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ححيد

نذسلمفنحنلوئرمارتنمنشديدلهجوميعقوبرمالةتعرضت

المسيحيجدلمبأنهاعالنهشمبالقشءمملورسالةأنهامنبهمادعاها

افصالحادكتاباتفيتضمنةايعتوبرسالةعنكتبهاالفىالمقدمةفىنيها

وولفلىبرترامترجمةالذىالنانىالمجلدفيلوثرخلمارتن

العهدفىكبيرشأنبذاتليستلثهاالرسالةهذهيقرأمنيظنوقد

القصرةالرسالةتلثبقيمةأحسستقراكهامنلكثرتكلياولكنالجديد

انألفيقولالرسالةبخصوصمارتىقولكمانبسىيقتبمس

القارىيبدأقدداومهابةاحتراماتضفىالتىالبساطةفىتحفةالرسالة

منينتهىأقبعدولكنهبالواجبالقياممنكنوعيعقوبرسالةدراسة

المتعةمننوعأنهايجدالدراسة

النصعلهاتالتفمصمفهاقيمةشراتبتفحظيتيعقوبرلسالةان

أعظممنيعسدوالذىمايوبجكتبهالذىالتعليقومنهااليونانه

نموذجايعتبرالذىرولىجكتبهوماالنجليزيةاللفةفىلتمليقدات11

الفكرلفهممعينخيروحهـوأوسترلىتعليقثمالوفيةالثفيقةللدراسة

فيوانالذىكارأتعيقثمالحرفءوراالكامئةاليهوديةوالعقيدة

للغايةمفيدأنهاالسابقيةمنأضيقدائرة



موفاتداتعليةففااالنجليزىالنصعلىتكتبالتىالتعليقاتم

احداهايعقوبرسالةونعتبرالعامةالرسائلعنبحثهموفاتجييسكتب

جدامبسطولكنهمفيدانه

تعليقاتباسمتاسكرجفرهماكتالحديثةالتعليقاتومن

البحثفىمعيئخيرننبرالتاالمحافخلةالدوالسةمننوعوهىتندل

وتمليقالسبيلهذاأيضافةالبارأالكتبمنبالكمانساوكتاب

امدراسةلطويقومنرحافزخيركذلكتونايسب

اكتشافالىبالنسبةكانتيعقوبرسالةأنأعتقدفانىنفغمىعنأما

انرسالةهذهكقثمعافالاكخريالتعليقهذايعينانآلملوانىجديدا

نمامافيختلفانوالثانيةاألولهبطرسرسالتاأما

نهملماكثيراولكنناالجديدالعهدرسائللحباألولىبطرسسالةفر

وفيقاارتباطبهاترئبطالتنىيهوذارسالةمعالئانيةبظرصالةرل

يهوذاورسالةاثانيةابطرسفرسالةالدراسةمنحقيمانعيطهماوال

الذىالالهوتطالبملىأيضاوغريعبالنابالنسبةغريبعالمعنتقحدثان

ليستفيهماالمتضهنةوااليضاحاتهكاروافالصورالمقدسالكتابيدرس

التديمالعهدينبينماالفترةفىكتبالذىبايدمنبلالقديمالعهدمن

ولهسذاعحرهفىثائعاكانولكنهكلهلنامروف5غروهووالجديد

أنأعلموانىماحدالىيطولالثانيةبظرسرسالةتفسيرأننجدالسبب

يكونسوفالجهدذلثأتأيضااعلمولكنىأكثرجهدلبذلتحتاجدراستها

النهايةفىومفيدامجزيا

جميعهاتدرجعادةيهوذاورسالةوالثانيةاألولىبطرسرلحسالتىان

نتاجالتعليقهذاويعبريجستعليقفىكماالتعليقاتمعظمفىسويا

قديماكانالذىبلحبترصأتعليقوكذلكالسليمةالمنصفةالدراسة

6



المستتفيضةالدراهةلسبيلمنيرأنهال

عنكتايهفىلماموفاتللجيمدىكذلكمعاثةالثالرسالت5هذجمعوقد
موفاتتعليقفىالمامةالرسائل

المؤلفأولهحااألولىدبدسالةرعلىبارزانتمليقانوهناك

منومىيالنكماقاتتعلسلسلةفىلهسلوينجاكتبهالذىالضخم

مكانةيحتلالذىربيوفتعليقثماالنجليزيةاللغةفىالتعليقاتأمظم
ةبارز

صغيراكانوانالذىنفيلدكا2بألتفسررسبالشكرلمدينوانى

كتابىصغحاتمنصفحةكلوانالوافىالمختحرالشرحفىتحفةانهاال

01علىالكتابذلكبفضلتثسهدهذا

فىبلنكنوجويقدمخاصةبصفةمفيدأهنترمتفسراويعتبر

الدينيةمورافىالدارسينيفيدعونيخراألولىبطرصلرسالةتفسره

تعلبقاتألففىذلكمنأقلالثانيةبطرسرسالةعنماكتبولكن

الثانيةبطرسرسالةعلىمايوبجكتبهالذىالمولفهناككميالنما

والجثالدراهـسةفىراذمةوتحفةخالداأثرايعدوهوأيضايهوذاصرسالة

نجدنميعقوبرسالةعنالمؤلفسنفكتبهلمامساووهوالجثيدالعهدفى
الخصوصبهذاجيمسرمكتبهتازامكتاباأيضا

أنلناقيوقداثرلىبطرسرسالةأهمبةمنيقللماهناكليس

الرسالةتلكتولاألهحيةنفسالتحملالثانيةبظرسرلهسالةأننقول

أيامافىشنالذىالهجومتربذابأنهاالجعيدالعهدكتبمنغيرهادونتنفرد
لهتصدىوالذىالمسيجةواالدابالمسيحىالتعليمعلىاألوليسهالكفيسة

األهميةفىغايةتعدالرسالةفانالسببولهذاالجديدالعهدكقاب
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حتاءللترامعواناالتففسرهذايكينأناللهمنأطلبمل17انى

أكثرويحبوهاقدرهاحقالشائلتلكقدروا

بلركلىوليم
الثالوثكلية

جالسجو

في



حميجمد

يعكلبرسعة

صفحة

أ7الرسالةمقدمة

االولاألصحاح

55التحية

75العالمفىاليهود

026الرسالةكتبتلمن

36بنجاحاالمتحانواجاالذين

46االمتحاننتبجة

66ساناالنوطلباللهمطية

لحالانسانكلمحاج

07الحياةاكليل

27افهتلمال

47المسئوليةمنالتهرب

67اللهتغبرعدم

77كلنبطىومتنفسرعمتى

97بوداعةالتعليمقبول

28بهاوالعحلالكلمةسهاع



غحة

38الكاملالناموس

48الحقةالديانة

ثانىالصحاحا

178الوجوهمحاباة

ههـابكنيسةداكلءالفقراعلىرالتعالىخط

أءاوفقراألغنيءالفقراغنى

39الملوكىىالنامود

059الرختةوحياةالحريةناموس

691ألعمالاواناالي

1101الاألعواألقول

201أ001ياألعمالااليماناقترانفرورة

401االيعاندليل

ثللثاألصحاح

701المعلمينمثسكلة

10901خظرشامل

2111الشررصصتصغرمنالنامعظم

11مدمرةنار

511الداخلىالفساد

711اللسانخضوععدم

811والعنةالبركة

0211معلمايكونأنيصحالثصخص

ا2الخاطئةالحكمة

10321الحقةالحكمة

2621الحقةالحكهة

111



مفحة

ارابعااألصحاح

931المحهأارادةأماالنسانمفعرةاتيام

121االنسانشهوةاثسباعنتائج

231هالأمامخيانة

431دئهوعداوةللعالممخالة
531غيورالمحبالله

31فيالكبرياومأساةاالتضاعفخر
ا93االلهيةالنقاوة

0411لهيةاالحزن

2411اللهأماماالتضاع

ا34اثخرينادانةخطية

54111كاذبتكالا

خامهس11اكلصحاح

841الفنىجدوىعدم

941الكتابفىاالجتماعىالتعاطف

151ونهايتهاألنانيةطرلق

451الربءمجىانتطار

651الملكءمجى

851الصابرينانتصار

061االقساملزوموعدمسخافة

161مهللةكنيسة

361الكنيسةفىىاللءالشفا

46مصليةكنيسة

761يعملأنيجبالذىالح

961انسافىعملأسى

أأ



أثوليبطرسساله
ةصفح

371الرهسالةمقدمة

اثولءاالصح

502العظيمالميراث

702ببلةاعنوالمتغربوناللهمنالمخمليون

902المسيحيةالحياةفىعظمىحقائقنالث

112الميالدالثانا

412العظيمالمراث

512الحاخروالمستقبلفىضهان

171201العراالحت
912نعرفهولكننرهلم

322بالمجدالتبيو

42المبشررسالة

522المسيحانياالضوريةابسللةا

622المسيحملرهاوحياةمعميحبالحياة

اثانىااألصحاح

432اشتهاؤهينبغىوماتركهينبفىما

632اشتهاوهينبغىما

832الكئيسةووظيفةطبيعة

01542الحسنةالسيرةأسباب

742دفاعوأعظمردأعظم

152المسيحىواجب

2352المسيحىواجب

452المسميحىواجهاتتلخيص

أم



فحة

055الخلمولهب

852أجديدللوضعمشكح

952العملالىجعيدةنظرة

162اقهءأسمامنعظيعاناسيأن

الثالثاألصحأح

462الطاهرةللسمرةالطيبدرا

6621الحقيتيةالزينة

962وجاللىواجبات

172المسيحيةاةالحيعثمات

72إالعالمتهديدوسطيحىالمنأم

8721المسيحعناللفاع

972المخلصةالمسيحنعمةعمل

382الجحيمالىالنزول

1921المسيحىمعموثية

أبعالرممحاحا

1492المسيفىواجبلت

7921األخيرةالفرصة

92لمالنهايةأقترأب

003بديةاظلفىءحيا11

303المحبةقوة

1403المسميحيةالمسؤلية

603مسدعىكفاحكلوغايةمصدر

83االضمطهادحتميه



فحة

3المسيعاجلمنالمابركات

113هدالحياةكلتجبمليم

حنامثسبحاحيأل

413الكنيسةشيوخ

513حيةالمسيفىميخالظيقة

613الشيوخوامتيلزأتتبعات

813الثنميوخيقدمهالذىالطيبالمثالى

023المسيحعنفكريات

ال2المثوأضعثؤمبأ

1323الممميحيةالحياةقوانين

0723ايهمئنخا

923التحية

233المحبةصس

الثتهبةيظرسرست

33كللرسالةمقدمه

يعوؤانثفما

543األبواهبافتحالذىالشخص

743المجيدةالخدمة

43الثمينةالمعرفة

153االلهيةالمسيعقدرة

453الطريقفىللسيرستعدادل

0653الفضاثلسلم



فحة

063الطريقفي

463الراعىاهتمام

663االلهىوالحئااللهيةالرسالة

863ءسبيااالأقو

للثانىلألصحاح

273الكذبةءاألنبيا

473ونهايتهمالكنبةءاألئبياخطايا

3سالضاللعمل

973األبرارونجاةاثشرارهالك

3عهالشريرصورة

093اآلخرينوخداعالنفسخداع

393الضثلطريق

493االرقدادخطر

نهالثثثاثصعاح

893أوعظمبادى

004افانىاالمجعافكار

12041بألطونانالهالك

304انارباكاله

54اللهامهالمراحم

604المريعاليوم

804األخالقهالحافز

014الربيومءمجىسرعة

114المقدسةالكتبتحريف

314مستهرونمومتينأساس
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يعقربسمالة

الرسالةقدهةء

العهدأسفارضهنبيعقهرسنلةادراجحولعنيفحدلصار

عنثاتحدثبهااالموحالكتبمنأعتبرتأنبعدوحتىالجديد

عثرسادس11الترنفحتىةبوحيهااليقينوعدمالتحفظمنبنؤكثيرون

كليةالجديدالعهدمنيقصيهاأناستعدادعلىلوثركان

ءاالباشكوك

حتىتينيةالالكنيسةفىءبا17كتاباتفىيعقوبرسالةتبرزفلم

دم11بكتبمةقاةأولؤالرسالةاسميدرجولمالرابعنالقيمنتصفا

ألنموراتوريمرسومداباسميعرفكففمىمرلحومابهاصدرالتالجديد

فىالكنابأنمهرمنترتلياقبرويعم071سفةالىتاريخهيرجعوالذى

شاحمايربواررخدسالكتابمناقتبدوقدالثالثالقرنمنتصف

نصمنهايردلملءالجعيدالعهدنكلهااقتباسا158527

الألتينبةماظهرخفيأولنجعتههبرسالةظهرتوخديعتهوبرسالةمنواحد

كورببنيسوطصخطالتسمىالمقدصللكشابالتبتنيةوطةمخطفى

آ053اأالىتاريخهاويرحع5كثهىهغهـمثأ

وتدرجهازيدىبنيعقوباليعغوبرسالةتنسبالمخطوطةهوهت

معبلالداكواسمنعالثعالالمعروفةالجديدالعهدكتبمعسىل
األوائلءوباادونهادينيةكتاباتحنمجموعة

الجديدالعهدتفسير2ام



التيحفظمنءبثمىواكغرأيناكمايعتوبرسالةبوزتقد

كلماتففسمستعمالبيعرسالةيقتبسالتينىكاتبلأان

كتبوقدالتثليثعنلةمؤلففىبويترزمنهيلرىهوالرسالة

با753سفتالىحو

دماوعنالالتينيةالكفيسةفىظهورهاتاخرقديعقوبرسالةكانتفان

فىاذنأدرجتفئينههبهاالتاماليقينوعدمالتحفظمنءبشىعوملنتظهرت

الجديدالعهد

فيتردددونأدخلهاالذىدلجيرويرجعذلكفىاألكبرالفضلان

كتبفتدالشكمنظنىفهناكفلكومعالجديدالعهدعنطبعته

أخاىيدالذىيقوبانالقائالالرجالمشاهرعنكقابهفيجروم

العامةالسبعلهحاحلالأحدىوههفقطواحدةرسالةكتبالرب

ولكنيعقوبغيرأخرشمخصبيدكتبتانهاعنهاالناصبعضيقولوالتى

ئعقوباسبمتحت

فىيشلقكانولكنطنحاماالرسالةوحىبصحةيعتقدكانجرومان

يعقوبالىالرسالةنسبة

الالتينيةالكنيسةفىالثمدهذاعلىقضىاذنكيف

وأنةلهاقبولهاعناغسطينوشمىأعلنعندماتماماالشكعلىقضى

الربأخوهوهذايعقوبأنمنشكفىيكنلم

هناك3وكانتالالتينيةالكنيسةفىيعقوبرسالةظهورتأخرلقد

صريحااعترافابهااعترفتالكنيسةولكنحيالهاكبرةالستفهامعالمة

الالتينيةالبديدالعطبعةفىجيرومأدخلهاعندمانهائياهـاألوسوى

سينودابمااعترفوعندمامملمامحكبالغولجاتالمسياة

بةسوالكنيسة

كانتاتيقوبرسالةقبلتمنأولهىالسوريةالكنيسةأنيظنقد
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حدثماولكنالربأخويعتوبهوكاتبهاكانوانفلسطينفىأتبت

اسوريكنيسةفىايضاحدثالرسالةبخصوصاثخرىالكنائدفى

عكلطدسمثبيشيفويتسميالكنيسةفىالجديدالعهدطبعةأن

للكنيسةبالنسيةدألجاتالنهكاهميةالسوريةللكفيسةبالنسبةوأهميتها

رأبيوالالسريانيةفىالمقدمسللكتابالطبعةبتلكقاموقدالالتينية

الهمرةوتقوبيرلماتترجمتحيث21سنةحوالىاديسهأسقفا

ذلكفىحتىيعقوبلرسالةلهمريانيةطبعةهناكتكنفلمالسريانية

ريانيةالفىالدينمااألدبفىيعقوبلرسالةأثرأىهناكوليسالتاريخ

نطاقعلىالرلهسالةعرفتفقدالتاريخذلكبعدأمام154سنةحتى

يشلةنيسيبسمنىاللىبولسكانم545سنةحتماولحنواسع

العهدأسفارضعنتدرجأنتممتحقكانتاذاعحاويتساعلالرلهسالةفى

بهقاماماولكنعليهاالمتنازعالكتبضمنيعتبرهاوكانالأمدالجدي

السوريةالكفيسةحجكنكبهقامالالتينيةالكنيسةاغسطيثوس

الثامنالقينمنتصففىالدمشقىيوحنا

اليونانيهالكنبسة

ظهونتممالحعرعفي5اليوذلمدالكفيسةفىظهرتيعقوبرسالةأتمع

أولوكامتأخرةبرزتذإكعانهااالوالسموريةالالتينيةالكنيستينفى

أباحثذلكهأشحأوريجانوسهويعقوببرلمالةاستشهدكاتب

فىالشهيرةكتانجاتهيكتبكانوالذىااللهسكفدريةمدرسةومؤسفىالعظيم

بدونيوجدأنيهكناالييانكانانيقولوهوتقريباالثالثرناكمنتصفا

الىنالكثيعلسبهاالتىالرسالةفىقرأناكماميتايمانفهوأعيال

لهايألالمنيقتبصأنهذجثالكاتبلذلكأخرىمؤلفاتفىكانوانيعقوب

أخوهويعتوبأنيومنانهويبينوبيعقالىشكأدنمابالنسمبتهامع

تاباففىالشكلهجةنلحظأخرىأحياناأننااالالرب

عنبحثهمعرضفىيةقيبمنالعظيمالباحثايوسيبسويكتب

القرنمثتحممففىفيهعاشالذىالعصرفىالجديدالعهدكتبمختلفأهيية

انيقولاذعليهاغالمناالكتبمنيعقوبرسالةحعتبراالرابع
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أنيجبولكننايعقوبرسالةانهايقالبالعامةثوةالمدالرسائلولى

أناالمؤكدةالحقافتلمنوانهالرسالةتلكبوحهمنيالالبعضأننذكر

أيضانلحظوهنابهااستشيدالقدامىالكتابمنجداتليالعددا

أنهجيدايدرككانولكنهإبالرسااعترفننهسهيوسيبوصأنالشكلهجة

فاحدثتالرسالةبخصوصالتحولنقطةولكنينكرهامنيوجفكان

رسالتهسأثناسيوأصدهـالسنةتلكففىم763سنةالبونانيةالكنيسة

يخبرأنالرلحساسةهذهحنالهعفوكانمصرفىالقيامةعيدفيالشهيرة

منالتىالكتباشوقتاكبخفىكثرتقدألنهبهاالموحىبالكتبالناص

خحمينيعقوبرسالةشجد5هذأثناسيودرسالةوفىحيهاباكثيرون

مركزهادعموبهذاالمقدسةالكتب

يعقوبرلهسالةوأهميةقيمةاألولىالكنيسةفىدلينكرلمانهومع

كاقبفترةومرتمتأحرةالرسالةظهرتالكفيسةأنحاكلفلنهاال

الأماالجديدالعدكتبلكمحنتدرجأنتستحقكانتاذاعمافيهالالتسا

الذىالموقفامنيعقوبرسللةتاربخنعرفأنأيضاونستطيع

مجمعاقرا64سنةفنىازاهاالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةاتخذته

الكنيسةجبهبمتسيرالذىالمقدصالكتابنهائيةبصورةنتت

اليهايضافأنييكنالالتىاالسفارءبأسماقائمةالمجحعأقراذالرومانية

الفولجاتإفقطالالتينيةالطبعةفىموجودةالقائمةوهذهءىثمنهثايحففأو

وقدجدلأىحولهايدورالمنهاطائفةبنطائفتالىالكتبتلكقسيتوقد

االولىالقانونيةالكتبلمبالمسماةوهىنقاثسأىدونالبدايةمنقبلت

العهدلسغلضمنجتإلاالخرىوالطائفةكملهحمقكلاثأل

ماالسكة5يدلكثناممثانيةالقانونيةالكتبباسموسميتبالدريجالجديد

أنهاااليعتهزبرسالةصينلشكأىتبدلمالرومانيةالكفيسةأنومع

المقدسةاالسفارمنافانيةاالطائفةضمنجتاأدا

ويعقوبلوثر

اتحتاليعتهوبرسالةاأكفلكالعحرهذافىنقولأنلنايحتىوقد

الكنريننظرفىالجديدالعهدفىاالونروالمكانة



أهلالىالرسالةأويوحناانجيلمرتبةنفسفىيضحونهامنقليلون

مفالغالطيةاهلأالىالرسالةأولوقاانجيلأورومية

الكافيةالدلةيعوزهاكأنهأوالتحفظمنبثىعنهايتحدثونوكئررون

قاذهذالماذاالجديدالعهدكتبئضلتدرج

فىشكمناالولىالكنيسةساوربمامرتبطاذلكيكونأنبخمكنال

معروفغيرالغابرةااليامتلثهفىالجديدالعهدكتبتاريخالنلحالرسالة

فيياتجيتهذلكسببأيئسالحديثالعمركنيسةفىالناسمنلكئ
تتهررقديعقوبرلهسالة5الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةموقفانيلى

البروتستانتينةالكنيسةفىءالرساكتاريخولكنترنتمجيعقرارفىنهائيا

الرسالةماجملوذالقوذلثيامامرعلىزادتاضظراببفنرذمرقد

االلمانيةالطبعةوفىكليةالجديدالعهدكتبضمنيدرجهاأاليفضلوكات

المحتوياتصفحةفىالجديدالعهثكتعبايدونكانالجديدللعهدعملهاالتى

مجموعةوضعألشانهةاخرفيولكنكتابأماممسلسلرقموضعمع

المجموعةوتلكمهاثأمامسلسلةأرقامموبدونالكتببقيةعنعزلةمصغيرة

فتلكالروياوسفرالعبرانيبنالىوالرسالةويهوذايعقوبرسائلتحوى

الجديلىالعهدكتببقيةمنشأنااقللوثريعتبرهاكانالكتب

كهذاقالهىوحكميعدنوبرسالةعلىخاصةبصفةقاسلوثركان

نلكعلىباالعدأمحكمبمثابةيعدكتابأىعلىعظييشخصمنيصدر

الجعيدللعهدمقدمتهختامفىيعقوبرسالةأعللوثرحكمنجدوأنناالكتاب
يقولاذ

القديسورسائلاالولىالرسولوحنايورسالةاالنجيلفكالوباالج

يسقدللسالةووافصسوغالطيةروميةأهلالىالرسائلوخامةبولس

يختصماكلنعلمموهىحالمسيلكمماتقلىالتىالكقبهىاالولىبطرس

تعليمأوأخوكتابط12اآذانإتسهعأوعيونكمتتعلمولوحتىبخالصكم

تحوىالالنهاشنجاكغءدهلؤرسالةفهىيعقوبرسالةأماكأأخر

أخرىاتفافئأكثرذلكأوضحوسوفاينجيليةالتعاليم
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يعقوبلرلهسالتىمقدمةفىايتهامذلكففصلبوعدهلوثربرقد

الغيدرعظيمةوأعتبرهاوأحترههأيعقوبرسالةأقدرانىألماثويهوذأ

تهتمولكنهابشريةتعاليمتقدماالانهابهاءباالاعترافعدممئبالرغم

الفانىتحيزونبببحراحةراىأعلنولكىبألناموسكبيرااهتماما

رسولىأصلذاتأعتبوها

إلرسالةمنموقنههتنويدالقىاالسبابتقديمفيذلكبعدلوثرويستمر

تعزؤالمقدسالكتابوباقىبولسرسائلبخالفالرسالةانأوال

باالعمالتبررالذىكالشخصبابراهيمستشهادامعاالعمالالهـالتبرير

رسولىأصقذاتليستالرلسالةأنعلىدلثاليعدذاتهحدفىوهذا

أوقيامتهأوالمسيحآالمفيتعليماىللمسيحيينتقعماالانهاثائيا

تقديمفىلوثريستيرثمطقطمرتينالمسيحتذكرانهاالمسيحروحعن

هوكتابأىالختبارالحتهيننهىالمحكانكتابأىبهيمتحنالذىالمبدأ

رسولىليفمىفهوبالمسيحيعلبمالكتابفأىبارزةبصورةالمسبعتقديم

كقابأىفانحنرىاالنايخةومنبولسأوبطرسكاتبهانولوحته

حنانياأوطىعسخريهايهوذاكاتبهكانولوحتىرلهموليايعتبرعالمسإدميق

االمتحانذلكتجتازأنفىيعقولبارسالةفشلتوقدداهيرودسأوأوبيالطس

بنجاح

النامودالىبناترجعيعقوبالةرانالالقائلوثرويسنهر

يكونأنفىأشكأنىصدرجةوهناكهنامنءبشىيأتكاتبهاوأنلحالهوأع

بعضبهافاهالتىاالقوالبعضجيعقدالذكأءاالتقياأحدهوالرسللةكاتب

شخصالةالرسكانبيكونأتأوالقرطاسعلىدونهائمالرسكتحميذ

ناموسالناموسيسمىفهوةعظاتمنعظةعلىالمالحظاتبعضيدونكان
ناموس5يدعوبولسإلرلحزاأنمع5221أيعثوبالحرية

4511رومديئ3ألغالطيةيةالخطوالموتوالغضبوالعبودية

كاتبأننجدفانناوباالختصاربالقولحديثهلوثرويختم701

الولكنهالأالعبدونمانافيعلىيعتمدونالذينيهاجمأنيريدالرسالة

أنهالمهمةبتلكاصقياممنتيكنهالتىالبالغةأوالغكراوةالقهيهتلك
بتأكليدأهييةانيوالباغبنتلوليعارضنراهولذاالمقدسةالكتبيتحدى

عنصرأكدواأننهعااذآخربطريىولكنالرللقدمهمايبيزأيريدالناموس



مكانالهافسحانأرنضفانىولهذااالنسانلجذبكأساسلمحبة

اويرفعهأنيودانسانأىاعارضالذللثمعولكنىالوحىكتاببن
شخصاانممتازةاتقتحوىالرسالةالنيريدمكانأىفىيضعه

الشخصهئاكاتاذاونهمفكمالعالماهلبقيةأمامقيحةيعدلهالواحدا

ابالكتكتابوباتىبولسىمعارضاالرسالةتلكككاتبوحيدايقف

اأجيعينأالمقدلهى

وأنهيعتوبرسالةعهوادةبالقاسياكانلونرانيقالوالحتى

قدالشخصىالهوىأنكيفسنرىفانناجيداالرسالةديسنانحناذا

إفيالرساعلىلوثرلدىالصحيعالحكمعلىتغلب

نواالستقراربعدمءالمملويعقوبرسالةتاريخاذنهوهذا

كتابتهاوتاربخالرسالةبكاتبالمتعلقةالسئلةعلىاالجايةسنحاول

بشخصيأليع

نفسهعنمعلوماتللنايقدمالانهالرسالةكاتبفىلواللنتأمق

يعقوبالمسيحيسوعبوالاللهعبديعقوبببساطةنفسهيدعوفهو

لذنيعقوبهومنفأا

نفحسيحملهناشخاصخمسةاالقلعلىالجديدالعهدفىيوجد

االسم

ليسيهـهوذاوهوعشراالثنىدلحىوالديعقوبفهناكا

االاللهمبالرسالةصلةلهيكونأنيمكنوال661لوقااابسخريوطى

ءاالسماتشابه

3مرقس013متىعشراالثنىأحدحلفىبنويعقوب2

ومرقس99متىوبمقارنة31أالأمم6511لوقا81

أيضاهووالوىواحدغلشخحبيئامسهانوالوىمتىأننجدأ2411

النعرفونحنأخوينيحوناأتبدهذاويعقوبمتفانولذلكحلفىابن



نحنالتىبالرسالةلهعالقةالأيضافهوولذلكحلفىبنيعتوبعنيئا
بصددها

ا5مرقسفى5ذكاوردالذىالصغيريعقوبأيضايوجدنم3

أيضاءنمىدنهيعرفوهذا91521يوحنا7365متاانظر
صلةبالرسالةتربطهنيمكنوال

أاعشرنمتىاالثنىأحدوههزبدىبنيوحناأخويعقوبثم4

311اأعيالا6لوقا371مرقدى

االربعبشائر11فىأحيهبوحناعنبمعزلهذايعقوبذكررديولم
95739201و91امرقدىا1271تمتى

51ج982اا5018لوقا3134133ةأو53

رأسهقطعتاذالهتشهحواالذينالرسلجماعةأولكانهذايعثوبان

صلةذوافام4سنةفىاالولأغريباصهيرودسامراكعلىءبنا
جسدكوربينمخطوكلةأةلىالمقدللكتابالالتينيةالمخحلوطةففىبالرسالة

يعقوبرسالةنهايةوفيالرابعالقونفىوجتتالتىمكلثكمعكغككل
كانتوقدزبدىبقيعمقوبالىصراحةالرسالةفيهاتنسبظةمدثتوجد

حننىزبدىبنتهوبيالىحاالرسالةنسبةحةبصتعتتهداالسبانيةالكنيسحة
مدينألمنيعقوبالتهديسأنالىنسبةوهذاابعالالقرتنهاية

سبانياأفىعخليحةانتةاتكانبأسبانيةامهيهلم3ألعخوستيال
الكليسةتركبأناذتالطبيعىفمنزبدىبنيعقوبهناكيمثلوهو

ولكنالجديدالعهدرسائلاحدىلكاتبارمزقديسهايكونأنفىاشبانيةا
اخرصئزأىيوجدوالرسانةبكتابةلهلهسمحلمالمبكروبيعأستشهاد

هذايعنهزبالىالرسالةينسبكوربينيسدىمخطوطةغر

فىأوريجانوسانلسوعأخابالمدعويعقوبيوجدوأخراهـ
هذايعتهوبالىإرسالالانسبمناولهوالثالثالقهنمناالولالنصف
الكاثوليكيةرومانية11والكنيستاليهتنسبدائمافالرسالةذلكومع
رلهسألةأنرقي651دحنةترنتمجمعالناليهالرسالةتنسبأيضا

ااآلنبصددهنحنالألىالرسوليعقوبكتبهاوقدبهاموحىيعقولب



بخصوصهاألدنةلنجملهذايعتهوبشخصيةفين7االنتامل

63مرقفىيسوعشوةأمنواحدلنهالجديدالعهدمننعرفاننا

أيضالنايتضحأخبكلهةالمقصودبعدفيمانبحثوسوف3185شى

يعطخواأورسالتهوايألفلمضدهأهلهكانيسوعمةخدخاللانه

د216معىلمالتهرسيةتامن5منمولوهمبووكانعليه

بوضوحيوحناويقول739يوحنا1353و312مرقس

فانهذاوياخاحهبهيؤمنونيكونوالمليضاتهاخهالنال

نولكمعارضيهضهنمنبعديعقوبكاناالرضعلىيسوعخدمةأثناص
نجدالسفرلدايةغفىمقدماتدونفجائياتغييرانجدالعالحسفرفى

المسبحيينمنقليلننهرمعالصالةعلىيواظبونولخوتهيسوعأممريمأن
41اأعهال

كيفأورشليملكنيسةقائداأصبحقديعقوبأنبعدئذيتضحثم
كنيسةفىيعتهوبمركزولكنذلكعلىجوابانجدالانناهذاحدث

خروجهخبريعقوبالىيرسلفبطرسواضحايبدولهاكقاندأورشليم

الذىأورشليممجمعيعتودبترأسوقد2171الأعالسجنمن

قابلوقد51الاعالمسيجنةالكنيسةالىيناالمميدخولعلىوافق

بولسىتناتحشوقدمرةأاثإورشليمذهباعندموبطرلهىيعقوببولسى

فعمودائرةتصلصاتافيئالكنيسةأعمدةويوحناويعقوبمىبطرمع
ماكناندمنرفقائهمعبولمسأيضاءوجا9129اغالطية

أعهالالسجنالىبهأدتوالتىأورشليمالىخيرةازيارتهفىبيعقهالى

عطفترينالنهاهامةءالجزهذافىخيرةاوالحادثة128152

واهتهامهمالفاموسيخحنهظويزالونالكانواالذيناليهودعلىيمعتوب

للنامولهسءواليظهربأنلسلبيتحريضهمثمءبسوعوائدهمتمسبأالالبالغ
ويبدوالنذرتهمونيبمطنواالذيناليهودالرجالاالربعةعلىينفقبأن

وهذاأورشليمكنيسةرخيدمنصبيشغلكانيعقوبأنذلكمنواضحا

أولكانيعقوبأتالقديمرخالمقهيجسيسبوسفيقولياتالرماتناقلته

ويوحنابطرساناالسكتوىلكليمندسويقولأورشليمكنيسةعليقفأس

المنصبلهذاأختاراهقد



الربموتبعدالالرجالمثمماهوداعنكتابهفىجروميقول

الكفيسةعاىأسقفاواستمرأورشليمعلىأسقفايعقوبالرسلنصب

نرونحكممنالسابعةالدمنةحتىعاماثينثلمدة

القصةتعزيزفىأخرىةخطهنجدأكليمندساعترافاتكتابوفى

علىأسقفاقوبيرسمالذىهونفسهيسوعبأنيقولالكتابنلكالن

الرباندافيضوتغرييةحادثةاالسكندرىلكلييندسويدونأورثمليم

وهموبطزسويوحنابيعفهالىالمعلوماتببعضأسرقدالقيامةبعديسوع

الىاالمعلوماتهذهأيضاالرسلأبلغنمالرسللياقاأبلغوهاقدبدورهم

رسوالالسيعين

كنيسحةفىبيعقبىمرظزعنالمتداولةوأالساطيراالحاديثأنوين

الحتيقةولكقجهيعالقبولهابناحاجةوالوتنوعتمحلرتشليماو

عفىيجطلمالذىالمنصبيشغلجدالدونكانيعتوبأنوهىسملسيها

بمأورشلبكنيممةرياسةهوأحدقيهمنافسته

ويتعموحيعصبا

يرالذىفهاتفسيرايتطابيعقوبحياةفىحدثكهذأقغعراانا

هعييدافهايةاوفىأورثسليمكفهممةرثيممبىيعتوبالهالمسيحخصبيعوبة

العهدفىوردتوجيزةةعبكفىالتفييلذلكتفسيرانجدقد1المسيح

بولسيعدعتعمرالخامسواثصحاحاالولىكورنثوسننىفأتهيدالج

الكلماهظهذتجدنمالقيامةبعدالمسيحلهمظهرالذينشخاصا
أشدرةأيضماوهناك51كورنثوساثليعقوبظهرفثكوبعدال

االالجيللقدممنيعدالذىالعبرانينانجيلفىوردتيعقوبعنيبةغ

تبقممافحكمأننستطيع7لناوالجديدالعهدكتبضعنيدرجلموالثى
عظيمةميمةذلتهمنه

طريىعناليناوصلتوتداتاليةااالنقرةوردتنجيلاذلكفى

فيذهعباالكهنةرئيدعبداقأاالكتانقملعةالربأعطىوعندماالجروم

معيطخبزايأكلالأنحلفتدكانيعتوبالنالهوظهريعقوبالهالحال

62



المتهاميسوعيرىحنىالربكأسمنربثقدأنهحيثالساعةللث

ويعدلموخبزامنضدةلىاأحضوداالربقالقليلوبعداالمواتمن

لهوقالالعادلليعقوبوأعطىوكسروباركخبزاأخذأحضروهياأن

لماالراقدينبينشقامقداالنسانابنالنخبزىكلخذاخىال

بأنتظهربدايتهالناألصسعوباتمنالفقرةهذهفىمماوبالرغم

نكنقدانفالذىالكتانأعطىالقبرمنوخرجاالمواتمنقامأنبعديسموع

ايضاتتضمئوهىيعقوبأخيةلمقابلهوذهبالكهنةرئيممىعبدالىبه

ءالشىبعضرغامضةالفقرةأنومعاالضرءالعشافىحاضراكانبيعقوأن

فىوخاصةيسوعحياةفيماشيماأنوهوبهاواضحاشيئاهناكأناال

حتىيعقوبقلبفىأثرقداالرضعلىحياتهمنخوداوالساعاتالياما

ءجايسوعفانولذاعيسهيقومحتىخبزايكلالأنأقسمقديعقوبأن

ويعقوبالمقاماثسيحفاجتهاعيننوقعهايعقوبكانالفىقيامتهلهكدليماليه

نعرفولكنناخصيةالشالمقانجلةتللثفىدارمانعرفالكناوانكدمءنمى

يعقوبالليسموعومعاتتمعارضشخصمنتحوليعقوبأنبعدها

المسيحوشهيدحياتهطوالللمسيحالخادم

المسبعشهيديعقوب

أنمنبالرغمولكناعتوباستشهادباستمرارلنايوكدالتقليدأن

ثابتةتظلالستشهادهحقيقةأناالتختلفموتهوفظروايات

وأذداتقوومىجداذمختحهاليهودىالمفرخيوسيفوسصوايةان

ماتقدكانفستوسىلئنالمالئهةالفرصةواتتهقدأنهيظنحنانياكان

يسوعأخافيهأحضرياقضامجلساعقدبعدوصلثديكنلموالبينوس

بتههةوذلكآخرينمعهوأحضريعقوباسمهوكانالمسيحدعىيللذى

نابالحجارةللرجمجميعاسلموأوقدالناموسكمسر

واليينوالبينوسفستوسمنكلوكانيهودىكهنةرثيسحنانياكان

بينماالقصيرةةالفرزشتمقدحنانيالنالروايةومغزىفلسحلينعلى

القادةوبعضيعقوبعىيقضىلكىاليخلفهألثانىءومجىاحدهماموت

2با



المسيحيةللكنيسةآلخرين

أنيعنىوهذاحنافياثصيةئنعننعرفهمامعتتفتىحقيقهوهذه

م26سنةحدثقديعكوباستشهاد

أنهيجيسيبوصدونهالذىالتاريخفىوردتأخرىروأيةهناكولكن

روايتهولكنفقدتقدتفسههيجيسبيوسدونهاالتىالتاريخيةالحوادث

ومعط23الجامعىالتاريخايوسيبسلناحفظهاقديعقوبموتعن

عليهاتحتوىالتىالمثيرةللحوادثبنصهاننقلهاأنيجباننااالطولةأنها

وقتمنيلقبوالذىيعقوبالربأخاخلفواالذينوالرسلالكنيسةالى

يلقبوتكانواكثيرينأنحيثالعادلبيعقوبهذايومناالىالرب

لهاومسكراوخهراأمهنبطمنمقدساكانلقديعقوباالهسمبهذا

وقدبزيتنفسهيدهنولمرأسهمومىيعلولمالحماأكلواليشرب

وحدهالهيكلودخلكفانابلصوفايلبسلمينهسالقبدخوللهسمح

طولمنركبتيهأنحتىللشعبالففرأنليطلبركبتيهعلىعيروكان

البرارةحياةوبسمببتورمتاقدللشعبالففرانوطلبافىأمامالركوع

الشعبحمىوحامىوالباربالعادللقبسلكهاالتى

لهقائلينمذاهبالنسبعةبيهأمنالشعبمننريقأللهفقدولذلك

موعيدبأنيمانابعمكهيافقبلالمخلصبأنهفأجابيسوعأهومن

أتباعهامنأحديكنفلمهاي1السابقمذاهبالسبعةوأماالمسيحهو

انلكنعحلهيكونكماواحدكليعطى1خرثسخصبأىأوبالقيامةيؤمن

كمرايمانوبسببيعقوبكرازةالىيرجعفذلكبيسوعآمنفدأحدكان

انهقالواالنهموالفرنسيإقوالكتبةاليهودبينثورشيهسرتالحكاممن

بأتمناميسوعءورااالنسياقمنالشعبقبولمنمتزايدخطريوجد

النالفصحيومافىيأثوتعندمايسعوعضدتحرضهمأنفنرجوكالمسيح

علىقفوهبالوجتحابىوالعادلبأنكلئهنشهدونحنطمسهوعةكلمتك

النبوضوحايسمعوينلهممكنويللجميعظاهراتكونحتىالهيكلجناح

وضعواقدبنوالنهريسيالكتبةفانولذلكالفصحبسببقادمونالجميع

أنيجبيامنالعادليعقولبايالهوقالواهيكلالجفاحعلىيعقولبا

هومنأخبرنالصلوبايسوعءوراضلقدالشعبأنحيثلهنسمع



اينسمانأابنعنتسألوننطلمعالبصوتيعقوبفأجابلمثاسوعأ
ءالسماسحبفىيأتىوسوفالعظمةيمينعنالسهافيجالسىانه

يعقوبشهادةأجلمئللهمجداوأعطواكثروناقتنعوعتدما

لقددالبعضبعخسهموالفريسيزقالكتبةقالداودبنأوصاناوقالوا

لنذهبولكنللمسيحالشهثادههذهيقدمكهذاشخصانجعلانفىأخطأنا

قائليناوصاح4ابيسوعمنوايوالالثععبيخافحفىأسفلالحونلقيه

قولواةءاشعيانبوةيخهمتمتوبذلكضلقدالعادلحىآهال

وللقوااوقاموي301ءاشغاداأفعالهمثمريأكلونألنهمخبرللصديى

واخفواالعادليعقونجهلنرجملبعضبعضهموقالاألرضالىبه

قاثالوصملئوركعقامواكنهائهالقبسببماتقديكنلمألنهيرجمونه

بينيايفعلوتماذااليدروتألنهملهمتغفرأناآلباللهيااليكأطلبال

المذكورراحابيمابنراحابءأشامنهوالكهنةلحدصاحيرجمونهكانوا

العادلأنتعحلونماذااكفوقائالصاحأرميانبوةفى

الاجلكممنيصلى

الروحفأسلمرأسعلىيعتومبابهاوضربعصاهالواتفيناخذثم

للمسيحأمينالثماهداكانلقدالهيكلبجوارالبتعةنفسفىهناكدفنوهثم
الفاسباسيأنحصاجلياستشهادهوبعدينايونافيوااليهودأمام

يعقوبموتتاريخأنتريفاميجسيبوسحديثمناألخيرةالجملةان

يعقوبانيقولفيوليفوصيوسيفوسروايةعنتختلفروايتهحسب

حصسارقبليعقوباستشهاكاناذاولكنم6سنةاستشهد

م66سنةحوالىيكوناستشهادهفتاريخفاسباسيان

خرافيةهيجيسيبوصتالهاالتىالحوادثمنكثراتكون

دليالتعدنفسهاالروايةأناولهماهامينشيئينمنهانستخلصولكننا
مسيحيايعتوبأصبحأبعدحتىأنهوثانيهايعقوبتشهادالهملى

منهمواحدااعتبيوهاليهودأنحتىللذاعوصتامءوالفىظلفانه

بولدءجأعندماذلكنألحطوانناكذلككانيعقوبأنوالحق



8152ألاأعمالهنلكالكنيسةالىرفتائهمعأورفأخملى
علىينفقبلالناموسيتحدىأالبولسحثقديعقوبأنكيفرأيناألننا

النذرعليهمكانالذينالرجال

الربأخو

جابةايجدرسؤااللناقبقيعقوبشخصيةدرالحسةمنءاالنتهاقبل
وفىالربكاخىيعتهوبشنبولسيتكلمأ1غالطيةنمفىعليه

وفىيسوعاخوةضمنيعضوبنجد63ومرقمى3155متى

منكانوايسوعاخوةاتمكنوبأنهاالءأسماأىيذكرلم41االأع

هوناللببحثالمطروحوالسؤالاألولىالكنيسةفىالمسيحأتباع
اخأبكلهةدالمقصهما

عناالجابةعلىكبرىأهميةتعلقالكاثوليكيةالرومانيةلهمةالمذان

االفجيلكلنيةالكفيمسةمنالكاثوليكىالقسموكذلكالالسمهذا

ومبشوقتمنذشزالكنيفىجدلمثارالسمؤالهذاكانفقد

ثسوفبيسوعخوةاءهؤالصلةبخصوصنظرياتئالثةهناث

جميعهاهنانستعرضثحا

هيررنيميانفظرية

اليونانيةفىيعنىالذىحيروممناسمهاتستمدهيرونيييانتنظران

قبلمنتظهرلملنهااذالنظريةهذهصاحبفهوهرنييوس

وترجعخالتهءأبفاالواقعفىيسوعاخوةأنتعلنالنظرية5هذاتومج
موادمنمادةتعتبرهاالكاثوليكيةومأنية11الكنيسةأنفىالنظريةاهمية

علينايسهقولكى383سنةالنظريةهذهجرومقدمبهاوتأخذاالييان

متتابعةنقاطفىسنفصلهاالفهـ

أيقولفبوأسانرسلضمنمذكورربناأخايعقوبانأ

أ119غالطيةالالربأخايعقوباالالرسلمنغرهأرلمولكننى

رسوليعقوبأنعلىالدليلنجدفهنا

03ت



وأنعشرالمثنىعلىااللقتطالرسولكلمةلنعلىومجيصر

وحدهموعليهمعليهميقتصررسوللقب

والعشراالئنىينبمنيعقوبيكونأنفيجبكذلكاألمركانفان

اعتيارأىعنالنظبغضالنئزبدىوابنيوحنالخايعقوبيكونأنهكني

91اغالطيأفىوردلمابولسىكتابةوقتاستشهدقدكانخر7

بىوبيعةهويكونأناذنالبدأنهنجدبذلك2112الأعوبحقلونة

ثخصإفلاناسهياحلغىبنويعتوبالربأخوفيعقوبولذاحلغى

ةاحدو

63موقسبذضبخبرنانظسريتهعرضفيجرومويستمر3

وفىلحوبولهمىيعقوبولخومريمابنالنجاراببئهوهذاأليدئايقول

ويولىالصغيرقرلبايعأممريمالصليببجوارنجد5104مرقس

نفسهولذلكيكونأنويجبمرلموابنيولحمىأخوافنالصغيرفيعقوب

62مرتسفىالمنكورويعقوب301ا16مرقسفىالمذكوريعتوب

ويعقوبرينالخايعقوبنلينادىفجعومألللثلقربنالخويعقوبهو

واحدلثمعحنصيهمختلفدأسماعالصغرويعقوبحلغابن

السيدأتقائمةفىنعديالثيعمت3جللهنهايةالىومجويأتى4

كتاببهحسبالسيداتءبهوالقائمةاالنسنذكرحالممسمملبعندكالمتى

القائمةتلكلنكريق04ت51مرقسأففىذكروهنالنينساجيلا

هى

وسالومةويولىيعقوبأمالمجدليةمريم

يلكماالقائمة7265متىويذكر

زبدىابفىولمويولىالممغريعقوبأمومريمالمجدليةمريم

يلقئىكمافالقائمة52أأ9يوحناوأما

المجدليةريموكلوبازوجةمريملمهولختبسوعأم

0103



جحيعفىمذكورةليةالمجمريمأنالقوائمتلكفىبالتأملنجدن7ا

نثيريوحناةقائولكنىثزبابنىوأماسالومهوأيضاباالسمالقوائم
ةءقوانيمهلأربعأأمثالشاالقائمةتلكفىمذكورءالنسامنمفجدال

هحذاالقائمة

يسوع113

يسوعاماخت

كلوبازوجةمريم3

هكذاالقائمةنقرأأمالمجدليةمريم4

المجدليةمريم3كلوباجةزمريميسوع13أخت2يسوع4اا

فقحلءنساثثهظاكوأنصحيحةالثانيةةءالقراأنعلىيصرجرومان

هـكفتكونكذلكاألمركانفاتكلوبئزوجةمويمننفسهاهىيفوعأماختوان

البشائوباقىفىذسالمذكغويودسيعقوبأممريمنفسهاهىيسوعأمأخت

سولاليويعقوبهحلفبنويعتوبالصفيريعقوبنفسههوهذاويعقوب

اشتهرهكذابربنااخوش

يصوعخالةابنأىمريمأختابنهويعقوبأنيعنىولعذا

انتقاداتأربعةاليهيوجهأنويمكنجررومرأىطلهدا

دائماإحدأنهأووعميخوأنهعلىوتكرارامرارايذكريعقوبانا

صحيحالكهكمةاليونانيةفىدائماتعنىأخوكلمةيسوعاخوةمن
معامتينةرأبطةفىيعيشونمنعلىفيةلعمهلطثااطلألقيمكناف

الكلمةأنوصجحأخمةبكخرامنهمالواحدالمسيحيونيسممىكماكاخوة
قويةرابطةبهتربطذاضخصأندعوفقدالمودةعناتعبتكينأنيمكن

ترايةصلةأىجسشيةعالقةعنالكليةتستعهلعندماولكنأخبكلمة
عمابنأوخالةابندابهلقصدالتعبيريكونأنالمحتيلغرفيندما
يدعىأنالمشحيلمنبلتيلاغفهنيسوعخالةابنيعقوبكانفلو

دءلخايسه



االتطلقالرمحولكحهةبأنادعائهفىمخطفاكانجروماان

اةاكورنثوس11اروميهرسوالبولسكانفقدرعثايثنسعلى

41أالأارسوالبالرذةوكانأأغالطيةااكورنثوطى2

كانوكذلك51مممالارسوالكانولهسبال96كورنثوليطأ

كلهةاطالقالخطافين617روميهرسولينويونياساندرونكوس

يكونالنداعفالكذلكمراأنوحيثفقطعثراالثنهعلىدرسولل

نظريةلخضكفيلوحدهوهذعشراالثنىضمنالربلخويعموب

ومجر

أناحتهااللكفر52ايوحفىالمذكورةءالنساقانمةان3

كلوبازوجةمريمكانمتاذانهفقطثالثتكونأنمنءنساأربعتكون

تحهالقوأحدةعائلةفىأخنإلنأنيعنىفهذأيسوعأممريمتأحقاهى

الحتايعيدأمروهذااالسمنفس

أبررهااحتىالنظريةهذدعيقشيئاتعرفلمالكنيسةانثي4

مريمعذراويةبدوامألعتتهادالقدعيماالتظهرلموأنهام383سنةجروم
دسوعسوىأظفاللهايكنلممريمانأسالهسهافالنظرية

ومانيةإلللكنيسةالوسميةدةالعقيههلنظرية01هذهأنمنوبالرغم

لنهااالبهايتمسكونالبروتستانتبعضأنمنوبالرغمالكاثوليكية

ثابتةحقائقعلىتقومال

ابيفاننعىيةنظلى

نظريةتسمىواخوتهيسوعبينبالعالقةالخاصةالثانيةالنظريةان

سوىليسوايأيسوعأحوةدايدعونالذينأولئكبأنتنلدىوهىابيفانس

بيفانسنسبوهماسانجةزواجمنيوسفءأبناوأنهمءأثسقاغيرلخوة

تحملالتىالنظويةهذهواضعليسابيفانسانم073سنةالكثالذى

فىالسائدالرأىملتانهاالقوليمكنبلقبلمنوجدتقدالالحسهه

االدلىالكنيسة

الجديدألعهدتفسص3ما



االسفارأىاألبوكريفاكتبميقكتابفىيوجدالنظريةهذهأساس

سكالهعنليسونهكماأويعقوبسفرالوهوقانونيةالغير

كانأنهالسمفلىهذافىذكروقدثانى11القرنمنتصفهالىتاريخهويرجع

ليأاألنهعظيماحزنهماوكانوحنهيهوياقيمهمالمكرسانروجلنيوجد

مقتبلفىطفللهماولدبمندماعظيماسروراهمراولكنهماأطفااليرزقا

هذوكانعذراويااميالثالطفلهذاولدالقصةمنيبدووكماالعمر

يفسوعأمابعدفيمااصبحتالفىمريمباسمسميتبنتاالطفل

العمرمنالثالثةوصلتفلماللرببنتهاوحنهيهوياقيمنذرولقد

تاالهيئىفىالبنتونمتةالكهنةرعايةفىهناكوتركاهاالهيالىأخذاها

الذينطالرجالفدعواتزويجهافىالكهنةفكرعشرةالثانيةسنوصشاولما

لمجنهموكانمعهعصاهحغريأنمنهمرحلكلوأخبروالالزداجلهمسكا

هوسفا4عصاوكانتالعصىالكهنةرئيسفأخذالنجاريوسف

منياطارتضقديوسفععااامالعحىلباقىءمثىيحدثولماايخيرة

كريمهسيأخذيوسفأتلكرتوهكذأبوسفرلسعلىولسعتقرتحملمة

ءأبئالىانقائالهذأمقراضيضراألمرأولفىيوسفاكانكلوجة

عيسهلىفىيةلسخمادةأصبولنالصغرةينتولكئهاتجيمرجلواتا

اتماماراثنيايةفيلفذهاولكنهإا9يعقوبسغرالموائيئىأبنه

المفرهذافيءجانيهمموعولدأنامبالوقتوفىثاللهادةك

تحملشائعةلةنظلصبحالثانصالقرنمنتصنفىولكنهطبعاخرافى

أبينانطىاسم

مباثمردليلنمةليسانهوهلةألولالنظريةتلكعننقولانا

كباثرغيرطريقعنذلكيكونأيلتمافاذالتدعيميا

تفكرلنيمكنوالقىالوحىمنمباثمرةالغراألدلةاذنهنفما

التدعيمها

لرعايةامهيسلميسوعكانهلالسؤالهذاأحدهميسألقدأ

72و9162أيوحناغيرهء7خرينأبنالهاأنلوألصلبعنديوحنط



وفاقعلىيكونوالميموغةلخهأننقولأنالالسمهذاعلىاجابديمكن

أمهيسلمأنهوالحالةممكفايكنفلمعليهعطفأىيظهرواولممعه

عايتهملر

كبارلخوةتصرفبهثايةكأنمعهيسوعأخوةتصرفانيقولون2

للينزليلخذوهأنوارادواالعتاطمحنتلانهقالوافقداالصغرلخيهمنحو

ءعدافىكانوابلبهيؤمفونهأخويكنولم3121353مرقد

يرجعنحوههذالهسوكثمانالقوليهكنولكن5ا7يوحنامعه

السنقفاعنالذظربغضلعائلتهممضايقاودوبألنهم

مريممنأكبركانيوسفانالنظريةهذدمويدويقولثم3

ايةبقبلماتانهاذنفاللدبعدئذاألناجيلروايةفىذكرهنجدكالولذلك

يوسفذكلىعدممعالجليلقاناعرسفىمريمذكروردوقديسزعكرازة

بأنيوحىوهذامريمأينأنهعلىأحيانايسوعويذكر201يوحناأ

متىأيضاتوقا6مرقسارملةأصبحتمريموأنماتيوسقا

منالثخينبلوتحتى5الناصفىالدائمةيلسوعاقامةأنثم3155

عيسيوأنماتيوسفأنأساصعلى5تفسيرييكن322لوقااالعمر

مريممنلكبريوسفأنحقيقةولكناألسرةرعايةعنمسثوالأصبح

يسوعأنوحقيقةمريمامنبأطفالزقييلملنهعلىبرهاناتتخذأنليمكنال

كانيسوعأنصتبالعانلةليعؤلكنجارفيهاوععلالنماصرةفىمكث

ارأيينفللثالىفطكاطثدهاليتفوتويضيفأصفرهموليسىءاألبنالكبر

اىأنيدعىلنهوثانيههـالمسيخالتتليدنظريةهىةالنظريهذهانأولهما

المسيحىالفكرمعمتناقضايعدذلكبخالفءىث

والغرضواحدأصللهياونيميانهيونظريةالنظريههذهولكيظ

دالكنيسةميلمنانهمامريععذراويةبدوامأالعتقادتدسيممنهما

مبانعردليلثمةليدالزوجيةالحياةقيمةمنلقواوالرهبنةالتبتلحياة

وجودلوالكهذهطريةفىليفكرأحديكنولمابيفانسنظريةصحةعلى
ربناأمريمعذراويةدوامفكرة



هلفيسظرية

تفررانهاالهيلفيديانيةالنخلريةتسمىالصددبهذاالثالثةالذظرية

اخوةداأنهمالكلمةمعنىبكلكذلكهمواخواتهيسوعأخوةأنبساطةبكل

اختفيعالرحمننهسفىايشتركؤأنهمأىالمعروفاالصطالححسبثارحم

وكلةالنفرياليهتنسبالذىهذاهلفيدسعنءثىيعرفثالاألب

جرومعارضهاالتىالنظرية5هذلتأييدبحثادونأفعنهيعرفما
بفوة

عليهاتستندالتىاألدلةاذنهىفما

يكونأندونالجديدالعهديقرأشخصأىانالتوللنايحقا

وايةفالنظريةهذهبصحةيومنأنلهالبدمعينةالهوتيةبأفكارمؤمنا

غيرالمسيحأخوةتصوصبأخرىءآراأىعلىتشتملالالجديدالعهد
الكلمةمعنىبكلوأخواتهوتهأخانهم

رزقتمريمنبتوحىلوقاومتىفىالميالدايةأان2

فعلالنومامنسلفيهاستيسمفلمادالقولنقرأمتىففىآخرينبأطفال

البكرابنهاولدتحتىيعرفهاولمامرلتهوأخذالربمحكلمرهكما

مادية11الزوجيةتتهعبدأيوسفبأنتامءايحافهذا52و42امتى

كالأنليثيتالنقرةهذهبنترتلباستغلوتديسوعميالدبعدمريممع

كانتمريمأنأساسعلىالمسيحفىمقدسةالزوجيةوالحياةالتبتلحياةمن

لوقااستعملوتدالكلمةمعنىبكلوجةأصبحتثمالبدايةفىءعذرا

27لوقا001البكرابننافولدتالعبارةنفسيسوعميالدعنحديثهفى

بعدهآخرينأطنهالهناثكانأنهيوضحالبكرباالبنسوعيفتسيية

يسوعأخوةانالقاشالرأىااليدتمالولوقامتىفىاذنالميالدوايةفه
ومربميوسفءأبناهماتهوأخو

كنجارةالناصفىيفسوعءبقاأنسابقاذكرناوكما3

أنهيثبتيكنلماتيوضحاثقلعلىالعهرمنالثالثينبلوغهحتىالقرية

3في



موتبعدااللهمرةرعايةمئوليمامعاتقهعلىأخذالذىبرااالبنان

مايوسف

01اتهوأخوأخوتهرافيصقيةفىهموأخواتهيسوعأخوةأننؤمننحن

ءعذرامريمواعتبلرالتبتنىتمجيدمنشوهاشلكخالفأخرىنظريهواى

نؤمنأنمنالعانليةالحياةبطهارننؤمناناالفضلمنولكناألبدالى

المتباللالحبعلىالتائهةالزوجيةالحياةمنأحسنالعزوبةحياةبأن

يسوعأخوالواثعفىهوربنالخاالمدعويعقوبفاولذا

الرسللةكاتبيعقو

الرسالةكاتبأيضاهوبناأخويعقوبهل

مسناأوجدناكلهاتهاةكنتوتاريخالرسالةكاتبفىبحثاازددناكلما

هوارينالخايعقونجاأنةالمؤتءلآلراأنلهمنجدألنناجمةصعوباتنجابه

ولنحاولكاتبهاهونيحيألتالمعارضةءاثراتسماوىتكادلرسالةكاتب

المزيدةاالدلةنجمعلننا

اعامةالوسالةتكونأنفالبدالرسالةكتبهذايعقوبأنلوا

أسفاررجلكبولسيكنلميعقوبانللرسالةبالنسمبةالحالهووهذ

والبذالكنيسةمندىاليههالقسميترألىبيعقهكانفقدمختلفةمحافل

خاصبنوحموجهةالنهاعامةرسالةكتبهاالتىالرسالةتكرتأنافن

المسيحييناليصودلجميع

حتىأرثوذكسيودىيأىلدىمقبولتقريباالرسالةمافىكل21

لهالفسحالتىاليهوديةاألدليةاآلنارمنالرسالةبأناضتقدواكفيرينأن

الرسالةفىتصادفناماكثيراانهماكنيلصايقولالجديدالعهدفىمكان

لتناسبتفسرهايهكنكمااليهودىللفكرلتناسبتأويلهايمكنعبارات

المسيحيةالعقيدة

أنيمكنااتمتاافىالذينسبطاعشراالثنىألعبارةفهثال

انويمكنالعالمفيالمفممتتبناليهودتخصأنهاعلىيهودىأىيفهمها
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شخحميةمعتماماتتفىالرهـساصةعلىالمضفاةاليهوديةالصبغةن

يعقوب

وكتابيعتوبسالةرقكلفىمتشابهانشيئانهناك3

ءباهدادايبدأفكالهمااالممكنائمسالىأورشليمفىوالمشايخالرسل

ههالمستعملةوالكلهةا32أ5أعهالاايعتهوبالالسالم
أىبهايبدأالتىاليونانيةفىالمألوفةالتحيةكلمةوهىكطيممندتتنس

سوىالجديدالعهدكتبمنثخرمكانأيفىتردلمذلكمعولكنهاخطاب

الأعالواليةحاكيالىألليسياسكلوثيوسأالشاباالميركناببدايةفى

وثائقمنفقلىينوثيقتأننجدأنمانوعايبةغحقيقةفههى3262

يعقوبباسحمترتبطوئالععاالبدايةنغسالنتسنعاللتانهماالجديثالعهد

كتابفىوردتعبارةجثفي5171الأعفىلنههوبينماوالتشابه

والعليهماسممادعىالذيناالمميينعنفيهايتكلموالمشايخالرسل

حيدثا27يعتزبفىمموقالجديدالعهدفيأخرىمزةالعبارةهذهرظتكي

فىالعبارتيناختالفومعلماعليكمبهدعالذىالسمألعبدروردت

واحدةالحالتينكلتانىةاليونانيفىالواردةالعبارةأناالاالمريكهالطبعة

تردالمعبارتينأورصليمفىوالمشايخالرسلكتابفىنجدأنلبالضفهن

يعقوببهكتقدأورشليمكتاببلىالدليلهذاوأنيعقوبراللةفىسوى

ربناأخويعقوبكتبهاقديعقوبرسالةأنعلصأيضادليلفهووبالتالى

أورشعليمكنيسةىورئيد

للرلهمالةربناأخويعتهوبكتابةلفكرةمعارضةاخرىأدلةهناكولكن

هى

إنمنهننتظركنافدداآربناأخوهوالرسالةكاتبكانان11

والرباللهعبهوندسمهبهيدعوماكلولكنالحقيقةتاصكالىمش

فلكفىلكانربناأخوأفلىةيعقوبأشارفلوا1المصيحمسوع

الىيمقوبأشارلواالطالقعلىالثسخصىلمجدهولبسللرسالةتدعييم

البالدفىفلسطينخارجالرسالنةالهميةتأكيدشارةاتلكفىلكانفلثه



السبسلبهووهذاعهدهابدايةفيكانتمسيحيةتملريعقوبسالة

ةيأتىفيها

مرأتفييكنناالرسالةفيالجبلعلالعظةتعاليمرارتكنجدأيو

511وأ64متى221يعقوبفىجامابينارننأنكثيرة

ا5متى5021يعلتوب02ا6لمتى31131يعقوب
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التعاللمدراسةفىذكبمقعةيجداليهودمنللمسيحيةمعتنقأىان

المسيحىااليمانفىالمتضهنةاألدبية

يولستعاليبموبينالرسالةهذهبينالظاهرىالتناقضثانيا

هذاوكأنلنايظوهفةألول241162يعقوبةءقراددكع

األباألعلنهتنادىفدلرسالةالبولسيةالمباثيعلىصريع3هجوءالجز

التعاليبميناقضذلثأنوهلةألوليظنوحدهبااليمانالاالنسانيتبرر

هويعقوبجطيهسماولكنباالييلنالتبريرعنبولسبهايغادىالفى

ينادىيكهيولسميتشخصبىأىأنأدبيةرتملهليستالذىاالييان

يالمطالبةةمملوفرسثملهبولرسائلقراكلديكيزلنيمكنالكمهذاانباي

لترىمثال121حروميةاحداواأصحاحتقراأنفيكفهالثمار5هذبمثل

مامتأقديعقوبانالمئكاملةالثمارلهانباييقادىكانبولسىأنكيف

تكنلمالرسييملتلكألنبولدرسائلعرالفلكقديكنفلم26سنة

ولذاايقلعلىما09سنةحتىالكئيسةءلنحاكلفيواسعنطافعلىتقرأ

اأماهذايعتوبهجومأنفيبدوولذاوقتئذوشائعةمنتشرةتكتلمفهى

قالهماتحريفاضدأولسبهقصدفهمأساعوامنضدموجهايكهنأن

قالهماتحريفأوبولسفهمفيهءيساأنيمكنمكانهناكوليسبولس

وأنهذاوالنعمةاالبحأنأهميةوتكرارامرارابولسأكدحيثكأورشليم

ءسومنكعيرايثيرانالبدكانلورشليمفىالناموسعلىبولسهجوم

الاالحتالبعيدةاألمورغمنأيضامكانأخرأىمنلكثروالشكوكالفهم

ءخاطى11التفسيرهويعقوبيهاجمهماأناذلمبوللمىيعقوبيهاجمأن

أورشليممنأكمرالشالةجيالئمآخرمكانهناكوليسبواهىألقولل
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يعقوب

وكتابيعتوبسالةرقكلفىمتشابهانشيئانهناك3

ءباهدادايبدأفكالهمااالممكنائمسالىأورشليمفىوالمشايخالرسل

ههالمستعملةوالكلهةا32أ5أعهالاايعتهوبالالسالم
أىبهايبدأالتىاليونانيةفىالمألوفةالتحيةكلمةوهىكطيممندتتنس

سوىالجديدالعهدكتبمنثخرمكانأيفىتردلمذلكمعولكنهاخطاب

الأعالواليةحاكيالىألليسياسكلوثيوسأالشاباالميركناببدايةفى

وثائقمنفقلىينوثيقتأننجدأنمانوعايبةغحقيقةفههى3262

يعقوبباسحمترتبطوئالععاالبدايةنغسالنتسنعاللتانهماالجديثالعهد

كتابفىوردتعبارةجثفي5171الأعفىلنههوبينماوالتشابه

والعليهماسممادعىالذيناالمميينعنفيهايتكلموالمشايخالرسل

حيدثا27يعتزبفىمموقالجديدالعهدفيأخرىمزةالعبارةهذهرظتكي

فىالعبارتيناختالفومعلماعليكمبهدعالذىالسمألعبدروردت

واحدةالحالتينكلتانىةاليونانيفىالواردةالعبارةأناالاالمريكهالطبعة

تردالمعبارتينأورصليمفىوالمشايخالرسلكتابفىنجدأنلبالضفهن

يعقوببهكتقدأورشليمكتاببلىالدليلهذاوأنيعقوبراللةفىسوى

ربناأخويعقوبكتبهاقديعقوبرسالةأنعلصأيضادليلفهووبالتالى

أورشعليمكنيسةىورئيد

للرلهمالةربناأخويعتهوبكتابةلفكرةمعارضةاخرىأدلةهناكولكن

هى

إنمنهننتظركنافدداآربناأخوهوالرسالةكاتبكانان11

والرباللهعبهوندسمهبهيدعوماكلولكنالحقيقةتاصكالىمش

فلكفىلكانربناأخوأفلىةيعقوبأشارفلوا1المصيحمسوع

الىيمقوبأشارلواالطالقعلىالثسخصىلمجدهولبسللرسالةتدعييم

البالدفىفلسطينخارجالرسالنةالهميةتأكيدشارةاتلكفىلكانفلثه



فمربنالخوهوهذايعقربكانانينكرشيئايعقوبعنعرف

4مباثعرغرأومبامعرظريقعنالحقيقة5هذالىيشيراالالمستغرب

أنالىيعقوبمناشارةالرسالةفىنجدانايضاننتظركنا

أنهفىشكمنفليدىالرسالةكاتبهوربنالخويعقوبكانانرسول

النةذلكالىباالثارةئلهريبدأأنبولدعادةمنكانتلقدرسول

فاقلصحتهوضهاقيكتباالهميةتأكيدولكنهشخصيامجداليدىذلك

الرللمنوواحدأورشليمكفيسةفحىورئيالربأخوهوحقاهذايعقوبكان

الحقيقة5هذالىالرسالةبدايةفىايقلعلىاثارةمنهننتظرفاننا

حياليشكلوثرجعلالذىءىوالثكلههذامناغربولكن3

الىاشارةأيةمنالشالةخلوالجديدالعهدكتبضعنالرسالةاجادهـ

أيةذكرعدمامعلبنمرتسوفافيهاالمسيحذكريردفلمالملسيحيسوع
1121بذلكمتعلقةحوادث

المعرفةجيدنعرفونحنمسيحالقيامةالىافنمارةالرسالةفىوليس

يعتهوبأنلوالمننامفحبمالمفانااليأسالهسعلىبنيتقداالولىالكنيسأن

رسفىذكرتالتىلالحداثمعاصرةالرسالةتكونانلىسالةكاتبهو

وماةملى5عنلىئلبمأاالعيالسفرفىالتهيامةفكوتوقداالعهال

كاننلئاوأنالقيامةبعداذبرلهظهرقديعقوبأنهودهشةاالمويزيد

لهالمسيحورظهـعنيكتبفميعقولباأنبدحياتهاتجاهتفيرثالسبب

ذلكفىشيئاشخصأىكتبيأنالمستغربميظوثملمخحىخاصلسبب

ذلكمنواالغربيلعوعقيامةالىاثعمارةدونالكنيسةتاريغعنالوقعت
ربنالخويعقوبهوالشخصذاكيكونأن

القسمرئيسعقوبيكانانكالمشايسوعالىتشرلمالرسالةانثم
غرضهأنذهتقدفاننايهوداكانوابنمسيحيالىيكتبسةالكفيمقاليهودى

علىالحقيقةبتلكاييافيبرزأنأوكالمسيالهمالمسيحتقديميكونأنالبد

هذاكلمنخلوفالرسالةذلكومعاالقل

ومنالتهديمبالعهدتاثأاالماملمالرسالةكاتبأنواضح4

11



غرايةالماوهذاالمعرفةجيدثأالحكمةأدبيعرفلنهليغسالمعهوفآ

علىالعظةمناقتباسا32تحوىالرسالةانثمليعقوببالذسبةفيه

ءاجزاهناككانتاالناجيلكتابةقبلحتماالنهأيضاعادىأمروهذاالجبل

يعقوبانالبدانهبعضهمالالناسبينمتداولةالجبلعلىالعظةمن

أناستطاعأنهحتىوغالطيةروميةأهلألىبولسرسائلعلىاطلعقد

لمالذىاليهودىانحقىوهذاأيضاوقيلواالعحالااليمانعنتجبايكتب

قرأديكونأنييكنرم26سنةماتقدوالذىفلسطيننطاقعنيخرج

يصدرأنيمكنالبولسلتعاليميعقوبفانتقادرأيفاكماولكنائلالرلتلك

ءسواماعالجيأخرىناحيةمنأنهثمبولسىرسائليقرألمشخصعناال
عطيةكل711افىوردمااولكنلسيةالببىللرسائلتحريفأوفمهم

اقتياسأنهاوواضحيونانيةقصيدةمنمقتبستامةموهبةوفىلحةص
الكوندائرةأ36فىالواردةوالعبارةإليونانءشعرأأحدمن

يخرجلبمالذىيعقوباستطاعفكيفالقديمةاالساطرمنأيضامأخوذة
5كهذاقتباساتيقتبسأنينفلسطنطاقعن

أخايعقوببأننقتنعأننريدكنااذافهمهايصعبأشيااذنفهناك
الرلهسالةلتلكدتبالهوبنا

وتاريخالرسالةكاتبيخحموصاالدلةفحسعندانهذلكقبلوقلنا
الفىأدلتهالهاوجهةوكلمتباينتيننظروجهتىأمامأنفسنانجدكتابتها
أسئلةعلىجابةالنحاوتقليالالموضوعلهسنتركفانناولذاتدعمها
الرسالةموصبخحأخرى

الوسالةكتابةتلهيخ

فمنالتباينهذنفدنبدالرسالةتاريخعنللثتابةنتجهاعند
ظهرتأنهاأيضايقاذأنالمهكنومناالصلقديمةالرسالةانيقالأنالممكن
الرأيينيخصوصاذندلةافلنفحصامؤخر

الثانىالربءمجىتوخعكاتللرسالةيعقوبكتابةوقتخا
الكنيسةيفارقلمالثانىءالمجىانتظارأنحقاأ579أشدهعلى
الشاغلالفكريصبحلمأنهحتهذلكبعدماحدعا11ضعفولكنهأبدا

إ2ط4



انيقالأيمكنمىاصاهذافعلىولذاقبلمنكانكمالكنيسة

01الكنيسةتاريخمنمبكروقتفىظهرتالرسالة

نجدبولسىرسائلوفىالاالعسفرمناالولىالصمحاحاتفى2

االيمانأنأساسعلىسةكنب11فىاالممقبولحولوجدلاعشمنمادار

الوقتهمضىبعدولكنالكفيسةفىاألمملقبولاليكفيانوحدهماوالنعهة

وكانالوطيسحاميةمعركةالىيحتاجالذىباالمراالممفبوليعدلم

لهذاظاليعتوبرسالةفىنجدالولكنناسارأينمابولسيتبعوناليهود

أخايعقوبأننتذكرعندمامستغربءنمىوهذاواليهودالممبينالنزاع

مليمأورثمجهعفيواليهوداالممينبالنزاعتصفيةفىهامبعورقامربنا

وقتفىكتبتقدالرسالةتكوقأناماانهنستنتجهناومن51أععال

النزاعجذوةاداخبعدمتأخروقتأوئالنزاعهذاظهورقبلجدامبكر

عنءلثىأىذكرعدمانعادياأمراالكنيسةالىاالمملدخيصارأنوبعد

انيعنىفهذابنمحملعلىخذيمأنممكنواليهوداالممبينالجاهذا
متأخرأومبكروقتفىاماكتبتقيالرسالة

السطورثنايابينالواردالكنيسةنظامامنمأخوذدليلهناك3

عكممهشبالمجمعيسمىكانالكنيسةاجتماعفحكانالرسالهفى

اجتهاعالقالكنيصةتاريخفىمبكروقتالىيشيراوهلى22

التعييرالناممهلاللنثةالكنييسمىكانذلكبعدبنالمسيحي

5414الرسالةفىمذكورينالكنيسةوشيوخداأبطلقكاناليهودى

النمبكراوقتايعنىليضاوهذأأساقفةأوشمامسةذكريردلمولكن

أخلهروقدمسيحياطتسايصيحأنقبليهوديانظاماكانالثمعيوخاقامة
311كثيرينمعلميندلوجههءامستيايعقوب

االمختلفةالخدمةظيقالكنيسةتنظمأنقبلمبكرتوقعلىيدلوهذا

الكنيسةفىامضلبنةالكألالمعلمونكثرلنحمتأخروقتبالمئلتعنىقدأو

تكتبقديعقوبرسالةأنتعنياأنممكناساسيتانحقيقتانهناكولكن

أناذالمسيحاسمذكرمنتخلوتكادرأيناكمافالرسالةمتأكروقتفى

ونقصوضعفاتوعثراتاأخطعلىالواقعفىينصبالرسالةموضوع
الكنيسةءأعضا

أ34



أولفىالتبثسيركانفقدمتأخروقتفىكتبتأنهابوضوحيبنهذا

ذلكبعدولكنهالمقامالمسيعومجدقوةعناسةبالحمليئاالكنيسةعهد

الكنيسةءاظضاوعثراتنقصاتيهاجاليوماالحالهوكعا

6ا35ا2ءاالغنيامهاجمةهىالثانيةوالحقيقة

مثسكلةوقتئذيفسنةالكنفىالبارزةالمشاكلضهنمنأنهالرسالةمنفظاهر

ناكيكنلمالكنيسةعهدبدابةوفىءالفقراعلىموتعاليءاالغنبازهو

62372انثوسكوامنهمقلةأوقلءأغنيا

بنبالعالميةالروحتهددها4كفيمىمعتتعامليبدوكمايعقوبورلهالة

أنيرجحوهذأسةالكنيمتاريخمتأخروقتفىحدثوذلكأعضانها
يسةالكتاريخمنمتأخروقتفىكنبتقدالرسالةتكون

يمافمالممبثمو

كتابتهاوقتللعالمبابخسبةكاتبهاومكانةالرسالةتلكمكانلين
بادعرفىتظهرلمالعظاتولكنالمسيحيةللكنائسغالباالعطاتتنسب

التاريخأعماقفىبجذورهيضربالعظةفقاريخالمسيحيةيسةالكنفىاالمر
بعظاتيعقوبرسالةمقارنةوعندواليهودىالقديماليوتانىالهلينىأ
بينهماتشابهانجدواليهودالهلينيين

اليونانىفالفيلسوفوعظاتهماليونانمعلمىكأأواللنتأملا

المنادينمنأورواقياالغجإسموفيكونقدلديهممألوفاشيئاكلنالمتجول
اوالفالسفةءهؤالكاقوقدالحسيةاللذاتمنالنفسحرمانبضرورة

للفضيلةهمليدعواسالنيتجمعحيثالىيذهبونعمونا

فىأوالعامةالميادينفىوالثموارعنواصىعلىتجدهمأنويمكن

موبخاأطوراالمبرمنهمالواحفيخاطبوأحياناالمصارعةأوالسبافحلبات
الواطظكانفقدوالعدالةللفضيلةاياهداعياطغيانهوعلىتنعمهعلىاياه

كانلقدالغابرالعهدذلثمألوفةظاهوةالمرسللسوفالفيالقعيم



صوتولكنمعينةمدارسعلىقاصرةفيهالفلسفةكانتوقتناك

مكانوفىوضجيجهمالناسزحمةوسيوميايسمعبعدئذصارالفلمفة

فقدمعينةبصفاتتهتازفةالفحمءهوالعظاتكانتوقدءاهوالثالبيع
بولسعلىتأقالتىالظرسقةوهىواحدةدائماالعظاتعرضطريفهكانت

تميزأالتىالصفاتبعضهناكأيضايعقوبوعلىلالنجيلتقديههفي

رسالةفىدوماانجهتشأنهاكيفلنرىالقدامىالمبثرينءهوالعظات

الغرضانللكناشمىبولبهايكتبالتىالطريقةفىليضالنفكرشميعقوب

تنبيهبلجديدةحقانقاكتشافيكنلمالقدامىاالغريقملهىىالرئيم

يعرفونهاالتىبالحقافتهمولتذييسلكونهاالتىطرقهمخطأليعرفواالخطاة

بالحياةالناستعريفهدفهمكانلقدنسوهاأوعمداأهملوهاقدولكنهم
لعلهةافهمونسيافيهيعيشونالذىاالنحاللغمبالفضلى

هيينوخصومامعوهميةمحاثثاتيعقدونماكثيراكانواا

5هذأيضابيعقبمويستخمقتضبحواربثسكليتحدثونكانوافقد

2811531الظريقة

منأوآخرءجزالالعظةمنءجرمنعادةيفتقلونكانوا

ويعقوبالجديدللموضوغيمهداللهسمتقديمطريقعنآخرالىموضوع
41أأ2فىكماأيضاذلكيفعل

تجنبسامعيهبممنفيهاونيطالتىاالوامرءالقايحبونكانوا3

متهاأعداد801يعقوبرسأنةفىتوجدالصوابطريقواتباعءالخطا
أمر06منيقربما

سامعيهمالىااليحائيةايسئلةءبالقابنمغرمأيضاكانوا4

21أوا613أ52و24ايسئلةتلكيستخدمويعقوب
42

وجهوهكذاالسامعينمننفرالىكالمهميوجهونكانوا5

المتكبرينءلالغنباوكذلكالربحعلىلتكالبهمالتجارالىيكاليعقوب



43156

كماوالنعمةانخفيةئقوالرذالفضائليجسمونأحيانااكانو6

والغنى231والرحهة51أالخطيةيجسبمحيثيعخوبفىنجد
أ53

منوتشبيهاتصوربصياغةبنالسامعالتفاتيثيرونكانوا7

336الفابةفىشثتعلالتىوالناروالدفةاللجامرةكصيالحياةواقع

57بصبريكدحالذىانخالحمنالمستمدالتشبيهأيضايعقوبيستخدمنم

مشهورينءونسارجاكعنحيةأمثلةبنسامعلليقدمونكانوا8

21232ابراهممئليقدميعقوبأيضاوهكذاأعلىكمثل

571اايليو511وايوب252الحبطاور

المتناقضاتببعضعظاتهميبدأواأنالوعاظءقدماعادةكانتلقد

السمعيصيخونتجعلهمغريبةبعبارةوذلكالسامعينالتفاتتجذبالتى

فىفقعحينفوحكلنحسبهأنيجمباانناقالحينكذلكيعملبيعقيموكان

الصالحالىيشيرونالمبشرينقدامهكانوبالمثل121عةتمع5تجارب

وجوبعلىيصيعقوبفانوهكذاعصرهمفىمالوفةغربعباراتالحقيقى

سالحأيضااستخدمواوتد101ءسعدايكونواحفىءاالغنيااتضاع

6ا241915أيضايعقوباستخدمهكحاالتهكبم

بقسوةبنالسامعالىكلهونيتالفابرةاصعهودفىرونالبثكان01

داالباطلاالنسانأيهاالبالقولقارثهيعقوبيخاطبوهكذاوغلظة

الوعاظاستخدملقدأ2024والزوانىبالزناتيعيهمسويدعو

أيضايعقووهكذاالجارحسملوباسياطالقدامى

عظاتهمأساسهاعلىينونمعينةاطأنالقدامىللمبثموينكان11

والصوابالخطأبينالمتارنةمنبنوعحديثهمينهونفكانواأ
231262الطريقةتلكيتبعيحقوبأنونجد

للسامدينيوجهفاحصسؤالطربقعنالهدفالىيصلونكانواب



421ليضايعقوبهكذأ

بسردالنقاثسوينهونعظانهمفىأالقوالبعضيقتبسونكانوايب

71و502111ليضايعقوبيفعلهككماوهذاأخعاقتباس

6311

أؤالمرةالقسوةأوالعنيفالتوبيخيعقوبرلسالةفىنجدألاثاحقا

معظماستخدميعقوبولكناالغريقمبشرواستخدمهالذىالزائدالمرح

نفوسفىواليؤثساالقدميناليونانوعاظيستخدمهاكانالتىساليبايه

سالسامعوعقول

الوعطفكالقالوعظفىاصالتتقليدهمأيضالليهودكانوقدا

إالغويقفالسفةكبوعظحدالىيشبهوكانالمجامعفيالمعلمينأيدىعلى

سونفاالوأمرءالقاونفسالبديهيةاالسئلةنفسفيهكأنفقدبنالمتجول

01انااليبأبطازاثمثلةوصبأالقتباساتونغسوالصوراالستعارات

عرالوعأهذاكانفقدلمغريبةبخاصةتازيكاناليهودىالوعظولكن

اليهودتمملموبتصدذأكاتوقدمتصلةوحدةيكنلمأنهأىمتماسك

مقبنتتلوابألموضوعأئفىالتحدتيطيلواأالتالميذهميلضنونكانوا

هنالومقينالسامعنكرنتتعدميضمنواحتىعرعةبخر3الىموضوع

فمد1المسبحةحباتأحرمانعنىالتىاحلكالوعظيسمإنكانوا

تلوالوأحدةتترئالفضائلميقسلسلةعنعبارةاليهوديةآلالعظكانت

ىالخرا

أخميكيسفيفيصعلبالميعقوبرسالةفيفلمسةمابالضبظهووهذا

يعوزهاالرسالةءفأجزامتصلةمتماسكةوحدةالرلهسالةمنتستخرج

سبةلقدةالصددبهذأسبيذجوذلويقلىبينهايوحدالذىتباطفا

وبماقبلهابماترتبأحلقةكأالحلقاتمتصلةبفسلسلةرلهممالةأبعضهم
مقشملسلةالرسالةتكونالوقدبمسبحةخراالبعضىوثنبههابعدها

لى11منحفنةهىمابقدرالمتتابعةالمسبحةكحباتأوالمنصلةاالفكار

فواحدةواحدةءقارى11يتاملها
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اليهوديةأوالهلينيةالنظروجهةمنيعقوبرمسالةتأملنافلولذلك

رنةااليهتحتاجالذىالمفتاحنجدقدهناومنالقديمةللعظةمثلفانهاضر

الرسالةكاتبعنللتساولنالنتجةكاتبها

ببعصرسالةكأتبهوهـن

ذلكبخصوصتاحتماخمسةهناك

عهمبالتفصيقأوضحهاالتئىيألألمممسمييربنظريةأوالنبدأا

الكتابمفسردامؤلفهفىألايستونأحياهاوقدتقريباسفةأربعين

أنقديماالعادةجرتفانهالنظريةدأشولممكءول3هالطنفيالمقدس

فافدثباالماضىفىجالااءلعظمامستعارةءأسهاتحتكئيرةكتبتنشر

كتبفهناككهذهبكتبحافلوالجديدالقديمالعهدبينماالفترةئاليهودى

ءواذبعياوأخنوخوباروخعشرأالثنىطواالسباكمولهمىمختلفةءأسحاتحمل

فىالنالىايماتنجغوتفريختشالمؤمنينمنكثيرأرادلقدميخرهوكثرين
أبطارءألهسماتحتكتابفى5يقولوأنيريدونمافاودعواالوقتذلك

كريفابواكتبومهفاليهودلدىبهمعترفاتقليداذلككانوهااليمان

الحكهةبعخىهكانجفيرينسبالذىليمانحكحةداكتابغالمشهو

يعقوبرسالةعئءأشياثالنةولنذكرالملوكاحكمالىالمستحدثة

حذفعنامااذاثوذكسىافهىثالييرفضهءثىالرخمالةفىليسى1

121افىيسوععنغيياوردما

مترجيةوهمااميلعمباليوناقيةتعنىثهلمةمححميعقوبانب

ثهميمالقالعهدفىولكنها2عسك

الشتاتفيالذينسبطاععثوايثنىالىموجهةالرلحسالةانث

اسماحتتكتبيهوثيامؤلفااالليستيعقوبسالةربأنتنادىالنظريةفهذه

تشتتواالذيناليهودوتثمجيعتقويةمنهالهدفكانوقدثمسكيعقوب

التجاربولهسطااليمانفىتقوبتهمالقصدكاناالرضأقصىالىفلسطبنمن

سفرفىيلىكهاالنظريةعرضيويستمرغريبةأرضفيفيهاميواالتى

منيتكوناليهموخطابهأبنافمعاالخيريعقوبحديثنجد64التكوين
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مييرويقولمنهمواحدكلشخصيةعنمبسطاوصفاتحوىقرات

تعودالتوالرموزءاألجزابعضيعقوبرسالةمنيستخرجأنيمكفهأنه

عشراالثنىاألسباطأىدـءلبنافيهيصفالذىيعقوبخطابألبذاكرتنا

تلثهومكانيعقوبرسالةالالشارةماالوصافتلكبعضروهاك

التكوينسفرمنافاالو

اللهعنالبعيدقالغنالرجليهثلاشبر

9تكأا9ايع

للتجرلنةالمحتيلالخرفاعلالىثميريساعر

51اوفى9تكايع

9تك81ايعباكورةيعنىيينرأ

9457تكو91أيعالغضبييفلسهعان

فىاليهوالمشاربألدينالصلةالوثيقالسصبطهوالوى

72و62ايعقوب

9412تك381إيحالسالميمثلنفتال

9491تكواة4يعوالنزاعالحربيمثلجاد

981تكوأيعالخالصانتظارالىيشيردان

الصالةالىيشريودث

94262تك54181يع

والوفاةالميالديهثلبنيامين

9471تك503ي

يبطلأويثبتأنألحديمكنوالمبتكرةءبأشياتاتىالنظريةهذهان

1افىللهشتتينعشرثنىااألسباطعنوردماتفسرانهاصحتها

اليهودىالمولفذلثوجثالمسيحيينأحدبأنتنادىانهامقبوالتفسرا

الجديدالعهدتفمم



أنوبعدالشتاتفىودإليجميعالىوالموجهيعقوباسمتحتلمكقوب

اليهواضافالتعديحتبعضفيهعمليةخواالروحيةبفائدتهأقتنع

ولكنجذابةنظريةانخعف11انهامسيحىكتراثأصدرثمءاالثميابعض

الحقيتهةضنبهااشتطماالكثيراالبتكارمنميييكونقد

ءلسماتحتكتباأيضاميجونالممكتبهكذااليهودفعلوكيا2

نفسهويعتهوبوتومابصزسءبأسهاأناجيلضهناكالمسيحىيهاراالأبطال

وبرتولماومىنيقوديموسبأسماصروأناجيلبرنابااسمتحملراليذاكوه

وفيلبسوتوماوبملرلهىوأندراودىوبولفىيوحناأعمالأيضايوجدثم

همضيروآخرين

رجأالتءعظماءأسماتمهلىكتباالمسيحىيكتبأنالمألوفمنككفقد

الكتبأىشهلمقيلهههوالكتب5لهذالفنىوالىضطالحالكنيسة

تحتكبتبالمثلالرمسالةهذهانفقيلحقيقيةغيرءأسماتحتالمدونة

انالقالحيئيعنيهجرروماكاتماهوهذاانويبدوربناأخىيعقوباسم

هذايكونأنيمكنالولكنديعقوباسمتحتشخصاحدرهاالرسالة

صخصينذيوحممحكانافدبدكالذلكبعملأحدقاانألتهحسحيحاالراى

الشخحميةهذهحقيقةيظيأناالولىمنكاناسمهاستعارالذىذلك

بأنهشككلكاتبهاألوالوهمىاسمتحتمكتوبةالرسالةكانتهنجيدا

المزعومتهيقةالحتهتلكيوكدأنحينذالثاألجدركانربناأخزيعقولبه

فلثمنشيئايفعللمالرسالةكاتباناذذلكخالفعلىالواتمعولكن

لهاأساسالالنظريةهذدكانولذا

النرسالةباكاتانةالتائفةبالنظريةاألخذالىموفاتدايميل3

هوليسهذاقوبفياشيئاعنهنعرفالونحنيعقوبحإدشخص

يدعىمعلمبلماطةبكلولكنهنعرفهآخريعقوبأىأوربنااخيعقوب
ماتمعلهأيةقصتهأوحياتهعناليناتصللميعقوب

كهاوغتئذنسائعاكاتيحوباسمألنحدوفيستحيلءثمىوهذا

يفاءوالجديدالعيدأسفارضينيدرجاذنفكيفااليومالحالهو

الربأخىبلقبسههأيرتبط



قدالربأخويعقوبكتبهاالرسالةتلكبأنالثعائعاالعتقاد

عدممعالرسالةكأتبهويعقوبيكونأنغريبايبدوأنهتبلمنرلينا

الىأوالقيامةالىرةاالشعإمومعفقطمرتينمنأكثريسوعالىاالشارة

كتبتقدفالرسالةذلكمنأغربهوماهناكالمنتظركالمسيايسوح

اللغةتكونأنالبدانهروبزدايقولسليمةيونانيةوبلفةباليونانية

أعظممنوهومايوربقزلالرسالةلكاتباألصليةاللغةعىاليونانية

منتتربسليمةيونانيةبنغةكقبتالرسالةلنأعتقدانىاليونلنءعلها

أسفارمنبنالعبرانيالىالرساشسوفيهاتدانيهاالالكبجةد

يدالجدالعهد

اليونانيةوليست71راميةاللغةهىاألصليةيعقوبلغةأنالمؤكدومن

انيمكنالأفثمراميةبايكتبأنالموكدشبهمنكانلهسالةالىكتبفلو

الرسالهبهكقبتالذىتقااهذاالقديهةاليونانيةاللغةأتقنقديون

اللغةوبتجنبيحتقرأنعليهتحتمالصميهةاليهوديةنثمأتهوأنهذا

يعتوبأننعتثانافئالمستحيإمنفيكادملعونةأمميةكلفةاليونانية

الرسالةبكاحقاهو

تشبهالراللةانولنتكرالخامسالحتمالالىبنايأتىوهذا5

عبارةمعيونهافىالرسالةتكونأناذنالاحتفهناككبرحدالىالعظة

اليهاوأضافللألونافيةوترجحهاآخرشخصدونهاثمليعقوبعظةعن

عدداكبرمنهايستخيدحيتالكنائعلىزعهاةفاللفظيةالتحليةمنقليال

انهاوكيفالرلمالةبهكتبتالذىالفممكللنايفسروهذاالناسمن

القيامةوعنميحالمعنالرلعمالذنراردةالواالشاراتوقلةبليعقىنسبت

الالهوتيةالحقائقكليجهعأليعقوبيمكنالينهكالمسياصعالمموعن
السامعيننفيلفتأكاقالعظةفىالشاغلهمهألنواحدةعظةفى

حقاتقعنيقحدثأنالعليهمالمفروضةاليوحيةالواجباتالى

تيةهوال
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عبارةالةفانربكاملهاالحتقيقغلناتففمرالنظريةهذهأنلنأبدو

ذاكرتهتبرحولمفيهاءجاماوأحبماشخصدونهاليعقوبعظةعن

سانرالىأيخرائصدوهاثماقليالاليهاوأضافتامةعتايةحهرهاثم

القليلةاألسفارمنلنهاينمعتقلىالرسالةهذهنقربوقدالكنائد

علهاللهنشكرفاننابدقةدرسناهااذالمولكنالجديدالعهدفىالشأن

وتهذيبنالتعليمناأيديناالىوصلتأنها



يرلتفس





األولىألصاح

يرهقوبالةر

التحية

اإلثنىإلىمالثئهدىألمييعيهسوعوللربئاثههبديقوبأ

تاتللثفىالذبئصفطأصثمر
1اة

وكرامةفخراينيلهالذىباللقبالرسالةبدايةفىنفسهيعقوبيلقب

فىالوحيدالكاشبلفهلماالمسيحيسوعوالرباللهعبدلنفسهيلقبفهو

فحدمةيهوذاءباسقنننااللقبهذانفسهيلقبالذىالجديلىالعهد

أخرىمؤهالتأيةدوتهمذانفسهيلقوهوكاثعذهحهالط كاعب

ااروميةلمأالمسيحلورلحسبالمسيحيسوععبدنفسةيلقبفبولس

يلقباليعقوبولكنعبدكلهةالىرسوللقبيضيففيهو101فيلبى

أربعةيئضسمناللقبهذاانالمسيحيسوعوالرباللهعبدمنبأكنرنفسه

األقلعلىءأشيا

سوىناموساليلىغبنماتامةطاعةيعنىاللقبهذاانا

أنويجبلسيدهملكفغوذاتيةحقوقلهليستوالحبدسددهيقولهما

مشروطةغرتأمةظاعةلسيدهيقدم

فىيفكرشخصعنادروهوتامااتضاعاأيضايعنىانه2

عينيهنصبيضعوالالمطلوبةااللتزاماتفىبللهالممنوحةاالمتيازأت



عنيصدراللقبذلكاراعليدهالمفروضةالواجباتبللهالتىلحقوق

يجيبانورفضتهانفسهوأنكراللهخدمةفىنفسهسىشخص

حياتهفىاللهارادةليتممتالذامطالب

نفدمهيدعوالذىالثمخصرانتاماءوالضاأييتضمناف3

انبالتمامللهمكرسألفذاتيةمصلحةلهليسأتيعنمااللهعبد

فوالوهفرديةءأهواةأإوذاتىنفعحسابهفىيدخلفالللهيعملىماكل

للهالتام

فلماخاصنوعمنافتخاراأيضاتعنىالكلهةفتلكذلكومع4

الرجالءعظهابهيلفبكانبلعاراالقديمالعهدفىاللقبذلكيكن

ة4خىم911دانيال835ملوكاللهعبداردىهـكانمقد

أيضاوهكذا412عمد28يشوعوكالبيسوعكانكذلك

وبأيكاتوهكذا97تثنيةبويعقهواسحقابراهيمءاآلبالقب

كانالذىاللقبأيضاوهوبم023ءاشعياءواشعيا8اأيوبلم

752ارميا6ازكريا37عاموسءنبيااعلىيطلق

وسالمهمحريتهمكانتالذيناولئكقائهةفىنفسهيضعيعقوبان

الادة9الالتامةالطاعةومجدهم

العبوديةعظمةهىعليهايحصلأنالمسيحىيتمنىعظمةصىاةان

فالكلمةيعاثغيلشيئااتلقيعقوبيكتبهاالتىالتحيةفىنجداننالمه

الكلمةوهىمايهدىداأىممه5فممننهلذلكالمستعملة

بولدولكنباليونانيةالمكتوبةالعاديةخطابات11فىالتحيةفاثماد4المستعما

سنعيةدامسيجةتحيةيفستخدمانهأبداالتحيةهذهيستخدمال
12اتسالونيكى1اكولولهىأفيلبى2أفسدفى

التحيةيتننببولسأننجدرسالةكلفى3فليمون2اتسالونيكى

التحيةستخدماييعقوبولكنبأرزةمسيحيةتحيةويستخدمالعادية
مرتينلهسوىالجديدالعهدأسفارباقىفىنجدهاالالتحيةوهذهتالمادية

الىالثحاباليومانمااألمىليسياسكلوديوصكقبهاالتىالرسالةفق

التىالرمسالةفىثم3262أعمالبولسلوصهسالمةليضهقفيلكس
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الىيالدخوللألمماالسهاحبعدبأورشسليمايخوالمثالرسلمجمهصدرها

يعتهوبألنوئلكأهميتاللهالكتابوهذا5132أعمالالكنيسة

أراديعقوبألنذلثيكوقوغد5131الأعالمجمعذلكيرأسكان

الىموجهةكانتالرسالةنثعيوعاالتحيةتعبراتأكثريستخمأن

كببرجمهور

لممادليهوأ

الشتاتفىالذينعشراالثنرايسباطدالىموجهةألرسالةان

فالتحيةلنتأملهاتحليالنقفاأنفعلينافهمهايصعبةعبلىهفأمامنا

وتلكفمكومأىتالشقفيالذينعشراالنناألسباطائىموجهة

كانواالذيناليهودفجميعفلسطينخارجيعيشونالذيناليهودتعنىالكلية

الشتاتفىالذيناليهودهمخرأولسببالميعادأرضخارج

فىوتعدادهمالعالمفىوداليتشتتكيفلنرىقلبالمهلفتلنبناويجدر

ذأكاقاليهودىالتشتتهذاناناليهانزحواالتىنطارايمختلف

وجوديعنىكانتشتتهبمالنالمسيحيةالنتشاربالنسبةعفهىأهمية

ثلكمنخدعتهميبداواانالمسيحيونالمبشروناستطاعوقديهودبةمجامع

امالهتمدعاةجيداالقديمبالعهدمليونوهماليهودوكانالمجامع

البرنامجمنجزعااليهودتشتتكانفقدبعقيسدتهماألمممنالنالى

الفرصمةلثمقدماذالمسيحيبئالمبشرينأمامالطريقمهد4لدلهىا

كيفولكنيباتضالعالممدنمندينة5كلباالنجبلللتبشرالسانحة
التشتتهذاحدث

يعيشواأنعلىوارغامهمبالدهمتركعلىاليهودباجباربدألقد

مراتثحثذلكحدثفقدغريفةبايدقىينمففي

عاصمتهاكانتالتىالشمالمملكةاأللموريونهزمعندماا

يامالخبار713ملوث2أشورالىاسرائيلسبىئمغةالسام

لمالذينالعفرةاألسباظلشورهمالىسبواالذينءهؤال562االول

كليتجمعسوفالظهايةفىأنهيعتقدونكانواأنفسهـهماليهوداتيرجعوات

حتىيعودوالنفانهمشردالماألسباطءهؤالعداماأورشليمفىاليهود
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وردلنصوهمىتفسرعلىهذااعتقادهماليهودأسسوقدالعالممهاية

عنهمقيلقدلهسباطالعذهانديقولوناليهودفمعلمواالقديمالعيدفى

أنفكما9282تثنيةاليومهذافيكهاأخرىأرضالىوالتاهمال

اليومأنوكعادواعىولنرحلواأيضاهمهكذايعودولنحليوع11هذا

بدلالنورلهحيحلأيضاهفذاذلكبعدالنورءجاثمالظلهةوأتتانتهىدء

العشرةاألسباطعلىالغلحم

لشورالىكاناذناألولمبىفالى

البابليونهزمعندمامق085حوالىالثانالسبىحدثوقد2

الىالشعبوأخذواضرةأورثسليمعاصهتهاكانتالتىالجوبمهلكة

فىاليهودلهسلوككانوث731مزمور44161لوك2بابل

الشعببتهيةمعيندمجوات7اباصرارفضوافقدالبابليينعنمتميزابابل

نيهارديابلدتىفىخاصةبصفةتجمعواانهمقيلوقدقوميتهمويفقدوا

15مدى11هودىأنيالتقدموصلوقدفدنطنكننيسيبوطمهكحن
امجإلستينعندعباوهوبابلى11التلهودهناكظهرفقدبابلفى

حيوبعنكتابهيوسيفواصدووعندمااليهودىالنامإسلثرح

بحاجةلتفىبالراميةكانتبلباليونانيةاألولىالطبعةتصدرلماليهود

فىقوتهمذروةبلغوااليهودبأنكتابهفىيخبرناوهوبابلفىتاليههءعلما
تحتكانبأكمله9مدامدمأأميسوبوتاميااقليمأنتىبابل

مفكمدامحقدأسيدايولحسالهمااليهودمنأثنانيحكحهوكانسيطرتهم

حدثتلمأانيالوصموتعندانهقيلىوقدلغعاصكسانيالشدو

المرةهذهكاناذنفالنشتتيهوديا5رعنيقلالمافيهاقتلمذبحة

هناكالصدارةمكانالىرفعهموقدبابلالى

القائدهزمفعندمابكثيرشلكبعدحدثفقدالثالثسبىاللما3

مف6ألسنةشليم9أووأحتلاليهودولالءمباىبالنالروماك
بحلقوسالشديدمكهمتمولكنكعبيداليهودمنكثيراروماالىمعهأخذ

االحتناظبيكانالصعوبةمنجعلقدالسبتليومالتاموحفظهمناموسهم
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المتراميةءحياائحداستقرواوقدمعظيهمتحريرفتمكعبيدهم

فىوتغلغلواطددممكثرحتىويلطوغتيمضولمالتيبرنهرخلىاألطراف

قمعهممنبالرغمانهديوكاسيوسدعنهمقالوقدالمدينةءأنحاجميع

وعاداتهمتقاليدهميهارسوناكانانهمحتىيردادونكانواأنهمالىالمستمر

عنهمذعرأأنناحنىةعننهممداغعأكبرقيحصريوليوسكانوقدحريةبكل

قوافدوقدجثحانهفيهوفعالذىالتابوتعندالليلطولبونيندكانوامأن

فالكوسداعننصعك5اشيشروندادفاعلسماعشنيمكبرعدد

فيرومامزاليهودجميعردوقدطالتساريخكتبلحخماكمااعدفم

آمنتقدوكانتالثريأتالسيداتااحدىنهبواأنهمبتهمةم91سنة

منهمجندالوقتذاالوفىالهيكلالالنقودارسالوبحجةباليهودية

سردينياجزيرةفىوالتهراصنةالطرققطاعفلوللمحاربةديايهه0004

مارهالعنهممشوباملسحلينيهودأرسلوعندماثانيةمرةعادوالكنهم

يهوديا8رحوالاليهانضمافقيلأرخيالوسحكممنللشكوى

فكرالتىبالحداثلعالرومانىاألدبوأنالمدينةينالمقيماليهوتمن

وكثرةمستحدثاشيئاليملليهوديةءالعداالنءبازدرااليهوتفيها

فىاليهودلعبهالذىالدورباثباتكفيلالميهودذكرفيهاوردالتىالحوادث

مارو

ذلكوأنصوحااىاوبابلالىاسبوقداليهودأرفينرىذلكوصن

فلسطينغادرقدذإكمناكبرعدداولكنمنهمالفاشمكالسبى

استوعبتبلدانوهناكراحةوأوفرثروةأكفربالدالىوذهببارادته

وهيائنذاك2بنكبيرتقوتينبينمحصورةفلسطينكانتفقدمنهمالفا

تكىأنوقتأىفيمعرغمةكانتفلسطينفانولذلكمصرسوريا
كثيرونتركالسمببولهذاالقوتينهاتينبينطاحنةلمعاركمسرحا
سوريافىأومحرفىاماواستقروافلسطين

بارادتهمعمصر11بالدهمدكلهالبمنكثيرغادرنصرنبوخذليامففى
الملكاستخدممق056لهسنةفيانهويقال5262ملوك2

لسسوعندماجيشهفىاليهودمنمرتزقةجنوداابسياتيكالمربمون



فيهاللمحنينخاصةلهتيازاتقدمسكندريةامدينةبراالسكندر

اليهاااليهودمنةكبايمأفهفجاشا

اليهودوكانمناطقخهسىالىمقسمةاالسكندريةكانتوقد

يهوديامليونمنأكثرهاوحلاثسكندريةفىكانفقدمنهااثنتينيشغلون

معبدبنىمق05سنةأنهحتىبمصراليهوداستقراراسقهروقد

ليصلهمصكممطنلملوليصليونتوافىأورشليمهيكلطرازعلىيهودى

المصريونثاليههفيه

حيثانطاكيةمدينهفىواترغوقدلحسورياالىأيضااليهودعوقي

االسمبهذامرةالولميحيوتالمدعوحيثلالمممرةالولنجيلبابشر

عليهمشنمجومفىدمنممفىيهودىار005حوالىقتلانهترأناوقد

ولكنهماليهودمنكبيربعددآهلتبنكانتاوسوريافمصراذا
الشفىثألهميرينسكانأننقرأفانناأيضاأخرىسدبفىانتشروا

ويهودوأجانبراعوصأصليناطنينموالىمقسمينكانواأفريقيا
اليهودغالبيةكانقدرومانى11المؤرخهالمكهمسينويقول

ذكروأنئاينفلسطفىواالغليةومصرالصغرىوآسياورياوبلبيقطنون

اليهودعددفيهاكثرىأخلىمناطقتوضيحالىتقودناالحفرىآسيا

منمصركانتموتهعنداالسكفلواطوريةامبرعفدانفرطفعفدما

والمناطقسوريؤهوحدمحلمكهمكسلوقوأخذالبطالسةنصيب

السلوقينباسميعرفونءالخلفاءهؤالوكانثالمجاورة

سياسةيتبعونكانوافقدمميزينبطابعينيتميزونالسلوقيونوكان

فهظنوافقدةبينهاقالفواواذابةبعضهافىالجنسياتمختلفادماج

أيضاأنهمثمالحكبمنئأقدامهمتثبيتيضمنونالقوميةعلؤءبالقضا
فكانواموأطنينالىحاجةفىالمدنكانتالمدنتأسيسفىخبرةذوى

أناليهودلىفصفيهثايسكئمنلكلكلرةوتسهيحتامتيازاتيقدمون

7سياأفحاكلجميعفىبكثرةينتثمروناليهودفنرىلفباالمدنتلكيسكنوأ
التجاريةالمراكزوفىبيضاالبحرءشاطىعلىالكبرىالمدنوفىالصغرى
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االكبرأنتيوخصفعلكماكاملةعائالتنقلأيضاتموقدهذالهامة

فىيستقرالنموجعلهـبابلمنيهوديةألهصرة2رأخذاذبهحلكنكلىداط9

حتىكبرةالواقعفىفلسطينمنالهجرةموجةكانتموقدوفرلجيةليدية
بالعرائمللتعتعفلسطينضيقتركواالذيناخوانهممنشكوافلسطينيهودأن

جمنطالهيدوارإذاثحويوفريجيةسياافىوالحماماتوالوالئم

فقليسالحليةمعنىبكليونانياكانالصغرىاسيافىليهودىمقابلته

أيضاجوهرهفىبلومظهرهلغتهفى

العالمسترابوويقولالعالمفىمكانكلفىاليهودانتثرفقد

أويسكنهلمكلهالعالمفىمكانانجدأنالصعبمناليونانىالجغرافى
يمكنالقائاليوسيفوساليهودىالمورخويكتباليهودعليهيفسيطر

العلداتفيهاتتغلفللمبربريةأميونانيةكانتءسواقبيلةأومدبنةجدنحأن
اليهودىالناموسواليهودية

حوالالمكتوبةسكعلالالطنلكلسكضكمالقديمةالروماننبواتوفى

ويقالجزيرةكلوفىقارتكلفىمنتشروناليهودأنذكرمق01

اضبسهوالذىالطحولمالىأغريباصمنالمرسلالخطابفىاف

معظمعاصمةبلفقطصيةاليههعاصمةليسترنليمأذكرفيلو
ةالمجاواالقطارفىيقيمالذىاليهودمنالكبرالعددأساسعلىاالقطار

مثنىذلثامرأبعدوأقطارألككالكمهـهيوكوليسريهولحمورياوفينيقيةكهصر

لحبألحسءأنحاومعظمبيثينيةمثلآلهسياءلنحاومعظميليكيةوكبمفيليش

واليونانوأتولياومقدونيةحغثمكههوبيوتيةوتسالونيكىأيضااورباوفى

ولمعمحككعمهإلمالنيعبيلوبطءلشحاومعظموكورنثوسوآرجود
الجزرأيضاشهلبلوحدهاالقارةءأنحاجميععلىاليهودانتشاريقتصر

النهاالفراتبعدماأراضىعداهذاةوكريتوقبرصايبويةمشالهامة

اتساعهعلىكلهالعالملئملىاذناليهودىفالتثممتتباليهودةمأهواكانت
المنميحيةانتشارفىهاماعامالكانالنهالعظمىأهميتهسهذلكوأن
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الرسالةكتبتى

