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خـ

كانفلقدلذلكالكئببعمـةعفىعظيمتأثيرغالطيةلرسللةكان

عنيكنـبمنيئةاولاللهـاشرحبكننابةكثيرون11يقومأنطبيعيا

درانمميةثروةأمابمنفمسهيجدبدراستهايقوبمأوشكالطيةالىانرسالة
كبيرة

01لبوتفسيرجككالطيةلرسالةتفسيرهلوثركتاباتأعظمفمن
ابيرتوقدأتفسيرأنكما3خـرنقسـيريفوقـهلنليتفوت

يحـوىاذةلممتاهـتالعلميـةالدراسيـةمنكنموذجشامخـايقف
الدرالسيةالمادةمنكبيرارصيدا

فىبالنغتفدأتفسيرفإناالنجـليزىالنصحيثمنأما

الذىذاكهوانجليزىتفسيىأفضلأناالجيدتفلسيركالرنعوقمحبموعة

موفاتتفدسيرلةسلسفىدنكانسجوضعه

غارطيةالىالرسالةمثلالرسولبولسقلبالىرسالةنقربناوال

ملمولسـةحقيقةالوسـالةهذهيجعلالمختصرالتفسيرهذاأنوأملى

المنالسهلةمعانيهاجعلوي

بازكلىولبم
جالسجوترينتىكلية

اا85سبتمبر
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يص

تاؤالرشيعيبولعليهجرم

دفقعظيمفارسيدفىصسلولبسيفغالطيةرسالةأحدهبمشمبه

ولوبهنادىالذىاإلنجيلوعلىالرسولبولسعلىهجومهنالككان

الجماعامخمنجماعةمجردالمسييحيةأصبحتفلربماجومالهذلكنجـح

ولليهوداليهوديةنطاقفىمحدوداسيئاتصبحكانتاولعلهاديةاليص

تالنعمةمنبدالالناموسوحفظالختانعلىيعتمدشميئاوحدهم
ليقىالرسولبولسءأعدابخعلواأنهكينتأملأنالغريبلمنوأنه

الىلنتعرفالفرصةلناتتاحكانتومااليهوددائوةفىمحصوراجيلاإلن

لممسيحامحبة

الرسولبوللمرسوليهعلىهجوم

ضلذبالحيويةمليئةقويةسخصعيةالنسانننكونأنالمستحيلمن

المستحيكومناضاتاالعتريصادفاندونالرسولبولسشخصية

دونالرسولولسبمافعكبطلالدينىالتفيمفىثورةانسانيقودأن

الرسولبولسرمسوليةضداألولالهجوموكانللهجوميتعرضان
وجمةمنمحقيناوكانواالطالقعلىرسوالليسبولسانكلبهونفقال
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22و12اةأعموجودللرسولاألساسىفالتعريفالخـاحـمةنظرهم
فمتهمفمكاناواحـتيأخـذأنلزاماكانالخائنيهـوذاانتحرفاذ

يكونأنجـبيانهقالوااختيارهيجبالذىالشخصموهالتوصمفوا

الربابناادخـتئالذىالزمانكلمعناااجتمعوالذينالرجـالمنواحدا

ففيعناكيهارلقعالذىيوم11الىيوحنامعموديةضذوخرجوعيس
يـحوزاأنفيجبذلكوعلىالقيامةعاينواممنشخصايكونأنيجب

قيامةوعاجنماألرضـيةخدمتهابانيسوحمحاجتمعحاناانلالرسول

الىوباالكصمافةالموهالتهذهستكمليلمبولسأنوواضمحاللسيد
ويجيبهيحيةالمألكنببسةاضطهاددقاكانقريبعهدخذفانهلذلك

عسدرأنعلىبفونفيررسالتهمناألولىةاآليفىذلكعلىبولس

ذهاتخححعـاللإنلسانيةيدفإنانسانيامحمدراليسرسوليته

اآلكرينلدىكانتفلقدرأسااللهامناجاعتدعوتهولكنالوظيفة

كانبولساناالالرلهعملجـماعةبينالمكانخالعندمالالزمةاللموهالت

فىهلووجهـاالمسيحمعننقابلقدافيوهووالمميزالخاصالموهللمه
دضممقالىالطريق

اواالنفاقاستقاثالا

علىرسالتهفىاليعتمدأنهعلىأيضاالرسولبولسأصروقد

زيارتهوالثانىاألولالفصملينفيوبدقةبالتفصيليوضحولذللظأنلسان

واحدمنتسملمهارسالةوعظهفىيقدمالأنهعلىيصرفهوأورشليمالى

بولسأناالالمسيحمنمباشرةتسلمهابرسالةيعظولكنهالبشرمن

تسامبرغممأنهعلىينبرفهوولذلكضمردأيكنولمفوضويايكننبم
تلكاأنخرقلىبهمالمعترفالكنيسةغادةاناالتماماسننقاللفيلرسالته
بهنادىالذىاالنجيلأنعلىبولسأصرفقد2601الرسالة
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االيمـانتمامايوافتالذىاالنجيلانهكمااللهمنمباشرةهءجاد

للكنيسةالمسلم

وندلمتهـوا

معرضاأيضاكانالرسولبولسبهنادىالذىاإلنجيلأناال

محـالةالكةالمعروسيخـوضاتيابدالالصراعكانوقدللهجمات

اللهمواعيدطءأناعتقدواأنهماالالمسيحيةاليهودبعضقبلفلقد

ألناألمممنواحدألىالسماحاليمكنوأنهفقطالببهودهىانماوهباته

هىانماالمسيحيةاناعتقدوافقدولذلكالثمينةالمميزاتبتلكيتمتع
للبشريةاللهعطاياأعظمهىالمسيحـيةكانتفانفقطولليهودلليهود

ولعلهاليهودسوىبهااليستمتعبأناالعتقادمنيدعوللمزيدانمافهذا

11آمنوممناليهـودمننوعهنالككانفقدهذاتجنبممكنايكنلم
اليهودمنالنوعهـذاوكانالمختارالثسعببفكرةءوخيالءبكبريا

األممبينمنفقطاسرائيلاللهيحبفقالواالتعاليمبأفظعينادون
المقاييسعنتختلفبمقاييساسرائيـلاللهسيدينخلقهاالتى

أممالأفضلواقنناالحياتأفصلاسحقالاآلممبهايدينالتى
الروحهىهذهكانتجهنملنيرانوقوداليكونوااألمماللهخلق
ألنضيقهاساعةفياألمميةالسيدةمساعدةتمنعوصاياهمجعلتالتى
النوعهذاورأىالعالمالىآخرأممىدخولالىيؤدىكانانماذلك

والمحتقرالمكروهاألممىهذالمثلاالنجيليقدممالرسولبولساليهودمن

عامبانجيـلنادىالرسولبولسوألنسخطهموانارذلكاعهمفر
قلوبهمكلمنوإنجيلههوكرهوهافلذلكللجميع
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اليهوديةيعةلثم

أنمىأمادأشانأنهرأوافقدذلكمنمنفذهنالككانأنهاال

ترىيايعنىذلككانوماذاثوالوديايفليصبحمعمميحيايصبح

101هذوكاناليهودحبةالشريعةءعبكليحملوإنيختتنانيجبكان

فيسىثكاتفهذاالمهسيسيةمعنىمعتمامايننعارضلبولسبالنسبة
عالمةعلىيعتمدوأنهبهيقومانمايكنهعلىيحتمداالنسانخالص

انيعنىوهذاالشريحةحفظعلىاالنسانمقدرةوعلىالجدممدفي

همسماعدتدونالخـاصبمجـهودهالخالصيستحقانيستطعءالمر

اعتننـدغقدتماماالنعمةعملمنءشىفالخالصبولسنظراما

عملهءالمرعمايستنببفكلاللهرضىيستأهلانقطساناناليستطيعأنه

ضعيفاوياقبنفعسهااليمانعلىببقوممموأنلهالمقثمةاللهمحبةيقبلأنهو

قائالاللهالىيتقـدماليهودىكانفقداللهمحبةعلىعاجزافقيرا

أعمـالىهاهىخقانىالىانظـرالصالحةأعمالىهىهااانظر

فيقولالرسولبولسأماالستأهلهالذىالخالصفأعطنى

يدىأعمالإن

تفىالشرعكفرض

غيرتىكانتـطمهما

أدمعىسالتمهما

التمحـوخطيتى

مخلمىوحدك

دىيفيءشىليس

أحتمىالصليبب



رئفسوئىاريا

ئزحمنىاعاجز

اغسلنىأقذارىمن

هخلمىوحدك

ناالنساقمايستطيبمهوسليلبولسسبةبالناألساسىءفالشى

لالنسماناللهمافعلهبلىللهببفعله

عةالتنريهوتيتاوقوحياتنافىءثمىأعظمإنقالوايهود11أناال
ولكنالثمريعةهذهعلىتعتمدكلهاوحياتنالموسىاللهأعطاهاالتى

أعظمأعظيتولمنأمتناموسسيطهومنمهالالقائاليجادلهمبولعص
بولسيقولوقاابـراهببمهىطبعااالجابةوكانتاللهمواعيد

ةعلييحـصللمانهاللهةرضىعلىمابراهيصلفكيالمألفلند
الناموسيعظىاانقبلاهيمابرعاشلقدسويةالموللشريدآلحالظهنتيحبة

حفظهايجبثسريعةالكهنتكئغلمحيثسمنةوثالثينباربعمائةلموسى

إتفالةكعندمابااليماننالهلقداذنالذرضىابراهببمنالفكيف
بااليمانخرجأنهلدرجةباللهابراهيموثقويذهبشعبهيتركانالله

ألبااليصانراهيمابفخلصاللهفىالكامفةثقتهواضـعاوذهب

األلعاسهوهذاانهالفيقولالرسولبولسويمضىعةبالثصري
فابنالناموسأعمالوليساالذسانيخلصالذهوماناليفا

ابـراهيمنسلمقالمولودهوليسبولسيقولالحقيقىابراهيم
النظرمبغضالذىذاكهوالحقيقىمابراهيابنولكنالجمسدى

ابراهيمبأسللىبنغلملىبااليمانللهيحضعوذسبهوبالدهجنسهعن
منةكلمنيئكوولكنةىالجسبالنسبالينعلقالحقيقىمرائيلوا
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بولسأوضحبهالذىاألسلوبهوهذاكاناهيمابرايمانكررون
دائرةالىباالنسانيصلالذىهواألعمالوليسااليمانانالرسول

اللهرضى

رالنعمهالثمريعة

األففطفييظهـرهامسحـوالففالكحمحيحاهذاكلىكانان
اللهمنأعحفيتالشريعةأنننكرأناليكنالشريعةمحاناذنهوما

عةالثسرييمحوالنعمةعلىيبرالتنبهذافهلالهىءشىاذنفالشريعة

صمانالايعرفكأوالكلهاالخطةفىمكانهالهاالثمريعةاننهائيا

فاالذسانضوانـبنهنالكتكنلمفإنالثمريعةطريقعنالمخطيةهىما

ءشىيوجـدفالثصريعةهنالكتكنلموانالقانوقيكسرأناليستطيع

أهنموهذاوكانياالخطيةماهىيوخمحفالناموسخطيةاسمه

أنـههىالشريعةمعنالمشكلةاللهنعمةالىاالنسانالشريعةفحتث

فمحاونةتامةكاملنةالثمريعةنحفظأننسئطيعفلنخطاةبشرلكوننا

ساناالنيحنعمرهامعركةافهابالفشالعليهمحكومصراعالشريعةحفغا

لنوحيعفعهمماضعفهلالنسانتكثسفأنهوالشريعةفتأثيردائما
فيعظيمبايمانبنفسـهيلقىانسـسوىمخرجاخهيجدالالفانملمن

بعدمويقنعناعجزنالنايكسفافالناموسومحبتهاللهرحمةأحضان
دالوحيءالئنىبأقنعترفألنالنمايةفيفعناويذوانتافيانيتناا

01اللهنعمةولكنللناموسالمستحيلةالطاعةتلكهوليسيخلصناالذى

وبذألاللهنعمةالىالطريقفيأسلسيةخطوةفالناموسذلكوعلى

4أوأهميةاللهنعمةمجـدهوالرسسالةهذهفيالهامالموضوعفان

ذسلمأنهوعملهمايمكنناكلوانأنفسنانخلصلنبأعمالناأننانتحقق
اللهلنعمةكاملايممانفيأنفسنا
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ألولآصألضم

اإلنجيلبوقتصملىا

بميماشعبلنتمممابباالنماممزؤآلمنآلرمصرأبولملساا

ةاإلخوؤجيغ2ألةواتآمنمةأيمآئذىألدبرآهؤالئرلميميحآه
صؤشالتمآمممصنغمأل3غألطثةكـنمائعمإلىمعيذينآ

الخلىنقشةدبذلذىآ4عيحمصآيئوعربئنمانؤصبآهألألئيما
آدئهسإرادةحعسبحريرآلممحلحاصبآهئملمحاآصئنمذجطايانآ
مهيااألبدفيأبدإلىآلمخدتازىآ5ؤأبيتما

أ5اأشثل01

رسوالاليالحقببقةفىلجمىانلواىغالطيةالىأناسءجا

لمانهيقعلىشأنهمنتقليلوبنوااليهءاألصغايجنبافالولذلك

لموانهللمنهببسدمضطأبشعكانوأنهاألوائلعثصراالثنىاحديكن
ءهوالعلىبولسببجـبولمالكنيسـةقادةمنرسجاتعيينابحمل

برسوليتهمديناليسفهوعليهاالرداليمكنهمبعبارةولكنبالمجادلة
الربمعلوجهوجهافيهتقابلالذىاليوملذلكبهامدينولكنهالنسان
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وظيفتهانالرلسمـوأتبولسقاللكوفيدمشقالىالطريقفىسوع
اللهمنمباسرةأخـذهاقدانماوكثضة

ليلسسلىالثنـايحعكلمهاللهأنمنهتأكدابولسكانا

عنلسوعنحماالميـحخـادمايكونأنعلىصحمبىعن3وذرهيد

معاستأنبعلىدثذلنانقالالقرارهذاالىفيهوحعلالذىالوقت

حياتهلىمحأثرالذىالواعظاسمعنسعمألوهولماظالمدرلكتيمسةقلعظة

اللهأنأعلمولكننىالواعظاسمأعلمستلقالالكبيرالتأثيرهذا

يجـعأنقيلنةالفيانلمحانببسقطببعفالاليومذلكفيالىتحدث
ذلكيفعلأنيستحليعالذىهو5وفاللهدللهخادماآخرانسانا

ائممارسـاتبعخرنممقسدكوتهليسائصسيحىحقيقى11واالختبار

المررسيحرأىقدكانانعماالسوالولكنهالأمالعهودبعضواكذ
عنلمااوبدعبواسممهالقدامىاليهودكفةأحدقاللوجهوجها

ايشغلالتىالوظيثة

المقتدرإلهـىاالمالكذراعولكنأناحيثايجعالنىلموأمىأبىانأل
الوظيفةهذهاعطنننى

كانالتعبتحملعلىالقدرةبولسأعطىالذىالسببان2

يطلبمجهودكلفاتبراللهمنلهأعطىقدعملهأنمنتأكدمالتام
نالـواالذينهمفكحابولسأحمثـالسولياللهمنلهكتكليفمنـه

دوابهاللهفيكلالذىالعمليكونفقداللهمنومسثوليتهموظيفتهم

يكـونقد4واطذالتاريخسكرهويعاجميالناسيعرفهشيئاالبثصرمن

اللهمنمسمدوليةالحالينكالفيأنهاالشيئاأحدعنهاليسممعامرا
نقولقصيدةطاغوركتب



مكالنمممعتزمقالالليلفضتصفى

اللهنحووأسعىبيتىفيهأهجرالذىالوقتهوعذا

هناطويالنفسىخدعالذىذامن

وكانتءصماكانتالوجلأذنأناألأناألقاكالاللهوهصس

سارمتحـتضطفلهاقوهىالفراشىمناألكـرالجانبفىتـرقدزوجته

طويالخدعتنىمنياأنتمقالرجلوقال

يسعمعلـمولثنهااللهةانهالفافيةالحمونتفقال

قانالاللهوأصربأمهوتشبطأأخالمهأحدبسببالحالللوحـرخ
يضا2يسمعلمولكنهبيتكننتركالالجاهلهاأيقفأل

عنىليبحثوجههعلىهائماخادمىيسحيرلماذاشلكيااللهونتهد

تكليخهأيضـاولكنهااضعةمتومسئولياتهنـاكيهـجرنىبهواذا
الهى

يجمعالعالبمتبشيركانتاللهمنبولستلقاهاالتىفالملممئولية
دائرةفىاثذيبنأواحـداتسعدأنساطةببفهىلغالبيتنابالنسبةأما

ىالواجبأيضاوهذاالضيقةاصحعقائنا

عاواتهويهأطافكلرسسـالتهةبدايفىالرسـولبولسويلخص
ظيمتينكلصنينفىقائهألص

كلمةفىالساسعيتانفكرتانوهنالكالنعمةلهمطلبيوفأ
لمةفالذاتـهحـدفىالجمـالفكرةهىاألولىالفكرةعمةء



دائماتعنىهأتاالالالهوقىمعناهافيالنعمةتعنىعصهليونانية

معناهافيالكامةهـذهمتستخعنـدماوحتىوالجاذبيةالجمـال
تتواحـدافعنإلمطلقاعنهاةبعيلىليستالجمالففكرةمالالهوتى

محبوباجـذاباشيئامنهـاتجعلأنفالبدالمسيحيةالحياةفيالنعمة

وعمـلحصـكدونبيةوالجاذجاذبيةدونالصالحتجدمافكنيرا

هىالثانيةوالفكرةمعاوالجاذبيةالممالحيجتمععندماريظالنعمة

فـكرةهىوالفكئراستحقاقدونيقـدمالذىءوالسخـاالكرمفكـرة

يامـصقأنيكندماكانوالنىاستحقاقدوناالنسانينالهاالتىالعطية

وحبءوسخـاأكرمعد7ءبنالهننقثماولكنالشخصىبمجهودهعليها

إىيحـهفعنحمااللهحبةكلاهاثنايبينتحوىنعمةفكلمةلهاللهقلب

عليكملليماولإثوهوبألكأنىألصدقائهالنعصةطالباالرسولبولى

ثسيئاحياتكمتجحلحتىبثعرشحقهايالالتىالعجيبةاللهعحبةحبمال
أيضاجميال

والثحمكوريايههجالالرسولبولسكانسالماللهميرحـووهو2

الكلمةكتبعنـدماحتىمخيلتهفىكانتالعبريةشالومكلمةأن

مجـودنبكثيرأكئرتعلئىئنمالوموكلمةسالمدنمكألاليونانية
انهالالنسانالخيرأسفضالىىيوفىءئنىكللتعنىممفهىالمشاكلءاتقاا

انهـاامسووإوقلبهثاجمتةاراثتهنخيافكرهيجـعلءقثمكلتعنى

محـةوالبشصرانلمطاباالنعسانقـلبحيطالتىوعنايتهاللهبمحبةورلشا

العذابألوانيعانىجسدهكانولوحـتى

تضمواحدةعبارةفىيلخـصيسوععنولالرسبولسيتحطـثواذ
نفسمهلتبد4وعماالمسصخلمجمموعالربقلبةمحـعوفىغإلبىمعاذى
لينقذنا



وئألمأعطىالذىالحبهوالمسميعفحب

وأحرزانتصرالذىالحـبهوالمسيحوحب3

فهويتحملأمالهنقحققماالكنيراأنههىالحياةهذهفىالحبفمإساة

أنااليحبالذىححهـىالـهينقذأناليستطيحنخدولكنهالمحيةآالما
الالتىوةالقننللطاتقخلنهمقألنالكاملالحبذلكهوحالملسيحب

منتحـبمنتنقذوهىالقنوطيمميبهاأناليمكنوالتىحدودتحدها

الخحليةأضكالل

المسيحعبك11

آلؤىعبنيغأيلماهكذمانطتملمجمم13أتعخبإئي6
6نةغئرانجرهوليئس7لىآخرنجإلىالمبيمحآهةدنغهدعائما

عيحملأهنجيلايحولواأنؤبربإلبرنزكمهعجوهشقؤنميوجدلم

بغئراشملىآسمنمآلكأؤتخن81ءلمثمرنائهمإنهاممنوهـ08

آثألذأفوكففأكاشعقتاكمأ9ءيمناص01لكئأبقفهكملشربمما
ءاأناصثيكئطفأثاتماقبمابغئناهبمركميطأحدنحإنيضا15
ءاثناكطأأفىضىأنأظأمثأماللهأماتئامىآآلألنضغطتأفا01

يحمبللةاعئالآكفهمآلضأسىضىازقفدننتثؤغف
6اغل

هىالرسالةهذهظروفخلفمنتقفطالتىاألساسيةالحقيقةان

بكلآمنفلخـديةالمجـافالنعمةانجيلكانالرسولبولسانجيلأن

رضىألجلهيعممئخقأنيستطيعاليعملهأننسانلالمايكنكلانقلبه
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يستأطاأنانساتألىأبدايمكنلنبأنهعارماايماناامنفلقدلله

أحضانفيتمامابنفسهيلقىأنسوىلالنلسانفليسولذلكاللهمحبة

كلهأناعتننـددحريئةايمانخطوةفىوذلكمورحمتهاللهجب

مهمايقبالدهشةممتزجثسكرفىيتناولأنهويفعلهأنلالنسانمايعكن

ولكنمألنفسـنانسناأشنفعلهانيمكنناماموالمهموليسالله
وديةيآلصعبلهابمسيحيةنادواأئاسبعدهمنءوجاالرسولبولس

بعلىيتقدثمأواليختتنأنفيحـباللهيسرأنأحدأرادانانهفقالوا

ولخلانغامزسوفرائضقواعدلتنفيسذكاملةحياتهتكريسفيذلك

اللهأضاكنهتالناموساضائفرمنأمرااالنساننفذكلماانهقالوافقد

علىيجببأنهعلموافذنياللهمعالدائنسابهحلكثسجديداشيئا

الرسوليرلساعتبـرهمااوهذومحبتهاللهرضىيكسبلففسهأناالنسمان

بذلكالدينيجـعلبولبسأناعتبروافقدحنصومهأماصعمتحيالامرا

ومودتهمالناسرضىليكيسبالموقفهذايقفوأنهالمدسهالشيئا
منئئكونالديانةكانتفلواالتهامهـذابقكسانتكاالحبقثقةأناال

نقولأنالستحدعناوالوحمايااكضالفرمنمجموعةتئتفبومنالختأن

دعوناولـكزإباتهامتطنثفبذالممكنمنانهالنظريةالناحيةمنولو

ويقولعالياالمسيحصلييبيرفعانهالرسولبولسيقولهمانتأمل
لىبتنفيتعلـقنالبأمـراالديانةئخسبحوبذلكاللهأحبغهكذاال

أنلالنسانيمكنفانهالمحبةبالتزامءالوفاولكنماالناموسمتطلبات

يفىأنهيهاخلهإللكن4واخمحةثـابتحدوداألنالناموسبمتطلباتيفى

لشعريحبهلمنوالنجوموالقمالشمسأعطىفلوالمحبةبضظلبات

بولسخصوماستطاعحعاثلأناالشيئاتساوىالتلكأنفلكبعد



لزومهنـاكيعـدلمافأعلنقدبولسأنهويتبينوهاناليهودن
موضوعذىنحيربحأحقدسالناوأنللختان

يأبهفلألمالناسرضىيكسبانببحاولأنهالرسولبولسوأنكر
ناليالتىاحجةباتقدمولذلكاللههوسيدهألنعنهالناسبرأى

والذىممأالمسسيحعبلىكنتلماالناسىأرخكنتفلوقائالدحضها

تلكممسـيدةمةوعممبابوسمكانالعبـدأنهويخلذهجمدؤركان
بولدحملوقدالملتهبيدح11منبقطعةبهايكوىكانالتئالعالمة

فهوالمسـيمعبدعالماتوآالمهورئوالهعالماتجسدهفىالزسول
ماتمافى11هذهعلىتظكانتفهـلالناسأرضىكنتوليقول

يحمجسدىكانضهلالبشرمعالحليبةالعالقاتاهوهدفىكلكانطو

النهائىالدليللتقدمالعالماتهننلكيحملكونهحقببقةانالعالماتاهذه

البثصرءارضاوليسسيعالمخثمةفوالواحدفههأنعلى

استشهدالمسيـحمخاأنهينبتأنالرلسولبولسأرادمامن

ربهايفخالتىونياشينههـاوسمتيتكانانهااذوالعالماتالسماتبتلك

منهمونوثحروشميافىاألوائلالشيوعيينعنونترجونليحدثنا

قيحركمتحتالسجونفييباتقمجصبهمكانواوقدسيبريافيكانوا

ويقولوقاسوهوهعاذماعالماتأجسادهمفىيحملونائووطروسيا

جـعلوهاشـوهتهمالتىالعالماتتلكمنيخجلواأنعوضانهملنا
ضمـاللفىكانواأنهمنحننعتقدوقدوكبريائهمفخرهمهوضوع
الناسلىيرىعندماممفانهتهمعقيألجلأنهماالاآلخرينيضلهنوكانوا
نتمسمكاننانقولالذىيماناألجـلشيئانقاسىألناستعدادعلىأننا

فىتافهاسيكونشيئايكئلفناالفمافعالبهنؤمنبأنناسيقنتعونبه

اآلكريننظر



تستقرالنهد

نهإبةلشرتلمىآنجيلءآإلةإلخوآهممبماؤأعزدكم11

ؤآلدبنمإهعثدصثألمةقهأءمألثي021نمسماب15بحسمبلثعى
هشسئتمهفإيخئم031خي51أتئموعبإكآلنللءغذمئة

كميمامسألدطاأفكئنت7ننلئفووئةآهنةصآلؤبمقئآلقصقجمبمى

ودياةلبءآانةآلدزئملمدأؤكحننتهـ41ءفهـاوافراصلباآدئلى

فغئرةأؤازركننت4إديىجتقابيأفئمقيريهطكصصك

بالزقزدطهفر1آئؤىاللهزآئماسقأؤالحك51ءقابماتمثلقليد
لآألبائآتربآألفكةأيفليطأن61غتتةصاةجمإؤذكاق

اورثميمإلىثصميؤآل71ؤدمالخمآثئرأشتآهلوقمت
رجمضتثمبئيةلعرءآالىنعطفتأهلقئإيإزرصبهطألمحلآلىفىطا

ىمشقإلىأيضا

171ااأكل

لمللناسبهينأدىذىااالنجيلأنيعئقدالرسولبولسكان
مباثحرةاللهمنهءجافلقداآكرينمنالسمعروايةأوقصةمجرديكن

كاشتوليتهدبرهاقالىيحتاجكبيراشيئاللقولهذلمضلكانولقلى
ويقدمثمشحميانفسهالىيشيرألقالكاقيةالشجاعةالرلسولبولسلدى
جـرىىالثاصاماث11لتغالير01الىفأئنمار4الحقيهذهبرهاننفلسهمن
0101حـياتهفي
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الناموسكانالثعصمبلدرنجبالناموسمتممسكاكانفلقد

الناهوسبجرفأنهوالوحـيددراستهموضوعن5طفلقلىحـياتههو

خسـسوحالميأصبـحفقداآلنأمايحفظهأنهوالواحـدوهدفمحياته
أنجباربمجهوفىحـاولىاللىاالنلسانفهذاالنعمةهواتهحـيعلىالمسيطر

اللهمهيقمااتضاعفىكذيأنبقانعااآلنأصمبحاللهرضىيطعسب

بموأصملنفالسهبهيفومأنيمكنهبماخاراالفتعننهائياكفنلكوب
آلجلهاللهصننعهبمافحماعداالوقتذلكمنبفتخر

والكلمةالكنيسةشظتفأصفدارقمالكنيسةمضطهلىكانولقد2
تماماالمدينةسلبعنتعبرالتىالكلمةهىالحقيقةهذهعناببـجبرالتى

اآلنأماعليهاقائمةالكنيسةكانتىالاألرضيحرثأنحاوللقد

حتىنفسهيبذلآلنمستعداكانألجلهالذىالواحدالهدفأصبحفقد

أنيجـبمجمودوكل5العالمبقاعكلالكنيسةتنتشرأنهولموت11

ثماتجاهفىوتهفبكاءانمسانبذدفعفعنحمامنالسبسببلهيكون

ياةفىالصبمتنشيرماوعنتماهاالمضلداالتجـاهفىفعوينفجأةيتحول
تفسـيرهنالكيكونأنفيجـبعقبعليرأسافتنقلباندسانأى

الـهاعلئلىهوالرسـوللبولسبالنسبةالتفعسيروكان01لذلكمناسب

القبضالفىوكأنهإرسمولابولسكتعلىاللهيداستقرتلقدالمباشر

الذىالتأثيرنـوعهوالبولسقالهـذانشاطهأوجفيوهوعليه
الـرلسولبولسعنالذىحقلمجتلمماانهاللهغإليممنعهأنبكنال

قوةيفهـرلكىحيـاصةفىللخجليدعوعمايتحدثأنبخثمىلمانه
الله

اللهتدخلعنحديثهاليهماياثميرأمرانوهناك
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خطةمنءجزفهومالتفثنبرفببهتيسمبلمشيئايكنلملكان1
الرسـولبولسمولدقبلحتىودةموكانتوالخطةاألزليةالله

والمجتلمحسندر11لبهاأثىالتىالكيفيةعنجـوسبجأيحـعئنا

أنهىممأوايتدرسمالةوكانتبهامخكغبسةأولقرسامتهالى
افاالشعبوهذاالشعبلهذاالرجلههذايعدكانزلاألمنالله

هواذسانكلمعاجمعهماقدبالضعبطالمذاسبةاللحظةفيوأفالرجـل

الىانسانعاللهويرسلانسانلكلخطةوللهاللهأفكارمنفكرة

ذلكيكونونخـدوقصدهاللهخطةفيبهيقومدورالهوضعوقدالعالم

العالمعنـهسمعيعمالعطكيكونوقدصمغيرادوراأوكبيرادورا

يقسولاألقربينأقربسـوىبهاليدسمعشيئايكونوقدسرهب

تـرفـعبهاالتىالشجاعةلكلتكنلالمشهورالفيلدسوفلمأأبكتيتس

فىفانىفصاعدااإلنمنتبغىكمابىافعلقائالاللهنحوناظريك

صالحأنهأنتتراهءشىمنأجفلالوانىلكطكفانىمعكاقحاد
أحملأنتريدنىكشتنفءالذعتشاءالرداوالبسنىشدتحيثماقعنى

أوكذيـاأكونانأنماقأأوأفقىأنمنهاأحـرمأنأوصسثولية

فليسوفكانانالناسأمامعنكسأدافعوالاألهذهكلفيفقيرا

عنهبيهرفلـمالهيدفىالقدربهذانفسهيهستودحأناستطاعقدوثنى

انسنبالحـرىفكماقايلاسمو

فىيفكرلمانهدمحـلىنعملاختيرضدأنهبولسعرفولقد2
ليهـسمآلللخيبىاختولكنهالشرفمناصبليشغلاختيروكأنهنفسه

يأصعبرجـالهخيرةايتانماوالقائدللمعاركولكنسهللعمل

عرفلقـدالدراساتابألصعتالميذهخيرةيختاروالمعلمالمعارك
للخدمةاختيرانماأنهبولس
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الختاريئريق

فألتضلجيماوزثهإلىعحعذثلسنيهبهآلثبغدثئم81
تمؤالـيهئيي91يؤفأغتثرسألخثعندةغمثثألفارسىبة
أكمئبىؤآقي002الزدثأنجايغفولباألمملىآومنءغئرةار

فدذب513ءةيلأكذكثستيائالئمقدامذاهوهثـكئمفي

لـبهئعنيكنتؤ22ءؤكيامممةذأللمسولييأقالىجئمتدلك
يحافيافممائيةاثيفودلىكشاصعنالبانوجهوفمغرغير

لضالهدناكانىالنانصونيئكانوانهئم13غـثر33
لواف43أئمقئآلكانىذءاإليممانأبماامألنيإليتحماألفي

لماللهنجدلمي

1812غل

فعلهمالنرقمـابقةاللهوالفصرةالفقرةهذهبينفربطأنيجـب

عليهاللهيداستعيتعندماالرلسولبولس

ليكـونذهبلقـدربيةالالىذهبأنههومافعلهأولانا

لسببينوذلكخفردا

01معهحدثالذىالعظيماألمرهذاليتأملأوال

البشرالىيتحثثانقبلىاللهالىحثايتحأنيجبكانثانيا
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هـمظيلواللهمنشاومنبنفسهمنصئقنايكونأنيجبان

وكيفاللهومواحبهالأدلنسـهمبواجههالوقتمنلئمببايخصمصونإلذين

ببتدبراأنندالحبـاةوشـدةوضغطتجاربيواجهأناالنساننيم

بقينودوناجيدأموره

الشجاعةمنكثإبرايتطللبهعمالهذاكاندمثقالىذهب2

ممندماالكنيسةضليمدمشةبالىطريقهفىكانابولسأننخكرفاننا

بولسلىوذهبذلكتعـرفاكلدمشقوكانتجمليهاللهيداستقبرت

كتـبجيـداألدهصابـقحالـهيعرفونكائواالذينللناسليثسهدفورا

لمذقولةاغنامعيالاركاناهذولندممأوملالنذرملهولنداسمهاةقمميدالكبلنج
وتعهـدباللسفينةتعبثءهوجاعاصعفةوهبتمالسفناحئدىظهرعلى

فلكمنسيخدمهفائهالغرقططرنانقذانمبأنهللهملهولند

حيثعخيأنقررأناالألمهوعدهعامحتنخيذوعزمونجافصاعداالوقت
هءجاوعنـثنذصاحلراعنبعيدأنيقمريمكانوفىمأحداليعرفه

أرسلهوبذلكهنالكباالنجيلعظوياألغنامسفنالىيعودنباللهأمر
المسيحيةتناشهافىانفيهعروفهووالذىعرفالذىالمكانالىالله

تتبدأبالبيأنيجـبفهىتمامالسيحيةامانذأتقمثل

الثانيةللمرةبحياتهيخاحلرونراهرشليمأالىبولسذهب3

نظرهمفىمرتداكانألنهدمهاليهودالقدامىأصدقاؤهيحللبفلسو

سـوفألنهـميتجنبونـهنحلممحوصاالمسيحيهنالقدامىأعداؤهأما
يواجهألنالشجـاعةالرسولبولسلدىوكانتتغببرقدأنهاليصدقون

خيرانامنهنهرببأنالماضىمننتخلصأننستطيعالانناماضيه

عليهواالنتصاربهواالعترافبمواجـقهيكونانماالماضىمعتعامل

03



كاثتحيثوكليكيةسـورياالىالرسـمولبولسذهب

المنطقةتلكوفىيتعلمللمدرسةبذهوحيثافينشأالتىحلرسوس
المسبالطريقيخنناررىأمرةاونروشبابهطفولتهءأمدقاكان

ذلكمغأسوأبلبالغضبقابلونهويمعتوهاسيعتبرونهأنهمفالشك

برأببعناألنسمتعـداداأننمعلىبولسوكانبالمسخريةونهسيقابانهم
المدسيعألجلمعتوها

تويثبانجيلهعنيدافعأناآلياتهذهفيالربممولبولسيحاول
ستنمريلمؤفاللهمنولكنماانسانمنيأخذهلمفانهاستقالله

نفسهبمببئهاذايكتببولسكانوبينمااللهاستشارولكنهانشاناول

للتغببيريشمهدألنالثسجاعةلديهالذيااالنمعانكخلكيشعرأنون
األماكنأصعبفىباالنجيلويكرزياتهألفىحدثالذى

13



الثأقاألمئحاخ

أحديرهبهأنرفضالذىالرجل

حثمايبماوإلىأئفمأصعذثمشةعشرةأزبـعبغدثئم1
آلنءبموتجيرقثيذتلمنتاؤ53يفمأ15ييالدمنتيهبآيخذانائابز

ممقؤاألمميبةأكنرزائذىنجيلإله15علئهئمترعرضمت
الطألصتشةاأأشمبأكونفالصئتبيريناذغتنادصنيلىبااله
أننافييهوهوؤمعيكانافذىىتيئطيقمطزؤآل3لنمالـكق3

ألخنذنجلينائمائـكذبةخوةائيلجمبإممنؤ4يختتئ
ءكيانمحيسيحآخأئافتييطناأخممواايضحئماخعآلسمادخذاإلذين

قىجمتشاعةؤآللخضوعباهلغنمنلمإئذين05غبدوبمآشت
قفتما4شىألفنملمغـصصرممرن15مماق6هإلنجيلى1خقجمتدئم
ءهؤآلنفنسمالءإبوخةخذآلال8الثاعثإلىآلفرنلواخ

ارأوءإذلعيكنمىباهل7ء9بتثىعليرايربهأينالئغحتمم

مختالؤانجيل15عليبدزمىكمآدضئةءانجيلىعلضئثاوثأئي
يضاه1قيكيأللجماب15يممتاتزوبلزمنفيقملذىانق8
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ؤئوحمئفاؤيغفولثإلمايمغملماضبالئضسةعلمفاذ9هصـألمم
تسكؤنالمحركةيميهرئاتاؤأكطوقأعيدةنفئمأونلمئتحرا

ءالفقرانذكرأنكير01ءتالطفلفخئمماؤممكضنخـق
هأهفعلةأنلتتيتأكنمثضيئةؤهذا

01ا2غل

مديناليسوأنهانجيلهاستقاللالسابقةالفقرةفيبولممأثبت

يثبتامامناالتىالفقرةوفىمباثمرةاللهمناليهأنىولكنمالبثصرجمه

دعـوةبكنلـمانجعلهوأنالفوضـىمنخرباليساالستقاللهذاأن

عملأنفبعدسةيللالمسلمااليمانعينولكنهوالحالئفيةلمالنقسام

الصغرحثديقهتيطسعهوأخذأورشليمالىذهبسنةعشرةأربعلمدة

لدرجةسهلةالزإمحارةتلكتكنولمالجنسيةيونانىوهوأتباعهذوأ
لالحداثسردهفىيظهرالفكرىابهاضطرأن

كامالقيظهـرأنببمكناليونانىالنصفياضطرابفهنـالك

يقتصيماأنيستطـعلـمأنهبولسمشكلةكانعتفلقدالعربيةمةالتر

مستطعيلم4أذكعامبادثهعنتخلىقدوكأنهفسيبدوواالالحديثفى

الكذيعسـةقادةمعخـالفعلىوكأنهيظهرلمالبافاضةيتحثسثاناال
مشغوليتـهعلىتـحلوكلماتهمترابطةلروغمفككـةلمعباراتهلمفلك

فكرهابواضطر

كانأنهاالالبدايةمنموقفهالحقيقيينالكنيسةقادةقبلولقد

سبقكمافالبعضالمئأججةابروحهذهببخمعواأنأرادوامنهنالك

أيةيعطلماللهأنونيعتقثكانواولكنهمالمسـيحيةقبلوالمرأبنـانأ
أضمسسرسصالةصى13يمإ
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نكليهيئبصسيحيااالندمانصبخيفلكىولذلكوداليلغيرمتببازالنت

ءهؤالواتخـذكلهاغـةالثصريفبرائضيختـرموأنأواليخننتنأبئ

ببخـتبرونحالةقثبحللمنضلببهمطلقيالذىأالسمهووهذاالمتهودصن
أهانقرالتىباراتأنهءورامنمعركةوهنالكالرسولبؤلسهاحنواياب

قليالازلببتنأنعلىسولالربولساحئوالكنيدبمةقادةأنويحتملاهن

ثبتبولسأناالمالسـاعلىفاظاتيطلمحالةفبجمادئهعن
يقبلفلمدكئوللىاكتبارهبياصديقالحالةهذهأنعرففلقدكالصخر

للناجموساداالستعبايعنىاذمااخضوعفاةواحـلىللحظةولويتنازلأن

المسيـحفيالتىالحريةرفض

ننكونأنالمبدأمتيثمنوقبلواالنهايةفىبولسثباتانتصرولقد

وببعقوببطرسخـدمةبينمااليهوديةالدائرةخارجبولسعمة
باذجـبلـينالوعظعنحمثنأالأننابدقةنالحظأنويجب5اليهودبيغ

أثسخاصبواسطةمختافينميدانينيدظواحدانببلهوولكنمامختلفين

ذلكبتناسالتىالخاصةالمؤهحتلهممختلفين

الرسولثمالبولدسخاصةاتميزئبرزالصورةهذهومنا

ئقا11اماالحترالكنيلسةفيللصمعئولينالرسمولبىبولقدملقدا1

قادةمـعقثاوتحـلىوئثابلذهبلقـدهواهعلىيقصرفلمفهوبهم
الحياةفيوالمهطةالعظيمةالقواعدأحدانمعهماختلفامالكنيممة

الوقاحةطريقعنشيئانكشبفلنصعوابعلىكنامهطأنههو

ايبدايضالتصصبممعانجاملةتنسيىأنيمنعمايوجدفال

عـدةيننحدثفهوأحديرهبهأنالرمسولابولسرففلىلقد2

احترمهملقدامتوأعمالكغيسةقادةبهاتمتعالتىالثعمهرةعنمرات
043



ماحتراففالكمبادئهعنيتحـوللمولـكنهالمجاملةبمنتهىعاملهم
أوالعالمرهميعقبمناماماننحنىأنتقننضىقدالحكمةأنممكمااآلخرينا

يقينعلىكانالرسولبولسأناالعظيمةشخممياتالكنيسمةتعتبرهم
اللهبلالناسببرضىلـكىالببسعىأنهمن

وقدخاصةمسئوليةطيهبأنحسببالرسولبولسكانىولق3

لمعارضالةيسمعفلنولذلكبهيقومخلصاعمالاعطاهقداللهبأنشعر

العملاذلكاتمامعنتعوقهبأنالداظمنالهمةيثبطلماأوالخارجن
يجدلسوفمعبنةبرسالةكلفهقداللهنبيعلممنانالرسالةوتلك
سالةاللىهذهلتنفيذكـاصحةقوةمنحهقداللهأنذائما

األسافةدةالر

ةاجمواقاؤفئتةلمنطاكمةأإلىاأسىبالأتيامؤالـكن11
يغفولبعئومناقؤئمأبمفضذال21ءئموماذألكانأل

زيفمؤيؤخرالؤاكانهؤالـكـلصماالحءلدأانء
يفودائلماصقيمهىؤراة31المجتالطصمنائذيخآمنخمائفازتعة

الئالمرإلىنقاداأيضأالناكبإنحتيأيضأ
11311ة2غل

أكلةاألولىنالخنببلمةحياةفيهنالككانتفلقدالمشعكلةتنتهلم
شعبكلوكانالمحبةوليمةأىعحامسمعليهايطلقونكانواعامة

يعسـاهمششركةبكلةاابشتمتعهالوليمةتلكفيمعامعيجتالكنيد
بالنسبةالمشثعةالوحيدةلةاهىاألكلهتلكماكاننتوغالبافيهاالجميع
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ووحـدةشركةكنتعبيرااألكلةتلككاندتطكماالعبيـدمنكثيرين

االاألعجابمنانتيهـالالظيرلالمرالمسطحيةالنظرةوأننالمسيحب

اغنبرفلقـدالجامدالمتزمذثقاليهودبعضموقفنتذكرأنيجباننا

الشعـوبكافةرفضقداللهوأنالمختارسبالنهوثممعبهمأنأولئك
حنـانالربلانيعتقدونفكانوانجهسةاعتبروهاالتىاألخرى

هبيروسوففقطلالسرائيليينرحيمولكنهل25مزورحيم
ظهأوسيحرقهالذىالقشأوالنفايةمثلفاألمماألخرىاألمم
عذاأنااليقبلهاللهفانانممحانتابانلالرياحتبعثرهالذىالتبن

واأحباألممإبممنبرهمشكعلىوليسفقطاالسرائيليينعلىينطبق

علىالضميقـةالنظرةهذهأثرتولقدالهراطقةكرهواولكنعالج
هعالتعاملعنمفوعاكابيهودببتهالمتمسكفاليهودىاليوميةانحياة

ءشىأىمنهيقبلالكماشيئالهمواليقمعهاليمسمافرفهواألممى
يمطنكانفهلانححالكيةفيةحادبكيفيةالمثممكلةهذهرهاظفلقدولذلك

نمبتهلواعامةأكلةفىمعاواألممودالييجلسأزهذاكلمواجهةفي

لالمستحيمنضربايكوناألمرهذامثلانيمةالقوالعاداتاموسالن

ممنوعاتهالجـديدااليمـانأفجادوأنشـتهأنطاكيةالىبطرسءوجا

ءجاثبمسواعقبءسواواألمماليهودفعالعامةإكلةاافىنواشتركالمإضى
بيعفساسمممواوالمبتخأورشليممنةاليهوديالفرقةمنجماعة

عنامتنعأنلدرجةطرسبعلىامكوأثرهءأرايمثدوابالتكبدلمولكئهم

معهمامتنعأببضعابرناباأقتىاآلكروناليهودوتبعهمالعامةاالكلة

بـولسورأىطبيعتهعليهاانطوتالتىالقوةابكلبولستكلموهنا
أمورعدةبوضو

كاذتانمسبجبةسمةكقنيتستمرأنالمسيحبهللكنيسةاليمكن1
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شمرالبأعينأملمابالناسريظالتىفاالختالفاتةطبخارفاتمماي
أمميأموالايهوديليساللحضرةفيفاالنلساناللهحفرةفيلهاذكرال

كانوانطألجـلهالمسميـحماتـاءخاحلىولكنهفقيرأأمغنيأحقيرأأمالنبي

دمتالجدتدةوعالقتهمأخإتفانهمدةوابغوةفىيشتركواأنللبشر

اللهالواحداآلبءأبناألنهماألرضيةواجـزالكل

ليوقفلمدسازماسعملالىيحتاجاألمربأنبولسوأحـس2

التياردلكبأنيبالولمقاضيةبضربةهعليهوىبلينتظرفلمالتيارذلك

اهتمما2هوهذاوكاقخاطثأتبارأكانفانهبطرسباسمارتبـطقد

ر4بولدويقدمدنببئاعماليبررأنيمكنالالمشهورفاالسمبولسبه

ابتعدتيارأيونغفطنأبـثباتهاستطاعقوىواحدلرجلحيأضاالالرسول

جارفةموجـةالتيارببصبحأنقبلوذلكالحموابجادةعن

الناهوسنماية

خسستبامنصقامةنفـكونآلنغأرأئتالـيهـن415

نمتؤأهكئنمتإنءانحييعامتدئظزهىقكنحلاإلهحق
الواضهوأنماالمفيمماذالمتفنرميايفوثالمباثىميممهيهودي

أننغثمد61خطات3االميطستاؤ3يفوبالظبيعزنخيغ51
امسيحا3لئععوبايممانللالئائوممىمالبأغزبرتاآلانسلا

بآكمالايهئسوعانيباءلنثهـبررميحانمحوعبدأئضانخنإصا

نف71مامممذزكبتاألالنائوسيبأكممالألئسةالناهئرس
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صضإاأنهزحئنلملوتجدميحائتحزقتتتبأنئونظامماؤنخن
حالثمالفخطصةنجادثملمسيـحأفاأيفمأخطات

34171غل

يتخـذأنلزاماكانإسندكلالمشكلةجذورالىهايةالنفىنصلهنا

ولسحالحالالواقعفيأورشليمقراركانفلقدتأجـيلهيمكنماكاناراقر
قراراكانلقدالمشاكلبذارثناياهبينيحملكانالوسطالحلولوككل

كيهـودالحياةيستمرواقأنلهمنياليهودأنيعنىورشليمأ

ذلكطناراأحرغكاذواابأعمأماالناموسيحفظونالختانفيمارسون

ألنالمنـوالهـذاعلىتسيرأناليمكناألمورأنالواضحمنوكان

المسميحيإلنمننرعانهنللكيكونأنتعنىكانتلذلكالطبيعيةالنتيجةا

لبحلرسقالنلىكمابولسحجةوكانتالكنيسةفيمتميزتانوطبقنان

فانلثلكوفيمثلهموعشتكلتلقداألمممعالمائدةالىجلستالك

بواءسواملذدلالواحداحلريقاهنالكأنالمبدأجهةمنقبلت

أنميهستعداكنتدلةعليهرأبكاستقرلماتشنكرأبئاإلنيكنكخكيف

حفظوايوأنتنننوابأناألمممنوتريدتحولتولكنككاألممتعيس
ايهوداويصبحوالناموس

معنىمننتأكـلىأنعليناويجبهذاكلقبولبولسيستطعلم

فىيفكريكاكخطاةاألممعنيتحثسثاليهودىكانمحددقفعندماكلمة

فعلنىالنامؤسحالظفىيفكركانولكنه3االطالقعلىأخالقىءثمثأ

الطعامثصريجةائالويينبسفرمنرعثالحاثىاالفصليقدمالمثالسمبيل
اليمكنوالتىببمكقالتىالحيوانافويوضـحويعـدداليهـودى

اتلكسمرحننزير11نحمأكلأواألرانبالحبمكلفمنطعامااماشممخدا

ول3



لبولسبطرلسيتتولوبفلكالمعنىبهذااطئابحأوبذلكلوحمايا

وكانتالخالحئاأصبحنيأكاماوكلتاألمممعأكلتانننىوللر
أنعلىبعببدأمدضذطقنااالقددأوالببقولفهودوجةصبولساجابة

أمامصحيحااالنسانموقفتجعلأنمكناليالناموسفظمندرجةأية
اللهعحبةعطيةيكلسبأناليمكقفاالندسانالنعمةعملفهذالله11

هىصيـحالممهفىاللههحبةفيالتامةالثقةوأنيقبلهاانماهولكناللسخية

عنحعبثه11فكلولفلثاللهمعصحيحةعالقةفىاالنسانتضعاالتى
الرسولبولسيستخدمثمحالأىعلىموضوعذىلبىغالناموس

لهغيقـولمنهاالفـراريسمتطيعالزاويةفيخصمهتضعثانيةحجة
االخاططاجـعلكيصايااسواائضوالفرالنإموساهمالانتقولأنت

علىتحصلأساالكيقللمانـهالمسيحبهأمركماعينهوهذاأن

أنلكقالدافولكنهمنتأكلىالوأنالحيواناهذمنتنهلبأنالخالص

اناذنلستقوكفهلىاللهنفمةعلىتخفظاتاوبالتمامابنفسكتلقى

اجابةهنالكأنواضحاوكانخاطئاتكونأنعلمكقدحالمسييسوع

القـدينمالناموسثبأنيعاناالجـابةتلكوكانتمراالهـبذاواحدة
اتتهىقد

ايأمميأتىأنالصوأقبامنفليدمالحقيقةهذهـتأتلىأنيجبهكانا
نهالناموسطريقعناللهالىاليهوديأتىبينماالنعمةطريقعناللهالى

الحقيقةوقلكالرسـوللبولسبالنسبةواجدةحقيقةهنالككانتلقد

الخضوعحلريقعناللهالـثىالبشرجميعيأتىأنيجبوأنهالنعمةى
النعمةلتلكالكامل

نقولانويكنناعظيصتنلتجـربتينالمسيحيةالحياةتتعرض

ضالتبربةشكبرهمنأكثرلهمايتعرضاألفضلالشخصممأنزوايقمعينةمن

س



اللهيعضىأنالاالنسـانولكناللهرضىكسبمحاولةهىألولى

الذىذلكتطـربةذممىالثانيةالتجربةأمادائمايأخذوانماثسيئا

ليبرزةكـريناا5نفسهبينيقارنبهواذاسبئـاينجرأناستطاع

الذاتمنءجـزفيهايتبقىالتىوالمسيحيةحدسابهمعلىنفسـه

وأنهـااللهىرخشفتسبأنئدستطيعبمجهودهاماأنتظنألنفعهـاي
ثرالبسـائرمستوىمنأعلىاوكأذنفسهاتبرزأنيمكـنايانجازات

االطالقعلىحقببقيةمسيحيةلميست

آلالمقالىبةالمصلىجـاهاط

ؤيفاءهدثئةقدءالذىمذايضاأهأثنيخت2فيإدطزشف81

يماألخلئأشوسبالمئائوسئتهشال91ئشغذيانقممثاهرأظ
خيادانممسيـغلأنافأخياالصلنتافسيمحء02يئلى
إيمالقانممهإلي1قاهأخينماناءبتائتنقاألناهأقمماني

أائيلتسئث12يئنجلينفمتطلمؤأمئمأخئييالزىالئلالبهز
مالتاداحامحسيفابردبالناموسيكانإنلمالالثونغمة

بآلشتمب
281121غل

أناعتبروقـدالشخمىاختبـارهعمقمنهنابولسيئحدث

انتحـارهواذمامسيحـى11بالنسبةتفصيالتهبكلالمناموسءبناإعادة
يعنيهوماللهليجـاالتاموسعنماتبالناموسانهيقولفهوروحـى

اللهرضىيكتسمبأنقلببكلفحاولالناموساطريقجربقدأنههو



الكاملةالطاعةحمـريقعناللهمـعصحيحةعالقةفىنفسهيضعأن
أعمقاحساساورائهـامنخلفتقدالمحاولةهذهأنواكتشفللناموس

ذلكيضعهفلنفعلمهمابأنهوأعمقأعمقواحساسابالفشلوأعمق

عنلهكشفأنهـوالناموسمافعلهفكلاللهمعصحيحةعالقةفى

تمامابنفسهوألقىفجأةالناموسطريقهجروعنذئذالتامعجزه
ولذلكاللهالىالناموسدفعهفلقداللهرحمـةعلىكانكماخاطئا

االحساسذلكالىعادوةدنفسهيجـدأنةببساطتعنرللناموسفالعودة

جداعظيماالتغييرذلككانولقداللهوبينبينهفجوةبوجودالمميت

االنسانوأنالمسيحمعصلبقدبأنهااليصفهأنيستطعلمانهلدرجة
المسيحسوىليستفيهتدبالتىالحياةوقوةماتقداياههوكانالذى

اللهمـعصحيحةعالقةفينفسىأضـعأناستطيعكنتفلـونفسه

أنأستطيعكنتوانياترىالنعمةلزومفماللناموسالتامةبالطاعة
المسيحماتفلماذابنفسىنفسىخالصأكسب

يسوعالمسيـحأنوذلكواحدأمرمنيقينعلىبولسكانلقد

لوثرمارتنكانلقدلنفسهيفعلهأنلهممكنايكنلممالهعملقد
لوثركانفلقـدالرسـولبولساختباركررالذىالرجـلهو

وتعـذيبالذاتوانكارالتوبـةأعمالوممارسةللخضوعنموذجا
فاننىانساناتخلصأنةيمكنللرهبذدرلوكانيقولفهوولذلكالنفس

المقدسالسلمصعودوكانروماالىذهبلقدممأاالنسانذلككنت

عظيماثواباتستحقالتىاألعمالمنيعتبرويديهركبتيهعلىساجـدا

منءشىعلىيحصلأنمحاوالالسلمتلكيصعدشاقاوهومجهـوداوبذل

يحيـابااليمانالباريقولءالسمامنصوتفجـأةهءوجاالثواب

الينتهىمجهودطريقعناللهمعالسالمحـياةعلىنحصلأنيكنفال

14



بأنهوانماالوحـيدفألخلريقولذلمطائلتحتهمنوليسينتصمرؤال
ببسـوعالمسيحأعلنهاكماورحمتهاللهمحـيةعلىتماماسنابأذفلثلقى

لهتحمورالذاىالحـراععقإصاإالبيئخلىعندماياتىءسمافارللبث

بنفسهيلقىماوعنينهزمالشكبهواذافيهسينتصربأنهلكبرياؤه

اسالماذلكيأتىأنفالبدالغافرةاللهمحبةعلى

الىالناموسفشللليظالسمتحولاللهكلمةفىابولسثقوعندما

النعمةشمسأشعةنور



الثايثألكلسحغ

آلالضعطية

تذعئواالحلىرقاكئمميغبصادأاليونطاثنىايهاا1

ائمعصعحغيمموعرصحمقدهغئونكمهأمامالؤفيانئتئمأحخ
أبأغمالققطهذممئثمأدختمأناريد53مضفوبالئينكئم

نئتثمأأهمتهذا03اإليممالزبخرهأموحالرمأخذتوسيماالنما

بانحمموناأودتنهحبالروابتدأتماغالمأباغبيما
فائؤهصـعسثاكانإنثاكيرئمسعاائـمفدارأهذا4

بخبهصأمناموماالبأغماصفيسكئمابقولئملوؤوحالى8لسشخـك

تمئواءا07بزاتهلمبعـبألبمالثإبراصئمتن1كف06اإليتماني

إبرهيئتئحـويأاوالاإليتالابينينافيانإذا
شبقاألمبمإبززمانباإليالقأنأىفمسبئلإثثالثؤائكت

الذبنإذا09االممجميعآضجاركفيالأنهبرميم1شرفب
ائمزصإثوهمهءهمضباركؤنيمانائيصمي

399غلا
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أعمالوليستثققبالله11أنعلىأخـردليالهناالرسوللسبمقدم

ذبلومـدباللهآلصحيعالقةفىاالنسانفضعالتىهىالناموس

ةضخلـوبصورةسالقالروحاألولىالكنيعسةحديثـاالمتجددون

النكرةهـذهتوضحالرسلأعمالسخرمناألولىوالفصولواضمحة

مننـوعهبمءجافقد841710144أعاقرأاراوتكرمرارا
الغادحليوناخـشبرهمااهلىايلحظأنواحدألىمكنيكانوقوةالحياة

لمفاذهمجـاذبهممنءشىاألىاستجابةالثحذلكانبولسويقول

النامولعنثمميـئاسمعوافديكونـوالمألنهمالناموسائضفريطيعوا

اللهمحبنةعنإةائلسااليمابخـاسمعواألنهماالختيارذلكنالواولكئهم
كاطةثقةفيلهاواستجابوا

الفكرةتاكأنمابههنىزةفبهانستوعبأنيمكنطريقةألسهلان

ولذلـكتتجسدأنيلجـبعظيمةكلمةفكلولذلكانسانفيمتجدسدة

ابراهيموهـوااليمافيهسدئجساناذالىالغالطيينبولسيوجه

كلتتباركنسلهفيبأنالعظيمالوكأذلكاللهأعطاهالذىالرجلذلك
خاصةبحمفةاللهاختارهالذىاالنسانوف213تكاألرضقبائل

حلريقعنيكذلكلمابابرهيماللهسرلماذاولكنبهسرقدكمسخ

ذلسككانولـكنماموجودايـكنلمالناموسألنالناموسحفـظ
ألرضيـة11ءاألشياكلبتركوذلكالـكاطةوبالئقةاللهكلمةيقبتص

كاناطركةاووعـلىالعظيمااليمانمـنبخطوةتمامانغسهوتسليم

لمجـردانهاعذبـروبذلكيهودىكلعليهاعتمدماوهذاابرهيملنلممل

ثصرالبسائرعنصختلفمسشوىعلىفهوابراهيممنالطبيعىتسلسله

البراهيماالنتسابانفبقولالمفاهيمهذهكلبولسويغيراللهنظرفى
قىالحقببسسـاباالتولكنماالدموىالجسدىاحماصبالتسلاليتعلق



مجازفةنفسجيكلوفىيومكلفىاالنسانامارسيأنهوأبراهيم
ليسواابراهيمءويرتونمنفانولفلكاهيمابربهاقامالتىااليمان

أمةكلمنإذيـناأولئكولكنماالناموسحفظمكافأةعنيبحثهنمن

ويقـولنااليمانالغالحلببونبدأولقداهيمابرآمنكماباللهيومنون

نفيفقـدالمختلغةالفرائضالىاليعودونسحـوفيقببناانهمبولس

اثهممير

حافلتاريخالالتىاليونانيةبالكلماتةملينتاملهاالتيوالفقرة
الرسولبولسويتحدثقصصورائهاومنمعينجوبهايحيطكلمالت

منيفؤعيناليونانيونوكانالشريرةالعينعناألولىاآليةفا

ذلكفياألفرادخـحللياتمنالكثيرنجـدولذلكالثصريرةالعينعواقب

تمامفيتكـونأنأصلىزشىوأهمالكلماتهذهبفلتنتهىالعصر

كتابراحبعابخـحـاوناومتقثماالشريرةالعينأذعنبعيداالممحة

41رقماليونانىابردىامنمختاراتطيجاق

علىأمامهتصسوروقدالمعسيحعنبولسيتحـدثاآليةنفسوفي
7هثغمكطهىمهايستخالتىاليونانيةوالكلمةالحمليب

كانتكلمةالواقـعفيوهىوالمفصقاتاالعالناتفـكرةعنوتعبر

عـنليعبرصرالذلكفىالوالديعلقهالذىاالعالنذلكعنتلستخـدم
حلنية11ادابئالمزمنادمزعنناالعلأوابنهديـونعنمسنوالليـسكونة

اختبارهمبدأرامكـونعنالرلسوابولسيتحسدثابعةالراآليةوفى

هماسولابولسمهمايسننخاللتازوالكلمتانبالحسدوانتهوابالروح

ملالذلكواكمالالذبائحمنذبيحةئعدببمفىءالبدعنتعبرانكلضان
حبـاترشعقتعبرالتىالكلمةهىيعطيهطكياألولىوالكلمة
نثقـإليمفىخحلوةلأهىئلكوكانتحـولهاومنالذبيحةعلىالشعبر



اقماعنقمبرالتىإعةالهىفممالـهـافمطهـنسالنانيةوالكلمةحةلذبي

الكلمتانههاتينالرسودبولسيستخدمواذذبيحةأىممارساتكمفة

ويتحدثللهنفدمهاذبيحةبجطتهاالمسيحيةالحياةيعتبرأنهلنايوضح
لمهيمنحكملوالكلمةللغالطيبنعطائهفياللهءسخاعنالخاميسةاآليةفى

اليونانيةالكلمةهى

أمثالءالعظماصوناليوخاالممثلونكانالقديمةاليونانأيامففى
الهامةوالمناشاتاعيادالفىتمثيلياتهميقثمونوسوفوكلايرولببديس

ءالغنافرقبتدريثاقءللغنافرقاتشملاليونانيةالئفئيلياتوكانت

نفقـاتيدفـعونكلنوااليونانيينمنالشعبمحبىأناالامكلفامرا

ولةالرعونينبالوكلنيوناليونانيونكانالحقبةهذهوبعدالفرقهذه

كههعهالكلمةبهذهعفيوهذاكلالحربأوقاتقءبسخـا

تاسحتخدالبردىرقفىنجدهمماذلكتلتالتىاليونانيةاللغةوفي

تعبيرازوجتهالىالةازوجامهيقعمالتعبرالزواجعقودفيالكلمةهذه
علىرينبنـهـوالكلمةهـذهالرسولبولسميستخواذلهاحبهعن
المواطنحـبأليعتبرالذكأالحبمنيننولدالذىءالسخاذلكاللهءسخا

خهالضمئيلالقبسسوىلزوجتهالزوجأولمدينته

الناهوسلعنة

آكيخةتضثئمئثرمقاجمااأكممالميطئمائؤينبمالءنء01
ىماجميعفيآليثبئثمنالملغونءكخصودبةال

أننسؤل011بهيضلءلنائولمياتابكينيمنهتؤلث

الطبافيارالنالفنهمامرالئعئدئمائولييبابررضأحدلمئعى
اإلئسان2دليممالبائيصمناليمىمواا3نلؤ021لحخما
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إذتلىضنؤأئئنمائوءنآناانـصدايغائـئم31حمهالفعفقاشمخمالذىا
عكليعلقمنكلمئعوخشئهحتردبصاالخطنآاللغتةضار

يئموغائيميحافءيألمماهيتمإئراترغآلالضكلبر041جةخـث
وحالىتؤيئإليتمانباتأل

011بمنككآص

ركنالىخضـومهدفغيأنأيضـااخـرىمرةبـولسويحاود
تسنلكواأدقأكذتمقدأنكملنفرضألفيقولالفرارمنهقطيعوناليس

أنكمضولنفتواطاغتهالناموساقبـولارببقعناللهءارضماسبيل

المسبيلهـذايفئعغاللهمعالسليمةالعالقةالىالوصؤلنتحاولوق
01أترىياالحتسميةالنتيجةتكونضاذا

