةآلصهمايكفقأخبزوئئموائمهثماخ

وؤالوايسيييخآائفرقعببئثكلوااتذابروافييةائذجمناتاحاد

وكهتايهومنقيفظوايأنضؤاؤلثىصواولئوأنشتإته
5115أع
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لقدلبأنطافيحدثتالمصيرفيءاألشياميظمأنالصمدفةبمحضعله

واألمماليهودوعاعىأنطاكيةفىواألمملليهودإلييقدماإلنبيلكان

ءعىإلىنظرتهماألمرإلينظرواالذيناليهودنضهناككاناكنمتآخين

اسنعدلدعلىكانواافهكمشاريعركزهمينسواأنيستطيرالممعقولغير
فيالرأىهذاسادولوأوآليتهودواأنبثرطالعنيسةفىاألممبوللةتام

للتعصبوناليهودءهؤالبصضءجاوقديهوديةشييةمجردألصبضالكنيسة

ماءمىكلصدونسبهمأدديئإهيااقناعوحاولوااكيةأنعأإلي

قوةصوحارباهثر11هذانافشاوونابابويحاأنوبديهثا5ودواوتم

المركزإلياألمررإالحلهناكجمكلمودسءادطربقااألمرانتامحن

للئالقضيةوكانتوجهأىعلىاقرايتخذواصأورشليمفيالرئيى
تتعدثاألموروتركوا5فعالحدثلماعرضمجردهياإوبرنالواس21طرح

نالمسيحيةاوخلىالذينالفريسميينعنءيشىصيرفونكانوانفداعق

التفاصيليطبقأنلحإولللناسعنكزلاالشخصهوفريسمعاكة

بثئأوالاألمميتهودأنعلىمممحمينالقريسيونوكان5للناموسيماالدقيقة

اموسللةيكفظواوأنوابنتقةأن

مختارتاقلةالثهعطيةهلالبعاطةغايةفيالعناقشةللعروضالمبدأوكان

مسئوليةأملناخاصملكهيفهلالعطية5هذأخذناقدكناواذاكهأمللطأو
الصورةبنفىاشرهاطأيافيالمشكلةمذهخلنواجهالوقدألناأعطيت
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وآضولولناوأخرىودولةوأخرىطبقةنييفوارقأننالحلىكننا

نمركفإنناناميابينتفصلالئالجدراننهدآوغدما5موجودهـعازال
آلهمهالحةاديحةمعى

القضيةيشرصبطوس

قتخذمآاألفياياذالماظؤواإتصؤانممثالالربمئلفااكأ

آلاللبهآبأئمتذقآليظربىقآتمكزةهكتةإخصقآمت
نآآفياللهرمآرإآلةتقتنآمأتمضزرانةثهروفآضهخمأثخؤةائي

ائقارمثؤاللةءولطونىؤصجلاثيلمةكتاألمغتصيثقئمبفثأأئة
ئقيرؤلماأيئإآنائفاإلرباوختهئمحإيمهـثم3إششيهإفلوبآ

لعآذافاالنئئمقاوهيعآلطبافيوطإد2معىبوبائنهئمخنآبة

إونآاتسنتعتمميأالتنفيماخقيريبؤصنعاللهرلولقخ
نأأؤكلشمتباهـخكلالوئأدألخمةجمهدمة11لختةدطانؤآلص

أواؤيمأ3ئهسهئمؤزأحضاتتؤته5اأإلقائتىاوكمالنتخأن

يطافةكلصرصغشاحبؤهؤذثآدطؤإولكآتزنآبآعودطمت
3جيؤابميفيصاألمتمفيجآشئزااأليآب

يم59631أح
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بطرسوقفيهودالمنثينوللزالفربسييناعيراضاتعلىللإلجاية

حواليمنذالكنيسةفيقبلكرنيليوسعحدماشعصيالهحدثيماذكرث

أعطهاروء4أنتصرفهمحةعلىقويمدللألبطرسساقوقدشواتحمثر

كانالعاموسسبوبحاإليمانقبلواالذيئاألمميينألولئكالقدسالروح

بالروحقلوبهمطهرإذعظماعمآلعملاللهلكنطاهرينغإراألمميونءهو
أوممماا11لظفىادهءادانأإأىوجدهلبطرسفالخبمسايق

هلةألمحاولةصاظعلىوالحصولالمشوعةأوامرهإطاعةمحاولةفإن

التامباظضوعالجانيةافهعطيةقبولهونسانأيأمامالوجدقطوالطر
هانواإلالله4نعهيلطأ

كانالمشكلةنجوهرةإثهىءللوضوعلبإتىمهعبطرعىدخللقد

اإلنسانرريقأنثنهلأاللهىبرمتعيئأناإلنسانيستماحل5

أنبهلأمالناموسبطاعةاإلنسانرريتهلالشخصيةجهوواتهب
لهقدمهماليفأناشيدادهويظهرقوةأوحولولجالعاجؤأنهترفيع

الفاموسبحفظاللهبرضىحالناهالديئأنيروناليهودأكاناللهنعمة
كاوهناومحبتهاللهنعمةعلىيأنفمنانلئأنالدينإنفقالطبطوسأما

إنسانقلبفيكلالفالالمالشعةوديراألعمالديئينبالمرقيتضح

هلنعمةاللهلهيقدمهمايأخذالذىاإلنساقلبفيبحللكنهبأعمالهاللهيداين

هوالنسلماظضوعهوللنصرةفالطريقمةمتناأنهاىترءأشياالمسيحيةوفي
لعجزهاالمكترافهوللقوةإقوالطر
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القائدعقوب

خؤةافيالرجآذأئهآقآثالوبخةابتأسعتتييمؤتفدمآ

عيتأاألمتمأؤآلافةافتقذكناخبمازقذيخعآلطأثهفوفي
وةء3مآاألثايآاذازفئةة3ذاةذاؤاثمعهقيعئحا صهمء

ذاؤذتخألأيفهـمجمهؤأهرزاأزحعغغذيروبت

ائحاتؤنطلئتلالكىأنيةهآةؤأئجرذضهآأخاموأئيالمتاتطة

ةوذغماتميخافميىذيئنافيماألمتمحؤشالربثالثاعيمن
األرليرزءالزبتذءألءتملوكقةهداحالفئاالرال
هآاصاقيذةةالأنأزىأةآةإلمال5أشآيلخميغ

ترامتابغنةواةتةأنإآحهثملمبعصتلاألمتمنءالثيما
آليأستثوبتىكلنفيؤالدئمؤائيخئوقيؤالزتااماألصون

ائمخايجفيقرأيإللمدزتنآتللكصةقليهـلكفيتةتإيضيما
هذتمصحال

513113أع

اللعمظةهذهوفيالمبزانفيموضوعةاألممقبولقضيةنرىءالجزهذافي
كنيسةفائدإذكانهامامركزايشفليعقوبوكانيعقوبتكلمالفاصلة

أل68



بكمفائدأيلكانبييلوميئمعيناكوظففائداإيمنولكنهورشليم
الرلالأخووهوءالقيادهلهوأملواسالناحبهمرموقكرجلشمضهـيئه

الربركنبسةآموطوكان517كو9طظهوراظالربلهظهرولقد

أنقيلصالوقعتطولرإكقاالصالهعلىمواظباكانولقد91غل

بييقوبإشيصتىممتازةبعحعةيتيتعكانولقدالجملكأإكربماكاركبتيه

نإذااياموسفظامحافآلركانأنهذلكمناألممواصنالعادل

ءشىإناصةماألبدنهرلبقذنعالمدققوالحافظاليادلالرجلهذاكان

وضعندلىاألممبدحوكحكمفقدافعلبادثماحوهدايهرامماعلىسيهر

الموضوعفيللهاكانيةءاإلجتاااألحبعضولكنطريقهمفيعوا

ايئتظأاإهضوبدحرشالذللأمعإققصهودييتيامللكيفة

كانتيفىلألونانماذحأكلعنتنعيأنفيجباألبهايلتزمأقمجب

هذالبوعرحوقداألوليالكنيةمشاكلأهممنللوشبوحالمذاللحمكلأ

نعانيءشكلةالمهذهصلفيةممطماترى9مواكوفيباسهابوضوح11

أخذهإنفللباقىأمالهلالبميطااجزيقدمكانفإنهللوشجةذيقدمالوثنى

وكانمزلهأوقالهيكلأروقةأحدفىكالباوليمةفىأصدفانهمعطهلي
هذااألممواقفيببيعونهاكانوااباوغاالذبيحةمنجؤعلىعصلونللكهنة

هصياعاكنبوحمذأنهرأحهمفيوكانلالونانماذبمعليهأطلقالذىهراللحم
اللحمهذابأكلالتنضعلىيجروميعاأيبهنولم

الفضطةممالعفةأنقيلولقدنااكعناالمتاعكااألحرىالنواهيأما

81أل



أعافيطاهرايمونأأنلمجهفالمسعحىألعلمإليالممعيحيةخلهاأالىيدةمجد
طاهرش

الحياةهوللهوديبالنسبةفالدبممواكالمخنوقعنايمتنعأنيجبهكا

اهأءـذوذولصالدمأريقمااف

موالداألندمهتصفيةيعلىالمذيوحاللحمإالالهودكطبأكلالاأللنه

اعأويقةاعلىالمذبوحالحمابأكلاألممنصعلذللةدئةملكوالحياةالحياة

هنالثكانلماالبسيطةوالتغظيهاتالقوانينهذهاألممميونيآخلمولويةاليهو
كلأزالتالضظيماتهذهالكنءللكنييمةفيليردواألممبينآاانسج

يعمةإسكقىاسالهبينووحدتالحواحز

ارالقرإذاعة

أدقتلماكلىخغؤإليهثتاالزسئلمىرجيفئذ

إولئهآتغةأئطايمئموفتاقيمازعبيفئمكرتجافآزوا

فيتقإلضكأءصقهغرالؤبععاابنائمتفصداتآاؤترآ
خؤةؤافييغزائعيثتاالرسئل5كدايهـيخبأيئاشئووفيةخفئافي

ةؤممولياصهةألعأفياألمتمئآيخآافيؤافيعتآلمائهذون
هأزغخوئمتابجمثميئعتاتآليجيقأنمألقتايهضقذاليهطيميهئة

طؤقئةنزاقيتخأنإإجمآؤةآتحمهأنةكلـهقلبهنئكليأقؤال
881



يحمثنافيزقآرأتفئمنألتمنخطيخالن5لثامؤ
تاتاكثخييتثنتاقغهئمإآةرئصتهتاوهرجئاارأناهواح

قسئوخابئهزتصاألخلأثفمممفمابذآلقازخلقوبولئهاله
شهيكئموافيلموةآلؤيوذاةأزعتفنافقدمهعييهص11

آلتصتغأدقؤنخنأمدئناخالررأىقدألثة5شيقاهااألمؤو

ئوابمألثاجيتهائفىاألئثانيغئركترأيقآلهكئممحآ
خيخطتمقأألاؤللرنآأقحئئوقيؤاالدئمؤغدايألصنآهمغدضا

هضغايثنكونؤاتفتلؤنفييمامئهآستكخاف

مئهورهانؤتجفواأتطاكيةإذواءجأأطلقؤامأقهؤالء

ودؤتهالتئزقرخوايممتتيبقزاوتاقفاهالزمتاتةؤاهـؤد

كثيوآلمجمةخفئافيؤغفآلغتهأييقانآفآإدؤسيأل

خؤةأفيتيمشالمأطيقآقابمضرمآبغلتتائؤتعدداثم
بزلئمنأمافنآكمثتلهأنزأىعيالؤالكيخأ5الرمئلإقت

اخرلطقعلمتثيعرالطؤثتتحآلطثةأظآيههفيمآفأظؤبزنآبآ

هالرئطةياهكاآيئكثيري
512253أع
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خطابفيالقراركتبتسبمنافيالقرارإليللكفيسةتوطتندما

الذينوسياليهوذاممتازينرسولينمعالخطابهذاالكنيسةأرسكوقد

ساورفربماوحدهماوبرنابايولىعادأنطاكيةإليوبرنابولىمعذهها
رحمينرسولينبمثابةكاناوسياليهوشانالفوارفيألشكهماءأعدا

أنالكمنيعمةمنكيةحمذاكانولقد5القرارمحةلىءللشهادللكنيسةمن

والرسوليناظطابعلىتر

يقالحةالكالمممنللكمثيرتعمأنهاألوانلالمسيحيينالكمتابأحدقال
لرعياتبييرعىوحدهكانفالخطابقرأهماكلمنأكثريسمعهكاناف

الهبةدفالخطابإليأضافتفقدالمشحعةوسياليهوذاكالتأماالجامدة

مواقفحياتنافينتذكرولعلنايوصلهاأنخطابيأىاليستعلغللتىللسيحية
رةبظقنالوتفاديهايمكننمثعكالتمتاروحدمااظطاباتكافتعدبدة

همحادهنريدلمن

وسيلةأفضلاختارتلكهافقطحاحماقراراتتخذلمكتيسةللأن
القرارههذاتنفيالل

نيةثايسافربولمى

إخؤتنآيئؤت4يتزحيئلتزنأبآبزلئهنآل3بفذأتاهئم
نماآفائمفكهالزبطمةبهفيهآنآدنآتةءلزمدفى
وأمامرقئهنبذىائذىضائوأضاصغهممتأخذاأنأبؤنآ



هؤلمتفملجمةمنئأمآورآزافذيأننييثحخىقكانولئمن
بئمفخصملضتهماابأخذاالثمتملتغفيآزرحص

هـلسس

رقئيةأخدنآؤ5االخراخذفمافارقختئئشاتجرة

ؤصوخقزفىاصائوأحمأاؤأةفئزعىإقماالبخيىفيؤمحاقر

ألبصوليفيآزقا5الثصةإتهؤةاثيمنئآصزدمهمث
هحمةاذكتنآذولرألؤيهعيه

16314ءأع

السمرعلىحملفلىواحدنمفيءالبقايطيقمفاعراالبولسكان

معهيأخذأنبرناباطلبفقدمأصاةإليانتهىالقرارهذالكنأخرىمرة

رحتهفىتركهشخصمعلءيتياأالعلاعرفقدىبواأماكرحنامرقس
وإبلمبعضهياعنانفصأنههاحتىحاداالمألانولقدبمليةبمهفىولىاةا

ءلكنصوابلىكانأيهمانحأنللصعبوعن5أيداذللدمعا

مرقسرأينافاقد5ناباكبرصديقلهكانأنالحظسعيدكانمرقسىأنللزكد

الهبالكبيرالقلبذيباالبرصداقةكانتمماورءالنهايةوجوديئيثبت

ريفماأعظمإنلالعهعلىويصممنفعمهفييثقأنمرقىعالتالتىهي

مرقىواسثطاعبمرقسبرناباولقدبهيثقشخصماعدأناإلنان
الحقةبهذهجديراكانأنههيأنالخهايةفي

191



يخةافاالتبشيريةاآللرح

منسضواتثالثاسترتى11الثايخةالتبشيربةيولسرحلةتفاصلنجد

2ه8أعإليثم59أح

يكميةعمرركنائىأوالبولسوزارأنطاكيةمنبدأتولقد

إلىوصلثمبسيديةوأنطاكيةبقونيةوإولسزهدريهكنائهـمارةلىدطء
هنهولىكنذلىيعديسألكهأنبالذيللطريقفهارويةتتضعلمقطة

الىخهاوهـفيلبىيابولييمإليمناكمنفعبرواسقىفيبروتهتانالفترة

نيةثوالعرفجثكورنثوسئمأثيناإداتجهئمريهوبشالوي

نقطةأنطاكيةإليدوأخيراطبأفسثاماراأورشليمإليسافرثم5شمهراعثر
وتوغلالصمضرىاشياتجاوزبولمىأنالرحلةهفهفيخطوهأمولعلالبداية
أورباإلي
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كشزمئادش11ألضخاخ

اإليمازافيابئ

آحمةهنآككدطورتياقيلىةؤديمئشدزتةإلىؤعقلغ

هيزنأفيآةاؤلسيهنئؤيتةيةئهوأمرأانجطمئوأؤعىت

هإفويتةقيعنةرةفيافذكخؤةافيينمهثهودأتهسكآن

ليأمينتاؤصخمخدتعههذاتخزخأنؤلسثأقإزاد

رنؤنكانؤاخميغادطفياألتاكبيخلفيائذيطرالغو

ئموأتأؤاأئدلقكآافىبرصآزونكانؤاؤبدلىيزناأئةأتا

اورعتييتمفيالذكنؤانمممتالغالرمئليقاخكتماليئافقفآا

دادؤممآلطافينجطتتيثتددإممىاثكتاكاساق5لمخقظوتا

ومممذانضذدق
6115أع

أنشكوالسابقةسضواتعنذضفهاوعظالىلسترةيليبولسدط

الذيالثابعندمارأىوعاوتكنيسةالكريوهوبافرحمفعماكانقلبه

391



كلشابعنيولىحثةأنللطييىمنوكانإليهالناسأحيبمنار

مرقثاهلمم

وجدولقدستقبالللعملجديمداحبيآليدربأنتخططهفيكانفلقد

تيموثاوصخآنهبولىأنتغربينسوليلناثودهللتضالتهيوثاوستيفي

ضرورليسالحتانأنأعلنعندماهامةمعرقيفيانتصرأنهمع
إنأبمايقللمبولىوأنيهولحيتيوثاوسأنننىأأليجبلىكن

الحفتةوفي5كودواالصافتمللألمماإلذنكانبلاليهودضروردالختان

منبودسرتحممقداريريخاجهودىشخصتيعوثاوصأنبودعىاعتبارفين

الحافظولليودىمختلملزواجابفاكانتيحوثاوسألناليهودىالفكر

وجفئإذاوديايماظرففىواجفاعنالنوعبهذااالعترافيرفضكان

لحرجةتايالزواجفيديالهالطرفيشبريهوديةأمماوجفئاوأمميةيهودى
طهيوضعحيهودفكاشتيموثاوسولفلذلالجنازةيييلونكازاأنهم
ممتأزامايمكاتوتيموثاوسللفوميةواجزاطكلحطمبولىأنتأيهد
الذىبوإسولرصأصبحواقده1ى3تقيةوجدةطيبةأملهكافت

ءأعافىبواعمىمعوكان336لس2711كولمهماهريحمل
صاآلعليوكانوفلىأوكوأل9أافياجمامارفيصجنه

دعاهاأل4كوأكورنثومىإليكتمبلماأنهحقببولىشدبدة

أنأينمهسنظأحدلهليسإنهقالفيلبىإليتبرالعالحبيبأالبن
رأيالغالبوف291فيلئتماهابولمىبكريطابقتيموثاوصكرف

اإلنسانعدأسنارسالقهلمأنتهبعدالعيلفيخليفتهتييوثاوسفيبواس

بدهاطللطءنىتهةلممييبممحإل

4



أورباإأليصملإلنجل

الروخئم3بصغالعإئةؤكوزبةفيريجهألقيإزواأتؤتغدتا
إآعأتؤاقتمأ5ثامأفىكلمبانلمواصكأنقدشا

تزواالروخغنهذقلمأليثإتواكلرزةأنأتحآؤئوايصام
فيزؤآلمهىلبوؤطقزتؤامىإتمؤانخذزواثامصقي

أغئؤإتأتنهدودألولكلؤإآثطلئيئمقاقيهدولطألءزاتمثل
تيهدويئةإققئبئأنمآطالؤفمتآالماو4زأىفتماآجمنآقي

ثيردغاتاذقذالزبثأنةيمةتضص
61601أع

منتيصأنهوالبدأمامهموصدةاألبوابأنكلاووبولسضأل

فيهاكنيسةوجدتقىألصقرىاشيامقاطعاتفيهملأميتيمنعهأقدسأالروحأن

ثينياوحتى5الروسنرلىذكوهاءجااللهللسبعللكنائسمنضكيرهاءسأ
عنكالرتياجماتهبولسالمهيعالقدسالروحفكالكغكوجههفيثحلقت

مافدتهيمكعالمحجحداخلىاققاعطريقكأأودوىأوءأنيياطريق

هوضيفطناطقهنهفيمولللهمغيولىمامخأناالحمالييقىلكن
االحنمالهناالجسدومماجلفيمعهاهافىلليللشوكاتيحةيولىمحة

يهرمنالقصةوتتنير5عددفينجأهنحنالجاعةورظهورهوعتوقعا

الحادثلهفاشاهدحيانكانلوقاانعلىيدلناوهناللتكلمنهيرإلىالغاثمبه
5



وفايفةهيوماادلةاكلسرحعلىفجأةلوقايالذابواحمامعكانينما
قابليوأحاأناياحثماألإلىأقربااندربمابلطبالعالوقاكانقدقا

ضعيفةصحتهكانتأنإذالطييةعاتهخدمقلالسهتفادةميهواممتبقاهعندئذقا

صيعاالرأكاهداحالقفإنا5يريدهاكانلمنىالرحالبتلكلمنافءاذوه

كرسالةومرضهضيفهاليحتىنظربواسىأنإذعظيعادرسهالناببينهذافين

لىللمإليبواعىأرضدتللتىهيالممكدوفىالرجلوبصوكانتاللهمغ

راوىقالمكدالرجلهفامنكانلكنامهإيتجهأنيحبالذى

نضلوقاإالليسالرجاهذاأنالبعضيعتفدالحلمفيلىبكل
نسألأاللمجبأننااآلخرالبعضيهوىلكنلكدوفيا5لوقاكماناإذربم

توجدلكنالطريقةبهذهتغسرأنبهىالالرؤىألناصيوالاهذامئل

إعهالعاغزوفيواحدشخصنجحلقدذالثلنفسيرجذابةقارية

يوليتذكرالظروفهكلآلفتوربما5األكبردرمعاافيوصو

ترواسهوترواسلمدينةملالاإلسمفإن5األكبراألمحندر

الغافيلبىمدبنةاليحركانتوعبراألعكندراسمعلىحميتاليئاألممكندرية

أختاعلىسميمتالتئتسالونيكلمدينةمنمابدوعلىههأاسمعلىلحيت

الذياألكبراألممكندرعنبالذكربإتتعجثاكلمنطقةظكنلشسءلالشقيقةغير

وربما5واحداعالممامنهماليجعلبالنربللشرقونأنهدفالهجعل

إليالصعريآهميامنالفربإلىالثرقمبئيخالوكاناذبولىبفكرجال

هذهكانتربمالمالعخزاالذىاألهمكفدروتذكرراألفهذهكلأوربا

للسيعرايةغتاحداعلالوجعلهلالأفزوأبواعررافعةراألفس
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باأورفيمترردول

ايهأوثى4تاإذقاقةباإلشؤتزتجفتاؤامننأآقأفعآة

أؤلآالئئيييبئإتفضآكؤيطألوليمىنبإتأائتدزفي
هذدهفيؤأزةتآ5ةرآغولوؤةوة3صقتغآةشأكلعةتبقي

انملرجخاليإتاخرخنآالميثئمبؤمنمماشإماأحهائمإت

قعخقممئنآيهتاالمإةتكونآصأنالعأدةدلتتخصشأحمهـترج

ألخهآأةأئغأثقنتهاتمتأختضعنالؤاقىة6القحبتاكغأ
خقةلئيماهمقعذةدحيراةنيماشمإلتينلطاىازص2اغاثةةلمحل
تتنءأقلئالوليىتقولهماكانإلىيىةإكلقئتهآالرال

اآخكمقذتمحإلقآةإقآططتثهاىلمؤأفلآ
خآقألزمث5ؤاوأشيمبلحتىقاذخفوابالزسبطضةؤكلكل

619151أع

لمامدينةوفيلبىفلبىءسيظهيالكااطديىاممهانابوالجس

ةقلهلتاكوناألصكندرحصنهاناقيمدئةقىكانتطويلتارع
مشهورةالعصورمنعصرفيكانىاكهطهاروأطبئالتراكيينأمام

ولقداستنفدتقدالمناجمهنركانثيونبىآفىطنلىاألهبإجم

الرومانيةولةقيصراأكسطىكسمبعندماالمواغأهماعنلموفيمسنتكا

ه



ظفيوومانيةمنةمتعتبرآخرأربمعنى4ةرومانيةفيلبىكولوكانتولقدهتفسه
نهاتمععاصةاستراتعيجيةنقطأالروهانيةكولويخلتللولقدكانتأجنبيةمنطف