المشتتينأىالشتاتفىالذيىعشراالثنىلحممباطاذنيعقوبيحتب

يوحهكانلمنايكتبكاندترىمخيلتهفىكانفمنالعالمءلنحاجمعفى

فىالذينعشراالثنىااايسبانبالحديثيقصدكانمنالرسالة

اآلتيةالثالثالفئاتمنففةبهميقصدظدالشتات

ءممؤإلأنحنذونخثهذابنفلسطخأرجالذيناليهودجييعأ

ومصروريافىينالحنتثماليهودعددكانفقدالمألييننعدادهميبلغ

وبابلالمذوسطاالبيضالبحربلدانوجميعالصغرىسيا7ووروماواليونان

أحديكتبأةالمضيةالعهودفىمحكنايكنفلمبنفلسطيهودمنأكثر

قدالحالمءأنحاحميعجفىالمنتشرالضخمالعددهذامثلالىتصيرسالة

وطيقالحديثةترالطبافىالكبيرذالتسهيالتوجودمعنامهحناذلكيكون

فيهعاشالذىالعصوقىمستحيلزكانهذاولكنواالذاعةاحألتالمو

يعتوب

فلسطينتدرجالمسيحييناليهوثالىموجهةالرسالةتكونقد2
المتاخهةرقطافىينالموجواليهوديعنىذلكفانليعقوبوبالنسبة

رأىوهذابلوبسوريافىالموجوديناليهوداالخصعلىربمابنلفلسط

الوئيسأنهاذيعقوبسوىاليهودءاللهئيكتبمنليسىنهلحمعقول

اليهودالمسيحيينلجميعالروحى

تبوونيفالمليحيونآخرشيئاتعغىقدالعبارةولكن3

لحيةغاثطالىالرسالةنهاجةففىالحقيقياسرائيلالالمسيحيةالكنيسة

الشائعةالعقائدفين661غالطيةاللهرائيلالهالىهبسبولسىيبعث

الجديدائيلساحىالكئيسةبفنتنادىالتىالعقيدةالمسيحييقجميعلدى

لييناالسرائبولكنالمختاراللهشعبتمثلكديماالسرائيليةاالمهكانتفقد

ولذلك5رفضواللهابنءجافعندمالهمالمعدبالدورالقيامفضواوييثبتوالم

هىالكنيسةالنالكئيلمةالماانتقلتقدلهمالممنوحةاالمتيازاثجميعفان

8و97وميةأنظرالفكرةتلكبولمسدعمولقدالمختاراللهشعب
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أولئكليسىحقيقىالاسرائلالحقيقىابراهيمنسلأنرأيةمركانقد

امنكمايومنونايخينالئاثأبلالجسدحسبالبراهيمينتسبونالذين

بميعهمبلجنساوأمةأبةيعنىالالحقيقىاسرائيلانضاابراهيم

الكنيسةتثملالعبارةتلثنالنولذلكبااليهانالمسيحيفوعواقبالذين

بألهصرهاالمسيحية

يكتبقديعقوبفانمعثولمافكحاالضرينالرأييننفضلونح

الحرانيليتهحعدقدأو5المجاوراالقطارفىالمنتشريناليهودللمسيحيين

مصانكلفياللهكنيسةالجديدةاسرائيلالحتهيقى

بنجاعمتحانأجأزواالذين

توعةاربتخغفىتقعونجنمماقىمخوالصخسةذعبوا
4كنفنةالصنروآناصئرأءيئشىايملىنكئماممحانأنءبمبنها

ششيفيناعلصينفيروكامللمزبنحلمونواكىلىتالكم
124

المسيحيةأتاليههيكتبكانالذينحيينللمسيأبدايعقوبيقللم
بتجاربمحاطينلنفسهييجدونقدبأنهميخبرهمأنهبلسهلطريق

أنوالبدممغمحكمهىتجاربالمترجمةاليونانيةوالكلحةمتنوعة

المسيحىاييمانصبفهمنريدكناانتاماالماماالكلمة5هذبععنىمنل

مىممنثدةهألافكلهةامتحانتعنىممتكعفحفكلمة

أنهىالغايةوتلكغايةالىيهدفالذىواالمتحانختبارواالتجربة

يجرمباممغكدماوالفعيمعهكانمماولنقىأقؤىاالمتحانمناالنسانيخرج
منهالقصدبلالخطيةفىااليقاعهوهناالتصدفليسالمعنصنفسله

الصغرالطائرانيقالنجمثالبنجاحاالمتحانواجتيازوالتنقيةالتقوية

لتختبرأوىلتلىجاعلتقدسبأملكةانوقيلأجنحتهدحكئككةيجرب

ابراهيمكمملدنكمكماكتحناللهانوقيلانسليحكمةهمممتككة
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221تكوينكذبيحةاسحقابنهتقديممنهطلبندمأ

الذيناالمماطهايطردلمفلسطينارضالىااللصرائيليونءجاوعندما

أتىالفىالتجاربوأناسرائينىبهمكلفسيسدكليمتحنهناككانوا

تثنيةلهشعبامنهيخىأنمنهاالقصدكانالثمعبذلكمماثاللهلها

43791

وتقويتنارفعتنامنهافالهدفنحونامنالنبيلةاللهمتاصدنجدفهتا

بعتباتطرببقهفىبيايصأتالبدالمسيحىانلهمملحهورتيقول

مختلفةتجاربنقابلانناثامتنوعة

وهناكمناايمانناذاعاناتحاولالتىواليأسالماتجاربفهناك

المخاعلزوهنالهالصحيحالطريقعنتبعدناأنتحاولالتىاتءاالغرا

منالقصدولكنوتتلنايكنهالذىءبالعداوالشعوروالتضحيات

المقصودليسونتعثرنسقطأنالونرتفعنسيوأنالتجاربتللكجميع
التجاربلنايرسللماللهانالتجاربنحننقهرأنبلالتجاربتهزمناأن

ونندبنبكىأنالونبتهجنفرحأنيجبفانناولذلكليقوينابلليضعفنا

فوقالمدربيلقيهالذىالحملكانفكلماكالرياضىفالمسيحىحظنا

يعلمأالنهالرياضىسروكحماأكبرفائدتهكانتكلماثقيالالرباضىكاهل

انناممهحنبرأوننجقالكمااعنفابمجهودللقيايؤهلهذلكارع

يقودناصعبكلالنوعورةأكثرطريقناتجعلضائقةبكلنيحبأنيجب

العالالىخطوة

االمتحانثتيجه

اوثملططمنلكاصةامتحانكلمةعنيمبربعقوبان

فالغرضزائفةغرنتودأىأصليةعمليةتعنفهىمغزىذاتكلمة

ثمخصياتنافىخبثكلجملىءوالقضمازغلكلمنناتنقيتهواالمتحانمن

ءوأنتهيامطهريناالمتحانمتنخرجلكى

ةاليونانيوالكليةدائمألباتاءينشىفذللثاالمتحانفىنفجحكنافان



ولكنصمبرادااللربيةفىترجمتوقدكلتهطه9هىلذلكلمستعملة

هىاثآقضهسمفنلهةالحقيفىالمعنىءلداعنتقصرالصبيلهكلمة
لتكوتتحويلهاعلىالقدإةولكشهااالثعياتحهلعلىالقدرةببساطةليست
والعظمةللمجدسبيال

لمءاللثهداأنثموسطضاداعصورفىبنالوثنيللنالذىءالثمىان
يهللونوهمماتوابلوخوفهلعفىايستشهدث

يجعلهالذىءالشىعنلهسفقفلىيحتهقوهويبتسملحدهماكانوقد
الصفةتعنالثآضكعهفكلعةففرحتاللهمجدرأيتلقديقالمبتسمما
علىبلالصصدبتحملمجردعلىليسقادرااالنسانتجعلالتى

الالزمةبالقوةويدناهىالتجربقتحملنتيجةانوقهرهابهاالترحيب
ذلكانضراوةأشدمعاركفىواالنتصارلكبرمصاعبعلىللتغلب
يكونأنقادرااالنسانيجعلالتجربةأمامالدائمالثبات

تعنىوهىلمكلكطىلذلكاليونانيةوالكلمةتاماا

كافتاذلهفلنلحةتكونالذبيحةانمعينهدفأجلمنالتمام
فكرهفىنأخممجاكاناذاالمعرفةفىتامايكونوالطالبللهكتقئمةالحة

نمالتاماالثعخصويكذاتبنجاحولىاالتعليميةالمراحلاجتاقوقد
ناضجاواصبحنموااكتملجدبمهكاناذا

يجعلبنجااتجاربااجتيازيولدهالذىالدائمالثباتفانولذللث
للعالماللهارسلهاجلهنالذىالعملءالداصالحايجعلهأىتاماساناالن

فىصححيتناعدمأومححيتناانبيلةفكرةاذنفهىاللهارادةولتتميم
لتجارباشإللمبتناطريقةعلىيتوقغانرديهأناللهقصدالذىالعملاتمام
هالحياة

ثمللطلكمههىلذلكنألهاطبىاوالكليةكامالأيضايجعلهانه
تصلحالتحةالذبيعنللتعبمتستخدموقدءجزكلفىاالكتهالتعنىوهى

أوالذبيحةاتيعنىوهذااللهلخدمةيصلحالذىالكاهنوعنللدكتقدمة

منبهنخرجالذىالدائمالثباتوأنتشويهأوعيوبأيةبهليستالشخص

الجببالعهدتففص165



شيئاشسخصباتنامنوالظتانصالضعفاتيزيلبنجاحالتجربةجتياز

منويهكننايوكلالقديمةخطاياناعلىاالنتصارمنييكنناوهذاكشحينا

اللهلخدمةبنصالحالنهايةفىذصبححتىالروحيةالفضائلهـسلمئالتدرج
خريناوخدمة

هولذللثالمستعملالفعلانءفمىفىناقصغييجعلهذلكان3

عنالكفوعنجيشهزيمةعنللتعبرتستعملوالكلمةهكملدطدلف

يجبمألوصولانمسقنرىالالوصولفىالفثلعنللتعبيرأوبخهاد11أستمرار

الدائمالثباتالىيصلكاوانبنجاحاالمتحانيجتازأحدكانفاناليه
بعديومايقربوأنمنتصرايكونأنحينئذيستعايعفانهآخربعديوما

المسيحءملقامةقياسالىاللهيريدهالذىالمستوىاتاالوصمولمنيوم

االنسانوطلبااللهعطية

هطىائنرىطهصمننليطلعحكمةوزهتغأحدكنمكانإننهل

مرتافيعنريايمالطصليطلتواكن4فصمنعليعيرواليبخاهاتجيم
نالهوتدرغتخبطةبحرامنهبمموبهشبرتماباألناثبتة

جمؤرافىذرجلذللربعندءميقثميئماينالنهااإلنمانذصلكنيظ
هارتجعيعفىمشليل

58ا

يعقوبفانقبىمنذكإنادماوبينالفقرةهذهبينوثيقةصلةهنائا

يخرجوتفانهمرحبسبصدالحياةتجارباواجهوانأنهمالرسالةءاقريخبر
ولحنالفضائللجميعألهساسايعتبرالذى6لمالدبالثباتاتشحواوقدمنها
أينومنالتجاربأتلثاستخدأميمكننىكيفهوملحسؤالهناك
ثصحيحةمواجهالتجاربلمواجهةالالزمينوالفهمالحكمةعلىأحصل

مواجههبهاليستطيعحكهةتعوزهأحدكانانبالقوليعضوبويود
ألهمنفليطلبالحكمةهذهيمتلكانسانمنصوليالحياةتجارب



اليهودية3النشأذاايسيحىالمعلميعقوبفانهامءثمىزيبوهنا

خقليةمعرفيأوفلسعهتصوراتفالحكيةعهلهمعالحكمةأنيعتبر

الحياةأجلمنالحكحةانها

وااللهكيةالبشريةاالمورمعرفةبأنهاالحكمةعرفوابنانرواقيان

النفسمنإهىاالىاتساالجانببانهاالحكمة4الهتروبةويعرف

ويعرفهافيهماالوالساوالحهتالبرمعرفةاالنسانيعيسقطبالبثسرية

عقلهلتوجيهلسىاناللهيمذحهاالتىالهبةنهايألمهحاهورتأل

فةالمعشبالطبعتشحلىالمسيحيةفالحكمةحياةاافيالصحيحالتجطوقلبه

للمعرفةاشتعااياحثالعقلأيضاتعنىوهىعهيقةروخةبأمور

ميدانفىألمستخدمةفةامانهاعهلىهوبماخاصبنوعتهتمولكنها

فعندماامةالالحياةفىالشخصيةالعالقاتمجالتوفىحملية11الحياة

أمرين5اعتبارفىيضعأنيجبفانهاللهمنالحكمةأحدهميطلب

يعطىاللهانالاللهبهايعطىالتىالكيفيةيتذكرانيجبا

الربقبلمنهىحكمةكلانسيراخبنيشوعيتوليعرالءبسخا

كانوااليهودءحكهاولكنأايشوعحكمةالدهرالىمعهوهى

ريفةبطتقدململونخيهتأتفقثأنيمكنأعالمفىعطيةأفضلبأتيدركون

يابنىداللعطيةالجاهلتقديمكيفيةعنالكثيرءالثمىقالواكدمناسبة

منلجدرالهـقولاليسغملقوالعطيةكلوفىتبكيتاتعطالالخيراتفى

الغيروعطيةشسيداإميبالجاهلالبررالرجلمعوكالههاالعطية

8151ثوحيمةحاالدموعتجلباىدأالبصودالمتأدب

أحاجةعفدالشحيموكذاثتأخذهاانتنفعكالايحمىعطية81

ويعيرقلباليعطىاحدةافالحاجة4مذأخذلثعندكثرةأعيهالناليه

يكونهكذافانسانيطالبوغدايقرضاليوماكالمنادىفاهوينهتحاكض

الكاتبونفس51او024يشوعحكمةوالناساللهمنضامبغه

الذىالمعطىفهفاث1422يشوعحكمةءاالصدقاتعببرمنيحذر

سوىيعطىالالذىطثاوأقدممماأكثرعلىيحصلأنأجلمنيعطى

معهتحليعيالالتزامالتحتالعطيةمستلميجعلولكى5ظرورالشباع



البهىالمعطدائمايعيرإذىاالمعطىوهناكاليهقدمبعامطلقالنسيان

نليهونيونانى11الثساعراقءبسخايعطىاللهولكنلهقدمبما
أنيجبانهبمعنماليسثمطليا11محباللهيدعوكانصملنعه

سياللهاوانطاياالعيهبأنيحبأنهبمعنىبلهطليا11يأخذ

الساميةطبيعتهانجليلحبمنقلبهفىمابكليعطىولكنهطبالعطية

ءالعطاهى

يتبهاأنسائل11عفىيجبالتىالطريقةأيضانعرفأنويجب2

كانانفانهمرتابغريكينأنيجبسائلالانالالسعند

ثالريحيدفعهالذىاليحركيوجمضطوبايكونفكرهفانمرتابا

علىبنالفلمنطعةقيشبهحالة11هذهفىانهمممايوريقإللءثسا

األمواجتننعهاوتارةءالشاطىمنقريبةتكونفتارة3ـالمياسطح

انلى7تهوهـوبقولطرقهفىمقلقاليكونكهذارجالاتبعيدا

وهناكهناالطريقفىيترنحبسكرتشبيههفيمكنكذلككاناانجنسانا

بنمعهدفالىإصلأنلون

أىرأيينذايكونافنيقولمعبرةكلمةهنايستممليعقوبوان

فبأحدبداخلهوعقلينننفصذورجلحرفياتعنىالتىالهدنكمدلقن

أوارأخلهدفىتضطرمفدذسثيصدقالاثخروبالعقليومزالعقلين

بهالئقةوعثمبللنهالثقةبينمشتعلةحرب

الحياةتجاربمواجهةانسطيعدثهامنالحكمةنطلبأنيجباننا

وقويةثابتةشخحثميةاكتسبناوقدظافرينونحنمنهانخرتالتى

أنويجبوكرمهالللىءسخانتذكرأنيجباللهمننطلبوعندما

وصالحنالخيرناهوماكل4مذسننالاننامفينمماللهمننطلب

نأنسكلحاجة

نهال6صءعأءأباانةهاوايازصتفماانلضضعألخاونيقتخر

شنبأافيمئعمتبالحرةدتساثالمثعفىصألنلميزافثفكزفر
86



أئضمااققلدملهكذامئظرهجماللموفءزفرستط

طوفهفى

101ا119

انفكياهبحتاجهماواحدلكلتقدمالمسيحيةأنيرىيعقوبان

وانكازاالتضاعيتعلبمالمتكبرالغنىفكذلكالذاتاحتراميتعلمالفقيراألخ
اتالذ

االحسادمنوترفعهبقيهتالالفقيرالشخصتشعرالمسميحيةانا

وأهميتهبقيمتهاالحساسالىبالضعة

الطبقيةالفوارقتكنفلمالكفيسةفىشكفوبأنهتعلمهفهى1

خلدمهوالعبديكونأنلممثاليحدثفكاناالولىالكنيسةثموجودة
مجردسيدهيكونبينهابانيةالالفريضةمنللناسويقدميعظالذىالكثيسة

الناسبينتنهصلاجتماعيةفوارقأيةالكنيسةؤتكنفلممتواضععضو
الخرعلىفضلعضوألىوليس

فىأنتعلمنافالمسيحيةالعالمفىلثمأنذولنهأيضاتعلمهوهىيب
االالعالمفىيبتهلماللهركبهليقومععلعليهيتعينالعالمفىشخص

يحطيكانولوحتىاللهنظرفىالنفععديمشخصمنماولنهلفرض

االمورمجرىتغيالكثيرفتحققأنطيعتستصلواتهألنالفراثس

ميورتيوسقاكاللهطرفىمهمأنهتملههالمدميحيةأنثمحا

القبتهةعديمبافةنالحالمسيحماتشخصأىتصفاالعدمعلىك

اقهنظرفىمةذوقينخصفكل

ففقالذاتاوانكاراالتضاعيمارسالغنىتجعلسيحيةالمان2

يحسفالغنىكافبأماقولكفهأمأنفىبأنهاالنسانيوهملنهالغنىمألحى

فهوالعقباتكلعلىالتغئبمنتمكنهالتىالموارديمتللثألنهأمافىانه

أئمنيهربأنهنفوذبوادمحلةيستطيعوهويريدماكلثمرايستطيع

حرجموقفأومأزق

فقىفلسطينألهلفةمألةنلطقصورةلناسمييعقودباولكن



عشالبهابعضأنتجدالمظررذاذينزلحيثالحعحراويةاالماكن

تقضىفانهاالالفحبودجهاالشمدتطلعحالماولكنتنمولضعيفة11

ههههكمباليونانينةتعنىنهحالوالحرتكنلموكأنهااالسثابتلكعلى

ىتأتىوهالسمومنسمهحشرقيةجنوبيةرياحهبوبنننيجةيأتىالذى

وهىاالفرانمنادساخنجكاللفلسطينعلىوتهبحباثرةءالصحرا

الالفحةبحرارتهاأخضرهوماكلعلىتأشىأنواحدةساعةفىلتستطيع

الذىالشخصصورة5غفاعلىيتكلالذىالثسخصتمثلءحممورهذه

فالحياةوتقلباتهالدهروفلظعرضةهىالتىثروتهئتتهكليضع

قوليفكرثفلثيخعرضوهوبيعقوبوكأنىمضمونةليستذاتعا

ذبلالعشبيبساحخلاكزهرجمالهوكلعشبجسدكلءاشعيا

04ءاشعياعفسبالدلمحمعبحقاعليههبتالربنفخةألنالزهر

الحياةكانتاذاافيضوبيحعقهان30151مزاميرانظر7و6

كلىكانتوانانحوادثعلوضمعرضااثنسانكانوانونةمضهـغر

أىفىباينسانتحلقدالنكباتكانتوانللوالمعرضةالحياةمباهج

مثكالثروةءمياأثفىثقتهكليضعأنباالنسانأذاالجههلعمرلحظة

معرضةنجبرءأشيافىثقتهوضملوعاقاليكونولكنهلحظةفىيفقدهاقد

فيماثقتهممايضعوالءاالغنيايحثيعقوبانوتقلباتهالدحعريحداث

وأنوضعغهمبعحبزهمايقوثأنويناثدهماللمومنتكديسهيستطيعوت

ءاألشيايمنحناأنالتهادروحدهوهوبهمنواويماللهالقضاعبليأتوا

اللهامأباتضاعهميفتخرواأنالناسمنيطلبانهالدهرالفالباقية

اذعلىالكلىاالتكاليعنطالذىاالتضاعذلك

ةحيسااكلليل

ناللىكىكفإذاألاكمتجوبةمليحآلذىعجلىللراوب

جمهولحالذيئبأالمبهوضدائذىئاةالحعلميلابم
0111

األبديةوفىهنايفرحالتجاربعلىيتغلبالذىالمثمخصان

الذىالنحنيسكلعدانعظمىقيمةذامبحالحياةهذهففىا

0007



قدولخطاوهيلتأشقدفنقصاتهائبةنكلمنوتصفيتهتنقيتههت

كلالنقاوةتامالقوةموفورالتجريةمنيخرجويذلكمحيت

ايضاحاتهنازناتصالحباةلكليلينالاألبديةالحياةوفى2

علىمواقفاربعةفىسيلبلمحلعمتقأالكليلكانقديماكثيرة

األقل

والوالئماألفراحوفىالفرحوقتيلبسوكانالزهوراكليلا

للبخجةرمزااالكليلفحان311االنثادنشيد2وأ82ءاشعيا

ةالسعادو

وقدالسلطةوذووالملوثيلبسهوكانللملكارمزاالكليلكان2

مزامرالرأسعلىتلبسقالدةعنةعبلىأوذهبمنكليلاهذاكان

3181001رمياا1230

االكليلوهوالغلرمقاكليالينالقديمااللعابفىالمنتصروكان3

48تيموثاوس2عليهيحصلأنرياضىكلسصيالذى

اكليلحىالوالدينفنصاشحوالثمسرفللكرامةرمزااالكليلكان4

ومجدالجتاجوالحكمة9امثالأءاألبنامنيسمعهالمننعمة

للسقطيقااقيمكنلعاروةالحزنوقتوفى49أمثاللالنسان

561ارميااثىمررلسنااكليل

فالمسيحهالمسيحىاكلييتضينهاالسابقةالمعانأتلككلوان

يتمتعوالمسيحىدائمةوديمةفيفهوعليهليحصأنألحديهكنالبفرحيتهتع

ظروفهعنالنظربغضالثنابنألنهلالخرونيدركهاالعخليىبسلطة

أيضاوالمسيحىهفاالعيثسشظفهمنيعانيهومااالرضفىالمعيشية

بقسوةالحياةيجابهبخهاآلخرونيكسبهاأنيمكنالمعاركينتمر

النمريهبناالذىهونفسههالانبرفقتهيسيرالذىالمسيحيسوع

يسوعأرسلقداللهأنكيفيدركألنهعظمىبكرامةيحدوالمسيحى

أنالجلهماتالمسيحانمنيالنسانيحكنوالألجلهليموتالعالمالى
01بحقارقهيثسعر

17



نيكهوقداينسانفىالنؤعةتلكوضعالذىهوالشيطانيكوند

الذىهونساناليكونوقدوضعوهانلذينهمالساقطونالمالئكة
انزلقالسوالهذاعلىبةولالجالنهايةفىجاكاأينمنولكزاوجدها

فثبدءثىكلخلتىاللهانحيثفقالواخطرمنؤلقالىالييثودمعلمو

أنهأحزفقداللهاتدمهأطامعلموقالايضاالشريرةالنزعةخلقأنه

خالقهاالنسكعصىلماذاكيعمللملوالنهاالنسانفىالشريرالميلخلق

ءلشفاالناموسكذلكجدتأالشريرالميلخلقتكماييقولاللهولكن

قداللهانالئرفىسقحلماالناموساالنساناتبعفلواالنسان

لماديساهـعناهشراالميل5االنسانيمينعنللحمالحالميلخلق

له11يلومأنيمكنهاألنسانأنيعنىأنهفىالرأىهذاخطرويبمو

لدمتدابوللسقالكمايتولقدأوالخطيةفىاالنسانأىوقعكلها

فهن75142وميةهـفىالساكنةالخطيةبللناذلكلفعلبعد

إةالخحلوجودعناالولالمسئولهواللهانيقالأنمالتعالبأغرب

المسئوليةمنالتهـرب

خريناعلىباللويلكىأتءالبدمثذاالنسانىغريئكللشىأنه

مالم11فىارتكبتخطيةأولقصةسجلالذىالكاتبانءيخطىعندما

سجلاذتاماالماماالبثصريةالنفدبخبايالهاكانعدنجنةفىقديما

معىجعلتهاالتىالمرأدجوابهكانبخطيتهآدماللهواجهعندماأنه

يتهاخطبخصوصءحوأاللهخاطبوعندمافأكلتالشجرةمنثأعطتنهى

دالهيقولفادما31و21ة3تكوينفأكلتغرتنىالحيةقالت

منذكانفاالنسمانالحيةلمتلمنىالتقولءوحواءحوالمةتلينىالا

المسئوليةمنالتهربفنفىخبوأءالبد

الصددامذمههكمميهيالبرنروبرتويقول

جبلتنىانكتعرفأنت

جامحةقويةدوافعفىجاعال

المغرىلصوتهاأستيعوعندما

بعيداالطريوأأضلكم

47



أيزمنيبينالذلدألنفقطيشرحهابلالمشكلةيحلالهذالكن

نايمنيعرفأناليهودىالفدحاولفقدولذاالشريرةالرغبةءتجا

هذهالشريرةالرغبةءتجا

الرغبةتلكتحدثهالذىالدمارمقداريشوعحكمةكاتبأظهرلقد
اليابسةلتغطىخلقتأينمنالخبيثةالمجاسرةأيتهاياقالحينالشريرة

أتتقدالشريرةالنزعةأنيعققدوهو3يشوعحكمةلمبالمكر
صنعءالبدمنذاللهبارادتهضدهايحارباالنسانوأنالشيطكمن

بيدأيضاتوكةنهولفريسةيجعلهأنحاولمنبيدونركهانسانا

حكمةاالمانةمرضاةفاحفظالوصاياتحفظأنأردتانمشورته

النزعةزرعالذىهواتاايكونذلكعلىءفبنا51و5141يشوع
انبارادتهعليهايتغلبأنيستطيعاالنسانوأناالنسانفىالشريرة

ففىعدنجنةزمنالىالشريرةالرغبةتلكيرجعوناليهودالكتابضبع

كاملةالقصةنجدءاوحوآدمحياةكتابوهواالبوكريفاكتباحدى

فىواضعاالحيةفىوتكلممالكصورةاتخذقدالشياطانانالقصةتقول

كذلكآلدمتعطيهاأنتقسموجعلها1المحرمةالفاكهةمنلالكلالرغبةءحوا

شجرةالىوصعدتركنىبذلكأقسمجعلنىوعندمادءاحهوقالت

الشهوةالنشهوتهأوالشرسملىأعطاهاالتىالفاكهةفىحوفولكنه
االرضالىالشعجرةعلىمننزلثمالخطيةالىالطريقبدايةهى

الذىهونفسهلمنالشيطأنذلكمننرىواكلتهامنهالفاكهةفأخذت

الجسدشهوةهوالميلوذلكاالنسانفىالشريرالميليزرعأنفىنجح
التىالشهوةتلكالىالواقعفىجعياخطيةكلمصدربأنالقصةوتنتهى

ءحواأكلتهاالتىالفاكهةفىالشيطاندسها

الىالخطيةتنسباالولىالنظريةنظريتيننجدأخنوخكتابوفى

مسئوليةتعتبراثانيةاوالنظرية58أصحاحاسقطوالذينالمالئكة

ترسللمخطية11انألنفسهاالنسانعلىالشريرةوالنزعةالخطيةوجود

هاتينولكن894أوجدهاالذىهونفسهاالنسانولكناالرضالى

ءتجاأينفمنتعقيدايزيدانهاأنهمابلالمشكلةتحالنالالنظريتين

النهايةفىالشريرةالنزعة

37



نيكهوقداينسانفىالنؤعةتلكوضعالذىهوالشيطانيكوند

الذىهونساناليكونوقدوضعوهانلذينهمالساقطونالمالئكة
انزلقالسوالهذاعلىبةولالجالنهايةفىجاكاأينمنولكزاوجدها

فثبدءثىكلخلتىاللهانحيثفقالواخطرمنؤلقالىالييثودمعلمو

أنهأحزفقداللهاتدمهأطامعلموقالايضاالشريرةالنزعةخلقأنه

خالقهاالنسكعصىلماذاكيعمللملوالنهاالنسانفىالشريرالميلخلق

ءلشفاالناموسكذلكجدتأالشريرالميلخلقتكماييقولاللهولكن

قداللهانالئرفىسقحلماالناموساالنساناتبعفلواالنسان

لماديساهـعناهشراالميل5االنسانيمينعنللحمالحالميلخلق

له11يلومأنيمكنهاألنسانأنيعنىأنهفىالرأىهذاخطرويبمو

لدمتدابوللسقالكمايتولقدأوالخطيةفىاالنسانأىوقعكلها

فهن75142وميةهـفىالساكنةالخطيةبللناذلكلفعلبعد

إةالخحلوجودعناالولالمسئولهواللهانيقالأنمالتعالبأغرب

المسئوليةمنالتهـرب

خريناعلىباللويلكىأتءالبدمثذاالنسانىغريئكللشىأنه

مالم11فىارتكبتخطيةأولقصةسجلالذىالكاتبانءيخطىعندما

سجلاذتاماالماماالبثصريةالنفدبخبايالهاكانعدنجنةفىقديما

معىجعلتهاالتىالمرأدجوابهكانبخطيتهآدماللهواجهعندماأنه

يتهاخطبخصوصءحوأاللهخاطبوعندمافأكلتالشجرةمنثأعطتنهى

دالهيقولفادما31و21ة3تكوينفأكلتغرتنىالحيةقالت

منذكانفاالنسمانالحيةلمتلمنىالتقولءوحواءحوالمةتلينىالا

المسئوليةمنالتهربفنفىخبوأءالبد

الصددامذمههكمميهيالبرنروبرتويقول

جبلتنىانكتعرفأنت

جامحةقويةدوافعفىجاعال

المغرىلصوتهاأستيعوعندما

بعيداالطريوأأضلكم
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خلقهاللهالنيعزىجالمعهسلوكهانيقولالثسعاعرهذالى

همزماليلومونالناسبعضونجداللهعلىاللوميلفىلنهبهكذا

وميولىغرائزمنفيهبمماعلىأيضااللومويلقونروفهمظويلومون

عيقمسئوالاالنسانيعتبوخيوبشدةالرأىذلكيهاجميعقوبان

الرتكابهاميالاالنسمانفىقجدلماذاعاجرةتقفايةفالخطالثحريرةرغباته

قوتهاولفقدتتجربةعادتماباالاليهايلقمنتجدلماألبخربةأنفلو

جماحيكبحأنيستطيعواينساويلهبهايغذيهالمنتحتاجاذنفالرغبة

الرغيةنأفةأصيتبنأيضايمكنهاللهوبقودنفسهويخمعذاته

االخحليةءلجوافىبعيدا5بأغكايحلتىأنأيضايستطيعولكنهالثحريرة

ءلوءرفقاححبةفىسيرويمعينةأمأكنالىبالذهابلنفسهويسيع

يتضىأنولستحليمعمحرمةءأشياالىالفظرفىوهناكهناببصرهويجول

رثمفتيهورجليهوعينيهوقلبه5فكرفيجعلالثحريرةلرغباتهخادماحياته

ذاتهيسلمأنترىايخةالنامنويهكنهالعارمةالرغبةتلكأمرطوع

وققهجلفيقطعخبيثةرغبةكلمنمطهرايصيريحالمسوبروحنلمسيح
الرغباتلصوتءاالصغايقضيهوقتيتبقىفالنافعةءاشياعملفى

مدربالغبروالعتهلالعثبطانيستخدمهاالتىهالعاطلةفااليدىالثمويرة

ينخدعالذىهوللهمكرلالغيروالثلبالميولبأوهاميتسلىالذىهو

الشهوةءراوينجذب

أنمنهامفرالالتىفالتنيجةلملرغباتهاالنساناستسلمماوادا
ورغبماثعفىالطوياالنسانفكرفاذاعهالفتضحىالرغبةتتحول

ءالشىذلكعلىللحصولينرعأنهنجدالحيانيفلبففماعليهالحصوقفى

الخطيةبأنينادىدىاليههمالتعأنثمخطيةكللمهىالقلبثفالرغبة

اللحظةفىلنهيذكرقبلمنذكرناهاالتىءوحواآدماقصةوفىالموتتلد

يستعهلهاالتىوالكلمةالموترأتالفاكهةمنءحوافيهالكلتالتى

نوالدعناالالتستعملموتاتنتجوالمترجمة51عددفىيعقوب

الخطيةأنيعنىومذااالتاننسلعنللتعبيرتستعهلوالالحيوانات

منادنى5يرتصحواسهاالنسانعلتتملكاذانطيةفاموتاتفقس

الدنياالحيواناتىمستهالهبهوتهبطالبثحر
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الملقاةبالمسئوليةاالنسانتذكرأذهاالهترجعالفقرةهذهأهميةن

نقصدوالخاطئةميوقوبهيولدانسانكلانالخطيةتجاهعاتغهعل

والميوكالرغباتمنكثوبهتوجدفالنسانفحسبالجنسيةالرفعةيذلك

تلثافنسانللبفاذااينسانلبتخلبالمحرمةءالشياوأنالخاطفة

ذلكفانمحرمةءأشياعلىللحصوليسعمااالنسانتجعلقأ11الرغبات

خطيةأىعمالتضحىحتىوتكبرالشريرةالرغبةتنموأنالىيودى

للموتالمؤدىالطريقهووهذا

الىتقودناانيجبثبةالبفالخبراتكلتدعيهاالتىالفكرةتلكأن

وحىدنسغرمنءأنقياتحفظناأنعلىوحدهاالقاكرةاللهقعمة

الكثيرينحياةتضرأتتستطيع

اللهتفرعدم

مؤهيبةوكلحةصاهطئةكلءاياااخوصقياتعمئواال

عندهئيمىائذىائانوارأصمحنمننازؤقعنىتالة

فكونكعألانحقبكلمةفولدناءشاوورالطنئوالتني

خالثقهكةثورال
6181ا

مصدرهأصالحةعطيةكلأنوهىهامةحقيقةثانيةيعقوبكدي

كأنأىالصالحةالعطاياكلدهكذا71عددنترجمأنوييكنالله

الحايكوناللهمنيأتىءنى

المترجمةفالعبارةسالةااليونانىالنصفىغريبةظاهرةنلحظثم

قصيدةمنماخوذةالواقعثهىثهتامةموهبةوكلمالحةنجةعطكلال

ستماعاعلىمدربةبهولميقيةأفنلهكانتبيعقهأنفامايونانبةثمعرية
نئميئاعنهنعرتالكتابمالعبارةتللثاقتبسلنهواماالشعرلتوافى

اصطالحينيستخدمفانهوارزاتاللهتغيرعدمهناكديقيعقوبان
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كهالكلكليةهىالتغييرعنللتعبيرالمستخدمةفالكلهةلكيين

صلةلهماوالكلمتانولضمهـههىالدورانلظلاالمستخدمةوالكلمة

كاالثممسومدأروالنهارالليلواختالفالسماويةجرامابالتغييرث

اولمعانهاتألقهاواختالفوالنجوماكبالكويعترىالذىواالفولوالتغر

خالقهوواللهالمحنلوقةءشياالجميعمتالزمتانصفتانوالتغيرفالتحول

والنجوموالقمرالشيسءوالسماينوارا

خلهتالذىااللهالربكمباتقولاليهودعنديةالصباحوالصالة

تفيرظلبهيعترالخالمهاولكنتتفراينواراناالنوار

وأناالنجيلهىالحقفكلمةجهتنامنطيبةمقاصدلهاللهأتثم

علىنحصللكىثانيةنولدانيريدنافانهالحقكلهةلنايرسلىاذاك

ألحياةفلنحياتناجويتخللبأنلالنجيلنسمحفعندماجدبدةحياة

وأنالثابتةالحةكلمةيفتءوتضىالظاللفتنعدمفيناتسرىالجديدة

بيتأهلمننكونوأناللهشعبالىننضمالنيوهلناالثانى6لميثدقلك

فكانتللهالباكوراتتقديمبضرورةينادىقديحاالناموسكانلقدالله

فعندمانحنوهكذأالمهملكالنهااللهمذبعملىبشكرتقدماالباكورات

الحصادنجاكوراتمثلللهملكانصبحفانناالحقبكلمةنانبةنولد

يهايعنتثوأنهاصالحةاالكاللهعطايابانيصرحيعقوبفازاولذا

لناالسمىاللههدفاوأنفيهنعيشالذىالعالمتقلبمنبالرغصتغب

للهثصرعىملكلفناالجميعيعرفحتىاالنجيلةلهبجديدمنيخلقنا

ءنبطىومقىننمرعمتى

االمئتماعفىمئعرعانانيلهكاليكقاألحئاقىإخومااؤا

تانافيفضعيألناأضبفيتطمماكمالصفيمفطم

اللهبرلضنعال
02و91ا
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االستماعفىويسرعونالقحغفىيبطئوننالذيالحكماشومنقلةوجد

فيهااالسرايميجبالتىءباالشياقائيةنعملأنكانباإلهميةلمنوأنه
نجدالقدامااليهودأقوالفىتنفيذهافىءنبطىأنيجبالنىءوأالشيا

فىعرعيمنهمصنفبذالتالمنأصنافأربعةهناكالعباراتتلك
وصسنفاستفادمايضيعالصنفوهذاالنسيانفىرعياالستماع

ويستفيدقلياليضيعالصنفوهذابمرعةينممىوالاثستماعفىيبطعآخر
الحكيمهووهذاببطىوينمستماعافىيسرعثالثوصنفكنرا

ثاأثرهموهذاالنسيانفىويسرعستماعافىءيبطىرابخوصنف

خريناعلىاللومءاالفىمرعوايتأالالناسهمونأوفدعص5
فيلوويأمرعليهمءاحتوامدحهمفىيسرعوابلعليهمالعقابوتوقيع

وقدايذائهمفىايبطنووأنخريناافادةفىيمسرعواأنانالىاطلط
نكهمسهعانالمعلمقالوقدالتكلمفىءاالبطاضرورةءالحكماأكد

يصمتأنمننسانلليسأفووجدتءالحكماوسنشأتلقد

بنيشوعويقولالالخطيةفىللوقوعنفسهيعرضالكمممنيكثرفالذى
واالقريبكجاوبفهملثهكانانسحاعكفىمسرعاصرالسيراخ
21و511يشوعأحكمةفمكعلىيدكفلتكن

الكوكثرةالتكلمالفمويعوأولئكبتوبيخءملىاالمثالوسنها
يحفظمن0191أمثارفعاقلشفتيهالضابطأمامعصيةمنتخلوال

االحمقدا313أمثاقدأهالكفلهشفتيهيشحرمئنفسهيحفظفمه

أرأيت7182أمثالفهيياشفتيهضمومنحكيمايحسبسكتاذا

أمثالألبهءالزجامنأكفربالجاهلءالرجاكالمهفىعجوالانسانا
9202

كليةالىيستمعأنيفضلالصالحالشخصانيههمهحهورتيقوق
يقولونكانواالكتابوقدامىافتخاربكلبأرائهيجاهرأنمنبشغتالله

حتىواحدوفمأذثاننساتلكدادكط5زينونقالفقدءالشىنفس
العجلةتكرهكنتانعنبايالىوقالالتكلمويقللاالستماعيكثر

ألءتخطمافنادراالحديثفى
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أمهامعيصهتأنطيعيالفمرةءاالدبالحدعلىأثنىقد

فىنندفعأنمنجيداوننصشانفتظرانبنافيجدرمختلفةلغاتبسبع

الكالم

لنالجائزومنالغخمسبفىءنبطىأنأيضايعقوبوينصعحنا

النوعوهذاالتوبيخغضبثورديؤيدونالذينالناسبعضعلىيرديعقوب

ثورةيويدونفين11اولئثالىدائمايفتقرفالعالممحلهفيالغضبمن
ماكثرراولكنءليةالثعنالناجموالفسادوالطغيانالظلمفدمقدسة

وليلسالفرديةءواالهوااالنانيةعلىالقائمللفضبذريعةفلكتسخذي

المقدسالفضب

الفهمءالبطىإلطالبعلىالفضببثورةمندفعانفسهيجدقدفالمعلم
الجارحالسلوبسياطمنبكثيركثرينتجءوالثنابالتشجيعولكنهالبليد

فصيحةاحسنولكنللتوبيخيعيلقدوالواعظالنادرةحوالافياال

منكثيرايخسرلفالواعالتأنيبلسلوبتستعملواالهىللوعاظتقدم
والمودةايحبلهيكنانهوكلمةحركةبكلللشعبيبينلماذاالقأييد

السامعينعلىوالقعالالكراهيةطياتهفىيحملاذالغضبفأسلوب

للغضبيميلقدكذلكواإلبالتجديدتطلبلكىالنفوصيحركأتفىيفشل

ومقاومةوغلدااصرارايلتهىلنهاذعكسيةبنتائجيأتىالبغضبولكن
ونفاذالضيقعنيعبالغضبالنالغضبأسلوبمنبكثيرلقوىلهو

فىلنشبعهاتقدمنصيحةفأحسمتىينفعمهاأكثرفيفروالضجرالصبر

االستماعفيمرعنوأنالفضبفىونبطيإلتكلمفىءنبطىأنهىالحياة

بوداعةأتعليمقبوك

ألكامةاعةبووزبلوافئيرةوبمنباسةالبماطرحواليأالث
نفوسكمتخلصأنادرةانةوممةخرانه

12اء

والتعبيراتالصورمقىمتتابعةسلسلههنايستعمديعقوبان
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ونجاسةشركلأنفسمرصمعنيطرحواأنقرأئهمنيطلبفهولناطقة

يأمروفهالمالبسىخنعحرفياتعنىااطرحوالمترجمةوالكلمات
نظيفثوبمناالنسانيتحنلصكمانجاسةكلمنيتخلصواأنسامعيه

جلدهمنالثعبانينسلخمحاأونخلعه

التىفالكامةواضحتانالنجاسةعنالتعبرفىالمستعملتانوالكلمتان

عنللتعبيرتسقعحلاوعقهـباليوئانمةهىنجاسةتوجمت

يجذبآخراستعماللهاولكنالجسمتلوثأوالمبستلطخالتىاألقذار

هقكعكلهةتستعيلوعندمالمالههكلمةمنمشتقةفههةااللتفات

بذللثنحتفظأنيمكئوذحقاألذنصماختعنىفانهاطبىكاصطالح

آذانهميعيقماكلمنيتلخصواأنلسامعيهيفوليعقوبفانناالمعنى
اللهلكلمةاالستفاععن

وبالمثليسهعالالثسخصيجعلفالنهاالذنفىالصهاخيتجمعفعندما
اللهكليةيسمييمأناليسسطيعصوحياأصماتجعلهاالنسانخطايافان

الشرويعتبرهالحمممحسكالالشركثرةعنأيضايعقوبويتحضث

نهوهوفالشرالجسمفىمرطانىكنموأويسقأصلأنيجبعائقكنمو

يستأصلأنيجبالبثصريةالنفسفىوقبيحدنمسخبيث

والكليةألبوداعةداالمغروسةالكلمةيقبلواأنيأمرهموهو

قدمغروسةامعنيانولهاشلهاطهباليونانيةناالمغروسة

ذلكفانالمعنىهذايقصديعقوبكانفلومكتسيةبعكسفظريةتعنى

بالطبيعةيفعلونالذيئاألمممنيتكلمعندمابولسقصدهلماانالميكون

روميةقلوبهمفىمكتوباقهالنامهعملبظهرونالنهمالناموسفهوما

بلداالناموسعناقديماالعهدفىالمعنىنفدونجد51و241
031تثنيةبهالتعملقلبكوفىمكةفىجدامنكقريبةالكلهة

الضىيرلكفييقصدأنويمكن

فىيوجدأنهعندئذيعنىفانهيعقوبيقصدهماهوهذاكانوان

تلكوفقذسيأنيجبوأنناوالشربللخرفطريةمعرفةانسانكلقلب
اللهأياهاحباناالتىالمعرفة

البذرةتزرحكهامزروعةعنىبمثأبهفروسةألكلمةتكهنوقد2



أزرعهأنذادااللهقولذجد913الرابعةعزراوفى4األرضى
النكرةفقكوتهكئاالمقصودكانفانبهوتفخرونلجنهمنامود

الكلمةبذارأنيخبرنااسذى8ا31متماالزارعمثلمنمأخوذة

طريقعنالناسقلوبفىالحقكلمةيررعفاللىالناسقلوبفىتزرع

يضبلحكيمههمنوكليدموعالمسيحفىالكلوفوقومبثمريهانبيائه
دهبارحيالكلمة

انناهويعتوب3يتحمداأنمعاالمعنيينمننستفيدأنبناويجدر

ومننضوسنااعماثمنصدرينمناللهبكلمةتامةمعرفةعليذحصل

الطريقذرينااصواتنادالمبشريناهأفوومنالمسيحونعاليماللهروح

كذلكاخارجومننانفوداخلمنقلوبناأعماقمنصالوةالصحيح

وليطعفليسصهعماحكتهوومن

دقيتهةغروداعةكلمةانبوداعةالقلمةيقبلالحكيمان

ممءلماسمفالكلمةهنايعضوبمهأيستخالتىممثاق3ونانبةالللكلمة

وحالليسأرسطانلغتنافىلهاشبيهةكليةايجاديصعبنانيةيهكلهةهى

صفةانهاالغضمبوعدمالغضبحدةبينوسطبأنهاالكلحةتلاليعرف

وخلجاتهوأحاسيسه5مثماعاعلىيسيطرانيعيستطالذىالشخص
تامةسيظرة

فتالأرسطوطاليفىماقالهعلىولياروديونيكوسأندعلتىوقد

تعريفهافيمكنللغضببةبالنساالعتدالتعنىعمككليةان

علىيسيطرولكنهالعاطفةءورااالنسانيفدفعأالمعاوالقوةء4الهدبأنها

باالسليمالتفكيرعليهيملىمابقدرالحاطفة

الناجهةالنفصتورذحدنكسربأنهاكلمامم9كليةأفالطونويعرف

فيهاتطغىالالتىالمزاجيةالنفدىحالةعنأيضاتعبروهىالفضبعن

عنلتعبرواحدةكلههنثأرالممكنمنليسحاالتهامنأخرىعلىحالة

شمخصاافىتوافرهاألوأجبالصفاتكلتجععالكلمةهذهولكنهذاكل

بدونالتعيمروحاانوالخضوخالطاعةههالتعليمروحانالمتعلم

الجديدالعهدتفسر6ما
18



كانتولوحتاقةالحقيتواجهالروحتلكفانولذلكءاستياأوضب

التعليمروحأناذانحقيقةعنتعمىالالتعليمفروحمؤلمةمردالحقيقة
روحانالحقيقةعلىمفثوحةعينذاتانهابلءاألهواعليهاتسيظرال

بأمانسنهوالتزاماتهالتعليمخبلفهىالحقيقةعنالقكاسليضلهاالعليمالت

وخضوع

علىاالنسانجانبمنالفكهظرةالستعنىمالمدمحكنمةان
وطاعتهلهاوتعلمهللحتيقةرؤيتهسبيلفىعائقايكونأنيمعناماكل

اياها

بهاوالعملىافكلمهسماح

رعيئخافقطسامعبنالباناكلمةءعاصلجنكولمواولين

فذاكعامآلوليشمملمةالةسماصياحدانكطإنألئهنفوعنم
ومفىذاتهفظر4فإمرآفىخقثهناظرأونجهرخاللئنبه

ماهوذمىوألوقت
112242

أواليتحدثفهوالبلرعةصورهمنصورتينهنايعقوبلنايبرز

ولتفسيرهاالكلمةةءلتهراويستمعالكنيسةالىيذهبالذىالشخصعن

يخدعفهوبنالمسيحبقائمةفىيجعلهاالستماعمجردأنيظنوهو

يكفىالكلهةوسياعهللعبادةالجمهورمعحضورهأناعتقداذاننثسمه

الكتابيةالفصولمنتلماأنوهىهامةحقيقةعنعينيهيغحضفثو

أنيعتقدمنكمثلهذامثلانالحياةفىعهليايطبقأنيجبنسمعوما

منوأنبانتظامالمقدسالكتابةءوقراالكفيسةحضوراالليستالمسيحية

لهوالمقدلسالكتالباةءنخراعلىويواظبدائماالكنيسةاجنياعامتايحضر

نصفمناتللهسوىيقطعوالمفقطذلكيعملوننانغيورمسيحا

قوتطببتننهالذهواالمرفىماأهمانيدركوالمألنهمسيحيةللىالطرية

للمسيحالميجدةاالعمالبثمارليأتىسمعوهما
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مثاالالكنيسةفىالخدمةءناأفىدائمايكونكهذاشخصان

لنايتدمثمالحدمةتنتهىحالماءثىكلينسىولكنهبهيحتذى

ة3مرفىيننلرشخصكفىءهؤالمثلانفيقوللذلكآخرتشبيهايعقوب

شديدلمعانذىمعدقمنبلزجاجمنتصنعالقديهةاياالىتكنلم

الموآةعنبعيدايئثبثبمالمشعث5وشعرقذارمنيوجههماويرى

تغييردونعليههوماعلىلظلفافولذلكهوماوينسى

عليهيكوتايجباوةننهسهحقيقةيعرفللكلمةفعندسماعه

يظلفافمستمعمجرثتولكنحالتهاصالحوطرقهءأخطايرىانه

الريحأدراجسمعهماذهبوقدهوكما

أنيجبالكنائسفىنسهعهمابأنيذكرنااذحسنايفعلفيعقوب

ذسهعماكلمنفاشدةفالواالءوالثمواالبيعمكانبقهونحنحياه

الكاملالناموس

رئةألمموسناالىممزلضاموسطأإطلعامنلكنو
كونلشذالىكلمةبامالطبلنامعيماساطليسارووثبت

عفيدفبوط
52ا

كانفقديعقوبرسالةمنالفقرةتلكيحباللوثرداكانلقد

النبولدىمعيقولأنبنضللنهكليةالنامودفكرةحبيالدألوثلىل

يعقوبانيتهولفلوثر014روميةالمسيحهىالنساموسغاية

نيهاحقعلىيعقوبأنشكالولكنسالواألعالناموسالىبنايرجع
للسلوكناموسفنهيهاخلقياالزامافالمسيحيةمعنمناليهذهب

الوصايافىنجدهموصاألوهذاويتبعهيقبلهأنالمسيحىعلىيجبوالحياة

ذلكيسممايعتوبوأن5ووصاياالملسيحتعاليموفىأوالعشر
ألالناموس

ثةثألسبابترجعالتسميقوتلكالكاملالناموسالأهـ



للحياةوأسلوبمنهـجانهاللهأعلنهالذىاللهناموسانه1

يوجدالألنهكاملناموسانهباللهارادةليتمموألتابعيهيثوعرسمه
نحبفعندماالمحبةناموسهوالمسيحىفالناموسمنهلفضلهوما

ععرناولطحدمناهونوالعالمفىماكللهقدمنالوانهندركفانناأحدا

بهالهبءيطفىانءنعىألىيمكنوالقويةفالمحبةحقهنفبالفانا

والنامولهمىمنهئغضملىناموسيوجدالألنهكاملالمسيحىفالنامولى

الكهالتعنهفسكلحمكاملفكلهةخر7سبلأيضاكاملالمسيحى

ناثوسيعيطأحدكانفاقهدفايحققالكانهمعينةغايةلتحقيق

الحالةالىيصلانهأجلالمنوجدالذىالفرضيحققبذللثكانهالمسيح

ناموسيطيعاذكامالمصميرلثخرينننهعمنعليهايكونانيجبالتى

هالعالمفىأجلهمنوجدالذىالهدففيضالله

يينحالذىسالنامهأنكلأىالحريةناموسأليسميهانهثانيا

حرايصبحالنساتاانطىالرجالءعظهااتفتىفقديتبعهمنلكلالحرية

طاعةهىالحريةانةلهممنيكساالحكيمقالفقداللهناموسأتبعاذااال

هموالعبيدالحكهاكلهماألحرارانالرواقيونوقالاللالثاموس

الشهوةأوالغضبلسلطانحيخفمنكلانفيلونوقالءالحمقى

فهوالناموصبنبعمقوكلعبدايكينفانهجامحةرغبةاىأو

باكثرليسفهووأهوافرغباتهصوتيطيعاالنسانداموماحر

عندئذحتالدحريرهالراميةااللهارادةنسانايقبلعندماولكنعبدمن

بهالالنقالمستوىالىيصلانفىحراالصالحيعملأنفىحرايصبح

مثسيئتهعملعلىيتوقفوسالمناالتامةالحريةهاللهفخدمة

افحقةالديانة

لسانهاللجمليمىوهودين4ألظندعغ5أحدكمانإن

اللهضدء74ألالللطاهرةمانةالدباطلةهذانةفدإقلبةدعال

نسالؤائيوحفظتهمضيةفىلراصواالائبآىفتقادأهذهىاالب
72و62أائعمالرمننيبالنضة
48



ممطقهغككتوهىلمثبانةالمترجهةوالكلمةبذلكأيعقوبيقصداذا

عبادةانهاواحتفاالتنةوكيطقولىمنللديانةالخارجىالمظهرتعنىال

انواععنفتحدثبنح5نقحمدالذىبالمعنىعبادةانهاالخدمةمنءكجز

سالكنائسائرفىتقدمالتىالمختلفةالخدمات

تقدمدينيةخئهةوأعظمطقسأعظمانيقولأنيريديعقوبان

الداخليةوالفقاوةءالفقراخدمةهىلنه

الضخهةاالمكانياتئليستيعتوبنظرفىالحقةفالعبادة

العظاتفيوالالعذتالموسيقؤفىوالالدينرجالعظيةفىولللكنائد

السيرة3نقاووفيضحيةكدمةالبشرىالجندخدمةفىانهاالبليغة

ةوالفعريا

عنتفنىأنيمكنالبادةالطقوسأعظمأنعلىيصريعقوبان

الكنيسةثاالبهةمخالصرتطغىأنيجيزفقدلعخرينالمسيحيةالخدمة

أنحتىالحتةالمسيحيةمةالحعلىفطاحلدينورجالجهيلةمبانمن

مايحاربههووهذاكهذهبخدمةللقيامالمألأوالوقتلدلهايكونالالكنيسة

بعنفيعقوب
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لثاقاألضعاخ

الوجودمحاباة

ألنجدربألمصيعمئرغيرئناإيمانلكميكقالاخوقيا
نلمحاالفى

1ا

الغيرالتحيزعنللقعبالجديدالعهدفىوردتعبيرالمحاباةةإن

أوالناصبعضتأثيرأونفوذتحتالوقوعتعنالوجودفمحاباةعادل

الجسديدوالعركزهماوسطوتهمأوغناهمبسببارضائهممحاولة

يكنلمألنهكليةالمسيحعنتحولواقداليهودقادةانالمحاباةتلكيهاجم

المحاباةيعرالالمسيحانقالوااذبذلكصرحواوقدالوجوهيحابى

0212لوقااسوبيةأفيالفهولنفوذهماألشخاصيحترمالوانه

2261مقى2141مرقس

قبلوالنجسةالطاهرةالحيواناتوعليهاةءالماليطرلىرأياوبعت
0143أعمأذالوجوهيحابىالاللىانله

اللهالناللهأماواحدةدبنونآتحتاليوداالممانبولسىقالوقد

وتكراراارامرالحتهيتهةتلكبولساكدوقد211روميةالوجوهيحابىال

352لهىلوكو6فمسمىأ

التعبيرمنمشتقوافسممكهانهىلذلكالمستعملةوالكلمة

كفمعجهلواتعنىهمأنمثلمأهالنسك

ملاألحعبريةعبارةمنحرفبظةترجماليونانيةفىوالتعبيريرفعتعنى

78



عيارةعناتمييوذلكخاصةمعاملةتعاملهأىألانسانوجهترفيان
بأسلوبشخصمعاملآلسوىتعنىالاألصلفىوالعبارةألوجههتخفضال

نحراذلكأفليسذبيحااألعهىقربتمانالنبىمحخىفيتساعلالمحبة

لكن9و8اىموجهكيرفعاوعليكأفرضىلواليكقربه

لشخصالمحبةاظهارعذىييعدفلمآخرمعنىالتعبيراكتسبالولحتبمضى

5مركزبسببماشخصنحوعادلالغيروالتحيزالمحسوبيةيعنىبقدرما

ونجدمحاربتهيجبأمروذلكثرائهأو5نفوذأوشهرتهأواالجتماعى
طرقفىتسلكتعدلمالناسانيقولعندماالخطيةبتلكيشهرمالخى

وعدمالعدلاللهصخاتأتفمن2مىالمثريعةفىاحابووأنهمالله
تأخذواالءالقضافىجوراترتكبوالالناموسفىمكتوبأنهاذالتحيز

51ا9االويبنلقريبكتحكمبالعدلكبيروجهقحترموالمسكينبوجه

شخصالىاالنسانينحازفقداليهااالشارةيجدرهامةقىنقطوهنا

يسوعقالوقدللتتي5ز3نيبسبببالعدليحكمالقدكماغناهبسببما

536118يشوعحكهةمحاباةعندهوليسىقاضالربسيراخبن

فىالتحيؤعلىحكمهيافىيتفقاروالجديدالقديمالعهدينوكال

ثرائهأواالجتماعىاالنسانمركزمراعاةعنالناجمةوالمحسوبيةءالقضا

الغنىاألمثالسفرويتهولالغلطةهذهفىاظسانأىيقعمد7نفوذهأو
22أمثالالربكليههاصانعهمايتالقيانوالفقير

بما5فقيراتهينأنفيليسسيراخبنيشوعويقول

0132يشوعحكمةخاطئارجالتكرمأنوالبواجعبه

ءألهوايخضعمنكهثلالنهثيريحابىمنأننفكرأنبناويجدر

الطاغية

ثيقسةثاداظءفقراعلىاتعللىخطر

بلباسفىؤهعبعغواتمرضليغمحمالىدخلىإنيهفاد

انببهىااماس1إسللألالىصكظرفورسخسبلبفقيرىأثضماوؤخل
انجالمىاوهناكاقتفتلففقيرحستاوقأضماهناأنتانجلعىلهوقنتغ
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وتصيرونممسأهلىبونآلرتجلقدىءمؤطىتحتنا

ءيرةرأقضماة
224

ءالفقراعلىوالزهوالتعألىروحالكنيسةتغزوأنيخافيعفوبكان

بهيةمالبسيلبسعاأحدهةالكنيسةخالنيلرجلينصورةلنايرسوهو

عدامااصبعكلفيخواتميلبسونقديماءاألثرياكانفقدذهبيةوخواتم

يريدونوعندمااصبعلمحلفىخاتممنلكثريلبسوناوكانواالوسطاالصبع

ليلبسوهاذلكمناكسرخواتميسقأجيونفانهمالجاهبعريضالتظاهر

مرافتناحولءلىالونفمبمبالخواتمأصابعنانحلىنحنسنيكاقال

أكنريلبساناليصحألمسيحىبأنوصىياالسكفدرىأكليمنثسوكان

مسيحياشعاراعليهيزسمأنيجبوأنهالخنحرفىواحدخاتممن
كعالمةيكونأنهولبسهمنالحكمةوأنمرساةأوسهكةأومثالكحمامة

للهسيحىمميزة

منكثراويلبسالثيابأنيقشخصالكنيسةيدخلفصدما

فقيرالنهرثةمالبسويلبسسنامنهأكبرأخبرشخصويدخلالخواتم
يقدمالغنىالوجلانمقوليعقوبيعتتطردثمبالجواهريتحلىالوهو

قدميهعلييقفانالنهعرالرجليؤثربينماوأجاللباحترامثرمقعدله
الصورةههتانالغنىالربقدمىءموطىعنداألرضعلىيجلسأو

القديمةالكتبيعضفىالواردآلالتعليهاتمنيتضحوهذافيهامبالغفر
الكنبأحدمنبفتهرةاروبئادمتشهدفقدالخدمةبنظامالخاصة
الىدخقانفيهوردالذىالرسلانينقوكتابوهواألثيوبية

فىاالجتماعتقودمنيا11يحقفالبهيةبمالبسامرأةأورجلتياعا
لذلالمكاناءتهيىلكىخدمتئامنتكفانالكلمةمنةءالقراأوالوعظ

لهويهيئونيستقبلونهكالصخوةافانوشأفأتركهبلالشخص
فاجتهدقواليوجدمكانأقعترأوافقررجلجتماعاالىدخطوانمكانا

للجلوسرتاضطولوحتىمكاناتوجدأنوسيلةبكلالجتماعتقودمنيا



نجسدهنادأبالوجوهتحابىانلكنبفىيفاللممكانالتفسحرضالى

للرجلخاصامكاناءليهيىالخدمةايجقهاعقائديوقففقدالصورةنفس

جتماعاالىالداخلالغنى

الكنيسةالناجتماعيةمشابملواجهتاألولىالكنيسةانشكفال

اجتماعيةفوارفأقيسبحكلمحيثقديماالعالمفىالوحيدالمكاتكانت

منءبشىيحدكانبخدهاربججالسانفسهيجدالنىالسيدهأنبدفال

الربمائدةيقدمالتىةالحائدهوعبدهأنيرىعندماوالضإلفالتافف

أداةلهعوىالقانوتأمامييكنلمالذىالعبدبينوقتئذالخارقكانفقد

كانتكثيرةمشاكلأنالبدهـأنيحتىجداعظييا5سيدوبينالسيتيدفى

يتجددفعندمافقيرةكاتتقديماسةالكنيأنثمالقبيلهذامنتحدث

بهالتفاخرالىيميلونلجنواالمسيحيينجماعةالىوينضمءاألغشيالحد

للمسيحريحوهاأتىالفنائممن5واعتبار

فليسقالفوارتلكيةفتظثومكاناتكونانيصحالالكنيسةولكن

فالجميعالمركزأومحرةالشلوالرتبةبسببالناسبينتمييزأىهناك
انسانألىليساللثقدالممةفأمامالمجدملثهاللهحضوةسواسية

ءنمىكالأمامهاالرضيةارفالغووجميعآخرانسانعلىأحقيةأوفضل

متساوونالبشرجميعالمحهحضرةفىباليةخيقلهوامامهأرضىبروكل

وردهتاوقدلمأأنعفسكمثترتالوالفهلالقولنجد4عددفى

أتعنىضدوهىنىالملكعنرررةباليوناهكلمزهـهيعلمة3
تفضلكنتأذاالأىمكذاتفعلكنتانحكملثفىوتتذبذبتترشدأنك

الم11معيارنبمعياريستقيفأنتالكرامةفىالفصرعلىالغنى
ثأتسلك54لربئأىاتجاهكتحددأنتسمتطيعفالاللومعيار

تقإملنكالطبقيةمهواونالمراعاةبسبفبمذنبلنكشمنىوقد2
ونحنمسيحيينأخوةبينتوجدأنحيصالوأخيهاالنسانليئحواجز

كذلكتفعلونكنتمانبصدهايقوليعقوبألناثانىاالمعنفضل
قالالذىذالثاياوتكسروتأنكمأىثحريرةأفكارقضاةتصيرونال
71تىثتدانوااللكىتديئواالال



ءاألغنيماوففرأالفني

مباءأألعالملمذاءفقراافهاختارأهااألحئاخوقالاسئمعوا

اوأنهولمءاكذفيبهوعدلذياكوتيرلمثةووربمانلىائيفي
لمموندجروكغعلبندنععللىاألغميالينى01لنفقودأهتتمننمه1

دىالذانحسناالمنمعلىفونجدثهمأماإكرثاإلى

عليئبه
57ص

خلقألنهالعادىأالنمعمانيحباللهأنالبدلنكولنابراهامقالص
أولكانتلقدءللفقرأخاصةرسالةتقدمالمسيحيةاناكببعددامنه

المساكينالبثرمسحنىنهداالناصرةعمجفىللهسيحعظسة
أبمالمسيحهوكانانيوحناسوالعلىاجابتهوكانت481لوقاا

115متىيبشرونالمساكينتابقولهال

نبالروحللمساكينطوبىداالقائلالوعدتطويبالتطوبياتوأولىص

وضوحأأكثرلوقافيىثالهونجد3هـمتىالسمواتملكوتلهم
وكان602لوقاائهملكوتلكمألنالمساكينأيهاباكمطية1يقولاذ

الجبلوعلىالخإلةفىالعادىالشعبجموعالهرسالتهيوجهالمطسيح
يعظونثاالولىالكنيشةزمنفيقديماالوعاظوكأنالبحرءشاطىوعلى

بهمتميالالذيناولتأنالمسيجترسالةكانتفقدارعإلشوفىللجماهر
01اللهنظرفىمهيوتأحد

أيهادعوتكممافظرواكورنثوصأهلالىبولسكتبوقد
ليسءلقوياكثيرونليسلجسمداحسبءحكماكثيرونليسىأنايخوة

والكنيسةالمسيحانخلكيعنروال62اكوأهءثصرفاكثيرون
نحفوأنيجبفانناالجمسدحسمبرفاالثأوءاالقويااوءانحكماحبانييال

ءللفقراالكثيريتدماالنجيليابوضوحنلمسهاحقيقةولكنهاءللفترآالقحيز
ءالفقرامنكانالثنيسهقاالعظمالسوادوأنءاألغفيامنالكثرويطلب
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اشاباولكنبفرحصيحالىالىاستيعواالذينهمالشعبعامةكانلقد

يوصداليعقوبتولىكدثأموالذاكانينهحزينامضىالذىهوالغنى

قلبعلىعزيزمانمسيانجيلأنااليقولالفهوءاألغنياوجهفىالباب

وأنهلحدمنترحابايجدوتالبمنمرحباذراعيهيفتحالمسيحوأنالفتهير

اتماجمستطمنالعالماعتبرهمالذينأولئكصيحةمنرفع

ءالفقراظلهونيءاالغنياالتيعقوبفيهيوجدكانالذىالمجتمعففى

الفغنروصلفقدهمعليالتةالديونبسببالمحاكمالىيجررنهموكانوا

بشقاالقوتهمعلىيحصلوالمأنهمحتىالحضيضالىالناصببعض

كانفحينذميمةةعاثقديهاوأنتشرتالطالمونالمرابونوكثرنفدا

الىويجرهثوبهبتالبيبييساثكانفانهالشارعفىالمدينالدائنيقابل

عطفأىعفدمميكنفلمالفقرانحوءاالغنياتصرفهوهذاكانالمحكمة

حتىنشودمنلهمماعلىالحصولهويبفونهكانواماوكلءالفترأعلى

فلسآخر

يرحيونالالذينءغنإلاسلوكيهاجمولكنهالغنىيديىاليعقوبان

ءاالفقر

علىدعىالفىالحسنسماعلىيجدفوندالذينهمءاألغنياوان

انطاكيةفىأوالاسيحيونابهدعىالذىهوسماهذايكونوقدالمملعيحيين

السخريةلمجردالمسيحييقعلىايسمهذاأطلقمسيحيوندكلحةأى

هواألالحسنسمادامنالتصديكونوقدبهمألصقلقبكيجردأومنهم

مسيحىكلبهيعمدكاناالذىالمسيح

فهـطياعنكالعهلفكليةهىأدعىمقابليعقوبيستعملهاالقىوالكلهة

أوالزفافعندروجهااسسمتتخذالتىللزوجةالمسمقعيلةالكلمةنفسوه
لوالدهينسبالذىالطفلعن

عروسكأنلوكماإسيحأباسمويسصالمسيحاسميتخذفالمسيحى

المسيحيرأسهاالتىالعائلةفىمعيداحولوداأوالمسيح

اسمعلىيجئفينواشسادةءاألفنياتجعلقويةدوافعهناككانتآ



لمألنهمستضةاشخصيةاكتسبقدمسيحيالصبحالذىفألعبدلمسيح

بهيرشأويددهالححابيعدولملحمطوةأوقوةمن5لسيدمافىيتهسحيعد

الحقةالرجولةبمالبسمتشحاسيدهيواجههو

أنيمكنالولكنهاأفضبهبدامفهيجعلوهذاباألمانةيتحلىلنهثم

والتىالسيدلذلكليرةاللضالرغباتلتحقيقسيددـيدفىمسخرةآلةيكون

5العبادمعنىيقلىأصبحالمجددوالعبدتهحهأوعليهتنطلهعتعدلم

تدالولاللدشعبمميعبدحفىالربيومافىعملهيتركأنيصرفهو

المسيحالمكأويجدفالمسيحيينيشتمالسيدكانةاألسباب

الملوكىأناموس

تخبانمنهتمابحسباتملوبمثااموسكمئونةكضمغفانء
تحابونمتنلنولونتفحعبماكنشكقريبك

حفملمندالبهقلشهيمماموسالصمنصؤفخيئخطئةتفعلوق

نالائكلمخرمأارنتدواجدهفيعزتايموصلظكل

قتلتوالكننآفئفاهنتقتلالإثماأقالنفئالزلملألذى

لئاروموسيشعدصرتتذة
8111

يعقوبفانواضحالسابتهةوالفقرةالفقرة5هذبينالفكرةترابطان

وقدالكفيسةيدخلالذىبالغنىخاصااهتمامايهتمالذىالشخصيهاجم
احبأنيأمرنماالنامولىولكنقائالالهجومهذاعلىالشخصيرد

الالكيشةالىالداخلىبالشخصأرحبأنرمضطفأناولذاكنفدىحقريبى

تحبسهألنثبالغنىعاتكنتانحسناقائاليجيببيعقوبوكأنى
يلجيفهذالنفسكتإلمثلماالترحيبمنينالأنوتودنفسكمثل

وهذاللوجوهحاباة5فهكذهغنىالنهخاصاترحيبابهترحبحنتانولكن

تحبالوأنتصامالهتكسربلالناموستحفظالفأنتوبذلكخطأ



وهذاالثروةهوحتاحبداأنالفقيرالرجلتهملكنتماواالقريبك

للناموسمخالفا

أقرياكانحبأنننادىالتىالعظمىالوصيةيسمىيعخوبان
عديدةمعانلالعبارةوتلكالملوكىبالناموسداكألشنا

مصدرهالذىالناموستعنوقدالناموسفىماأسمىتعنىفتد

الوصايالجهيعتاجالوصهأنتعنىوقدالملكناموسأنهأىلملوكملك
ذلكءضوفىوأنهأثالتهراجميعامامالسبيلينيرالذىالتهانوزوأنيا

أنالجائزومنرىاألدواللواشحالقوانجبئجميعتطبيقيجبالقانون

الملوكناموسولنهألملوكتنصببهالذىالناموسأنهتشىإلعبارذ

االعظمالناموسذلكحنظوأت6ايررياملوكىكهنوتهمفالمسيحيوت
بأنكنهيلوهوالملوكشاحإصالناموسففلكملكااالنسانيصبحأنيعنى
الملكيةالعائلةمنيتبممهمنيصر

ءجزأىيكسرفالذىاللهناموسعنهامامبدأهنايرلهمىيعقوبان

لوائح11منسلسلةوساليأيعتبراليهودىكانكلهالناموسيكسرمنه
يريحفانهينانوالتهويمانأةالاحدىاالفسانيحفظوعندماالمنفحمملة
االنسانفانولذلكعميهدينايكومفانهاحداهايكسروعندما6مغنما
منهاخفمرهماطرحفيصماباالولبعضحنهظهنثيجةربحهماجهعبعملياليمكن
مثلهشككنتىوقدعليهثاأولهمافينتجالوصايالبعضكسرهنتيجة

فتطولاخينالفانهفقطواحدةوصيةيتهممنانبتوكيهودى
لماالرضويرثأيامه

الوصاياأهممنتالسبصلوصيةانديقولوناليهودمعمونوكا
الكلهالذاموديحفظفافالوصيةتللثيحفظومن

ويكلمرالوصليابعخسظيحنأنيمكنهاالنسانفانالطريقةوبهذه
الربححنرصيدلهيتبقىنمخراالالبعخى

منهءجزأىيكسرومناللهمنالناموسكلأنيرىيعقوبولكى
مرتكباونيكفانهوبذلكالارادةويخالفالناموسكلعلىيتعدىفانه

الوأقعفىيصبحالناموسمنءجزأىمحسرمنفانحقوهذاللخالية



واحدانونايكسرمن4االرضيةالقوانينفىوحتىللتمومستعديا

صالحكلصنالنظرئهبضيقولبيعقوبفكأنولنلكمجرمايعد

وكسراللهارادةخالتتدتكونفانكبالوجوهحابيتانانكفعملته

متعدياوأصبحتاللهناموس

يكونفتهدبالموضوعصلةذاتهامةحقيقةالىشارةاتجدروقا

وقعانمذاكلينهسدقدولكنهالوصايالمعظمومنفذاصالحأالشخص

اليتعثرالخلقمنكبيرجانبعلىالشخصيكونوقدواحدةغلطةفى

والعطفالرحمة5تعقاسبيكونقدولكنهحياتهفىمدققاأقوالهفى

عهلهصالحكليتسثذأشخصاانالذاتىببرهمعتداخرينالعلى

مىكثيراتممنابانناادشاتناغهرةفىلئالنحذرأناذنبناجدرفي

كلعلينايفسدقدحياتناثخلالأننفمىقدالشرقاومناوأنناالصالح

عبئاراحقدصححناكلوانءثمى

الرحمةوحياةالحريةانامو

واتحماكهأنمدبنلواكةالةوهكذاتكعواهكذا

نمللمركإصلعنبالهوانخنهمقءالانحرةوعىإ

افحنهمعليلمئهنخرةوالرترنهة
22121

نبحقيقتقارئيهليذكريعودفانهميثهمنفصاليعقوبيختمواذ

المسميحيةالحياةفىعظيمتالين

بذللةيحاكموهويةإانامولهسوفقيسيرالملسيحىانأ

والبهودكالفريفعيينيخخسعالالمسيحىأنيعنىذلكوأنليضاالناموس

ولكنهالخارجنعليهمالمفيوضةوالتنظيماتالقوانينلبعضالمدققين

وفقيسرالمسيحىأنأىخلالدامنيحركهالذىالمحبةدافعونعتييتصرف

ومحيةاللهمحبةريغطالقويمالطريقيسلكمنانقلبهفىالذيالمحبة



وليسىالخارجمنعليهيفرشصناموساهناكألنذلكيفعلاللقريب

المسيجمحبةالنبلااذأيعمللمهوانبالعتهابتهديدتحتواقعالنه
وفقيتصرفاللجحىإاانذلكيتممأنويشتهىيرغعباتجعلهداخله

االلهيةالمحبةدوافعحسببلرىبثنامولى

لألخرينعلىويعطفصرحممنأنيتذكرأنيجبالمسيحىان2

معايفوقنمفالمفكنهبالكتااواضح5نجدمبدأوهذاحمنةايناك

8152مزمورلبمطتكونالكاملجلاالمعرحيماتكونالرحيم

اذاخحالياكتغفروحيتذلكالمضولقريبلثاتركقائالسهاخبنويكتب
المغفرةالربمنيطلبفسبفاالنسانعلىيحقدنسان01عنهااستغفرت

822وعيشحكيةئخطاياهعنيستغفرفكيفشبيههنسعاناروليرحمال

57متىليرحمونألنهمءللرحماطوبىيسوعقالهـط4

تغفروالموانالسماوىأبوكمأيضالكميغفرزالتهمللناسغفرتمانفانه

لكىتدينواال51و641متىتكمزأبوكملكميغفرالزالتهبمللناص

وقد2وا7متىداتدانونتمينونبهاالتىبالدينونةالنكماتدانوال

وأنههءرفقاالغيديرحملمالف5ءجزانالالذىالعبدمثلالمسبحقص

كلقلوبكممنتتركوالماتبكميفعلالسماوىأبىللغهكذابالقولالمثل

تعاليمكقاننجدقون81253متىدازالتهالخيهواحد

الىيعقوبويألهبيرحمأنيجبيرحممنأنعلىتتفقالمقدلىالكتاب

ناوهوكمالعلىتفتخرالرحمةانداحديثهختامفىيقولاذذلكمنأبعد

قدرححتهأنيرحمالذىالشخصيكقشفالدينونةيومفىانهبذلكيعنى

هوخطاياهأزالت

واالعمالىيهانا

لهليسإوثكنإيمالهانأحدفالاناخوصفىالألعئفعةما

خعثوأخكافىإنيخلسهأنيهانافيدرريقهلاكالد

إصمامأحدمالقفالانيوممبتلنةومنتازيئمحريانيخأ
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فماألجعمدحاجاتءتغطوهالنموالدكنواشبعمااسنشدفئاجالم

فىميتأفالدلهالكنلنمإنيضاأيمانأانيهكذاالمنفعة
4ذا

نكاأرقاكالىثاوإئمالقدلكأئتلقاصلقولالكنه

واحاالئهأنصمنونتأايماققالىبأهأريكالوالكصاأونبد

ونقشعرؤدومنونوللثمياصعايخأفعليمص

ايإبماذأنمالانهاإلنعشانهيها1لممجميمأندترثهلىولمحهن

قذمإذباألثهمالوناابغفىاصإلذلم51ئترونوأئهاللجم
لمحمالباألولهأكاخمحليمانافيأفىلترىيحائمذعلىبنهاعقئإ

فحسياللألتاهما5ءالفماافيهتعابرتئمنلالأكمل
نعانافيثزركلمماليباالهـأاافىنقىئمالئوخليلكاءودلماإهـلهكل

رتهتبوأهاايضماآلءاالزراصالبلمذاللوخدهنلبائيال
ئةفيآضطريقصفىواخرتجتهدغاثرسللضراذلباأل

ونوبدانضأيهانافيهعذامسثروحبدممرنالجسدأنكما

مبمانفعالي
241

الفقرةألنبالتفصيلنشرحهاأنقبللمككلالفقرةهذهسنففو

وبولسيقوببينالرأفافىفخوجودعلىللتدليلدائمابالايلتثمهد

الجديدالعهدتفسر7م
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وحدهوبااليهانييانبايخلصاينسانأنعلىدائمايركزبولسان

يتبرراالنساقأتسبناذأبالخالصلهاشأنالاألعماتوأن

الباعيتبررالنسانالى3821روميةالناموسالأعلدونانباالي

جسديتبررالسالنامهالبأطألنهالمسيحيسوعانبايبلالناموس

فحسببولدمعيختلفاليعقوبانافنيقالمقد261غالطيةما

ءستيفاامنحقهالموضوعنعطأنيجبفانناولذاكليةمعهيتعارضولكنه
فذقولوالبيان

العهدكىفيهمنةابالكلأمالواقعفىهويعقوب5يؤكدماانا

تصنعأنيجبالناأنالملؤعلىيعلنالمعمدانيوحناكانفقدالجديد
علىيبرهنواأنيجبوأنهم38لوقا38متىبالتوبةتليتىأثمارا
يراهاحياةيحيواأنناسلسبحالمتعليموكانالصالحةبأعيالخمتوصم
ثمارهممنأنهمراراأكدوقد561متىهلمجدافببعطواوناثخي

بلاتالسهومكوتيئخقياربياربيقولمنكلليسوأنيعرفونهم

النخععدييااألقوالسوىيظهرالالذىاليهانفااللهأرادةيصنعالذى
75112متى

ميظفقليلبولسكتاباتفىأيضاواضحةنجدهاالنثرةهذهوأن

بولسفعلكماالمسيحيةفىالعمليةالناحياهميةلكدقدالمعلمين

أنهاالةوالعتائديفيالالموتياقعاليمباتمتازبولسرسائلأنفمع
االعيالأهميةعلىبولسفبيحضعملىجانبمنبهاماايفرتناأنيجبال

سوفانهأنيذكراذاحااألععلىكبرىأهميةيعلقفبولسالمسيحيةفى
واحدكلانيقولوهو26روميةعملهيكونكماواحدكلياجازى

يلتولوهو3121روميةاللهأمامحساباهنفسعنيقدمسوف

38كواتعبهحسبأجرتهسيأخذواحكلان

كللننالالمسيحكرمىأمامنظهرسوفجهيعاانناقائاليحذروهه
501كو2شراأمكانخيراصنعمابحسمببالجسدحانماواحد

يمكنوال39كولودسالهأعمعاالنسانيخلعأنيجبالهسيحىوأن
علىبولسىيعلتههاالتىاالهميةيريأندونبولسرسائليقرأأنثحد



أجزاكلمىبوصوحذلثثنلهونحنالمسيحيةالحياةمنءكجرالالع
إلجديدالعهد

يخالضلفهاليهيخيليخوبرسالةيقرامنفانذلككلوأ

أننجدبينحالافهالمرتبةفىوالنعمةااليمانيضعبولسألنبولسى

لبستيعقوبيهاجمهاولكناالولالمقامفىالاالعيضعيعقوب
تفسيرماءولوالمبادىبتلكأالنحرافهوبلالبولسيةءالمبادى

يسوعبالربامنداواحدثآيةفىبولسىموقفتلخيصويمكن

كلمةمعنىعلىايتوقماذلكأهميةولكن6113الأعفتخلص
قبولطايعفىوهوعقلىانانجهافهناكااليمانمننوعانفهناكمن3ال

فىالوتعلىالمنشأعايامساحةأنأعتقدلنافحثاللعقلبالحعائق

الضلعينعلىالمنشأينالمربعينمساحتىمجموعيكافهءالراويةالقائمالمثلث
بالبرهانفيمكننىشككتلووحتىذلكحقيقةفىأشكالفأنالالخرين
لقبلفانىحياتىعلىتأثأىلهليسذلكولكناالحقيقةتلكاثهات

انىخرىاةالناحيمنولكنعلىتأثرلهايكونأندونالحقيتةتلك

أدفعأنأرفضفانىولذاعشرةتساوىخمسةزائدخحسةأنالكتقد

مليياتالعشردفئةمنبرثطوابععشرةءفعرافىقروشرةشمنلكثر

الحقيقهلتلكفنبولىالجأةفىهداهاعلىوأشرالحقيقةتلكأقبلفانى

الحياةنواحىتيةناكلفىعلىتأثيرذوولكنهفقطعقلياليسى

الذىالنوعقلكاىيماتاثامناألولالنوعهويعقوبيهاجمهاان

صتنعةهـفالشياطيناغالحيعلىتفثلهاتكونأندونالحقائقيقبل
فلككلبرغمولكنهماللهأماميقشعرونوهماللهبوجودعقليااقتناعاا

بهينادىكانماولكىءشىفىيغرهملمانهمايوانثممياطينزالواما

االيمانذلفثأنيعنىميحبالمتؤمنفانااليهانمنالثانىالنوعهوبولس
االيمانبذلكتحياأنيعنىحياتكجوانبكلخلليت

كلمنلمأامندامةكوتجريدالبولسيةءالمبادىتحريفاالممهلفمن

فههـءسوأؤالبولدةءالمبادكأتحريفهويعقوبيهاجمهماوأنمعنى
لىالعختباراهايدعالللتىالمسيحيةالشهادةيهاجمافادعالمبتلكا



بولسوأنوحدهلالعضلىيبنىالققبوالالمسيحيةقبولمجرديهاجمنه
الهجومهذافىيعقوبمعصوتليضم

وبولسيعقوبلنباكثالفيوجدفانههذامنبالرغموحتى3
ةحبافىمعينوقتهنصيتحدثمنهماكالأنهوبينههاالوحيدواالختالف

يصرفهوالمسيحىحياةفىءبدذىبادىعنيتكلمفبولدىءالمسيحى

ماواشهةذاتهمناللهغفراتعلىالحصوليستطيعثسخصمنماانهعلى

الخطوةفتلكالفردىهثبمجهاللهمعالقةتكوينيستطيعانسانمن
يقبلأناالاالنسانعلىوماالمجانيةاللهنعمةعملنتيجةتأتىولىا

اللهعطيةفقطيقبلأنكنهفبىالمسيحيسوعفىاللهيقدمهالذىالففران
دخلالةاألساسيالخالظوةتلكوأناللهفتحهالذىالبابطريقعن

اللهمصدرهاولكنفبهالالنسان

يبدأانهالمسمحىحياةثتاليةفترةنسيننحدثيعقوبولكن

بأنهيجاهروالذىغنرتقدخطاياهبأنينادىالذىالمسميحىعنبالتحدعث

أنيجبكهذاانساناتفييقوليعقوبانهبالوثيقةقةعفىأضحى

يسيرانويجبتبررقدانهجديدةخليقةأصيحثنهجديدةحياةيحيا
االطالفعلىالرأىذلكيخالفالبولسوأنالتقديسطريقفىقدما

تنخصمنماأضةكنلكحقولكنهباالعمالأحديخلصالانثيحقا

تشبيهوأفضلصالحةوأعمالأثمارأيةلهتكونأندونيحنلصأنيحكن

تحامامقتنعيحبالذىااشخصدفاالبشريةالمحبةمنيؤخذأنيمكقلذلك

علىولكنهالعطيماالبنياتذلكيستحقالانهالمحبةتلكيسمتحئالانه

بهذاجديرايكوقأنمحاوالعمرهبقيةيقضىأنيجبأنهأيضايقين

المحبةيكسبأنييكنهالفهوالمحبةلتلككفوايكونأنجاهداالحب

فىجاهدايحاولأنيجبولكنهعليعهالحصوليمكنشيئاكانتلوكمأ

االختألففاتولىذاالمجةمعنىيعرفاالفانهواالبالحبجديرايكونأن

بالحقيحةيبدأفبولسالبدايةنقطةحولاالختالفهووبولسليعقوببين

لىشيحصقأنيستطيعأويستحهتانسمانمنماأنهوهاالساسيةالعظمى

افويقولبمسيحيتهبجاهرالذىبالشخصيعقوبويبدأاللهغفران

علهمسيحياليدىفهوبأعمالهمسيحىأنهالشخصفلكيثبتلمما



هماهاتانالاالعبئالخلصناولكنناالباالطنخلصلمفنحنالطالف

المسيحيةالحياةفىالمتالزمتانالحقيقتان

علىيعقوبتركيزينصمببينمااالولىالحقيقةعلىبولسركزوي

كليكهالنولكنههايتعارضانالويعقوببوللىأنفالحقيقةالثانية

المسيحيةبالحباةللنهوضالزمتانرلهسالتيهماوأنخرالمنها

وأالعمالالاال

الكاماتسهلبدونالضوقهويعقوبيطقهلمالذىءالشىان

داللتهلهلبيقولمااوضحوقداألعماليدعمهاالالتى

طعاماوبهلتحمئبس6عندليسترجالهناكأنلنفرضفقال

االنسانيةالعواطفاأرحماعىلهيعبرأنحاولقدصديقهوأنرمقهليسد

أيةيتبعهاولماتالكلحدعندوقفمتاقدالعاطفةتلكولكن40محنذفى

فمماآلممنالمخسذلكيعانيهماشدةمنللتقليلمجهودات
لمنفعة

فىالعاطفةتلكعزاجمةصلتلىجديةمحاولةأيةدونالعطففائدةما

أنميتأعهالبدوزاماتيايعقوبيقولهكذاعمليةأخدمةشكل

اليهودىنظرفىجدالتهوفالفقرةتللث

فانولذلكاليهودىعندكبرىأهميةذاتالصعدقةانا

أنيصبراليهودىكاروقدمرادفانوالصدقةالبرانيعتبراليهودى

الخاليومفىمحاكمتهكندلهيشفعالذىالوحيدءالثمىالصدقة

يشوعحكمةدالذنوبتخىالصدقةوكذلكءالمايطفئهاالملنهبةارالال

عنوجهكتحولوالعالكتصدقطوبيتلهسفرفىومكقوب303

401طوبيتعنلثوجههصرفيالاللهأنفيكوتالفقير

بأنأمروهللممبولسىيذهبأنأورشليمفىالكنيسةقادةاتفوعندما

201غالطيةءاالفقرذكري

يهساعدةالعمليةالخدمةاليهودعندالتقوىمميزاتأهمفمن
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اليهوديةالطقوسأعممنفلككانوكمدلفقرأ

الحطفأنتعتبركانتفتداالغريقيةالديانةخالفعلىوهذا2

01غريبةءأشياوالصدقةثمغاقوا

لكطسننانيةباإلهيسمونهماالىيهدفونالهواقيونكان

حموالحياةهدتنكلصمثساعرأوعاطفةكلمنالتجردتعنىالتى

االستقرارالىفالظريهتالهدصفوتعكرالعاطفةأنوبمالموالعزلةءالهدو

الصفوتعكيرمننوعوايشفاقأحاسيسأوعاطفةكلعلىءالقضأهو

نساناعلىيسيطرأنيجبالذىالنفسىهدوئهعننسانايخرجالذى

أوبالحزنيشعرمنانةيقولسكغسم3هالثابكتيتوسفاناولذا

االلهيةاألوامريعصىالذىالشخصحدواثشفاق

الشخصبأنهالسعيدالشخصصورةممأألألفرجيللناويرسما

أوءالفقراعلىشفقةبأىيشعرالانهباالشفاقالشعورمنيخلوالذى

تلكوأنصفوهعليهتعكرالعواطفتلكألنوذلكمالمشاهدةحزنأى

فىالسعادةأنيعتبرنالرواقاليهوديةالنظروجهةعنكليةتختلفالوجهة

أنيعتبربينعاخريهقامشاكقعنبعيدأءهعوفىويحيااالنسانينعزلأن

وأحزانهماآلخرينمنساركةفىالفبطةا

العاطفةمنأخطرهناكنلبسدعواهفىحقعلىيعقوبوأن3

يقوبموالنبيلةفةبعاطينفعلالذىنسانفاساكناتحرلقالالتا
أناالنسانحقمنفليسجامدافيهيصبحوقتعليهيأتىخدمةيأيا

العاطفةلصوتللإلستجابةيتحركلمماشخصنحوبالعطفيشعر

الجهدبذلمنايستحقءىثانهابلكمالياشيئاالنبيلةالعواطفقليست

أعمالمنمتقهابماالعاطفةتلكعنلتعبروالتضحيةوالعرق

باألعماليماناأضزانفرورة

ءشىااليهانانلهلفبميعارضهشخصاأنيعقوبيفترضوهنا

ألتداعىالولكنحقةانةديعنيعبرانفكالهماالاالعوحبزلكجميل
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اآلخرويتحلىبااليماتماشخصيتحلىفقدواحدنممخصبهماتحلى

وكلمتديقوكالناابمانفىودعنألعكهالكفىأنتفدعكباالعهال
ثطريقهفى

الهاالعاوبااليمانينعىأنلالنسانيمكنانهالمعترضفرأى

يعقوبولكنلةالمسيحيالدبانآفىالختياريةاالمورمنالواالعانااليوأن
بلعمالأعنلبميسيريمانافليدالرأىهذاطىيوافقال

يحئللنهعلىالدينالىتنظردائمافالفاصجنبالىجنبايسيراأنيجب

الحياةيثسملالواقعلكنهالحياةجوانبمنواحداجانبا
اكله

هالشخصأنيظئوقدلسيفكرعنعيارةالمتوازنةالحياةانا

يفكرمكتبهفىيجلداقيفرجلعملرجلأوفكررجليكوقأناما

هذانولعظيمةبأعماللقياميخرجالعملورجلعظيمةافكارا

وهوأعمالالىاالفكارتلكيحوللمماكلمالرجاليكونالفالمفكرخطأ

فيماويثلركهمالمعركةغهامعهميخضلمماساكناالناسلىيحركال
يعملون

هالعظطالمبادعءفىيفكرلمماعمليايكونلنعملىالللرجليمكنوال

يقومالمااالسلغمىالباعمثههىوالتىعهلمنيهيقومماعليهايبنىالثه

الأعمنبه

نميلوقدوجهدصالةتتخللهالنيجبالمقوارنةالحياةان21

حياتهميفضونالذينوهمبنالقديسبنصنفالىالناسنقسمأنأحيانا

ولكنالنهارحرفىيعملونالذينوالكادحينللهتاماتكريسفىركبهمعلى

معهانحرلراهبماحييصديخأكانلوثرمارتنانقيلءكاطىالتقسيمهذا

معااتفقافقدولذلكاالصإلحبضرورةكلوثرتمامامقتنعاالراهبذلكوكان

ويظلالغايةئللثأمنويناضلليكافحوحدهلوثريذهبأقعلى

لوثرمجهودأتنجاححليوقتهوالمصلياطصومعتهخراالراهب

حتاليحصدفالحاالعحلمفىرأىفقدليلةذاتحلهاحلمالراهبولكن
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لونرمارتنوجييبهواذاالراهبفرآهوجههالفالحفأدار5وحداسعاء

لوثرلمعونةهبويتصومعتهيتركانيجبأنهالحالفىغأدرك

سوىعملباىالتهيامتيستطبعزالالذينالناسبعضهناكحقا

تأثرذأتصالنهماننمثوالعجزهمأوسنهملكبروذلكالصالةا

لبذلبديكتكونأتمهكنالصالةانعادىشخصأىظنانولكنخعال

يجبةالجهدوبذلصالةفاللهروبطريقةمجردصلواتهتكونالجهد

جنبالىجغبايسيراان

فااليمانالواألعااليماتعنعبارةالمتوأزنةالحياةان3

لخمناالاالعهالشكونوالاالعيالخاللمنااليظهرأنيمكنال

ايمانوجودمنينتجوالعملبالعملويكللثملرهيوتىانفااليااليمان

ذاتتوازنةافالحياةإوعنالالنساناللهيظهرهعظيممبدأأونبيلةيهـغاية

معاواالعمالاناالينتاجهىالفعالالتأث

انااليليلق

ايمانولكنااليهاتثليبمفابرايقوللمابنايضاحيعقوبويقدم

وراحاباللهأمرحسبكذبيحةاسحقتقديمقبولهفىيظهرابراهيع

اللذينبالجاسوسينرحبتفقداليهودىالتاريخفىمشهورةشخصية

12ا2يشوعالموعدأرضليتجسساليرسال

العقيدةأعالممنعمماذلكبعدأصبحتانهاالرواياتوتقو

ءواألنبياالكهنةمنكثيرتشهامنءجاوانهيشوعتفوجتوأنهاليهوديألأ

منعندهاماأجاسوسينامعسلوكهاأظروقد01وارمياحزقيالمنهم

هأيمان

لماعظيمامابراهبايمانيكنلمفلوذلكويعقوببولساوضحوقد

خاطرتلماايمانراحابلدىينلموماإعهاوأطاللهدعوةتقبل

كلبهتاملماالمحركهويماناكانفقداللهشعبسبيلفىممستقبلها
حتىاللهابراهيميطعلمفلونلكومعأعهالمنورأحابابراهبممن

با4



شالجالوسالنقاذءثمىيكىراحابتخاطرلمولوانهاينفعهلمالنهاية

يذكرشيئااييانهاأضحال

ثكيضينليساواالعمالقااليماأنقاطعةبصورةيبينانالمثالنقهذان

ممةماعماليعهلأنألحدهكنالانااليفبدونتوأمانالواقعنىلكنهيا

اذتواالعيالفااليياسللليدفعهلمماحقيقيايكونالالشخحسايمانهـ

المسيحىاالختبارهيكلفىمتالزمانعمودان





لالئاألصثحاخ

المعلمينمشكلة

نأخنماننهااعالعبنخوقىيابربنيمبلمينتسكونواال

ظمأتنةوده
أأ3

فحيثمااالههيةميقكبرجانبعلىاالولىالكنيسةفىالمعليونكان

جنبالىجنبااذكرانطاكيةكنيسةمففىواحترامتقديرهوضعكانوأذكيوا

ممأاأ31اكأممتبشريةةرطأولفىوبرنايابولساأرسلوالذينءاالنبيامع
فىروحيةمواهبكإنييتلالذبناولئكعنبولسدونهاالتاالقائمةوفى

لفة2182كوأءواألنبياالرسلبعدمباثمرةالمعلمينفكرالكنيسة

كانفقدلمآخرالىمكامنيتنقلوندائماءواالنبياالرسلوكان411

فنىيقييوتيكونوافلمإمةالكنيسةليثممهليمقدفيهيعملونالذىالحقل

وترجععينقكيشةفىيعهلوكانواالمعلمينولكنطويالاحدمكان

وااليماناالنجيلحقاتقذهليماليهميوكلكانانهمالىالكبرىأهمبتهم

مسئوليةكواهلهمعلىقتعكانتدفالجددالمسيحيةلمعتنقىحىالمسي

ألوكالكنيسةالىكبناداظاأولئكالىااليهانحقائقعنيعرفونهماكلنقل

المهمةفىفشلوأالذدالمعلهيقألولئكصورةالجديدالعهدفىونلمس

الذييقالمعلمينبعضقوهتالثكذبةمعلعيناصبحواوالذييظعاللهمالملقاة

ادخالوحاولوااليهوديةنتقربديانةحيةالمعمميمنيجعلوأأنحاولوأ

ونمعليهناكوكانأا51الأعالمسيحيةفىالناموسوحفظالختان
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منالنقيضعلىفحياتهملثخريئيملمونهالذىالحتىعنسلوكهمختلف

271روميةبهايبئنرونالتىالديانةعلىالعارحبلبواوبذلكتعاليههم
92

يقولونماوايأنقبلىيعلمونمعلمونأيضاهئاكوكان

ءورايسيرونكذيةمعمحونهناككانكما72و6اتيموئاوهىا

403تييوثاوس2السامعينجمهورضحباال

مهنةأنيعتقديعقوبكانفقدالكذبةالمعلمينعنالنظربغضولكن

اللسانلذلثسيلتهوالالمهىمهمتهءأدافىفأداتهحنطيرأمرالتعليم

عاتقعلىالملقاةالمسئوليةبابرالىمهتماكانيعقوبفانثأصوبزقالوكيا

فىالمسيحىوالمعلمثليمالفىيستخدمونهاالتىاآلداةوخطرالمعلمإن

فانولذلكىاليهوثالهيكلفىاليهودىالمعلممحليحلالمسيحيةالكنيسة

األفاضلالعظامالمعلهبنمئكبيرعدداليهودعندهناككانخطيرمركزه

انسانأىتفسدلىهنكافيةكانتبهايعليونكانواالتىالطريقةولكن

احترامايحتركانطلحعيدىدايعىفاطالمعلمامممدفه

واجبهقيفلهنحهاالنسانواجبأنيمتقدوكانذهبحيثحاالغا

لهمعلمهولكنفقطإمالعاهذاالىبهأتياقدوالديهألنتوالديهنحو

ومعلمهانسانأىوالدأنلويقالوكانتىاالعالمالىأدخالهفىالفضل

والوالدينالمعلمأنولوأوالالمعلمفديةفيجبالعدوقبضةفىوقعا

يكنلملنهصحيحأولليعلمتقديمهافالواجدبامساعدةالىأحتاجوا

يقومحرفنمنيتكصعبكينبلتعليمعهذظأجرأىبتقاضىللمعلميمممح

ياحشنىأنوأعظمهاعيااالألهسمىمنأفسائد11الفكاكانولكنبا

المستغربمنفليسىةاألهبأفرأدمنكواحدعليهويصرتماصيابالمعلم

وصفهوبيالذعنقدمنالبهالمسيحهوجلماهدفاالمعلميكونأناذن

وللمتكأتبالتقوىللتظاهزمحبوأنهروحيةوغطرسةءكبرفيمنبه

347متىاقاالسوفىالناسلهيفدمهاالتىحياتوللتاثولى

الوظيفةكهذهوالعقليةالروحيأءالكبرياتجلبأخرىوظالفةهناكخليست
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فأنهوخليفتهفبحكميتجنبفاأنمعلمكلعلىيجبخطرانهناك

أنيجبلمافانولذلكانااليفىاالطفالأوالسنصغارامايعلم
أوبارانهينادىلوولثيئالغيعلملئاليحذرأنيجبانهبنشيئيتجنب
هوأحقاده

ثاسالذميعفأثحة11تشويهفىينزلقأنالمعلمعلىالسمهلفمن
ويجبطالجفهذابحصيماصالشخصية5آراعيعلههمبلالكقابفىااللهى
كمااعملواللناسدانماويقولبسلوكهنفسهيناقضلئاليحذرأنأيضا
الأفعلكماتعملواوثأقول

ونيصتالميذهأنحتىكهذاموقففىيكونأنيصحالالمعلمان
يفعلماينظرونأللهميقولعهااذانهم

وليدالععلفيالمتيناالساسانداأنففسهماليهودمعليوقالوقد

81أءبااالتواطالخطيهيكثرالكالميكثرفمنالتعليمفى

تحتفهمولذلكخطيرةمسموليةتحتلنهمللمعلمينيبينفيعقوب

اليهميكتبيعقوبكاننالذيالناسوأنمهمتهمءأدأفىفشلوااندينونة

فكانللمعليكانتالنىوالكرامةوالثمهرةالمقامفىيطمعونكانواالرسالة

المعلمينعاتقعلىالملقاةالمسئوليةينسوالئاليحذرهم

شاملخطر

اضالاحدكانلنآشأبيمصيرةءاأشمةأفاقال

اثجسدكلمصلنأنهنادكاصملرجلنداكانكالمفي
هم15

32

االيهودىبواالفكرمنينبعانفكرتينيعقوبهنايبرز
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التىاكلمةواماءثمىفىءيخطىالالعالمفىشخصيوجدال

ولكنهاعمديةدائياليستفالخطيةيعثركلمةيعقوبيستخدمها

وهذاالجميعتمملوالخطيةيقظيننكونالعندماتعثرنانتيجةتحدث

ليسانهقاناليستشيدفبولفىالمقدسىالكالبصفحاتعنى5نجدما

30011روميةاللهمجدوأعوزهملخطأواالجميعاذواحدوالبار

نضلخطيةلذاليساندقلنااناالولىرسالتهفىيوحناويقول32و

ألنهاالحكيمويقوللما8ايوحناافيناالحقىوليانففسنا

702الجامعةيخطرجوالصالحايعملاألرضفىصديقانسانال

يفعللمدينالمولهمنوأمحديوجدالاليهودءحكمامنواحدلويته
2همثةلماخصيرتكبلممناألبراربنبيوجدوالاث

ألفءبشىيفتخرأنصستحهتمنالبشربينفليس853اسدراس

بامحالعندوحتىذكرهمنيخجلاثمايعحللماألرضعلىانسانيوجدال

الخطأطبعهمناالنسانانالخطيةبخصوصالرأىنفسلهجدالوثنيين

سنيكاقال54ييثيوسيديدسولطألفة4هأوجهرالحرا

ءأخطافىاالخروالغضرثسيمةجءأخطافىيقعفبعضناكلنخطىكلنا

للخطأمعرضونالبشرفجميعبسيطة

خطيةعناكوليستاللسانةعثفىالوقوعمنأسهليوجدال

دبافىأيضاذلكنجدوأنناكال11فىاالنزالفكخطيةخطيرةنائجلها

ىدليهوا

هسوفواحدكلانلتاتاللسمانخطرمننفسهالمسيححذرولتهد

2163متىتداتوبخكتتبرربكالملثكلمةكلعىحسابايعطى

73001و

يهتمالموجعوالكالمالغقثبايصرفالإلنالباالجوالحكيمقاك

الروحفىسحتىجاجهواعهحياةثلمجرةاللسانءهدوالسخط

يشوعحكمةسفركاتباتسصبنيشوعكانوقد4أ51أمثال

د001ل



الشرفيقولاذاللسانونمربصراوةنددواالذينالكتابأبيزن

نماماتكنالستوطهسبباالنسانولسانالتكلمفىكالهماوالهوان

الخبيثوالذمالامةوالثىالالسارقعلألنفتخزىبلسانكاخذتموأل

ترثلشريرةبايسمانهاكألفصديقمكانعدواتحراللسانينلذى

531يشوعحكمةالدناللسانذوالخاطعهكذاوانعارالخزى
161و

411بفمهيزلقلمالذىللرجلطوبل

9151بلسانهلالخرينالىءيدىلمالذذامن

أسقطاللكىوثيقاتاتماثمفتىوعلىحارسافمىعلىيعظىمن

2272لسانىيهلنىوالمتهما

تفيضالصددبهذاولةمطفقرةسمراخبنيشوعأيضاكتبوقد

لنهيلعناللسانينذوابالثادأكاملةهنانوردهافانناولذلكورقةحكمة

لىملمةمنوفرقهمكثريئزعزعفالب11اللسانينمتسالمكثيرينأهلك

ءالنساطردالثالباللسانءالعظمابيوتوأخربمئنيدةمدناوهدمأمة

يسكنوالراحةيجدلاليهيصغأالذىأتعايهنولكدمهنالفضليات

ظام11فيدفناالجرحلماالجسديخدثسالسوطجرخبراحة

لميظطوبراباللسالتاتنكالمقتهليسولكنالسيففمفىسقطواونكث

ولمنرهيجذبلمالذىغضبهفىيتجاوزلمالذىكبيث11اللسانن5استتر

ءنصوموتموتهنحالهسيةوثقووثكةحديدىنرهألنبونقةيربط

اصنعوفضتكذهبكاسكببالشوكمقتنالةسيجمنهأنفعوالجحيم
وتقعبلسانكتسقحلئاثاحذرولجاماباباولفهكوقرارااناميزمكلك

الراصديقام15
62ا3ا82يثمؤعحكهة

أيضايوجدوالاللسانحنطرمنيحذرهلمأحداأنيدعىمنيرجد

01اللسانأخصارتجفبفىتيامانجحقدانهيقولأنيعيستحمن

أأ111



الثمررستصفرممنانأراعظم

جعهاضديرةعنماظاوالصاهتهاأئوفياللجمفمعالخيلعوذا

قهارالحوبموانمفدالمبهذاعظيمةهمادأنضللسمفنفوذاهكسله

اسكذاانمديردةمشاحيئحاإلىجذاعمغيرةدفةقديرهاعاضفة
تظمويتئخرصغيرضوءهوأنضماائعمان

3135

صفيرعضوألنهإلسانامنالتحذيرهذالكلداعىالانهيقالقد

هناالينظرنايعتهوبتيلنهالتىاألهميةتلككليستحقوالالجسممن

مألوفينمثلينباستخدامهشلكعلىيعقوبويجيب

عمىرتنابسيطأنهنعلمألنناالخيوللفواهئاللجمنضعفذحنا
اللسانعلىبسيطوتناوهكداكلهجسمهاعلىرنسيطالخيولمالفواه

فاناللسانهلىرتسيهنالةتكنلماذاولكنكلهالجسمعلىنسبطر
خاطئااتجاهاتتجهكلالحياة

بمجردولكنووزنهاالسميةلحجمبالنسبةجداصغيرةالدفة2

السفينةاتجاهتغيريستطيعفافالسفينحةقائدمنالدفةتلكشفلالضغط

ألصورههذهمسأرسطولطلليساستخدمولقداألمانلبرليتودهاكلها

وهماصغيرةالدفةأقفقالالميكانيكاعلمعنيتحعثكانبغحقديها

يستطيعواحدارجالأنحتىعظيمةقوتهاولكنالسغينةبهؤخرةترتبط

فهىذلكومعصغيرةالدفةانكلهاالهائلةنةسفيلليحركأن

كلتوجيهيغيستطولكنهصفراللسانهكذاالسفينةتوجهأنتستطيع

بقائدالعقليسملفالصونكانولقدالحياةاتجاهتغييريستطيعجسمال
عاطغةوكلكلمالكلعلبىالعقليهيمقفعفدمااالنسانحياةوموجه

تتجهكلهااةالحيفانالفلهذاعلىرسيطالمهوالمسيحيكوروعندما

01األمانءشاطىنحو

2111



وهوالكالممنانجخملالسكوتانلبدايقللميعقوبأنلنالحأ

ضعبهحويطلببهماأتالكحفيهيحرماالتحوفامنبنوعيطالبال
ليساللذةقاهراقةشحكمةاليونانىأرستيبوسقاللقداللسان

لذاتهعاليسيعلرالذىالشخصانهأبدااللذةيعرفالالذىالشخصهو

الذىالشخصانهينةمأصاالقائديديركماأوحصان11الراكبيقودكما

شاكلكيفيوجههابلللذاتهبخضعال

ذلكضبطعنبدياليكونأذيمكنالءنىأىعنالتاماالمتناعان

بلالجبنعنالناجمصمتالمنايطلباليعقوبوأنفيهوالنحكمءىالث

01كليأتنااستخدامفىالحكمة

رةملنار

كذاه35إلاعالم5يارللقشانفاتؤقوفودأىءفيلةزهوذا

هءداويفرمكلىائجنمعمشلدائذىماناالهضاصأغفرلىجعل

صجفنممنممرهوماليون
6و35

يحدثحريهتعنينجمىالتكالضورالسانأيحدفالذىالعضرران

صألةغفاقددااللنابفىالوفتعبرالغابةحريهتمنظروأنغابة

ويجعذالريحأمامكالثساألثمرأريجعلأناللهمنيطلبنجدهالمرنم

3831مزمورجبال11شعلكلهيبالوعرتحرقكنارردهمتحلالعاصفة

وتشعلالحسكوشوك11تأككالنارالفجورمنظرانمعياويرى41و

بيننارمصباحعنزئرباويتحدث981ءاشعياثاالوعرغاب

216زكرياالحزمبيننارومشعلالحطب

تصيحالجفاففصلاهففلسطينيهودلدىمألوفنظرالماوهث

فيهااشتعلتكانابجاغنةوالحسكالنسوكوأشجارالمتبقيةاألعشاب

تعنتاللهبتتتاأنالعسيرمنوأصبحواشتدلهيبهاعالالنيران

الجديدالعهديرتف8م
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وفىاليهودلدىالمألوفنهءااألشيمنأيضابالناراللسانثسبيهت