علىءبنابسقطأوبخومفلكيفعلمنأنهىاألوبىفالحقيقة

بميهبحيعيشاأنعليهطجبفانهالناموساكتارافانالشخمىارهفي

لمعبمتحيل11منضربذلكتحقيقانفهماالثايخةالحقيقةأماالذاموس

الناموسءوارضااطاعةفىأحدالينجـحمموسوفأحدينجـحلمفانه

اهـلىيدملكمنقاهذاكلصعحانأنهفهىالثالثةةالحقيقأما

حفظيالمنان7263تثيقـوللكتالبهاألنطعونالسبببل

لمحاولةتصـةالىالمنفقيـةالنتيجةفانولذلكملعونكلهالناموس

للحياةحجدأسأدناماعتدنازطريقكناللهمععالقةاسليمةالىلالوصلى
امعصحيحةالهةداعلىكانمنامقولالكتاجولكنماللعنةهىانما

لطـريفاولذلك4ألحبحقايحيافهوااليمانطريقعنيالله
طريقافـولللصمالمالوحيدؤالظريقااللمعصمميخةلعالفةايةؤحـد
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االيمـانومبـدأالناموسأمبـداأناالاالتبسليميوصالقبولالبمان

أنفيجبواحدوقلتفىبكليهماحياتنانوجهأنيمكـنوالمتجارضان

قحلرينهجرأنهووحيدالالمنطقىفاالختيارولذلكحدهماأنختار
ونثـقاللهقالهمانصـدقبأناإليمـانطريقفيونجازفالثصرائع

حبهفي

النهـائىالضامنانصـورة11بهذهكلهاألمرأننعرفوكيف

هـذهلنـاليقـدمالصليبعلىماتولقدالمسيححسبىيهولصثقه
تثخشـبةعاىقعمنطعونالبقولالكتإبولكنالجقيقة

يصيرأنالبدكانالناموسلعنةمنيحررنافلكىولذلك32ة13

عنليخبرناملعوناالمسـيـحصـاريولقـدملعوناإنفسهالمسيح
اللهمحبة

حقيقـةففالكفممغـولهناوهـومشغوالبولسكانومما

االنجيلتكلفهوهى4وقلبضفكرهأبداالتغرباجـثهامةبمسيطقولكنها

معالصحيحةانعلأللمحةووالحريةسالم11أنأبداينسىأنلهيمكنفلم
سريتيكانفكيفالمسيحوموتحياةكلفتقدنمتلكهالتى11تلكالله
حببأنلينبئهمالمسـيـحيمتلملواللهقلبيكنهمايعرفواأنرللبن
هكذاهوانماالله

يتغيرأنيثنالالذيعهدال

علأليهأخذلثممأفولنستابالهاشببخخؤةفياالتاأ51
ءماؤا061محلئةأؤايزيدنسمابه1نذؤيهقتةتذعفدا

نعمتاليءاال4ؤفيآلتعولءتئمميرؤيلرييتمإهفيقييتمتانتراجميد
4



الذىإثنةؤفيؤاحملعكينةدءعيربخآتعيطثهىنةلم3أ
بغدشارالذىاالناشوسإنلمذاأوقولنماذ071يمحائمهو

الثلىنممنفتىقلسقذعفذالئسغآلمنةلؤثآلثينأزبعسئةص

كأنترإن7صةكلأل081المؤعدبعاللئجالعالممعايحنحؤ

الئةصنؤل5جملءتونيمتااهتـكنهقـمالنماوموسنزاتةالم
بمؤعدصاهيتمإلننقماؤتعت

518يمغلإ

تربىقدشبولإننفكرأنجبفيتليهاوالتىكهذهفقرةنقرأعندما

اسذخدموقـدالمدرلمىأسلوبهمفيحاذفاوكانيينالربسـلكفى

يهودىلكلمقنعاوكانمعرونكاكانالذهـااألسلوبوهوالجعلىأسلوبهم
بولهثفوكاناليـومنتفهمهأنأونتابعهأننحنعليناصعبمهما

بأنيوضحبأنوبببدأالناموسطريقعلىالنعمةطريقننفوقيثبتأن

االيمانمجازفةابرهيمبدأفاذالناموسطريقمنأقدمالنعمةطربق
كاناللهوعـدبأنالقولفيمكنوبذلكالعخليمعدهمنحهقداللهكان

يأتولمااليمانكانوابراهيماللهبينالعهدفأساسااليماننتيجة
بولسيجادلهذاومنسنة034بعدوذلكموسىعهدحتىالناموس

يمكنكواليتغيرأننببفالوصميةأواتفاقأوعهدتممتىانهفببقول
فالوبثلكبرتدوريبقىأنيجببلعيدةشروطااليهتضسيفأن

مانفااليااليمانطريقمنيغيأنمتأخراءجاالذىللناموسيمكن
للناموسيمكنوالاللهمحصحيحةعالقةفىابراهيمأوحدالذىهو
مـعالصحيحةللعالقةاألوحدالطريقهوااليمانزالوالذلكيغيرأن
الله

افدسسرسالةم
4



معنىعلىعتمديالذىالجـدلثاستخداممغرمينالزبيونوكان

الثعاليمبعضيبنـفنفكانجواوقفسيرهابتخدامهاوالهحـدةاءكلمة
كلمـةالرلسـولبولسيأخذوهناواحدةكلمةألساسعلىاالدهوتية

أللهوعـدالىافيعودعليهانقاشهويوسسابرهيمقصةميظولحـدة
بخـوليـث8ولم79تكوينفئنجـدهكمـاالبـراهيمالقدبم
وأعطىلأيضناوببقوللمابعدكمننسللربينوبيتكبينىجمكهدىثلوأقيم

بولسىعليهايركـزالتىوالنقطةلمأغربتكأرضبعدكمنولنسلكلك

غؤعلىالجضعبقةفئالالمفردحمميغةفىهىانماممانسلكلمةأنهى
بينهفردالىودـنئئالناسمنجمهورالىيسيرالاللهفعهدذلك

اتمتتتـتيـحسوعيهوالعهدفيهيتحققالذىاللشخصاقبولسوببقول

االيمـانطريهتعواللهمعالصحيحـةوالعالقةمهـسا11فطريقبذلك

أنعليناجبياللهوعديههءجاالذىالطريقوهولبرهيمسلكهالثت
كاملبايمانالمسـبحيسـوعالىننظربأنالسبيلهذانفسنسطك

االذسانفمشكلةاراوتكلىارامرالغقحلةلنفسالرلسولبولسويعود

خوفانتوجـلسكنافطالمااللهمعالصحيحةالعالقةيجدأنهىاألساسية

ياةالفيم3ساهنالكيكونأنيمكنفالعناغريبااللهكانطالمااللهمن

نحصحلأنيمثشاهلالحمحبحنالعالفةهذهعلىنحصلأنيمكننافكيفا

لسبيلفىممنانفوتحـملتامكللذاموسالمدقخةالطاعةأساسعلىعليها

الناموستفصيالتكلبعراعاةأماألعمالمنالكثيربممارسةأمذلك
ألنلحهرثالأبـقالرخمىالنحوشفسـوتالسبيـلهذاسلكناانبدقة

ولستالحقناااللهىمالالبمدستلزماتيفىأننيلنالمبشرىالعجز

مالمافقافيققالتاوحأقتدجبـلصعـودذداوموكأننااألملخيبة

وأتيناالقاثعـلالمحراعهـذاهجرنامتىأماالمدينونةتحتفنستمر
المصالمفنناللناأحضانهااللهنعمةفستفئغاللهالىوخطايانابأذفمسنا



والنقطةعلينايحكمالـذىالقاضىكانأنبعدأبانايصمبحاذاللهع
ابراهيممعماححثهوبعينههذاأنهىالرسمولبولسعليهايركزالتى

وطبتتمالذىالعهديتغيرفلنذلكبعدحدثومهما

اطظيةايممرفي

يأفقانطالئقدرالوبممصلعبزيدإقدهاموسالنفلماذا91
ؤأفما002يطؤسيدفيدصثزلكهتبائرلىؤعدقذؤىالالن

نهعل013ؤاحداللهلؤالىحاحدلويهولطآأليحطاثوس

قاثررناموساغـطحوالىنه5حالشاالئرواعيدضدوليناناا

تاصبائالكـن23ومإابااجرالءاقيقةبانيثيالط

يئمموعإيمانونوعدأااياسةالخطيةتحتانعلىأكلق

فألنفيألمميـحاذ
39122غل

ولشـدةالردسولقولسىكتبهاالتىفضرات11أصعباحـدهذه

ذذكربأنبدأوتفسيرأئمالةشافىوالىسيراتهاتخبلغتفقداصعوبت
النعمةطريقسموعلىالدليليقدمأنيحاولالزالملىبولبأنانفلسفا

الناموسبشأنامورثالثةيذكروهناالنامؤسطريقعلىوااليمان

ببقصدوهولذخدياتبدمببءجالقدوسالناءجالماذااا

دفاأليوذاموسجـلىاليهحيثأنهوهوالمحببةأفكارهأحديقثمأنبذلك
نعتبـرانفقبلمـوجودغيرقانوناتكسرأنالتستطيعفانكخطية
الناموسيايمعرفأنيجبفانهخاطئاانسحانا



فوخايفـةوبلكحنحفأأنهيعلملمخطاألجـلسينهنأنيمكـنال

أنالناموسيمممتحلاليعبينماأنهاالللخطيةتعرببفاميقأنهىالناموس

نجـدوهناللعالخمبئاثيقدمأناليستطيعلكنهللخطيةتحريفايقثم

ترينههفيرنخلالنامهشفقوةحـدواآنفىوضعحنهالنامؤسقوة

مشلوفالخحليةعارجعنعجزهفييتضعحضعفهأناالللخطية

األلميزيلأنيعجـزشولكنهالموضننشخيصفيالمتخصصالحلبيب
ثمعخصهالذى

القـديمةةالقحكفىاللهمنمباشرةيعطلمالناموسان2
أعحلىقدالنامزسا3ئجـدحالخـروسفرمنالعثصرينالفصلفيالمذكورة

اى3نكينببونألـزصمانالرسولبرلسأيامفيأنهااللموسىصاثمرة
شرالبوبينبينهتفصلالتىالكبيرةوالملسافةبعدهوعلىاللهقداسةعلى

لفلكالمستحيلحـنضرباالبشرمعالمباشراللهتعاطاستبرواانـهمالمحرجة

موكمىالىالماللئكةمنثملمالئكةأوالأعطىالناموسأنفـكرةادكلو

الربيإبنأفـكاربولسستخحميوهنـا22عب735أعقارن
أوالأعطىفقدمزدوجابعدااللهعنبعيدفالناموسوبذلكالمعاصريـن

وبينهذابيننقارواذموسىهووالولسيطوسيطالىثملمالئكة
غيرءثحىالناموسقنجدتماماجماثمرةبكيفيةاللهاعطاهالذىالوعد

ءوسطاطريقعنأتىمباشر

الوسيطوأعادالصحعوبةالفائقةالعبارةتلكالىاآلنونصل3

ااتغاقأىأنهنأبولسكنكاهوفماواحداللهولكنلواحديكونفال

وهنـالكالمغطىففـالكشخصيندائمايشملالناموسعلىيتأسس

الشخصأظفلوشخصمينتصزفعلىيعتمداالتفاقيقبلالذىالشخص



قانونىاتفاقفـكلءثمىكلينتهىاالتفاقبشروطمهد11يقبللذى
الذىالموقفهووهذااالتفاقلثعروطالطرفينحفظىهـعلىيعتمد

كلسروافاووأنفسـهمالناموسفىثقتهميضمعونمنفيـهيجد
فالوعدحيواحشخصلرعتمديفهوالوعدأمااالتفاقكلينتـهىالناموس

أوالوعدفلليتغيرأنيمكـنفـافىغيرهفعلومهماواحـدشحنصيقعمه

والنعمةعدهفالوكأاللهطريقعلىتماماببعتمدالنحمةفطريقيتبدل

فقدذلكمنشيئااالنسانأفعالتخيروالمحبتهوالمحبـةنعمتـه

ىفرأتغييردونقئبتونعمته1114محبةولكنببخمـلوقدءيحنحلى

اليعقمـدفهونئحخحميغعلىايهتمادهفىيكمنالناموسخمعفانبولس

ونصعليهانهصمانالىحنهاظعلىمااييعتمدأولكنهفقالشريعلىمعحلىعلى

أننسانالىيستطيعاألاللهمنفهىالنعمةاماححلمهاقدانهنعلم
خـيرأنهجدلألىمجاالركببالبماوواضجلفمامهيمندكال

المجـثرداتعلىفـمدباأننالمتغيرةرغاللهنعمةعلىيعتمدأننسعان3ل

بالفشلاعلالمحكومالبثريةا

يوحبوالمغطقلمضداوالنعمةالناموسإنيعنىهذافهله4

أغاقالكتـابانالكاـخيشولطديقولأنهاالنعمديقولأنبولسعلى
الكلماتذجـدحيثه7362تثفىهنايغكروهزالخطيةتحتالكلعلى

الجصغإخمملهذابأنتافوالناموسهذاكلماتيقيمالمنملعون
تماماالناموسيحفظأنألحدنيولنمكنيلمألنه

هىبساطةبكلالناموسنتيجةاناذنالناموسئتيجةهىفما

األنسانعجزأثبتقددالنامهألنالنعمةيطلبكلواحدألنفعيأن
التالىاألصحاحايضماحهافىالرسولىبولسيستكملالتىالفكرةعلىوهذه
العظمىالناموسيمةفبهنـامجردةاشارةاليهاويشميريقدمهـافهو
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عحبزهيكتشفعتدماالنعمنالىساناالنيثفعأنهىالساميةمكلنته

صحيحةعالقةالىليحأناذناالندسمانفليحاولالناموسأمامالكامل
أنسيكئثمفوعندكذاليستطيعأنهوسيجـدسالناموطريقعناللهمع
المسـيـحيسوعءجاالتبىالعجيبةالنعمةيقبلأنهويستطيعهماكل

عنهاالبشرحدثلي

اإليمانءمجى

وسائناتخثومالـيهعىمضاغانلميائيسماءالمآلفينؤال32

مممانقدهإذا042آنلميئأداأمميوااليئالالىعلئنآمفلقا

ؤلـكي052دطاهإليمنشمريهىيحائمهلىبنمانؤدئومنالى

جيعأءألئغ62لممؤدتيثععئثبغدعئنمامممانائيماصجاءبض

النرينمئكألن72لشوعميحببمالمبأإليمالطالئرأبنما
يفوثريدئيممى82يـحالمسإلئسئمقدهيحدمبائئماغتمد

نكمهالنثىدكردؤاهلئسىؤآلخرعثالكئعىنالقىيوؤال
نئتثمنآهيحعيأتضحتئميمتان92تصرغعائتياينىؤاجذيقاص
ءثةورؤعدالؤحـصبإنجرهيملدنمتإذا

32يمشكلا

الذىألسعأسىاالدورفيةالففهذهفييفكرالولهممولبولسالزال

كادماليونانىالثالمفىكانوقدوتحبيرهاللهخطةفىالناموسلعبه
معلمايكنلمعنمكمهههجاسمعليـهيطلقبالبيوتيعطونممن



اوببلةةىلماألسرةخثيموقدبهموفوقاالمسنكبيوعبداعادةكانلكنال
الطفلعلىقىاإلكااالشرأفهالييلشـدوكانمحترمةشحنحميةوله

وأناألخطارأوللتجارباليتوضالحلفلانيتثدأنبهوامنوكان

محـددهواجبلهيكنفلمالحقيقـبماللرجولةمميةاألساالحمفاتمببكتم

الملرسـةمننمزسةاالمالىالمنزلمنيوعياالطفليذأنعليهوكان

أنيـهطيحبـبكانولثنهالحلفلتعاللبمدورلهيكنفلمالمنزلالى

يثسبههذاانبوإشصوقالمعلم11وببسلعهللمدرسةسالماالطفليأحـذ

الىاإلنمسانليقودموجودمكفالنامولهسالناموسيمابهايقومالتيالوخليفة

بهيصلانماولكنهالمسيحمحضرالىبهيأتىأندستحليعاليافالمسمببح

الناموسوفايفةكانتدوناليالضهيدخلأنبعيلمشحلبالذىقعالمهالى

لنفسـهتركلوأذلهيكشفنبوثنلكالمسيـحالىسانباالنيأتىان
والعجزبانخشلاحعمـاسوهذاالناموسالشظيانعناتمامايحجزفلنده

المدسـبجحالىنسصـانايقبلحالماأنهالالالممسيحالىساناالنببقود

ابالناموسضلىاآلناعتمديالفهوالناموسالىحاجةغيرفىيحمبح
النعمةكليص

لبستمدبالمسيعاعتمدتمالذينكلكمنيةألبولسويقول

ىاحـلىالمعموديةكانـتفلقواضحظينصورتيننجـدوهناالمدسميـح
ودئاليااليمايقبلأنثسخحأرادفلووديةاليوالعاداتالحلقوس

ذبيحةيقدموأنتقحيأنيجـبفكانثالثةءأشيايعملأنعليهكان

فىعادبباشبئاكانـدتااناألدمملننخالتىالطقسميةسطالتخافايتعمدوأن

إيهوديةالممعموديـةاوتفحسيادت1هالى11يبنالووديقاكارناليالممارسات

أظافرهببقحةشـمرهيحاقعتمديالذىالثممخصكانيلىكماكانت

المعموديةحوضيحتـوىانيجبوكانمالبسهمنتمامايتجـردوكان



ءاعضاكلمعءالماىيتالمأنويجبءالمامنبرميلينأىسحا04لى

كانرجـالثالثةأمامبايمانهيعترفأنيجبوكاناالنسانجسم
تننلىكانلتطءالمافيبعدشخص11وبينماالمعموديةءآبااسمعلييفلق
وينطقونالتثممجيحكلماتلهمتقكانتكماالناموسمنءأجـزاعليه

ودىاليااليمانفىعضواأصبحءالمامنصعدوحالماعليهركاتبالب

مانااليفىتعمدوقداليهودىااليمانالىدكلالمعموديةطريقفعن

وكانألالمسيحفيلألأالندمحانيدخلالمسيحيةوبالمعموديةاليهودى

اتحادأعحقاوفساليششىءألنـىةالمعموديالىينظروناألوائلالمسيحيون

الكنيسـةعملتفىأفبالطبعنالحعاأنبماويجالمسيحمعحقيقا
كاذتسيخيةالمالىجماثصرذالوثنيةمنيقبلونالناسكانحيثالمرسلى

فىبالضرورةيمروالبالغبالغينمعموديةةكئيىدرجةالىالمعمودية
ويقبلفعاليتحدالمتهودكـاقوكماعليهيحصلأنللطفلاليمكناخئنار

بالممسيـحيتحدمسيحـياحيصبمنكانكفلكاليهوورىمانااليفىفعال

فلم231كوميليهوما63روقارنالمسيحفىايكونخلوي

حقيقيـااتحادكاذتولكنهاخارحىوطقسرسممجردةالمعموديتكن

وقـدالممسيحلبسواقدانهمقائالالرسولبولسويضيفبالمسيح

فطالـببعدفيماموجودةكانتأنهانعلمعادةالىاشارةهنانجد
فيهادخلالتى6الجـديدللحياةرمؤاءبيضاثيابايلبسكانالمعمودية

كانتفحياتهالملسبجيلبسكانءبيضا11ثيابهءالمبتدىلبسيفكما

فىءاألعضمـابينكارقاليوجـدأناهذاكلعلىويترتببالمسيحمصوة

أن82عثدفيولالرفيقولاللهءأبناالجميعطبحأفلقدالكنيسة

أزيلتنثى91كـراللىوالحرالعبدمواليونانىودىاليبينالفوارق

البدالتىوديةالالممباحـيةالحعالةففىللغايةطريفاشيئانجدوهنا

هنالكالمسيحيةكابـلحيائةفيالستخدمهـاقدالرسولطبولسكونيأن



أوعبداأومأممياتجعلغىلمألنكللهودىاليمهاقشكربارات
فالتفرقةعقبعلىسـارأاويقلبالصعالةهذهبولسويأخذأمرأة

شركةهنالكالعزلةلوبلىاتحادهنالكالتفرقةوبدلانتهاقدالقديمة

المسيحفىواحدفالكل

البرهيـمالمـواعببيفسربولسأن61عددفىقبلمنرأببنالقد

المسيحمعمتحدينكناوانالمسيحفىخاصةبصفةاتحقيقتبلغبأنها

باتمامالالعظيماالضتـازهـذابلغناوقـدالمواعيدنرثفنحن
الغنيـةاللهنعمةفىوالثقةبااليمانولكندقيقةبكيفيةالناموس

المجانية

الحـادةامزلةواوالتصيزالتفرقةيمحواأنيمكنواحدءشىفهنالك

يثونوعندمااللهانعخةمدينينالجميعيكونفعندماسانوانانسانببن

داواالجصبحجيحمفقطوعندئذفعندئذالمسيحقالجميغ

العالمتوحـدأنوحدهاتستطيغالتىهىاالنسـانالقوةاللهفمحبة

01المنقهمعم
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بحاالىصألضح

الصبداأيام

غزألمإبمهزقلمالتاصمرالثآئواليداتمتاتولأنماؤا
اةأذصهتحتهوتل52ييعأضاجمتنهكؤصألقثدخ

أيضانحقاهكـذ03أبيةكلئؤجلآفثتآفئإلىؤوكآلء
ءلخحـماتمءآأزكالطتحثتغمتإلبهطمممآكناقامحمكناته
أةأثرمنثرئوداصآثتةآدةأزستلالؤءأذلهـصلئاتجاءوديهيط4

4ننماألئاةنرشآختلذكغآصليفضدى5اضاةومىآتحتثرزدآ
بهفاولمطنهآبزوخأدئةأزعتلأبنلألكئمأبمـماثم06آلتتمى

كنتؤإنبنااقلىغئدآئغدلمئتمإذا7ءآاللثأتاخآتاضالي
تطممباصلثوفؤارثاثئا

7ااغل

هعليهىمماتحـديداأكثوالقـحيمالعالمفىالنمومراحـلكانت
اليوم

كاول



الثانىإدهجماعيـدالغارمتحباوزمتىاليهودىالعالمففى

يصبححيثالمجمعالىفلكيلىسبتأولقابنهيأخذاألبكانعشر
بالبركةعندئذينطقالوالدوكانوسللناابذاولااكلممهطماكاتا

ويصلىأالغالمهذاوليةسعنىأخذتيامناللهياأنتالمباركائالق
سالمقالرهيبيوم11هذافىابائىوالهيالهىالهاليقولصالةالولد
فـعأشالرجـولةمرخـةالىالصبامرحلةمنانتقالئفيهديتحالذى
مـنوصماياكأحخـظأتوصمعؤاخالصفىوأعلناليكاعباتضمعينى

هنالكفثانواتحملهاممانحوكمنأفثالىبصمئوليةوأقومفحماعدااآلن

ئامفايكونيكافىطرلمجرلةفاذتقالهالصبىحياةقواضحفاصملخط

حتيالسابعةلسنمنهوالحىرعايةفىالغالمكاناليونانوفي2

الطالبماثسـبأوأكيدولهيماعليهيطلقكانمايصيححينعثرةالثاضة
األثينيوقوكاقلدولةةرعايةفىعامينلمدةبقىيوكانالحربيةبالكلية

يصبحأنوقبلشائرالكلأوةاألخويالمجموعاتمنعشرةالىمنقسمين
فىيقبلونهكانوااباتوريااسمعليـهيطلقاحئقالفيأثيبوسالغالم
ويقطمونهطقثسيةمماردسمـةفىالطويلشعرهيقصونكانواالعشبرة

محدداصميمابنو1ادكانكيفأخرىمرةنرىوهنالمالله

الغالمفببهيعتبرالذىالعامكنيلمالرومانىالقانونوفى3

عفمرةالرابعـةبيندائماكانولكنهتمامامحدداالغضوجلسنبلغقد

كانلبيراليااسمعلببهيطلهتضثسعائلىاحتفالوفىعثمرةالسابعة

ءرداوهويتكشـتافيتوجااسمعليـهيطلقالذىءالردايخلعالصبى

الهسمعليهببفلقءرداويلبسضيقسجىبنفطوقأسفلمنبهيحيط

وأقاربههأصدقاأنثمالبالغونيلبسهبسيعاءرداوهوفيريليسقوجا

االشترالقفىرسمياديدأحبـثالعامةبماحةالالىذللظبعديقودونهكانوا



مرةنالحخاأنذااألنناديحفاوأساساالحفلوكانالعامةالحياةي

محـدديـومفيالبلوغسمنوصصالقدأفيتبركانالغالمأنأخرى
فوخالبسنفتاةأوولديصقعندماأنهالروماناتعادمنوكانبالذات

كانتالتىسحةالعرةالفتاموتابيلعبكانالتىالكرةالولديقثم
وعندمابالحلفولةمايتعلقهجراقدأنهماعنليعبراأبولوالىابتلهو

ممتلكاتالواقـعفىيملككانفلربماالقانوننظرفىطفالللغالمكان

تكنفلمبثسأنهاقانونىقرارأىيتخذأناليستطيعولكنهسعةوا
بهلقيـذءلثىكنىاألخرونيفعلولكتماالشخحىتمرفهتحتياته

عندماولكندهالعبيدغحـريةأكئنرالعلميةيةالنامثبمايكنفلمولذلك

الرجالبحـريةويدستمتعميراثهفييتحرفأنينستطيعرجاليحبمح

كانماغأالعالـمكانعنـدماانهالرسـولبولسيقولولذلك
معـرفةلسوىيكناتمالناموسأناالءشىكلفىمتحكماالناموس

تعنىالكلمةهذهكانتوقدفهككاهنهطبالكلمةذلكويصفابتدائينء

الجنـودمنصفـاادننعنىفكاندتسةالمتراءاألشيامنصعفاأوال

تعنىأصبحتذلكبعـدثمءبااأللفتعنىأصبحتالكلمةهذهأناال

معنسىتحملربماأنهانالحظأنويجببدائيةمعلوماتأوتعلببمأى

العالمضهايتكونالتىالعناصرتعنىىفقمناالبعضيلمحهقدآخر

عليهتسيطركانتالقديمالعالمأنونالحظخاصمةفةبصوالنجوم

كاذوافانهمالنإومأصدوقمتفىانسانولدفلومنتجيمالعقائدعحشب
تحـتيعيشونالناسكانفقدوتثبتتححدقدحميوهبأنيـوضون

ءعلمـابعضويرىالحريةاسرالىيننوفوناوكانوالنجـومسمطوة
اكانـواسغسالطببيناانهفايقولالرسولبولسأنالمقدسالكنناب

لرتأثفياعتقادهـمبسببوالعبـوديةوالفـزحالخـوففييعيشون



ألنتـدفعناكلهالذصفىالقرينـةاناالالمدمرةالشريرةمىا

إوليةا1لعلوماتاأوالبدائىءالثمىبمعنىكغهثكط5هفكلمةنفهم

البثحروكلالغالطيونكانعنـحماانهيقـسـولبولسفالرسولولذلك

الناموسسطوةتحتكانـوافقـدعاجـزينأحلفالمجردالواقهفى

رروانمسيـحءبخـاءثمىكلاعداداسمتكمـلانبعـدأشـهاال
هـذهمنالبثمريةتحررتفقدولذلكالناموسةعبوديمنالناس

ثنمرفهمتحتميراثهموأحمـبـحءأبناالبثمرأصمبحىلقالعبودية
جـولةهـ11حريةمحلهلتحليمضىانيجبالناموسفصباولذلك

االنسعمانحاجةففـبىألفريزالالقلبصرخةمنيأتىءأبناأنناودليل
مويستخأبى3قاالللهويصرخأعلىالىعينهءالمريرفعالماسـة
راميةااالكلمةهىأباوكلمةاآلبأباالمكزرةالكنمةالرشمولبولس

كثيراالكلمةهـذهماستخثىقديسوحالربأنويلوحاآلبتعنىالتى
لوتاألبهااحتخظأنحتىكاصةسيةقذاالبثنراذانعلىاوقعوكان

هذهالغريزيةالقلبصرخةأنولالرشبولسويعتقداألصمليةلغتهافى

نعلمفنحنهكذارخنخفلوبناكانتوانالقدسالروحعملمنهىانما
االنسانأنبولسويرىلناهوالنعمةميراثكلوأنءأبناأننااذن

أماطفلمجردونحالنامولملىعبوديةافيتتحكمبأنلحياتهيممحالذى

االيمانفىناضجانهـبماقانـهبالغاأصبحفقدالذحمةطريقتعلممن
المسيحى

وسالمعاتـقدما

يلذبخهءئغبذنماتفآدئةفودطتغمآلتئمإدكجنسدطلك08
اللريمماباجمذأدئهقصمعرإذدطأؤأما9ءبالظبيعزآاةئوائم

16



آلضيفةآألزكالطيفئا15ءدرصجغودطفـكيفآدثرصنزفئتغ
تخفظولق011يلجدصميمااآوابدصغفانوليدئمآثتىآلفمثرة
قذأكولقأنهثصأنجاف11منينؤؤأؤقائاورآأئإئأؤثم

كمثآهييكئمتيثبتلم
811ثشكل

االعتفادعلىففرهيوسسلىالرسولبولسالزالالفقرةهذهفي

هـوالناضمجاالنسانوأنالديانةفىابتدائيةمرحلةهوالناموسبأن

االيامصسـالحاالناعوكساتإفلقـدالنعمةعلىجياتهيوسسالذى
اللهمعرفةبلغواقداآلقأنهماالأفضلهومايعرفوالماذالسابقة
االنسـانانفيتهولفكرهالرلسولبولسستدركيوهناونعمته

ذاتهيعلننعمتهقاللهكواكـناللهيعرفأنالخاصبمجهودهاليستطيع
جدناقـدهويكونذبعداالاللهنحوالنسعىفنخنلالندسان

الذىالمدممتوىالىاألنئعودونهلقائالالرسولبولسيطلبولذلك

معكوسساتقدمكميثؤنهلدبعيأمدضذتركتموهقدتكونواأنيجب

علىيـةالمبـلىيانةالـلىألىاألوليةءاألشياانانرسولبولسويقول

ةوصنخـبىخمعيفةالناموس

وتكثسفللخطيةتعريفاتقدمفهىعاجزةألنهاضعيفةفهىأ

لهتقدمأقالنستحليعأنهااالالخطيةعلىوفونبهخـطببتهلالندسان

المستقبلخطاياعلىبهاينتمرقوةوالالسابقةلخطاياهالغفرانا

زاالوكمانأنههومنهاليتجزأءجزهووالذىعىاألسااالناموسفعجز

ءالشفائقثمأناليممتطيعولكنهضالمريشخصأنايستطيع
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حنالناموسالمجيـدالنعمةبغنىنقارنهاعنـحمافقيرةوهى

الىءالمـريحتاججـديدموقخاولكلفقطةواحـثىحالةيعالجبطبيعته
طلقكماأنهاهوالنعمةببتأملوهوءالمرمايدهشأناالجديدناموس

وهـذامتنوعةكثيرذالوانذاتأنهاأىجهههلفيلالرسولعليها

أنالنعمـةالتستطيعمماالحيـاةمواقفمنموقفوجداليأفهببعؤ
كافيةفهىالنعمةأمامشكدةالىضسكلةمنيتعثروسفالناةءبكماتعالجه

ءشىلكل

وفيمعيتةومواسمأيانمحفـظودىاليالناموسخاصياتومن

الجـديدانهاللمعطوكأاشزوااألسمبوعيةالسبوتهئاأليامالفخرةهذه

العظيمةالسنويةاألعيـادهىواألوقاتحاصةضاسبةيعتبركانالذى

كلالسنـبنسـبوتهىوالسنينالمظالوعيـدوالخمسينالفصحمثل

تعقمدالتىالثـيانةوخطأخاصةمسنةتعتبركانتالتىوهىسنةسابع

لموعامةضدسةالىاأليامتقسمبالفرورةومواسهخاصقهوأنهاأيامعلى
فالخطوةذللظمنوأكثرءمايشاءالمرفيهايعملوأيامللهمخصصةايانم

األيامعلىءالمـريحافظأنبعـدأنههىئجنبهااليمكنالتىةلتاليا

نحومنواحبهبكلقامقذأنهيعننقدألنمعرضفهودقةبكلمةالخا

عنئمامأبعيـذةكاتتأنهااالالناموشديانةهىهـذهأنومعالةا
العبزإنبينلخـةفىونجدالألقيلاللدءألنبيااابتادىالتىإلذيانة

بماليومعادةمهـانهستخمثىكمادمانةكلمةضلءالمقدما

لمناموسهتخضعوعى4العطييماهىأنمارأوهاكمايجملتهافالحيأة
المسيحيقلفلبمببانةانسمعلبهيطلقمنفصملءجزفيهاجدببىفالواحكامه

فمنأفضللهموليثونحياةلهملتكونولكنديانةلهملتكونأتيت
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خارجياشيآيالصعلهاذباوموالهمعوأوقاتبأياميتعلقشيئأالدينجعل

4أذيخثحىبولسوكانالحقيقىيحىللدمالهىيومهويومكلأنإال
وأنشالنانالىةثاذينزلقونالنعمـةمجدالناسيعرفأنبعد

علىباللهعالقتهمنيقحراللهحضرةفيقبلمنعاشواالذينولئك3
صةخامأيا

المحبةدعوة

أناألفاأناكمماكوواإلخوةأهاأإلنيـكمهأتفربخ21
تةآئودقصكمهؤلـكى31شئئاايوصقتلئمنتئم15ئفماتجمتا3

فىتيآؤتةحبربتي41ءولآفيهبثعرلمتكملآلحيشغفبأصفئ
قبئلئسوصفىأدئيماميطكمأللثللهاؤآلكرجمئفوابئزدزوائممدىج

أيثئهدنقصالءهتالويعئكئمإذااكالطققاد51ءتئموخكاتتميميسح
أفقذ561ئولىثؤأكالفهئمنعيولمقلغئتنممكن15ونةألم

كئغلغمازون71أصئدوقنقال6مئمءواعدلمإذاءصرث
حمممنة81لفثمتعاروالكىهعيضدهـأنيدكرديهيللخمصئأليئع

ففماعئدئهماىولمخحايؤديثمحيندخمنبماكلآدقألفنرة
ألمسيغزويتأنلىيفمأأهبغهأتمخفىآئذيهطأوألدىيا1
آألدطلمعتدغحاصضراأكؤدطأنيدأليننتئيفيؤل02هفي

ءفيكئمهحيرمللمفئالضؤقلؤاغئر
42102غل
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ءورجاءاندايـوجهولكنهالهورزحمةدعوةهنابولسالرلسولايقدم

إقلبادعوةولكنتالمعقلىالجدلاليستحموهوورجاعثمصمياءندا
ثحعبهاتومبزهجـرطرقوقدأمصهوأصيحقدألحلهمبأنهيذكرهموهو

ألناآلنيدعوهموهومثلوأصبحفيهاتربىالتىالتقاليدهجرلكما
مثلهيصبحواأنبلميهودايصبحواأنيحاولواال

الرسرلطبإلسمنهاعانىالتىالجسدلشوكةاشارةهناونجد

عنونتحدثمريضااليهكلءوجاالمرضبطسببمرةألولمعهمتقابلفلقد

كو2فيالمشهـورالكئأبىللفمملدراسنتافىمتفيخعماهحديثاالشوكة

بولسعاناهىاللىاالضـطهادهىالثسـوكةأنالبعضواعتقد1217

اذاللهافيأبداينجـحلمانهيقولونالتىسدالجوتجاربنالرسول

وأقدم0101كو2حقيرأرنثيونالكياعتبرهالذىالجسدىرهومنل
أرضاهفياقيينتابهكانشديدعداعالىتشيرالشوكةانيقولالتقاليد

اداستعثىعلىطيرنالغاكانفقدفكرتانتلوحأمامناالذىالفصلوفي

البعضيدفعوهـذامسبيالذلكالىاستطاعوالوونهمعييعطوهألن
مجدألنلهكنيرةمتاعبمصدركانتاالرلسوبولسعينىانيقولواألن

بحـديرىأنستطعيفلمولذلكبهرهماقدخقدالىالطريقوويا

تعنىلمأكرهتموهاوالنترجمهاالتىوكلماتهوألمبصعوبةاالرزلك

بصقأنالقثيمالعالمعاداتمنوكانتعلىتبصقوالمألحرفيا
الذىللشريرالروحتأثيرليحولبالمرعمصماباانساناصلدفضىءالمر

بلىبرلأنالبعضرأىولذلكالمريضيسـكنأنهنيعتفدوكالئـوا

بولسذهبضىتكتشفأنولنحاوكبالمرعمصاباكانللرسـول
أكلبهنالظالىذهبلماذانستنتجأنيمكنناوقدكالطيةالىللرسول
وهذاطيةغاالىبولسامجىيصفان41و3131أعمالأنللظن

أفسسمالةرد5مإ



حتومرضسوبرناباهبخولملوفلقدبمشكلةيواجـهاالكتابىالفصل

همرضتركهماوهنالكنمفيليةفيبرجةالىووصالءطىالثحبالىقبرص

طيةصغاقاحلعـةفىتقـعالتىبيلسيديةانطاكيةالىمباثصرةذهاثم

اختاركلماذاشعبيااقليماكانتلقدبصيليةفيبولسيبشرلمفلماذا

فىهنالكالىيـودىالذىوالطريقبيسديةانطاكيةالىيذهبأن

كانولـربماالعالمفيالحارقوأصعبأططرمنكانالهضبةضتصعف

بيتهالىراجعاويذهبيتركهصاألنمرقسدفعالذىالسببهوهذا

اسبباهوهذاأنالفنأعلبليةيبامنصسرعابولسذهبفلماذا

وهناللةالمالريابحمىاجحىموبوكةطقمناالساخلىوالسهلنجمفيليةكانت
عالجهكانبالمفـرياهنـاللأصميبقـدبولسنيكأنكبيراختمال

إكالطيانهاالىوصكفقـلىولذلكغالطيةأعالىالىيذهبأنالوحيد

ئنمـديداعصعلىيصمحبهااالنسانتعاودوالمالريااالمرضحالفيوهو
الحديدمنقضيبوكانهءاختبرومنيممفهماوهوأرضاءبالمريلقى

وهـواالسؤانحلبيبمثقابمثلأوالرأسمقدميخترقجداالمحمى

ىالحىالفظيـحاأللمذلكأنالظنوأنحلبالضروساخـلفىيفرى
اتىاثعوكة11بعبنيهوكانأرضاصماحبهبيلقىكانوالذىلهءشفاال
وحسـلهعندماعذنجةوالتىالرسولبولسمنهاعانىالتىالجسذفى

عنهألطيةالىمرةألول

لـكىلغالطيين11ءاباغريقومونكانـوايناللىأولثكعنثويتخا
يسملكوابأناقناعهميحاولوناكانوالذينأولئكيقضحوهوبهمليؤقعوا

أنكئهمأمناوةاجزالحرأاليضطودفبميخبطوناوكافيودااباصسلكا
أنالغالطيوبئالخثعـطرذئليهاالسبيلايسحـلكوبأنلفعألطيينإايقنجو
كانلفدااليوديةاألفةفىاوليقبلواليختئتواتصباعفياليهبميعودو

6ثا



واتهمللىهولببخفععوطمعاياكوليعميمالغالحليينودبونيالضومولئك
اوللنامولهس

االتيانكانفلقدقوياقشبيهاالنهايةفىالرسولبولسويستخـدم

المحناضاآلممثـلمؤلماالرسولبولسنظرفيالمسميحالىبالغالطيين

مـرةاأللمنفدميجتازاألقحاجةفياآلنوهاهواألمازهاتجتالتى
فييلدهمأنعليهويإلبالتكويندورفىوكأنهفيهمفالمسيحايأخرى

001سيحاللم

أوالدىيااألكيرةكنماتهفىبةألمعواطفاليلمحأنألحدواليمكن
واليهنجانيـةالالتبنةالصغاربلغةالكبارعناوالحديثاالصغارل

يوحناويدستخـدمواالحاسيسالعـواطفعمقعنللتعبيرهوانما
االديايسخدمهالرسولبونثلىأناالكثيرةاتمرالتعبيرهذاالرسول

يؤنبلمبوللبىأنخانليماأنبناوحرىقلبيفاضفلقدالموضعهذافى
فلورنسرعنلقيالضالينأبنائهعلىأشفقلقدقالسيةيكلمات

ببدعواألمركاندماأنهاعنالشهيرةوالمعلمةالمرسلةتلكمماالشورن

بذراعهاكوقهتكأنهاذلكتفعلكانتأنهاتالميذهاأحدتونبألن

تجدأنالغضبلنعمةيكنحيثتتغعألأنيكنالمحبةنبراتان

هسبيلنفسهامن

يدجدهنىءوالقديمةةالقص

تحفنواتـكوأنيدلردط3تمنوبنأأئتاكقولوا12

نةأمـكموبئنةقإ022آئناموسيدطتمنمتممألممئتئممويآلئما

ءلوةءآلتؤآألخريأألجمالمميؤاحدأننالطنريمالءنح
76



دؤىآؤأماددحآمبدصولةالمدآهءمنالذىدكق3
لعفدانلآههممانجأهانإألهزئرلكذيهل42فبالمزعدآلخزة

هاجرهوآئرىدصلنعنودئةاأأاياءجممملىمنأحلىفمما

اودصتجمجبللميقماةؤلـكنزيؤلأهئينا6سلجهاخرنال52
ألعانمأاوزشمييموأما062بايهاخشـشغتدةفإنآآلحاصضرة

آممرحهمئودثنهالال72خرةكيئجيععاضااآلق
تضمخفةلثمأثغييهاأؤآضرخيصميالاذتهمأفيئءقرألعمايئهاإ

نحقاؤأشا82ءزوشهماالقأأنءأكنثرلمآللئوجمآهأؤآلذنفاه
ؤاكلماكمماكانآ92عدلموهآأؤألدلمإمئحقفمنطيرةخوفيأماأ

هكذاوحألىحسحىنأتفهـطالددآنجبحاوحينعدآئؤى
ألحالمآظريتالثآدليهفولاماذلكق03ءأددفثاآدألن

هماأيإدبم13ةهـآأئئصيةمالمأصآبيلمثآلنهؤألمجهـماال
ةأرآأؤآلدلمبلييماجالمأؤآلذآشفا3أفيخو

ؤآلبهاغءلمسأحؤرناقذلقآلعؤيةصآئإدبمفاثالضوا1
هييةعمودبئهرايضاممواتره

51او13اب1ة4غل

أنـهنتذكرأنيجـببىكض11الغصـلهذانفسراننحاولماعنـلى

اكئرتحـملالمقدسةالكتبكانتللربيبنوخاصةالمتعبدلييهودىبالنلسبة

6ول



شمأناأقلهايعفنبركانرفىالالمعنىانمولأنالحـموابومنمعنىن

هعانربعهيحملكننابىفصلكـلكانايهودافللربيين

الحرفيالبعسيطالمعنىوهوفيشلتأ

استنتاجهيمكنالذىالمعنىوهواماز

اسـتنبلطهيعكـنوالـذىحميق11المعنىوهـوديروش3
اسةبالدر

الرمزىالمعنىوهوسود4

الحروفهىدوسضاألربعةالكلماتلهـذهاألولىوالحروف

الىيمملانفيانانسينجـحماوعنانهفقالوافردوسلكلمةاألسالسية
أنوينبغىالفردوسكسعادةالىيصـلفانهبعةاألالمعانىهذهعمق

ماكانفكثبراولذلكالرمؤىالمعنىهووأسماهاالمعانىقمةأننالحظ

فيهـاويقرأونالقديمالعهلىمنبسيطةتاريخيةقصةيأخـذصنالربيون

تلكأناالمشمدوهينأمامهاليـومنقمماالداخليـةالمعانىبعض

ربياولالرللولوكانعصرهمألذاسجدامقنعةكانتالتفعسعيرات

ابرهيمثناشحىتالتىالقحمةيأخذفهوهنايفعلهماوهذاضمرسا
قصـةوهى12و6171تكواسحىواسماعيـلوهاجروسارة

النقطةليوضمحتفسصيرأرمزيأيفسرهاالقديهواكنالعهدقصمصمنبسيحلة

كانامتقدمينوسارةاهيمابرانقصقكمايلى11وخالصةشكلنهايننحالتى

تلكفىتفعلهزوجةأىماكـاذتفعلتولذلكابنلسارةالعمرممولهيكنفى

منهـاابناترزقالعلهاجرخادمتهـاالىابرهيموجهتفقداأليام
سـارةترزقأنبووعدءحااللهأناالاسماعيلهوابنلهاجـرووللى

هـذااعتبراوسارةابراهيـمانحتىجدايقةتصيمععبكانهماابنا



دلـذلكالسحقمااالسنفلكولدالزمنبمرورولكناملعممتحببلمنربا

العاديةةثثريالالدواألعخقطضنولدقداسحاعيلاننقولأنفيمكننا

هاجـركأنتبينماحرةلسارةوكانثاللهوعدعلىءبنااسحقولدبببنما

سارةعلىستنتحرهاجرأنالبدايةمنواضحاوكانمستعبدةجارية

مشحونـاالجووكانللمرأةمشيناشيئاكاقءاألبنـاؤجودعـدمألن
مناأليسخـرنداسمماشهـيلأنسـارةوجدتالرمنوبمروربالمشاكل

عـىالسارةوأصرتاالضطهاديساوىهذاانبولسويقولالسحق

الميراثفيالحرةابنيشماركأنالينبغىةالجاريابنألنهاجرتطردأن

عالشحيثالعبيدبـإلدتعتبركانتالعربببأدفانلذلكوباالضافة

هاجرنهسل

ويفسرهاالبسـيطةيمةالقالقحمـةهذهالرسولبولسأخذوي

ءيـلعاىتمالذىإوريماالناموساههدرمزهاجـرانفيعتبررمزيا

ننسهاعاجرأماهاجرنسلبالدهىالتىالعربيةفىيقعالذىءسببنا
المإنىدالوذلكةالعبوديفيولدواأوالدهاوكلصستعبدةاريةفهى

هاجـرابنولـدوقدللناموسعبيداالناسمنيجعلالناموسعلى

أنإنسانالمايكنأقحىهوبالثمـرائعوالتمسكمجردةبئصريةبدوافع
سيـحالىفيالجـديدلدعهدنننمميرسارةفاناألكرىالناحيةمنأمايحققه

ريقطعنليسوذلكرثالبمعللتعاملالجديدةاللهطريقةأىيسوع
ذسلدهكلوكفللظحرانثااولـلىقدالنعمةطريقعنولكنالناموس

بوعـلىولكنمابثمريةبدوافعيولدلمأنهكمااالمأحرأبكـونـوااقيجب

ويتكـررالدرةنايضحهدالجاريةابننرىالقديمةالقصعةوفىالهى

ءابنسسسـادويضالناعوسءبنافللعسيحييناليهوداضعطهادفياألمر01

معخارجاالجاريةابنيطردمةالقديالقصةنهايةوفيوالوعدالنعمة

07



حضرةمنبالثمراليبمالمتمسكوقيطردالنهايةفيوكحنلكالميراثفىمببب
غريبااهلىبدأومهماالنعمةاثممببىفىنصيبـااينالوأنيمثنوالالله

يتخذالذىالشخصأنىثابتهتبقىواحـدةحقيقةفانلنابالنسبة

أنهحياتكليحاولوهوالعبدمكانةفىهولحياتهجمدأالناهوسمن

بخـعـللحياتهمبدأالنعمةمنيتخـذمنبينماالناموسسميدهيرخئ

عبـركماحىمبلممه01المبـداألنالحرالرجلفهوالسائددأالمبالمحبة

تكونوعنحئذألماتحشاوافعلاللهاحبهوذلكعنعظيمقديس

الطـربـقفينحفظكالتىهيالناموسقيودوليسالحـبذلكقوة

دائماالناموسمنأقوىوالحبالحنحيح

لأ



ألحايممىضحماخ

المثمخصيةقةاهالأ

ؤآلبميميحألمحززناقذالتييةآلخرإذآئداشبسوا1
عئودئةبميرالفماه1اتبكوتو

كئملضقعآلتثئتماضالنةإلـكئمهأقولدسأناربولمها2
نةأصدبئنسمالط15يضاصلئهله1أشهدلكق3شيثأمميغاآ

يحألمممعزتبظئئتمقذ4موسردألنمالمبـكللغملأنئفـضزئم
ننافا5ءأآئمنعئشنشقطتهموسبالئييآضمرزودلذينآبمأ

مغمألهغنةءإ6ءبررجـالةضنتوآإليممانلنوحبالى

لقاهلآهآألجمندلآدلغـرلةؤلشيئايئقغلحتمالطآهآلآخوغ

عواطالمةآلةحتىصمدكئمفمنحممشآعؤبئتتئمءك07مخبزبما

ةخمير59قعأئمأئؤىنعتتلثمعالؤعةأههذه08نمخقء

لبألى5ئبـكئمءثقأؤلكنني01كألجينلعآ2تخمزغيرم
شحخمليرعخمكيأئؤىؤلكق5آخرثمئيئازونتفتاآلنأ

7يم



كنثفانيرآدإلخوأيهماناأماؤأ011كالطمأىنةئمئولذع

عثرةإذابنذدآعااصفلماذابمالححتماترأكمبغذ
إقحامودطنكئميمئعوأئؤيهطنيتتما031اللتقذلضايمبه1

01أنضا

121هأغل

الناموسوطريقالنعمةطريقأنيعتبرسولالربولسكان

طاعةطريقيختارمنفيهكقيمالذىاألساسىوالخطأتمامامتعارضان

وطـريقاللهأمامالثوابمبه5سبيفعلهماأنيظقأنهوالناموس
يختارامنأماابئنريةاالمنجزاتعلىيعتمدالخالصيجعلالناموس

وهنـااللهمحبةرحمـةعلىوخطيئهبنفسهيلقىفانهالنعمةسبيل

قبلتهلوانكلفيقيكطقىتسلسلفىنظرهوجهةسولالربولسيقدم

أنهنعقياذلكيتبعالناموسمناءجزتقبلأنكيعنىفهذاالختان

أنفىبيرغانساناأنفلنفترضبجملتهالناموسننهبلانعليكيجب

اتنوانينوفيطئسركلينفذأنهولنفترضالبالداحدلمحجـنلسيةيكتسب

عنديتوقفأنستطببعاليانههذايكفىكفهلبالجنسيةتتصلالتىالبالد
والتعليمـاتوالقوانينالقواعدكليقبـلأنعليهيجـببلالحدهذا

يصيحفاذانسـاناكننتنانبولسيقولولذلكأيضااألخـرى

هـذاسـاكفاقلهمدخالالحنتانريعتبالذىكلهسبالنامملتزما

المسيح9يكونللنعمةلسبيلتلقائيارفضقديكونبذلكفانهاللسبيل

االيمانذللهوبولسمايهمكلوكانأبدايمتلموكأنهلهبالنسبة
الدينجوهرأنأخـرىبصالرةعنىيوهذاالمحبةطريقعنالعامل

ذلكأنهيسوعمب3الممهمعالشخصيةالعالقةولكنالناموسهوليس



شصدهءإراليلسلمن11ةلدرألالمسيحيسوعيحبالذئالفلبىلخب
عاقولـكنئاكتابعلىأبـدايتأسسالالمسيحىفايمانلهعبهوذف

للمشيـحالحبولكننامولمأىطاعةليمستفيهالدالمعةوالقوةبمثسخص

اآلنعودونياولكنهمهذاكلالبدايةفىالغالظيونعرفولقدسثاعي
كاكلهالعجـينتطتمـرءحممغلخميرةاندبولسفيقـولللناموس

وسكـارالثتأئيراتدالمالممتةأقيكادانيهوديفةللعتهفيةوالخـميربالنممبة

بالثعرائعللتصسكالداعيةالحـركـةهذهاندهوالرسولولسبيقوله

محذورهانتقتلعأنيـبولكنهابعدالبعببلىاعاملىالىتصللمربما

كلهاكيانتكموتحطمتفسدانقبل

كانتفغالحليةميبالتهالىيفتقريكادبمثلحديثهبولسويختنئم
عىالعالممنءالجزذلككلفىالعظيمةالعبادةوكانتفريجيةمنقريبة

أنلهاوالمتعبدونلهأالىناللطكفةاعتادولقدسبييلدااللهةعبادة

بولسويقولانخـصيكانواسيلمجلدااللهةفكـهنةسهمأنفيخـصوا

بأنتنتهونفلعلفمبالختانيبدأالذىالدصبيلهذافيبدأثمانالرلسول

قدريبايضاحوهـذااألمميينكـهنة11ءهؤالخلىأنفسكمتخصوا

وانحمحـةحشيقـةكاناألمرمذاأناالايوماالمالبونمنهيشمئز
ناألسشـبيلةااللبكهنةمايتعاقكلبداجبيعرفونكلنواالذينللغالطيين

حنلهرانيهمبينعاشواالذين

يعجةالميةاطهم

نهراغئزآدإلخؤتأيهآيةئمخمدعيضئماصفا31
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أبشضئهئمأخذموالمخبةباهبلدئمحفرصمةزيةأللمتصيزوا
لمتعهبذيـكثؤاحدةةكلهفىسىواضرآكلالةن041لغضا

لغضـغووتأكلودقتئهمثودطهفاررذاكنحتعئم051مككلكسفثجلثقيئ
لععئماملغتفمنرابغضآفانطرصفأل

53151غال

هذهفحتىالرسولبولسطابفىالتنبيريتحولالفقرةبهذه

لقدكبيرةلدرجةأخالقيااالنيصبعولكنهالهوتيااهتمامهكانالنقحلة
فمهماعمليـةعقليةمئصبزةبصـورةللرسـولبولسعقليةكانت

عمليةبنبرةمـادالخطاباقهيحنننمكانالعلياالننفكيرءأجوافيسـما

ءللمريمكنلمماتافهةلـولانبولسنظرفىتعتبراللالهونثهفالالفكار
لنـانادالتىطروصةرسالةففىولذلألالعالمفىعطيايحياهاأن

الفصلفىفجأةينزلاهنرالعالمفيالالهوتيةالمباحثأهممنبحثافيها

والنممـائحالتحدياتمقويالعالمهذافيالحياةالىعشزالنانى
بـهنمتحنالذىااالطشبـارانمرةتيلورفنسنتقالوقدالعملية

ذلحسألأقأىصغيرةذبذةيثتبأنيمكنهكانأنهوالناجـحالالهوتى

الىاألفكارذهبببنـزلأنالفكرءأجوافىالتحليقبعديمستطيعهل

عطياويطبقهايتفهمهاأنالعادىالشخصفيهيسعتطيعالذىالمستوى

هىوهذهاالختبارهذافىباهرانجاحادائمابولسنجـحولقدحياتهفى

الحيـاةداختبارتعليمهكليخضععكوفالرسالةهذهفياالرتكازنقطة

القاسىيوجمة11حماية11

أنأعلنفصتىمعينرالخالالهوتىبولستعليمتعرضوقد
يمكنفانهابتـداقدالنعمةعصروأنانتهىقدالتاموسسلطان
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ايعحاأننىيعنىهذاافيخولتعليمهننخدسيرءيسىانأجحوهم
نانالصأطالقأنيمكننىالنمـوابطكلزالتقدناذءأشاماأفعلأن

ننمـاعتيثمالتسـوقنىوعواطفىواقىوشورغباتىلميولى

بولسأناالحالأىعلىللغفرانضمانالنعمةوفيمضىقدفالناموس

التزامينعلىدائمابضركان

انهتفإرهكلفيهتلتمعمنولكنههفاهذاالىيشيرالوهو9

حـبفانارالمقـلىبهذاأحبناقداللهكانفاناللهنحومنااللتزام

اللهاششراهاحيـاةأنطيمأنيمكننىفكحضرنايأنيجبالممسيح
ابحياته

االاراحـلىكذخنالبثمراخـوننطنانحـونامااللننزوهناللظ2

صنننبـسطاتولعلنالنفلسهاتحلبماللقريبتحبالتىتلكهىحريتناأن

رعةولالدقةنحوتكمفالفردفحكومةالحكوماتأنواعءأسمامنهذا

بأنيبررونهاالقالحلوحكـومةعيوبهالهاإجان11حكومةألنءاالدا

هىواألرستقراحليةالحكممناصبلشغليصلحونالذينهمالقالئل
وحكومةقعرلـادونتتركاألفضلكلمةأناالفضلااالطبقةحكوهة

الحكمفيالحقضحلقيالهمالثرواتصحابيبأنايبررونءاألغنياطبقة
ويامكناالشعبلوألبالشعبالشعبحكمهىآالديمقراطيأناال
فىألنهالوحيـدةالحتهيتهيةالديصراحليـةهىالملمسـيحـيةاننقولأن

فالحـريةسـهنففىيفكرمابقـدرجارهفىءراايفكـرالمسمـيسية

الالملسيحـىفـعيـلىقوسمبالاولكنءللبسطارخحمةليستاسيحيةا
بنعمةصارقدالذىالشخصذلكليكونبلءليخطىحرايحمبحألن

المسيحروحيسكناذالذىذاكهوفالمسيحىءبببخطىألألنحـراالله
اليستطيعهالذىاألمركنفسهقريبهيحبحتىالذإتمنيتطهرفيه

المسيحىسوى
بها6



لمشكلةحـادواتـلىلممافيقولجادةبنمميحةكالمهبولسيختم

الفاألنانيةتمامامسقحببلةانفسالحياةلستجـعلهنفاذكممعاالحياة

هتحطمههاولكناالندسانتعظم

امثريرةاءاأللثهيا

آلخعتلشفؤةتمتهسلؤاقالوحاتنانكوابللأقولنتماؤإ61
نؤهذموألجمضدوخؤآلىوخألرضديشتهيدألحنإة71

نؤل581ونيطأبرمماآلتفعاوخحقآألخراأحذيقاوم

لألجؤأكممال591ناموسرأتحتفلعالئتئموحبللىآنقذتمإذا
وثاخأأععادة002دعازةنحالسةارةعأللىتىآخمماهرة

حمممد012بذعأضاقأإيتحزلبلسخطغئرةمامخمعذاؤةصسحر

عنقاكئمرل2فأأمئبقتايهذهثالؤأالزدممكزقثل

يزثونآلههذءصشللخعاونذينآإنايف015فئفتمماشمقتلك
هآلئلءتمكوت

56113غل

الرسولبولسأدركهمابمثلالبثصريةالطبيعةتوترأحديدركلم
كندىستودرتأشعارفىجندىالقالكما

االنسانمنومزيجانسانانى
مولدىمنوذلك

ل7



سماوىمنهءجز

أرضىاآلخربينما

التعنىالحريةأنولالرسبولسنظرفياأللساسيةاألمورمنكان

الهساوكاالحريةولثنماالبشريةالطبيعةمنالوضيعالجانبفياالنغحاس
مريرةالباألهورقالمةهناالرسوذبولسلناويقدمالروححياةفى

علىكلمةكنتأثملأنويجبكلمةكلءورامنمعينـةصـورةوهنالك
حدة

كاملةاالفضياآلاقرلاوصدققيللقدعهارةلمزنىل

عالمالىالمسيحيةجاعتفلقدالطهارةهىللعالبمالمسيحيةبهاأتتالتى
عادياأمرااعتبرهابلالجنسيةالخطاياعنالطرفيغضبأنيكتفلم

اليوميةللحياةوأساسيا

ههيرثيمنكيلسيستخدمهابالتىاليونانيةوالكلمةنجالسة

ولمحـخعنينجمالذىالقيحعلىتطلقفصبالدراسةجديرةكلمة
نتملمالتىالمـادةوغنمطلقـانقلملممالتىالشجـرةوعنالجروح
ءالنقـاتعنىصفةوهىهها2هطكمهثااليجابيةصيغتهاوقنتقيتها

تهحالوعنانظياالمنزلعلىلتدلالمساكـنايجارعقودفيكثيراتستخدم

النخالفةعقخثمالتتسذالمفةتلكهووضوحاالمعانىأكثرأناالاليد
ماتحبععلهىاذنفالعهارةاآللهةمنيقتربألنءلمر11تتؤهل11الطقسية

يعـاينالذىءالنقاعكـسفهىاللهحضرةفىللمثولأهلبىغءالمر

الكلمةوهذهدعارةاللهوبينببننايفصلبماالحياةتلوثوهىالله

كو7222ملىاآلتيةالمواخمعفيختلفةبترجماتتورفىممه
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31رو4يهمساائط492في91هظ112

الملذاتمننوعألىباالستعدادالبعضعرفهاوقد281بط313

نؤواتـهعليـهتمليهحاأىفيفعـلجماحلهيكبـحاليمارسهاوالذى
فىحـلللبهيكالبنتاذابلاليزهـذايولسيفوسوينسبوشهواته

انغصسانسانصورةإنافنقدماجماالوالفكرةسةالمقالمدببنةليماورش
يفكروناوالناسيقولهبمامعهايبالىاللدرجةوالملذاتالشهواتفى

البثمريدصغعمنآلهةعبادةتعنىالكلمةوهذهممااألوثانعيادةفيه
وهذهممالسحرناللهمخانالماديةءاألشيافيهاتحتلالتىالخطيةقهى

االستخـدامالىتشـيروقدالمخدراتاستخدامحرفياتعنىإلكلمة

التهمصأيضاتعنىولكنهاالطبيبيدستخدمهاكماللمخدراتالمفيد

والشعوذةالمممسبرفىالمخـدراتاالستخدامعنخاصةبصمفةستخدموت

يظهرنالىتشيروالفكرةعداوةدالقديمالعالمبهاامتالالتى
لالخوةالمسيحـيةالمحبةلةفضيضدفهىالبشرمنلرفاقهخاصاءمكدا

فىتعنىالكلمةهذةلمحانتكصامخحاصستقيمعلىالبثمرسائرو
هـذافىحسنبمعنىاستخـدامهاويمكنالجوائزعلىالمنافسةااللداية

لنسـجاراتقودالـتئبالمنافسةيتعلقالثسائعاستخدامهاأناالألحـمدد

تعدىفكانتسفةحكلمةأصالالكلمةهذهوكانتغيرةوالخصام
هذهأناالفلكلذاالحخىاالخالقنبلبلوغفيالرغبةوهىلمنافسمة01

الرغبـةأىآلخـرونيملكهفيماةالرغبتعنىفأصبحتتدهورتالكلمة

بولسمهايستخالتىوالكلمةسخطلالخـرينفيمـاالخاحلئة

يدومالذىألغضبتصفاألفهىالخادالمزاجثوراتتعنىالرسول
تحزبريخمدهأيلبثالثميقأجـجالذىالغضبذلكولكئماحلويال

كحنكالائمثمةفهىاعليكبيرااءضويلقىالكلمةهذهوتاريخ
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حتأصمبوبذلكعلثهاألجلبهيقومالذىالعملمالأتعنىكانت

ذللةبعـدتعنىأصبحتثمأجرنظيءالمربهيقومالذىالعملتعنى
وتصفعامةأوسياسحـيةلوظيفةللوصـولبهايقومونالتىالحملة

أنهنمايلألولمنهمامةالخبدوافعالللوظيفةيسعىالذىنسعانا

واللنفسمهيقمالذىاالنسانذلكصفةفهىالوظيفةتلكعليهقدر
الكلمةهذهوتعنىشقاقلاالطالقعلىاالنسانيةبخدمةلهقبل

ايضحرأنهانتصمـاراتهاحدىبعدنابسهنقالالمنفردةالوقفةحرفيا

وتحسفعتألبلىاالخوةمنجماعةبمودأنفىصعبداللالحظلهكانألنه

فنعنىفهىالجماعةهتتممفأنمايجبعكسئعملجماعةالكلمةهذه

االنقسمـامقمةهواذماالهرطقاتوانقسمامالتجمعمنبدالالتفكك

تكنولمهرطقـةكلمةخهاتشتقالتىالكلمةهىطككلطوكئمة

وكاذتإراالختبفكرةمنضسننقةفهىسيئةكلمةأصمالطفههثفكلمة

الناسمنمجموعةءطأعنأؤفةالفلسمدارساحدىاتباحعنتستخدم
فىيختلفونمنانالحيـاةمأساةأناالاحداعتقادفىيشتركون

بعصبـهممنينفرونولكنهمبعضءرامنبالنفورالينتهونالرأى

صداقتهماوتبقىاثنانيختلفأنيمكنأنهالمفروضمنأنهرغماآلخر
أربيثسعنهـايقـولشوضيعهكلمةهيهطكطمالكلمةهدهحسدلأل

