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فيلبىرسالةقدمة

هناكفليسالثقدةللمثماكلمنسماليةأتهافيارسالةندرسنويعدنا

اسرجمجإلهحافيفىودسناالرسالةهذهصحةفىثمد11داخدهنةددذوىمننافد

سولالبرلسرسائلمنكرسالةقيارسالةوقاونيةبصحةلإلفتناعيئءاوالب
ونههلفظأوروحانصالتهرسافهى

فيلبىمدينةا

بىاالقائدبعينيمادايختارهباإلمحيلةللمكراكاأرادإذابولسن01
كلنالىعتاربولسيمكنلمبيةأصولخطالهاالمأسبإلستراتاللموفعاريخةالذى

لووفدالمطقةلكلمفتاحبمثابةإكرزهاماأريخةبل5فقذاةحدفىماالم

للرأكزيومناإلىاليزالقبثميريةاكزمىلثكونبولساخارهاااألماكنامعظمأ
كانتوهكذاالحديديةالسطوطعندهاوظتقىالرئيسيةالطرقمنهاتتفرعالتى

عنطجمةامتيازاتفالفةاألفلصاكانفيلي

رمقإلىاسئغاللهاآريخييرجعالتىالذهبيموالقضةجممنايجوارهاكانتا
المسيحىالئاريخبىعنداستنفدتفدكانتالمناجمهذهأنعوالواةالفينيقيين

القديمالهالمفىمامارياتيكزأمصقيلهلجتنهال

اسكندداألكبيو1المقدوقفيايهمويلمبىةإدينةالوسسكان2
اآلباررمعناهاكربيندسيدككهمكانافىبنتوفدصعهإيسعولذلك

طينمهدففطبأماموكمانجمديمةقدمدينةشكاةيانصوكـريندممطبيعلليناأو
مركزإلىتضقركلهاأرروياكماتصنهرمماحويوسيخمابمدينـةميوسسوهو
أسياعنأرروباتفصلالنىالتاللمنسكهنالشاوكاهامنىأسترا



ممرأتعلححمتىتنخفضالتاللهذكإفتفيلمبىمدينةوفدالنربماعنلثرق
الشرقإلىالنربمنالطريقامتدرأهذابواسحهومعاالقارجمنبطكل

الرئيممثهالطويقلتكونمق863عامقيابامدينةفيلميبألشأالسببولهذا
معارلهنهناكهرءقاتأدناالسببلهحـذاوكانلغربباالشرقىيربملاشا

وكاجموسبروتوصأظونيوهزمدماعنطويـلمنفيذلكبعدكبى11للتاريخ
الروهانيةلإلمبرأعاوريةكلهتقبلالمسمصيرتقرروبذلال

ممثازمركزإلىوصلتحتىفيالبىمدينةتأسيسءعاويلوفتفيلم3
علهأالروهاالمستسراتهذهاوكارومانيةسشعصرةتصبحألنيؤهلها

الممستعمراتهذبدأتةسكنليمدناهستعمرةآلهنعمرنافىالمفهومغير
يضواالذينءقدماالمحاربيهامنفريقاتمنحأنروميةعادةمنكمانإذعممكريةبماية
اكزمىواالستقرارأقاإلقامهعقةالروهافيالجنسيةعلىلواوخدهتهمهدة

وأوالدهمصأتهمزمععاربيةيماثاليبلغالفريقهذاعددوكانييةافىالطرق
يةالرئايممالطرقملعندالجوفىهؤألهعمعاكلزمضالمستعمزاتهذهوكانت

الحمالتيتنبحيثمحكمىهندبنظامالطرقةذهئتانثوقداطرريةلإلمب
تاسيميامنالغرضوكانبنإيقللسرعةأخرىإلىمتعمرةمنتنتقلأرالعسكرية

ءأنحسافىالممتدةاإلستراتيجيةالموأقعلىسوةوالسيالسالمحمفظالطرقهذه
إيطاليافىالمسشمراتهذكانتاألمرءبادىوفىالرومانيةاإلهبيراطررية

الغرحماكاتأقارأيناوإلمبراطوريةاكلفىانتمضرتهاسرعاناليو

طىيمستعمرلضـبماأصبحكنواعسكرياكرضالمممحعمرات01لهذهاالساسى
االميينةخدماتهاوتقديرإكرأمهاكومةاتركبمدينةيةبعدفيما

تهتبرنتوجدتوحيمامةيعاصيةكتاذالمستعمراتهذوكاقـا

المسجأرالطابعهوبالجنسيقالردمايةاعتذازهامأونفسهادوميةمدينةمنءاجزا
ءواألزياكاسبينطبطاتآللةهىايةهاالرواللغةتف5ءلكطكلفىهاعا

واألويةاأللقابيكملونحكاههموكانهملديالمحيةإهمأزكاـنتةالروما
هذاقيمتوصيثماالرومانيةتقاليد11وايتالعاديمارسونانواوةالروماني

ثعمرأتالمصكانتومافىاايعلطابانادءوإصرارفىتحشفظأتكاضسمرات11
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ةنةالمطمعأنتطيعنبوالدنياعاحمةمنىهصفرةمدناأوروميةهنجزا
13ل61أعمالفىومميالبولضدالموجهاإلتهامهنالرومانيةالكبرياه
يهانعملوالنقبلهاأنلنـايجوزالبعواثديناديانيهوديانالرجالنهذان

فإدةالممومنينالوسالةهذهفىيقولأنيولعحداماوهذارومإنيرنمخنإذ
ونتمتعءمااهستعمرةإتاأخوىبهبارةأو302السمواتفىهىسيرتا

ينممىولممانىالرالمستعمرقلمبفىروميةهديةكانتوكماهاويةاللنسيةيا

اننايضفامجتمعلفىنشىأالعاينابحبمكذارومافىأةييئةأبةفىظ
اغزازمثلروماقمواطنبأنهإنساناعتنأننمأىفيمجدثولممسيحييون

وهانيةهـابالجانيةاعترازهافىامافيمدينةيةكاوهكذا6المسمعمرفيءهوال

وفيلمبىهىبو2

الهبشيريرةبالرحلةقيامهعندمب25ممامحوالىمرةألولفيلبىإلىبولسلجء
أعبرلهيقولزيافىرأهالذىدوفىالملالربمعببإيهاإيمئهجموكانالثانية
عندالسفهنةبهورشاالصغرىآسيافىوأسفىمنلىيووأفلمعوأعناإلينا
قيلمبمإلىطريقهأخذهناكومنأورويافىنيابوليسءمينا

وليسممتعةفصةوهى51اعمالفىذكرماءجاقيابهفيبولسءبقاوقصة
خاألصهمذايرينامثلماجالمممبدعوةةعمويرينااإلنجيلكلفىاحأمهنإك

للتىءرواطاألرجوانءشبياليديةأشخاصدالثةةحولاألمحاحمذاويتركز
وكانارومانىاالسبئبطوضاللناسللمستقبملكمثسففىصادتهايستنالكان

أسيويةليديهكانتالعصرذفىللحياةخكلتلمفةفطاطيةفاليمثلونهوالمالثالثة
اقدرومانيامواطناذكلناسجنابطضاأمايونافيةمواطنةالجاريةوكانت
ولمالمسييةنيسةالفىعناصرهاتلفممكلهاارومانيةااإلمبراطوريةاضيت

عيةإجعلبقاتمنأيضاكانواهملكنفظغتفةياتجنهنالثالثةءهواليكن
فىالقديهوكمانتالعالمفيالسلعأغلىمنوهواناألرجتاجرةيهليدشاكامحتلفة

أماةعأداةبلصالثالقانوننظرفىالجاريةقكنولماراكجعميدمقإم
كلمنهانهرصكانالتىالمتوسطةبقةالطفىوأعكضرومانيـاواطناقكانالسجان

كاذافقيرةوالمتوسطةوااماجمااللطبمقاتبرهكلوفىالمدنيينمةالحكورجال
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اوضوحهذاابمهيريناالمقدسالحكتابفىأخرأمحاحمناكوليسكعاصمثل
الناسإلىالمسيحوعبهاءجاإلتىالدعوةواتاعسمول4مد

الفسطهالا3

يعدواالضطهادهنعنيفةكاصفةيعدفيابخادرةإلىضطرأبولىكان
ويقولاداإلضطفذاوريثةقيلبىفىصكنيسةانتوكاللقانونامغاعجن
لاإليبمعنالمحاماةوفىدهتهيىفىثركامهكانواإتهمالمددهعممذافىبولسلمحم
ازهماوزرامألنهميهمءهقاوخمايخافواالأنايهمإيطابوهوالا
8203ااآلنتىيحتملهاالفيوالبنفسههو

الحقيقيةالصالاقةأ

الكائسعءلهكانايماارتباطاأكثرعمدانةقيمليىوكهيسةيولىنئمة
منوالإنسانأىمنمساعدةيأخذلمأنهبولسلخردوامكاكاكانوقداألخرى

كنيسةمنهديةيأخذأنلفبولكنهاحثياجاتهكلدبرديهيولكنهكنيسةإية
461تسمالونهكىفىوموهديةلهاواأرحاالغادرهمأنيعدإذوحدهاقيلمى

نيةثامرهذكروالذيئوحـدهمكانواأثينايقايكلكورنثوسإلىوصـلوعندما
إخوقيالهمقالأنجمبالولذلد119كو2هداياهملهلواوأرس
أكثوكانبولسإن1410وإكليلىسرورىياإليهموالمثعتاقءاالحيا
هأخرىكنيسةايةمننيلمابنـيسةاالأتك

الرسالنخابةمنالهمبأل5

مينةاضأشأمامهوكمانحتاروميةفىبهيناسكانالرصالةهذهبرنسكاتبلما

أبفرودئسلملبمليهاوهوعددة

بدوالستينلثالثالعامفىناومخنوناسةاتهىشكرلةرساإتهاا
40111بهديةكعادتهميذكرونهلفيابييينباوإذايليهىااالعامفىأودالمي

لمحموامتنانهيثمكرهواطفءمعبرأعنالرسالةهذهلمحمقكعب
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أبفرودتسلراأرمهأالفيابيينأنويبدوبفرودتسبأصللةوللرسا
لسكنالشخعىحادمهويكونيولسمعليقولمكنلهديثهماكحافقطليس

ألنهوتألميدعهإلىللعودةمشتاقاوكانالفراشفالزمالمرضهاجمهأبفرودئس
بولسلمكنءللشمفاتماثلعندماقيلإلىبولسفأرسلىعكااألخوةيقلقعلم
هاربانهوبحسبوأبفرودئساستقبالوناليحنةرجمااألخوةانالشعورهيخاهصكان
أخيفهايوصعهمااالرسالةهـذهبولسيكتبولذلدالخدمةصيدانهن

المهـيحاجمنألنهرماملهمثليكنوبفرحاوهإفيلهملويفرودتسباب
بولسنرىأنموثرظرلمىوأنه129263فمطعاطرأالموتقارب
بتسهيلويهتممهنةينسىلحكنهرأخرىنطةنالوتنوةحالسجنفىوهو

فىيةمجحالمالرقةسوهفهبتهإلىفجأةيعودأاضطهـعندماأليفرودتساألمور

صورهاأمص

يكثوونكانواالتىتجاريهمقىيبيينللفجلقشجيعرسالةلةالرسانتوكا3
المسمهأجلىمنبنارها

الرسوليكتبالرحدةءندابسببوأنهةالوصإلىدعوأيضالةالرساو4

فيلمبمكنيسةوفى11ا2وارتفاعهالمسيماتصاحعنالعظيمالفصلذلك
للكنيصةفىواندس42السالهيهدذخطوأتشمكالنوكانتاامرأقانتشابرت

اقىأريقالسكنإلبعادلميينالفيليبماءإغراإلىيسعونكانواالذينالكذبةالونالمع
ايكميسةابوحدهلإلحتفاظءندالةالرساهذهفـكانت32

لةاالرهذهاوسولاكلتبالمايمبةاالعمباراتلهذه

الوحيدةاثمهمكة9

وقفةوقفالرسولأنونكمفيلبرسالةفىواحدةمشكاآلإالتمترضناال
تسيرالرسالةأنويبدوءهدوفىيسيرذلكافءشىكلوكان2المكندعاديةصيهر

القطعأنظرواالشرلةفهأنظرواالـكالبانظرواقائينفجرةوطنهايهائحو
ايكالموهذابقالساالـكالميينارتباطيوجدوال
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نكماهىأابافرسالةأنءالقرانيالبعأىالمفاخةاوقفةهذهإسبما

لةرساهو3243مهءألجزرسانتينبلراحمدرسالةنيتأقدينا
منأءزءواروميةإلىأبفرودتسوصوالبدحاالإليهمأرسلماوتحذيركرث
وأرسملمتذلدبعدكتجهااقأخرىرساهما4432مـماءوالجزا3اأ

العودةإلىاضطرعندماأبفرودئسيعداألخوةإلى

رسالتينإلىالرسالةتقسيمإلىمعقوالسيااكههأنيـدوالذللومع
منيطريقةئوضجيهاكن3132يينتىالائيةللفدبالوقفةوإظ

ءطريقتيره

ممامبشءأنجهـ4إلىوصلتالكآبةفيمتشقاملسبوكانيدماأ

الطارئةالمشكلةهذليعابمتفكيرجملقطعلاطوفىيخافى

رسأدةفيلبىالرسالةبالهأكيدهوالمشكلةلهمذهتوضيحلىأبكند2
يتهسءلىالكاتبفيهايجرىالنكلفضهخاليةيةالشضوالرسالةشضعية

ندونكهذهرسالةوفىجامعيةرسالةاكأهنضيالترتايهاضرورةمنيخمميا

البهمنتحدثكماالورقلماءأصدقانناإلىونتحدثأفكارناإلىيأتىكماكالمال
الوضوحيهذايكونالقدلناواقطيكون4الذاألقكادوارتياطبشفاهنا

والجوأنشخصياخطابايكتبلسيوأنهوالحلولرأيإناآلخرفيعند
الوسالةكهذهميةشرسالةكلفىبالفعليحدثهاهوللعوضوحءالمفاجى

يلمةلعلوسالةأل

أطلقاوفدبواصكتجهارسالةاصمبامناثيرينالسعندفيليرسالةتعتبر
وحميتالفائقةاألمورلةرساياكاحميتفقدبهاجديرانبهيالنلقبانطيها

لكنهاجمىالسولبدةقيابارسالةانومعالدابمالفرحرسالةمابأأيضا
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وأقولحميطكلالوبفيافرحموابولسيقولإذهيقاللفرحبإفيض
قإنبالمرصادلهوأنفوالموتالعجنفىوهووحهافرحمواأيضا

حالضهنياإلىثهأصدقاقلوبيوجهأنيفوتهواليالفرحءإفيقلبحه

إلىجيالوأالحقاءورامنقلوبنايوجمهالوفتنفسفىوموالعظيم
أديناءيسواللمميعجفىلناالذىالـائمالفرحمذا
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لتفسمـسير





األؤلأألمةضا

أصدقائهإلىقصدامق

أيدئمييغاحجمهإذيحانتوخداظكوأؤهنةؤبوئى

ابؤيثآلأمتايفخبيثإفيالذيقإصوخخأتمافيأ

خانتبإهمئوخؤالزبايتآئهاينآؤستآلمئميثتة
1االمجأ

الذىاالجقاإ1قضعرسالتهيولىالرسرلبهايفتتحالتىولىاارةإاإن
دراسقنافىالحمظوئهأصدإصديقمنرصالةفماكلهالآلالرسعليهـهيردس

قأعدةهذرسموليتهيبماياتنفسهيقدمرسالةصطاعفىأنهبولسلرسائل
ورسالتهتسـالونيماءاإلىرسالتثهتثنينااسىإذايولمياولهالركتاياتفىاساسية

عبدبوالساقولبايبدوماءشبهديةرولءأإلىرساقهمثالخترنفليإيلى

أااكو2ر01اكوارسائلهسائرذلكعلوقسرسوالالمدعسالوعيس
الذىالرسمىمركنرهكريأالرساتلكففىااوكوااوأفااالوة

ليسوفهفيلأهلإيكحبعندمااهاإليهءياإلصخاقارنيهويلزللكتابةيؤمله

بهرسولسلطانهإلبرازجممحتاىاليولتكراعتمادهأوراقلهماحقدمجميةحات
لوبيةونويعنإليههعضونأنهميعلمإنههءاإلصغاإرجوبمتهماومطا

الكنائسثاأنربفيلبىكنيسةأتكاالكناشلكلةلنسيبوبالهيالمحبةعمةمف
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إلهكعديقبلكنيسةإلىولكرسالعتبيرهوءيولسالريسـولقلبال
ثيصدقاأ

تيموثاوسمعإنهولنامعيلقبانفسهعاليخلعأنيفوتهالذلكمعلكظ
نماحرالخادمالخادمعناالختالفصيختلفوالحمبدالمسجعسوعليعبد
وفتآىفىهيغيوااللتصاقنحدومهتركفىاطريةإقمطولهوالذهابءابر
ليسوسبدآنفسهلسيويدعووعندمابدابلىسيدهمكقهوالعبدأهاءشا

ءأشيماثةثاقولأنفصدالمسيم

راموايئمهأحجتديسيهـحمطلقةمدكيةلهالمسجحبمدكيةيعترفإنها
غير3خرحديبهوآلطـكاأنأبدأددلوهو603كوابفحما
الاألحزأحاليأى

خاصةإرادةبدللعفليسللطلقةبالطاعةللميحمدينبأنهيعتينوهو3
يهحياتنظماشامىسيدهوقرارات4إرادتهـونأنيلمبغىسيدهإرادةإن

وعلصهلربهإالطاصكهلهتكقولموعسدهإرادةإاللسلبرنىيلمكذلما

العهدءألنبيماالمعروفاللقبكانالعبدلمحغهيالثءبثىهناكئول3
أىالكاللقبهووهذا752إرمياو37عاموساتهشيدأنهمالقدجم

الوافاوفى8707مز528تضاة2اوحيئولداودايثرعوحملم
لنفسمهبولسيأخذوعندماتهاجمـدلقبهوعابالكرامةالألقاباءأأن
للربالممسيحىوديةعإناللهءافبياتمةقافىاضعبتونفسهيفـعفهواللقباهذ
هىدتهسبوديتكانقولهفىالاللجنىالتعبيصدقهانأااوإذالالليسـتيسر

متوجااملتكونناكلريقاا

والمجدالثرثإلىالطريقهماالمسيحيسوعللربالبوديةإدطألأ
3الىواطرية



المسيحىالمتياز

عتاة13البىقي

وابكلكةيسوحالمسيمحفىالقديسينجمعإلىرسالتهرسولاليبو

فماكلةترسمالعثرينالقرنءأينـانحـاوآلذاننافهمهاءايسهاكثيرآقديس
نوافذفىنراهاصورةفهىدوصلهـايكادالالنىإنقوىاهنصررةتدش

نرىأنالسهلصتأنهحومةالهياةادوايرفىالالـكبهبىالـكاتدراثيات
هاجعوسالونانيةوالكلمةجمهانقأنالصعبمماإالذالكلهذههعنى

الفكروفىمقدسكلمةإلىعادذجمانتترشقدثالعبريةفىيرادفهاوها
كامحتطفأتساسيةاةالفكانتمقدسبأتهءشـاوصفإذاامبرىا

لهذهثمناةيزدادولـم01ءااألشيساشمادفرهوأوءااألشمقغير

ةاألنظوضعفعندالقدجماالعهدفىاستطـاالكمجفيةمعأندرسدعناآلالكله
26عداإللههميكوونمقدسينكهنةللصيقالكانبالكهنوتالخاصة

لعملامفرؤفيكانواألكمالناسهنيخرهمممتازيخاصونوايأنلخةالعلىكان
فطالوفلماهقعرهاكمااالخالهـثكلإفس4معيآلولوفافيخاص

كأاألرضعشروكلدقهيفراإلنتاجكلثهـمرءكانفقداحشوراوكنسللث

أنأى730323الاللريباقدسللربفهوالئمجركارأاألرضحجوب
األنجرىالحاةأغراضشتختلفألغرايمستعملكانالعشرا

الزئايىءالجزوهواألفداسقدسلىءالـالماذهـيندقوكمذللث

كلوعنأخرمكلنكلمفلفاهكانفقد3يم63خرالهيكألفى
ء3خرنجا

فكلنهانفميةاليهوفىاألمةإلىضاصةيصفةتشيردتأيضاقدلمسمةو

عقفضلهمقداللهإنءللربسينمقداوكا916خرةمقدسأمةالهود
سافىدونالرنجاعرفهاالتىاألهةوم63ة02االخاصةونواليمماألسافى
كالعنكتلفينللعنىبهذاالهودفكلن231عااألرضوجهاطالتىاألهم



رفضواايهودالـكندفىومقاصاللهخطةفىمكانالمكانألنهمخرىاالمم
فأاةءجاوعمدمااونويأناللهأرادكماواقارشعيماةاافىرهمبدهـواويةأن
زلوبهمةوقساوعادهملىخالووصلجرهورفضوهبهاإمترفولمالعالمإالالله
ياطاسرأئحتاصبالقكنيمسـآضوسلهلباتوللستواذاتاالمئيمؤماؤتزعتفقد

همقماودالبفكانولذللالختارالقهشصبحقوصارتوالحقيهـقالجديد
ونعةأنيبهبلمجذاقهـالناسمنمرهمضأءننخافمأىكبندسىءالزمنحم

يضطهدهتجديىقبملولساكاوهكذااآلخريغعنومتحميزينمقدحممينللممعيمجيون
ةلدفىيئاقديساورليرسبطذبذلدو931الأيسينالةلى

ولنةأنلىنقصى1يسونلىةإكأمنالمميـحيقءولنةوعندما933أع
يهـونساايخظفءهىلأىفقالماسمـمايخرهمعفومتميروننحتلفونإثم
إشاسابقيةعنى

وماموعيالمسيعفىيونفديمإنهمءاألحجماءهوالعنيقولبولسإن
فىالهباراتهذهترديدمنايكثرأنهويرىإالبوالسابهلربيقرشخصمن

فىيسوعحالمعفىبهارةوردتوقدالربفىيسرعحالمافىالمسيع
مرة05الربفىوعبارةهوةيم4شهللفىعبماربنهرة84تلةرسا

جرهرإلىبأصبمهيمفمعيرأنالمسجحفىبعبيارةيقصدولالرأنواضحالناويدو
ثبيرأأكبهذاالرسوليقمدفماذاالممايحية

حالمفىالمجـحىوجردعمايتمعدماالرسولإنفنلخامارفنيؤلا
ءالمافىالسمكأوءالهوأفىليراابحيماكماالمسيعحفىمحعياالمبـيحىأنجنىكان
اممةفىيصفةاةالهالمسعفىوداإناألرضأحماقفىةالشجذورأو

ععالمعنءكماكلفيييحدثنا3فىالحياةهوفيالمممهوروحجوفىومستمرة
جوداهـاهوالمسيهـععنانفصلناقديأنناواحدةلحظةفيهاعرالنثاقااياةاحاهو

نحتلفاالمسيمحـامجعلهاإنوحولنهاصناوسلطانهوفوتهبحفورهنحسبحيث
كاوفىزمانلىفىمعهالمسحبحضورإحمساسههوهحانكلآعنوممتا
الدهراداوإلىن

الذيخلمكاويقصديمسوحكالممفىاقديسيناعنالرسولكلمقيوعندما
يحالممبيسوغاطأصةصلتهمممبببدتهمكرصونوئماآلخرينشيختلفون
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مسجحىلكلورميأمىاهنه

ىسىصكلعلهيكونأنعبماوهذا

أشاملةاقحية

حتا13افجلبى

يسموحوالرببينا11اللهمنوسالمإعنممةهىائهألصدبولستحيمةإا
يهـباافويماالوم22كو2ويماواو7اأنظررويمالى
01ب3اوة3اتمس2وااتساو2اوكو

انارادمعاماووضعمايممالماومةالنهينالكلهاتينالرسولأخذوعندما
ويجعلنعظيهتينألتالتمحـيةعبارقيأخنرأنيريدكالمجيمباشيئاماممغيصى
اقطاتحيةإهىو4نانياليراتحجةاريسمةألنكلفاإآلشااحدةوعيةههيا

اقهاالعبريةجـةالتو2قإيريتىالمإماأماءتمادا3رسمائلماليونانبهايبدأن
ضاصاقملىلهاكاقمتينالهاتيننوكلكلمةأنحببحفهمدشايابهايحيىكان
جمايههصحيةالمسأضفتهالذىديدابالمعماوقيمةقأدادتاذمامكلمةوكل

زانهاواوالسرورللفرحمعاقطياكافيتحملجميلةطةكارلمجافالمعمة

بهألهنلهاكانمااءجديدبهالفأيحالمبيسرحولـالكنوالمجاال
الإلحومعالمجانيةالنعمةصألباللهةالجدولإةامماوإبهوالجالوهذا

بلاللهوشريعةسلطانمناطوفقريسةيعدلمإنسانالألنبهميلةالحياةصارت

الننيةولالنهباكنشافالفائقالجالهذاءصاقدالمسيععواللهلمحبهةإبناصاتد
تأيينااللهفىاقفافـك

سالأنهممالهباابدآيقصدوالمتةمةعنمتىفهوإيريتىلألبمأامماأها
الحيرهومعالماللالمضودإنالماعبودءوعدمإعاألفامعناهواليياشه
ازاإلنسملةءيةالشالتااعاليقومالسالموهذايإلنسان3واألاألس
المضالحةعنيفثماالذىعالماماءكالداإنهباللهوصلتهبإخزتهوصلتهينفسه
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لميصلقهوألحبائهامالمواانعمةاطالبأاليصيئبولساسأفإلذلل
أنصعهموهعالناسومعاللهمعلحةصاالموسالماآلباللهمعرفةفرحيعرفرا
للمسيـحيسرعبواسطةإاللإللمممانيأتياأناليمكنالمسالموهذاالنعمةههذوأن

المسيمالحياةعالهات

جمأءأذل3فيذابماكئىجمذجمتـذكـلإلفيممدأ
فاتكئمممثناقييمممتمببقرعيكمتيخلفيظامألالئقذقا

ىالىأنقتيهمـدابؤاةيمااللطإذتؤمأؤليقيللثاني
ءعأقهمهامئوصبمؤمإذ4ءغضـايـئاغـتآلئمصذأبا

فافيكلنءثةبعتةيدا5يمأةأنياتاقيقيآ
ؤثةإبقياإلتصعانهإهأتحااؤفيفيؤفىةيخهنينمصخاةفي
ليمئايددثةاتإصثخمةالةفيفشصحمافىئكئفيائذبخةأشئم
اؤذيمحانضتعمئوغأخثتاهطئمتيإتأثنتاقكيت
أتعرقآافيقأئهقزفزأص5قاأكئمةتدادفتتألظأمتا
بهولؤاليكىأهألأئتخاااألهوزتضئرواخغنمألؤفي
أفياثمرنكلئوجمآتحأتهههايزمإلىقثزرؤيغشس

ءؤخدتهاإخدخأتباوخيلسةدىا
101بمانيلمبى
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والئعثرالذكوممعمجهدماعنالجكوتإيقولكماحمقاجمإلءشىإنه

إلعقولنانشنهتقاالوجميلالءخاراوتيكمالشخعمجةلالتاتناءكلوناكاء
اتفالذصلبىفىججينالممعبولسعليهكانهاوهذاالسعيدةالذكريات

الحقيقمجةحالماتاالعجاراتهذهأهامناتضعوهناسادةيلرةحملهشبهلبلم
للمسيحيةحياةا

بولسلىيصمفرحفيقلبالمهـسجحيةالمحيماةالمةءأولوءامصبجدوالفرح
ولويقرصالفىرسالةصبمطهرسالةماهوقددقائهأصألجل

الرسالةهدفمـنهمزيةللرالنقطةإنامعناهماةموصالتينيةسبارةفىلين

لنايرسمهاكماجحااالفرحصورةإلىاآلنظرلتانتيفانصرحموافرحاناهى
لةالرساهده

إلىيأعزائاالتقدقرحالمسميميهةاصدألةافرحالممحيهوافرحاا
يمرضسـةضأءكتبهالىأناريندروبجورويحدثنا14آلالنهعرش

يمماخلوقءشتنظهلنالةكالبتعليممهتءواسئطاايصهمالألكجترجعلت
محلهاكشيرآشتودىهنتهابحكمالممرضةوكاقـاقرحرجـلإلىكمئيب
أصابعهامنحإصوكلةللحىممهاجانتلوكمايدهاواستعاشاءبيديها
بالحسالةيذكرهاوكانإليهاإحاألصاأفربناإلحهاممميخالثمكصالىيشير
لإلشارةملميسعالثافىحواألعمقاجمهاإلىثموأإليهاالناسأممربأجـلىسمن
المدرسةفىمعالبهاصأجلمنبالصالةكرماقياألصبسعاهذوكاالنصاغتوجههـ
منبالصالةيذكرهاطواألصاوعأطولهوالهالئاعواألصالمستضمفىفىإو
أضمعفهوالرايععواألصااللمفىأويالدهافىوالمكانةالحثةذوىأجل

لععالةبايذكرهااألصبعهذاوكانالجييانوعلىعازفكلذلكيعرفكمااألصايعا
أهميةفلهاوأبعاألصاأصغرفهواطنصرأماواقألمينواقعجينءإفعفااأجلمن

والبداإصالةبهملمنهاجالواقعفىوهذانفسهاإلىبهتشميرالمعرضةبوكانتا

وكلواطنيناءوناءباأنذكرعدمااثضبموسيئبفرحقلب11ءليمةأن
صالتناللهفىالعالمنسسي

وعندما181تيالمسهبيوعالكرازةفرحهوالمسحـحىوالفرح2
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افامهاوبوإللتأكيدياهديهلهدافعأولفإنعظيهمةيهركةإنسانعصئ
أرجامصفىبهرياالئيجليأنالتمفكيرفىعظيمح4وهناكاآلخرينعء

ضيهاألءلىقىأنإلىوهكذاوثالثثايثهخصيحالممعيبةإلىقيأقىالعالم
اجحرااهاىتغكمالديحمحجيةمعرفهق

يصةإصااتيلموإذا152اناإلفرحهوالميـحأوالفرح3
ملبهعقائداوشاكاالطالقعالشيتامةعتحتأنالتستطيعفهـهىفرحااإللسان

4351مزااروواشقثهإناروانمالمقالنةثص4ءفزنةادشييهةإساضأ
يحيةالىإن9ت43خرعيلوجههجلدكالالجزقءموسـاالقىماوعند
ءإضىأسإلثىاوالوجهدالممىاقاباديانةهى

معإمقدميسـةيثرغفىالمججهينبرؤيةرحأهوالمميحهافرحوا4
ماكؤيمأناجملوداقأحمعماذاهوأ31يرمزشفىالمرنجمى5كماي12

اأءممأرةاألص

اإليمانابنىنلمجادألذاالياما11

واللسننانبالقالبدادادفئلكوندشإذ

ومازعاخ4ءمتصدرقاتءتفيرهبهنو4بيىوألحدألمسيكونأنيمكلناوال

إلمحبةبرباطمعاأفرادهايرتبطألةعامنأجملهومايأسالعالمفىىولردداكة
هاءأعفساألنمحأاقحدة4الـكنيمنظرمنأقعكملهوهاهناكوليسفاقاسوا

ابثريةاألقاتالبهالويتألقيظهرفقطيعالمموفىربهمايسوحالمسمجفى
لةكاا

لنارويذ371جالماالجاأللمفرحهويحاالىوالفرح5
إلىقافاليبااجوففىاستثمهاده4ءسافىلصايكاربوسبوأناالتاريخ
يمالممألجلاأللماإنالساعةلهذهمستحقاصسبتنىألنكالقدوساآلبايهاأشكرك

يدوأييحاللمموالئناعناألكلميدةللشهادةالمجالالءيهيىالنهالبهيراالمتيازهو
اللهملـكوتءلبناعقيقيةفرصةلنايقدم
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ءاألحياعنالسارةاالنهباربوصولافرحاهوالممسيحىرحاوا

الفرحأنوالبدءاألصدقاجمقتفرقالتىاصلافوبامألىوالحياة282
مدةبيهموييننااأليامدرقتالذينأحجائناكأطيجيةأخجارتأتيناكدهاقلوبخاينصر
اةأعزاألحدنعطهالذىحهـالةيرصكجتلندىاسكواعظمتكلمالرمنمنطويلة
رحاوءأاأنأنبنايرلىإفبريدطابعقيمةكثرشأنايكلفأندون

والهمومأنضاآلجلبأنكمايهماالتصالبدواموميسورلءشىألعزائنا
لهمالكتابةهمالبايضاومجسورهلأمرإليهم
ابيتاوهناك1392مكهمميارماصافرحهوهالمجافرحوا7

مفتوحبابهإذىاالبينهناكأنكماءوباوالخالضجوفهوصفىالمغاقاجماباذو
اجالمفتوحابواالمسجحيةمعتتنافىألتىالذالتاةمحجبابهوالمغاقاالبلهمداثمأ
لبيوقاالكونانحقاعظيمءشىإللحيحيةوالمجةالمسيحأالترحيهبابهو
البدأنهميعلمونوهماعزينواوالمتفايقريبااقهيطهـالذىالصوحااليابهذا

محبمةباوقوبشوشةهاووصحذمىرأعدهـاواجدون

41وأ13المسيمفىاإليسانوجودفرحهوالمسجهفرحوا8

يحجاكماحضورهحةفىالجاةهوالمسيمفىالوجودأنايارأأنلناقجمواقد
أمماقفىرةامثباجذوركدوكمااجمحارافىاهسمكامجياوكماءاالهرفىطافى11

رالمسجحنحجهشخصمعوجودنافىءسعدانكونأأنطبيصأميإنهاألرفق
الزهنفىءمصراهالثرفيعنهنايفهـصولقمنااألعظموالمجوبلنااألعظمالمحبهو

أءاألبديةاضرأوفىل

إن410إمديعااحدةنفسىاكتسابفرحهوالمسيحىإمرحوا9

ءاثممينيسوعإلىبهماإلتيانلوإسظقاكالألنهيلهوإلسبوسرورهماالييلمجين
ذاألطفاسماباآلخرينيأتونعندماوالراعلىوالمعلماألمواألبحنىإنه
3يقاحتىيهدأالنجالئكدعظيمبامتجازيمهتعومقالمسيميسوعمحبةإلى
االمميازهذاأمجادكنيسضهتهأص

401محبقلمبمنالـصادرزادتبارحااهوالمسهثاافرصوا01

قرحهولهينذكراألخلىفىرخالةطنهذاتهاالـديةافىالممبالهدافرحوا
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مافاتايعدهنبالرغايناسهوأيذكرهالفياللهصديقأيأنورإثهم

أنيمكشنافرحومذا5عخهاتعرالتىزالمحبمفىنيوامتهااتيفىالهدةتيسو

كرفبهنقوماممجدآأكمثخرينانحطيه

يةبإماإةثاطالمايتء

جحيةلـالحعةالذ

إحتااأياايف

سيما4صثالحالالافيلبجركلافىابئداالذىالتاإنالسادسالعددفىلسيويقول

هنتنهناولالريمهويسمتجرإسجعاليرمدادايمهعلرلوايحىممهوي
فالكلمهـتانبهتهماقىءكاناإلفىمليالتكجلوءالبدعنماللتجيرالالليونانية

عنداكهايةواءالبمدعنللهعبييرفنيتانكلمتانمـاوالتكيلءالبدلهمعايسشعهاللتان

الذضحـةتقدحم

فكائواةالذتقديهندءبهسايقوموندنيةمبرسطةليونانيينوكانت

ءالممامنءإنافى4الململةءالشاطممونثمالمذشاءرتهاويفهلناربالةشهإضإلون
والذبيحةالناسيرشكانالمطهرءالممااويذلكلمدسةبالثمعلآلءالمايتطهروبذلك

يقفيهإذىاالمقدسبالصممتونههيسكانواهاذلكيابحثممقدسينليجلهم
ضىترثجالثمعيرمنبمسلةايونهاية11وفىإلههإلىصلواتهتقديمفىالعابد
بدايةالاألءهذعلىشـطوكاالساومئاألرضالءوالذيببحةلماءحيرث11حبات

ىالكلمةوهىشيثاىأكلمةماتالمقدلهذهونيسضعهاوكانومهثالذقديه
بكلالذبيحةيتقدجماالخاصةوسالطةكلتكلةاوعندمنابولسكـمانقي

للتعبيرأيضاالرسوليتخذهااقهاإتحتلينكلمةلونيمععهكانواالصغيرةتفاصيها

فيناالصالحاللهللةتعن

تعبيراتلىلوتنتةالذبيحةمنجوفىتتحركبولسكماكمتبهاالعبادةوكل
اليونانيينعندالمقدمةسالثلضهبهذخاصةوصور
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ليسوعلتقديههامحدديهـحةذبإالماهىمسيحىكلحياةأنالرسوليرىهكذا

يطلبهاعندروميةلأهىإلىلتهرسافىيرحمهاالتىالصورةنفمسوهىلمسيح
اللمهدغمرضنجةاتدسةم4حبذبيحةاجسادهايقدمواأتاللهبرأفآلئهم
211رو

رعاياعلىيتغكهذايوموفىمايبمللثمجـاسجكونالميعءجمىويوم
يهلىوامحبتهمدعواطفوإظهارآوالثهمعنماتحجيرآداياالهامودأنلكل

واجبأسمىافإنولذلكاوحيهـانفوسناهىلهنقدمهاأنيحللسيرغبالتىالوحميدد
هىفقاللهونعممةالمسيمايمحودية5اتقديمماالئقةحياقنانجعلاأدهوعلينا

تجدأالمسصجيهالحيهـادريقعفيهآدأنالقاللحظةومنماذاينفعلأنتقدرنااقاا
فىنواصلكناوإذاالميحوعليالكاملةالذبيحةلشدجملتوهانااللهشةمعنا

خياتناتكونوهكذاالمجإلولملهاحمكلنعمتهفإنفيناتعملأناللهلحمةالسماح
المجارلثمججثهيومفىالالئقةتقدمة

المسيحيةاطياةعالمالمحته

المسجحيةللمثادكة

إحتااايمافيبى

ءأشياوهناكالمسجيةشارغالمقكرذعالبشدنةالرسولينبرالعياراتهذهقى

بمض11يعضهممعموناالمسجقيهايشتركمعينة

عطيةمننصيبهمأخذوأأناسالمسيحيونالنعمةفىءشرحيونالمسيا
مدينونمألإلهاالنعمةاجتذبنهمأناسالمسيحيوناللهنعمةعطيةهىمشتي
الحهوضهاللهلنعمةمشتركبدين

فىفقتركوناليشالمسجحجوناإلنجيلعملفىءلثركايهونالمسي2

العهلوهذاإيممسيندعظيملفىأيضايشمتركونلكنهملهدهعطاةعطية
ألجسـلالمسيحيينعملكمالبيركلمتينالرسولاويسشمهاإلنجيليقدمهو
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يلاإلنجعنماةيالمويقمكيدوتثبماكهلاإلفيءالمحاماةقءطايئوةلإلفي
طاوليغالتىاألفوالممالالردوءالخارجمنلاإلنبذإفىوبتمىاقاإتادص

ليحطىإيماذقءالدثادانمامستعدأونيانمجحىإاوعلىةيمسي11ءاعدابها
منملاإلثيويةوتهءإاللالعفهوصالتثإلتاماهمهالذىءللرصاسببما

إمميمحىواالـكنيمسةنطاقلدااسيهصهيناإلخرةفىالنااإليتثإلتوءاءالذا

وبةوتءبناوفىأصكدائهإتكلضدلاإلنجءالمحاهاةفىإخرتهعملءاياماي
4أأصدتاحياةنمااإليمان

ءلثعركاإشياكإلوناكالاإلنبهلألولاأللماحمتمالفىءاشركهصونالمس3
ءاوالضوةالةمجداقالبدةلياإلنياألأألبالمسيحدعىيماوإولسودتيفى

األدضبقاحكلفىممتدهمةنيءتثركالفىواحدهوبلهوصاأللمااليهألله
هذاواسعاأالعاهذاأركانهنركنصلىوفىجهلكلوفىعصركلفىوهى

يهااإيماكتئولمدسيح11ألجـلاأتأقدولافياشرا

إفىقالثماالعددفىالرسولويقولالمسجحعزلثزكاصونسي411

إلىيرتثءلألحئمايستعهلهااقهذوالمكلهسيح11رحإمءاشأفىايمإأشتاق
كزهصأئهايعتقدوتصرنالرناوكانوالرئتيندوالكبوللقلبلياالءاألمعا

فىإلمكمأشتاقإقامكلهويقؤلهأنسولالريريدوماوالمثاعرالعواطف
يسوعكميحجكمااحمبكموأنانفسمهسيم11موعياطفصيهبم

نضمطالمسيمبةإالهاهىإجمحيهيناأئهأصالتبهاهنهايثيعرالتى4الىإنا
ءربهكامنهفمصلةواقايثيللومناليسةحييا11هذعىتمليقأوتتةاليويقول

المعمايخمعواحدآونتدماوصكليح11قلبضاتنمعثتتمففبهنبضاتفإن
كلراماتوالذينر5ميحبالذينوشاءاإالبواسمطتناتخـرجعبعهفإنصي

عممب11زعفىيثريكمـألاهسجحما11لو3جإالصايب
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المسيحيةاطياةالمات

ماالمسجعاالدواالمحممجحىالتقدم

إحتااايمافثـابما

901ايومممـوآكلممءداداشاشأحيائهاصلكابولسصلمالةكانت

الصرفةافىقكيثأكتنحوتهـكانتلنمالىىاطفىهاسإبردةالمحاكآثئبرلم
المحإلعإنوالحطأصواباابيهطاقيمينالءقادرفييكيصواحتىالروحادراكواني
المحبزههوقادتنابهشحفنامعيناوشاموصأحجبناإذاوةرةالمإلاريقيماداهى
ءثماكلمعرفةفىرنجنهاحممايثاحجبناوإذأعنهواردةهـشاردةكل4مرةءإ

اوفىمعرفتهفىايدالمتفىالوىافوإلى4المحبمهذهدفعتناثوعيمأحببناوإذاعنه
4المحبتااوحشويابعقليمماسبإحدائماتحعسزابحقهمعرفة

وحلضكخانـحبوإذااإلعالقءلى4صتكونفالحميهتدعاالذىعصئص11ورلش
جماهاازددناورقةنايرنهاازدادتاحببناهاوكلاتهورغيإرادتهنـحستا
دياداالإلىحتتقوثىيهالمههالمحإناصاللوااطننفعلفىهورساكفحلت

قبيفىالرعمولهلهايستالنىوالمكلمةالطاعةفىافووإلىعرة4المفىبومكل
سنصفىأوبارهاواختادنالمصفىنستعملالتىزهالكلهىالمتاخلفةوراأل
ليثتالحقيقية4الىإنهزيفةليستوحةصإممآاأنمنللتأكداةالعهمن4قلى

والزائفـهالصسحيمثينىقىأندامماتمستطيمالتىحقيهقجأالمحيةإنءاصكإل

واليعئرنفسهفىنقيأويصيركرةوبالنححماالمسهـحيصبحكيفمـآ11بهذه
هكنأسالضسفرعفىالبممعنىتحيملتدكلصين4والكلهأحدأ

هذهتحملوئديحوهالطةالماألنواروجهفىتقفانيمكنهاالمسجيةاألخالق
ضاليهـةتكودطحنىغريالفىالمستمرالحنطةدورانمنخوذآىأخرانى4صكلهـ11

ايةهنومنظفمطهرةالمدييحيةقاألكتكونالمعنىوبهذاإخممموائبامنمماما

انقاوةاممامفىتصيرأنإل4شافى

لكنهعيةائماارةاأدالحمطاإلصطعنداليقفالمسميمحهنل

فالومبالونصسوهناكطاألشخاهمايثخصأىعثرةفىابذأيتسببلال
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النهايآلفىأنهمضىمونوعابوخفعنونوقساةصامدونملمكغميةللثممياغ
لآلخريناالنتقادكثيرولكمنىصاطونأناسوهناكالمسحثحجةمنالناسينفرون
مجبولمكققأنفسهفىيحىالمساسيهيااصالحارهونيالناستجعللدرجـد
يعثكوالحيةالحمماةااطذقالىاآلخريخامامجذبوالرقةزالمحبممنعدونيأن
فمالسيرسكنفطلىأ

تعطالتىالععياةنحيهاألناهوبىحىالمسيالهدثأمامناالرسوليضهرأوا
والكنرامةوالمجدداسبنأنالمسيحىحمالصمنطقصردوليسطةواطدالمجد
إكابدأيشيوالالمسجىإنلتهلمجدانعكسعبأنهوحجاتناكأالهدفيلنفسناأ

البفضلناآلعايهموماإلىوصلأنههدويكيعلمألاللهإلىيشيردانمأآنهنفسه
فظاقهنعمةبفضلبلالخاصةمجهودات

الحواجقدهوتالقألقيود

اتمقدأهـوريانوةتأفيآاالىلضألتإةاليثئمة
انجهءأهرقازقأضاةيقبإنخقحيلاالاتقدمإلىثزائج

ؤاحمركرئأيهاألتابإقىنرفيوآل11ذارماليئتأةا

فئكزاسترؤنيـؤفطالريثفيابرولطؤازانالخؤ

خؤفيآلتـةاذإكحم
ااافيلمبى

لنشاطهالنهايةتضعكأكاالقاصيةإحقيقةاهعـذهوبدتجمجنابولسكان
امتدادهملللىفةالمرسلنشاطهعلالسمبنيقضىانعنعوضاينولالمرصلى

قداإلنبرلتعاليلبهادتصالقالقيودإن7خريئةميبواأوبشخصهءاسـو
هاإلشبهيلققدهالرسوليستعمالاقااوالكلمةاجزالحولهدممحاولإلىنحولت
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تعترضهـهالىاالشجاريضلعوهوالجيثسيحرزهالذىالتقدممبوصفاصةاطكةل
البابفاتحألسبوجنيىقوقلىزحفهتعطاالتىعواصااويزيلطريقه
واينثعاطمللليدةجلىدرأترإلىإطريقاهدآممبلأصاصني01إياهالمخالقأ
المممضودقالاسلهميحورآنيلمالذمما

عقهفجرإلىهأهىرقعببناالسفىالتنصفهدالةاأنرأىإذلسيوإن
تحـتروميةإليهأرلسسـليناالوقتوفىذلكيضحلأقروماقمواطقل

وحديقيمأنلهوأذقاليهمحكررئايإلىسلمإليهالصىهـوعندماعصاكريةحراسة
8263أعاليسحرسهأكانالذىرىالعسمع

الألنمسـهبايأيستـأجرأقلهممحراسةالحتـخايزللموإنرأوأ
ليراهيأقىكمابهـلوحامفضتهبوكاقا03ل8

الميهـاؤاظاهرةصارتقدودهتيأىوثقهأنالوسالةهذهفىنقرأنـكما

وممهالواليةلدارياحماصاةالواأبهعاألماكأباثأوفىآلالوألدازصفى

ادكانةاوهىاناساهىسبهوعةأونأمتعنىفهكامضياناالوريومبريئ
صزامحةءالفهاىوجمناالجيففالمعسكرقائدكزصيكىمداوالتثالثلهط

ثرىرجلممعمفىتايقإشاإكأوالإلالكبيراليتمحنىلتحهوفدطوراإلمبرا
فثالمهإلىنرجمعإذازهـالطهذامنلجتفىيولسصـكئدأنللعقولمنوليس

الواليةبدارالمقصوديكودالمطنىربهذأالناسمنةءجمووهوللكلمةالثافى

قوفميصرأغههـمطستحأهأفهقدكانالثوسوهذااإلمبراطورىالحرسجود
مدينةءأرجافمافيمررءدواهـللمتاريزودافيفماأالفعشرةونام

وصنةاصةسكلنمساصرقيطيباريوسالمبفهحمرةالمجاهـالمدناولطكةرو
مدوكاتجمندىألفعثمرستةإلىعددادفقدوسذالياإلمهواطوراأ

دمخدمتهمنهايةوفىسنةعشرستةإلىبعدمافوزادتسنةشرةءاثنقاخدمهم
كلجنيمهاوكسينماثتينلماءيؤيدالمالمناومباخاالروماليةالجأسيةيخحواكاـنوا
ييحجثاقوةامنفيهكانواولمحتءوصاثمكلةءجودههـأصعمحاأليامهصوعلى

اشخاانإذمسموعاآأمىموأصجحتكراعاوراالكليصنعواأناصعطاعوا
وأاالملزهوإذااطورراالهوكانلألمهراطوريةيرشهرنهكلنالذى

اثمشااالءةبالقوإرادتهمميفرضو
طيم



وصاشـطعندماسلمتدبولعىكاناطورىاإلهبالحرسهذارمملسإلى
يةروإلىنةالسف

وفىودبضمقيدآاوأصيرآبوصفهنفسهإلىةاإلشابولسريكواآلن

أسيرأيسلمأنأجلةهنقورايثصيمايفلمإنهيقولالرومانجحيمينللمحءحديثه
وثقلهاويعيدوليةالدسالةهذهوفى827أعمالالرومانأالحكامأيدىإلى

أجالمقإنقيدوليةكولوسىلءأإرسالتهوفى173141ابسال

فليموناإلىلتهردنرسا181يي4كلـوودهتييذكرواأنمنهمويطلبممالمسع

وفىء931اةاإلجميهألفيودعنطمويئجحالممهوحيمأسيرنفسهيدعو
وهالثا3أفالمسيميسمموحأسيرأيفانفسهيدعوأقسسأهـإلىلتهساهـ

نفسهسئيتكلم2ت82أمحالففىأدقدعريفأدالقيزهذهمافتعرفجمارتان
عندما603سسأفىالكلمةنفسيستخدلموهرالسالسلةبهذمقيدأارهباعتب
القصيرةممدلة11ةلنامفتاحانجدالكلهةهذهوفىسالصصلفىسفيرإنهيقول

ونيحنىمممقهبحراالمكلفالجندىيدمعمبمإلىاألسيريدمعمميهايريطى11
سكرالىئيسإلىلسإوسلمورةالهبهذوقف11وكانالمحالمنضرياالهروب
رلكنهضامامسكناسفذيتأنلهحواطوراالمبأماماللحاكةانثظارأ
كانرأاطنودمقعددأأنوالبدوكارأإالالجندىبيديدهتربطكانتالسلسلة

طولجتينسنتينضعاهذابولمموظلاواجبابهلامالقيحليباليتناوبو
أصاديثونيسماطنودءهؤالكاغداولسليسنحتفرصةمنويالها

افثمةاكبابيفتحبرلعلىأنفىشكهناككانوهلأصدتمائهإلىواعظهءوجولمس
حماشح11موحيعنبحراسفوطاكالجندىمعالطوالالساعاتهذهاكل
الروهانىالجيشمن4المنتمالفرقةهذهأهاماباإلفيةللكراذالطرقيفتحقدالجو
الحـرسودصكلاكأإذاإلنججلتقدأإلىالقدجنهسانإولسإنءاناجمبوال

أهنوايديهممضثيرفيكأنوالشلىإرلسصمـجنلماذاعرفواقداالمبراطورى
يلباإلكاورإييلبىةفىوةلإلجاسثرشاكظراكمذااعطاولفدلجالمسيح
خوفيالسعيعحللوإههدوا

ءذهرإلطللحديثبئمؤالصةفىشطوقدالحوافياتاأقدبولسقجودإن

لبىففىوةللثمبهعاعة11دواهأتكابولسدقميوانكماالروهانىاالجايث
3



المهماألمرهىةليكراذ

قوئمؤائاخباتكرزونعتاوتخمممدنقهقؤمأفا

إخآلمحاكأالييحيانهفنآدونتخربغنءقالوالشششفتن

آلتكهثءؤأوااكصييقاؤةيتيإلىفونئضبأئألمقظآ
خمانهاغئزءنتادالتيهافيلجاتؤضوءأنئقايميغ

أنآذاؤخأخـبباادىثبؤقةأئمييفهؤاالكانهىءؤمؤ
ماأأقرصهضلمألءأفئخ

5181اقيمل

عفنرأسخهكانالسطورهذهخاللمبنإليناحدثيئهطملسبوقلبإن
إننحملضينطريقينفىاتبههالحافزهذاولكنياإلصبهلرازةالاءالكثيرينما

عسرالإحتىاباإلعهاذةالكلفىجهودهمضاعفواجناسراوهعندماأحمبياعه

إلىمرودالالجابطريقأفضلارواعرةلقدقبولفيسبسباشيئااإلنججل
فريتههناككاضالكنمنهمناعسالالذىغيهابهدسعبمماطالكليأفىالأنهوقلبه

يباعثاالعهإلىمدفوصكينكانواباإلعإلللكرارةوالخصامسدايحرعآخر
تعتىكانتققدديمةبىأصلهاكلةفىتلللتحزبلةالممتعوالكلهةالتحزب

برابدافعطفةمدنرعايعملالذىالرجللكنجرالءملالهاساطةب
سبلوفىفقطالخاصةمتهءجليعملوفجمـدأبباثحارخجصيعمل

وصفاالكلهةتوأصباآلخرينعـلاالرتفاعفىورغبمتهاضهأفيإلىاوصولا
بالسييالمةواقصلتالنايمىبينمقاملهونيامولمالخاصةلمصلحتهفقطيعمللمن

عنالنظريمقالمكانةلوءسأليلفىوالتنافسالثمخصىوحوالطهالصياسيةوللمهارة
غرضهإلىللوصولعمثلةالمسحالوساكلل

م5



نشاطهموضاعفواالسبويمبنفرصةانتهزوافيانهأقوم11ءمؤالوجمدذام
طقمءوإعالرذنةلبسحمطءمهمااامنالهمسلةصفرصةبولسجمنأنتوهموامألغ

بولسءأصدقاوإضعافنمحهالسحهمحزوإبراز
متهودونأواقةهراهماهكلرذونيالذيينءهوالانيالناطريأنكبوال
يستمحمناأنلسلبزكانفماوديةااالطؤسإلهيناللممسيجيرجعواأناأرادوا

تأثيروياليثموامقامهممنوايرفحأنمرابفقطأرادوادافإعاإلقاهذا
العبخهفىكماناحجنمابولس

ةنهصياشاأوالكراهةالغيرةمانماءلكطبهيكنلملسبوإنلناكجيردرسوهنا
والنفوذهوالمقمامكرامة11يحويمنبوالسيبأفلمبهرزيالمسيحكيانوطالما

امدانىاالموففنفسهفىيحزولمعنهاآلخرونرزوناصايقولهماإلىيلتفتولم
هانغتاظجدآوكثيرآبهادىيخعالمسيمأنامامكلكانمنهنهيقفواكانواذىا

اشهسبنهماوكثيرأنهنهننالهالىافهالمقامأوالثمالرةيخالآخرشمخسأألن
شخصعكلنبمهاوكثرآدمةاكفىطرقناانتيقدأواشقدناالنهلنـاوآلىءما
امقاليونافاحمأاعامهيراالتىقةامأليقانهجالألنهسلهنخيرأيخاالأنه
يبةاثقاطريقعنءالطىااقجديدفىنيعتعقدوالذينيينءالروعءيمعامدونال

يسريقفالحاسمالسريعالتجديدفىيعتقدونفياذاعندمكانلهمليسالكنسية
التبثميرأهسورفعيةواألنانالذاتمنضاليأكماناألهصهذافىعظمامثاالأهامنا

هذابهينادىمحالمسأنهويهمهاكانهاوكلاشخـميةااآلغراضقفىبالمسيح
آلثاأللغابااالمصهـء

السعيدةالنهاية

ززةؤمـو17أءآإءخآلصإآلوألواماتناءاغتنألفط
اضزىآلانئفئؤزتيأرىامتخصخسلضايسوخزوح

اسألدطرزاإلسآ3حعنكلفيقيآئبهـآةزيكـسذتكمحهيخا

يؤتنماهاقـحكأؤااليمضررىفيأتممييمغاتتمظمهـ
91الهيلبى
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خالصهإلىأيأسسيؤولبهالمحيهطالموقفكلأن4الجازبولسعقيهدةن
يقعدفماذاخألصهإاخيرآولستتهمعشافويهاأعلمىوكرازةبهنهيوتها

معانثالثةلهاأنملويهشيسوتيرياهىمةالخالصىولهية

واثقإنجهيقولانيريدبولسأنأىاشعجاةوااألمانهوولاالمعمنىا

قؤبرالقريئكقوصجنالسمنراحهبإطالقاأخيرأكىسينهذاكلأنالثقةطام
الموتأوليماةامنيقينولاليرإنهلهقىفىيمثنىبولسأنإذالمضىاء

وليةأنلسبويقصدلةالحهذهوفىءماالفىموالحالصالثاقوالمعنى2
حقوهذااألصخيراليزمفىلهشاهدآسيكونءيهأعداعاتخذهالذممماللالمههإن

إلىرهتأيمتدبلفقطالحاضرتالرفىاليؤثرساناليقفهالذىفالموقفعظيم
أوعليهلهاللهملالناساحكمطفةالينالاإلنممانيقفهوقفءواىناألبدية
سكونكلإشاواوالتحدياتوالفرصالظروفءإلزانتجهاتجاهوأى
االبديةفىضدناأوالشاهدآ

بقينالساكينألمعضمئعأويممالكأأحوهرياديمز4ايمكلاممنلى3
الذىهذاكلإنيقولأنبولسيقصلوفداألعلءاالثيوالخيرالصحةتعمنىفقد

اطاضرةالحياةئلهءاألشجاافعكعلهوالصعوبةاالبالغالرقفهذافىلهيحدث
واللهالموقفهذافىوضعمماقداللهإنيقولأنيقفدلعلهواأللبيةواطيماة
ونافعاسعيدآأمماناإمنىامجهانوالصعرباتكلاالمثهصكلءورامنيضد

وهذالةاألبدالحياةفىوسالىفرحاإلىءلثدكليحولوأناطاضرداطجاةفى
كنـاإذاسنآءانفونحناآلنىاحالماوفىالعالمهذافىاألسماخيرىبههقصود
حياتناءوبنالتقويخنااللهبهحيممهتحدأىانسنذكر

نمعطسمنديقلأنبولسيحلمإوففاهذاوفى
ءاألشياأبهلإنأصدكاثهألجلهالصالةسندهلىاالولخداا

وأجلهكلوايصأنالمرةبعدالمرةائهأصصههنيطلبأنبولسرسائلفى
552تساألجانالراصاإلخوةايهاقايألإنيلسافىاإلخرةإلىيكتب
الريبكلةكرىليألجلنالواصاإلخوةأيهارأأأيضالهملويقلى

لصالةبانمساعدهـأيفانئموأسكودنشألهلويقول313تس2ؤ
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إيمودصلوائهبواسطةأنهرابهيازنفلإالويكتب11اكمو3غاأ

إلهيكتبأوريثيمإلىاططيرةرحلتهيدأأناوقكل33فلجمونأصديهيه
للمتهإلىاجلهمنىالصدواتفىمعهمجامدراأنشهمايياطاروئةفىكنيسا

أنهألصدقائهيذكرانمقأكبرأبدانيلمبرلسإن510333رو

كأكمالناسإلىأبدأينظرولمعإلمالمائعالىموقفبدآأيقفولملواتهمصىإلىمحتاج
دائماكانلقدءشىكلحمايةانيستإعوانهشيألواأنمونالييت
وهنااللهونآلنابديمااواشيفانيستطجعوناصدصاوهوالهوالانهكريذ

هرةمنكوقدوبهمالحزنوطاةتحتاناسيكونندمافيالذكراجديرآشيئانجد
ةالنعسشأمامنحالصالةلوكميحىيق6خيأنعورهمشتعزياتهمأجمظممنيكون
قوةإليهمتسركمااقلبريكمقرارأاورالظيكسرجمهودأأناساجهيودماوج

عفالناشيتعدوعندمااللهاهامميذكرولهمةإخوأناعرقوإذاديدة
عنـدسندكبرأيجدونققمنيألفوهالمجدإدهيالدإلىيهاصونأوبرتهم
ونحنءمةالنعرشأمامبهمىلتأقوالبمحرالببرتعبءاألجاصلواتأنامعرقتهم
لهءأصدقاأففممشاندعواننقدرواللناصديقاإدساناندعوأنالقدر

اأجلةمنصلهالم

القدسالبروحهوشدمنبهوأنعمأخرسندألهأنلسبوويمملم2
مامفىمعنايكونانيمسوع4نطقالذالوعلىهوإتماماقدساحالرحشعورإبئ
الدهرءالقضاإلىااليامكللنا

والكلمةواحدءورصاواحدافتظارإاللولسليسللمموقفهذابوفى

أحديستعملهالمعاديةغيرطةومىيةقواالنمتظاركلمةعنللتعجرملمهايحثالنى
المركزةالنظرموكلمةاللهذهالحرفىوالمعنىبقسهبهاصانهروصلسيولق

رطىإنيسرةاويثنةالنظرةمذهعنهتحيدأندونغبقىهاإلىوظلعيثمنف
فيصمتلسبوصجمالنقدشيئينوأفلحمتفىابدأاليكونأنلسبو
فىيصمتيجعلهالذىنالجساألولءالمثودقافىاللسمحالشهادةيودىوأل

يتكلمأنفيهالذىقتاش

3تماواشبولسلكنهالكالمحقيسابهفقدعملهفىهوللفشلالثافىءوالشى
صل4وأاالئحميلمنابأليخجلفأمثمجاعةاممججدالمسييحفىأنالمقةا

ي



يوهبانهرءإولسانتظارطإأومثمرآناونسمجهوداتهءلمسيمح

الشعارهوةمبحريةمالقءإدناليتفوتولومالتىفىبخاعةالف

صيمحاضادماممتياذطليسبشحاعآلالحقوفوللليسيعخادملكلواالمتيياز
والواأل9تاظرواكلفىواجايضاهويل

قستكونوتأجمر4ءجافيوتماسانحةاالفرصةههلىتهزاإذابولسفإناولهفه
ماتإذامعهوراالقيركميمفءلكماقىيهمهوالالمجـعلىيتحاحماالنذجة

يكرزأنألعظـيمازءااللهسيكونعاشوإذادالثعألءتاجتيهاعلماسيوضع
يريدبولسإنالكددهذافىنبماممالالوتك11يقولوكماللسجحويشهد

وليةاضعةومنايحالبئيعركفيهممصرحأونسيجمسدىإنوليةأن
كنيستهفىءأععكهاونصيرالمسحعتارلنيومفمنيعحىسمكلنحقفىهـلك

عليهأولهيحمالزعمإنالمسيهحعاثاارأوالىاليإمابنجلإكناوصبحاتناقمخا
بسببمنايفاأوووظميكليهأويموالمسيحاتياعهمسلكمق1دا

وننانمجباناسوأىلونءاصمن31

والمماتالحياةفى

جمأزاصدةونؤانةخاذيىةلىافيكألن
تصثاختآزاداقليقيثترليقىلالضفياظيوتكاإل

كـهأةآيئأناالاننهيأثنافينءمخمئوزإقئةىأذلي

انتاالتعيهنؤدجدأافصقلذاكوخالتخوأكؤدق

الأأفلمابهلذاؤايقأأاقاآلصغانجقيألرئمضدالةني
اإليمالطو2ؤقريميخآتقدةنجليئكييغصزأبنفئفمكهث
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ىضزليبؤاسطلفيوعغيئيحانتبفيعآزئماددادفئإيخكة

دصنمعاأي
6اافيلبى

وهىالحقيقةإواجهأنعليهكانالمحاكةرقعأصجنالىفىبرلسإقىأأنمشذ
ءواحدولييناألمسكالوكانصوتسأوسيحيشكانإتاليعرفأنه

لهافسبةبا

المسيحهىيماةاحالىظـيمالهتحيرهفىويقرل

طريقهفىوهواقاريخىوماااذلكنماألنهيلمحياةءبدولسلننحالمممموكان
إسيماوكانالنيةةمىاحميماةاابتداكأنهجديدمـأولدكأنهكاندمثهتماإلى

فيهيكبرلماصـلمىبومبوالسعلىيحضولمأثحيالاستمرارلبولس
ويصـهيقويههناكيحللصكانحياتهمناالمرعبةاللحظاتوفىالربنحور
81901أممال

ورحفهنعوهأداةتتجهتكااتهصألنإلحياةنحايةلجولسالمصيموكانا
األبدىالمممميم

المحركوالديناموالدافةقوة11المسيحكاطادحيلمةالهالملجولسالمسجحوكائ
األفضلىالععيهاةنيم

وهورسواللهجعالذىسحالمسهـمالنإلحياةألملىيويححم11واعو

لألممآمإلسأرسىال

جعلتالنىهىالـكاقيةالسيمانعمةألنالمحياةقوةاجمولسالمسجحوأعطى
هضعفهفىغويا

أنإرلسنظرفىةبءالوفأةالمألنالحيلمةمكافأةلجولسالمسحوكان
امامهيبقلمبولعياحياةهنالمسيحأخذأولووربهسيدهمعتعمقاتهشركدادش
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ههانفالحياةمناؤلبولسنظرفىيحالمـسيكنولمأجالهمنيعيسآخرءىأ

حورالممسيحإلىدخوالإالالمولشايكقولمربممووالمولسلىبووليةضم
لنسبةبارقادأنهباراعتطاإوتاإلىالسبوثالرينآياتومناكألفوب1

611525وك11لةللمقالمامةالقيامةعندالناسبهيممنهيستقالمضمد

مالثرآوالدبلىرقادآليسالروح4بالألممبوت11هنل44161تساهـ
جحبالىاتحادآفاوت11نهـياميسوعبالزبمـمانةكمناوإذاالريبمحضرإلى
الرحمكقمصيرةفترةخصوناهمالذيئءاألحيامعالثيلعر

إلىمياالنفسهوجدبولسأنإريتاإلىالمشجحةالنظرةاهذهنيجةانهو
بولسياايستطمالىوالكلمةاإلثنينمأعصورتصبرهحدءوهوغبتينهـ

مـألسورصهـوىيينضيقكرفىيسيرالذىاللسافرلتمسخمالتىاليكلمةءللحصارهى
أىإلىيتحرلأناليستدحوهوءاآلخرالجانبمنافرىصوسورالجانبهنا

اضجبالىبوشمعوركانوهذااألمامإلىطريقهفىيتقدمانيقدربالجهدوجانب
شطيعيوماأصدقائهجههمقواماحالمحسمعيكونأنبتيفيركبجهتمنوقه
الحياةدقيعلىيبفىأنيرغب3وألجاممعهـلىهمنلم

لهليساراالختيإنويقولاللهإلىهأهسفيفوضأمامهقفالملىوصكندظه
لهمايريدهيفعلأنطفقيقدرألنهيفعلةأنيريدمايقولانلهيمطوللربهل
يفعلأنلته

ذاكالمسممحمعوأكمونأثاالقأنءاشضهالىبولممياولفيهاالنطالقىكهأما
صورثالثمعهاتحهلةيمصتحعلولإلنطالقجدآقضلأ

حجاالوترخىوىتطومىالخمةصورةهىللكلهةاألولىرةالما

األيامفىإنهويقالانطإلقهرالمرتكذاومالمسيرفىويمثعرعاوتادهاتقتاعب
بألدهطينيقفاالنبهايزىالجرىحىالسمكاطاألولىةالعالمياطربءائناهيىزاللىا

عنيقاليكنلمللرطنءالفداخمنهشاءتقدأاليارينياةبمأتوكايرالدمار
إلىقربايدنافئبومكلمسيرةآخرمىكزإلانتقليلمايتيهإآمغرواصد

فىابدىيهـبلمتوتستبدلأكاأالعااهنهمنخمشاثعأرىاذإالالصماوىالوطن011
دابيارطد



اعورة4الراسإصفتذاحيالمحمبصورةهىللوتالثانجةصورةو

جمقخفمن4السإقالعإالهوماإوتوااالنطالقفىوالمثروعةالمرسا
اللهوإلىاألبدىءالمجماألاآلالروانطالق

تالمفأماإكلللعثهااألخيرغالحـلولصورةهىوتاللثةالثارةوالعش3

نجدكاطءالوجداألبدةفىهناكاةالحجكللمشااألخيرالللنايقدالذىهو

إنيرالمحكلشا11كللىجاهىوفقاءاونلئاألرضلةأشلكلجوابأفيه
ءكايرأدـلىأموفسيفهـوصبرواانتظرواالذينبهجع

عءويبهـفىعامفالثلىيعأنلهقذرإذاانهصازماادأاعتبولسيعتقدا
كداناتءقاوالبوثالستانوالكلماإليمانفىوفرحـهمتقدطياألكلجميعهم
دكبةإنالوقتطولمرةاكللمسإعدة4والرفياالستعدادبروحاالنئظاد

يقدهاانبحياتهيستطيمعالذينةلمصبلميةش11لمنفعتهاليستالحياةفىبولس
4ممكتونةسكلله

أسسلهمصيكونةثاذويراهمإليهميأنىأدطإبرلسالريبأرادإذاوهكذا
إلىللتطلعقادريننشأخرىبعبارةأوالمسجيسوعفىلالفخارقوية
اإنمطلقةثقةميماقيئنأاسانإليعملةأنالمسيميسصمافيهليروابولس
اسنوأزواجفىحسم11بنسةلهيأنسان11يقدرلماالهتاهثالسجكونبؤلمق
اءويجايثقأنحاالممسيكللراجبوإنهكاشجاهنتحرآمتهاويخرجالظروف

ميكرصانإليفعلهالمعأنيستدعمافيهيرواأنللناسينىحقيلمنوالهذأ
ريسالتتعاملهإة

الملـاكوتاطنوهو

صنففإؤاخسثئخانبإلضيلقيقآاجمبمثئوامقط

زوفيونتأيائكئمأموزئمأكئمغآثبائثأذصعئهنمؤرا
ضسئرااليخيليمآلطيهؤايئيبتهـفمتتاديئءئبهاؤاجد
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آللثياآلذئملتىةىافياألنزئتاويين11جمنبمثيخزفيق