كالنارشفتيهوعلالفينبثمىاللئيمالرجلأنمكتوباألمثالسقر
6117201أمثاللمتقدةا

أأ82يشوعحكمهالناريشعلالسريعالقتالال

بنلشببالناريشبهاللسانيحدثهالذيالضررات

فىكلحةتقالأنيتصادفنصاينتشارسويعالضررذللثانا

منهاخراالطرففىرروالغوالحزنالخسارةفتجلبالمدينةأطرأثلحد

للسانوهلاللسانيدثوالموتالحياةانداليهودملمومقالولقد

ولكنقربعنتقتلواليداللسانوهكذاتقتلاليدولكنكاليد

بعدعلىمنيقتلالسهمانبعدعلىمنيقتلينهيسهميسحهىاللسانا

ءالسمافىأفواههمجعلوادااللسانعنقيلولكنقدماخهسينأوأربعين

الىيصللنهأى379مرموررضافىىتتمثموالسفت

لشخصضربةيسدثأيستطيعاالنسانانالساناخظرهذا5ءالسما

الحتهدعنناجمةآخرتشحنهعنكلمةيقولأنيستطيعولكنهبيدهما

أنهأوالشخصذلكفيصالأفويجوزعنهحقيقيةغيرقصةيكررأو

اللسانفخطركبرةخسارةلهفيسمبباألميالبهئاتعنهابعبيسكى

01عثهيالذىالضررانتثممارلهرعةعنناتج

فىتثمتعلضندماالغابذفناراللسانفىالتحكمصعوبة2

يتحكمأنالنسانيمكنوالاخمادهايصعبالجافةوالحثائشخشابا

أللسهمثانيةارجاعهاييثنالءلشياثالثةاللسانعنالناجمالضررفى

يمكنالالكلهةتقالفحينالضائعةوالفرصةالمقولةوالكلمةالمقذوف

محؤيهكنالوكذللقجتدثاشاعةعلىءالقضايمكنوالثانيةاارجاع

لنهاكلمةيخرجأقبلانسانالفليتذكرماشخصعنمغرخممةقصنغ

شكلمبأتقبلقشخهكلوليخكرسيظرتهمقنفلتفانهامةتخوجأنبمد

يقولهاكلمةكلعلىسيحاسبنال

11



اافسادالدأخلى

فهمهمايصعبعبارتينبيألنالفقرةهذهفىالنظرنطيلأنيجب

وصحةلماالثمعالمهواللسانبأنالعربيةالترجمةتقول11

معنىفيوبالتأملالئنريرالعالميهثلفاللسانالشريرالعالمترجمتها

كهعفكلمتهلثريرةالعالممعنىاكنثاتنحاولكأدهعكلمة
معنيينتحوىف

اللسانأقتعنىقثلذلكوالعبزذبنتزيتعنىقدأوال1

رالثيجعلأنيحاولالذىالعضوهواللسانأنأىالشرتزيبنهو

يحاولوباللساقحسناوالردعاحلوالمرالناسيجعلفباللسانجذابا

يغرواانللناسيمكنوياالسانالرديئةطرقهمعنوالدفاعالنبريرالتاله
الشرلعملخريناويحرضوا

بخابأسالأككارلنايقدمالمحنىهذاان

ءشزاأحنءجزكلفنىالحالمتكنىهىعهسهكلعةانب

العاذمالنهألىالىألئنارةءلىدمكاتاهههظمذتعنىديالجلىالعهد

يظهرويسوع71ايوخاالروحيقبلأنيمكنالفالعالمالشريو

ولذكالمسيحيبغضمأحاذاو4122للعالمولشصيتللتافىاتهذ
91و5181يوحناتالميذدـيبغخمفاف

بولسويدبن631و81يالدتناالعالمهذامنليستسوعيومملكة

يشاركأنلهجيالالمسيحىث02اكورنفوصاالعالمهذاحكمة

21روميةثالدهرالالعالمهذاأعى

فىالعالماللهبدونالعالمتعنىإحنابهذاجهئثلم3حلحةان

الثربحالم11مواصساتاأنقلنافانولذلكمعهعداوةوفيباللهجل

عنبعيدايتهودناالذىسمالبمنءالجزذلكهوناللساأنيعنىذلكفان

01معهءعداوفىباللهجهلفئكالعالمهولهضابطالالذىواللسانالده

رهأواويعحى5داويتاللهاالنساناليطيعبهالذىالعضوذلكانه

511



مترجمةنجدهاوانتىفهمهمايصعبالتىالثانيةوالعبارة

الحياةعجلةحرفياتعنىالكوندائرة

طرفبأربعةالحيافىعنللتعبيرالعجلةتشبيهءاالقداستخدموقد
مختلفة

الحياةتعنىالحياةوعجةاالستدارةتامةدائرةفالعجلة1

الحياةتحويهمااىبأكملها

والىأعلىالىرتىتتبفيها4نقطفكلتدوردائماالحجلةب

ثرهاوخرهاةالحتقلباتتعنىقدالحياةعجلةفانولذلكأسفل

قلبتفىداشماالدهرصووفعجلةتعنىفالعبارةالمغىوبهذ

بدأتحيثمنلتعوددائهاتدوروهىدائريةالعجلة

لتعيدلاألجبتلواجيالءومجىالحياةتكرارقعنىقديثىولذلك

تغيرأىدونالنحونفسعلىسابقتها

احدىنفىخاصءشىعنللديلةتستعيلقدوالعبارةدا

وتموتتولدالبثمريةالنفسانأىاألرواحبتناسخيؤمنونةالشرقيالديانات

الموتدائرةمنروب11هوالحياةهدفوأنوهكذأجديدمنلتولد

محدودالغيرالكائنالىثانيةلتعودوالميالد

ةيقولوقعاليةمرتبةبلغواالذينالديانةتلكأفرادفانولذلك

داالمملتهانرثاكتلكنطاقعنأخرجأناسقطعتلصال

لياالدائماألروأحتناسختعنىالحياةعجلةفانالمعنىلذا

تئاسحعنشيئاعرفقديعقوبيكونأناالحتيالبعيدكأولنه
فىالتفكرالىمدميحىأىتفكيريتطيقأنالمعقولغيرومناالرواح
الحركةالرتيبةالدورانالمستمرةكالعجلةالحياة

وتقلباتهالدهرصروتمنالمسيحىيخافأنالمحتملغرومق

الحياةتحويهماكلداتعنىأنجدايحتيلالعبارةفانولذلث

ا61



الحياةتدمرقدمدمرةناراثمعيقداللسانانيقوليعتوبفدنلذا

01اللسانخطريكمنوهناجهنمنارمنيضرآنفسهاللسانوأنكلها

يلنااسانكضوععلم

يذئوانبخرئاتخافاتوالزالدورللؤحوشنعطكلنال

للننميأحدصمنبستبعفالاللمئانوأماثريائبلاللنجعتذللوقذ
مميييماكاملنجنبال4نرهويذنلهان

8و37

االدبفىمالوفلهثعالببشرىللجنسالحيواناتتذليلفكرةان

اللنسانالدهقالقدالخليقةقصةفىفللثنألحظوأناالبهودى

طيروعلىالبحرسمكعىوتسلطواواخضعوهااألرضامالوا

يعقوبفاق82أوينتاألرضعلىيدباحيوانكلوعلىءالسيا

لنوحاقيضدالوعدهذاونفدالعددهذاهتعبسترج

طيوروكلاألرضجواناتكلعلىورهبقكمخشيتكمولتكنال

ألىدفعتقدالبحراسهاكوكلاألرضعلىمايدبكلمعءالسما

نفسيكرريشوعحكمةسفركاتبوان92تكوينليديكم

وتحضعجسدذىكليخشاهأنلسانالفةأأعطيقولاذالنكرة

714وعبحكهةثاءالسماوطبوراألرضوحوثسكلله

ءثكلجعلتيديكهالأعلىلطهتسداالمعنىنفسيقولوالمرنى

وسهكءاالسمطيورأبفصالبرائموبجميعاوالبترالغفميهقدتحت

ة868مزحورالمياهسبلفىالسالكالبحر

أحواضفىوتربيتهاماكابجلبمغرمينقديماالرومانكانولقد

دورهمفىخأمة

ابدهمصفىتطلقوكانتبيودفىاسكولاللهارمزالحيةوكانت
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وكاخفيهايخلااللهنلثأنيعتقدوكانطليقةحرةالمستلنسةالحيات

االحياثتلكتلمسهمنمكفاسكوالبيوىمعابدفىبالليلينامونالملىضى

لهاذلكمنةالشافياللمسةيعتقدونكانواماعلىينالفأنه

المخلوقاتكلتذليلمنمكنثهنسانامهارةانيقوليعقوبوأن

ءالشىفىالتحكممعناهفالتشيليذلللمالذىالوحيدءالشىهواللسانولكن

ناحيةمئيهيقومأن15بمفراالنسانيستطيعالالذىاألمرنافعاوجعله

اللسان

واللعنةالبركة

علىنواكوتقدالذينضاصدألعننواللماااللهنباركوله

يصاخالولعنةةبررجتالواحدالفمنالمفث

نبوعماريطمبعطألعلكذاءراألحذهنتكأنإخويا

أنطنةإخوقيادرتةلوألمراللنعذواحلىعيهبىنفح
إهعماءما01يصغطبوعلككذوالتهيخاأؤكرمةديرومزصنمه
بمذءذ

3921

فأدثنسانيةالبشبيعةالطكبيراثتناقضاهناكأنيعلمنااالختباران

وأنواألثيمسالقديوالنذاططلالبوالمالكالقردبينطبيعتهفىيجمع
اللهنبارلثفبهأشان11فىجيدايخلثرالتناقضاأنلنايبينيعتهوب

يهودىالعلىيجبكاناللهاسميذكرفحينياالييهودىيعحلهكانماوهذا

يكررأنعليهكانالمتمينفاليهودىاسمهتبلىكالفورعلىيودأن

بالقوالتبدأمنهماصالةوكليومكلالشهيرةعشرةاالثمانواتالصل

اللهييارثالذىلدساق11هذافنفسذلكومعألاللهيالنتمبارلث
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عجبافلثيرىيشولبوانخريناتمويشيلعنالذىهوائها

تحملكحاأوأخرىةتلمالحاءومامرةعنباءماينبوعيخرجكماتماما

موراتكونأنيصحالأنهومعالفاكهةمنمختلفينعيغنهالشجرة

هكذانراهاأنسفالممنولكنهكذا

معثااموتأناضظررتولوةمرةذاتللمسيحبطرسقاللقد

بلساتالمسيحأنكهذاتهبظرسولكن6253متىألإنكركال

قالىذالويوحنا69657متهـمااليعرفهأنهويحلفيسبوأخذ

لنمرةذاتطلمبالذىنفسهوهوبعضابعضكمحبوادثأويا

السنةفحتى565ا9سامريةقريةلتفنىءالسهاميتنارتنزل

5ايتجانفسفىدائماتنطقالوالرسلالقديسين

مىقديسانهقائالالكالمالكنرالشخصعنبنيانيوحنايحدثناا

معبرفقيتحثثونالناصمنفكثيرالمنزلفىشيطانولكفهالخارج

يثسورونولكنهملىاتمعاملةفىوالوداعةبالمحبةوينادونءالغربا

الغريبمنفليصمرذالىلفرادمعحديثهمفىاالسبابألتفهغضبينوي

العمالمنفريتايلعنونكنهحدايومفىىالتقوبروحثسخصيتحدثأن

االحاسيسأرقعننيعبرشخصينطقأنالغريبمنمىولياالننينيوم

وقدخريقاعننأيةجافةعباراتالتالىاليومفىيرددنممايوما

منتخرجثمالدينيةإعاتجتىالحدفىفوبلطبرفقسيدةتتكلمأنيحدث

الحقدعنتنمبألفاظلهتشهربفئاخرشخصكرامةلتجرحاالجتماع
هيةاالكر

هكذاتقونأتيصحالاألمورهذهانيحقوبيقو

قدالسامةالموادوبعضوالكنهيينفيونكاالعقاقيربعضهناك

ءاالحاباباثرافقليلةكمياتمنهاالهتعيلتلوللنادنفعذاتتكون

إلساقايثونبينهاخربناثايننهعفافاستخدامهأحسنلواللسانوهكذا

زمامةأفلتلؤمميئالهما

لأيتهولأنيمكتىانمسانيداوىأوحييلعنأوثاركفاللسان

فىاالمورأصحبكمنولذاباراتالأقذعيلفظأنييكنيهاثلفاظ
911



فيالتناقضعدمنراصأنعليناالمفهوضةالواجباتأولىومنلملحياة
اللهيسمعهاأننودبمباراتاالنتفوهوأالالفاظنا

معليايكونأنيصحشخص

ألحسنوبالئمماأكالهففيرلمحبعنوهايمحكههوهنه

تحؤويىمرفئرةسثنمكمالطانهولعنءألان4ءودافى

هالحقعلىوتثذبواتققخروافالفنويكئفي
33141

حوارايجرىوكلنهاكصحاحبدايةالىهنابذايعوديعقوبأتيبدو

بيوحفليثبتاذامعلماأوحكنمايكونأنمنكمأحديريدهلداتىكا
كانانألنه5أيضاادحسنوبتصرفهفلكحياتهعليهتلكتيالتىالودادة

فانهفيهيتحكياتالذاتىوالطموحاالنانيةروحكانتوانبمرارةيشعر
الذىالحقعلىيكذببذللثفانهالغروربروحلنفسهيدعيهماكلبرغم
لالخرينيعلمه

كمماللعباليونانيةمةالكوتلكغرةداكلمةهنايعقوبويستخدم

فىالنبيلةاالنسانرغبةعندتقدفانهاكلمىالالمعنىبالضرورةتعنىال

فاصللخهناكولكنحوالهمواللتقدميدفعهموقفايواجهضندماءرتقاا

والكليةالبغيضاتضدواوالحسدالتقدمفىالنبيلةالرغبةبنبدقيق

بهعنىورلتوالتىاألنانىالطموحعنللتعييريعقوبيستخدمهاالتى

التعنىالكلمة5وهذيأباليوفأممطهنهىالعربيةفىثالتحزب

وكانتثباألجرةالعملأصالتعنىفهىءالسىالمعنىبالضرورةايضا

أىعنللتعبربعدلذئدمتالستثمتالعاالسيدأتعنعبللتتستخمم

بقصديعملعهىأىيعنىفأصيحمعناهاتحورثمأجرةفعنلىعمل
السياسةمجالفىالعنمةاستخدمتوبعدئذورائهمنتنتجالتيعالفائدة

ذلككانولوفحسبيةالذاللمنفعةاالنانالطموحتعنىفأصبحت
الهدفالللوصولالخديعةواتبالمؤامر

021



ءاالغرامننوعينضغطتحتنفسهيجدقدالمعلمن

بسهولةالمحيطةالخطاياالغروركانالغرورءاغراتحتانها

الخطيةهذهضغطتحتواقعينانواكاليهودمعلرمىفاعظماليهودبععلهى

برأيهوالمعتدغروراثمخهالانداالقولنجدءبااأقوالداوفى

نصائحومنثهصتومتغطوننريرغبىقراراتمنيتخذهماكلفى

تنرضألفآراظمنمايرونهتتبلحريةلزمالمحئكانداللهحلمءالحكعاأحد

أكثروالمبثيمالمعلممتكلالىدائمايستهعونفالناسأيكهـعليهم

الغرورخحللىكانلذلكالجلالويتكبلونهااخرشخصأىالىاستياعثممن

فرضاالتفاعأنمعبنمتضعيكلوناأنعليهمايصعبوقدبههايحدق

عليهما

كيفيدانعلمانناهـإذافىالغرةتآثيرتحتيقعليضاالمعلمان2

3كسوبمنفتوةونبينزماصالليميكبماتخصتولدنبالمجادأن

يحملونالفهمسلمرجالءاالدباانداقائالالبعضبعضهمعلىءاألدبا

فصوتهامنهاءمضالكعروأقالمهمالسيوفمناحدالسنتهمولكنسالح

منمادىلذىأىاحقحلأناستعدادعلىوانهالرعدصوتعلىيعلو

يرحمالثائرقلمغضمبجاماتأحتملأن

ياتابلوأنيغضبأندوانشخصيجادلأناألمورأصعبفمن

علىالواجبالتاللزمفينوالتصافىالودبروححديثمنالبديوجهمأ

معالعقيدةفىرنهيخالالذيقأولئكنحوبمرارةيشعرأالالمسيحىالمعلم
الوقتنفسفىويشعرمابعقيدةشخصمنيأنموراباأصعلمنلنه

أنظارناتلفتالفقرةتلثوأنعقيدتهيخالفونهالذينأولئكنحوباالتيارح

التعليمنخاطئةأنواعأربعةالى

ذلكفانالتعصببهوحمصحوبايكونءالخاطىالتعليماانأ

ءدىالهقناعاعلىالالعنفعلىيقومعليم11

الىينظراتالمرةالغرةبروحمصحوبايكونأيضاوهو2
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النظرمنالببعليهبئءإلقضايجبءأعداأنهمعلىالعقيدةفىلهبنلمخالف
01محبذيجبءكأصدقااليهم

داألنانيةعلىالقائمالفردىبالطعوحيتميزءالحناطىالتمليمان3

يفرحالافذاتهمتقدييحاولبلالمجردةالحقيقةقديمتيحاولالانه

آرائهبانتصاربلالحقبانتصار

يفخرفهوءمختاالاحؤءالخاطىبالتمليمالمنادىيكون4

يمايحسالحقيقىالمعلماثيجهلهمامعرفةمحاولةمنبدالبمعلوماته
01يعلمهبمااحساسهمنأكثريجهله

اخاطئةاالحكمة

مةاففىأزضئةىبلفوقنصالمزلةمحمةلئهذهلفسعت

وكلاللثوبمىهناوالتحرئيائفيرةحيثنهفيلمحيطاص

سيرداكر
611و351

عنتماماتختلفالذاتيةءوالكبرياالغيرةعلىالقافهةالحكعةتلكان

يتحدثثمالخاحلئةصثحة11تلكاواليصفيعقوبانالحقيقيةالحكمة

بأنهاأواليصغهافهـهونتائجهاعنذلكبعد

النجاحتقيسفهىارفحميةومثلهاأهدافهاألنوذلكأرضية1
عالميةاهدافوأهدافهااألركىبالتفوف

يصعبلذلكيعقوبأيستخدمالتىوالكلمةنفسيةب

هطكلطكلمةمنمشتتةوههمكلفطكهىباليونانيةفالكلمةترجمتها

ونفسجسمءأشياثخةمنيتكوناالنسانأنيقولونءالقدماكان

والنفسودملحممنالماثالتكوينيشملهعمفالجسمروح
سوىليستانهاالحيواناتوبينبينناالمشتركةالصفةهىثاءطهـ



فيهاتشاركهفكاالنساناليتتردولسداع5والروححيوانية11لحياة
علينايلتبسوقداللهمنقريباعاقالمخلوقاتجعلهانهاالحيوانات

بكلمةءالقدماالبةيرمزمكانعماللتعبيرنفسكلمةنستعملألننااألمر

الماديةالحياةعنللتعبيراالانفسكلهةملونيستالهمبينماروح
ولذاالمخلوقاتءجمبفىمشتركةةصانهابلالنسانبهايففردالالت

افعاكاحدىيتسزتليستخاحلئة11انحكحةتلكاقوليثقوبفان

فيايشتركالتىالخئمههىالخاطئةفالحكهةالحيوانيةالغريزية

بيعتناطتالسفلىللجاتبتنتمسبوالتىالحيوانمالاالنسان

شيحالنيةأةئثابنةالخاطالحثمةلخيرايعثوبويصفأ

تعحلبلالاليمصمابثنهقلوماثانااللهوليسطالشيطانفمحسدرها

نالشيطيسرما

حموعذباينذجماكاولالخاحلحهالحثةتلتضائجعنيعخوبيتكلمثم

وبدالتفرقهمفانهاالنمسىابنبتوحدأنمنبداللنهاأىهـالتشويش

بلوالشركةافخوةعنهاوالبفيالحصراعتثفانهامالسافىتدعمأنمن

الناسمنالنوعذلثانقابلتمدننا01قاتالعوانهياز11وابطأاتصدع

أواجتهاعأىفىوإتاننهؤلءالذكاادففواممنجالمهارةيمتاتإلذى

عزعيروماتخعلذويدالناسبينويفرقالمشاكلىايطحببفانهنممدكي

يعملالولنهشيحالنيةحكيةبويتصرفيسيرالشخصهذااثخويةوابطالي

والتفرقةاينتسامعلىلتالتىالقوىفكل01الشيطانعمليبلاللهعمل
الشيطانعمللنجاحتعملوهىاللهأرادةضدقوىهبى

101الحقةالحنمها

ددلم05

يرلقةليةممممائئمةطاهراذالففوقيمنالفئالحكمةلمواما
ءزصءد5ء

البروثمفىرلماهوازبديمآصاطةوأثمارأرخة5لمومذمن

مالثلرنيفالذنجامنالكاآلمفىرئم
81و371ا
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منتىتالحقيقيةالحكمةأنعلىجميعهماليهودءحكيااتفقتد

اللهعطيةهىبلاالنسانلمجهوداتنتيجةليستغهىفوق

ءبهاوانبثاقاللهقوةوهجيأنماالحكمةتلكالحكيمسليهانويصفا

السخرنففىفىونجد752الحكمةسفرالكلعلهالقادراللهمن

94ةكايسفرعركعمكاربجوقابعة11الحكمةنىأعطداالصالةتللث

كرممىمنوابعثهاالمقددمةالسهواتمنفأرلسهاالقولأيخسانجدثم

مبارة11بهذهسفرهسيراحابنأويبد8الحكمةسفرمجدك

اأيثمحوعحكمةالدهرالىمعهوهىالربقبلمنحكمةكل

423يشوعحكمةداالعلىفممنخرجتأناأيضاتخولوالحكمة

فوقمنللناستأتىأحكيةةأنعلىواحدبصوتاليهودءحكماأتفهتفقد

اللهمن

يحملمنهاوكلالحكيةتللثليصفكلماتنيانىيعقوبشمتخدما

الحكمةعنجميلةصورة

لمحباليونانيةالكلمةتلكوأصلطاهرةالحقةفالحكمةا

فىتعنىالكلمةوكانتاآللهةمنالقربسانلتكفلالتىةأطهااتعنى

ولذأالطقسيةالتطهرمراحقاجتازأنهبمعنىاالنسانطهارةءالبد

يقولايوربيثسىشخصياتاحدىفان

كلمةفكانتطاهراليسقلثىولكنطاهرتانيدىانأل

ولمفقطالطتوسلرسةمعنالناتجةالطهارةتصفلذندنممه
والسلولثاألخدقطهلرةتعنىبالضوورةتكن

تماهبيالذىالسلوكنقاوةتعنىالكلمةأصبحتالوقتبيرورولكن

لهةاحقامنيقربأناالنسانيستطيع

1أبيداروسكافىاسكوالبيوصألمعثدمدخطعلىمكتوباكانفكد

والمقلطاهرأيكونأنيمجباالليىالمعبدهذايدخلمنانالعبارةتلثه
ثمقدسةأفكارايفكرالطاهر
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الخاطئةاهيولشوائبكلمنالصافيةالحكمةهىالحقةالححمة

معهايستطيعالنقاوةمندرجةفىاالنسانيصبححتىالذاتمنالمتحررة

ولكناللهرويةمنالتهربفىترغبالعاليةفالحكمةاللهيرىان

اللهعينامأتثبتأنيمكنهاالحقةالحكمة

مخطشكثنسثحمةانجتكمطؤكمسالمةالحقةوالحكمة

يكونةاالجتماعيةقاتامجالفيألكلمةنستعملوعندمالهسألمتعنأ

واللهاالنسانلنوبوأخيهاالنسانلنبالعالتةسنحمعناها

الرهوتولدىأتحكمههفاشطيبةعالقاتتخلقالحقيقيةوالحكمة

االنسلنبينتفرقحكمةانهاأخوانهيحتقرالنسانفتجعلوالتعالى

بعضاستخدامفىبتفننونالذادبعضتجملالتىالحكمةهناكواخيه

الحكمةوهناكخريناياءبايذايسرونأللهمالجارحةظواأللفاالعبارات

للههمءووالنقاوتهمممممنفتنزعاللهعنبعيداالناصتنكلإكأاريرةالث

وتقربهملبعضبعضهمقالناتقربالتىالحكمةهىالحقةالحكعةولكن
اللهمن

المسذمملةاليونانيةةكل11وأنمترفقةأيضاالحتةوالحكمة3

وهىترجمتفاقصعوبةالجديدالعهدفىوردتالتىالكلماتكثرمنلذللث

العداشةدابانهاالكليةتلكيعرفأرسطوطاليسوأنصمكلنسمنهشهة

تدفعناوههالعدالةمنىألهسهفهىالمكتوبةالنصوصحدودتتعدىالتى

لماتطبيقهعنسدمنصغاقانون11فيهايكونالالتىاالوضاعلتصحيح

يعرفهالذىالشخصهوسكليلمأقالصفةبتلكيوصفالذىفالشخص

الذىالشخصافحرفيااقانونالوالناموستطبيقالخطأمنايكونمتى

الشخصافيديناتثالحقالصارمةالعدالةتعطيهعندمايصفح
افحقوفعنيتناضىمتىويعرفاسمحايكونكيفيعرفللذى

فىأندانعايمرفانهبالرحمةالعدلييزجكيفيعرالذىالشخص

المجردةوالقواننناللوأئحمنلسمىءفممياألحياة

الصفة5هذعنلتعبراثنجليريةاللفةفىكليةنجدأنيستحيل

قدرتناانهانقولونحنالحلوالتفاهمدأأرنولدمانيوأسماهاوقد
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لنايمنحثاأننفننرظبالتىةوالموالشفقةبعينخريناالىللنخلرلى

ونخرا

الحعةاكممةا2

نخنارأنيجبانناىءاالولأثالغ3المزعنةالحتهةالحكمةان

اثنينمنمعنى

اطمأتإنطاتاحيماإلالىسذهـاتعنىتدحفتكاولولالكلمةفان1ا

أضعأخااهحوحسبكأنتالبتاةفىلووليمدابخسطالتيباخدشاك

الستادةعلىللحصوالدسعىأنهوواحدائاشباقهماندائاععينيفحسب
اللهارادةعةبطاأللمجبقي

أنمستعدايكونحقامحكف11الرجلبأنتوحىالمصنىبهذأفالكلية

اللهصوتفيهسمجيقتءأىفالفىيلدن

أنبمغليسخقأخااللنهسي3صممإلولهءإنخمةتعنىوقدب

ستعداد01علىوأنهعنيداليلسلنهبيعنىبلاالنقيادسهلخسعيخأالشخحى
التولهسالتوالىالعقللصوتنصاتل

الحقةفالحكمةانىالثالمعنىهذاقحملالكلهةأنالمرجحومنا

ألناستعدادعلىانهاتوسلكلعنهاآذانتسثهارمةجامدةليسمت

االذعانيجبمتىتعبرفوأنتقتنعوأنتسيع

ةمملوالحقةفالحكيةمعاالتاليتينبنارتص11عننتكلمثم0105

رحمةأى00طمهكلكلمةفانصالحةاوأثيارسكاكمرجهة

الرحمةعرفوااقداالغربربئفانالمسيحىالفكرفىجديدامعننىاكتسبتقد

لضافتقدالمسيخيةولكنةظلمايصادىالذىالشحنصعلىئنمفقةبأنها

351ثيرادلكاله

فىالذىاالننحانعلىالثسفقةتعنىالمسيحىانفكرفىفالرحمةأ
فافالرحمةءالأخمفارتكبهمأبسبياضيقتةكانتلوحتئضيقة

كانواعندماليسالناصشحلتاللهورحمةاللهرحمةتعكسالمسيحية
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فانغاوذنوبهمخطاياهمنتائجمنيقاسونكانواعندماولكنظلهاتألمون

فهسولفلطتهنتييجةإمامنبهماأنالمتألمالشخصعننقولدائها
ولكنتجاههمسولالبئغيرفنابأنحسفانناولذانفسهأضرالذى

هذافىالسببهونكاولوحتمامتضايقلكلهىالمسيحيةمىالرحمة
الضيتى

أثماراتنتجألتىحهةالتعنىالمسيخىللفكرفئىالرخمةان1يب
اثسيحيةفىفالرحمةالعميةالخدمةتقدمالتىالرحمةأىصالحة
معينشمخصنحوباألسفالشعورليستوهماعملولكنهاعاطفةليست

اننانتوأنيعكننافالععلالىالعاطفةوتللثاألسفذلكعغالترجمةانها

المعونةلهقدمناقدنكنلمماانسانلىعلىشفقناقد

مترعزعةليستأنهااىالريباعديمةالحقةالحكمةان6

سبيلهاتغيرواللنفسمهاطريقهاوتشقثابتةبأفكارتؤمنانهامهتزةأو
ماشخصويقولأمرهافياالنسانيبتاالالحكمةمنأتهيعتتدمنهناك

الشئونمنثأناىفىقاطعبرأىيدلىلنيهكنالوانهمتفتحعقلذوانه
المسيحفىاللهمحمدرهاثابتةحقائقعلىمبنيةالمسيحيةالحكمةولكق

يسوح

ليستالمسيحيهالحكمةأنأىءريابدونالحتةالحكمةان7

تخفالفهاالخداعطريقعنأهدافهاالىتصلالوهىأجوفامظهرا
تدعىالفهىأمبنةالمسيحيةوالحكمةودوافعهاالحقيقيأهدافها

مشروعغصطريقعندأفهالالىتصلالوههبالباطلتتفاخروال

وضعهمسيحيةهيئةاوكنيسةكلعلىجبيشيئابكريعقوبثم
يفعلونالذينمنماشماتايزرعالبرثمردأنوهولثبنيهطنصب

االنسانبينالصداقآ15توثيقيمنىالسالمانأواللنذكرالسالما
الحياةثمارنحصداننحاولجميعناأننايعنىهذافانولذلكولخيه

جوفىاجيدبثمرتاشأنيمكنالالحياةتلكبذورولكنالصالحة

تنموالتىالتربةهىالطيبةفالعمقاتوأخيهاالنسانبينالطيبةالعالقات
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همالطيبةالثمارويحصدونالبذارتلكيزرعونوالذينانبرثماريها

النادبينطيبةعالقاتءانشافىحياتهميقضوننالذأولثك

بعضهممعسالفوئامعدمجوفىينموصالحءفىالأنهأى

البعض

المتنافرةمةالكنيمأوإجماعةاوسطفىتنيوأنييكنالالبربذوروأن

كهذههيئةمنيرجهضرفالوالصراعالمرارةتسمودحيثالمنقسمة

المرأرةوبحدثالناسبينالعالقاتيفسدالذىالشخصوأن

أنيمكنالفالبرللمتقينإللهيمنحهالذىءالجزأمنشيئاينالالاالنتسام

لالنسانجهادوكأاخيهاالنسانبينالعالقاتءسومنجوفىيوجد

والثمرالجدوىعديميصبحالبرلحووسعيه

8011



اسبغالألعنحاح

اأاللهارادةالمنساناهفعرةاملم

ندايهئمهتانمنتألئسعليةوالصوماتالخرولثأفيبن
نعدلموخودطتنتمقيكونلستنموتهونوتفىأعضاافىبةائمخار

تمتدكونسعئمولونوتحلىسونهشخاتنالواأنتقدرولطئملىو

ياردتطنعونصالئئئتأخثذونلبتموطلئزنتطفبونالألضكم
لذاصتكئمفيتنفقواىل

3أوطأ

تتميمهل11الحياةفىقصدكهوماهامااالسهنايعقوبيقدم
مامالمأ11هذامصراتعلىالخصولفىالذاتيةرغياتاشباعأماللهارادة

الحياةفياللذةعلىللمضولسعىتكنتانوهوتحذيرايقدثم
نتائجانيقولفهووالنزاعوالحيوبالكراهيةاالتحصدالفسوف

يولدعليهاللحصولالمحموموالبحثوانعاركالحروباللذةءوراالجرق
الذىالمتخررالعداوةوصدامالحروبتولدبدورهاالتىالعنيفةالبغضة
فعندماتديماالمصلحونبهنادىمايشبهالرأىوهذاالمماركيشبه

منالناجمةبالكراهيةيعجنرأهحولنامناالفسانىالمجتمعالهنتطلع
المعالهكأعوالصوالمحمومةالمنافسة

حتىالناسبنالمستعرةالحربتأملألالصددبهذافيلونلويق

حتىبلوالمدنواالقطاراالممبينفتطليستنتشروالتىالسلموقتدق
الجديدالمهدعبتف9م
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أذاتهالفردداخلفىحتتفشبانهالقولأنأيضاولىالمائالتن

المحموماالندفاعلهيبهايذكىوالتىالبشرصدورفىتتقدالتىةالضينارحظ
هذهوالحالةاالنسانيتيتعأتيمكنكانانبعدئذتتساعلوقدالحياةفى

منتناهىالحوالخضمالصاخبالبحرهذاولهمطواستقرارءهدوبأى
المقاصدوتنافرءاالهواتصارع

الشهوةأوالرغيةفىعميتةجذورهيضربالمريرالحراعذلكان
نتيجةهوالذىممالطتحريمالعشرالوصاياهدفانفيلونويوضح
الشخصيةبالعالقاتيضحىأالفيقولالنفستانفعاأسواالثممهوة

بسببهالليسوئاموالالحببدلالعداوةفتسودالرغبةتلكمذبحعلى
والمنازعاتأحروب11الباهووالبحراألرضءوتمتلىالدولبينالعالقاتتتوتر

أوالمالعلىالحصولفىالرغبةواحدلصلمنتنقجحيوب11جميعألق
ءاألنمياتلكبسيبالبشربينتقومفالحروبالمتعةأوالمجد

اباالنسانتحلالتىالشرورجميعانقائالثالوسياناويكتب

تللثمفكلالشهوةمنكلهاتنيعامراتوممومذابحومعاركحروبمن
المزيدفىالرغبةالىأصلهايرجعشياا

هاليتعزىالذىحيدااالسببانداقاتالثطونأفويكتب
ورغباتهالجسدهووالمعاركالحروب

الفردسقوطسببهىالنهعةالرغباتانشيشرونويكتب
والفرقةاهيةالتولدالرغبباتفتلكبأكملهاوالدولةبلوالعائلة

والحروبالمذازعاتوالنقساماو

كلالناسلنبوتفرقالحياهتحطمالتهالشروركلءوراوالرغبة
ممراتعلىالحصوفىالجاهحداالرغبةأنلنايوضحإلجديدوالعهد
بالفشملالزرحيةالحياةيهددخطرهىالعالمهذا

لوقااالصعللحةالبفوةشتخفهثكلهاتتحدولذاتهاوغناهاالحياةمومف
الحسدلمجسودوأللذاتللشهواتاالنسانيستعبدوقدأ84
35تيطسىالحياةجواهيةوال
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أونففعمهيرفعماأنلهريندثالخياةفىختاريلنهعليسناالن

الوحيدالناسهدناألنوالبعضةاينتهسإمبجومشحونالمفالاللهيرضى

اعتارأىعنالذخلربغضاعيررالويئخلوالنشمهميوضراأنمو
آخر

نهـحاأثععهوةاثممباعنتائج

حنحيةنتأالهـتودىاللذذقسودهاالتىالتياةان

الرغباتأنيرىفيعئوبمبعضعلىالناستهيجانهاا

معاينسانداخلصطرعئالتهويتلكأنيقصدالوهوعدوانيةقوى
إبعضابثتصابشحالنادملنأنهايقصدبلصحإتحذاا

للحصوللجالمكالحاإلتكلفىمتشابهةساسيةاالرعاتوات

الذاتاثحباعلىالعالمىفتاأوالشئهرةأوالسطرةمناكأيدأالمالعلى

ميدانالحياةلتحبدجواثءثبىوراجرياابخاصيلهـثوعندماالحسية

ءاإثحجاننبحنكبئالاندنجاسكلثبمابتخبعضاالناسبوصتللتناذس

افىعقمهيتفمنافبسو3مضمعلىءللتهضالضيووفمابهلقدفاالنسان

معإلنلشثصكهامتاأوءئنىعلىححموليهمبيل

اللهارادةبئالبعضبعمهانالناستقرباللهارادةطاعةولكن

ستماعاولكننجعضابمضنهمونويخدبعضانجعضنهمللناسيحبأنهى
الحرؤبالىاننالهىتجرالملذاتألنالشلمىبينيفرقالملذلتلصوت

معبنةءالشباءوراواللهثالخصوماتو

تففغفهىمخريةبأعمالالقياماسااليتودالملذاتءوزاالبحث2

نسانايقدمأنفقبلللقتلتعفعهموقدوالعداوةوالحقدللحسدالناس

نفسهاالنسانيمنعقدقويةغاطغةتمتلكهأنبدفالعملأىعلى

ولكناللذةعلىالحصوققرنكلباتهعليههتمليهلاتيانعلىقدامامني
الرغبةتنفجرقدللخظرمعرفايكونفانهقلبهفىكامنةألوغبةأنطالما

بخخطوانتاتبعملللىألرصكبةئحولبننجماالفترةوأنمدمراعهالأفتضح
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يلسمحبدذىءبادىففىالخطرفىغايةولكنهاالبساطةفىاية

افكارهعلىالسيطرةفىءالشىهذايبدأثمماشيئاأرطرفبلنفسهاالنسمان

ويحلماراقيأالتفكراةاليتظساعاتفىءالشىهذافىيفكرنفسهفيجد

فيفكرمهيمنةفةعاطالثمىهذايضحىقليلوبعدءالليلنا3كذلكبه

ثءالشىهذاعلىالحصومنلتمكينهوهميةمشروعاتفىبعدئذالشخص

عتبةيقخونالذينأولنثعلىءللقضاخططعلىالمشروعاتتلكتحتوىوقد

المشروعاتتلكفىاينسانيفكاقدءالثمىهذاعلىحصولهطريقفى

أتالبدماومايولكنهاطويلةمدةوقلبهفكرهعلىتسيطرالتىالوهمية

يتمناهماعلىحصللياألخيرةخطوفالشخصىفيبدأعمللمعكلفىتظهر

شعورسوىتكنلماالتىالرغبةنتيجةجاكلتحدثتجريمةكلوأن

عمالالنهايةفىيضحىالنفدفىيختهرأنبعدولكنكيانهبهيعتمل

صالةكانتنلوالصالةبابيقفلألذةءراالسعىان3

ألناللهيبهايجاللنانيةصالتهتكونرغباتهاثمباعلمجردفقطظسانا

سبيللهءتهيىالتىبالوسائلاالنسانأمدادمعناهاكهذهصالةاستجابته

لتكنالبالتولتنتهىالتىالصالةهىاللهيقبلهاالتىالصالةانالخطأ

لتختقتقولأهواثءورايجرىالذىالشخصصالةولكنلمأارادتك

فانرغباتهالشباعفقطىيصلىفهويملىاالفسانكانوانةرغباتى

انالحياةفىالثابتدالحقافتنفاللهيقبلهاأنيمكنالكهذهصالة

نصعلىأنيمكنالانناصحيحةصالةيصلىأنيهكنالاألفانىالشخص

اللهلنضعالحياةعرشعلىالتوبعىمنالذأتنبعدأنبعدااللةمقبهصالة

تحقيقالحياةفىالرئيسىهدفتنجعلأنينبنختارأنافنفعليناكانها

األوحدكهدفنافقطرغباتغانحقهتأنأخترنافلواللهارادةطاعةامارغياتنا

وائناساللهنوبابيننالهوةنوسعبذلكفانناالحياةفى

اللهأماخيامنة

الهعذاوبائعمالممعابةأنتنلمونأماوألزوايئتهماللرئاةا

أنوندظأنملمهورواءسارفقديفعالممحبايكونأنارادـاهف



فحسدهإلىنمفاتشناقحلائىللروخباطأليتوذلمبل
ماوأجمبرىأنممهاقهدقياوميثزللذلكأغظميغمةيحلىلو

منكغنيمفربببفسافاومواللهفاخمعواصنعمةفمنطهغمونافيانممو

ايسئهغفيفترباثهإلىواةافتز
4481

فليسعحرفىمعنىأىالزوانىأوداالزناةبكلمةيننصدال

والفكرةالروحىالزنىبهيقصدبلالجسدىالزنىالىاشارةأىهناك

هووالشعبلشعبهبعلهو5يهوأنباعتبارالقديمالعهدمىمستهدة

علوبعلثداالقديمممدالعفىثائعالتشبيهفهذالرجلهاالمييأةالعروهى

أةالىتخوتكحاافحتاال4551ءاثمعيااسمهالجنودربصانعك

والثممعبكالزوج5يهوففكرة302ارمياثاخنتمونىهكذاقرينها

الزوجيةللخيانةميهيثدائياالقديمالعهدأنكيفلناتفعركالزوجة

ذبيحتهممنواألكلالغريهاألرضآلهةمعالعهدفقطعالجسدىبالزنه

وكان61وا435خروجآلهتهمءوراالزنىثابةبمنههوالزواج

بفجرفيهللذىاليومعليدمسيأفيلنهالشعببخصوصلمومىاللهتحذير

لهعيترثةوأثهبينهممافياليهاداخلهوالتىاالرضفىاألجنبيين7لهةورا

اللةعنيزنونالذينكليهددالمرنمونجد361اتثنيةاتيقأاثله

اللةعنرنىقدالثممعبأنهوشعشكوىوكانت72ثمرمور

91هوثمع

ثصريرجيلعنالجديدالعهديتحدثالروحىالمعنىوبهذة

ءالغكرسنفافتقلتونخد883سمرق614متىوفالهسق

21وأ11كورنثوس2المسيحعروسالكنيسةفأصبحتالمسيحيةالى

11هذيهوفالوقد917129رويا542182لفسسى

كلموتشبهاللهطاعةفعدمساممعنىيحوىولكنهالناصبعضالتشبيه

يعغىالتثععبيهمذاانالمحبةفدممكنةخطبهةكلوأرتكابوجيةااعهد
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كالصلولكنهابالعبدالنميدأوبابرعيةالمللثكصلةليستإباللةتناعن

خيانةالخطيةأنيعنىالتشيةفلكانوزوجتةالوجبإبنالمتينة
للطرفينأخدقلبيكسركمااللهقلبنكسرإفاننءنخطىعندماوأننللعحببة

سببونوببعمداخرأافالطميهجرهعتدماالزواجفى

اللهاوةوعلىمح11محبة

صارفتدالعالمأحبومنللهعداوةالعالممحبةانيعشوبيتوق

بهذايعقوبيعنيهمانفهمأنيجبلماللهعدوا

تعنىالفهىللعالماحذشارأوكراميةأىاالببارةتللثتعنبياالا
الطبيعنةفىءنمىمالبهشزبالغارةمنصديلىءجردأءاصالعالمأن

501ختاراو

الصتذيقوالحظالرينهافىصديخهبصحبةيلسيركانالبالورتانأحد001

األخجابثأجيلةوردةهذهقتالالطريقاصمراتلحدافئألجزمرة

ثماالهالكالكالممذافىالبالجءثىأعلأوضعيصحثتلننىللبيلى

تلكتحهكفالاللهخليقةالعالمهذاألنيعقوهبااليةةبفدقماهذاليدبن

هـااللهكخليقةللعالمنوعأىفناحتقارأىاللعبازة

8أجمإإصعالعالمكلمةياستخدمالجديدالعهدإناقبالكحظناقد2
فالبثليالعالموعداة4بحالم11الاهاىاللةعهبئيغفلبنلمإلعالبغبالمبهعت

أللهلطرفيورفضبلفيهايلسرالتىبطيقهئبىوتمهماميةال

فبؤلممىجيذأيعقؤبايعفيه5توضحانالجديدالعهدفقرتانوهتالث

الجسدفىهمفالذينالمهعدأوةهوالجسدأهتمامألندايكتب

أنبذلكيقصذوهو8و87روميةداللةيرضواأننمينمتتطهأال

يإموقالالذينأؤلئكط4االرضإالمثلانبميزءنثخبئيزئوناالذينكولئك
هـاللهأمععذأوةاثتفابعألغابماال

اديماسأالمسيحهةابحياةعلىثسهزةجرثيهتعتبرالثانيأاةوللفتلىا

01اتيموثاولمه2إبحاقرالنياباأحماذمتركننيقي
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ادنيويااالنسانكانفلوالعالمروخنفثعىعنتعبرالعيارةهذه

االنسانهدفهىالماصيهءاألشياكانتولونقيايكونأنيمكنالفانه

افانالمعنىوبهذاللهساتهحييكرلسأنيمكنالانهالواضحمنقانه

اللهمععداودفىيصللعالمحياتهيكرسىالذىاالنسان

أحديقدراليسوعبالإغاههـالقولهذاعلىتعليقلفضلان3

ءوايشيامالبم11منموقفاتهناك642101متىالسيدينيخدمأن

يصبحوبذاتفكيرناكلفستحوذوقتناكللهانخصصأنفامأالزمنية

ولتهيئةاآلخرينخدمةفىالعالممتاعنستخدمأنواماسبدناالعالم

لناخادمابلحياتناعلىسيداالعالميصبحالوبذاالمبديةأنفسعنا

يستخدمفعندماالعالممنيستخدمأوالعالمايستخدمفاالنسان

ألنللهصديتايصبحنهواالنساناللهخدمةفىالعالمهذااالنسان

السيذهوالعالميصبحوعندماالعالموجودمنالله5قصدماهوهذا

قصدليسهذاألناللهمععداوةقنصبعفانناحياتناعمىالمتسلط

العالموجودمنالله

للغيهرالمحبالله

ذكرالعددبدايةففىتفسيرهايصعبالتىياتامنا5عدد

تكونأأنيمكنماالكتابمنءجزاىفىيردلمولكنالكتابمنمقتيدانه

هذااقتبسقديعقوبأناماأنهنفترضونحنمنهاجزهبارة11لكك

الكتبضمنمنلنهاهواعتبرهاوالتىفقدتالتىالكتبلحدمنالقول

العهدبهانادىالتىتالتعليمخالصةواحدةجهلةفىأوجزقدلنهأوالمقدلهمة

بثنيفهامحددةعبارةأىيقتبسأنيقصدالوأنهالقديم

الذىالروحتنسيرهيصعبجييسالملكطبعةفىوردماأتثم

تدينكانتلوكماتبدوالمعنىبهذاالجملةولكنأحسدالىيشتاقفينا

ولكنل5معنىاىالترجمةهذهتودىأنيمكنالولكنالبثريةالروح

واحدامعنىتقدمأنأخريانهتانترهناك
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التىأرواحناتكريسنحومىغيوراللهأىانهداتقوللىأل

فينااللهاأودعهالتوحاللىألتقولالثانيةوالترجمةلماابدناأودمها

لقلوبناأتامالتكريسالىننححتاف

ياقبلالالذىالغيورالمحبههاللهأنالمعنىوضحيبنحالت11كلتاوفى

الببثرىلبالقسكنىفىيشاركهمنأومنافسأى

معيتحدثمولىفاسلهألىغيوركلمةينسمبالقديمالعهدان

سهعوقدة3361ذيةدأباألجانبأضكالروهقائالاللهعنالشعب

لما013لديةلةالهاليمسبمانىأغارهميخولاللهمىمو

الربأناال5وحدلهدةعبالوجوبعنالعشرالوصايافىاللهويتحعث

الربنهلمآخرلهنسجدالفلنلث025خهوجثاضيورهالالهلث

لصوتزكرياويستيعأ3خروجألهوغيورالهيئغباسمه

ثاعظييةغيرةنصهيهعلىتغلىالجنودربقالهكذايخولوهوأنله

معنهتؤدىوهىطمهلءتعنىاليوثانيةفىغيرةوكلهة82زكرياأ
أنكنيالإنهحةلداصالإلىيحباللهأنتعنىوالفكرةالملتهبةالحرارة

قلوبهمفىكامنةأخرىمحبةأىيطيق

ألنولذلكللهةالفثسبأنالحاضرالعصرفىعلينايصعبوقد

الكلمةولكنلهاكاتامشأناأقلمنه5أكتسبتقدالزكنبجخمىةال
سلبثصمحبأللهأنتعنىألنهاةاألههيمنكيباجانعلىخقيقةقخمل

وعلىالبشرحبميععلىعةموتكونالمبنىبهذاالمحبةانقائلولميوقد

مخصلكءووالتكريساتتطلبفالمحيةلخرىناحيةمنولكناللهءأبنأأجفيع
واحدوقتفىواحدثمخحىمنكثريحبأنيمكنالفالشخصواحد

المحبةمعنىيعرفالفائهفلكيخريقولومن

لهثريكبأىيرضىوالغيورمحباللهأنهويعقوبيالصدهماأناا
تفوفأنويجبلمبحبحبا4انبادأنيجبفانناولذارىالبثقلباداخل

منظورءثنىلكلىواخممحبةكللهواخالصنالهصحبتفا
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للكبريلوماساةخراالتضاح

مالذلكالحتمىالفعلورداللهغرةفكرةتوضيحفىيعقوبويسنير

يتطليمهالذىءالوالللهبقدملنانسانىيمكننكيفهكذااللهكانقان

يطلباللهكاناذاانهيقوليعقوبحالولسانااللهيةالمحبةتلكذظير

عظموكلماطاليهبزفيلنلنستطيعالنعمةيهبنافهوالكثرمنا

هىوحدهااللهفنعمةاياهااللهيمنحناالتىالنعمةعظمتكلياالطلب

المحبةتلكصدىردمننناتمكيعلىالقادرة

للنعمةحاجتهمنيتحققلمبمماالنعهةينالانيمكنالاالنسانولكن

منهذلكليطلبباتضاعللهويأتى

ءبسخااننععةيعطىوأنهالمستكبرينيقاوماللهفانأولذلك

استشهدوقد343ثالأللمتضعيننعمةيعطىبنللمتواضم

55بظرصأفىبفوسأيضابها

الشخصتعنىمتكباكلهةانالهدامةءالكبريا5هذاذنهىفيا

فوصفهسااكلالكبرييكرهوتاالغريقوكانخريناعلىلىيتعالذى

الناسلجميعاحتقاربأنهامسمطثاللعهماإاسفوسثيوفرال

جميسيمبؤرةيالمسيحىالكاتبطمساألثيوفيالكتودعاها

انهاالقلبمنتنبعألنهايرجعياالكبوخطرومفتهاهاروالث

االتضاعغايةفىيبدوقدمنهايعانالذىالشخصولكننتفاخاتعنى

اللهعنيعيدالمتكبرإشمخصاانقلبهفىخرينايحتقرالواقعفيهوبينما

ثالثةألسباب

ءلشىمحتاجاليديانهخربتفهوالحقيقيةحاجتهيعلمالاثهأ

ءثمىالىحاجةفىوليسمكتفلىأويشعر

الىباالمتنانيثممعرلىفهوالجميععنالبعديطلبانه2

قوةأىعلىوالحخصوالءنىعلىيعتمدالانهللهحنىثحخص

الهيةأوبشرية
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التفكيرعنيلهيهالذاتىبوهفىتفكيرهفانبخطيتهيعترفالانه

االنسانتحرمكهذهكبرياءانللخالصيحاجتهيشعرالثمومنخطيتهفى
فانولذلكعونأىاصىحاجةفىليسبأنه5تشعرألنهاعونأىمن

ذاتهيحبولكناللهيحبالانهاللهمنشيئايطلبالالمتكبرالشخص

يمازاانهذلةليسيعقوببهينادىالذىالتواضعهذاولكنا
ابارزتينبصفتين

موقفااتخذاذاأنهيعرفنهوجباناليسالمتواضعالشخصانا

فىالجبانهوفالشيطانمنهيهربالشيطانفانالشيطانمعجادا

المسيحىمعيصارعأنيمكنهالشيطانانثهرمزقالالنهاية

ألنجيداالمسيحيونيعرفهاحقيقةوهذهيغلبهأنيستطيعالولكنه

أ589بطرساءالشىبنفسيصرحبطرس

فيهاأظهرفقدربهتجفىالمسيحشخصفىحسنةأسوةولنا

يسوعمههزكمااللهبكلمة5وقهرهزيمتهتسهلالشيطانأنالمسيح

يحاربأنيستطيعالمسيحىانالجبنيعنىالالمسيحىتواضعوأن

اللهبقوةولكنبقوتهالويقهرهالمجرب

امتيازلمامتياأبأعظميتمعأنهيعلمالمتواضعالمسيحىان2

دائمااللهألناللهمنالقربيمكنهأنهيعلمفالمسيحىاللهمنراباالقت

كانالقديمالعهدفىاللهمناالقترابحقألنعظيمامتيازوهذامنهقريب

9122خروجاللهمنيقتربونالذينوحدهموهمالكهنةعلىمقصورا

الشعبخطاياألجلاللهمنيقتربأنتعنىكانتالكاهنووظيفة

أىحيستطبالكفارىالمسيحعيلبواسطةولكن4431حزقيالأ
عوناورحمةنعمةسينالأنهواثقاالنعمةعرشمنبثقةيقتربأنانسان

الحقوحدهالكهنةلرئيسااتيموقتمرلقد461عبرانيينحينهفى

اللهالىنقترببهأنضلءرجافلنانحنأمااالقداسقدسدخولفى
91ا7انيينعبر

معناهليسالتواضعهذاولكنمتواضعايكونأنيجبفالمسيحى
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التواضغلنهثنيانمخنيظإنعلىءالقضافىوبسالةشجاعةمعناهبللجبن
منيقربالذىللقديعنفههداللهالىالظريقبأنايدراكالىيتودالذى

روحوانسحاققلبباتكسملرانلة

فهيةاوةاثفف

بن1الىذوىيا5بكلقلوطغيراوخطاةاأئهايكنمبيأنموا

خاكنمؤونوخإلىفيءأيححولكوابوانوحواواكفئبوا

محافيرفضالريمتدمعوامءافعلالى
01ب8ةا1

تحدثفقدمستغدانمياليسالمشحيةفىاألخالقىالطلبان

اللهيعطيهاالتىوالنعمةللمتضعيناللهيهبياالتىالنعمةعنيحقوب

هناكأنتيعيعقوبولكنايلهيةالمطاليبصواجهةمنليمكنهلالنسان

جثدالمنءئنىبفلأهحيةوكدوفخذواالسؤالمجردمنأكثا

األخالقى

بههـولممعسافمهأليونأنيةوالكليةللخطاةهناالحديثيوجهوحو

العلنيةالخحلثيرتكبالذىالشخصالتهلبالقالهمىءالخاطىتمنى

الذينأولكدابأنهمالخحالة3فمةنىاصسيوفيويعرفالفاضحة

فاسدةحياةويحيونالناموسيعصون

السملولثفىتغيرعلىيشمتهألقياأخشغييراالخطاةمنيعقوببيحلل

التهلبونقاوذااليدىةبتاهيطالبالمفهوالداخليةالرغباتوفىالخارج

42رمومز

األصلفاالتعبهذاكاناماالهتيثيرأيديكغافقوادوالتعب

نمأظاهوياءبالمااالغتسالالطتهسيةالنحاوةأوالنظافةمعنىلهعحوىيحيقال

فكانوعبادتهاللهمنترالبلاالنسانتؤهلطقسيةنكاوةيعدهذاوكان

دمأالتتاديذكبلوأرجلهمأيديهملوايغدأنالكهنةعلىالواجب
المتمسكاليثودىو614الويين12ا03خروض
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ولكن73مرقساالكفقبلالتقاليدحسبيديهيغسلأنيجبدينه

الظاهرىاالمخقساتمجردمنأكثريتطلباللهأنالناسلدركالوقتبمور

النقاوةفىيدىاغسليتهاألحالنقاوةعلىتللتأصيةفالعياولذا

تنقوااغتسلواأنالشعبمناقثمعياكلويطلب626مزمور

للكفمرادفالنقاوةتللثوكأن61أءاشعبأثأالثرفعلعنكفوا

يرفعوابأنالناسلسبهيحثتيموثاولىالىالرسالةوفىالشرفعلعن

عحقنوىالعبارةوروبتططا2تيموثاوساالصالةفىطاهرةاياثى

مجردهىالنقاوةأنالناسظنالبدايةففىحتااللهيطلبهفيهااالدراك

الناصأدركالنهايةوفىثطقمىأوفرضكأداالظاهرمنءبالمااالغتسال

أربعةليطلبقدساالكنابوأنطقسيامادياوليسمعنوىاللهمطلبأن

6516ءاشعياالشفتننقاوةعلهيحثفهوالنقاوةمنانواع

37311مورمزإغلباةونتاو424مزموراليدينطهارةويطلب

48يعقوبالنكروطهارة

وايفكاروالخلجاتبلواألعىالكلياتبطهارةينادىالكتابأنأى

أللهيعاينونالقلبءأنقياألتوذلكالخارجومنالدأخلمنطثارة
58متى

احهىالحزن

قالهماالىبناديعهفافالهياحزناقارئيهمنيعقوبيطلباذ

602621لوقا254متيتعزونثنهمانىللحزطوبىيسوع

فرحعليناالينكرفهويعقوبقصدهمافهمءنسىأنجبيالولكننا
عالمفىاألهمىملوهاحياةالنالىيحياأنيطلبوهوالمسيحيةالحياة

منبدالمتعقلةمتزنةحياةتحياأنالنالهسمنيطلبانهوالظحلحزانا

يطلبوأفهاقتناصهاعلىالناسيحرصالتىاغهةالواللذةالترفحياة

فىنينغمسهخروقأيرىوالذىللهتماماالمكردالشخصبروحذلك
انهنهايتهاوليسالمسيالبخالحياةبدايةيصفيعقوبأنثمالعالم
ثاثنةءأشيايطلب

ياليونانيةلذلكالفعلوةاواللمباألدىيسييهمايطلبانها
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اذالجيشحالةثيوسئيدهىقالكماويصفالكلهمفمنعو
العاصفالجهولطالمأوىيبطعامهمعنيغضب

البحثفىوااللهرافالترفحياةعنالناسيكفأنيطلبيعقوفبان

منهماويطلبللعالممحبشعبالىيتحدثانهوراحتهملذاتهمءورا
فالنظاموجدتحيثماةالمتعءوراالجرىالحياةفىهمهماكليجعلواأال

عنواالمتناعالرياضيينيخلهصارما11والتمرينءالعلمايخلىالدقيق

العالبميستخدمكيفيعرفالذىيحىالميخلقالعالممباهجفىاركةالمث
الصحيحاالستخداممتاعمنفيهوما

حزنالىضحكهميتحولوأنينوحوأأنمنهميطلبانه2

المسيحيةالحياةفىلىاألالخطوةهنايصفيعقوبانغمالىوفرحهم

اللهمعيتقابليسوحخعليةالشمخصيواجهحينتبدأالمسيحيةفالحياة

وودكنجزالمناجملعهاليعظولملىكانعندمامؤلماختبارحقافهو

ولكنوجناتهمعلىكأيرةسالتدموعهمأنحتىعواطفهمفيهمتحركت

فاأحنانهايتهاوليسالمسيحيةالحياةايةببيمثلاالختبارهذاأنلنتذكر

الفياضالفرحالىينحووالخطيةبجرماالحساصعنينجمالذىالمفرط

المرحلةاجتيارقبلالثانيةالحالةياالتيتعيمكنالولكئالخطايابغفران

الخطيةعلىالحزنمرحلةاالولى

خاملةسهلةحياةيحيموالذينسامعيهمنيطلبيعقوبان

أنمنهميطلبخطاياهممىحقلقدونينقصهمبمااحساسنونمترفة

بذلثايحسونواذريخافونويحزنونيخجلونثمومنبخطاياهماحسوي

كلكثرايفوقالذىالفرحمرحلةالىينتقلونثمةااللهيالنعمةيطلبونفانهم

مومباهجهالعالممسرات

يتكلمكانالذينالنالهىءنهرالييكواأنايضعامنهميطلببائي3

مدركينيخرالمفرطةأنافيتهموفىترفهمفىيعيشونءأثرياكانوااليعقهاليهم

ولكنالدموعمنالمنهمرةالعالمأمطارماعرالثيسميهبماشاعرينأو

نانخرين17وأهاتثموغالناسءهؤاليدركأنعلىيندريعقوب

111



ءورفاميتهمملذاتهمارأسوتخترفأايحمباواحتياجاتهمودموعهمانجهبمحز
جنفمهمبنىباحتياجاتايحسبىأناألوإنآنقدولنه

الملحةالحاجةيدركلممامسيحصبأنهثعخصأىيعممىأنيهكنوال

ألجلهايحالمحىماتالتىالمعذبةالبشريةولنلكالمعذبيناءأللهم

الغافلينأولئكليوقخخاصالكلماتيستخدميغقوبقانولذلك

بخطاياهمفيحسواصيحالديدركواوأنالحياةملذأتعنمتناعاهـنهمويطلب

التىالم7واحولهممن7خريناباحتياجاتكذلكيشعرواوأنعميويبكوا

01أجلهامنفيبكونيتاسونها

اللهاأمالاالنضاع

اللهاماماالتضاعوهوئخيرامطيبافيطلبءالفقرةهذهيعتوبوبختتم
يتهتعالذىهوالمواضعىالشخحأنواضحةالفكرةنجدتابالكلنفى

اثنسانءوكبريال2292وبأيالمتضعيخلصفاللهانلهببركالت
فىيسمكنوألله9132أمثالمجداينالوحالوالوضيعتضعه

7551ءاشعياالروحوالمتواضعالمنسحئومعتقعاثالموضع

كلمااالنسانعظموكماأمامهنفوسمييضعونالربيخاكونوالذينال

271371عيشىحكمةالربعينىنعهةيجدىلاتضع

11ا4لوقا321ئمتىيرتفعنفسهيضعمنأنهموارايسوعأكدوقد

يتاكدوعغدماجهلهمنيتحقمندمااالاللهارشاديطلبلالواالنسان

وعندمااللهنعمتنمنىمصليايطلبالروحياتفىفقرهمىالنسان

وعندمااللهقوةاياطااللهالىيأتىاالهوحضعفهمنالشخصيتحقق

كبتيهعلىبركعبمفردهالحياةاجهةموعلىقدرتهبعدمساناالنيعترف

حاجتهمنيتأكدبخكبتهالنسانيشعلىوعندماكلهاالحياةربأمام

منهاتنبعالمحياةفىأساسيةيةخطتوجداللهولغنهرانلليخلص

منوأنناخالتنااللهأناننسإلهىالخطيةوتلكداألخرئالخطاياجميع

ايديهعيل

فيذهبعجؤهيدركعندئذفانهمخلوتبأفاالثسانيحلسفعندما

العجزاهذايمالضالذىالنبعالى



ينهواالنتحبارالحياةموأجةيمكنهاللهقوةعلىاالنسانباعتماد
عنمستقالنفسهيعتبرالنساقانطالماولكنبقوتهالعالمواجهيال

عاجالأواجالانوالهزيمةاالنهيارطريقفئيمميرفانهالله

ثخرفيادانةخظي

أخاينويهاخابريذمهاقةانيخوائهابفضغضكئنمئميذال

فلعتللناموصتدفيكثتوانلألموسبئؤينامومنأليذمه

أنالقادرموصيللهـناواضماواحادروهوتهناديابلبالنامريعامال
اغيرذتدبئروالمناثفمنويهلكيئص

أة2وأ1ا4

اليونانىللفعلمرادفهمعليبالثسروالتكلماثخرينذمان

وانتقادهغيلبهفىآخرحىشعلىبالشرالتكلميعنىوهوكلطأسكل

طيةونفسهعنليدافعموجودايكونالعندماسمعتهوتجريحواهانتط

تنديداالمقدلىالكئناببياينددخطيةخريناعلىلشربوالتكلمالتشهير

لبنأخيكعلىتتكلمشجلسالشريرالرجلعنالمرنمفيعولبالغا

أالمرنملسانعلىاللهياقوللم0502مزمهر001ثامعثرةتضعأمك

ونجدا115ءاكزمورلقطعههذاسراصاحبهيغتابالذى

استثمرتالتىالشرورقائهةضمنالنميمةأواالغتيابخطيةيدرتبولس

ذكرالتىياخط11ضمنمنوهن1103روميةالقديمالوثنىالعالم

02ا2كهرنثوس2نئوص9كوكنيسةفىيجدهاأنيخافأنهأيضابولس

الهمزاليتيادلواارعالثمونوأححةعلىيتقابلونالذينأولئكحنطيةموالنميمة

الخطيةنفدبطرسويذكرويغثابوهماثخرينسمعةويجرحواواللهز

يةالخطتلكأقنجدولذناا2بحلرساويمهاجحهاممأمذحةالمترجمة

ينكتدالالناصفانبشمأنهاالخطيرالتحذيرمنبدوالشامالهجوماتلقى

العادىواالنسانادةههبكالكتابيهابمهاالتىالخطايامنالخطبةتلك

فىويشتركيستمعفهوالمغرضةاألحاديثبتلكسلىالفىمتعةيجد

تجدكذلكالناسومعخلممثالبارزاشخصافيهايذمقصةعنالتحدث
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نعرتأنبناويجدرالخبيمثالنثساطهذامزاولةفىكبيراءغرا

لسببينالخطيةتلثيهاجميعقوبانالخطيةتلكبخصوصاللهيقولهما
اارئيسبنه

بأنيطالبناالملوكىفالنأكوسللناموددأكسرالخطيةهذهأنا

أفوواضح9181ويفى28يعقوبكأنفمسناعنأأقربنحب

شخصكسرواذاايامذاماعنهبالشريتكلمأنقريبهيحبلثسخعكىيمكنال

الفاموسفوقنفسهيحسفأنهالناموسيخالفلنهيعلموهوالناموس

الناموسعلىيحكمبذلكفهوللناموسديانانفسهمنيجعلأنهأى

بلالناموسيدينأنالاالنسانواجبولكنالناموصفوقارادتهويجعل

نفسهمنيجعتفافيجارهعلىبالشريتكلمىفالبالناموسيطيعأن

انملىنهووبكةالئاموسكسرحئلنغسهويبيحالنامودبديانا

علىبالشرفالتكلماللهومقدهمماتحقوقعلىالتعدىأيضاانها2

ألىوليعىعليهحكمناونصداندينهأننايعنىومذمتهواننتادهأحد

5وحدباللهخاصاةدينوففحقآخرانسانأىيدينانالحتىشخص

واضحاالحقذلثنجدوأننايهلكوأنينقذأناقادراهو5وحدفالله

وتقول2393تثنيةوأحيىأميتينايقولفاللهالكتابفى

ملكخوص26صموئيلاويحيىيميتالربالصالتهافىخقه
هلدلهفقالالبرصمقهءشفايطلبنعمانهءجاحمدمأفزعاالهعرائبل

نخشىبأاليسوعويحضنا57ملوك2وأحيماأميتلكىاللهانا
أنيقدرالذىاللهتخماابلفقطالجسديقتلواأنيستطيعونالذينالناص

5عندوحدهاللبأنيصرحوالمرنم0182مفىوالجسدالنفيهلك
8602مرمورالحياةوالموتمخارج

أنوحدهاللهيعستطيألنفشاندعىلننايعناثخرينيننلىفأن
االلهأاتمقثسينتهكأنعلىيجروالذىذاومنيعمله

شنيعةخحليئةيرتكبلم4فاذجارهعلىبالشريتكلممناننقولقد

وامتانالملوكىوسللؤتحدألنهاالخطاياأثممنعمنانهايقولكتاب11ولكن
النهلحقوق
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كأنببتمكال

ائمدبنةهذافيفدأاوماليولذهبالعائلوق81يهااإلنممأ
بطائذنتمأبحنرونتبروواحذةسنةنعرثوهناكنالثأؤ

قليالنهالغازيظهراحباتاكئممانهألألغداترلمؤنال

هذانفعلومثنناالرساإنراتقأنهونجىمنحيكلثم
لءصظحنهغصذلفنخرونكئمنقإناوأمادبمأؤ

كدذللغملسنماواليفملأقيكرففمنهاردهنفتخارصمملا
لهلمخطئة

143171

مفةاليمودفكانسامعيهلدمالوفةصورةهناليعقوبستخدمي

برازاالسانحةيالفرصةخديماالعالمأمدهموقدالقديممالم11تجارأعظم

سسوموكلنالمدنتأدسيسعصرالعصرذلككانفقد01جاريةالتمهارتهم

المدنتلكسكنىحقمنحوتيفكانوافيهاليقطنوامواطنبنعنيبحثوتالمدن

شخصاتمئلأمامناالتىفالصورةولذللثمهرةتجاراكانواألنممجانالليود

اويقولالخريخطةعلىبنمعمكانعلىأصبعهيضعثمخريطةأمامه

لذهبسوفوالربحللئجارةمممازةفرصأبهأجديدةمدينةهناتوجدأل

اكرأوسنةلمدةهنساكوأتاجربهاأرضقطعةعلىوأحصلاليها

بأنهذلكعلىيعقوبويردمالمنكسبتبماوأعوداوفيرماالوأغنم

الحدلهذاخطهمنبرسمهوبمالمستقبلبايثقأنانسانأىحقمنليس

يدبرالذىهواللهولكنيفكرفاالنساناليوميلدهمااحديعرفالألته

اللهيدفىالمستقبلألن

األممجهيعفىالناسلدىمؤكدةحقيقةالمستقبلضمانعدمان

الجديدالعهدتفسيرأهـم

أ5



لكيلدهماتعلمالألنكبالفثتفتخرالداقائالالعبرانىالحجيمكتبقد

721أمثالمليوا

يرسموكانثروتهءجالذىالغبىالغنىعنمثاليسوعوفرب

اا2لوقاامنهتطشمباقدنفسمهاليلةتلكفىانهونفمىللمستقبلالفطط

بامساكهيغتنىمنالشاسوفىيقولسيراخابنوكتبا61

مناكلنواراحةلىجدت5قديقولففيمانصيبهكلوهذانسحه

ويهوتلفيرهجميعهاهذهفيخلفماضالزمانأنعلمومادائماخيرات

91و1181يثعوعحكهة

لحياتهالخططيرسمنألالنسانءالغبامنكمداسينكاوقال

ءاألصدقاضعنالثليسليضاوقالسلطانهتحتليسىالغدوحتى

عندثائعمفلهناكوكانلماموعدعلىمعهميتفقأنلالنسانيمكنالذين

فقديوم11لك5يلدمانعلمالألئكبالغدتهتمالدايقولالبيودمعلمى

لماالغدالتجد

البعيدللستقبلاتفاقأىيعقدأنيرفضبارىجميسالسركان

فقطنادائمايقولفكان

العملعننكفأونخافأنفىمسبباليستالحياةيقينيةعدماولكن

فالشخصتامأاعتحادأاللهعلهنعتمدأنبلمضمونغيرالمسقللألن

أهالألىيكتبنبولداللهعلهـهمعتهداخططهكليرسمالذىهوالحكيم

الربءشاانسريعااليكمسأتاولكنىقائالكورننوس

أنزماناعندكمأمكثأنأرجوألنىأيضاويقول491كورنثوصا

617كورنثوسأأالربأذن

بخصوصبعضهميتسائلقائالمهولأكسينوفنويكت
ذلكعنيتساعلفينلاآللهةشاعتانهكذااألمورلقكنالعبارةتلك

التعبيرهذامنتعجبلماالحياةمخاطرلتفىمرلوأنهليعلم

أ641



الطنمكللىهمدوالكمببادساطسقربيندارحديثاأفللطولظيدور

اويجيمبهصقراطياشئتاذاهكذاسافعلداالكيبيادصيقول

تقولأنيجبانثهكذاتتكلبمأنيصحالالكيبيادسياداسقرأط
اللهأراداذا

حسبالتعثراتأللمامدءكملداناهعفيلكدسمينوكيوهىويكتب

الثمعبعامةلسانعنىالخاطرعفويحنرجمألوفتعبرثااللهارادة

اليهودلدىسليلنهبيوالنماللهءشاانالتعبردائماألعربويقول

نلكالىنظرهميلفتيعقوبفانولذامرادتتعبير

ألنالعملعنونكفونرتعبنخافأنتعلمناالالمشيحيةان

دائهأولنتفكراللهيدفىالمستقبقتودعنأنبلمضمونغرالمستقبل

االلهىالبرنامجفىذامكاتعجدالقدوآمالناحنططناأن

الفتخعسارخطيةفىيقععينيهنصبذللثيضعالالذىوالشخص

علىتطلقصفةوهىلة7تحههنهىلذلكاليونانيةوالكلمةكاذب11

عملعلىبقدرتهيفتخرنلجحغرعبايجرىفهولحالمتجولالدجال

يدعىالذىالشخصعنتعبرالكلمةفانولذلكيعملهاأنيستطيعءشيا

عملهاليستطيعويفتخربمااليمتلعكهاءاشبالنفسه

أنيدعىأنانساناىيستطيعوالالبثمرأيديفىمىليفالمستقبل

يعقوبفانولذاهواهعلىالمورلمسيرعليهالسيطرةعلىالقثوةله

مرواستخاطئاشيذاعليفانةشخصعلماذاانهيقولفهوتحذيرايتدم

نوأحذرتكملقددايتولبهوكأفىلةخطيةفلكفانثأدائهفى

اتبتدبالكافصاالفتخارعأدةفىيسمتمرفمنأسينسمامامماثلةالحتيقة

أنأمامهالواضحمنألنهخطيةيعملفانهلنفسهيرهممهاأتىالغد

اللهيدىبينولكنهيديهفىلبسالمستتبل

41ئا



مسانخاالصنحاح

الفنىجدوىعدم

انقادهشقاوتئهنمعلىلبنلوموحواااهباألء81يهاناهلئم

وصفضتكغفعبكبئانصثأكحلهاقوئيابكمضهراقذغناكنم

ثحومكنمكللمالوعلبكغممهادةيكونماوصدأهنامدته

ةاألخلىئامافيتمحهنزتده5كتنار
أط5

مقصدينالىيعقوبيهدفاالصحاحهذامناالولىأعدادالستةفى

فسادينيبأنوالثاكأاألرضيةاثروةاكلجدوىعدميرىأنلأالو

امانيهمكلوضعمنيتلحلبهممنيمنعأنالىيهدففانهوبذلكءاالغنيا

األرضيةالماديةءشيااهى7مالهمو

أجلمنوتولولونتيكونسكنتيمتفعلونهماعلمتملوءللزغنيايتولانه

الربيومءمجىعندعليكغيةافيالدينونة

يعقوبيستخدمهاالتىالكامةنفهمعندماايضاحاتزدأدوالصورة

ممهاهلطنهولفلكباليونانيةوالفعلمولولينداكلمةنللتعبير

أكثرتعنىفالكلهةاآلذانعلعهاوقمنمعناهاتحيلالتىالكلماتمنوهو

العهدفىترجيغتوقدالصوتيبحالذىالصراختعنىانهاالولولةمن

وقدوالكالبالذنابتصيشبهأجوفبصولبااخالحربصعنىالقديم

وذلكأيضايولولدبمعنىللكتابالعربيةالطبعةفىالكلمةدتوا

اللهءقضاعليهمءجايناتاأولئكعلىيسيظرالذىالرعبعنللتعبير

81



156او36173و13512ا316ءاشعيا

الذينأولئكحالةتصفالكليةاننقولأنويمكننا83عاموس41
التعدسالمصنيرأالميعانؤن

اختيارماالرسولأحسنوقدمعبرةواضحةالفقرةهذهفىوالكلمات
كلفسادعنيعقوبعبروقدوةالثيمصادرثالثةالشرفيوجدئكان

تهرأبكلمةفسادهاعبيروالحبوبفالقمعخاصةبكلهةمنهامصدر

اخوتهأعطىفيوسفرقالثفىالثروةمصادرضينتعتبروكانتوالئباب
لهوالموتأمتهعلىالثرعاخانوجلب522قكوينفيابحلل

شهشونووعد712يشوعنفيسشنعارىءرداأجلمنولبيته

اننعواخذ21ا4قضاةهلشيحلأنيستطيعلمنثيابحللءباعطا

الثيلباجلمنيجيحزىالبرصولصقاسرائيلبنىالىئيابحللمعه

لبالهسأوذهبأوفضةيثممتهلمانهبولسوقال5522ملوك2
هـ691لمتىالعثسيأكلهاالفاخرةالثيابوللد0133أعهالأحد

سوفوالفضةالذهبوحتؤالنهايةفىفيهرببالآلتاالعالمففساد

يحذريعقوبفانولذاالبن7يصدالوالفضةالذهبانلفححظيصدأت

خرىاههللفسادلةقابرااالثمينةاألشياحننىبانهاقويتحذيراالناس

الصدأوهذاوالتحللللفسادتتعرضوسوفالمصيرنفصتلقىهموف

الرغبةألنمخيفاتحذير4إذأهـضىمتاعطنفغأودواماعدمعلىدليل

ويفنىالناسأجساديأكلمخيفاسرطاناتشبهالشيا5هذملكتفى

دااأليخرةااليامفىكنزنمتمدصارخاتهكمانلكبعدنجدثمأنفسهم
نارعنعبارةالمالحيعهعهكلالذىالشخصيمتلكهالذىالوحيدفالكنز

ءباالشياالبالغالناساهتمامانيعتقديعقوبانتفنيهآكلة
الهاللثأيضايعنىبلعكاثهووهمابسعلىاالتكالفقطيعنىالالمادية
الزؤابموالموت

للكتأبفىجقماعىاالنعاطف

الكتلببتركيزيتأترأالبامعانبدونالمقدلىالكتابيقرأمنوحترا

فىتنشبأهليةحرياانأفالطونيقولالجتماعىسالبمظاهرعلى
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يعلكونمنبينءوالفتراءاألغنيايينةلياالحربتلكمدينةل

المفرطةالنيةاعلىالقائمءالثراىيديكتابيوجداللكونيالومنشيئا

استعراخدايأنهعاموسسفمحفادين01جيدعوالمقدسكالكتاب

الظلميخزنونالذينداأولئكيهاجمفعاموسالجتماعيةللعدالة

وسونيدالذينوأولئك301عامودقحورهمفىواالغتصاب

منحوتةحجارةمنبيوتابنواالذينقيحهديةمنهويأخذونالمسكين

علىغضبهجامايكيلأيضانراهثم511عاموسفيهايسكنونوال

والبائسبفضةءعفاالخميشترونالذينالفشموازينيعوجونينال

يقولاللهان87عاموسءللففراالقححنفايةيبيعونوالئنبنعلين

الذينأولئثهءاشعياويحذرأعهالهمكلاألبدالىيندلنالانه

ميقانالحكيمويقولأ58ءاشعيابحقلوحقالببيتبيتايصلون

عيظالجديدالعهدفىلوقاويننل1182أمثاليسقهغناعلىيتكلال

مرأعماداوأنه642لوقااءاألغنياليهالكمويلدتولهالمسيح

8142لوقا01اللهملكوتالىاألموالىفهدخول

فىتفرقهممفرةلشهواتمعرضهيئءواالغنياوفختجربةنالففىال

تيموثاولىاالشرورلكلأصلالمالمحبةألنوالهدكالعطب

01و69

مالنبرةنندنجدوالجديدالقمديمالعهدينبينماأدبوفى

بمساسيهلكونانهمظلماوالذهبالفضةتكنزونمنيالكمويلأل

أ798أخنوخ00النارأتونفىممهمأرواحهموستلتىأيدبهماقتنت
يعقدونالذينءاألغنيالنكأوحشيةتبينفقرةتوجدسليمانحكمةسفروفى

اثبرأروطرقطرقهمبينمقارنة

دأمماالبريةفىالملذاتونستعملالموجودةبالخيراتنتمتجاذانهلمل

زهرنسيميفوتناوالطيابواالفافقةالخمرمنءفنيتلىالشبابزمن

تنعمناعليهيجهزالمرجيكودقوالذبولةقبلالوردببرأعمنتكللالربيع

فانالفرحسماتصقعكلفىوتخلفتنعمهمشاركغرأحدنايكوننال

األرملةعلىنشفةوالالفشعلىولنتجبرننصيبناهووهذاحظناهذا

ويتاوملنانافحغصألنهللعادلونكهنالثعميوخشيبةمننستحىوال



حكمةالسيرتناائىلناتويشرحالشريعةبعصيانناويعيرناعمعالنا

الدينقلاوالداعتبارالفامضةاألمورمن2621نملييان

بالعالمالاصلةال5اصتباأوالشعوبيفيونايقلعلىالمسيحى

يوجدالأنهمحآى17لملعالمفقطيهتمبلمالم11بمهذايهتمالوانهأثخرأ

االجتماعالفسلدعنالمقدسالكتاببهيتحدثمابمثليتحدثأدبأىفى

يعلمبماووضوحاحةبيعمم7خركتاباىيوجدوالاالجنماعىوالظلم

المدقعوالفقرالفاحشءالثرابنبالشاسعالبونأنمنالمقدهالكتاببه
كتابأىيوجدوالالرادتهومخالفةاللهعةشريعلىصارخاتعديخايعتبر

والكتابالمقدلهسالكنابمثلبقوةالمجتمعفيالجائرةاألوضاعيتحدىآخر

علىالملقاةالمسئوليةعظمبقوةيؤكدولكنهءثراأنهحيثمنءاالثييدينال

منيحوزالذىدبلئمخصتحدفالتىاألخطارعنويتحدثالثرىالثعخص

آخرابكيفعلكماالكثيرالدنيامتاع

ونهايتهافلنيمةطريق

رختعءمثاكنمنلعنؤسةلكمواحنوحمملىدبنفهفلىأنجرةهوذا
علىفهتنمترفذ5أيخعنودربأذقاالتذدخللئحضاديئعبييح

حكمئنمحازلوهفيكمابلنمقلىورئيتنمتنمتنواألزمق

مكملظوالقئنمموهانبمارعلى
56

وتحذيرايسلكونهاالتىبناألنانيءاالغنياطرفعلىهجوماهنانجد

نهاينهاانب

أندائمايؤكدوالكتالبابالظلمثروتهجيعقداالنانىفالغنىأ

581سوثاتي0171لوقااأجرتهمستحقالفاعل

وكانالجوعشنهاعنمايعيثمىبنفلسطفىاليومىاألجيركانلقد

يومأأجرهمنحرمافلوءثأىيوفرأنعليهيستحيلوكانصغيراأجره
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الرحيمةالمقدسالكتابفتوانينولذالسرتهقوتيجدالفانهلنتأحدأ

مسكيناالجراتظلمالالمأجورينللنعلةاألجوردفعضرورةعلىتعر
واليهالفقرألنهالشمسعليهاتفربوالأجرتهتعطيهيومهفىوفقرا

أ42تثنيةخطيةجمليكفتكونالربالىعليكيصرخلئالنفسهحامل
9131الويين01الغدالىعندكلجيرأجرةتبتالدالم51و41

382أمثاكدأعندكدوموبغدافأعطيكوعدأذهبلصاحبكتقلال

مجاناصاحبهيستخدمالذىحقبغروعالليهعدلبغيربيتهيبنىلمنويل

المااألجرلجدةالسالبينألأن2231ارمياأجرتهيعطيهوال

خبزةصاحبهتعبيأخذمن35مىاللهدينونةتحتيقعون

ءجزاوينالخالقهيعيربأجرتهأجرايعرومنعليهيقضىجبينفبعرق

العاملأجرةأعط4322يشوعحكمةالدمالسفاكاخألنهمرا
45101طوبيتالبتةعندكأجركأجرةتبقواللموقتهض

جتماعىايالتكافأالهتحاماواناللجيرميثاقالكتابناموسان

ءوالحكماءواالنبياالناموسكلماتفىواضحايبدو

اذنالىصعذقذلجرتهغينالوالغالذينصراخانالكتابيقرل

تعليموأالسماويةوالقوىوالنجومءالسماجنودهموالجنودالجغودرب

المالئكةيأمروالذىليميندالنجؤمالممسكالكونربأنينادىالكتاب

ةاألجيرالعاملبحتوفيهتم

بروحثروتهماستخدمواقداألثانيينءاالغنياان2

هىترفهتمالمترجمةوالكليةونعيمرناهيةفىيعيشونانهماالنانية

وهىينهارداتعنىامنةالىأصلهايعودالكلمةوتلكلاللكط

األخثقىالجانبعلىءالتضاالىالنهايةفىدىتقالتىالرفاهيةحياةتعنى

ءالقضافهايشهاتكونالتىالرفاهيةتلكنصفانهاانهيارهوالىنعحانافى

هىلتنعهتياالمترجهةوالكلمةلالنسانوالروحيةالجسديةالقوةعلى

والتنعموالملذانتالشرعيشةتعنىوهككععل

تلذذفىمقتنياتهمكلاستغلواالذيناألنانيينءاألغنيايدييقذلكا

أ251



منثمىكلونسيانهمشهوانهمالشباعالمتعةءوراالجرىفىنفسهم
الهماخريانحؤواجبهم

والرفاهيقالتذممطريقلنفسهالطريقهذايختارمنكلولكن3
ليومالذبحهىتسمنالتىالغنمفنهايةالظريقتلكنهايةأيضااختارقد

االنانيةعلىالثائموالتنعمالرفاهيةءوراالسعىفىيجدونوالذينالعيد

يتهمرفاوغايةالحزنمسراتهمفنهايةالدينونةليومألنفسهميسمنون
النفدموتالىدانهاتقودفاألنانيةالموت

يقاومهملمالذىالباراقتلنىقدانهمعنهميعقوبيتولأخرا
التدوسانكرتمأنتمدالمشحالىاشارةتكونقد71يةتشرمنالى

رجللكميوهبأننينموطثبارالكلمةنتسوطىةهينهالبار

أكانودائماينهمداليههساسطفاثوصهاجموقد31أعيالقاتل
وقد752الأعارالءبمجىفأنبأواسبقواالذيناللهءانبيقتلون

الاعوهرفخمأنهممعالبارلتبصراليهوداختارقداللهأنبولسأعلن
اجلمئالبارخحاليافاأجلمنتألمالمسيحانبطرصويقول241

كنعجةفاهينتحولمياولملمالربوعبد381بطرسااألثمة
فىالنهقرةنفدبظرسدويتنب357ءاشعياجازيهاأمامصامتة

يصرحيعتوباننقولأقبناويجدر232صبطاليسوعتصويره

جرحكلوانثانيةحالمسييصلبونابارواللفقربظلمهمساألنانيءاألغنيابأن
فالذينالمسيحجسدفىأخرجرحهوجرانهممنالمسيحشعببهيصاب

ثانيةالمسيحيطعنوناألنانيةعيشةيعيشون

الرجلعنتحدثلنحالمسيحفىيفكريكنلميعتوبأنالجائزمن

للرجلالفطريةيرالضالشخسكراهيةفىيفكركانالبدولكنهالبار

سلوئاعنيشوعحكمةسفرفىوردتبفقرةاستشيهدناأنلهسبقلقدالبار
اللهمعرفةلهانارالويخبياالفقرةتلكبقيةهناونوردءغنياا

علينانقيلاليهونظرنالخواطرناتعبيرالناصاروقداللهابنذاتهويسمى

عندهحسبنامختلنهةومسالكهخرينلسيرةمضاهيةغيرعيشفهألن

االبرارأواخروبيطالنجاساتمنيبتعدكمنطرقناعنفابتعدللنذالة
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لهكونيماونختبرحقيقةأقوالهكانتانفلننظرنأبوهاللهأيفتخر

أيدىمنوينقذهفطمبنصرهالحقيقراللهابنهوكانفاندأواخافنعرف

الهاحتولنختبرندعتهلنعرتوالعذاببالشتمولنستفحصهموتيقاالذين

أقوالهمنستكونمراقبتهفانشنيعبيوتعليهولفحكمنءالسو

3102ألحسميمانحكمة

نمرهمأعمأممالذينأغوالتلكانالحكيميتوث

امواهمبمنالله5حبامابسببوكانلسقراطميقاحالكيبيادسكان

أحيانالسقراطيقولوكانواالسليارطعةخافىاواالمجونخياةيحباعديدة

حقيقتهاعلىنفدىأيتكأرأيتككليانمااكرهكاثىستراحذيا

يقتهبحفيذكرهالنهلبارالرجلمئتخلصلويودالشريرالشخحسان

عليهيكونانيجبوما

الربمجيانتظار

مرشظءائفالحداهوالرسبءفهصذةاالخو3ااءفأتا

انتاونأثتأخربيهئرئلأأمطرلاةصئئعليضائمأالممينهألزش1

لحنألاترلماأللرثمججىألنءقئوبكغوثبتوانتثمأ

وأففذبخالدداصارواتىالاةاإلخوأئهبعميىعلىيهئمبعض
بانبذام

79ه

وكانعصرهافىللمسيحالثانىءالمجىتتوقعاألولىالكنيسةكانت

فالفالحالباقيةالقليلتهبنالمدةبصبرينتظرواأنشعبهيناثديعقوب
يتحدثوالكتابتأخرواالمبكرظرايسقطاحتمحصولهينتظرأنالبد

فىللفالحبالنسبةاالههينةغايةفىألفوالمتأخرالمبكرالمطرعنكثرا
المظركان232وئيل2مأ5ياار1141تثنيةفلسطين

التىالبذورتنيوالفوبدهذوفمبروأوائلأكتوبرأواخرفئينزلالمبكر



تنضجالوبدونهومايوأبريلفىينزلالذىالمطرهوالمتأخروالمطررعت

والمسبحىعملهاالطبيعةتفعلحتىللصبريحتاجالفالحوكانالحبوب

يدعيوأأنالمسيحيينعلىويجبالمسيحيأتىحتىللصبريحتاجبالمئل

الواحديلومواأنعليهميصحفالالمسيحءلمجىانتظارهمءلثناابمانهم

انالنهمءللمجىالمنتظرموقفأفىوهميالقونياالتىالمتاعبسمبباثخر

يدينواأتالمسيحيبنعلى3تحرالتىةالوصييكسرونفانهمدلكعهلوا

يدانرنفانهثمصيةاتملثكسرواوانا7متىبعضابعضهم
واقفابيانانيقولغيهالمسيحءمجىقربفىيشكاليقثربكان

3192مرقسنفسهعيهـسهاستخدمهاالتىالعبارفىنفسوهمابالباب

سيع42متى

مدىفىسيحايأتولممخطئةكانتاألولىالكنيسةأنحدثلقد

ءالمجىبخصوصالجديدالعهدتعليمهنالنهردولكنامزمانمنجيل

منوافهذاطالنعلبمهذاجوهرفىساسيةالهالحقائقنعرفحتطالثانى

ذلكنعرفارلناالممتع

الثانىءالمجىليصاتكلنالثيستخدمالجديدالمهدأنأواللنالحغل

للمسيح

قدكليةوهماممةهظنكلعةهىلذللثالشانعةالكلمةأ

93و73و72و43متىافىمستعملةوهىهماكمااالنجليزيةاللغةادخلت

ا2تسالونيكى2913314515322تسالونيكأا

6134ابطرس2822يوحنا51321كورنثوسا

عنتعبرالكلمةتلكأننجدالاالستعالشسائعةاليونانيةاللفةوى

لصبحأحدههاآخرينعهاليناستللكلمةولكنوصولهأوثمخصحضور

علىخاصبنوعيطلئكمامالبلدجيثمىغزوعلىيطلئفهوافنيتعبيرا

فعندماولذللثاممبراطوريتهأومملكتهمنمقاطعةالىحاكمأتملكزيارة

شعاهثنثمأنيعنذلكفكالمسيحبصددالكلمةتلكتستخدم

الملثاءومجىءالسمامنضلطغزو1خرهوليسوعلماالثانءالمجى

رعيتهوخضوععبادةلتقبل
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عنللتعبيرأفطحأكلمةأيضايستخدمالجديدوالعهد

أ2أ4تيموثاوس2312تيطسللمسيحالثانىالمجع

لهاالكلمةتلكأنذجشالمستعمنةاليونانيةاللغةوفى29تسالونيكما

كماعابديهألحدالهظئوعنللتعبيرتستعملانهاخاصيناستعهالين

ثمافولذارومافىالتهوةمركزالىامبراحلوروصولعنللتعبيرتستعمل

سطمثمنسلالانتعذألفانهاالمسيحبصددالكدمةشلثتستخدم

ولمنتعبدفىينتظروفهلمنلثسعبهاللهظهورهوالثانىمجيئهال

واضعاالكونعرثسعلى4لجلوسأيضاتعنىوهاويحتقيونهيعصونه

قدميهتحتعدواخر

ءمجىعنللتعبمطلعكطهنثكلهةأيضاالجديدالعهدوبستعمل3

اليونانيةفىهيملمسكعنكةوط31و7ابظرساالثالىالمسيح

تلكتستخدموعندقاعاريةالحقيقةثاراظأوالنقابكشفتعنىالمستعملة
حقيقةواظهاراعالنهوءالمجىأنتعنىفانهاالثاناءالمجىلفتعبيعنالكلمة
للناسالدوقوذمجد

يعنىللمسيحالثانىءفالمجىرائعةصورثثاذناثنافأمامتا
أيضايعنىخاألبدىعرشةواعتالئهلشعبهاللهظهورويعنىالملكوصول
للعالماويةالسقوتهمجداللهاعالن

الممكءمجى

كلوعنالثانءالمجىعنالجديدالعهدتعليمباختصارلنوضح7نوال
فلكبخصوصبهءجاما

اليوميعرفأنماالنسانليسأنهبوضوحيبإلنالجديدالعهدأ
اللهعلىقاصرسرالوقتذاصكفمعرفةالمسيحفيهايأتىالفىالساعةوال
3123مرقفس4263متىيعرفهلمنفسهيمموعفحتىوحدهوالله

بتحديدالبشريةفالخياالتهامءثىالجوهريةالحقيقةهذهمنويتضح

حقمنليسىألنهتجديفاتعدوهىلهالزومالثان11حالمسيءمجىميعاد
اللهغيريعرفهوالنفسهالمسيحعلىمخفيائنميئايعرفاأانسان



كالبيقفجائياسيكوناثانىاءالمجىأنالجديدالعهديوضح

قسالونيكى931و73و4272متىالليلفىكلصمتوتمعوغير

لهيستعدأنلالذسانيهكنثعيئاليفسوهو301بطرس52

مقدمايستعدأنيجببلحدوثههمماعة

ءالمجابخصوصواجباتعدذيفرضالجديدفالعهدذلكوبسبب

اتباعهامنينالمموعلىالثانى

كعبيدثانثمة7بتلرسادائمايسثرواانيجبأنهمأ

لئللمجيتهيسننعدواأنجبيولكفهميرجعمتىيعرفونوالسيدهمسافر

426315متىءالمسافىاوالظهرفىأوالصباحفىيأتى

3سطف2النسياقأواليأسيولدأنيصحالاالنتظارطول2

كيوماللهعندسنذفأكللهبالنسبةعنهيختلفللنالهبالذسبةللوقت

وعدهيغيرأويندىالواللهواحدةكايلةأوواحد

ادائستعتفىوقتمنعندهاماتسحتغلأنالناسعلىيجب3

يبتواانويجبأ47بظرصايتعلقواأنيجبانهمالملكءلمجى

لومبالاللهبنعمةيكونواأنويجب331تسالونيكىاالقدأسة

أعماليخلعواأنويجبأ532تسالونيكىاوالروحالجسد

النهاروتقاربالنيلتناهىقدألنهالنورلسلحةليلبسواالظلمة

لكىوقتمنعندهاماتستخدمأنيجبفالناس311141صومية

فرحفىبلبالخجلالملكءمجىتظهرفىأنيمكنها

أخويةركةنفىايكوفانالمؤمذلبنعلىالمسيحءمجىوعند4

محبتهمتكوقأنالنالحىثايحالثانىءالمجىذلكعنبطرسيتحعثواذ

كلتصرأنبولسويامرو48بطرساشديدةلبعضبعضم

22و6111نثولسحوأقريبأىلثامارانالربالنمحبةفىموراالء

الربألنالناصلجميعبهعروغايكونأنيجبحلمناانأيضايقولوهو
الكلمةاصحلمداجمةالمتىالصليةوالكلمة45فيلبئىقويب

منبدالوالصفحللتسامحالمستعدةالروحتعنىوهىكلنمن4جاليونانية

751



فىالتعاونالمؤمنينمنالعبرايبنسفركاتبويطلبالعدالةتنفيذلب

بقدربعضابعضهمواعظينةالمسيحيةاالخويةوالشركةالحسنةاألعمال

انهيوكدالجديدفالعهدأ52و0142بنعبرانييقربيومانريما

ولنهبعضمعبعضناوشركتنامحبتناتزدادأنيجبالمفيحءمجىءازا

لئالأخيهمعخصامفىوسثويومهثيستفرباوينامانحدنايصحال

الليلفىالمسببحنىب

يثبتواأنعلىالنالهىيحضنكىحجةالمانءالمجىيوحناويتخذ5

تأكيدبكلالمسيحلمقابلةاستعدادأعظمان282يوحنا11المسيحفى

يومكلمنهبالتهابالعيئنذهو

الثانىءبالمجىالمتعلقةالحنياليةاالفكارمنكفيراانجيدانعلمونحن
منالنابعةاليهوديةالتقاليدمنءجروهمالليهودىالفكرنتامنه

حرفياتقبلأنيهكنالكئردءياأثهناكانأيضاوذملمالبنهزدىالتراث

يحيطماكلءوراىالعظالحقيقةولكنكذلكتكونأنبثايقحممدوال

نحويسيرولكنههدفوبدوانعبثاليسالعالمهذاانالتانىبالمجى

نحوهكلهاالخالجعةتتحركالهيأحادثاهنالهوأنمعإتهدف

ينبرصارنتصاا

ئلنويئءنبياواألناشواألاتائمثالحتمالومثاألاخوصفىياوا

معمعتمفديئإهـالممانطوبلمنحرهابالر3يامواكتم
للوختةكشيررئيألنللرث4علآلورأئئميوبأبصئبر
فءورأ

111و551

التىالمواكتفانفساجتلزواعدخرينانرىعندمابارتياحمحساننا

كانمااللهورجالءاألنبياأنقارئيهيذكريعقوبانذجتازهاأنعلينا

الذىالوجهعلىشهادتهمويودواأعمالمنيهتاموابمايقومواأنييكنهم

851



المسيعبه5فابمايذكرهموهوبصبرالمضايقاتيتحملوالملوبههت

أيوببمثليستشهدثم231متىيخلصفهذاالمنتهىالىيصبرالذىأن

عننتحعثدائماذحناليهوديةالمجامعفىعنهسمعواماكفيراالذى

غرأيوبنعتبرأنيمكنونحزسلبيةكلمةالصبرولكنايوبداصبرال

افضعاشعليهءجاعياافغيرنراهالعظمىحياتهمأساةةءقرافعندصابر

أولهتدلهسباليكونلندعربمادميمبسببيتعذبالتتليديةأحمدقائهتعزياتهكل

الماتفيضعاطفيةكلمااتمنأيوببهتكلممابهثلتكلمواوقليلونأهمله

يعذبالذىتساولى4كلبرغمأنهأيوبعنالهامةالحقيقةولكندعروح

ابدااللهفىايمانهينهدلمفانهأصدقائهعلىاحتجاجهكلوبرغمكيانه

6111أيوب1األخالرفيوشاهدىشهيدىسيوات11فىهوذا

عظمةسران9152أيوبألحىوليىأنعليتفتهدأناأما

باللهتتأوايمانهيتداتمفانههنفيعفبكانماكلضمسافأيوب

ويفكريتساعللوبكأفقدهـصامتاسلبياخضوعاالتعنىأيوبفثقةأبدا

أبداقلبهفىااليمانشعلةانطفأتمالكقيتحدىوأحيانا

ثمولمثعىأيوبعنالجديدالعهديستخدمهاالتىوالكلمة

تواجهأنتستطيعالتىثابةالهالروحبلالسلبىالصبرتصفالكلمةوهى

داداوقدتخرجبلفهتزفالذللثومعوالكوارثىواألماثكاتيلوات

االطالفعلىيثسكلوالايمانهناكيكونقدثقتهاوتضاعفاايحانها

أحياناصاحبهتساورالذىاييمانذلكمنأعظمولكنبتسماعلوال

اناايانثابتاراسخايظقذلكمعولكنهاألسئلةتعذبهوالذىالشمكوك

عقيدةوأرسخكانمماأقوىالتجارلبامنالخروجمناالنسانيهكنكهذا

221أيوبأوالهمنأكثرأيوبآخرةالربوباركال

أنولكنعناتخلىقداللهأنهافينظنالحياةفىلحظاتعليناتهرقد

الرحمةكثيراللهأنفىسندركفانذابااليمكتمسكنا
يمك

15اىحك
091اااالاال01105ا1



األقساملفوموعدماخافة

ولءبالئمماالنخدفواالاخوصقاإءثىكلتبلولكن

لئالالوالكبئنعمهسئهنيتذةآخربعوالباألذض
نةدئنونتتقعوا
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6متىلالجبعلىمظة11فىنفسهيسوعتعليميعقوبيكررهنا

األولىالكنيسةأيامفىضرورياأمراالتعليمذلككانوقد3373
ثميمتانعادتانجمناكلمحاصتفخنعيها

ملزمةأقسامناكفاالقسامبينينهرقونخاصةاليهودكانا
اللهاسعفيهيذكرغسمأىأنالىترجعوالتفرقةملزمةيخروأشنسام
اللهاسمفيهيدكرالغسمأىولكنمحدداملزماقسمايعتبرمباثرذ

اللهاسميذكرعندمابانهذلكيعللونوكانواملزمايعتبرالردمباث
شهيدااللهيعتبروالقيلماعلىشاهدااللهيصبحبذلكفانهبالتحديد

الناسلدىأصبحذلكعلىءوبنامباثمرةاسيهيذكرلمماخولأىعلى
أنوالموانالمهارةمقشوعاواصيحملزمةالغيرالقسامءالقافىخبرة

بقسمءثىاىتثبيتأتذلكمنويتضحتلزمهمالأقساماانالحايكشحف
للسخريةيدعوباطالأمرايعتبر

التىاألقساممناالكئارعاددالعصرذلكفىأيضاانتشرتوقد2
اناددلنهعلىأساساتعتمدالحلفقيمةالنمبينخطاوهذالهالزومال

األقسامتصبحعندماولئنةأستعيالهندرةالىيرجعفتأنيرهيستخدمما
تعداألقساممناالكثارعادةأنثمواحترأمهاأههيتهاتفقدفاذهاعادياأمرا
تسودهمجتمعففىوالتضليلوالبهتانوالخداعالكذبانتشارعلىدليال

الشكيكئرعندماتكثراثقسامولكنللقسمداعهناكيكونالأالمانة
دليالتعداألقسامفأنتشاراألقسامءالقاالىفيضطرونساالنأقوالفى

التضليلانتشارعلى



فيلونفقالتاماالمسيحمعهذافىالقداماالكتابأتفققد

تقاوفسادباهلالاللهاسماتخاذعادةيولدالحلفمناالكثارأنأ

تعودالاليهودلمووقالقيهتهاقلتكلمااثقسامعرتفكليا

وكانعاجألأوأجالانباطالستحلفنكالحلفعلىنفسك

أناالنسانعلىكانأذاانهوتالواالقسامكليحرمونسينيوقا

بالثتةجعيراليسبانهدمغناهقدنكونبذلكفانناالحقيقةليقوليحلف

دينونةتحتوأنه

القسمليسعبارةأيةحةأحضمانلفضلأناالغريقءعظماواعققد

فىاحديفمكرفالأخاللحنافىينمثاليكنااذاوانهبها5تفومنشخصببةبل

الجديدوالعهددائماالحقيقةنتوخىأننايتاكدبلقسمامنايطلبأن

تكونأنفيجبولذااللهحضرةفىتقالانهانقولهاكلمةكلبأنيعلمنا

علىيكونأنيجبالمسيحىأنأيضاالجديدالعهدويؤكدمتيقيةكلمةكل

قسمأىمنهيطلبالحتىالعاليةخالقامنكبمجانب

مهللةكنيسة

دلئرتلداأمسروزنليصلممفاتبيناكهأحدأملى

علممفيسلواائحنيئععةشعوخفليدغهبينغأحمعد7مربعى
سثوالىألمربضتشفىمانافيمةوصلىالريامبزيتلذمشوو

لهتئنرخطيةنلىتدهكانوبنيتيمهوالىبه
53151

فالكنيسةولىاالكيسةفىالمضيئةالجوانببعضأمامنانجد

دائمااستعدادعلىكانوااالوانلوالمسيحيونمهللةكنيسةكانتاألولى

الترنيمأننجدكورنثوسكنيسةالجتماعاتبولسوصفوفىايرنموأن

وعندمالم62و4151كورنثوساهالعبادةفىأساسيااءجزكان

الجديدالعهدتففعمرااتإم
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لحمدكلذلكألالمنرحالمونمقوليتذكرلألمماللهنعمةفىبولسفكر

8194مزمورنقلى519رومبةالسملثوأرنماألمبمفىيارب

وأغاكوتسابيحبمزابعغمابعضهميكلمونأنهمالمسيحيينعنفالمعروف

ونيسبحفهم591حسسأفللربقلوبكمفىومرتلينمترنمينروحية

بعضهموينفيونيعلهونمجميحالمكلهةفيهموتسكنبالجميلعرفانا

للربقلوبهمفىمترنمينروحيةوأغانىوتلمسابيحبمزامربعضا

علىفيفيضالمسيحيينقلوبيغمرالفرحكانلقد361كولود

الوثنىالعالمكانولتهدللهةونعحةرحهةاجلمنالحيدترانيمفىشفاههم

قصيدتهارنولدماثيوبغوالهمالخوفوالحزنيودهيزالوال

يشولالوثنىالعالمفىسائدين11والضيقالتذمرليصف

ثراهيةواالتأففديسه

الحامدوفذى11لمللص

الساممحةالشيههـوتجعل

حبحيماريةالبثاةاسمن

الغسيحةتاعاتالىاحتفىوترى

يرقدالرومانىالشريف

زائفتينبعينينينظر

سكرويالوالئميععل

الزهورمنباكليلرأسهويتوج

مملةبطيئةالساعاتعليهوتمر

عمعلأىيؤدىاندون

صورةفجدالمخللمةةالصوتلكوبجانبينالوثنيحياةمنلمحةتلك

السيداسمععندمابتيانيوحنانعأثرماوهذافرحايهللوهوالمسيحى
فقالالشمسوهجفىالبابعندجالمساتوهنيتحدثنالفقيراتاألربع
اوعندللتحدثيدفعهنالذىهوالفرحوكأنيتحدثنكنلقدعنهن

أنداقال3للخحالالمبررةالنعمةعظةمحملن3هيدالثبيلنىأكرك

لمبهيمليلوسطفجأةالفجرببزوغأشبهالنعمةعلىءالخاطىحصول
مرسلوأعظمالشمالىبالقطبأسقفأولثأفليمنجنجاركيبالدويعحكى

61م



تحفرأنقبللهاثسكيمومنالصيادينأحدقوليحكىهناكائد

ألنخائغينلسنافنحنلآلنوأمادنخاننوكنامظلمماالطريقكانالينا

يسوعظريقفىنسبالنناءنىكلعمقدوالنورولتقدالظلمة

ألاللهنابلنىكنبمرنمةكنيسةالعصوركلفىالكنيسةكانتلقد

تلكعنيخبرهم111نةثفىروماامبراطورتراجانالىبيثبنيةحاكم

يعتادونانهماخبارمناليهتواردمياقائالالمسيحيينمنالجديدةالطائفة

معينةترانيميرنمونوكانواالنوريبزغأنقبلينمعيومفىاالجتماععلى
اللهيعتبروفالذينللمسبح

أورشليمسقوطمنذموسيقىتوجدالالمحافظاليهودىالمجمعو
الكتيسةفىولكنساةالىتلكيتذكرونيعبدونعندماألنهمم07سنةئ

النالحمدترانيممولهسيضصوتيتعالىلالنحتىالبدايةمنذالمسيحية

مجيدبحاضرويتمتعمتناهيةالاللهمحبةيتذكرالمسيحى

أكنبسةفىااللهـءالشفا

الكنيسةكانتفقداالولىالكنيسةفينجدهاأخرىصفةهناكولكن

التقليدذلكالكنيسةورثتوقدءالشفاعلىبالقدرةتمتازكنيسةاألولى

للمعلمذهالبا11يفخسلنيمرضاليهودىكانفعندمااليهوديةعن

اليونانىالطبيبجالينوصفهالذىبزيتالمعلمويمسحههالطبيبمنأكثر

تهتمقليلةكنائستوجدعليهيصلىكانثماألدويةكلأعظمبأنه
01االولهالكنيسةتغعلكانتكيابالمرض

االرواحتسكنهمكانتالذينمنغفراجمعابأنالشههيدجوستنويكتب

فيهيفشلكانالذىاموقتفىالمسيحيينيدعلىشفاؤهمتمدالشريرة

ايرينايوعىوكتبالعقاقيرجميعتفشلكانتوكذلكشفائهمفىخهون3

وكتبعليهماأليدىنجوفعشفاوهميتمكانالمرضىأنالثاناالقرنئ
نفسهالرومانىاالكبراطورانوليقالثالثالقرنمنتصفلىترتليان