تصمـفالأنهاهوالكلمةهـذهوجوهرالناسبيناألمراضأعظماال

ومالالخريينماوقهرةغيرأووقورةةبكيفيءسواترغبالتىالروح

أنهوتبغبهماكلولكن5لنفسهاءاألشياتلكفيقركأالفهىلديهم

عـاىالحـزنعليهايطلقونالرواقيونوكانمنهـااآلخرونيحرم

ظحسنعليابحـزقلىباسياعليهاويطلقخـيراتمننلعـخريما

الموارةهىمابقدرةذانهحـدنمأالحثسدصفهتايسفهىالجار
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فيشائعةرذيلةهذهتكنائسكراالنمسانقلببهايحسلتى

وحتىللبنهمشربمنأكثراخمراليونانيونشربفلقدالقعيمالعالم

ثثإىاءماالنلثيئبنسبةالخمرثصردواأنهماالالخشربوااألطفال
ءكثمىألسكررفضواءالسواعلىوالمسيحيونفاليونانيونالخمرمن

تاريخلهاطصهههالكلمةهذهطربدحيوانلىااالنسانببحول
يرافقونكانواالذينءاألصدقافرقةعلىتطلقكانتمفكلمةحافل

ويمرحـونيرقصـونفكانوافوزهبعدضيةالريااأللعابفييفوزمن

كـرسـواالذينأوائاثأببضاتصفالكلمةهذهوكانتبصحهويتغنون

ءبالدهمانسميهأنمايمكنتصففهىالخمرالهباخوسلاللهأنفسهم

فانحدرتضوابطتحدهاالالتىوالمتعةالمنافدسةتعنىوكانتالرعاعأو

الحضيضالى

لمالبشرحيـاةأنندركبعمقالكلماتهذهمعانىندرسواذ

اكثيراتئغير

لةاءاألشميا

أناةطوللمسألهفرخمحمةفيهؤوءألىؤأ32
ليئهذهأئمثالضدآتبفؤداعة33لمحالثإصآلخلظت

ءداطصملبواقذصلئسيـحئمذيخآآؤلكق42نامومي

يضأءأفلثفثنئموحبالرهنعيشىكمئاإن052هواتؤآلئثءآالفوا

لعضبغضـضانغاضبمغحبينثآلنس62هصـوحألىببحس
صاةلعقماثدلمؤنخمة

أفسسردمالة6أم
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ءاألثمسـياتلكالدسابقةاآلياتفىالرسولتولسشمتعزضغ11ما

ببـةواالجميلةءاألشميااآلنلنايقدمالجلسدبهايتميزالتىالشريرة

هحـلىعلىكلحةكلعندنتونخفأقبناويحبدرالروحثعرهىالتى

ههرةعمهىالمحبةعنالجديلىالعهدمهايستمخالتىوالكلمةمحبةأل

وهنالكالكاليسيكيةيونانية11فياالستشداممألوفةتكـنلمكلمة51وهذ
اليونانيةاللغةفىالمحبةعنللتعبيركلماتأربع

التىالمحبـةفحلمتاةالرجلمحبةعنتعبروهىممعهه1

الجديدالعهدفيبتاتاالتسندمالكلمةوهذهالهوىنسميها

أقربنحومنبهنحـسللذىءالدافىالحبذلكوهىلظـفب

وفمماعرهاقلبباتتعلقمحبةهىءااألعزوأعزالينااألقربين

عتستخوهىالعواحلفمةخابصفةقعنىوهىطهماب
ءواألبناءاآلبابعقعادة

الخسـيرعملحبالواقحفيتعنىالمسيحـيةللكلمةحهصد
نحـوذامناالسسانتصرفطمهماتمعنىعفهىثىعليهينتصرأناليمكنالذى

هخينطلبأنعنهـذيثنبناالفسـوفبرالتحقأوباالهاناتءسوا

كمـااالرداةتخميوهىمبالقلبهوكماقلبالثمععوركنهىاألسمى

أننلستحليعالالذىالمشعمدالمجهـودذلكتصفوهىالعواطفتخص
حتىءاألثسيافضعل3منأقلهوماالنبغىوبااليةمعونـةادونبهنقوم
األسوألنايبغونالذينألولئلق

ائكلمةلهذالممببزةةوالصفهطثهىاليونانيةمماوالكلمةالفرحال

ببنمادينيةناحـيةعلىانمبنىالفرحذلكاألحيانأغلبفىتصفأنهاهى
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41715131رو0311مزقارناللههوالحقيقىساسه

والاألرضيةالخيبراتئنضحـهالالذىالفرحفهـو52و4افى

يحـسالذىالفرحذلكعنمايكونأبعدأنهبلالرخيصةاالنتممارات
اللهعلىالمبنىالفرحفهواألخرينمينافسةفيينتصرعنعماءالمربه

لهذهكانالرسولبولسعممرفىةالداراليونانيةاللغةوفىصالم

والسـكونءدوالعنتعبرفهىشيقانالهستخدامانمحعيثأالكلمة

لسنينالىمبنالةاألباحأثحكمتحـتالبالداحدىبهماتتمتعاللذان

القرىفىكانفلقدقريةأومدينةفىالمستتبالنظامعنتستخـدموهى

علىيحافظالذىوفالقريةسالمعلىالمشرفيسمونهكانواموظف
عنتعبرالجـديـلىالعهـدفيالمستخدمةمحـعيكلفهوكلمةالجماهيرسالم

ميرتثولكنماالمشاكلمنالتحررمجردتعنىوالشالومالعبريةالكلمة
وهىاألسمىاالنسعـانخيرعلىتعلىالتىءاألشياكلالىباالكثر

بةنجـيبالساالحعحىحمااألإبـعواسمتقرارهالقلبءهدوهناتعنى
اليونانيتينكلمتين11انالحلريفلمنوانهاللهيدفيهىانماحياتناظروف

الكنيلمحـةفيشائعينمسيحـييناسمينأصمبحتاهمثيحينعح

كاتبفيقولالعظمةساميةكلمةوهذهأناةرلللمعدااللعامهن

لسـادةالوومانأصبحقدهياطلهمفحانه84األولالمكابيين

يفيمواأنيقبلواالديماندفعتمالنىالرومانمثابرةبذلكويقصدالعالم
والتسننخدم5الظافرالصبرمننوعفهووالمهزومالعدومعحتىحملحا
الصبر5نولاألحـداثأوءاألثمبايتعقفيماصمبرالعنعادةالكلمةهذه

عنتعبرالكلمةهـذهأنالذهبفميوحـناويقولالناسمعالتعاملفى

فهوذلكيفعللىألنبإتتهمأنوسعهفىالذىالشحنصتدفعالتىالنعمة
الكلمةهذهعلىءوالمنكثببراقمايلظوأنخحبالءالبطياالذسان
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االجممببهقمأوإلهاموصخاالجديدشالعهدلثعادةتستخدمأنهاو
فلو302بطاما181ته249221روالبثصرمن

اللهولكنبعيدزمقمنذالوحودمنالعالمهذالمحاانعسانااللهكان
ففىدابعيرحناجوالاناخطايكليحتملالذىالصبرذلكعنـده

موقفآثارنقشفىأنجـبيمعناالناسمعامالتهنموقفناوفيانتاحـي

وكفرانهواحتمالهحبهفانحونمنالصابرالله

اليونانيـةطمةفالوثيقبرباطترنبهطانوصـالحلطفوالكلمتان

بالكلمةتترجمماوكثيراسممثفملهلكلمةهىلطضبكلمةالمترجمـة

6كو342رو34تىوالرقةاللطفعنتعبرفهىصالح
النزجـمـاتاحـدىوتعبر522كل321كو27أف6

كلمةمنفيالثاممأوةحدبكلمة66كو2فىالكلمةهذهعناالنجليزية

فالخمرلالعـثىمنهبكثأوسعامجالانبلوئاركعنهاويقولاجميلة

هنبييوصفالمسـيحونيرطيبـةفهى3ههكثدببسمونهاالعتيقة

وكلللغضبيدفعواليتعبوالالببثيرفهو1103مت5ثاأثحمك

التىوالكلمةثناياهببئالطيبـةيحملالذىالصـالحهىالكلمةفكرة

ههرةثاكمياليوالنيةالكلمةهىالصالحعنالرسولبولدسيستخدمها

الئهاباتمنلرهغالتردفيفهىالمئنميزتجالمقدسالئتابكلماتاحدىوهى

تعبركلمةوهى11اتس592أف5141رواليونانية

لماالمواقفكافةتذاسصالتىلةففف11فقنحلسيأوفىالصالحعن

ةانيافيهاصـالحعالمترجمةالكلمةأالكلمتينبيناذقالفارقفما

تعنىفهىلطفنكلمةالمترجمةالكلمةأماوالتأديبوالتصحـيحالتوبيخ

الصـالحأخلهرايـحالمدانترنشالعالمفيقولفقطالمساعدة
عندماانلطفرأخلونكنهسوقاضهجـعلواالذينوطردالجكلطهرعندم

48



ذلكالىحاجةفيفالممسيحـىبالحليبرجليهدهنتالنىالمرأةمععاط

مةالكلوهـذهايمانداقوةوااللطفبينيجمعأنيمكنالذىالصالح

بالثقةالجدارةككرةالمقثسالكتابخارجيوناشية11الكتاباتفيتعنى
اليونانيةلممنالوهىوداعةعلبهاالعثمادنيالذىاالنعسانصفةفهى

العهدفىتحملفهىترجمةلكلتحدياالكلماتأتزحقومكلمهـمسكل

معانثالثةيدالج

9312ة5511متاللهالرادةالخضعوعنعنىفهى
ه

لهالذىالشخهذلكتحثفـهىللتعليمالقابليةتعنىوهىب

17ايعالكافىماعاالتض

بهيحمميمابماواألحسـاسالمجاملةتعنىاألحيانأضكلبوفىب

أرسطوعرفوقد42أف011كو4122كواآلخرون

صمفـةفهىءوالهدوالشثيلىالغضببينالوسطبأنهايكسملمالكلمة

وقتفيأبدايغضبوالالمناسـبالوقتفيدائمايغضبالذىالرجل

هيهحالصفةأناعةالهذهعلىءالضوأكالريلقىومماخاسبغير

فالكلمةلمدربـةكاضـعاوأصميحاستئونسالذىالحيوانعنمختست

سوىيمظحأنأحدمماإليممتحليععليهاةوالسيافىنفس11ضبطعنتتحدث

والقابلةللهنخضسـعالتيالروحعنثتتحهككهعثمفالكلمةالمسيح

والكلمةالتعفخـااآلخـريناانحمنوالمترفقةالصالحةءاألشيافطللننعلم
النفسعلىالمممـيادةعنأفالطونمهاويستخهمكلهحهثمهنـا

وهىللطذاتحبهاوفىرغباتهافيتحـكمتالنىالروحفهىوضبطها

رضبط952كوألجـسـدهالرياضىالرجـلتعريبعنتستخدم

اللغةفىوتستخثم79كواالجنسيةةللغريئالمسيحىالشخص

58



الذىاطوراالمبريتحلىالتىالفضيلةعنالمقدسالكتابكارجليونانية

الفضببلةفهىلشعبهحثمةعامحـكيفيةنوثربأنالشخصعيةلمصللحةيلسمحلن

الىآلخـرينلخـدمةفيهاماحلدرجةنفسهزمامبيمسكءالمرننجعلالتي

ميـحالىمحماتقثىحيحىهالمأنواختبارهبولسعقيدةكانتلقحى

تنتمىالتىالثمريرةاإلموراضمضمتقدنخلثيفةيدةجلحياةثانيةوقام

ميالالروحأمورفبهاوأثعرتالحذيقةللنفس

68



منألشاثخإلعنح

قالثا1ل

فأضلخوامالةزفأخذقنسمانأ15أئسبقإلطبرآثبماخوهماأ1
يملثتفإلىناطرأأئؤداغةبروحهداثلنييهآصموخاصألىؤصئمءأ

لدفيأثقالابفضغذااح52أيضائمت15جركبتئا
نةأأحدخميقإدال03يميحآلمناموممآاتمقواؤهمكذا
تحنلؤلخمـن4نفيغنئى9لثصئئافافيليئمىلثالؤهو

جهةصمنصىآهلـئهوتؤجمنثـذ4اسكؤاحكل

شمكملؤاحلكلنال05غئرهةصجصمنهفمقمدنفسمه
جمنألتفئيميما

5ا6غال

ىمسيامجتمعأىفيتظهرالتىالمشاكلجيداعلميبولسكان
منـابولسيدستخحمفاالتىوالكلمةينزاقأنيمكنالبشرأنضعلفان

قدالذىاالنزالقثنولالمتعمدالخطأالقعنىهمهيهاكامةوهى

الذىفالخطـرخحمـرلسبيلأوثلجىطريقعلىيسيرالندمحانيحدث

الحيـاةايعبماشـوأنبأمانةيحاولونوالذينالروحيينبأولئكيحـي

78



الرجـالطمنينكئبىنماياخيدينوايمانمحرضونأنهمهولمسيحية

أنالتستطيعالذينالصالحينالرجـالهمنكثييونفهنالكالصالحين

هزيمةأوفلئملقصةملتروىوأنتالندامةدموعلتذرفاليهمتذهب

أناالمـورنهمأوعطفأىنيظاللسوفألنهمخطأأو
أنحـاولأنهوسيحىالمبالوافانانسانانزلقنايقولبولس

التىلمأأحسلحوادمـةوكةثانيصـهقعلىليقفهذامثلنعاون

ضاأببعمتستخوهىاصالحءاحواتعنىالرلسولبولسيستخدمها

جدسممنورمالستثصالراح11بـهيقـومالذىللعملعنللتعبير
يحيطالذىفالجـوولذلكسـورةالمكاألطرافأحدجبرأواالنسان

اصالحاالتصحيحويموراالعقابعلىوليسالعالجعلىينبربالكلمة
أوخطأفيسقطوقدانسانانرىعنعمااننابولسويقولتأديباوليس

لوالذهمةاالندسانذلكأناأكؤنأنيمكنكاننقولانبنافيحسنخطية

طريقمـةويقـدمالغرورفبوبخأخرىخطوةبولسمويئفالله

انجازائنانقـارنلانعلينـافيجبيتخنبهانبهـاءالمرستطيعي

حققـنالونفعلهأنلتـايكنكانبماولـكنحولنامنباآلخرين

غامرةبسـعادةنحهـسفقداناألنفسرشممناهاالتىةممإميالاألهداف

نومهااكتامابأسمىنقارنهاعندماولكناباآلخرينانجازاننناثقارنونحـن

غروركلينتفىفعندئذألنفسنا

االثقالحملعنالفصلهذافىمرتانالرسولبولسويتحدث

فهىوتقلبلتهاالحيـاةظروفبسحبباالنسانئقععلىاحمالففالك

نةمعاوانزناأوطارئاشيئاأومشكلةيصمادفاذالخارجمنتأتيه

ينبغىحمالهناللطاناالهـالمسيحلناموساتماملهىالشحنصهذاخل

88



هناالرسولبولسمهايستخالتىوالكلمةبنفسهيحطهأنمالنسان

بـهاليقومواحبئأكفىالعضشمهماتعنتعبرالتىالكلمةهى
هشالكأنكمـاثسخصياعنهسئولوننحنعملوهنالكعنانيابةاحد

عفانيابةبهايقومأنقةرقيمثمماعرهكانتمهماساناناللمجشطيعءثمليا3
فرارخهاانافليسالتخلصحاولناايوم

ةبرثاالما

جييعنمالئمفئمأةلكلهأهإئمضإلاآتؤىلزبئيثهـمانؤا6
لؤىأنفاءثيةءخيئثلىآلئهءآتملواآل7لخثراتءا

ممدهحرخفيمنلطال08أيضاخضذالهلمإئممانالأهرعةكث
يخصهـدوخألىفمنوحاهـفىيزرغؤفسمادآيخعمدلخمممدأهفسون
مهألقفىضـخصدننمايلخبزأهعملقنفحثلهفآل9هءيةأبدحيماة

آلخئرنخمنغملىفرعمةنماماحثفادأ01نكلآلكئاإن
هأالمأآنلؤآلئمض 9صب7صتص

6601غال

السيحيةاللكنيسمةكانفلقدجداعطياالرسولبولسيصبعهنا

فلمالحقيقةانمشاركةمؤسسةاماأليتلكفىالكنيسةوكانتمعلمون
كانغيرهبيأمايرثالكلديهيكونأنيحتملأنفعالمسيحىأىببستطع

األبديةالمحقائقانمسانكاعلمكبمإنبولسيقوللكالقليللديهم

لكمالمتىيةالماثاتالخلفيئركوهنطنهوواحببأفلخان

به



األمورتؤنسـوفةالحبأنفيؤكدهامةحقيقةبولسيقدمم

تتغـجابأنثجتهطثخحعيةالايأدلناافسانحلسهواندقـيقانبميز

اذاأماالمذأعبمنحصـادسحـوىالنهايةفييتوقعأننفاليعليه
دائماالحليبةءاألشيانحوءواالرتقاالسموطريققاالنساناهـستمر

لمفالمسيحينالنيايةفىءبكافياللالأناالطويالينتظرأنيضعطرفقد
التحذيرنغمةمنالحياةتجرد

االفكانونميسدالمسعمىاالنتثامبالهونيوماليونانبونكانولقد

لمحاكمتهفورايهمكانذمينيبدلفانساتيانءيخـحلىماعنأنهيعتقعون
الكلمـاتعلىعظـةهىانمايوناذيةاجيحيةتروككمعاقبتهوالليدوانه

بـرغمأنههـوبالكفايةنذكرهومااليعاقبانالبـدءالمخطىأل

تىأنهاالخحالياهمللإلشرفعاليغفراللهبأناركةلمبوااالمؤكدةالحقيقة
ضـدءيخطىمنفانةةلفخطينتائجيموأناليمهتطيعنفسهاللة

انالغفربركملمةمححةشحثمذلكعاجاأوإبهالانفسيثفعسده

اجـالانتتطمسوفسوثقففالكائةأعزضدأحدأخطأوان
ءخطباأحـدجـوهبجـونلوانالغغرانبركمايهاأو

اعتـادمالحذآلحـياذخزةاهلباقهحكانتوالذىناسكرللتالمعناالصناع

االسمكندرىواوريجانوسأليبقىالجرحأثراندمحذرأيقولأن

إلئلصمونيالبشركلأنيعتقدكانالذىمحظيم11المسيحىالمالعذلك

فببجـباية11أثاراقىتباالجميعيخلصانبعدحتيأنهيؤمنكان

إكسساضفاللهكنهرانأحسمابعلىنقامرأنالنسئطببعأننانتخكرأن

بعرضودكنهاففر11ياناطفانهانساقكسيوانءالكؤنفىقىأخـاقانون
111للمخاطرنفسعه



االحدممانوعملواجبنبيهءقاأصيذكربأنيثهحبولسيخـننم

لموأنـهممهالتنصلالببمكنأنهاالوحـمعباطناهضيكونقدوالكرم
مايومااليهالخبزذلكوعاداالاهالميوجهعلىبخبزهألقىمنيوجد

آلالمحابكلهات

بيإلىهلئـكمكماكتبماميآفأحرأأكبرمماوالمخيا11
ءهوألألثحسدنئاقحمئظرادغملواأنونيدلميمآئنربنجميحغ21

آلممميحصليعبرألخلوايضاللماضـسئواأنهنـكموةئملم
دلالموماأدـخفظونآلممآختمئونآعلؤينالن031فقط

ؤأما41ءهجعممدكمنىوالفتحرلـتمإفتئمأتختمنواأنونيددنم

ميحألئمموخيدتابصليمبرراالافتحرافحاشماصلطبمآشيصمن
آئمسيحصلزررأصفى51لغاتؤآتاىآئقاصلمبتدبيماالؤىآ
يدةائجـىآالخليقةلىةأخرآشثئئاؤآللملثفعئحتالطآليثمىوعي
اشآلعلئيهئمضانودطآهذابحـبئكونشملؤيهطآفئهل61

ائاأعتنأحذخئبآللىدبطماصئ71آلثليلإسئراإؤقليتررحممة

ءبريسوعالمحاتـوآلىجمعدىالقحافإلص

إلخوةأاأكمزوصهخايـحائآوعيسالزئنصنغمة081
ءإمين

81اءا6غال

في9



عاىايمليالتىالرسالةعاىفقحدضائهباقعيه3بولسعتاد

القلقمنءبثحىحمكتسوبعجيببحبفاضقلبهأناالتهابكتابيقوممن
فيقـولةاألحـلالفقرةهـذهكلبخطهفكتبالغالطييننعومن

الكبيرةواألحرفلىبيىالينـمكتبتالتىاألحـزفكبرماأنظروال
ثالتةألسبابتكونأنيمكن

كنانوكمااالهميتهاكبيرةالفقرةهـذهأحسرفئكونقد1

كئيرنطبعهاببنط

علـهتعربنخـديكئنلمبولسألنكبيرةاألحـرفتكونوقدب

يستطييعماأفضلهىالكتابةتلكوكانتالقلمخداماست

البحرأعمىالذىالصداغأقأضعيفابولسنظلكانربماب
لبىغالكبيرخحل11هوكنثهيأنمايمكنكلوكانعندئذبهقدطكان

بالغآلبحمعوبةااليرىالانسانينتجهالذىالمنسق

كهنيريدالذينأولئكفانالمركزىاألمـرالىنانيـةعودوي

ثالثةأهدافلهمكانتايختتنوأنالغادطيين

يةالرومانولةالفتاعنئفلقداالضحلهادمنينقذهمالختان11
هوالختانوكانبممارستهاودلليرسمياوسمحـوااليهوديةبللديانببة

الختانأنقوم11أولعـأرأىفقولذنكناايثودىملمائنالمصبزةالعالمة

يحفظهمفالختاناداالضطحلخىاألمانأرضابىالسفرجوازهو
الرومانوقانوناليهوداهيةكرمنأمانفي

عفىوالحفاظالختانطريقعنيحاولونالمطافنهايةفىكانواب

اتجمئة



عاجمقانهبوإسوكاناالبرضىيفوزواأنيماثهوتعذالناموساعدو

يفـوزأنيستطيعبـهيـئاثيعملأناالنسانوسعفيليسبأنهئام
نحقـه5ساللهحـبرببظحيثالىثانيةهميوجفهوولذلكبالخالص

الخالخياكسمـبمحاولةعنكفوايألنيدعوهموهـوبيانأحبلىفى

المقداربهذاأحبتهمالتىالنعمةفييثقواوأنالشخمىبمجهودهم

يحفظوالميختتنواانالغالطببينمنارادواالذينأولدكانأب
كانواولكنهمكلهالناموسيحفظأنانسانيستطيعفالالناموس
أصـبحواوكأنهماكتسبوهممنخركاإخالطيينبايفخرواأنيويدون

الشعوبعلىبسلطانهميفخرواأنارادوافلقدبهافازواالتىالجـوائز
أوكهمابكلبولسرفيكرولذللطناموسهملعبوديةاخضعوهمالذين

كحاوةهويهممافكليقدموالرواليعدمهأوالختانأنقوةمن
حيـاةنحولالنسانللطريقتفتـحالتىتلكالمسيحفيوالثقةااليمان
جديدمنتماماتخلقهالتىوهىجديدة

وهنالألعيربااسماتدبولسيقولجسدىفيأحمل
الكلماتلهذهمحتمالنمعنيان

استحوذتماكثيراد1ستجماتااثههكالمسماةالفكرةا

األسيسىافرانلسيسبسالقـدانبينماانهفيقولونالناستفكيرعلى

مليبعلىمعلقااللهحبيرىأنهلهتصورمنفردجبلقمةعلىصمائما

احدنتهاكالتىعالماتاليثسـبرفنىتعبيرلمأستجماتاداكلمة1

المومنينبعضعلىظهـزتانهاويقالصلبهعندالمسيحجسدفيالمسامير

أالمترجماألسيسىفرنسيسالفديدمطهم
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هقلباخـذرقالمنخلرهذايتأطهووبينماافصعاهالىاألفتأفحىن

يلتطالقديسياابتدأوأرونيالرؤياروببدأوغابتوالشـةاإللحىمنسميف

الفقتهوي4ايإلفيساميـىالميـرىبهواذاقفت11افهيقولوسثذموعنأنفاسه

الخصةمحذهكانتانيقينعننعلمأنواليمكنداالمماتحتىاألثارئلك

أنالماديةفللمصتناالتستيعمماالكثيرعالمنانمفىخرافةأمحقيقية
الصملبحنثنفآلفعااختبرنحدبولسأنيعتقدونمنوهنالكافنتموره

هييلىفىاميرالمدثارمألأبضاأنهحتىسيدهمع

أنهممذثاريظهةبعاعبيدهغسإلييالسادةكاقماكثيراأب

وكيرهاإلمجروحاثارأنهووللسبقصدهماأنالظنوأغلبطكهم

ريخلإشاالسماتهىالمسيحألجلتحـطهمانتيجةبخسمهقلىما

سلحالنهبالختـامفىيناشـإهمالفهـوولحظكالمسيحعبدأنهمنها

ىوكأنعبحالمألجـلاحتملبماالتىالجـراحاتثبحولكنماالرسولى

قاتدالملسنجىسياحةقصةفطقالعنإدافحاقالهمايفولببولس

حلسيحعبالذئذاكأمامشاهدىلتكوناحىجـروآئارعالماتمعىأحعل
لىمكافئااآلن

وتأتىالسـالمبثتىالرسحالةشدةوضغوحااصفعوبعدوهكذا

هىةاألخإلساكلمتهولكغوالطفووببئبولسحادلفلقدالرسوليةالبركة

تهمالتىالوحيدةالواحدةالكئمةفهىالنعمة
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الةتفه

أففمفمفن



ي

أبـدأأنعلىلزاماأجـدهالتفسيرهذاءاجزاسائربدإتكما

فىأستمربأنلىلسماحهاتالندهسككنيمسةفىاالنتاجللجنةبالشكر

والقسماكوشاندروالقسحضراتبالشـكروأخصسلسةالهذه

وتشجببعاتهماكاومعاوتاصلالمتولممابرهماماكدونالدجر

أكثرمنتعتبرالتىأفسسالىالرلسـالةيتناولتابالكوهذا

أهـمكاحدىأفسسالىالرسسـالةومستبقىتدرسءالتىالرسائل
والحمـسـورةالكنييسةبشأنتهعقيفيهالناألنهالرسولبولسرسائل

عليهايراهاأنيودالتىالمثلى

فمنبثمرحهاقاموابمنظوظةمسأفسسالىالرسالةكانتولقد

ارميتاججللمؤلفينهامةيتفاسفالثةهناكاليونانىالنصناحية
سلسلةفىأبـونتكوتولستكـهنتبروبنسـون

النثمائفسلناحيةمنأطلمكانيطحئافمانلصلعماممفي

التىوهىروبنسونببتاجارلتفسيرجأخرىصياغةففالكىالنجليزإ
ثفسيرهنالألأنكمأوفـاتتفسبرسلسةفيسكوتفأمهاطق

الفالدةاعظيملطالزةالذىدجكئهنكسمببىسلسلةفىلسمسجء
01كتورخللعجداممتاذاحـديناتفسيراهنالكأقكمماقمدمهرغم
بصـمذألاتفاسيراههكئئىاستعملتولفدمعءهـهممعنونهاى
ةسنتم



أملىوانالكنيسةنموذجأمامنانجـدأفدسسالىالرسالةفى

الكذيسـةعفمةرخصوحفينرىأنعلىيعاونناالكتابهذاأنوصمالتى

لهالنحـيابنادالتىالمسيحيةالحياةوسمواليهاننتمىالتى

باركلىوليم

وجالسجترينيتىكلية

فعسسبعاألالم
با





هي

اهمفص

الساميألرسالةا

سـامياعركؤاتحتلأفدسمالىالرسالةأنعلىعاماتفاقهناكا
عليهاأملقولقديهالمعسالكنيسمةفىوالالهوتيةالتقويةالكتاباتمين
ايعتبرونهاوكئهونالتسميةبهذهجثعيرةوهىالرساكلطكةلألأسم

منتقتربنوكسببوحنـاحيـاةكانتوعنحما15الجثيدالعهدثكرغمة

خـرا3كتابأىمنبممحر3ضهلهقرأوايأنفيركالـذىالكتالبهكانتهانرمماي

الشـاعرننالوقدإفمسسالىالمرسالةعلىكالفنيوحـناالتطعخهو

الكتباعظمانهاأفسدمالىالرسالةعنكوليىبدجالعظيموالفليسوف
تلكأواللحخـوىفهىااللهىبالوحىالبشريةانقجتهاالتىالالهوننية

فيهاتننفقانتىالعامةاالفكارتحوىاأنهاثمحـيةبالمسيالخاصةالعقائد

تحتلأفسسالىالرلمعانةأنوواضحعيةالطبيالديانةمعالمسيحية
االرسولبولسكتاباتهكاناخاصابين

مشاكلهىأفسنسالىبالرسالةنتعلقمشاكلفهنالكذلكوبرغم

لـكلواضحةتظهرمشاكلولكئهاالنقدفىالمثطرفةالعقولتكتشفهالم

المشـاكلهتحلغطماأنهفنقولنسارعأنيجمباننااالءقارى

أعظبموأهميةأبـهىبنوروتسطعفثثرأثلرأفسسرسالةعظمةتظهر



افسفسالىالرسالةكقلبيوف

نتمأملهدعنـاوكأدشأبهاتحيطالتىاألمورننـاقسأنوقبل

بولسكانأنوقتكتبتأفسسرسالةأنأوالفثرىالثابتةالحقائق

وهوا3مميعسوعيـحالمسأسـبى4إذسهعنفيقولفهوسجببناالرسول

لماالربفيااللهسيدكونهبوصفبهيناشدهمبماالرلسالةءقرايناشد
سالسـلفيسفيردبأنهالثمسهيرةكلقهفينفسـهيصفوهو41

أفدسسرسالةكنباتقتربالنهايةوبينماالسجنفيكانفبينما602

كولوسىبرسالةواألرتباطالصلةوثيقةأفسسرسالةأنثانيانرىثم

إتكولوسىرسالةفيولسفيقولالرسالتينحملتيخيكسأنويلوح

لكىألأفسسرسالةفيويفول47كوبأحـوالهسيعرفهمتيخيكس

األختيخيكسءشىبسكليعرفكمأفعلماذاأحوالىأيضاأنتمتعلموا
أناألبالرسللتينوثيقاارتباطايرتبطفتيحنيكس612أفالحبيب

وقدالرسالتينمادةبينالشديدالتشمابههوذلكمنلثثرحظهنالما

قالكلماتبشفساية55نجـدأنناحتىعظيماصلغاالندممابههذابلغ

أماكولوسىرسمالةانكوليريدجقالكمانقولولذلكالرسالتين

بمثابةسسأفرسالةأنأوأفسسرسالةعنهفاضتمامثابةبتكونأن

هـذاأنالنهايةفىوسنرىكولوممىرسـالةمنمفصلةأخرىنسخة

رسسـالةتحتفهاالذفأالخاصةالمكانةسرلنايكثمحفالذىهوالنثسابه

الرسعولطبولسرسائلبينأفمسس

االمفسـكلة

الرسودطبودسكانماعنكئنتأفسساللةرأنإذنالموكدفمن
كولوسىبرشالةالضلةوثببقةأفلنسسالةروأنااليمانألحلهالسجنفى



رسالةكتبتلمنذسعألماعنـلىالمثلةتبرز8ياترىالمثحكلةتكمنأين
اكانوعذدماالبردىمندرجعلىتكتبالرسالةكانتيماضقأفلسس
الرسالةكانتوانبخـجيربطونهاكانواالرسالةكتابةمنيفرغالكاننب

وقلماالشـمحمنبنوحئختمكانتالخيحاعقدفانهامةأوةشخصي
ماتخهنـالكتكنلمألنهسـلطةببوذلكعنواناعليهاببضعونكافوا
االحكومىدبرهنالككانفقدالقديمالعالمفىالعادىللفردبريدية

اسالتلمرمتاحايكنولمفقطلطوريةواالمبرالرسميةالسالتللمركانانه
أحـدمنطلبوكانتسلمالرلسلنلكانتكقحىالعادىالثسحنص
العناوينلكتابةلؤومهنالـكيكنفلممملذلكشخحمياببسلمهاأناألفراد
مناءجـزاالطالقعلىليسـتيدالجالعهدرسانلفعناوينولهذا

ونثعرتالرسطـائلتلكجمعتعنـدمابعدفيمااضيفتوانماالرسائل
الكنائسكللتقرأها

نالحظـضمثهم11منوبدرجةبدغأفدسسإلىانرسالةندرسوعندما
لهذصلهقودناةداخليآسبابففاكأفسسىلكنيسةكتابتهااحتمالضعف

اةالنتيج

فىأممدببهم11نمالمرسعللالممكتبتقدالرمسالةأنواضح1
عناجنبيونصممـيحونللىختاناالمدعومنغرلةالمدعومنالجسد

بولسستحثهموي21121الموعلىعهودعنءكرباواسرائيلرعوية

ا47األممسـأئريدسككمابعدفيماتسلكواالقلئالالوسول

ألفسسيخؤبلمأنهااليعنىلالممكتبتقدالرسللةكونأنوطبيعى

مالةالرسعذهاليهمكتبتعمنالموكدةالحقيقةهىهذهاناال

مزكلخاليةجاعترافسرسالةأنينكرأنأحـديستطببعوالب
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الىدايتهافمنالرسولمبوللرساللأىمنأكثرالشخصعيةللمسة

مشخصميةتحياتأبةنيثاتوجدفالالثحمخصيةاللمسةمنكلتايتهان

مماذاكالى6ههذاالىةالموجيةللشخصالعباراتمنتماهاتخلووهى

منمزيدالىهذاويحمفعنااألخرىالرسولبولسرسائلبهتفيض

الوقتمنلأحلىعـدةأفسسىفىقضىبولسأنتذكرنامتىالتسائال

فىسعنواتثالثعنأليقلماقضىفقدأكرىبلدةأيةفىقضاهالذى

027153أحفيأخـرمرةنجدفمأ81901ع11أفسس

رحلتهفىميليتسيغادرأنبلقأفسسلشيوخالوداعىبولسخطاب
فىالفقـرةهذهيفوقمابجملتهالجديدالعهدفييوجـدوالاألخيرة

يمكنأنهنعتقدأناتالصعبفمنهذاكلءوازاوالقوبالودمشاعر

تماماخالياوئأألفسصسالخطابهذامثليكئفأنالرسولليولس

والقربالودعالماتودوننالشخصميالملمسنعن

والمكتولمابولسيأنقعليدلالخطابفانذلكالىوباالضافةج

لبعخسهمساامعرفتهماأتشخصيةمعرفةضالبخمهمابيعرفالماليهم
صمـلةعنوليساخـرونررهماوعلىالمسموعاتعلىتعتمدانما

ثسوعيبالرببايمانكملسمحتقـلىاذ1هافىبولسفيتهولشخمعية

ففىاالختبارطريقعنوليس7خـرينمنبلغةانمااليهمالمكتوبءووال

لىالمعحلـاةاللهنعمةبيربتثىسمعتمقـدكنتمانلالببهميكننب2

عملأعطانىاللهنبسمعتمقـدكنتمانهـذاومعنىألحبلغ

الحالةهذهفىيولسسةالكفببفمعرفةممأأمثالكماألممرسولووظيفة

هالييتعرفوااولكنـهمعنهاسمعوقدشميئااألمهكانترسولكونهباعتبار
الداكـلمنتحوىفالرسالهوبذلكبهالشخصىاىاالئضعاطريقعن
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بولسيهتربطكانتالتىالوثيقةالشخصيةقةاماواتتناسبالارمات

أفلسسبكنيدسة

احتهيفلمرهاأقيمكنهكماالحقائقلهذهاأسباباءالمريجدأنويمكن

تفهـهخارجيـسةحفيقـةهنالدأنإالاآلنقررناهماالىءالمرالننقود

اليونانيةالمخطوطاتاىتحوىاالا1ففىقاحلعةبصفةلتساول

بولستقوالكلياالهامةفالمخطوطاتأفلسسفىدكلمةالقحيمة

كتبالتىالطريقةمنونعلميعسوعالمسيحافىوالمؤمنينالقديسينالى

أنهالرسالةلهذهنموشروحاتتعليقاتهمءالقدمااليونانيونءاآلمابها
الرسالةهذهمناألولهـقةاآليبهاعرفواالتىالصورةهىهذه

االرسالة5هذبولسثقبهلى

أفسسرسسـالةفيأظـرىصعوبةوجـدوامنءالعلمامنهنالك

أىفعلىإرلسـالةاهذهكتبالذىهوولسبيكونأنفىشكوافلخد

عـنتختلفالرسالةضردالتإنيقولونيلترىشكوكهمبنواأساس
منربيقمايوجـدكفالواقـعوفىبولسبهايتميزالتىالمردات

هـبولسكتبهاالتىالرساثلمنأىفىنجدهاالأفلسسفيكلمةسبعين

الواضحةافالحقيقةقلق11منءشىأىالحقيقةهذهفببناتثيرالأنويحبب

قبلمنلينهايتحدثلمأموربشعـمانأفعسسافىيتحدثبوللئأنهى
الىالحتاجأنهوحلبيعبىفيـهسارأنلهيسبقلدرهباعلىببهسيرو

مننطلبأنالمعقوذخكيرفمنالجديداإلفكارعنتعبردةيجثىلننه

ببعبروأنشـيئامفرداقهالىااليصببفطأنبولسعقليةمثللهرجل

ةبولسنأسلـوبليساألسلولباإنويقولوناالكلمإتبنفسنخمعسط

افينلجهامالرسـبئلشـاكرعنيختلفأفدسسأسلوبهأنوإضمح
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األخرىفالرسائلاليونانيةاللغةفىواضحاويظهرالمختلفةلترجماخ

مجموعةأودةمحطارلةحالةأومحـددموقفطلمواجهةميعاكتبت

رسالةدمكنيـلءأعنهايقولكماأفدسسأناالالمشاكلمنمححدة

مختلفالمغةااستخداموحتىممأدينيةرسالةباألحرىأوالهوتية

سيالوكأنهاعادةتفيضبولسلغةبأناألمرهذاعنموفاتالويعبر

أفسسفينجـداننااالشالالتكأنهاحماسيةكنماتوتحوىضهمر

وطولثمطوحلهىأقحبلغوقدمنتظمايفبضءهادىواضحمجرىلال
1341أفأننجداليونانيةففىمدهشطولأفسسفيالجمل

منشـابكةطويلآلملةجمغهاكل7ا1322193ء

انهـاجصلصـادقتعبيرفىالرسالةهخـهعنمكنيلفيقوللذلكسى

يمكنفماذاالعادىبولسألسلوبعنيختلفهذاوكلمنثورشدرأل

يكتبالعظيمكاتبكلبأنالعامةالحقيقةأوالهناكهذاعننقولإن

األساليبينتجاناستحالعالذىهوفشكمسبيراألسلوببنفسمدائما

الصيضمنتصفليلةحـلمدوهملتفىنجدهاالتىجدااللمتياينة

بولدسكاوقدعظيماكائبأىانواالشعارالرواياتمنبرهمأاغ
الكتابةوقتوظروفهفههببنالسبالذىاألسلوبيكتبعظيماشكاتبا

جـديدةمفرداتيستخدمألنهأفممسىيكنفلمبولسإنيقولمنان
منأعمقهوماهنالكأناالرديئانقدانقدهيعتبرجديدايوأسلوبا

انشغالوسطكتبهالقدرسائلهأغلببولسكتبكيففلنتأطمذلك

مكانالىمكانمنمسافرااألحيانأغلبفىكانحيثالخدمةفيجمبير

11يواجههافورأنيجبكانملحةمشكلةاضكلفييواجهوهوكتبهابلقد

جداصعيةظروففيرسائلهأغلبكنبهالولسأنيعنىوهذاوللتو

كنفطاآلنفلنتأملاألحميعانأغلمبفىجانبهفيالوقتغصريكنموو



كانالوقتأننقولوبذلكالسجنفيكتبهالقدأفسسستب

الرسالةهذهبفتابةيدصرعألنحاجةفييكنفلمتمامالديهمتوفرا

سوىمايشسغلهلديهيكنولمالسجنفىإلطويلةالشهورأمامهكـانتفقد
أفسساسـلوبيكـون6نياترىغريبفهللكولوكتبيفكرأن

المختلفاألسلوبهـذاأنذلكمنكثروالرسائلسائرعنمختلفا

الفصـولفىخاصمةبممفةواخمحايظهرالنسعريةواللغةالتأملأسلوب

التىالتمجـيحىكلماتفىنتتهىطويلةصـالةهىالتىاألولىثةالث

كلفىذلكيماثلمايوجدالأنهالحقيقةوفىالثالثالفصلبهايختتم
الجـدللغـةالالشعريةالصالةلغةذهفالرسولبوللمثارسائل

والتوبيخالنظروجهاتواحنتمف

بمفرداتمكتوبةأفسممررسانةانألنقولأنحقاالصوابمنلنه

قدأفسسرسالةأناالاألخرىبولسسمائلرعنيختلفوأسلوب

سنرىوكماننمامامختلفةظروففيجعيدةأفكاراعنلتعبركنئت

فاالحنتالفاتاألكـرىسائلاللىساثرعناالختالفتماميختلفلغرض
سممأفرسالةيكتبلمالرسولبولسأنأبداالتثبت

الرسالةفكر

فكرزيذنجاسسإفرسالةفكربأنالقولالىيذهبونءعلماهنالك

رسالةفهـرهوماتأملفلتالرسولبولسرلسلللىمنأكرىرسالةأبة

برسـالةوئببقاارننباحالتردفطسسأفرسللةأنالحظنالقدافسمص

يسوعالمسيحكفايةهوىكولودلرسللةالعظيمالمركزىوالفكركولودمى

33كوالحـكمةوكلالمعرفةكلتحلالمدميـحيسوعففىالقامة
العبـارةتلـك191كوءالملكلفيهيحلأناآلبسربفقد



وف39كـشياجرواالدهوتءملكليحـلالسيحافىلحمةللعظي

كولوسىفكروكللحاكواالنلسانلخادصوالكافىورىض11وحده

وأللالفكرةهذهةتذميهوأفعسلىوفكرالكائلةحالمسطكفايةعلىمبنى

فيهماثىنجتحاللتببنماواألوإطالفصلمنآيتينفييتلخصأفسسفكر

الننىرتدمحسـبيتتهحثمبمرعرفناالذىاللهعنالرسـولبولس

فيماالملمسيـخفيءشىكلليجمعاالزضةءمللتدبيرنفسسـهفيفصمدها

فكرومفتاح01ت19أفسسذاكفياإلرضعلىوهاسمواتال

تالكـزالىهوسعفالمدالمسدتميسوعفىءثمىكلجمعهوأفسس

بدونفالتايجةءشيااألكليوحدالذىوالرباحاءثعيااألكلفيهتجتمع

فىسـربكنهذاكالننوافقموعـلىالتفككسوىفيهااليوجدالمسيح

الألالرابحلنةحـحلممقدسطاقاالنفتسلحاءبالدمامخضبةوعىيعةالطب

االندسعـانوانقسـمثانيووالاالذسـانبـينتكـونأنيجب
فأاألمـةعلىواألمـةمالطبقـةعلىوالطقـةاالندسـانعلى

اليهـودىعـلىمىواألهءلبـادىاعـلىءوالمبـسـادى

وماتوافقمادوننكذمنقلسمعالمالممسيحونبثىنراهاذفالعالم

ةالبشريبيعـةالحعلىيصـعقانحماالخارجيةابطبيعةعالمعلىيممدق

أعليـةحوبهوانماسانانوكلتوترهنالكانمممانكلففىنفسها

الوضيعوالجاذبائثممامىالجانببيننمرةميسمعركةفهفالكمتحـركة
الرغبسةالخيرفىالينكبةبيندائمااالنسانويتمزقهاالنسان

اليونانىفكر11وببولالوقتلبئعفيويحبهاططاياهيمقتفهوالشر

وعدمالننوافقوعدمالمعركةهذهأنالرسولولسعمرفيواليهودى
نيـةكقمعوكةفهنالكةالسماوياالماكـنالىأببمضاققدأنمااالقحاد

عواألرواالطييةإواحاألبينمالخيراتوقوالثصراتقوبالينرحاهانور
مكلوأسوأالثمحبباحلينةاللهوبينالمالئكيةاتالقووبينالشريرة

واإلفلمحـاناللهبينوانفصمالمماموانقدوافقمعهنالكهذا



غرياعغأصبحنأاللهمعثمركةفييكونأنلهضدراكانالذىاالنسان
اليوجدصرالببنادامتبـماخسيحالمبدونالعالمهذاقفخولذلك4الل

لهذااللهقحملىفلقداللهقمسدليهـاالفخسموهذااالنقعساملسوى

يصبحأناالننهسلموألييثنتوافقعدموليساكنقاتويكونأنالكون
ءاألشياجميعتتحـدماعذاالقوافقايصيرأنالتوافقوعإلماتحادا

عبرويالمسبحفىاألرضوعلىءالسمافيالمقواتوكلالبشركـلديت
الئحـصىالتىلمحطمةءااألجؤانبقولهالحقيقةهفـهعقسكوتفآ

دةواوحدةفىثانيةمرغلتتجـمعالمسبحفيتتحـلىأنلهامقدراكان
ءالمرركبأنهوأفلسسرسالةفىالمركـزىفاللكراليدايةفيكاذتكما

والتفككالزمقفىوالذقككاالنسانفىوالتفككالطبيعةفيالتفكك

التفككهذاكلبأنيقتنعوأنمواالنهساناللهبينوالتفككاألبدفى

القوىكلالبفمرويخـدلبميتحدعندماوتوافقوحدةالىيتحـولأنيمكن

المسيحفى

سبولفكررمص

تقـولالتيالعظيمةخرةاكهذهالىالرسولبولسوصملكيف

هـذهالىوصلأنهالخافاأغلبيسوعالمسميحفىءاألشياكلبوحدة
ىىالتناعهاقننيجةتكاتالفكرةهذهأنالموكثىفمناريقينعنالفكرة

فانالتامةالكفايةفيهالمسببحبأنكولوسىرسمالةفىبوضوحقررهي
يمكنالقووكلءاألننمياوكلالبثصرفكلالمسيحفيالتامةالكفايةكانعتا

أغلبأناالفيهوتحياالمعسيـحتقبلعندماواالتحادالتوافقتبلغأن
كانلقداالتجاههذافىولسبفكرحركآخـرشيئاهنالكأنالظن

منلبىالكثرأىحاإتهوفيبذلكيفخـروكانرومانياتمواطنابولس
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ةاحلوريراالمبعاححمةمارالىوصلقدوهاهوةالرومانيةاطوريةالصر

كانواوماةجـديلىدةواقااالعالمالرومانيةاالمبراطوريةقادتولقد

حقيقـةأكانالروماذمالسأىكليعاشمعليهيطلقون
وتممارعلتالمعاركفينتتحالالتيوالبلدانوالوالياتفالممالكواقعة

رومااحلوريةامبرذاجـديدةوحـدذفيتجمعتقدوتحاربتوتنافست

اوةىالسوانتهتاألنضلساماتانالجمسوروحلتالحواجـزاللتفز

فىبولسواحلالواحدةرومافيالجميعشملجمعوتمالتوترأوه
رأىولعلهرومافىذالوحـلىهذهتركرتكببفجـميدةبصورةرأىلسجفه

انمسمـيـحفيتقمركزأنجـبالتىللوحـدةوضاالرمزاالوحدةتلكفي

الىتصـلأنولالنسمانيةوللعالماطبيعةايكنكانانمفيهوفئجمع

نطاقخارتتكنلمالعنكرةههأنالمتيقنلمنوأنهواالتحادالتوافق
اتباللىالحـقيقةاهذهالىيقودهانماواختبارهفكرهفكلبولستالكير

الكفيسةال

الفصولفيالمسيحقوالوحـدةافقالتوفكرةالرلسولبولسيتناول
محاانةعنكثيرايتحـدثةالثانيالثالثةالفحمـولوفياألولىلئالثة

نشمـيرءشىأىفالىواالتحادللتوافقااللهيةالخطةفىالكنيسة

دورهوومايةأااالالخطةفىالحفيقىالكنيسةملعهووماالكنيسة

وسـطفيمتحـداجثيداعالمايخلقبأنااللهىالقحـمداتمامفىالكنيلسة

ةالكنيسعباراتهأعحنلممنعبارةبولسيصموغوعنامنقسمعالم

واألكندامالمسميحبعملتقومالتىااليدىهىفالكنيمسةالمسيحسدج

واألداةعنهبالنيابنيتحدثالذىوالفمثسئونهلتنفيذننسعىالتى
رلسالةفيمزدوجـةفكرةفهنالكوبثسلكخاللهمنيـحملالذىوالجسمد

سسأف
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للمصالحةاالاليةاألداةهوسيحالمانوال

علىفيجـبللمصالحـةالمدمسـيحأداةهىحةالكنيانثانيا

تتحطبمأنيجغبالكنيسةداخلوفيللعالمالمدسيـحتقدمأنالكنيسة
حـدةثتننمأنيجبيسةكن11طريقفعنوالفلمملةالحاجـزةالحوائحاكل

فيهالذىالمسيحتقدمالتىهىفالكنيسةونتخققالمتنافرةالعناحمركل

الوحدةهذهءاملريبلخأنبجبالكنيسةداخلنااالتحادنيعوحده

قائمةالكنيسانقالالذلكعنسكوتفأويعبراويحققها

ولذلكالعالمءانحاكلفيألجلهاالمسيحءجاالتىالمحمالحةلتتحقق

لذخقيقيعسـعواأنايجدبالبعضبعضهممعالمسيحـيينتعاملكلففى
اأساسمعلىسةالكنيئتكونالتىاالفكرةهذه

سبولسوىطا

اليمكنهممنهنالكأنارأينالقدأفسسرسالةفكرهوإذنهذا

أنيصـدقواانارسالةاإهذهوفكروألسلوبمفرداتنماينوهم
نظريةسبيدجودجأاالمريكىالعالمقدمولقدثبهاقدابولس
رمسـائلجمعتمأنههواألعظمفإالحتمالضنعةغيرولكنهاطريفة

نثصرتحيثأفسسفيوذلكم09سنةفيمرةألولالرسولبولس
أنسبيدجـودنظريةويعولالعامةالكنيسةالىوارسلتالرسائلتلك

وقدلبولسمحباتلميـذاكانبولسرسائلبجمعقابمالذىالشخص
تتحطمكلهاللمبـموعةوتمهيدمةمقبمثابةلتكونأكلمبسرسالةكتب
وطبعاادائماتكونمحاكاةفأىواضحةحقيقظأمامتماماالنظريةهذه
االثانوىعملبأنهانفلممهعنءيينبىالثائوىفالعملاألصلمناأقل

ألنهااألدنىتعتبرأنغنالبعدكلبعيدةذلكنقيضعلىأفسسأن
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لمفانذلكوعلىاالطاثقعلىبولسرسانلأعظمتعتبرأنمكن

عظمتهتعادلشصخصكاتبهاأننستنتجأنجبفيكتبهاقدبولسيكن

سكولتفأويحاللبمنهاعظمباألحرىأوالرسولبولسعظمة
بولسعصرسةكنيفيكانأنهنصعدقأنيمكنناهلقائالالصحدهذاق

الطبيعىفاالكتراضوالروعةالتفوقهذابمثلمجهولمعلمالرسول

الرلسولبـولسيدماسطرتهأفضلكثيراتنسمبهرسالةأنهوتثيدبكل

المسـيحأحديـرفلمسهنفالرسولبولسسـوىيكنبهالمانما

الذىالواحـدكالمركـزلناتقحعمهالتيالصورةهذهمنأروعصورةفى

منأعظمصورةفىانكنيسةأحديرولمالحياةتمزقاتكلفيهتتحد
كلهإكونابلبأسرهالعالصتشملالتىللمصالحةاللهاداةيراهاأن

الىيسموولالربولسسوىشخصمنماأفنؤمنأنبناوحـرى

الرؤيةهذهمثل

ةلفممسىرسالةوجهة

فانقبلمنمعلقةهاكأاتلىالتىالمشكلةالىثانيةنعودأنيجـب

هنالكأنقبلمنرأيناوتمدطألفسسكتبتقدأفسسرسالةتكـنلم

كتبتقدبامعةكقألىاآلنفلنسألكخلكنقكيأناقعظايماشكا

461كوففىيـةألودالىكتبتاإناآلراشأقدموتقول

كنيعسـةفيأيضاننقرأعلومىافاالرسالة5هذقرئتومتىبولسيقول

العبـارةهذهومنأيضاأنتمتقرأونهاكيةالومنوالتىالالودكيين
هنالكوليستالودكيةالىخطاباأرسلقدالرسولبولسأننتكد

ولقحكانأيديذابينالتىالرسولبولهىرسائلبيناالسمبهذارسللة

بخهاقائمةوكتببولسرسائلمنمجموعةكونمنأولمغونمارسي



سم01أفسحسطالةرعلىفعاليطلقوهوننقريباالثانىضرن11امنتصف
سةكشي11رساأدالبداطدامبكرعصرولذاففمنألودكيةالىالرسالة
كـية9بألالىاوالأرمسلتقدأفسسبأنإخدساس

أنذإكدبسثحتاخنمأنناالجـذاباالفتزاضيماهذالنقبكنافان

وارتبطتدكيةبالالخـاصعنوانهـاالرمسالةهذهفقدتكيفنوضغ
الرسـولبولمهموتبعدفلربماتفسيريننجـدنيويمكنبأفسس

ماقنجـدارائعةركسالةتصللظالودكئةكنيسةأناأفعنسكنيسةعلمت

طلبفياالودكيةالىأنسمسقىانسيحيونأكتبولربماسولالربودس

مصموىاامنتحذفولموأرثعلتنسخةعملتولربماالرسالةمننسحنة

حيثمكانهمافىفراغاكووتىاألولىاآليةفيالودكيةفىالكامدنين

بعدسنةإتيهظثاعنميقربيابعدالمخـحلؤطاتأقذمفىنحراضهـانجـلىأننا
نحمنداقةدكيةالقعوتهالعابمللننصرالرسمولبزامائلرسجنمعتذلك

ولذلكاندثردكيةالهكنيسةحفظتهماكللعللابالزالزلاثممنتهرت

الىالرسـالةمقالوحيدةسخهالتكانتسبولرسائلجمعوامافعن

الىالرصالةتلكبصتوخبأفلسسموجودةكانتالتىتلكهىةودكي

عرفتأفهمسفيالوسالةتلئطوجدتواذالرسعولبولسسائلرمجموعة

فيكانتانماوجودةالمالوحياةالنسمخةألنأفسساالىالرسالةباسم
11جدادهذامحتملأفدسمس

هارذاكالعخليماأللمانىالعالنمبهنادىماهوالثانىوالتفمسير

مـنألودكيةنيلسةسعننطتالرسولبولسمذلخةالتالياأليامففى
سةكنيالىامؤثرةرسالةهذالكالرؤياسمفرففىمؤسفاسقوطاامةالنع

فيالمقامميحالمديعاتبالرسالةتلكوفى22ا341اربئالودكية
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الشديدةالعيارةتلأللهايقوكنيلدرجةالودكيةكنيسةهوادةوبالزن

عادةالقـديماالعالمفىانتوقد361ثرؤفمىمنوكسأتقي

هنواحـدذكرىلعنةومىهألثصمفعكطمحاسمعليهايطلقون

اسمهذكرالىتدعولفدولةبارزةماتبخاحدهمقامفلربماالناس
هـذاأناالالتذكاريةاللوحاتوفىالدولـةسمجالتوفيللكتبفى

عدممنمشينءشىأوالخيانةمنءدنىبعملحياتهينهىقداالنسان
كانواأإتالحاتللقضلاوالشرفعلىتمامايقضىفعلأواالمانة

منويحإلفونهالكتبكافةمنالسمهفيمحونذكراهبلعنةليحكمون

فكراالنسانهذاعلىيطبقونكانواوبذلكالتذكاريةاللوحاتكافة

كنيسةمعدثماعينهوهذاأنهارناكويعتقدمعصمغمغكصك
كانوانالمسيحيةلتالسـجـامناسمهاشطبوافقدولذلكالودكية

عثواندونحفظتقدتكرتألودكيةالىالرسالةنسخفانكخظكاألمر
الرسالةهذهانوبماأفسسفيالرسائلمعواوعندمااألطالقعلى

اسمبهايكنلمألنهبهاارتبطسسأفاسمفلعلأفسسفيتوج
صخر

رىالليخطابا

يرجـحاخـررأياهنالكاناالمكنانالسابقينالتفسيرينان

المبكرةالنسخأنفنعتقدصوابأنهنعتقدماوهوكثراوقوعهاحتمال

تكتبلمالرسالةهذهألنكنيسةأىاسمالتحوىأفسسرسالةمن
بولسكنائسلككدورىكخطابكتبتولكنغاواحدةلكنيسمةالواقعفى

كاذتولكنهاواحدةكنيشةملكالرسالةهذهتكنفلمهـأسيافيالرسول
4كوفيالرسولبوللمرقالهلماأخرىمرةولغنظرائسالكغملكدائما

فىأيضاتقرأفاجعلوهاالرسالةهذهكمعنقرئتظىأليقولفهو61



ونالحـظنجأيخماأنتمتقرأونهاالودكيةمنوالتىيودكيين11نيسة

الىالرسالةيقرأواأنيجبالكولولسيينإنيقولالالرسولبولسأن

هنالكديقـول4تفالودكبةمنالرسالةأوايقرأنبلالودكية

هذهمـلتح5قداللحظةهـذهوفىكنيسمةالىكنيمسةمنثموسالةر

هناليكمأرسلتمتىأىاليكموحملتفضنىثالودكيةالىالرسالة
كانترسالةهنالألأنيحنىاتوهتفرأوهاأنمنتكدواالودكية

كنينمةمنونهيحمكانواىاكالخطابأنونعتقدآسياكنائسبينتمر

أفسسرسالةهوانماكنيسةالى

الرسولسبولتعليمخثصة

هىسسأفردسالةفتكهننعتقدهماوهذاكذلكاألمركانفاق

قويبتانوكولوسعأأفسسأنالحظئالقدالرلسولبولسرسانلأسمأ

كولوسىكتببولسأنهوماحثثأنونعتقدلألخـرىاحداهماجدا

يكتبكانوبينمااألفقفىظهرثمحـددةوهرطقةمحـدداموقفاليعالـج

يجبنلنفسهفقالالكاملةالمسيحكفايةعنالعظيمتعبيرهعلىعثر
فياستخدمهاالتىالمادةخـذوبذلكالبثمرلكلالفكرةهذهأوصلأن

ممعينبزمنترتبطالتىواألمورالمحليةاألموركلمنوجردهاكولوسى

البنصرلكلدةجديرسالةوكتبليةالجحىالنواحىمنأيضاخلصهاكـما

الرلممالةهىنراهاكماأفسسالىفالرسالةالتامةالمسيحكفايةعن
لايننولقيةالتنشلكنائدلكلالرسولبولسهاملأرالتىالوحيدة

فىاالفجـدهاأناليـمثنءااألشيوكلالبشرلكلالمخـررةالوحـدةإن

اداةتكونأنوهوأالاألعظمالكنيسظواجبعنيححئهموأنالمدسيح

أفسسرسمالةم

11بم



اذبأسرهالعالمتشملالتىبالمصالحـةالقيابمفيوجسـدهلمسيح

أفسستعتبرولهذااللهمبمواالنعيمانساناالنمعاالنساقببتمعالـح
الرلسائلطكةبالشك



تغسـير1



حماؤه

تمامامترابطـةأفسصسرفيالرثسولبولسيخدمهاالتىالفكرةان

كنافانقحليلهااجـلىبصيمعقدةطويلةبجملكنيرةأحيانفيوتبدأ

نقـرأأنيحسنءأجزاففالكقصدهاالتىالمعانىندركأنفعالنريد

الىبعدئـلى2ااألجزهسـذهسمنقثمأوالطويلةأقسامفيفيهاالرسالة
التفصيليةةالعراسقصميرةفقرات

وكأضتحاصا

القهقصد

عذلمجنجماأإلأدثمإصةبمثاثسيححأشوعرمئولىائول

أؤسماصنغمة2يممؤعميحضأقضينؤآلؤصأفسئصفيالذينآ

ئولزآلئهجماركدهلمـ3ميحآلثملوعبؤأبينماؤأآدثوصمن
ياتاوايهآقزوحئةبئكةبكفالركنآآلنوىصيـحاأتسؤع

مأثعاتأسميردقثلفيهأختارناكمئما4عيحمأئهصفى
شمثقإد5ةحآئقمه1قدؤمإفيسينقذيناضح

تيسيئيهزمسحستتالصفممرويـحآئمعيبمسؤغتجثياتاصف
آيخئرلبرنىتعكلابأنعمالتحآتإلصمإص6

صكنيءحشخاالالآكفرات4بدصاآلؤنمافيهلؤىأ7
611



بربعصكزقنا3أ9ألميماؤفالنةحبكلزنماهاأنجزأثضي8غمتإ
ءبيرصملحتده01نفيممهقتكدهاصئيالآتمحرحسسصمسيئتلىء

سكليؤمااشمواتآماقميـحأثممفىءلثئىككغصجضنيمضةأ

لصابقانصايبأشعثيميننثناأيفئافيهلؤىأ11ءاكفىصفيزضآ

كونتبر21مسيئييماةزأيئتخءتثبئكأللتغتلؤىآقخإلتخم
الذىأ31عيمحآلئمناقرتجاؤمبئقدالؤنآنحقمخومدخص

فيهلؤىآصصكئمفايلإكبمآنحةكالعئمصمإدأنئتمأيفمافيم

هولؤىأ41وسآلقد2أثرجملأبروحصئمتثخضئتغآإدأيضئا

مخوهصلمدخىآئمدءلنداميراثئاعربرنط
41اأفسعنس

اللةلشعبتحيدت

بأنهيعتزكاناللذيننالوحيثببالشيئبنرسـالتهبولسيبـدأ

مايالك

فيكانتفقـدذللظبراسقالوعنحماالمسيحلرسوفهوأ
ثالنةءأشيافكره

بهايفعلملكالهتكنلمفحيايهللمسيـحينتمىنهيعنىفهو1
كماالدائمايحياأنعليهويجـبليهسوحملكاكانولكنهءيشاما

يحياانالمسيحلهارادماولكتيعيشأنهويريد

3رهورمليإكلمةفاالمسميحييموحمنومرسعلمكلفأنهقصدإب
فيمكنيبعثأويرسلعنىيالذى8لعدممنحمالالفعلمنضستقة
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أنكمايمكنخاصسـةمهمةفىترسلبحريةبعثةعنمثالستخدامه
رسلشمخصايصمفاافعلافهذابالدهترلسلهسفيرعنايضايستخدم

كأحدأفرادحياتهكلفىبنفسمهيحـسفالمسيحىبهاليقومخاصمةمهمةفي

المسيحخحمةرسالةسالةصاحبانسانفهوالخاصةحالمسيقوات
العالمهذافي

اليهموكولـةقـوةهىببصلكهـاقـوةأيةأنقصـدب
الدينيـةالشئونففىاألعلىوداليمجلسالسنهدريمكانلقـد

وعنعماالعالمءأنحاصتلنهافىيهودىكلعلىسلطانالسنهعريمكان
11القـرهـذايسلمونكانوامعينقرارالىصـلبدريـمسنالكان

القرازتنفببئمنوليتحققاألمريهمهملمنبتوصيلهليقوملرسولال

اطةببسيذهبلمفانهيذهالرسوللهذامثلكانوعندماالفع
تسمتقركانتشخصهوفيخلفهفمنهووالبقوتهالثمصخصىبسلطانه

العالمفيالمسيحممثلوالمسيحريصلهكانالذىسنهحريم11سلطة
يـحالمسبقوةبلالشدتسمميةبقوتهالواجـببهذاليقوميتركلمولكنه
فعه

بهـذهفاهواذاللهبمثمبئةرلسولإنهأيضابولسويقول2
هشـةالـثنبراتوانماءالكبريانبراتصعوتهنبراتتكنلمالكلمات
اللهببختـارأنأمكنكيفمشدوهاللنهايةبولسوقففقدالبالغة
اللهبعملليقومضلهانسمانا
بنـاظنكلسنتا