ئموخصتدألةافهروترذاإشةآلصلماولةلـكـمااي
أهواتأأثاتقرزقطلبيماافىتئئالقألضانىنجلفي

لمحت7ؤافيخؤةزاتىافينجئدهءسكآذاةتإذييمافي
01فيونهتتهعت

7203اانيلمبى

وفيهـصكلىلسلبوأوالمجدثعماالنربغضباالهماميرجدهاحدءمثى
ليكقارةالعبهذهومحنىواضقادهمإليمانهمقيحكماوايعيأنلمجينا

المناصبةمذهفىكنهلىجمحالمسمعمقدسطهدفىارتبظواقدبأناسالئقاتصرفكم
إبرارهايريداقهاالصورةلتصويروبيقمماللتعبيريستعماالاالقكلؤيستعمل
المرةمذهفىأهاأقاللسلوكمحناهاكلمةيستحعللةممااأحاديثفىدةفهوط

عاحمةهنتبيبولعوكاألصالحالمواعاتمعناهاكلمةيستعملفهو

الروماليةلهسيةاطبفضالوكاننفسهاةروممدينةمنأىالروهانيةاإلمبراطورية

اورشليمفىضدهاصادراالحكمليستأنفهناكإلىينعبأنحقهمنصارأن
مدينةمنأجزاالروفاليةراتالمستعهوكانترومانيةرهمستعهفياتنو

مأأبدأالروماناطنونالموينسلمليةالروهاالمستمحعراثوفىمهانفمةرومي
تدونونيالالتيمنيةاللغةيمكلمونفكانوانهاليقريفوونماالرويةبايعمتحوز

إصرارفىيتباهونكانواألنمةاللمجءبأحمامهمحويدعوناإلتيفيةاءاألزيا
روميةمدينةمنسافاتالمبيهمأدتبامهاودماطأرومانماعلىوعناد
أميااليةرومعنتهبعدوهىفيلفىحنىانهآبريىتعرفونيقولسببووثأنى
هذاوكالروميةامليحيثتتصرفوااوتعيثواانعلميميتخبملكنعديدة

تعيشواأنيجبقكونواماوبطثيرهذامأنكلوابهباعليماناذكروااقياسا
هذهياتوسسئوامتيازاتأبدأمسواأالىويبناللهطكوتبمواطنلجينكما

يذكرانإذنحىالمسجوعلىالتهمدممرتجنسيةبلروميةالجنسيةالجنسية
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يةالجنسمذهحتصرفهيتفقانمجبوهافاطينمفهوالنىبالممهامالدسل
اإذنسبرممغظريلضماذا4ىاسمالا

ءهلااللمإتمحإلوناازعأموركمحأيصيتاماأوالممنمنمتظر
مسيحيهيانهفونةصعالمسميحيمةونماوعندءورااإلىثقريغللبالمسيحيين

نوعأىأمامنهمواليزجملعنهاليحيدموقفهفىإتاثااإظفإنهيهاالحكحثاهالمأما
فاقلرا

وحبرامهطوايرتبأنعليهمبهمبماتحادآثانيامهمظريوهو
لجاجفىلليدحولميمئمارعوليحاربوامالماتضازعلاإلخرةبطةرالواسعدط
لمىواحمروحنماراحدآونوايأنهمجماالمسيجوناماءفواخل
واحدةيففس

ءمعاجماهدفييغلبوالاليقهرظفرآثالثأمنهمينتظروهو
المثرويبدواإليمانجهادفىلوايصانأبدآعليهميجبفاللاإلصبيمإليمان
المهىيسيمرأنالتحيمالمستإعرامنانهالاحمياوإظهر4الزاوقةأنهأحميانأ
قوةامأتتبدأنلبالأوهامإالهـذههاقلاططيةضدويبهاهدالثر
انالمسيهحالىءثادهفىالرجايفمقدأنأبدآعلميههاليجبالمهـيـحىإظاناإلي

حعالمسهـيماوصاوضعفإالبامحاتمرىيوأنيحارب

دءينءالمقاوشءإخاغوقهينغيرهادثةجاعةثالراهممنظبروي
الخاوفتنعمابهماجالمزعصبىصبحونواآلخرونايضعفقدرماتااشتداد
يظلهكهذهاوظتفىلـكنوالرياحمهبفىكريشةونونوياقالقابهمأنجدوب

المرقفبزماماممسروحهأهالمتريهادئاالمشحى

تجمالالنىلةاأروعبواهـءاصفاتاحهذهممونواأنمتطاعواايوإذا
اننكدويتأإةشاطيالخاصيقهمعاهـكالويثورونمدياناغيهبهعروذفيبيالو

ئحدوهتهاباخهادعليهونويفتفونهمملالءشىلديهمالمشحجين

مبعيورأوافدإذمكلةسستونالحياةهذهأنمإلملمبويوعزوال
حاربيوهوبولسدوشاقـدمرةألولهملبىإلىالممايحيةدخلتكيف
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يعليونوهم6191أمهـاليماناإلألحملىمهيحأدـضمجلدومووراوهبهرو
حرلىقائدأىأنلجذكرواكنلىجارباوالوانالمجاصضوفشاآلليجتازهما

ألجلشعيئانقاسىأنالناعظيمشمرفومذامحارألصصتجنودهأفضليختار
يرتعدشابجندىإلىءصاقدجمرليىمحاربعمايروىذفرنسيمقصةمنهاكالمسيح

معألنعملجانبىإلايقيامـالالمحنكالمحاربلهفقاليائسيهموقفمنخوفأ
الحعربإنللفجلبجعينبولسيقولوهكذالفرلسامجيدآألايوأناأنت

لدحمجيمداثىمعالطحهولىلمبالنسبةدائرة
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نيالئالألضغ

اإلنقمممامأسجالبا

لفمقـفيماتانمخيتةدتتةإلظييحانسفيقاؤفأكانقإلظ

ئئؤقتؤرأفةدأضالالتكاتإلماالزوحفيتادأضعأشكةكاإنأ

رقهبتذؤاتتهـئةؤقـكئماؤاجايكزاتتتيهزوانأترحى
بلىبئضمباؤقزأبهتنثاالؤاجداضنئماقيكيىئقـتؤامذ

تنظرواالانفهيههيةاففتلأتنأكئمبنحآجبيقيتؤاهنع

هؤتاإذبؤالمثبأليمفييماممآئوإذتراجلكل
اهاأيئالنهى

ا2بىيفيل

صماحطإومشماكاالنضامخطركاشالبىفنميسةهددالذىيىاااطظـراشاإ
ءمكااألعيكونندماةالبنياناةسيقريةكنيةكلبواجهالخطرالذىهوهذاان

وقشولهمالروحىكجاكممنحموأيتعالءجزوعقائدهمشاطوةمجدعاملين
إزدادوكلمااآلخرضداحدهماقيهامونارصيشعندذومةالمرلىخهـلطهملتنفيهذ
ضداصدتائهيححـنأنبولسيرغبولهذاعابتحالمحمهمطراطإزداداطاس
الخطرمذا

للشقاظيمةالهالثااألسجابولالرصىنايهوالرابعاكالصاالعددفيوفى

االنقسامو
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طهماعندالداهماهـاهووهذااألنانىوحالطهراألولاسببا
الئمخمىلتقدمهمبلالحمللتقدهالعالناس

انبالبإلهبميمثعارالذيئالكنيسةافرأداننذكرانحقارائعءىوإذ
أرتهماصرودممصقاللشعورهمالكجرةللناصالتقلددعوقهمعندفيحونامكانو
وكاناععالماكاناألولىالكنيسةمأعمنأيرأكبعاالروزأكانفلقد
جعامماومحبمةبعنايةاإلفلميمينوحكموإميامالورياليمعىاإلفالروهانىكم141

يقوآمنشكلةأثيرتاألبروشيةأسقفاماتوعندمالهمأبايعتبوونهالنهاس
أسقفاأمبهوزيصـولصغيرصبىصوتحمـعالنقاشوسطوفىلهخلف

لمبهذااليخعاوفلمأمبرواماالصرتهذاعلىالجبحووافقاأسقفأهبروا
الذىالعظيمالمركزهذأليمتجنبليمالهوبءاألنباإليهوصلتوعنـدمابالعلى

فبمولإلىاخيرأرضخنفسهاإلمبراطورتدخلطريقوشالكنيسةلهقدمته
النميأسقفحمعنصب

جونالواعظىوقفنددمانوكسحمنايحياةفىهلىفىأخرومثـال

ارتعباطدمةإلىوكسبوحناثحكاواندراوسقديس11كنيسةمنرعالروف

اللحظةهذهفىنفبمطهوعنيقولحإلصا3اياريخكتابهوفىأمىاوهالهتوكس
رفتهفىوىوافئيرهشبدموعءالبفىوانفرنوكسبوحناليدمكوكارتبا

كايتالوعظمنبرءلمهاإوقوففيهـهاضطدالذىالومإلىاليومذلكومنالجاصة

أيةأحدفييرفلمقلبمهاومتاانأسضعنءتنبىخصيةالثموتصرفاتهوجههمألع
الحالهذهلىءوفاإنسـانأىمعباجتيمكهيسرولمواالرتإحللغبطةعالمة
طويرلةأياما

إحساصرهم7يضاألنانىماموح11شبعدعنففالبحقءالعظماإن

الهحزبهكاالناسأبعدهمةالعكيللراكزءلملكمفايتهمدم5ومأهلبعدمصيئ
األناقاطيوحواانىانضم

المقامطلمبإلىيدفعالذىبالنفسالجباهولالنضحامالثانىحمابهواله2

عندالرأسةهوةلثإنالقوليصدقيرةثيثاتوهىءدىالزاإلدافىةوالركبالرفيع
وشهوةملحةرنجةالناسهنكثيرعددوعندالمالعربةمناشدتجربةبهمثيرفي
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نفميكووأنكجمرإمنبرافوزااقوةيرواباالشعتراماظفراواإلبكابنوالفىامح
الهأفوإلىابلإلحيصغىوأنومظهرطايأسمائهمايرفووأقسموعرأىلهم
مدتكنا4والمداشافااقطثولوكةهإكامكطرةةدرإألدواإعىوأنا

يختمظرالحسنالبأحماليقوموعندماالنفسءإخفااالنفسإظهادليسشحا11
ىمم11إنمواتالمهافىالذىألصهالناسدتيجينتظربلالناسمقعجعيدآ

إنهإلههونالهاءاألضواتمسلطأنيرصنهببلنـحوهاالنظارتركزأناليرغب

اللهنورهورابمنهنورآشخصيأنابعاليسانوراهذاكنلىءلعسابنورءيكط
صهيثيرالذى

اإللممهـالتنوإذاالذاتعليركيزأتاهواقيهماملإلاثاثااوالسإبيم
معركالفوالخاصةلحهمطءشىوقجلكلأوالويهمهاألولاالعتبهارفىذاىيضع

فئوامحلىتنامسعقعبهارةانأإعنياةااكانمتإذاواآلخرينمحاداملالص
01أتهااعاتارولالحياهإلىينظركاغوإذايسواهدونهوبهايفوأنيجمب

يشئفإنهمقامأعلمافىييأدايكوناواآلخريناءلالنتصاروتثهاحتىراع
ءاريقااللهدفسمحواادهمإلصاهدأريعملرضينحااألؤاالءأوءأعدالنفسه
إلمايةودهملاوامـيهراةادنىدةالداكورواعتجارهاالذاتصالتريئإن

اتاجااهذهفىالحياةغرشدـضكونمعوجودلهمممونافالثاآلخرفيءإشعفامحاولآل
بهموالتطوشتبامالهملةاآلصخوينساعدةءال

فىالعارمةةيووالنفاثمخمى11دالمهبم4فيوالىاالالفىالطموحيوجمدثماو

ىبونيأنمنرفالاآلخرينآلمصلحموتجاهلالضفيةالمصالحعلالتركي
اضامواالالتفرقةإالةاإلض

قسامالاعالص

عيا4أ3لمبىلض

ياالبدشاتءلداأواعتباراتنهسةبولسيضعاالنقحامخماريةموافى
وانقمممامشقاقكلع

اجعضاضنابعءاتحادفىيحفظأأنيجبإسيميانججأاتحادناإنا
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اكادلهيكونالوفتنفسوفىإخوتهمعانقسامفىييطاأنإنسانعيستطال
اإخوتهلكلحتمارفيقفإنلحاتهرفيقاالمسيحإناناخئاروإذاالمايحمع
إخوتهارتحلمححقدومىيعيشهوالمسيحجوفىيهيشأنإنسانيسعمطهـعوال
اتدلإيلالمسيحبيسوععالقتهعلىضعجاليـالليسـحهبإخوتهاإلكنسانعالقاتإن

يسوعبالريبصلتهومتانةقعلىلةالدلقوى

إناآلخرأحدنامعوارتجاطاتحادفىتحفنطناالمسيجةالمحبةقوةإن3
تطلمبوالالمرارةأبدأالتعرفالتىاحمخهاوايخةالطجةايرشالمهىالمسجحيةالمحبة

كالمحبئاآلخرفيمعتفاعلبردليستمالمميالمحبةلالخرفييواطإالشيئأ
نحبأنفقطمعناهاوليسالمسيحجمونةيتالتىاإلرادةانتصارإنهايةالبئس
تعنىإنهاالمحطيستيحقونالذينأوبطجيعتناايهمإميلالذيئأويحبونمناالذين
همالعأذفيمحمةعلالقوةإتهارهوننايالذفيحتىاسنحوتقهرالنةحسنية

وهنايينالمحبووعرالمحبينخهرمحيةعلىسجحيةالاقدرةاإثهاام11فيلال
ارأتأقينايؤفىالذىاثسايمىامنصرايممستؤوهناسجحية101الحياةجوهريمت

بيشأبفىبهكتافىتاتلولمهريتشاردويقولاألبديةوبمتدإلىالحيماةمدىيبقى
اأهيأبالنـاسوعالقتهماباللهالعالقةجعلمواللذيناألبديةالةااهىجهنمإن

اآلخرالجانبمنقىءالسماأهاالمحبةتدهىالهحياتهميواسطةمست
اللههـحالمحبةظتفىالحقةاحمياهاوجدواالذينألولئكاألبديةالةاا

تهمإصشومع

إنهاماالنقممقظناتحفأنالقدسالروحمعشركتخاحقيقةإن3
هواإلنسانبأخجهاإلنسانويوحدباللهاإلنسانيربطالذىهوالقدسالروح
اللهبئيسكبالذمالروحهونفعلهأنشااللهيريدمالنايانالذىالروح
إنسانكاوإذاطاللهحعاةهىالتىالمحبةحياةمليقدرناالذىالروحهوقلوبنا

قيهليستالقدسالروحعطجةأنعلالدليلأعلىفقدإخوتهمعانقسامفى

الاالنقساممنالناستحفلىأنيجبالبشمريةاهواطفاوجودإن4

أنإيهاعنئكماثرباذئالبكونواوالمالنامإنأرسطوالقدبماسوفالص
كيياتيفتتاالنقسامإنمعأحبيةشرفىليعيشواخلقوابلالبمعغبعضهاثحو

نفسهاالحياة
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يعلمطالماسعادةلهتكونفمكالئمفمىءالندامواألخيربرلسوندل
اوابهفرحمهيتممواأنأرادواإذاعلميهةفيالض4كندافىانقساماهناكأن

المسايحييينإلىبولسكالموليسءلمحهـثمىناقصةنجيرتامةاجمممضابعضهمئكركهم
يتوعدأوالمسيحىالراعىيهددأنعدأالنادرمنألنهتهديدعنصادرأفيلىفى

النغمةكانتكماالراعىفىالغافيالنذصتكونأنمجبالتىالمحجزءندالهميقدمإنه
سمدهحياةفىزللناليا

يئالخمقتاالناسوددتأطقيقىهوتال

أتعئالوخمخلتمبافيائذىاليكرهذايمئمتنتـكق
فعايألتمونألظنمشضتخايتآالئهزمانيكانإداذىأا

الناييمئينيمايئيرامتاغنجلمئوزةآيخذأةنفشأخلىمةالفيما
الموئثشتؤأطآءننستةومتغءتسأنكةانغفيذإدؤ

ذءؤنةاائطاةؤأةامةألةاألةزةإذاأقىيثمبثؤتء

ئتاقييئنزغذئجإصوخحمباؤصبريـتهةءما
أنةيهمتالطئهـذئتزتؤءازفياتآتنراألزضيفئوتغ

االيبالنهيـتضلريثفؤخانتعمبطشوخ
20511فبلبىا

يسوحعنبولسالرسولماكتجهوأروحأعغهولممالهذاأنقيقـألافى
فإنصكم89كو2فىلألصتهءوضعقدكانلديهببارأمحفميسبهلهنعاوهو

أنتمتستغنوالمكىصكاوهوافتقرأجلمهـمنأنهالمسيحيسوعربنانعمةتعرفونا
يارىاللوبسههفكلشرحفىوسعيئأعالراالبميالفهذافىلسكنهبفؤه

وغناهملمهفى



فباويطرحمواطأسبماموااتحادقىموايعيشأنالفليبيينهنيلتصسلسبون
والرغبةءوالكبرياميةإشادطاخفدويهممأوينزعواقساموانشقااكل
ىاكاألمىاألنانيةمنالحألىاضعافوبروحويعيشمواوالتعالىالتسلمطفى

النداوموبيغالوحدةلتدعيمءالندايهذاأخيرأياتىثجثجالكىيهاةجوهرن
ديخاوعيسمثالإلىأنظارهمبوجهإذوالينقصيدحضالذىوالخاق

كولنايوقالذىالمكثيرفيهألنهافهـمهنفأنيلزهنافصلوهذا

ووأسةفىنهعمقأنيجبضقتهءلممهنفهأنلناكانوإذاجبوقلوبناتمفك
إليونانيةاللنةفىظيثةالىكلماتهضبه

أوثالثبكلعتينالواحدةالفكرةتعبرعنأنويمكنكغنيةلغةنيةايوناافـةوا
وداللئفااظاصهامذاكلمةلمهكلولحكنمترادقاتالكلماتمذهتعكونوقد

فدفيهـهكلمةكلأنإذالفصلهذافىالريممولعليهيصيرمابالفجعطوهذااطأمة

حالمسيالهوتقةةموهمااألهميةبالكاينأهصفاليماشرحقابقةبعخايةبولستقاهاان
إلىندخلأناولنحاولواحدبعدأواصيرأتإكباهنهلندرسناسوتهحمقيقة
الكلماتهنهعليهتنطوىالذىعجاءااالجوهر

كلمتينالرسوليققىومنااللهصورةفىكانإذالذىالسادسالعدديقول

لللضالتىكلةوالمتغيرهوعدمجوهرهفىالمسيحالهوتايريناالعنايةبغاية
تتعهإنألطيخةاليونااالمةفىدةؤطتليموهىبارلثههينهوهىكان

تصفإكاآخرلثمنعصإلى4ممبمداتنتةوالماناإليمدالذىالجوهرذات
فىءابئسذافتاإاإللسانفىتاتدلواليرتتغالالتىوالملىكلتالقدرات

الظروتكلفىثابتاهوليظعليهأتطهـالتىالتغييراتكلمنبالرغمالذىاإلنسان
ذاتفىاللههويؤالوالكانيسوعإنبقولهيبدابرلسالرسولإكألحموال1

تبديلوالتغيربالجوهره

فىكلمئانوهناكاللهصورةفىكانيسوحإنفيقولولالرسيمضىثم
الكلمةطمتينالحييغكمبيرالفرقاصكنوالصورةعنللئعبيراليونانيةاللغة

الثانيةوالطمةفملتتغيروالماءلمئىالجوهريةصورة11هىمورفىاألولى
إلىظرفومـاوقتإلىوقتتتخيرشالنىالخارجيةالصورةهىسكما
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وحقيقةاإلنسانيةهىمورفىالبشمرىلإلنسانالجوهريةالصورةفمثالرف

فإنسكيمالإلنسانالخارجيةالصورةلكنتغييراليعتريهاثابتةانسانيته

شاباأوصبياأوطفالكانءسوااإلنسانإنياستمرارعليهارأيطالتعبير

الخنارجىالمظهرلمكندائمالهالجوهريةبالصورةيحتفظشيخاأورجالأو
مستمرتغيرفىاإلسكيما

يستعملاللهصورةفىكانإذالمسيحعنيتكلموهوبولسوالرسول
إنيقولأنيريديهكأنىاألساسيةالجوهريةالصورةأىمورفىكلمة

جوهرهوفجوهرهتطتتغيرالالتىالصوراللمهصورةفىيسوع
إلهاوكيانهجوهرهفىيبقىفهوللتغييرقابالاطأرجىمظهرهكانوكيفماالالهوت

حقإلههن

يكـونأنسةخليحسبلميسوعإنفيقولبولسيستطردالعددنفسوفى
مشتقةوهىهاربحموسهىاإخاسةالرسوليستعملهاالتىوالكلمةللهمعادال

كالهمامعنيينيحملأنيمكنالتعبيروهذابالخلبالنهشأوالخطفيعنىفعلمن
واحمدءيثىإلىيهدفان

اللهمعاواةللمسخطفإلىحاجةفىيكنلميسوعأنالمعنىيكونققد01
حاجةيهتكنفلملهحقاالمساواةكانتلهطجعىحقوالالهوتكذلككانألنه
سهاياختأوخطفهاإلى

كانلوكمااللهمعالمساواةيخطفلميسوعأنأيضاللمعنىيكونوند2
رغبتهبمحضعنهالىتخإنهمنهتفلتلئاللبشدةممسكابهالنفسهبهااحتفظقد

ويؤكدانمحتهدألنافكالهماللثيروقالذىالمعنىتاخذأنويمكنكالناسلصالح
يحالمممهيسوعفىيتغيرالالذىالهوتااجوهرثانيةمرة

كيئونالفعلهىاليونانيةوالكلمةنفسهأخلالسابعالعددويقول
وسكمبحالياءاإلنايصبحأنإلىفيهمماءاإلناوتفريغإخالءاحصرفىاومعناه

منجعبتهفىماأوضحبولسيستعملوهناءىيثمنهاليتبقىانإلىءالوعافىءالما
عتهاتخلىقدكلهاهوتية111فاألمجادالتجسدتضحيةأذهانناإلىليقربكلمات
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يتضلكىالهوتهحمكدمننفسهلىأإنسانايصيرلكىواختيارأطوطلمسيح
أنفقعليمكنناهذاصاركيفالتساؤلمنجدوىواليشرياجسدألنفسه
كلألقادرعلىاإللهوهويخللمسظرمةأماججبالالسرمذاأماممنذهلميننقف
اللغةلهتتسعمدىاخرالءوهناوالدموغوالشبوالعطشالجوعفىءشى

أجامنقـرإيسوعأنالعيخمالخالصىتاالهذاالرصوللنايقدماإلثصرية
أخنىاوهو

كلمةأنيةمرةيولسملويسفعبدصورةأخذإنهالقولفىبولسويمضى
يولسيقصدهوماالخارجىإظهراالاألساسيةالجوهريةالصورةأىمورفى

كانناسوتهنلمإلسانبدورقوهأثحليكنلمإلساناصارالمميسوعأن
اليونانيةااللهةمثليكنلمإنهطنةالىمعنىيكلإنساناكانلقدكاملةحمقيقة

بامثيازاتهاصتفظـةظتاألصاطيرىكمالمكنهابئأصارتاىا

شيثاهنالثلكنإنانلكليةمعنىيأكلحمقيقياإنساناصارالمميحإناإللهية
صالةتصفيروةالمالبمونانيةوالكلمةالناسثهشجمهفىصارإنهذكرمماأكث

جمحناسوشالىأنبمعئىتمروتعبرايكنهاحققيةأكامعمتخيرةحالةدائمةايمست

فهوعدودوفتإلىواصكنحقيقيأإنساالصارإنهالدوامصفةيأخذلم
لسكنهحقاكانناسوتهإنإنساناصاروقتاحىلكنهإلهجوهريا

األبدإلىيخهيبقىءشىلكنهطمةاامعنىبكلحمقاكانهوتهوكبرومر

لكلمةاليونانىواألصلكإلسانالهيمئةفيوجدإذيقولالثاشوالعدد

تمحـدلتتغيرااالصورةمعناهاأنسبقحماةرأيناالتىسكماموهيئة

يكنلملهباللمسبةلكغهحقيقىإنمانلملعبدالحقيقيمااصورةافىيسوحءوجا
مجدإلىأنىجمثهندطحماالهوتامجدمقفيمهاخرجفتييهـةلةءمىإالهذا

ضهفىسيفهيضعنذىكالالموتأجمادامننفسهلأفالهوتال
01هلهيسفوال

أخرلالبماثلهلكنجدأقصيرالفمهشعيارة68كأاألعدادإن
لالهوتالكاملةالحقيقةيقرروهو01لدواطفتحريحمخمنالجديدالعهدكلقى

سبيانوأروعوضوحبأثنايقدموهووناسوتهالمشحيسوعالريب
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هوانهغيتارأراضيياويقجلالالهوتأمجادعنيتخلىوهوالمسيحمهقدإذىاءلفدا
سرإنهالسرهذاعمقإلىلأنأبدأنقدرفالهذاحدثكميفأماالناسوت

انفهمهاأنأبدألستطيعالكمناوإنالنىالعطمةالمحبةشلكنهكوريسبرالعميهـق
لهاونستعبدلذتهاوعتببهانشعرأنناإالأكامالفي

اعـهةواريحههه11فهاحا

تاياا25لبى

مكصديكنلميسوعمنويتكلميفمكروهوبولعأدائمانذبرأنيناجدير
املومواهايةالهفاطياةاهمليةاالجوانبإلىتهدفساكلمهاكابلعقليةالتتأمجرد

اأنامجبللتفكرطريقوكلالتنفمالنمعامرتبيطتانبولعنظرفىةإلهو11
قلمناكماهوللتأملأمامناالموضوعالفيصلوهذاللحياةطريقهإلىرأيهفىيودى
كلكانلكناللمألهوتيةالعقاثدإليهوصلتماأروعمنالقولمننلىوال

والمطامعوالتنافراماالنضمهايموتصاةإلىينااليإلديقوأنمنهالقصد
اآلخرفيإلىوالنظرواإليثارالتواضعفهااوالشخصية

مويئهالموتحمتىوأطاعنفسهوضعإنهيسوصعنلمبلىييقولاوهك
ؤإنمكلروالطاعةكواصعاباتميتيسوعطجهاةاقظجقااطضائصإنالصلمييب

الناكطميخلمأنالويمررةركبيتهكايتبلالناسعلىيتطأنلمايرغبفهوالنفس
رفيعامقامايطبلمإتهاآلباللهطريقفقطرغببللهضاصاطريقايرغبلمإنه

اطداويقررالناسخدمةلسالفىأمجـادهكلعنةاليئأنفقططبنمهالنفمه

إمنىيرتصعالذىوحدهموالمتواضعاإلنسمانأنةمصبعدمرةاطقيقآلمذهالجديد
ثاالنالروإنالطاى4واضعالتوكاتاوإذا4118141لوقا3121

جحىللمسلمدياةةيئالالعالماتأيضاتحكولأنميمعبجللمسحياةاصخوأجمزمق
محبةالىوالمثرلديحيةالعظمةإنليمدهدائمامثليتانمجبيلسجحىألن

الذاتءوإعالالذاتكجدوتأالذاتعيةإنإنكلرالنفسلماكلتاهمايعتعدان

البمعضضناةمعوعالقتنايحللمثايههنايتدميرطةكفكلهاهمدت

وصادةبسجودلهءباجمدبأعظمعادعليهلنفسهالمسميحيسوعإنكارلعكن



كلفىعلىقكليقومآجمالأوماجلألإناليوموسيأقالىكائناتهيع
السجودبواجبالمجمأممافىحتىأوالرفياعلىأوءالمممافىكانءسواالحكون
الحمجودهذايأنىأينمنيعنايةنالحمطأنينامجدرواالنيسموعللربوالعيادة
واصكنالسيفوالالنـاسلرلبهةكسبقديممموعإنقصالمحشيأنىإنهلدسعيع
واالنتصارالعواطتكريكمنلهاالبدالتىرالنفسوإنوالتضجةالمحبةبنفملطان

ألجلهىصتنحىالذىالعبهمبامشمنههصاهذاإلىالنظروعنلمإبايمكلى

وتحكسقتالناسلوبةذايتقدالصيبولألجلمالموتحمتىموأحبألناس
مقنهوفأقدميهعندنيمسجدالفيالمنليسوعالناسيتجداونحدوقهمهظ

أقاومأنأفدرالأنايقولاإلنسانوأنالمذهلةالمتعبهبةيةاإدافعيلجمبروته
وكلمىونفحيانىتتطلبالمحيبةكهفهيةوإلهجميبهـةمحجةإنيقوللكنهنجهكعهـقوة

ليضمهلميضارآيمرهايهاقىلهسلممتأناإلساناقوليوالعندىها

ليستإكاالحدودكلفافتالتى4العجيصالمحجهـةهذهأماماالنذهالاشدمنذهلأنا

المشميححمحبآإتهاالمللقالتسطيمإلىواضطرتهاإللساناخضمتاقهجحاقوة
وفاطالموسسجودالسإنالمسيمـيمأهاملىويمسيركمعتجعلةالتىهىالمذهلة

المحبةعلىبلى

لفدممهوإنكلرهالمضحيةالمسجح4جةكنإنهبولسيقولكذصلمنوالضأل

إشمكلقوقإشاللأعاله

مرحمـلةعلىاللةاللىلإلنسانجديدإسمءإعطاالمالوفةالمكتابيةاألساليبهن
لهاللهوعديدماعندإبرايم4امصارفأبرأميهاتهفيهالتدخجـديدة
عألفففىهههاللهدخلعنعسـدمااثيملإس4إمصارويعقوب7151تممكوين
هووقيالدلفيامسبرظءكنداالمقامالمسيمعلى5وو2382تذجمديد

هرطةمةاءهوالجديداإلمبمإن273210يارالجديد3باإلالوعد
نسثطيهالالمسجعحديسوعاعلىالذىالجديداإلسمهداإذنمومايدة
ممماليكرناألفلبفىولكنبولسالرممولفصفىكانبماتمامانجزمأن
لرباطديدا

كيريولقبهولىاألالكنيسةفىجمحايهعوفالذىالعظاللقبإن
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ويديسموعالربةمثمينبصفةخاصينوعصارقديامعوعالربأى
المعاتاريخالهاأنإذكعيريوسلالىكامةتاريخدرصأنلنا

امشواالالشوقيرلفيماداوكانتالمالكأوالسيهديمعنىبدأتا

فاإلمبراطورالرومانىمبراطورالرسمهـااللقببعدفماوصارت2

الربأىدوهيزسالالتاييـةوفىسيرينازيئممو11اللغآلفىكان
مدو1

لقميهإسمهييبقكانافاوإلهكلةالوئأاآللمةلقبأصبحتثجم
الربأىكيربوس

بهةئفىيهوهبريةاللولاإليهاجمتقىإقااايونانيةإمةالكمانت4
اليونانيةاللغةإلىالتورلةة

والمالممدالممهصاربحالمسأنبمعنىالربأىيوسكيسوعممىوالذا
انيمكنالبمعنىالربوعاراألربابوربإكالمممدثبحفوصاركلهااللحياه
الالهويتمنأقليكنولماألحوالنحالبأىبكل11ةالوثأاآللهةء11تصل

ديبالأيفيومفىئناتالكليهدعوهتسالذىيدابىيسوعمإإنءشهـىفى
وبحقاقسـةانبحقاألربابوربالمـلوكمالهواأجلالربهويهه0

صباليءالفدا

اآلبخـهالتهلمجدشىءص

تابسأ2511مإبه

يهةنقرأألننايدالجلمىالعهدفىاألعدادأهممنواحدهوعثالحادىالعددإد
ةيعترفماالذىايوماذلكيأقأناللهومقاصداللهوأحالماللههدفأن
امتهدةامنهاكونتتاألربعالكلماتوهذهبهويحالموعيمتأنلسانكل

أتفيعتأنعيهكانيايساإلنسانيميرولكايةيىاحكنيسةالفىاألولى

شايلةجايعةلكنهاطةيسيدةعةوهى019يةءروربأهوللمسيحيسوع
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األيامفىالناسحاولوقدالعقييدةهذهاعشاقإلىنعودإذصنعانحسنونجن
بينهالنقايثـهـاواحتدهالعقيدةهلهنهبالضبطالمقصودالمهـعنىدوايحلىأناألخيرة

الحاميةالمنافثاتهذهمنبالرلكنءوالغباالرطقةبااجمعضاءلمايعفهمحـثوا
القائلكانوإذاايإنسانايدمماربالمييحيسوعإنيقولإلسانكلفإن

الننعموفىيدانيهالفويدشخصداسجححيسوحاليققعدفهووعيهاتهبالسانهيقولها
3خرصشمألىيقدمهاالالتىالطاعة3ليسويقدمأنمسحعدوأنه3خرصكشن
شخصألىجمطيهأنيممكنالءووالوإخالضماحبايسوعيعطىأنمستدموهـ

وضمععنعاجزأسصالمسجاإلنسانهذايكونوقدثمنههصالهذايلغمابالغا2خبر
الممتحبهبةالمحبةهذهقليهفىلهكانطالماكنوأالبشريةالكلعاتمنإطارفىعقدته

بضدرغالأقتللالمسجحيةألنمسجحـىوفالمطفقةالخـاعةمنهحياتهفي
فابمييةعبةهىسا

ودنايتهإلىلنفوعندماالرائعالعكتابىالفصلهذانهايةإلىنأقوهكذا
عياتىربابيسوعالناسبهيعيعترففيهالذىاليومإنبدايتهإلىثانيةص
الوضوحتمنمقىميتمبولمإناآلباللهدذئماسميهـفعلونلكمهمريبجمال
كمورنثوسأهلإلىاالولىالرسالةففىاآلباللهبهينفردالذىإنهافىاموالهمىعن

أخضعللذىشخضعأيضانفسهاإلبنطيدئذالـكللهأخفمعمتىإنهأالقايكتب
بيبهنهيسوعإن51820كو11الىكلفىالكلاللهيكونا3الكللها

إاللهمىاليأناسكانالفيلميينكيسةوفىاللهإلىيهميتقدملكىالناسالبها
المصيحليسوعالواحممدالهدتأماافخصيةاكممطاإشبماعوهرواحدهد
بالعةنهعحاتآشالحدمةهذدمكلفهتعماالنظربفضاآلخرفي4خمدكانققد

بجمبللنفسلوإنيكلر

أشخاصهمنحـواألنظارقىكنرإالمهمالالذفياولئئاكانبمنيسةكفى
اآلباللهنحوالمامآنظارهوشكيزناسوتهمنالوحيدهدنهطالميسوعأما

لمجدالاآلخريخافىبلنفسهفىالدافاكرانالمسيحبابعاءمجبوهكذا
اللهلمجدبلأصااال
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الحالصفىالتعاولت

كلهفمئوليفيكمأتيمانهآيخذصيخفأطقيافىكلهأيآإؤا
تحؤيخصالضئمئواتعيرإيطفياءياألؤذنآ7اتلتقط
جمنثيخمئواءؤألطذوافيأنئميحعتايل11فوتةانةقىركد

اإحمملمجآدتةؤالدئدتةيالشثهأهلإققالواصأتممرةاليأفي

جيزضطفيميخهببالأؤالدايةؤإئتطأءؤنيالتكونؤا

ميهيقئـمتئآانغافيوالييفـنههئفيبئولطؤئفـتوئـعوئج
بآطالأخآبأفئعأتيساؤيمفيصارىالتجالخبايهلممة
صدقيأيئتاأنحكيماكثتتأؤإدظجمألإيئثؤآلتي

قنجيهزيهدااخمـييغقتكئمؤأفزخاضززجذقيلإيمأيكئم
يةؤاقزخواإختانقنمزولينئماكونؤا

81االهيلبى

نداهوإنماهوالوفاقاالتحادلحياةءندابهردليسيينالفيلبيإلىبولسءنداإن

االبديةوفىالحاضرالرمنفىاللهخالصإلىعمتاتوولياةلم

وإيجازفةابالصاطلصهةيوصحلىالجدالعهدفى3خرنمأىفىوليس
بؤفاألصكمءتمهموا31وايناهدثافىويقولالممـكانهذافىيوضحمثال

وكماإصرةااألجاواتعهوأنتريدواأنفيمكمالعاملهوالمهألنورعدة
شوالكلهصكماتممواوعنايةدفةبكلكلتهيختارفهوبولسعءممأداالعال
أفحإلىالممالوبااههايصلحتىاقكيلةفكلدائمااتحمهللتتميميسضعماالالقه
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اطريقاهنتصففىتقفوااليقولأنيريدبجولسكأقلاحمارجات

إلىةيمالخالصمليصلحتىاألمامإلىيرالممهواصلواءزئيخألصالتعكتفوا
االبركاتمنأفلءشىعنراصيكونأنكحهصإنسمانيقدرواللالصأوج

وأنيدواقىأنإمةهاولهواللهألنقولهفىبولعتمضىثملإلنجيللهءال
ثصةماهملوااإلرادةمالصبولسيستحملهااقااكليةوالحمرةالىألجـلملوات

ليمهـمهعوثازاللهمملكايمادامشهملأواليفيوتينيخاصييتمينواحدلفعمن

مشجالعملوهذااللهعملهىتهابحاطالسزإيرإنخالالدائياش
يصلأناليدناقصأيبقىأوفييبأناليمكنااللهعملإناللمهعملألنهومثعر

لاللىإلى

اطالصلطريقممالأمملالفصلهذافىنجدمابقمافلناوكما

اإلنسانفييعملالذىاللههواللهمنهوإلصاطإنا

فلوينافىيوقظهوالذىللخالمحىوالركبمةاإلرادةقثنايضعىالذاللههو111

أنهأيضاوصحيهح4فلىتستريمحنىةقمرلستبناقلوأنبممإنه4اإالشوق
أوالوجدناقدنيلمماعنهاليحثؤايداهةمجرددأنبأنمقدورنافىيكنلم
لماللهخالصإلىئثوالشاللهصالمإلىواالشتياقاللمهصالحإلىالركبةإن

علدالالصاطايئيدايةإنبثريةعواطفوليدةاالشواقهذهكن
اقلمبافىهاويوجبوفظهاالذىهواللهإاليةبثميركبةأية

اليمكناللهمعونةفبدوناللهءلىديعتالعمايةهذهراراتإنأررأ
ففيلةتكلوالءخطيةالتظبالنعوزوبدونالصالحفىتقدمميكونأن

فراللنغلالقوةعلىنحصلأنيمكنناققملومعونتهمعونتهفبواسطة
اطيرانعملو

الصكامحايةتهايةألناللهمنأيضاهىالخالصةعماايةإنأأ
قاليإذتهوللحبيبونحنلناالحبيبيكونشااللهمجالصداقةهى

مفهوولونهايومواص4بدايئفىالخالصعملإننقولأنالصريم
اللهوىالله

خالصكممواتماإللسانمنهوطالخاللعمل3خرجانبأهناكلعكن2
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ألةهناللهيسنطتجالاللهمعاالنسانثعاونوبدوبولسلبيطاكذأ
لموإنوييماتؤخذأنيبركالأيةأوععطمةأيةأنيقةوالحةيثايثلهايعه

تكونوقدهريضاإلسانيكونفقدبهايستمتعلملهاويقاإللسانيأخذها
السثاالالضالميدىبينهىالجالرطرقواألدويةصالجهعلىالقدرةطيب

أنوبديهىويةاالهذهيتناوللممامرضهمنثحفىأنيمكنهالضللكنل
رففإذاالتعليمعنأعاصيقفالمعلملعكامعلمبدونيتعلميقدرأنالاإللساذ

إلىالعلمليدتهابواصمطالتىيباتوالتداواألجهزةكفاايممتعهأناممذالتل
مجانامقدمةاللهعطجةإنألصاطموضوعفىنفسهاألمرئماو01عقلة
يكولناأنتمكفهالامطثةاهذهويدونويناولهايدهيمدأنإزممانكااولمتنـوفى

لحكنأيةإبالثمنلألهأنطالبااإلنجسانفلبفىينقخأللهإنءصد
اللهلههايقدمهيأخذاللهءلندايستجبلمماالخالصلىءمجمصللنإلنسان
اللهبهيأمربماويمملإياهعهمايعطويتقبل

أهاللهقدمهماكنولىاللهنبدسانلإلءلطاهناكونبلنإنه

اإلنسانكنلىوإنسانأىمكنالخالصأبدأاليزحاللهإنيتناولهأناإلنسان
الخالسنعهةمننفسهمجرمفلجهوكادكههبرف

أطالصعالمات

عتا22181ياهه

فىالفصكرتساسلفىتأملناعدفإنناالحالصفىاشعاوناعناذكرعماالو

صللخعالهاتنهسأهامنهايضعالرسولتجدصلفهذأ

رصكميممواثمراافتمبماتقدأاهىسفسالصااالولىالمةالا
يتممأنهىعلعةاليرجماتهفىالستصرانالبريـطاأنيجبممحىالمسأت
عليهيريرموكلهكماالخيالصهدادينأتهبومبعدويومابكقخالصه
المأساةإنالسايقوماامنسنرأآنداداوقدالخالصمذايجدأنمجب
إلحماأطنوواألهامإلىوأحسدةخعاوةعلونيئ9اكاأنهىرينالمندءنةآفى
أسرىولظليوبالىونفسءاألنهطابنفس4وةاءترالالياتناإنملإل



فىالفشلوذاتللعهدالخيانةبنفممنمتهمهنونبئاربنالوجمدأاداتنا
لناادذاتفىتقفأندرتالالحقةادييحيةالجماةإنالربانتظاراتتحقجق

جماةالحألنذيافبشعارأخرلهااليسوالمسترالتقدمهوشعارهادالوا
اللهنحوإالرحملةهىماالسيحيةا

والرعدةبالحوفبالرسوليسمهماهىصالظالمسانيةاالمةواله2
ورعدةخوفهواليسسيدهأماميتذللوموالعبدورعدةخوفاليسهذا
أواليأتيانمصدريئمنيأتيانالرشدةوهذهالخنوفهذاإنءالعقابفىالنظر
يكلالحياةمواجفىكمفايتناوعلهأوجمؤناوضعفنالهشررالنمااإلصماسمن

واللذفيلللهمنءااالختبلمحاولةيدفعانناوأالرتعاداللذفيللخوفليسإنههاتبهار
اللهعنالممبهـحثيدفعاننااللذانواالرتعادالخوفباألحمرىمهااللهعقيفمالننا
أنبمكنناالونهبدونبأننانايقاروحفىباللهأوثقعالقةإلىبنايأتياناللذان
مثمرةمواجيالحميهـاةنواجه

يفشيلونجلاللهنحزنأمنالخوفثانياهاواالرتحادوالخوف

معنااإللسانهنايفعلةأنممايحتملالنخافحقيضةعبةاشنحبوعندمايخا
الخوفموإنمانجهممنالعقابطافلةتحتالوقوعخوفاليسالمحبةخوفإن

حصمنالخرفهوالوصبللمسيحىخوفإنلقلجيهحناصمالامنءالنايثمى
ثانيةالمسيحصطبومناللهاحمساس

كليعملجىللمسإننةواليءالصفاهىحمطللظالثالثةامالمةوا3

إسرائيلبنومهااتصفاالهالصفةهىوالدمدمةمجادلةأودمدمةبألءيثى
5142612خرالهريةازرفىاناإليمنوالخالىافىالثهمتذهىضد

ويلوعونقادتهمعلىيثورونوهمموقةالبمكةبمتصفازوال6114هكد
قموماتصففهىالمجادلةأمامعواالنقالبالثورةحافةعلىونفوبالعصيانا

ويشكونمبتممئافوالنهاينقضونعنيفةمجادالتفىنيدخلىمهذيينمحر
الكاملفوحاطفهاايقهنواءاصفأاقيهاالمسجحيةالجاةلسكننهمعويسفيما

للةالوالثقةملالثينوالية

بكونوالنيجبادجيينإنالطهارةهىصللظالرابعةوالعالمة4
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كلماتاهذهمنكلمةدكلءوبمسطايمباءوباللومبالالوحىيقولما
ءيةالممميالطهارةفكرةإلىااييصالتىالخاصةكا1دلهط

ياةإنالعالمأماهيصالممعليهيكونحماتعبرلومبالللمرحمةعكلمةافا
أوكثيلومافيهايجدأنإنساناليقدرشابالطهارةمقتكونأنيجبصصالمسي
يرىأنعببلعادلةونتىأفقلىيلزمهاالالعدالةانإالمحاكمساحاتفىيقالها

الخاعةياتهءفىطاهرأيكونأنفقيلزمهيوالمدلةاأبهيطالناس

ياتهاأرةعاحلابليرىأنيبـبيلى

وهانفمبهأماهالمبجىممهطيكونعماتعبربمطاطفيالمتروالكلمة
للخمرىأدةامهوهىرشةالمعثعرأوالخلوطةغيراسواممىاحمرفيانعتى

مفالخالعةمادنللأيضااوتستعهءيالمااليخلطالذىنقى11االبنأوافيةاله
لىيوتدلطافالمالمحطاإلإيفميرفهىالنأسعناستططااعندأماالشواثب

تذممأنمجبيحهـيةالمىثارةوالنشائبةتثمونهاالالتىالـيمافةيةالنهثءالجوا
القؤاألصغكلراألةفىملالىالصءباإل

اللهأمامىصمالمإطهءيكونامافتعحفىيـاءبالالمئربهةامعكلمةاأما
تكونأنافالذبيهحةبالذباغيقققيماخاصةبصفةلتيستعاسكلمةاوهذه

ثىتكونأنيجبسىيحى11لمحارةإناقهمذبمايإممتاتقدإءيبب
يـاءبالتكونأنمجبةالنسيحااةالحمالفاحمعشيناللهمينأمامتقفأنيمكنها
للهحةذتقدمأنتصلمغحمنى

انفىأهامونحلصةيطةبـصوهىالعالمنظرئلوهبالهيةيالممالطهارة
اللهمحمفرفىللوفوفوالئقةبسبألوهى

صماإلء5161عدلىالمرصاساهىاألصللتاطأسىالمةوال15

يهاالمهـنالسثهدههذاياةالتعوالنىكلمةالأىياةالىكلمةإعللجهيقدمأن
اتفىلاإلفيطيئتبمافيو5االلىتقديمهاألدلابجاصانبانلهالمكلالى
كوضوالهـافالتياسلةوا

معوج1فى4يهئة11ياةالمرسالةإكاياةهادةهوالثانىهوصان
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يابنىجمطالمبيمإندامسظالمفىيعيهفعالمإلىالنورعلينإنهاومامو
نفسهىلألنوارويامتعماثاالنىكلمةاإنامالمافىأنوارآيكمونواأن

اللذفيلقمرولمالشممصرينالعظالنورينعنالخايقةقصةفىلةشحهاالكلمة
جمحىالصيوم104181تكاألرضءليئالصءالسماجلدفىاللمهثماوضه

هوللىسىسعهإنمظلملمالمالنورويعمعوجعالمفىستقامةامأنء
ة01وشهادةلةرساتتقـديم

ثانمعبرسـووتات

تاب23181هق

فىبولساوبألمهتضالنوهماينتمعبيصورتينالضلهذاالرسوليختم
والحكتعابةلتيفكير

نءادجملوالالتقدمنإفياااحيائهفىيىأنيشتاقلسبوإن01
باطالشبوالاباطاليسنعلمأنهبمعرفةوحاألخيراعومافىلهحقاجمون
التبهواألولالمعنىاآلخرأحدهمايكلانمعضاللتعبلهايمعتالنىوالكلمة

أخراإلنسانايهةيسكبهوالذىاإلجهادحدإلىويصلالعرقيهةيحبالذى011

ومايريدالرياضىالتدريبتعبمنمستمدالثانىفاولهثماطهوقوتهمةنقطآل

ءلفرضهالذىالتدربمقبهمماكلأناللهإلىيبتهلأنملىيقولهأنبولس
المأخوذةللصورحبهىفىلسوكتابةمالعومنالرياحأدراجيثضىالنفسه
اكايةنايهدينةقيففىيامسفنىأمرأهذاوليسناصالرحعاةكلمنا

وكشأليرأللخطابةساحاتكانتبلتبمةالرياضهللتدريباتالتقامالمالعب

المثمماكلفىلهساممعوبنافشيتحدثإالعباهذهفىيقفسقراطكانمما
ويجدوتوالوعاظوالمعلونالفالسفةيقفاكانالصثب11هذهفىاألذأية
إنمابساحاثمنأكثراإلعباكيانتأيةبونامدينةكلوفىلهمسامحين

وكانباأللعابأعةإونااالمدنواشهرتالعقولةلتغذأنديةبمثابةأيفاااك

انتكهاوكثيرأكوامأأربعةكطمرةتقامكانتالتىاألولمجمةاأللعابأبرذها
هفهعادلولعندثنوابضابعضهامعرصدامصراعفىاإلغريةيةالمدن
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مهرأشالهدئةوظنأشدهاعلىكانتولوالروبتوقفكانتأللعاب

وتالمورحمإليهاءجابلالمالعبهطهإلىياضةالرأبطالققطيأتولمالزمان
بهجادتهابأقضـحلنونوالفنعحاقصايدهمبأحيكأءوالشعراكتبهميأحـدث
أوأفسوسكورنثفىوهووولسأنكثيرأئنشمكوالقرالمحهم
لمميهن3يدتأفبماالسجموعتزدحممأتكايثماواأللعايباهذهيثمماهد
رةوالكرافلاكالءعلألوةلعكنعاللصيربحهانفوسعأباحثاهناك
علىكانإذبولممياقلبفىتجكاوباوجدتمةالرياضهياتالمبارهذهفإنلباإلفى

أنواعكلأشهروهوالركضسباقويوف961كوأالمالكينبمبيارياتعلم
كم9كواءاالبتدياانقطةفىلتسابقيغيدعووهوالحكموشامدالسباق
كيرلقجلالمدثإلىللوصولفوتهمأقمىيبذاونوهمالراصضهينؤرلى
8ت4ق2السباقحمنالةفىاطواشيقلوهوالقاضىورأى341قيهلمبى

وفى942وكياالظآقرأرأسلىيوضعكاالذىالغارإكلملفو
رياضىكل4علذيريصأنمجبالذىالشديدالتدريبيعلموهوا
35نى82و47اقى

ضاعتالذىالرياضىتعبمثملتعبمهاليكونأنهىبولسالةوصى

هوبولسنظرفىالمياةجوافئأعظبمإنمنثورأءهبهـاالكثيرةجهوده
ةوجمممعرفةإلىالناسءصاتدوصإتههخدمئويواسطةطريقهشأنهيعرفأن

سالتصمحاوعميوخدمة

ابولسوكانعربعالصاالعددفىأخرىمعبرةعورةاجولسونجد2
15فىةهصبعدةومصءيخههوتهاكانواالتىباللغةالناسإالتكلمفىخاصةهبةمو
أوفارئوهسامعوهكانإقىاالخظفةالنشاطومظاهرهاهةونالشئمنصورةمد

الرياضيهةاأللعابمنصـورةأخذأنهرأيناوقدبهاإلماملماءأوتمارسوكا
كانهاالمأدوفةالوثلثةالفرائضوهـنالوثأيةالذباغمنودةخدصيأوفنااأما
لهةاكتقدألمةيسكباطنرمنكأسعنعيارةجاالسموكانببالسايم

كمنوعمملالقهذامنمايببسالوثفينغدطعاموجبةكلوتنتهىتجدأكانتفمثال
يةوسىذجةعكنعهثرالسابعالعددفىيقولوهكذاويعدهحلى01قبلالعالةمن

ينظركأنهاليىإوإبمانهميمحاالصياوعيمشمتهمصالمإظإلىينظرإنهإلممينالهيمانإ
الموقماعلىأنيعلموهويقةاهىكمااللهإلىثقلممتقدمةوإلىئحةذإلى



المحاكةشظرأاممعهاصوارأءورامنلهمثكتبألنهشهأدنىأوقومسينب
ثالوهومإيماجةذلماءكبينمأنرأكليسرهإنهاقاةلهميمكتبولذك
هذاهويقولةأنالرسوليريدوماالويأممةالذبائعحفىللسكيبتعملاالتعبير
ألجلالموتجامدهاوإذاالتلإلىمةهضجمحةذألفعكانيمحاللإخالصكمإنأ

بكسبمبلاآللهةأمامكيهبكصالمماقتسكبأنفرحأأراصسأكمونالمصعميح
اتحكمحةذدعاعهتوضعالذىاقدوسااإللهمذبملىء

طهياراضكانوقدكبيرامذازبولسنظرفيهولدجمعلألجمهالموتإن
كلرهفإووهذالهحمسدثوإذانتهوتقدمةذبيحةاتهسممنمجعلأنالرضى
اايفرحمواباألحرىبلهوتهخبرمسماىعثنديحزنواأاليناشدوهوورالس
محجتهإلىدعوةبولسعندهىضنىالموللعملقيوالتضحلملدعرةصلىإنمعه

والتذصروالندمابالشكوىاللاقجاهذامندعوةكليتلئكانولذلكللمسميعح
اوالتهاجملابالشكروالترحولكنواألنين

ألهيناادها

شريااكنمآاأزهركألطيخصوخالريثفيوأزانئء
نةفيئموياأغزففثإدايىنةتط5يىكأوأؤمنذة

إذقالعىاكغوابأئمينفييىرأظاخدءادسىلة

ةؤائاخالتبإلتشوختاهؤالميهئمئففيمآهؤإطأةوناتجييغ
نجلفيةكأقذهاايبتغأألحمهـؤتلأونخدأئمتأإزاضه

ؤأيتةاالأضؤاليأزىمآ4اوازتهءأدظازدلذايإلاإلتي
يقهرتكئمآلىقبضمماأأنماقطبالريث

ء2612فيلمبىا



وىيئالحاضرالونتفىممباةإلىيأقىأنلولسعئمهالالظروفأنشا
صلآلأوثقءلىأخرشمصهناكيكنلمإذغمهنائأإليمثاوستصفيرسلأن01

جملنىلىاليسيرأالنذرإالوثاوسأيكلعنىنعرفوالثارسفنظيرلسببو

مةلىاطفىوتفازعهومحبئهالصهإمدىمنهمالناففيالميوعخدمته

كانتيمأوأمهالممترةأردربةمدينةاطنىمفأحدموثاوسةوكان

بدونثاوستيموءبقاقةوحءإوناؤممافكانإوهأأمالوئايستهص13ويهودبئ
وليمسهاق6113أعمأممةوناااالمدارسفىبىقىأنهتريناختان

فىبهإققىإولسأننعرفلحكننانجديدهومكاةيةنعرفأناشمطاعتنافىا
فى4إءمادءاإلكنشمايمرةاوسفىلسثورأىالثانيةالتبشيريةرحملته01

وعيصهالربخدمة

إولسويستيماححميهنينسنممرةوتيموثاوسبولمثاصارقتاكذوهن
إلىيولسوثاوسآكورافق471كلراالربفىإبنهإنهعنهيقولأنا
وكالنا41ا71أعبيريهوشالونجمفىمعهوكان61أعمالةيا
جنهالمفىمهءوكان815911322أعوأفممسسكـورنثموسفىمعه
شليةهاالكتابةفىبولسعءياوصآجمواشئيكاافىااكساروفى
إلىرسالتهلعيوكيهبماوعظهفىكو2تس3وارسائلنهسعن

6112روءلألحهبماياتالتءإهدافىمعهأيضاتيرثاوساشتركرومية
لسوأرادحماييمأنههىإسووثاوسآكهأسداهااقاامظيمةادمآل4اإصثنو

تثمجيعأومضررةأونصيحةإرسالفىرغبأوماكنيسةحالةيعرفأن
متىيريدمامةمأيةإلىليرسلةوثاوستمإالأماههيكنلموبهيخةاوإرشادأو

36تمثا11تسالونيحإلىثاوسآيئرأرسملولهحذابنفسهالذمابليهءذر
هذاكاترفكمااى5وإلى471610111و11كلورشـوسوإلى

يخالمىلألينالبعكانايضاوسظيفتأننعلميةالنهاوفى291فىلالفص
2س31عبأ

ابوممتإحالكمانانههىناوسآيموبهـاقامأىايمةإظااطذمةإن
توكماالذهابفىوراكباعدأمسالدواماءوكمانطهأىإلىيرسلهأن

بولممكمانلوكمااألمانةهتهاأمحامهاإلتعكملوياوستبيدىإلىالممملةالرسالة

مصالحهميضعونوقداألنافىاطمغاميتحمتدكرونفاآلبنمسلماقد
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بولسينهدمأتهىدةواآهوثاوسزرفيولـكناألولنالىفىطاصة001

بالمحلالقانعينكللىاولاثالهووثاوسإنالمسيحببمفىيحهالمويخدم

4للخدالفرصةلهمأتحتطالماانىالث

بولسرفة

أيقزودتهمثةإتنـكئمميلازألقالالرمينينتضعلىوال

لجاتجيؤالخادتمززصوتكهمميىذتةأؤانأقي4اأؤاأفي
نائةصهعئممكئألافوؤنميتيإلىصأئافكانا

نؤتبنزجمةافةالـكنالتوبمنباقرمزعيآقإنئشديمنما

ةخرنقيرنديهؤن3ءألكأيضأئإالألصةإةإإ

متاأون4تفززأثمؤةإدافهتئمزكةيأؤقرإلألصالئقأزشفئة
كفاؤأفرح4بهـثالزيعثقبفوقانجخرنا4أقأنألطالوأكفى

التؤتقآزيتييحالتهقللاينألنةعتذكممائكىمأء

لييكئميخدقنقضآنإخئرببةاسمخآ
12503فى

ناكلمجاأنالقصهذهونومنهمهالمقدسةتطالهذهءورامؤرة4فضفى
إيجافيلإلىشكبمتهمعوأطتحركتاسجفدنابولسبأنءاألنبابراختهمايما
لةوروفلملتالنى4المنحااجمعدونظرأأبفرودئسيدلىءهديةلهاوافأريم

منقصدهميحكنولمأبفوودتسحممافأنايايهإبانفمسهمايأتوأنممعوايستطلم
أبفرودتسيقىانأيفااأرادوكخهملفقطهديتهممحملأنيفرودتسأإرسالا

لجولسالشخمىادمواطالداحمثمماأل11إيكونروكاآلفىء
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اشمايهاالحوحوهانالبدنهاطشرجالكانأبفرودتسانلناوأضح
نحأطواكاقةالحةفىيومإلىيوممنمحاكتهينوقعسبهنارجاليالذموهو
لسبوطدتيذهبأنودتسلىأبفرمنكممرة

كانضهميولعلالفراشمفالبالمرضأبفرودئسأعحيبمةرووفى
كأنهااألوقاتمماوقتفىالمديخةأجتاكأالتىالوطأةالشديدةالرومانألاطىبسبب
وعرفالموتصاقةإلىوصل14لدرجةالموضليهءواشتدالقاتلالويأ

احمـبامهأنلشمعورهمخموماوكانفيالإلىكعقدمرضأخبارأنأيفرودتس

ناصيضفولمأبفرودتسحياةوأيقذحمتدستدخلاللهلكنلمرفهسيهـزنون
محتهاستعادأنبعدةلجبىإلىأبفرودتسلرجوعالوفتءوصالعبوعليدأ
العكيسةيدالرسالةلهحذهالحاملوكانءللشفاوتماثل

معلمحكثأبفرودتسأرسلتفدفميلىكعنيسةأنمشكلةهناككايتنول
واطوفنايظمبوظممنالهـكنيسةعفالفيلبىإلىعادوإذاهويخدملمميهيو

كلسكلتبكمفيلةرائعةشمهادةويعطيهعاطرأءثناأبفرودتسصكابولعيثتىوشا
عودتهعندمحتممالانتقاد

ولالعناةبغايةاتهاكلءفهكمهاداسينتقىالمتهادةهذهوفى

يتفوتاليضعكماأومعهندأومتممعهمالوطأخالهكانابفرودئسلن
ةالعافىاسبوأمعلىواأبفوودآسكانفيقولأسلوبأخرفىالشهادةهذه

فىوقفقةالحفىأبفرودتسإقاواطفىمعهوواحدأامملافىمعهوواحمدأ
النارظ

اجتىدمواطارسولـكمكانأبفرودتسإنفيلىالهلقوللسبوتمضثم
يستعملهاالتىالكلمةإنؤجمةأىفىالعكلماتلهذهالمحقيقىالمذاقءإعالويتحيل

ةالمأنالواقعوفىنفسهلسوأالمعطاةالممكلمةبعينهاهىالرسوليولس
خاصةمهمةفىيرسلالذىاإلدسانبهاديقهأبوستولوسكلمةحوفىال

هنايريدلصبويستعملهاوإذوشرفهاالحكامةهذهكرسحىيااإلستعماللصكن
الصفوشومعجمعاجمحالمسرسلممافىوفىجنبإلىبامعهرودتممأيضعأن
ناإلحماةمنةمتاذالم
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ةأاعوناااللغةوفىلحاجتهالخادمإنهأبفرودتسإفياشأبولسيقول
أشخاصاليونازقيالمدفىكانقدبمةااأليامففىساممعنىالنكلمةلهذهكانةللعا
للقامعغيمةبمبالغايتبرعونكاؤاأنهمحدإلىبالدهميدالشطحهمبألمجملغ

اتيبماةأاإشاجأوسفاريفبتيقؤمونالةنوافمةاوطىبالواجبمات

فىمديتهمتايمثالذينينالرياضيببدتنيخطوشأوكبيلثماس4سهالعنط
ياهداكانتوهذهعارتهاهرتياتعودويةربارجةإعداداوابءااأل

هنعامنبنهدمةوميةمحساشلىكانلةالإلثفىمنينالمحباربهايقوميةمحم
التىالكلمةنفسسوههـذهالخادمأىرفوساعتولقبعايهيطاقمملالقم
لوسستوأبويقالعطيهمةيمالمسقهورتكذالكلمةألبفرودتسوينسبهالسبوذهايت

لهميقولوكأنهأبفرودتسعكلويالبقهمافوسليتوراهظجممةاإيةالعاوالكلمة
ألنهاإلكرامهقيستحقهماطوهأعالطرارهذامنبرجلبءالتركلرحموا

مممحالىاجلىمنبحثاتهاطرص

شيئاوأنأإردهإلىبفرودتساعودةلموالثطريقيمهدليابوىفىوفاك
ديقيودأهقالوتظلفىوهوبولمىىفىإننااهناانعىيسصحقاجماء
االعهبارويةالمسيمقةالريظمرمنتهىكنهواخرى4ءممايين4المحاعظرأمنتومهضاا

تيسفىمروأللالى

اطإصيلمقىالبفرودتسأأنجدأيهمهكماننواسالموتيراجهبولسكان
يكنلمبولسإناآلخرينءبإزاموقفهفىايةحمةياممملبولسانكعودتهعند

أصدقمانهمتاعبفىللتفكيروفتاالمجدبحشههمتاعبفىغارقابدآ1

عنكلمةواايةماشهرةبعديماةلهاصارتكلمةالفصلهذافىورثتوتد
يرىالذىالمقامرطظاقأمهلهافىطمةوالىياتهبكالخاطرةوهاأيفرودتس

يقولهأنبولسيريدومااللبدوراتمندورةأتفىءالبدعندلالءكهلثبكل3

بروحيحافيبهآبحياتهضاطراقـسدسسإتهقامرعي11لءأءاابفرودإنكل
وسيداترجالهنيينهحمامةءجمااظهأذاألولىةمبرالىالمأوفىالمفامر

المممجونينيزورواأنمهدةثانالمقامرفيءجمالمابوالنىيارااعةلتد
جملهمويقدموناةصمدءءليرةأمراشبغأصاالذيئوصاوخثموالمرضى

ءوالمعونةالعطفهنيمكنها
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اجسامالوثذوتورىطاجنةقىفىالطاعكونانتشريالدلل352صكامفى
حسبريانوسأماابيخـاياالوهذارعباشالريمممقاتهمعهوأصلواموتاهم

ويخدمواالموقيدقنهواأنعلهموأشارماطينمالمثبهعققممدحيحىأاألصقف
بحيماتهمبالمقامـرةالمدينةأتقذوأهذاالمجيدهمبعملوةبوالموالمدينةتلكفىالمرضى

والخرابمكامن

األمرملراذاشبكلمامىاقا4الثبماعاروححيالمصسيفىتمحكونأنويجعب
الدوامعلىحاجةالهكنيسةانفياآلضوخدمةالمسييملنـخدمةيضهااحـماياولو
يهحالاألجلىفيالمقامصباعةأىبوالىالجادوبهاعةالى



اثامااألضلما

اأيخيز

كغ11

ءشىيالشيهالالذىافـرحا

االئودهفننءإة4عالريثفطخوااةإخؤقىإ

ثـمةموىقئماؤأيهيقةتلمتشأغلى
ا3فيلب

األهميآلمنكجيرجانبعالأمرقياآلنأبامناإولسيضع

اواليفزعالالذىالمسميحىالفرحيمانسمأنيمكنناماوءاألولاألمرا
فمنالطلبيهذاالفيينةاإلضيتجدىأنهأحسقدبولصأنوالبديتالشى

لجهملزاماوكاتبولعىتوتعكماتماماوئالوتاالضطهادوفحونيئكانوأ
تبدوالمسحيةكانثومشقاتصعوباتمنماقيهبكلالمسيحمىاطريقااكويسن

قاتوالمثاألحزانمفومنبالرغمولحكنحزينكريهءلثىكأنهااظاهرابحسب
لمجوعةالءشىياليثميهالالذىالغاهصبالفرحءيمهلاألمعينحىالمفلبكا

المنمريحىالفرحبهمايمتازوهذا6133إوحمناكمفرحمكمأحدينزعال
الفرحألنالوافعرءوهذاانتزاعهتحاولاقهااتللعقبكلوجهفىقفثإنه

الربضرفىالدوامعلىيعيشالمسيحىأنالفرحاهلىاساسالربفىيللمس
يخسروتلىءايثىكلاألمينالمسييحىصرينهوفداألمينسيدهافظصوفى

فهايبمدوالتىاروفالفىحمنىالسببولهذاأبدأيحللمسيخسرلنلكنهالناس
فإنوالمتاعباآلالمإالقهايكونالالقالاألحوفىوحتىمسحيهـالالفرح
تقدرالومماعبهاونحاوفهاالحياةتهديداثكلإنويدوميبقىجىالمسهالفرح

85393عةروربنايسوعالمسيحفىالنىاللهةمحبعنجىالمىتفصلأن
شاكاوعندماضالافيلىأبمنخطا6571هاموصصاليوحنهاإلىابريداحمل

اقرسابلمفتهبوركسصنفىهيقىاإلبئكاناإلنبهليزبالدمرالروحميةانهضة
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يتهالاللهلقدسطابهفىيقولاألبوكشهيالمسيموأمنقتابيةلص
وبافيقلمبااهأمحبلفقلىذكوليسللتوبةفرصةأعطاهفقداياهفى

قانالبهخطافىاآلبويمفىجرائمهبمسببباإلعدامثهعحمكمقدالغالمكيان
المقرراليوموهوالساتيرمءجاأنالىبومبعديومايزدادكانسالههان

إلىساشهووفماالعربةإلىووصلغرفمههنوخرجاإلعدامحمـهمتنهبي
المثطهدفيلذهلترجةاهوجمالعءلاثنصاطعءوالهدوالفرحكانصيره
منهينرعهأنإشنقةاحجلحىءلثىألىالجمعكنفرحاالنالموجدالقد

يقاومواظءاااألحمزازايحصدهأليستطيونالناسأنأحمماناويحدث
افرحاهذالىكنالصغرىالمزجماتأمامبونيضطلهكنهمىللكبياربالت

منوأحدأقهننجونانكيايتسامةجميعهاهذهتقجلءالاإلنسانيقدويهـحىللمس
مفبالقربيريةتألثلةرفىلىووهووقاملىوستهضةفيالوعاظقدر
المدةهذهكناطوالفيقولمالرحلةهذمثاقنلسنجونويصفكهإندالند

وساثقفكانتأناأهالهوسادةفىمعطمنكذيئلىوسىوكاناألرضياننام
8أسادئجفالثةمنمايقربقفعينايعدأنولمةالرفىمعاأخذتهيـمالكبيركمتابا
هعانفرحدعناأخايالىوقالصباصأالثالثةالساعةفىنوىمنسلىوأيقظنى

األرمناءلمانرماطولمنتأكافقداأليمنالجانبأهاسلعااأليسرصأنبىالينفال
وفىكمبيرجمهودصالنالءويرمذاتوفىاقكفايةشأقلطعامهماوكان

يقوالوهوبرى11قالحتمرقلميالمنلملتقمحمكمانهوصأوففللمجتالىإرجوعنا

هكلغأفضلهذاإنبكثرةهناةتنرارالهذهألناللهنشبهرأنلنايلمبغاأخايا
ظعامعالهةللحصولنمأرثأأنهمعئدنىهأستراحمت

اصكبياةالمضرباتقبولءلىدرألويهجعلحاادالفرحإن
الصفرىلياةابمضايقاتحرضاحباهى

رةيضرالمحجهأنيمكنماأمامناهوارسولايضعهالذىالثانىواألمر3

تجامنحعهنبههمآنمبتنمالهميكتبأنيدبوالثهأنوالتكراراإلعادة
نارائناأفنيهـونوقدتمكراراألفوالأيدآاليخشىخجيرمعلمكأىوهو

الخالصيةالحقائقأاليقينلشمعلمنلعجديدىلناوالسامعيينءالقراةهفاطفى هفالنتعبقنحنأبلىاءمماكلأنداليمكنتتنيرالةالمسيىقلدظمى
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ءللماونثربالطاهنأكاانوننتظرالحياةمقوماتهىالقاألطعمهثماول

الحقاممقطيدوييمرروهوغحكعاضةيجدأنالمعـلميذخىوالحياتنافىبومم
نشتهىوقد4لساماألمانطريتاهوهذاألنيحىادلإليهانامرظمىااألساسية

تبنىالتىهىاألساصيةمةاألولعكننامواهعلىفةاإط1هياتالمثنااحمما

دووجذابةطايئونتقدوتعمايهمناوعفطنافىدبئااطاواصئجاإنصياتنا

ممألمالىيشبرواليماعهلالاألساسىاحمفاكـأاإناأتهاملهايـكون
نفوسناينلتأمنافحألنهيلزممماكثرألهاالسماعاو