تورباكيونيدعوسيحىمهيدعلىبالزيتبمسحةلشفىقدسيغردسندرالك

اتهجمحتىقصرهفىهاستضافبجييلهعرفاناوأنه

361



هيبوليتوصقوانينكتابالكنيسةبنظمأخاصةالكتبأقدمن

ءجانالث11ناقيابدايةأوالثانىالقيننهايةالىتاريخهيرجعالذى

بعدميوخكثيرسمونكانواءالشفاموهبةعندهمالذينأنالكتابذلك

نفسفىوتوجداللهمنولنهاالموهبةاللكحقايمتلكونلنهممنالتاكد

وتكريسهالمحليبنسانخفةااأحدتعيينعندترفعكانتالتىالصالةالكتاب

كلرليكلالقوةياربامنحهيقولالصالةهذهمنجزكالانللخدمة

الشإطانوليخضعالمرضىكلوليشفىالشريرةاألرواحقوةسالسل

قدميهتحتمريعا

علىالمفروضةاجباتالهنجداكليمندسرسائلكتابوفى

005األسقضبمساعدةكنيسة11شمامسةليقومينهابومنالثعممامسة

يزورونهمحتىاليهمالكنيسةشيوخنظرويلفتواالجسدحرضىعنليبحثوا

الكنيسةصالةنجدندسالكلياألولىالرسالةوفىاحتياجاتهمويسدوا

دأالبائسينقلوبفىالسرورأدخلءالضعفاقوالمرضىعفانللياربهكذا

أنكنيسةكلعلىيجبانثيتقولالكنيسةلوائحأقدممنتعدثئحههناك

يضاتالمباليدالتلتعتنىاألقلعلىواحدةأرملتهتعين

ءلشفاكوسيلةالمعسحةزيتتستخدمعديدةلقيونالكنيسةظلتولقد

القرونفىيستخدمكانةالمسحةسأنالىنشيرأقاألهميةمنالموضى

هوكماالدفنطتوسمنكطقسوليسالمرضىءلشفاسيلةكهالخوالى

كطعتسيستخدمالزيعتايكئنملمالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفى7قاالحال

م258سنةحتالوفاةحالةفىاكضرةالمسحةطقولىمى

فىدائماءالشفاوهبة5كانتبالمرضىتعتنىدائماكانتفالكنيسة

كانبلالمسيحيةلرسالةمكهالثسيئااالجتماعىاالنجيليكنولهالكنيسة

01المسيحيةالعقيدةجوهرمن

مصلبةكليسة

هىبةألنجليهمبففوصفواثبالزلبسنجضكغدوااص

461



نساناابلئانبمدغالفبرأيئرنقتليانبارطلبةتشفوملكىه

األرفىهلىتمظرفلم2تعارالأدطةصكمثلناوصاصاآلألمتحت
جتأوأخرملىلدمماهثطءفأائغمماصلىثغلرأثئموسطسغنثاإث
ثمراألرض

561811

ألساشةيهوديةعتهائدثالثتوجدالفقرة5هذفى

يهوديةعقيدةفهىالخطيةالىاألمراضكلنشةعقيدةهناكا

تكونأنبدفالوالعذابالمرضحيثبأنهتنادىانجذورعميقة
الخطية

خطيةبدونالموالذنببدونموتالاليهودمعلموقال

ميظاالنسانيشفىأنقبلأنهوعلموااليهودمعلموآمنولذلك

يبراالالكساندراىالمعمقالخطاياهاللهلهيغفرأنإلثملىضه
أنفىالسببهووهذالم5خطايااللهلهيغنهرحتىدائهمنافساتأى

الخطاياللكمغفورةيابنىلهقالالمفلوجالرجليشفىأنقبليسوع

ناوأماوالخطيةاللمبينيربطوندائماكانوافاليهود25مرقس
صنوانواألليالخطيةانلونقهالفكرةبنفسننادىأنيحكنالفنحن

صحيحيكينأنشخصألىيمكنالأنهنقولذلكمعولكننايفترقانال
بيقالروحيةفالصلةاللهمعسليمةعالقتهتكنلمماوالروحوالجسدالنفس
حياتهصولكيانهفىسرىتالتىللصحةأسالهمىثعرطهىواللهاالنسمان

وخاصةللناسبللخطيةاالعترافوجوبعقيدةأيضاوهناك2

أمامبالخطايااالعترافاألسهلمنانهحقاللهكمااليهءالمساالشخص

يجبحاجزينتقيمالخطيةولكنالناسأمامبهااالعترافنبدالالله
وبينببنناوالحاجلىانئهوبينبينناالخطيةتقييهالذىالحاجزازالتها

االعترافمنبنوعينءاالداليجبالحاجزينهذينوالزالةاثخرين
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ميطثأوسلىنقلهتقليدوهوالموراقيةالكقيسةتتليدأيضاذلككان

نمرتعوايجتمأنتادواانفقداألوائلالمثودستائفلطوالموراقيةالكنيسة

بعضهماويصلواتبالزلبعفبعضهمليعترفواايسبوعفيئالثأو

ولكنةحكمةبكليتبعأنيجبالمبداهذاوأنيشفوالكىبعضألجل

مماثرللبعضبعضيمافاساعتراففيهايضرحالتهناكأنايضاصحيح

بسببولخيهاالنسانبينالثقةعدممنحاجزاقامةحالةفىولكنينفع

ومعاللهمععالقتهيصتححأناالنسانعلىيجبفهناحقهفىارتكبخطأ
اخبه

11حدوديعرفونالدالهوأنتريناالفقرة5فهذكلههذاوفوف3

مناقوىبسوربيتهيحيطيصلىمنأنيتولمئلوعندهمالحالةلقوة

الصالةولكناشعلىتقدرالتوبةانأيضاوقالواالحديد

ءنىكلتستطيع

القناةهىأيضاوالصالةثاللهبقوةاالتصاللهمبالنسبةتعنىفالصالة

بمتاعاحتهالعلىقادرينتجعلناوهىاللهونعهةقوةفيهاتمرىالتى

وكمفكمالييودىبألنسبةكذللثاألمركانانالحياةلمراضكومثعمالكل

للمسيحىبالنسبةالصالةأهميةنكونأنيجب

كثيرةءاشياتحقيةعلىتقدرالصالةانداأيقوكدأتبنيسودطكتب

العالمهذابهايحلمال

مانهاهـليلأجلىممالصالةهمولثهآفئفارتيع

وبقراغنممنوالسانمةأالنسعانبينالفرقماله

العقألنورمنقخاليةحياةتحيأالتا

الصالةأيدىالبشريرفعلمما

01أصلقائهموألجللهم

تاكهكلهافاألرضولذا

اللهعرنمىأمامانكدسارفيتمنحنب
661



تكلونأنيجبالحياةأمراضءلثفاأفاليهودىرآهاكماالحقبمة

الصالةطريقعنوفناالبشروبينوبيننااللهوبينبينناوثيقةعالقةهناك

خريناألجلوقوتهاللهرحهةنطلبلنيهكفنا

فانمالحظتهايجبلكامةحقيقةتوجدالفقرةتلكنتركأنوقبد

تهظرالأنصلىانهفيتولالصالةقوةعلىكدليلبايليايستشهديعقوب

مثالهذايعدطرتفاأيضاصلىثمأشهروستةسنينثالثتحطرفلم

بكاملهاالقصةونجدبطألىألقوالاليهودمعلمىتفمميركيفيهعلىواضحا

قدأنميروالسنةسنيئثوالث7181أصحاحاالولملوالسفرفى

811االولملوكفىذكلىمماماخوذذوهط51لوقااايضاذكرت

ولكنهاةالمطرجلبنخسهايلياأنتذكرالالقديمالعهدروايةأنثم

انقطاعهأوظراهحلولانالتذكرأيضاوالروايةبالمطرتنبأأنهفقطتذكر

المطرنزولأعلتىالذىالنبىكانفقطانهةايليالصلواتفتيجةكان

دراسةدائماالمقدسةالكقبيدرسوناكانواليهودمعلمىولكنوانقطاعه

الهالربهوحطايلياكلماتنقراا71االولملوكفدقيقة

عنداالالسنينهذهفىوالطليكونلالأنهامامهوقفتالذىالهراثيل

اكتشفلذااللهأمامابالوقوتتكوندائمااليهودصالةأنوبماقولى

ابيالصلوالتانتيجةكانالمطأنعلىدليالالعبارة5هذفىاليهودمعليو

وخرالكرملالىصعدايلياالأننقرأ8124أصحاحاألولملوكوفى

هذفيييضااليهودومعووجدركبتيهبينههوجوجعلاالرضالى

علىبرهاناهذااعتبرواوتالحمالةوالجهادئالصراععلىدليالالعبارة

يأخذوناليهودمعلمىأننجثهناالمطرأوقفتالتىهىايلياصالةأن

ولكنالمباثمرةاتكلماتمنفقطليسالمقدسىالكتابمننافعةدروسأ

أيضاالعمطوربينيقرأمما

يعملأنيجبالذىالحق

ففيلمحداافردقيائهصماكنمبأصدضللنةخوافيائها
وبعترثانمبنقسألخاصطريتزضاللعنطنأرومنأن

61مما



ايافءمنرة
591021

يضلقدفاالنسانالمسيحىللحقالمميزةالصفةالفقرةهذهفىنجد

الفلسفىالعقلىالجانبفقطيعنىالالحقهذاانالمسيحىالحقعن

األزلىنبالاليئدائمايعنىالمسيحىالحقانوالخيالالمجردوالفكر

فكرياضالالهءازااالنسانيضلشيناليساذنالمسيحىفالحقاألخالقى

عمالهفييضلأنهأىحقيقياضالاليضلانهبلفكط

فيهوردمالنوىالجديلىالعهدنقرأعندماالوضوحكلواضحاهذانجد

201تسالونيكى2يحبأنيجبفالحقالحقاهذابخصوصعباراتمن

أنيجبونحنيعلنأنبببوالحق57غالطيةيطاعأنويجب

يوحناللحقنشهدأنويجب451افسسالمحبةفىصادقيننكون

يوحناانحياهاالتىالمحبةحياةفىالحقيظهرأنويجب8173

القدساروحامنهبةوالحهت23حيوحنايحرروالحق381
اما611040يوحناالمسيحيسوعمنالمرسل

منالقولفنجد312يوحنافىءجاماشاراتاتلكوأوضح

المسيحىفالحقيعملأنيجبءىثالمسيحىالحهتأنأىالحئيفعل
الدراسةاوةفقطاذهنىاللبحثموضوعاوليدعقليةرياضةليس

بالحجةالحجةومقارعمةللجدلتحتاجثعقليةمعرفةليسىانهاديميةا

شيئاليسفهوالعملفىثمارهاتظهرأخالقيةحقيقةالمسيحىالحقان

ليسالمسيحىوالحقللحياةطريقليضاانهنحسبرالفكألعياليحتاج
عقلياءواليتطلبالسيحىالموالحئيودىعملانهللدراسةموضوعا

االنسانفيهيفكرشياليسانهماالحياةتكريسيتطلبانهفقط

الذراسةنطاقفىفقطيئخللالمسيحىالحئانبهيحياثىانهفحسب
يأكملهاالحياةيشهلانهانقاشوا
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انشنعملشصا

العهدلىاألفكاروأسصأعظممنتعديفكرةرسالتهيعتوبينهى

وتاهضلشخصاأنهبمرةمناكثرالكتابفىوردتوقدالجديد

الطريقالىوأرجعهطريقهلضمنمسيحىشخصأنقذهلكنبعيدا

انهفقطلخيهىنفيخدصلمأخاهانقذالذىالثعخصفانالمحيح

يخلص5غريخلصمنفاتآخروبهعنىهوخطاياهمنكثرةستر
ضاأينفسه

مواعظهاحدىفىاوضحقدالأوريجانوسأنالىمايوريشر

االنسانيحصلتدقالخطاياهغفرانعلىاالنسانبهايحصلظرقستة

الصدقةءباعطالوياالستشهادأويالمعمودية5خطاياغفرانعلى

بالمحيةأو6411متىخريناذالتبغفرانأو1114لوقاا

ذالتمناكثيغفرفاللهطريقهضاللعنءخاطىبيردأو74للوقاا

الفكرةتلكواناليهخر7شخصارجاعفىواسطةكانالذىالشخص

نايقولفارمياسالمقدىالكتابصفحاتعلىوآخرحينبينأهاصديتردد

5191ارمياتكونفمىفمثلالمرذولمنينالثمأخرجتاذا

ردواوالذينالمبدءكضيايضيئونوالفاهمونقائالادانياويكتب

لسببىونصيحة3تا2دانيالالدهورأببالىكالكواكبالبرالىينكث

اذاالنكذلكعلىوداوموالتعليمنفسكالحظكلنتتيموثاصاله

أ46تيموثاوسأةأيضايسهعونكوالذيننفسلثتخلصهذافعلت

قسودالنياآلخلىإهدىمناناليهودءآبايتولهمثلهناك

يعتبرالحقيقىالمسيحىعسكندرىاأكليمندسويقولدعليهالخطية

انجيليةسيدةلتثاامرةذاتانهقيللهصخ5لجارنفعكل

سألتهنالوهاحتىالعبيدحريةعندافعالذىولبرفورسمتحمسة

لقدلمسيدتىيالبالقهفأجابهاالخالصعلىحصلقدكانان

وقتلدىليسأنهحتىاالخريننفوستخليصمحاولةفىمنهمكاكنت

حياةالىوالبهجةالنوريدخلونالذينأولئكانقيلمىنففىللتفكير
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أنالموكدةاألمورومنلنفسهمعنيحجبوهاانيستطيعونالآلخرين

انحياتهجوعلىأللهريسيطأنبدالاللهالىاثخرينشفوستىيمق

ذللثيعفلمنألنللهنخريايقودلمنيهبهللناساللهيمنحهرفناعظم

العالممخلصوالمسيحيسوعبهقامالذىالعملفىيثنمترك

اأط57



سأبطرمالتا





ولىاابطرلهسرسالهقمة

تالمامةاوجامعة11الرساثل

للجديدالعهدفىوفةالمالرسائلقائمةتتبعاألولىبطرسرسأسة

التسمينةلتلكأنبنفوهناكالعامةأوالجاععةالرستالسمبط

الىموجهةناعامةأوجامعةتسمىالرسائلهذهانيقالا

ألىموجهةكانتالتىبوسسرسائلعنلهاتيييزاعامةبضفةالكنيسمة

يعقوبفرسانةكذلكليدفىاألمرولكنكنائسىبضعأوواحددكفيسة
الىمكتوبةفهىكثيرةءأنحافيمثمتتةهاأناألمحدودةطائفةالىموجهة

حأجةهناكوليسأايعقوبالثممتاتفىالذينسبطافعاالثنى

أنومعلمقليلنضراماموجهتاوالثالئةالثانيةيوحنارسالتىبأنللقول

وتحلىبحاجاتفىلتكتبتأنهااالمعينباسمسعىتالاالولىيوحنارسالة

نغسمهااالولىبطرصورسالةالكاتبفكرفىكانتمعينةجماعيةصشكالت

وبيثيغيةسيا7وبمدوكيةطيهوغبفتسشتاتفىللمغتربينمكتوبة

أوسعداثرةالموجهةةالعاالرسائلأنصحيحاابطرس1ا

نقولأناصحيحاليفسنهولبولسرسائلاليهاالمكتوبةئرةالدانطاقمن
الىمؤجهمنهاكالأنتقدمكمانرىألنناعامةبصفةللكطيسةموجهةانها

الكانبافكرفىمهعينةجماعة

هذهأناليةالننسهيةلهذهالثانىالنقسورالىناولنتجه2

وذلكوحبهاقببتقدةعاالكنيسةألنإلعامةأوبللجامعةقسمىانجرسائل
ةوبمحلىنطاقلمعاالتقبللمالرسائلمنكبيرعددعنلتمييزا

عجميمنبهاموحىكرسلئقنهايعترفلمولكنالزمنث5محدودة

جملهاالكنيسةثسملتشبفالهذهفيهكتبتالذىالوقتففىإلكنائس
أستسائلالمنبكضنحتنظزلناالنونانرسائلكتابةفىدائبةحركة

فىألل



ورسمالةكورنثوسالىومهبابالكليمندسرسالةفهناكوقثئذتبت

الرسائلتلككلبوتيكاريوورسائلغناطيوساورسائلبرنابا

تعتبرلمولمكنهااليهاكتبتالتىالكنائسفىاألهميةفىغايةتعدكانت
الجامعةالرساشتلدلنحينفيهذاكلهاالكنيسمةءأنحاجميعفىكفلك

هذاعامةالكنيفسةوقبشيالمتدسالكتابفيمكانياأحتلتمامة11او

التسميةلتلكالصحيحالتفساذاهو

بمالمحبوبةالرسالة

وأكثرهاالعامةالرساللاشهروأحبمناألولىبطرسرسالةقعتبر

1موفاتعنهاويكتبوسحرهاجاذبيتهافىاحديثسكوانتشارا

الرسالةءلجزامنءجزكلفىتشيعالجميلةالرعويةالروحانابالقول

كلمساتبأربعوبطرصويوحنايعقوبرساكللوالتوناسحقويصف

بطرصرسالةولكنومتوفقةحلوةمحببةوديةدابأنهافيقول

راعقلبمننابغةالرسالةانلمبجدارةالصفاتتلكتستحقاألولى

التىوتلدفيهايمرونانتىيةالقاسالظروفوسطلمعونتةشعبةالىمحب

التشجيعهوالرهسالةمفتاحان1موفاتويقوليجتازونهاهسوف

انوقيلالحياةهلرةوطالسلوكفىالمشقاتاحتمالعلىالدائم

وقالوالعطفءالذافيالحبهىاألولهبطرسرسالةفىالبارزةالصفة

آدابلفضلمنتعتبراألولىبطرسرسالةانجوثسبيدجا

األولىبطرسرسالةفأناليومهذاوالىالعواطفتحريكفىاالضطهاد

ورقتهاجاذبيتهابسببتهاقرافيالجديدالعهدفىالرسمائللاسهمئ

اللببمجامحاألخذعدىوقدرتها

العفيثةكالثععك

مدةمنذسوىوأصسالتهاالرسالةصحةحيالننلثأىأحديثرلم

رسالةانأليقولامحافظينالنقلدمنايعقبرالالذىفرينازقصيرة

صحتهافىأحداليشكالتىالجديدالعهدكتاباتضمنمناألولىبطرص

الالرسالةنسبةصحةعنبعضهمتساعلقصوقتمنذولكنالقدممنذ

كثعبيوفنعلىاألنجليزيةفىالتعليملتأحدثفمنبطرس

1ليماأل



القولورالىيذهبالتعليقهذاأنونجد7491سنةظهرلذى
سماامجردلرسبيكونأنالاحتفىشكأىهناثليس
قحتالرسالةكتبقدشخحعاأنفىيشالالبييرأنأىصستعار

هبطراسبم

نبينولكننانقبلهالأننامبمالرأىهذاصعحةمنالتحققوسنحاول
الرهالةتاريخبخصوصتردددوننقبلهالذىالتقليدىالرأىأوال

سنةالىحورومامنبطوسكتبهااألولىبظرصفرسالةوكاتبها
الىبالهعرةنجرونيدعلىاألوائلالمسيحيبناضطهادوقتبعدما76

صدرفىالمذكورةالصغرىآسبامنالجمهاتتلكفىالموجودينالمسيحيبن
المبكرأاتاريخاهذافىالةالركتابةعلىالدليلاذنهوفماالرسالة
بطرلهىالىنسبتهاصحةوعلى

ااثانىالمجع

الثانىبالمجعأساسامهقمةلنهانجدنفسهاالرلهالةنقرأعندما
محروسونفالمفميحيونداالرسالةتركبزبورةفىالئانىالمسيحءمجىفتوقع

يحفظونوالذيني5اخيراالزمانفىيعلنأنمستعدصلخ

7االمسيحيسوعاستعالنعندوالمجدالكرامةلهمسيكونااليمان
عنداليهمبهايوتىكأ11النعمةعلىرجائهميلقواأنالمسيحيينوعلى

221إالفتقاثيوماينتظرونوهمال31االملسيحاستعالن

آالبفىيشتركونوالذيندا47اقتربتقدءنمىكلنهايةوأنال
431ثادهملاستعالفىالمسيحعأيضاسيغرحونالمسيح

471لمااللهبيتيبدأمنءوالقضا

ديعلنأنالعتيدالمجدثعريكسيكونأفهموقنهنفسوالدتب

المجداكليقألالمسيحىللسبالرماةرئيسظهرومتىداأد

علىتسبارالثانفىءالمجىفكرةأزنجبنهايتهاالىسالعةالبدايةنهن

5711



وأحننالللعسيحوالوالااليمانفىالثباتعلىالباعثوهكلتبكر

يجتاذونسوفالتىوتنثالمسيحيونفيهامرالقىاآلالمبشجاعةكمأ

العقيدةفىوجودلهيعدهمالثانىءالمجىبأنالقولالخطأمن7مهونيها

مكانتحلرتعدلعاالثىمقيدة11لنهنقولأنلنايحقولكنالمدميحية

كانالتىبالسرعةيأتلمالمسبخأنحيثالممميحىااليمانفىالصدارة

وهخأفسسرسالةفىأنهنجدفمثالاألوائلالمسيحيونيتوقعها

األساسهذاوعلىالثانىءالمجىذكريردالبولسكتبهارسالةآخر

أىمبكروقتفىكتبتاألولىبطرسرسالةبأننفترضأنمنطقىلنهنجد

لحظةأيةفىربهميأتىأنالمسيحيونفيهيتوقعكانالذىالوقتفى

الكنيسةفيالمناصبكلة

الذئالزمنالىترجعاألولىبطرسرسالةأنكذلكالواضحومن

للشمامسةذكلىارسالةافىيردفالالتنظيممبسطةفيهالكنيسةكانت

حيثالرعويةالرسائىفىذكرهيبدأالذىانادراالاثسمقفيذكروال

الثانماالقرنمناالولالنصففىاغناطيوسرهمائلفىظاهرانجده

الذيالشيوخالىأطنبداالشيوخوظيفةهىالمذكورةالوحيدةوالوظيفة

نفترضأنلنايحقفانهذلكعلىءوبناا5رنيقهمالشيخأنابينكم

مبكروقتالىتاريحنهايرجعاألولىبطرسرمسالةأن

األولىالمكنيسهالهوت

الئدعنفسهىمالةالفىالواردةالالهوتيةالعقائدأنءثنىأهم

هذافىمفصلةبدرأسةسيلوينجاقامولقدارولىالكنييعسة

رثسالةفىالالهوتيةاندلصأنللشكمجااليدعالبياوأثبتالموضوع

بطوسموادففىنجدهاالتىالالهوتيةالعقائدنفسهىاالولىبظرس

الكنيسةتبشيركانولقدااألعمالسفرمناألولىاألصحاحاتقالمعونة

دوددسبهقاكلماأعنلمفمنرفيسيةأفكارخمسةفىينحصرأالولى

التىالرليسبةالخمسةفكا1لتلكتفصيلهالجديدالعهدفىدراسماتمن
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كمااألولىالكنيسةعظاتكلهيكلاألفكارهذهوتكونآنفااليهاثعرفا

حولهتدورالذىالمحورهىاألفكارتلكوأناألعمالسفرفىمدونةهى

صحليهاأطلقاألفكارلتلكوتلخيصاالجديدالعهدكتابنظروجهاتكل

األساسهوذللثكاقمقدءالمجىأخباراذاعةأواعالنأىكريجما

األفكارلتلكنتعرضوسوفةقديماالكنيسةبهمانادتكلعليهتبنالذى

األصحاحاتفىوردتكعامنهاكلالىالشارةمعخرىاتلوواحدة

ذلئهمننخرجثماالولىبطرلىورلمالةاألعمالسفرمناألولى
منهاوكثيراألولىالكنيسةلعظاتالرئيسيةاألفكارأنوهوهامباكتشاف

عقائدمناألولىبطرلىرسالةفىءجاماسنفهىبظرصبهوعظقد

سنرفىوردتالتىالعظاتبأنينعتقدأننانوضحأنبنايجدووقدالهوتية

بأنمننمولكنناكلهةكلمةلهابشركماللعظاتدقيقتسجيلهيالاالع

األوائلالمبشرونبنادىالتىالرلهسالةهرجوتحوىالعظاتتلك

أتىيافيهااألفكارهذهوتتلخص

فىاللهيقولهماالممسياصىبدايةالنبواتاتمامفجروغبئا

الواالنعزالمفدسةيخاةللالمختاريندعوةجديدعهدبدايةاأليامآخ

62821ا241613أعمالالعالمعن

012147و3ابطرص0143341

اتساماوقيامتهوموتهأشسيحاحياةريقطعنالجديدالعهدبداية2

المحتومةئنورتوالسابقاللهلعلمواتماماالقديمالعهدلبوات

بطرس01341ط41و20213331أعمات

12و02ا

صرالمسيحمواتالهمنبقيامتههالييينعنالمسيحجلوس3

22262331411503الأعالجديدانيلالحمورأس

111227024232بظرهمى130192241و

المجدفىالمسيحءبمجتهالنبوالحوادثكلتتحققوسوف4

بطسرلهى3913201241واألمواتءاألحيالدينونة

دالجديالعهدتفسيرأ2م
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4وا5ا8و71و31و3145ووله5

الغفرأنولتقديمللتوبةالدعوةأساسهىالحقائق5هذ5
9339111و283أعهالاألبديةالحياةووعدالقدسالروحوموعد

5ا34أ315212اابطرص301034ا5

كماقديماالكنيسبننبشهيكلفىسيةالرئيدعاماتالخمسهىتلك

األعيالسفرمناألوإىاألصحاحاتفىبظرسعظاتفىلنامسجلةهى

كبيرنهابيفالتشابهاألولىبطرسرسالةفىالسائدةءرأاأيضاوهى
بينهاالموحدالفكرنلمسأننالدرجة

ةءبااالا

لوقتنحابتهاترجعاثرنىبطررسللةأنعلىآخردليالنفميفثم
وأولسالةالرمناقتبسمواقدومعلهوهااألولىالكنيسةءغابامبكر

الفترةفىعاثسالذىسايرينايههواألولهبطرسرسالةمنىاقتبشخص

8ابظرسأاققبسلهصيليهالذىقرن11حتىبم031سنةبينما

لكنن17تونهالكنتمواتذلكتحبونهتروهلموانالذىدامرتين

بطوساأيضأوافتبسومجيدبهينطقالبفرحفتبتهجونبهتؤمنون

لمأللشرسترةالحريثيتخذوابأالالنهىوفيهاواحدةمرة261

اسييذكرواأندوتسالىقياليمنيقتبسونأكنيسةءآباكانذلكقبلوحتا

الدمالعنمتحدثام59سنةحوالىروماأكليمندسويكتب5بطوس
بطوصقولمننبسهااأفويبدومألوفةغيرعبارةوهىالكريم

سذآلاستشهدالذىكئزبوهـربوفيويقتبس191كريمبدماافتدياننا

لالثهناونختاربافسهـمثيذكالأنهمعدائمابطرسرسالة4ما551
بطرسماتكلنفسيقتبسبوليكاريوسأنكيفلنبينفقرات

الذىبالئهبنمنمقخوففىاللهواخدمواأحننامحممنطقوالذلكال

الىبوليكاربوسرسالةألمجداوأعطاهاالمواتمنالمسيحيسوعأقام

أإ21فيلبىأهل

الذىباللهتومنونبهالذينأنتمذهنكمءأحقامنطقوالذلك

أأل8



12واألابطرصأمجدا5وأعطامواتامنقامه

يفعللمالذىالخشبةاىبجسدهخطاياناحملالمسيعيسوع
1بوليكاربودمكرفمهفىوجدوالخطية

نفسههوحهلالذى05عنرفمهفىوجدوالخطيةيفعللمالذىل

ء4وآهبطرلهأثهالخشبةعلىجسدهفىخطايانا

01بوايطاربوسممابينلومبالسيرتكمتكونأن

ا2بطزسأحسنةاألممبينتكمستكونأن

اسمهاليذكوأنهمعبظرصأقواليقتبسبوليكاربوصأنثممكال

وحتىبهومسليافامألهيصبحلكىالوقتلبعضيحتاجكقابأىان

يتجزأمئالاءببهأسلهبصيرولكىارادياالشيئامنهالخنتباصيخمحى

مبكروقتفىكنتلىابطرلىأنثانيةذلكمنونرىالكفيسةتراث

الكئيسةححناربفىجدا

أننافلكفىوحجتناالديضاح3التطويلمنءبشىالموضوععالجنالقد

بحلرسبأنينادونالثبنأولئثمواجهةمننتيكنأنلنااألطهيةأنهنعتقد

اسيهتحهلالتىبالرسالةلهقةع

الرسادةبهاكتبتالتىالبونانيةاللفة

مصثمكلةتبرزلطرلهسالالةإلرنسبةعنالدفاعبصددونحنولكن

إلةالرسبهاكتبتالتىاليوئانييهاللفةقوةوهىواجهتهايجب

أنخستحياليبدةأفحتىقوىبأسلوبتمتازالمستعهلةةاليرنانيفاللغة

الجديدمهد11مبايعفجمجاييدصبنتابممنسلوباعذايكون

الرسالةبهكتبتالذىاألسلوبعظهةعليمتفقون

رجلالرسالةكاتبأنبموانداسمممسبييروفويكنب

سعةعنتنمكلماتايرادعلىوقادرااللفاظاستخدامافىماصأدب

كاتبايعدالأفحتىألهمحئوبهمنمتمكنفهواللغويةوالمقعرةاالطالع
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العهسدفىباليونانيةكتبماأفضلمنبهايكتبالتىاللغةوتعتبراديا

لكاالعاليةالثقافةذىدولغمأسلوبمنعلماوكثرأسلسوتعد1ابجديد

حبعنالوسالةبهاتجتالتىاللغةمرونةعنلماموفاتداويتحدث

باقىعندوناتتهيزسالةالأنمايورالويقوللدستعاراتالكاتب

الموسيقىتتخللهاالتىتالرصيتالمنتظمةبالعباراتالجديدالعهدأسفار
دثيوكيديدساببأسالرسانةعباراتبعضبجويشبهلمااللفظية

علىكاتب11قدرةوعنالرلهسالةألهسوبرقةعنسيلوينويتحدث
سكاألطسكهثممهسالسكيلييفضملكانكياالمركبةوالكلياتراتالعبصياغة

لليونانيةنداالرسالةبهاكتبتالتىاليونانيةاللغةاعتبارويمحنذلك
اليونانيةاللغةأطماتذةبهايكتبالتى

نتصورأنيستحيلبليصعبفانهحقيقيةمشمكلةهنا4نواج

للرلسالةكتابتهفىاليونانيةاللفةهذهيسمتخدمبطرس

فىيتهولنغسهفبطرسالمشكلةلهذهحالئقدمنفسهاالرسالةولكن

قليلسةبكلماتاطكماكتبتسلوانسبيدالرلهسالةخاتمة
أناتعنباليونانيةالعبارات5وهذانسسلوبيد521بطرسا

تعنىوالعبلزةالرسالةابةكتفىأداتهأوبطرسمعينانسلوانس

فاسخمجردأولبظرسسكرتيرمجردمنأكثركانسلوانسأنبالتأكيد
ولنحاولفاعليةأكثرشأنلهكانسلوانلىأنتعنىانهالهمحررأو

سلوانسعنماذمرفهنستعركسأنأوالافعلينازاويتينمنذلكنوضعأن
521بظرصانفسيةالرسلكلماتفىبذلكالمتعلقةالتفاصيلكلنجد

هواألولىبطرساللةفىأذكوراسلونسيكونأنكبيراحتمالهناك

سفرفىالواردسيالنفسهوهوبولسرسائلفىالمذكورسلونسنفسه

ملندرسمنهالكثرلوفةوطسلونصىلكلمةاختصارسيالكلمةألنالاألع

أوسيالأننجدالدقيقهالدرالهسنهدبع01ذكرهفيهاوردالتالفقراتاذن

األولىالكنيسةفىرائدةشخصيةولكنهعادياشخصاليسسلونس

األخوةفىمتقدمأوكات5123أعمالنبياكانانسفسلو
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سلالقراراتلتبليخاثنينمنواحدااختيروقدأورشفيمكنيسة
وكان72و5122أعياقأنطاكيةكنيسةالىالكنيسةفىوالمثسايخ

فيلبىفىبولسمعوكانالثانيةالتبشيريةرحلتهفيالمختاربولسرفيقليضا
928152و5و6191كم51الأعوكورنثود

91اكورنثوسى

والثانيةولىاينالرسالتفىالفتتايخةالتحيةفىببولدمرتبطواسمال

1اتسألونيكى12اتسالونيكىايكىتسالوىا

كان6173أعمالرومانيامواطناانسسلوأننجدوأخيرا

لبولسمساعدايكنفلماألولىالكنيسةفىمتقدمةشخصيةاذنسلوانمس

رومانيااطناموكانأنهرحيثرحالتهفىلبولسىمرافقازميالكانمابقدر

حظلبطوصيكنلالتىوالثقانحةالعلممنقدرعلىكانأنيفيحتمل

عنها

يتكلمألبنلهلالىاحديممتطيععندماالمرسلىالميدانمنمثالولنأخذ

يفعلعادةفدانهيجبطكهـيكتبهماأنيستطيعالولكنهجعداالبالدلغة

أنامافهوشعبهالىارلهسايكتبأنيريدكانأناثشينمنأمرا

يمححأناللغةءأبناأحلىمنيطلبثميستطيعماقدرعلىبأمسلوبهيكتبها

يئقممندالبأهىمنرفيةلهكانانواماأسلوبهوينقحهءاخطا

ثمالتهرطاسعلىذلكنثىليويتركهيقولأنيريدبمايخبرهفيهم

كتبممايتأكدأنبعدالرسالةيختم

رسالةكتابةفىسلوانطىلعبهالذىالدورهوهذاأننعتقدأننا

البدالنه1باليونانيةرسبطكتبهماونقحصححلنهفامالابطرلهس

حيثمنواماسليهةشبظرسبهاكتبالتىاليوثانيةاللغةتكونأن

5أخبربطرسأنيرجعغافالكنيسةفيباوراشخصاكانانفسسلوأن

لسوانسكتبهمابطولساعتمدثمذلكعنليعبروتركهيقولأنيريدما
الختاميةالفقرةاليهوأضاف

كتابةفىاليمنىيدهأوهأداكانسلوانسأنبطرلهىقوليوعندما

بهاكتبتالتىالنهصحىاليونانيةلمشكلةحاليعتبرذللثفانالرسالة

سالةلرا
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معهذاسلواثسسلوبواالسلوببطرسعندمناألمعسار
النكاراعادالفانهوممتازةفصحىالرسالةبهاالمكتوباليونانيةأن

نفسهبطرسالىالرسالةنسبة

الوسالةكنعبتلمن

فىونزيلغويبدائماالمسيحىمتغربونالرلهسالةاليهمالمكتوبةن01
وبيثينةواسياوكبدوكيةرغالطيةبنطدىفىومشقتوناألرض

كانتفقثمداولهاتاخنلقطارتالهذهالتسميةتلكأنوال

أقاليمعلىتطلىصبحتأثمقديمةممالكعلىتطلقءاألسحا5هذ
واألقاليمالقديمةوالمحالكالقديمذءاألسمابنغستسحىكانترومانية
الرقعةنفسدائمايمثالنالالحومانية

مهلكةاألصعىفىوكانتكايومفىانيارواقليماتكنلمحلفبنط

كالطيةاتئنطداخلخرواثينيةبيضمنفااءجزوكانمتراداتدله

نثثبهايوجدالتىننتهنهااقالغالألمملكةاألصلفىغاللطيةوكانت

هاجعلوالرومانولكنمماصافيوهـاداودبيسينوسدوانكرياوهىمدن

ونيةوليكوبيسيديةغريجيةعنءأجزاادارتهاتحتفجعلواأكبرنطقةليتث

هىكهام71سننةياومااقليياكبدوكيةملكة5وأصبحتيةوأبصو

اليومالممالوفةةالعباحسباسياقارةالتعنىوآسياقبلمنعليه
منحهاالذىالثالثأتأيدلهاملكوآخرمستقلةمملكةكانتولكنا

الحسغريسيا2أواسطححنثوكانتماق3سنةفىممألرهحهدية

فريجيةثقالتوليكيةالجنوبومنبيثينيةالالشة5وتحدها

آسياالجزمنذلككاشاآسيااننضولثسيوعاأكثروبصبارةوغالطية

هايجهبحرءشواطىعلىليطاتدىإصغرىا

منواثقونولكننااذااالمناطقتلكذكرتلماذانعرفدنحن

السكانمنكبببرااعنثضمتكبرىمساحةلتشيكانتإإطقاتلكأن

بهتتهومكانتالذىألهائلأالنشاعلىهامدليللهوالمناطقنلككلوذكر
رحاثتمندهولسببةيقومكانمابخالفاألولىالكنيسةارلهسالية
اخرىءأنحافىةتبثممري
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الصغرفآسيامنانشرشللالثممالركنئتقعالمناطقتللثكل

بهذااذكرصوردلماضأوةبنفسهاقائمةكمجموعةذكرهادولمافأاما

اذاأنهنعرفيطةالعنىنظرهبالقاولكنفعرفالمافهذاالترتيب

منأبحرقدىانلليكونأنويرجحالرسالةتللثحاملكأن

يقومفانهىالصضأسياثحرقشيالفىسينوبءمينافىلتايطاليا
لملمينونجاافهنةئاسينوبادافىابتدأحيثمنيعودحيثدائرنةبجولة

نمكبدوكيةحتىأيضاالجنوبالىثمطيةغالىجنوبابذهببيثينية
ثرقااننجهانئمأخرىمزةببثينيةالىشمااليتجهثم2سياالىكربايتجه
ممحينوبللىيعود

فىكانواالرسالةاليغمكتبثالذينأننفسهاالرسالةمنيتضع

مثارعديكانالذىللنامهيرذكرالرسالةفىفليدىأمميينالفالب

اليهوديةالتقاليدتوجدحيثاالشأالمشكلة

لم141ثهائشفواتأجسد11حياةتكانالسابقةيلتهمف

لمفتبالاليهودسبينامعالكثراألممعلىينطبقوهذاو43

ثعمبدانالكنهم5كأمييينالموعدعهودعنءغرباشعااليكونوا

01و39الله

ممالموجههسالة11أنبطرلهىيستخدمهالذىالسموصيغذ

يدعوهبطرصعنبونسيتحدثفعندمايونانيةكلمةالفبطرهميا

طيةسث2132295515اكورنثوسصفا

منجذسهابنبينبطرسيعرفيوكان1و11و8129أ

يطاقىاللىلسمالهنضدوه5141الأعسهعانبالحماليهود

االسميسنخدمبطرسأنوحيمثا1الثانيةبطرسرسالةفىعليه

جنيونانيموجهةالرسالةتكونأنحتملفياليونانى

الةالرسكتابةظروف

وأنباالضطهاهـديضالتهزمنفىكتبلثالرسالةأنجداأضح
لمتنوعةبتجاربيئامحاطااكانوافقدخطرخانواقالمسيحيين

381



وأنهم361نرعلىكفاعليهميفترىوكان161

جبييتألموتمتدماوأنهم421المحرقةبالبلوىتتحنيسيأل

منيتألمواأنلنهمجيدوانه491لمأللهحياتهمددوايستهأنأل

ءلنحافىالببااخوحميميشاركونوأنهم341لهالبرئجل

59المااسالمائد

وحمدتمحرقةنجإلىمالمسيحيونلهتعرضمالناتبينالةفالرس

عنواضحةدفناعثفهقالمسيعألجلاالالممنوالكثيرللتشه

االلمذلك

الهومانيةالحكومةتيششالهفيالمسيحيونكانوقتمضىلقد

همأروماناوالجنودن8ااالوالةأندائمانجدالاألعسفرففى

وقدءالسواعلىواإلثنييناليهودغضبمنبولسينقذونكانواالذين

يناألالملجأكانتاالوشنىالوالهـسامحكمةانبقولهذلكعنجيبونعبر

األمربادىفىأنهالىجذلكفىوالسببالمجمعغضبمنلبولس

وديةاليوكانتالمشحيبن8اليهودبينتفرفالرومانيةالحكومةنكنلى

الحريةلليهودوكانوريةاالمبراءأنحاجهيعفىبهامىمسانةدي

الوقتذلكفىالعبادةفىالتامة

علىيضهموتحيالموقفبحقيفةالرومانتبصراليهودحاولوقد

ولكن2171ا8أعيالثالكورنثوسفىفعلواكماالمسيحيين

فىايتدخلولمولذايةيهوثطائفةبنالمسيحييعتبرونزمنااخللوالرومان

ذوهمبأشمئونهم

ففىبكاملهاالقصةتفاصبلوسنذكرنيرونزمنحعثالتفيرولكن

خسليقةمدينةكأومالوكالكمررروماحريقاندلعم46سنةيوليو91

تماماتهحهتأنرخفىفكانتعاليةخشبيةمنازلذاتالشوارع

موةاشتعلتولكثهاالفارتوانطظليالوثالثأيامئالثةألحريقواستمر

عنهامسئوالكاننيمنقالروتجمهوريشكولمضراوةبثثىأحت

لتدوراالمبراطنلركعلربكاملهاالمسئوليةوأقوااللوماوضعوالقد

481



حتىرومااحوالعدةيعدكانأنهالثممعبوآمنءبالبنامولعالوونان

وإكناالبدالىشثءملهتظلنيرونئوليةممانيدجلىمنيبنيها

مغتبطوهوماكينلزبرجمنالمندلعةاللهبالسنةيشاهدكانأنهكدالم
أوقفواقدالنارءاطناولواألظالذينانوقدقيلاللهببينظراالغتباطأشد

تخمدأنوشكعلىنتعندمماثانيةيشعلونهاأنادشوهدوأنهعمدا

المعابدواختفتالمدينةمعالمكلزالتفقدالمأساةلهولالفاسذهللقد

ستاتورجوبيترعبدكالعظيمالمذبحكسيماآراماوالوناعبد

وكهادفيمفهـالنامىواصدخالرومانالهةبيوتوكلفستاةابومحر

ءاستياوكاتألسذوالتصاليأسمنحالةفىالجميعكاندفارارقال

منالبدفكانطنفسهعنتالشبييبعدأننيرونعلىوكانعظيطالفاس

اررخاتاكيتوسويحكى5ءالفداكبشالمسيحيينفجعلءفداكبثس

فيقولالقصةالرومانى

للشعبومبراطاقدمهاالتىالهداياأوالمعوناتتفلحلم

المشفوماالتتريلىحدةمنتخففاأنااللهةلترضيةعيلهاالتىالمحاوالتوال

نيرونيبددفلكىولذاوقفيأوامرعلىءبنااندلعتقدالنبهانأنمن

ةالعاوبسيهماوراةالشسبمنطائفةتهامعمدشاعةاتلك

طقوسمنيمارلوفلماانظمكروهةالفئةتلككانتوقدخبالمسيحيإبن

بيالطسعليهحكموتدالمسيحاسمهالطاثفةتللةسفمىومبغيضة

الخطيرةالخرافةتلكاننشرفيوقدطيباريوسحكمءأثنافىلموتبالبنطه

المركزوهىنقطهوديةافىليسالحالفىعليهاقضىأنبعدثانية

أكفيهتارسالذئالبندذاتثارومافىحتىبلمنهبدأتاكالرليسى

ا5يخةاتتاتاكتيتوستسجألالمخجلةراألمورانفظاثع

اليهمنسبمماءياأبكانواالمسيحيينانفىمطلقاتاكتيتولهىيشكلم

ولكنجريمتهلتغحليةفدا11ككبثعىنيروناختارهموقدالمحريقاشعالئ

باحداثالتهامهمبالذاتالمسيحييننررونأختالموهوهاماسواهناك
السوادهذاعلىمحتملتاناجابتانهناكروطأحريق

581



التثسهيرحهالتلبعضفريسةقبلمنالمسيحبونكانلقد

المفرضيةوالدعايات

ءداوالعباليهودالعامتذهنفىدائماالمسيحيونيرتبأا

أبسطومنمكروهيندائىكانوافاليهودجديداشيئااينهلنسامية

ثمومنباليهودتهمةاىالصاقومانىاالالشعبرعاعلدىاألمور

بالمسيحي

يكنفلمأعتقدواهكتاأولسريالمرايعدالربانءالعشاكانب

تصلحتقالالتىاتاانعبابعضوهناكالكنيسةءألعضاسوىبالمسموحا

أوثجسدىيأكلالملى6كعبيالوثنيةالتشييرالتحلترويجكاساس

بأنتقولاثاعةلترويجكمصدرتصلحالعبارات5فهذالدميشربال

ءجاحتىاالشاعةبتطهأتحدثولتدالبشرلحومأكلةمنالمسيحيين

طفالأ5وأكلواأممقتلواالمسيحيينانتقولقصةفيهانتثرتوقت

بعحنعمابعضهميقبلونالمسإحيوتكانالربمائدةوعلهالوالدةخديث

فاشمابخذويسم541بظرسأالمحبةبقبلة

المحبةدليمةأى

ينالمسيبتاجتمابلتتنادىشمائعاتبانتشاركفيالهذاوكتان

منيكتفلمالجامحةوالثعمهواتالرذيلةفيهاتسودصاخبةحفالتكانت

المسيحيينضدالتمثهيرحمالتترويجاذللصعب

العائنيةالعالقاتتحطيمالسبببأنهمأيضاالمسيحيونأتهملمب

أفرادوبينللعائالتببنتفرقالمسيحيةأنأساسعلىاالتهاماهذاوبنى

والبعضمسيحبيئالىةاظعائلأفرادبعضيتحولفعندماالوأحدةألعائلة

بنبالتتفرقوالديانةهاةذفمععلىالعائلةتنقسمعليههوكمايظلاثخر

محبوبةيخرديانةتصأنالجالعائالت

فيهيحنرفآتيومعنيتحئصونالمسيحيينأنحقيقةاتخثتد

وعنالثانىءاأجاعنتحشواقدالمسيحيينالوعاظأنويبدبالنارالعالم

التهامكدليلذلكاتخت52و291الأعبالنارالعناصركلانحالل
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الحروحداثبلمسيحياكلن

اتهاماتالىوتأويلهاتحرينمهاييكنكليرةءأشياهناككانتفقد

عمدعنينيحبالمساألذىأقاليحاولونأناسمنسيحيينامكدباطلة
ائفةالزاالتهاماتفريسةوايقاعهم

كامثلبسبللسيداتدائياوققاليهوديةالعقيدةكانت2

السيداتمنكئيرافاناكالسلوكطهارةتسودهالعالمفىاألخاثقية

ألهستخدامفىإترددوالمثهايوااليهوديةالديانةيعتنقنبالعريقات
ضدنجألكراجمحةنسعورالتعبنهمأزواجهنعلىالتأثيرفىاتالميإلءهؤال

أذطاحيةورفقائهأسبإحدثفيماذلكعلىدليلويوجدالمسبحيين

بوكسعلىاضعلهادااليهيماثأثارءالكهفىسيداتطريقفعنسيديةبي
3105أعمال

ديةالينههمعتنقىمنالبط1جال1منللرونالمقربينمناثفاننوقد

احدىيوباياوكذلكإديدلمحبوباالممثلاليتبروصأحدهماحديثا

اليهالمقربةالبالدسيدات

ليضطهدطريتهثماعننيروحرضواقداليهودأنالمحتهلفمن

بالمسيحيينالنيراناشمعالتهمةالصتهتفقدحالأىوعلىالمسيحيين

ضدهبمووحشيةبعنفاداالضطشرارةواشتعلت

بأنهتاكتيتوسوصغالفقثمشروعةوسائلذااضطهادايكوئم

طلىفقدالنعذيبطونبأبشعالمسبحيينمنغفلجههوربفهلكقد

ءأحياوهماليرانفيأشعلصمبالزفتالمفسيحيين3أجساهيرون

نترسة5حيواناتجذودأيضاالحدائقلهلتلركحشاعلفاستخدمهم

ياةابقيدعلىثماربااربالتقطعهمصيدهكثبعلبهيموأطلق

تاكقيتولهعىيقول

يفطونهمفكانواموتهمرقطوفىبالمسيحيينالتنكيلفىتفننوالقد

علىميعلتهونكانواأوسهملتفتإالكالبعلبهمفتخرجوحوشبجلود
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كوسائليستخدموانكىالنيارلحريقمأكاليسلمونهمكائواأولبان

شبعريقومكانأويمإكتضللجمهورحدائقهنيرونوقدم6ةليأةلالضا
يقفأوالملوكيةالعربةئاسفىالشعبمعهويندمجكانبينماالسيرثفى

أنواعأقسىيستحقونالذينبنالمجرمموتفىوحتىىيتهفىبميدأ
نهلعليهموالعطفهالالشضشعورالنفدفىيختلجادعةالرالعقوبات

لنقسوةشخصنهممباعألمجردبلالعامللصالحيبدوكمااالمرليد
5144التاريخيةتانخيتوسلهسجالتللموتيتعرضونوالوحشية

المسيحىخالمؤهـمؤخرايرويهاالمريعةالقصةحوادثنفسونجد

كثرفثالذكأالوقنتفىالتاريخيةسجالتهفىسيفريوسعإسولبيكيو

موجودانيرونكانبينمابألشاحرقتروماأنحدثالمسيحيالبنعدد

وراالمبراطعلىرومااحراقتبعةيلقىالسائدالرأىولكنومالنتببمدينة

مدينةىيبنلنهاذمجدالجايكتسالطريقةبهذهأنهاالمبراطورظىولقد

منالهروبمحاولةوسيلةبأىيسمتطعلماالمبراطورأنوالواقعجديدة

وتبعاينالممسيحيانه3االتهاوجهفانهولذابالحريقاألوامرءاعطاتهمة

االمبراطورتفننفقدذحمبراكهمبرغمالتعذيبأنواعبأبشععذبهملذلك

يغطىكانالمسيحينبعضانحتىالموتمنعديدةلنواعفىالتفكيرفى

كانواوكثرونلهمبالكالدهامءجرامننيموتونمفتلىسةحيواناتبجلود
بهذهالموتيخثلركلتمنهمكبراعدداأناذحرقايموتينأويصلبون

يضيئواحتىيقلليسليونكانواءالمسااقبالعندانهحتىالطريتة

صدرتذلكوبعدالعنفايمأنيلجييعالمسيحيونتعرضالظرفبهذهالليل
شخصأىعلىمقالعلنيةالمنشوراتوصدرتديانتهملتحريمانينالقو
مسيحيايكونأت

قاصرااالضطهادكانونخدالوحشيةدوامةفىالمسيحيونهلكوهكذا

مصراعيهعلىبعدئذفتحاالضطهاثبابولكنرومامدينةضلىاألصلفى

ويكتبالشعباخلرفريسةوصارمكانكلفىالمسيحيينأمرفاكقفثمف
قافالفاتمو

حتىامتدتحةالعاالنبروتيةاالضطهادموجةاكتفسحتأنثال

مكاقكلالىوصلتاداالضحطءفأنباياتالوءشوأطىالهحوصلت

881



وعنلمااطوريةاالمبءأنحاجميعفىواضحةبصورةميحييناذأبررت
حسابعلىاثلذمحركةريرغبوناذكانواالوالياتسكانبهاسيع

ميولهيإبثمبعرومانىلحاكمسوىيحتاجونالفانهمءاألمناالمسيحيين
لهماكفريسدهيتخونهبارزمسيحىوتلهيذالوحشية

المدنرعاععلمغقدتهديدتحتدائمايظلواأنالمسيحيينعلىكان
المغرخثمةالقصصتنتشركانتماوكثيرارومافىحدثقدبهاالرومانية
ويغتبطونللدمالرعاعفيهاضوقيتأوقاتتمروكانتبالمسيحيينللتثممهير

علىحكامهناثوكانبنالمسيحيعلىالسريعالموثلقوانناالشنباألهعد
يكنمنمالدمااشيوةرغبايهكهباثسباعءالفوغايرضواأناستعدافى
دونعليهميفرضالذىالعقاببلالمسيحيينحياةيهعدمانىالرالقانون

نزيهةمحاكيةأية

وتدفقحياتهععىيأمنالمسيحىكانفصاعداالوقتذلكومن
صابالفويبدأالبوتكهربشرارةتحدثثمءثسىفيهايحدثالسنين

كلأجلمنوافهاألولىبظرسرلهسالةفيهكتبتالذىالجوموهذاكان
ءلإلجاشعبهيدعوبطرسفانبواجهوهانالمسيحيينعلهـءكانما

وتكذبتقزمانبمفردهايممتستطالتىالمقدسةالمسيحيةوللحياةةوالشجاعة
منلهتعرضواماكلفيالسببكانتوالتىعليهمتطلقالتىالشائعلتكل

الهوتيةعرطقةأيةعلىللردتكتبلماألولىبطرسرسالةانتعذيب
للخطرمعرضةحيلتهمكانتالذينءوالنساالرجاللتقويةكتفتولكنها

لشكوكا

الرسالةكاتبحقاهربطرسبأناالعتقاديدعمماكلأبرزنالقد

خرجقليلوقتمنذفانهتقبلىمنقلناكماولكناسمهتحملالتهاألولى
أنيعتقدوتالذينبقليقلينسوعددهمتازينالمالدارسبنبعضصننا

لوحهةتمامامننجانبنامنونحنالرسالةكاتبيكونأنيمكىالبطرلس

نعرضأنالعدامنوإكنالرسالةكاتبهوبصرلهمىانالقائلةالنظر
منفافهذهالنظروجهةعلىالنوافقكناوانحقىاألخوىالنظروجهة

يدعههاالنىليلاكهوومانظرهموجهةحقبقةنعرفانشثليفالواجب
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هدهالنظرووجهةأخرىبألهسانيدالدليلهذاعلىنردأننستثليعقد

الكنيسةكتابفىلىاالمللبطرسمخصصقسممنمأخوذةمعظيها

3ثاسمسممنلهستريترصبكتبهوالذىاألولى

كريبصمت

كلهالنديدالحهدفىلحسفروجداليالكتابمقدمةفىبجيكتب

داراألرسبطمالةلرماالمبكرالقوىجالتأبمنليه

كهالكنيسقوالومؤرخمظيم11ابعالرالقرنعالمأيوسوبيولىيعتبر

فىاعذذحولهايثرلمألتىاالسفارضمقاألولىبظرسوسالةالجثيد

منءكجزبصحتهاحمتواجماعبااالولىالكنيسةقبلتهاوالتاوقتاى

طناكولكن4152الجامكيالتاريخايوسبيوسالمقدلهسةالكتب

مالحظتهايجبالتىءاألشيابكض

اقتناعهليثبتالكتابقدامىأقوالببعضيستشهدسبيولهمىفايه1

بالنسبةذلثيفعلالأنهمعالجميعمنبهامعترفاالولىبطرسبئ

الدليليقدمبأنسيبصابهاحسالهمىثلفبولسلرسائلأويلنال

اللمحسفاراالخرىأبةباكميالرهينقفىضرورةاالولىبظرسلرسالةبالنسبة

ينثصكمنيوجدكانهأمأيوسيبسىخلدفىيمورشكأىهناككانهل

بايجياعالرسالةقبولفىشكهناكوهلاقناعهممنفالبد

أنهاستكولتوبنيبالجإبدالعهدلبرقوانعنكتابهفىب

بطوسرسالةصحهعلىاالولىالكنيسةمئأحدضىيحعنطأفمنبالرغم

يستشهدوناالوائلباى7امنتليالعددانجدأننسالمدهمنانهأالاألوله

منهايقتبسونائلاألالغربيةالكنيسةء1بامناليسروالنذرلها

مهداستثالمقدلهالئتابأقوالمناقتبسواالذينأولوهوفترتليانلم

رسالةنفقطاصتباسانببتهبممنالجديدالعهدمناقتباسا8527بحوالى

كاتبهورسبطأتأوفللدهشةيدعوأمروهذااألولىبطرس

معروفةرسالةاتكونأننتوقعفاننارومافىكتبهاوأنهالرسالة

يقتبسونالغربفىالكنيسةرجالمنكثريننجدوأنللجصيع
منهاه

091



باسمتعرفالجديدالعهدبأسمفلررسميةقيعلمةأقدمان
وهىاكتشفهاالذىاتورىموهـالكاردينالالىنسبةموراتورىلحة

حوالىرومافىنيسةالغبفتهاوالتىالجديدالعهدبأسفارالرسميةقائحة11
موجودةكواالولىبطوصرسالةأنحقانق11أغربومنالأ07سنة
التىموراتورىالشحةبقذلكعلىردايقالفقداالطالفعلىالقائهةبتلك
صليةاالالئحةفىالرسالةعناشارةهنالةتكونقدوأنهناقصةعندنا
اتالىاالدليلةقرابعدقيمتهيفقدالردهذاولكن

فيالجديدالعمدفىدسالماالولىبطرصالةرلهأنفالحقد
أسخهـارضمنتدرجلمفالرلهسالةم373سنةحتىالسوريةالكنيسمة
للعهدالسريانيةالطبعةعملتحقىالسوريةالكنيسةفىالجديدالعهد

وقدمسنةالىحوسمكاللطبيشيتوباسموالمعرونةالجديد
ةالرسميالسريانيةالطبعةهىالبيشيتوباسمالمعروفةالطبعةاصبحت

العهدمنأجزالهولبطرسرسالةتكنلمذلكقبلولكنالجديدهدللع
العهدبأسمفارأتىالذىهوتاتيانأننعلمونحنالسريانىالجديد
عندسورياالىمارمنبهاجافقدالسريانيةالكنيسةالىالجديد
هذاوعلىم271سنةهناكللكنيسةوتأسيسهاديسهالىذهابه

صحيحةايديناتحتالتىموراتورىالئحةبأنالقولفيمكناألساس
للكنيسةالجديدصهداضعنتكنلماألولىبطرسرسالةوأن

م071سنةحتىرومانية11

وفىالرسالةكتببطرسكاناذاخاصةالدهشةيثوأمرهذاوأن
أنلنايبدوفانأل6معاتمائقالتللثكلأمامنانضعوعندمابالذاتوما

ليدىجانثهافىمايقالكفوأقاألولىبطرسرسالةحيالغريباصهتاهناك
شائعهوكمامتينأساصعلىمبنيا

يمسلساهالىوالرسالةلياولىبطرسرساله

أهلالىوالرسالةلىاألبظرلسعالقةفانهناكذلكمنواكثر

ونختاراالثنتينبيناتوالعبااثفكارفىكبيرتشابهفهناكأفسس
ذللثعلىكعينةالتاليةالمتشابهةايأليات
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ناولدالكثرةرحيتهحسبالذىالمفمعيحيسوعربنالبواللهمبارك

مبارك3أبطرس1اثاألمواتمنيسوعبقيامةحىءلرجانانية

فىالسهاوياتفىروحيةبركةبكلباركناالذىالمسيعيسوعربناأبوالله

113أفسدىالمسيح

النعمةعلىبالتيامرجاحمأفالقيصاحينذهنكمءأحتامنطقوالذلكال

31ابطرسأالمسيحيدسوعاستعالنعنداليكمبهاتىيالتى

641أفسسألبالحتىلحقامحمممنطقينفاثبقوا

األضرةاألزمنةفىكرأظعدولكنالعالمتألهميسقبلسابقامعروفا

ألالعالمتأسيدغبلفيداختارخااكه02أبطرداأجلكممن
4اأفسس

وقواتوسالطينومالئكةءسما11الىمضىقداذاللىيميغفىهوالذىل

فوقالسماوياتفىبمنهعنوأجلسه32بطرسالهمخضعة

12و02أأفسسدةوسياوقوةوسلطاناسمةريكل

منكلفىمتشابهةوأوبتاتهماجواللزللعبيداألوامرنجدأيضاثم

األولىبطرسبأنجدلوهناكأفسسأهلالوالرسالةاألولىبظرس

لفسمسهلالىسالةاللىأنمنوبالرغمهذاأفمفىأهلرسالةمنتقتبس

جهعتقدبولسالشهـوأنم46سنةحوالىكتبتقدتكهنأنالبد

سنةأيضارسالتسهكتبقدبطرلىكانفانم9سنةحوالىوحررت

أفسسأهلإلهـالرسالةعلىالتعرفلهتسنىفكيفم46

القولهذاعلىردمنكثرهناك

الموحدةاتعاليمامنكلجوللزوجاتواللزواجللعبيداألوامرانا

فبطرسكنائس11كلفىالمسيحيةالذيانةمعتنقىلجميعتقدمللكنيسة

شالعةمادةيسستخدمكانكليهماولكنبولمسلقولمستعرايكنلم
الالستعا

بعضهناكأنأساسهـعتفسيرمايمكنالمتفسابهةألعباراتكلب
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كعبارةاالولىالكنيسةفيمالوفةكانتالتىاثفكاروبعضلمبارات

التعبديةاللغةضمنكانتفقدالمسيحيسوعربناأبواللهمباركا
وبولسبطرصمقكالفانولذامكانكلفىاألولىالكنيسةفىستعملةالم

هايستعمنحاجةهناكتكهأندوناستخدامهاويفوهجيدايعرفهاكان

خرامنالواحد

فليسالرسالتينبيناتالعبانتلتبادلهناككانانوحتى

رسالةمناقتبستالتىهىاللولىبطرسنتكيأنبالفرورةهذامعنى

النذلكيكونأنالجائفومنالصحيحهوالعكمسيكونفقدأفسس

هسلفسأهلألىالرسالةمنتعقيدالقلاالولىبطرسرسالة

منشيئااستعارتقداألولىبطردكانتانفحتىوأضراد

فانهولذاواحدتوفيروثافىكاناوبولسبطرصفانلفسدىرلسالة

قبلأفسسرسالةمننسخةشاهدقدبطرسيكونأنجداالمحتملمن

معاألفسكاربعضنمصأقديكونوقدالصفرىآسياالىترسلأن

بولس

ألنهامتأكروقتفىكتبتقداألوألبطردرسالةبأنالقولوأما

ىأساوالحقبقىوغرمزكدفيرأمرسأفساهلالىالهالرمنتقتبس
الصحةمنله

رفيقكمللشبخ

هذهكتبقديكونأأيمحنالبطرسأنعلىبعضهماعترض
بطرهىارفيقكمالشيخأنابينكمالذينالشيوخاللبالعبارة

ينسمىأنيمكنوالليخاليساألمرحقيقةفيبطرسانوقالواأ5
وظيفةعنتختلفالرسولووظيفةرسوالكانفبطرسشيخاففسه

علىيتتعرالوسلطانهعملهبأنالرسولمهمةتتميزكانتفتدالشيخ
الشيخكانبينماسالكناجمبععلىتوزعكانتفكتاباتهواحدةكنيسة

واحدةبكنيسةرنبيالرسولكانالمحليةكنيستهفىااللهسلطانال
الجديدالعهدتففسير31م
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مرتبطةالشياخةمهمةطنتبينماالكناشلزيارةمكانكلفىيتنتلكان

فقهكنيستهشطاقداخلالشيخفعملثمومنمعينةبكنيسة

احتراماأكنروظيفةهناكليسمتانهننسىأاليجبولكنحقهذا

كلهالمجتمعاحترامموضعالثميخككفقدالشيغوظيفةاليهودعند

المنازعاتولفضاكلالمثتجاهالنصحلطلبالجماعةاليهب1تذوكانت

سمىياذكريبةعباردستعحليالكيهودىفبطرسالندالةتحقيق

بهيوحىوالذىلنفسهالسلطةءادعايتجنببذلكانهبلشيخانفسه

كاتالذينأولئكموقفنىنفسهيضعوشفقةلطفبكلوأنهرلهموللقب

أليهميتحدلث

المسيحالمالشاهد

ألتهالمسيحآلالمشاهدابالحقيكنلمبطرسأنعلىاعتراضهناك

وهربواالتالميذكلتركهبستان11فىالمسيحعلىقبضأنبعد

يذالتمنأحديكنلهالمحبوبالتلميذءباستثناوأنه6265متى

72و9162يوحنالبصليبشاهدا

فىالمثهاددوتلكبالقيامةشاهدانفمسهيفمممىأنالحقلهفبطرص

شاهدأيكنلمولكنه22اأععمالالرسولوظيفةهىالواقع
للصليب

اهدثمبأنهعىاليثىعبطرسرذلكومحافكارهيمكنالأمرهذاأن

منيعانىوهوالمسيحرأىأنهفالواقحالمسيحكماهدثبلللصلب

4واألخءالعشافىالحاسمةاللحظاتوفىلهالناصرفضءجرا

المسيحفيهاانكرأنلعدالتىاللحظةوفىالبستانفىالمريرصراد

دةانهاهتفىقيلوحسعنا6ا22لوقاااليهونظريسوخالتفت

المكسورالقلبماكلالمسيحانكاربعدالنظرةتلكفىتجحع

المسيحآالمعنعبريأنئالحةبطرسعلىينكرالذىالنقدذلكان

الفراعمالويعوزهرقاصنقدلهولفاكشاهد
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المتععبعاسمبسببالضطهاد

فىكتبتاألولىبطرساتصول11يويدالذىالرئيسىالجدلولكن

ضطهادااشارةمنبالرسالةوردماألماسعلىمبنىمتأخروقت

انجريمةيعتبركانءاالرسافيهكتبتالذىالوقتفىانهفيقولون

المنأكمالىيجرونكانواالمسيحيببنوأنمسيحيااالنسانيحممبح
فالرسالةمسيحيينمكونلمجردبلفيهملعلةوالارتكبوهالجريهةال

كهسيحيينايلمتوام4المسيحباسمالتعيرغىتتحدث
461

ختاريبدايةفىوانهم001سنةبعدبدأتاالضطهادمرحلةانقيل

لروناضمطهدهمكياثبكفاعلىيضطهدونالمطميحيونكانسةالكني

الجرانمثاببارتنيتثههالمسيحيرنكانالبدايةففىلروماحركهمبححبة

تمنخدانالوالثكمتأخوتمتفىاألحييقمسيكونهملمجرديضهدوالمموأنل
م211سنةصدرالذىالقانونبموجهذا

صديقابلينىوكانبديبيةحاكمبلينىكأنالوقتذاكفض

لحلهاتراجانعلىمشاكلهكليعرضفكانتراجانلالمبراطورثسخصيا

لنهيدركبلينىانوبفينبةفىالظهورفىينالمسيحيمشكلةبدلتوقد

للقانونبطاعقهمعرفوامواطنونوأنهمالمسيحيإلبنعنينجمضرر

النهاربزوغقبلمعينيوماالجتماعاعتادواقدداانهم5اخبرووقد

جرائميرتكبواباالأنفسعهمعاهدواوانهمكالههـمللهسيحترلبمةواليرن

ذمتهماودعقدالمااينكرأوالوعدعروايكأويزنواأويمرقواوأال

سؤاالسوىيساللمأمامهمثلواعندماولكنذلككلنىبليقبلوقد

مرةسالهمأقهوافالذينمسيحيونهماهللهسألتهملقدقالاذوأحدا
يتادوابانأمرتأصروافالذينبألعقابمهدداوثالثةثانية

ألللموت

علىتراجانردكاتوقدمسيحيونلنهمهىالوحيدةفجريهتهم
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ويثبتمسيحىأنهينكرشخحرأىوأنصواببلينىفعلهمابأنلك

فوراساحتهتبرأمسيحياليسأنهاثلهةالذبائحبتقديمه

كثبرةمعلوماتهتاكأنيتضحئنينابينالمتبادلةالرسائلومن

رسائلاىاقرارأوقبوليصحأنهتراجانويقرريحيينالمسضدوردت

79و69رسائلبلينىبياناتأيةفيهاتردمجهولة

وأنتواجانعهدحتياننبدألماالضطهادمنالمرحلةهذهانقيل

االنسانيحسيرأنجريمةتعدبأفيوحىاألولىبطرسبرلهسالةماورد

ترأجانلكحرمالةالركتابةزمنيرجعأنفالبدولذامسيحيا

سرخطنيبئأنمىذلكعلىبهانردالتىالوحيدةةوالظريق

حقيقةادبايرذلكونوفحالرومانيةاالمبراطوريةفىوأسبابهاالضطهاد

نتائجئالثمنهاتتفرعةلساسي

كانتقسمينالىمقسيةاألديانكانتيومانىالالحكمتحتأ

انسانألىومصرحانجالطيمئبهامعترفوهىبهامسموحأديأنهناك

وغيرالدولةتحرمهاانلديهناكوكانتشعائرهاوممارلةاعتناقها

يدعلىاضطهادهلكانانساقأىاعتنقهافلواعتناقهاانعسانألىمصرح

مصرحالغرالديانةصسعائريمارسثمخصفأىأمراضرورياالشرطة

خارجالذلالتبعايعدوكاتقاتل11أوكالسارقتمامامجرمايعدكانبها

الحكمويستوجبالقانونعلى

كانتديانةأقيأنبمعنىةبنمتسامحكانوااليومانأنالىهناوفشير

فلمبهايمرحكاتالممنىوالنظامللسلوكالعامة6لمبادعتمسال

بطبيعتهممتسامحينوكانواباثضهادنيتميزالرومانيكن

يعرفلمءبدذىثبففىبهامسموحديانةاليهوديةكانت2

لهمسبةبالنالمسيحيةتكىؤلموالمسيحيةاليهوديةبينالفرقومانال

بينعداأوخالفأينشوبوأناليهوديةبامذاهمنمذهبسوى

فىالهومانيةالحكومةيهمخاصادينيافزاعايعدكانوالممسيحيةاليهودية

المسيحيةلهتتمرضاخممملهادرخطاىهنالثيكنلمذلكوبسببءثى
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ضمنتعتبروكانتكاليهودينيتماماهبسادة11بحريةتتمتعكانتقد

بهاالمصرحالديانات

كبيراحتالفهنلثذلثومعءثمىكلقلبنيرونبهقامماأن3

الرومانيةكومةالاكتثحفتةاليهودبهقامامدبرلعملنتيجةكانذلكأن

أوالالمسيحييناضطهدننرأنصحيحالمسيحيةعنتخقلفاليهوديةأن

أنهويماءالفمىولكنصوصاالحرافبلمسيحيينلكونهمليسى
مستقلةديانةالمسيحيةأناكتشفتتدالحكومة

الحالفىالمسيحيةغالديافاعتبارلذلكالحتهيةالذتيجةوكانت4

خارجايحىكلالحالفىولصمحمحرمةدياثةبهامصرحغيرديانة

بساطةبكلألنهبلارتكبهاجرلهةألىليسومجرماالقانونعلى

انىالروهالمؤرخذلكفىودليلناتماماحدثماهوهذاأنوالواقعمطسيحى

أذنرونحرمهاالتىوباألموءباألثممياقائمةفكلىالذىساوتونيوس

يقول

ووضعتالذميمةالعاداتتكثيرعلىءالقضاتمحكمهأئناكفىدا

تهريععألةقامماية11الويئمولصبحتالمنصرفمنللحدكعيرةقوانين

الخضرولتءباستثناالعامةالمحاللتافىالمطهيةاألطعمةبيعومنعالطعام

وهمالمسيحينهعلالعقابوأوقعالمكوثتلنواعجميعيباعكانبينما

كذلئهنيرونالفىوثدكعارةجديدةبخرافة2منتقدعبالثمنطائفة

للوتوثاطولءجرامنمناعةاكتسبوااذاالذينالمركباتسائقىوظيفة

المدينهمنطودوقدالجمهوويغشونطويلةمسافاتهبونفيصاروا

فرقتهبمأدولفالصامتةالمشاهدميثلىكلكذلك

تعسسفيبطأنعلىالدليلألنهابكاملهاةالفقبتلكالهستشهدنالقد

وواضحعاديابوليسياءاجرايكونأنيعدلمنيرونوقتفىالمسيحيبن

يحدثلممجرمأمسيحأملاعتباربأنلحتراضداعىال4لذالوضوح

للتعذيبمعرضامسيحىملكاننيرونعهدفبعدتراجانعحرفىاال

ستموأمكأناالخمطهادأنيعفىالوهذأمسيحىألنهسوىليدسوالموت

كعجردوقتأىفيوتلةمعرضاكانمسيحىأىانيعنىولكنهوثابتا
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أىحدوثدونحياتهمإطيلةمنطقةفىمسيحىأىيعيثمىفقدبولبسىءجرا

شهموربضعةكلأخرىمنطقةفىضطههاداموجاتتحدثوفءئى

نفسهالحاكمعلىيوقنهااألمركانفقدلسمببينيعزىذلكوكانقليلة

كهاضدهمالتانونينفذوقدءسوبأىالمسميحيينالحاكميمسالفقد

فقدمعلوماتمنايحاكمسمعالىيصلماعلىيتوقفكذلكاألمركان

أيةاليهوردتاذاولكىالممسيحببنضدءاجراأىيتخذأنالحاكميودال

عمهكانءالدماطنبفىيلحوتءالغوغاكانحىمسيأىخمدماتمعله

المناسبةدـبهألمانىرعيديقامحتىالمسيحيينفيذبحيتحركأن

دهمالرومانىاالنونمكاملةالملسيحيبنموقفمقارنةوييكن

فهناكالفارقمعاخياساأيامنافىتحدثالتىالبسيطةءاألثسياببعض

يتهعربضخصيذركأنبسيطامثالخذقانونيةالغرالاألعبعض

طويالوققابهذايصمهحثقداثنوارةءاضادونالليلحولمنزلهخارج

ورتتطىاذاأوذلكلمنعءاجراأىاتخاذاألمنسلطاتأرادتاذاؤلكن

أوشكوىأحدهمضداذاأوالقانونضدصارخعملالىالعادةتلك

كانزمة11العطوبخةوشوقيعالقانونتنفيذمنافنفالبدالبوليسلبلغ

القانونعلىرجيناتنو3طفقدهكذاةراطورياالمالفىسيحيبنالمموقفأ

لمأديموقليسداسيفولكىضدهمءاجراأىيتخذالاألمرحقيقةفىولكن

ضدهيبلغتىييالتغهنحدبئيفالباستهراروسهمولفوفمعلقاأكان

اأوجعبللموتإصعرضوومتىضدهمءاجرأأىالحاكميتخذومتا

أطمالمنوننبهقاممابعدالحدهذاألىتطورقدالموقفبإنجيداجمفهم

أنتعرفثالوقتذاكحنىالرومانيةالسلطاتتكنفلمالمشيحيينصبد

وأصبحذلكعرفوايخالتاثذلكبعدولكنجديدةديانةالمسيحية

القانونعلىخارجالذلكتبعاالمسيحى

األولىرسبطرلهسالةفىمدونهوكماالوضعجملذللثلنطبق

وايمانهم6اكلةمخنوبتجاربمحاطبطولىلهيكتبالذىالشعب

حمالتيجتازونأنهممثم7أكالمعادنبالناريمتحنألنمعرض

بحفداليهمموجهةسحصنةباطلةباتهاماتضدهمءفتراواالتشهو

ضطهاداةاموجاتبقاسونهم44ا25136ا22
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يتوقعواأنويجب6159و41و421مسيحيونأئهم

421لذلكيستغربواوالاآللمتلكحدوث

نعركاوصاروا71و341البرلجلمنتألمواانطوباهمولنه

فىذلككلحدوثيفترضألنداعف431المسيالم

اكلأنفسهمالمسيحيونضيهوجدالذىالظرفهوذلككانفقدتراجان

علهلوجودهمالروماليةالحكومةتنثهتأنبعداالمبراطوريةءأجزامنءجز

األولبظردرسالةعنهتحدئناالذىفاالضطهادنيرونفملةأثر

لأأوبطرسزمنبعدحدقدكتابتهاأننعتقسدأنحالبأىيجبرناال

الرسالةكاتبليدىبطرسى

الملككرموأ

هوبطردبأنصعتقعونالذينأولئكعلىالردفىأيضاونمستمر

االلروفهفىكنبهمالبكتبيكنلمبطرسانيقولونفهمالةالركاتب

أجلمنبثمرىترتيبلكلفاخضعواكقولهوننوقتفيحدئتانتى

منهفكمرشلنالةاأوالكلفوقهوفكمنللهلككانانالب

كرموااللهخافواالحضلفاعلىوللمدحالشرفاملىمنتقامل
23171لمالملك

امبراطوراونفيكانعندماذلكبطرسيكتبأزيمكنالانهيقولون

الىرسالتهفىبولسعنيالبالتىالفكرةنفستلكأنهىالحقيقة1ولكن

سفرءباستثنااجديلىالعهدتعللبمكلففى7أ31روميةاهل

مواطنايكونأنصنلهسباألمرأنيتضحلروماالويلنجدحيثالرويا

رننربطاالحسىبصيته5الموجهةاالتهاماتىبطويبينصالحا

مواظنايكوتأنإدميحىاعلىكاناالضطهادوقتفىوحتى51

أفتازالملموجمهبهبدظهأناالضطهادضدالوحيدودفاعهصالحا

يكنبهبطرلهسنجدأنت6ستحبالممنفليدالعقابذلكيستحقال

001نلك
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رعويةورسدلةكعة

مناألولهردبطرلهسالةأتيؤمنونالالذينأولئكرأىاذنهوخفما

أتتئفجظرهتىاطئاج

الختاميةآلوالتحل1دأأالوسالةمقدمةانأواليتولون

الرلهسالةصلبضهنيكونالمولنهمامؤخراأضيفتاقد52141أ

منفصلينجزيكإنمنمكونةناعليههىكهاولىابطرسأنأيضااوقيل

مكانوأفضلللهوصمكرخدترنيمةنجد4111ففىبعضهماعن

ءالجزنجد411الى3أمنافقالوافانهماولذاالنهايةهونلها

ذلكانأيضاوقيلىهيديالذعءالجزمعالرسالةمنهتتكونالذىألول1

معيدانيةبمظةعنعبارداألصىفىكاناالولىبظرصرسالةمنءالجز

االوالنصعيحة312تخلصناالتىالمعهوديةالهاشارةفيهبونجد

فىنقدمنصسائحوهى28137واألزواجوالوجاتاملخد01

بدايةفىوالذيناألخرىالدياناتمنللمسيحيةالجددللمعتنقينلغالب01

فىدتهوالشكرمدالكلماتانوقيلالجديدةالمسيحيةللحياةررنجولهم

األولءالجزفلكتنهى411ا

ءجزهو4721511الرسالةمنالثانئءالجزانأيضأوقيلط

ملينالملتضويةكتبترعويةرسالةعنعبارةوهوتماماحمستقل

الوقتفلكفىالشيوخوكان42192أيضطهادقتفىوتعزيتهمي

ويخافيمناالكنيسمةساعدكالنوافقداألهييةمنكبيرجافبهلى

3ا5والزهومكلالطعليهميسيطرأنمنالرعويةالرسالةعاتب

54عاتقهمعلىالملقاةالساميةالمهمةبأمانةيتميواانيحثهم

جزجمنالىاألولىبطرسرلهسالةتنقسماذنالرأىهذاعلىءفبنا

االضطهادوقتفىكتبترعويةورسالةمعمدانيةعظةمنفصلبز

بصلةلبطرسمنهماأىتنسبوال

يوماوليستالصفرىأسيا

ولىابظرسرسالةكانتأناألفكارهذهعرضفىولنستمر



كتبتينفاالكشحلهادوقتفىرعويةورلهمالةمعمدانيةعظةعنبارة

أىمناكيكونأناذنداعىفالبالرسالةصلةأيةلبطرسيكنلماذا

اتستخدمأوتعرفالبمأمانيالمفالكنيسةثمومنروماوبينماارتباط
طالحقابعضهنالنوضحاافنكتبتفأينالرسالة

مجموعهااوبيفينيةشاوثوكبدوكبةوكالطيةبنطسى1ا

سينوبومركزهاالصغرىسيا7فىوييأت

الذىدابوليكاربوسدايسنملرسالةمناقتباساكثرهموكانيب

ىالصشآسيافىوكانتلسميرناأسقفاكان

نجداألولىبطرصرسالةفىالواردةالعباراتبعضهناكيب

أ53بصرساففىالجديدالعهدمنأخرىءأجزامثيالئلهدا

اأيضاالكنيسةتوصفا31يوحنا2وفىبالمختارةالكنيسةتسمى

المسيعيسوععنمفتزب1181بطرساوفىالمختارةباثتال

بهمنونئنىلكنناهـالترونيكنتموانذلكتحبونهتروهلمان5الذىال

سوحيقالهبهاطبعاناسياوهذاجيدوهبهينطقالبفرحفيبتهجون

م0292يوحنايرواولمآمنواللذينوبىداطيوحناانجيلفىلتوما

52بطرسااللهرصيدةيرعواأنالشيوختحثولىابطرسالةور

71ا25ايوحناغنمهرجمىبأنلبطرسيسوعأمرالىبنايرجعهذا

همأقاالقىللرعيةزواكتمبأنيفسمسلثمميوخالختاميةبولسولوصية

رسالةانالقولوخاثصة0282الأممأساقفةفيهاالقدصالروح

قالهوبمايوحنارسائلوفيالرابعاالنجيلفىءجابياتذكرنااألولىبطرص

لفسسفىيوحناورسائىيوحناانجبلكتبوغالباأفسسفىبولسى

الصغرىآسيافىوأفسس

فانهالرسالةكضبةإتأيهالمتعلتىالالسمعلىلبابةدراستفاوفى

يالصعفرىأسياالىتشرالمسبلكلأنيبدو

الرسالةكتابةظروفه

تحديديمكننناهلةإلصغرىاسيافىكتبتالرطمالةأنرعمفعلى
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فيجاممانعلمنحناثضطهللىوقتفيكتبتلقدالرسالةروف

للمسيحيينعظيماضطهادم211سنةببثينيةفىحدثقد4أذبلينهـمعائل

أننفترضونحنالرسالةمقدمةفىالمذكورةالوالياتاحدىهىيثينيةلحب

الوقتذلكفىإلملمميحإلينوتشجيعلتقويةكتبتقداالولىبطرصسالةر

عثرقدالصغرىاسياسكنااحدىفىكانواالذينلحدأنالجائؤضمن

مشجعةوكلمةالمعحوديةنءعظةعنعبارةوهماالوثيقتينهاتينعلى

بطرساسمتحتأرسلهماوقدالضيقزمنفى

فقدتزويراليعدالعملذللثكنلمالوقتذللثفىأنهنسجلأنويجب

الكتابءعظمالسماالىالكتبنسبةواليونانيةاليهوديةالعاداتمنكالنت

عليهرغبالادياثشينايعدالقديمالعالمفىنلدوكاناللقداما

اياولىبطرسىرسللةكاتب

مننتخيلأنيعكننافهلاألولئالرسالةكاتبهوبطرهىيكنلماذا

التىالجوهريةتصظ11عضداستعرضنأنلنحاولاالرلسالةكاتبيكون

منيكونأنيجبأنهسابقاافترضنالقدالرسالةكاتبفىتوافرهايجب

شيخايكونأنيجب4فاذذاتهاالرسالةعلىءوبناالصغرىآسيا

51بطرصاالمسيحآلالموشاهدا

الشروطهذهفيهتتوفرشخصهناكهل

قضرالذىم071سنةحوالهيرابوليسسقفلبابيالهىيخبرنا

فىوطرقهمصادرهعناألولىبالكنيسةالخاصةالمعلوماتيجمعحياته

منماتعلمتهكلبعنابةلكمأقدمأنفىأترددالانىفبضولاتالمعلوحمع

فاشىالثميوخأتاالعمبنوكانأحدءجافانالحقأنهوأثقاالشيوخ

توماأوفيلبسىأوبطرسأواندراوسقالعماالشيوخاللقوعنلسأله

قالهعماوايضاالربجذظمنواحداىأومتىأويوحناأويعقوبأو

تفيدنىالالكتبأنأعتقدنىالربتلهيذايوحناالشيخأواريستيون

هنافدأميامنالمامناحيةتنبضاتهمأصوكانتأنالىبهافاهالتىبماألقوال



للربتلميذاوكاقشخاكانفأرستيونأرستيوناسههشيخذن

األولىبحلرصرسالةعالقةلهفهلالربالمصئاهداثمومن

وسميرناارستيون

بمانداأرستيوندأتنجدالرسوليةبنالقوانكتابنقرأعندما

اكئرهممننلهشيهأالاسمذفسوهوالسهرناألوائلاألساقفنمن

أيضهاسيرناأستهنهابوليكاربوسانهاألولىبطرسلرسالةاقتباسا

التواثشإئامنليكاربوسبهيقتبفىأنالطبيعىمنوأنهبعدقيماءجاالذى

عنعبارةالرسالةتنوقينالجائزمنفهلسميرنالكفيسةالقديمالدينى
سهيرنالستفنأرستهكقبهحارعويةسالةوأالمعموديةعنعظة

السبعالىالعممبعلرسائقلنرتعمالحظتهيجبآخرءثىوهناك

مهاالبتةتخفالسحيرناالىالرسالةولنقرأالروياسفرئالكنائس

السجنفىمنكمبعضايلتئىأنمزمعابليسهوذابهتتألمأنعتيدلنت

فساعطيكالموتانىأمياكنأيامعشرةضيقلكمويكونتجربوالكى
201رؤياألالحياةاكليل

بعارسرسالةفىظنالالمتحيماثاالضطهادهوهذاييكونأنيمكنهل

رلهسالتهسييرناأسقفأرلهسننيوقكتباالضطهادهذابسببوهلاألولى
الولىرسبطرسالةمناءجزبعدنيماصارتالتهالرعوية

االولىبظرسراللةيعتقدكفهوستيرترصبرأىهوهذا

نامهلسقفارستيونكتبهارعويةورسالةمعهدانيةعظةعنعبارة
م09سنةلسهرناصمعبوتعزيةلتقويةالوعويةالرسالةتلككتبتوفد

صارتوقدالكتيسةإكلددياالرمسفرفيالمذكوراالضطهادكانعندما
حوالوبعدبهونشزسميرناكنيسةتقدلهسهياتعبدتراثاأرستيونكقابات

فىوانتشربيئينيةفىحددولثتنطاقااوسعاضطفادنشبسنةعثمرين

أنههاوثحعرونأرستعظةرسالةلحدهمفتذكلىالصفرىآسياشيال

سولالىبطرصاسمخحتفأرسلهمامحنتهاوقتفىللكنيسةالزمتان

العظبم



هفكركالرساأل

بطرسرسالةأصلبخصوصياالنظروجهتىبالتفصيلأوردنالقد

أوردهاالتىالنظريةأهييةفىالنشكونحنوكاتبهاكتابتهاوتاريخاألولى

نيعتقدالذينأولئكأنأيضائنشكوالطرافتهاوفىستريترصب

تؤخذأنيجبانتىحججهمأوردواقدمتأخروقتفىكتبتقدالرلهسالةبأن

أنفىللشكيدعوسببأىنركأالبدورناأننامعهذااالعتباربعين

وأولروماحريهتبعدكتبتوانهانفسهبطرسرسالةهىالرسالة

آسيافىالمسيحيينتقويةهدفهاوأنقصيربوقتللمسيحييناضطهاد

ويشتزعليبتلعهميتسعتيارهكانالذىاالضطهادمواجهةفىليئبتواالصغرى

منهمانهماي



الؤللماحاأل

العظبمالصراث

اتصشمتائمنغزبولإلىائسميحلسوعرعولبطرمن

ألصقتفىبانمخعارينيثينئةويموأئةكحدبموغالثيةبنتس

بئوعدآورشالطاعةألردجتفدبروفىبئانه7بااقه

موولللففمألئهملتاكزانمسيهص
2اأ

فىفتهـسليالجديدالعهدفىةفقلىأىوجمالسيوأننجدماكثيرا

اتثيرهاالتىواالحساساتاألفكافىبلتحويهاالتىالكلماتوفىهاظاهلى

فواضحخاصبنوعالفترةه9ونعلىينطبقوهذالكتابتهاالدافعهىوالتى

التىاباطلةاسرتهممنافتدواالذيناللمميينكتبتقدالرسالةهذهأن

ولكنهمشعباقبلمنيكونوالمالذين810اءاآلبامنتقلدها

مضىالذىالحيماةزمأركانواقفقدا2اللهشععهاناواصا

431والشهواتالدعأرةتيسملكون

تكقلمالتىفكاروااكلياتإتفمتتخدملنهاالفترةهذهفىماأبيزان

يظنونكانواالذينبنإلملمهيسعبهاوتنالمخقارةاألمةلليهوداالتنسب

وقوداليكونوااألمييين3صلفقداللهداانقبالقيلاللهرحمةخارجأنهم
فأفضلهكذاسحعقهايجبالحياتأفضلأنكماانهأيضاوقيلكالجهنم

عليهمءالقضايجباالمميين

ولكنضاثفأممكلمنفقطاسرائيللحبقداللهانيقالوكان



حتىالبثمروكلاألرضكلشملتقدوبركاتهونعمتهاللهرححةفانن

االمتيازاتتلككليتوقعونيكونوالمنالذيأولئك

شعب1بالمختاريندزماكتبالذىالشعبيدعوبظرصأنا

وحدهماليهودوعلىاليهوثعلىلقيطلقباقبالذللثكانلقد9المختاألله

لهلتكونالهكالرباختاننداياكالهكللربمقدسشعبأنتألنك

76تثشيةدضاألوجةعلىالذينالشعوبجميعمنأخصشعبا

544ءاشمعيادمختادىالهمرائيلعنيتكلموالنبى412أنظر

501634مزهوثمختاريهيعقوببنىعنالمرنمهـيتحدث

األممجييعسنثشاباالمختاربالشعبقباليلقباسرائيلماكانفقد

مالليبهاتماموفشلتاللهأهدافتحققلماسرائيلأمةولكيق

خمربوعندماصلبوهورفضوهالعالمالىابنهاللهأرسلعندماألنه

منهميوخذاسرانيلمراثانبنفسهقالراراالثالكرامينمثلالمسميح

فالسيد0261دوقا219مرقس14ة12مفىخرين3الىويسلم

دةالعقتالجديدالعهدعقبدةساصأهوهذانآخريالىالكرمسلمقب
اسرائيلالجديدلالسرائبالحقيقهحاسرائيلهىالمسيحيةالكنيسةبأن

قبلمئممنوحةكانتالتىاالمتيازاتوكل661غالطيةأنظرالله

كلمئأعضائهابجميعفالكنيسثىالمسميحيةللكنيسةاالنآلتفدسرانيل

أطرافجميعالىااللثهنعهةامتدتوقدالمختارالشعبهمالعظمأمة
ثمتهنواختيرتاللهمجداالممجميععاينتوقداالرض

فقطالهرائيلعالمنتطلقكانتأخرىكلمةأيضاوهناك2

وكبدوكيهوغألطيةبنتداتشنالمتغربينالىاتقولالرسالةفحقدمة

وقدالشتاتحرنمياتعنىلهم3وكلمةلمأوبيثينيةوآسيا

فخىفلسطينحدودثارجاألقطارجميعفىالمشتتيناليهودعلىتطلقكانت

وغادراألصلىمواطنهمكنضعلىاليهودبعضأجبرمستقرالغرتاريخهم

بالدوالمالالعملعنبحفااوادتهمبمحضالبالدمنهمخراالبعض

ىأخر



همليسواهناالثعتتاتألنكنبالشتاتاليهودءهواليسمكان

المشتتلىالمسيحيةالكنيسةءأعضاهمالحتيتىالشتاتاناليهوديةاألمة

كانلقدالعالمأممجهيعوفياليومانيةاالمبراطوريةوالياتفىالخارجفى

الذينهماآلنالمسيحيبنولكناألخرىالثسعوبعنيتميزونقبالاليهود

فىءونزالءغرباوهمءاالبدووطنهماللهملكهمالذينالشعبفهميتميزون
هاألرض

افبديةعنوأقفربوناللهمنالمختلرون

حهتنافيهمانفكركنااللذيناللقبيينأنيعنىسابقا5قلناماان

01المسيحييننحنلنا

هناكفليسالحقيقيةالرفعةهناالمختاراللهشعبنحنأ

منتعبركلكلكلهكلمةاللهمنمختاراتكونأنمنأعظمامتياز

بجودةتمتازألنهاالمنتتاةعالسأوالمنتقاةكالفاكهةخصيصاالمختارءأشى

لنافنحنجليلشروع5اوسامبواجبللقيامالمختارينالجنودأوالصنع

ومدمئوليةمهمةأبضاعليناولكناللهمنخصيصامختارونلنناعثرف

يهنحهالذىفىوالثنلخدمةيصلحونمندائمايختاراللهفانلنوديها

وكوننامقاصدهتماماالنسانذلكاللهاستخدامنعرفهوانسانألىالله

لنتممهأيديناالمحهأودعهوعمألاياناهدامنحهينعرفايعنىمختارين

تتكررلئالنحترلهسأنوعليناديتهتفىاليهودفشلىالذالمملهووهذا

حياتنافىكيهذافثلمأساة

نتخلىأنيجبأننايعنىالوهذااألبديةعنمتغوبونليضانحن2

أالالوقتنفدوفىمابقدرالعالمفىنكونأنيجبلنهبلالعالمعن

عنيفعزلأنيجبالمسميحأنقيلحسناأيضابقدرالعالممننكون

كانتاليهودىاستصنحيثهاالعالممنيهربأنيصحاللنهمعالعالم
بحيثالمجامعتبنىتكااألجتبيةالبالدففىأورشليمنحومنجهتإلبن5عينا

االفيهيوجدالذىللبلداليهودىنفعكانومهماأورشليمنحوالمتمبديتجه

ألورشليمكان5ءوالأن
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عنةبعيدةبالدفىالمتغرالعنللتعيرالمستعملةاليونانيةللكلمة

أرضفىالنزيلالشخصطنتمبركليةفهىمممههيللههىأوطنه

يسمهالتغربوهذاوطنهنحومتجهةوافكاروطنهعنغريبة

زيةاالنجليالكلمةمنامباثاشتقاقامشتقةالكلهة5وهذألهل

هموجدواحيثماوشيةاالبورجالمكانأىفىفالمسيحيونأبروثصية

مالبم11هذاءوراماالىووالوهماللهنحوأعينهمتتجهالناسمنجماعة
المنظور

باقيةمدينةهنالناليدثنالعبرانيينالىالرسالةكاتبقال

3141عبرانيينمماالعتيدةنحللبلكننا

يرىالمسميحىأنيعنىولكنهالعالمتركيعنىالهذاأنثانيةونؤكد

يقيمسوهواللهنحوآلكرحلالحياةيعتبروهواألبديةءضوفىءاألشياكل

وكهسيحددأساسهاوعلىالرحلةلتلكبالنسبةءثمىأىوأهميتهقيية

الحياةفىلهالمحرفيالقوةوهواالخالقيةحياتهمحكهواالعتبارفهذا

فالحكيمبقذطوةأشبالالعالمانيسوعقالهمدونيخرشهيرمثلهناك

فحهنجدهاالفىالفكرذممىوتلكفوقهابيتهيبنىالولكنهعليمهابمر

فيياكتبماأفشلمنىوهديوجنيتوصالىالرسالةفيالشهرةالفقرة

ىالبشحالجنلسباقىعنونيتميالالمسيحيإبنانالرسولىالعصربعد

فهماتهمبعاتواليتكلموذكاالتىباللغةوالفيهاولدواالتىباألقطار

حادات11نفسمتبعاقرعتحسبكلبربريةأومدنفىيسكنون

بهايزونيتيأذلمجيأالقخربكاالحياةمظاهروجهيعوالملبسالماكلفي

يقطنونفهملخرىلةلدانتيائهمعلىيدلميتازسلوكمنيظهروف

المسفولياتيعفىكوتيثاوهمموقتةكاقامةولكنميالدهممواطن

بلفكلالغريببضمايةاكلويتحملونكيواطنينعاتقهمعلىالملقاة

األرضعلىهمأيايقضونمانهأجنبىبلدوطنوكللهموفىأجنبى

ءالسمماهواألصلىموطنهمولكن

البلدفىصالحغيرمواكلالمسإتىيجعلهذابأناالعتقادالخطأمن
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ءنموفىءثميااجهيعيرىألنهالمواطنينأفضلمنفهوافيهيعيثسلذى
ءضوفىاالالصحيحوضعهافيءثسياارويةيمكنالوألنهبديةاا

األبدية

اثبديةعنمتعربوندشالمختاراللهشعبكمسيحيينفنحن

ليةومسئهواجبعلىينحلوىأيضاولكنهيقدرالعظيمامتيازهذا

منهاالتهربيمكنال

يغثءغزيإ9أأكلالخضانأعئنئزئفيحمخافزاللقنائ

محيحيةاالحياةفىعظمىحتائةتثالثنجد2عدداخ

كارنفيادكتبوغالسابةاللهعلمبيقتضىمختاركالمسيحىا

عداوةعلىنااهتىااركرلوقالاذةالعباتلكعلىجميالتعليقا

الحياةفىالشخصيةمجهوداتناضألةأوبنااكتراثهعدمأولناااللم

جيفالكهذهأوقاتفىاجتزنافاننفوسنافىاليأسيدبفقدالمسيحية

هيئةلدستفالكنيسةلسابقب17اللهعلمبمقتضىمختارونأننانننمىأن

بشريةارادةأيةتننذالالكنالبمةولكنكذللثهبالطبعلمفحسببشرية

انثانساقانسبهمنامانماأوأهدافأيةأوانسانيةمثلأيةتتهموال

األبديةاللهمقاصدتحقق

بررتقدالمسيحيةالكنيسآأننذكرأنيجبباليأصنحسفعفدما

ومحليعةللهأمينةالكنيتدامتومالهىاالبرنامجبمقتضىالوجودالى

الفهايةفىتفثلأنهكناليفانهاله

اعتقدانىاالوثرقالبالروحمكرساليكونمختارالمسيحى2

المسيحبيسوعأوكنأنالذاتبةالقوةأوالعقلطريقعنألهستطيعالأننى

حياةمنوةخطكلفىىجوهلىءثىالقدسفالروحاليهتى7أناو

عملونحواللهنحوالعوافعالميولاولىفينايحركالذىفهوالمسيحى

غفراننجدحيفةلنحمالجبويفنودناخطاياناعلىيبكتناالذىوهوالصالح

سةالقدآنحوطريقفىنسرأنمنيمكنناللتدسفالروحالخطاياتلك
دالجعيالعهدتفسيرأ4ما



ثمارهىالتىبالنضائلإىنتوأناستعبدتناالتىخطلياناامننتحررل

المسيعيسوعوأنلمياناخطبغفراقتأكيدايعطيناأيضاالقدسواليوحالروح
ءثمىبكلالقثسللروحنهايتهاالىبدايتهامنالمسميحىفحاةرب

ثالثةتوجدالمسيحسوعيدمورشللطساعةمختارالمسيحى3

المواقف5هذأنوبتملبالدمشاللىفيهاذكرالقديمالعمهدفىمواقف

وقدالكلمات5هذيكتبكانحينبطرسذهنفىماثلةكانتالثألثة

الكلياتتلكاكلومنالقصدنفهمحتىالموأقفهتللثنعرفأنيفيدنا

الويين01طائربعمايرشساكمابرصايشفىكانعندما1

مئطهرقدححوالمسبنلتطهيررمزاذنبالدمفالرش7ا41

01المسيحبذبيحةخطاياه

للخدمةوالكهنةهيونشرزطقوسضمنمنبالدمالرنسكانيب

الفرزعالمةكانفالرش803دنالوي92222خروج
فقطليداللهلخدمةخصيصاكردقدفالمسيحىاللهلخدمةوالتكريفى

ابمالعاوسطفىلخدمتهليضاولكنالعبادةمكانداخل

واللهاسرائيلبنبالعهدتنجدهالدملرثسمشسهدأمثلولكن

لهشمعبايكونواأنألهحرئيقمنيطلباللهأننرىالعهدذلئاففى

اسرائيلبنىقبولعماتتوقفكانتالعالقةتلكولكناالهالهميكونوأن
هذافىورياضرطاثكانتفالطاعةللناموسواطاعتهمالعهدلنمروط
وبنىاللهابينالعهدجدوىعشمتعنىالعهداطاعةفىوالفشلالعهد

الشعبتعهدالرانيطلناكسامعفىالعهدكتابةءقراوعندالحسرائيل

طاعةعلىوكدليلدلهوذسمحنفعلالرببةيتكلمماكلبالقول
الشعبعلىرشالدمموممىأخذواللهالشعببينالعهطهذا

لعالقةمدعوفالمسيحىللطاعةهناالرثسفكان8أ42خيوج
لخفرانألهساساكانتالنىالمسيحيسوعذبيحةبواسطةاللهوبينبينهجديدة

فبالمسيحفحساعداالإلغتذلكمنبالطاعةيتعهدوهوالماضىخطايا

حعاتهأيامكلظهبالطاعةويتعهدةللخدمويفرزالمسيحىبتطهر

21اة



حيافتصبحالقدسالروحوبعملالمسيحىدعوةالمحهأهدافين

اللهلطاعةويتكرسالماضىيخطمنيتطهرالمسيحدموبرشللهمكرسة

المستقبلفى

الثانىالميدد

دئهتهصبالفألنسيحيسوعربناابوأفهمباوك

منانمسيحءوعببقيامةفاءلرجماهئانيألوندناأدكعبرة
محفوفلبضفحألولتدنىيوالاليفثىلميراثمواتأال

بمانبا9مخروسوناقهبقزةالذينتمأةألنجلكغالئععموات
األضرللرمانفىبغلقانمشعدسنالمى

35اص

وعظيمةثمينةءأشيامنالفقرة5هذفىمانعددأنالوقتيعوزنأ

علىهافينعثرالتىبورالبالعهدفىالقليلةالفقراتبإلنمنفهىالمقدار

معايةورالجهوالعقائدالعظيىالمسيحيةالحقائتىمنكثر

عندالحمدصالةعنتختلفولكنهاللهوثسكرحيدبعبارةتبدأانها

لنتمبارلةداهكذاعادةتبدأاليهودىعندالحمدفصالةاليهودى

اللهياأنتمبارالالنمطبهذاتبدأدائهااليهوديةالصالةان3اللهيا

االختالفبعضمعالنغمةسبنفتبدأالمسميحىوصالةالموتماليحيىالذى

فالمسيحىئاحالمسيبسوعربناأبواللهمباركهكذانبدافصالته

انهالمسيحيسوعربنااأبللهيصلىانهمجهولبعيديلهيصلىال
وبجسارةالبنينبثضهالمسيحفىاليهنقتربالذىلاللهيصلى

عاأ

ثانيةولدشخصنالمسنيحىالثانىالميمدبفكرةالفقرةهذهتبدأ

11012



معنىكاتومهمالمافىةعنمختلفةجديدةحياةليبدأاللهولدهقد

جذرياتغيرافانيخائىمسانايصبحعندماأنهيعنى4فاذذلك

ثانيةولدبأفيوصفأقااليمكنالأنهحتىحياتهفىيحدثوفاصال

حتىجديداءلهثىكلفبصبحاالختالفطكلعليهكانعمامختلفايضحىأنهاذ

دالميفنهكرةبصبدتبدأتقدحياتهانيقالأنيمكنماكل

كلايضاحولنحاولالجديدالعهدءأجرامنءجزكلفىنجدهاالثانما

الخصوصبهاالجديدالعهدماقاله

يعقوب31ايوحناهالثوعملبارادةيحدثالثانىفالميالد11

ميالدهفىلهدخلالأنهحهاالميالدذلكفىلهخلدوأالنسان81ا

وقوتهاللدنلثهةعملنتيجةأوهالبارادةيحدثفهوالجسدى

3يوحناالروحعملمنالميالدهذااننقولذلكواليضاح2

يسلمعندمابلالثحخحى5لمجهوثنتيجةليدلالنسانويحدث51ا

جديدمنويخلقهالقددىالروحليمتلكهنفسه

32أبطرلهمى811ايعقوبالحقبكلمةيحدثانه3

اللهتكدمفمندمامييوماواألرضءالسمماخلقتءالبدمنذاللهفكلمة

فىالمبدعةاللهوكلمةاللجاةيعجعجيباعالماالشاملةالفوضىالهستحالت

االلهسانحياةفىالثاذىدالميتحدثاللهكتابوفىميحالميمسوع

الخليقةمنباكورةالولودرالشخحيصبحالميالدلهذاونتيجة4

هذامناالنسانيرفعاالنىدالميهذافان81ايعقوبالجديدة

الخطيةعالموالفسادالتغيرعالموالمكانالزمانعالمالعالم

لمجاديلمسىأنيستطيع5األبديةمنقريبايجعلهلكىوالهزيمة

بديهاالحياة

3الىبلىاحءلرجايولدفافاالنسمانيولدعندما5

وكتب221إفسسىءرجانبدهبانهالوثنىالعالميصفابولدان

هومنوأمماالغالمهذأثحكيهالمنحظحسنانالقائالالسوفوكليس

1212



كانفقديولدحالماأتىحيثمنأداراجهيعودفافذلكمىحظاقل

يبدووقدواالنحاللالنلزة5مصيرالعالمهذافىءثمىكلأنيعتقدالوثنى

فىيتصزالمسيحىنولحدامسظالمالىمألهلكئذاتهفىجهيالالعالم

مصدرانءالوجالهذاكانوقدءالرجابصفةقديمامالم11نظر

ممابليفنىزرعمندلىمداأنهيعتقدالمسيحىكانفقد1

التىااللهيهالحياةبذرةغببهكانتفقد3ةأبطرسأيفنىال

عليهايايقتضأناألبديةوالالزمناليستطيع

3اابظردالمسيحيفسوعقيامةمنأيضاءالرجاهذانبعب

ولذاالموتقهركااكالمسيحمثلأصيحالمسيحىولكنفقطذلكوليس

المسعيحىمنهيخافمايوجدالفانه

9239ايوحنااللبرميالدايعنىثانيةالمسيحىدميان6

النىالخطاياومنذاضرمناالنسانريتطهأنيعنىالميالدفهذاأ581

قوةويعطىالخطيةمنيتحررفبهتثيدهالتىالعاداتومننستعبده

عيخطىالثانيةالمولوداالنسايغانيعنالوهذاالبرفىالسعلوكمنلفكنه

منللنهوضالكافيةةوالنعيالقوةينالفانهسقطاكليأنهيعنبل

01كبوته

47يوحناالليحبةدامييعنىئانيةالمسيحىميالد7

تتربعالتىالذاتحبمننطهالمسيحفانفيهالتىاللهحياةفبسبب

حياةفىتتحكمالتىالصعنعحعدممرارةومنحمسببالحياةعرشعلى

والدضحيهفحوالصبالملؤهاحياةيكتسبوبنللثانطوائية

اللهمن

للنصرميالدهوانيةالمسيحميالدفانوأخيرا8

راتاالنتصلهملسلةاثحياتهفىالهزائمتتوقفوبذلك54يوحناا

التىالللحباةوبسبببفوالظبربيطإبطللثفيلخطبةواالذابتلعبانجتصيار
المنتحوةالقويةالحياةلحمويتعلمالمسيحىقبه

12أل



العظيملصراث

اثمعفىالحقلهصسارقدفالمسيحىسبقماكلعلىوعالوة

التىالكلمةنهالتأالهسببالفةكليةباليونانيةالكلمةوهذهعظيم

صراثعنلتعبكلمالقديللعهداليونانيةالطبعةفىدائياتستخدم

االرضعنوتكرارااامرايتحدثالقديمفالعهدالميعادأرضكنعان

وأن5149101تثنيةلبمتلكوهانصيبالشعبهاللهالكطاالتى

فالكتاببلستافىنمنلكهشيئاتعنىلنابالنسبةميراثأكلمة

اليهودىكاقوقدمكفسبتأنخااعتبارعلىالنصيبالكلمةيستخدم

لهثابتاوحتهاهالمنعظيياميراثاالميعادأرضيعتبر

ثالثيستخدمفبحرس01بكثيرذلدمنلفضلالمسيحىنصيبولكن

فالكنلعةيفنماالاميراثفهوالمسيحىاثالمذلكتصوركليات

تعنىقدفهىآخرمعنىلهاولكنيفسدواليفناالتعنىاثستخدمة

معتدبجيثمىيدمرأويخربال

وتخريبهاتدميرصاوتمءالغربابجيوشبنفلسطدمرتماوكثرأ

التىءاالثسياءواواكانينةوالطوالفالحبالالميتمتعحىالمسيولكن

منهنتزعهايأويدحرهاأنللعدوييكنال

باليونانيةتعنىوالكنيةاليتدنسالأيضااالميراثوهذا

دأليدجسأويدنسداىبمعالصفةهذهمذتشتقوالفعلنهثع01

لهةابعبادةينلخسطأرشستنجعشاماافكثوثمويرنقطغيرهوبما

ءألشيافا34قيالحز3232و27رمياالباطلةا

عندهالمهـسيحىولكانإدالميصأرضفىحتىآنارهاتركتقدالدنسة

الموأثوهذافيهتؤنربنالعالمخطيةتستطيعالالتىوالقداسةالنتاوة

أجملتذبلأخرىأرضكلوفىالميعادأرضففيضمحلالأيضا

يتغياليعتريهبعالمالمسيحيتصلولكنأثمرأتأطيبوتهوتالزهور

وهدوئهوفرحهمهسمنتنأأنالحياةتقلبامتاالتستطيعوحيثفسادأو

تكونقتدأأسيفأليممكالذغالعظيغألواثفلدالنهونما
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رئيسىجوابهناكولكنخالسؤالهذاعلىتععدة5ثانويةاجابالناك