االلـهذاوانت

تاهقدظلمةفيملمميدلىاياذاعقلى

اللهيابالنوريثمرققلبىلكن

يكلفهعملأىبزاءبالكبرياأبداءاليمشلىأنالمسيحىعلىيجـب
8111



مستسحقااعتبرهقداللهألتالبالغةبالدهشةءيمتلىأنيجببلبهلله
عطهفىلنصيب

فىوالمؤمنينأفسسخمسحبالىخطابهليوحـهبولسيتقعمثم

ءمدقافأمزدوجةحياةدائمايعيشانسانوالممسيحـىيسوعسيحالم

عشوانمومنولكلالمسيفيلكوكأفعسفىعيشونيكانوابولس

ببقيمولكنهالعالمهذافىمحددمكانفىيقيمفهوالهىوعنوانبشرى

اليمسترثنالىيالمسيحيةالحياةسرهوبالضبطوهذاالمسيحفيايضا
اوعنحمدائمامتزنةكانتاولكنقاسيةظزوففىمرتسيدةعنلين

البحارعبابأشىوأناأننـىهوسرىانألقالتذلكسرعنسألوها

كانحيثماأنههؤتجىافىالوقارسراقءالمينافىدائمابقلبىأحتفظ

المسيحفىدائماوفالمسيحى

لمماوسالملكمدنعمدائمابهارساكلهيستهلالنىبالتحـيةبواسأبحىوي
بـينتححملنعمـةاكـمةوالعظيمتينالمسيحىااليمانكلمتينجدوهنا

النفسالىمحببءتنىدائمافالنعمةتينرئيسيفكرتينباستمرارطياتها

والمسيحيةمإلنفسىومحإبااجذابشيئاحيةالمسيالحياةتحوىأنفيجب

عطيةدائماقصفوالنعمةةحقيقيمسيحيةليستالجاذبيةتطفقثىالتي

بنفسهاعليحصليأنءللمريمكنماكانالتىالعطيةتلكوهىيةهأو

صنـسااللةومعاملةاعئحـقيلأنوالامقابليدفعأنببمكنهكانوما

كلمةذكرنافكلما5اللهقفدبهءسخاعلينايسبغهاءأشياهىانمالناوعطيته

الذاللهقلبءدسـخامالرائعالمسيحيةجمالفىنفكرأنيجبنعمة

وعاإلقتهاإمساكلمةفينثكروعندماضااسعتحقاقدونعلينابهيجود

ثيكثنعهىاليوتانيةفإلكلمةحذرعلىنكهنأنيجبالمسيحـيةبالحياة

المقئصسالكتابفىدجالممةوكممأالومثالعبريةللكلمةترجمةاولكن
المشاكلوجودعدبممجـردابداالئضمففهىسلبىبمعنىابداالترد
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كشـأنهمنماكـلتعنىشالومفكلمةواآلالمالصعوبات
بألسمـىانسانااالذسسانيجـعلأنشأنهمنماوكلاألسمىئسانال

ءالمرنبحديرةالحياةيجعاأننهشمنماكلبلانسانكلمةماتعنيه

حقـدجـيالخاهـالخلررفعلبتاتااليعتمدالمسيحـىاسالموايحـياها

يستمتعوقدالمخئلفـةالكمالياتقحيطهاسـهلةحياةانعممانيعيثص

أكبرالبفوكفييدهرحيكالتىوقدبيتامضليملكوقداألرضبخيرات

يتصـورقداألخـرىاالناحيةومنبالسالماليدستمتعولكنهرصميد
قدأوشثداالموتوشكعلىيكونقدأوالسجنفيجوعاانسان

يستمتعهـذابركمخهوايمالراحةوسائلكلامنانتزعتحياةيحيأ

هنالكاأنهوذلكفىالسنبانذلكسيرقفهوفماالكاملبالسالم

فنحناللهضسيئةننفذأنهووذلكالعالمكلفىللسالمواحدامصدرا

نفعلهأنعلينايجـبماكـانأنهنعلمشيئانعملعندماأنناجـيدانعلم

مببطاردنافدنفعلهأنعلينايجبكانأنهنعلمءشىمننتهربعندماأو

كماالسالموفقدانالراحنبعثماحمساستفكيرناخلفيةفىستقروي

نعملكنالوحنىبلجـداشاقبعملنقومكنامتيأنهجيدانعلماننا

فىبالراحةشمعورغهنالقالصوابهوأنهنعلمولكننافيهنرغبالشيئا

العالمفىالوحيدموالسافىمشيئتهعملفىهوانمافسالمناقلوبنا
اللهخسيئةنتفيذفيهو

اللهكهالمخقار

انمـاعنمرةرابعةالا4آلية1حتىالثالثةاآليةمنالطويلةالفقرةان

الألنهاومعقدةطويلةجملةوهىاليـونانيةاللغذفىواحدةجطةهى

بولسفكرويسترسلوشسابحشكرأغغيةوالكنهاضطقيةفكرةنلصل



عحليـةبعدمنعطيةهنالكألنولكنمامنطقيةخطواتفييفكرألنهأ

ولكىعقلهالىوتثخلهناظأمامتمرأعجوبةبعدمنالهيةأعجـوبة
كنصميرةءأجـزافياندرسوأنانقسمأنيجبالجملةهذهنتفهم

المختاراللهكشعبالمدسيحيينقالعبارةهذهفىبولسويفكر

ئالثةاقجاهاتفيتفكيرهويسير

فياأبـلىبولسيفكرولماللهباراختحقيقةفييفكزفهو1

أندائمااعتبرلقدبعملهيقوموأناللهيخـدمأناختاروكأنهنفسه

ىاخترتمونمأنتليسهلتالصـلىالمسيحقالاختارهالذىهوالله

اللهمنءشىكلبولساعتبرلقد5161يواخترتكمولكننى
ولمـكنكأاللهاالنسـانتاريأنعجـيبافليساألعجوبةتكمنوهنا

االنساناللهيختارأنهىاألعجوبة

لبياركذااللهاختارنافثتداللهاختيارغنىفىبولسويفكر2

يجـدهامعيثـةءأشـياناطئافءالعمممافىاالتوجدالالتىبالبركات

دهيمتناولفيليلمتءأثسياهنالكأنال011بنفلسهوببكتثمفهااالنسان

الصمناعةقمعينمسمتوىالىيصلأنردهبانسانأىيستطيعفقد

أنريسمتطيحالعالمفىمعينمركزالىيصلأنوببمكئهالعلومفىأو
أنبنفسطيستحليعولكنهالعالمهذاممتلكاتمنهعينةكميةيجمع
قلكليعفينااللهاختارنافلقدالعقلسالمالىأوالفضيلةالىيصل
سواهيمغحهاأنالبمكنالتىءاألشيا

الفكوناللهاختارئالقداللهاختياغرضفىبولسويفكر3

ااكل2



الكلمـةىقديسفكامهعظالمتانكلمتانوهنالوموباليدساينه
االختالففـكـرةدإشماتحمـللمأهاجيوسالوكلمةهطعأاليونانية

عنيختلخاءشىهوأالكسممهـذاعليهنحللقالذىءكنالثمىواالنفصال

رالكاهنالمبانأسائرعنيختلفألنهمقدسفالمعبدالعاديةءاألشيا

ألنهـامقدلسةوالذبيحةالعادييناليثصرسائرعنيختلفألنهضدس

يختلفاألنهقدالستهفيلساماللهانونقولالحيواناتلسمائرعنتختلف

فغقولولذااأليامسائرعننفيخنألنهضدسالربويومالبشرعن

نجـدوهناشرالبسانعنمختلفاليكونالمسيحىاختارقداللهان

مراجهتهعنالحاضرعصرناكنيسعةنتناطأالذىالتحـدىبلالحقيقة

يكونأنيجـبأنهفىثسكأدنىاألولىالكنيسةفىالمثسيحىيساورفلم

علىأنهالموكدمنكانرانيقتـهاألنالعالمفعتقدلدرحةمختلفا
اذابـةالىتمببلالحـاضرعصرنافىالكنالشأناالسيكرههاألقل

للنـاسأالواقعفىننلنـامافكثيراوالعالمالكنيسةبينالفوارق

تكونواأنجداالمنالسلتمنفانهمحترمةراقيةحياةمونتعببمامادخم

ألنحاجةفيفلطستمييمسيأنفسمكمتعتبرواوأنسمةيك11فىءأعخمما
يكـونأنالحقيقةقايببوأنهاآلخرينعنكثيرامختلفينتكونوا

األختالفهذاأندائمانأنجبويالعالمفيتماماامتميزالمسيحـى

ببجعلولكئهالعالمعقسااالنبيعداختالفاليسعللبالمسيعينبرالذى

تمييزالممكقمنيكهـونأتفيجبالعـالمفىوهومختلفـاالمسيحـى

وفىانمكتبوفىنجعالمحموفىالتجارىالمحالوفىةالمدرسفيالمسميحـى
ويعمليسيااحسيحىأزاهواالكتالف4وولمكانكلوفيالمستشفى

نامـوسلىعليهطىيكماولكهبثمريةأحكامأىضصغحاتحـتالويسلك

ءاألدارتعليماتيرضىألناليسـعىالممسميحىفالمدرسالمدمحـيح

آ2ا2ا



المسيحمنـهمايطلبهبرضىليسعىولكنهالمدرسةناظرأولتعليمية
ىالمهـسـبوالعاملاتالصداءازاختلفاموقفابالتأكيدهذاوسيعنى

حالمسـيءالرخاسعىيولكنماالعمالاتحادمتطلباتليرضىيعملال
مخـتلفايكوقألقاألمربـهينتوقدتمامامختلفاعاماليجـعلهمما

الىحىالمسـيالطبيبينظـرولنالعمالاتحادمنيطردأنلدرجـة

المسيحىالعملوربقخهكشاليهسعينظرولكنهمحالةكمجردمريضه

إلحـدقواعديضعأنأولالجـوراألدنىالحدمنأسمىهوبماسيقم

مبحألوأنـههىببساطاألمرفحقيقةالتوظيفثمروطمناألدنى

المسحسـيحيراعونمختلفينهجيوسألالمسيحيينمنالكافيالعدد

هوالحـقيقةئ5فعاهذاالمجتمعفيثورةسيحدثهذافانفقط

وأهميةمماليونانيةللكلمةهىلومبالوالكلمةالمسيحىواجب

اليهودىالناموسفنهىبالذبائـحتتعلقكلمةكونهالسببهالكلمةهذه
وجدوعتيفبيحآيمهتضـتقبلويمتحـنالحيوانيفحصأنجبيكان

فقطاألفضلفاللهدمةتخاليصملحكؤنهباعتباريرفخسكانعيبأىفيه

بجملتهاالحـياةتلصصرتهمالكلمةوهذهللهمةتقيصملحكان

حـياتناعنءجزكلنأخـلىألنتدفعنافهىللهكتقثمةبجـطتهواالنسان

وأنتشخحسية11فيمتناءالعائليةحياتناريلضتناملذاتناعملنا

الكلمةهذهتعنىواللنههاونقنأخذهانبتلببقالتيبالصمورةنجعلها

كاماليثون6نعليهيجـبأنهتعنىولكنهامحترماالمسيحىجيحعأن

يعنىهـذافاناأموموسديكونأنيجبالمعمميحـىإنقلنافمتى

منأقـلهوبمـاءالمراليقنعوأنالذاتءإرضابينفىأنببمساطة

معهـايصملحرجةاكاملةياتهاالنعسانيجعلألنتحدفهواألسمى

ءأخطـالىأنأعلمداتقولالتيالروحعلىيقضىفهذاللهنقدمة
أذناتعلمالتىحالرتلكنهايةانهالرهاأغأنأستطيعالولكننى

23طا



العملهذابهننجزأيمثنكانالذىالمستوىمنبأقلبعملناهقوم
ببمساطةتعنىفاأللسيىمنأقالهوبماتماماةراضيأصجحتولكنكا

علىأهميةالبتعلقالمـيحىوأنالكمالصاليقلالمسيحىسننوىالمأن

الفاححمةاللهزظرةءضافييفكرولكنهالبشريةالنظرةأحكام

االاليةخطة

رمنااللثبماالخطةعنةالخقلىهذهفىاليناالرسولبولسببتححث

اللهفعلهعماللتجيرمرةفيأكثرالرسولبولسيستخدمهاالننىالصور

إلهاتبنانافمده4غل835روراجـعالتبنىحمورةنسمانالثى

ونالقاذسمسـادتثلمالقديمالعالمففىأممرتهفيءأبنافجعلنا

العالمففىاليومنفهمهمماأعمقمعنىالصورةذهلكانالرومانى
هثفيعهعنثههيسموفماعلىتتأسساألسرذكانتمالرومانى

علىمطاقلسلطانلهباليوكاىالرومانىالفانوقفبحكماألبسلطةأى

صتطيعيالرومانىفاأللهباالحياةقيدعلىءواألبنااألبدامماأبنائه

الذىالرومانىالقاذونفبحغابنهيقتلأنعتىئوعبداابنهبببببعأن

علىالموتأواةالحيحقلالبكانولالرلبولسأيامفىسعائداكان

القانونذلكأننـىالرومانقانونعنكاسيوسديونلغافيقولطأبنائه

طيههفياالبنحياةىملىعلىوذلكابنهعلىمطلقةلسلطةاألبيعطى

يجـعلثيحملأنأويجـادهأنايسجنهألقفلكفىركبانسلطاناالقانـون

هكذااألبلسلطانيعترويقتلهأنحتىأودمقيكعبدمزارعهفى

السيالهمسيةالبالدنصثفيفعالبدورويقومبالغااالبنكانلوحتي

مركـزابلغلوحنىبلقضسائيامنصباببثمعغلآلنأهالأعتبرلوحتى



األبيدعوأنضالمفرمنكانأنهوحمحيحالبشركافةمنالحترام
يكنااألبأنال1نهابمحـاكمةعندالذكورمنالبالغينرةاأللهأفرادكل

ذلكيفعلأنملزما

قولفببالموثفعلـهابنةعلبألةحكمفيهاحقيقيةحاالتوهنالك

أولوسالسمهابناأن93الفصملكاتيلينموامرةعنكتابهفيسالوست

بهوعادواانرحـلةءأثفا4صاقبضولمكنهالثائركاتيلينرافقفولفيوس

حخمميةالثسلفتةعلىءبنافلكاألبفعلوقديقتلبأنوالدهوأمر

واكنماباردهضدكاتببلينليرافةالأنجبهبأنهارهقرموضحااألبوقال

لالبنيكنلمالروماذىالقانونوبموجـبكاتيلينضدبالدهعنافعليد
يةهحأىأولهبهانسـانأىىيواثميوكلءتنىأىيملكأن

كماهاحاشيئااالبنعحريكنولملوالدهطكاتصبحكانتلهمتخ

تحتكانفقدءشىفىتلهكلتكنلمالمجتمعفيومسئولياتهمركزهأن
خطـيرةخصوةالتبنىلىيامشباألحـوالتلثامثلوفىالمطلقةأبيهسملطة

وتخعـعهألباسلطاقلدمغابناتأخذأنخطيراشيئاكانفلقدجدا

كانوأكقـدعادىغيريكنلمذلكأناالاخرأبسطانتحـت

الوجـودفىمركتدستالتالعامنعائلةالتنقرضحتىاألطالنيتبؤك

النفسفيكبيراأثـراتترلظكانتللئبنىالمرافقةالطقوسأنوالبد

الميزانهفيهيستخـدمممزىمبيـععبطريقـةننتمالقبنىععلببسةوكانت
رمزيايشتريهوكانمرتيغابنهيبيعالحقيقىاألبفكانوالنحاس

األبيذهبثمثانيةيشلرببهوالالثالثةللمرةيبيعهكانوأخيرامرتين

التبتىغحميةويعـرضاالروماالحكامكبارأحدالىذلكبعدالمتبنى

ولكنالخـطواتهذهكلائخـاذبعداالالتبنىيتموالعنهاافعىوي



خـؤقكافةلهالمتبـنىفاالبئفعاليتمفانهالمتبنىخطواتتمتتى
مةالقدياألسرةحقوقكليفقدأنهكمادةسيالجاالسرةفىالشرعىاحالبن

شخـصعيةحيصعبانطبلالقانوقحكمفييداجشخمماويصبحتماما
مةالقديبأسرتهترتبط11والمسئولياتالديونكلأنلدرجةديدة

كنلموكأنهاتماماتنتهى

سلطـانتحتكنالقدلنافعلهقداللهإنبولسيقولهماهذا

السلطةمذهنفوذمننقاشابالمسنيحاللهولكنتماماوالعالمالخطية
عيئاثمناويجـعلالماضىكلويمحويلغىالتبنىوهذاهوسلطتهلى

اللهأسرةالىوالشرالعالمرةأمنانتقلنافلقديداج

النعطايا

المدسيحـىااليمانفىهامةأفكارثالثةالفقرةهذهفينواجه

يءثمكثالهنكلمةهىعكةالمسئخوالكلمةءالفدافكرةفهنالكا

تستخدموهىببفدىيعنىالذىمثمادأطالفعلمنالكلمةخمعتقةوهذه

تحـريرعنتستخدمالتىالكلمةوهىعبدأحـربسجينءافتداعن

التىالكلمةأنهاكماالجراثممنريمةنتيجةالموتعقوبةمنئنمخص

عنةمصرأرضفىودببةالعبمنالقعيمفىاللهشعبانقاذعنتستخدم

فـكرةنجـدحالةكلوفيضيقتهموقتفيلشعبهالمسئمراللهانقاذ
نفدسهينقذأنلهيمكنكانماموقفمناألنسانالتحريرأواالنقاذ

أولوبذايفانبمطالبهابخفىأنيمكنهكانماعقوبةمناومنهبنفسه

لهميمثنماكانحالةمنالبثمرأنقذاللهأنهوالرسولبولسمايقوله

مافعلتـههـذايعتبرالواقعحقيقةوفىمنهاأنفسهميخلصواأن

البشركاقللعـالمالمسيحيـةاعتفاذللبشربالضبطالمسيحيـة
يكد6



كانـوالقدوالعجزاضعخطبااالحساسضغطتحتخيفةتوجمسون

التىالحياةخطايحرفونكانواكماعجزهمويـعرفونخطيتهميعرفون

ولقدخفأ11هذاءازاءنئىبأىالقيامعلىقدرتهموعدمياهيشونها

يغمرهيمالبشرقالفنكدولذلكاالحـياطبباالحساسمليئاسينيكاكان
إنـهنفسهعنقالأنهكعامالضروريةءاألثسياأمامبالعجزاالحساس

شرورهميحبونالبشرأنباليأسمفعمةبلغةقالانهبلاليطاقانسان
يـدالىيحتاجـوقالبنمربأنقائالوصرخالوقتنالسفىويكرهونها

فلـكالوثنىالعالممفكرىاسمىعرفوقدلترفعهماليهمدت

قدأنهمجيلهمفىالحلساسـةالعقلياتيمثلونالذينوهمالعصر

فيفهمضـهأنفسهميخلصواأنعنيعجزونءشىحبائلفىوقعوا

المسيحءجاالتىيةح11هىوهذهدافعةقوةوالىالتحررالىحـاجـة

ءاإزجزوالستعبادالىحالمنبقوتهالبشريحررالمسيحوالزالبها

لوقتنفسإفيخهـاويشممئزوناليهابونينجالتىءاألشياتلك

صالحينكومااألنترارمنيخـرجأنيستطيعالمسبحفالزالوببساطة

ادمـديمالعالمتساورفالمخاةكانتلقدانالغفروهنالك2

بجـملتهاالقديمالعهدإنشقولطأننلستطيعولعلنابالذنبالشعورجةتين

تموتهىءئخحلىالتىالنفسدللكلماتااليضاحمنمزيدهوانما

يخزعـونوكانـوامهمبالبئيحسـونالبشركانفقـض814حز

لـديهميكـنملاليونانييناناخـياناويقـالآلقهممنأوالههممن

صمواب11عنيكونماأبعدهوانماالقولهذااناالباالثمإحساس

وكلهالمفوععنايخـابايدستمتعونالنـاسانهسيودقاللقـد

فعلةفمتىلمايعاقبالفاعلدواحدنصعلئمبنيةاشيلوسروايات

بـهتلحةأنوإلبـدتطاردهنيميسيزدفانسببئاشيئااندسان

21ل



هعنعبوماهذااالنهااللبليتبعكمامحالةالالخطيتبعالعخاب
الثالثريتشاردروايتهفيشكسبير

األلسـلنةآالفلهىضميىان

التصصمنكثيرايحكىلسانوكل

مجـرمبأنىعلىتحكمتصةوكل

اخطيةباالشـعورفثـوالبشرعرفواحدءشىهنالككانفان

اللهالىالفربتفتحمهذاكلالمسيحغيروقداللهمنوالخوف

الىءجـاالمدسيحواألنكراهيةعنالاللهمحبةعنالناسعلملقد

خطيتهمفىوهمحتياللهمحبةالبشرلكتشففقدالعالم

هماالببوذانيةفىوالكلقانوالفطنةالحكمةوهنالك3

فلقدجداشيقيثحذاولنابهماحالمسيأتىاكليكانمهيهثطكمف
كانتانأنهواظتبرواعنثماوكتبواالكلمتينهاتينفياليؤنانيونكنكر

للحياةتمامامهئايعتبراالنسـانهذافإنالصمفتانهاتانالنسان

وعوفهاءاألشياأثمنكمعرفةالحكمةأىمكمكأأرثسحلوعرفوقد

تننعلقالكلمةوهـذهسعايةوااللالبشريةءاألسياكمعرفةنشيشر

بشرى11الفثراليهمايصلوبأقمىثائلالمتسوالعقلالباحثبالذهن

جـابةاداألزليةوالموتالحياةمثماكلعلىاالجابةهىاذنيكاهظ

أرسطـووعرفواألزلوالزمنواالنسانباللهالمتعلقةلةاألسعن

الىتحتـاجالتىموروابئالبثمربةالشـئونمعرفةبأنهامييهطكمفثدع
تهمناالتىممايافلالمور11المعرفةبأنهايثطهنهعبلوتاركوعرفتدبر

نسعىأنيجبالتىءاألشيامعرفـةبأنهاالكلمةمذهشيثمروعرف
هم5أفالطونوعرفنتجنبهاأنيجيالتىءواألسياالليها
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نفعلهاأنيجبالتىءاألثعمياانعرلطببعاونناالذىالعقلىاالستعداد

كنراهىآخربمعنىلمااليفطنلىنتجنبهاأنيجـبالتيءاألئنميا

يعـاونالذىالسلببماالحساسفهىالعالمذافىالعمليةءاألشيا
حالااويجـداليوصبماحياتهفىالعطيةالمشاكليقابلأنعلىإالذلسان

ءشياابئمعوفةهىمنطمبالحكمةلناأتىالمسسيحأنبولسويقول

لناأقىمـيـحالمدأقكماالعقلتشبعالتىالذهنيةالمعرفةقلكاألزلية
مواجهةعلىتعينناالتىبةالعملبالمعرفةتلكوهىيظنثكعيبالفطنة

الشعخحعيةفىكاصتكاملوهنـالكوحليـسااليوميـةالحياةشماكل

وأنمكننبهالىيجلسأنعليهيسهلالناسمقنوعفنهالكالمسيحية
عنيعجزأنهاالوالفلسقيةالالهوتيةالمشاكلويسرولةبسميدرس

البشرمناخـرنوعوبخـاكعمليةمواجهةاليوميةالحياةشئونمواجهة

لدرحةمالحـياةلياتبكـفـيمتمامامشمغولعملىرجلأفيدعىالذىوهو

فياللهعطيةءضـووفىاألبقىءاألشيافىللتفكيرالوقتاليجدأنه

ناحيةالىومتطرفنانخصالشخصيننينهاتينمنكالأننرىالمسيح
دبوالىةالزمنلمشاكـلبالحلالينايأتىوالمسيحاألخرىندواحدة

حـلوعلىاألسممىإلاألقائهقرؤيةعلىالمقدرةاليشريعطىفالمسيح
الزمنلحظاتمنلحظةكلمشلكل

التاربخهدض

للهانتيقرلتامةمواجهةموضوعهالرسولبولسيواحههنا

بمعنىسركلمةيدالجدم11وببستخدممشيئتهبسرألعرفناقد

رلكنهاادراكهيصعبلعميئاتعنىالالجحببدالعهدفىسرفكلمةخاص
افدسسرسالةؤم



غامضاالزالأنهإلىاألنأعلنوقدمطويلةلمدةمكتوماكاقثسيئاعنى

أنفلثفننرضضاألاخدلظبعدمعناهلهيتضحلمالذىالشخصعلى
مالربانىءهشا11مةخحضراطالقاالمسيحيةعنناشياليعرفثممخصا

يدورمماشيئايدركاللنغوكاطسرالهبالنسبةالخدمةهذهفستكون

قصةيعرفشخصثأملسببحقصةيعرفلشخصبالندسبةأماحوله

الذكرىهذهتركالمسيحأقكبتفيعرفشخصالربانىءالعشاومعنى

وهكذاالواضعحمعناهلهفيهاقمرفوكلهالخدمفكللتالميذه

الذهسـنعلىاخاضيكانعيئاثأنمعنـاهالجديدالعهدفىالسرأننرى

هعناهأعلنسرألفهوحىللمسيواضحاأصبح

هذاكانالرسعوللبولسبالنعسبةاللهارادةسرمعنىكانوماذا

االنجياطفينمعيبلهمصاقدأيضااألممأنهولبولسبالغمسبةالسر

اليهودأنالمسيحءمحبىحتييلوحكانالعظيماللةسريكمنهنا
ورحمتهنعمتهوعنايتهحبهأقأعلناللهأقاالالمختاراللهشعبكانوأ

أجمحالعالمواكشماطفقاليهودبهايقصثيالمالسارةبارهأ

إناساكانفضدواحدةجملةفيالعظيمةفكرتهبولسويقدم

هنالككاننظرتفطتيثمامنقسمعالمفيالوقتذلكحتىيعيشون

تسلطمزقفلقداسبشرالوحوشبيناالنقسمامهنالككانانقسام

واألمماليهـسودبينانقسأيمهنالككانالطبيعةوحـدةاالنسان

حرلبهوخصمامانتهساماكهناكانالعالمكلففىابرةواليراليونانيين

كاناذسانطااألضرادوحالالعالمحالكانهكذاوتباعداهيةوكر

عركةواواالنقسسامشوتـر11كانداخلهففىرراخليةحربفييعيش
بـينوالعاطفةالعقلبـينابوالصالخطأبينوالشرالخـبىبين

االنقسمهنالككانالعالمهذافىفظرتفحيثمااواالرادةائزالغر
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الفواصلويسدالتوتايزيل5ساماالنقليمحوالعالمالىالمسيحءجا
نظرفياللهسرهوهذاكانالبشركلويوحلىالمتياعثينبينويقارب

وكلالمختلفـةءاألشـياتتجمعأناللهقصمدفلقدالرسولبولس

الىالعالمهذافىاهيةلكروعناصروالمنافدسةوالحروبالتشتت

عالمـاالعالمليجعلالملسرتءجالثديسوعالمسيحفيواتحادوحدة
نفسهفىواحدا

الرسولبولسأفكارمنآخرعظيمفكرأمامسناأنفنجدوهنا

كانالعصموركلففىالخطةلهذهئنفيذاكانانماالتاريخكلانفيقول

حدةاسايومليأتىلالموروتدببرلالحداثوترتيبتخـطيطهنالك
11وهـذالتدبيرهـذاعنالرسولبولسمهايسخالتىوالكلمةهذا

وهىهكلمعهىاليوناتييفالكلمةجداضسوقةكلمةالننخطيط

اسميطلقوناليونانيونكانولقدالبيتيةالشئونادارةحرفياتعنى

فىلتسـصيرالعاللةثسئونيعبركانالذىالخادمعلىنمههحيه
كانانماالتاريـخكلإنالرثمسوالبولسفيقولتقلقلودصنسثولة

احدةوضائلةالعالميثوقجاينتهىوترتيباببراوتثىاتفكيرتخطيطا
لله

ولهخطةهوانماالتاريبئبأنسخارااعئداداثعتقدفالمسيحية

فكـراومؤرخكلاستطاعماهذاوليساللهالرادةتنفيذوأنههدف

إنـكرةالمشمصعباراتهإحدىفيوايلدأوسكارقالفقديراهان

نجوقالالتاريبئاسمتحتالدكأللىاميةاالجرأورباأحداثتقحم
والسراليوجددجكصلىفىألقاهالذىاالفتتاحىالخطابفىكالرك

هنالكأنأعتفـدوالونكنلممفهاعنهافنبحثالتاريخفيخطةقوجد

ميال



فىنةالالمعلألعـورمعنىيعطىأنيمكنالمستقبللحـوادثتاها

تبريرهاجدااألصمعبعمفانهشرحهانيلمفانالسابقةالعصور

إلهنـالألفيشرلأيقولأورباتأريخعنكتابهمقثممةوفيل

فىتعمخواومنمنىحسذمهممنكفهنامنهاحرمتقدعقليةلذة

مممورتابةخطةالناريخفيايكتشفإأناستطاعوامنطضىأكثرالدراسة

أستطعفلمعلىخفرتفدالتوافقهذاوضللالحداثمقرراؤنطا

األمواجانخبنتكماماطارثةحالسـةتتبعطارئةحالةسوىأرىأن

اللهفهدفرببدةحقيقنأنهاحيثازائهاالتعصبماليمكنلبرةكبحقيقة

تنهاعلهالبثرىالمصيرتطوفييالحظأنللمورخطمونةواحدةقاعدة
موريدهاندريويقسولالمتوقعـةوغـيرالطارئـةءاألشيا

لمـاذااخلقـهالذىمنالمبـاالةمبعيتسـمالـكونان
ءضخسسـا11فياألوحالمنالحمـغيرةالكومةهذهفوقأنفسـنانجـد

يدرىحلىهنالثاجديهالأنهوأثقاجابةأدرىللممتالمتناهىغير

هـذافيهدفاهفالكبأنايمانهمالناسفيهفقدعحرفينعيسفنحق

وكانإماخماهذافىقددـينفذاللهبأنببومنالممسيحىأناالالعالم

ستصبحاألياممنيومفىأنههوالقصدذلكأنالراسخبولسقاداعن

الرلسولبولسريحتتدالمعسيحقواحدةعائلةالبثمروكلءاألشياكل

ذلكالسرذلكأنيـعنفدوكانالهدفهذانحويسيرالتاريخكلأن

أنبولسويرىالمسـبجءجاأنحتىأحديعركهلمالغامضاألمر

غـرضتنفـذأنهىالكنيسعةعاققعلىتقعالتىالعظيمةالمسئولية

حوغببالملسيحفيأغنهاللهقحمدهوالذىالوحدة

اهمغا



واألممدليه

الوحدةعنالرسـواطاهبوليقدمهالذىاألولالمثالنجدهنا

نحندسولالربولدليقهوعنثماهابالمسيحيأتىالتىدةيالجحى

فانهداأنتمديقولماوعنـلىاليهودشعبهىالتىهوأمتهيعنىفانه
يقولفعندمااألخـيرةالجحماآلفىأمااليهمببكتبكانالذيناألمميـعنى

معاواألمماليهودفييفكرفانهنحن

انصيبهمملمكانفلقداليهودعنأوالالرسولبولسويتحدث
كلوفيانننظروهمنلموأاللهبصسيحنوامنأولفهماللهخطةفى

اوكانالمسمياءمحبىويتوقعزنويأطونيرجوناليهودكانتاريخهم

ادمقالاللهمختارمنهاىيأالتىاألمةيكونواأناللهخطةفينصيبهم
ألسماهماعلىمبنيةالحياةأنماطكلإنالمننعهوراالقتصمادىثسمي

رقيباسيراتسيرأناليمكنالحياةأنبذلكوقصداالكتصاصاتتوزيع

تتجمعلمومابعملهأحدءكليقملمومامعملانسانلكليكنلمما

األحفريةيصعنعفاالسـكافىللجصعملكالتصمبحاألعمالكلذتائج
وظيفتهواحـلىوايهاطالمألمسيصنعوالخياطالعيشيصمنعوالخباز

ماقاوبآلبأمافعطهواتلمحلجزيوعنحمابوظيفنهواحدكلويلتزم

ببمكناألفـرادعننذولهاثيصحومابأسرهالمجقمعلخيرذلكيودى
كنلخداللهاخطةفىيهانحـهولهاامكانالأمةفكلاألعننقولهأن

البشريةنمانييمالووغموترتيبهالفكرجمالالبشريةاليونانيهنعلم

كانولقـدالديـنانجئنرااليهودوعلمارةواالدالحـكموعلمالقانون

إننضولونحـنضسبحالمءجاولذلكتماماتعدينصعاليهود

أمكلماةمعلىاألخرىاألممبعضتكقلمفلوأخرىئنمعوبايعدلمالله

ءأيهـهثاللهكاناضداليهمأتتماعنالمسيحيةرسالةيسمتقبلواأنلمهم
1لهم



صىالرسالةشقبادلىهعداذهنهاليكونالعالمءأنحاكلفىةلبشري

بؤقعأمةلأككانوانهمبمفيهوالعظيماليهوديةامتيازأناالأشنا

بولسيتحـولثمالعسالمالىوصسيحهاللهمختارءمجـىوتنتخلر

طواتثالثتطؤرهمفىبولسويرىاألممالىبحديثهالرسـول

رسـالةالمسيحيةوعاظلهممقفقدالكلمةقبلوالقدا
قالكلمةأوالفهىينلشيلمننتكونقبلوهاالتىوالكلمةالمسيحية

والحقفيهيعيشمونالذئالعالمعنوالحقاللهعنالحقلهمقدصتاألنها

أخباربأنهـائتميزفالمنمييةلسارةأخبارثانياوهىأنفسهمعن
ونعمتهاللهمحبةرسالةفهىاللهعنسارة

هرهفىالقديمالحالمفىكانواةالقدسبالروحختموالقد2
يختمونهالطروورناحداثأوحقيبةيرسلونعندمامتبعةالزالتعادة

الحننغوكانسالماحسلةدةوأنهالسلالرمنءجاقدنهيبهونبحناتهيضممن

الووحواهتالكتخصهالذىوالشخصالرسالةجاتأيننيوضح

والروحللهينتمىلساناالأنتوضحالتىوالعالمةالختمهومالخد

يعضدالذىهوسالقلىوالروحباللهاالنلممانيعرفالذىهوالقدس

يعـرفالذىهوالقدسفالروحيتحطموالالحياةليواجهاالنسان

منهيطلببماليقوميعضدهالذىوهويفعلهأنعليهيجببمااالنسان
نمنذهالنويقوينااللهارادةلنايعلنالقدسالروحألن

فهوالقدسالروحعنعظيمةفكرةهناالرسولبولسويتدم
الكئمةهذهوتعبرحمرهحمطهىاليونانيةوالكلمةعربونايسميه

العربوندكانفلقدالتجـارىاليونانلعالبمالمميرةسماتالاحدىعن
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الوقـتفىفععياللئمنبقيةبأنكضمانمقثمايدفعالثمنمنأءز
التالزالتـىالئديمآلاذبه5اإلالتجاريةاتالمسقندمنكثيروهنللكالمناسب

بقوتهاتبيعامرأةفهـنالكالكلدألهذهفيهاتلستخدمأيدينابينموجودة

دأنوالتامميالضمانهواوهلىةكعربونالدراخمالتمنعدداوتتسلم

مايقولمحفانمدوبذلكضنـابهةىأخىأضلةوهنالكفعيعىسوفالكاملنا

هوانماالعالمهذافىننالهالذىالقدسالروحاختيارأنهوبولس

بأننـاضممانايعطيناالذىوهوءالعمصماوبركاتألفراحمبدئىتذوق

ضمان11وهواألياممنيوماوالفرحوالقوةالمعرفةكمالالىسنصل
الكاملةاللهبركةيوماسغقلكنناب

ءأنيمكنماوأضكلىوأعلىأعظمبأنالعظيمةالحقيقةنجـدفهنا

تذوقمبردهـوانماوالفهالسمالممنالعالمهذافىالمؤمنيختبره

ماأعطاناقداللهفكأاالياممنيومابهلسنستمتعالذىللفرحبسيط
ءثمىكلشمنحذاأنهالتيوكـدألنيكفىوماىالمزيالىلتشويقنايكفى

الكيسةاتعالء

يسؤعبطاباماصخكئمبإيختعقدهإدأيفئاأناذلك51

هلجـكئمإلايشايمهـأرالآل61يميهآآئمذيتحؤتجيعخشتـكئمؤ

يمممؤعرتناهلمءنميغحلكى71ثواصقصقءإيائمكرآدبم
مغوفتهقدقؤاإلخاشةكآلحثزوحداحخأأئوميـحأل

ؤماتهدغو4رجاوأمفلئواتكئماأفعاكئودقمستميرة81
فدفىنهصعظمألوط91أئقديسعيهظقميراثهدفيغنىهو

أ531



لؤىأ42لمقوصةلتندلغيحسمضيهتآلعؤهنحقنانخوائقةفء
بهيهسكنهلمهؤأخلعممأئيئراتمنمهرأقاإذيآلممنمعلة

ؤكلىئيمادةؤسؤقوةؤلمسائطالطلياللسيمازءفؤق12التآدآلفي

أيضعالئتقمليآهقئلفقطآلدئيرهذاقليثمىئئيمأسئم
فؤفتسأرأجحل5ؤإثايخهقدتخعتلثئىكئاالعواخف33

لألـأآمسـلألأئؤىدهجتنأل32أيهميمسةءكلى
لـئهلءأف

15133أفلسس

ابـوسديثفىالخبيرةالثاذيةالخطوةوهوداالهامءوالجز

ذلكالىنصلأنقبلأننااالالكبيرالفصلهذانهايةفىيخـعلرسول01
ذجـدوهناالسابقةاآلياتفىنجدهاالتىاألموربعضنالحظأنيجب

سمعفلقـدقيةالحـفالكغيسةلخصعائصشاململخصأمامأنفسمنا

لهالمكرساللههمصبطلـلىوبمحبتهمبالمسميحايمانهمعنالرسولبولس
ءالوالهماالحقيقيةالكنيسـةبهماتتصفأنجبياللذانوالشيئان

للبثسرالمحبةالىببودىالللمسيحءوالهنالكللبشروالحبلملمسيح

إخـوتهمعناالنفحسـالاىاحللمسيوالؤهمقادهموالنساكغالرهبان

فىينمنفرليعيشواةالعاديالحـياةانشطةيهجرواألنودفعهمالبشر

وبببحـثونأسبانيافييشالتفتمحاكميقودونكانواوالذينالصمحارى

والؤهمدفعهمفةاالمختالعمعورفىكثبرونوأمثالهمالهراطقةعن

كانسيحالميأتىأنلوقبعنهماختلفواالذينيضطهدواألنللمسيح

باحتقـاروينظرؤنلذاتى11برهمونيممجديجعلهمللهالفريسبينءوإل

31مال



يحبالالحقـقىوالمسيحـى8أنفسهممنءوالأقلاعننبروهمالذيناولئك
حفبقى11المسيحىفانملكثمنئروأكالبشرإخـوتـهويحبالمسيح

يظهـرأنكيرأخرىيوسياألللصميححبهيظهرأناليستطيعأنهيعلم
ءونقـايمتعءآلباستتاتعتزكنيسةأىكانتومهمالالخرينحبه

نىبالىدفيقيةكنيسةستافهىعباثتهاأسوبسماومهماالهوتها

علنارأيهاعنالتعبركنائسفهنالكللبنمربالحـبتتصبزلمانمحيحال
يكونوكدالمستمرالنقسـدصوتافصوئاآلخرينعيوبالدانةاال

بهذاتتصبزحقيقية11فالكـيسةمسيحـياليسولكنهصحيحاتعليمها

فىبوكاننروبرتقدموغلىرللبثوالحبللصمحيحالحبالمزدوجالحب
هذهكانتألزفقللاهيةالكرسةكنيسماهلماوصفاالدسيفظلكتابه

حطاماوكانـتعاممئةضذانجلترافيءجردابقعةفيقائمةالكنيسة

المذبححـولومنالكروممخلفاتلطختهاوقدءلعسودافالحوائط

المحملاألدسمـودابالضبوكانوارتفعتاألعشابنبتتالمتداعى

الكنيسةتلكبابوعلىالحزينالمكانهذاعلىنهارليليخيمباألمطار
ويضولاهيةالفرمميدةلرسةوكانتينمحىأنكادوقدالسعمهاظير

الىتونيءوالنساالالركانواأللماالنفعاللساعاتفىبوكانن

خاذكمنتامنفالثمعابةأعدائهمعلىهمنعناتليمسبواالكنيسمةهذه

الجميحالخـائنـةزوجتـهيلعنوالزوجخانتهمنمنياوالثنعاب

موتيعدوهمأنيحفلبونوهمالكراهيةسيدةاليهملتستمعيصلون
حيةميالمنورسحلحلقدألمتهكماالروائىيقولثمالعامخاول

فكرةللكراهيةكتيسةءإنشافكرةإناءهوالعقولفىبعمقطيف111

هذهضلشعيثـوندائمـانعنهلنتسائلأذناإالوالشكمكروهة

نكـرهنحنالمتزمتين55ووالمتحـررينالمتطرفيننكرهفنحنالفكرة

كانتفماكيتسـتانتالبرأوالكاثوليكفنكرهاعتقادنابغيريعتقدمن

أا31ب



نفببضبـليحـيةابالمحبةننتميـزالالتىالبياناتنحمدرونحنالتنا
وضـتبيننتذكرأنبنايجدرولعلهاآلخريـنعلىتحكمالتىبالمرارة

أحدهمـايعيفسأنيمكقالالكـرينوالحبالمسيحالحبأنواخـر

لسويفتقولفينـايصدقماكثيراأنههىمأساتناإناآلخـربعون
الكافىدرالظلدينايوسبالدكنللكراهيةفعنايالدينمنقدرناعن

بعضابعضنانحـبألنفعنايالذى

الكنيسةألجلسبولصالة

2ص51اأفسسإا

وكانيحبهاكنيسةالحئليصلىالرسولبولسنرىالفقرةهذهفى
حالهاطيبا

يىللذكبحتلخدمهايلالتىحمنوالالحكمةروحألجليصلىإنه1

عنتعبرالكلمةهذهأنقبلمنرأيناوقداحنطههىالحكمةعن

اقتعمقلسـكىصلىيفهوالعميقةااللههءباألسيايتعلقفيماالحكمة
ايحدناأنلهذاكانواناألزليةالحثائقمعرفةفيفكثرأكثرالكنيدسة

أساسيةءأشياففالكالكنيسةفي

جولـدإنبوزوالويننولمفكرسعبلدينايكينأنيجب1

منومعحإفىاألحـذيةصمانعمنحذائىأخذكماالمرةقالسميث
صـذاعلىيعيشوقيهونوكنالكاهنمنديانتىآخذكذلكالخياحا

اكتشمافاتكنلمإناالحلثزعلىثيئاتساوىالالديانةأقإالالالمنو
التدساؤلمنتحنلوحياةإنقديماألمالطونعغهاقالكماماثسمخصعي

التساؤلمنتخلوالتىاثوالديانةيحياهاأقءبالمراليجدروالتحـرى
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مسئوكالمفكرساناالنإنيتبعهاالأنءبالمريجدرانةديلهىالتحرى

اللهالىطريقهفىيفكربأن

شلنجورزوليموقالتعليصةخثمةلدينـاتكونأنيجبإب

البرتستاننتديانةهولحوحـدهالمقمدسوالكتابالمقدسالكتابإنأل

المقدسمةالكتبتفسلإنذلكفىنفكرالماراكثأننااالحـقهذا

ماذااليهضاونحنالروحيةاليقظةنحواألولىالضرورةهوالمنبرمن

اللهيقولماذاولكنالواعظيفتكر

حالمححيمحبتاالنالىلمنصلالننفكببىنعيدألنحاجةفىإنناب

المكنيعمحةمحاكمأنهكنيسة11حـياةفيالعجيبةءاألشيامنابهءاألشيابين

طويلةساعاتذقشىالعامالمحفلوحتىوالمجمعالكنيسةمجلسمثل
فىنقيضيهاواحـدةثساعةمقابلاداريةبثموبةأفساكلمناقشةفى

الالهوبةالمذاقشاتأنواضحةحقيقةفانهااألزليةاللهحقائقضافشة

الرسولةبولسوصلىاأليامهذهفىنادرةأصمبحتالكنيسمةمحلكمفى
هـذهومثلأليةاأللهاأمورفيأعمقحكمةالىشعبهاللهيقودان

اللهأصررفيالتأملفيوقتـانقضلمإنتستجابأنيمكنالالصمالة
ليةألزا

أكملمعرفةوألجلطكطإعحئئألجلالرسولبولسيصلى2

منفكلللصمحيحىضروريانالنعمةفىوالنموالمعرفةفيفالنمولله

يوجدفالالعزاسةعنيكفأنعلىيجرؤالأنهيعلممهنةأيةاولفي
التىالعلومكلتلقنقدالجامعيةدراستهءبإنهاأنهيعتقدطبيبهنالك

ربمابلأسبوعبعدمنسبوعاأنهيعلمفهويتعلمهاأنسانالنيمكن

العالجوطرقاألدهيةقحديثةاكتشافلتهنالكوميبعدمنيوما

311ك



وأنكطبيبنثمعاحلهفىيستمرأنفييرغبكانإنأنهيعلمفهولذلك

دعليماتااصيوأنجدبنيوالمتألمينللمرضىخدماتهيقدمأنفييستمر

هىبأنهاصفتهسأنيمطالمسيحيةفالحياةالمدسيحىمعالحالوهكذا
ربدساليموالتىاقةغالصعلىفيومايوماأفضلمعرفةاللهالىاالتعرف

باللهعالقتناوهكذاتنتهىاذمااألعوام

ألصدبدمنحـىالمسيءاالويتكديتحققألنيصلىوهو3

قـالاليأسعحرأنـهفيهنعيسالذىصرهالسماتإحدىولعل

التفاحتنسبدهول4إالمخـشلفـةالعوالمأنأحياناأعتقدهاردىتوماس

ذافعنبعديتساعلمثولءردىوبعضهاصليبعضهاالشجرةفوق

جـيبسفيليـبسيىقالءالردىعالنبىمنإنهيقـولبهواذاعالمنا

فىالسـامةالخازاترائحةأشتمكنلتانالالحروببينماافترةفى

أذهبأوالسامةزاتالضقناعالبسالسوففاننىالقريبالشارع

تلكوأستذشقالخارجالىسأخرجممبلالغازاتتلكضدمجهزةغرفةالى

يشمعرونمننالكفانتهضىقداألمرأنسأعلمألننىالسامةالغازات

مرةويلزجقالوهـاألمرأفيهانقضىقدعالمفينعيسأذذا
منجوفىحياتهسينهىكهفىحياتهبدأالذىاالفسانإناليائسا

ذاحيةكلمنثشائمينامواتألنسمعوانناممأالحطامبينالمرض

بوقلحسـوتيعسننمعألنعصور11أحوجهوفيهنعيسالذىفالعصر
كانواحقيقببةرسللةالمسيحيةرسالةكانتفانالمسيحـىءالرجا

الىطريخهفمادمليالعالمفانالمسيحيسوععنهعلمناكمافعالالله
االكثمالالىبلاالنحالل

اقوةالعظإموالدلـفةبىاللدلقوةجديدتحقيقألجلويصلى4
فىهاكلالخطيةعطتنعندمأالقيامةهورسولالبولسنظرفىالله



ستـطيعونيماأقمىاإلشرفعـلوعنححماالمسيحعلىلتقضىاسع

خطيـةمنأقوىاللهةقهأنيدسوعقيامةأثبتتالمسعيـحمنلملتخلص

العالمففىبشرىعملأىيوقفهأناليمكناللهشكرضوأنالبثمر

المجهولاللسفينةقائدأننكرنتأنبنايجـدرالفوضىفيهتشيعالذى

األموربزماميمسكالزالاللهالبثمريسصهالذى

قدعالمفىجالمدانتحمحارالىبرببشبأنحديثهبولسيختم5

وقوةوسلطانرياسسةكلفوقدفيقولاأليامهذهفيكثيرابهنهتمال

البنعركانالرسسولببولدأيامففىبمسمىياسموكلسيادةو
إنمـابولسمهايمستخالتىوالكلمةوالمالئكةبالشياطينبشدةيؤمنون

إذهوهناهبـوليقولهوماالمالئكةمنمتنـوعةدرحاتألقابهى

عنهالمسيحفاقوقداالاألرضعلىأوءالسمافيكانماكائنيوجدال

وأقوىأعظميحالممهفىلكمإناليقولارسولاببولسفكأنىوعظم
يتحققأنهوبولسالةفجوهراألرضوعلىءالسمافيصديق

لهماللهأعطاهالذىوالمخلصالسيدعظمةالبثمر

المسبحجسد

تتمة5132أأفلسس

يقـدمواللتـينصلالهذامنبرتيناألخاآليئينالىاآلننأتى

البشرعرفهاالتىاألفكاروأجرأاعظممنفكرةفيهماالرسولبولس

علىبعاقادثتيئاهاتإنففىوتشجـعهابالبثصريةوترتفعتلسموفكرة

نأالكنيدمعـةرأسهوفالمسيحالمسيحجسدمالعظلقبهاسةالكني

المسيحجسدهىوالكنيسة
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األساسيةالفكرةالىلنعدسولالربولسيقصدهماننقهملكى

انقسامهناكاألنضسمامباءملىاليوماهنركمافالعالمالرسالةلهذه
بـينانقسامهنالكوالبربرىاليونانىبينواألممىاليهودىبين

واحدكلففىانمانكلداخلانقساموهنالكالواحدةاألمةأفراد

والوحوشنسـاأ1بينسامانقهنالكالنمرمعالخيريتصارع
هذاكـلوفوقءأصدننادايكوذأنمنبدالءأعداوالوحـوشفاالنسان

يعسوعأنيرىالرسولبولدوكانواللهاالنلسانبينانقسامهنالك
كلهويمحوكهن11فيالمتوافقـةغيرالعناصركلبينليوحـدماتقد

وصمسـادقااالنسـاقأخـيهمعاالنسانويصالحاصلوالفواالنقسامات

اللهأداةهوءشىكلقبلىسـوعيالمسيحكانفقداللهمعاالنسان

أسرةالبشركلومنءاألشـياكلمنليجعلالمسيحفماتمالحةلل

بعـدتتملمالوحدةأنالواضحمنأنهاالواحدةووحدةواحدة
وفيمعطهفىيعمالعظيماطبيباأنلنفرضبشرىبمثالهذافلنوضح

المحـالجيصبحاوهكحتالسرطانءلداعالجايوماويكنعممفمستشفاه
يشفىأنوقبـلالجصبعمتنـاولفىيصبحانقبلأنهاالموجودا

هذايصملأنبيجـالعالءأنحاجميعفيالسرطانمنيعانهنمنجميع

أنريجبعنهوللجـراحـونءاألطبايعلمأنويجبالبالدلجميعالعالج

الواحـداالنسـانأناالموجودفالعالجاسشخـدامهعلىيتعربوا

محبموعةتعرفأنفيجبالعالمءأنحامختلفالىيحملهأناليمكن

ءالوكالهميكـونواأنويجباستخدامهكبفيـةوعنعنـهءاألطبا
العالمءأنحماميـعفيالمتألمينالىالعالجبهميصلالذينءوللوسطا
البشركليصالحالمسيحفى4فاذبالمسيحالكنيسةعالقةهىبالضبطوهذه

أنيجـبهذاثيحأنقبلأنهاالواحدةوحدةاألممكلوتصبح

اونعمتهقإنسرعيجالمصعناألممكلتعرفوأنالبثنركليعرف



مسئوليـةهـىوهـذهإنسانكلالىتصلأنيجبوحبهغفرانه

العالعذاصربينبرثفيالتىاللهأداةهويسوعفالمسيحالكنيسة

هىوالكنيمسـةاللهمعوتتحدبينهافيمافتتحدوالمتنافرةالمتحاربة

ساالرهوسميحنالماالقحادهذايتمبهاالتىيثسوعالمدسيحأداة
هىماولكنعتهلإفعملبالوحـدهفالرأسالجسدهىوالكنيمسة

حضل11ببكونأنويجبيوجههجسدللرأسيكونأنفيجبفائدته

بغمـلتقومالتىاأليدىهىحرفياوالكنيلسةخاللهمنيعملسدج

وهىبيقومأنهويدماببلتودىتسعىالتىاألقداموهىالمسيح
بكالمهيتحدثالذىلصوتا

فكرتينالـرسولبوصسيقدمالفصلهذامناألخيرةالعبارةوفى

هـوالجسـدأنفكـماالممسيحءملهىالكلنببسةإنفيقولعظيمتين

للمسيحواستكمال6اامئضهىسةالكغيكذلكمللعقالواسشكمالاداضك
لبرتأنأىلهايكـونأنالببمحنواكتشافاتهوتصموراتهالعقلأفكارأنفكما

الىماأتىاللذانمجـدهالعظيمالمسيحسركذلكالجسدعملدون

يستطردشمكنبسة11عملندتأثيرأىلهمايكونأناليمكنالعالم

وأناألماكـنكلفيءاألثمحياكلفشيئائنميئأيمالالمسيحإنفيقولبولس

الىالمسيحسرتوصلأنعليهافيجبولذلكءالملبعمليةتقومالكنيسة

المثميحيةأفكارأعطممنههوثعتبرالبشرجصعىالالبالدكل

يـدىبـينهىانماالواحدللعالماللهخطةأنمنأقلاليعنىوهذا

المتحاربةناصمرالهكلئيهتتحـدعالمايصنعأناللهقصدفلقدالكنيسة

ففىالمسجعمميسلأالخطةهذهقتمولكىمعهمنثحداويحمبح

البشرلكلتصلأقببجوالقوةالرلسالةأناالاإلتحافىسرالمسيح
فىخاللهامنمـدجاسيعملالتىاألداةالمسيحجسدهىوالكنيسة

الكنيسةعلىيعتمداللهخطةوتنفيذالعالم
41بم



جسـازايفييوخـىحأنهإاللبراكثاستخدمقدقديماتصويهنالك

الىالمسيـحعادكيفوىشأسطورةفهالكالعظيمةالحقببقـةهذه
ءالسحـمافيحملأفداالأرضنافوققضاهاالتىالفترةبعدءالسما

اليهثتتحئكةالماكانمتماالصليبعلىبهاتألمالتىاآلالمعالمات

هنالكالبشرألجـلثثيراقاسيتأنكيلوحياسيدائيلجبرلهوقال

ائبلجبرلهفقالممقالسيتلقدنعمديعسوعلهفقالاألرضفي

فعلتماارومقـلىبهأحـببتهمالذىالحبمقـدارجميعايعلمونفهلال

الوقتففىبعديحدثلمهذاإنكاليسوعفأجابألحتلهم
لمماالحـتيقةهذهتعرففلسطيئفىالبشرمنقليلةمجموعةهنالكالحاضر

يسوعفقاقحبكعنالجميعليعرففعلتوماذاجبرائيلفتسائل
يجعلواأننحيرهمقليلةوجماعةويوحناويعقوببطرسمنطلبتلقد

آخـرينيحـدتنونوهواألظالحيـسـاةفيالشـاغلىشغلهمعنىالحديث

مافعلتالبقاعأفصيسكنونمنعرفليرهمعيحـدثونناخرو
مععنيعرفكانألنهلبىالكبالشكعالماتحبرائيلبعلىوظهرتل

وبويعبضـرسمءالمنلأصمابلوملذاولكننعمفقالالبشر

أنلووماذابعدهممنيأتونالذينالناسنسىلووماذاويوحنا

وضمعتهلعنكاآلكـرينعثوايحلمالعشرينالقرنفيهنالكالناس

إننقولفاذعايهمأعتمداننىاليسوحفأجابهلأخرىخطة
أناضبطبايعنىهذافانللمسيحامتـدادوهىالجسدهىالكنيلسة
علينايعتملىالمسيح



فاآلهألضطض

اللةممةوةيحالمبدوناطياة

سثـنهتئميآل2ياملماؤآلخنولببالذائاأئوءكشئمإدهؤأنتئم1
ءالهوءآسانأدؤورئيمردرحسسصلعمالمآههذادفمحمسحبقئـاألفيئ
نحقفنأ3ءهضيةأهأنناقأللأهمـليفالؤىأوحألى

عكاصمليهجسدناثمهواتلقفثمبآلقعثتصرقناجمميعاأيضا

لفعممبأهأشـط7بالظبيحزايهـئكالرءفؤأالمموألحممثيثات
ائضئالماصقينكما

لـكميرضآههمحأخلىءمنةخألرصفييئكهوآلذىالله42
ايحالممماخماناحخنمايابااثموأهؤنخغ5بهاأحئعنايآل

نمألمعـةؤاخلسمنمالممعةؤأقامنا6ونمخطضأنئئمئشحةبما
3كقآألليةئورآلدفيئلم7موعييحانمعقىوئاتآفي

ألنكئم8يعموعسيحاثمصلحينماقبمائاطضلفالقآهتهءنض

أمسسأرسالة001إم
أل54د



التلىغطئةئوهصمثسكمليسىؤذلكباإلتمالطمخلمئودطالئغمة
عئةنخينناالص01ءأحذيفتحرنيآلكأكماليمنلنسى9

قاتأكدآفةشتققذضالخبماغتآليئمعوغالمجحفيتخفوييهط
2101أفءنئسفأييهـآآكـيهأ

لقواعداعتباردونالرسـإلبولسفكريفيضالفقرةهذهفي

نزكيبيبـدأقوهويكطهاثالولكنهالجمليبدأبعضفهوالنحـو

ولىالوينسىأخـرىعبارةالىيتجهالطريقمنتصفوفىعبارة

اللههحبةعنبهايتغنىأذشودةهىاذماالفقرةهذهأنهواهلىوسبب

ضلىنحللهاأننالية6المغرالطيوروأغانىالهوتيأشرحاوليست

ءبالغناتستمتعألنهاتعنىالمغردةفالطيورالموسيقيةالقواعدأساس
متطلباتفانولذلثفلباليسكبفهوهناالرسولبولسمايفعلهوهذا

النعمةلمعجزةمجاالتفسحأنيجباللغة

المسبحبلونحياة11

3أ2أف

وعندماماألالىثيننحثفهوأنتمالرسولبولسيقولعندما
الفقرةهذهوفيشعبههمالذيقاليهودعنثيتحفهونحنيقول

لالممبالنممحبةءسواالمسمييمبدونالحياةشناعةالرسولبولسيوضح
ءالسواعلىاليهودأو

اوالذنوبالخطافيحياةهىالحياةتلكمثلانأوالبقولفموا

مععطكلمةفغهىخطالفكلمةللغاببةطريفةييستخدمهاالتيوالكلمات

اصابةعدمحـرفياتعنىهىالهثفنحوبالتممويبتتعلقكلمةوهـما
هدفهيمميلباالصالهعفنحوبسهمهيرمىفاالنسانفاله



أنفيالفشلهىالخطيةانيريناوهذاألاللعطتعاممكلمةتعذيهماذا

مانـكونأنفيالفثسـلهىةفاالحيـاةهـدفنبلغ

هوبالفمبطوهـذانحققـهأنبمكنوماعليـهنكـونأنيجب
عناطئةفكرةعادةدديناالبشرلجميعشاملةعامةالخطيةمايجعل
شاللذووالقاتلالسارقأنعلىنوافقألنميممتعدونفنحنالخحلية

مواطنوناغلبناأتبماولكنناكطاةكلهمالعصاباتورجـلوالسمكير

لعلنانرفضبلبذاالالشأنالخطيةأننفوسناأعماقفىنظنمحترمون

رهنككلمةا3هذأقاالجهنمستحقانناخطاةعنايقالأنبانفعال
ثانيةمرةولنقلهأفالخحلببةالخطيةقةحقيأماملوجهوجهاتضعنا

مايمكنقديقفيانمتملواعليهنكونأنلباماينكونأنفيالفشلهى

عليهيكئونأنمايمكغأحسغعلىالزوجفهلحياتنافىنحققهأن

ابمزيفرضوهلسهلةحياةزوجتهحياةتكونألنسعىيهلالزوج

أنمايمكنأحسـنعنرالزوجةوهلعائلتهعلىومضايقاتهوأهوائه

منحماتتفهمأنوتحاولزوجهابعملفعالتهتمهلأالزوجةعليهتكون
أحممنعلىءآبانحنهلعطهعلىالبيتيعتمدالذىالرجلومشاعل

هلهأمببجبكماودربناممأبناعناهفبناهلءاآلباعليهيكونأنيمكنما
ناأكثرالياقننربناهليكبرونأبناوناابتدأأوعندماالمسئوليةمنتهربنا

وأصعبحناصعبااأمرمعناالمناقشةأصبحتأنلدرجةعنهمتباعدناهلأم
ءاألبناعليهيكونأنيمكنماأفضلعلىوبناتءكابئانحنهلءغربا

الحمظناهللناضعممماشيئانردأنأونشكرأنحاولناهلوالبنات

كناملآلمناهمالذيننحنأننانعلمونحنبائناوجـهعلىاأللمعالمة
منسماعةكـلشغلذاهلطالعمالعليهيكونأنمايمكنأحسقعلىعماال

كلهـيذنموهلضصميوناأعلينايمليهكماممكنقدربأقصىالعمللساعلت
أنيمكنناالخطيةهىعاتدإكعندمابهايتمأنيمكنصورةبثملعمل
قدءننىفالخحليةالالهوتببوقاخترعهقدشيئاستليالخطيةأننرى
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منناحـيةأىفىناأتهىفالخطيةفيهانغلغلوقدالحياةبةشبعت

انيمكنوماعليهئكونأنيجبمانكونأنفىنفشلالحياةنواحـى

ذنوبهكلمةالرلسولبولسستخدمهايالتىالثانيةوالكلمةفعهنحـقخ

سقوطضهىاوانزالحرفيانعنىالكلمةوهذه8مكلمكهالكلمةهى

عناتستخدبموهىاثهـاويمضىطريق11يضلانسانعنتستخدم

فالخطاياابالصموجـادةبببتعدعنولذلكالحقيدرلطأناليستطيعأنسان

يمكنهكاقبينماءالخاطىالطـريقفياالنسانيلسرأنهىوالذنوب

االحقعننضلأنفهىالصحيحالطريقفىيدسيرأنعليهيجبوكان
فىنفشلأنهىحليةفالضنعرفهأنعلينايجبوكانيمكنناكانالذى

ذحنفطلنبلغهاأنغىيخبكانالتىوالغايةالحياةرحلةهدفنبلغان

واالنتاجوالمهارةةالقفافهبلغناهلنكونأنيجبحيثالحياةفى
أنيمكشذاماكانلالخرينخدمتنافىوحملناطافيلنابلوغهيمكـنكانالذى

مألنحأنيمكنماكانالصالحةالحياةنحوسعينافىوصلناهلاليهلنم

نقطةعندواذجرفناضالناأمالصحيحالطريـقعلىنحنهلاليه
أالحياةمنمعبنة

الهدفبلوغفىالفشملىالفاثملفكرةهىللخطيةالمركزيةفالفكرة

الحياةمنجـعلأنفيالفشلالصحيحالطريقعلىالسيرفىالفسل
جميعايثسملذاالصورةبهذهالخطيةوتعريفعليهتكونأنيمكنماكان

وأنناطيةالخعموميآفىشكساورنااليالخحليةهىماندركوعندما

خطاةفحن

حياةفيموت

تتمةسا3أف

الذنوبفيتأصواانهمفيقوقرالبثعنالرسولبولسيتححث

41ول



المدسمـيحبدونأنهيعنىهذاأنالبعضظنياترىبذلكعنىيماذا
موتالىاألتيـةإةألحفىقودهمببمماالخطيةحالفىالبثعرشيعي

ثيتحبانهنااآلنتبماالحياةعنيتححـثالالرلسولبولسأناالالنفس

قاتلةقوةلهادائمانحانحنطيةالعالمهذافىالحاضرةالحياةهذهعن
قاتامصنأالخطيةتأثيرفيهايكونثالثةاتجاهاتوهنالط