األضرارلممونإا

ألننآأقطغاظزوالمالشزقـغتةوااظأصيماالبةاوااتظر

تهشوخيئائتممبفيغرؤثتأزوجياالئةنةجمذيآافيتآنكلاتجخأ

اتجشخمأقئكللا

جم32يتيلمبا

اليهودكانإولىعلميماوالتحذيرإلىالفرحشأةبولهملهمتتغير
يالئنمةمخاصونأننابولستعلميمكانلقدمهثناينقضواأنمحاولينبزنهجمتعه
يمكناوإنماقهافصأواكيتسابهيمكنناولةالمجانيةاللههبةهوالخالصوأنفقط
تيفإتبنعنالوفاقدمهالذىاللهيدمنوشكربتواضعنقبلهأن

نسأن01يئجؤالاألنجنمؤلممكلسالمنالعمكلأللهصهبهالخالصأنهوبرلس
اإللسإنأنينلممزنفكاواءاألرديادافيالهدأوأهاةالمتسةالدافئهذهصمن
التتهثاالنىالنماموسبأمماليامهيةاللهينالرضىأنعايهيتخبميخلصانأرادإذا

ياللهااقااألعمالإتمامواصللله01بهيدفيدايناحممايايفتحأنيجببهوأنه
اليهودءلىقفالخنإلصانهراليهودأولئلىتعليمفإنذللثءلىوردائاموساا

ويلرمهأراليختاتأأنفعاممهاللهعندنفعأىمإنلإلتيبهونأنلوتييخردبرن
ضاللهبئعمةنىالمجالهالصاطيقدمبهماقذددمنالئقيمضالفعبودساماوديان
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األرضأمممنوايمهددنبفةوداليمحمتماهوشاصالخأندالمطمنسان
اطالصيألبابففهعإولسأها4ءوأواأوامرالناموسوإتمامكتسابهاطريقوان
ايألوداأمافقعاللهكلةنلاالعتمادكلمدأمالخالصدسيوجهلأجمعللعالم
ءهوالءلىضينةإولسنرىاوبثرية11انااإلداتجمهـسطهيعتمدوراوه
لمحارمكبمتفىهاصلىأخرجزاالذيننالمل

يعهامهملردامالحعايهمتنطنصضـاتثالثعليهميطلقوهو
رهمصدإلى

ميوادبهمفإمهالذىاألولفصاكو5اذؤهبصالأظرواأا
أضهكااثرق11أهقعنداككيبكنلملكنهكربأهلعندمدللوبمحيوان

مهتقءشىأىعناإمةالةوام13فىباحثةواألزفةثموارح11تطوفيهالى
شيكنىالمقدساالكتابوفىمعاجرتاتشهـااناوأحمالممارةلءدائماتذبموهى

داودكانفتلهطالبأداودعنخاشاولكانفعندماءصااألثبأحمقرالكلب

شأءكلبءورامطارفىأتأمنيلاسراالمثءخرجضأءورالهولية

261يورزء831اط42412صماواحدبرغوثءورا
طجمهفئكانتبااأنوفقرهعذابهشصأنبكانرولعاى11مثلوفى2

حءطبااثمنىوسالناعاتثنيةاممفروفي3ا61لوقاقروحهيلحس

ارؤيااسفروفى3231هاللهالىكليهمايماتقدوحمرمالرانيةأبره
المدينةأبوابوجوههمفىأوصدتالذيخانمينالجءالىكالبكلمةتطاق
وكانأيوناناعندبياكلالعهكذاالحالوكان2251روآلأالمقد
خميننالقدس11إنجهارآالمجحرقالواقذرهااهاألشألنجسمرادفاكلبالى

يينالرثوالأةرشاألممودالياقص3إلااويهلىه7هىللكالبيمطىأن
باللأثما11أممان

اكمبريائكمفىلهوليةفهووداليالمعلينءهؤاللماءبودسجوابكاظوهكذا
عنولونتةوديةاليميتكموبةتفاخركوفىبالمكالبالناستصفونالذاقوبرلم
يهانكيقامونأوخبالءااالصثغإماألبالـحكلأنتمكنملىإنهاكالباألخرىاألمم
األددياثينإعدماءهوالءلماطاقهالذىاإلسذاتياخذلسبواندعحايسوع
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دايماسيحتأناالنساسوىثبهويرميهمقاطبةاألممءثااوينالنجما
اآلخرفيبهاهميتالقاططايانفسيرتسكبفال

كانابرافعأتهمهمأنفمننواثقودااءهوالكانءاشرالةفأنظروا2
وأنظالتهمهألحداطضوحالكمثيرةبتفاصلهالناموسحفظأنالهودرأى

ابراأناإلبمانمومناكانبولممنالبرفحلاغقادهمفىهىمخمهـطالاوا
ءهوالفيمسجنتيكانتاللهشمةلىءتماماالنفسءاقاافىهواللهعندالمضولدالو

لونيفهكانواأشهماعمواواللهإلىتقربهمبدالشاللهشالنالمابتعدأنيود
مصعماونيأنعليماواظأوملموكلشرأيفعلونكانواأنهماثحةيقةواخيرأ

النزلةفهةزهصفىاإوقوعنفسهيعرضوأالعندياتهمنماكليقولفالاللهلضوت
رهالءلمافاعدادفىأنهيظهروهوق

الوحيداطقيقىتانا

تابسيم32ةلجبى

القطهعمإاألشرارينالمعلمءموالاعفصرلالريقرليم
ألكفهاايهوداعندقدسةالمالعالهةوهوالختانالتمقأصلهافى4والكل

لهميقولوهكذا135الافىنهاءذكرءاافااإشوعةااطراحةتعنى

ثعوهرنتأنكمقةةوانوميهتلىأنتمأنمتظنرنودااأيهاأنئمبولس
فقطأجسادكم

فرضاتاناطكاناليهودةةللعكليىطجقاالكالمهذامنالقعررريههوها
ضاصةعالقةوفىسمصدفىمعهاللهدخماشعبأنمعلوعالمةزكرإلهيا
عهدفىاللهدخلماحم71901فيالكلىسفرفىللختاتفحيةأولجات

عالمةإالاطانوهاالعهدلهذاأبديةدالمةكهالخشانوضعاهمهعالمقدس
يلزولإليهمئقرياإللهاصةصلةعثلىيكونأناإلنسانأرادإذاولنكنالجسدفى
طادوعلهيكونأنمجبررهجمدفىامالمةاهذهمجردمنكطرأشيئايعملهأن
كافوحدهالحئانانذعمواايهوداهنعددألكنواألخالقوالظبضلامن
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خاصاشبماتجعلهمذاتهافىالمجدبةدنةالعهنهأنواعتبرواباللمهطييةعلألفةإيجاد
المطمميهاءعظمأكاطويلطشفيذلئاوقجلاطتانحءأخرءلثىألىوموالكللمه

يكونأنويجكانليسوحددكاطختانأمطرأواقدةءاأاألءعنلما

اإللهىترعثع11وليةالالويينسمفرففىالروحمىباطتانيهلمسهاأنمانأفى
اللهسكقابهوتذللباتنهماحاتقب9اأيجبيلراةإلبنىالغافآلوباإن
بوأتصاواللوبكمةغرلةاختنوأالتيثنيةسفركاتبولوية4ا63الا

للةمىدوفدبقبإلهدالربيختنإضاأولوية0161هبعدرقابكم
036شالتحانفسككأومنتلجككلمنإلهكالربتحبلكى

الربكلةعأنتقدرالالتىءالغلفااألثةعقالنبىءإرثكلم
الواي6خرثمضهن11أكافإنهنفسمهكاموكاويؤلا6إرميا

وأنشنيئأاليالجسدختانأنيمادايرونوداليمـمافكريئالمكباروكا
رليهاكتيرةهذهلءووهرىءااألمىوءوالشفتينوالقبالعقلريست

تانالخونيننحضلستمإذيأقمسداطخانإالءيثىلديكمأيكنإذابولس
القلمبسكشتفهواقيثئالحتانأمامبتورونوهونمشهإالأنتمماالحقيئ
للهوالهياةوالفكروالعقل

جمالهةليسوخثانهمبحقونونالخثهمفقطللمسيحيينقإنيههذاوبسبب
فدجممنواألنبيانالمعليوعنهتحدلظالذىلالداالروحاالحتانولثنهجسدية

الهاثءثثلمأمامنايخعالرسولقىةاالختانءالهاتإذهىهاهاناك

وسطهمالحظةايستالمسيحيةاليبادةإنبالروحاللهنعبدنحنا

هلالمضءواقابوابالروحايسلثهـاالمسيمالعبادةإنءناهوسيةوأفظمة
اللهصاعنأبهييونيذلكءعولهاالعدفىشفراةانانجايمارمماأنجدأ
فىونويكالخارجيةالدفييثمافىحفظىفىاإلنسانيدفقأنجدأالجافئوهن
المحتونينةااالمسيحإدناافينةاوءياالكبوارةوالمرقدافل
يةءضاروممارساتاليطوساللهديمبالذىهوبالتهقيةحةاآلصلهالذىحمقسا
مةلىواطللهالمحبةهىعيادتهإنيقتهااالقلبإخالصوقيةابافعبدولكن
لذتهرالذكمافغالضعفواطنءوخعايتهبهيعرفىالذقمذالحوالتراصللناس

يئواآلضاللهخدمة
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يسللمعميسلدىفيقىارخكفإنوعالميحافىهوئالحظرنا

أنهموحمىاللمضولالوضرالفإنلمهألحللممبلمهفممابلللمهصميحموقعلةفما
ذائهمقلامثلءيثىلهفيالالذىاإللممانهوأجلههنحأماتإنسان
بالمليبإالءبيمثىيفتخروالالخأطئة

سالرىبلقاراالصاكبفىهالصلمجبفى

القبردففحدبسذاوافىصفى

الذىاإلنـشثانهوادالجماليتكلالللذىاإلدسانهوالمسبحهإن3

اطـقاتعألمهفىثقتهكهودد11وضعضةديةصهءأيثفىفطثقعههعال
متئهفهوحىالمماأهاونواهيهالناموسألوامريةابىالممارساتوفىالجمهـدية

اتهعلى

ذلكهوالحقيقيةالبادةتئاهورراسليفىيإلهةليالحذئضاناطإن
01ربنايسعوحبحالمفىاللهةنععلىئاسدكللاالتذللثهوقىالحقاإلفتخار

بولسامتيمازالت

ؤاحدطنإلظقاأمتلاتجلىاثـإلكانليالطخ
تأفياجقةيآياألؤذقأنأاتجممتلقلىيهليةالطاقز

إييقيآطمىنألاحلحيينامناامفىأتافيغئون

جهةقيتذيميىاائائوميآلجينغأزاانيءتعنزافيل
ائوياألفيائمذىاأيراجتةينليإاضطهدثأتئزةأ

انجلييأخمعمنحةتذاذاقرنجاليننيهنؤمبآل

ةزضسآصلةا
37با
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ونونالخىهموداليماليينالمسيأنصوأمرودلنالمعللسإوابم
ورويتصاللهعهـىإرصلةوفىدسمقورعفىلئهعءدخئراالذيئوهمخا

توتقالولذلكبرلسياحمىنعكءأيترلهمبةيجاداونهءأعداأتبواس
عاهرلولذلوديايإلنساناونعثأنفاماتعرفوالعنهدتحدثهأ

تنقسهينسبلصروالراإلقتلمنذلكعليالوهواتهابامىبولس
كلشهوبغثعفددىثيمبهعةتجامثياكلأنلهمايئأنيقصدإنمافضال

يكوناأنمعنىيدأصرفوقديجلغهأنايهودىامممايئهاىءبلغوالوجوه
االمتيازأتهذهكلطرحخالصةورنجةرفةومتفمكيربعدلكنه5وديااإلنسان

معئىلهبولسامهازات4قافىياراصوصيحابهاوعبيسمالسبمالفىجانجا
حمدةعلىاذامىمندرسأنبنمايجددمولذلكضاص

إلبراهيماللهوصيةكانمافقدالثامنايومافىونعةاطتانهشاأا
وصادت21األتدكمإلعمأذكرقكلشكمعننأيام4إتماابنمكذا
يريدالدليلفاوب213الإسرائيألفىتمأداقانونادبعالماالوصيةمذه

ئمرةءثالثمرالهمنولهختنءليإسماألنإسهاجماياليسإنهليتىأنبواس

وهواطتازمايةةيهيمتإيهوديةاعليالديكنلمأنهكما7152تكنةص
يهمودىيبيتأوالدتهقةفئمذيأنايريدضاإنهلةصالىسنفى

هنذصهاطضكلمارسوقدجموديةبازاتايبماهننعمبكيبرألهوكالف
أفافادهوهة

أنوساياأرادوإذاإسرافالجنمثامنأنههوالثانىواالمتيا2
إالأاإسإنهوليةأنكافيأكافريد11ممتا11مهناهافىباللهالحاصةعألقهيظهر

اللهعءدارعظءبعدروبإبةاللهعطاهءأالذىالجديداإلسموءائيلإسكان
يقةةاطوفىاإطراإلىمانى11بأبرزىهـالةكااغقىواامبو4382تك

إبراهيمافيأيضاهويلءاإيألتإبراهيمإلىواينتعمبأنلمددناصاإليميشاليع
يسوءاألحقإمإلينآسبزاأنهميمموفىكانناألدثانكماهابرش

الدينوحدهمهمفقاإلسراليليينلكمنحعقإسافيهةءاآلد4ءاالموسس

نفسهلسبوإررعواكدءوليإسراإشمالمهاهءأالذىوبإمةإلىيتجون
لتهوسلزلمسهلةالهـالنقاويؤكمدانيريدإصرائيليا
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إنهيقولأنبولسيريلىبةإمينسبطمنكانأنهلثالثاواالمتياذ
سبـطإنإصرامميلفىالمممتازةالصفوةإلطيفضىإنهبلوحممسبالميااإستنيس
ومعرونائيلإسفىكةاصرسنقراطيةااجمقةالدنىضاصةمكانةلهكانتامينبلي

ااإلءاألباهينوكليعقوبالمجوبةالزوجةراحيملإفيكانيخابمإأنلمنا
سبطومن7181س5تكإوعداأرضفىولدالذىيىالوهوكالنائمرء

لمهـوب3ا9صماشاولوهوإلسراييلمالأولخرجبفيامهين
رمنفىطالممضتمكلإنوعنلماارراباإلسمااالولاممهدطبوأعطـى

وذامممعوالثهعلوحمدهنبفياموسبطيقىأسجأطشرءإليهنفم1عبهعامر
منالعابدةاألمةحكونتالسبىمناألمهدتندماطءو2112ملا

والكرامهالمثرقمكانبنياميناسبطىكانا4راشويهوذابفيامايئسجطى

فضاةيامينياووامكهكذالائيإسفىوباطهـصيهحةنتكماحقاوباطفى

لقصةتذكيارأطيمبفرحبهيحتفلالذىالفيوربمديعيدي5هو0541
دغاىصكانأستيرهـسةفىلتفصبلباالقصةكرتذهامانةمؤاهصمنتجاتهم

جأهروعندماامينبلميسبماطمنكانومردخاكماالقصةهذهفىالبارزةللشمخصية

لكةادليإسإلسانجمردإنهيقولأنيقعحبدلميامينإسبطمنأيهبولمم
إسرادلنماةاءأإلىيلخمىازك

واناالنامرسويحففلاللهنحافيهودىمولمـهأنهلسبويةرروهكذا

األججلايهودىاالنسبهعايكونأنامايمكنأنقىومننقيةواجدادهأبائهصلسلة

اتاالمتياوهىلدهموشيازاتكانتيهذطقهعروفىيجمرىالمالكىمالاوأن
هاسعوقىمأنفاقاا

لهسبوإنجارأيا

إحتا47يماماف

يذكرفهواآلنإمالدهبصرإيهجامتالتىياراتاالمةيعددلسبوكانمضىقعما
اليهودمممااإليمانفىاختهمارهضحمقهااقاواألهدافأشبهزهااقاااذاتاإلل1
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إنهوالوةادفاهساليموهذاهقعرانييإويئأمنمولودأبمرانياكاصأ
بختالأنهىإليهااألنظاريلفتأنسولالريريداقهاالفسكرةءفيهكىأللإعمرائيم

كلفىقيطرمفىانهـودافىكاناألرضيـقاعكلفىماشتتفدرداعا

اإلالأروغنافيدالدنارففهواإدثهيةاآلدلىنجانمدهبوااقنفليرنولمينممن
نيماوقوداتهموطيانتهمولاواحتفظولمحأراضيهاواعأشالىاألمممعامجويند
كانتممعيثهـغظروفوالنةيرناؤبيئـةفىصكالواألنهمامونانيةااللغةتصراو

يتكلمودفقطكانواحإخوانءكلفىفعلواوهكذاذلكإلىثضطرهم
األصلميةاقهياسواالزمنبموورالناسيامنغيرعنعزلةونثويعيأهلهبلفة
نقىيهوديأليسثفم114ذهبمكانأىفىامبهلةابلغتهاخفظهفقدالعبرانىأها

هذاكماودىومبرانىاباللساناقسدفىشاتآودأمجلبئلكنهفقطالساللة
نعلمأيضالعكنهممالحهءلقضافيهامماشالنىالبالدلنةبالمعممكاناطرال

3منليسفبولسفعلةماوهذائه3لسمانينمسأنورفقلىمبريةاالئةا
وهىأكليةنةهديفىولدنمامبهىاباللسانتمغيهودىيكنهوحسممنئيهودى
أيلكاالقدىعنمحدينلكىيمأورشلىإلىءجاكنهطرسوسهدينمعه
العبرىباللسانأورشلمةنلثائىاجماإلىيتحدثأنواستطاعأمحال
اقاامتيازاتهإلىبولسيضيفرلهذا134أعمالأحميىفأعطواط
بالهاللسانفطيلممىلمأنيأبجهدكسبها

األضذوكلمىالفريللذلهبولتدربأفوهولسيوحققهثانومدث2
ولمه332662ة22أعمالةهصمنشالسبويذكرهماوهذا
وكاشخـصالف2يستةعنأبدأمكددهميزدلمإذكثصأسيينالفصعدديكن

يإللكماالفروذوداوهموديةاليالديانةفىالروجمةالرياضةأبطالالفريسيون

األولالواجبلراجملالعامةمماةامنأنفمممهمعزلوالقدإسمهمإجمماء
طرانتهىبمالناموممطتفاصبلوألمحقأبحهـطعفظحمياتهممنوحدأوالهدعا
أباثبديئممهكاودياشفقطيكنلمإنهالصددهنافىلعبوويقوليةوالعنا
صرفمماأفضلسان11يعرفولمقالتدةبغايةرسثهلميأيفاحمياتهكرسلكنه
ةالكثلىمملهارتفاصاليهوديةالديانةالبمطاالثمخعىااالختياوهنمليالسيو
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الغيرةجهةمنديانتهلماءدةقةالغيرةوموبوأسحققهرريالثومدنام

هالدينيةالحياةيائاسجااأعظماليودىهثبةاباةالهكمانتلحمحةالكضمفطهد
للمربغيرةفارأبديآألنهكهنوتأوأعـطىاللهغضبمنالثنصقيغحاسأنـقذفقديما
929مزأكلتقبيهملثغيرةهىداودوصرخة531131عد

بالديانةسمدالوعألمةامةاصوااالثرفرمزكانتاللهدبمةإايرةاإن

منيمعوأنجاهـدأحاولأنهلدرجةيورأءيهوديابواسوكـادةداليم
اطديفمئيالثروهوأبدأبواسدأسهلمءشىوهذايهودية11ءأعداكلاألرض

غل51801وك23312624321أممالةهىمنه

جمضتكان4إللناسيقولولمهبؤجمترفوهوقطيخجللمبولسإنايبماا
يإخالاآلنينهدماقاايكنيفةلجألشىأنيوماوطلباآلنأحبـهـهالذىهـهيح
مذاهبهااقأصفىاليهوديةالديانةسثرفإنهالبيانهحذافىليضلسبوإنفانوة

تعصبهاوأكثرها

وممهءالنابهلبطاالذىايرايةسممفهودىبواسحققهإعرادفاوه4
اإلهالخطايايةمـمالومبالكانأنهلىتةأصلهافىآلاصكلهاهـلومبالكان

الوجمهعليهوإالالناموسلمبهحـاامنامطلصهـأهاإنهبولسيقولوهكذا
وهكذالومأىهـأأاضابولسكانالناموسإيهإذهبالذلىلىاطوإلىاألكل

النهوديةالديانةأحضانفىوهوأمدافمـمايحققهأناستخاعمالسبويذكو
يهوديابكنولمالعبريةاالنةأيدأيدسقلمجمتهءوااإلخالصكلنحلصانهودياكان

تأجيقلجةوثانشاتماوأققللذلمبأضحقفىعضوآثماننهنكلفقطمتدينآ
خالهبالمفاخرحافلجلساليهوديةفىلهوكاندتهجمدأيكمسمبهكانماعلىبافيرة

اعنأوالمموبالهمق

شالراجعةحةاصكمفافىويضعابهايفانجرأنوأسلمبكانءإاألشههذهوص
لهاالمايمةميتةديوناواعتبرهاجميعأاحهاشبالمسيحالتئعندمانهلمالميزات
يمةعدعينيهفىصادتومحاسنماأمجادأنهانفمسهيرارةفىيعتةدكانواالقاءياواألشه

رءصرلاسبمايلفى4إلذيلتفتوالجانباحيطهـأنبحمببمثرىحملكلالنفع
القبولهبغيةللمكرامةمطلبكلمنديتأنعليهلزامانفتوانيهابحالممكطية
والتذللالثواضعمنتهىفىوهوسوعييحللسفىاللهلرحمة
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ديةاليمميرقهراليدفييتأنحمقهمنكانأنهايهرداءلهؤاللسبويبركماهكذا
اأبهفىاختبرهاقدلسكنهعصيةشعرفةبهالهليـشـالبسكعابرارجاصكمص

فياإذ1إمروالالمبامافورنتإذاءاهعنىانهانقعنوعرفإثااهى
مزيةئاااألمهالطرخفىهوممالمايدالوقارساوأنوعرفب11مهـايطي
المجانيةالمةطريقوقجولقاطعةنهائيةبصفةجانجا

خللمهمهإفضلاوكلللناموسفضلل

ليتقهأخلييخسآزأضماشنىلئجأخسيمثإفئتل
إاأليضعؤريسعأتياأنجإلقيأثذىزبىإهمضوخسبفئانترتةصيم

ؤتيمنيييماذؤأوتيئانتهيأزبخحـكىقاألإثااؤأنآ

اثدىزأأتئخس11إيمآلالذىليالماشويمنالذىئلمأ

آلطيافييائيماين
389اليلبى

إاليثميئاكقالمهوديةللاتهوإنجاذأمتجاذاتهكلإنقولهمنبولسإقخهى
والبهطأينطارئاكانقرارهأنعليهضرضقدكنوالةءكاخسارة

لعبويقولولذلفثعريعالالقرارهذاعاذهاولوينحدمرشسدهياسيثوب
ءلةلىفىالقرارهذاورأتفلميهمتمسكاأزاوالالقرارهذاإوصلتإقهنا

بهاجاطرأرالوالوالرويةالدرسبمدتهأخنهقرارإنهمرحوتىنفعال11

برهى4مملهالىهذهلهفتاحابمثادزهىأقاالمكلـةبفمدلالفعههذاوفى
عربةإعاليماشاولسبوألرسأحرفهتربهتهايصعبناقالوأصاالفىةكلالىس
مكمدهمايةىفىأنولنحاوللهامرادفةواحدةكلمةإيجادفىبلمعناهاقهمفى

شرإاوصولايةفىهىالمكنرىالحياةلةمشاإالبرعـأيتهـلموهولسبو
اسعاوالوالننساهمحهءنتغاضىقالكهطيبةالفةءفىوالوجوداللهمع
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صدافةوفىدائممسفىمعهتمكونبلذكرهعندلناأوصايرتعدوالمنهللهروب
ايرطريفهواللهمعالدائةالثمهذهإلىإعاريقواحمقيقيةشربهةوفىة

إءدحكونأنيربالذىوالموقفوالقلبوالروحوالسالمةانوحهو
اللمةمعطجةكالقةعلنحالكونأنهوإذنالبرمعقوننأنلنااللهيريدكما

والتنحصرالفصلهذاسنفكلأننجهدونحنذاكرتنافىالتعريفبهذاولنخفظ
إئعانوقاجهرهاقأفىهومايباألبليولسهأيقولهنرىأنفىنهاد

البرموضوع

معطييةعالقةإلىالوصولفىمجتهدأحمإقأيامكأقفميمتلقدبولسيقول
احمريصأوكـنتاليهوديةلثريعةياالثمديدكباقحأجدهاأنحاولـهالله

معحمضقييةعالقةلىتحكوناأنفىأمالتهتفـحيوأصنرأبسطفىالناموسإطاعة
اقابواالنفسهفطنتكماوفدالوسيملةيهذهاللهءإرضافىجهدىأقمثهبذلتوالله
وعاوالتعييهـألشاقةجهودمنمابذككلبعدوبالتهوثيقةصلةعالكمونأأن

اكايةاهذهقكصعن4كااور3مماجزأيقفاطرةولبكلالناموسأوجدت

لمقـهرآلالق7يةعدايةقنكثرأاياايسوصمنأهالديهبكلاالموسأنوجدت
ءبنافمكـرةشتعدولذدداللهمعطيبةعلألقةإلىالوصولفىقاإطاياعدنى

بنفممىالعالقةهذهانجازوطرحمتيمانباعاولةاطأصجهودىاللهعءقةالعاهده
وجدتآوأخيأنجهلأنيسوحمقطلبكماحواضمةبإيمصاناللهإلىوأتيت
طاثلبدونلحكناوعفاالبحثفىكثيراتبتاقاالثمر

الناموسءلمامؤسسةإيستاللهمعالصحيمحةالمالفةأنيوللىكمتثسفااقد

فالإلهةمنحاحمطنابثرياإنجازأليسشـاإخهايسوعيهحبالمماإليمـاناالءبل
واإليماربافقةتقجلبلالياألممباقعكة

عرإمهوديةايقةاهـااإنلكمأؤولاختبارىوافحهبولسيقولذاوم
بفمضلاللهمعطيجةالقةإلىلواتصأنلكميتمممقوإقاللهإلىبكموالتعكسلمجدية

فقوتستصونالناموسحفظىفىالعدمةإغارانكمابففىوالخاصةمجعهودانكم
ملىنفسهاللهيقدمهماولوقميسوحكلالمبتصديصكمالعالقةههلىلءلواتحسأن
آلالنهطريقبلاألممالطريقماليساللهمعإسالماعاريقإن
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وللناموسالقمكمـلأنههىالفصلمذافىاألساسيةالفكرةهذهزلىينا

سالملكليكونالمجانيةاللألنمةوقجولميحالموفةمفىالسكفايةوكلالفضل
ونفايةخسارةأنههىوصالناموسفىلسبويمتعملهاالتىاللغةوأنالله

أنكماالناموسجهةمنهقيمألاالشحاضكانحدأىإلهترينااللغةمذه
اللهطأخيرأوجديمفيرينادسةالمةالكااليقهذهخأللشءيضىالذىالفرح

المسجعيوعشخصفىههوس

المسيعتعرفأنهعنىها

أنفخقلىيقوبقابئمر3ادئركةقياضهؤئوةتهألغ
اتقىاأليراقةءالح

35111فيلب

لهمذالفائقةالخمةوعنالمسميحمعوفةقضلعنقماسبفسولالرحدئتا

منيقصدماذاتدفيقبأكمثرويوضحيثلىاطيعاودالفممكرهذاوإلىالمرفة
المسايحمعرفة

فىالممكلعةإنالمعرفةعنبولسلهيسضالذىالفملنتأملأنبناوجدير
هىوا41أالمحرفةكرشـافهىلباشرةالشخصحللعرفةلمماءتدلأصلها
لشخصاالثسخأراالخإتهاءمبادىصرفةحمتىوالونظرياتحمـقائقمعرقة

معذيثصلةوأوثقأممقالءتدلالمعرفةههإننقولأنودسعطيع6نهر
أناركبتهكنأوخالمعنشيئايعرفأدناإذنالسبوهدنمفليسأضإلسان
أوقائقاسلىمنحمقيقةفةمعلىليسالمعرفةيهذهالمرادإنشيسفصياالمسيحيعرف

اجعالمسشخصلكئهاصرقةتية11الحقائدمنةييعهأوالئظرياتشنظرية
معانعدةبولسذفمافىلهاالمسيمحمعرقةنفسه

احدثاتكنلمالسيعوقيامةءقيامتهموفةمعناهاالمسميمحمعرفةإنأ
لموتفردهاالقيامةروعةفمعاألحداثمنهنييطوىكماالتاريحغطواههاضيا
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يئفوةإتهالهادثاهذاأهمجةتبلضهابالغاوعملحدثءشىمجردكن
كلنهمشوعبأننشطذعوالنمردهمذحمىءكاياةءنليمااتأثبرهالهاقعالة
لةثفىالفعالةالقوةلهاامايحفيامةلمكئالهعبهيرهذاشبولس6قصدءشى

لىاألضاءحختافاتجامات

ياهةإنءفيههنالذىالجـدوهذاءياةاهذهيةألإضاناإتها11
ةولهبسلإلخيقدسهالذىالجمعطهووهـذابالجسدكانتاالينحا

ىالبثردالجهمىيةألالفمانهىسدباطالممجححامةةحقيقةاقإ63100كمو11
يخماهاالتىاضرةاياةاوفممة

بسببو41أكوه8111رواألبديةأياةواطالخلودنهانإكاأورأ
لنابةغلتمهوغابلئاانتصارهوتصارانإنسنحجاايكاقنحنإثه

الموتوبعدوتوءإةافىمعناالمقمامحالمسيورالفمانهىأأحى
الدهرءانقضحاإلىاأليامكلممنااوجودباوعدهأنلىءالبرهانتهالم

حقيئوعدهو

وأناعإهاأنشهعقياةاطهذأنلءالضمانهىالمسيحهةقيإن
هناكوأنإةاابةليسالموتأنكلالفماناميللهمقدلطىيى01دمالجهذا
الموتفىأويأةافىهيثىالأةعلىالضمانإكاالعالمهذاهئافضلأخرعالما
يحالممعنفصالثأنيقدر

مراتالرسولويتحدثالمه7يثرأيضامعئاماممحالمومرفة2
فهوالمأنواعمنهانوعأىيقايعندماجىىاحمااإالثمأنهذافييرةكث

حدتبهلةإلىالمه7فىلويعيخ11الم3نفصفىلهقىإثممدقسرىيمعنى
وعط42اكو671عال01011ة54اكو12ممحالىالم3

صليبحملفعالفىكحللمسالم3يقنسمفهوبحملهصايبلهكاطاوممحىالىيتألم
بصبراثلمباحمالألنناامتبازموبلليمثاعقوبةإيماناألطالمإنللمسميح
ميحبهيقوهالذىاههلانفسفىكاثوشكر
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يومأطأنناقالمممبخمعاالتحادمعناهاثاكمفالهاحالمسومعرفة
معرفهإنامتهأمجادفىمعهنشترلوأيخيرأوتهفىمشاركتههـانقتربوماف

رفةقههلهصىشاخعتباركلفىفثمتركشبمعهواحمحدأنحيأنهىيحللمس
معهونهفمتركحملهالذىالصايبونحـظفيهاسارالقاطريقافىلسيرأنيملل
األبديغأبدإلىحاهاحاقأاةافى4تركأثوأخيرآماتهالذىالموتفى

يةالالهوةأوالمعرفقالنظريةفىمقتدرينونابمأنمنابالشطعالمييفةمعإنا
النهايةفىأنناقماةوداآلشمبصفةوفربعننخثرهأنهىالمثيمخصرفةإن

فىئماثمترككماوهالكذارضالماءنحبهمالذفيمعكقدكماولءدينتونخ
بصفةلممكنواختباراتهكلفىعحالمسعؤشتركأنأيضاظيعنماختباراتهم

ءوألمجهـدانأ

األهامإلىقدمال

فهآةشامضكأيمؤذيئتعزتأذنأشأقدأفىسنله

قىاألتآأئوخإحافباهأأذرجرفأنجييمايئائدىذذلياه
اثأفغلفهحذذأذركثقذئياانفسىألحممعيبأنآتهممث

أرراؤةمأإذتولدؤاؤزأهفومااتهأأنآإذذاؤاصى

ييحأتهماقيلياأاتهادفوتيـتاتةلفياألرضقتعؤضتىأ
كزئميهاةؤإلطاءيايخآانيئمتبمهدازصءيخـتقآتهسئوخ

قدمأؤأشااتأاهاصـلىتسكئمخينصةقالثةيمايخلمجأهتة

سكرؤصنقةانقأؤدبذلكتلمتسمذأذيهننآ
ةغهذالبئ

611ا3فيلبى
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سالفكووأمامـلالفىطمةاأمارةوفكلمةسيصلالفاهنتركمز
تيههمىكاملينأولءكاكلمةتءجالالمنولالردهايقمالتىللعانىفهى

وفىكامالصرتأوظتقدأنىليسيقول31العددففىالفصلهذافى

مناالىكاملينجميهعهذافليفتكر51العدد

الفلسفىلالحوهءندهاإشصتفىمهقاربةمعانعـدةأصلهافىوللكلمة
تأديةعلماإلنساناايةكمبمعنىالوظيفىلاصا4ودالمقصإناضوىامكلل11أو

يستعدلقهولاسللمتشابال4المعانىهذهبضاآلنلنذكرهعطينالماللرض
تفريقأعظهفىللناضجويستمملالقاصرالولدعنلهيزأقيواكاكلـمااللرجلعادة

ماوضرعفىءاللليقتدرولستوتبعدينفبملمالذىالفجالعـقلعنله

تقدتمهايالقوالتىيبالهمنليةاطاللذبيحةأيضاويـستعملالتعلمفىءيخالنحالمبتدى
اللهإلى

الضويةلهمالذينيئلىللمراألشخاتعنىلباغافهىلجينسيىللهلتستأماعندها
إلىبعدلواءيئولمالتعليممختالونينالالذيينأولئكبخالفيسةالثفىلةالى
إدللشوصفاتعطىلالمحةيكانتاألولىيسةالكةأياموفىصمةانيامخعويةء

والفكرةيلةتيونمإنهموتهيومعنويقاللسيفبامملإنهيهدث11يقالكلنانوك
االساقثيهادمنأيغدحدإلىتصلأنالمسحىلماثهادةيمكنال4أأكدهمالساممة

مسهـيحأاساإنهيقولأنيريد21الحددفىبولسلمهايثهشعندماومثذا

ىيشععكأاألمامإلىيتةدمالدواملىءالفياللكنهاألحوالمحالباىكامال
كالالىكرةإفنرائيينودةصالرسول

المسيحيسرعأيضاأددكهجلهألىالذيـدركأنا2لىعاولإنهيقولا
فهوهومهاوعنمدمايحالىيسوحأنلعبوشعراكدلحقآحراهحثروهذا
بولسأسهـكأجملهمنوغرضوروياحملمالمعمـحعندكانقدمشإلىطريقه
فييفشللئالاألهامإلىصلالمتواملىقةباإثهصأيامكلامالتنتحتأنهبولسوشعر
يمبسدإنسانكلإنخدمتهإلىودعاهبهأمسكأجملهنأقاالمسيهـحأحالمقتحة

مغىينذاوعيسوعأحمالممقجلمهوإلسانوكلمعينلمركطيسرعبها
الذكلامربئاوقيالىيسوحأحالمجمققلمكىاهدأيمهمثاأنإنممانص

بلاإلكبشببمواصطادهأدرحىالمسيحورامهسألجله
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ويمتدءوراهومايألمىإنهئينيثهيودسيقولالنايةلهذهقاوتكقى

قدامهوهاإلى

أممالهمنليأىفخريفهلنإنهيقرلايريديهكأنى

ذلللىءوبناتقلافىءاالسترخاأولسلكرأعذبهقاملنيتخذوإق
مايريدفقطويذكردنالماضعهمحلههاكلينصىأندائمايلرمثجىاإناسبويقول
القايسةالىكةأوللفردمكانهناكايمالمصيحب4إةاطوفالمستقبلفىيععلهأنا

هوماإلىيمتمدانهذلكبعدولهالرولثماللماصممةبمفاخرهاءاالكتفافىترغب
إذالسباقةفىبقالمتاتصفبرةكلعةلألمتدادطهايسفالقكةوالقدام
الهممدثإالشيئاتننطرانالءيناهوإشوطقدفاإلىيصللمقوتهبكلعرى

المحدثإلىشهوصدرهءواالتقبضاندانآهوذراطأمامهضوعالممو
ئأعمالهنأمجزتهاكلتنسىأنايلمبخىالمصيحجةءياةاإنابولسيقولوهكذا

جعالةهوالهدثسذااألهامإلىامالدولهوالذىالهدشاققبهـونذكرالماضى

تفي11العايافىاللهدعوة

أنونأىمنللمهحلملينءجماإلىمكلالاهمذإوجهبولسأنالجانعنومكما
مةالنهةدافىلداواءداهااأئيجاهرونوكمانواسيجةاالحياةفىأمورهماينظم
أىشمأشفيوهمإثمكللهمغاوالبداللهإننافهيمامذهاللةواميهال

إصرارأقيصرلسيوأماالنفسجمهودلفابطأىلبيذلموجبوالبميحلمقاب
األمامإلىدائماهوهدثئحويتقدمرياضىياةهىالمسيحيةالحياةأنءلجأزما

يكونأنينبنىوهذا51أعددفيةوثاةمىملمينالكلمةسولالىيذكرثج
وصلإنانأىأنمذاهوالعيارةهذدهنبولسءقصدوماينملالهرفف

أنمجبحقبقتهاولدسيحب11هىماويعرفالمسيحىانإيافىافضوجحلمصإلى
دخهلغلهرسييحيمةالالخيياةصراحنفسهيدربأنوعبافسورانفسيشعرا

يلنهساللهقكيرهتصفىناأكاناإذاواصكينهالرأىهاليخالفشإلىبثفكيره

الجهودفىسلاكإةياأناليجبالمسيحيةءياةأءاإووضوحبجالاألمرحلةا
11توقفاابالاألمامإلىيمادايسعىأنصمجاكلبلالعليماااضإو
رراالنفسيلفظحتىحاش
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الربالمجيد4قائدلبهاشومتأمبمتدربقءرياقأفلليسهناباغي

المميحظسوع

ءالسماأطنوومواألرضسكان

ونآيرإبفديئءجظواؤالاإلخؤآأتعلىئليغكلكونؤا

يئنزونإيريء3نفيذريخقيبصهئانتاذغف

ؤئنميآفيضمااادكزؤاالنازاقيشـكنمئمأدكقتأفي
طئهئمههثماإالديطكانتالهئميهآالذيئأتهييحاضإمصاهأكلى

زتنآيءتإناألزصةئأبفيفتـيهزونيخآالهيمجقنيترتخذئم
الزثئخئمتائؤانئتيماأنصتااأءائتىمؤأبالممفييىنت

يمسكؤنصئينأتؤادتجميثـكليحيهزمضاثذىانضميمغدتمسوخ
ايتايعإجمضغأدنـبطاتباكقإلبإخمضغنإلهتلصئوزقي
فأهصرذ

ا371يفيلبى

بهيبدأالذىءالنداهذاإرسالءليجروونوالوعاظالرعاةهنيالفلعددأإن
فيقولقانجرىبصوبىإلعبارةهذهاليشفبوتجممويترالفصلهذافىلعثاكالمهبو

بهذهالبملميةياتهبمبدأونيظالوإظإنبىءاالفتدافىبمفابعضكمنافسواح
نيقدريوالينقوللبايافعلوالإلنهوةيقولراأدتضطرالقمكاةالعقب
لكنهأقوالىإلىأصغوأفقطيقلفلمبولسأمانصلمثلمالواإفهيقرلواأن
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حيينأنماةبالمالوجديربمثالىوافتدوالىلوافئيقولأنإضاأستطاع
يمضفىبىواتمضامكلافذفىيخمامةبصورةاآليةهذهيترجمالتفصميرأعالهاأحد

يلفقطهإلمءلإلصغاالأصدقيدعواأنقادرآكانبولسإنءعيحالمييسوع
ضاأثبهءالفتدا

لولمحمبسابإلثوءحإااسبمعلهكارآحياتهملمحتكارجالاما5كسنيسآلوش
ومنوروالفرالحيحيهـاةإلىانحرفواأتهمدواويبالمسميحبصلءأعداممأ

ءهواليكونومننيدصكانواماإفلثويامسيحبهونأكمادعواأحمداجمب
اوايدأنصاولواهراطقةنواكاءوهؤالجمنالغنوسجماعةلعلهم3ياترىاالس

المجدأبإسوبدأواالظسفاتكسافىفلسفةفهاويجعدواالعقلةدافىفىةحيل
خهركلياالروحإنوقالواوالمادةالروحصانحضتـوجدالزكاءيدكماإنهالقائل

دخلتفقدالئريرةالمادةمنالعالمظقوبسببشركلهاالمادةأهاحوع
ءسداطانوبماأيضأشركلهالجسدفإنيثركلهاالمادةانوبماإمالماإلىالحطية
أشبعللثيحدومايالجسدإفعلعليهءوفيإمعهطتمهماشرهفىفسعيبقىهادة

والسكرالجنسىوذوالمشدىوالزىاالثراهةأنالخنوسيونءهؤالعقمومكذاشهواته
أهميةموضعيسوالجهممدالجسدالءفقطتوفىألنهااهميةوالخثلورةلهالبسى

أخرنوعملهركانالضوسيينءهزالمنخرجتأخرىطائفةهناكوكانت
تقدمهءشىكلبريلمماكاماليديقدرانالاالنسانإنقالواالتعيممنه

يغوأناإلنعمدانواجبمنإناقاهـهذاوعلىيثراأوخيرأكمانءسواياةا
هؤالولمثلاآلالففبمريفعاتإلىويسهأنعليمهواجمبهوكمااطظيةاقأإلى

ءكامالإؤحاناريصيللىبهالقعاميتحـتمجبا1إالاططيةلمالناس

كاناماتاالهذهماستنطفالناسدنيقانفىالكنيسةداخلفىوكانا
حيةلمحالمسيقانونأىدلوجوالهكلنإنهاوقالوةالمسياطريةبهالشوهواأناممطمخهم
ءريةاحولواأخرىبعبارةونفسهلههاتمسولليفعلملآلالميةالىيحااللمموإن

مبئالماثهوالعنانباطالقوتفاخرواساقرةإباحيةإلىالمسيحية
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بابإناققاكيةجمالمالنعمةبهالشوهواقومأخرونالحكنيسةفىكان
كلفيهااللهمحمبةوإنلوثةوكلةظكلتغطيةيهءممرامفتوحالنعمة

العقابواليخمخاطنطايامقءماشااإلنسانقليرتكبولهذاآلخطأيةلمغفرةايكفاية
اعقبوكاحبكلهإلهك

يينالقوصءهوالكالوابولسهمهاالذينالنايءهوالاأدلناخيتضوهطمذا
لأحولواينءنحدويـحهـافيمممهكانواأوخإنهعرلتبربمهادةججاطتجدعوااالذين
يااطظالجحبالرتحتهريراتإلىءاألشهـا

ئهىسيرتناإنلهمقولفعنيمبحقيذكربواسفإنكالواوكيه
افالمبيونايفهماأنيسشطجمعصورةبقلهلهمالرصوليريـموهناالسموات
رائعةكنهأأماواتالمستحهمذهوكانترومانيةوةمستعلمبىةكانتبممهولة
مثلتمحكنولمممستعمراالرومانبنىاستراتيجيةحمربيهموائعفىوهناكففا

كلزالمرابنواوالعمرانعنالبعيدةالنائيةالبمقافىاكليةالمترالحديثةالمستعمرات

اطيوفهاتصيرلممالئاللرعواتاواالمتسعةالطرقمنهاتتفرعالتىالرظسى
وكانمصراتمستعفواعدالرومانوضغهكهنهكنأمافىزحمفهافىتتقدموهى
مأطثرونءودواوهىخدمتهممدةانتهتالذينمودامنليهامواأكلب

مذهبهامتازتماأهموبنلةالالرومانيةالجنسيةممنحمذكعوكوفموا
نفيارومدينةمقءاأصكانتوجدتفياأنهالرومانيةالمستعمرات

الروهانمقحكلمواتالمسحمهذهوصكممانىالرالزىتهاسوارتدى
الروفانيةءوالمبدىليدالتقايموجباوساروالرومافىنونالقاألحكاموخضعوا

بالطابعاحتفظتيةرووهدينةراتتعهالمهمهمذينباتالمساباعدتكاوم

بينيلهللبوئسيقولالقياسهذاوسيمالصصالرومانى

لمدينةثهةأنهاتأبدأالتنممىإذمةالروماؤراتالمستعهتفعلكما

يتفقهأنيجبوهكذاءالسمامواطنوأنمأبدأتنسواالهكذاءيخةرو
السماويةوطنيتممعلوككم



طكوتمواطنأنهلممادو3صهيبرهنأنيبميحالهميوجديماأجل
اتولمميا

ءجمىظرياألمينيحـالتاإيحىالمبءبالرجا4حمدثبولسنهتموههـا
اقوأضعةسادناأييرالتصكايهيطرأومماءشىكليهغيرسئهمجندءالذىيحالى

أناسأجسادإنهاوالموتوالمرضفافعهووالذيولللتغييرضةاس
الربجسدعليهاكانالتىالمجىيدةبالحالةبالمقارنةاالتضاححالةفىأجسادنها

ةيهفطرحالذىعأقىصهاليومإلنابولعيقولوهكذااألمواتمنالمقامبسوع
رإننفسهالمسيحيوعليرصواآلننملمكهالذىالفانىالجسدهذا

وتحكودطاقواضعةأجسادناستتنيرإذالمباركحالميمءجمىيومفىهوللميحى
األبديةللحياةالفائقبابىالموتءأبنااتضاعويبدلالممعدالمـنىيخيجسدشيبيهة
موتبالحياة
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االرلألض

الربنمماعظيمةءأشيا

ؤإكنإللىوركلماشثئمإآتآقؤائعمثءااألاضوقيإدأ
15األصأفيآاويثافيهـكـذااثبماؤا

01ألألهيلمب

الفيابيينأصدؤائهسفولمحابولمجالمنحشةاالفئةماتاتهباآليةهممذهفى

بمالمسيحإلمابهمأقالذينءهوالوإكليلةسرورهألنهمإليهمويشيتاقايحبهمفهو
راعأولمموكلحمولهالممالصميفةالظاللتحيمىالذالوقتفىلهفرحأعنطم
هممذاويقولناصشضإلىيمثمبرعندماكييانهرتغهاقاالهروراثموةنيعرف

أوالديىأاحدو

إكليلدإخممالفيليدمينعضبولسيقولعندماالعكلمةءورامفطعةصصورةولنا
الثانىوالمعتىدياديماإحهـوإاهوالتاجاألولالمعنىعتلفانمعنيانآلالعكلولهن

فىةالحكلهثلوتسثهالمكالمهذافىالرسوليقصدهالذىوهوسايفانوس

وعندأمايهوأعظمالرياضىالالعبأحمـالمأبهللاإلكلكان1ضين
المضفورابىاالزيتونأوراقمنمصنوعإكلميلرأسهءلىيوضعكمانقوزه

يادءاألحمفالتفىالفميوفيهيتوجاإليملوكانا3ءرااباألعضاب

بهأتعاوتاججادهيلإهمالفيابيينإنبولسيقرلالمنوالمذااءوالمحكجيرة
ااألخيرةويةالمطلللهةوفىإنهإمولكأنهإكلميللعكلمةالثانىلدقمعوتمشيا
اإليانفرحيعادلئلعالمفىنرحالإنههامتهيتوجالذىبهإئمونالطىسيمكون
المسجعإلىبنفهسه

9ي



الربفىعبارةالريموليذكراألمحاحهذاشاألولىافالثةاألعدادفى
ياإتماكـمااليوالىلمحالربةغىءلبمطاثالثهلسبووإطلباتمصثالث

الربئإال

باالسعننادوحماهوفىمموعيحءوفقحطالربفىيثبتواأنيينإفىيلساعلا
وفاطالمجنروضعفاتالتبهاربمغريايقاومأالإلنمماناإستمايع2تعشمإ

فىثإتوهوندىاتعملةإاالكلمةممماماتاليولسيسخطاااثةواس

حءوجودنافىأنناجيدأونعرفورجلهيخيهلهلهءمقضايعدوبجماالمثرغشدة
ليناءيصهل3خرينأناسعكناإذاماطأاطفىارقوحعيخايسهلالناسبعض
والحاقات6فيهاسقطاالنىءاألخمطاإلىالذكرياتنايوأحمانأتعـودالىجاربمقاومه

ذهفعلنافدناكلماهعناالسجدةهمذدأوالرطهذاكانلوقولفنارتكبناهااقا

هنذيأنادائفعلجاالربفىهواقجاربضدثيالخهأماننمااإءحالاأل
ببرانإناووفوفهلناصبحضورهأثهـعرأندائماوعاينامعهلسلدأنثاداوعلجا
قائمةيةاألبدفالمدينالالغاضبهةالرياحتقوموعثااخبةالحاألمراجترتفعولمجا

اءنيجاكواسةالثهضاإورءأاصلماليةألخهابهاقياأذىبال
الربفىثينإتياأواكاإخهوابىفيفقأناونصصلياددفرا

الربفىواحدأفسثرآتفتكراأنفيمنةومديةأمنلسيوويطلب2

الربفىةالوصهذتىكنمالمالمؤمنينبينويمدةهناكنتكلأتيكلكنوال
أواليخهإايحجواهالمبعمكمأمبعضيحجواأنأبدأثميمكالفالناس

العكرمبعفمعنالختلفيخاالناسأنأكعيىمجدثالعاديةياةاطنثيثمتوفى
همإخمالعظيملقائدءباواليدينونجميعاي3الواؤصجامنوفاقمعالفونإ

تجسدهممعنقائد11أبيدلقائدإخالصمهماءاعخمادأمديعضجمحضاجمعضأليا
عفبىالهمبععموالقتالالحادمحدإلاالعيمليمسقدإلاوانعزتفرقوا
لمجةاآلخرأحمعدهميحبأنماليمالكغالناساإول11ونعدنقولأنعلينااموك
ما4إفىجالتممضهح11إعراااناساإخـوقيإنإسيخاصرصاحيهجواأماةداآلحقيهـة
ميكللسيح11صوعرياسة

دحعاللءالثىإنالربفىيفرحواأنيلبيهبنالمنأيضأبولسويطب3

49



ياألمورفاإطلةصلهليسانههوالفنرحعنيتعلموهأنالناسجميعيحتاجرالذى
أحمضانفىشيكلإنحانايأعينناناشاوكمرجيةاطاإلنثمانظروفأوقالماديراة

كنهواالفقرأعماققىلشا4اخرإيعمانيثونخما8تعسيائسلمكنهوألرفاهيةالعز

همشيناصيعيشالقاسيةبضرباتهااةالحيعليهتنزالمانإؤبالفرحضي
لمعالكنهممكنةضربةبكلهالخياةعليهإتهالةآخرإنهـاييمامحالتهقارحيخرالوجه

طلبهة3الباخطابارىيدالهقىأهنهالينرعالذىلفرحياعيبتمترنهادىء
قدكماطالتىاطألدةالرسالةشققرةبهخطافىوافتبس4أندراوسالقممديمجامثة

الوتشةءركاتعندماالثمالىامطبامنطقةمنسكوتايطالنههاإبهعفا

منتاماخدوآضاليةيقعةفياآلننقيمنحنالفقرةوتقولإعثتهملهافىتممسرى
باتجطبواالفدامفعالاليأسإلىقدعوحالةوفئالراأسيابمنصمببأىا

يكونقداصثنمنايجـدةممسافةولوالطعامللقدنمةوقودلديناليسوالجابي
أنألثمييدنامعالنيوأنخيمشانمامعخاتكواأنالمعانويةلروحملىفأورالكنافعا
انينشومتىهذاهوالفرصانةالروحههـلىفىوالسرالكاحمأأصاديثصخإلىتوأق

منمكانولوالءاأليثميامنءلثىإطالفاسدتعمتالمادةافيأناألساجمةالحياة
كناوإذااألشخاصعالدائمالىتضيلنماروفاشظرفولوالاألمكنة

المناسبالشمخصمعننسكلمإذاأماأخرءثحاأىثناإليالمنايشااشخصارققةفى
معنايكونالربفىالمسجعسوحإحضوروفىءشطيهيخاصتيعوضفأللنا

اليقدروبهوفيماقدنـى11حضورهقءلنايفعحءشىوالمحبوأوفىصديقنمهثا
طمناقريمنايزعأنأحدا

السالمصكودةعلىالمعيل

يكزايهـزاتةتانيهيةإتهإنثأؤأويرةأةإذإئأط

ائخشاشريهمايأأنضأتاإصآشاأتتغللزلثياالىءقا

ينررءةلجيأصلمءلثاإلثمهفيتيىاتدكأإاهأاسائذ

نرمانرسشأنيأوائذيئاكلغءءآأاإقبوأحمائضاأ
3فيلبى



ريفانسكمهفداقوبهناكالسطورمذهءورامحزنةمامماةهناكأنابد
إلصالحملتكلةعظاالأاآلخراطانبممندنبهلمحكننافاتلماطهذهعببب

اأنهجحالمومنمجاريهاإلىالمياهوعودةإتصدعاهذاءفاوفاتيأطههذ
الديأيئماتاالجتنتوكاسةكفافىبارزتينشدتيننتاكاوسنثيخىأفودية
يتبهماتعقدفى

الشئونالثدبيرفىالقيادةيدورانيهءالنممماىأنحقأالمثتعةراألموومن

يختلفيكىاالجالرأةمقاموثمانالروحميةماتاالجيعضفىلمكنيسةباالخاصة
لىالسلىأنتقاليدهممقوكانمتخلفاتءالنساكانتإجموناناففىبلدإلىيلدمن

ورمحولموالواعلمم1النظرهنممكنقدرأقلوقألمعوتتنظرالمحئرمة
بهااطأصةسبرتهاالبيتفىلهاكانأنهوحدهاالشموارعفىثىيمأنأبدأاال
اوباللعاملتناولحمتىالرجالمنلةالعاأفرأدمعتخهاظأنلهايكنولم

تختملفاألوضاعنتفظهفدونيةفىهاأالعامةالحميافىشأنلهايكنلملطال
اكامايعكسالمجتمعفىنةوهحمريةالمساكاكانالتىيخةمقدفىتكالجيو

سفردوكااقااالقمةفىبوضوحذلكشأنونستطيغاليونانفىالمرأةعليه
للمالةباجثهاعاألولاقالهكانفيماففىمقدوأكةفىيولسلعأصكلالاال
اكا6131أعمالهناكاجضناللوانىءالنساووعظالنهلىءشاطىعند

كبييزعددآسالونيكىئوفى6141أحمالقيملبىفىبارزةصيمةشليدة
71431أعمالييربةفىأبضاحدثماوهذابالمسميمالمفرفاتءالنساهنما

لنفسهامقبرةتبنىكانتفالزوجةالبالدتلكفىالمرأفىنةهتثتاآلثاروشهادة
منهاتتحكسـبأعماالتمارسكانتأكاواليدالمشمكاسبههاهـقوجهاول

ااغرافااالمةالهيئأتلهنتقيمهاالعامالتءللثساتذكاريةآثارأأيضاونجد
عايهاكانإذكمورنثوسفىالمرأةعايهـهكانتماذلكمنالنقضءلاونحدماتهن

ندرسمندماذلكنذكرأنبناويجمدرضوعط1الطاعةلمحمكانبالوجؤدترضىأن
يخظفكىاإلجالمرأةمقامكانضااألولىسةالكضفىءالنسايازلهبولعىموقف

كقباحدةكلىموففكليابميولسكانركجهـف7خرلجدفىعنهبلدفى
اللههنلهالمعطاةاإللهية
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يساعدأنإلهيطملبالذىالخلصثمرلجقالاهوشلءناأنحقنامن

خصألثهذاتحديدفىرآكثءاآلرااختلفتمحأكلهماويجـعاالختينهاتين
هذاإنقائلومفيلىكنجسمةراأوسيالأووثاوسقيإنهقاثلفمن

ءلىافكانالحمهمقطابقةصفاتهتءوجاماألمعلماسمصالخاالشريك
هوالخاصشرربئ11هذاأنالصوابإلىوأفرحهاءاآلراأرحمححنأكاسح

لخغلءققطيأةدظلمبولسوأناإلخـورةاإلىالرسالةصاملأبفرودلس
شوهتااللتينالمجاهدتيناألختينهاتيننفيلبىفىكنشةالسالمعودةءلبلالرسالة
والشابذيالتخاصمجهادط

صكإطينندرسإخذأنااآلنمخاويم
بينالعالقاتدةبإطبولسماهترىأنبالمالحظةديرةااألمورمنا

جنكحمتىبممةالكصفىيثمقافاهناكأنالسبوعيمأالردبمسةإيمنيإفىخاحمينلك
مشماالحتفاظسدبىليفىجهدألعثابويدخرولمإلصالحمهةسايكضاإمكانيايشاكل

بدخولهاتسيمهلةولمجمهضارجأإاأخرجتهىكمنيسةللتخاحمةالكنيسةإنالكنسة

إخوتمعوخصامخالففىومواللههمعسالمفىيكونأنإلسانيسقثأيعوال

كانئاماانخـثاوسنذأفودلةعنهنعرالذىصأننصءشىإة2
اإلنبهلخدمةفىاكانأالذىالجهادلىءغطتزداجرةإأذهءوأماجرانآتي
لنفونهوياتنالعبمارةهذهتكونفماذاواحدةعيارةاصتاطحإلاأنصرضاو

ثريكالهذاإنعملىالهذايكونفماذاناإليمنمموبواحديعدلالتاريخسندخلناأة
كصانعتيندخلتافقدشمىوسنايأفوديةأماالحعألمكصاؤعالتاريخدنهلآدالخلص

هصاما

ةالكنيسوفىالعالمفىجاتنابصأنيمكناحدةوارةعبفىموجزحموأى

يةثالمممهالحياةفاتصهقء

ممئيبانزخواضرآاتوكيخإؤأكأالزدفيواةإ
سدةمىالاالذءةاعذ

8يركأدهـءمعروهـم
ثا0فيلمبى
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سجحيةإاالخياةصفاتهنينعنطيمتصفتينالفيملمبيينأمامهعابولسضع

اافرحموأيضاوأفولءاافرحموالدائمصفتالفرحهىاألولىالعفةأ
بهسجحعلماصورةشاألةذهنهفىارتمنمتحوااقولوهوبالرسولكأفى

واإلخموةمنهقتربالمحققالموتويكادنهممفىمقيدفهوأحداثمنوبهيا
مفالمهـطةاأليامانوالبداديمحيةالحعاةطريقفىأقدامهموفعوايبيونالفيل

أقولمادأقأنالسبويقوالولهذامحالةالليهمآتيةواضطماداتأخطار
إنافرحواأقولأزالفالذلكومعيحدثكيمكنماكليالىخارلقد

ألنمعامجتمعةءاأللمجاكللىءوالأرفىءشىأىاليعتمدعالالمسميالفرح
ءسعداالمحبينيسوعللربالدائجالخهـفورمنمصدرهيعتدسعحـايلالفرح
الممبباهووهذامعهمءالذىالمعناشظرابغضمعامجتمعوزغندمايمااط

خالممميححوعبفقدأناليقدرألنهفرحهيفقدأنالمسيحىيقدرالألجلةالذى

ليكنقائالالرسوليضىوالناسجميعمعالخلمةصفهىالثانيةوالصفة2
حرفيةجمةقىوضعجدأيصعبأصلهافىمةوالكلالناسعبهيعندهعروفاحلكم

فكلمةأنفسهماليونانعندالحمألكلهـلاستهأنعرفأنلنااألفضلوشطا
هامحاصإوقالواالعدالةمىأفضلأخرءولخاالعدالةمعناهاأصلهافىالمحلم
يهببصارخاظالحألةالحمكاالصدالةفيهاقكوناأالحاالتفىتأقىأنيجـبالصعفة

حااليتهناكلممكنوالعدالةمنتهىفىذاتهحدفىيكونقدقالقانونحموكلئها

يضعمقاإذاسأياطماناإللتويتصوإجحـافاظاللةءالكاالعدالةفمهاتصبح
وهوالخلمأاالاستضرورةفىبسممخامثاللنأخذحمةالرويسئعملجأنبهانالقافىا

قاونطامتحانهماأوراقحقصليانطاأمامناتقريبايومكلالعالميواجهلث
حمسمينلعحمصلاآلخربيمماالمائةفىنتمانلماءصلماألولأنقجدإمدالةاعليهما

ءالدرجاتههذاكراضهناكليسالعدالةنظر4وجنوققطالممائةفى

جةدبىينثمامرلاكاممالذكالإباطااأنشبهدذلككاأبحدإدلمقاثمبتكودممت

رساللىءالهدروعنهدعالفراغوعغدالكتبفعندظووفهكلفىموفقاكان
اظروفاوكلثريةاباتاضيلىاواءشالديهيسولالمستقلةجرةاوعند

منيأقىطفة4الماؤفىخمسينسكلحمصلىإناالطالبأننجدثملهةهؤاكانت
بظصكمانربماأوكمأليالالمتاعإالالراحمةمعداتمنلهليمسوفقيريشا
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قاهرةظروفعليهضخطتأوثقيلةأحزانايجوزكاناملةأودفيناألمايعانىو
لبطاالهذايستحىال4العداوبموجبلهمضادةاألحـوالكانتقدياإلجمالس
أنهىفىالعدالةمنأيعمدهوماإلىنمضىعندماولكلدرصأتمنأخذمماكاسم

نأخذالهتىنعرفأنوهولماموذاوهـلهأعطىمماجدأكثرأيمستحق
نوناالقايرفية

خذهيقراروكلالىكنجسسياسةكتابوامامهينجمحةالىمجطسلسوقد

بالبديهةنعرفولكنناالقانونموادمنمادةلىءمستندآيكونقدالمجلمس

تنحةفيهمجسنوالتىعامبوجهوالمكنجسمةاألفرادنحصإقمااالكثيرةتالخا

فىالفاصلةةاألخميىالكلمةصاحبداكايعتبرأنمجبفالـكلشةسياسةتابك

موضوححملى

أخرئاشجهناكأنيعرفالذىاإلنانهوالوحمىيعاناكماالمسجحىإن
بهراحلهاموأفيكلالعمدالةمـأأبعد1

لجسوحميسمورأكاننىفىأسمحكتاقايالمرأةيسوحإلىواءصاوعندها
ألحكامأبالخهبارةبرجمهاويأمىالمرأةتلك3لبحذافبرهإقانوناينم

معهاحايمانوكاالعدالةمنأيعدماهوإلىذهبءيسوصكنولالموسموىالقانون
الدينونةإالقينممتمنىفيناليسلةالعداببمووأيضأثفئوالاذهىلهاوقال

هاهوإلىعناءذهبالواسعةرحمتهفىاللهنواتىكونأندةامتأالرهييةاإللهية
الكثررةرحمتهمجسمبولكنامدالةايموجمبالاللهويعاملناالعدالةمقأبعد
أنبحبإخوتهحءالشخصييةصالتهفىيحىالممةعأنيقرربرلسالريمولإن

هناكأنيمادايذكرأنومجبجانباايوانينيضعىوالقانونيطجقمتىيعرف
بالتهمتمثألاإلنصهـانيجعلالذىءالثىهووهذاالعدالةممنكملأيئايثى

الفرحبصفةالمسجحىلىءيئولماذايالحميتصفأنمجحاالمابولماذا
الربألنهوذلكفىالسببالناسجمجعمعالحلموبصفةينكلفىيالدائم
فرحمنانفقدأنيمكننافاتالسجحالنهاليةإنصرةادائمانذكركمناوإذاقريب
بحرفيةمسدنضفانبهةقريوفهايقاضيرةاةاهذهأننذكركناوإذاناءرصاإو



بالمحبهةالناسنعاملبلالبعضمبعفعنالناسيفمصلهاكثهرآالذىلقانون
بالمحجةهكذااتاايعاماناأنجوفىكما

إلهيةصفةالخلماحثندشريةصفةالعدالةإن

المؤمنةالةأسالم

تحقاهالىقيالمفطلىفدذئمفييليسئهاهةهواتال

إنؤخالدىثيمااؤضآلئماثلذىكنمصطثتايئحلمرالمثئ
تهمئوخفئهباةافيزئمؤأثنلوبمنمقظيئكقلفيل

67أيفيلبى

انبكلمنواالهماماتبالمشاصنهلمايئةإلالفلباإلخوةأهامالحياةكانت
المجمأضيمفتبمشرىإنسانكللهايتهرضاقااألخرىاالهماماتصشوفضال
والحـليديهفىيومكلحياتهيضعالعادىحـاممللكانبهيحيةلكالخياةاهتهامات
ومنةالمالصالةيمرةهوالسالمألنالصالةهوهمامليولعوضعهىالذالوحيد

للصالةلةهـالحـيةملالفلسفمةموجزةماتكافىعدالفصلهذاوفى

فأحمـسئهمأصقالاتمهاهمامموضعهويهمناءثماكلأنلسيويؤكدا
ءالشىأنهكماءالثىكلءلىالقادرةاللهيدالحيهتمئدانمناعظمءالشىإنهاقولا

بكلأبويهيخهرأنتييعيهاطملاإناألبويةاللهعنايةاليهتصلأنمنأصغر
اكاملةاالعنايةايوبهمنقسلهيحدثءشىكلانتمامابوقنإنهكبيرلوصغير
ةالمكثيرءاألشياوالعابرةوصدماتهوجروحهالصغيروقشلىالصنهرفوزهإن
له4والدهـذءإصخافىالشك4إاارقيتوالبها4والدإيخبرانيصتطعيهاالتى
انةمعتماماهكذانكوناطمجب

اواثقاإليمانبإذنعلعاألبويةلةالمعاهذهيعامفنااللهانتماو2
اللهإلىساتناواقيوأدعينابصلواتنانأقىأنالمطممئن



وشلالضىغفرانأجلمتلىنصأنيمكنناأنفسناألجلنصلىأنستيماع
نستطيعالمستملفىواإلرشادالعونآجلومنالخاضرالرمناتاحقيالأ
وقناظاحتياجاتناوبوبكللناجبكلتقلناومموحاضرناماضينامعنانأسحذأنا

اللهمحمكرإلى

يدىبيينتودعنجمانسورناموفىاآلخرينألطنصلهأنإضاأونستطيع
ؤلوبناوعنكـوتناذاصاممارهمالتخجهينالذوالجعيمدفيالقريجهينناءأحمياالله

للصالةدائمازمامونيأنينبخاالئعكرأنإذأأيولسالذكرويم

جىالمصيإنالشكرعنمماصىمخفأنيبكاصالةكلأنالجازملمثابوغقاد01
بركاتبينمعاقةلركانتكمااللهبحسخاتمغمورةكلهاصحياتهأنإشعرأن

كثيرهتثمكراتيالتأكليدتتضمنأناينجنهىصالهوكلصاضرهوبركماتماضيهـه
العظماالمتيازهذاأفعكالأبدأنانمىانعاينابوالالصالةامتجاذاتألجمل

ويؤكمدالصألةفىاللهإلىءلثعابكلانوالمةالنهعرشأمامولاليؤهلناالذى
األحمزاتفىوالدموعكمحكالفىءلثنىكافىاللهكرئأنمجبأننابولس

لبالجالعرفانأواليتضمنبتينشهيتضمنالشكروهذاءسواحدعلوالمسرات
كايعملاللهانامانقتنعوعدمااللهإلرادةكلملالىضوعاطليأثامنويتض
الداثمالثكربوجوبيأحقيهيثمعورأعرأنهذهلةوالحانستعيعطيرناءياألشميا

باللمهاثقةألالمؤمنةالكمالةبهلبناتمطماوهذالله

التىالمهمحبيةنذكرأنيجبءألثسجاثالتةدائمهأكرنذأنبلنصىهاوعند
تعرفالتىاللهحكةلننذكمرأنبححبكذاقدناءاألشمياافعكسلدائمآوترسقطلب
تسنطيعاااللهفوةنذكرأنأيضاعايناويجبلناءاألشياأنضلهىهاوحدها
لناءاألشياأفضلممتأنوحدها

بالنهالواثقةءالؤالةالكجةنهىوما

يسوعجحالافىواقكلرنافلوبنالمحفاللهسالمأنالمؤمنةالصالةنجةإن
الجندىوقوفمعناهاحمبرييةطةكارواآلالقدوبفظىلحيستعمايااقاالكالةهـ

يشموءيثىأىجروبنقلوينابحراسةمكلفيقفكحادساللهالمسإنللحراسة
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المعقوليسعقلكهيفوقيبالعاإللهىالسالموهذاالمسيححضوهال
هذأأنولريفمهمهأقاإلنساناليستطييععميقساللهممالمأنهوهناالمقصود
6جدناللهصمالمأنهوالرسولإليهيهدفالذىالمعنىاإنقاهوأيضا
إنهيصنعهأويجدهانيصمتطيعالوههارتهحمذقهباإلنمممانعقلأنبحيث

وهذابمفسهعليهدولاكأتاماجمزأويعجزاليهـدينمكتوفيفاإللسان

دئهعطيةققطإنهإلساناختراعمنيكونأنأبدأيمكنالللساله

ونضعنفوصناتعزهممنوبكلبنمفوصنانأئأنهوالسالمإلىالثدريقإن
اللهيدىبينالمططنةالواثقةالصالةفىوتفصلجملةحياتناونضعناءأحيا

