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والكلالكلالواحد431اللهعاتلةالىالدخول
581دلموا721ءالمجيدالرجا
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781بهوالمحيطونلسيحىا004دقمويهمثممعكلة

ةرعاثلدثمداحاياا19تعاطلال

591اوالدولةجا
عمعتاااألممعاح

91يولىأناجمبالذىينالى
يوفىاذالجمنماالذىيراوا41لنى7اأفـشلا

الزكاهدءد74191فتهاإخشـار
551المممييطرةاللهإرادة

دكثررابمعاالصط151والمايينالخزاف
المقد3557ضشميللرامأحاهـ4اليهودةغل



ي4لسختيواواططهوفياآلنظروجههعتماهجع
73رالةهفموبعيقأرهالهدؤالظةاىعاعالهـق
5ؤلةالةاإسعق

ثدل85القتماهأهامعاكط
52أنالجلىحوانأطيأال

3تتيصنطاب

س5تيمهةياصصممطاذاتاإ411ةيالميهوالور
3مءدحـهاسهكلآل31أضصفااألخاحترأم

مهـمحصذهوفمايمـعالال

483منداءأخهر513آلاثر3ءلالهاث
54تحاته813لمةاشياهـاآلاممنيماسا

34تلبهـدنهاية1211ممماناالفبهثاتالى



يمي

أشهاوالواف6لجديدااداافاراسمأعظميةثدرالةرلأنونممدتةعت
النيسمفاراأعظممأنهابروقمهخانتىااإلهوتاعلىتاثيرأاراألسأعلم
فإن6طةبسوالسهلةالرخالةهذهتوليمالرصولسبوعالذكروىترة

رأفمتترالىمايرأوكأالمممجىاإليمانأمماقالىقارئهفيهيقودإولميا
افمواالدريىعلىةصسالرسالةمهماكانتأنهعلىتتبعهيصعبتائجفى
فىراغبهينكثيروذهناكيكونأنجـوهأرماطويمةادرسألزاةطفإن
الرائعءالسفـرهذااقأيسبحونوبهرىنشاطبذل

ساندفىوهنهموهيةرسالةعلـاتضيربةالكتاجهدهعيرونبذلطوقد

رلهمدلنىيمصصهيرككجمـؤرد5دودقشارلسءالم
دودالثاليةفسرفيلهخصبرجمدفيوايجريننأندرسبارت
هيدالمنإلىسا

الشهورخاللالالرسلسبوؤجمصأعيعثىأنداراارأإدكانةو

منبولسرأفتشرقأنهوهأرصماوكليهىالتصهذأفهاكتبتالتى
قلبالىالوصولفييرغبالذىالقارصهعلالصفحاتهذهال

هبولسإنجيل

لمباوايم



ه

سبولرصاللعاهةهقدمة

مىبرلسائلس

تحمللةرساكتابةألن6الجديدالعهدكتاباورأمتعمنبولسرسائل
ركليظقائالالقدامىالنقادأحدبوسديمتروقدكتبهقالشخعهالظابع

فىالـكاقبشخصيةيرىأنالقارىءويستطيعرسائلهفىنفسهمناواحد
نعرفأننانشعرونحنرسائلهفىيـكونماأوضحيراهالىكنهكتاباته

قلبهبولسفتحالرسائلهذهوفىرسائلهمنامديدالناتركجيداألنهبولس
وهوالعظيممبولسعقلنرىالرسائلهذهوفى5جداأصبهممالذينللناسوعقله
حتىللناسبالحبامامراقابهنبضاتنحسكمااألوليالكنيسةمشاكليعالج

أوالخاطئينللضالين

الرسائلصعوبة

ديمتريوسويقتبىالرسائلهوفهمهيمـكنماأصعبأنيخفيالولكن

تكتبأنيجبالرسالةأنفيهجاهأرسطورسائلحررالذىألرتيمونقوال
عصرىوبتعبير5الحوارمنواحدجانبالرسالةأناعتبرألنهحوارقالبفى

هذاوكلواحدجانبمنتلينونىلحديثاإلستماعتشبهرسالةقراءةبنقول

يجيبالتىالرسالةنملكالفنحنصعوبةتواجهنابولسرسائلنقرأحينفإننا
أنناهناكماكليعالجهاكانالتىالظروفكلبالضبطنعرفوالعليها

هالكتابةعلىدفعتالتىالظروفنستفتج

الرسالةفهمصعوبةأولهماصعوبتيننواجهالرسائلفهممفىفإنناهذاوعلى
صورةألنفسفافبنىأنوعليناالرسالةتعالجهاالتىالحالةمعرفةوالثانيةنفسها

01للكتابةدعتالتىالظروف



ههئهاثملطصا1

ماورقصلخاالمحتاباتلىبالـكشجرديدهاكدأتفسيرتنسوحثهكـن

افعالطكشاكنطعلىينكلونىاالبردطنباصقهـصضمونهكانراىاضأا

الزراكأقولحإوطالفانيكطكوامبااطافةشـسجارلىاءظإتكأفطى

فجمقأنكنطابردىاورشافإقاطـكوسيهغإصيواليةايقانهت2ماإةوا
امملىالررلصكمإمغاغاالنارمابممحثرأأتءدهالرطعطاهـيىبدامزتأممالة

اهمطبنصممتوبةبرورلصائلىتقريجاواحلحةبطرهـقةوبةجوبهيحغ4المحاصة

جمةهـمغااللفونورديومكلبهارسعائالهيبهتبوتالناكنالرقةالطر

يهيمعيفومفىمناكتبمأبيماخودااجمةإلىابيوتاصتىجندثـنالةلر

آلعاصمسلةردسادلىوصيهأةالدء5دبل

هفوقأرجوأبيماخوسوسيدءلوالدءالقابيةمحعاتهيرمححلبييمان

ومعلطهمايرامعلىمسشىءصوأاوحمحمحاناءتتعكأنهش
شهـحنااذاكهيقمبيسسيرايدىصرأضثوأخهبنتهاراىأ

جـكاووثأميـحمتومالإليوصملصوحالمـاجربالهمانراتضندماعاصصالى

امينمايمحيوشىوصميةذلعقنالثعهرقيمنلوحلةنثقاتعات
الإخوكفطيهأحوانلأوالألعرفلىهكتأمطباوالمثطوأرجوكمى

هأترفىأناللهدبإراوأواونقيجةعصنةيةشربيقنىالنالهيدكألقبلوثالما

السماأرمعاتقاذلىوأيالومميريإلخوقىلككالقبطمعالهىوكابلغ
وسححألمحـعكماوفحوممماأاطايئىلىامعماأكتمونرسعممكافىرة

3اسأخكالثههللثذالطيجهغنياتهيرصلسيرنيوسحسنةةصمافاأوجه
وسالوفيابئأبوقىناديمه

ملفهسهالهكقبهاماارممألحهعثلقرأأنفايعرتممنأجمعونانننظولسعنا
يرلقثاأدطيرجوفأجميونتقفيولمانيةاإلنةالطبيأنتريناوهـاعنهة5581



هاصورتهيرسلوهوكهاأالتىافتاةاإالسميرناليالتكونومقعرحمة

لمسطالىمبالورجاءيةالتهنالى1االتعةاألقمعامالنهرفىوفى
حالو5اصةحاومعترياتولهةلالكوومالقهر

مارطوالخسةاألقسامذهدنـكادعيقوشخصحةوسالصاتختاهية
ائلرلفىاهلىسبوللكيفىفىتحالوابولى

9ففوممطكورالافثواكـور11روميةالتحمة1

الوجمات99ألكولوءكا19فحالبى1سسأ1ةاطالطية
1زحعمـات113

ردرميهلتارالمهاهةفبواحمطيطالبلةكللىالصالءالر

أفمحثا138غالطية9ككعوكور9طنفوكودأمما1

لامسالوفيكىأأىيقسللو1اكووصى1فحيلبه1

صغأكوولثوممطألوكطكور1ثم1رومعةمنعكرا

حايكىصللوف9ىالوني181فيهـلط1أفمص

بولىدالذرممحظممهىواوماتومخامحهـهياتمحتم4

1099ىكورفف99مةروةصشصوصمالماتامطحنهيهالك

911سولحكولووفيلبىا9نثوركو
نيكواللىل1

االحامقولعثرهفىةتاتأالكتابةةطرياتصمبولىأدطالوااومدن

وردهعلهـاالالرصأاتلفالبولسادلطرإندالجانهيرال

وممائقاأنقصملىيااللطبولسفلنبولسمأنهارصحائالطألإالفلرثال
ممقائهالقصمدهممطيبماروالقحكفولالهوتية

ضاالطملىا

قفلمطاومعاللفالرصافهولىكقبريماطاالصالمحفا



نهـددحاالتهداككانتلكنليكتبوهعالمهدوءفىممتبهفىجلس

بلياألصواحتـاجوتسالونيكىوفيلبىوشالطيةكورلثوسفىكالشىا
لتهىعندماينايهربولسيمنلموبالطبعاطالةلعالجالسريعةالكتابة
يكنلمدايعممانويفولهلهممكتبالذينالناسفييفـكركانلكنه

أنوالالموجودةثودلهاالرسائلإلييدةجديضيفكتاباتأنبولسفكرفى

لىمـكانةسيحتليحكمبهماأنيميمنولم05أمتهلىينىالاألدبيننى
ينظرأنيتوفعلمطبعوبالالتالىالجيلسيبقىأنهفىيمكرريمااللمبلالتاريخ
هقدسةكناباكـكحاباتإليالنلثط

فإنطارئةحاالتلمواجهةكضبتالرسائلهذهأنفىنقصاترىالونحن

رسانلأنوالحقيقةيحبهايهحالمالكنواحدلشخصكقبتالحبيدأناثم
البئرحاجاتكانتولماخاصهةحالةلتعالكتبتألخهابالحياةنابضةبولى

كقبماكتبفـكلاليومالرصائلهذهفىيكلمنازالالاللهفإنتتنيرال

تعليمناهألجل

لمالزلـالمنفرءه

يوفعوكانكاتبكليميهاكنلكنهرسائلهلسيمتبلمالعادةفى
كاتبنرتيوسأالةالرسالةوسطهوالءأحدكتبوقدصحتهالتأكيدعليها

السالمبولسويقول6123روميةكااالربفيعليمأسمالرسالةهذه
عالمةبالسالمتوقيعهإنيتوللهو6112كورفثوس1بولسىأنابيم

371تسالونيكى4812كولومىهالرنإليهالرسالةنسبةسحة

تبـدأجملهفهعضبولسأسلوبكتابةلىقائقاطبعضلنايوضحوهذا

يـكنلمبولسأنهذاوسبباعتراضيةجملمعبطولضاوضهىوال
يحاولوسكرتيربسرعةيملىكانلىكفهويدلهيمتبمايعيدعتبهعلىجالعمأ



فىماثلةإليهممعتوب11صورةكانتيماكانوعندمااالعتابةفىبهالحاق

محـاولةفىفهمنتندفعايتىالىكاللطلىلهممقلبهيسكبفـكانذهنه
عقدلىضظومةلفعاعةبالغةليستبولىفإنكضابالتهذاوعلىمملمساعن
أيسدقائهفاوبإلىفلبهمنتنصمطحيةبباطصقلبراتخطلكها

هيهممإيهتبالذين
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آلروااارهالىـ

ةربصالضسااهـا

شضوأسلوبهاوفىجوهافىبولسرسائلبقعةعقشككروميةرسالدة

االخضالفاهتنكبهرنبحباودويننوسكورماكثرتقرأالمافاإلخممذا

شخصحالصلةباعضاشياتربطتكأوأورهرومهكئيسةيؤمنععولمبولـىأيلى

تـاألائاالعملبةالمشاالجـةممقلودروهيةاآلارفإناهنوعلى

محامةاآلارراليهثالةرأنوهلةيألولوكطفإنعاوثذاالألخربولـىرسعافى

لثةطبحعفىمعاجاآلادبورساءلأقللبأحمادكيويىياةكايأوصـجةسثحشغ

ثهلمةاصاليةاآلة

اصجلةمفاحئآبئثعطميحالحاألخرإاةالوفىالعزتىثجرومصثالةر

إليهابيهحالتىأكنيسةادانثثهةخـطواليدرأأوشنطايصـححعليهمفطت
صائدىالىبولموقيريةنضكرةثنمصبالأقرلةرواةرسااعق

هصـادكللرصيئ

80ممدنمانلىالادطنجتدذرصمالقروكمحالمفعريأصثحقطأعالممقانإثضأطلش

لدمححإلالامـاخملمـألأغااالخيروصالقيهـكحبيروصعةلىبوكنبولوصية

بواصالريووتجقاللىأاالممايـةاطووإسهرأجمخاعاعىوميةكانفقانهأيو

خيماتاللهااءييبمهكخئا3ولححمهانثيؤودهـقولبلنطيعمحللم9زأرماق
افعالقورمكاعتتحطرأخهاأك8ةناحثلمحألااكسكىتثةثهوئرذبهالأفاإممانةأ

نبلـحـاذول5حـحاآلالملىاضوالملقويةالمإلولآللة5الخاواألألصعوبيتإءا

اإليالدقأصمحيميهختؤدنولصاالعالمبالدأتجنالـماالموتجولمحمـدالعنيمبولسممخب
الحماث11اإليمالققائتطيماافافالهتطبوافضالالصلجهاحجماءتصإذاالسليم
راالطصمانمااإليفىقتروميةمنهاخثهأنبزلعىعركفوتالخطأئدحفلى
يحةالوالعقيدة



أةدأالوهماثوصئـكاكـح

انئحظالوادإلرضإلىوؤاإةصوماإلمولةمعصبزحعاةحنت

ثماث3إإفىدرثركالنيممألءوفئأخائعهإبهارآهايارتلعلأفسالمافىفطهاعوحكن

آضاحمالجوو13لأحكالحأتةأةروصا2أرأنى4إةكتا5اصيو

السحافبيهفقيالط9ايبحمستيايمررألمحايبةرةهالتهدـفربىوأورشلـيمتناراألدش

اذبمثفعـايمأورخممالىبهاضاللتقحانرايرةإشالآل5وقاللالىبهفةوإيةكا
فماهوخاجمطعادبواوكإ19أللبألالدلمأأفيمردىائهدتأتقادفص

ألـقشتاصانى6ألآكاأإلىارسحائةجمؤاأحححاأولالحةتأجمالينةالزيار

اكذفملىسأ95ررروثبمالضباتحروخمةهبةإجأأحمكاأراكم
أدطوحق99روممةاأرويكينانالذثأنتموكمقبتـعدمكلرثدوما
وقلبكلىنجقوسةكانمتآلثروكلإنولن

كورنثوسفنهاالعاموروميةإلىرسماقهبولمثهشبيمماظو

أووشمليمفيةألنايميبافههوأكدكوشيدكآرومازيارةسطلممهحـبمقيةطيمأنهـ
بديداافاهضيحمأقحبىسبووختامقرالتعصكاءسكاإبم

11هوكور9كؤرنفوع1األماالمحـحنيهلمساعدةتبوحكات

دافيكاكانهـمإيكاينلىالعاتحيرالمعيحييهطلمعاونةوسجلةالجمسكذأوكان
إعنهاثزلةمجماعاتمحفيسةافليستلمـكنيسةحيةالمسيتيالوحصمموةية

األعضاءبافىبخيالخ3يوليتهأصكـخائهمقويهعنصعىواحدجسد

اممنباووقالأورشطمنيصةأمطاياإصكعكايةروىوخب3ممفدماو

9رومحيةسالنيالعهااألخلمأورشميمإلىذاهبأفااألنا

الصاااخاءفخل

الوقتذالثفىضهرصماإحيطبوكقبلماذادنطور

فىداءهأعنمإنطرئثانحالهاألورضليمزيارتهأنيعمبولسكان1
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فهولدولذيدهفىنفسهيضعكممإيذهبعندماوهوكتيرونورشيم
يسوعبربدمااألخوةأيهاإليـبمفأطلبألجاروميةكنيسةلواتصهيطلب
لكىتهاإليأجلىمنالعماواتلىمعىتجاهدواأنالروحوبمحبةالمممبح
أورشلمألجلخدمتىكونولىكىاليهوديةفىمومضينغيرهمالذينمنأنقذ

5153135روميةأالقاديسينعندمقبولة

اظعلرةبمهمتهالقيامقبلالمؤمنيناتصلىيرعبولسكان

يريدوكاناإلنجيللفممرجديدةططمليئابولسفكرممنب

ممنفأصفىراصيةسفينةرأىفكماالرسالةلشترجديدةمناحاقبلىاوصول

قصةليوصملتسلقهأرادجبالةرأومماجديدمكانإليلتلقلهركوبهايريد
أسبانيابدصولالىيربدبولسكنالوقتهذاولىيسمعوهايئاذالصليب

أسبانياليبـممارافسأمضىافرهذالهمموختمتذلكأكلتفق
43اهروميةإليـبماتتأسبانياإليأذهبفعغلما5182روميةإ

أسبانيافتحتقدروماكانت3أسبانياإلييذهبأنبولىأوادفاالذا

لمعوفداليومحتىاموجوبعضهازالالوالقاإلهاالموسلةرقالطوشقت

كتبمنسيدهارتيالهنهممالوقتذلكفىاألسبانمنكفيريناصم
لوكنومحهممساخرةأوبارعةكرةبفنحتتمةقصيرةقمميدةاألبيـرام

4يمانالطيباناألميالوبومبونيوسمالكولوومخهممالمالحممشاعر

افىالرووتالفيكاسذالـكلوفوثالخطباءتائدشليانكوومضهمم

فكوفىالالمحةاألمماءهذهكلكانتومانالىوزراءودئيثطيخرونأستاذ

أحداأنيعمبولسكانأهوالءلمستيحالمنسمةأنلومحدثماذابولس
هيفعلأنيرجووكلطأسباياإليالمسيحيةبالرسالةيذهبلم

العنرالربأراضىيرىوكانالكرازيةاالسزاتيجيةسيدبولىكن

اينطلقتاعلهبدمحتاجأكانولكفهالمسيحرسالةتصااللمالتى
وحيدكتازةدةتاهناكوكانتيعملكزبدمحتاجاكانكاإلرسالة



التوسعوحلمروهيةبليرسالتهبولصكتبولذفىرومامدينةهىظرهى

اعهتعرتروماكئنسةأنيعمكانفـكرهعلىصيسيطرالـكرازةفى
هشوثهةهكاشربماعدهوصتىىايرالتقاأنيعمكانىواكمفكرولكنه

إيماةيسجلأنفأرادضدكعثيرةانهاماتأعداوهنشرفقلىواضحةضكير

صنيسةيجدرومايليووصلالوتتجاءإذاحتىالرساكهذهفيوعتيدته

كانتأسبانياإليالضرببدكرازتهإلمتدادقاعدةيجعلهامعهمتعاطنة

إليرسالتهيكتبم85مطكورلموسفىحلسعددمابولسافكادهذه

روهاهكنيسة

وصصسمامأفا

فيهاويرىكاملةبنايةمـاكتوبةأنهايحـىردميةرسالةلقرأالذى

االتيةالرئيسيةاألقسام

التبريرمنمـكلةعندثت98أصمحاحات9

المحتاراللهشعبأليهودصثكلةعنتتحدث991أصحاطت2

والسلركالحياةفىعليةأمورعنتتحدث295أصمحاطت3

شخصيةونحياتفيبىفيهيقدمالذى61أصحاح4

اللههعالسليمةالعالقةيقصدالتبويرعنبولسيتـكمعفدماا

حياتهفىالقةاهفهثارارتظمواكائهعالسليمةالقةاصاحبهوفالبار
لمأنهيوضحالذىاالصعفسادهيظهراألهممالوثىأللعابكلسحبولسيبدأ
بطاعةالمشكلةحلأرادواالذيناليهودعنيتحدثثمالبرلمشماكلةحالبد

الناموسيطيعأنيقدرالالعافىأحدأألنللحليصلوالمولكخهممالناموس
عمممحتوأنهممللهمديوتونأحمهمميشعرونالبشرفإنثولذكاملةطاعة

القحعلموفىللربالكاملالخضوحفيالمعئمكلةلهذهلاطبولسويجدغضبه
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اللهةفىفقتحاناإلننمأدفهىالمبركىلىتبرفاحيدةالأوالطويقاله
فىوثالطافاإليمـللطمواذوةهومحتالرمملىمماصأبننهـهايقىو

نفتانالهيطالمحيأنإفهرصحطيابلفىددهاعطاإلنممهيقثـيأنطـثعيهـما
يعـقريهأواكاةونهطحيمجمأمحطاكالاللفاالزممطانلفلس4اؤذحصبماو

هحإحـره

اإلفخاحكلىحاوكللهيهبـهبرثناهنصافا1حكلىبصعبمهلحمكثالتولكالنا
اروذاطلعسيطكاللهفنالاشعسكرفىالنةصبلختلهلركايـئألت

للهعحاجمديشثكحواإلنصصاأف5صعنامالـكديشاءهادنجكلطأعطحواإلنحثالن
فىوتتهـحهدهوعكفيرافأحكالـىاللهجمبهةتإلقةإةايرأنعـفئف

ديموالفاكلوفطفىالناهوأواحوصبامحاولىودبيممفالاإلفحالطحيخاة

اتوولممكـحعقعيرىلكغالمحكتصأظأهامهحأكمهتعوممط
أوالفأحتهطصلمقمعهفىطها

ضمعبتارمحيهجةفطصعمةطفمكلةثطفودالثمـكلةأماص

الرفحـالاهئهتصيوهوارفضوهامالماإلىافهاينجاءعفمحالـكقاراا

اليمودباقاثتـضيلقىعاههاهفبنيتولىبونىأالتاممويكاف

ا6دنحووألهممصحصمأهيالةيبحومآقىتكاشففقلىممهمملنىولكد
االمورايالذهمفواليايإليماناايقبلواالهممأهامفتالبابرفضمهمصـنا

ووضمياأدطعلىالكلطفيخليملـنالودباليسجججوناألمممفإن

ألنهممإاللععحببالثااصالئهابشأكممفوامحصدهاينمخكانواأنهممالعهود
وفاطقالمهودكطبقبلويقولطثعهومقمإبرهـصهلبمنيفحدرون

صهودهااللىفهفماوحكلىهـمافعلصمحمخمهفىللهنفسهثمطالذ
فااللتحلهنعأوابرهحمالبمنهواليأنهممولوواحلقبالروحكثيرون

اص5ابواحكيهمإيكالطلهمممكلافهإلصرائيلألوارضيةيةجفههمأليهودية

هاءكاكايمقكلهمتارأاللهشعبفإناهنوخلىافهنيثصمقبهاهاتهوا

أصلأوثهممجنهكانىميماابرفيه



صاميةأحنالقيةقواعدفهوروميةالةرمنموعالثافىاألصحاحأما

اإليمانقواعدبولسيشرحففيهالمجلعلىالموعظةبكوارفضعهاأنلمجن

صشكلةفيعالجانعثموواطامسىمحشرابعالىاصاناألأماللسلوكفىالمعمحيحـى
األباميعنىواهتيواوباتإهواألطحمةابحفىتناولرفضواينالذالناض

أشياءيعتمدئللىإيمانهمألنثأالضحفاءاألخوةألهؤالءيصتبروبولسوالمناحبات

قوافثنصمننفمسهـاصحررتحارةضمضجماعةصاكوكانتارجية

ؤالءخانحعطافهويبينإيمـااأيوىممؤالءأنبولىوجقوتيعالفوقى

األخيصرشيماءأخملأنالإنناتقولاآلفةالقاعيفمعولكنهالمتحرزاأل
أاعامسيحيةاماةاطيصهشيثأهلنةأشاواللمجـبإيمانهيفعرأويعطال

أجلمنمحيخانعقبرهىءعقنتنازلأنإلىهذامطرالوحتىإنصالط

اآلخرينحياةلنؤذيخصيةالمثاطويةنممضاليلأقصالضمعيبأخخاطر
افىأو

ةكنيعنموعلفمبىؤصجةودبهرثالهالرحنتامفهوابمالىاطؤءأما
إلبركةوصةظبتحماتمالةالرتخخمكركالىةالمـمافيكحكخويا

الهاللعماه

لالهوتحيهأآلمشحروهيةرحمالةمنعشرالعمادساحاأليثعكل1

أخرىرححالةملنماجزءهوبلىإومجهمالةرقآجغلنهىأنهجسكـمااثطتاله

أذللصاافولطيفلـاذاالرساءلمجممحفلرومطالةبرمهأحال

غميئوبصةأرفيكرشصخصاؤعشرينعتةانمميدبهربولمياالنماأوال

هأإفهاوفىأمقخيقولطأنهتهاالمعرفةجعديحرفئموكأنهممإلمعهم
يويسعياوأبدايزرطلممآثكغيسةشخوعفوفيسعتةلـىجمىنحعيـوف

األخأمخرلاجمارأفىلمجعيهكطالذمالطأكبردأمحالةاوساهديىصإفه
ذايمونمجيفروماتطفالمصميه
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يبتصكدىفالروميةلكنيسةاألمحاحهذاالرسوليهتبلملوكن
وديوسطردحقازوجتهوبريسالأبمأقامروميةقىأمعيكتبهكنيخرى

وزوجقهيالأفسافلى812أعالآ25عامرومامناليهودقيحركل

بولىعندهاكتمبأفسسفيأنهماكاناونمم81هاأممالأفسسبلى
6991كورلموسبسفتينلرومابرلسذهابقبللكورنثوسرسحالته

491تيموثاوس2الرعويةالرسيمللوقتكتابةحـقأفسسفىباقيينوكانا

أفسسإليموجهااظطابفيكونوبريسكيالألتحيةيمتببولىكانمإن
الطييسومنثبيراأعدخاللهعرفأفسسفىطويالوقتابرلمياصرفوقد

امنمنأولحبيبهأبيثتوسعلىبولسيسمحمتحيلتكئيرةلهمميرسلأن
مالكونيأناالصمحؤقهذاوعلىيخهأفسىيتعالذىأخانيةإفليمفى
والحثراتاظتئفالعن6171روميةويتحدثأفسىبدموجهاهنأ

يعملمدهوبهعلمأنسبقلماععمياناهناكأنكلممايدللمتمليمخالال
رومالى

أنسسبلهموجهأممنروهيةمنعشرالسادساألسحاحبننقولأنبهن
األصصحاحهذاأنعلىدليليوجدفالتبدوفويةأليستالبراهينهذهولكن

يرسلأالبولسدةطمنبنثمروميةرسالةغيرأخوىرسالةأيةإلياهميف

تسالونيكىرسائللىشخصيةتحياتفيعرفهاالقالكنيهشكثيرةتحيات

يبحثمامجيدأاللناشهذهيعرتأنهمعوفيلبىوفالطيةوكورشوس
واخهوالسببزارهاأنلهيسبقالتىصىكولهلكنيسةكثيرةتحياتبولـا

عندمالألاألعضاءثالغيرةبتلدزارهاالتىللكنائستحياتبولسأرسلظو

فيممأعضائهاهحقويةعالكلتتأسيسديرغبكأرهالمالقللـكناشتب
العحيلتأهنبرلسأكثرفقدهذاوعلىشخصىطابعسالةللىليكونعليهمم
وبريسأكيالأنثمشخصيةمحبةعالظتمعهمليؤسسسروميةكنيسةألهل

هوهذاأنوالبدطردهمامنسنواتسبعأوستيعدروميةبلهعاداالبد

االدفىقالجهمضدلهممالتحيةبولسينكتبالاألشخامىبقيةمعنفسهالحال



معندركطوعندماالتحيةلهممأرسلروماإلىعادواوعندماوعرفهممخلفة

السادساحاألأنترىفإنناوعليههذاىسنوبالتفعميلعشرالسادساألمحاح
روميةرسالةقزجزعشر

مالبركةتوردالقديمةالنسغبعضفإنأخرىمشكلةالرسالةوفى3

البعضيوردهالنماعشربعالرااألمحاحختامفى615272رومية
فمرةمرتينالبرءهذهقديمضانمخطوطضانوتوردالرسالةصهايةاآلخرق

أخرىوطةنحطوتورد695احأصعنهايةفىأخرىومرة89أصحاجماية
خاليآالبركةمـكاننرىأخريتينوطتيننحطوفى51أمحاحمهايةفىالبركة
محاهن

منجموعةإليترسلدوريةرسالةروميةرسالةأنهذاينسرالذىوالسر

روميةذكرحذفتقديمهنسخةأنهذاجمرهنوممافيهالضقرأالكمائس

الرسالةجمهاستفرأالتىالـكديسةماسمكتابةيمنحق51و17امحاحمن
روهاتخصحقائق5161أصحاحىلىبولىولقدكتبالمـكانهذافى

أصحـاحهإلياليحتاجونروميةرغبلىإليالرسالةترسلماندهرحدها

انيريناوهذاعشربلرابعاألصاحنهايةفىالبركه5يضحون5161
فىتركبفمبولسلعقيدةشرحآروميةرسالةفىوجدتالبدءشذالكناش

الهظنهئسالكناعلىنوزغهاواحدةلكنيسةملكاأن

إنجيلهوبىيولسرسالةتحملروميةرسالةإن









عملورةبشاوعوة

ألمفرزرسوالانذعؤاهلعهىيبسوحعندلهىي
تانقىإئهباءبهورفوثةألذىثهايلل

منوددملنسةمطصارائذىانجنهعنالمدسة

روحتهـنقؤهألثهأقغويرانجمممدءجهة
رنجاحالوعبأألمراتمنبانقيامةانقداصسة

ءةاإلطورممالةإصاكأشيهألنجلبهىاأل
فأهتمأأييماحهنمائذيئمماالجميـعفياإليمان
روميةقىافزجودفيمرشإليحألمسيسرءهدعرو

أفهمنوصالملكنمنمةبسصيئةهدعويئأللهأحئاء
هافيسيهمموعوالربألننا

لهمميكتبيئالذيعرتيكنلمروهيةإلىالرسالةيمتببولسكانعددما
دةموصلكنيسةيكبكانولكنهأبدارومازارقديهنولمشعميا

وأفكرممماتهبولسيختاردكوكالعالمفىامبراطوريةأعظممفىبلداعظمفى
هتامةبيابة

نفسهبتقديمبولسويبدأ

عبدطمةيذكروعنمعاللسيحليسوععبدانفسهيفعو1
امرينءلط



يحقوهوربلقبهوبولـىعندلمسيحالمنضلالقبا1

سيدألومالكتعنىإنهامنازعبغيرأوشبئآثمخصايمكالسيدالذى

ربطمةنقيضفهىعبدطمةأهاحقوقمنوالملكيةالسيادةمابكل

بولسيسوعأحبلقدوربهسيدهيسوعللربكعبدنفسمهيفييموبولس
ليحموعطهولكدهنفسهيخمىالأنهمتأكدوبولياةالجلهننسهلوبئ

المحبةفىملالاإللرامتصفعبد4كلأنىفىهناومن

عبيدبأنهممالقدحمالعهدرجالوصممظماءفقدةخراسىولكالةب

292يشوعالربعبدثصوعوي2ايشوعلربعبدفوسى

753وميا37عاموسلالءنبياءالمميزالقباصالمبدلقبوكانا

الذينالربأنبياءةقالىنفسهيضعفإنهبالىعبدإبولسيقولوعفدما
لقبفإنهذاوعلىبولسكانهـكذاالربجميدأخبممنماعظعتهمجاءت

يدةاالخدمةوثرفالعظيةالهبةالنرامبصفعبد

العهلىرجالعظماءاصتجابلقدىرسوالنفسهبولسويدعو2

3113تكوينالرلمجادعوةابريمممعدعوتهوقبلواالربلصوتحمالقد
اضدرغبئنبيينصهـاراوإشعياءوارمياا3خروجالدعوةموصىوتبل

ينظردأ89وإشعياء456اإرمياالربلدعوةطاعةالشخصية

بهيفوممالأعطىكشخصاممفتطشرفااز4كشخمىلئفبولس

يوحنااخترتكممأنابلاخترتموفىأنتمليسألتباعهيسوعقالوقد
فىلكنيفعلأنيريدماضوءفىياةاطفىبوليهوأيفكر5961

يفعلأنلهفموءبايريدالله

هالمفرحةلنشراألخبارافعمصئهاإلنجيلالمفرزقسهبولسويو

هبهاللهخسصهالذىالمزدوجالتخصصواعئابولسكان

151شكالطيةيولدأنقبلحتىخاصالملوأفرزهاللههعخع1
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اللهسلههـإذالدهفكرعنتعبيرإنسانوكلإنسانكللحياةخطةهناك

صعإقلهدف

الروحت312أعالقظصلعملوأفرزوالناسخصصهكاب

ممناألممءبينضاصةلخدمةوبرنابابواصلتخدميمىالكنيسةفادةالقدس

خاصلعملأفوزاهفدعنيسةوئهاأنواعيابولسا

شيئبنمنحهقداللهأنواعيابولـىوممن4

يستحقاللمنحقتماماتحطىمجافيةهبةوالنععةكانحمةمنحه1

وعلىالناسهدحعلىلمحصولبسعاكنبالمسيحبولساليمانالساتجةألياماؤ
هذاعنالسالميجدلممحنهوالفاموسمطاييخفظطريقعنئهارفـى

المهممهوئهايمملهمالـكنهاليسهويعملهماأنعرفوأخيراهيقالط

مائلهيوضحايإبحيلواصثنيفعلهأناإلنساناعلىيجبماحيوضهوسافا

عبةعبلاالنسانمجهودعيحتمدالالخالعىأنبواسأدركوقدثها

نستحقهاالالقالمجانيةالنععةمنوألكلعلتالتىالله

لقدءمممامجيلاإللوعملوتـكليفآرسالةداالدهمضحهوقدأب
بولسكنلجهدبللمجدالمعينةلمسحوليةبلخاصلثرفالالدهارهاخ

كاناىالفريألنمفروزألتحنىفريصىوالكلة35فيلبىآفرب

إنسايمسأنثوبهلطرفيسسحالأنهصتىالناسكلعنمعزوألنفسهيعتبر

فقداألسممأحدمعأللهعناطدبثفاالتفـكإرلمجرديجزعقلمهوكانأعاد
عزلفريسيآقبلمنبولـىلقدكناجهنملناروقودأنظرهفىاألممىكن

عرتأنبعداآلنهووهاالعاديينالبشرصعنبتعصبوأفرزهانفسه

أحاللهعبةرسالمةليوصلويفرزهاحياتهيننقأنيجبانهيطنالمسيح
عبرباءواللمجدثمصىوالالمضازالثفرزناالمسيحيمةإنبىصفىإنإف

الناسلوالمحبةوأتواضعمةالنجبل
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هإنجيلهفىاألساسيةالتعالمهلحمايعطىقسهبولسيقدمأنبعد
فيأهيإنبيلوهو345ات1صيسيسوععـولزيتركإنبرلإنه

مجرى4أحدقالوقدهاإلنسانهووحقآفالفيسموعالتجسدإنجيل1

شخصعنبولىيظمثلهليحيرفامثلنايوعصاريئاألوالمسيحية
كاالذىاللهابئعنوعظولكنهإنسانونصفإلهنصفوهمىأوخرافى

جاءالذفيمنواحدآارصالذىذاكعنوعظداودسلنمنجاء

ليخلصهم

وءنتبطوليةميتةوماتجميلةحياةعاميصوعأنلوهأدقيامةإصبهيلب

ردالمتةالواحد5ولثشهاميظماءاالاآلبعإقواحدأعئبرالنهايتههذه

يحيايسوعوللنالىكرىإاليشكواولموانهواالبائزنماتقامألنه
هدائمكضورملىوبقوةهعنا

العظمةكيا

آبريالأل2ثنخـه18ءوثالهتراثئاوس
ائذىالله3نا35اطأومسـلءلهىصاتفيإيمـاممصألط

أنقطاحالكيتلىشاهدبأهانجيلفيبروحىهأنجة
الطاالنعصدلوأقطفيدائماعاششة3تمكـرأذ

صمتاقألنئإتيعكنماقىانافهةبشرةلةيدسر
صكالثإلعىةزوية55نمأثعمةلىاراغ3أنه

إيمانكغجميعنجيناألىانجااليمانملنمعرىااليأئ
فىلىلمحا
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مرارأأننىضوةافي31أأاتجلىالقأريدلسنتم
أالنصتىوفيتإقينكهآتيآندثقحه3ءكرة

إنىأألهممساقفيكماأنضافمكنمئمرلىجمونا

امحىفهـفوالجهالهاهلحـبماهبرابىوانانيئقيمايئدقيىمد

ضااروءةفىألذيئئمأنضالخصيركمورمستلىوةما

بدالجوتعطرالكتابيةالفقرةهذهمنالمنبعةالدافئةالعاطفةزالتال

كنيسةالبالحباالمربولىظبنبضاتلنحىحتىقرعثحرتسحهنحو

يسبقفمالرسالةهذهفىبولسمشـكلهتدكنوهناراهاأناليسبقلمالتى
يحطممأنعليهوكانكنيستهاتأسيمىلىنعميبلهيكنولمرومازارأنله

بهلهشأنالفماجهدخلأنهيظنونربماإذائهتىنفىفىيثورقدالذىالشك

تبعدهقدالقالحواجزيحطممأنأرادرسالتهيموضويتقدمأنفبلنهفوعليه

روماأهلعن

المسيحىايمانهممعلىئهايشكرإنهفقالإللمدحبدأمعاوخكةمحبةفى1

والبعنىوالمدحاإلطرايليألسنتهممتتجهالناسيعضطهالمافىالمعروف

يجيلاآلخرواليعضالفعمائلعلىنظرهيركزبعضموالذماإلنتقادإلياآلخر
حتلبلىبذبذاإنههاردىتوماكاعنتيللتدالعيوبليكتشفعيليه

انهىالحقيتةولكناالسيلخأكوامبلىبلهالورودإليتعجهانالعينيهفإق

أفضلكلنمجعملىقفاييالكقادهنهثترأبالمدحشموباالخرينتناعال
مةأفعملهئاكيكنلماآلخرينفىماأمعمليرونيالذيئهمماآلخرينفىما

المطلقيمانليكلتآصسصلتهاقوفيرعناتويقولإلغريقحضلر

هانكهدوههها89عحربارجاأعظممقلشلىخبرجل



حالأسوأفىكمالحللأفنفىالناسرأىكانقدالمسلحالتلميذيمتلذى
الحربهذهمنسايحاخركأأننىلوقولأسحرتهإلىكتبمرةوذات

الموجودينوالشبلالصالح04أحللالحىالصالحانبعنوكتاباتكلى

وقدالكنيسةفىوكالهتحقيقبمايجدأنأرجووالذىلعاىاإلنسانفى

الرجلهذاإنفهقالالمحبوالقبطانبمنوانمقاالدونالدهاخبكت

إليهواتطلهكاإليمتطلعلقدوقالتفسهوعصالخائفينالجنودأخذ

أنإنسانيستطيعوالعندهمماأففليذلونجعلتهممالتىالثمجاعةلمحنحهمم
قيستخاطىءاإلنسانأنفيعثمفيثقتهيضعأددإالالضاسيخاص
لومهلىبنعلولكنهالمدحبكلعةيسقيقظناثماألبطامماقهفىولـكنالححيم
محسوناملكأندلكالسكسونيينرسولإلدانكنالذملـكلماتيائسأ

بحيلباإلمماعثهيبشررسوالطالباأبوناجزيرةبدم036عامأرسلفدكن

اباالالذيننتهمورعوكليزاإلنبربريةداعنيتحدثعادرسوالفأرسلوال
ولـكننقيجةبالممباالعيلإنوقالكاكالمقوحشينيتصرفونفيواكبهمم

هحطيافبلطتقودهمأنيجبكانايةخأيهاعليهممظسإنلثلهقالايدان
بلطفهفرعهناكإلىايداناذهبعاوهـماالحىقبلالدينلبنإياهيم
المشقدزميدهخرهمالذينرعللسيحمنهميرابمعددا

بامشراركممألجيصلىكانلكنهروماأهلاليعرفبولسأنمع2

كتبهماوإليكممانسيحرأحبائناوبخوتئاألجلنعلىأنعلينائوليةالىومن
الربانيةالعمالةعنلهعظةلىالفضىغريخوريوس

عايلفصلفإنهاللهمعأحدنابهونوعندهااللهمعالوحدةهوالمدةأثر
الباطلةاألمورمنونتخلصأعصابنافىوخكمالعفةنحعىبالصالةالحدؤ
نحصلبالصالةالخطيةعلىوننتمرالظلموصهرمالحسدونفلرالذسوننسى

التمبفىتنعشكإنهاالعليممخوالمجةالسايدةواألصرةمهديةاحةالعمعلى
الهابليالتتربإنهاالمصابينوعزاءالنرحيننرحإنهاالحزنزوترفي

المستقبلفىواألملباطاضراالشمتاعاالمنظورضثيرفىملوالظ
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نتلرفإننالهممنعمايهمايدالىليسالناسعنهننصليننـكونحندما
اكاوبحفاصالتنابقوةمنحيطأن

يودإنةبالقولبدأويأخذيععاىأنمعمتعدأتواضعهفىبولىكان

المجاءيرجوإتهيقولمضىولكنهإيماخمتثبتروحيةهبةلنحرومازيارة

كلويشجعهاآلخرهنهممصفيقوممطيهممةالذىباإليملنمعاليتعزواروماإلي

يرءنولحالمعلمينمننوعاطهناكآألخرأإيماتفىلففسهفوةنقاطدهض

الثانىوالنوعيتاوهأنبماضيخبرهمفإنهوعليهبميعلمممنأكلطنفسه
األوليالـكضيسةهفكرىأعظممبولياكانكامعانتحماالنتالوايعول
لـاكنهصمبيعطاثالألهرأىلهمميمتبالذينالناسفىفكرعندهالىكنه

تواضسبليعمايكتاجكاملمايكتاأيضايأخذ

والبرابرةلليونانيينمديونإنىترجمتهيصعبعشرالرابعالحدد4
مديوناكان5هذاعندماكضبشيئينفىيفكربولسكنوالجهالءءحال

نلخصولكىيبمثرهمأنبيمألنهمديوناوكانهراحمممنمانالهصبسبب
أعطيهممأنوواجبىمسئوليتىبسببهخهممأخذتهماكلبسبدانقولقصده
اليونانبينعنيتـكلبولسأننهكريبايبدووربما3الغاسحزامالتحتفإق

نيينالونامةأننعرفعندهايزولالعجبولكننيينالمرومايمتباهو

اليونانإظمتصفتعدولماإلقليمىهعناهاتفقدقدكانتبولسزمنفى

العالمكلإلياليونانيةوالحضارةاليونانيةالنةكبراألاإلممكغدنقلمد
الذىالشخصبلاليونانيةالجذميةيحملافىالشخصهويعداليونافىفم

اقأئبربريقوللذىحرفيافتعتىالبربرىأعااليونافىالضـثريعرف

قاليونانىمتجانسةجميلةلحةبتكمالذىبعكسموسيقىوخكليرقبيحمه
يمثرربمااليونانييناحدقالوفداليونانىالفـكريعرفشخصأىهوإذا

هذاوعلىيفهمهىالذهوفقطاليونانىولبههالحقعلىالبرابرةأحد
ايبسطاءجهةمنكانوالزاعهودينهوصهـماقتهرسالئهأنيقصدبولسفل
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منوكانكلهاللمهىرسللتهإنميبنوايةالمتعلميهاالثففينالحكل

فهاهليكرزيزورروماأنالها

الفخرعليتبعثمفرحةأخبار

أللهتوةألثهأئسيحبإتجيلشحىأهنتامألفى
نافىألثيئئمأوالودئللؤمنلكلنمحالص

صهوكماإليمالقبايمانألمهبردمفلنفيهدقال

انياليمانفباانبـازائا
1أل16رومية

إنجيلبوقسوتوبرتفعبولستدمةىتؤتبناآلهاناناإلىبرصولنا
لفةمتاسريعةننماتيمجموعةتبدأسيكيةالالكونمثرتواتبفىبولس

منوالهدفذلكبعدالموسيقىمحورصرمجونالتيةالنفتتلوهانجأةتعزف

خاسةاجتماعاتفيالبيوتصماالتفىتعزفقديمآكانتالموسيقىمعظممأنذلك

هفـكايمونيزالونالالناسكانعزفهيبدأالبيانوعازفوعمدماكان

الوسيقاتبدأذلكوبدانتباههمتجذباألولىللسريعـةالنفمات
نشرؤللكواألساصية

وعاهوانتباههمبفتبليهممجمتصيئباكاتصالهيبدأأنبولسأرادوقد
اإلنجييلبىيحتوينأنهماإالتصيرانالعددينأنومعالروحىلحظنكرةيتدم
الذىباإلنجيليفتخرإنهيقولبولسبدأفقدهأطولوخعآهحهماسفعرفولذال

فىصبنقدكنالقولهذاظفيةنفكرانالجميلومنإلعالنهتشرف

وعظاثيدافىمنهوسخروابيريئمننهريبهوتمتممالونيممنوطردفيلبى

هذهمقليهودوعزةاليونانيينجهللةهرساكاشهحثموسكورفى



برلسجلاإلئحيللىشىءهناككنبرسالتهلخربولسيعلنإلعجيبةلخلفية
ههصيفعاونهأوعنهالناسمايقولهكلعينتحر

ممرلةثةالثاألممدةهىآلبولمحصطماتبنالثنلتقاالفترةهذهوفى

وعقيدتهالرسولحمابو

عنيفقثسونوقتهااسالةكانسوترياؤالخالصكرةةهناا

بولسفقبليرالتفـكموضعالوزانيةالمحفةفيهكانتوفتمضىالخالص
ثاميتكونالتىآلاألساصهالمادةهىمايسألونالناسنقرونخمسةبنحو

السنوتامضتعددماولكنةطايعكاكانتتأمليةنهاوالفلعمفةكاثالعالم
الضعفوهاجممالختلةالبالدالفاتحونوغزاالطريقعلىمنالعالماتتحطمت

ممليةألفلسمفةفأصبحتالتنيرتسايرانالفلسفـةعلىوكنالناس

صائظبناءالوحيدفهاهلىكاوسارطبيعيئكاالأخالقيةوتأمليةالال

يتوسأبكالفيلسرفدعاوقدالعالمعلىالتادمةالفوضىضددفاعى

تحايىأيقوريوسدطالمريضةالنفوسسشفىعافراتصالة

الناسصإنقالفقدلبولسالمعاصرسصـكاأمااظالصدواه

الهاساإنوقالأعلىإليترفعنايدإلىنحماحإنناداوقاالالخالصتتوفع
أناليجبإنهممفالكاالهامةاألمورقكفايهمموعدمبضعفهمميشعرون

الوفتفىويهرهونهارذائلهمميحبونالناسإنأصىسنيكاقوقالمحهيتساعوا

السالمعنيبحثونالفـلسإنأمجقيوكطقالاليائـىالوقتذلكفنفسـه

عنفتثمواالناسأنالتارعفىيحدثولماللهنبلقيصرإلعالنال
تنادىالمسيحيةجاءتوفدبولـىزمنفىعنهيفقشونكانواكاالخالص

بالخالصالمقعمودأمللفتعالواالممعكينلدلمبالهروببالقوةطبالخال

863لرقا913مقالجسدىالمرضمنالخالصإنه1

والنفسالحسدنجاةإنه
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هذاوليس85241035متىالخطودصيامناإنهب

حقواألماناإلطمئنانبمنحهكنلاظطرمناإلنسانحياةبحفظاظالص

خاللكتبهاالققصيدتهفىهذاعنبروكعبرروبرتوقداظطروسط

أمااذهافيسيكونترضهماقالاألمانالبعنواناألولىالمحالميةالحرب

فىاألمانكلضاعلوحئىأمانفىالمرتخطرضدصرياسالحاأحملألنى
قالوقد5أمانفىفإنىالمسكينهأطرافىماتلووحئىالناسسقطولوأمانا

ظالمفىأتحنىأنقلوإلراممسوسقصيدتهفىاصئمابهشيئأبراوننح

التريباللهمصباحعلىأضنعلأفىإذمؤفتةلنترةإالهذافاالدامسالبحر

ظافرافأخرجاألصىليغزوببطءأوبسرعةورهفيضىءصمدرىم

هابالرخكمماثااإلنسانلالمسيصأظالصأننرىكذاوه
الحارجيةلظروف

2أممالالئربراألعوحالعالممنالدوىمنالخالحمرإنهص
عدرىهنيحفظهإلهيامطهرأيملكالخالصهذاعلدهمنوكل4

6لئريرالعالموفساد

جاءتدا91لوقا8111ثالضياعمنظصإنهد

الظريتانىيسيرالخلصغيراإلنسانبنهكتدماويخلصليطلبوعيى

العمحيحالطريقوجدافىفهوالخلسأهاللهالكيقودىاكالخاطى
هستحبدكحبداإلنصان120امتىالخايةمناخالصياإتء

العيبويرفالداءثهخصالذىكالمريضإنههنهءيهربأنيقدراللسيد
يةافالمنجمقنهالمسيحىالخالعبهمالعالجيملكاللكنه

افكرةهذهوسندرس91ة5عيةراللهاشبمهضخإنهو3
أنيمكنناالأخالتياقانوناااللمفىإبنهئيماتقولأنالغيرالتاليةةالفتفى

قىافهالخالحماوبدوناينونجةالدكرةافسيحىقاإليمانفيواقفتجاهلهء
القوبةمحاإلنسانيعفالمسيم
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بالحصارالمسيحيمكعئدمامنالىبمدفيمالياعأبدىخالصوهوز
طرس1أل48تيموثاوس5152ثوسكور319روميةأ
5أل

األماناإلنسانيعطىخالساعليهييرضللحالمالمحعيحىاإليملنجاءلقد
ديةاألوفىهنا

هغنيةكةبولسفكرفىاتواإليمااإليمانفكرةهنادتجد3

بولىكحبعندماواألهانةاإلخالصتعنىممايهاأبسعافيبنها1

أنيريدكنلهأبحنىإيمانهممعنيعرفانأيريدكانقسالونيـيلأل
واإلبمانالصبربينيريطوهراالشطهاداتوسـطللربأعامتهميرف

تحضمالالتىواألهانةالصابراالخالصهواليمان84تالوني3

هالحقيقىالمسيحىالجندىمميزاتوهى

قامقدالمسيحيمنلملوإنهبولريقولمصطيقواالثقةيعتىواإليمانب
هسقطقديمونإجمانهمأنيصنىوهذا571نعوسكور1إيماننافبلطل

صادقةرسالةالمسيحيةعالرسالةأنتصميقهواإليمانن

يممحتراأنمخالفيهمنيطلبوبولىالمسيحيةالديانةيعنىانواإلبجى

المسيحيـةارريانةالىهمهلأىأاإليمانفىهمهلألتحهمويجربوا
315لعوسحرر3

ضلةباإلجمانألننا5يستطانالايذينوالرجاءاألهليمىواإلمماند
57كورنثوس3بالعيانال

يقلمرحتىالمطلىوالتسليممللاقبوليحنىواإليمانء
والمعتقبلالخاضروأنسادقيمنوعأنكاملةبثقةاللهشيلفىمجياتهلإلنسان
ألبيمحوتلووحتىلجللهأومقإتىسقيفنسونكللدوفيههضموفاق

فيهاوافسأبقىالجحيمنىهـه
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ثمالخقرسالةمماعلسشدانهلنالياكونعندمابولبااإلبماقيبدأ

هحقمممههاأنعلىيوافقحمأواليسمعفايإنسانالعقلىالقبولذلثيقبع
صحيحماشيئأأنإنسانيرففقديتجسدعآلالالعقلىالقبولورلكن

هىيمانلالاالخيرةقالخطوةأإمعلوهاهعلتتفقأممالهاليخرولىكنه
يسعأنهوفاإليمانهذاوكلكاملبسلـيمإلىتلىاالتبرلتحول

ملالطمالذملفىممهابحياتهيلقىثمصحهاعلىفيوافقالرسالةاإلدسأن

الرسالةبهذه

منالفهممعلىأصعبمممةهفاكوليقالنبريرفكرةهئاوتجد3

وسوفباربرربرتكلومنهابدابىالعهدفىالـكلمةهذه

لنكرالريضةالخطوطمعنهالولكنناالرسالةهذهفىالكالتهذهنتقى
الكلةهذهفىولالبولس

ومحةتاالبراهتظهرالقالبراهيننوجدأفنانحنىنفممىأبررنقولعندها
الكلمةولكنيعرفاالوصحةبراءتناأدلةيظهرفهوأحدبررنافإذاتعرفنا

تخعىجلتعنىلكنثهـاءبرهنةالتعنىهنالمستحعلةاليونانية

اللهبررفإذاحسبان5واعتباردهحاملةتعنىشيئأها

اظلأنهتعنىالبراءئهلةأوجدافهأنهذايرمنىافهالخاطى

بالمرةخاطئاليسكأنهاظاطىءيامـلاللهانتعقولكنهايخطىءالضخعا

اللهأنيعتىوالتبريرمحبوبكإبنبلالضابيستحقكجرمياملهال
بىاألثراربستحؤياملناوالأحباءبلأعداءيحسبئاواليشبرناال

بلبالظمستحقينالوصيةعلىبهمعدينيراناالالعناطونيستخقا
تاااإلنجيلبخوهروفذاأخباءخاعقكأ

واالهبةةصسش11اللههعجديدهامحملةإفىكثضهناقالكبريراوعلىا1
بباتعليشإلهأالياملإنناوالخوفونلمداوةالبعدمنبدالالعموروا
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الصائبةالعالقةهوإذاالتبريروبالففرانالفادبالمحبةيخيشإلهآبلفيف

والفكرةبالدهسليمةصأفىيحياالذىهوالمبررواإلنسانةواإلنسانثهابين

بلثعيئآلهعلألنهالساليمةالصلةيهذهيشتعالاإلنسانهداأنهىالرننسية
النهلـثنالناموسقىيوبمطهومالةألنهليسنصلالذىهواللهأللت
العجيبةمحبتهوعلىالمذهلةاللهرحمةفىكاملهشقةنفسهألقى

انهوهنابولثايمنيهكاوهايحيانيفبافيالبمارأماالرسولويقول

بسببلـكنبهؤبممملبسببيحياهاالتهباسيصةصلةؤايحياىالذاإلنسان

صلفىالذىهوسوأنبولىرألىوئحالمحباألبمملهماؤاملةالىحثقته

الخوفبضىلقدللهالممتازةالصلةهذهإليالدخولمناإلنسانألنماب

يقعواايأبقيقةاطفىهوعدواالبشرظنهالذهـواإللهالمحبةءتجو

اللهبغض

خرلرجميمكلاهألسثمنمملنألئةغضبأللق

محرفةإذ5حبافياقاطيمخزمونألذيئوإثممعرااأ

وراصىنصلمبخثما51رأظمأفهألديفيهبماهوهظألله
مسـدركةابرأئهصخلقمندىهـطورةأئترغ

ممإحـتىوالهوتهلةمدسالىقذرتهلمفنوعاتبا

اويمجـدوهلمالهاعرفرالعاشمألخراصدبال

قابهيوأظلهرلمأفوحمقوابلاكإلهكرو
صكصءءه5صفىءه

جهالءصاروأصكماهاحمهمونعينوبينمامنجىا
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نسانأفيصنورهثحبهبضنىائأبماالالمةانجـدبدلى

محاحافاتدأكوأذوالثولروالطنىلذىث
9روبة

اإلنسانيمايدخلأنجمنالتىلمالصلةفىبنكربولىكاااليقةالعقرةفى
اجمههذامناتقيضوعلىللهكاهلاالتسليمهوالنمىإليمانباتهامع

يبدوالذىاللههمرفةعوعيفيهيحىطالذاإلنساكاعلىيقعالذىئهاكفص
هاللهدونمنكأوالنخصيةالثأفكاره

نجكرةضانلتقألنناالجادالتفكيريمهمحقشىءصعبهئابليوبرء

جياأبولىقصداوهإنمهرعحناهاثامزعجةغيفةعبارةوهىالدهكعمب

هعفهلخهالذىلحهدأبفكرةمرتبطاالهانخمبادفنعالقديماسدفى
سالومدصاختارمألنهباللهظعهـةقةطعلىإصرائيلشحثفقدكانالبشر
9238خروج4هالدفأمناهاسترواطالماتستمربنفسهظصة

أمرينيعيهفماوكأ

يمسرالتحدىألناربصهلمجهالناموسعاىقدأىأنمعناا

ألش6الددصمفرواجدثائيلألسويإناللهبين6لعهدويحطمماللهالصالح
محالهرونمنيطلبهومىنرىنهايتهاوثوأبرامودائلنقورحعصيدن

الربفبلهنخرجمدالغعمبألنعباةعنلخمةإرةكة
علىالربضبخحمىلالبعادةوراءبافيظلوعندما6962الدد