أنبعدهوكماءالمريكونأناليمكنابراكلةاتنفتلالمخطيةا

فقدالالطاثقعلىءشىى4الننممىانناالنفسءعلمايقولءيخطى

كلطاأناالنذكـرهاالتىءاألشيابينمنالواعيةذاكرتنامنءشىيختفى

وقدالواعيةغيرذاكرنننافىيخنزنسمعناهأورأيناهأوفعلناهءشى

الخطيةأنذلكونتيجةهناكيختزنأنهاالذكراتنافيأنهنعلمال

دىرواياتدىافيلذلكمثالوهنالكاالنسانعلىدائمااأثرتترك

فيهوزعواؤحفلخياتهفىمرةألولائنمتركصغيراطفالإنفيقولموريه

ثمانيـةحوالىلمدةنامقبعدانهفيقولسكرحتىوشربالمسكرات

أنوجـدالحفلكلكرالئحةمنأفاقاماوبعدأشبهماأوسعاعةوأربعين

ة7مرعلىعبرتقدظريبةأذفالسأوكأنالهحعثقدوغربببأمؤلسفاشيئا

بنفسءاألشيايخكرأزعليهلبرالعسمنجـعلتهطبقةعليهاوتركتعقله

تىاالمحتازةالمتدرةتلكوكانبهفكرهايأنعلىاعتادالذىالوضوح
وكأنكنيراضدفتقدجوهرهاوفيجمالهافيءاألشيابهايدرلطكان

ءاألشـياتذكرمبةميمارسوهوبهاسنمتعيكانالتىالبهجةتلك

يستردأنيستطعولمتماحاضاعتىقالمختلفةوالمواقفالحوادث

وبهجـةالشبابةزسفيوهبهايستمتعكانالتىالغاليةالمقدرةتلك
وعلىعتلهعلىتأنيرهاالخطيـذتركتفلقديدرىأنندالصبا

سمجادةلتسختلوأوءدااتسخفلوعليهكاناكمايعودافلمذاكرته
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انكليههاكانتالىتعودلنولكنهاالتنظيفلمحالتنرسلهافقدال

ءالمريقتلوعنـدماللبراتننقتلانهاباالنسمانسيئاتفعلالخطية

ثانيةستردهايأنيستطيعلنفانهالبراعة

هنالذالبثصرمنينالثثإءحيافيالعلياالمثلالخطيألتتل2

مقخطأمنأوالالمرتينزحفقددفعاتعلىتتمالتىالماساةمننوع
هذالنفسيفعلبأنمجـربانفسهيجدالثانيةالخطوةفيأنهاالمءاألخطا

باالرتياححسيوالالسعادةبعدمببحسالخطأيفعلوهوولكغهالخطأ
الخطأنفسيكررعنـدمانثةالنالالدرجةالىويصلبخطئهيشعرألنه

خطيةكلأنهىالمبتةةالخطقوةاناالحساسكلمعهايفقدبدرجة

أيسرهالتالىاالنغماسعليانغماسوكلأسهلالتاليةالخطيةتجـعل

يقتالانغمادوكلفثملوكلخطيةوكلفثميئاسيئاالمثلوتموت

عألتجالتىالمثلتدتقخطية11ألناالنتحـارمننوجمهـفالخطيةالمثلتلك
نحياهابأنديرةالحياة

لذةفىانلسانينغمسفقدرادةاالخطيةتتلنهليمةوفي3

أنيشطيعالألنهاينهعلللنهايةفيأنهاالذلكفىيرغب4ألذمحرمة

ضرورةكوفمنقريبايحعدبخفانهعادةءالثمىيحسيحفعندمااليفعلها

لممارسةنغياسامناطيماعاتالعادمنلعادةاالنسانيسمحوعندما
وتمبحااعبدايصبحفاذحياتهعلىتسيطرأنممنوعةأوةسري

معادةتححـمدعمالعازإالقديماملثليقولكماتماماعاجزةدتهارا

امصئححمدشخصيةازرحنمعخصيةتحصدعادةازرح

ولووحتىلمةءالبرائقتلفالخطيةالخطيةفيقاتلةقوةفهنالك

بالقوليانوسرودعنهعبرماهذايبقىتأثيرهاأناالالخطيةغفرت



دصنالنـاسفيفعلالعليـاالمثلنقتلفالخطيةيبقىالجرجأثر
تقتالوالخطيةمنهويخزعوتينفرونكانواالذىءىالثفسنمباألة

فكاكانهـاالنجبـتطيعحتىتمامااالنهسانعلىفتسيطراالرداة

عنـدماالرلمـولبولستمصدهممااءجزاألقلعلىيعتبرهذاكل

ةالخطيفىالموتعنتحدث

المسابدونالحياةعممات

تشمة213أف

بدونالحياةاعمفابئبمهقاسمةالرسولبولسيقدمالفقرةهذهفي

المشيعح

هذفيصرالةألهسوبسببحءالمريحياهاالتىالحياةفهىا

العالمهذامقايببسصبباالنسانيحياهاالتىالحياةأنهاأىالعالم
منانهيقولونءالقئماالكقبكانالغفرانقتطلبفالمسيحيةوقيمه

أناالذلكعلتوالتنتقمأنمقدوركفييكونأنالضعفعالمات
االنسانعالمةانبلوتاركقالألعدائناحتىالمحبةنتظلبالمسيحية

تتحللبوالمسيحيةسكداثرومخيفاألصمدقائهنافعايكونأنهوالصالح

الىمرسلهبببلىلماذامثايتفهمأنيستطيعالالعالمأناالالخدمة

المرتبربعمتقاضيامسشئمفىفيليداوىأومدرسةفيليعامةغريببالد

مقاييهالعالمجوهرابالدهفيبقىلوتقاضاهيأنيستطيعالذى

أنفهوالمسيحيةمقاييسجوهرأماالدالرةمركزفىالذالهتنضعأنهو

عنهعبركمااالعاساتاالقجـوهرانأوالواآلخرينالمسيحنضع

ءشىأىقيمةيعرفاولكنهءاألثسياكلثمنيعرفأنههوأحدهم



فأالموضبةبدافعيعملالمسيحىولكناالنتفاحدافعهوالمالمىالمدافع
الخدمة

أمامأنفلسمنانجدوضاءالهواأميرسلطانتحتحياةانها2
فيتغيرتقدالحمورةكاندباوانالرسولبولسأيامفيمعروفاكانءشى

فكانوابالفنمياحلينقوياايمانايومنكانيمالقفالعالمالحاخرعصرنا

نحشـوأنالنستطيعأنغالدرجةبالشياطينمزدحمءالهوابأنيؤمشون

باألرواحءملىكلهءواااانالفيثاغورسقالبينهافيمادبوسسن
اندألءالهـواكفيمكانكلفيتطيرأرواحهنالكفيلووقال

ثعتبرلماشسياطيناوهذهلهاأجسادالالتىاألرواحبيتاهوءالهوا
الشرنشرهوعملهمفكاكذلككانوامنهمالكديرينأناالشريرةكلها

يهدفونفكاذواالشريرحلريقهمفيالبشروايقاعاللهقصدومحاربة

ضدنفسهعلثىفقسلخالنهمتحـتكانومنالبثحرنفوستحطيمنحو
الله

ارادتـهالعالقكثيرةطرقللهالطاعةبعدمتتميزحياةانها3

متكلماالقدشالروعموتالضميرطريقعنذلكيفعلفهومرللبن
فىوصاياهميقكماالدحكمالاليشريعطىبأنذلكيفعلوهوداخلنافي

اتوتحذيرنصالحطريقعنأيضاارداكهيعلنأنهكماالمقدسالكتاب

سيسحبالحياذيايالذىاالنسانأناالالصمالحينرجالهوتوبيخات
اللهطريقيعلمكانولوحتىبنفسهطريقهيشق

الكلمـةهىنئنهواتوكلمةالشهواترحمةقحتحياةافها4

هووفيماخـطأهوفيمااإلغبةخاحـمةبصفةئعنىكلمةوهىحكماهنح

انكارثةالىالضرورةدبيقههـاتالشهوهذهلمظوالخضوعممنوع



كانكلقدوايلدأوسكارحياذكاذتعثمرالتامسعالقرنمالمىحـدى

المعاكالباوكانيئأثحا11الدرجاتبأعلىوفازءالذكامنكبيرقسطعلى

بالغـرببزةوكانةساصشخصعيةلهكانتاألدبجوائزبأعلىوفاز

الىووصـلعيةطبببغيررذيلةتجربةفىسقطأنهاالطيباشخحـما

أحدألضسقطتهعلىوبةهف11ةملىيفضىكانوبينماالمهانةوالىالسجن

واكشنىتقريبـاءشىكلااللهيةعطتنىلقدادفيهيقولالذىكتبه

والمتحـةءاالستـوخامنطويلةفتراتفىأنجرفبأنلنفسىسمحت

يضالحالىارامخنذهبتالقمةعندءالبقامللتواذيةالجدس

الظاهريةنناقضاتابعراسةأستمتعكنتوكماجديدةمتعةعنبحثا

وأصبحتالعواطفعالمفىافباالنحرستمتعأأصبحـتالفكرعالمفى
وامضىأبالىالوجدتهاحـبثمااللذةأطلبفكنتاآلخرينبحياةأبالىال

يبنىأناماالعاديةاليومأعمالمنصمغيرعملكلأننسيتطريقىفي

يعلنسوفبءالخفافىءالصرمايفعهفانلذلكوأنهيحطهاأوالشخصية

فيماأصبحولمنفدعىعلىالسيطرةوفقثتاألياممنيرماللجميع

علىتسودبأنللذةوسمستذلكأدركلمأننىاالحياتىسيدبعد
تحتعائومنشريرسيدالشهوةمخيفعارالىوانتجتحياتى

ولكنهامقحبسدياثسيئاليستوالشهودعبدايصسيحالشهودرحمة

ممنوعءشىأىءاشمتها

انويجبالجسدشحهوةهخسجهاررتسعىالتىالحياةانها5

فهوالجسدوخطاياالجسلبكلمةالرسولبولسيعنيهماجيدانتفهم
ففىوالإلثمسيةوالذهشيةالجسديةالخطايامنبكثيركثرهومايعنى

انهنعمالجسدبخطاياقائمةالرمعولبولسيقثم5912غالطية
عبـادةالىذلكثبحكليفببرانهاالوالطهارةالزناالىباالشارةيبدأ

آةهس



والبدعةالشقاقوالتحزبوالسخطقووالغببىوالخصاماوةوالعدألوثان

الذىهووالجسدالبشريةطبيعتنامنالوضيعءالجزهوالجسدان

معنىختلفوببحـياتنـاعلىهجومونضطـةجسررأسلملخطيةءهىي

جسـمهفيهمأحـلىضعخاذفطةتكونفقدالنساناندسانمنالجسد
آكرثمشصخطيةأماالمجنسيةبالخطايانفعلقحياتهعلىوالخطورة

بببذمـامءالكئريامنهوانماعلببهوالخطرالروحيةباألمورتتعلقفقد

الالئقاشكيرالطموحيعرضهاخراشخصحنطيةاألرضيةاألمورتكون
هعليوالخطورةخطيتهادالىوالطبعالمزاجيكينمنوهنالكللخطر
وليحذرمالجسدخطاياهذهكلوالشغبالمشاكلواثارةالحسدمغ

فاذالكيبرةالجسممانيةالخحاليامننجاقدلكؤنهأنهيعظنأنمنانسانكل

أنهيظنأنمنانسانكلوايحذركماالجسدخطايانجلكتجنبقد

حـارورالذىدالوحءلصدلذلكحسدهيضبطأنستطيعياللكونه ء5مط

انهءفرحمللخطيةيعطىفيناءئمىأىهوفالجسدالجسدخطايا

انماالجسدضنطلباتبحصمبببعببشمناناللهبدونالبشريةالطبيعة

فيماوأسوأأدنىسلطاقتحتحياتهفيهاننصمبحبكيفيةببساطةيحيا
البشريةالطبيعة

حياةنتشماللهغضبسموىتستحقالالمتىالحياةانها6
سبيتناماالحياةهذهفيينالوالمأنهميثسعرونألنهمبالمرارةكثيرين

حاصمحيهذايكونوقدبهقامواالذىوالعملاتهمءوكفامواهبممح

فلوالدينونةسوىءشىىييستحقمنيـوجدالاللهنظرفيأنهاال

الدينـونةسوىالبشرافضلنصميبيكونفلنندسظحقكمااللهعاملنا

فين11للإلثصرغخـسرىاللىهوالمسعيحفىحبهسوىفليسوالعقاب
وحميتهاوكسرةحبهأحرنواافينواعقابهسوىيممحتحقونكانواما



المسبحمل

2401أف1

اكشولباأمواتنحنكـمااننـاقائالحديثهبولسبدألقد

المسيحيسوعفياأحـياقدورحمتهحبهفياللهاآلنويقولوالخطايا

ءثمىحعثالمسـيحفعلهماطريقفعنبالضبطنجلكقحسدفماذا
فىبالموتنتعلقشالثـهأمورأهنالكأنرأينـالقدالحياةمجرىغير

األموراهذهمنواحـدكلءاااشيئايسوعويعملوالخطاياالذنوب
لثالثةا

انهاليدايةمننقولمأنويجبةءالبراتقتلالخطيةأنرأينا1

المسسيحفحتىناضائعة11براعتهالنسانيردأناليستطيعالمسيححتى

يستطيعالمسيحأناالءراالةالىاللساعةبعقاربيعودأناليهـستطيخ
أولانةءالبرافخدانعلىيترتبالذىببالذناالحساسيزيلان

ماعناللهوبينبينفاءبالجفااحساساتخلقأنهوالخطيةتفعلهما

أنصكلىاليجـروبانهاالحسالععليهيخيممأخطأأنهاالنلسانيدرك
أنهواألولالفعلردكاقاللهءإشعياراىعندماللهالىيقترب

سطفيوساكنثبننتالشنجسرانسانألننىهلكتانىالىثويلقال

هومنبطرسأدركوعنحماه6إشالشفتيننجسننمعب

رجـلهألنىياربكأنسفينمنأخرجةاألولالفعلردكانيسموع
االحسـاسذايئعنايبعدبأنيسوعويبدأ58لوقاءخاطى

خللنلناضتوحإبابفاحالمناكانمهمابأنهلببخبرناءجالقدءبللجفا

هربصمإلخايةشبنااضبفعلابنةأوابناأنفلنفرضحضرتهالى

البابألداالبيتالىلرجإلبمةمنجدوىالأنهمتكداكانألنهبعيدا

البامببأنليخبرهنسان16لهذاءجـاشخصاأنولنفرضموصمدشمكال



أموحباينتظرهالبيتضتوحاوأتزالالالعكسعلبلأبداموصدايس

التىءاألنبانوعوهذاءااألنبهذهمثلبهتأتىالذىالفارقأعظمفما

بالذنبثسعوراواءبالجفاسماساالزيلليءجـالقدالمسيحبهاأتى
عدإنحقالذىبالحاليريدنااللهبأنيخبرنابأن

ةبكـاالناسايحيالتـىالعلياالمثلققتلالحنطيةأنرأببنا3

زذجـىمهندسعنقصلىهناثكإالنسانقلبفىالمثلتللظيحيىوالمسيح

يهتمولمقديمعةنتهسفوكائتأمريكافىصغيرةسفبنةفييعملكان
11هذوتجـددالصميانةمننصيباتنالوالمتسخةآالتهااوكانتبمها

ماكيناتهايلمعوأخذسفينتهالىألىأنهومافعلهأولوكانالمهندس

الذينالركابأحسدعلقالساطعةكالمرآةمنهاءجزكلأصعيححتى

المفـدسسألبأنالتغيبرهذاعلىالسفبنةهذهاستخداماعتادوا

القديمةألتكوتلمعتنظضألندفعكماذافعلتماذادةقائا
11هـذ01حياتىالىالمجددخللقدسيدىياالمهغدسفأجابه

ءجاعنحماانهيقواونامجدايعطيهاتاالنمسانمعالمدسيحمايفعله

اضسيدةهنالككانتاادنبرفىالكنائساحدىليرعىماثيسونورج

مةخمنأئسهربضعةوبعدقفربدرومفيتسكنالكنيسةتلكشعب

ذهبلحالربانىءالعشامنالننناولوقتءوجاالكغيسةتلكفىماثيسون

فلمالسيدةتلكهفيتسكنكانتالذىبدروم11الىالكنيسةوخشيأحد

صغيرةمخرفةفيقلتسحذهبتأنهاعلمعنهائفساروباالسهناكيجـدها

غرفتهافىهنالظيكقفلمجدافقيرةالسيدةكانتالمبانىأحدأعلىفى

ءوااباوتتمتعذظيفةكانتالغرفةأناالجداالبدحميطاألناثسوى

فقاألنرةوقوخلـويةظلمةكلنتالتىرومالبغرفةبعكسوبالنور

لقدتعميدةالسجابتهفلسكئنكمكانغيرتلقددالمشيخلها



يعيشىأناليمستطيعهاثيممعونجورجلعظاتيستمعمنألنسكنىيرت
فالنعمةحياتنافيالمعنياالمثلتوقظالمسيحيةالرمسالةانلمأبدرومفى

يكتمأنلمجرب01يحاودالتىالثفينةاألحالسيستلكاالنسانفيتنعض
القهلياالالمثلنوتبىجديمنتشعلالمسيحيلسوعونعمةاسأنفا

جديدمنوةالجلىههثىلشتعلوعندماالخطيةفىالمتكزرقوطالمسأخمدها

االعالىالىطريقهاالحياةتشق

االرادةجديدمنببشنقلبويرديحيىالمسيحوببسوع3

المخيفهءالثمىأترأينادلقآخرءشىأىمنأعظموهذاالضائعة

فشيئاشيئااألنساناة6اراتحطمأنهاهوالخطيةتفعلهالذىوالمميت

اللذةمنكنوعأوالبدأالذىاالنغماسوأنتماماعليهاتقضىأنالى

قوةتقصاإلنسـانخطيةوأنالحياةضيوراتمنضرورةأصمبح

والمسيحعاجزالفيصـنيبهاءالمرتقيدالتىالسالسلوتصنعارادته

يرتماثانادائمـاالمحبةتفعلهماالواقعفىوهذااالرداةخلقيعيد

قليهجارفحعبيغمرمافعنمطهـرتأثيردائماهوالعظيمةالمحبة

لةياهلخطاحبـهميأعظمحبحياتهالىبدخلوفعالحقيقةانهسان

امامهبماينهزميإرجةمحبوبهفيحشبالصالحنحوالجعديدالحبيدفعه

قاتنحبهفعندما5معناالمسيحمايفعلهوهذابتحطموبللخطيةحبه
اليتودهاويالمملزحفيورغبتنااردانئاخلقيعيدالحبهذانفس

األسببرويحرزالخطيةقوةيحطمفهوةثاني

واعمددالففةله

تتمة2451أف

االخئالفطلذلكعظيمتمرالفقرةهذهالرسولبولسويختتم
لالنجببلالرسسـولنجولوسنظرةقلبفىهفراماكثيراىالثىىالظاهلى

ط759



الظاهرىالتناقضهذاجانبىاآلنلننظر

شحيئاذمملالفنحنبالنعمةنخلصانناالرسولبولسيوكدا

نعمـلأنالنمكنيكانومانعمللمفنحننفوسناخـالصألجل
انمايمكنناوأقمىثانقعطيةفالخالصالخالصألجلهنستحقما

ووجهةحقيقإآلعطيةالمجانيةاللهعطيةبأنمومنيننقبلهأنهونفعله

مكابرتهايمكنوالقارهااناليمكنالشمأنهذافىالرسولبولسنظر

لسببينصحيحةوهى

اللهكماليرضىءبئنىصأتىأنيمكنناوالالكمالهوفالله1

يفوزأويكسبأنسطيعأليمهفانهءالخاطىالمحدوداالنسانفعلفمهما
هوفقطلفللكماصالحهوفىذاتهفىالمحدودغيراللهرضىيهستحـقأو

كامالشيئاميقـلىأنستطيحاليبطبيعتهواالنساننجاللهيليقالذى
الىطريقهثممقأنلهكانوانخاطئااالنسانيكنلملوفحتىلله
يأخذالذىهوواالنعساتالمعطىهويكونأنيجباللهفانالله

الممعحـيحيةالفكرةفهنللكذلكمنأكفرهوماهنالكأناالب

ثسرعضدلالمحيةضدجريمةاذنفالخطيةمحبةاللهبأنالعظيمة

منشمرحضـدتلبخطأعننكفرأنالممكنومنالثمرائعمن

مجردصعتلبـصاطـطيةممفاااشسقابانعوضأنالمسمتحيلمنولكنالثعرائعا

تعديناانينـافلنفرضهحاللهقلبسركبماألكثرواكنهااللهوصاياكسر

أوامهغردلكيكوتوقدالعقوبةنتحمـلفاننـاالقوانينمنقانونا

يطالبناالحقهالقانونوفيناقدبفلكونكونالقانينيحددهمماسجنا

قلبكسرناأذنالننهرضليمانلهبالنسميةحـرارافنصعبحء2خربثمى
مثاالفلناخـذذلكصنعوةأنيمكننافلناألشخاصمنشخص

1851



عدميحاهمالهنتيجةراتالسباحدىسائقأنلنفرضبسيطادائيا

ويحكمناخمدهالجريمةوتثبتويحاكمعليهالقبضفيلقىفيقتلهطفال
رحشسـهتمحمحبوقلالقاضىيحددهاوبشرامةمعبنةلمدةباللمحبنعليه

محـةويقخإخرامةايسصـددأنبعدأنـهاالمعينةلمدةمنهالقيادة

نخلـرفيءشىكلبذلكوينتهـىذلكمنبكثرالقانوناليطالبهالهسجن

ابنهاقننلالتىماانفروجهةمنتمامايختلفاألمرأناالالقانون

عألقتهببجمححأقيستطبحوننيعوخمهاأنةسياالقائديدستطيعفال

متهجوياقشرففلقدغرامةدفعيوبأنالسجنفيمدةيقضىبأنبها
بهاعالقتهيسعتردأنبهلهيمكنالمذىالوحيدوالسمبيلالبنهاحبماضد

اللدهمعحالناهووهذاهاواختيارنحبتهابكاملعنههىتصفحأنهو

فلنذلكوعلىاللهقلبخعدولكنماشرائعاللهضدءنخطىلمفاننا

بنعمتههويصفحبأقاألاللهمعالصعحيحةعالقتنانسنردأننستطيع

ولكننااللهاقغضذستحقآننسمتطيعفلنواختيارهرشكلبتهبكاملعنا

ماقبايكاملةبثقةالغفرانذلكنقبلأننستطيع

االالخالصبالستحقاقنهاعالقةالاألعمالطأنهذامعنى2

نتوقفلدراستناأنلنايجوشوالاليممكنبالضبطالنقطةههثهعندأنه

الحـدهذاعنـديتوقفوالكثيرينأناالالرسوليولسلتعاليم

ألعمـالةكلقناأضادقداللهانقائالححينثهفيالرسولطبولسوبتقدم
فكلةالرسولبوللمظعتيمفيالظاهرىالتناقضنجدوهناصالحة

تحبحعندماأنهاألثتناباللعتصمحـحأناليكنالصالحةاألعملل

تقودالالتىالمسيحيةفيخطأجسميمففالكباللهالممحيحةالعالقةلنا

اطةببسافهثتاالنمرهذافيسرهنالكيوجدوالالصالحةاألعمالالى

الاالنساذلككانانوخاحعآانمسانأحبنافانةالمحبقانونيحننمهما

ال95



من4ألذبهألنسمتحـقأننانعلبمفنحنوممتازاوجصبالطيباخمما
أننااالستحقاقنااتفوقعطيةولكنهكهذاحبانستحقأنالممستحيل

نكونامحاولينتناحنقضىأنيجـبأننابقينعننعلمالوقتنفسفى
أنااسعتطاعتنافىكليس4باللعالقتناهىوهـذهالمحبةذهبجديريـن

وحبهاللهرضىيقهطعننكتسبأوبسبهنيسنخقءشىأىنفعل

نقبلهاوالتيبالنعمةلفهايالتىالمجانيةاللهعطيةهوانماالحبفهـذا

نعمالألقحاجةفىلهـصنااذناعنىاليهذاأناالشكروثقةتواضعفى
فىاعمرتبقيذنقضىفصماعداالوقتهذامنأننايعنىولكنهءثمىأى

المستوىالىنصسـلألنمحاولينشكرنامقدارالظهارطويلةمحاولة

تكسبناأنيكنالالصالحةفاألعمالالحببهذايرينجفيهنكونألذى

أعمـاالالخالصفببناينتجلمانرهيباخطأهناكأناالالخالص
يجعلنـااللهحبولكنلنامدينااللهالتجعلالصالحةفأعمالناصالحة

بالحبذلكجديريننكونألننسعىأنبجطهماحيانتافيفعناوي

منذأعلىأنلهسبقولقدهنفعلأناللهيريدناماذانعلمفنحن

رعنكتابهفىعنهاوألدثنانحياهاأنيريدناالتىحياةالنوحبعيدمدأ

أنفااالاللحبهودنابمجنكتسبأننستطيعالفنحنابنهطريق

قلوبنابكلىسعمانبأنألجلهشكرنامقدارنظهرانعليناويجبنعمعتطيع

اللهقلبتمصرالتىالحياةتلكنحياان

الميالدبعدايالفىاقبل

ممدآلحالئأهألبئمأنئتمهكبمإواآذكئرألذ11
جممدلآهفىبماليدضوعامضختمانامدعوآنشةغرآلدلئهويئ



عنأأخشييئينمسيهىونصنجدسقمتأئواثذقكنئئتغنكئمأقي1
إلقزهلكمرجا7آلعدموهآحفوثرعيطيهؤغرإشرائيلعبرئةر

كضئئمبنائذنئتئمأوعاثميحمآهصفىآللاهؤلكز31آاأفى
ضاشآلهونهلمأل41يحالىبدميييققمعحرئمهاهيريناألقف

ئمطضوآلهأجألئمميحائعاؤنقفؤاحدآثنثهأهآجعلإلذى

لضىافرمايائآنوتاموسدمصطآليخعمآلعداؤةأى1

صانعاشآلمآصجديداؤاصحدانمممائأ15نئهءفيآإلثنيهايخفقصلتهيئ
بةاؤةالمدقاصتألاضاليمببماآفمحملجءفيثنيهآالهححيصماؤلما

آللط81ءيبينلقمءؤآلمعموبهطآهنئتمـأااآلبةهفيلمثوكمجاءف71
آللباإمكأرومحؤاحدفىقددوئأآميتنابة

يخآؤأهلىلمذييآحيةرجمبلآلؤفثءئاكبئدإذآتئمفل91

عيغائسؤيسوغنبياءأهؤامئلىآلىهـأشامروعلبلحئخآمث02الئلىبيعت
ودثقمعألممركبآلبنلأكلفيهىءإآآ12اولةصأكححرنضة

منيلئودطأئفمانئغ15فيهلؤىآ022آلىكتفىمقدسما2ألصكى

وحآلىصفييئلىمنستهتاتعا

201122افة

أفدمسلىرسمالةايمأ

ة161



المسيحياتىاقي

21و11ء2أف

يأتـهأنقبلاإلممحالعقالفقرةهذهفىالرلسولبولسيتحثث

لمتالوقنفسفيأنهاألالالممرسوالانرلسولبولسكانسيحالم
وهناذاتهنهإعااللهخحدةفىوالمتعيزالخاصاليهودمكانأبداينس

اليهودوحياةاألممحياةبينالتباينيظهر

نعهيحجسـدىءنعىهوالختانببمارلسـونالذينكان1

فهسماتاالتأولنجدهنا05األممعلىالغرلةاسميطلقوناالنسان

اللهانيقولوناوكانوكثيرااألمميحتقروناليهودفكانالكبيرة

اسرائيلةيحـتاللالانوقالواجفمنيرانوقودليكونواممالةخلققد

أنواعىأرالسحقأيضاقالواكماخلقهمالذيناألممكلمنفقط

يدأحـدامكيأنعلىشرعهمافقيوولماألممأفضلواقتلالحيات
اذماببساطةهذاألتاحنتساعاتأشدفياألمصةللسيدةالمساعدة

وضوعاألممكانسيحاءمجىفحننئالعالمالىآخربأممىيأتى

يهودىشابنزوجولتماماقاطعابينهماالفأصلوكاناليهوداحتقار

يقيمـونكانواأممىشابمنيهوديةفتاةتزوجتلوأوأمميةفتاةمن

اوياممكاقباألمماالتصالهذافمثلالفتاةتلكأوالشابذلكجنازة
نجسااليهإدىبجبعلكانأممىانسانتبيالىالدخولوحتىللموت

رالتلمدلجـحاءجاأنوبعدقائفةالحـواجزكانقهالمسيحءمجىفقبل

الملسيحوفيماالتحادفىأملهنالمكيكقلمالمسيسحفقبلالحواجؤ
جديدةالدةالوتمت

ابدونكانوماذبقولممالمشبحءمجىءجالألممىيكنولم3



االحـةالممحيالنؤجـمةهىكانتولربماممكنةترجمة5وهذحسي

أساساليمستمسيحبكئمةنترجمهاالتىمثطممهاليونانيةالكلفةأن
وتعنىصفـةولكنهاكذلكأصبحتفدكانتوانلشخـصعلماسم

حفـلفييمسـحونالذينهمملوكالكانفلقدالممسموحالشخص
للتىايونانيةاالكلمةمبحتأوهكذاكدلكاألمرزالوالثتويجـهم

منالمصسـوحالتمخصشعنىمدسياالعبرببماللكلمةحرفيةترجمةهى
النالميصلىالذىالملكهـنانتتظرالشخصالمتوقعالشخصالله

العصرويأتىاللهتشاعشـأنمنليرفحالعالمالىاللهيرسلهلكى

سيأتىالمسياأنفيأيامهمأحلكفيحتىاليهوديشكولمالذهبى
المسياعنشببئايعرفوافماألملهذاضللدصميكنلماألممأنأال
فبالنسيةفاألختاهذانتبجةاآلنولنالحظ5انتظارفىيكونواولم

أوضـاكانتفمهمامعلاتجاهفيدالمايسيرالتاريخكانهودللي

الحيـاةفكانتمجيدالمسمتقبلبأنيـومنكاناليهودىفانالحاضر

المستقبلأمجادالىضرالصستحيالتمنتطلعبمثابةلليهودىبجطتها

كانتللتاريخاليهوديةالنظرةإننقولأنفيمكنناوبذلكالسماطعة

لإلممىانسبةباالتلزيخأمامتفائلةنظرةطبيعتهاوفيذاتهاوفيأساسا

واعتبرواللتاريخنظريةالرواقبونمقولقدهدفبالاحداثفهو

الفئالثةلمدةيسعيرالتاربخبأنواعققدوادائرةفييسيرالتاريخأن
وبعدنالكفيهايحترقهائلهعظيمةأحداثتحدثذلكوبعدسنة

بنفضدثالحوانفسوتتقررجديدمنأخرىمرةالدسلسلةتبدأذلك

يذقدمفالتاريخالنخلرتينبينالكبيرالفارقنجدهناتمامااألشخاص

نحوثابتةبخطىيسيرفالتاراخلليهودىأمااطممىبالنسبةفهبال

ولكناالنلسـاقيعببساأنتسئحقالممىلالبالنسبةفالحياةالله

والننارييئإعظبمحياةافىالطريقهىتكانلليهودىبالنسمبةالحياة
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اللهاساالطسرببقهوفالتاريخللببهودىأماممفرغةحلقةالممى

فيهـاوالتىبئللتارالجديدةالنظرةالىاألممدخلسيحالمءوبمجى

اللهالىالمطريقفيدالمااالنسانيصمبح

ءرجاوبالعاجـز

تمة21و211أف

رماذااسرائيلجماعةعنءغربااألممكانذلكمنوأكثر3

الشمعبـمطهطمههيايلاسراشمعباسممكانترىياهذايعنى
األنفصالهمأنالشايهوكللمة11لهذهاألساسىالمعنىأنرأينالقدالمقدس

بثصراسحـائرعقياترىاليهوداختلففكففعنواالحنتالفطمن

اللههوكاقالكلمةتعنيهمابكلالوحيدملكهمأنكينفينتافواالقد

مافأأرستقراطيةأواطيةديمقرحكوماتاألممبعضحكوماتتكينفقد

العظيمةاتاالنننصارفيجمدالـهاهوحاكمهماطيقألنأمقثيوقرافكانواسرائيل

قالأنهااعايهمملكامنالايجعلوأنمشاكاحـاولجدعونققهاالتى

عليكميتدسلطالربعليكمابنىببتسلطوالعليغأناأتسلطال

مراكاالملكالهىبباأرفعكالالمرنمتغنىوعندما32ولقض

وحكاموقحمإةملوكاألمميحكمفقدحرفياهذاقصدفقد541

فاالسراتئيلهـهاللههوملكهفكانصرائيلاأمامختلفةومجالسونمعيلىخ
هبيحةمصيرهاترىأمةأنالهيةهويةوهويتهماللهجماعةفيعضو

أعظمبريكلسانقولونمختلفةحياةحياتهاتكونأنالبدالصورة

فييقولكانناالئثينيينجعفيخطابهليلقىاساثركانعندمااالثينييغ
أشينببينالىتتحـدثوأنـمكأثينىأنلقتخكرمبريكللمياأذفسه

مالمهىمواطنأنكنكريقولأنيستطيعكانفلعلهاليهودىأما



ظمةبالساسالعالمكلفييوجدوالاللهثعمعبالىتتحدثأنك
هذامثل

عليهاتتأسسكانتكأالللعهودبالنسيةباأجاناألممكان4

هسدالثممعبضميزةبصفهاسرانيلكانهذايعنىفماذاالمواعيد

اللهأناعنقدواهكذاهىاليهوديةالعهدقكرةكانتهذايعنىفماذا

لكـموأكـونشعبالىواتخذكـمقائالخاصبعرضامتهمالىتخدم
تحطولكنهافقمااضفإزاتعغلمالعالقةوهذه67خرالها
فالعالقةالناموسحفخاتعنىكانتالعهدفعالقةاللزاماطياتهابين

ظوايالوأناياهاللهأعطاهمالذىالناموسالشععببحفظأنعلىتعتمد

صعـورة4158الخروجسفرلناويقدبمبطيعوهوأنائضهفر
ككوقالواةوطهوشصالعياليهودسعببهاقبلالتىللكيفيةواضحة

كانتفان7بم4خروجنفعلالرببهاتكلمالتىاألموال
واختيـارأمةكانمننتفذأنينبغىفانهاتنفذانيجباللهخطة

بهولكنهخاصسفلثاتحيخارايكنلمفانهمحاباةلكنلمائيلاللسالله

احعمصاساببهود11اعطىاالختيازأناالخاصةلمسئوليةااختياراكان

نفسهفىيحسكانبيبمعاطةفاليهودىاللهشعببأنهمضميزاخاصما

ريخيةالقالحقيقةتلدينسىانبولسيستطعولمابمواالحنزبالوقار
الليدفيواألداةماللهشعلبخاصةبصفةكانوااليهودأن

عادةالناسيتحدثإبمعاالفيالهوبدونءرجابالاألممكان5

أيضاهنالكاناالالناريخعصموزاملىعلىمرحسبثمماليونانببينعن
منجـوهرىيأسهنالككانفقداليونانىالكابةمرضعليهيطلقما

ة6االلياذةففىهوميروسايامفيحتىكذلكانءاألسياءرا

وقبلمنفردةجمارزةفيدايوصدهعجلوكوسيتقابل41ا641



سجلوكومنهاينحدرالتىاألسرةالىيتعرفأندايوميدطلبيبببتدئان

البشرسـابأنإنبىنسعنتعسأللماذاالقائالجلوكوسجيبهوي

ءأنحاجميعفيالرياحتبعثثرحاالشجـرأوراقأنفكماالشجـركأوراق

يأتىعندماثانيةمرةالغاباتأشجارفيجديدةأوراقتنبتثماألرض

استطاخلقداألخـرويضميعالواحدينبتالبشرأنسابكذلكالربيع
أنه01لمألفيزهريئبالغداةاالنسانعنيقولواأناليونانيون

األبدالىلاألمنذؤمنتصرينظافرينيقولواأنلهميمكنكانما
الله30نت

فدوفلمشيابىفيوآبتهجأفرحاننىلقائالثيوجنسوكتب

سإحـرمةممأزحبوكأنىالحياةمنمحروماابالترفيطويالأرفد
لسوفأننىاالصمالحانساقأنثىومعأحبهالذىالشمسءضواخن

خرون7يأتىفعسوفةصـابكفىيانفسىافرحىولكنبعدشيئاأرىال

إلشمستحتلسعببجدنبىوالترابفيقراباأنانوسالحياةالى

جلةالالفنونبالهةبثأاألوالمجمعيستمتعهوميرؤسترانيموفى

حننىالبثصرىمآوصبمالقفنىالتىااللهـةعطاياعنتغنىوهى

ماليدركونوهمفيعيشوتللخالدينخضؤعفىيتحطونهاالتىتلك

يملكوزاولفموتعالجـايجدونفالالعجزحاليفىوهميعيشون

أجملمنتعتبراسطوسوفوكلسفىونجدالةالثسيخوخةضددفاعا

ينؤوىالشبابدرواليأسبالجزنتفيضأبضااولكنالتاريخاعرفه

ولنمزدهراااللبمانمجمثىويبقىااليمابئوبموتيذبلالرجـولةداومجـ

داخـلفىولىالدلجادارعشعوفيالاألبدالىصادقةنسماتهب
شحبأناألالهبالكاألنهءابالرحقااألممىكانلقدالمقلوب

يتوقدكانالذىيدائمـاالسـاطعالمشرقءالرجـاذلكلهمكانالله
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القفوطسكنفقداألممأماوأصعبهااأليامأحلكفيحتىاسنمرار

اليأسرعوضءرجـاليعطيهميسوعانمسيحيأتىأققبلقلوبهم

الحواجزنهاية

23189أف

مويسظخروهماحتقاألمماليهودكرهكيفقبلهقرأينا
كيفلليهـودخاصـةبممنهةبهمايوضحصورتيناآلنالرسولبولس
الجثيدةالوحدةجـاعتوكيفالعداوةانتهت

استمعلقدقربببينصاروابعيدينكانواالذينمكأولإنفيقول

إشكااوللقريبللدعيـضسالمسالملألقائألاللهلصوتءاشعببا

الىيتحولشخصقبولعننيتحدثيالربيينكانوعندما7571

ثناويحقريبـامارشنهداالنسانهذاانيقولونكانوااليهودية

اليعـازواسمهالربييناحدالىأتتامرأةمنالشاليهودالربببون

اليهودىااليمانفتقباأنضهوطلبتخاطئةكانتبأنهالهواعترفت

اضلىميالبابكانفلقدرفضالربىأناالقربنىمعلماليالهفقالت

قدبعيدييكانواالذينوأولنكاآلنانفتحفدالبابأناالههاوجفى

اأحدؤجهفيالبابغلقيولماللهقربهم

الحائطانميقولاوضحصورةيستخدنمالرسولبولسأناال

منصورةوهفهدمقلىواألمماليهودبينيفصملكانالذىالمتوسط

عنيوتفـعضهارواقكـلىأروقةعدةمنيتكونالهبىكانالطبم

األممرواقأوالهنالكككاقالمتولسطالمكانفيسهنفوالهبماآلخـر

تمثالكهنةرواقتمميئاالسرائيلبرواقانمءالنسارواقذللنوبعد

أ761



الرواقالىابالدخوللألممىامسمويكنولمنفسهالمقدسلمكان
منحاجزأوحائطاكهناكانءالنلساورواقالرواقهذاوبيناألول

أممىأىبأناعالقومكانمكانبينعليـهحفـرالذىالجميللرخاما

فىيوسيفوسوحمقـولالفورىللموتيتعرضالحاجـزهذايئمخطى

فىالثمـانىءالفناالىاألولالمكاقهذامنتمرعندماثألكلللهيوصفه

ارتفاعهءالفناذلكحـولالحجـارةمنمصفوعحاجـزهنالككانللهيكل

مسحـافاتعلىةأعمـثىكانتوعليهيقارئنبناوهوكانقاماتثالث

باالالتينيةوبعضهانائيةاطبىبابعضهاالتطهيرثصريعةتوخـمحمئساوية

ثاالمقسـحسالمكانالىولبالدجانبلال9المسموحشكيرمنإنهققول

للجكلالثارزىءللفنااخروصففىوبقول552اليهودحـروب

تمنعكننابةعليالوكاذتغاصالطليكونحجرىبحائطمحاطاهذاوكانأل
111اليهوداتارللموتتعرضوااليتخطاهأنمنأجنبىأى

هذاعليطحنقوثساكانالتيالحجارةأحداكتشف1781عابموفيء

الحاجزمـذايتخطىأنمنأمةأىمنواحدأىفليحذرنببرالتح

شوالسوهذايفعلمنوكلالمقدسبالمكانيحيطالذىالفاصسلكى

ألقىفقداجمزالالهذايدايعرفبولسوكانالسيقتلكونهعن

سجنهالىببولسأدىالذىالحدثذلكليمأورئنفىعليهللقبض

موستروفيأكـذبأنهخـظاتهبمنفسههوألنهموتهوالىالنهائى

1282أعالحاجزاهألوتخطىالهيكلداخلالىاألممىاألفسسى
دكولدونحالهمكناتنطجهيكنلمالذىالحائطفهذاوبذلك192

اللهحضرةالىاألمم

61ط



وانانيتهانفورهاالبثريأللطبيعه

تتمة23181أفإ

وبينبينهمتفصلاجـزحووضعىتالالوحيدالشعباليهوديكنلم
ذلكفقبلبألحواجزطيناببمالقالعالمكانلقدالبشرمنسواهم
بالديهددالفارسىالخزوكانسكندماعامأربعمئةمنيقرببماالوقت

وكانخبالدالمدنلحكزماتالذهبىالعصرهوالعصرذلككاناليونان

وكادتوغببرهاوكورنثوسوطيبةكأثينابرةثسهمعنمنتتكوناليونان

تلكألنماليهنفدسهاتهـافىقدلعلهابلالدمارتواجهأناليونانبالد

وكتبهالمشـتركالخفرلمقابلةوتتحـدمعاتتعاونأنرفضتالمدن

األجيالمنجيلكلأنفىيكمنالخحلركانليقولجلوفررت

ممأالثمنكانمهمااالستقاللعلىيحرصممكانتهاحعلىمدينةكلفى

البثنركلاليونانيونوليقكماطويلةبمدةذلكبعدشيشمرونوكتب

بشمونناليونانيبفكانوالبرابرةاليوئانيينطبقتينالىينقمممون

نبحنقروكانـوابربـريااليـونانيةيئكلمأنعيستطيالانسانأى

عيطارسطـوتحدثوعـخدهثاطريقهمفىالحواجزويضعونابرةالبر

عنىثوقدنيابرالبربـيئبكنرةموجودةلرانهاقالوالبهيميةالتوحس

تطرفةاالقبائلعنوببتحدثيونانيينليسوامنببساطةابرةبالبر

أشـكالاكثزوكانتلماالوحوشجماعةالىتنئمىالتىرابرةالبمن

اليونانيينارغابرةابراكاناألسراردياناتدلمجويةاليونانيةالديانة

اينىإسممـهيينانىكاشبـطويقولالدياناتهذهأغلبفييقبلونال

ئاليأخـرىإألجنأسضـثفيهاهوادةالحـربااليونانيونيخوضل

وناييناياليسعوالذينأىابرةالبرإنأفالطونلويقولداابرةالبرضد

بالحلبيحةاؤناأعدهم

أ61أل



اوكانهحـبوبنجـيرالممهولدءبقولهولندىمثلهنالك

الضـديمالعالمفيخـرىااألجناسمنساناالنيعتبروناليونانيون

11عدوكاناألحيـانأغبفىانـهبلعدوهميكونأننيشخصا

القديمالعالممشمكلةاألحـوالمنبحالليستالحـواجزومشكلةحقيقيا
فقدالمقالهذافياسمبينشعبيبنمثلينسنودنريتافنقتبسفقط

العالمفيمتسعهذالألألزيقولأنبوسطنمدينةمنتيلوراآلباعتاد

مصـالى11للحوابمكاقاليوجـدأنهاالالبنمرلجصبعيكفىبالكاد

عنلمأالمالسصليب3كتابهفىجيبسفببليبلبىالسوببقولبينهم

العالمضساكلأهممنحذقثأصباجـزالحوضسكلةانالحاضرةالمحالة

نفصلالتىالحواجـأأنوأعمختلفاليومفغالنواجههاأنيحتبالتى

بألعرهالعالمطـعلالحدببثالتقدمانالعالمفيوالشمعوباألجناس
مكاننجعلهبأناللهكلفناولقـدفيهانسكنالئىءاألحياأحدوكأنه

يجباليوموالعقاكديةبقيةوالطالعنصريةاالنقساماتوجهففىأخوة
والذىتجصعاليشملالذىالملسـيحبرسـالةجديدمناألرضنهزأن
الكلولـكنوبوبرىلسكإكأويونانىيهودىوحرعبدفيهوجدالي

ؤاحد

كلببكرهاليهودىفكانوأسوارهحواجزهالقديمللعالموكانت

وكانأمتهعدافيمساالبشرجعيعيكرهلللهأنيعتبروكانالبئنر
بالرلباالأنيعتبركان3الوحوشمرتبةفيبرابرة11رىياليوذانى

السمـئارهنالكوانيومءاألشياطبيعةمنهىانماضدهمهوادة
اولونوطبقـةبقةوطرأمةأمةبينتفصلالتىاجزوالحوالححيدى

ذجـدأنالببمكنالمسيحبدونمجتمعكلوفيوكنيسمةلسةوكنيولون
وجماعةجماعةبينتفصلالتىوالحـوائطالحواجزسموى

071



المسفعفيوحـدة

23181أف

الحواجز5هـذكلالتالمسيحفىانهالرسولبولسويقول

6الحواجزهذهيسوعمضوكيف

ماذاسالضاهوانهئالمسيحعنالرسولبولسيقولا
ترىيابذلكعنى

ونشاجـرااختلفابنئمخحعأنلنفرضبشرياتسبيهامفلنستخ

فىلتخصصابئابعضأنولنفترضءالقضاالىذهباأنهماولنفترض

القضيةاذبجـوكلفيهاأوضحوالموضوحبشأنمسمتنداأعدواالقاذون
هذاأسماسعلىالـوفاقالىيصالأنالمتخاحممينمنطلبواأنولنفترض

سيبقىوالخمعابمستستمرالخمومةأنالظنأغلبالقانونىستندالم

أنلنفترضولكنمحانوذيةمستنداتأساسعلىيننمقلماالسالماألن

يدفيمنهماالواحديدووضمعمعهماوتحدثاليهماءحاالطرفينيقاحم
ألنسانحةالفرصةتكونهناقلبيهمابينقاربذلكمنأكنربلاخيه

التقريبالمضمثونةالوسيلةفانفريقانيختلفعندماالسالميسود

افالمسـيحمافعلههذايحباتشخصطريقعنهىانمابينهما

ضهمبيحـبأنالبثصرعلميلهمالمشعتركالحباطارفىألنهسالمنا

يوقظمااعظمهوليبفالحسالم11لهذاثمناهءدمادفعوقدبعضا

ك31يولنفسهالجميعالمسيحيجذبالصليـبعلىفانهالحب

حباالشعوبكـلمناليثحرقلوبجميعفىيوقظالصليبهذافصظر

فالسمالمالمسيحيحبـواأنبعداالبعضابعضهميحبونوالللمسيح
ولكنماوالجمعياتاواالتفاقاتاوالمناقشاتالمعاهداتطريقعنيأتىال

يعسوعالمسيحفىفقطيأتى
أاآل



بكلالوصاياناموسمحاننبسيحالمإنالرسولبولسويقول

هذايعنىوماذااتهضظلب

بحفظاالحـالحـايكونأناليمكناالنساناناليهوداعتقدلقد

الشركةلبلوغالوحيدلالسبيهونظرهمفيهذاوكاناليهودىالناموس

كثيرةآالففيالناموسهذافسرواوقدمعهالطيبةامالقةوااللهمع
بطريقةتغسـلأنيجلبفاأليدىوالتعليماتوالوصاياالقواعدمن

ءالمرويقـرأصعينـةبطريئةأيضاسلتغأنيجبواالطباقمعببنة

وهـذهالسبتيومعطهاليمكنومافعلهيمكنعماكثيرةصفحـات

نحيرهاأوتلكأوالمناسبةذهبتقدمأنيجبكانوغيرهاوتلكالذبيحة

هذهمثلحمئتجعلأنالتسسطيعأنكالواضحومغالحياةمنالسباتمغ

علىحافخلتالتىحيدةاإلوالجماعةالبثمرجميعنعححملديانةالديانة

عددهمأناالينالفريسسـبجماعةهىوتماماحقااليهودىالناموس

أفواعكافةعلىتؤسسديانـالوأنشخصالفستـةزيتجالم
افرائضواالعاداتوبعضالممارساتببعضقالمتعلقةوالقوانينالقواعد

بولسقالكماللجصغعاحةديانةتصيحأنناليواأليامحوالذبا

يقولطوكما014روالمسييحهىالناموسغابةألنالمالرسول

المسيحأدهىلقدممماضمهافرالوصايابكلناموسالمسيحأبطلالهنا
دينىكمبدأالناموسيةالفكرة

للبشروالحبللهالحـبأحللقدأترىيامكانهافيوخسعماذاولكن

اليستطيعونانهمللبشرقولبدالمسيحءجالقدالناموسيةاألفكارمحل
يجبولكنماالناموسائضفلىحفعاطريقعناللهرضىعلىيحصلواأن

فىمجانالهميقـثمهاالتىوشركتهوغفرانهاللهحـبيقبلواأنعليهم
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ديافةتكونألقالحالفيلحلتصالمحبةعلىتتأسسديانةوأنمته

حـدثإنهفغقؤلالحربأيابممنقصةلسنودنريتاوتروىلملجميع
النمالىلزميلبجثـةهبمقائلىمعالجنـودبعضأتىأنفرنسمافى

الكنيسـةيتبعالمدفنذلكانالكاهنلهمفقالهناكليدفذوهفرنسى
الكنيلسـةفىتعمدقدالمببمتزصلكانانيسألهمأنوعليهالكاثوليكية

انـهقائاللهمفاعتذزفيببتهعلىليسـواانهملهفقالواالكاثوليكية
هوالذىفنالمفيزمجلهمبثسفنيدسمحأنكذلكوالحالاليستطيع

خارجوهاودزميلجثةوأسىحزنفىالجنودفأخذالكنيسةءفنا

لبمأحداأنالىاليطمئنوالثانىاليومفىوجاعوامباشرةالكئيعسةسور
عليهالعنوريستطيعواأمانهمدهشتهمولشدةزميلهمبقبريعبث

الكنيسمةمدافنلسورمنفقطأقدامستةمسافةعلىانهيعاموناكانولمقد
وببنماحديثانبشوهاالتىالتربةانعلىيعثرواأنحاولواوعبثا

الكاهنهمجاارتباك5سحيرةفىوهماالنحرافأهبةعلىاكانو

زمياليدفنواأنلهمسمحبأنرفضألنهمضطرباكانفكرهإنلهموقال

بيدهونقلالباكرحالصبفيفراشهمنقامفانهولذلكالكنيسةءفنا

الداخلمنفرنساألجلماتالذىالجندىجسدليصبحالمدافنسور

تضعحوالفرائضقواعد11ق01الربمايفعلههذاالخارجمنوليس
االنسانبينالحواجزسيحالمأزاللقدتزيلهاالمحبةأناالالحـواجز
إبشريةاوالقواعدائضالفوعلىتبنىديانةكلأبطلألنهاالنسانوأكيه

المحبةعلىتتأسسبديانة

المسبحفيالوحدةعطايا

تتمة23181أف

المسسيحهابءجاوالتىالتقدرالتىالعطاياعنبولسيتحدثثم
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المسيحفيالجديداالتحادتتبعالتىالعظاياتللقريةلبثن

وكامةجديداواحداانساذاواألممىاليهودىمنجعللقد1

عنتعبرالتىوهىهمههنالدبكلصنيناليونانيةفيعنهايعبرجديد

هوولهيعليهيطلقالذىءفالنمىالزمنيةالناحيةمنديدءشى

أنالممكنمنأنهاالثاحديالوجودفيظهرالذىءالثمىذلكببساطة

موجودةكانتوالتىاضـبطباالمماثلةءاألسياآالفبلخاتهنالكيكون

يعتبرقلمااألسبوعهذاحافأنتجهالذىالرصاصفالقلمقبلمن

أقالماالفهنـالكأنالولكهعكلمةننقدمهالذىبالمعنىجثيـدا
حمعنييكلمةوهنالكثقبلمنموجودةكانتوالتىالمماثلةالرحماص

ءوالثمىالنوحناحيةمنولكنالزمنناحيةمنالالجدةتعنىوالتى
عالمناالىتىيأنبمعنىالجديـدءالثمىهوهيههصعليهيطلقالذى

التىوالكلمةقبـلمنموجودايـكنلمءبئنىجديدنوعمنءبثمى

المسـيحانيقولفهوطههعنكلمةهىهناالرسولبولسمهايستخ

جـديدنوعمنشخصامعامنهماويصنعواألممىاليهودىبينيجمع

اليهودكلمناليجـعلطيحالمدهفانعميقمعنىوذاتطريفةمورةوهذه

منشحنصامعامنهماينتجولكنهداياألمميينكلمنوالامميين

فميوحناولوبويهوداأمماونهميستمرونأنهممعجديدنوح

يشمـبهالمسيحماضعلهانالعظيماألولىللعصوركنيسةواععاالذهب
بهماواذامعاونذيعهمارصاصمنوتمثاالفضةمنتمثاالنأكذكوننا

يمحوبأنأتئئتالانسـيحيحققهـاالتىالوحـدةانذهباينتجان

منةالبثمركلتجعلبأنتتحققولكنهاوالقوميةالعنصريةالخصائص

بخكالقدمدهنتعلأنشحتاجشعيئاهنانجدولعلنامسيحيينايماممكل

لقوابأنهوالخـارجأاليبنمرسلاالنجليزأرسلكلماالسائدالميل
االنجليزيةاللغةويتكلموناالنجليزيةالمالبسيلبسونالناسمنجماعة
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التىاإلرسالياتبعضهنالـكأنبلالبريطانيةبالثقافةيتثقفون

ءاجزابنفستتعبحىأننننشئوهأالتىالمحليـةالكنائسعلىتفـرض

أنفييرغبلنالمسيحأتاالبالدهمفىبهاهميتعبدونالتىالعبادة
مسيحيونهنالكيكونأنفييرغبولكنهواحدةأمةشرالبكليجـعل

انممسيحيتهمفىوحـحتهمتكمنممنأفريقيونومسعيحيهنهنود
خارجىتغييرأىفيوليستالمسيحفيفعالهىالمسيحفيالوحدة

بولسيستخدمهاالتىوالكلمةاللهمعاالثنينصمالحلقد3

مصالحةعاقللاتاالكلمةوهىهكلهمالهمنمثكلمةهىالرسول

اللهانللبشريعلنأنهوالمسـيحعملانوتباعداافترقاصثيقين

هءأصثقـايكونـوانعليهميجبفانهصدببقولكونهصمديقهم

البشرمعالمصالحةثناياهابينتحملاللهمعوالمصالحة

النقدمفيالحقولألممىلليهودىيصبحالمسيحطريقوعن3

القذومالعنتعبير11الرسوقمبولسيستخـدالتىوالكلمةاللهالى

الكلمةفهىكفيرةمعاننهاكلمةوهىهثمنمسمهكلمةهىاللهالى

مالتقلىعنتعبرالتىالكلمةوهىاللهالىبذبيحةمالتقعنتعبرالتى

تدستخدمالتىالكلمةوهىلخدمتهيكرسوالكىاللهحضرةالىبالنامس

الكلمةهذاهىكلمنهمومالشعبمجلسالىسفيرأومتكلمتقديمعن
البالطئكانولقداكلكحضرةالىانمسانتقديمعنتمسئخدمالتى

والذىثمحسمممونهاكاصىالذىالموظفينأحدالفارسىالملكى

ءللمريكونأنكبيرأامتياانهالملكضابلةفىالراغبينبتقديميقومكان
وأنتقىحكيممحبوبشخصءبلقاوقتأىفييحظىأنفىالحق
يحطئاوانيزعجهأنحضرتالىخلوياليهيذهبأنفيالحقلهيكون

الذىالمقهوبالضمبطوهـذاالمهوتهووحومشاكلهمتاعبهاليه
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المفتوحالباببطابةمساأنفالمسيحباللهقنتاطفىالمسيحلناخوله

واألممهوداليذلدفىويسننوىاللهحضرةالىبناليأتىائما

كلهفوقمسيحيتهمننسـموميسيحيينقنتـجالمسينيفىفالوحدة
بعضـابعضهميصادكوناناساوتنتجوالعنصريةالمحليةأالختالفات

حضرةفييتقابلوننهمضخديناناسـاتنتجكمااللهءقاأصألنهم

لليهاالقترابفياجقالجميعهمالذىالله

32اللهدسكن421أاللهدارةاألم

األصمحاحهذامناألخبرةالفقرةهذهفىالوسعولبولنمىيستخدم
ولكنهمونزالشكرلجبعـدليسوااألممانفيقولساطعتينصورتين

االلهيةاألسرةفيالكاملةالعضويةولهبماللهشعبوسطفىمواطنون

ءغرباكلمةعنللتعبلطحههكلمةالرسولطبولسويستخحم

سهلةحياةحياتهمتكنولمءالغرباهنالككانيونانيةمدينةكلففى

خيزاليقولأسرتهالىغريبةمدينةفىغريباكانوقدأحدهمكتبفقد
غريبةباردفيتكونأنمنالبيتذلككانمهمابببنكفيتكونأنلك

ويلستخدبمبةالمععبمالريبةمنءبثمىدائمااليهينظركانفاألجنبى
كانوالنزيلنزالنكلحةعنللتعبيرمكينمكلمككلمةالرسولبولس

قدساناففهومقيماأجنبياكانفلقدالغريبمنأسواحالهشخصا

يدفعكانىلقانالمذللظجنسيةيمنحلمولكنهمكانفىليقيمءجا

يقيمكانبالدهتلحنلصاالتىالبالدتلكفىبالوجودليتمتعالضرائب
فالغريبخـزمكانفىوبيتـهوأجنبىغريبهولكغههنالكويععل

وظنهماعنبعيداالحياةهامسعلىيعيشانوكانايعانيانكاناوالنزيل
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الكنيمسةفيبعدفيمالستمنلالممالرسولبولسيقوللذلك
مواطنونولكنقممضـطراالمجتمعيحتملهاجماعةاللهشعبوبين

ماتعشيـهبكلامبةاالاألسـرةفيءوأعضاااللهىالمجتمعفىحقيفيين

معألفةفىنحـمبحأنناببساطةنقولأننسئطيعأنناأىالعضوية
المسيحيسوحطريقعنالله

ينـةملىفىعاشعندمااختيارهعنديفددمونبأويحدثنا

خـدءموارعانافىىيننأنواعتادبالوحـدةيحسكانلقدغريبة
ستائرهاتكـنلبمالتىانوانحذابعضخاللمناخيانايرىوكانالغروب
فىالمدفأةبقربأوةالمائـثحولتجلسالتيالعائالتبعضصسدلة

قدءدوكطيحسكانتسدلالستارةكانتعندماأنهاالسحعيدةشمركة

رةاألفييحدثأنغالصماهذاانالشارعظالمفيوحيداترك

يمسوعالمسيحففىنيسةإلهـفيأبدايحدثأناليجبماوهذاااللهية
االلهيةاألسرةفىالبثحرولكلمناواحدلكلمكانوهنالكمقعدهنالك

ءالعشـاماثدةالذ3نائسبعضتجعلوقدالحواجزرالبثيضعفقد

وانأبداذا5اليفعل4االأناالفقأعضائهاعلىقاصرةالربانى

بكثـيىمماأنحيـقماتكونكثيراتصرفاتهاأنفىتكمنأحياناالكنيسةمأساة

اللهيفعله

ءالبناصورةهىالوسولبولسيستخدمهاالتىالثانيةوالصمورة

صميحـىكليعتبرأنـهمأتيعظيـمءبنامناءجزكنيدسةكليهعتبرفهو

اذاالمسيحكاهاهودلكنببسةالزاويةوحجرالكنيسةفىمبنياحجرا

الذىهوالزاويةحجـرألقينهارءالبناكلفانالزاويةحجرتزحزح
معاءشىكليربط

أقسسسالة21أم

أكي



بالمسيـحيرتبطانابنىمنءجزكلمستمراءالبناهذأقبوللويعتبر

فقدالثبيرةائياتالكانذراعليماتكونكثيراالتىالصورةفيفلنفكر

كاتدرائيةعابهائكوناألبواببينماخاصبطرازمبنياأساسىيكون

آخرطرازبتكـونواإلوافذمعينطرازعلىتخامفاألسالساتعظيمة

ضهاءجزأحدثبطرازآخرءوجزقديمبطرازالكاتدرائيةمنءجز

منكثيرةأنواعالكفاألبامهذهفىيتماخرءسنيوجزمنذبناوهتم
وحدةيكونءالبناأنالىناءالينافىاشتركواقدونوكثبالعمارةهندسة

اللهبـادةلماستخقدوأجزائهمراحلهكلفىءالبناهذانلةواحدة

المسيحيسموعالربمعاالنسانوليتقابل

علىتتأسسلىولفوحدتياالكنيسةعليهتكونأنمايجـبهذا

المسيحمنتأتىعتهاانعبادةوالائضفروالطقوصوالأنظمة

عنـدماالكنيسةوحـدةوتتحققالكغيمسةكانتالمسيحكانفحيثما

منماعةبهابيومنئظرلوجهةندعولكىالقائمةأنهاالكنيسةتعرك

المسيـحروحفيهمصتقريمسعكنـابلصـكانالتقـدمولكنمالناس

الروحهذابنفسالمسيحيحبونمنكلفيهويجتمع

األ



لثاآلثخالضص

متيازاتءواالنالمممم

آألمئمئهماأكئمهألنجليئمموعانمـسيحيثاهلسلمئوأناهذابسلب1
هألنجلكئمءلمطلمحاةئةأأدثنضةبالربتدهئمكتغإن2
باهإللمجازفـكتتئتبهساشمضتبالئميرفييكزلآلنباةنهأع3
حمرقيمراثاتفهمواأنأذودطآقاوعاولتقراصيشمبحتمبمالذى4
لدشرأهأبنوبيمايعرثآهانجرأخماليرفياكذى05صصجمفي
أنا06وحبالدرأنيـتءؤاأليذيييهقسميهإسآآلناغإنقدهكمأ
انصسيـحقمؤعدهالأللوديحمؤأثليرمأهقكاةلثئرآألم
أدثصنضةهةموهمبحهخاثرماناأحرثءالؤى57نجيلىبال

ايآلقذيممعجـييأضغوأناصلط8هفؤصنهصصفغلتخلىآدلمخاالة
لؤىآألمعمميـحبيختيممأكهـكأمرأدئأنغمةألئهذهأكعاجمت

ئوملمثهءآرآلئعتثركـةمافوفيأنحجعروأش9يسنتقعىآل
صلبهي1يح5لهآبدسوعاألمحمهقيخالفبنأدثهفورصفىآلدمئذ

إا7ئ



بؤاسمطةياتألمعممماوءفيؤآفآلطيؤشاءألركندآالنحرفئ

ألىآألديائورتضلتتحع11صتيرعةءلةآآفيةدكإشأآهلك
ومؤقدلمةءاجرلنابةؤىأ31ربنالسؤعلممصيحأصحننأق

دائوىلثفيتكلواآلأنأظئبذأل031ثقةعنلمحانةبا

ذمرةممباقيآألنجلكئم
31ابمأفإ

اآلياتأنالحظأنيجبرةالفقهذهفيالفكراتصالندركلكى

ثاقهذاسمببلالفالكنماتينقوسبينطويلةفقرةهىانما331

تحدثاألوشاآليةفياهذالسببداالكلماتالىبناتعود41اآلية

كلمةلمجردالفكرفييعرحأناعتادالرسولبولسانكيفعنثحدهم
تنطلقالرسولبولسأفخارتجـعلكانتواحدةفكرةأوفكلمةواحدة