ألمسيحىالمفكراطقيقيةالمجاالت

4تجإلهؤقاكةفهؤقايخألاضويماأثهآأيخيزا
سألثقاألصيميمهرمأل3طآهرهؤتاكلحادلهـهؤما4

تيهرواافييقورخدةأنؤإلظقةتفهكآتثإنسغخ
لةؤاقةياؤاذاقفيؤأزأةؤتهةئزؤوتتوةئمفؤقا

ئقكـئمكذلطللسئألم
89أفيلمبى

لسبوأرادولذللثماءيثىفىللفكميربطجحتهدائمافعإنيالبثمرىالعقلإنا
األهميةمنجابكلبرأسانصيحةاوهذهالطجبةءاالشيافىالفيبيونيفمكرأن
إلىيصلالزمنمنطويلةمدةهاءيفىفىفممكرإذااإللسانأنياةاقوانينمنألن

حمصارفىأقكارهوتكوزءاالثىاهفىيرالتعنيتوففأنفيهااليقدرمرحلة
شكانلدلكمنهايتخلمصأناليستيطيحطلةمساخاديهفىكانتلوكماضيق
ولذلكالالئقةءاألشجاطريقأفكلرهيدفعأناإلنسانءلاجماتافىأول

المومنيينأفكاربهاتنشغلأنيجبالتىالطبيةباألموربياناالرسؤل



ءاألشياكلزأومأالحقموصحىالمسجرعالفمجاالتمنمجمالأول

لإلنساعةوتوحيهتوفىأنالتستماجعيماتعدفىالعالماهدافيوالضلة4الخادع
اإلنسانأللءوبههالوحمتتعطىأنالتسـتطجعلممكنهاكاملةوسعادةعظيمبممالم
فلبهتمحكسروالانتظارهجمبالتمالقءباألشيهـامماداكلرهأيثمغلأن

الة13تقالهاأصلمفىكلةوالأللالجىهوحهالمنللفكرالثانىوالمجال3

كماالواسعالعالمهذافىمكانإلىمكانمئيققلوهومانلإلنلأواآلالةعاصلىو

عليمهتحكونالدىءالثعىقصفحقحتهافىالمكالةإنللمةهيمكلهالعالمكانلو
أشياةهايبريقهاولثسالنظرقخلمبءأشياالعالموفىللقداسقووقارمالمنسمح

ذاتللتزنةالجادةءاألشافىدائمايفكرأنمجبالمممميمحىلىكنتافهةرخيصة
يةاالمالوقار

الحادلالرجلوناناعرفالعدلهوحااللمىللفكرثثااإلواب3

لنضأنويمكنناللناسللناسومالهة15لهةايعمايعطىالذىاإللممعانذلكبأنه
كهوثحيرونعبواباويقوماجبهـايواجهالذىهوالعادلإنأخرىبعبارة
كلراةأمالةالسماطرقواالسيهلةءواأليئميا6نوايوافىإالروناليفالناس

النايمبىنحووالواجباللهنحوالواجمماقفىفىيمادافتهسيرالمسحا

أصلمهاتحهلفىطمةرالالطهارةجمالهوالمسجحىللفكرإحالراوالمجال4
الدينيةالطقوسفىتستععلوعندماايثمىماكلمناليةاطاالدبيةاليارةخمأ

ملالعالموهذااللهلخدمةةلصا1اللهإلىبتقريبهاالالفةنظيفة11إتقدماتاتفيد
ءهذهثلفىبرلقفكعقلهدفعإنسانمننوكمالفاجرةةالقملىسعمسةاطءياألشييا
مملمعحفىبتفكيرهياثقلفهوىدجالالةأماالهيخطرءشىكلولوثءاألشيا
قختيقاناللتينالفاحمصتيناللهعيتىأمامدائماكأكامةنطتماداكلرهأالطهارة

الوومأستار

اسمرةءاألشيامجالهوللسيحىثر11تالخامسوالمجال5

إالاليفكرونثيرونكوهناكالمحبةالتكاأصلمهافيوالعكلمة

وهناكوخوفبرارةالناسماإءالوالتفذوهؤققاماالفي
اآلخرونمنهمينفرولذلأليقريعهمووذمهمادالناةيمنانتقافىإالاليفكوونكثيرونكا
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لشفقةكامسرهوهابكلدائأكليؤثيحىالهوأهامإليميستريحونال
يااجنهصاالمسمممسكنانإذاغرابةلذلالووالمجةلخوااللعرطف1

صيهبهيرأهمنلىو

والكلمةسمناالحجتمجالهوالصجحىاالفكرمجاالتمنمادسنومجال6

اوالنذهحباآللهةمحفرفىالذبيحةمتقدءعندبدالمقدممطلعحممتبامرتجطةأصلهائ
ءكألىوالعالمءمناهييأنباللهالالئقمالمطفتحإكهاقاناإذايدأبالمعنى

شفىلءلعكنواتجـسةاوالعكاالتالزائفةوالكلماتالقيهحةبالمكلمات
ممهايهمىانباللهتلجقالقالسكالتإالالتسكونالمحكرهوفىالمسيحى

لوللةالفحكبمجالهوالمسجحىالفكرجماالتمنإحصا11والمجال7

اطااانحالعالمفىأنومعالوثنىألعالمفىكانتالقالفضائلإيثميرالرسول
يقولالرسولوكأنوإيثاروتضجةبطولةونجلأيضافيهلثنماونجاسة

نكميعيحافزآمنهالتأخذواحاالكاأحسنفىلالضيةحياتكمفىوالمحكروا4ألحيا
وجدتأيمماالففمانلإنكحيةالمسهللحياةالجديدةالمرتفعاتفىالميرالء

هجـثماالمامكرأإليهاجهيشانيجب

ثجحاااإنالمدخمجالهواالميفثرامجاالتكاافاشوالمجال8
اآلخراليمعناالجانبمنلكنوالناسمقالمديمكتساباإلىيسعىاناليجيب

األبرارمنالمديمسماعهعندويةالمعضروحهوترتفعينتعشالمسجحىاننقولانإال
يحميماأنمجتبحـامالممانبولسيقولولذلكسنـةاطالنياتذوىطوا

والتجعلةبالنفسواإلجمابءالكبرياتطاالذىالمديماءيتهافتالتبهعلهبكيفية

مدمجهمفيويمؤلإلمجميركنالذفيالناسهديمبغبماوةمجتقرأيضا

الحقيقىواإللهلـقيقىاالتعلميم
حتا48491قيما

قيالصالتعلموهذالقيقىاالتعلبمقاطالنابرلس3يرالفصلهنافى
والتسلمالتعلمبواسلىإلينايأقى

اشخصمنهتعلهوهااكملهمقسباقاءاألشجاعنااليابجينإلىيتحدثوهو



يتحداثوهولجولسيهبثرهمالذىالحقوتوضجحيلاإلفيتفسيرمنشضىور

بولهميهالمسالهااقىاالكنجبةعقيدةأىتسلهوهالتىءاألشيماقءأيعكمامس113
انبعدوكنايمعةالمقبتهااقاقثدةالنعرفأنعايخاخدنأونعلمأنأردناوإذا

قوتفاوفىدمماطقافىخرين3إلحمالمأنعلجارناوالناعضبهاتنشبسع
واختجارناتفكيرنايجةءجاالذىفىالوبالوضوح

لوايفهأنينالفيفيطلبفهوذلكأبمدشإلىايمبرلسلعكل
والوعاظالمعذايئمنضذلةقثهأنعقأالمويمعفومئفيهراوهوهأمنههسممفحما

ىماالمثالأنفىائناناليؤتولكمناقولأهذامثليقولواأنجمقدرون
اقاليمااإحايهارسأنالمملمءلىاووالوعنلالتعايمعناصرمنجوهرىحكنصرس

يالسانهرلهةثأنقبملمجاتهقاوللفتأنبههبويهاينادى

بأهانةهذاكللوافإذاإتهمايكللجطبينألصدتمائهبولسيقولوأخيرأ
كمااللهألقابندوسأنحمقاحةالمراألسوممميصـكونالسعالمإلهنإنس

رسماثلفىيولسفىكرها

اإإقب1هووهشاءممالبمالإلهوهـاتمها
وفى33هتساويميم41اكعوو02اال

ماوءاابدآإيسإنهليسهيئاثىردىايمصمكند
صداقةطريقوصاألسىاراطإلىاإنسانبايصل

وكـذاكبمونأناةباطاتمهقصدكمااورإةمجد
طريقومناطيبةاالعالقاتإمجاد3لقدرتهوهو

هوالهـعالمإلهإنوالناساللهمعيبةطعالقاتفى
ااولاالقدرةإهطيخاعندماوذلىجماقنامنا

الناسكما

رويولسعندالمفضلإللهى

أبدأالسالمفيولم49
ءلثمىكاهوالسالماعاك
أنماناإلننإسحطيعالقطالله
هودىاعندآخرمعنىالمهال

اندصأنننالمحكفقطاطهنـععة

الهدعايحقتاأندهءالقادرو
اخوتناومعمطسمالمفىة

جدارءىالغهوباللهاناإلإدطايم51روءعأالرإلههوالله2
ننالفعلأنيقدراللهبنعهةاإلحساممطإناليأسمنانانافظلذى
اناإلنميحفظاقيقددلةءالفماالمهيعنايةاإلحساسأنكماهنفنمنأءالياممامن

4ةطالميمالعالممناليمأممامن4
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لمقىىأيانفنيةمنحأنتاذالمقائالءالرصاصوحيلمشدالقديمالمرنجكا
345و2411مزموروإلهىوجىخالصاحمدهبعدألنىالله

اللههواللهدامماالحقهوالحق

مايوهاقاطينتصرأوالبد

خيانةإالهوماذلكفىاثاإن

يةإالهوماوالتذبذب

اإللهعلىموسسنهيتاليثىواليقهرالءرصاهويمحىالمءالرجاإن

مدىسلضا

اآلوعندنا3اكو2و515رويةوالتشالحيبرإلههواللهي

إتعزيةوابرالصعظبئانكلمتان

انهوكاهوبهقصودااإنءاألشياوأحتجاللوساطمجردبدآأيعنىالوالـبر

قبولهلناهههيلهىكمايساطةاألوضاعقبولمعناهليهسزاألشياعلىواالنتصار
اختيباريأئاالنتفاعالقـدرةيعطيناالذىهواللهإنمجدإلىوتغييرها

هواللهالخيياةعلماومجدأعظمةيضفىلمالحياةفىوفتاىمنواالستفادة
األعماليإنجازثملوبالهاحبالنوبالحزنبالفرحنلمتفعانيعالناالدى
هذكلمنونبيالغضياةالخدادفتسواهحدءلىاألعمالفىباإلخفاقأو

نفعاأكثرنمكونأنمواتاالختبارمذهمناإللهىالقصدإنأتاالختجا
اللهإلىبائرتـقركوأخوينا

دصعنبكثيرابعدوهىنانيةاليوطيهـسيسباركلمةالمعزيةأما

قكمتنئالإقااالصادقةئةالمعوإتهاوالتشجعررإتعصاهىإنمااساةوللوالعطف
الصبةالمواففئالمووتعضدهتزيدهلكنهاالحنانبذرأحنسانالبتمطويق

تشدلكنهافقطالباكيتمينعينيهمنالدموعالتجففإنهااطياةهذهفى
والتقوبهالتعزيةهىباركلميإصكلةإنبمينثابعينينالعالمموابهةأزره
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صكندمابطولةوبثصبخاعةللسيرالقوةنجدبهوفيهالذىاإللهأهواللهإنمعأأمحتين

وجوهنافىاأليامتتجهم

اللبإلىاآلنجئناقدها3111كو2اسالمواالمحبةإلىهوالله4
المحبةهىفطعنالىالتتاالمحبةوهىاللهمحبةتقفءكليثىءورافمنوالجوهر

منحاليأىخارجاالتفرجناإقاالمحبةإنهاخطايانامحتملةعليناتتأنىألق
لدممعفاحيمبةعالعيالقوةتمدنابلقواثاوتوهنتضعفناالالتىالمحبةهىاألحوال

الحاةهذهفىالنضال

األلقابهىمذهالمحبةووالئعزيةوالصبرءالرجاوالما
اللهمنهىكفايذاإتحقااللمهفىبولسهاوالتىآلالعيماه
35كو2

الحقحثقءاإلكضفامر

أيصضاأزهزقداالنكئمالندابالريبفثقرإنئحئم
ناآؤلنيهنئوةتهتثقلئدىييإوكنمهإءقر

تذفإفئاخيياججهةمنئأقؤلافتثممىفزصقةلكي

أئفيغأدققاأنييييماأنأيثآئـكتةاونأصأدظتتلظ
األثعهأشبمؤقيصنيأضتقفملألظآإقاؤأفرت

ئمنأؤألقأطنففيلوألماخأخؤألقأضتغألقتدؤنثقذ

يقوىقفيالفيشهـأكلةأسصيج
1يم01فيلمبى

701



ارسدوهااقأالإليةاءلىللفيملجيميرلعناتهيعبرالرسولـكماكايتهامقالرسالةتدأوذ

يرللهـمفتهلمنطروف11إصكبئملوبوريمأففدائمأكانأنهلموكثوثاحهإ
بهاعتخاثهمارإلفأاألن

أللهالخاضرة4ابسرنحاهعدمنيثمندباوفرحهشهـرهيكنوأ
عظيمةالكلهءتفالالكولالرسملمضوهناءاإلكنفامةنهلنفسهدرخبتدكان
عندالذاتىءااإلكتفوكاناكاالالذاتىءعمفااإلكومعناهاةالوثناآلدابفى

حالةءياإلكحفاندكيقموكانواننزهـثمإلبهتصبوماأسممافيالرواضالالسفة
كلقءواممطاككلعنومالقأتاماالافقاصخقالاإلنساقفهايكوانعقية
يروضينمهلماعةباهـأبواسلةءكمفاافيدإلىايصالرواقىوكانءاألشيها
الرواقىعندالصيللمنهاجخالواتهىوهذهمكليمههفس

الرواقىانكءاأىإلىيملفالرغبةكلمخلصأنيجتهداكأ
القلميلإلاجةاطفىموإلالكثيركامتاطريقشليسءاإلكمتفاأنيهقد

انقصبلتدكاتاءتزدفالسعيدأناأمماإاءفيانأردتإذايقولونكانوا
لياةالادموفأجافيإناساأغقهومنحقراطلةهصسئـلرصبهاتهكـما

يداواقراانشأءيؤالرواقىكان4يطاايروةهوءاكتهاالنءيااألث

نإنطالأنهائةيىمرحلإلىؤصاناافيليححمتىكالرنجةءاإلهوئءلإلكتفا

لهالزمءاأللتحجاماءواليثىالناسما

يتخلصأنتجهدكمانأخرىةعصإلىذكيعدالرواقىاءيدثم3
بمايحدثإطالفااليآالييبالىحالةإلىالخهايةفىيصلحتىشعوركلوكعاطفةكلمن
اأداةبأيةاوبفنجانإبدأأبيكتيتوسويقوللغيرهكدثيماأوال

ءحامادةأهذهمارسثمابالىالفلانسكصرتقإذالةالمنراألدوات
أمرهاليهمقلصادثلهحدثفاذادديدعزينكلبأوكلمان

وتلظلظتيفاكمظماذىبكأعاأوجرحمتقإذاسكنإلىتعالوأخيرأ
التدربفىوجاهدتطويلةمدةالعادةاهذهمارشاوإذاهمقالأيضاهذا

الرواقىهدفكانءلديكالناسأعزوتهاالتجالىالتىلةالمرإلىستأقعليها
4نفسهفىاعرإثاكلقتلفىافالواكليميأن
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اهبنيحققكانالهدثمذاإلىيصلأذرويـورهفىكانوكجف

الرواقىكاناللهإرادةءىءكلفىيرىكهـانإذلإلرادةلىإيكلبهاالهدف

ادثاسلىكمانكاوكجاطةبارادةإالإبرهأولهءلثىاليكدثأنهأحرناإيو
وماءاإللهيةاإلرادةعاربةجثامنإذنقكلناطهإرادةفهوقاتالأومؤلمأ

كلةمثيعابماوشرآئقيأنطاقظفىىولياللةيرددهمايرلدأنإالاالنساناء ءى

اللهبارادهءشاكلدامها

وأبطلالرغجاتكلماإلروانخقضىءتفااإلكإلىالوصولسيمالىوفى

ءاالعتشاصحوامتهالخياةمنانتزاعاةاصدجذوروفئعماالعواطكل
الظبمنالرواقىجعلطوفريقولالعحمددهذاوفىياتأامتناعأياآلخرين

علالمألودعاعابةلىءاصعص

سكميينوقيين1الريينالواضحالفرقلةءوألولنرىأانجمعوؤصـض

جازموتصمجمحاسمبعملءاالكتفاسأتعلمالرواقىقالءاالكتفاأمىفىلسبو
المسيحفىءشىكلأستطيهعفيقولبولسأممابإرادقءشىكلأستدعبإرادقى
يحـاالممهـعندءاإلكتفاأها1بمشرياالرواقىصكندءاإلكتفاكانيقوبنىالذى
فثمايباللهخفمقهوالمسيمحـاامابذاتهتفييامالرواقىكانإلهيةهيةفهو

العواطفوترقىذىألتهاحميةالمعوئححتنيةبهالإللىمنافيةالتهاالروافية

يواجانبولساستاالعاللهفىمتأصلةورهانجهفإنالوقتنفسوفىاإلالنيةا
إسروارالصالنحاالخياةيواجهأناشاعالحياةموفأىوشاتجاتالث
الربذوالهيمسوعإسايحاكانموتفكلقىألنهتهينالحاكلعفدهانوس

أىيكافحانيصتطجعيحالممفىومججاالمسيحمعييرالذىاساناإلإننصهيبه
ءوياتحرياةاطفىيواجههءيثى

الهديةهلهقيم

مؤأشثققأثىفياضتزكأشنمإذآختنمقعنـثمءأأقيز

خثختحااالثحيلليداثققأئههونالييأأثهآتعنقمولقصفماأ
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الناالجسابفيؤاجدكتييستةتشآيهينىآقكذوشةن
أيفماتعمتالؤنيمفيقإدكـنمؤخذكنمنمأثةأإلىؤاألخلى

ةاللأقإألاأعأإثأئنىتينمنلجآخقأنجأؤتزمرةإذتئمأونتل
قسهتئاهضقؤنـيهـنئلجعسآيمئمليرافتهترأطلف
ديننوأقزنءلتتإدتاتيئتلصفمتلتلمؤاهض9ثنهكل

نؤتةقةخةذاآلطمةزاثخةفيستمكتدكئمميئاأتيإاألئص
يخنأةيخمتمبيآحاحهكلألميىفيألالثيماجمئذ4شزهز
دهرإلةانخهؤأللنأؤفوختانتييحتىدالهيما

يايآ01ايرنالى

02اليليلبى

6171الألطنقرأونحنطويلتاريخغبولسءعفياكمنيسةلكرمكان
3ذاومنذوبيريهتسالونيمإلىانتقلحمفيافىباالنبيلبولسكركيف
معلبولسوثانبولسيمةالدالمحبثهاالعهلالبرهانتقدمياوكنيسـةللتاريخ
هدلةكنيسةأيةمنيقجللمإذأخرىةكنيبأيةصكالقتهعنشازعلالفةفياماكنيسة
كو2كورنثوسكمنلشةوأزعجبمإذىاهوالموقفهذاوكانساعدةكلأو
أخرىكنيسةوبينيينهتممكنلمطةراموبينهكانت11721

ليسهأركبهاإنيقولجملقوالعمبماتمعلالشكريثأنبولسليضثم
فايثسأفولمسمتصدرىجصأثلقدتكمصكطيأنكهلىإمنكملةسالمرالعطية
ايةالكمفوقوماكفايةاعندىألنءلثمىإلىحاجهفطلسمتأناافـعالوفى

وعنايتكمشيفقتكمإنأتهعندبكمساتضافعطيةأعليتمونىأللكمورمسولكنها
صاحتهلمكيرأالكىسرهقدكرمهمإناألةالمكاخيرهلءاللهسيكلـفئكموكرهكم
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جميلةكلماتالرسوليستعملشمواأليديةينالزلمصلحتهمنهواهل
رايحةيمنيدعوهافهوللمهذبيحدإلىلسلبوهديةمقالفيلدلمجينعطيةيهايتحول
بهتوصفاكاالذىالتعبيرهوهذاابةعندضيةمىمقبولةمحةذحطية

رائحقصروربيحةللذنتكاللوكمااللهعندلبئلهباتحظىالتىالذبيحةالقديمالعهدفى
لهاشهيمقـفيمافىلحطبالسيوورسنيولم171يم19و812تكللرب

يقدرهالمألنهوالذاتهاحملمهفىالعطيةيقدرلمألنهليهسدتهفعلتفيمالكن

اقااوالمحبةلهفيليكنيسعطيةأنهواألعنمفرحمهكنوابهأسعفتهلماتلنسببا
املمهنظرفىأجدغاليعتينكانتاورائهامنففت

كلإفىألفيقولجعثبالتمليئةبعبارةالفصلهذايولسعتموأخيرأ
العطيةأنايقررأنيريدبولسإنيصموعالمسيحفىالمجدفىغناهبحستبأنلمحتياجكم
يحجونالذيئمتناولفىتمعكموناللهوةفىإنفقيرأصاحبهاالتجععلةالسجاألمينة

غفايزدادالواؤحنماهوبلفقرأدادالفيهرورالمالمعطىإنمإخوتومجبوناللمه
الذىديماغنىإالسألجمللهوتمهداللهعطاياإلىالطريقلهعتفهعطيتهشألت

يستقعىالت

الخقاميةالتجيات

اغتشكئمئسمموخإيخانقمبيديمني4كغل1شذ
يئماؤالانمدئمميينيئمخكقنـميهتفتيىالذقضؤصافي

ئههيهئممتمتمانتمبوخإتثرايعتةخزقبنمتنالذين
صيخأ11

122فيلمبىأ

يذكراطتاىالفصلهذاوفىالقإلصةلتحياتباتهايهاإلىالرسالةتصلهكذا

همينالذيينالمسيحةاإلضمنالخاصةالتميياتيرسلإنهممتعةلةجمصكبارةيولس

1أ1



متثأفرادأقآالإنهاقعهاحضماالعبارةهذهنفهماألهمجقأنومنماقيصربجان
اصدأايمكنالممىالمألوفماأقعبيركمانقجصربيتاإنقرياهذوىمنماأوقيكرعاثلة
والمحكخوذاللسكرتاريةورجاقصر11فموظفوكومةابرجالاليوممىوو
اسوسصالمحلميةأاإلدارةعنوالمسئولولطاإلمبراظوريةأموالصطاافإليثريا

رفىتبرمأإجمهملمقءيطكانامدداثثيرىااالموظفهبنءهوألكلاألمن
ئمؤأناسيتطاعتاألولىأيامهانىحمقمايةش11أننعرفأنحقأعالمومن
وذواففلهمالسلثلةكانتالذينءهوالبينومننيةالروماومالحمركؤإلىيقهافى
النبهدبهارلناولوننحدأتياعسبهحيةللكاناألرصالمتهـعةاطوريةبالفى
اطوريةاإلمبصمامناأعغإلىالصيمحيةدخلتيـطكالتىتريناهذمالعبارةمنمملأ

فليمائةبخةةأالرومالألمبراطوريةلحإزالرالديانةالمسيحرآلتصيرأنقمبلمذاوكان
فىبدأتقدعاإممهالتهافىاالنتصاربوادرىفىالعبارةءهذهنولكنسنة

أعلمكونانواالذينيحمبدأقدصلوباالجاارالنإلغالظهور
لمالحافيطوريةاإمبر

ونالفياكانجميحبممعالمجحيسوعربناهةنبالقولالرسالةوتختم
لهميرسلهاواحدةعيماآلإبولسلدىيكنولملبمولمعهتهملراأرلىقلى

منأعظمإنسانألىمهانقلىأنايمكننايةعطأيةولمحكنالربمبالهـمبركمتههى
زرمةكلروممصلىبركلإلهمنالكةالهونطابصلواتنافىزذكرهأن
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مثهـلوكولةسا





لوسيصررسالةقلممة

كوسنهـوكىهقنأ

يالقربليكوسنهروادىفىيفسمسمدينةمنمشلمائةبعدعال

يةدالوهىمهمةمدنثالثقديماتقعكانتمياندربهرالهقانهصن
اآلنولكنفافريجيةإلقليميعةتاقديماللمدنهذهوكانتوكولوعىبوليسوهيرا
مدىاألخرىمناهاإحدتقربوكانتالرومانية7سياوالقيأنجننصارت

ليكوسئهروادىمنالجانجينضيكالالودكيةليسهيرايومدينتاهوكالنظر001

لبهايتاحكانأمياالستةعنمابينللمافةدشلمبيهـنهماطريقهقيثوهو
عنابتعدتفقدبهولوسىوهىلهةالثاللمدينةأهااةءكارويةاألخرىىقىأنمدينة
ءميالعثرثتىمسافةأالؤ

بيرتانكحاصيتانليكوستهرلوادىوكان

أرفسترابولرومافىأللمورخفوصبالرالزلمهورأكاقا
أممقفاالرلزلةلتدميرضةسالودكيةاوكاللزالزلصالحةبةتيأكا
شضتاناستطاعتمجثواالستقاللالمناكاولكهامرةمن

الروهانيةالحكبرهةلهاقدمهاالتىالمماليةالمعونةمنحاجةيخرقءاطزاتب
إلىحاجةيهاولشمتغنيةيخيهاءقىكانت5الروياسفرفىنحهاإوخاكمتبوكما

371روياءشى

ملىاعالذىلطبافبرباةجئءوفروعهأيكوسكرمياكانت2
يتفوتالويكئبالطيعيةالمهاظراجمبمنهنمظرافكوناإلظيمامتداد



واألرك5أالرفاجوففىهدقونةالقديمةاآلثارإنفقولاإلقليملهذاصفا
الرواسبهذهخنقتهااألنهاررىطإناالجاشيرمنبدقةمفطاةالخصبة

القوههذهبفحلالحبريةاألفواسالمممائجةقطللممنتوتكواتجاههاوغبرت

مدىءلىحمتفىتععلفيالتىاحدابىنفيوالهادمةالخالقةالعجيبة

أكمفانناكأكاوتلفهااألرضقفوقالقشمورااهذوتنتمثرواألجيالالعصور

بعدمنالمعافرعينالخالبةمناظرهاوتجذبضرواتاطفتقتلالموقى

ميالشفيع

اإبثرلبهغواتلممم2

بصنئاعتينتفرجاغنيئاكإناإلتجلميمفإبأءالبيرإبكهذهبمنوبألبرغم
لبركانيةأاألرنهنقإنغرابةاألمرقىوليساكامالاطاتجاابىمعاتطمينبي
القماثرةقئطهالماقاحاتالمىفإنذلذبكنوقضالدائماضبيةإوكبهى

ارتعخانراعىهذهوككلاوبةااغايةفياعميأربخىكإنتالطياشيرية
المبناجمةلمراكمزاأعظممنيعدكلةاإلفيموكاناألغناممنكبيرةافبطعاإل

ءذائعةةيثهلىذاتاضاصبنوعالودكهةوكانتانعالمكلفىللصوف
كهالصباغةهىبهاالمرطةالصناعةوكانتاخرةالفالمالبسصاعمة
هددألوكانتالمالبمصجغتناشاخاصجةالطباشيريةالمياهتلكفىوكان

لياألصبأخملهمنمعيهأنوحوكانالصناعةتلكفىقافةشمهرةذاتاكولوس
نجرافيقباهميةيتديرإقلميمفىالثالثالمدنتللثقامتاألسبابهونوألجلاسمها
01كصىاءوبرحاامعينة

الئكلالخلملمةالمعينة003

ثنالستسمسعلىلبهقوماتماويةأهميةاألمرءبادىفىالثاليثالمدنلهذهكان
االفألمنىوالمالىياسعاالمربهنرالسعالودكيةعارتاألخرىشكنمدينةكلافترقت

وينئوعتهعظيمفاصناعيامركنرأإسهيرابووصارتضشءثراذاتوكانت
منهاتدفقتفجواتلشأتالبركانيةحةالمتمدوفىالمعدنيةللياهتهورأه

دإوأفواحبماالهاسوهرعالطبيةاصهابخواشهرتاقاالهمأخنةواإلبخرةابيغالت
فياههامنوياثربؤافيهاموايشيهيرابولس



المدينتيينمعاالمصناواةقدمعالاألوقاتمنوفتفىكمولوسىمدينةكانت
إلىتسعةالمالطرقمهاوابتدتالجبمليةدموسىكلةسلميخلفهامقوقامـااألخرييبن

الغازيةببهيودشهماوقفانيئهماوكمورشأحمثمويرشوكانالججمايةالممرات
آلخرالىلسمببلسكنوإمظهيمةافرمجيةمدينةميرودئسديكالهاوقدهناك
رابواضأنمقالمجدهذازالهدىأىإلىنتحورأنننالمحوالمجدعنازال

النقمضلىءولبهنعومألىيةقاتزاالالالقالعظمةألطالباانشمينوالودجمة
ءلىيستدلوالكولومدينةموفعآيدلواحمدوحمهناكليسذلكمن

مدينةانتكإليهاقهزسالسبوكمتبعنالماوحمتىاتخمينوايالخدسإالكام
لزرساالرسوللسبولهاكمتبمدينةأصغرإنهااليتفوتهاعويقولصغيرة

لهالؤآممنحضإللةقامتءهنهكمولوسىمدينةأنوهىباقيةقةقيالحتظلولكن
اعقبعلىدـاساوتقلبههالمجاإليمانتهدمأن6أللاتمنكلنباإلنتثارل

فريجيةفىيدد

هذهقامتللهوقفلةكاصورةلدينالمتكونإضـافتهايجبأخرىحمقيقةهناك
الماريخاهوتجملطحوظكهبحشمعكان11يينالهودعددفهاق4ءامفىدنلمل

الخهرفيبينوهابابلهنيهوديةلةعاألفىايمثرايوسانطوخنقلةعديدبسنين
ءامنكبيرطفسلى5وحعكملواالييودمناكقرواسمتبحيةوفرليديهإقليمىإلى
ءالثراهذالبشاركوهمممواطنيمممنكجيرعددءجاألةمماحاالتفىصكادةمحدثوكما
علىاليهودظألةفيهنعىالذىالخدإلىفلسطينمنالمهاجريخهاليهودعددآزدادوفلى
ءفرمجميةوحماماتورءوراأسببائهم7ارضالتاركهينءهوال

التارنحيةالحادثةمنهناكإلىنرحواالذيناليودعددنقدرأنرناميسوفى

كانمق26مطوفىلإلقايماالدارىالمركزفاآاذكركماالودكميةأتكاليةلتا01
إرسالفىاييهوداثماطةيوقفوأرادكهنالثمقيعمايوسفاليثهالروهانىالحاكم

إلقيمادضارجنقوإرسالبمنعقرارأوأصدرللهيقيكضريببحفىضارجألموالا
اورشيمإلىالمهربةاألموالءليدهيفحاناستطاعيحكهكانالدىحالقطوفى
ألحمدالهيكلضريبةليممكانالمجلغوصذا5ذهباجنيهاعثرينمقأفلشكنولم

عدواليسابالضريبةمنمعفيننواواألطفالكماءالمسااأنوبمااليهودألفامنمكلثمر
خمسينحموإلىاليودنمالعددفيهكونأموالهميهربواكأمكنهمكثيرينيهودآأن
شخصألف
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كولريىفىلصيسة

يقولمبولسأسمعهااقاالكنانسمنكولوسىفىحميةالمبسةالتسكنلم
لمالذيناألشأصقائمةفىوالودكيةكولوصىاهلحيئوهولهاواحدةيارةبن

فتوجيهبتأسفالكنيسةكانشدبالولعكنا2يالجسدوجههيروا
آسياإقليمكلبشرأقسصفىبولسأقاميااالمعنواتالثالثءأثناوفىبولس

9101أعمالالربكلةويونانيينيهودمنالسكانكلسمعحـتىباإلنجيل
تمكفىوحدثصاةأمنمييلمائةبحدكلتقعكولومىاكانبقاسارأيناوكما
كانمننعرفوالتأسستكرلوصىكششةأناإلنجلالمتدادالتبماشيريةافئ

يأنهفيوصافأبفراسيكونأنيرجحولكنكولوسىفىالعكنيسةموسس
ميللبايعدقماإممهيرتجمطوالذىفىكودويىللكينيسةاألمينوالخادمدسبولثمريد

مؤسسأبفراسيكنلموإذاايم7421اوالودكيةلشمبوطراق
المنطقةتملثفىالمصئولابخادمهوكانيىلتأمماهناكالمسيحيةالكنيسة

مميألسةغي6

ءوأصكداءغريايرالتعبوأناألمممنلباغاكمانتكودوسكسةكضأنوواضع
أودئدءاليطدقهأنبودصاعتادالذىالتعبيرنفسهوكان12اعرالةفى

المسميعصمحنيتكلم12اكولويمىوفىءالمعوعدعهودعنءغرباكانواالذين

وفىأنفهمكمولؤمىأهلإلىةوااإلشارةكانتاألممنبمعروفاصارالذى
ذالمكضأنلستنتجأنيحيـينيصيرواصأدنرلبخصأاياهممةقاتيذ357

األممهنمامعظهكمانكولوسىفي
امنيسهيهلدخطرأل

قفالموأنجاآلءلمحروجمينوهولسيوإلىحملإذىاأبفراسيكونأنوالبد

طيةراسبةاحملهاإقابماراألخمعظموكانتكمولوسىفىانتشارأيزدادكانالذى
وعجئهمالمسجحفىإيماتهماجملمناللهـكوثهأنلسبوالأوجبمماوسارة

اقـدو6انهيطروالذىحىالمسالثرألجلىيفرحوهو04ااإقديثممهين

ابترتيبهمامهلبطيغتوهو8االروحفىمحجمهمبأخبارإليهأبفراسءجا
لموإنكولوسىكنبرشةفىمتاعبمناككانثلكنوه2إيهاكمومتانة
ادروايبلموإذاالكنيهـسةيهددخعارهناككاناباوبعدلثمكالالمتاعبمذهتأخذ
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جمريةالوأنلسبواعمقادوكانميروالتلهشربالتحدإلىيصلتدرمقاومثه

خطرميسقحللنقجلالمثرايدهبودسيفحالرسالةهتوفىالعالجمن
ةضررهوينتشر

يمىكولىلىمدةلفي

أحدإنكولوعىأفىمةالكتحياةتهددكانتالتىلةالضهذهما

الدأءاءعلداعدكبرى11المشاكلإحدىإنهااللةاهذههاهيةيحددأناليسثطيم
كهوانمحثهانفالرسالةإلىالرجوعهوأفعلةأنلستطمعماوكل5الجديد
ولعلناالرسالةبهاتميزتاقااطضائصبهذهقاثمةوممنضعإليهاتشيرااالدالئل

الفاللةتمكجذووأيدينانضعأنعنمع

ليسواللسيحالفريدوالتمفوقةكاالىالكفايةجمتهاالظأنالورا

ليسوعاألعظمالتقديرمنالرسالةلهـذههابولسرسائلمنأخرىرسالةأىفى
إنوالختامةاألخيرةالكلمةهىتهكلثوأنالمطلمقلالبايشدلدواقسلالميهح
091اة1ءالملكلمجلفيهالذىالمنظورغيراللهصورةهوسيح11يسوع
الالهوتاءاملكلصيلوفيما22والعلمالحكةكمنوزكلهفمذخروهو

بهجامتمماأعظمبكقالممميحإلىنتجادعاوىهناكولسصت29جمعديأ
لةالرساهذه

ليئالمألوفعلريقهعنفيجبولسأنأيضاىلمنالأنلناوالبد2
خلقتتدبهأنإذلرقةلاقكخاالمسجحبهقامالذىالمورالىءكبرريةأيحاق
لاألبأداةاإلبنكان71ةاءاألشياكلتقوموقيه161اءاألفيكل
ونس11خاقفي

ناسوتليهـوكدأيضاالمعنادأسلوبهعنصيهـرجيولسفإنذكعءو3
نافتمببمريتهمجوفيقبينالحصالبهئؤيينودمهجسلمهقىالحقيئالمسبح
4الهوكلوفى9يجسمدياقيهليكمالالهوثءملإن22االفدافى

الحقيئالبثرىجممدالممعجحليعوعكابئ
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قفىةيمالشعناصرمنىعنمزولتثهبهفلكاذىلةالضهذهأقويبدو4
العالمهذاأركانيحمصبونبعليعينواكياإكتميقولإلثانىحاألممقللثامنالنددة

عنويوالقيدكىكانإتهمنفسهاالصحاحالحثرفيالحددفىأيضايقول
المعنى1معنياننانىايواأضلهافىأركانالكلمةوالذهالعالمهذاأركانا

وفأواإلجنودمنلطابورمثالاالشإأوبمكنءاألشيامنصفاهواألساسىا

األركازمعتىخرجأيلمعتىهذاومنمنتبئصفكأكالترتيمبباللوضوعةاأليحإلية
كيولوبمىإشأهليقولأدطلسبويريدالمعنىوبهذامزضوعألىإولىااتأوالخطو
النضوجإلىيتقدمواأنيجبكانجمماللهميحيةاألولىالعناضرإلىياترإجعون

البنمريةاألرواحبهويقعكيدالعوابإلىاألفربموالثانىالمعنىأننظقلحكننا
داالعتقاالقديماالعاعليميطروكانكممبوالمعكواالنمجومأزواحوضرصاللعالما

ءللقضاديديةاأليدقجفةفىءكاواأليثصالناسأنالقديمالعالماعتقدالنجوهبتأثير
يمالتهعلمانوكالناسازمحموقىالنبهوماقكمتتاأإعداهذهوالقدر

العنصريبنألعالمألرواحاالسثعبادمنيهمتنصرالتىالبكلمماتالنايميروبأنةصيد
كانواالذقياكذيةاينالمعلءحهوالعكبوانكلولوسىأهلأنجدأالمحتملمن
العالمألرواحالبوديةشصهيايخلالمسجحعرأخرءلثىإلىحاجتهمعنحايعدوئ

وللنعجومللمعنصرية

إشاراتلةالرسنمافىهالشيطانيةاألرواحبقواتالضاللةهذهونادت05

األرواحلهذهئسبواممحدسااقىاءاألسماوهىالمالطينواالرئاساتعنكئهيرة
يضورةقديهاالناسعندالشطانيةلقواتبااالعتقادوكان251وا2وا0116

كالريمالطبيعةقراتوكلاألرواحبهذهمايئاءالهواوكانريباليداخلها
لكلوامكلنلىوكانالشياطينمنرئيسلهاكمانوالمطوابيقواوالرعد

احاالروبتاعامثممابىوكانهاعلالمثرفرالمسيطرالروحبحميرةلوكر

اللهإلىالناستقربوسائطالمعانىمنءبماألرواحهذهوكانت
لتالماحقةاليئاألغلألناللهإلىالوصولدونتحولأخرنىوكانت

باألرواحمسكونكهـونفىالقدحمالعالموعاشالناسمعءعدافىاألروأحا
عتاجونمالوضوحبمنهىللناسيقولونالمضلونكمولويىمعلووكانالمثريرة

ليهئقميعالميوضإن4الشياطينأاتقوليهزهاالمميهـحأيسوعأممثردامنلمشىلال



ونفوذفوةلهأخرطيفاةونءإلىيحتاجبلينفسهلمواجهتهمهفوأ
لوقالمقوخرجفلتمأشكنصرأصكوئالضاللةهذهانواضحاوكان6

وصاهر38اكاطالبلغؤورويالفلنحفألياالناشعقزلإلقساد4كربرأةحفى
نجثرمعرفةإليهايفمافأنا3ءتحتااإلصبهميبلساطةبربأنرلؤشيمونالىالهراطقةءهوال
اوتعقدأكوضاثروأكمتوشعا

خاصةأيامئمكليخةوشدطةمماركةوجوبإلىاتجإهالضاللةلهذوبهانت
قءزمهايوماالبطقوسهذهوكمإنت261والسبوتلةواإلهادكاألء

الفاسدللتعلياهذمالعهنلمحةمحفوظةبمارسات

شافوضهفوالتقثهدالبنعنصرملقىكانمتلةالضهذهأنوواضح8د
عسوالتموالالتذقشعاراتهاوكاؤت261والشراباهامتوانين

مناألنواعيهذهالمسمجيةيةاسلىيتقلجرالفاللةمذهجاهرتلقد2ا3

ناقواواائنفايلىواااللميارسات

اإلباجةإلىخفىطرفتشيرمنالضلأللةهذهنتكاهدوالتزفالتهتمومع9
لمايتأنىصالىءلزاماكانالتىلطهارةباالمباالةعهـعمالنـاسوشمخهأخيانا

358الجمعدطاياباصلىفيستضوجعلتهيها

ادةلعباهاحدإلىمكاالأعطتالفاللةهذهأنويبدو01
ثبيءوساالكالمالئأدخلتفقدالشياطينوسماطةعندوفض281المالث

تمهواناإلنسان

علىوالروحىلماالةعالترةيدعونكانواالميضالينءهوالأنويظهر111
لنطإكاليحذرانوهوهدتيولسصيهدد82اففىالناسمنشكبرهم

ونرىممحالممكلسوعفىكمامسان11كاويحفرحمثةيكلسان11كليعلمس
مانإنكلايجعلىأنهديهأنفوكسانهـإكلعإرةلىءوالرسوليكرركجط
ةكثينمراتالعبارةلهذهلبميواشمالمنالوأضحةوالداللةخككافىكامال

قاليدخلهضفنطإقفيوحمصروهاإلجمثليةءرلىاحدودآوضواالهراطقةءهوالأنا
نحالمهجحىإليهااإبالميةودوحمية4أرستقراعالوأدالمحئارينمنفليلعددإال
الناسبجميعيرحمبلى
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كلللريثألمممنوسيةالضدلة

لوصىكايمسةكموفىالحياةوالعقيدلىاقأثرتهاشفكريقمضاالمحانخهناككاهل

برأتاقاوالغنوسيةإمبمعايهإقيطيرالهننوحهناككانلقدنعم
ةالصالحةهىطالروحأناألوالاضاالقثرالممادةحرلأساسيينبافتراضين

وأنهأذليةالمادةأنفىالثاواالفتراضسهاوأساجوهرهافىيئرفكلهاالمادأما

الفاسدقمالمادةهذهوأنالقديمةةلهالعقهىهوهذالعدممنيخاقلمالكون
متهاالمفرمنطقيةمكوافبلةالظلهذهوكاناكلالعالمفهاخلقالقفى

صالحاللهفإنروطاللهكانإذالكونةعصبىءلىتأثرهالهاكانا
المادةهذهماصشيتاايعهأوالمادةيلسأنيقدرالأللهقإنلذلكوتبعا

ىهوالقالإذنحدثاذىافمالمالمالخالقهوايساللهفإنولهذااليشريرة
يمـعدكانابثاقوكلاالنلئاقاتمنكاملةلةىسلوضعالمهإنالمارفون

اكاالمجيداالنبثاققكلنالسطمعلةهذهمناألخيرةالحلقةتءجاأنإلىالمةعنقال

يريدهالذىالقالبفىوإشكلهاالمادةلجسأنيستطعىوالدتاللهعنالبعل
أبعدإلىواذهبالعارفينءهوالكنلمالماخلمقالذىاألخييرهوئاقإلاوهذا
ركأيكوندبماثاقاكلفإناللهيعدآعقيردادانجأقكلأنتماوقالواذلالهن
اللهبينواإلنبثاقاتهذهابينالعداوةقامتالجهلهذاومنبقهسامنباللمةكل

ألةفإنثمومنلهءعداوأشدمابهجميا3أكثرهمااللهبعدأصشاألبهثنواإلنجثاقاث
لمجإيمهولمعهمثبمءفكلداوهوتاماجهالقهيئااللهيجهلالعالممحاقالذى
الءشىكلبهكانالذىإنوإصراراحافىقاللقالحامكنالمضلاتـلميمأفذالسبو
هـلةكاولحرقةماآلبالهفهـيالذىعمجلمهالماإلبنهوبلمعاديةأوجاهلةةقىيكن
لةءثمامحجـههوي

كانتوإذاجحالىيمسوعنحشخصشقادااالءأيضأءلتأثيرهاالضاللةولهفه
يتخذانيقدراليسسوعوأبئالللابنكأءيعوعكانوإذرآكلياالمادة

كهنوعحالليكـونإنوالبداوسجوناحاجبهعهكذابماثريأ1جى
ءلىضمدأليسوهوصدأجلهاقس01اليبدوأنوالبدهمىافىحىالرالجنعال

أأثكيقىلميمشىكانعندماسيئالممهإنءالبدهذهبأصطقالوهكذااإلطإلق
طياطاالعتقاداوببنءوراأفىأيتركدجمملهأيكنألنهاألرضءلىيقد
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محفيكونأنعليهخحيلالمىمنويجملتاماعوأيسوعناسوتجلطبامو

وعليمأنعلينبرأنعلميهكانالغشرسيةافاللةهذهبولمميفندولالناس
بثريتهجممفىالناسخلصيسوعوأنودملحممنضدأ
يثرأالممادةكانتوإفناقاألظعلكمذلدرهاتاالضاللقاولهذه3

ذلالفجعيثرأأجمادناكانتوإذايثرأجمادناأنذلكعنفينتبميؤلونكما
نعانبمنفميةط

يجبالحالةهنمهوفىوجودهاوشكرونضريهاأجممادناعوعانإما11
لهاونرفضاجممـادنالمهالبإدةلناتكونحتىالتقثمفمنخشنانوعائمارسأن
ينظربلرنجةلهتجلبأنيفجىفاللثرأدابىكادإذادكبماأواحتياجكل
واحمتقارءدراأنظرةإه

يثمأنهعهفسـايكونأنبأسفالشرأالجممدكانإذاولكقأأ
اإللحكانملفيهشرأسداطكانإذاااليقالموقفبعنقاماعتفآخر

أهيةلهقايساطأماحهماقاهىالروحإنألهيححلوكمامجسده
ونرواتهسداطاتهولثنانالويطاقإلقاماالطعاميلتهمأنلإللساناحويب

إيسهمزصببالجسدنفطلةماألنحوالمممخمالمتعففينعندهمقرقوال
يةأبذات

الؤانينبكلالتقشفأمحابتسايرأنهذهلةوالخااكنوسيةاإمكلذوفى

أنواعكلتجهونيسالذيناإلباجمينمذهبتذمبأولطعامباالخاصةالصارمة
بوضوحنراهماأذطيعنمهولعكننانقيمضطرفىءلىناالتجاإلانومعفجور11
كمولولثامدينةفىائفينالالمعدثنءهوالتغيمفى

الغنوسيةأنوموواحءبكاشصجأنضليـعلىرايناهاكلومن4
بيهااالنيبثاقاتمناالولجةلةالسلموهناكلإليمانطريقاواشالميعرطؤق

الطويلةالسلمهذهءلصاصكدأطريقهيشقاناإللسان3لوواللهاإلنمان
اراألسأنواحكلمعرفةإلىيحيتاجذلكسإليلوفىاللهإلىيصلحقما

الميرقةفىاقوسعإلىوبحتاجةابخفبالحروكلماتالباطنيتوالتعاليم
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يهمأةيمارشأنأرادوإذالمةاإلىولاوصيمكتهحتىالمعقدةلشرية

اقواعداهذهبمعكلكامالبلحامايملمأنعايهيمثالونةوخثالئهئمعف
العادىالفثماطيباشرأنأعيـهمليمتعمججثصونةةاطمنتمفهونوسع

إبمتاإديناماياااآلفاقبأنبحاهرونالعارقونءهوالوكانعياةلما
األكلبيةوانالناسهنالختارةلةللةرواحتوقفهىبلالناسصمتناولفى

والاألقءاليأىاقاآلءمذإلىاوابىأنمورهممكفىإيسالناسمظمىال
يالئمكانوعقليةدينيماقراطةأرسهالإاالتييشرورةالحاذمئقادءاالومذا

مةءالمالكلبولوسىفىالموقف

جمدأالواضحفمناصورةأهذهمعيتفقء3خرلثىذللثبحدويبقى5
ةيالصكيانيهددكانالذىائفالىالثعليمهذاإلىصرىيهودياعنصرأأن
الديانةخصائصامنكانتوالسبوتواألهلةاألجمادإنكرلوسىفى
نهينافوجوهرهافىوالشرابلدامياإصةاطنينالقواأنيهوديةال

النشوسيةاءلىيعطفوناكانوثحهرفييهودأأنبكألمرالنهالويةيهودية
اطهنيوالثالمالئعنءشىكلمعموفةايهوديةامنيونالخخويمىأستمدوقد

إلىمحتاجاألمرأنتامنيقعلشكنمموففمتحديدفىوقالواواألرواح
كلماطةالههالهوإنجييسوعأنتماماوشلماللهإلىالوصولسبمايلفىخاصةمعر
دهانبهانالخاصةرفةالمهذهوأنطالغرهذاإلطيوصالناأنمايمكنالثبحي

بهالصهعييناقايةاللقسانهنالضمعرفةإلىحافىوإنناوديةأائعالمثنفىإال
ايهوديةواالغنوجمةبينغريباتحادلثثأالمبباولهذااللهإلىللوصول
عددبربهايقطنكانحيثواوسيقفىنجدهالدىنهجماالثحادهووهذا
أنفاذكرناكماهوداامن

كولوصىفىمومةالىهمءأراهـوالالذيئالكذيةينعلالملنإذنلناويتضح
إلىسيحية11لتحويلجهدهميحاولونوكانواالخوشةبالضاللةاصطبنوافد

ضوااناهمريفىكلنشبهاجاأصابواقدكانواواووتصوفقاسفة
المبرمءالقضاالمسيمحيةل

الرسالهكحب01

ينالتاباءعلمامنثيرينإنواصسؤالامامنابئ
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ثالثةويوبيدونالبرسالةلهذهتبإلهوبولسأنإطالقايعثجقدونا
ءسءالذللطأسباب

ايعلمجـةجماراتاتكلقضممنمحـابهؤلوإلىالرسالةإنيقولرنأاأ

ححىخذألويكنـهصحيمومذابلىبولرسائلمنرسالةأىذيرفئفا
يبهتأنكناتباانااللبأنإلنعافي01منايمقلللرسالةببرلسكتابةضعذ

تبايتبالظروفيمظاخلفمهماظإقعيمنةلفاأويستدليصكنهدمجيفيمعينيوبيم
معالجقاإلىيحتاجخاصةأمورأأهامهلسبوؤجديعىكولولةرساوفىانناسبات

عنهاللتعبيرجديدةطرقافاتخذ

يكثيربواميازمقبعدالواقعفىكانافنوياالالفكرانتشارإنيقولوناأي
رسالةتعكونأنفالبدالغنوجمةليميالتعاتبةمسلوسةالمحكوالضاللةكانتإذا

إنالقائلةكرةوالفالالعالمينفعكرةكنلم6لسيوزمنيعدكمتبتقثكولومى

كلهاهذهمىيثرهماالدممااوأنقبرالجممبمبأنينإدنياقىاوبلفكبرةرلثدةالمـا
األنظدةأمانانيةاليوالثقافةوفىدىالهوالفكرفيعميقةجذورولهامتأضلةإفكار

يعلهفجاونسقتتبمتبىققدإشوسيةا

امقامهمنيكثيرأظمكولودمىرضالةفىأسيحهقامإنايضاويقولونأءأ
كلحلفدقيهوأناقحاعسالمإناالقائلةالفكرةوأناألخرىيولسرسائلفى
ولنامأطبأربعينذلكبعديوحناإمجلبهاءجاقا11الفكرةاالالهوتءملى

االكرأضهذاإصابثان

وفىكولرسىمثماساليالذىلمحسيحدائماصيتمملىبوإنمىأوال
هذاهنونهلاليستقمىالذىاخقاهذاإلىفلجأجديدبموقفيولمىالنـق

يفوقيحاظمةعنالكالمأنصحيحالموقفهذامجابهةءليعينهماأليابوع
هوبولسأنأبدأالينفىهذاكنوااألخرىبولسرساتلفىأخركالمأى

ركلودفيممهكماتبلسبوءأراإننقولأنلناجازإذاإالالرسالةلهذهالكاتب

اإلنسانإنيقالأنقاوهنجديدءطارىلمواجهةأبدأتتعبرلمولودمتمر
وفيذلىيفعلأنالظروتتضأرهماعندإيهانهنإلعلججظفىهاكليوج
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يجوالبيحاهرأنبولىعلىكانالطارئةالظروفمنةجديدجموعةوابهة
جح11يةلثعجديدة

رسائلةفىأعالالواقعفىلهانجدالمسيحعقبولسأفكلركلإنثافيا
جميعبةالذىالممجحلمجوعواحدوربيقول86كورنثوسافي

كولرصىرسالةفييقولهأنبولعىهايريدكابارةاهذهوفىبهونحنءاألشيا
وفىوفاجديدأطقساأنتمجردهرفئألنهعدةهمنبولىعقلفىنمتهكاالبذرةإن

اقوإلىتدعوهاجديد

لرسـالةتبالهوبولىأناالعتقادفىالزددإلىإذنحاجةفىولعنا

لرحهبهو

لملبظيمهس001114

أعنهبموىاثىالرسالةتتبإنهجةوغرييةصقةذلكبعدوتبم
هـذهبرسالئهولكنهالذكرالحأملكولوسىمدينةألىالمسيحعنرفأ

من3سيافىالممميحيةالشهقللكانياالمتدادلهمهـعلبرجارفاتيارأأوفف
فىايمىمةجمبأضراركلهاةالعكنيفىتمانانجاصابفدنولىالوجود
عالجهاكلـناإلم
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األولفيأألضحآ

المنميحيةالئجات

األفيوثأونىؤيافهألهبمثءتمعييخايهسوحوليرثلىب
ءايتسييحفيجاينأئوةاضوزؤإفيغولدفيبقذيبأةايلى

ااسلوحما

العقائاليوضحأندونةواحدعبارةيكتبأنعطييستالقيقىاالمسيحىإن
علبهكانافلاللوصىكوإلىلسأيدأبويذهبولمتفكيرهكلتمألالقكبىا

فىذيفعلوهوكولوببىاهلإلىلتهرسايكفلحقبأىصطنارسإلتهيبدأأن
رسوللعكلمةاكلفىوالمعتىاللهمننخهارفيردأىرصولإنهواحمدةكلثة

بمفيرنليكلاللهمنميسلأنهوبوقأبهذاوبولعيايكتبالمرسلالشخصهو

يمثصيثةالىيحيسوعرسولإنهآخرفيقولشيئاايفميفلمبولكناألمبمإلىنالله
ياجتهاورعللحكأوبمقدرتهاكئسبهثيئاليستالىسوكفةوإنالله

ءشبىلكهاعليهيدهوضعفميئاليستإتهااللهمنلهىاءيثمىإنهاىاثمماا

بمبراخيفىأنابليمونىاخترالذفيألنتملستمألصدديهذايسوعقالإياهاللهمنحه
إنانالنعمةعقيدةكلضىالرسالةمفهنحفىوهنا5161يوخا

أناكطألنحثةةدافىفىهناكريشصمنعههاهوبلففشهيصنجالذىهوأليس
السماحرقضوا6خرونوأناسأللهصنعهمأناسفقطهناكبلسهمأصمنعوا

يعمنمعهمأنلدته

وهئلألخ501يعوهاللقبأويعطيةتموأوسمهيولسصم
كؤرنثومماىستاةيلضو32ةأ46ءرولكوأرفهسأأبهضاأعالللمقب

حنبسيناألساةالفروكإدنه210األفورنثؤشاوألبارممااي

احمم



يحدثناآلالمومنينبيناألخويةالروحانتشارسوى3ضأيسششيئاالمسيحيةلحندمة

حمياتهجمةقىفىمسيمصارالذىالمحذالمسيالشريفالهندىذللثبرماناند
أجمجعصديقكانإنهعنهنجيقولبرابننةاا01باكىيكلكتافىإئيإيىسلمىعن
األمتعهلىوحاالتراموعمالألنلعربأتةلسائقصمديقةكانخاصةبمفةلحكنهو

كانوايأفاسويلتقىالهندءأنحافىيجولبرهاناندركانالشوارعصايةمنومئات
شوارحألبناالصديقذلكهلقئيبراكنامكنفيسألونهكلكتافىيسكنون
يهذذراعهمتأبخاافقيرامعأحيانايميركانلقدقيورالخيياةءلىالينالكلكتا
المسيحيفموعمبيدهإلىللكثيريغالجمقبنأنالمرضلذللهطاعاشاإلخوجمةللرؤخ
صديةأأكاكعنـهفبقولجذهيصفاأنأبوهاعتادكيفلنرهئىالويروى

اتعبيفـمااوبحعبلهمدلليألءألكنياصديقاؤكانغفهيايعالبءللفقرا
فئاتكلةممماساءالمقدرهىحيةالمسااخسمةإألولىالضرورإننقرليالحديث

جعالناأوآلمدفيأوالالهوتىلمعلماأولواعلىباأللجقبطؤثاؤيمقتإن01الناس
اضادمأيكونأنأنجدأيقـدرالويتثرفغالنامقصكقيترفمعمألذئإناألخةبل

مبتيالمننوعلي
الهالرساإنأقيتهاروعتهالهاالرسالةهذهطعفىااخرىقةحفةومناك

لفناامماليشتإخاإلفثتاجمةالوهذهةالمومنينخوةوافيكينافديساإلىموجهة
ؤونثوينبه102تممالويخ12إليرسائمهفئفهوالسابقةبولسعائلرفى

روميةرسالةمنإيثداهولمكقالميهنذلكفىالمقيمةالنينمةإلىالخطابيوبى

كسىنؤوكو1ةيرقىاظوذللىئركمالمدينةاتمكفىينالقديإلىئمهرساكلجهيو

يىكاناألختبارفىويتعمقاأليامفىيتقدميولمسكانوكماوأفسسيخلمى
ليسثالعسبأفرادإالسمكضيسة11وهااألهميةمقكبيربجأعكلىاألارادان

واألطفالءالمساواالرجالمناألفرادإتهانأمضةمعنويةعيةشبكردالكنيسة

وأخذكتلةباعهبارهالءيتضاالكنيسةاعنبرلمملىقفكيراأخمـذالسنينهىءلىو
ااؤهكلواألطفالءؤالفساالرجالمقاألفرادباعتبارهاايدإتركنيسةااعنتفكيره

يدممىالذالمعنوىالمجتحعمننوعإلىالاتهتيرسـلأنهالرسالةختامفىنجد
تماالكنيسقدامئهمتتكونالذينءوالنسامالرصالاألؤادإلىباألحرىبلالعكنيسة

جنبإلىخبا4االصغايةفىأمرينبوضعهاإلفتتاحيةتحياتهبولسعتتم
الومظنفسالمسيمهقفىأيضالمينواكفىكولوصىالذينالمسيحيينإلىيكتبإنه
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أنلهيتفقالذىالمجتمحفىالمدينةفىفهوندائرممائدايتمحركالمسيمحىن
المسميحفىأيضأولعكنهالعالممذافىهفيقميم

وىالقاتهواجباتهالرسوالالعالمفىشيموجدينفىإثثلىالمسميحى

فوقاكنهوللاألعاوفيااءنحوالعالمالتزاماتهكليتممهوياستخفافبالعالم
فهوهكانإلىمكانمنالعالملمحهذايمقلإنهالمسيحفىيثيذاثءوراومنذأك
وألجليحالمهووجدماصولكنه7خرمكلذقىيكونقايلوإكـدمكانفىاآلن
تمدالوقرحهوسالمهفمسعادتهحإتهمقآلالخادبهالظروفيرتغالالسببهذا

لىالتتخيرعجحالمفىوجودهقةحةولكنشغيرقماقداإظروقاءهذاء

هذاونيفقدقلبيكلاسييأىيقومأنحـماالمممبيعيستالسببهذاوألجل
أجزأمملهءورامنيجغاوالمورأمأومولمأأوكريهاأووريرآملال
فىألتتذصويدونوفرحياجتهادوديهكلههذامنيالرممكمولكمهشكرأأو
أومدينتنافىمثأجميمعاونحنيالربلعمالقتهجـهالممباءشىبكهويقومنجمالم
هووالمسيععالمفىقنحن4ؤنهيثنالذىالممكلنكانجمكنوفريئنافى

لمجاتناعلءاالموجمئيـناللعيالذى

المزدوصامالتزال

التممييحتشوخؤالزيثألجنآالتينؤضآلئمتخنمينتة

التنفيجيغكيهثأقبخأتهمئوخزأؤأبآاللةكتمثئ

غيعئةيمؤيدمئوخيحأهثياايخئمإيماننآتإدممألج

ائذىتشؤاالفيهتـكالتؤمئوعءاالزأنجلينبغانقذيسب

ثمآايخكقعزتدائذىليصالختةعيهلفيالتجتيغلم
يزنـمشدااردكماييكئةةؤئويالأيئآأتاايخذدقكت

نثي9يختاأتخمغيتكتاةيافىافيألؤغزدئمحمش



يخـتممييحأييخأدضادهافؤىأولاثآءاطـبيبررأةاتفرايى

الروجفيتمييترصضاأثنآزاضائذىءقينجي
018دمىلوكو

بولسقلبلهايتهبمقماالخقيقةإنالمسيحيةاطياةجوهرالفقرةمذهلناتقدم

أنهمكولوصىأهلعفاليهصلتوسارةأخبارأأنأجلهاهناللهريشالتى
والمحبةبالمسجحاإلبمإنيظهرونإتهماحياتهمافىعظيهمتينصفتينيظهرون
تعلمنأقمجبالمسيحيةالحياةإنالمسيحيةللحياةالجانيانطوهفمان01إلخوتهم

بصفةيحمفأنالمممضجىعلىيجبنأكليدوبكملللناسومحبتهاللسجحهءالو
فدرألوظإيهانلهيكونأناكاميارليسيهيوهنهايعرفأنومجباإليمانا

محبةيالولعكنصالحهنإكيكونوقدزامنحاليةالقويةالمقيدةقكون

اإليمانهنأصاسعندنيكهالمألنهإلخوتهةلإللسانقكرنأنكافيااليم
يحالمءلمإناإلحمساسورقةواطفااباتظاهرمجردالمحبةهذهتصجحالخقيقى

نحوإلتزاممزدوجإلترامقهعوقىللناسءووالمجحالءوالمزدوجاءوال
ليهمىالمسيحىاإليهانإناإليمانفىإخوتهئحووالتزاممحلصهالمسيحيسوح

بلالصحايحالفكرمجردهوليوالقلبإنسكلبأيضاهويلعقلىاعتقادجمرد
يقوماللذانالغامودانهماللناستهـوالمبالمسيحاإليمانإنالمحبالسلوكهو

4سىالمسميمأروياةيكلءسطيهما

الذىوهاءالهسمافىالموفـوعءالرصاءلىيعتمدانالمحبةوتلكاإليماناوذلد
يهرواأناإلخوةأواممكهنيطبههلالتعبيرهذامنبالفمبطبولسيقصده

مايوماءالسياهنمعليتهجطمكافأةعلىمولاأمالفىللناسومحبهمللمسيحإيماتهم
وهلهمصالءلىاألصنوالفىركبةصالخينيكونوااننهمطابىهووهل
بكثيرأعمقشيأهنإكإنواطفىةجمبىفالدأرجالعصرىالتعبيريقصدهماهذا

أسانهاإليدقعقدالمسميمحءالوالإناطريقةابهذهاألمىهذافىفكرواذلكمن
يحتقغللكىوورالجلدىالقبولوعدمغالوالواأللمإرةاطنصنوفكلإلى

عزوهويراألحألوداعيرةكثءاأشىيودعأنأحيانأيرىيحللسبواليهآإلنسان

031



فدونءتمتتاقاطأنـهـاطريقيهعمرينلعيوناتبهـدوقدةالمحجطريقإنعايهايصف

يكمءيهـهىمنونءتساولمعاذااكىخرينتخممواأدتطلبوناذالمدهشة
فىبكياتكمتنتفحونالولماذايةشحمنفمةبالخدمةفىانكمصكعونتقولماذا

عنبثأدأإضصفأألخبامونالقىولماذادمأالناسيحسبكمااألمامإلىالتقدما
األفوىإالفيهقىيبالالذىهوالتنابقالنسافىمكانكمتأخذونالولماذاطريقم

عنموليقولوأمامنالموضوعءالرجاأجلمنهوواباطألصلمح01
اإللهيةالمحبةطريققإنالعالمومقايإسالعالمطرهنبالرغبانهايقيناإنهءالرجاهذا

األزمةدةقصبفىلويلرمهلصسجالشاجمرقالكماأواألخيرةالمكلمةهلىصي

الئرفضيةعاحهنبالرغمالقوىهووحدهقاطأنهوءالرجاإنالخاضرة
العرشءألتمادايجلساثباطلاوأنالمالمنقةلماءمعلقاداكايكونقاأناومع
المبطنالمجهولءورامنوأنالمستضلفىتحبمااهىالمشنقةمعذهقإنذكءحو
ءهءماأتةحارساظا11فىاللمهيصمالظالمصبا

يخدةالوللسمادةوأنطرقا11لأففهاللهطريقأنهويحىالمسءالرجاإن

4نجدماهوالوجدوالحةيئالداحمءوالجزادالوحموالفرحالوحيدوالسالم
الكلمةليستهذهلكنالمتاعبمعهقديجلبحسميللءوالااللهطريقفى

أصكماللهجهالةولحكنالمحبةطريقبجهالةئاهايضحدقدالعالمإناألخيرةا
أفضلاللهمعبالحياةةخماهى11بأنايقيناهوالمسمحىءالرجاإنالناسحكةمن

ءبالعالماثقةامن

اإلسبهيلجوهـر

إصتا28اكولوصى

أنيسهطيعمااإلنبهميلصةموصخالصة68مناألعدادفىضافا
كمودوسىأهلإلىءجاالذىءالرجاعنايقولهالكئيربولسولدىللناسيفعلة

وقإلهإلجهأصفواقدأراكاىواكا

أخبارهولإلنبمتعريفاأفضلإنالسارةاألخبارهولالإنا
فاوالالناسانفوسوالمحبالصديقاللهلةرساهىيلاللةرساإنالسارةاورا

اللهمعطيبةعالقةفىيضعنايلاإلنبهأنءشىكلموتبل
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بأتعنهايقالأنيمكنإلسابقةاألديانوكلقاطهوواإلبحيل
اتبىتأبلناتتخاإلنمسانأليعطىجىااإلفييلأمااللهعنغمينات
اللهعنويقينبات

هجنقهأمةأوضاصةشيلةلطمنحصرأاليسإنهالناسلجيعهولاإلجم3

أنالناسلجىيحجدأياحقليلةءأشياومناكءلفسهاودهابمةقةالتحقكره
نوعتحسـددلالنسالفالعقلميةإقدرةاإنءاستثناأوتفريقباليهايستقعوا
القمالداؤةتقررلإلنساناالجضلمعمةوالطبقةبهايقومأنيستطيعالتىالدراسات

يمهلكهاأنيستطمعالتىالماديةالمقننياتتعينللمإللسانالماديةوالثروةفيمايتحرك
اإلعيلرسالةأماييقنهاأنيستطيعقاألهورتةررلإللمممانالخاصةوالموأهب

استثنالبالالناسليعاللهمنكيةمقدمةيهاهذهبميلالوسالمفرح

حمقاثقمنساعلةإتهاحقيقةفىمتبثهريأقإنهوهثمرمنتجاإلنجيل

معابئيروت4الثحصثالناسخياةتغييرءلىقوةلإلنجبلأنواالخمتجارالتاريخ
صالحإنسانإلىءالخاطتغيرأنتسصاإلنبهيلةقىإنقبهيعايثمونالذى
ممعبموتعطىهعنابئكاوالضعوةاثهيرةشتزعأنتسهطييصعاإليخـلقوةوأن
إنسانلكليقدمهاأناللهيريدالتىفئةالمالفرصالناس

مطاالعملاةاالرسالةهوليسيلالولالنهعنيخبرنايلاإلنس5

اللهيقدمهعمابلاإللسانمناللهيطلمبهعماالعدثناوهواللهعخايابلالله

حمـلعنايرقعلمءصايلإضافيةأحماالعليناليضعيأتلميلاإلنيلإلنسان
لالثصطيةاط

إلىلاإلنجيلالذىراسأبةكلندأبشريةبوسائطيذاعيلال6
هللناسلاإلنخاللهاشيصلبشريةقناةهناكتحكونأنبدواللوحماىأمل
محهيحملإليناالسارةيلاإلنأخباروصولإناايئومسزرركهناومن

بشعرياخرفي5ايسلمأنبيأإلهلناأعطىوهافيهاآلخريئلمشار3امناايت
اإلنججللخاقىاوالشفاةواألفدامىاأليلىلنحكونينامجتاجالمسيحيسوعإن
تلقيناقدلاإلنحيازافيحصلمناطالذينونحندلمنيسيمعرهلمالذفيألى
ألخريئالتوصيلهيرليةمالمأيفا
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الصالةفيالطلمبوهر

شفيخة2كنآشتؤمئذ1أهإخإاقىإليأبةنكل
تةجكتفيئهلهفيثء4تنرقياإصواتأدطنمألنجلكثإجمطا

قىليكالفيللؤيثلمقي3قآواعيتهمظثزوجيؤنهم

نحتوئاكلهتتنبفيؤنآميخآإسئاءليفئلصفيييريئء

أنآهؤلموليشنبزيـأليسليتحشنذزيخشبئوةلمي
ايقزج

اا9اكولويمى

لسمعهاماؤهذاألجألصدتاتهليصومومىفدإلىغىنأنجدآقيمءشعاإنه
الطالبةالمالةجوهرعنتعالناالعيارةهذهإنولأنيمكنناالعبارةهذهل

نتعلمومتهاالجديدالعهدء7خرشجزاىفىالصـالةش4نتعلكاأكثر
تمييزأظلبفهىعنطيمينأمرينفىاطباقىكزالصالةإنمولقالكما

اإلرادةهذهإلتمامقوةظلبثماللهإراددرفة

ضشإناللهإلرادةيةءالنافةهـالممنءاإلمتالبطلبالمالةتجدأا

اللهنجعلأنالممالةفىكهيرأنحاولالونحنانتهإرادةفةشهالمطيمالصالة
أنالنماولالصالةوفياللهإلىتصنىأنفسناعلأنكاولهابقدرإليناغىيع