دهصفسهالسوىليدالمسيحىميراثانواحد

نصيبهوالله5أ6ويىألقسمتىنصيبالربالملىنمقال

الربهونصيبماالنبىوقال373262مزمورالدهرال

الميراثلهفالمسيحى32مراثىأرجوهذلكأجلمننفدىقالت

يمتلكهاللهتواللهيينلكألنهيخمحمحلواليتدنسواليففأالالذى

مستقوالاحاضرأفىضهدان

المسيحىبهيتهتعلوفااللهىالفرحءوملالمسيحىمراثان

األهييةغايةفىبنشيئهنارلهىبطويوضحءسهاالفى

بقوةمحيوسيننكونتاأللديةنحوالعالمهذافىسرناففىأ

الحراسةعنللتمبيررسبطيستخدمهاالتاالكلمةانبااليهال

اللهحهايةفيحياتناأنخعنىفهىالعسكريةاالصطالحاتفىتستخدم

يثمكالاييياتعندهالذىوالشخحسالحياةأيامكللناحارصاللهوأن

وهذاويرعاهمنهقرجباللهانفىاللهيرىالكانوانحتى

يعطيناأنهبلالحياةثماكلووآالممتاعبمنيخلصنااللهأنيعنىال

سيرشافىنستمرلكىونقهرهاعليهالنتغلبالقوة

الزمنفىتعلنسوفالنهائليةوالنجاةخاالخالصان2

الجديدحم11مننايعانرليانذلكبخصوصويوجدالخر

أاألخيرةاأليامأوثاألتاليومعنصرارايتحدثالجديدفالعيالد

نعصريالىالزمنيقسموقبلمناليهودكانوقداألخيرالزمن

تىاوالعصرالشرلمملطةوخاضعنمريروهوالحاضرالعحر

يسمىكانالعصرينهذخنبينماالذهبااللهعحووهوتى7االزمنأو

فيهونحعلثاجديدمنوصخلةالعسللمفييهسيدمرلذىاالرببيوم
أواألخبرةيامابأيسمىكانآنفاالمذكوريننالعصريبينفماالدينونةا
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عقالجلميدالعهديتحدثعندماأنهالوضوحكلوواضحاثخيرلزمن

العاليفهايةعنيتدثفانهاألخيرالزمنأوةاألخاألياما
منلزاو

سوفماذاأوثلكوإيقىنعرفأنلناليدأنهننسىأالويجب

هذهعنالجديدالعهدولهيئمانبينأننستطيعولكفناعندئذيحدث

فىخيرةأاألوغات

ئثاألحيرةاأليامفتيمشهأنهمالمسيحببزناعتضلدأ

دثاويت281تنااخيرةاالساعةهىلشعبهيزحناقال

األخيرةماإلهذهفىاللةناعاتمامعنالعبرانيينالىالرسالةكاتب

االوائئىإسيحيوناكانغث2أبنرانيعبالمسيحيسوعابنهفى
بالنهايةعوليبالزمنليوقفتدخلفداللهأنيعتقدون

علىروحهمناللهببس4الذىالزمنهواألخمالزمنان2

قدذلكأناالوائانيجهالمآمنوقد271الأعبشركل

يمابلرةالممتلنةالكنيسةوفىالخمسينيومتحقق

نياية11قبقأنهاالوائلىالمسيحيينعندشائعاعتقادهناككان3

الكذبةالمعلهونوسيرذروتهاالىالشرقوىستصل

قوىحشدتفسوف81يهوذا281يوحنا311تيمونا2

األخالحشثقواتهاكلالبيطلالشر

اليومفىلهمندمالمهاخالمسمبفوعدسيقومونوالموتى4

54114و44و693يالحنااألخبر

مجراهلهىاعدل11يتخذعندماالدينونةوقتأيضالنهثم5

53يعتوب2184يوحناالعادلعقابهماللهءاعداسينال

االضرةاأليابمبعبارغالجديدالعهدكتابيقصدهماهوهذا

األخرالزمنالأو
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للكثيرينبالنسبةورعبشدةوقتهوالوقتهذالنواضع

يعتبرهالالمسيحهانالنجاةفصالخوقتفانهللمسيحىبالنسبةولكئه

ليستهناالخالس5طمأنننسىواليعلنسوفخالصابلرعبا

منالصالعلىلملهتعاديةكلهةهىبلالعادىالالهوتىبمعناها

أنالىتعليقةفىبيجتشارلىيشيرالمرضمنءوالشفاالخطر

مهكوكفهةخلصاينمكهكلمةأيستعملالجديدالعهد

بعضهاعنحختلفةولكنهامتقاربةمعانبعةاأفىصخ

852متىالخظرمنالنجاةالىتشيرانفالكلمتان1

912متالمرضمننجاةوالب

01324231متىاللهدينونةمنوالنجاة

01أامتىالخطيةقوةمنوالنجاةد

والدينونةوخسوالمالخضرمننجاةفهوالجواتامتعددفالخالص

النهايةفيالمسيحىاليهيتطلعالذىءالثعىوهووالخطية

حتمالاسو

ئخزنونيجثكانهن1االن3نكئماختأتبهعجونبهالذى
وايماصنكمتزكثتكونكأبوعةتفىبجاليالهرأ

دالتوجبالئارلمتشنهأعافافىاالئمبصمنءأز

انعحميمحيعمموعيألناهتدوالمجدوانرامة
7و6أ

قدفديانتهماوهتمعلبيوجدالتىالحالةهنابطرديصف

االنحمطهادتهديدتحتواقعينكانواوقدالناسنظرفىمكروهينجعلتهم
للتنكيلتتعرضسوفمتاتهموأنتهبسوفالعاصفةأنكداممكان

ءبأشياليذكرهمبطرساليهميكتبالتهديدذللثمواجهةوفى4والتعذيب
اضحلهادمنعليهميأتىسوفماكللونيحتتجعلهمثالثة
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الجبتقبلفىينتظوهممابسببىنكلاحتماليستطيعونانم

الحياكذلكوينتظرونعظيماامجيدأمرأثاينالواأنيتوفعونفهم
وانقاذاوخالصانجاةينالونالنهايةففأفراحمنفيهابهااللهمغ

األخرالزمنفىلعباروستكوتاتفسيرهوهذاأنوالواقع

المأافيهيننهىالذىالوقتتعنىانهاعلىالعبارةفمسرناقدفنحن

الىالردىولحعمدماداتعنىاليونانيةعبارةالعولكنالمنظور

يقولالصبرحدودتنفدوعندماالمحذآلتأتىوعندماأردأ

الحدهذاالىاالكورنميتصلالذىالوقتفلكفىانهوستكوت

المسيحىيجداتجأزمنةالمواقفاكلففىالمخلصةسيحالمقوةتستعلن

نهايةليسواأللمالضيقادقضطاأنيعتبروالمسيحىلسعيدةنهاية

المجدهذاءجاوبسببمجدمنذلككلبعداميرىألنهنمىكل

مويضثصمخصربصطأنأحيانايحدثقديصببهماكليحتيلفانه

لهتجرىانيقبلونسكنهمعيناجأعيتبعأنأولليهةعيليةءجرا

تبديدمنيتوقعهمابسببسروربكلاأللميتحملوأنالعهلية

أنيهكنهاينسانأنالحياغفىاألمساسيةالحقائقفمنوالقوةالصحة

الىيتطلعوالمسيححيمهدفالىوصولهسبيلفىءثمىأىيتحط

كامل11الفرح

فىهىتجربةكلانلروااذاءثىكليتقبلونالمسيحيينأن2

فالتجارببالناريقحناتيجبالذهبينقىأنفقبلامتحانالواقع

وأنقىأقوىهاميخرجاليمانهتحانات15هىاالنسانعلىتأتىالتى

يقصدالالرياضىيجتازهاتى11الصعبةواالمتحانات01كانمماعوداوأصلب

عفةقلدراتجعلهأنبهنهاالقصدبلعزيهتهيفقدتجعلهأنمنها

العالمهذافيواأللمبفالتجاسلكثرقوةونوالأصعبأمتحاناتأجتياز

جديدةبقوةمدنابلمناالقوةانتزاعمنهاالقصدليس

فهموبظرسالسوبفىوردتبايشارةجديرةسحظةموهناك

وكلههمتنوعةتجاربمعينوقتفىتجتارقدالمسيحىانيقول

وبظرسدأواالثسكاقاناأللهمتعددحرفياتعنىوهىاليونانيةفىمتنوعة
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بطرسااللهنعمةليصففقطوأحدةمرةالكلحةهذهسمتخدم

ثا401

اللهنعمةولكنواالشكالنواعاجحيعمنضيقاتناتكونفقد

نعمةاليثاتصلالبثريةتجربةأيةأوموقفأىيوجدفالكذلكأيضا

كلعلىالتغلبمننهقنناهالنعمةفانالحياةعليناقستفيهياالله

نعمةدونتجربهخذتةوالمتهابلةتجربةفلكلصعابمنايقابلنا5

ظهورعندالنهايةثخهلهءئنىاىاحتهاليعونيستطافهم3

ظاليتدررناذجممءوثنانماوثمجدامثهسينالونفأنهمثسيحايسوع

لهميتوليسوعوتسيسماوماأنهميعلمونألنهمءثحىأىمواحهة

أجلمنليسالحياةضخمةمجهوداتنبذلماكثيرافنحنالفعماال

شكركلمةولسهعخريئاعلىالفرورلندخلبلمادىربعأومغنم

وكذلكالحياةفىانحرءثىكلمنأهماالدبالتقديرفهذامثهم
صوتالنايةفيسيسمعفانهملوتحصباانأنهيعلمفانهالمسيحى
مالهقائالالسيد

الحياةعليناتتسوعندماالماتحيلعلى2لباعثاذننجدهنا

مناليهنتطلعابسببءصىكلاحتمالنستطيعانناانناايويضعف

لىوألنايصانناوتنقيةاتقويةقحان15بمثابةهىتجربةكلوألنأمجاد

ءنااخدامه3لمىنعماقائالانتظارناالمسيحنجدالنهاية

نعرفهولحنفيلم

النانهروالمصءوابئذأفىنهتححوتروهأوافىاؤي
ناثلبنومجحديهمطقالفؤحفتبتهخونبهلؤنونجمى

فوحاالخألصانمكغ16ايرلةة
9و18اا
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امتبافىلهكانفقدئيهقاوبينبينهواضحةمقارنةهنابطرسعقد

هذالهميكنلمهءقرا3توتجسدهايامفىمعهوالسيرالمسيحمعوفة

لمأنهمومعأحبوهولنههمبالجسدالمسيحيعرفواأنهمومعاالمقياز

انااليوهذاالثتةوااليهانبعهـينرأوهأنهماالالجمسديةبالعين5يرو

فرحأساصهواالبمانهذاألنومجيدبهينطئاللهمفرحصد

01وسعادتهانفوسهم

اينسانمعرفةفىاحلمأربعالىتعليقهفىسيلوينجايشر
بالمسيح

أولئكءرجأغبةاتواءالرجامرحلةالمواحل5هذلىوأأ

سوعيقالكهاوفلكالمللثءبمجىيحلحونكانواالعصورمرعلىالذين

أنتممأينظسسروااناأرادوملوكاكثرينءأنبياانلتالميذهنفسه

هىااليامتلككانتفقد42و0132الوقاينظروادلمتنظرون

ذمانهمثحققتتلمءألشياواالئتظاروالتوقعءالرجاأيام

وقدبالجسدالمسيحعركلواالذينكأولئعنةالثانيوالمرحلة2

عندمابخلطرهيجولكانمامدووهذاالمرحلةتلكعنيتكلمبظرصكان

هأورشليموفىاليهوديةكورةفىمافعلبشهودادونحنلكرنيليوسقال

نعتمدونحنيسوعمعسارمنهناككانفقد0193لعمالا

ويقوالهللسيحبحياةمعرفتنافىعليهم

بعينالمسيحيرونمنووأمةقطسسركلفىالكثيرونيوجد3

االيمان

ولمامواللذينطوبآمنتياتومارأيتنىالنكلتومايمسوعقال

النمحكنةالمسيحمعرفةقالطريقةوهذه0292يوحناالييوا

الكتابفىناريخخهاشقراوماتتعاشتشخصيةمجردليلىيسوع

تذكررسولمنماانهقيلىلقداألبدالىحىوهووماتعاشاثه

شخصياانهفكرىجردليديسوعأنيعنىالقولوهذادأالمسيح

موانأنقايلنختبرهأنستطيعنحى



سنراهانناثقةعنيوحناقالالمباركةالروياأيضاهناك

فىناننظرفاننابولسوقال32يوحنااهوكماالمسيح
فانا31نثودةبمأثلوجهوجهاحينئذلكنلضفىمرآة

بالعياننرىفيهالذىظبومسيأتىفانهءثىكلنتحمليمانابعينكنا
عرفناكماوسنعرفلوجهوجها

تركلميسوعياعينىأن

وجهكنورعليهاينعكسولم

حائالتقفالحواسحجابفان

وبينىالمباركوجهسكبئب

صوتالأسمعوالأراكالانى

معىداتماولقك

األرضهذهفىبحتامأاعتزوال

امأتحابلدماعداال

وسأظلأراكالأنبئومع

وحدهانبااليأحيا

قوتىبكلياربلحبكاننىأال

أعرفكولكنىأرأكالأنىمع

فانيةااعينىلموخكللاايخيمعنلو

النابضةقلبىدقاتوتصمت

كالحجابفكوجينكشفسوف

المجيدالمبثركالهىيا
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بألمجلقنب

صةنة9شنئأواشالديئأئبياءعنةبثومئمثىافاظالص

عتيلدلافىكانائوفتمااذوقيهأىخلىتانجدكمنمالئلتى
االمجااسيعلنهائتيالمباالنثيدسبقأذنيهمائذىحهعبههـوخ
لنماكانوابلنفسهمالعيىأنهملهمأعاتانريئبعدهاكتى

اؤيربواهمعلةناأئمبهااخبرتمألتىاألنورنيوبميخوق
تشتهيألتىالسئاهمنرشلالىدسألقالزوحكطبثركم

عمانجاتطبعأنآلانمألئ
00121ط1

بهأتىالذىالخالصاتناقتبأنهادسمةفقرةأيضاامامنا

كانتالمالذكةوحتىعندهاوبحثهفتشواءاينبياانحتىعجيبللناسالمسيح
تلقواءاألنمياأنكيفبوضوحأيضاالفقرةينوتبعليهتطلعأنتشتهى
فىالقليلةالفقراتمنالفنردفهذهبهاوفاهوادونوهاوكيفارسالتهم
اليهمأوحىوكيفرسالتهمهاللرجالكتبكيفتوضحالتىالكتاب

وبحثواافتشوأنهمماأولءاألنبيابخصوصأمرينهنانجدأ
المسيححقيقةعراخبرهمالمسيحروحأنوثانيهماالخالصعن

بأحثعقلبنشيئعلىيتوقففالوحىعظمىحقيقةهناأمامنا

يكنلمالمقدسةالكتبدونواالذينالرجالانأحياناقيلاللهحثواعالن
لهادخلالالنالىبهايكتبالتهاالقالمأنكماتيامايكتبونبمادخللهم
فيهمينفخكالناىانهمأواللهيدفىأقالمانهمقيلفقديكقبونفبما

مالمتهيدفىصياأدواتسوىليسواالمقدسةاألسفاركتابأنأىاثهروح

يكشفالاللهأتاوهلمالعظمهـالحقيقةتريناالفقمرةهذهولكن



عطدمافقطيأتىالوحىوكعنهايبحثالذىللشخصأاليةاالللحقائق

فيناكالحتيقةءوراالباحثاالنسانعقلمعاللهروحاعالنيتقابل

نتيجةفهوالهىعنصىوبثمرىعنصروحىلكلريانفرعنصران

اللهروحواعالنللحقيقةالمقعطشاالنسانلعقل

دائمايعملالمسيحروحالقدسالروحأنتخبرناالفقرةهذهأنثم

البالجلالحساسالناستوديالذىهوالروحهذافانحالم11هذا

كلوفىزكلننهالاللمعرفةيتوقونويجعلثمالحهتلمعرفةويوصلهم

عنةالبحثنحوتهبموتحراللهالىالنالىقيادةفىالمسيحروحيعهلأمة

لخرىوأحياناكمآذانحمإلرويحعيونهمالنالىيفمضيرةكدأحياناأنهومع

قيقةالعناليسيرافنويونيفيوأحياناالروحيقصدهمافهميسيئون

ليعصوح11نجدالمواقفاكلفىولنكلهااستيعابهااستطاعتهملعدم
للحقيقةالمتعطشةالباحثةالعقولوتوجيهلقيادة

عنأخبرواولقدءنبيااقالهبماأيضاتخبرناالفقرةوهذه2

ءاشعيا22مزمورىوردتفقراتفهناكوأممبادهالمسيحآالم
مزمورفىفتراتومفاكاالمسيعبأالمتمتقد25313521

أمجادفىتهدتاقدأ11هومزمور61811ومزمور2

يهيئةتنبأواقدءنبياابأتنعتقدألنداعىوالوانتمصاراتهالمسيح
كلفيهتتمشخصأتىسيمايومابأنهتنباواولكنهمالجسديةالمسيح
001أحالمهمكلفيهوتتحتقنبواتهم

كانتلقدءاألنبياتكلصمناجلمنأيضاالفقرةهذهتخبرنا3

لمالذىصالخانهالمجيدلهىاالخالصرسالةهىللنادرسالتهم

لهيقولولكنبارالنلماااللهيعطىفأحيانا5يختبروأوهم5يرو
الميعادلرضوأرادالفسجةرأسالىمولهمىأخذاللهألاناليسى

هناكالىولكنكيكبعباياهاأريتكقداألرضههذهلهوقال

ثعمخصااألمسياتاحدىفىترىفقد4أ43ثثيةتتعبرال

مضيداعمودالىعمودمنطريةسسيتحفانهأعمىأنهمعالمصابيحءيضى

فقدءاينبياوهكذاالنوريرىأنهواليستطيعأنهمعلالخدينالمصابيح



انمامهاكانوانتهالنبويةالرؤىيفكقواأرركبيرامقيازأنهدركوأ

لهمأوليساقادمةأاثجيال

المبثعرسالة

أديخماتخبرناولكنهافحسبءنإياارؤىعنالفقرةهذهتخبرثاوال

يدعنالخالصسللةروحساحهمبظرصرسالةءفقراالمبشررسالةعن

المبثمرين

اذاعةانهالخالصأعالنهوالتبثسرأنالفتهرةهذهتخبرناأ

ولكنهالموضوعاتمتشعبالتبشميكونقدالسارةخبارااينجيل

وتذكيروالتوبيخالتحذيرالىيضطرفأحيانااالنجيلاعالنأساسا

اصتبساركلفوفالتبثيرجوحلىولكناللهوغضباللهبدينونةالناس

هىالخأخباراذاعةهىالمبترورسالة

المرسلالقدلىالروحاهمطةبيتبمالتبشيرأنايضاتريناوالفقوة2

يقدمالوأنهلهمقدكةاتهاذاتهمنليستالمبفموفرسالةءالسممامن

منلهمعلنهوكماالحقيعلنولكنهالشخصيةولفكارهصةالحت5ءآرا

ويتعلميدرسأنيجبويفتثحريبحثأنيجبكالنبىانهالقدسروح11

صوتليسهعيفتظرأنيجبوالتعئيوالدراسةوالتفتيفسالبحثوبعد

القدسالروحوقيادةالل

ءأشياعنتتحدثرالمبثإترساأنأيضاتخبرناالفقرةأن3

تقديمأوالتبشرتياونىعذرفالليهاحتطلعأنالمالئكةتشتهى

حتىعظيماللهصفخيةوالجاتثارةاتنقصهامحببةغرجافةعظات

كلثىكلعنهتعرفأنتشتاقالمالئكةأن

ومنقيادااخالصبرسالةاموترصالناسأماميقفماأنبجبفالمبشر

01المسيحبروح



المسيحاابمانالغروهـنهلبسالة

بالئماسزجاكنمفانقواطحنذشغءأخنااسمتماثلدل

هيألسمبسوعامنقنالنعندلبكنمبمهاإيوقائتىالنعمةعلى
31ا

أنظارقبلةيكوتأيجبالذىوالمجدالسمواعنبطرسيتحدتا

بسببالحاضرحيحىالمسىمىينأنهذامعنىليفىولكنالمسيحيين

الحافرمعاركفىستبسلأنيجبافستقبلالمفىمجدمنيتوقعهما

شعبهعاتهتعدىمسئولياتثالثيضعبظرسفانولذا

معبرةعبارةوكذهذهنهمءأحقايمنطقوابلىيخبرهمانها

القياماأوالحركةرفتعفضخاضقمالبسيلبسونالثرقفىالناسكانفقد

رادواواذاتمةمنطأهيضاحراماسالولسطحوليلبسمونوكانوابمجهود

بجذبهاالطويلةالئابمحتصرونكانوافانهمالجهدلبذليحتاجماعيلتأدية

هذانفستلتعبيراتاللفةفىوتوجدبسهولةيتحركواحتىالحزامتحت
الجدساعدعنالتشصرميلللتهيؤللعيلالمعنى

مضنيةعفليةجفوداتبللقيامييممتعدواأنشعبهيأمرهنافبطرص

يتأهبواأيجبمانهبمهتزضعيفبايمانيقنعواأنايصلحالفانهم
نخدوالاناالينجولحتعنديقفواأنيجبالانهممليااألمرفىويفكيوا

بعضضنالتفاضىيضسطروقفقدالفكريعملواانيجببلسهالسطحيا

يكونبعدئذلهميتبتهىماولكنءاالخطابعضفىيقعونوقدءاالشيا

منهمانتزاعهأحديستطيعالقويااييانا

كألكلهةاليونانيةكةوالكيبئصاحايكونوأنويخبرهم2
بالمعنىالمسكرعنيبتعدواأنيجبأنهمتعنىفقدمعنيينتحهلاالنجليزية

همأفكاتفيونابتينمتأمبقايكونوأنيجبلنهمأيضاتعنىوقدالحرفى

يجبانهممشطةلفكارأبةوالبالمسعكرالوميهميفقدواأنيصحفال
الجديدالعهدتفمس51م



ينحرأنالسهلفبنافممياعلىمترئةسسبيمةأحكامايصدروان

النظمأحدثباتباعاتوانهيفقدؤأنلمتحرقةاالعضريةاالفكاريتيارالمسيحى
منثباتثابتينيكونواأنشعبهالىيطلببطرسضانولذاالمستوردة

بهيومنبمااليقينعلميعلم

بهايؤتىالتالنعهةغلىهغرجايلقواأناليهميطلبانه3

يحياأنهالمسيحىيميزماانالمسيحسوعياهستعالنعنداليهم

أىوأنالحاضرلنجارالكليحملفانهءالرجاهذاوبسببءرجاعلى

لىكبأتيثهتكاناذانكمالأىيخوصوأنمجهودأىيسمتطيعشخص

منكليتحيلهفيحااسرهووهذايقصدهاالتالوجهةالىسيقودهذلك

لتنظيمومودبفاودراساتتدريبهفىتعبمنوالطالبالرياضى

يعتبروالمسيحىقيمةذىءثمىالىدىيكاناذامعنىذايصبحوالتعب

الماضىمراحمأجلمنشاكرايحيساوهوالمستقبلفىينتظرههءجزاأن

فىمممرقغدفىأكيدوبرجاضوالحاضريواجهأنبعزموحسناته

المسيع

المسيعملوهاوحياةبالمسيححيلة

فىةالسايةشهوأتكمواالئعئعاللطأعسةكاوالد

اضمااتمكولوااكنمالذىاالفذوسنظبربلالناكنمب
الفىقديسينكونواكقوبئمنهألسيرةكلصفيؤذيسبن

اهئحارئملمجانريابمالذغوقكتتنموإنومنفأنا

نعاءمؤفبكريخهثنمفمعيروازمانواحلعالكلحعب

خغيخضمبمنذهـأؤبففمةتقىآلبأشماافثديتنمكئما

بالحملمامقيخيدجمذءااليمنوهاقفذةبانتىنلهدطلل

صالعاصلمتأسفمميهتايقمارولمامتأشيهاعدذبوالميب
622



ذيناأنتمابامحنممنخيرشاالاالنزنةفيأظهرقذلكن
إزحتىمجدأوأظاهاألنواتمنأنامهائنىبافهونؤبهص

ائحقطاغةفينفوسعماكئمارلمطياءفياورنجعابهئمايماضكئم

بغضمبففموافأحللرياهيمهءانعهوئةاألخفةلوحياا
ئمابلىيقنىزرنماالمقثاييةمولودينيشئهطاهرفلبمن
جسدكلألناألبدإلىانبلىقيةفطاذاللهبكحةيفال

ورفرهيبىالعشبعمئعبكزهرافمانينجدوكلكنمب
طمةألىءوفذاالتدأالىبثفتةبأاحمنةواماسقط

بهطتمسبئتى
52اإآاأإ

كللهانتعرضوسوفالفقرة5هذفىرليسيةأفكارظثتوب
حدةعلى

إنافلدئوالرنبالمستحينسوعا

كالفادىالمسيحيسوععقعظمىءأشياثالثةعنةالفقلىهذهتحدثنا

والرب

عبوديةمنالناسئنتذالذىالمحررهوالمسيحيسوع1
هذاطرسوحديثا91عدددذسأوعيببألحهلفهووالموتللخطيه

35ءاشعياففىالئيمالعهدفىمألوفتينلصورتينمرجعهيعالمسعن
الشعبخالصفىسبباللهكانالذىالمتألمالعبدعنواضحةصورةنجد

2151خروجالفحممحخروففىنجدهأخرىاوالصورةموشفائه
التاريخيةالإللةتلكفىامروامصرمنائيلالهمشيخرعبنوااتقبلفانه

722



المالكمرفعندمابالدمازلهصمهائمقوشسوويويغعبحوهحمالفوايأن
يحدثأندونفيعبرالكوائمعلىالدميرىكانينالمصريابكارليهلك

نجدالفصحخروفمنظرففهـارائيلابنونجاوهكذابمنازلاضر
والفجاةالعبوديةمنوالفكاكالحريةوهمامتالرمتينفكرتين

أنوهاثابتةلثالحقيقةفانيراتالتفساختلفتومهماالموتمن

الىثانيةوارجاعهمالحياةومنحهموالموتيةخط11عبوديةمنالناحماتحرير
حياتهالمسبحكلفقدالله

فقداألزلمنذالمهفكرفىالمسيحبذبيحةتمالذىءالفداكان2

2عمدالعالمتأسيسقبىءالفدابعهليسوعيقومأناللهتيبشفىكان
عننقرأحيثأ318ويافىاأيضنجدهالهساميةلفكرةوأنها

المقدارعظيمةالفكرةفهذهالعالمسيستقبلبذبحالذىالخروف
للعالمكخالقاللهفىنفكرءالفادىنمكالخللقاللهفىأحيانانفكزقدفنحن

يسوعفىالعالمالنقاذطريقهيكتشفضلقدهالم11ديجعنفماثمأوال

فانالخالقثمالفادىاللهعنرائعةصيرةهناأمامناولكنالمسيح

االمورتازمتعندماالدهأظهرهطارئاشيئاليستومحبتهءالفدافىاللهقوة

هوفافىالخليتةقبلماالىيمودءالفدافىاللهفدقاانمالم11وضل

ةءبداالأنهكمالمحبتهبدأيةوالأالزلىالخالقأنهكممااألزلىالفادى

لتوته

كلهالجديلىالعهتفىشائعةفكرةاهنبطرسويعرضألا

الذىتصوالمالهتهامئصفىث011انهفقعالمذبوخالحملليسالمسيحفيسوع
بينيفصلونمانادراالجبدهتالعهدمفكرىفكلمجدأاللهأعطا

المفسيعوانتصارالمسيحفبيحةبينيربطوندائماانهموالقيامةالصليب
وقتفىدرصأنهاةحيلهملتكنكتابهفىلماروجروأدوارديخبرنا

دراسةوبعددراميةمورةحمفايستخرجلكئىوقيامتهالمسيحالم2قصةما
هالكأناحسبدأتلقديقولفكتبخاصةبفكرةآمنمستفيضة

منالمنيرالجانبعلىتطغىالصليبالم3جعلمحاولةفىمحزناخطأ

خالصبماناالعتقاداابرمحاولةفىكذلكالقيامهأمجادوهوالتصة

وهولظافرةاانمحبةمنأكأالمسيحتحملهاالتىلالالميرجعاثغدمان

نم17موهـمبدأيةفىاالملعميحعيناليهاتتجهالتىالوجهةعنيتسماعل



بسببالظهرفىاالرضىسادتالتىالظلمةنرىهلغالبانراهالذىها

القبرمنيشعاخالباالفجسرنورنرىأمالصليبوعذابآالم
المخلصةالتبشيريةالعظاتمنكثرفهناكقائاليستظردنمالفارغأ

عندوناللصلبانبوىاالهمبئتلقىأنتحاولالتىالالهوتيةاكقاباتوا

خصذاوالجلجثةعلىتمقدالمسيحفىاللههدفأنونبإلنالتهيامة
ءضوفىاالوفهمه5تفبيمكنالالصلبأنفالحقيقةمبينروحى

ءالقيامة

نالبقيامتهولكنوالموتالعبوديتهمناالشسانتحررقدارسيحوتفب

ذاتهالمسيعكجاةمااتيبعدالموتعليهايسودالحيادييدةاالنسات
12عدداللهفىورجاؤناانناايأصبحالظافرةالمسيحفيقامة

بدمالتحريروهبثاىاكالعظيمكالمحرريسوعالفقرةهذهفىفرى

االلهىنامجالبفيهتمالذىيسوعهنانرىالجلجثةصليبعلىنفسه

قاهريسوعنرىاالزمنةجميعمنأقدمهوالهدفذلكوانالفداطفااألزلى
الموتمنهايدنوالالتىالحياةوواهباثجيدالحياةوربالموت

انتزاعهيمكنالالذىءالرحاومانح

مسنحبالحياة2

اانمغيحبدونللحياةصفاتثثأيضاالفقرةهذهفىبطرلسيبيز

المسيحيغيرهاأنقبلالعالمفىالحياةصفات

تميزيثنىالوالعالمكانفقد411عددالجهلحياةانها1

مجرثسوىاللهعنيعرفونالالناسأفضلوكاناللهمعرفةبعدبم

الصعبمنانهداونأفالطقالااللهيةالسرارعنبحثهمفىالتخمينات

علينايستحيىفانهوجدناهاذاوحقهوخالقهالكونهذامبدععنالبحث

يجدأنالفنيسوفعلىيصدبافالجميعيفهمهاعباراتفىذمبرأن

يفهمهأنالعادىاالنسانعلىويستحيلالله

الجهيعبهيحلمالذىاولىكالعلةدالهالعنأرسطوطاليسىوتحدث

كمصلهة3أوالهوجودفىيشكلمالقديمالعالمانهـأحدبعرفهالولكن



ففىبالكونأوبالبثصرتهتمالوانهاجهولةاثلهةقلكانعتقد
لممحبةأبداكانماوللتهمجهولةوقوةلغزااللهكانمسيحبالعالم
يضعونأولليعونةعلليااليهفيلجأونبشخصمنونيوقتئذالبشريكن
فيههمءرجا

الوثائقعلىأحللعنااذا10عددالثسهوةعليهاتسيطرحياةانا2
فانناالمسيحيةتدخنهأتقبلالقديمالعالمذلكفىللمجتمعالتاريخية
كتدوقتئثالنالهعىيجاجماكانالتىالشهوانيةللحياةنفزعبلنندهش

صلوالشعبمنمعينفطالحفىالحضيضالىالفقرفيهوصلعالماكان
تتكلفكانتالنىالوالثماقاجمنةعننتهرأحتىوةالذالىآخربقطاعءالثرا

علىوضعالذىيوسفيتاالهبراطهورعننترأوحيثالجنيهاتف1
طازرفآوسبعةسمكةأفىالوالئماحدىفىالمائدة

عنمارتياليحدثنااذتذكرقيمةأيةوقتهاللعفافيكنولم

روجتأخرىأدامرعنجوفينالويخبرناأشخاصعثمرةتزوجتامرأة
توجدكانتأنهجيرومألناويحكىسنواتخيفعىفىأزواجفحانية

فيهكانتالذىالوقتنفسفىوالعشرينالثالثبزوجهاتزوجتامرأةصومافى

اليونانفىمنتشرأىالجنمالشذوذوكانوالعشرينحادية11زوجتههى

فقدعادىءنىأنهاعالالشاذةالرذائلالىينظركانأنهلجدوروما

جديدةطرقاكتثمعافالوحيدوهدفهالشهوةعليهسيطرتالعللمذلككان

الحضارةلتلكزةالباالصفةهىالشهوةكانتشهواتهشباع

فهالقديمالحالماالخسعيةالمشكلةكانتفقدعابثةحياةانها3
منالسبيهعشيقتهالىكاتلودكتبمعينهدفنحسويتجهيكنلم

مسراتمنفيهابمااللحخاتتضيعأالمنهايطلبالحبمباهجأجل
ةثانيوتغربتثصرقالشموسانتعبيرهحدعلىيقولفهوعابرة

منهيقظةالطويلليلسوىلنايتبقهفلنمرةحياتنانورخباانولكن

حياتكييحياالدااطفكالكلباالنسانييوتأنالبدكانان
الكالب

ا032



مفسراتليةدونتحتهكللئلالمملدملعنعبارةالحياةكانتقد

ءفنايعقبهاالشمسءضوتحتقليلةسنواتبضعالعابرةاللذاتمسوى

أجلهمنيموتكذلثءثصىوالأجلةمناالنسانيحياءنىفالأبدى

االرضوتصبحمأمولغدهناككونيالعندماعبثاالحاضريصيرأنفالبد
الموتبعدحياةهناكتكونالعندمامعنىبال

أالجالحياةمىيئمصبدونالحياةأنيرىبظرسفانوهكذا

سوىءثىكلفيهاينضبالمعضمنخاليةحياةالعبثوالشهوة

السريعةواللحظةالعابرةاللذة

المسنمالؤهاحاالة3

معالملميىيتخللهاالتىياةأمحيزاتثالثأيضاالفقرةهذهفىونجد

صفةلكلالمدعمةاألسبالثفكر

والتداسةعة11حياةهىالمسيحيهلؤهاالتىفالحياة1

عليهمولكنفقطعظيمامتيأزلهمليساللهمنفالمختارون4161

التهالقديمةالوصيةالىبذاكرتهيرجعبطرسانعظحىممسئوليةأيضا

سعبهنالىاللهميةوحانهاءالعبرانيةالديانةتحويهمالكلألهساساكانت

4491ااالويين01قدوصالههماللهألنمقدسينيكونواأن

62و12027

الكلهأصلطالههنهقديسلكلمةاليونانيةوالكلمة

فالهيكلأعاديةءشيااعنيختلفالمقددءفالشىمختلفيعنى

بافيعنيختلفالنهمقدسوالسبتالخرىالمبانىعنيختلفلنهمقدس

فالمسيحاالناصباقىعىيختلفنهمقدسوالمسيحىايياما
للقياممقتارافاللهمنمختارألنهاللهرجلى

ومعالزمنهذأفىللهحياامختارافاالبديةووجهتهالعالمفىمابعمل
حياةويحيأاللهناموسيطيعأنجبيالعالمهذاففاالبديةفىالله

حياتهفىاللهنخناوةتظهرأنفيجبولذااللهمنمختارالمسيحىالله

يونأنعاتقدهعلىموضوغالمسيحىاناللهبححبةأعمالهتتسموأن
العالمعنمختلفا



صغةاللهخوفان3612اللهخوفحيسماةوفى2

يتكلمالالذىالشخصصنةانهااللهحضرةفىلنهيدركالذىالشخص
يحياهالحظةفكلاللهأمامأنهيحسوهواالمابعمليقومأوماكلمة
لديحياهاانما

أسبالباأربعةبطرسلنايبين7112االربعةاالعدادهذهوفى

اللهخوفحياةالحياةطتلال

يحياهاانيايحياهااتجىفحيانهالعالمفىغريبفالمسيحى1

بلفيهيشيالذلىالعالمفىالتفكيرفىوقتهجليقضىالوهواألبديةفى

علأحكامهكليصمدر05اليهيذهبسوفالذىالعالمفىأيضايفكر

يةاالبوحامنبليحياهاالتىاللحظةوحىمنالءايشيا

االلههذانولأبااللهيدعهانهحقااللهالىذاهبانهب

ليوميستعدافالمسيحىتفرقةأىلمحونواحدكلسيدينأبا5يثكوالذى

والحياةرهيخدأوكسبهيامانمصرأمامهأنيشعرافالحساب

بديةأللحباغتؤدىألنهابالغةأهميةذأتالعالمأهدألى

كلفتقدحياتهالتاللهخوفحياةيحياأنيجبالملميحىانا

علياقييةذاتالحياةفانولذاوموتهالمسيححياةكلفتقدانهاالكثير

يمكنوالهـثميناشيئاعااعتبىيجببلاهمالهاأواخاعتهايمكنفال

المقداربهذاعظيماشيئايبعثرأنريفثانسانألى

اللهابنبموتالهنحتريتقدحياةيضيعأنيمكنالالمسيحىاندا

هذاحياتهكلفتالذىالشخصعلىجداعظيماالتزأماهناكا

ءالباهظالثمن

فىهاثماتتظهرانيجبانهاالخويةالمحبةحياةانها3

زرعمنالثانيةمودودةميحىفالموالثابتةوالمخلصمةالصادقةخوةامحبة

دمبأنيعنىفتداثنينمنشيئايعنىوهذايفنىالميابليفنى

نفسيعنىوهذااللهعملمنبلانسمانعيلمنليدثانيةالمسيحى



جسدمشيئةمنوالدممنليسولدواالذينداآخربتعبيريوحناقالهأ
315اأيوحنااللهامنبل

الكلمةبذرذيثهارثانيةولدالمسيحىانيعنىاالغلباالحتمالولكن

الكمةهىوالبذورارعاألمثلفينجدهاالتىالصورةنفسوهذهفيه
أ31متى

والمعنىة68ةءعهاانمفىوردماهنايقتبدوبطولى

المسيحىأقيصنىهذافاننلكومعاالولمناكثرهناعم9ينناالثانى
بخديدومخلوقةثانيةمولود

المحيةاللهحياذيزييماوأهمفيهاللهحياةفانذلكوبسبب

حياتهعلىمنعكسةاللهمحبةللناسيظهرأنيجبفالمسيحى

مختلفةحياةالمسيحاللؤماحياةيحياالذىالشخصهوفالمسميحى

حياتهأنثمعاتقهعخالملفالسئوليةعظمأبدالينسىالن711خريعن
منهنابعةثناللىمحبةتجملثاأيضا



للثافرصيالضال

5أثمعتهاؤينبفىوماتركهينبغىما

لووانحسد8والرياممحروكألخبمثل3فاطرخوا

العديمانغقلأعبنلاشتهـوااالندينموئوكاطظليمننة
المعحعالرئثأنفقئغقدكتضنمإنبهتنمؤالكىائغمثن

3أ2

رلذابلمنحياتعنالتجديدبعدالممسيحىحياةتخعالفأنالبد

يشتهواوأنثمريرهوماكلعنهمايطرحواأنشعيهيحثهنابطردفان

لحياتهمالبائيةايشيل

اذهسعامعبرةكلمةأطرحواوالكلمةطرحهايجبءأشيافهناك

الملسيحىعلىيجبأشيليفهفاكالمدبسىلخلعتستخدمالتىالكلمةنفس

قذردنسئوبعنهيطرحكفامنهايتخلصأن

أنالمسيحىعلىيجبألوثنىالعالمثمروركلعنهيطرحأنيجبانه
نكلباليوشنيةتعفالكلمةوهذهخبثكليطر

القىالشريرةالطوفكلعنتعبرانهاالشرعنللتعبيركلمةأشيلوهه

تعداألخرىالكلماتوكلالمسيحمنالخالىللعالمالوثنىالعالميتبعها
ءمخطاواالذطاياتلالكلطأعاةمرجبوياللمةلتلكوايضاحاتععيراتتف

أتيمسكنفالةاألخويالمحيةوهىللمسيحىالمهيزةالفضيلةوتضرتخنق

أالمكرضاأيوعاكرالشرتلكوجودمعةأخويمحبةهناكتكهن
71خوينيخدعالذىالخااثمللوجهينذوالشخصهوالملكروالشخص

كلتتسمالذىالشخصفىنجدهارذيلةالمكرأغراضمهليحقتى

نسواللىءالنقابعدمميوله



فهييعجيبتاريخلىمرائكلمةوأنءالريأأيقمانجدم

يبدافالمرانىيجيبنىيكلالذىهومكمطفالفعلمنأالسم

أمحممثاليصبحالمراشىأىلنهلتعنىالكلمةوتتطورباالجابة

تصيحئمالمسرحخشبةعلىواألجوبةاثسئلةفىيثمشركالذىالشخص

طوليمثىالذىالثخصأىمحببالغربالمعنىالمرائأتعنىالكلمة

حختلفبوجهيخابلفأناوليانهدوافعهحقيقةءاخفاويحاولالوقت

احساسانهحقيقنغعننخذاتوبكلملتقلبهفىيكنهعمافاالختكل

تحتفانضحاميرديةميوولهالكنيسةيدخلالذىالشخصهوفالمرائ

ومجدخدمةيجلوليسلهوشهرةمغنمعلىينطوىالكنيسذءلوا

المسيح

وتتجخطبآخرهوأسحسدانقيلحسناالحسدأيضساوهنالث

الرسلجياعةبنبحتىالتهبيحبراسهيطلأنيحاولكانفالحسدفينا

سبتتدمانلنهماظنواعدمأويوحنايعقوبمنمغتاظبنكانوافالعشرة

ءالعثمافىوحتما01114مرقدىملكهفىالمسميحءمجىعندعليهيا

242لوغاأكبرتيحهأنهيظنمنهممنيتشاحيونيذالتكانضرا

الحسديحتلأنفالبدالبثمرىالقلبعرشعلىتتربعالذاتدامتفما

الداههطرالدأبانهدانحاسلوينجايدعواالنسانحياةفىمكانا

أصضاالدينيةالهيئاتبينهاومنالهيئاتبهيعكيانيهحديظلالذى

يسيونهفيماطويالنصهلأننحتاجالداأفكارنفيلدب01سويقول

وأفضطراباتللننهالقلدائممصدرالحسدأننمكشفحتىالكنسيةالخدمة

ألذاتبهوتااليهوتالالحسدفدأالكنيسةداخل

التكلمتعنىانهاخاصمعنىالكليةولهذهالمذمةأيضاوهناك

يكونالعندماتحدثائهاوثالقلبفىالحسدثمارمندائماانهابالشر

جاذبيةاكثرءثىهناتوليسنفسهعنليدافعموجوداالمذمومالشخص
وسردبأآلخريالتشهيرعنااللذعوالحديثللهذمةأالستماعمن

شيئاويعتبرونهالجميعلهيأسفءثىفالمذمةفدهمالحاقدةالقضص
فسسالذلثومعتقريباواحدكلبهيستمتعأوقتنفسفىولكنمعيبا
والوحدةاألخسويةالمحبسةعلىويقضىالمرارةويحدثالمتاعبيثيرءثمى

كالمدمةالمعيفية



أنثانيةالمولوهـايثخصعلىيجبالتىءلألشميااذنهىذه

فانهعليهتسيطربأنءإالصميالتلكيسمحأنفىادىتاذاألنهيطرجها

أوصالهاويقطعثخويةللرأبطةيفسدبذللث

5تهاواثينبفىما

فحوهاويعسعىيئنتهيهااتالمسميحىعلىيجبأشياىهناكولكن

يصعبعبارةوهذهالغثعىالعديمالكلمةلبندايشتهىأنيجباف

مألكلنهمةطبسببوالصعوبةتفسرها

اثسمممناإلونانيةالصفةوهىلكلهاقلناكماالكلمة

ترجماتئالثالكلمةلتكتوجدأنهفىالصعوبةومرجعهه
ملةمحت

العقلعنللتعبيناقبالرداصطالحهىمطهفكلمة1

كانءشىكلوبهوفيهالكونهذأءورامناللهالكوندفةيديرالذى

بذلكيتعلقماكلتصفهمحبوبةرواقيةكلمةمهطهوكلمة

المعنىهذاتحملالكلمةكانتفانءاثشياكلعلىالمهيمنايلهىالعقل
روحىكلمةسيرهاتغيكوناذن

منطهتأوعقلمعغمصحهليونانيةكلمةهىطحهكلمةب

نغعسونجدلحذكىأوعقليتعنىميأكممكلوهىةفالصفولذلك

العقليةةالعباعنتتحدثحيثأ21صوميةفىالمعنى

فألكيألمحلهةباليونانيةعنىتأمهو

يتحدثكاسفبطجكحصأنهذهتقدونحنبالمليةالمختصةتعنى

13253بطوساالباقيةالحيةاللهكلمةعىقبلمن

يقصدبظرسأننعتثهدنحنيكاللهافكرفىالتىالكلحةأياللهوكلمة
ألنهاللهكلمةمنأشذباءالغذاقليهبكليثمهتهىأنيجفاببعحيحىأبئ
الليخصنلميصحينحتىوينموينجحأنايمنتتطيغءاتغذاهذايقظعن

ةنغ



يقوىأنيجبالوننىالعالم4وجافىيثبتأنالمسيحىيستطيعفلكىاته
همالافثااعديمهذاالكلمةوطعامالصافيةاللهبكلمةوحياتلنفسه

فنىاصطالحهوهملوكلمةفيهرديةشائبةأىمنخالانهأى
حكمةفكلضارةموادئةأووالتبناألتربةمنةالنقيالفاللعنللتعبير

كلمنتللية4اللكلمنةولكنضارأوفافعغرءثىبهايوجدبثصرية
ائبالشو

باليونانيةيشتهىوكلحةخالكلحةلبنيشتهىأنالمسيحىوعلى

الكلمةنفسفهىالذمبيرقويةكلمةوهىجأمالدطتعنىأ

المرنمعنأ24مرمورالمياهلجداولتشتاقالتىااليلعنالمستخدمة
يعتبالالحقيفىفالمسيحى911471مزمورالربىلخالمشتاق

لنفسهءغذالنأيعلمألنهوابتهاجمسرةبلمملعملاللهكلمةدراسةلن
اليهاالمشتاقة

ثممائعامربهينموالذىباللبناللهوكليةبالطفلالمسيحىوتشبيه

االطفالترباالتىبالمرضعةنفسهيشبهفبولسالجديدالعهدفى

يمتتدوهو27تسالونيكىأتسالونيكىفىااليمانفىالمسعيحيين

اللحومأكلعلىبعدأشرلهيلمألنهماللبنكورنثوساهليطعمأنه

الىاللومالعبرانيينانىالرسالةبكاتويوجه32كورننثوسأ

يصلواأنعفيهميجبكانبينمااللبنعلىيعيشونزالوامانهمشعبه

521621عبرانيينالروحىالنضجموحلةالى

تلبسبأنالفانامالدية11ميالدالىاالولىالكنيسةترمزوكانت

طفلكأنهباللبنمميطكانوأحياناءبيضامالبدحديثاالمعمدالمسيحى

االيصلحتىينحوالمسيحىيجعلالذىهواالكلمةلبنءفعذاصفر

الخالص

مزمورفىوردماالىباالشارةفثحديمنساقهماسببطويخقتم
معنىملالعبارةهوهتثاصالحالربأنذقتمقدكنتمان438

لختاواأذافىنههلأؤنتراخىيجعلناانيصحالصالحاللهفكونهاما

2كلم



ومحبةاللهصالحنسمتحقحتىونكدحنكدأنعلينامفروضمهمسيحين

احالتنافىنهملأنفىزريعةيتخذأنيصحالاللهصالحاننحونامنألله

الجهادفىلناالدوافعأعظممنانهيلالممحيحية

الكنيسةووظيفةطبالحة

تحتالزوئاكنالناسمنمزنوضخجرآحميااليز3اذتأتوئلذى

روحئاحالةكحجارهمغنينأيقممازتنم15رأوبمبكرالنصمن

مموعيالثههندمقبولةرحمةرءدئاشلتقديممذمعماهحوي

صهيونصفىأضغهنقأكنابنفياأثضمانيتيذلكيهصفعع

نلكغيخزيتنبلؤمقوائذىكريممانحثمارأزاويةحص

لحجرفنيئلطاللدينهوأمفياأمحر3تؤمنوناثذئيأكم
سذماوحبريةاإارأسعاقدهوانبنلؤونرففطالذى

ذىااألنرلفاكيةاهبنطافيريغنرونالذيخارهعةوصخرء

مقذسادملوىكهنوتدمخحارفجنمىغأثوأ4صيلوا

إلىنعةأنشهعانمالتمىبنضماصئلتمبرواأدااقتتسد
نتمفأاإلنوأةشغبماتكونوالئملقةالذيئانعىبئوره
فمرخوموقالقامأوأمرحومينرفكغتمالذينهلفمشع

ألالنغاألط2د

هذهيتتسيويحسنالكنيسةووظيفةمناطبيعةامناأمبطرسييرز

أتسدمأريعةالىالنقرة

أ83



ونبنارفضهالذىالحجر

ثالثالىأشيروقدكثيراالحجردأكلمةالفقرةهذهفىوردت

االخرىتلوواحدةلندرسهاالقديمالعهدفىرمزيةفقرات

األمثلةأهمفحننخسهيمسوعلسانعلىوردتاشارةأولأ

ارامواألنمرالكرمفليسوخقالهاوالتىالحقيقةأمامناتكشفواللتىالمعبرة

خا17تلوواحدالبيدصتلواالكرامينأنكيفيسوعأخبرناالمثلهذاففى

الهصرائيلامةأنكيفبنيبأنيريدكاناالبنقتلواالنهايةفىلنهمحتى

وكيفاضطهدتهموكيفءاالنبيالصوتتصغىأنوتكرارامراراهـفضت

تنبأالموتهذابعدولكئنفسهيسوعبموتمداهاالضطهادهذابلغ

الذىالحجرداامالمرسنهلىفىءجامااقتبدحيناالنتصارعنسوعي
عجيبوهوهذاكاناليبقبلمنالراويةرأسصارقدالبناوونفضههـ

0271لوقا01أ2مرقس1224متىأعيننافى

فىالقولهذاكانلتد81122مزامرمنمأخوذوالقتباس

ذاتههاالهسرائيلألمةاشارةالصل

قوىأنومعاويةأالرأسهىالهمرائيلانكركباترككاقال

فىأمتامقامالهاعينقدهالولكنجدوىبالودفعتهااحتخلىتهاالعالم

بيقامهارائيلألأحساسعنتعبرفالكلماتالعالمفىملكوتههيكل
علىاالقوالهذهطبقبفمإعفانولذالهىاالبرنامجفىوأهميتها

البرنامجفىينمعأنهاالالناسمنمرفوضأنهيبدوكانوانفانهذاته

الجهيعفوقمكرمااللههبكلفىالزاويةرأسليكوناالله

الرمزىالحجرهذاعنمالقديالعهدفىأخرىاثمماراتوردت3

كتاباتهمفىوالستخدمومااالثماراتهذهوائلاالمسميحيونالكتاباكتشفوقد
4صلبابعةالطفى82611ءاثسعيافىوردتشاراتاهذوأولى
ونصثبثأوسدهأتذاللربالسيديقولهكذالذلكداهكذاالقولنجد

يهربالامنمنسساملساساكريمازاويةحجرامتحانحجرحجرا

المعرب11610سنةجييسالملكطبعةاالصليةبالطبعةيقصد1



الصلةهواثابتامثريم11فالحمجراسرائيلأمةعنأيضاهنااالشارة
المسياءمجىفىتتضحالصلةوتلكبشعبهاللهتربطالتىالمتينةالقوية

الىونسشبوهءزالبصذاأخذوااألوائلالمسيحيوناكدابفاوهكذا
ؤسسااألساسالكريماللهحجرأنهعلىالمسييسوع

ثهاالحفىوذجدمازاشعيافىأيضاوردتالثاثيةوالفقرة3

ويكلونرهبتكموهوخوفكمفهوالجنودربقدسواهكذاليةا
السكاكاوثخوفرائينىالهلبيتئعثرةوصخرةصدمةوحجرمقدسا

ننهسهيشئماللهأتتحنى5الفتر5وهذ41و831ءاثتاأورشليم
صاررفضهومناةوورخاللححببلهمصعارقبلهفهئالهرائيللشعب

الئقرةهذهوائلااالمسيحيونالكقابأخذأيضاوهكذاوهالكارعبالهم
ومنوصديقامخصايسوعلهصارقبلهفمنالمسيحعلىبقوهاوط

01ودينونةفخالهصاررفضه

هذهالىنخميفاأنيجاالفقرةبهذهءجامانفهملكى4

أنرسلبيحكنفالالجديددالعمنفقرةالقديمالحهدمنالفترات

باالتحادروحيابيتكمبنإيئالمؤمنينوفىالزاويةكحجرالمسيحفىيفكر

ايمانهباعترافأدلىعدمالهيسوعكلماتفىيفكراندونالمسيحمع

هذهوعلىبطرسأنتدلهيسوعقالفتدسفيلبقيصريةفىالعظيم
هذاعلىبنيتقدفالكنيسة6181متيكنيستىأبنىالعمخرة

بااليهانمبنىالنهببسةءبنافىكالحجروالمؤمنبيسوعالواثقااليمان

المسيبيسوع

ورمو1صونلعألفقرةبهذهوردمامصدراذنهوهذا

افكنيسةطبيعة2

هالكنيسةطبيعةعنءأشياثالثةالفقرة5هذمننتعلم

5عددروحىببيتوالكنيسةحىبحجرمهثمبهفالمسيحى1

بجدكفردوالمسيحىعمجتمالمسيحيةأنبوضوحيعنىوهذا

فالديانةالكنيسةءبنافىمبنيايكونعندمافقطلهالالئقمكانه



المنظورةللكنيسةينضمأنمنيكمفاالذىالحربالمسيحىمايسمىهناككون

علىبمسيحىليسفهوثكذلكنفسهيسمىفالذىأشكالهامنشكلأىفى

ءالطالقا

يفتخرحانلسبرطيااملأنماحكفقدثسهرةأمسبرطيةقصةهناك

الحاكمفنظرأسبرطةبأسوارلهزيارتهءأثناالحكامتواحدأمام

تلكأيندااألسبرطىنلملكفقاللسوارأيةيجدلمولكنهحولهالزائر

حراسهالىأدأففإرالماكثيرابهاوتفتخرعنهاتتحدثالتىسوارا

منهمرجلكلانأهـسبرطةأسوارهمءهؤالوقالءاالشداسبرطيينا

السورهذافىحجربمثابة

فأنهابمفردهاءائبنالبنةأوالحجرأنطالمالنهيتضحهذاومن

انهاءالبنافىتدثعندماغتطنفعذاتتصبحانهاالقيمةعديمةتظل

ونحققعملنهاتتهمفاذءالبنافىتدخلوعندماالسببلهذاصذمتقد

يحقئفلكىللمشيحىبالنسبةوهكذاأجلهمنوجدتالذىالغرض

اصكفعسهاءبنافىيبنىأنفعليه5بمفرديبقىأنيصحال5جودمنالهدف

منهااءجزيصير

بلدىأخدماأنأودالدوقالرجلءجاالحربوقتفىأنهفلنفرض

نئميئأعهللمابمفردهينفذشأنحاولفلوءاالعداضدعنهوأدافع
بالدهجيشءلواتحتءباالنضواذلكتحقيقيستطيعولكنه

معيندمجأنيجبفانهسنهىغايةعنيدافعأنأحدأرادوان

للكنيسةبالنسبةوهكذاواألفكارالمثلنفسفىمعهيتفقونالذينأولئك

نطاقداخلىأخويةرابحلالمسيحيةانمسيحيةليستالفرديةفالمسيحية

الكنيسةمجتعع

فىغالبتانصفتانتوجد5عددمقدسكنهوتالمسيحيون2

الكاهن

الىالناستقريبووظيفتهاللهمنقريبشخصفالكاهنا
الجديدالعهدتفسر61م
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الكهنةمةوهمقليلةفئةعلىقاصرااللهمنالقربأميتازكلكانلقدلله
قدسدخولقالحهتلهىاتاوحدهفهوالكهنةرئيسوباألخصوحدهم

الجديدءاثالطربالمسبحبيسوعولكناللهةحضفىاالقداس

ضيرأوبسيحالكانمههاسيحىمكلامتيازاللهالىاالقترابأصبح

متعلم

تعنىالتىهثناحمبالالتينيةتعنىكاهنكلمةأنثم

خوينباتأتىكقنظرةيعلالذىالشخصهوفالكاهنرةالقنطبانى

ائخلصالىخرين7باايتيانامتياولهواجبعيهوالمسيحىاللهالى

واحبهتبلهومنبربخددقدالذى

والمسيحىةاللهالىنجافغاللىيقدمالذىالشخصهوالكاهنب

ذبائحنفدمكانتتهديمالالعهدفىدائماللهذبائحهيقدمأنيجب

يقدمالمسيحىروحيةذبائحهىالمسيحىيائحولكنحيوانية

يتهومماايسطفانولذااللهلمجديعملهيعملهماوكلللهذبيحةعمله

هالذبيحةعبادتهيقدمفالمسيسىاللهلمجدهىانمااعيالمنالمسيحىبه

فهىتيازاواهفرحابقثقالتضحىالاللهعبادةفانهذايحدثوعندما

هناللهعنماأشسلبءنقدممحيبءانهاثمىبلممالشيئاليست

أجسادكمكلدموادبولدقالللهذبيحةذاتهيقدماايضاوالمسيحى

هومنااللهيطلبهمافانأ21روميةاللهعندمرضيةحيةذبيحة

المسيحيةالذبيحةههذهحياتنافىلهالمخلصةوالخدمةقلوبنامحبة

تقديمهامسيحىكلعلىيجبالتىالكاملة

وظيفةأنأىاللبصهـسناتتحدثأنههالكنيسةوظيفةان3

ببساطةذلكانالعطمذاللهأعمالعنالنالمىأمامالشهادةالكنيسة

يلجمئاللهلهصنععيااآلخرينيحدثأنهىالمسيحىوظيفةأنيعنى

المسيحفاللممهفهـهلهعياشهادةهووبكلماتهبحياتهفالمسيحى

الكنيسةمجبعد3

ءاالشيااورلهسيحىلهايشهتالتىءاالشياعننقرأ1عددفى

معهانلهعملهاالتى



المسيحى051للعجيبنورهالىالظلمةمنالمسميحىدعافالله1

فانهالمسيحبيسوعتاالنتيتعرففعندماالنورالىالظلمةمنمدعو

يفكرأنأواللهعنقوالتخيللظنحاجةفىبعديصبحفالباقهيتعرف

دااالبرأىفقدرانىمنيسوعقالالبعيدالمجهولكاللهاللهئ

ماشخصيتعرفعندمااللهمعرفةنوريسوعففى419يوحنا

يقيسالذىالنموذجيجدالمسببموفيالصالحعلىيتعرففانهبالمسيح
النموذجالحقالقىالحالحيعرفوبذلكدوافعهوكلالهأعكلعليه

ماشحخصيعرفعندماالمسيحيفسوعشخصفىالتاموالمثالالكامل
طويقالهبالنممبةالحياغتصبحفالالظريقيعرفبذلكفانهيسوع
اوللهعرفيصمائكاطريفاأويقودهأوهديهينجمأىدونهجهوال

واكعحاممهداالطريقيضحىالمسيعففىخر7وال

فأئددفال5التهوذنبعاشيصلفانهبالمسيحاالنسانيتعرفوعندما
الحالحمعرفةمننخعولخدمنهالقوةعندناتكونأندونللهمعرفتنامن
كنااذالصوابريةالحللرويةقيحةوالاليهالوصولعنعاجزينكناان
ايضاوفيةماعظاحتيازاتلناالمسيحففىفيهالسمرعلىقادرينغير
االمتيازاتبتلكالتابعتعالقوةلنا

بطالحىانانتنحعبشمتليسواالذينجعلقدهالان2

يعنىوهذا32وأ012و9و6أهوشعقولهنايقتبس
العالمهذافيدائيايحدثالذىانبارزامكاناليحتلمدعوالمعسيحىأن
نعظمتهاليهالمهيملالعحلمنبلذاتهمنالعظمقهيستمدالشخصأن
قدالئألنترجعالمفسيحىوعظمةكاهلهعلىملقاهههةمنبيقومفييا

ىيهكنوالالعاتمفىبهاليقوماللهأرادهاالتىالمهمةالتيامأختاره
ادةرجنىهومسيحماكلألنعادياشخصايكونأنهسيح

اعظمانحومفيت11وليمرحومغيركانالمسيحىان3
اكقشففدحهالمسيوأماهالمنالخوفهواألخرىالدياناتيميزما

اللهمنيخاتباقلهأعالثأفيعلموهويدموعالمسيحفىاللهمحبة
هنفسهمنالخوفأزالتتدالمحبةتلكألن



نأالكنيسةوظيفة

تلخيصاتعدالتىباراتأمنعددأبطرسيستخدم9عددفى

كهنوتمختارجنسالمسيحيينيدعوفهوالكنبسةلوظيفة

العيددراسةفىثمتمهرسبطانءاقتناشعبمقدسةأمةملوكى

األوصافولقلكاسرانيللشعباوصافهىالعباراتتلكفكلالقديم
رئيسيانمصدران

هذالقائالالدصوتءاشعيايممهع3412ءاشعياففى

يقول6و915أيضالخروجسفروفىلنفسىجبلتهالشعب

هـيعجيبيئمنلخاصةتكونهعيهدىوحفظتمصوتىسيعتمان7نفاالله

هوأكهنةمهلكةلتوصونوأنتماالرضكلألفانالشعوب

التد3الهسرائيلاحصسعبه3الأعطاهاىالتالعظصاعيدفالمومقددمة

االلقابمنلقبوكلانهالرائيلالجديداسرائيلهىالتىللكنيسة

بالمعنىءملىالسابقة

العهدعنالحعيثالىيقودناوهذامختاريشعبيحيونفالمسا

هذأففى9156خروجاسرائيلشعبسهمعأدلىقطعهالذى

انمنهمطلبفقدةاسرانيلشعبمعخاصةةعفىالله1يئالعهد

تعتمدكانتالصلة5هذلكهتةلهمالهايكونوأنلهخاصاشعبايكونوا

العالقةفتلقللنامودوحفظهمالعهدلثحدروطالرائيلقبولعلى

ونتعلم915خروجداعهدىوحفظتمصوتىسمعتماذااالتتومأال
فالمسيحى5المتيازختارانمه1ءأشيالثالثةمختارالمسيحىأنهذامن

أصبحثةفاقهالمسيحفئللهوبينبينهوالرابطةالشركةأمتيامدعو

تاكانعةطللامختاراانهباللهلخلبأصبحوهوخليال
الممسئوليةمعالبليلفاألمتيازالطاعةعلىأساساتعتيدالصلة

ليفعلارامختليسانهالمطيعهالابنليصبحرمختوالمسيحى
ينئذأتفى5امتيازوليفسالله5يريدماليفعلمختارانههويريدما

اللهارادةاتمامفىبلىارادته

أنهوامتيااللهخثحةشرففلهللخدمةامختارأنه

وبففذاللهيعيطعندماااللذلكيصلحلنولكنهاللهمقاصدلنتفيذيستخدم



انللخدمةومختارعةاومختارمتيازمختارفالمسميحىغباته

جنعبالىجنباسرتالعظمىالثالثالحقائقهذه

يعنىابئأنقبلمنضذلقدملوكماكهنوتالمسيحيون2

للهيقدمأأيجبمسلفىوأناللهمنرابالقتحىمسيحمالكلأن

وعملهوعبادتهذاته

كلهةانثمقدسةأمةالكتابتعبيرحدعالهمالمسبحيون3

الكلمةتلكأنقدلمنأبناوقدهحولباليونانيةثتعنىمقدس

وهذاخويناعنختلفاليكونأخترقدفالمسيحىمختلفتعنى

خرونايتبعفتدلخدمتهاللهارادةلتنفيذمكرلهعىألنهراجعختالفا

اللهوارادةاللهاأوحعاالوحيدالمسيحىناموصولكنالعالمقوطمثل

يتاكدلمماالمسيحيةبقطثواحدةخطوةيخطوأنشخصألىيصحفال

الناصباقىعنيختلفاأنملزمأنهمقدما

الىماءثىقيمةماترجعكثيراااقتناصالشعبهمالمسيحيون4
كازاذاخاصةقيمةعادياشيئايكتسبفقديمتلخهالذىالثسخص

وعصىمالبفىمنعاديةءأشبانجدمتحفاكلفىمشهورشخصيهتلكه

شخصاألنتعزىءاألثمميانلكقيمةولكناالثاثمنوقطعوكتبواقالم
تيمتهاءاالشياتلثأكلمبتقدالملكيةفتلكمايومااستخدمهاقدعظبمما

عادياشخصاىتالمسبيكونفقدللمسيحىبالنسبةوهكذاالحالية

تنعممبحىالمسيفعظمةندهمللثألفوامتيأزاوعظمةثمرفايكتسبولكنه

للهملكأنهالى

الحسنةالسرةأسباب

عنهواتصتةانونزالنرباهـعكغإفيأطلبهاالتهاأ

رتكنمصستكونوأنهلفمقمىاربقيلمالئألجسدكايةاتكال

أءا3عليمهءإققرالنمادواوألسأمحأحسضألاألممبين
حسنةااصلمأئئلأثااللتقادصمنلؤكفىاللهدونإبمير

إأ2و211ألحظونهاالتى



الشهواتعنالمنعيحىيمتنعأنءالجزهذافىاألساشةالوصيةن

ففعباراتذلكءورامنبطرصيقصدهماندوكانبناويجدرالجسدية

كانتكماملتستتمدلمالجسديةالشهواتوالجسدخطايادمثل

الخطيةيذلكنعنوتفانناالجسدخطاياعننتكلمافعفدماالماضىفى

ذلكمنكثرشيئاتعنىالجمبالعهدفىالجسدخطاياولكنالجنسية

الجسمدبخطاياقانهة12ا5غالطيةفىبولسىلناويورد5بجفر

ثكارةنجاسة3عهلززناالتاليةالخطايااقائيةاوتحوى

شقاقبتحةسخطغيرةخصاماوةعدسحراالوفانعبادة

هناكأنهذانويضحنا5هذوأمثالببطرسكرقتلحستبدعة

منأكثرئاشيتحوىمدالجفخطاياالجسديةالخطايامجردمنأكثر

العهدفىجسددركلمةالجسدشهواتوكلالجنسيةالخطايا

وأنهاالجسديةوالطبيعةالجسدمجردمنأكلرشيدانعنةالجديد

البفثريةالطبيعةتعنىانهااللهعنالبعيدةالبشريةالطبيعةتعنى

مسيحيالالبشريةالطبيعةوتعنىمفديةروالغمتجددةالفير

هوتأثونعمتهسيحامعونةوبدونعليامثلبدونالحياةتعنىانها

الخطايافقطتعنىالثأالجسدخطاياوالجسديةفالشهـهوات

والفكروالبهتانوالكراكعيةوالحقثءالكبرياخطاياكلتشملبلالكلبرى

يجبفالمفسيحطكهةةاا4الساقطالبشريةالطبيعةطابعهىالتىالفصرير

منحىالمسييمتنعشبينرسيطكروفيالخطاياتلككلعنييتنعأن

خطاياا11تلكعنأجلهما

ونؤيلغريبألنهاياالخطتلكعنيهتنعأنيجبفالمسيحىأ

الذىأوكريبببدفىيقيمالذىالشخصعنللتعبرتستعمالنكلمتانوهها

فيهالمقيمالمكانفىفأمواحيعدالفهونهوطعنبعيدامامكانفىقتامئيقيم

فىاالولءاآلباوصفئتانالكلواستخدمتأخرىلدولةينتمىولكنه

ذآليالمثينتظركانينهإوعداأرضفىتغربالذىابراهيموخاصةتنقالتهم

بنىعنأيضاوللتعبر21و1119عبرانييناللهوبارئهاصانعهاالتى

يدخلواأنقبلفيهاواسننعبدوامصرلرضفىءغرباكانواعندممااسرائيل

76أعمالعدالموأرض

حىالمفسيعنعظيعتينحقيقتينتعنيانالكلمتينهاتنفانولذا



العالمفىيبشوألنهالعالمهذافىغريببحئفالمسيحى1

خرونايتبلقد4ومثوطرثالصالمهذاقوافينيقبلأنيمكنالفانه

يتبعأنويجباللالبملةينتيىالمسيحىولكنوالمثلالتهوانجبئهذه

فافولذارضاعلىيحبالمسيحىانحياتهفىالمملكةتلكقوانين

وطنهولكنةاألرضفىوالتزاماتمسئولياتمنعليهماكلتهممأتيجب

ءالسمحاقوانينيطيعأنيجبفانهولذاءالسياهو

فىيسيرانهدانمةأيستاقامةرضاعلىيقيمالمسيحىأنب

خنيعطلهماحياتهفىيوجدأنصحيفالولذاثخروطننحوحلريقه

يستطيعالأنهتىالحالبميأموريرتبكأنعليهيجباللهدفهالوصول

لدرجةنتخصيشىفيةهـتموطهقلعاداتيخضعانيصحالفكاكامنها

اوبذانفسهيدنساتالمستجىعلىيجبالللحلكوتبعدئذيصلحالأنه

الللحضرةفىالوجودمنلحرآ

هوناموسهألنالجسديةالشهواتعنييتنعأنيجبالمسيحىان

اللدحضرةفياألبدىالفرحوغايقهالملكوتناموس

دفاعواعظبمردأعظم

عنإسدحىاالمتناعأخرقوياسببالنايقدمايظرلهىولكن2

عنالمسيحىلنرانمعرضةاالولىالكنيسةكانتفقدالجسديةاتهوالثم

بنالمسيحيضدداشمانوجهالمغرضةوالشائعاتالكاذيةاالتهاماتقكلنت

المسيحيونيثبتأنالشائعاتتلكعلىءللقضاالوحيدةالحمليةريقةوالط

األممبينسيرتكمتكونأزالتهاماتاهذهكذبالمقدلحمةبحياتهم
حسنة

هملمةكحسنبهعنىكليتانتوجداليونانيةوفى

فىجيدتعنىالتىلىبهطلوكلمةومحبوبوجذاببديعتعنىالتى
بديعتعنىافاينيةل11فىهكهـسكعهدالكلمةتعنيمأوهذاالنوع
حياتهتكونأنيجبيحىالىانيقولبطرسافانولذاورشيقجهيل
هضبالشائعاتكلانيعايظهرحتىوجمياليعاوبمحبوباسلوكهوكل

الصحةمنلهالساسوالياطلة
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عندناعفأعظمالمسيحيضفىالعظمىالحتيتةتبدواذننا

كلفاننردطإمأو1ياأرءفسوأولذلكالحقيقىالمسيحىهوالمسيحية

فىاآلخرينيحبباناماهطالمسيحيةعنناعالابةبمنهومسيحى

أقوىانيةسيالمثأتمنيقللونيجعلهمأنوامابسلوكهالمسيحية

النالىماماالمقدسةالحبااظهاوانالملسيحىحياةهىالعالمفىارسالية
بحمالتيقومونكافوااإلئنيإلألنضرورياأمرااألولىالكفيسةفىيعدكان

أطلقوهاالتىشاشعاتهمبينومنالمسيحيةالكنيسةضدمفرفةدعاية

يأتىما

فكانبالييودالصلةوثيقةاالمرءباديفىالمسيحيةبدتلقدا

أورشليمفىالمسيحيةمهدوكانبولسوكذلكالجنمسيهودىيفسوع
ذهنفىتبطتاالمسيحيةفكلنتقطعايود11منكانوامعتنقيهاأولفانولذا

الديانةوائفطاحسدىتعدالزمنمنردحاظلتوقدبالبيودالوننى

وداليكانفتلىثالزمانقديممنللساميةءالعداأنثماليهودية

أتحلكانتالتىالشائعاتمنعينةالندرفرندلنايقدممكروهاشعبا
دوريةاطامبرأولعهدفطالرومانبةأبدواالحياةكتابهفىاليهودضد

ايهوديةامعتنتهىواعلاليهودفانهمتاكتيتوسوياتفىءجالماطبقا

عيروايوأالاالصملىوطنيمأيبغضووأنءىثكلقبلاآللهةبحتقرواأنبمدا

علممولهمىانلجوفينالوعالاتيهموأخوواخوتهموأويدهمالديهملوالتفاتا
نالعانىطشانالالمساتريرشدواأوشخصألىالطريقيرواأالأليهود

يوخدانطحكمفى4أذولنتحأبيونويعلنهودياييكنلمماالمياه
هعينيوفيكذبخجةيتدحونه5يونانياةيمسمنونسنةكلاليهودكانابيفانس

اليونانيكرهواأنعلىقيخسحوثمهءأمعاويأكلونالغاباتاحدىفى

بنصومسبصحتهانبئاوفااعتقدالتىءاألشياهىهذهأبديةكراهة

أيضابنالمسيحيالكراهيةشملتفقدنمومناليهود

اليهودضسدموجهةكانتالفىالشائعاتتلكفبخولكن2

المسيحيوناتهمفقدياشرةمالممعميحيينضدلخرىشائعاتهناككانت

ءالعمثسافىيفسوعقالهمالتحريفنتيجةنهاماقاموقدالبشرلحومبيكل

البدمىالجديدالعهدحىالكأسهذهكاوجسدىهوهذاضرا
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مارهمةبأيضااواتهموئمهىوفىوأكلهطفلبقللىالمفيحبوناتهمفمدلذا
االتهاموهذااقهملثعميوهنان11يطلقونقوموأنهمةالجنسياالتصاالتحرية

الحبوليمةأىلىةسماجتماعهميدعونالسيحييناناسالحسعلىقام
كبترتتحأنهافأذاعواالجتهاعاتتلكمنالقصدالوثنيونفحلىوقد

شسةالحاللذاتمجردعلىوتقوماثسائنات11فيها

يتهاميرجامتاومذاالتجارة4بافسادايضاالمسيحيونواتهم
214اأعهالأفسسىلصائغىبولس

العانالتفىيتدثكالماالعائليةالعالقاتبهنمليضاوأتهموا
صراداةباشويرفخىالمسيحيةالديانةالعائلةلفرادبعضيعتنىعندما

قدالمميحيةانوالواتمعثلهسادتهمضدالعبيدبتهييجواتهمواذلكالعائلة
داالبشرىالجنسةبحراميلأيضاواتههواوكرامتهبحقةفردكاأشعرت

والعالمالكنيسةبينممستحفهاءعداهناكأنيعتبريحىالمأنلساسعلى
مسيحماالىيمكنالألنهلقيمووالئهمبعممانهموافقدكلههذاوفوف

ربقيصربأنينادىهالبخهلهيحرفأواالمبراطورلتمثاليسجدأن
7خروليسالمسيحبيسوعسوىيعترفالألف

وكانتالمفيحيينضدموجهةكافتالتىاألتهاماتهماهذه
يحيساأنالتهاماتتلكءازاباتباعهابطرسنادىالتىالوحيدةالطريقة
هناكبأنأفالطونأخبرعندماتهاماتاهذهبطالنتثبتحياةالمسيحى
كذبيثبتدوفلهسوكانردهكانمغرفةثائعاتضدهمايروجنسخصا
شكوالنفلسهيفوعقالبطرسرأىنفسياهووهذاالالشخصهذا

لكىالناسقدامهكذانوركمءفليضىبطرسبخاطريجولكانقولهأن

561متىالسهواتفىالذىأباكمويهجدواالحسنةالكماعيروا
كقبتالتىانتىالكنباحدىففىاليهودلدىمألوفءنمىالفكرة5وهذ
الصالحفعلتمانوطالصهذاوردوالجديدالقديمالعهدينبينفيما
أابينكمبسباللهجدويتتبارككموالمالئكةالناسفانلوالدىيا

84نفتالىعهددالثسيطانمنكمويهرب

بطالنبحياتهماثبتواقدالمممميحيينأنالمذهلةالتاريخحقائتىوميأا



انالثاالترنمنولاءالجؤففىالوثنيونررجهاالتىاالتهماتذه

المسيحيينضدمنظبممهصبأقوى5داهلهكسيلسوسقامالميحدى
االخدقفسىادامأثءثشوكلالخرافاتواتباعءوالغبابالجهلفيهاتهههم

الكنيسةرخمايوسيبفىاستطاعالرابعالقرنمناألولالنصفوفى

واالتساعالمجدفىإمعطب11الكنيسةنمتلقدقائاليكتبأنالعظيم
والبساطةالتقوىحرهوبرابرةيونانمناثرضأممفىوأشاعتوالقوة

فلسفتهاأذاعتكياأفرادهاحياةمنتنبعالتىوالطهارةوالتواضع

سادوقدالكنيسةضدالمغرضةتهماتاكلكذلكاختفتوقدليضا

عنلهيةاعمائدناولسمووتساكلحهبعظمتهالجميعاعترفوقدوحدهتعلمينا

باطلةتهيةيلصقأننامنهمأحديجهؤالأنهحتىخرىاالعقائدجميع
يفعلواأنالقدامىأعداؤنالهركماكاذبةأثساعةاىأوبعقيدتنا

لماالضطهادموجاتأنحقيقة4751الكنسىوالتاريخأيوسيبس
ولكنربقيصربأنيصرحأنييكنالالمفمميحىألناتاريخاذلكحتىتكف
ضدسضةالمةوالدعاياتاالتهاماتكلأخرصقدالمسيحيينحياةسمو

الكنيسة

وسموسيرتنايحسنأنههوصادقوالهامقوىباعثهنافأمامنا

المسيحيةالىمنوتيقالالذينالبعيديننجذبأنيمكنناأليوميةحياتنا

المسيلىواجفب

حدنإنارئثأبئنءىشتيبةءالكلافاخعمعم
متةكعنرصابننموالةأؤاأكلفؤقهونعمنبكاأ

فكذاألنلفمغذيناعلىونممدجالمشزناعلىمنلألنضام

األغباهسالخهالةفذكتوانرألضلىاأنالزمشيئة
51أا2ا

اطنكموا

قطاعاتمختلففىحىالمسيواجبعنالكتابةفىهنابظرديبدأ



الذلىالبلدفىكمواطقالمسيحىواجبعنبالكتابةذلكويستهللحياة

ياسوعقالالفوضىاعءامننوعأىيحبذالالجديدفالطهدفيهيحيا

بولساكدوا3متىللهللهومالقيصولقيصوماواأعط

يعيلمنوأناظامنلهسلطانهمويستيدوناللهمنمرتبينآالحكاأن

يطلبالرعويةسائلاسافى7ا31روميةمنهميخافالالصالح

فالعهد22نيموناوسأمنصبفيالذينلكليصلىأنالمسيحىمن

يحباالذىالبلدونافعاحعمالحأمواطنايكونأنالمسيحىمنيطلبالجديد

فيه

حلفاختفتالناسواتالمدنءبنافىالسببهوالخوفانقيللقد

تتبعأنعلىواتفقتمعااتحدتقدفالناسمأمنفىتكونجتىالجدران
فىعملهيؤديأنألصالعالشريفلشخص11يستطيعحتىمعينةبنقوان
الشرفعلعنريرالثالشخصتفعيوحتىسالمفىيكونوأنامان

وأنمنظمةانحياةتتكهأنقصدقداللهأنلنايوضحالجديدوالعهد
ألنطامهذالحمايةاللهمنمعينةالدولة

الثمخصبأنينادىينهوعادلةمنطقيةالجديدالعهبفكرةوأن

الملسئولياتيتحمللمماالدولةلهتمنحهاامتيازاتبأيةيتمتعأنلهيحتىال
ياخذأنثمريفلرجليصحفالمنهالدولةتتطلبهاالتىوالواجبات

لك1مقابلفىشيئايعطىأندونلنفسهثمعكل

كمواطنينواجبناوعلىةالعحرحياكناعلىدذلكنقيسكيفولكن
العهدوقتفىالدولةبينجومريااختالفاهظاكأنكارنفيلدأشارأاليوم

دكتاتوريةدولةقديماالدولةكانتفقداآلننعرفهاكماوالدولةالجديد

الخضموعالوحيدالمواطتوواحبمطلقاحكمافيهايحكمالحاكمكان
31روميةالدولةنحددهاالتىالضرائبودفعللدولةالتامةوالطاعة

فلدولةالخضوعهوساساكانفقد67

وفىديموتراطيةدولتنااتدكتاتوريةدولةظلفىنعيسالولكننا
للدولةالمطلقالشفوعمجردمنلكثرءشىهناكالديموقراطيةالدول

الشعبالجلأيضاانهاالشعبحكومةفقليستالدييوقراطيةالحكومة
بمسمئولياتهيوفىأنضالمسنمنالجديدالعهدطلبهيماوانوبالشعب
غرديدفيالسلطةفياتتمركزالتهالدولوفىالدولةنحومنوالتزاماته
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دولىفىااللتزأمهوهاولكنالتامالخضوعااللتزامهذاعنى
الوحيدااللتزأماهوالمحولةالخضوعكاناذأأخروبمعنىديهوقراطيةأ

الذولةفىالموافىمنلوبالمطهوفياكتاتوريةالدالدولفىالمواطنعلى
طيةاقريمولدا

نكركماالحضوعمنمعقىبقدرالمواطنيلتزمدولةكلفىحقا

نحواالفردمناالرادىاتنازلأمننوعهنالثيكونأنيجبكارنفيلد

ءللعطامحباالخاصسةمصلحتهعلىخريناصالحمفضالصرينا

الدولةثالساسانيخدأنمنأكثرخدميوأناألخذمنأكثر

أنليسىاطنالموواجبالنالتعاونبلالخضوعليسالديموقراطية

المواطنفواجبنمومنالحكمفىيشتركأنبلفقطللحكميخضع

للمدينةالمحلىالحكمفىركيثممتأنيجبانهالدولةحكمفىيشتركأن
وفالعامهةالحياةيثعمتركأنيجبانهيقطنحيثوالمحافظةفاليموا

أوحرفثهأوبتجارتهالصلةناتانقابةاأوالرابطةأوالعمالاتحاداتأدارة

يوفونالمسيحيينمنقليأنحالى11العصرلمأساةأنهااقعوالووظيفته

فبهيعيشونالذىوالمجتمعالدولةنحومنبالتزاماتهم

يجبانهينادىالجديدأصعهدتعليمأنجيداكرفيأنيجبالمسيحىأن

واجبكاناذاأنهجيدايدركأنيجببلدهفىكمواطنبالتزامهيعفىأن

الدولفىواجبهأتاالالطاعةالخضوعالدكتاتوريةالدولفىأنمسيحى

يتعلئماكلفىالتعاونفواجبهمسئوليةوأكثرأعظمألديموقرأطية

ارةوأالدوالحكومةالدولةبمصالح

فسوالتزامهمنأعنلمالتزامعليةالمسيحىاننقولأنلناييقى

أنيجبفانهلتهيصرلقيصرمماكليعطىأنعليهيتحتمافبينهالدولة

كثريطاعأنينبغىأنمراعتباركلفوفيضعأنيجبانهللهلمايعطى

أوقاتاالمسيحىيجتاأتيصحفقد491592الأعالناسمن

علىوباصرأرهطاعتهابرفضهالدولةنحووأجبهيتممأنفيهاعليحهينبغما

أنوقديستطيعاالقلعلىللحقيثمهدفانهذلكسهلانألنههالاعةطا
المسعيحىالحلتتخذأنعلىالدولةيجبر



المسيحىاجب

بلشرهعترةهندهنمالمخريةذفيكاونيسكأخرار
عبيداثك

261

النعحةختعليمالشرنعملسترةليكونمعسيحىتعليمأىتحريفيمكن

محبةوتعليمالخطيةارتكابيبيحلنهلساسعلى5تفسيرةءالحايهكن

الحياةوتعليماللهمولهنالكفسراباحةأنهعلىفهمهاساعةيمكنالله

هناكوليسالعالمهذاباهمالمناداةانهعلىتحريفهيمكنايبدية

المسيحيةالحريةكتعليمتحريفهيسهلتعليم

سفبولكفيرافهمهاءامىالجديدالعهدفىوردتاشاراتفهظاك

فرصةالحريةيصروالنيصحفالللحريةدعواقدبأنهمغالطيةأهليخبر

الذينأولئكعنالئانيةبطرصرسالةفىونقرأ531غالطيةللجسد

وحتى291بطرس2الفسادعبيدأنفسهموهمبالحريةيعدون

نتيجةالواقعفىهىالقامةالحربةبأننادواقدالوثنيينالمنكرينأعظم
يكونأنيمكنالللجسديستمبدمنأنأللحنيكاقالالكاملةللطاعة

للقوانينعبيدانناشيشرونوقالاللهطاعةفىالحريةوحرا

عبدنمويرشخصكلأنبلوتاركونادىنتحررأننستطيعحتى
حرايكونأنريرثألىيمكنالافابكتيلوسوأعلن

دائمامشروطةالمسيحيةالحريةاننقولأنذحنلناويمكن

المسميحيةبالمحبةمثصروطةالمسيحيةوالمسئوليةالمسيحيةبالمطسفولية

يمكنعيحيةالمفالحريةولذااللهمحبةانعكاسهىالمسيحيةوالمحبة

01يددكماشواعيلاللهاحبخالدة11اوغسطينوسعبارةألتلخيصها

رالحريةاللهخدمةفىالتامةفحريتنااللهعبدثنهحرالمسيحىان

دوافععليناتمليهماتنفيذفىنريدكمالنفعلاحرارانكونأنتعنىالمسيحية

حسبالذمملأنالحريةتعنىالمسيحيةالحريةانالساقطةطبيعتناوميول

عملهينبغىمابلنريدنحنما



قبلمنذكرناهاالتىمظيى11للحقيقةنعودأنعليناالمقامهذافى

عضوانهخرينااعنئعزكفردليسوالمسيحىمجتمعالمسيحيةان

الحريةفانولذاشمعااهذانطاقداخليتهوحاالمجتحعهذافى

الذاتمىنسانايتحيروحدهالمسيحففىالخدمنغحريةعىالمسيحية

االنسانيتحرروحددالمسيحفالصالحنحوالدافع5عندويصبحوالخطية

فىالحريةانيكلونأتيتغىكياعظيماخادماليصبحممعىوياألتانيةعن

علىورباملكاسيحايننبىوعندماالمسيحنوراينسانيحيلأن
حياته

المسبجىواجباتتنخيص

أاملك01رأالثهوااخازائيخوةأحئوابمألكؤواا
71

نقاطأربعفىالمسيحىلواجبتلخيصاهنانجد

لهذاداعثمةوجديالأنهلنايبدوقدالجميغأكرمواا

القولذلككانالرسالةبطرسفيهكتبالذىالوقمتفىولكنالقول

الرومانيةيةاطواالمبرفىيوصدكانبعدفيماىسنروكمااضروري

كمجردبلكانسانيعاملىالمنهمواحدكلوكانعبيدالمنمليونا06

حقوقأذكروايقولسبطهفكأناالطالوعلىلهحقوقفالسلعة

وليسىشخصالعالمهذائانسانكلأنأذكيواوكرأمتهاالنسان

الرئيمىانوتشترىنباعكسلعةاالفساناعتباريمكنهلسلعة

لصالجتعمىالتىالدولفىوحتألالنتاجكأدواتمرعوسيهيعاملقد

كنطاقاتأوأرقامكمجردالشعبأفراديعاملأنقائمخظرهناكأبنانها

مالم11الىيذظرحىإسياكتابفىلورنسجونقالأبطاقاتفهرس

إلهستنداتافىرجيناكأصلئثأدتتنسىالأنللدولةالملحةالحاجاتاحدىأن

هذاعلئلتهممعايجبوأنةاللهمخلوقاتسوىاليسوالرسمميةواألوراق

آخروبهعنىالمستداتتلكفىأرقامكمجردوليممىاالساد

ئقة11مكانتهمفىءوالنساالرجالنرىأناستطاعتناعدمظراهناكأن
االانسانأىالىننخلرالفعندماالمنزلدائرةفىأيضاهذاوينضحبهم



الواقعفىفانناأهدافناوتحتيقلمصالحناخدمتهزاويةن

المقربيناقرباعتبارمنينجمالداهمفالخطرسلعةبلانسانانعتبرهال

سلعكمجردنعامهمبذلكاننااحتنالروجدتأدواتوكأنهمالينا

المجتمعنطاقداخلالنالاحتراماناألخوةأحبوا3

فالمحبةمحبةانهاحترامامجردمنوأعيئاقوىءثىليوالممميحى

ألهرةالاذهاهوللكضيسةتعريفاأصدقوأنالكنيسةتسودأنيجب

وقدأفرادهاتربطوالمحبةالكبرىاللهعائلةهىالكنيسةانكبيرة

معااالخوةنيسأتأجملوماأحسنماهوذاصالمرنمقال

3311مزمو

مخافةالحكمةرأساألمثالسفوكاتبقالاللهاخافو3

الحكمةرأسداالترجمةتكنلملويستحسنوكان71اأمثالالله

هامثمىفىجاعتكماالمهمخافةالحكمةألساسبلاللهمخافة

الرهبةاتمنبلالرعبشعنىالهنامخافةكلمةوأناالصليةالطبعة

نخافلنتبلونقدرهماشاسنحترملنأنناواضمحةلحقيقةوانهاواثحترام
أنقبلالصحيحصميزافهااألمورنزنأنهـئنالييولنناونرهبهاله

حترامواهبادة11منحقهاللهنعطى

التىاألربعةأوامرالربمناألمرذلكيعتبرالملكاكرموا4

فالملكاننسالةالرتلككاتبهوبطرسىألنوذلكالعددهذافىورث

بأنينادىصوصالحبهذاالجديدالعهدتعلبموأننرونهواليهارالمش

احترامايلقىانيجبولنهالناسبينالنظاملحفطاللهمنمرسلالحاكم
نروناكانولوحت

الخلبمواجب

للضالحمليللعمئازهصبةبكلخافمينكرنوالخئائمأيها

أخدكانانفضىلهذاألنائضمانفاألنبلدفطلترئقينال



أىهءنهاللظيمالعمااحزايكتملالهشوضعيراخلطن
كنثمغانبلفضبرونعطئينولئتمتهتانهونجل

الذاألكئماطيعضرفعنلنهذأوننصمكلفخيرهاملنتتأئون

ىلئامثاألال3تاكادظألنجتأئمايضمالميحدقناديختم

مكلدنبمافىوجدوالخعائةتفعللمفدىخالواتهبعواول

دلىهقصيم3اامتأوإذوصنمءصصزمكقواما3معخإذالدي

فىالخطتصئههوحملالنبعذللعضىصدمنلمبىكانبل
الذكلهرفضخياصالأاخطاياعننمؤتىسلسيمأاخمثعلىصيه

لكئكئمدضكغرافبخمفيألفمكغستحشةلمجسلدته
وأمقفاففوسغغرلرممإلىقأرجغتم

28152

لتلكوالسامعينالقارئينمنعددأكبرالىموجهةالفقرةهذهان

يمثلونكانواالذينوالعبيتللخدامفيهايكتببطرسألنالرسالة

01األولىالكنيسةفىاألدظمالسواد

كلمةليدستالخدأمعننلتعننبطرساستخدمهاالتىاليونانيةوالكلمة

كلمةيستخدمانهالعبيدعنللتعبرلشيوعاالكلماتأكثوهىفملقا
المنزلخدمةالذيفىالعبيدعنتعبروهىسدكألهفط

طبيعةعنشيئانعاأنجبيجيدابطرسيقصدهمانفهمولك
مبراطوريةالىفىكانفقداألولىالكنيسسةعصرفىوالخدمةالعبودية

العبيدمنقليلعددهناككانولقدالعبيدمنمليوفا06حوألىالرومانية

ألنانىالروهالذتعمنذبدأقدالرفولكنالعصورأقدمصنذرومافى

وقتفىبالميينيعدوتدالوكانحربكأسرىيجلبوناكانوالعبيد
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فقدفحسبالمنزليهاالعممالبمجردالعبيديفمونمالجديدالعهدتافي
ولهيكنوالكتبةءكالوالهنوالميثلهوالموسيقيونوالمعلمونواألطبامنهمكان

حيايلكىالعهلدونيمالذيئهمالعبيدفكانأعمالهمءبأدايقومونعمادةال

يكنولميتناقصدالععدديكنولمعاطلةرفاهيةفىاطنونالمو

وكاننجابلئحداغيستخدموتكانواولكنهمازواجباللعبيديسمح

أنكماتمامانوالديهموليسللسيدملكايعدونينجبونالذيناالطفال

وليسالشثليعلصاحبملكاتعدالغنبممنقطيعفىتولدالتىالحمالن

للغنم

ةءسعداوفورءتصصنواالعبيدجميعبأننعتقدأنخطأيكونوقد

معولكنالعائالتأفرأدبينوثقةحبموضعالعبيدمنكفوكانفقد
يعدالعبديكنفلمءركلعلىتطغىأساسيةحقيقةفهفاكذلك

حتوفليةلهتكنولهـسلعةكانبلالرومانىالقانونشخصاث

امتالكفىلهحةالسنعةيزالمافانهمعاملتهلحسنتفمهماثحرعية

بالعدالةيسمهماهناكيكنفلملهملكاتكنلمنفسهحتىءنىأى
أوصداقةهناكنتكهأتيمكنةوطاليسسطارقالالعبدناحيةمن

الاالمبدبالنسبةحتىوالثورأوحصانتجاهأوادج11تجاهعدالة

دأءصمابلداةيكونماأثسبهفالعبدوالعبدالسيدبينتشابهأىوجديال
وجهاداناطقةوغرناعلقةفئاتثالثالىالزراعةلدواتفاوريقسم

يشموالجهسادالماشيةتشملناطقةوالضالعبيدتثسيلفالناطقة

أنهوالحقلعربةأووالحيوانالعبدلنبالوحيدالفرفالعربات

كلأنداقائالاالمرعاكريفممولوجبيترويوجرالكالمعلىقاددالعبد
طوعابغضبأواستحقاقبغيركانانالعبدنحوالسيدمقتحرف
وعداالءمضاضهوعلمبشيراوبملمناسياأومتذكرامنهكرهاأو

الوحيدالتسانهنهىالسثءاهواحتىأوالسيدارادةأنأىممأوقلنونا

للعبد

غافمعاملتهلحسفتأتحتىأنهالعبدحياةفىساسيةافالحقيتة

سمىيمايعرفوالللنردجوهريةحقوقأىفيلهحقاالسلعةيظل

ألةابألمد
الجديدالعهدتفدمير71م
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الجديدالوضعمثممحت

لهانسانانبرسالتهاالمسيحيةجاتالظروفتنكوسطفى

نتيجةوكانانسككليحبدلهاأنالسارةوباألخباراللهنظرفىقيحة

وهوكالستوسفكانزالتقدالاللحيسةفىاالجتماعيةاجزالحوأنفلك

منالفالبةالنسبةكانتلقثعبدارومافىاالساقفةأوائلمنوأحد

عبيدامنهبمكبرعددكانمتواضعانفرااألوائلالمسيحيين
العبيدأحدجتياعايكودأناألولهاالجتماعاتاحدىفىيحدثكانوقد

لهجديداثورياموقفاذلككانلقدالكنيسةفىعضواسيدهويكون

يكونأنالعبدبطرسصحثالفقرةهذهوفىأيضامشكالتهولهأمجاده

طيعونهمويالسادةايخضسعوأنالعبيديخبرفهوأميناوعاملدالحا
الجديدالموقفأخطارفنخطرينمنبظرصبخاطريجولكانفتد

خطرفهنالقءمسيحهااصبحقدوالعبدالسميدمنكالأنلنفترضا
عيلهءأدافىميهملالجديدةقةالعتلكالعبديستمفلأنافن

هولمنهطالماأنهيحسوقدعليهبالمفروضالتيامفىويتباطأواجبهيودىوال

منلالفالتمدعاةنلكوأنلهيحلومايفصلفانهمسيحيانوسيده

السادةوعطفبةطييستفلونكانواالنينالناسمنكمرفهناكالعتاب

بعطيهغهذافانكسادتهممسيحيينداموامالنهمويظنونالمسيحيين
المسيحىبينةالعأنحيوخبطرسولكنالمقابمنالنجاةفىقالح

فىفالمسيحىاالنسانوأخيهاالنسانبينةالمطياتهافىتحملوأخيه

ليستومسيحيتهآخرشخصأىمنأفضلعاماليكونأنيجبالواتع

األوامرباتباعتسلحهاتيجبانهابلأخطأاذأالعقابمنلتهربثةمدعاة
شخصأىمنأكمرخيوهلصوتيصدعوتجعلهدقةبكثراليهصادرة11

أخر

الىالمسيحيةبهاأتتالتىالكراصةأنمنخطلىأيضاهناككان2

العهددارلهمىمنكفكليةرف11البطالويسصيعحىتجعلهقدالعبد
العهدفىالرفعلىءالقضاعلىينصماوجودلعدميندهشونالجعيد

بسيطذلكفىوالسببخطأالرقأنالىاالشارةمجردحتىأوالجديد



قامتفقدماحقخطرالىدىيمسادتهمضديثورواأنالعبيدتشجيع
يجقدكهذاوتعليمالملأفىأخمدتمألهمرعانولكنهاكهذهثورات

التىءايشيابعضهيئاكانقالبيةثوريةديانةبسأنهاتشتهرالمطميحية

فيثعايودهـوقدللصبونحتافيالتىالمواقفبعضوهناكءبطفىتتمأنيجب

المرجوةالنتائجالىاظوصاعدممع5عقباتحمدالماالىالسريعءجراا
يصمرانلضويلةأبخاالالعالمفىتتفاعلأنيجبكانالمطسيحيةفخصرة

العبيدأنكثيمأنبريثبطرسوأنواقعةحقيقةالزقاستئصال

أوثوريينمتذمربنتجعلهمالمسيحيتهمأنللعالميظيهرواأنيجببنالمسيحي
وأنمنهيخجلوتمامناكيكونأندونعهلهميؤدونعهاالبلعصاة

نتكىالعنعماانهكفيرايحدثفقدبامانةاليومىعملهمءأدافىهوسرورهم
الكملالوجهعلىاجبهيودىأنيجبالمسيحىفانمواتيةالظروف

عملهاالمسيحيةخهيرةتؤدىحتىذلكويقبلالظيوفتلكمنبألرغم

001النهايةفى

االعمكالىجديدةنظوة

ةتإنقدملقدللهشكلةسلببةحلولبتقديمتكتفلمالمسيحيةولكن
والخادماالعبدبهاممترثديعظمىمبادع

أرسلفعندماوالعبدالسيدبينجديدةعالتةخلقتقدفالمسيحيةا

فليمونيطلقأنلبداتترحبلمفليمونالىلنسيمسهارب11العبدبولسا
ولنسيمسسيداهنفليكونلنيصعانهيتترحولمأنميمسلهسراح
حبوبخولكنكعبدالانسيمسيقبلأنيجبفليمونانقالهماكلعبدا

علىقضتوالاالجتعامجيةارفالفيتلغلمالمسيحبةان610فليمون
تتخطىبينهماجديدةةعخلقتهولكنهاوالعبدالسيدبينالقالمةوقالغ

تسعيةيهمفالحتيقيماأخإةتوجدفحيثوتغرهاالفوارقتلكحدود
هذهتحيلبينهماالجديدةالرابطةانبالعبدخروابالسيدثسخص
العملىالحلانصانتةلخوةالىعالمجتظهوففرضتهاالتحالفوارف

بهاتأتىوالتىوأخيهاالنسانبينالجديدةالعالقةفييكمنالعالمتلمشك
المسيحية



يوضحالجديدفللعهدللعملجثيدةبنظرةأتتقدالمسيحيةان2

تأقاتاليولسيكتبأسيحيمعحوعألجلنعملهأنيجبنعملهماكلأنلنا

كولولهمىيسوعبالىباسمالكلفاعملوافعلأوبقولعملتمماوكل

ءثىكلفافعلواشيئافعلونأوتشربونأوتكلونكنتمفاذا371

العملأنالمسيحيةالمبادصرفمن01131كورنثوسأهاللمجد

ثجلأيضاوليسثشخحىمجدلجلمنوالأرضىسيدأجلهـنيعملال

يجبالمسبحىالشخصأنفصحيحالمحهجليعملالعملانمادىمغنم

كلفوقولكنسيدلرضىيعملأنويجبالعيسلقمةليكسبيعملأن

منهيخشىماهناكيكونالحتىتامايكونأنيجبسيحىالمعملفانذلك

للصالحداممافانهمتواضمعاكانفمهمااللهخادمالمسيحىأناللهأمام

اللهألجليعملفانهالعلم

االولىالكنيسةفىالموقفعلىءالمبادىهذهتطبيقعندولكن3

أنلنفرضعلينايلحهامسرالاذنفهناكيتفرلمالموقفأنهب

رلألميالمسيحيةلنظرتهوفقاخرينايعاملأنهوهبمعميحياماشخصا

بقسوةذلكمقابلفىعومللنهلنفرضولكنملاالوجهعلىعملهفيتمم

منتمتضحالسؤالهذاعلىاالجابةأناذنفماذاةواساواهانةوظلم

علىبطرسأجابلقدالقديمالعهسدفىوردكماالمتألمالعبدموقفا

سهئفهويسوعوانيسوعمعبالضبحدثماهوذلكبأنالسؤأهذأ

فىءجامماباقتباساتةءمملو252امنفاآلعداددأالمتألمالعبدأل
المتألمأدهلعبدالمتكاملةالصورةنجداألصحاحذلكففى35ءاشصا

ذلكومعطيةبالالمسيحفكانالممسيحشخصفىعنهءثمىكلتماالذى

جعلتهالتىالمحبةسمببواالهاقاتاآلالمهذهكلتحملولكنهوقألميقأهفانه
لكىمثااللناترثفانهيذلكالبشرىالجنسخطايالجلمنليموتيأتى

عناتعبمبطرسعهلهايستالتىوأكلمة12عثدخطواتهثار7نتبع
الصورالحدىجىالخااالطارتعنىقدفهىشيئينتعنىفدألمثاالأل

كتبأحدىفىاألولسحطر11تعنىوقدتكملةالىتحتاجالفىالرسوماتأو

فالمسيحنمطهعلىورسطكتابةالطفليحاولالذىالسعطروهوالخطتعلم
والظلماالهانةنتحملأنعليناكانفانمثلهلنعملنهوذجالناقدمقد

كانولربياقبلمنهواجتازقدفيمافجتازأنيجبفانناةءواالسا



خطيةألجلكانتالمسيحآالمفانوقتئذعظمىحقيقةقىبطرصفكر

يتحملهاالتىلآلالمبسببوأنهاللهالىالبثمرالرجاعتألمفقداالفسان

لعخريغحيامثااليقدمبذلكفانهقويةوبمحبةبالغبثباتالمسيحى

الدالناستقودالمسيحىيتحملهاالتىماتلكولعلاللهالىبهنفيمهتد

البشرعنالفدأئيةالمسميحأالمفىمشتركاالمسيحىيكونوبذلكالله

اللهءاسمامنعظبملناناس

البثعرنفوسراصأا

الانلهلسمامنعظيميماناسمحيننجداثصحاحهذامنعدد7خرفى

هفينفيقليالللتاملنحتايخوأنناوأسقغهانفوسناراعىهواللهفان

العظيميئاالسمين

صفاتأقدممنراعىوكلمةالبشرنفوسراعىهفالا

321مزمورلمأراعىالربلهمزمورأحبفىالمرنمقالفقدالله

يحملهاحضنهوفىحمطن11يجمعبذراعهقطيعهيرعاكراعءاشعياوقلل
0411ءاثممعياالمرضعاتويقود

فحزفيالعاهيمليجمارائيلاالىاللهارسلهالذىالعظيموالملك

داوررعبدىفيرعاهاواحداراعياعلياادواقيملهيقولالربلوعديسقمع
4337342حزقيالراعيالهايكونوهويرعاهاهو

نفسهلسمىنثيانففسهالمسيحيتخذهالذىاللقبشنفوهو

عنسهنفيبذلالصالحالراعىانيقالوعنعماالصالحالراعىل
ءوالنساالرجالالمسيحاعقبروقد81ا01يوحناثالخواف

كغنماعتبرهماياهمالمسيحيمنحهماينتظرونوالذينهاليعرفوالمالذين
لخلدمنوحالمالعظيماالمتيازوان63مرقسلياراعىال

52بطرس611أيوحنااللهقطيعيرعىأنالملسيح
أنممناعيةوبالدمدنفىيعيشونالذينأولئكعلىيصعبوقد

ومعبرفريدمنظرالثمرةفىالمنظرولكنالراعامنظرحقيقةيفهموا
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تتوسطهاعاليةهضبةاليهوديةفىيوجدكانفقداليهوديةفىونجاصة

الشرفومنءجرداأراضىالغربفىفكانالجانبينكالفىخطروهناك

لمسافةفجائياانحداراتفحدروالتىاالنحدارالشديدةالمرتفعةالصخور

الضميقةالهضبذعلىترعىاألغنافكانتالميتالبحرحتىقدم02لم

منالتطيعلحيايةألهصوارأبةهناكتكنولمالمقفرقةالحثمائثسصيث
6لئاللغايةحذرااعالرفكانولذاتتجولافالخروكانتالسقوط

جخرافيةكتابهفىسييثآدمجوأجالسيريصفبالقطيعالضرايلحق

عندنااالغنانترثماغالبادابالقولاليهوديةعىراالمقدسةاالرضوتاريخ

راعدونالمثرقفياالغناممنفطيعارأيتأنىأذكرالولكنىراعدون

أيةدوناالقليمفىوهناكهناالحشائشتتناثرحيثكاليهوديةبالدغفى

الحيوناتبهاتوجدمالمحثراالتىالمضمللةاتالميبهاتوجدوحيثاسوار

الفضابتلفعلىيعالقطيرعىانسانعنءستغناايهكنالالمفترسةا

وقدساهروهوالواعتجدبالليلالضباعفيهاتعوىقالتالمرتفعة

ببصوهمتجها5عصاظنمامستنداسلحامحذرأنجدهوالبردالتعبلضناه

قلبهفىمكانايحتليعهقطأفرادمنواحدوكلالتبعثراقحليعهنفحو

ولماذا5بالدتاريخفىزابامكاناالرأعهاحتللماذاتدزكذلثاترىغئدما

اعنبرهولماذاوالمنايةللرعايةرمزاوجعلمنكهيعلىاسمهأطلق

وألتضحيةالنفسلبنلعنوانالمسيحي

الساهرةأللهمحبةطبيعةبوضوحلناتبهززأعكلهةانوالواقع

مرعاهوغنمنععبهاباألقطيعهينناوذلكألجلناوالمضمخيةليناضك

ثم001مزمورال

نفوسنالسض2

وردتلقدللكمةدغيقةغيرترجمةهىأسقفكلمةان2

ضحافلتاريخيونانية11الكلمةولهذهننهيطمكلباليونأنيةالكلمة

انمكللكهطروادةأهلبطلهيكتوراليدعىهومروساياذةاا

ةكلمفانوأطفالهانسمائهاحياةوأمنطروادةمدينةلقذالذىوهو

التىماهداتافىعلىتومنألإلقالهةاعنللتعبيرتستخدمنمتمكلهمأ

المنازلتحيىيالتهـاليهايتوصلونالتىاالتغاقاتوعلىالبشريعقدها

أنيضممنالذىةمهيعمنقمالرقيبيعتبرالعدلفمثالوالعائالت

أ0262



ءلخطامنارتكبعمايكفرلنسان

الذيقأولئكهمالدولةحهىحماةأننجدونأفقوانيئففى

حتىوتعليمهمتغذيتهموعلىاالطفالبهايقومالتىاأللعابعلىيشرفون

الخاطئةالعاداتتيارفىاينجرفواالوحتاجسادهمفىءأصحايثئمبوا

النيهمندمطكالتجارةءبوكالأفالطونيدعوهمالذينوالنالهى

السلوكفىأنحوافأىويالحظونالشخحىالسلوكعلىيثحرفون

العقابيستحقونالذينأولئكلمعاقبة

الحكامهمنكلكمماكاناألثيفيةوالنظمبنالضوانوفى

تنفيذمنيتأكدواحتىالياتالولمراقبةيرسلونالذينوالمفتشوناريوناالدو

نضالمقفالوالةمقخحسةكانرودسوفىوالثظاالقانون

الدولةفىوالنظامالقانونعلىيهيهنون

دائماولكنهاالمعلنىمقعددةنيثمةأننرىيك

الكرامةعلىوالمهيمنمام11األمقحمىحامىتعنىانهاسامامعنىتحمل
ومنفؤللعامةدابواالدقيقالتعليمعلىوالرقيبواالمانةوالحتى

والنظامالعامالقانون

فهبفلكنعنىفاننانوسذامهمالمكلثمالبأسقفأاللهندعوفعفدما

ناثمدمروئعناقاوليناووميناحا

ايحهينوبقوتهيزنمانافبمحبتهوحاميهانفوسناراعىهالان

الصحيحالطريقالىويقوثنايرثدناوبحكمته



لطصلثأعنحاح

الطاهرةاسوةللالطينبمنرا

وإنحتىاحنجاليءيهتخاثاثشمماكماأنكذل

بدوتءالنسابسيريذجموناثيهمةيطيعونالانبفىن

وفباهرة11نسيرشنمالحفاممخ
ط2أوا3

بسببتحدساأتالبدكانالتىالعائليةالمشاكلسابطرسىيتحدث

يظلبينمامسيخاخفيصيرالعائلةأفرادأحديتحولمإفعنبالمسيحية

لذلكنتيجةمتماكلمآنثفيالبدكانعليههوماعلىالثانىالطرف

نصصائحهأضعافسقةللزوجاتبطرسنصائحأنغريبايبدووقد

فعندماالزوجمشاكلبكئيرتفوقالزوجةمثساكلألنهذاولكقزواجال

ومنللكنيسةمعهوجتهةيأخذأنالطبيعىمنفافللمسيحالزوجيربح

ذللثفانمسميحيةالزوجةصارتاذاولكنمشكلةأىهناكتكوناللثم

حادةمشاكلفىسبباينعدوكانالقديمالعالمفىحدوثهمتوقعايكنلمأمز

فخىقشيمة11الحضارةفىألحياةمجايتجميعفىحقوقأيةللسيدلتيكنفلم

كياتيامالزوجهاملكاوكانتيذكرشيئاالمرأةتكنلمأليهودىللقانون

يستطيعأنهمعتتركهأنتستطيعتكنلموالمأعزالغنممناقطيعايمتلككان

علىالزوجيظنىبينحاديانتهاالمواةتغيرفانلحظةأيةفىيظردهانل

يونانية11الحضارةالمرأذعلىوكانأحديتصورهيكنلمءشىفهذايانته

هىالصمالحةالمرأةتوكانثالزوجهامطيعةتكونوأنالدارأخلدتقيعألن

كيانأىلهايكنفلمممكنقدربأقلوتتكلموتسممعترىالتهالمرأة

وفقغالبايطلقهاأنروجهايعويستطزوجهاعندمستقلفكرأوستقل

مالمندفعتهمألهايردداماماثعوائه



تعاملفكانمتااليومانقانونظلفىحقوقأيضأللمرأةتصلم

لنفوذتخضعكانتهاوالضعصمةفىكانمتمافعندماكطفلةالقانونحسب
زواجهاوعندلهاوالموتالحياةحتىلهيخولالقانونكانوقدالب