مإقباللهظسةةعالعلىكائيلإصهرأنوالسبااةع53ددابمرائيل
البالجيونضايقفتداللهغضبشيفإبئبحرائيليضايقلىأوجماعةلى

053برمياتسكنالالرباصخبببنهفولملكإصرائل

يستضانمملماايفيروخأاهاكلثإنبالربغاصةسالعلىلةببمإعيشهفا
اللهكشب
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اخرشىءعلىالتفيروضعبعداألنبياءفىكتاباتاللهغغبذكريجىء
هـذاالزهانينأوفىالدهرينفكرةالدينىرتفـعاعلىسيطوفقد

ينهلىبينويفصلالصاالدهبىوهواألقىالدهروالشريروهوالدهو
أالعافيهيرتجهوعقابوخوفرعبوموهرتظيهالربيرمينصالى

ايوقتذلكثاللهملكوتبرءقبلأالعاتكويهويعادالشريرويبيد

ليجعلكضىوحموبسخطفاسيآقادمالربلوهوفاالخيفاللهغشبيمون
ويموناألرضرقتحنرداطرببسخط9بشحياء13خرابااألرض

عة791حزقيالويتحدث99إشحياء9الكاركلالشعبكأ

ألغضبهحمووكل4سخطاألمممعلىسيصبهأذىاالربغضبيوم
38صفنيا

رأوافقدالخيفلةالدينويوميجرىءحتىالدهخكضبيوجاوالماألنبياءأنغير
وغيرمثمرةالربعنفالةعاسيةإسرائيلقكونفعندمادومامطنالدهضكضـب

دائماموجودفالغضبوعليهوالهزيمةوالسبىللهالكعليهااللهغفبينصب

نالالهوتيأحدعبروقدالرببومبرءعندذروتهبلييصللكثه

دفوالشريطيقالفهوالطاهراللههواللهألثبقولهذلكعنالمحدثين

النراهنببادةبليغنمبه

كثرمنهأالقدسمبالهدفكرنافىترتبظألنهاعبةاألفـكارهذهوعد

أنهاباعتبلرالمحبةعندثفتالفكرةاسضصحبلوشهاروحىالجديدبالحهد

الضفبفكرةفإنالفريبئهاعلأنهباعتبارالغفبوعناللهكل

المسيحىالفكرعلىصصبة

إندودالدكتوريقولالفكرةبولسفهمكيفنأملتعالواواالن

عنبولسحثتظفمباللهبنيقولاللكنهاللهغفنبعنيئحدلثبولس

ويتصدثبسخاءينمأةوعننحتهعنويتحدثمحبأنهوعناللهمحبة

93



أترغممعاضباللهأنأبدأيذكرالولكنهلشمبهأمانهإنهوبقولأمالثهن
فيفرقاكفهللموضوعنهريبنجوجودمنإذأبدألغفههعنصحدث

هنامراتثالثاللهغضبعنبولسخحدثدضبالنضبتهوبالمحبهأللهصلة

يةالمعمأتاءعلىيجىءاللهغفبإنلويقي36كولوصىو56أفسسوفى

العضببلئهاغفبإنهيقولالذلدبدالخضبعنيتمكلعندماوهو

35روهيةضبالةيجلىااللهيخقولاالعافىةقوةءبموكأنه

مكانآنعلىأالوينعهح9روميةاففبامنبهنخنصويقول

لناسدانعالضضببنويقول3191روميةلربالنقمةالنلنـضب
روهيـةالنفبيجلاهوسابنيقولواممنهه31رومباعةالط

151صتسللو1اآلفىالضفبمناينقذنايحالىإنويقول451

مدهيفقذلهاىاليسوعوعنخكـفبعنيتحدثهنابولى

فسيقـعاللهإلىالناسيرجعمالمإنهقاراالذفينبياءائيكتاباتدولزجع
اواألمعلىلالتىوالمصهيبةوالسبىزيمةالفىعالةالعاجاففب

غضبـهعيـمفسيحلبالىعصيغإنبقولواأنقصدوااألنبياءأنهعناه
لطحزقيغوتهتؤطىتىاسالنفإنصزفيالقالوقدوالخرابلجلصائب

نظامهفاكةفنقولاخرقابىفىنفسهاالفكرةنقولأيوهانو814
وهفماجالطأمسواءآجالويقاصىيافىانبدالداهقيمبنوكلالعالمد
أنوهوبوفهوحالتاريخيـكررهواحددرسهناكفراودجأالمورخقاالها

أنبيـاءلهوقد5الشريرروالصالحشيداخاليةأسساعليمبنىالحالم

علىاللهكمبهوالتاتونوهذاانعالمينظنمإحالقيآقانوئاهناكشبنالقديمالعهال
الناهوسلهذاتركدااذافإهنفسهيوذىقاألاقانرنايهرمنوكلالعاعى

التىالمشكاةهذهفىولكناتثوتاءتخيإلإلتىالنننألناهالبهوناليدننا
أجرةاإلنسانعنفيبرءعنـالطيةيحنيةوامعتهبمجتاللهيتدخلاإلنسانةيرانجهها
الخطىء10اعلىاالمعمبنلنشمبنينجياوالخظبحةس



تنتدنااللهوعبةالعانسيجمنجزءوهوللخطيئةعقابالثهضهن
ألجلناهيسوععلمابسببععميانناائارمن

اللهيعرفواأإنهميقولواأنيتدرونالالناسبنليقولبولسويمضى
اإلنسانندكشئمشخصيةأنيهنالمهومنخليقتهمنيميزوهأنيقدرولقفإنهمم

العهدعرفكتابلقدهصلهمنالدهعننعرفأنيمنوهكذايديهعلمن
نعرفأنجمنوكذاتوضحهأيربسفرمنذا83وأمحاحات5هذاالقديم

أمالبهلسزةفيالوثنيينلحدثهذابولىعرفوقدمملههـناللهعن
هوسىريتمةتكنلماألولينالمسيحيئاآلباءأحدترتليانوقال171

بمبهوالبموسىيسمعوالمالذيئأغلبميقالبشركفإناظالقهحرفةسطرهنأول

واحدةبريةفوردةالتليذهىوالنفسالمعلمهىالطبيعةفإنموسىإلهعرفوا
البحرمنلولوةأقولوالالبحرعلىدفةصوأيةبستانمنجمعلةوردةأقولوال

نبمخشفأنيمنالطاووسريشةأقولوالطمافىريشةوأيةاألحر

ألقهاتحتترظهلوردةأريتكإذاسريراقهاضا

ناسانإذاطيئةابـعيتاأللمبنهمحيحبولياكلـمالعالمفىاللهؤىإننا
بولسإنالجسمنهدمالصحةقوافينكمسرناوإذاالمبنىتحطممالهندسةقوانين
للشريرعذراليساللهتغرفونالعالمهذامنتركيبهراقبواللعالمأنظروايقول

ينظرأنبدلأالخاطىءفحلعاذاأخرىوةخطإلييققدمبولسكنول

حكيممأنهيظنوهونانيةأمورفىوورطهاننسهشنلننسهإلينظراللهبلي
بدلللحياةقانونآوأعالهوارائهأفكارههنجحلألنهألمااجاهلهولنما

اإلنسانجحلأنهفىكامنةإذأالخاطىءجهالةالحياةقانونالدهإرادةبحعلأن

الدهفاموكطىوليىحياتههبادىءخعميةالشاثافىووجدشىءسيدص

يسيرأنوبدلاللهالذاتهكزهعالمفىوعاشإفهإليالنفسهإليطرألنه

فسقططريقهيرىالإنسانافأشبهسهنةإليرنطالدهإلهناظرا



بصوراللهمجـداإلنسلنفاستبدلالوثنيةجاعتأهفانقيجةكانتماذا
صنصانعيممفاإلنسانالذات5هوإذاالوثنيةأساسوالحيوافاتالخلوقات

عبادتهفتصيركلةالذاأحالمهوتقحققافـخعميةأفكارهترسخحقلهيعملى
اللهأجلمنوليىنفسهأجلمن

طيةفاظاللهمكانالذاتوضعهواظطيةأساسأنالحقيقةهناتواجنها
ئهأعبادةمنبدألنفسهاإلظسانيعبدأنهى

يساعدهمأدألتهيقدرالالذين

امحةأفئيإلىبهبمخموواتضفيأنضاألئهأشانهملذأللل
اللهحقاضتبداواديئأواتهمذفقاخسادبمإلهانة

5ؤألذىأقأظادونأقخالـوقدواعهووأوأءآكدببا
صحصءةس

اميناالبدإلىهبارك
8202ادوءيه

ألتطدحبأنهاأرسطويعرفهاالتىشهواتألهوممةالفقرةهذهمفتاح
كلتحدىمعالملذاتوراءالسىهىالشهوةبنالرواتيونوبقولالملذات
نحوالمعقولكيروالسعىاالتجاهبأنهااإلمحدرىطشدسأفهاعروفداهعقول

اإلنسانلالتىالممنولحفىالمحبوهةالرخكبةهىإذاالشهوةالذاتمايرضى

كانماأشياهلعملفسانالىةيلنعالجنولطمننرعوهيالخجلةاألضياءيعمل
كليلوسولياقةومحقبرليةثرفكلمنهترعتةالشهيامذهأنلوالليععلها

هذاخالقىنقدألنهلهأاللمطيهاملذاتعظبهوضعقداإلنشاناناعلى

شداإلصاسالعايحائنصىتئاهآفىالذىاإلنسلقاطريقوسناكعالنسياااللم
اابوجوداللهء
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هناكلكىقاسيةكةوهىرهمأنبمعنىاللهأسلهمملذللث
االلذمعببين

الحرةإلرادةاهذهيحزمئهواحرةبرادةاإلنساناللهأعطىلقد1

أسلواالذفيعنبولىويتحدثاإلنسانبرادةحريةفىيتدخلاللهنولذلك

ويقول891أفسسلهارادنهمكلسلواأنهممأىرةلدطنفوصحهمم

ارةعبوهى9أل4هوشعاتركوهباألصنامموققأفرايمالهوشع
صالحوالاالختيارحـريةوأهامهحرةبرادةجهصمااإلنسانولكنقاسية

هذاوعلىخيراليسعليهنجبرالذىيرالخفإنالحرةاإلرادةظلفىإالمحبةوال

اأطنامـنانجهلبنأنيعدلهظهرهيديرىالنهنسانلالهشيئآاليفعلئهافإن

يعقوالطردمخكضمبهلىأنهيعنىالأسلهممتهاإنبولسيقولوعندها

عايهممحزنلطتركهمماللهأنالمعنىولكنفتركمعليهممامقاباأوعأنه
أبمثاعرتصمفوهىبالرفضإالمابلفلميحهيستماكلصلكمحب
اخشباهنثركأحزناألبقلبفنهـبعيدبلىإليليسافرلهظهرهابنهأدار

فـبهالللخطيةطبيعيةنتيجةوهىإدانةأسلهمممممةفىأنعلى2

ينحلهعايدركوهوبالحطأيبدأقدالخطأفىيتادىأنعايهسهلاإلنانطأأ

فىوليسيهىءبأنهالبحسحقالخطأفييتمادىولكنهالهأسنانهفضصطك
لفهوابسهاإلنسانيجلبهعقابلـكضهاإلنسانعلىاللهيجلبهعقابهذا

جزاوهلواجبأداءكلهثلهذاعنأقوالللخإهعناكعبدابانتظامقسه

يجاهدحنإكلوأخرىخطيةعقابهيخطيةارتكابوكااخرواجب
أمامهتنضحجاسةاليرتكبمنوكلدليزثالقوةيجدطاهرابسهليحنظ

وبهامنمانأقيكوننفسهحولسوراينصبمنكلوالرذيلةابواب

أنالريبومناةخطتلدأنهاالخطيةفىأهاأردبنينهارينسهفىينرط

فئسلم6عبيدالخطيبمابحلننممتعمبهاأنيمكنلناالهأعطاهاالتىاإلرادقارية

يجدانسعادقهأنهيظنمرتاكبهاتجملألنهاكبيرةاظطيةكذبةبناللللفننسناأ
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ولالعاهدأفيخرينولاللمفسهاإلنسلنئحطممالنهإيةفىكها

ااالفىااللم

عصرحزى

مإنانفيوان14أهؤاهإلىاللهمأشدلذالك
تبالذىءأطعىصالأالشتضألستبدلن

تاركيقأبضاأئذكوركوكذبيعةألط

إبفيىبمضهمبشهؤتهنملجواأثتحمةألطاألتثىالتعان

غأتففىونائينىبذكورذكررأألنخشاءناعليق
ءهلم5151ءا ىآ3جرءصرال

6277اةروه

أخالقرجلكاتباأنلنايخيلربكال16323نقرأروميةعندما

قرةهذهأدذطهأفرطةأدوانلهالماسرةالخالةتصويرفى4يباهستيرى

يمنلمبولـىولكنالتارفيفىنظيرالهوجدأنقلخاقىاللاحالةتصف
يرنانىتببةاطهطعنيذكرهأشيئايتللمأةذلكمبانابالمرة

01روماتيأو

اخئلطلفدتفرجبلنعاعراللمجقولرمامهأظثقدالععرذلككانأل01

هناكيعداءاالخطأكزوماكلهايعالمتفطىقالحلنيبالصوإبالخطأ
صارالصنارةواظطاتيأكمواكهالحقلثركعوالمزاالحالرثفىصرف

الفربيمصروقالحروباتالفرنهربثيرالشرقفىاالسيفكحدمستقيما



ثيرتغاضبةالحربالهةاعيوفاويرفرنالعاهداثبهمموالهيطونأللمان

األبوابمنفدفعوهىيركاتشبهالحرباتصبم5ااءارصفىالترل
المديراتوجيههبهالةآلوالمـربمتبهرهالخيرليزكالمحـاالخراببلىسرعة
يقولالحقبةلهذهتاشتوسيؤرخماوعندوخرابعنفعصرذالئهكنلتد

علىبالتحريكاممزقةربباطحزينةبالمصائبعامرةحقبةتاريخأسجلإنى

يدالعبيرتشىوكرامةرعبكلأا55السالموقتفىحتىشوحشةالفتنة

هدمهأعداءلهليمىوالذىبأصدقائهممواليغدشواألسدقاءسادتهممليخوتوا

يمضلميقولطيباريوسحعنوسسوتووقدكضباأصدقاؤه

تكنلمافالمؤرخعنهقالرعبعصرذلككنثأأحدإعدامدونيوم

بروبرتيوسرصااوقالالجهاالمتدمةاألدويةحـتىرالأمواضهاتكتملروما

أخالقحارإةعصرذلثهكانبحاحهاضحيةنهلكالمتـكبرةروماأرىإنىل

والجبناءاغيراالردياءتنجباألرضتمدلمفينالصالهجافىءتبأعغهقال
يكرههممالذيئالناسمنساخرآأسنلبليينظرشخصهمهياكنتهوا

لمبالنوضـىمفروبعصرألبقولهسيـكاوصفهزماههأفلتعححراهذاكان

نفسهابريمروخهتعد

اماتفىوالباردالساحنالماءفيهجرىالفخفخةعصرذلككا2

ألسيركأرضكاليجوالاالمبراطورفيهفرسفضيةحنفياتمنالعامةروما

مخومبافىمنأكثرتؤذىاشامخةالفضجوفيدالنحهقالهبابترأب

الشرأسلالمـمالفارقناقدالفقرمادامشهوةأوشرالينقصنارومالص

الشرفيفسدالمالشيـكاوقالالعفنةإلمذاثبافنمرناأيدينالىفاض

ذللثفىالنلسمللقدايكلفععنبلالشىءصحةعنإنعدنسأل
لوكريشيوسفيتحدثغريبماهوكلعنينونفضواالحاديةاألمورمره

فىإالنهمملذيجدونالناسيدولمكاأمرورامغاخمنتفيضالتىةالمراسعن
15كاالسرورزادخزبااألمرذادكالتاعمدوسقالحقصالخافىأوالجريمة



فىواحدةطالقاصالةهناكتكنلماليضارعخلقى6فساعحرممن

فيهاحلوثطالقوأولالروهانيةريةاالمبراطههنطاألواسمةمسينوخالءكا

زوخهروجاسرفيليوسسبوريوسألطلقمءندهاف432عحدث
جديدمنليتزوجـنليطلقنيزوجنالسيداتفتدكاشتصرالذاكنىاما

بسفتزواجهاالسضواتيورخناممراذلكسيلماتوكانتسنيكاتحبيرحدعلى

ويتولعفيفةانسةتجلىأنالمحقولمةليسإنهجوفـعنالويقولنفمن
وسهـمثللإنهاالعاديةالرومانىالهتمعسيدةعناالسعكندرىأكديندس

أيبرينافييهلجوفينالويتمصاءلذيلةألىمنبحزامقسهاتحيعل

عنويحـكى5ثاواحدةبعينفستكتنىعليهاالسيطرةأردتبنواحدأزواج
زوجةأجرينالعنيحـكىكاسنواتضفىرجالثمانيةوجتفئسيدة

جسدهالتقدمليلةكلقموهامنتخربمكانتالقكـاوديوساإلمبراطور

راغبلكل

عفناحابئلقدممنأطقبةهذهابتوبممورخويذكرهلمشيئابولىيقللم
عئركسةأولمنإمبراطوراعشرأربعةلقدكذفيهجزءصإلىقتهمن

الجفهـىالشذوذيمارسوننيةالرومااإلمبراطرريةفىامبراطورا

منهيخجليكنلمالذىباإلتجيليكرزأنبولسأرادالمجضمعهذالمثل
مصدرليىأنهيعرفبولسوكناظالصتفشىءالقالقوةإليعتاتجاالعالمكاق

ايحمالمفىإالالقوةلهذهاخر

التهحسابتحصبلمالتىألحياة

أنمـلصهمنمغمعرةفيتهألبقواأنفواسمتنىهلماكىبى

قكاود01لجيتالمايواإمهرفوضذهنيإلىالثه
6



حسدأقشخووخبثاعووشوزيمإثلكلن
ضيئمضتريئقاءوءاكرأوواماووقتأل

غيروراشعينتيمهمدعينعاييقإجمأثالله

والحنروالسكهـدوالفالديئطاءهألل

أثذيئأنأللهضمإذعرفراائذيئرخةوالرضتى
يفعلرنهـاالأنوتبزنؤيهعتهذهثيلجرق

لةمـالونبالذيئبسرونضماألذعت
8233رومجة

كاحساباددهاليحسبالذىاإلنسانحالتعمففقرةكتابيةنجدكاداال

ىاكهواإلنممانولـكناإلنسانعلىعتابااليرسلفالدهالفترةهذهتفعل

منيجعلمعرفتهفىاللهيبقى4الالذىفاإلنسانالدهعنيبتعدعندمانفسهيعاقب
القاغةهذهإليفلفنظرالكغابيةالفترةهذهتعمفهالناسمنصآتوعاظنفسه

افهعنالبيدةياةاطتدخلالتىاألشياءمنالرهيبة

شيتحدزنالروافيونكانبالبشرالتليقأشياءيفلونالناسهوالء

أشياهعنيتحدنونكامناسبةطييةكأشياءئربالبتاهقالتىاألشياء

بثفىجمسبيرقالوقدالتليق

رجالمقهايجعلكلسأعل

يكونفلنمزيدعلىيجرووهـن

يخسرلكنهفقطالققوىيخسرالمعرفتهفىئهايبقالىالذفالشخص

هيبةالىالقائمةتجىءوهناأبضااإلنسافية
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الذىهوالعادلواإلنسان5عملكاـحكىإنمالإحمكلمنوئين

إنهحقوقمواللهالناسيسلبىالذهوفاألثيمحتهصصاصكليعطى

هللعبادةمركزانفسهمنويجعللنفسهمذبحايقيمالذى

تؤذىألنهاهردىمنأكثرتصنىكةوهىثرخلىمنمملوش
ربغيوذىالمثرهننوععنيتحدثونناليوفادتيكاننفسهاألذىفىرضثبة

فهىهناالمسحصمكالىكلمةأمامؤمنآليساكنهإلضاأذاهيكونقدقصد

كلمة11بهـذهامرأةيصفونوعندماكاتواالمؤذىالمتصودالالفبالشرفت

الشيطانبهايلقبونوكانوابراءلهاتضيعالبرىءتفوىأنهايقصدونكانوا
اإلنسانثصفإحهاوصحالحهاإلنسانبراءةتدميربقصدويهاجمبفوىالذى

إنهاسمضواإلياالخرينيسصأنيريدالذىلكنفقطالردىءال

اللدمؤةالردامة

المضروبهواعوالطالمزيدىالرخكلبةهووالطمعطهعكلمنمملوئيغ

علىاطصوليريدالذىيىتمالءعدأئيةرذلجةإنه5األكسثرعلىالحصولبحب
يأخذنهنيةنساالباالعتباراتحتىأواالخرينبحقوقاهامدونامتيازأت

النظرنضواألشخاصالمالمثلكثيرةئواحىمعألطويشمللهعقالما
التىالشمهوةبهاخرين7ادوسإليذاأدىلوحقاألهانةأوالشرفعن

االقانونالتعرفالقالرغبةإحهاحقهاخكيرعلىتحصلأنويسعدهاأفلتت

عهالحأتجحلصفةكلمنالمحرومهووالخبيثخبثكلمنمملوئين

دارإلصالالزمةواالستقامةوالخاقطلونالقاسرفةهنالمحرومهوالخبيثقالقاضى

ألناألردأإلينفسهتتجهالذىهوثالخبنثيودورتويمولسالحمحم
إليكلاءالعدلهإرذيلةكلعلىواحتوىاألسوأإلىفالاظبتموازلنه

الفصادبذوركلنفسهلىفنمتخطأ

الذىهوفالحسنوحسدردىء5حسنحسدهناكحسدأمشحونين
84



وهناكوللسمولالففليرالتفىفيرغـهويقصيرهضسعفهلالنسانكشف

عليهمميحذمدهأفضلهمممنإليصاحبهينظروعندمايتذمرالذىالردىالحسد

المقويةنيةاإلنساايعواطفإنه

العملعلىيقتصريعدنمالقتلهعنىيسوعوصهخلقدتآلقصئمحونين
عننبتصدأنيريدنااليحوالمموالكراهيةبالغفهعلىانسحببلالعنيف

يقولوقدقداطفىركبةناكلنفوسهمنأالشىأنبلفقطثيماالمتوحالغفب

أنيردأإنهيقولأنيقدرمنامنكنلحياتهلىإنسإنآيضربلمإنهاحدنا
الهالكنالعمليعتبراإلنسانداكوينىاألتوماقالوفداأحدايضرب

ءألدوأفعيرى

المركزفىوالرغبةوحوالطهالحسدعنخقيالذىالخصامخصامامشحونين

االنسانسلينوعندمابالنيرةمائاالظبمنينبعإنهوالشهووالىكانة
إلهيةنحمةإلىنحتاجصالخصاميثيرماكلمنتخلصقديمونفإهلهالضيرةمن

نجاحناوكأنهالناسبنجاحلنفرح

اليونانيةاالفةىلالفصـهفىةالئحىءوعندماكرامثبحونين
ساحبهووالماكرالخريكزجومنلجعممةبالحمىيدةالالمعادنيخلظهنفيفإنها

بطرقيريدهماإليلصلينحدروألذىباستقامةيسلكالالذىالملتوئالعقل

األشراكينصبالذىإنهانفسهفىفالهإالأصآاليعملوافمنحطة

الطايحةصماصثىءلـكلاألعموأبالريميضعالذىإنهسوءآمشحونبن
الناسلىوأاألسرضيفالذىإنهأرسطوعنهقالالخبيثكالورمالفاسدة
الطيعةوشاعهإنهتيماورجرىعدهوفالالتفسميرقبنثاظإنهبلنىعنهوقال

هذهكانتوريماامعنىبأسوااألمورروتفماشريرهابالداألمورتأخذالتى
فإنلشىءعتملينينتركيبوجودحالةفىأنهتعنىألشهايهخطألثهليةالخط

الوحلفىتمرغتاممعةمنكنرىأنالمحـزنهنإنهامنهمااألسوأيخقاريءاا



بهذامجربينأنضمناىفىوعندماأصإتضيرااالمورالناعىيفسرماعندجاليعة

نقولها4كليسمعاللهأنلندبهرالخطأ

مـاولاللسانخطاياتصـفاتالرذيلتاتهاتانمفتريئنمامين

فىالناسممحةيشـابالذىاوةماذأماعالئايموندةطفاالفتراءنحتلفمان

همااألخريئةصبدمربياأذفهاص2لبربهافهاإلنساتذتيخةالسر

أرداساالهاأنولوردىء

جزاطاهواللهأنيحمألنهوبتحـداهالدهيابضالذىإنهللهمبنضين

يريدالذىوهويريدصىينطلقفالتقيدالىايساسلةوهوالهماذوبينبينه

فقعللهحريةليساللهدونمنالعالمأنيعلمألنهذلكأمكنههـالنهيبعدأن
الثلعمللههورخصةبل

اآللهةمحاعثهلكهالذىهوالفالبإنيقولونقاإلغرممتثالبن
حتىبهريائهفىالسائراناإلنسصتصفطإنها11فسكرتينآلالـكلههذهومحمل

صمحدىنخاأنهيفصىاإلنمصاتألنالسقوطيسبىماوهذااللهيتحدى

تصفيوهى2نفسهياقمقوةاطقادركلأنهنيطحتىوقوتهثروتهلىيثقنهالخالق

األخرينيوذىالذىإنهعنـهأرسطهويقولالنمتامالمقوحسالقاصىاإلنسان

ةلجردالسادولكندراءهىيلىكمبوالاالنتقامدرغبةالويحرخهمم

أونابيةطمةيسمعوهويجفلإنساشاوؤيةيسعدونهنهناكوالفررإلألذى
بهماألذكلةإيكلرداالخريئبـأذىتنرحشااديةاإنهاالميدهو

المقدسالكآبفىمراتفالثالكلمةهذهوردتلفدشظمين

ه5بطرس661قوبءمحهـبرينالمتالمشفدصيقاوماللهلنومحها

وكن5اظطاياكلة5الخطيةهذهثيوظـكاتويدعو343اعثال

الذىهوالمتمظممبفيهالمختلنةشخصياترصمويونانتاكاتبااستوسثيوه
شنولألنهممهيطلبكلكليرفضافىوهونفسـهعداهاالناسعتقركل



هـفاضاإذاالالئمارخفىالناسإليينظرالدهوالهشخصىعلهفى
ليأكخادمهيرسلبلهويحضرالثمعئنهليتنذىشخصايدعووهوروهب

خرينهلاحقلوممهالهحافلوهكذاالعميفء

يعمدهالمجاتبعويثخروادفىكلجهوهالذىهوللدعىاوهعطيهد

بنونزيالوةوقالعئدهليسيمايتظاهرالذىإيهيملكياالكلتو

الوناءيعالتجماويعدالوانعمنوأشجعأكنيانهيتظاهرالذىهوالذس
إناضوكثيوفرويقولةوفاظههإلىاالدطءهذامنيهدفوهوله

فىإالولالرجوداديةتيبصفقلتفهفتخرهسوخكيرهنالمقتنعهوالمذس
أيداهممايقدلماحماناتولهادجـودالصانهوربخابأضحاصوبعمالتخياله

يشترىأنهوأنهزمالمنأصنريهإيبهكلهالذىالهيتعنيقولطوهو

بالملىءيطاملالعلوالزالعبممالبأنفتمسهإظماربلهاحنامفهأكبر

يثونلدهممالمعقادةالشربعلرقهالبهتفونإنهمماهرممبقدعن

فىالمشةعنويبحثونالفديمةالطرقاسفمواللشرألنهممجديدةطرقعن
جديدنر

الوالديهةاطاعـةيتبروعاونانيونوأاييهودكاضاللوالدينطافبنغير

اإلمبراطوربةلىمطوفى5العثرالوصلياذلكعلىتفعوقدكبرىفعميثه

ديرجعالموتأوالحياةسطانلهكنحتىهطلقةاألبسلطةكانتالرومانية
ئرورإلييودكطالعاظةآلسسططفىاكسيبانبليالوالدبنطاعلىالتلبير

خطيرةكتيرة

يسخخدمالىالنإنهاالختبارالبعالهىالىللشبىوصفهذافهمميال

لهاهنحهالذىأشل

وكاضإلروهاناالهتميمفىقوىتلبيرموفمعاألمافةكانتعهدبال



نافقداليوناتىالرومانىبينفرقمحلهداوكانلهيداملناإلنلة
خداعهميستطيعكانفقدعليهالمشرفونتعددومهماويخظسيسرقلليونانى

أميلةوعدبملةالوزناتالفاعلىيسئأمنفكانالروماتىأهاليسرقجميحآ

الخالقهممأوفعاءليسكونواالرومانيينيدعوهناوبولسالثىءمفيفقدفال

فقطالمسيحيةالللبمادىءامةا

بدأثفدكانتالعائليةالهبةولكنالعائليةالمحبةوالحنوهوحنويال

طفليولدهكانفعددهاوقيمقهالطفلحياةفيههانتحتىالعصرذلكفىتموت

وجههأدارإذاأماحياتهيعنىهذاممنرففإذاأبيهقدىعندبضمونهكانوا

أربعينأوشالثينيلقليآكانكلفيبعيدأالطفلإلقاءيحهنمافـكانلى

المريفىكلصالنقتلإنناقالالرحـمسنيكاحتىاالعامةالساحةفىطفأل
القطيعبقيةالتعدىحتىالمربضةالبهيمةفىالسكيئونعملالهائجالثورونذع

تتحطمماثليةاالروابطكانتالمشوهبنأوالضعفاءاألطفالونضرق

أوعيدهيقتلاصميدفااإلنسايةالحياةهانتالعصعرذلكفىرحمةيال

حريةولالىيعلىالفانونوكانثصخصاوليسثىءبدالألنبهيعـلى

عليهاصينيةيحملوهوعبدتعرمرةذاتوفىعبيدفىالىكاملةالقحرف

يشزفأنالسيدوأصواتكعمرهفهاقدحفسقطتالكريستالمنأقداح

وكانةقلتالقصرأمماكحديقةفىالموجودةلالءعاكرحويأشالءإليالعبد

ابعفهمميتلونالناسناهدوفيإذالناسبتبذبيشلذفونالرومانيون

الذفيإنمعرفتهملىاللهيبقوالمالدينأويفئهعنأخراشيئابولسويذكر
مفيماظطأهذايدينوناآلخرينأنيعدونيخطئونأنهمملعرفونيخطئون
ويقـولجمرهموثنطمفيبالذينارصوأواأخطأهمراذلكأثرارولمحثن
نرىكنوهالهخهاانهجراليعدتعايثىأمةمنمااوثبرنارداورج

سفطتهقصيرزمنوفىهمعرفقهفىاللهيبقلمأذداعابئصورةلنايرممبولس

االاممأةحاوانعاالنحاللىعااظراثسارلقداروما



االمتيازسعوإية

هيديئمنئ4بمأسمانأإلصـا43أعذريندتأهلذلمث

أتأالئككأفنغلىمتـخغيركتدفيمافيألنئ
نحانؤ5اصبباألءورلماثلتنكهدفيسىأل

لفحـاوونألذيئعلىالحتةسبهىالدهدوتةدهأن

ألذيئأرربئألذىأإلنسانأحهاهـداأفتظنضذهل

يونآمنآجرأكأائنـطمأتوأهذلكلاونلن

يرأناتهولوطالهوإمفةنىيخأسخأأئمثها

وإصبماكبةأوأإليدلثصيماءةت12أللهتاعةانسما
ماللنفنتفحرغيرألئاثوقلكقمماوتكانجلمن

أنعادلةأفهدونةدوأنعتعالنصهبألتيوفىبمغص

أئذيئماأأمحيالهصبحدواكلسيـجاؤهىالذى

وأهلـكرامـةافخدونلطئحألصئاالاصلأفىابمنر
أهلمنهمألذيئوأمااألبدءيةاةافبالححوأنهقاء

اإلثماوعولقريياقلالاوعونيردطوالرثاف

إنسانقسكألكليووشدةوغضبفسخط
ه



وئحدونانيءأإلثمأوالاليهودىالهئرفحل

دىهـأيمااممآلحاصحللةمنلـئىوصالئممةوكر3

محاباةألمهعنذلدشألنأئمرنانىؤماوس

األولاألصحاحفيأنهإذاليهودبولىيخاطىالممتابيةالفمرةهنفى

دينونةعليهغقتهعرفقهفياللهيبقلمىالالوشالمالمسوداءسورةرسم

كلعلىتماهايوافقاألولاألصحاحماتيعالذىاليهودىوكاناكله
ولكناياملمجببالوثديينسيبيداللهأنيعقدرننوادفيهقيلما

نفسهاالدجمونةانحتيقعأنيمكنأنهواحدةلحظةايصدقأيهنىاليهو
لكنهالوئنيينقاضىاللهوأناللهعندخلسةنةميحتلاةيعتقدكانالنه

اتماالوثثىهثلخإطىءاليهودىأنهفايوضحرولسولكن15الهودحد

اواقدااللنفىمحتنفمهيئوبدينهادثينتتدالدىايهودىوأن
سيقافيهاللهأنحيثاللهذينونةمنتحميهلنديةاليجنسيتهوأنالدائة
ايجلسحبوليىعلحسب

افهبنيقولوناوكاناللهعندظسهنةبفيسهمأنظلوااليهودأنعلى

بكقياساألمممسيدفياللهوأنايةرضضعوبثـونمقائيليةاالساالمةيحب
فىنعميبآسيجدونأليهودكلانيظنونوكاؤاااخربمقياساليمهودفىويد

ئروجهوىأىإلقاءدعجهغعنديإبسيجلمىابرهيمموأناالقىاللم
الهودىقالتريقوحوارهعفىكتابهالهودهعمارترجسقحوارويخها

وغيروعععاةخطاةلوكالواحتىفإنهممدلذلكالجسدصبإبراهيممنسلإنهمم

رسكاتبويقولاألبدىالمدكوتفىكونشسثقائمباههموملين
هوالجربتألنكايالممموشاليهودمنافهلموفهقلرفتهفىاطكة



11الحـكةعليمقضاءقامابتذكممكطكوأولئكلهممإنذاراأب
إذاحلككرنتذلكىكثيرااالىفاأعدأوتجلدكهدبنافضالويقول

اليهوكلقدكان2122الحـكةضليناكااحكممإذارحمتكونلتظرمحفا

اصةاللفضيلةيودماعداتهامنلهالكحكمتحتالناسكلأنيوهن

ايهـودأنهـمملجرداحفىتحميهمم

حقائقبأربعيذقيراطالةهذهلولسيعالجولىص

يذكرالرابعةااليةولىالدهبرحمةيسيهنونإنهممراحةيقول1

وطولوإمهالهلطفهنجقهينتسأميممألإنهعظيمةماتثالث

الثالثالـكلماتهذهفلنتأملأناته

جميلةفكرةعنئعبرألنهاجميلةيمةإنهانشهـعنهايقوللطور1
يفالمطئمخصالتدمفكاـإحداهالطفتزجمانمثانتوجداليونانيةوفى

باسترارفيظهرالظالذىالرجلتصفواألخرىوينظممويعاقبلخيوالذت
منوالعميارفالحامباعةطردعندمااألولبنوعهاالطتيوعماركطوقد

رجليهسمحتالتىالخاطئةالمرأةعالفافىبنوعهالمطفكامارسالهيـكل
محاولونمماليهودبرلسويقولاظطيةفيأصصكتالتىتلكومعبالطب
ثهالظفبستالله

مهلةإعطاءإنهاحايهإليوالخعمومةالعداوةوقتحوهىلهب

يظنونإحـممداليهبولىوشولتضيعأنقبلتغتنممأنلمجهوفرصمة
ئهاأنهذامحنىليعىولكنعليميحللماللهغعبألنأهانفىأدعسهم
فاإلنسانطرقهمويعملحوأليتوبوامهليعيهممإنهليخطئواالحنانلهمميطلق

ضوبةبدونأافىيستعراليقمرأن

يطيلافمىالرجلتصفإنهاكلممىفممحطيرويقولتأناتهطول



همبقيدعهرحمتهفىولكنهعدوهمحوعلىقادرفهوالنتقامعلىقدرتهرغممناته

أتاليقدرأنههعناهلكمماللهبظعدمأنالتظنوااليهودتولهناوبولى

أناتهطولبرهانولكنهاعقابهضعفعالمةعليكممأناتهفاليسىذلكيفعل

اتهأناةلطولبحياناكمممدينونإنكمم

غامضإحساسعغدهتقريبآإنـانصإنالمفسرينكبارأحدئالوقد

محافونأخهممبصراحةأعلنوايهودولكالعتابمنأنايالجرمـهمموأمل

يشاركونهممكثيريئأنونـدواللهبرحمةاستهانوالقدالدهعقابمن
اشثرانفطا

حانزايبهعرهاأنمنبدالللثمرنرصةافهايهودرعةأخذلتده2

تفـكيرهفىئقةأظهرفقدالفـكرةهدهقالمـنثرأش3هايننوقلىلتوبة

اللهأندأجابالثقةهذهسرعنسئلوعفدما5االنىأالعاجهةمن

اللهيفةوهذهظلهذاه4إطعرعنذلكبعدشلولمارحـبمكفور

عسرةنحزياخطاأاخطشاتاأنضلثأشالغفراننحواتجاهانهضاك

يحودقداثنينمنأسرأيحملأنيقدرإلهغفراأنهماولدفترضهوالديهقلب

الحفزانبهذاسيتأثرأنةأوسيأتيهالنفرانأنعلىمعتمدانفسهالخطأإلرتـكاب

النفرأنالداكطبعضتنليأنالخجللمنوأنهيراممللىرهباقىيخنفقالمجانى

اليوميملهالبعضومازاليهوداعلههاهذاافيهاللضىوعذرايخطيةفرصة

إلىبلطااظمعالتحاهلعلىتشجيعنابليالغدفانومحبتهئهارحمةأنمع
أيضئانخطىءنحودالحمحتىالخطيةىعلباالسىكسرفلوبنا

قدأئيرةواحدةأمةاللهعندوليىيمافيالاللهأنعلىبولعىينبر3

اللهيختصهاأمةهناكلنستولكنصةظلمسئوليةأوخاصالملأممايختار
عنديهونعفدمائاملتؤنفولصدفوريمااالخاصةوالفتاتباالمتيازأت

وليسيمسئوليةتكليفهذاولنبهناإلفـكليزبهبرطففإنهعظيمممملالله

قظصمهاءنةأهلأنهممونيحسهومأواأاليهودأنغيربامتيازتثر
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العنصرتالنفرقةفىتراهكايوماأالعافىساريآنفسهأالخطوالزالاللهظر
قانونبالالتىاألدنىالصحالالتيدحكوهمكبنجمننحوبالتالىاإلحساسوفى

ولـكطااإلمكانياتأوالحبقريةأوالمواهبفىتقساوىاألممماننقوللسغا

يساعدوهمأنيجببلباضقارربنلالينظرواأممايجبالالتقدمينإننقول

األعالمستواهممثلبليليرتنحوأ

البولسىالفـكرندرلثحتىسةظبعنايةافكرةهذهندرسأنونحتاج4

أهميةتئبرةدياكلوأناإليمانهوبولسياهمممايكلبنالبمفىيقول

هذاليسولكنالجديدالعهدروحتنافىألنهاآجاتنحيتايجباألعال

علمايهونواحدكلمعاألمووسيمموىالدهإنيقولنهفسبوفـكر
بولسويعلنبالمرةإيماناليسياإنبلطلطإيمانهوممالاليترجممالذىانواإلي

الخطورةومنالصهـالحةاألعالهىاإليمانبهايظهرالتىالوحيدةالطريتةالق
هناكوليستأعاالاليفمرإيمانهناكفليسواألممالاإليملنبيننفعملأن

سيحامواللهمعاانيريسواألعالفاإليماناإليمأنةوليطالبحىءأممال
قائمنااإلنسانيسزخىأقالمسضحيلفنهذاوكلمملهصبواحدكل

بأعهالناألنهأعمالفافىيظهرأنيجبإيكاندامإنوهذايئأؤمنأنا
ندانوبأعمالناهبرر

المكتربغيرلشريعة

سائائننبـدواموسلأبدوناأخطمغكلكلألنكل

اموسافبـحااشامرمىافياطأتمئ3صلهوصأفي

ارءنيأئنبمئاموساونيسألذيئإشألنوران

ممأالألروونلهمسبالنائىلنملونألذيئليأقه

هرماةاثااإشلواهقائاهرمرأهمليهىءيئكأالذ
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إمرسهئمسهـاالمليسإذفغوألووالنامرمىي

فيمـكتوباشاموسملطهرودالذيئألمسه

ألبينهاحـائصنفيخماوأفئكازهنمصنميرهمألضشاهدممفاوبهم
أدتاائرشافةيديئفيهالذىؤماييفيغتجةاو

المسيعشوحإتجيلىحسب

اعزاضيةجملة4151ايتىأنربهئاألوةالنضهفهفمعليناسيسهل
أتفيمكاهذاوعلى61ايةإلي39ايةمنمتصلبولسوحديطويلة

بولـىكابةسببولعل151ايتىنثرأوبعدها61ثمم21ايةقرأ
روميةترتيوسسكوتيرهعلىالرسالةيملىكنأنههوالطويةاالعتراضيةالجمه

01بنندهيمتهايكنولم6182

ماثإححيةقنعا4أنبداالممعنبولسيتحدثالفقرةهنمهفى

اليهودأخضصئهأإنيقولهداوهوالهعندمرمتميزأثسبأفهممليهودا

اليهوداللهيدينأنالواجبمنأكىيقولقدولبههوالناموسبالئعريت

نحنأماصرفايحسنواأنيجبوكانتهاينقواعئدمألنوحدهم

بمـانطابىأنواليجبالدهناموسنعرتلمألنناالديدونةمنفسنضجوااألهمم
بولسيقولهذاعلىورداالنعرفه

بحسبدينالناموسعرففإذامايعرفهعلىيدانانسانجم11

وتلعلافهألنهايعرفهيجسبسيمانفإنهايعوفهيكنلموإذاالناموس
المسيببرءقبلالعالمفياعلشواينالذللناشجرىعمايسألونمنعلىإجابة

علىالعاساسيحاسباللهأنهىواإلجابةالمسبحيةالرسالةيسمعواظم
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عملمنزبأكاإلنساناللهيطابىفلناالنضملأنهمايعرفونهفىهافعهم
يعرفهماأفضمل

عندهمكتوبناموسعندمليسالذينإنليقولبولسويمضى2

كاهالخطأوالصواباشريزيةاالمرفةداندعوهربمابهممظولىيهتوبخيرناهو

إيوذىاإلنسلنكسرهاإذاهلةطنواميمىالعالمفىإنيعولونالرواقعونوكن
الناموسيطحونروأقيونوكانوالحياةقواألظالصحةنراميىمثلنفسه

هنابولىويقولالطبيعةبحسبالليحيثواالنيركودقيدوكانواالظبيعة

اليونانيونويوافقيفحلهأنيجبعماموروثةغريزيةمحرفةاإلنسانوداخلإن

سلكالفكرالمتحررالمصحضراإلنسان5أرسطوفيقولهآهبولسفكرةعلى

نوقالقاويجاوبأالحابميحكممالعأبلوتاركويسأللننهكقاةن
خثمبيةألواحأوبردىأوراقعلىالمسجلغيروالخالديناألمواتهلك
اليهجرحوهودائمافعهألساكناإلنساننفسداخللتلأألمفكيرلكنه
دةالقيقيد

وسهنااللهاعطاهملداليهودقسعينيلي11مفضالحالمبولصيهرأى

ممقوبناموسعندميمنلمالذيقواألهمميترأوهأنقاستطاعوامحمؤبا

01والصوابأالخطبينيميزوفييهاصقاوبمغريزيهآلهحثىفيمغرساللهولكن
هينونةالىمنيقهربأنييهودىفليى6اللهدينونةمنمعفىغيراوصه

ناموسأاليكللكألنهيتهربأنلالءممىوليساللهعندخاصةعكانةلهأن

أنهركممألنهيدانواألممىالناموسيرفألنهيدانفاليهودى5عتوبآ
بقدراإلنسانيدبخههفاالعمميراهأعطأنهإالهكتوتاناموسآطهلمالله

ليعرفعئدهالتىالفرصةوقدمرعندروالعىاالمعرفة

االحقيمىاليهودفيا

وتفتخرالئامرميكلوفحئكلالئهرادتسىأنعتهرذا



ئلمساكلافةمخعاأهامور4أثتوتييذثؤتعرتالله
دس8ءس

يئالفىوأورنمتاااتائىأكانهورسضاأمن

ولللألطفالبقموكلااألغهذبوصأظإةاافى
تلئمأثذىإذأأنتفامرسافيوأصاقمط5أصورة

لسرقألأنرز3لالنىنفممكتبمتيلست8ايركض
صحرهتتألذىفىأتزقننألهأنولتفالذىأتتكرق

اموسبافرةأئذمىليمساألانرنن51وأن

عليهويذفيأللهأسمألن01اللههيخأاموساأبتءذى

انافاءنوبومكماممالألينبيممبىبى

ذبشهتكىهإننعواانابروسإاتهأتةت

األغركلكانإنذآلةغرضاكصاوفتصدوسرضا11
صوروصسسصـصاصصص

ختانا4غـرلتسبتحاافىاموساكمأحظرة

للئاموسءلتوهىاإلحةمناتمهاخرلةاوأحمكـون

الئاهؤسدىتتعوايخانالـكضابفيالذىأتتديك

فىالذىاظمانواليهنرديمهبرليعىاظاهرافييرودى11ألن

أيهودئاهواءاطةلدئإصسابلاللحرختانافىالظاهر
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مدحهءالذىااناظتهوببمبالاليالروكىالقلصخان
اللهمنليخاسامنايس

اتبصوفادتاصأ4ثؤصالمحثاالتهذهيترأالذلىهودىاأنالبد

ماللةلمنألنهإالاللسببمهيحااللهوأناللهعندةخاصنةمصاحب

محرةةهنايقدمبويىواكنتاقاظعالمةيحملجسطهوألتإبرهيمم

عنصريةأبخيةصألةثأحموديةانليمتومراتمرةيهاإسمنرجع
هناككانبنفثسلوكديةيماثنوانلتانوجمأيينالمةوالصه

ءهخفهوهختونوألنهإبرهيممسليليهودآألنهنفسهيدعومن

إلهساناظفـثرةوأتخعارإبرهيممعنطاحيصلمأمميآهناكولمحثن

يهرةالةهذيقرأالذىواليهودىحهوددندعوهأنيمكنذللثومع
أساكطةحمواحدغطةفهوهحابولسمحنووهرطتةبدعة8يدعوها

جداكحـيربناذنااليهـردقائمةسنيحذفوهوعصرهلىأيهوثئىارالف
وداليصروامكانكللىاألممملـكلالبابوإفضح

تقوالفهىهاتربممحناليقفشةالالفقرةهذهمناألخيرةااليةوتحوى

ودىدايمالـكالةانهىوالقفثمةاللهمنبلافاسمنليسمدحهالذى

53481أ9تـكوينرابموالمحمودالممدوحمعناهايهوذاأسمممن
بن1عمجئينتتوليااليةهذهفإنهذاوعلىابخاسيستخدمهناوبولس

يههوديةأننىكاأخهـابإنمانألمنئهامنيرءاإلنسلنهدامد
اللهمواعيدبنيقولانسبوويريدإنساتمنالتهاهنصقىءاإلنسلناهن

وعنعرجنسلـلىولكنهاجسدهعلىخاصةمةعيحملمعينلشعبتليس

صفاتهفإناللهمنوكوداممدوحآيمعنىيهوديااإلنسانيربعهوايكى
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أفضىممناألممممننجدفإنناهذاوعلىحسنةتكولغأنميب
يهودمن

أاأسممعلىإألهممتجدجلباليهودبصفسلوكإنبولستولو

الشهأكثراليرمالزالواالتارفيحقبكلفياليهودأنالواضمحومن
زمنلىأليهودإلياألمممنظركيففىولنتأملالمحـكروهةقرةالمح

اليالشحبإنوقالوابربريةخرافةألأليهوديةإنقالوالقد55الجديد

أهصوقدممروهينعبيدجماعةوإنهممللقرفإثارةالشعوبرأك

جماعةاليهودأصلإنالواالواالمكرلخيجةاليهوديةالديانةتفسير

االفاأواقادموسىوأنةاألحجارظعفىليععلوامصرهلكأدسلهمالبرص
منقطيعاألنحماررأكطيعبدونوأنهمطينفلإليالعمحراءفىاالبر
وكانواالحراءلىمسانرينكانواعفدهاالماءمكانبليذهمصتىالو

هميالخنزهـاللطالخنزيرلحممكلوناليأإنهمقالواكاعلشاالموتثهكو
ههأليههدفيهنهعافىالذىىالجلالمرضوهوالحـكةيهيببطلملرض

كالأعنإهتناخااهتلةاليهودداتطبعضهناألمميونوقداسضر

الحنزيريعبدونايهودأنليبرجعهنابنبلوتاركاقالحتىالخنزيرا
فمخنازيراتحونجعلتهمماليههـإديةالرحمةإقجوفينالايساخرالـكاتب

اإلتلحمممنأكلنخبزيراطممبررندوأنهمكبرايصيبـممأنبدالحياة
كسلمةبأمحتبارهاءالسبتتقديسدةطمنكاسخر

الىفىةخاصهامتيازاتإيهواداتمتعتيهـ4السخرلههذههنكلوبالىنجنم
أورشليممإلىاسضويهااآلرضبتحرويللهممحهيتد1الرومانية

تحرممق06عامنحواشيافىأنهفخطبرأأمراالثحويلهذاهمار
أورشابلياألفالنعبمنطالحمثوسسيحولونااليهودكانوااللقالعملة

االضنايوسهممؤحعمبيمطوااكمهمممحمابتشكيلدرجةإلىلهموسمحب
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قراراأظونيومىلوسيوسالرومانىالخاحأصدراسبفى3ف05سنة
التهالخاصةتهماجتماطعندهمأنوأخبرونىاليهودمواطنوناجاءنىفطقال

االمتيازاهنوهنخهممطلبهممإلىممفأجبتابائهممطقوسهايمارسرن

ويقمقعمضعزالتيعيشالذثالغريبالشحبهذااحتقروااألمميينولـكن
المبتيوحدسيةةاليةصالرالدرلةتقىاوقد1خاعهةبامتيازات

اهدأياوزتفإذاالسبتيوملىءمحةهاثةاليدساليهودىبهنفام
هدأياهبمعلىالحصولفىبحهممجمهودااحتفملالسبتيوهالصحبخاصة

تالرإمأثالجيشلىمةالحدنيهوداأعفىالـكلثفيولكناقالياليومفى

ضيقعررأتولكبىالىيومبعملونأوحالسيحملونياكونوالمألنهمم

وماكاءالىالجيشلىالجئديةواجبيؤدونرهممنهممضرباياقى

بأمرينأديلوايهودأنسكير

رايى6دتوتهاالداكأعلى11غرفتدكاناللهجودوإنكارإمواأ1

لـنىبهراهيتهمتميزشعبمبأبلنىاتهصهممحتىمضظورةالهةلليهود

عتدعفليسهولذلكواحلوإلهمإنالهودولألتاستوحطويقولاآللهة

حفهولملوكعبادةبقدمونالوطيممهيالىأوخهممملىفىتماثلأوسور

المحثالهةواالسحبإالايقرونالإصهممالجوفينالويقولألقيصر

بنخلتحهمعباالناللهماالمممأثارواكراهيةاليهودأنهواطقولكن

أدتلرسوليممكنالواوأمحاألخرىاتأالديااحتقروأالخهمماعنالصور

جبوااليهودإتبولياقالوعندماإليهممأرسلالذيغهالداساحتترلرينجح

خرينلالباحقغارهمهذاجلبيواهمأيقعمدكانالدهاسمكالالتجديف

همأفاالتاعميتـوسفيقولحولهممنالموأطنينبهرأمهاتيمواأأب

تالبدارلـكنهمالفشيلالععلتعفمهممضممورحمحهمهطاتةأمانةبضهممبين
أاليظهرر1تعاهدامنكندمريةحهودأنقصةوهئاكوعداءكراهيةخرينلال
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ويقولأسنوياإللههممكذبيحةيونانيايقلمونكانوأأنهممصتىألممهعة
يحتاتروابانالوصيةيتلقونكانوابالهودبةمنوااالذيناألمميينبنتاسدوس

هوأطنالهمموبخوتهممبائهممارتلمنويحطواجنسيتىمنويتبرأواااللهة
إذاإالالطريقاعنساناليجاوبأنيرفضكاتالهودىإنيخنالصويتول

الظاىءكانإذاإالهاءبزإليظامئايهدمهيمنوأنهيهودياالسأئلكن

15صدسيجدالبدالذىخرينلالاليهوداحتقـارترىاهنومناكتونا

اوحقدكرأهية

مناكلعنأنفسهممعزلواالنهمماللهاسمعلىاليهودالتجديفجلبلقد
ديانةسالحقيقيةنةالدياواكنعبادتهمموطريقةالوثنيينواضقرواعداء

المظتاالقلبعبـادةفكانتاليهوديهأماالمفتوحوالبابالمفتوحالقلب
أالمنلقوالباب

االنسانوكذباأللهصدق

كـياناذلحةو5ماأوإكودئاضـلةهـومايذا

اللهأقوالعلىواانتؤألخهغةأوألاهاوجـهكـلور

4اأماعدمأفايئأشاءاهـلكـوائمقوهكاـنإنشـاذا
إنمانوكلضادقاالدهعنلهبلضاطالهةأمابنطل

إبوةكالهكفيقتزراحمأوبمهوكماكاذي

وصمصمتءقأ

لءلىفـقرلاذااللهشاين5إةنهلـنوالنت
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اإلنسانبصـكنم01أظاالعضصلصائذىله

كاألإقهفاةذاكإذإلمانهاللهلديئصيماففمـاط

بفطه11ادانإذافما5يمجاكلذيازدادقدالتاقولهه

مقيزعوحمرهاآعإكزكلىةهاأماص3صخـاطثاء

ائذيةيرالقاظاءقىإصثثأتثإ11لولنةشاا

هعادلةنتغمودقي
39رومبة

اينهممولكنفهمهاعلينايصعبيتةبطرالرسولبولعاادالالنترةهذهفى

كاآلقىالمجادلةوتسيريتجلهشخصعايجادلبولسثاأنأدكنالويسهل

فإنووئقكودىيئفرقاالأنهىفىبراياققهنتيجةالمعارض

أفعآلتقعمدهماهذافهلالموثنفسويتفطيهما

اطبعباالبولـس

أالفرضاماءوإذاالمحارض

هاللهأترالعفدهمصيوممطاوايمدكهمالموداليمبولس

دهاأقوالعصوااليهودبحضأنلويحدثماذاولكناواضحاكىا

جهوداأعطاللهأنذكرتلقداللهةئودثصهممطلحقتلهأمئاءيهونواوأ
ثحتاألفلعلىاليهودبعضإنققولطثمضىولكنكصاووعداظخاصهمكانة

أعليهاليحثمدأظاأنهفأظهروعدناقضئهاأنهذامحنىهلتهاهينونة

الخطيةيعاقبوأنهأحدااليحابىأللهأنريظهداإناحاشاعةبول



للطدتةعدالتهعلىبرهانأنضلهوبادكاذهودىاللهتاببدوجدتيما

وعلىالمطلقةعدالتهكلدليلخيروهذانمعبهخطاياعنيتـاضلمأنهذلثط

األرضصإدانةفحقه

اللهأعطىععميانىأنأظهرتلقداجديدةبمشـكلةلقدواجهتاالمعارض

ظطنآتدعونىفـكيفاللهبربينىإتوعدالتهرهكلبهاليبرهنفرصمة
وصالحهعدالتهعبهايبرهننرصةثهاأعطتألنهاراشةخطيتىبنأبذت

أنتقدرولنااظطااهنىعلىترتتصمالحةنتائجلكنأخطأتأننىمحيح
اعدالتهليظهرفرصةاللهوهبإنساتدين

اافتراءأخمهاتالكتشففيهافكرتولرغيمةمناقثمةهذهبولس

الفترةهذهفىبولسيهارأةندرستعالواواألن

ولكنمهشوليةتعماحبهااللهعندزخاصنةيمليهودأنيعتقدبولس1

ويقولمسئولياتبدونامقيازاتتعماحبهاخاسةنةيملهممأناعتقدوااليهود

أقوالواللهأقوالعلىاستومنواأنهمممنقءفيالمهودبنممانةبولس
اليهوداللهاستأمنلتدإذا5العشرالوصابابهاويتصدالخاسةاللهإعالناتتصنى