ملةنأنمنااللهيدكلهاذارتنأنئحاولنحنيليدهمافىليعملاللهميملنسض

لمايإلفئبياتلمثيئمفلتثنيرنقولأننريدأنناالصالةفىلناماجمدثوجميرأ

أتيلاللهنمأنالللصاللاألوالغرضإنشعذكنلتنقولأن
اللهإلىنضى

لبثرتإتناصمواففطإلىقرجمأنيهباللهإلرادةالصرفةوهذه2
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6والفهمكةايهنالفرقوماالروحمىوالفمهمالحمكةألجلنصلىنحنلخاعمة
لتاماقهوافهماأمااألولىءالمبادىمرفةهىصوفيااألصهعناهافىالحكة
ولىاالمبادىءقطجقءلىالمقدرةبهاويقمدونالتطبميقيةعوفةبااإلغريقعليه

الحكةألصدقائهطالمبابولسيصلعندماهكذااطياةفىينشاقدموففأىل
لسوللىجيهـةهمالعظالحقائقلمعرفةالحمكةلهمطلبأنيريدصالروالفهم

حباتهمفىمباتقاق11الهامةالقراراتءلىالحقائقهذهقتطبيل5قادرينايكوفى
ولسكنههوتاللفكلوماألستاذيةكزمراإلىلةبسهويصلفداإلنسانإناليومية

والحديثالمكتابةفىمقتدرأيكونوقداليوميةيهحيافىيفثلقدالوفتنفسفى
العملحعةاففالموقااتطبيهذهفىتاماجمزأويجزقائاألزأيقالعظمىاش

بالمدتجيةالممقصودماهويعرفقيجبـأنالحقيئالمسيحىأمااليوميةضاتهفى
إلىيوممنطيةللإتهفىأفعةفىفوةهىبلءالهوامقمفركةأنبوبةاليتقى
001يوم

تظهرأنيجبالروحمىموالفالخكةوهذهاللهإلرادةالمرفةهذه3
يرفىالذىلمدالمـكلأصدقاوهيسلللميصليلسيإنالستقياالسلولثفىقائجها

اطقيقةمنهروباالعكالةاليشتالعالةمثلالمالممذافىمملءالئى4أإالله
طهوالالصالةإنههانفراديةوشرةاللهفىزالمنتأمالالصالةأيستالوافع
لكىممنواياةامنكربلماللىنرمخنجنبإلىججامعايسيران
ياقىامناننسمحبلالنصلىمخننالحياةمواجهةانتدارآعلكثرأنهمكون
نحياهاأنلنايابىكماالناسعالمقىحياتنانحيالمكنولى

ليبولسيعلىذللثوألجلالقوةإلمطنحتاجياةامذهعياولكى4
بلماشملهعرقةفىليستياةافىبهىالمالمثطةإناللهبقوة5أصدقايتقوى

أهـفىنعملهانعلينايجيهارفينطنحكوناألحيانمعظموفىنعرفهاعملفى
إلىالممرفةهذهتحويلفىهىاحكبىاالمشكلةلعكنواطياةهواقفمنموقف

اللهلخقاولواقوةاهوالمالةفىننالهرماالقوةهوإليهنحتاجوماعمل
فقطيعلنلماللهولعكنلنفوشاوتعذيبتخطيماكلففذلكلناهشيئمهإلعالن
إيمامماءلىأيضايقدرنالكنهمشإئته

بهايناعلملمتقدتفعفأنتياربنامنكنطلبهاالىهىالمعرفةلمجة
11ي4



فوفىالصالخةعالأيدنمثىانيهايعطنستااآلالقواإلرادةهومانطلبهلكن
سعنةاطالنيات

إلجامضاالمعرأةالعالمكلفىمةأعظمعلىنحصلالصالةطريقوعن
وةأا

سةهـظ11الثالثهطايا11

تابعاا9اكولوحما

ةإنعظيمةصفاتثالثءاألجمايمنحلماللهإلىمصلىطلباتهبولسيختم
األناهوطولوالصبررحوأناةذطولصبرجملىأصدقارهيمتاللعيصلى
بيهطفـرقهناكلمكنتانمتالزدائماوهااليونانيةالفةفىعنليعتانكلمتان

ولكنهينكاالبينالفرقانيينيألحمظوناليوناإنيقالماحماصأيمىوالكلمتين

صبرربهةاكاألصليةوالكلمةيدغهمااقييزمقلناقالبدمعاالكلمتانتأقعندما
والمماحالرأسءوإحناالبالياوتحملاأليدىمكتوفىلوسءامعنىأبدأالتحمل
للمقدرفقطالتعنىإنهاحراقماىننأندونرووسناءلىيعبركوأدثالمجرى

الصبرإنهامجعـدوتحويلهااالاحعلىالمثتدرةتعقبلءشياااحمالاء

أنالحيافىظرفأىعيسممطاالالروحهوالحقيقىممناهفىالصبرإنالظافر
المواجهةعلىالقدرةالصبرمولجهايخغلبأنحادثأىيقدرواليهزمها

هعناتفعلةأنإةاماتسطيعلكلللنتصرة

والقلمبالعقلصفةهىالناسمعالصبروفماالناةلطولاألساسىقالمأما
قسوكمويثربمكراميتهمتستطيعالبحيثالناسممليحئأناإلنسانيقدراتا

تدفهأنللتعليمتابلميتهموعدمهمكباوتالتنستجعكماوحقدمرارةإلىتحولهأق
الروهىاألناةطوللهممحبعهبرتغأننستطيعلنلهمحبتهمعدموأناليأسإلى
قيهمءأوالرجاميهيمانوالأالناسمعللضبرأبدأالتفقدالتى
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وطولراصايممتنظالالصفتينهاتينألصدتائهلجاطالسبولىيصهكذا

األناةوطولتهزههأنوأحداكااوإلةاففامزتستطيعالالذىالصبراألناة

تفزمالحىالمسيحىيتقوىلعيصإنههايغلأنإنسانأىاليستطيمالتى
يصلموظبتهيهزمأنبشرىكائنيستطتجالولمالظروفأصحبأمامقوته
شضأىمنوالموقفأىمنتيأسالالنىالروحبهذهأصدقاوهءلىيلكى
داثءاألفىمرىمابرإمماصالناسفىأواظروفافىءالرجاتفمدأنترففأةوا

إنسانأىوالالثمدةكمابلغممماءيثىعايفأأنخىاليلىألناسمعأناتهوطول
كاناكمائناح

معالصبرإنالفرحلهمالطايولسيصىلةاألنوطولالصبرولنضالش
الجباهوبيمقمونمتجمونحنيتمانغىينبالالناسمعاألناةلوطهاألحداث

ويقولياةاءإلزاوضيائهاالشسإلشعاعءإلىاالموقفهووهذالفرحباملا

وهذالهاآلالفيسحكاسطقرحقهواأللمذقىفىمتأصالالفرحيكنلمإذاولكلا
أصكفيرامهامعناسإظروفاتكوعندماقرحمهينثثيونأنالممنهلمنألنهص
تطفئهأنةالحيالظكلآستطعالالمسذحىثمعاعإل

واجعلمنىظرفكللممنتصرااجعافماياربةالمسيعاصالةاتكونوهكذا

سإجيستالالذىالفرحأعكمااألناهوطولالصبرومعإلساذكلمعاألناةطويل
منىإثرعهأنأحانإأىأوظرفأى

ةالفيالظمااشكر

فيقررإههأةايزاثءهصيمثأفقغاذىااالبآضايهرين

ئريوعإذبخؤتةاظئاخةعلنطافين4نآصدأنةائذىوليال

انهيطمايآغنزالقبدييماءانمذايييمالتااثذىمممضايط
1ا11يىلوكو

31بال



حصلالتىالبركاثألجلللهجقألىالقلبىكراثاتقميمإلىاآلنلسبونتقل
ثينيئبه4رفكرتينؤجداحجارةاهذهوفىالمهـميحيونصكليها

فىيبانصالكلوسيينأساالقداللهأناألولىيئاألساالفكرةإنا

أمامبولساالقاالتىبالعبهارةاءإلتقااجمارةاهذهوتلتقىاقديصينميراث
لتفتحممماالمهعةمذهءبهااللهطفهألتىبالمحعةبولعأخبرهصكندماأغريياس

ينالواحتىاللهإلىالثايطانسالالنومئيورإلىظلماتمنيرجعوا3وتهمس
اإلمتجازإنا628أعمالالمقدسينمعونصإبااياالخطغفرانبىياإلييان
اليهودكاضاالختارللمهيضعياحصنصيالمارقدصأنههولألممأطىالذىاألول
اءالبابانفتحقداآلنولكنلخاصتهاللهاتخذلمالذينتارالخاللهشعبقديما

كلفىاناساكلإنبلاليهودفقطوايرالناسولجيـعاألمملضولصراعي
اللهشعبميراثإلىدخلواقدشاألمم

جمئبناملكوتإلىنقلمناقداللهأنمىأبئالثايئاألسالمهرةوالفع2

يماالقدصمللحالمصورةمعهالتحهلإلنتقالاآلنلسبوإممتعماكاالتىآلوال
أرضإلطلوفيالمالمملمتسينقلأنالمتبعكاأخرىصطاتتغلبمملكافت

المملمكاننقلإذلإسرائىينىتالىغحمدكماالظافرالملكلهميعميهـاأخرىا
لكلاألنتقالاوهنهبابلإلىةالجنوالمطكسكلنلونقأشورإلىالشمالةا

لنةاللهإنبولسيقولاوهكـلىاقـديمالمااخواصمنأضاصيةكانالسكان

إلىهمهاياةاادواءاالهةالدافىهننقليمإنهاصمةاطكمهيملإلىلمسيجين11
هوبلانتقالمجردلبممعنااللهحهصالذىاإلتقالومذاسلطانهوإلىهلكوته

دآلعءأشمياأربعةفامأهإءونجاةاذنة

الناسيلمساللمهوبدواررالهإلىالظلمةهقاإلنتيقالهواألولمعناه1

يهرفوزاالفهمالالمقىسيرواالذينلالسيحدثكمافيهاويعثرونريقالط
ظاللفىيحيوناطهعنالبعيدينإنيذمبونأينإلىيعرفونواليفعلونصاذا
ليماصالعالمإلىءصاالممميحلمةوعأنداشالياقفرألماالجهلظاللوفىالثمك
الممعيحيمهوعفىالدجىيخاهبيبددوهربالفبرشيهمجيئهإنلططاة
بهونموتبهنبشنورأاتهناأظ
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ومذهءالفداوهوزيةاإلىالعبوديةماالنتقااأيضايثىنتقالوا3

ه3خرشفصحوؤةفىماءلثىإرجاعالعبدبتمحريراؤصتعألتىالعكلمةهى
ونقصاتهماهمبزلعاوعبييدألخطاياهموجميدآلخاوفهمدأءالناسمثهاياتوبدو
لوالضشنوفايهرببهالذىاقويرفيأتجاتمالىوعإفىأما

خطيتهفىاناإلنإاألغفرانإلىالدينونةمنانتقالهولثالثاشوا3

يكتثهفإمميعايوعابفضلولكناظهمنالديخونةإألشحقيستال
بالموتعليهبرمامحكومااآلنبعدلىاليأنهويعرفاللهوغفران14محبةنساناإل

أبيهبتإلىةوالقطوأنضالابنهوبلاللهديخونةصكرشأماماألبدى
يماالمهمفئوح

بواسعأفاللهسلطانإلىالشيطانسلطانمنانتقالهوالرايعةوالم4
مملفىمواطنايصيرأنقدرالشيطانةصمنااإلنسانيتحررتجايو
وأركطجديدةمملمإلىغلبهاالتىاألرضمواطنىالمنتصراطدنصكمااظه

مملإليالمواالخطينلدمنالناسينقلالممنتصرةمحجتهثنىاسقهوهكذايدة
والمحجةوانورالقداسة

المسيحايسوعالمطلقةالكفاية

ئةتإليقةيمهليكظودراككنرهاضوزةننؤائذي

ؤتيىىفئااألزفيفئزتاابلىصىالقياكألأافلغيي

إيخآشآلأهيآممابليأئماذالؤههأئمغزويمثاكألط4ؤاتىفئال
وئمإؤهييماكأهيةلكثتثلفؤاثذىخيتةدؤتابالممـثأا

ببئدالتذااةخائذىتيماجمائاتجممتلزأننؤفولكثأا

ةفيءأففكئليئنتتذتائؤونإحثيـكتئاألنؤابين
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ةسيتةلأئيايإخهتاؤألطاليلة4كثكألماثضز
األزكتاقنواالتمايئبؤابضلمبهيآلممالمعقايآل

اءولءؤأقتأنآلةئئمالزريئئؤآالسمؤايطيطتاأه

ئالءفيااللتجمآهتدظاهثزقيااألنآليفيأيـكىافي
أتاتةوالشكؤى2تؤمبئؤيينميدئةضمزبميـثأتوبباةتهمئر
كنإجمتتةؤغئرشقسيخؤرائتأهئييغاإليمآلققيطتمإن

افهالجهـقـيناصذفيييماأتكروليائـوشيتءكطائننلىالزتجاه
لهخآدتائوائنأنآيزيائننءمآالمشآف

513ااكولودى

مالالمننرىجميثواحد6نفىواألهميةصحوبةأالكتابىالفصلهذا
نقولههاوسنقسم4إمعاعمقإلىوضلغوامفهفيلممفيهالتأملنطلأن
نظرةنلقىثجالـكالمدذاإلىأدىالذىالموقفيتحليلأنبدهأفسامعدةإلى

المفكريقءموالعقيدةفماهىالرسالةهذهفىبولسأمامنايضعهاكمااللسيحشاملة
لسبومحارحمالذتننالخطئ

إلىامنهتحتاجاقااألمورفىققطيفحكـراإلنسانأنالبمثعرىللعقلائقمن
صىوعندهاقيهليفحماءشىإلىاإللسانمحهاجحيانامعظموفىالهفعكير

01إبمانهعليهيشتمكفيماالتفكيرفعاليبدااتءواآلفتراإتالتمعرضإيهانهأن
القويمإليمانانبغتىوجماكدمنالتأتجدأطرةخبفاللةالكنيسةبهتجاوعندما
أنتماداوتسطيعالروحىالكأمنالينفتبهحينابهاأنيحيةالمسخواضومن
جديدهوففأىلمواجهةجديدأوعايابمنتضج

الفراختمفيةلمجرديكتعبلمكولرسيأهلإلىلتهرسالممبىبوكتبوعندها
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الفكراتجاكامدأهوقفالواجهالمقدمةفىارأيضكمايتنكانخهح

يدعرنإذبااسأتجاعوكاالالتومسيةهـذءمعيسيراألولى4االفييىافى
المحكاملةاطةالإلمشبروهءاءارفوذالءهؤالهفيولمالعارفينأويينرسال

معماوأةالممقلىءلىقيرفلسفةإلىسيحية11لواويسأنوأرادواالمسيحيةيانةلل
باقتراضالغنويونءالموبدأوقتهـاذاثفىاشهرتقمااألخرىالفلمسفات

امتدواحمخيركلهاالروحوأنلثركلها5االممموأناالفتراضاةءوأساسى
خاققدشركلهااقااةالماثىهذهشرأنهليةأةإحافىابأنألعتقاثاإلىتفكيرهمفى
فيعهقدالغنوسىأماالعدممنخاقالعالمأنيمتمدالمسهحىأنالعنوغنىأاال
ءشرايالتىالمعادة55صخاقالعالمأن

فيستتبحشمركلهادةإاأنكماخيركلهاوالروحروحاالمةكاوإذا
اللهأنوبماةالمعاثيلسأنيقدراليقىااللهأنيونافشيىكماذلك
ومكذابنفسهاطنقبعطيةيقومأناللهيقدرلثركلمماالمـادةوأنخيركله

االنبثاظتلواأليرناتأوالقواتشلةساأوجداللهإنخوسيون11اعمد
ودبالصطوإلةاتاإلنجثاءهذسلسلةوكانتاللهمكنقلنعدكانانبثاقكلي

أناألخيرإالشاقهذااعواستمااللهعنالبعدقيبهيدانبشاقأخحيهـأءصاحتى
ويفتجللمادةمنايالميخاقأرادكماكلهاويشالمـادةمللمج
األخيراالنجثاقهذاهولهإقاطالكنوالعحالميخلقلماللمهأنالفلسفةصذدمن

اللهعنبعد11كلوالبعيد

تمادتاالنبثاقات6هذأنبماوافقاذلكمنأبعدإلىذهبواالغنرسيينأصكنو

باللهجهللءتااألنإهفهكنلولمباللهرجأيفاازدادتفقداللهالبعدشفى
وهىانةجةامذهإلىالغنوسجونوصلومكذااللهحءنحيكداوةنتكشهالوفقط

الفرقلىبوذمتلهأوعدالخقيقىباللهجهالكانالعالمفاقالذىقاالنا3أن
القدممالعهدإلىهولهوالعدوباللمهالجاهلوالبجدالنبماثاقاذللثإناقولاإلىاضوسبةا

الجديدالعهدإلههوالخقيئاإللهبيما

نهامالمفرميةحهنتائجالتخبلهذانونشأ

اإللوأنقىاطقياتمههواشللعالماقالخااللهأنالموسيينىءتراكماا



عالمليمىالعالموأنجوهرهفىريثالعالموأنقيقىاطباإللهوعداوةجلفىلقلخا
الذىهواللهأنوكدآقولأنبولعدعاهاوهذاللهمعاديةةقولمطإنهالله

هوبللهعدوأأوباللمهجاهاليكنالملمقاطفىالمطاقوضالموأنامالماخماق
يهبتفوةالقاالممميحيةالعقيدةوأن61اكمولرسىنفهمهاللهبناعحالمحلمجوع
تكاقا11اضوسيةالةاضاارزةليارآجبهاصرحقدلمقاطبعمليةللقيامالمصعا
الحقيئباإللهءوعدالجفىالخالقاإللهبأنتنادى

وحيدافويذأيكنلمالممميحيسوعأنالنضوسيونارتأىوكما3
االناعاقاتمنطويلةلةبمملمسامنوسيونااهكىكميفترأينـاوقدلهلمثال

لهءوعكداباللهجهالقيرنادسابقهمنيأنىانبثاقكلوأنواظهيالعالمبين
العديدةاألنبحاقاتامذهمنانبثاقمجردإاليكنلمالمسيحلمجوعأنعلىوأصروا

هذهفىعااليقفوقدواألنجثماقاللهيينامديديقاءالويمعطامنواحدآالهووما

واحدأكانأللهفريدانيلملكنةواالنبثاقاتهذهفمةفىيكونوقلةالسلمه
إصرارفىفيقولللممجع3لالتهجمهذابولسويواجهالكميرةاالنجثاقاتهذهمن

الالهوتاهـكللسفيهوأن9اكلولوسىءالملكليحلالمسيحإنهموتص
واحدأليسيوعاناإثياتبولسأغراضأسماومن39كولوسماجسديآ

لتفردهوبللتهالجزفىاإلعالنوالهوكثيرينبينواحدهوواللةسلممن

اللهءااللهكلهيحـلقيهوأنكامأتفرفى

حةناإلىالمصيحعنتفكيرهمبهمصلالننوسيمونوكمازصم3
ثمخص11وأنشركلهالجسدأنذلكعتبفميهاشرآالمهـادةاكاإذاأخرى

ظاهرمنوايكنلموحقيقىجمهدلهيكونكاليمكناظهأعإنافىا
لذسوحالهقيئإناسوتاكامألإنكارأإكنوسمونراأنيةبثرصورةفىروحية

يقولونوكاؤابثعريانجالياهـثمكالاتفذروحاإالوحمييكنلمتقديرهموفى
ألنهلقدميهثارآ3يتركأاألرضءليمثىكانماعظيحوعإنمثالكتاباتهمفى
هواؤصاألرضاآلثارهذهطعحتىودملحمهنحقيئصـدلهيكنلم

شهمقولكولوسىإلىرساقهفىالمذهلةباراتالىيستعملأنولحداالذى

ويقول22اكولوسىبشريتهجسممفىباللهاإلنسانيصالحوهويسوح
شوفكرتهمالضوسجينهنثاومتهوفىضمدياقيمهحلالالهوتملإنأيفاعنه

ودمهبلماللهبقابرعريةعىيعربولسىفىالحقيئالإصورىاوعهي
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يقولونالعننرسييينولكناللهإلىطريقهيجدأنهواإلنثمانوواجب

السلسلةهذهتقومواللهالعالميينووعوأئقاتعقبمتعترضهاللهإلىاظويقاإن

السلمهذهتتسطقأنلجهااللهإلىالنفستنهضأنقمبلأالنبثاقاتمأالطوالة
تعئركطقوةتقفالسلمهذهدرجاتمندرجةكلوعنداالنبثاقاتهـالطويلة
إلمماملهايكـونأنعليهاحاجزكلالنفسىتتولماللهإلىطريقهافىالنفس
المعرفةمنيلهاإعدادإلىالننموتحتاجمجةالمالسربكليوتنطؤخافةرفة

وادعىاألرلىاللهإلىتصعدأنلهايتستىالسركلماتمنخمةضجموعةوإلى
اوكاشيريدلمنالسروكلماتالمحرفةيلقنوأاناستحدادعلىأكمالعارفونءهوال

وهماأمرينإلىذلكءوراهنيهدفون

نادىالدعةهذهبولسربطولمكىالعقلدرقةالىهوصالخأن111
كانالخطاياوغفرانءآلفمـداهوابلايعقليةالمعرفةهوليسإلعىاطأنمجاهرة

مروافلألسنوحدماالظكفىالبسهـيعةاإلنجيلحتائقإنيقواوننالغنوسىيى

الكلفىاإللمامعندهاوحدماالغنوسيةوأنخاصةسروكلماتلةشاسريتمطلب
المعرليستالمسهجيةأنألسبويصرولذئماالسريةالمعكلماتهويهذرالمبهذه

يلإلنالخالصيةقائقامنكمثرأإلىئحافىاإلنساناراليمءالفداهىبله
يحالمميسوع

الواسعةالمرفةهذهءلمديماطالصكانإذاأنهاوابكوناأنإوإجمبإ

إلىرىاالبنساالغنوسونقسموهكذاإنسانلكلورأيرالحالصقليه
يخلصأنيسمطيعالذىموفقطالروحىوأنواألرضىالروحىهافسمين
ءلىنوسيةالختقاالعادىاإلنسانإديهيصلأنهنالءأالكاملاطالصوأن

العظيمةاآلية2هذلسبوالفكركمتبويهذاالثمعبعامةمنهاطردعقليةأرسخقراطة
كلملمدئإلسالطكلينذرأنبوئسهدضاناقد81اكولوحمهفىالراردة
سورالمصاطهذاوجهوفىيسوعالمسيحفىكامألإنسانكلمجفرلوإنسان
إنسانلكللأاإلبولسدميقألكبيرةولالعةابأمندةالمحداألديـةفقط
لقابقةصبضبشرواالغنوسيينإنقفاومحكيماكاتأوأميابسيالونءسوا
انإلكلبالخالمىفبثعربولسأماغيرهادونمعجة

منالفصلهذاندرسنحنوطالماللوسيةيةالراالعقائدإذنهذهنت

241



عفتخجاأنيجبفطهاالرسالةهذهندركىنحنطالماىباألصولةالرسا
بولسلغةنجـدالعقاثدهذهمواجهةفىألنناوالمضلةالضالةقاثدءإاهذهسأذماننا

المناسبوقتهافىتءصالتى01الصريحة

الممجد4شخنىالمسحيسوخ

تاب3يم51اكولوعى

هذانيسوعيتعلتانعكدهينأمريئعنافصلاهذافىبولسيحدسال
رداألمرينوكالبالتهءملكلحملقدوفيهاللهصورةهويسوحأنءاالألصرانا

ديدعييينواحدإالهوهايسوعإنوسيونالتآلالشوجمهينإتعحملى
إعالناإالنيلمالعظيمةالمكانةمنبلمغهاهوأنهءالوسطاصن

الةكنجزئيا

غيراللهصورةهوالمسيميسوعإنالنريةهذلءردأإولسويتول111
أنواعكلتوقظهعبرةكلمةبرلسمليستهوها51اكولبرصىظورفلمة

ومعناهاإيكونآلأاليوناقىهىآلالمذهءلهاالسامعينعقولعندأذجمريات

يقررأنيريدالكلمةهذهبولسيستمملدماوعاألصلعإلقصورةحاصا
حقيقتهلىءاللههاهونعرفولكىباآلاليظهرلمحالتههالإلناقأظهريسوعأن
صورهفىللناسإظهارأكامالاللهيظهريسوحإنيسوعإلىننظرأنمب

هنالكلمةهذهءورامارلكنوينهموهويرفوهاللهيروأأنبهايسيدمون
امناانتبترسيمعماهوان

كقاعقكبيرأفدرأتحوىالعهديئبينوكتبماالقديمالعهدأصفارإن0111
تقولوالممامنتىاكاألمحاحينكفلىاعنالعدمينالفصلثننجداألمثالسفرففى

عندهكنتاألركطأوائلمنـذمسمحتاألزلمنذالضاينهذفيفىالحمكهة

سلمانحكةسفرفىنقرأوكذلكقدامهدائماقرحةلذتهيومكلوكنتصانعأ
أللهصالحورصهىاطكةممةاطفيملتستذاتهاآلالكلهذهأن762

وتحلمونتفكرونحياتكمطولكنتملقدلهموقالايودإلىالتصببولسبهأنى
للهالعهداقديمةاكمةاهذهاإللهيةمممةافىهذهكمةامذهعنوتكونا



شميفميهوفىللناساطكةومتالتىثةافىهذهالعالمصنتمحالتىاطذه
هوزصفىاإناسكةاطشطوهالتىالناسإلىممةاطهذهجامتقلمىجالمهيسوع
ايهودىاالفكرأحالمقتحضهويحالىيسوعإنالمحيعواهالمبمنرية

أواللهأوكلمةالكلمةأىلوجوسطةديدقىهنيقاإلشأكثروتدا
وحفطوأبلحتهالمكونونظمتاتعالمخلقتااهىالكلمةوهذهفلمهاعقل

صنصاالتىهمهالكلمةهذهلهاعددأموعدأللفصولعشهمسيرهافىالنجوم
وهذأاإلنسانفىالمفحكرالعقلوضتالتىوهىبهوموثوقاعلميهدأمتعالما

كثيرفارأمىنىنااليوالفيلسموفاإأستعملهالذىهوإيكونعينهاللفظ

اللهكلمةأوالرجوسعنللتعبير

األخيرسنةالسمايةالطوكينغاقدلهمويقولاليونانيينإلىيخهلعببوكأنى
واآلناللمهصورةنهوتدعواللهأوكلمةأللمةضلعنوتكشونوتفمكرتحالون

اوفلسفاشكممءأحالوكاالناسبهيعيرالممتجسدأللنهمةيسوعءجاقد
المسيعفىاجميعهفدتحققت

فىإيكوناليونانيةالكلمةحولجواليتالناكافتشمقهاكلفىأاحى
مةللعانمعنيهنالثلحكنالفالسفةعندالمألوفةاالقاقوهىليةالعاالفكرأفاق

ثولالكلمةمذهفراواأواسمعوالذينبعقولحااليضاوانوهماذكرناهمماابسط
اللهوقاللمقةاطيهتتهوىالذهاهىاطملالهعنتخبرناالقديمةالقصةإنةعمى

8خلقهاللهصورةعلىصورتهءلمااإلنساناللمةوخلقصورتنالاإلنسانلصنع

خاقالـكلمةهذفىمعنىلناينيركاألأءضونرىهناكه62اتكوينأ
للصورهالمستعمالكلمةألنإلئهصورةمنأفلاليكونصثاإلنسانالله

لمكنيكونأنالمإلنساناللهقصدهاهذأهناالواردةإيكونالكلمةنفس

يحققولمنةعزهأساةنىاألمورتكوماإللهيةاكمموراوشوتدخلتالحظية
يسوععنفاتهازالكلههتبولسمليسفوإذاللهلهرسمهالذىمصيرهانااإل
ءلىاقههوماققطيريمالإنهيسموعإلىأنظرواالناسلجيعيقولأنيريد
ةأاإلنسانلىحالمسهويكونأنباإلنسانلدةأرادماذاايضايريكمبلحمقحق

فاإلعالوفتنفمىنىوهولتهلالكلءاإلعالنمويسوعإناللهأرادها
إولشاديمايسوعالمزلحوجاإلعالننميهأنهايمكنناوهنالإلنساناءال

وتالناسوإعالنالالهوت



هاخطريالشكوهواهتماكلمنجدأأبسطءلثىإلىأخيرأونأتىأو
الحعكةارأسةعنلثيدثاقوأقدصيكونوالمولوءاإلسطابولسءافبأذهان

إنإفكراهذايفهموالنيمسورهمفقىاطنيقةصةقعنأوفداهـباتكتاعنأ
للممنظرالرصمأورةالصوومعناهاإيكوميومللكلمةتصغيرمىإيكرنكاولال
ونأيدعىجندىأرطبخطابالبردىأوراقفاواحتفظتاإللسانأو
جامإيكولىورهصإبااطتجدوشقيقولابالخماآلنهاوفىماخرسأبيهأل

مقللمزادفأقربمماإيكوميامالكلمةوهذهيوكتيمونالفنانرسمـا
صودأخذتإذااخرإلسفاأيضاالكلعةلهذوكانفيافوتوغراالعصرية

ةيئالمةوالعالهاتالرظنميةواهىاطمإلساإيصالفىيدونكاننونيةفاآللوثية
لهمـذهاليونانيةوالعكلألآلطأاطوقوعأوالتحايلمنخوقانالمتحاقدللطرفين

الثمضميذلنصفاتالموجزةالصةاطمنرعةوهىإيكونمىاألوصاف
أتمعلثاوأفاكمالناسألبسطبولعىيقولوهكذاأممانلإلالمييزةوالعالمات
يدليكموصفذالقإؤوأوثيهـقةافىيكتبماءشىلماءتماقدكأإذاأنكمتعرفون

ئصاطمنأفلالتجدونالمسيحيسوعوفىاللهصورةايضاويوعكمسطع
يسوعإلىفانظرواإللهوافىأنأردتموإذادثهالمميزةوالعالهاتالشخصة

إلىنأتىواآلنصورةطةلنالمهاتحهالنىافىالىرأيناسجقماكلئ2
ومعناهابليروهاماآلكلهالهذهاألولىللكلمةلةالموهىالثاؤيةآلالىكاهـ

عنموجزةصة3هووالدتهتقريبماقيصورةفقطليسولمجوعتالأوء11
اإلسهووكماالزراءملمواكعنبالحياةجامدةصورةمنأكثرهوالله

ذلكمنأكقإلمطحافيقىوامصنهالمةاعنوالنهالىالـكامل

للخليقةباللمسبةخالميمصوح

بعي5132اكولوسى

فىوقىالحصاإللهمنتجةمصأقلإلهبهقاماخايقةاكلإنونصالغنوقال
بصربمفقالثمهفندأمزايولسلهموانموىءلهعدوبهجاهلاوقتانفس
ااخايقةلنسبةباإلنااهواخاقافىاللهمندوبإنالبارة
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منمىفىنكونأنومجتب51اىكولوخليقةبكركلهو
المقصودالمعقانوطةالولللذهنيتبادروفدالععبيرهذامئلمعرصالىت

األولاإلناجوأتخاقمنأولكانوأنهالخدآلمنأءصكاناإلفيأنهو
معنىالجكريطىاقايوناتىوااليهودىالفكراننالحظولعكننااللهةلخ

فئالةللكراملقباألجانأغلبفىالهلكنهبايثيرغيربماريقإالزمنيا

هوثعبيرهناومعتى423خروجللهرادمااإلبئهوكعأطاسرائيلأ
الثاتىوالمهاللهمنوالمحبوبالمكرمإلبن1الختارةاألمةمىلاسـرائيأمةأن

أنأنفمماليهودمرهةكاكم9هزمورففىالمصيالقبممرالهأنهو
البمكرقكلعةاألرضلوكءمنءأبكرألىأجعلههوبالمسياالخاصالوعدآ

عنلسيويقولهاوعندوالكرامةللشمرفلقبولكنهامناكمعنىالتحملإذن

لإلبنمشوب4إلحليفتنالهمجدأعنمإنيقولأنيقصدخيلقةكلبكرإنهاإلفي
15صواحمسدينلهمالموكرامةمجدأاللهىءأقدولإلفي

التىءاالشياءلماشاينطموهذا61عدءثهاكلخاقاإلفيبواسلةإنه2

ألعندهوكمااليهودوعنديرىالوهايرىمااألرمقلماءأقاءواألشياءالعمافى
كانتطيناوسايتورياوسيادأتوشسأللالكمبيرننطامفنوسيين

الخثلفةالدواشألمحددأمكئهمولهمالالئبينمتفاوتةورتبادرجاتهذهكل
وزناويقولالمواليقيمبهميعانهمصفحافوبفبولسأهاعالساسمواتافى

موحيموتعتبرونالئايركمتففىكيرأمكاناتعطونإنكمالغنوسسءلهؤالول
خاققدلمجوعلكنالسماويةاقواتاأوكةلم11ءموالمندأواحممللمسيم
يقرروهكذاخايقههفوقلقالخالويهكمامفممقاماأكلوهوبهالالئ
قبقىاىاايبمالهشتبةمصاأةليسالخالقفىاللهافيمنأالمفوضأنبولس
االبسرقدبهالذىنفمممهبالحباإلبئاهوبللهدثءأوبهاجاههووال

فقطالياإلبنإن71عدءأاألشجاجمعصمخلقتاإلبناالجمىإنه3
لحمخاقـاالخييقةأنمعناهوهذاليقة11منوالغايةثلهاإفاأهىيلأقهاا

ءدكونلكىوخيلقتاإلبنيواسمطةلخقتالخليقةإنالمجدتعطيهلععمولهيكون
إنفلومسرةكرامئهيجدأقيسئطمعلهوعتهاعبمادتهاوفىلىدلمكاآأخير
للمسميعملكاالنهايةفىيصيريملقخقدااللم
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معناهوهذاالكليقوموفيهيقولإذبهيالتبميرأبولساإشعه
النهادزفى4هدفوهوةءالبيدامنخاقافىالمفرضااوهواإلبنأنأ

افواميسكلأنأىءمعامتماصكاويجعلةبالمالماإلبنلمجسدانهايةواايةالبماويين
قانوناإلبنعقلعنتعبيرهىفيهفوضىالبانهظاميرالعالمععلللنى

فقطعاليةفوأنينليصعليةنانقىإنهايقالالقاألخرىالقوانهنوسافىاذبية01
تجعلالتىاقوانهينامماتهيالمعتىالمكونتجعلااقوانهن11إتهاإلهيةقوانهينيل

عنتجيرالواقعثهىوالطيعةالعلمقوانهنوكاسكليهومعتمدآبهموثوفاالعالم
هعاكونالمفايرفياطةلعةيففلواقوانينامذهوبفضلاللهقمكر
شيهوينحطمهلمئفوضىمجااليدعوالواثتالمائاقفىيسير

رمانشمثهاعهامبيلىأىالخليقةبدايةهوممايحالموعجدالربالمنإلفاوإذن
ااوهولقالخامذامياالفيقةبطقىالتىوةالوهوالخلميقةيةبرهوظ

للعالمالنهافاالهدشاوهوالمصنىب

للـكهيسمةبالنسبةعالمسيمموجي
عتاة5132اكولوحمه

للكنايطباالنسبمةأليملمشوعمقامشءالثاماالعددفىأمامنابولعلىيضع
ثهصلفىالمسيحعوعيهشعنايمةحمقائقأربعبولسيبرزالعـددمذاوفى

سةكشانجا

أنيمعفايعالمجسدهىالكنيسةإنالحكنيسةأىمعدارأسهوا
كلفىشح11إشاركوالذىبواسطهالىجمليالذىاطىالكائنهىالكىيسةا

الجدوالمعخاوالعةالرأسخادمهوسداطإنبرصريانقولكننابياراتاخت
ومكذاالراسبدونهيمتوهولهقوةالذاتهحدفىسدواطالرأسيأصيتحرك

عملأوكلمةوكلالكميسةعلروالىالموجهلتالمرشدالروحمونيمو

اكأأنيجبهصألوعاوعاحعايىوساطانبإرشاديكونأنعبنالمكينيصة
قاالتفكيرتضبهرأنالكنيسةتمشيطيعنهبدوهناوهناكوتتحركالكنايمة

تقررأنليستدعالوبدونهالصحيمملالقعملأنتستطجعالبدونهأتهاكا
ويرجههاويريثمدهاالكلشةيحكمالذىهومبح11يسوعإنالصائبياالمحاه
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امتيازأمامفنحنمعاممترجأنانأمىلنايبدووهناكلكلوإلىثركل

01بهاالىبخيعملالضاألداةيسةاليكونأنشكيالكبيرامياوإنهكبير

سيهرحلةيبهإليهءأساأوجسدهمانناأهملإذاكجيرتحذيرأمامكذللثوغط
اآلالمههباوإلةوهكذابهمةالعظوأغرافالكبيرةيهضروطمفىاالعهلخدصةصالح
المضكرراسهاهوىاالمسجحيدفىكأداةصالحيتهاإممةالكهتفقةالمدةالعير

المدبروعقلها

تمزدوجعتىةءايداتعتىاليونايخةطمةواليسةالةءبداهو2

األبصروفاطةءداوهـارفكاطمناكحيثشةأيبدافقطتعقال

القوقجثمندأهةاباأيضاتعنىولكنهاالعدديةاألدقامبداهواموالرق
العالمقءفالهمانذكمرعندماأكمثربوضوحلسبوفمكرونرىاقةوالخالمولدة

خليقتهاللسجحالجديدةالخلميقةبوصفهايممةوالكهالمهجمحخليقةارهباس

يقالكمماةينبوعهوالمسيحوسوعلننرىوهكذاوالمكلمةءبالماالمجديي
اإمهالكتبتقومالذىصلوالمتواالممتمرلألهماطوالموجهوكياكا

اهظيمااقاريخىالحادثإلىبولعيعودوهنااألمواتبيناجكوإوءيد
إنالقياهةحادثاألولىيسةالكتواختـجـارواعتقادتفسكيركزمصكاقالذى

منقامخصلثهوسهرتهمنوئعلمعنهونقرأوماتعاششخصاايسالمسيح
معناحمضورهونختبربهنلمتقىوالذىاآلبدينأبداإحمىوهواألمواتيين

قيمناكىؤلعكنهرمانهمفهموسهووالميتابطالايسالمسينداتمأ
معناوحاضر

المسرخفيامةإنءشىكلءلوالتفوقالتقدهلهأنهذاكلجمةونتم4
ءلىووعلهكلءلىانتصارهروأظقدقيامةوبفكملوسيادتهتفوفهعوانهى

يصدهأوهفىيقأنيستعاجعالموتفىأوالحياةفىءهالوانهلهمعاديةقوةكل
رباليكونهلالقاطأعطتقدميحالماقيامةانهاثيةاانصرةاإنطريقهعن
الممكلءلى

يسةبالقئثنعالمسيعيسوحعنآلالعلىاألربعئقالخظلنادوتجوهكذا
وهوالكميسةدرومحأصلوهو6اطىاإللههوالساطعةنقالحظهىومذ

الموتعالانتعارهبفضلالجمعربوهوسةللالدائمالموجه
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ءشىلكلبالفسبةالمسيعسوع

إحتا5133امىكلـولو

اعنإزإالجاالمحاتقبعضينضوالهعفرعالتايخاالعدثفىبولسلنايقدم

بأسرهللهعكونالمسجعيسوع

الفجوويمألفالثعرةيقفلعمءجاةالمصاهويمهءمنالغرضإنا

الوضوحبنايةشيئاهناأالحظأنومجبواإلنسانالمةبينئمةالىالمكبيرة
العهدإناللهمنكانتالمصاطفىالمبادرةذاكرتنافىلقاعابهئحعفظوأن

ساناإلمصالحةعنتمادايتكلمبلباإلنساناللهمصالحـةقءأبدأاليتحدثالجديد
أخرإالشيئايكنولمألمحبةهوقفايزالوالكاناإلنسانءابالمهوقفجمالله
اتحاكيرقديسوعملةةهابأنإشيروتالالهوتيينلىعهنسياناأالمحبة
ولءليحبهفامالذىاالعهلوالالناسمناالنتقامأداداللمهوأنمخونامناللمه
اللهإناالعتقادهذايبررماكلهالجديدالعهدفىيرجدوالمحبةإلىاللهتببه

ابنهأرسلللعالماللهمحمهوبفضلوالمصالحةالخالصبعماعةأالذىهو
لكىبولسيقولكمايهإيسميلةلكىهولمالمإبنهبذلهمقاوحيداوغرضه
لنفسهكلالىيصعالح

ةالمصافىالمحرللقوةإنبالصادمكانتالمصالحةواسطةإن2

فىفالهماليالفبيتصدالتوليهذابولىيتصدوماذايخالمهيمعوعدمهى
أيضابمنايهالكيفأجمعينألجانابذلهبلابنهاءيمشفقلمالذى823روية
كمرأالمقداريهذاأحبمإننىاطهلنمايقوللدإخموتفىءيثهـهكلمعه
علىالصلميببحملالرضىلدرجةوأحبمألجاوبموتيمألمإبتىأرىيجعلنىحبا
أنهكلىالبرهانهوالصليمبإلىثانيةصبمأنئممتطيعالمحبةهذهكانتإذاقال
واسطةالصايبولقلوبنااكتسايهاسيلإليهافىتصللناللهءجةفضقىأبعادال

محبةمأهتكهذعبيةواناللمهمحبةعلىاألخيرهانالهوالصابألنةالمصا

اخرءلثىيستطيحفلمنالناسابقفىالمحبةالصايابوفظلموإذالهاصجيبتست
هاملوباهذهثيحرلأن
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ومداهاالمصالحةعفبولسيحدثناعندماأخرشيئانالحظأنويجبهى

هنافكرةولنفسهلثماكلأمصاطاللهكانالمسيحفىإنهيقولوهوالمتسع
الضـاظتهفيهـمهابماليقةاطكلإلىبلاناسكلإلىققطليسغتدالهةمصاان

يخءفداايعموأرمفديأ4كاكونالميصيرأنلسرويايكايتوالجامد
ءجمضايدآتمداطهمحولأنيعنىوهوحقامذهلقكروهذاءييااألوكلالناس

الغنـوسيينفىهنايفكركانسبوأنفىدشمنوليسالمكونفىءجزكلإلى
فإنلتالىوبالشرهاجاءواللثركلهاالمادةاعهبروأالغنوشيناننذكونو

اللهأعاهوأالعاإنرآليسسلىيلىيراكماالعالمعكنواشركلهالعالم
لتءأسامايرآوكلوتحذيردرسنناوهناأامةالمصالحةفىنصيبهويأسى
بـحونمءالىاعتبرهاوكعميرآكيفةءاصصاالرضإنلتوقالمالمباالظنالمسجحية

لىلناءرياناليوالمالريقجالمةمنواحدتصةاآلننذكونحنوشرأالعالم
أهاءيثىعنأقولاالتعلتاقدالفورعلىفأجابجمميهـلةزهرهذهالناسأحد

الهراطقةدوقفلفعلباهذاكانلقذوالضالءاطألىالعمالمهذافىجهيلإنه

عالمهوالعالمهذاأنهىألالحهلكنواإليماندقياعهددواالذينالغنوشين
كوناهـاابيحفىداكانجميبةمةبطألنةإجمحابدمفدىمعالموهوالله
مامدةصامهةئناتمنةيهوبماناطقةحيةسنهلوقاتمنهفيكله

لبمآلالمماطهذهإنفيقولوغرلمجاصخبربتعبيرالفصلهذابولسوصيبئ4
وكيفأيضاءالسمافىءشىكلإلىامتدتبلاألركطعالءكاشحىققطتثهمل
كثيرفيهاشحذالعبارةوهذهماويةالموللممكائناتالسماويةءلألشياصالحةالمنت
تىثثاهبلىممقيهاواوذهجعقولهالمفسرينمن

هوقعواانفمهـهملرئالمىوالممماواألهاكنحقاإنهقائلفمن11آ
االفواهذهأيوبرسظفىواونةاللهمعوالمصاطءافداإلىاواحتاجوالخطية

عينيهفىطاهرةرغاسموأتوا81ة4أيربحماقةيفسبإرئكته

إلىتاجوااحأنفسهمالمالئحمتىانهعضيأالبراىكلنولهذا5151بأي
لصليبااطمصه

الذىالتعببرهذاأنالعظيبالمعرىالالموتىاورمجانوسواعتدأأ
وهوأوريجانوسوأعتقدالئكيتهءوباليمإلىإالإطاليااليشيرلسالراستعملة
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العالمتهايةفىأنوإفداماأهصواكمثريهـمنآلايامفكرىأعخطممئأخد
ملىالكفارىالمسيحيسوععلبوأسةاللهمعويتصالخونهئكتومإبليصسيفدى

يقصدلمالتعبيرهحذاأستعملهاعندبولعرأنثالثفريقرأىومقحىأأ
يظهرانانالرنالفخمالتـجرهذامنقصدهوكلالتحديدوجهءلنامكلئالض

الرأىبهذاالقائلونويرىإطالالءيثىينقصهاالحاقااكماالالـكاملةالمسيحكفاية
التعبيرلهذاقودقيعددإتخاذلةعاالخطأمقأنه

يرىوهوأرأميوسوأيدهترثيخوفىلىماالةوأطهـءاآلراألذوكأأو
إنلناسباألئ11مصالحةإلبالتهثالكىةامحليساقعبيريهمذاالمقكردأن

وتمردهمالماسثررةرواوأستناللهضدإهفحماألجلالناسلىءكضبواالمالئ

المسحلكنلىالوجودمنوبفناحهمالناساةهالشفىوركبموااطألقلماء
الحبهذاالتامىيحبالفيالاللهأترأواعفدماهالمالكمبأرالىالعكفارى

اإلدراكالفاممى

الوصباللهقصدىأنراسخاموإيهانابهنوهنماهنصنذمافإناألمركانوكميفعا

هوأصاالمصالحةءهذفىالواسطةوأنالمسجحيسوعفىلنفسهالناسيصاغأن
مـذهوأنأبعأدلمحجتهوالحدودالأنالساطعبالبرهانابينالذىالصايبعلى

ءعوأمخدعلءالمماوفىاألرضفىكونااكلإلىغتدالمصالحة

المصالحةزامأواهدف
تاةح2يم51اكمولوصى

دمهكلفهالذىللمصالحةبععليمحالمشقاماقدأسةاهوالمصاطةهدإنا
فيونجئموةلنالسهلوشأياوالءلومبألسينمقدهاللمهإلىيحضرنالكىنل01

اوإفاهكذايحجنااللهكانإذاأحدمنانقولأنالمههلهناللهمحبةفحكرة

ونستيدعأهمييةبذاتتاليفالخطةهعهالمصالحةإالشيئائايريدالاللمهاكان
بخالقهىةالحلكنيحبناالينالاللهأنواثقونونحنلنامحلوماملنهأن

ليغعلاقةالمطاطويةقعطيهاللإلنساناللهعبةحمضقةإتمستقيمخطعلذلك
المحبةيهذهقيليكماالحياةمسئوليةالعالمفىسمئولةأعظمعلميهحعإتهاءيشاها

واليتصورإللهفمناطنىعتنتألكاسهلالأمركلاللهمحجةتجملالمعانىامنبمعتى
اللهمحبةإننقولاخربمعتىلمكنناوالدينبرنةيومحفىبهمعرميناماههستقفأننا



هذهتثقلألكااالرالرجهعلبهانقومأنناعلميملاحكمنااألمورأطتي
اللهبمحبةالجديرداةيالخممعئوليةعلجاالضخمةشوايةالما

الثباتالتزامعايناآعكمعاإاماإللتنمـا7خرنوعصالحةولل2
ءالوالتئعطلمبالمصالحةإنلفيأفىءصاالايدأنفقدقالاإليمانفىووالرس

هاقاتمةاالظاللفىأوايهرفةاشم11ءوصفىكناءسوامناتطلبوالمصالخةلته
الذىءاوالفوةيخاةتثمرأنهاالمصالحةجمائبومناللهمحجةفىضاثةافقدالأن

يتهزهاالالذىءالرجاوإشعاععزعيفئال

دمةوااإلمتياز

نتقآاحورذؤأئفافيآآلجممافيأقزخلط7اذى

بانـكيبتئؤائذىنجمعنإلنجلفيبىجتفيخبأاصتذايل
ناألنجيمليالئنطىئهاتذييوهشتثاتاخادأنآصرثاأتأ

األنجيآلوئذافهوليشتذانمكشومالشزالثكمةتثييم
هزتهمألمائجالئاأزاداثذيطءاظهزييأيسيتذلط7اصةال

ئميرعخأتاؤةائدىأءاال8فيأمعراهذايىسيخنئمأئو
ينىييألتالطإننئحـلضنذلييهننآدىاتذىانهخإل8بزحا

مصمبئحآيذاأيختاتعثأخلفيائذىاألنزوخيتسهانمممبيح

بتؤيىينتلاثذىطيما
9اكولودس

لنقائصمملالمه3ومجنهفىأنهصىفهوءبفكربرئالفصلهذامىبوليبدأ

وقدتهكناييخلصلمالصاجاعللمجوعهاتلظهنفسيخالمسوعشداند



ستكونأنومجبواإلمتيدادءالجناإلىحاجةفىالكضإصةلعكنويهبمالفهاصها

حدودماقوسيعالكميسةصيدمإنسانكلفإنولهذاينرحةونتيةقوية
تكاةوانالجحاعهالطيكونءاألخطاهنوإنقاذهاإيماكاتئبميمات
لةتعتلاآلالممذهفإنيةواقضاأللمعلىلتثبلالضهيذامنىالتىلخدمة
ألنهوشرفيازامىإنهبةعقوىليالمصجولدهفىاأللمإننفسهالمهعحالألم
عالممملءفىيشمقك

كاتيسوعالربمنلهسلتالنىالخدمةجوهرأمامنابولممضعوهنا
العضورطوالمكتومافـلوسرأأجدولاكطشمافأللناسيقدمأناطدمةهذه

أنالسروهذاأالكعاتشمافهذاوكانالمعينالوقتفىاآلنأعانلكنهوواألجيال
وهذهنمكلفىإنسانلىكلأيكعاوءبلفقودمالليسلاإلنبهءرجامجد
إلىوهدملألممئجالمستدمإنهىالمسياإلبمانابولمأسداهابةجلخدمةأتكا

واحدةوألمةواحدلشبمكللهامةورومحبةأدتهبأنلةالقاةاالفكرةماألبد
اهنوألجلالميهودكماهوهمهولالمسيمحأنالقوىاالكقادبهذاالناسجهوااقد
لصارتبولسلوالألنهورسولنافديسناضاصمتىبملىبونعتبرأنلنامحق
همولهااألمممنغيرناوعلىعاينامحرهأنولالجديدايهوديةامنزوعايئالمسي
هبادئهساعتناقدا

ش

لىلسانكلبلمإنسانكليخذرأنامظهـاماهدفهيولسيضعوهكذا
يدأحمالفالكانلقدواللهحلمذاتوهوالىتجفىكامالإنسانكلويحضر

لليمهودىرفضغيرهآخرإنسانيأئصلةأيةللهيكونأنأبدأايهودىايقبللم
انئهعلىتجديفاكاناقدأيضااألممنصيبشيقهاأنالماظةالفكلةالرفضم

أنإنسانلمكليتاحوأنإنسانكهإلىاللهبحتاجانيهودىاليصدنهأمرآ
إنذارهيمكنسانإكلأندواليقيكـونوالمأيضااخنوسيونوااللهمنبيقت

ورهةافةلمعراأنعتقادالخنوصىاكانوكارأياللهاإليركاوإحضارهوتعاجه
األرستقراطجةتصاصأخمناكانبحدثمولوالثبةالصعومنيتكاالصصللق

اهيم



كتإبهقىليبمانوالترقالالكبيرةالعقولابأمنالختارةوالصفوةلروحية
أناستحـااحبحيثالحكةمنلهكانمعلماآلنفايةيظهولمداباإلىمدخل

يقومواأنالمعالينءعظمايحاوللمالخقيقةوفى4البثرئااجنسحكتهيعلم
صمعببأمصكةالحعلىالحصولانتمامايدركمونتواوالقبيلهذامقءبشى
اةاحااأناحةالصرلمحنتونالمعلءهوالواعترفالناسمنالعظاألبخميةإلأك

الحكةأنفيهجدالالالذكاالحقهووهذاالناسمنأالممفضلةلألنمليةهىالكاملة

العالمكلفىالوحيدءالمثىإننقولاآلخرالجانبهننناولكإنسانلليست

مفكرايكونأنإلسانلالكليطفلمثجالممخالصهوإنسمانكلليقعمالذى
طوفةكليتقنأنأإنسالكلتطيعينموال6إلساناكلتمنحلممواهبوهناك
أىيرواأنيقدرواوالاأللوانىبمصابونكعيرونومناكلعبةكلحتىأر

لمجـططاليماأللحانبصمممبونمصاغيرهمكثيرونوهشاكلىوجماللفنمعنى
واعظأأوباحمثاأوكاتجايكونأنإنسانكليقدروالعندهموجودلموسيفئا

الناسلحكهـلاتولمدرجاتهاأسفىالبثمريآلبةلاوختىأوامتكلماامغنأو
الموأهجساكمثرومايحالممميممهوععليةهىالناسلكلالموهوبهةالوحمدةالعطيةإن
أىيقدرالاتهإلمتيازاتااكثروهايمتلكهاأنأنسانكلأبدأيستظيعالالتى

دفمقدورليسالعالمهذافىتفعاتمصوهناكقهاقييجتلىأويهاتعيستأنإنسان
السارفاإلنجيلالخياراالبقدإنانلكلولكنايهاإيصعدأنإنسانكل

القداسقتعطىأقتستطيعالتىغيرةالموالمقوربنايسوعسمحافىاللهولمحبة
للحياة
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فيائااألصثخل

المحبةجهاد

فلؤيئئملجقيليجقادأىهشـتـؤاالقيـدأليقإق
ممتدانعفيهىؤءترؤاآالذينؤجمإلشألالؤصفيائذإن

ادمثاكولو

قىاإلخوةأجلمقبالحبالمتوقدإولسقبفنالحقليالهنااستارايرتفع

قديكنلموإنهمالذفيالمسيحييهطأجلمنعنيفاجهادأسوزإنهكولوس
جميعاءهوالعنويتحدثاصثولوسيينامعالالودكجهنويفملوجهوجهاراهم
قاربةاكالثالثالمدنمنالمجوعةتلكفىرهبفمنشخلوهووجههيروالمالذيئ

عةالودكانتولوسئوإسوهيرابواآلالودأوهىوممالسوادىفى

بالنسبةالنظرصوىفىإحداهماوكانتنهر11ءشأطىعليمتينقاإسرايو
هذوفىمعالعثرفهإةالةمساافهردشتبمافكولوصىأهالألخرى

يعصورهموهوتفكبرهفىوقامستبولسكاقالثالثالمدنفىالمسجحيينمن4ءالمجممو
يشتقالتىمةالمموهىقكلمفمالهاللخبهاداللمهايمستإقاآلوالذمنهنبأمامه

أصدقاثهألجكحاميهسموكةجمارلسبوإناألخيرالزحعندالثمديدالكربمنها
فىناىسبولعىكانالرسالةهذهكلتبحهيئبولسيقيمكانانذكـرآفيازبو

إشجهادهكانصورةفبأيةبالصريتتنتهىالتىالمحاكةشوقعاروها

إئسهكولومىإلىايذهبمشتاقانيسبوأناليدالصالةجهادكانا
للذين4بعيألوبرىمءلىويردالمضلينالمامينلمواجهةتواقاكانأنهالبد
نالسفىنبولبنلكنق11عنوينرقوناألكاذيببهذهيهفدعونكانوا

يقومأنيستطعلمالذىءوالمثىالصالةإاليعملهءشىاههأهيكنلموقتعليهومر
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ياجاجةالصالةدتيصارعلسبوكانهذألوألاللهيدىيينيتركاننجفسهه

عناظروفوأوالمسافاتالزمنيفصاناوغحدمايراهمأنعطعتلمالذيئألجل
دتهمءلمساواحدطريىإالأمامناقىالماضدةايدلمحمنمدأنانثماتاثالذين

األجايالمالدقىامراعباوذكنهذهنعطريئأوليكوأنويذخى

لبوكانلسبوذهنفىكانأخريادأإننقولانلنايجشوتد3
ينتظرالسزيودفىبرلسنآخرإنسانكأىاطجبامثماكلهلهإلسانا

المؤكدالموتعنتسفرأنالبدالمحاكةونتيجةآلخروقتمنروننأمامكةالمحا
عليهسهالنوداناامنمهربالجبانبدوريقويمأنعليهاسهلاقءكانوقد
ويتنحىكحالىيسموحيخذلأنيهعلسهالوكاناألمانفىبهاعتماأاشيتخلىأن
نآئجهءورايجركهذاتعرفاأنالمعرفةحقعرفبولسولكنقضيتهعن
الموشوننل6وأنكرهالمثجلعيوخذلولولإلخوافسجهباالحافجةخةوخ
فرةشهموتفيحعهكاتهامنفدوبهموتنخلعءفعفونالحديهةاسكأالتلكفى

يوتهمءاتجهتمنألجملولكنفقطألجانفسهيكنلمبولسجهادإنةللمقاومة
عندنذكرإذضعانحمسنونحناإليمانفىفموأبادآقااستبروهوالذيئوهنح

اةاوفىجهادناإنناإلكيتطلعونأناصاكشاتحياتنافىفاهوففأىاتكاذ

يمادااآلخريئوإبمانأيديخبينهىالمسيحكرامةإنبلمطألنفسنااني
رعايتناتحت

1األهيئةالكضيسةكالهات

قةيخنئيىكلهآخاقشقترةنمنئوبتتقرىيـت

كثثززخير5أئذضراخلتيمهؤاب7ااثهييريتثرتةالقغم

بكألمأخالعميمضئالهذاولانمآأؤإإؤاتةيافىممت

فيمتكئمىليتيمالضافيغامائحـننثإدقتممإفئقيت
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أتيمميحافيإيمآيكهآتةؤكلمكتمةقئؤنآظزاقرخـاوحهـ8ل

لجينءكلإئتأيي1اسفللزيثتشوخخأأنمقبفقكما
4دليقتفـآمءغئمحهكمآاإليمآدقفيطـإليقزمدتيمايجمآثةؤ

ياثئي
271يكولودمى

ىفىأننستطيعالصالةمـذهوفىالكنيسةجلصالههنابولسيرفع
واألةاحيةايسةاحاثزالتىإلهات11

برلسويحالجعةهبااقلهاأنهىاألمينللكنيسةاألولىمةالولا

إيسنادقكردتحهنباركاألصايةاصكلطةوابهمؤاهـتتعزىأوجعتتئملمكى
يئللمورصدءأمخصـليوشجاعةبثقةبصموقفهواجهةعلوتقويتهنانإ

كتيبةأنهىالماجةهذهعظيممعزىذاترائعةالسبةهفىكلمةلمذهاإلغريق
جندياقائدافأرسلالجنودمأجاعةالشوضاعتالمعفويةرونهادتنانيةيو

وتحولإليمثعباعةالعادتحنىيحدثهموأخذدويهماةإلىالفمجاعةحيدلباسال
ثمجعالتأوبالتعزالمقصودوالمههووهذابواسلجنودإلىالخائفونالجنود
توأجهأنتسعطيعقالاعآالثبتلكالمومننؤؤبءافأنلسبوصالةماأوكا
بجطولةموقفأى

وبدونبالمحبةمعأءاألعضاالترانهىاألمينةللصكنيسةاثانيةاإحالمةوا2

ليستقوإدارتهاسكني11سياسةإننيسةكإسمهءيثـماهناوثونيأنيمكنالالمحبة

منتمغيرقدءاألشجاهذهلهاقيمةالوطقوسهايالكنيسةوفرائضيةأهىبذات
الحكنيسةيهاتمتازالقادةالولمالهةاأمانمإلىمكانوكزمنلجازمن

وكدماالعكنيسةتجوتالمجةةدوتوعندهالإلخوةوالمحبةللهالمحبةقهىقيةالحقي

المسيحيسوعيكونالمحةتكونحثألنهيةقىدكنيسةتكونالمحبهنوجد
المحجةإله
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الحكةأنواعيكلبهزةتالكونأنهىاألمينةكيسةاالثالهةألمةواله
للحكةطاتثالثبولسلويستع

المعرفةتعنىأصلهافىوالكلمةالفهمكلمةمليصتالثاذالعددط111
يراجهناموقفكلعليةالهمميحايةاألوالدىابقتطمالمقدرقيوهىالتطيقية

إدأبرشأتلهـالىنجالمغوتقريروقفءأىتقديرعلىالموكدةالمقدرقىهىالحياةفي
مرقفأىتواجهأنيهاتستطيعالتىطليةالالمعرفةتملكالتىاالصيقيةالىممنيسة
إليهتدس

والملمالحكلكحوركالفيهمذخرإنهيسوعصبولسسولالويقولأيه
إدراكءلىالقدرةهواللميدنهمافرقهناكإذمتراذفتينليستاالكلمتاناوماتان
الحكأللىكنخاطفةوهضةمثلأماهنايبرقعندماأونسمعهأونراهعنهماالحق

اهينابىواالممقنعةجمجالطعنهوالدناعوتأييددقالبجانجهقوفالىءالقدرةما
الىفيةالحكأهاالخقاناإلنيستوعباالتىالوسيلةهوسا011الذكية
هيماالذىءللرجاسببايعهطىأنبهااإلنمـانيستطيع

ستأرفأنبهاتقدرأقاكةاقيقيةالحيسةالكهلدىونيذاوه

يعمهاالالنىالحكةالنظرجعيدةاالمعالماكةاافىممةهوقفكلفىتعرف
ىقىعندمابهوتتسمدقاطيهاتعزفاقمااالعريزيةكةاوعندهاوالتعصبالجهـل
المفكرةالالعقوأمحايبلدىوالمققاطاكالنىممةاطوعندهاتمممعهأوقاط

كحمابهاباألسخريخا17قاطتقدمأنتطيعقاقاوا

مذخرةكلمةوباستحمالهنالمسيمخرةذءءكةاطءهذكلإنبولسويقول
الختبحةيمةاطتعقأصايافىيهالىألنينافنوصرصدالىقويةبةضرإوجه

أنرأينالقدوالمسايحأسرارمنأسرهماالىممةههـلهنفإولذكاألظارعن
اكاصإإظأيساحمماكعثرطالمتمسعةاةاكلاكالعرفهابلزومدواءاضوصيينال

أىفوسكأبوإنهايكـباءهذعنوقالواكتهمقىوضعوهاالتىالمعرفة

هاأأنغلهميقولبهوكأفىالناسءوبسطابالفعامهونعنالختايةاالسفار
معرفتنفلنانحنماأمااديينء11ألناعياصيهونعنانحفدآلوهـماحكتملكمونننوش11
ولذلكيمحالىفىنحبأةإكاتعبدقوالمالكعتبفىمحبأةستأرقتناءممنل
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محجوسرأيمةإسييماحقمكانكلفىالناسلمكلومملنةمفتوحةى

صعالمعلنسرهوبلايونامن

باألمينةالكنبعمةعالمات

عتا237سىلوكو

التعاليممقاومةقدرةلهاأنهاألمينةةصكنيبعةالراالفةاله4
قأايكالميخدعوهاأنالناسيحثااليقدراهكلتكونأنومجبءالمضلة

اللبقالمحاىيستيماعصاكمالمحاساحأتمنمأخوذاقاقةووالمداهنة
العدالةيدمنالمجرميخرجأنويقدرصورةأصمئفىراألموأردايضعأن
واألقاوفلالمموهةعاإىتصكاالةبالحقتتمسدلنعبقيقيةاالكتيسةإن
لخادعةا

إنالجندىتدريبلهايكونأنههاألمعنةةمللكنيالخإمسسةالعالمة5

كلمتانيةوالمتاالترتيبوكالولوسيينالإبماننةومتابترتيبلسماعهفرحهولس

والمكنيسةللمرتبالتنظيمأوالرتبةمنمأنجوذةترتيمبلكلمةقابيتانحر
يدييننهمفىإنسانوكلرتبةفوقرتبةتجامىمنتظمأجايثعاتكونأنمجب

مجياحمصناتعتىفهىالمآنةكامةأهاالقيمادةأوأهىيطيعومستعدكاغبأس
صفوفتكونأنيجـاسصكنالداخلوفىامواهجلتأمامعيتزشالوقجلقا

والمدربالمرتبافىيسنةومتاتذجاقىلقويةنةومتاتيةص

اللسيحفئتكونأنيخاحماكاأناألميمنةللكنيسيةالسادسةالعالمة6

الشعورقىتقفىأنعبكلهاوحياتهمالمسيمفىيسلعكواأنيجتبأصماوها
وأمامناالمسيحفى4ومبأمهأصلةالحياةتكونأنعبالممميمحمجفثورالداصم
اةجشمحهاتوصفمااقامةكا11ممهللتأصللةالمستحهمةقالصورتانهنا

يهايوصفاقالكلمةهاءالبهـناللسعتحلةوالمكلمةاألرضفىيقةالجذورما

مححقيعدلماءمةالعظياجمرةثجذودالتتأصـلوكماومتينفوىأساساءمقامبايه
عيمالمفىيتأصلأناللسيخىيابنىهكذاكذاممامنهادوتساألرضباطنفى
اساسلىمبقألنهيتاثاالتيقوموكماوفوكاإتهمصدرجعالممهممونق



بلألإنمانقوةءلىالةمزسصاألنصفةطأيةضمدقوإسيحةاالحياةهكذاوى

المسيحههتانةأساسوهوالمسيحيةالحياممدرهوالمسنحإنحمابةقىلء

إنهاؤسالتهالذىباإليماقتمسكهاهىاألمينةللحكنيماسةالهـابعةالعالمه7

أنومجبقعلمتهالذىاإليمانواليمالمسعنقبلتهالذىالتعليماأبدأىتانال
كلفىىلماقااالجامدةيةاألرثوذكسيعقالباإليمانابهسكاصأنجمدأيالحـظ
هـذفىبولسأنجيدأنذكرونحنهرطقةءىقكرصكلوفئضاللةتغيير

مىكماتبقىمعيهـنةعقاثدهناككنواالميحيسوعكأجديأتفكيرأيفكرالرسالة
رحلتهفييتهذقدبولسإناألجدالمرعلميرالتيعتريهافالاعتقادلمكلأساسا
يقبلالوالذىيتغيرالالذىيالحقوينتهىييبدأدائمالكنهوجديدطرقاالفكربة

انجمفىظهرالذىأللهاهوحاوعيأنوهوالتغيير

ايدالمتقالشكربروحامتالؤهاهالهاألمجةللحكتيسةالثافنةالالسة8

آليالمسياورإةلحنفىئمةلدا1األصيلةمةالنو5ثعكراتقديمإدطوالمتفاضل
ضرهـبسلوككلونهايةغايةهورالشمتقليمإنالصددبهذايتنوتالليض

هويحىاللدىالوحيدماالهإنباالعمالأوبالـكالمرالعثمتقديمكاقءسوا
يظهروأنالنعمةفيأوالطيةفىتهاهاصنعهكلوعنللهشكرهعنيعهران

العبدذللثكانيليحياممأيبكتيتوسيكنلمأوبجـاةمهبكلءسواالشكرهذا
الوثنيةفىاآلدابىمعلمهءعنطاصئآلىواصارالذىمماالفئيلجموزءإاجاألس
أنجموزرجلوأنالىعمنىيئكيمفالمجملةالعيارهذهأحاديثهيععقفىقالوقد

لغضيتميجعةولولبالبللصدحتبابيالكنتلوبلسانىإالللهللمديماغانىأغنى
هوهذااللهبحمددائماأسبهعأنعلوجحبهلذللثعاقلكاقكنىوأالجعامثل
وأمألهأنلىأعطىفدالماطكزىمىعنأتخلىلنوبهفايمأناالذىلمماص

دتهروالشاطديقديمفىىمأصواتكمتضمواانأناشدكم

اطصدتقديمفىيتوقفوالينقطعاللحناحياتهمنيجعلأنالمسيحيىلماءو
ءوسممابغقمجزلهمماالتىالركلتالءدتهوالثمكر
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اللسميحضافات

زوليؤبتيانقفمتقةكبيتولءأإممولتالأناتظروا

متتؤآلجننآأتااأزكآدطقسكمإيىاأتقلياضتمبأمإلي
ؤائـتماشددفوبالماهفيصهل4ةتييهقإنهصيأا

مااوؤهصالطآلطإهتةليالفيزأشهؤائذىبكئوؤون

ائتشرةخطأيآمفيخغيضإءوعتمتكزءإصيهتئتم
ثمةأيجهآأجمأاديةأتةئىافيضقهييقفئفيةءيحائتبيجمتآلط
كئصئهؤإداألفؤابنءأقآتـهالذىامهضـإليإيمآدب4كلأيفال
آيهئمأشاتهةإكئمأرريهيخفؤغتفهالخطافيأنواتا

ائذىعياثبقؤاةىمخآائذىالعئذتحآإدانهطآيآهيئيف
يهببالضملإيأةممتمرآالؤمتعلميئزقغةؤقذتنآذاءن

ييمايخهاافاجهآزأزصأهقآلصادضؤاازتآصتابادإدص

نأؤةثزبأؤاكإلفيدسأغآصألخغءقال
ةيئأةااألئوليلفجمةإيأاشنجتأؤهالليأؤجما
فالآءزاالفآتةأخدكئمعئثىءآلعءقيمهههأتجستداؤأما

باعإالاة2قخظتنهتافتدايخألفيأهالبهةاؤجمبآدةؤاصئعاا
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هثءائذىبالزأيىشـتممئلمئؤغةؤانخهممذىذفييمايختلثه