هذهنسوقدكالتلكريةالهخدمخهاأتمتالتىالرومانيةالقوات

نينداللةونوينهفمهالالتييخةويتحدثونالرومانثةإعهـأاللأللمبوناتالكولو

الرومانيةهببهنحيماونيتباهأهالهاكانوقد5ؤاأيماالرومانية

قعودواهودأإكطواكنمنهءدالكننميودجمعفهلبىفئنكنثولم

كانتوعادةإلتعمخصصنسضمهـلمجتمواينخاصجمحلهميوجدلمإذا

دتأايومنالىهذاإلىورفاقهبواحاذهبالنهضفةعلىاألماكنههة

ألواحلمحياسفيإسفى5آلخدفيةلمادورآألكلنءوهناكءاشاااوقابلى
ليدالشعخمياتخأوزوكانضطيئسىوربحهممعهمتعأملاألينللناس

أرجزالختاجرةنتصفقغاىاالاليحلمة4برتمتطبقةمنجاعتوقذ

فيمثىتءثعافىانحيمننتعاةنعلةانيةاألرجغة11هذهوكافت

وزنأنكقدصنالكاليةللصبةهنهوفدكانتكاكابمايهصدألآل

كانتجن40يىبمااعكانالصموفمنالمصمموغالرطل

عللىبولىربحهاوقددالتجارةءراأمنوأميرةنخيةسيدةليد

بونسميفمتنمعأنالحاكفيعرضتفقدالسريعةصهااستجاافافىأنويجص

علىعاكفينيقولالمسيعيةالشمخممةسبياىبوأيصفكدماهءدأصدقا

يويججهميقوبواأنالمسيجينيستعثبعارعىكانو3935كاروءرباالةإضافة

كعةدملىببعضاضكممفميقينكونرافيقولااليمانحديثىالمتعدديننحو
دائمامفتوحابيتايكونأنيجبالسيالبيتإنا4بط

8



افةعرروحجمهاةالى

زوخاالتةتجاليأنالصتلوةإلىدطذاغآكثاذؤخذث
زاةساخشغستآمؤاصيعثشإتتؤيخ5آشققماضاافيماقي

هألالءةقآنجزمزخثؤإكألتالولسىتثاههنن5ثآءدأة

الخآلعهـبطريتأكئماالديخآثينآدولطلاثتالئيماررخافاهن

إتأتؤالحةاولئهاقضتجمريزةشاكتأصدالتفؤعهاشه

هآمتخزجآنسيحىائةويسهمبابنكراأنآ4وتآوحال
اليمناغةأسدئايخوخ

كراأكلبهعماكف2رجآخزتتجذ4أإكآواكلاىقآتاش

وأؤإذهـكاماكلإتهساوقااأإآؤجروهـالزسأللوإئمن

زهتاتآةمإتهلبالناللطالرجىالقررؤألواائؤالةآلىييمآ

يفاتعخذؤالآنقتتهأآزيبرالذيخؤاإدتآلتاؤ5ألناكود

ؤالةالقؤضقاإحءمماخأاؤتتهاتمونزوقاتخقب

ضربآهماغآفوضنفواهـيائيصقيئفثربآأنوائزوالياتجنةا

ضئهتاتحقأنالهمتخنخافطؤأؤمتؤانيالمتضفيمآءوأنفؤزةكأ
91



الههمضنبمايمهلمجبأمثهةأعنذؤهياللىؤقىتبط

اللليقطرهتيأزحآكآؤمتبتطضصلالدأع
16182آلأع9

منخرسةعةكافراسموويوللمىممتعاملاكينسالفلمنقلنا

هنهإنمماساإلالممطلممالفايعياكاثفلنغتلضظاعاتمنالالص

أشياهتقولأفهاأيعهـرلفةالفتلىهممنهوظيفةكانتاللمتهايةفيالجارية
القديمةالعصؤرلىالناصكاننةمجونتتقدصالمستقبلعنالنابىالرشهاد

حومضيمللتىاآللحةأنيعتقدوناكافيألممغريبةبطريقةالجابنمجيرمون

نريسةوقعتولقدطنهاعقتحكلمكاشوكالباروحغمنأعطعهبمالعتل

منيولسضفاهاملوعظءللربمالبائسةحالهاااستغلىكيرلهملأنمسبدفي

استعادتاإلنسانيةفيلهمأختألنبالغرحابالهءهوأليشيرأحنوتها

همكسبيملروالافضبهوخالجهمالذيالوحيدالشعوركانبلوعظهاثها

الحاسةاألوقارعلىلعبواأحهمحىءهاامننلناصءهوالنواهد
ضدألرومانحميةأثارواكماللشعبعقدلالميةعدلابارواناصعند

هالحمعتةأعمالهمءجزاسيمةياملةوعوملواعليبمقبفىحىوسيالبوأس

عفدكاالطؤتهللشاكلتثورالعيشللقمةالمسيحيةضقعوحيما

مملحةاألجيحاربونهفإصهمبهمءكاشدءوجوبهمإحدمسإذاأتهامىال
فعهاالذيالينيساوىكسبهأالدئالاللهلنفسدإنسانكلليسألواكن

اسشاللنقيجةأووخدمةمجهودمهبهأقوهمافتيجةالمالعلىأحصملهل

للتاسحبموالسيحانباعفىاليائغايكوندائمايكهلمإنغالبا8الناس
هنواتهم

052



فيلبىان

اللةالقءثزدتأهتقهإدطبمولكأؤسيآللمذفيااليليييفؤتفؤ

ضتىعييتةءزئرتةتإمآذ5لهيئمئوكمآوالمسمجؤنولط

األئؤابرافيصختةفااليتجتيأماشاخاغثغرفئ

تخطالهخافأشقطاعثةؤائاصييحادةمكلتىؤاةصتهتلها
أدقاموجمهانقةثهمضامئتلتفتوخةالمنئخنيابآأفئوزأي

وائهاادىةةواقوذقواذهمبآنءأآاطميأةيلة

جميغنآلطيئردياثميئاصفهميذتفقلالؤتإغإيالقآئالبمه

ؤهؤؤمميئولئطآؤصزدايخلإذذغاؤأ5صبهؤقطنهتتمهنآ
أديآأنفيلمهماذاتئيئمتآ4ؤتآماأخرثئمزالعدمم

ؤجفمنبفئتايمهئوخبالزبتاينققآآلأخفمنكى

الزبةقيإيهفيمقؤخيغقيفاهيذهولؤأفلتأ

زاخاتاينئقفمآؤغماالشلينالممئاغليفيفأخذئمآ
إذأصئقلتفمآؤتمآاخئونتهؤالذيآقىةالحآلفيذؤأغ

اتنقذإدكاخيمانيججمهتغؤتهللةمآلمتفمآقئملنتيما

هياف

152



أعألجتأقآبليقديئفمأاأوآلةاكأرنضآزحاإزصةتثا

الكالاذدابهئولحخيبالممخانيظدمزنأإكأالرئبميثد
متآلملؤادقتااآلدقاقاخزإةأتطأندواآزمتؤفأؤآلاأدط

نأزصجآلنيؤآغآئةثة5غفزتجهزابونآشءئولسنتهغققاك
أليمامبهدوتآصطىافآآلدق5دالعمؤأائقونآأيآدقرو

ألةأمىاألددوتآافيكزقاص5وأزخرخ3أةبرممآأهاأتئإآكه
ؤنجاكلوازومآيالطأتفمآؤابتيمآآقاختيتؤاآلغاذاالمتبم
ائتإيتهدنآكلامجرأنؤعتالؤهمآمرخوضآؤأءآ5إآواخشو

إمءؤخوةائيقعرافاأيدألعحذؤدخآلبمةيجقأمةخرتجال

خرصوصبم
61534أع

السجانفإنةتهامنوالجاريةاالجتمافالقةمنإيدياتمماةنإ

ودعوناعهحالافالوتهذاكأفىوممذأاقوسطةالطبتةمنيعتهر

للهزاتحمرضاءكانالعالممنءالجزفهذاافصلاهذامظرأوالنرى

مغلقاالباوكانالبقعةهذهفيمألوفغيرشيئاالزالزلمخننماألرضية
صفيشقيئفيتنزلالخشبممنقطيةوهيالسقاطةالربفأمليسييهبدا

وفتحالقطعةهذهسقطتاألرضتزلزلتفعندمالذللثالبابجزقمن

302



الحانعلىضىيةللرومافاكانونللقاألناالخحارإليجمانولجألباب

ولندوعهـهعبناحقهابكانالتىللعقوبةيننىمسجوقهرلحاألفيإ

القصةنمصياتشاآلن

ءأشياثالثةونالحظبوامصءكد

بوطتانموورجالهاخلىاالسجنافيكاننهأرغميرنمأناصحطاا
اللههويعالىمفماضتزعهأنتستطيعالالذىالوحيدءالشيبالسالسل
وفيالسمجنفيحتىإطريآلنحمىاللهوخالمحيسوحبحضوروللشعور
هاللهبنورمرثهنيلالصف

أغاقالذىللسجانالمألصابابيفتحأناالستعدادأيمعلىكان3
الذىالرجلبظفهوالحفدأولقفموطبيهمنكنيلمنالسبابعليه
باسلألسلرجيهربط

جلدبهانرومانيقوقهكمواطنيطالبونفسهيحيرمرجآلكاننم
بلقسهألجلبحفوةيطالبلبولسالكناإلعداهعقوبتهاجريمةالروماذ

ءأصدلهمأنيظهرللناسأنأرادنلتديبىفيتىكهمالذينالمسيحيينألجل
الفظرمابلتأبمولعلالسجانشخصيةفهىنيةالظيةللشخصأمانفوذذوي

جراحهماعسلحتىدديتكادفاتحليدهليفبترفكيفصيتهضفي

ملىبيانباجليمسيحيتهوظهرتولةلهماوصغظهورهماعلىلمماحدبتالتى
علىمسيحيةليستفهىشفوقااإلفسانالميةتجيللمانمسيحيةوشفقة

يرددتغنيناألعمالفيخارجماتغيرللتدبالداخلىلدتفيربيصلمومااإلطالق
زاماهبكون
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رغهثالشايغاخألف
ثسالونيصقى

تستالؤيميىإذوأتياألؤأئولوةوليسىأثفبفيتآراقا

عادتيمخههتهتثثنمإبزيئمثقدخدلهـودأيماصكسانثقص

الةبمؤييمضعقاقىامحئتبمؤتمصإآلأائميحاؤكان

وأدقابافيفيؤتئموئمائمسييغالئموأنأتتمعىكالق

قاهـ4إغانآيأنآالنيىيخصوخمحائميهخوطذا
يخآبتاثثآأمةونآاؤينؤعييآلثآلئفىإلىازواأؤايئمئمثمقدث

قغاز5بقييلتبثىغددمآبةثافئلمعضااؤييطيردئهفوزحه

قاهـالىآفليفةأثرازاليخاآلواخدؤامييقفئانؤكانهود

قطآالعمونيهتقيؤقآمواالتإليئةاومتهمفواتض

امئونةةتجرواهاوهيآةلتمؤتفانمبللإذوضآيخألظ
ءهوآلأنصمارحآالمإليتخكمأمإذاألخؤنؤأتاشا

لتهنمقيؤقذ5صتاأههنإلىخضزواشكؤتةالموامتتدالد
452



إليققاقثمرامأخصيذتفملونكئحلفمءآلوهممودط

الضإتؤخكآتمالخيزواقأزغتهمموخاخزتددررئوإتة

ئمانبآؤجمآمنيآصونكليأفآتةواتجبئصفآ5فداقهفوااذ

أطتةدئم
7116أع

فالطريقاليظمىخهاأاالحادثةببربهتعاوننإلىةللمسيدخولان

الطريقيعمىكاناألوسطاللثرقالىاإلمحربإتيكمحرمقالعظمالرومافى
إممبواالطريقمذامزاأجزاللوفىالرئيعىللشارعوكاننالههءاأل

ويممبحغوبمفرقافانقمثمارهاييقهذافلنتعللونيلىفييةالماستقوتذاف

هذانءاألولاطسددوااللهمامموتالمتدادهامةواسطةالطريقهذا

األوااعددفاجمتبهأنيربدماخصيلثبالكانفلتايميبيناحاأل
المافةلكنممتعةلةروكانهابمعرعةثاوامفيبولفيايبينافةليماوى

ولونيةوأامفيبوليسبينللمافةأنكا5رومانبال33كانتينهما

إليلتالهاصحلةئالىميآلكوتسالونييخةأبولوبينوالمسافةيا03

بدأوكالعادة5صطرففينبالذكرهاهجل501منفىأ

يركبلنجاماأممئروكان5الهودجمعفيأعالونيمفىلهبواس
فيجاذقيمنوجدوهلمااليهودجمبمعلىيترددوخاكانواالذيخاودالح

الثىالجماعةييتبرونهمكانواألنهمدالييمقدبارحاماوهذاهوديالالدين

وأعامظنهمافاسءهؤألمرقبولسأنواعتقمواالعالممنرصكرها

ءالتورم11في5بولسنشاطإليفافدنيئةطرقإنىاليهودلجأوكدمحيوتهيم
552



رائمأحمطمكم5حالحريةأيتهاألمشهورةبجماتهاروالندمدامنطقتلفرنسية
أوابلواحمارسالةاتعطيلسائلالوطأإليهودالفي5كبامتركب

مصإليدظعوأعياسونساقواوالتعصمالونيأهلمنيوقةثارةب
أفهاايميعلونكانواتهمةوهىايياعيةبآبألثووماديواتهيوالدينة

قإلوافشنوأالذينءثؤإلإنكشواليرةخحتهمةكاتلىكنهاملفقة

هذهولكئهناليحفرواإالوقضذلمثالمتححرقأهاأىةثوا

المميحيةأنفيابداأإلكوالمودهماليم5ييناللصسيقدأماخأعظمةكانتالخ
أنقصاطءاةماألله6ومىصلوفرا519صأرجداولمحدفعالءشى

ولألسأسأه8أالرؤبلطلالصبدولألصأهالتح4وراتبالضقأ3إالجديدادكلد

تمعاحياةعاوالؤدحياهفيورةتسببافإخلتاءعندةثييألمأن

ةجميإلي

ةبيرإتأتئألؤيآلؤلىأؤمتلؤاقياؤفتإعخؤةائيؤأئا

أبةثرهـاوإلجميمصؤإنويرائيهألصثإىاصغؤصقآلآتؤهتا

فاحصحايئتشتاطصلعائكلمةأيملجؤاقةإؤيايرثعيتافيالدمغ

فمهروقبألمق5رزادهاصمرزائأصرزلىألصيزمكآلهتيةاذغ

غددحآليالرؤيخآالشويفآختإإتائفونآءاللختمتاؤيخآيرون3
هليتيكآبقيي

اأفةبيمافطأئهييكىالوآممتنحأالذيخهأتوكوداغمفقآ
653



أيمئئضآكوخأصبرـهاونحممجآبوااليماابكليمةبولئمثاآدى

ائتخرإلكمآضتك7نتاإفئلعمىبئءخؤائيأزمملذثفحة
ىبيىةز
بزلئمثآاصتاخئثؤالذداكياثةباوعىيوؤمصيالواما

وثآؤمىؤآلتعبإتةؤصهذواأوتعااأثإتأبهواجا

ؤاهىروثشحيأبةإتضآأفىصأن
51أل715أع

ءالجزهذافييالحظوأجتالوةكرببألمب56ندعلىثريةخ
ءأشيائالثةاحاألملط

ونمايمبيريةنسجعلمماففطظايمبرلعياوعظكانط1

بااهـإلصيايسوعأقمتأكديناسيهوجاىاكلوجدءثىالأنللكف

بولمأدنهشدوالملعوقرجرهوبعلبرجإلهمأبنجةفاصلبأنه
ماملهضلييلتطضومايهرونناسليجعلءإثمعيامرسمن35احماألإلىلجأ

المج

يلتسالونيفياومتهبمقبمخفوافلمالهورحقدمقدارايظهو3
افهنميؤلأخهميظنونكانواأمهمهناوائأساةإكأاأإيربةقوه4ال

اللهادةإتمثلأهدانهلمحعلإنمابمنجدأنالموامومنبراسصوتتبيس
اإلرادةلهذهوأمدافهطرتإخضاعمنبدال

يتركلجافيسجنقدبواماضمجاعةأخرىمرةهنارى3

257



يضعلرنراهوهنا5ليألللهربواضطرللفيلراتهحتعرضتأنبعدالونيي

للظروفهذهمثلفيالناسميظمإنبحياذ04لينجوأخرىمرهللهرب

ءضتاهأوالموتبلللجنيديودىالذيالمضئايهفاحاهذايهجرون

أنتأينيدلفتجستونداودسئل5هذامنءشىفيحريهنبمولسأما
األمامذمأبىمادامنيمأيإليللذهابنفهىت2أعدلندفالؤامب

بولثهبالعلىتخطرأالرحوعكنرهةإن5دائما

أثينافىوحيدآ

إدمنيلزوخةاخذثأثينآفيصظرئماإةىئواكلاؤبئت

ربااليمثمحفييهلئمقكان5أمتاماةاؤمةأفإليتزأى

ققاتقه5تؤكنةالعثوقيؤتادفؤتهؤاثذيطايبئائى

ىفئضىآةؤؤآلىيخآوالرواقهكأليفىاألثفةاثقآلعهمىقؤ

آفتإدقربئإئهؤتهئفنوكتةألطائيفدازمدايدءآداثيى

مأخذوهؤائمياتةيتصعئوخهيخقميرفمكانئه5غريتؤياقةء
تتعثانإخيهنئنا4ءإيخآقآوعىبآأرئوعىإذ4وذقئوا

تآيىتذقيبلسكتمآالذىتولأئبخإيخاذهدافؤ51
كأونألقماحمأنئلميدألطقبءليىيأئئاييضآشإلى
فائمشوطحولطؤائئزبائونأشونتلىألةاااكلههة

852



ضنئاتعئمئواأؤتتسكليواالن3إالاتميئ79خرتقوكون
اهخدإة

21أل161ألأع

صواهلكن5اثيناوحيافينفمهواحاوبقيبلىمنهربمايعلى

يلبالالناداهعنشوبفبمنلملولمىفإنوحيدأأوكانظقهربوللىأ
فيجاممةأعالمالإلقىكانتاصنههاتليدمافىلهاعظيمةمدبنةأثيتاكافت

آلمةلهامدينةوكانتنمكلمنالملمعنالباحبونيقصمدماوكانالعالم
إفاثطاهذهعددعنيزبدوحلعاأثينافيااللمةنمانيلعلالوكانةمتعد

أنمنأثيتافيإلهاتقابلأنأيسرأةقيلحئاليوأنبالفىكافي
ابمأإقاإلال

للمدينةالرئيعىالميدانعاإلجظهموىشيفااليعصلونالناوممان
وكانواالكألمإاليبولملهميالنسبةاألعالىعصرإنتهىلقديث
األفممومنديدماهوصكلعنالليلمناءوجزاليومأوليتكلون

كانللفالممفةاكقصعفهفقدلممماعهللناسجمعفيشقةبودمىيجدلملدلال

نقاطخأفيرهمأفناخصأبيقوريونفالعهفةهنالت
بالصدفةبحدثثدماكا9

ءشىكلنهايةهوالوبت

افاكهعنمتباعالةرأحهمفياآللمةهذهلكنباآللهة3منوا3

هءبيئىوالتهتم

اطسيةلللذةباللنهيقصدواوامنانلهاألصاعالمدفهياللنة4

952



هناكوكانالمبعتههاالالىاللذةفيللسعادةبأنقالوابلالعايةبةال

التاليةالنقطفيرهماففلخمىرواقيونزرسفة

هنهفارياروحفائه5حرفياءشىكلفياللهيأنيومتونالنوا1

حياةسببإن5ءثىكلفياللهلكنخاعدةبصورةالمادةفيتوجدأروح

اللهاليتعودالموتعندوأنهالروخهنهمنهنرةثرارةهياإلنسان

إلماهءنىالرواقيينكانكلفعند

تهتمأالمجبفمالثااللهإرادةهومايحدثكلألنبالقدرمنواأ2
تقتلماأنبواللهإرادةهيهفهلىيحدثءعىىبم

دورةننارليعكلويردالخروقتمنينعلالعالمبأناعتقدوا3

هحياته

االلهدجبلاليوفانيةالكلعةوهيباغوصأربوسلليبواسأخذوا

فيهايلتقونكانواالذيالميدانعلىتطاقكماالجبلعلىفطلقوهيمارى

ثالثينعلىفئيدالمختارةجماعةالمتاقثمةقاعةفينجتمعالىالجماعةالسهو

القتلموضوعوعنالصامةاألخالقهنالمناقشةعوضوعاتنتكاشخصا
أعظمفيينالمقكلخالصةأماهموييثرحهإيمانهيعلنبولموقفوهكذا

يهنلمبولىلكنالناسيعضالموفهذايضايقربمافةمللقمدينة

باعتبارالوقفإليونظريحالمسيسوعيلإمننجملأوحرجبأىبسعر

هللمسيحليشهدلهاللهأتاحهاأخرىفرصةأنه

3



للفالصألة

أيهأؤقآحطبآعصأرثووسفىولثاقففيم

نزركلنكمه4أغؤكتنمنأزاكهولةكبتاأليههإلوجاذ
وداثكثمةإذؤآئظزإزأصفثكيخآتةألكأ5يميوا

دآةفاتذىمخزليإللغآبئتكضوبممدتجاماآورثؤ

أئذىالةاأل40تكيأنآدىأنآذافىثةئوفيئمئمؤاث
ؤاآلزضيقاائؤزبثإدذادمآؤغ4آألحآآقه

آديبأئمؤآلثنخلىىإأليآضصنمئوكةقيآقيفيإصثقآل
خنرةاثجصفؤإمإىإدكألثإكضآبمغألقيالئاص

يخآائةكلؤاجبدميطآؤءشىؤتةضاؤكل
صينينآئإألؤقآتهؤختتملألزفيؤثغلىكلؤنثئطياحث

نخضآتخلغفهنماقةطئئوالمكى5يخممتمنؤيجدود
بهئنآورامهتبثأءورؤاحكلقنائهتغرررووهقيض
ئنأيئافبمكهروهرائيرقنقآذكتؤنؤتجدؤيؤكآتحر
القطغأنألمئننآلافهذرةعدءقااؤزئةائض
ءبحممههـء

ؤاخترلمياغةنقشيخجراؤيخضمةاؤيذهمبشبيهالالهوت
117



أنايخقلةولثأعيمغئرشاألنةاللهالطت
جميهؤقوماأقآتمألثهكلاتجهلأرمبكلقتفآعييابواتلئو

مامقتنخةغبقاذلفييانعدورمخوةاقديطأنمرمغ

هاألموابتميطأقآضهإدإيمأبمإلتجميع
9329امحأ

لهذأمذابعةعدوجدببلالجهوللاليهواحدمذبمأثينافييكنلم
رةزبقبأثيئامدينةاجتاحفقدقصةالههولاإللهولحفمالجهولاإلله

وجههفييقفأنءضىيستطعولماللعينالطاعونءوباسنةبستمائةبواعى

باعومىأرلوميطمنءإيتداالتممئظيعلجالقاقتراعالمئمعراهأحدفقدم
حألؤبتقدمكانصةاآلأحدنمثالعنبالقربقدقىشاةوكلالمدينةكلفي
هجمعروفكيرألهمنبالقربأوبعيداقدقىالتىالخرافأمااإللهلمذا

ومنالههولةلآللهةبهمعترفنظامأثينافيوأصبحالجهوللاللهتذبح
لليرحمائدهنوجيهفيفنابمبودسكانعظتهليبدأالخيطىبوديدتقطهنا

محطواتعدةالعظةهذهفيحظنونحنالسامعينمنجموعةأى

ههبمعبدالءىكطخصفالذيالخالقهوبلمخلوفكيرالله1
سديهيعمنطماعاثهديعاإلنيانأنحقاالناسبأبدىمعمنوعءعى

فيرينافإلطوجهدهمهمحواوقتهمالناسلهيقدممنهواإللهكانفين
هبدحممبيصفعوتهاآلهةيعبدون

اللهفيد5مقوطهاأودولةايقيامخلففهوالتارمخيوجهاللهإق3
هالحياةفةبمخوستظلكات

12



ءعىقانلففىعهخاإلىدائماييثلقبحىاإلناناللهعغلقد
هاللهابنألنهالحباةظالمفياللهعنللبعثيدفعهفامعى