خاصشحبإنكممملهمميقولبولسوكأنامتيازاتعلىالوصاباملى

حياةتحيواأنببللكبميحلوماقعاواأنتقدرونالفإمجمولذلك
تنعاواأنيصخاصشعبأنكـممبمالهمملتوذاللهوكاتكاخاسة

واجباتمنإعباءالخاعىواصالخاسةالمكانةساحلقدأرضاهها

نجوتلقداالولىالعالميةالحربنجاقىاكدونسانىاورداقالحسفا

الظريقةبهذهأنقذهاالتىالحياةمناللهيقعمدماذاأثرىولستكريبةبطريقة

همممكاأنأبدابدركوافمليهودتخلىلمالفكرةهدهأنغير5ةالخاص
اكيرةمسئولةمعهاعلتالخاصهة
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بولسيوردهاالجهودعنحقائقثههناكايوماممتباوكل

كلعينالبولىأنولنالحظالرسالةفىبعدافمبرضحهاثمضاببافئدا

أمناءياكوتوالمقومالتيقولطوأمحنهالدلنونةتحتوداجا

أللهأعطاهملقدإلهيةعدالةاليهودبعفىعقابأقلسةإرىاإ

المسفوليةألنالقضاءعليهممصأمناءبمونوالمكنهمموومكانةواءسد
عظتالصوابلعملاإلنساتفرصزادتوكادائماازأاليثحبئصه
أااظحررارإذا4فيوعة

التىاألهينةالبقيةدوماكريذوبولىأمناء6كانوابضهممأكاعلىإب
فىألواردالتعريفصسبالحقيقيينصودالجماعةفهىعددهاصنرمهما
الدينونةئحتوصارتامتيازاتياخعرتفقداألمينةغيرلبيةايأضأها2920

اللهمنممدوحةيهوديةالتعمبحولم

قدرفضهمفإنشهائياليسداالمربإسرائيلرفضأنبولىمنوية

اليهوداألمممسيقودالهايةفىرلكنيمانالإلياألمممدلداخولالبابخنح
الواحدللراعىواحدةرعيةواألممماليهودضبحهـاإليماشاحظيرةإلمعهم
اللهبرسالةالـاكرازةمسئوليةمحملأنرفضأنيايهودىمأساةإنيسوع
الهايةوفىالرضعانمكسيهوكذالالءممالمسحوليةهذهاللهفأعطىطهالم

المسيحإلىوبقوعونهممدأليههصاألمممسايشر

متينعظيإنسانيتينفـكرتينالةتحملالفقرةهذهأنعلى

هوالجهودخيطيةأساسفقدكانثركلأساصهرالعيانا

سببكاناألولاإلنسانعصيانأنكاعرفوهألذىاللهلفاموسعصيانهمم
تجائهاإرادةضداإلنسانإرادةألكبرباءأممارتعندهاالفردوسضدان

خطيةهناكهاكانتعصميانهناكطنلمؤاالخطية
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السبوويقدملنفسهاألعذاريلتصىالخطباإلنسانيرغبعللما

تنتجألنهاصماطةالخطيةبنتتولالدبنىالنألرؤدواجمررةمجادلةهناكا
ملنويةمجادلةهذهولكنيففرهاندهاورحمتهأللهمحبةظهرمهىصمالحآضيئا

يصطاالنهصمالحثىءشخصقلبإنكسرولنةأنيمفىعليمااسافنا

المتحجوالقاصىالقلبمجادلتصمابإنهاهالمحبةعنراقعبفرصةالقابالكسور

تواضعإلييحتاجلمكدهالخطأليبررلجادلةمحتاجااليموناإلنانيحطىءماعند
أالخطألدفيلهعزف

بالمممميحهـالما
سكؤناتدماألاتألابمصألأنفرلاعننماذابذأ

هر01مآلط14مختقأئيقأؤناوااأيهـودأن

ىأفهممنأينى5نجاروالواحدليسأةمدكتوب

لدعىمنئلبسمعاواولوةوازميمإااكلهيطابهق

قدلسنتغبامتوحنجرذئمتنيبىهررسواوالاهوعآلحا
لموءموفئمهمفاةثتحتاالضاللصئمكروام

مهعارفىاورمافكسإلىمةصرتلمهمأرارةومرلضة

خوفابنميرفوهلغماصلابقوءهـوسحقاضصا

ونهنمءتامقدئها

طااشنومنواألنهممظعمةمعكانةللجهودبنالسابنةالنترةفىبرلسقال
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ولكةأفضلعنإذأيقولدىاليدلابىأنواليداللهفوال

هطيةاظسلطانوتحصمسيحبدونسواءواآلمممهودالأعطيعلنهفابول
نحتديعنىطيةالضتأجميينرالهونانيينالهودإنيقولعفدماوبولس

نىيدىتحتضدلىئقرأ89ىقرطيةاسلطانزتأوقوة

والسبدمعفهسلطانتحتسةالمدشوتميذبأموىتمرونيخالىصملطتحت

هالخطيةوشطرةلطانصهأمرهوفالمسيحعىالبعيدواإلنسانسيدهر

3امنالهروبضنعاجزوهو

ضاعتبكعقدسدواكأ31إلةلىهامةكةالفقرةهدهونجدق

االنسانيةعةوالعلبصماطادولمفسدىالذاالبنعنتسقحملوهىمفااث

فائدةبالفاصمدةالمجحبدون

113لىهزمورمىقديماايعهدهمننحتلفةياتابولسويقتبمى

وقدكانت6315مزمور78اشصعياء1351759ما59

بطقىكاعاالشهجهداساويربطوهااالياتيقتبسواأتليهودممىدةط

واحدهاالعقدلتشكلمماالآلليء

نيةاإلنسااطبيعةايصيبالذىالعفنفوكاوصفبولسيوردطالتىواألوصهـاف

هأشمياءيةثتصفإنهاالمفعمرفوجانويقولالمسيحعنيعيدا

لفائدةوعدمواإلقوامباالةوايبالجهلتتصفالتىالشخصية

هواظبثوالخدلبالهدمالداطقايسان2

نقيجةممهاوهدوالحقعـمدواألذىبالظميتصفالذىكالسلى3
الهاترك

هذايرقببواسولكنبولسراإلنسانيةيمةالطشرأحديرلم
يةبااهغابولسيننقولوعندمااإلعمالحفىكاملبأملبلسيخبمون
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الطبيعةنيفشلأأنهنفسىأاليجبالبشريةالطبيعةوبفساديةألهمل
كرفىذاالعمرفىكبرأنبدالهاوجالأحدقالهاهنيسخروأاإلنسانية

كبيرضاطىءئأةوهاأنساطأاليجبأمرينهناكلكنتخوننىبدأت
كاالناسبخطيةأبدابولىيستخفلمأكبرنحلصالمسيحيسووأن

نقعىنقيجةبالفشلأصيبقدالوعأظأحدممنالفاديةالمسيحبقوةيستخف
هلسألهلهزيليواالقاهحتىاللهخدمةيثركأروعزمبئهخدهمهممار

صوابهبلىالىكلماتدتهنأطخالعهمممهاسشحيلدرجهبلىسامصوكوصل

يرلملىكنهأردياالمجحبدونأفاسأنبولىوألىخدمتهلىورجع
أدقادرغيرهىتاتالمسيـحأشاكداوكازمتأالتضيمسضجلةرداءنهمم
آءإضاييرهم

اللهمعالسليمـةالمعالقةيدلواالطريق

ذيئابهليمائمفهوسالناثىيفوئهمامصلأننعلبماونحن
العالمذئميردىيفمليسخدحايممأخامرصىافي

ذى4كالناموسبأعاليألنةافهمنقعراصتحت
اططيةمعرفةبالثاموصالناهامهشررالد

مشهودالهافاموسبدوناللهبرفىفاصىهـورفئاالنوا

أضسيحاوءباإلءيانالهبر4اهواألنجهافاموسمن
هالفرقالئهوأمونالديئكسلءوذثلإلى

أئحامتبرريئافهنجدوامؤزهمخطأوااالجميعإذ
03



ممفارةاللهتدمهدىاصهاوعببحثائذىبالفداءنعمشه

الاظطاعنصفصعالأاربرفىإلفأبدمهباإليمان

اطافرالزمانفىيرهإلنأهاواللهليبإميماالأ

هبيسومناإليخامنهوهنويإلررةثاراسكون
39162روهبة

فىفلئتأملالضنيةبالمعافىميئةلـكفهاافهمماعلىسهلةالفقرةهذهليت
4اثممنةحطامظيصةاالحقائق

معصمايمةعالفةإلىاإلنسانيصلكيفهىسيةارالحياةيمةمحفإن
اإلصماسقاإلنسانيقخلص3كيفمعهوصداقةسالمقيمونفيمأاله

األسئلةهذهعلىجواباهوديةاالديانةقالتأمنهفافىومنالدهبةبالضر

ويصحعتمااوصابايحفظعندعاتهاهعالسليحةالعالقةإالاإلنسانيصل
وصولاستحالةيعنىهذاولكنالناموسهطابىيتمموعندمااللهثمو

ابىمافظأنتميسشإنسانيوجدالألباللهسبليمةعالقةإلىتنساافي
لمةح11طاعةابايوخعنيعجزفإنهخكيركاملاإلنسمانولماكانوساا

ملإللهكاملةخدمةيقدمأنأحديستطيعوال

فعندماثبخطنسانالرثأنهفائدتإنأإذاالناموسفائدةهىؤا

الناموسمطابىيعرفماوعضلىيبلفهلمأنهيدركيهونهأنمايبباإلنسالتيرى

نسانللىيـكمئمفإذنالناموسذلكعهـقجزطأنهيتحققتففيذهاويحاول

الطريتاألناالبتةكل3هالدعنهنفصلإذناإلنسانفهلليتهوخعجزه
بلاألعألطريقالسةالةطريقبلالناموشطريقليسالدهإلي

انالطريق

17



فكرتهليوضحأمثلىيالثةبولهـايفدم

أنناكرولطذاقبريرءويدعالمحكةقاعمنمضاليتخم1
نهاليقولوبولىباللهصمليمةعالقةبلياإلنسانوصهولعنكيايهخانج

فىهامعنايبررهناالمزجمةوالـكلمةيبررهواللهاللهأماميكاعنسعاال
شنىوالظعهةحالةفىأصبحأنهماشخصآويعتبريحسبأنيئااليوة
فإدطالقاضىأمامبركطءيظهرخندماخاصةلةطفىمياكاالئصضيجعلأت

أهاميظهرالذىءالخابنهنابقولبولسكنوبهرىءيعاملتاضىا

تهافإنذلكومعأثـيمغطىءهوبلةالبراعنمابهونأبحدهوئها
يقعمدهماوهذابرىءإنسانكأنهبرهوةويحسبهلهالةالكامحبتهفى

اللهأنيعنىالفاجريبرراللهإنبولسيقولوعندماالثبريرالبكلحةبولى

صدممةاليهودالفكرهذاصمدموقدصمالحكانهالفاجريعامللةالكامحتهق

مبرىء5شريرالتاضىأنيعنىصالحكإنسلنالناجرلةافإنقاصية

أبررالألفى7159أمثالألربمكرهةالبرىءعرهماذنبوالمذنب
فكيفالمذيبيبرراللهإنيقولبولسولكن7ت32خروجالمذنب

رغمميجفاالهاأنليخبرناجاءفقدهذافعليعمموعألنيحدثهذايحدث
الحيقةهذهلكحلشفاعندماوامحنردائتنارغممئهاعلىأعزاءاوأشرنات

اللهإلينيءولكنناالرعبلىنقعالبخطيائانشعروإذبالربصهلتناتتنير
ألنهيقبلناأنهواثقوناونحنأمهإليالنادمأطفلاكاءقءوتوبةسارعالى

أندايعنىإنهالمسيحبيسوعباإليمانالتبرير5محنىإذمماءوهذاطيحبنا

محيحاللهعنيسوالماقالهأننومنألنناثهاعليمةسعالفةلىنصبح
طئونأورفالواممدناعليناالناضباللهعلىضكرباءألننانرتعبفالتماما

ندركأنيمكنناكانوماالخفرانواثقونابىالـماوىلآلبيجيئون

حقنصبررولنبهذاليخبرناويموتليحياميحالمأيأتلوالحقيقةهذه

تمامآصحيحئهاعنيسوعلالقالهماكلأنيصدت

27



عاالمسيعقدماللهبنفيقولالتضحيةمنمثاللنابولسويتدم

ةالذبيوبإنالكفارةبينعملةوهناككاهكفارةخطاياناغفرانلننال

رضاجلبإلىمنهامحهدفذبيحةئهيقدمالخطىءكانالقدبمهدالعناموسقى

تفعمدفالخطةأخطأإنساناأننزخمىعنهالمقوبةورحغضبهدبزالةالله
أحةذماىءاكيتلىالسايمـةالحالتعودولكىاللهوبينينهقةاللى

ةبذبيتمرالألنكهذاتحقيقفىفشلتيوانيةاطالذبائحأننعمولكلثا
إلىمأبم1561مزمورترضىالحوقةيم5اأقدمفـكنتإاللى

بسرهلسنةأأبناءبعجوليمحرقاتأتقدمهل3العلىلهللىنىأوأالرب

همعصيتىعنبهوىأعطىهلأيتأحهارذواتبرالكباكطبألوفالرب

الذباعأنالناسشعرلقد667ميخاأنفىخطيةعنجسدىثمرة

جماةكباتهصيح11سوعبنيقولهفابويسولكناياهمطعنتكفرال

كنرتللهذبيحةنفسهتدمالـكماملاطبوتصوبموتهةالكاملةالطاعة
البابفتحليبالععلىحدثمابنبولسويقولالخطيةعنالحقيقيةاالكفارة

أخرىذبيحةكلفيهفشملتالذىاألمرالدهمعالسليمةالقةلى

عنالصفحأجلمنالعبوديةمنبولسيقدمهالتالوالمحل3

كن5ريرواالفداءتشىصاالعمفحوكةالدهيإمهالالسالفةطاياا

منهايحررهوحدهيسوعوامحنوسطوتهاطيةاظسلعلةتحتاإلنسان

ألنهوبارنهيةيههذافحلالدهإنبقولهالفقوةفيحديثهبولسوينهى

الهأنيعنىوهذامعهسليمةعالقةفىلكونبالمميحيومنمنكليتبل
البارالدهأننقولأنالطجميعىاألمرربماكانبارالخاطىءكشخعىيقبللبار

اليصدثىالذزىالمحإنعامهفىاللهولكنالخافىءكجرماالنسانيدين

اباطحقتبلكإفيالكجرماالطىءبلي

أالقديمالناموسوبنكالمهذأينالفرقأيئأهذاكلهجوهرهاهوولألن



النعمةلـكنلنفسهيفعلأناإلنساناامايقدرتعنىوسالنااعةعاأنفرق

داهماإزكبولـىولقولاإلنصانألجلئلهوقدبفعلهأناللهيقدربكاكاغ
الففرانيجحلىالذهروحدهاللهلمهمااعنشثهاغفرانأنايمسبضاممنالي

المحمومالسعىليسالدهبماسليمةاالعالقةإلالطريقفإنهذاوعلىممتكنا

قدمهاالتىاللهمحبةوقبولالمتواضمثانبرالخضولـكنجانبنامنالمرتب
يحالىنا

ابمثرىاالجهدطرإتهألنهـا

األشيالوساأناموسإئمىأاقديخـارفاالفأبئ

كزراةناإلنهمماأنأحسبإاذأنباالوسظةةالص

فقتطودالالهاأمالناءوسأمـالبـدونناباإل

دوااللهألقاأيفهاألمنمصبلىأيضااألئممىأ

هنبائيااخرنةواباإليكاننااظيررسهالذىو

الناموسثأشال5شاطيمانبافياخامرساطل15

نتاصاثالثهنابولسىلـعايي

افتخاركلفإنوالقبولاإليمانطريقهوافهإلىريقالطمادامإ

تنفيذفعندكلثحاريةريقةبطاللهأيهودخاضالآينتنهاابثصرىادبالجم
اآلمرمهىاةحتىللهالداححسابإلىةنقطيهودىاأضاف4التعريهالمطا

وإنهخاطىءإنسانكلإنيقولبولسولىكنالهأدئهءدينأناالعتتادإلى

وإنبمجهودهالهاعالسليمةالعالقةإطارلىتسهيفمعأنأحدثجاليسضط
اإلنسانمحيراتتةكلاألبدإليانهتفقدهذاوعلىلثهمدنرنإنساتكل

اأفخراقيستاللهعلىفضلصاحبأنهفطئةأظا

47



يحرفلمىالذلالءممىبالنسبةعمجحهذابمإلثميهودىقولوتد
كلمة11امتضاسويجاوبأفهأعالذىأناعلىالتعابقاوايهضهالفاموس

إلهـنااوبائيلإصيااداصهودىمعبدصزااإيمااوتقافىشلىالتى

ودىباييخاصواخرلوق1خاصإلههاكاأيد64تثليةواحدرب

واحدهاريقساوثتىأواليهوددبالنسبةإليهوادطريقواحداللهفإذ

ابشرىادبالجمافخراالطريقثانبتبولواافقةطريقإنه

بواحماأضانفظتاويماموانهايةهذاهلحمهودىيسألوقدص3
ولقدالداموسنثبتبلأحاثمايقولبولسولكنانعمميقول

تهأيفدموأنياوطسكدظأقوحارلاصاإنسانآودصأنايهودىا
عليهالناموسسبوفعهالذىالعتابمنمرتمبوهوالدهيخافكنألنه

وأالنأللهعبةيوماخريوممحلهوحلمضىأيوماهذاولكن

ألتهعتابمناالخوةوصاياويحفظصاطايمونأناإلنسانيحاول

اصالعمالحنحويسـعىإنهيجهقوتهمنذرةجمإرضائهلىعاولةثنو

كمرابلاللهوسالةليعستكعراالخطةأنيعموهؤهنهخوقاالاللهلى
جداالخطيةيخاففإنههذاوعلىالدهلقاب

دةفإظةالتانونيخافألنهاللماذايرتـكبهءوالبالخطأإنسـانلمجرب

النهألعاايرمخباالواممنهلممجندوحتىأوخكرامهبدفعكتيرايهمال
ناموسهويحكهالذئفإتهذاوعبهالحجطينمحبيهقلبريمعأقيريدال

نريدرالنحبهأننااللهمنموقفناعلىهذاويصدقالخوفناموسالالمحبه

النالخوفهنأتوىتانونأقوىالمحبةنانونبنتلبهنكسرأن

اخارجبدالخوفتطرحالكاملةالمحبة
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اللهيصدقالذىاليمان

اتجمسدحيمبطوجدقدهيمإفيناأتالمفوذنةفهآذا

فوفلةباألضعـالتإزرقذإبهراهيمنإننهفي
منفابتالىحلفولماذاألةاللهلدىالنسوفكن

لهمبأنالللهاثذىأماالهنخسبطباللهيمإبراه
ائذىوأئاديخهسيللىعلىبلمتةسـبيلوواألخـوة

بكهه4فإيماةءجراروييالذىئايئممنهاوصلآليضه

اثدىفىنسانافيظويبفيأيفمماذاوديقوذكـما5براله

ثامهناغنرلتلمذيئطربطهأفالونبئااللهءبئلهسبتخ

ايهرسمههلهئحسبطآلالذىللرجلطرباهئمنجطاومسترت
اهيةخط

49روميةأ

أسبأبلثالفةإبرهـمعنبولسيتحدث

علىيجبلماانموذجوأنهالعطيمجنسهمممؤسسإبريمايهوداراعتب1
كلكنبنبولسيسألأنلليهودىالطبيمىومنيكونهأناإلنسات

أباليكوناختارهعددمابههبمإهـاللهخصالذىالمثىءهوفامحيحاماتقوله
إبرهيمشبهإمتيازوماصأالخاصةإبرجممهكانةهىأينأالخاصلشعبه
مازالتاألهذهعلىيجاوبهناوبولس

67



عالقهباللهاإلنساناعالقةيجعلأنعلىيرهنأنبولسيكاول

أنالرغممبنائهابنتقولألىاللهةكلفىالـكملةالفتةهوالتبريرخليعة
وسااأليطلبهاالتىاألممالعلىاعمادنافىال55الحبهذايستحقشنئأبللم

قعدناهأنسبقماينافىعليناجديدشىءهذايقولاليهودىانوالبد

التعليممهذاليسهنايقولوبولسنصدقهالضكريبتعليممهذابهواهنا

صلبهوبلةبدهذاقوليعسايهودىاإليمانفدمقديملكنهجديدا

هذاههصدقصبواحمهيبرهنثمالجهوديةالعقيدة

ايبشرىالعقليعرفعيمممعمبولسألنإبرصممعنبولسدث13
ويعهعبيفلريةتجريديةيمةوهىاإليمانعنيتكلمإنهأداثوكيفية

بولىمحيمماطالمعمفإنولذلكالمجردةنىالمطيدركأنالعادىاإلنسانعلى
العادىاإلنسانحفيستطواقهلموسبمثالالمجردةيةالتجريدالفكرةسد
هنابولىنوىشخفىتجسدتألنهاويفهمهامحرةالةيلساق

إبرهيممفهابمثدكوهأنأردتمفإناإليمانعنطأتاقدكنتولفي
المؤمنإبرهيهفىمتجسداالجرداإليمانبولسقراءبرىكذاوهالمومن

الناإليفـكـرةمونقيف

الفكرفىكانةأعظمميحتلكانالنهويحبهإبريمميعرفيهودىكلكان
ةخابطريقةواختاراللهيمهمنوأولالجنسموشمسفهوالجهوس

ليزكهدطاللهأنفىإبرهيممعظمةيرىبولياكانصلكاملةالطاعةفيهووجد

باإليماناللهمعالمنامرةقبلصبنعظيمةأمةيجعلهأنواعداوبالىأهله
أبئإلىاليحموهوأطابمبليترددولميجاثلوئهاكلةإبرهيمموصمدق
الناموكطلمطابىطاعتهفىممإبرعظمةتـكن118عبراننينيالى

بفضلبلفهمابدوصللكنهأناموساأعمالبسبببالربالخاصهـةصلئهينلاولم

االيماقهوهذااللهسبيلفىوهغامـرتهالكاملوخضوعهباللهالىكاملةكلشه

ءصهـالحرجلإوهيممأنيعتبراللهجعلىالى
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تفسيرفىجاءفقديهرةالةبهذهالتقدميبناوداالالمعلينمنفليلامنقد

إذوحدهإيمانهياشحصقاقنىاالموالهالعالمهداورثأبوناإبرهيمملهه
ابإبرهيممفصةحواشهوداشالطمعظمأتخكهركابرالهكسبافهأنا

جدااللهفاختارهزهانهالبارثألرصدالرجلكاتإنهفتالوامحارهمأةينأمب
محـنواليقولسوالعلىهوالءيجاوبأنألبدكانمحنوالخاصلشمبه

منئاتمئضعالناموسمجىءقبلعاثأنهمعالناموسإبريممحفظكيف
ولوتقواالستباقوالحرسبالبديهةحفظهانهإجاتهمموكانتأبنالست
مروفاالمثتوبخكيرساالكاناتالوةذالصاد752ياروك1رو

كدفأالعلىالدهناموسحفظلقد8الناموسأعمالتنفذتوهكذاكلممد
4452لمأنسلهسيبـاركأنهلهوحاتولالعدروأدخلدهعملهتهأ

إبرهيمماخاراللهبنقالواحتىالفكرةبهذاليهودالعلونبأعوقد3ا

الناهوسعرفممإبربنالقولإليجرهمذاهأنممرغأعمالهبسبب
ةابدبا

فقدالمسيحىاإليمانوبينديةالتقلاليهودلةبيناالختالتهناويدكن

اإليمـانيفوليمائهارضىغسبأنيجبساناالإقاليهودقال
ئهامصلىثفيأقيجبلكنهئهارضىمجسبلناإلنسانينالمسيحى

بأنهذهريتهنظصدقعلىإبرصمدللدومواعيدهمنوعدكلويصدث

بهاقامالتىالناموكصأعمالبسببالاللهخالسليمةإلفةالهبلىوعلعيممإر
يهنك5قيلماأجملوماكاتهاللهوعودفىكاملثقةوثقألنهلـكن

حالوةبنضلبالنورجاتكتثرقحقاللهةلىيملىوثقبمميطةكمحب

الله

فاشلةمعركةفىنفوسناذيبتعإلىحاجةفىلسناأننانكقشفأنوعديئا

يحرضهاالتىاقهمحبةلنقبلبثقةبناقلىبتحأنيجبولكدنائهارضىلنكسب

أننحاولالكمجومينالمجةهذفىاهلأنالنثبتأنذلكبعدوعليناعلظ
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منسبيلفىشىءكلنبذلأحباءكأبفاءأيهنالمستحيلةالظاعةالناموسخع
ااطـبحلىحقفاستأوالفاأحمه

حممفيراصهكوخآبنىساموابليشون4سقلويسروبرتذهبشدما

يطلبأألنهبأصفشعراممببراالتلىاألوليياتهتكبيرلجتإليانتقل
ضادمهرأىحتىاببافيبهراهذاخطرأعاوماتوةالهيكفرأنهخادمن

تجيركعيمشوتسةلهفقاالالقهوةإليهحملوفدغرفتهداخال

يخدمةاجاءتلقدثأالمحبةهىعظيمةبلوقالاقمبيرالخادمفعمحح

صالحصدافعوالمحبةالمحـذبدافعبلالتوصيةالظلببداعال
اصيح

ثينإومتاأب

فرآلاعلىأمزقطنالمكا5هـومثوتالتطافهلذا

براهروصـانعافيراهملحعسب14نفولألئنالفماأ
فىليثسلةأافيأمإناظفيوأوةبحممف

أيزتماآناظمةعـسـهوأءذخرلةأقىللهالحان

الذيئءؤشـؤدقأبالجمهـعكونايـىفولةافيعاالذىيخاناني

اإخقاناواابزهاضأتمبمسهككنرلةافيوءئم

فياسنكرنأنضابلتطةضاناظمنإلنسرااأرزتي
صهكلامصهـ

الغرلةفيوهوكانائذىاهيمإنيناأإءانواتخط

2197بر



أضفاهاالتىاألهميةرفأنيجبكصابيةالالفقرةهذمعقندركأنبل

يهودىغيرالختونيرغاألغلفأتاالهودىهـاتفقدالختانطعلىاليهود

ىاكاللهمباركتقولاليهودتانالةصنتويهبوأجنسيةمهماكانت

العهدبعالمةنسلهوضجسدههلىتهعالمووضمالرصمممنحيبهقدعى

ولضمنكلتأنببالتقولالدقيمعلىرصاياوكانت5المقدس

اإليمانيقبلأممهكانوعددهاجسدكفىإبرهيممعالمةكانتإذاإالالفصح

فقدوالختانبيحةاكالمعمرديةاشياءثالثهيفعلتةأعليهناليهودى

أمميآأغاتاعتبرواكل

ليهودىالقارىءأنالبدتعاولعلىهنااوبإبرهيممفانهذاوعلى

بمقتهاللهمعالمهليمةعالقتهحققإبرهيممأنممكسأفترضألفيقولرهيث
بولسعندوكاناختلىإبرهيممأنتوافقأنيجبولكنكوإيمانهالكاملة

ولكن596نكوينفيبالبركةودعدإبرهيمماللهدطفقدالمفحممأرد

عشرةأربعبعدخآنإبرهيممأنرالواقع71015تكوينلىجاءتختانةقصة
بابتاناليمنفلممهذاوعلىمحهالعهدفيودضرلهاللهححوةقبولهمنسنة

العالقةهنهمحةعلىوالختممالمةاكنويكئهباللهالسيمةةالعالإلهالدخول

دخللختانطنفلممأكلفأإبرهيممكنعئدمابراإبرهبممإيماناللهحسبلكد
برلسيمضىالنقطةهذهومأااليمانعلىبناجمانالبرحسبانأماذلكفى

عظيمتينحتيتقينيستنتج

ذاتنحطومنلكلأبلكدهعتونأبألكلإبرهيممليس1
كااللهكالةفيعصريفقكلفىلنإنالكلأبوهوااليمانفىخطوته

هوله

جمسيةاليهودىبوليسعهاللهمنحهملىافألحقيقىالهودىأنيعىوهنما

كانتههماإبرهيممامنكابؤمنالذىهوولىكنهجسمهفىالمختونهووال
الهودفيمةاالليتاللهمواعيدكلفإنوهكذااك29روميةجنسيته

يلىاالعهدلنةلىصهودمحهيهمةإبرهيمشقعلىالمومنيناكلبل
08



دعوتهبقبولهممللهيستجيبونفيافتحمفبلالجسدىإبرهيممنسلاتصف

أعضاءهمالذينكاالروحىإبرهيمنسلئحدأمةكلفىهذافإننامملىو
اللهعابهه

بالمولىحمهودلىهناكيثورفقدأيضآصمحيحبطلىالهذاوعثحس3
أباهإيراهيمميدعوأن4قوناإبرصممنسلمنليسلمئه1ونومخ

وثقتهانهإبفالمؤمنإبرهيممحيشؤكلمالنهاللهمواعيدفىلهنصيبوال

الذىالجهودىالضثرحطمالقصيرةلنترةهذافبولسفإنهذاوعلى

افهلدينونةيتعرضوالاتوماثيـطأوأالمضيازاتبـكليتمتعأنهيظننخ
التمغالبابهوالختانأنفكرةحطمكابالميالدابرهـممفسلمنيجـاءألنه

كانهماالختوناليهوثقإنيقولوناالهودصلموكانلقدإبرهيممبأبوة
كـامالفإنوالبدعليهةوأالديفونةكانتفإذااللهدينونةيبهالتعضربرآ

سكلليهالعتوبةتوخلفىالنرفيبليويعيده6ختانهيلشكانخعمصا

أهةبداالنخممامطريقعنليسثهاإليالطريقأنهنابولسأوضحولتد

الدهمايقولصىألصقةواعنهمميزةجسديةطالمةبوضعوالمعينة
بشرىمجهودأىالعلىوحدهاثهانعمةعلىاالعمادنيكون

حـحقهـإامتمكلا

يكـونأنلهأوإلبهراهيمائوءفىانألىهواألبالألمسنإأل
اخامرصىامناأليئانألباناإليزدلآألإيوار

أطاموصياألدنهذ01اافييئفقدؤرهنم

سحححصعححاعااه أولحاؤطىاالمج5ثمااا



اتعدأينسناموسإيىحيثيدبمغفهةخشى

امخونالنحمةلسعلىوناكىاإليمانمنهولذا

هفقطالناموسمنهوتهليهىإلالثسهوطيدآلجعيحعدا

أهوالذىاهيمفىإإبكانمظتآهوأيفخالذ

أبأالممصالمىقدلىإوبهوءمايمهضاهب
مرولولىانمويمالذىبههناالذيمافإأمامرةع

دودصنهـاعهـاءؤجردة11يرزااألثى
379رو

أمممكلوأنخظيعةأمةمئهعلأنعظيماوعداإبرهيمماللهوعد
أعطيتممهااألرضأنوالحقيتة2123وينتبهتتإركاألرض

البسببابربفىوثتظإيمانهبسببإلبرهيممالوعدأعطىولتدميراثآله
الوعدجاءلتدلهبئجمهودأىوالبسببالصالحةأعالههنجمعهاالتىأنضاله

وعدأنبولسويرىالكاملةإبرصممثقةعلىرداوكرمهئهاإتامنتيجة

هذهفىإبرهيمموثقةنيةالمطثهانمةفقطاثنينأمرينعيتوقفالله
باللهالسليمةالعالتةبلىاإلنسانيدخلفكيسألوناليهودكانهمةالة

كسببواسطةإجابتهمموكانتأاإللهيةالمواعيدوارثاأيضاهوبئلي
محععلأنهيحنىوهذاالناموسيطلبهاالتىاألعالطريقعناللهرضاوربح

اللهوعديحطممالرداهلىبنيقولبولسولكنالشخعىعليهابمجهوده
أوالناموسوصاياكليحفظأنتطغأسالذىاإلنسانيوجدلمألنهتمامآ

يشطيعإنسانيوجدوالواحدةؤسيةنجيهايكسرالتىالكاملةالحياةعلق
افإنناهذاوعلىناقصاإلنسانالنءالكاملاللهصطابىيوفىأن
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علىالحعمولاستطعنـاالالناموسلوصاياوحفظناصلناعلىتحعددا

ايدافهمواس

طريقأحدهاباللهالسليحةالالقةإليلوصمولطريتينأمامهبولسويرى

الظريتهفىاإللهيةاللحمةعلىاإلعمادداالخرالبشرىالههدعلىداإلظ

الئانىالظريقولكنمستحيآالنامومطالبصطاعةألنفشلءاألول
اللهيقولهيهاةالثقةطريقأليهممكن

أمورثالثةنجدهذينمنطريقكلوفى

هناكوعدتعنايانيرنانيتانمتانوهناكاثومدنرىا

وهناككيتمملتأنتأنكلوكاسأعليقولالذىالمشروطالوعد

الوعدعنهنانثبتوبولسصهـالعإنسانبهيعدالذىالمشروطغيرالوعد

أطفالهبحبأنيعدعباأبااللهيشبهيقولبولسوكنالمشروطغير

7خراللبضومحبتهظبهمعدتلبععمهمممحبتهأنسحيحههمايفعلونء
عبةوهىنفميعالتدعناحالعلىصمادفةمحبةولكنهاتمكسرقلبه

قابهكرمعلىبلياااشعلىالتتوف

طرةانعتساعدناقةاوهذهمحبأبفألاللهبأنالثقةنرى3

عنااظوتبنيكلصدرطعلىالمتعبةسنارسمنادبوعلىسبيالهفى

النستضهاوالتىلنكسبهانئحثحللمالتىالمجانيةالطيةالنعمةىفىثج3

الفيماسعادتهنسلدطاإلوسيجداللهمحبةطسبأنجمنالاإلنسانأنوالوافع
ألجلهالربفعلهفلكنللربصسيفعله

االخربقالكلوعلى

اليملكوالكنهلداءتشخيمىأنهالناموسفيوالعيبهنجدالناموس9



يتحدبيسـاعدهأنيقدواللكنهفاللهنقطةلالءنسانوهويمشفلالج

المسروقةوالفاكهةمرغوبممنوكلأنفىالصعوبةبولسويرىالضالل
لموعالمكلالخطأفىازغبةأأحياأسلناإلفىيحركالناموسفإنهداوكليذة
والشخصالخطىءضدالعنابسالح14إالئدةمنالناموسليسعنه

رينتطأمداامجرإالنضمـهيرىالناموديةديانةظلتحتيحيااف

االلهخضب

يستطيعإذالالمعصيةتبتهالناموصيخثماطحناالمعيةنجد2

اتمدرلمأوامربسببأحدبدانالأنهكاموجودغيرقانونايهسرأندأ
التىالمعاصىمنمتصلةسلسلةالحياهلعهـلرتناموسيةيانةاجلنمافلو

ايعقلبتحمظر

النضبأنأكدلوالمعصيةالناموسىفىمعاعألفناالغعمبئحدال

ترىوعندهاالعمارمةالعدالةشوعالنامومىخاللهمناللهىقىندمايتبعهما
االتاتلةالتوبةاثنوقعالناموسظلمننساناإل

الوصوليريدالذىاإلنسانيقطيطريقبنروهيهأهلأمامبولسيايضعوهكذا

نيصادنهالشخصىمجهودهيواسطةاتبريراللهمعالسليمةالعالتةبلى
الصادقاللهإنعماعلىأاعماالوانقاإلمملنطريقواآلخر005النيل

مةاككيجتهو

ممكنايلالمستايجعلىافهبافهالثقة

ألممءيراييصيلـألءجاءالىهناااؤفخقير
هأضـبن3هءيلموإدلكتياكونهكذاقيلكماكهوة

نإذماتاارقأاوهوعدةصهلمقبرأاإلءإنفي
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والساوةمستودحمماتيةوالصشة4سئـوءهق

ائإإإلممانموىبلأللهعحـدوقىابازاإلطإملى

أئضآلمهفبألطقادرهوبهماوعدالطمنوبىآلله

أجلهمنسعهلمنحولى5برلهسـباهيضالذاالث

الذبئألضأنحطأجلنامنبلتههسبأةوحده

هنضارلمصكلوعأقامنيهئينىاكذيئاضصب

وأزيماخـفاءاأخلمحمنابمائالذى5األموا
تاثريرلأل

األشياءويلكوالموقيىاللهبنبالقولسناهادشالتىالسابقةالفترةأنتهث

وثقتهابرهيممإليمانرائعآمثآلبولىيوردوهناهوجودةكأصهادةالموصغير
وكاتعجوزاكانعلممالجمهورأبآيهونأنوعداابرهيممأعطىفقدبالله

تسحينوسارةسلةمثهالعرمنابرهيمملجغوضدماعاقراسارةزوجته
بعيدآالوعدظريروقد71715كوقيتأئاسيكونأنهمجدداالوعدجاس
فىوثقابرهيممولكناإلنجابعرتخطياقدوسارةابرصممألنالتحقيقعن

اإليملناهذإلبرهيممالدهحسبوقدقالهماسينفذئهاأنوإقاإللهىالوعد

معلووكاناقهمصثدقألنهالهامعسليمةعالقةفىابرهيملقدكانبرا
أنيمعنىأيضآنسلهعنكتبابرهيممعنماكتبيتولونايهودالدين

محرةالةهذهبدهئاويشيربولسيمتدبدنسلمايضاالبرمماللهلمهاعطالذىالوعد

سليعةعالقةبدابرهـيموصمولواسعآكانأإليمانمادامإنهويقول3مية1

بلالناموكطأممالفيإذاالمممألةفليسلنااسطةالوأيضايهوقفإنهاللهع
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قهاللىهوىالىالتهريريعطينماوحدهواإليماناإليمانءكلةي

باللهالعليمة

الموجودتغيراألشياءبدعواللهأنصدقأفهفىابرهمإيمانحاتفولتد
نتعرضمجهودناعلىضوماشىءكلأنظنعندماأنهوالحقموجودةاكأ

نومنعندماولكنفليلمجهودنانتيجةأنعلنااإلختبارألنوالتشاومللفثل

شىءالأنهنعمألنناوالتفاولبالرجاءنمتلىءفيناملتانطوتعمتهتهاقوةأن
اقهعلىيممتحيل

معهاالموجودالرسيدكلوكانديرببئاءبدأتتربزاالتديةإنيقال

تحققأنتقدرنفسهابزاالقديسةوالأحدهملهافقالقرشنصف

قرسونصفريزاالقديسةولكناصمحيحفأجابىقرسبنصفالكثير

الحاجةولىكنبلنسهشىءمملفىإنسانيترددقد5شىءأىيحققوناللهمع
تجرؤالخيةالكيممةفاضلةسيدةقالتاللهعنحاولصناماالزدد
طفىمةلكنأولرجلممكنتانوالجرأةالمجازفةفإنشىءأىعلعلى

بافهاإليمان
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الهخوفاقد

لمجـوعاافههسالماضاانباالءعتبمازرنافدهفإذ

اليباإليماناذخولىأضاصارتدأهـضهـا4ااثذمىخالع
عفجاءرعلىتخروأةيمـرنائقحهتةفنتههاة11لمذه

أنعايخقاتالضهفيأيضاقخربلهفقطلكوايسالها

والرخاءرأل3زأواوالعثبرتكيةصبزآشىءينالفهتي

وحبالىقلوفىبهتقذانسثهامحبةألنيخزىأل

اخاهاءبئاس43ا
595رو

اإليمانفإنبافهئتهأفراحفيهايغنىالتىبولسهقطوعلتإحدىهذ

لقدتحققهاأنايناموسأعالتستطيعمااليفتجمممتهيصدقالذىالواثق
يصدكحتىاللهمعوفاتآاإلنسانيجدأنيمنوالاللهممسالمآاإليمانأعلى

الحيراللهفىروقالالنـاسبعضأنذلكاللهعنالمسيحلناأعلنهها
وبههبنماترجمتهسونبرنطهاشاعركللنتدأاألكبرالشربلاالحمى

شىءويطأكليهددإيهبوجودهاإلنسانأشحرتقدالحدبديتينوقديهالختنى
باألشواقوأجسادنانفوسنانلهومنالجوحلناأرسلمنايومكلقدهيهتحت
بععقتحدثوقدهوإال6بالععلمثعاإليهقصرخالتىشفاهناجففوهن
أحدفىنلسهأننستطيعالعناغريبأنهباعتبـارالدهعغالناس

بانهيارهتهددالتوترمنلةفىكنأعالرجلقصةويلزجكتبء

ثهامعشركتهفىسالمهيجدانهوالوصعالجهبنطبيبهلهوكللالععمبى
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يممادقنىفوقهكنالصاهذاأنأتعنىتقولماذاقائألاألعاللرحماح
لتدكن5أتقولأتربءلحامماءالىلنجوممصالحنتىبلماكةشصلناوتكوق

إنهافوربزروزيتاالرطلةقالتموجودغيرهذااألمماللرجلبالنسبةالله

ظتواتزورهاالتىالصيفيةالقريةهيكلإالفلمبيتفايمتجدلمليلةذات

فإذاجملىاآللاوجوهعلىافافذةمنتسللوقدالقيرضوءلترىاليلفى

أنهوالحقيقةللبمثركراههمنكاوزمجرةسخريةابتسامةوجهكلعلى

المععيحيهعرعرشاأبىعلىنتعرفحتىاللهعالسالمنجدأنمحـنيال
هالتبريرىبولكوهايدحمعهةجديدىصلةفىندخلعندئذ

اآلنيخهانقيمالىالنعمةإليايدخؤللناصاريحبالممهإندمابولسويقول

صورتيغلناتقدمالكلمةللفذه

قدومأوالملكمحضرإليثمخـصتقدحمتثرحاالالكلمةإنها1

ويقدهنااللهمحضرإلييقودنايسوعبنهنايتولبولىوكاناللهإلىالعابد

الضمةوجدناالبابانفتحفإذاكالملىممحغرإلالبابلنابفتحوهوله

وافثاالنسـتحقهىالذنبديترجبلمق1اإلشقاموالالمماكةوالقوبةاال

اللهرحمةبفضللناالذىنـكسبهلم

المرظسورةهىفانيةعمورةلناتقدمالدمخولطمةولحكن3

متهلكونعندماإنهيقولأنيريدبولسوكنالسفينةتدخلهىاك

وؤىةالمئمخمبوداتناجميمهنونآنبدأندونواألمواجالرياحنداءنا

األهاناالميناءإليويدخلناالمسيحيرءطراظيهاجمناعلجزونمالحونأتا

علىنعتملىنحدفلمالنععةمرفأإلىقادتناشيحالمعيماتممعنالقدبسالم
بلىنمقهيحالمفىفإنالذاواالجلنااللههايفعلهعلىبلالشخصىجمهودنا
سالمفىالنعمةميناءإلىونصلثىطالالمدمحضر

األمورمناالخرالجانبيرىالفكرةهذهإلىبولعايصلعددماونكغ
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وفدكنمقاوماتيالفيالمسيحاولكنحتامحيدوموقالهمماي
بئبولىيتولولنلكرومافىآمسيصنأناإلنسلنعلىالبسن
علىضنوط11أكثروماضنوطتحنىضييطمةوصهبرايلشىءنعقا
الحزنوضضعلالعسيرةالظروفوضنطموؤوالحاجةضخطهفاكمن12

العمغوطنهيقولبولىواكنوالوحدةالناسقبولوعدمواإلضطهاد

اإلحمالالتحنىهناالصبرعنبويىيستعملهاشاآلوالكلهالصبرتنشى

المتاصشهزمبإيجابيةالنهاالعالمتغابانمجنىاالروحتعنىثالكنمط
كأالموسهتصيبلةكبركروهوأبياثوفنالصدمهددعندطوالتجارب

اكأاالديونفىسكوتتووطوعندماالحياةبزمامصمأمسكقال

النىيدىنإنأياهممصكينأحديقوللققالاإلفالسبدبهدصت

اطزناللهفصلمريرةالمأفىيجوزعظـبمشخعىوكنينألستدفع
هفلىوعندماممناالونأخضارالذىأناولكنىفأجابالحياةبصبغ
تبترأنوئعكعلىالثايخةوالساقساقهرتةوقدأدنبرهثمفىمستفىاقلمآ

السوداءالحفرةومنيششانىالذىاليلظالممنترجمتهشعراممف

ألتىنضىألجلئهاشاكراممودإليدصمنأسيرفيهاأناالتى
المجولتحمرهحتىالينتظرالمحيحىبرفااإليجابىأصبراهوهذاهتهزملم

تربهيةيفشىءالصبراهنهإنبولسويقول5اوجمهزدبقوةاألموربواجهلكنه

وزالدنىءشىءصمهفتطهرتالثاردخلتالتىشخصقالحالةاوالتزكية

وياءأالمعاركمننحرجفإفنابالصبرالمشاصنواجهوعندمالطاانهاكل

يـواجهانشخصينأذتيقةبراطالرتلثىءالزبهيةوهذهاللهبليأقربأطهلر

االخـراجههايولنأاألهلفارقهوقديأسفىأمامهايتصرفئهماواحدمشكلة

أحبالأناربثالوردقاالحسنآةلعظتدعوهنهاو6منتصرعراكفى

جمثههواجهةفيوالفرقكاققدمهاالتىالفرصأحبولبهنىاألزمات

والفتورتهزء4الضعنفسهيزكىاكاإلنسائافإننفسهالئسخصداخليات

اليجـدالمشاصبواجهوعندماتحتهايسقطأنلنفسهيسمحألنهالظروف
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يواجياألةالممئعاكليهزمفإنهبشجاعةالحياةيواجهالذىأمااليأصال

العميقاتتحتملوالتطهيرتزكيةانالتالموالشخصيةبالرلجءعامرةبنظرة
فىانسكبتقداللهمحبةألناليخزىالرجاءإنبواسيقولوأخيرااءبالر

علىفلوبهمالنلسيضعماترجمتهألبشرىالرجاءعنرياماعرقالظوبئا

وجهينطىافىالجليدمثلحينفإليأملهمملوصهدقوحتىلرهادزائلةامال

اإلنسانيضععندمالكنينضهىثمأثنتينأوساعةيعمىءالمعبرالصحراء
اذمحبةألنإلسروريمتلىءبلغباررماداوبلىسةالفإنهاللهفىهرجا

االتتهرمسقصرةبقوةننسهتسند

اللحبةزاأناهانأجمرا

الوؤتفىماتهضاءبصذاذكتالبألن

دأحيرهـمبالجـندفاءةارباألبقهه11

أنانضآأحديخسرالضالحإالنجلرإ5بارألنج
اةابفدتونحنألةناضهمحهلهقاللهكنولىترت

متبررونوضنيرأفباألؤاألنجلتأتعهبيئامات

نكناؤهإنألئهالنفابمنبهتحئصبدمهاالن

7ثريماألؤلىنه104اثهءبرتءلحوطتذثأءرراد
ليفقعذلكوليسياتهبنخلصامعمالخونأو

نلساأألىائمسيحيسرعبرئنابافهأنضانةض
احةأنمصاالنه1

09



أنالعمعبفسلغااللهمحبةعلىبرهانأعظممهوألجلداالمسيحموتن
ألحبلالموتيقبلشخعمانجدأنأيمنتابمادضححالحشخصألجليموترجالبحد

ولكنعمديقهألجليموتبأنثرأمحبةيظهرمنبحدوقدسالحهبدأعظيم
ستولياللهمعداوةاطلةفىأشرارخطاةألجلهاتأنههوالمسيحفىالمذهل
اضههنأعظمممحبةهناك

حالةفىربابعضالعهحراءمعيسافرفىنسلوراالكولونيلكان591مطفى

هنرووسهممبأخكطيةوجوههمميحمونوكانواأالماءوقلانهىقدالظعامبهنسيهة

لهفسأياسينأيئأحدمسألونجأةبالرمالتلفحهممالتىالملتهبةالرياح
منصفرايةالوجهفوالرجلاإلجايةفجأتلجصينأهوومناخر
جملهاهواالولوقالالصحراءفىوهربتركياصراقتلىالنهعن

الثافىفقالموجودغيرياسينألسرمجكولكنفىومسدسهراكصبالباسين
وضلالمحرابنبعفلعلهالعقلضعيفاهوالثاكفقالقتألشخعى

وماذا5اآلولفقالجملههنءلىوسقطعليهأغمىفربماالبدنضعيفأنهكا

ولكنيرالمسفيالقافلةرواسضهشتىنعفاليساوىإنهأيعنينا

وبحدبحياتهمجازالعئمديدةالحرارةفىأقىحيثمندوط4جماأدارلورانس

عالورانىنرفعهلهالصحراء5تـكاداألرضعلىاواوجدياسينسائ

باطياإحساسهفاستعادمعهالباقىالثمينالقليلالماءمنقطببفمعورواهجمله
مائلينهتنواالرجالراوعندهاقافلةابقيةبليبهوعادلورانسوأسنده

وهذالورانسسيدنامخاطرة4أنقذقوشنصفاليساوىالذىلجصينهذا

الدهأصمدفاءالخلصيمتولمالخطاةبلالحمافيليخلصالمجحيمتفماهفل
أعداءهبل

معالسلمةالحالةلناأعادإذوضعناشكيرالمسيحبنليقولبولسويمض

اليعودخلصالذىقالخاطىءلحلضناشكيرفقدشىءطنهكللمهذاأنكلالله
وضناغيرالتناكاالمسيحموتاغيروكذاصمالحاسارقدألنهالخطيةبد

19



يلبسداالنجاربلننلببالتوةيمالءناوموجهاهاديادوماهعناحىيحالى
حياتناصيركااللهأماموضناغيرلقدصرالمتمحضرلىروإفنحصالهاء

متاليستمرحمخطاياهمرغمماللهمعيمةعملالأهالقةاإخطاةاأعطىزر
الهويةكاتوهناكالصالحةالحياةفىوالسيرطة11كةمنممكحهم
لتاتاييرطأماالتبريراممهاللهأمامالوضعيييرهـجوىىأذاهذاأيصسكلـا

نراحقتتوقفالستمرةصخالعىامميةفإنوممذاءقدإحماالض4فاسي

مفلهصمهر8جهجماساو

عليةكلبريحبولىفإنالغايةهاماشيئاالفقرةهذهونرىأننارلى

اجرتوقلنماالدهمحبةبرهانةلهوءالمسبحمجـىءمـاالخالض

أححاناسممهـونحنفعاليحبفاألثهألنجرتأنهاكاالدهيحبعالضهرالأ
ناضبالاإللهصورةمتناقفمتينصورتيرنماالدهكرتظريقةبطرةالصههذه

اللهاتجاهحولالذىهوالمسيعإنويقالافمافرالمحباللهوصورةالمنضقم
اللهاتجاهليضيرالمسيحأتفمرهيبخطأهذأواكنالنعهةإلىائصةاهن
الحباتكاهدائمأوئامنالدهاتجاهكنكيفلريناجاءامحدهنامحكلء

اةتهاأناليرإةجاء

واإلنقاذالخراب

أسعطءةادخاصاصدومبماءأثالنحهاءأةالملطأصنأص

إلىروتاثهأزاوصألذاؤتالىألطإوامأإاإلى

كـانـتسالئامحـثئفإةعأاءآخـطذأفـامرصعجمـه

لكنتمإلظلخسعباليئةأططأنءماأنفى4أظط

وذلذهرسثهإلىادممنائمرتمالثتذتحسثىإ
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هوالذىادمتحـدىشصعلىيخواأميقالىلى
بئلمافهمأهذاابة3صاظليخاولأهألتيأل

صيرونالـكثماتحـيماومنجطيةنإدقألثه

باإلشاقالئئبالئعمةطيةاوااكلهشةاوثيلىوبافية

وإيىرفيفيدتازدحمقدمحأه1معلوحازاحيما

مأأألنةالعاذحةااخطدقبراحلممتا
مرداخطجرىفمنةأه1وأماالذيزواحا

ؤتأاملكدلالواطئةبنإنألئه5لمئبرير

آلانيااشفيإلوناثذيئكثيراألؤلينجاولإوا

وحيئصدبالواصأطفوهفيكونبلأاوعطئة

إليالحـكمسلوواحدةبخطمافيفاذ7خه

يبةأاصارتواحدرصكذاللددإولةفاصأايع

صآبممفمهكىانهألترهاطمبريرناسحبمإلى
أينضاهـكداخطاةثيرونأمطجعلاؤاحـااالصان

وأما5أبراراكتئيرونأاييبملارمطاعةإ

حيثتطوخطيةاثكثرىفدحلوسالعا

9يم
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كماحفأبعطأتاازدادتألالخطئرت

بالبرن11تمالكحهذاالعؤتفىألصاططكتلمىص

ربناحالمسوعبهاأللألئةالحيوة

هفهأثرتكاالمسيحىالالهوقىالفكرفىأثرتييةكظفقرةتوجدال

ألنصعبةفهىالمعاصرالفكرعلىهذهمنأسصبفقوةتوجدالالفقرة

ألنتنتهىوالتبدأهثالاألولىفالجملةصعبةريقةبطفكرهعغيعبربولس

بلىصعوبتهاترجعنلكثرءنأبمولبهاجانبيةمحرةبعدهاةيعالجبرلى
لكنهالهممواضحةوقهلىاليهودمروفةنتبعلريقةفيهايتحدثبولىأن

لناواضحةلنست

أصمبحامبخطيةالقللىإسدبنافىاألوليبرلسجملةوضحناأنالولو
الناسساركلالمميحوئريسوععنهومصليئاللهعنغرباءخطاةالناكطكل

نفسهاالفكرةهذهبولسقالوقد5اللهمعالسلبمةعالكلهمواستعادواأبرارأ
إلنسانالموتإذفإنه51322األوليفثوسكورفىأكبربوضوح

المسيحفىهكاالجنيعيموت3افىكاألنهاالمواتقيامةأيضايانسان
كاالجميعفخيا

الفقرةهذهفقرأنعرفهاضىأنيجبالتىاالساشةاليهوديةاألفـكارهىفا
جداهامتانفـكرتانهناكرهاشفى

أبدألنفسهينظرلماليهؤدىبنةوالتنمامنلةيمالتىفكرةهناك1

خارجلهوجودوالوأمةوعائثهسبعلمنكجزءالكنبذاتهقافرديهأ
سئلفإذااألسلييناالسزاليينعنداليومةموجوالفكرةهذهؤالوالسبطه

كمشوبلمهكشخصنغفىيفكرالألهيهلتهقبيايمأعطإممهعنأحدهما



منفرديتلفعندماالبدائيةالقبائلمنازعاتفىواضحآهذاىوفىجماعةي

فردفيالزاعيعمبحوالكلهاقيتهعلىلهاالنتقاهمسئوليةقصبحيلة

القدحمأافىوبحدتنتقماقىوهىأوذيتشاهىفالقبيلة6قبيلتينبفهبل

ابعااألصحاحفيعخاندثةبهاطنعنىمحرةالةهذهتحملاضحهحادثة
لنفسهتالممنوطببعضعخاناخفظأريحاحصاروقتفقيشوحسنرمن

كزوهىالتاليةالخطوةوكانتعخانأخطأالفدائمكلبإبادةاللهأمرفبئ

خابتالمنتظرخالفعلىتولحرببدونقطتسأنيجبكاتاقيطى

يهاامتهعلىاللهعقابفحلخانعخانألنالماذاصيةخيبةعاىغزوة

أفرادااألمةتكنالمأمةخطيةبلفردخطيةتقنلمعخانخطيةف
خانخطيةاكتشنتوعمدمامتضاهنفلةعيمةجماعةكاصابلإبنمدة

عخانيمنلموحلمهعخانعلىوليرهاعائلتهعلىالعتابحلبهاواعزف

عهالنفصملوالمتـكافلةةجيفىعضولكنهبذاتهقائمآفردا

الجنسفىفردالكنهبذالهقائمافردايمنلماأدصابولسويرى
خطيةهىخطيتهفإنوهكذامعمهمخفمامدونئكاظونالبشروكالبثرى

وهكذاالموتوبالحطيةالعالمبدالخطيةتدخواحدبإنسانكأغاالجميع
سيحعااالناريخحتبكلفىالمنسروولوقدالناسجميعبليالموتاجقاز
كتلفةبطرقالبشروخطيةادمخطيـةبينالعطةتفسير

ومعائمأخطأكايخطئونبشراوكلأئمممـمقدتمنى11
نموذجادمطيةأإالايبثمرىالجفسوخطمةائمخطيةبلحقيتةصلةاللهأ