ءألئهوأيننهوإآؤفقتزروؤاززاؤزفي4يمنآعيائخسذلةفي

قياذاآانعآصهـآلطاغنضانفتتمئئمتدةتحإلطإذا
آنئالاهنقرائمكلةصئقركنآأهاافيونقائيكائـئئء

ثآليأالفيإيخةفهاءيئائيىيبسنؤالتذقؤال

ادمجتةيئلهآأيأااييؤمأليمؤضايآبتء
إشبآيمةفيينمأيإجمةتينمنأخممتاؤتفروؤاصئجنآفاة

4مرأبذال

283يمىلوكو

كتبهاالتىالفصولأصهمنهولناالمسبةباالفصلهذاأنفىشلمنها
عوهيالذينكولويىأولعندالوضوحكلواضحاكلنولعلةالرسوللسبو
البدايةمندحامهاهوكيلالفهذأفهيافىالصعوبةووجهةمىألولقوأوهأو
فىنمـايية11حياةلىءيثخأرآكانالذىالمضلالتعليمإلىدإشاراتالهايةالى

وألجملإتعايماهذاعرىقماإتفصيلوألتحديدبانعرفالوشكقىكولو
أصلأهامهنواققاطدسإالاأماايسولناغامضةاإلشارالقإنفاء

ذاميتضمنههااآلنوسندرسكابوراهـيعقولهمتامأأفوه3فمفقدىكولو
أنبعدوكولوسىفىالكتكيانتهدديتكااقأقييمالرراألفمنالفصل
القادمةاقصيرةاولممالفىإفاضةبأكثرسندرس4إيلةءاثخطرةقاقىا

أنأرادواالكذبةاالمعلمينءهوالأنهوأمامنايتحـعالدىححداءالمثىإن

وحإأنيعاموننوأوكاممسيخإضافاشالجتهيمكنماتمالوسيوناكلايقجل
يرةكلدالهرنبواحدأكانإلملم11إنمرداشاوةياكاةايسوحهـالمصدح
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واإللهيةالمالتكيةالقواتوموفةوخدمةملمبادةالضرورىمنكانوأنهلله

إضافاتخىالفصلهذاخأللمننرىأنونشطحعهإإإلضاقةاألخرى
بهماينادونالكذبةالمعامونءالهقكانللمسيم

أنرأيهممنوكان8عتإضافييةاقلسفةالناسيعلصراأنواأرافىا
إلىويحتاجكافيايكنلماإلبرجملفىودوسكيـوعبهكرزالذىبسيط11اقى
اإلنسانعلاألمورأشقمنكانالذىالفلسفىالفكرمنموسعطامهـوكلتهملئه

املمافىونالراسضإالإممترصهوالتهينىأنابيهطا

ونحن8عدالنجومأسراردراسةلىءالناسايقـمأنأرادوا2
األرواحأنهاالظنأغلبلكنوالعالمبأركانودالمقصهوهاقياقدنعرفال

يقولونونالمعاءهؤالوكانمانبمواايالكوألخمصباوممؤنللهامنصريةاي

علئممافوقحاصةمعرفةإلىحاجةفىقهمولذلدانـاسأءلىتأثيرجومللهإن
النجومسلطانمقرروالجيسوع

يثنلمإيمانفا11عدحىمالممالىءختانايفرضواأندوأوأرا3
تغييرعلتحلأنيمكنهالىابىفىلالمةبفإنهإلالختانيضافأنويجبكافيا

إلبهجممافةاألفللماءأواقإبا

م6103مكدامقشفاوهدللزىلماتوتئأيينأقوخوايأنوأرادوا4

ويربيوكلأنبهـبعماءخااإلوااموانهيناواعأكلضعواثأنأرادوا
أينالقواكلإلىالعودةوبحبمماماعكوامحاداألءفىممارصغاباالوأجماألياهاشأءو

ايهاإأخرىأشافةاإصح5املعلباصةالحناقديمه11انهوديةاس

ماهويوعأنيعاموننواكهـا71عدالمالئادةعالإدأرادوا5
ودىأتومجبوالناساللهبيقوسطينإامتىكجرعددهنطفةواحإال

والخدمةألبادةفروضءييماإاوسهاءهؤاللجىج

4الغنوسيينمزيجـاكانتاقعاليمتلكأنمهولةبئرىأنالناويمكننا
ايتقشفأقاالغنوسيةمنهباشرةيأتيانوالشجيمالعقليةفالمعرفةديةايوا

أنحدثوالذىاليهوديةمنمباشرفتأنىوالثرابلطامباصةاولانينوايقو
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منهعددأوأنلياإلنسإلىإلفافةياللخلألصالرمةالمعرفةأناعتقدوالغنوسيين

المعرفةمنىثركأليستالمطلوبةالمعرفةأنوأعلنوانوسيهينالإلىمواانفودالي

فىالكذبةالمطمينتعاليمجمتلماذايوضحوهذااليهوديةيةالدياتقدمهااا
ايهوديةاوكارساتالغنوسيةعقائدبينكلولر

ايموتياالمميههـعيسوعأنانالمضاءهوالليمكافىإيقيناعلمنعلمهالذىءىواله
الخالصكمانيةذاتهآفىليستالمسيـهـحيمهـموعوعملالمسيحلمجوع

حدةلءصلالفهذاءاأصمنءبركلاآلنولنأخذ

وأنجومقاليدالت

لجلبأليرؤيثبانقفسأقةمسبيكئميهأخايكونآلأناماتط
خإنضيمهتؤتنيمنانتالمأزكتآلقتخمتالئاميييدتقضهشت

ضئوووشؤأثهتديمجلاألهوتاءيلكثالقيهيبئتإ

طالقؤسليآشةلم3يـلزأنىهؤىالةييه

2801سـاكولو

ذرعفياصثذبةاالمعاميهطءهؤالالهدافأالمماواضىورةصبرساسبويجدأ
دالنااجمدتةصبباطليخروروبالفلسفةأحديسبمأنمنكواوحممافىينءالمؤ

ىلىيةلوأمةشأرعاياأخذهواوايخالمحممشـاإيمياوالعالمأركانحهمصب
األسىهدعاةلسإفنظفىالمصاوكمانءاالرتاداجماياملكماومعاملتهمهاأمس

قاسيةجموديةأحضانفىيرتمونوالحويةءافدااأرتجتنسحواانبعصـدإذالشديد

تعليمإلىأضافهـةباالزهةاكهايدعونمةفلفيعرضوننهـالمعلهءومزالةإبىجلى
نجيلاألااتوثالمممه

جمنىمتمعليأنالغخوسيونءىإدبشرىبتقليدتسلوهافلسفةإنهـاا
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لمكلماتالهذهإناوقاكءساوبومتىلمربمشفاهايمصوعقالهاأقواللمما
الختارينمنقاميالعددآبهااختصاوإالجهورأمامالفيةءالميمبهايطق
سول4مررآلأقوالعندفئالهمأتعابأنإكليناءهؤالتهمسبوجمادرلـي
إيستوالبئرىالعقلإنتاجمقوههالمقدسةاألسفارفىأساسوالكانلها

ومحاربةيالقديمبثاالتلقمنكهذافواليقولاللسبوواللهمممةمنرسالة

الفإذامصجحياتعليميايعتبرالتعليمكالأنمجاهرةبكليانأنيريدبلالجديد
األساسةالمقدسالكتابقءحقا

المفمسروننافثمهاقعبيروهذاالعالمهذايأركمالتطالهافةفاسوهط3
معنيهنملساألركانمةوحقيقتهمماشدفاالالشلكنناوثيرآ

فئعادةتستعيلماوبهسصففىءاألشياوضعهواألولالمعنى11
توضعاااألببهديةاطووفإلىتشيرباألولعكهايانتظاهالجنوديفتص

الخطواتعلىيلملقدأومنتظمةوفصأوواحدفنهاصيقوتفبترتلب

إنالمعنىبهذالهميقولبولسولعليعالموافهمنموضموعأىيحثاألولية
وسقيقةلكميقدموتهااقالمعرفقافىمتمحرومبأبدعونالكذبةينالمعلءوال
القرائحإنتاجصورهاأحصعنفىألحمماالنفسالتهذبأوليةطآلمعرفتهمأناألمص

الرفةاعلىتحصلوالنءءيااألدينعااءهؤالإلىقلوبكمجنحتوإذااليشرية
كانهضالةيدائيةمعرفةأيديهماعلىوتتلقونءالوراإلىستعودونإنكمبلهيقةءاا

ءهواليسماإلىءصغافياإنطويلزمنمنظهوركمءوراخارحوهاأنيجب
فى4ةالخقالمعرفةإناألهامإلىالءالوراإلىخطوةإالهوهافلسفةالمعلون

سواهالالمسيميسوع

وءللاللمالعنصريةرواحاوهويانمعنهاأركانلكلمةولسكنأأ
اليومإلىالناصبضيزالوالوالمكواكبجوماكأرواحاطصوصوجه

النجومتنبواتعنندالجراماتنمفرهمغفبمثويقرأواجديةبصورةالشجـيمصونيت
اومالهمللكاهثدهمأأنحتىمرموقةنةمامديماالعالمفىللتنحانكلهم

لىوءقيحرطسوأكمقجصرإوسيوأهثالالرجالظلىءصعظيمتأثيرلهوكان
فسباسجانمثلالمتزنةالعقولأمحابل3وطيماريوسمثلالساخرفيالفالسفة
اسكندروكانالنجوماستشاربرغهنواحدةخطوةطرالييكونوالمءهوال
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برجفىيولدأنساناإلاتفتماوإذاجمومالىيتأجمرحاذهأاضقادآيضقدألكبر
نحسااكلهاحمياتهؤتالنحسبرجفىولدوإذااصلىياةمدىاسعداصالفهاسعدا

مالنبلهميظهروانتظرواصصرمالنزافمبوائحاحأثروعلمارادواوإذاءيوصاو
ابمأثيرمصائرهمررى11المطلقةيةالجباقوةاقبضةفىأكمالناسحاوأالمممعيد
كلمةالىمعنىبكلومناآسسبىالناسكانالنجوم

أملةيبارلهمحوناوإكمينالمساالناسءهؤفى6منالغنوفونيقتربوهنا
يىالوحماإلحتمالذاماانجوماتفرضهالذىءالسيمالمصيرشالنجاةاحتمالئ

المعرفةمنأكبيرجانببإتقانإلزامممعلهمايلقنواقهاالسركلماتحفظفىهو
صإأوةشافاستخيصءلىالةدرةاالأنوازالتىالغامضةوالمعأليمالعريهة
ازةشخصيةلسجعيهسوعإنيقولونوكانواالفاشموسلطاتهاالنجوم

مقينجيمأنوسعهفىإسولكقكخيرةأقضااللكميسدىأنويستطيم
قجضهاشويربمألكفيلةاألسرارفقطعنولدينالكمالنجوهاشعباد

كولوسدقىالموشونأيهاأنتماضاللةاهذهلءبولسردوكانللساتدة
فيألنممهكونافىقوةكلعلماطرليهمالمسيمكماثنرأءلثىإلىحاجةقىلستم
اجمجعقخاأللةوسيادةسلطانكلراسهواالهوتااءكليحل

ءاصرلسبونلوإضايماوتإضافثةدنالممفةونالغنوسجلونالمقدم
أشتقدرونوالياسرهاصكونافىءجزأىأوقوةآلأءلماةالمنتالمسيمكفاية

واحمدآنفىالنجومأثيروميعللمبمسئـانئدواتعت

الحقيقاوعرالحقيقىهانا

خطايآنمبملمجلئحولةغئزقمفنؤعأيختآئـنمآأؤب
اأتحهيرةةأةافيةكلذقؤففئةخىمانةآتبرمثمرأا

ابقىاألينأقآتائدىافيماكلالطيإيتهناأئهنةاهزيها
ا011ىكولوي
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قاناطوكانتاناطبوجوباألمميينالمسجيينرنلبيطااعكماللاومعلمان

هواهلىإلبراهيماللهقوللماءتاناأمصفىاتندهـواسالختاراللهشعبمة3اء
ذكوكلهنبميخقنبعدكمنالىوبهينوبيخكميينىتكفظونهالذىعهدى

7101تكويئينكموببينىدلألمةءثونفغرتكملحفىكأرنفئ
اقال01اطتانموضوعقىفريقينإلىالناصانقماإلسرأتيماالتاريحغعصوركلوفى
تاناطوإلطاللهمعصالاإلامورإضاحكافذاتهحدفىتاناطإنمنهمقرقي

نساناإلونيأنماالإنهإمولاررإلىكادواللوبالمطكلهوسدىا
اوعلىالمفـكرفيكيارلكنووناومحنهياإسراثيملكانطالمايثيريرآاولحأصا

االختالفهكليخظفرخ7ىأرلهماكاءإاثرأوكلجاراسرائيهلىفىنثالروامـادةا
تالقالخكلمةنفسلواوأشكللهمأملمالقدسالروحكالبماحوبابقالساالرأىص

اقلباوكما621خروجءالغاماالشفاهعنفتحدثواءوجرىجديدمنى

036تثنية4479حزقيال6211انالوإااألظفالقلبوالختبرن

إجراالفمكرقادةعندالختانيكنلم6011إرسءالغلفااألذنوتكلثراص
عالمةالختانكاكاحياتهوفىقاجهفىتغييرحدوثبلاإلنسانجسدفىةمحام

ءلثىاىلئطافىبملمدالجختانفىيكنلمإسالتكلولـكنللهمكرسإنسان
كرسااإلنسانإةءمقاللهإرادةمعآنانا

بولهمياجوابيزالالوهوالماضيةالقرونفىءاألنبيهاجوابهووهذا

أتيجبكىوبالنتانليونتطاأدتمأخوىخيارةلهمقالالضأللمعلهئإلى
المعنىيماإاإللممانمدجشقطعةإزالةبهيقصدالتاناطأنأذمانكمفىتقريس
دبوويراصلاللهمعيتعارضالبئممريةكعاطمافىءشىأىإزالةهولهقىضاس

أنىيستطيعكاهنوأىذلكلىءاقادراهو2وحديمسوعوإنقائالحدفي
أىاإلنسانحياةمنينتزعأنقاد11هووحلمهالمسجحولكنالختانبعمليةيقوم
للهمدعإبناكونمةأنعلمايطلهءشى

بلهأنظرياليسمل115ذاهإنلمحمفيقولذلكمندأبإلىبولمويمض
نذكرأنيجبالمعموديةدةعقىنفكررعندهاوديةالىفىلكمتمإذواقكليا

الناممكاناليومالمرسياتلنحقولكمااألولىالكنيسةعهدنحأولءاشيياثةكى
ويتخذوزحياةالقديمطريهميبنكمونوكانوالسيحيةإلىلوثذآلاقنوأيأتونأ
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قرارهمنشيمخدكوديةالمهبقولهموكانوا4ورثمعرفةدالجديدالطؤق
تمارسولماألطفالممموديةأياملقبميحدثهذاوكانوتأنووعابتطوح

واقعةحقيقةجحيةاألةتصيرالعاأنلفيتتمأنممكنأيكنولملألطفالموديهمه
المسجحيةاونيدالخاسكاماندءاحدقدإولسعنهيتحدثالذىاهلىوكل

كيانالمسيحةااماثلةيصيرأناوفيأفراثآ

ءأفاذكرناكاءاشياثةيعنعبهـارةجمحيةالمسأةثأولفىوديةالماوكا

المعموديةوكانتلتعليمبانةبنمةالمعصرديةهوكالعينالبامعموديةأتاكا
ممالكأذللثكانحجماالكلهبالتغطس

فعىللياهوكانتظاهرأكانيولسأيامفىدديهك11رمزقإمماولذلك
إلىفامقدكانلوكاءالمامنيخرجثمالفماتقدكانلوكااإلنسانرام

علجعتهيدةابئباةاطأهامهوأمقدتميتةالقديمةحياتهوأصجحتيدةابىالحياة
جديدةحياةمجيماجمديدأإنساناروطوولتسكتالقديمه

طدضتتصقيقةيصبحالرمزهذأأنأذهانناعنيعيبأنيجبالئول
امةوقوتءوبحياةقويا2اغتقاداإلؤساناعتقدإذاحتهيقةإلىيتحرلكاطواحد

اللمهبقوةاإلنسانأإذامبماركةضقةإلىيتحولالرمزهذانحالممىيسوع

دالميعهاإلفسانكائمواتامنالمسيحيسوحاناضهالتىالقوةؤلكالصالة
واتءاألن4وافااطايبافىيحالموعإصمندتاقااوةاةاأنيومن

اوءحىامممييهوالمعكانتوعيممهءحفعلمتهثالعهتفعلأنتستطيع
فىوربه6سيدحءإثمتركأنومجبوقامهاتحالمسمأناهنألنهوفياهة
االختـارهذا

الختانولكنالختانصتتحدثونأنتمإعيناءلهواليقولولسببكأنى
المعموديةفىللميصيحمعثانيةويقوماناإللميموتعضـدماهوداواالحقيئ

بجدةءالوباالييكلهااطأطثةيعتهطباعبانتلكنوضمدمنءجزبنرعالي
المهوبعدأسةاطياة
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الظاقرلغفران

قعهأخيآكنمجمئمختؤغقفانهطأيأفاأفؤايمكصشنمؤإد
فيغقيضآائذىالمفككآإديآالخطتحيـيعئمتفسآتحا

إئافممتثزاطأوصامنوقتهاؤقدلنآعنداكاقائدىفيأفزاا

ظآيزاحهآزاأشهرغؤالسمآلهالزيآهصابزدإدإمئييبيبا

ييليهي
31ـ31يكولولهمثا

لويستع4وافعيصورأقكلرهمعنيعبرونوعاظ1المعاليهاءعنطيكلدإ
منوالمقعردللناسللسيعفىاللهعملماذاليبينللصوهذهمقسسملةجمولس

اإلناناإليميحتاجماوكلهبمكنماكلخملالمهـميمأنلهريأناصوراهذه
ويستخدمكامخالصاالناسلعخليصأخرفيءوسطاأىإلىحاجةهناكفلمايا

معبرةورصثالثهنا

عنزوافعاحمقةمغلبةالخطيةغلشهمبخطاياهمفىأمواتاالناسكانا

لهتمفيطيةالمصكقدآوولك4أفىقيفقدلألاإقالبلماآصسالمإوفوسلأمحطيم
وأعالهمالخطيةسلطانمنوانقذهمجهالخطعقابمناالناسحررطلةوييسوع
ونفخمواتامنأقامهمإنهيمقاأنيمكنحمغهوعررةولشهيطةجديدهحياه
همفقطداليهوأنالقديماالعتقادفىفقدذلكعنوفضالجديدصياةفيهم

للميمقوةولكنلهماصاشعباواقناهمأللهاختارالذفياللهعندءاإلعزا
يطعلمالذىلإلنسانالختونغبرلألىحنىأيفماتطىقدوالمكفرةنلصةاا

الحياةوهتافاالقوةأحمالمنهوللمسيحلإناإلطالقءلىيدءأىمعهلته

أنلهميحقالالذينأولثدإلىوصكالقامةالنهأعمادهناأيضاوهوسالموق
اللهمنفعكاللنتظروا
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الالممحاقدممجللمسيسوعإنوضوحاأهامناتزداداصورةاولكن
اإلكامئمةمحاقدأخرىبارةأوالضدأكانالذىالفرائضخاكلعايخاالذى
دوتضاألموسرائض9ءلماالمبندآلاإلتهامقائمةبهانقر11ديوهفيهاالممثبت

يونانيتينعالكلمتيناكلالصورذ

اضدناالمدونةالديرنكشفأوضدناكانالذىلىالصعقبولسيتحدث111
شمخمصىإقراروهوأتوجرافمعناهالمصكنانيةاليزوالكلثةالشحىبإتصرارنا
خطاياوتراالدينءوفاشوجمزهللدالقبدينهمعترفايدهيخعاإلنسانيكتبه
إنالؤلهمكنمناذلكوقضالصدتهالدبونمفيلةطوقائمةفكزنتالناس

ةأنةهصمـأأثثرماقدثاالعدويريناكبميىاالدفييهذاصرمحااعترفوااناسا
خروجعفظوهالمإذااللعناتمعالتنحبأناأواللهأواهصدعواإدممزائل

كنثولماألممصورةنرىالجديدالعدوفى734162شيخةيم42
موبااناموساالميهمكانكنواودكانكماالمـكضوباللهناموسلديهم

24151روميةمحعجةأومششكجةماداخفىكلمهماشوضفلموبهمفى
الديئذلكوعرفواظاياهمممبببراللهنحوالدفيلةطاتوتوافعينالناسكان

قدنوالوكايهاونمقروهمضدهمموجهةاإلتهامعريضةكانتبهوأعترفوا
قاصعيااصءبإهضاعواو

يعدولماإلتهاممكريفةمحاتداللهإتالثاؤيةظيحةءاامةالكلتأقثمأ
اللهرحمةنفهمأناستطحنانافىإيىاااأصهكلفىالىءهذةفوإذاأفىلها

01الحيوأناتلودعالأوالبردىاوراقصكلقديماتكعتبالتالممأكاءالمذهلة
االقديمبراطواالتفريطعدماءمحرصونكانواذلكولالغةإظوكاـأت

الامشهديرؤللوتوفيرآآبالحكانالوأحيا4تثتهادةمنإخا

المكأبةفتزولاإلسفتيمنبقثامةبةاعتاايدحوأنبعدقالرقىأوالبردىأوراق

جملألعاإذجمةامالمحرحمتهاللمهفعلهماوهذاءيشاماعايايكتبئمتمامااألولى
الإعافىأفىلهايققلماماعوآخطايانا

ااالتهامعريضةيدهذأخالمإنذللثمنأيعدإلىيمضىبولسولكنأإ
اأصياوفانونءإلغاأرادواإذامأاقديالعرفوجرىادلبافىوصرها
صاصليحالىصايبءلومهمارأهويدصونةاطلوحةسونهيرفعنوا
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االتهامهدااو4قدرقدصعداماحكمأنلوكاضدناالموجهاإلتهامفحة
نعدفلممناطدهورمناكيثعبحهوزالصيبكلحتفهواقىوجودلهيكنأكأنه
اطمؤثىالهرءويهراالأعفىوقتشبحمثبولسأناناويجدثايخةةهصنراه
نةالدينوالمسيحصيبفىاللهأزالفشناالتىورالمنلسلةامما5هذوجدحتى

تهازأزفياهاوناماأصاهاوضدناقائمةكانتا

كانتهاماوهذاالذنونةهدهإناايممعاأسمىفىالرةامااآلءالهىوهذه
وأخذالناموسحكمتحللناسنالمسعحءمجىلودبالناموسفرائضاءأمبن

الناموسد5التهىتداآلنكنوافاموسوأحممكامتنظماتمنقوتهاإلتهام
واقفألنهاآلنرربىأمجرشاموساكمسرالذىالاإلنىوإلسبئافاعهدءوجا

يهودأنعإسوهوقاثالضلىلكنهودتهإفيإالانالومااللهرحمةأهام
بجاكلمناللهاآلنهإاطثاوآدإأبيتإلى

إنبوأسذاكرةضحةلىءبالعانتبهقأخرىآلبعظكلمةتزالوال3

هنهنتوأسراهادلى5فىوجمعلبماسمالطينواالرياساتدجزقدلمجوح
لإليقاعبصةمترلهرهةلإللهمانديةمعاالوالشثريرةالاحاألرووالشياطين

سلثاإنمغاقماكلمنهابرفىوآلىافاآلشلبةجمجاغلبهايصثوعنلعوبه
زومالمامدواقراسلإداوااأليسالحةنزعهىريدحاإتاؤتعهالمصطحةاوا

واقتادهموالعارألخزىتفمووأوقفهمشوكشهممروكمأذلهميسوعوهكذأ
رومافىقاإنتصارورةمنأصمأخوذةورةوالثءالمنتصرموكجهفىءأذالأسرى

بهاوشهبقودأنلهامسموكانمبينانصرأبحرزالرومانىاقائداكانوعندما
وانتصرأذالمالذينوالناسوالقادةيمميرالمؤكخلفهمنوماشرشومارعفىالمنتصرة
وكائمهأسراهاكملىءتدلجبياهمعلخاصةبسمةسموننوايوعليم

بانتصارهمشعقيالذىقائدالظافر11إصموععنبهاليعبرالصورةيهذهيستعينوبرلس
افرمواتوخضوعتذللفىييرانتصارهموكمبوفىثمعوبعاكل

عهنكلطواهمكىبداإلىهغلويهين

فاطظيةحالملعملالمثلهآآلكفاية11لسبورريةالوامحالصورهذهفىوهنا
حاجةفىامناذلدمنأثثرءلشيإلىحاجةلناوليساوبمفروالمغفورة
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أنتدشـهاجمعنشوفة11اماهءشىيتجقولمهينالغنزيمهءوالوسطاالخنـوسيةرفةالملي
األمملالوجهعالءشىيكلبمفردهقامأنحالهسىسبئااقددالناسطهتة

ءاإوراجـوالرأوانثسمة

يماينأؤشهرتأؤليأغفيأخددتيخيممئمتآلف
ؤأناهذثهانعـباألئوليانجمةائتههتإلفيؤ3آللي5اؤدصكه

الئؤاصئينيزايخئاعآتةاأخدسزبمئخآلقألثمييحابههمتذ

تليخيخأإآلبامثتيماخاظرأتافياصالآلذءأتالجمهةاإدؤء

الجستلفيمئهائذىأنيياشتمئكؤغةزاتجممتإلئيذة
ثيماانكلوااةوثولققريماززاتئءتزإطلفا

تياداآاأاأزكالطكنشمهأتاختمكلقدصثئئم3ثإدأ

ؤآلآلتمقمنعققراعقخكئفرفنانعآتمفيغائشئونكـائكئم
ضستتييآلاإلقييفهمائاكغقيائقمنقؤآلقتئ

ؤتؤامئعإيتةإدةيخةصكأتاآائقالئاممامؤشآؤضايا
ءاقعثراإءجهةنضاتةيصلئعساتجستدؤقفيى

6132مىلهلوكو

فىالميؤمنينبولسمحذروفيهيةأساسغوسيةكلربأفىافصلااهنىيتشابك

صئمهممارسةأناسآسكلىاشوسيةاارماتالبعضورااإلنقيادمنكولوسى
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ءوراومزاإليمانسجاةفىءالوراالعمرجوهويلاألمامللىتقدماليسامقازر

وجمةغممارساتأربعحنإتالهذه

المسموحاتطومواعةقواثمفىفرضوكاناثالفنوحمداترهافيناكا

اطعامافوانالينإلىرجوعاذاهوكانامربإكثوااألكلأصمافيمبنوالثفوعات
يعتبرونميوناننواكانرأيناوكاوالنحجسألطاهـرقءإلةالطوتمياوقواايهوديةا

4شرصسداأنمماوشرأيضاقالجسدشرالمادةأنياوشرأكلهاالمادة

مقضاربتاناننتيذلكعنفنتج

فىستكناإذاكاينابأسوالوزناإيييمنةفالشر4الجسدأنبما111
أسأناأواسقعمالهأحسناإنعنسدناافصيمانشر4المجمدأنرمماالجسديثهوات
لهاضي

فجبشر4الجسدأنبكابقةاسااالنتجةعقعتلفالثانيةوالنتججةأررأ
منرغبةكلبيوتةطلبكللهويرفضمجاطبالويضربويجوحايههأن

تقررأنةالنخوييكدفرقوالتقارواالحباإلمتهاناويعاصسدارغيات

يمتحدثوبولسنظرهمفىءحدسوالمماءهماكلالمطلتماالتقشمفأوالمطلقةآلاإلباح
بقواؤانالديقيريطونبالذيناتعحمالأىلكمكنيالفيؤلالمطافإتقشفاتء
بالدينصلةألايسوالرباألكلإنقالقدلسهنيسويمإنبوالضكلال
مكنيكفأنتعلموبطرس74133قسمى510103هإ

مافالهويبديكرراسوبفأإلءأاألطعمهأمنونجسحالموفماالحديث

خطءاإفنابههعأإنهاجممناطبأيمصلوبهفيقولوالمثمرابإطعاماأمرفىنفسهيمموع
والثصرباألصانصرحعندماآتمايسوعفالهمايقصدوهو23عداالشمال
891رتسة5171قهالمرجإلىشدفعانوثسامنينرصان

ثمالهيمجرلمحـااللاالفمصيرهماأنإذةأأيةاشـاوالشربااألإن

باألكلتتعاقاأتواقنظيليطإقواامنعآنولدينااوايجأنإذنالغنوسيهـبرنأراد
اهميمهممنرأوالمثرباألكللدثريعةسمونهناجموماإلىالينوالرباوا

المجةبشريعـة

ايردواالغنوسجوذبهمقيكانمااذواأليامبهراقبةاالهتمموهنالى2
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والسبوتالثهريةواألهلةالسنويةاألعياديمارسونكانوا61عدأءالسوالى

فيهاتودىأنيجباقااواألياماللهنحصاقاابااليامقوائمووضعوااألسيوعية
طقوسباالدينراورءيااأليثبعضفهايحرماقاواألياممعينةأمور

رسات11هذهءوالتقثمعفهذاالءبودسانتقادنوبوتم11وممارسات

كهفأنقذتمالنجاةلمعكمصارتلقعدلهمفقالومنطقيهاأواباألبامالخاصة
إليهاتعودوأأننذيدلمكمبافماواألنظعةالقوانينهذهتجدادواممانطض

اليهوديةدالقيرإلىالعودةفىترنجونلمـاذا3جديدمنلهاأنفممكموتستعبمدوأ
جموعةإلىالمميحيةشكولأنتويداقااالروحإنسيحية11يةافىفعنهدونوقى

اليرومإلىالمحكثيرينوأقهامعقولفىلتعهالالشبلبعدتمتلمتوتننهطفوانهين

ينالرلمقماممداخالالغنوسيونيدعيهااقاااطأصةالروىوهناك3
عنبةواالخاعةواإلعالناتالسماويةالرؤىيرونم13إدعوأاكنوسييناإن

يروهأنهمهايريدونولكنلهماللهيعلنههايرونالأنهموالخقيقةالثبعامة
عوندثوعونمدم

الدوصاتفىيعتقدونأليودن802شدأالمالئعجادوهناك4

خمالمةالبمالهماوقدمـوءالويسطاأنواحبكلاكنوسيونااضقدواللالتالمرتجة
نياألالماثاحدالإللهتقدمأناالعبمادةأناحلماجـهدالمسيهحىيعلم

رسات111ءهكللىإنمقاداتاربعبولسويوجه

قاطأماقةقلاطظلإالايشهساتءر111ءتهكلإنإسبويقواأ

نةمعيأنواحوشربكلألالموسسةالديانةإن71عدالممبيخفىاوالمحكامل
السـجوتممارساتيةوالمبةاآلخربمعض11نأءواالمتناعابوالثمالطعاممن
ثوءالفىهىقسةاالديانةألنالحقيةيةللديانةظالإإياأشبهوماادءوا
ج11مع

8132عدكاذبالعقواصباتسميثهبمماهناكاإويقول3

وقمهمءيبررواأنأرادواالمالثعبماثةءايقودوايونالغنوسىتحدثوعندما
المثولعرفلممثنحظاأنأبدأيمكنناالبرخاولدومممالوتعظيماتالإنبقوالم
قااطحكنلمباشرةدتهنجسوإللألالعحالةباعنصانلناخارينهلديهالمبهاشر

471



وأققرأللمجطءيسورووحمصاللهإلىالماريقأنوءالمصيحيةبهتكرذالذىظيمله
يفلقهأنأحديقدرواللنافتحهقدالمسيحيموعألنإنسان

لسانتجفا8133عدءالكبرياإلىودتقلةالحسـاهذهإنويقول3

والثرابالطعامقوانهين3بديحفظوالذىضاصةأيامممارسةفىقالتدقياعديدثا
ممتازةدرجةعلماأنهحريتصدإذجسيمارفىهوتاطنثالتقشـفيمارسالذىحو

الحقائقومنواكقارءبإزدرااآلخرينءلهإوينظراتقوىواالحالصهن

وأقلبالحقيقةصالحهوصالحانفسهيظنمنكلليسأنهالمسميجةفىيةاألشاسه
الناسسائرمنحاصكقأنفسهيظنالذىهومالحالملمناس

عوضاعنالمسجحيةصنهيرامبودأإلىرجوعكلههذاإنأخيرآويقولكو
يثهواتمناإلنسانيحرراللكالمنىهذاوأن02عدالمسجحةآلالحفىءقأنالي

أفيودألنشهواتهءورااليسبرأنهأىفقطسداطقهرقإلكلمنهذاإنبلكالجسد

كجوانشهواتءوراجرىالزماهمنهانفلمتأوالةبانكسرفإذاعلىتةهعينة

اقوانهينبارغياتنااءالكخاكأتأتياالةالمسيمالحريةإنجماجهيكجعم
عجـاوألننايناةبحليحالىألنالمثربرةالرغياتإماتةمنولـبهاآللكلواألن

حمهالمفى

األ5



ايةاا1ألضمـآخ

القياهةجاة

خيأاثءقآخمئواتماقؤققئممالتصنمئثبكةتقإدط
األزكبماقيبمآآلقؤقابافتمؤاافتميغصتةايمىجأ

ئهافيخالمتصغةستيزيرإئئهنمؤتتم2قذنئمفي
تقهأئفرماانئنمئظقروخقحيتثذأإيئانتمبأطهرتئ
ةررأتاينى

ا3لهمىكوك

ذوفىهافىفىحىالىأناهىاالنايهاإأنظارنايالفتانلممربوديالتىعاآلانا
وإذلمحالموتدفنقدكأنهيكونالمعموديةمياه4تغإوإذثانيةميحميموت

يقدراليحـماالمممىفإنكمذللثاألمرنوإذاجديدةحميهاةإلىيقومءالمامقسنهرج
أنبدالوديةالمفىغطسالذىاإللمساننفسوهوموديةالممنيخرجأنا

ماهوإلطايآلنتتهمأقكاراديـكاأنهوالفرومذاياتهفىشاوفربحدث

كلينصرتأنويجبالزاثلةالتمافهةاألرضهيمةءباألشيايهتمأنيقدرالألنهفوق
إكةاألزآلاممحمالـياعقاااإلىمامهاه

دويالتأكهالمطيهذالبويقصدههاجيدآندرسأنإواجباومن
ىالمسيصعدوالاطهنثمظاهركلومنالعالممناإلنسالخإلىلسبواليدعو

11هـذبعدأنهذلكلوالدليلاألوريةفىيفكروهونفسهزدلااإللخوعلما

671



أنمتهايبنياتالتىاألدبيةءالبادىهنجموعةوضعفىبولسيمضىمبياشرةملم
امةاعالقاتهلكوبحافلىلمالطهذأفىعملةيمارسالنمسيهحىكلمنينتظربولس
سينظرفصاعذأاآلنمنأنهموالفرقمذاواحدبفرقلكنوالعالمهذابع

يهمةهاجملىهوالنالمهذاكأنفمابعدصوولناألبديةنورفىءلثىكلإلىالمسيحى
األكبراألبديةأعايانوارالعالممذاإلىسينأرإنههأمس

جديدوطريقأيةالرواقيمجديدزمنبرومكةطيهمساألبدإلىالنظروهذا
قاألشياصالللمأسبنموضمعهاميكلوضعفىجديدآوإحساساءاألشياعلللحكم
العـالمعلىسذعأرتالقماوالمطاعاقيفأيجرهالناألهمينلغةباالعالمظتهاالتى
ومتخدماةالعالمألءأمـوديأحياتهفىوسممفئعليرتأاعنةعاصحتأضم

العطاسيضعفمالبداوبوبأسىجديدةبروحيستمطها4ولااللمءأشيا
وسجضعوالتسلطكماطفوقدمةاطوسيضعميملواقاألخذمنتبهةهصأعل

إسهاللهبجنىيلالعالمالبعمتىءاألشياالمسيوسيرىاالنتقامافوقالتساع

ألناسمقياصالاللهمقياسهوللقيم

حياةأنهوالجوابعملميةيصورةالحياههبـذهمحقينأنلهيتسنىكيف
اضهناساصورتيناألفلعلىمناوئبهداللهفىالمسيئحامعمستئرةانسيعى

موتالدهوديةيعتبرونكانواللمسهـيحيينأوائلأنكميفنذكرضنا
كانهوعندماالمسجحمعيدننكانءلباإلىالمسجحىيدخلكانوعندماوقيامة
اإلغريتيكانوكذلكالجديدةالحياةإلىالمسجحمعيقومكانءالمامنيخرج
ماتقدالمسيحىلكناألرضفىءعتبىأومستترإنهالميتعنيقولونهمأنفم
كالةالمسيحفىمسمتترلسكنهاألركطقىترأمستويىالمـعهوديةفىروموتا

يهاندجئجبالمارفيقدبالمعمودبةاإلالنأنالمصميحييناختبمار

انذكررنحـنوهلةألوليعرقهااليونانىكاننيةثاورةهناصأيضاوأل3
عممليهاونكانوااقاالخااصةكتبهملهمكانتالكذبةالمعالينأنأيضا

ايقربانألحديسمحولمالشعبمةطعيونصالختجئةالععكتبأىمااألبوس
كنوفسواهمدونكونيملأكمعونيدنواالفنوسيينأللهاالموماينإالمها
الححكفكغوزإنتقولونإنكمءاألدعياءلهواليقولببولعوكأنىكةا
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لمءقيهمسئترونونحناكةالخكنهوفالمسيمنحنأهاكشكمبطونفىتبئة

تترههسيحاالمسحياةإنالعبارةهذهلناتقدمه3خرفحكرأماهناالينوال
أنيقدرالوالعالمالعيؤناقىالالذىهوقترالمءثىالاللهقىالمميححصع

بولممياولعكنالماعنمهتترةأقيقيةالمسيحىكنظفةإمححىالمحقيقةيعرف

سيكوندموعنديذنيةثايعودالمسجحفيهالذىاليومسإنىفائالحمديثهفىبمضى
المجددذامنيبهنعهيأخذأنللعالميعترفالالذىالمسيحىيثرتانهن

حقوفولهبولمىيقول7خروبهعنىالعظيمالمجدهذاعينكلومتهىلماسى
يمينالميميءلاألرضأصدرتههااألبديةأحكامتنسمخفيهريبالأتيايوماإن
ماتهالناسأفواهبهنطقتءقضاكلاللهءفضاوسيلنىةوجاشفاسيةككاهاأمن
ءءاألهناواتباعهالمصيمملى

حياتئاالمسيح

حةتا4ا3لوصىكو

يدواقالشظيمألقابأعضطمبامنلقالمسيميعطىبولسأنبعالراالعددفىىفى
مناللفهذاوكانجاتنايحالمنإنعنهيقولإذجديروبهأهللهوهو

إنمعناهماقاللىفيألهللتهرساكمهبفعندماالرمموللعغداأللقابعز01

سنينبعدةألتاريخهذاوقبا2ااقيلمبىةلىبالنسمةالحياةيعنىحالممع
طيةفىياالمسيحبالأناالفأقالغالطيةأهلإلىرسالتهكلشههندما

بلفقلىذللثوايمىالحيياةفىءيثعاأهمهوللممميحهزياالسميـح11إن2020
إناوأللعسيحءوالوالالتكريسفمةإلىبولسيرتفعهنانفممهاالحياةهو

وأناتهامسلاأوحياتهالرياضةأوإتهالموسيقىإنهاإنعانعننقول
فىأواالموسغيئقىمانامنالحياةتحملةماوكلالمحياةيجدالقبميلهذامنإنسانا
ميطرتجالممميموعإنحمإتهالمسيحفإنالسييحىوأماعلالفىأوالرياضة

خهاتهويمالقـكرههيل

يـثاالممايجهمالبالضجودذاالعيارةهذهبهابتدأتماإلنعودوهنا

ءلماسولفوقهاويطلباألمورالممماويةفىواطفهءوكلوقلمبهفعكرهيضع
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ءيثىكلشيموهوالصلميببنورالعالمهذافيءيثىكلعلىيحموهوألرض1
العالمؤوةيرىالصلميمبنودوفيألجلهنفسهاوبذلتأجمتهاقاالمحبةنورفى

يرىالعملمجبذلكنوروفيقيقيةالحقجتهافىلمالعافثهاطومظاهرالعالمومطاع
فيوحدهاالخعدمةوأنالعرشلىءتجلسأنعقتستااهىدهاالمحبةأن

جاذبيةمنينحوأنيستاليعذكوألجلالتاجرأسهاءاليوضعيأنالجديرة
ماويةءاألشافىعواطفهوكلقليهكليركزأنويقدراألرفيةءاألشيا

ناءانطرحهاورالتىاألشيا

الممصفؤةالنهؤىالئجأيتةنآالراألزضيإفئآيأامأففنايمقأيثوا

انجلهآاينتىاألموؤياألؤثألطجمبآدئؤاثذىالطقغلزورئة11
اممانمأتتتذبرهئمافيينالمععيعتةأيإقيافهمحضيثتأني

حؤاقافئاالنؤأشاييهآونتييمثئحـنتنمجيغؤئآلفتقكتئم
الئخيمايقةثةهالالمممخطالتضتتصألائايخئاإئمأقتكئم

ءثهشكئمةاذبئآلتيكئأنؤاهيخأاتييغاكـآلعاأا
كلضت

359مىدلوول

وبعدرسائمهكلفىصكادتههىكماكنابةافىيولسأطوبيتخيراألعداديهذه
فىبععقبحاهنأقدربولسكاناألدبيةلبالمطاتاتىالالهوتيةالعقيدةيارإظ

أخرإنساناإليهايصللمالتىلسيحاا3فاشالفيكرفىوحاشاالمسيحىيمانالأصرإر
ينء5لمالالموتيأشعذرالقسىالهالعقلتفعاتمىإلىليمىأنءققدورهفىوكان
طيةالالنتائإلىألؤنطار11إوجهكاداكانرسانلهطاختامفىولىكنهفيهايتابهأن

أثى



الجلموكاناصعةيعباراترسائلةتميماداكانقتفكيرمنإليهوصلماي
الموافففىيةيحالمهـمللديانةلألدبيةلمثالمطاعنكاوالكوحهاةلسيطالارايكاامحةب

كهاشااالقهيميبدأوهناليهمإالرسافلكتابةءأثنايجوزونهاءدقااألصأاكاالتى
لةالريماهذه

كلإبعادفىأأوليترددالالجديدالعهدإنءواضحصريمبمطبابرلسءويبدأ
أأميتواالعبارةبصريميقولبولسإنحياتنافىاللهوجودمعحارضيئءشى
نفسيمستعمملوهواللهإرادةإتماممنأيمنعكمءشىأئوشخمياتكمنفوسكممن

سداطاعمالتميتونحبالركنتمإنا821روميةفىءصأالذىالفكل
تعثركالنيعيندأتكاإنقونهلقددجفمكرمعتمامايتفقوموفسهحيون

جهنمفىكلهضمدلثواليلمقأعغمائلأحدلجكأنلكخيرألنهعنكوألقهاأفلعها
أععكمائدأحمديهلكأنلكخيرألنةعندوأدقهافافطعهاتثركاليدككانتوإن

03و592متىأجثنيفىهجسدلىوالياقى

أنمجبالمسيحبىإنفنقولالعصريةاةأطبلغةالفكرهذانضعأنتمكنناو
تعييرحياتفىيكونأنيجبالدائرةمسكنرذاتههنيجعلفاألنانيةيقتل
لةالكاالطاتعنيحطلهماوكلالداثرةلمركزجذرىومخوللإلرادةرىبن

ترددبالويقطعيبثرأنيجبالليغطىالليموالتلله
اشأنهابتنهايونالكولوسمميلئقالنىالرذائلبععقبذكرالرسوليمفىثم
مراراأشرناوكماالمؤمنينحياةمننهاليابمضياأنيجباسةوالنفالزتىحياتهم

االلمفقىالعالمإلىالسيحيةادخلتهاالتىالجديدةفضائل11منأضاكاالعفةأنلرةجمع

ءحميايالتمارالزواجدائرةوضارجالزواجاالجنسيةإصالتانتاقديما
يرىالقدحمالعالمكانإحءامنوالمقولةالمالرفةرساتاهنكاـأصاإذخحلأو
فقداليومأماءكبااوضبطهابوإشباعهامجبةغرينالجنسجمةالمثهوةفى

الماتويةوالحعججالمضللةءاآلراامحابصكندإالأشلهايعدولمءاآلراهذهزالت
وعقدالداكرةإلىالذاكرةمنبموانيهلمجاآلذاجمةقىلنلدأرشسيركمتب

لهكانتالذىجوديلسيرروفالمافياسوفاعنالكتابهذافىمالقصال

ينادىكايحيةالمسكتناقهافبلإنهالفياتموفهذاعنالمولفقالةوأيصلةبه

إلىوانممالدينإالعادافهايةمنجاتهدقتربأنقبلولكنهقيجنماباإلباحية
مالالحكتيسةإصراركانإذفيصكنداخلىصراعجمدذللىكمانولمكنالكنيسة
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فىأنجيرأانتصزلكنهانهافىاالقراراتنهاذمنيخعهقوياسياالجنسيةهارة11
حطوجوبإلىإصرارفىتدعووهىحقآلالمممييبأنواعـترفصراعه

طاهرأمدا

وهنإكاثهوقالرديةاوالهوىعنإلشناعاوبوصوللرسايعحدثحم
واالمخرافالقاإلشإلىشهواتهمتسوقهمالهوائهمجميدلماسامنكثيروان
لوضعيلاىعندهموايثهالفضهطضبوجربعنقمكرةأيةلديهمايممت
إنبللثهواتهمعلىسلطانلهميسءهؤالالمائدةأطايبالتهامفىلثرامهمحد

ههمعوتتهماللىفمهمتتكماقاهىالرديةاشهواتهم

اليوناقأصلهافىالطمـعوكلمةالخطايحأقمنهوالطمعديشعنايأنىصم
يانهالطحعاليونانفوسالتالكيدةاوالمتتمةلداالركقاممناهماتينهنمركجة

يسورلثءفىكإناعالطرغطتشبعأتقستطيعإندلواوءالتثجعااالرغبةا
اللنرهاهوامالكفىالثمريراالرغبةهوحالطهإنءمثقوياءطبالماتمالأن
سثاهىالطمعقىاألساصيةالفحكرإنءأواالقهالتصلفىالجامحةهوةث11هو

إذاالمـدئبعيدةآثارلهاخطيةإذنثو05فيهلهليسهاالشالكإلؤسانا11
ركبتهاكاوإذافةسالإلىالرغبةهذهتادتهالمالالءولافىرنجتهكانت

فىرغبتهيتكاوإذاالرذاتلاقترافإلىبههوتليةالعاالمراكرإلىالوصولفي

بهزالتماشخصفىرتجهكانتوإذاواالستدادالطنيانإلىفادتهالسلمطة

عكسهوالمعإنقولهفىمولالعالمةعدلىلقدالمويقاتارتكابإلى

الرغبةهوودائمالئوالتحصيلاليفىالرغةهومهشقيمخطءالعطافىالرغية
يألوثانعبادهىكهذرنجةإنولسويقول4ؤحقلهاشمالىءهولافى

هواوثنيةالبادةجوهرإن3األوثانيعبادةللمطمعلةوماصذلديكونوكيف
ءشىولافىأماللهويسجدصنماشمإنسانقاواالمتالكالجعفىالرنجة

يرياثىأنيستطغيينهوقرادواتهوصتضحياتهءوراهنأنهوهويعهقدإلههنصا

ضاأغراضمكوتحقيقفيإلههالستناللمحاولةهىاألصنامعباثةإنءيعبداذىاإللها
العبادةجوهرإنالمحبةبدافعلهوالتعبداللهخدمةفىاتهاإلنسانجاطتكريىص

علبهتسيطرالذىاإلنسانإنالمزورفىللركبماالقولسبقكماهوالوثفين

األشياهيعبدإقعافىوهواللهنمفيءاألشياوضعفدوالتحيلابرقكرة
01ممانهاأدقفىاألصنامجمادةهىوهذهاللهعبادةحـون
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هوأللمةغضبإنصيةالمءأبناءلمااللهضنبيأتىاألمورمـذهأجامن

عصدفأياهاإلنسانيررعهماإنالعبارةبصريميقولىااالسكونافانونتديبئ
وللقآنوناللهغضبإنيتهقبعوامنيريربألطمتطيـعيأحدمنوماأيضا
اليتغيرالنىالواحمدالقانونهماققلإنبلجنبإجنبامعأيسيرأناألدبى

ناءورانطرحهاأخرىءأسيا

بعتا359كلولوحما

والكلمةمتهاأنفسنانبهردأنيجمباخرىءأشياق5لعلىالرسوذييحدثنا
حيامفصورةمناونالعالمالشخلمعفىللمستعملةةكلاهىيستعملهاالتئ
إلىفئولهعندالقديمةمالبسهيخلعموديةللفىالمسيحىكاناألوائكيحيينألممه

القديمخلعهوفىونقيةجدإدةءضايمالبسيلبسكانخروجهبعدءللما
لننظرءةإلىدالاطاةواتباعهالحياةمن4شتركهإلى4رمزرةإشاالجديدولبسه

عنحديمثهيراصلعمثرنىاكددالعوفىواحدةبعداحمدةؤعلمعهااقاءيااألشإلى
ناسهااااألشجاه

والنضبطالسبينالفرقماوالغضسبطالميخلعأنالمسمحىءلى
أيضاءوينيالقبرعةيشتعلبىاأءالمناجاعالواالنفالسريعجعااهوالسمط

مجتيقامكهواوهخيىالذىالقشبينبالناربهونهيمشبونالوناوكالرعةب
المتأصلةالرذيلةفهواآلخرانبالقءافضبامارهادأيروسريعا

ختاشبمهطوفيقداوتحتضنهديةالففقىولمصكنهاءببعلتعثمتعلاالملمزمنة
اسفلىايغذىفالالرذيلتينكالعنبمتنغأنمجبكاالمممهولكنالريماثل
الصدورفىطوياليبقىالذىالدفينلنضببامجتفملوالاالحتدادارربع

فحكز11فسافىهواليونانيةاللغةفىفىوالمهبثاطيخلعانأيقاالمسميوعله
كلفىيتغلنلالذىالثرهواطنجثإنالرذائلكلمنهبعتنالذىورهو

الخيانوانب

ابم2



ينبغاكماالقجيحموالكلديفللتيخلمعأنكذلكالمسميحىءللزام
الوشايةهرالعبارةهذهفىوالتجديفالبعفىبعضهملمماءيكذبواأالالنسيجين
الرذائلوهذفاحمىالبذىء11الكالمهوالقبيحوالكالمإلخوةاءلىاواالمر
8لهاامتناطبهعهاهذعنزخأنويجباللسانرذافلمىاألخبرةالثالث
ألقسنانجدالسلمبيةالموانحمنبدالةيإمجاأوامرإلىاشواحىاهذهسكولوعندما
المسجعيةللغةقوانينئالثة

ةءالبذاكالموكلوالشفقةطفبايتصفأنعبإلمسيحىالمالىا
تقولالتىوهىتمةفاالقديمةالنصيحةالفئوالآلسنتناءمكانلهليسءواالفترا

وهالحقكالمنأهلأسئلةثالثةأنفسنالسألأنيجـببكلمةنتفوهأنفجلإننا
التىافامةاأللسنةيدفيأنيفوتهالالجديدالمهدإن3قرتيهووهللهلزومهن

الناسسمعةإلىءوتسيقيقةاطتشوه

حقبمنلمححقبمةيحدثولمعفيفانقيايكونأنيابغعايحىالممهوالكالم2
لناألدةالمماسىدمناأليامهذفىمحدثمثالالقجحمالكليهاأنشرللتاريخ
لممجـحىأأمامباإلةأوحرجيغيريهايتلفطونالقذرالمكالماعتاذواكلنكثيرفي
ةيهاينطقيطالةكلمةكلعنحساباسجدأنهأيدأينمىأنلمجهفال

الدكتورالعكبيراألديبكانصادفايكونأنمجبالمحميحىؤالكالم3ا
جعداكثرأشعوريةالاريقةبالناسبهايتفوالتىهاألكاذأنيعتقدونجو
يدعوكانالعظمالتمبفالثأنكماورويةبقصديقولوتهاالتىاألكاذيبمن
التفاصييبوأتفهاألمورألمجطفىولوقاطعنمايدعندالطفلتابيهضرورةإلى

ومخننالصوتنرةفىفعئرعندمافمثالقاطوننراألوضاعنقلمبأنالسهلومن
النايفكنمبيأنأ01النرضنفستؤدىقدصةاطاالنظرةأنكمافصةوىيئ

0001بكالمناعليهمفكذبكمابمبهمتناونفطهم

ليكونأنهعلاغفمنالمسيحىالكالمدفوايرأسكأأنىالمسأرادإذا010
01ثمكلوفىالهاسئج3معوصادفاوطاهرألطيفاكالمه

8ب



جامعةديانةلمسيحية

اتجإليذؤتياهنـحمأفأييماينقةتباتالتاالتمئإذ

ونآنىةتنممنثيمآيقهضوزستتتتةيأتـبهدىافي

يبأاتلئهىغثددـيكيثيدابزبزئىؤغرتةأتآندودىتر
ذانـئيؤفيالسذتا

زأفآبءأخشآثغبوالمفمميقالمذيثيماايكمضتأليفآنبماهوا

قضصتاكئمنجصمييـينكلأنآؤءطولتؤداغةؤتؤامئتاؤللفا
سكؤىأحدقيخدفيإنكآنبنمئاتضفمكنمقتاموئ

صتااأثئمسكداالمضييغكئمكقزكمآ
3931سىلوكو

عليهينهثنضقىكاملتغيرريحدثأنينبنىمسيحيااإلنسانيصيرعندما

القديمةبهثياالمعموديةبطعينمثالدحدنفساويلبمالقديهةنفسهينىأنا
يعلنهالذىويمالهالخقمننقربماكثيرأونحنالجديداألبيضءالرداويرتدى

التغيراإلنسانالقجيةالممأنهوالحقهذاووضوحإصرارفىالجديدالعهدلنا
دائمةيصفةددويهايديتقالتغييرهذافإنفللثعنوفضالنآقصةمسيحيةهى
ملالاإلنسإنإلىيصلحتىوللعرفةالنممةفىالدواماءينمواإللسانتجحلإكا
جديدهنألنسإناعاقمالمحقامسيمحيةإلتكونيحيةالمساللهصورةلقكانى
بلنهيأناللهفصدالذىالمتوىلجغص

يهوأاإلنسانبينتفعلالتىواجزاتاللثمىأتهاعحيةالمعه6ثارأعنبمومن

أ48



أوبربرىلةغرأونهتانهودىأويونانىبينفوارقتكونالففهاإلنان

فظرفاإلغرييلةالفاصجزواءابهذدماجمئاالقدحمالعالمكاتحمرعجدآوسيثى
باللنةالنميجهلخماااإلغؤعانظروفىوامتهاذاحتقارطرةبنىابراإلى
بذلكهىباوكمانالقديملمارشتقراطىالعاالغريقىاكانبريابريدعىنانيةايوا
األممكمانتالخهاراللهشبإلىانتماتهيحكموأخرىأمةكليحتقركاناليهودىو

فىالمحكيئوكمانحمنلناروقودأتكونأنإالءلثىتصنحالرأيهفىالألخرى
أنفسهمالبرابرةشيةهمأكطراليونانييينفسفىكاناإلئحطاطدركاتثجر
بهيفربوكانأسنالمةشالوحمثعنقلإالينقصالإنهبوسجوسعنهفال

يكنلموالعبدالفطحةبمثرورهالمتمدفيالعالمعلالرعبلمقىالذىالتوحمثفىافل
لهحقوقيالحيةثريةبأداةمجردإاليكلماألبشرعدادفىنونالقاأهاممحمموبأ

لناربايكريهأنلهءهايشابهيفعلأنفىمطاعاطريةلسيدهوكاناإلطالق
فىقأىللعبديكنلمبالنورجسهيدأوبالسيفيقتلةأويشوههاو

أضعفأومرأدقالقديمالعالمفييكنلمالصورةويههالرواجحقحتىنالحياة
واطرالعبدبلىرابطة

اليتوتويذكرنانحايلسيحاأسامنمدقدجزالحواهذهكلكنوأ

منلمهوبلوتءالالءعااللمامهطيكنهلمخدمةأجلاللسيحيةأسدىالذىإأن
اللناتعلمفىءاافيأفدرمناالرهذأكانموللرماكسوهوالفاتءحلملمما

اللفةعداهااألجنبيةاللغاتبتعميهتممنالقديملماليافىيكنلمإنهيقولوهو
قبيالهميخطرولمكابخغوربئءايونايخوااكانسولهادونوحدهااليونانيةا

معرفةفىالركيةوانالعهداصعلمهواللغاتعلمءاإبرةالبرالنةتعذواينان
مقدورنافىيكنلمنالحديثهفىللرموماكسويمضىجديدةراألخرىاإكات1

منالربرىكلمةعقهأنبعمدإلاللغاتلعملماألولىاتءالمبهـدانعرف
ظوةيمقدلمأناللناتلملميكنولماألخكلمةعلهوحلمتايبماثممريةيقاموس

رالنشهذاوأناألممسالرمنبنيرهاأمةكلبمساواةاالعترافبعدإالةوا
تواجعفىابعضهمإلىللناسجذتجهاألالمسيحيةأنةالدإبهتلجهقدالمكببر

ءاخيهلغةمنهمواحمدكلليعرفالرغيةيخهم
ماهىموجزةيعبإرأتتريااآلنأهاهناالموضوعةبولسالرسرلاللىإ

ءء001المسيجةدمرتهااقاااجشلىال
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الخشلفةفاألمموألقوئاتروتالعصنعتهاألتىالخواصالشتإكا
لدممنيممةالراحدةالعائلةفىمعااندمجتقداألخرىإحداهاوكرهتاحهقرتالتى

المسييمآل

الخمونقترباققدالفرائضوالطقوسهاصنمالتىالخواسؤوالشت2

بافياأيهودىاانوطالمادةوامةذسةشرفىمعاودخالالختونصرمن
مسيحيماصارأنيعدأماهنظوفىنجسهـااخرىأمةأيةمنإنسانكلكانديظءل

لىأخاأخرىأمةأيةفىإنسانكلاعتبر

الجاهلبرىالرهوفاالسكانثقافاتاصنعتهاالتىلواجزاتاوال3
النايةفىأهااوالمعارفالعلوهاأرستقراطانانىاليووكانالقدجمللعالمفى

العاالءعلماأعنطمإنواحدأوصارواوناألمبالمئقفونإلهاءجافقدالمععيحية
الميحاكنيسةفىكاملةلثرفيهعاممايجالأنيشطيعانالكفاحءأينأملىوأب

إلمهاوالخرالعبدصاةطبقاثصنعثهاالتىالحواجزالمممميحيةوالشت4

والقائدالراعظيكونانالعبدميسورفىكانفقدذلكهنوأكثريليسةال

جماعيةاإلالفوارقتزولىاللهمحصرفىاضعأمتوعضوأالسيديكونايئماللكنيسة
الطيقيةللحواجزنميكونال

101المديحيةاحمـةاب

101البع931يمكلولوسىا

فئالمومنينءلىبالتىحميةالممبئلالفظقيذكرثهحديبولسالرسوليتانج

أنبنايجدرلتفصيلباالفضائلهذهدراسةفىنبدأوفبلميايلممومآنكولوهى
ةاألكبيرصجانجطءليثينيضنالحظ

بينالقديسيالمحمبواللهىنحتالقولباكولوسىأهليخافيالرسولإنا
ضاصمهاألصلقىكمانتالئالثالكلماتفذهمنكلممةكلادإليهاالناباهمجبومما

اللهءوأجماالمقدسةواألمةالمحتارالشمعبكانوافهمسوأهمندوليهودبا
خامأملممالزمنامنمفعأفماكانتاقهاليةافااالكللىهذهلسبويأخمذوهكذا
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األرضىأإلىامتدتاونعمتهاللهمحبةأنينيبوبذلدلالمميعطهاليهود
اللهعندعرهاهنأففمايةكثرألمةهنالثوليست

لهاأفضائلهذههنقفميلةكلأنهوباإللتفاتيرابىاآلخرءوالئى3
لففمائلذكرهناكفليساإلنسانواخيهاإلنسانيينخصيةاقايتباللىصلة

المسيحيةأيمكالفضاتلمهمةفضاأكاالجتهادمعواوالنثماطإياروااالقتدار

معالمجىدياتهىالمسيجةالديانةإلـابهـثريةامالقاتاوتنظمتحكمااهىاإليئ
البثثرىوجانبهااللمهمعللسالمالمذهلةممةالعطهواإللهىجانبهاجانبانةاللمممي

محاالحبىايسلالتعايمثلمشكلةالظافرلاطهو

العممالمكانوإذارأفاتءأحشابولسيذكرةالعظفصائال11هذهمردوفى
شيثتكنلميواناآالمإنالرأفةهوءثىالفهناواحدءشىالىمفتقرأالقديه

لموالعجزةيدألهمديمنمجعدوالموالمثموهونوالمرضىاقدجماالعالمنظرفى
اللثماعرمنكردةاكاالعقولءوضعفاينالختلومهاملةبهميشنىهنمتاكيكن
ألجملميةالرأفةالعالملهحـذاتقدمتؤالوالفقدمتالمسيحيةامانيةماالاإل

ضوالمللعاجزأسديتخدمةكلإننقولإذمنالغةهباتوليالمتزايدة

بوحاكانتاألجممأنللحيووحتىوالرأةوالمافلوعقلياجمسمياوالضعيف
االساميةمبادئهاوبفضلةأسيح

قضثلبانهاللطفالقداىالكهابفسااللطفففيلةالرسوليذكرثم
بستعملمهاالخاصةهمصامثلعنعـدهيزةصجارهمصالحيعمبالذىاإلنسان

ينازعهمأنيردلمألنهاآلخريئوأعطاهاأبارأحفرالذىقإلسوصفاوسيفوس
النىدةيااطرهاترصفكلممةواللطف52ا6271تكويئتشأتها
يسؤحيهايصفاقاااعمةاوهىخشونتهازالتأنبعدالملمفمناكةتعار
اخشنايمكونقدوصالصالحإن1103هتىهيننيرىقالعمدهاثره
لمجوعبهكاملالذىالصالحهويئالرالشفوقالصالحهواللطفلكنجاقأ
يسوعلـكنالناموصنفرفىصالخارجالفريسيسمعانكانالخاطئةللرأة

ظيتهاللمراةفنفراإلصماسقرقيالشمورلعإفكانصالحهففالش

بتهاتودموعوقدر
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إناحقوهذااليئماوكثيرأحوااكلةفمكمىدأقى3ذاإبعد
الدارسونالحظمامهبرأوالعالمإلوأدخلهاالمسمهيةخلقتهالةكأةحواصا

معاتىنمعنىوتحملإالعللتواادفةصطمةفيهاإيسيمةمد11نيةناالىيىاللغةأن
إنهلالوتذخمنوعااليمالمسيحىحواصالىلكنوبوديةااووالذلاطقارة
مرالمسورشعه11وهواإللهىالجانبهواألولاألهىمينعنطىيئأهصلموسم
يشسالالخنالقمحفروفىاللهآلخإإنلأوأنانلملاقالحهوالمهبأن

مرىاانبالجاهوالئاتىواألمىمايينالىحموالخشزقوأضمعياإالءإيهماإلسالا
ألنناوالتمعالىوفةللعمكانهناكوالياللهءأيناهماسالةجمهجبأناالعتقادوهو

3المدلمىالنهنجيياهمءاونمرجالبينيشن

بأنهاداعةافضعيلةالفيلسوتأرسطوعرفيماوقد4ءالودالةكبفتأقطم
إندالخعنالزائدوالئساملالشهديدالعفبيينوسصطفئالنىيدةالسهالخلقة

وأنههالمكةاللهألنروحمهلكالذىاإلنسانهويالوداعةبزفيالذاإلنممان
وثتفىلجدإنهللنفطبمبررعرمنايدأيضهبوالالمماسباوقتفىيضتب
ورقمهاداتالفوةواحد

الصبرأبدأتفقدالقلةالفضهوهىاألناةطولهففتأفىكهداالىوبعد

هنهمالباسإلطاألناةطويليدنعانيمللةبلييتهمقاوعدماناساءغإفالسالنعء
اخفساومرارةالمحقإلىكرانهالمعامالتهمءوسوشتافهمأنكمايهمخريةالسوا
ناخطاتجكليحتملناحالذئاللهأناةلطولسانعإالماهوافمجااألناةطولإن

وجههامامناأأبليطرحناوال

بعضابعضكمعتملينالمساعتملالمحالروحيأتى2خرأليسووأخيرأ
هكذاالمسجحملىغفركماشكوىأحدألحدلكانإنبعضابمفعمومسامحين

اإلنسانأنأبدأاليلمممىألنهذلكرهويفحلويساحيحشملالمسميمحىأيضاأنتم
خطايانالنااللهغفروكماايهإءىيهندائمايساعانيجبممثربالىسوعالذى

الذىفقطهواسللنالمساعألنزالتهمخرين5انخفرأنيجبالحكثيرة
01اللمهيسامحه

81



لالباط

أتكنأليأبآطلييتافااةةه11أالبيواانجدصقيؤفئ
ؤاجاتممتدفيإآنيمادعةتدىااقضآلئمنمبمقلىفيؤنينلد

يئثمآيهبنؤاجز

معئؤنةمجفي4ؤائئئميخقأخأتماكدآلممئميتلألنم
ئةزوجئةفئؤاغاإخإثؤاميرتمقمإئفتئضكئمذزونؤئة

يـنلاؤيقوليترأثنمتاؤكلشلمزيثئأوبكئمفيئقزئميغ

بهيت7ؤاتةايثايهبربنوختزيثيايئمائـكلفآفلؤا
71ا3مىالواي

التىاضةيلةقضمىأخرىقفيلةالمسيحيةالفاثلثيايبإلىبولصيفيه

برباطمعاجحييناتربطالنىالقوةممهفالمحجةجمبواللالرباطيسيها

تياعدالوأقفرقإلىيطولأويقصروقتبعدعادةاونيمبالناسإنقو

واحدشرفىوتجهماهستنفصمالبوباطمعابطهمقىاهىالمحبةولىكن
واالنقسامالتفرقةتقبلال

إليناوينقلاللهسالمقلوبكمفىلكوولقيهمعبرةصورةبولسيقدمثم
الفصلهالمولهىعاطكلمةفيهاتكونالتىآلالرياضهاأللعابساحةمنصورة
المسيحيةالمحجمةتصمخدآوعندماالالجمنننزاعكلينهىالذىانهافىاوالقراو

ويحفظنااحفئكلينىالذىعاطهواللهمسيكونالمسيحىافيربالتهيبم
اريقالإنونتأنلهاالربلىفكماواحمدأجسدأممنيسةاوتبقىالمحبةطريقفي

فىالنهائيةكلمتهيقولالذىالمحسيحالميسوغنجعلأنهوئبالطاللإلى
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البموجهاوسرنالرأتهلنافرفبصإذااوبناةفىوالممصادتضاربةاكمواطف
يناألقاللىفى

كنيسمةكانتعهدماءبدهنحيةللمسالكنيسةأنهناىفىأنلناالملىومن

كانوااوداأنفيلويحدثناإذاليهودهنلالترللكنيسةوريتوفدمرتلة
للباثةاألولىفاألوصاومنواألناشهدالتراتيلفىكلهالهليأيقضونأحمبانا

تراطإلىرفعهاكالتقريرفىثنيةييلواليةالرومانىالوالىفابليكتبههابيحيةالم

الميجمينأنالتيقريراهذقىءصاونضاطهمالمسيحيينحياةعنالرومانىاإلمبراطور
ألتهباعتيارسيعللتمحيدالالتراقيويرتلونالفووغفيعندنومهممنينهضون

فىدائماظهفدهاعلميبافضالهقانهاوسلفهالمسيحيةالسكنيسةريثمامإنءلمتحسدم

الروعيةواألغانىعىالمساالقسبيحصورة

كلأنوهوللحياةالعطيمللمبدأالفصلهمذافىبولسيعطمينايراوأخ
المنيحيسوعباسموالفعلالقوليكونأنيجبنقولهاكلمةوكلهلمهنهعمل
همبلاالختبارذاهوبهنقومعملأىبهانفتراقااالختباراتلنضلومن

القيامنستطيعوهلميحالميسوعياسموءندونحنالعحلهذانودىأننستطع
هويهاكالمنانمتحنالتاالطرقضلأفمنأنكمارتأييدهعونهنطلبونحنيه

فىوهلالمسبـحباسمندعوارفتنفسفىونحنمكلالىهذانقولأننقدرهل
أحاديثناكللىومنقبمهمصغميحالمماأننذكرومخنالكلمةيهذهنتفرأنهيسوزنا

الدائبمالمسيححمضورباختبارقولوكللءكليختبرأنإنانكلاستطاعوإذا
المسمتقيمالطريقفىنسيىأنأمكننامعنا

اللسيحىالشخصيةالعالقات

أيهأالزيبفييتهتآتنميرحآاخفمغقعآهالدآا

األؤآليااغإلثأفممتاةافىيهوؤالئم5يممتاواأألبم

ئهأأإوئثافيكلةتـرةهاذانقيشئهاكاألفيئمثثؤايدإجئواأ



هواأوللمولب11أئ2إؤاثالتيثمأؤآلدثواطئةآلإه

كمقالنيينبحذتةألأتجسدخستيهتمتادتركمهفنىئحـلفي

قاقغئلمئئميهلالزيثخائفيغأقفباببماستاطةتكائاشاكأءفى

أنكئماإجمآقالمئايىلنسنيهيئكتآأتثمباينغافملموا
الزيثخذئونكنمألتأييراثاءجراستتاحنماونالرئةهنآ

ئحأبآةولئهىبهظلممانأكقمتالظأأواماالمممييح

ألثيقكاالأئشآؤاةؤاتذل11بدفـةوالمئةممادااأث

السئموابفيهتئذاأيضأبخأقكئم
1خ381524كولوحما

لىبنايفينتقلالعمليةأياةحميمفىالرسالةلهذهاألدبالجانبيدخلهنا
الفصلاهذندرصنأذوتجلكميحيينئحياهاالنامجبالتىيوميةالعالقاتاللى
اعإللقومعظيمينمبدأفياالعهبارفىنأخذأنيلزمناالتفصلمنءبثىتافىأالك
النالفاتهذ