فاساذكانشوافىالعالمحثوزمانالجهلزمانمفلقد4

هاصموأحهلهملهميغفرأللهوكاناللهعنفهايبعتونظاللبعون
افاسعهدلهضىوعلهوإعالناتهنورهبكلاللهأئرقالمسيحفنىاالنأما

ءجاالحقألنلألعذار

مجردليستنانلالبالنسبةفالحياهآتريبالينونةاكيومإنح5

قالكهاياللهللنمثمبعطريقمجردوالاألبيقوريونادعىمماالعممإلىتقلم
ليديئالمسهحيسوعيجلىحيثينونةالىكرهمىالىرحلةلكهاافيونالر

االلم

لبمىفهواآللهةكلعغالمسيحامتيازعلىدليلثميامةإن6

همهثاملالذىابلهوهوضاماإلهااللمجهوآليال

أثينافيالفعلود

صهزئولقإائتغفىكآنمؤااال3مينيائعيآقةواقؤتأ

خوبخؤهتهداأضمااهنمقكمتقممثتغإمولونؤاثبفض

منئهم5ؤامنؤابيماائتصتقؤاأنآمتاؤثكنطيئؤصمىبهول

ؤآخروندامتيشاضمهآؤأنرايزإكيئاألليوديزيى
تعهيما

بم23الأع

52



المعمبةباطبعيههأمرومذاأثينافيلهخأقألنحقئىنجودانظهر

يتخذواأناليريدونفيممالكلمجردإاللممالهمالذينبينبء

همحمدةنتاصإلييصلواأنأوقراوا

اللفظيةليعباواليرةثعقلاللذهبألىاكلوكان

االستجاباتعنأنواعئالفةرفالحط

الغريبلليهودىهذابرؤيةاستيتعوافقدصرلىالبعضاعمتهزأ1

لكندعايألاهـكاامطيماهإليننظرأحياناحماسبكلبهخطألقهالذي

تهايتياأنيهتشقواأنالبدمفمحكةكوهيدأالحيكفييونالذيئأولئك
قاسيةمأساة

اجلواآخربكعنيأوأتففأهذاكهبئممسنقالوابعضال7

ثالتوبسصىأناإلنسانلهتعوضاأخعاوإنمحددقرارإنفاذ
الغدههق

يرفضأنيمكنالانةيعوفاالقلواإلنسانإنواخرون
الجاهلاإلنسانإالاللهعطية

زكوالمداللهكوةلدالناسالستحابةالهتلفةالطرقلنايبينمثلوهذا

تفمالقاهاهذهعافتودامرسننسيوسديوهمواببدفىالذينمناثنقاسم
شخصاه03حوالىقلناكما

فيالعليةاألرمتقرلطياطبقةعنواحداكانديونيسيوسأنوالشصك

حتىأثيتافيحدكبيرإليمقيدهكانتالمرأةةإنلداموسبالنبةأماأثينا
هذهحاةأنيظهرلكناليدانهدافيسدةتجدأنالتادرمنكأنأة

492



ييكلاإلخيلأنلنايبينوهذاالئريقةالحياةإلىللنباسةعنتعربطلمعيدت

للطبقاتكلعنالناسكل

صررنثوسفيالوعظ

يقمفالحراليونانبالفيهامةمدينةممهايبعلكورنثوسموقعان
وكلكفخرباوميناوهممارونخليجمنهصفةعلىفممينإلياليوأنبال

عرتيقلاألرضمنشربطاإلثنينوبينكورشوسخليمخر17الجانج

هكورنثوسمدينةعليهتقعأميالخسةعن
هكوربموببمدينةتمربجنوبهاالبونانفمالبطسالتىللطرقفكل

مناليونانجزرحولالرحلةنتولليونانقنطرةعليهايطيقكنحتى

أنأرادمنيقولونإليونانهونوكانبالمخاطرمحفوفةرحثهالجنوبظعية

أسهلصاروبالتاليعراتعدةنفسهيراجعأنعليهونانلحوليبحو
فينلذاأيضاهكورنموسطريقعنوالفربالعثرقتحارةبينطريق

رياتيمديدةمجردتكنلمكورنثوسالكننانلليووقمتعتبرلورنثوس
لرتبأفيتأنيعاطكعنعكحضيةرببولةمشهورةكانتلكنها

غثلجداشربرهمدينةأتهاكالتلماشهرةأهملكناألولمبيادبعدالثافية

رحكانواالعلىىطورالىشخصيةنيمتلىونفاةالعوكاناءوعندالفسادحياة

قلعةمبرديمنولمليىيواكروجلنوسكورعلىيطلوكانبمكرانثسهويظهر

هيذأكانهوسمجذكورم11وفيألفروديتمعبداكانبليكةحص

المدينةإليينزلنكنأفروديتلاللهةكاهتاتيعملنزانبةافأيغملعبد
إنعانيستطيعصالاألمثدلفيقيلصالفاهحدهبحارتهنلممارسةمساههك

شوسكورأرةلىالالزآالماليرفران

512



هباهرةاشعاراتوأحرزوعملالعظيمبولىعاشالجوهنامثلي
الئرورهأنواعمختلفتثمملفاكةكينبمينالكورإليدماكثبوم

زفاةالاتضلواالاللهملكوتاليرفونالظالينأققلونألعتم
ذكورعومضاوالنونمأيوولفاسقونوالأوثانعبلةوال

خاطفونوالشتامونوالونمكروالطعاعونوالسارقونوال

منكمأناسوهكذاكاناآلنتصارقةالييأنىنملللهملكموتوثون
يحللمفرصةأعظمنتكاشروركوربموإنأا69أص

613



ثرغالناينألمحاخ
مدبنةأسوأفي

هثورتثوبىإكأثينآوجآعمنئولئمنقضىلمذاوتفد

خدلئاجآ7دذكالقالجئسئيىيئأاكةآؤبتقؤتجذ

قذنكئؤديزبىألن5أألتأؤبريهصصيكقةإيطآيخة

ؤيكونيما5ييآإتءا5ووكلينأينوداخميغتجمهأنامر

يتاكيهعآإفيئهيآكأبغقلؤكأنآجمنذأقآتميهمآءصينآمن

اتفوفىؤئقيغعتثعبكلخالمفييحآفيؤكأنكبيخيآ

آلنآتيهذونيةميةؤيمؤثآؤمىيخيآلانخذرولماثنىئونآيىت

هتممئوخبانيهعيميحيأتفودذتمثئغؤهؤيالروحمفخصيمزابولئهن

دئكئمتههؤقآلثيآبةتقمنؤيخدفونولقئقاواكآيد

األتمإألأدقهثلاألينئبنلمجيانأزووشععكنمقا

نكمئومئعنائهةزخإلتيللكؤجآءهنآكمققاق
ؤثيعةؤكربعبيمهـمآلصقاثيخمعتلئئماؤصآنيلمتميد

3يثا



الكورتثياياميآيهييرونبةجميعخباليأبث3متئخفعب
ؤاغتماواآقنيوافواعتحلما

تكملممتألآلتخفةائمحلفيبرؤيآدودئهنالربثققآك

ذلخةفئياخدبذؤآلةخأنآكألقكتةؤآلتدن

أفئهرؤميمةحةتنأنآتمائتلهذهفيثيرافيثصبمليلققي

الئإههلتةبيفنفمفضلتم
1111اح

ريلييولىكانبولسىعاشهاللتىللحياةبراقةالمعةصورةنجدهنا

أنوعليهحوفةانانزفأنالروربنالبهودتفاليدمنوكانكاطعة

يعلوأننفسهعلىيعتمدأنعاببلالنالىبعايمهأووعظهءأجوالقاافىيتق

يمالومنعمللثأبالعمليعظموناليهردلقدكانقوتهعلىليحصل

لملىجنبايسكلذلكلىكنالقانونابتكشلمأنعطمالسرقة4يطفهوحرفألابنه
مذأمنالشرعنيبتعداإلبنتجعلمعااإلئنينممارعةألنحرفةتعلممعجنب

باخبواسكانالتاصعنايتفصالوريقةالعثالمهنتعلمواالربيينأنيفى

الماعزماأنراعتوجدنتعكليكيئهقاطعةطرسوسفيألفهملىخمام

صاغمحردتعنيالليةاألعةوالالحياملصناعةيصلعخامىصوفلها
انوقد5ملعراعامالكانبولىأنوالشك5الجردفيعاعلبلخيام

أحدعلىبثقلالأنهيذكرمماكانءكعبرهأجانفيغوبملذللثبذكر

8



سبالأنالحتملمنولكن19كو383نى93نى

األكفثيسةمنماليةهديةامعأحضرالبولىجاهاعندماويصوثاوس

هللوهظالتفألغقادراعلىجيلهمماىفبلكنالسةوهيجدابولمىأحبتالله

وبربكالكيالاءرومافجانهاللييودصسكلالووطردآ94مهنةوفي
حمررنثوممهإليحرفتهفيللببزماله

ماوقتفيأحىأنهالبدمنهكةإليفعاحتاجعندعاأصىاللهكلم
بولتيفقدكافاكوربموسفييراهكانماءإزاجىقىفائدةالأن

افثهيكلفعتدمالكنأحيانايتأفىكانانهشكوالبالعواطفيجيههى

الشجاعةبولىوجداللهويقوة5لتنفينياالقوأيضايعطيهنهفجمةإنساجم

هوأثموة

نيةوماالىالعدالةإهةقى

ءاجدنجقعىذثىااتآتمدةأحصؤاالوفأفغاكآلتؤتعا

اهإلثيققآيلائيرآلتةجآبمنمإتبهوأتواؤليهنخمأ
كآذؤعيانإمالفاكةتضئدواأنألئامىقعنتعيل

تؤكآنويماكآيعولققآآلفآتغأنمؤيعاتولئغ

هنمثكاختقنقإلإظتةلكتصايتهؤاأئهآزدخفثاأظثما

ؤنآمويماكموآمعمآعلتةغنقهمئتقةإداكآنؤنماكفة

يخذهقآصيياونأحأنأضآتههههثألقيأفئقنمفصزون
9



جمةلهالوابفاضدتيالكريينآفمقطرممور
ؤقمكقفالقدامؤضرئوةمغاثتؤئعممنةعنتآنيهمع
ذهذليقلشمةضآفونآته

1أل939أحأ

وألطأخائيةاليكاليونأقىوال5يولىكالمعتادمأطالمتاعباليهودأئار

فييستقرأتقبلىعليهالتأثيروحاولواللسيجينليعاقعبيستعيلوهأناليهود

سنيأخوهعنهقالحىلجطفهمعفهوراكاليونوكن5ظروفهاويعرفةاللله

يممتحقكمانهمحبوالجهمقلوكلمنايونغاأخىيحبونأولعئدالذينحتىء
حاوللذللث5الجميحكاليونبحبكا7خريحبإنسانبرجدالقالكا

بولعطأنفقدعروالعدلبالنؤامةشمتعكانكاليونلكناستمالتهليهود

اضهمأخرليحقيقاستناللهاادوأرداليهوأنوعينمجرانربكولرفاقه
اليهودحاولوقد5الهودبطردوأمرهمبجوارهالواقنينالحراصإليفالقنت

وفدذمنءمىغاليونيهمواعنهيقولللكتابلكنحمضكمويه
قعنيلةاهنهأنيقةالكنمبالكرأوبليدأنهيصنيمذاأنعضالبلجن
ووماقالعدلأظهربلأحدعليهيوثرأنرفعقحقالنزاهةاتمكننه

همعافيهبأجلى

كابيونتأكدفقدالنقيةالمسيحةإلحياةقمةإلىهنانشيرأنفنعىوال
هوللمسيحيةهدمأمظمإنشائبةأيةورفقائهبولمىحياةوبتثالأنه

نفسهاليميس

ال02



أنطايهةبلىلعو

ةاألخؤدصممةؤتاالمأاأيصفاصيالوولمافا
تضوأيهعألددصي5ؤتتأبةميوليهبمصؤ

قأفبلةتذزعطثكآنآطفيبمئمريآاالهءواممةمأح

ؤخابئافمخمتغفدخلو5ؤأماهناكصأكآأقعمإته
أطؤرتابجمئذشهشأنودطتظلهنواؤاذهيمرودا

أغتلهأتخاليقيكليخأبئهقآئآلؤدكفنمألزصبةهلتم
أيختانمآلمتآزحئمؤالمجنأوزضمييمفيتمالقاانييذ

صتقيتعرئةنيرذؤتيأاقمسسمنأنأفلخ5الثابرـ6ثمآإن

ضرتررقاوايمألأقآإتهاثخدزثئانتهييمهفئغؤمتل

ذثتلتئؤقرفيةةكآلطهكوزةفطبافبأحازؤاصخرصزقاب

اثألجميذهجميغ
18132اع

لمليممموسكورءميناكنزيالىءينابمروطنهإليالمودةطريقفي

ذمبأةيعقوهذا5عليهالبمالألكنيسةإلىافييمقيصريةلملىثمأصمى
الىأنمالكيةفيموطنهإلىعادأخكالاورشليمفيالكنيسةظتإلى

بدأهنهاه

جمي



ياليهوالرجللدماعانرأصهحاقرأكنفيذكرانهةشالمحالقعي

كاننهفمعدثحامناتهنأوبركأخاصةألجلللهجمرهيقدمأنيركد
أا6عددننرابنذر

خرايثربأولحايأكلأالمىعاعلىالنذركامالكانحقبقول

تقدعأتيقدمركانالثتهايةوفيشعرهيترككانكايرماثالنجهدة

أتوالبدفةكتقدمةالمذبحعلىومجرقهصهيرهويحلقيهاباقىمعينة

بالجميلعرفانهليظونذرهفأوفيميهاللهلأكلفييقكركانبولس

طولهارحلةفتص33امناداألعدنفىبولمعننيرفهأقلما

بثميئاعنهانعرفالبولىمهاقامالئللبطوالتمنكمميال505

اليالهةريةالثبشحلةالهـ

علىبالمروروتبدأ335هاأعمنالثالثةالتبشيريةالرحلةتيدأقصة

إلىانتظاثمتقريماسفواتثالثمكثحيثوأفسعىبحيةوفرغالهلية

ثموقيصريألوصورمالطةطريقعغعادنمىتروااليعبرنمعكدونية

هأووشايم

يلوسأدحول

إشسكضإلوئبئومىأاشصةكودىأضئعهنإليأزيئبم

خثيمازامداكآنئبأئكليائضتدزتحييغؤخلائجمنئى
3



ؤةتممتكلئمبالدأوحابؤئؤؤكانالزببقهطرما

قةقلووخئابةقئمودغارقاإإلرلثخيةتحتايتهبتذ

يهألؤممؤآلأيميعهققاتغبإنفىئحآهزفذابتدأواه

قولمىنييأضمزالرلهقةهـطلهحأدشآافيمآأخدا

إذخؤةافيمتختةأخآةتآلىيخآانثيريدقحموإد
زاءمتاعدتءقلمأخافتئوهصأدظهولمجفئاقألميذ

فحغررادباثصهانيألثهراكلاقذكائواثقالذبافةتعة

اثتيمميحكلئويممئوخألطمبيائئمتياهؤاأقيؤدا
14282أع

اقهءاألعأشهروصنبيلطريقبأتهانوصفالمسيحيةبحدهنا

32و9399الطريقةللسيعيةعناألعمالسقرفيردتهـ

مجردليمسىللسيحيةأنعلىيدلالوصفاوهقال3و244341

ليستفهىالتنفيذموضعءاألشيهذهوضعتنىلكنهامعينةأشياتصمدبته
هاعمالفيومزجممعلنإيمانلكنهانإاتهاحياهطريقةبلضقاثديمافظاما

مليونيكنكنحيثاأللكندريةمنءلقدجايأبلوسنتعرفهنا

خمسةإليمضةكانتالمديتةأنحتىكهيراالييودعدووقدكانييهو

األمكندريةنتوكامهاكاملينقسمينكنونبعأيهوداوكانءأوأحيا6فمصام

كانرايناالقديمالعهدءعالمركزخاصةبصفةوكاتتءوالعالالعلمينةملى

22الم



الدثحوافيرأوافقدثدممللهدالرمزىوالتنسبربالرموزيون

أضريضيةنيولرموزابلثحولمبردالإثديم

أنيثبتانيستطيعكانألنهالبهوداقناعيرافيتأبلومىكلنولهذة

ثدبمهدكلأنلمبوكدوأنالمسيحلمليبشيرالقديمههدفيءجزأى
للسبححياةمواملىبلئ

معموديةيرففقدكانمامءضاالينقصههناكانكلركملكمن

لكتنا5هذامعنيهابالممبطسنفهمالتاليللفصلىلملينأقوعندمافقطيرحنا

كانالنىيرحناتهديداتمعنىموبةالتوإليالحاجةعرفأللوسانقول

يكمنلملكدهكالمييايسوععرفأنهوالبديوبةأعنكامهيقدعمافي

بقوةقدسالروححلولوعنالتاسمحلصبموععنالسارةاألخباريعرف

قفإلكنلملكتهالناسعاتقعلىيسوعألقاهاالئالمسموليةعرفلقد

لتدائشويةمنهحملعلىالناصليساعديوعيعطهاالتىالتوةبعدعرف

القوةبعدعرفقديكنلكنهالماضىعقوميوبةلالنفصالهوةاسمج

كنهلحياثهمستقبلفيجديدقيتغيرةحياهبحياأقاإلفسانتساعدللقبال

ثممىكعرفهالذىيسوعأنواكتشفوبريأكيالأقوالمنتعلم
ةقىبيماعفأنبمكظكانالههحالوةبواسطةوأنهحيةهوضمعيةتارفي
قوةعلهإليصيفألفهالمراتمئاترسالته

4



أفمسي

أطويمنعلىأففيسلمىأفسفىببوأأهالبصمفأعال
أنيهمإللصنولىثلىههاحومكثأخصرىملمينةأقيفييقيه

أفسمىملينةعغشيئافعرف

تمرـاللركامتدالموجممموتضوأفسعىكانت9

زوههـثكميسترسضعضدععبغغأفعسىنتلألنهاروبوحالن
63روباوأللملىبثأرذاب5يمتركلساقهأخنىهبنع

عليابالنقنوتضياحزأصكافتعىأكالرةوههمص
هوحهىعآه

قىلمجتةأرثىأيمافىهلمقهفاالمكان
وهايخهللىةعدئيةمصمحتعبمليخهوءثمد

عةلمشهاقيأقثمىكهـعصملهرصأتس

هيزةتجبرصليهاشرفهوكاليهغةدخعيةالريخ
مكلىلللؤطيصنانهضه

حغائنفدإناصعةلميدصعقإلتبمهكء

تعأفىليتالثةععقهفيييحثمروصىلىضيكلمءصيأم
ءالضثةلهوثىحهحعع

رحمهأمسىصؤهممحتصعركرأص

رلعمدقمغسؤتىعغهضئعطايةمقعنأ

ء



لثرلءالعلمءأنحاكامنبأنونالظصوكاناع505محبوبماإلنسانل
اهوابىاألحبيةهذه

اتسكافتاإللهةومذهأرطاميمىهيكلأفسىأمبادأععام6

هدافىأليواالسمهوسوارطابالالتيىاإلسمموفافدأرطاميمىأودإنا
مماق033ضهوعرقدم534لهالسبعالدنياجمىأذبأحدهيكلهاوكان

هديةكالطاألعمدهتمنمودطوكلاعامو72وفيه5قدما56ارتفاعه

وقدللقرفنيةتحفةعاعوثأتيتبر6منهاالمرعركلهامنجمأمالثمن

شكليكنولمعصرهفياليونانيالدفينحاتمأظونحتهيمالعاالمذيخضيد
ومزاءابدابعدةيزنيوكانتاللونأسودكانليالجمأرطاميىتمبال

عادةأممقمنوالصنعهمنيرفتلجألتمتاالقديمكانلكنهللخصوية

ءالعمامنسقطأنهيقولونوركانواصنع

ملجنألالهزهفي5عيرهافيألفنيمعبادةأيهرمركزافنأفمسىكانت

المسيحمانقووربموعمليولىعاثالعحيبة

652



سعثترالثايمغاكأل
االقصةةالمسيب

دهمنيوأدطنئومنوليثفيأبللوشنيحاكثولض

ؤخذإلد5أقعمئمهثآإلىجابرائتاييةالئؤاحىفيانجتآربفذمما

هئمآكللماالفاعهـآالزوحقيفحئممألقثمقاكتآلمحذ
نمتققاكاثقامنالووخيزتررءتهأمتمفتاوألتةقآئوا

بولئمىققاك5بوحئائةشوبيخققاثوااكتمذمئمفبعآدأ
مئواثبنأدقيمعثئضبفأالللئوتةعمودثبيماقذيوخئاإدط

اكتتاواققماعتيئواتشوحييحيانتأئبغذةقىيمباليى

خليليهئمتديةيولئثأؤقعاؤصتيئوخللىئتإنم

ؤيتتئأونبفغابيكئمونهطيئواققتهئمائفذمىالروخ
قمثثةنخؤالهاثرفيوكقنآجميغ

611ع1

عصييتىلكقللسضمنلرجالبعىافسىرولياقااالظ

وحبوصوديرفوالملكنهميرحتاملكالبكعموديألثد5مألمت

3



بالممديةوالمعيحنايىعيموديةبونفوقماالميحىلدورمجمىلمى

بمعطيعصا33لو331مقاالمعيدانيرحناعماتأيقومنانهيسوع
كانبوضاوظنفيهالمهميحووظيوحداوهظمكهياجوهرراحددفرقايأن

نصفأنجمنال5برنبييأمىعارتأأخبارانفوعاللمسهحللنهديداعا
لكنواغرابيالموبتتهديدمةاحتواهلماسارةخبارايأنهيوحناوعظ

ذللمرفمسهيوحناوكانمئعرلكلمنهمرطيرحناكانوسظ

ثاتضعئعههلليشيرشخصأصلوصوتمجردأةيعرفكانبل

كلندألبالسةالمرهوالنيرحاوطص365لو3مت

مرحثذخهوةالعالحياة

نهاجليرفاياوكمآقكاامعالكمأكأله

ثئهالووءنجممأقكووةفيلبابزقبالوطووضالله

هنصافيأحلهمظبرفىضثملعه

ئسةلوغنننةمثااخمألةهصالفبرنككليؤلثه

جمغثقيدنجتجمبماطبيايبئطيووفئفبيلىممميوع

ععثيمافشلصلئىمئةوعفيقاتسااليوجفى

ثبمانعنحقكقفدمالمافه

ووهئوقعزهألفيتكأشمابحثغلييمصناله
يوض6يممثكههكبخممسفيخيأتهـممدتئأهءاللبا

عيعرححمهعابتيعتبمكدقتىحألتلالميهانعمة

مممضت8دكخعيحكلعضمالماديتهيلوا

ول



تمئمثأعأابخهدجألعيافيبهبهعيحرهح

كلرخاامقضاكلمحكلمماجمجتمكلفعألثفى

هصفىيبهيكجهعشاكط

دكل

ديمحه

ئحيبمأمحصفخمئممنزجمتجحغعكلتم 5معىم

نكلقهبمأسفئحبنئعلنتهعةأكأيتظمي

عضةثفوىمجمئئأسحفغ 01ص

حص

يمهمعالهئثبهصفكأتلجنيينجيبئز
ىصئ8ص

كربهبهيئةصغبمسنضملتةجممهـكيإ

قىكألطيكقمقىههوفىكهييقاثييمهمخحغجميم

كقئخقهثيئهكةغضلتشلمحجمهقضمتحافه

كمصفثزولزبهميىضىهكوثوطهكأصللوفى
صعىء

هىم

جئهمةءمحعبطجمعفئحزفياالمزتخه

فيرنيةالميودمقكيةجممعجمةهقمءكىكلهسهرحه
وضتوتإلهمعشتهيعتألمحيهىللضمرصبرلع



لؤهوليرلىمحلىكلهملنثملسظقيمعاضوأدقتيرنانيةوطأل

سدمحاصتقومصبممصبولىأقولمنه
للوكتهوطاللوههوضأليماعقصيمدلرابةحقهصباعهثمرهيأل

الساطقبالحدعةيحدمعنانىقلمذدبودىلندسبلرحيد

يتوفالعملكانةنأصلللققغأبسلييرلعةاللمةويدشؤللحديأل

الفتريانيانألعملفقدكانةالراقبلمبدأوالععمؤلالديئللساعؤفي

عددأنحضطالثعركعلدظيواالوممحبونناسوكانامرضما
الساعةنىالتاكنهدلىجأهةأكصالظهربصدالواحدةالساعكةيتلعونمن