البشرية

شرىالسالمحممثلدمبنيعولالذىالتاوفىالتتسيراكهب

العثمحبأنعفسيرهىاهذافىوةاولكقلتهفىممثلهمميثاركونلليشرولن
لهممممثالاكـملختارواابثمرأنيحدثولمعثهيخقارانلمج



تفـكرخطكنولللخطيةميله3اهنورثفاإننايقوليرتفسهناك

أئهبلالتفسيرهذامعيتفقالألكتماجمةالفقرةهذهفىالمنطقىبولس
امعهيتعارض

بولثاكرطمعاتساقاأكزلهأنرىالذىاألخيرفسيرواكد
هذهفىبولسأوردهاالتىالوقائممواجهةعلىالمبنىىالواالتفسيرهوهنا

البشرىنوالتضاالتكافلبيطبكـمامعأخطأوااليشرأنوهوالنترة

اسدراسهفوففىاليعهودكرينالمةعندعاديةالفكرةهنقدكانتو

نتجصالشرورمنالبدءهنذائمقلبفىشريرةبذرةزرعتدانقرأالثافى

ىالدراوقتيجىءحقستفتجهاالشرورمنوبمالوقتذلكمنذعها
هووليسوانهزمأخطأالشريربقلبهاألولدمفيقولكا03
313اهنسلتبعهبلوحله

فقيجةالموتأنفكرةهىهنابولسيقدمهاالتىالهامةالتانيةالفكرة3

لبقىيخطىءلمامأنلوأنهيقولاليهودىالفـاكرفقدكانالخطيههباشرة

امرأةكانتمراخسويمتباخيةنقيجهالطلمفقدطءالماخااإلنسان

اللهخلقالحكةسفرويقولالجميعيموتوبواسطتهاالخطيةبداية
دخلالهئميطانبحسددلكنألكاملةيعةالطفىصورتهعلىخالدأاإلنسان
صىيوضماوهذااليهودكهالفكرفىمتالزمانوالمرتقالخطيةالعالمإليالموت

ألتاليةاألفكارفىبرلسلتابمأنويمن2929االياتفىهنابولس

رةالشمنكلاألبهااللهأوصامباثرةوعيةكعرألنهاثماخطأ1
ماتادأتونجمأنأفروضامنصىايلىائمأخطاولماللملوعة

أموسهالكبهنلموماموصىزمنحقالناموسأبجابأ
وصاياأوناموسهداكيمنلملرلهاأىلهخوقهناكبكونفلن

9



انوأخطأواعوعىبلياحممنالبشرفإنهذاوعلىخطيةهفاكتتكولن

ألنهمماشهممبلىيمكنوالناموسعلدهمجمنلمالنهنمدهمالخطيةثحسـب

لهميعطلمناموساكسروا

الموتومدهمفنحسبلمألخطيةأنمنبالرضكممماتواأنهممكل

موجوداهيمنلمالذىفلناموسبمسرانهاههممعدمخمممم

خعيةفىتورطهمكان3آفىأخطأواألنهممماتوا3ماتوالماذاإنا

يمسوقهالذىالبرهانهووهذاالغاموسيمسروالمأنهمرغمتجمموسبب13
الجميحأقدأدمافىألهعلىبولس

م3فىالبشرأخطأوالتضامنلالتنظربسببيهإبولىجمل

أنديمناالخطيةنقيجةالناسجميعإليالوتيبتازوكذاالموتوباظطية
منإليهانظرسيابوولكنالبثممنلليأسلطساالفـكريههذهبليفظر

وفنماليائسةحالشفىالبمثرجاءقديسوعنفيهابىعليهاافاضتزاوية

ارتبطواوموةخطيتهفى3امعالبشرتـكافلوكاالحاكامالوموبراطاعةاله
جاءوعللمااألبديةالحيللهممفصارتايوتعلىونصرعمالحهفىبالمسيح

الينونةالتفلبالمسميعنححةجاءترهيبةتبدوالداسخطيةفجعلالناموس

الثاموكطجلبهاالتى

لبسالمةحتيضهنانرىكهلى

نخترلمإنناذفبالهوفاطبيىارتباطدمبارتباطناانلنفترضا

موجودولـكهعنههسئولينلسناقائمارتباطإنهاأبىلأىاليختار

ارتباطنابنففمهفىأققوبرلمبأنيمنهاخثيارىبالمسيحيرتباطناانغير

هدمبارضاطناعةيختاناإلسيم
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همهحةفى7ثيمهتودطلىهماموصوابنركلىييوضح
للسيحولكقالنجالأهالفىبال8ئسللبيةامتمدةمنهافـكاكلهمم
انكيهلجمافلىوويماعألةالىحهواالنحريررااإلنتاذومعهجا

يهلههببهعليهسيطرتالتىاليئثهلحلمنالهروبمناإلنعمك

ألطثذجاههحلكقيإلنسفهحياةحطمصيةاأنصمحيح

حياثتنجيثى

العيفرملمحكثيالطيةاثاةفألذانمفىاؤ

فلعرألاطظفيمخنااتذيناطصاشا5الئفمة

مهصدهخ1هحلحمهطىأشافيثئـونأمالعـدةثهآفي

ةولمهأةوةمفافيناةلمناذامحتخائصوخمي

لمهيىصأاألميخاسصسيأقيمحثفأفموت

ة1ىيا5فيأيضأئافذممأكاهمكاآلمت

نصهـجىكل8هوته4ثيعمعهمتخديطصزفاثفاقدهلىألئه

قذالحتيؤافناإفأنهذاهالمينىبقيآمتيمااأي

نستعثن2كهـثعاالشبدرواجليبطهمحهطب

7ةءأفهقتيزأكدماتةفهألناءألىئةأيممما

ما6يعسئفيا6ئعاصةيحءشأفصمغعتئاكعماقذئةثخ

هه



اتىاألهمنهمالعدماآسمحاأنأجمماعاه
يألندأفوتعأفيودال5ضاأهت2يىال
واسايزةهواحدموهخإةالدعاةقدتاةألذيأؤتأ

ئوااحهمألضمانتنمأهلدكذلتهءفيصـاصواهساالئتى

إلممميحفهأهحياهيهنوأصةالحطيهنأمواتآصكمانف
رءايسرح

19أل6روفي

فهونترة11هذفىيفعلسالةالهنهمنأخرىفتراتفىهبرلفيكا

االيةعنالدلةاوتفشأنقاطمنلهجمايفيرهماعلىديفيسألهمجاداليتخيل

الشعةازدادثالخطهؤتحيثكتقولوللقالخامسىاحاالصفىالعشوين

حمالآلقىدلةالمجاوثبرممطأجلى

خطيةكللمغفوةكغىتالتىباللعرجةزائدةياثهةنعبنقلتلقدالـعترض

صهـحبمهذابولس

خيناممنرتحيثألنهاليطيةنىترنللبخاحهممآالمؤض

فقدرإنئابللحلكلعلىسيففرهاأللهألنمالللخعلمةاقنحمتهتأزدا
حلجهكنتيجةيغالعملنرسةاثهنعمةتعصافيرأشةلةالفيكولأن

النهاساطهتـكوننيجبيماالفيقاهناوطتتيالدالمةيةالأنهممط
اااللدلمفىمااسئممممح

قحهـدهلثيقولإنهثمدبدالرعبفهىالمعترشاهذأطابرلثإجابةأها
االعـهاللطريقهناإناالخاالألهفرصالنسةلتصيهلفىئماككاأن

وديئأالعااهعئترفالمياسألم



بولسذمنعوديةاأننذكرأنيجصهذامنبولىمدندركلـكى

فىبننقوللسناكارلل4سودكامىنند1اليومالمعموديةعنتختلف

للسيحيةلالللينتهجةالعناربةصمولمحاقالعناوسرديةمايمنعالجديدالعيد
األولهحىالمسيالعصرفئبرليهزمنهتكونتقدالمسيحيةائلهتكنولم
األحيلنءهحظممفىمهعيهلهجروتدالمسيحبلىيرءالنردكا

صافـكاقاناإليببكالقترتبطايةولالعصرفىالمعموديةكافتب

هذافقدوعلىالوئنيةيهجرأنبحدالكنيسةلعضريةيخضمعندماعده
نبلماتسعينبليتعسمهاحياتهفىالفاصلىالخظعالمةالمحمموديةكانت

تمامالجمدةحياةبدءتعنىابهوديةفكلقةومابعداإليكلى

لىوجوديمكنالرمزافقلىتتلتغطنسدهطالمعموديةكانت
كاطرأسهيفطىحتىالماءؤليجلالىممنلمحندما1سعكبهأرلالءبرسللممودية
يصتىوهذاهالموتنقيامةالماءكأنهمنخروجهوكانفبرفىودفنماتكأنه

لفئالنعمةلحياةوقامالشرطياةماتجدبدخلنآوقاالحياةمنلنوعهاتأنه

المسيحإنسلنوهوالماءمنوصعدالعمإنسلنوهوالمال

وشعصرهفىاهفهوأسلوبآيسفخدمكانبولىأنندركأنوعلينا

ىالىالوئنىكانقراثعياغريبايكنلملكنهعليناغريبااألسلوبيكرن
األممهفوهكذاالمورريةواوالختانحةاكأشياءثالئةيعملاليهودبةيعتنق

وشعرهاظالرهبتأنتستلزممحموديتهوكانت4بمموداليهودجمةيلخل

يلسالماءوكنالىءمقببريليمالالمحموديةحوضوعلىتكاماةمبسهويخلع
اةآالإيماءلطديدأماايئلالءجمكلفىوجوثهؤانناءالجسدءقجبزءكل

اميالشتبرلدموديةوكاتبرقيءوطوفهنصاعديستمعكنئمالعترافه
يرأرلعلىاجمطثمأليطبيونهومحواصايديدءكهركجديدانإنفلههايجد
اليصهعدببضلدروكدوصمكللحمللىءالسابقةإلكللهاكلهضر
متمهماالبكراجههوتععمىللمئلخعىييرلخلهأملهبمتبرواانهمإله



أنيقدرحتىجديدشخصإنهقالواإخهمبلالععادعلىهالساأطنالهدد

ألهودينظرولميحدثيكنأاألمراهلىأنولوأمهحتىأوأختهوجئن
هذاوعلىاتمانحتلفشخصلهأعلىبلننير14علىتعمدىالىشخصاإلي
تنششديةالمعحوأنعلىبولثاصدهمايخركونئواحمروميةقراء8فإن

جديدأإنسانا

الونانيةالدباناتكافتفقدبولسيقصمدهمايخهمونهيونانيوناوكان

الهعوممنباطريةمضنقهاتعدوكانتسريةصوفيةبولىوفتالوجودة

االلهةبأحدالموكاباغادالحريةهذهوتبنءاألرضيةوالخاوفواألحزان

القصصهذهيمثدنوكافواقام3وماتتألمإلهعنالدباناتقصصوكاقه

الدرامامعنىيعرفيانةالىولألخنيدانيالمومنوكلن5المرامابطريتة

االنضمامقبلجيدآهإعدأيجرىوكذاالمنظممالدسكمنحالةفىزيجوكاكان

والبخوربالموسنيقامصحوبةبروعةتجرىاإللهقصةغثيلوكنالجديدللدين
ودخلباإللهانحدأنهيشعرالشخصكنيجرىاممثيلوعندماكانراألوار

أصوللجقنأنصهكانللديئالمنفمأقعلىاإللههذابربطهطفاخثبارطفي
اإلنسانبنيقولونجديدميالديقبهموتايعقبرالتلقينهذاوكناادين

اختيارىموتفىجازإنهيقولهالقافيختحالملةوكانالخلودبلى4وك

هالماسيدعمممكهاكالشخعىيدعونكانواوفيةالصالياناتاهذاحدرفى

جاليدطفلأتهعلىيخاطبونهاظندقفانمقاتوعنبهضفدثفىويدجمنونه
وفكرىروحىإليأدخلقائأليصلىكلنوحديثامولودالالبةكطليسقوة
لححوايئاالوونانعانهفإنهذاوعلىءأنتواناأفاأألنئاحيانىعه

بواسطةوالقيامةوالحياةللوتمنمقامآقصنهأدكواالفقرةهذفىبولسماكلله

يلمموديةعنااستاركامهبولسبلطابدانقولولسئابالعحيحءمتحماالمصموكية
صبستطيعصهـورايسثخنمإنهكاننقولارلالوففييناواليهودأفكارمة
ويدركهايفهمهاأنوالوثنىاليالدىمة



عظممةحقائقئالثالكتابيةالفقرةههفىنبد

يةالخطعفرايتخذهاكوأناللهبرعةاإلنسانتةيسأنالمرعبمن1

لهيغفرانويهأبأقيعمألنهالخطفىتكادىإبنةأوابناأنلوضيرايكوقبم
هالمحبقلبيمسرحمبةلهيراحقاشنالاليمونعذابناحبةب

منجديدلنونفسهيكرسالمسيحطريقإلىينضممالذىاإلنساق2

همختلفإنساشافهوالجديدةالحياةوقامالقديمةلحيالماتقدأنهذلكالحياة

هيقبلههنصاةفىيبمااإلختالفيحدثالمسيحقبولإن

كهحياةفىالقى9ا1مرالتنيمنأكثرهاءويحدثسهأنهكل3

مستصلاألخالقالتغييربنبهالكاملاالتحادهناكألنالمسيحيتبل

الفتددإنناأحدهمقالالمسحالقإنسانهوفالمسيحىبالسيحاتحادبدون

فإنالمسيحمعوهكذايخناوالهواءالهواءإذاكناقإالالظبيعيةحياتقانحياأن

قافاولوأخالقيأمطلئاالمسيحيةوليستاللهحياةنحيافلنفيناوهوفيهفكن

المسيحفىجديدةأخالقهعيةالىنقطالمسيحيةفمفلقلمناهفا

االيمـانسةهمار

كلتجمسدكمفيمةاظطتايمنيذاالناروح

ئقـدمواوآلثحهـوايهفيوهاهتيلكهالماث

للهكثمذواتقذمواهللملئخطإثمالتاكمأعضا

فهبراإلتوأعضاءكمهواتاال7منإهكأئم



وسئا11تحتئسعمكمهألصتممئودكئملنالخطئةاءن
هةالضختبل

بينالسريةالعهـالعقثيتحدهمتصوفظممنالسابقةرالكانت

بيهطاأنيجبالتىالطريقةوعنوديةالمعهفيكآتظهروالمزمنيحا

حدثفبهفاأماالمسيحفىحياتهقكونحقالمسيحمةقراسيحى

حيـاةطريقةامحـهاعاطفيآإخقباراالمسيحيةفليـتايعملىالجانبعن

لكنهرائعامهماكناختبارخةظغفىالمسيحىيحياأنالمفردضمقوليس

المسيعيجلسأناألسهلومنيهومشاالعالمحالمواجهةحياةلمحياأنصيب
بتوبهيشعويأوالخاخلىأوالروصةالسعادهموجاتقنحوهالكنيسةفى

احواطفافإنهذاالطريقمصففىتتوضاالالمسيحيةيـفىاسيحامنه

المسحعيةإلتللسيوكءبديالتكونأدتأليمبههالنهاعالتزجممأنيجب
والمكتبوالمدرسةسوقالفىجماةلكنهاالخاوةفىاخشارا

ينذنمانواظطيئاللالفإنيغيفةلةتوأجههالصالمبدنمساناليحرجوعندما

إنسانعةدومايثاتثىفإنهسالبثبواسطةإالالصملافهرلماكانالتاعلى

رفعأولضعيفايـقوىأوافىظليشجعأوخدمةليوكأوكلمةليقوليقخعمه
حمهممأوبقدمهممبالخطيةاخرفيبمثويجوونعنةالخطتفقثيهوهكنماصاقطا

طأفـتارأنإنساشاكلوضلىالفاسيدحواقوالخطيةأللهأنربولويوضح
الخطيةيدأوفىئهيدافىاكهنفشهعلى

يبهيجأفاشلانخاوالبدطأصباالختياوهذاكملريقولهو

الناموكطتحتلشـمألناكبملماذاتسوكملنالخطيةإبئالتفشلبولس
الالموسهطابىبرضاءالنحاولأشاالنرقاالنرقأوهاهوالنعمةتحتبلى

أمحفيربالمعلجهـأشمالذىالدهيحبونلمنهيحقنحياكماأتعاولولمكتنا
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دانعواليوجـدالبشركصحبلكنقاساللهكتاضبليالننظرننا
يمونأنيريدأندونلحيهلممحضرإلييدخلفمنلمحبةامنأقوىالعاق

قالهماأجملومامحببامتيازلكنهاثتيألحمآلحيةالسياطياةليستأفضل
اليمضحسيناءجبلإنالخطةمـنيحررإلهامابليداالمسيحيةليعستدفى

يخاقهممالجلجنةجبللىكنقديـى

لمألئهمملكنالناموسوصاباحبببالطيةاظمنيثاكثيرونلقد
ألناموسبنيحبهممأنهويعلونيحبونهإنسمانظبيحزنوأأويكسرواأنيطيقوا

األفضلتبهمهباناإلنسانتفـدىالمحبةولـكئبالتخويفاناإلنيقوثم
محبةمنبإلهامبلالعقابمنخوفاالتجىءأدهلطاعةالمسيحىسمعىابئوهكذا

ألجلهالكفيرفعلتالقالله

كلىاالكاالمة

اخامـرمىاختلسشتادألأءطخأءإذآزازءإ

نمالهشاطلطاعةأومرت11ء4تحتبل

إلطاعةررآءهـلهيخمذوائقدمونىأئذأنءونتأ

فشكرآللهللبر4لمخطإماصدمرنهئمذيبأنمءأ

قدبانمأأمصولاخطبألاررآتمءتكىإبهئم

مناءتيتمإذ5ييوهاتئىاقهااتلمميمأصورة

أنجلمنيمإنساهأصكثميابنررأصسرتماظيماة

كـنمءبيـدآلمفهاتاقـذكهألألدكمبص

أفضياءكغذمواأالنرزاهوافيثمالئجاصصد



ةاجمطييعمثتائسطييةامسأقلىبرررأ
جمفئذكنهـ2لمحةفاعرألبيمنرارمأفئخ

لماىفايةألنآلنأصابحونصتتىاموراية

ةأظطمنمت4أعتاذاآلنواهاألموتهأألنور

حيوكلوادنهايئتداممةلمنم3فدغءللهييأصوصرتم
اللهآلهـ5وأماموتهىةأظطأجرةألن5إآلابد
اربتيممئوحعإلمسذابديةاوةحمحفى

65932بةرو

يقولونالبعضفإنالعقولمنخاصلنوحبهلتجربةالهانيةلدعمةدةع

ونمتهالبعئريمنرأقبريداللهكنوبنوسهالأكيداالترانصبن

كانفعلاللماذااالخطيةعلىالفلقهاذاوعيوبهممخطابامكللسشعقة
تحتللسيحىأنبولمسكريذلماوطأالنهايةفيكسـاوىاألموبننهتعاء
الناسبحشذهنفىبثورإلخاطرهذافإنالناموسكثولنسالنحمة

كثملقدبقولههالخاطىألعاطـرهذايدحضبولىولكن

العمالحأوللبركنيلموعددهالهانفوعممسثمصمأليةاخطعبيدأيوما
هدائثحمأنوما5لبرللهكعبيدحمنفوقدضمفإفـماالنأهامعاسلطان

كمعليسلطانإيعدللخطية

زمانهفيالعبيدطلنعرفأنجنحتاهذهبولسافوالمعنىلثنللىولي
علىاخرشخصمعبتفقشخصفىنفكرفإنفاالخادمفىاليومبكرعندما
يلواعيدوخاللعبمتفقاأجرلقاءمعروفةمواعيدفىوجهدهوقتهيعطيهأن



فىسيدملكفهومايشإءحريفعلفإنهفلكدأماللسيديخضعلمعروفة
اايةمسحياتىالىمماقعلىبلبفتدذيكعرفىنشعهوملكايلوت
وقتللعيكنآاتماغتلفهوهىالعبيدحالةعنيتحدثبولسأنعلى

يقدرالبدبهن01سيملكهوكملهألنهلسيدهملكلحظةفـعبهخاص

الصورةهذهبولسويعمعسيدينيخـدمأنيقللىيكنولملهلومايعملأن

المدكيةللخطةوممنالخطيةعبيدامايوماتحميقولعندمابهرفى

لخدمةإالشيفألواوأوتقولواأنتقدرونتكويوالموفتهاعليـكمملالمح
وعلىعليـكمالحلطانكلفلهلكمسيدااللهقبلتمفقداالنأماالخطية
تتكلواأنيجبإذاخطةاعنضكلمواأنحتىتملكونالفإنكمهذا
فقطالقداسةعق

هذهيستمملإنهويقولايتشبيههذااسقعمالعنبولسويعتأر3

ضعفأجلمنإنسانياكلمأتيفهموهاأنيقدرواحـتىمالفىالطريقة
باالستحبادالمميحيةالحياةيشبهأناليحصأنهسببهاالعتظاروهذأجسدكم
يخدمأناليتمروهودحداللهإاللهالسيدالمسيحىأنهىالحقيقةولكن

كلفاالماخروجزءاللهوقهمنجزءايصعرفأنيقدرفالسيدين
محوقالفإنهاللهلضيرياتهحمنبزءاإلنسانتفظماوعللفالوإألللرب

شيفايسحبوالللربكلهالسلطاتأعطالذىلوالمسيحىألنمسيحيآ

ةفرعالنعمةعلأناليمكنهكذابفكرمنوصسلطانهتحتمن
الخية

ىالذالتعليمبطاعةاقرارأقاطأخذتجلقدليقولبولسلييمضى3
هذهأنولنذكرواختياركمحريتكممملبهذايفعلونفأنموهقبلتم

األمحاحهذامطلعفىعهاتحدفناالتىالمعموديةلفكرةنايجةتجاالمنافعئمة
يشدكانلألعقيدةعنكامألتحيمآيتكأنقبلمدتايشخصيكنولم

الشخصيكنفلملالءيمانأإعالالمععوديةفقدكايتهذأوعالبالغوهو
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بماعالماالواعىالنفـكيرتأثيرمحتبلواطفتأثيراتختالكنيسةنممم
المسيحىيأخذهنهـايثرادادهكذاكانمنهالمسيحيطلبهوماألجلىالمسيعتليه
ينضممأنشخصيربدماعطفاهماحراعيقآوالكنيسةلدسيحمإلإلنض
خاللهامالبسهلقاالختبارتحتسنةيتحىفإنهبندكتالتديسرهبنةظمبله

العالممالبمىيلبىنهفهبنةالىحياةيتركأنشاءفإذاقاليثهلىالمدنية

المالبسونيبعلىالسنةنهايةولى5أحدينتقدهأويمترضهأندونوبنمب

وهكذارهوبرقلبهبكلالرهبنةحياةفىراطالتررألنهضكرفتهمننيةالملى

عقيقبعونهفالاتباعسهنفقةيحسبواأنأتباعهمقيطابفإنهالمسيحمع
هممانضمامخومنيمسعويانهممأعضاءهاتبضصرأناليوهاليسةوعلعاطت

لمضويمها

فالحياةيدةوالجدالقديمةالحياةبينقاصألخعالليرسممبولسويكضى

هحفهيعرفالنجساالوفنىالعالموقدكان91ايةاوإثجنجاسةكةأفدا
األطفالإلقاءهىنىالوالعالمفيمصيبةعنهارترجستندثويتحالعفة

األطفالموالءيجمعوذرمالابعفىوكنالمديلةساحةفىاإلنلهـثطخصوصما

إنهممللونفجامارترجسقويقولرةلدطيوتفىويشحلوهمكروايحتى

بناحممخالنجاسةارتكاببلييختهونينةالملىساحةفيسالهممأإللتائم
وهذاالقافرنهىفيهالمئعهوةكانتوإحمنجاسةلمفالطالوثنىالعالمكان
األوليللمرةالخطأأحمديريمبعندميةتلديةفاظططيةافاموسهو

الخطيةتفقدوبمدهاألالثاالمرةفىيهللكنهددوشخوففىيرتكبه

أولهافىذكتفىنفناخرقانونوللخطيةعاىكمثىءفمارسرعبيا
3واإلخطيةتاولفالخطيةالكثيرنطلبسكفدمايرءالوقتولكنبالقليل

هاإلثميتج

بمطاءهووايبرابراحياةإنهااظنحتلنةيدةابىاطيلةأنعلى5
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الثسخصيةوتحزمالمناسبالنهاللهتعطىالمسيحيةفاطياةحمهمملنالسولله

رشكبتهذنمبعبطرقةالبشرإخوانهواليسقعلثهااليممىوالمسيحااإلنسانية
الونانيةوالـكلمة5القداسةثاإلىتودىالحياةهذهالعثهوةفىومسرته

منبسلسلةالجةبلالـكاملةقدأسةاحالةالتعئهناقداصةالمزجمة

لمىكفاإلنساقاقداسةاإلياألتجاههوهنافالمقصود5التعاقبةلياالع
باستراريجاهدلكنهكامالآإنسايرهذلكعالدهالييمسيححياته
اإلهييئغايةفىأمرااإلناناتجاهتحتبرالسيحيةأنعلىالقداسمةلبلوخ

إليبهتودىالقالمهعاقبهالـعمالتمدأسلمأحيحالمفييصبحثدماهـ

ربمـاشألخافىأتركإننىترجمتهبماضكربىشاعرشهاجمروفالقدالمة

قالوفدواالطفاليارةفىألزداديومكلرعةبوأجرىيعطلنى

وماالوصولهنأنمهـلاألملعلىالسنربنستيفنسونلويسروبرت

النبلغلملؤحتىنحوهفكبيرافهداأمامنضعأنامأع

ةهوأماموتهىاصرميةأجرةبقولههناحديثهسبوويخ6

مابمسبهتعنىيمةوهىهاجرتهلخطيةإنبولسيايعول5أبديةجاةفهثالله
يكوزوالحقهاألجرةإنوجهدهوعرقهبحيانهنحاطرتهجزاءمالمنالجفدى

ثإنحاملكنهأكسبـهلمالذىالشىءشنىىفهبةمةأمامنهترخذأن
جلوسهعيدأوميالدعيديوماإلمبراطورفقدبهنالجندىيدالهاالتىكالهدية
وعطفهاإلمبراداورمةكرمهدبةلكهايهسبوهالمهبةلجنودهيعطى

الزماكثىءلهامتحقكاخرالموتربحتفدةاإنهنابولسويقول
الكهالنسضحقهافإننامايبرركسبهانعملأالتىالمجانيةالهبةأمايتبعها

أهدانانعمتهمناللهلكنالموتفستحقإنناوكرمهاللهعبةمنلناتص
اةيىاط
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هـدءاجدهـ

أدارفهقيمثىاألرنيوةافياهيهالمرنئجأئم
مادأمشانأفيعلىدسرالئانوساننامرمىإ

آةهرنرهعأرجلكتالفهةاانهاءلثحيا
لاذماتإنممنوأاساحآرجلىباسلءئاموسباا

مادامذافـيعـلألرسنائىمنعررتفقد
هـاجللىأنءارتآلرابتدعمأحئااللرخل

حئهامرسا1منحزةفهىالرخلماتلذهنوذ

يذااخرليلىصارتإلقزايةاجمستأش
المسضحجسدالثامومىنمقدتأثلضاأنتقىيخويا

األنواتنمقياهقدالذىخر7صيرواحمال

أهواءكاتالحسمدفياة3المثةالالهيـرلة

نتمركىياأعضإأفىتملواباأىاالاظطإ

دىوهـايمامنزبخئىفقـدفااللأماهـانمؤت

ألىهاخبجدررلىعفيهيقبخسمئاالذىمات
فأطوهقهبئتال

9



حاولثوسهأعندماإنهقالدودشمارلسالمفسرأقحتىصحبةرةالفةذه

حهيوأنبوليايريدوالمابوالسمايقحمدهئحفكتليبولسهايقولهيدممىأ
للناموسماتقدالسيحىإنبولسويقولاإلرتباطاتكليلغىالمولتهأنهو

أتدرنالبرجلبارواجمرتبطةوباكبنعليهسلطاللغاهوسيعدنيمم
اإلرتبالرنإالروجماتبنأمازانيةاعتبرتخروجتفئنإذاغيرهتزوج

كناإننايقرللسبلىأنبمكاكلطباخرتزوجتإنزانيةوالتعتبرىينت

ارتبأحراوااآلننافهذاوعلىطيةاظذبحالمسيحكةولباظطيةمرتبطائه
إنناكناكرتبطينيتولأنيمـكقوكانحىالىهذاقصدبولسأنوالبدبالرب

إللربطلوةأحراراأعمبحفاوهكفاالناموكطلأبطالمسيحولكنبالناموس

المعموديةفىإنناهذامعنىفاللناموسمتنانإندايقولبولسولكن

وأصبحناالناموممواجباتكلمنتحورناوجمهذاموتهفىالمسيحهعكنشش
تكمبحوهكذاالمسيحنيزوجالمرةهذهوفىلدجدنننروجالنأحرارا

بلقوانايناجمرعةمقعليلىمفروضخارجىرازععلىمتوققةيرغطاعتنا

المسيحيممـوعوبناالوالءفينايبعثداخلىثافعنتيجةيكون

معرفقنافتبلبالمسيحوحالناالمسيحبدونحالنايينالمناوقةبولسويرسمم

علدماكناوذفهممتوبسنامهبطاعةحياتنانحـمأنطولنابالمسجح
نحتفظأنناذلكوالدماللحممبالجسدربولسواليقصدالجسدصمب

مايشدبالجسديعصدبولىولكناأليامنههأيةحتىودملحمممهبجسدنا

لكانللشطيةمايخاديهاإلنسانفىيمنلملوأنهذللئاالخطجةغوايةبلىاإليسان

وهذاللخطأميالالنسانااداخلىولـكنالمفررعديمملإلنسانالخطيةنداء
اإليسانيةالطبيصةهوإذاالجسدالجسدهنابولسيدعوهالذىهوالميل

الحالةهـذهلىلماكناإننابولسيهويقولمعونتهالتنلقىألتىافىعنالمنفعهـلة

أنمرةمنكثرألرربولصأنالحظواالخعليةميولنافداالناموىحرك

وخبؤالخفيةحلوالشروقواياءهرعوبممنولحكلالالخعليةيتجألفاموس



ندماللخطيةكبةالرفيناتوقعلالناموسحصمبالممالوعالتافإقهذاوعلىيذى

بولسيتحدثذاللئاوبالخطيةرحمةتالناموكط3ضاإاللنايكنلم
للمهـمعيحطباخالحياتهاإلنسان6يححمفعندماالمسيحمعماناإلنملحلةعق
وهكذالخطيةالشهوةيمهةيوقظكتوبقانونيحكـهاليعودظبهيملكالذى

حفظهاعـاعاجراالتىكانالوصاياطفظمنقهءممدهأالمحبةهو

اجـلىحاطءآلاالخطية

لمدلحاثماةتألمائوصهلقولاذافم

أصهوةأفأعفىلمفاءندبالناموهىاألأظطئةفاعلى

وهىألأجمطئكـيئاوتمثالألنامرشهذت15أو
ألنشهرةكئلفىأنعثثأتةباوةفرصخذةكل

بدولقتفـكثأأأئاميتة4طاظهومىاأأذوذ

عاشتئةالوجاءتتفاوليلق5عالشاقمئالشاموصىأ

هىاصوةقأ11ةالوتهولفرأأثافثشلعاةييا

فرصمةئتخذدوههـطهظفه1أللقهتلمفولىانفـث

مقذمىالئنأمومىإذااقـكأوبهاتههصررهةبالوصر

لىصارفهلوعماعلةءوعادلةسةذمقوارصـثصة

ظشىاناليماألبلائصامريمألضال



اظطئةيرتصإغىهاخءوتمبالصالىلمشفةكلطهئة
هإنوصةررءاخاط

3ارومبأل

بولسألنالموثرةالجدبدالعهدأجزاءأهممنأجزءببالفثرةهذهببداية

اقنافضنايعالأنهذلكونفسـهقلبهناويكشفالروحىاختبارهتلويخيرى

والـكاتاللهسوتوهوومغدسممتازضىءفالناموسللناهوسالظاهرى

عالهاخيطخارجمحيظمنشيثاتصفوهىنحتلفكامعناهامقدس

لعللىالناموسفيبولسيقولنمماإلنسانيةالحيلمنمدىأبدياةيخص

الشرعيةحقوقمخرينوااللهإعطاهنيةنااليوفىيعنىأالعدلأنرأينادقد
أحدولوحفظدالسماويةاإلنسانيةولياتالمسئيوضحوسقالناهنعاوور

يختصألمحهأنهسا4والناموسوالناسالدهمعممتازةسآفىيريعنإتهالناموس
صالحأاإلنسانجعلإلىويهدفاإلنسـانمافىبأفضل

جسورأسصارالناموسأنةالوااطايقةثهنداممهرغممولكن
إجاشيننجدأنيهنهذاأحثفكيفاإلنساندخللللخطية

يقلأفالهادالوصالناموسبدونفالخطيةالخطيةيكمدالناموس11
مثالدولنيخطىء5أنهاليعرفاإلنمعانفإنخطيةانهشىءعنالناموس

انلدكرةنيحاللعبةقانونااليعرفخصاأنلنفرضالضنسلعمةمن
قافونهناكأيمنؤاالشبكةإتجاهفىبهايقأفأنقبلمرتيناالرضتعمرب

اليجبالالعببنيقولقانونوفعبننراممقانونيالبهنصيبتىذلكضد
ربتغطئالوهنسبيحفانهواحدةمرةإالاالرضتضربأنلكمرةيسمحأن

صدورقبلبهخبكانوماالخطأحددهنافاقانونحنهصيايةرضالكرة
مكنمن7ررطفلمنمافقبلةينخراومثالدرءصدبعديعميرمحرمآالقانون

الرجلالنذكمتحضرلجدمنقادمرجلمننقبلهأناليمالنهتحصرغير



يسوعالشخصأنبلنحنثاكوشالالقوانينيعرفحضرمتبلدمنآلقى

المروررجالأنلولكنطريقينالشارعآمادايعجبهإتجاهأىفىسيارته

فىسيارتهفيهاإليسانيسوقأنالخعألمنألصبعواحدهإتيالشارعأنأعفوا

الخطييخلققلأوالخطيةلمجددإذأالقانوننوعالماالتباه

أمورأغربومناظطيةنمىءينوسالناصإمأخطرشىءهناككنل

كنفتدنعلىجةفىاظاهرةاهذهبدتوقدمرغوبممفوخكلأنالحياة

وكنمعينةشجرةمناألصبدمالوصهـيةجاءتهحتىةبرالىيحيادم01
تجربةإليالوصهـيةهذهحولتالحيةواممنوسصلحته3اصمالحالوصيةهدف
ليأخذيد3امدذااوجماالكثرأتبدوجوةاجعلفىسبعآالمةوكان

االرزةهىالحيةبننتالالتصةفيلونسروتدآموالنتيجةوكانتسنها

واساططريقعناجمناوالممنوعنطلتحملالوالذةالحواسهىوحواء

وفىالموتوجاءالعقلظلةاللذمهاجمةطريقوعنالعتلنهز7دمأما
األشياءجاذييةعن4حدثممثمهورفصلحسطينوساالقديساعترأفات

وذاتواركرمةيمبافارعلةشجرةكثرىهناككانتفيهقالالممنوعة
أخذناوفمالبفغائمناودوالشحرةشزوأنللعبشقاوةلىقررناهفةعايئ

القليلفاأرلـكننالخنازيرلرميهابليهااللنأالىممثرىهنيرةةكبكي

الذىالشىءتكنلمهالكحلوةالعكثـرىكانتالممنوعبافرلنضلذذمها
جادفااخدفاكثرىلقدبهقفىمنهلأففالكثيربكلفدألنقسيتطلبه
استتناافاالخعليةفاصأفبكاللوجداإلحثفالوكانرحسبالسرقةبهدف

ضطرفالعكانهلقةالسهذفىأعجبنىماذاالحدودأقمىإليبها

فقداستهقظتالقانوقاألسيركأناالمنوععلىالحعمولبحريةأشمعرحتىنونالقا
ممفوعةايسرقةأنلمجردنفسىداخلالسرطفىغبةالى

بهذا5مطلوباأسمبحالـكانأنكاـستجدالدخولممنوعألالفتةتضعال
انجطيةاالوصيةطشىءالمعنى

3



أموربئالثةتخدعوأيخطيةخدعتنىالخطيةأنبويسيقول

وتـعدناصقشبعناإنهاكـرلالخطيةفإنإثهباعافىتخدعإنها1

بهوعدورمافيهايجدلماأحدولكن

اخطائهتبريرعلىقادرأنهيطاإنسمانفـكلأعذارهافىخاخوهى2
هثهارمحفىراتسقطهااألعذارهنهولكن

إألإذمانيخطىءفالنتائحهامنالهروبصكاولعتدماعتخلوهى
فعيدعاجالأواجالولكنخطيتهنتاخمنيهربيقدرأنلهأنيظوهو

خطيتهأجرةاإلنان

األمرفىيرىبولىأنالخعليةثءينثألنهخاطىءالناموسهل
صع

مهيةخطأنهاارباعهيةخطاإلينألظرأنيرباأأوالمقتئعفه1
الناموسنةجنتكا

وجطتالعمالحةاوصميةاأخذتهاأإذالمريعةيةالخظعيةيرىوهو2

تفولماوهذا5ئمريراسالحآوالصالحامادلواالمتدسنجعكمؤذيآشيئآمنها
االستقاللفىالعمالحهوقأخذالرخبةشهوةالوالصالحةالمحبةتأخذإذالخطية

وهذاالاشهنهوثحعلداقهعاجمالوتأخذوللسلطةالماالمحبهـةلهاو

ومميةالخطيةلاستنسوءأنللخطيالداغةاللعنةكراليلمادعاه

جداطئةزظطهالأنيظهرلهاسرجرأكطإلطإياهاوثحويله8الصالحة
األثمجاءأجملطيةكىاتفسدفيمافياكئىلكنهافياشيئاصهذاوليا

انهاوتلىوتشوهما



اليةتالأآللحا

ىعمحدنا5اماوأزوحىمههـ3الناألطنملمأةف

افعلةأناماأعوفطتاألكه40طاظختهسع
أفملياهروفاهمعاماألدهاهـمالأفتأذ

ادناعفإنماهاليءذتأمالأفهتثكفابئ
ذلكأفعلبعدلستفاالتهمقحئهامرمىاظأ

يـثانهأعلبمفاءقأفيةصايماأظعإألالأنا
5زددل

اإلرادةاللق4صماىثصجسدىفياىفيساكن

أجدتفلئأطملأةأنوأئاعندىصاضرة

ألذالمثئمادلاريدهالذىالضا34مأةتلىألتي
ميتلماكنىروهنةأوأزملياهفااريذهكلست

ألأظطيرأناأفعأءتفاأشلإياهدهأر

اناريحيينحاليألئاموسأحديذفيكحـةالسئا

أشفافاعندىحاعنرالشرأنتاطيمثفعلا

أرىولكنىالباطنانأإلءنسيحسبأللهبنامري
ذهنىناموسصاربكلأغفدايئفياحرصاتايرو

هعضائخا6افيقالأظطثناموسإلىولسبماينى



جسدمنورنىولمئالئثمقىأإلنساناكاناني

إؤآبناءرخمص11يهمعوحاة4ضكرفىاالموتءفذا
رربالجمهبهنولالهناموصخدماعنىبئنفمىنااع

أعلطألهنامرس

152لم7روهبةأ

أعاسعنيخبرناكاتسهخنايابولسلنابهثمفالمحـثتابيةالفقرةهذهفى

يجدمابطريفةولكئهيفعلهأنويربدالصوابيعرفإنهإنساناختباركل

امحنهيفحلهأنمايريداخروهوالخطأيعرتوهومملهعنعاجزانفسه

مضفصلينإنسانيهاوممنشخصيتهفىاانقسايرىإتيرتكبهنفسهيجد

امضحركةبرلمحليةحربإنهمتناقضيناتجاهينبلىئمدودموهوداخلهيئمان

هعرفتهوئنعلهعنوعجزهالصوابرؤيةعلىقدرتهبينجداحائروهو

عنهاإلبتادعنوعجزهالخطأ

تحدثفقدنحننعرفهاكاالذكرةهذسلبوالمعاصرونعرفوتد

النامىيبضضجمـاعنتحدثكاالالزمةاألمورتجاهجزناعنسني
قالفدأوفيدالروهانىالشاعروكننفسهالوقتفييحبونهاوكيفهمخطا

األسرأفأولكنىهاوأقرضلاألفراألممأوىإننها5

طبيحتيناإلنسانداخلبنبالقولحلوهاوقدنلشكلةهفهاليهودعرفوتد

إناليهودهعلهىوقال5هكذاالناسصاللهوأنوميدىوداص
مانيةاكالشخصيةوهىالظفلةوالفبلالجينفىموجودةريرةالئوافعال

األبدإلىاإلنسانليحطممالمناسبةاللحظةتظرامبضبونسانلالممدوالعئريرة
صانالشريركتلـكلالعلولهذاللخوحمضطراليساإلنلنبنقالواولـكنهمم
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دفيوتركهالبدءفياإلنسانصغهوداسيراخافيقالوقداالخشارمق
والءارالثوعرضمرضائهوويختالوساياحفشهئتفإنثيارها

05لهطىأعجبهؤااإلنسانأماموالموتالحياةشآماإلىيدكيتمـد

ء514132سيراخاينكايخطأأنألحدأذنوالينإفقأنأحدايرصلم

الناموسكاشمثاكالخطأعناالبتعادعلىاإلنسانتساعدأشياوهناك

الصاوخلقتايشربرالميلللثخلتلقدلالنسانيقولالدهأنفكرواوقد

لهالمقجعمةفىتسقطلنفإنحطإللناموسنفسكأشظتفإذاركمطالناموكط

اإلنساناللهخلقعددمافقالواوالعقلاإلرادةوهناكألتويةاسربرا

هآالحاالمقدسالعقلعليهملكالكلوفوقوالميولالعواطففيهو
يهرمانهقلممقواطنفالشريرالميلعندمايهاجمإنهالهودقالفقدهذاوكل

منواقالناموكطألنلالءمانيقوداللهناموسبدرسفاإلنشضالهذاوكل

لنجدتهالعمالحالميليدعواللهبخاموسالمنشنلفلنوهكذاالمرش

اندالبديانظصحيحهذاممهأنكماهذاممهعرفبولسأنوالبد
قائمةالمعركةألنطئاظتجدهالعملىالتطبيقيحىعندمالكنحآبهون
الثجربهلنداءيبيسضىالذالوتهفماجمسدبداخلهإنبولىوبقول

نعرفالذممطالصالحبلىنرفىالوأنالالخطونعملالعموابنعمطناوواظطية
االسواءعلىافركرطلبوتحتالصلماطلبتحإنناإليهنصلأنبأشا

هزالعممسيرةالفترةهذهندعوأنويمكئ

بهلياالصوابصرفةأنظواإلنسانيةفةالمصعجزهسيرةهنانرى9

فدسالحآاإلفسمانلتجعلالتكنهاوحدهاالمعرفةوايهناألمورلنفعله

علىالمقدرةعنلونماأبدنكونولكففاالجولفلعبةقوافينكلنعرف

نعرفوريماقرضهعننعجزولكنظالشعرعبيتنرفيمربمابأ

قيوهنا55القواعدهذهالنطبقولكنناملىموفلىالسلوكقواسكد
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الدبنلكننفعلهأنهاسببةمعرهىألخالقهؤواألخينألىبينلفرق

نعرفوهالمخصمعرفهالديناممنقواعداألخألقياتالمسيحممرفةهو

دفملهأقيجبماكلخلىنعحرفلنالمسيح

شءمملعانمممممفقدالبشرىتصييمذعبمصيرةوترى2

بمشكلهررمطنعمحـالمايةاإلنسااإلرادقضحفديرجعوهذالمهالولكننا
فيهقالعطاقرارارسبطأخذمرةانرادتناتنهارمقلوهةأوصعوبةأو

اإلرادةواصحن3هـ13متأشثركمحكأموتأناضعاررتولو

لـاكسرمعرضةالمسيحقوةبدوناإلنسانية

هكعنبوضوحبولمىعرففقدالتشخيمىمحدوديةسميرةىوفى13

شخصالذىكالطبيببرلسكاناإلصالحيجرىأنيسبتطعلمولكنهيط

وحدهويسوعالناجعواءالوصففىذئمللطنهصحيحاتشخيصآالمرض
ولومآانقلهلنااليقدمألهذلكيالحنيقدرلكنهالخطأيعرفافىهو

ومحبةعطفالكن

اإلنسانميةالطبيعةنكرير

فيههمألذيئعلىآلتأهيئونةالامنشئىلمذاال
حسبسدءلألجحعمىليمىفيطايسمأعهـيسغا

حرأهلمسيفيأطيوهروحناوصدقفيألردوح
والموتاظطئةناموسهشقنىاقدلسوع

صيفاصغهنمافىعنهعاجرااينائرسنماالة

الخطئيماجسدشبقىأتهأرسليذلئهدظبالجس
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أصكىههـىاشفيئةاظعدانالخطليألت
حسبلشىغآيماشااخنهثاىأخاءؤأمتتئم

الروحسبحهدلا

هاسبقبليفجهاويرجعالمعلوملتهقالمحثثيربولمىتدمنترةاهففى
مامراتعدةقكررمممئانسحاحاهذاوخاللالهاالرسالةفىقاالأن

جهمابولسقصدمانعرفحتىالفهممنسقطيعولنالروحوالجسد

غتلفةطرفاثالثالكلمةهذهبولسيستعملجسدمة9

الجسدفىالصنوعالختانعنيتحدثعندماحرفيـايستخدمها1

383يةورألحممافى

مناألمودإليالنظرينىالجعدحسبالتعبيرويسئخدمأب
أبإبرهيماإلنسانيةالنظرجهةوهنإنهبولكاهةاإلنساالنظروجهة
الجسدآلجمندأودافيالمسيعبنوبقولسداحسباليهود

حسبأقرباوهيهودالإنويقول3روميةنيةالنعاراإلنساوجهةبحسب
وجهةمنوأشمباوهأقرباوهأنهممبهناكنىوهو93دوميهالجسد

اإلنسـانيةالنظر

عنندمايتكلبهخاصهةيقةبلىكلمةاااستعملبولىنولك
بينويفارقه7روميةالجسدفىلماكئاأيامايذكرالمؤمنين

845روميةالروححسبنيسلـكلينوافهالجسدحسبيسلكونفيافه

بنويقول88روءافهيرضواأقاليتدرونالجسدفىالذينبنويقول

العيشةعنويتحد867روميةفههعادألنهموتالجسممبعتمام
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روميةالحسدفىظسغلدئرمنينويقول839ووميةالجسدب

عناليتحدثبولسياأناألخيرالثماهدفىخصوصمآالواضمحومن9ت8
ضحفهافالبشريةالطبيحةالثاكالمعنىهذافىيقصدبويسإنوالدمالحـمم

الذىاإلنسانمنالجزءإنهالمأوالخطأالتجربةوقابليتهاوتقصهـيرهاوعجؤها

الدهعنالمنفصلةدةالفاساإلنسانيةالطبيمةوهىلخطجةالجصررأسيكون

اجمداحـبألاليشةفإنوهكذااللهعنيداالعالمإلياإلنسانمايشدوص

ليهاتالىالمسيحيةالحياةاللخطيةالعبوديةتمليهاالتىالعالميةالحياةمعناها

أنهاالجسدحسببالحياةاليقصدبولسأنندركأنبوددهمحبةال

زشكالفىايذكرالتىالخطاياانذلكفقظالجسديةوالخطاياالزناحياة

وقتلذنامنالجسدياخطفيهايوردااللجسدأالأشهاباعتبار59112

والنفسالجسدخطايافهىأوثانوعبادةوحسدوبدعاعوقىوغضب

حالمسيضدماصلكلاإلنسانيةالففساستعبادإفايقصدبولسان

نحواالصهحاحهذاقالكلمةهذوردتوقدروحديمة2
مرةعثرفي

فكمرتينتحنىالقدحالهدفىفهىآهاكضابىأساسالكلةولهذه

آلالعـاصمةالريمكقوةالقوةشكرةوئهاالرج11

طاتونوقاإلنسانمنليسشىءاإلنسانىمنأكثرماهوب
اإللهيةالقوةإنها

المسيحيعرفأنقبلالمسيحىعلىوقتمضىإنههئايقولوبولس
فيهاموسالنحركاطالةهذهوفىالخاطئةالبشريةطبيعتهرحمةئحتفيهكان

عندماولكنأملوخيبةهزبمةلىاألردأإليالردىءمنفسارللخطأالشهوة
أتب5عنمنليسصفوةلهفعمارتتسهاللهروءفوةجاءتمسيحياسار

الهزائجبعدانتصاراته



عليناهالمسيحعللرتأثعنبولسيضحدثالفترةهذهمنالتانىالجزءفي
بولسوجدكيفدمافىأخطأواالناسكلإنقالأنسبققدإنهولفذكر

هاعمخئونالناعىصبنيقولماجعلهثاوالتضامنالفكلفكرةلى
إثسانآالعالمهذاإلي3جاالمسيحواكنافاسجميعإليالموتاجازكيف
رثلهافهزهاخحليةبالوعاشكإنسانكاملةإنسانيةبديعةامرأةمنمولوا
الناموسابمطامتمحاصعيببالكاماآلحياةثهوقدماوهزدوأدانها

تممموفيهوانتصارهلناكالهفصارالمسيحونالمومنبينالتكافلوقدحم
ءت3امعمتضامفىالبشرلكلالعصيالتجاءوكااللهناهوسالبثر
واانحـلىمألالخالصعميباالمؤمنوننالالمسيحصتضمامنهممفىمإلاءآلاأط
يدكونكانواألنهمالبودهماقعروميةرسالةاءفرفهمموفدصالحهفىممه
المجحيةالحياةلناتنقحإللمجحوباتحادنافلوالتبمالقضامندبةنطمعنى
وحالىعليهايسيطربلوشهواتهبأهوائهالحمعلعهايسيطرالالى
الماصىعلىالعنوبةتنتهىوهكذأتسهرجظمنوةيمالءالمؤمنالذى

اصتقبلوحالىقوةلنادوتتأيم

المهعياةونانقا

نحهـتملىلمجسمدفبمااتجسدبصههمالذيئفالق
اهتمـامألخيروحالمجالروححسبيئالذولـكي
حيوةهووحالرهيام15كيولعوثهرالجسـد

لنهإذدلهعداوهوانجسداتءامألروسآلم
فالذينتطعالسممأليهللهالهرحمط4هوظ

انحبمماوااكلهايرصنواالقسدأليستطيمرنافيهبم
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اللهزوخدكالمدطوحهـافىبلفىاطهمفيلسهحتم

زوحلهاحذءاجمئمىصهـاننكفأواالكتاصفيكمسا

ك5العهميحهانوينمىلهرسااهفررلكمعيعا
فحيرةوحالرههاوأةايإبفيتدكلولةافي

ممرعدأألمىالدزوحكـان3وإنبرأبتبى

منااأقامفاتذىفجكئمصاكضاأألمواتصئة

بزوحهاأيضاةأمسادكمأبصهئأألمواصته

فيكئمثاحهفاله

الحياةمقنوعينبينمفارقةبولمميهالهشدمالنترةءهنفى

علىفقوكـز8الخاطئةاإلنانيةالظييحةعليهارتسيطالتىالحياههناك1

الحييةهذهنوعويختلفاللفةوتسقرقهاالشمهوةاهماماتتستوعبهاذاتها

كبرباءللوغيرهمشهوةاعليههـتمسيطفبعضمملطاألشخابختالف

تممتوعبهمجميحآولكضاإلنتمامءوغيرهماطاءالطموحوكيرهم
للمسيحالمعاديةاإلصمامات

اللواءفىاإلفاقيحياوكااللهروحعليهايسيطرالالحياةوهناك2

فيمالة5افهبىاإلنسكيتنفىوكاعنهيئفصلوالالمسيحفىلليحيحيا

لهشمخصةيراحلنكر8لمسيحيلسيحىالمسيحيمسالهكدا

فكروحيالروخعميطرةمخصتهحياقهقافوذهيالمسعحيواحبال
فهأعلىمركؤ
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القفالحياةهتضاديناتجاهينفىيسيرانالحاةمنالدوعانهذاذ

الموتويرثسونشاطاتهاالخاطئةاإلنسانيةاالبيعةباتارغعايطر

ريسيطأنالميسمحمنوكلالدهعناتدريجيتبضمداأللهامممخقبلوال

محنىمنالهالكمافىبكلإننسهويهلئهباإلحمدامهننمعلىيرعمملجه
الوقوفمناسبخكيرآشخصنفسهمنلالجسدحسباإلنسانصكياوعنيمما

للهصديقاسليوهووسيطرتهلوصاياهكارهددهمعادألنهاللهمحمفوفي

االدهضدكةرالمرعإنساياأنأبدايحدثولملهعدوبل

وهىإليهموجهرهانظوكلالمسيحفـركرهاالروححسباطياةأما

التثمبهمنتقتربوهىاألرضحمكلىتحياأخهارغمميومالسماءكلإليتتزب

الهوتتخطيهابئيصحعقتهاونحسمضرتقدمفىأشهاممايومكليحبالممه
دأنقلهالدهألنيوجـدولمئهامغسارالنأخنوخمثلانهامنروضةمرحلة
يصبركهوهوئهامعيتنزهئوخأالكدقالأخنوخجاةافلفوروقد

كاـاجعليفماللهشئزةالخرجيوموذأتيوم

اطإةبنتقولسيسألهشخصاأنشرحقهذابولستالأنماواكن

يموتونالناسصأتىفىلكننادائمةياةتهاروحاعليسيطرالىا
تونالنلحياضصإنفيقولعرةالةههنهعلىسبويباوبأتقولفاذا

الموتومحهاإاالعاإليالخطيةدخلتفقداإلنسانيةالحباةفىرطونمشألنهمم
ححسبالحياةصإصبولكنيموتونالناسفـكللخطيةنتيجةالوتألن

المسيحىأنيرىبولياإن9ليقوميموتلحياتهمركزايحالمجعلالذىالروح
وفاهمنتحراطماالمسيحالالتحاللءولقدغيرقابلفهوذلكعلىبالمسييمتحد
القياههوفىالموتعلىانتصارهفىمـعهيضحدبالمسيحيتحدمنوجيالموت
الموتوماالحياةبلىالطريقفىتسـيرالروححسبيحياظفىهناوكل

الحياةطريقئالىبهاغوقاصآةإألص
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التهعائلةإلىوللد

لىإمحصإحامديوونخناإلخوةها18فإذأ

ولهاطحسبتمثعإنألئهألجسدصسبلنإش

لىاالأفئونبـالرإوعبذكنتئموأصكننتىفممت

أللهوحبادونيئيئأفهصلىألنيزنفى

روحآءضدوادملذأدثهأبخاءهنمنألودك

ائذىاتبنئاروحأخذتمبللمخرفاأيفودثلةبا
ررمغإمأهيضاص4الروح5االأباياسموخبهـ

الـرثةدفإبأوالداكفنافاءنةائةأوالد1أألزوا

ف7كثاانانممسيعمعووارثوناللهورألايضا
هأنضامعهدخدلـكنمعه

اللهمعالجدبدةعالخعهتصفللمسيحىعمورةبولسلنايقدمالمترةاهذق
ندركحتىاهبولـهفكمرةممقنضوفهعائلتهتبناءفىقدافهبننتعؤل

آنظادكانطأليتهأنقبلائيصزافىالووممنمىيلضدةالظطوات
كائتفتداألبويةالوصايةأماىأقعهبنىوممفاقاسمااإلبويةالوعاية

ثزومانىاإلبئيبكهولمهويلوتالحيالشمحشكالالمطلتةالسلاالبتع
غلمالصرتهيملئهنيةبكانمراامهمالجغأييهوصايةأبدأمنفيجا

يةالظصعبةالتبقهسألهاألبويةالوصايةهذهجلتوقدويحكها
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وصمايةإليأبيهوصهايةهنيخرحكانخهاوفتالنونبضئمديدالمتبنىاالفيأن

رمزىوشراءبيعيغكناألوليوةالخطفىوتانخطالقينىلهداوكالناخرأب
يبيهكاذالئاالفةالمرةولىيمممتريهئممرتينابنهييعاألبكانمـراتثالث
الثانيةاظطوةتجىءذلكوبحدابنهكلتهوصهاتنكسروهكذايشزوال