كأسسـيرنفمسـهعنالرسولبولسيتحدثمافعندبعيدةآفاقالى

للجميعاللدهمحبةندارمفىالتفكيرالىيدفعههذافانالمسيحجمشوح
بولسىتفكـيرفينبلهلالممالحبذلكايوصلبهيقومكانالذىوالدور

التىالفكرةالى41ةيةافىيعودثم231تباآليااالتجاههذافى
البدايةفيعنهاحدثيتطفق

الظيمثيمافا

2ا3أفإ

رومـافيالدسجنفىكانالرسالةهذهالرسولبولسكتبعنحما

اليهودمنإتياماممثلىوصواينتظروكانونهنأمامالمحاكمةينقظر

كانولقدالخبيثةماتهموائطوحقدهماهيتهموكرالشاحبةبرجوههم
081



بةن4اسمحفلقدالسعجنفيوهواالضيازاتبعضالرسولبولس
فيهيزوروهبأناعمدقائهسمحكمالنفسهاستأجرهمنزلفىيقيم
وحلواقاالببلالثوطوصجـينأنهءمدساحعباحيحـسكانهذابرغمأنهاال

واجبهكانيرسهانىروجندىبمعصمتتصلبسلسلةمقيداكانالنهار
بولسنيطلقإظروفاهذهمثلفىالفرارمنأبدابولسيتكنالأن

كيفحيوضآخرصثاالنوهنالمأالمسيحأسيرنفدسهعلىالردسول
عادىشمخصفأىدوجالمأوالعنوانالمزدوجةالحياةهذهسيحىللأن

الدولـةسجينبولدانيقوقالسجنفيالرسولبولسالىينظر

بولسأناالمعينةزاويةمنكذلكالرسولبولسكانوقدالرومانية

دائمانغلطفىفكرلقدالرومانيةالدولةأبدائسيرنفسهفىيفكرلم

ضالخبوعانيةالىلطاتالسألقتوقدنفسهفييفكرلمالمسيحكأسير

ةالزاويانالممسيحألجلاآلالميعانىوهونفسهفيفكرلكنهعليه
تعودضنمهورةكصةهندلككبيراالفارقتجعلءلالشياضهاننظرالتى

القديسائيةيبنىفيهاكاتدرورقكرولسننوفرالسيركانالتىاأليامالىبنا

العمالأحدالىءفجاالعملسيرليتفقديوماذهبانهويقولونولسب

بأبعـادالحجـرأقطعإذشالرجلفأجابهتفعلماذاالوسأله
اقنىالفأجابااللسـؤانفسوسألهثانرجلالىءجاثممحددة

وسألهثالثلـرجلءوجالعملىأجـراالمالطمنكذامبلغأتقاصى

أسـاعداننىدوقالانتصبثملحظةالرجلوصمتالسؤالنفس

أعظموماممأبولسمالقدبكاتدراليةليبنىورنكروستوفرالسيى
منجنالسالىانسانتمضفقىالثالثالنظروجهاتبينالفارق

واماوألممرارةفىونئمقاثهبؤسهالىينظرأنامافانهعظيمعملأجل

عمالومؤسسالرايةحاملطنفسهيرئوهوءبالضياحيـاقهتعسطعأن

مافعنحامتيازااآلخريراهمابينعقاباالسجنأحدهمافيرىعظيم
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ءالمبـادئألجـكماديةمكاسبأوثسعبيةنفقدأوصعوباتفيعر

اذفسناىنرأنامارممواليثانفسنافريسقينهشهـانعتبرأناامافانناالمسيحيةا

عظيماالفارقتجعلءكيالالثمنياننظرالتىاويةوالزالمسيحابطال
ولكنرومافيبركألممالنفسهاعتبرلقدمثالناهوالرسولوبولس

برالمسيحكأس

5هلىفىالجوهريةالفكرةالىالفصلءهذافىالرسولبولسويعود

هوالسروذلكالعظيماللهسراعلنحياتهالىادخلفلقدالرسالة

ولكثهافقطاليهـودعلىقاصرةتكنلمونعمتهورحصةاللهمحبةأن

الىطريق11فىيسوعمعالرسودبولسنقابلفعندماأجمعللعالم

لتفتحاللالممالله4أرسالفدءالمفاجـىاالعمنذلكعليهأثسرقدمشق

اللهالىالشيحالنلطانسومننورالىظلماتمنيرجعواكىعيونهم

أعلمسينالمقمعونصيباالخطاياغفرانبىبااليمانينالواتى

القـديمةمالم11ةطيانتماماجديدااكتشافاهذاكان6281

بالواعتبروهبماألممابخـتروافاليهوداالحـتقارخطيةكانتاألساسية

لكىوجعواايماممفانضالفرأسوأوعلىاللهنظرفىقيمةوبالنفع

األمملخرباباوخـرتبيدتخدمكالالتىوالمملكةاألمةألنداايفنو

11بكونـولكنىواوجـلىاألممفانالفروضأحسمنوعلى0621إشأ

اليكالقامةذويئيونوالسبكـوشوتجارةمصرتعبالسرائيلاعبيد

يسجدونلكيمرونبالقيوديمشونحلفأليكونونولكيعبرون

نعمـةأنتصدقأنيملحهاااليتفكـيرهاهذاعقلياتان5441إش

األمممنالبرابـرةااحتترهواليـونانيـونلالممكانتاللهوجـد

قالفقدجميعابرابرةاألمممنغيرهماليونانيونفاعتبراألخـرى
موهبـةللبرابرةنتربمادالمسيحيينضداهجـومهفىسعيلسوس

1لم



حذقازالىفذا5أينهمؤنيلذينهمفقطاليونانيينأناالالحقكتشافل

يعمادسق11الخرقفخىالقعيمالعالبمءبانتهاينتهلموالقومىالعنصرى

منغيرهاتعتبرأمتكماتاليقوللشعبهااللسمكتلنحيينأحدكتبعننمر
األجانبالىصوننعيق11يشجهـذايومناوحتىبرابرةشعوب11

8581عامفىالصادرةاألذجليزيةالمجالتاحدىوفىابرةكبرباحتقار

برابرةكلمةالرلهسميةصشنداثهمفىالصينيونماليستخبأناقتراح
كتابفيااليضماحينيقملىنجـدالبربطانيينالىاالشـارةعنـد

كانتالحواجزأناالناهارهوجتلمؤلفهالبانجاعندالغريبا

وامتيازاتـهاللالنعمةبأنأحديحلمفلميمالقحىالعالمفيوكانتتامة

هووهذاحضتـة11هذهالرمـولبولساكنشفولقدالبثمرلجميعكانت

لمـاولالـرلةبوالهملوالإنةنقولأننعستطيعفانذاالكئيرةأهمببتهر

صعحيحييناليومنحنكناومارهبأالعالمتشملمسيحـيةهنالككانت

اثـورهوأدراكهالرسولبولقس

تتمة317أف

نفسـرأىلهأعلنهالذىاللهسرالرسولبولستأملعندما

ةاآلتيارباألدويقوم

ويجبجديداعارناليهوصلالذىالشخصنفسهاعنفرأ

محبةعموميةاكتشفوكأنهنفسهالىأبدابنظرلمبولسأنالحظنأن
خاصسـةزاويةفمنلهالحقيتهههذهأعلنقدللهاأناعتبرولكنهالله

اجمالوافالحقاللهمنعطيةدائماهماوللجمالالحقنقولأنيمكننا

انيقولونااللهيةالعطايامنكونهمابقدربثمويةاكتشعافاتمنليسا

بنفدسةهوألفهاااأوفيمنهرائعءجـزالىاستفععنثماسوليفنارثرلرنس

أأ8يغ



أناالفتأحقادوقالجوارهالىيجلسكانالذىصمديقهالىلتفت

بعنوانكوليردجكتبهماكاـالشعلىموسيقىأمثلةأروعومنأهذا

هذهفيهكتابايقوأوهوللنومكوليردجأجفاناستسلمتفقدكوبالفان

فاخرةحدببقةيهتلحقبيتيبنىبأنكوبالفانأمرهنادالكلمات

دونهاأنسوىشيئاعللماستقيظوعندمابالقصيدذحلمنومهوفى

أنهووتكرارامراراثـهبحدمافانعظيمااكتشافاعالميكنكعمفوعندعا

طريـقالىريممـلربالئبمنكثيراويحبرىويفكريفكرالحالمذلك

منأكثرالىالتقـودهالبثمربهوالعبالريةالبثصرىالذهنألنصسدوفى

ولكنهذهنيةننبجةليسانهفجأةأمامهيسطعالمشكلةبحلواذاذلك

اذلسانأولأنهاأبـلىيدعىالرسولبولسكانومااللهمنيتلقاهاعطية

سربالاخبرهقداللهاريقـولانماولكنهاللهمحبةعموصهيكتش

انسانألىقبلمنأعلنقديكنلمالذى

بولستقابلعندماللهنعمةتوصيلوسيلةنفسهاعتبرلقد2

ببقولممذارسااليتهعناليهميتحدثكانالكنيسةقادةمعالرسول
ظلىالمعطاةالنعمةالعنويتحدثالغرلةانجيلعلىأؤتمنإنه

عنحدثهمرومافىللمؤمنينالرسولبولسكتبعندما379
بولسرأىلقد5151روميةاللهمنلىوهبتالتىالنعمةل

فهوللبثعرإللهنعمةمنهاتنسابكقناةالحياةهذهفىدورهالرسول

حقلئقاأعظممنانللثعسعوبالنعمةههلىمنهانتفعفقالتىاألنبوبةل
نثعركلكىالثمينـةيةلجالملمجزاتوهبنـااذماانناالمسيحيةالحياة

متىانناالمسيحيةالحياةفىالعظيمةالتحذيراتومنفيهااآلخرين

المسميحيةببركاتنحتفعافاننانفقدهافانناألنفسنااتالميزبهذهإحتفظنا

لالخرينأنوصعلهامابمقدار
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عطيةانيقولفيوالحنثـمةبكرامةيتمتعانهنفسهاعتبر

بولسبهيفتخرماوأعخلبمخادماضهجعلتالتىهىالمجانيةاللهنعمة

كواجبخـدمتفييفحزفلبمعليهاللهوضعهالذىالواجبهوالرلهسمول
أنعلينـايصعدبامابراكثعظيمااامتيااعتبرهولكفهمملضعب

نشتركوأناللهألجلنعلمفأقالكنيسةخدمةعلىالناسنسعتحث
نؤووأناللهعنبالنيابهنتحـدثوأناللهشعبشئونبيرتفي

للهموالفا3ووقواناوقتنامننعطىوأناللهألجلءوالبوساءالفقرا

نعتبرهكامتيازولكفماعلينايفرضكواجبالاليهـاننظرأنيجبهذهكل

اللهنعمةعطية

ألجـلاآلالميتحملانهمحـانانفسـهالرسولطبولساعتبر4

يننوقـعونملسهارطريقامةالخطريقيكونأنيتوقعفلمالمسيح
المتموفأوناثمونواعتادالمصاعبمنخالياطريقاءالوالطريقيكؤنأن

لكليعطولكنمالممافىمناللهليحرمكاليقولأنالكبيراألسبانى
بثالصةتدميذهحالمسيوعدليقولأنلتبىملزفواعتافىالمجد

دحداقـحىالىثسجعانالحمعقولةغيرةلدرفرحينيكونواأنءأشيا

أيـامفييأتونالفرسانكانعندماصشمرةمتاعبوفيالثممجاعة
يرةالمسمتالمائدةجمـاعةوالى7رثرالملكقصرالىمةالعظيالفروسية

الىتحتاجكانتالتىالتنانيرعنأوالمخاطرعنليمسألوايأتونكانوا
نلكبألنناممنامجولثنهلناعقابالببسالمسيحألجلواأللممواجهة
والئنالهحقيقةلنظهرالفرجمةوتواتينانفسمهالمسيحالم3فيننسارلط

متواضسعااالنسانتجعلىالتاالمتيازات

أ3831أف1

مضاعفااامتيازاللهمنحهقدانسحانانفدمعهالرسولبولسرأى

8أهـ



كلتجمعأنقصـدتكد4االارإدةبأنالسراكتثمعلفامننيازنالقد
السرللكنيسةهذااعالامذنجارلهكانوقدومحبتهاللهسرنعمةالبنمر

االحساسهذاأنااللالمماللهنعمةوصلتالتبهااألداةيكوناوأن
لقدجدامتواضعاالعكسعلىبلمننكبرابولسيجعللمباالمتياز

منأقلأنهنفسهأىببنمالهأعطىالعظيماالمذنجازهذاأنمهأدهث

برسسللةاتعليماأوالوعظاخيازلناكانفاناللهشعبمنفردأقل

أنفيحببكنيلستهفىالمسيحاحرألجلءبنمىنقوكناانأواللهمحبة
عاينـاالملقاةالمسفوليةفىبلأنفسنافيليستعظفتاأندائمانتذكر

11األوركدمملرقـادةأعظممنتوسكانيفىكاننحمنهاالتىوالرسـالة

ااألوركسترلفريقمرةيتحدثكانوبينماالعالمفىالموسيقىوثوضيح

السادةايهادزقالبيتهوفنسيموفونياتاحدىلعزفيستعدونوهم

جيداعرفلقدخأءشىكلهوبيتهوفنءثمىالوإنتمءشىالاننىا
اجبهامكفوكستراألوعلىأونفسهعلىااألضوااليهمملطأنيقتضىواجبه

خاللهممقبيتهوفنيفيضلـكىتماماواألوركعمتراهويختفىأن

طالبويئنهبيجرىحديثعنكئابلتهأحدفىرهيدويليزلىويحدثنا

11هذالىوصلمتىويذرهيدوسألهةالكنيدممةخيثخلأنفيرغب

كئيمسـةفيمةخالىاالستماعبعدذلكقررانهالطالبؤفالارالقر

انهالشابوأجابهاعظالوماسعنبالطبعويذرهيدومسألهالمدرسة

ثتمقدالمسيحيسوعأنفقعاعرفأنهاالعنهفكرةأيةلديهاليوجذ

المسيحميخمنفانالصحيحالوعظهواهذاالصمباحححلكفياليه

سهنفمدحوالىنغسهالىاآلخريننظريوجةأنفييغكرأناليمنن

الكنلئسفيالمفجعةالحقيقةانحموعيالىأفكارهميوجهأنجبيانه

مجدمنأكثربمركـزهمبمجدهميقموانممناكئيداعهنالكأنهى

1



يروااتامنأكئالالنـلسيلحظهمأنويهمهمالمسـيحيسوعمركز
يسوع

اللهوحكمةخطة

تتحة1نم38أفأ

نالحظهاأينيغىالفقرةهذهفىأخرىءأشياهنالك

األمممكلالبثمرجميعتجميعبأنهناالرسولبولسكرنايعق1
هذانتذكرأثبناويجـدراألزليةوخطتهاللهقصدمناءجزكانانما

ألناألمماذىوحنـلقداالنجبلوكأنالمسيحيةتاريخالبعضمفيق

األممخابرصأقبيذكرناالرسصـولبولسىأناالرفضوهليهودا
خالصرأمرايقبلبماللهاقمتأخرةجاعتافكرةكنيلمنحنخالصنا
االتيانانبلتودعوتهرسالتهارفضواليهودألنثانيةكأفضليةاألمم
هزنيةايخطتهمناءجزكانمحبتهالىالبشربكل

صإللهنعمةاييحفماعظيمةكلمةهناابرسولبولدميمبمتخدم2

فيوإبفكرةكنببرةاقألبىذاتتعنىالتىكلنصملهملههيدعوهافهو

الينابةالحياةتأتىموضنهفهكأمعتتناسبأللهنغمةأنهئالكلمةههذ
هـذهمعـهتتناشبالظاللولنسمسءضياالوالظنورفال

ةالظافرالنعمة

الىببةالماألككارأحيمالىأخرىمرةالرسولبولسويعود3

أجـانجاثفقديحاللهالياباالقترحريةنجلابسيهطريقفعننفسط
جقالأنفمسناونبنانبارزةالثسخصياتانحدىيعرفأحمدقائناأجدأن

وعنمننايأخالحمجيقذئكأناالاالنهسانذلكحضرةفينمثلانلنا

7811



مـعلنابالنسبةالمسيحيفعلهماهذاالدخوللنايحقحمدلعناويق

اللهحضرةالىمفنوحبابهنـاكشخصسهوفىحضرتهففىالله

هيغلقأقانعسانستطيعالي

يودىالحتىأصدقائهلألبصمالةالرلسولبولسويخنتغ4

لالمـمباألنجيـالالكزازةأناعتقـوافلعلهمهمتهملتثبيطسجنه

خافواأيضاولعلهمالسجنفىوضعقداألممبطلألنكنببراستتعطل

التىالممعالبابأنالرسوقبولسكرهمفبينأصمابهمانفسىيميبهمأن

أنمنأبـدااليخافواانفيجبولنفعهملمجدهمهىانمـاجتازهاي

أعظماللهعملاتالسجنفىوضعالرسولبولسألناللهعمليئعطل
انسانأىمن

اطارةبولسساله

يحلآهيعسؤعرشماأبطدىزكتبمقأخنىهذابب41
الزضىاؤعلاتموأذقكرةقثكلئنئعشنهأؤى51

لفوباواتتأئدلمأنمخرةغنيببحمهطمكميةللكيئ61

فىباهإليمالطععميمحائلئخل71لصعـمماطنلىأهنسمالإلهآهفىبزوصه

ضيألمحعةفىثأتسمؤنؤممتأضفولتنئثمؤأه81هبكئمفاو

آنحرفىهوماينلقذبآجيعكواخلمتدهأنتشتطمعوا

لفاثقةءآيحلممأمخبةفـواتغلمؤ91لعأؤأهؤآهلضقؤآهلظول2
ؤؤأهلقماع053آفلىءبئءكللىإلىتنستبئواهلكيءفةمغمأ
ام



أؤنطئمثممعااجاأكـثرءةكـلفؤقغمعألن

نمأللمخد8آه13فينمالتفميأللفوقآهمببحسضسكرنة

فررألدهدهمالأخجسيعإلىيئسوعميلمعآهزثلكحميمآه
اجمما

34113أ

ب18هوالذىللله

71صى341أف

األولهأآلبةفيبحاهاالتىالجملةنالكبولمسالرسولطستأنفيهنا

قائالالرسـولبولسأويبإيكطهافلماعنهـاعيدابهفثممردوالتى
هناللصالةفعهيلىوماذا4اليهيثمميرالذىالدسببهوماهذابمسبب

بولسيألرسملقـدالرهصمـالةكلفيالرئيسيةللفكرةثانيةمرةنعود
وخرابانقسـلمفيكلهفالعالمللكنيسةالعظيمةصورتهالرسول
وانسانانسانوبينأمةأمةبينمكانكلفىوتباعدانقسامففاك
ءالمتناحرءزااألهذهكلأنهىاللهوخطةنفسهاالنمسانداظوفي

األداهوسوحوييسوعلمسيحفيالكاملةوححمتهائجدوالمتنافرة
يتحضقهأنمكناليهذافياالةالوحدةهذهلئحقيتىاللهستخثمهايالتى

هـانسـانلكاطاللهمعبةورسالةالممسيحرسمالةالكنيعممةتحمللمان

روحخالظهمنيعملاورىاالجسدهىسيحللامتدادهىفالكئيدممة

تحمبجرولقىالرسـولبولسببصلىالسببهذاوألجلالمسميح

اولهمعيننوعءشمعبهايكؤنأنبجبالصورةهذهعلىالكئيسة
ذلكنعـسةعكشي11عبثيكينألنيصلىانهالرسولبولسيحطى

اضذادأالمسيحجسدفعالحقابجملتهاالكنببسةيجعلالذىالنوع
له
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هـذهفيالرسـولمـوقخـاعنلمعبرة01الكلمةنالحظأنيجب

أكثراعنىيهذاالمسيحيلسوعربنالدىركبتىأحنىالةصا11
يغبطحأنتعنىأحنىالكـذمةانالصالةفىالرلسولبولسيرعأنمن

وأيديهمبمسوطةماقفينوعادقيصفوناليهودمحانالصالةفىاللهأمامتماما

فىاتكاالكنيمسةألجلالرسواطبولسصالةأناالأعلىالىوأكفهم
ومعاناةصراعفىاللهأمامينبطحألندفعتهثحمديدةحرارة

نالحـظأناللطيفومناآلباللهالىالرسـولبولسوصالة

الملهعنانرسمالةهذهفيالرسولىبولسبهاثيتححالتىالمختلفةءاألشيا

عنثتحعاعنبولسكرفىماكانلنايئضحفمنهااآللباعتباره
اللةأبوة

ليمبا71632ة31لم3ايسوعأبوهوالله1

اليونانيونقالفقدأبااللهدعىمنأولهويسوعاننقولأنصحيحا

التىجوبيترتهمآارئيسالرومانببوقودعاوالبثمراآللهةأبوهوزيوسان

كلمتينهنالكأناالاآلباللهمعناهاالنىالالتينيةالكلماتاختصارهى

كلمـةفهنالكتمامامختفةاداللتهاولكنكثيراومتثسابهتينمتصلتين

هذاوفىبحتمادىبمعنىاألبوةالىتفكيرنافيهايئجهوالتىالوالد

حلفليولدقلىاذقطابنهيروالدلمعننتحدثأننناقدبب

هذاالوالديرىالوقلىآخـرشخصيتبناهثمشرعيةغيروالدةبمابى

أبئغيرالمادىوجـودهصكنمسئولألنهعنهصسنولأنهالأبداالطفل

أوثقتصمـسوراآلبوةوكلمةاألبوةفكرةاألخوىةالناحيمنلكهنا

عنآبكلمةالبئنراستخدموعندماوالرعايةوالشركةالمحبةعالقات

والـسدبمعنىباألكثرايمستخدموذكانواالمنسيحيأتىانفبلالله
يعنـوناوكانـواالبشرخلقعنسئولةماآللهةأنيقصدونفكانوا
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فلـمالحياةسرعنأواآلولالسببعننتكلمعغدماذحننقصدها

يلمموحبهامالالتىااللفةالمحبةمنشيئاطياتهابينالكلمةهذهتحمل

ليهموعممأثلاللهأنهواللهعنالممسيحيةالفكرةومركرالكلمةهذه

يكئلمرسولاللبولسبالنسبةفاللهورحمتهموحبهلطفهمثلفيفهو

كاللهطالقااعلى6نئىالأوءشىكلهذايعنىفقداللهأنهمجرد

ببفكربولسكانالمسببحطريفعنالمسيحيسوعأبوهولهبالنسبة
اللهفي

21ة2813ممنقترلهبهأنيمكنناالذىاآلبهوالله2

ءللمريسمحألالذىشخص11ذللهواللهأنهوالقديمالعهدجوهران

زارهالذىمنطثمممشمونوالدمنوحادركفعندمامنهيقترببأن
وفي3122قخثاللهرأينـاقدألننـاموتانموتألءقال

اللهمسكتااساألتملىثسيعنبهرونكانوااليببمفياليهوديةالعبادة

يومهوواحديومفيااليدخلوالالكهنةرئيساالاليهيعخلوال

االيمـانةفيةالمركزيككوةوامغلقااللهالىالطريقفكانءالكفارة

طفلعنجىلءيحـدثنااللهمناالقترابامكلنيةهىسيحىالمأ

صمتبعدبهواذاالجيثمىفىفريقرتبةالىرقىقد5والدن2سمعصـغير
جوهؤانبلباياناديتهاذاوالدىيغضبهلالقائاليتمساعلقصير

اناخموأيةدواللهحضرةالىبااألقترهوالمسيحىإاليمان

نجدهنا341المجيداآلبانهالمجدأبوهوالله3

امكانيـةعنببسـاطةشاتحدفلوءللموضوعالالزماآلخراالجاندبط
حعهفيالمهسيحيسوغيثسبهاللهانببسطةأكدناواناللهمناباالقئر

حديثااللهمحبةعنصثثنتأنالسـهلمنبمنبحووحمتهؤلبطفه
عنءسوا4موقفانالبعشمليفعلهبالضبطوهذامجرداعاطفيا

أ



داعفالكولدتاآلباهزاللهانديلىكماهووعىبرشكعنإوعى
كانواتالمسحيحـىنااليطأناالحسناسيسيىءشىفكللمالنزعاج

لنأنهالالاللهمناالقتـرابانيةاوهـوالعجيباألمرلكنىبيفرح

لينانهاليقاترابالى9حقلنسـافليسهومجاللهقداسةأبداينـسى

يرحباللهانحنسـهالمجـدالهالىنقتربولكنناعاطفىرقيق

فىليبقىاللهبمحبةبنناجوالذىءبالخاطىيرحبالولكنهءبالخاطى

يحـياأننهةالعالفييركبمنكلعلىوينبغىقعوساللهانخطيته

نفعلينرق11لنااليعطىاللهمناالقترابفىحقناانالقداسةفي

هـذانلستحقألننسـعىألنااللتزامعلينايضعولكنمامانريد
زالمتياا

أولمإنسانحكراليساللهان64الجـصغأبواللهان4

أبوةانابهودافيهقعالذىالخطأهوبالضبطوهذاأمةأوكنيسة

ةريخالبثاثبرياظوابمتاألنحهالبثعرفاحتقارولذلكالبشركلالىتمتدالله
حقبقمةمجدألنبالخهورةخطأكلهاالمحـدودالضيقالدينىوالثفكير

اآلخرأحدذاويحترميحبأنيجبأنناتعنىاللهأبوة

603الشثرلهيقحبمأنينبغىالذىاآلبهوالله5

انمـورنننلىأنالكبيرالخحمناالندسانمديونيةتعنىاللهأبوةان

من114حياتنافىوالفاصـلةالكبيرةاللحظاتفىسوىيعينناالالله

تأتىطاياالهذهأنجرداللهإعطاياننسىماكثيراأنناالخجلدواعى

مدينأنهأبداينمعى4انسانالمسيحىتوقفودونبانتظامالينا
هبحببانولكنماطفقطذفسحهالبخالصمدينأنهأبداالينسىفهولمله

للهءشىوكلونمسماته
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اآلبهواللهانبولدلميقولأبوقحقيقيةكلهونموذجالله

وهذاةاألبوةتلدذمطعلىهىانمااألرضوعلىءالسمافيأبوةكلوأن

شلسترتهنأليتذكرجلمبشرىأبكلعلىكبيرةمسنوليةيضج
فيانهلنافيقولغالبةذكرياتاكانتذكرياتهكلأناالبوضوحأباه

باألدوازتخومالتيمياتالشخكلمسرحهىلعبةعندهكانتطفولته

ولبمهبىتمفتاخمعهئنمخصأحدهموكانالكارتونمنقطعميه

حالمفنتذوالشخصذلكبيقومكانالذىالدوريتذكرأنيستطع

تلكبيندائماذهنـهفىربأنـهاالالمسرحشخصياتبينالذهبى
الرلجاذلكنظرهفىبوهكانفقدوالدهشخصيةوبينالثمسخصية

والمثيرةهظيمة11ءاألسياأنواحكلبلهيفتحذهبيامفتاحايحملالذى

أناالأبااللاليدعواأقاوالدئانعلمأنننسىأناليكنناونحـن
التىايلممورةهىانمااألبوةعنيكونوهاأنيمكنالتىالوحيدةالصورة

أبوةصـورةعلىتتشكلأنيجبالبثمريةبوةواللهمنحننقثمها

يكونانهىبشرىألباكلعاتقعلىتقعالتىالكبيرةالمسئوليةانالله

اللهصالحمثلفىاباأ

ابمسيحيفنحياالتىةالص

نقمةأ7اا3أف

الباطناالنسانفىشعبهينثوىلكىيصلىالرسولبولسان

كانالباطناالنممساتالتعبيرانلكفيالرسولبولسيعنىكانفماذا

الباطناالذسانديبرتعبوكانويستخدمونهالببونانيونيعرفهقعبيرا

ءاشياثالثةلليونانيينبالنسبةيعنى

قأفسدرسالة31مأ
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يقوىلكىيصطىبولسفكانالبثمرىالعقلهنالككان1ا

منمزيلىلديهميكونأنيريكانسدلقأصدقالهعقلالمسيحيسبوع
علىيكوذواأقأرادلقدالمموابوبينالخطأبينالتمييزعلىالمقدرة

أنأرادفقدورغباتهمالزهبموغراطفهمعورحمةقحتنمقدرأقل

سالمةنقيةحياتهمئحـفظالتىالحكمةالممسيحيعطي

يكونأنبولسحعالةكانتلقدالضميرأيخعاهنالكوكاناب

االنسانيتغافالأنالممكنمنانهمتزايدةحسعاسيةفيشعبهضمير

ححمتهالنهايةفيضمبرهيفقدحتىوخكرراصستمراتغافافىضميرهعن

حساساضمبرناالمسبحيحففاانبولسصالةكانتلقدوحساسيته
01يقظا

انناهوالحياةفيالجوهرىالضعفاناالرادةهنالككانتبأ

ليستارادتناأناالنفعلهانفىونرغبمالصوابنهـعرفكثيرةأحيانا

درنجونقالكماثنامقاصولتنفذمعرفتنالثويلىالخافيةالقوةلها

ولر

بهنحسمالنعملىاالرادةهبنا

نعرفهامالنفعلالقوةهبنا

فوإلذمناطارافىوكأنهفالهوهبنا

بقوةلنضرب

اياهااعطبتنافقدالمعرفةنطبالانناا

االرادةهىالماسةحابختنالكبئ

ساميةالواألهدافالمقاصدتلكفوقلنبنىالقوةفهبنا

ألنعمأنهبناانعمكأنهبنا

91ع



االرادةمرالضمممالعقلهوالباطناالنسان

انالباطنسماناالنمذايتقوىلكىالرسولبولسيصلىوكيف

ساناالنفىدائمةبحسفةالمسيحيسكنعندمايتقوىالياطناالنسان

فىميحالمسكنىائليعبرالرسولبولسيسقخـدمهاالتىوالكلمة

السكنعنتستخدبمالتيوهىكلمهـنمماليونانيةالكلمةهىقلوبنا

امعىأمكثالالترنيمـةفىاليتهنرىكتبالموقتبعكسالمستمر

الكلماتهذه

عابرةكلمةأولرةقصلفتةسألتلست

يالحمميدىتالميذكمعاأقاكماولكن
وحريةوصبروتنازلالفةفى

معىأمكثبلقحميرةلفرصةلتبقىالتعال

حوالمسمياتنادنجددافيمعناالمسيححضوزهوالقوةسراأل

األنسانعفىنفسهاليفرضلكنهاالنسانحياةالىيأتىأنيمكن
ئنـاليأتىدعوثناظريذوالمسعيحيأتىأنمنهنطلبعندماتىيفهو
01يقوته

ةالمحدوفيالمسببحمحبةة

38112أف

وعمقعرضمعنىالمسيحىيدركأنهىسموذالربولسصمالةان

الىلننظريدعوناالرسولبولسوكأنلممميح01محبةوارتفاعوظول
ميظالمحدودشكلاألفقإىافوقنامنألمحدودةعيفىءالسعاالىألكون
انويقولتحتنامنوالبـاراألرضأعماقالىناحيةكلمنولنا

تفاعاالهذابضلالمسسيححبة

591



موضوحبأىانشمغىالوسـولبولسفكرأنالمحتملمنيص

فيارأهكذبىبن11أناالبمالمدسبلمحبةالعظيمباالتساحانشغللهبمقدار
بعتعىفيالجمللمنلئبيرقعرعلىبعضهابيطومعانىالصورةهذه

هناألعلىءفالجزالمحبةهذهرمزهوالصليبأنالقدامىالمفمسرين

وجـاذبـاةأسـفاءالىيشيراألسفلءوالجزأعلىالىيشيرالصليب

وقالالعينترىأنمايمكنأبعـدالىاألفقالىبشعيرانالصليب

وتمعئذاألبرارالمالئكةسمالنأعلىالىتمتدالمسيحمحبةانجبروم

طولهاوفىجهنمفيوالشياطينالشريرةاألرواححتىلتشملأسفلالى

ضهاسوفيأعلىاصىاطربقهمفييصارعونالذينالبثمرلنشملنثمتد

بعيدأالمدسيحعنفيبتعدونالتياريجرفهمالينالبشرلنشملتصذ
أنفيكفناالفكرةهـذهعنذهبرأننريدكناوانالصوابجادةعن

كلوفيعصركلمنانممماتكليشملالمسيحمحبةفىالعرضاننقول
ححهوفبلتالموتالىفيهوصلتالذىالمدىعنعبريوالطؤلمحان

الالزأنهارتفاعهاوفىالموتتختبرحتىنزلتعمقهاوفىالصليب

فاليوجـسد752عبفيناأليشفعيحياحيثحمفدالفييحبنا

عملهاليهيصسلالانعنوليسالمسيحمحبةدائرةخارجاندسان

يربحأنسبيلىفيءشىى2ايفعلأنيرفضلنالمسيحوحبالمسيح

ىببتلىفانهاالنسانهـقبليومتيالمعرفةيفوقحبانه10واحدانسانا

ذلكمنأقلوالنفسهاللهبحياة

والنهألمرسالةهذهفىالسالدةابفكزةالىممولالربولسقايجودثم
أنلنـايمكقكيالمحبةهذهتختبرأنيمكنأينءكلهافيهاتتكر

شعمبهمعججعونختبرهانجدهانااننختمبرهاوأقفجدهاوأنرلهسهانثى
لقدالكنيسمةكةشفياللهمحبةنحبدأننايعغىوهذايسينالقالله



اديةاالنفرالديانةفيالاللهانقالعندماوسلىجونصاب
تكونقدمنفردأءمماالدللىقانسانيذهبلمأيضاقالكما

يكوذواأنمنيمكنماأبعدنيسةاءأعضايكونوقدأخطاؤهاللكنيسة
محبةثنيسةانثسركةفيذجـدأنناااليكونواأنجبيالذيناألشخاص

الله

نلهشكرهضدماتمجيدبتسبحةحديثهالرسولبولسيختتمولذلك
كنبسمة11فيذلكملنةهوبهنحلمممااكثرلنايفعلأنيستطيعاللهان
المسيحوفي

المجيدةالمورةفيالكتابىالفصيلهذامنننتهىأنقبلاذافلنفكر

التىالحالعلىليسالعالمانالرسولبولسيقدمهاالتىللكنيسمة
والمرارةاهيةوالكرصارظةالمنالقواتقمزقهعالمافلهاللهقصدها

بالطبقةضدوطبقةانانمسضدوانسانامةضدأمةوالمشاحنات
كلأنهىاللهوكضةنفسهاالنسانداخليتصارعانوالخيرالشران

هذاتحققولكىالمهعسيحافيواحدةوحدةيصبحوناألمموكلالبشر
حبهعنالناسلتحدفالكنيثستخرجألنحاجةفيالمسيحفاناألمل

اليدهااالمسيحجسدهاافىحللممسياخدادفالكنبسةرحمتهوعن

ننقوبمأنللكغيعمةمكنيوالالمهسيحبعمليفومالذىوالصوتوالرجل
حبـةواتحلدكةضىفىوهمأعضاؤهاوبجنتبريعرفلمانبفلك

3كريعلماألنسـانيمكنفالالزمنحدودتتخطىالتىلملمسيح01
نوصلانلوقبهويمتلسهالشيئاآلكريعطىنيأوهويتعلمهلمشيئا

المسبحكنيهسةداخـلجمجهالمحبسفنكئأنيجبلالخرلنالمسيححب
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ابـغألىالضحل

بولسعالجوورالرسالةهذهمقالثائىءالجزييدأالفصملابهلى
ليـة113المسيعىاالببمانحقائقاألولىالثالثةالفمنولفىالرسول

أنفىاآلندأيبئموقصدداللهخطةفيالكنيسةوظيفةعنوتحدث

الكنيممعةءأعغسامنوعضكلجمليهيكونأنيجبلمامصغرةصورةيقدم

نبدأأبئبلوفياللهسـىقخطةفيبدورهاتقومألقللكئببسةكانأبظ
05هـحتفيالرئببىتانفكرأخرىمـرةأنفسنالنذكرالفصلهذاةءبقرا6

التوافقوعحماالنقسامسوقاليوجدالعالمهذاففىكلهاإلرتسالة
والحلبقةبماالنسعانضلىواالنسماقاألمةضدمنقمسمةفاألمةالخصابمفي

ءالجزبـينداثمـةمعركةنفسهساناالنداظفيانبلالطبقةضد

أنوقصدهاللهخـطةانالبثسريةطبيعتةمناألدنىءوالجبزاألسمى

كلفيصبحيبمالمسثطحلبمايجـدأنيجبالقواققوعدمالنننافرافذاكل
يحبباالختإلفاتفكلناالمسإلعفيواحدةوحدةاألممكلويصبحالبشر

يدخلأنهواللهفخطةالحواجزكلقسضقطوبذلبنالمسمببحفينتتهىأنا

أمقدسةوحـدةألموولجسهـيمسميهماالمعسيحفىالعالمالى

الموكزيقـدمالمسيحمفيسو01جديدتحاد01ننسميهأنمايمكنأو
حـدةشفىالبشرجميععينخمأنيمكنوبوالهمطتهحولهمنالذىنلوحيد

ردسالةفانأتتموأنتتحننقأنالوحدةلهذهكانانأنهاالوتوافق
فىاالذسعانعنيبحـثالذىاللهورحمةمحبةالمسيححقيقةالمسيح
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أقهيالمكئيسعـهوظيفةوانةالعالمكلنالىتصلأنيجبلمسيح
أنببجبفالكنيلمعةالبنسرالىلتوصلهالحببوذلكالرسالةههذتأخذ

ثيتحعىىالثتوالصودقخاللهمنالمسيحيعملالذىالجسعدذلكتكون
001بة

االلهيةالوحدةهذتحققالتىالمسييحأداةالكنيسةونتكأنفيجب

فيجلبمامالعظببمالعملهذافىتنجـحأنللكنيمسةكالوأنهاالالعالمفي

الحديشالىبولسيتعحولوهذامعيننوعمنالكنيسةئنسعمبهيكؤنأن

ألنالعظيمعملهاتتمأنللكنيسةكانانكزمة11المسيحىشخصميةعن

واالنسياناالنسانبينالكينهذافىالمصالحةلتعحققسيحالمأداةتكون

العالمهذافىواللهاالنسانوبين

بالدعوةجديروق

تئسئكواكمماأنلطألىآألمميرقناأنيـئهنمفأظئب1

ؤؤداعبماؤيالولىفمعإونمبـك2بهماميئتم3يآلمدغوغيجق

تخفظواأنينمختهد3ءبةألمحقفلغضكئملجايطمختيأناة
آلسالمسبرباطوخ8ىآلؤخدانية

دم

تكئمدعؤرجاقأئفماءجميئثمداكمؤاحدؤروخجسذؤاحف04

ؤالبإال6ةحدؤايةتغموثالؤاإنأحدؤارب55آئواحل

وفيكاصلكئملكلؤباآدكئلكلقلبآفيىدفئهلؤاجد
يلثبيخخمستأليتشةأفاليضيئاؤاجدرلعئهزلميهن7
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شئممايشءإلهآهإلىصعدإد5يفولفثذا8مميحلآهعيما
نزنةإإالهوفمماضعدنةأؤأما9عطاالآلئماسىأئثلىك

ؤكطأهوتزقيآلنوى01ءآففليزضيآاأقسماإلمماأؤآلأئفئا

ءآدليئتثدـكيلمواتآدئقجمييـع2فقفوهأنضأمححيد
101ةافإ

المسيحيهفلفضي

413فءإ

منوعةملبأىيـرنبطأوجماعةأيةالىانسـسانينضمعندما
بنلكيلتزمأنيخممتطيعاماذاالحياقمنعببئبلونيلتزمنهفيةرالبن
بولسيرلسمنمهذااسممهاالىءسىويجماعتهأهدافيعوقفانهالحيا

الكنيسةبثركةيرتبعرعنئحاءالمربهايلتزمالتىالحياةصورةالرسول
يحيةالمس

اهركابجوبكلماتتسطعالفقرةهذهمناألولىالثالثواآليلت
المسيحىيمانافيواألساسيةالعظيمةالكلماتمنخمساهنانجدخاننا

الكلماتهذهالىخلغفظر

المترجمةتةاليوناوالكلمةالتواضعالكلمةأوالهنالكا

كلمةفعـالهىالكئمةوهـذههنعكممطلعهىالئؤاضع
اللغـةاننقـسولانبخقنسئطيمـعفانناالمسيحىااليمانصاغها

الكلمةتاكوكاشتاالحالتواضعنتعبركلمةافيالفنوجدلليؤنانية
بأنهواضم11أسسليوسوصفولقدوضعياشميئامثناياهابينئخمل

ايعذبهولمالفخسـاظاظكليحـوىالذىالذهبىالصندوقذلكأل

فالفخمميلةنجةالمدميقبلالقديمالعالمفىفضيلةالقاالطعلىللتواضمع



اقديمافالعالمالكبالضابتيعنىالتىبيكنأمهىلوثنية

فيهمركوباهئمعيئااضعشاليعتبرولمباحتقاراضعالتوالىينظركان

التىبالكلمةتتصلكلمةهىالتواضعتصفكلمةهغالكاليونانيةوفى
ههلىومعنىهعينهمهىوالصفةهناالرسولبولسيستخدمها

فهـذه3حقيركفماتوكلهـاترافقهاالتىالكلماتمنيظهرالكلمة

الالبوديةصكقبردلاماتالكمعتستخدمكانتةاليونانياللغةفيالصفة

وضيعطعككيبرحقولثهمهطةهصممينالالهلالمة2سكمكدشكح

ينـموالذىالنبالهتتحعفكلمةوهىألثلمكمكغمكلخانعةدكم

وكشوعاجبنادائمابالتوافكانالمسيحفقبلاألرضعلىزاحفا

الفضائاطهقعمعقالتواووضعتجاعتالمسيحيةأناالوحقارة

تنـبعومنثاالفضعأئلسائرعليهاتعتمدالتيالفضيلةفهىالمسيحية

عليهينطوىوماذاالمهـسيحىاضعالتوهذايأتىأينفمن

عنبرناردقالالذفسمعرفةمنيأئىالممسيحىاضعتوالان1

تيجةاكمصتحقاانخهعدماالنسانبهايدركالتىالفضعيلةانهداضعالتو
ماببدفعأعظمهونفسهاالنسااجهيوأنصمادقةمعرفةنفسهلمعرفة

وانمانفسهعنمكبرةصورةيقثمأغلبناانالعالمهذافيالتواضعالى
كانانعمـانعنفصةعنالكالحياةفىاألحداثمركزنفسهيـرىأغلبنا

يضومبطالنفسهيرىفثافبالليلينامأنقبلاليقظةأحالمفييسبح

قدخطيبانفسهيرقنركاناللهبمنأوالبحـرمنعظيمانقاذبعمل
يبهرمتفوقاحمتاراالعبـانفسهرىيكانأنهكماالمستمعينسحر

مركزفيدائمسـاهوكانإكدالدوريةالقدمكرةمباراةفيالمثمماهدين
عندمايأتىالحقببقىوالتوافاالفسانهذايشبهوأغلبناالدائرة



فيوالغمألفياؤقتئملتاوأئالئينئاضغفاتنانرىعندماففسعناايخهنجو

األمانةعلىيعتمدوالتإلضحأهدافناقحقيقوفيالشخصعيةالعالقات
ورديةنظاراتادونألنفسمناننظربهاالتىالشجاجمةعلىيتوففانه

ونحببنفوسـناكفعجبالطبيعىحجمهاغـيىفىنفوسنابهانرى
افتاوذ

حياةجوارالىحيافنناخععندمايأتىالمسيحـىوالتواضعب

الكمالء6جاوارالكمالهواللهانمنااللهيطلبهماءضووفيالمسيح
بشرانناكهحقيقمـةالملستحيلعينولكثهسبفحصعباأمراليس

نقارنكناوانتفقيقهقأملالبواجبدائمامشغولونانناتعنى

ولكنناأنفسنـاتعنثرضىقدفاننااألعلىالمستوياتمنبماقالمشاأنف

انهافتاةننخلنفقضمفاتنانرىفعنعئذبالكمالأنفسمنانقارنماعن

وإبياذابمزففىمينالمتفهأحـدالىتستمعأنللبيانوالىممتازةعازفة

الكباوالذينءالعلمااولنكعنيقرأأنالىكبيرعالمانهشابيظنقد

همتازواعظ4أذانسمانيظنوقدالعلوممندائركبيرةمعرفتهمشبطت

علىيعتمدالنفسعهالرضىوانالمنبرءأمراأحدالىيستمعأنألى
بالرجلأوبجارناذواتنانقارإكنافانأنفسنابهنقارنالذىالمسمتوى

مندرجقكببرةنتالىمفقدتحولنانراههمنممنهاغببىأوبالسيدةأو

المسميحسسوغيهـوالمسيحىالمستوىأناالأنفسناعنالرضى
هنالكيكرنفالالمدستوىبهذاذواتنانقارنوعندمااللهكمالومتطلبات

ءللكبرياالمج

رنثحىسريقولذللظعنعبيرللئأخرىولسيلةهنالكج

خالئقوكونناالنعدوبأنناالممستمراحمساسنامنيأتىالتواضعانال

اخلقنافدواللهاللهخليقةفنحن



الترنيمـةعنـهتعبرماهـذاكليااعتماداعليهشعتمدنحن
يةالذجليز1

الموتمنتحفظنىالذىانت

ساعةكلمخاطرومن

انتفساناسشطببعأل
قوتهـكبدون

ءااألعزووالدىاقائىوأصدفصحتى

عطيتكجميعهم
هنانعمةفمامي

منحتقلىماسوى

شببئالسناأنفسنافمن

نعطىاننستطيعفلن
نأخحتدائمافنحن

مخلوقونفنحن

الخـالفثحضرةفاالتواقمعسوىالخالئقحقمنوليس

ةومعرالمسيحوهعرفةالنفسرؤيةعلىيبنىالمسميحىفالتواضع
الله

المسببحىاناجنتلا

تتمة3أ4أفأا

وهذهالوداعةفضعيلةعىالعظيمةالمسيحيةمنالثائببةوالفضيلة

وهاتانثهوالحمفنةءىهسكهاليونانىااللبعملزجمةهىالكلمة

ببب



تعنىماذانرىأنفلئخـاولواحدةكئلمةفيتـرجمتهمايصعبلكلمنان

لالكـةفىالكلمةهلهلىمعنياقوهنالكعليهفتطوىوماذاالفضيلةهذه

نيةناليوا

كثيراظيمالاليونانىوالمعفبمالمفكرأرسـطوثتحلقد1
شيئينبينالوسطبأصاآلالفضبيعرفأنعادتهمنوكاقالكلمةهذهعن

الحمفماتدىامنغالضهنالككانالجوانبمنجانبفعلىخطرفين

الصعفةهذهكانحابيذكماوفيمانقصهنالككاناألخرىأحيةو

بأنهاالوداعةأرسطوويعرفتمامابوطةمخفيبندسبالحياةفيموجودة

الوسطفهىلمانذةشبكيفيةالغضبوانعدامالزائدالغضببينالولسط

سانفاالنإقاالطاعلـىاالنسماناليغضبأنوبيندالشديالغضبيئ

بالضبطالمناسبالوقتفىدائمايغضبالذىساناالنذلكهوعالودي

الشخصأنعنىصذاالغضبيناسبالوقتفىأبدايغضبوال

التىاآلالمواءاألخطاأزاةغضعباستشيطيالذىالشخصهوالوديع
التىهاناتوالءاألخطاسببببتاتااليغضبولكنـهاآلخرينتصيب

يغضبالذىاألنساناذلكهوفالوديعذلكوعلىشخصياهوبهتلحق
يناسبلىىاللىالوقتفياأبـدغضبيوالالمناسبالوقتدائمـاق

الغضب

هيحفكلمةالكلمةهذهعلىاءخموتلقىأكرىحقيقةهنالكب

بزمامهسكيممناصاعةععلمتدربالذىالحيوانعإىتطلقاليونانية

تماماخاضععاأحمإيئحتىوأسننونستدربالذىالحيوانبأمرهأو

عاطفةوكلةغرييمكلبزواليبممسكيالذىهوالوديعفاالنسانذلكوعلى

واباامنوليسورغباتهلسانهوكلماتوقلبهلهعئفكئركلوكذلك

تمامأنفسعهفىيتحكبمأنأسننطاعقداإلندسانهذامثلإننقولأن



اللهاننقولعنحممانحميبولكنناالبشرقوةيفوقالذاتىكملتح01هذا

حـياتهاللهمموديانسانفمواالنمسانهذامثلمامبئسكي

الصغـةثظيمةالالمسيحيةالفضائلمنالثانيةالفضيلةنجدهنا

بزماميمسحلظالذىاالنسانفهوالكئيسةفيعضولكلالعظيمةالثانة
الوقتغيرفىأبداغضـباليولكنهالمناسبالوقتفيفيخضبحـياته

حياتهاللهيوجهاذىا5يهالذاتماتتقدالذىاالنسمانوهوالمناسب

اللهصذمهالذىالجذتامانلفهوفيهاويتحكميجحطتها

يهزلمالالذىالصبر

ئتمة43أف

ترجمةهىللكلمةهذهاألناةطولهىالثالثةالمسيحىوصفة3

اشجاهينفييسيرالكنمةهذهومعنىكلثطلماطمامإيوشانية11الكلمة

بسـببوالتىنننخـزمأناليمكنالتىالروحتصمففهى1
نالحخاماعنمعناهائنصورأنويمكنناءوالجزاالوعدتحصدمثابرتها

المثابرلمعليـهأحفلقمابهاليصفاستخدمهـااليهودالكتالهبطأحدأن

الرومانبببنأيامففىللهزيمةنتيجةالمسالمالققبلالتىالرومانية

أومعركةفيينهزموننحقدمعليينتصرأناحدعيعستلمالعظيمة
أنهمأبدايتصورالمولكنحمالت11منحملةفىينهزمونقدربما

لهميخطردمارثاكهاالخطرساعاتأعظمففىالحربيخسرون

فهالذىالروحذلكهوالمسيحىوالصمبربالهزيمةيعترفوابأنيبال

أيةءاايضعفالمدمئوليةأيةأماماليتخاذلوالذىبالهزيمةيبعقرف

النهايةحتىويننحمليثابرولكنهمثبلىاىههيفبطوالألمأوكارثة

2ة5



تميزاأكثرمعنىاليونانيةاللغةفيتحملالكلمةهذهأنااالأب

معالتعاملفيالضمبرعنللقعبيرالمتميزةاليونانيةالكلمةهأالكلمةفهذه

التهالروحعنتعبرهابأفىالكلمةهذهالذصافميوحناويعرفالبثمر
بأنهاذالكلههذهالبشفوتويعرفذلكالتفعلولكنهاتنتقمأنتستطيع

كلةتتجمـلالئنالروحفهىنتتقمأنترفضلىالتىالروحعنتعبز
أكثيىاننانتهولجدااسقاتصيالاستخدمنافلومعهاالبثعرمايفعله

الكلبهينبحوقدكبركلبمعجنبالىجنيابريعسصغيراكلبامانرى
هـذاطلىءوأثناعويهجـمويعضهالكبيرالكلبيزعجوقدالصغير

أنهاالتماماعليهىويقخالصغيرعلىيهجمأنالكبيرالكلبيستطيع

تحتملالتىالروحهىاألناةفطولأناةوطولانواتزصبرفىيحتطه
نتحملهالتىالروحااذشكوىودونامرارةدونةءواالسااالهانة
تحتملالتيالروحوهىالجهاالتتلكتستفزهاأندصنالبشرجهاالت

مزتدونغبىوكللطففىظلثقببلكل

العهـدأنهوالكلمة5هقىمعنعنفكرةلنامايقدمأفضلوأن

ولهةالربولسفيسألاللهعنوتكرارامرارايستخدمهاالجديد

8أناتهوطولوامهانهلطفهبغنىهببنتسثأمقائمالالتائبغيرءالخاطى

المسـيحيسوحأناةللمعنالرسولبولسوتحدث24رو
مةالكنيلماضحطهدىتالبولسالمسيحاحتمللقد161تيمو1

302بطنوحأيامقاللهأناةطولعنالرسولبطرسثويتح
اللهكانلفلو351بط2خالصااللهأناةنحسبأنلناويقول

ألجـلالعالممحامالننعديحىسخطهوفىبعيدأمدمنذبيدهلهوىبشرا
شرالبيعاملأناالنسانعلىويجبويحبينتظر3فاللهطاعتهعدم

ءبهااللهعامللالتىايأناةطولبنفس

اك



ألمسيحيهلمحبه

تنمن43اف

كانتاجبةاصفةهىالعظببمةالرابعةالمسيحيةوالصفة4

أناضحلرواالمممحيحيينالكتابأنلدرجةجثيداشيئاالمسيحيةالمحبة

اذهمااألقلعلىنقولأقيمكنناأوعنهاللتعبيرجديدةكلمةيخترعوا

وهىطالقاعلىشائعـةتكنلمونانيةيكلمةالستخداماضطروا

كامةبةالمعنللتعبيراليونانيةفيكلماتأربعففالكهشالكلمة

قاطعالوغبةبثممثلوتنضعمنوفتاةلربينالمحبةعنتعبروهىه

توبطالتىاقويةاالمودةصكنتعبروهىنممكلمةوهنالكسيةالجن

ثهيهمكلمةوهناللظاآلخرعلىأحدهعاوعزيـزينمتقاربينشخصين

هةككامةوهنالكةاألسداظالمودةعنخاصةبممفةتعبروهى

هوالكلمةذهاحقيفى11والمعدىمحبةبكلمةعادةنترجمهاالتىوهى

عههسبمعاطهخاشخعاملنافانيهزمأناليمكنالذىالحسان11

نسعىأنعن6ثمىيثنيذافانالسخصهذافعلمهماأنهيعنىهذافان

االقحيشتمنااليناءيزىوقديؤذينافقدلهالخـبرممىألتحقيق

يعنىبوضوحوكحـذاواألحلسانباللطفاالنحوهمننثسعرلنأننا

اننـاعاطفياشيئأليستالمسميحيةالمحبةهذهأنوهوواحداشيئا

بنـا11للصربينوحباانسانحبفىيقعسخصعنأحياناثنتحد
شـيئامتلييةالمعمميالمحبةهذةأناالطبيعىشىشكلليناءولالعزا

معركةاانأيضاباالرادذتتعلقولكتهافحسببالعواطفيتعلق

كريهحخصثنحـزمنالطيبالشـعورعلىالحفاظعلىالمقدرةفهى

هىالمسيحبةفالمحيةاليحبونناالذينأولئلونحونحبهأنيصعب

الناسلثك9أحتىنحمتاجهـاالتىالقوةانهافقالأحدهمعنهاعبركما
لمآلل



هالتإقلبواهقل11صـفةهىالمعسيحيةفالمحبةفيهمالنركبلذين

فىبرغبةيحسبأنوالاةالمراهمنءبثمىأبدااليشععرألنالمسيحىنخفع

فعلهمهماانسانكليرلألهوماأفضلنحودالمايسمعىأنبلاالننقام
معهاالنسمانذلك

الوداعةاضعالتوإبعاألالفضافلهذهلهاالمسيحيةفالحياة5

يحـةنصاناعممالماهىفضيلةالىتعودوهذدالمحبةاألناةطول

أنيجمبطايهمايكتبنالذأولئكأنهوالملحطلبـهالرسـولبولس
بهـاتتميزأنيببابخـرالمقدلسةالوحدةلأليحفظواألنبجتهدوا

بانهالحمحيحةالعالقةبأنهالسالمنعرفأنويمكنناالحقيقيةالكنيسة

المعحبحةالعالنخةهذهئاالسالعاهذاالوحدةهذهواالنساناالنسان
اسيحيألاالفضائلمنفضيلةوكلواحدبطريقعليهانحافظانيمكنا

الذاتامتفىفماالذاتتمحىأنوهوواحدءشىعلىتعتمداألربع
3مايهفاوهىحياتنامركمهىمشاعرناومادامتالدائرةمركزفي

الذاتوكممععننخـفعندماتتمفهىقتحققأنمكناليالوحدانيةفهذه
ذفوسنافىنفكرمماأكئواآلخرينفىنفكروعندماالدائرةمركزفي

اليستالذاتنحيهتسهسالذىالمجتمعوفىالسمتقتلالذاتان
بعضـهاتحاربوحداتتتتكونممزقةجماعةيكونواأناالاالبشر

قلوبناداصلالمسيحيحياوعندماالذاتتتميعنحمالكنبعضا

المميزةالحـفةجميعاهىالتىواالتحادوالوحدةالسالميحلعندئذ
الحقيقيةللكنيسة
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لتحالاكلهمملتمى

أ44اث11

عليـةتبنىالذىااألساسولناليقدمهناالرسوذبولسينقدم
المسيحيةالوحدة

الجسدهىوالكنيسةالرأسهوالمسيحواحدجسدهنالك1

مقـشممولكنهفيهالتـواغقممزقجسدلخمنيعملأنللعحلواليمكن
فاألفكازمالجسمـدفىةووحدتوافقهنالكيكنلمفلوءأحزاابى

عمةكني11دةوموتتعثرتتعطلاوالعقلالرأسيرسمهاالتىوالخط

ميكاتيكيةوحدةهورةانخاهذايتطلبوالالمسيحالعملأساسىءشى

المحبةعلىصلسةمووحـدةتكونأنيجبولكنهاثبثعريةضظمةأوادارية

اآلوورللعضوعضوكلومحبةالمسيحفيلمشتركةا

تعنهاليونانيةالنغةفىثلكمهكلمةانواحدروحهنالذ2

ههالواقعفىالكلمةءوهـذاءالفابفتحنالهيييأيضاوتعنىء
يدخـللمفاثاالتلساأنفاساعنللتعبيروالمعتادةالمعروفةالكلمة
يسـةالنجلمبعديحىىالوالنفسيموتالجعسثىنويخرجالنفس

الجسـديعطىئانذهوالجسدفيالروحعملوانالمسبحرؤحهو
كغيسـةفناللظتكوزأنيمكنفالحياألجسذيحفظالذىوهوحياة

ئلـهانتظارندةسالقدالزوحءالمريقبلأنواليمكنالبروخبدون
وصالةصمت

لمأفسنسرسالة41م01

02



نحوانتقـدمجميعاغذدعوتنافيواحدءرجاهنالك
تحنتلفقدفوساللناالمعظيمالوخذةسرنجدوهناالواحدالهدف

نحرججعانسعىأأافالعقائحناتختلفاربمابلتختلفبقبوأنظمتنا

أحالمسيافتداهقعالمف

األولىإلكنيسةاليهملتماوأقربانواحدربفنالك4
المقتضبةبارةالهـذههوايمانقانونصميغةفيايمانهاعغالتعبيرفي

انالرسولبولنأىفقدشأ011ة2فىربهوالمسيحينسوع

يسسوعنبأنالدضكاطفيهيعترفالذىاليومذلكينتظركانبلله
داكلكمههىرلهلنجخلمةنترجـمهاالتىاليونانيةوالكلمةربهو

مننرىأنونلمتطيعطالدارجـهاليونانيةاللغةفىمعغيانالكلمةولهذه

تستخثمالتىالكلمةفهىالرسولبولسهماقحمىالمعنيينمذجمناخال
اللقبكانتانهاكماالعبدأوالخادموبينببنهلنفرقألسيدعنللتعبيى

جميعاألنهممعاطونيرتهوالمسيحيهنالرومانىافبراطورللالمالوف
4يخثموتالذىوهوواحدوطكواحددسييمتلكهم

هنالكأنالردصـولبولسرايقصدالمواحـدايفانهنالك5
يمان11كلمةتعنىأنالمإلالنادرمنانهالواقـعوفيواحدمانايقانون

أنتكادالجإليدالعكـدفيايمانفكلمةايمانقانونالجديدالعهدأفي

لهامالذوقسطيمهببسوجميمالمسيحفيالكاملةالمسيحىثقةدائماتعنى
اتحـادفىمعابرتبطونالمسيحينجميعإنيقولأنيقصمدولالروبولس

يسوعالملسيحلمحبةتمأثاأنفسهمتسليمفىاشنركواقدحميعهمألن
ولكنممخننلفنايمانوبقؤانينمختلفةبتعبيراتتسليمهمصفونوقد

الواحـلءالثعىذلكعينههوإلزالفائههـذاتسليمهموصفوأمهما



جميعافيهيثممتركونلذين

الكنيسةلثخولواحدبانجـهنالكواحدةمعموديةوهنالك6

ألنكيامعموديةعادةالمعموديةكانتاألولىالكنيسةوفيالممسيحية

المسيحـيةالكنيسسةالىالوثنيـةمنرةمباثنيقباكانواءوالنمماالرجال

كانوقدباالبماناعترفاعلنيااعتباركلقبلالمعموديةفكانتذلكوعدا

فقدتشالجيصفرففيلينتظمالرومانىللجندىواحـدطريقهنالك
وملكهلحلورهلمبراألنجدالمخلحمايكوقبأنببخدسمأنعليهيجبكان

األعتزافاطريقالمسيخـيـةالكنيسةلدخولحدواطريقهناألوكان

يسوحبالمسيـحالعلنى

الرسولبولمهيتهواماذااآلننرىدعوناواحالههنالك7

العبارةوبهذهنالجميعأبولنهعنهيقراطانهبهنؤمنالذىااللهعغ
األبدالىومكرماواضحااللهحبيكوق

انهوليسالمسيحيةفىاللهبهيتميزىالذءوالئنىءشىأعظمان
تبسدأاللهعكنحيةالمسيفكرةانأبكونهوانماقاضانهوالطك

سكياللهاقكسحتوقىأالوهذهالكليفوقأعلىطمولثمبالمحبة
فقدالزمامايمسمكالالهـأللهفانألموبىاعتفمهما01األموربزمام
جماسبالطوفابئالربالمرنيميقولكماولكنفيضاناتهنالكتكون

إكلوباأيضاويقولاللهسلطانمنءشىيفلتففن9201مزا

فىتسميراألمورتركثمهاالعالبميخلقلماللهاناللهعنايةنجدوهنا
معالمـهيتخلكاللهأنتعملويدعهـاالساعةانسمانيمالكماسبيلها

وقوةطبمنثمظتعملاللهفعنايةويحبويعضدويسندويوجهفيقود

طيوفىالرسموللسبهلوصىءشىكلخاللومنءاألشياكلفي
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ولعـلالحياةكلافياللةلحضورمباركةصورةلنانقدمالكلمةهذه

أعنقـدلقـداقييناللىمنالفكرةهذرةفيأخذالرسمولبولسا

اريةذروحغهويةاإلرخانالنيركلمنأنقىتاراللهأناقيودتاالووا

هوحياةاالنسمانعطىمةأنيعتقدونوكانواصوزهاوأنفىأوضح

لتـدهاحبلسلىفيوحلتاكلتاللههىالتلىالنارهذهمننجذوذأن
عقـلوفياالنسانفىغورءىثكلفياللهأنسولالـلىبولمملىأعتقد

الحوادلثهوفىالتاريخفىقنموثالتىءاألسياكلفيوالعالمافياالنسمان

كلقهعالبمفينعيثمكاننايوضونوالمسيحيونءشىكلفىموجودفالله
ويمالهويحفظهشئونهيديروهوألله

عهةلناياعطا

1هـ47آفا

لقـدموضوعهبنحمرآجانبالىاهناالرسولطلبسببىيئحول
فىوظيفتممعنهنـايمابمويالمسيحكغيسةءأصكضإضفاتاعنتحدث

اوابستدأنلهميمكـنكيفعنمفيتححثبهومونبظالذىوالعملالكغيسةا

ويبدأالكنيسةكدمةفىامالهعتخداأفضلوعطاياهماهبهمومبىاتقدبى
أىعنـدموهبةاكلأنوهوجوهريةحقيقةيعتبرهماكانبتقدمبأن

فىمعطىهوالمسبيمانأعتبهيفهوالمسيحنعمةعطيةهىانماسانان

االمسيحىمتلكهايالتىالمواهب

لنافضيلةكل

وكأنصبرنا
اطاهزفكزاوكل

وحـدهملكه
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بأنفكرتهكدنيواميرالمزسفـرمناية03انرشمولبولستبسيخ

هذهوذجذجوهرئاختإلفمعايقتبسولكنهالهباتمعطىالمدسيح
ألملكعـودةيحمفالمزموروهـذابئوالسئالثامنالمزفورفياآلية