وصلمجحطوليتتظبردياحمالنأنأىلللبالعمفهنكدللولحده

بولىحماهاشيئفايريناوهنةالظصفزةفييبلموعنصتليمهفىللساء

الرلولخهمولهملطحلرجدللوقتنفللتمللسيحعةهوعلصعليم

عنمحكلممتاعناكثيرينهايخييتاللىةصفيالناميهبتامهنلما
للتاسيةالولمب

الديالوإتكنمجيتأصغتلرنتضاقىأتللولضحهوم

رقآتيههمبرقههالريهظلهتحتتوضعكانتالنيالالظ
ئىقهفكؤخالوسوهناقىىبصيطاتهعليالتيالمآزر

يتخعماثيكهشعالالمصكلفيلللهنهبولىلجيثع

أجميمكدمأتنطغعوكدهةولكنبآجميتالتميمجمرىالت
يهاليعمل



للهيصحرالقاضميةفهربة

قيئمتمياأفةللئيومييئالطؤايينئهووراينآتؤتمقحمزخ

فيغقمانلوخزيتيائمالثتريراألؤؤلخبهمنآأفأل
بيينشمقةؤكأنهبيمائولتنلحكمرؤكابقعيؤخعإك

فذاهاثذيخآتضلئواإكتهقيماؤئيمفويتيؤكآؤايم

ؤئوأحمهئئهذفةأتبممئوغأماالتيعرترؤكةالزوختكبابت

افيىئمتالأئغقيهممتفئءتئم6ةبغأؤأفاأغتئةأنآ
هربزاختىغآيخمقفئئبهممةكتيريرالوكافيهكآنة
صذلجوئاشهداؤمتازةكرخينغرفياثخليذهين

حؤفسقتمصأقشنفيمقنالعتيهؤاليؤآفتضائهوتجيح

ويهالةهقتصطفمبمهعوخللؤيمؤحمقخيضتمه

اشآلهنمإكشيؤئقيرنجةبأقالثدهايمئبهتيزون

مئتثالكعقفوقاليمضرضتونآهثهيآءزنكماتآكيحيرقى
صءص

الفآخميينتاقوحدهأأئعاذخعصاالقيئأعغبحيئونهاقي

يهنيدةتثيؤةقؤىالرئبكنمةكلكاضةهكقاانفصةمين
52ألالء6



صلىرسصقهيبكلمحمصرمكهاض

لدكهتنأضوهمةهـهيأيايعهرفىأفهكأهكلنة

يفاميمديهغعالؤههة6حمقكححهووة
رخكهثصكلضوهـووحلحمصتةخألجضامرقي

ورروووحصممضأذحموفيفمالةككهكلم

دلمجمدثفالمدلربنهقذحمنهفضهمحةالفكرألكل

لهبضةفياكفهمييهمأنيىهكلصيص
ءطاكانوابيطهعهمرداليهثرىثبظ

أوصكه

اءثتأبضهثمقةحهةتيمعاموص
بئكلفىجعنه6ثصحمغكليزفةكيضهـ

خص

ةصححىهصمعةحلمقهمشتطةالههـيه

هابهدضلستمضقألكضبئلتممالرىهرجمر
فهلليريرءعكضألهـخرضهـثثهصلبالعطمهـعو

جممشاكءهقةضلةخقمعيهبههـكلكمرط

جعمهـاتىيدهمكلىقىصدتوقةجمهيصطه

ععقججمقهصتجهءقيصىوفك

هجمثخصتعحعممممكلخةثرمحم

هيككتهورعحكلحيتحبمفحمهو



هوضويماييحدتحتلبرلعةليفهفماتكوفيي
ئلعالوجدالعمل

يرلسكرض

أئةضييمالئمعأفيفاألمزؤعنغمفمبؤكصاكتماتمت

اوزبثييتمبلييثقمثقأخآئيةتكليوميةفيتختقؤتفلعآ
أئضاهزومميةأزىأنبتبتيضأميبشمآإقيقآئآل

تخيمائوتهكائواافييئينئهبت1تلفويئةإذكنهزعض
اصئاهفيزمآففوةبخةأزشطومىييمئونآوهى

لليلوناأشارفقدماىبودصيمملييهنالممتىءرقمإشاقئأسنارلوكا

ضوكئذضهندبرلمىكلنللفاهأورشييبمغانطببرلىعنأن
أنبرلىكرهغحمميرةكتيعةشيمأسكتيةكاتتلجمواحد
للمثاشلراتونجدأمرشليمايةك8كعمكمبىعقصعةياضأ
يطفبرلىوكانثيه5ثبروهكو6أكوقى

لمبطضائنيذضضهك

وايحمأنأرادلمهمليةطريقةالكنيةحدهشكدأتأريوةم

الجميعيهبانيجبضوقألماكوأسيحجفجدولحدهوتهم
اهتبارمامقفبدالالكنيسةعنفكرتهمسعمعكادللىوبهئآصلممماعدف

3م



جزهمحليةكتيسةوكلوأصةلتيسةاعتبلرهايهمنفصكناشموعة
العلصةالكنيسيةمن

عفواهثدهاأنهمممكوالالعمليةللسجةالحبةيعلهمأنأرادبافيا

مأأنضهمانيوأبرلىلبهه5باألحمااشعرأورشليمبأعوازكتبة
عنمحللملىيترجاأنمجبهوأالتأبرلكنكيركافينواألمى

قدىتنفاكاناكااليوآلتانافعانضانالضوهذان

أفسمسفىشيب

هداحمييإليمتبتبدخمنشثنثانؤقتذلىفيؤخدث

تتايههمتايمغضمائغدجمعآيىيؤشأئىأئيتاناإنالطريتي
بقيمللئممىتئممصاالصئئاحثلكعتثكآدطزطاييينقيهيمفة

أدئغالرجآالآأؤقآلالعتالاذيأليهلفيؤالفقثةخمعهم
دعطروذوأئغءللعميآقإهذهينإئمآيختنآألثقدقؤلق

أميئاجميعيعةبلققطأقمشىينقلنعتةأئهؤتعنقعولط
الئئإدطقآئآلاكنيرأهذأةدهبوؤأزلأهئماليباتف

يطؤخدةهذاتصييئنآقتنمنالهةقنستصياأليايىخئتغ
أزطآييهييآهتكتعذأيصتاتلةإهآييحنصئلأننءخطر
غطمتئهأئهئمضوتؤأنثةالتئحنأنانقييقيمالهاني

3



انتألواكفواقئاأميثاؤالمعنكونةجميغقاتضئئائمهم

األفتعئصيعثنأزطاييمىىقييتةلجينتصثزخونيفوأطخعباأ

إقأدؤايتفميؤاتدنخواامتطرابأكلهآالمإليتةقائألته
زييقأافمكاويئيهؤأومنتزخمعةكابوعىمضظطمينالععنقد
العصمرهفيهئوئ

غشةلنميغبالهمتلفآتنجألظبذئيولهمىؤلماكاتة

أزمتفواأصنإلقآةكانئاأميئاؤخوهينةنأعنةإالئالميذ

البقفنكانالتهشهلإرتاتفئئمسقمالأنأآلميمايطلئؤدآ

مضطركآنةانعخملاخرفينأىيتقؤافتمقيعقىتصثزصبرـهـن

فاخعدئوا5عيعواأخقإثزءكأنؤاألكألزونه5الهؤأكثزبم

كئذؤإصعقأصازتذقعؤتةاليهودكآنالخيغيقلمشدكققز

عمآزئهودئالةغرمواقتيأهلميثمضعبصغألقيدئيتل
دصسهـص

كالبمةصاغتبئمدونمتاريخينالضحعميرؤاحدهموت
مقعاألثمممأزطمامبهة

األتمشميئونتجالالرأمهأؤتآكائخعنغأنكآتيثضكمنثم
53



متتبئتثايهمعيضإيههأألضمكبمافيلضافةهزة
دتىعرخدخكعكةيعةاأللحةزطاتيمعي

خهشاكلقكبةضبتتىآلئلهأكلعئئهنبكآقتخمت

الؤخنغهيهذنجةيبمتغألفمكميبؤاضتثقفيال

طققيمسكغوومحإلجةذآلخميآيهلةضمدوقهتينيتاؤئما

أخدطهىدثغعمةكةهترالمكغدميوئومىكآل

هضمغضفيرطذدقشتجذقمتأإأنمفآئممإفئ
ضيفيثش6هوجلىمغةثتثوظكئنغ

جتهثالريئهعظأنةوفهئعآيئـمثزجمآغئيلفي
يابخدأحهأتةثضلمامىتجعكمئمماهـولنعىالؤهذأ

نيلىملصمرتهناخملة3تماهناللثضيعخهـظ
14هي6حر

أوألدكلزجمافيصءأيللفاتكرعلىطريقةهافاهومتيرةةهيت

أتهملطنوامهمجمىالموضوعأنومشحيمالصاتمقوزمالهه
رمورجيوبهمكلكنهلميغاهآمهملكنلعيسءمجدأرعلىيخارصن
عونيملظوكابناأفسىهنلايثزونالمجاحفقدكانمرزقهب

1لعيحيةجميتألرطلعيمهأتهمرفىشكأللمجحيعوتهابللهكلفاذح



كارضملماهجمدثلماحومثلوهناوثنيةإعتبارههذاحاربت

موردرزقناهمحالمسي

مجردمنأكزكانلكنهنبالشمخيميةفهاالبانيةشفييةأما

توجهأفسسمراسالثوكانتكلالعامةتالسفظالنفقدكاتب

المدكانتاضطراباتوثمنفاضتبالهذاربياولقدإليه

فيذااالضطراباتمعايدانتسامحكانتمالكنهامقسامحةروماحالكومة
المسئولينمالحتفصهـلثميهتسمعروماأنبدفالمدينةةأفيثمغبحث

اتقذلقدضاالشخصيمربهزهذهنهوفيتبالتصرففقدإذااثدينةفي

أصانفمهينقذيقةكانافيلكنه5وزمالبولى

موإجهأنيريدبولسنجدومنابولسشضيةفهىالثالثةيةالهثضاما

كانفقدالجماهيرمواجهةبنبرلسيخثىلمعنعوهالتالميذلكنالجمهور
عئهيبحبونكانراتبوالالصاكةنظروبيةفنإفانايهابيالرجآل

هءثياآخرومصالحهنفهفكلنيولىأماأوالمصالحهم



اليمثزونهألفاخ

أورشليمإلىانرحلةءبد

ؤصقرفهءؤؤدذثءآلاذلثةبنذغاالهثنقهثااثقاذؤتض

الهواحىيثكأنجتآرققإلوتيأكآن5يهدوورؤكلإلىتييذ
أشفرهثعلثةيقزفءعىقبذتجايوةفيآلمبمؤعطفه

أنخشوخؤعتثائايفودمنضيهعذخعتلتتإدئئم
هيةتكاوقييتهترصغيئأنزاىألصتارإقأسووتعنضد

تعمتالوصأفلؤجمنأالييرىمصوبآترعىأميئاإقأهراققة
قزنؤإيؤثآؤعىالدؤؤغايزكأدعنضكموأؤعمزصعهن

هتزؤامنفىزوؤامتتفواطؤالؤتروييئممننجميكحآصثألأ

منأيييعتياثقطيرأئامئذالتفرياقعيتافرنأنأتاؤأ

آهإأضزفثآعتئقةخنثأؤاشثإتائمأخعمتيمافاؤاقننآ
16ألأص

رضلمأإليوباخذهااقاليعيىبجمعأنبولىحممرأيناكمف
كلفعرفالأننالكثمفأيظوهنامكدونيةإلىبولعاذهبوطذا
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تلىفياجتازقدولماكان3عدديقولبرلىرحالتهنلنفاصهل

زاروربمااليونانهسالسإلىءجاكثرآبكلووعظهمالنواحى

لدايلخصلليددهذاكانريما59روالمتاسبةهذهفينالليريي

اليونانمنالسفروبدبودمىكانعنمما3عددوفيصنةكاملةرحه

بمكدونيةهاراآخروأتفذطريقافغيرطريقهيهوديةمكبيلةاكقثمضتهعورياالى

التىالسفنإحدىفىدلمفربولىقصدربهاللكهدهـهذتفاصيلمماما

وفي15اورشلهفيالفصحءضالةيسافرونالذيناليهوهـجمايماطتحملكانت
بوليامنيتخلصواأنالمهـتعصبينيهيهودعلىالعمهلمنكانللسفقهفهمثل

كنهلىءرأسهلمجدائماكانبولىأنحتاعنهيئمثأحديسيعأندون
الناصءهوالأدالبدالرحلةفىرفقائهجمتفصيايمشفايمنجدعددوفي

فهذهأورشلبمكنيةإليعطاياهمصلونهمكنائمعنمقدوبينكانوا
نمثلواحدأكتيسةجةكانتإنللكنيسةوحدهثمثلكانتالجاعة

وفيخهمءإلظهارالفرصةمذهازخيالإخاهبفقدالعامةنيسةللكتحد
أخريمرةلتكلمورفإليالفائبكيرمغمالحرلةاظاسىالعدد

كواةإنهملوقاولوبثهوااطلهذهعيانشاهدكانلوقاأنمعناهوهذا

أسبوعلمدهوتمعتمردلفصحبيومتبدأللقطرايامكانمتللفطيرأيامبعدفيلي

مصرأرضهنظروجهمتذكارارواظأكلعنيهودىأىيمتنعحيث

أبريلفمةقيقعكانفصمصو

النائمالشاب

واشصكثئختمحينميدالثانلدنيوعمنثاأللأرفى

932



أطألمةالقلفييئصثةألطمرممغؤفودولهعنئمخآطتغنرا

يمازقكعثييغمحتايهاتثأألصليصثفهإتاذكالم

يعوشأهءاعصابسويهانينهآيبنتبئواكاأغهاهاثي

ئحآلجعثههكلبرلكانؤإدجميتييتؤمىقألورثالطاتةفيتجايهمما

جمهالعاييالطبقةميئقعهتغعؤالتوئمغقئيماطويالغلتتيخطابا

قآيآلؤآكتتقهغتيهقيغلئنئئذشاتآلفؤيمأمنة4

أكملخبراكعئرصممدتئمفيهتفئمتةاألتطشتضثطرآل
حتابالقتئوألواخربئحكداصاثقخولمليكثيراؤتكلم
يقهنتئمهتثةبةزتيروأ

5239ءأ

غيانضدديرةألتهاطيهىرطلجليويةمليثآصةمذهيلو

كيرمرصتذكروالقعةءرلآلرليالصمفياظدعةلشيسنجدوصفادهنا

المخبةةوابهنمتثشيهغيملوصونكانوااألوليةالكمنيافىالخبز

الوجبةهيالولةهزهخاكافتورجمعفيهتركيمثءعسماعنعبلرةوكافت

المسيحيونوكانأسهوعكلالثريمهيدلهاينثلظككالئالوحيةالحقيقية
ةمسيومحبةصادقةأخوةفيالمالميتناولونالهبةمائدةحوليجلسون

نياتهافيأوالولةهذهلالربانيءالعمثايقناولونكانوااورحقيقية
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ةالحقيتيفييهففقددارءحةالعقيةذاتلةالوهفهاآلناذنقصنا

الواحدهاألعرةروحطهرالولةهنهنتدقدكاتصهـاحبهاالئكانتةوالبه

للناسبالوحيدالوقتألنهرجماءمسائمهذاكانصأنرأيناألكنيسةفى
هالمسيعيةالهثركةمنايحرمواالحتىلليوميةأعمالهممنءاالئهابيدللعبميد

الصابيحتاثيرمنساخنةالنرفةكانتفقدافتعخومىمةلنايفسروهذا

خوسأفبأتشكول5فبيامجتمعينكانواللتىللصغيرهالعليةفيالكميرة

النافنةعلىالجلوماختاروقدلليومطوالمرمقشاقعلمنمتعبماكاق

هاأليوابتفتحكماتفتحخثمبيةالنوافذوكانت5الباردالليلبنسيمليستيتع
بهوفىوستيرالمتعبالمكينخوسأفتونامالمنزلبهوعلىثطلوثانص

فصرخوااليتحركاألرضعلىملقىالشابفوجدواالحلمعلىالناسفاندقعللنزل
نفسهألنتعمطربواالقائالبولمىمنهمطلبللثالشرقيةالعاداتحسصى

مجبقبلالجممورمعثانيةيمدلمبولىأننستنتجالتالىللعددومنفه
اجةخلناتصورجميلةصورةوهنه5سلصارالشابأنتأاكدحتىابالمث

لإلحزلمهنسميمالملىوعلغاااوربجماعةبردمنهأكزكأعرةالكنيية

ةالواحداللهأسرةبأنناللشعورفقدفاكالبالكشاكنايشافي

الطريقاحلمر

صرمعيهأمئوشقثلتنآلىواالهعثميتةإلىقممتتقنآتخقأؤأ

تهذاهمتزقذانفينةقيئحآذينئوأئهآرتنألطأ

إالئآترأأخدنآهسماهـأإلينمؤافآقدهأإئشتىنأاعصزمحا

14



اقلمابئؤأهيهنآائتيضرفيهيآكآقزنآينعثمنىلج

دهىمتاكلإليؤمقلنآقي7اؤهاااؤفي5عىخثهـئقآليإلي

دحمآهيئءاشاإثآليتااانضؤهقيثمزوحيليونآفيزأقضضآ

بعركآالءإالبحرفيحمةأةتآخماؤذأنرتمءئواروننءفي

إداقأمرخلىانتجنةقييمأمبفياززتفرتتأنته

هالخيحمييهميئفيإيخيت9أوفيتكونشكها
161كا59أعأ

يومديومايولىرحلةنتاخأننيمثطيعبولىمعلوفاكانألن
البرىريقإطبامهوسأعإفاترواصفنأخرىبعدومرحلة

شرقيةكاليةحرلىإيهئمرأسحوليمركانجثبألبحرميال3وه
فييقايلمحيثللبرىماريق11فييمعشيأنبولسرتبومكمذاشديده

آياءلالنصهلييددةالوحمنثىإليعتارجماكانذللثفعللماذأهوسأعه
تيلينيصوكانتإسالهيواجهأندلةلمسوعمعيسيرأنأراداوربسالهالية

ءلىمطآحأانتويمخيوسعايهاحالتىالجزيرهمتابةجزيرةعلىبغ

فيالنصحيقضىأنيريدبواسلقدكانـأفسىجنوبميال82د

طأسيناظيومفييصلأنقولذلكعطلتهاليهودةمكيلىلكناورشلمم
انفصلبولىأنرغمأنهنالحظوهناالفصحعيدمنأسابيعبةبعد
عاطفياهارتبلطياهأجداادءحبأمرتبطافيأفهإالاليهودبةالديانةء

242



أليحعلثانقلبهلكنجنسهبلوابفيمهوربمااألممرسولبولىان

وثموقحبإالكللمم

مؤلودل

انمكيايمتةوشفثؤأمنحدكىأمسمىإدتىزمتآلايئهمىمييويق

النتةديئنمليكثأينونخاةهنم3اتئيئقاكآإواءتجاآمآأل
بهللثالفئأخثألمرالرمآنكلتلعكمتمافآعثةأيئاقي

ائهودرربتآكاتيأصتاقيلتؤتحخاليكثيرةوحودتؤاصنع

لمضثصئيؤعمه3وأخبزإألررزاائيغئاشتئناؤخغهممهتج

تبالئنئقإنامىزائبودياتساهذاهت8ذي3يقؤتجهزايه

آأقا7زاخباثيسصإسهتآلماقىآئذىؤائبماتءآلطالثيماإلتى
هصادمآذالممأآلوصيالر2كلمقثذاثصليمإورألىأدم
قآألهقإتكثإطالمثئهذفألمىاوااأنءغفرإذة

3يثىاثخثثثليهحيىؤللطرتيبئؤشتدائذؤئقاإدط
التيألايخذكلكاثهـثسضقرخأتتهمختئىفىعفيتألثيىوال

نةؤاألالثهيعملجمثتازةألشتهذوختالزببيطتهآأخلث

الدنجيعااننماأئضكثماؤصذدتآلشأئثئملمأخانآهآ
342



اشهذاثهلثةهالثهتمآجموتررالمهسـكلهـ ببمكممملىربه

ألطأفئخيىلتمقىفيعيجاطدمنصبنتأةهذااثيؤتم

ننفعيكلغإداخترزواافةضيثمؤزةيهانأخبركمه

أمتاتقةييهآالعذمىالروحكمأتآتاثتيالزمجئؤلجييع
أألهذاأغلىتيفيمبئتاقااةاييأالتيماستهلتزغؤاكه

كالتمثئفقأآلختطقةذثابنكئمبئأصتةذماضد

يأفووتتئهالؤنرتجالسعتتفوئمغأهويثاكممالزجمئة
يهرجمقصتأمئقزواليماللئمؤزاةذآلمئوايختذئئتوية

ئوحلجثأزرزأذغنئأفئزتمأكآراتتاألميمحيئفألثأقي

ؤلكيتةقإخؤتييآأممشؤدغكئمؤاالذ5يأحدئحل

جمعضرأييراكمؤتغهتففيكئمأانقآدزةيثقي

صمأثأضتلتئمأخلأؤيتاعىدتتأؤيصئةاثيتلممهيايه

ررالطائبقاتآلطاضذتشيىائذيئاتجاتؤخاتجاقيألقتعئمون

دتهـيبمةأئيلئميىيثبلمكداأئهأزنئكئئم9ثزفيكل

أألتميئوجمصنلربآكليآبيقصذيمق5قاالصثئضذونو
443



تجثاتآآلهذاؤالتااألخذيئمزأئجءائقآفؤطبمةتىلى

افيصيميطليمءروإكلزكأنؤضطىجمييغأكعقيهزخميأ
ؤألميئمآيرضؤحغبن5فهسـبقييملوبولئيمقمتيقيؤؤقعوا

ثضتهبصيمأثفتاثةؤصيزؤالنئماقآقهآاتتيكيميماآل
هإذللممئفيت

83أل537أع

ظابألنهدقيقاتحليالللوداسسيوابنحللأقطبعاإليمكن

هيقولفصائقابعضيوضحبولىأنحظقكننال5موثرلمجفى

اوأجاللهإرادةهنءضىكلوعلهمجرأةبكلشهدأنها

والقلقهمالناسمرللخوفالوزنايقمولم5ضبئاعهعيف

األفيوحاجاتحاجانىأنيقولننهعلىمعقصداعاعغانه2

ينفقول5أحدلباسأوفضةيفخذأنيثتهلمااليمأتانخدمخائه
ودخصظاأقلكانواالذفيمعهالذينهعلىأيظأنفقبلفقطنفسهعلي

كيرعستقالليهمبحففسهلىييمدأنهدفانلالنسانجمرنانيجص

ضاهااآلخرينالليعنما

بالروحامقيكانبأنهننهيصفأنهبشحاعةالمستقبلواجه3

ييرفلكهكانماسيواجههبعرفيمنبراووحادةاقيأسيماراكانانهأي
همويجهتهمنيهنسيغوأنهالمستفبليواجهأنإليدانهواحلماشت

3فى5



أيضاأصالفائهعنيولىتحدث

وظيفةهفمهذكنلماللهلرعيةوعلةفهمبراجباتهمفذكرهم

نواجموأنيجلحالصاالراعىخدامأنلهااللهاختارمبلنمهمبمإختاروها
ابىاالحزأنقيلطوكابهمنحيطبالمخاطوالئذكرم3إهللمرافأيصارعا

يوجدوحمثةبييدليستالعالممنأهدوىافبناطريةنمنهولال

ديفظواحربأمامهمدكانتدمهاجمتهعنالجمفيفالففلنللحق

هيالدنيىتهمكتيسإبمانهم

هنمهذاتهالتابعمقعميتةحبهاطنةللنصةهذهجوعلىويايطر

فينكفييةفيالحبيموتعلدماأيألكنيسةفيتسودأنيجبالىالياطفة

ىبولقلبعلىعزيزهأفسمىكنيصةلقدكانتويذيليدوىللسيحهمل

هالحبجوكاناللكنيسةجوألن

648



ارجوح

ونؤانعنثزاظآيرىألكاضا

باالمئصقآضةمرمتوجهينوجحمثآأقيلغتاعثغائصمطنائا3

بآتراإألك51ةومنروذمىإذاقالىائعؤمؤفىكؤبىألى

حئماؤأققاآائةصتيذنأيهةلجيإذعايرةصألعتصوتجذنآفاء3
إقهؤأريهتاألممئوليإلمانآؤممامزئرةيؤدركتاهاقئئرعىاطقففماق