اإلفيوكسرهاافونتجشدبدالمتبيأخذعندهاأكعبنىخطوةوهى

وعندهاالجديدايألتوصايةإلىيياأوقابفقلهليقومالررهالىكمالحاأهام

هالمحهيهملهذايم

هناككانتهنابولسذهنفىالماثلةالعمورةضدكانتالمبنىةنتيأما

فتاأربع

فىالحقوقكلويرعالفديكةعائلتهفىحقوقهيفقدكلاالجمنكان19

لهيصبحوهكذاللقاونعرفيآوطبقاثيحمهكذاوكنالجديتظتهط
هـجديداب

الجديداألببألووحتىديدءاأيهلزكةوارثااإلفيإيعمبح3
دونتياتىوفتحهلالنونبتشديدنيأاثنماإلفيحقوفيفإنصابهمناأوال

هعهممارثآكيعمبحإذلمخمير

الديوقهثالكلسقطللتبقالسابقةاإلفهحياةتلىقانونمآ3

تبفيهبومبدأتجديدةحياةصاحبويحتبرتكنلم3ثمهاجمليههكاالتى

اجديلهصلرقدالكالهوذامضتقدقديمةاظهل

ثةحلدهناكافجلريدبىابهألحرفياوكمالاالينيصبحاأقانون2
رشعلىليخلقهنيرونكلوديوساألمبرلطورتبنىشدهذاترفمحتاريخية
ههايأعبممورريوسوكنبينهماقوايةصلةأيةتكورحعثاللنحون

كتافماهاومهبالزواجالجدبدةالقهيثباقهأنيروقلرلوقدكعهايا

ولـكةوأوكتايمانيرونبينللقرابةمننرخأىهتاكمجقلمأتهواراق



يصدرأنالرومانىالبرلمانعلىوكنوأختاأخااعتبرهاالتبنىأبسببنونلقا

فىاختهكاشهالقكقافياأوعننيرونبزواجيسمحخاصاقانونا
اأءانونبئإوا

ألرواحنايشهدالروحإنفيقولالروهافىللتبنىأخرىصررةبولسعاويقدء

األبأنولتترضشهودسبمةبحشررخالتبىحفلةوكانتاللهأوالدأننا

هناالزكةتقسيممحوالخالفوحدثهاتكسرهاالفونبقئمديدالمقمنى

حدخامامهوصتيحـاوقدقافونيآكنالتبنىأنلفوفيالىالشهودأحديتقدم

هنابولىويقوللذكةفىنصيبهيدالجدهينللىويضمة4لاإلشهىينأوهذ

اللهعائلةفىدخلناقدأنناعلىشاهدالقدسازوحن

بولسذهنلىاضحةالتبىواتمنخطوةكلأقىهذاسمن

الخطيهانسلطتحتكنالقداللهعائلةفىالتبنىبلىالتئمبيهنقلالن

8افهانسلطعلىاثارةساقطةالبحريةالطبيعةوصايةوئحتاملال

علعناسلطةأيةالقديمةللحياةتعدفلموصمايتهتحتونقلناتبنانااللهولىحن
أللهمعجدبدةحياةمأنابوهكذاديرنهبـكلوأنهىالماضىوشكل
هاللهأفيالمسيحمعووارثيناللهرثةصمرنااللهخمطلـبمورثةسهاصرنا
فهكذالأللمورلحثتدالممميحممنوبنايضآنثهفىالمسيحرثهوما
أيضآهنماسنرثفإنثاوالمجدللحيلةقامقدالمسيحداموهاأيضانحننرته

مسيحيايعهـيعندهااللهعاةيدخلايالنسانأنهنالنابوضحبولسبن

هوومحبتهممعلفىاللهان5االمتيازاهتلكسـبئميئالقديكوأنونفى

رريرنهناةخهتظهداضوتبناهالمدينالنتيرايعاجزالسانطالخاطىءأخلىتد
يستحقهماالايذينوالهدالهبةونال
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المجيدلولجي

تقامحىالأطاضرأؤهاقآآلماأنهأخعفئفا

أطامقةاراشظألدطفيانائتعليألهالخملىلبالمخ

طلالثررأظليقةاضفمعتاذأمهبفاأعتحآلذاتترع ىكاءص

اءتجفىأعلىصااخفمعألذصىأجليئئبلعاهطلبى
ادورسية3عبرمنستعشتمةضعاثأنغمهقاأنملياقةألن

أظاليقصلأدقلملتافإاألدأومحطروذألى
جملىهكذافقطوليهمىآلداالىعقىثة

يفاأأهعسنائنمالروحاالعهصودةلناأررمهام
ابهاألأجساداذأهةائضخهكلمشوضهقصفاأةكه

االنرجاهءموفثظووالمتائرجاءنةناءوبالونعاء

كئاافىنئوتضآةيركلهفثهولأما
مي5ء

بالصئرةتوفماظفلهسنمامافلىجو
5ميهوور

التىالماعنهيتدثعادكيضتةهابجملعغكللعهتحسث
يرىمىالشدسييههوويرصراممقلىالدفىءلعلى
بوديةاصرطنهألنمالىاالدصسغدقهعقكليخف
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ولكنامائصعاإنه5تفسدالوةواطبذوىعاكفىالجمالنإنالخساد

تـادمةاوالمجدبةاطرقحالةممثابتةاظ

لماالفاهمينالهوديخاطبكانلـكلهاتهنهمضخدهـيبولسوعندماكا

الفعلروكانلهالمنتظرةواألمجادالحاضرالعالمعايتحدثفهويقول

فالدهراآلذوالدهرالحاضرالدهرقسصينإلىرالدقسممقدالهودف

اتالربومالولكنوالفسادوالموتالخطيةهستحبدضريرالحاضو

أااآللمحوالمرالديبدأمنهولكنتعبوقىاالساساتلهنهنرعقالتيوعوهو

القديمالعهديتحدثآلالصطهالهودأفـكارمةالعالمتجديدوكاتيدالجده
أشياءأجديدةوأرضآجدريدةسماوالقهأنذاظألنىتفصيلغيرعخهاف

بالظلماليهودشعرسكندماأههديئااينمافترةقىإلـالن5679
فىبارولىفيقولوتنييرهالعالمبتجديديحلونبدأواواإلضطمادمبوديةوا

تجدكرمةصنفىضعفاالفعمثحرةثمرهااممرمةاطىسروياه

وتعطىجةألفعنقودكلولمجملعنقودألفغصنكللمجملغصنألف
صعجاتبوسيرونالجائحونسيفرحالعصيرمنيرابمآوزصةكل
المساءوقالفواكـهروائححاملةإحصهكلأماىمنسحخرجارألنيوم

925المروىايددىلتزلطالسحبصؤج

الـكبيرإنتاجهاوالثدانواألشجارأألرضسثطى5سبلينويقول
األرشسضعطىالناسالطاياأجملوهىوقمحولبنوعسلحمرمنلمناص

وتعطااطوملالعوستمطرتوزوخمرفمحمنالماشينالبثرهداباهاأجمل
المدنوستمتلىءعفىاألبن11ينابيعسقنبثقاإلنتاجأفضلالماجشجلراية
ةحردمعركةوالسيفهناكيكونلنالننىمنوالحقولالصالحاتمن

افاتوالوباءوالجوحوالقحطوالحربالأنيناالرضفىإممونولن
البثمرططأورعلىاعلى
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هذاشوعالـهاالحليتةإنبولسويتول5اليهودعلىاعزفيالتجديدحلمم

ويقولأارباجدمويجىءالموتوبزولةالخطعبوديةتثحطمعندمااليوم

باخيارهممالبشوأخطأوافإنالناسحالةمنأسوأالحاليةالطبيمةحالةإذبولس
نتيجهفاحتملتطللأخضتاعنهاالخطأتخلميةطاولمحثن

وهاهو71زمموفيبسيكاألرضامونةآلدماللهقاالفقداطيةا

بلجاءالذىالفسادمنالتحركلىتتوخالطبيعةيرىالشاعرينحبوالس

اناطيةبسبأاال

بولسى5بئعرعلىصدقفهوابيعةاعلىدقيهذاكنوإن

لناسرأىالقدسالروحاختبارلىإنهول04الناكطانتظلراتعندثليف

عفدمايميرونالمجدهذاإستكمالإليلمعونيتطمميجاوهذااآلقىابىباكورة
يوجدالحاضرالعالمئىاألجسادفداءاألخيرالتبنىوسيكودتالدهعائلةأعضاء

ولنسميخاصممهاإلنسانفإناالنىأأماافىأماوالجسدبالروحلمنأمال
اروجممدأسيكونواممنهلالثجالةواللمفسادقابالجسديهون

الروصةاإلشمانلحياةهناسئا

بالحقيقةبولمىفكرامتالءيد5خلصدابالرجاءألنناايرسوليقولثم
جاتامتشائكابولسيكن01هنهايئوساليستنسانالالةأنالرائعة

يالمرضسيموتالرفييخاففىكهفحياتهبدأالذىأالنسانإنيلزو

لةواإلنسانخطيةرأىلقدبرلسعـرةهذامجنلمكافىكوخالمدمر

واألهلالرجاءفوجداناديةوقوتهاللهمحبةأيضارأىواممنهوالبشوامالما
فىعاسليشظرخوابهباإلنممائتلحيةيافاطمدعاالمفىبواحماثهافلمم

ولمجدهأللهبقوةالخلقوإعادةالتحرير

وهىثأيتوقعيمةهىنمايةجميلآليه91ايئفىبولسويستخدم

بزوغعالهاتأولعنصاصمرفوعبرأساألفقاحيطاىالذالمئمخـصتصف
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مـرةطحيةعهاولـكالهزيمةانتظارفىتعباياةاطورىالبولسأنلفجم

البشريةطبيعتهمعالداخايةالصرأعاتوسظالمؤمنويحياباالنغظارات

فىبلفقطالماياقالولكنهوالموتبالفسـادالملىءالعالممعوالخارجية

وبوالعالمخلفاللهإلىيتطلعلكلهنتطاهالمايرىالوهوأيضافيسالم
هذاوعلىتهومحبومراحمهاللهقوةيرىلكنهظاإلنسلنخطيةنتائجاليرى

الموتيتوحالوالمومناليأسالالرجاءنبرةهىالمسيحيةالحياةنبرةفإن
أالحياةبل

اللهمنالكل

فلمستااننايةبرافآضهغمرهأيضاوحالراالثوليمو

فعيثقمصهالروحنولينبغىا3ألجلهلىما
لفحصأثذىصعكنواثجهااوظقالبائاتيا

ببرة3الوحأراائمتأهو5ماملموبة

كسلأنآناونحئغيصانقدسفيتلشفعاللهءشيمابئ

آألذيئأددهيحئونفذيئلمخيرمعلتتاألثيـاه
بقنعرنهمسبقالنألنتعحدهحسبونمدعوه
هوكونياأبظصمورةيقمثاالوزاصهم

فهؤالهيهمفهممبقوالذيئيئيماخرةينبكرا
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وألذيئ5اأيفىرءمالهفهفدعاهئموالذيئامأهتماءم
ضاأثمفىفيؤألءفبررهمه

6353رومبةأ

بولسيقولإذالصالةعناألفكارأجملمنممرةةلناالنقرةهذهتقدم
فيفاكايصلىالتدسالروحفإنلكولذألجلهنصلىمانعرفالاصبسيبإنه

ىاإليدعوفناىالذااللهىبأنهاالصالةدودعرفوقدنحأنلنبنى

لفبـكاألجلهكانصلىمانعماللكونناواضحاضاسببانوهنالكفوقفاالذى
ينفذناأننصلىفقدامقدواحدةساعةحـقوالالمستقبلنرىالاالأولهما

نرفلألنناوذلكصرناأشياءبىنطوقدلصاطناممهأثمياءمنالده
الشـرفنعيشهالنكطالظرففىأنناوثانيهمامستقباللناماسيحدثفررأوفائدة

الذىكاألبواللهيوذيهمانوالعلىيصرالذىفإنفاكالطفللنالاألفعهوما

مصاحةبهرفألنهيفعاأنبريدالثىءكلعلىويجبرهابنهطلبيرفض

الىالصالةمنتالميذهفيثاغوراسمنعوقدلهاالظفلصعرفةمنأفضلفلالط

هلهمماألفضلهومايعرفوألنلممجبببألنهممشخصيةأشياءهاابونيط
بدونايأثمياءالصالحةالجليصاواتالميذمأنعلممسفراطأننافتاخبرزينوفونأما

شاثهدودويقولأبنفسهالصمالحتحديدثهتاركيناالشياءههلىثحدبد

الدهمقاصهـدفعرفأنالمحدودةقولنانقدردالالحقيقيهاخاجاتنانرفال

ويرفهاللهتدمىاالروحيفسرهابأناتالدهإلىئحىءأننقدرإنثابولسويقول

مجهوداتنامنفالتبريرالبجىءاللهمنهوشىءأنكلكاالدهمنفالصالة

صالةافإنهذاوكلفادبمعنطححانيهنياللمجماطالصالةأق

إرادقىاللتكنروحـىاستودعيديكفىأبتاهيادزمىيةالنموذج
ارادتكبل

أنيعلموقدهقمسبحالدهمـقالمدعوينإنليقوليمضىبولسوأيهن
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األشياءصأناخنبارمنيعرفميحىدالملخيرهماألموركليدبرلله
وراءإلىففتطاعملالهفىنكبرحتىلالنتيظارداسوالظيرمعاتعلى
انتهتقياضاتالىاألشهياءوأنبركاتإلىمائبااللهحولكيفلنرى

تتخللالموجهةالهادبةاليدلنبرىرننطاالنهنلـكغلناهباشايرممه

ماعنهالكل

كانمل5اللهونالذفينصيبمناالخشارهذاأنعلى
اللهممرةهىكلمةاداأنبتصدالدهدامممةعنيتحدثونالروافيون

وتحفظوالمعنىالنظاملماطأوتعطىوتجفظأاياخلقتالدهكلةأنذلك
الىكدتمأوباختصماروالشتاءوالصيفوالحهاراليلاوتتابعاراتهامدفىاألفالك

وايهنفوضىامنويحنظهنظامهالكمونيعطىالذىيهراإللهىالةهى
فردكلطياةبرنامحأالكلمةإنالوافتدهذامنأبعدإلىذهبواالروأقيين

لمجاةالدهةخطفىيـكنومالماللهمنبهنلمماالنسانثىءالبحدثوأنه
لمربلتضطاءاعةالشلكعنلأبهتيضوكطثتبوقداإلنسانذالث

وأنلكإنىمحكواحدإنىصاعدااآلنمنتريدمعاكمانعاملوتتول

وألبسنىتريدصثإلىنىفقدىلىسالحآأنتتراهثىءقبولعنأجاذل

أوأبتىأهجرهاأموظيفقفىابتىأنتريدنىهليرضيكالناءارا

الناسكلأهامعىتفعلعاوأدافعساطيعكأأشقرأوأغتىأهرب
نسانالسلممفإذاوالتسليمالقبولاالنسانعلمواالرواقبينأننرىوصكذا

رأسهيضربكنفسيكونقاومإنولكنالسالموجدبهعايهاللهببىءبما

اافهمقاصدليحطمم

لخيراصتعملاألشياءكلإنفيقولنفسهافكرةبولسوقدم

افىكيمماألبانهعلىفيهووثقاللهانسانأفإذاالهايحبونلذيئناح

إلىأوطبيببدإنسالنبفيتدلهافهيرسلهطتواضعفىشتبلنإنهابى
بليةلههتمابيباحكمةفىايئقةقولىفهاآتشيةاألدولهفاحص
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يحبالدأكانبنواعنبمنكشااللهعنحنننعلذاتولهايصفه
ورءلىوفيبينعهأنهعليهبهالدهيأقىماويتاومذمرفإنهفيهيثقوالالده

بونللذيناخيراءتعلاألهضممدفإنوكالهذاجاربةواواالحزاناثالم
األبويةلشهفىيمقونالذينفقظالده

إنهميحىمعاخباركلعنأخرىفـكرةعادثليتضبواصويمضى

هويكونابنهصورةبهينمثانواليكويخضسبقفعرفهممسمبقينانهألنيقول

دعاهمموالذينأيضادعاهممفهوالءةفهممسبقفيوانإخوةكثيرينبينحرا
تنسيرهذهاصىءوقد5أيضامجدهممفهؤالءبررهمموالذينأيضابررهممؤالء

الهويامحلمميئديهنلمضـمابولسأنندركأنيجبفإنناثيىابماآليات
االياتهذير4اكبنأنهذالمااخياريايشثلمملكنهكسانفلممصنياأو

عبةلىولوجدنااآلخرالبحضيخترولمالناسبحضاخئاراللهبنلتلناهوتياال

طموالمسيحىاالختبارعنيتحدثهنابولسواتكنغريبةتفصيالالها

تهالهماكلبهأيستحقشيمايفعلأأنهكقمئمفااختبارهفىالمسيحىقكر

مسيحىأىيفحلأندونوقامملبووعاشالماإليجاءثالمعمهفابنألجله

لمكففاوالعجبحبهقعهـةسسفاولقداللهمملمنطههذاشيئآفى

خطيناعلىيخا3ضوتبنلوبنالىحبهفاسثيقظاائابهالقد5نـكتبها

الىصلكذفىظعلداأنايهوندونوالخالصالعفرانفنلنا6بهاواعزفنا
هناهبولسيقولههاهذااناالدهمن

أنااللهويقول5عرفاكلمةامفبمعنىالقديمالعهدفىونجد

قبائلجميعمنعرنتفقعلإياكممه31هوشعأالبريةفىكعرفئ
يعنىاإلنسانعرفتهاالكتلبيقولوعنلما32عاموساألرض

معاختياراتناماضىإلىنتطلعوعددمااإلنسانلذلكوممالوهدفاقصدأددهأن
شىءكلاللهكللقدلهأأنيمكنماكانهذاأفعللمأنانقولالله

بصرائيلقدعرشاللهاالرادةحريةسلبنااللهأنيعنىالأنهنعلممونحنهذانقول
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غيرئهايدبنجهثااللهءنمتاصدبسراشليخهضترفوتصجماءكن
نقبلهـاأوالقيادةهذهفضفىأنارأصأمحنناوصهديناحياتناشدهـالمنظورة

اللهألناشيفعللموأنهاللهمنالكلأنيخضبرالحـقيتهاصميحـماااونكن
عيفحاالدءمنالدهأنيقصدإنههنابولسيقصدهوهذاماشفىءكلئل

كبرياءأنيعلممحمبووأكالضا4دءوآاءتناسباالوقتولىالخالص

ةدصويرفضإرادتهيحعىإذاللهخططيحطممأناإلنسانءممنافلب
هلهالله

شىءنحهالمحاأليفصاتاالمحبه

عاافمنألتهمصنلمناذنقوكمادبز

كسهفقابمالنجشفيدلذلهكل4أيثءخأعلىائملذىع
علىسيمثشسكىمنشىءلآمعأهعهأياالي

يديئالذىوةمغرلبررأثذىألتهءوأللهصارى

هو6الذضاأقامباطوىللمالتهرزىاهويحأله

يفصكشمنيخـناأيضاشفعأئذىالثهعنءثينأئفما
لءل5لهزءءه

بويمامأنإأأأقأمةولادثجغامحبةهن
لهءىءسد

اأةإلصهـصء3كقياءلىمصسصانماخماأمىسأنم

ثيءثمحسبناقدئهارأكسالنمالثأنجاكمن
بالدىعمارناأذورطمجميـعهافيءارزءهئجولبذخ
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وألالرةحىوالموتالنداثه4كللىفاءخاه

وألرةحاصقوراواليؤاتوالممـاءؤألروئكـةم

ألظرررتةىانهىةخاليهوالععقهوالعاوواللمة4ى

63نا1ر8ووبمصشهـماافيقما11ألحه4ضمحصالضـاءنتة
وتذبهبرشارةفهى23اآليةأمابويياقلممنرائحةشاعريةآلقطضه

بذلهابنهعلىبثمففأالذىللسقولفقديمثداالىيلةثةبكا

أظهرأنسبقوقدأشىءحلى4مأيضآجمنايمالفيملمعينأجهألجلنا

ذلهةأنوأرادابئهعلىثلمعندماللربكاملاووالءه4حهإبراهيمم

2221كوينالأاعنىوحيمدكابدكممكلماللهلهفقالالربألجل

اناربإنسانوالءعلىمالمافىبرهاناأعظممإالانعإروابرلىويتول

ابنهببذلطأنقبلحشلربمحباإبرهيمممماكنةمثلهلكممبالىوالء

ضهمم4ابذلأنهحتىالبثالدهمحةهـكـذاكانتاللهأجلمنماعندهأعؤ

ايأللهيةالمجةهذفىتناةكلفضأننقدروحنهن

جميلمحهاتفسيركل53م3اايالتلتفسيرطريقتانوهضالث

ثجناحقاويقدم

تإتينجهـامنثانيصواالناصكليتبهمانجمالتدضانبدأنمحن1

بنكانسوالواالجلةهذهالبثريبررالذىهوئهاان1

منبنجوفإنهاإلنسلنيبررئهاأماداميديئأنيتدديبررؤنالذىهوالله

عتوبةكل

هذاالنعياوالنمىدقامماتالذىبالمسيحهىثضتالب
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لافيهـذاعنيفصلنأانإذنيسضمأعمنؤالواالجملةى
المقـاهفي

عظيمضينتتينطضىفىفإنناالنفسيرهذاقبلنافإذا

بديفناأنأحديقدرفالييررنااللهأن1

أعئهنابفصأنشىءيستطيعفالقامالمسيحب

ضدتايقفأنيستطعفمنيبررناالله5اخرتفسيرهناكولكن3
خالهوحدهالمسيحهويهالحالمديانبنوالجوابالديئيومفى

فيناويشفعاللهيمينعنيجالسلهألتـكونلناإلدانةولـكناإلدانة
إذراشاممنى43يةلالنرىالتفسيرهذانوروفىاطمانتجدنافىوهكذا

ةالمسيحعنحتائقأربعبولىفيهايقول

ماتأنه1

هأيظقامأنهب

افهيملعنأنه

سببقولالذىالىسوفاإلبمانقانونوهناكفبنايثفعأنهد
السماءبلىوصعداألمواتبينمنالثاكاليومفىأيناوفاموقبرومات

األحياءليدينهناكمنوسيألىالكلالذابطاالبئهايمينعنجالىوهو

أقممفىموجودةبواسأوردهاالتىمنحقانقثثأنالحظواألموات
فتختلفابعةالىأماالديمينوعنوقامماتالممسيحنإيماققانون

أماواألمواتاألحياءليدينسيأقىالممميحبناإليمانقانونيقول

النهبديهقاضالمسيحللخطاةئبالنسبةفينايشنعالمسيحبنفيقولبولس

هداكيجلىالمسيحفإنومنينلىبالنسبةأمايدينونةاللهيمينعنيجلس

هوليسضناوبدافـعفينايشفعاحولكنهالكمناقاضىليكون
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انصديقبلالدبانليثاإئه5صاطنافىبلضدناالحـكمليحهيغناك
شىءمحبتهعنصلهمميةفلنثهاأبناءأما5قضااظطاةليخثاقضيقناتبنىالذفما

قاضياالمسيحفىاليرىبولمنفإناألصحهوثالىاالضفسيرأنوأعتقد
ايسيحكبةعنيفالنامنالليرتليمضىفإنههذاوعلىلهممحبآبلشر

المقاماطماااإل

تم63ية1عنهتنصلناأنتقدرصعوباتوالاضطهاداتال1

بنصمعهالجميلةاالوتاتنجدأنتدربااحسمعناعلىيشوشالعالمأن
هاليهتقوبهبلالمسيحعناإلنسانتفصلالالعالممصائب

موتاليقولمرعةبأفمياءقائمةبولسيع8393إلتىفى2

وفىالمسيحنحياخالحياةففىالمسيحعنفصلناعلىيقدرانحياةوال
وةخفالوتمعهأيضانسنتومهحهغوتوألننامعهغوتالموت

التىالساءبوابئلكفهنهايةالصرتليس5اعفهلفصلناالسيحاققريبدا

هيحالىمحضرإليتقودنا

يثقونالمجودممنبولىوقتوفيعنهتفصلناأنالالفكةختستطوال
ومالكارعمالكمالكالعالممفىثىءلأوكانالمالئماكةلوةفى

إنالهودوهطوقالاوالفصرلوالرعدوالبماوقللبردواخـرالسحب

فصائلالمالشثةانواعتقدوااألثعجرلورقةضىمالكـأألعالمفىثىءلكل
والسرايخمالكروئجومنهممماالعروكاألولأنوثالثةهالكبنوقالوأوأنو
ثحدثوقدالرياسماتوالثالثالقوةءوأممحابمالحممنالتواتالناتى

كولوس12351621اأنسصىمرهمنأكزالمالئكةعنلىبى

المالئكةهؤالءبنيهردمحالواقالوقد5142كورنثوهى301511

أنأرادوافقداإلنسانخلقاللهألنغاضبينكانواأنهممكاالبشرهعادون
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اهمامفىكهممسيشااناإلثألنتذمروااإلنسانخلغافالحدهموثهباواسضأفى
مصحوبآكانكطالناموسىليعلىسيناءفىظيرعندمااللهإنوقالوأالله
وحاولوالإسراشاةالناموساءإعطعلىتذمرواكةالمالةمنربمبعدد

حتىيقولهناوبولساللهتلخللوالالجبلبلىدهفىمومىيعطلواأن

المجحمحبةعنيفصلوناأنكيرتهمموتذمرهمفىالمالئكة

تنصالناأنالتتدرانوالممتتبلةالحاضرةشياءايةبنلتولبولسويمفى

والدهراضراطالدهرضعمينبدهرالهيتسمونحهوداكنالمسيحعبةعن

اللهمحبةعنيفصلناأنيقدرالحاضرهرالىفيالشىءإنهيقولوبرلساالقى

الحاضرةاألموروتفنىالحافرالعالمينتهىفيهىاكاليوموسيجىء

إرتباطنافإنهراآلأوالهالحاضرالدهرفىعهـواءكناواالقىالدهرنجـرويشرق

اليتنيرئابتببالى

العلىوافهعبةعنيفصالناأنتدرانوالعئالعلوإنهبولسيقولئم

بنيتولونوكانواالنجوميخافؤقاألتدموننتدكان3ندتحبيروالعحق

بهذايومنالبعضوالزالمصيرهجدد5خاصنبمتخهولدإنسانكل

وتحددتطاردهمالنجومأنتمااسدقوااألقدمينلكنااليومحتىمالـكل

العمغاأمالهإرتفاعأعلىفىالنجميمونحينكاـنهوالعلوأمامصيرهم

حياةفىيؤؤلكىاإلرتفاعينتظرلهبرتنغأنلفيالنجمميمؤنحينفهو

تضريمأنالتقدرالنجومإنالنجوممةالخائفينبولسويقولالناسأحد
أخرىوالخليقةالدهمحبةعنلتفصلنالهممالقوةإنخفاضفىأووتفلمهممفي

يفصلناأناليقدرنحيفخيالأىيقولهثاوبولسالدهعنتفعلناأنتقدو

طينطأمانفيستكونوننجأةظهرمختلفاعالماأنظنفرضئهاعبةعن

ئهايمحبة
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يتولبواسياأنبالوحدةالشحوروينهـىاظوفولفياألفممرهفه

هذافىنبدهاأنصنلرعبارةإاألمورأممثرفىواحتأنحالن

هوألنهالمسيحفىالقئهامحبةعنيفصلناأنمنهاواحداليستعليعالـعا
العالممافىكلعوالمتسلطوالعيدبالى

3اعلتنمهمعناالنهكنبن
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اليهودشكلة

11هاتحاالررمةة

امحنيمسةاتجدانيبهمحيرةسصثلةالئالثةاألسحاحاتهذهفيبولسيعالج
فىخاصةكانةوأسحابالختارالدهشمعبكانوائداليهودطئمكلةهىلهاحال

فكيفوسلبوهرفضوهالعالمإلىاللهاحنجاءعددماولكنلمللطاللهبرناصج
المشكلةهىهذهثهأاابنصلبوااللهشعبأننفسركيف3التنافضهذانفسـر

بالتفعميلتاألصهـحاطهذدراسةفبلفإنناولذلك5هنابولىلجهايطالق

لحعلولالرئيسةطوطاظممأوردهابولسالتىالرئنسيةاألفكربحضسنسترض

مهاولاقه

مايمتبهيمتببولسأننوضحأننودالعرضهذافىندخلأنوقبل

يبنلأنيودكانيهودىأنهيفسلمفهوانكسارقلبفىبلضبالفى

للسيحالهودإلخوتهليجىءحياته

وأعطاملهشحبآتبناهماللهوأنالختاراللهشحباليهودأنبولىيفكرلم

اتاءاإليمانوهنهموسطهمبمجدهحلكاوالناموسكلايىفىوالعبادةالمواعيد
المىاظاللهبرناهجفىالخاصةمكانمأماالمسيحمنهمجاءالكلفوقلكن
كهعالجهيبدأومنهابولسحديثمحورفهى

وصلبوهالمسيحرفضوالليهودأنهىبولسيوردهاالتىولىايةوالفكرة
يسوخأتباعأودوقدكانبهوامنوادوهقبعمهمنظطهمليسولكق

اكوإبرهيممنسلكلليسأدطىهـللتاريخبولسينظروعندماايهو
تجلفقدهذاوعلى5يختاراللهكانالتاريخكلففىاللهمنممدوحيأأى



ابناسحققبلإبرلمجممنسلفمن5اآلخرالبعضورفضإبريممأبناءعض
اختيراسحقنسلومنبشرىااالستحسانابنإمماعيلورففىالموعد

ولماالسضحقاقمنشىءاالختيارهذافىوليسوعيتوأمهورفضيعقوب

وقوتهالدهممةاخقياروعلفشجةكـاننهلىالخارالشخصإكسبهيهن

أبداصتكنلمبسرائيلمنالحضيةالختارةاطماعةأنبولىويوضح
موالياكانالذىالقليلالعددوهمينةاألالبقيةمايسميهفىيلالشعب

سبطلدفسهالربأبقىعدماإيليامنذلالحانهكذابمالباقونلهتنكرلمالله

بشعياءمايقولهوهذاالبعلوراءالباقونالبينماينأشمصالفا

إثهـعياءمنهبقيةترجعالبحرسرائيلكرملياشبككانوإنألنهأل

كلفيهاختيرابداوقتهناكيمنفمهذاوعلى972رومية5133
غتارةبقيةتمطهناكبلكانتإسرائيل

كانوبنأاالضالبعضويرنضالبعضاللهيتبلالتالعدالةمنهللكن

علىنلومهمفكيففيمخطأأولصالحالالناسبعضويرفضيقبلالله

الندكههنعإبولسيستخدمهداأقبلواالذيئنمدحوكيفالمسيحرفض

أنالحقلالنسلنوليسمايريديخعلاللهإنيقولفبولىبحفليجعلناوربما
العمنوعصمنوليسفميرىايسألأنزفاظحقمناليسفإنهألماذايسأل

احروإناءشريفلنرضإناءالمادةذاتهنخجعارالفخفإنالصاءيسألأن
فرعونمعاللهبولسكامويصسهتحضحأنلالءوالىقأندونرحقلغرض
ليجحلهالتاريخهنالمرحآهذهفىفرعونأقاماللهبنويقول971روهية

األمماخيارمنشعبهاللهحفرأنمرةيحدثولمااللهىالضضبلقوةأمئولة
شعيملسلهمميتالأنعنعوضاهوشمعفممعلىأعلنعندمارفضهممومن
952رومية901خثةهوالاأللهأبناءلهمميقال

هذااللهفعللقداهدفنجالأعيواأمراإسرائيلرفضمتىكانولكن



االممأمامليفقحهالجهودأمامالباباللهأغاقيلقداألمممكخولهدف
ماحفقصـمل5قلوبهميقميالمومااليهورعيونأللهيغلقوما

يقولبولسفإنألنريبةالهادلةنرىوهنااإليمانإلياألمممإقبالفىقصده

خليةشالاليهودجمونبلق5شخعأوأمةأىمايثماء4يحلأللهإن
همم9ا1صون

اعلييميهسؤالهذأ3ساصيةايةيهودااطةماذاكانتولكن

علاجهودكانارفضأنركميقولبولسبنهناماسمعناهداالشعلالع
إرادةحريةحتيقةبواجهبولسبندثالأنالممكنقكنتيهـالئه

هعلمممليمةالعالقةإلىالوصولولواطأنهمهىاليههوفىةلقدكانضاالنسان
عملواأناولوامصتقلنوالناموسوطاعتهمآلاإلنساةمجهوداتهمطرقعنئها

اليهودعلىوكانكاملةبثقةعليهممدهاعوضقبلوادفمممايةأما05الخالمحطعلى
البثمريةالهيهوداررأماناإلططربقهوللهالوحيدالطرلمقأنيدركواأن

يزمنمنألروميةوفىاليهربأمنبشعياءيقلالم5لهاجدوكطفال

صيوئيليقلالم09115رومية69إشحياء28اليخزىبه

أنهحميحص5131ورومية222يوئيلىينجوالربباسميدحكومن

علىثىءعـلقواكلواممنهممسواأليهوثاولىكنيسمعأانأحداليومى
أعلنهىالذاناإليمطربقاوأهملىأممالهمموعلىالشخصيةهممبههردا

لهممالئبى

األممميقبلحتىاللهمـنبزتيكانطههذابنليقولجمضىبولسولكن
طعمتالتىالبريةإنهممكالزيمونةيفتخرواياالطالبااالممبولسلمجدثدهاو

ايهوداعلىمعتمدونأنهممبلبمجهودهمالخالصإليايصكفمزبتونحديتةفى
األيفتمضأنوالحبرالختارالهئمعبفهمموالجذوراألصلأمامةمطمكاغعمان

انصيعهممالرفضكانافتضروافإذاالبهودعلى



األمممصهلةيهودءنيثيرأنيقصدتهاإنحاشا3نيايةاهىهصهلكن

ليمثابمـايرهمأضكأناموصىيقلالمالقبولططالبانونفيجببهالجديدة

النهايةوفى0191رومية313تثايةأغيظهممغبيةبامةشه

إسرائيلجميعسيخلصوكذاداالهودخـألصواسطةاألممميهون
51625رومبة

تشحببدونبولسأفـكارنلخصدعوناواآلن

ماراأللهبشلىإسرال1

بعضادوئهااختارفتدسدىاإللفسبليسإلسرائيلاالنفمام3

األمينةالبقيةهممالمختارونكانةإبرهيممنسل
يشاءمايفعلأنالحقاربالنظلمااللهاختيارايسل3

األمممللدضالبابليفتحاليهودطبدهاشى4

طاعةفىرىمثالجمهودهعلىاعمادهفىلكامنةإسراغلطةانتيم

هةكماملة4ثغالوأيطلمباللهولكنالناموس

االصاليةالزبتونةفىطعمتبربةزيتونةألنهمماألمممكريفتأنبال6

هذايذكرواأنويجب

المعطاةاالمتيازاتمنسيغيروناليهودفإنالنهايةهىهذهليست7

المممعيحاألمممجمممهمانهايةاوفىلالءمم

وإصعرائيلاألمممالجميعيخلصالنهايةفىوهكذا8

الخالصاختيرواالبعضبنبالقولبدأ5باتمججدبولسكارأةىوتنت

يحاجمالناكخالصهىاللهإرادةبنبالقولإثهىولكنهالرنضوالبعض
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المحزنبشلاة

ساهدوءيرىأكذبالإسيحافيالىمذقأقوك

قلبىفيووجعأياعطناحقلىإدقسافاوحبالر8لى

قسىاناؤأكونأودهكنتفإثئلنقطال

حسبأنسباقخوقىألجلالنمسيعمنمحروما

اجـذوااتجنىولغإئرائيلبهونهنمالديئانجسد

االباءولم5ذوالعوامبادةواوأالنصترلوالعهود

إلىكللالورئن11مدمائجحسهبخالمهمو

ايخأهاألبدإلىهحار

فيبلكضبفىالللمسيحالبهودرفضسببالفقرةهذهفىبولسثرح

افعىباإللهيتشـةبولسينتلبانكسارفىبلجارحانتتادفىالحزن

يستطيعوالالخاطىءأحبأيهولوطيةاظبولسكرهولذلكويخدمهيحبه
اليهودفىيرىالبولسفإنولذلكأوالأبهممإذاإالالناسيخلصأنإنسان

الحافرةبةايستحقمابلالحفديسئدعىما

هللسيحاليهودليماربمالمسيحهنمحروهايكونأنبودكانيهإبرلسويقول

الوصاياليتلقىالجبلبلىصعدعندماموسىنلهماإليبنكرهرجحبولسولعل

أخذذهبياجمالصنعبلالجأسقلترصقدكانالذىالشعبولكنافهمن
فيهساقالعطمةسالةصلىىموولكنالشبعلىاللهوشكضبلهيسجد



خروبمكتبتافكتابكمنقامحنىوإالخطيتمغنرتبن7نوا
ةوالكلاشحبهخيرهذافىأنلولنفسهبالحرمانيرضىوبريس23ث

ومعرضممفوعالمرومالشىءألنلعنةطةوهىأنافماهىو
شجهافهلكالتحريمصمضدطصدرالقالمنعنقيلتوقدالهالك

635أ6717ويمئموع38336تثنيةيخهاماويفسدكل

تثنيةاوتباعليهجمكناهـللخطوعبادتهالشعبإيمانأحديعرضوعددما
محبةعنفاصليفملهالأنبولسعندهشىأعزكانولقدا318

الحرماننشهيعرضبخوتهلخالصشىءأىعلرغبتهفىولكنهالله

اليحبهأنيجبآخاطيخلصأنيريدلىاكفإنمحقفايتضحوهدا
اإلبخامنبدالالعقابيتحعلأنأاألأواألبيحبايناهوعندها

إنترجمتهشعراإولىلسانعلىميرزالشاعرقالوتدممكالهذاكانبن

حىالخالصهوالءبدعوقوكبوقينادىقلبىمنينبعثعظماشرقا
بولـىشعورهذاءبهيعاالجلهممنفسيمامقدليحيواأموتاأفاهلكتلو

عورناشبهونأنبماوهذااللهشعورمناستمدةالذى

الهودامتيازاذلكيعدبولسويعدد

للربأوالدأنغعائلتهفىوثبناهمهماختارلذيناللهأوالدإنهمم1

236تثاية3ومقثايكألنسءوأباكالا49تثنيةبالصم
أحببثهغالهاإسرائيللماكن432خروجرالبابنىإسرائيلأل

بنكرملىءالقدبمداابن11هوثمحابنىعصردعوتومنه
كانهعطدماأنهبورهامحلقبنىكامل11ىالمهإعراشلوبرفضهذهالنبنى

يمركنيوموذأتالمجراتإحدىدخولمنمغعلمولكنهلهصديقآزارولدا
شوهنهوأصمحرلولداقءلمبدافرأىباجماانفتحمماعجمرةاطأمام

وعتلهصخهفىامهـطالحظاألمأنوإلبدهاوبدتذهبالولدأمورأى
فىوعرختاشواابنهاببهوارتفربمالحزبنامقاثتطهالمقارنةأنوالبد



بالمرةبىتشعرلمويكنكوأحجبدككسوتكلمثأطعضلقدألزن

لإسرائيصالةأنولوإسرائيلنحومناللهعندكانالشررهنامفلأنبدال
وإلصرارعدعنتهارفضوافقدأدكاكانت

يصحبكانالذىالعظيموىالطالدورهودواطالهدلهممكان3
61014361719334خروجشحبهوساللهحضـور

رأيناقدونحنرفضهذلكوخاللهمجهائلإسرألىلتد8623
األرضطريقإنسانيخارأنأشخوعافيالىيسوعوجهفىوحبهاللهمجد
اللهمجديرىأنيعد

كلةوتضـا3مداللهمهاتطالتىالحهودوهىداداللهممكن3
فىثهادخلوقدالصدافةباستراروعهدااألممبيناثلةنضالفائمـعاهدة

إبرهيمهععهدفىدخـلتاريخهممعبركررهاإسرائيلعحاصمةعهود
إيريناوسويبرز5الوصهـايأأعطاعندماسيناءجمبلوعلىويعقوبواسض

نوحمعكاناألوللىايعمالناسمععهدفىالدهللدخىعظيةمناسباتأرخ
األرضبنرقيحودالأنفيهاللهتعهدقزحقوستهوعالالطوفانبعد

دخلتلثالثاوالعهدئاناظوعالمتهإبرهمحنحالثافىوالعهدبالطوفان
العهدفهوالرابعالعهدأماالناموسحفظأساسعلىسيئاءصلعئدةاألفيه

قاطبنالبشرمعهودفىليدخليتنازلاللهنرىأنأجملومابالمسيحالجديد
والزالمراتومرةمنيممافزبوللنهأيداالشريهثلأاللهأذهوالواضح
عليناالكبيرةيةالمسئولومنيقرعالبابعلىواقففهواألفرادمنيقزب

أنحوهكاملباقزابفااللهاقترابببلان

أبألالجهليدفأنإلسرائيلكانومااالشترللهممكان4

وخطةالجاهلالالعارتخطأوخطوهممنهميطلبهبماأخبرهمقدكاناللهألن
االسكلأردأوسانوراضديةخطالعارف
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منسالنةاقرابسوالعبادةيكلافالعبادةلهمكانت

الهيكلفىدةبابمدهلالقترابخاصـةطريثهالعهوداللهأعالىوقدالله
بيدهماليهودأخكلقهفقدأضكلقالعبادةبابأنولو

اللهأخبرهمففدمصيرهيعرفإسرائيلكالتالمواعيدلهممكانت6

همماللهانتظاداتخيبواوأعنهمممنهممقصدهاالتىواإلمتيازاتبالعمل

رأءلطكايواطولىكنهمراثوةتالرلهممكناالباءفمم7

تراثهممومحهممقار

وهاظلهذهإعدادابقماكلكنالسيحءخممجاءصاوفوفا8

حايفـجممكناتكلابلهأبيعطىأنالمحزنومغارففموهجاءعلدماواكن

يضيعدعصياهلهحماقثهفىاإلينولكنالصالحفرصةكلابنهليعطىويضحى
أنلىالمأساةوتكـنمحبتهومملاللهانطاراتبسرائيلخيبلتدثىءكل

يخظطىالتجهيزاتكلوامحنابئهمجىءليومرائيلإميجهزمضىألله

كهنحدثوبولسمحبتهواحتقرألدهناموسكسرإسراصلألنوضاعت

ابانكمسارفلصهذا

اللهر51ا

قطتقدافهكلمةدطحـتىإئهعأسكذاعغو

إسرادإل4ونهملاهـإنصأاتنىجميإحمهألن

لألهجميعاءأؤالدسهمإبهرهيمشلمنمألبا3وال
همالجسدأوالدليهسأىنسللدلدسباض
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كلمةأللط5نسنالسبونفيالعوعدأؤالدبلأقةؤالد

ويـبهونالوقتهذانخوقىاأناهذههىالموعد

وهىضاأرفقةبلفقطاىذايثوأبئدلسارة

ولذالماوهألئه5أوناإئمحكوهوواحدنليئعة
اللهقعمدشبتلكىضزاأؤأإلخوالفبعد

يدعوالذىمنبلاألعاللينهىإراالحسب

هكو35صعاهورللعىبئةيسهالـكبيرإلطلهاقيل

عيوتبففهوأهو4أخببت

9639روهبة

وهلاللهخططتطلتفهلوصلبوهالمسيحرفضسواقداليهوددامما

كللنسإنهفيقوليحدثلمهذاأنعحجهبولسلنايقدمأهقاصدههزمت

مناألولونالمسيحتالميذكانوقدهمنقبلهفقدالمسيعالهودرففوا

إنهيولسويعولودىنفسهوبولساألمممتبشيربدأواالذينوهماودال

مخآريئاليهودكليكنفلماختيارااكهأننجداليهودىالتارعندرسعندما
ليسإذااللهمدكوتفىأعضاءصمإبننسلكلوأيمفةاللههقاصمدفى

يقولاتعلىوبرهاااللهاختيارقىبلبالميالدإلبرهيماإلنتسابفياألص
سارةالسيدةابنواسحقالجاريةهاجرافيإممعيلابنينإلبريمبنبولس

فيهممـعنأيكنلمممئأخروقتلدفىوبسضولكنإبرهـيمنسلمنهاوص

هنفطلبتسارةوتفمايقتإممعيلمنهسخرإسحقلدووالتلىأنألمه
إووجمميشأولممبسضابنعهاخيرثالحقوابنهاالجلريةيطردأنإبرهيم
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افيهويعهحقأنححةيطرثهأنمفمـهطلاللهلـاكقإممميليطردن

منإمميلكان9231تكوينإبرجمماسمسيحملىىالذالموعد
يستحيلطروففيولدالذىالوعدايننهوبسجقأماالجسدىإبرهيمنسل

إبرهيمبلوبسحقأللهأعطهوقد8101415تكوفياإلنجابيخها
كافتلمااخومئالليقدمبولسويمضىغتارينإبراهبمنسلكلليماسإ

ولكنلشعبإقأبوينسيكونانإنهمالهااللهقالهطفالنبطنهافىحبالكنرنفة
أوالعيسولدووعندما5332فيتكلللصضهـيرعبدأصعيكونالكبير

يعقوبنسلفىسقتماللهمقاسدوكانتيعقوباللهاخئاريعقوبوبده
يمقوبأحببت33ة9مالخىقتبسالناقتمةهذهبولسولين

اللههننحتارفيمإبريسلكلليسلهأيتفمحهذأومن5عيسووأبنضت

أبابثعيلكانوقدبسروريقبلهاةافاههذيسمعالذىالمهودىوكن
الشبمنالعربأنأبدآيقبلوالممالعهودولكنإبرههمنسلمنلرب
لمماليهودولكنيعقوبتوأموعيسولالءدوميينأباعايووكاناابخعـار
فكرتهبولسبرهنوهكذاالختارالثمعبمناألدوميونيهونأنأبدأيقبدأ

يعتمهلمماالختيارهذابنبوليهويقولإبرهيمنـلمناختيارحدثأنهوهى

ورفضيعقوبأختايارأنبدلمحلاسضحقاقاضهممأوالختلرفيأعالعلى

وطاالختيارحدثلقدشراأوخيرافعالواليولداأنقبلهقحدثعيسو

ارفقةبطفى

ألناكطبحضيرفضاللهأنشلناالنهاالفكؤهذنقرأنونبرءلوقد

اللهتظهرألنهماصحيحةكيردلةابىهذبننقولوقداالخرالبعضويتبل

عليناالفكرةغرابةمقبالرفمكقوأخالقياتبريرهيمحبمحلعنمسئوال

المصةقةضفياىشونحغهاليهودىعندمشولةمجادلةفإنهالهاتقبلناوصعوبة
األشياهحعتىاألحداثصخلفمنيتفاللهوأناللهمنهوشىكلبن

اأوهدفبدوزدقصدعللنافيشىءيتحركوالخلفهاهمقاللهفإنعليناالغامعمة



يطرةالمطالتهرأدة

تهألحاساظلمئائهاألعلءنيهفقولفماذا

منكلوأترابرأرحممنأزحممأفيأئرحمقول

بلأمحاسلعئواللشاءرلعتىأضفإذأاتراءف

افىيفوعونابقي11ولنهاليرحمىالىلله
ولعكىقوتىفيكأظهرلكىأقمتدفى4ذابعيهه

ظميرخمفإذأهووضاالمملفيباشميخادى

لشاهمينةهشىفئيشاء

98روميةأ

بنبولمهثاقالقدافـكلرنابلىتسللىالذالتسائرلعلىهنابولسيجاوب

استحقاقاساسعلىالإسراليلتاريمخكلفىموجودةكانتاالختيارمحلية
هلرضالمطبسألوهناوحدهاالرببرادةأساسعلىبلمحلهأوالنرد

ثمايفعلاللهبأنبولسويجيباعتباطاالدامىاللهيختارهلعدألهنا

كانبلأمانفيأحدحياةتـكمنلمالرومانيةاإلمبراطوريةإمافىاينعلهان

أصبحعندماجالباقالوش5اإلمبراطودمقإيمامةلمجرديموتإنساناى

اشاءهقمعأشاءماأفعلأنأقدراالنمبراطورا

مقاالقتباساتيعضمتدمافكرةأهذهلبرهنةئتينطبولسويقدم

موصىسبماعنلى3391خروجمنفأخوفهاألوليالحادئةأماالقديمالد

فإن6يرحمممنيرحمهده1اللهفأجلبإصرائيلثمعبخأعلىبرهاناافهمن



فهىألتائيةالحادثةأمافتطاللهبرادةعلىيتوقفانعليهاورحمتهاألمةهذهحار

موسهذهبدعندمافرعونسلطانمـنوالتحررمصرمنالخروجمركةش

التارلمجةالمرحلةهذهإليبهجاءاللهبأنفرعونحذرظرومجشعبهليدصلنرعون

ظهروقد5هايقاوالذىنسانللىالقوةهذهتثعمانوليههقوتهفيهظهرل

961أصمحاحماتخروجئهامشيئةيقاومالذىالئمخصكأدثولةزعون

أنيقدراللهأنالعهـحيحمـنالفكرةهذهمنأخرىمرةلمجنلقلناوب

ومنانينهيكسرضأولجيستهمعيتناقفىهااليفعللكنهتىءكليفعل
أنالصعبومناآلخرالبعفىيرحمموالالبحضيرحممالدهىشأنعليناالصصب

األفكرهذهولكنالمنتقمةاإللهيةالقوةإلظهارأمثولةليجعلهملكامافى
أليهودىالمنكرماتماهقبوبولـاأوردهاالتى

أساسعلىبالناسهعالثيبنىالاللهبنالتحتيتةنواجهولكننا

هيخلقلمـامدبوناالخالقفلنسبشىءلإلنسانمدينآاللهوليسالممل
بشعىءاللهيطابىأنيتدرالاإليسانأننكمتشفالعدلفىننكروعندها

رحمتهوعلىاللهمشيئةعلىتمامأبنفسهياقىاإلنسانلكن

روالطافزال

تهئثيئفاوممألنايثاوملماذالىتقولفم

أيئااللهتجاوباألىاإلنسانيمكااأتأهنبل
لنمىأمهكذاأسصناذالهلجابلهاتقولألجنلة

واحدةتحلةلحيمغافيالطيئكلسلطانسلمخزاف

وهوالدهنلدقفماذاالمـوانواخرللـكمـرامةإناء



3ءيرةناهبالاءقوةوإبهق4غعهرلطهـلطايدي

ررهبغئىقدولكىااهالكأةذضمعبايئا

ايضالـئئجدلمهفأعدهاثهقدرحمة4اعلى

مماال2مزبلنقطاحهودائاحماإياهانادمانا
ائذىسأدعرأيضأهوعنرفيلـقولكياألفمما

ونولمخبوبةعبوبةتلنوالئئبىثشحىلبس

اءنهءناكتيثىتملمهنهـهمئـيلتملذىافعالعلرصفى
جـهةمقزخبفاواطنئاللهإءأهكليدعؤن

رالبحطهكمولإسراثيبنىعددنوإنإنراشيل

كالابزإوقاضلأهم4ءثاألستخلئعىألإقيءفا

سبقءاوكاألرضكلبهامقفهاأثحصةالربء
لصرنانيممأللضاأبقىودالجـتليبأنلؤالفقآلإشعياء

صورةدثماجمدومسءثي

99162رومـبـة

نسلبحضيختاركناللهأنعناألصحاحهذاأوللىيولىتحدث
المامىااللهسيلومإذنأساسأىعلىاعزاضيثوروهناالهمموإلسإبرءيم

المسئوليةيرحمهملممالذىبوثهالكنخطأهملنسالخطأإنرفضوهأينالذ

يجادلأناإلنسلنحقمنليسبأنهبولسوعاوبااللهعلىبلعليمليست



سلطانفالخزافالنخارىعلعلىتجيحأنيتدرالالطينفإنيجاوبهأولله

غرضفىيستعملإناءالطينقطعةهنيععليتدرأنبنهالظلعلىكامل

االحخاجصالطينيمونأندونحقيرلنرضاخرإناءيعملعظيم
تليقانوهنا65أ81إرميامنالمفلهذابولسأخذوقد

هذهبنالجديدالعهدعرىهنكبارأحدقالوتداتماالينظبقالثلهذاا

لنفرقافنهأكيكتبهايولسأننحبماكناالتىالقليلةالفقراتىإح

اشىءفإنهالطينأماشخصيةنسانلالفإنالطينوبينرىالبثاإلنسان

البتجاولباينالطبنبالشخصليسلكثبالشىءتشاءماوقدتفعل

الذىلالءنانبولطيف8يريتحوالشعايقواليفكروالمصتجيصيوال

فىلهحقالوأنيشاءمايفعلانحراللهألنيسكترانويتحيقاسى

ألواضحومنلىكتاتوروصفلكنهمحبألبوصهفاهناليمسالشكوى

إت5بثمرأنهمباعتباربلطينأنيباعتبارالناسيماملالاللهأناإلنجيلفي

طنلهبرائاالفىابىاألب

نفىهذايقولرآمضننسهوجدبولسأنفهوالثالىالنعليقأما3

أممىاللهأنيرىفإنهولذلكلهوبصلبوالمسيحيرفضونشعبهرأىقلبهحزن
دقسهفيخاصلنرضشعبهعيون

رففىمنتالجعلاللهبنليقوليمضىإنه5هنالتوفالبولسولكن

شيئأمنهاليخرجسيئةحالةاللهاستخدملقداإليمانإلياألهمملدخولباااليهود
لتدصعالحآشنئامنهالينتجسنئةلةاوجداللهبنيقولبولسأنغيرصالحآ
بنيبأالويجباألمممقبولهوصالحاينتجحتىالهودوأمحىوقرفض

كلالقلبغيورممسوركحببلكاهولىعنايكتبلممبولسأنعليدا
ىالذهواللهأنالتعليلإاليجدلممهـالهممجرىلماتعليالبدانيحاولضحبه
اهذافعل

لهمميقتبىأنهويشحهمماأكزأنيعموهوألهوديجادلبولسكن
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الهودرفضأنمايبرهنالتوراةمقكتاباتافتبسدهناوعلىهالقديالعهدن

اللهبنيقولفهوشعهااألنبياءتنبأأنسبقلنبواتثيتحههواألمموقبول
لهأبداءسينهيوم233هونمعلهشعمباشبهيواالذينسيدعو

لكنسيضلونإسرائيلبنيينتولهإشعياءهنواقتبس59هوشع
األنبياءإنيقولإنه122323151أشعياء0تخاصظيلةبقية

إسرائيلبرفضتنبأوا

حزنهلىبولسأننذكرأنيجبولكنبولسننتقدأنعليناالسهلهن

اشرحنمزيدهداكولنىاللهعلمنثىءصأنرأىشعبهعلى

اليهودغلطة

أشفيوالمافدبئعاألفىبلطنقولذاأ

وأصكنكـانبافيالذىالبزالتبرأذركؤاأبرا

زرركانمالبرأهوسأفىيسعأوهولممرائيل

انبافيليسكذلفب4إألادلهالبرنامرمى

بجراضطدمواهمفاءهالئاءوسبأمالثهكا5بل

يؤنصفياصنعاناهاوبلمسماءوالمضدمة
بهيؤمنمن4وكغزةوصخرةصدمةءصز

ىاليخهـف



اللهنحومنلإلحساسطريقينالفارقةالفقرةهذهفىبولىئمرح
الناموسطاعةطربقعنباللهسليمةصـكعلىيمونأنالعهودىأرادفقد

رصيدالهمعالناموسحفظأنالهودىاعتقدوقدالصلةهذيرعوهكذأ
اليهودىيخلصبأنمديونااللهيعمبحيدالرهذابلييضيفوعندما5دائفا

نتههذهولكفهالبشرىبمجهودهاللهرضىسبانهاليهوسظن
يمكنوالاذرضىيهسبأنن3الاإلنسانجمزألنخامرةمعرقي

يحلأناإلنسازيمملهلصملثنوالاللهقداسةتتابلأناإلنسانلخطية

الهودىبنيقولفهوهذاوفىبولمىاثذنمنهماوهذاثهايعملهمامحل

ولىكقطاعتهحالةفىاللهمعسايمةعالقةينتجناموسعلىيفثشحياتهقضى
الناموصاهذثلعنيفتشوالمماألمممأنعلىاموجودغيرالناهوسهذامثل

علىتمامآبنفوسهممفألقواالمسيحبسوعفىالعججةاللهمحبةواواجولكئهمم
محذاأحشاتداللهكانبنقالواالصليبرأواالذيناألممموكانالمحبةهذه
اللهيدايئأنفىفكرفقدالهودىأماكالهنفوسنانسامأنيجبفإننا