الزيتونبخلطريغطيمصعدانهأىعاليايصعدالمنتصرفالملكالمنتصر

جمـاعة4ءويحضحرالمقدسةالمدينةشؤارعالىليصلاالنحـداربدشدب

مربوطونواألسهىالشـواريحفيانتصارفييهسيرانهأىاألسرى
االختألفيأتىوهناةالظاكرلقوقهرةصواليقدموخلغهمنبالهسالسل

عطاياقبلتسبياسبيتهءالعالالىصعحتأزهىالمزمورفىفاآلية

86مزمورلماالاللهالربايهاللسكنالمتمردينوأيضاالناسبين

الفديةيصلدجهوعونأانغنائمومعهبيتهالىعادقدلنتصرافالظافر81
القخييرولنالخظظبببـاانتصرالتىالشعوبلهفعهاقأنيجبالتى

وأعطىلسنياسإىءالعالالىصعدالالرسوالبولسيجريهالذى

يطالبهالمنتمرإلظافرالملدكانالقـديمالعهدففىغطاياالناس

المسعيحفانالجديلىلىافيإماخهمويأخذهاوهباتبعطاياالناس

بينهرىالجهسفاالختنههـذاللبشرعطاياويعطىفحيالمنتصر
االلهيصلبالقـثيمعهل11وفييعطىالذىااللههوفاللهالعهدين

فاأللهالجبديدالعيدفيأماعطاياالبثمرلهميقأنعلىويصرالغيور

ماعندهكللهمويعطىللبشرحبهيسكبالمحب

سولهالرصبـولبفكزاذاثمالعمعارةاألخباررسالةهىهذهان

كلمـةامسئخـداملقدالكلماتمنكلمةسبببادتهكعابعببداسبحي
ثعيئـاوقياألنتهذاويقودهيسوحفيللتفكيريدفعهوهذاصعد

مجـدهالىليعودتركهعندماالعالمهذامنعيعمفيلقدر

معدالذىيحالموأنهىالرسولبولسمهايقالقىالعظيمةوالفكرة

12ئم



صأيالىانيعنىانههذايعتىفطذانزلالذىالمسيحنفسهو

يحبالزالانهأرضناعلىقحماهسارتالذىيسوععينههوالممجد

الطالالمتألمـينضىيثاالزالءالخاطىعنيبحثالزالالبشرجميع

وفكرةساةإنواايجاكامنالمنبوذينصديقالراالانىالحزيعزى

وحبالأبداينعمادـمجـلىالمسيحأنهىعةالراالرسولبولس
01ااسكتلنثفييقولونكما

ءالعالالىاآلنصعدقدكانوان

ءاألخايعيناآلرضعلىيحنوفانه

بشريتهمالناسشارك

ضعفهميعرفلذلذ
اأتعابناشاركئاا

اباسمناايحسلذا

ءالسمافييكرالزال

البكاعاااوكذمصراخهآالمه
قلبايخزنمافبم
نصيبفيهلهكان

ألهارثىاننااحز
خففهاآالخا

01البثمرتفإلممحبهوالزالصعدالذىسيحفالم

المسـيحصعدلقلىسولاليىبولشبباليخطراخريفكراذاثم

كلهإلعالبمليماوصـعدلقـداهالجالملبهجـريصعدلبملكنهءالعالالى
نكميأقةلهيمكنكانبالجسندعالمنافيببسوجنفعندمأبحضوزه



ولقنإلجسدبحدوددامحثضكانلقدالواحدالوقتفىوامحدمكانفي
سدالجودحشحررمالمجدالىعادوعندماجانباجسدهوضعاماعن

روحهنريـقعنالعالمفىمكانكلفييكوكأنلهالمحنمنوأصبح
العالمهجرشدالمسيحاثيعنالمالرسولبولسثظرفىيسوحفصعود

ةالعالبممالقدانهيل

اممنيمسةاموظفو

أنطـحالبغفؤآزشاذلـكؤنواأنصئناأئكؤهو11

يلوتألخل21ينؤمعلمزعاةشفىؤآلثرينمبمالمففىؤآه
ألظ31امعسيح5أمدجاصتمالطمـآلحذللمحلمجـيهطألمد

النسملىآلئمآبىنةخمؤممانلأتيداكلؤضايلمجمآصتآط
صحهألمهءملىقلمةىقيماممللىاملكا

1131أت

الكنيسةلنظامصورةلذاتقدألنهاكاصااهتماماالفقرةهذهتلقى

بولسقتفيالكنيسةبموظفىقائمةلناتقدمفهىوادارتهااألولى

الموظفينامنأنواعثاألثةهنالككاناألولىالكنيسةففىالرسول
سةكشب11ءانحاكلسلطانهاامتدصغيرةجموعةهنالكفكائت

وأحـدابحكانودةمسمتهمخئكنلمممنكثبرونهنالكوكان
وحيثمـاالروحمبمكقوثحيثمايذهبونمتجولةبخدمةقاموااؤلكنهم

محليـةخدمـةصندمتهمكانتممنالبعضهنالكوكاناللهيزشملهم
01واحدوبمكانواحعبجماعةلمخدؤدة



وكانةالكفيسةءانحاكلفيتقدسلطتهموكانتالرسل1

2116أعءسـوالكانفبرناباعثصرانىاالمنأكثريشماونالرسمل
عالث71إ5كوارسوالكانالربأخوويعقوب471

ويوذياساندرونكشوسوأ6ا2تس1رسوالكانانسوسلو91

01للرسوكمجزتانصفئانهنالكوكانت617روالرسلبينكانا

بولدنكانعنـدماالربشاهدقدالرسوليكونأنبجبوالفي
15نركورنثوسفيتكاالتىالمعارضـةوجهفىقهيثبتالرلسول

كؤلماربناسيحلمايدسوعأيتبىأمارسوالأناألستاليقول
وللربللننيامةثسـاهداالرسـوليكونأنيجبكانوتانيا1

الخائنايهوذابديالينتخـبواعشراالحداجتمعفعندماالمقيام

طوإكمعاجئمكعاقدواحدايكونأنهىمحـلهيحلمنموهالتكانت

اقيامةاشاهداديكونينممبأنويجباألرضعلىالمسيحخدمةمدة

اكانإلالرساطإقإنخولنيمكنناخاصةزاويةؤمن1222اأع

أننجـدبطويلةليستمنالةمنمدةبعدألنهلالنقراضطريقهمفى

هذامناونيرفعالقيامتهعاينواوالذينفعاليسوعارأواالذينأولئأل

كماالموهالتتظلظمأوبمعفىأخرىاويةفيمنأنهاالللعالم

قوةايوصلوالذىالممسيحيعرفهأنبايجالمسيحعنيعلممنفإنهى

01المقامالمسيحنخوةاختبرقديكونأنيجبلالخرينألمسيح

ءينبىثئمـخصاالتغنىنبىوكلمةاألنبيـاهنالكوكان2

لغءافإألنبيخاصمةبرسالةيتحدثءشخصاماتعنىبمقداربالمسبققبل
لمسـبيلوفياللهارادةعنالناسحدثوامابمقداربالمستقبللجنيئوا

المسذقبلعيط6بثعىبفبئونقدبالضرورةفانهماللهارادةعنالحديث

مالللةادةابىعحبعياتعلىتترتبالتىالنتائجعنالبشريحدثونألئهم
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ببعتبرونالناسوكانالكنائسرءأنحاميعفىيتجؤلونءاألنبياكان

الروحمننتبعاكنهاةوالدراسةالتفكئبرعلىتثأسدالرسالتهمان
هتمالمحعـادراوالعائالتوالبببوتلهمتكنولمجماثسرةالقدس
ارادةببعغوقكنيسـةالىكنيسعةمنيذهبونفكانوامنهايعيشون

مدةبعدالكنيسةمنءاألنبيااكتفىوقديخـعلواأنأمرهمحسبماالله
ءاألذبيااخغفىألجلهاأسبابثالثةهنالكوكاذتبطويلةلميلست

فوخليفتهممااالضطهادوقتفىعذبوامنأولهماآلنبياعكان1أ
منأولفكانواتللتخفنىآلوسـيللهمتكنولميالمخاحكمحفوفةكإنت

األيمانألجلهبموتون

لىالمنخالمهاتطوراكنينعمةافبنمولةضسءاألنبياأصبحب
خدامهالهـامنخلمةهيئةؤاصبحتلحليـةاالمومنينجماعاتهقطورت

مالخداخاقاحتىلحؤيلوقتيمضولمالمحبيةوادراتهاالدائفهن
القدهلسببؤايغوالقلحالمتجولببن3األنبياأولثكبتدخلذرعاالمحليون

دائمـالعرنيالثابتونوالخدامالمحليةللكئاثساألحيانمنكثير

ءنبيـاالأنمنهاالبدأالتالالنتيجةوكانتالمتجولينالمبثمرينالرفضق

المكانوالمستقرينالثأبتينللخداماؤأصـبحفشبئاتثتمـيئاالختلفوا
األسمى

اإيعمتخداماءلبممـومعرضةنجاصمةصفةلجالنبيوظيفةكانتج

منهمالبعضءوإسـاعظيمةمةخانةالمقجولينءنالنبيأهكانت
شعياحسايأعـلىخزفـةةلحياعذرافنهاوجعلواوظيفةامأللسفخد
دأريةا1الشثونعنتحـإلثذاالتىالكتببموأقزارؤهاالتييلكنأئس

نمأرعثاالثنىلالرلتيليمألأىدمثكءاكقابهوأنكنيسةق
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مكانةبوخمموحنمجـدالكنابهذاوفيبقليلمسمنةبمدكتبلذى

الكتالمجنظابمويقدمحـولهمتحـومكلنتالتىتالشبهااوكخلكءاألنبيا
بأنالكتابيعمذلكوبعدبمتستخدمالتىوالمملواتالفرائضتأدية
لركسـويراهاالنتبالكيخيةالفريخمةيمارسأنقالحقلهالنبى

هذالكأناالىأخحمورةيختارأنفيرغبإدطالعادىبالشكلملتزم

المتبولهىالنبإقيقولفهواكتالبااهـذااألخرىاعدايقوبعض

رغبانأماالظنائمعاحدىشعبمعيومينأويوماقيقأنيمكن
ذبىطلباذاإفاضاويقولكاذبنبىفهوأيامثالنةلمدةيبقىأنفى

وكانكاذبنبىفهـوطعاماأوماالمزعومتجللحظةفيلصخ

كانولخدتصةالكنبفئحقااللهرسلهمءاألنبياكانعندماوقتهنالك
الرسوليبولسايامقكذلكايمامر

عصرالىيفتمونجولونالمءاألنبياأولئكأصبـحعندطوقتءوجا

وفيالوظيفةذهنهبمسمعةبعضهمفيهأصروقتءجاكماواتقغىعضى
تماماألوظيغةهذهاختفتالنهـاية

هبميمتجولينأيخماونالمباثبوكانالمبثسيوناهنالكوجمان3
الرسـولبرلساولبقـولبالمرسلينماليـمنسميهممنبهونيثم

همأولئـككان43تبمو3المبشرعملاعملاللتيموثأوس
عاينواالذينالرسلمحانةلهمتكنفاللمالسارةاالخباريحطونفين11

بوجيتىيعمااكانوينتالءاألنجببباتإفيرليخقولماوالئسلطانهمالرب
الذينألعاديينالكنيسمـةمرسدىجماعةكانوالكنهمالقدسالروح

قبلمناليهـاطتمعاقدايكنلمعالملانمسارةاالخبارةقصةحملوا
مجردسـوىالمجهولينالمبشرينءهؤالعنالجديدالعهدلنايقطمول
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المسبخاسبماحطوالذينالخدابمكانواأنهمالبعىأنهاالسيطةبشارة
شيئااسمائهمعنالثعرفكناوانالعالملكل

العبـارةهذهأنويلوحوالمعلمونالرعاةاكهناوكان4

ومنمعلمينكانوالقـدالناسمنواحدةجماعةالىتشيرالمزدوجة

كألفيوظيفـةأهملونيشخكانـواانهمنقولن3يمكنناخاصةزاوية

ثسعبخدمةالهمستمرينمستقرينبلمتجـولينيكونوافلبمالكنيسة
مثلثةوظيفتهمكانتوقدمعين

الكنيعممـةفىجـداقليلةثندصاهنالككانتأنهنتفكرأنيجب1

فكلطسنةوارنجعمائةبأنفهذلكبعداالالطباعةقخترعولماألولى

هدالححتمخلفىالذىالكتابوكانباليدينسخأنيجـبكانكتاب

المسيحقصةانيعنئاهلىوكانحبنيهاخصممينحوالىيكلفالجديد

تكتبأنقبالشفاهافنمب4قصةتداولواولقدشفاهاتداؤلهايجب

أولمكعائقعلئوقعتالرىالجسـيمةوليةالمسؤكانتطويلةبمـذة

قصةاببعرفوأنوظيفذكإافكانتاالنجبلقممةيحقظواانهىالمعلمين

حيـعاةبقحعةلهنممدينونونحنلالخرينيبلغوهأواناالمنسيححياة

الكنيسةثتداولهـاالتىلمسيح01

مباشرةثيةالـهىمناليهادخلواغدللكنيسةجاؤامنكلكانب

مدالمسـنبحأنسـوىالمدسعيحيةعناالطالقعلىسيئاعرفوايفلم
ن3ويوضسحـواانلمينالمواجبفكانولذلكقلويهمعلىاستحوذ
منالكنيدبعةالىجاؤاالذينالمتجثدينألولئكالمعسيحىااليمانيعلموانا

االيمانعقائدىيوضنمحواوانيعلمواانعليهميجبفكانالوثنىالعالنم
لمدينونونحنعاتقهمعلىالعقيدةءنقاوكانالعظيمةالمسعيحى

2أأل



01اليناطريقهفىهوفهتحـريوعدمالمسيحىااليمانءنقاعلىللحفاظ

الكنيسـةكانتالوتتكشكوفىرعاةأبضاالمعلمونوكانب

وكانالوثنيـةمنزاكربحـروسطفيحـمغيرةجـزيرةمجردحيةالمسي

أحانواالوثنيةةالحيطمنجـداقريبينالمسيحية1الىادخلواالقين

دائمـامعرضإنكلنواانهمبلالوثنىانعالموىلعثىدائمانمعرضدمي

فىيحفخلوهوأناقطيعبايهتموابأنالرعاةواجبوكانالوثنيةللعودة

ييوسعههومأيامفمنذاامهااحترولهاقديمةكلمةراعىوكلمةسالم

نفدمعايسـوختأطلوقدالثسعبراعىيدعىالملكأجاممنهنأننجد

اليالرسـالةكاتباوبقولول41و11ا01يوالصالحاعئالراسم
ويقولط32عبالعظيمافالخرراعى4لذبشوعجمنانبيبئالعبر

عليهأظقكما3هبطأالنفوسراعىانهيسوععنيطرس

افهخريرعىبأقيطرسسوعبأمراوقد4ءبط11عاةاللىارئيس

أنعليهميجبانهمنأفسسرقمسوسبولساحذروقد1261يوأ

وثحثه0282أعأفبهااالفدلهسالروحقامهميالتىللرعيةأيجترزوإ

اعىالرخعورة2بط01اااللهرعيةالكرموبأنالشيوخيطرسي

يهتماإلذىالرجـلذلكهؤوالراعىالجديدالعهسدافيتماماثابتة

يبحثاالذىالرجلوهواألصبةاالماكنالىالخرافويقودبالقطيع

الحنرافعندافعيالذىهوثانيةابهافيعودتضلعنعماالخرافعن

ذلكهواللهخرافوراعىا3مر1لزمانألجلهاويموثاأعدائهاضد

ويبحثالحقيطعفهمالذىممقلبهعلىاللهشمعبةيخملالذلىالرجل

اويحطمأوذىهثيقـدماكلضمـحىعنهمافعاوييضلوناعندماعنهم
بأنهعليمسيحىكالفانهرسميةوظيفةلينستوهذهايمانهميشوه
إخوتةكليرعى



الموظفينلف

تتمة31اا4أف0011

يئلصةاالكنيدمعةفيالوظائفانواحالرسوالبولسذكرأنبعد
بهيضرمواأنيحاولواأنيجبوماالموظفبنهدفعن

والخلمهثفامأمؤهلينيصبحـونيمسةالكنءأعضاأنهوهدفهمإن

تللغايةفةطريكلمةهىالتأهيلفكرةعغانرسعولبولسيستخدمهالتىا

اليوناذكالفعـقمنتشتقالتىهطكهاليونانيةالكلمةأانما

أخـداجـدغنللتعبيرالجرلحةافيمتستخحىدالكلمةلألءهدثكثنثميكن
علموفىحالمجوضعـهالىمفصلاعادةأوالمكسمورةافاألحلر

الحكومةلتتمكنالمتنافرةالعناصرتجميععنالكلمةتستخدمالسياسة
عنللتعييرلكلمة01ههمىتستخالجعيدالعيدوفيأعمالياممارلبمةمن

يممبجحتهءالمسىيلباتأوعن11191مرقسالشـبماكااصـالح
61غالحسـةالكذيثشركةفياخرمرةمكانهيأخذألناصالحا

الشخصيهأومحاالشىوضععفكرةهىالكلمةهذهءورامنميةالرئيابفكرةهـ

أنهوالكنيسـةموظئأعمذانعليهبكولطأنيجبىالذابحالفي
ويبحنوابيمويهتفواويقودوهمؤيعاؤنوهمالكنيسةءأعضايعلموأ
هـاعليكونواأنيجـبالتهابالمورةايصبحوالكىيضلونعنثماعنهم

زمالتءلبنالولكنألننحخحىلمجدهالاوظيفتهيشغلهالكنيسةوموظا
0111الكنيسةداككءاألعضا

الميونانيةالكلمةالخدمةعفليمستوانهواالكنيشةموظفىوهد

هـذهءورافنالرلبسيةعألءكاوالفكرةهههىالخعمةجمنتعبرالتى

الوعظهوليسكنيثمنـسة11عملانالعمليةالخثمةفكرةهىالكلمة

هو2ليمممةالكنيموخلفغملأتالعمليةالحدمةاولكنفقطوالمتعلينم



الكنشةودستوالالهوتيةايماموروالمجادلةالحديثبمجرديقومن
وللذينءللفقراثةالعمالخدمةتسمتمرلكىالكنببسةوظيفتهيشغلولكنه

01اللهععبئمنبالوحدةيحسون

المسيـحجسدءبناعلىيعملواأنهوالكنيسةموظفىفهثان

هوائمالدوهدفههملىيفاثىمهبنانشاطدائمأسةالكنيموخلفنشاطان

المثمماكلاثارةأبداهثفهنيكهولنأبداتنقسمفالالكنيلمقتبنىأن

صيجنتقويةهودائماغهدفهتماماالمشاكلأتنتفلكىدائمايمممعىبل

11ءأبدااضعافهاعلىيعملفلنولفلكالكنيسة

أشرناالتىعمالفاذهمنأعظمافهاهلىالكنييمحةلموظفاتاالا

أنااليومماايتيمارس11المبانصرةاألعمالنسميهأنمايمكنالببهاهى

الىالكنيسةءأعخعايحمالنهوفهـدفههذهمنأعظماهدافاايضاله

والجماعاتاباألخزوقتننبأنبتاتااليسمحأنافيجبالكاملاألتحاد
تاالحتالظإلىيؤدىءثصرأىبتاتايفعلالأنجبويالكنيسةذاكـل

الىنيمسةالءأعضاوبفثالهبتعاليمهيقودأنهؤافهدفالكئيشةداخل

الرجولةإكغبسةاءأعخماليباأنقووهدفهيومكلفةاالتخادمنمزيد
أنيمثنفاثىاكمالامغأقلليسآلعضانمهاالكنيسةوهذفالكاملة

ايجببمابلهوقورةمحترمةخياةمجربأعضاؤهايخيابأنالكنيسةتقنع
ةالمسيحـىإلاكاخاالأعضائهاحياةتكونألنالكنسيةتسعىأن

يكوناناليكنهدتالىالذكايةفيالرسولبولمسيصلوهكذ

منميممتوىالىأعشماؤهابصلأنهوالكنيسةفهدفخهأعظمهنالك

أنجوسيبجأاعتادوقدالمسعيحءبملبانقارنةنقبسهالقامة

جنمميعاالعالبمهذافىينيبأنكانالمهسيحهحفانجريثةعبارةفيببقول

222



عنلإلبالكنيسةوهدف8انسيحغرارعلىسأناءالمسحاألن

المعمحـيحيمسؤعصورةحياشمننتعكسونسارجاالنننتجكونها

ذاتتمرناينتحبيرنعسفليكانتالقرمحربءأثناانهيقولوننخدبمه
كانسريرعلىلتنحنوتوقغتمستثسفىفيالمرخعىعنابرأحدفيءمسا

وقدلمألىبألنلسـبةالمسيضهوأنتدوقالاليهانظرحندىفيه

مايجبهوهذالماثانيةالمسيحفيهيعيششخصدبأنهالقديسعرفؤا
الحقيقيونالكنيسةءأعضاعليهايكونأق

اسمحالمفىالنمو

ليؤمفموجمآئفمئااأظفابغدلممافنـكونآلاك4

آلغمآللمكميدةبخبهيناسىلألغلبحيلةريحبـئهل
آئذىكدجمإلىاشثئكلييننسرلمخفأهآقضادللى51
مآأمركبآأجسملآبهلضةلمالذى1ي16أدلمنيغأسىآلر7فو

خركلقيلمهـأعليكملجبمحتمفحلكلوازرلمنابضمؤلممة
أئمخئزهفينةعصلبئشآئ2تمويخثهل
04611ة4أفبا1

منففـاألحفايئالقنججالإلونءأعضمعإهنالألكنببسقكلفي

تحشتهفهمنجديدءثعىأىفيالزغبةنكليهمتننيطراألطفالايثمبطودآ

شخبههانخرتأثيرنختدائفاؤهمالذينفيالمسقحدنةءاألشيارخمة
لمورافيالتركبعنقعصبيائياضعفاعغدهمانكمااليهتحدثوا
أموزفيالثممعبيةالمستحدثاتتانيغالتاعلمناويةاسياألسااليمان

032بم



أنالتاردضويـعلمنااألفيالىاتدومالكنيسمةأقاالوتمضىتأتىينال
الكنيسةأناسالإيسقطونثمأسماؤهمتلمعقدالمنتقلينوالمبشربنالمعلمين

حمةالكؤيداخلءداهوالجادابقوىالطغامواتحوم

مولاالحتراسيجـباالنـاكمنجماعةهنالككنيسةكلوفى

التىاليونانيةوالكلمةالناسيلةعندمولالربولسويتحدث

الطاولةهربئالتالعتفيالبراعةتعنىكانتلحهـنكطهىيستخدمها

ءوذكاببراعةمانااليضنبعيداالناسيقودونأشخاصدائماوهنالك

يتحدثوناباساأنفيهنعيشتالذئالعحـراتمميزومنحاوالتهم

المسيحىلةطويسعنينمنذعنهيتحدثواأناعتادوامماأكثرالدينبكن

بارعة11الحجـجكثيرةأرريأنفئيوابأنغليهالمسيضىالشابوخاصن
01اللهءوأعداالكتيسةءثمدايفدمهاالتى

الديغيـةالتعاليغرياحتحملناأنتتجنببوأحدسنبيلوهنانجك
اللنمووذلكءاإلفكياالبشرمجاالتتخدعناأنتجنبنوانيدةالج

ببوبماكلفيهالييد01الماباالضزكياةنحيوبأن1المسيجفيالمدنمتمرإ
انجتسمداأانذأافيقو0011أيحثماخرلمى6خمورألانزلئئؤأليولسويستخدم

ءجزلىيقومعندماةئكخابعمقيقومأنعؤيغعمتطيجيدةصمحةفايكون
بالربطمقصلكليقؤموعفماءااألجزلجقيةصعاتنمسيقفيصىالخاججمله

الجسدئءنجزكأجعوملىوغن1نجينفايربطأزلمفروضاءاإلجمضبابين
بولسيقـولوبخهؤنمابفأننصيبهثنوالذىمنهلمطلولبااوراجا

األمراهذاتحققاقالتستطيغولكهافلدننشبهالكنيسةإنعوللرس
األعخماكلتحتاميظعضمويلىحزكليتمموعندماهوالرأسحقايحالمسلكنمالبم
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منبنوجيـهالسليمالجسبمفىعضموكليتحرككمالمالمسميحالطانطن
01األعقل

فىقوياالمسيحىللشخلكيحفظأنيمكنالذىالوحيدءمىواث

يحفظأنيمكنالذىالواحـدءوالثمىكوايةطضدوثابتااليمانإ
النىالمودةعادقةهوةءالكفامنمسعتوىوعاىقويةبأسرهاطالكني

الجسدلكلالموجهلوالعالرأسهوالذىيشوعالمسيحمعألتنفصم

االئئبذهامجبى11ثهـعاة11

بفذنافىفبهواتاإلأدقبأآلرفوأثثهبمالمذافآفبرل01071

برمظلمئمأدفافجنئئمذبعطليفمأأممابئزسمايئممللطبهمما

ييعهغالذيلحفلألممععبطأفىحياهعقاؤمشخمئونافـكماي
ئوأمنت01لجممناءأاقذققدلرئمأدلؤيئأ91بيملمقفوطةيخيهبتمتبـلى

أئتئممأوأألةءأاللتغفينجانمهةاككالجضملكلفئلمهنفوشهدنما
لختئمجمقموةشقذتبئةنجئإن13فـثتميحهآهرواتتعلهفمااأ

ألئممرضجتهةصتخائواصميأدط23وعيئقحقفوكمآفيةص
لغرورآهعـواتلىشنجخسبآقايمديقلحأهانلفائيمابقأل

جديآهننمانيؤتثلعسؤا42ءكمثزمبزوحدواؤئلجد2م
11أؤقداشزألحقلمبرأهأفوقببحعلمخأوق

713أاف

أفسسررسالةةيم
522



أسـلوبعنليقلعوااتجددواالذينالرشولبولسيعشحثنا

بولسويننقىللحياةصاالمسبأسلوبالىيتحولواوأنيمالقحياتهم

األمملحـيـاةيةالجـوصالخصمائصمايعتبرهالفضهذهفىالرسول
جهلهمبسببظلمةفعقواتحتهااطائلطاألتافهةبأمورتهتماألممفا

يدصتخـدمهـاالتىوالكلمةقلوبهمغالظةبسببألهافغالكلمةقأتىوهنا
وفظيعةكئدنجةيونانيةكلمةهىغالظةبكلمةونترجمهاالرسولبولس

والمتىههثيمالكلمةمنمثسـئمةالكلمةوهذهفهدككلهميالكلمةانها
أحسمبحتثبمالرخاممنضألبةأئممداألخجارمنوعاأصالتعنىكانت

تتخونالتىالجيريةادالموعنتستخدمفكانتالطبيةاألوساطستخدمت

جييى11التراكمعنتمستحتتموهىتسماماحركتهافتثممللصلالمففى
يعتبؤالذىالتراكمالتغثمسرواإلحكانحيثيتكينالذى
التابمانالفقلىأخـيرابخلمة11وتعنىسماالعظاممنصاليةشد

قحجروقدقماماجمدقداشيئاتصمضفهىاالحساسعلىالمقبرة
حياةانالرسنولبولسويفولاالحساسعليقوةكلمعمافقدلدرجة
علىقدرق11معهآدتفقلعرفيتحجوتقدةحيا1مهىذلكنجتممبهياألفم

صنوانهاالتىاألبباتفيالخطيةاعنبرنزوويرتكتبفقداالحساس
ثعمامبصديقالىرسالةال

حعغيرةخطلةقدرأغفلت

ءاالخفاومخاطر

لللياولكن

اخلالىببمصفكم

الشعوويجمد
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اليهتفودالذقالئخألشـغهوالخطيةمنالخزحالىاعيلىماان
أنالفسـانلبمقغفالالخطيةخطواتسلسلةنميزأننسمتطيعفاننا

ويفزعالحنطيةيحنشىالبدايةفيانهواحدةدفعةكبيراخاطئايضبح
أاذاولكنـهواألسحتبالتأدببباقلبهفىيحـسةءيخطىوعندمانها

فيفعلوشعوراحمسأسكليفقدفيهوقتببأتىالخطيةفىاسننمر
تحجـرلقسعىاالحسعاسمنذرةدونالجبينةعاببندىالتىءاألشيا

الوننيةالحياةألسلوبالرسوكبولممىوجههاتهامأعظموانءضمير

منخلواالحيـاةتحمبححتىالضميرتحجـزانماالحيـاةتلكأنهو
الحممماسا

ثممنيعتينايتيئيونانكلثعتينأيضـاستخدميالرسولبولسأناال

لكلأمفسـهماسدهاهبماتفيقولالوثنيينحباةأسلوببهمايحمفا
انهنمويقولنجافاليعظواالنظيفغيرالسلوكأنواح
هماذلعزبايعبرالتىكلمةوالالحسىفقدواقدهمأذلكفعلوا

هـذهآفألطونوعرفهيهغكهلماليونانيهالكلمةهىالحدميفقدوا
بلنهـاآخـوكاتببريعرفهاصفاقةأوةوقاتعنىبأنهاالخلمة

ابأالخلمةهذهانجلىبساالقثيسويعرفكالذةلكلد1األستعدء

يـبالتأالبمتحمـلعلىقادرغيرفيـهءالمريصبحالذىالحالأل

أنتوقعحانهىالكلمةلهذهمميزةصفةأعظمأناالوالتهذيب

يوصعفناالذيءالمرانإالخطيتهيخفىأنعادةيحاولالنمرنرالرجل
يبالىالفهؤالعامالرأىيقولهبمايبالىالالذىهوذلكالكلمةيهذه

الثممحنصيةركباتنهاستمتاعهسبيلهفىالحياةممويخدشالعاديةباالخالق

همخطاياايحنفواألنثدفعهمءالحيامنةباقيبخيةلديهمالناسوأغلب

مادامالمشبنةأففـالهيرىبمناليبالىالكلمةبثذهيوصفمنأنأ
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يفقدلدرجةفساناىإىتتسلطأنللخطيةفيمكنمايريدعلىحصل
تدراتالمتيننعاطىمنيشمبهانهبالكرامةاحسماسوكلءحياكلفعفا

فيهايرجودرجةالىبخملقدانهاأل11البدايةفىاسرايستخدمفافهو

بـحيحوقدعلـهخملىيأحمبحالذىالمخعراطلبفيويلحبلعلنا
وقداامخموريراهبمنفيهااليبالىلدرجةللصسثـرمنستعبدااالنعممان

راهبمقفببثاالببيالىلدرجـةنتفسطعايبأنالجنسيةابرغبانهانساسمحي
خاخعـايصبأنيمظمالوثنىالحباةاتسلوبوانرغباتتلكيشبغ
4بالحنجـلالحنبيعىوزالثسهفيهاءالمرأيفقلدرجةللخطيةتعبداوص

كالبهائمفيصبحانساناكونهفيأالنساناليشتمروبحسلك

والكأمةالطمعفىذجاسةكلعامالهذاكليفعليحىالمدروغ

خرىكلمةوهىأهعنعالكلمةهىهنايستخدمهـالثئىأليونانية

قدكاالمتصلطمع1ابأنهاالكلضهذهاليونانيونويعرفبثمبعة

هاعرفوأنهمكماللعتـة01عضابتهىابذ0انتمللظحبالبةنهاعرفوقا
إنهاالاعنهاقالوامالالخرينملتفلكفيلمثصروعةاغيزالزغبةالبةنفا

سبيلنةافىجارهينسحىألادفمأمستعدااالنممماندتجغللتىأالزوحثلك
غبسةالتنكعنعبراتكالكعهالكلمةفهذهاةالثممخصيةرغبائه

سرقةالىنسـولثالتىالرشكبةأو10قيبمالناأكثقمالتمللثقىالجافخة

بيلةسفياآلخرينعلىيدوسألنءالمزمععقالقبىوالمإديةننيابا

االشساقذلكروحانهـائعسبةالجالخطايا11لىاشتقوأهدقةبلوئجا
ءالمريمستخاإطلذى01ساكاباألواآلخرينشعورنججرحاليبالىاالذ0

101اأهدافهبملغماذام

ماألممىالعالممفيمربعـةءأثممياثالثةولبايربولسرأكماوقد

حتىتماماتحجابوقدسالناقلوبراىلقدالمسيحعنيلبعيدألعالم
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عليبئتسلطتوقدالبشررأىانهكماالخطيةيفعلونانهمدركواهي

الراقيةللحياةءمبلدىونسوبالخجلاالجساسافقدواحتىالخطية
يبالوالمحـتىونوازعهمببولهمعليهمسادتؤقدالناسرأىانهبل

يبلغونمادامواايحـحلموذالتىةءالبرااويجرحونهاقدالتيبالحياة

اخطسايانفمسهىهذهأننجـدالصورةهذهنتأملماوعنرغباتهم

نمنالحياةتهاجـلالتىالخطايافهىاليومحإلمسيبدونالعالم
لبرةكبنةمديكلننموارحبهاءتمتلىوالتىجانب

مفالةمنتخلحمواقدذوايهـألنالمؤخينالربمولبولسعتحثويم

اسلوهاخلعـوافيقونطحيةبصورةذلكعنوبعبرالحياةهذه

جديدةمالبساايسوااومةالقديالمالبسثخلعونكماالقدليماحياتغ
يعطيكماننليمكنالتىالقداسةالبرااوالبسوامأعنكنمحنطاإلكماحنلعوا
القبيخـةةالصوهذهبمثاألالخطيةتصفقليلةاعباراتهنالكاياها

اللهطريقفييبرويسمالعالبمأسلوبيهجـرألناالننسانوتسمتحث

01الحياةهقتختنىانلمجءأشيا

بالصدقاؤتكلمؤآهلكؤبكغعئنحؤاأظالكذ3ه

اغضئواؤآل162لحغكلآ4أئكفيمالغضنايبؤقمفيؤاحدكل
ميلميإاتغبمؤآل72كيطكمهعلبنمئالمثتغركبال3ئخطعوا

تعبطيبالحرفيليئيدماقألمعمارقلمقرآيثحيأل082نا
اخانيلجلممبيغطبأنثألبممديثهزلمـكولطعالمماصكامآل

صاصالماكاللللكفواهكمءمنيةزبهالةتضرئآلا93ا

2طة



ؤآل03لمسمامعيهقيغمةئخطبكيمألحاتجةبحمافىلمئئ

ءألفدامصوهتختغئخبهالذىسلفدكىآاآدثلىروتخيزئوا

ءؤعحماحؤكضبؤلسخطمرارفهكلهلئيـكبمينازغ13
نحوءبغضكئم2اللفاؤكونواءخبمثفىكخؤقخديف

فيايفإألئهئهعهـامحاكمياحميتملثمفوقعـيهطبغفى

انمسيح
2بم452اف

فانـهمسببحياانسانيصبدماعننهأالرسولطبولسقاللقد

عغحـهالمتغنىقدمعطفاجليخلعركماالقديمةالحياةيخلغأنيجبأ
اةالحيامقتختفىلنيجبالتىاألثسياعنهناالرسولبولسثيتنحح

المسيخية

هـذافيتبوالثحذبأىكفبهنالككونإليأنيجب1

بديكوقالعذوهذاالواألعثالكالكذبطالكةذوعاواشذليسالعالم
الدكتومويقدضعكحوفىنكليرأكرىأحيانفينيكيبينماخعمداأحيانا

أضفالكعودللةفيقولاألطفالطبنتشئةيتعلقطريفففيمانحميحةجونسون

اافألالنوأكدىاربجوسىحئثفاذاالحمدققولاخذااعطىدائما

التدعىخزذافذةعبجواحت4اتطيقولونةالقحيـروونوهمبهمواذا

اليـهديقنئماقتالتعابمنحإنخاافوراالخطأصحـح3شويمراألمرهذا
الكخببسببليمونجلكمببنجالكنملىفانعالمالحقعناالتحراف

اننـاجـرنسوندويرىالحقاهمالبسببهومااربقدالمتعمد

ذقـولأنلنحاأثةيمنعمفننتعمدأنعلىغاأنفسذمودإنيجب
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تالقصضالحدىالرتوثعبعضنضيفأنالممهلمنانهلصدق

دأمزبقيامناعدبمعغفااعتذاشمنقعنثماقصةنختلقانالسهلوكأل
بالكفيرءمألالعالمانالموكدلمنوانهءاألئنعيامنءشىعملأووراأل
األداالضلهثحةخاصعاجهودايتطلبالحقانئواالمتعمدنجيرالباطلمن

كثرهذايكهنوقدالمممنتبكعىمك11كذبإلىباالضافةهنالكان
عنالمتسـهورةعبـاراتهاحدىفىمورواأنعريهويتحدثااراانتشـ

ممانانيحممتفقدذكرههاعنالناسصمتالتىءاألشياخطورة

علهيوافقوبحممتهجتكلمانعليهيجبكانبينماالمناقشاتاحدىفى

بينماوالننوبيخالتحذببرعنانساننعيوقدطأخأنههويعلمتصرف
جاعدالحقيصبحوقدءويوبخيحذرأنعليهيجبكانانهجببداعلمي

بكالمهالحقبحرقانالنسانمايمكنبقدارانمعانحممتبسبب

قذفمفيءاغضاكلناانناوهوالصعفظقوكسبببولسيقدمثم

رسائكترسلؤأعصابناحواسخاألنسالمةفينحيااائماونحنالجسد

أنعلىواعصنابنامنااحإتعودتلوانهالواقعوفيمخنااللىصادقة
اأبارداكانثمميئاانللعتهلمثالقالمظفنومخناالىكاذبةرسائلترسل

سنريعاالحياةالنتهتويحرقساخنالحقيقةفيهوابإيفالمشهمكنوب

رلسائألغخموكليرسلعنثمامرضيةوبكبفيةبدقةلبعفلأنلللجشلدلويفكن

ثرنفظجميعاكنافالطةالجسمفناألخرىءاألجزاواليلمخلالىصاثقة

نقوكعندمااالبعملهيقوبمأنالجسداالهذايمكنفالمداواحداجلمفيفعا

المسميعجسدعملبعوقخدانجوكلامقالص

يجبهانهاألالممنجيةالحياةفيغضبهناللظبكونانيجب2
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علىةالتدفقدالذىفاالنسانالغضبمنالممحيخالنوعيكهنأن

الغضنباألنانىخضبافاخياتهفيععياأساثمعيئافقدانهسانالغضب

والطبـعفالخحصمامءخاحلىداثمالناتححثالتىءاألشيـابسبلب

كضـباهنالكأضاالكاعقالدفاحاليمكنءأشياالهياجرعةوابحاد

لملوالكثبىيفقيماكانمكالفالعالمتعيسامكانابدونهالعالملجضبح
وغضمبالركيقذتجـاضـدالمتقدولبرفورسغضمبهنـالكيكن

ءسنـااوترجالممقمالالصكانالتىواألحوالالظروفءاذاشملفتسبزى

رالدكتوتجزدولقةعشرالتاسمحاالقرنفيتحتهايرزحـونوأوالد
قالحسواب11جانبقثاشميأناعتقذففىالحادةبالمراحةجونسون

طلبتثكتبةأخـلىنشزعلىةوشككانأعندمااندورودودبقؤهرزلك
لهـافادانةوروتاتهعباربعضىيخفخـاانمممؤرهناألالسيدظخه

فيهالذىالنمرمقبصعلأنأومخاليهيبترأنستطيعاليانهعندهـكذ

يصبحوعنثماةالجيافيللتمرايبئفهنالكانساناايوصئلكىاطمقط

اقاألبحييعضقفطاكبميبمفقذكضبب01ثمهيئاتفقدءمبمنتإنساقطارإلغما

واليراقبونهنرالفرييمبيفىالكتبةرأىعنثمانجضبلقبههـشحيدابهكضبا

هوثه103مرقسبىالسيتيوبمفىيابسةتدهرجالابشفىكإننال

امقيدةباالمسبتميبتمتمضألنكضبولكغهانتقدودألنفميغضبينم

األلبمأفبإإلئسمانجبةفيلهمأخببمتمرأنفيإلرغبةلنلىدفعهمللبغسليمةلم

الذبائجوباعةفةالصيلىوطردشموطاضنعأبئمييونجضنبداعبدصبخا

كيفابوريهاموفياثنويحثا0237يوحناالهيكلءدمغايفبن
دأفىثناحيوالمثمموالقديابواعظنروبرتسوثن

يعرفرجالئريماعنءالدمامنهمالسألتحتـىشفتيهعضبأنهكلظاته

غضمبلفدالتعلمةاليىليقودهانقيةضغيرةفثاةايداعبماالطريفقفي

رجـالمئةاعطنىاىولجونقاكولقدشديداغضباوبرتصون

2كغ



ثاشيعرفونواليةكط11سوىشيئايكرهوقصرالاللهسوىأيخافون

الغضببانالعالمأهزوسـوفمصلوباالمسـيحيسوعوىم

وهوخطيةضمبصهقاليوالذىيتهفبلمىتإلالعاطفىاألنانى

ةالممسيحيةالحياةمنينتفىأرويجبالضيرالىيقودبلنافعكير

والذىالبشريةفياخوننناوخدمةالمسيحخدمةفىالمدربالغضبولكن

11هـذفىاضوىاأعظممنواحدهواألنانيةمنفيخلواءالنقابهيحبط
العإلبم

االحياةمنتختفىانيجباشيل

تنمة3ده452أف

أنتجيالمسـيحـىانفيقـوحـديثهالرسولبولسولتابع3

تالصذإنبلوتاركيقولغضبهعلىتغربنبللشمسأبدااليسصح
انبأنهاليوميةتنمحيافىقاعدةيحلبقوناكانوالفيلسوفورسفيثاش

نلقفانهمألخباهانةمنهماحدوفوجهالنهارءاثناالضمبدفعهم

اركانيتصالحونهحناةبعضهمنويقبايصافحؤنسالشتغرب

نحونحشغينهفكرهوفىناملأبداهبفيالانطالبايصلىالربييناحدا

يكحنأحمخليوميلأفضكتامفىانسانواليأططاالنسانيةفىأخأى

11الرسوبولـسغحمهاالمىوالغصيحةأجمعينالبئصرمعسالمق

سمحنـاومثماجـزةأوآلمفسكاصالحأجلناكلماآلتاةحعائبنصيحة
نلنالمشمكلةحلعمعوبةازدادتكلماعليهافمربأنالوقتمنلمزيد

هنـالكاكافتإنإىاخرشخصأىوبينبلينامشكلةهنالككانت

حـداألالحلريقفانثااليننتمىجماعةأىولسطفىأوسةالكنيفىمشكلة

ازدادكلفانتدممفتركناهافكلفافوراابهـانهتبمأىهوالمشكلةلعالج

وببهم



يجبكأنهأخضاناففتىئعقيداازدادتوكنماارةبالمراالحسما

جخطاياناونعترفنذهببخاخاصلةنعمةلناليعطىاللهالىنصلىانجمليغا

تعمةلناليعلرله11الىنصملىأنجببفانهابصوجملىكاذتلووحتى

األوضاعالتصحينياألولىالخطوةنأخذأنلنستحليعخاصة

إذىاإيونلنيااتعبيرواثانيـااأمرانرسسولبولساويضيف

ابليسألتعطـوادفقـدبشاثنينمنشيئايعنىقديعمتخدم

دونمتثالتىوالمشاجرةعالجدصنيبقىالذىفاالنقسامفرصة

االشتسـامبذإشليبللشيطانةهمتازفرصةتقثمانماصالحة

ألنوجماعاتابأحالىالكنييسـةتمزقتمرةمنوكبموالخصعام

وكمغضبهماىعلتغسرببأنللشمسوسمحاتشاجراخهـافردين
نرصمةابايـسيخـدالشخمميةالعالقاتتتدهورعنحماانهنننذكـرأنليجدر

تساوىيالعبارةهلهثتض3آتمعنهنالكأناالاأغتناعفىاليتباطأوهو

فالكلصةاألولالمعنىمعقصثهقدالرسولبولسيكونأناحتمال
غاممهدكلمةاقاالغيهطكلمةهىالهليستعنىالتىاليونانيةا

اناعتبرصـلفلوثرىالمفنفـابكنللتعبيرلوفةاثماليونانيةالكلمةهى

هذاؤلعلاللمأياتكبمفىاناالمفترىالتعطواتعنىالعبارةهذه
ئحعذاألحديكنفالالرسولبولسقصدهاخذالحقيقىالمعنىهو

مايحدثـهبمثـلالضعرمنومزيداالمشاكلمنمزيدايحـدثأناالعالم

أحدفيكإليريدجعنهعلرماهذاالرواياتمختلفينقلوهوالمفترى
ااعنحماقالاشعاره

الصبافيءأحمدقاكانالقدوأسفاه

الحفائقطتشعوهانتستطيعالهامسةاأللسنةاناال

32ئج



ميؤنمكأالساىابيسهنبيحالناشبينماتهدرسمعةمنكم

القصصيحطونمنكلوجـهفيالبـابغلقيانءبالمريجدروكم
مكانالىمكانمنوالروايات

كانتوقدثحربفاطاماليصبحانلمعاكانمقعلىويمجب4

وقدالقديمالعالمفيسائدةالسرقةكتفقدناضروريةنصميحةهذه
السفنمرسىعندلوفهمكانتفقدخاصةابصفةمكانينفيمألوفةكانت

ذلكفيشوادى11بمثايةامةالمكلالحماماتوكانثالعامةالحماماتوفى

األمورمنللحماماتهبونفيمغوخعلقاتمالبسسرقةوكانتالعصر

ايونانيةمدينةاىفىجداالمألوفة

السببههوانماحولىالوبونمهيقولهمافيالحئربفااألمرأناال10

اننصبحأنيجبداليقولفانهشريفاءالمريصمبحأند8يرألجلهالذى

بأمانةذعلكتعولقولكىغيرعلىعالةالتكونلكىشريفاعامال

يمكنمالكيكونلكىاميناعامالنكوندأنيجبيقولولكنهوشرف

يدةجفكرةذجـدوهفاعنكالماليةمواردهمطقللمنمهتقأن

ويحدثناهلالخريننعطىأننشطيعلكىالعملنموذجابإجنموذجا
خظأقلكانلكاتببينيتأرنولدالروائىكتبهخصابايراجيتمسجي

الخطابفىأنهاالكببرحدالىياودنببىدنموحابينيتكانىولقمنه

اسمهسوىميئاعنهيعرفيكنلموالذىالكاتبلزميلهكتبهالذى

هغـالكأنتووجـثبالبنكحسنابئعلىاآلناطلعكنتلقديقؤل
اكاقيمة11بثذهشيكايك11أرسلأناوهاااليفاحاجةفىلستحبنيهمائة

اليحسالخديثالمجفنمع4ونعليناتفسهاتالراضفتطلباتوهنالكاا

قكراتأنبناايجعر4أإل01لالخرينيعطيهأنيمكنافائضالديهابأنانشانا

يبم5



انكدساللحنغمكاتااوالئموذجاوهلىالععلفيالمدسيحىالنموذجء
اآلكريئنعطىانايألمرلزممتىتطيعلثشولكنءاألشجاا

ذلكمويقـلىالقبيحم3كـا11كلليمتعالرسولبولسويتقدم5
ئافعـةكلماتهميطكلفةككتكونناللمسيحىقولفيليجـاجيةبحعميخ

ناآلخزيتسساكأاتأبالكلماتالمسيتىيتميزأنفيجبلالخـريق

ككـالأفنـامفيكالعنحماكثيراأيوبالتيمانىأليخازأمتدحولقدا
صسـابتححثأنببنبغىالتىالكلماتهىهذهأ4عأىالعاثر

ااالمسيحى

والروحالقدسحانرمنالنحفىأنالرسولبولسويدستحثنا6
خللفاتمرفانتصرفوعزدماالحياةويوجهشديرالذىهوسإلق

شعورهمنجرحفنحنالصمخرفىونحنوالديتاونصحوتحذيرالرشاد
الروحؤتوجيـهارشادضدنتصمرفةعندمالحوكذنكمقلوبؤنحزن

الـذىاألباللهاقلدمشاعرونجرحالروحنحزنفنحنالقعسا

يالروحماكلمتاليناأرسك

احياةامنتختفئانيجبالتىاألثمعياء

تنمةأليه452أف

ءايماسـيامنبقائمةالكتابىالفصفأهذاالرسوالبولسوختم
الحياةمنتختنىأنيجباألخرىبعدواحدة

بأنهاالكلمةفذهاليؤنانيونعزفوقدءنصغمةالمرأهنالكأا

المصمالمحةترفضاللى9خالرلههىظويالننستمرالتىاهيةاتعنى

2ألس



فيكثيرانيفكرفهـبمغفمبهميستمرأنعلىيعطوقمنااكثيونفا
فىهيمناطالوكلماةإثملحقتالتىواالهاناتاتءواالساالشتانم

أنمسيحـىبـكل1يجـداشهولتأثيراتهافيناتأصلتكلماءاألشيأاهذه

ينسىأنعلمهيأناللهمنطاليايصلى

اليونانيونعوفوقدعهمهوالغضعمب3يهالسخـطواهنالكإب

يشبهالذىألغضبمنالنوعذلكبأنهاسخطبكلمةانترجصالتىالكلمة

أنهماالأيضاسريعاويخمدلصريعافهومشتعلالقسعنهينتجالذاللهبا
الغضمبذإكتعنىبأنهـاكلصمكلمةيصفونكانوااألخرىالناحـيةمن

والغضمبسـإيع11األنفعـالفااالنسانفىخأصملةسكادةأصبحالذى
المسيحىعلىمصوعانكالهماطوياليستمرالذى

تنصحالوعاظأحدزوجـةتكانوالتجديفالصياحوهنالكج

أومناقشعةأىىعننالحظفعندماالمنبرفيصوتهيخفضبأنزوجها

انوقفحـانقداألوانأنعنىيهذافانارننفعغدصونتاأنجـدلاى

انيعتبرونوكانوااآلخـريناهانةخطيةعنيتحدثوناليهودوكان

قاائالرديلياكليرانتمحاعرامتدحلقداآلكرينينيمنءاليبرىالله

مخففوديعـادائماهادئـاصـوتهاكان

ءالنسـافيمعتـازةصفـةهـىوكـم

ببهساطةامنتانانعالمهذافياالحـزانمنالكثيريوفرلمماانه

فالثانسانعنمولىطيبءشىلدينايكنلمانأصواننانخفضاق
الصوتيويدهاأنيجدبهالتىالنظرهةفواالطالقعلىشميئانقول

صحبهالأنيجبوالخالنمـاتاالطالقعلىنظروجهةلببستالمرقفع
شجاروانماخاقشةليستالشتائم

2م



يجفبهايافيقولنصيحتهخالصةالىالرسولبولسيصلهكذا

ذلكبأنهاالصفةجمذداليونلنيونعرفوقدمثطعههيءلطفانكوناق

نجنمـئوزةنهنمكماجارنائونبنميدفعنالنهتمالذىاجقلى3االستعداد

بمشـاعرذانهتمكمااآلخرينبمثماعرنقمأنناهوفلللطفأنفششا

ننخصناكانتلوكماناآلخريومشاكلنوصراعاتباحزاننهتمانوهو

ل3للداوليدهىدائماللخارجالنظرسرتعلمقدفالنطفشخصيا
بولتيقممهثـذاةاللهلناغفـركمالالخرينئغفرأنيعلفاوهو

نعاملأناوذلكالشخحميةالعالقاتاقانوندذواعيارةفىالرسول

بشؤعالمدسبحعالمناكمااآلخزين

832



انخإسىألعئعقاخ

التهةامحااا

ييؤامئئكؤا2أحـهاكـأؤالدبالئلجبغبشتفكزنوا9
قرباناالخملناسةدنفؤأسئثمأنفئاانميسيغأحتعناكمماحئةائم
طئمةرالخةلئوإيحةؤذ

كمتاكئمهبفآليسمماؤالمحعسةنحايهـلىالزتاؤأما3
تياؤالهرلللمسفاضةاؤآلكـاإائقعماحةؤاآل4بمذيـسيهلليى

كالأنهداتغلالننكئمقاة5ءالعشـكزبألحرىبإلهللمقمآل

اثميراللئممىدئألؤثانكابذهوآدنرىاعأؤنجسأؤؤالط

آلماطلبـبهآلماحدآليضكمءؤاللهيحآدلهتملسصفي
اثمدصيةأئناءالئوعليكفسبيأقطمولمااههذصـبسببنةلمأل
االنؤأعاظائةأللةكنئمنسكمصآله7خالئشنواتكوفآل7

فوراكسآؤآلكواشأ5للرئآصـءافيفئور
18ثثس1

كلفىخـالأعلىالمسنجثنمعبهأمامالرسولبولسنيضعهنا

كيهم



معهاكليعندأتبموقدبلدلهايتمثدااأنعليهميجبانهفيقوذلعالم
يكونأنيمارلسالحكيمالحقيقىالمسيحىانفقالبعدفيمااالسكندرى

لغـهبميمستخكانالمحـاكاةعنالرسولبولستحدثوعندماللههو

جؤأكانورفهالمحاكاةأوفالتمثيـلاليونانءحـكمايتفهمها

ايعتملىالخظاتجةنعنماإتيالفصاحةمعلمفقدقالءالخطباثريعتفىاالساسيا
قاأللععاسىءوالجزسةوالممامحاكاةوالالنظريةثالثةءأشياعلى

01قبلمناعاشوالذينينءاليارالخطبانومحاكاةدراسةهوكانالتدريب

فاذكلبمبمخحليباثكوقيبماننفتعرلثنتانايبقوللبمولابىاولسفكإن
علىالتتدربونأنكبمااللخطابةفىبربكلوابمناتتضلانلكنمسيقوا

كلهبرباأناتتمثلوفيجبولذلكالحياةعلىتتدربونولكنكمالخطابة
صالحةحياة

01واحدتجاهفيءثمنلفوقيكونأنيجبأكانءاالقتداهذاو

ولثعىبيستخدموغفرانهاللهحبيحـاكىأنالممبعـيحىعلىفيجب

ائحةالرألبتحـدثصكنالنموذجيالقدلمالبهداعباراتمنعبارةالرسول

قدمقديمةجداقديمةفكرةالىبنائعودالعبارثوهذهالطيبة

رائحةكانتلحالمذبحعلىتقثغالذبيحةكانتفعندمانفسهاالذبائح

تقثمالذىاإللهأنيمتبرونموكانواءالمسغاالىثحععدالمحترقااللحم

كانتالتىاوالذيجـةالرائحةبتلككثيراستمتعيكانالذبيحةهذهله

خاصةفةبوتحوزالكثلهتقدمالذىااللهتسرذبيحةطيبةرائحتها

الزمنعليهأخفىالذىالقديبمالتعبيرالرسولبولنمنويأخذقبوله
القثيـمالعهـدفىمرةاخمسينحوالىديئفهـوكاصةقلسية

ثذبيحةللهحالمسيقدمهـاالتىالذبيجـةعنالتعبيرفىمتخدمهوي

بهااطهاابئهجذبيحةفهىاللهسرورمحازتالمسيح

043



الكاملةالمطاعةحياةكانتالمسيحذبيحةانالذبيحةتلكهىما
حتىاليحدوحبالكماالبلغتطاعةانهاللبنمعرالكاملوالحبلله

باللهتمثلواألهذاهوالرسولبولسمايقولهانالصليبقبلأنه

قدمهالتىالذببجسنا5ستحاوانباللهقتمثلواانتبتغونكثتموان

بثنمالبشراتحـبهئأناألذلكتخعلواأنالتيتطيعونفانكمالمسيح

كماحبفيلهمتغفرواوانبهالمسيحأحبهمللذىالمضحىالحبذلك
ورياتهفىيكرأنثأصسيحكلمنالرسولبولسفيطلبداللهفعل

ورحمةانوغعنرولحثحـبمنعليهيذطوىبمااللهموقفذفس

هىكانتالطهارةانفيلآخرأمرعنالرسولبولسايتحدثم

فىالعـالمالئىالمسيحيةأدخلتهاالتىالجـديدةالوحيدةالفضيلة
واحىالنفىالخـتهىالفسـادالىينظركانالقحيمالعالمأنالواقع

االصالقعلىةخطييعننبرهلمأنهحـتىاالستخفافبمنتهىالجنمسية

مثـلاألماكـزبعضاوفيحليلةللرجلتكونأنالمنؤقعمنكانفلقد

بـغايايعتبونكنالالتىالكاهناتمئاتالكبيرةبدبالمطكانتكورنثوس

لبلقـدطبالجكلالعؤايـةعلىببنفـقمايتكسبنهوكانهقدسات

يجبالشبابأنيظنمنهنالككانانقائالخطبةأحدفىشيشرون

اننىالـثمموةفيمتطرفالشلشافانهالمحظياتحبمنتمامايحرمأن

هذاأناالالثمسخـحـرثاضلبهينادىالذىالمبثأأنكرأنأستطيعال

يعارضولكنهفيهشنعيالذىالعصربهمايسمحفقطيناقضالالمبدأ

أعتبروضىذلكيححثلمفمتىعليهوافقواوماآبائناعلداتأيضا

بهالمسموحكانوضنىذلكبفليسممحلمومتىلالخطأضربامنهذا
اليعنعالعاقلىالروماأاشيثمرونولفيقلبهميمموحلبرغاليوم
ةوجعلىءضوأكبرلمقىالذىءوالثمىالبغايايعاشرأنمنالشاب

أفسسرسالة61م



هوكانسولونأنأنفسمهماالغريققالهذاهوالقديمالعالمظر

بيـوتءببناسصبمذلكوبعدأثيناالىءالبغابدخولسمحشخصأول
ألفروديتداجديمجدابشواالجـديدةالتجارةهحصيلةومنالبغايا

أنمنأفتـمـليةاليونالرالنوجهةيوضحمايوجـدوالالحبالهة

سمبومكاححميلنمنلاللظدامعبيبنواأنفىغضاضةيروالماليونانيين
كانفاانمااألخالقيةلثارةالعلىالرلسولبإللسثبرفعندهاءالبغا

مادفعهوهذابهيحلمالقديمالوثنىالعالمماكاناخالقيامستوىيقيم

التنبيرهذاكلفيالنقيةالحياةقواعدوبضحبشدةيستحثهمألن

وأنكماحيودناطالمسمبءهؤالخهءجاالذىالمجتمعنوعنتذكرأنفيجب

مايشمارعكلهالتاريخفىيوجدالبهميحـيطالذىالمجتمعنوعنتذكرا
المسيحيةبهاأتتالتىقيةاألخالالمعجزة

بالخطيةيتعدقفيماالمزاح

قتمةول5011أف

الرسولبولسيقدمهماأخرينتحذيريننالحظأنويجب

هـذهعناحـديث11مجـردحتينتجفبأنيجبإنناببقول1

أحمقحديثضوعمصكونااليجبهذهإنفيقولالمشينةالخحاليا

خاعـدةينادوناكانوالفرسإنهيودولسويقولسخيفاحمزأو

ءاألفسبباعنالحديثمجردحتىءالمرالمسموحغيرمنتقولللسلوك

وأنءشىعنءالمردنجخدثفأنبهامسموحاممارستماتكنلمالتى

الىبذلكدخلهيفانـهاتهمناقثمحموضوعيجـعلهوأنبشأنهيمزح
اعتقـادوكاقالعطيةهحيافىالحدوثوشيدويجعلهعقلهدائرة

الحديثمبرديقولالننىسيلايكبعضهنالكأنهووتحذيرهبولس



تماماهذهتنتفىأنفيجبولذلكاطزإلمحنالىبشأنهاالمزاحاوأنها

عمظالمستازنزيحالتىالموسفةءاألشببامنزالوالالممسيحيةالحياةن

افىواألفالبموالتمثلياتالكتبمنالكفيرهنالكأنالبشريةالطبيعة
تتصالتىختمرعاتإماتللظتناولتبسماطةبكلألنهاكبيرانجاحاالقت

والقبيحةلمصوعةاباألمور

هميخدعبأنآلنفنحمغاليسمحواأنيجبدينالمتجإنوبقول3

الفـديمالعالمفىالبحنىكانلقدذلكببعنىوماذاالفارغالكم
الحنطاياالىاينظرأنالفشيعلمونالمسعيحيفغالكنيسـةفيوحتى

ميطمدرسةهناككانتالقديمالعالمففىاستخفافنظرةالجلسدية
أساسيةبفكرةفوسطببةالوننبدأالغنوسطيةتسمىالفكرمدارسى

ابهاتشـودائماالمادةوأنصالحوحدهالروحبأنباالعتقادتبدأفهى

فالروحشريرءثعىطبيعتهاومنأساساكنالمادةثمرءوهىالشوائب

احتقارنحتقرهاأنفيجبالمادةوأمابهنهتمأنيجبالذىهوفقط

ويرىوروحجنعمـدفهجزئينامنينكونواالنمسانتاماكامال

قاالطاعلىلهأهميةفالجسدهأماتهمالتىهىفقطروحهأنءهوال
ئردإليفعلهماانالغنوسطيإناألقلعلىأوالبعضقالفقدولذلك

الجسـدوأتشفيءالمرسانغانءشىثلبحـلىفلناليهمبجسده

ميقسيتخلصفاالنسعـاناالطالقعلىاليهمفالجسدوأسبعها

قاكفقلىولذلكتهمالتىهىفقطوروحهوجيزةفترةبعدالجسد

ألنهـاسأذاتتكنألبموالجنسالجسدخطاياأنالغنوسطيونأولئك

بأنعليمالتهذاضلالمسيحيةوحاربتبالروحوليسبالجسداكنعلق

يسوعوأدثحلقهمااللهوأنمهمكالهموالنفسالجسدبأننادت

الجعحعمدوانداجقسهاأخذبأناألبدالىجسدناقدسقدالمسيمح
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كلهاالنسانبخإلصتهتمالمسميحيةوانالقحسللروحميكلهويضا
01والروحوالنفسمالجسد

ءجاأخطرهجـوماأناالكنيسمةخارجمنالمهجومهذاكان3

معسـتونحنالنعمةعقيدةحرفوامننالكفيالكنيسةداخـلمن
رلهسـالةمنالدسادسألنهمحملىفيمعهمالرسولبولسمناقشاتءأصدا
حصـةإنأتفوللاآلقىالغحوعليتجرىالمناقشةوكانترومية

اللهنعمـةإنقولات7نعمالمعالمفيءئنىأعظمهىالله

لمانعمداواألوسعاخوالشرورءاألخطاكلتغطىلدرجةجداسعةوا
أقيمكناللهنعمةألنمالخطةفلنستمركذللناألمركاناناذا
نعمةأعطيناكلماالخطيةفىازددناكلماذلكمنأكئربلاثمكلتمحو

التىالنعمةتنننجاألنجمبلءشىفخطيتنابعمدهالتقومفرصةالله
بأنالمناقسةهذهالمسيحيةاحهتوالعالمفيءشىأعظمانهاتقول
أضـاواكذهافقـطةوعطياخيازمجـردلدبستالنعمةأنعلىأحـرت

يغفرانهيغفرئبلأنيستحليعاللهحـبأنفصحيحوالتزاموليةصع
صعماذأنمسئوليةعاننقذاعلىتضحلنااللهحـبحقيقةنااليفعار
اتجهالذلكنستحقألن

يدغعـهأقهوتااذلهمبانااالنسانبهيوذىأنيمقنضررأعظمان
ومخاطرهاخحاية11رعبمنيقللئعليموكلبالخحليةااللهشخغافالى
أنالمتجـددينمنلالرسعـهبولسطلبوقدبالسمومءملىتعليم

الخطيةعنأبعدتالتىغةالفاالكاماتبتلكدالينخدعواوأنالينقادوا
السامةولدغتهاهولها



ورالهءبنيا

ؤحؤؤبمءصمآلحكئلروهوصفىوحألىثصرناإ9ا
أعمآلءفيوآلتشتمكؤاآلىفيعندمرهصسماهويهطمختبم51

أألئرذالن31ءاتزتخوبماكيرىللآئئيردكرأالالئة
إداألئهلؤلعيهن031قبيغأيماهماغثىمر3لءمثفمالخادثة
ءلوزففؤراماكلالنبالنولمهـيالتوبخ