التآلييدؤتجذنأؤإدترشقتهاتفتغالسمفيتاكآتتفتاكدقفيصفوز

أدنالروجإيبزلئنتقؤلزننؤاؤغأإعتثقةئنآكمآم

خرنجنأاأليمتمامنتكضدنآآعاؤدليهنأوؤعثاليتمإذتدآلف

بمخآليإلىتراألؤألدالنهميآهقيئتتإمثبجميقاؤبمجمذأه

اؤآتاؤضئيالشآطيئفئزكبتناقيثؤقبأضبيةا

فرتجعواؤأما5المئفيتإذضيذتااببغصمئاةذغفا

خاصيإذ

رامايمنئإلىأصاأفهصئورمنائتحرفىالعئفرأكتفنآؤتما

42



ضرخاثئم5ؤلفأبؤقاكئتآمجئذئمؤقافيخوةقعملث
بيتقدخلناتثعرتةاذجئايولئيعةآزتخغائتدفي

هصندةيئآؤأقالمممبقاجداثكآدطإدائعديثمريائممىف

تخؤتئتيآتتتئأنكقعذارىصاتيرأزتيهذازثآ
أغائومىاعدئةيآألائحغودينائخذزاثأتاكشيزةووييء

ؤرختنيماآنحثهييماذئةؤزعكلولئدنيمطتقةذؤاخآإةصاة

هدةالذيالرخلالقثئىالزوغتفزلههذا4ؤقآ

زئيتيمازنهضتييمافىاليتهؤديطهشيناهكلىائيئطقة

ؤائذيقتخثإتيئطائآهدأستمملنآكنتضأاألمتمالدبيإذ

نجولعقأخابتأوزضييمإليتصثقذآلأنأدطأخأمن

ئنتعذتيئقلئيرودطؤتاكتحكؤدقتقغلؤدطماذا
خليفياوزشييتمتياضتماائولةأنبلققطازتطألثةقيثم
زلتقأئميىآضئقنرآهاؤتقهيهعئوخآلؤببأشم

عيييماوكلإآظؤهتيدنآتأهننماالقيياميؤشدالزببمثمجتةة
بئآزأهبينآلميذاليدأنآعةقئصرئةيغأقعمنآأئصماءوجا

هءلتنرذأحدمقلعيذفيييىؤمؤرجألونمئآإذ
32



يقزبإذبولىحيلتكألثيهععدفةفرتسرحةحواثتن

عثقينكوهثاأورشليممن

كافتمسماأووشليمطمااللفعلىالتصميمنألصلىفدنهه1
قنبأوهاصورفيالتالعيذمخذيرعقأوضعطكجمنهلمهـلماههالتىمعلب

إلىبافرأنعزمهضنلىيقلمهنلكعصقيصريةفياتمابوسبه

مهعاكافالظروفأرأسمرفيحوسارفيهطريقهيولساضارلقدءأورضهليم
لكنملسليمياافرلوأرادههطحوهرتأسيافيافياألهليةالحربألمخءفي

ىعلىوافوافااموتأنأضملإىكانهميوفالحلميةأفرادأحد

يرلىضيارتثمدكهصعلىراكعماأعيشأنمن

هنهابهظارهفيصعراميحياايعدجمكانبولىفمعبجأ2إ
عذامحعتاحهيلىمهلجلتذليسثحقيغة

صييئاسأشيمجدفالفاألرضلمحرذخللسيميبيليأ

ثنيعةلصزشفاليسـبسيبهاكهيكعتحميزهوهقهبهيرحبونمثله

ههممثهثلىمبتتع

ئةسيةعليصويخيدكدكهطرتضضيهثوسلضن

يهفيثنغةعنرجمصرفرعشلجلصنيممبزصنععاكانوأ

يمثغرةخوركصحعمأببيمخبلهاجمحف

تءأل5ء3حزتحماتثوعيا4الأنحمة

3مة61



أصوشيمفىجهات

أننؤفىرخخمزةافيقبتنأمأوزضإذؤعتنناوتصا

هالمتثتمايخجميغؤخفحرتثفوبتإذقغنآبولشنلد

فقمقهمآيهاهثتإسثيمايمثمتحدقآطةعآفييخستمتاقتحذ
ألرتثئجذودقيهفوافتآصيمايخذكليؤاميطةاألقمقالثة

ألودااجمفآزبؤةيوتجذكهأألحأيئهآرىتةأتهؤقآلوا

ئثآروأاخؤقذاصامؤسزؤتىثءهاخصوئمضئرااالذيق

نةءوراذايإزأمرأ2األهقالذيخةرداخأكأخضلتمأذ
ءبىااثهتىخههيتبتيئفكواؤآلذآوبئواتحرآلألطنآئممئوشثأ
ائخفوزحيجئنةأفةخاليكأشكلىئدآلديكونمآدافإذأ
لتأهوروذائذىهذافانلىءتذحئتأثتىتمعرنسعتهم2إل

تقهغطهزؤآلروهفىخلزرزعقيهئمرخاليأزتخةمحئدنآ

برشنىلينهةالظغافتمغلتممتفمزوكليفوالتيخهءزأن
لمئائوميحأمظاأضماأتتسنلذقلعتكأخيزواممأ

إليهئمنخغأقأؤعتننآاألقييىآضمئواافهينيهعقيؤأئا
553



ئحآيطواألطؤىسذلدلةشتنئاظواآلألقختاخ

ؤالرنآهؤقؤاثمضالذهؤئآإألضنآمخذامأأنفثتما
ؤدخعلغؤطفتائحفآالرجآذبولئتأأخذحيتثذ

قيحغنقؤبتأنالمرطاثتبمأيمآلطبمرافمملأثةا

إلتهـثأقاحئمكلواجد
62ال2اأع

نيسةالىقبلتهلقدمشكالللكنيسةواجهتأورشليماليبولعىوصلعند
أنهتقولوشانعلتحولهحامتشهاتهاكلكنعلفياللهيدورأوا

هأبلبولىيعملهلمماومذاوعواثدمهمأإيمانيتركواأنهوداليئمجع

يفكرلملكنهشيئااألممىيفدالالناموسأنعلىتعليمهفيضاأكدلقد
يثبطريقةفيءاألبافكللذلىائهم7بعاداتفيلبرديشعثهأنمطلقا
وسلوكهوإبمانهتيليمهمحةلىبوبا

لصمنيعللهشيكرهنتعهيراللنذروكاننفرهلهمأصيخاصلربةاك

المحروشرببمأكلعثهجمتنعالنذيروكانهرضمنمفيهبهسانكلالعهـ
دألسبوعيقفىكنوكالبادلدةهذهطولرلصهعلقواليوماثاليانصدة

خروفتعةبالنأيرطةلللنهايئوقلفيكهفىالتنوةهدعنهاألص

وطرلنتمرللبزصأوهمالهثهسالمةذييةلأويخةذبمحولى

ءيةعطأللذبمومحرقهرالعميحلقوأجرايتموتعورقيقمن

وكاشهثيتويثمضىهه4رنانافلجعمكثماللوضوعهذاوكن



للهبنذرآالفيافييرإفهانليحميلهاأنعقأكثرنالبلمحهلت
النذيرعلىبالصرفممقويامحالمناألئرإبهعملضيقومكنلذللظ

علىعلظبولسأنالجميعمنمنعوبذالئابهيقومأنبولعىمنطبماوهذا

تكنلملبولمىالمسبةفبا5هذاكليهمقمخلهبولطهأنشلثوالالتاعوعى
أنالعظيمللرجلهالماتلحدهنهولكنقيمةذلءاألشياهنكل

ألضعفعالعةليستوطهالكتيسةلمصدةارةنورخباتمووجهةههححك
ثموهعلرمةبل

يضهتشنويه

يقأتأأئتهوذزتفروتمأنآلمممئةلالمءأألزتتؤتعأط
غشسازالقوهالخبمكلخواخمقاكلئغففيأجثياينئ

اجميئوأثييونهاأفيشرألرتجالىآأيآمايرحيئءآلدئا

بافثذاصيتكمآدتكاقيقييغائتمقعأقتيىخلخؤألفئطذا
آؤعهإقأأيعثتاييتيئدواذخلىختئائقؤصخاؤكوالئامومي

فزاؤاتذكآنواخههءالأئممذعنأئمؤصنعهذاودتعدن

ىدولأذنزاتدالنونفيىفأألفيحهنترتعيماالعلقي

ئصاكابهقنؤكلفآآنضدبهتقأخمتكلاثههيئلةأذ

أغيقمتؤالؤممعتأئقحخاربئوةقيجىولهكلاؤأكمتكمئى
53



أييرإذخبننعآتقئئوهأدظبؤنإتلئمللحععوألبزابث

تأزئتقيلوعتأعئطزقلكئأاآلجيمأوزعفأذالىيميته

أألييرازأوسققفاإقيننزكقنيخابؤقؤاذفيراغمض
نئولقزبغنفوافيكرؤائغصث

يذةاذزأتضكةءؤأيراأليأفةوبةحيقييهذ

هلوتاذايكنؤنتقتئمحطوكيقآتععتحيرئحتتيعي

غافياتئأئمنمذأقيبئتئقصزحؤنبئثكيئةاقيك
زعءءمىعي

اثلمزاثشنىلنيحبقاييعسيملثيبرأثممال
ءكاصصحبمكل

أفىهرالوحمكلصاوتهرفأعمكزحثهأ2لمحيربطننجينه

المعمنبجمهورلثنالجيمحمكثفبئتفحمئنمامعك

ختهـصماوختنهلمهعوكمآيزأ

هبرحمالألأح4

ئ3ثد5نجبألممثيكلكئيسةالىجمبنعثمحى

ةمنعضوابرعيدمعمنفاللمينةتيصتعا

روصالثهغمعكلعئئكلبروأجمقيحالعئرلميهاهيهصه

عزكلظيخيقىهبمهىحمحبةبولى3زركللمأكاماف

ضوكلمكللمجترتطيكليضررلىكهقيهنهمىممهيهرك



دخولوكاناأوفوقيالمدعنمطوفيموسقييصطحبأنهاليهودظغ

األبمرواقيدخلواأنلألممسسوحاكان5بتاناممنوعالهيكملللياألعم
دخولممنوععليهايهتوبعالماتمدهءالنساورواقاألمبمرواقبينوحمن
لهعماجمحثسئولءفهوالحاجزهذابعديرىوهنصدالحافيألمءأى

ليوتترقي

يتخاالمنكعلعالوافقواأتهمحتىالقانونهذاالروماناحرموقد

يالناموهاحاوالتديالهيكلبتدنيىيولىأنهمولذلكالحاجزهذا
التعديمنهاالفرضكةكانالهودقادلذلك5المختارأللهبشعبواالستخار

حعمنعلىيوكانالهيكلغربثهالوفيمحاكمةدونوكملهبولسعلى

أوقاتفيالحصغهذافييقيموكان5الكبيرميرودمىبناهالذيأنطونيا

نظرفيءاألشياأمن2ءللطوارىاالحتياطينالجقودمنألفاألئاد
ءسواتنتفرالجريمةاضطرابأىوكافياألمناسقتبابفيةالروملالحلومة

بالشمبالحاميةقائدحمعصاعندالدلكبهاحمحالنللماكمأويهافاموالمن
منويقيئهعليهيعبضأنيداللمىكانبوولحايةوجتوديالنزولهوأسرح

موضوعيستخلصأناألميريسمتمللمالشغبوسطوفيعمكريينعديه
فيبولىيهنلمالحصنإليبرلسلبنمودللفاحملللتاسمنالعثشب
الروهايةالعدالةولوالالحادتهدافيلهحدثكاالموتلملىقربباحيألص

النمعصبهفتك
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امفيعبارةهـاجهةو

أتجورركليالتآلرغمضثاآذخلطأنبؤلئهةتآزلتؤإد
أرإشت5صألاثصوآايمأتغرثممأآلبمشآقأزرولأنلله

ؤأخمزبميتثةإم5األهذهقثلتعةالدىائمضرئأث
حصيكلص5صهسص5تبىص

أابولسىفقاكليماالصمئخليالرألفباألاربيةيةالبرإ

منةتذنهغئريةررأفسلىيروليىضثتحمهؤدئرلجلى

للثئعئتلمتتمفياألىتأددقأدثميذعوأئسضلجييهحةيم

المثئغمبلى3بيعإؤأثعآزربمورتئةأولئمؤقةأذنآققا

قآئاآلثؤاثآلائهباللقةقتيآدى5غأيمصعكولتكلقتصتار
3ال13أع

أليلحيةمنممبمللهمبسلنهاظارجيةداربعمألمالحصنكان

لمليبهللوصولىفحونيالجنودوإذكانءلئفوبحيةنهمنوسميئماليةا
يردباأليرمنطبفقدكريباطدبابطلبيبودلراالحصندأضله

بولىعيتهنعكانإقدالرجلهنعاأشحعمامجطبهمرأنالجهو

نايمئئعيرلتجهومناوجومهمهـفئرةمباالناسيزاجهأندائمما

تيربكويخدظنلثقفلعةشحدثبهيفتكالشصكادالذىاألسكل

صليمة



علىووقفاعالرصثامقاهةوفهابوشليمإلىمصرىجاآ45مشةي
أووماناوأمرشليماسوثرهلمالرالأنهوادممهيتوناكحبل
انلألعوظقللالهربفاسيطاءهواعاأتباههصعلىوكقاهوبرعأل

خماجرهمجمقونوهمالهيكليالأتباعظيأالنمىعنللصرىهذاهويولى
فهزفىظبولمسكئل5ذكلقدرماعلىويققدنصكباهاتهمميت

آهكالكال4حمعفالهومكالهوجموظأنيمكنلأنهاألملىأخعه
بهزأعوتألوللجمصرليصيتلملىاشارلشكلمبولساستثارياحو

لولمىضمضمهقوةدقبلدعهدكلفىإشارةإلؤجدكويبعت

احماولىللذبنالنلىإلسمصعصةتكالمشاربفهفجرد5ءالجؤكهذا

ضمافعثهيخبهئتقئثكوالقليلآلعت

آل



زونؤانيمثفيالىألمحاح

خبيردفاع

لمجثئمتذاالنىتجاواثائءؤاآلبآاألإخؤيرجآلروالتىأيهآ

لوتامئسعآأغطؤاةائينرايياألتهآروإدىأة2واكلصيؤلمئا

ةلهكينكاثصوشطفط9ؤلذبأودةلزانآتحآذةـأخرى

خمألىكاالثختىليدعئودبميتةلىاثهفاهذهلجثركقو

كةفيأيرتماآيثإكءبرورآجمسنمئاألبنالئائوبياليماتخإ
تميمآتءؤفيذاؤبائةكاناعنرااذةت3تمطؤاصائتؤتم

نةافقرئيماهثضاأيشألكتاؤاصتاغرجآاآلالهععخولطإلى

ةقىيألزعتاثمآاأفارزثأإدالذيطآلصغائتثعيؤسة

يتلىثروةيماورثإذإك5إلديئلآلقيشةدهقآدكليثثإتأ
ءأئهقدئثإالتقيربتؤمىلهذاهأؤألمبآعدىفائعآتجبرهـطمأ

عطيمنؤر2العتمآمنؤلىقىأبآفيألمآليالاصثفكؤ

يئاتضطعآؤذلوشأعماوكائالفيؤؤآةمتؤساألرضيفئثةة
53



أتىالذاضرهئاقاإشوخأليققأآل3بإتأتمتئأتجهت
كئفمااؤاكلواؤازتضوزاتيطزواقيمكآلواؤالذيقصطهدئ

ققآك5يآزآلأققلإداطثفىفإخنيتجالذىصرؤتواتمئمكلتئم
حتجهغةتذفآلؤئناذتحمةإلىحمثؤادالرثإفئملي
هذأنتكتتمآ

2101ع11

عثلىفاعهفىيبنىالوهوجهـبقأمامهـنعنمدافيابويستي

لدرجةيقيىللعثخهارجماإلتأنوبديهىالمثمخعىاالختارعلىبلالجدل

علىبشتعلبولثاودفاعمجادلتهأوفههمحاوكاامشك4أأمامصامدافيئأنه
هشيارضتينفقطتين

بوالبنسهأالذياألموفهويهوديمهمأنهلمبتفهوثأل
كبيرهنامدوهحاطرسوسوهومنوه34في9122كو2قط

ويئيىعهرمصبنحدأقعالمتوسطاألبيضالبعرعلىءميافهىهاصملحا

ييرفهمبواسأنةجابهاوكانلصنرىآيامئاآلقالطربقعندها

قئلماتوقدوسءللفامعلمأعظمنيئاقدىعندتعمولطأهرابىبأنه
آباثإيمانألجلالكنيمةدطهدصوهوءنواتسبخمسالحادثةررههـ

همئهمالعبارهنفسهبولسيقدمهذاعهفي
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والفارقبينهموبينهالحألفأوجهلهرمهمنصثمافىءاجزنلك3
الناسنفومحبواللة5أاالغلصشاهدالمعهيحأنهوبيثهملينهالعظيم
يوسعأنيحاولفيكامهوهووحدلملليهودكمحبأللهوهساعرفلقد

أنأرادواألنهموظيةتجديفارماوهذايهاليالملنشملاللهامتيازات

هلوجهوجبهافيالىرأىهأولينهبينهمالعظيمفالنرقبالئةمطأنفعهمنحصوا
وليسالمنفملأوالمفرزعوللقدسأوفالقديمىللقداسةميقلنايفعروهذا

هخرىافيالحياةإلياإلنتقالاالنفصالمعنى

ومنمنهمواصدناحيةمنهوفياخيتينأظهرفاعهفييولىلكأنة
لهمةأفرزهلدئةلكنبينهميعيشأنهولوعنيممنفصملفهوىأضناحية

لمهمةأفرزهاللهلكناليلفييعيثىفوهالمسيسحياةهيوهنهعةظ

عنهممنقصلكنهلىللناسمنوخاصة

حماتهقصةيكلىبولس

ذىأقئتآدفيافوهاإئال9تهآليأيلطائهيرآلكتعقؤإذ
هدئثئقالىصهءققيمانراغينإئذ

ينتأاؤقثئهودالنائدوميحسامتةاةزجآلإكأإنحمئم

األخاأءألي4ؤقآؤؤقتإقأأقئالسصحكتالطألهوتههـيج

مآاآصاالققآذإآآفقرثاعةالثلجئثففيىأبصريثاوأل
53ث



ألئلمة5قميماميئصتؤتاؤتصثقغالجآزؤيرثيرتشييتقةدتتمنتختدثآ
نؤالضةثؤشزأةتمآافاميييعيباشتاهدءتاكلكولقعتت

هالرببطإبنميمءذاإكخطآلءنيذؤاتءؤافنمؤافئيمآدات
تأمعتحأشأؤغأوزبئتييتمإتىت5مآزقيتليؤخدث

صؤاخأمثوحهلقآألترأةألكل40غبفيخصتئعثأنمماكليائهه

ققسفمتثتيضهادذنئوذ4ألنمفيلجتموزشهاهمنعآجآل

ثكىشصلئجفيلماسؤأةأخيصيهئتقبمائجأذودقهئمتازب

ىكستهضهيإلكنؤعنقااروعضذئمئفكجيخآؤبئصولطؤكليافي

يىاكلموةريطالقثماببؤخافظايقتللؤزاصحيآأتاؤايةا

اتبيئاألمتمإتمهزميئلثاعتقإقضأ
221912أع

صاندبسمعونهالذيناليودمقواحدىأنهيأضمرةبولىوبوكد

هذاكلبولسقالاليهوديحانرمهسمصرجلحفانياقابلىدمشقإليوممل

إبابرإيماتتحيميقعمدفهوخاشأوموبدرجلأنهتهعةفقسهمنليبعد
كنالىالمحهصرةةاالقصصمنضالومانجدلهوتحقيقهيل

أورشايمإليزهبيراحماأنسنكتشفعلى9أحقرأنافلؤا5لوقايمتها
أنحمبلى9أعففيدمعثقفيوشهادقهربيةالعهابهكىمزسنوامطثالببعد

63



ولكنناعليهفاضبيناليصدمنهلخرشكلتحاثألنأورضليمرلث
فحاضةمنننبينشارضوال5مارعلىءبثاأورشلهمتركأنهمتاخبد

يردلمأنههنابثبتأنبرلىأرلتيخسزأويتىمغتروىواحدة

انقائالبولىعارضهأورشلتمعنلجظووجليامزياوعنداليهوبتركأن
أليقبلنداليصإنلهظلاللهلكنالكييرطثلحاعيكلغظاللحياته

فبولافأبيالاألممإليسمرملكبهلىئم8عنىشمهادنك
خاعظللىءجاالايوعسمدهعلصدرمحكلفعقىعلىبمار

هندىلنالواحدباطرنجولىبردأزثبدنمخاهتأما

تعطااإللفاقأخذوماأننلجيالقىلكنمتجمنهطوالعطيةلكم

ورضهثياكرهوهمالممصصلمضو2لممءلال

مسهعاصلحيللفبرلىإللحياهملنعىبمبر4وعدد

هاالتطاهيبشنالوهو

اللهلرادةرفأنللمسيحاضفأولكفثسئميلمدممألأ
ويطييها

فييومكلتعيثىأنللييةفطاةهشهأناليلأرتجصر

يسوعأريأظدىثائمكلسعصلحلألنن04احضوة

حنمنيتوانابهنعنيمثههختههقصوتروتسمع13
صوتمنأعلىلمهصوتكمئمايعيرءالمعصويمبسمعركانهإلخر
هيشلذاورعيئعبأفاهليصأااله



مريرهعارضة

قاةليخهأمنؤاتههرقعواثئمكاتةاهذهختىتهفوافس

ؤإتلجثمثمآأنقيورالكان4فياألزفيينئذاةذءذ
اتجترلىإمازاخونكلتثقمحم51رحونؤيئخودطأؤاصغ

فخكلىانقاضثمئكراإلىهفمأناألميزأقر

داحتمضغولطصنواتصنرجميتتجبئقيتقتميهبعقرآاب

اتجوزقفأؤاأكةأئتقاثلبؤلئمنقآكميأطلميقدوةفلما

تهيئقإدصقصهتققيغئرآزومآايمإفمهتخياواآلطتكئم
آتماذاانطقاألؤأخسثزمراألهآلحاهتذةءأأذقآ

راألميقجاياهيىزوكلكلالرصدانفيمعلأدقمعوة
هزاألمفأحآلطتنمققآذ5زوقانمآأئتلىءقلىته4ؤقآ

إولكهإلفىأليالرةننشاارثرغقيتنناخأتآااب

ئواائإليخآغئةيرغىنمسؤإلفئ5آنتؤقيثتقىأنآأما

لمءؤوقااأءتمازاآلجمواختمثىوةتخصةالطيينءئز

همرررةتذوألة

62



عحيىفييمآدجمقاتمانلمتجالظيريانإذهائغلفي
زومماهـضزتحهأتؤأتراليربآطحلةغآوذاثيئ

لديفئمة4ؤأقآبؤلئهنفأحدزممهغؤكلصةا
222353اع

تبشيرملىاعترافمهموأبهنأخرىمرهالجمحهاحاألثمكلةذصعند
دوناللهيمنحهاللتىإالشهازاتاألمئتععلىيعترضونكانوالكنهماألمم
باليهوداةبولعىنادىلوناموساسبوالمجيرويحنتنواأواليعيودواأن
هاجالمسيحيةنععةعناألممعلمألتاكنمايراعلىءثىرصلطلألم
الييودعليه

بالمالبصولوحواعرخوابأةالشرقيلطريقألغطهملهعبرواصوقد

الجوهفيالترابوأثاروا

شيئايعرفكانلكمنهللهودبولىبهاالئىكاماآلراميةاألميريفهيلم
قررلذاللفتنةمثيرأىقبيطوأقفتنةأيةعلىيقضىأنيأنهواحدا