المتيادلإلفزاماأخليقأهىحيةالمسهاألخالقأنهواألولدأاا

ونعفىالوأحمدالجانباءلىاكلهاالواجاتنضعأنقاصإاألحالقمعيهفقموال
جباتهمبواواجاأليلتذمأنيحتملرسولاأمامناكمايضعهواألمرااآلخرمنيباتب

لتزيبهمياءاألبناكماقوملتذامهمباءاآلبايقوموإنبواجبماتهنالزوصاتتلتزمكما
فهيئاهذاوكانملياتمسئوالعبيتحملكماملياهسئومادةاليتحملسأت
المإأذاهنورفئ4احدعلحالةجملىاآلنلندرسالنمماسمسامعمكلىجديدأ

لجديدب
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مثاأيمامازوجهايقتنهاسمةبلشخصارأة11تكنلمالهوديةيعةالششنفق3
قالخقويادنىعتآنلهايكنولمأهشته1مانهقطآوقييقنىن
األسبابألتفهذوجتهيطاقأنللزوجكانودىاانونللقاظلفىفئدبئللقا

كاشهاليونانىالمجتمعوفىوجمهاهنيالئحالقطلمفىقأىىللزويكنلمبيا
ولوارعالشوفىبمفردهاأبدأتظمرقلمالكلملةللعؤلةجماةتحيمثالثرينةالموأة
ىءالمساياالخاصالجناحفىاتهاتقضىوكانتالسوقمنحاجياتهايعفءقعمرإ

الجضوعمنهايطلبوكاناطعاماولتناعندصقأبرتهامنبالرثالتخخلطولم
كثيرةعالقاتفىللدخولالحريةمطاقلزوجهاكانلكنوكاملةالوالعفةكلملاآ

نيناقواوكاقاحمعتهإلىءلمممـىءلاليصيبأقدونيشاهإدزواجدائرةضارج
الواجماتكلوتفرضللزوفيتيازاتاالمكلضطىنيةنايوواالهودةليدالتق

جمألالمتبادلةامايبااللتزلتاريفىهرةألولطابئبفقدالممييخعهأقءالزغلى
وزوجتهوجالز

المميادةاقمطالقديمالعالمفيءيا17كانءواألينااآلباهأمرفىذكعلىوفس
ءاآلبايسطةبفأنالرومافىالقانونفىءجاماذلدعلىهثالوأوضحءاألبنال
يستطيمفكانءيشاهابإبنهبفعلأنلهكانلألبالخولةالسلطةهذهمموجبو

فيهبنفسمهوينفذبالموتلجهسبمأومزرمحتهفىايعملمجبرهأوعبدآييعهك
طهءاألبناطوكانياذاتالمة01كلءلألباكاغنقولالهانمةلليرةاإلعدامحكم

هالواجات

نظرفىالمتاغسقطمنالعبدكانالعبيوديةحالةكانتوتالهذههنكثروأ
عنالعبدعلفوإذايلالقبهذامنءيثاأواأمملقانونهناكيكنولمالقانون

وإذاالزواجحقحمتىحقأىللعبديكنبلماللوتخارجايهأرحكاناعملةءأدا
كمايقتنـهأنالسيدحمقمنالطفلرزاصارطالبوأنجشرعىيخرواجماذوج
لناربايكويهأوالعجنهجملدأنللسيدوكانحمالنمنتلدوما4غندفطيانيقتى

كانتالسادةإلننقوللثةالشاوالرةهثميئتهيعترضمئهوليسبالسيفيقتألأو

الواجباتكلتقعامبيداسرووسكلىلالهتياذاتكللمم

وطيهقهحضلهرجلوكلالمتبادلاماإللتنأخالقفهثاجحيةالمعاألخالقاما
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الرقتننسوئاحتؤتمهنرجلاكلمالالمدنيحيةقاألظظاقاوفىثئراهي
قاألفىاإليحاكلإنالمتبادلةلبةالمسئوقأخإنهاالنراهاةإمنفيال

مافاولكن6لىيفعلؤأناالخريئعلىجمبمافـانسألأناليسالمسجية
3لألخرينأظأنملييجب

تأديةهويماالشضيةلتالوينظمايحكمالذىالثانىللمبدأ102
أتلمبىمميحيةللمالحياةنجوانبفنصانبكلإنالربقىلتالعهذه

بأقالشعورنجوضايفةقاتالعتكونأنيجببيتكلوفىةالمسيحفىيكون
شنعهـادأئماهوبعيوننانراهالبهاوإنوراالدائمالضيفهوالمسيح

إبرةالفودهاواإلبنألنبابينعالقةكلوفىممإثناناجصعذا11لثههاال

األبروالمنمبموبناتهأنجناههاللهيعامكاوبناتنافاءأبنانعاملأنويجبالله
الربهالواحدللسيدكليهماتادهانالخادم1الهيدأنهو3لخاواالسيدنللعالقة
أنهوالمجيةاهاقيكاميةالالالظتحمولالجديدءالشىإنالمسيحيععوح
والهجديدلمحالتنيرالفعالةالقوفيصيرالتالعهذهجميعإلىيمخلالمسيحيسوع

يمالعإمهـ4يدإلىوهادفةالمسيحالشخصيةتناكلقكونأنجذاو

لالمتبااماللتزا

عيا4سام3كولوسى

للشضيةللعالظتالثالثافىالواهذمنكلفىيإبحارلنتأمل

يحبأنأيضاالروجلكنعلىولزوجمهاحاضعةتكونأنالزوفيءلىا
لميراتعللعلميةللنتيحةكانتشفقةبكليعاملمهابلعليهاكلسيمايكونوالجتهو

عماليسألالمساتدأذبهتاتورأجك01صارانيمةالقحلىاألذمنةفىاجالىليمدوتقا
نكنتهاوتقغىأطفالهلهدقىلجريةمنفلميالأكثرالزوجةصارتيفعل

تعاوواجاكمنجطتاازوانجعنمحىالمسهللتحلميماوحيبةااألسإسيةالئتيجة
وفيإلىبجليبلجللرفيالراخةرسائلطمناوسيلةدواضأصالىيعدولموزبالة
ءزواد7خرامئهمااحدهلاإذيبهإلأيدبىيذأوكماالفئنجماكاليوبئوراك



ترنيعأنإالاآلخرالطرففيوليسناولوأحدءلراءثدكلفيهمتنم
اداالمصيحيااجازهذايعئرالطلياتهؤيللاألالطرف

اوأههانهم3باثهمنكودأعلىجماوااألبناةعكلقفمعالمسييخيةواألظق12
متساهالاألبكانفإذاوأوالدهماآلبايينالعالقةقىتمةقامشكلةهناكولكن

يكنأيضاهناكولكناةالمواجةيعلحالابتربيةيماإلبئالشمأمقاونا
اتوسخباإالإبنهيعاملأنيعرفالمتشحددأحازهااألبكانإذااآلخر4طرا

أوإبنهمارأمىممهدائماواألماألبكانلوكماوالزصوالردعالهديدوالهأنيب
المجمارىددهقىنتالذىالحزيئالموالالمثالسبلءلىنذكروئحقابئهما

نذكروكذلكأىيرضىاءبأىالقإمعلىنادرةأبدأأبابواللماذاندائا
يحجمتىأفىأنجإأأبهوفنيوىجونيقولهافىالنىةالموفىارةالييأصا
النقدمننوعهناكافيهناألمسأندسلملىيبموماعلىولكنه

إنللضلملةالمجةةلتيمإالهووماأبنأئهمإلىءاآلبايوجههالذىرالمسيهعالفيل
المعنويذللروحأقبأيائساإلفيايعبرأنهللقاضيةلماملةوراصذهمنالخطورة
إلىيمتدأنجمببلوالنهذيبالتأديبفىفقيخحصرالواألمهاتءااآلوواجب

اآلخريدفىالواحديدمعايعميراأنيجبوأالتنمبهيعالهأديبأيضاالثئمجيع
للوكأظأنالرجـةعلقاسياكاقلوفىوالدأنالديتىالهاريخغفىةاألقائفامن
فىاألبكلممةإناسمواتافىالذىناأياقـولهفىيةصعويجدحياتهكل
مماالمنتإذايقولنفسهلوثروكاطءفاواط4والثمد5للفالةدياكاتذهنه

إذالههاتمطبتفاحمةاحمتفظالعصابجؤارولكنصحبحمذاأفسمدتهإبنلعن
أخالقهأرضتد

لطيفةفصةكرةالذاإلىالذاكرةمنكنابهفىءلنارنولدالسرويروى
كنهوزموابابىئهرراهشوجمرىموكاناشوبرىمومارشالالفيلدص

ولمحالنصريومفىللثامقالجيشيستيرفىكانالليفارقيقاكانذلكنجاإالط
وكانرفافهمعمنئظمصفافىيسيأنيحاولوهواإلرماقصكليبمادرجنديا
دواربسببءءإاإلهنافرطوكان01ألرماليغوصالثقيلوحذاوهاطظىءجمطا

وبرىمونئمنياثربماوأمتعتموعنلنجدفيتهعملأنيقدرلسكلدبااليو

مضادطريقفىسافىولكنهفدميهلىووففواهاخهعلموجههءلىضقطة
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سربامةوبابتنممونتىاايإعأصاللحغهتأكوفىزمالةيتيكل
01بتىياهجيعاليقالعاهـهوهذالهولوهوبمالمحياإلتجاهإلىلهحمونحلمم
وعدماأمامداسافىزهيالعنتحدالنكنووحسنابأحصناأعلأشا

أنإاليعهلمألوديةالمساعدةلهندمأذىالرجلشخصيةالصغيرالشابإدرك
6القشجيعمعالتآديبيموجدوجمرىموكانايـظيملقاقدهللتقديرمنهىيظهر

فىضيدرقبةفىأنهيحسألثاهنالجيشفىالبسطالجدىكاالمعاملةهذهبفضل
01أخرجيسأى

يخبأنهليهالبراجمنكانكأبلمركمزهوتقديرأدافاألبداداو
األديبإلبظيقدمأنالحعكيماألبإنحمياتهفىيفشللئالإبنهإغاظةاو

متساريةءؤابابراالتثبجع

الممميحالعملبوساالمسيللعامل

بتاا3814حمهلوكمبر

بينالعالفةمشكلةوهىجميعاكلالمشاهذهأصمعبإلىذلمبعدبولهلىينتقل

المشكلتينفىتميماأكثرالمثمكلةهذهفىتميولسأنونالحظاسواالعبد
الطويلةااألحادإلىيعزىالمشكلةهذفىالسثفيقاكالمالىهذالعلوبقتينإبسا

سيبمهإلىأنجيرأدهأطالذىالهاربالعبدأنسيمسمعبوايسأجراهاالنىلبتشيعبة

والفيقلمنتجارؤهفهيألموراكالمانىبويقبرلالمثمكلةهذهوفىفليمون
ءسواحدئماوالعبيدالسادأذهلقدكالمابهذاأنج

يريدمراواقعوفىضميالصماماليكونانيجبالبمدأنيصرإت
إنءكفايةوكثخلمقااقلىمحبدامنهتجعلأنيجبالعبدمسيحجةإنلقولأن

ذلىهنالنقيضعليلالصعبملالمنهروباالعالمهذافىلناتقدمالالممميحية
فرصةبعيياالمسيحيةثعطىوالغيرنامليهمماأصنببأعمالالقيامءلىققلرنا
كربئالصعبالموففمواجةعلىالقدرقنعهأكاالصببالموففاهنالرؤب
الماضىفىعليهكانيماأفععل
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قىافبهسيدهعمنكانتإذاإاليملفالالعينيخيهةيكعناأنللعبهينبنىال

ينضعونالالذيئالحدامنوعهنموليقولكمايكونأنال
خزانةتاألرضاليكلمسوقالذبنأروانعشائرارفالزءورأالخهفىثصاب

والمحديالتذمريئلىوصدرهالسلفيالمشإطبايتظاهرأنطيهجمبؤالالمالبس
الكالمهمذاأنوالبدأللهمنهيراةسينالأنهدائمايذبهرأنايجبسيدهضد
ايكنلمالروهاقالقانوننجبموجبالذهولةالهثإموقعيدالعبمساحلىوقع

فيأصرالىبأنعظيميوعديومسوهناضئالكانمامهاشيئايقنتىأنللعبد
الشرشوسيلمقيئللمواصتنصباألخيراليومفىأتولبرأنويجبالسموات

01ثوااألمينانجتهدوسيأخذضا

ويدمخصكمشولكنكمملعةالالعجديعاملانعلميهالواجبفمنالسيدأما

7األكلالوجهءلطذاكليتموكيفالعدلءلىتسهوالتىوالمساواةالمدللم
لمميحيةاالبقيدةكلعلىيشتملالجوابثناألهميةمىكبيرنبلابراب
األعمالواصحابإلوالسمل

شملالإنناالمسيحألجليقومكانلوكمايوابيقومأنبحبالملظ
كفإنأرضاميدلأءإرضانعملالودضالمركزفىحمباأواألبرفىلمال

اللسجحونقدمهعملبكلنأنىلكىملى

ولكىالتتدميقفياللهلميسيرطنكىاللهأليعصلأنيحبعملوكل
عملهوأهينعلكلومحيشتهملحياتهمإلهعتاجونهاويناتهاللهأبنايحد
هوحالمسهوسيداأيضالهأناعتبارهفىيضعأنمجمتوالسعيمدأللهجل8

هذايقولأنسممداليقدراللهاهامأيضامسثولالعاملأنكماأدتهأهامصمئول
طيهوكيالمينزاوأنهاللهمحلمذايقولأنيجبلكنهقيهوأتاصعملى

يهماوالعاملالسيدإنأمامهمسئولأناالذىاللهيديرهكماأديرهأذ
ياللةوالعاملماحمبمالعملأنهىالمسبحيتللعملدةالعقإناللهاماهامسئوالن

يعهلمةالتقدرالعمملعنقيقيةاطالمكلقأتفإناسبباولهسذاالةمجدألجلها

ريمنعهالاليئالمكلفأةبمنحالذىهوافهنعيكلالحمابفىيومولكناألرك
والبطالالمثريركه
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اخالزألمنحاغ

أسيمئصالة

إقيفيئعتلميغةيالهثثكريهآنجينمتاييالمئلملىقيؤاؤانج

يعيزكلئمميخـتبآياقنآالزب8ليقتغأيغماخننجينأفي
كتآرةأفأكىأنجتائوثةأنآأضييئىافيالعممييع

أقعكمأن
24مولؤسى

واهنيازوأجبملأصدفاههبحثأنغيرمنرسالةيكمبانبرناليركل
فيهاشبأوقاتنأأحمياوغلمحالصالةةاالموبوجوبيحدثهموهوالمالة
نصلىالنىالرفةجصرانهنأبمساتتخقالوأنهاالجدوىيهةصالتناأن
نواطبانبلالصالةعننتوففأنالعالجاليكونلةاولدذهمثلوفىفيها

فيهجميأنالجفافمالروحىاليقدرمصلمياافييوالذىاإلنسانألنالعالة5ل

يغلبهمأالهىالحرقيةوالترجمةالصالةفيساهريئنوايكوأنأيضالهمويقول
نياموهمالمالميذيذكركانالنصيعةهذيكتبوهولسبرلعلالعالةعندللنوه

923الوقااشيقظواأنإالبعدالمسميحجمدنواياأنيستطيعواولملىالمفجلعلى
نائمونوللتالهيذالصالةفييجاهديسوغكانحينماضسيمافىيستانقىيفكوكانلمألأو

النوميغلمبناالمضتىيالعملمزدحميومختامفىأنهالننكرومخمن04ثهمتى
الصالةفىللفكرتركيئعنيئصانكوكثيرةأوأحياالعألةمخاولصنوأأحيا

يفهماللهفإنالصالةنطيلأنمجبالكهنيهحاالتفىالشديداإلوهاقيمبيب
91أل



طيهمنهالذىكالطفلنكونكهذتأوظفىإننابهاننطقعندماالواحدةبهلة
الكالموليقوىقالنوم

األمرلبمدأنالحظأنوبحبألسجلةلوايمهأنءاألحمبامنبولسيطب

مأطوكانتلعملةولمكنلعضهمةألعالةيطلبالإنهالصالةألجلهيطلمبالذى
هنهأطزوجفممالبشاتهااإلخوةمنصالةيطلبأنبمكنهكثيرةءأشيابولس

ولكهأيامهنهايةفىالراحةمنقليلأوالقادمةمحثشهفىئةللتبأوجنا

ملباليقوملوفرصةقوةالربيعطيهلمفقطيصلواأنمنهميطلمببولص
ألجلأوأنفسناألجللىنصوعضـدماالمافىممهليةإيهالربأرسلةالذى

القوةيمخناأنبلملالههناللهيعفجاأنوفامنطلبأنمجبالاآلخريئ
العملهالقوةألجليماداتكونأنيجبالصألةعليهاللهمظانىاالععلإلتمام
الجهادبلالراحةليسالمصيحيةعاةاطأمماسألنملالهمنالراألجملوتادرأ

رنتطوأ

احالموالمسيحىا

قذدةخآرجنالذينجهيماينكتةءااهنلمفى

ضضلتفابيلحةإجهن4كنكمتحممميهءآالؤ

ؤاجلئجآوبزاكألألظقييثكيت1ينآ
لم56سىلوكو

الحالمفىحياتهفىالمسيحىإلرشادموجزةتوجهاتثالثةهناأمامنا

أنهيلزمهإذارجمنهمالذفيتجاهباطكةينصرفأناالمسيكلا

ديالتهعناآلخريئمعيتكلممتىيعرفأنمجبولكنههرسالبالفمرورةيكون
ءلىأيأنهشمورأالسامعلدىيتركأنأيدأعليهبحبوالمكلالىشممحومتى
الذيندءيذكرأتطيهوكذللثزالتطيهيحمىرقبببأنهأومنه
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يعافسالكذاألهسدامومابأفليلبرهانوالبالمجةالمسيحيةسبتهم
وهويحعلةأفىالإلبمانردينااهذياوورأمذيعايكونبتصرفهأنهيذكرأن

تقطوعلبكلماتهالبحماتهمتهاينفزنمأوالمسيحيةإلىالناسيجذبأنيقدر
لكىولكنالمسيهحصيتحدثأنالالعظيمةليةالمسمموهذهتوضعحاللمس

يأقوافىلهميظهردهاأكثربجاتهللناسيجالمنيظهر

ألجالللعملللقرصةمتهزأللوقخامفتدإنسانايكونأنحىالممهطما2

مدنهمالذيئاليوهالعالمفىافاسأكثوهالدذأمكنكلماالناسررهةوطالمسيح
يقدماتاليوميهةاةوالحوىااالععلإنالفرصهذهمنالتهربهودالو

الناسيهعلىوللهأثيرحللمسيألجلللشهادةللواتيةالفرصمستمزةيصفةللمومنين
يهااالنقفاعهنبدالالؤصمذهدهنكليهالمكثيرينلهكنوعحللمستسابهم

للنرياراتأوأوللترتيلعديدقللتعليبمفرعااإدوامألعضاالالحكيسشقدمإن
منبدالللفرصهذهيإصراريرفضونكثإلونوهناكعالمجفلصالحللعهملأو
الخامبالموادتسيميتهيمكنناماهىالفرصةألناللمعناهاالفرصةإنولهافب

فرصةفإلكلشءممنينالهمفتوحيكونأنالمسيحىوجمإلواإلنمتاجخدمة
اإلشانيةفىوإخوتهحاديخدملكىولكنمااللنفسهيربملال

يجاوبكيفيولىلكىكالمهفىولطفالبقايكوقانمححاالاويلزم3
وكهلإلهلموموجيةثموقةصيةقىأماموخماهناحالةكلفىالمناممبالجواب

والتظاهرالبهالدةمنبخوعتنصلالكثيرينوأفهاممقولفىالمميمميةانننكرال

هذإنمولولووتجديفاكفرأحدالعيكسبونأتهملدرجةلتقوىبا
لهاطمالالتىالمزيفةوالتقوىالحققيةاللتقوىبينننهاطلكياللنحاتحذيرألوصيهة
كانتافىاللتينالنعمةيالحكعةرسالتهيقدمأنعبكحه11إنيخهانعمةوال
المسيحييهدمنجمدأكثيرأعدداهناكإنالشديدآسفأمعونقولنفسهوحي

هنفلمالعدداهناكوأنمزبمنهننحمدواإلدسماننفسضونيضالذيئ
ءالجذابةاصإلدةياةباتأدقونيالذينادممحيهين
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ءاألهناقلرظ

ؤاظايرئممثاظايةختيجكئمنيهآكنمزةكلةتلياخؤاتيميخ
لمحـداإلينكئمأزيمتنمةافمىالؤيثفيتتؤانغنداألم

أيمييمهمنخكلقلوجممكئنمؤيغرىأخؤالـكئميتضرتكئييما

جمهـلطخذفأيكممثمةئمايئكئمئوائذىاشايبمباألييغءاألخما

انجقؤقرئممنقعىلتاةسوزانأرصنتزغتيـكيئههتلمئمهفنأقا
زيومآفئإأليمئمأقئإلقءؤضايآنجلفيأضذتغائذىنآبأفئهتا

فئمهوآلايختآدطينبمالديخةآئمنلمالتذقوؤتمئوغ

تممنلتةليمتارواائذبنئافهؤيديتتكمقأءانعامئولطؤخدئم
711يلكولوحما

أتهانذكرأنيفوتناالاحاهذاخهامفىتهالضءااقائمةنتراعئدما
كانلىببولمحيكانتالتىالظروفنذكرأنبواإلبمانطالأزآءايط

صديقااإلنسانيكونأندأئماالخطروهنيرمكلفىكةالمحايتوفعسجينالىيو
يلمتاهالذىالمصيرننسويلقىناساصديقيتهمأنجعدأالسهلبمنألنهناس

بولمىصدقيأنهاإلنانيعلمنأنأعدهألاعةشكانتولذلدنفسهالسجين

ذلكلنذمعهوواففلبهونمىهويدممعأنهلليظمروأنجمنةئئووفين1
ءاألمماهذهنقرأونض

الروهانيةأشياواليةمنتححيكوسجلمتيخيكوسيمةللقارأسلىكان

أورشلمميمفىءالفقراينالمسيحيالىتقلمقهاللللعكنيسةهندوباألغلبفىنو
003



إثفلبهاتناإلىأقعىرسالةجمالمأنأيفايبوأسند524لعمال
هلهيخثهولياأنبانتقاثاياشئئاحظةوهنا612أفسى
يكتهأكمثيأثهيئاأنيريناودذاأحموأيكليخبرلمتيخيكسأنكولوصه
يتعارفىالالشفوىالكالممذاولبههثفتينالملىوقىكهرسائمهفىبولى

كانالمشاكلجمالجةالرسائلرامحفتكهوبالمىالـكالممعالحاليعةبطب
لحآهلفىكتفقديةالثعالنفصياليةاماالحكناشكددكافتالتىوالىلولث
المبعوثبأنهأألنصفهنعئدحىااتيخيكموسلفعكماءاألحياإلىينقلهالكىالرسالة

لبونمىىالش

بالرفةيفيفىأنسبمسيذكروهوبرليالوبوأأنسميمسلقايمةفى
مدينةإلىوصلهارباعبداالوافحفىأنسيمسكادائمادتههاطكماالميحية
يدعوهاللعكنهيخمونسيدإلىيعيدأنيروربولسوكانهاهيطريقةرومية
عنشيئايقولأنيربدبرلىكانوعندمامحبوبااهيناأخايدعوبلهاربامبدأ
الانيمكنللتىاألشياافضلدائماعنهيقولكانإنسان

أعماذتسالونيكامن3كلذمكدونىرجالوهرشخزسأرالقائمةفىوكان
المالعهذامنلكنوخوحمطأرستعااطفةهالعإالكدناليسو024

فيتلقاهاالنللصالحالرجلكانيهامتحاياالرجلهـذاكاظيمةءيصفةنضج
المقديةفىوكانأدياهيكلفيأفىنسهاجعندماهناككاتلرجاالمأزق
لىببوالسفينةأفلعةمندماهناكوكن91092لىءإأىأالثافىفمبضةفىفوقع
مخيئلكىلسبوعبدأقسهجملأنهاوبحته722لإ11روميدإلىجمينا

معجناارفيقكانقيروالىلجءوعندمااألخيرةوحملتهفىبولسيرافقأله
ئالواقعينيعينلعكىالمواماأصجفىدافأيقفأرسترخوسءكابولس
المالعإنهناكهعهأرسترخوشكانفةأوضهشدةليقبوكانوحميماالشداثد
للشدإئدريخقبحقكانأنهيخافىأرصترنهوسصورةعناياهتة

سيرةكانتاألولىكنيمسةلمياتشكلوبينقمىهصإسمعد4القاوفى
ىيطراستطاعحمتىايطرينحميماصديمكانللدصثزإثارةالسيرأكثرمنمرفمى

إئحيلهكتابةفىشرعلممامرتجمياأنونمرف531بطرس11إينههيدسأن
أخذاألولىيريةللتبئالرحلةؤفىحالمسصياةلضةعياناكشعاهدايعطريىاضتان



يحتملهلمحلةأمنتضفلىلشبهنهوه31أعمالليخدمهماهرقىوبرتابانى
طويالوتهوم3131أغماللدتهإلىقعادالئبشيوغاعدرالهفراهوال
الثانيةرحلمثهبولسبدأهاعندالتصرفهعذالهينفرأنيولساستطاعأنل
جانامعهشخصايأخذأنرففنلسبونكنومعهمامرقيكونأنيزناباأراد

04ثم51أعمالمعايعالولمبوئسبرناباشافثيقلبوهوففوبسنن
األسكذريةفىالكنيممةوأسمصرإلىمرسالذهبمرقعإنالتقليدويقول
نعلمالكضشيئاعنهنعرفالالفثرةهذهونالرفىالمصريةالدياركاروذوصار

لهجدأنافعاأخيرأاعئبرهلسبووأناألخيرمجئنهفىلسبومعكانمرقسأن
نفسمهخحلىالذىالرجلهومرقىإن4110تيهوناوس43مونفليإ

لسبوإنالخزينةللقديمةللقعةصدىنسمععنهةالموصاإلشارةهفيوهنا

ولماذاإليهماهإذاأسنقبالهوتحسنرقسخبقىانكولوعىفىمةالكنييوصى
الرإلىالريبةنظرةتنظرشمدباللليكنائسكأنتاثودسيةاهذهلعبويكتب

اآلططلسبووبكنالزهنهنمضىقيماالمسيحلجدمةناقعغيرلنسبواعهبرهالذى
كواحمدوجمتدحدأطريقهفىماضىيقفاالحتىرفسبخيرأيوصحىودةابرفته
كريمةهديةالوقتنفعافىهىمرقسسيرةكابةإنبهياالموثوققانهأصمن

كلميهماولولسىلمرفجزيلةهكلقأة

كانواالرظقهوالءإسمهإاليئاشعنةنعرفقاليسطىيدعثاالذىيسوعما111
82أعمالةفاقىتحيةلهتمواروميةفىاليهودأنونرفتسلميةعونالسلبو
ياخالصهمدفمافابهأعطواالذيئاألحياةهواليرافقهكانولكن2تس71

وتفعحياتهمونشجهم

فالشرءباصرصسبل

خمبءبئديلممئمجمةفؤأئذىأتنزاهنقتنـكئمذفئميم
كايلينئواتثهلكماإلمنتؤابحدمممقيجين3ركغإيد

كثيرألكيوأنيييماأيئتهذقإفئافهقهثييئيمافيؤنمتيئين



ييرابوليهمىيئؤاثديئآلؤبهئةفيفذيئنجلؤيئنجيشكمي

األخؤءقيضئعواؤدبمآشاظيبثطهبمثلؤقآققنعكمئميمممتفئم
يئفيأئتىلجممتةلاؤقييئنآشؤقيآلؤيهئةفيائأي

2151كولويمى

أيفراسءاألسماهذهمنفيذكرالثرفجملعنحديمهبولسيواصل

منوالمفهوم7اولوصىككولوصىلكنيسةضادمايفراسأيكونأنوالبد
هيرابوليسالثالثايمنائسافىالخدمةعنصمصوالكانأبفراسأنالعبارةهذه

أرسلهالذيخاةاإلخوألجلوصاهدلىضهللهنايميخادهاكانىوكولويةوالودك
طدمهايهمإالله

التهايةإلىبولعمعكانالذىالمحبوبإلطبيبلوقاإصميالعالقائمـةوفى
ثهولمبعابمالمريحةالمهنةائزلنهلكطيبالوقاكان411تيموثاوس2

بالميحزوليالجممدفىيولس

الرحيداإلهوديماسأننالحظأنيفوتناوالديماسيالقائمةوكان

هنكئرشىوالفقطديماسموتقديرأومديمطةمعةلسبويذكرلمالذى
عأنيمكشابولسرسائلفىدبماسإلىالطفيفةاإلشارايتاءورانءوذلك
حهلموهنامعهالعاملميناإلخوةمعبولسيذكره42ونفليرسالةفىعنهقصة

فىلهذكر2خررفىوصفأىعنمجردأ4بإمفقطيذكر41ة4كلولرحماأ
الحاضرالعالماحبألةلصأبوشكالذىسدهو401تيموثاوس12
وفىوامخراقهماناإلنسقوطفىةموشدراسةاإلشاراتهذهفىنرىبإلتأكيدو

الذيخهالناسمنواحدهنااإليمانفىوالفشملىالعلمياالمثلياعوضسالجفقدان
جديدمنالمسيميخلقمأنرفضوا

ونكنهدمايدتهاجتععشقالتىالودكيةذاإلخوةوكنيسةنمفاسالقائمةوزوى

ةللكنيحضاصهيتىهنالثيكنلمأنهنرفأنيجباللسيحيةاألولىاأليامفيلفصر
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كميسفالدةبيوتفىعونيجمإلخوةكانياالتاليئذلدوتبللثالثاللقرنفيال
روميةوأفسسروميةفىوبريسكالكالايلتفىأجتمعتتالللكنيسةنتف

فليهونمةفىاجتمتالتىانكنيمةاوكا6191كعورنثوس61551

هاينبفىوهذاواحدأئايثياجيتواالكنيسهكانتاألولىالمكنيمةفى3فلميعونأ

للمسيحليسوعكنيسةأيضايكونأنيجبداتاكلإناليومعليهكونيألف

الودكيةإلىلةالرسالغز

فيأيغتائمزاآلنجتلمؤهازضاتةالهنلعثدكئمئيرثفؤتتئ

صتاأئمأنتتنزاوتهأآلؤبهيةينذائتىالألؤكييقمتيمايكه
61ىكولود

بونىيطلمبرسالهفىالنامضةبولمىأسرارمنسلءالعددهذاينطوى

ألىسلشثراستهاهلىكفونطعنالتىالرسالةوهىولوسيكرسالةأن
هئههىفماكولوصعاإلىالودكيةمنالويقفىتيةأضىأرسالةوأنإلودكية

ساحمتالتأربعهناك6قىىياالودكيةإلىلرسالة01

فىسةالكينيإلىضيمامكتوبةرممالةقكونفداكالاألاالحمالا
بعدشرىءأنناولوضاعتقدالرسالةهذهفإنكذلئااألهركانإذاالودكية

لىبوأنالموكدوفاأيديأبينالالودكيةإلىهزعوهةرسالةهناكأنفلميل
لالرساطوهذهرعمالةثالشممثمرةفعندنالنامعروفمماهوكثرأرساتلكتب

رسمالةشرةثالثجمتبالملهبوأنوالورالتقريبوجهعلسنةعشرهنهصتنطا
لةالرصيلتهاوشفقدرساللةمنكبيرأعددأأنيحتملسنةنهسشزةثنمدىفقط

العتيدةفىيوفىفالاالحمللهذاصحإنوحتى5احمماذجمردوهذايةالودكإلى
تحتاجاقاالحكبىميحيةالمقضاياتعالحللقكلبالرسلنااحمتفعلالوحىألنالمسيحية
رواالقعلاألجمالفيهاإني

02



المعروفةالرسالةتكونقدإنهاالمشارالرسالةهـلمهأنالثانىيالحتمال

لمأذدارسايـأأنالمرجحأنسىأفرسالةندرسونحنرأينافقدأفسبرسالة
بينتننقلهدوريةرسالةالواقعفىكانتبلفقطأفسسفىالتىكنيسةالإلىتكتب
الودكيةللىوصلمتفدالدوريةالرسالةقكونأنيحتملوآسيافىالكنائسكل
كولوسىإلىرسآلتهلسبوكتابةءأثناكولوسىإلىطريقهافياآلنوهى

قليمونإلىالرسالةفدتكونإلهاالمشارلةالرساهذهإنلثالثااالحتمال3

الرسالةدراسةإلىنأتىحتىالمشكلةهذهمناقشـةنرجاءلكنناهرجحاحتمالوهذا
مونفليإلى

رسالةكهناأنأساسهمنمرفوضاحتمالوهوبعالرااالحتمال4
لعذكلمدةالرسالةهذهوظلتالودكيةإلىالرسالةإنهاويقاللسبوإلىبةملمسو
لمكنسادسالالقرنفىنفسهجيرومذكرهاوتجدمزورةلةرساولكتهاقرون

عدمعلىيتقونالكنسيةرجالغالبمةأنعلىفضالمذاهزيضإنهايقولجيروم
إلهاالمشارالرسالةنصهووهذاصحتها

فىالذيناإلخوةإلىالمسيحبنعمةبلبإنسانوالالناسمنالرسولبوئس

المسيحيسوعوالربأبينااللهمنرسالملكمنعمةالودكية

منتظرونلعمالهفيهثابرونوألنكمفيهبتونثاألنكملواتىصكلفىالمسيحأشكر
أنيريدونألنهمالباطليكالمهمالناسبععلىيخدعكمالالدينونةيومفيموعده
ألجلاحتملهاالتىفيودىفإنواآلنيهلمممالذىكرزتاإلنجيلحقعنيحولوكم
أبديابصلواقكمخالصالىسينتجألنهأفرحأناللجميعويهذاظاهرةصارتفدالمسيح
هوفرحوالموتالمسيحهىالحياةلىألنبموتىأميحياتىءسواالقدسللمروحوبمعونة
والفكرالواحدةالمحبةلكمتكونلكىعينهاألمرذاءفيكمبرحمتهاللهوايعمل

حدلواا

فيلوهاوافععينهاءاألشيابهذهتمسكواحضورىفيسمعتمكمااألحياايهاوإذن
كللواءوايخكمالعاملهواللهألناألوريئالجاةلكمسئكونوحينئذاللهمخافة

تقلقلبالاعمالعكم
2ء



فىغبونيىالذيئءالحال1احمنرحللمسيهفىافرحوأءاألحياأيهاأجرأ
المسيحفمفىثابتيناوكوشأللهعنديهيعهاطلباتكملنعرفععأ

والجليثهلةوالمادوالالليفةوالصادئةةاالالهبرءإألشياأفعدوأ

سالملكميرنلظويكمفىوفبلمتموهتموهتعلممالىاثبئوا

التديسونكمعلمييسم

ررصكممعالمعيحيسوعربنانعمة

والتىكولرسىكنايمةفىأيعاتقرأهاافيالرسالةهذهعندكمقرثترهتى
أيضاأنتيشرأوتهاكولوسىهن

أنووأضحبولسإلىوورأللمنسوبةالودقيإلىالمزينةالرسالةهىهذه
ماضثيلةوايخةفيابههنمقتبسةجماراتهاوبهفيهةغالمنهاخوذةمقدمتها
إلىاالرسالةماهيةفىطذمبرأىنبنأنبمكنناوالالرسالةهذهبصحةتقرللناس

هوالودكيبرسالةالمقصودأنموصواب11إلىلولاطأفربلكنوالودكية

نفتظرأنلناواألقضلظيموناليالرسالةأكاأورساقدوريةقهىافسسرسالة
المعقولالحلإلىللومولفلبضونسالةرندرستها

الحنناميةركأل11

فيكزيثالفيشهألمقهفهاذصاظإلىثظااحمةزفيؤاؤزتى
ئةاليثيؤكزواادنبولئأنأىبتآلئمافيكلتتئتهآ

01امعتمعك
دا710081بومىاي

هاالضأمينايكؤنلعأرجعياألىثرىثبتوجيهالرسالةهنهالرسولجمم
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غممارلعلمناالخدمةمذهفىعمايقينءنقولأدطنقدصراللناولهإليهلمسلممة
الموضوعهذاحوليدربعليمناشعهيثرقفاجونثراثإلىنأتى

املىالذىتبالاكازفئالكانجهرسافلهولكانابولىأندناوالمعروف

برلىثةمنوكانا6122روميةيـوسقىيدهىرويةرسالةبولميههل

هنايخعلةهاوهذارسالةكلختاهفىوبركنهإمكعامبيدهعبوةأن

قيوههإلىبرلىيشيرسانلأفيةميبعدرمرةوفئاذكرراومول

أنقيوثهذكرمنيقصدوال9فلميون41602ا3أفمىإ
سماتضمدىفىحأهالإنىاقولبالألطةءإلى4ررسايختمإةالناسيشدرعطف

فيودشيثالحدددبمهالفوردوبقول681ورطيةيسوعالرب
وهوالورقكلتتولثكافتأكانذمىأنمجبالالقيودعننقرأفدمانابر

إثماراتلعكئبحراستهمكلفاكانللذىيآلجندىمرتبطةيدهكانتتوقيعهنب
لساطانهإثياتهالكنحوهللناسواطفءعريلمفيرغبةليستأالمهعنبرلس
بحهلإنسانهنرسالةاليستثهنهيقولأنيريدولعلةممالمالفيلحقهكانإكا
هاتيسيعملواأناالخرينمنيطلمبممنرسالةليسمتوهىاللسيحالحندهةهكا
حئلدطالمسيحألجلطىواحنملرجلمنلةرساإكاملهيأناستعدادئما

المسيحصليبحملتايضاأهومالفيالوحيمد

بولرسانلمنرسالةكلختامإنللسعيدةشهااإلىالرسالةتأتىوهكذا

هذهإلىالمرهنيننفوسيستودعكانتمادارسائلةكاختامفيألنهالنعمةبو
يثيءلعمكهالشكفاةفهابنفسهووجدالتىيالنعمة

02أل





والثانيةاالولىنيسالو





الرسالتينقدمة

هكوبنيةالىايايىبواللهى2

إبأبولىبئةأنسيجدالسطوربينيترأأنيسهطيعإنانكلإ
بلميغفيبإطلوقاممبهاوفداالءاألسفريادوالتىالقصصوعللىمنمكدونية

انطياعاانفوسنافىكةشاأإالالممةإيجازهنوبالرغم61601أعمالفي
الميثابإطريقهفئبولسمرعظمبحادثتانغالروفالتىسدلةهنمنهمفرال

وعن3سياواليةتقعثهالهوللىنانبألداليوأماههقتالوكانتلمحةافىءوفريحية
ذههمنبلدأىيذخلأنلهيهسمحلمالقدسالروحلعكنبيثيلميةاليةتتراىتمينه

وامىقىإلىءجاذاإيجيةبكرإلىدفعامايدفعهءشىهناككاتاءالدتلم
فيالروياتهءجاوعنعدئذءيتخذالذىلالتجاهكافىالاليقينصكدهايمويةالمكدوة

فالسفرشرعالحالوفىوأصلمناومكدإلىجمرافىأفافييصإلخأسانإعنااليل
أورباإلىلجطاإلفيدخلةمىلوممدونيةاالإ

وإحدعطم2

يريحهاواحدةقارةمنأكثررأىأنهألبدعيفااللحظةلكفىمبولونمكن
اسبهندرطنمـشيأتهاالمعروفةآلمكدوءشاطالبهمنةالورشانلماثضح
فئاسكذركنوالجزوهاأخرئممالالأهاههتجقلمألنهيومأبالذىاألكبر
لمالعابيتوإألدعامنأوكإنهفلناإذانفالىوالمشصرفائدمنأكئركاتحالواة
ضساظكلهالعالميمجحأنكييرحلميراوبهوكاشاجندمنهاثرالمصكان

يلسوففللأرسطويفوقتفكيرهفىوكاناليونانيةبالثقافةومساتيرأونانن
الحونانيمونيعاملأنفىغعكماضةمجدلمأنهإالمامفكرأعنكانارسطواأنومع
صرعاأعلنندراسن01كااليدلورءيعاالماثرفيونامااألحراراععاملة
وقالأفطارهكلينيوالممالمللصلحويوجدكلهالماحدايواللهمنمرأة
واسعةبإمبراطوريةحلمبالنربالمئرقييفوجانهدفإنالفكرإهعانيعد
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صراوعدسكعيىأوبنهـيرنافىاونهودىفهاليساألطرافيتراية
الرسوللبوكرفىتكااألكبرندراسكآحالموالبدأدة311كولوسى

مكدوديةإلىولجاسكندرإلىفسيةهكذاةللمسإاالصكندريةواسقىليهبووفىك

اإلسكندـروالدلفبلميهعليدأفيلمبىأهدينةفىوعملرأسهوهسقطاإلسكلهدرلجد
امشباإلقليمكلكانإسكندراحااللسالبايماقنيوأتساإلىمملةواهتد

فارقتكفهولماللسيحواحدياظميكتضلملبوأنوالبدإسكندرعنبذكريات
للسيغكلهالعالميكونأنالعظيمةروياهلمكنأكامل

اتلسالونيكىالياتىبولس

يقوتحركفدالعالمربوعكلإلىقهاواقظبامتدادالمسجيمااإلساسوهذا
ثرهاىلىاألصواكهاكميرةمدينةوكانتتسالوليكىإلىءجاعندماليوفمنق

خوالوقمبلعليهتءفاالذىهاىفئلخايجإسمهاوأعارتالحارةالينابيعوهعناه
مريماداكانتةعشطصديةبأتهماوصفهاقدجمرودتسكانمطبماثةبوليا

كلباأورواعندهاشبحريةااقاعدتهالفارماأحشويرشأقامالمرفأهذاوعلرأث
أعادمقيم51عاموفىالعالمءموانىأكبرمنالروهاقألمحكمحمئىهكناوظلت

فوجتهإسملياقاإلىنبةتالونيرإسمعليهاوخلعالمدينةءبناكاسندر
عنىبحرةمديينةوكافتاألكبرأسبهدروأختالمكدوليقمليبإبنةكانتالنى

اوفضاتهاالحأصبرلمانهالهاوكافيهاالرومانيةوشالجهيبقاذلأبدأفعانلمأكا
المديننينأىهوطويالزمنااألذهاششلىذالسؤالوكانأبنائهامن

اليوكاسعددالوالشتسالونيكىماالقسطفطييةالعالمعاحمةتكوتأن
لمعديخةالكبرىاالهميةولكننسطألفسبميندسالوفياآلنواحمها

يحرءلىديراشيوممدينةمنكهالذىأغناطيةطريقصانيعتقعأتهاسرأوةتسا
الرئجاشإركاناوافعاوشرفآالبسفورمهرعلىةألقسطنطيإلىاإلثرياتيمد

بالنربرقالمتالقىوقدلشرقبارومامدينةربطالذىاالصلالطريقمنأءجز

الروهايخاإلمبرأطوريةحمضنفىإكاأتهامعنوتيلهةالعظيالمدينةهذق

تنييريالالطبيعةبقبطالمافلتههوالنربقاثامنعلييهاالتجارةوتدنقت

فىنجالغأنعلياويتحجلتبديلبالورخاكاثراحهافىنحدتساهـمدينةفستبئ
وتوطدتيداشقرتالمسيجةنتطولوتسالوأيكىمدينةإلىيئالمسيهمدخولأهمية

إلمهكلعلحضأكناطيةطريقطوالعليثرفاغتدأنلهامقدرأمكلناتالويخكىفى



ثشلظميرؤكاننفممهاووهاهدينةتنلمبإحدغريايممدوأأل2سياملىبربوع
كلهلمللطدياتةالمسبحيةنحاذافاصإلفيتاريخياهاينسالونيمدبنةإلىيئسي

وئيكهتدهماقيبولمسلقلية4

وهاحدثاا71الرسلإلأءفىتسالونيكىقىبوئسهةإقصةوبى

سبوتالثةمدةالمجععفىكرزفقالةاألهميةلغباكانتسالونيرمدينةفىنىبو
أسايعثالفةلىدفئلمهناكمته3إمدةأنمعناوهذا712لءأمموالية
اإلخوةاضطرمماالقالقلالفتنوأثارواعليهنهوداهبممماكنليمائجاحانجحوقد
بولسوقىلث710121أعمالخياتهءلىوقاريهيإلىلسبوتهريبإلى

لوفكىئساهنبولسخرجأثيناإلىسرأفذهبموأماوراوسيالتيوثاوس

تالونيكىفىبقىلقدهذاهولسبوهنؤمماصلصبهاملمشناللينلمعقلةممنلى
تنموأنالقميرةالةكأةهنهبعداإلمكلنفىكانلفأسابيعثالثةورالشاهدة

يقهلمعوهاأنءاألعداوسعفىيكنلمصويثتسالونيمدينةقىوتمأصلالمنيحية
خالمايةلففياماريهمافىواينأنأءاألعدااسمطاعوإذاجذورهاها
هلأوللمسيحهامانيةالراإلهبراطوويةتعيرأنيولسقلمبتسعدنتعالتى
تظصأنفبيلسنينأومتواصألشهورهالمبدينةقىيبئأنلسبولراهاكان

يىأناإلفنمانعاليسالحالةهمذهوفيهنالثالعملبنجاحتبثرقويةنتائج
حالةإذنتسالويخكىكانتالعالمءأرطكلفىنـجيةتفشرمقهياهتةرويالوفى

هلمهفىاللهنعملسيحدثهاذالمعرفةبولسقلمبقاقامزقوقدفىللدراسةجمصلمع
مكلنكلالمسجيقإلىالمتداديقالقكونأنفىاآلهالكبىأعلميهاطتاالتىللمدينة

تسدونيكهمنلخببر5

مرأفقاكانللمذىسموثاجمهنطبأنهحتىمراحلةأشدلىببوالقلمقبلمغو
قلمبلهيستريمننورونهاالتىأعلوهاتليشـقىتسالونيكىإلىيعودأنأثينافىله

دس6بوإلىيوفاوسواىاخهارحملمهااألي3125لونجمتاالهـ
فىينللمؤمنعواظفإنفسبوقلبلهسافرحمشنححةسارةأخبارأكانتلقد

فىهنثابتينالونوكانواالقمبلههكانتكمافويةالالشئسبونحوتسالونيم

يحقكيانوالقـد2413464951تممالوتيكىااإليهان
مزجمةاخبارأيضاهناككانتدنمكين201يكىتسالو11وفىحهمجد
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الناسجلمماإجياهوأففادنقععتالثافىيحاءىبمالعكرازإ

نوايكوبأنلسبونهبرهمهذاوألجلحاييءبرإنتظادأأممالهمءأداعقيئوقفون
4011نيتساكاكالمعتادأممالحمويثارشواهادتين

وأوضعالثانىيخالىءمجاارلهاتواالذينبشأنأفكارتافئ2

تساونيكىااألمجادمنمايفقدوالنالمسيحفىيرقدونالذفيأنيولسنم
81101ايم14

المحبنانىوليفاةشرصسلطةكلاحتقارإلىمثطرفةعولماكوكانتيم

تسالونيكىاأركاتهاومدهاراطيةالديموإلىاإلساخطهـفىدائكاكاناللجادالت
53141

عليهمالصعبهنكاناإلباحيةإلىللثحرلرإلىمعرضينكانوا4
الععالمعدوىمنفوايتحموأنضيةلبيلةالطواألجيالمنتوارثوهمايمحواأن
8بيمنهبمالرور43أاوفئا

وأوعزواشأنهمنوفلللسبوتهجمفريفاألفلعلىهناكنوول5
لونكىتسااوعظهءورامنالربممنيجنبهأنيرجولماباإلنجيليكرأنهالناسإلى
26711نيكىلوتساابرأيهأىمستانورادككانوأةا519ة2

31ة49ئسالونيكىااإلنجقسإماتبعضلجلحبهنبسةكان6
أنيناقىالميمماكلوهذهيعالجهاأدنأاجاحليهههـيولسلكلوالتىالمثيماويهافتمنع

بعيدهنمنعليهأكامماإيومانائسالحفىثيرأتتغيرلمالبمثريةالطببعة

رسالتينيكتبلماذاثا

يكتفهلونيولمتماإليلتينرساالزسولكئبلماذانسألةأناحقئاومق
مدىفىكميئاأتهماوألبدكبيرحدإلىتشابهتانءلتينالرساوأبئسيماواحدةسالةهـ

كتبةالثانيةالرسالةأنهوذلكعلىوالجوابمدودةأيامربماإلقليلةأسابيع
الربيومأنتوكداألولىالرسالةكانتالثانىءبالمجهيتغاقإلتاسإلزالةصانهص
5256تسالونيكىاالسهروجوبوتحخءيجىهكذااللافىطص
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يتفركوألةاليوأممالهمعنوانقطعواالنصمحةهـلمفهمواأسالكهم
أنالبدهعينةهنالمالهاتأدطةهونيةالثالةالرسالجمتولذاالنتظارللسهر
إلمجاءعنتفكيىهمفيتمادواوقد2331نيماتسا2الثانىءالمجاتسبق
فعالحمدثقدللواظكثيرأبحدلثوماالمعقولاناإلشحدعنلخوجواللثانى

الرسولفولذلكضاطئاتفسيرأوفسروهكالمهماساموافقدبولسللرسول
وقعالتىءاألخطاويصححالسلميموضعهافىاألموريضعلنيقصدالثاذيئبرسالمه

فرصةلسبوينتهرانالبديهىوهنانىالثالمجئنتظارالسونالمتالموشونيخها
لهمقدمهاللقواإلنذاراتالنصاعمنقالهأنلهصبقمادقياالنيةالرسالةكتابة

رمأبئيوجهأنهوالثانيةللرسالةمناألساسىالهدصهولحكناألولىالرسالةفي
يأحمالهملقياميابلرالتهورباإلندفاعاللسييحيتظارافىانواالفئءالهدوإلى

اليوميةالمشاكلمجلبولسفىىللمرسالتينهاتينفىوهناواجتهاديصبراليومية
والممتدةالناميةالكنيسةفىنشأتالتى
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األوكألضظح

المحبةلغة

فيصيغالئعشالونطعمتةعآليوثإؤشؤإثسؤسفؤاىبولئ

دهاينظألسكئميئتةخالفإشوخوالريثاأليباللم

خالفتمموغؤالردثاينآ

كميأرنداخمييكئمجتهةينئجينصل3ثةاممرث

فيتتهتإيمآيكئمكآلائيطأحيآليصدغبمرتؤايأنئ

ؤأينآافهأقامالتيمميخيخصوخؤينأيكئمزتجؤصحئئنقضتتتكنم
إتحيلمماأناضييآكتمافهينةالتخبرئونخؤافيأشهآقالمل
افثعىاؤإنروجأيقؤهيإةتماةبلآلمبالتـكئميمز

بيميألمئةتكئماةاءارصماليأئيخؤنيضآيديملي4جمإيفضهيؤ
ضندقالكلمةعسأةيايثاؤيابنأإجمةءئثمشءأتتئم
يةالىمؤثتمممءفتأئهىاروحمإبتؤحجمرخم
قذقئلمكمميطالئةةاهآثؤفيقايملحويئةفيبرنكابز

ب7ط



إؤلـاقلفقطءؤأخآءةكـدوةفينتنجهالؤبءضالـمةمتذة

نآخاتجةتليثمنحئئيالهضئئإيمآثدلقذهآالطءخكئل

تننذثوليإأئغئارولطثلمحنههفياألةتتـتهمألط
لـإةاثةايـحفئدوااألؤيآقيينتةاإلىزتجغثنمنتجمتإتصـاكنم

األنواتنةءأقآازرهـئماهالهينألاوفيجميرؤافيالح
االفىانتمتصنينمانآيئائإلىاتمممئوخ

1تسالوييكـاا

والرباللهقىهىقلوفيتسافى4ييالمإلىالرسالةهعـذهلمبويرسل

وثوجدحركوفئالكنبسةياشقيهالذىحماالجوهواللهكانالمميحيعوع
الهوابدوننعيشألةأبدأنقدروالءالهوافىنحنونكونةيناءالهواكمايكون

حقيقةحياةهناكوايستقيهااللهويكوناللهفىةاالمكنيسةتهـونهكذا

ريناابوهوالكنيسهتحيافيهالذىاللهاقإنذللثعنوفضالاللهمحيهرمقيمكنيسة
طاغيةإلهيدفىااءوفومنخوفاالترتعدالسكنيسةفإنذللوألجملنلمسيحيهميوبم
كيةهوالذىاللهءضيافيوهىأإلنتعاشاشائحدلكهاالعاصيئبا3لحذ

أروبمفىونجاذبئهلطفهطمحنيعبربؤلممقئرىقتتاحمنىانيحطاألفذافىؤ
بالمديخلتهرساسيبهدأولكنهفاؤورأعئلهمسبعكتبفصيرتوويعدهلوبيي

لمكىبلائمالضويوصالهمميمطأنأوهدفهيكنآيبفىهولىطالصي
وأنلطفاشيئاقجدبنعتسئإنهمماناكلولياالمبنؤيةروعبعمنريرفمعسثدهمي
أدطأردتإفاففائلمقفعههاتمندحأنهوبهيهيوشلئخلمبصهقالعاهـفني01
أفضللتشبهيعبايتاثرإنهمبمانكلكناودمحارأداذقشصمنهمحاامتدحهءأخطاواتم
وسئلعملةمقإشقالولنخونوقللىطاهياإنقيلبيئوالتبرجمرباكيتفاعلمما
انكإذابهجوافمكانإفيالهيجزلقاألظكريمدهسوقهاستقاسببعن

ي81



أبدتولالرديئأللطعامكمابا1بإذءثئابكلمةأيدأقالهينطقالجيدألطماه
فهويرفيأماهلىبالمعهياةاوأصجتصعثالتينقصهكانتوبمخءطة
ينتقلأننيئهفىكانأنهولوبالمديميبدأصادتهمسيحيةويبافةممثازىنفكيها
ممتو11إلىقاملىيد

المسيحيةللحياةولمعناصرثالثةولمميلتقطلثالثاالعذدوفى

عنءيفبىءكهوالاإليمانبهيوحمهـطالذىللعملهواألولالعنصرا
أممسوطامنخوفأليكلفقدأعمالهإلنـجازيدنجعهالذىمالداةمثلاإلنسأنلةدخ
لواجبباإلحساسابدافعكللوقدالربحأمألئيعملوفدظهوهبياالذى
هوعلالههمـذابأننهإيمااإليمانيوحىلالعفهووأنجواهاالبواعثكعلأفأها

اإأحمدملاتمهبلالناسيرضىلكىالهلهيهيقوموهواللهإيأهأعطاالذى
الحترالعملفىمجدأازاإلينخدماكدهوالخقتاالتمكريمة

نيومانبرنارديحدثناالمحبةبهتالماتعبالذىاهوالثانىامنمصروا2
ضيفاسقاهاااياماألكلوفىبلتارىفالحبيتفىالزمقمنمدةأقامأنه
يومذاتفسألهاالحثوبحجاعلىكمفةطالالحإينةيشامدكانيتالمهذا
لذةكلفيهأجدإفىتبتبموهىفأجأبتلالمملالىاملةمنشبةالتأ
ولخرمجدالدواملىءهوالمحبةبدافعلاإنزفاقىثوب4أأل

إسحيندركانماعندانرطهعلىالموسسالصبرمولثبلثاوالعحصر3
ئهأصدممتإلتهكليوزعكمانحمالتهيإحدىللقيامالخططيصعاألكبر
إتىاألملأبقيتلقدجوابهفكلنضيئالنفسدتبقالمأحدهملهفقال
الرجاكحدكانطالماءكاكليحتهللنيسطيعاإلفمانإنبرجانىمحتفظ
اللثرقهـالةبمنحوبلللقابمالليلنحويسيرالالةاذهمفىألنه

اإلخوةإنهمقيقولمالونييكىتفىالموهنينعنابعالىالعددفىبرلسويتكلم
موحمهأمثاللالرطءعظيامامايهوداأطقهالجيلالتعبيرومذااللهفءويوناصل

رجالأعظمبهيمماذامتيازأعظمصارفدراآلننفشهاراثيلإأمةوعوسلمان
األمميينكأنأالناسأفلنصيبمنالخنابىأللهشعب
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أفاصإنهقيقولتالؤفيكقافكنماذشصلمىبوكئصثثهامندالدبرو1
اتاكالرعدنجلمالكانإبماكمأن1أيفآتفيدلمهالمفوأكمةطوياأكالبوقء

المسيحييقأماموكاتللمريمبالهحدىاراألوابهتلىاأليحيةللمس
والتبعزاالحتياطبالنحاذأطريقواالضطهاداهـهاطايتجنبوأنصعىأرادواإذا

إتهميماكمالواقتؤوااراألتحدوأيقالطرهذاوارالكسهملعواقببا
نألويخدهونةيتبعوالذىووبهمبممميدلمأبدأيخجلوالم

ءالمسميحيةياإلةخوأصأبرزهنهماكلنييندواالثرالهاسعالدديئوفى
لخدهةمدعوالمسيحىإنيحللمممجىءويلتظروناللهيخدموناإلخوةهؤالءكان

والعوفعالصايرواالنتظارةالخلمابخدمةإنكدهفىالميحوالنتظارالعالمفىالله
ءالعمالمجدذالممهدةالضروريةالعوأهلوأبهلمألىهنيقهرالالذى
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الئافىألمئعآخ

نفعمهعنبولسدقاع

آائهآليئكئمنآخوونتمءخوافيأيآأئأألشكئم
شذونكمآقتيؤمبئالأهننآةتأاكلاذأايليآعاآليل
هءيهم

نىبرجمفيأاليمايادئجمكئئفمنكمأئأآي3اأأئياهرناءيىيهكلييئ
يتكرؤآلدتيمرفيطؤآلصتآلليغنليئننطنآؤةألنير

ذاهبيلاياجمنؤحمآألقالهانحآخيئاامثءحءبل

ئنأةفلوتنآةيطتبرفذىلهاتلانامىنرصىكائنأآلئئكم
أتععفزؤأللىثمتيضهمآبشذونتآلمقيقمافيصنبماآ
قئربهئمنهؤآلكئمآلفئاالئايينتخدآطقننأؤآلءاشأيلا

تلكئاائعسيعئلءوقأرصزفىلطنكفأنقأدزونائنآ 011ز
كدنمها0ؤآلدقااأئرضيهابئثقىكميخكغؤمةفييخةةةثزء

ءء001

يلإلئآلكمنئقييأنترضمأايكغآت001تقاأثإذ
كئمفإثآيآإوبيغقبصرتمالنـآماخماشسلنأايلققطاله عءء

تـكئمكرزألمد01ؤتجدنآتضتآفؤةل01ايهتذكزون
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أحدقيئلآلذازاممبؤيخألئولقاءؤنفألايلإتي

ؤيمؤيآلؤببر7لجتهآزتتؤافةشفوددأتئمةينكئنم
تيطغاكيتتعئونكمآانئؤنـبثنأتئصاكنمتهصاكث

يكنىدكئمؤنفكليمئؤنثؤآلإلفيأللبتمكـثفيؤاجدص
ؤخإكوتيماقإذزإكنمالذىيثهتجيةتممنفكواكمآ

21اقسالوفيكىا

الكـدأدعقهاالنىياتالرشامنفعفتياريجرىكالمالىابئسطحعت
نكىتساكفىبهبولس

أعماللدافميفىلحقتالتىإلهاة1اسجنإالالرابعدالهثيرا

الزجالهذاإنعنهواظأشخاصشكياليكاتسالوفيوكا616104

وبمنهاربجمرمإالليىوهراألهنرجالعنمدسوابقصفحةلهلسي

تعدباالمفمامقلاإنالضلهذامنرجلإلىيصنىأنيممتإخوالالحدالة
اتءوافترااباطيلإءىأىبهبحولمتويافكيرأإاليفكرال

إتهاماتثالثةاألفكعالامبمطنيململثاثللثاالعدد2

األعلمماءوقاتأوهاماإالهوهابولستعليمأنءاألعداأشاع111
أدةفعئوسظنالجنونلهمةءيمادايترضردعوظبكمحةنعمإلسانكلأن
الممجدعاكالءوصا6242أممالالهذيانإلىبوالملىتحولالحكثيرةتبال

إلىيأخذوهكىاآواقأإمقلاضلأتهؤوأصدإخوتهةيهفئوقتالمسيح
ايةانعاالمثلعناألختالفكلنحتلفيةحالمسيلالمثإن3130مرقسالبات

بهأنالناسءيونفييظهرفدهاتهبوحماسموحدبقلمبيتـهامنفإناولذلك
الجنونكالرثة

فىوالكلمةدنسةببيواعثوعظفىمدفوماكانإنهأيفاعنهوا3وأإل



آلبجبينالمثأواثلعندوكانتالخاللافىفواالالنجاسةمئتحمملهصلما
1ثغوهجةاتسااالمقدسةالقبلةعاثلةوهىتفهسيرصوأأرنالوثايئرها

يناكانالمقدسةالقيلةعنأوالمجةلمحةعنيمحدثونعونالمعيمكانوجمبهندبا
للعقلإنتجربفطأسوأيئةالبألتعبيراتهذفيأنالدلساالعهامالطبعى

نمكلفىالقذارةيركلرلمبقنه

اوعظهءورامنبمكريهدتإنهفقالواثالثةأيضأتهصةإليهصوبواأءأ
اوأعلذامكخادعاماكانبقدرنحدوطيكنلماراقعفىوهولعاسييضلملأق
كافيةويحرأةمرارأأذيتإذااألكماذيبأنالهتلركةالدعامروجواكئمشعفحمكنه

بولإلىنسبوكلالذىاإلتهامكانومكذاحقائقابهأالنهايةئالناستبملها

ءإرعامقأكالنامياءإلرضااتهمبولبيأنليدلةإعالراالعددأما3
التىأمةالنهريةويبلفيافيحريةبمجدبولسمناداةيسبباماالهذاونتأالله

وهناككثونيةالناموسللنظماقاسداالضعياوهنلناموسعبهؤدإظمنابكتقتنا
إنسانوعظوإذاوجوههمأبةالععلتإذاإالمتديونأتهمنقدثقيال

وسـذاخدمتهإلىوييئونسمعتهيئموهونالذينالشاةجدسالفرحبإثبهيل
نفسهوعالادثهابالفبط

يكربولمإنيقولمنوجدأنهوالتاسعالخاسحددفيهنويتعبعينا
الذىءرااإلطدائاتصفتملقجمةالمتروالكلمةهاثكالمأربتحقيقاصجيملاباي

كاناألمرهعذاأنلهيوسفوكاماءيثىعلىصولاورائهصصاحجهيقصد
هنمادياطريجنواأنحاولواأشخاصمناككاناألولىالكنيسةفىيحدث
اإلثتىاتالممأسمىوهوظامللنمسيحاكمهابأولإجحيةايماعئناةءورا

رسرلإخكمإءجاإذالهفوومنهاالعافبةالهوجهاتيحوىكانوالررث
اءدوإذاواححدأيوماعادةيمكثوو1الربيقابلكمابترحاباوهإفقا

رعندهابكاثنىفهوالالثالليومبقىإفاأماإومينعندكميمكثفقدالفرورؤ
إلىيعودحمتىيكفيهالذىالخـنرإالثميئامعهيأخمذالمنازلكممنالرسولفرج
إليماللمثمارالعكتابأفوالومنكاثبنبىفماالطلباإفىلعكنهيته
منأكثرعندكميمكثلقوهواستطاككمتجدرفأكرمولسبمابرطبكممرإذا
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يزقىأنوأىإذالكنوهذمنأكثرإلىالعروودعتإناإالعمأوميهة
يمئياأنصصفألصفةلهتكنلموإذانيأكلفليعملحرفةصاجهوكانحدكم
للمسيحيةءلىهتطغلموبئصبحتكميعمللموإفامسيحىوهوطتـكمكسوال

حقءالميمالدبعد001صنةإلىيرجعالدصقوليةبماهلموتاويخمنهواحنصروا
ممبمتنلمينالدسوليحترفونالذيخامشفةالمزمنيةللمشمكلةكلفتولىأالكنيسة

األثعياهوالءمقإالواحدليسبولصأنءعدإأورمالليحيةبةا
الئهضهـامجدهيطلمببأنهاكموهلبوءأضكألأنيريناالسادسوالعدد5

أشخاصهمعنيعلنونأكماوهوالدائماططولمحذايمعرضونالمعليينالوعاظإن
5اتسالويخكىاوقىالناحقههذهمنأحمريصالبووكافهلتهمرساعنال

فدالرجلإنإفيكموصليلناإيقوللكنهإنيكموصلمتأناليقوال
رسالنهفىشخصنينهوفقدنفسهأضاع

الوانكنواالسقدادبالتحكملسيواتهاهإلىيشميريعالساوالدد6

تعرفاله4المكانتومحمبتهالحكماآلبرفةمملكانتلسبورقةأنهو
المسيحةألمحبةإنالرقةوقتاألمكحجةورقيقةمفىاطوقتفىحازمةتكونكيف

التقويمإلىيحتاجونالناسأنيعرفكانطفياطثميئاطتكنلمرأيهفى
سهمانفولخيربللعقابهمالباقأد

اليهودخطايا

كئئأطآعفيأيآلافةنمنكرإختاخنيثذاأخليط
ءأنآصآلتجيهتةوهأةقـبافيمامنئبريئماكلةئمآضذإذ

أصئمجمئميخأيضالاالئتىافهمةكلجييقةكآيىتل
ائقبماتافهجمنآييينتلجثةصزئمايإخـؤةاانمءتإؤنيـييخآأا

ضماأأئمئمتألةتمثئمكئميئوختخالعملفيانئهوديةفييآ
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ايهوديناأنجهائمغيتهآكتآاالآلتمتلىمثييزيكئنمءأفللن

عئزؤئمخنؤآضطـقدونأئمءؤأتإلآخثالريثقتفوايئافي

ئكفمطأغنإخئوةاماييااتجـييعأصئذادكيةئزصييغ

طيمءؤاني4مطايآبمصئفواةكأم1يخلئضكاألث

الئهآإآمتعثأاقيأذزتد
3161لونيكتساا

وافئعاجاباارااضبلناواطمتعاتسالونيكىسالماأهليخحلمالمسيحىاإلبمانإن
مالمشجياقىبولسبأسنلىأمااإلضطهادبوتقةفىديداإبماكمأدخلهملقد
تطأأفدامناإنلإلخوةأيهالهممولأنيريدبهكمأفيالروتغايةفىفكان
الذىإشرفاوساماضطهادهمكانلناتبهنالقديسينأتداموطأحهاالتىاألرن

يحالمجمثفىالختارةالكتائبمعضهإلىجباللوقوفيوهلهم

ساطإالعدديئفىبولعأنالفصلهذافىبالدرسديرالجىءالمكهلكن
ايهوداياوخطاءابأقائمةيضععثمروالسادس

تخلصواإليهماللمهرسلوعندماطءواألنييايسوعالربقتلواإنهما
المسيهيسوعمنيتخلصوااأنأرادواايهودزحاهإنلقتلباأواردبالمنهم
تأكريوقفأنإستطاحإنانمنماولكنيهمالفررإطاقىفىيمادىانقبل
فاستفدمبدائيةقبيلةإلىذهبمرسلهصشأحدهماحدفئالمرسلقتملبمبودلةالرسا

يوهأءجاأنهالوسمائلهذهومنأذهانهمإلىقابراطلتقريببسيطةوسائللهم
رصمءالمماإلىيصمدوهوالمسيحيمبلالذىاإلنسانطريقعليهرسماآلبئ
ينححددحتىفشيئأشيئاينزلوهوالمسيحيرفضالذىاإلنسانطريقأيضاعبها

إالوسيلةلديهميكنلم3لوافعفماذااقجلةارجالأذلمجمتلةالرسان01الجحيمإلى
المرضىالوجهعلىيسبرءلثيىكلأنشمعرواأحرفوهاأنويعدريطةأطقواصصأن

يالشىانيقداللكنهميعالميسوعلبمالرسايضغىأناإلنمانيرقضيدوهكذا
اسةاطحيائهمنوالكلهالمامن
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يسوعالربلةرسافضواأكمولوسجحيمينالماضطمدوااليهودإن
يدعواولمايدخلىلملكخهمويقباللهايصغىأنلغيرهممحونيقلاإءلىكانوأ

يدخلونخلميهظلدا1

متاعبإنلناةكبيرهذاعبرةوفىاللهيرفواتهدواكيلماليهودإن3
المالمغطىباإليمانكاقممنبدالالناسصنـعمنيانةلهانقيادهممننشأتالناس
فىىالثسرأفيهوماهوالناسألمشةءلكثيرأيرددىالذوالسوالاللهعق
وليستلكأوالمسألةصذهفىاللمهأفوالماهىقولونااوقلاألمرهذا

اللهوحاعلبلالمحدودالتافهمنطقناسالمعؤل

اليهودكانالقديمالماريخوفىالناسلمجعأضدادأكانواايهوداإن4

اعتبرواسةاهـوالفءيةالمعكبريانخـخطيتهمالبمثعرىللجنسبكراهيتهمتهمين
الختياركلمتيازامذابلىنظروالكنهمالواقعكذلالفىوكانوأالختارالثمابأنفسهم

خدماتهمفىونسيألالعالمبانيالوننواويةخدهقوممئوإليهينظرواولم
تمأدايفكرلذىااإلنسانإنالناسكألغيرمابخدهةبواجبيشعرواأنطدال
ذلأللىءزدالعناسلجيـعءالعداموقفيقفاتهبامتجاتماداويطابىحقوقهفى