تحشصارتحتىمطلتاخضوعاوكانزوجهالنفوذأيضاتخضعكانت

لوانكقائالالرومانىالضابطحمكاتوكتبتمامارحهته

قتلهافىتالحفلدالزوجيةانةالخيبجريمةمتلبسةوجتكشضبطت

ثربالرومانياتاشيداتإعلىمحرماكانولقدممأقانوناتعاقبأندون

تثمربوجدهاعندماالموتحتىزوحتهاغناطيوصضربولقدالخمر

بدونارعالشوفىظهرت6لهازوجتهجالوسسولبيكيولسوطردالخمر

امرأذعالحرتتكلمآهاثعنهزوجتهفيتودىانتتستيوسوطلقبرقع

زوجتهسيمبرنيوصبوليوسوطلقالناسأمابممتحررة

تحرمديحةالالحضارةكانتفقدالممامةهابااألألىتذهبموةرآهاألئة

التىالزوجةمشثلةتكوناختفكهوكبمبنفسهاقراراتتخذأنسيدةأيةعلى

علينايستحيلانهأجدادهأآلهةعبادةفىزوجهـهايظلبينمامسيحيةتصير

المسيحيةتعتنقأنعلىتجهوالتهللزوجهبالنسبةالموقفاورةخطندركأن

لماأواللنالحظكهذاحوقفاءازابظردنصيحةهمافماالوقتذلكفى

اتخذوبهذازوجهاتتركاأنالزوجةنصحيلمانهبظرسبهينصح

منفكل73161نثوسكوابولس5اتخذالذىالموقفنفس

لمماالوثنىالزوبممعتظلأيجمباالمسيحيةالزوجةأنيرىوبولسىبطرس

زوجهاتوبخأوتجادلأنأوتبشرانللزوجةيقللمانه5ردهايط

أممىوحرعبدبيئفرقالأنهيعلنلنهاايبلىتناديأنللزوجةيقللمأنه
بهتعرنحتالذىالمسيحنظرفىواحدالجهيعبلوأنثىذكرويهودى

اذنقالهالذىفها

فبفسيرتهاصالحةزوجةتكونأنبسيطاشيئايجدهااف

والضغينةالعداوةحواجزتتخطىصامتةعظةتكونأنيمكتهاالطاهرة

ليسوهوخنفسعذتكونأنيجبانهاللسيدزوجهافتربح
بالقولأحدهموصنههالذىالخضوعانهالذليلالمستكينالخضوع
موتعلىاقسائماالخغمموعأنهالذاتاقنطعنالخررجانه
خضوحليمسأنهللخدمةالصادقةغبةواللمالذأتمناتحرروااءالكبريا

0562



الكاملةبةاخضوعبللخوف

بالعفنافحياتهاتتسمأنيجبطاهرةتكونأنيجبانها
المحبةعلىالقائيتينواألمانة

بأنالدوامعلىرتشأتويجبخوففىتحياأنيجبانها
لهسيحاحخصرةفىداثماتحياوأنهااللههيكلهوكلهالعالم

العالمبأمورترتبثانيصحالمسيحيةأصبحتالقىالزوجةان
كعظةوحياتهااهرةالطسيرتهاهوالوحيدسالحهاانالمربكة
هصامتة

الحققةالزينةا

هوضنوصائخارحئةائؤبخةعكنبتاكنوال

ألعديمةصصفىاثخفئاننثبمماناصائياباألسوبالئموالئحلى

ضيرافهأقئاهوالؤىاادىلزديهالالىدوخةزيةرلمأنف
كالألتأيفمماائقديساثائاهـتديماتفكذانابهالثمن

ممارةكاقتمممانالرجاخاضالتنفسهنافيفىاقهعلى

صايخهماتاوالدهاصرتنأائايهيهسءايةاانرهئمتطبع
لعةألخوفخافاتوفئرخفرأ

أ336

تتطلبكانتالتىالثيابداعنالقدامىالمفسرينأحدبنجلتكلم
والوقتالجهدمنمزيدا

احامناالحياةفىقسطبأىتأخذتكنلمالمرأةأنقبلمنرأينالقد

الجدلثارفشدولناوقتهنيمتصأوايشغلهنماءللنسايكيظفلنمقديما

2أليع



الضابطكاتوىفناثوالزينةالملبسفىيشفلهنبمالهنحالسىول

قائاليوساكاكيهشلهاعليهفردالملبسفىبالبساطةالهومانى

الحقاللسيدأتليسوالملبسالزينةفىحقهنالنساالرجاليغمحللماذا

أيةلثنفليسنصرأىأاحراأوالكهانةأوالعامةالوظائفاتولىفى

فاالهتماماتيتةلمأنأوقاتهنيشفلنأذنفكيفبهايعملنحرفة
تشغقأعظماهتياماتوجوثععمعلىدلياليزالوالكانينبالتأالزائد
الذهن

ومعلفعلكماةالزافالرفاهيةالتدامىخالقيوناهاجمولقد

الرداسانالروماتالبلزكةعلمأستاذكونتليانقالالمسيحية

رالشاشقألكياواحتراماوقارالبسهعلىيضفىالذىهوالمحتشم

يكثممغاوالالجسميننتلفىعليفثللغرائزالمثيرالملبدىولكناليوفانى

عنمعبراابكقيتوصسوفالفيشوقالداوانحطاطهالفكرتفاهةعناال

الرابعقالفتاةتبلغعندماداقديماالمراةتحياهاالتىالحياةتفاهة

يجدالعندماوهلذالمميدةليسمونهاالرجالكاندمرهامنرةعث

يبذأنفانثنفراشهنالرجايقاسمنلنهنسوىمستقبالامامهنالسيدات

تقعالرجالنحنفعليناولذاعزائهنكلهوفهذأأنفسهنتريينفى

متواضعاتيكنعندماسوىيكرمنواليحترمنالأنهنافهامهنمسئولية

اتومحتش

يتفقانوبطرسأبكتيتولهىأننرىوهكذا

وتهددالزينةأنواثخهتستعددفقراتالقديمالعهسدفىتوجد

فىموجردةوالفقرةءاثشمياهذهكلفيهتزولالذىالدينونةبيوم

والضفائرالخدكيلينةعنتتحدثفالفقرة3814ءاثصعيا

حرارواوالمناطةوالسالسلوالعصائبواالساوروالحلقواألهلة

ياسواواألرديةوالعطفالمزخرفةوالثياباالنفاائموخزاتموالخو
والبرلقعالثاماتوحناجرواألرزوالعمائموالقمصانوالمرائه

هفالةكانتلهقدوالروماناليونانعتدالزينةالىنشيرأنبناويجدر

باللينتارةويصبغسوجيكألطفقسدمالثمعرلتزفئمدالععمدخظرن

االث



حتىبكثرةامنتشرمتثارألمالشعروكانصفرالونباوغالباالسود

هذايستوردوكأنالروماتمنفىالمسيحيينمقابرفىنجدهأننا

العصائبوكانتهنتامنوأحياناأانيامنالمستعارالثممعر

المرصمعالذهبمنوأحياناالسالحفوأصدافالعاجمنتصنعواالمشاط
هرابالجو

كانوقدالسيداثظبسالمفضلاللونهواألرجواناللونوكان

وقدديناصرالفيككمرتينتنقيتهبعداألرجوانىالصوفرطلوزن

بمااسجواهرواوالعطورالحريرمنبضائعالهندمنماسنةفىاستورد

وكانواالعرببالدمنشةممابضائعتستوردوكانتجنيهمليونقيمته

قيقوالوالياقوت1مركاللىالكريمةواألحجاوالماساستخداميفضلون

جدبرلزاو

يقدخاتمهعثكانألنونيوسسترومأاسمهشخصاأنويحكى

أحخعرفتهدثءئىكلنلىءتفضلءالعلىوكانتجنيها05212بثمنه

تحعمنعاالقراطوكانتجيها05256تساوىةلولمالسرفيلياقيصريوليوس

مقأكثريلبسنكلنالالنىالسيداتعنسفيكاأخبرنأوقدءالاللىمن

5عندوننبوكانءباإللورتحلىكانهاألحذيةوحتىأقراطهنفىلؤلوة

كاليجوالزوجةبولينالوليابلينىرأىوقدءبالثلىمزينةجدرانهاحجرة

4هرءثمنهويبلغالكرييهواالحجارءاثلىبامرصعافستاناتلبس

جنيها

حافةالىويسيرالرفاهيةتفسودهعالمالىاذنالمسيحيةجات

بهاالتحىطلمبأنهسوىبطرسمنكانفياالوقتنفسفىهاوية11

هيفلكالثمنكثببرالنفتحدامهوالذىالهادىالوديعالروحالقلبيزين

خضوعبكلابراهيمإةساتدعالمالتقياتءالنساتحلىالتىالجواهر

اللهرجالبأمسارةءاشعباويثثو8121تكوينسيدى

بفضائلالمسيحياتا6وجاأألتحلىاذاوأنه52اءاشعياءلقياا

أهلضمننويصببناذكاليمرنفانهنوالعفافعةاالودواضعالتو

1ةانلهببف

األ08



منكليرأأمامهاتجدوثفىمجتممفىتحياالتىالمسيحيةالزوجة
يجعلهاموقففىكانتلقدوالالمباالةالرفاهيةحياةتحياأناتءاالغرا

المضحيةالخالمةحياةتحياأنيجبولكنهازوجهاءأهوارحمةتحت

ءعفلخضلمىاةالبهذهانالمطمئنةاليهادئةوالثقةالصالحهـ

أولئكقربحأنتقدردإمةفبدونللمسيحلتربحهلزوجهاتقميههايمكن
الكتابفىالقليلةالفقراتمنتعدالفقرةهذهاناللهكالميعصونالذين

الناصعةالمسيحيةالحياةجمالتؤكدالتى

أزوجوأجاالت

معائفطنةءعسبينصايهنكونواجاكالراجهاكذءلئ
انضاكانوارثاثكرامةفطابخمعطييطينكاالحففئائذءناافي

ممملواتكنمرشافياللالحيوؤصنعمةكنم
ال37

المسيحيةالفضائللمجوهرتحوىلنهااالقصيوةالفقرةهذهلنمع

انهاواحدجانبمنستليلنهاهوالفضائلتلكيميزماأهمان

فاذاواحدجانبفىاجباتوالهااللتزاماتكلتضعالفالمسيحيةمتبادلة

3السادمسئولياتعنأيمنماتتحدثفانهاالعبيدواجباتعنتحدنت

ءاجمامسئولياتعنكذللثتتحدثهاقانالبنينواجباتعنتحدثتواذا

بطرستحدثلقدأ3024ىكولولح9ا6الفسس

أىاناألزواجاجباتعنللحديثيتجهنوأالزوجاتواجباتعن

فأىأيضامتبادلةوالتزاماتمتبادلةواجباتعلىيقولمأنيجبزواج
زواجلثوايخرالجانلبفىوالمسئولياتجانبفىاالمتيازاتفيهتكومازواج

للفشلومعرضءمتكافنمير

فكرةكانمتغقدالتديمالعاليمفىمألوفايكنلمفلكأنولنالحظ

لقدقديياحنهوثأىللموأةتكنفلمالمسيحيةبهاجاغتجديدة



ديثالحنكملماولكنناالزوجحقوقعنكاتوقولقبلمنقتبسنا

بجريمةطلبسهزوجتكضبطتلوكاتواقالالحديثبميةهووها

اذاولكنالننانوتمحخشىأندونقتلهافىالحقفلكالزوجيةالخيانة

لهاليسأنهوالواقعباصعطتمسكأنعلىتجرالفانهاهضبطتك

علىااللتزاماتكليضعالرومانهقانون11أنذلكوداللةذلكفىالحق

االخالقبالتعاليميزيماولكنوجالجانبفىاالمتيازاتوكلالزوجة

مقابلهيكونأندونامتيازاتمنحالأنهاالمسيحيةبهاتنادىالتى

امأوالتزملسئولية

الزوجمسئولياتافنهىفما

مراعياجتهزولظروتمقدرافطنايكونأنيجبانها

جييلةالشهيوائسالروالكاتبمومسومرستأمكانت4هامثساعر

أحدهمفسألقبيحاكاتزوجهاولكنعليهامقبلةالدنياوكانتجدا

الذىبيعالقالوجللذلكمخلصةتظلينلمدالهاقائالسومرستأم

وتقديرفالفطنةقطاالءحىياللهردهافكانتزوجتيهأ

عرأهاتنفصمالالننىبنالروجبيئالقويةالرابطةثابةبكانأالزوج

ولكنهاعمداتكونالفقداحتماليايصعبالتىالقسوةوأما

والتسرعالتروىعدمنتيجةغالبا

أتيتذأنيجبانهالفرولهسيةبروحيتفحمأنيجبانه

القعيمالمالمفى3تابرفقمعاملتهنيجبوأفاألضعفاالجنسءالنسا

فظرازالتوالكانتالثصرقفىولكنهامعروفةالفروسيةتكنلم

خلفهجتهنثتجلسبينماحهارايهتطىالرجلترىأنمألوفا

بهممسكة

كاملبترفقالمرأةالرجليعاملبأننادتاالمسيحيةأن

فالمرأةمعادلةروحيةحقوقاللنساأنيذكرأنيجبانه3

اليونانعندمبادة11فىلتشاركالمرأةتكنلمالحياةلنعمةوارثة
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العبادةفىنصيبللسيداتليساليهوديةالمجامعفىوحتىالرومان

الرجالمنبععزديإلظسنفانهناملجهعالىلبالدخينلسمحاذاوحتى

ليسنهولذلكستارءودايحجبنوكنالعبادةوضبفيقومالىالذين

ثورىبمبدأجاتالمطسيحينةولكنالعبادةفىالمثساركةفىالحقلهن

النظرةتتغيرأنيجبساساهذاعلىمتساويةروحيةحوقلهنءفالنسا

تماماخراكالجنسويعاملنشامالتغيرااليهن

وسسمااللتزامات5هذالرجليدركلممافانهولخيرا4

عنبجعبروقفاةالصلفىاللهبنوببينهعائقيوجدفافبيوجبها

دأالزوجصلواتسمعالالتجعلالمتألمةالزوجةأناتانبقولهذلك

تكاناذاسليهةتكوت11يهكنالباللىفعالقتناىعظحقيقةتبيزوهنا

البعضبعضنامعسالمفىنكونفعفدماسليمةغرخرينبالعالقتنا

اللهمعسالمفىنكونأنيمكنناحينئذ

المسيحالةالحياةعحالتا

عمةذوىواحدحبهيىاىالرمممحدينجععكونواوللنهاية
صصءأزءهـ ميماسه2عنوبثرنعرهغغيرمجازيخالطفامشفقينأخوئة

صلدعيقغقاأنكممحاإلمنبربابالىئحصىبئبشتععة

أحةعماأئاموريألحيوةيحبثأنأرادمنألنركةنرثوا

لييثرفنيالمحكرتتكمماأنفةويثالثئرعقنهصلعهإففيافمف

ىالاثرهءقولمجذالشالهليبلىألخثزولصالشرلى5
ونجهولعكنطأبتنمالىئيوأذاالئزارعلىللردثعيق
حثفاعللمضضالزبء

921ل01000001

2ألن



وكلالمسيحىحياةفيالعظهىأصفلتكليجمعهنابطرسجد
01المسمحيةنضائل11

أنبناويجدرسيحيةالمالوحدةلمتدمتهافىبطرسيضعا

كيفنرىحتاالمسدحيةالوحدةعنالجديدالعهدفىوردماكلالىنشير

ءنمىكقألساسوأنالجديدالعهدفكرفىبارزامكاناتحتل5الوجوتلكأن

وبكونواوأحدأليكونواهشعبألجلصلىعندمايسوعكلماتفىنجد

71يوحناةواحدوراآلبلنهكماواحداليكونواواحدالىمكملين

12132101

ألنسةللكنيولىاةألالمجثاأليامفىالصالةهذهتمتولقد
بوللىحثوي423اأعماوالنفسالجسدفىواحداكانواحيبنالممسي

مسيحىويذكرألجلهاويصالالوحدةهذهأجلمنوتكرارامرأراالثسعب

يفتكرواأنياانييويطنبةواحدجسدأنهماالقعددهمبرغمأنهمرومية
كورنثوسحىلمسييكثبوعندما615و214روميةواحدافكرا

تحددبرغمواحدجلمدشءكأعضابنالمسيحيعنالوصفنفديستخدم
اهلالىويطلب212113كورنثوداهاواختمواهبهم

فكرواحدفىكاملينايكونوثأنشقاقاتبينمهمكونيأالالمتخاصمينكورنثوس

نثساماتواالخصوماتبأهمويخبر01اكورنثوساواحورأى

الفكرفيهموليسالبشربحسبيسلكونأنهمعلىتدلوهأالجسدمن
فىنشتركجهيعاوالننا33كورنثوسأالمسيحفىكانالذى

0171كواواحدوجستواحدخبزالكثيريننحنفانناالواحدالخبز

كواسالمفىيعيشواوأناحدافكرايكونواأنبايجالنهايةوأنهم
أىسطالمذالسياجطحائنقضالمسيحيسوعفىوأنه3111

41و231أفسمدىأواحدةوحدةواليونانيوناليهودوأصبحالعداوة

أنمتذكرينالسرباطمالروحبوحدانيةايحتفظوأنالمسيحيينوعلى

للجهبحأب7واخداوالهاواحدةومعمودقيواحدااناوايواحدابالنا
واحدروحفىيئبتواأتفيلنىأهلمنأيضاويطلب436أفسس
عندممابولسفرحيثممواوأناثنجيلاليمانواحدةبنفسمعامجاهدين
افوديةالىيطلبوهووأحدةبنفسواحدةمحبةولهمواحدأفكرأيفتكروا

722242ايفيلبهالربفيوأحدافكرأقغتكراأنوسنتبخى

221ءلا



الوحدةعلىالنركبنجدالجديدالعهدءأجزأمنءجزكلف

المسيحىأنواضحكاعنربليتحدواأنللمسيحيينكرجاالالمسيحية

يمكنوالباآلخرينوطقةقةعلهتكنلمماالمسيحيةالحياةيحياأناليمكن

ذاتهاعلىمنقسمةاتماثبحقةالمسيحيالكنيسةهىتكونأنللكنيسة

كماالشخصيةقاتهثمعكثمثازعاتفىراداألفيبقىلنسفهالمملمنوأنه

الذاتبةالوحدةتحقيقالكفيسةتستطيعأالأيضاالمولممنأنه

هاول5أنهبرغمهنانقتبسهجميألقوالالصددهذافىكارنفيلدويكتب

ءكئنىالمسبغفىثاتجتهذاعنيتحدثالالجديدالعهداننوعا

بنيانفىلمسالىءشىلتهعلىبلالزمغيرأنهمعفيهمرغوبكحالى
اوادكأفواءاالعضاينبمنازعاتكانتسولنقساماتفاذاتهاالكنيسة

ذاتهاالنجيلعلىالعاربتجالحاليةالطائفيةاالنقسامات15التحزبات

مهد11درسناوكلماجسديونالكنيسمةءأعضاأنعلىةعوهى

تلكخطيةبسببواسىلمإلحسمسناكلماتدقيقبأكثرالجديد

علىووحدناالكنيسةلهملذمألجلوجاهدناالصالةفىواجتهدنااالنقسامات

األرض

التشابهمننوعاألجلىثجاهدالتىالفكريةبالوحدةنعنىالاننا

فاتالخفيهاتذوبةوحثانهاتحقيقهابنللبيروقراطييحلوالتىوالوحدة

أوالمزاجأوالذوفأووانالأهالجنساختالفبسببقوالفواالقوية

ءوالوالالمشتركةالبادةكننوعالىاالقتصادىأوجتماعىاالمركز

نويتحلهالمسيحيوقيتضععندمااالتتاتىالكهذهوحدةانالمشترك

ءوافشياذواتهممىأهمالمسيحيةالوحدةويعتبيونالكانيةبالشجاعة

منلهوىتنبعالوالتىالعقائديةختالفاتايتخذونفاللديهمالمحببة

لالجتهادكدافعبؤثغةوالنهالالنفصالكذريعةالنجيلفهمفىالتعهقعدم
هذازالومالماواطاعثهالمإجعصوتسياعجلمشتركواحدروحفى

كمذهالراهنةحالتنابرغمالينايتحدثاللهىالصوت

فالعهدواحدسبحدااتعاطفافضيلةفلكبعدبطرسويبرز3

معونبكىنالنزحمعفرحلنفعلناالوإجبهذاعلينايحتمألجديد
الجديدالعهدتفسبى81أم

2ل3



أة21روميةالباكين

ضويكرموعندماءاألعضاجييعمعهتتألمعضويتألموعندما

علىينطبقوهذاأ2162كورنثوسأءاالعضاجميعمعهتنرح

أنالمقامهفافىءصىأبرزوأنالمسيحجسدءكأعضاحيبنالمسي

حياةفىءثكلهماالذاأنفطالمايجتهعانالواالنانيةالتعاطف

نسيانفىالرغبةعلىيعتهدفالعطفالعطفيوجدأنالييكىاالفسان

خرينامأفىالمطثاركةمحاولةوفىنطاقهامنوجالخيوفىالذات

المسيحيمتلكهعندماالقلبيدخلوالعطفوأحزانهم

وهذااألخويتهالمحبةداهىةالمسميحللحياةثالثة11ةوالع3

تحبوأأنأعطيكمأناجديدةوصيةسوعيمااقاالتىللكلهاتابناجعيلى

بعضاحثبالكمكانانتالميذىأنكمالجميعيعرفبهذابعخعمأبعضكم

بتحديدهنايتحدثالجديدفالعهد53و3143يوحنالبمض

الحياةالىالموتمنانتقلناكدأننانعلمادنحنيقولحينبارزةودقةظاهر
فهوأخاهيبفضمنكطاروتفىيبقىأخاهيحبمناألخوةنحبألننا

اللهبأانىأثقاقاتال51و341يوحناألمأنفسقاتل

هاالبسيطةفالحقيقة42يوحناأثكاذبفهو5أخاوأبغض

اهاحثوليسجنبافىجنباتسيراناالفسانومحبةاللهمحبةان

حياةفىموجودةيخرالشوةإالمحبةهذهكانتفاناألخرىعنغنى

الكنيسةممذهأوالنردهذاداخلتثبتالاللهمحبةفانالكنيسةأوالفرد

لالخرينلمحبقنايرجعانتناديالحتيقةأمتحانأبسطوأن

انالالممفقةهىبطرسيبرزهاالتىالرابمةوالعالمة4

نحياهاالتىالعصريةفالحياةالمفقودةافضائلامنتصبحتكادالشفقة

الصددهذافىنيلدكارنقالبالشفقةاالحسالهمىوتخدرالذهنتطمس

التىالغاراتأخبارأعابانامحدثةصباحكلاثذاعةسماعتعودنالقد

ماليينأخبارماعلهمعىأيضحاوتعودناالقنابلقاذفاتفاطهافتشترال

01الحجئينامناأصبحونإلذيالناس

دونقالطادلثفىبنوالمضابخالجرحأف7عنمثالنقرأاننااا

طماألل



جسدأمحطيأتعنىمنهاحادثةكلأنناسينعاطفةأيةفيناتتحركن

علينايسهلالعشرينالقيتفىالراهنةاألحوالفضكسيرأوقلبأ

آللحفبمجردتىنأتذلكمنوأسهلالشفقةعنصرنفقدأنكثوأ

ابببىعملبأىلنقومنتقدمأندونالتأسفمنةعاب

يسوعأساسهافةالعاطوتلكذاتهاللهطبيعةمنبعةناالثممفقةان

أنالبشرعنيموتابنهأرلققداللهأنلدرجةالمقدارعظيمةفهىالمسيح

بدونمسيحيةفالةللصنيباقتادتهلنهالحدعظيمةكانتالمسيحشفقة

الشفقةعنصر

اوتاللحتموالقائهةهذهفيبطرسيضحهءثحىوخامس5

االحساسنأوالتفبعأنهصشيئانمصدرهاالصفةهذهانالتواضع

لصصفالمسيحىالخالقاطهحضرةفىخالئقفنحناللهخليقةبأننا

ذاتهمنلنهيتذكروألنهكليةاللهعلىيعتمدبأنهدائمايدركألثه

شيئأيفعلأنيستطيعال

المسيحىيقارقفقدالمسيحىيعتدهاالتىالمقارنةمنثانيةوتنبع

بزمالفهنفسهيقارنوعندماءثمىفىمنهأقلليدأنهفيشعربجارهنفسمه

عليهيقيسالذىالمسبحىنعوذجولكنءثىفىالمقارنةمنيخافال

اللهيةالمحبةبتلثذاتهالمسيحىيقارنوعندماالمسيحهونفسه

يشعرفانهماخطيةفيهحوجدلمالذىالكالملالشخصوبذلكإلمتجسدة

وعنسدمااللهعىأمافدااعتيادهالمسيحىيتذكرعندمادائماخطائه

علىومتواضعالطينهايكإنفانهالكاملالمسيحىالمثالعينيهنجصبيضع
امالدو

فالمسيحىبالغفرانالقاشحةتلكتتوجالنهايةوفىوأضرا6

يمكنوالخريناالتسلغفرانومطالبااللهىالففرأنلنوالمدعو

زلتنالناغفرياللهفازالتهمرينلنففرفعندمابينهياالفصل

لعخرينيففرلفهنلمسيحىالمميزةوالعالمة51و41و611متى

423الفسساللهكماغفرله
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فىجاماباقتباسثالهماكلكالعادةبطرسيلخصأضرا
منهوالمرفوضينالمنةمنلبئالمقبولاالشخلصعن4مزمور

هال11تهديدوسطالمتيميحىاطن

نلكنبالخنرصتمثلينكأضغانكغيئذيقمن

تخافوهفالخؤكهماوأمانمنعأجماغانبرلأصتأئمتغ
قفربغفي4افيالرثلدعرابئتضطربواؤال

511و41و331

فقرتانتوجدالقديمالعيددراسةفىبطرستعمقالفقرةهذهتوينا

هاتينيقتبسلمرصونجطةالفقرلتلككأساستصلحانالفديمالعهدفى
الفقرتينماتينيدرلهس13طالفقرةهذهكتابةيمكنهأنهكماكهاهماالفقرتين
الربالفسيددموذا59ءاشميابقولتذكرناالفقرةهذهفىجملةوأول

طردعنأيضابطرسيتحدثوعندماعلىيحكمالذىهومنيعينشى
اشبىيقولحيث31ة8ءاشعيافىوردفيمايفكركانفانهالخوف

لمهرهبتكموهوخوفكمفهوالجنودربقدسوا

الفقرةهذهفىأفكارنالثةتوجد

الخبرةحببالتهسكخرورةعلىبالتركيزبطرممىيبدأأ

الصالحيكونفتهممإلعالصتجاهمواقفعدةاالنسانيتخذوالصالح
اللنسبةالصالحيلوتقثكماللضيقمدعاةيكونوقدحياللهبالنسبة
استعدادغرعنىهولكالمعالممحثدةغررغبةفيهيرغبشيئالدنسان

هماللحبمحبينهتننرالتىوالكلهةوجهداعرقاالثمنيدفعأن
المتعصبينالوطنيينعنخجدالغيورونكانوقدغيورالدالمترجمةالكلحة

حكنة5ولهسيلنبكلبلزدعمتحريرعلىولقسيواتعهدواوالذيندهملب
فئوأحبابهموبأقاربهمبراحتهمبأرولحهمايضحوأنستعداداعلىأنهم
لبالدهمالجارفحبهمسبيل
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بهايحبالتىتوةالهبنفالصالحنحبانبذلكعنىيبطرهمى

الذىالتهلبانوللهيالئىجونالسيرقالدهمبالمتحمسونالوطنيون

منتخلوالتىالتخيلنغأقكماالنتىبالقلبليسعييقاحبايحبال

ءعرجافضيلةلهىالمتدفقالحماس

للحلرقينجذبيعودالفانهالصألحبحباالنسانيفرمفعندما
تفكيرهعنىطربالفىتفشلالمضللةسالكالمأناكالخاطئة

لقداأللممنالمفسيححموقفعنذلكبعدبظرصيتحدث

نجتسازالذىااللمفيناكااللممنبنوعينمحاطونلنناالىقباللثسير
والنعموالموتالبلحدىااللمنجتازأنفالبديون3دننافاكبثمرفيه

كلعلىموضوعةءاالثمياهذهفكلالجسدىوالضنىالفكرىوالقلق

منءبثىنواجهفقدمسيحيرالننافيهنجتازأمهناكولكنانسان

نمرثمالصعبالطريةونخذاالمبدألجلمننضحىوقدواالضطهادءالجفا

بركةأيضايةالمسيالحياتفىتوجدولكنالمسيحيةالحياةمتاعبفى

البركقتلكتاتأينمفىعوناالسؤالصعاب11كلعلىتعينغاخلصة

أسبابوما

الذىالشخصهوألمسيحىانبالتولذلكعلىبطرسويرد3

ءثىأسمىالمسيحفىباطهفعالقتعهحياتهفىاالولالمكانالمسيحيحتل

والممتلكاتاألرضيةباالمورمتعلقااالنطمانقلبكانفأذاالحياةفهعنده

والرفاهيةاحةوالرالحسينةواللذاتالعالميةوالسعادةالمادية

منلنهاخرانسانأىمنرطالتعرضالكثويكونفانهاالرضية

لهيقلبقدنحضةفئءنمىكليفقدفقدولذاالتقلبءاالشياطبيعة

انءثىكلتمحروماالنهايةفىنفسهويجدالمحبةظهرالدهر

ولكنجانبكلمنالضررباألذىيصابأنجدأيسهلكهذاشخصا

حياتهفىاالوقالمكاالمسدجيعطىشخصكاناناالخرىالناحيةمن

أنيمكنالالعالقةفهذهاللهمعيلهبالنسبةءثمىأهمكانوان

لذلكالعالمحنهبتلكالتمقعكنيحرمهأنموقفاألىيمكنوالمنهتذقزع

أنمتابأوحوادثاليتهيمكنالالثمينكنزانتاماأمانفهو



يتألمفعندمابالبركةالمسيحىيتمتعالماوسطفىحتىانهبأذىمسه
وهندمايكونالمسيحيالمئكويشاللمسيحهءواليظهرفانهالمسيحجل

عندهءثمسأعزمنيحرمهأنييكنفانهبشريةاقفاموعنناجماايلم

ثرتمالالمسيحىمآولكقااللممنيتهربأنحديمكنالالحياةفى

قلبهىعوأغالهابهايعتزالتىءشيااأقدسعلى

المفمالحعنالدفأع

سببعنيئمألمحعئمنكلةلئجاوعداصغمشعدبئ
لمحغلمابككمؤوخونيبوداعءجمائمائذىءتجاألى

فىكلينهزونءخاذفىاحمةللصسيرتبملثتونالديهطونحص
صئركفاعلىهعلنعئميققونما

61رب1351

الذىءالرجاوشمنبهايومنالتىيدتهعقعنالمسيحىافعيدهأنالبد

بحلرلهسويتحثثءالعدالهيضمريزالوالكانعالموسطفىبهيتمسك

المسيحيةعقيدتهعنالمسيحىدفاععنهنا

تعبوايقصمأقيجبغاللمسيحىمنطقيادفاعنايكونأنيجبأ

المثقفاليونانىكانبهيتمسكالذىوموقفهحالتهعنمنطقيا

الأععناصتعبعلىقدرتهاثنسانءذكائلدمنأنهيعتقد

هوالذكانبقولهبجذلكعنويعبرمنطقياتعبيراومعتقداته

والودلءبالذكاسمتتمناقشةاللولثمسائليناقشالذى

مليافيهونفكربهمننئمانعرفأنيجببذلكنقومولكى

يجبانناقومنطءبذكا4عذالتعبيرعلىالقدرةعندناتكونأنويجب

كمنوليسبهنيجديداشيئااكتشفمندفاععقيدتناعنندافعأن
تكرارهامنملعتيقةتصةبمسرد

ميظالكبرالمدديوجتأنهفيهنعيثمىالذىالزمنمأمعىمنات

872



أالجابةاسنطاعواالمايعتقدورعمالواشلالذينالكغائسءعضا1
عنينضافيألصبحوابهيعتقدهيئبمايعتقدونلماذاسئلوالهفىءبثمى

مجاوبةيستطيعحتىيعتقدفيماالفكريعملأنيجلبالمنعميحىانالرد
اعتقادهدمبلباوعنيعتقدعمايسألهمن

كثيرونلناسهناكبوداعةدفاعهيكونانيجب2

يوافقهمالمنكلقوولوالغظرسةالزهومنبنوععقائدهمعنيدافعون

يفرضواأنيحاولومانلهضميرالحقرالوغبيايعلىالرلىفى

خرينالثىتقدمأيجبالمسيحيةولكنوعنوةقسرااثخرينعقىمعتقداتهم

الحقلمعرفةالناسيجذبالذىوالتسامحوالحكمةالمودةبروح

أاليهانالىالكضينجذبيمكنأنهاالعتبارفىيوضعأنويجب

ذلكعلىأحداجباريمكنالبينماسيحىالم

مندفاعأىأناىدأفبفأيضاالدفاعيكينأنيجب3

اللهعنهايرضىيتهةوبطمسيحيةبيوحيتسمأنيجبسيحىاجانب

الالهوتيةاتالمنافيثل5والمرارةبالحدةاتسمتمناظراتهناكليست

الدينيةكالخالفات5هذمرارةسببتخالفاتمنماينهسفالمءوالشى

يجبالمسيحيةمتهيدة11عندفاعأىوفىالناسامأهللمسيحتقديمأىففى

الحديثطوالالسائدةاللغةهىالمحبةلغةتكونأن

ليكنالمسيحيةالحياةهودفاعلفضلأنلخيرابطرلىويقرر4

فانملومةغرصلحةةبمسمالنقدوليواجهصالحضصرذاالمسيحى

كلمناالنتقادويجردكاذبةودعايةتثسهيركليخرسكهذاسلوكا

قالالممممبحيةالحياةهويقاوماالالذىالمسميحىدفاعانسالح
هدايةفيسبباحياتهتكونالذىالشخصهوالمسميحىاندالحدهم

اللهالىالكثيرين

أخلحمهالمسيحنعهةعملا

زلهنمالةلىألففزاتناألصثثصنا46ا37الفقرةليستا

902أل



كلهالجديدالمهدفيالنقراتأصعبمنلنهابلفحسبطرس

المسيحانتقولالتىوهىانااليموادأصعبمنمادةأسالهىولنها

ثمكلهاالخقرةةءقرايستحسنولذاثهالسمجنفىالتىللؤرواحكرز
بالتمصيلذلكبعددرأستها

اخلىمعايغولئنموااقةممثمبعئةتشاإنستألممن
مرةتأنماائمسيبمنإنسراألمونموأتمتةأتض

افهإلىلتالتزلبماالأجلثارانهانخطاالأبئمئواجدة
ا81ر71س

الجديدالعهدفىاالفرالتاصمبمنالفقرةهذهانقلنالقد

افيقولأتديريبعلرساتواحدأىيفهههابعباراتتبدأولكنهاكله

يسلكفانهايمانهأجلمنظلمايتألمأنانسيحىأضطراذاحتى

يذكرأنيجبالمتالميحىالمانومخلصةربهفيهسلكالذىيقالط

أناالالعددينهذبنمجالضيقوبرغمقبلمنتألمقدربهأن

موتهوعنسيحالمعملعنعظمهأموراذكريبطرص

وةتألمفالمسيحالعهففىفريدالمسيحعملأنيوضعافأ

النىالموتألنتتكررلمواحدةمرةانهالماالخطاياأجلمنواحدة

كانتالكهنةذبائحاتأ601روميةواحدةمرةللخطيةاتهقدهممات

ممبرانيبنةواحدمردكاملهكذبيحةففسهقدمالمسيحولكنيومكلتقدم

انيينعبكثيرينخطايايحمللكمرةقدموالمسيح772

عبرانيينواحدةمرةيسوعجسدبتقديممقدسونوئحن82

لنالصليبعلىحدثالذىأنمواراكديمالجديدوالعهد0101

علىوأنهتمامامتهشتدالخطيةوأننانيةلحدوثهداعهناكيكون

خطيةوكىاالنسانخطيةغفراتيكفلالذىالعملاللهأجرىقدالصليب

ألصليبعلىالمسيحذبيحةاناألزمنةجميعفىالبثمرجميعارتكبها

أىهناكوليستالتامةكفاية11وفيهاأخرىذبيحةأىعنثختلف

باميةثلحدوثهافرورة

2



مرةماتلمدميحتالخطيةألجلكانتالذبيحةانيرضحانه

ماتالمسيحانيقولفبولسالمسيحيةالعقيدةهىوهذهالخطاياثجل

نفسهلفيولنه513كورننوسأالكتبحسبخطاياناأجلمن

هوالمسيحويسوعكهنةرئيعسكلوأن4أغحطيةخطايافأألجل

3وأدبنعبرانيالخطاباعنذبائحيقدمالكاملالكهنةرئيس

وردتالتىوالعبارد22يوحناأخطاياناثجلكفارةالمسيعوأن
ذبيحةألفعبردياالخطذبيحةتعنىخطاياناالجلاةاليونانيفى

يقرربطوسانيعنىوهذا57603الويينافىمذكورةثاالخطية

بأساوبأوالشعبخطاياعنتكفرالتىالذبيحةيعنىالمسيسحموتأن

اعادةالذبيحةهلوبالتهالناسعلثسقةفىالعائقهالخطيةاننقولىآخر

التخسيراتدتتعمهماالصليبعلىحالمسيفيوتالمفقودةلحةالعافىتلك

عبروقدواللهنسانابنبالمقطوعةالعالقةباعادةكفيالكانله

بالقولوسلىتشارلسذلكعن

نةديفأيةأخشىالاننى

لىءنمىكلهفيمسوع

وحدهفيهأحياواننى

االلهىالبربثيابمسراال

االبدعبجسارهالعرشمنأقربوبذلك

المسيحفىنلتهالذىكليلباولطالب

قالكحاحقاالفالصليبعلىحدثماسيرتففىكلنانتفقالقد

ءشيفىنتفهتولكننالمأعجيبالصرانهالترنيمةنفسفىوسلىتشارلس

هللمععالقةلناأصبحتقدالمسيحصليبطريقفعنواحد

المسيعانكفاريةلمكانتالذبيحمةتلألأنيقررأيضالفه3

اأجمنالبارالهىيصفاناألثمةأجلمنالبارخطاياناالجلمرةمات

ادونقالظلمذلكانوهلةألوليبدووقدعادىغرءثمىفمةا

يمحوالذىوحدههوسببدونالففرانانداالصددهذافىروبرتسون

18



العظيمصروابألجلناتألمقدالمسيحانلهامبررالالتىلخطبة

نستحنئكناالذيننحنجلناااللمتحمليتألغاأنيستحئلمالذىأنهؤ
باطهعالغتنايستعيدحتىبذاتةضحىانهااللمهذا

انلمأأدئالالىيقنربناأللكىكانالمسيحعملاأنبقررانه4
دأهاللهالىيتهربناالمكمااالثمةجلالبارخطاياناألجلمرةماتالمسيح

لهاالكلمةثاانلهالىيقربنالكنالمترجمةاليونانيةوالكلهة

يهودىألصلترجعفهىأساسات

أمامالكهنةتقريبعنللتحبرالقديمالعهفىمستخدمةانها1

جتماعايهةبابالىوبيهرونوتقدمداتقولاللهفوصيةالله

وحدهمالكهنةأنيعتقدوتاكانوفاليهود924يخروجءبهاسهموتخ

المعبدفىالوجودحقلهمالشعبفعامةاللهالىاالقترابحقلهم

ليسنولصرائيليينلأوللسيداتأومميينلالمخصصالقسمضمن

فىالحقلهليسالعادىفالرجلذلكبعدالدخولفىالحىلهم

الكهنةومنااللهمنبنالالمكانفىللكهنةالمخصصالمكانمناالقترالبه

يقربناالمسيحيسوعولكناألمداسقدصدخولفىالحقلهوحدهالرليس
هالالىيقتربوالكىالناسلجميعابابايفتحاذالمحهالى

لنااالقترابحداىشمفهكذلكيوناتىأصللهاوالكلحةب

ثأاثبالىالقدومطهتة52روميةالنعمةالىاللخولحق

هالألىئقةعنءباياوقدومجرأةلناوبه281لفسسا

21ة3افسس

المنكىطالبالففخاصمعنىذاتباليونانيةالكلمةتلككانتوقد

حضرةفىيوجدأنيستحهتمنيقررأنوظيفتهوكانتظفمبمهناككان

يسوعفانساساهذالىوالحقهذايعطىأنيستحئالومنالملك

الطريهتيفتحالذىوهوإئهاحضرةالىالناسبايقرالذىهوالمسيح

تمعهالألىالفدائىالعملطريقعنمنهترابلأممامهم

ناخريالنعظيهتحقيقتيننجدللفقرةقرائتنافىقليالنتقدموعندما

المسيحعملعنبطرسكحمفىواضحتين

22ا



السجنفىالتىللزرواحوكرزذهبحيسوانيطرسيقولأ91أة3ي

المحتملمئأنهنرىولوفبمصرواتدالموتىانيقول6ا4وفي

موتهبينالفترةفىالموئهمقرفىباالنجيلقدابشرالمسيحيكونأنجدا
يستمعوالمللذينيستمعوالمالذينألولئكباينجيلبثعرافأىوفيامته

غيرالممسيحعحلأنعنىيفيذاعظسمىفكرةنجدوهنسالهحباتهمطيلة
أخرعالمبأىمالم11وهذاباألبديةالزمنيصلوأنهمدافىمحدود

نعمةتهـمحرومايعتبرضاالعلىدبانسانمنمالنهأيضتعنىوهى

اللهوانجيل

التسامبللنصرمتوجاالمسبحعحليرىبطرصفانوأخيرا6

ينيهفسجءللسماهعهوقيامهبعدالمسيحانيقولفهوالنهائى

منصاأنهيمنىومذا32لهثةمخاتقوكوسالطينومالتكةالله

المسبمملكةنطافخارجءوالسعااألرضفىءثى

السارةباالخبارءجاموتهضفىاللهوبينالبثبرلبئببالصلحجاىقدانه
يمينفيجلسلهمخضعةومالئكهوقواتالموتهزمقيامتهوفىللهوتى
ععىأوءالسمافىخليقهتمابأنهالعظيماالعتقادمنبعهذاوفىاللهعرثى
المسيمأصدجالمئالمحفالمسوسلطافالممميحملكوتئطاقخارجالرض
يمالمتهالمسيحأصبحالمصلوبوالمسيعالمنتحر

الجحيمالىالنزول

اذهبأئعمفيهللذىوصاالر8فينضىكنوللافيمماي

كانتحبرتيعجاهعمتإذجئالايطالبئايمفزوانكوذ
فبهالذىئيقائفئلثكاناذحائاسصفىمزةتنمظرافلىاناة

لعثوهذاالخلنهءألمانقممىأمافاأأىقليلنخلعى

ليخموأولسكنصإلضرالناسحعمحبيذانوالالغايضماليؤت

يخبالرفافهبهصأ
0246ب81سأ
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فىفقهـليسالنهقراتأصعبمنفقرةهنانواجهانناقبلمنقلناقد

تعنيهمانفهعمأتعليناكانواذةكلهالجديدالعهدفىولكنبطرصرسالة

ءلثناذعذناءأحقاننطقأنيأمرناحينلنابطرصلنصيحةنستمعأنفعلينا
ستناادر

حظنأنويجباالالججمالىزولااداعقيدةزتتمركالفقرةهذهوفى

ستلبالجديدهد11فىنإخاالتىفالفكرةدقيقةغيرالعبارة5هذأنأوال

االعهالسفرفىههسكثهادسالىبليمج11الىنزليسوعأن

والتتركالقولهذاالخبثةالترجماتكلفىنجدكهانجدلم272

لمأالجحيمفىنفدستترالالوليستهادساويةالهفىنخد

وسكنراراألثوعقاقباالعذاسهمكانهوالجحيمانيلىكياهوختالفوا

الموتأفيهيجتهعالذىالمكانهواليهودىالفكرفىهادسأ

لمأنهمالموتبعدياةالعنغأمضمهبعقيدةيؤمنوناليهودكانفقد

وجودفىيعتقدونكانوامكفقطوجهنمءالسماوجودمجردفىيفكروا

والينورحيثمالظديشبهـفيماكاالشباحاألرواحفيهتتحركغامضىعالم

احأنينهاتهيمالنلالأرضانههادساهوهذأبهجةوالقوة

تحمدكالالهاويةألنييقولءاشعياكنبوقدموتهمبعدجميعاالبشر
8281ءاشعيادالأمانتكالجبفىابطون11يرجويسبحكالالموت

يحمدكمناالالويةفىذكركالموتفىليسىألنهالمرنموكتب
يحمدكهلالحفرةالىنزلتاذادمىمنالفائدةما65مزمور

عجائبتصنعالئمواتهلكأفال39مزموربحقكيخبرهلالتراب

هللهفلثفىبحقكأوبرحهتكالقبرفىيحدثهلتمجدكتقوماألخيلةأم
0121ههمرموراالالنسياارضفىوباكعجائبكالظلمةفىتعرف

السكوتأرضالىينحدرمنوالالربسبحونياألمواتليس

منليسىألنهبقوتكفافعلهفعنهلتيدكتجدهماكل51171مزمور

اليهاذاهبأنتالتىالهاويةفىحكمةوالمعرغةوالاختراعوالعمل
901جامعة

منعالمانهالموتدبعياةالبخصوصاليهوديةالعقيدةهى5هذ

واللهوالنورالحياةمنفيهالناسيحرمالفقرةوزوالسيانوالنللظالل
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الذإسفبعخىالعقابمبندرجاتوجودفكرةبرزتالزمنيمضى
فيهتظلىسجنثابةبرنعتاثخروللبعضالهاريةهذهفىالمبديستمحون

4312ءاثمعيااللهمخضبيمحقهمنالنطئيةالدينونةحتىاألرواح
أتنذكرأقبانحيجولذا7ا02رؤيا24بطرص222و

عالميمفىالمرتىالىنؤلالمسسبحأنبلتفهمواكمامنهمتعفىالالهاوية
هذاالغامض

علىبنيذيانسيانيجبكماالهادسالىالنزولعقيدةان

اللرواحوكرزداذهبيفهيماتقولفعبارةدالفقو5هذفىوردتاعبارتين

للحوتمابهبشراالنجيلانتقولةعبلىنما391السجنفىالتى
العكيدةتففميرهذهفىالمفكهوناختلفقد46

يبطلونهأانم5ساساأالعيدةبهذهمنونيالالمفكرينبعضب011

ثثامتينعلىلالستنادوذلككلية

السجنفىالتوالدقبالروبشرالمسيحانيقولبطرسان1

عذاانفيقولونالفلكبندوقتنوحأيامفىقديماعصتالتىاألرواح
ثويبيكونكاقالمسيعأنأىنغفسهنوحزمنفىكرزالمسيحأنيعنى

ماتواأنبعدلهمميكةحمالمسيحوأنبالروحنوحأيامفىاألثمرارللناسى
كيزنوحايامفىبلوقيامتهموتهبينماالفترةفىللهادساوذهبوا

عقيدةتبطلالفكرةءمذواقالخطاةالناصتجسدهقبلبالروحالمسيع
نوحأمنفىقديهااسللةالكراتلكوتجملكليةالهاويةالىالنزول

الفكرةأنهانعتقدالولكنناالوجهسةتلكقبلواقدالدارسنمننوكثوو

بطرسكلماتمنالمستقاة

ءبنمىيناثىأنهلوجدنالمموفاتترجمةفىتأملنالوولكنب

أحدبولكنهلجسدبئمتقدالمسيحانتقولفترجهتههذاعنمخقلف

اذالسجنفىالتىالفرواحوبفمواخنوخذهبأيضافيهوالذىالروحفى
انيبناالفلككاناذحنهأيامافىتنتظراللهأناةكانتحينقديماعصت
الطبعةفىاطالقايإدلملخنوخأنمعالفقرةفىلخنوخيبرموفات
فىيرثلملخنوخاسياتالترجمةهذهالىاذنموناتتوصلفكيفاألصلية
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أحيلنااليؤنانىالنسيخضعونالدارشنولكنالكتابيرنانيةخطوطةمى

تعنىالطريتةهواألخطافوتالفىلىكةحهفتمسهىلطريتة

يأتىما

أنأىموتكماصالضفىخطأهناكأنأحياناينالدارسبعضيظنقد

ولذامعنىبفييماالحمليهوالتىالصورةبهذهوللهخطأنقلهقدالكاتب

ثفمافةااوالتغييرأنمعهذاكلمةاضافةأوكلمةتغييريقترحونفانهم
يونانيةمخطوطةأىفىتظهرال

ءأثناشظتقدأخذوخكلهذأنسهارنحلاقترحالفقرة5هذوفى
ثانيةارجاعهاوجبولذابطوسكتبهمافمل

4تعديلهارسرندلأدخلكيفمعرفةفىمتعةءالقرابعضيجدقد

اتبعهاالتىالطريقةلهدركحفانناولذااليونانىالنصابرازيلزمهذاانمع

واسفلهاانجليزيةوفباليوناتةالكلماتالعلوىالسظرهنافنورذ

لهاالعربيةالترجمة

منطكععطثميطكماح

لجسعدأمماتا

صمءكعالفمكالعههغ3أ

وحالهئمحيى

ثملالطلمكنمهنمط

اصسجنفىالىايضاافيهالذى

لسميطعماسكههغحمطعامهقان

كرذهباألرواح

رندلاقترحلقداللعرلهالصهاكلرترجمةباليونانيةالفقرةهههذه
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وتنسمبيرهخأخنيبممةسقطتقدهاموليأهكلكلمةبينأنهارس
الكتبةتفةءاألماإةطزيةعقعادةيتمبالكتبمأئقلىأقحيثأنهلذلك

مذهوفىالفاظهافىتشابهتاذأالمتتابعةالكلماتمنهمتسقلىانمعرضون
بيناللفظفىتشابهانجدالفقرة

عثنعوطمثاسك

قدأخنوخكلمةأنجداالمحتملمنلنهظنهارسرندلفانولذا

الغرضلهذاخطأحذفت

ئهادكاناخترخانممدأالمشهذافىأخنوخالدخالالداعىما

دأهأحتالمألنيوتجدولماةامعأخنوخوسارجذابةغامضةشخصية

اساحلررويتلتوالالقديمالعهدينبينمافترةوفى542تكوين

االساطرهواحدىاسههتحملكثرةكتبدونتوقدأخنوخعنعديدة
اخطئواالذيننلهالئكةالذثكحبعهعيلأنهاالبشرأخنوخأنمعانهتقول

فىقيلوقد62تكوينالناسلبناتواغرائهماألرضالىبقدومهم
النهاشمصرممالمالئكةألولنلثليعلنءمماالدمنأرسلانهأخنوضسفر

أوسالملهمليسهذامسلكهمبسببانهلهموقالأ21أخنوخ
االسطورةتتولماحسبفالدهولذا31و21أخنوخاألبدالىغفران

للملزئكةالمحتومالىصرمعلناهادسالىذهبأخنوخاناليهودية
وسسأخنوالىتشالفقرةهذهأناعتقدهارسرندلفانولذاالساقطين

يتسمرأىوأنهجهةاظرافىلخنوخوضععلىموفاتوافقوقديسوعالى
ليسألنهشثدونيرفغمىأنيجبولكنهاالثارةعلىويفعثبالمهاراة
حيثالمشهدالىأخنوخادخالالطبيعىمنوليسالبتةعليههناكدليل

الممسيحعملعنيدوكلهالحديثأن

فشلتقدالفقرةبهذهءجاماابطالمحاولةأنلذلكينارأ

وطسذهالتحديدلةمحاههاالفقرةلتفسميرالثانيةوالمحاولة2

أنيعتقدونفهمالجدبللعهتالكبارالمفسرينمنعددوجهةهىالوجهة
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لكليكرزلمولكنههناكوكرزادسااذهبيسوعانيقهليطرس
كمااظرفبمختلفالكرازةهذهيدونرينالمنمنفعددهادسسكان
يأتى

فىالعصاةالخطاةالبشرألرواحهادسفىكرزيسوعأنقيل1
فىالخطاةءهؤالأنحإثانهيقولونالرأىهذايعتنقونوالذيننوحببام
وأهلكهمالحلوفانأرسلىاللهأنبمكارسحتىوالعصيانالشرمنكاثوانوحزمن

نهارحمةخارجانسانيوجدالأتنعتقدفاننا31و621تكوين

وىأخفرصةواأعطمنودالخطاةأردأمقالنادىءهؤالكانفقد
المسيحفىلنتونجةفرصثلديهمزالتالالبشرأرادفانولذاللتوبة

يكرزلمولكنهصاقطيناطالليالئكةكرزيسوعان7خرونقالب
فكرناأتلسبقلقثلممءبالمالكاوباالمحتومبالمصيربللنبالخالص

بناتأنرأوالتهدأ8ا6تكوينفىمذكورةوقصتهمالمالئكةءهؤال
أطفاالمنهناأنجبووأغيوهناألرضالىافجاعوحسناتالنالى

شريرةاتهتصوبرأنشظيماينساتنمرأناستنتجقدهذاالمعملويسبب
يومكل

أنمموعنالساقطاينالمحئكةعن24بطرس2فىبطرسويتحدث
هموأنهمءللقضامحروسينوسلمواجهنمفىالظالمهـمحسلفىطرحوا
أخنوخلهمبشرقدبعضهميعتقدكماالذين

والرحمةللتوبةأخرىبفرصعةليهميكيزلمأسيحأنيعتقدمنويوجد

والهالكالمحتومالمصرلهمأعلنقدالكاملانتصارهعلىكدليلبل
األبدى

الماضىفىابراراكانواالذيئألولئككرزقدالمسيحأن7خرونيعتقدجا
اللهفردولىالىادد11منقادهموأنهفتط

كلبأنمنونيمكانواالييودأنكيفرأينالقديلىفيماتتلخصوالفكرة
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النطنبىعلينطبئهذاوأتنمعيانوالظحلأرضادساتذهبلموتى

وأنهالبشرىللجندءى11أبوابفتحقدالمسيحولكنالمسيحءمجىقبل

جميعفىاالبرارلكلالسارذباألخباروبشرهادسالىذهبعمىعندما
ينادونوالذينرائعةصورةهذهأناقعوالواللهالهواقتادهمالعصور

عملهمابسببمىهادفىت17يجتازألالمسيحىانيقولونالرأىبهذا

رضىالالمثسهدينتهىحالماأمامهمفتوحاللهفردوسبابانبلالمسيح

يسموعأنهوبطرس5يتسدمابآنالقائلةالوجهةأيضاهناك3
01هناكيلالالنووبثالموتىعالمالىوقيامتهموتهبينذهبالمسيح

كرزاوأنهاإلوحفىوأعبمبالجسدتماتبعديسوعانيقولرصفبط

لحدودخاضعاكاوأنهبئىجسمااتخذيسوعأنيعنىهذابالروح

وسمالوعفبطماالذاىالجسدبهذاماتوانهتجسدهأيامأفىوالمكانالزمان

منمتحرراروحانىبجسدفانهثانيةقامعندماولكنهالصليبفوقلمحهه

الخهوكلهالكونلصبحبحالثوالمكانالزمانقيودومنالبشرفاتض
الروحيةالحالةتلكءأثناحشثقدالموتىفتبشراذنفيهيوجدالذى

الفنعلبمهذااءوراالحقائقهىااإلننتساعلوأننا

فالتعليممنالطيهعداعثمادىتتسيمعلىينطوىالتعليمهذاان

ثالشةمنمكونونالبأمىفزولفكلمةادس11الىبالنزوليخادى

األرضتحتمنوهادسالسهاعفوقمثبتفوقمنالفردوهىأدوار

حقائقايحوىالتعليمفانالمادىالجغرافىالتتسيمهذاعنالنظربغضولكن

ىعظحقائقئحثيحوىانهوثعينةابقةأبدية

يكنولماحماتفيسوعتاذهادسالىنزلالمسيحكانان1

ءاغمانوبةلهعىموتهمبيمكنوالالتمثيلأوالتظاهرمننوعاموته

وذلكحقاوقامحقاالموتاختبرقدفانهذلكوماشابهالصليبفوق

مياإدمنننالبشاتاالخفكلاجتازالفىالمسيحفىنفكرأيضايجلعنا

المسيعأتيؤكدأنةالتعليمهذاعنيقالاأبسطوأنوموتوحياة

الموتفىحتىءثمىكلفىلنامشاله

االجديذألحهدستف91
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المدبمبعاننضمفيعنىحمذافانهادسالىنزلالمسيحكانانب
نمأيصرجمقبولننقأدبديدهالعهدفىؤأضمحةئلدطاللخقيقألةؤهدللثننامل
يسوعباسمتجثواأيجباألرصوتحتاألرضوعلىءلما01عماركبة

خليقدكلمماتنبعثالحمدترانيمأنالروياسفرويعلمناا2011فيلبى

والذى531رويااثرضتحتومناالرضوعلءالسمافى

أفسسالسفلىاألرضلقسامالأوالنرلالذىهوءالسماالىصعد

تعليمفىواخسحانجدهالكونمافكلمنالكلىفالخضؤعاو49
الجديدالعهد

أىهناثليستافناكمنوبشرهاثساللىالمسيحنزللوج

كأعلاالجابةالفترقكذهفىتوجدالنعمةسالةتصلهالمنحصالفىبقعة

افيناكألولئيحدثسوفالذىصاالمسيحىااليمانفىغموضااألسئليلكثر

توبةبدونخالصالأفاالنجيليصلهملموللذينالمسيحقفكعاشوا

أتيفبغىباسميوجدالئاناناللهمحبةضنيسمعلممنيتوبكيفو

سماهذاعنيسمحواإمالذيناولئكمصيرفحايسوعاسماالنخلص
تتيالتالنقطةهذهعلىقديمامارتزجوستنعلق

رضالهتياطفىالنالمينموتاهتذكوالقدوساسرائيلالهأربان

المفرحةالخالصببشائرليخبرهمهمءوجا

منماأنهيعلنالذىثمين11الحقيحوىهادسالىلافوناانفعم

تقديمومنالمسيحرويةمنحرماقداألرضهيذهظهرعلىعاشانسان
لهاللهحندص

تدالجحيمالىالنزولدابعقيدةيهتموناذالذينالكثرونيوجد
جانباتركهافضلوافقولذالهممعنىأىمنخاليةمبارة11يعتبرون
تكونأنمنأكثرحييلةثععريةكصورةفيهانفكرأنيحسنوقدونسيانها

عقيدةتكونأنمنللقلبغذالعقيدةهذهتكونأنوجميلالهوتياتعليما

المقلبهايومن

األولىالحقيتةعظمىحقائقظثتحوىأنهاىمنأنثيصحولكن



انتعملروحقيقةثمالة011حقىشربهبلافحمعبالموتطعميفقلميحالمدلن

اليهتصللمالكهنهذافىمكانمنماانهوحتيتةالشاملأسيح
اللهنعمة

المسيحأمعموقية

وسهصإزانةآليةانحفيودهأىاآلننخنيخممناصمالهأئذى

أبيحايمعوئمبقيابمافيعنصمالحضعيرسؤالبلألجعمد

وصأليئومألئكةدءألصعماإذمغىقدإذاللهططلهفيفوننا

لهفويئتاتههوفو
أ202وم01لعة13

كأنالذىءالموضواصلبعبعيدةوكأنها22أ8عددمنالفقرةتبدو

الفاسدينأراالبالناسعنيتحدثبظرسكانفقدفيهبطرسيتحدلث

صدلنفسثمانىولكنحشفهملتوااوأخنوحايامفىاللهعصواالذين
وزوجاتهمويافتوحامساموأوالدهوزوجتهنوحالفلكفىخلصت

تفسكيرتحولءبالماخالحمهمفكرةأنونجسدالفلكفيءبالماخلصواوقد

ةءبالما3نجاأيضاصالمعموديةألنالمسيحيةالمعموديةالىفجأةيطرس

وهذالفلكفىوأهلهلنوحثاليهالمعموديةانحرفيايقولبطرمىكأن

كلمتانفهناكةخأصةنطريقةالقديعاالعهدفىللتفكيرتقودنامثالالكلمة

ختميعنئالتىادقثطمركلمةهناكاالرتباطأشدببعضهمامرتبطتان

بينوثيقةصملةوهناكالختهأيبصميةوكعنىفأمةلحدةوا

صنااشضهتسساكفانواذاتهامااآلخريشبهفكالهماوبصمتهالختمة
يلبديدالعهدفىتمامايشبثثاماأوارهاآلهاالقديمالعهدةبوحوادث
الجميدالعهدفيثاينابماولهاالختمثابةبوشخصياتهالقديمالعهدافحوادث
بالعحادثاننقولقدأومتشأبهانوكالهماالختمهذابصبئوكأنها

أوالرموزعنالبحثعلموأنالجديثهالمهدحادثالىويشيريرمفالقديم

01اكلثيتطورقديدوالجبالتديبمالعهدينمنوأشباههاءاالشيا
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وكبشاالفصحخروفذلكعلىالواضحةبسيطةالباألمثلةمن
الكهنةرئيسووظيفةخطاياناحملالذييسوعالىيرمزاناللذانءأفدا

لخالصمناالفدانىعالمسيممىالىتشيرالشعبخطاياعن6يائحتقديمفى

وديذاالىيفءبالماوعائلتهنوحنجاةأنبطرسيرئوهنا

ةالمعهوديعنعظمىءأشياثالثةعنبطرسيتحدلثالفقرةهذهفى

المياديجرىكانسةالكنتاربخمنالحقبةتلكفىأنهأوالنتفكرأنويجب
اأعلنوالذين6الوثنيةالنللمسيجةانضمواالذينأولئكعيادللبالغين
مليالانانهعهامختلفوسلوكحياةفىوساروااييانهم

القلبتطهرانهاكحسبمدياجتطهرأليستالمعموديةأنا

غعسلانهاخالجسملغسلحماماليمستأنهاروحياتطهيراوالحياةاففسوا
وملىالنسانانفسفىيفقىأنيجبتأثيرهاوأانبالذممةللحياة
حياته

لماأنلهنحوصالحنحمسوالالمعموديةايسمبطوسان2

رسبطيستمخدمهاالتىكلهةالانرائعةصورةهناأمامناوتبرلم12عدد

فنىعمتىعنتعبربالبونانيةةالكلمهذكانتوقدالسةكلمةهى

محددسؤالهناككاتعملعقدكلففىبالقانونصلةذاتكلمةكانتلقد

تقبلئقداهوسؤاالكشلقدالمفعولسارىالعتدتجعلعليهواجابة

ذهمهىالشهودأماماالحابةوكانتاعتهاأبمروتتعهدالعقدلىثمرو

نىالةلألحواالضطباطالالعاتدعديكانعليهواالجالةالسؤالهذافبدون
وكنأنىهناالمسمتخدمةاكلفففعىهوواجابتهالسوالهذأعنبالبونافية

المعهوديةضندةالوثفمناقادماللمممخصيقولأللهانيتولببطرس

كياومواعيدهاأتهاامتياتتقبلهلخدمتىأوطثمتقبلهلالمسيحية

ونحنادنعمقائالانعحدالثممحصفييجباامهاوالترمعممئواياتهاققبل
الخينيةالكملةمنمشتقةوالكلمةالعمادفريضةأىفريضةكلمةفستعمل

الجيشخدمةفىالدأخلالجندىيرددهالذىءالواليمينتعنىألتى

الالسئهذأنسالأنيهحنالفنحنالفريضةهذهفىالمشهدمىنفويوجد

توجيهفيجباصفارافىأماالكبارمعموديةفىسوىاالجابةوننتظر

اصكنيسةافىالمعموديةانقبلمنقلنماكياولكنللوالدينالسوال

أماالوثنيةمنالمسيحيةالستنافيأتونالذينالكبارموديةكانمتاألولى



لعضويةننضمفعندماالكنيسةالىللمنضمينمؤالالتوجيهفيجبليوم
بماخدمتىشوطتقبلهلالالسهذالنايوجهاكفأنسةالكني

ينهمأنيجبنعمدانجيبونحنوالتزاملتأامتيازاتمنفيها
للكنيسةعضويتهمأهميةالكنيسةءأعضا

مةفنالمسيحيسولحلقيامةترجعحالمعمولمحيةوأهميةتأثيران3

ونحنالمقلمالربامامانتحهدوديةاوأثنافنحقظهرنا31المقاالرب
وأنصهبالنسبةقعهداتنانحفظلكىوالنعمةالقوةنطلبكذلكأمامد

تبيقهايجبأطنهالهممععوديةءأثناالوالدينعلىتوخذالتىالتعهدات
اختيعرنابهحضللكنبسةانضمامناعندكذلكعلينا



بغا9الفمحاخ
سيحهاواجبأت

بهفهأنضماانثماسئشأبالضهعدألنجاحانعستألمفدإلذ

حائخطحةصعننصالخصدفيفىتألتممننابي9

إلرادةبلميالنالعثتهواتفجممدصفىائبافىأئفماللزبهنإطشال

ناجمفذصونلنياسكهثمعىافىوةفزقانألنالثه

روألباثخضوإدمانعمئهـؤاتواالدعارآلوطثبنالمهاالميمارلدة

بزنصيستغرءفيصالونراألمةانهاالوثانوعبادةوأثعناذمات

عنئهاأنخالعةهحألهفنضالىمعهنمتزكضونلمنسقنمأفكغ

أناضغفدادعلى3اأبئصصابملطونتسوفازفيتجذفين

اتواالنواياخمايإلفي
5ا4

يريدكماويحياوالفسادالوننيةطىيهجرأنالمسيحىمنمطلوب

الخطيةعنكفالجستفىتألممنفانيقولسبطرأنالهمنه
تاحتماثةثهنالثولكئتعنيهمانحددأنيصعبيةأهذهتعنىماذا

لذلكوأضحة

مطهرأكبرذاتهحدفىاأللمبلىاليهودعندرأسخاعتقادهماكأ
باروخويتحدثالنفسيطهرفاأللمهكذاذهمبهالتطهرنا11أنكماوأته

2بم4



حتهادبوقدفانهمولفلكقائالاسرانيلنععباختباراتثنلكاتب

الناسأرواجيرتطيالىمشراأخنوخويقولا31يتقدسوا

فىيحدثااللمثداربممانكتغييرافانحدةسادهماجالمازدادوكلما

769كذبلهةبيتكوهمنليساالرواحربأمامنهاألبدالأرواحهم

منأناشدقائالبالشآالماعنالثانىالمكابيينسفركانبويتحدث

كلنالمصاتبمذهبسلبيرتعبأويخافأوييألسأاللسفرهذايقرا

زمناواليعلىالخطكتركعغفانأمقنالتاديببللليالكليسالعثابهذا

الربألتعغليمإناحمىعالمةفورامعاقبتهمبلرأيهمحسبطويال

العذابفىالخطاياءبهلمليعاقبأناتهيطيلخرىااألممعلىكمااليس

حسبلخطاياناأضرايئكيجاتءاالنتهضاالىنترلةلئالعلينايكونأنقضىكذاه

يكئسلماأنمنارةفابخاليخذلهالثصعبهبالماليايوبخفحيثماهذاجل
ععابدونويتركيلهلأتانسانأىعلىاللهيصبهاضتوبةاكننوأن

4921مزمورثحريحتكمنوتعلمهياربدبهتمالذىللرجلطوبا

571أيوباللهيؤدلهالذىللرجلطوبىهوذاأليفازوقال

216عبرانيينثديقبابنكلويجلددبهيمالربيحبهالذىألن

الخطيةمنءالشفاواسطةهوباأللمالتأديبأنتعفىالفكرةهذهان

ضائقةبكلنرحباأنمىبروننجقالكماتيكفناانهاعظيمةفكرةانها
المعانىنرىتجعلذااكرةا5هذانالوعراأمامناطريقاالرضتجعلقد

التىأؤلمةاالختباراتافيمناللهنثمكروأنالحياةاختباراتفىالكامنة

تكونالقدفانهاائفكرةهذهعظمةمنبالرغمولكننفوسناتخلص
بظرسقصدهاالتىالفكرة

الجسدفىتألممنعبارةمنبطرسيقصدهماأنبجيعتقد2

عنالنانجااللمهوالشعبفيهيجتازالذىاأللمذلكانالخطيةعنكف

المسيحىبااليهانالتمسكبسببالمعاملةءوسوالتقديروعدماالضطهاد

ومناوخوفاعةبودااللميحتيدمنانبالقولفلكببهويوضخ

فانهالشريرةالطحقفىيشتركوالعليهاالضطهادبهيأتىماكليحتمل

فىمرمنألنبعدعليةتأثيرأىءلالغرايصبعوالالخطيةيفعلال

ذلئامنيخرفانهانيالمعنودافعالمسيحاسمينكرولماالضطهاد

ئمءبنسويمسهأنءاغراالىيمكنفالراسخانوايثابتةثمخحيةوله



منةالتحثليسءاغراوكلتجربةكلأنوهىأخرىعظيمةفكرةن

نتفلبءاغراوكلأفضلحالةوفىوأمتنأقوىيجعلنابلنسقطيجعلناأن

تجربةوكلخراءاالغرامقاومةفيهعلينايسهلموقففىيجعلناعليه

الضربةتحدىومنىأحتتجربةأىمواجهةمنتمكنناعليهانتفلب

الفكرةهىتكونأنفيهالمشكوثمنولكنرائعةلفكرةواذهاالقادمة
ةلمقصودا

الصحيحالتفسبريكوتأنالمحتهلومناخررتففهناك3
بطرسكانلقدالخطيةعنكفالجسدفىتألممنبطرسيتول
فىنجدهاالكتابفىديةللمعمصورةوأوضعالمعموديهعنيتحدث

قائالالمعهوديةاخنيارعنبولسيتحدثاالصحاحهذاففا6اصومية

الحياةجدذفىلنسلفالمسييممعوقمناللموتبالمعموديةمعهدفناانناأل

حبالمسبالتشبهتعثىاناللبرلنحياوالقيامةالخطيةعنالموتتعنىانها
نعتدنحنقيامتهوأيخراوموتهوآالمهوتجاربهحياتهفىءثىكلفى

7نواالمعموديةعنقبئىمنتكلملقدهنارسبطيقصدهماهوهذاأن

الحياةةثقامقدوتةومالمسيحآالمفىبالمعموديةاشترلثمنانيقول
نذكرأنويجب641روميةتسودكملنالخطيةأنحتىمعه

معموديةالكباروديةمعمهىاليهاالمشارالمععوديةهذهأنثانية

ءاثناففىثالوثنيةمنواختياراطواعيةللمسيحيةيأتىالذىالشخص

المقامةحياتهأيضاهيشاركىوموفمه3المسيحيشاركفانهمعموديته

الخطيةعلىينتصرفانهولذاالمقامةوقوته

الخطيةئالسابقةحياتهيودعالشخصفانذلكيحدثعندما
فيهاللهحياةوتبدأالعالميةواللذاتءألكبرياسيطرةحيأتهمنفتنتهى

وعلسحليهيضحكونالسابقيئنساناءرفقانلنالهباألمرذلكليس

اللهدينونةأنجيدايعلمالمسيحىولكنحياتهبهاتتسمالتالنفاوة
سينمالهاالتىاألبديةالمسراتوأنسيزولاألرضفىماكلوأقادمة

هجرهاقدالتىالزائلةالوقتيةالملذاتعنمرةالفستعوضه
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جرةلفرصة

النحسبيدانوأءلئأئضأانموقىدبمنمشهناألنجلفائه

وحبالىهافوصسبءليخمؤاقولعدباظع
46

ثانبةأمامنافتبهزتنهسرهايصعببأيةئنتهيىالصسعبةالفقرةهذدان

لكليةمختلفةاتمصثالثةهناكللموتىاالنجيلتبشيرفكرة

موكما

ءهؤنولبالجسدثالوتىليسالخطيةموتىبهاقصدفقدا

القاتلالخطيةتأثرتحتالذين

الثانىءالمجىقبىماشواالذبةالموتىآخرونبهاخصد2

وأنهمموتهمقبسلباالنجيلسحعواولكنهمموتىانهمللمسيح
بالمجدسيتمتعون

منوليسالموتىحنىببساصةتعنىأنهاعلىآخرونفسرها3

المسيحنزولعنيتحدثكانفبظرسالصحيحالمعنىهوهذاأنفىشك
للموتىالمسيحكرازةلفكرةيعودوهناالموتىمقراله

الناسحسبديفواافلنهممعانهمالقولمعنىماولكن

بالروحاللهطحلعيحيوالكىلهمنجيلبابشربالجسد

افخعلأننعتقدولكفنايةاهذهلتفسيقدمكافمعنىمنليس

كلبهلىينطبةاوهثلمئيةاأجرةهوالموتانيأتىكماهوتنهسي

دخلتواحدبانساتأنمأودالصددهذافىبولسىقالرلتدانسان

اذالناسجهيعالىالموتاجتاؤوهكذاالموتوبالخطيةالم11الىالخطية
521روميةالجميعأخطأ

ولذالمالخطيةعقوبةفالموتموتهنالةكانلماخطيةتوجدلمفلو

دينونةيعنىالموتلنيتولبطرصنأنولذادينونةذاتهحدفىفالموت

92با



سنطهـفاتذلكبرغمولنالموتدينونةتتحفهمبشرففهملجميع

وبشراوروتىعللمالىلنقحسيالمأنعنالمدهثسةالفكرةتلكعنيعحدث

بحكمدينواقدالموتىأنبرغمأنهتعنىعينهاالحقيقةوهذههنثكباينجيل

وليحيوااالنجيلكواياأخرىفرصةلهمزالتماالموتىأناالالموت

01اللهبروح

كاناذاألنهالمقدسبط11فىياتاأعجبمنيةامذهوأن

اذجيلعنتجدامثراشيئاندريجعلنافانهالحقيقةمنيمرلبتفسونا

الثانيةالفرصة

ثهايةااضراب

آفترتقدءشقضيهايةماةو
11لأل4

انهاقائايحضنافبولسالجعالعهدكلفىالتنبيههذاذجداننا

اثشهاروتقاربالليلتناهىقدألئهالنوممنلنستيقظساعة

قريبالربأنلقائالفيلبىأهلالىويكتب21و3111رومية

يعقوباقتربقدالربءمجانيعقوبويكتب45فيلبىأ

ويقول281يوحتااحاألخررةالسماعةانهايوحناويقول58

المقامالمسيحصوتفبسيعثاقريبالوقتأنرويا11سغرفىليضايوحنا
32302أرؤياممريعا3تىلنانعمشاهدا

ألنهاكالغازطالجديدالعهدمنالفقراتهذهيعتبرونونكثيوجد

فقدمخطئونالجديدههد11كتابأنيعنىذلئثفانحرفيافسرتاذا

أماممشكلةتمفلالفتراتعذفىأنانهايةاتأتىأندونقرناعشرتسعةمر
هذهلتفسبراحتيايتأربعةهناكولكنالمتنسالكتابدارلى

اتلعبارا

جعيد11المهدكتتأتنواجهةالذىاألولفقرأضاإنا

ضصرهمفىابعالمونهايةالمشبحءمجىيتوقعونكانواوأنهممخحلئيئجمانوا

منيكونكانهاالعتقاثهذاأعتقدنالويحدثلمهذاكلولكئوجيلهم

98ء2



يمكنكانفقدهىكهاالكلماتهذهالمسيحيةالكنيسةتتركأتلمستغرب

هىكماتركتفتدذلثهـ4الجديدالعهدوثائقمنالكماتتلكحذف

الثانىالقرنفىسوىناعليههوماعلىيثبتلمالجديدفالعهد

والتفسركبيرجدلحولهاثارقدذهكعباراتفاننهائياثبتوعندما

خطأعلىكانواأنثمامطلقايفكروالماألولالكنيسةأهلانلذلكالمقبول
الكلماتتلكصحةفىواعتقدوا

ءفيجىفعالجاعتقدالنهايةبانينادىآخرتفسيرهناك2
الثهتدخلوبهاسزمناألبديةغزتفبهللتاريختتويجبهفابةكانالمسيح

النهيةشافيوفيهاتالفبوجميعتيتوفيهالبشريةالحوادثمجرىفى

الدهورأواخراليهمأنتهتالذينهملنهمشعبهوعننفسهعنيتحدثفبولد
يوئيلءنبوعناألولىعختهفىبطرسويتحدث0111كورنثولرا

هذهانويقولاألحيرةاأليامفىيحدخسوفوعماالروحانسكابفى

االيامفىصعالنمونيعالناسوأنالنبوةفىءجالمأتحقيئهىاأليام
أأب261اعيالالنبىعفهاتحدثالقىاألخيرة

هالمسيحجعبانتهىقدالتاردفيأنيعنىهذافانذلكقبلنافلو

موققهتقفاقليلةفلولسوىيتبقلموأنهبالفوزانتهلتقدالمعركةوأن

فىاللحظاتهذهفىنعيشاننايعنىذلكاننهائيأسحلهستكتالمعارضة

التاريخخاتمةداأحدهمأسماهلماطبقاوذلكاأليامأواخرال

الحوادثتمسبةولكنهاوصحيحةثائعةالوجهةهذهان

يزكلموالعالمكانكعاعاصواالنسانهوكمامنتشرفالشر

ولكنااليامأواخرفىنكونقدكملكبعديقبلهولمللمسيحرافضا
عنابعيدازالماالغجر

اريخاتفاالتاريخءضوفىناالقريبكلمةيففمرونمنأيضاهناك3
فىبعمودكلهالزمننشبهأننافلنفرضقالوافلكولتوضيحلهحدودال

للتاريخفانأعالهفىواحدبريدطأبعووضمناكليوباترامسلةلرتناع

عصيراىنمالغرالتاريخيمملىبينياالطابعنلكطوليممرالمدون
لقةللطبهذهالزمنفىففكرفمندماالعمودفلكطولبباقالتاريخقبلما



حرفياحقعلىالمرنمبمككفقدنسبيةكلمةتضحىقريبألكلمةان

الليلمنيعكهأابهاعينىفىسنةالفانقالعندماوتاريخيا
قروناتعغىقدقإيبحلمةفانالحالة5هذوفى094مورم

استعمالهافىخطأأىهناكيكونأندونالوأجي

قؤليادكلمةاكاستصيقصدوالمالكتابكتابأنالموكدمنولكن

المعنىبهذااالريخعنفكرةعندهميكنلممهمالمعنىبهذا
اليهالمشار

يمكنوالشخصيةحقيقةوهىةبسيطحقيقةذلككلخلفتوجد4

واحدولكلقريبالوقتمناواحدلكلفهالنسبةمنهاالتهرب

سيموتانهانسانكلعنيقالأنفيمكنوتقتربتجرىالساعةمنا

الذىاليومأوبالساضةذتنبأأنيمكنالونحنمناواحدلكلقريبفالرب
خللفىفحياهاأنيجبفالحياةولذلكالهنالمالقاةفيهسنذهب

يةألبدا

المفكيونيكونقدثأاقتربتقدءنىكلنهايةاانحبطرسقال

ترحواولكنهدنتقدالعالمنهايةأنقديياظنواعندماخطاعللألوأئل

التحذيراتهذهوأتمفشخصكلمنقريبةالنهايةأنوهوتحذيرالنا

01قديماكانتكمااالنتالحقيقةلتلكفظرالناابالنسيةاألهميةبالغةلهى

بديةاظافيحياة

اتكنفكلبلقولئمكنواتالطاصواوفتشلوا

نشرةأنعترعصأئمحئةألنةثعديىيبعمىغبنضئتكئمته
لفغعالث

8ب47

نفسهيخضعفانهألمسيحءمجىقربمناالفعسانيتحصتعندما



المسيحىعلىءأشيابأربعةهنايطالبوبطرسىمعينسلوك
ءيتبعهاأن

بحلردىيسئخدمهالذىوالعتهلنتعقللنيجباننايقولافا

رويةللتعقلميزةوأهمألسالمايحفظيعنىالذىالفعلمناليوناناشققه

هوومامهمهومامعرغةامىدىيمالتعقلانالصحيحوضعهافىاالمور

األمواارقيفىافالنحب15الفجائالندفاعالىيقودالفهومهمغر

اباالواالهةالمباعدمالىوالمتزنالغوالتعصبالىيؤدىالوهو
فىنراهاعندمافقهالئقيقبييزلنهاونزنهاالصحيحوضعهافى2األمونرى

االبديةءضو

ءاالشياكلأننجدتناحبفىبهالالئقةمكانتهاللهيحلفعندما

الصحيحمكانهاأيضاتحتل

يقظيننكونأنأىوانصأنيجبانناايضايقولاف2

حألةالمنالنتهيضعلىصاالصحوحالةاليعنىاألصلالشعلهذاان

يعنىالذلكانوفحلنةبعتلالتصرفيعنىبعدئذأصبحثالسكر

أنيدتمحاللنهيعنىبلالكامةمنجوفىليصبحفرحهيفقدالمسيحاان

فأخذبالمسئوليةالثسعورمنخاليةطائشةتصرفاتالحياةفييتصرف

الزميقفىاقبهاعووتقديراالشياأهميةتقديريعنىالجدمحملعلىاالمور

وعدماثخرينوعلىعليناوأثرهأبنتائجهاحساصواواألبديةالحاضر

بأنناااليمانمعدرهاحقتقعيرهابلبهانتلهىملهاةالحياةاعتبار

كانضراعملكلعنحسابانعطىسوفوأننانعملماكلعنمسئولون

اثحرأم

أىبنبغىكهانملىخذلكنعملأنيجباننايقولانه3

يكونفعندماالصالةحياةلناتكونأنيجباننايقولأنيريدبظرسكأن

وعندماعليهتتهلكأنباألحاقاديسمحوعندمامتزنغراينممانعقل

فمنالمسئوليةمنداومتجاانانياطانشاتحرفاالحياةفىيقحرف

يطلبماذايعرفالسوفانهيجبكمايصلىأنيمكنهالأنهالوأضح
بحكهةالحياةفىنتصرفعندماالصالةنتعلماننارديئايطلبوبذلك

للصالةداعأهمانثيحكلفىارادتكلتكننقولعندئذقلوت

ساة



اللهاراددنكتشفأنبلتهىنثمأعلىلنحصلالالملحةالرغبةو
نحونامن

يحثناانهأىنسديدةلبعضبعضكممحبتكملتكنايقولانه4

رمىبطيستخدمهاالتىوالكلمةالبعضلبعضناالمحبةنداومأنعلى

الفيرالثابتةالدائمةالمحبةتتىانهامعنيانلهاالمسيحيةالمحبةلبصف
انهاذلمنأكثرتعنىالكلمةولكنتتقلبأاليجبكحبتنااتمتقلبة

ويفكرناالجرىفىءالعدايتقدمكيااألمامالىتيتدالتىالمحمنغتعنا

فىعغحملةكلتكونالحصاتيقفزعندماأنهيعناذلكاأكارندلد

مسيحيةحقيقةهناأمامناانلمأكالرياضىمشدودضعألجسحمه

بذلتتطلبانهالسلمفعاطفعلردليستالمسيحيةفالمحبةاسالهعية

بالمعنىوعخعملةعصبكلىفيتحتتطلبانهاوروحىشرثلىجد

المحبةتعنىانابالحبجديريزالغررأولئكمحبذتثنطانهاالروحى
ءبالجفاتقابلكشماحتىالمحبةتعنىانهاهانةواةءالىثسابرصم

بشرىجهدكلتتطلبثاكالثابتةالمحبةهىالمسيحيةإلمحبةان

حالةفىنفسهيحفظأتيجباألبديةءضوفىالمسيحئىفايولذأ

وكحبامصليايكونوأنوالتعثقاءالتيقغ



المحبصةوة

قول11هذااتالخطاياممعنكثرةتسترالمحبةانبحلرسيقول

ركلهالمالمعنىتؤدىاالفكبينهافضالةللداعىوالءلشياثالثةيعنى

قيمة

ء3كخطاياعنىتتفاخأنيمكنمحبتناأنيعنىقدالقولانا

0121أمثالكااالذنوبكلتسترالمحبةافثالصاحبقال

يعنىالوذلئهلهنغفرأنيخاعالسهلمنفانهشخصاأحببنافان

الىحتىفيهمابكلالشخصالىتتجهالمحبةولكنءعيياالمحبةأن

علىنصبرأنالسهلفمنالصبرعلىتساعدالمحبةانأخطائه

فانناخرينانحبحمتاتئافانءالغرباأويدنحتحلأنمنأوالدناءاخطا

قساوتهمعلىنصبرفاحتمخافاتهمونحتملهمءأخطاستقبلأنيحكن

لمياالخطمنكئرةتسترحقافالمحبةأيضاوجفوتهم

عنيتغاضىاللهفانينتانحبكنااذاأنهأيضايعنىقد2

نصادففقدالناسمنصطقانالحياةفىفيناالتىالخطايامنكفير

فىفليسالناسلحديثضةعتكونجسيمةأخطايرتنونالأناسا

ولكنهمومحترمونأخالقيونمستقيمونانهمعليهينتقدونماحياتهم
اولدتءأخطااآلخرونيرتكبلماذاايفهموأنيسمتظيعونوالالعطفأقليلو

ءأخطايرتكبونالنأصمنآخرصنفاونقابلمرنينغرجامدوتفهم
اثخرينتجعلالتىمقةالغيرالضارةالعاداتتأثببرتحتويقعونعديدة

يغفرونانهمعطوفونشفوقونولكنهميجبالبماعنيهميتقولون
يعطفالقلبانيدينونهمواللالخرينراحةعلىويعملونويساعدون

النسانيحبفاللههكذااللهانأيضاونقولالناسمنالثانىالنوععلى
01اثخرينويساعديحبالذى

خطايانامنكثرةتسترالمحبةأنأيضايعنىقدالقولان3

أننابرغملنههىانمممةامعجزةانالصجةكلصحيحلهوالقولذلكان
ابنهأرسلولهذااحبنافاللهخطاة



منكثرةتسترالمحثةالتفياسرناهنوكيفهمامباركقولت

الخطايا

المسيحيةالمسئولية

كل4لنليفيندـبتبعغىبفضكغيفينمفكونوا

كألضضأكوبغعمكنمبهاتحدمموهبةأخذصإبجشبواب
انفتنؤعةاللهنعمةعلىالحبن

011و49

كربفىالتفكيربطردعقلعلىيسميطرالرسالةمنءالجزهذافى

أتلذلكنتيجةالناسيحثالأنهنالحظأنبمكاناألهميةومنالنهاية

نفوسهمالخنحىخاصةححلةشبةفىجهودهمويكرسواالعالمعنيبتعدوا

كانةالتهايقرباناثخرينلخدمةللعالميذهبواأنعلىيحثهمانهبل

بلطاألنانيةعلىقلئمخالصكسبمحاولةفىمهال11عنلالنفصالالمدعاة

لخدمةجديةمحاولةفىبالعالمامهتافىسيايعتبرهكانبطرلهىان
خرينا

تجدهالنهاية11جاكسهتإلدفهوالسمعيداالنسانأنرىيفبطرس

خدمةفىانعالمفىمنثمكابلديرفىمتعبداأوصومعةفىمنعزال

جنسهبنى

امضيافايكونأنءئنىكلقبلالشعبيحثبظرسانا

11كانوالذينائلاألوفالمرسلوناألولىالكنيسةوجدعتالماالضيافةكرمفلوال

المسيحينضيافةلوغيهينزلونمكانلهميكنلهأالنجيللنثعويسافرون

لهم

ضيافةفلوالةءوموبووفذرةمكلفةكانتوقتئذالموجودةفالفنادف

يطوساننجدوهكذااألوائلالمرسلينعمللفشلاألوائلالمسيحيين



أذهبوورفأفوبولس6اأعمللدباغرجلسمعانعندنزل

اتعرممويخرو1261أعمالقديمتلميذوهوالتبرلهمىمناسونالى
المسيحيةالكرازةعمللسهلواللرسلبيوتهمفتحوا

الكنائدكانتلقدفقطالمرسلينعلىقاصرةتكنلمالضيافةولكن

تقريباعاممائتى3لمدسحنائمبانىأيةهئاكتكنلماليهاحلجةفىالمحلية

منازلفينالجتهاعةمضطتالكنيسةكانتفقدولذاالمسيحيةانتشارءبدمنذ
لهذأمنازلهممناتالحجربعضيقدمواأناستعدادعلىكانوانالذبأولئك

روميةربريسكالأكيالبيتوقكانتالتىالكنيسةعننقرأولذاالغرض

فليمونلبقكانتالتىوالكلنيسة6191كورنثوس6151

اجنمعتقدالكنيسةكانمتمابيوتهمفقحواالذينأولئكفلوال2فليمون

االطالقعلىللعبادة

محتعضياأل11واجبأتوتكرامرارايذكركاناناذنعجبفال

سناوندموأالغرباأشاغةعلىيعكفأنيجبفالمسيحىالمسيحيينعلى

501ثاوستييواءالفربايضننأنيجبالكنيسةوارامل32

بالمحبةبهااتيذكروانءالغربااخماغةيندىأنيصحالوالمسيحى

أنيجبوالىنسقف312عبرانيينيدرونالوهممالئكةأنالهىأضاف

الئينلئكألقيللنةيذكزأجبوي8اتيطسءللغربامضيفايكون

غرثاكنتاليعاعلىوللذينثأفأويتمونىباغريكنتيناليمعلى

34و5253متىاتأووكمافلم

ليومناثأعضانهاضيافةمايعلىتعتيدالبدايةفىالكنيسةكانتفقد

لشخصالمسيحىالبيتةلضاهماتقدمأنهكنيهبةأعظمانهذا
غؤبمكاتفىغريب

واختياراحلوعايضحهاأيجبالفردبهايتمتعموهبةأى2

فىبولسيفصلهاالبئيدطالعهدفىمألوفةفكرةهذهالمجتمعلخدمة
كلالىحاجةفىفالكنيسة21كورنثولهس21381رومية

01فردكلبهايتهتعكوهبة

الجديدالعهدتفسير02م



زيارةعلىالقدرةأوالموسيقىأوالحديثفىموهبةتكوند

الكنيسةخدمةفىتامغالهستحبيمكنخاصةمهارةتكونوقدخرينا

توضعقدعطيةأوموعبةاىانأحدهميهتلكهانقوداأومثزالتكونوقد

الكنيسةتصرفتحت

بوظيفةيقومالوكيلكانفمدللهوكيالنفسهيعتبرأنيجبوالمسيحى

5يديملكهماكللكنهعبدايكونقدألقديمالعالمفيهامة
مسئوالكاتالذىعالموءالوكالمننوعانهناككانلقدتصرفهتحت

المنزليةاوناعيووالذىالمنزليةالشنونبتصريفيتعلقماكلعي

سيدهيمثلكانوالذىءسيدأمالكعنمسئوالكانالذىاألرضونعريف

سيطرتهتحتثمبىمااانهجيدايعلمالوكيلكانلقدالمستاجرينأمام

بعدسوىءمىأىتنفيذيهللةالوكانلسيدهملكءثىكلولكنلهملك

سيدهأماميعملماكلعنمسئولوهوسيدهذاستشا

أومادىمتاعمنيهتلكهكاكلبأنتمامايقتنعأنيجبوالمسيحى
عندمايستخدمأتيجباندهللهالكلأنبللذاتهليسسيغثسصفات

كاناناللهأماماتامهمسبلبذمسمئولوأنهيعهلأنمنهاللاليريدكما

فىيمللسماكلاستخدام4علبأنيتكدأنيجبالمسيحىفانكذلكاألمر

71خرينخدمة

سعيحىكفمحكلوغايةمصدر

أحادمهـكانوإنافهالفكأقواحدلميتعا3كانن
ثكأهكلفياللهيتمخدصايمكاقهنخاةقرءمنألذكأ

ثنااإليدينأتبرالىاممئنطلنوامخدلهائفمااميمعهحبيسو
411

المسيحيةالكنيسةانشاكاوجةمنوجهينالههنابطرستفكريتجه

يستخدمهاالتبوالكإمتهالعيليةالخدمةونشاطالتبشرىالنشاط

للداللةحلستخدموممهمأهأممأكلمةهأقوالعنللتحبيربظربى

603



تأتيهاشتااالعالناتعنالتعيربقصديستخدمهاكانفالوننىالهيةامورن

الوحىكلماتعنللتبيستخدمهاوالمسيحىاعتقدهكذاأولهةامن

معسئوليةتقعكانتانداليقهببطرلهىفكأنىولذاالمسيحوكلمات

تاليخزاىيخلهرأوالخاصنه5آراىمقدمايبشرأالفعليهأحدعلىالتبشير

المبثسريناحدعنتلدااياهاللهايمنحالتىبألرلهالةيبشرأنعليةبل

نكنوشدليلمياالشعباسيتخلمأنقبلاللهالىيستمعالكانانهالعظام
بركأنه5ثسيرتءاثقلياليسكتكانيبفصركانعندماانهاخرمبثحر

الكرازثفوةفىالسريكحنهنابعيدمنيأتيهلصوتيستمع

خدمقهليةبتأديآصشومسيكاناذاانهللتهوليذهببطرسأنثم
ماعنلىبقولوكانالالل14يمنحهاقوةمنكمايؤديهاأنفعليةمسيحية

بخدمةبألتيامتتتضلكنتوكماديهاتأنيصحالجةملميبخدمتهتقو

تحأمامدركوانتكةأتتؤدىأنيجببلعندالمماتتبرعأوشخصية
اللهأعطاكماتثطىأفال

العطيةكويتءكبريايهلمنالمعطىيحفظكهذاننكيراان

كرامتها

االعدنليساذةالهئفإناللهيتهجدأنءثىكلمندفاالان

تقعإمالخدمةمنالهدفسولياللهمنالناستقريببلالمبثعرعى
اللةالىالناسنظرلتوجيهبلصيتهواذاعةلليعطىالشكر

حروفأربثةمنيكزنللرهباتالبركةعهدشعارأنسلوينيذكرنا

انءنحمكلفىالمهليقيجدابالالتينيةتعنىوالتىأثكوه
آمجيدعناعضاؤماكفاذالهاالنعمةوتكثرلمجدهاتمودالكفيسة

نضعأنبناويجدرلتهالمجتقديمعلىذلكمنبدالوعيلواأنففممهم
أنيجبءشىكلاننلحتىدأئماثكممأأمامناالحروفهذه
الذاتوالفكاراللهلمجديعمل

03أل



ادأالضطتمية

حبأتحكأأافةاأألىاأانسنةالاهاألحهابأ إورس

بلريصءأمزأصالئممأهنهلمنمحمانائةألنجلىحادئة
فىتفرخوالعكلاقزحوااثممميعحاالسكلفياثمترختغكما

مئتهجنأنعممانجدهامنتغالن
31و421

مفاالهاليهودمنأكثراالضطهاداألمميونيخشىأنالطبيعىمن

كثرةاداتاضطيفىمرواقداليهودولكناالضطهاديختبرلمالعادى
كاثوالمسيحيينيكنبدبطربكانولقدتراثهممنءجزفاالضهاث

ليدالضطادحقيقهفهمفىمساسثتهميحاولكانولذاقباللبنأممي

العزلةتتطلبسيحيةافالحياةمسيحيااالنسانيصبحأنالسعثلمن

واالخحطهادالمذئعاكل4بطلوتجرالمسيحىالشخصعلىآلخريناقؤلبوقد

لمالهامةءالمبادىبعضفىالتفكيريحسنولذابالكثويضحىوتجعله

اليهانظرنابظرسيلغتالتى

دائماالطبيعىالنساقءضرورىاالضطهادأنبظرسيعتقدأ

مختلفبالضرورةحىوالمسيةمخقلفهوماكلبارتياحيقبلوالوينبذيكرهأ
علىمفىسيحيةااالحيازفىيظهرالذىاالخقالففيهذاحالم11عن

العالمأمامجديدةبيثليأذقفالمسيحىوالتوترالحدةمننوعاالمسألة

خوميالمسيحىأنأىالخاصةبطريقتهالمسيحمقدماالعالميواجهوهو

اسكاتيودونوكئيروقيعهايتعاملالبشرمنمجموعةأىفىالضميىمقام

ةءماوانقذىنبريلمسيحىحياةفىيبدوالذىفالصالحالضحلذعات

طريقهفىعكبةالصالحيمدعالمفى

بنزاويتمنامتحاتانيامتحانكالدضحاأنرسبطوأىمن

يخمحىأنفىمخهابرغبةاختبارهيحكنمبدأألىشخصأىثحسفاخ

بيثابةهوحلهادامننوعأىفانولذاالمبدأهذاسمبيلئويتألم

ثنى



المسيحىاننشولأتيخيتئاخرىزاويةمنولكنايخرداناليمتحان

يخلطوالذفالحلمايثماركالذىكالمسيحىيضعلثدالذىكموفتخلالحقيئى

اليعلخادحتاخسيتصفلصثالنيخمينسينيخأتفىويجمع
مخصالئايهاتلحعححةامتحانموالناحيتينمنفاالضحلهاد

شماركة5موفاالخمعطيأدعظصءاشياالىبعيوننانتجه7ناوا3

كانهمسيحيتهاجلمنانسانويضحىيتالمعندماالمسيحيسوعآالمفى
الذىالصليبافىاثإويفسيدهسلكهاالتىالطريقنفسيسلك
نتألمكنااتداالجدثالعهـثفىمالوفةالفكرةهذهانأيضاسيدهحمله
انبولداشتياثواق8715روميةمعهليضانتمجدلكىمعه
فسنملكنصبركثااتدأأ3فيلبىالمسيحآالمكةثفىيدخل
فىآالمأوتضحيةأىفانةذلكنذكركناان221تى2ئامعهايضا
عقوبةوليستامتيازاتعدالمسيحسبيل

يمكنوالالتاجالىالطريةهووالصليبالمجدطريةاالضهاد4

الذىللشخحىمعداقوفافاكليلهألحدثمديوناالمفعيحيكونأن
ومرهاحلوهاالظروفجميعفىعنهيحدولماتبعه

الملميحأجلمىاثثمبركات

والهائعخلروحألناكمدوئيائممميهنطباسمزثملن
صبهنكنممنواعليهفيجأفصبهضهنمأئاصمنءعلمكئمكل

اوضالملاوساربأوكفاتلكنمأتمافالسيتأ5يمخد
يخبلفالكسمميحىكانانكنولعرلمامورفىاخلمتال

هذاالتبيلمنيتخددابل
44161

لحدكانانانهيتهولفهوعظمىأمورعنهنابطرصيقحدث
العبارةهملىوردتونخدعليهيحلالمجدروحفانالمسيحلجلمنيتألم



تعنىفهانعتقدونحنأعليكميحلالمجدوجودحرفيالتعنىاليونانية

الوهجوهىالثمكيةسهوتيفيهايعتقدونكانوافاليهودولحداشيئا

القديمالىعهدفىبوخكوحذلكنجدولنناذاتهاللهحضورعندءالمضى

وحلل617جخرهداالربصجدتيونالصباحوفىيقولفمولحى

الناموستقديماثنادمإأسنةالسحابوغطاهءسيناجبلعألالربمجد

بغمىشعبمعيجتحعاطةتأنجتهاعاخيمةوفى4261خرةلمولى

خيمةاكهلتوعدطأأ923خروجالرببمجدفيقدلهساسرائيل

لالمسكنالودبءإاوماؤباالجتماعخيمةالسحابةغطتاالجتياع

ضنررأنضليمانمكلأىاالعهدبتابوتءجىوعندما43خروج

بسببدمةايتفواأكندهاليستطعولمالرببيتمألالسصأبداأن
11و801األولملونثالرببيتمألالربمجدألنالسحاب

ءالمضىاللهمجدأىخبننةالففكرةنجدماكثيراانهنرىذلكمن

القديمالعثدفىارباستمرتتكررورمنفبفور

الذىالشخصعلىيحاالتهبيلهذامنئاشبأنهربظرسواعتلد

منأصالحوعندما3باكااسطفانزدكانوعندماالمسيعألجليتألم

وجهوجههوكأنيرىاتهينظرمنكلكانبالمزتعليهسيحكمأنهإوكدأ

مجدنفسمجداايضحالمسيحباسمفالتعبير651أعمالك1ما

المسيحألجلالمتألمالثبمخصسلىيحلالله

وليسكمسيحيينننألمأنيجبانناالقولالىبطرلىويذهب

حتىواضحةالمجالاهقفىبطرسهايبونالتىوالشرورثمركفاعلى

هذهىمحليعثرولمالهسكأولمنكاللهكمباليوناثبذوصآخرهاالييصل
نكتشفأنوسذحاولفها1بحلردأنيكونوقداليونانيةفىالكلمة

مصدرهاالكلمةانتصاجكلهامعانثالثةتحوىقدانهامعناها

ءمكلطخهوكلمةينلىبرخاحلتتتنىافيهلهول8هكلمةتانكل

فيماالتطلعأوالنظرتعفىلذلكوالكلهةالىلعيتطأوينظرتعنالئى

خريناييخص

هووهذاهءاشتهابعنىتدخرونايمتلكهماالىوالنظرأ01
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6كذلكدكلفقالصرهاكيالبهليةلتلكالالتينىالمقدسالكتابسيرف
لماعايكونأنيجبالالمسيحتىاانأسالهمقعلىفلعرتفقد

بشئونالزاندتهاماالنىيقداآلخيونيمتلكهماالىفالنظر2

المعانىأكثرهوعذاأمورهمفىمرغوبالغيروالتدخلاآلخرين

اآلخويننشىفيمجبغيرتدخاليتدخلونمسيحيونفهناكصحة

التصرفأوحسنباسحكيةيتسبمالالذىبتدخلهمبالغاضررايحدثهنوبذلك

يخونأيصحالغالمسيحىايمخرينأمورعلىواالعتراضبالنقدلو

هذهلثمحالمتدمةالمعانىأفضلمنالمعنىهذاأننعتقدونحنهكذا
الكلمة

يخصماتعنىمللفكلمةثالثاحتمالهناكولكن3

فلرنافلوالنفسعنوغريبأجنبىهوماكلأىآخرشخصأ

غايبهوماكلائىالتطلمنيتعنماالكلمةفانساساهذاعلىالكلمة

تصرفءسويعنطهذافانسيحىللموبالنسبةالنفسعنوأجنبما

يشفلأاللليسيحىرانحشبيعدوهذاكحسيحىبهتليقالربأمهوقيامه

الحياةفىسيرهعن4يمهطدظيلأىأوماديةمطامعأوتباهنهاطنفسه
المسيحية

مناسبةالثالثةالتحشيراتوكلمحتملةفةالثالمعانىكلان

البدكانأذأبأنةيوحثىرصفبطلنسبهاهوالثالثالمعنىأننعتثدولكننا

اللهيهجدثيبميتالأنيجبفانهالمسيحألجليتألمالمسيحىأنمن
يستحقيكنلمأفعلىيلاكبروحياتهفسلوكهعليهدعىالذىواالسم
يمجدم17نهلوبطريختالالحياةفىفبسلوكهلهتعرضالذىاأللم

اليهينتسبالذىالسمالمسيحى

دئهاحياةكلىتسلبم

أؤالكانفإناللهتبئمنلنقضاهاهاللزلىانوفتلمنهلمأل

دأبهوتأكانوافهبحيل15ليعوآلالذينيةاءءنؤناء
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يتأئعودطالذيئئاذأبظهرأنوأيئهـوانخلمانالناجرئحئعىالجفد

ليءفىأمدةكالظاصلنينفعيمهأهنعتزدعواذامشيمةئعب
فنير

47191

ءوالقضاقادمةالدينونهألنالصالحعهلةضروابطرسيؤكد

علىالدينونةمعلنااللهصولتايسمعفحزقيالهالبيتمنسيبدأ

فحيث6حزقيالدمقدسىنابتدئوادايكولفالصوتشعبه

سيثصمملءالقضاتكةواذاأشدءالقضايكونالممنوحةاالمتيازاتتعظم

ورففواقلوبخماتحصالذيناولئكمصيرسيكونفماذااللهكنيسة
فىءجأبمامستشهداأقوالهيدعموبطرساللهمنالمقدمةالدعوة

الشريربالحرىفكماالرضيةيجازىهتالصديهوذا1113أمثال
اليلخاماو

وانالعهفىستمرااثسعبهيناشدبطرسفانوأخيرا

يتكلواأتايلالذىإشالخافهولثميحدثمهماللهحياتهميعصتودعوا

تعبرهللالحياةتسليمعنللتعبيربطرصيستخدمهاالتهوائكلمةهـعليه
هناكيكنلمالغابرةاأليامفففيهمونوفصديقعندنقودعايداعن
ولذافيهاالنقودايداعيمكنآمنةقليلةأماكنهناكوكانتبغوك
صديقعندنتودهرشهدائياكانبرحلةاالنسانيقومأنفقبل

الصديتىوكانالحياةفىءاألشياأقدسمنتعدكانتالثقةوهذهمؤتمن

والدينالشرعايتطلبهماحسبوذلكالمبلغبردمرتبطا

شخصأتىفقدالثقهمذهعنقصة668هرودوتسلفايحكه

فمأودعأسبرطةأمىثبعنسمعقدكانألفاسبرطةالىماليزى
المناسبالوقتفىاندهلهوقالجلوكسيدعىوكانأحدهمعندماله

يدعالبماشخصيتهميثتلماويأتونبالنقودويطالبونءأوالدسيأتى
أودعمالأىكسجلهفأنكلىاألوالدءوجاالوقتمروقدللفسكمجاال

أربعةلمدةمهلةوطلبالتبيلهذامنثعميئايتذكرالانهوقالحيازففى

لي2



جلوكسفاستشارحذانىوهمدوافرحلاألمرفىاينكرهور
النقوديعطيهمانيجبوانهكهذااعمليعملأنمنفحذروهاآللهة

ولمأسوتهكلوماتتقلينبعدماتولكنهالنقودوأرجعكذلكفعمل
منمنهغضبتلهةاالتهيرودوتدوقتفىواحدفردعأئلتهكلمنيتبق

العهثخيانةفىالتفمجرثلهمنحتالتىالثقةخيانةفى5تفكرمجرد

مميتةخطيةيعدكان

وانأملهيخيباقيمكنالاللهفانللهياتهشخصاستودعفلو

طهأبالنشةوكمفكمالنالىيقدسها5كهذثقةكانت

يديكلى5أبتاياداقالحينالكلماتهذهنفسيسوعقالوقد

فىترددبالحيانهاستودعقدفيسوع32645لوقااروحىأستودع
زالتفحانحنومكذايخيبهأويتركهأنيمكنالاللهأنواثقااللهيد

الصالحوأعملبالثهنقوهىالنصائعلفضلالقديمةالنصيحة
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سىألخاالصنحاح

الكنيسهثمميوخ

والشماهدءرفبقفمخلذأبينكماؤينوخالعمالىاطا
الدةجمهـرصازغؤا10ملنانبد1داأحنجمكوشانفسيهصرآل

فبيحاخباالختياروالبلافمطرارعناللظاوأكغبئنممالتى

أمئلةنضالزجمذاألضبةطإرودمنوالعيةإووجمهل

أنائمجلطيلانائونعاؤللىهرئيىظهرومئزعحسهص

ليهال
4ا5

قىالشيوخوظيفةامميةتوضحالكتابفىقليلةفقراتهناك

يعدالذىوهوالمئحيوخالىخاصةيكتببظرساناألولىالكفيسة

أنبثالجديروانهالشيخأخوكمنفسهيلقبأنفىيترددالالرسلرئيس

الوظائفوأهمأقدمتعدمنوالتىالوظيفةتلكواصلتاريخفىقليالنتأمل
الكنيسةئ

هذهظهوربدايةانيهودىأصللهاالوظيفةهذهانأ

فىالبريةفىيتجولونثيهاسرائيلبنوكانالذىللوقتيرجعالوظيفة

قيادةمسئوليةبثققموسىشعرفعنثماالميعادأرضنحرطريقهم

عليهمروحهالربجعلشبخاسبعيناختارخوحدهكاهلهعلىالشعب

للنراثميزةالعةخاتةمنالشيوخأصبحذلكوبعد16103أ

623الثانىملوثطءلئفبياءأصدقادالشيوخأنفنجداليهودى

ءمالو1211ة028األولملوكالملوكوكمستشارى

قريةلكلوكانث018عزرااألمةشئونوتصويفتنفيذفىءللرؤسا

العدالةلتنفيذالمدينةأوةيالفبابعنديجتمعونالنينشيوخهاومدينة
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بخدمنهيقوموالمانهمعالمجروسلىأشيوخوكان527تثنة
وكانواثعليهواالشرافعالمجبنطامعنمسئولينكانواولكنهمالوعظ