علىفاعتمدعظثهديلهرأىاألممىللهخدماتبمملخالصهجمسبأنهوصدق

افلشخصيةنعمتهعلىفاعتمدعظيمأحهصمفرأىاليهودىأماالدهفعمة

أشذاداالهاناأعااإء

ارأبالةصيختإذابهاتبرما

استعملهاكةوهىعقبولريتحدثالفترةهفنهايةوفى

كثيرةغامضةإشاراتالقديمالهدفىنجدومخنكثيرأاألودونوقالمسيج

وفيوالصخرالراعىبأنهئهايوصف9442التكوفيفىالصخرةعن

شعياءوفىإسراشللبنىعثرةكصخـرةاللهعنالحديثىفى41إشعياء8

أساسآكريمازاويةحجرإمخانرحهيونصفىسيوسسإنهيقول8261



وفىغريبرعنحدشه243534454دانيالوفىاعوصس

رأصسارولكنهالهناؤونرفضهذىاجراطعىيتحدث81123مزمور

متىردياءليةالكرامينمثلفىلمتالكلهذهالمسيحاقتبسوقدالزاويئ
واألساسالكريماطهوالمسيحأنحيونالمسياعتقدوهكذا13245

الحجرصـارلكنهالبناوونرفضهالذىمعأالبناءيربظالذىالموسس

قصدوقد418269ةإشياء8منمأخوذهنابولسواتباسالرئيممى

رفضرهاليهودولـكنإيسانحياةصأسلىهوالمسيحأنلنايعلنأنبواس

عنالحديثتكرروقدلديدوئهمأساساخالصمهممأساسارفعجاءعندما
246بطوس031ة3أفسس411أممالفىوالحجرعمخرة

فنالناصلكلاإلمتحانحجرلكفهنحلصالممالطإلىفيالىجاءلفد

هذاوضلىفيعليهوروثيرفنمهوهنالخالصينالويتبلهلهويخضعيحبه
لهقبولعاعلىمتوففواألصديدونتناأوناخالصفيهنجدفإننا

أطئيملماالغيرة

اللةإلىوطاختىقاتيشوةإناإلخرةكاا

أنأماشهدلىألالصالذافيإشلألث

إدألنهمعرفةأاحسبليسىيمرولىفهةغيهىملم

م4أبىواذأنبوندطواللهبرسنلويممانوا
11وسالناغالةألنالثةلبريخفمعوالم

البرفيدكتبموسىألندومنمناإكلكلللبز

بهاةاخيصلجنهاةالدىاإلنعسانإلطبالناموسالدى

االه



قمابئفيقذالافيعتفيتولبمالطبافيالذىإبر8اأما
أصيحأااجدوائاءالعثإلىيمنعدمن

األمـواتهـنحمهامهاأىيةاوالإلىطي

وفيكنهفىيثتريبةءآلطكطهالىقولماذاكنل

ألكابمأحهـرزخهااناإليةمماأىقابئ

ألطإبئإتمتوايربالىفيمـك4اعترفتلمنء
يؤمنالقئبأللطخلصتأءواتالمنقامهاالله

أصكتاباأللقخالصيء4روصترففمواابز4
فرالألفهيخزالؤمنكهغسل8لكت

الجبيعواحدالرألنايزإتىواودكىءاقل

يدءوهنلكثقد2أل4يدءونالذيئالجميحغف

5191ة4رويحنامنزباباسم

ماقالهصأفوالبدالهودعنسنئةحقانقالثامهعاألصاحفىبولسذكر
والتجاهانهمماليهودألفـكارإدانة919أمحاطتفإنكلعليهممالوقعكلعى

بأسىبلحقدوالغضببدونيههذأقالبولسأننالحظأنناغيرينيةا
الناسنربحأنأردناولواليهودهيخلصأنبولسأهلصلقدممنوحزن

هذاكبارالوعاظعرفلقدبولىروحمثلفىتـكونأنعلينالوجبللمسيح
751



عمأسماتذةعرنرأحدوقدصموتكتخفضأندائمأوتذكرالتوفيأحدهمفال
هرضليمأحمكلىيسوعولتدالفاسمناشدةبأنهالوعظينالمعادهـالوعظ

دوامااقىيعلنبولسولكنغاضبةاتبرطهيذبحهممالناسيوبخوعظهناك
محبةفى

لمالنيرةههإنقاللكنهالهخايورينكاتواالجهودأنبولساعترفلقد

يدورتفـكيرهمصكنالمحرفةحسبتكنوأالسلـمالمخهحمبحتكن
طاعةفإنللدينكاملاإلخالصىيتطلبىالنهاألمر6النامرسطاعةحول

كانتبتالميومحفظوعميةمثالخذومتبههكلفةبلليسههلةالداموس

ولمالسبتيوميمشيهاأناليهودىالمحرحالمسافةعنةصارقوانينهناك

طبخنوغبنجاتدنتينوزنعغضلهيزيدحماليحملأنلهمسموحايهن

لـاكنالبتبومالمربضفايئهشىءبحليسمحوأبمن5ممنوعآمطالط

اليهوديحفظأيوماوحتىأأسوألمريضلةطجعلبدمحيسبكافقطيسمح
فلولىالكهرباالعموءيفهشونواألنارأيعئمعاونفالالقواناينهذهاالرنوذكمى

يستأجرونفقطشهممواألغنياءبإشحالهاأممياالناركافواإلثمعالاخاجواأنم
نضحكونحناالفورزراربمبطاوبطئهالكهربىالنورلهمميضىءهن

ولمسهالأمراالناموسحفظيمنلمجانبهمممنوامحـننربونمهضهذاعلى
ضكليوريئالهودكانالقدلديانتهنحلصآإذأممنإالفظهأنيحبأحديهن

قصةالرانينالمـكاةسفرفىاالناموسلروحفاهمينيكونوالملكهممللئامومى
أرادالذىأبيفانيمسأيطيوضىأمامأحضروهالذىأليعازرههالعنغريبة

فرنضخوتلحممبأصأنكاهناخسأظيهوأمرهوديةالديانةيمحوأن

قانونبأىهغاللهىفيالناموستكتتهـاالذينن5ةوقالالعجوزالىكاهن
عينىتلوقلهحىاكا5قائكزبراظلحممأكلضورةتهاقانونإالاخر

ءوطاهراامقدسبافىافسيشقبلحىتفإذاافادلىأمعافىأحرتأو

صرتظوبانتمايغطالحمـهالسيالألمزقتحتىبضربهأنطيوخسوأمر

ديالحمآطلهوأحصروايراأخعليهعطفواالجفدولقنجضدىوركلهفسقع
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معذيآأموتإننىوكللفتتلرفضلكنه5خزيرلحممإنهويقوليأ
ويبدوالخزبرالحممكلأألجلاالعذاباهذاكلولماذاكانوسالنالأل

كنلقدأيرشالحممأكلعدممقانونألجلأحديموتأنالتصديققابلغير

يفعاونبمااللهرضىينالونأنهممظنوالقدابالشكخيوريناليهود

ويتضحالناموسبطاعةالدهحالمليمةالفهاينالواأناليهودطلبلقد

كفةترجحالذينالصالحونهناكأنولثةثالإلىالناستقمميطهمممـنهذا

وهناكسيمانهممميزانكفةترجحالذيناألردياءوهناكصالحاتهممميزان
هالصالحيننولحمنلصارواقايالألصا4مملهممزادوالوالذينونسالمض

الناموصشكايةالمسيمبنبولىولوالناموسطاعةعلىهذاكلهويتوتف

الداقعالفةباللهاإلنسانعالقةولتصفمافاموسيةالمطالبأنههـاأنهأى
لناليقولجاءالمسيحبنرموااقاضىاأووالبانعالمثصترىأووالمديئ
اإلنسانبناللهمحبةلنقبللكناإللهيةالعدالةبمواجهةمطالبىغيرإننا

اللهيمنحهاالقوالمحبةوالرعةالنعمةيقبللـكنهئهارضىاليـكسب

مجانالمذس

أوالالقديمالعهدمناسينافييقتبىالنفطةهذهعلىبولىلبدولـآى

ولكنبهايحيائهاوصايايحنظهنبنيقولصث815الالويينمن

ىيتتبثجالدهوصماياصيحنظأنيقدرمناليوجدالبثرىالضسبسبب

عنايدةبليستاللهوسايانموصىيقوالجث032131التفنيةبولس

منوكلمالعالمإلىجاءالمسيحإنلسثويقولوقلبهاإلنسانفملىيهها

علتداللهبنألصالحنععلأنبمجهودناليياأنهكامناجمهودبنيرألموات
نقبلأنإالعليناوماأجانامنهذا

اسيةاألالمسيحيةمتيدةأل9ايتالنأوققدم

نىيالذىالمسيحلقبوهوربوعببأننحترفأنيجب2
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الروهانىاإلمبراطورلقبكانبسيدربيةافىنقولكااإلحزام1
اقرجمةوفىدسيرابيسالربدامثلاليوناناممةلقبكان

هذاوعلىيهوهلةابى3الترجمةربألكةكاتحمالقددلىاليونايخة

الرومانىاإلمبراطوردرجةنفسلىلنسوضعهيحنىبالربيسوعلمجهفإن
معحياقمافىنيمأعظممئطيهإنناالدهدرجةنفىفىبلفقطاليونانوإله

بمحبتنايلنردأنيجبالذفاهووحمهيسوعبنوالحبادةالظاعة

المسيجةءمنهامركنفالضامةاألهواتمنقاميسوعأننؤهن3
أنيببوالياييومإنهبلفقطعاسقديسوعأناليومنالمسيحىإن

تارفييسوكشخمىعنالندرسنحننفسهاللهيعرفبلاللهعنيعرف
يجبإذيعاذبيحةعننعرفأكابكغىالوموجودحىوكيانودبلكو

نضصوابطالبلشهيدايهنلمفهوالمسيحغزواتأيفمانعرفأن

إيمانيحيةفالمبأفواهنانعترفأنيجببلبقاوبناننوصأناليكفى3

هفيةفقفالذىالحانبعننعانأنيجبالناسوشهادةباللهنإوشمهادة

معالسليمةقةاللىلكسباخرطريقايرىأنألهودىعلىصمباولقدكان
لماقبولكرةةفـكانتالناموسحفظطريقخالفالتبريرهىالتىالله

اللهبدالطريقأنيعمدقأنالجهودىعلىصععآكاكنعليهصعبةألجلالالله

اللهنظرلىلهمصاويةكانةقياألهىأنيرىأنيقدرفمالجميعمفتوح
يقتبسإنهمهصصدقعلىليطلالقديمالعهدمنبتتباسينبولسويققبس

بلناموسفيهليسهئاوالموتفاليهرباهن61بشعياء28

هـيضبمالربباسـميدعومنكل323يوئيليقتيىثمإيمان
وأسيهودىبينتفربقبدونهدعوونكلالى

مرسالطرثلهجرالهوديدعوألفقرةهذفىبولسفإنهذاوعلى

لمايدعوهموهووضالةقاتةغيرتهممأنلهمميشرحإنهالنعمةطرقاوقهول

ريقأماهذاوأنئهالوحيدالطريقهولناإليأنعنوقالوهاألنبياءسبق

هجميعالمفتوح
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االعذارطـيم

ونيئكلكيفيهيوءوالنميعنيدعرنفـكيف

كارنربالمونيسصيهوايخمهامبمنئ

ميماتىدكسماسفوانمإنكلزونلسيف3و

ريئث11إلسـالمالعابثمريئأفـدامانجلما

اإلنلأطاعراتدإيـعاايسىكلتأ0راتباط

إذآرإتقصمنيارلقولاءثثإىأللط

قولاخأليمبداللهبكندمةرواظبربالماإلثان
رجتاألرضيعبمالذموالماثبماءله

اقوذمأإئكنمأقووأألانمعسحكاأقاوإلىنمتءو
ئمكىأغيراترلمرسىالاونللمالععرائيلأنعل
اءإشمـهئمااغيظيألفيمةبا4امةليسبا

طابوفيبمالذبئصدتءنورلفوألردتجام

جهـةن5أمانىايسألىلمللذيئرآظاهوصرث

ثصهإذىولمطىبمارالعاولفجقولمائلإص

نم4113أرهومقاوممندمعا



الىاالمواضيعرووسبولسيخهايوردتلغرافيةبمارجمةمكتوبةالفترةهف

بهاهوليقشهممأخطاءهياجممثمفعادةاليهودبهاكلم
أوالفاموسطريقييسافهإليريقالطإنالسابتةالفقرةثبولحسقال

يسمعواأاليهودلـكناعتراضيفوروهناوالثقةاإليمانطريقبلالاأل

نصامقئطسأغتلفةبطرقهنااالعتراضهذاسبوويعالح3بالمرةاجمـرةاهذه
مغهاهطريقةصفىإياةايم

عاليهادودوالىاالعتراضالندرساالن

بهئتاإذاإلواكتدنأنرالتقيإةولةاألولاالءترأفياأ

ذلكيعانحتىعنـهتسمعوالعفهحتإفاإالبهنومنتقدرأنوال

الخلهمةهذهبأداءإياهمكلفااكهعليرحتىيملالواركازررز

14نقرأىالذ7اسعماء52بافتبلساألولاالحترأضهذاعاسبوويرد
أنهيدعىأنالتقدرجولبولسوكأنالمفرحةوأخجارهبالـكارزالزحيص

كارالىكارزفيأولئلةيصفالقديمممذياءامصألنرزهناكنيمنم

األخباريطحلمإسرائيلأنتةقياطوجمنالهوفىظاااضواالعش2
إسرائيلعصيانتوعن3يالقدالبولسكاويجاوبهذافىقولدفااصارة11

1إشحياء53أخبرناصمقمنيأسقيقولاشياءفإناسنذالقديم

قصهييدربخانوهاالسارةخبارافيورفضيطعلمإسرائلأنمحيح
01يرفضونزالوافال

كرأثلمحـبهامااألولاالعتراضكرارفيهوثالتالثاالعئراضأما13

أليسسوابالموةافرصةلهممتسئحلموأنهالمنرحالحبرصواأنهممفكرةرفضتلو

قهمممنطخرجاألرضفىكل914مؤمورهقتبسأالمرةهذهبولىاوبو
يسمحواأممنقولأناليمكنإننايتولوكايه5كانهمالمسكونةأقعىإلي
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يقولأنأحديقدرفالإمحونةاأقحىتواللهةإنيقولالكتابأن

يسصعلمبأنه

كاوكانوايـفلمكنهممولىسعوالتدالرابعاالعزاضلهويتص
ولميفهمهالمإسرائيملممعهافاالوضثامضةعهعبةالرسالةإنيقولللعهترض

وامنوافاليوا3األإنبقولهاالعزاكطهذاعلىبولسثااوبوحهضمها
منقولهعلىبرهانابواحماتتبثهدىمنهمارانتإرغوعلىنجأةجاتهممالرسالةأن

4عصىشعبهالناخرشعبإليفضلهسينقلإنهاللهبقولصث3ا33التثنعة

الئاقاالققباكطأماالربآلأصتكنلمأمةنسيناراسرائيلفإنهذاوعلى

عرمهقدباعهتسمىأتكنأمةإناللهيقولحعث1عياء65اشقفهو

اتضالىانيلهـبليبدهبمدوتثصكناللهإنبالترلحديثهسبرويخـتم
ثدولأ

لهرالمالذىالحهلعلىتعليقااالياتهذهفىىوفى

معذورأالجاهليمونقدرفةللهإهمالعنالنانجالجهلهناكا
المعرفةةفرلهتشحلمنلوأمقالنحنالمعرفةيهمللمنعـذراللكن

علىيونعالذىنلومنحنوأهملهافرفعمهاالفرصثةلهسنصمننلوماولكفن
15يقرلمماعلىتوقهنليجةارةكنتاختفتجوعندمايقرأهاأندونوثيقة

العقابطائلةهنفعددناالذىبالسالحالنثساحنحدماانفسهإاليلومالفإهله

نتائحهويعرتيعرفهمافىالسقوطعنسشولإنسانوكل

بنكالقعلىالبشرمقمرةلدىفإنالمتعمدالعمعنأيفاتحاطلهالك2

يحرففدممعـهيريدوناالاانهممأسدوورمعرفتهيريدونالمماونهممهه

نظرنلفتوقدلمونضرهموذيةكرةأوعادةأوااريباطأومهداقةامماإنسان

هذادضكلممولكنهألخطأهذانتيجةخرفياأصمابالذىاألذىيرىوورلذللط
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اناشىءعنالمينظقاكانربالخاصةحالتههفماعلىيطبقأنيرففىله
األحيلنمعظمفىههلىلكنهاحيانا

فجـانقولأقجمنالىالمراتأقفاذبالالجهلهناك3
معظممناكذبإنناالضررهذاكلسينتجهذاأنأعرتماكدتادقلىص

هقدسالرووبرشادالنهميراللهناأعطالتداالنعرتإنناشولعلدماالمرات

أالنعرفإنالنقولكيفف

جمل

علىالمسوليةبولصيفمعظتهاصفىالنقرةهذهبلىيفمانفحقيقةتبقى
ندواولكئهمملهمميدهاملىلقـد05األفضليعرفواأنيجبكناليهود

النخارىبيدالطينيشبهاإلنسانوأقالدمننىءكلبنقاللتدأورنضوا

والثانيةاللهمنشىءأدكلاألولىمالذمتايةحيقتينأهامناينعبهذاوهو
تيتضيناطبينفقيىأنبولسيحاولوالالبشرىاالختيارمنثىءكلأن

هناللهأننصمفإنناومأزقهالبشرىاالختبارممئمكلةهذهتوفيقاليوجدهلهية
كلقادرونوانناحرةتنابرافىأنخمبسهالوقثفىولكنثاثىءورابهـل

هنواجالذىالتناقضهوهذاهرففعلىقادرونأنطاعليناكااللههايعرضهقبول

وقداارهافىارأصلـكننااألمورناسيةعلىبفىياللهيومكلحياتدافى

الجانجامن3اإللهىانباهنالمئكلةبولسعالجعندهاالتناقضهذاظهر

اافىهأماإل



المتطبلقلب

أنائي7إلحاضاضفبهرففىافهأملأ4مأقو

صاميقبةطصإبراهيمفنلمقإصرائيليألضما

سحننمأئمفعرفهتجهاألى4سةاللهففىينلم
يعىسلثإلجئافيالـكآلثيقرلهادامونا

اءكانهلواقيياردثقاءإسرائيلذصقاللهإلى
إطلبونوهموحـدىناايث4وبةلمه3مذاوهدموا

فـحهلهبالةىالولههاذاءتولىجمـذالاتف

كذدداشلواركبةلحتأمرجليماالفاصبضة
حسببقيةخصتثقذالصنرالضااالزمانلىفي

بعدكلفليسائعمـةباكاننفاعصةاةاارتاص
وإنشةيعداخغمةاتفاجواألباألمال

أممـطهفاوأألشسةبعقايساليياألان3
الياصراهيطبمامااذاف5صاللغـطلـكرنال

الباقونماوأنالوهازونامضاودلـكنينأتمذالال
بمروحاللهافطاهنممـكربهوصما03فتقسئرا
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هذاإلىواالسسمحتئذاجموايبضوواالحئئءؤب

وعفوةخماوةفخاماذخهمصرلقولاودومإيئا

حنولتصمروااليخىثمأءةأتظائملهموئحازا

حهغلفىظهورهنم

بئحاثماطوادسةلـكىعثرواألعأمئئمفاقولم

كـانتنانهمإلغاراألممأظالصصارمبزئتر

كممميألغـسنىاخهنموتسصكلايئكنىزلشهم
ملوهإلحرى

ألبهالدايثمىرروهلهنالذإليسؤاليثيادرالمناقشةمنالحدهنماعفد
امأيففىالتديمالهدانىكلوردتمخرةعلىمضمداجوابهبولسيعطىهنا
الوحيدهوأنهظنألنه91014ملوك1اليامىهداإلجيا
سبعةهاكوأننحطىءأنهلهأعتالدهكنوبالحقئهائبدالد

ةفاستحروقدلبعليسجـدوالممإصرائيلفىغلصمومنالفطا

أميئةتجيةمناألمةفيهخلتوقتهداكإيكنأثهاالنبياءأعلنإذالبقيه
ففىهـذايعلنوناألنبياءظلولقدوكريسإخالصلىبهتعلفتارب

فقطالصاطونبتىحتىغربالإسرائيلبنىسيربلاللهأننقرأعاموس

231ميخاإسرائيلبقيةيجمعاللهميخارأىوقد98511عاموبهط
إرمجاورأى32939سفديأتسهاالفـكرةسفنياويقدمأ53و

الذىوحزقيال23إرمياسبينهاتشقتواالتىاالرضأممممنالبقيةجمع
ببرهمنفوسهمميخلصوناألمناءأنيرىشهعنمسئولإنساناكلأيرى
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بشياءنبزةأرجاءثمالنفسهاالناكرةونجد41415222قيالص

اإلثهياء7سترجمقيةوهعناهرياشوبشأيلهيلحكوإنهحتى
838193953126931

شبااليخلصاللهبالالمذسرينأحدتالكاعظيممحقهالشضحو
صلةهىبالربالصلةاناهناتسقطالمختاربافكرةفإنلكولذبالجملة

لهبدفسةحياتهويسلممللربقلبهيعطىأنبمفودإنسانكلفعلىشخعمية

واليخلصقلبكلإليامىلىاطريتهلهإنبلبالجملةجماعةاليدممكووالله

يخلصكفهولبائهامنالبريرثالنهوالأسرهأوألمةينتمىأللهإنسان

إصرائيلأمةتكنفمهذاومللربقلبهبفضحآثمخمهقرارايتخذعددما
شعبأفرادهموسيداترجالمنايؤمنوناألفرادكانبلاللهشببأسرها

للهالمخصصةيرسةالىالبقيةانهمعوهوأطلهقلوبهممفشحواالذينالله
ورجالسيداتمن

حسبآلبقهحعملتلقدضعبهبرففىلماللهأنبولسمحادلةتجىءهناومن
مةالنهياراخة

يممالعهدالقدمنباتاعلىفيهايحتعدشثرةبرلسأيقدمالبافينعنماذاولكن

اياتويتدماواليبصروااليسمواحتىعيقأنرمآعليهممسيوحاللهإنيهاقول
9633مزموروتجحبس0193019لم9واشعياء9246التمنيةمن

يجىءويخأةوسالمأمانفىيأكلشخعهاتعمورواآليةكالخآمائدتهمأتصر
الهودبنيثولوبولسلواجههمسثعديرغعذويعجدهإذالخرابعليه

غضبمنمامنقىنفوسهمموظنوامملهممإلياستراحواوقدبلنوسهممسعداء

ألنخراجهممسببسقكوننفسهاالفكمرةههذلكنالمختارشعبهألنهممالله
بودسوبقولالظالمفيفيتعثرونظهورمفيحنىعليهممسيجىءالمروعاليوم

عنالناشىءالتمابفتحطبيةيمةوهى8ضوامآلالسامحة7افي
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يحودواواإلحساسففقدواالناسقلبعلىكالونمالقدالىكالو

فـيالناسحعلىيحمدقوهذاالصرتهيسقجيبؤنأواللهصوتونيمين

اليودالشخصيةغاباتهشدثمنوكلصإلتهيسمعاليعودالربعنابقحدهن
التدمأصاخفىالو11ينعووكاالصالحوالبجماالالخطيةبرعبيشعر
سرائاينامعظمممعماحدثوهذابالقعلىينموصثذا

إذانفتحالـكالوهذامنصالحأشيئآأنتحاللهبنليقوليمضىبولسولكن
اشالصرسالةإسرائيلرفضفالاإليمانحظيرةإليليدخواممماالالباب

إسرائيلرفضأخكنىكذاوهبهاويرحبيقبلهاشعبإليالرسالةوصلت

البابخألنالعالمأءثقدإسراصلرففىكانبن5ليهلملىيقولوهنااالعالم

ويقبلفصدهاللهيتممعندمااألياماخرلىيهلحالماليركةتـكونمكممممملال
أاإليمانيرةظإلىسحالواصراءاألممم

ورممشبإسرائيلقممىلقداالئمماةبعدالرطءحيىءمحذاو

ضتكودالذىاليومسيجىءكنودئهامحبةفىواثقينالجديدباإليماناألممم
المسيححظيرةداخلمئاكودوالياألمممجتمعةللكمالودواءالثهمحبهفيه
االهايةفىرمضنتبدأالدهمحبةأزواثقبولـهفإظ

تحـذاهـوأمقيازيةاليرتونةالزت

لدرصأنافىأبمطاالمماأئمعلىامرلقفإ

اناساواخأصأنسبائىغيراهلغلىخدمكوأئحدهميال

المإاممةاطةهومفهرةكانإنألألئهئم
اواتاألمنصوةإالازبالهملكونقصاذا
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العجهقنكذذسةمةائباكررةكانتان

فاناألغصانيهذلدةذعمةلاألصكانوإن
برثةيةزإتئوانتاالكصانيخننقطعقدكان

ودساهاهنةالريوأهملفيثمريتفصازصشهت

تلىفأنتتافتضنواألغصانعلىثفالتـفخض

قدتولظمتيحعلإالكاألصلللأالصلتحمل

صان2أإلعدتأنجليثأبباناألطعماناألغ

اضفبلهرألتثبثإنباألوانتمتداكط

خفةائيااألغصانعلىقشةلماللهكاءلظاننهأل

افهئطفزكوذااضاأهعإكيشفتهالئهفا

ماوأسـقلوايئالىلىارامةءالهماأ4اوءس

أثلضافأنتواألأئمطففيثإمثهإنفالثووفأأ

صاب2أألعدفىةيرواائمإنوهئمستقطح
ألنهيضماأطعمهمهـأنقادواللهآللطيطعثون

حسبأنبزيةيترنةأهنقذقطمعتأنتكنتإن

جئدةزيترنةفيالظئحةجمالفوطععتاطبيعةأ
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طيةابمهمالذياهـاؤالئييطباطرولصكئم
اظاصـةموخوتلى

ولماكاناألمممإكباطديثيقههناوهوالهودإلىصدثحمابوكن

اليهودبكالرةهوهدنهأنويوضحالتهبوساالينسىنهواألمممريمولهو

لجذبفاعيةالوسائلثرأيمبتلالءممميةالمسيمانعئهلهممفيكشعندما
المعركفىالوداأحدجرحالمسيحيةلآبكالتعريفهمالمسيحيةعنالبعيدين

عندهاجوارهإليبفىممـكنةمعونةصلهيقدموأخذالجيسقسيسإليهفزح

وفىشانعطهوابتزمزهيتهماءمنسقاهالنهارحرفىيهالجاثىانسص

سالبسهعظممبممعطفهالجرجغطىالحرارةثـرجةاعندمااليل

أيـحىسأنتهلوسألجمضيهالحربحرعوآخيراالبردنميهلي
تدفعالمسيحيةكانتإناطريحففالأصاولإذلقيميافأجاب
لقدثاأربدهاألفىعهايلىلحدبىأنتلمتفهكااآلخرفيلخدمةاإلنسان

هذاشحاالذىااليمانلمولهلينارالجريحقلىللعمليةالمصيحيةحركت

مملالالمسيحيةماملتهايالديرىأنويرجويصلىبولسكاصنالقدالممر
هلنفوعليطلبوهافيتحركوق

البركةثممرففهأنتجلقدنفسهبالفردوسسيجىءاليهودءجأيولسيرى
مجيدةرنضمنتيجةكانتتداأالمسميحاتبلأنهممصلوللعامجدبموننأىبالءهمم

االموتعنالناتجةالحياةمثلستكونانهاأمجداستبهونقبولهملميجةوإلببان

الفكرةنهائيايـعونانيهودارفضأنااليبرهنلينافكرةلسفيويقدم11
وكنللهيقدآكانهأفقبلللرررايبدنيممإلططأنإبهىاألولى

9



يتقدسحتىالرلبطهقرصأوليرفعونلـجينتجهيزعثدأنهيملمملناموس
منجزءكللقدمواأنضروربميثنلم519103أحددايهالعجين

مهوممناالجميعلتقدستكفىمنهالشـهءأولقالباكورةللربالعجين
كانتوعئدماالهالموقؤفةاألماكـنفىمقدسةأشجاراالناكطرعيهفأنالمعتاد

مقدسايشبرفيهاضثمنكلكنوهكذاللربصتخعمكانترخكفالشجيرة
سكليتدهالشجيرةثاتقديمفإنههيمغرغصنلتقديمياكلصاجةهناكتكـنلملله

كانوااآلباءألنمقدسالشبكلأنهذأمنبولمىبستنتجوفيهاغصن

طهااألمةنبتتوقدمخقاريهفصارواوأطاعوهاللهصوتطعوامأللمقدعمين

يقدسئعجيرةالتقدبسأنكاكلهالعجيتيقدسقرصأولأنوكامنهمم

للهءصةظباريقةكالاألمةيتدسالموسسيناآلباءتقديسمحذأطهااألغصان

ولكفيممأمناءأقعسهميجطوالماألميئةالبقيةأنهوهناالواضحوالحق
مرةالسلماإليمانمنىغيسضعدمثاواحدصاآلباءعناإليمانأخذوا

علىالعاروجلضاضالنالووحتىالعائلةفىيةالمسيالنربيةومنيقديسين

نحنالتىالحالةفىجعلناحطالذالعهـالحعننفوسنانعزلأنالنقدرفإنناتراثنا
اآلنفيها

وهذايتوثةفيإسراشلشبهواقداألنبياءنيمعرىأفكمرةبولسيدمثم

الصورةجميلغرذاتخضراءزيتونةإرهيافيقولهامةشجرةألنهاطبيى

ويـكونخراعجهقدهوشعويتوك1161احمكالربدط

بريةونةزيئمنأغعماناممماألبنبولسويتول416تونةالركابهاوه

خايئاألممكانواأنيوضحأنيولسويربدالربدعلعاايتىوفةتأكفيعدمت
اللهبسخانزيقونهوخعبئىضفىطعشهماللهنعمةولكقالصحارىق

الصهورةهذهعلىيبنيهماأمرفيبولسكزوبذ

تميسهمفىالكراهيةينمواأناألممعلىسسلالمنفقدكانتحذير

أنهاألمبمعلىيسهللقدكنأمممايةليدخـلاليهوداللهيرفنىالماليهودنحومن
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ماكانإنهيقولبولسويكقيكرهونهممالنلىكلألناليهودكرهوا

منالمسيحيةنحتفتدأؤالايهوديةؤجدلملومسيحيةهناكتـكونأنجمن

نبتتالتىللجذوردبنهاالمسيحيةتدمىأنالويصمنوليساليهوديةجذور

يهودابحقىحتىالدينتهفيولناليهودمديونةالمسيحيةالكنيسةإنمها

كانإنويقولاليهودمنكراهيةاألممميحذربولسفإنهذاوعلىللمسيح

الولعلةااناألغعيقطعفإنهاإليملنعدمبسجباألصهـليةاألغصانظعقدالله
بمايمانافىتكنلمم

ولواستمواللهعفابجهوداواختبراللهرحمةاألممماخبرقدأهل2

جدبدمنلدموااإلبمانإلىاليهوددولوطارحمةفىالستمروااإليمانفىاألممم

بسببالريتونةفىنآيموجدقدالموهقاينريبكانبناتاإليمانزيتوتةلى

بولىبناإليمانلىدلوطاألصلىنههاألصهليجدكثيرانباألولىإيمانه

اقىاناإلببديهودايعودنيهىاكباليوميم

تديممابنالصيلةانهاواليهوديالمسيحيةبينالمهـلةلناتكشفرةأهذهاأ
يرفضأنيجبفاليهودالألنهكتالبالقديممالعهدمىفىأقمحنالوالجديد

اقةاطومنإليهوصلافىالمسقوىإلياالرتفاععلىسامحدهالذىسماإنسان

وستجىءايقديمممنالجديداإليماننمافقدالجذورمننفسهصنالهيقطعأن
يتوفةاكوتكونااليمانحظيرةداخلوالهوداآلممميهاةتهعالقالنهاية
األغصادمتحمةواحدةطها
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عابرحمعى

الممئزهذااتجهلأدظأإلخوةأئهاأربدنتلفىفا

فيوةالفاانحكماءكنممصانةكرنواءنيلئأل

األمممنويلدخلأنإليالمنعراثيلاجزءحصايت

سمودةماصلياإشثيجىجأصسمممداوهـ

وةجورءنةويردفيائأنثيسهمنصض

خـطاالهمعتمكأنقأكشعلطمند7الههووراوء

مناوأكأجاحمنأعـداءنمأإلنجطلصآلجـهكأ

لقال5كصداءأهأنجلئهاحهأدمنملياأألةجـم

أئمأئمتيممايمةفاندـامةإهىوتهودالههتات

هؤالهبحصيانتنمرحمسأالنولكىاأفهيونتطالهزة
أأنفهمئنخموالـلىدطيعوالمأالندضاأرزاهؤالهلم

منيانافياألجميععلىأكلقافىنفيكنمبرخب

52213بميحعأمترلىممى
هحزئاكسرقلبهاختباراواجهأنيعدمجادلنهخهايةمقيقترببولسهاهو

انيرىبوالىولكنالمالهسخلصمااللهأرسلهالذىاللهاينعبشرفضفقد
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إلىاألمممفبالأفتحالرففىهذافإنقعالماللهتخطيعلفىداخلارفضذا

اليهودتلبتسىالذىهواللهبنليقولبولسمضىوتديحىالمساإليمان
الحرةاثحهممبإرألنهممالهودمسئولوقولكناألمملغىالبابليفتح
هاإلنسانيةالحرةادةواإلراإللهيةحلطةاللنايوضحوبوفسأاللهابنرفضوا

فتعالواعاسيرحممالدهأنوهورجاءلحنلنايعزتبلهناأليزكناثنهو
بولسقالهماندرس

كانتددائمهولبستصةطليستأيهودقساوةأنبولسيرى1

جمهدفالقساوةجاءتلقدالهدفهنابتحقيقوشبطلخاصفهلىلخدمـة

الضماوةءترالامنواومتىليوطراءمممأالبابحفث

حتىاللهأعداءصاروافقدأليهودجهةمناللهفكربولىويقدم3

فساوةآليوالجميعالمفرحةيلاالرسمالمةتعميمويتحققاألمممخليل
ورنضوااللهكرهوايهوثابنيقولبولسفبنهذاوعلىأوكرهيهروهتعنى

اللهشعبانهممهىالتتغيرالتىيقةالحلكنغفمههنحىفصاروالهممعرضه
التىمولححدهينيوالاللهفإناومهعاظ6عندهخاصمةمـكلنةلهمموأنالختار

بولسريشبسدائمئايهونلنلهمماللهرفضفإناهلىوعلىاباءهمجهاوعد
ثلودطاليهودسفانهذأوعلىيبرهنكامهلكى0312إشعياء59

الخهايةفىلكنهمماألمممقبولفعهـاورفضوااالناإليملنإلي
الوحمةسياللون

يرحممأكىصيانافىمعاالجميععلىأشكاقاللهبنلسجمىوبقول3
إستحقاقهاللهةريدالأديتدرإنسلناليوجدهإنههئابولسيترلالجميع

ةجدارعنالحالصنحقىتإنهمميقالوابطاعتهممالخالصنالوااليهودأنولو

العصيالثفىأليهوداشتركفقدهذاوعلىطاعهمعلىكجزاء
يخلعمونالواألممماليهودبناللهرحمةثمرالجيعاظالهىونلي
هاللهبرحمةإال



ركيتفالاتجاربخوبزماماألمـوربضاصمةيمسكالدهأنصايعاقبولىن
بدونالنهائىاللهفهطهميخـلىشىءكىادآمصىهدفلدوقشء

بكلتعبثياعمفةورأىمساءذاتمنرلهنافذةفىوففطفالانيقالصويش

بولصثاولكناالدهيدمنأفاتقدألرعرمامأنييدوففالثىء

أهدافهـمبدمهةفياءواألطحوادثويالضاسفإنأيداهذايرىال

بقولبولسانمابلالجميعأظمالصمحواللههدفإنبولسويتولامفايمةا
وصالطريتةبهذهولصالمإرادحممضديـكونلناكطةبحضخالمحطبن

خأيرحمدالـكىناستتابعئهأمحبةناإشفدنكويتجه

سجلهاالقطمممحونفسسفرافىاعرالدبريطاالثصالةتشبهإسرائيلصالةإن
فيمقالكاـوالسحرىااردإلمطالقصيدتهفى

والنهارباللبلمفههربتلمحم

السإلقظلمةرعنهفاكوبم

فقاراوصضةلىفأمكلظكوآ

ناألةصدىوفـادمهىابهصولى

أقدامواتظعتلدنجأة

الرصبقعهابهخلنىوتسعىتسع

الموالظاإلللىيدوىمأولموة

بعبننممنضىيفاجىصوت

جوهوفيفاحصعنعننهتفىهلنحضفىهل

أتظهركالخابىءبطاعتىرفعنتاالمن

فيآوكادب11اللهينهربالذىالوقثويبىء

األرضعلىيراأخيتاراوهـعذ
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محبتكعصاملم

اأضمنىالقدروسمنهتبرونفابتدأت

القوىواهنأهامئافسقطت

النهابةتجدثمم

الذليلاألممىأيهاتنقبممن6رى

اجتهادلثهوضوعانااشتيافكينبوعأنا

كاتجازضىولنهنىانبنفسكان

3زعزتكتورالدترجمةامئمعرا

يزالوالأددهضمدمعوكةحاربالذىإسرائيلصاهنهكات

هعليمتفقشىالطاردةألاللهمحبةولكنالوهحتىبحـلوب
طاردةقعمةقإنروميةن991أسحاحاتتفسيرفىقلناومهما

فصواليغلمالمبة

اهالدأأظعباصرخأل

مهأحبمدأهماوعنمهكبكاوألتهكنىاثقيا

عرفمنهألناالستقصاءنه5رووطرقهاالفءزدص

سبقهمناوههييرآهتهعهـارومنأؤباوفـكر

لهعأألصها3يئولهوبهشهألنأهافابراهفطفا

قا5األلدإلىالمجد

671



يربتمجيدبليالعتلىالتفكيرويضحولشربليضاالالهوتتحولى

ممهينإنسانتالإذاأسرالهبةوأيهنهسراشىءكليعمبحايةاافنى

ظذااللهليىيمخشىءكلوأنباللهصشىءكلوأناللهمنيجىءشىء

عتالومقاإلنساناللهأعطالتدهداصرانجـدإظاذلكبديبتى
لعقلىذلكاستعمالحـدودأفصىإليعقديمشعملأناإلنسانواص

االفبهارإالأمامهيبقفأحيامحدودحدعندبتوقفالعقلولكن

والتعبداإلعجابو

دريتلمالقلسرتكحتائى911األسحاطتفىبولسعالحلتد
لمحبةلمهاألمربميتركإنهولبولسولكن5حاللهايحدأناالبشرعقله

هالطريقوالالسببأرىالولكنىفكرتيديقودوكانهوقوتهالله

همحبتكفىأثققلبىبـكلولكنىياربألكاركأفهممأدقاسقطيعال
مشيئتكظتكن

إلنى11ركباكلىقيةتالحةاهبادةا

ألثاللهأنةبأالخوةاأداكإلهيخكصائبنا6

اقهةءيئمرصةففدسةذاجةءةكمأخسادهدموا
بلالذهرهذاكلوانشاوالالحقلئةعبادتـكم

هىماإتخبرواأزهانكهـبتحبديدتصكحغعنتضيروا
لةاءااثيةالعوضالصئالحةاللهإرادة

يسبحفتدالحياةبلمسالذىيقىالتطملىالبالجزءلنهرسبولسيحشم
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هاألرضعلىثابالتيندميندومأينهىبولـىوأكناذالالبطفىلعفل

األخالقبمطالبادوقاينتوأمحنههتائدالالهوتيةاأعئئمعيعكماربرلسبن
موءنكلحياةعممتاقاا

فيلمألنهبداأاهنإقوليونافايـكنلمددهأحسادكمموادة
فوهذاوعلىالثفـحاطمجنهوبلخفويمصدالأهابالروحإاليهحم

أبداهذااليرىااطاسيحىافىوالافيلىوباارتاالواص

سدهالدهبحدآأنيقدروأنهللربروحهأنلربضمدهأنبؤمنألنه

اللهروحيسكنهقدساللروحيهلىوالجسدصوروصقلهيحدمه

إنسـانسديأخذأنفييترددلماللهأنتعتىالتجسدحاتتةإكابلويشخله

عبادةفجهالتجرىلجيتلتدكضيسةمنولنأخذءثالبهويخدمفيهليعيش

العمالأبدىأنكماتصميمهاوضعمهددكطعقلكنولللرباالنساننفى
روحإنشاءإذاإنهالمالهأيدىتقيمهاحتىالعبادةفيهاتجرىوالأقامها

هممدوعـقلهحمـاناالن

مادىروتينمنايركلدحمعاوصثاصمأجقدموابقولبواحماورحمان
تعنى3محلةبدأتلقدعظيمتاريخفلهاةعباأماكلة5كالرلبدةكب

النىاألجرلقاءاليدجهدهيعطىالذىالعـاهلتصفوكانتأجرلقاءالعصل5

ثاولىاء5ابئمتابلخدمةباوعظأأممغامبرديةاالثقوهىيتبضه
لهاا3حاتهاالنسانمابعطىسالهاوصارخدمةتعىأسب

لهذادفسهصصأىمثالراعةاكلخدمةاكـاحياتهاالنسانيعلىفقد

أهاةااآلألداقدجموصفألصيرتالكلمةفامهورتماثمالعل
هدهوحمللهوالعباثةالخدمةعافإنهالمقدكممتاب11فىاستعمالها
هـالبثمروايثا

وصصدهاإلنساناتقديممهىلةالمقبةاصاقصبادةالأذنرىءشاونين
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معالترانيمتالوأوالصيلواتتقدجمقيةاطتالمبادةفليعممتاربله
فتظالكنيسةفيلنستاحمهأللربيومكلاطياةتقديممةكغهاهذاءظيممأن

سإذنيةالحقيالعبادةلربإكلءجمالعاأنحيثنيمكـلفىإلل
ويكلمهيسوبالفمتهترجماوتيرالشاعرقاالكااليوممطأمملاق

يقولضواألرملةأليتيمويطممالكسيرريجبرالفماليردإذعبادتهقبل
امممدعفاهبإنهيقولأنأبضتايقدراممدهللعبادةللكيسةذاهـإنهإشان
اللهلحبدالمكضبأوالمدرسةأوالمقجرأو

علىمثلهنعيرالعالمنشاكلالحتىجذرىبتفييربولسيطالبثمم

سئةإليسنةمايتحيرالذىالخارجـىالمظهرتعقثهكلةوالشكله

كاسنة57عرفيعنه71عرفىيتغراإلنسانفثمكليومإلييومومن

شسكلهإنحفلةهدعوأبليكنإنأومملهإلياذاممنبنهظهريننير

تسكوفوأوالاامثلليماكونحالكمميرواتتالةيقولوبولسباستمرارمتغير

تسمحواوالالعالمممعتسيرواالجمهاالهيطةالبيئةمنلونهاتأخذالتىكالحرباء
األساشةتحييرالحالةتعنىىفتفيرواأماكعلـةكلـكممشاعمميحددأنله

يبقىكاقلبهلكنعئمرةالسابةعرنطعنهالعسبعينممرفىاإلنسانيتنيرفقد

يقولهبولسفإنهذاوعلىيبتهاقلبهلـلنيتضيرانوملبسهمظهرهإن5هو

بلالخارجاالمظهرتنبيرالامقبرلةعبادتنايهونكىتيرأنيجبإئال

نحياعندماإندايقوالبولىبلنةهذاذئمرحولـماكىهوالشخصيةالقلبتغيير

اروحصسبنحيافيالىفىلكئناالدنياخجاتالىتستعبدنااطسدحممب
منايحيااإلنعمانيجعلحلثقدأساسيااتغيمناللهوروحالمسجحتعبدنايم
المجمركـزهاحياةبلأتالذركزهاياال

الحديدعنيرنانيتانثلمتانوهناكبمممأذهابتجدبدهـيحدثوهذا

والشخصيةالعلبيعةفىيدابىعنىواألضإتفىالجديدعناحدة

حاطئساكقىاكفهويدالجلىاإلنسانأماإنتاجهتارعفييدبلىالجديدفالفم
يجددهإشالنصياةإلىالسيحمحيىءوعندماةقداإليطريقهفىاالبئلكنه
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بصيروغندماالمسيحفكربلىفكرهيمنير6اودواهحياتهمركريتنير
منعظةكلتقديمالتىةالمقبولةالحبادةيفدمأنكنالحياةمركزللسيح
للهأمالنامنمملحياقناو

واحمداوالكللملكلوأحد

ثمحدطنىودههنالآذألىهعطااانعمةالأقولءقهنج
إليشفيهلخهـيزأنيخبـغعههافؤقاليزتىأن

انءااليمنمقدارآدايحلكلاطةممقكماالحفمل
عيأواصلىكردهاءومأهمضاورواررهفيكمانهناء
نهأورافىرردواسللهااءاألعضجصيئملي

لبمفلعضئاءءفااواةصجالىفىواحدجسدالـاكثيرين

بمسبطةةتجشضهبهوافامميقواالخرواحدثل
أنماإليمانإنىفبالفأبزألعاانمعظاةالنعنة
الواعظ2أالئعيمامففىنلممتمأمةاظدففىهةخد
داتفباالمعدبرفبداءعلعأثارعظففى

فبسرورهاؤاحم
3ة21رومبـة

قارنبالجسدكدنسةتشبيهبولسيستعملالتىالجايلةلكشيهاتهن
والتتحاربالواحدالالجسدأعضاءأنذاك213972شومىكور9
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متواضحةكانتمهماسعئوليثهيحملجزءرركلهفهاكلأمميةعنتحاسد

مملواحدفدصالجسدمئلالكليسةمخونأنلسلملىويرجوآلمختفأو
نقرةهذهلناموتقلسلماهالجسديكونطوأحدكليتوموعندمامحدد

الععياةهامةايمتعا

والتقولالقديمةاليونانيةالحثةكانتاتوسرفأنيكب

جماالمهممومننقدرءليهالوهانفعأندرمانعرفاصتىإلعافىضقدمأنض
نفوسأفىالضحفراحىأوالقوةنواتقديرفيهبالغةبدونيفوسناخرتأن

ونلنااللهمنحهاالتىالوزناتثصمينمستقوسضانتلأنيجب3

وزناتءمنعندناليسماعلىنتذمرأنودونوزنانهممكلخرفي7انحسدأن

فلىخدمتناأنشوهذاثناعفماسمتخدميننحننفوسثاكانقبلأنعاينا

مفاواحدجمإنيتولرنالرواتبونلغدممنمنظورةغيرأومضواضمةتكون
ماصدإالاالفىحىكافىصيحيااللهبنيقولونوكانوااللهمنسا

نوافررانالدفىاللههلقائلينالرواثيينعيضحـكالبعضوكان

الفريقاأنتظنءلطأأددهفصديدانالتحـثقأالااللماذابونيبا

3بحياتهدولتمخابضحىعاالبمميعلىتالأفعفىأالصالحأاالجندى5وحدهو
مظأبسطةخـلىهلوكاحتىاصدهمةقوئهاتخدمعلدماةاالمستجدانك
دةوكالد

نقبلأنهنابولىويربدالمزلوقاتأيسطخدمماتعلىتتوقفالعالمحياةإن

أوغيرءجموربهمعزفغيرأوبسيطةصولنامنالىاوناعطكانههمانفوسنا

عنهاالعالميممتعنىالوالزمةمةأنهاطلمينأالهاخدعتناشدمأنيحب

بحهافىأونطلبهاأندوناللهعندهىعطايامناإلنسانعندماكل3

فقديصرف6الحياةنجممفىماوهذاإلهىإلنعابشخصيةهديةأنهانستحقهاأو
ذلكيسىرمزىهئلبيلهالاكنهلوانبيالعبعلىيتدربممهعرإنسان

افهعطيةهىالتىالموهبةيملكفهولتريبمنأكزهومايميسيرعزىلن

بيمايجيمعاأندونوالمعادناظشبأممالعلىيتدربمحرهإنسلنفيدهـوقد
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ابةالخطفىوهكذاالموهبةيملكألنهمعدنىأوخشبىشىءأىعلغيرهجيد

فييبرعالذىاإلنسانإن05والرياضةواقعليممالتمثيلوتائواوالبناءوالتأليف

مكتسبةالمعطاةموهبةابهاعليهاللهأنعممالتىللموهبةمديونكلهاهذه

بدافعبلاألنانيةالفائدةبدافعالموهبتهاإلنسانيستخدمأنيجب8
يخصهااساالمواهبندرستعالواواآلناآلخرينلخيرلهاللهأعطاهماتشغيل
هنابالذ3ربولس

بمقدارالمستقبلإعالنالجديدالعهدلغةفىتعنىالوهىالنبوةموهبة1

بسلطاناللهرسالةيعلنالذىهووريداطالعهدفىفالنبىكآلإعالنتعنىما

معرفةالأوالنعرفهأنيجبخرينلالالمسيحنعلنولكىيعرفمن

الشخصىاالختبارمحرفةبل6اخرينعننكسبها

لكنليعظورابىأمامبالمرةإنسانيقفالفقدالخدمةموهبة3

اآلخرينبخدمةحياتهفىفيالممحبةاريطأنييىيقدرإنسانكل

كانولربماأيضاتشرحبلفقطتعلنالاالمسيحسالةفى6التعليممموهبة3

دونبالمسيحلإليمانالناستدعوأنهاهواليومالكنيسةترغبهخطأكبرا

الشرحبدونالقبولعلىفيواطالدعوةإنأااليمانكذاالمقصودهوماتشرحأن
النتيجةفارغأمروالتعليموالتوضيح

البريطانيةالبحريةفيقانينهناكالتشجيعومعناهموهبةئا
نفسهفىتبعثلدرجةارتكبهخطأعلىالجندىيمنفأنيجبالالضابطإنيقول

الذىهوقيقىاطالواعظلكنالنفسفاليأستبعثمواعظهناكالفشل

المسيحمعالحياةأنراحاوبلىاللهمحبةإلىالنظريحول

وقدوالـكرمالبساطةمعنىتحملاليونانيةوالىكلمةالعطاءموهبةء

فىسرتألنىأبىباركنىلقدالقوليساكرعهدعدواةبفىكتاجاء
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بالسوءإنسانسيرةأمسكلمأضمايتهمولمجيرافىأحسدلمببساطةالعطاءربق

واإلنساناحتاجانهمللحتاجينقمتلقدطيةمبسيطةجمنىنتكاواكن

بلويلالطالعموأوافينةالمالبسأوالغاليةالحوهبايهغالالذىهوالبعميعل

اابالععاببهساطةأفيسلكثهابلرادةبهغ

قدأوحلرحبنقـدونهيحطمنلةطفىوضاظدبهالناسبعضيعطىقد

تضالبيعلىوفدالعطاء5ثالتحاليلجذةمرواثأنيريدونألنهمميطون

مثالعلىوبنرحوبسخاءببساطةعطاءالمسيحىالعطاءأكنويتذصالضغط

اهئالمىعطاء

باجمتهادايناإئوضالـثىاألعورندبرأنبولساويريدنرموهة6

ونيخنفقلياونالمدبرفيقادةانقصاليومالكنيةسشاصمنوغيرة

وقتفىخيممخديعطواأنممستعدونوقليلونواجتهاديرهبنالمسوليةويحملون

لكنيعرفالبأنهأوخكيرمحمثحقابأنهعنكسلهأحديمثذروقدفراكهم

بدكارتآالكنيسسةيثميغيرسلوقد5باتجهاداآلخريننقودأنيريدنابولس
هدرسةمدرسزيجوقدلهممايعطهبتعسهيزورهمقداممنهبالبريداالعضاء

وقدصرهوفالبهصكليبزهوقدواجبسريعاكاداءيزاتيرمماالداأل

هسوطمعادةجميوديهاوقدتذمرالكنيسةخدمةاألعضاءأحديؤدق

همتحمسإقمدبرينقادةإليالكنلسةاجو

تحملأكثرمماالعئمشيعةتحملبعلريقةإنسانانسامحقدهالرموهبة7

خاطئارحمنافاذاوالنقدوالكرأهيةاقوبيخروحإظهارخنسامحفقدالمحبة
جمرمايرىعلدمايقولويتهـيلدجورجكاكانخطاةايضانأننالنذكر

اليأسبلياإلنسانتدفعالرحمةارألطريفةهناكأاللهرحمةلوالأناهذا
الرحمةتكونأنيجببالرجاء5الرحمةينالالذىننسطالأخرىطريتةهنالىا

التعالىبسرورالالمحبةبسرور
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يوميةأاألءهالنايةيإاياةم

ثحراأارهيخأونوامكياءرلغنة4ا

وماةاألهألاإضعالهنمفسبهواديئباظنننقما

كادصاثنمثخكعررامةافيصبرهفآصبغءثء

غفرالرممأعـابـديئوحالر4فىحاريئ5دطاالفي

هإوةأصثاعلىزوافاكلقيماصافيفيضصراجاهالرفي
علىقعاكفالقديسىجاتأءثافييركهقث

439631روااالةإعنـافة

واحدةواحدةانلفاديةالجاةئافرافيةاياوصاهبوايورد

أغراضوالليتمةبالبمأ1دبالنحاصةةاتـكونأنعب1

منرةطراليصةافالمحبةاياخوىبادةبىالفاظروننابمخـبفالأنانية
االخريننحولقلبمنضارجةاإلنانية

بةالخطمنفالماةمابنلقيوتديراظيفوسثأصرهأناب2
المعالمقالقداسةجمالدفىأنهوتاجهماإنكارالبلقالوفدمنهاصدمتناهو
أعرهأنلمبيطإذاقويةكاتبولسوبستخدماأليدىطيةاظوثر

نتائجيهرهونبلالثراليمرهوناعاساضأنالمالحظيرباظقونلتلشر01د
قالوقدفقطمشراائجنتيخافإنهيقولصمالحإنسانيوجدالولكنثمرال

الباممسيحفظالذىوطلهوالججمممنالخوفإنألترجمتهمابرنزالشاعر

اظوتليسحدودنامناشايجىأنبيالذىهوالشرفولكنمنتظما
ايرامملإلياجمدفتممرتالةبلإذاراولمن
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لدحبالعانتسودالتىالهبةوهىاألخوبةبةبابمعمايععشالنود
بجبوالالكنيةفىبفمياعنغرباءلسناواحدةعلئلةأععماءألنناعمابعننا
العكليسةاليثالواحداألبوابناءلبعضنابخوةفإنناهلعزليننحياأن

اللهعائلةبيتلكنهاواألصحلبالمعارفملتش

منتجىءالكنيسةمشاكلفعظممالكرامةافىبعفبعضنالنقدم4

الممممر11إعطائهعلممنيثمكونواحدوالمـكانةواإلهتيازاتقوقاططب
نامأعطىكيرهالنيتذصعواخرالتقديرنفصأواالهمالمنإبموواخر

عنمالمطلوبةالشمةهىالتواضعنعمةزالتالولكنالمابرعلىهاما
فبرهللهمتجهالمشهورينفىبخقاعةيدخلكانكيرقىاممهتقىعالمرجل
وأخذهأمايلىيايهالذىشخعىاندطوبألصنتواالجمهورراماوعالد

بيعقالخهيفةبالطهلهموجهتصنيقالأنبظنلمتوافمعهفرطمنألنهلهيصفق
امئيازاتهقبلواجبإتهفىيفكوالمسيوايهنباالمتيازاتتطابىفينا

الحياةفىيكسـلمكلنيوجدفالشكيوريغمجتهديننـكونأنبهص5

كاهلمأرضبالنسبةوالعالمموالموتالحياةبينيختارالمسيحىألنالمسميحية
ثرةمغكالمسيحىيحترققدتقتربواألبديةقصيروالوقتوالشرالخريئ

اهملاتلةيعهـدأمنأناليجبلكنهلا

أناليمكنالمسيحخقاممنفكلالروحفىطرينمموناأتيجب6
لينمبالناغيرصنافاسوفديمون169ه3رويافاتراوالباردايكون

المسيحبالنيرة5فتمالعظامهفىثشبوالفارغيورايبالمسيحىولكغ

لهخدمةألداءالفرصةهنتهزينالربخادميناىالرببدينط7

مىءمنلنتخلصأوبداشيئابالتعمالفرصمنالكثيرتمثحناالحياةفإن
عندماةالفرصنضيعأنالحياةىماومنتشجيعمممةلنقولأوءخا

النىوللكمالعمهممتعودوالتذهبأشنياءيالثةإنقيلوقداتججىء

وخدمتهالربعبادةفىفرصةكلفلنضرفطيمضىالذىوالوقتتال
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شكزواتهإلحدىبستعدكبراألاإلسكندركانعغدماالرجاءفىفرحين
لهفقالفزنتثروتهكادتضىأصمابعلىكئهرةهداياوزالشوقلى