ءنفسهاللهضديكونأنخطورةأشدموماقإن

همسوادوناققطمهمألنفاللهعبةعطيةيحتكرواانركبواايهودإن5

مرقفأصـدهمصطألتهنحمةفىنايماملألميكؤنأنيريدوالمالناسمن
بالمرارةتنطقاقاااصكالتايهذهركاتاامناآلخرينحرمان

اللهمنالختارةقإثآلانمحن

عالةالسيدممونغيرناالناسوكل

لكبمتمءماالموليميافى

مثيلمكمبأناسءالمماثرنأننقدروال

لنصريمياإلساناعلحدياألأيئفىوأساسياجوهوياخطأهناكأنالبد
حمقيقيمةةعباللهيحباإلنثمانكانإذاأخرإنسانأىكراهةلىءيحلتلمباإو



المتياذاتأحتضانهمفوبدالءلالخرينمحبههفىالمحبةهذهقظيرأنالبد
هـذفىاآلخرينمشارءفىالعميقةبالرنجةقلميهءلىكلنفسهعهاوص

زاتمهيالس

وفرحنافاهجد

أؤخباضاقةزتانفقذنآئمقذفإدوافيأئهآصنةؤأئا

ةتئموؤىفئألقره3ثابيايفأكنزذنآ7تءأيانقفبآل
آؤؤتزخنبزةءيولئمنأنآإلنكئمقيتةالظأزذيذلل
أتتنهارؤإفييئآؤقزثآوأزهوقننفيطآنامثثهاآتاة

سكلص

ألنكئممجيئيماغلىأتعبايهلوخوورأماتمقااكأتضتماثم
زصآؤةنآتحئنأةك

71تسالزنيكى

وهناللصدافةلوذحأعلىأتهاتسالونيكـاأهلبلىاألولىلةالرسالقبمت

نحسالفئوالالووةالجلوةكلماتهفىأصدقائهفحوالعمميقةلسيوعواطفتظهر
ءطماتالىهذهفىالصحيحباطبنبهضاتاألجيالجمر

بالدراصةجديرتينورتينهناصلسبولتهويص

إلىيأنىأننفسهتاقتعنسدماطريقهفىلهالشيطانإعاقةعنيتكلبما
فىقيلامراألرضعالفنيةالكلمةهىلالعاقةيتخدههاالتىوالكلمةتسالونيكى

يضعإنه10الثمجطانلهووهذاالتقدمعنتصدهاالكريةعحملةطرإق
ألنالعواهذهعلنلمتصرأنمملنامووهذاالمهمهحىطريقفىيماداالعواثق
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علميهاشلبلسكلبلسيرناوتوففتعدئاكىاالوضعتقدالطريؤايق

فوقياوضعد

لذينمةوالكلمةإكليلةإكمفيقولىكىتسالونياهلعنأيضاويتم2
دياديمالىاألالمكلهةلهلللدكلمتينننافيةاللنقاليوفىالدراسةوتستحق

فىالمنتصرإكليلوهىستيفانوسنيةالمثاوالكلمةللملكـىللتحاجستعملوت
إكليااللوحيدإنالمجاللمحمذالسبويستعملهاالتىالكلمةوهىيةالرياضاأللعاب

حياتيحيونيديهلىتجددواالذينصىأنهوتقديركلمنهضيستىااإةافى
عنيتحدثوهوالرسوليوحناعبمارةداغايقتبصراألساتذةأحمدكانمقدسة

انهمأوالدىعنأسمعأنهذامنأعظمفرحلىليسالعلملقنهمالذينممذهتال
أىمجدإنبولسأمنيةيالضبطهنىوكانت4يوحنا3قباكونيس

وفرحمهأظأمجدهيكونتالمميمذهقيهقهيسمبالذىاليومءجاوإذاذهتالمنماهومعلم
الطريقفيساعدهمأوهداهمالذينأودئمدفىهوباإلنسانيحلمجدأعظمإنأكل
فىوجلالوجالثابردينافىنلشبافوردروزرإلحموعلىحكمالمسيحإلى

معروقةكاتجةفرسمتورثأنفىقديمة11كمنيستهشالذكلرياتيستعيدجمنه

قاتالكنيسمهيخاطبوهولهصورة

ورثآنفىارئايمىاالعاريقءلىالقاتمةاهميلىياكنيستى

ءممرمةوفالبةعندىنالتراشاأ

ءالسمامفءلوادوأناتا

إلطاشوقاالدموععينىمنمكبتن
ورثانمفوأحدةبنفساتقيمتاولو

اللهسشيمهنءلى

يينءايمصتكونانىيمنإن

نوئيلمماأرضفى

ألناللهأماهالمثولقالئعطينافإخهااألعمالجألئلمنمملنامههاأنناوبديهى

إكليلهفىالموصعةافومستكونالنهايةفىولكناقيءاإلالنمممةفضلمنءالسما
هحلمسميهويمإلىيهااتىالقانفوساهىاألميهتالمجامد
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ثيالئاألعنحق

قماطاسلرا

ؤخدنأأقنآفينتركألقاشتضتئاأضماحملتآإديذقي

ييحافإنحيإلفيهنآكلأخايلؤاتيمااؤخادهأخآثأموثآؤكآلمنآقاؤهت

أخهيزغزخالثجمةإيمنمإيمأليقيؤآيئيمنمسغثةفه
يهذاتؤصئوغونائنآتعتودطمأثتإئتآتالفلمبفي

ألقتكبيدوإئنآتكئمقننفىيمتـتةكئمذءبرأ3اآألئآ

إذهـداأضليينتنقونئمؤاةاأخعتلكأقةتتمفيأ

الئضزيتتتلإيمآتجكنمتانيىيـكهـةأزهتنثأيفهمكأختهلنم
ءجأتاآلاالنؤأفاإقياتلثزتصهقتايمئمتدتكولق

ؤيأنممئمثؤمئمايخيإيمزنآؤتمولصينمشقيإليناذئوأؤمى

ؤنآفئألظفهثنتآئون5ئهؤآبصلفيبمضىتنآدقيزاعثذكي

اإلخؤةأثهاآتقزفيافىليأفيأنماتتأنأيختاصنحم

إلقيكأاالندآقييمأيكئمبانآؤتمزوؤيءآثرةءقيصكمسةمن
إلىئغوكةألظتشـحييغنمرأئالهفيالزيتقيمأنتيتئم
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عئلىأثينبهنمزخاائإلىأتزحالسثغنئمتجتكمأقه
آوقؤثقئصىأنطقمبأؤقزؤكأأزاألتثن5طأفيذاهة

إيمآيكنمنقآفنثذؤئ
01ا3تسالونيكـماا

وخدبتهحياتهوحميمالرامكىروحبجوهرالفصلهذاقينط

أوافاسفىنوثرأناألحوالمنصالبأىيمكنناالوتحنالمحبةهناكيا
تعدادغدبندنملينةشلكاراقالىأوالنحممهمهالمجلدنكسبهم

إنءأكبياومعظمإنسانمايونونصفمالييغثالثةللديخةهذهنس
متطيحيالمتهمبكرأهأوعايهمءباالستعالأوالناسباضقاريبدأالذىإشخصا

واحمقفماثيخلصأنأبدأ

إلىنفسههافىأفضلإفهـمانأخرجوإذا5الفعكرايشغالوأاقاقاوهناك2

القلققإنفميرأباصكتاأركبيرةسفينةإناناجهكانءسواالوجودحيز
ويصمدطريقهيثبقىأنعقهارهمحءأويديهحمليستيماحكيفيعرفحقيساوره
الناشءياألحرىدقفإنهءاألشياعقول11هذاصدفياوإذالتقاباتأهام

رصصثياتهإلىيلمئنحقما4عكفلقايكونالمضحيمايالمحية4إبضاألبيربوعندما
ألكوننفسهذاتمنشىويهطيهتالييذهالمعلميعلموعندمااطجاةوغاطرباتصعو
إييشابالمكىاهـاااليقبوعندماءالمجاةحاناتاضءإواكميفيعرفقإبءأقلة

الكتابدرسصفوفىاألحدمدارسفىيبلفدمناسمنواييعدالمكنيمة

واجياتمنموقفهرفةلىعليهقلقأيكونالمسيجةيدةالعةموالتثينصفوفى
المسيويهسوعجماةفيينهزالمثىهذاويصدقالكنيسةفىضريةالزاماتاوا

باذلةالالمحمبهسةفموأحالناساجلمنرهيباالقد6أفىبصورةمماوإ

وهذاالمحجآللهذهدىيهمةيرىأنمنتظرآبقلقيميرفيذلكألجلوهوالمتيفانية
نحدمامتواضعاالهنذهـلقفأنإنسانلكلوالبدبالمحبةالعاملاناإليقلمقهو
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يسيروهوويرتبونهقلوبهمفىيحهلرنهوالسيااألرمقفىايثمخاصاهناكريذأن
اطياةهذهفي

يكنلمتسالونبهكماإلىآيموثاوسبرلمأرملوعندماالعوفىوهناك3

دهايكونأنويحبلهاالعونلعقديمكانمابقدرالكنيسةلىءللتفتيش

هبرعايئبرطفوندثدالذفيأواينتقدوأنالوالرعاةيينوللمعلىالوالدكلأمامالعظيم
وإذاوالزالتءاألخطاهنهمنيخلصرملكيىبلالتهماويأخطاكمدواويند
إنمنهاإلنقاذهموسعهممافىكليبذاواأنبفيالفعقهاسقطواقدكانوا

موففهبلانةاإلفىموقفأبدأيكونأنيجبالءاطاطىكاهحىالمالموق
نةوالى

ددفياتاأولثدأنمماعهللفرحبالسدبىقلاهتألللفرحوهناك4
يئأشيصنعونالذفيأولئدفرحلهكانببمعيةالممياةافىبتونثااإليمانوراطد
وهأوالدهمرويةهنأعظماسيئالوافرحهناكوليىالزشتقاباتيتاوم

الروحيهالمجاةفىوثباتاحبنيسيرون

النعمةعرشأمامقلمبهلىءالصكنيسةشببولسحملالصالةاوهناك5

التجاربمنوكمفهاأنقذناالخطايامنكمنعرفأنيمكنناالونحنكة2اإل
عضويةإلىخادهةفتاةتقدمتألجناصالةرفعقدمااشألنعليهاانجتصرنا
ألعلفرصةلىليمهتاتبهالقياهتستطيعممهـصهحىلأىوسعئلتاليمنيسة
7خذنوىغرفآإلىأذهبجمندمالمكنىووممبمتهرةكثيرةاالبمخدىألنشيئا
حمالصغاراألطفالىجميعألجلوأصلىالمولليدأخباروأفراالمباحبريدةسه
الزوجيةحياتهمفىالسعادةدواوجواقئللذفيألجلالصوأالزواجبارأخأقرأ
بتعزياتهربيعزيهملكيازانىاطالجللوأصاثالوأخجادأفرأذلكبعدو

الغرفةتملمنظضتالق4التالطمةأمواجعنينهيرناأنأحعديسطيعوال
فىيكونالوعندماالفتاةتلكرفعتهاالتىالصلوايتتأثيرمدىوشالمخيرة

منفصلينيولسمثلنكمونوعندمااالصورهنصورةبأيةماناإدحمدهنحأنهيسورنا
أنهإمكاننافىواحدءشىإالأمامنافليسطاقتنافوقظروفبسببأحيائناصض

أجلمإديأسدينائدبذلكونكونءالجلهمنصأنفشطجعلهمنطملة
ماتلى14

ي13



التهشلكل

آلكئمطريقنآتهدىلتسييغايخعلوخآزئأبزنآقشةؤاقه

ؤللضييعيشعنيكمئمتغفأتعئةانيؤبزيائمييكئمةؤالرثه
فيلونميالقلوآيكئمإتمئيكيئتكئمأيفتاتخنتم

ثيمخأتهميهحاهئوغ5وإمخمافيأاألاشاتمأقدامةا

يييمايخول

31131تسمالونيكـماا

علهتكونهاباوضهحىشأنحلستعليافصلاكهذالدبميعيرلفصفى
وإنهءشىكلفىاللهيرىإنهاللهإلتلقائيايتحهوصبولسعقلبةالر

بركاتواايماصوحدثهادرالم

تسالونيكىإلىءابربمكنهحتىالطريقلهيفتحلكىاللهإلىليمىهوا
ارادفإذاوميةالالمجاةشماكلفىاإلرشادمنهملمتسأبولسيتهكالطاللهوإلى

الحياةءاخطانومباتالصعوويذللالطريقلهيمهدأناللهمنهةبرالقيام
جذافىزالموالخطيرةواألزماتالعظيمةلناقمظاتإالاللهإلىالنأقىماأمييمةا

علىبالرووقرحلةمندواطشبانفالثةمعببيدليسوقتمنأتحسسدثكلنت
اإلىتصنىفاالبيتدفيتكونعندماأحدهملىوكلالالصكنانداالنردءالشاطى
أنوبمكنناأذافنابكلإليهانعشىكناالرحملةفىكناعندماولكنناالجوأخبار
منولكنوأمانحمولةفىمعناياةاتمسيرماعنلمالجوواتتعنلستخنى

ءالشىهذانفعلأنميالرلطوعغعلميهاالحياتعتهدإليهاعندمانصنىأنالفرورى
ندبرأنعلممأتازععلىبهنمبأقالالعادةياةأموراففىاللههعيخه

أنناالنالهبهونثعاقإليهنسرعاألزماتبنامخلعندماولكقبانفسناامورنا
منكالرحلديةطلةرفىوتهابدونهاألزماتهذهمنجكلأننقدرال
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غفواإلرشادأظايةمنهملمتمسأأللهإلىبولسنظرقالونيكىإلىظنا

يرشدناللهمعفساربودسلماياةامخاطرهنينقذناادأللهدمفم
اةاطفىطريقه

ألمحبةشمريعةإتمامعلىتسالوديكىلهلوفيلمكااللهإلىبودسويصلى2

أنعاينايصعبلماذالءنتساونحنالدهشةاتعتريناماوكثايأاليوهيةحياكمفى
هوالصحيمحالجوابيكونوقداليوميةالعاديةمالظتافيسيمااليوميمةياانيا
لملقإلىنهرجالذىالمماناإلإنهيةالشيقدرتناالحياهذهمخياأنأمخاولألننا

ويعهرلةسهوفىوحدىاليومعأستطييقولأنالواقعفييريدصـالةبدونالعباح
منيلاللفىفراثمهللىعيهافىاوللمرجلأغراضىإلىوأصلطريقاأيثمقأن

فىاعالىئجنبنفهمىأتحملأنأستطيعلهطيلسانليشاللهمعيئكمأنغير
لهليسرجلموفمقالالملحديئأحمدكانبوجونيمافوصالبومهذا

ةلىءكبيرحدإلىالقولمذاينطبتهوفدحياتهفيعلميهايعتمدمنعأورعروسافل
عرلطيدوننحياأننحاولأنناإلىيعزىالمسيحيةاةاطفىفشلناإنيصلونالالذين
الممهتحيالتبعراضاوهذاالله

تللفىبولسقكلكاناألخيرةالنجاةألجلاللهإلىمثابوللىويصي
اللهأمامالجيعفيهيقفطالذىاليوموموالثانىالمسيحءجمىمنمشحغالاألوقات
واالستقامةبرالفيشعبهبحفظأناللهإلىبودسصالةوكاقهللحسابلرللديخونة

ءللسيغوعيربناءمجمافيأبينااللهاماماقداسةافىلومبالفلوبهمولمكى
ذللفيوجوههمجلأاليمألحنىأللجهماللهإلىيعىلىإنهقديممميهجميعمع

إناللهجراللهيقابلأنتقولهبلغتميالغاماألحديتسىوالاليوم
ذللثرجفإنأدتهمعيومبهانحياأنهواللهةلماللالستعدادالويهدرقا
ولكناللهءبأصدتلميقيرةسمحيافىلهمتكاالذفيلىأوكتصيباقومل

يصبنهمغريبكإلهياللهيلمتقونالذفيألولثدونسئللثمديدةالرجفةكل

ياعاوربرهرعبه

32عم



الزابسعألضعاخ

اطهارةإإطدعوة

الزيبفيصكئإتتؤتلئثائسـكتتاإلخوهآ8أثمين
نفـكواتمألتصايفةيثاتجتمشئئعئمائسمكئمايشوخ
آيأؤءأةآؤنآلسكثيايئطزأمذاذونقئاأآلاائزجمواة

صبهئمقدايهئإاأإرادة5جاهذنقيتمئوخيالزيثم3أكيخمنآ
جمةةتأدقكلبئتكلؤاجلىتئهكيعالقالرنآغنيةواتتأنأ
تالثيهـمءألعلثهؤقؤىألفيراتةواةمإنا

هدالطأقياطؤتلىسأتاتظآؤكألقاآافونكإلت

زنعهذنآآلقتنمتـكـثفلنآذبهفأقيغةفتالريثنقياألضر
ئزذكنءإذآأقذاضافيبكاقامتةايئءذآآآلانقي

ومنانقلزوحةالأتاغطانأالورى4اأاتلإتهضاتائردلآل

81اتسالونيكا

ةالىأاعابوإطبصراعةبولمى3يخأنضايناغريبأصاوابفد
بهدأدمانذأنعبانأمىهناكواصكنمسيبمجعتممعإلىجفسيةاا
طالمسيلاناإليمإلىحديثادكلوأدةآسالونيفيسءالمؤأنولاهسا
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وسلىفيييزالونالوكانوامجهولةفصيلةفيهالعفةكانتمجتمعمنخرجواقد

حدإلىالصعبمنفكانجميعالهمءاإلغرادائمةعدواهكانتالذىالمجتمعهذا
يجبأنناالثانىواألمرطبيعىكأمرلوهوقحياتهمكلألفوهعمايمتنعواأنكبير
اننهاكمنالعصرذلكفىحدثمثلماالتاريخعصوركلفىيحدثلمأنهنذكرأن

ءاإلناكلمةفإنهذاوألجللهيرثىوشكلالطالقوسهولةالزوجيةدالعهو
كليعرفأنالزوجةتفيدباألكثرالجسدولكنهاتعتىقدالفصلهذافىالمذكورة

وكرامةبقداسةزوجتهيقتنىأنمنكمواحد

ودى11إنفيلوقدفقطنظرياكنوامقامأسمىللزواجكانالهودوبين
كافالطالقنوللصنمودالسأوالزتىأراقتلابارتعلىالموتيفضل
يطإقأنالرجلحقمنبأنالموسوىالناموسوصرحمريعةبصورةسمهال

ءالشىاصذااتعريففىبةالصعووجهلحكنءشىعيبفيهاوجدإذازوجته
ولكنفقلىالزفىعلةهوالعيبإنفالوابالشريعةللمتمسكونونفالمعلالمعيتب
الكهيربالملحالطعامدتأإذازوجتهيظلقأنرجلأباحواالمتساهلمهينالمعاليين
فىالرجلمعامخدإذاأومكثموفورأسهاللعامالطـريقنماسـارتإذاأو
إذاأوضورهفىتهامايغيرزوجهاوالدىعنتكامتإذاأروارعبك

عليينماوبقىالمجاوراليتفىمسموعاصوقهايكونأنىبمعنمنماكيةامسأةكانت
قشارأواقبوالكثرأكاودافىأيعلإلىللالقفىلتساهلالتعايملننعرفلن
ايهودان

تخدثآوريةالجحكممناألوكسنةوالصثريناطسمانةطوالصوما4امدوفى
ءلألهواونقأيسيرالالقكان4اإلمبراطورحمكمفىوأماةواحلمهقعاحالة

روماوفىليتزوجنإقنويطإقنلينطيتزوجنءللئساسينقالكماوالترواث
ءيأممااسنينامحددنفكنالعصرياتءلللمساأماالقناصلءابامسنين11كلرونكانوا
فىأزواجتمافيةقاكانامرأةعنلذلكمثاجوفيتالويفربجهنأزوا
ثهعرقااقليساأليامتلكفىتمامامجتةاآلدابكانتسنينخمممدى

ياةبا

كتبإلزمنومنءحياوبالالنيةءورالفارتكابكاناليونانوفى
اللعةبالغوانىءالنساكااتبثالثنحتفظاولوسشينوسد
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وتنابيشئونليدبرنوطفاالألناليحملمنويالروبكاليوهيةللخدمةبالجوارى
هناكيكنقلمسرته1زوجثهتحاطمدبرأالرجلكانماوطالمبإخدألعط

الرواجحدودعنالخارجةالجلمسيةدألظتالىممازسةاللحعليدعوما

مجتمعهنيثاحثخارجينءونسارلجلإلىالنعاغهذهبولسالرسولوكيب
شيثافمكاناليومللمسيحيةماتنايهإئولشيثالنايبدوماءبالفسادءمويو
أةنووضعتإنهاالمسيحجةأسدتهاالتىاألفعالمنفضلوهذاياومستعرجديدأ
أنكرامةواألهانةالطهارظسودجوفىءونسارطليينالعالقةينظمجديدأ
منويبوفدالمجةيةورطالطهارةميدانفىلةالبطوبدورفامتللمسحيةإد

لناامىئيكماتافهاأمرأليسولكنهاألمركمهذاأهىأاليومنقررأنالقوللةفاة
لهالربمشاهبرمنلعددءاآلرامنجموعةوهوأومنبماذاعنوانهكتابفى

تحررتأنيومسالجريئةالمكليتهذمارقسولىكنكتبءوالنهمما
للمطلقةالحريةلهنوصارتالعميشلكسبالعملعلىقاثراتوأصجنءللنسا

ليهوتقاهاداتتطويرالمحعتمنأصبمفقدإنجابهمعدمأواألطفالإنبهابال
المهولءامنعوسائلتراعاخإنكميوإقتصادىيومالىقالالزواج
القوليهحذافيحمقلىوكانالناراكمتشافنذالبمثريةتاريخفىحادثوأخطر

اةالحيلجهاتبةتالالجنسيةالالقاتتيراسئطالأيمممةإذاالوساذلهذهألن

اآلدابكانتنسللمجديدفانونفيوراالختراعهذانذممةوكانتللعاثلية
اإلضقارنظراتترمقهالفئللمرأقالنىلكنالرجلرذيلةعنالطرفئغعىيمةالظ

اختنىفدهذاكهولكناللعناتتشيعهاكانتموتهاعندوحمتىالحياةمدى

لهمابحلويعيشامعاكماأنوالمرأةللرجليسعصحأنيدةابىالقاعلممةجتوهالبو
إالصوسةهاهىالجديدةاإلدابإناألطفالإئبهابعلاتفقاإذأإالنيتزوطوال

يزالوالعمورةوشايهناممدوممثلصرنالقدللقديمللفجوراألصلملق
أنتسالونيمافىالأطكانكاالعالميالدمنبلدكلفىاليهـومالصارخةالفرورة
يلللنجاسةيدعنالماللهألفالمسجحيةباآلداباقسلثبوجوببثمدةننادى

ءاسةلىاةألى
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هيةاليوالحمالباالقيامرر

إتيمكنمأكئثانقنمعاخةقآلاألخوةئةأتاؤائا

تعصئكئمخثألتثهامنئتمتئوناثئمتكئمئمـكئمفيغفأ
فيقيافيخؤأفيحييعأيمتاذلكفونتشكئمقإئمبهئضما

تزدازواالظشافيأئهآكهإتتنلعثأاؤاألتهتمهأذوت

مآرصواؤقادئيغنؤاتـكوألطقيخرمئواترألقزأك

يكىئمعتننآأكعآأتئئميأنديكئميئواتؤتمثاظآمئةائويهئم
منملثونؤآلتخآرخمنئميةذافيعثإتةيإتسنفكمؤا

أخلإلىإتجةد
921أتسالوفيكا

المبالثرالموقففدرلثالتحذيريهذاولتحذيرباويقهىبالمديملالفصهذايبدأ
ءيالهدوباالحتفاظتسالونيكىأهللسبوحثالرسالةخلفيقفاك

صءممللكرازةأنتجتيأيديهمالعملفىوالمضىالخاصةأمورهماريمةو
أنةالنكاتتسالونجكىفىالمومنينعنحـدابوهسموقفأشاذأالثانىالمسيح
ولغيرملهماإلرتباكسمباييقمظهفبهاعاتفىاووقفومالهمأعكواقىمنهمفيكثير
ألجلالعملعنالناسوانقطعالعاديةالحياةوتمزفتالثانىءلمجهاانتظارفىوهم

يرقهونءللسماشاخصتالىيعيونووقفواأيضايعولوكمومعيشتالذفيهممعيشتهم
الثاتىيهحالممءمجى
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احمسنهاماوقهافىوالمكلمةوقتهافىبولسنضجةتءجالذلد

اليوميهـةبأعمالهمغينمجدلمأنهايسوعالشظارطريقأفضلإنفمآلا
اقىسااليوميقولأنمعئاثأرينىالرئيمىكانواقتدارنهادواءبهدو

وفىالكنيسفىسأعاألحديوموفىلجنةإجتماعسأحفروغدآمحاضرة
وجهأكاللىءيمناإدتوكاالتىيأعمالنالنغذلكعلىءوبنالموتاليدلنهايوم
كايههاإلىقملأنالبداالرضحياقناعوأنالمسيحءجمـاحيتميةقىاهتقادناإن

بأصئرالعملإلىيدعوناشبرىياإنههلالعننتوففععلناالمايوما
أذىالقيمباإلنتظارليسالملكوتإلىاإلنسانطرقيإنأهانةوأكئرنشاط

والنافعءالهادىبالعهلبلالمجدى

عايهمالواجبفمناألسعداثمنحدثمهعام13أأيرلهموكال3
الجسلأمامحياتموجمالباجهادضارجكاهمفياإذتهمييمءيقدمواأن

بئيجهماببمماطةمعنافهذاصالحهينغيرمواطنيينإلىومخولهموالبطالة
المسييئفىاثقةايفقدونالجيمافي

يمرهاهـأتعرفالشبوةإنعظيمقإلى4ضذإشمارةميرثهنابولسإن
تنتـجهيالذينءوالنساالرجالبيوعتعرفوالديانة

تنتجهاأبالبرهانهودينأففلللممميمجـةأنيثبتالذىحميدالىيقهـط11وأن
أمانةأكثرمحاالتجعلنامسجيتناأنالمسيحيوننحننبرهنوعندماللناشأفضل
ذحاولرفةكمئأوسيداتورجاالوإخالعاءوفاكقأءواصدقا

الممكالمليسعلميهواليهوماحقايديانقاواعظيننثونطقةوحينئذ

كنيممةإلىأبدأيأقالالخارجىالعالمإنالحياةيلبةطااطليسمتواألعماليل
ونؤأنيجبالتىحياتناوأكاآلكباخارجإومكليرانالمكنهظةايصمع

لدسيحالناسابكـةالامظةا

أمورتحمكجلفىاالستقاللإلىيهدفواأنمجإنهمكـذلكلهموفال3
اآلخرفيعبيةءسخاعمديعئإصفنجايصيرواأنأبدأعلييمواليجبمعيشهم
يعولوأناضطروااآلخويخهأنكىآسالونيئالمؤمنينبمضمسللثيذجةكانت
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واجهفمنكذكنسميهأنكإذاطالمسججةفىالتناقضمنمىءهنالث

إرادتهمعنحارجةألسبابالذفيللمكثيرفيالعونيقـدمأنالمسيحى
للممميجىوأجبهنأيضالكنهشتهمهفياالستقاللهذايبفواأنيقدروناال
إليهاتأنبلةامواردهنيأخذأنالواجبمامننفسهيساعدأن

يعأناليلىالذىاإلحسانبروحالمسيحىءيمتـلىأنيجبيستطيعمافدر
هؤشيئايأخذأنيحيتقرالذىاللاالممتةاءمسهيدربأنيبمهالوفتنفموفى
بيدهحاجاتيدبرأنيسورهفىكاطالماالغيرأيدى

الراقدينهةجمن

ليكىالرايديخةجهةينخؤافيأئهأاختلأدمايذاليآلئم
أؤينعإلطئهفيماتمرالازريئاثينأتاخرنواآل

اللةخفزضءبتشؤعالزاقذونمكناكؤقاتمتايطتممئومأن

األخيأخغإنناالزيثمةيكلمداقإئناتفواللضتةتاأ

نفمتةالزيثفينالرئإليخأتةتسثبالالزيثهمجىإألإييغأا

اشتهاهانكلنرلىتضؤفطتيمااؤبزقيكةتآلثزيخثيتوببهتأف

أبأييغاءاآلنجييآتخنئمأوألونمـفوةهضخبأافيؤاآلضؤايت

هكدالانهبراقالريثيفآلفآبشافخفنمابعطفأهى

بثفتاتغصمئمكزوالكاةالرثأتيقجكلتكودق

مضطأااذم

3181ينسالونيبمأاا
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ونهيهوكانواتنممالونيكىلملإلىأخرىبمشكلةالثانىءالمجهعنالمكالمءما
الحياةفيدوهمءسيجىأةمنيقينلىوكانوأصوعةبأقمدالبومذللءمجى

ءطاتجلت01يالمميممومنرنوهمماكواالذيئجهةمنقلقينكانوالعكنهم
ذالأمجادتىنصبلهميكونلنإقبممماتواالذينأنالظنونساولستهمممافىال

ردهكانالمعزيةاألقوالفذهلهمكئبللمثمكلةملمهعلىبرلسدكلولكيىلليوم
ءسواحدعلءواألحيانالوتىواحدمجدسيكونأيه

لهمءرجماالالدينكالباقيينيحزنوالنبيالإكملالفعهذافىلهميقول
باالستسالمالموتالوثقيوتولجهيائساالوثقالعالموففماالموتوجهوفي

اإلنسانيلفظأنيمجرديقولأسكيلوسكتبالماكئيبليأسباوالمحيف
ءربهناكثيوقريطسومحبذللمبعدلهقياهةخيرةأأقاسه

نورناءافىرعالماكاتولوسوكتبءرجإبالفهمالموتىأماءلألحيا
تجورهموعلىالدوأمعلىقيهرافديننظلطويلليلإالأمامناليملىالمدىقصيرال

موجودأوصرتموجودأكنلمفولهممثالالمتجهمةكلـطة11العياراتنقشة
وصلهةالمقفىدىالبراباتومنءيثىإىأبالىوالدأموجواآلنولت

حزنتالتعزيةلكموفيلوتاونوفريعإلىإيريئمنواهخطايبإنا
بدفنهالالئقةبالواجياتالبيتأفرادمعكلقتوقديماسديدرحميللبكينو

يعفابعفمعرواذلكوألجلئاشينفعلأنتستطيعالالموثأمامولكننا
شيئايفعلأنيسمطيعالجنراطالموتأماهاالووفف

فدإلنساناكانإذايمامبدأيقررينالرافلىجهةمنكالمهفىلسووكان

سيقوموهوالميعفىيرالالهاتولوفهوالمسيمفىهاتسيمالمفيش
بهالذىاإلنسانويينالمسيميينلنةالالعالفةأنهعناهذاأسيحفىثانية
جآورفةإنهاالزمنعنمسثقألفةإتهائمقطعالوأبديةمثينةعالفة
الذىاالنسانفإنثانيةوقاهومايتاعايققدالمسميحوألنعنهوتتناضىالموت

الموتفىأوالمجاةفىءشىالثايخةويقوميموتسشفلىسيحلمبايتحد
عالمممكنيفصلهلنيستطبعءالثىهذابلمغمابالنا

واصيالأل4ءالروغايفىصأع14ءجمىعننمىبولنيرمالتىالصورةأما
ويصفنحهيعبرأنفيمالمابالكلماتيعبىأنيقصدبولصإنالتاثيروعمق



األرفإلىءالحمامنسيترلالثافىصثهفىالمسجحإنالوصفنظرأيتحدى

المالرئيسصوتسماعهمكاااتاالموسيقوموعندبزمرداكلمتهوسيقول
فىالربلمالقاةالسحبكاتمصفىمعاءاواألالموتىيخطفثجاللهوبوق
الربمعحينصلىنونيكوذاوهكءالهوا

المسيحىإنوهعزيامهمأدرسالضامحملالروعةالفاثقالمئظرهئاإن

المسيجمبينفأالاالتحادوأنمماتهفىأوحياتهفىكانءسواالمسيحفىوء
اهستفممأنفوةأليةيمكنالوثيمقاتحادبهوالمؤمنين

جما14



اظآيثةألنطخ

لاللفىطص

ألمااالخفئأثهآتئمخاحةآلةؤاألؤتآيآألاألئزؤأضا
تمبئأنقييمفأياونذتأتئثمألخبغضنهآنمصكـثإآتثغ11

هتالئملونإكلتئبممآالئهىهكداالمهلانييمعىالريث

نجإونفآلأصهذاتخاضيافيآلتفيتآللضمقاتـغدجمانؤأقي

اليؤئمذلكيهذكغخئئفةنمفيتجقلممخوةافيهآأهئأؤاما
ءتنإلؤالخمفةيتتسننآءتهآرأةأنآهؤلرءأنآئبمشثقي
ونينآائديننفيءزتعئغزيتنمتليخآكالتاتجإداحمتآل

خنؤأئانكزونتميائمنلةصزوننال3تهؤائذبيطإفونإليتقبا
ينوؤثحقيأؤااأليمآدأدرخينااليىنأتمنئتهأرنيالذي

مآبرانخآلعيىالفينأيخعفممتبلإتهقأآالقةنيئانحآلصيزضاه

جميتاتخيأيمتأأؤنأقحإداخئئبفينأفيقاتالذىتميح11تمئوخ

االضزكتاأخألكئمؤاتراتفضاكثمتثفهغزوااإئلءتهء
أيختائونةةت

أ01ا5يمسالوئيكأ
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أننذمالمفهماكامالالمانىءابرعنالجديدرالعهدصنفهمأنلنايسنىا
مألوفةصورالقديمههدالفىأبيومقءورةوالصالقديمالهدقىأساسالها

وكمثمانىبالمجاءارتطتقدالربييومالتىتتعاقالصورهذؤكلوهروفة

للعرهواألولألعصررئيصيينعصرينإلىينقمممكانردىاليفظرفىهنالفى
الذهىأللهرهواآلتىهصرواللهعالجوالكلهردىءعكروهواضرا

وسيكونجدأمرجمابومااليومذلكوسيكونالرببوميأتىالعمرفيوبيين
جديدعالموبولدفديمعالميتالشىفيهمايسيكونجديدعالملوالدةكالخاص
225319إشصياالربليومحاصةاالقديمفىالصورالمرعيةمنكثبى
ا4مالض37إرميا5811عكاموص4161اصفنيا

ليةالتاالرئيسهياطواصاوببومويتميز213ليرئي

انتظاريخرلىءوةسإتىا

سكونافتوازأيسمبامماطهالكونمليثاضطرابيوهاسيكيون3
بأسر

الرهيبنةالدينويومسيكون3

القذيخالعهدفىبكابتمشمجينءكافواالجديدالعهدكتـابأنجدأالدجاومن

للسيعليسوعالثانىءااإيومالربيومربطواولذااىالوبيومعن

ومالهذافيهيجاءالذىالوقتلمعوفهالناسإيهـشهوقأنجدأطبيعياوكان

الساعةتلكأوأليومذلديعرفأحمدالإةالصراحةكىبملالممميحلعكنهو
اليعرفههذاسهذلداليوممرفةعننفسهلىأجسدأيامفىنفسهيمللمسو

منبالرغمولكن7الءإأ31334263قسهىاللهإالأحد
معرفةفىوالننقيباجثاصالناسيترففلماألمرهذافىالصريمالمسجحكالم
ءثىمعرفةالناسيحاولأنالتطاولمغاللتحديفنوعأنهمعاليوهاذلدموعد

يولسيقولالهيوىالموضوعهذايصددواتضاعهأيامفىنفسهالمسيحيعرفهلم
شيئين

فىكلصاليومذلىممأتىيىبعتةسيأنىالمسيحءإنالقوليعيدإنها
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أوفافالجحىالىيحعلسببمنهناكليسإنهوكدأيقولالممكنهلليل
الىوحدههوةلثرسإتهءأوالذىماللىفىيهيثإذىانساناأإنمستعد
البوهذايأقامتىمهيموالالنورفىيإشللمسيحىلكنغفلةحهينعلىاؤخذ
ادتاالسفأمبةاءدمصاليومهذافإنوصاحيأساهرأكانإذا

يةمءأشياوهنالثالعالمهذامنلإلنمقالانتهيدعوقمأحدواليعرف

يدأتإذاجدأهئأخرأالوقتوشكوناألجراللحظةقاركلنيجبال
هتأخرأالوقتوسياكوندإلينحطريقهااإلمتمخانوأوراقاالمتحانفىنالستعداد

مناكمزعرغاضبةحولهكبمقوالعواصـفأمناكدتجملأنأردتإذاجدأ

مارىموتساتجاتعندماالتأجيلتقبملوالهاوفىقمانيجبءأشيا
صكناأليايشابعضاإلنجيملمنلهايقراأنالحأصيهاءراارادمأوراملم

هذاومنالساعةهذهإلىاألهركمهذااملمرأأقىكلمإتىلهلتفقاالخالص

يقرأأنوطلبءأحداألصالقازارهموتهعندجموزأسكتلندىجلقالهماللقبيال
تناءإذاطدافئاالطقعيهكانييتىعندمامقفتلقدفأجاباللشجحةاآلياتبحضله
معكالحياتهعاشالذىاإلنسانإنمستعدينعرتجدناأنمجبفالأوةاا

جوارافربإلىليدخلساعتهتأنىعندهااستعدادغيراءأبدأيكونالللمسيم
وهوفجاةيوخذأنيمكنالالنهاروفيالنورفىيعيسللذىاإلنمهاتإنلإلح
أهرهمنغافل

كنيسمةإلىنصيحة

كتمتيقون5الذيقوأةأنؤافيأثهأئكنمذئئم
ازاتخيزوئمؤأنئمزوآؤالرثروبئؤيدئرمرشـما

ؤتطلمثفتابةبثطيكنمواشايافئأنجلقيةأتشضافياقيء
إزءانىفتبنمريآلتثأرزياازوفيأضؤافيأثهأصهنآأ
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ازيئالأنظرواخاتجقياأتأءمآالفىاسنيذواثفومي
لتعقيتغضأكاالخيرؤاائهجينيدمرتلنهلشرقنااخألأخد
كألاثنكررايئانقآلعيآلضئواب4واكاقرح5ؤاإ

تهيكنمينوخثءخانتهيمتياققثيإةيىهذهنفيحأفى
تتئكوافىمنىؤاصانتهوايتأشضأيزواألتههوخالروأيثةطال

شترثيهة4غنفييئوااإطهمتن

ا5تسالونيكىا

أتعوالغاليةالنصاغمنمنتقاةبجواهراوسالةاتهايةإلىيولسيشرب
أفيبالكنيسةممووكليرسكللحكنازاإليينايةالنصائحعهذيضع
جيدأيهأملها

السببوإنيهمالالئاالحتراملهمواوقدفادنكماعتبروابولعول
مـألةلستالمسألةإنيودوتهاافامةلىاطألجلهولهماالحترامهذأتقديمفى

صدرينوفئاعاناإلنتجعلالتىمةلىاطإكاالعريضلجاهاأوالريفاألصمل
مرفالبوسام

فىالمحبةيلبإننكرانعلياويستحيلالمالفىواعيئبولسويقول
قهايكونبهاعةيبتعدشأنلإلنسانجدأاألفعكملومنبالكرامةممجوص
سالمفىيكونأنقهايستطيعاعكة3عهلمجثتعاسثلةاألخرينويبهلتعسا
وكلمةرعايفضاصةإلىيحتاجونالذفيلئكأويلتقطعثريعوالعددالراأفرادهاءح

قىكواالذيئاأنذروالقتالصفوفتركالذىالجندىتصفأصلهاقىتيبقىبال

فهمعهمكيبهبالذفيالنفوسصعغارأماءوحدهمطريقفىوسارواالكنيسة
وفىاألمورأسوأإلىيماداوينظرونيةغرفيغاوفعندهمالذيناقلوباءضحفا
شجعانأاونولياآلخرينيساعدونالذفيجعاناثماجمينالمسيمسييجدجمتمعكل



يتركأنعنعوضايلةنصيحةوهذءالفعفاأصندواأيضاولوثلمهم
جادةلةمخاويبذلأنللمسيالمجتمعلىاكائياويفيعالتياريوفالضعيفاألخ
روايطضصعأنجمبمتهااإلفالتبمكنهالاهـيقةالكعنيسةإلىعودتهلصطنى

واالمخرافللفاللالمعرضاألخبهذاقسدليالثرة

جميعهاانصالمهذهأصعبميحةالهذهولعكالجيععلىتأنواأيضاويقول
كلذميولسويقولبفرحءاألصنهبيااحمقمالهومعظهنايتعالهدريىآخرنأ

ننتعبرأنعبأذيتنايطابممانإلكلنإذاحنىبشرضرعنأحدأزواتجطال
لهاطيربطلبعطيه

قيقيةاللمحكنيسمةعالهاتثالث6181مئاداألسناوتعطي

يالفرحالمشبعالجوذلىفهاصعفيسعيدكنيسةأكااألولىالعالمةا

وفىالبياهرالشمسءضوفىيستحمونأنهميشعروناأعضاكللالذى
بةلكباالابهجةبادربالةتالتىهىالحقةيحيةللمإنالمنعشفها

اقتدارأأكثرتكونصلواتناولعلمصلييةكنيسةأنهاالثانيةالعالمة2
دونيصالذينلماإلخوةمعهماجفىصالةأفضلاونيصالذيئانتذكرناإذا
انفرادلىءأوال

هوحأجلةمناللهنشكرأنفستطيعماءىشدائماومنالثءشاكلكنيسةإتها

نذكرأنبشاكرونومخنأللهبركاتنعدأننستثايعضيآاأليامأشدقى
إذاولمكنرانناهنتتساظالظاللنقسالشنورنواجهكناإذاأقاداظ

القاتمةيصوركاأمامناصتكونالمااللفإنمسللشهظهورناعليناأ

المواباحتقارمنتسالرنيكلأهلبولعيححـذر91002العددفيوفه
فهمالجديدالعهدوعاظمعالممماواةفدمعلالقدجمأالعهدفاءاألنبياكانللروحية
ءمىكمأسكندكاناإفىيقولأنلسبوويريدللشسباللهرسالةبلنواالذفي
يهقانطاكهموهفئكىيقولهأنيريد

للممميممنيتذأنبيىالسييألداثمالواجبيضفان1222والعددان
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يحاتأنفيلزمهصعباالواجبهذاكانإذاوحقهءاألشياكلبهيخثبرالذىلمحد
رالشروأشياهثرورالاعوأكلعنويبتعددابالحسنااقسدءل

المفىتنيرأنضاتستطيعلىبولنصاغامالكنيسةتعيثوعندما
للميحاالخرينليجذابةوفوةداظهافىحمقيئفرحبهاوسيكونالمظلم

هعكمالمسميعفعمة

زوخكماؤنئخقطبالئمآمإقاليئكيفشهمئالمالؤإله

وءننآةمجىعفعـدءبالؤئمكايلةوجممدنممتشـكئمو
اأئااأتةيئءتىافيحئم4ذىافيهواميغدأخممييحا

ذمضةابفنقةجميعااإلخوقيضئوأنجينآفيمتفواخوةافي

اإلخؤتكيمفيالزهماتةهـذئقزأأنيثأباكئمأنآيذ

ثغ4آتقثمتييح11تمئوخزبنآتعتااليديميين

53282تسمالوفيكىا

أجسادعليحفظاللهيدىغءأحيابوليشودحللرسالةنهايةغد
إنهألجلناصلوااإلخوةأيهابهالشمئاهنايقوللمكنهوأرواحهماسهمونفو
أصغرمنألطهمإلةبهيعاييغمفديمىأعظميطلمبأنجـدالبالجميبءفمه

هركزإلىلهبوصويهنئهلهصديقإلىرجلءجاشأناوأفلهمقيهماسيحىإنسان
السياصىهذافأجابهلمواطنتقدمهأنبالدناورطبعهركزكظمأهويلعطيم

عندالصالةكانتألبماللواثكصاللهإلىارفعبلكئتدلىتدمالالكجير
ألجلةاالخرونلىوصاآلخرفيألجلبوليخهاصذمميةسدلةبرلس
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نيةالثانيماكيسالو

األؤلاخاألف

بكمقلوإرقدوا

فييينااليائوكحيبتإقهوثآؤيىؤإةأشىافؤرإكأ

افهنكلؤهمالمئمليمةانتاييحهئوخؤالزيثنآأدثيما

لتممييحامئوخيخزيثؤايينماا

اإلخوأفيآممئجقـتيئجيني4ئةكثامجقتثألقآإةتني

ئمصصولؤا4خئيئةءؤثيزاوعصئمأتإيمآنفيصوقاتآحم
يكئمقجريتنآأتةتخنأئنآخأداذفئقيإتغعئماتي

اصتيقاداجمنمجميمفينمؤإيمانإنجإلصتنركئمينأفهتجإيممثيئ
أئـكئمالعأدليئيمااقضاهغلىفتمةتنتيلوتهآأقهابآتؤالفى

قىةإدالأونتتأذنجلقيافيافيماريتيفذحثلوئحدؤن

3ئمأؤإيقآزيهينمئحوآيمئمةضآائذيائأانمجـصلتاغادل
تاهاثاينلسوخالريثاسـسئآلدجمـتدضننآزاضةودتةفمآةديئ

التنرفؤنئمذيلتتألمغيماتيمتنآرفينؤتةالئكلمغ
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هتئعأقئونيئالىمميحالتصموخزأكإئهينةإطألؤائذيخةلة

فيذقبإةتجاتتىفوتيماتخدرؤينأزيثاؤنجين3ىأبئبهغلث

مهئدفيشهآدتنآنفيأئؤييينايعفيفييتةتختيدإميييماؤ
كاذأيضائئحنجييمافيائدىاألنزأيؤمأإلكنيتصحرىة
4حآلصىؤلدعوةااإئقكنمثأدظميمجهمتءيخأ
إفبئولإصـمضيكةيـفوةاإليمآدقؤقلالعمالقيشتمزئحل

خثهنآؤللمزيطتة5يرئمؤأمييييحماةاوختثزأ

ءستى11
1يسالونيكى1أ

تسالونيكىفىاإلخوةأنيبدوحمثةبكللةالرساهذهالىيممالقازرليت
لقدفمهاوضيونهوتالجوهزآلالمساتلبعضىفىلشكوكيامايئاياخطالهكتبوا
يضعفولمالالجديدةحمياكنمفىجمأصاطيخريكونوالئأشدولخوفاضافوا

مكةاغايةفىبولسردوكانعايمللمتواليةافهيقاتاأمامشاتهميهتزإيمانهم
والفحفالحنوفنظرةهمنفوإلىنظركمابديثأاليأسبالوعةإلىيدفعهملمفهو

رفصرونهماألثرأبعدلهكانمماالمججدةوأعمالهمفضاثلهميرزأنبولسعلىوكمان
أنيخمجبفعناهكذابولخارأىكانإذاالمجضبمضهمافالواولعلهمالمعنوية
علموبىفوردرروحمرشلقاليةانإلىلمحالمسيحوفثبتكفاحنانواصل
لالقهذامنيعملبودسوفاملنفوسنااحمقارفامنيحثصفوفناالذينألودئد
هاكماللدحيفعلفاكثيرأأنهباإلختياراقدسفتسالويخكىلكنيسة
الكبرياإلىاليقودناخبهمالذفيمديمأعرفيفعلهأنالقاساإلنتقاديستطيع

بماأبدأيكقاالنسانامجملالكيماهـالمسـدحأنفهسمتواضعينيجعلنايل
األمامإلىاقواماعلىيرالسفىبالرنجةيمالبلفضائلمنإهوصل
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الكنيسةعالماتوهىالحيةللكنيسةعالهاتثالثبولىكرول

تسالويخكىفى

يومكلمويةأنهالمتقدماللسيحىصحجةعالمةإنهاالقوىاإليمانا
كفرضهـألدأقدالذىواإليهانيسوعنلمسميحوأكيدتقثابتةبخطوايتكلثرفاكزأ
هضلىإنةمأجيتجيمسفاللمقةومموكدةبحقيقةيلمتهىنظريةأو
للتىاألموربععقعندىفإنيدبهنصنعهإعادةإلىيحتاجالذىىصرمئل
روتإلىيفمممبعندماالمرحلةهذإلىصعىالمسيويصلاإليقانكهمهامتيقنأنا

صالحيتهبتأفىباشمسدوالمسجحاالفكرتدريبالمسبحهباراالخث

نأكزكـثرأتنهوإلتىالمكنيسةهىيحقالناميمةالكنيسةالمتزايدالمحبة2
إخوتهبئهدمةيبدأافداإلنساقإنالحيةالكنيسةفىحتميةعلألمةومذهمةالخلهفى

فياألعغقرحهيجدأنهبعدفمايرىلممكنهيحىالمهإيمافهعليهيفسهكمواجب
فإنهااطدمةحياةامامعتىللسـمآدةعرفالاألنانيةةاطإندمةاط

جنباجمارانيسوالسعادةالذاتإنكارأنومواكمتشافأعظمتشيفقك
جنبإلى

وهارائعةكلمةلإلحتماللىبريستملهااالوالكلعةالمحتلهالصبر3

اإلحتمالهوصفمضايقاتهنعايايترلهااحتمالحملىالسلمبيةالقدرةفقطتعتىال

صبرفقطتهلالالتىالروحيصفإنهالتجاربتحتالرجولةفاتبانه

بهاوتنتفعالظروفهذعلىتمسيطرالروحولكتهاالقاسيةياةاظروف
إلىتحولهاإياهافبولهافيولكنالحياةباتضرلتضاقااحالرإكافوةلتذداد

يدعملإنجازنحويهافئقىوسانل

دمضبةكلمةوأروعباعظمالمعنويةللروحالرافعةلسيورسالةىو
هنهوخبقديسيهفىيتيهجدعظرهايحللمسأنإذالمتجادلبالمجدتسميتهنبمبما
يحالمهههمجدوإنالمسيحهومجدناأنوهوالمذهلبالحقنلمتئوهناالمومنهيئبهيمعفى
بحشلواأنواتعدنعشهلىلبإإلظاذيئاأودئدهوالممسيهعجمدإنانفوهو
وبهالالظببطبةايشعووانمظلممكلنفىكأنوارايضيئووأنيتعرواوأن



هوواألمهاتءاآلباجمدوأنثهيهذبهمالذينذالمالهيفىهوالمعلممجدأإناألخالقى
الربجمـدوأنالجاةألجلبلالمعيثةألجلليسيرةكمالذفياألطفالفي

العطمةوليةاهوهنظيمااإلمثياذهذاالنأعلىوفدتالميذهفىهويوع
مخدطوالذىرشكنىاليداللمالمجدظىأننناإموفىيخنايحلللمسيحمجدلن
يكونأنسنيهلعليماإحمهدعىالذىالمسيحنشيينأنأيفاإمكاننأوفى
لبةالمسئوهذههنأعلملييةوممئواإلمثيازهذامنأعظمامتيازهناك
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النانيألضضاح

آلثبما

الميمميحتشوحرئنآتجهجهةمنؤافيياأممئنمتشأذئم
ؤالتزتآغواذفيمكمتنتعريفاتترفزئواالأنإذإءصآؤات

ضأخبايؤهانأكلةآيئاكعأهتاتةؤآلبيكـبنؤآلوخيئأل
إنيأتيالألثةءتاةطرةفئأخـدصكئمء2ذالضعرءتذ

القاللثأناطئـيناإثممتانؤئعنضققأؤألذاداالزأبإتنم
أئهضتىتئئوداأؤالمآأئذكقاصل3قيأصذتيـغؤاأئقآوئمأ

تذنهزونأتاإالاثأئةفمتةئطهزااقإكإاليـاكلةفيتحثلمييأ
ونلمتؤاالنلمداأقؤذتهكنمشأتيكمءتفذؤانآأف

ينملأآلنثجأأليزنفيؤفييمانيإمنتثقنخئئتخفرشا

فيتثتؤءهمتاثثدىاشطأؤاينتغينألطإلىتط

بطهورؤنيلةيهقضةيئييذالرالائذىاألةيئمصتئسنغقن
وغجآفتيآبؤفوةيمئممثميطآدقيتتلقحيئةالذىقحيئيما

يقتلوالنمبثمفيالهآلكينيئاإلثميتةبذثؤكأذ



قللهاإتئهئمضيزيخلهذاخلؤفيءتخلصواضئئأطقةحئة

ائذفئكيغئدانلـكتئانكذستدئواختهالفماللي

ثمياالءئمرواتلالأفتدؤالنم
أا2نيكىئسمالو

صصبهوهوالجديدالعهدفىالفصولأصعبمنجدالبالهوالفصلهذا

جدأغرييةىلناواهامبيكتللذينجدأهالرفةبرصورأعيارأتوىألنه
لهاتوضايحإلىحاجةفىيكونوالمةمصألولفرأوهاأوسمعوهاالذينلهلمأوعنا

ويكشفامبهمةىليئتهمباحوالمعرفةلناليضالذينلنابالذيجةولكتها
النموض

وجوبصايهمإيتحدثبولسكانمكذاهىعلالفلهذاللعامةاصررةاإن

إنلهمقالأنهينوموالثانىالمسيحءبرالتشنجىالعصىانتظارهمعناإلقالع
ىيواللسبوألفوالتفسيرهمءسومنالفكرنشمآهذاضرفدالممايحيوم
ستحدثاوبايومءمجىتجلإنهلهموقالتفسيركهذاتفميرمفللإليهيلمسبأن

هذاإلىقبلمندخلتوقداللهوالزدالثورعصرسيأقأوالكمئيرةأحداث

اللمهءلىالثورقيامألىللتيهدالفاسفىوتوثرالعالمفىعرأخولشريرهفوةالعالم
إنسانإنهاإلنبصلعنهويقولالشرفيهتجسدللذىالمثمخصوضعهامكانوفى

زهكانتالتىالقوستتخلامهيناالرمنفىواألثيماطألكبنواالخطية
مثاالغاماالبهالخاسشعبهمعواألثيمهذاءيبهوعندئذالمجاللهويترك
علهمسيدأاألثيملونسيقمالمسيحارفضوالذيئلئدوأوخاصتهءجادمـع
للضريةييماذلالالمسيميفربفيهااقااإكاتيةوااألجرالمعرةستمحدثوعهدئذ

فياذااألثراروأها4إحويحالممثمعبمعيتبمالوجودمنويالشيهالقاجمة
العالميةالمعرمننوعااشكونفمهبنشةاوبفسيجدهمعلميهميدأاألثيمدواف

رةاأل4قىهز4نيياقىلذىاألسجريحومهسدالمىشريهممافمهاللق

وإذابليعالنيةثمميطاتوةايلمقبونكانوااليهودأنأذهانناعنيغبوال
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ملوك31311تثنيةبلييالأفيإنهعنهقاواشريرأإنسانايصفواأنرادوا
التمييرمـذابولمىللرسولاستعملوهحموئيل1201312
المثجسدالشرعنالرسولنايويويقول651كو2اللهضدإلىبهليشيرعينه
القوةهذهانالواضحومن2812243يوحنااحللإن

وفهاتيةبدالاسمةأعركاافإناأليدإلىالكونفىتبئأنتقدرالالمثريرة
أمامنالعيوايرصالنىالصورةهىهتممادوالفرالمفواتويالشىاللهينتصر

لالصهذافي

وجهعلىللقوةهذهأحمداليعرف6األثيمتقيدكاتللهاجزةاالقوةهىوما
الرومانيةهبراطوريةأاطاجزةالقوةلسيوممديةاألغلمبفىولكنالتأكيد
ءالرومانىالقاضىعدالةيفضلعالرطهياجهنعديدةاتهيينقذلسبوكانوقد
لكقوالمجنونةوضىلفيافياهههنالعالماالحمـجزتالجيارةالقوةتلدروماكانت
يةاالرواإلمبرأطوريةسطانيزولفيهالذىلسيوشولكمااليرمسيأنى
واالضطوابالفومهـهوينشراالثيمينطاقذلكبعدو

أللهضدالمتزايدافوفىتأخذلجرفةرمةطثورةصورةيولسلنايرصموهكذا
التهاتيةافايةاوتكوتجراأالنهافاايممراعفياقجسلالشريرءعندما

للهلةءالى

عيهياصيدألويأنكمثيرونركبالعالمإلىالتجدالعمرهذالجءندماو
وسيخونسيدبمتهايةمثلاألشرارءهوالتهايةوستكونالمسميحرفضواالذوهم
العادلةالمريعةدينونتهملونوينااألخيرةيمتهمهز

يمةودائابتةحقاطياتهابينلناعملفماعناصورةهنهيعدمنلرفمو
هىااهذ

فىشديةصعوبةمجدونالذيئأودهدقهوإشرىكفوةنالعالمإنا
ألنىالشطإنبشضميةأمكتقدأناهمأصمايقولجممرأالشيطانبثعخصيةاإلكقاد

قوالعالمفيأنننكرسـناإذاالرمالفىرووصناتحفىإنناالبومبهصاال
للشبةها
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أنهاوراألملناتبدووقدءكاحلىءلىوالمسطرالمهيمنهواللهإن

سومةمىةإالهىمااموضىاهذهولكغؤالخرابالفوضىنحوسائرة
اللهيدفبفةفىالشرأننيلمهاوبطريقة

رةاألالمعروفاممةالنهافاويقيتىموكمدأمصللنهاثيةاللهنصرإن3

اليومجأتىولكنيخويصوليـجوليومهلألئميكونفداللهضدءشىيتفال
ليمكلاهظاوالايكونومكذاتتعداهوالندمففاطهفيهيقولالذى

ألكونقلبفىيدورللذىالصراعنى6أنتجانبأىفىهومناواحد
الشيطانأماللهمعأنتهل

اإلنسمانوجهدللهادعوة

خيكمئمفيجينكلانةتشفزألظتنآسةفينتعةزأئا

ذأةامناصآركمثهاأنالزبينشوبزنتة11خؤافيأئهآ

دعاكمءفداألنراكلتةقيةبدشةاالوجحادتةإألمميأ
أيهآذأ11قاثئتواخالتبإسوءزإدئيياهالةلمجائحيينأآلش

يانكأليمضؤاإلكانتغنئئوتاأىايمبالئعآؤشكلنكوااإلضوا

أخئنآائذىأبونأدهؤاالحسييحتممموعقثمئهنآؤؤآيآيرهتااثم
تئهمنلوىإخأنتةايامتايخاءزجاأبإليمغراآؤأغطا

عقايهلدىؤفئكآلماكصلفيماةممثؤم
أ23171نسمالقفيكى2
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المسيحيةللحياةالوافبالخألصةمننوعاالرسوليعاليناالفعلهذاعا

لنفسهإنماناختارأنيحدثلماللهةبدصتبدأالمسجيمةالحإةإنا
إنقوجدنالهسحقاقداللهيكنهالماللهعقبالبحثنبدأأنميسورنافىيكنلم

اللهمحبةهولحاتنااألولوالمحرلثالرئيىالعاملولناللهمنهىكلهاةللمياد

نامبىحنىادباشعناالياحثة

احلممدعوأالمسيحىليشخمىنابهيوتكبرفمهويماةأ4هذإن2
فقلىأمدسليسويشعلمقليصدبلساكتاليقفمدعواليعإربـابل

العالمفىكفاحألعنطمأيضامدعوكنهالعالمفىامثياألعمم

كبيرتيينواسطتينبفضلويتقوىيتأيدىالمثالجهدهذا3

اللهإنيئالصاطءاالتقياوإرشـادومثالظيمهىاألولىالواسطة111
كماهوقديس11إلءفبلناإليمهمتحدثالذينأولئكبواسطةإلينايئمدث

وعندنااآلخرينأمامميسورأسفالباللهاإليمانيجملشخصأحدهمل
منعليههمبهابليكتجونهاويقولونهءيشيبأىالالعونلنمايقدمونكعهئرون
اقهمقابلةهىالقبيلمذامنأناسيلةمقاإنالتقويحياة

أبدأنتركالئحنفانفسهاللهيقدمهالذىمونالفاالثانيةالواسطةأورأ
الكافيةللقوةسجطيناالملبايكلفنهنإنحدناالجهادوالكفاحربلل

معرفىبناياأقالإنهءمعناإطملاهذايعملهوذلدهنواكثربلبهللقيام
ومنمعنايقفاللهإنأيديناورهاتربهاالقلةاضابالمواردلنحماربأحياة
ظهركمورنمثوسفىباتصعويواجمهلعبوكانوعندمايعنايتهويحييطناالةحو

ا8190أعمالمعدأنالعيابوالتنهفلهلوااليلروينىاللهله

ضدنايقفونالذفيمنبكثثيرأظمالحياةبصفىمعنايقفونالذفيإن

خمىالشالمجهودوهذاالدعوةهذهمنتاننتياإللهىدل4

هوالميكرسالشخصإناألرضلالتكريصهىاالولىنتجة11111

إنبعدقيمايقولوالخدمتهديستتلمعكىللهالخصصالمفرخصالش



حياقىإنبالحقيقةيقولبللىاهـكمابفيهاأتصرفأنالحقولىنهصتىماقى
ءيشاكايهطالتصرفمطإقولهاللهمص

حتنتهىالالمسيحيةالحمياءالممافىأالمبىااثانيةاةالنقيأرر
يههئنهتبرالممميحىإنأللهينتعا3لتىالظهارةوغايتهااألبديةهوأهدقهاهنالى

فىللمطالوجرحبهمنالكلملصبابئيتشجلمكنهالحاضمرالعالمفىاطالص
العتيدبالمجديالمقارنةخفيفةانخماصحالزمانمال7يعمتبرالذىاإلنسانهوالميحى

فإلنايستعلمنان
الحييمبفاديئناكننـسدنجئأيخـهءلقسااء

6انضيهبااخمللقلبوهويهالتذشلجةءفدفف
الزجـعاجءلبربإراقصعنيأئهئرىهل

أوئانقبرصرباجمهايخيمطحيث

ونىعمـهةئاإصرحوالوبألنميفة

يئالمومنوناأنحجانإنفرخالمجندصدايارفحأ



الئايثئقاخال

تاهيةخكلمة

فزيثءخمالتةنفيتيكىفينجإنأئوامةؤاألتأئهأاأص

زبيآابئالثاهيمنئئثقدةؤيكأءأيئاكمتتيرركمآتتب

ىافيبالكؤأيينييعئمتيئمثايإلبمإنالنشزاليا
جهيكمينيالزيثتهينأقالهئبزتريناؤتحفتنهضئتفئبئم
تجإىؤالزيأخماييماؤضتفتلمؤنئوصييكئمتاقتذنأنـغ
التمييحهتنرإلىةافإقأتتثةقلمؤبغ

23نسالوثيكى13

اوايصأناإلخوةهنفطبرسائلههنرسالةنهايةإلىلسبويأنىىأخرمرة
حميقاألمرإنهثهفيلممون5103روهيه2هـ5تسالرنيكااألجه

المعسثرقينوةالءهوالمنالمالةلجلبوهوللحظيمالبطلذلالقكلفىالتأثير
قييقةواالدلبلهذامنىنأفئبويواضععلدليامنهناكيىوبضعفهم

الصسبمننهإلجمههءااحهجذبأنهاليدلويهمةعلىينفسهألقوقدأنه
ألجملهلتعهأنمنمكيطلبإنساناتكرهأنحمدأ

قالفقدواقعياإنسإناكانفيهمثقتهوهنللناسيولسمحجةهنبالرنمنول
متهالكلممةهذهيقللمأنهيرشينعلىونحنجهميعالالساإليهانانإجارايبعريم
اإلرادةلريةالرهيةمةالممشزنرىكةثاةةوميالقبمتوجعينأصبلشامتاأو

نأئم8



هنهاتناقنستخدمماأنونسمطيعالمغلقةبناكةلتفهحبهانفتفعأنانستطيعنناج
اإلسخايةيرقمقفداإلنسانفلبلكنيحمئدماإلبماننداإنبالقلما
للمميزكيينميتبالمفتينتمممابمكنىفىالفصلهلمامناألخيرالعددرفىءالندالهذا
القهلمحبة3إثزاوهالليحهالداخليةالصفةههاألولىالصفةهالمسايياة
هذايفاالمعمنيةبةاتالبعيدأعنففيأننقيداليأنناالعهيقالوعىهىلى

األبنإلىالحاجةإنلناحموومقهنتحننااألبراألذرعبأنالترىاإلصماسهو
عورالشفىالحاجةالـذهملئانجدأنستطيعونللحباةاألساسيةالحاجاتأهممن

ظبدلوالتتغيرالالتىاللهبمحبةاألكيد

المسجيمطيهلنالصبراوهكاشيحىلل4طارصفقادنهىنمةالثاالمميزةالصفهأها
منمضىمحغرءأىهنأممرالعحياالتهيارحماالتقيهتفافمتعالمفىنعيشونحن
فرارةفىيئممروناذيناالناسعدديدافئعلىمحهوا4دألصوهذهالتاريخحعور

أنللناسفيهيختىلمطفىنعيشنحناةالحيكفاحعليقوونالأتهمنفرسهم
إصعوباتاءاببرللهىعكاالمىقيالخارالصفةلكناألمامإلىوايطلة
حصلىوبيماالرأسفوجهىمنثصباهويقفاطياةأثقالأمامالناسينحنىوبيما

مطمئناثاتاظربقهفىويمضىحمةبشجاحملههوملءويتدهوروناآلخرون
فلمبهفىالةبكجةوذلدءيثمطأىبواجهـهأنيمتطيعيدلاألمايئالمسنيحىإناأجل

ياتفىالمسيحويحسير

األخويةبةافىوالترتبالنظامنةم

أنحعثأقمهاوخزبىنآبماإؤةاألأثهآءيكئمنوئثم

ءرزىالحئيخهمتختولئمهىيبتزبيههئدأيموانهأر
آدآيخينآليتتأنتحثكيفئنرقونأذثمإذاءدأ

تمأدأينزاتخابماكلنأخؤالءينئبهئمبمتزبآلتممند

نج



أخلقيئثقلأليكأؤتهأزاالآذؤتجةتألتهتا

فشنآفدوةأئئطـمـكئمإبمحأ4إتنآشلطانألأنهىآألمـكئمكل
زرايأؤصتاينآنمكأذخئماةجمآةمماصأؤإئآإثواةتتنه
ةآفيأضماذيأفيقاليكثتجألظأريدالولءألظإلقأنهء

ئاثهمماونتمثضأليبقئيالبخمةئـكونؤتاتةأذخت
أتشوخءطفئ5ؤثيئويبهوآللؤاثرنوإفمةبرإل

ئماأأماأثيهـنمخبزؤإأكوابفذلزمنفواتمثتألظالتممييح
أخدىكأهمتإنةالخكرقلفيواقالتيقممتاؤاألائهآ

يـتأوؤآلفآيطافىرواتىيالزشاتةءفيخقأل
ؤريثكأغىزوةاثذتلكضذو9مةويآليمنؤلفكفةإ

خالزبهؤضةلثه3ثنأميمداالشالتمئمطسثتةمثال
صككلءش

مصى

هتاتةليالفينيمخالتةفؤالإلىإوائهآانآىاقيإلهاممضا

خمييكنمقغخالتبيئخزئنأيفتةأكمئمثأنأهسكمـذا
غا

ةا368فيبملوالطماأ
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ءسومننشأالذىالموقفاالسايقةالرسالةفىلفهكابولسعالح

أعمالهممنأيديهمنفضوأالذينمنعددنيكىتسالوفىانكاالثانىءالفهمهم
الذفيالكسالىءهؤاليهايصففويةكلمةلسبوويتخذلديحءلمجىإنتظارأ

هنإذينيرعملةشممظفيئالذىالرجليدأصلهادقوالىكلمةيثتلونال

عفبالتعويضيقومأنأبوهعهديتبمصنعصاتحقاإذارفمةاالعهصاحب
المرتبينالغيرالحكسالىءهوالكاناستئذانإالالعطعقإينهيخهاينقطعاااأليام

مقبولعذربالادهلصنهانقلىوالالواجمبعنىالمنخافهينحكمفىحيامهمئ

كلكانالشخصيةقدوتهاهاههميضعالصوابإلىبولسنعيدهملكىو
كانوأالهودأنأذهانناعنيغيبوالبيديهيعملالورمجدأعامالحياتهأيام

بولسركانالسرقةيعلهحمرفةإبنهيمالمنبقولونوكانوالالهتمجدون
أبرأيأنهذأالالعلملمافرضتاليهوديةالهـثريعةمدرباولكنهالتجديدلقبل
نحالفأوفيخيالونيعكلبيينالريينالمعلهنعددنجدولذلكتطجتهبلصقا

نظروجمعافىكانولولعهأىفىكماضةكاليهوددولمنجانينأواريئئيأو
رجالإنيقولونوكانوانوكانمهماالمثريفالععلدونكانوابلالناس

يمفونسوأأطياةمنالصلمهوامألنرواساتهمفىستفرقونهملشدئافقمواإنعلم
تىوايأكلاليثخغلالشماالهمأتئفوالشلعىبوويقتبسبأيديهمرهـيم

علىعااليندقالمبدأوهذايأكلأناليستحقينقغلأنيرففىمنأناضحالوي
يالأويعملأنيقدرالإرادتهعنحارجلسبذىاالبماثسالرجل

وفوقالذصلقانونباممهمامولئأكلاشتغلالمبدأوهذايعملهمالء

كاالعملفىلنااألعلىالمثلوهويسوععندناملالجمد3اااالبثريةاألمثلة
أحمممنإصنعكلنةامسلةقنانجارأكانإنهقصةوتقولالناصرةأجاريسوح
ليشتيواإليهواءجامكلنكلمنالناسجميمأنلدرجةفلسطينكلفىاألنيار
حلةمنيووالرجلرهامنخرفوةالثمإنجيدأإصنهاكاناقاياراألة

وسئلعايهنظرهـياقىانيخرمنفعالواشتراهاتءثرافىيتفاوإنانكان
ايتبنىالذىالرجلأعرفإنىنأسجابةالمناميهذهتمثلالصنتةمذهعتدلماذا

مسيحياكونهبيسببجىالمىإنلبيتهبنائهءأثنامسيحيتهيبنىوهو
أضهاهلأىمنأقضالمثالياعاماليكونأنيجا

2أن