ليببرطريقةأبدلىكهاعقوبةهذهلكنةولمبالضرببولسحصيأق
الجلدمنسوطعنمكبارةوهيهبالجلىربللوكاناالعترافعلىالشخص

الطريقةبيفهالفربملونكانوابرقللونءالرصاصىمنقيلمحهنمفي

وببقىمثباصمنفطعةإلييرإطالمذنبوكانجرائهمنماتواثيررنويم

همفل15إلى9ورجبممحةظهر

شيثرودنهلظرومافىعانإلجدوزالانهفاثالبولسيرطمعندثذ

362



جريمألكماأماففجوبمةضربهأماضاكطعملبالسالسلروماقربطلن

ضافوشروماذعولطنأةبرلسعرحلذلألألبيهاإلبنقتلابلب

فقداألعيرأماحواوأتمجردعواطنبولىيمنولم5جدااألمال
أتاألميرتأكدلقد5ءينوالروهانيةهويةللىوأضذحريتهيأشش

األميرحللذفاوظيفتهمنطردهلملييودىخطأاربكلبيوشكعلىكان

هدلشكلةعريعرفحتىالسنهدريمىاليهيقدأنوقررربطههن

نفعدألبلاللكنكثيرةمناسبدفييقديهرامتبونىكانلقلى

إليبنضهيلقلماذاأوشهيدايصبحفلماذابعدتنيهلمرسالتهأفىيعمانه
إلىينفسهيلقىظعاذاالمسيحألجلوهاحياةأنمصيقدآييرفإنهللوت

داصمدونالوث
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ةأليمثزونضق

برالمى

أقياإلخؤالرخالأكأذؤالمضيعفابزثىختفزش

آمهـاثيؤآهذأيلىيةصشثتدعمافىجيرممكق

هجمهءتعئرؤةالطيثقةافؤيفينانكتهتهؤنجممىصتانئا

اثمتئمناظآئياائهآاثةضوخةبملئةفىألطلذكئ

أفزؤأتضالعحسعىضتتتخمربئقتها
كهتةئلىتأمأتهثئه6يخونالؤضالميئلمؤعىظصمزي

زئيهىائةإلخؤهأأانيفأكقئعةفى3مآلق

اممفيهفلىالضيكةشةىميههـقكبرفيكة

ؤاألحرمتائوييونيننهنميئكألئآثدلتمةثعا

قرييتئأنأيألصالرلجكلأمهأثمفيتزفيضزشنليعيق

ؤتعاأحاكتمأنآلالمؤالتياتةتيتماييئان
قانصئئوييييئينللشالققىنيمبزثحدتتاهتقي

562



ييآتةتينمتإئهبنولؤنالنذويييننفيهكلـاظاغةالشة

ذلمةتيبقبفيأونوناقريباؤأمازوحؤالتالكؤآل

واؤطيخقمبالقرهينممكستتةوتهفنغإئممميآخقخدث
هئيتالطانيهدافيزدبمبثضنخاتالمثقأإلجاننفىئخآص

افةقبمنخألينئهقذكلتالذأؤزوفينؤإن
خواتتةأنجمىءاألماأخثيزسكثإزغةمأخدؤتصا

مهؤمضنءوةةطؤقييزلؤأتأنهمضص17قأقربولمئن
كرهائمثاإذالثواهو

33151اع

كهاسبهارييكرققائدوكانهخوفدونيمالسهدفىآأمابولىيقف

اعلىنفسهوضعوبألكاألخوةالرجمالأصهاواضحبتعدخطابهوبألخلفه
بالقولىيبدأللمتكلمأنالمعتادوكانالمدريمءساأعهستويننس
فقدبهبضرالىكهنةرئليىأمرياعقدولكنإمعرائيلوخشللنلدةأيها
الناموسءلهتعد

مجلىأهانفقدوجههعلىإعرائيليايضربنأنعلىشصفالشربعة
لهاسدارلذلكاللهجاللعلىيعتديرجاليفربمنوكذلكائة

دةالعاجرتلذاكنجاسةمبجسدلمىنفقدالمبيضبالحاظودقببولى
خطأمبيضاصانطماإنسانأىاليامىحتىاألبيضباللونالقبورتدهنأن

662



التلعزجريمةسبللرثيسكنوقدللييضالحائطأبهااسبوماقالهمعنىهن
هوياحتانأنيقينايعرفبولموقدكن2282خرشيبكرئيعمافي
لصأنههنهمعروفافقدكان5سيئاصيتهحنانياكانلكنالكةرئيس

يرىأنهيتهييعنىكانوبولهالرومانيةولةاكلصملةيعيلوضاقعرة

الوظينةهذهيشفلأناليمنللىكهنةرئيسنمفيالجالىالشخمىأن

الصنهنريمءأعصاأنمميجيليمموضوعكانلملىبولىانتقلثم5يستحقهاأو
والصدوقيينالنريسبنمنكانوالهدريمءفأهضابميتهمإلىتونيتع

الناموستفامعيلفييومفونفالفريعيونعقإتهمفيمتضادينوقدكانوا
بوشونالفريسيونالمكتوببالتاموسإالالصدوقيوناليومنبيمااللفظى

الفريوذ35اإلرادبريةيؤدنونونوللصهـدوقياإللماوالقصدأللهءيقضا

الهأربسيلىفاوأصللصدوقيونإجمرهامايوالروحبالمألئكليؤمفون

أنهبواممىأعلنلذدكالعمدوقيونيصمدقهااليينمااألمواتإمةبهبوعفون

وحدثتنفسهعلىدريمذلانقمعموعندئذالقيامةهرعلىلميحاآتهفويسى
كنرالمإليأخذهلذلكبولهىعلىانتافيمناألميرفظمتازعة

حيانهفيرمقاخرحئوسيلةجمولارببولسكان

مكيدةلضشافإ

ئثآفيبولعمىيآلتةؤتآكالرئابهوتإشلخا11اثيتهؤزط

لمثئقذكلفىأنتئقيثاهأعهداأورفتيمنيلييآذتضتيممما
ههسءهءس

ايفآقاودالتهـبععىالئقازصخضازولسا5ضااترويتة

763



قهمزبونؤآلتفقنآليأمإبيىأتضتهئمخزفوا
معأأختزهثدإهدآثعألقنوبزلئمنقئلؤا

قذلؤاؤفيؤالهثعئالكهنةءزومتاإذقتقصوااؤتعين

هلعهنخآلفيخهماعتمطآلنفأدظجزمانمفىااءخز

هأقيكئميرألغتلثمععمحمغأتماألييزاغيموان07ؤا
ألهئاتميقإكضقخعئواأقئريمونئمكأئتذا

أخمتهائأ9نمكفتلمعنتيثوفةشتزيتأنقنلةونخق

لئيآخبزشوكزثمتحطهقبيالكمميقكغلئهنفي
بهداآلضبققللميطقئكإللؤلحذأيىبؤديىظضتنتى

آخقثيبئخيمضتيييتعتةألدطييرلالعثمابط
ءشزعصء

البزفيلهىهيصفيلشتطاألمإلؤكللإلىؤاخضزه

كيموأللآلتيقهضإقالتثاببمذأأخير

كااجمئؤتاضضئنضررأهبنئىديألميريتإل

طئموأأنتخئوأالصةاتآأنةليمانييئضبيئتك

أنئزمحوباكأخمماقمضعفدآبزثىفمرلأنمئك
هال



كفزألطيةهئماتتائقدقالقهتذزتهريأئجألرواصئحخم

أنأفعيتهئمصرمؤاقذتةكآمصونيثفئمآلرصثيئببازمق
اولطررترروالن15ؤ5دلموقتئإؤاشرؤآلا3يئتأآل
ص5و

همئلثغدتااولشفاب

خسدإلذءاةآلأناةإإيمموصهابئالثمعؤ92أاقاصأتم

اأعول4وقآئاتائلؤادةكمقناثندعآمم5بهلذاكاتثاسثهإنث
صـهتغهسـلح هثاؤكلبصانآليقؤمبيزشقعرإلىذهبؤايهكآلءتى

آيئرصؤؤابااقذةهذأنليالمهامنئءإافاةءاأأينءزايح

هالؤالييبيثنهنإذعتايماآلؤزتنبؤله

329143أع

منللتخلصوداليايهااوصسلالثىاألبيادأوآلنبدينشيئنعدشا

يبيحوثفهم5مباحاالفتليعتبروناليهودكانمعينةظروفففىبواس

أقعملذلكأخالقهمعلىأوالناسصاهمحلىراكاناذاالشضقتل

فشلتاذاالهاليليننىيقولمسموكانبرلسايقتلىأنشخصاأربون
هبولىايصلىحىبواييثعرأويأكواأالأفسموااخاصاءوهوالاهلىفعلفي

هبرلسأختإبنبراسطه31منيثافهاننيبةخطنهمفشلتظاطصاسنلكن

صضمجردسبواكانامدالةباةالروماكالو7اماماممقدارنيمثانبدثم

962



جمكنابخودمنلببرةفرقةاألصرأرممللذلكرومانيامواطناكنهكان

قيصريةإليبسالمبولسوصولمنيتأكدحثىصغيراايثانسييهاأن

فيكسأماملياكم

ضدالمستيريوتعصبمودلليكرايةبينللتناقضهذانجدأنغربب

الرومافىاألميروعدلةدحءهدووبيناطتاراللهشعبوهمبولى
لليهودهنظرفيوموأممى

طراالاآلرسا

ومود3ئجإلصموزةهـهسذةخاورشالةؤقيتت
ادتايهأقىابغحمآفىزيزأةاإتآلماعضئهـزرىليبيآحأ

لموثتةانمعهقاؤا3مآؤدااسيكةاآئا4للر

زوضاثأةأزثأخإذهؤأتةذروتةحهالفصأئجتانث

مكودطتمتضكآنؤاطهـآفياأقيلالبتمءأأنذأوثوفي
جهةمنغاكذاثفمتةمزتجد5ليهتسإليؤنخهبمعآ

انفيزدأؤانيؤتجتةتمتثضصكؤىؤالثيئيميخهنآثئداىمع
تصييزأدطورةهءيتكيذةاغلمثأآحممحتحهتكنآ
آيرأذإتتلمؤقعبأزمتأئهثؤدأايطلالركال

شعآفئنأ53غآهضاذيخثتفوفواأدقخماأهالئمثمئتيهيق

0172



تنآلييماؤاودهميروا8ا3تآبؤاشأخنماواالضمنكؤ

تعةونآتذقهالقمرااغدشائؤفيإترمرشبأاد

واؤذرةخرتواأذخاكلتأفآاؤاوكنهرانئغعثالهةواور

قرأألآهاإتييمااياأئسنبؤلئأخكزواانؤاليعالةالرلة

ميناةأوؤتجدفؤآلتهليأأليأاآلوتةتاالريائواأل
أضاألثعتاتكونأئهثاقيءصتخفذمتأئم4قآ5أليهيماس

هزودشهقضرنما9يخكرعىألطؤأمر

325353اع

وكاتمريةقيفيبلأورشايمفيالرومابيةومةكلىاكرمىبهرءلم
ليمسياسودبوسوقدكتمبفاككومةاطمقرإقألممبيرفهيمارودص

سعافةمعهمالفرسانوحملهاالقضيةوصففيالعدالةفأمفتتمثلمحايدةرسالة

ميال52تبعدهيتفاطيباتريسأماهيةمماليأورشليممني56

نبالسمأمولةاألخطرةكانتابتيباتريىحئوللمسافةأورشليمعئ
لذلكاألممإلكنهامظسةودإنفيتمسيرنتفالمسافةباقىأماالهود

فقطالمنهرسانااليهرافقهوأأنتيباتريسعندلقواتمطالرئيسىءالجزرجع

بواسإليهأرسلالذيالوالىإسموكانلتوصيلهيهفابةافيهمأنرباهتبم
السامرةحكمأنبعدصنواتضمدةالهوديةوقدحفيلكىهو
داهياتهبدأحلقد5رومنطردنأخريئدستوبدسنتينمده

172



علىشعلأنفيالكسكنتالحظوةذهولنيرونمتربمأخوهكان

تاويخعبدفيأولأصبحويذثمهلمحاوطنةاليفيسأنثمحرئه
تاحيترسوعافىيلللؤشخعنهفالواليةحاكممرتبةإلىيعسذالروماف

أعرلضالثعوقدقللعبدبروعلمالحاوظيفةيمارسلقدكان
ضيممفكيتالئانيةأمامعرروفكيراألولياسماألخرىبيدواحد

أغريباعىيدودصإبئةسالوفكانتالثالفةأماعيوإتراألنطونجو
ثمربتللأقامعمايتأجرأنيتورحالالشككثيررجالوقدكان5األوال
قيصريةإلهفيبمكندملرجالعمابهأنبرلىعلىنبمإديهلضالقر

272



ونؤانيشعرالزاقضخاخية

باطةوخههةتماقخطاب

ختايقىئبثأايناختأنخذزأئامخشهوبغذ
هبؤلههنضذالؤاليمنواةئلمعىتئألمخةؤخييهوخللمثيع
خاجملؤنإئغآ5ئالتم5ةلالةتكافيأئممىقئبتذأاهدقيققما

صتصآأألكلجذهصآزتؤقذيلضمتآلمقلىيلثبيراهيط

نيكقشقيفايييكنمنأنقزينأأذلد4قنشذييرك
ائخثرآغزروأليثؤليهيقنضوؤفيزتالطلىك

اهأوتجذنآإذفإثايجفيكباالختماليتمنتقنآأفىالتممهن

فيالذيخآدىانتهجميعبثغةفئوئهتيبئررأمففولالر

إتجسأنهغشؤقذآجمقالئاصرشييحةؤشداتمائتعيئكؤنة

تعتخهععتئيماتخخهانؤأزذنآأئتكنآأنفتاانقثماكل
مئئةشضإليإلزأخلىبففففي4األييهييتشلفأدشتناهـيآ

تزتلقآليأقوأألطيخيماءافمهثنتيهيطؤأقيتاأيئكآ
2أل3



ائتيأمولياهإةجميعتغلتمأدقهتخضتإداسكم



اصلئرضىقكنلمرومااقييىوالحركاتهذهإلخماماك

أيضاهفعالةنهااكنللةباأخهاتهمةبيلملمحاقرشاوكا

الجماطةوهمهالصدوهمنثآالككانالمجصينجىبولى3
الهنةالىألءصإئهاكجمكل14ئنجيىومعني5ميهااونهوالاروماالمواإل

ءلمم4دلوالهجماعةالرومانضحزأكاثأملثترتاهىكانوقد3نيخوفوا

سلسلةألخهااظطورةمضتهىفيكانتمالثاالهيهذهأياخنالعة

األكاذيبماأمموأوهيملفويةقائقنءأوقةاطصأجزا

لسبددفاع

لباصتهلئمتأناليأقىاآأتااؤةيذبولممىآلتتأ

آلاألكلذهالكآلضي5ثيزهعيمهيئصددهأكضأغاهـقذإذه

تئيتآنقآيرواشتتاؤأ5شرولوئجبأأئرىفيابخا

يدتصةمحذهـقااعرأثنئبمأنحثرليقينهآأئة

أصذااخاخكلائةنارروفىفيوآهاوزشييمفيممذأل

المديتةنيؤايعالتضفيؤآلالمثئفعيناكأأصئتغأؤ

قأاآلنيكؤلطتمثثمأ3تراذألظتطيفولطثؤآل

تهلؤنتةالنيىالطويتيصسضصنيأيهذالذاقرعيننكذ
576



دتئرليرهزقاصلييبممنابافيإلةءئذأغرزأهـئبمخه

وتهثعلتضمأأمآفييالتةتجاالرؤلياهإبتؤاألالئاموعيقي

لذأإثء4ؤاألةاليفئأألابفيألنويخشاتةكنؤنتمتمصوهائه

ينوهتييةيهرمأألداةؤدطإعنفىأدليبثمالأأنآ

بذمىخأهةئماكثيزةهةسبؤتفذؤالئاعيالتلنخؤ

صآخآاطائةيخاهتقيزاتكلذلبؤاإئذاؤيركيئكأؤقرا

ألثةمأإلهضلق5أمثينودسئمقؤهملهشئبؤآلمغخمج

ذةقيأؤ5ءتمأشىنمألكالطؤقمثنشكؤاذصتخمزو

أمآتمفآئجؤأنآالذنفمنفيؤتجذوامآذادفهعحفم7ءهؤآل
ضزصةالذىالؤاجدالقؤلهذاحقةينإألانمضع

مثكئمأحآكتماألشؤاتإتةةأفيمنأنمطبئنهمؤابه
آلتؤتم

425113يماءإ

د381عد55آسيامنيهودهمترمفيايقولالتىالجملةفي

الجمكبرمالمنتصفوفيشميئاولطبحأفقدمخوجمخطأءفيبودس

صورهبربناالترابطعدآدىكنمترابطةغير4الجماجعل51قؤمللى
مصراردفاعبواىفدفاعإننالمنبولسعليهلماكانحية

62



حدتتعليهالقبضمأساةأنيبينوهوصطائقايوضحبليهنبالهو

للناموصينفسذكانبيمابلأورشليمفيءقواعطايا4وآتينبيما

نفسهعنيداعكانأنهبولسعنهظيحةقائقاطومنءالهيكلوالهودي
ءرثالمبةأيدانجدللكنناالنفسإحتراممنبلحةوأحياوحماصىوةبة

تفميرللناسءأسالرجلبييامرانلاستخدمهماولوارةالمأوالذاث

عيهوقعمواأعالهأعظم

ءخافىألحاصويعمكل

يأككرتنملمإزكآدطمقأفييلكنىهدايهغقآضا

زلألمييعييآشذزانخضقهقآثآلالطيريقهذآزأعأتيءه

بؤاكأئحزشأنءائهلمتتآوأهريهمأئئنءصنأ

أنهأضخامهيئأضذاحمتمةآلؤأنزخعتةتهذكفىصؤ
لمجلنهثأجماتمإمأذهـثمآإآأأؤتةيحندى

ــ5ءهــأاها يغؤمهعبولثآمعثشرفامىوديةيؤمالدروم

نوأنتقةزانكنكلييتكأنصتفيؤقييائاأليمآلقمحني
لتؤأطييعيكعىازتحقتتكؤنأنييدأةاؤاأليئوتة

جمأنأشتمذمجذؤقثتقيصمفمثخؤقتئفآؤضثلق7أأئا

انؤلذيئيئظيقهدراتمؤلئمنيفيتهأدظتزخوأفعا
72



كماتةتأكتىؤلقتهؤيتيكأكثرازائنههنتخمفزة

كخييفةتوعىقيتبورنحئوعىنيييكمقملضتتألط

توذجمئةالتهوديؤدغاتيئريايييكنمنثعآنتالد
روقئدالئهنف

43333أع

وإشارابهبولىأحاديثنضلكنبرلىعلىفاسيافيدكسبهنلم

ودسملىإنجةوهيدروسلالزوجتهمعفيالكىءجاقلبفيالرعبأئارت
أزيزومىإعمالثمن9زوكاتوقد5ذكرناكااألولاسرييأغ

هماحبمساعدةفيالكتمكنلىكناأسعطالإميسامالصاددسكنمهفىـ

فيالكعىأنالعحبومقمنهواجواكزوجهابؤكقناعهامنإأتوموسإحمه
سنتينالسيشفيبولىظلةالقياألاللهططالببولىحدثعندماإرتعب

قيصريةهانقامقمناككانميهموبشمرارارهتجحيخلكسوكان

وكانتباظناجروتناتلواواليونانيوناليهودواختعميوناليةأميهودية
آالففاتاألمميينساعدهبوأمرمقواتهفيلكسفأفزلللهودالنعرة

اليهودوثءوسلبتهبوتنصذاألوامرهفياتكمىالقةوابوتماليهودعن

لمذاالحاكممنروماإليلكوىالثإليللهودلجألذلألللدينةفيءاألكنما
شيئاينتفعلملىكههاليهودءإسترضاأرادألنهالعبنفيلىكلفيدكمىكقى
فيفيلكىيأكروهكذاوكمطأخيهمركزولوالمنصبهمنطردفي

النزاهةعدمعلىبدلبحادثالجديدالعهفيوبذكرالخزيرمزالثيارغ
صراحهقإطإعنهفيكانأنهمعحنلفيبرأصكقىإذ

873



ؤأنينثزونممىاصلىألمحآخ

قيصرالمطاىلشحكوأرفع

منأئايمثآلثيماتفديذةانويئإذؤمىةقإلتمئافآ
الثقتةسكلزلهرفنةلجيتمإوزفضإتىألصيمقى

ةروغقييماقيطايئةنتقعمئواؤانؤأئ5صثذوأاوةءوو

إقيلؤهـكتصآيفونؤاوزبثتليتمإذةيتخيتثأن

نصةفىبؤلئمنعرمىأنعنثئتفأجالالطوإقهق

قيههزليتفؤقآذآلعآلمجةصطتأنرمعفؤؤاأل

2بنثهألبمالىاهفافيكالطؤإنإلرونووهمبههمهذيا

عثرمنأكئئبرعئقئمضرتؤتغذمأغابئقئتشئتكؤا

اليرآلتدينتمأكزفيبآشانغلؤفيقردألقتآلىائىذلىءامأ

ودأاؤلهؤقفرخقفلماوائمنيقايخآنهؤاقز

يولئثهقيؤقدئواأورشليمثحذزوااقدكآنؤاالذيئ

كآفآإذ5بزيخوقأألتاقإزواتمآأل5ؤهءيزتجذعآويئ
973



ؤآلالهودمؤسإليآليمثمة2أخطاثمآبالمجثعغؤ
يزيئآلكأنبنفمعثضجمةؤلى5قيقرتليؤلمآضدأهةالمه

ييصئغذأناشآلمقآيبؤلهئغأتجالتئةجمودء11ؤدغأذ
األمورهضههجهينلذئئنآكزققاغببيتمأوزشتإلى

خنهثمةقيضرآلوآلائي3تذىزايفآنآبؤلئمنفقآز

تثآنمكمآءيشثةفودأاأطلمآأنآأحآكأتفىإئب
عتنيهاعتتضثاؤمااب3صالثإنهقفي5تجثتااضماأشتآ

آهإلقنؤااحءانقوثينصضنيأثققهمنثانيؤبتيعفتجوأ
ةضتإصأخدقايثآطؤآلديهخمأصكيتفالئماشتللماكق

جيقثذ15دعؤائؤايغانآقمرفيؤليلهغفيمهتيهأن
رقعتهرءزآليمأجآلتانتعثمؤزةازبآلبمغهعئئوشتكفغ
تذقىقثعمريليدغراك

52129أعأ

رفالأنناورنمفياممسننحتلفةشخصيةفستوسكان
بدقرفيومستقيماعادالرجآلأنهكانلناييننعرفهمالكنعنهالقليلإال

أنيهودأرادطيبةوحمعتهنظيفواحمهماتكنهلالواليةمنفقطسنتين

أورشليمالبولهىيرسللنغروهأنولواطدهوصمنبتفيدوا

082



ورامنهمسبالعادلالرروماقفسموسلكمنربقفيلقتلهظةظوال
وظورةءدهامدىنستنتبمبولىردومنشكمواهمايقدموايريةةليإ
المقدساتوتدنيسبالهرطةانهموهفقدـضدهايهوفىوجههاالىإاماتا

نتاألوليةتهىةانالرومانيالقانونعنالنظشوثالفتهقوائارة

هءابزامحضفهماوالثالفةالمانيةهمتانللتأمانظرهموجهةمنمحيحة

عاطلتولىاألولىاأليامفيلليهودضدالوقوففييرغيشتومىصهقولم
كةياللمعلبمأورلملييذهبأنبواسيرفهبهلى5وصمذطاوعاسثرش

أنأكداتبراحاكاناكنللعادلةللمحاكمةهراقباهويقتنابكهن

خطيراهقراراأضذلذلألليمأورثفيدلةطشكونلنلهباللبةالمخاكمة
بوغأنعادلةبرءلخهعابأنأحعىإذاالروماقاللواطنقحمنفقدكال

للغكانإذاااليرفعقالطلبهذامثليمنولممباثرةروماإقض
توقفقيعرإلىشاكواهالمغرحذافيلالفذاتفيأمممكلصماأوفاتأل
عندمالذللث5ضخصياقيصرأماآليحاروماإليويرسلمحاكتهاتءاجرا
فتوصأمامصن1اىدعسصراغأناقيعىإليبالقولبولثانطق