مناألعخلمححلزاليكونهىأيضاالثسيوخوكانأعضائهعلييشرفون

معجنبالىبادائمان5ويذكرلليغودالعلياالمحكمةالسنهدريم
61121233امتوالفريسيبنوالكتبةوالحكأمالكهبءروسا

1أ45611أعمال73لوقاط3او72فى7و623

هءمياالرفىالعرشحدلشيخاوعتنريناربدآلهناكنتداليؤياسفروفى

اليوديةالعتيدذمنينخزأالءجزالشيوخنخالمأنفوافح44رفى

واالجتياعىالدينىسهاطتفى

المحصريةالمجتمعاتفىوخاحمةاغريقىأصلالوظيفةلهذهان2

تصريفعنمسئولونوأنهمالمجتمعقادةهمالشيوخاننجدحيث
شئونتصريفأعنلونمستهالمدنمستشارىأنكماالعامةرالشئو

منالعدانةتنفيذنظلبيفاعاعتدىقدسيدةأنفنجدالمدينةفىالمجتمع

نجدللحكاماحدزيارةعندكضريبةيجمعالقمحكانوعندماالشيوخ

علىيشرفونوهملمشينالحصشيوخهمذلكعنالمسئولينالموظفينأن

وفىالضرائبوجهعاألرضشئونوتصريفالعامةائحاللواصدار

شيوخلقبكاتوالئمىاالمجالءأعضاعلىيطلقكانالصغرىأسيا

كانواالكهنةشميوخأننجدالوئنيةالدينيةالمجتمعاتفىوحتى

الكهنةشيوخنجدبايوسسوكنومعبدففهالنظامحفظضنممممفولين
تهمةوهالصوفيةالمالبسويلبسشعرباطالةمتهماكاهنايحاكمون

بكاهنيليقالترفهاترفهفنهالكاهنبذلكلحقت

عندوالوقارالكرامةعفىينماللقبهذاكانالمسيحيةتأتىأنفقبل

الرومانىاليونانىالمالموفىاليهود

المسيممةفىالشدخوظالفسة

وظيفةالشيخوظيفةأتجدةالمسيحيةللكنيسةبأنظارنانتجهوعندما

فيهابثمركنيسةكلفىشيوخايعينأنبولسعادةفكانتلساسمية

يةتبثسرحلةأوآلأمكفيكلفىيوخالشلقيموقدوأنشاها
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مدينةكلفيشيوخاليعينكريتفىستيطتركوقد4132الأع
5أتيطعى

لهمسلمفقدبالكنيسةالمالهالتنظيمعنمفسئولينالشيوخوكان

المجساعةوقتفىأوهـشليمءفقراالعانةالمرسلالمالوبرنابابولس
1103أعمال

يشمتركونفنجدهبمالكنيسةفىالقياديةالمراكريحتلونانثسيوخوكان
علىالكنيسةبابفتحبهوجبثاالتىأورشليممجلدقرارأتاضدارفى

ءرؤسابهثابةكانوايوخالعءالهأننفهمهذاومنلالمممصراعيه
زيلرتهفىمىبولءاوعنثما4ا5126أعمالدتهاوالكنيسة

اغترحواالذينأيضاوعمحعهتمبماالمشايخيحدثكانألورشليمخيرةا
52ا128أههالبهأيقومأنيجبهالتاالعهالعليه

فيهايودعالتىااللترةالجدبدالعهدفىالموثرةالفقراتبمنومن
لقطإحرعاةهمسبولهبموصاكمفالشيوخأفسسشيوخبولس
يعقوبويعلمنا92و0282الأعمانااليعنومدافعونالة

الصالةطويقعنيسةالثتفىلهىاءالشفابخدمةأيضايقومونالشيوخأن

51يعقوببالزيتوالمسحة

كانواولنهمومعلمينحكأماكانواالثمميوخأننفهمالرعويةالرسائلومن
عبارة571األولىتيموناولهسالكنيسةفىعملهممنأجرايتقاضون

معشلثفةأجرةترجمتهايحسنمضاعفةكرامةأ

يخلعكبيراثصرفافأالكنيسذفىالشيخمنصبواحديحتلفعندما

يرجعوالتىالعالمدينيتهوظيفةأقعمسلكفىيذخرطألثهعليه
يأخذعندمامضتسنةآثضأربعةالىواليهوديةالمسيحيةفىتاريخها

لرعايةمعيقالنهكاعلهعنىتتعكبرىئوليةمفانالوظيفةتلكشخص
االيمانولحمايةأللهقطيع

اشيالخاوامتيازاتننبعدت

واالمتيازاتالنبعاتمنمجيوعةبطرسيوضحالفقرةهذهوفي
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علىينطبقالبطرسيقولهماكلأنمححظةويجبللشيوخلمهنوحة

اداحالمسيحيةالشدمةحقلفييعملمنكلعلىبلفحسبالشيوخ

الكنيسةوخارج

اليعنىهذاولكئواختبلرايطواعيةالوظيفةيقبلأنيجبفالعضو

دونالوظيخذقبولهيعنىوالالوظينهةتلكعلىللحصمولالفرصبنيتحأن

أكبزلفىيترددمسيحىشخصأىانمسؤليةمنعليهتنحلوكطمافهم

صدمةالىانصحيحةتاجداوعدماستحقاقهعدميعلمالنهعليساوظيفة

ادنجوورةدابولسقالفتد5االجبارمننوععلىأيضاتنطوىالمسميحية
61اهأولىايىخورنشدأبثحرالكنتانالفويلعلىموضوعة

ولكن541المانيظكورنثودتحصرنىالمسيححبةالأيضاوقال
لوكماثتيلوعجمملواجبئحنهاويعتبرونهاالوظيفةلونلتمنهناك

عليهيقدروبئالحمالكانت

يمكنفانهجانبهومئمابعدالقيامثمخصمنيطلبأنالممكنفمن

أنهحتىنهيقهومخضهعنتنمبطريقةيؤديهقدولكنهبهيقومأن

الوكليفةعلىيتهافتأتيجباالنسانانيقولالبطرسانثعكليفسد

يقبلأنيجبمسيحىكلانيقولولكنةالغروربروحأواكتراثبمدم

أحتيتهبعدماادراكهبرغمالتقديربروحالمسيحيةالخدمةعلى

الربحفىطامعايكونأنيصهحال1الوظيفةهذهيقبلأذوالشيخ

الرواثىسالهستوثيوفر5تبكنرااالغريقىيكرههاكانضغةوهىالقبيها

قائالالصفة5بهذتتصنهاالتىالشخصيةلتلكوصفهفىالعظيماأالغريق

والشخصالقبيحالربحفالرغبةهىترجمتهايمكنكحاةءالدناانال

لنفسهيأخفبينماةلخيوفهكافياطعامايقدمالالذىالشخصهوءالدنى
اثسدفصيب

تذكرةعلىيحصلىعندماألليسرعيذهبوالءبالماالنبيذيغشوهو

رفاقمندائماستعمفيفاألجرةلدفعتكفىنقودعنسدهتوجدوالمجأنية

ومعأعلىالىموتفعقاعهاالمكييستخدمهفانالقيحيبيعوعندماالسفر

بعدهامحاما11منتبتىمايحسبأنويحاولللسطحتسويةيحاولنلك

عندهديةأيةتقديمنيتهربأنهنمشيئاالخدممنهيأكللمالءالفذا

قبيحةصفةةءالدناانمعارفهأحدزفا
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والخدامالمبثرينيتهمونلناصاالولىالكنيسةفىكانأنهواضج

منهساعليهمتمودالتىفائدةالبسببوظائفهمعلىيحرصونبأنهم
ليفىبيديهعحلوأتلحدمتاعيشتهلمأنهوتكرارامرارايعللىفبولفمى

االولىتسالونيكعما0233الأعأحدعلىيئقللبمولنهبحاجات
المؤكدومن3141الثانانجةكورنثوس921كورفثوس2921

والتحذدبىجدامنخنخسةرأجهذاتكانتقديعاالكنسيةالمناصبكلأن

منهمهناككانأنهيبينداحالقببللربحمحبينالمناصبفوويحهنالبأالدائم

11و7اسوتيط8و33تيموثاوسأأوفرمااليشتهونلناس

منطأنهحقيقىألنهباالهميةجديروهوهنارسبطيوضحهوما

انمنهابهينتفعماتنجلحبخدمةيودىاومنصبيقبلمسيحىشخص

يميأخذهفيمااليقدمهفيهاتنحصوأنيجبرغبته

علىلهمائدايكوتأنيصيموالالوظيفةيقبلانيجباتشيخان
أحياناالبشريةالطببعةانللقطيعومثاالراعيايكونأنااألئصبة

لوحتىالسلطةيحموتأناسفهنالةالمالعلىوالتوةالشطرةتفضل

يحكمأنمفضالالشيطاتتصوفملتونضيقنطافعلىألسلطةتلككانت

المتكبراالنسانعنشكسبيروتحدثءالسمافىيخدمأنمنجهنمفى
المالتكةحتىتجعلماكرةحيلءبأدايقوماالذىالسلطةنيابفىللتسربل

تبكأ

علىوالقيامعيةبالالمتزأيصأهتمامههوالراعىيميزماأهمان
بقصدكندىمنصبأىيقبلشخصأىوأنالخرافجلألالتضحية

ءثمىكليفسدفانهالتحكمأوةالسلاظهاراوالشهرة

تعلمونأنتمالمناصبفىيطهعونالذيناتالميذهيسوعقاللقد
يهمعليسلطونهمءمأعظوأنيسودونهمالممءساريحسبونالذينأن

لماخادمالكميكونعظيهافيكميصيرأنأرادمنبلفيكمهكذايكونفال
012444مرقس

غالثععبلىيقدمهالذىطيباالمثافي

عظيمةفهىذلكومعترجمننيصعبعبارةتوجد3عددفى
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يسودأنيصحالأفبمعنىالعبارةوردتاالصليةالطبعةفضالهمية

بحروفمكتوبةالكمكمةأنالمالحظمنولكناللهأفصبةعلالشيوخ

أخمافوهاقدرجهينالمأوأناليونانيةفىموجودةليستأنهايعنىمياةمفح

علىيطغواأقصحيغالشيأنعلهنحنفسرناهاوقدالمدنىلتوضيح

يرعوهمأنلهمقسمالذيناولئك

مترىذاتالذلجةانهىبهاالصليةالطبعةفىوردتالتىوالعبادة

خاص

بهذامستخدمةومىلمنصيبأوقرعةتعنىقدانهاا

كانواالصليبتحتصنوداأنكيفيوضحالذى7253متىالمعنى

يسوعثيابيمتلكمنحرفواليقرعةيلقون

وهىلماقرعةنتيجةتأتىالتىالوظيفةأيضاتعنىقدانها2

قدالتالميذأنيفينتبوالتى16أعمالفىالمستخدمةالكلية

الخائانيهوذاوظيفةسيرثمنليرواقرعةالقوا

وهىمانئمخصالمقسومالصراثالكنلكتعنىانها3

القديسينمراثعقيثالحنجدحيث21اكولوقىفىمفممتخدمة

سمةمأرضقطعةالالحاغاالكلمةتعنىالتديمةاليونانيةوفى4

دأالمدنبةسلطات11بواسطةينالمواطنعلى

أخرئوخليفةوأيةالشيوخوظيفسةاننقولذلكتفدصرحاولناواذا

انهااللهمنلنامتسومةدافانهافينامتحقاقاأىبسببلناتعطىال
اللهبنعمةلنايمنحءثعىانهاشيئانستحقهليست

شيئاتعنىكلروسالذلئهمنأبعدالهنذهبأنيمكنولكننا

نقرأ992تثنيةؤنواانسانألىالمعينالشىانهاسومامق
أنأىصممسكهلمكاالمستمهلةوالكلمةاللهمراثهواهمرائيقأن
واختيارهاللهبارادةلهوالمكرسدتهالمخصصالشعبهوأئيلالهمر
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أنفكماالشيخايهإيروسوالكفيسةلمااللهساكليروالحسرائيلن

لهمقسومةالكنيسةفىألفيئواجباتفكذلكفهمعينةالهصرأئيل

منصبأىيحتلشخصأىأوالشيخموقفانيعنىهذاانلهومرتبة

شعالهمقاطبمحموقفتماماشعبهمنالمسيحيةالخدمةفىكنسى

المخطوطاتفىعبارةتوجدأ2عددفىعظيمةلخرىفكرةهناكثم

يأنىكماترجمناماوقداالصليةالطبعةتردلملليونانية

باالختياربلاراضطهعنالنخالرابينكمالتىاللهرعيةارعواال

وهىاللهمنكميريدكماترجمناهاالتىوالعبارةلاللهمنكميريدكما

رعيةاارعوللئضيوخليصفبطرساللهمثلبساطةبكلباليونانيةتعنى

الذينفالناساللهنصيبمنالهمرائيلكانفكمااللهيرعاهاكماالله

أنبيمنهموموقفنانصيبنامنهمآخرمكانأىأوالكنيسةفينخدمهم

كالئهنرعاهمأنيجباننااللهكموقفهيكون

مقدسواجبمنلهوياأطيبمثالمنلهيامجيدةرويامنلهايا

العاملةومحبته4وغفراذاللهأناةطولللناسنظهرأنواجبناأن

ولذابهلنقوماعماللناعينقداللهانعنهايعبرالالتىوعطيتهاخالصنا

بالخدمةالمقياممثالبممىهوهذااللهبهيقومكمابهنقومأنيجبنلننا
الكنييسةفىالمسيحية

المسمحعنيلتفك

المواقفأجحلمنالفقرذتلكيستعرضوهوبطرسموقفان

انهكهالشيخأخوكملنااقولبااليهميتكلمامنمعالحديثيبدأفهو

عنهمنفسهيعزلالوانهلهمكزميليحدنهمانهعليهمبتعاليتحدثال
والمشاكلالمسيحىاالختبارفىلهمشريكافيبينافمنهماأسممموكأنه

واحدءئىفىعنهميختلفبطرصولكنالمسيحيةطريقفىتعترضهمالتى

الفقرةعلىخاصمهصبغةتضغىألذكرياتوهذهيسوععنذكرياتلهان

هـحديثهءاثنابطرلىنحنفىنتزاحمفالذكيات



فىكنتعقيهلةألول4المسيمحالممباهدكالننسهيصثانه
تركهالبستافىيسوعليالقبضبعدانهمكتومباألئهالعبسارةهذه

سنجدقليالالتفكيرعندولكن6265متىوهربواكلهمالتالمبذ

شخصاىمنأكثركثبعنالمسيحميشاهدأنلبطردىأعلىقدأنه

ضأاخرشخصاىمنلكثرنفسهفىحزمماآخر

بطرصانكروعندئذالنبذرئيسدارءفناحتىيسوعتبعسنبطر
يسوعواخذواالهحاكهةوتهتمراتنالثالضعفوقتفىسوعي

ونظرالربفالثفتدلشجناثارةالجديدالعهدفىالعباراتاكثرنجدوهفا
26و2216نوعامرايءبكاوبكىالخارجالىبظرصفخرجرصبطالى
ساعةفيتابعهيخونهالذىالقائدقلبآالمبطرسرأىالنظرةهذهففى
ولهذالهالناسرانعندالمسيحآلالمثساهداكانبطرسأنفالحقالشدة
همءوالللناسيظهرحتىوغيوراشغوفاكانبطردأنلجدعينهالسبب

الخدمةفىلسيدهموأخالصهم

لهذهوأنيعلنلنالفتيدللمجدكشريكنفسهيصفانه21

فييستعلنأنعتيدموومابطرصحياةفىحدثممايدعمهاماالعبارة
جبلعلىالمجدهذامنشيئاوتفوقلمحأنسبققدفبطرسالمستقبل
التجلى

93لوقاهمجدرأوافلماباللنومامتثقلينالثدطةكانفهناك
يسوعألن7خرأمجداهناكأنليضاعلمولكنهالمجدابطرسرأىلقد
كرمىملىليجلساثنساتابنيأتىعفعلماالمجدفيبالمشاركةعدهمهـ

بهسالذىاالختبارتذكرقداننفبطرس9182متىمجده
لهالمسيحتالهالذىالوعدهـ

يفكركاناللهقطيعرعايةعنبطرلهىتحدثعندمالنهثكال3
فنحهيرعىبأقهأمىعندماالمسيحبهكلفمهلذق01العمل

فانولذاراعيهـاتعيينهكانتالمحبةفهكافأة125171يوحنا
هالمسيحقبلمنبهالمكلفالعمليتذكرلهطرس

الجديدالعهدلئ12م
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خكرةملكثرفانالرعاةكرنيسيسوعمنبطرستحدثعمدنا

الذىبالراعىنفسمهشبهقديسوعفانبطرسذهنفىتزاحفتقد

8121متىهيجفخىالضالالخيوفاعنبحثاللخطرحياتهعرضي

الهعرلئيلبيتخرافاساهتالمننأرلهسلوالمسميح5147لوقا41

طروحة5كانتالنىمرالعلىتحننقدوالمسيح516متىالضالة

فانالكلوفوق643مرقس963متىلهاراعىالكفنم

الخرافعنففسهبذتكالذىالصالحبالراعىنفسهلعمبهقديفصوع

وامتيازاعىكالرالمشحمنظفريدلمنظرانه810أ01يوحنا

تمنحالتهاالمتيازاتأعظممننظرهفىلهوالمسيعلقطيعكراعسبطر
المسيحلخدام

واضيمالتثوب

حاضيينجميلواويميزخضعوأاخدلثأيهاأكذك

كبهزمنائممئهيقأومالهاألناضعبالتوواوتعمعبربلبحميبئضكم
نغمةطيهمفيهصراضعوفىلارإئا

55

أتعلىالذليقهوفلكفأتالننسانكارعنللحديثهنابطرصييوبرا
اللهالقديمداانىءجاماباقتباسأقوالهويدعمفسيخىخمبىلل

نجد343أمثالألفعهةفيعطيهمالمتواضعينوأفاالمستكبزئيمايقاو
حياتهفىسماميافكاناتحتلالمسيععنبطردذكرياتأنظأيضاهنا

يتسربلواداأنشعبهمىيطلبفبطرسولغتهتفكيرهعلىتسيطروأنها

يخركلمةهىتسربلواكنللتعبيريستخدمهاالتىوالكلمةبالتواضع

الجسمفوقبعقإةيثبتالذىالثوبعلىتطلقالكلمةفهذهعادية

االكمامعنتعبرفانفامةبةالوقائالمالبسمنعامةبصفةتستخدموكانت

للتعبيرليضاتستخدموكانتالظهرخلفوتربلىالثوبلكحامفوقتوضعالتى

فخى5كهذممزرةمرةنفسهيسوعارتدىلقدالخادممريلةعن
ماصبثمبهاواتزضشفةأخذأنهيسوععنيوحناقالاثخيرءالعشا

5و314يوحنالاتالميذاأرجليغسلوأبتدأمغسلئ



كذللثيفعلواأنيجبلتماعهفانولذاالتوأضعبثياباتزريسوع
التىالطويلةالثيابمنلخرنوععنللتعبيرقستخدمالكلمةهذهونفس
والشهرةالكرامةعلىللداللةتلبسكانت

فيفموعمعاالسورتيننضعأنيجبالمنظرفتالولذا

يذالتارجللغلمتدتواضعاالخدمةلنواعاكثربالخدمةوقاماتزر
خرين7اونخمةالمسدحخدمةفىالتواضعثيابنلبسأنيجبفانناولذا

هوالجميعخادمألقللكرامنءردايصبحسوفالثوبهذانفسولكن

السمواتملكوتفىاالعظم

1المتسيحيهاحياةاانين

حينهفيبرمئهئملكىألقوئةالميدشحثفتواضعوا

بكغلننقهونهألعتليهروءمحغكلمئبه

ئحورزافىكاسدضضمكغيسأألنراولعنهرصوام

أنعالمينافيبمانءفيزاسغينفتاوئريبتلعهمنهفتمم

ءأائافيئذيبنءتكغاءحوهلىلمتئهرىاقالممذهنمى

لئيعميحفيبدئاألمخدهالىنامحافيةص4ءوا

موبويتبقئهنمويكعالكبئيسيرأهوتألنتمئدمابسوغ
امبقاآلبدينبدأإلىودالنمطالقندمخدلةموتجكن

5611

الحياةتوانينبعضواضعااألمربلفةهنابطرسيتحدث
مميحيةالم

نفسهيضعانيإلبيحىفالميصاللهلمامافعالتوقانونفهناثأ



مدالعفىشانعتعبههألقويةأللهأيدوالتعبوهالقويةاقهيعهخت
منأخرجهمعندمالشعبهاللهالفقاذبالنسبةكثيراأستخدمفقدالقديم
9األيخروجدامصرمنالربأخرجكقويةبيذألئهموهمىفقالمصر

342تثنيةألالشدبدةويدكعظمتكعبدكترىابتدأتقدأنتال

يدأهنافالفكرةإ962تثنيةنسديدةبيدمصرمنشعبهأخرحقدوالله

لهويخضعارشادهقصيكاتانشعبهمميرعلىالمهيمنةهىالقويةالله

ءضاالمرةحاولواالذينالخوقهيوسفقالالمتنوعةالحياةتجاربفبعد

302تكويناءبهفقصداللهأماثرالىقصدتمأنتمعليه

اللهيدأنيعلمألنهضدهايثورأوالحياةتجاربلبدايبغضالفالمسيحى

اللهبيدحياتهمصيروأنحياتهدفةعلىالقوية

أنيجبفالمسيحىالمسيحيةالطمأنينةقانونليضاهناكثم2

فهوهمثالربعلىالىالمرنمتالاللهعلىهههكليلفى

متىدللغدتهتمواالسوعيوقال5522مزموريعولك

بنايهتماللهأتويقييتناتكدناهوالثتة5هذفىوالسبب65243

فكيفأجهعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلمالذىانبولسقالفكما

بسببانهنتأكديجعلناوهذا823ميةريوثمكلمعهيهبناال

كلفتبلفاننايةاليتيوبهذثلخرناهىالحيإةفانبنااللهاهتمام
يحبونهللذينللخزمعاتعملءالثسياكلأنعالمينالحياةاختبارات

882لوميةا

يجبانناالمسيحىواليممالمسيحىالمجهودقانونأيضاتم3

يعحليناالاللعلىحيلناكلنلقنىقكوننانستيقظوأننصحواأن

الىكرمويلنصميحةكانتلقبشيئانفعلوالصامتيننجلسأنفىالحتي

انيسيروالمجهودفالثقةالقتالوأستعدبالمهثقجنودهمنواحدكل

كيفاتذكرينهضرورىالسهرأنكيفجيداعلمفبطرسطجنبالىجنبا
هروايانعليهميجبثاتبينتناآلخروالتحيذهونامانىجسثيفىأف

يثئالذىالشخصهوفالمسيحى628364متىالمسبحمع

هـالمسبيمخدمةفىى11وقواه5مجهودكلببذلالوقتنجفسفىولحطه

حفةليتحفزفالدثمإلطان9المسيعحيةالمقاومةقانونأيضاوهناك4



لنكرعندماغلبهقدالشيطاتأنكيفأيضابظرستذكروهنافريسةعنه

يكونأنيجباللعمخسوايسانالمنيداالنسانخصمفالشيطانربه

خائبةعنهوترتدتتحطمبلالعدوسهاممنهتنفذالمنيعكسور

المسيحبقوةوعنخهجشجاعةيقاومعندمايتقهقركالبلطجىؤفالثسيطان
معهوبالشركة

افيئولافالمسيحىآأاقانونعنبظرسيتحدثولخيرا5

ويقويهويثنقهيكلههايهافانااللمفىالمسيحايجتازأنبعد

ويمكنه

تخبرنامنهافكلحيةحمموإةتحملبطرصيستخدمهاكلمةكلأن

فيهيجيزناالذىاأللممئاللهقصدعنشيئا

يصعبالكلمةومذهكلغيكملنااللهفانااللمطريتىفمعن1

نفسوصالكسوراصالحعنللتعبيرتستخدماألصلفىفهىئرجهتها

الثسباكاصاثحعن91امرقسفىالمستخدمةالكلهة

واعادةالمكسورحواصبافىمكانهالىالمفقودءالشىاعلدةتعنانها

الىيخميفومحببملةوئكهبتواضعااللمقبولفانولذأالناقصالجز

بالعظمة5ويهدضعفاتهمنويصلحمنهنقصمااالنسانشخصية
طالحقيقية

كانتصمفيرةبنثالىمرذاستممغأنهالجراادواردالسعنتيل

ووضوحبالغةبنقاوةيمقاصوتهاوكانأفهاالتىأغنيافاحذىتغنى

الصعوباتكلصلهـابسهولةتتغلبجعلهاءداافىفنذلتوكانتوعمق

برفقادواردالسيرقاراءالغنامنانتهتوعندماالمقطوعةالفنية

بارىيحكىئاقلهايحطموثىلهايحدثعندماحقاعظيهةستصبح
فوالدقىاقالبهوهذاويقولالمحبوبابنهاأمهتدتكيف

أالممابيردنابمعفىاالنجليزيةفطوردتيال



يفقدنعندمااليهايذهبنكناألخرياتاالمهاتوأنحانيتينعينينكلسبت
السهلةشلحياةيعكنالمامنهاجعلقدفايلمءبالعؤاعرنليثطااللفن

فىيذرددالحلوةتمالظغصدىليجعلاأللملناقصدفاللهتفعلهان
حياتنا

يفبتتكنىمةوالكاالنساتيثبتاللهفانلمارطريقوعنب
فامالالنساناثنينمناخمييفعلالقلبوألهمىالجسمفألمكالجرايت

الحصعوليمكنالثمخحعيةالفىبقوة4مذيخرجأنوامايذكالريجعلهأن
الصعبالتدريبفىيمأنبعدكالرياضىاأللممنيخرجانهبدونهعليها

األلممنيخرجانهصعابأىلتحيلجسمهوقوى5عودصلبوقد
النارفىاجتيلزهبعدجمالصلب

يمسلؤيعنهواشفعلةاالنساناللهيقوىااللمطريقعنيب

نظاماأومجهودبالفالجاةثانيةيترددالمعنىنفسنجدوهنابالقوة
لممالهبالنسبةيماتاأهميةيعرفأحدالضعيفةهزيلةحياةتصبح
والحزنااللمفىاجتيالذىااليهاناناأللميوتغةفىأييافييمتحن
انحقاثمينايماتلهوووهجاءضياأكثرمنهاوخرجسارةوالواليأس

الىاقويةاأشعلةيحيلالريعنفسولكنالضبعيفةالشعلةييطفالزيع
يملنابالنسبةوهكذاذهجااكثرضعؤع

يضنعيعنئوالفعلاأللمطريقعناالنسانبمكناللهأند
وعنعثذيهانالىأساسالىنصلوالحزناأللمنقلبلفعندمااثساس

باألخطارحياتناتصابفعندمامتزعزعةالغيرءأثشياههمانكتشففقط

هىوماواهيةزينةىسهستليوالتىالزائفةءاالشياهىماحقانعرف

العظمىالحقائقنكتثعفالحياةتجاربففىاألساسيةالجوهريةءاالشيا
اطءشغناايمكنالوالتالحمياةأسللمىهىالبم

لكلءاألشيا3ـهذكلضنعأنيمكنالاأللمأننتذكرأبئيجبلننا
وقلىواليأسإتأليرواالمرارةالىنسانااأللميقودفقدشخص

محبةفىلماقبلاذاولكزاثيمانمنكلثمى5عندكانانكليةانهاييينزع

06023



األلممننخرجفتطعنبنذاالبنتضرأبدامابايدبأناليقينمحنقة
السهلةبهينةلالحياةظريقعنتتحققأنيمكنكانمابفوائد

مينااألخ

طغهافأظنكمماألمبنألخمئلرانسبيا
ألتىيقطانعمةاللرلعمةصهذهأنوشاهدأاعظمافحلابلىب

نفومونفحها
أ5

فيهايثبتواأنشعثويأمراللهنعمةهوكتبهماأنهنابطرسيشهد

الصعابمبرغ

سلوافسأنتعنىونانإةأبوالعبارةبيدسلوانسذلكمبانهقوليانه

سيالسملالكاملةالصيغةهماوسلوانسالكتابةفىوأداتهوكيلهكان

الذىوسيالبولفعرساتلفىذكرهوردالذىسلوافممىننسهووغالبا

نجدانسسلوأولهمعينوردصماكلنستجهعوعندمااألعمالسفرفىورد
األولىالكنيسةأعيدقادمئجقاكانأنه

7ومبفغابفطحيةابىاببرثالملقبيهوذابرنابامعسلوانلرسلفقد
وقدهلثمميينالكفيسمةأبوأببفتحالقاضىأورشليملمجمعسالخطانقرار
أبثمالألكنيدبةفىبنتقعماالرجالمنكافالنهماالحادثةنفسفىقكر
كلظاوبللهحاممجئكمجردفقالرسالةيسلماولم72و5122

اولوفى5123اأعمانبيينكاناينهماوثدداهمجمئربكثماخوةا
فيليةبمنأورشليمالبماأخرراوعادوبرنابابولسىمرقتركتبشيريةرحلة

رفضالثانيةيةالتدلهمسنةحلبالرللقياماواستعدادا3131أعمال

كرفيقموقساتخذنلبابأتالنتيجةوكانتثانيامعهمرقسىيأخذأنبولد

ذلكومنهك51الأعكرفيقهلسلوانسبولسولخذله

فيلبىفىبولسمعفكانهاليهنىبولسيديعدىسلوانكانفصاعداالوقت
92و52و6191الأعبولسمعوكممجنعليهقبضوهناك

7203



81أعمالهتاثمعهباالنجيقوبشركورنثوسفيبولسىالىأنضم

91أكورئثونمىو2ء

رسالتىفىشكوأنهحتىببولمحىسلواندارتباطشدةنجدوهكذا

تسانونيكىانلرسالةكالمرسلينوتيموثاوسبولممىمعتسالونيكى

بارزةنغشخصيكانانسشهأنفواضحأأسالونيكىت12ا
األولىالكنيسمةفى

منأكثركانسلوانسأنكدالممشبهمنأفالمقدمةفىرأيناوكما

سلمهاالذىالرسعالةحاملأواالولىبظرسلرسالةثاسخمجرد

كتبتالتىاليونلنيةاللغةامتبازلىاألالرسالةصعوباتاحدىومن

يكونأنيتىستامنلنهحتىاالمتيازمنخاصةصبغةذاتفاللغة6بها

ذارجاليكنفمشوانداماكتبهاالذىهوالجليلىالصيادبطرص
رومانيامواحلناأيضساكانولكنهفقطالكنيسةفىخاصةأهمية

بطرسنالهحممابكريفإلفالقمعليممنحظانالوقداكل61اعمال

الرسالةهذهمنكببراجزعاكتبقدسلوانسبكونلنجدايحئمل

رسالةيكتبأنالمرسلينحديريدكانعندماالصننفيفهسمعنالقد

يعطيهاثمينيمهاصينيةلغةبأحسنيكتبهاماغالبفانهثمععبهل

أحديخبرقدأووينقحهاليصححهاالمعيحيينالصيغيينمنلواخد

ثمالورقعلىذلكليكتبويتركهيقولهأنيريدماالصينيننألمسيحيين

بطرسفعلهماهوهذاأنالمحتملفمنفلكبعدأرسلعبيهاقعيي
أسليمةيونانيةلغةفى3فتبدلينقحهاسلوانسلالبرسالةاعطىأنهفأما

علىزلكليدوتلهعموانسلىوتركيقولهأنيريدكانماسلوإنسأخبرفه

الثعخصيةكتحيتهخيرتاأعدادالثالثةهذهبطرصأضأفكغانقلىطاس

لتستغنىالكنيسةتكئلمنالذيالرجالمنواحداسلوانسكانلقد

مجرديكونوأننانى11المقثيحتلبأنمكتفياكانولكنهخدماتهمعن

يسيراللهعملأنطالماثانويامكانابلالصدارةمكئنيأخذأالإشم

أل2ن



ولوحتىلبولسمساعدايكونبأنسلوانسلكتنىلقدالتقدمحو

أماميسجلالتاريخولثتسالةالنهايةفىاسمهذكرمجرديعنىذلككان
يعثمدانكانانقدوبونسىبطرسمنلكلاألمينالمساعدكانلنهالجميع

الحديثالعحرسةكنيالكنيسةفىسلوانسأمثالنريدوانناكثراعليه

يكونوأأنيستطيعوافيوانالذينءهؤالنريداألولىالكنيسةفىكانكما
يهكنالالذىدنمااخالماكسلوانعمىيكونونولكنهمكبولسأوكبطرس
خدماتهعنيدمتغنىأنبطرسأولبولسى

التحية

اتتىومرقىمعماكنمائمخنارةبابلءفيفؤرعليئكئمئسنم
531

الدراسةمنلكثيريحتاحلنهاالسهاليبفوالعددهذاأنمع
خلهايصعبالتىالمغثعاكلبعضيبرزفهوالمضنية

الكنيسةالاالصليلبعةالتقولالتحيةهذهأرسلالذىمنا

مكتوبةالكنيسةةإعالولكنالعليكمتسلممعكمالمختارةباللفىالتى

عبارةفقوردتبئاليونانيةفىتردلملنهايعنمهاصغيرةبحروفا

نثالمهصيغةفىوالعبارةبابلفىمعكمالمختارة

لذلكاحتياالنهفاك

رأىهووهذاحةحعمحياألصليةايطبعةأناحتهالهناك1

سيتففيهكنبابقفىالكنيسةاختكمهكذامبارة11يترجمحيغموفات

5هذوأنعليهمتسلمالنىهىحسيابعروسأنتعنىلنهاعلىالعبارة

هناهتصودةالممىالكنيسةبأنالعيوماعلىتنادىالنظرمنالوجهة

وأقاليونانيةفىئيسةكلهةتردلمأنهنذكرأنيجبولكنب

األمركأنفاندابمعروفةمسيحيةسيدةالىأيضايثعمرقدهذا

بطرسزوجةالىهنااالشارةأنهواقتراحأفضلفانكذلك



التبثحسيريةتهرحث2اصطحتقدبطردوجةأننعلمحن
انيسستروىاالسكذدتىأكليمندديقولةألمىكورثثفى11ا
بحلرسأعينأمامالموتحئمفيهاونفذشهيدةماتتاا71136

شخصيةبطولحسزوجذانتلقدألالربأذكرىبفولهيثمجعهاكانبينما
األولىسةالكميفىمعروفة

تكونأنحتيلامنبمافهناقاطعاحكمانبدىأننريدالونحن

زوجتهالىهنايشربظرسانالمستحيلمنليسولكنللكنيسةاالشارة
ياشلهاالتىالتحيةالخدمةفىورفيققه

بابلمنمرسئةالتحيةانالرسالةهذهكتبتأين2

لذلكاحتماثتنةهناك

القاهرةمنقريبةكانتلتهذمصرفىبابليونهئاككافتلقدا

مدينةباسمدعيتفولذاأشورمنابابليونأالبثونلسسهاقدوكان

معسكرعنعبارةشتالرسالةفيهكتبتالذىالؤقتفىولكنأسالفهم

أننعتتهدالفانناولذاابدابمحربطرلىاسميرتبولمتتريباحربى

الرسالةكتابةمكانهى5هذبابليونتكون

الىأسرىاليهودأخذفقدالشرقفىبابلمدينةهنالةكانتب

امركفىهذهبابلكانتلقدلمواطنهميعودوالماكئيرونومنهمهذهبابل

التليوددايسهىاليهودىالناموصعلىتعليقفأعظماليهوديةللدراسات

أصديوسيفولهمىأنحنى3كبرقوةيشكلونبابليهودكانولقدابابلىا

هناككانتأنةفىشلثمئفليسلهمالتاريخيةدراسلتهمنخاصةنسخة

اليهودرسولرلىربطيبفأتالحلبيعىولذافمنبهمخاصةمستعمرةفىبابل

دليلأىهناكفليسبببلمرتبطابطرهىاسمنجدالولكنناهفاكويعحله

وارزمسكالفنمثلءالعنامنكثيراعتبرولقدهناكوجودهعلملموس

علفلكنثالرسالةفىكااليالمشارأعظيمةالثصرقيةالمدينةهيهذهبابلأن

لكثتخالفتاالحتماكليأننعتقدفانناالعموم

ءالسواعلىوالمسسيحيبناليهودمنببابلتسمىروماكانتب

3يما



بثمسكرتالتىالرانيةبألابابلوصفاالروياسفرفينجداننا
منقديمابابليهبهتقهـفتمافكل81و71رؤياءوالشهداالقحيسين

انرومافىتجسدقدلمةوالخطلوالرفاهيةوالشهوةكالشرخاصطابع

منكنبتقدالرسالةتكزنأنالاحتومناكبرومامرتبطبطرصاسم
هناك

للئنوالذىبابنةسبطهيدعوهالذىمرقسهومنواخرا3

مرقسفانبطرسجةزدهئىالمختارةأناعتبرنالوالتحيةباسخه

يكونأناكبراحتيااللعالثفانالحالة5هذفيولكنبطرسابنيكونقد

بطرسبينيربحلادافالتقليداالنجيلكتبالذىمرقسهومرقس

افىبابياسارفندىبانجيلىصلةلهبحلرسأنالهـويشيرومرفد

األولىللحوادثجامعاكانوالذىثالثانىالترننهايةحوالرعاش

بطرلهىقوالامفانشاالذىمرقسانفيقولمرقسانجيليصفا

لمألنهفعلهأويسوععالهمماجمعهماكلبالترتيبليفمىولكنبدقةكقب

لبعلرستابعاكانولنهرةمبانلقوالهيسمعيكنولمليسوعتابحايكن

بحاجةلثىيمنعاثيدهاأنعلىبظرلهسعيلوقدموخراقلتكما

فانولذامنننتلحة1بصوالربكلعاتيمنقدمحاولةدونالشعب

وحداتمامهاألناكرةاتمنءاالشيابعضتدوينفىمخطئايكنلممىمرق

لماسمعهقدمماءثصىأىأويبطليحذفهاكان

بطرسعظاتسوىليسبابياسقولحسبموقسانجيلان

اليناكتبداروماثبول5بظرسموتبعدانهأيضاايرينايوسويقول

منانهالصبطبهبشرماكلأقوالهومفمحربطرستلميذمرقس

تكوقأنجداويحتهىلبحلرسكابنبحقيعدمرقسأنالمتواترةاالقوال

منهالتحبةتلك

تفون5ثبابلفىفالمخارةالعددبهذاءجاماكللنلخصن7وا

المدينةتكونقدونجابلننعهـبدةأيضاهىباعتبارهابظرسزوجةأوالكنيسة

فىالعريقةالمدينةروماانهاالىيتجهاالحتمالولكنالقديمةلثرقيةا

منولكنشيئاعنهفنصالوالذىبطرسابنيكونقدومرقسالشر

لبحلرسكابئيعدكانألذىاينجيلكاتبمرقسيكونأنجداالمحتمل



المحبعةحم

جميكم3لكغسالمانمحئةبفبألبععيعلىكنمبغضعمئموأس
هاكطيععرعلنمسيحفىفيللى

541

المحبةبقبلةاآلخرواحدكليقبلبأناألمرهنااالهتماميثيمالكثر

عةالمتمنوأنهلمركغوالثالمسيحريئللعبادةمكهالاءجزالقبلةكانتلقد

الكنيسةفىبالتدريجأبطأتوكيفتنشكيفنمرلحىأنلنا

يديهيغحمعوأنهثعلىمعلمهيقبلالتلييذأناليهودعادهكانتلقد
وكان414مرقسخالمسمعيهوذافعلهماوهذامعلمهكتفعلى

تقديرمقدارنعرفأنولناواالحترامالترحابةتحيالقبلةيعتبروناليهود
وأن754دوتماااتعطلمعندماحزنأنهنعلمعندما5لهاالمسيع

بقبلةالبعضبعخمناعاىاتينصأنالوصيةبتلكدائماتنتهىلولسرالئل
3121كورنثوس610202كورنثولى61611روميةمقلسة

562تسالوفبكىا

العبادةمنهامااءبكأتيثىاألولىالكنيسةالقبلةكانتولقد

منتخلوعنثماكاملةالعبادةتكونادكيفقائالتردليانفيتسائلالمسيحية

ثاسالمادوتهابعثالنادينفحشالتىتلكذبيحةوايةالمحبةأقبلة
أهميةللقبلةوكانالبحلبالتسمىكانتترتليانيريناكيافالقبلة

كانعندماانهليتمفأوغسطبنوطهالربانءالعشاحدمةفىخاصة

همءصنهايظييروناكانودزالربمائدةمنللتناوليجتيعونالمسيحيون
انصرافبعدتودىدائحاالقبةكافتلقدالظاهريةبالقبلةالداخلى

خقطالكنيسةءأعضاسوىيتبقماالحيثادهمعقبلالجمدءاألعضا

هذافىمارترلهتنجهيقولالربمائدةاحضارقبلمباشرةالصالةوبحد

يحخسرثمبقبلةاالخرمناكاأليحيىالصالةمننفرغأتابافصدد
561االنبيذوكأسالخبزاالجتماعرئيسالى



والمحبةالسالمعطيةجلالضالةهذهالقبلةيسببئكانلقد
أنعلىدليالالقبلةصاكاتولقدبالمأوءبالريامدنسةالحرالطاهرة

أورشليممنيلسيتالدصبدخطاالىكلنسيانناوعلىمتحدةادنفوسنا
نسيانعلىمةعالتهبلةكانتلقد5253النعليميةالمحافرات

الربمالدةعلىالمجقمعبنكلوأنءاالخطاكلغنهرانوعلىاالهاناتكل
الربفىدوا

عرضةكانتأنهالالسفواضحولكنجميلةعادةهذهكانتلقد

تلكأنالمتدمةاراتاالنثكئرةمنبوضوحفيبدوأستخدامهاةءسا
القبلةأنعلىالياجوإأثينوفيصراستخدامهاءألىقدالجميلةالعادة

تحرمنافانهاثمريوفكرباىتدنستاذاالنهبالغباهتيامتودىأنيجب

بديةاالحياةنوالمن

طاهرةدامقدسةتتأنجبمالسقبلةانأوريجانوسويقول

الطريقةاالسكشدرىليمندسأويدينيهوذاكقبلةوليستومخلصة

بعضألنالرهبةتحوطهاأنيجبالتىالقبلةاستخدامفىالمعيبة

ممابصوتهاتدوىامكنيسةيجعلمماالقبلةاستسخداميسيئوناالشخاص

311بايداجدأالشريرةالوالقوالدنسةللشبهاتمجااليترك

أقفىيفكرعندماالمسيحيةقبولفىالوثنىالوجترددعنترتليانويتحدث
الطريقةبهذالكنيسةفىتقبلقدزوجته

الغربكنيسةفىبالتدريحالقبلةعنمةالناجالمشاكلعلىقضىوغد

الجنسلنفسينتمونالذينأولئكعلىالقبلةاقتصرتالرابعالقرنوفى

وقدءللنساءوالنساالربيحيونوالرجالسقفايحيرنثنةفال

الفربكنيسةفىعنمرالئالثالقرنحتىالمنوالهذاعلىالقفلةظلت

أحياناتستخدمكانتفقدأخرىءبأشياأحياناتستبدلالقبلةكانتقدهـ

يقبلهافكاقاالماكنبعضفىالمصلوبصورةعليهاخثسبيةأومعدنيةلوحة

كديللثخريهاويعطيقبفهامنهمكلكانالذىالجمهورثمأوالالكاهن

اريةالعادةهذهزالتوماوللهسيحالمسيحفىالمنبادلحبهمعلى
االيونانيةالكنيسةفىبقيهزالتماانهاكماالشرقيةالكنائسفىالمفعول

رقيقةةءبانحذاالقبلةعناستعاضتقدرمنيةاالكنيسةواما

33يم



ولىاالكغيسةفىلخرىمواقفافىأيضاتستخدمالقبلةكانتلقد

الجمهوركلمنثممعمدهمنأوالالمعمدالشخصيقبلكانالعهادثفعند

المرتسمايسقفيقبلكذلكوكانالمسيحعائلةفىبهالترحيبعلىكدليل

الربفىقبلةحديثا

ءثهوهوعليهوموافقةلهكتدعيمالزواجفيأيضاتسمتخدموكانت
يقبلونكانواالموتعونبناكانواوالذينالوثنيةمنمأخوذطبيعى

قبليقبلونالموتىنوولالحاضرينجميعمنيقبلونثمأوالالصليب

دفنهم

زمنمنذمتبماكانتتليداالقبلةنعتبرفقدنحنلنابالنسبةوأما

فدماومتينةونعركةواحدةألهرةالكنيسةكأنتأنمنذيتيعكانيعيد

ومنحقابعضهمويحبوتجيدابعضابعضهميعرفونالمسميحيونكان

يعرفالالكبيرهاوجميوهاءأعضاوأنالحديثالعصرفىالكفيسةمألهمى

القبلةيستخدمالوأنهخرابعضهمعرفةلديالأنهكمابمضايعضه

المسيحيةالشركةفقدتجمندمابطلتقدمحببةعادةانهافقسكطقاال
الكنيسةبداخلدعائمها

فانولذايسوعالمسيعفىالذينجميعكملكمسالمبطرصيقول

وأحزانمصاعبكلمنيعخلبمهوالذىاللهلسالمثمسعبهيسقودعسربط
الحياة

14033



الثاليةصأبطرالةسه





ثلنيةبطرلهعىرسالةقهة

ومحتوياتهالمهملافسفر

المنهملةسناراأحتهىالثانيدةبظرسرسالةانالقوللنايحقد

يدرشهمتىالتليلوافلبتدهيقيقرأونهفقليلونالجديدالعهبفى
رسالةمتىشأناأغلاالثانبةبطوصرسالتهانسكوتويقولبالتفصيل

نمهأناأغىااذأاالزؤقالىويذهبلما5الوجوكلمناالولىبطرلى

ضهنبحممعوبةأدرجتألكاسنرىوكماالجديدالعهدكقبكلمن

ءفمىكلعناتجهلينةطهلمدةخللتالكفيسمةوأنالجديدالعهدلسفار

محتوياتفىقليالنتاملدعناالرسالةتاثلخنبحثأنقبلولكن

سالةلرا

فاسدونلناس

كانواالذينالناصبضنشاطاليقافالثانيةبطردرسالةكتبتلتد

المسيحىانالقولأهمبةبتأفيالرسالةفتبدأءالعداالكنيسةيناوعون

جبيوانه4االعدلبمفىالذىالفسادمنهربالذىالشخصهو

9االسالفةخطاياهتطهدائمايتذكرأن

اسةإتواوالصالحةغضياحياتهفىيظهرأنواجبيحىالمسفعلى

فأ0113ويةءاوالمحبهالمودةفضيلةالىتؤدىالتىالنهضائلتلك

انيمنيةالترسالنهفىبطرسيوبخهمالذينأولئكصفاتولتبرر

بسببموإف61ة102أغراضهملتخدماالمقدسةالكتبيحرفون

الردجفي3المعونوأنثم22المسسيحىااليهسانعلىيجدف

الهالكهممصبأن5105و23241باآلخرينويتجرون

فى2طوفان11قبلىالناسوكمصير24لهساقطين11المالئكةكمصير

وأنهم251أسكذابالنبىوبلعام26وعمورةسدوموأهل

الجديدإالعهدتفسير22م

733



عليهموتسيط221الحيوانيةغرائزهمسوىتحكمهماليوانات
وأنهم241فسعاةءمملووعيونهم201281ثهواتهم
81و201داإلمفوىعلىويفترونبأنفسهممعجبونونجسو

1231همغروفىيتنعمونوهملذةيومتنعميحسبونوأنهم

ليسواوهم291همشهواتعبيدلنففسهموهمالحريةعنويتخدثون
24181ويضلونهم71خريقيخدعونولكنهمفحسبمخدوعين

تدونيفانهمالبربطريىعلمهممعألنهمالحئيعرفوالمممنأردأوهم
الحمأةمراغةألىمغتسلةكخنزيرةأوقيئهالىعادقدكلبمثلالشرالى
20222

األدبىللنامولهىالرافضينأولفكيصفابطرسأنأذلكمنيتضح
يكونواأنويحتملالشرورالرتكابكسترةاللهنعمةيسمتخدمونوالفين

مسوىصالحءثعىليسبأنهينادونكانواالذينالغنوسيينةطائفضمن

إلييمبأجسادنانعهلهكلفانولذاثصرجوهرهافىالمادةوأتالروح

كلفوالقدتأثيأىلتثييكوناندونرغباتناكلنشبعأنيمكنناوأنه

4فلكعملعلىخريناثجعونويفضيلةكلمنمجردةحياةيحيون

لترضىالحقكلمةوتحريفالبرطريقبتحريفيفعلونهمايبررونوأنهم

همءأهوا

الثانءجىاانكار

4و23الثانىءأجىأيضاأنكيواالظاسالهاننم

عليههىماعلىاالشيلبهلفيهتظلوجامدتثابهالم11هذابأنوقالوا

أبدايحدثلنالئانىءالمجئأنأفترضواأنهمحتىجدامتباطىءاللهوأن

ليسىالعالمااتبالقولذلكعلىتردالثانيةبطرسورسالة

انهاثكبالنايهلكسوفوأنهوفانبالطهلكأنسبققدوأنهجامدا

سوىليساللهجانبمنتباطؤأيحسبونهماوأن357اكخ

9و138للذوبنةلخرىفرصةالذاسليعطىناحيتهمئأناةولوطامهال

جديدةءوسهاجديدةأرنححانتظروأنناا3قادالهاللثيومولكن

31141األضراليومفىلخالصناأساسيةفرورةوالتقوىالصالحولن

يصعبقدرسائلهأنبرغبمردبطيقولهمامعيتفقالرلهسولوبوللى



وأن361عمدعنأقوالهيحرفونالكذبةالمعلمينيجعلمماهمها

يسوعربنافةومالنعمنةفيينمووأنااليملنئيثبتأنالمسيحىواجب

81و371المسيح

ولىأالكنيسةشكوك

بعينالرلهمالةهالىينظركانولقدالراللةمحتوياتهىهذه

صثةبعدحتمااثرالهانجثالوأنثاالكتراثوعدماطويلةلفترةمكالث

سنةالىتاريخثايرجعلتىموراتورىالئحةضمنمدرجةوالنجدهام002
الجديدهد11اسنهارءسمارسميةقائمةأولتعتبركانتوالتىم071

فىوالالمتدسللكنابالقديهةالالتنيةالطبعةفىأيضاذكرهايرهـولم

األولىالسوريةللكنيسةالجديدالعهد

النهمأويعرفوهالمملناماسكندهـلةاءعلماالنيرجعوهذا

ضمنالرسالةهذهعنشيفيكتبلملكليحندسىأنفيهايشكونكانوا

انهأوريجانوصويوالمقسىالكتاباسفارمحتوياتعنكتبها
رلسالةالجميعمنبيالمعترفرسالتهيخربطرسلناتركقدربما

مؤكدغرأمروهوأخري

يجبالبالقولمواخهختبمولكنهالرسالةعلىديديمولهىوعلتى

أمامتترأقدخثاصفىمشكوكالرسالةهذهأنبالناعنيفيبان

سيبسايهوقاللمانيةالقاننىالكتابأسفارضمنليستولكنهاالناس

فىالمسيحىدبافىقمهةبحوثءرابأجقاموالذىالعظيمقيصريةعالم
منبهامعترفةنىالبالرسالةالمعروفةلىبطرسالةانعصره

ومذاكناباتمفىالقدامىالشيوخمنكثربهاالهستشهدوقدالجييع
بطرسرسالةباسممهوفةالمالرسالةولكنصحتهافىللثسكمجااليدحال

أنمنبالرغمهذانخانونيةغيرافهاتسلمناهحسبهانعرففذحنالثانية
سفارامعجفبالىجنبادائهاتقرأوأنهاللكثيرينكبرةفائدةبها

المقدسللكقابخرىا

القرنحتىالجديددالصاسغارضمنالثانيةالرسالةتلوجولم
بعالرا



أضاتعتر

بطوسأنعلىوالمقدامىمنهمالمعاصرونالعلمايجمعيكاد

منأنالاعتبرقدكلفنجزتوحتىانيةالثالرسالةكاتبهوليس

عنهالرسالةهذهتنحدثكيابولدعنبظرسيتحدلثأنالمستحيل

ءبناالرسالةكقباخراشخصابأنيؤمنأفمنبالرغم61أع35

قدهىكياااللهمالةبأتيعننفأناستعدادعلىيكنلمولكنهطلبههعل

هوبطوصأنعلىاالعترافاتاذنهافماذاتهبطرسيدمنجاكا

باسمهالمرتبطةالثانيةالرسالةكاتب

حقاكانتفلواتبوكثيراثترددتقداألولىالكنيسةأنأ

منذبهاوالترحيبقبولهافىالكنيسعةترددتلمالطرصنتاجمن
ءالبد

استشهادلىيردفلمرأيناكماذلكعكسعلىكانحدثماولكن

الثكبعيناليهانظهثغاألولينالقرنينلمدةمناسبةأىفىللرسالة

الرابعالقروأواحضفىسوىتقبلولماخاقرنوالطوالريبة

بأنعتقاداالصعبمنجعلايضاالرسالةمحتوياتوأن2

أوقيامتهأوالمشحاالمذكرالرسالةفىيردفلمكاتبهاهوبطرس
عنءفمىيردولمالحقيقىكاسرائيلللكنيسهنكرمنوالخصعوده

يذكرولمالثابتوأليقيناليقهالذىءالرجابينيجيعالذىءكالشىاييمان

أنبالحاحالناسعوةلوثيوديةاأوالصالةأوالقدسالروحعنءثى

لوالتىاألمورتككلالمسيحيسوعشخصفىلهمالمقدماالمثاليتبعوا

ءىثيذكرفلمهذاومعكيءثسىتبقىلمااألولىبطردرسالةمنانتزعت

الثانيةالرسالةفىعنها

أسلوبهافىخالفهابهلاألولىالرسالةعنمختلفةانها3

انيصولجببرومب2لقدجروموقتمنذذلكعرفوقدومعناما

كثيرينوأنبنالجامعتوبنبالعامتتسهيانرسالتينكتببطرلىسمعان

اختالفأبابسبرسبطالىالثانيةالرسالةنسبةصحةينكرون



صعبةالرسالةبهاكقبتإلتىاليونانيةواندأاألولىالرسالةعنسلوبها

متكلفبأنهلمهاساإراإوردونتألذىاألسلوبهذألكلوجفيصفجدا

دالعفيالوحدخرإلهىالةالرهذهانأيضاويقولوكامض

انيتهولضيزاأللحتفكتببألترجمذاسلوبهيتحسنالذىالجديد

التخالهوومحاولةةؤالمحعحلنالمنكلفةغةالبكحالبععليهايغلبالرسالة
ئادبيةاقدرتدفوثيملوبأكتابةفىحلموحاويثفالكاتببالفصاحة

هذهكاتبهولىهـبحبلىايقتناعالصعبمنانهذلكحنويستنتج

ومالصةكاموحااكثرالشنيهبظرسرسالةداانموفاتويقولالرسالة

يتميزالذىأسلوبهاتاالولىبطرسرسالةمنالمحرلروح

بطرلهسالةرسمنأتملمكانةفىيجعلهاالفكرةوضوحدموعبالغهوض

كانبينماانهجبروعادعىكهاالقوليمكنوقدهذااألولى

قدسبطفاتثثهوإالةالركتابةفىلبظرصاليمنىاليدهولهسلوانس

لهريتضحضاومنالثانيةالراللةكنابةفىآلخراشخصااستخدما

الرسالتبنفىاأللهحلوباختالف

النهشراتبعخمىفيتهتبسالرسالتينبينمقارنةيعقدمايورولكن

شخصمنماانهأعتندانىديقولثمتاألولىبطرس4رسافىالعظمى
للسوصفاوادقأكرتعبيراكلهاتتوجدالانهوأحساالاتالكلهذهقرأ

تلكمنالعالمقخرتالتىالقوةوعنعهدهابدايةفىالناهضةالمسيحية

والفرحوالمحبةءجاواديهاناهافييتجسمالتىوالعباراتالكلمات

القوذ5هذمثلفىعباراتتردلموأنهاألولىبطرصرسالةلملئضوالتى

بطرسلرسالةبالنسبةأمايوحنارسائلفىحتىوالبولسرساثلفىال

ثارةباةمملمأنهاشهحكهذابتمريحيدلىأنثحديهكنفالالثانية

تميزالتىالمحبةوشعفهالعحلفروحينقصهالنهاالوالعمق
النغمةنغيرفىسبباايهأنيهكنالالظيوفتغيروأناألولىالرسالة

الرسالةدءلقرالنتجهاالونىالرسالةةءامننفرغحالمانلمسهالذى
الثانية

األسلوبالختالفتعئيلمنمالنهموالمحافخالعالمذلكنتاجاستان
الثانيةعنولىالملةالركتبمنشخصيةاختالفسوىالرسالتينبين

بنالرسإلتحوبينالكلىواالختالف

3ة01



لماألولىبطرسرسالةثكلمة963توجداللغويةالناحيةمن

فىتردلمالثانيةسالةاتكلم032يوجدأفكماالثانيةرسالتهفىترد
قدفالكاتباألدضلوبفئاختالفمجردليسهذااناألولىالرسالة

ولكنالمناسبةواختالفالمستيعيناختضبسببومفرداتهأسلوبهيغير

ضرمنلنهحفىوشمامىجوهرىاختالفهوالرسالتينناالختحف

هالرسالتينكتبواحدشخصيكونأنالمحتمل

الىبوخمموحتشيرالثانيتبطرسرسالةمنالدالئلبعضهناك4

اشناسأتحتىطويلقتمقدأنهفامتأخرلتاريخترجعالرسالةان
عنالحديثنجدثم3كليةثانى11ءالمجىفىاألمليفقدوندأوا

االيمانسومؤلوممءباوا32الماضىكرجالالرسل

الماضىعنشاحيةكريطتسوىالرسالةزمنفىيكونوالمالمسيحى
اييمانوظيءبدوبينالرسالةكتابةبينلجيالمرتفقدالبعيد

34المسيحى

صارةكاالثهايمتفيهئنحتالزمنلمرورتحتاجاثاراتوتوجد

يسوعبنبوةالشبهقريبةرهحااابظرسوتقربالى

حتىيكتبلمالرابعاكببلأنمعاهذ91و1281يوحنافى

م001سنة

الفقرةههلىومن61و351بولسارسائلألىشارةاومن

كلفىمنتئرةكانتبولسرلهمائلنأيتضحشارةافيهاورلتالتى

الكنابلنسفارتضهبرنكانتانهاثمعامةأصبحتأنها5مكان

رساثلوأن61كلهاالرالئلمعجنبالىجنباالمقدس

تحفللمأنهاالمؤكدومنم09سنةحتىسوىوتنشرتجمعلمبولسى

وقتمروربعدمموىالمقدسةالكتبباقىمعجنبالىجنبامقدسةمكانة

كتاباتهاعلىطويل

رلهساتلعنالكالماهذامنليكتبأنالمستحيلمنلنهيثبتوهذا

دىالميالثانىاقرنامنتصفحوالىسوىبولس



فىكتبتالثانيةبطرلحبرسللةأنعلىتجمعتكادكلهااألدلةن

ءعلهاوانامثالالقونحتىبهايسنشهدلموأنهمتأخروقت

مطلقايشكوالمانثممعهذالبطرسينمسبوهالمالعظاماالولىالكنيسة
حتىطويللوقتتحتااشاراتبهاليضانفسهاوالرلهسالةأهميتهافى

سفر2خهلنهاموالتانيةبطرسرلهسالةيميزمأملوأنتفسيرهايهكن
أرأسضمنجادايضالمفرواخرالجديدالعهدفىكتب

الجديدالعهد

بطرساس

هذاعلىالجوابانبطرسأباسمالرسالةارتبطتكيفولكن
ولكفذاغريباذلكيبنوصدقصدعنبهارتبطتأنهاهوالسؤال

فرساتلقديماوطيعيةشائعةعادةكانتتلكأننتذكرأنيجب
كتبهاالذىهوغالكلونتلميذاأنبلكاتبهاهوأفالطونيكنلمونطلف

كتبتوقدتهمكتباافىنخبراالتقليدذلكاليهوداتبعوقدمعلباسم
كسليهانءأسماتحملوالجديدالقديمالعهدينبينمافترةفىكثيرةكتب

غيرهموكثيرونواخنوخوعزراوباروخىوموواشعيا

بطرصاسميحهفاملهبلدبيوجدالجديدالعهدزمنوفى

هسبطويا9وبطرسوعظاتبطرسانجيلفهناك

وتجعلهاالكنابةفىدلتبعالتقليدهذاتفسرواضحةحقيقةهناك

تحملوملحدةمضللةبيخيكقبونلنفسهمالهراطقةكانفقدمعقولة
لمؤسسىالسريةماتعالياهىالكتبتلكأنادعووقدالعظامالرلهسلءأسما
علىبالمنقالكنيسةردتوغدشفاهامنهمتسلموهاوأنهمالعظامسةالكني
أنالبدكانالتىالنعاصبمرجالثافيهاأبرزكتبافأصدرتالكتبهذه

لكتاببالنسبةغرابةوجهأىهناكفليسذلكمواجهةالرسليقولها
بنالعاملحديكتبفاءبهيكتلمبظرلىأنمعرصبطاسيحمل

قدالعصرذلثفيهغضاخةالعماليعدكدانكهذاكثاباالمجهولين
التهدصالروحلهأعطاهاالتىالرسالةيقدماذمتواضعاالشخصذلكيكون



الىينسبأنجديرغيراسمهأنيحسالنهبطسرساسمحت
01الرسالة

ذاترسالةولكنهاسهمةرسمالةليستالثانيةبطرسرسالةان

اآلدابشأتمنيقللوناكافلفاسالىكننبتالثهاعظهىأهمية

قبل5حدعندذلثكلبوغفنيجبوكانالمسيحيةوالتعاليمالمسيحية
المضمللةالتعاليمتلكخطريستفحلأن



الولاالفصحئاخ

األبوأبفتحالذىالشخص

اللرايئالىاءورشولهدمسيهصيسوععبدبطزسطننهه

هيهصألسيئوعإلهئاوئلمخئلصبهرلمتالميأإيمانماثمينمعفا
111أل1

ومعرفةهبصعينذيلكلجييلهباشارةالرسللةهذهتستهل

ثييناايهانامعنانالواالذينالىدايكتببظرلهىانالجديدبالعهدكافية

سبحمهسمعاننفسهيسمهوهواللنامساويا

ذلكعلىواحدجوابهنماكالناسأولئكهممن

لليهودعنلهماتميباألمممنكانواالناسأولئكأنالبد

قباليكونوالمفالذينالمختلراللهحممعبفريدكرمرفىكانواالذين

أجنبيينكانواوالذينا2بلاالمخقاراثهشعبصارواثمعبا

21131لفسسابينقريصارواوبعيدينالموعدعهدعنءوغربا

الذينأذانفىعهيقمدىلثاكلمةمستخدماذلكيوضحهنابطرسان
بطرساليمانومساوثمينفايمانهمثسمعو

هطكلمسسةأقمدفاصنعههىباليونانيةوالكلمه

تعبرالكلمةتلككانتوقدكرامةشعنىمأمسماوتعنى
بلدفىكمواطنيناالقامةحقيمفحونكانواالذينواألجانبءالغوباعن

يقولانطلكيةعنيكتبوهومثالفيوسيفوسعنهمكريب
كانواأنهمأىنينالمواطحقوقكليمنحونكانواانطاكيةفىاليهودأن



واالمتيازالكرامةفىاثممئيناثدينةسكانواليونانللمكدونيينساوين
المحتقريناألمميينمنصانواالذينأولئكالهرسالتهيوجهبطرسفانولذا

والرسلهوداليدمثلمثلهمكمواطنينحقوقاعلىحصلواولكنهم
اللهوملكوتمدينةفىأيضا

المقدموالعجيبالعظيماالمتيازهذاعنحظتهماميجبئانشيهناك
عنيكتسبوهلمأنهمأىكنصيباالمتيازهذالهممنحلقدااللمميين
أىبسببليسالنصإلبهذالهمصارلقديستحقوهلموأنهمجدارة

قرعةءالقاطريهتعنةجاثأحدهمينالكماتيامافيهماستحقاف
انالقوليحكقفانه7خروبمعنىخاصمجهوداىبسببوليس
النعمةبسببكانانالوهمااللينوالكرامةاالمتياز

الهممعدلنتيجةاليهمءجاعليهحصلواالذىاالمتيازأننمب
بالوجوهيحابىالاللهألناالمتيازهذانالوالقدالمسيحيسوعومخلصهم

وغضلهاللهنعيةوأقساماجنسأومختارةأمةعندهليدفالئه
االرضأمملكلمحاباةدونمقدمةوامتيازاته

بطرسنجهيدعىالذىثسمعانباالسمذلكعحقةهانوا

ولقدالجديدالعهدفىسمابهذااالحيانمعظمفىبطرسيدعى
بطرسأوبصفاءيفعويلقبهأنقبلمعانمقبالاسمهكان
العهدفىفتطأخرئحادثةهناكولكن24و14أيوحناأ

حادثة11هذهوردتفأبنسمعانباسمبطرسنيهاىثبعيد11

مجمعقررفقد51أعيالفىأورشليغمجهعقصةفىلقدثكرت
مميينمصراعيهالعلىاألبوابفتحالكنيسة

أوالهالافتقدكيفأخبرقدعانسالمناسبةبهذهيقولفيعقوب

بطرلىدعى5141أعهالاسمهعلىشعبامنهمليأخذاالمم

مصراعيهاعلىالكغيسةأبوابفتحعندماالعظمىالمناسبةتللةفىبسمعان
انالوالذينلحممينبالخيةبظرسيبدأالرسالةهذهفىوهنااللمم

أيضاوالرسلايهودكاأللهملكوتفىكموأطنينالقامةحقاللهبنعمة

فيهالقبالتىفقطرىاالتوالمناسبةسمعانباسميلقبأفونجد



االمتيازلمهذامنحفىالفعالةداةاكانعندماكانتاالسمهذا
لألممعين

هوبظرصبأنيذكرنااالسمفانلهممعانبطرسيدعىفعتدما

ممىالهالمائةقائدوسلكرنبااألبوابفتحانهاباألبوفتحالذىالرجل

فىمميينالاالبوابفنحفىكرسولسلطانهواستخدم01الأع

فانسمعاقباسمبطرلهمريدعىفان51الأممأورشليممجمع

الموحدداالبوابفتحالذىالشخصبأفيذكرناهذا

المجيدةالخدمة

اكثرتعنىوالكلمةحالمسبيسوعبعبدنفسهيلقببظرسا

التواضععلىيدلاللتبهذاانعبدتعنىانهاخادممجردمن

القائدفمولهحىامةالعلىدليالاللقبهذايعتبرونالرجالأعظموأن

55162مزمور353تثنيةاللهبعبديلقبكانوالمثرعالعظيم

يعثوعاللهبعبديسمىأيضاالعظيمالقائدويشوع44مالخ

381صموئيل2انلهعبدكانالملوكأعظموداود4291

8707رمومز

ااروميةالمسيحيسولحبعبديلقبكانالجديدالعهدفىوبولس

1ايعقوبيعقوبمنكلويفتخرأاتيطساأفيلبى

اللهبعبيدءنبياايلقبةالقإيمالعهدوفىاللقببهذاايهوذاويهوذا

خادماأقنجدالجديدالعهدوفي023ءاشعيا37عاموس

لدامةهعبدانهالمسيحىاالنسانعلىيطلقالذىاللقبهوالمسيح
كولوسى66افسس722كورنثوس28111أعيالالمسيح

مسابممعنىعلىيدلاللقبهذاان242تيموثاولهى421

عهيتى

طهملثلنهيعنىهذاانةاللهبعبدالمسيحىيدعفعندماأ

ءالصماادواتهيعتلكتمامايئماالعبيديمتلكالسيدكانالقديمالعالمففأ

يعتبرفالمسيحىيسثطيعالالعبدولكن5سيديستبدلأنيمكنهالخادمان
ءملكالئه



كالنقديماابالتمامالةتصزفتتحتألهيعنئدتهكعبدالمشيحىت002
بأدواتهيتصرفكمابالعبديتصرفكانفقدبالعبدلهيحلومايعملالسيد

ملكالمسيحىاللعبدبالنسبذوالموتاةالحيحقيملككانضقدءالصما

يرثمابهويفعلءشاحيثيرسلهاللهأناذلئه

ألثهذاتيةحضوفلهاياطهأنهيعتبرالذىالشخصهوالمسيحىان

لثهتاماتسليماحضوقهكليسلم

ءعهياطاعةاللهيعيطنهتعنطاللهبعبدالمسيحىتسميةان3

وحتأللوهـللعبدالوحيدنالقانههوالتديمسالنامفىمرالسيدأكانفقد

يعترضأنيستطيعكنيافانهللناموسمخألفاشيئايفعلبأنالعبدامر
هذايسألانعليهمالمحيحىالوحيدناموسههوالسيدأمرألنذلكعلى

انلفعلأتمنطتريدماذابادياموقفاأىمواجهةفىالالسئ

الوحيدناموسههواللهأمر

خدمةفىداشحايكونأتيجبأنهتعنىاللهبعبدالمسيحىتسمية4

فراغأوحتالتوالأضيادالبهخاصوقتأىلديهيكنلمقديمافالمبدالل

والمسيحىدسيدهملكانوقتهفكلالعملمساعاتيحدداتفاقوال

الخاصلنشاطهقتودثهوقتقسمنوقتهيقسمأناليمكنهبالمثل

فىحياتهمتىلحظةحملىيخصصأنيجبفالمسعيحيريدماليعمل

الالحدمة

ألهناعدلعنهنايتحدثفبطرسأخرىنقطةالىأيضاونشمير

ومخلصذااللهبرهكذايهاتترالنسخوبعضالمسيحيسوحومخلصنا

ولسكنوالمسيحاللهغشخصالىيشاركانلوكماالمسيحسوعب

اليهالمثسارأتاليوننفيةفىتريناللكتاباالمريكيةطبعةوالموفات

سوعيومحنلصناالهنىاهكذاوردتفالعبارةفقطواحدشخص

هذلكيستخدممانادراالجديدالعهدألنترجعذلكوأههيةالمسميح

توماصرخةحمىلهاالمفابهنةيةوايءهبالالمسيحتسمىوردتكمافالعبارة

وليس0382يوحنااوالهىربىقالاذالربعلىتعرفعندما

دعسوانياذوتومابطرسألنالهوتمابحثموضوعأوجدلمثارهذا



تعبيراوليلسللهبفنتعبدالقلبهشعورطماعنيعبرانفانهمابالتهلمسيح
التعبيراتبأتممااحتقلبيةمشاعرهمايكلماقففىالهوتىموضوععن

هبالربيدعوانهالذىالشخصذلكعنتعبرأنعنتعجزالبشرية

الثمينةالمعرفة

ربناوبوعاقهمممعرلةوالالملمألبعمةلملكمءلتاكثر
12

تانىوالسالمفالنعهثةغريبةتبدوقدعبارةهنايكتببطوسان
هلبذلدأيتصدماذاناحالمسيويسوعاللهمعرفةالمعرفةمن

ثسيئايقصدانهام3إلمعهفةعلىيعتمدءثمىالىالمسيحىختبارايعزى
ذلكأخالف

هىفالكلمةالمعرفةعنتعبرايستخدماالتىالكلمةفىأواللنبحث
معنيينالكلمةهذهتعنىوقدنالمنعأل

اليونانيةالكلحةهىاهنعقفالكلمةالمعرفةازديادتعنىفد1

يعنىالذىفالجربحرفمسبوقةنجدهاوهناالمعرفةعلىالدالة
أنهاعلىسرهاتنهيعثنسنقهنفكليةاذناتجاهفىأونحو

والدممفالنعمفتهميرأدالذىءىالثاتجاهفىدائماتتجهالتىالمعرفة
فكلماوفضلأفضلالمسيحليسوعبمعرفتهواكئراكثرللممسيحىتكثر
واختبارالنعمةمعنىأصرككلماالمسيحلبسوعمعرفتهمنالمسبحىتثبت

النعمةعظمةأدركناكلمالنضلمعرفةبالمسيحتعرفناوكلماالسالم

عقلكليفوقالذىالسالماختبارمنوتأكدنا

دائماتعنىباليونانيةفهىآخرمعنىتعنىوالكلمةب

المعرفةعنللتعبرمثالالكلمههذهيستخدمبلوتاركانالهعرفةءمل

ولذاالهوايةدمبعنالناجمةالمعرفةعنلهاتيييزابالموسيقىالعلهية

لمظمالنسميهاالتهالمعرفةتلكبالمسيحالمعرفةتعنىقدهناالكلمةفان

أودةيثمعرفةاوجديدذمهارةتجلبقداألخرىفالعلومابالحياةعلم

فتلكسيحالميسولحمعرفةهوكلهاالعلومسيدولكنخاصةقدرات

االنسانيحتاجهاالتىبالذميسسةتافيأنعلىالقادرةهوحدهاالمعرفة



عليهللحصولاليثسريسثهالذئاسالما

كانتأفاظايسحخدمبطرلكانفقدذلكمنأكثرهناكولكن

كليةكانتفقدبالمعنىمليئةوكانتعحرهفىتعمالاالشائعة

هذهفيهكتبتىاكإوغتافىالوثنيةالعقائدفىكئيرامستعملةالمعرفةأ

الرسالة

الحكيةتعنىالتهمهغطفواعافاليونانلذلكمثالخذ

يجثوناليونانباحشوكاولتهدمعالهيةواالبشريةاألمورمعرفةبأنها

وئيسيتهـينلنبطريقتمعرفتهوعناللهعن

يحاولونكاثوافتهدايخالخىبالتفكيرعنهيبحثونكانوالقد1

صعابلمواجهةدهميقفكاهذاقىالمطلقالفكربقوةاللهالىالوصول

غيريدركأناليمكنوالمحدوثمحدودنساناوعقلمحدودغاللهالنثجهة

نهايةالىامتتصلاللهسمقالىأداقديماصوفرقاللقدالمحعود

اليهاالتوصقيمحناللهمعرفةان1117أيوبتنتهىأالقدير

نفسهيظأنأراداللهألنبلالبشرىالعقلاكتشافبسببليسى

تبنىالديانةكانتاذافاتهأثحرىالناحيةمنأماناحيةمنهؤا

احسنعلىفقطللقليلينحينحذتكونافهااذنفواضحفلسفىتفكيرعل

البسطلىيتركوعندشذفالمشةيكونواأنللجميعيمكنالنهالفروض

المعنىهذاأهوفةبايتصدأنيمكنلبطرساناللهعنبعيدين

طريقعنباللهالمعرفةتلكعنيبحثونأيضاكانووقدب

احتباراتفىأجتيازهمطريقعنهاءورايبحثونكانوالقدالتصوف

يقولأنمنهمللواحديمكنحتىاأللهيةاألمورفىللبحثغامخةصوفية

الغامضةالدياناتحلويقعوفلككانلقدأناوأنتأنتهوانااللئه

يقاسىالهبصلهادراميةمأهساةعنتعبرجوهرهافىكالكانتفقد

لتقدمجيدأتعدالسريدهالتعاليمتلككانتوقدثانيةويقوموبموت

الطويلالصياممنالبدوحانالدياناتتلكبتعاليمتعليمهميرادالذينللناس

الفراتضتأديةقبلالمالئمالنفسىالجووتهيئةالمفعراتجميععنواالمقناع
مناسيةلكلالمعدالمعيذءوالضوالموسيقىطريقعنوذلكالديفية



ءأثنااندياناتلتلكلمعتنقهيئ11اداعدذلككلمنالهدفوكانالبخيرحرف

حتىيشاهدونهمافىاينمجهأنالغامضةالطقوسلتلكمشاهدتهم

المقامثمالمائتثمالمتألملهاذلكمععوايت

الكلوليسمتصونإلنالجعيعفليسايضامصلكبنواجهودنأ

اماميزولأنيلبثالكهئااختبارأنثماالختبارهذااجتيازعلىبقادرين

فالتصوفدانمااختبارايكوتأنيمكنالولكنهاثرايتركقدالواقع

العادةفوثاختباتدائماوهواالقليةبهيتمتعامتيازهو

الفلسفيةباألفكاراليهاصلىالتهيهكنالالمسيحمعرفةكانتفان

اليهاالتوصليمكقوكيفاذنأهىفماالصوفيةبالمحختباراتأو

يقولالبولسانشخصيألمعرفةلنهاالجديدالعهدلنايوضح

أمنتبمنعالمانىايقولولكنهآمنتبمالمعالمانىأل

بهشخصيةمعرفةهىبالمسيحالمسيحيةفالمعرفة21اتيموثاولىا

مرعلىتنمومعهشمخحميةعالقةءوانشاكعشخصالمسيحمعرفةانها

الياماا

اللهبهعرفةيكئرالذىموالسسالنعمةعنبظرسيتحدثوعندما

ولكنهللديانةكأساسالقليةالمعرفةعنيتحدثالفافالمسيحويسوع
المديحبيسوعثسخصيةعالقةتعنىالمدميحيةانيقولى

لطهيةالمستحخرة

ةاألفومالناكلوهئتفذلهئةافيفذرتةأناغ
ندباألذثينيةوانمضبائمجدعاناائذىنةروئتقوى

ءثمرتهاتعميزاىلميةوانمباألظىصدءمواالناوه

والذاوؤيالشئمعازالفياقىألفسامقارفيكلفيالاللبهعة

وفىيئفابمالسكئمفىواتذاجتهابكلونباذاوأضغعينه
153



الغبرنيلصبرأالعةإهفاوفينشفمعولةوفيفةسلفضيلة

ءأليئاألضثلعوذؤفييةاخوودةالتويفيودىنة
37ا

لحظمىصورةفبد4و3عددفىالقسمهذامناألولالجزجفى

المسلحنيسوعورائعة

تهزمأنيمكنالالتىيةلإالقوةففيهالقوةمسيحفهوا

االرضيةالمحبةأنرىالبثعالمنافىالحياةمألحعىمنالنهايةفىتفشلأو

أنتريدماتعطىأنيعتسنطالهذهالمحبةألنبالفشلءتبودائما

الشخصحيالعاجزةتقفافهىولذاتريدماتفعلأنتسقطيعوالتعطيه

المسيحمحبةأنبالناعنيغيبأنيجبالولكنالخطريواجهالذىالمحبوب

تظاهرهاالمسيحقودألنوذلكدائماالمنتصرةالمحبةأنهااذيتقهر

هاندوتسا

لحياتناضرورىهوماكللنايهبفهوالكرمممميحانه2
التىالكلمةأنحظويجبوتقوانامسيحيتناالكمالالزمهوماوكل

يريدبطرسانالعمليةالديانةتعنىالتقوىعنتعبيرأبطرسيستخدمها

انمنيمكفناثمبالحياةيتعلقماكلعنيخبرناالمسيحسوعيانيقولأن
بلتالحياةمنالهروبالتعنمالتىالديانةيعطيناوهويجبكمانحياها

عليهأواالنتصارالحياةفىايندمانتعنى

أنهيعنىالذلكانوالعظمىالثمينةالمواعيدمبسيحانه3
المواعيدتلكأقيعنىمابقدرالثيينةوالعظمالمواعيدبجميعلنايأتى

حينمختلفبأسلوبذلكعنبولسعبروقدوفيهبالمسيحلناتصبح
02اكورنثوس3المسيحفىواألمينالنعمفيهااللهمواعيدداانقال

اللهمواعيدلجمإلعكذلكليكننعمدايقولالمسيحأنأى

وعدفكلالمسيحنعرتمادولماانهقيللناويضمنهايثبتهافهو

لنمن



ألؤفدهذاالحالفىعنهنقمولأننستطيعنلفناالكنابفيصإدفنا
لنا

لقدالالطلعفىالذىادالفمىمننهرببهالذىالمسيحاذ4

زتكابوعذركستيرةاللهنعمةيستخدمونكانوااناسابطودىقابل

كافيةالنعمةواناالعاءشىالثظمهىالنععةانأعلنوالقدالشرور

لعمةألنشهمالفظخحليةللقلقداعثعةفليسىولذاخطيةحللتغطية

تكثرلكىجديدةفرصاثةاللتلكتقدماوالخطيةلغفرانهاتكفىالمسيح

نيةوعندهميةالخطيحبوناناصمصدرهالقولهذاولكنوتعمل

منيحلصنااتيستطيعالذىالشخصهوالمسيجعيسوعولكنالخطأ

المسيحمعفالسيروقونهبحضوروينقيناويطهرناالعالمشهوةجاذبية

العللمهذافىنعيشدمنامالنهصحيحهالم11فسادمنالنجاةيعثى

أنيمكنفاننامعناالمسيعبحضورولكنتفريناأنالبدالخطيةفان

اغرائهاضدنتحصن

وهنساااللهيةالطبيعةءثمركااليجعلناالذىالمسيحانه5

يحدثونكانوافقدجيداالوثنيونالمفكرونيمرفهتعبرأبطرمىيعمتمخدما
كانوانقدواضحفهقهظاكولكنلهيةاالطبيعةفيالمثعامركةعنكثرا

واعهبرواااللهيةالطبيعةمنءىنبههوكمااالنسانبأنيؤمنون

اتفاقفىيحيواأبئههيممنوهأنالناصعلىماوكلذاتهفىالهياإالسان

فييمالكامنةااللهبةالطبيعةمع

المرأرةلمأمنانرىفنحنالحياةفيمثماهدهولمامخالفهذاولكن
االخالقىالفشلمكانكلفىونرىوالجريمةوالثمهوةوالكراهية

شماهدعصركلفيانناالعلياالمثلتحقيقوعدمالروحىوالعجق
العلياالمثلتحقيتىأوحيه3الراالهدافالىالوصولعنالتاماالنسانعجز
االلهيةالطبيعةيشاركواأنالبثمرمقدورفىبأنهتنادىالمسيحيةولكن
تضعالالوقتنفسفيولكنيهوكماالبشرواقعتواجهالمسيحيةان

االنسانيحققهأنيمكنالحدودا

يوحناالفخمفلهموداسةحياةلهملتكونأتيتلقدئايسوعقال

الجديبمالعهدتفسير32م



أنمنيمكنناأنهألبسوععنالقدأصباءأأحدقالكماا01
ولكفهااللهيةالطبيعةيشاركأنبعقدورهنسماناأنمثلهنصمر

5وحدففيهسوعيالمسيحفىسوىالهدفهذاتحقيقالىيصلأنيمكنال
ذلكتحقيقيمكن

للطريقفيالسرستعدادل

بمجهوعةأنففمناالعدادقواناكلتجييععلىبطرسيحثناالفقرةهذهفى

أهميةذاتكلمةلناوهبتنيستخدمهاالتىوالكلمةالعظمىالفضائلمن

قدمأنهعنيتحدلثبئ1اعددفىالكلحةنفسيستخدماوهوكبرى
األبدىالملكوتالىالدخولبسعةلنا

ذاتالمحبرةاليونانيةاتالسئشاحدىضمنالكلمةهذهوتعد

5الكمسماامنمشتقسفطممشمنسفالفعلالحافلالماضى

أهداهماأعظممنكانبهاالموسيقيةالفرقةقائدحرفيايعنىوالذى

التىوالروائيةالدراميةالتيثيلياتتلكهىبالذاتوأنيناللعالماالغريق

والكتبويوروبيدسموسوفوكلياسكيلوسمثلأنالىكتبها

لقدهالم11بهيعتزكاأعظممنتعدزالتماالتىوالفنيةاألدبية

منيتجزبأالجزعاكانتالنهاكبريموسيقيةافرفتحتاجالرواياتكانت
كانوقدللغايةمكلفاالتمثيلياتهذهمثلانتاجكانولذاثيلياتالتنفس

الفرقواعدادوتدريبجمعمهمةعاتقهماعلىيأخذوناطنونموقديمااثينافى

الهامةالدينيةواألميادالمناسباتفىتقعمالتمثيلياتهذهوكانتالمومبيقية

فكاهيةوخمداميةدرتيثيلياكتثالثقدمتديونيسيةمدينةفيفحثال

عنالبحثمنالبدوكنالتعبديةالحهاسيةاألغانىمنأخرىوخمسى

وأنالحفالتهذهفيالالزمةالفيقواعدادبتعريبينرمونأشخاص

منيعدوكاناخماد3وءمبلغالشخصتكلفكانتكهذهتينيليالت

الذينالرجالوأنثالالاالعدادالفرقهذهمئلوأعدأدتدريبالشرف

حبهموبدافعلهمالخاصمالهممنيتبرعونالمهمةهذهاليهمليوكان

والفعل3طممهفلقبعليهميطلقكانالناسهؤاللبلدهم

االمدادتعنىلذلكرالنهممةالمهية5بهذالقياميعنىمطمحممشمن



تعنىانهاكثرايكلفالالذىالصعيفاالعدادتعنىالأنهارةووسعة
الالزمةوللنقودكلنياتأالكلوبذلخاطلىطيبوعنبسخااالنفاق
ممقازبحفلالجديرة

التعنىولصبحتمدلولهاواتسعذلكبعدالكلمةالاستعتطوروقد
فقدثوعاىمنصداداأىأيضاتعنىبلالمسرحيةالفرقاعدادفقط
كماتوماتاثلىامنيلزمهمابكلالجيشاعدادعلىالكلمةتطلق

الفكرةولكنالحياذفىجيسلهفضائلمنيلزمهامابكلالنفساعدادتعنما

سعةوعنءبسخااالعداددائماتحمل

فضيلةبكلانفسهمحوأيسأنشعبهيحثبطرسفانولذا

يجببلاشنهخمائلمنمهكنقدربأقلالتسلحهذايكونأنينبخىكأل

بأالتحثنابطرسيلمحتحشمثاالتىالكلهةانمنهاممكنعددباكبرالتسلح

الفضلالحياةمنرفيععالبمستوىلوىفقنع

للىبظرسيذهمبا6ؤ5عددففنىاخرءثىيفوتناأاليجبولكن

المسيحيةالمحبةالىنصلحتىلخرىالىفضيلةنضيضأنيجبانناالقول

بأنهالقائلةةالرواقببالفكوذيذكرناوهنااالصليةالطبعةحسبوفلك

3كلهعأسموهماوهومطردلخالفىتقدمالحياةفييكهنانيجب

ويجبهدفهنحوالجيثمىتقدمعنللتعبيرلستخدامهايمكنكلمةوهى

يستشهدالمستمرخالتحثالتقدمهذامثلالمسيحيةالحياةفىيكونأن

حركةعنعبارةتكونأنيجبالالمسميحيةالحياةانيقولبمثلفاتمو

لحظةاهكتاألمميكونأتيغلبفقدمزمنذاشقصوريعقبهامبدئية

ةالمسيحيالمطالبتحقيتفىفشلثميةالمسيحالحياةءبدفىالحماسمن

هذللثبعد

يبذلواأنشعبهيأمرسنبلىلخرىأساسيةفكرةالىبنايأتوهذا

يتألقأتيجبالمسيحبةالحياةفىأنهلىلكفيالقياماجتهادكلي
بخوفهخألصكمتمموابولسقالكمااللهفعمهمعالبشرىأنجهود

المسرةأجلمنواتعطوأنتريدواأنفيكماللالماهوأدئهألنورعدة

ولكنءشىكلىاساصهوااليمانأنصحيح31وا2فيلبى



مححأاالطفقعلىأيماناليشقأبععليةالجياةفىيظهرالالذىإليان

ولكنةالمسيحمواعيدلتصديقفقطضرورياسليفااليمانبولسيعلن
احدوطاليسأرسطأالبجيشرالمسيحمطاليبلتتهيمأيغمارىضرر

نظرياتنالثتوجدانهفييايقولسعلدة11همعنمناقثسةكنبقدمؤلفاته

وتكوينوالتعليمانبالىتأتىقدفالسعادة1السعادةسرحولتدور
والسعادة3للواحدقسرمكمااللهمنهبةوهى2صالحةعادات

النظروجهةمنوالحتيقةمتقلبةظروفرحمةتحتوهىالصدفةوليدة

الخاصةمجهوشاتناولجهالنهبةعلىتعتمدسعادة11أنالمسيحية

نخفسفىولكتنابمحبهودناعليهنحصلأىالخالصنكسبنحنوكلك

هحأسحالحياةوهوالغرضنحوللتقدماجتهادكلنبذلأنيجبالوقت
بمثلذلكمقارنةمنافيطنبالفقرةهذهعلىبنجلويعلقالمباركة

انفيقولاجاهالتتوالخمسالحكيماتالخمسعذارىالعشر

نتيجةهوالزيشاولكئشاصمجهودأىوبدوناللهمنلناوهبتقدالشعلة

دوتنبرتخمفرمأنللشعلةيمكنحتىالمخلصالبثصرىالمجهود

نسانايعنىالاللهءوسخااألعمالمناالنسانيجردالاييمانان

بينارتباطهىوأنبلهالىحالةأممىفىالحياةانالمجهودبنلمن

ههالمجهودأتناونعمة

سثللفعععلم

أنويجببكاملهااتبنكهايجبالتىالفضائلقائممةفياذنلنتأمل

الكتبتكنفلمقدكماشائعةكانت5هذالفضائلقوائغارأاألفنأنشير

عليهاالحصوللمتفذامنوكانالثمنغاليةكانتكماالشيوعاهذاب

يحاولثمنسفاهاالطالبعليهيحصلالتعليملنواعمعظمكاناولفى

وأنوحفظهاالمملوماتجمععليهتسهلقوائمطريقعنيستذكرهأن

الروحثيرأنيذكرفبولسالجديدالعهدفىشانعأمرفضائل11قوائم

انايصالحلطفلناةطولسالمافرحمحبةهو

نجدةالرعويةالرسائلوفى32و522غحطيةتعففوداعة

والصبروالمحبةاالحمانوالتقوىالبريقبعحأنيجباللهرجلأن

هرمساعىداكتابوفىاا6تيموناوساوالوداعة



كهاوإلتنفضييناالفصلئلهذهنجد7ا38ىالري
نهةانانية01برناباسالةدأوفىوالمحبةوللففموالوقارةءاوالبروالبساطة

وريانخصوالتعنكفالصبروأىاللهوخوفاللالحتيحتاجاالسمانلننجد
والتعقلالخكمتهالمتائثدنأبقهفلكفانالفضائل5بثذنتحلىوعنثمابخا

بعدالواحدةالفغماشمنالقائمةهذهفىاذنلنتأملوالمعرفةوالفهم
ىألخرا

ءنىكلأمساصهوفاييحانانبااليةالقانذهتبدأا

فماالتامةالثقةوموالمسيحيسوعيقولهمابأناالعتقادههواالجمان

المسيحقبولبلىالكاماليتهينافهلوصاياالكاملواالنصياعموأعيده
وفيهناوالقوثؤالسالمالسعادةالىالطريهتهولقوالهفوالفقة

بديةا

الالفضيلةالاثصليةالطبعةتسهيهماااليماناأليضاف2

5وهذممةفهـكسحىأباليونانيرآلوالكلمةدالثجاعةنحننسميهوما

عنللتعبيرالمثلىاليونانيةالكلمةانهاالجديدالعهدفىفادرةالكلمة

شيئبينتعنىقدوهىواالمتيازالتفوقتعنىانهاالفضيلة

بالنتائبمياتنىالذىدىللجالتفوقتعنىاليونانيةهشماندا

تأتهالتىالمثهرةالخصبةاالرضعنللتعبرتستخدموالكلمةالباهرة

اثلههلأعياعنللتعبأيضاوتسمتخدمالوفرةبالمحصيل

نافعة11الغظيمه

انهساالنافعالصهللحالمواطنتخلقالتىالفضيلةنعنىوهى
01المعيشةفنفىخبيراتجعلهالتىالفضيلة

انبلوتارلثيقولالشجاعةباليونافيةكالباتعنىوالكلمةيب

الثانىالمكابيبنسفروفىللجبنعذرفافىالشجاعةمصدرهوالله

بأوالالهفواميسيبحلنأنهعلالموتفضلأنهكيفاليعازرقصةنقرأ

مجيداوتنكاراالنبيلةائندثوةللشجاعةنهوذجاديعموتهبأنالقصةتنتهى

613مكلبيينكلهااللمهولكنللشبانفقطلينىللفضيلة

صائبفكالمهاالمعنيبنهذينبينهناللمفاضلةداعىوال

يبأ75



أحدفىأوالناسعنبعيدامومعةفىءنزواافىيظهرالااليمان

ثمواالنساناللهخدمةفىالمثمرةالحياةفىيتألألولكنهالبعيدةاألديرة
مصدرهاوعنصاحبهاعنتعلنالثحمجاعةفىيظهرااليمانأن

أمحنعةهىاكليهواالمعرفةالللشجاعةويضاف3

ظاهرىنالفاخوجودمعالمعنىفىالكلية5لهذمشابهتانكلمتانوتوجد

االمورمعرفةدابهعنىمةالحاتعنمنطاليونانيةفالكلمة

العللمعرفةتعنى3هخنطفالكلمةوأسبابهاوااللهيةالبشرية

كلمةأننجداألخرىالناحيةومنالعحيقةالروحيةءواألدثميااألولى

تجاهعملهيجبمامعرفةانهاالعمليةالمعرفةدتعنىعنثفحأ
بهاأتفالتىالمعلوماتتطبيقالهتودىالتىالمعرفةانهامعينموقف

ومواجهةالتصرفحسنمناالنسانتمكنالتىالمعرفةانهاالحكمة

يلؤمهفااليمانولذاناجحةحكيمةمواجهةالحياةومواقفاظروف

لمواجهةالعمليةالحكلمةالىبدورهمايحتاجاناللذانوالفاعليةالشجاعة
اللحياة

أنثالنفسضبطأوثالتعففالعمليةهذهالىيضاف4

فضيلةوهىالنفسىضبععلىالقدرةحرفياتعنىباليوفأنيةلكلمة11

كثرااالغريقءمظمافيهاوكتب1عنهاتحدث

امناالنسانموقفتحددمحنلفةتحاأربعطاليسارسططلفردافقد

خضوعاللعقلنزوات11فيهاتخضعالتىهىاألولىاحالةفاتزواف

الحالةهذهنسمهانناالعتلبفهزاتنتهفالمعركةتاما

فالعقلتماماالنقصىعلىهىالثانيةحالهاواالتامباالعتدال

اننزراتتسودحيث8المعركةاالنسانويخسرتمامانزرات11يخضعهنا

فجدبنالحالتهاتينوبينالجامحةبالشهوةذلكتسميةويمكن

النزواتتولوالذزواتالمنطهتبينفيهاالحربرحىتدورالتىالحالة

الموقفاهذانسمىانناةخاسمعركةولكنهاالمعركةوتستهرتسيطر

بالتنأتضا

وينتصووالنزواتالعقلبينالمعركةتدورحيثحالةأيضاوهناك

ب8



ضبطنسميهااننارابحةمعركةولكنهاللعركةوتستمرلعقل
لتعففاأولنفسىا

التىوالمكانةالمميحيةالفضلئلأعظممنيعدهذاالنفدضبطان

علىدلياليعدمهابارزةمكانةالفضيلةلهذهالمسيحيةالتعاليمتفسحها

كلمنمجرداالنسانبأقتنادىالالمسيحيةفالتعاليمالتعاليمهذهصحة
فىوالرغباتالثزوات5هذوجودتفترضانهابلعاطفةأوورغبةنزوة

خادمةتبفىفانهاولذااالنساتارادةسيطرةتحتتبقىولكفهااالنسان

فيهيتحكمسيداوليستله

باليونانيةوللكلمةلهالثباتفضيلةالتعففاالىويضاف5

الفضانلبملكةالفضيلة5هذيدعوكرشمتومانخهثمطعمه
هقدولمخعمفكلعهسلبيآلكلمةالصبرولكنالصبرمترجمةوهى

بالشحباعةتوحىاليونانية

وتحملاليومىاالختيارىاأللمبأنهاالفغميلةهذهشيثمرونيعرف

رىسكنداديدموسمبويوالكرامةالمرجوةالفائدةجلنصعاب

تقابلهالتىالمواللصعابالبارتجشمانفيقولأيولباسجاياعلىمعلقا

والمقاعباآلالمايحتقرأنهعلبتحتمالفضيلةولكنالحسفاقدلنهيعنىال

اللهسبيلفيبهايحسالتى

يعنهافبيساطةهذااأللمقبوليعنهالالمسيحىالثباتهذاأن

اتيفسوععنانيينعباكاتبقالمواجهتهفىايجابىعمل

أمامهالموضوعالسروربمنرىبالخمستهيناالصليباحتمل

ماكلتحهليعنىالمسيحافالثباتالثباتهوهذا212اعبرلفيين

فىاتخطبىالىوالحوادثالظروفأتسىوتحويلبشجاعةاليامبهتأتى

المسيحنحوقدماماماالىالطريقفى

والكلمةألألتقوىألفضيلةالثباتأوالصبرالىيضاف6

انجذابغيرءىبثتوحماتقوىكلمةوحتىترجمتهايصعبالمحصلية

الصفةبهذهيتحيزالذىفالرجلشعيتينذاتكلمةحمحثعدهنسككلمة

ويعطياالخرينيخدمليضاولكنهحقهاللهويعطىبالتهاماللهيعبد
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كمتةسليمةقةعباللهتربطهالصفةمهذهيثميقالذىلؤجلمقهم
منوأديانةالنقوىتعنىالصغةفهذهليضاسليمةعةبالبشرلهتربطه

فحسبالنظريةالوجهةمنوليسالعمليةاناحيةا

الذىالرجلفىنتاملأنتحسنيتماماألكلمةهذهمعنىنفهيأولكى
اتسقراطهيماإرجلاهذأالصفةلهذهممثلخأالغريقيعتبرهكان

طوةيخطويكنلم4أحتىجدينأتلىوتقيأكانبأنهيصفهاكسينيفون

بأنفةيوقعلمأفحتىوصادالمستقيماكانوانهءالسماارادةبدوناواحدة

اختارماأنهحتىرسنفسوضابطامعتدالوكانانسانأىعلىاألذى

فىأبداأخطأما14حتهوحكيماعاقالكانوأثهاثسهلالطريقأيدا

5811اميمورابيااكسينيفونابوالصوالخطأبينالتمييز

بهذهيتهيزالذىالشحصحيالالرومانيةالفكرةواردفولرويصغا

ةففضيلواالنانيةالفرديةءواألهواالمطامععنمرتفعبأنهلصفة11
أوالاجبالواالنسانيفارقالالذىبالواجباالحساستعنىالتقوى

المواطنينونحوواالبنةاالبننحووالعائلةايبنحوئملفةاشحو
ثأالمةنحوسثم

وكلماديانةلكلمةجوالنيهكلمةأقربهقنمطككلمةأن

تنبرالتىالعمليةالناحيةأهميةندركفاننامعناهالنرىتعريفهاحاولنا

يواجهفانهمسيحيااالنسانيصبحفعنعماسيحيةالمالذيانةكليها

لالخرينءازاوولجباللهنحوواجبمزدوجطواجب

تعنىوالكلمةاألخويةالمودةالتقوىالىيضاف7

عناالنسانيفصلالدينىالتمبدانيعتبرمنهنالةخوةامحبة

وخلوتهانلهلكلمةودراللهفنصصغوتعكراثخرينفمطالبلالخرين

انالمضايقةمنءنووكانهاالبشريةالعالقاتتغحىوبذلكالروحية

علىمتهكياقالوقديزوجلمالعظيمأرواقىفيلسوف1ابكتيتوس

اوطفلينأنفجلوممابكثيركثرللعالميقدمبفلسفتهبأنةالزواجمكرة
البثمرىللجنسىلتعليهيتفرغلشخصيهكنكيفوقالدأأطفالثخة

لمأالبنهحماماليعطىماسيفيهيضعءوعاباحضارينشغلان
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المطللببأتتنادىالتىالديانةفىخطأهناكانيقولبطرسن

أنأوأتدينالشخحرعلىتهديداتشكلالبشريةوالعالقاتالشخصية

والديناالنسانبينتحولالمطالبتلك

المسيحيةبالمحبةيننأتيجببأسوهالفضائلفسلمولخيرا8
التىبالمحبةيتصفاتيجبفالمسيحىكافيةليستالخويةالمودةفان

راراألثعلىشهسهثرثيتجعلهالفىاللهمحبةوعمقهامداهاقتشبه

5بهذيتحيزأنيجباشيحىاانوالخاللميناالبرارعلىويمظروالصالحين
نحومناقهأخلهرهاالتىالمحبةتلكالناصجميعنحوالمحبة

االمفيحى

للطرجمافي

لئمتصبرتكثيخكغؤاكاتصنهألدث

ألنألمسيهرشبنابعوعفةلمهمثميردقوالغنرسلهال
تطهوقتدذتمسيرائمبمرأكقهوهذعفذلنالد

تخعلواأنلمافيضمهاااجثهذواريمباقىلككافةماخعاللما

اتزنذللثعنتغإذاألنمكنمزأبضيدركئمواخةكمونكم
رئفابملإلرضرذإصةكنمللقئمهاكذا4ياأبها

هاألبديعميحألعبسوعومخأصنا
811ا

الذىالفضاللسلمصعودفىالستهوارعلىهناشعبهبطرسيحث

معلوماتنااذدادتفكلماالنهابةحتالصعودعلىيثابرواوأنلهمأبيزه
مننونلكصيوعالمههذاعنلكثرلمعرفةأهالأصبحناماموضوععى
هذافىموفاتويقولالتقمممنمزيداالىيتودوالتقدمويزاديعطىله
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ساكوألجلهمعهنحيامابمقدارلكثرالمسيحعننعرفاننالصدد
الترنيمةتقول

بلسمكقلبكلليعترف

لبدادواماويعبدك

حبأيلتهبعفلثوباليحث

وأئئركثرلرالة

وكلماالمسيحيسوعمنعرولكثريقربناالفضائللهلمافصعود

هالترصىدواماعلىقدرةازددناكلماأكثرارتقينا

البدفانهللترقأمجهودأىلفيرفضنااذاخرىاالناحيةومن

حالمسيلمعرفةيتوثناالذىالهادىالنوروبدونياناعنصراان

وعدمالظالمفىالسسيعنىالمسيحبدونالسرلنهنايوضعفبطرس

رسبطوصفأحسبأيضاونصربالطريقرويةعلىالقدرة

فىتبدوكمافقطاالمورؤيةيعنىالحياةفىالنظرقصرانالنظرقصار

الروحىالنظرقصرانبعيسثمدىالىالنظرعلىالقدرةوعدمحال11

ولكنذلكمنأبعدهوفيماالتفكيروعدماألرضعلىميونناتركيؤايعنى

علىعإوننانغلقأتالسكفمنكاعيونناقفلتعنىقدأجملةهذه

أنفسفاحيالنراهاأثيدتالتىءاالشيافقطفنرىنراهأننريدالما

عيوننااضاغأوالنخلةصرخظريعنىالمسيحبدونفالسيرالعالموحيال
ةالحتيقةعن

فضائال11سلمتسلقعلالقدرةعدمانالقولالىبحلرسيذهبتم

المعحوديةالىمنالهىبطيشرالسالفةالخطايايرتطهنسيانيعنى

ذلكحالسماراراكاننمدفقبنللبالغالمعموديةكانتالوقتذلكففى

الجديدهالظريتىانصليئولالتديهةطرقهيتركأنالشخصاتخذهالذى

فانهالفضائلمسفيبالصعوثيوديةابعديبدأالالذئافاالنسان
أنكثيرونعتبريونخذمهاجتازالذىاالختبارمعنىمنيتحتهقأويدركلم



ينضمفالذىالكنيسةلعضولالنضمامامرادفةالمعنىبهذالمعمودية

عضويةمعنىبعديفهمتبملمحفانهعليههوماعلىيظلثيالكنيسةلعضوية

سلموصعودناتتهدمنابدايةيعنىللكنيسةانضمامناألنالكنيسة
الفضائل

دعوتهمليجعلوايجتهدواقهشعيحثبطرلىفانذلككلويسبب

فهواللهمنعوةالأنصحبحبالغةأهييةذوالطلبهذاانثابتة
الهحتطمنالماوإحمتهشعمتهفبدونشعبهرعيةضهنلنكونأهلتالذى

معهالشركةدعوةهىهدعوتانءنىأىتوقعناولماشيئانعملأن

فهمفىيساعدنالذنكتشيهالنأخذجهداىبذلمنيعفيناالهذاولكن

الفارقمعوالقياصالحقيقة

كلمئمحرومانراغالماالتقطرحيماثريارجالانلنفرض

الشخصهذااقبالمجسانالجامعىالتعلمفلىصةعليهوعرضءنى

يتوقعهيكنلمعظيغاكياففهوبهايحلمكانماةفرصالغالملهذايقدم

ويدرسيعمللممااالمتيازبهذايتمقعلنيهكنالالغالمهذاولكن

فلكىلهالمتدمباالمتيازاستمتعكلماأكثرنفسهأتعبوكلماويتعب

ثمالمجانيةالمنحةعنصرانيتوفرأنيجبالمفعولنافذاألمتيازيصبح

اللهمعلموقفنابالنسبةوهكذاالشخصىالمجهود

النستحقهانكنلممجانيةدعوةونعمتهبرحهتهدعاناقداللهفان

االمتيازأبهذانستهتعلفىجهدانبذلأنيجبالوقتنففىفىولكننا

ةالدعو5وهذ

يتهدمانهلنايقرترسبطفانالطريقهذافىقدمالرنافان

الطريقفىذلكبعدنعثرالثماألبدىملكوتهالىالدخولبسعةلنا

نرتكبأوءنثطىلنانناالعبارغ5بهذيقصدالبطرسانلبداتزلوالنا
فىنعثرلنلننايعنىتهولذافالزحفهمننوعالنايصورافخطأأى

نحوقدمااللشربدأتافلوالمؤخرةفىونتركالمقدسالزحفاهذا
كلوبرغماعظمتكوناللهمعونةولكنلمعظيماالمجهودكونميءالعال



نصلحتئالتقدحفىموتبلثعفرأاليمكننافانهالمضنىلمجهود

افطافنهايةالى

عارلمهقا

3وفيوإنراألموبهفهعذز6كم5دىئجأدأرهذأفياللذلك
عتماحفاأضهدالحافينقافىونثأتينهالمن

مفكىخلعأنعايماذيهرابا3نهفسه1أنالععنكغهذافى
أئفمألختهدلمءانضأانعسهعتسوعوئنالياغننكماية
األموربفذسعينكلةشذكرونوجعاهـئدةتكونواان
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عىشيئإبنالنهقرةهذدـفىبظرسيريناالراعىاهتماميظهرهنا

كيرننهوأوالبفالتبثالمعلمومناشدةقعلبمعنثمالمبشرتبشر

وهانلالنىالحقائتىارجاعانهقباليعرفونهبماالناس

قدرهاحةيتهدرومالمأنهمأوأسترجاعهايرفضونأنهماذلذاكرتهم

أنوالمعلمالمبشرعملنبأنغالبايحدثفقدتمامايدركوهالملو

ئمالمعرفذهلحلىومااوعيشهتعرفونهماتذكرواللناسيقول

قبليقولولكنهيثاقهاوالتحذيرالتوبيخالىذلكبعدبطرسيذهب

ومثبتعالمعبهنانبقولهتحفيرهيبدأفهوبالمعيحلشبهكالماذلككل

باأوالمعلمأومرالمبتعمنطيميماغالباإنهىننأنيصحفالالحهتفى

التوبيخمنأكئربالتشجيعأكخلنتائجيحققأن

يحفخلالنااكعمالحفىأفضلايجابيةبنتائجنأتىأننستطيعوأننا

حكيمابطولىكاذلقدوبيخهبموتاتهامهممنبدالوجوههمءوماكرامتهم

أنهمايبينأتلهونحكالناسلجعلطريتهةافخلأنجيداعوفألنه

01فيهمينق

نثأة



عنأيتحدثانهالجسدىموتهالىبطرسيشيرالفقرة5هذى

ايضابولسوهكذافعلةخيمخلععنكيايتحدثمدهجم

54كورنثوس2

الجسديشبهواانداتىاالمسيحيينالكتابقدامىاعتادولقد

النفسانقائاللمديوجنيتدالىالرسالةكاتبكتبفمتهدبشيحة

العهدفىءبا17رحألتالىيرجعوالتشبيهفانيةخيمةفىتسكنالخالدة

كانواألنهمخيامنيعبشكانوالقداقامةموطنلهميكنفلمالقديم

حياتهانجيدايعرفبحىاانالميعادارضذحووسياحتهمطريقهمفى

االبديةنحواآلتىالعالمنيحورحلةولكنهادائمةاقامةليستالعالمفى

يكخيوجهموتهعئيتحدثفبطرلى51عددفىالفكرةنفسىونجد

ورحيله

استخدمتقدوجتبطرساستخدمهاالتىالكلمةهذهوان

الميعسذارضنحووتوبههممصرمنالحمرائيلبنهـهرحيلعنللتعبببر

التحولانهعلىوالايةالنأذعلىالموتالىينظرالبطرسفانولذا

التهميعاثأرضنحوالتوجهلنهعلىلكنوالظالمالعدماالى

هذهتكونقدنهايتهبقربأخبرهقدالمسيحيسوعأنويضول

يوحنافىوردتالتىالنبوةتلكسبطريسوعبهأنبألمااشارة

وأنخشبةعلىيعلقيوميأتىأنهيسوعأنبأهعندما91و1281

مجيفهقاربقدكاناليومذللة

مورأهذهحينكلونيتذكبجعلهمأنيجتهدأنهبظرسكلرفينم

مرقسانجيلالاشارةهذهتكونقدالعالمهذامنهـوجيخمبعد

ايرينايوسانبصرلسعظاتسصةخهومرقسانجيلانيقولفالتقليد

بطرستلميذكاناكمرقسفانوبولسبطرسموتبعدانهيقول

فىعاشالذىبابياسويقولبهيبشرأنبطرداعتادمافدونقد

أيامهافىالكنيسهبأخباريتعلقماكليجيعكانالذىثاالثانىنالغناية

كانالذىمرقسانفيقوقاايرينايوقالهمانجفهمعهامردباألولىا



ماجمعهكلترتيببدونولكندقةبكلكتبقدبطرقىألقوالفعسرا

تابعايكنولمانفسهالربمنهسامعايكنلموأنهعملهأويدموعقالهعما
رسليطتبيعتهوترجعقلتكمالبطرستاببعاكانولكنهله