لىتببلقداإلسكندرفقاللنضكشيئآقلممإنكأعمحابهأحد
أنلمالمسيحىفإنموجوداالدهكانولمابعلبعهمضفائلإسيحىواامالى

فىاللهقوةوأنتكفهاللهنعمةأنيعلمإنهعايهآلاآلتهىاألشياءأفضل

صالحسثاءامملمتأكدأوهرشىء5مملحبصمضطوأنهزمملضفا
الحقيقىالمسيحىصاةفىيأسيوجدالصيحفىممـثن

يصبئاألإنداتألملشخصل55الممربالممبرالضيقلنقابل9
الصمممبيحالفنوأجهوعندمااالونأختارىذاأناوأيهنألةفقالالحياة

إتاالترتجهماكوبروايمامثماعراقالوقهـ4حيامامبئمكيإنهقال

اللهنإنيشحاءيماالمجهولالندالتبسرورمولوافراطالحزنمنعخلص

أتونفىومحبدننووميضخئمدوخبنصبرنجرخذألتهاعندماامهمأيمونمعنا

3452دانياللهارفامحهمميتممثثاممانرابحاألنأذىهمميىلمنارا
همهيسوعداممابانتصارشىءكليواجهوالمسيحى

صلةأندونيوميديومفىأنممنيفالاصالةاعلىفواطب51

بحصوالالروحيةقوتهتضعفبالرباتعمالهطلضهالذىاإلنسانألنبارب

ولءاوآلالذاتهقوذمدءيعةنهلىديةألةإتمااخربنصأن

يتجهالمصيحىايهناالخذضاالسيهتجهقدالمحاجينلمشارك11

يهيعطمايكسبلثنهبهيحتفظرماداأنهيعمألنهءالعطانحو

باب5كرةالجديدالعهدويمررالعوباءيضيفأنيجئهدالمسيحى31

312نيينعبرا8اتبطى33تيموثاوكأ11المشوحهحىالمابيتإ

هىالمسيحيةالديايةولكنيمميدااالنانىالبيتيهونفلن9ة4مبطرع

المعنيافوالبيتوحالموالقلبالمبسوطتاربمديانة
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بهونوالمحيطلممشيحمه

وألوابارفيمممثـدوتضطألذفيتكليباركرا

ألبابهيئحوبكاءألفرحينهعفـرحاتلتنوا
قمتـبغيرىواحدأضتاماإبنىنجمثمممئعلة
ألعئضعـيناليمنقماددبلليةإطأمورإال

أحدأتجارواالأنفهميكنمنيزحكماكرنواال

النامىقذامحسهأودىمعتنينبشرتمرمق

اتجىضاالوانماذيماإفصثيمابكانبلط

وااعطللاءحهاالها6مأألتسكمتيتراالاساأ
صةالةليوبروءجةفيبالفتكاي

اصهقا7عدوكجـاءفإنأدرئاوأليةاصجازىاأأ
غتضهذانـعلبلتألنكنانمتهعطثىوإلظ
أهغامبليامثرأكيغلبالممهريهلىأرئر
إظيرألهثمز

بنابالميطينقاتناعتحيكمقؤانينجموعةهنابولسيقدم

التديموهئذألجلهممغلعدبصالةمقاوميةالمسيحىابليأنحميب9
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لرهسأنالشرفنلهيهوالاألذىيحـقملاصالحاالرجلبنأنالطونال

صلممطالذفاديةالبتبعفإنهإليهيساءأويظمأوالمسيحىيتألموعندماالناس
افهداءغفرانقوةأرتكاالناسقلفىتأفىقوةأنيحدثولمصهـاليهألجل

756أعاليهإمضطهدألجلسلىاستفاصلىوفاتايهـمملمضطهيهيمالمسيجين
اضمطينوساوقدقاللسيحوعبدامميالرسوالوصاربحددثموتأثرثمـاولافى
مضطهدمنومالرسولبولىتجدميدلىاستفانوسلصالةلةمديوامحننسةاطإد
إساءتهيننوونرامعندمااداءالشإيمانلفى

قوةوجدفالباكينمعنبحوأننرحينامعقرحأنابعأل
أنالهافقاكزنجيةدمةظفافيأمريميةسيدةإنويقالالمثصاركةةقرع

ثأكألمهاصديممتيراتققدينهاأنكالبدمانتلولمىلعمةإنياعزبزقىحزيفز

فقالتثأصديقتاينكنلمولكنناماتتالنهاحزينةألىيحلبهيةاكاتا
وتتكلمانتضحكانرأيتكاألنطصديقتينظنعتكالقدهذأكيفالشدة

ناوزمحامناافكناتدفجيةاكالخادمةاتفقاهيرةيممرات

الصداتةيصضعالدموعذرفبنعآءخكلممنإنطاتعارفمجردهذا
الفرحمنأمهلكينالبامعالبكاءأنولوالضايةقوبةزممالهةرابطإن

مالبقيالفيهفالااليةهذهعلىمأآالنرهبفمكـتبوقدفرحيناص
فإنكيناالمعالبكاءظبهاالتىالنمةأبهرمننعمةالفرحينعالفرح
نعمةإليفيحتاجالفرحانمعالفرحأماومعهالمحزونعلىكىتبثريةالبالطبيعة
نهثطءأتالصسمننجاحهبسحادةشعرهعهوحقنحسدالحتى

زيناطمعنشاطفأنالسهلبيمامنفشلئايعنىحهنجاكانإنخصوصهـاالناجح
فرحشاوكأنهفرحهممفياآلخربنخنفرحأننقدرالذاتتحوتوعندما
ن

شببنقالندونصرابعدأنمعأزانقلىنحياأنيجب3
كإخوةيعيئصواأناسيـحينوعلىاألخوةمنجمومحكةقودثكانأنهنباحه
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الطفواالسالمبلاصكديسةاجمالسةروابطالتربملهمةالواحلىاكميثاى
زإفيفىاألمليفهـيعالجتمعاتأصمنتالنريدخلعددماوالصالح
هةاطالاألط

المسضوىأننذكرأنفعيناافىاوااممبرياءااثىهأنعينا

لةصوالبهالدهيدينهممالذىالمستوىهوليساآلخرينأداسابهيديئالذى
بدءفىجرشهدامأحدهصررافسباأوالثروةأوالعالمىبالمركزالقدماسة

مـكانبدهرةألولوذهبعظيممركزذووثقتجددفتدالمسيحيةانتشابر
الىممنهذالىسابلالىممنإلياالجخماعقائدفأسارالعبادةاجخماع

لهوقالكالمهكرراقائداوأممنعبدىبحوارليساالألفتال

هذافىالجسأنأقدرالولـكلالرجلفقالفمنهنااجالمى

إلىجلالىشارعالمهالتائدكررةعبدىيجوارأجلسسألنىالمـثان

ضكيرهـاكاناوماالمسيحيةماظتههذااألخوةقبلةعبدهوقبلالكاز

ومانيةالىاإلمبراطوييةفىالوجدالمكانهىالـكفيسةكانتينحلهأنيتدر

يثغيذلكالوحيدالماكانهىتزالوالسيدهجواربدالعبدنيهايجلسالق

لماساإينباةدءاالتواللهفىيو

المسيحىكفاسلواكونفقدالناسكلاهيرجميالسلوكاكنال5

ضنرةضنةينةبطصإيمانهميعرخونالمسيحيينبعضاآلخريئأماهالمضظرسىء

ألناظرفيتسمرالحتيقيةالمسيحيةولكنالمحبةعنييدة

بن1صهنتينيضيفوبولىالناسكلخبسالمنعيشأنيجب6
المسيحيةوليستالمبادىءسيسببعأجيانافالطفتدصمحداكلكان

أجلمنمعركةخوضإلىايخهإشايضطروهـيجىءوقدأامعمامحأتم
االملبعفىممكلةألمعالمحياةانيربولسفإنطاقتكممدسب5بالمبدأ

ساعةنصففيأعصابهبفمبطأنإنسانيستطيعوقداالخرلبعضمنهاأكز

المالحأننعبمأنوالبدممهاهجاتهقأكصابهيفبطأنصرءيستطيعهمااكتر
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الفكرةهذهأمامناوضناولو5االخرالبحضعلىمنهالناسضعلىسهل
أيأساومنااللثقادمنأنفساللمالحفط

ذلكأسبابثالبةبوولقدمانتقامصمنترسأنيجب7

حماآلخرينعلىيحكممأنبصرىالنسانفليسللرببللدااالتمقامليس1
أنيببافـاسقلوبكحسبلكىبوحدهالدهنهأنهفاالحـكمميدفذ

يـكسراللطفلكغالـكرامةاالنتتامريكندمحهمبتتممأنالنسامحهمم
معدىوليعسالعدورأسعلىارجمرسيجمعالطفاإنبولسويقولالقلب
المحرقالخجلمنسيحركهممأنهمعفالكنعقابهممسيزبدلطفداأنهذا

بلالشريهزمالفالعئرهزمئاقدالثرأنيدلالسفاماإلنحدارأن

قالحسناةالكراسمتعابمالمحبةلـكنالكراهيةتزيدالـكراهيةأق

أنءأكرههبانقسيأخفضلمجلنىانسائاأعلنوامثفطنبوكر
صميقاتجعلهأنهوالعدولنحعمطربقأفضل

دواآلواالممعيم

يهكآةالعافائةأيخأطاثتش3رلطإخضح
دثأئكاصةوالسئالطيغالهأمناألاندعئلط

قاومالسثفطانئأءدـقاومإلطحتىأفهمن

هدئنرنةألقسهمعمياهخذونوالعقاومونالهاتزتيب

بلاياازرقالؤناسوالهكاهأفىنإدط
أفعلانألعملطتفافالأندأفترلمشريرة



افهخادمألئهمدخءه4أاونتةالحلص
14ألتةشراجمفهإننوااالحهال

لهصىء5ء

كتالهائم6خاو5إذبمعهبالمهثيحهـرلال

أندلرماإصألناالشثرلدةالذىنكللمنض

ببعأئضمابلتمةلمألغفمببسببصلهضح
أيضاآلبزاتوفون5ألذاالءجلصكممألفاجمرفا

هداددى55

ه4صبضذإلثعلىوانابونامهصداممهيذ
اطئهإءهمرةأطىهيىرءهثه

9هـهىثلىمحمـوهلحثىاواعـط01

فألىهإنؤفوأظباألهاخاةاأسبما

دااإلفياءنس3صرامواأل
ال311روء

فكرةوهىآلالمدالسلطةمحاملااولحااعنالفقرةهذتتحدث
وضلواتلمباتطتقامأنشىءكلأولفأصالمبجاءفقلىالجديدممهمهداتنطى
احصفىهمالذفيوجميعالماوكألجلالناسجميعألجلوتشكرأتبتهاالتوا

211تيموثاوش1ووفارتقوىصفىهادلةمطمئنةاةلقضىلكى
اوإكونوويطيحوأطايلواارياهعاتنهعواأنذكرهمء33

تيببئالكلموءفاختجاءكاا3تيعلىصمالحممللعـكلينمستحد
أوالوفيأخثئانوفيبهنكنالملككنإنالربلأبمنبشرى

مجههىاهكااألنيرألخلفافئدحوداهالشرعلىفامننققامدلمنهكوسدينف
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األخوةأحبواالجميعأكرموااألغبياءالناسجهالةتوافتسالخيرتفطواأنلله
هذهبنقولوتد23171بطرمىألالملكأكرموااللهخانوا

مااأتبدقدالرومانيةاإلمبراطوريةفيتكنلموتفىقيلتاآليات
مىاحقالنرىالمالذكانثكوميةاطحـكةالمأننجداألممالسفرففىالكنيصة

والةعندوالحايةاألهنبولسوجدوقدالثائرالهودىهورالجهنالرسلبه

اداالضاثمتعلعندماقرونبعدةذلكبدأنهالـريبولكنالرومان

جصقفيقولنفسهالشىءيقولونيسةالقادةظلالكنيسةضدالرومانى

لندفعمسشدينفكونأنيجبالناسكلقبلنيمكلفىدمارتر
فىلكنناوحدهاللهنعبدإنايسوععلمناكاالعاديةوغيرماديةاالضرائب

أنكممصليناشصوقاثةآكيهممعترفينأفغنخدمكنيرةأشياء
ايسالميطلبجوراسوافيماالعادلةماألحعونتحالمللىبسلطانىلم

ألجلنصـلىألنناالحسنةالمعاملةنستحقنحنألفيكثبصجحينيه
تحتالمماصكةتدمووأنأبعنابنا6الحـكمتتسلواوأنحكومتكم

هطوالترتليانويمتبلممدكتـكمخاضعينالناسيصيرصحتىعمحالع
الذىالحىتيتىااألزلىإلهثابلىاألمراءيمالمةألجلنصلىمخغالةقائآل
ويلةالطياةاططالبينأباطرتناألجلانقطاعبالونعلىبعطاياهالبشريخص

وأمانةلجيوشناوبسالةاإلمبراطورىالبيتوحمايةاإلمبراطوريةوسالمة

المسيحىإنليقولترتليانويمضىلعالمناوراحةلشعبناوفضيلةلئوابال
لوظيفتهالدهمنهدعواإلمبرأطورأنيومنألنهاإلمبراطؤرإلىطلع

الذىهونابالنلكمهومماأكثرلناتيعرإنبالقولحديثهويخخ
آالساللصاللهيدعوننهماجأطوالمسيحيينبنأرنوبيوسويقولعيله

الظاعةدوماضرورةالكنيسةعكوهمكذامنعبفىهومنلكلوالندرأن

خلفالفكرهوفانيروناطاغيةلمحأثناءحتىوالوالةللملوكوالعالة
هذأملمه



رينابعهمبطاايردكاناعةمااالبخاتقوىسببهناك

اشةاهممموكانأفوراتموضعالجليلوخصوصافلسطينعهاوكانت

مااليدفعواأالبوأنهمماليهودملكهووحدهالدهأنواامالذينااليوريئ

كانوابلآلاإليجاةاالمقاومةمثلشيئآلونيضيكويواولموحدهاربإال
خمصواوهكذاممأبلمناعدةهميحاربواتىيساعدهملناللهأنقدونيعة

اإلرهايةانهمجئرةبممنالتائمةكومةاتنشلصتىالتللحياةأننسهمم
هاجموابلىحألوهيةاطالقواتيمهاجمةالغيورونأولئكيكتفولمالمتعصبة
ولملصصرالجزيةونيدكانواالذيناليهودإخوتهممصوتوأحرقوااوقتلى

يحيالمصالبادىءامعكاملاىالهفيرأىإذهذاكلهعلىحمابويوا

الهودىاإلرهاببهذالعسيجةعالقةالأنليظهرهذاكتببولسولعل

متالزمانانأصالصالحةوالمواطةالمسيحيةوأن

وأجههاالتىاآلنيماالعاجلةالةاط4اوالداغةالمبادىءهذهودكنص3
الرفمعهقيعنتسهيزلأنيقدرالالسمحىأنيرىفبولسفتطبولس
أنلميعقلوالعهتمقكـيريسشايدباأنهلهيدفكيرهنفيحياه

المـسيصأنوكمابالواجباتالقهامعنقاعسثجباإلمتيازاتشمئعالمسيحى
وعلىمجتمعهعنمنعزلفردفاليوجدمجتمعهفىعضووروامحنيسةفىعضو

ثاأسرعلىنرونالكنبنحقادولةوأجبهيودىأنالمسيحى

الدرلةبأنأفالطوننأدىفقديدولةبسالمتهمدفياإلفانإن3
المتوحشينائاساومنالوحوسهنوامانافضحىواألمئالعدالةألجلنحيا

باتباحصالنهممحنظعلىمتعاهدياارتبطواألناسمنجمامةهىوالدولة
المجاعةعلىاألفوياءيسيطروألقوأنيناالتغافاتهأهوبدوقخاصةفوانين

نإنهذاثوعااالبضريةوتسيطريائسيئالضعفاءضنطوثويظلموفها

محوهامنيرلياتوواجبماتوعليهالدرلةمديونهناواحدك
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كلنلوبهايتمقعأنبتدرالبنهدماتللدولةمديونالعادىوالمواطن

والمواصهـالتوالهارىالماءلنفسهيدبرأنفردهبإنسانيستطيعفالوحيدا
هالناستعاونأتيجةكلهاهذهفإنوالنأهينيةوالمدنيةاسمحيةوالحدمات

يتحملأندونالالدولةتوديهاالتىبالحدماتاإلنسانيستفيدأنالعارومن
صالحطمواطئابكونأنعلىيحىالمميحضماوهذاانحوهامنسمئوليانه

سئولياتهليمال5ءة

العالملتخليمىاللهواسطةهىالرومانيةاوربةاإلهبراأنىوأويرى5
صفيرةدويالتامالعالذانفرطتاإلمبراطوريةهذهأنفلوافونهطامن

الدولةيرىوبولسالـكرازةصهـةفىالمسيحىرزللومانىالىآالسالأعطكاوقد

هنابحنظيتومونمنالدولةمحفينرىكاالممانغتحنظاللهيدفىالة

بهاللهكلفهمالذىأمملبايقومونفإنهمميعرفوالممأمعرفواوسواءالنظام
يعطلهممأنالبمصاعدهمأنالمسيحىوعلى

تاليةاألفترةبدايةفىالسابعةاآليةتفسيرأ

يوفىأنيجباذىاالدين

ايوفىأناليكنذىانوالدمم

صنباعاأللمبشثألحالغنررالخثونوا

لأصفىزةاءيرهاأحمثاءنألال7أخماكنمصثبه
ررزسالتسرقالتيالاتزناالألنصهاموسأ

عةمجهكهىأخرىألوصإكانتوبذ4الكورإو6
ه49



ئةألعكينفسكقريبكمبتأنألـكاهةهذهي

ضاموصناكمـيلآهىحمبةأفاهاقـأبشوامـنعآل

الحامالديقعنتحدثتاإلصحاحهذامقاألوليالفقرةإننقولأنيككن
الواشةالإلدنأهلالجبابةضاكوبنالجزيةهناكبنالسابعةاآليةورول

حكوهاالتىالبالدالرومانطابىوقدالجزيةونيدهاألجننالحكممتحت
لاارادإأربنثدخوهىاألرضاجزدآلاكالجزيةمنأنوبثالية
هالفواكهوأشجاراالكوومإيرادخمسودفعفضهأمغالالفعالكانسواء
الرأسبريةهناكوكات5الفرددخلعشروهىالمكسبجزيةهناكوكانث

الفريبةفافالجبايةأهاسده56إلىسدة41عرمنشخصكلايدهالتى

دخولأوالجسورأارىالكنوعبورالطرقواشمالالبضاءبهلىالمحلية
ندفعأنيريدناوبولسعربةحيازةأوحيوانشراأووالوالىءاألسواق

نحتلنةفرائبمـنالعامالدينههذا

مديونينتكرنواالفيقولالشصيةالديونعنللحديثبولسعاويمضى

طلبةفسرواالناسبعفىاكنواضحةالوصيةهذهتبدووقدبشىءألحلى

كلمنإعنإءكامكبأنهاابيناللذنبينايضانحفاننفركاالربايخةالطالة

الهيطيننحوتنائولخسمنعروبآيستالمسيحبةأنيوضحدبولىالديون
اةلاإلظحدودأقصىإليمخوهممةهسئولياتألحمتعتىلكهابنا

ثومآيظلدلكومعيومكلاألدأءواجبندعنبولسيمحدثثج
ناورمجاترقاكبشمآبضثانحبانهولديقمفااألداءواجبهاد

إلييومبهلندضهانيالدىاالديثههومذائمآةنلمدصسفك
تعلخعىايتىاياصاليحفظأنايهفالدفههتايمملدلقثحدأرياظيدا

1



سههماشخعملنتركفإذايزنىلنفهوالمحبةدفيإنسلنسددفإذاالهبةي

05بضاكئرامحبيناليهونانفإنهمااطسديةشهواتهمافوبسةليقاالنان

وإذاالخطأمناآلخرينمنقذالكبيربةاألنقليألمحبتهمافإناماكسبا

وسالئاسجاةنهدموالتبنىالمحبةالنيقتلالفهوالهبةدينأحدسدد

يسددوالذىبالطفتومحهبلباقتلالدوتدمرالبةوترحمبلتبنفىال

يسددوالذىذتأخبأنمماكثرأتعلىبأننهتمالهبةألنيسرقالبهادفي

الذىالممنوعامتالكفيالعلرمةالرغبةهىالشهؤةألنيشتهىالالمحبةدين
قلوبناهشهواتمنتطهرناوالمحبةامتالصيجبال

تنيفىالمحبةكانتفلو5تريدهالوااللهأصمشهورقولهناك

لطاعةيحتاحلنفإنهإنسانحياةطاثهامحبةسيطرتوبقإنسانحياةمن
ااألخرىانينالقوكلعنيننيهالهبةقانينألنقانون

مقازاديد

ساعةكأألنأنهاألوفتعارفونوإثـغاهت

اثأقرلثأآلنخالصشافإلطانومألنصنيقطا

ارألهتاربولأالهماهىقداءحيقكمان

ورأأسـدآلونالجسأالللمةأغماللخخلع

والسئكهـربالبلىالألنهـارافي3ياطياقةلفمئللة
بل5ئحسدوااخامباالراوألباللنضاجـعال
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سداتذليرأاتصنروالالمسيـعيسرحاؤلثابسرا

او011110أشقـراثأألجللى

العربةيشبههفالو3الوقثريدركعظيمرجلكلمثلبولسكان
مققلمهيتمكنأنقبليموتأنعثىالشاعركيتسوكاناالمسرعةآلالمحنى

اشعراسايفنسونلويروبرتكتبوفدعقلهبهيخيضماكلتسطير

العهـباحوندىاليدصىءبئداءبسبمعبلقتدوليباحالعطبلةترجمته

أخمثىجإنوالجركطإلىواصنىعلىأفناءأتوقفولكقالظهرحتىفديآيبقى
ايجباممابأسرعالشعىتربأن

قادمحدثأعظميتوخفهوفقظالوقتقصريخافالبولساولكن
بهلفىبئءااهذاتتوقعاألوليالكنيسةكانتالثانىالمسيحمجاءوهو
ويإهتأدئياللنااراالسطمناأصبحوريماالمفاجأةمستبةكانتةلحظة
ألوشحقصرإنحياتناستنتهىأوالمسيحىءنتوقعهاسياللحظةدقولكن

مستعدينفلنكنأليومذكلىيتربايمضىبؤمكلوفي

اابنتزهذةاياتيترأوهوالمسيحفىالجديدةحياتهأضكسطيلوسوجدوتد

حزيخهيبديقةفىبسيردكانامزافانهكقابفىالقعمةهذهيحكىوهو

اهكدااغدآمتىحق5ايقولفأخذالصاطةالحياةيحياأنفشلألتالظب
كانيخمالليأبهايةالساعةهذهبهوناللماذااأليوآاليمودلماذالكن
خذوبقوأخذبنادىطنلشوتصنحهطرقعندماهكطيفكروهويبكى
لم7بكنهألكلماتورهلتبهاتتكررالتىالغبةايدكرأنوصاولوبترا
اترفيقداوكاندجفلسآأنبيوسعمديقهكانحيثهتعليواسعيذكر

اغليةوقعماأولوفرأتدأخذتهاويقولبولسكتاباتهننحطوطة
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واسرالبالمعهـاجعوألسكراليالبطربلياقةولفسلكالقولنفعركه
للجسلىتدبيراتصدعواوالمسيحيسـوعالربألبسوابلوالحسدباظصامال

أضاءالعباراتهذهففىأكثرأقرأأنأشأولمويقولالشهواتألجل

بوجمعادىءألبيوكصديقبدورجعتالمئمكظالذفهربتفلياليتانهنور
كولريدجقالوقدنةكلفىأغسطشوساللهيملقدليحدثيماوأخبرت

الثهكلمةألنويبدفىيهشفنىألنهبهموحىالمتدكطالكتابأنيومناته

دواالبشرىالتلبتبهشضه

ثموذجبمهنابولسيطيؤرهعاللتىالستالخطاياندرساأنالمناسبومن111
هالمسيحالبعدشحياةمن

همصديعمحبوناباألمنجماعةأوالتعقوكافتالبعاخطيةأل

بالنصرههعهويحتنلونفرحينلهيننونوهممارياضيةااللعالبفيانتصراف

مديدةعشواينزونالذينالنشبلبجماعةتمنىتافأصبسئاهاتطور
اآلخريىيزعجونفيااألشعظصتعنىأنها50ويعرخونبصـيحون

01يفونهممايعو

بالشرفنحالأمراأصكرايروناليونانيونوكاناخطية2

خبزضريحةنيتنلواإلظارطعامفىوكانوااظريشربونكانوامأمع
يننررذيلةالسكرأنىفىهذاومناعلراالسكركدأنإلالنبيذقهنبوسة

ا15أيعماالمسيحىههاينفركاالوثنىامنها

وكائتالممبوعيرالسرفىالرغبةفهىالمضاجعقأخطمة11143
حىالوثنىللطلممعروفةفعنيثهكنتلمثةاانحيحصمغتإدةوئديةظيبما
يحلواحيثالشهوةعلالحعهـولضرهنيحنكلوبولساالممسيحيةبهاجاءت
101آاااالللألنمم

فقدالنمىاإلنسانتصفاليونانيةفىقبهحةوهىكلةاخطيةث4س
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مرتكبولكنالسرفىالحطأارثـكابيحاولونالئاكطمعظمم5العارفيسه

إنهاممعقأوكرامته4والتعتيراهبمنحهغوالالفضبحةفعثىالالعهر
جهازاهعلداالشريرتكب

تركبوالتىتلجممأالىالثائرةالروحتعهفوهىالخصاماياخطهـ
أنءماهيئلذىيروحاإن001دأادةإةأنمنخوفآسلطانونةع11فى

فىغريناالويضعاألمامافىنفسهيفمعمنخطيةهي2الثانىيأخذالمكان
السيحيةالمحبةلضفةالمضادةممفةاانهاالخلفية

اناإلننتعمففهىسيئةصبفةليتاليوتانيةاقوهىسداطخطية6

تصفتدولمحكهايراهاماعندنةالحسصالصناتبدلالعفييرغبالنم
روحثعمفإنهامنهءاويتعمايقأآلخرانجاحمنئمكويالذىذمرالمالحسمد

هايمداالألنهعلسداألضحرينبركتبدينظرالذىاخالضيهرالشخص
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المقدارلصءحتراه

حاكىالتجنجوهظانألفيتدثهو5وئأ

كارفىاأل
رومبة

اليومتوأجهناالتزالمشاككروميةمنعشررابمااحاألصفيولمىلجيا
كنيستروهامدرستانفىنتدكانتحلليتاجتحذهىروماكنيسةثتواجكا

ونمدوعاتقيودكلمنتحررنافدالمسيحلىإنناإحداهماتقولمختلفتانكريتان

الممنوعةاالطعمةقوائموأنأيشربهأواإلنسانيهيأهاكممفالالمافي
الالويينسفرأوردهاالقالنجممةاللحومحمقواأنكمااثسيجينعلىتنطبقال

التحتفلالمسيحيـةبنالمتحررةالمدرسةههذوتقولموضوعذىغيرأصبحت

هذهجوادإلىبولسويقفملزمايعدلمماليهودكطالسبتوأناصبيـوم

كافشعناكولكنوالحقيتىكاملالالمسيحىاإليمانمدرسةإنهاقائالالمدرسة

فقعلخضرواتليلحوماكليأأنيالمالمببنقالتىأضمدوسة

ضيفالمدرسـةهذهيتبعمنبولسوبدعواصايوهايرافأنيجبوانه
الوممفابهأبولسمدإةاذااإليكانث

لسببيناإليملنفىفمعيفلهأ

المسيحيةيرىزالوالالمسيحفىالتىريةالمعنىسفيملممأنها

منبخافألنهوصايايمجموعةحياتهجمممأنيربدوهووممنوعاررقوانين
المسيحيةالحرية

أممافهفىفهواألممـالبجدروىاإليمانمنبعدنضمهعررلممأ3

يجتدبماكوهوسيئةبأممالأويعملهاصالحةباكالاللهرضببهأةيظنيزالىال



طزيقعنالبعملهالتبريراللهمعالسليمةالعالفةيهسهبأنيربدايزال
001لهاللهلمافىال4الهويفعلمافييفكرانهاإللهىاإلشام

كاربووأالالضعلمجاباألخيرحبواأناإليمانيفىاألقوياءمدئابولسويطلا
باالكقاداتيهاجموهأو

فكريتانمدرستـانالكنيسةففىاليوآقائمةالمشكلةهذهاتزاوال
والتىةبريئسراتتضبرهاالتىاألشمياءفىضرراترىالالقالمضحررةآلالمدرس

ابقتتفالتىفظةالىالمدرسةوهناكالـكنايعحةيدخلأنيجبألسرورأنترلى

اقورفالمدرسةبدجؤاربولسويتفضررهإلمتحرريراهاالئىالمسراتمن

نالفىوعندمافالعطفباالحترامةالمحـاففالمدرصمةأصحاببابلأنيطلدكنه

أشياءثالثةنتحاشىأنيجبالمحافظةالمدرسـةتابعىأحد

تودىلنالشخصهذاشلعلىثورتناافضدفإنفتحاشىأنيجب1

التعبيرفرصمةنعطيهأنفيأىالىفىخالفناكلنبهمافإنهوعليهةنتيجةإلى
وإدراكبتعاطفلهنستمعوأنففسهاعن

ومننبرحهإنمفانأىمنضحكنافإنالسخريةنقحاثىأنيجب3

فمخصيحتقدممانسخرألقالجريمةومنإالخريئعقائدعلىنضحكأنالخطأ
بلخلرهآلويترلثاالخرالطرفتجحللنالسخريةأنكامقدسأنهاخو

بهاغسكأستزيدهفإنهامكسبا

حمقالهافظنميثمخصننظرأنيجبفالاالحتقارحاشىةأنيجب3
االحتقارانزمهأنأويجـبلهملكهىالثمخعىأفـكارفإنقديمةمودة

هغيرسميحيبنرأننايط

هىأضرىترجمـةنترجمهأنيهنأنناظركرالعددهذانزكأنوقبل
فىتثيرجمادلةفىفورامعهتدخلواوالاإليمانفىالفيفبالشخصرصوا
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أوالهادالتاألسئكمهعفئالقوئاأإيمايملكونالداسفبعضالثمكوكفسه
بسيطاآلخرالبعضإبمـلنولكنالصعبةاألمورفيالتتاكيريحبهممبععو

ندكريججانولكننفسهالجدللبىانحبكنماوريمااإلستنياهاتتتلتله
األسئلةكلوجدنالفذحكيمرجلقالحستامجادالتليست4للسيأن
وتوقالواألجوبةاطلولعنفبحثألناآلوانانوتثارأنيمكنالى

يكفينىالشكوفمامندىعنفإنمدهارربمهتاأنتالىاألشهاءعنضيرنى
كانهعاباتإإليتودىأنيجبأنهاهىالمناقانلتفىهامةقاعدةوهداك

هناقمئهـاتالفنىنتيجةبالاألسئآكانهاظهرتومهمامحيراالنقاسموضو

بدونستبقىاألسئلةيعفىانمحيح9األجوبةنجدأننحابلدعوالكمنسية
الثابتةالحقائقيعضمنمتمأكدينلنخربهومخقاألقلعلىلكق6إجابة

االخريننظروجهةمعإلعسامح

ألضيفهاواشنكلياءكلأنوواحد

3صلياةالبمنكلالةهنايزدرالبقوألكلاة

قبلةأللهألنصلياهنكلياةئأاليدنوال

لثإدتهؤلهوغبركعبديئاثيهأللأنتمن

24أن4ادرةاللهألنسينبت4وات5يهسقطأو
روماقوانإلخاعمةأهلبعنىراسفقديعالجهاالتىالمشكلةهدابولسيوضع

ايبقولكلبأواكتوااللحومكل11جمناليعفىاهتنعفقدالمأكوالتعن
وفىاألطعمـةفىسثمددةقوانينراعىالقديمالعالممدباناتبعضوقدكانت



ثربمأيخيوناألصهوكانتوجأاليجبالقبالخيوقاتقائهـةينالالوي

محـآيونهايأطعاملوجبةخاصةإجرأءأتموكانتاتشدفىالبهودطوائف

جبةاللىهلهنهالطامهنذجهزونالكوكانخاصةمالبسويلبسونقبلهاتحعونيس

خاصةامطهقوانيتيتبعونكانوانيثاغورهاتباعفإنالوثنىاالعالمفىامااظاسةا

الدشرجسادأفيتوسجسقظتلهةاهىالناسأرواحأنفيثاغورسعوض
لتسكنتعرداإلنسانروحأنإذاألروأحبتدامينيبومندكانالمقابرتشبهالتى
إذاإالتنكسرالقةفيوهكذاانباتقىأوجوانفىأواخرإنسانق

الذاتولحصوالدرسعكوتايقئعمىىالذوالنظامالطهارةحياةنسانالعاكلق

يوجدكقمسيحيةجماعةفيفىهنفولأنوفياالحمومعنوأالمتناع

هبانسميحيؤهنواأنقبلراألفهذهمثلاعتناقلهممسبقاشخاعط

المتحرليوالفريقالفكرالعميقالفريقفريقانااألولىبالكنيسةوجلىوقد
الهافظالفريقحتتارالمعرضالمتحررفريقفإنجهماالمحدقطراظبولسويرى

هذهفساليومحـتىزنناوالويدينهالمتحررالفريقسينتتدفظالىالفويقأنكا

يناهفىكنإانرقاهذه

حقمنليسإنهفيقولالممثكلةهذهلمواجهةعظيمةقاعدهيولسويضع
ممنولمافقطلسيدهحسابيعطىالبفإنهاخرسيدينتقدعبدأنأحد

الناشأنمنليسأخطائهممواكتثمافاانتالدهمفإنللربساعبةالناسكل
فإن1أوساقطئمأنبماءأحلهبهلىفىأنحقنامقوليشفقطاللهحقمنهذا

بجوبيرإفهجدبإخالعيبةيسكمنبقكلبولسوتولوحدللهالدينونة

ويثبتهيقيمه

إتحررأألفريقكمفىاكاإفتقاليدافشسكالمحافعلالفربقترىأليومزلناوال
يتصرفوأأنايدؤفيوالنكرمتسعىيلتتدونوالمحانظونالنكرائـع
أدآئديئاآلخريئاحقأألنممىيخقلبهنو501صمحيحةأئهممهميرونهقاريتةبالط
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أنكمتظنواأنالمسيحرأفةفىأرجوآفظينالىلالسكتلنديينللكرمويل
همخطئبنتعكونواأنبمن

اآلخرينإدانةولنتركالكنيسةمنواحققاركراهيةكلؤيلأنيجب

اخالسههخمشاطفينلآلخرفيؤمتفهمينوحدهالرب

الهدفاتلذانحتلفةطرق

لرحهـثواخربرمدونصبريرهاورتوا
8صس3وصاهكلر5

ميمالذىعقـسلةفيولواصلىبهز دءياصيوم

ففرئثأيزماإتميمالوالذىتمقيفلرمماليـو11

هـغمثبأألصلفلردثءأء3صلىادىوألذئماليهت
أللهريمدثوصلالةالنلربلمداألزائذىألله

4156ترو

كانفقدحررينالمتحفظوناظثافلفأخرىنقطةهالبولىيقدم
هؤالءكانلأصأنبدوالالدينيةاأليامبعضابمراعاةللفايةيهتمونانالفظون

بدنتدكتبأخرىرسائلفيالفكرةهذهعلنبولسوتدكتبيهوديآ

قدأكونأناعيكمأخافأوسضينآوأوقاوشهوراايامآأتحفظونالضالطيين

عليـميحسفالالكولوسيبنبدبوك4115عبثاجممتعبت
األمورظل1سبتأوهاللأوعيدجهةمنأوضربأوأصفىأحد

عذاباألسيبتمنالجهودجعللقذ26971فالعسيحالجلمهدوأماالعتيدةا

الربيوميبطلأنيدبولسيمنولممسقحيلةقاسيةبقوانينطوأطوا
فإنالمسيجةامقيدةاإلياليهوديةاألفكارتسربمنعثىكانوامخنةابدا

443



مارىيرةالئمهالمرسلةكانتعددماخاصيوهضظمجردمنأكثرلسيحية

وجدوهاوقداألباتعرفتـفىلممتتاليةسنواتثالثمدةاالباتسيورق

فتداألحديومكوخهاتعملحمرةووجدوهااإلثدينيومالعبادةتتيممرة
سليسورعبادقعارىبنيقولأنيتدراصدأننظوالفكرهافىاأليامأختلطت

فىكوخهاأصملحتألنهابالىيرمسرتأنهاكأومرفوضةكانتاإلثفينيوم

المبادهيخصحصلمأنيجبهاميوماربيومأنبولسيضكرلماألحديوم

الرببلالمومالتبدفإتالناعبوديةيمونأناليوملهذااليريدكانكنهو

101يومصربهوالذى

ممرالةهدرسقأصحاببينوالتعاطفبالمحبةبولسيطالبهدامندبالرغمم
واحدهدفهمافإنتفكيرهماأختلفمهماإنهيقولوهووالتحررةطةالمحا

الحمماليأكلأحدمايجلسوعندمادمهوأنبالربيهمأنيريلىهافكل
العالمأجلمناربالشكرصالةيرفهانكايهعافإنهماالبقولأكلواآلخر

استحمالعلىمجبرأولسثمكندريةاالإلياكاهرةأمنالسنرمحتانةطرفهناك

فإنهماسيصالنغتلفينطريقينعلىمناخصانيسافروعددمامنهماواحدطريق

وأنيوحدناأنيجبالواحدالهدفبنبواحماويقولالواحدةةالوإلى

11أتفرقناأناليالختلفةالمارسات

أنهمتأكدأهنااإلنسانيثونأنيجبأخرىفكرةعلىبولسوينبر
والنتبع6الجماعةالنتبععقلفىواحدصفليتيتنالصائبريقالطفىيسير

لنفعلتلالناسكلعلهماقعلأناليحباالقتباعنطتياكدألمقليد
املىأنإليووصلناءوعهليناوتأملنافكرناقدنكونأدطبعدصوابهوما

11اهوالعمواب

إحدىهذهباألسففإنلمالنلفاعلىنظرهوبهةيفرضأنمانإلنميككنوال
العـبلدةفىوطريتتهدتهوعأذكارهأناإلنسانيظنإذانكنيسةلعنات



أحدقالحسئااخطأماعداكلوأنالعمححةوحدهاهىالدينيةممارساته

تاضضأنالتلسدكنفوتكحلفأفعالتشالهيدكتجدهماصءالحـسا

ولكنالصوابفعرفأنواجابامنأنالتفكيرفىسكيختلفاخر

معناأخظقواإذااآلخرفيعالصوابهذاقرضأنالعصحيحمنليى

نمرفوضاةخعاأنهممهممعليحئا

لةمقأآلإستعا

ررءودتأواللذاةثىمحأييماولأايثهألن

هتفاوإنخيشبفالفعثهإدثألءالذاتيماء

ألةقلاردثزتانلعثمـناانةنوتذبفل

علىشودوعاسأسكرأوقامهعالبلهذامات

وأالمواتاءاألن
4179رو

اآلخوفيعنمنعزاللننسهيعشأنتدراليمناأحدابنهنابولسيقول
اللهعننفسهيعزلأنأحديسضعاعوالبالناكطومرتبطباللهمرتبفإنه
الناسعنأو

ومستقبلهوحافرهماضميهفىالناسعنبسهيعزلأنأحديستعموال

قالكاسهطعيلمفهوىااشاعنبسهيحزلأناليقصوانه1
ثوالزلمللتقاليدمديونهناانفاإلنسقابكماكلمنجزهأنا5عولص

بماضيهاشيفعلأنقاإلنسانأنصمحيحالجدودمنجاءئهالتىوالوراثة

الماضىنهجاههاهعهيأخذإنهاالصفراليدأمنأنهأبضأممحيحلكن
أصلهعننفسهيعزلأنعاليشطوهو1معهكياالماضىشهودوسحابة

9إشعياء59أحفرمنهاالتىالجبنقرةعنأو
03



فيعهانحالتىالحضارةفإنعنقسهيعزلأنيقدرالوهو

بسعدأن4بسلويمقادرفهووحدهفيهيؤفىاإلنسانيفعلهشىءوالاماطتر

فدكلالحينإوصأردياءاالخرفيعلبأنبسلوكهقادرأنهكايشتيههأوضكير
نتائجنعملهعلولكلإللردىءأوبالصالحاآلخرفياعلىتأثهراواح
أناليقدرحياةحزمةفيموجوداإلنسانأنبنجايطافىعلىزوفى

مهاهيهـرب

يسطهاحياتهيستلمفالمستقبلعنقسهيعزلاناليقدروهو3

بذانهاقائمةةدافىاإلنساناليسورومادئاورنههاأطفالهفيسمفيره
ظلعأنهاألحياءعمبدأيدرسسهـتهرشابعنليظسلسلةفىحلقة4لك
وقالميكرومحوبهفتركلحظاتفىتتوالىألتىالخالباإليميكروسكوبهفى
برليتنامصهذه5اضعيفةحلقةأكونفلنممنسلةفىحلقةأننىأرىاآلنأل

مرتكهافىالتوزالحطيةأنلمينصاطااشيالمستقبلنتركأنةالعظي
أالتوقفثيراتتدمثىءاسلمملةولكنهاوحده

المسيحعنتمسهيعزلأنإنسانيستطيعوال

نعملماكلكرىوهولحظةكلفىمعناموجودحىحااألنا
والذىالقامالحهالمسيحمنيهربأنإنسانيقدرولنبصرهتحياتناوكل

عنهنحفىنعملهمملوالعنهيخفيالكانالواالنهنايا

للسيحعضرفىنعيشلمالطهذالىإنناأالمسيحعنيعزلناالموتوال3

يمونلنالـكاملومحفربهائهفىسنراهاآلنىالعالمفيولكئناالمنظورغير
011محألىتتودالتىايبوابةسثطنهايةالموت

بطبرسوبالمسيحكاالداامرتبعلفإنهمئعزاليخياأنإنساناليستطيع
لذألهيعيشأنمداأحدبسثطيعفالهذاوعلىاألبديةوالمناكاليحطمها

لذأتهيموتأنأو

52أل



القضاءأماماناس

أيفهـااأأوأخاكتديئفامادبمأتأماأ

أمامفةفدهد4ث5أخاألاءجكدرىاذات

فياقأقوألاتحـىنااوبمألعهباسىكره

أددهحمدلعهـالذفلوةهئجرل3وهتمهلى4ا1

لتهءحسـاجمقفعطنىههءاواح4كىفاءذا
اشعط9دآورأنئاصواآلخرينإدانةمنيمنعفاأسايمىسببهناك

محرةالةلهتآوبرهاانتضاءحمتحتإكفناافضاةفلسنائهأنفسفاعن
انقالتنيقولونيوداهعلمووكان32عإشحياءمماتبولسيقتبس
عنآصاتعطىأناتددرحقاكاللىتحياأنيجبولذلكيحايكملجأالقبر
حقلهوحدهالدهإممهئباركالوحيدالقدوعىالملوكلملكفـعلتهالذىلمالصا

اآلخرفيوريتضىأناللهفضاءعرشأماميقفالذىنسانلالوليسالقضاء

األعظمماتاضىاأماممعهالواقفين

لةكريلىهناممنهالمزلةإشحالةعن79اآلياتفىلسبوتحدث

أياموفىالديانااللهشصأءاميتفعددماوجدااإلنسانفيهايقفواحدة
مبانىنتالمدينةساحةمقركنفؤعظحتهأوجفىالرومافىالقضاءكنبولس

أكلثرجودبهتقضىماةالروألدالةوكانتالقضاةفيهايـبستعلوعة12

بوويقولاقضاءكرسىمعبئيمرفالرومانىوكنقضاءكرصثمن
طاعاتريمافردهبىإقاةاوالهجصالمعأهامكرءىيميقفهداواحدكلإن

نبشطأفلتاورباخرإنسانصممفاتلنفسهبدعىأنالعالمهذافىاإلنساكا

852



ولكن5زوجتهرجاءأجلمنابنهعنأبعناوالدهممانةبسببلعقاب

جماتويحضرونإنسانبموتعلدمااتهاكرصىأماموحدأسيقفإنسانص

الميتصمدوقعلىويونواألصحاباألهلمعيجالكليسةفىللصالة
اليدخلنااامعهيأخذهاأناليقدرالميتولـكنحياثهفىألهاالتىوممةاية

معنااخذوحدهفىأللهأماموسنقفعرايامضهوسنخرجعراياالعالمهذا
لمناهطفىبليناهاالتىوالشخصيةنفوسناإال

الهاكرصىأماوحدناف5لهاالحضقةكمهىهذلنستلكن

واستحمقاقاتههلناكلفسيبقسىءصمنونايجوولنالمسيحعنقفننابئ
يقدرلمفإذانظنممارحمةأكثراللهإنالمعاصرينايـتابأحدقالوقد
اهبداأيهاحسناولسبفإنهواألمينالعا4اهبداأيهانعمالنايقولأن

بيرأةافىاديمءبذالثآلةرطكانتءدأكرهكالاأةاقاظالردىء

أجلمنخطاةكنامهمابحبنايكنهالبهرهنااللهأنقيقةواطإيمانهعن

لىمحثهـنابنولكنوصدينالديانأمامكرسىسلقفإننا5فاديئافيالس
شفيصاأنهوسنجداللهآوأماوتنافيمعهفسنقففيالممس

رانصبايروضهانةال

واأاإلحيرىللىبعقاائفأناإضاأئحاكسنمفال
كدصص61لهص5ءاص

معـاإىةمثاومصدمةالنالءوالقرزابه
ىدسصددصهـص

االابئنجساشىءسأنلرحمالربأفيقنوم

وكأصنفإننجسهرنممآفلهسفئابهن

ااسبدإكنتفلنمنتيخرناصامكابممبب

952



ألجالهحممالهـماائذىاكذألصاييطإكخا
01كمالغمسقرعلماة

والرديئةالحياديةإخهاثيرةأشياءبمعنقولونونالرواهكان

ربماالفئاألشياءهذهبهاتتناولالتىالطريقةعلىيتوقااألمرولكنحممالحة

وشرافسادانييرىاخرشخصالكنفنياألفنليذبالنسبالرسحكان
مخونقدرآلولـكنهاومصدةبنامةالبعضنظرفىمامئاقشةتكونوقد

اهاهـراتوالموالقسطياتاللمشاطاتبالنشبةالحالوهكنمامحراقاوهرطقة

والفجساطاهرااليياذاتهفىالشىءوأممنةضسطاالخرويراهافيدةاحد

بهالداسيتناولهالثالطريقةعلىمتوقفتاننجاصتهأوطهارتهإغا

ماشىءفىضررااليرىقداسااإليمافىالقوىالشخصينبولسويقول

فلهأنهلوعليهضميرهويثورلمهالشريمنييرىشخصاضعيفآتلكن

هنهاالضرراألحديومالبيتخارجرياضيةلعبةأنإنسانيرىقدمثولنعط

بقعدةيابأنعلىأجبرتهفإذاكرةالةبهفهيصطدمقدغيرهضميرولـكن

المتحررالمومنيراهارةأشياءكثوهناكالعمللهذاسمتريمغيرألنهضميره

شىءفىالمحلفظاشزكفإذاوخاطئةضارةيراطالمحافظمحنومايدةصالحة

اطأايفحلأنهيمشدألنهضميرهيتبهذهمن

شىءكلفىيفكرأنالمسيحىويصهنهناءواضحةبولسونصمهعحة
إناليقولإئه5أينهآاالخرينعلىتأثيرهفىبلفقظنضـهعلىرهال

أنويجبلناملكوهبادئدا7راءنافإناالخرينراءبشأثوأنيياراءنا

ليسفيتىاياديةاطاألشياءعنيتحدثجمنهبأنفسناقرارتفافيهافأخذ

والتىالمسيحيةالحياةأساسياتمنجزءأوليستصالحةأوةرديئذانها

يناالضنضايقأنيجبالإننابولسوبقولاطياةفىهامشيةيعبر



كااجهتهامنضممائرنارعجأنيوالاألشياءهذهمثلفىتصرفنا
يسودناوعددماياةاطبسودالذىصاضبةفانونفبناالضرينميرىزعجال
115بازوواياتاجمرفىءبهنووإمتيازأثناحقوقطاقحنةالنعودالمحبةونقاة

احريةانجعلأنواليـجـبإلتافهةاألمورفىاالخرينرضارعنأنالث

مخزنأنتسضحقمتعةفاآلخرينمشاعرلنجرحفرصةالمسيعفىاماى11
تلجصإنيقولينوسأغسطالقديىكاننحطمهـممأومببهاباآلخرين

سثليالمسيحيةلكنصجحهذا5كاتريدمالوااللهأصدهواياأوصا

أيضابنالينالمحهعبةبلفقعلاللهمحبة

إلمممميحيةالحريةخطورة

هوسبلرباوشهـأكاللهوتصغذقيئهأأألن
5دشءكادسد

خدهننالنالقدسااؤوحفىحوفىويمصالمبر

ضدا3ومزاللهىءخدمرصوفذكلهفيمفخا
هووماااالااثهواماعلىالمذافلالثاس

4عمالطعامألجلالتنقفىةلبعضصابعصثاناابنن
55ءلر

الذئأسمافيلإلخى4كىكةظاهإهاألفهبمالله

11001هبهءرةلئجاة
12الأو4آلروهـ111

أىبىنجقد11ميحـيةالممابحريةامتـللسوءخطورةعنضابولهـسيتحدث
بأوامرمحزمةكأنتاكاحياتهاألنأخطاراالمممميحيةاريةاافىاليهوس
المسيحيةولبماننجسةعيوروتلكئزةأطعمةفهذهراتحفوونواه

2أ11



المسيحيةأننالظخطورةفبقيتواحدةبخبطةواسالةهذهكلعلىت

المسيـحيةالحريةأنبولسيذكرولذلكيشتهىمااإلنسانكليفعلأنتعثى
اشاطفالهبالمتحررهويقىالحوالمسيحىمثالزمضانالمسيحيةوالمحبة

هغيرهخ

اإلنسانمميأأنليستوهىاللهملكوتهىالسيحيةأنبولسويذكر

برإنهايئاالضفىتفكيرفيهاعناصرثالثةلكنهائحوىمايجبويمئمرب

والتعاطفهوالنفهممعليناالطاساألولقواطحقوقهموالناسئهاإعطاءوممناه

المسيحيةألنمسثماعرناأكثرمناآلخرينشاعربنهتممثيالمعههرفأنجـردفب

إعطاءبينمالحأنبهاوالأخيراناونفولمأوالاالخريننضأنتيلمدا

الجديدالعهدفىوهوالموهىاقنشتصرفةأنوبينحقوفهمالناس

يشملبكناعاإليجابىايسالملكنسلبىشالمهفهذاظالمتاعبكياباليحنى

الناسبينالعمليمةالعالقةالمألعهفىاليهودرأىوفدانإنسانرماهوظكل

ولنالسالمالنجدفإننااءمانئنفعلأنتعنىالمسيحيةاطريةإنقانافإذاهوبضهمم
عالقةفىنكونبأنروطةمعثالمسيحيةاطريةأنذلكأاللهملكرتفنكون

نكونأناليحنىألنهأنانيهاليسالمسيحيةفىوهوفوحوهىينباالضسايمة

ينضاثحزنسحادقىكانثفإناآلخرينإساديعنىبلسعداءفقظنحن

إليواألهلالفرحادحالهويسعادةالهافىالهدفنالمسيحسعادةتاليفهى

المسيجةاطريةليستفنأخذهنعطيهمتبادلشىءوالفرحاآلخرينقلوب

األمريففاامهرفيلالإسعادلكنهااآلخرفيمحئعاعرعلىدوسآأإ

لدمميحعبدأيصبحفإلهوالفرحموالسالبرفىاإلنسانيكونوعفدها
ونبي5يعسوعمايريدلنفهأنبليدمافىنفعلأنالتعىالمسيحيةوالحرية

مايفعلبلكبمااليفعلوهووشهواتهعاداتهعبداإلنسانيهونيحالمت
لعودفالقإآل4بارهاالحياةعلىالمسيحيسمطرعندماولكنعليهيتساط



يسوعمحبةطهرمايفعلبلوذاتهومزاجهملذاتهيرضىمايفعلاحبها

ينلآلخر

السالمهدته1المسيحيةاليركةالهانىالهدفبولسلناويقدم
أحسنفييعيمئمونالمسيحيةالعائلةأععماءفكلالمعالمماهوعلىإذآفللعكف

تدفأنالتستحقواالنقساماتوالمرارةاركالتحوىالتىنيسةوالىقةط

هوحسبإنسافىمجضمعلكنهااللهملكوتمنجزءاستوهىنيسةبم
وفكرةلبعفىبعضاالبنيانماهوعلىكفظنههدفإنهب

فيالحيةاألحجارمثلفاألعضاءيدابىالعهدكلفىموجودةالكسنيسةكبناء
مةثوويقويهالبناهايثبتوصاللهضدهوالبالءيخلخلماوكلالبناء

كانالبهنيسهبناهفيهاالزلفئالتىالمراتكلفىأنهالموسفمنولكنالده
وسيشرقاألولالمركزعنوالبحثالناموسيركافاتاةشيئاالسبب
حقوقهقبلواجبانهعنفتشواحداهناكلآنلوالكنيسةعلىجديدفجر
غيرمويوتيجرحبأنحيةالمسيحريتهأمشمالمىءيأناليجبأنهعرفأنهولو

إخوتهواحدكلفهايعتبرمتحابةجماعةالكنيسةتكونأنبضعيره

مورهمثعىويرا

ضعيأاآلخضـراما

وألاخمقئثربوآللخأاكلالتأانحسن

اكأيضعفأؤإهثراأوأخركبهيطدمشيئا
لمنطوبي001اللهأمامفسكباكنبصة5اندإيه

تألبيئاائذىمأوأيستحممافيأفسهيديهال
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وكليمانافيمنأشذلكألنلدانء3صلأان

هخطحةنهواناإليمنمايش

ثمـخصأيحطممتدلشخصانامابهونبنلنقولأخرىمرةنعودنحنها
عليةنعمائحهنابولسويقدم5اخر

ههمينغيروالشربكلأألأنيعرتالذىاإليمانفىلقوىنصيحة1
وصهـللقداللهوبينبينهالحريةهذهليجعلالمسيجةالحريةمعنىفهمموالنى

فىبحرشهياوحألناعىنالذلكيعمثهوااإلبمانمنمتدمةمرحلةبلي
ولـكنريةاطفىحقوقهعلىأسرشخصمنوآإيعهايصللممنوجه

يتهصأنواحديظنفقدوأنانيتهإصرارهنقيجةرأىمابدحياتهمالهاألسف

إليالثحرهمتعةعندهاظرضوربماكانالخرلشوبالفرصمةتعطيهالمجحفي
اظريشربيراهأعلىمثاليتخذهكانبهمعجبآشابآولكنرالخط

التهامحةإليفيجرفحدودالنفسهيضعاليقدرأنولبهنهمثلهفيفعل
حريتهيضبعلهلأواحدآشالودىحريضهالناضيمالئصخعىيستخدمفهل
الواعىنحاكنبطاتعكالمسيـحيةإنقدوةيتحذونهذينااآلخرينرخألجل

توقعكاأكزضحايالهفسيجدنفسهسيحىايضبطلموإناالخرينلخير
ثىءكلولنفـحصضرينلالثآهالضاعناضاماليكوننفوسناحتىلنضبط
مومنكلألنأيضآناغيهىعلىتأثيرهجهةمنبلفقطعيناتأثيرهجهةالمن

عنصئابقالمعهيتعاملونمنبهلوعنصهعنوممئوليألخيهحأرس
استعمالفاإنأحدلقولالحقاللهفيحفظنالياباأذلىوراقتهكانتشيخ
بليهأساءاحرية

هبسرعةيتعثرالذىيرالضمصاحباياليمانلضجفنصيحةوهداك2

أناليريدألولاألغإلةإلىينضممأنهأواآلخرونمايفعلهيفملأنجهنحنهايمونرب



اليرغبواقدبهاصشهأغلبيةعرعيفآجمونأناليرشيوقدأقليةوسطمون
لسببأمرينعلأحدممنبنيتولوبولسهمدفئمركزهكحانظعةإظفى
ماشيئآأنقلبهفىإنسانففبماذاسخـطيةيرتبفهواألسبابهذههن

ذابارتفإنجهتهمننبإكاإلححسامىقبتخلصأنيسضمولمخطأ
وليسأخطليسالذىاطيادىالمثىءربماكانخطيةلهيمونالصل