فئضىةاتأئيئرميوتمألئائملممهاأأشطنيععايقولذلمت41
يغأنهئممث

5941أف

أنهماصإلم11فيةحبفرأهاايماممحياةالىالرسولبولسنظر

ةبصـوكالحـتهيقـذهذهميقأنوأرادالنورفيحـياةالمسيحيةرأى

ءسـاأبالمسيحيينوانناالظالمءأبنااألممإناليقولوبذلكاضحة

بعضموهنالكنورسيحييبناوانظلمةاألممإنيقولولكنهالنور

بـهيأتىلذىالذعنيذكرهاأقالرسطبوننسأرادالتىءاألشيا

البشرالىالمسيحيسوع

قوالوالبرالصالحينتـجفهوالطيبالثمرجينفالنور1

اليونانيونعرفوقدوحاالكرممننوحهوعه2هثههـهالصالحو

لمالهممايحقواللهالناسءإعطابأثههكلغيثعالبرانفععمهبم
ندركهعنفلىءشىمجردالجديدالعهـدفكرفىليسعطهغعوالحفق



ءاشىولكهثدركهشنفيئانيسفصاخالقمىحقلحقولكنأذهاننا

احيناصعـاامواطغينمنايجعـكاليناالمسيحبهيأتىالذىفللنورانفعله

النئخاذلونالذيقءالنساالرجالمنابجعلفهوالعالمهذافيونافعين

ويقوينااللهتحومنأوالبثعرنحومنكانءسواواجبهمتأديةعن

اليهاالشمسنوزبصللماقتثالوالشجرةحقانهمانعلملنفعل

المسيحنوريلصمهالماننثمرالوالحياة

01هيرضـيلومااللهيرقىاماينبلنميزيسـاعحناوالنوز2

دكاكينوهنالكالمسيحنورفىاألفعالوكلالدوافعكلئخنبزانويجب
افسانيرغبمااوكنبرافوافذبالالقدييمةالثنمرقبالدارعشوفيكثيرة

واذا4المشغولسالنطمنقطعةأوحـريريةقماشقطعةيشترىأنفى

ءخموفىليفخمعهاالشارعالىالدكانخارجيأحنذهابشتريهاأنقبلبه
االاليشتريهاوهوفيهانكينقدعيوبأيةالنورلهممليكثممفالشمس

تحرفكليكشفأنسيحيكلوواجبالنورفىايفحصهاأنبعد

هذلهفىءثمىكلنمتحنأنفيجبالمسيحلنوردافعوكلقراروكل
النورذلكفيالحياة

لتخلصوسيلةأفضلكاثتمرةمنوكمالثمريكسفوالمنور3

كانففالماالنالتالىبهنأتىأنالشرورمنشرمنالحالمأولمجتمع01

فافيالنهارنوالىبهسفعنعندماولكنيستمركانسراببحدثاألمر
تصرفاتواتنضيةقلوبناأعماقلتنقيةوسيلةأضمنانتلقائيايختفى

المسيحلنوزيتعرضىءثمىكلينجعلأنهىبهنتصلجتمعاى

كلالتورعنجبلةفكرةالرسولبولسيقدمملراوأخ4

قصعدبولسأنيلوحانهاالصعبةعبارةهوهفىنورفهوأظهرط



فئتغلبناأنناكيفنعلبمعضرنامطهرفوفيضلةذاتهفىلهالنورإنيقولن
بالدكولالشمسألثسعةببساطةسمحناعندمااألمراضمنالكثيرعلى

نـوزأيضاوهكذاالشمسأشعةتحملهالذىءالثممفاعناليومونعلم

الذىالقاسىءالشىكذلكميحالمنورفىابداكـرالنفأنفيجبالمدبسيح

المسيحنورالىبنأتىغماءبالشفاايضايأتىفانهاالنسانيحين

الفقرةههذالرسولبوللهويحنتتميتطهرأيضاولكغهفقطيستنيرال

لـكءفيخـىاألمواتحنوقمالنائمأيهـااستيقظالكلماتمقتبسا

ثمخصكلوكأتعبـارةاهـذهالرسولبولسويستخدمالمسيح

بهـذاالرسولبولسأتىأينمنيعرفمناليوميوجدواليعرفها
منلعلهالثممـأنذابالطريفةاألفكاربعضهنالكأناالاالقتباس

ءجزالكلماتهذهاشعريةصيغةفياالقتياسهذاأنحيثمالموكد

المعموديةترنيماتاجإلىمنءجزولعلهاقديمةسيحيةمثرنيمةمن

معمودياثتكانتاألولىالكنيسةفيالمعمودياتأغلبأنكرنتأنويجب

نبذواأنبعـدمانهمبايااعترفواسخاصمعموديالحتفكلنتكيار
كانواالتـىالكلماتهىههـولعلالمسيحيةالىواقبلوااألوثانعبادة

منالمسبحـيةخرهجالىمرلترءانامنخرجوويكانوابينماينثسدونها

آخرونويرىالمسيحيةالحياةواشراقيقظةالصالوثنيةالعيادةظالم
المالئكةرئيسدعرةعنتعبرترنيمةمناببضاءجزاالقتباسهذاان

يقومعندماالعمىاليقظةنتنموعندئذرضااعلىأخيرايبوقعنداما

مجردهـذهحالمسيفياألبديةالحياةالينالواالموتنوممنالبشركل

السطورهذهنقرأونحنأنناالموكدمنوكأنهلنايلوحأنهاالأفكارا

األولىالكنيمةارنمتالتىالترانيماحدىمناءجزنقرأانما
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المسيحبكةلعثم

للءلآلآلكءقيقبالئذمئمعكونتنالرلراكسئففا51

أخلصميط71ءيمخريرةمآالنقيأثوئمتضوينمه61لتصك

ألىكثةمشيئمافاهمـجآللأغمبا7نواتئئآل6ضللث

وءبالىآئظئوالىآلعةلمخغفيرلؤىأبانخئمكزوادؤآللما
روصئيماءققأغاؤلسمابيـحءميربمزالضفعألغضكممـكفميه91

حينمملىينشاكم02ءاهـكببكافذفيتلينءؤشنممتر

لتفرؤآميحممأهيئسوعءبنمارآنممفيءشئىكللى
آدلهخوضءفيدلعغفيدغفسمعينخاض12

5112أفأ

بأنبحثهـمللمتجـددينالعامـةدعوتهالرسسولبولسيختتم
ويجبشريرعحرفيهيعيشواقالذىفالعصرالحكماعيشةيعيشوا

استخـداطهـعالـهالعالماستخـداممنالوقتمنقدرأكبرينقوااق

اايرشر

الوثنييهطتجمعاتالئجمعاتمننوعينبنبالرسولبولسويقارن

اوفيةماجنةاجتماعاتالوثنييناجتماعاتمحانتالمسيحيإبنواجتماعات

امتلثوااآليفةعيخمرةيعماويلشسأكانالملذاتفيانخماس

ءبشىءالمرثمال9أنجباقائالمفاجئةبعبارةحديثةفبدأبالروح
ذفدسـهيفـلبأنلسعادتـهاألممىوجـدوفـدءشـيااألمن
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بمننلىءأنسعادتهوجدفقدالمسيحىأماانعالميةالملذاتوبكلالخمر
وخلربا

اجتماعاتعنالحقائقبعضنستجمعأنيمكنناالفقرةهذهومن
األوائلالمسيحيين

بالمزأميرتتعيـمزفكانتمرنمةكنيسةاألولىالكنيسةكانـتا

لـتسعادةاألولىللكنيسةفكانتانروحـيةوالتسابيحمانيوالتر
يرنمونأعضاععا

يقدمونتلقالياافكانوفمماكرةكغيعسةاألولىالكنيسةوكانت2

االوقاتكلوفىاألماكنكلوفىءاألشياكلألجلالشكر

فيماءجاالذىالعظيمالواعظذلكالفمذهبىيوحناقالولقدا

الجحيمألنحبحيم11ألجلحنىالثعمكريقدنمأنللمسيحىيمكنبأنهبعد
الكنيسـةكانتوقدللصوابجادةفىيحفظهلهوانذاراتحذيراكان

محبةأننجأعجإبةمبهورينالوناليزكانواأعضاعماألقشاكرةالمسيحية

عمواأحهاأعضااألقشاكرةكنيسةكانتوقدلتخلصهمتدانتقدالل

يقـدمواأنامتطاعوافقداللهبدفيبأنهممطلقاأحدببشعرلمكما

قأتىانماءاالشـياكقبأنمقتنعينكاثواألنهمءاألشياكلعلىالشكر

01اللهمناليهم

اآلخسـؤواحدكليكويمفيهاكنيسةاألولىالكنيمسةكانت3

المتبـلدلابماكرواإلاماالحترهذاإنالرسولبولسويقولويحترمه

ءضوفيبعهالىبعضهمينظروافلمللمسيـحواحترامهماكرامهمهو

األخرأحدهمأواإهبمولنالمجتمعفيمكانتهمأووظائفهمأوحرفهم



والتوقيرابماالحتروأصبخانسانكلاأكرمواوبذلكالمسيحءضوي
سهالشيئاالمتبادله

افينةالرابطة

ألن032الهـفيكمماجألكنلىاخفشنآلدممساهايها22

ؤفوممةانـكميرأسأنضامميحآدلمأنرمؤكمانرأسفوألى

ميحكذلكمعةرصلئميباثـكتخضعمميطئهمآؤا42مدصأبخعدمخئص
يسلـىكئمأجئواالزتجالمهماأ53ءشئىكلصفيالطليرتجاءا4ستاانغ
لعكى62يئظهمماةنفمممؤأمنلغميسمةانكيفماأعيحائمعأحبعكةآ
رهائخصلكبئ73بمالكاالءآثحامنلبثإئاهاائلفرأمم2يقد

مثلنالللىأؤكفمناآلدنمميآصفيهاؤآلجيذةتقسمإلكييته
محالطيجبكذالك82هعئبؤبألمةمقدتكؤدطجمذذلمث

جبأتةسثرايحمثميهئماكأخعممعانموارحأنآلىخالي

2يربييؤتهيعوبلقطدهجأحدبففمايثمسةف92نفيممة
هلخءنسجنممهأفضأهـألننا53ايسزيفكهنأنفماآلوكإكشا

ؤلفقصقمةؤاباهيئتركنرآلرجلهذاأخلميجمظأمهنثؤ

كظئمالمئمرفدا523ؤاجداضداأالثتالطؤتكعينماأييماياش
أنجئئمماؤا532يسةذالكئنخوآهلميسمحمنأفوللمأناؤاليهحفيي

المزأةةماؤأكنقمعهامكذمأتهآفبنهألؤاحدففئادرأأل
كهم522أفرجمآادئممتهبه



فىيدركانالعتنرينالقرنفيالفقرةهذهيقرأسانالنايمكن

للسنينبمرومقبولةللزواجالمسيحيةالنيظرةأصبحتلقلىعظمتها

الفموذجمماثىأناالالمشـىالنعوذجمنكثيراأقلاليومالواقعكانوان
يعتبزفللؤواجمسيحـىوسـطفييعيشمنكقوقلبعقلفىدائما
وامرأذرجلبينمموالروخوالعقلهللجسدالحياةمدىالتامةابطةالر

ضـعيفانهاشهرسابولسكتبماعنتمامامختلفاكانالحالأناال
فيهانحطتاعالمفيءوالنقابالطهراسطعنموذجاءوالنساالرجالأمام

الكبيرالكالسيكيةاندراساتاستاذثيرالواقاللقداألخالق

كاقالقديمـةالحضـارةبسببهاماتتالتىالرئيسيةاضاألمرأحدإن

راةللمالوضيعةانظرئهم

هيئهاءازاالرسوكبوثبنكتبالتىالحالةعلىسربعةنظرةفلنلق

ففىوضيعةنظرةلبمرأةينظروناليهودكانالفكرةهذهوقدمألفقرة
اليهودىالرجلفيهامايقجمبارةهنبككانتاليهوديةالصباحيةالصالة

الذىواألمرامرأةعبداهداواوأمميايخلفهلنيإلنهللهصبإحكلشكره

اليهـاينظرلمأذهوالمرأةبشأناليهودىالناموسكلقثالخظه

ألنهاااألطجتىعلىقاذوتـةحكوقلهاتكنفلمةاكثمىؤلكنممخحكع
كانالنظريةالناحيـةفمنءماثنماكلبهايفعلتماماوجهالزملكااكانت

علىيجبالربييونقالفلقـدللزوانجمثـلأعلنيمونيقاليفود
لميقتلةأوؤثانيؤنبـدالحتىلزماذابحياتهيضبرأناليهودى

امراةرجليطلقعنسدماالدموعيسكبئفسهالمذبحانكااليزنىاو

أيابمفيموسفةصقةبطرطلهقالطكاناألمرواقعفيأنهالاكاشبابه
4101التثنيـةسفرفىالطحقشريعةمةخالونجداآلولىالكنيسة

يهادوألنهعينيهفيشعمةتجدلمبهاكانونزوجالمرأةرجلاخذاذا
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بيتـهمنأطلقفا3هاكبالىودفعهطالقكتابلهاوكتبءثمىيب

الربييـونفكانءشىعيبالكلمةبتفسيريتعلقكلهاألمرأنوواضح

غنىالمبارةهذهانيقولونالشهيرشماىرأسهموعلىالمتزمتون

للزوجفانابلكايزثمريرذالمرأةكانتانحتىأنهوقالوافقطالزنا

رأسهموعلىالمتحررونالربييونأمااالزنالعلةالى6يطلقهاالأنينبغى

أولممحعلىالعبارةهذهفممروافقدشماىئممهرتهتضارعالذىهليل
بأن5ءعشاسحتأفانوجتهيطلقأنالرجلحقمنانهوافقالنطاق

دونعاممكانفيتسااذاأوالالزممنكثرطحاطعلمهفىوضعت

لممأوالشـارعفىالطالربعضالىتحدنتاذاأورأسهاتغطىأن
كثيرةكانمتانأومنهممسمعحعلىزوجهاوالدىعنباحترامنتخدث
واسـمهالربينأحدفسرولقدوالمتاعبالمشاكلتسبباوالشجارا

الزوجحقمنانهلقعنىعينيهفينعمةتجدلمفانالكلماتعقيبة
لمنوانهزوجتـهمنكثرأخرىامرأةلهراقتانزوجتهيطلقان

غالبةاأفكارهاكائتمدرسمةايةنرىانالسلى

اليهودىالئرعفىحقيقتينسبببقفاقمااألءازدادولقد
أصيمبانألاالاالطحىعلىالطحقفيحقوقأيةللزوجةتكنلمكأوال

وبومهللتقذدتدعوبمهنةاشتغلأوااليمانوأنأبالبرصزوجها

انيستطيعالزوجكانىاليهودالثصرعبحهسبهبننقولأنيعنناعلم
استطاعتهافييكنفلموجةالأمااألمعمبابمنسببألىامراتهطلقي

كانتاليهودىالزوابمئسرعبحسمبلمرأةظسببألىاازوجتطلقأنا
لممهلةقالحئخطواتكانتوثانياطولواللهاحولوالصعتضعفة

يطلقانرجلأرادإنإنهالموسوبةالثسريعةقالتفلقدرهبيةبطريقة

منىهذاليكنلتقوكالوثبقةوكانتطالقوثيقةفليعطهازوجته



بهومستنداناجيةالزضزنطمنتنصرفينبهطاباوطالقوثيقةليك

الرجلامنطلوباكانماوكلتشاعينرحلأىمنلتتزوجىتشحررين

الربببنأحـدكتبهاوقدهـذهالطالقوثييقةيلسمأنهوبهيقومأن

يحممبحوبذلكالنمسههبمناثنينمحضرفىزوجتهالىصحيحهكتابة
وجةشلاقالحمعلىنجبردأنهواآلخردالوحيوالنسرطتاماطالق11

فيحنىمخطرفىالزواجرابطةكانتالملسيحيةءامجىوقتففى

الزواخفكرةدتهلدرجةعظيماالخطرذلككانولقداليهوديةالديانة

الزوجـةمكانةألنالزوأجعنأحجمنانيهوكياتالبناتألننفسها
عةعزمزكأنت

الثمينةالرايطة

تتمةس522اف

اءجزءالبغاكانفلقدأسوأاليونانىالعالمفيالزواجوضعكان
أيحيـاةقاعدةانبرستيندأعتبواحتىاليونانيلىحياةمنأساسيا

الممرباتؤعنـعناللضعـةالمحظياتعندناالهىوإلمقبولةالبامة
لنامموليكونثصرعكيونءأبناشاليكونالزوجاتوعندتااليوصبماللمعاثرة

الىقنتمىالتىالمراةوكانتبيونتاثمحـفونكلعلىامينمشرف

العـزلةطابعلهاحياةتعيثساليونانيةاألوسلطفيالمحترمةالطبقات

منفردةارعالتنعوفيتظهرولالعامةالحياةفىتثمماركلمفهىالقامة

ىلفاالحتماعيةالمناسباتفيأؤالمائدةعلىتظهرلمانهابلمطلقا

كماالهثفوكانزوجهاسوىخلةفيلمالذىالخاصسكنهالهاكأن
وانمكنمايأقلعتسوأنمكنمايأقلترىانكازيثوفونعغهعبر

الصداقةتجعلاليونانيةأةالمتنشأةكلنتولقدمايمكقأقلتعسأل
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متعتهيجـداإلصلفكنانصستحيالشيئاالزواجفىالمشاركة

األمورعلىتأننمنهمنأهفالكداطسقرقالالزواجخارجوصداقته
كانمغهاأفلاليهتحدثمنأهناللظولكنجتألزمنرأكثالهامة

عليهعتبتواذوسأورماركسالعظيماطوراالمبرفيقهيوسخ
قتذكـرأنيجبأنهاهىاجابتهكانتأخرياتءلنمسامخالطتهزوجته

ياةالأسلولهبوكلللعتعةوليسللشرفلقباتعنىانمازوجـةكلمةان

يكونانيسكادثمميئاوالزوجـةالرجلبينالشركةيجعلكاناليونانية

ضؤلهشئونتدبرأنزوجتهمغيننوقعاليونانىالرجلفكانحمعتحيال

3خبرهمكاتفيوشركتهصعتهيجدكانأنهاالالثمرعببينبأبنائهتهتبمان

ءاجرااليوناذيينبينهنالكيكنلمانهاألمورتفاقممنزادومما

سـوىلسببببكنللمالطكقاناحدهمقالفكماللفثيماققائونى
علىولهاهوالنماللزوجـةكانالذىالوحيدوالضمانالنزوات

وجودالأمرينالعائليةالحياةبركانتالبيتكاقاليونانففىاقالصد

001االطالقعلىوجودلهيكقلمالزوجىءوالوفاتقريباالة

فانحالألسوغاأنمعدايمامقاكانالرمموكبولشأيامفىرومأوفي
ئاريـخمناألولىسنةالخمسمائةفلمدةالحـسىفعاليدعوكانروما

حـالةوأولطاواحـدةطالقخالةهنالكاتكنلنمالمرومانيةالجمهورية
سـنةروجاوسكارفيلبيريوسبمالمتعلقةتلكهىالتاريخاسجلها

فيالعائليةالحميـاةكائتالرسواضابولسعصرفيأنهاألمق432
وفئليظلقننزوجنينءالننعاانسنكاقالفقدكطاماالرومانيةولة11

الروفانيهنيحسبانروفافيالمألوفمغيكنولملينروجنءيظلقن

الممستشارينءأسـماعليهايطلقوااكانوولكنهم4باألرقامهمنواتل

ويحدننصاأزواجهنءبأسماسنيهميحشـبنءلنعسمالا11انشنكاوببقول



التوالىعلىأزواجنجنرةلهاكانسيدةعنالرومانىالشاعرارشيال

سنوالتخصعلىفيأزواجثمانيةلهاكانواحدةعنجوفينالويحدثنا
أنهوهىرومافيحدثتواقعةحقببقةعنسايروثيموالقديسويقول

لانسبةباهىوكانتوالعثمرينالثالثلزوجهانزوجتسيدةهنالككانت

اطوزاالمبرتطالبسـيدةلنجـدناانبلوالعشرببنالحاديةالزوجـة

ليتزوجاليفيالعميدةالمدعإتزوجتهرجلببطلقيأنأوغسطسالرومانى

المنثدمةسنهفينثميثمرحتىأنهفبداننابلمنهحملتقداذمنها

وصاثـاهوانوميراثلهـاالفقاةمنليتزوجاتيرانتيازوجتهيطلق

دبونهدفعمنويئمنميراثهاليأخذلها

همسوتوذيوفيحدثناعوجودايكنلماالكالصأناليمعنىاوهذا

ثخضنمعأنعلىحـارااالنتفضلتالتىمالؤنيانعدعىرومانيةسيدةعن

جوكلإننفولعنحمانبالغالأننااالطيبيريوساطورااالصرلرشكلبات

تقـدبمكمحيةالحلهارةوكانتابالزئايفوحجواكانالقديمالعالم
التابماالحنثممحاللالىظريقماقالزوجيةالعدقةوكاثتنةالمدب

الرسوألولسكتلبمافعندالرسولبولسكلماتخلفيةهىهذه

كليقرهاكانالتىاالنظووجمةيكررأوكرتييكنلنمائعةر11الفقرةهذه
يدجءقانيةجدبأمانةالىءوالنمساالرجاكيدعوكانلقدانمسان

انهبسيطةتاريخيةنحقيقةوانهاالزوجيةالحياةفىجدببدةوثملركة

اكمااألطفالعدامافياظرأةانتفمتبمثلماالمسيحءبمجىأحدينتفعلم
الحياةالىالمسيحبةبهاقتالذىالنقىالتأثيرلكنئحدثنااثمهماسثرى

فببهمبالغاكالمنايكونفلنالقديماللعالمفيالبيتية



الرسوكبولستفكرمو

تثمة52233أف

الزواجبشأنالحقيقىالرسوىبولسفكرنجدالفقرةهذهفي

نقولهأموروهىناثوتحـإللبرناتفكتربكالزواجعنأموراكتبلقـد

هىهذهأنالموسفلمنوأفأبدايكتبهالملونتصىكناإننابأمانة
بثعأنالرسولبوليثمارأىعنللتعبيرمايقتبسونهاكثيراالتيالعبارات

ربأمناألولهـكورنئوسرسللةمنالسابعواألصمحاحالزواج

عناألصعحاحهـذافيويتحدثالرسولبولسكفناباتكلفىالفحمول

ونحناتجابهناالننىإحقيقةاوالمرأةالرجلبينمالقة11وعنالزواج

بهمسموحالزواخإنقوليالرسولبولسأنهىاألصحاحهذانقرأ
ليوفليضولطفهواذاللبرغسببألىوليسةخهأسوأهرمالتجنب

72كواالرجلأيضاالمرأةوكذلكالواجبحقهاالمرأةالرجـل

أنيفضلأفاالتانيةتتزوبخبأنزوجهاماتالتىللمرأةيسصهحوهو

االمتزوجينلغيريفخسالفه4ك7كوزواجدونتبقى

افليتزوجهأنفسهميصبطوالمإنولكنليتزوجواالأنواثرامل

األصحاحهذافتعليم79كوالتحرقمقأصعلـحالتزوجألن

هووهذاالزنامنأفكـلالزواجأنهورتوشدونيلجـارحالغريب
عنهيقالأنيمكنماكلهو

فلقدالكاماتءهذيكتباناالرسولبولسادلهعسببوهنالك
كانألنهاألولىكورنثوسرسالةكتبعندماالصمورةبهذهفسهنعنعبر

اعتقادهفكانولذلكثانيةالمسيحءمجىساعةأيةوفىبوصايتوقع

طاتارتببأيةااليرننبطأنعليهمينبغىءوالنساالالرأنالراسخ
فىالمتبنفىاقصـيراالوقـتاستخدامعلىيركزواأنبلأرضية
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المتزويهيهتمغلهمبالثحونواانفأريدلسيدهمءلمجىالستعداد
كيفللعالممافيفيهتـمالمدروجواماالربيرضىكيفللربمافى

رسـول11منببولسرفعندمالمهو723كواامرأتهيرضى

ءانمرأنعلىالواقعفىينبركانالسابعفانمااألصحاحاألولىكورنثوس
اوزوجتهأوأمـهاوهألبيحبهمنكثرالمسيحيسوعيحبأنبهيج
أرضىءوالأعزفوقاألولىالمكانةلهلفمسيحاهواليكونوأنبنهإ

ظةلأيةفىأطةتاسيأتىالمسعيحأنيومنألنهذلكببفعلوكان

الزمنمنترةهنالكأفلسساألولىكورنثوسبينفيماأنهاال

بولثمققتالتسغإسعنواتاهذهوخاللسنواتتسعحوالىربما
هووأنهيعتقدكانكماقرييااليكونسوةالثانىءالمجىانالرسول

العالمفتهانهربطموحالةفيالواقعفىيعيشونيكونوالموشعبه
الحقيقىالوسوللسابهتعلببملنجدواننايستمرقدحالفىولكنما

عالقةأغلىحىيانسالزوافجدحيدثطأفسسرسللتهفىالزواجيشأن
فإنوالكنيسةالمسيحيئالعالقـةااليوازيهاالوالتىالحياةفى

منالزواجعنتعليمثهثفلنمالرسوللبولسمنصفيننكونأنشئفا
فىذلكقبـلكتبهالذىالفصـلذلكمنوليسالكئأبىالفصلهذا

كورنثوسرسـالةمنالسمابععحاحاألانكورنثوسالىالرسالـة

جمندماماتواألءالطوارىلحالةتمملحإتىاالئعليماتيقدماألولى
معـدوداتهأيامسوىللعـالمببتبقلمانهيعتتهيماالرسولبولسكان

منءكجزاجالزهبشأنالرسولبولسرأىأفسسرسالةلناوتقإم
المممميحيةللحياةالدائمالموقف

باختبارمتأثرةكإلرنثوسرسالةفقرةئكونأنالمحتمللمنوانه
أفشمسرسالة7آا
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اليهـودمناحذكوالرسولبولمسفلعلالشخصىالرسولولس

عهـطيتحدثماعنفهوالسشهدريمفىاعفعواكانمعمرهفيالغيورين
ظلكفيقرعةألقيتيقتلونكانواولماببقولالمسيحينمنموقفه

اسعنهدريبمافيالعضويةمؤهالتأحدأنأيضايلوحأ62ألع

اليشيروهومتزوجـاكاالرسولبولسأنفالبدلكولعفالزواجكان

مسيحياأصبحعندعاهجرتهألنهاذلككانربمافاماذاأبدازوجئهالىا

يتحـدثكاتاألولىكورنفوسرسعالةكتبعندماولعقضدهونقولت

نعاقمنأيضاولكنمافقطفهراثانيةالمسبيحءمجىتوقعمنطلقمقال

وقدمثممكالهاعخلممنمشكلةالزوجيةعالقتوجدفيهالذىقفالمي

الوقتذلكفىاهاركماالعالمظروفولعلمؤلمةغيةبكقلبهكسرت

أالمسيحىيعوقوابمالزأندفعتهعندفذاختبرهاالزواجمكماوظروف

أنمكنيالعـالقةالزواجفيأدركسنينالبمرورانهالموكدمنولكنه

والكنيسمةالمسميحبينباللعالقةاالنشمبمها

المحبةاساسا

نتمة532أف

ففاللظموضعهعنتمأمابعيذاالفقرةهذهفيحياقاالتنبيريكون

مأللزوجوجةالزكضوغاهوالتماارسجوهروكأنالفقرةهذهايقرأونمن
عنمعزلفىأحيانلكاتقتبسلمرأةلرأسالرجلألناحدلةالوالمعبازة

بكفيرالفكرةهذهمناكنزهوماتحوىالفقرةهذهأنااللاللقرةبقية

هـذهففىنجهالماولكنـهالسيطرةهـوليسالمفقرةهذهوأساس

الزوجمعبةبهانتصالتئفاتالصببضغالنزسوذبولسيقدبمليالمفقرة
لمزوجته

بهول



زوجتييحبأنفيجبمضحيةالمحبةهذهتكؤنانينبغى1

أنيجبهالمحبةفـهذهألجلهانفسهوأسلمالكنيسةالمسيحأحبكما

سةالكنيلهلتقعمالحمةكني11المسيحأحبلقداألنانيةمنتماماتخلو
يوحنلويقدمللكنيسةالعطايابعضهوليقدبمولكنءاألشيابعض
صـدارمالىأرايدتفيقولطولةصورةفىرةالفهذهالفمذهيى

كماقطيعزوجتكتطيعكأنأتودالمحبةمقدارعغاذنفاسمعإلطاعة
لزبموانسةبالكنييحالمديهنمكمابهافاهتبماذنالمسيحالكنيبعمة
انأوهااربأارباجسـدكيتقطعأناواآلجلهحياتالثنقمبمأناألمر
أكضـعلقـبي00ذلكتفعلأنترفضفالنتحملأنلزم51نجبهنحمل
أؤباإلرهابوالاتهعيدبااليرغايتهعنايتهطفيمنقدميهعغلإنكنيدشة

11فـذأةالمررأبسغالرجلهكذازوجنبنفلتعلمللكذيشبهعا

أنيجمبإلالزوجأنقاأيصباننالأفإاالالرسولطابولسقإلهمامموهذاق
واألرهابالضغطأللمارسلىبحبالكنيسةالمسميحأحبجممازوجتهبحب

خيرهاسببيلفىءشىبأىدائمايضحىولكنما

سـةالكنيالمسيـحطهزالقدمظهرةمحبةنفونانويجب2
ءأعضـامنثبهضموكلاعترفهفيهالذىاليومفىاءالمابهغسلوقدسها
العادالتاحـدىفييفـنملمحانالرسـولبولسعلولابايمانهالكنيسة

فيبماالزقبلطتسئجمكانتابعروسأنانيونانعاداتفمناليونانيةا
الحروسكانتخالناأثففىاآللهةألحدالمكرساألنهـارأحدجرى

ألمبهألاللهةرسافكانالذىكاليرهوالمسمىالمجرىمياهفيقستحم
فىابرسمـولنجولسولففرالمقثسىءبالمانجاسةأىمنتئطهرمكانننه

لنفسهالمسبحمأقامانباالافوباالعتردنةالمعصسلفبغالمعمودية

ولفنيعيبأىنميهايصبحلحتىعممةومقومظهرةمغسؤلةجمنببسة
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مغشوشحباهوفلأالىالمرأةيحبذبحبأىانشائبةأيةتبق

حبوأىبمالشخصيةفىالرقةمنبدالالخشونةالىيقودحبأىوأن

شحنمعاءالمرمنويجعلاألخدقيضعغاحبوأىالخداعيستلزم

أتمايكنأعظمهوحصبقى11الحـباراالطالقعلىحباليسءأسو

بحبملتهاالحياةوينقىريط

حبهيأنالرجلعلىفيجبحانيـاحبايكونأنيجبانه3

يقـولكمابـهويعتنىجسدهيغذىفانههجسثيحبكمازوجته

لكىيحبالفهويحببمندائماقميالحقيقىوالحبالرسولبولس

الجسديةراحتهليضممنيحبوالاآلكرانطرفمنماتالخينتزع

األمورأنألبدببحمابعنيقماولكنمامالشخصيةلراحتهيحبوال
اوالذلكيعنىأكانءاسوزوجتهرجليعتبرماضنصابمافىألئكون

وببنظفمالبسـهغسلوطعامهلهيجؤالذىالشخمصكمجرديدريه

كأنياولكنتكادمةوكأنيايعتبرهاالأنيجبفصاوالدهويربىبيته

بالويعتىعليهيحنوأنعليهيجبىةالالثسخصذلك

وأمهأباهالرجلببترلظالحباهذافالجلالينفضمحنباانه04
بزوجمهالرجلواتحادواحداجسدااالثنانويصبخبزوجنتاوببغترن
االنفصاكفياليفكزوالرجلصىبعضاحدالجعءأعضااثحاذيماظ

أعلىاالضدنهنـاجسدهيعزقأقببالهيخظرألمابمثالاعنها

بقليلحياتهمءئمركافيهغيرويءوالنساالوجالكاعصرفيالزواج
مالبسهيعغيرءالمروكأنماوالرويةالتفكيرمن

الربفيهىانماالرسوكبولسعنهايعبركماكلوالمعالقة5



يتحكصفالربالربجـوفىنحياهاالربمحضرفينحياهاعالقةهى

تإبيافغىالربفىيتخدقراراتهامنقراركلوفيناحركةكلق

كانوانالبالعنذكرهاليغببالذىالضيفهويسوعالمسميحى

والثالثثالثةبيننولخطرفينبينليسالمسيحىفالزواجالببرى

المسسيحهو



سنألممئاثءألضحماخ

ءااآلةوءازألا

حقاهدأللطىلألىفيكئمبلىؤاأطيغوا3آألؤآلهماأ1

لكي03كديمؤميئيماأؤللمممبآئتىؤأمكأالكأكنمم3
زضيأهالغلهألغصار1ؤتكؤنواصطـوالرتكئمتؤن

الريبضأديمبربرفئمليأؤآلدكمتفالواآل4آفىباأجهانئتمؤاه4
ةالمؤإدلذ

6114أف

فوماأنجزافقدظللمرأةالكثيرأنجزقدحىسيالمااليمانكانأن

مدنيةأىفيمحبوبوناألطفالأنالثابتاومنلألطفالبالنسبةجمثر

للمسيحيةالدمابقةالعصورفيأنهأيضاالثابتمنأنهاالالمدنياتمن

ستحيالالممناألطفالعلىوقسوةجمودهنالككانالوثنيةالمدنيامتوفي

لبواشاصهةالىالرومانيةالمدنيةفنىالمسيحيةسادتحيثلؤجد3ن

خطرفياألطفاكحياةحعلتعينةسماتهنالككانتالرسول

يعنىصالذىألثاثمكهالرومانىاملبدأهنالككان1

المطلغهسلطانلللؤبكانالرومانىالمبمـدأهذاوبحسبباألبسلطان

لأل



دلعمأليدفعهمأيمكنهوكانكعبيديبيعهمأنيمكنهفكانأسرتهلى
ألنءيشاكماالقانويطبقأنيمكنهوكانباألضكاللمكبلينزراعتهفى

ينفذأحخهمنكانبلءيشاكمافيعاقبأمرهطوعفعالكانالقانون

الروماشاألبـسلطانفانذلدالىوباالضلفةابنهفياالعدامحكم

فاالبنيـاةالىفيعلىمادابمبجـملتهااالبنحياةالىيمتدكان

لوأواكبيرجالصـارولوحـتىالرشدسنأبدااليبلغالرومانى

فبرغبمشرفمقيممتحـقابماالدولةتوحبتهلوأوللمدينةحاكماأصبح
كبير11الخطأانئيطرويقولالمطلقوالدهسلطانقحتيبقىهذاكل

الطبيعـةتفرضثاابخىالقوةيعتبركانالرومانىاإلبأنعلىيغطوى

دطفولتهالولدفىبارشادوحمايةيقومأنسنااألكبرواجباتهمنكواجب
ويشملةوموتهحياتهفيشملحريتهمنحرمانةالىذلكيتعدىبهواذا

هـذألسلطانهوالدطبقمانادراإنهولنقللواقعاارواقركاكيلنهكل

مثةانهاالبفلكمـمعبماكانالعامالراىيألنحدودهأفصىالى

نرومانبءاباحكمأفيهامحدودةتاريخيةحوادتهنالكانالثابمته

عصرفىاألطفالاأنهىالباقيةوالحقيقةهونفذبالموتأبنائهمعلى
اطلقاأبيموسلطانتحرفتحتكانؤاالرسولبولس

طفلةكانفعغدمااألطفالكاـمرضعادةهنالككانت2

افاظاورفعهعليهالوالدحنـافانوالدهامأقدعنديضعونهااكانويؤلد
اذأاأماالحياةقيدعنىالطفليبقىأنفيورغبتهبهافهاعترإبعنىأهذا

ألبالصبيافاالعتريرفضنانهيعنىاهذافأنسبيلهفىوساراإستدار
السنةالىبنايعودكطابأففالكخارجافيبلقىنيبمكنلهالطفوأن

قبوكانأليسجتةزثالىابونبىاليدعىرجلمنالملالداقبلاألولى

المنزليةابالشئونيتعلقالذلىالخطايااهذوسطرالسندريةاالهذهب

6ءبم



وليزيزىملكالتهلبيةتحياتىزوجتهأليسالىايالربهنمنأل

فىاألنحتىزلمنـاالأنفاتعلصأنأرجووأبولوناريونوسب

االسكندريةبأناوبخيتالجميععـداذاتنزيهجواالااللسكندرية

سأرسلأتعابنانتسلموعندعاالممغيربالطفلتنواتأنوأرجوالتمس

ذلككانفانحسناحظالكأتمنىوأنابطفلرزقتفاناليكم

لقدالخـارجالىبهاافألقههـبنتاكانتانافافليحياطولداالطفل
أنيمسننـاكيفتنسحـنىاللىيقـولأنأفروديسياسمنطلبت

ممأنفلقواالأنخكمألتمسلذلك8أنساكم

تماماجامدولكنالوالمحبةبالعواطفيفيضفهوناكربببخطابأنه

خحدسدانمـاكانكأالرومافالطفلييولدقدالذىالطفلنحوعن

بولشأيـامفىأثسدهعلىالخطرهذاوكانخارجاءوااللقاالرفض
الركالغيروكيفالزوجيةالرابطةانهارتاكيفرأينالفدالرسول

كانوااألخوالهـذهمثلحوفيمزعجـةبسرعةحياتءشركاءوالنسعا

المواليدوقلدتالطالعءسومننوعااألطفالمناطفلالديعتبرون
منكلثيرايحـدوناقاغعالأصعدرتالرومانيةمةالحكأنلدرجةمجدا

غيرواألطخـالطحنـاللهماليممزوجانيرثهاأنيمكنالتيمةالقي

ونيصبحديثامةالصالرومانيةالساحةفىيتركونهمكانوافيهمالمرخوب

ءالممسافىبجمعونهممنهنالكوكانيلنقطهمبأنتميمنألىملكا
ننايوالرومااتماخرربهمودونيئأواعبيدليبيعوهميطعمونهم

قمامامعمميحيةمدنيةنعيسألنناالاليوممورالىهذهمثلنتصورأق
مكناليلدرجةالححيثةالمدنيةعلىأثرتقدالمسيحيةءالمبادىألنولكن

ءاألشياهذهمثلتصورفيها

بعيبالمصـايأوليلالالطفألترحبملبمالقديمةوالمدنية
64طد3



كانوقدعادبامألوفاثمميئااعننبرهماعمعبراسينكاكتبفقلىلقى

المسعوركلب11بةرونقصفالهائجالثورنذبحنحنكذلكفعال

وذاالعليلىالففلغرقنالقطيعىيعلىلئالالمربضالخروفونقتل

ضعيفايولدكاناطفلالحبباغفيأملهنالكيكقفلمىالخلالعيب
اقىبعيبيولدكانأو

ذصبجتبولسكتبطعنالعالمعليهكانالذىالحالهوهذا

يثكنذافانهالمسيحيةمنالعالماسعتفادماذاسنلنافلوءواآلباءلالبنا
يمكـنالتامةاجابئهوهلىاألطفالومكانةالمرأةمكانةفىالتلغيرنبرزأن

هاافكار

يثرمواوأنالوصيةعوايظيأنهىءلالبناالرسولبولسوصيةان

أوكهى3هذأنيعنىوقدوصيةأولهىهذهاقويفولوالديهم

قلمبهظهرعنيحفطهاوأنيستظهرهاأنالمسيحىالطفليتعلموصية

فللطريثقالكالثاكرام6مجـرهوليسبولسيطلبهالذىواالكرام

علىايالمهموعمواحترامهمطاعتهمهوالوالدينالكرامالوحيدة
الطالقا

يننـونفههللموضـوع7فيجانباهنالكأنيرىبولسأناال

بنبغجذويضولالغضمبالىهمءأبنااليدفعواأنيجبأنهمءلاللها
فننـوعيهنلاالجمكاتألنءاآلباالىخاصمةبصفةموجهةالوصية

ومن3بالغخمحبثرللنطتعرخماكثرفانهمءاآلباأمااااللهىالحمبر
كولولمىرسالةفىأكمكنجصيغهوربماالفكزةهذهيكرزبولسانالغريب

فيقوكعلوايفثلفالأوالدكماالقغيظوءاآلباأيهافيقول313



القثننلةاأىالمنكسرةلروعاالهوالشباببينالمتفثمىءالداانبنبل

ويرىالحمـاريمؤالتأديعبوالتؤبيخالنقداستمزارمنيتسببالذى
الشخحىاختبارهعمقولذلككتبقدالوسوكمبولأنسميثثميفببدة

قلببأنويلوحئمعخصيةعاطفةنبضاتنجدهنافيقوليرالم

الطفـولةأيامليئذكؤااالماخالىعادقداأليامفىالمتقثماألسيرذلك
بحكحرامةالتقاليلعلىالمحافضةجـوفيتربىقدفاذالمحبةمنالخالية

حغيراالصرامةمنبخيـهنوكانالرقةمنجـداالقليلاختبروشدة

المنكسرةالروحالشبابءدافعرف

ثالثةبطرقأطفالناالىءنسىانويمكننا

منجـيذعـاداتوألنتعيزاألموزانىننمأقفيمكنناا

عنموردونتالينوزوتحدثقااآلخرالجيلعاداتهىليسمتاألجيال

لىسمحيإمقائلةشيئاتفعلنيمنالصغيرةابثتهاتخعأنهاكيض
قائلةيبرةالصفالطفلةفأجابتهاسنكفيكنتمماعنهفاأفعلأبدا

اعينسأناولكننىعندئذكنتانكأماهنمفكرىأنبجبولكن

األيامأناينسبوبأنالضرمنلركنفيالوالدونببتمسببوقداليوم
تتبدلاتوالعادكنغير

ايتسلطهـذانفسهـافييصميحبدرجةبشلانويمكننا02

فانلةطويلمدةاوالدنابزماكلفمسذفاذونننشمئتهمأبنائنالتربيةاساعة

عنىيهـذافانفيهمالنثهواذفيهمالنثقأثـاببساطةيعنىهذا
األفضملمنانهناأبنانحندربناابهاالتىالكيفيةفيالنئقأنناببدمناطة

نفرخىبأنءنخطىانهنبدالالثقةمنمزيدانعطلهمبأنءنخطىأن
ةالسلظةمن1امزبدعليهم
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جداصارمالونزواندوكانالتشجيعواجبنتنتنىقد

أذأنـكصحيحيقـوكلوثروكانالقسوةدرجةمرامتهبلغت

جـوأر3اتفاحةضعولكنلالنقسدفانكالعصاعناستغنيت

الكيفيةعنوستبنيلميناويحدثنايحسنعشدمالهلتعطيهـاالعصا

المنزلفىأمالشركتهماإليامنيومفىإنهفيقولرسامابهـاميحأالتى
بعضقاكتشفأمهغببعـةوفىسالىالصغيرةأختـهصشوليةحطته

سالىصمـورةيرسمءوابتداالمختلفةاثلوانذاتحـبر11زجاجات

فىللحبؤيقعتساقفتءاإلشيامنيرالكثأفسدذلكيفعلهووبينما

شيئاتقلإبمولكغهاابنمهاأفلسدهماورأتأمهوعادتةبىكثاماكق

حتث5سالىانهايبغيوقالتللرسمونظرتالورقةوالتقطت

إمىقبلةانديقولستيبنبنيلمأحعبحوقتهاومنوقبلتهابنهاعلى

للتقريعيمكنممابكثيرأكثرالتثممجيحأذجزلقدرسامامنىجعلت

ينجـزهنء

حتىامنفالىحببةعبارةتكرزكانتجدتهاإنلنابوكانوتقول

أبداللفشلانشباباالتدفغإجوزعوهى
سىمب

أناالناوالديهمايحتـرمواأنيجبءاألبنـاانيرىبولسفكان

اأبحـاالفشلالىأبناععمافعواالببأنيجبالوالدين

والعبيدالبمماثة

قءةقرغاضبخومدآطمبحهثـكئمممادأصطمعواائحبيديهاأ5

الئامضىيرنم93العئينمةيحذآل6صيحأاغفلوئكئمئسماممة
يخآة5خاد7انقفبرأدئرصمغمعثميماصةسكاصلجينيخحآلهكسيدبلء

أل



مفمماعملأنميهعا8ةللناسىليممىللركثكمااطةعدمة

ءاخرأئمكمانكئداآلزبينتتمائالذتذالمخيرييطؤاجلكل

آاللفديدنةآكآألفورهذههئمآفئوائادآلعأيهاؤأنئم9
عندةؤلنعمواتألئفيأئضانئغأهدكئممثألمجعاص
الومحما

659أفأ

يثهحوجـهأنسهفالبدالعبيدالرسولبرلسخاطبطوعندما

كـانأففوجـدواالبعضحسعبلقدالمععيحيةالكنيسةمنضخملجمهور

بودسأيامففىبيدالمن6ررالرومانيةاطوريةاالجرفي
القاتلوالمخبثالبطالةمننوعمانيينالروالموأحلنينأصابالرلسول

4بأذالرومانىنالمواطأحسفقدولذلكالعالمسيدةروماكانتلقد

حتىاألعمالبكلالواقعفييقوموقالعبيدفكانيشتغلأنبهاليليق
األباطرةءاصـعقااعزاابـلالعبببدمنكافوانوالمدرسيءاألطبا

وااللتماساتوخطاباتاسالتمرنيباشراكانوالذينوسكرتيىيهم

سـادةنجدكناعاوكثيراالعبيدمنكانواايتهمومااليهمالمقثمة

مادةالمهأببينالمودنالوالروابطأعمقنجدلمخامالراوكمبلطيبين

مديـداتمبأيحسإشهببقولقائهاصأحدالىبلينىكتبفقدوعبده
شيئيتأفياعهعزلبجدإنهويقولماتقدجداالمحبوبينعبيدهأحديمان

أخلفقألناستعدادعلىدائماكنتلقدحزنهمناليكفيانكاناوان

عاشواقدكانوانثالححىبعيديكنلمموتهمألنأعبيدىسراح

انننىالثانىاألمروبعدهامنسراحهمبطلقبأنتكفىلةطويمدة

رغبتهملهمأحققوكنفتالوصيةمايثنمبهيجهزوابأنلهماسعحكنت
862



سيدألمرىهناقانونيأصسئنداتصلحوصيتهمكانتلوكمادقةكل
يتحدثطيبا

مخيفةحزينةحياةكانتوهرهاوأساسهافيبيداالحياةأناال

إشهأرستطاليسنحيفولشيئابلشخصاالعبديكنلمالقانونفبحكم
بـدوالهالسـيدألنموعبدسيدبينعداقةاكهناتكونأناليكن

انمااأللةأنكماحيةلة01هوانمافالعبدالنشابهمنءثمىاليربطهما

يفوقهايكنلمبلأآللةمنأفصلالعبديكنفلمفيهاحياةالعبدهى

الىاعةالزرأدوايئقسمالزراعةعنفاروكتبوعنحماالحقوقفى
العبيدمىوالناصقةءوالبكماناطقةوالغيرالناطقةمجموعاتثالث

اقالحيواليفوقفالعبدالعرباثهىءوالبكماناالغفمهىوالغيرناكلقة

مزرعةاشترىللوبةنصبكاتوويقدماكالمايستطيعكونهفىاال
مرحفةاتجاوزءشىطخارجايلقىوأنفيهايمرانيجـبإنهلهفيظول

معاخاربهيلقىنيجبأيضاالعجوزالعبدإنويقولااللستخدام
كمياتنفسالمريضالعبليعطأنااتبذيروبعتبرحوعاليموتالزبالة

أومكشـورةأداةهواانماالمريضأوحجهز11فالعبدالمعتادةالطعام
واضحاصريحاكانفالقانونولذلكالفائدةقليلة

نالحظللاألسسكتأبهالرومانىالقانونيجلغايسويقول
والموتالحياةسلطانلللعيدأنمكاكلفىبومعمولمقبولمبدأأنه

أنهولهيحدثماكاننآههفانسيدهمنعبدهربواذاعبدهعلى
اببعرفالهـربعلىالدالةللكلمةمناألولالحرفجبهتهعلىيكوى

أسوأهومالهثيحأنيكنكانأنهاالهربأنلهسبقأنهالجميع
كانأنههولفعبدالمفزعءوالثهـىيقنلأنيكنكاناذبكثيرذلكمن

اقاللناألنهعبداسطسخاصنبفقدسيدهنزوالتتصرفتحتدائما



سمك11ائنلبرحىبعبلابوليإفيدايوسوظوحنسامسمتصغيراار
وانكسرمنهسقطشنلالكريمنءاناألنالخاصةحيرتهبفيترسا

ةألالعبديقتلنبأتأمرترومانيةسيدةعنجوفنالويححثنا

إنأتقولنقالتأزوجهااحتجوعندماغضبهاأثاراألنهسوىسبب

وأمرىارادتىأناالكذلكولبكنءيخطىلممإنهأتقولرجلالعبد
ءاالمامقالتنحاباتأما5ألاألساسهىارادتىولتكنيقتلأنهما

وخدودهيبنتأيمشمعرماكانفكئيراسيداتهنخدمةفيكنالالقى

ان3الذىالسـيدذللظعيجوفينالويحدثناسيداتهنبأظافزئتمزق

األخكانىمنأحلىويعتبرهـامالقاسيـةالجلداتبصمـوتيستمتع

لمحـوتستماغاالفيبالفةمنعةيجدالذىذالظأوالموسيقية
ألنهعبداوكوىالمعذبإتأحاستدعىالذىالسيدوكاالعبيدسالسل

عحممرهأوخماعألرومانينالكتابأحـدويصفخشفتيناضاع
ثالرةفيأوالهـتحقاقءبءاسوبعبدهالسيدمايفعلأىانفيقولي

معرفةعنورويهتفكيرنجعدأوسهواقصدبغيرأوبقصدالغضب

يثمرعىدكعاحكبمهوانمامعرفةبرغعناو

ونحـنأعيننانحمبتكإنأنيجبالتىالمزيعةالخلفيةهىءهذ

للعبيدالرسولبولسنصيحةنقرأ

وافعبيدسعة

قئمة09خ65أفآ

هولالمالمثللزسـول01بواسثمققدمهاالتىلنضيخة01نأأنيجبه

المسميحىوالموخافللعاماالنمجيلظرسالةتجدهناتنالماالعبيد

2األ



خيثهمسيحينينايكونوأنولكنمايثورواأنلهميقولىالأنه

وهىانسانلككلمجحيةهالمتفدمماالتىالعظيمةانةالرسااهألهذههم

الظرؤفتكونفقداللهوضعناالمسيحيةحيثماالحياةنحياأنينبغىانه

حيةفالمسيهـأعظمتحـدمواحهةفييضعناانماهذاأناالحناضكلها

001عليهاانتصارالنامنقولكنهاالقروفمنمهربالنامتقال

أكمعلىمعمايودواأنعليهمجبيإنهلفعبيديقولوهو2

ذهمأقبفيجفقطسادخمعببهنترقبهمعندماوليسدائماوجه
تالحظنااللهعينأنفيضذكلشمـلبلالناسانرأنلمجردال

كلىابأنضنالمنسيحىالعاملنااللهلنرضىأعمالنانؤدىأنويجب

بببنايخبعهانمناليخجلبحيثالجودةمنيكونأنيجببهيقومعمل

العالبمهايواجالتيوهىاحالماواجههاطالماالتىوالمشكلةماللهيدى

ولكنهـااالطاثقعلىاقتصادببةمشكلةأساساليستاليومبشدة
نؤيدبأنأفضكعمالىالناسمننجعلأنيمكنلنفاثنادينيةمشكلة

منمكافأتهممننرفعأنأأحوالهمنحسمنأنأومرتباتهممن

ءاألشياهذاهأناالءاألثسيابهذهفنميأنيجبالممسيحىأنالواضح
مستوئالىنضمللنفانناذلكمنوأقلالجيدالعماطنتتجلنانفسهاق

ومضاعفسةالرقابـةمنومزيدالتهديدمنبمزيداالنتاجمنأفضل
أنهوضيب11للعملسحنعيالذىاألوحدالسران5اتءوالجزاالعقوبات

متهاالطيباانتلجاالدمكقاالنتاجيكؤنفلن4الذألجلءالمربهيقوبم
مهايفحثاللهيدىبينووضعهعملهكلاالنساناكذ

بسـيظةاليبموكلصةأيضاللسادةحديثهيرجهبولسأناال

االسيداكانوانأنهيمنجكمأنلهنبغىبشرعلىبيممودفالآلمىللغاية

نوغمايفعلهيرئاللهانايضاهوكرايعأنفينبغىللهخادمات
2ل61



ذلكمنكئريذكرأزعليالينبغىبلاللهحضرةفيهىانمااعمالهل

الذينأولئكمعجنبالىجنبااللهأمامفيههويقفيومسيأتىأنه
إكزللحرةأيةهالشلطالتكونسـوفوعذإئحشعليهميسودكان

حخسرةفيبفسرمجردببساطـةالجـصـعفسيكونالعالميةوالمستويات
الله

ءبسـواءسواالبثصرجصبمكانانتحلأنيمكنالعملومشكلة

أللالمنأوامرهميتلقون

الئهيسالح

قؤإنمشدكأةؤفيألرلتفياتوغإخؤتجأليخيرآي51
فمدتعئئواأنتقدزواكيئملألآدثلىمآلحدعمواأ11

للخمؤدمهحتئممصمارعتشالطف0121ءكأيوإئلي
هذمظفةعلملحاآهؤلهصطينائمميآحآلرؤسلح

أخلمن531مملولخلىأدثفيوحئيةألرآدئثأخنادهءأددئم
نيموأرثالمأنتتدرممراكىهاذكأملانمسآلحذااخمدلك
01تثئئتراأدلثئيبواكلئثأنؤبضـدالئثمريرائيوم

انمئبرررخانؤآلبسبالحقاأخقةأوممضيعينقاثئئوا41
فولىلجينخا061ائممعآلمنجيلىاعبامثشغدهنمأزلجلدنؤحاد51
أهامجميغتلمئواأنتتدرودطبهآألىافييممانلمتزسبرائك

آلؤىوحاثرؤشئيفانخآلصيماخوذةيخذم071السفتهطةللتمرير
0272



ءقيؤقمتكحلؤلجثتاعماللقبئهلاصينماالئيماكـلمةو
جمحالخلأبةقىطةمواظمفيولبمئمهااؤلساهريهطوحالر

افمتاعيعندكآلثمئغفيؤألخلي91ناأمديسم
فطرسةأناألخالمآخمرى003نجميلائيمزبعجهارآالغاميفم

ءأتكفمأنجمثذغييهصاتجاهريئلءلشاآلم
0102أفا

يتعرضونالذئالعظيمالمراعفيببفكرشعبهبولسيودعواذ
قديماالناسنطرفيمرعبامخيفاشيئاكانتاةالحيأنوالشمكله

اطينوالشيباالثمعباحونيومذكانوافقداليهاماليههـنحننمذظركماال

قعلىوالتىبهاءملى6الهواأنيعننقدوناكانوالتيالشرفبرةواحاألة

وهىالوسولبوللمثأيسمقحندمهاالتىلماتاواالبفصرءاببذاعلىدائبة

منتلفةملطبقاتءأسماكلهامماالعالبمووالةوالسالطينءالرؤسا

الرسولبولسنظرفى4كذفالكونوالشياطيينالشريرةاألرواحهذه
أيضايواههولكنهفقطالبنمرهحبماتببواجهالصالمسيحىمعاركميدان

لسناونحناللألخثئحاربكانتالتىالروحيةالقواتهحبمات

اختبارناخمننعرفممونكنناحرفياالرسولبولسكلماتنأخـذبأنبحـاجة

ستيفنمونلويسترترقالالعالمفيذشطبثيرنعومالثمرقوةإن
قابلتلقدأدنبرافينيةفا11حـعإية11السمكةمحطةأتوفونمرة

ونحنالثرقيةأإلياحلفحتهباردصباحذاتفىلمهنالكالشيحالن

ذلكيعنيهماندرلثممولكننابالضبطسيغبمعتيفناختباليكانيماذاإلنعلبم
أأمعسمسالةبي8إم

ببل



الخدظيةنحوننحفعناالتىالثمرألثيرقوةجميعااحنتبرنافلقدالختبارا

الشمياطبنىنتحدثعذحمابولسقصمدهماجلهووهذا

صورةفجأةيرىبهواذاهـعيدفاقوةالرسولبولسيحثممدولهذا

الثأبمسلسلةمقيداالوقتذاكطوالمعصمهكالتلقدأمامهمتكاطة

البولسأنليخعمنانهاليالهوجوداالجنودأحـدوكانرومانىندى

شخـصيةعنونعبممالسلدؤوحرفياممرسموالفعالبولسكانلقديهرب
انسعانأىخالحايأنممييسشطيكانالذىالرجلذاكأنهلالرلسبولس

ألنمضصرينكانوانالذالجنـودالىكثيراتحدثأنهفىسكمنوما

لهوحىفيتطلعابهاذايكتبهووبينمامةجداقريبينيكونوا
ويتحـدثسالحهلهأيضافالممسيحـىمعينةورةبصالجندىسألح
هذهمويئزالرومانىإىالجذسمالحمناآلخربعدءالجزعنبولسبى
مسميحيةبراثتعبءاإلجزا

النىهىامالحزاأوالزشاأىطقةوالمنالحقاضطقةففالك
هتعطيفانتلسيئةيتدنىومنهاالرومانىالحبندىمالبسمدنثمكانت
المممميخىأماوالحدسالتخمينحياةالبعضيعيسثقدالخركةخـرية

تالحيعرمـاالمواقففىفيألنهوبدمرعأحريةبفيترحك

اكلألمفاأمانفييحـسيحانساناالبريكسووعندماالدرعوهنالك
ائهـامكلمفىحمايةففيهاالصالحةالحياةأمااالتهاماتمناليحمينا

لسناحلضواأغقالءواألحنطاائمالجرببعضأفالطونأحـدهماتهم
الوحيدةالوسيلةاااتهأولبكتئمبحياةآخياانعليناينبغىفانه

مـدىنظهرأناهىمةالمسيحيضدالموجهةاالتهاماتنقابلببهاالتى

المسيحىيحياهاأننيمالتىالطيبةالحياة

23ش2



الحـركةمهستعدانسمانالىيشيرءوالحذاءالحذاهنالك

ليكرزطريقهفيايغطلتىبئفىيرغعبأنههىللمسيحىميزةالموالعالمة

أخباريحملألتدائحامستعدفهولمالخرينة9البنمماويضبمباالنجيل

عنهببسمعوالبمالذينألولئكالمسميح

ليستالرسولبولسيسنخدمالتىوإلكلمةالترسوهنالك

المعبرقكنالكلمةيلستحدمولكنهالمهستديرالترسعنالمعبرةالكلمةهى
بالسـالحالمدججالمحـارببيبسهكانالذىالضخمالمستطيلالترس

السـهمفكاتيبمق11العالبمأسلحةأخطرمنالناريةالمعهاموكانت
فيالمغعؤسدالثفيالنارنيشعاوكانواالثارفىيغمسذيالابحلى

الهـمعالحكانالضخبمتحنيقالمدنالترسأناالاسهمبابإففونثمالقار

جزئانامنمصنؤعاالنرساهذاكانفقدالسهابمهذهءليطفىالمناسبب

السهمهذالمثلبيتحمدىالترسكانمافعنعاملتصقينالخشنبمن

طبعايفطفىكانوبذلكالجزئينبينالخشبداكللبممقالسهمكان
البولسبالنلصبيةدائماوااليمانالتجارباسهاماجهيوأنلاليمانويعن

دائماااليمانأنيعإكأوهذاالمسيحفيوالتامةالكاملةالثقةهوالرسول

مأمنفيفغحنالمسيحنقربنسيروعندمابالمسيحسخصميةعالقةهو
رلبلتمجاامن

نتذكرأنوبجـبالخوذةبمثابةهوالذىالخالصأيضاوهنالك

الفطابباانغفرمجرداليعأكأففقحابالماضىالببتعلقالفالصأندائما

فالخطيةهجماتكلاإلفذوبهاالتىالقوةأيضايعتىولكنهالماخمية

قالمافثئخطاياغفـرانيمنحناالممسيحفىالذىفالخالصالمستقبل
انقادمةاأليامفيألخطيةنهزمبهاقوةوليعطى
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هىلناشبةبافيل11كـمةايلهكامةهووالسببفالسيضهنالك

اللهكلمةفيجدفانناتالهجوموسالجفاعألسالحالوقتفممنفي

بهنحاربسالحافيهانجدكماالخطيةضدلغسطاعنندافغسحمحاب

الواحدةاليدفيالسيفنيحارببكرومولرجالكانلقدالعالمخطايا

علىننتصاننمستطيعلنااننااألخرىاليدقالمقدسالكتاهبايينما
هاللبةكقنبداللهمعاركفىنغلعبأنوالاللهءداأ

الصـالةسالحوهوممالحأعظماليمخببرابولمدالمامهألتي
الصالةبولسيقولهاءأشياثالثاندحظأنغيوبلب

الحياةأوقاتكلفيدانتكأنفيجبمسمتمرةنتيأنغىا

فياالنممـلىيماننمياأنناهوحـيةالمسيالمحياةفىصنقأعظمللى

اليوميةالحمالةمنتنببمالمهسيحىقوةانففمااشديدةاالحياةاتاز

والمئلبرةاللسهرصمالةتكىأنفيجبمركزنخونأنيبلب

الىءبالمرتصلأناليمكنءعرجاصالةفانالتركيزعطلبتوالصالة

اللهفيامـناحـهكلقركيزضاتضطلبوالصالةمكانأى

اللهكلثمبعبألجلفتثوناألنانيةعندةبعينكونأنومجبج

وبينسـهبيناقاالنساليربطببقولوناليهودكانلبمازهعمنالم

بئنفسنايتعلقمماالكتفنحهىصالتنااناوأعققدصمالقهفيمحبفتمعه
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ألبخـلنصلىأننتعلبمهت1فيجبولفلكباألخمرينيتعلقمماالقليل
أنفسمنااألجطنصلىالذىالتركيزبنفسومعاآلخرين

البطلبوهوألجـلهأصدقالهاتصلوالرسولبولسيطلباوأخير

لـهباحأنيلتمدلكـةوالسالمالراحةجدبلكىيصلواانمنهم
ولـكلالبثيلنىهوانمااللهحبأناللهبسريتحدنألنالفرصة

يسذظيمسيحىواعيعاأوقائدمنماأنهنحتذكرانبناويجدرالعالم

بصملواتهمبديهشعبهيدعممالمبعملهيقومأن

ااخقايةاآلالبريم

أفقلثتماداأخؤاليبتا15انئئمتغائراصلكقؤليهن13

لقشهأاؤائخماثرماأجسبيباالخيحايكثأسصلثئيبـنهلىيعرلمفكئم
أخوآلناتغلئواصلـكيئبحثينهاهذإنميـكئمةنثارلمالذى32الزلب

ههدـكئمقفوىإمقىلـكيئ

ؤالزلثآلباالثرنيمالبألبوجثؤخوائيعآلأشآل32

ربنآئحمبونلذيناجميعخصةالمة42قيائممموعي
ثيآاكلنسلدغدمفيمحائسسسؤع

ليـخيئهيدعليزومئةميقمىأفماللىأإلىكـتئته
أ61242أف

ملهدورياطاباكانتأفسسالىالرسالةانرأيناأنسبق

2س



الرلسولبولئلرسااكلويخالفكنيسةإلىكنيسةنيخيكوس

كانأنهسوىعنهسخصعيةمعلوماتأتةافسساسىالرسالةالناتقدمال

يحدثكنيسـةالىكنيدصحةمنذهبكملماتيخبظوسوكانالسجنفي

نشجيعرسـالةليقدمالرسولبولسأحـوألعنالمسيحين
شفصية

العطمةالكلماتجميعفيهاتعودبخبركةالرسولبولسيطيختموهكذا

وااليماناالذالنيتصاهخيرأعظمهوكانالذىوالسالمىاخرمرة

الرائعةاللهعطيةوهىوالنعحةالمسيحفىوالواثقةالكاطةالراحةوهو
منوأكثرأصدقافاللهمنالرسوللسجمىيطلبهاهذهكلولبمانية

يحببمكماالبشرليجـوا4المحبةاليعرفواالمحبةاألجليصلىاهذاكل
التنتهىبمحبةالمسيحاوليمبواهالل
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