مننخظمةرةبصهالربكالتيقدماأنبظرسودميميحاولمتأخرلوقت ألنالذاكرةمنءإثياايعضتدوينفىمخطئاكنيمرقسفانلذا

منهلييطأويحذفأندونسمعهماكلتدوينكانالوحيداهتيامه

شيئا

تعنىقد5مرقدتانجبلةبطرستبثصربينيوبطدائمافالتقليد

ايدىمتناولفىيكنبطوستعليمأنالىهنابظرسخروجالىاالشارة

بطوسوفاةبعدمرقسانجيلفىالشعب

الحقلشعبهيقدمأنرلمىبطالراعىهدففانحالأىوعلى

الحقهذايتذكونحعلهمفىسيجتهدوأنهاألرضعلىياتهءأثناااللهه

موتهبعدباستمرار

يعموعاسبمليتفكروابلأسمهاليتذكروالهميكتبلمانه

المسيح

اثاصأوالحقاثاليةالرسالة

رومحعيىرلمابقؤةرفناكمءإذمضئةضرافاتنذبعنالألن
افهناخذشألنهيرعظىئعاينينقذكئابذومجيئهانممميح
المجدءمنفناصؤثعليهلياةذومحدأكرايمأآلب

حمغناونحنبهشالميراتاالثعىألحبيبايىفوفذااألشعنى

انمفدشانجبلفي4ذكئاماهالنكلئقبالالسوتهذا
6181أبناا



يقدمهاأنيريدكانالتئالرسالةالىهنابطرسأتى
لثسعبه

كماومجيئهيمالمسييسوعبناقوةدعنرسالتهكانتفقد

هذهمنالعظيمالهدفانالرسالةدراسةفىنتقدمحالمابوضوحسنرى
الهراطقةوأنالثانىالمسيحيسوعءمجىبيقينيةالناستذكرالرسالة
ذللثتأخرألنوذلكالثانىالمجعكرونينكانوابطريهاجمكمالذين

بطردرسالةفانولذاحدوثهامكانيةفىنيشكيالناسجعلقدءالمجى

الثانهءالمجىحقيقةلقأكيدأساساكتبتالتىالرسالةهفانية11

للمسيح

الحقعذابطرسدوقأنفبعدبطرسرسالةهىهذهكانتلقد

طبثيدلىنراهوهناالحقهذاليقيرلهالمعطىالسلطانعنيتحدثابتدأ

علىيسوعمعكانأللهلهأعطىقدالسلطانفهذاغربباوهلةالولييدو

وسحعللسيحالمقدمنوالمجدالكرامةرأىوهناكالتجلجبل

كتدعيمالالتجلىبقصةدثحيستبطرسانأىمعهيقحدثاللهصوت

المسيحمجدعلىكدليلولننحائعهواكملميسوعلقيامة

الثانىمجيئهوانتصاره

ض9مرقل8أ71متىفىفكرتتدذاتهاالتجلىحادثةوأن

االستشهادفىحهتعلىبطرسكانفهل98263لوقا8آل

القيامةأعلىنليالمنهالكثرالثانىميحالمفكللمجىمماثلىكنبها

الثالثةالناجيلففىالتجلبحادثةيتعلئفريدثمىهنالت

مناكانتقولالتىيسوعنبوةبعدميانحرةذكرهايردولوقأومرقسمتى

6182متىملكوتةفيثتيااالنسانابنيرواحتىالموتيذوقونالقوما

وثيقاارتباطاهناكأندألبيبينوهذا972لوقاأ9مرقس

الثانىءوالمجىالتجلىبين

يذكرأنالرسالةهذهفىرسبطغرضأنالمؤكدمنفافقيلومهما

فىأحقفيتهيبنىولنهالثانهـالمسيحءبهجىالحىانااليبضرورةشعبه

هالتجلىجبلعلىرآهمالساسعلىذلكاعالن



فبطرهىاألهميةةعظيمكلمةذجدالفقرةهذهمناي6عددي

يةرقعنللتعبرالمستخدمةوالكلمةعظمتهمعاينينكنالقديقول

المستخشمةاليونانيةصفةاوفىمسمهىمعاينينالعين

تحدننافلقدفنىلدحاصطذاتكلمةتعدالكلمة5لعذكانتبطرمىزمنفى

وأنياتفىتحوىكلناكانتالدياناتتللثوأنالفامضةالدياناتعنقبلمن

لكىثانيةمايقهثمويموتويقالىيعيثمىالهقصةفيهياتمثلعاطفية

ايالتميلياتهذهبحضورللعابديسمحيكنولمبعدالمولتاعليهيسودال

النىختبارافىيجتازأبعدهاوالتعليماالعدادمنطويلةمرحلةيجتازأنيعد

لىالمرحلةهذهالىيصلوعندماوالمقامالمائتااللهمعيتحديجحله

يعدكاتفانهوائياتالي5هذبحضورفيهالهيسمحكانالتىالمرحلة

الكلةاهذههوحينئذاكعليهديطلهتالذىالفنىواالصطالحمتم
عيانشاهديكونأنامتياونالمعداأصيحقدأنهأىمكا

آلالمشاهدعيانهوإلمسيحىبأنينادىبطرسفانولذاااللهيةلالختبارأت

صوتااليمانوباختبارالصليبالمسيحىيرىيمانافبعينالمسيح

فىالمسيحمعواحداحعلهتداتفايللبرويقامالخطيةعنالمسيحمح

وتوتهوقيلمتهموت

ايحقبيالأقوالا

إنحسنأنقعاونئاأفبتاديرلةالغبوفكعةوعنفنا

لضفعجرأنآا3مظاءفيموفىمنيرءسرابمدمآإلئهانطبفتغا
أؤالهتاماصلمينمابففىللضبحكبوه3ويطلمنيفار

تاتأئه2العىتصيرطمنليستالكثابنبوهبمملاق
مسوقينألفدبمئونالرامناهـفماكلمبذنانإهمممئميمةقطنيؤة
انقذسلىخاو8من

119112

3كال



مطفينمعنيينتحتملبجزيئهاألنهاصعبةالفترةهذهن
اوالاحتهالالاالقلالمعنىفىولنبحثالمعنيينهذينفيوسنتأمل

لناتتدمالنبوةانداتعنىقدالفقرةهذهفىولىاالعبارةانا
فانهتاحذلاليعنىبظرسكانلوالثانىءالمجىعنأفضلتاكيدا
ختبارامنالثانىءالمجىحعحةعلىألكيدااكثرءاألنبياأقوالأنيقصدابذلك

انهاالاالحتمالبعيدامرذلكأنومعالتجلىجبلعلىفيهاجتازالذى
قصدهذلكيكونأنالمستحيلمنليس

عضيياااهتعامهناككاتاتالرسابطرسفيهكتبالذيالزمنففى

تحقيهقهولهمبالنسبةالمسيحيمصحةعلىدليلأعظموكانالنبوةبالقوال
األولىالكنيسةاياملىوقكثيمفيهاتجددةكثتحانجدلنناالنبوة

العهداسفادءقرايقولعنبلالجديدالعهدأسفارةءقراطريقعنليسى

لذلكوتأيبداالنبوةوالألتتييهاكانتالمسيححباةأنمنالتأكدوالقديم

عنهننباواءاألنبياأتهوالثانىءالمجىعندفاعأعظمانالتولييكى

ايضاتعنىقدالفكرذغلذدافضلالثانىاالحتعالأننعتقدولكننا

لجىاعنءااألنبببهتنبأمالنيؤكدالتجلىجبلعلىبطوس5مارآأن

أننعنىفافساسااهثعلىالعبارةمرناغلويحصالثانى

حقعلىكانواءاألنبياأتخثلىدليللكبرهوالتجلىجبلعلىالمسيحمجد

الثانىالرببمجىأثبأواعندما

ءالمجىأنتوكدكلهاةءاالنبياروىالجبلقمةعلىالمسيحفهجد

8لهايسقعدواالناسجميعيتوقعهاأنيجبحيةحقيقةالثانى

بخصوصايضامردوجاااحتهنالثقبلمنقلناكماولكن

الكنابفىنبوةتأتلمداتقولاألصليةفالطبعةالفقرةمقالثانىءالجز

ألخاصتفسيرذات

تفمميردافتعنىالعباردهذهانمرينالمفقدامىقألا

تلكعناللثاماماطةكيفيةعنذكرهمأوالتاريخيةللحواثثءاألنبيا
الجديدالعهدتفشر42م
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يقدمونكانوامولكنالثاصةرائمهم7عنيعبرونيكونوالمفانهمةادثلحو
ومحتملكاملالمعنهذاانالواقعاللهماللهأظهرهاالتىالروىللنامس
يتحدثكانأنهالقديمالعيدفىالنبىرسالةبطالنعلىمةم11كأنتلقد
ءاألنبياءالميثينأرميااناللهعندمنشيئايقوليكنولمنفسهعن

3261ياأرالربخمعنالقلبهمبرويايتكلحونانهمبالتولالكذبة

ولممروحهسءوراالذاهبينالحمقىءلألنبياويلدايقولقيالوح
بهايتكلمالتىالظريقةهيبوليتسويصف313حزقياللشيئايروا
يريدونمايعلنواولمبقوتهميتكلموالمانهمدافيقولالحقعنءالنبيا

همءجاالذىالصحيحالكحمليقولواصالحةحكمةأعطواولكنهم
البرزى

تكلمعندماأنهتعنىفانهاالنحوهمذاعلىالعبارةنانملو
أىهنلكفليسىمعننمنيتنبأواأوالثسخحىرأيهمعنيملنوالمءاالنبيما

تلقىأنيجبكلماتهمفانولذااللهمنياالرقكانتلقدفردىاجتهاد
صاغيةأذنا

بهايقصدفقداخرنحهعلىمبارة11قفسيرويمكنهذا2

وقتئذبظرسكانفقدالخاصتفسيرنامنليستالكتابنبوةأنعلى

النبواتيفسرونواكاهواألنمرارالهراطقةافنكهذاموتنايويجه

وجهةتاللمبطريقةالنبويةالراللةثرحيحاولونوكانواأغراضهمحسب
فانة5نعتقدمماوهوكذلكاألمركانانالخاصةوأغراضهمنظرهم

أهوائهوفقحرهاويفإلمتدلهمةالكتبيتربأنألحداليمكنيقولبطرس

بطريقةوالنبوةالمقدسةالكتبينسرأنيمكنالانهالشخصيةوآرائه

لمايريدماحسبخأصة

لهانسانمنمابأفيصوحىفبطراألهييةبالغأمرايعدعذاان

منشيمأيفمراونفسهوألجلبنفسهالمقدسةالكتبيفسرانأحى

هذاعلىلدجابةثقاتالمقدسةالكتبتفسريمكنفكيفعنده

رسالتهمءنبيااتلقىكيفخرااسؤاالتسألالسؤال

اللهروحانأحيساناقيللقدالروحمنرسالتهمتلقواءاألنبياأن



التهالموسيتيستخدمكمالوقلمهالكاتبيستخدمكماءاثنبياستخدم
يدفىءمماكالتتماماحبيينكانواءاألنبياانأيضاالقولويمكنالموسيتية

ونمتنتجراللتهاننبىأعطىالذىهوالروحفانحالأىوعالالله

الروحبمعونةاالأيضاوفهمهأالنبويةالرسالةتفممميرييكنالأنهفلكمن

51و211كودنثوسازبالروحياتالروحياتقارنينبولدتالىكما

للناسبالحهتيأشفهووظيفتينلهأنالقدسالروحعناليهودقالوكما

المقدسةالكقبفاتوإذاعليهلتعرفوةالحقذلكفهممنكهميأنهكما
بأىاوخاصابتكارأىأوشخصىاجتهادباىتفشرهايمكسنال

تالقدصالروحبمعونةهاتفسىيجبالمقدسةالكتبشخصىهوى

مصعرهاهوالقدصالررحأنحيب

نحبئينيعذثانهالعلهيةأابناحيةمنلكيعنمابئماذا

الكتابالىدفىيعملىالروحكانوالعحوراثجيالكلففما1

تفسببرارفنأفلوالمقدلرالكتاببتفسيرقاموااللهباوشادالذينألمقدس

ولكفناالصحيحسيريئالههناتفسأنبغرورندعىأنيصحالالكتاب

الروحلقنهمامنهملنتعسلمالعظامالكتاببؤلفاتندرسأنيجب
لهع

يستقرالذىالوحيدنفالمذللثمنكثرهوماهناكولكنيب

الروحفيهيعملالذىيدالهوالمكانالكنيسةهوخاصةبمفةالروحفيه

ءخصوتفسرانيجبالمقدسةالكتبفانولذاالكئيسةهوحاصبئوع
امناالكنيسةولكنااليمافىابونافاللهالكنيسةوتقليدوايمانتعليم

المقدلهسللكقابودـثنهسهأنيجدلحدهمكانفاتاالييانهذافى

ينبعكاانلبرىنفسهيفحصأنيجبفانهالكنيسةتعليممعيختلف
القدسحالرهالرشادانصياعهمنبدالالشخصيههءرا7

بشريةءرا7أىتحملالالمقدسةالكتبأنعلىيصربظرسان
هذهمصتففانولذاةاللهروحطريقعنالبشرىللجنمىاللهناعولكنيا

الذىالروحنفسبثيادةبلخامةءآراايةنتيجةيكونأنيصحالالكتب
فىخاصةبصنةيعملالماشوالذىءاألمناالكتابدارسىغلوبفىعمل

الكئيسعة

أ



للثافىالصنحاح

الكنيهءنبياا

سيمكوناكمصذبةأئبياهـالشبفيأئضماكانولكن

فنموإذههالكبدعيالصونانرينذبةفيلجعونأنفهمييكنم
هالكاصهمأتةهونصلياصتراهنمئذىازبئرونضاكي

سرم

21

المستيعدباألمرليمسالكنيسةداحلفىالكذبةوالمعلمينءااألنبيقياأن
وجلباللهشعبتضليليحاولونكانواعصركلفىالكذبةأالنبياألن

ءالفبياهوالقصةظرسأنبناويجدرمةاعلىوالمصائبمارا

كانتالصفاتنالكألنوذلكصفاتهملنرىالقديمالعهدفىالكذبة

حتىالواومارسبطزمنفىكانواالذينالكذبةءااللبيافىموجودة
هذاوقتنا

ينادوأأنالاسمهمينتشرأنهمهمكلكانالكذبةءاالنبياانأ

ءاألنبيساكانسماعهونأليرماالناسيخبرواأنطريقتهمفكانتبالحق

1لح6ارمياوالسالمسالملهسالماسثميقولونالكذبة

سمالانهااللهالربيقولكانبينماالسحمىرييونكانوالقد
3161حرقيال

وقالدحديقرنىالمذابالنبىصدقياعمليهوشافاطأياموفى

الصادقالنبىميخاوهدثيفنواحتهاألراميينالهرائيلينطح5بهذانه

محبوبابالطبعصدقياكانسقدالحربالىيهوشافاطذهباذابالدما
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وهلكةاالراميينعللحربيهوشافاطوذهبقبلترسالةفاتلذا
21األولملوك

ارمياتنبأبينمابابلنخوثنهايةبقربحنانياتنباارمياط3أيا

يجبماالشسبأخبرالذىالنبىكانوبالطبعةللبابالشعبكلبعبودية

82ارميالمهملديمحبوبا5يسمعوأن

شكذبةاالمعلمينعنتالعظيمالزاهدوفالفيلثديوجينسويحدثنا

الجماهاعجابينالواأنهمهمكلكانوالذين54عصر

يسمعوهأنيحببماالناسيخبرأنهالكذابالنبىيميزمااهمان

وأملهالثمهرةهدفانيسمعوهاأنيجبالتىالحقيقةيخبرهموال

اثعيحنوال

مهخاقالكماالثخمىبالمغنميهتمونالكذبةءاألثبياكانلقد2

311ميخاابالفضسةيعرفونولنبياؤهاباألجرةيعملونادكهنتها

انهم11اتيطسبهاالتبيحالربحأجلمناليجبمالونيعانهح

65ستييوثلىاالمالوجمعتجارةالتتوىأنيظنون

المسيحىالشسبيهمتغلوقكانواالفينالناصهؤالمثلنرىانفا

تعليمدايسمىكتابوهوالديداخفىقيلقداألولىالكتيسةفى

الخدمةانظامكتاببأولتسميتهيمكنماأوعشراالننىالرسل

عنهمقاللقسدكاذبفبىءغذاأومااليطلفباالذىالنبانفيهقيل

حلماعثمخصرالكذابالنبىانالمسيحافيتاجرونانهمالديداخ
طربهلتحقيقلالستغالللداةالناسيعتبر

واالنحاللاالستهتارحياةيعيشونالكذبةءاالنبياان3
المسكرمنتاهابالمسسكرنحاتوالنبىالكاهنيقوكءفاشعيا

يتشعرمارأيتاورشليمءأفبياوفىدايقولوارميا827ءاشعيا

ويخثلونالشرفاعلىليادىويشددونبالكذبسلكونوييفسقونمنه



ءاالنبياحياةان230و3241ارمياألاتهمومفاخربأكاذيبهمعععبه

ءالصالعملعلىحضاوليسمتالشرورالرتكلبكاةمدالكنبة

دسسمكليقسشحخصاههءشىكلقبلالكلنبالنبىان4

انذىالحالمأونالنبىأنالهالىيتسودهمأنمنبدالاللهعنبعيداالنالهس

رحمةباليقتلانيجبأخرىآلهةءورابوايفدلكىناساليقود

58102ا31تثنية

الذلررالكذبةالمعليإلنوحفةقديماالكافبالنبىصفاعتكانتتلك

هذالعصرنازالتومابطرسزمنفىهالشعبتضليليحاولونكانوا

الكذبةالمعلمينصفاتهىتللث

ونهابتالظبةءاالنبياخطايا

ءاألثبياءبهؤالالمتعلقةاألصحياابعضدبطلنايعددالعددهذافى

الهموأعالكذبة

مهاليونايخةباصةيبكلمةانهالكبدعيدسونانهم01

اليونانىالفعلمنمثنقةانهاالوقتنفسىفىومثرعجبببماضال

كليتاألصلفيكانتاقديختاراالييعنىالذيهفعفعطاكمف

منومنهجامتهيدةامننوغاببساطةتعنىكانتلقذجليلمعناذات

شيصةعننقرأنفسهالجدبالعهدففمالنفسهاالنساناختارهالسلؤك

7151فىالأعالناصريبنووالفريشيينالصدوقيينطهندهن
طونأفطممنهنمذهبعنالتحدثيمكنلمحاندقد54125

اغالطونءبمبادييدينونالذينأولئكمجردمنأكثرثقصندالوانت

الفلسفيةوالفكرية

فىمعببنةقةبطرييومنونطءاألطبامنمجموعةعنالتحدثممكناوكان

طعينطأهنعمحلمذهبالىينتمونأنهملىعكويمارسونهاالعالج

اختارهاعتقادمجردمنأكثرتعنىطدنفنالكلمهأ5هذتكنفلم
بثوبالكلمةهذهظهرتماانسرعولكنبهوتمسكلنفسهالشخص
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الىجنالوالبدعقماقاتنثايخممعفبولسالمسيحيةالكنيسةفىخالض

والبدخ91و1181كورنفوسانبذهيايجبصشيئينجنب
يعرضثمومرتينمرذينذرأتيجبالمبتدعوالشخصالجسدالاعمن
301تيطصعنه

قبلاندهالىيرجعقالضانالكلمة5هذمعفىفىالتغييهذافلم

والحياةوالحقالطريةهوالذىيمسوعءمجىوقبلالمسيحيةمجى
المختلفةالعقائدمنعداالنسانأمامفكاناللهمصدرهاحقائقهناكتكنلم

المسيحءمجىبمدولكنيهماناالييريدمامنهايحنتارأنعليهوكك
رفضهأوالحقفبواماالناصعلىانوكللبشرااللهىالحقظهر

ارالختيداعهناكيعدلمطالمسيحفىاللهاعحنفبعدأخروبممنى

رفضهاواللهاعالنلقبهفىينحصرأصبحاألمرانايصلحالعقيدة

عقائدمنبهمنيمانيريدنجمايؤمنالذىالشخصهواذاالمبتدعفالشخص

بهااليهانيجبالذىاللهحققبولمنبدال

كانواالذينالناسبعضأنهوبطرسأيامفىيحدثكانفما
يريدونهمالتىءشيابايؤمنواأنرالحالناصيحضونكانوالمالنبوةنيد

انيمالحننيتيةءاالنسياكىانهالكلنالتىءشياامنبدالبهايومنواأن

أنهمواعلنواالنفيضعلىيلللمسيحبةبنمناهضأنفسهميعلنوالم
عنبعبداالناسمنكثيرينأغوواوبهذاوبلكورتهالممسيحىالفكزخالصة

أوالبدعةهىهذهثنيجيةوتدهريةبطرلقةبشريآاراكلالتباغاللهحق
هالهرطقة

ءثرافكرةأنالضمتراهمالذىالربأنكرواالناسهوال2

هوقالهممامأخوذةانهاالجديدالصهدفىمألوفةفكزةللناسالمسيح
0154مرقسكثيرينعنفديةنفسهليبذلءجاانهقالفقدذاته

حياتهبتقديماشتراعمدةوالمسيحوالشرللخطيةعبيداكانوافالذاس

هقيودهموفلثالحزيةمنحهمتدثمومنلجلهم

المفسييمدا732كورنفولسأبثهناكمتريقهداابولدقال
ذجدياالرةسنروفي331غالطيةداالنامولىلعنةمنافتدانا



بدمهاشتراهمقدالمسيحاتقائلينءالمسماأهليرنمهاالتىةالجديلىلترنيمة
انهشيئينيعنىوهذا59ياروأمةوشعبولسانقبيلةكلمن

أيضاويعنىءالشرابحهتبالتيامللمسيحملكاصاقدالمسيحىأنيعنى

علىأوالخطيةعلىءهباتضيعانيمكنالكهذاثيناكلفتالتىالحياةأن
تافرخيصةءاشيا

الذىالربينكيوناكانوابظرسزمنفىوالهراطقةالمبتدعينان

المسيحيعرفونالانيميقولونأنهميعنىربماذلكأيعنىماذااهماشتا
أنهمأوالبساطةبهـذهسلياألمرولكنسلطانهينكرونانهمتضوربما
الحدهذاالأنفسهممعءأمناليسموا

بلجسيحيونانهماعواثقدالناسهؤالصأنكيفقبلمنرأينالقد

وأكثرهممالمسيحيينجميعمنأحكمأنهمادعوالقدذلكمنوأكنر
تقدما

زوجتهيحباتيضولرجالأنلنفرضلذلكمشابهاموقفالناخذ

لهاوخيانتهبأعمالهنذافهولههاأمينغيريكونأنيتعمدأنهولئفرض

ثسخصاأنولنفرخساحبفيهايدعىالتىأفوالهبويكلىينكرها

معينأومخلصغيرأنهلنفرضثماخرلشخصحييمصديقأنهيزعم

الصداقةتلكينكراذابأعمالهفهوصداقتهيدعىالذىصالشحنلذلك

الذيناألثحرارالناسأونئكفانوبالمثلذلكبخصوصاتهءادعاكلويكذب

المسيحيحبوتانمهييقولوتكانوابطوسزمنفىالشحبيخمايقونكانوا
عديكانيعملونهواكاتومابهويعظونوريعلكانواماولكنويخدمونه

المسيععهاماابطالمحاولةهوللمسيحأنكارألهسوأفانلهانكار
الثرنحولالتجاهألجلهماتالذىالشعببتحريض

يدسونكانوالتهديلناسءهوالنهايةالهالكان3

فئلحرعهمبهالكهمتعجعلسوفالمهلكةالبدعهذاولكنهالكبدع

الشرورارتكابالناستعليمهىدينونةتحتللوقوعمحققةوسيلة
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الضدلمل

عذبذفهبمعببهمالذيخاتهنمتهدكلونصثوسيتبغ

ممشةءبأفواليبهنمرونالطفيوفئمانعقطريق

يتعساللهغوهالتئوالىالالتديهرلىنجنونتفنمفىائذيهط
3و22

الكذبةالمعلمينعنءأشباأربعةنرىالقصيرةالفقرةهذهفى

وتعاليحهم

هباليونانيةوالكلمةالملمعهوالكاذبتعليميمسببانا

مشتقةلمعهوكدمةأكثرتعنىمثول9اناكلامكهني

حهمالعألعفكلمظأيهتلكيصنىومويككيالفعألمن

خاصامعنىاكنسبتالكلهةولكنأكفرءثمىامتالكفىالرغبةهى

فىالرغبنةفيهايكوتكثيرهتحافهناكاكثرءنمىامتالكخطأفليس

حاالتفىثريفةرغبةنعدانهاعليهغبارالكلشىلكفرهوماتملك

ةالرسحهنىلسقلكطكلهةولكنالمهارةأوالمعرفةأوالفضيلةمثل

متاعامتالكوفىالمالفىالطهعفهىثمومنمحظورءشىامتالكفى

فمكدسالغوحالحلماشخصنحوالثعريرةوالرغبةاثخرين

الثحريرالطيوحمصدرهالكاذالتعليمانالقوةأوالشهرةعلىالحصول

يضعأنيحاولذلباالبالقمليمالمنادىانامتالكهيحقءشىكامتفى

بهأتىالذىالحةانم5افكارتحلأنقصدهألنالمسيحمكاننفسه

انبجبالذىالمكاناغتصعالبايحاولبأنهمتهمالكاذبوالمعلمالمسيح

المسيعيحتله

استعياكهىالطريقةانالكانبالتعليمطريقةفىلنتأملثم
صورذفىللناسيقدعندمامقاومقهبسهلفالضاللالمصنعةاألقوال

محكهناكخطرايضحىفانهالحقثيابفىمصتريتعندماولكنوافعحة
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حقيقتهتنكشفوعندئذسفسهالمسيحبأتوالامتحانهيجبتعليمفأىاحد
بطالنهويظهر

يشجعانهدوجتعتفبانالباطلالتعليمتأثحغللنثم3

ورالشفتهدالذىالثسخصحالهوهذهتهلكاتهمليتبعواكثيرين

يخفيهالوويودخطيتهمنفيهاييخجلكانالتىبالمرحلةمرلقدبالخجل

الحسناالسميهمهيعدولمأرادوأينومتى5أخذيريدمايأخذوأصبح

أنيجبالثماللددينونةأوعليهالناسحكميهمهوالعليهثثىالذى

أنيحاولونكانواانهبمالكذبةالمعلمينءهؤالتعليمنالقصدنند

النعمةانللناصيتهولونكانوالقدللخطيةكتبريراللهنعمةيستخدموا

كفيلةالنعمةألندوقيريكماليخطئواأحرارفهمولذلكتفرغال

انغفربال

للخطيةمبرراالنعمةهذهتجمعلبظريقةاللهفعمةيقدمونكانوالتد

علىفيبنكاننبسبلهخر3تأنيرلهالباطلالتعليماهذاولكى

الناسأنفواضعهكذايتصرفونلناسالمسيحيةفيدامفياالمسيحية

للمسيحيةاعالنهومسيحىفكلالممسيحيةةوالكئيسالمسيحيبنتكر

يومناحتىبلفقطالغابرةاأليامفىهذاوليممىأراضلمكانصالحا

روميةاللهاسمعلىيجدفبدمببهمأنهلليهودبولساتهامكانفقدهذا
عفيفاتيكنأناشاباتامظاشدةنجدالرعويةالرسائلوفى2142

يخرجتعليمأى5ة2تيطساللىكلمةهاليجدفالحتىخاضعات

تعليمفهواليهاجذبهممنبدالالمسيحيةمنالناسينفرونأشخاصا

المسيحءأعدأ5صعر5باطل

الهالكهىالنهايةوتلكالكافبالتعليمنهايةفىلنتأملثم4

هد11أعلنلقدقديماالكذبةءاألنبياعلىالحكمصدرفقدالسريع

هذاكانلوكمايبدوقدها31تثنيةالمحتومامصرهمالقديم

اليوميأتهوسوفيتضالالحكماولكناليومالمفعولسارىغالحكم

يضلأنألحدييكنفالضاللهمأجرةالكذبةالمعلمونفيهسيدقعالذى

مقاب11طائلةتحتيقعأندوناخراشخصا
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برارأونجاةاثشرأرمك

فىأضطأواجمل5فدممةملآلعلىثنيقيلماكانالظألأل

فقفماوهمينءوصلعهممجصفىطرحهغآلالظىصمألممل

ماكأرزأءثاحءفحغظنماابئئاتديمنئالنمهدلصفقولنم

صدوممدينضرلدثوائنجارعالمعلىطونابمبدإذفي

الثمتيديئكلمئرةوافاإلفآلبيهعاءصموعورة

لمرةافيفيزدياهائصعميضصمضلوبمارألهرطأوأنقذيفجروا

يؤممايدئيييذثمساكنولسنهوهوظرابافباركاناذ

بنقذأنالرئيبفنئماألفيفيلباألظانبارةنانسهفيوبم
سافببنلإلينايؤمالىاألثمةوئحظلفتخرئيكلمناألتقعا

ئبهنزنوتئمممضثلشهوةالجسديئ8وراتلذههونالنبنوالسيهما
قييقترواأنمبوناليرتسهمياهمنبرنئورئزالفياءبا

سمونالوفدرةتؤةأكظمؤهنمئكأمألحمثاأللمجلدفال

اتتراحمكمللزلثاشىهليهنم
1012411

بعمقتدتاانهاواضحبشكلوالغموضالقوةبينتجيعةالفلىهذه

اذانفىالعميقأثرثماالتكةأمورالىتشيرولكنهااليومهذاحتىبالغشها

شامضةولكنهاةلديهملوثمذطكانتأنهااذمرةألولقديماسمعوهاهن

ونتائجهاللخطيةمالوفةأمئلةثالثةتسردانهاالعصرهذافىلنابالنسبة

البرمحلهاليحليةالخطمحبتقدمنهاحالتبئفىأنهكيفوترىالمدمرذ

خر17توواحدااألمثلةهذهفىولنتأملاللىونعمةبرحمة
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اكألاخطية

اليهوديةالفكرةلفذهأساساتعتبرالتىالقصةنسردأنقبل

ظرحقداللهانظرسبقوليفيهمانتأملأنيجبمنفصلتانكلمتانتوجد
اللهاناليونانيةبعة11لتولثالظالمسللهسفىواأخالذيؤالمالئكة
الفىثالهثوأفحل11غةالكاهتارتارولهىفىئكةالمطرح

صلاونانيةانهابلاالطالفعلىعبرىألصلترجعالالكلظوهذه

والمسافةالسفلىالجحيمتعدالتاروسللتاكانتاليونانيةاألساطيرففهـط
ءأوالساألرضبينكالمسافةلمهادمىداوبينببنها

الذينوالجبابرةالقةالعفيهليطوحخصصاأعدالذىالمكانكانتلقد

تارتاروسالكاذتفقدولذاوالبشراآللهةاأبولمزيوسعلىامصو
عصواالذينأولئكفيهاطرحالفىالسحيقةوالهاويةالسفلىالجحييأهى
أبدياعقابابواليعاقلهيةاالقوةعلى

جمنتتحدثتىالالكلمةهىفيهافتيأملأنيجبالالثانيةوالكلهة

توجدالكلمةلعذهبخصوصالشكمنءشىفهناكالظالمهاويةال
الكلمةمعناهمايختلوقدشائعتينغيرالفترةهذهفىيونانيتانكلمتان

األصلالكلمةأهذهكانتلقد3ممندهأوهحنالكلمةهىلىاأل

األمكنةتعنىأصبحتنمالفسالللخزنالطينمنكبرةصومعةتعنى
كصوامعتستخدموكأللتلالففيهاتحفعلىالتىوالحجراتالسقلى

نمصبحتفجليزيةاالناللغةالهكفههالكلمةهذهأدخلتوقد

الكلمةتطورتثمفالل11فيهاتحفظالتىاألبراجعنتعبرزالتماالتى
هذهكانتنانهمفترسأوحيواندئبهافييصطادالىالحفرةتعنىفأصبحت

هفهوطاتالمخطثألحلىغقا5كذلثاوهىبطرداستخدمهاالتىالكليةهى
لنمعاقبالعظيىالسفلىالهاويةفىطرحوااالثرارالمالئكةاذننعنى

هادسأسفلافتارتاروسوجودفكرةمعتتفقوهفهمالظفى
الكلمةوهىثسلةستعنىالتىاممغسكةوحمىمشابهةكلمةهنالثولكن

كمالفسالسلعنتتحدثحيناألصليةالطبعةستخدمهاتالتى
عنتحدثحينيهوذأاستخدمهاالتىالكليةنفسوهى4عدد
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يستخدمهاالتىالكلمةأل6عددالساقطينللمالئكةأبديةقيود

المخطوطاتالتحيإدأثاسسلتعنىالتىك80صىهوذاي

وكلمةحنرتعىالتىممنصك80كلمةأحياناتستخدماليونانية

تستخدمطاتالمخانمضىولكنسالللالتعنىالتى3ممنف
معناهاالظالمئاصياوىعبارةفانولذاثامهاوىلاىممنك80

ممنى40كإمةاننعتبرفافناولذاطالظالمسحسلدامنلفخمل
صحيحة

التراثفيعميتهةبجذورتخمربقصةالمالنكةلهسقوطقصةان

األصليةالقصةانالزمنضىبيالتعديلمنكثررأصابهاوقداليهودى

اللهءأبنايدعونكةاداششجثوهنا5ا6التكوينسفرفىمذكورة

أننجدأيوبروفىالقديمالعهددائماالحادةجرتحيث

ثاوسطثمفىأيضاالشيطانءوجاالربأمامليمثلواجاعوااللهببو

اللهءأبناالعنالمرنمويتحث621837اأيوب
وكانترضياتاءالنساوأغرؤاالمالئكةءهؤالءجاوقد986مزمور

علىبالشرهوالكلأتىوفدالعمالقةمنجنسانجابالثسهوةهذهنيرة

الجنسكانالذىالوقتالىتعودجداقديمةقصة5هذأنوافحاألرض

وقدأخنوخسفرفىكاملةالقصةهذهنجدأنناالمهدفىفيهالبشرى

ذلكفىجدامألوفانالذىالكتابهذامنأقوالهبطرصاستعار

01الوقت

قلئدهمويسهىاقبينيالمرأخنوخسفرفىالمالئكةيسمىوكان

فىهرمونجبلالىانزاأوامرهعلىءوبنادأالثزازيلأوللفميمجازالما

السحرفنولقنوهنصىاألمنزوجاتواتخذواأخنوخأبوياردأيام
رةالجبابمننسالوأنجبواقوةمنحتهنالفىالخوىالفنونوبعض

كانوالثينكنعانارضسكنواالذينالجبابرةأىالنفيليم

منالجبابرةءالهمأحممبحوقد3133عددمنهميخافونالثمحعب

وخاصةواسجرانماتالشههسلنواعكلفىانغمسواوقداللحومأكلة
الجبسابرةءهؤالالىعديدةاشاراتوتوجدوالبثعراطهعلىالتعالى

نجد416الحكمةسغرففىاألبوكريفااألدبفيوكبريائهم
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لسقطكيفنجد617يشوعحكمةسفروفىالجبابرةءهؤالهلكيف

غباوتهمفىهلكوافانهملدأحكمةعندهمتكنفلمبحماققهمالمالئكةهؤال

مغروريناكافأنهمعغهميوسيفوسويقول36282باروخ

ا3اقوتهمفىفقطيثقونوكانواالححسهوماكلويحتقرون

أيوبحماقةللمالئفةينسباللهانيقولوأيوب5فمافألكغمااللعص

بولسرسائلفىأبشماهاأثلهاالعتيقةالقصةهذهان4810

يغطينأنيجبءالنساانبولديقول1101األولىكورنثوسففى

االعتقادمرجعهاالغريبةالعبارةهذهانالمالئكةأجلمنروعنسهن

وبولطىالمثئكةأكوىقدالفابرةاأليامفىويلالطالنساثسعرالجيأن

دوفالمالئكةيغويئاحتءالنساجانبمنذلكتكرارعدمعلىيحضهنا

اثرضفىوالقسوةانبؤلسثاأللمانتثصرلنالمالئكةءالهخطأنتيجةنكا

يلعزارافائنلفقيدمالئكتهءررساأكفأرسلالتةالعءهؤاليدعلى

والقىالجبابرذجبرانيلولمحبحالظسالمفىهرحوطورإلظبهيديهمن

لمدةجبال11الهسافلفى3اظإلاميهاوىلىالساقطيقئكةالمأىيناقببالم

أبديةنارفىاألبدالىقيدواثمقرالسبعين

قراوهكانوالتىرسبعبخلطرتجولكانتالتىالقصةهىتلك

االبدالىافظرحوثكبالهـاللهأتاهمالمالئكةأخطأفعندماجيدايعرفونها

العصيانخطيةنتيجةهاتللثالجحيموأعماقالظحبممهاوىفى

فىلخزىمرةتتكررفانهاالحدهذاعندتوقنلمالتحمةولكن
01فعددةالثسهابطرسرسالةمنأيضاالفقرةهذهفىخر7للملموب

بالسيادةويمممتهينونالجسدشهوةءورايذهبونالذينأولئكعنيتحعب
احدىعلىيطلقلتهبهر5كلأهفامهىهناالمستخدمةوالكلمه

المستخدمةوالكلمةئكةإاأمجادعلىبالشريتكليونانهمالمالئكةمراتب
بثححهرونانهمالمالثكةالقابمنلقبأيضاوهىفكلهاهنا

01عليهمبالشرويتحدثونبالمالئكة

قمسإلآههذالمالئكةفصةأنفواضحآخرطوراالقصةتتخذوهنا

فىالبشرىالجندكيهكاتالذىالوقتالىتنسمبأنهااذوبدائيةقديهة

بهذاأنهاوجدواالتهصةهذهويحللونيتطورونالبشرابتدأاذالمهد
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تنسبألنهاالقيقةوتمخطىالغمعوضمقشلئاتحوىوضع

احداهماالقصةلتحالللنفكرتابهزتفقداولألاألطهارالئكةالالمسهوة

علىبالمالتكةلهادخلالالقصهانأوالقيلفقدمسيحيةوالخرىولمحيةي
الذلنالصالحينالبشرمنجماعةسوىليسوااللهبتىانفقيلاالطالق

بغاتكناللواتىالشريراتءالنساهنالفالهىبناتوأنثسيثنسلمنكانوا

يؤيدكنابطدليلهظاثليلكنبنالصالحالناسأغويننوافقايبن

ةكقاعباراتالىيسمتندالالذىالتفسيرهذا

أنمثالفيلوتعىاثفقدفقطرمزيةالقصةانثانيةقيل

البثمريةالنففسلهسقوطتصعنهاوأناحرفياتففمرأنبهاديقصلمالقصة

ايقصةتفسريمكئالافأغسطينوصويتولالحفححيةالملذاتءاغراتحت

سريلوقالالمالئكةالىالقصةفىوردماينسبانيمكنالوانهحرفيا

الناسانالمسيحيقلالمألفحركياتؤخذأنيمكنالالتصةاناالسكندرى

2203متىجونيتزهواليزوجونالكلالئكةيكونوناألبديةالحياةفى

فانمهاحرفيااتخذتلوالقصةانهيثهصثككريسيستوموتال
حرفياتفسيرامرتفلوالقصةانسريلوقالتجديفاتكوناتااليمكنال

ءالخطيةعلىبأعثاتكونبذلكفانهاالمالئكةتعنىأنهاعلى

يعنيهمائفسينجدهنساومنخظرةاعقبرتالقصةأنفواضع

ويتكلمونبالسيادةيستهينونالذينالناسعنيتحدثعندمابطرس

كاننالذيفالناسبهمبالتشهرراالمجادذوىعلىيفتههناوبالثع

والفسادالشرورستباحةعذراعقيدتهممنيتخذونكانوابطرسيعارضهع

هععفىتتخذكانتالقصةأنسكندرىاسيريلأوضحفقداألخالقى
هوبطرسعصرفىحدثماأناذنالمحتملفمنالمناسدالرتكابذربعة

كعبريرالسساقطينالمالئكةمثليذكرونكانواوقتهااألنصرارالناسان

السمامنجاعواالذينكةالمالاداما5يقولونكانوالقدهمااهملخطاي
المالئكةفعلهماانكذللثنحنالففعلفلياذافانياتءانساتمخذواقد

المالنكةقرونيحتبذلككانوألقدثصرورمننحننرتكبهمايبرر

لخطاياهمتبريراسلوكهميعتبرونوكانوابهمويشهرون

تنتهى1اعددففرنملكمنأبعدهوماالىتذهبالفقرةولكن



مونيقالوقدرةفوةأعظموهمالمالثكةانيقولانهبغهوضلقصة

بذلثبظرسيعنىماذاءافتراحكمالربلدىعليثم

ولكشهاعصرهفىواضحةكانتءأشياالروبطرسيثسرأخرىمرة

اليهايشصانتماوالتتاليدالقصصنعرفالألننااليوملنابالنسبةكأمضة

قصتيناحدىالىاشارتهتكونفقد

9يهوذافىيهوذاالييأأشارالتىالقصةالىاشارتهتكونقد1

قد5مودىجححدلدفنكلفقدميخانيلالمالئكةدئيسأنهىالقصةأن

قتلتدمولىوأنيخصهاألمرأنأسالىعلىبالجسدالشيطانطالب

قالهماكلولسكنالثعميطانيتهملمميخائيلولكنمرةذاتمصريا

يوردلمالمالئكةرئيغمىطيخائيلحتلنههوهناوالمهمالربلينتهرلثال
للهاألمرتركولكنهاشيطاناضدءافتراحكص

الشيطانثعريرمالمحكعلىبالشريتكلمأويشهرلهالميخايكاطفان

اللهأمالئكةعلىيفترواأنللناصيمكنفكيف

قصةعنأخرىتفاصيلالىهنامشبرايكونقدبطرسولكنب

االرضعلىالجبابرةكسنهأصبحعفدماافيقولفاخنوخأخنوخ

ويوريلميخائيلئكنالمءورساالىشكاواهمالناسقدميطاقال

لمولكنهماللهالىالشكؤتالمالئكةءرؤسافأخذورافائيلوجبرائيل

ضدهميفترواولمذلتفىتسببواالذينراراألثالمالئكةضديثوروا

9أخنوخليتصرفللهمراتركوااطةبسبكتىولكنهمبهميشهرواولم

كلا5ترولكنهمذنصرارالمالئكةمعلىوايخننىلمكةالمالئرؤلهمافحتى
للهءثى

وقلنذفثراراالناسأنهوابطرسحديثمنظاهرهوكمافالموقف

علىلهممبررايعدهتكبهاروماالمالئكةأنادعواللشمهوةعبيداكانواوالذين
رؤساوالبانهيذكرهمبتلكفبطرصبالماللكةيشهيونوأخذواخطانجاهم
ثلوايفأتللبشريمكناشنفكييفبالمالئكةالتشهرعلىجرأواقدالمالئكة
ذلك
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واضحمعناهاولكنةالوقتنفسفىوصعبةغريبةفقرةهذهت

يحوناشرعقابافكمعوصدواالثسهوةخطيئهفىوقعواالذينالمالنكةفحتى
نتسئجمناالفالتيهكنهملماللهعلىعصواالذينفالمالئكةللبشر

البثعريفلتفكيضعصيانهم

المالنكةعلىحتىوالخرين17علىاللوميلتواأنللنالىوليس
فيوقوعهيالىأدىالنىهوهذافىوشهوتهموعصيانهمفتهردهم

الخطية

نهحونجاةالطوفانوفياناس2

يمكناألنعرارهالكجملىللدليلبطرسيضربهالذىالثانىوالمثل
دتالساقطونالمالئكةبهاأتىأثتىفالخطيهاللولنتيجةلنهعنهيقالأن
65تكوينبالطوفانبالهالكانتهتالتىالنادخطيةالى

قاومواوالذينبهقعلقواالذيناللهيئسلمالهالكهذاءأثناوفى
آخنوسبعةنوحاأنقتفقدالصالحفىعاشواوالذينالشر

وزوجاشهـمويافثوحامالماوأبناوهزوجتهاكانوخروناوالسبعة
الذىأثحمخصفقطيعتبرهفملميدةفلىمكانةلنوحيضعاليهردىوالتقليد
محاولةفىكامالدورهلدىالفىالكارزاعتبرهولكنالطوفانتاللهلنقذه
01الرديئةطرقهمعنالناسارجاع

لطفاالواوأنجحءساالنمعالمالئكةمنكثاضطجعيوسيفوسيقول
ولكنقوتهماعلىاتكالهمبسببصالحكلواحتقرواعصاةكانوا
طرقهمتغييرعلىيحنسهمأنوحاولسلوكهمعلىوحزنغضبنوح

المبثعوبانهنوحعرفلقدنداكفعةكمكنا13الوسلوكهم
ريرنعالمالىاللهمنالمرسل

علىوليسنجاالذىلوحعلىيقعارةالعبهذهفىوالتركبز
هالحنالصشملهمالذينالناسمنكعينةيبرزفنوح5هلكواالذيئالرجال

طحافيفىصنتينأبرزهوكانتاألثصرارفيههلكالذىالوقت
مطيعوغبرعاصجيىوسصفىلئهومطيعساأمينانوحظل11

الجحيدالعهدشيدتف52م
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بلالدهرهذاوايشاكاالالشعبليحثاأخبولسءوجاخاطى

هىةطياخطرانيقالقد212روميةشكلهمعنروايتغي

عنهماالختالفولكندائماسهلاثخرينمعفالتشابهالعالممعاتشابها

علىيكونأنعليهاللهيخدممنكلناحتىنوحأياممنولكنصعب

العالممعيختلفأناستعدأد

صفاتمنأخرىصفةعنذلثبعدجاعتالتىالقصةلناتحكى

مبشرعنللتعبيرتالهستخدمالتىوالكلمةالبرمبشرنوحكانلقدنوح

كلنرسولأومبعوثحرفياتعنىالتىولميكقالهى

والمبشرللبشرلهةامنالميعوثلهةارسولالفيلسوفيدعوتيتوسأب

بالغأمرهناويبرزاللهمنللبشرباعالناتيأتىالذىالشخصهو

بالمثليهتمولكنهنفسهبخالصفقطيهتمالالصالحفالرجلاألهمية

أجلمنوحيداليعيشالناعئنفسهيعزلألانهخرينانفولىبخالص

فليسالناسالىاليهرسالةبتثديميهتمانهوبرارتهنقاوتهعلىحفاظ11

ليسفالخالصكذلكاآلخريناةبنجبلنفسهبخالصوحدااهتهامه

انبلفقطلنفسهلخذهاالتىةبالنمميحتغظانيمكنالسانواالتانأنيا

وبالهدايةالظالمافييجلسونللذينبالنوريأتىأنعليهيحتمواجبه

يقهطرفىيسيرالصالحفالرجلبعيداهبونفيللذينوبالتحذيرللضالين

يدعووصوتاللهالىيثميراعالنبمثابةلعخرينويكوناللهنحودائما

اللهالىالناس

لوطونجاةوعهورةمسفهلض3

علىوعقابهاالخحليةعتىللتدليلبطرسعمهيالذىالثالثوالمثل

لوطونجاةةوعموسدومهالكهوونوابهالحالح

القصةوتبدأ91و81تكوينفىوردتالمرعبةالقصةوهذه

كانانبأنهاللهالىوتوسلهاألثيممعالباريهلكأالاللهمنأبراهيمبالتماس

81تكوينفيههامنينقذالمديلتينهاتينفىفقطصالحينرجالعشرةهناك

العهدفىرعباوادثاأكترمنسلسملةثلكبعدتترىثم6133

بمنزلهفيحيطمعهيمثواأنعلفيحثهمطلواالالمالئكةديأتىالقديم
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ابشرمعهمليفعلواالمأللكةءهواللهملوطيخرجأنطالبينسدوماجال
هذهكافتوقداااتكوينالشاذةالقبيحةشهوتهماوليقهمو

اضظرامكالمالئكةواهأنةوالضيافةللضيوفةءاسامنفيهابياالفعلة
المحتومالمصيرعلىالختمبمثابه5هذكانتحدعندتقفالالتىالشهوات

المدنلهذه

طوعائلتهلوطانقاذنمعليهاءالسهامنالدمارجاكلماوعند

9121تمكوينملحغمودنصارتءالوراىالنظرتالتىزوجتهعداما

لوطاوارسلابراهيمذكرايئأنالدائرةمدنااللهأخربلماوحدثدا52

92اتكوينطلهنيهاسكنالتىالمدنقلبحيننقالباولهطمن

لوطفىونرىاببرونجاةالخطيةطقابعلىتدلأخرىقصةهذه

البارالرجلصفاتنوحرأيناثكما

كاندائماهعينيأمامالثمرومنظرالشروسطيعيشلوطكانا

صمامأننيومانقالهبتموفاتينكرنالورحهومعذبالنفسهمحزنا

فالذىاألهميةبالغنءاهذامنهافزعنامنينتجالخطيةضداألمى

نهاالناسيفزعمرةولالثصرورتظهرعفدماأنهغالبايحدث

وينظرونالثحرمنالفزععنيكفونالوقتبمضىولكنبهاويصعموق

أنينبغهـهالتىءاألثعميامنكثيرهناكعادىلمرأنهاعلىالشرورالى

واالنحساللءالبغاثكلىتوجدعحرناففىمنهاونفزعبهادمنصط

البالدطولفىانتثحرتالتالمقامرةوحمىالمسكرومأساةالخلقى

لوالقتلوالجبريمةةلىوتضالزوجيةالرابطةوانهياروعرضها
بلوالمحنالدركاتطأحفالىالفقربهاوصلالتىالفتيرةءواالحيا

تعدانهاالناسفىساكناتحركتعدلمءايشياهذهانهوهناوالمؤلم

رالتىالموسفةاكلاألشيمنلكلذتعتبرقدالعحرهذاخضموسعاديةامور
منفاتقشعرراأمهتعدالولكنهااكبدوراالحظءلهموفيهايلعب

أنالعالمولخربلناإخستحسنويوالمثلبالقيمتصطدمأواألبدان
الخطيةضدالبالفةبالحسالهسيةدائمانشعر

ثشوسطنحبهيتأثرلمهولكنالشروسطفىلوطعاش2

يعيثسكانوانفالشخصلهومطيعاللهأميناظللسدوم
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الدائباللهحضوريتذكراذفانهبنعمتهللهأمينايبقىولكنهالشرسط
سمومهاضدلهترياقا9الخطيةعدوىمنلهواقيايكونذلكفانممعه

يتواجداالتىللبيئةوعبدافريسةنسانايكونأنيمستوجبمماهناكفليسى

غيها

استعدادعلىلوطكانعليههعمااألمورلهمماكلتوعندما3

المتعدادعلىكانلتدتغبثيعيشىالتىبالبيئةتربطهالتىالحلقنعيكسرأن

علىتكنلمزوجتهوألنذلكيفعلأنيردلمأثهمنبالرغمذلكيفعلأن

فىغريبذعبلزةتوجدهلكتفانهابسدومصلننهاتقطعأنالهععتعداد

الرجالنسكألوطتوانىلماألانهتقولوالعبارةالتديمالعهدقصة

أنتحاولءالسماانفيهانجدظروفتأتماقد9161تكويندا5بيد

فىاثسانأىيجتارفقدالمغرىتأثيرهوعنالشرعننبعدأنعلىترغمنا

مكاناإلمانيجدأنأومامكاناالقامةبينيخيرحيثالموقفهذامثل

موقففىالواحلىيجتازدوقبالماضىصلتهبقطعجديدةبدايةليبدأآخر

الراهنوموقفهوبيئتههوظيفتعنباالبتعادنفسهيخلصأنعليهيحتم

فىفشلتنهازوجتهوهالكلوطنجاةسركانولقدجديدمنليبدا

الماضىبراثنمنالتخلص

الثعريرصورة

فيرسمللشريرصورةالختهرة5هذفى911مناألعدادلذاتقدما
ةاباراالصفاتقلمهمننابضةساتطوبلفأئقةبمهارةبطرسلنا

الشريرلفظعليهيطلقالذىلالنسان

تسوثحاالفسريرحياةانلماالجسمدشهوةءورايذهبانها

بخطيئننينمتهمكهذاشخصاانالدنسةالجسمدكمهوأت

أوالمادىالجانبفهناكمختلفينبطابعينيتميزانسانفكل1

الحيوانعفيعايشخركوميولودوافعائزغرفلهالماديةألطبيعة

أنهااذالصحيحمايكانفىمتستخطدامتماصالحةالغرائزوهذه

الغرائزهذهولكنءالجندواستمراراالنسانىالنوعلحفظريةضر
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عدةبهتركيفىيدخليطظالبشريةفالطبيعةحدودهاكاتتخطاالجب

فهالمهارةعلىتتوقفافائدتهكخلبطاىقيمةأنوواضحمختلفةعناصر

منعادةأىفىنقصأوزبادةفأى5اليتجاوزثابتبيقدارعنصركلوضع
طبيعةلهأنكماماديةطبيعةلهفاالنسان5تأثيرمنيضعفاالخليطمواد

فاالنسانالطبيعتينلبنهـلتبينالمزجصحةعلىتقوقفوالرجولةروحية

مكاناتحتلأنفيهالحيوانيةللطبيعةهسمحأنسانالشهوة5تحسودالذى

الحقةالرجولةفهموأساىالتوازنفيهاختللقدالصحيحمكانهاكير
الصمحيحةالنسعبميفلماذنالجسدشهوةءورايذهبالذىنسانوا

المتكاملةالبشريةالطبيعةلتكويناللهوضعهاالتى

الشرفأحسلاألنانيةمرجعهذاالتوازناختاللسببولكنب

مهمءنمىمنمابانهئلاللالفتراضيرجعالشهوةتسودهاالتىالحياة

حياةانديةالفلىحصاساتالعنوالتعبيرالذاتيةالرغباتاشباعسوى
المركزفيذاتهاتضعاذخرينامناحترامأواهتمامأىتلقىالكهذه
جنبالىجنبايسيرانوالشهوةاألنانيةان

طبيعتهمنواحدلجانبلهسهحالذىالشخصهوالشريرالرجلان

لمصللحمقدروفيرأنأنفه9ذللثفعلوللهخراالجانبعلىيطغىأن
واحساساتهم71خرين

نمصالمإكحهىباليونايةوالكلمةجسورانه2
مننوعأنهنالثؤيجنايعنىالذىمالفعلمنالمثستقة

ةألجرا

الشريرةوالجراةامااالفالحتةالشجاعةدليلوهىالنبيلةالجرأة
وقدعليهاتدامالهيحقالءلثممياعملعلىيقدمماحبهاحتجعلالتى
إجالونأنهوبعأجروماكلانبقولهذلكعننسكسمبرعبر
فهفاكاالطالقعلىءبشىليسىفهوذلكيخرءنمىعلىيجرؤومن
الضميربتحدىفافيفعلهاومنيفعلهاأنانسانألىيحقالءأشيا

اللىارادةتحدىعلىيجرومنهوالشريرالرجلاناللهناموسويتحدى
بهاعلمهبرغم



طاولهفههىابونغبةباالكلمةأنبنفسمةاعجبثااته

اىطثاقوذفسأعثاهمكلمتينمناليوناناشتقهاالتىأ

ءارضاسوىلههمالالذىالرجلعنللتحبراستخدموهاوقدأللحسر
يقنعهالالصفةبهفيقعيافالذىالعنادعنصدائيافيهافالكلمةذاتههـ

يريدءأشيالعيعنبشهأنمنالرقةوالالتوسلوالايدراكوالالمثطق

كهذاشخصاانترذشسرقالكمايغعلهاأنوتتيعملهاأن

عنصفحاضارباإلغهبحقسوىيعترفوالالعنادلدرجةبرأينيتمحمك

خريناومصالحووآراحقوق

صرأربطريقهفىءالمضىعلىميصمبنفسهالمعجبقالثمخحى

التفاقايعيرالالذىالثسخهوالشريرالرجلانوهمجيةوغرور

ايلهىرناداوالبشراللتوسالت

أنكيفقبلمنوليناستداألمجادفوىعلىيفترىداانه4

غامضةتعتبروالتىالعبرىوالتقليدللقصصاشارةاالعبارةيمذه

يعرفالالثمرببفانرحلذلكمنأشملمعناتحملولكنها5لنايالنسبة

لهأهميةبذىفليسمنظورالغيرالمالعأماافيهإيعيثمىالذىعالمإال
الهتأفيرالالسماويةوالمؤثراتموجودغيرنظرهفيوحىألهالمااوا

األرضمنافابعالمهذاءورامنتأتيهاصواتأىيفسمعالانهاعليه
كلعنواألصمواألعمىءالسماوجودنسىالذىساناانهأرضىفهو

01ءالسمامنتأتيهأطواتأوأظم

خريناءوخداالنفسخداع

المئيدمودودةطيعفةنالجقةغيريداتلبهـحنجؤإلةأما
ادهمفصفيونفسةيلهئونماهلىكترونورألفيألك

أدذناكلذةومثشئمءونسيينافىافيأمغوةآضذمما
لمررئمصبموإلصممصانعينورهمهلمتفىنمتناوعيوب

3أ



فبرالئفوشضايئهونطعةاعنالتكف8مئقفمملؤةيون

األمنةأؤالدـالطمهصفىمندزبففبفمتةعابا
22141

التحتربأسلوبملتيبةفهىمطولةاتهامقائيةهنابظرسيكتب

معيتقاسمونهاالتىهمغرائفىعبيدانهمكالحيواناتفاألثرارالجارح

بطرديقولهكذاوالموتلالقتناصمولودالحيوانولكنالحيوانات

تكينفأنمهلكةالجسمديةفالملذاتذلكومعفلكغرمصيرلهفليد

فانية5كهذلذةاتالهاللاالدىيأمراللذةسوىهدفالالحياة

نفسهيهبالذىالشخصهدفهاللذهانكوالهءالفنابذوروتحط

اللذهحتىيفقدالشهايةفىأنهومشكلتهالجسمديةلثمور

كاناذاأنهحقيقىءثمىوهوبطرسيؤكدهانيريدمااننفدسها

فانهاألوحدهدفهويجعلهاالحسيةالملذاتلهذهذاتهيكرصالشخص

بهاالتيتعمنيعحرماأنهحنىوعقلياوروحياجسهياذاتهيحطمالنهايةفى

ثمهيتهيفقسدالنهـايةفىالشرهاننقولببسأطةفلكيضاحو

يحطمكاالمدمن5حسدييدموالثعهوانىححتهيدمروالسكيرللطعام
ءاألشيالهذهذاتهيهبالذىرجلالانعقلهسالمةعلىويقضىشخمعيته

للنهسايةفىولكمهوجيرةلمدةلذةيسميهبمايتمقحوداللذةعنيبحث
بأفهويحسىوشخصيتهبعقلهويفعبكيانهملىويتضىصحتهيخرب

األرضعلىالماوهوجهنمفى

راتالمءورايجيونوكنلكلذةيومأتنعميعتبرونللناسهوال
العثقاتصضويعكرونانهمرخصيةلذةكلخلفسعونويالتافهة

ئضةغيرأصبحتالذبيحةفىوجدتأنالقىكالعيوبانهمالمسيحية
حقيقةليسبطرسيقولهماأننالحظانيجبلنناثملتهلتقديمها
التنعموملذاتالجسمدملذاتفانمفطقيهةحقيقمماأيضانهأفقطدينية

لناموستخضعيةلخضوابطكلمنوالتحللالمسكرونشوةوالوالئم
مرةةبئفييلؤمأنهحتىفشيئاتثعميناوسحرهاجاذبيتهاتفقدانهاءالفنا

والمسكريزيدأقيجبفالتنعماليهدفالىللوصولأكثرفيهااالنغهاس

9ا



تصيرحنىيكثرأنيجبءىثوكلفهايةالماالىكئولهسهتترخنجبأ

وتقلبهاتمتعاأقلاالنسانيصبحالزمنوبمضىاحدةولكثرأشداللذة

ريقالحلهذايسملكمناتطبيعىوهذاءاألشيابهذهالتمتععلىقدوته

االلمتبهايوللذةبيستقبلتبثحواللحياةنفسهيخضعضانه

يصمعبالذىالقولالى41عددفىيذهببظرسفانولذا

فسقاةءوميلعيوتلهمهكذااالذجلبزيةاللغةالىترجمولكنهبخكجمقته

لمانيةةءمملوعيوتلهمحرفياتعنىباليونانيةوردتكمالواللعبارة

انهمزانيةامرأةكلتكوأنيتحنونأنهمهوالمعنهيكونأنلويفلب

يمكنالتىائطالزسعنباحثينالشهوةبعينامرأةكلالىنظرون

هماوالعيناليدانةاليهودمعلموقالشهواتهمثسباعبهاغراوها11

5متمايشتهوالحنىينظرونانهميسوعقالكماطية11لهسمالرة

حسابيحفسبواأندونفيهينظرواأنيمكنالالذىالحدبلغوالتد2ه

الحصولفىالطمعفىمتدربتهقلونجهمانذلكعنبطرسقالكماالشهوةا

لتحنىالكلمةفسرناأتسبىلقدتملكههالهميحقالالتىءاألشياعلى

انتهلكهاالاشتهائهامجردلهميحقالالتىءاآلشياتمللثفىلرغبة01

تستخدمبمتدبىأمةالكانحقامرعبةبطرسيرلهسمهاإلتىالضورة

ثوبواقدالناسءالفهةهـالللعابنفسهيعدالذىالرياضىعناللتعبير

الشهوةفىسوىيفثروااللكىوقلوبههمعقولهماودربواأنفسهموأعدوا
أبعدوهحتىاللهمعاعالوصماوصرعوهاائرهمضحاربوالقدلحرمةاا

حتىيبةالطمشاعرهمضدأيضاباصراروكافحواحياتهمميدانعن

حياتهيأانالمحرمةءاألشيافىالتركيزعلىأنفسهمدوبوالقدحمخنقوها

فنونلتعلممسحتمروشدريبالخضيلةضدالوطيسحاميةمعوكةعنةعبا

ءالخطية

الناسءهوإليخدعأنالثعرمنانهآخراتهاماالفقرة5هذفىبقى

يصيدونانهمخرينا1ايحندعهأقذلكمنأشرهوماولكننفسهملم

عنللتعبيرباليونانيةالمستخدمآوالكلمةانااليفىثابتةالفيرالنفوسا

االنسانانيطعمصببيأويملسكتعنىالتىءلحكعطغحمهاذلك

انسانكلانمثللهءأرثياخرين17يجعلأنيحاولعندماحقاثمريرامصبح



خطنيثقألذلكاسايضيفأنولكنخطايياهمسئوليةيحملأنجب

انساناىبوسعليسماضهذا71خريق

الضدلطريق

قامبأءلوبقيخاتاةفضلوانقيمانمتالطربقتركوافده

تؤبيخهلىحمعلولمكئةكرافينجراهـأحبالنعىبممور
إشانيصوتناطقأأغبمحمارالنبئخافةذخديهت

61و51

فىبلعاموردلقدبلعامبالنبى5عصرفىاراالثسيثممبهبطرسان

لقدارثمراالكذبةاألفبباعلىكمثلاليهوديةواألساطراليهودىالفكر

موآبملكباالقانزعجشتهد2262العددسفرفىقصتهوردت

لبلعامأرسلالتقدمهذاايقافيحاولولكىالمستيوسرائيليناتقدمعند

ولكنأتىاذامةتيبخجميدااياهواعدأأمامهسرائيلييناويلعنيليات

أنبوضوحتبينالقصةولفنأوالينااللهمرائلييلعنأنرفضبلصام

منخائفماكانواقحنىباالقعرضهاالتىاقييةاالهداياااشهبلعام

يأخذهاأن

أنهحتىارباإلبلعاملعبأخرىمرةلبلعامباالقتوسلعندمارلكن

لمحنهالخريقمنتصفافىهحماوقفلمالقاتهطريقهوفىباالقمالقاةقبل

بلعاماووبخالظريقفىواقفاالربمالكرأي

اىأراداقولكنبهيغرلهأنباالقأرادمايأخذلمبلعامانواضح

هذهبمداليهودىالتقليدفىدادبلعاميسمىفانهرشوةيقبلأنانسان

السرائيليونأغرقكيفئحكىانهاأخرىقصةترد52عددفىالقصة

موآبءنسامعندماجواالبعقلعبادة

اليهودىاالعتقادأناالالمغرىكانمنيذكرلمالعددسفرأنومع

393



الحرائيلبنىضاللعناالمسثموأنهءاالغراهذاءوراكانبلعاأننكر

بالسيفاقتلوهبعوربنوبلعامداقيلاألرضليوناالسرائيامتفكوعندمأ
بلعامايتييزاقباألنبىيمثللنلكبلعامأصبحلقد138عدد

بظرسذمنفىرارثاالنالهسفىتتكرراننجدهمابصفتين

لعابأتكيفالعددسفرقضتوضبحماعايطبلعامكانيلقد11
عيناهوكانت4باالفبفعلىالحصولفىمنهرغبةيسيلكانبلعام

للشريرةالرغبةولكتىالذهبيأخذلعأنهصحيحالذهبعذاتثتهيان

نطماعكانوابطرستفىاثشرارانعليهمسيطرةكانتتملكهفى

كانوافقدعليهايححملواأنيمكنالتىاثثعمياءوراالمسعىهمهموكل

الغيرالمكاهسبءوراالعسعىفىللكفيسةعضويتهمفرصةانثهازيحاواون
ئريفة

التاريخفىبلعامعرففتدءيخطىأنائيلاسعلمبلعامان21
هءوراالشعبقادافيخطىأناسرائيلعلمالذىالرجلثمهعلى

ينلمواأتعلىوحوضههـالملتوىالطريىالىالمستقيمطريقالعنبعيدا

كانوابطرسمنهـفىاألهثراروالناسلهمهمواخللهوعودهم

يكدرواوأنالمسيحىيةتالطمعنييتعدواأنعلىينالمسيحييحرضعون

للمسيحءبالوالفيهاتعهدواألتىتمهداثهبم

بارتكابويغرقهم71خرينيخدعوالذىالمكاسبيحبالذىفالرجل

ثينونةتحتيقعالثعو

االرقدادخطر

نذنئانلىائنؤبمشوقهاومةطالهـابارهنممواله

هظائمنجبنونلوألنهم5داالالىآائفآلتقام4مفىحنظ
مننلالهربمناالعارةفىهدادشهواتيخدعونائبطل

أضهموهئمكاآلكلبالإئمواعديناأللافىبسيروفىبنالى



أنمضماةثنتفب4فصأحامنهاخاليماألفى5ببذافسادـ

ةبمحلمادنبامماثسمفيواهماتؤالفاكالهصأل

نجعهانمنغلبوقأننمايرتيكوندئسيحبوعخنعىوائهاأللب
خميرإالدألئهقاصئلافكلمنأثرؤاخوالهغصارتكلذ

وفىبزتافواماصئاأئهمثالبرطريقحرئواثلنملولدنم

فمثبرقىفئاقذأعأبهئملهغائسئمةناتسدمةونعئاممن
صمراسألمغثسألوضتريرةفئيهالىهادفدحطمالئادق

01نأةأن
23ا2

ثراهـأضدالتهامقائمةفىيسرديطرسزالما

وكفيسومأءمابالكأبارانهميخدعوالكىفقطيتملقونانهم

ينبوعأمامهنفنبخبهوتءالصحرافىيسيرمسافراتصورءالنويسوقها

الينبوعهذاالىيصلهوعوتصورهثممنه5ظمأءيطفىأنليستطيعءما

الذىالمطرسقوطألبايصلئافححوتصورالجدوىوعديمجافاليجده

الريعتولربالمطنطفيهأنيتوقعسحابةيرىثممحاصيلهلهتتعطش

محاصيلهترؤىأنونبعيدايدفعها

بالكالبئرمعرفةبدونالمعلمأنبقولهذلكعنبجعبروقد

انملتونعنهبمكتبالذينكالرعاةهمالنساسهويىانما

يعثونالناسءهؤالانطعاماغتجدأندوناليهمتنظرالجائعةأنحنامهم

0001المتعطشةللنضسمايقدمونهلديهمفليسفارغينولكنهمبانجيل

تتعرضالمسيحيةفالحسريةوالعبثالفرورمنلخليتسعاليحهمان

يصمعفالللحريةدعوافدلنهمشعبهيخبربولسانجرائهممنللخطر



يخبرولطسرس5311طيةغللجسدفرصةالحريةيجعلوان

لفثرسترةالحريةيتخذواانصحيالولكنهملحرارأنهمالشعب
الخرقيللناساقئمهالكذبةالمعلهينءهوالان610ببطرساإ

النالهبيفىيثيرواأنالحريتيبمهىهذهنيريدكهانيخطئبىتجعلهمالتى
فيفماأردأاآلنسانفئأرضواانهمالشهوةاشباعدواقعيلالنبلحوافع

ذلكفعلواانهمنلكفىالسبببظرسأوضحوقدفيمالفضلسولي

لشهواتهمعبيدأنفسهمهمألفهم

ألعبوثيةلنواعأثمقلنفسهاالتسانعبوديةانسينكعاقال

الفىألالملذاتيرضعونكانواالذين5عحرمعلمىعنبرسيوسوتحدث

اكانوأظفسهمهمبينماالحريةللناسالمعلمونقدمولقدوثقئذسائدةكانت

أنللشهوةتعباداكطحريةهىيقدمونهاكانواافتىوالحريةعبيدا

والكنيسةالمسيعرسالةضدكانتألنهابالفرورةءمعلوكانعترسالتهم

وتلكتعاليمهمهىهذعبدأصلراتبعهمماكلألنعبمثرسالتهمان

تكونأنمنبدالللخمطيةوتبريرامسوغاالنعمةيتخذونافهمهرطقتهمهى

النببلةوالحياغوالفضيلةالبرمسالكفىللترقىمحركادلفعا

هماالىارتدواثمالحقيقىالمسيحطريقعرفواقددأمواوما

انالخلفىعنهقيلالذىكالرجلانهمأخطريكونموقفهمفانعليده

ة1161لوقا2154متىأوائلهمناثمرأواكره

يمكنالالصحيعيهتاطايعرفلمالذىصالشخانذلكلم

رسالةيسيعولمأبداالحقبتهيرلمواذالهاتباعهعدمبسببيالمأن

اذاولكناياهوورعتلهقبواعدمبسعببيدانلنيمكنالمطلقاالمسيح

دفءيخحلىفانهباختيارهخراالطريقفىمارذلكومععرفه

وهوأأخطقديكوتانهاألردأاختارثماألفضلالطريقعرفافالنور

لمولهاألفضملمنكاكذلكاألمركانفانيفعلبماتماماعالم

أنيصحالاالنساتاندينونتهسرهىللحقمعرفتهألنالحغيعرف

هـمعرفتهعليهتلقيهاالنىالمسئوليةيندس



األشرارالنالىانقالنىاألولئكباالحتقلحديثهبطرسينهى

ثمتنظفتةكخنزفيأة611ثالأهقيئهالىعادقدملبايشبهون
اختارواولكنهمالمسيحعرغواقدالناسءهؤالانالحياةاغةلمعادت

اوحالفىيقموكسواأتيفضلونمأنحتىبأنفسهمالضاللريقط
يجعلأنحقاخطيرءلثىانهالفضيلةقممالىيرتقواأنمنالخطيئة
تفقدوأنفكاكأمنهايستطيعالالتىالخطيةلبأفمحاطانفسهأكنسان
راآخرفىنظرهفيجمالهاالفضيلة

793



التالثنيحاخءأل

عظالومبال

هعافماألحظ71كاثافيةألرصإليماكغاالنأكعتغهاهذو

لياقاالتىاالفواللئذكزواللنشذفنكمبالئذكلكرهأتهض
الزلبوعيفةلمحلافحقووصئتناإروسونانقطتببماهـانصانجما

خئصواأ
2او3

بطرساتبعهاالىالوعظمبادعبوضوحنححظالعددينهفيفى

أىلتثبيتأنهداجييعرفافالتكراربضرورةمن3انها

أهلالىرسالتهبولسكبعندماكثراهتكرايجبالذاكرةفىءثى

وأماليمعليهثقيلةليمستوتكرارامرارااألمورهذهكتابةانلهمقالفيلبى

الطفلصقلفىتننبالمعرفةءمباديان310فيلبامنةمفهى

الىنشتاقلنناغالبايحدتفتدمالحظتهيجدرءثىهنابتكرارها

التىاالبديةالحقائقارتكهالىمالهسةاجتناحنتكيبيفياالجديدةاثشيا

أهميتهايدركونوالبدموعةاناساينساها

الزمةانهاأبداالذخىمنهايتضايقالالتىاألغذيةبعضتوجد

دهاليومىالخبؤعنعادةنتحدثفنحنيوميالهتقدمفهىولذأللجسم

دائعاهاتكرايجبالتىالعظمىالمسيحيةالحقائقبعضهناكفانوهكذا

جديدهولماللباأخرىءبأشياعنهايستعاضأنيجبالوالتى
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وتكرارااامراالجديدالميديوضعمذكرالىبالحاجةآمنانه

طحقائقمنيعرفوفبماللفاستذكيرحيانااغلبفىوالتعنيمالوعظان

ألحقاشقهذهمنيعرفونهماوفقيسلكوابأنومطالبنهم

اللدركماغالباانناعونجوندكتورقالهبماموفاتيستشهد

كاجديدةمعلوماتالروحاجةفىهممماالتذكيرالىبحاجةالناسأنجيدا

فتصععالناسعتولفىثىكليمحويأزمنعناالغريقتحدث
عقولهمفىماكلامتصتاالسفنجمنتطعةالزمنوكأنءبيضماعقولم

الىبلبخيدةءأشياتطيعهمالهحالملحةحاجةفىالناسانمعلوماتمن

قبلمنيعرقونهنجماتفكرهم

قصحدهانيتولانهالمليبةالكلمةبتأثرأيضابطرساعتقدا3

سكنللتعبيرخدمهايستالتىوالكلمةالنقىذهنهمبالتذكرةينهضأن

غربلقدللذىالشىنمنىقدانهامختلفينمعنيينتحملقدنقىكلصة

خاليايظهرالذىءالشىيعنىقدأوالتبنمننىأىفيهيتبقلمحقى

بمعنىالبلمرة5هذنفسطونأفيستخدمالشمعىضوكلفىالعيوبمن

بمفرياتيتأثرالالذىافىالصالنقىحاذق11للذهنأواالنتىالذهن

واذءبثمىالعدوىتصهلمالذىالذهننسمينهقدانناالحواس

عقولهمتتأثرالأنألشعمبمنيطلبفاتالعبارة51هذبطرهىيستخدم

قاللوكماتعنىالعبارةاناتبالثمحهوأواااليمانبعدمأوياللههطقات

يثمعمرأاليجبالواعأانتتذكرونكنتمالوستازونلنالىانكمأللهم

حاجةفىممتازونسأتبلاللعنةسوىستحقونيالءتعسايأنهمسامعيه

بفدرترمىأنيجبالتىالنفمايةيشبهونالانهمالخالصالى

الحديمثااناةوالحيبنالطمناستخدامهايجبالتهالجواهريشبهونما

توجيههيجبامبضسدفيهمالموروئةالخطيةالهيشيرأنيصحالاليهم

المحبوبلدالقاعنهانكىدونالديتحدثوشمهامةنبلمنفيهملما
رجالالىالقاندينظركيفويحكىاحلحينمافرقتهأفراديتبعهالذى

انذابهمظنهحسنغديكونواأنتصميموكلهمالبهينظرونوهمفرقت



منبدالفيهمنثقبأنتيشعرونجعلهمعندماالناسفىماافضلألىصل

نحتقرهمبأننانشعرهمأن

فالكتابخالمقدساكلنابابوحدةتيامامنيبطرسكانلقد4

المسحيحوهناكبالمسيعتنبأواالذينءاألئبياأوالفهناكتتجزأالوحدة

فبطرسالسارةالمسيبأخبارجاعواالذينالرسلثمءجاالذىنفسه

واثناجيلبالمسيحالقديمالعهدانالكتابمركزالمسيحيعتبركان

انللناسسالتهريقدمونوالرسلءجاالذىالمسيحعنتتحعث

يبدأفالكتابالمرفىفىالمسيحنضعأنالكقابلدراسةالوحيدةالطريقة

ثمحدثتكحيتةالمسيحءمجىعنيتحعثثمالمسيحءلمجىنجالستعداد

النهايةالىالبداينةمنالكتابفرسالةللناسالمسيبئانجيلبتقديميختم
للناسالمسيعتقديمهى

ثانىاالمجعانكدر

قومداألئاماحرفىسياقىنهأأؤألمذافمالمحين

هوافيوقائيبنأنفمهمشهواتعحمبممالكيننئيزمث

هكداسهقباقيشىةلباهـ15رفدعبنص4ال4صمجثعامو
لفخليقةذ

4و33

ءالمجىينكرونكانوالنهمالهراطقةمنبظرسيضايقكانماأشد

تعبيروهذادمجيفهموثهوأينيتساعلونوكانواللمسيحالثانى

أبداموجودغررالسائلعنهيسالالذىءالثمىأنيتضمنعبرى

الهأيندقائيلنهحخىعصرفىاألنمنرارالنماهىيتسائلكانفتد

أينالمرنميسألونألوثنيونوكان21711مالخالالعدال



أينيسألونهارمياءأعدأوكان2439701مزنورلهك

أنيتضمنالالسمكاتمرتكلوفى7151ارمياالروركلمةهى

عحرفىالهراطقةوكاموجودغيرعنهيسالالذىالشخصأوءالثى

عىنلخأنهنابناويجدرثانيةسيأتىالمسيعحوعيأننينكركبطرس

عليهابطرسردنذكرنمالقوالهم

4عددشقينذاتكانتىبطرخصومأقوللاان

حديئهممنوكانالثمقداامجيئهموعدهوأينتساعلوالقد

يحدثلنانهالقوليمكئأنهحتىكثيراتأخرقدالمسيعموعدأنيفقرض

البدكاناذاطويلأمدمنجدثيأنيمكنكانالثانماءالمجىأناعتبرواانهم

منأثانىاوالشقن17حدوفبمامكانيةاالعتقادنبذوانانهمولذايحدثأت

كانمأعلىافيءثبىوكليسرالعالموأناماتواتد7بائهمأنهوحديثهم

وأن1ثابتالكونهبذابأنالقائلةالفكرةيدعمونانهمتغييبالعليه

عليهمبطرسوردكهذاعالمفىتحدثالالثانىءكالمجىالفجائيةاتاإالتغي
مناألعدادفىأوالخيحهممناألوليالشقعلىيردانهأيضامزدوجرد
هذادمرأنسبتىفقدشابتاليسالعالمهذاانلهميقولانه575

اذنبالنارالمرةوهذهأخرىمرةلهسيدمروأنهالطوفانزمنفىءبالماهالم11

ثانيةيممروسوفمرةدمرلقديظنونكحاثابتاليدالعالمفهذا

عنيتحدثونخصومهان90و8عددىفيردهمنالثانىءوالجز

ءالمجىفانعكذامتأخراأصمبحالوقتدامماوأنهاللهوعداتمامانخر
ننظرأنيجباننا1مزدوجذلكعلىبطرسوردأبداثيحدلنالثانما

ومكيسنةواأللفسنةكللفهالعندفاليوماللهبمقياسالوقتالى

ننرلةانيجبالله4نفكرفعنعماهلملكوعرضهابطولهابعيةفاواحد
تباطانباظهدطلهقيهةالالزمنألنبالزمنيتعلقماكل

انهاللهحمةمنالواتمعفيهواللهامهالانالوعداخالفيعنىالالله

يدهيكفاذاللهانالخانعروليجدواللتوبةأخرىفرحةالخطاةيعطى

ثانيةفرمةالنامقعطىليبلالوعداكثفأوتريثاعدمذلكيمنىال
بمق11منوينحواليتولوا

الجثيدالعهدتفسز62م
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أكاللثانلىءالمجنىأنههـةوالمخائلمأغددفىردهبطربىيخنم

ويحترقطالعالمافيهينحلسوفعليمينلكوبرعبكونسيحدوثهوأن
لهسوفالمفىنعيشدمنافها5عهلياشيئالذلكنظرايطلبثممروعبلهيب
نحواراراألثفيهصسرععالمفىنحيادمناوماالمبسيحايسوعاليهينزل

ننجنؤاحتىوالقداسةالتقوىفىنسملكأنلنامدعاةذلكفانهالكهم

نصلحبكىبناحافزالثتىءالمجىانالمريعاليومفلكءمجىعندونخلص
هذاهدفهنىالقكؤةفذه5الهنالمالقاةأنقسنانعدوحتىأحوالنا

بإلتفصيلدرأستهلنحإولناواألمبحاج

بالطوفمناليع

يمالقدمتذكافتاتالثوأنءهمالزادكلتهلبهاايصاهذفين0101
لمانعبهناصقىافكلبانماهوفناهصمنقائمةاثبكلمةاواألزفن
يتلكانماههليهامقحينمذأبعكل

6و35

فيهالتىءاألثسياوأناألبدالىنابتاليسالعدلمأنلبطرسردأولان

قدقديماالعالمأنبطرسيؤكدهأنريديماانايبدللكاننةليست
فىالواردةالتفاصيلانبالنارسيهلكحافر11العالماأنكماءبالماهلك

فىوبالماءالمامنتكونتاألرضانيقولأنهمانوعاصعبةالفقرةهذه

ءالمايسودهاالفوضرسنوعءالبدفىكانأنهنجدالتكوينسفرتصة
المياهوسعلفىجلدليحناللهوقالالمياهوجهعلىيرفاللهوروح

العالمتكونوقد26اتكوينومياهمياهبينفاصالنولي
نزلالذىالمطرألنالعالمتكوينأساسهوءالماأنثمالمياههذهمنءالبدئ
ءالمامنخلقالعالمأنهوبطرسيعنيهماانالحياةجوهرهوءماالبممن
بالماقديباهلبقدهالم11وأنءالمابعسبببافوأت

سفرقصةعلىطرأماالىنشأنيجبأكنؤالفقرقهذهولتوضيع



هاللئرمجردتعنالإكتحهةاأصبحتفقدتطورمنالطوفانطنلتكوين

ورسالةالثانيةبظرسرسالةفىىفكهافاكلهالحالمهالكللإلجطاة
أخنوخسفرمنبلالتبريمالعهدمنةمياشريربالفيههاوبىدماإنيهوذا

برفىرأيتلزدقولادروياأخنوخيرىا383حأخنوأففى
ونمأكبرمحيطفىتبنعاألرضورأيتااألرضعلىلهععقطتللفممماأن

بكفقطالخطاةيمغلمالطوماقأنيذكيهذلكبعدتواترتالتىأالقصبص
بالضعوراوضعهإنجثنبطرستفيرمانلذاواألرضىءالسمماأهلك

إبدالىاوشتظلكذلككانتالكئنةءسيااانتتولونإنكبمألتيةا

انكممتيروغيثابتالعالمأنألهاساعلرجاكلكمتبنوقافكمهجذا

محفوظوهوءالمامنقدبهايكوققدالمالمألنومخدوعونعالخطأ

عهاحناطئةفكرةعلىمبنيةآمالكمانالطونانفىءبالماهلكأنهثمءبالما

مخلفاتفىمدفونةقديمتهورةأسطهذهاننقولونحنقديماحدث

الماضى

ننابالنسبةشيئاتعنىالالفقرةهذهاننقولأنيمكنالولكننا

ثمالقديمةاليهوديةاألالطروعنالفقرةهذهعنالنظرفبفضأليوم
الذىالشخصأنثابتةحقيقةفهناكاليهودهارواالتىالحديثةالقصص

يؤدىاالدبألالناموس5ثنابافىيرىأنيهكنمفتوحةوبعينبدقةالتاريخيقرأ

هواريخالتانيماعظاالمورخفرودقالالبشرمعاللهومعامالتدوره
لالنمراروالثعراللبرارالخيربأنالعصورمرعلىيدوىالذىالصوت

أفأودانىغالريتثساردابمهتمليمأمريدبركروميلراولمكانوعندكما

يحكمهالعالمأنيعلمناالتاريخأنفالواقعالتاريخمنمميئايتعلم
للخطرنجفسهضيبفانهالناموسهذايتحدىمنوأنأدبىناموس

بااناراليمك

بنالثبرخرونةةمحهآلنانةءالىصعدأالزشاالسمواتماوأا
لثلن11هألكوالدبخالىبوالىبلربةونأآلماايخاعةائمنهاعةا

ارهانأ
اإ7اللء

4بم



الحمالىالعالمفانءإصاباتديماالعالمهلككماأنهبطرساعتقادان
الكلمةبتلكداهاكلمةبواسطةيتمذلكانيتولاتبالنارسيدمر
التىالطوفانقصةعنيتحثثالقديمالعهدأنهويقصدهماانعينها
ةكثيفتراتتوجدالمستقبلفىبالنارالهالكمنويحفوالماضىفىحدئت

عنتنبأفيوئيلىروقتذبطرسبخاطرتجولكانتأنهاالبداألنبياذكرها

انهينكروالمرنمدخانوأعمدةونارادماعجانبهاللهيظهرفيهالذىالزمن
ءاثمحعياويتحدث053مزموريحرقلهيبامامهيحدثاللهياتىعندما

اويقول926033ءاشعياعةناربلهيبالربءمجىعن

61او665ءاثسعياضبكلعلىوبسيفهيعاقبوبالناريأتىبالنارابرب

كالناربكسبغيظهوجههمنترفعاالرضواتذوبالتاللانناحومويقول
ة6و5امحوناا

41خىمكالتفورينتقدبافالرمبايوممالخويحمور

منهاكثيرالىيستثدبحلرددأننجدحرفياالنبواتهذهتفسرفحين

الرؤاقيعبرالتعليمتولبالنازلعالماكبتعليمأيضاالرواقيونآمقلقد
حرقوأنهكاملةدورةأكملالكونانيقولونفالرواقيونكئيبءنمىعى

عتقدونوكانواقبلنتماماكانكياجديدمننىكلابتدأثمبالنار
موضسهانفسفىالكواكبتكونالدورةنهايةعندانهالقائلةالغريبةبالفكرة

اشتعاالينتحهذأانداكرسيبوسيقمولالعالمءابتداعندكانتكيا
ألول3وضعهالعالميخسنعيدثمقالاليستمرثمءثمىكلواحتراق
ءسدقااألنفسمحليحياجديدمنشخصوكلوأفالطونستراطفيعود
وكلالمهامنفسدونويمالتجارببنفسويمووناطنينالموونفس
مرارابلواحدةمرةليسهذاويقكرركانتكماتعودوحقلوقريةمعينة

سوىجديدءثىهثاكيكونلنألنهنهايةبالاألبديةطوالوتكرارا
أدنىيونبالضمبطهوكعنماحدوثهيتكربىءلهثىكلكنولقبلمنكانما

االاختأل

نضممكرراينقطغاالدوراناتدورالتىكالعجلةنظرهمفىنالتاريخ
العقلتخيلهاالنىاننظروجهاتاكثرمنهذهوتعدواثثاماواالالمءخطاا

وكأبةفرابةالبثرى



ضنعبركياالهىبلهيبيهلكسوفالعالمهذاانننسىااليجبننا

لماتكراراوالابدياءفناتكونلنالنهايةولكنرلىوبطءاألئبياذلص

جديدةضااوأجديدةءسماستكونالنتيجةانقبلمنحدث

دملربعدانهانموليويدالكتابىأىالهانموكدةحقيقههناك

تحوىالالنبهيراهاخماالصورةانالجديدةاللهخليقةستبيزالعالم

عالمميالدعناجمالناأللمبلالعالمءفناعنالناتجاأللمفقط
جسعديد

اقهامهالمراحم

انباهـاأل41هغاانوأحدالعىةفذمهليكنملعفالوئكنا
ـاحدكيؤصظوالفسفةصأئفلبلرهنديومماواحدأ

اليماكئالئباطؤقؤلملنحيبئاعوضدكنازب8يتهاطأال

ئلجزيغقهلأنبلأنلثمايهالثانهشناهالوهوجمليتامنمأئئ
توجملمد

9و38

ومؤيحةالذهانناةمنعظمىحقائقثثالءالجزهذافىتوجد

لقلوبنا

منهالدهموقفعنفتيمنهاالنسمانفموقفانسبىالزمنا

منوكهزيعماعبربعدأمسيومامثلعينيهفىسنةللفالمرنمعبركماانه
منالف17مئامتامنالعالموجودفىنفكرعندما4مؤمورثهالليل

االنسانىالتقثمءبطفيننكروعندماأهميتناوعحمبضألتنانحسالسنين
دتباننعتقدعندمأباالرتياحنشعرولكنناوالتشاوملليأسعندئذنميل

فىءاالشيانرىلالائاواحدكيومعينيهفىسنةالفوانكلهااألبدية

بديةاخللثسوىقدرهأحقنقدرهاوالالصحيحوضعها



فرصةسوىليسمناكأنالفقرةهذهمنأيضانرىولكننا

العالميحياهيوماكلأتيرىفبطرمجانيةهبةهوذحياهيوموكل
هبةلنايووكلاللهالىقويتجهوايتوبوالكىللبثمرأخرىفرصةبمثابة
لثخرينالصونونتضدنجمفواتنالتنقيةلنافرصةيومكلاللهمن

اياهااللهوهبناالتىالمنحة5هذننفمىأالبناجدراللهمنأكترولالقتراب
الوقتهبة

ترددتطالماالتىللحقيتهةآخوصدىالفقرةهذهتريناأوأخير3
وبولسأناسيهلكأنيشاالاللهانيتولفبظرسالجديدالعهدفى

الجييعيرحملكىالعصياقفىالجميععببىأغلقاللهانول
عنالبليغةبعبارتهبولسيتحدثعويةالالرسائلوفى1123رومية

24تيهوثالحشايقبلوقالحهتمغرفةاويخلصونالكليخزيدالذىاللى
يقولالشريربيوتأسرمفسرةاهللهوليةااللهلصوتيستمعوحزقيال
032ا8حزقيالألافيحياطرقهاعنبرجوعهأالالربالسيد

منيمنعماهناكوليسلحللجميعءالرجابنوريشحالمقدلىفالكتاب
أحبالذىللهويمكناللهيريدهالذىالوقتوفىمابكيفيةبأنهاالعتقاد
أاليهكلهامالمبايرجعأنالعالم

المرأليوم

مواالتزولإشازبميوالاءوكلصسيافىايهنهوا
اءوانعضثواألرتىوتخترقئحترفةءعزئلمنوتنحليضجيج
نجهائحتى

301

الثانىءالمجىعنالجسيدهداتعليمعنهنحارسبطيتحذث
هدالفىوردتالتىراتالعبمقتبساذلكيذكرولكنهالمسميحسوعلي

القديمالعهدأسفاركلفىمذكورالربيومانالربيومعنالقديم
الذىحاضر11الوقتفهناكنقسمالىالزمنيقسمونكانوافاليهود

604



ستحقفهوحهاصمنفمائدةفاللهعالجالوأنهوالخطيةبالشرتميز

يتمكيفولكنالذهبىاللهعصريعدىوأتى17الزمنثمللدمار
يحدثأنيمكنالالتفييرارتااالزمنالىالحاضرالوقتمناالئتقال

ألنتطورعمليةنتيحبةيحدثانيمكنالوكذلكبثحريةمجهوداتنتيجة

فيهالتىللشرورعالجوالالدمارنحوطريقهفىيسرالعالم

التغيرانالتغيريحدثأنييكنواحداطريقارأوااليهودولكن

الربيومسممالتغييرانمبديحدثالذىوالوقتالباثمواللهبتدخليحعث

ينقضحدوفكإنيحدثماوعندمقدمماتوبالافجائيأتماانهوقالوا

علىمنومحوهمالخطاةدينونةعنىيحدوفانأساسهمنالعالم

باغضوحهوبسخثقاسياقادمالربيومهوذاالرعبوقتانهاألرض

الربيوم319ءاشعياخطاتيهامنهاويبيدخرابااألرفليجعل

2و201يوئيلئاوضمبابغيميولميوقتامظميومقريبألثهقادما

وقفامظالميومودمارخرابيومنذةوئضيقيومسخطيوميخوما11ذلك
ألىسالشمتتحولال4181اضفنياثوضبابسحابيوم

ا2يونيللماالمخوتالعظيمالربيوميجهءأنقبلدمالىوالقيرظلمة

الشمعستظلمنورهاألتبرزوجبابرتهااتالسمونجومفان3او03

وتتزعزعالسمواتلزلزلثنللثبضوفيلمعالوالقمرطلوعهاعفد

غضبهحمويسسومفىلجنسودارلباسخطفىسانهااألرض

315131ءاشعيا

يسوعءمجىعنالجديدالعهدكتابمنءوغبطرسررهقباان
الربيومعنيمالقلىالعهدكتابأعلنهلمااألصلطبقنانيةالمسيح

معتتفقثانيةالمسيحءمجىعناللتعبربطرساشخدمهاالتىمبارات11و

هالربيومفىالقديمالعهدفىوردتالتىمبارات11

السحواتانيقولانهحيةنابضةعبارةهنايستخدمبظرسأنثم
حغيفعنللتعبيرتستخدماليونانيةفىالكلمةوهذهبضجيجتفولك

الذىالصولتاوءالهوافيتطرعندماالحربةصوتأوالطيورلجنحة

لهذهالحرفىبالمعنىسخألدداعىواللدابةفىالمشتعلةالنرانتحدئه

04يا



وقتفوالئانىءالمجىأنمنبعارصاليهيرمىماىتأنعيكفمالكلمة
المسيحءأعداكلعلىورعبشدة

كثيريحوطهاالثانىءالمجىفعقيدةهامءثىيفوتناأيجبولكن

حياةفىيتدخطسوففالنهأكيدواحدءثىناكولكنالغموضمن
أنيجبفانناولذألمنموتالذىاليومايأتىأنالبدألنهانسمانص
قدأوالمستقبلحدثأنهعلىالثانىالمسيحءمجىالنشرقدلهنتهيأ

منفتهربانيمكنالولكنناجانبايتركأنيجبالتعليمهذاأننحس
مؤكدةوكحفيقةقتأىفىحياتنافىهالتدخلحتيقة

اثخدقعزح

تكورونواأنجثاناعيأىالثصايملهدزأيما
يؤهءمبىكلةشوطالببنصنفظريئونقوىمقالسةسيرةفىنتمءا

هوبتأقةمنعتراعمرواامننهبةشموتتبتعماللذكلمااؤب

طينمكيدةجدوأزضهيجفحمواتنئتظووفدرجبناولض

اثكلهاني

مجدواولأنجتلمرافذرنثثظصرءاتتمإذاهاالخهحهاألقلك

سالتمفيهنبوالشبحرثدهء
اث311ء

نتعلمهاأنيجباطىاالدرولهسههبطرصعلبهيركزماأكثران

العالمأنوبماتحدلثاثسوفاءاألشياهذهأنفبماالثانىءالمجىحقيقةمن

التقسوى3حيايحيانأيجبمماناالذأنفواضحالدينونةنحويفسرع
البرطفيهايسكنجديددوأرضاجديدةسمواتننتظركناانوالقدالهة

لح



مرهالليكبوناروحيةواالفكرية5قموابكلاالنسانيستغدلنفالبد

كانفبطرصالرشرارفيهكانالالذىالجدبدالعالمهذافىسكنىلل

الثانطءبالمجىاالعتتهاديبطلىأنيمكنالبأفموفاتعبركمايعتقد

منصوابعلىبطرسأوالواقعدهوحىاالالتدهورحسابعلىلهوى

لموانمحفزاكميئاالثافىءالمجىطبيعةفىيكنلمفانالعمنيةالناحية
الحياةتضحىبمهاالخليقةاليهتسعىهدفذاتالنهمايةتكن

أؤمعينطابعذاتةفهايهنالثتكنلمانالوثنىفموقهووهذاعبئا

فهناكواالنقراضالننامجردسوىللغردأوللعالمبالنسبهءسواهدف
ظاهرةالمواقفوهذهتجنبهأأوتجاهلهايمكنالواتجاهاتمواقفافن

الوثنينمقابرعلىوالنقوشللكتاباتمئ

ملذاتمنيعبأنبافمماقفيحسننهايةهناكتكنلمانأ

لمتتولالوثنيبنقبورأحدملىكتابةوهناكالمستطاعبتدرالحياة

بوامرلواثربكلحياالزلتفيامنولذاناالثمىوأناثصيئالكن

منيغنمأنفعليهللتمتعبهاالنسانيسصآخرعالميوجدالداافم

عليهيحصلأنيمكنهمابكلالحاضرالعالمهذا

فييبقيفاتهابيهاينسانيسعىهدفأىهناكيكنلمان12
نساناالداماوناءانتظهىالنهايةدامتمااذنيهمثعىفلمكترث

المقابرإحدبعلابةايكإ50هذنعلقعثزهنافمنولذايفناثحتىيشعرال

أحسلأانئموحبودالستنواسابقوجودلىيكنلمالوئفمة
نمتدأالعدمنحيالعالمالحياةتتجهعندمالنىيهمفىاليوجودى
قيمتهاالحياة

كانوانءالفناسوىألجلمهاالنسسانيحياماهناكيكنلمان3

اخالصسوىتعنىالنللحياةالزوالمصرهالعالم

سعىيهدفجديهساللهينة5وجهةنحوعندئذيتجهالاكنسانان

لعالمانحوجهويتالعدممنيأتىالنىالضياعنحويتجهانه8هنحهس

كاريداسياداالوثنىسكاليماكوقالهالذىحهورالمثبالقوليذكرناوهذا
لمأدامسىنلألم11يداسكئاعليهفيردالسفلىاألمكنةفىتجدماذا

سقلهداءالنثفيتولدأالعلياأماكنافىتجلىوماذاداثانيةلهويقول



مكمجردعنهقيلماكليلهفيقولالسفلىالعمللمالهبيوتوألين
ءممىكلمناضاعلداذنقائالعليهدف

فأهملهماهدفالوحباةعالموجوديستسيغيكنلمالوننىفحتى
الحقيقةبهالمنعلقةالتغاصيلعنالنظربغضالثانىءالمجىتعليميميزما

هناوبدونمعينهدفنحويسيرأنوالحياةالعالمأنوهىالعظمى

ألجلهذحياءهعىلنايثبقىفالاالعتفاد

اكبيوميمجصرعة

نتظرالمنيحيانيقولفبطرصعظمىايضاعقيدةالفقرة5هذوتحوى

يمكنكيفاليومبذلكعفيبذلكوكأفالربيؤمءمجىلهمرعةيطلمبلم
مجلىعالهمراعبهايمكنطرقعدةالجديدالعهدلنايتدمذلكيغعلأنللمسيحى

اإاليومطذلثا

ايامتنقائلنصلىأنعلمنافالمسيحيالصمالةذلكيعكنا

بمجعتسرعالملحةالمسيحىقلبصالةأن6510متىملكوتك
اليهاالملكلدعخولقلبهيفتحيصليمنفكلالملب

يكرزأفذكريمسوعأنيتولنمقيةبالكرافلكعمليعكنصه2
أننئهىياتىنماجميهاألمماشهادةالمسكونةكلفىءذالملكوتببشارة
100111نما421متى

القبلومحبتهالمسيحلمعرفةالفرصةلهمنقدماأنيجباناسأفجميع
بأهعرأعتساهمأنهىالكنيسةالةرسانالشعوبوأملممأمشقهىيأكى
الملكمجي

أنيريدماأهمذلكانوالطاعةالتوبةطريقعنذلكيكون3
الببهىالشعبخطاياأنيقولونأليهودمعلهوكانبطرصيتوله

المسياءلجاواحدفقطيوملمدةحقيقيةتوبةاليهودتابفلوالمسياتأخ

يومةاالناموصائيلاهاتيعلويقولأخرىصيضةفىآخرمثلوهناك
المسياءلجاواحد



الملكءلمجىقلبهاالنسانيفتحالتامةوالطاعةالحقيقيةبللتوبة

حالعتناوعدمحالتنابرودأتنذكرأنبناويجدرالعالمالىءالمجىهذاويقرب

الملدءمجىتؤخر

سمةالمالكننبتحريف

بميباأخوفاكئماليب3كيماضألسارينااالهواحسئوأ
كالهائلطالفىهابمانفئاالةانحخسبأنضماولملى

عممرأسياةنيهاائتىموداالهـفذهممئهـيهاعممامضمااة

4لهألأثفبائلكففيجمللئابتبنصذقئزتحاينغفرلهامروألفهنم

نفمعهمأ
61و351

انهيكونقدالتعاليمسنفيعلمأنهعلىببولسبطرسيسمتشهد

خميهريةالمقدسةالتقويةالحيساةأنعليوافقأئهعلىببولسيستشهد

أنعلىيوافقبولسأنهواحتماالراواألمرالثانىربناءمجىقرعباارا

للناسالفرمةليعطىبرتبوعدهاكتراثوعدمتباطزعنليسيتأنهال

الفينأولئكعقيتحدثفبولديسوعالمسيحوقبولباالنجيلانوأاليهالتوبة

يقتادهماللطفهذأأتسيننااتهلوطولوامهالهاللهلطفبفنىينهنيسمت

انتهتأنيأنعلعيتفقانوبطسفبظرس352922يروميةللتوية
لالستعدادوفرصةللتوبةمثماةولكنهالفصرورالرتكابعراليسى

شسسااحمجديداانعهدفيصعوبةالفقواتأكلرمنالفقرةهذهتعتبر

وهذاالنقدمنءبشىكنوبولدالىتثسيرانهااذالمشاكلمىلكثيرمثار

الثانيةسالةالىبكتبلمنفسهبطوسبلىالتأكيدالىكلفنجوندعاما

بولسعنهذايكنبأنيمكنالبطرسانيقولألنهباسمهالمصمهاه

الفقرةأهذهمننقعلمهأنيمكنالذىما

كلفىرةمنتثوقتثذكانتبولفسرسائلأنالفقرةهذهمننتعلما

1114



ونئنرتجهصتقدبأنهابوحىالففرةهذهفىعنهاكننبفماالكنيسةءنحا

يحدثلمهذاانواثقونأننامكانكلفىالقداولوسهلةشائعةيوكانت
سداففىونثصرتبولسسائلهـجمعثالسنةتلكففماما09سئةقبل

قبلتكتبلمالثانيةرلهىبطرسالةباسمالمممماةالرسالة5هذأنيعنىوهذا
نخدكانالذىبطرلهىبيثكتبتقدتكونأنيمكنالفانهاولذاالتاريخذلك

م06سنةحوالىفىالستثممهد

وقتئذمعتبرةكانتبولرساصلانأيضاالفقرةهذهمنفعرف2

الكنبيحرفونكانومانيحرفونهاكانوأالناسفبعضبصوح
األخرى

تاريخمنمتأخرلوتتترجعالثانيةبطرصراللةأنأيضايثبتوهذأ
الجنبابهاالموحىالكتبمنبولسرسائلاعتبارألناألواللقيسة

طويالزمنايتطلبككالقديمالعهدأسغارمعجنب

هناالرسالةتقولبولمسمنهناالرسالةموقفاتحديديصعبأي

معلقابجيقولنالهالمعطاةالحكيةبحسبكتبفدبولسىانا

كابولسأتاافالحقالتحذيرأوحالمديتعنىقدالعبارةهذهبأنذلكعله

ترددبال5ويقربشجاعةالحهتيقولفينألرجالءلعظماكانكيانقاداله

عظيمااطبوفعميعتبركانالناسمننفرفهناكالمصيرنفسبواجألأنيالبد
01التحفمنبنوعأولكن

الفهمعنمرةءأشياتحوىبولسائلرلبأنالرسالةهذهتقول4
اعبارةعنللتعبيرالمستخدمةوالكلهةأنفسهملهـهالكءالعلماغيرنيحزفها

أقوالكانتلقداألوويماأقوالعنللتعبيرتستخدمالتىهىثهالفهمعسر

الملكعنتحكماالتىةالتقليديوايةالفهناكغامضةاليونانمنداالوريم

اللقتاليذهبانيوشكعلنىكانالذي

للحربذهبتانابالجو5ءوجادلفىفىاألوريمفسألا

لكن5ءأعداسيبيدأنهىعنبوةذلكفاعتبركبرىأمةعاسمتقضى

الذقوامثلهذابلدهرثمرالحربفىمنكرةهزيمةهزمأنهحدثالذى

لمة11نفسهى5هذفانواالنقديمااألوريمتقولهاكانتالتهيإلغامضة

4أ3



عسرةءلثنيافيهاأنفيقوذسبولائلرسعيقبطرصيستخدمهالت

األوريمالكأقوتفشرهاويصعبللفهم

يالثبهاأفيفنعالفهمعسرةءأشيافيهاانبعلرسيتولوال
بولعىفكرفىالتئءشسمسيااماسأنفسهمكلهالناسبعضيحرفها

يخطسر11اللينبةلذهقيدةممخالفةءأثياالىتحريفهاييكنوالتتعاليمه

القبيلهذامنءأكميائالثةوهلةثولببالنا

ةللخطيمسهكسبأوحتبربحرفقدالنممةعنبولسفتعليم

فرصةلنهعلىمرفقدالمسيحيةالحريةعنبولدىوتعليم6رومية

ينعلفدستدااليطاقعنبولسوتعليم31ة5يةغللجسد

2أل2041يعقؤبأيعقوفبفىنرىكمافروريةليستألعم11

ابتمسلةانقالحينالقويمالتعفيمعنمشهورةةمموثعستيرتورمسم

فأىالسكينحدتشبالالثهاحتىضيقةحافةعلىكالسيرالقويمبالتعليم
هوواللهواينساناللههوفيسوعارالدهالىيقودوهناكهناانحراف
يحياوالممسيخىالخسنكوالشملهةالنعهىوالمسيحيةوالقدأسةالمحبة

التعاليمهذدمنأىفىفالمبالغةتىايالعالمجلكذلكويحياالعالمهذافى

يخرفأنخقأالمحزنلمنوأنهممهلكةبدعاينتجالعظصوالحقائق

مليريدلعملوكسببللحلمحمفاأوكتبريروالكثابيةالعظمىالحقائقالمسيحى

أناللههيرفيالذىالطويقلمعرفةيهديهركاتبولهاوعدميفعلهأن
فيهيسيره

متممتمرونمومتينأساس

نئقافواأنالضزسواكلمنفتئمتعرممبقعئمفدذاهاألحهيهاالقنمفأ

فيئراةه01والمكقثتاصثكنمءمنفشقطوا5رداضالليإ
ابوموالىنااثمتلهلنسبعوعربنائمعرفةالبنمزوفي

هامينيلىش
81و371

314



المشيحيةالجيالمعناألشياببعضادبابرهفابالربحبطتبم

يدعىأنيمكنالفالمنمميخىتحذيزةسبققدالمسيحىاتا
ءاشخاطىالطويقويعرتونهايتهالصحيحلظريقاييعرفاانجهإلجهل
أخبزأنسبقاالنهدصألطريقمايتوقعانقىالحقلهفبيدقارهوأضبر

الحقمهاجفةنيحاوكأنالساهئاكأنوعرفالصليبتعنفىالمسيحيةلبن
يمعنىالتحسذيرهذاوئالسالتسلحيعنبىبالتحذيرالبقانوتحريفه
دينونةتحتيقعأخطأاويفعلالصوابيعرفعنألنخطيرةمسئولية
اةمضامجتة

بقيجبانه01للحياةطيباإعداداكدأقدشخصالمسيمحىلن2د
أجاثيجيمسقالالحياةفىكدةممءأثنمياهناكاألييلنفىيثبتيتأصإلا

المسيحيةفالحياةعنها5فكريتزحزحأنيمكيطالأكيدةءإثنياهناكاان
يكفأنيمكنالفالمسيحاتتفرأنيمكنالالتىالعقلئدفئالنبالتااننظلعب

داتماويدرك211فيلبىربالمسيغيعسوعالبأنلمحتقكاعن
العتقادهمحئمةحياتهصعلانواجبهمنلن

المسيحيةالحياةثباتاتناميةمتطورةحياةلهالمسميحىلن3

عجائبيختبرأنيجبيحىأانالحركةعنوالكفالجموديعنهال
أنيجبالمسيحىانرارباسننالنعمةمواهبفىويفمو1مييكلالنعمة
ييكنالشامخءالبناانالمسبحيسوعالعجيبالشمخصمعرفةفىينمو
الىبأضانهاترتنعأتيمكنالوالثحجرةمتيناساسعلىااليرتفعأن

ذأتحياةهىالمسيحيةالحياةانعميقةجذورتذاكانتاذااالءالسعا
مطردائمدونيوثابلبأامماهـ

يت1101

أا

ءانقضاوالىمل8ولالمجدبقمديمالرسالةتنتهىهكالك
01اهرلدا

4بم