يكلمجنلممادبواستحفقاصئوصجأدعوىروماإلييرسلهأنإال
روماهإلىللعودةوهوبه

يباسوأصنهرفستوس

انتيأأغريبآعنيئافىأيأمكتفتمتؤتفذمآ
كآنآؤقاثومىفتتمأهتلمآيكلضرةقض

إذؤتريييهى

ئتاكتصرفآفي

982



قآثالبولئصىامرالتلكئوبنقثغرضىمزةأئاص

يئروءليضىؤءق5أمييزايإلكئيىيزتحةلدزير

اوزضليتمنيتفيآانهودؤقشحآيئكاذزؤصآة

عآدقازومآيمتلمسىأنهئمقأعقئليمحةقأآييء
ءعفكهئثأةاؤلطحسأنقهبفىلفه5رراأصواءماةصتأن
غبيإلخيجتضةفئغلىصأعحتةقكتائففثصؤاتجتةء

دولتيطتجآصتفناإلىواتتأقألاكويأثا

ئزفئأدثؤأترتائوالتييئفحفئائغلفيإئهآأل

ؤاحذهييثيمايأؤاآؤتةصشتممؤنائئؤتىقاالئييالر

يخةائلمتيمتمهيماءلهئماجمأكانماأخمنتماكي

بؤلئؤكأنإتآقذوعثاشهطؤاحدؤغيقآنحهثمدحهه
ذاغنصتةائتعضفيتآبممتأقإذقاةإتقؤذ

نالثةؤلمجآكتماوزلشاإلىتذهتتأنمثتاغرلمةالهلمحا

يكخأاقىءذبؤلنمنتمآآلثزلليهناألؤىءننجنه

إلىتهازمصأنإلىطلمجةزتأأةناوغهئطصلنهخمىلمجفتظ
عرهر

523112أع
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لكناوبربهالجليلنضيصلفلسطبنمنههصلمنطفةكاطاغدبباسن

راضياالرومافىالحكمكانطالماةالصنلىالمنطقةهذهيحكمسيظلأنهيمكان
أدتتعودلللك5بسهوالطردهبعحييونالذيئهموهعالذيئفهمعنه

دروسلالأختنبمبروكانتوالئهإلظهاوالجديدالرومانيلمالحايور
أغربباانفتوسعوفففسهأعريباسأختوكانتفيلكسروجة

قممطيدرسأنعليهاقترحلألومماراستهماليهودعايدأعنءىكليعرف

وقتئذعرفهاكماالضيةوفائعألهمألغريباسحملخهاقدمملئالمعهاهرء
هأكريباسهومللأمامويشدقمميئهليعرضبوأسأمامللقرصةتخبذاو

وقدتحقتهف51متأجلىمنوملوكوالهأماموتييازونلمجوعفال
بقوةأيفمائحقق91امتإلمساعدةالوعدلكن5العبيباالنبوههذه

لتقريرهمادةعنشمايبفممشوس

لتمأألظأيصتاأنآاريذمثيميقسمتوصنأغريتاعىتقآذ
هةتةتيترراءققآذاؤظة

غطيبمآلياخبفيجماؤقتياعىأسشجآقأقداؤفي

انتآلؤلياألمراحاإلعنتآعدارإذآلؤد
احمقائؤعنقمفقآكنئودئسفايئوسىولأقرهقالمقد

نئماؤلطبئأغآصباطآصزولطخالؤالقأكزهابالث17

اثتهؤدخفوليكلجمينإلىملفئأنناهذاتثظزون

بعذتصيمثنالقفيآلتلئهإألجممثآرؤفهاأوزضييتمفي
382



المؤنتتننتوةمثفئاتقغلآهأئةقنقاؤخلثأناأئا

أؤصأبىأنظعزمفهاوكممثطممىهذعؤاهزحمقذوهو
ابثفنالثولالئسبإقهمفتفييهجمينقمايىدفىؤمآلي

ملاأغراةعيافىاآأفآتلؤآلسمتاهلذيكئميهأتيت

أريفيثجيتلنثمأبليككأنانحالقصتازاأل

هلمئلءالىأعاوىاإلىأضيروآلاصييزاازشلهآنإقةش
3ال5233أع

أحدإذارشأنهالعرفيفقدصجعموقفقنفسهفستوسوجد

والتهمغالوظعنكمتابىتفريرومعهمناكإليشلقيصرإلىدعواه
بحمعبحيقيةعةالقرجلىأنهوجسدفستوكأكنوأإليهللوبة

فيوالحهيةليجداإلبئعهنعاعقدلذكذكرهاهـأنيمكنمعلوماته
5يابهصاثىصقيوسأكريباصدصفقدكهنهدراميةفالجديدتالهفىكل

أيضاسفميضأنممكوالصيهياوأعلىهبيةاواقيجاألمامميألؤيةءالق

أتاسباهذههول1همةالمخصممجاررمالبسأيضالبوقفاحأايتشر
ولرفميمتومثاو5الهودءوجهامنوعدرالحاشيةجولهممفىجلثطألهبدول

ودامنةجمووقفضوخلنىقيصريةفيأهتصر3زهالقويىقادةوقف

اليهوديمذأيوأمىءجماهيبالىالمنظرهذاإلىالصراسةالقامةطواكإقالرو

حتىمممةلدأألتمااكنودسلطالىفىويداهووقفيااظصاخللصيمار
صرنعرففإنناينالعلىواللهلتابفيالمسبحنأذأالموقفيدرأيناه
ادافيكفعنالقوه

ب48



ؤائعشزوندعىاالائمأل

متجددرجلىعظفى

جلكتمهـلمآأنقشآونقأذنلفولئتامىأغيى4قنقآ
أخععيثإهقيتخخؤخقلتدةبؤلممنتعتطجيتئذ5تفسثآ

اخحبئأنمريثمأإداعنأغريالتلىأحهآجمداتننعة
ؤألفعاآلميي35ائتهوبلئحأيهمنىمآثفغيقتذذأثيؤتم

التييميألذانخودقلفتىؤالتسمآثلالضوازرلمجييعلم

اثتنخذاثتيمئدزقيفاألنآهلجولأثنيأنمثذ

افهودهجمعئمقفيرفهآأورئثتييينيآمتيقكآتانئذابةين
تذهمبخمهتمتقيأبمنمهئواأنأزادواإلاألوئيمنفىعايين
اخاكتمؤاأنآؤاالن5قويسيآجمهمنضاألصئيقأيماممذ

أمنباطآاقي5بآثاللةمنتازافيىاانؤغرزظىكأ

قينهآر3قألؤطهلإتابدءنتؤاتهلطمىيزغشرالفآا

هأفئيتجمىائتيماقىأهغآائتفوديلكيئمأطأنآفيالىاهآأفل
2مال



هأمؤاعافةأقآتمإنيفتذخآلأمزاهجمئذكئمإتدأمأد
يزةتموراءأأمغخأنلمتعىتائةصىنةفيازتأشأقأنآ

فيأئضاذالينبثؤفىالئامرقييبرهـخالبئبممئضاذة
آيخذاائمذإممييقميئكتثيويىونيعئبفيهثفقتثأوؤثتايخ
نىإقتماأكآنواؤآ5ؤافكؤؤمتتلمنئالممئفطالق

ثمحأعآيخصتاحم71يمجامعكلؤفي5االبيتفرغةثألة
ختيأفرطؤيدهصـالتجثإلفإلىؤأصئطرزةكأمرازا

ـجحاليأاثمأيئالمذنآلىنمءدأفئيكءيخقا

62111ع11

منتطايخجلىلمأنهمالجدبدالعهدشخصياتعنالعبيبةاألمورعا

ويعترفعراحةبهابولسيشكلمالماثحضرهفنىاألولينهمصاذكو

ثبرونلونوكانالمججينوعلىيسوعإعيمعلىءالتصاولماطيوماأت
عددنمالمجحيةعنالبيدكلبعيدةصاهيعبعثىهماهمك

الهبرإليصعودهقبلمجهولشخصمنخطايممرةتاقىراشهواعظاوصلر

منكانؤاووعظفامإذاعملقذربشععملسرءبإفشافيهصهمدهمباصره
المعينةالحاددقصةوقصنيةعلىابعااظوقرأالنبعلىوفأنإلبرونلو

فىغيرالمسيحواكنتجيديقبلمذاكانقالىاكفهجهارابهاواعترف

اندككلدققولون7اممةاحدأييغيرأنمسمتعدوهوقاما

2ول6



العيحبينلنبنطيأناعىإلياألئراونفحوأخهاللمسييةأثرعظم

هاثرةاالمسيحوةلقثإآلحياأنفسهممهاملىأنمنأبدامحجلوقال
للخألعىاللهقوةلكنهعقليةعقائدوالكاتمجرليسفمبالنسبألفاإلفجيل

بشمإلعااللسانفيهفشلمالىكننفهبييرأنبستيليعالاالفانإنحقما
اإلنسانفىيعملهأنالمصييحيسو

قصمتهفينالفيامةهوهنابودىرسالةمركزأقإلىندتفتأنبل

بولىكانمجيدسالهعنبلماتثمحياكانإنسانعنليستوشهادته
هعيأللقياعةحيانهفييومكليعتبر

للخدمةللدعوةالخضوع

فيؤؤيصلطالطمثضأقدإقاذايائقيدأيتاتأكخة

أكأالطريتيفيالثهآلييعنففيزأث5اذكغزؤضاطمنئ
أئزققذالسمسإنآمنأفضتلءثتاالميننؤراافييث

األزضيقيمبميئنآعتقالثآاتاتيعااثذاهييهآ2ؤتؤحؤلى
فماؤلهشآؤللهأينزاابالقهوذةتجكتجءئؤياشأهقي

ققأتتفآيخعثةترفممىأنكلصلثىمتضثطهذأتادا

تضطهذأتافيىيهسؤخأنآزقاكزرعتتأأنآ

نتضتكهفيلكبطهلهذاقيفيتمارحاذؤيفئميةؤل
782



كإئقذاكل5بيماقثشأظئرآؤزأفلمحآؤعيآيداادئا

أإلحألأزعيلكن18أتاالذيئاألتمؤينلليثمغمبيهأ
ققينورإقهآتطخملمينجفوايئفيكأتفغضئىيرفي

المخفقد5يخانصـبافيتحايواتههاللةإذطالقثئللالطممل

هييقأئقدهاتتمؤقييباآااخمط
يم89أل623اعأ

ماةفصنجدهيا

المرعملاصفيرفاامءلالمرسلثهخصتعنيايونانيةبارصوذفكلمة11

ةمفيالسنهدريممنالموفداليشخصأنالعلريفوعنثوالريعتودهبمن

لحمرلحم4حيايبدأاللوانعجدومكذاريمإاصفيسثارليوالكان

فيالىليوعسهول3شهاينواليهودىلدخهدربم

اصهارأمغتصففيدمعثقإليطريقهفيالخعاىيسرعبراسكان13

صحامستعحالبهلتمالمالهارنصمففيبععترعكانالمافرأنملمونكن
فائوالللقثلرصثولوهوبواحماشخصةلنايوضحاوهلىهآمأمولقضاه

نضهفيثارتالىشدكوكدإظيحاولكانأنه

كانمناخعىترفثاأنلعاصعبإحمأليوالمحعالمقامقال3

الشيرهناإلفالتالتعايرفطمرهألولالنيرتحتلوضعىاهوو
آلمينسيرةعرهكلدفكانطءجزاتوهافيطوإلةاةءصلىإ3احصوكان
3ول8



حقالحصانرجلظفمناضتوضعللعربةفيكذلكضالمن

الطاهةأهتأنالصنيرالبورعلىكاننفسهوبجرحأيييايتألمرفىمالذا
هطاعةواظفموعلمقيأنبولهىعلىنوكذلكالقاسلليروعوا

هنسانلالالسيحيضلماوافياملنممانجد7181الددوفي

يرىاإلنسانيجعلالفدبللىالمسيحيدخلندماعينهيمتح1

تنظرهاكلىترىالباألرضمركةكانتالىوالعيونقبلمنيرهلمما

حبجمولنجأهتنظرالذابتعلىمركزةكانتللتىوالعيون5ءماالأمجادنجأة

هاآلخرفيللى

بمونللسيحمعاإلنسانليتفاأنقبلالفورإليالظلةمنولهب
معربدلكنالظأللفيبسرفهوللنورهفىأدارألنهللطريقضلكمن

جيداطريقهيرففهولذالنورفييصيرالمسيح

اعبفبعدهاكاناللهشلطانليالشيطانقبضةمنيحوله

عبالالمجيداللهابنايصيرأناللهسلطاطجمكلويتمتعللهإبتايصبعللشيطان
بلل

كللياضىإلنسبةالمفدسينمعوصيبايةاعنكفرابملجهد
وشطييدمنصنهلقالحياةفإنللسكبلوباللعيةقذكمريةاسدلى

المستبلومنالماضىمناظوفمقاإلفاننيهيونجمث

93



المثمةجول

الصمأويةؤيآفيئعآيداأكنتئمإعنأضشلجاثأئتأيهآصئميط

حفيثمأءلميمأوزفهؤفيقةيرصفياثذيقأؤآلزتاخذ

يخآاأفهإذابفىؤينةيمدئواانتمءأألثئم4ئراحأكوز

دأئيئفيفيأتذأيلثآاخلمأواإاتسإتخهإألاأفئ

انكلولكألفروـهـخصتأضأمإدليزتؤلثرغوافيكليثائ

أفوذآلترأطرأتححؤأيلحتييرثتامدمأئيؤهداإتأبثت4

إنتكونأنيدسخأنهبؤتوبهثاآةأألكألمآتىزخبمثط
ننآدئأنعاشثؤاتأثقبآتينأوذؤيكنىثأئمبئمثث

ؤيألهشبمنمبللينوير
6312عأ

بواحماهظةاحملخصماطاالهفانكدفي

ثفاإلنطعىالهيرعبئالتوومعنىوبةالناكددعافقدإ

يئصلىوقيمبمفاهميدةجلىحياهأوببخاطفةيحياهاالتىالحياةأنثمفيهت
شيئينتعفافالتوبةإذا5تتنأنجمبالحياةأنكنشلىأأيضاتعنياتها

األهالوعنعشناهاالئالحياهعنالقلبعمقمنأصفإنهاألسفأوال



منيلفهىاليحبنةبتنرأننصمنصموثان5محلداهالق
للهاالنقهيصوالمافىربه

وربماالوبالالقفاافهنعلىهاكفيراللهيرجعواأنالناصدعا2

هالبعيدهللكورةلملىذهبناختارناباألنناأوإثواكأوقفكيردونذلكقعل

مميتاهنىاكاللهنواجهانطيماأفالنئيجةالسببمهماكانلمكن

جانناعلىيملكالذىاوحيدالشخصنجعلهوأنحياتنامناسقبعدناهأو

لناءمثىكليصبحلناينسبةءعىالكانانافالئهقلوبتاويشجكل

ألىوالعودةبةالتوبرمانلمنبةتوباتيقأعماالابعيلوأنالناصدعا3
واألعمالالجديدةالجاةهذهأننألحظأنيجبلكنالجديدةالحياةهوالئة

الجديدهالحصننيحةلكهايدةبقوانينلتتيذفقيجةليستلإليدة

اللهحبمدىاإلنعانفعندمايهتشفاإلنانالكتشافطيعيةفتيجةأنها

يحبأناكاأبقأنيمكمناليقولأنإالاليملكيسوعللسيحفيله

هنلياأنهاآلنيعرفوهوباطلهذامستحقاألصيحكهاحياتىأضعأن
هافةقلببهسربللهالقواننالجمسرفهوءدا

مأئرملل

كآىائتتظيبصتوبفتمضئوعنقآكيهذافيثوفائلى
تعثهتآكغذبآلقالإقالألئخوالتهنييرةكأكلثئوئمثةيم

ألعتذقيكياتأنيقيئئوعنقتالضريزأئهأأضذى
93



ائذيأنقلىغايئمأألمؤليهذحتةينالئه5زألصئخو
ذالدهينشثهغتحيمالمجفتىألظأصتذلطتهنثأإدحهآرمأكئيمفة

يبأبيأأغلايااآأأروتوئن5زايرفيثفئلتهفرالقفي

يقتيلإوئيةأغريبآعنققآذئؤينأذأغبنأنآياءياألنة
اقةإتأصقيتىثفيلئعنبزققاذ15السكلأمييؤآنئقثنفنهيما

الذيطأضمافيجبلققتطالانمتلينهنؤيكثيقلييلأئه

ائفئودزخالةضاأتاعالمكذاتحبرونتمألتوتمضوتني

ونآيىؤآؤبزييهىؤأنؤاليىالملذقاتمأهداقاذقآمأ

رزاةإنقائجييهـاهاتغنهلطإتئتجشفموأخرفؤاخفثمقي
وقالةءودانفأوألمؤتتآسحشئيآاتفغلتبنينلثمتالقأفي

أقإنمهتاذ1هذإتطلقهأنيهنئالقلقميفئوصىاغريتاش

رخةإتىخواةئمتمقذتكقتثمتؤ
بم624323ا

العمورمااأفييبدءيالتاأايهكثيرأييسفصلهذافيذكرطلئنمع
أاهليهمأظهروسمبهنمابرللىمحور5هظقعيرجميأشيهملية

ينابرلمىقىاسامةءورلكنهمةصفيذكايهيمقسإلسلهرو
362



يعرفأنهالشمكيخاطبهكمجرمالوفستوسالموقفعلىالمسيطرةيةلش

بوأبىفيهايقيمالئالغرفةرأيأنهبدوالالمدققينالربييهأكاحديولساتاريخ
كاندكنمجرمالهبالنسبةبوأسبهنلموهنلكهنافيهامبيئرهقوقوللى

فإننااشاعرابولىيكلمماوعنلهءالفرالكزةمتزنكيررجلفظرهفي
ايهمدردصهاعةاهذهنجدهابةوفيبواحماالكاكمالذيهوأظنحس

حصلىالقصةوكل5خكليرهافيوالرومافيالكةالحاسثحقالبولثانبم
أيةتفوققوبةببخصيبماخيتيالرجلمذاففدكانبولىمميةشمقوةمدى

إنتءاديةكهساليونايخةفىقوةكةانالجتمعفىأخريشخصية

أىمنعمافياليينهعنآلمقامباوباقلثهفيمحبالىحيتهالذياإلنسين

هبجانبباهفةهمبحأخرىيةفشهأيةفإوبلذاسوهسافهجأللإنأسانإ

392



أينثزونؤابسألمساءألضحا

ةاألخعيرأآلأرا

بزلئمعآاعتالهـإإيطاإترالتضفينفتافيألقأىالصقرأبمتققما

هاطنشمااوغةتةتيمميأمنةإدقآإذيانهبؤأبثزى
ألقيخمزصؤأولمضصة8أذزاميةةشمإلىقمتيذنآوصىئواهـ

حمأيزازمنآمعنؤأمصثافىاتتىعبائقؤاصكطمالينئمتاهقى
آأرةتماألخرمافياؤزيمعاتميتالومينونمن3كللهكز

إذمتيهألألطذأثىفقأبالقلممثآلدلرإلكلوش4قعآضذاةصإته

وستاقرهنآلفكأأأللبثميئهئمءغلىلجأمقدقآليما

ؤتعثدمآمفقاذةتثالريآخنرمنفتثبتهميئأبيراقي

اييخآليمازامإذئتاقئ4يؤتجةلجييمةيمبجآتالننأضامختزتا

آلىممممازيرهكدرإعضتةمتةفتاكانعئةقآائدؤخذقإد

كؤةقيإماأزؤيذاننمتافيىتافيزنمأييهآتمنآأدإاعآإت

نآمتاةثأكفزبخالقعتيتؤتئملىرهىيمزبةإلصعزنآؤاأ
أل49



حئنأائيإئضتجآوزنآقادرلتالطوعتبةدثلممتةكرهتخعتحة

إآللتسماضإليتاا4تياشامهاثاثحؤانيتةقألشكالطإلى
21الأع

معاماألأولمارحكفيشحعاهشيماناكواألخيرةرحلتهبولسبدأ

بهنولمزائدينوتقديربرفقعاملهققد5حألالىءأثنالبولسالمئةفائدليوسيو
ضابطظرظهطاكانتورأغعلىبهبةمنيوليرسوكانبراملةمجرد

نكطأؤ4بدفكذللثكانلفاتالمقاطعوأمراإإلمواطوربيناتصال

يوليوسبولالواجهانيءوعاباالجيشفيعظيمرجالخبيراومركز

افىللةالميثجعأماالشجاعالرجلشخصميةاآلخرفيمخهماكلعرف

بولسراقةبلهمسعوحايكناأرسترضإنقيلترخسأرعهيالصفهو

يصبحأنفضلأرسترضأنجداالحتيلومغلبولسعبدأنهيعلنأما
مذاهمنعماعظهبليمحقا5تركايأنعنابولىعبدا

كمناميراهوالتافىءالميناوكان5صيداإلىءالشاطىبحذاالرحلةيدأت

رإحللسنةنالوقتذللفياالئدةالرباحكانتفقدصببةكانت9الرحا

اشاذئمقبرصبجانببالمرورإالاملىإليلصلاننةافيتطعولمفرية
ةمسافماالسكندريةمنسفينةوجدوامهراوقءاالفىللىصرجءطريق
إلىالغاللطتصديرعصدرمصرانتبمففدكاللسصنةانتبمربماوماإني

كانالتىالمسافةطولمدىنتصورأنسثننارريطةاإلينظرنافإذاايطاليا

سيالهضقيمظفيالمحزجملتالنربيةاحالىواممنعرهاقيأنييص
بحرعبرتبعرأنعلهاإنبمةمباضاياإلطاإلىالوصولليسفينةأرادتفيذا

593



عدبدةأإمثمدورهراعويعدمستعيالالطرلقهذاجلتطللرإحلكنيبه
الوافىيالفصنيرءمياإليكربتجزيرهءجمذاللسفبسارتالرباحضد

اطستة

البحرفىخطر

كانإدخطراأتخىاياشقز115ؤعتاربلةآيتخأرتانؤتيا

الزتجالأيهاقآئآلةيذزئئمبزلحأآلتجةتفىقذاأفلضؤئم

صيزةقيؤضتارةعرليكونتانتدضءقرألتاهدأرأرىأأ

ؤلكمنأكانآ5أضمانةفيطدلتجؤالعييفيتلمعثتخنيليئمن

إتجممأأكثزضاجيغايإذالمممفيتةرإلطإذمقآدمثةانقائذ

أسمئتقزيختنثقهاصتالاامونجتكمفألتمانييتادطؤفيئوئمنقؤلي

ثفيتمحأذضمهءاأيئفماكينيقيفواأتظرينمأكزائ

طزبتةكفيمينآزيحآييمااليشثهـآكدإذلافيئث

طواتجئوبريمأصتثقآلبىصييخالتزامثثتالؤاوبانخؤ

خامزودقةؤطمفوااليرستاةالمحرقئوتقفتذئنمتذكواقذأثهنم

فزببأكفرةقامتكتن

لهآقآلرؤفيةرفيقهآتقاتجتصليئذقاؤليهن
692



قأيئكىانههآثضيهؤتمةهاتخطةتألايهدؤنوزوجم
تهآكلودى4لقآيرهعتثآقخبرخألأفصيرنآثتامتالرقي

شتيلولطفياطأةوةرنهؤلقا5لائقآليثلكأنتذزنآوباثخفد

نهازافيةواتةأننكهقاكائوا3ؤإشمنةانىمخاليونآبمه
وودهء

ءؤفياثفيوإداولطكثكحآنواحداوائقلوأنزلوا

ينأ5ياآزكللث1151مأاؤفيائفلفيقركونتجقلواخيفء
اإأأثطغوئمالهؤلشىالعثكلىتهاؤإدهضالسضأئأث

زتجالطكثيزاأخئنأايتهييليالينصربمندثطثنآءوايمثشدةيرهحمم
آتجآافط

2602الأع

الضارالصومإن5بالبحرخبرةالمسايرينكرأكانبولعىأنيظهر

األولالنصففييقعننةائاكوفياليهودىلكفارةيومهوءإليه
شهربخطراالسفركانالوقتفللثفيألمالحةلنظاموطيقاكتوبرأهن