التصونبأنهاشفلعنبإيمانفعدهنجعلهالذىأندوصحهحآأصوا

نعنلإنكنالـبنوصوابهبصحتهاالقتناعيكونأنيجبمىءعلعلىالداخ
نكونفإندايفعلونهالناسكلألنأوومدحهممالناسرضىلنربحاشين

لنفسهرريةأناوإحدوعلىكلإخوتناألهضمافىحراسلسناغطئين

الصوابوماهوالخطأماهواضميرهاقتالحسب

4الشريمءالءات

إفأصةلهنحىأناءاألقونضنأعافـيـجب
واحدبهكزإيرضإقمممشازصـىوالبلضحفاه

ضناأأتاألعييحالدانابقضاألجلاارزثرقريبهمـحأ

تييراتوبهوصمظاكتلللفييهيرضدم
تشئيمنبيمااهـلألنعلىثومعيريك

فىساهـيمااوالعرثالمأجمرإأحتىاتصابنالالست3
الضبراالوليئطكئماوجاةلناصكوناسمبألم
صهبمبيااهـثاواصدأايخساهااهواهأنةايزا

52



ارئةأباائهتمجدوالـكىيسوءالمسمصيححسب

وفمءواحدهواحدةببقسعالعىسرح
5296روهية

بعضاهممبعننحومنالمومنيتاواجباتحـدينمكنأفقرةهذهفىبولسبوالي
هذهلناوتقدمالعميفالمؤمنأخيهوالقوىالمومنهسئوليةعلىوينبر

الروحيةكهوالثومميزاتعالماتالفقرة

يرضىخرلالواحدباعتباركلالمسيحيةالشركةميزأنيجبا

االعتاراهلىأنعلىإخوتهفيبلقسهفىألواحدمحريةفالللخيرقرببه

فىوبنامهـمماالخرقيخيرعلىمملثأنسكببلطفياطيمونأنببال

يحيطبالمحبةعامللـكنهإخوتهمعفيخهاونكسوالالمومنليمثااإليمان

االنتقادأتحلالباالتحبارنبجوو

عاتشنيهاالمومنليجدالمقدسةالـكلمةبدرستتميزأنيجي3

معثهالمعامالتسجاللناتقدمإنها1ينبطريالقشجعاللهكلمةلداموف
معالشرقعلأنمنونتألماللهيرخاظنمملأنالةاألفضلأنيظهرثمعبه
وأنوالمالحالخنرهوادوالنهائىالنجاحأنذكالمتاعبلنتفادىالناس
ولكيهسهالليساللهطريقأنيناقىاللهوكلمةالمثرسالنهائيةالهزيمة

االمستقبلوفىالحاذسفىقيمةذاتحياتنايجلالذىالوحيدريقي

عنمدماإنههوايتامحسندرأفىيقالالتميضةالمواعيدلنامتاللهكدآلب

تكتهذهضعوبقولخروجهقبلكتابيةإيئلهمميرددكاننلةيزورطكان
وفيهاكالمهاليهمحرىاكاللهمواعيدهذهإناطلوىلمحانككطة

اطهادفىونضئمجعاألحزانفيففتعزىاطياةمتاعبلنواجهاناالقوة

القوةمعناهألناالحتمالمنأيعدهوإإلنباكفتفأنيجب3
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المنتصرةالكفاءةهوالصبرمجدإالتحولهابلفحسباألمورالتتتبليى
باةاطبهتجىءماتتحمليتىي

فهوولذلكخيالياوليسوافعىوالمسيحى5شيزأنب4

تفاوكبلياةاطصعوتإتيرىالالذىالمبتصرالرجاءتفاولالمثفائل
ثلتعزفسيمقءالرواذسرسمماألمورمصاشعلىالمسيطراللهفىالثقة

شىءكلتعلوشىءليمبرىالممميحىالرجاءإن5كانهافىوأحدتبقىوقى
حمالانيأواإلنسانىالعالحرجاءليسإنهاإليماشإللهرجاءألنهيأسبدون

أللهقوةفيالرجاءلكنهاإلنسانيةجزاتاكأواإلنسافى
سئؤخرنجةمهماكانشالكنمبالوفاقلمسيحطالشركقتميزأنبب5

اأعضائهاطببالوفاقتتمثعأندونسخيةوءطاباهارائعةوموسيتاها
فيهاليثىأوالرأىفىاختالففيهاليسإنهالنقول5ليستكنيسفهى

يثقونألنهممماالحياةتمشكلحاواتدأعضائهابننقولولكنهمجادالت
تتسمهممأنيمكنالتىاالخثالفاتل3منأعظمميوحدهمالذىالمسيحأن

صهوتةننمنتميزأنتستطيعوأنكباالتسبيحتتحيزأنيجب6

سأبـماكتيضقالتاصمبتهجاممبخاأوكمآشامضذمواكنبنالشخص
إنأاللهأسبحأنإالاألعرجمجوزاالرجلأناأئلأنأسمدحماذا

أنيعمالنهشهسرالفرحوسيظلباللهيستمحعألنهبالحياةيسضمضعالمسيحى
لخيرهشىءليعمليمالله

ووحيهاومثالهاوقوتهانموذجهاتأخذبأنهاميحيةالممحةالثوتتميز7
وعندماها965مزموربولسويفتبسنهلميرضأالذىالمسيحيسوحهن
عنقيلتالتلالكلمةانفسايستحملالضعفاةأضعاتانحتملأنىبوليفول
مهنفميسعدأنااآلخربنفيإليخدمأقابىمكاخثارلقدلعهـليبهالسيححل
هاتفاعهامنواحديحتذيهكلأنيجبالذىانموذجبهذاضعفى
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هاآلشاآلةع

أئضااخانمأنكمادعفماهضكملوااقهلذلك

ااقدصسهاألسرحإنولوأأللهأمجدقبلمنا

مواجمدتكلحلىثهاذقلأمنصاناظخادم

ازتعاأجلمنثهااوااةممأالاوأكلاالباه
مم2االفطسأحمدككذإلأتمنمئهحربلهوا

اإلمميـااضئاواحضاأهتتولوكالثلوأر

مماالجع5تاباقاائحدوأهإضا40صثهع

إئصعياهوللةضاواوبالشضصيم5ياوائدحوه
علياممأالعلىصوهـليموائقسايمئىأصئلألونث

كء3ءارل41اإكسيءواالرممءرطباءنهـم

قوسازجاهافيردادواالىاانالفىصالمورورص

هررسةاأزوحعأ
31أل51روء

السكنيسةأعفماءلسالةالىهذهلىيراألخالنداءهذاهنابولسيقدم

ممموايةاوداويعلنليقحدوااإليمانوضعناءأفوياءويدعوواحدالييكونبرا

خالفاتهناكبهونوتدالكضيسةةأسداخلالمسيحيةأيشركةإيجادضرورة
المسيحمللقدبطنايرلهوإخالصئاواحداآسميهناكلكنكثيرة
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بالوجاءاليهودىءالناموصوخضعبهودياولدلتدمياواألمـممايهودلا

األيهؤسالشعباالباءالدهمواعيدليحققهذاكلهمحلوقديهودىكمواطنالما
ولكىاألمممألجلأيناكنمجيئهولكلىأواللليودىاظالميابهىءوحتى
الكللشوتختلفالقديمالعهدهنإتاأربعيتبسممرةالةهذبولسرهن
الترجمقـاليونانيقللعروفةمـنيقتبمميهألنهالقدحمالعهدفىعنهابوليهسثعلهاالق
التثنيمـة8155مزمورمنهىاقواليعلىاالقتباساتوهذهبعيفيةبالم

يجداألربةاالفتباساتهذهوفىااااشعياء719مزمور2334

جاءقدالمسيحنادامأنهبولسدويعتاإليملنبلئقبلونماألمممنبثوتبأنبولى
كأنتعاةأالنامىبهلترحبأنيجبالسكنيسةفإنالناسكلليخلصقالم

شامثهكعديسةالكنيسةفلتكقشامالنحلصاالسيعجاءلقدبثهمماإلختالقات

عدبةنبرةمابعقاهافىفتالواالمسيحىاإليمانلحننبراتبولسعايوقغثم
هء0111ألخرىابد

افتلفةاباحفاالحياةنثابلعندمانفشلأنالسهلهنالربهنا1

إلبثعريستطيعالالتىالموجةوالهزأحماليائسةأالوضاعلقبلأنالسهلومن
طنيهتؤاجـهالكنيتهكاوتتافينيسةأجثماعنأحدمحكـى5بصالحها

تبهفئالذأالقادرآالزلياياربناةالثائدوقالبالصالةاأالجماعفافتتحمأزقا
اإلدارئنمبابخاابدأثجمشابهقباراتصالكوأكلههوقففىنعمتك

ظألبكإخؤنىاباقائالالمشكلهصلىالذىاالقائدوتدماالجماعمن
أقبعااهووتعليتناةشيحانجشلأننستطيعوالبيئهاليأسهىكنيستنا
قيلقداالـذبالمنالكنيسةلحاالوصهـفهأناوصالتهفىقالهمايقصدلمالقائد
اليأكيمنارجةبلىوصملواالناكطضلكناليأسبلىتدعىحالةتوجدالإنه
لمجمىةإثجنـعفونساممالمإستبدألثانيةالعالةالحربأيامفىالةاولهذه

ثبوبدنللظمسورةصبنثبىابيروصغيميأهعاالحربأيامأشدفىافىابريطالوزراء



ثمالوجوهعلىاليأسوارتمممالجميحومص5وحدهاتتفبريطانياينقال
أملهمةالةاطهذهأرىإننىادةالأيهاتثرشلقال

حىاللهأنلناوبلن1الخيفةاألشباحيقتلالممميحىالرجاءفىمادىءهناك

افهوقوةالسيحنعمةنرىنومخالذثصليحزوناأنيمنال

أعلنالتـديمةاأليامفىوالنرحالمسراتبينفرقهناكالرخهنا2

االمحونيفضلونإنهممغيرهموقالمستطيرثراتسالىأنالكلبيونالفالسفة

ألمـسينبينوقفةالسرورأنهوهذاكليسوقونهىالذالبرهانوكانالفرحعلى
هايشآقعلىنسانالويحصلايالمهوهذاشىءإليينشاقاإلنسانإنلواوقا

األلمهووهذااخرشىءإليثوقيعقبهالحظةإليرالسرهووهذاإليه
يضمـدالالمسيحىالفرحولكنألمينبينوقفةالسرورفإنوفكذا5الجديد

اإلنسعانداخلمننابعفرحهوبلظروامنأواإلنسلنخارجمنأشياءعلى
هئهامحبةعنيفصلهأنيتدرثىءالوأنمعهحىاللهأنوبحساسه

وكانوامضايقاتبدونالحياةهوالسالمأنالقدماءظنالسالمهنا3

نقولأنويمنوصدمانهاالحياةأشواكمواجهةلىوالعمفاءالسكونيطلبون

يضيعانهماشيئاناكوهأليومأالعامنهنقودتانلنصضوالصناءالحعكونبن
داخايةنساشحربالوممندودةمهئجاةيعيثونفالناساخلىالدالتوتر1

السكوناإلفسانيجدأنيمكنوالالمعركةأرضهىونفسهمتحركةأهلية

المسيحالنضىتسليممهىهناالوحيدةوالنجاةاخليةالالحربوسطوالعمفاء
متلنحظفةأشياءعلىالقلقوهئاكبالتوتريزوليسودالمسيحوعندما

علىةصذاتكانأنهويلزجءيحالحياةوتغيراتلناتسنحالتىالنرص
إليأخرىسفينةمرفتوفجأةضمبابهزاديومفىيخويوركميالءفىسفينة

خعاورةيدعوهويلزماواجهوجأةاواحدةياردةسموصاعهممئفصلهالمجوارهم

ويخاتويفترضلالءمامطلعبىبطبعهاإلنسانألننفلق4أالالعمعبوهنالحياة
أوالدهياخلناللهفإنحصلمهمابأنهملالاالقتناعهوالوحيدالفلقوعالج
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كفالوولكنتفسيرهايعمعبمعناثحدثأشياءهناك5دومآموعالىلي
اوصمفاءسكونطلأفكارويحيزظوينايجرحمانقبلفإننااللهمحبةفىواثقاية

أنيجباألىالنجهلفنحنالعظىاإلنسانجةطوهىةاهنا

نوايانائحولالتىالقوةنجدكيفتمعلهاالولكنناالمعتازةاألشياهأونفعله

يصبحأنيستطيـعاإلنسانضففياللهقوةتنسابعلدماأعليةوقاعبليونياتنا
أممكنشىءكلأللهمعولكنجزونطنحنمصداأمنياتهسيدأط

إلنساناتكمثمفكاالتاا

قىإخواالكجهمنصقنأئضانفسىاأواكل
اهلمكلونوممفوو2صالحائثنحونونانتنمنكنمأ

ثرإنجسولكنلفضايمنمبعفهينذرأنونقادر

رء3ديمكلاإلخوةءاأيأجرةنمأإتتهارة

حقاللهالىءنبتوةالثئئةابيببنمح
4مـماشرأاألميألنجلاالمسيحايسوعخادماوفأ

وفيمةاشاماالقرباناصكونهىيماللهإلننجيل
يرحسيح115فيافتخارفلىالقدصىوحبالرساطمة

ضىءهنأصكفمأنأجسرالفىألهللههاة3من

األممإطاعةألنجلواسطـتىبىامسيسحاصلهدهلممما
هاللهروحؤةومباثت111قوهيئوالهبالقؤل



قدنكإتاليهـيإلياعواوآاورشاثمىلىإهخأ

أكترصإلضثواصكغ5حمالبانبرأئبمثمتبهأنج

تجأأهاألمسيحااسىثالجكهرزاهاخرثاأن

مالذيئمكتـوبدهرماحاذالحراسأبصعلى

مرنميواأمءامثصوائذفيميإلضزونبهرواخ
511112روهبة

نهايترهمالهفىفهوصيةالشالرسولبولسصهـناتلناالفترةهذهتـكشف

مترةاهدهوسييدرسلهممبهايقوهأنيرجوشاياريهروماكأهلأذهانيهيىء
الناسرعفىبرلساسرارلدعرف

ياظرمثلموالتذمروالهناتوبيخفاللقأنهبولسيدكسمفا

أنهممفىيممتأوهويعرفونهيمافقطيذكرهمإنهلهبميتولأنهالتالميذالمدرسة
أناإلنسانيقدربكالدةطبولسويهغواربالبعضلبعضهمالخدمةسيقدمون

5بالماضىاللبالمستغأنهأىعليهاإلنسلنكنبمااهثمامهمنكثرأيفعا

ينكرادوكانوأممنهأمانةالجهايوكانبوضوحاليوبيرىبولسكان

إنيقـالاكاهوالذىالبائمىاإلنسانالسيكونالذىالرانعاإلنسلنفى
المالكهنهايخرجأنفعزمشكلبالمهملةرخامراىكتلةأنجلوئيلميظ

كانهكذاالحجرداخلعيئاهرأتهالذىكالمأخرجوقدبداخلهاالسجين

يوجههمبلالموجعبالنقدينتقدهمفاليمهمموتحطالناستشرعيريدالبولس
طونواأنمجبكمافيكاكرنراليبالهبة

الى3خاوالكلمةللسيحظعم4الوحيديرلهـمعهخركان2

ملييتطوحكةأوءبمثيممكلفالشخثهكلظقهه8تعملهاهنام



امنألصالحيالمواطئونبهابقومأممالةهناكوكانتبالدهفىعبةعمل
امونتوايريبيدسجمليسوسوةيلأعندماكانافناءجوقةإمدادخدمة1

ديونيسياةيمداحتفاالتوفيمفشديئإليلمجتاجونكانواالدةاظمسرحيانهمم

الوطنمحبووكانجديدأمسرحيآممالعشرثيايرضونكانواالعظيمة
خدمةبهالخاصةنتهممعلىالغفاءوقةويكلنواوخالوأاليجمووعونيتط

هممتازينبنوكاواريامايقبائلعشرعلىمنقسميناألثينيونكنالمشاعلحمل
مشاعلحملةمعيتسابقونالقبائلإحدمممنالمشماعلحمثهاألعيادكانبعضوفى

وبئفقونالمممناعلخلةيختارونالوطنمحبىضثوكانخرىايةقبائل
لتتناولمعآتجتمعلقبأئلةبعضكانتةبالولةاالحتفاال01تدرببهممعلى

ليفتيدفعونالوطنمحبووكنالفرحمظاهروسطهآسطعاموجبة
أوأخرقهطينةإلىسفارةترسلأثينامدينةكانتدالجماجمةالوجبةهذ

تحنظريقةبطيجهزالسفارةمركبوكاندودوناأودلفىمدينةلقسذئهيركاهه

ءالسفارةهذهليفتىيدفعوالوطنمحبونفثرفهاالدبنة

للمواطنالعظيمالشرفمنوكانالقديمماناكلىعظيمةبحريةقوةاأييةكان
بهلةلممةحربيةسفينةبنفقاتيهفلأن

الروحاضعنتوتتبعدوأكنربحرتودىالهىالخدماتهذهانتيم
فعمارتالكلمـةاسثعللوتطورأدائهاعلىيجبروناالغنياءكانةالوطنية

ويهماالكريمطامالمعقتحمالظلتولكخهالمالدهوخدمةالحبادةعنتستعمل

أبطمهذامعتبراأئينالمحيوتجهخدمتهمذجعلىونفسهمالهيفهعاألثيقكان
بأنهفخوراايشيحخدمةمذععلىعفدهماحلىبولسوفعكذاسسرفا

لهخادم

ألالمسمهلحممةفياجماجتكملميدإلمنـحفىإلةلمفسهيولسرأى3

قالولبهههنايخبتلقدثيءعنيتللممأجلهمنالميحلهعابل
اجاعبذذهبعندنامودئحياةتضيرتلتداهنألضلاستخلمنىيسولح
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شروطبدونغاتسهأععلىواحداإنساناأنلويقووواعظآممع
مودىفقالابهيعملأنألقدسالروحيقمرماأعظممفاالقدسللروح
الروحعلمايعرفالمكلهوالهأنساناإلهذاأناأكوناللماذالنفممه

ويبدأيفعلهأنمايمـكنفىالتفكرعناإلنسانعندمايمـفودىبالقدس

الظهورهفىالعظيمةالنتائجتبدأعئدئذبهيعملهأنالتدساروحايعدرمافى

يـكوننلفنجسضتطوععندمارائدايهونأنبولسطموحكان4
نيمأئإليفأجابإليهالذهابفىيرغبالذىأعناعنسألوهرسال

كانقريةالفدخاجذبهإفريهاإليوصلعندماوامتقدالموخبهونأنكل
ألقبربدرائدااسبىكانالمسيحعنحأتكنأمامناألفقفىيتصاعد

51اثعياء52مةويقتبسممعوهاأنلهمميسبقالمالذيئإلىالرسالةليرص
ةجديلىفاقاإلىالرسالةيحملأنهيوكدما

والممستقبلضرالحاطغط

إليكنملعبىهاعرلىثرةالاراثااعاقصتلذلى

األقاليمهاذفىثدمثانليإسفإذالنءااوأهما

هرصقسـنذكـنمءاثإهبىالىلىلىاقدتاثولى

لخوأرقصألإتيمقئاابمهانإليأذهبمايئز

بسـالتبلقهناكإليوتىوتثئهمرورىفيأراكـنمأن

ليمأورتإلىذاهمثنااالناوسكنيخـاجرعهأؤالث

وأخائيةنئةمكاأهلنفيغبثالةألخدم



أثذينبائقديمقراهيةترؤيعايصنعواأناواأمئتفاأ
مديونونكلنملؤإئماكذاحمممـضواأئرهثليمافي
لجبروحئاتهنمفيأثمتركـواقداألمينالظألئه

قهنج51أيضاياتاطسهدفيئوهئملهأنهئماةمل
ممنمماراهفسأائمـرأهلداوضمتميهئمطدإدأكمنعف

هىسأامكهإشهاالىأأغلئمناوأصاناصباإلى
ألمسيحأنجيلصة3عملفي

أيفمآيلستقبلالحاضراهثاظهيدبهربولميه11

فيأسبانياأنأولهسببانولهذاأسبانياإلييذهبأنلربدكاق9

اافبلييصلهأنيربدوبودسإتحضراممالعالحالعياأورباشكرلبهالصني
نىمكينكلىالمنوحالخبيوصللنيريدأثهثهللررفالعالم

يعفىكائاترالعببوصاشتعاشاكافشهقهلىذفه

وملرلبكلالحمئدصلمنلىعمعهمسبمامقللودتيصرطهي
مطشةصتبىنجكلىةعضضصألبضلبماضطةهةكبيهس
كهكموروثهتهيلسيهموفرفيثثلهبهللسرميهثك
ةسهيوللىكهخساروريييفيتهفييالمبيميىخطهحططه

عيتبئنجسخعكليحألكليثمألسيياجم

كلثضمهألشضنيميبمإفههكعحمى



أورشليملساعدبخنيسةالحديثةالذالالمنلجعتبرعاتخعطمقدكلنبه
أورئليممفىللربمالدرةاألعلـلىكلألنالزمةالتبرماتهذكانتالفةيرة
دةوالقـاالكمهئةإشرافتكلهاوكانثواوازمهبالهيكلمرتبطةكـانت

المسيحيةلالنأنيعنىوهذاالمسيحيةأعداءكانواوهؤالءوالصدوقيين

الكنائياتتبرعأناالرنناقمحثاجآودممبحيفتدوفليقهرشليممأفى
أسبابثالثةاألقلعلىهناككانونكناورشليمممسيحىاعدةلمالختانة

سداالفيهابرىكاناأورشليممكنيسةإليالتبرعاتهذهلحلبولس2تد
قادةوافقـهاألمممرسولبهونأنهلهاللهأعلنفعددما5يحيآسوواجبالدين

راخمبأبولسوكانأل2كالطبيفتراءأيذكرأنئرطعلىالكنيسة

دينهمنجزءلسدادالنرصةتجاهقدوهاالدينوسدادلوءدبالوفاءفى

وحداتالجديدةالكنائسفلنعمتسيةالكااوحدةأضوالفهايرىالنب

دمنلعالممكلهفىايحدةالواحدةالكنيسةمنجزءلكنهامنعزلةمتثاترة
محـدودةهحليةأعفماءكنيسةلممناأنناهرنئأنالعطاءهذامثلركات

للتعبيرالطريقةهذهكانتااللممكلفيثثرةعامةمنكديمعةلكن

نعظوانالممميحىلرآالىعنكلمنغأنهلالمايةالممهيالمحبةعقالحملى
يةهسيأعالبليالميحيةالىكالتلتحويلفرعمةالعطاءولكنعنه

نعمونحننياأسبالرحلةيخططأورشليممكانإلىطريتهفيبولسلماكان
قادتللتاعبالتىوابهتاورشليممإليوصلشندماأسبانيابلىبعمللمبولعاأن

العظيمالرائدخطهلواحدةكاتهفأنيبدوموتهثجويلطأشدهيلي

أعوتتبووبليلممالتى



اخطرامفترحةعين

أنميممعرعبربناأفيخوةاأإليغطيثقا
أنملىمنمماواتافيمعىاهدواتهأنازوحوبحئة

فيمؤمنينغيرهمائذيئنايتذيكىئهاإلى
أورضليمنعلألدستىآممونثحأوحهردثة

مرعإليسكنمأحىءحئئسمينالقدمقبوتةءني

ءمحنمافالإلهمعسكنمترحموأافهإهؤادة

49333هروغااجممين
خحتقلمأسبانيارياؤبولسخطةبنألسابتةالمترةختامفيتعاينافىفلنا

سنواتأربعمدةوسخهعليهالقبنىأقىأاورشليبمبلىهمهطدمافإنه
بولىشخعميةعظمةكععمحوهنا5رومافىوسنتلىقيصريةفىسنكيه

التىبالخاطرطالمانجعلهيعرفكاناورضيمبلىبرلىذهبعندماا
التىالقوةبدفيتعسهواشابرجيهاألسدعرينإليذاهبآفإنهكانتننظر

بلىليذهبوجههثبتعنلممافعلهأنسيدهماسبقينعلكانولكلهتكرهه

تدتظرناطراقاننعرفانهىالشحاعةفةيناه9لوقاأورشليمأ
بولىوضجاعةالمعيحتشطهذهكاتالواحبنداءلنلبىنذهبولكننا
هالمسحيقبعيحىمكلعةفيكونتأنمجبوالى

إنسانيمفىانأجملظروماألطهاهلعملواتبولطلبلهذا2
ننامحكهاظثالفصثالومههامحبهصلواتبدتءمحلطانهطنالخاطربلي

2يا



عرشحولفلتقىأنكنوإياهمفإنناتوابهنااشارالمحاكانءكما
اللهآلض

وثمهذاكلعلىقادرأفتدكانرومالهيةبركةاإواسويترك3

العمالةفىوأحباءناأصحابناترفعأننقدرفإننافؤاءكنا

ذهاللهمحصروفىالسالمإنهبركاتووماأهلإليسبوأأرسل4

اللهسالملهمفأوكلنهددهكانتالتىالخاطررغممبسالمأوريثميمبليحمابوا
اصاوفتعرفالبشجاعةالخياةمخاطر4إواأندرإةقلبهفى

آلثتوصخطاب

خادمسةمقأقاهاباءختآأيفإأوصى
الربفيلجوهـا4آيم5اليخـر3فىمى11بئكنإمأأ

ثأئفيساأمواوقثقثيسسللةحمقأامـىيم

ولىكريئإحهساعدةصهـارت531ألكنمشاجضها
ضاأه11

12الرومـجة

قاءأصطمنيوصيةرسائلعلىيحعملىفإءوظيفةلنلسأحدلجلعنمعا

سهبلدضبلىثمخصيسائئدعندماوهتدراتههضمخصيويعرفىقيعرنونه

هعروتالتوصيةرسائلوكاشهالبلدنىأضخامحأاليتوصيةلهرسبيأخذ

علىهكتؤبةالرسائلهذهمقكبيرةجموعةإليئاوطةوقدمالقدياللمفي

زيتونزارعمزوسالةفينالمحرصحدرىومالهقوجدمهبرحكهمرقه
المدعوالكهنةرئيسلىحصملمهظيرسليوقهيسعطلىهمصرى

ي



صديقهبليشاربونميامنالنيهايقولتوصهيمارسالةويعطيهاتوتو

المنراةعصاليليحفبالسثىايكأرسلتلتدكئيرسالمشوتويتعس
إليهحاجتىارمظترفألنكتأخيرهعحدمءرزيتوفىمزأرعفىللعمل
ريممالةهذهكانت5لمالجزبرةكعهنةستوتويتعرئيسإلىموسل05االن

رومابدكاليمةبفيبىيولسيوءىوهكذامعينآممالليؤدىجمالستستوهمية

تيأحياناعليهاويطاقومىكوريناءنخربايمنيخبىتب
ضكهـلرالكنيمعةفىرمميةوظيفةاحتاتهاأنيئابهوكالممنلكناهمةثايثم

الكنيسةأياءفىخعهوصئاعصورهاصفيالكنيسةفىاهااللساءكنعلأن
وزيارةإللتفطنسالمعيوديةمةخـلىفىهامادوراامبهأالنساءأنوألبداألولى

رمميةوظاثفيتبوأنأأنهنشكيرالفقراءعلماالطعاموتوزحالمرضى

أعضاحبأنيجبنجيبىيرصوأأنروماأهلمنبولسويطالب
التعادفإليمحتاجينغيرأنهممالمسيحعاظةفىإءغرفببعضهممالكنائس

تقدمالالكنيسةأنعلىوإخواتإحوةنهممالواحداألباهأةألشهمملمالى
الئلظماتاوسهـاشادكحاءكااءأمحفإنقدمهـأنيصالذىترجاادوما

بنبايخرباء5فالترحبذائهاعلىلألقواالنفسهاعلىاققوخإليلتالكلسية
اجهـعندناكلياقىغريبفيأنإلنابجىءعددمأأنهيوصهياهنابولس



منيمسةكانىاذاابيت

فيمهيئمديخيمايالوايميسكـألببعلىإؤا
إقىأنجلميعنقيفماوصنغاائمأيئلهمصوء5إعبيما

لحصتااصألهاصكذء1وخدىاناذتاللذيئ

يالبمافيقأاايسهعالىووواالءئمفاش3
634دبةور

ولندرسيدابىالعهدفىزوجينهرأكلبروزوتجهأكيالبرله

منكانااأشهونعم812االعالفىمحنيمامانقرأأولعخهماالثاتجةقائقاط
كطردم2آعاأمرهأصمدركلوديوساإلمبراطورولكقروماممكان

ماكروهونأنهممكاالنديمالعامنصكروهيناليهودوتدكنوومامنايهود
حيثفيكورنثوسوبريسكيماأاستقرروماهنالهودطردوعندماااليوم

فىاصمتقوعندءافقدخيامصاخبولسوالكانآالخياصمفعفىاصتنال
وبريساكالفـمبأفمسسفىواستتربولسكورشوكفىوعددماكودنثوس

شخصيتهماعنتكشفطدثةهناكجرتوقد8181اعالإليهامعه

اإليمانختائقكليرفيكنلمأةولساممهالخعالمأفسسإليجاءفقد
8142635أمالاإلبمانخثاثقوعلماهبتهمابلينأخذااسيحىا

المفتوحينوالبيتالتلبساحبىكانازوجتهوبريسكلأكيالأنىفىهذامن

أكيالكانانسصيامـنوسبلىكورلاألولىرسالنهبولسكتبوعندما
أهلإليبيعهمافيالتىالكنيسةسالمفأهدىأفسىفىاالنفيالوبريس

فكانةمحماشبناءقبلهذاكان6199كورنثوسكورنثوس

منتجضكارومأفيأنهماذلكبعدنسمعثمالتعبىاالجتماعيمنالبيت
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سارىيعدلمرومامناليهودخروجشصطكلهأصأنوالبدسالةالىذ

القديمةبيوتهمملىرومابداخرينيهودمعوبربسكلأكيالنعادالنعو
هللكنيسةيدتهماففتافقدممارستهلهممماسبقمارساروماوفى5القدجمهمموم

إليهمابولسوبرصلأفسسإليعادأأنهما491تيموثاوس3فىنترأ

كثيراهمعهعالفقدادافئاسال

فىينثسفىولدقدأكيالكانالتنقلعاثهةممألوبرأكيالعاكطأقد

فىثمثمكورفتوسرومافيومحاسوتزوج892أمالالصـرىيااس

حيماولىكنأفسصىفىالمقامبهاستتروأخيرأروماإلىوعادأفسس
يماكونأنبويالمسيحيةوالشركةبادةلهومركزابيهماكنيسةجعالسكدا

الصداقةنورينعهمامنشعوقدالمسجحلسكقمكيسةبيتص
تزولصثبيوتهمبديأوأصدقاءرببالتيجدأنأجملوماوالودوالشركة

اإلنسانإليهيافينمدتالأنتفتكرربماالتجاربمناليةاويجدوحدته

المنتوحوالبابالضيافةنيمأيضآالببئلـثنليستربحخلفههنايابلينلئ
الميحىالبيتصناتوهى

قصهاكهكانتربمالكنوبريساليمأجمنباقأكيدمانعرفههذا
كنيسةه1رومافىكيسةتوجداليومهذافبلي5هذاخلفعظيمةخيالية
مدفنهوهىلبريمدفدةهئاككانتكااالفنتينعلىبريسالقديسة

جظنيرقدوهناكأكبالعائلةباسممالعرونةالقديمةالرومانيةاألعرة
الوظائفأعلىمنوهىم19عامروماشاقنمىكانالذىجالبريوأكيليوس

وللصـيصكشهيدماتءجالبيركطأكيأنالعلقوأغابايةالروما

فيالمعروفيومنالميمسبيلفياستشهدوأالذينالروماناءالنبلأوائلمن
بعطاسمنفهسهعلىيطلقكنحريتهينالالناسأحدعلدماكنأنهاقديمةروما

عاظةفيمهورةااالئيةمماءايةأحدنوالبلدفىالعظيمةالعائالت

ليناظىهـوهنابريسكالاسماكيالرس



اشزاهمادوماتىسيدمنهياحربريممكالوزوجتهأكيالنالارب

فيتملكفىيحىالىاإليمانبذورزرعاأنهمايمكنفهلأكيليوصعائلةمغ

املالهوجاناكهذانبهونأنيمـكنوهلالرومافىالقنصلربحاحتىائثها

أوالدمحذوهمافحذالمسيحربحاهأدتبـعدنبيلرجليتإلىاإليمانوصولعلى

آلأربفىاإللهبنهذينافأخرىيخالرآلقصةهناكثكاةاورب3

يجىءالجديدالعهدفىوبرجمالالأيماسممؤيهاوردغمواضستةمنمواضمع
ؤالأوالءوجالىإسممجـىءأنجـرلفة2العاأضاولوأوالاروجةاسمم

وأنهاالمشهورةاألكياليةائلةالمنتنحدرنبيلةسيدةنتمحالبمبرأنيمـكن

متلحطياماظمصاالهودىالبأيميجـةالمماإلجماعاتإحدىفىالتتا
االرسضقراطيلىالرومانيةفتزوجتةوالبالدولغنىوالعرتعرالعوقفمالمسيحية

حىااالحببرباطاألبدإلييحةالممصهماربطأنبعدحهودىالعاملمغ
اصجحزآلاهرلىوا

كاالذىنواحاإلحغمالينهذينكاأىمنهحأكدبئمخونلنابعبا
نإةسصسءلىوأةوسوكورنةروماكهصفىالمئاتأنمفهدتأيمفى

بيتهماكديسةمنبالذينوجيناكهذينإليوجةالىكياتهم

ايممءدلىل

أخاثيهةليهـبافيهواثذىحـبإيىصوساألىسلمزاء

يرأهألنجإا3تآالثئمرتمعلىسئمواللضسصيح

كأيئاءسورأاتجةبسةاوييومىولرواولأكلحرا

هلىتجصمسهاقىوقدكاـناالرالقنمشهورمايهنءإافا
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كلواثمخةفي9ئأق115احماأةغليـآموا

ودسونههركلالمواملوساهـيرشارهـلأهنكلهمممأالذ
هرمىي3زأهلىئأيآاأليهءكـديرواتويف

الرئبفيقاا

6511هرو

وتحقيمسيحعظيمةصفصةقوجدهذهمناسمخافكلأنهشكال
ثمخصآوعئرينأرنةإسمموركاألصحـاحهذافىنخمهامحنناورفهادال

عامتاناناملحووهناك

انهعادةممهبمحماوبونماءستهناكإلموالحرينآلايألرنكلا
النساهومنبولىممنماعرزىأنأردناإنولكنالمساءشأنمنيحقر

منعكنيسةأفييخدقهنسعادتهفبنفقرةاذههـمفلفابأمل
ااتهيهخالل

أثمخالصهاألممىوالعثريئآلاألراءاألصمناإديعثرءإلآل3

توحـمانهايمعادبةاالسماءوبعضرومافىبراطورىاألبايتـصرعتصلين
قيصربيتمنينالذبسينايتكعنبولسثحهقي432فيلبىفىءباشيلنا

القصرفيحتىلظنلتالمسيحيةأنهىالهامهالحقتةلكنعبيداولربماكائوا

01األمبراعاوريةهايلة11وفىاإلءبراطورى

نسافىاسممفيونياسالدظربلفتانفإسلىويونياساندروزيهوسأما
32بم



برسالةبرواليالكليسةأرهطمالذيناساإاطءألبهرورتفقفذ

وهذاهويوءثأنقبلثيبالىامناإنهمابولسوبقولعوانطاقعلىالمسيع
كاناأنهماوالبداستنانوسإيمانوقتإلىإيمانهمافييرجعانأنهمايعق

أورشليمبكنبصةمتعلين

معئمهووبسممفهوأمبليامىاسممخلفتكمنطرينةقصةأنوالبد

مزبدابراقاألولينالمسيحيينمقابرأشهردوماتيالمقبرةفىونجد5العبيد

يكتبالرومافىالمواطنكانولماالمزخرفبالخطصاحبهبسممعليهألمباياص
المكثوبهوظأسمهألناعبدآكانأمبلياسفإنالثالفىبسمهقبرهعلى

الىكنيسةفيعظيمةمكانةذاكنصماحبهأنيعنىلالسممالمزخرفاطاأنغير

أهراءأحدالشخصيصيرفقدوعبدسيدبينتفرقلمالكليسةأنبريداوهذا

االكئيسةأزالتئقدالعبيدطائفةدسدأحسىيتسببينماالىكنيسة

هوبولىجيبأمبليامأنعلىالدليلالنملىوتحناإلجماعيةالفروقد

أعتملهذالكندوماتيالمقبرةفىالقبرصماحبأمبلياس

لمأهل5فإنطرينةقصةاسمهمخلفنفارستوبولوسأهلالأما
وفدوالخدمايععيدعلىتشتمللكنهاكانتالصنيرةاألصرةأفرادتعنىتكن
دونوحيداعاشأرستوبولوسوإسمههيرودمىأحنادأحدرومافىعلس

لالمبراطورصديتاكانأنهغيرأمالكهمنشىءأىأويرودسهلتبيرثأن

علىلالمبراطورملكآأسبحواموتهبعدوعبدهتركأئهقانالثولذيوديوس

أنيصـثنبارةالههففلنهذاوعلى5ارستوبولوساهلعليمبطاقيأن
والذينهيرودسحايدالرستوبولوسكانوافيادمواظالعبيلىتعنى

أنمننابعةاإلحمالهذاصحةولعلاألمبراطورتممتلمناالنصهاروا

ونانىااألسمميكونقدوأبلسوهيروديونأيلسإسمىيتوسعلاألصممهذا
هيرودسبعائلةاالرتباطيحملهيروديونأنهابيلودىايلالسمم



مثهووسممسوممكىيمأخرىقصةئحملدةنركطسوسأهلمما

ةءنالعرتيرأوجلررهكساوديرميماىالذالعبدأثمهوهمعديدينألناس

جنيهمأليالبنبأربعةتقالرثروةجمعإنهلقالواإلمبراعلورعلىقوذصما
لعيهيمركاناورمبراهاابريدكلأنساطانهمصممنوحمترليىااسص

شسكلتوقد4بمواإاللالمبراطوربعملىكلنبواإلمبرأطورعلىحكوخمه

نيرونوثولىيرديوسيمقلوعندماالضخمةالثروةهذهلهاتاساوىريث

ثووتهوأخذينتحرأنإلىنيروشارهطاصثمفايالأوةزكيسوسبقأثرشقا

أرشوبولوسكنفإنهناعورفيإنىاهميسوممطزيمعبيدوأملوجميده

افإنيوديوصبمنهرفعلألصهووفىكيسوصدسهيرحايدفعالهو

نمسيكانوااإلمبراطورىالقصرفىالعببدمنثرابمعدداأصايعنى

صتجبيفىرالدواامحدبلىلضوصتداممميحسيةارغنحمهوة

جهسنهت4كه

ازدبأفىهالتاعمصاوةوقبرتفهتعلىواادسى

افىشيرا3نجثةقأاآلبئاالمحـلحادسهـلىماوافي
رومىوطمىء

4أءعلىورلافىارمحهاازوؤممعلىواليسصالردب

هرماسفامونصثريقمأأسعلىاثواصسأئى

علىإيواائمألذيوقيائيإىوءاسوهرءيرباش

شجوءلطسئالهوأواختهواهسريئنوجواهاوغحهئوس
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بةجملهنشهلىبففسكماسلهثئمكلإيئاألتدشي

علينكنمقسفممخايمهاخاثس03هقأسه

أنرولةواكناالاألمماءهذهمناسممكلخلفقصةتوجدأنهالثمك

فقطبعضهاعنالقصصوئبنىتخعن

أخاناباغاوهاوتريفوساتريفيناإالتحياتهبولسأرسلعندما1

هسالولافيصاالتىالجملةتريهبمنشضحإلكسامةأرعماالتوأمتان
تريناوعن6إلةفيمريمعنتبنترجمهاكةيولساسضعملفثد

55اإلرهاقلدرجةالعملتعنىممةوهىالفترةهذهفىوبرسيسوتربنوسا

منكلفملتهماهذاالتعببدركهحتىطاقتهكلالعلىالشخصيعطىأنأى
الجهدعلتاكهلقد5الرقيقةواللذبذةأممامايعنىالىوترينوساتريفيئا

عينىفىتلعاإلبتسامةىفىأنونقدروالكنيسةالمسيحالجلاإلعياءحثى

إليهماتحياتهيرسلوهوبولى

بولسيقولالنىاوأمهردفسإسممطاتعظيمةمحبةفصةوهناك3

روماكنيسةفىوالشجاعةبالنقوىمعروفاروذكنولتدأمهإنهاعنها
ولكنامحريمةاوأمهروفمىإليعنفهقالذىاالكبيربالديهنيشعربراسوكان

سخروالنروافىالقعانعننترأ5193مرقىفىأروفسهومن

وروفسالكسنددكطأبووهوالمججثةطريقعلىيسوعصليبليحمل

إليهممللمكتوبمعروفغيرأنهيعنىهنمافإنابخهلمسممشخصيعرفماوعند

أنهكتباالغابه3انجيألمرقسكتبكايمصةفالءىلهمممعروتابنهيخما
روفسنجددوهامعرولينورونسللمرسألكانحيثرومالكنيسة

القادميهودىاممعانعلىسيآقاكاناليومذلكأنوالبدالعمليبحاملاين



عيدداءيةالسنرنفقاتبوفرعرنصفصىأنهوالبدليبيااروانائ

حربةلمستونجأةاالحففالعظمةأخذنهإلهاوسلوعددماأورئصليمفيحهـحا
بحملكلفبهوإذابخدمةلكليفهيعلىهذاوكانكتفـهرومانىجندى

ليؤدىالقيروانمنجاءهلاجوانكهمألتلراهيةالأنوالبدمجرمليب
يلىوصلوحالماهارلىيحهووهابالنصحليحتنلجاءلتدأملاهنا

لمعسفقدلهحدثشبئاأنالبدولكنلملتعدوأصرعبحملهألقىالجلجثة

مواجهةغيرتوهكذاالممملوبذلكبلىاألبدبالأنجذبةظبهأيطيبحامل

والبدسيحللهعبداوعلدصحايةيعتاءجاءليحتفللفدكلهاحياتهالجلجثة

غتلفنصيغأنويمكغيدابىاخبارهوولديهذوجثهليشلركيننهإليدأنه
قبرسمنرجاالأن1102أممالفينترأإالفسكوههذهحوذالقصص

نالنيردانأحدممعانكاننهلاألمموبشرواألنطاكيةذهبواوالتيروان

توصهيلفىالنمخمةالمسئوليةتتيهعاعالطأخنماوهلأمعهعارونكانوبل
كالذالتىيقةالفودالحدالخرنجارجالكنيسةساعداوهلكلهللعالمبحيلال

وسولفىمديوفاليومنمكونأنيمكنوهلفيهاحعرهايدقىاليعالدية
طريقفىقراالعمليبأحدهمحملالقيروانمنمىأشظإليلناالرسالة

أفسسإللهةتأييدأسـماخبةهظاهرةقاشاحيثأفسىبالولئحد6الجلجثة
بـثهرجلألمواجعمتصدىفنبولستتلمحاولةبياناأرطاميس

عنيدافعانوليحاروفسقشبهوفهل33ألةأممللاممكندر

دماعةوشدةلمجةوقتفىوأراحتهبولسعاونتكعدروظيهآأأما3يولس
مسيحياارصالفهعهعائوفث

انهشهوربثانورونىاعمكندرألزبسممتخسبخردهذانككربما

هالجلجفةطريقفيحدثافىشبيرابعدعيحاماظناكنرولـكفه

نتدايوكطئنهواعظينةتعمةورامهريماكنتاخريصمبن3
رومافىلمرزانشخصانأدفيئدووماهزتلحدثةم59آعاوومافىحلنت
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وكاننزكلمفالفيوسالرجلإسمموزوجتههمارجلالمسيحطاعتناقنهمة
دالادووإلهااكةالماالعائلةمننثبمؤهذأماالقناصلأحد

وكنأاطابراطورالانءدأحنةواابقإمااإلمبراطورضباسيات
حثمفىدومتياناإلمبراطورايـخلفامرثمحينودومازيالوسثةؤابنا

والذى5يابرزجزيرةإليدومانالوزيتفالفيوسأعدآوقداإلءبراطودإآل
ومقزيريرصألهووسفحؤكحاصرأإإسممأنهوهذافورددعازا

شىءوهناكالمميـثاإليماناإليقادهماالهعبدأكانزيريوسأننبمالم
فالفيوسيدعاأعـدمالذىالمسيحىطمترسهـفوالدكاناخر

اروأحرقالذىنهرونراإلمبراطهـىدروماقءآللمديهأنوإيأوممماسدا

وسإسافالفيوسأنالبدقبالمسيإحراقهاتغوألصقم46أمس
بعضالءبطنيرونأمروقفجينالمصيهادافعمشرأكانوظيصهجحأل

بلـكلضبمبإلقاءأصكارهقحدائقليضىءإلحواقهممبالتارالمسيجين
05أةاهرإغراقهاقضممسفنفىثممخهبرإطوأمرأجسادهمتمزيقالمغوصثمة

نسهولممألاءثهاأوأءلماجاءألبيرىوهوشلىيمفوسإالرأهبهلى

3سوهىاعن

حالمأيمكراءألى

انالذواإلحظأن3ةفىافيأحإتءمإوأطامجأ

موهفملائذىإيمةانخالحراتأورواصةءأزإتايىدنعئـض
ارإتصمـونالتءلىؤألءءئطدولءنهئمنحوأعيمءوا

بالسؤالووممبطونهللحالمسـوعي

كئمطاقيألناءالسهقلىيخدعونيئالحممهواألقؤال

صماكوأواأنريدوا8أناءكئمقرحفاالجميعإليذاعت
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يمنحقمالساورسطاهواخياء

يضابوءرنمةيعاشدنمأزتانالمثمئيظ

نىاهكمثسميعا

التحياتسجلأنفبعدروميةرسالةإمهاءفيصعوبةوجدبولسأنيبدو

وهوالئربرةألتأتيرأتمنروماأهلعفراالمحبةأخيراندأءليسجلدط

بهاوحيةالىويشركةللكنيسةضارينأمرينيبرز

سالميهمدمنوكلاإلخوةباياشقاقاتيصنحونمنهناك1

بدحديناطةاثعائلةيزورقسنمىكانيفعلمحاحيسابآسيعطىالـكنيسة

3كذاتعرفكنيسةهللقسمسالعائلةربففالبهاليرحبمدينته
بهاعشوادبمالرجلفقالجيدأأعرفهائم5يسألضفأجاب
اظعماموببذوريعهـنعونهالذىبالشفاقيفتخرونمـنهناكاخربتهالكنى

عددمالىماالمسيحيجاوبونهذابفحلونمنأنالبدولكن5يزرعرنهاالتى

االدينيومبهممعب

يجعلمنكلخرفيلالومعطالتعراتيعمعونمنهناك2

بتصرفهبعطىمنهناكبفعلعاسيعطماحساباخرين7اأمامالطربثاصعبة

ويثولالخطأيشجعهنوهناكفاسداتعيمايعممنوهئاكسيئاهثال
االعثراتبهتألىلمنالويلنيلسيح

وفىيبلطمبالكلطمةهناهامتينمممتينالفقرةهذهفىونجد

مالخلفلهورديئاوشعرفجسنآيتكـممنكامتعتىاليوناقية
المبانرالهجوآطرفاالعنومضللسيىءتأثيروصماجهإثجقاعلعقوى

فيوالبسيطلشربسطلمدكلةكاالمعسولمالطريقعنيل



المعاتصفإنهاطالءتلظلمىالذالمبنامفلالمنشوشضكيرتعنىليونانية

المصيهولىكلفوقأماتهتفالذىالشخصهووالميحىوالنقاء

نمصلعآقهدظصلمةهـابهعنيسةتواحمهايمالتىالمشكلةأنونالحظ
لكيولسترىهناومنهتؤفيأنتقدرصةكلبالىإنيقولوبولىنىع

تستالحكنائميمحظممف5جالمنخيرقايةاشأتيعرفىاكاهـكيم
بئهافىالشابهلهواجهقعنهطفهالىالئمعاعةدالازاأحدألنلالشابم

ناهاعالوالئرارةفضءأنجمغالحلمعهاىالسكلىالمشكلةآكبرارعفد

لتدزابةفىشصبقصإطفاءالمصىكهونديمنوأحدهاةفى

تناقمأنقبلللمشكلةبواحماتصدى

سميمممحقاسالماإلهإنلسإهـيقولجميلةكرةبألفترةهذهفشو

هنتصرملطسالبماللهسمالمأنوفالحظآسرأرجاثممعسيطانا
وظقالقراراتإئخاذورفضكلالمشامنالهروبعاتمزسسسالمهناك

معالجـةيتحاثىألنهعاطلهسالمهذا5معالجتهايجبالتألاألمورعغايعيوق

االمالنسايمسالبمليساللهسالمأنيذكرأنبالمسيحىنواحاألمور
ماينلبىااالعمالمبل

أتحب

هوكيوعوهالعاتلألوبررتيثعإلصـكلململم
شمةثرتيوسأتافىبمتوضرسيياقبرمعةقولجىة

ئبمايزدبمهبئظيحكئمأمعلمزصاالفد
كاتآأفكمشعهضوئضيضةمضئفهئمهعةظعليـكغ
2



ألخاوكلوازيرسدينةازنسقمىأرممجسلإم

هامهنمثجبلحيعسالهووحاارآلة
699232ةترو

السالميهمونالذيئيولسالمجطيناألصدفاءجماعةترثأنبصان
خليفئهيشبرهبولسكاناذىااأليمنسبوساعدوثاوستيئرفواعننا

أما291520ي5ابولسرأفسيدركىاقااوحميداكنذىوا
الذينكيةأنطاديسةبمومـعلىاءإأعدأتيروافىاوسلويمدبهونةلوكيوس

وقدا39الأممالتبشيريةلرحامهراوبرنابابولسمالإرفىقىكواأشه

الجمهوريدمحلىوتألمتسالوزسكىدبولمىاسئضافالذىهوباسونيكون
وحملجمريةمنبهونفتدهوسيبانرسأما7159الأساخاضاا

أحدفقديهونغايساأ5220أمالأورشميمإليكنيسةيستهبمتبرع
41اكورننوس1نثومىكورفىبولسممدهاالذفيينالشخع

بقلهالرسالةندوالذىبولسسكرتيرإسمنعرفوالوحيدةاألولىولمرة
بقيةأمااتحيتهسجلالذىترتيوسوهوعلبيمليهابولسعئدماكن

الذينيهوالءثمالترتيوسيقفوهكذاأمماءهميسجلوافمبولصمحريرى
الخفاءفىخدموا

مكانكدهليسإذواحدةبجملةبوئسيـرفهاأمماءالففرةههنى

رجلايثهثعنهمشىءأهمتدقلواحدةاالجملةهذهاجنبز7ئههنمالمزبدكرلذ
رجلأنصلشضالتاريخبسجالأنأجملومااألخوةرجلوكوراتسالضيافة

مالخطليسأنأحدأرادفإذاابىبالهلر14وآلخروحةاةاالبيت
أولءةفاذاءسالةبمفى81لحياة
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الىتههايةا

ازإصوالماانجحسـبكملمثأتادروداة

ومامنالذىراإعالنبحسهخبالمحهوعإ
لىوأعـاماآلنظهـركنوالاألزلثةآلزكلاالفى

لةاألز4ااافيأمرباثـوةامبكلتاإاألمملح5
ئسيحاحوحبيموحدهالحـيمدئهاإليمانالطاعة

نرورومةأهلإلىتئصاءين5األئدإليبىاارو14

اأهـ3ثآلس3ةادثأزثيىعلىوسصورأحع
23صى53ة61بةروه

بهدرزيالذىيلالجوهر04يلخصددهبتمجدرسالضهبولستحم
ابنيابثباتالوقوفعلىقادرأاإلنسانليكهىالفيلاإلنبرتإز9

جعلىببحيلىاإلفقوة39حزقيادمعكأحيفـأدميكةعدفممأئم
أحدسجلأتجاربواوالصدماتالقالفلضدآإثاآمنتصيقفاإلذسان

صنيرةفرقةكانتداألجمانيةاألهلميةالحربحدئتحادثةالصحفيين

بكيانهممنـجوالحيصليواأنأفرادطضبهأرادالنهايةاقتربتاوعندمحاصرة

أحدقالعندماالموقفدضلىوأخيراألهايةحتىقتالافعلواالبعضواممن

ثاراكعينونحننعيشأنمنينواونحننثوتأناألفضلمننمجعانال
مهاوىقإنسانيزلقوفدحملهتحتإنسانيصقطوفدصضاةاإن

نقابلعمالمينناكفطالتىخالصناقوةهوالمسيحيلإنواعنهاقجـربة

حالأردأواطياةلوكانتخىواقفهنونحناةامتاعب

البمروامحنأصلهوهوالمسيحيسوعأعلضهالذىاإلنجيلإنه2
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البمثربدونولكنيحالىبدونهفرحآخبرااإلنجيلكونوالبهكرزون

ثيالمىيجدبأنالمفرحاظبرويبدأاإلنجيلباخباريواأنللناساليمكن

بلىذهبيسوعأندراوسوجدلماصهيحلىاخرينليجدهببي5العشخص

الممميحىإمتيازوهذا5494ايوحداوجدهقدأنهلهعلنبطرسأخب

قصهفىسوعأخارينظأنوواجبهوعوجديدهأنهقامتيازهواأنهكا

لهفقالاصاباارامالطآلةواالصالببعدمجدهإلىعادوعيمسأنفديمة

فعئهبماجمععاعرفواهلشاامنيهثبراقاسبثأنكالبدالمالئكةأحد

فىاعرفيالذينهمتيابونةبمدليساليسوعنأجابألجليهممأ
نأجأببسعلذأمكطانهممثشمنماتوماذاالألكاألةمايننا

لتريشالناسنفوسهمميخصصواأنيوحناووبعقرببعلرسسألتاقديسوع
ونظرافاسالبمبلىالرسالةتعملاومطتغيريعرثيعرتمنكل

لكقيسألوعادالبشرهوالءفىالضعفنناطيرفنهوبشكالميك
تعبوأهـنأثهملويحدثاو3مصوانويوحناويمقوببطرسأنلويحثماذا

النبفىأملى15منالالعشرينالترنفىالناسأنلويحدثوماذاأسلا

تخطيطأىاعمللميسوعجابفأأاخرخطعللديككلمحبتكرسالة

يتمدوهواإلنجيلليمطينايسوعماتلتهد5عليماعتمدإننىاخر

للجميعالسارةأخبارهإلعالنعليال

وتجالقديمةاالزمنةفىموجوداحألننجقد6أتاريخالبحاإلتجيلاإا
غزافتدعظيمشىءحدثالمسيح1ويمجتئءالمابليالمسيحبرهفىإعالنهآ

فقبلهمجيئهحولوريالنارعوكلالعالمإليالدهوجاءالذمنطأزلال
بليبعودأنيمكنواليهالعالنمتضيرمجيئهوعندلميئهاالستحدادجرى

قبللفنالتارغفىزىالمربماطادثهوالسيحمجىءبنعيهكانما

هالعالمالحديدةالحياةبدأقدمجيئهفإنالميالدوبعدالميالد

بهفصدلفدالناسلاادووكانالناسلكلواإلنجيل4
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اعلفاءفيثديمالهدأنبياءبهنلموربماأيعمااألممبهفصذكاليهود
إواإوأعلنواأنهمماطيقةنوالالءمممايضاهواإلنجيلأنعنقالوهما

لتوبكلاآلنملأنبدوالالبالدكلمناإليمانإلياالمممبدخول

البحارالمياهتغطىكاالهااالرضاللهمعرفةلتطىالعالـملكلاإلنجيل

الجميعإلتجالاتنظارائهقتحبفىاللهمساعدهمجداإلنسانويخالطالبحار
اياليمانإلى

اللهأنهعلىوهويطيهايهالناسلبمإهرفالندفيميلإنوهو5

لكيحطموالذىوالناربالحديديحماناىتالمىكتائوراعهطالالملك
باعنالناخالىكاملواظضرع7الوااإليمانطاعةواصكنمعارضة

بولسإنالمجوبيريدهكاليصبحمحبةفىتمصهيسمالذىالقلبطاعةإنها
عببفيواقعايراهءلـكنهجارةإلهيةلقوةخاضعآاإلنمممالنيرىال
حالمسيناأوالحبهنأعالذىثرا

أيةاأليلىاألزليةالمحبةإلهالهاتمجيدبرطماتالمجادلةوسالةسفتمبولىوها
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