ألقديمةالعمفنأننذكرأنويجب5نوفبرشهرمنءاايتومستحيالسبتمبر

لذللةالدسالمسمىللنحوهمرصدجهازأوالبومملةهفلأجهزةفهايكنلم

وقدالطريقلعرفةطريقةأيةأليلفيأوالفائمالجوفيالعفينةاماميمنلم
نرإلكنوصلواحيثاطسنةالموانيقىءالشتايقضواأنبولعىمنعم

للكلمةوكانتروماإلىللقمحمنالسفينةحمولةترصيلبريدكانالسفينة

93



كانتالحينبولسأنالنريبوعنالمئةلفاندالموضوعفيللفصلألخيره

ءلقضابممناسهمتكنلمالحسنةالموانيأكنبرأيهيدلىأالالحريئله
لذشتاهفيهاءاإللتحاكنيممنينةأيةعنمابعيدةكانتجثءالشتا

حيضفيفيقيةإلىبالسفروسمحالريانلرأىوحمعولعىمشورةالمئةقائدرفض

جعلتوقعةءشخوبيةجزوفامتكبرااوالمديخاأفضلنياتاإلم

بلالشرقىمالدلثمنعانيرحواجهغوبعدئذ5مبسورااظطةذتنب
أفريقمالعطتسئسجزيرةرمالىإلىدشهاظطاالسفينةعوضضءهوجاعاصنهـة

خلفوطامرناصىاذانجاهاربلجهزراثمللمننرهمقشبروكانت

كليقونيدأوايمتحطييهاأوالفينهغرقحالةفيالسهـتخدأعاللفينة
كانصولماالسفيفةحمولةلشفيفأمتعةاخلمنعفهاألشعناهكننما

يخافونبدأوأوقبطبانهممنحدبدبسئطيعوالمفإمهممومأفبامابدهلصا
هءاركلفقدواحىرتصثلحرعالمت

اتاافوال

ؤسئطهمفيبزلهمىؤةتذصالةسثيمعوئمخمقلاأ

ميئاإسلىآةواليطؤاءذألطاذاتنااأثيمهانتجؤقآلة

ئمزبمأنلىؤاألنواظعحازةافراهذامنوافقمآكررنت

جمتكئمررةؤاةسيارةدالتثوننةفيوا6تثأن
آأنمالذىاأللةككلكلفةالفغماذفط5ؤقألئايةملاإأل

صصءص

88



ةأنآفيخىلجهأدءلواةاتفأآلةآألءأغئذائذى

ئلثالريقأئستااتجييغافهرلجثؤةقذؤفوداخعرفىتمأصا

لمكذاكؤدطحأنئإقإلاوينأفييئتجالهاللأئهاوابئرلدلك

عألتجزيزةصأنزرالصهينأؤلىيلرمماكت
729262أع

ـرسفظكبالفاللسمملالىفناوكانتفةفيابالىءاراناان

حوللىوعمقهاقدمأ63حوالىوعرفمهاقدمأ591حوالىطولهاكاقيد

العاتيةفاعوااأمامموبهالهاحمافلكبيرهينالسههذهلكن5قدمأ33

قعالكببرواخدقلعلماانويمالظروفاتلكفيقادتهاالصحبمنفقدكان

بهسركانرابمإأتلأهذاإنبلثوجيههيصعوبةأيظالظروفتدكفي

ومنكذاالقلوعأزلوالذا5السرإليويندغيييلهالذيثمبىاالحيارى
ورلصويمسكنإألموابئشتإذفابرةبمحزمةياوكأفونةالبعتأص

اثةتجبولىأخذففدعحيبءشىحيادبطعندئذاطالةهذهفىاظطرمقدار

منقدرايملكصارالذىجالوالرجلوفيطاجقهجيناروصالموقف

أصواعندماكظيمبخوفشععروالدفنإحديمالحىأنإيجاعةا

بواوهمفرىسيرلساينةقائداليواءوجاالهرلىإليتقودهمهينسببأن

فيوأنااللهمنجدابلمأنيعرأثأناوقالألىايهنهالرجوعدت
الذيالشخصهوأئةرجلإن5اليابسةعلىوأناوتضأيابحركماق

حربئلقاندوهوخمريناآلقلوباوفامكزاولوشصاهتهثتفارقهال

هقائدهاللهألن
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اليومهذافىءجا

تجرفيء3جمةإئهعللؤقيغشرةةءاأثاتةأئماكانتقع

ؤتابمئهكلـكىإلتىافمزئوأأصفئمليءاأادصفخكؤآليو1صانأذلي

والمىقؤاأتأقآصواايئ5معتؤالفتهآقاتآقيجمثراوؤجذش

حاصمفئشلىوأةألثلمجتإفولطاأؤإدكاألقآكلحثثرةحمةبئ

رعيأننثىمأقأأواآيممرايأزؤخرائين31زتةص
ائرئؤأآلجمتسةانءرورواقيانحولططئةوصاااتؤتمآقيإنهآرا

يخآترابيىواتصاآنكلدذيعوناخفئيعلنأتخرآإذأئاتآردت

ؤآلفىةقةهـتنمكرؤائمتيثةأئهررءآيلواحمهتاكاوضذما

صرأثاقطسةيتجياشجمىةاتةئإلزوأشآآلأخفأ4ورالثقى

النهازخييرأقتاربؤختئقطلهثؤتزكوةاثثآرببحبآذ

اهدقاألقتاتاواطناؤتأنيعاثجإألئمميئحماسغالط

ؤلمضائهجمآدتترالوآلزونمثمؤأغثيعغازااونمأاهؤ
لفيتاماضاحآؤلواقيأنمئكفأصيثأأينايائئصلمئاواخذ بأ

بنفتغرةفطآلتتكلألئهيتخاصكممآميلكلمموناتنى
503



أماتمالثةؤضكزخثبزاأخذهذاقالؤتمأحمكئمواجلىأمى

واؤأخذثمئووريقخاتيفتضازيأكلزراؤاكيئرؤابخ
ألزبنيضاألنمفميىفيشالعمفيتقفيؤكئا5اطحاماأخئم
هيهقؤضت

جطالي4المهثللطقإبرفواطةألطعآمءعئيمواؤتعأ
اجرافيةاينط

283ال3الأع

هتيلثاإلثرأعبرطافيةالسفينةوكانتالسفينةفييتمكونالبحارةعدأ

حمعواالظألمواموقعهماددأنللفيومجةهـالبحارةيستطعرلم

مالتتحتىمرعتهامنايخقفواالممغينةبرأعىفألقواءبالشاطهأرتطامصوت
قاربباستخدامالمربفيونللالحفكلوقد5يروتهالللىالصخورعلى

ركابأنقررفقدخطتهمأفدبوليطالكنراكبا562يقيدالألنهالتباة

وأيأأنبالرجميعبولىأمرنم5معاينجواأومعايرتراأنإماالسقينة
اللهرجلكنأقهكماإروثربلبولىكان5طينياإنسانمانريومتا

ألسيعيلافهأنشلثأدفىهندهجمنلمعمليارحالأصملكنهمما

لىبملنعديهافورالكآقيأنسبىاإلنسانأنأيفايلملكظص
أنهلربةةكبلىغولذووأصهمعنميقالالذينالناسبضعنجمخك

ءكفاأكيرطوايألميئاالماسأنيعلمفقدكانأالستغادتجهماليمكن

أتهمنجدعمةنقرأوإذكونيملموحالممافبرإينجمعكلثدةميله
153



استطاعاللهرجلطانعجيبسالمسادالعاصفةوسطوفيأكاواعدما
أفيدإن5األموربزمامكالنهأنسونحريناأليجعلأنمايالريقة

يتعوأأناآلخرينياحدونللذيئلشجعانأوأملظهمعجىللملتاس
هذافيهماالءإويسكانصريفتةفالمدمونيالذيناتزنوناوأولئك

هاتراتهمللنامىيفقددمامثابثينجمهونواأذكبيسوعأتباعوكلالهال

اوتاننجاة

ئم3يمؤلاألزكآيرفؤلتتكؤداتئمز1131ضازؤتتآ
إنآلتةيالآإواتجأكأذدافأباطىصآةحباإتأهرإضأ

واؤضرأأالإهآتآرجمهيخمحآأئمراعوافئقلماأشئألكف

ءءلىالمثياإلىأيراوآوأنهآأللرخؤإضواذقهأضااةألثاأزبئ

فازلكرالمسثيتةاشططفىكنتجقندلحشؤصمخمأؤقشواقلذ

منهلمضشكانحمقانهدثؤأمالزكحبمالزليشةأممدئما

ىاألشرااأنسثتهرائةوأئقكاأألئؤاجغثفه

إدغالطةةانمإقيتأؤدلماكلزلتتجيحهنمأحدلصيتمألك

ائقآدرجمطأدطترؤاالزأكلاهدتثءمقهمئثآكلفىمحسأدقهيدث
ؤاثبآزيخأالبزإذجرخون9أوألفئمئمأثونينشباخينالتميخمأ
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يدثتلكدا5الهمئئآتماخشماقثموتشضالؤاتى3كلئمجض

رائإذفيؤاغاأذ
29344الع

الجنودأرادفذالفيلطممفيأخرىمرةالمثاليةالمفةفايدشصميةتظهر

اوومافىيفانونيلكفيعدرملموحالنبهرانرالئلالاساجيناكيأن
لسئحقهاكاقالقموبةالهبنفالجينهربحالةفيالحارساكمكالنا

خرفاالعاجينقتلومفعاألمرؤقدخلالمهةفاندخالكالماربالسجايا
بهراغ12أذثحلىكذافمريكةبنهايةالقصةثارتنلبولىعلى

أعغبولىبهنلملوحقالبولىلمجإنهممديونينكانواأنهموالحقيقة
ألنءالناريخعرفهالذيناألمالرجالأبرعمنواحراعنلىرصول
هأنيمهمنأللهذهفيماطوجألكانبولهى
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ؤانبشرونالئامنألصفشاخ

همالفىمرحثآ

أفئيأققذتممقيطةئذقىالضنريرةالقؤتجذوانخؤاؤتمأ

جميضنأؤقحلؤاتآراأؤقدواكمفيائينتآدغنزتنآلحثيتاناالبزايئة

انيزدأنجلهؤبنتنآأعتاالئىأنتقيأخلمنأ

تخركأالئاليعيكاشأؤؤصتتهاالففبآلينكثيراؤلثأتغ

ائبمازابرةرأىهلفا5آللمبفيؤتشيئثأفغتى6طرازةمن

القتتافيهذاألطآللمجذخيهخصهيقآآلييإلهئمقائهانؤضثثآ

هؤصفنتجةافبحثيمتؤؤنخآتخيآائقدألغةتآهتايل

فتكانؤالهئمؤأمازدقيعدضتئقززةهؤلتمافاليإذازخ
قإذ5اءتتةفيتهمئةأزقغقيألقيدكألةطرونآ

تقيمازوامحمزلتفىتهضنتعقهلتمأنازاؤااكييرواانتطر

إلهطووقآرا

ماووأهلىالئكالبثوويدمأةبرعالوربولىظوح



نفتلففةأىوعةقمءكيرلجفةبتحدكرنالذيناللفعاكذأوالمقصوولبرابر

برامىمميةثممقع6ضءاضوييقالمصلوهناالجميلونايخالفةاعن

نرىوهناوأشعلهااألطثابببرخقامفقدعمللمدونيقأنلحيستالألنى
مهماكانءثىأىعملمنتخجلالالتىالشخصيةأنهكالمعلىالرجلممية

أنهواشنحفنبوكرمنالجماعةلفائدةاألضثمابكجعيرام
كانتالئالقليلةالجامعاتمنجامةإلىليصلقدميهعلىاألميالمئاثسار

خادماليهأنعيهضواوصلهنبمالبأنهءفوجىواكننهنوالىلتض

دوالوظيفةتجلبلفكبرفمالنرفطوكنىالطبةفراشاتبهبزبالكلية
أعنمنءصارئحوقودراسظفيونكطالبالواصماافيقلوهقيل
أيضاىوفىالصغبرةاألعماليرنضونالذيئهمالنفوسصغارإنءالاله

بنفنطربيتواليشلالالذىءالهادىلالرجبولمىنشصيةصورة

بيضالويقوليدهفيونشبتالحرارةلبهتحركتأفىخرتاألخشاب

تتمكنأنلقهالفارإلىنفضهاإيهاآلخرونويقولسامةغركانتىاألإن

برعةتصرفأنهالمهمملكنيدهلىنثبتاشهايبننللكتابولكنمنه

ذلكيولمىجمنوأبأنفعهمالمعحزةمالطةأملورأىيمنلمثيبموكأن

هقبةالعبةمنيصنعالذىالرجالمنالنوح

يناآلخروياعدالمعونةيتلقى

الخنريزةاةزرئمصميآغانتؤصيجذإلخ4خومافيانو

ءآمأتاثاآلضاقةفيأتنآؤأيخنآفىنهدابزئبؤشاثههأئذى

ءؤعتخخحلمجمئىئئترىبعائفخآكأنبأبزيإيزشاأنفقدث
553



عقارفقافثتفاهكقثذووصتعلقؤصئولئينإقية4د

ؤنأتةينالضفيأنرآفنهجالذيائبآنؤتمماناهد
أنتعنأؤتما5ثجيرامأتءإكقزآلءصاقأألؤئثنؤلق

هإتئحثيمأنآرودو

8259أع

كانوقدبوبليوسإحمهوكانالجزيرةحاكمتعقالجزيرةمقدإنكا

وفييثنيهأنبولسواستماعمريضاأبوهكان5روماقلمنالخامهو
نونوبثونيأنواالجزيرهفيأمراضبهمالذيخاالباقنأننبد9عدد

الذيالرأيهذاكانفإنبصلىوبولسيعابمالجيبيباللوقاكانداور

لالرساالتجميلصورةلجينااهذنإحاالالهوتولءضةبهأدى

مالحظةوهفاللتاريخفيذكرهاوردطبيةرسانيةأولههفموبهونالطيه

هوكانئااآلضفيثيولىهنكانالذيالوتتنفىهءذكرهامايجدر

هننصهيئمفىأنبعتطعلملكمنهاخرينثمفيفتدالجطةشوبممنيعاق

فلعىأنيقدرلمدكنهآخربئخلصالمسيحعناليهودقالهبماهذاأضبماما

فبيتهوفن5مفهامحرومونهمييغااباهعاالحريئيقدمونالذيئريمأمانشه

ومنأصانعألنهصهاعهامنهوحرميينماموسيفيأروعهالمقدمعتأل

قبلوابلللننىمرىمتذمرينوايعثأالناسءهوالمثلأنالنعمةعجائب

يخهالومجثارأنواأيستلمعطاباخربنلالتوصلالىالواسطةطونواأن
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روماالىاناص

شوقزلينسكضزرريئضهيحهقيأقآثآءأعمفردةىؤنجد

إتهئنتنقالجزيزةفيمثتتأتذإتاتجؤزاهإلتةه

آؤاثجزأدةإكمينثئمأمأ9اظوتسائحومتارس

فيهبآقبوبدتليثخذءؤاؤمقعذتيرونةرمةإلى

قطلئواإخؤةصدنآؤحمثاإوبايرديهآلمهاانياكانتؤم

إذأتنجناؤقكدا5ءأمإأيمتنةهكأورئمتشكثأنتآإ

اينآشيقهيخرجوانآرتخاألخوةشهتمقاإذةؤميئزلصمزة

إؤفمأائئمرلمثاة5نيعاتمواالثةأةواومىإأفؤزلقإلى

ؤتثتختمالثةضستهر
821151أح

منروماإلىرحلتمالفارقةالسفينةووكاببولثابدأشهور59ثلىو

ئمبالسفينةإصولوكانالجزيرهفيءالشتاتقفدكانتقحسفعنةعلىجديد
الجديالةالرحلةوكانت5الجوزاهوآل4السهذهتمثالوكاناامقدهءصنير

واسةانرروالروماءميناهيولىوعأوهإمةاالرحاتهمبهسكنازه
ياقفيم5الدنياعاكةروماحدودإلىوصلعندماالنلبواجفكان

ءباكانافكاللإلىأأهالمامذنأعظمإلىمريحهضأنطخياايهردى

703



األمهطولهذاإلىبولسنظرولماالرومانياألسطوليوجدكانصثيسايا

اخركانجانبوعلى5اأطانوصهروماقوهمفدارمحلدهدارأنهملصالالعظيم

هللنزهةرهالصفاليخوتيركبم3ءوصددبالناسمزدحمءغنياءدالءلهضا

القديمسأعهافريولاعايهايطاقعزدحماعظيماااهمضكايتوبوعابولى
واجهيداتوصواقفووإظامراهذءكلمنفىإنفبحاإوقإبأناإدوأل

فورنبلدنىمنيخايمهامنوفدسحضفقددةوحتالللموإصهنهاءرو

يبالعومدنهوماشإليطراعالبددتاناوحوانيتلثالئةواأبيوس

مشتخايعصةففثأهءقااهذاتلوصدمةيالمانانيةاليويهمةيأن

دأتارهبااحمهإمىءالةالوفودتسءدواالواارةاألباءااةفلوص

وحهورغبولسشجعاسلىتشجعاللهبولىلكووشالعالمءعظيا
كادإنوجداليسأنهأهضكققداواضحوابوابويةالمه

الئمحأورةالمنظغيردالشيمعابةبسيرنهو1وحيداجهونأنلكنمال

4إإينظرونايخاألالقديسجمجييعخطواتإفىلمجيرأنهىعوهوبهنحييل
لكنيسةفىسثضوإنهعالميةعاعةفيعضوأنهيركطإنه3ءكاعل

ىبهمامحابنفسهلمجديذبوجماطهالعالمحدودهاالتىللسيحكنيسة
قديكاالناسإعتاداللهصاكذهباصأنهيىإنه3هتهفيانهمعهم

آحلتضاياتيالههولةإكناألعلىبهتثواوأنالعالمخريطةوايرعأن

نفيأيعلىبهتبأنتماخحاثالمجأعااطارقهالرمالوهناالتنانين
الوعدكفحاكانمعهالمقامخالمىأنكدامضأكان4اللهيوجدظ

وعداهافقيالممنوعدوهواألبامكالمعكماناما
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يتجاوبونالود

رئيممىإذاألبنريةانةقآذعتلمؤويتألإلىيخنآأمموتأ
تغذةؤخيمهألقتهقأدلطنبؤلفؤأما5هـغفأئقها

زمئهكليمآنالذىآرائض

دةؤفيكآنؤاالذيقبلأللكأغعهتيئاءأماةايئةكألف

خخؤكلافي4ازجيآاآءأقئمتآلعوامافيءنآ5ودائض

ثمب4اإفىادالغوائلأؤانشئعمبدصفمبماأهفقلتمأفي

قعقعواقاالديئقاالماإلىآيإذماوزبمصاهطاذل4ص



صذاةهصأيخأبئءتعاولمألفييش31قاجمتكحمآفيتق
هآلطمكفآفيقآؤمأنألثتدهصاا

تةهفطكزليائتإذزون3سيماآإاعتحباوماتهتمتموا

نآينهإكاقيعاؤكلاقيكؤتآ2شآمدآلهئمتشرخ

مقازةءانقهمتالىصتاح11ثكلوخإيأفرواألنةيآوىمو

كزءهؤهمفوافائضشخواؤمآمضغؤتضلقيآمه3ضتع

ؤاجذةضءكإلثدو4قآآماإفضصئممينعفىةكل
سصءتلس

ءآلقايانضا7إه2اناآبآصدمىهاالزوخكلمتبمم4أهـ
ئولقإةؤآلءالسوذثةتمهوفلالشعفبهارزااتهتاد

المثمتهبهذاقلفلققيوئمماونؤآلانظألشظرودطومم

أةأل5فحوشااشنهصئم2وثءؤأةاقهيالواتمحؤباذايهئمطإقذ
وهيرهء

وا3اؤإويهميقثفهمواؤهنمياذاائةتقىمثءيايروابت

قذالثيماخآلعيآأنمذصكلثوتاخاثكلكنفأثمئ3تألفأعص
همضانىقآلئاوونثةسمتمثءوأواألممإلىصلأؤع

هينتفينمييئهشهءمتاثمؤلاةيئرذا
826192ع11

يم01



دأثكانجماتهنهايةوحقحلحيثمابولسأنالعجيبن

أنوحاولوامنآإلثيلىءتزبدمدةللعارقجمكليقاومونهظلوالقد5باليهود

أوالهلمالرسللةيقدمثكاقذرغمكلإليقتلوهأنلـعملهعهدموا
اليقهالنوالحبقاينتالياكءللرجاذللمنأعظممثليوجدهل

ةانقااليلتوصاآلنهافيةاكن5أوالودايباررمافىحقرسالتهبدأأفد

الذىهوللمسيحاليهودرفضأنتعقللنتيجةومذهءإثمعياسفرفييةوأاص

األمورصبدفةكفاللهءعىكلقصهـدقشاكاألممأمامالبابفئع
إذيقإلنلمءلاللليظيمعورللدئاحقلفينالمنظرينهذينيفىاألعمالفريىكلوفي

اللهاقتصالمحياتفياعللدفييرففهـونإذهرداأظيةالهواألساهالمجح

الذىوالبابمماالعظيماراإلشمهسببهاالمأساةأنيهةللعائهوكيب

نهاهوالموقفهذاىييناكنثمءلالفتحلذى11البابهويهوداأمحلنه
واحدهلراعواحدقطيعهناكيمونسالنهايةفئـاألمر

مانعبالمجاهرةيكل

يتقممييماهاشاصزمتقيفيكآمابلححيخىعضئوفسىزأتآتم

يمتكئوبزأكالي5إتئيماألوناررالذيخآخشتقتلىوكآن

خاقرؤليمثيييحانمتتمئوحأرئتايأمثرءمآؤالله

هيآلضاص

يم82531أع

13



أثامأفهتابالكنيقولنيرقيأهوهوحمياتهايامآخربوأحال

فقبكانرولىأنالحقيقوالمعنىانفسهاسيأجرهبيتفيسنتينكاملتين

أبكنولماحتياجابهلبسدكلبيديهالههضفييسلكانوأنهنفسهعلى

بلعلبالللسجنفيوأيبقالهايةحتىإنسانأييضمدعاللمأحدعلى
دففوحيدايبقواوفليحونكولوسوأفسىلمبىدإليرسائلثىيم

دوتر411تحمو12النهايةحقامهلوقاوظلوأرسترضلوقامعهضرح

نماوأحيافلجونااكو1فياراكمهإفيووثاومىعإل
فيلبىوقتامعهأبفروددعوظل5ا6أفايهإريحاكلمتيفانيم

قالباطوبوالمىضثرلم401كومرقثاإليهحنيركماأل4081

3ألىفيالاإلنقدمليأكثرإآلتقدأموريانللفيبيين

لماأجمع3األماباقوفيالواليةداركلفيظاهرهصارتوفئألنوذلد
صكنهفييقيمكانلقدالحراسةمركزالواليةبداروالمفصود31افيلبى

نص8261أعفرومابخديحمهارلديالزمهانبمحناصاضلى

يعضهمقضىصنشينخاللوفي5باإلمبراطوراصاظالبوليعيأفيالجنودءهؤال

فقدكانالفرصههلىيقميحبولسيهناولمبواسمعكثبرةوليالىأياما
كثيرهمراتفيأنهبدوالارساطالجنديالييتمدثوالإللطاخهارايقكط

يصلاونوقابفيوالمصييحدورهءانتهايعداطألسابخدىعودكان

وكأفهانأنيماعبالدكمةننابيةاليوافصرصيحةإلىاألعمللسفربنا

حدملوقابمتابةبهتململماذاشعصونحن5لوقاقصمةةأتهاالنعيرصحة
أولفية5لوقاهدفصذاأحنلكنأقيلأمحهرامأطاقهللبواحمأ

إنقاإذاألعمالسفوكتابةفيعليهاسارالتىطةاظيوضحلوقانريالعمفر
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أقصىوإلىواليامرةواليهوديةأورشليمفييبشرواأنتالميذهأمرلميح

مشذأورضليمفيبدأتالنىالقصةانتهتفالقصا85أأحاألرض
اللهمنةامعض5رومافيإنتهتمضتشةثلىبمنأكتر

بعشراتاآلنتعداألعماخعلىييدونفرأدبمأورشليمفيبدأتالتىفالكنيسة
فيياونودىماغبالالعاصاالصملوبللناصريوقصةاأللوف
مجاهرةجمبهوينادىأالعامركزالياالنبهلوصللقدالدنياعاحمةروما

لوقامهعةىتأتوهكذا












